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رسول مجيدي

يوفا

تيم فوتبال پاري سن ژرمن مجبور 
اس��ت تا پاي��ان فصل ج��اري 75 
ميليون ي��ورو به بودجه اش اضاف��ه كند، در غير 
اين صورت قانون فيرپلي مالي برايش دردسرساز 
مي ش��ود؛ مس��اله اي ك��ه از همان ابت��دا به نظر 
مي رس��يد براي پاريسي ها دردسرس��از خواهد 
شد و حاال بيش��تر از قبل به چشم مي آيد. ديروز 
روزنامه فرانسوي اكيپ در گزارشي نوشت: در ماه 
سپتامبر يوفا تحقيقات درباره مساله فيرپلي مالي 

پاري سن ژرمن را آغاز كرد. 
درس��ت زماني كه اين تيم نيمار و كيليان امباپه 
را در ازاي ارقام نجومي به خدمت گرفت. يوفا به 
اين باشگاه اطالع داده كه بايد بودجه اين باشگاه 
75 ميليون يورو افزايش پيدا كند و براي اين كار 

چند گزينه دارد. يكي از گزينه ها فروش بازيكن 
اس��ت. اين گزينه البته گزينه مورد عالقه مالك 

ثروتمند باش��گاه نيست و امري هم دوست ندارد 
بازيكني از اين تيم در ماه ژانويه از آنها جدا شود. 

اما اين س��ريع ترين راه براي تامين بودجه است. 
روش ديگ��ر افزايش رقم حق پخ��ش تلويزيوني 
است كه براي آن الزم است اين تيم به روند قابل 
قبول و مورد عالقه هوادارانش در ليگ فرانس��ه و 
ليگ قهرمانان اروپا ادامه دهد. گزينه بعدي مورد 

بليت فروشي است. 
با آم��دن نيم��ار و امباپه پي اس جي ب��ه راحتي 
مي  توان��د قيمت بليت ها را افزاي��ش دهد و البته 
بايد مراقب باشد هواداران اين تيم اعتراض نكنند. 
روش ديگر توس��عه فروش محصوالت مربوط به 
باش��گاه اس��ت. نيمار و امباپه به اين تيم ملحق 
ش��دند و شايد در سراس��ر دنيا هواداران اين تيم 
عالقه بيشتري به خريد لباس ها و وسايل ورزشي 

اين باشگاه داشته باشند. 

روزنامه فرانسوي اكيپ مدعي شد
احتمال جريمه سنگين پاري سن ژرمن به خاطر نيمار

فوتبال جهان

»پاي��ان؛ ايتالي��ا پ��س از 60 س��ال به جام 
جهاني راه نياف��ت« تيتري بدون ادا اطوار از 
پرفروش ترين روزنامه ورزش��ي ايتاليا؛ گاتزتا دلو اسپورت. 
ي��ك روز پس از ناكامي تاريخي آتزوري در راه رس��يدن به 
جام جهاني. ايتاليا دوشنبه شب در يك بازي تلخ، با سوئد به 
تساوي بدون گل رسيد تا باتوجه به شكست در ديدار رفت، 
از صعود به روس��يه باز بماند. اتفاقي كه آخرين بار در سال 
1958 رخ داده بود. ايتاليا در مجموع دوبازي، يعني در 180 
دقيقه، هرگز موفق به گش��ودن دروازه سوئد نشد. سوئدي 
كه اين روزها تيم متوس��طي به نظر مي رسد و بدون حضور 
س��تاره اش زالتان ايبراهيموويچ، جاه طلبي هميش��گي را 
ندارد. با اين همه همين سوئد باعث عدم صعود دو تيم بزرگ 
به جام جهاني شده؛ هلند و ايتاليا. زردهاي اسكانديناويايي 
در مرحله گروهي، باالت��ر از هلند قرار گرفتند تا نارنجي ها 
حتي به پلي آف هم نرسند. سوئد سپس در پلي آف با ايتاليا 
رو به رو ش��د و باعث حذف يك��ي از پرافتخارترين تيم هاي 

