
شغل جديد وحيد هاشميان در فوتبال آلمان
وحيد هاشميان، فوتباليست خوشنام ايراني كه بين سال هاي ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ بازي هاي خوبي را براي بوخوم انجام داد و موفق شد با گل هايش براي اين تيم سهميه جام يوفا را به دست بياورد، بعد از اخذ مدرك مربيگري خود 
اكنون در شمال آلمان فعاليت  مربيگري را از سر خواهد گرفت. هاشميان در حال  حاضر به عنوان سرمربي هدايت تيم زير ۱۷ ساله هاي هامبورگ را بر عهده گرفته تا در اين تيم كارش را ادامه  دهد. هاشميان خود بين سال هاي 
۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ به عنوان مهاجم براي تيم هامبورگ بازي كرد. هاشميان پيش تر اعالم كرده بود كه دوست دارد كار مربيگري اش را در شمال آلمان ادامه  دهد. او همچنان عالقه وافري به پيشرفت فوتبال در سنين پايه دارد. 
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سندسازي نكنيم
گزارش »اعتماد« از چالش مجوز حرفه اي سازي باشگاه هاي ايراني

سايه تعليق از سر كشتي 
ايران برداشته شد

پرسپوليس تيمي جدي است 

اقدام��ي ارزش��مند و بزرگ ب��ا اصالح 
اساس��نامه فدراس��يون كشتي توسط 
وزارت ورزش و جوانان در جه��ت رفع ايرادات كميته  
بين المللي المپيك و اتحاديه جهاني كشتي در جهت 
كمك ب��ه ورزش اول ايران صورت گرفت و ايراداتي كه 
اتحاديه جهاني كشتي نسبت به اساسنامه فدراسيون 
كشتي وارد كرده بود، در جلسه مجمع اين فدراسيون 
و با حضور محمدرضا داورزني، معاون ورزش حرفه اي و 
قهرماني وزير ورزش و جوانان به عنوان نماينده وزارت 
ورزش و جوان��ان ب��ه صورت دقيق مورد بررس��ي قرار 
گرفت و در نهايت با رفع ايرادات به تاييد اعضا رسيد. با 
اين اقدام خطر تعليق از سر كشتي ايران برداشته شد. 
بر اساس قانون، بررسي اساسنامه جديد بايد در جلسه 
مجمع فدراس��يون كش��تي و با حضور نماينده وزارت 
ورزش و جوانان انجام مي شد و به تصويب مي رسيد كه 
اين كار هفته  گذشته صورت گرفت و ما نيز اساسنامه 
جديد را براي اتحاديه جهاني كش��تي ارسال كرديم تا 
آنه��ا نظر نهايي خود را در اين باره اعالم كنند و آن را به 
تاييد برسانند. برخي از كشورهاي صاحب نام كشتي در 
جهان به دنبال اين بودند كه اين موضوع بهانه اي براي 
تعليق كشتي ايران باشد كه خوشبختانه اين كار با تفاهم 
و واقع بيني به خوبي صورت گرفت تا بهانه اي به دست 
برخي كش��ورها كه خواهان افول جايگاه كشتي ايران 
هستند، ندهد. قرار است طي چند روز آينده اين اتحاديه 
نظر نهايي خود را درباره اساس��نامه جديد فدراسيون 
كش��تي اعالم كند. با توجه ب��ه اقدامات صورت گرفته 
و ارسال اساسنامه جديد به اتحاديه جهاني كشتي كه 
در آن تمامي ايرادهاي اين اتحاديه و كميته  بين المللي 
المپيك بر طرف شد، ان شاء اهلل مشكلي كشتي ايران را 

تهديد نمي كند. 

 وزير ورزش و جوانان اعالم كرد براي تكميل ۴ هزار 
پروژه نيمه تمام ورزش�ي به ۱۰ هزار ميليارد تومان 

اعتبار نياز است. 
 مرحله نخست مسابقات گرندپري )G۴( در سال 
۲۰۱۷ با حضور تكواندوكاران جهان و ايران در چهار 
وزن المپيك�ي زنان و مردان از روز جمعه )۱3 مرداد 
ماه( به مدت 3 روز در شهر »مسكو« روسيه برگزار 

خواهد شد. 
 رييس كميس�يون اقتص�ادي مجلس از رش�د ۲ 
برابري بودجه وزارت ورزش و جوانان در س�ال ۹۶ 

خبر داد.
 حميده عباس�علي، تنها نماينده بانوي كاراته كه 
جواز حضور در بازي هاي جهاني لهستان را به دست 

آورده بود، بدون كوچ عازم به اين رقابت ها شد. 
 ورود و استعمال دخانيات در ورزشگاه هاي ايران 

ممنوع شد.