تاريخ جام جهاني شد. اما حذف ايتاليا چه داليلي دارد؟
به دنبال مقصر

در ايتاليا نس��بتا همه موافقند كه ونت��ورا بايد از تيم ملي 
ايتالي��ا برود. گرچ��ه خودش بعد از ب��ازي حتي راضي به 
عذرخواهي هم نب��ود و به زور خبرنگاران اي��ن واژه را به 
زب��ان آورد: »عذرخواتي براي نتيجه؟ البت��ه از آنها بابت 
نتيج��ه عذرخواهي مي كنم؛ اما نه ب��ه خاطر تالش مان و 
كار س��ختي كه متحمل ش��ديم. البته مي دانم كه در اين 
مواقع، نتيجه مهم ترين مس��اله است. بازي امشب نشان 
داد كه در تيم ملي همه چيز سر جاي خودش است؛ تنها 
كاري كه از دس��تم بر مي آيد اين است كه به خاطر نتيجه 
از مردم عذرخواهي كنم. ت��الش خود را كرديم و فقط به 
خاطر نتيجه عذرخواهي مي كنم!«رسانه هاي ايتاليايي ها 

حتي دقايقي بعد از تس��اوي دلسردكننده در ميالن خبر 
از استعفاي آقاي سرمربي دادند. اما ظاهرا او هنوز استعفا 
نداده. خ��ودش در كنفرانس خبري پ��س از بازي گفت: 
»اس��تعفا نداده ام چون هنوز با رييس فدراسيون صحبت 
نكرده ام. اين يك نتيجه س��نگين و غيرقابل هضم است. 
باعث افتخارم است كه بخشي از اين گروه در آتزوري بودم؛ 
باعث افتخارم اس��ت كه با اين قهرمانان و برخي ديگر كه 
اميدوارم در آينده تبديل به قهرماناني بزرگ ش��وند؛ كار 
كردم. به شدت نا اميد هستم چون امشب دوباره فهميدم 
كه تيم ملي براي اين مردم چه معنا و مفهومي دارد. بايد 
همه مس��ائل را به طور دقيق ارزيابي كنم. با مس��ووالن 
فدراس��يون مالقات��ي خواهم داش��ت و صحبت خواهيم 
كرد. با همان راه و روش هميشگي، با يكديگر به گفت وگو 
مي نشينيم. اين مس��اله چيزي است كه به كارلو تاوكيو و 
كل فدراسيون مربوط مي شود.« به نظر حق با ونتوراست. 
مشكل تنها به او بر نمي گردد. همين طور كه ديروز روزنامه 
كوريه ره دلو اسپورت، دومين روزنامه پرفروش ورزشي در 
ايتاليا نوشته بود: »ونتورا مي رود اما تنها او مقصر نيست.« 
در ايتاليا خيلي ها مي گويند س��ران فدراسيون به خاطر 
به كار گماردن اي��ن مربي كه تا پيش از اين در تيم درجه 
تورينو فعاليت مي ك��رده غيرمنطقي بوده. به قول يكي از 
سايت هاي وطني: »فدراسيوِن بد، همه جاي جهان قرباني 
مي گيرد.« قطعا اين شكست تاريخي نه تنها باعث رفتن 
س��رمربي تيم خواهد ش��د، بلكه ممكن است فدراسيون 

فوتبال ايتاليا را هم دستخوش تغييرات كند. 
خداحافظي با جانلوييجي بوفون

اگر اه��ل دنبال كردن فوتبال باش��يد حتم��ا مي دانيد كه 
بوف��ون پس از عدم راهيابي به جام جهاني 2018 از فوتبال 
ملي خداحافظي كرد. او 20 س��ال پيش براي نخستين بار 
در رقابت ه��اي پل��ي آف انتخابي جام جهاني و در روس��يه 
پيراهن ايتاليا را به تن كرد و حاال 2 دهه بعد از آن روزها در 

همان رقابت هاي پلي آف انتخابي جام جهاني از فوتبال ملي 
خداحافظي كرد. او اين بار نتوانست به روسيه برسد و قطعا 
در دلش غ��م بزرگي را حمل مي كند. گرچ��ه در مصاحبه 
احساس��ي و پر از اش��كش پس از بازي گفت: »براي خودم 
متاسف نيس��تم، براي فوتبال ايتاليا متاسف هستم، ما در 
جايي شكس��ت خورديم كه روي سطح اجتماعي هم تاثير 
مي گذارد. قطعا از اينگونه پايان پشيمان خواهم بود. كساني 
كه در اين تيم بازي مي كردند، مي دانستند كه اين بازي ها 
تا چه اندازه مشكل خواهد بود، نتوانستيم به بهترين شكل 
خودمان را در بازي نش��ان دهيم. فاقد آرامش براي گلزني 
بودي��م. پلي آف ها با اي��ن حوادث و جزييات سرنوش��تش 
مشخص خواهد شد و همه چيز برخالف ميل ما پيش رفت، 
اما وقتي مقصر هس��تيد، متوجه خواهيد شد.« با اين همه 
بوفون كه حاال س��يل پيام ها براي همدردي با او از سرتاسر 
جهان ش��نيده مي ش��ود، به آينده فوتبال ايتاليا خوشبين 
است: »ما غرور، قدرت و سماجت داريم، ما مي دانيم چگونه 
دوباره بلند شويم و هميشه هم اين كار را كرده ايم. من تيم 
ملي ايتاليا را در شرايطي ترك مي كنم كه مي دانم اين تيم 

مي تواند خودش را نشان دهد.«

روسيه؛ كم  اعتبارترين جام جهاني تاريخ؟
دي��روز نه تنها روزنامه ايتاليايي، بلك��ه تمامي روزنامه هاي 
ورزشي دنيا خبر يك يا دوي خود را به موضوع ناكامي ايتاليا 
اختصاص داده بودند. ماركا نوش��ته بود: »باورنكردني؛ جام 
جهاني بدون ايتالي��ا« روزنامه تلگراف انگليس هم تيتر زد: 
»قلب هواداران ايتاليايي شكس��ت.« ايتاليا البته تنها تيم 
بزرگي نيست كه تابستان س��ال گذشته در روسيه حضور 
ندارد. پيش از اين هلند با آن همه بازيكن و هوادار از رسيدن 
به جام جهاني بازمانده بود. آنها كه صاحب يكي از مكتب هاي 
اصلي فوتبال هس��تند باي��د مثل ايتاليا از خانه هاي ش��ان 
نظاره گر مهم ترين رخداد فوتبالي سال 2018 باشند. در قاره 
امريكا هم تيم شيلي با آن همه بازيكن بنام از صعود بازماند. 
آن هم در ش��رايطي كه آنها در دو دوره اخير جام ملت هاي 
امريكاي جنوبي قهرمان شده بودند! در امريكاي شمالي هم 
بعد از س��ال ها تيم اياالت متحده با آن همه سرمايه گذاري 
نتوانست كاري از پيش ببرد. در آفريقا هم كامرون قهرمان 
اخير اين قاره جواز حض��ور در جام جهاني را دريافت نكرد 
تا اين سوال براي خيلي ها به وجود بيايد كه آيا جام جهاني 