برانكو: از پاداش س��وپرجام بي خبرم/ رسن بازيكن 
ما است/ بازيكنانم شخصيت تيم برنده را نشان دادند

كيخ�ا: ش��رايط مهيا باشد س��هميه المپيك دور از 
دسترس نيست/ درگاهي از جنس ژيمناستيك است

دبير فدراسيون شطرنج: قرارداد مسابقات جهاني 
بين فيده و وزارت ورزش بود

بيرانوند: در حال جنگيدن با مشكالت مالي هستيم

تيتربازي

سرخط خبرها نگاه فوتبال ايران

خبرگزاري تسنيم

فيفا
فوتبال باش�گاهي ايران 
در محاصره قوانين مالي 
بين الملل�ي  نهاده�اي 
قرار گرفته كه نسبت به 
بي نظمي در پرداخت ها 
س�خت تر  ز  و ر ه�ر 
مي گيرند. فيفا از س�ال 
گذش�ته رس�يدگي ب�ه 
پرون�ده بدهي بازيكنان 
و  ك�رده  تس�ريع  را 
بده�كار  باش�گاه هاي 
موظفن�د هرچ�ه زودتر 
تكلي�ف اي�ن پرونده ها 
 . كنن�د ش�ن  و ر ا  ر
كنفدراس�يون فوتب�ال 
آس�يا اخيرا اع�الم كرد 
به باش�گاه هاي بدهكار 
اج�ازه ش�ركت در ليگ 

قهرمانان را نمي دهد.

بيس��ت و دومين دوره رقابت ه��اي دووميداني 
قهرمان��ي آس��يا در حالي ب��ه پايان رس��يد كه 
نمايندگان ايران در اين رقابت ها موفق به كسب چهار نشان طال 
و يك نش��ان برنز ش��دند. اين بهترين نتيجه تيم ايران در تاريخ 
رقابت هاي قهرماني آسيا بود. ايران با كسب اين چهار مدال در رده 
چهارم و بعد از كشورهاي هند، چين و قزاقستان قرار گرفت. البته 
در اين رقابت ها اكثر قهرمانان در ماده هاي مختلف ركوردهاي 
ضعيف تري را نسبت به سال گذشته به دست آوردند. در اين دوره 
از رقابت ها دووميداني كاران ايران خوش درخشيدند و پنج مدال 
به ارمغان آوردند. احسان حدادي و حسن تفتيان با كسب عنوان 
قهرماني، نام خود را در دووميداني ايران ماندگار كردند، ثمري و 
كيهاني نيز طاليي ش��دند و جواز حضور در رقابت هاي جهاني را 
كسب كردند. اما در كنار اين نتايج خوب، نمي توان غيبت دوندگان 
زن ايران��ي را ناديده گرفت. همچنين پايين بودن ركوردها نيز از 
جمله موارد مهمي اس��ت كه بايد به آن توجه ك��رد. همواره در 
رقابت هاي سال قبل از المپيك تيم ها با بهترين ورزشكاران شان 
به رقابت هاي مختلف از جمله مسابقات قاره اي اعزام مي شوند و 
ركوردهاي بهتري به ثبت مي رسد، اما بعد از المپيك از اين جهت 
كه تيم ها پوست اندازي مي كنند و معموال با ورزشكاران جوان تر 
در رقابت ها حاضر مي شوند، ركوردها ضعيف تر مي شود و سطح 
رقابت ها پايين مي آيد. در ادامه نگاهي به نتايج دووميداني كاران 

ايران در بيست و دومين دوره رقابت هاي قهرماني آسيا داريم. 
دوي ۱۰۰ متر؛ طالي تاريخي تفتيان در حضور ركورددار در 
بيست و دومين دوره رقابت هاي دووميداني آسيا سريع ترين مرد 
ايران توانست اولين مدال طالي تاريخ ايران در قهرماني آسيا را 
كسب كند. حسن تفتيان توانست تنها با 0/01 ثانيه اختالف و با 

زمان 10/25 زودتر از ركورددار آسيا )فمي اوگونُده( از خط پايان 
مسابقات بگذرد و اولين طالي ايران را در اين رشته كسب كند. 
البته در حالي حسن تفتيان با زمان 10/25 قهرمان دوي 100 متر 
اين رقابت ها شد كه قهرمان بيست و يكمين دوره از اين رقابت ها 

ركورد 9/9 ثانيه را به ثبت رسانده بود. 
پرتاب ديسك؛ بازگشت حدادي به اوج

حدادي بعد از دو دوره غيبت در آسيا، در هند با ثبت ركورد 64/54 
متر به اولين نشان طالي ايران دست يافت. او تنها دووميداني كار 
ايراني است كه توانس��ته پنج مدال طالي آسيايي را در كارنامه 
ورزشي خود ثبت كند. او در بازي هاي آسيايي اينچئون با ركورد 
65/11 قهرمان و در المپيك لندن با بهترين ركورد رسمي 68/18 
متر به مدال نقره دست يافت. ركورد شخصي حدادي هم 69/32 
متر است كه در مسابقه هاي جايزه بزرگ استوني برجاي گذاشته 
اس��ت. حدادي در س��ال هاي اخير عملكرد خوبي نداشت و اين 

ركورد براي او يك شروع مجدد به حساب مي آيد. 
پرتاب وزنه؛ نشان طالي علي ثمري

علي ثمري ديگر قهرمان اين دوره از رقابت ها در پرتاب وزنه بود. او 
با ركورد 19/81 متر قهرمان شد، در حالي كه قهرمان رقابت هاي 

قهرماني آسياي 2015، ركورد 20/41 را به ثبت رسانده بود. 
3۰۰۰ متر با مانع؛ كيهاني طاليي 

حسين كيهاني دونده استقامتي ايران در دوي 3000 متر با مانع 
با زمان 8:43:82 از خط پايان گذشت در حالي كه ركورد قهرمان 
دوره قبل��ي اين رقابت ها 8:27:03 ب��ود. بهزاد مصطفوي ديگر 

نماينده ايران در اين ماده هم ششم شد. 
دوي ۱5۰۰ متر؛ مدالي به رنگ برنز

مسلم نيادوست در دوي 1500 متر با ركورد 3:48:53 سوم شد 

و مدال برنز را به گردن آويخت. در رقابت هاي قهرماني آسيايي 
2015 ورزش��كار بحريني با ركورد 3:43:63 به عنوان س��ومي 
دست يافت. البته ركورد شخصي نيادوست هم 3:44:63 است. 