روسيه، كم اعتبارترين جام جهاني چند سال اخير است؟

آيا جام جهاني روسيه كم اعتبارترين جام تاريخ است؟

پايان ايتاليا
شيوا آبا

يادداشت 2 گپ و گفتيادداشت

س�ال ها فوتبال ايران ب�ا معضلي به نام 
فساد دست و پنجه نرم مي كند. با اينكه 
باره�ا و بارها مباحث مختلفي پيرام�ون اين موضوع 
مطرح شده و حتي دستگاه هاي مختلف براي مبارزه 
با اين ناهنجاري اع�ام آمادگي كردند، اما كماكان در 
روابط بين بعضي افراد فوتبالي شاهد فساد گسترده اي 
هستيم. در اين بين ش�ايد صحبت هاي علي كريمي 
تلنگري باش�د تا جامعه فوتب�ال به خصوص مديران 
آن، به سمت سالم سازي اين ورزش پرطرفدار حركت 
كنند. علي كريمي طي اظهاراتي جالب فدراس�يون 
فوتبال و مهدي تاج را متهم به ش�فاف نبودن مسائل 
مالي كرد. او كه مساله فساد را بسيار مهم تلقي مي كرد 
از مديران فدراسيون فوتبال س�وال كرد كه چرا اين 
فدراسيون با وجود اينكه ادعاي سالم سازي در فوتبال 
دارد خودش هنوز در مسائل مالي شفاف نيست و چرا 
هيچ عزمي براي مبارزه با فس�اد در اين فدراس�يون 
وجود ندارد. براي بررس�ي بيشتر اين موضوع و البته 
شرايط اين روزهاي باشگاه پرسپوليس پس از جدايي 
علي  اكبر طاهري، با رضا شاهرودي همكام شديم تا 
از زبان اين پيشكسوت بيشتر در جريان اتفاقاتي كه 
در فوتبال ايران در حال رخ دادن است، قرار  بگيريم. 

 علي كريمي طي صحبت هايي جالب به مساله فساد 
در فوتبال اشاره كرد و اينكه در فدراسيون فوتبال 

عزمي راسخ براي مبارزه با اين مساله وجود ندارد. 
ابتدا نظرت�ان را درباره صحبت ه�اي علي كريمي 

مطرح كنيد. 
سال هاي س��ال اس��ت كه فوتبال ايران با اين پديده مقابله 
مي كند. هر كسي در اين فوتبال سالم كار كرده، از فساد ضربه 
ديده است و وقتي هم كه حرف از سالم سازي و مبارزه با فساد 
مي زند كسي گوش نداده و قدمي براي سالم سازي برنمي دارد. 
من هم بارها و بارها درباره اين موضوع صحبت كرده ام و هم 
تجربياتم را ارايه كرده ام اما هيچ كس پاسخگو نمي شود. اگر 
ما مي خواهيم فوتبال مان درست راه خودش را بپيمايد، بايد 
با فس��اد مبارزه كنيم و اجازه ندهيم اين معضل شوم فوتبال 
ما را لكه دار كن��د. علي كريمي حرف هاي جالبي زد كه همه 
آنها درست بود. من هم اين حرف ها را تاييد مي كنم و پشت 
علي كريمي مي ايستم. فوتبال ما بايد مسير درستي طي كند. 
 در صحبت هاي كريمي نكته جالبي وجود داشت و 
آن اين بود كه هيچ عزمي از سوي فدراسيون فوتبال 
براي مبارزه با فساد وجود ندارد. چقدر اين مسائل را 

به واقعيت نزديك مي دانيد؟ 
همانطور كه گفتم كريمي حرف هايش درست بود. مسووالن 
و هم��ه مي دانند فس��اد دقيقا كجاس��ت. وقت��ي يك مربي 
سال هاس��ت نتيجه نمي گيرد و همه مي دانن��د كه او از نظر 
فني شرايط مناسبي ندارد اما هر ساله تيم به او مي دهند چه 
انتظاري داريد؟ انتظار داريد فكر كنيم به خاطر هنر فني اش 
به او تيم داده اند. ما هم مي دانيم او چگونه تيم گرفته اس��ت. 
مسووالن هم مي دانند او چگونه تيم گرفته است. اما چرا وارد 
نمي شوند؟ اين سوالي است كه بايد به آن جواب دهيم. سوالي 

است كه مسووالن فدراسيون فوتبال بايد به آن جواب دهند. 
 يكي ديگر از نكاتي كه در صحبت هاي كريمي وجود 
داشت، شفاف نبودن مس�ائل مالي در فدراسيون 
فوتبال بود و اينكه چرا روس�اي فدراسيون ميزان 
مبال�غ دريافتي ش�ان را بط�ور ش�فاف مش�خص 