ماده هاي بدون مدال براي ايران
پرش ارتفاع؛ شش سانتي متر كاهش ركورد

نماينده كره اي در پرش ارتفاع قهرمان شد و ركورد 2/24 متر را 
به ثبت رس��اند، درحالي كه در دوره گذشته ركورد 2/30 متر به 
ثمر رسيده بود. نماينده ايران در اين رقابت ها كيوان قنبرزاده بود 

كه با 2/20 ششم شد و از كسب مدال بازماند. 
پرتاب چكش؛ ركوردي كه يك متر كاهش داشت

دلشاد نظر اف با ركورد 76/69 قهرمان پرتاب چكش شد، در حالي 
كه قهرمان دوره قبل رقابت هاي قهرماني آسيا ركورد 77/69 را 
به ثبت رسانده بود. نماينده ايران در اين ماده هم رضا مقدم بود 
كه با ركورد 68/85 متر به عنوان پنجمي اين ماده دست يافت. 

دوهاي ۲۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰ و ۱۱۰ متر با مانع
نمايندگان ايران در دوي 400 متر، 800 متر، 200 متر و 110 متر 

نتيجه خوبي را كسب نكردند. علي خديور در دوي 400 متر و 200 
متر از كسب مدال بازماند. مرادي و نيادوست هم نمايندگان ايران 
در دوي 800 متر بودند كه به فينال اين ماده نرسيدند. ميالد سيار 

هم در دوي 110 متر با مانع به فينال صعود نكرد. 
خاموشي دوندگان زن ايراني در آسيا

در اين دوره از رقابت هاي قهرماني آسيا، ايران تنها يك نماينده 
زن به هند اعزام كرد. س��حر ضيايي دختر پرتابگر نيزه ايران بود 
كه در مرحله مقدماتي در جايگاه دوازدهم قرار گرفت و از كسب 
مدال بازماند. در ادوار گذش��ته رقابت هاي قهرماني آسيا، ايران 
دست كم سه نماينده زن در ماده هاي مختلف اعزام مي كرد كه 
نتيجه آن كسب يك مدال در بخش زنان بود. البته در دوره گذشته 

اين رقابت ها نيز زنان مدالي را كسب نكرده بودند. 
 حضور و مدال هاي آسيايي كسب شده توسط زنان 

در گذشته/  رقابت هاي آسيايي ۲۰۱5: 
اعزام سه نماينده )سپيده توكلي، مريم طوسي و فاطمه خياطي( 

بدون مدال
رقابت هاي آسيايي ۲۰۱3: 

اعزام سه نماينده )سپيده توكلي، ليال رجبي و مريم طوسي( نقره 
ليال رجبي در پرتاب وزنه

رقابت هاي آسيايي ۲۰۱۱: 
اعزام چهار نماينده )سپيده توكلي، ليال رجبي، محبوبه غيور و 

ليال ابراهيمي( برنز ليال رجبي در پرتاب وزنه
رقابت هاي آسيايي ۲۰۰۹: 
برنز ليال رجبي در پرتاب وزنه

رقابت هاي قهرماني آسيا ۲۰۰۷
 برنز ليال ابراهيمي در دوي 3000متر

عصر جديد حضور فلورنتينو 
در مادريد، بسيار متفاوت تر 
از دوران س��پري ش��ده اين مدير موفق در 
جمع كهكشاني ها به حس��اب مي آيد. پرز 
در رئال، پروژه اي را كليد زده كه تا سال هاي 
س��ال مخالف سفت و س��خت آن بوده و به 
راس��تي كه در رس��يدن به اهداف خود نيز 
بس��يار موفق عمل كرده است! پس از كنار 
رفتن مربي��ان جاه طلبي همچ��ون خوزه 
مورينيو و كارلو آنجلوتي، نوبت آن رسيده 
كه قوهاي سپيد با زيزو تغيير رويه بدهند و 
از پروژه كهكشاني هاي 1 و 2، به كلي فاصله 
بگيرند. يقين��اً قبل از هر چيز حضور زيداِن 
كم توقع براي ساختن رئالي جديد موثر بوده 
و اگر اين مرد فرانسوي اكنون در سانتياگو 
برنابئو نبود، ش��ايد تا س��ال هاي سال نيز 
اين پروژه اجرايي نمي ش��د. تا همين چند 
هفته پيش مسابقات جام ملت هاي زير21 
س��ال اروپا در حال جريان ب��ود و غول هاي 

متمول اروپايي به خوبي مي دانس��تند كه 
اين تورنمنت مي تواند ويتريني باشد براي 
بازيكنان جوان و با انگيزه؛ بهترين بازيكن 
اين جام در انتهاي مس��ابقات كس��ي نبود 
جز دني س��بايوس! هافب��ك بي نظير رئال 
بتيس ك��ه از تمام فاكتور ه��اي مثبت اعم 
از س��رعت و تكنيك و ق��درت حمل توپ 
برخوردار بود و به خوبي توانست از فرصت 
پيش آمده نهايت بهره را بب��رد. تا پيش از 
جام ملت هاي زير21 س��ال، اهالي فوتبال 
چندان سبايوس را نمي ش��ناختند اما، به 
واس��طه همين درخش��ش ها دني اكنون 
يك��ي از آينده دار تري��ن هافبك هاي حال 
حاضر فوتبال به حساب مي آيد و از همين 
رو بود كه دو غول اسپانيايي، خواهان جذب 
او بودن��د. در نهايت پس از كش وقوس هاي 
فراوان، سبايوس با رد پيشنهاد كاتاالن ها، 
راهي مادريد شد تا براي پروژه پرز و زيدان 
شروعي مجدد باشد. به دور از تمامي مسائل 
فني، خريد هاي پيش��ين رئال، همگي در 
راس��تاي اهداف و سياست هاي قابل توجه 

پرز بوده است. مرد اقتصاد دان و خوش فكر 
ماتادور ه��ا، ديگ��ر قصد ندارد زير س��لطه 
بارس��لونا قرار بگيرد و تحت هيچ شرايطي 
حاضر ب��ه از دس��ت رفتن هويت باش��گاه 
محب��وب خود نيس��ت!دور ش��دن رئال از 
بازيكنان اسپانيايي و به قول ماركا، خارجي 
شدن تيم، از دل نگراني هاي هميشگي پرز 
و زيدان بوده. رئال ب��ا خريد هاي بازيكنان 
غيراسپانيايي، روز به روز از كشور خود فاصله 
مي گرفت و جالب تر اينجاست كه به واسطه 
همين خريد ها، الروخا نيز از وجود بازيكنان 

رئال بي  بهره مي ماند. 
ب��راي ي��ورو 2008 و زمان��ي ك��ه لوييس 
آراگون��س فقيد هدايت الروخ��ا را بر عهده 
داشت، سرخيو راموس و ايكر كاسياس تنها 
بازيكنان رئالي تيم كشورش��ان به حساب 
مي آمدند و در بيشتر بازي ها نيز به عنوان يار 
ثابت وارد زمين مي شدند. آراگونس در كل 
5 بازيكن خارج از الليگا را همراه خود آورد 
و همانطور كه ذكر شد سهم رئال در ليست 
آراگونس تنها 2 بازيكن بود. دو س��ال و بعد 

براي جام جهان��ي 2010 آفريقاي جنوبي، 
بازيكنان رئالي حاضر در اردوي تيم ملي به 
5 نفر افزايش يافتند ولي نكته اينجاست كه 
بعضي از آنها همچون رائول آلبيول و آلوارو 
آربلوا هيچ��گاه بازيكن تاثيرگ��ذار و ثابت 
به حس��اب نيامدند و اي��ن در حالي بود كه 
بازيكنان دشمن ديرينه كهكشاني ها يعني 
بارس��لونا، اس��تخوان بندي اصلي تيم ملي 
را تش��كيل مي دادند. اينيستا گل قهرماني 
الروخا را به ثمر رساند و در كنار او مهره هايي 
چون پيكه، م��وژاوي، بوس��كتس، پدرو و 
پويول توانس��تند براي ماتادور ها تاثيرگذار 
باش��ند. دو س��ال بعد و دقيقاً در زماني كه 
اس��پانيا براي دومين بار پياپ��ي بر قله اروپا 
ايس��تاد، 6 بارس��ايي و 3 رئالي در تيم ديده 
مي شدند و اكثر كارشناسان و روزنامه نگاران، 
موفقيت هاي اس��پانيا را به بارسلونا نسبت 
مي دادند. اتفاقي كه باعث عصبانيت پرز شد و 
از همان روزها بود كه عصر جديد رئال مادريد 
آغاز شده به حس��اب مي آمد. در نخستين 
قدم فلورنتينو، دني كارواخال و ايسكو را به 

تيمش اضافه كرد و بعدها نيز همين مسير 
خريد جوانان اسپانيايي را ادامه داد. ركورد 
ويژه كهكشاني ها با حضور جوانان بي نظيري 
چون آسنسيو، واسكز، ناچو و حتي ماركوس 
يورنته و بورخا مايورال كه در كاستيا »تيم 
دوم رئال مادريد« حص��ور دارند پر بارتر و 
موفق تر نيز خواهد شد. شرايطي كه به زيدان 
اي��ن امكان را مي دهد ت��ا بتواند در تركيب 
تيمش به صورت ثابت از يازده بازيكن تمام 
اسپانيايي استفاده بكند و نشان دهد كه رئال 
در اين زمينه از بارسلونا پيشي گرفته است. 
از همين روست كه در چرخشي قابل انتظار، 
مفسران فوتبال اسپانيا، دست به تعريف 

و تمجيد از پروژه  و سياس��ت هاي 
فلورنتينو پرز مي زنند و معتقدند 
در جام جهاني 2018 و به خصوص 
جام جهان��ي 2022، الروخا ديگر 
تحت س��لطه كاتاالن ها نخواهد 
بود و اين ن��وادگان ژنرال فرانكو و 

شاه آلفونسو هس��تند كه تيم ملي 
كشورشان را تسخير خواهند كرد!