نمي كنند. 
اين مساله هم از نكات بارز صحبت هاي كريمي است كه من 
هم قبول دارم. وقتي قرار است مبارزه با فساد شود بايد ابتدا 
از خودمان ش��روع كنيم و خودمان راه را باز كنيم تا ديگران 
هم به سمت سالم سازي فوتبال حركت كنند. من نمي گويم 
در فدراسيون فوتبال فسادي وجود دارد چرا كه مي دانم آقاي 
تاج زحمات زيادي مي كشند و خودشان از افراد سالم هستند 
اما مي گويم بايد عزمي راسخ در فدراسيون براي سالم  سازي 
وجود داش��ته باشد. وقتي مي بينيم مربي اي از بازيكني پول 
گرفته يا بازيكني با فساد، راهي تيمي شده يا اين قبيل مسائل 
اتفاق مي افتد چرا بايد آن مربي يا آن بازيكن فقط يك س��ال 
محروم شود يا بگوييم دو سال به ليگ 2 برو و در آنجا فعاليت 
كن. بهتر نيس��ت برخورد قاطع تري ش��ود؟ من مي گويم با 
افراد خاطي بايد جدي تري برخورد شود به طوري كه آنها را 
مادام العمر محروم كنيم. نبايد اجازه دهيم اين افراد در فوتبال 
ما حضور داشته باش��ند. افرادي كه رابطه ناسالم با خبرنگار، 
مربي يا بازيكن برقرار مي كنند بايد مادام العمر محروم شوند. 
 تا به حال شده به خود شما پيشنهادي داده شود كه 
با پرداخت پول در تيمي مربيگري كنيد يا بازيكني 

را به تيمي ببريد؟
باره��ا و باره��ا دالالن مختلف با من تم��اس گرفتند اما من 

هيچ كدام از اين دالالن را نمي شناس��م. وقتي با موبايل من 
تماس مي گيرند و پيشنهاد اينچنيني مي دهند همان موقع 
شماره ش��ان را بالك مي كنم. اجازه نمي دهم اين صحبت ها 
بيش از اين مطرح شود. من به صراحت به شما مي گويم تمام 
مربياني كه از نظر دانش فني در سطح بااليي هستند به خاطر 
اينكه تمايلي ندارند با دالالن كار كنند كنار مي روند و در بيرون 
از گود مي نش��ينند و بازي ها را تماش��ا مي كنند. اگر دالالن 
نباشند و فوتبال سالم باشد، شايسته ساالري شكل مي گيرد 
نه اينكه مديري بيايد به يك مربي بگويد بيا برويم در تيمي 
مربيگري كن و 100 ميليون قرارداد ببند تا 50 ميليون آن را 
به من بدهي. اين چه معني مي دهد؟ متاسفانه اين فساد در 

بين برخي مديران هم وجود دارد. 
 مي خواهيم درباره استعفاي علي اكبر طاهري هم 
صحبت كنيد. طاهري با جدايي اش از اين باش�گاه 
ش�وك بزرگي وارد كرد. ش�ما فكر مي كنيد رفتن 

طاهري به پرسپوليس لطمه مي زند؟
طاهري مدير بس��يار موفقي بوده و زحمت كش��يده است. 
نمي توانيم زحمات او را كتمان كنيم اما هواداران بايد بدانند در 
طول تاريخ مديران موفق زيادي به پرسپوليس آمدند و رفتند. 
طاهري هم حتي اگر برود درست است كه به تيم استرس وارد 
مي شود اما اين قطار راه خودش را خواهد رفت. من هم دوست 
دارم طاه��ري بماند و به كارش ادامه دهد اما اين مس��ووالن 
باالدستي هس��تند كه در اين زمينه تصميم مي گيرند. االن 
هم تصميم گرفته اند كه طاهري كنار برود كه اين اتفاق رخ 
مي دهد. بنابراين بهتر است منطقي نگاه كنيم و از مدير بعدي 

حمايت كنيم تا به روند موفقيت هاي تيم كمك كند. 