بهترين نتيجه تاريخ در سال نزول ركوردها

رئال در مسير اسپانيايي شدن
تعريف و تمجيد از پروژه  و سياست هاي فلورنتينو پرز

نگاهي آماري به رقابت هاي دووميداني قهرماني آسيا
ورزش ايران

الليگا

س��وم دي م��اه 1387 بود 
كه محسن صفايي فراهاني 
 ،AFC عضو هي��ات اجراي��ي آن روزهاي
مديران عامل باش��گاه هاي فوتبال ايران را 
در آكادمي فدراسيون فوتبال دور هم جمع 
كرد و هش��دار داد: »گرفتن چهار سهميه 
در ليگ قهرمانان آس��يا به نوعي ش��انس 
بود. تعبير گرفتن چهار سهميه از نظر من 
اين است كه فردي كنكوري درس خوانده 
يا نخوانده و با استفاده از نوشته هاي پشت 
سري خود از ديوار دانش��گاه باال مي رود و 
وارد دانشگاه مي شود. هم اكنون اين اتفاق 
براي فوتبال ما افتاده و ما داخل دانش��گاه 
ش��ده ايم، اما واقعي��ت اين اس��ت كه اين 
چهار سهميه موقتي اس��ت و تنها براي دو 
سال است و مطمئنا در ارزيابي هاي آينده 
تقس��يم بندي ديگري انجام خواهد ش��د. 
هم اكنون از ديوار دانش��گاه وارد دانشگاه 
ش��ده ايم، اما بايد توجه داش��ته باشيم كه 
اين دانشگاه با كسي شوخي ندارد و اگر سر 
كالس نروي��م نبايد اميدي به گرفتن نمره 
داشته باشيم و اين طور نيست كه بگويند 

چون ما پسر خوبي هستيم نمره هاي باالتر 
براي حض��ور در كالس به م��ا مي دهند.« 
او هش��دار داد كه فوتبال ايران در آينده با 
اين نوع سندسازي ها با مشكالت بسياري 
روبه رو خواهد شد. طنز ماجرا اينجاست كه 
از آن جلسه و مديران هيچ كدام فعاليتي در 
فوتبال ندارند اما حرف هاي صفايي فراهاني 
ثابت ش��د. س��هميه هاي ايران كم ش��د و 
باشگاه هاي ايراني نتوانستند به استانداردها 
برس��ند. راهي كه امارات، عربستان، قطر، 
كره، ژاپن و چين رفتند اما ايراني ها ماندند و 
اقدامي نكردند. از سال 85 تا امروز اقدام ويژه 
و اساسي را انجام نداده ايم و هرچه كرده ايم 
براساس كار كاغذي بود و براي همين ديگر 
نمي توان كارشناسان AFC را فريب داد. 
حتي راه فراري وجود ن��دارد كه تقصير را 
به گردن كش��ورهاي عربي ي��ا عرب هاي 
كنفدراسيون فوتبال آسيا بيندازيم. هرچه 
هست، عملكرد مديران فوتبال ايران است. 

تهديد استقالل
فوتبال باشگاهي ايران در محاصره قوانين 
مالي نهادهاي بين الملل��ي قرار گرفته كه 
نس��بت به بي نظمي در پرداخت ها هر روز 
س��خت تر مي گيرند. فيفا از سال گذشته 

رس��يدگي به پرون��ده بده��ي بازيكنان را 
تسريع كرده و باشگاه هاي بدهكار موظفند 
هرچه زودتر تكليف اين پرونده ها را روشن 
كنند. كنفدراس��يون فوتبال آس��يا اخيرا 
اعالم كرد به باش��گاه هاي بده��كار اجازه 
شركت در ليگ قهرمانان نمي دهد. الگوي 
AFC  از يوفاس��ت تا از طريق سروسامان 
دادن به وضعيت مالي باشگاه ها، آنها را در 
مسير توسعه قرار دهد. يوفا با طرح »بازي 
جوانمردانه مالي« باشگاه ها را از چند فصل 
پيش موظف كرده درآمد و هزينه متناسبي 
داشته باشند، نهاد آس��يايي فوتبال با اين 
برنامه مي خواهد به وضعيت مالي باشگاه ها 
نظم بدهد و آنها را به مس��ير درست سوق 
دهد. ديروز خبر رس��يد دو بازيكن س��ابق 
اس��تقالل درحال��ي از اين تيم ش��كايت 
كرده اند كه اين مساله مي تواند باعث ابطال 
مجوز حرفه اي آبي ها ش��ود. كاوه رضايي، 
مهاجم فصل گذشته استقالل و آندرانيك 
تيموريان هافبك س��ابق اس��تقالل بابت 
مطالبات ش��ان از اين تيم ب��ه AFC نامه 
زده اند. مطالبات اين دو از اس��تقالل كمتر 
از يك ميليارد تومان اس��ت و ظاهرا اين دو 
بازيكن حكم محكوميت باشگاه استقالل 

را به AFC جهت اط��الع از بدهكار بودن 
باشگاه اس��تقالل، ارس��ال كرده اند. اقدام 
اين دو بازيكن مي تواند باعث ابطال مجوز 
حرفه اي باشگاه استقالل و عدم راهيابي به 

ليگ قهرمانان آسيا شود. 
وضعيت مبهم نفت تهران

ش��رايط باش��گاه نفت تهران، بغرنج ترين 
حالت ممكن در ايران اس��ت. آنها شرايط 
نامناسبي دارند و حتي اين شرايط نامناسب 
باعث شد علي كريمي پس از بالتكليفي زياد 
يك روز پيش از برگزاري ديدار س��وپرجام 
مقابل پرسپوليس از قبول هدايت اين تيم 
انصراف دهد. حميد درخش��ان جايگزين 
ش��د اما اين اتفاق در ش��رايطي رقم خورد 
كه تكلي��ف خيلي چيزها در اين باش��گاه 
مش��خص نيس��ت. نفت كه با قهرماني در 
رقابت هاي جام حذفي فصل گذشته موفق 
شد س��هميه ليگ قهرمانان آسيا را كسب 
كند، در ش��رايطي بايد براي اين رقابت ها 
آماده شود كه حتي شرايطش براي دريافت 
مجوز حرفه اي باشگاه بسيار سخت است. 
در صورتي كه نفتي ها نتوانند مجوز حرفه اي 
 )AFC( خود را از كنفدراسيون فوتبال آسيا
دريافت كنند، اين تيم از ليگ قهرمانان آسيا 
كنار گذاشته خواهد شد و فدراسيون فوتبال 
نيز مجبور به معرفي نماينده ديگري براي 
شركت در اين مسابقات است. خبرگزاري 
تسنيم در گزارشي نوش��ت: »اين اتفاقات 
در ش��رايطي رقم مي خورد كه در ساليان 
گذشته AFC باش��گاه هاي ديگري را در 
فدراسيون هاي زير نظر خود به دليل عدم 
دريافت مجوز حرفه اي با محروميت هايي 
مواجه كرده است كه شايد اين محروميت 
نصيب نفتي ها نيز شود. در صورتي كه نفت 
از سوي AFC محروم شود، حتي احتمال 
محروميت اين تيم از حضور در ليگ برتر نيز 
وج��ود دارد كه البته در اين صورت هم اين 
اتفاق براي فصل آينده اعمال خواهد شد.«

فرصت كم و تهديدها بسيار
كنفدراسيون فوتبال آسيا از چند سال قبل 
برنامه اعطاي مجوز حرفه اي به باش��گاه ها 
را ش��روع كرد. هدف از اين تصميم، ايجاد 
زيرساخت هاي مناس��ب براي استقالل و 
تقويت بنيه اقتصادي باشگاه ها در درازمدت 
بود، ولي فوتبال ايران به جاي استفاده از اين 
فرصت ترجيح داد سراغ سندسازي برود تا 
با حداكثر سهميه در ليگ قهرمانان حاضر 
باش��د. تصور مديران فوتبال اين بود كه با 
چشم پوشي از مش��كالت باشگاه ها به آنها 
فرصت مي دهند به مرور زمان به ش��رايط 
مطلوب برسند، ولي وضعيت روز به روز بدتر 

شد. اين ديوار از روز اول كج بنا شد تا امروز 
كه كي روش هشدار مي دهد اين ساختمان 
در حال فرو ريختن اس��ت. سهيل مهدي، 
رييس كميته صدور مجوز حرفه اي سازمان 
ليگ گفته: »آنچه همه ما از بيرون مي بينيم، 
ش��رايط باش��گاه نفت براي دريافت مجوز 
حرفه اي س��خت است، اما در اين خصوص 
پيش داوري و قضاوتي نمي كنيم. به عنوان 
يك ايراني هم اميدواريم نماينده كشورمان 
در آس��يا بتواند اين مجوز را دريافت كند. 
شايد اين باش��گاه با حميت و تالش بتواند 
ش��رايط دريافت مجوز حرف��ه اي را فراهم 
كند و ممكن است توانايي حل اين مشكل 
را داشته باشند. تا زماني كه مدارك براي ما 
ارسال نشود، نمي توانيم قضاوت كنيم، اما 
مدارك بايد تا زمان تعيين شده ارسال شود 
كه اين فرصت كم و تهديدهاي باشگاه نفت 
هم زياد اس��ت.« مهدي در واكنش به اين 
مساله كه شرايط نفت براي ادامه حضور در 
ليگ برتر به چه شكل خواهد بود و اگر اين 
باشگاه نتواند مجوز حرفه اي دريافت كند 
چ��ه اتفاقي رقم مي خورد، ب��ه خبرگزاري 
تس��نيم گفت: »ادامه حضور باشگاه ها در 
ليگ در ارتباط با مجوز حرفه اي يك بحث 
انضباطي است. ما هميشه سعي كرديم در 
اين زمينه به باشگاه ها كمك كنيم تا مجوز 
حرفه اي بگيرند. با اين حال اگر باش��گاهي 
مجوز حرفه اي نگيرد، همانطور كه خيلي از 
تيم ها تاكنون از سوي AFC با محروميت 
مواجه شده اند، ممكن است محروميتي هم 

شامل تيم هاي ما شود.«
شليك نهايي

نامه اي كه كنفدراس��يون فوتبال آسيا در 
اختيار فدراسيون هاي تابعه قرار داده است، 
تاريخ هاي متفاوت��ي دارد اما مهلت نهايي 
براي اثبات عدم بدهكاري نهم شهريور )40 
روز ديگر( اعالم شده اس��ت. با نامه اي كه 
اي اف س��ي به همه فدراسيون هاي فوتبال 
سراسر آسيا ارس��ال كرده به نظر مي رسد 
كار 4 تي��م ايران��ي حاض��ر در رقابت هاي 
فصل آينده بسيار دش��وار باشد. اين 4 تيم 
)پرسپوليس، اس��تقالل، تراكتورسازي و 
نفت( مشكالت مالي و بدهي هاي كالن حل 
نش��ده اي دارند و تازه پاي بازيكنان ايراني 
هم به پرونده هاي س��ابقا مورد رس��يدگي 
قرار نگرفته، باز شده است و آنها مي توانند 
از طريق اي اف سي به دادخواهي بپردازند. 
ب��ا اين وضعيت تنها يك اقدام گس��ترده و 
هماهنگ با حمايت هواداران مي تواند مانع 
از لغو امتياز حضور تيم هاي صعودكننده به 

ليگ قهرمانان در فصل آينده بشود. 

گروه ورزش

حرف هاي صفايي ثابت شد
محسن صفايي فراهاني در خاطراتش از دوران 
حضور در فدراس�يون فوتبال به نكته مهمي 
اشاره داش�ت. اعتقاد او بر اين بود به دو علت 
نتوانس�ت در فدراس�يون فوتبال بماند. اولي 
دخالت هاي س�ازمان تربيت بدن�ي آن روزها 
در ام�ور فوتب�ال و دومي »وقتي ب�ود كه هم 
رييس فدراسيون بودم و هم نماينده مجلس؛ 
ديدم نمي توانم كاري كنم باشگاه ها خصوصي 
شوند و روي پاي خودشان بايستند. هيچ راهي 
نداشت و براي همين استعفا دادم.« واقعيتي 
تلخ از تش�كيالتي ترين رييس فدراس�يون 

تاريخ انقالب ايران. 
 AFC او بعدترها به عنوان عضو هيات اجرايي
به باشگاه هاي ايراني هشدار داد بعد از كسب 
چهار س�هميه در س�ال ۸۷ به خواب نروند و 
كار كنند چراكه برنامه كنفدراسيون فوتبال 
آس�يا شفاف س�ازي در همه زمينه هاس�ت و 
براي همين دير يا زود دس�ت فوتبال ايران رو 
خواهد شد و از قطار پيشرفت فوتبال در آسيا 
عقب خواهيم ماند. س�ال ها از پي هم گذشت 
اما انقالبي در فوتبال ايران رخ نداد. باشگاه ها 
بهتر از سال ۸۷ اداره نشد. زيرساختي از سوي 
دولت و مجلس پيش بيني نش�د. فدراسيون 
فوتبال وقتش را صرف كارهاي روزمره كرد و 
درجا زدن و پسرفت را نديد و پشت بازي هاي 
خوب تيم  ملي ك�ي روش پنهان ش�د. جمله 
طاليي آقاي صفاي�ي در آن روز را خوب به ياد 
دارم كه خط�اب به مديران باش�گاه ها گفت: 
»مسووليتي كه امروز ش�ما برعهده داريد به 
مراتب سنگين تر از گذشته است. اگر احساس 
مي كنيد نمي توانيد از عهده انجام آن برآييد 
يا وقتش را نداريد، همين امروز از سمت خود 
اس�تعفا دهيد.« همه در دل خنديدند و جدي 
نگرفتند. نهادي هم نيس�ت بازخواست كند 
و گزارش بخواهد. رش�د فوتب�ال ژاپن نتيجه 
هش�ت س�ال فعاليت مس�تمر و بابرنامه بود. 
درآمد فصل جي ليگ بيش�تر از 3۰۰ميليون 
دالر اس�ت و آن گاه در فوتبال ايران نه خبري 
از حق پخش تلويزيوني اس�ت و نه اسپانس�ر 

برگزاري ليگ برتر. 
خن�ده دار اس�ت ام�ا در پيش�رفت نكردن 
پيشتازيم. ليگ، تصويري روشن از كل فوتبال 
ايران اس�ت. نمي توانيم كل فوتبال را نداشته 
باشيم، اما  يك ليگ خوب داشته باشيم. زماني 
كه يك ليگ مرتب، منظم و هدفمند داريم كه 
ريشه درستي داشته و كل فوتبال از پتانسيل 
درست و اس�تاندارد برخوردار باشد. ولي آيا 
حاال كل فوتبال ما اين شرايط را دارد؟ فوتبالي 
كه مديريت ساختارمند ندارد، مي تواند موفق 
باشد؟ از خاطر نبريم كه با حل كردن يك بخش 
كوچك از مش�كالت فوتبال ايران، مش�كل 
همه فوتبال حل نمي شود. بايد برنامه داشت 
و باشگاه ها، هيات ها و ليگ را هدفمند برگزار 
كرد نه با شعار و حرف در جلسات، پز مديريتي 
گرفت. در آيين نامه هاي فوتبال ايران آمد كه 
باش�گاه ها بايد تيم هاي پايه داش�ته باشند؛ 
كدام بخش از فدراسيون فوتبال بر اين موضوع 
نظارت مي كند؟ زمين هاي تمرين اختصاصي 
چه؟ ترازنام�ه مالي چه؟ بدهي هاي مالي چه؟ 
پاس�خ نگران كننده اس�ت و خداروشكر كه 

AFC نگران تر از ما است!
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علي بابازاده

رضا اليق
دبير فدراسيون كشتي

س��ايت كنفدراس��يون فوتبال آسيا در 
م��ورد تازه تري��ن تغيي��رات تيم ها در 
فاصل��ه يك ماه تا آغاز مرحله ي��ك چهارم نهايي ليگ 
قهرمان��ان نوش��ت: در حالي كه تيم هاي غرب آس��يا 
اردوهاي تابستاني قبل از شروع فصل را مي گذرانند و 
تركيب تيم هاي خود را در فصل نقل و انتقاالت تقويت 
مي كنند، تيم هاي شرق آسيا در فصل رقابت هاي خود 
به ميانه راه رس��يده اند و براي قهرمان��ي در ليگ هاي 
داخلي تالش مي كنند. االهلي عربستان تغيير چنداني 
در تركيب تيم خود نداده. االهلي عالوه بر جذب احمد 
الزين از التعاون، كلودمير دس��وزا برزيلي از كلوب بروژ 
بلژيك را به خدمت گرفته. ش��اگردان سرگئي ربروف 
نخستين مسابقه خود را بعد از دو ماه پنجشنبه برگزار 
كردند و در يك ديدار دوس��تانه مقابل اودنيزه )سري آ 
ايتاليا( چهار بر يك مغلوب شدند. االهلي برابر كونيااسپور 
تركيه به ميدان مي رود. ليگ عربس��تان روز21 مرداد 
آغاز مي ش��ود. اين تيم در نخستين ديدارهاي خود به 
مصاف االتفاق و الفتح مي رود. االهلي 31 مرداد در ديدار 
رفت مرحله يك چهارم نهايي برابر پرس��پوليس بازي 
مي كند. در پرس��پوليس، خليل زاده از سپاهان، منشا 
و نعمتي هر دو از پيكان به جمع سرخپوش��ان ملحق 
شدند، در حالي كه رضاييان به باشگاه اوستنده بلژيك 
پيوست. پرس��پوليس تيم خود را با جذب سه بازيكن 
تقويت كرده و فقط جدايي رضاييان مدافع راست اين 
تيم تاييد شده. پرسپوليس عالقه مند جذب بشار رسن 
هافبك عراقي باشگاه نيروي هوايي اين كشور است. از 
طرف ديگر قرارداد انتقال سروش رفيعي به الخور قطر 
نهايي مي شود. تيم پرسپوليس در بازي دوستانه پيش 
از شروع فصل در 18 تير مقابل تيم آرسنال كي يف در 
ليگ دس��ته دوم اوكراين به تس��اوي بدون گل دست 
يافت. سرخپوشان در پايان ماه جاري ميالدي دفاع از 
قهرماني در ليگ برتر ايران را آغاز مي كنند. پرسپوليس 
با شكست تيم نفت فاتح جام حذفي نشان داد كه بسيار 
جدي است. پرسپوليس جمعه با نتيجه سه بر صفر تيم 
نفت را در ديدار س��وپرجام شكست داد و فاتح اين جام 
شد. ساير نقل و انتقاالت تيم هاي حاضر در مرحله يك 
چهارم نهايي به شرح زير است: در العين امارات تسوكاسا 
شيوتاني از سانفرس هيروشيما و ماركوس بري از تيم 
پاناتينايكو به اين تيم ملحق ش��ده اند، در حالي كه لي 
ميونگ جو به اف سي سئول، ناصر الشمراني به الهالل و 
سعيد الخطيري به الظفره امارات پيوستند. تيم الهالل 
نيز شاهد تغييراتي بوده. علي البليهي از الفتح، مختار 
فالته از الوحده، عمر خريبين از الظفره، علي الحبسي 
از ريدينگ، محم��د كانو از االتفاق، حس��ن كادش از 
االتفاق، ماتياس بيرتوس از تيم مكزيكي يونيورسيداد 
ناسيونال به اين تيم ملحق شدند. اما عبدالمجيد الرويلي 
به الفيحاء عربستان پيوس��ت. در شرق آسيا تيم هاي 
اوراوا رد داياموند و كاوازاكي فرونتاله )ژاپن( و شانگهاي 
سيپگ چين هيچ تغييري در تركيب تيم خود نداده اند. 
اما گوانگژو اورگراند چين، لوييز گيلرمه دا كونِسيسائو 
سيلوا معروف به موريكي از واسكودوگاما را به خدمت 

گرفته است.

گزارش