مهدي روزخوش

فرزندان تختي، وارثان پوريا

قهرمانان در كنار زلزله زدگان
درس��ت كه زلزله انس��ان مي كشد؛ 
اما انس��انيت را هم زن��ده مي كند! 
ح��اال همه جا بح��ث زلزله و كمك 
به زلزله زدگان اس��ت. زلزله آمده و 
آدم هاي زيادي جان و زندگي ش��ان 
را از دس��ت داده اند؛ حادثه اي است 
طبيعي و نمي توان مانعش ش��د اما 
بي ترديد مي توان جلوي بس��ياري از اتفاقات را -كه با آمدن 
بالياي طبيعي رخ مي دهد- گرفت. در واقع عالج واقعه قبل 
از وقوع بايد كرد، آيا عالجي كرده ايم؟! آنان كه در كرمانشاه 
حضور دارند از بحران مديريت مي گويند، نمي دانيم شايد از 
روي احساسات باشد؛ اما اگر نباش��د چه؟! پس نبايد دست 

روي دست گذاشت. 
باري، زلزله آمده و حاال كه آمده اس��ت و همه ما به آمدن آن 
واقفيم، بايد آستين ها را باال زده و كاري كنيم، عالم بي عمل، 
چو زنبور بي عس��ل اس��ت! تكليف مشخص اس��ت، آنها كه 
زلزله به جان و زندگي شان زده، تسليت نمي خواهند، كمك 
مي خواهند و بهتر است هركس به اندازه توان و بضاعت خود 

كمك كند؛ چه مادي و چه معنوي. 
مردم مصيبت ديده چش��م ياري به هموطن��ان دوخته اند و 
كمك به همنوع رسالت ما است. مردم پهلوان پرور كرمانشاه 
انتظار ويژه از جامعه ورزش و قهرمانان دارند، آنها چشم به راه 

وارثان پورياي ولي هستند. 
علي دايي، س��تاره نام آش��ناي فوتبال مردان��ه وارد ميدان 
شده و ش��ماره  و تصويري در صفحه اينستاگرام خود منتشر 
كرده است و خواستار اين 
ش��ده مردم با اين شماره 
تماس گرفته و كمك هاي 
غيرنق��دي خ��ود را به او 
برسانند تا به دست مردم 

زلزله زده برساند. 
قرار است از س��اعت نه و 
نيم صبح ت��ا پانزده امروز 
چهارش��نبه در ورزشگاه 
شهيد ش��يرودي تهران 
ني��ز چهره هاي ورزش��ي 
و ديگر قهرمانان كش��ور به همراه مديران ورزش و رييس��ان 
فدراس��يون ها در كنار س��اير اقش��ار جامعه گرد هم آمده و 
كمك ه��اي مردمي را جم��ع كرده و به دس��ت زلزله زدگان 

برسانند. 
در اقدامي جالب كيانوش رس��تمي، قهرم��ان وزنه برداري 
المپي��ك 2016 ريو و بهتري��ن وزنه بردار جه��ان كه خود 

كرمانش��اهي است مدال 
ط��الي المپيك خ��ود را 
به نفع م��ردم زلزله زده به 
حراج بگذارد. رستمي، در 
حاش��يه تمرين تيم   ملي 
وزنه برداري براي حضور 
در مس��ابقات قهرمان��ي 
جهان در مورد حراج مدال 
المپيك خود براي كمك 

به زلزله زدگان كرمانشاه، چنين گفت: به مردم ايران تسليت 
مي گويم و اميدوارم مسووالن و مردم كمك كنند تا حداقل 
بازماندگان اين اتفاق در ش��رايط ايده آلي ق��رار بگيرند. من 
دوست داشتم كه كمكي كنم چراكه ما ايراني ها پشت سر هم 
قرار داريم و از اين رو مدال طالي المپيكم را به حراج گذاشته ام 

تا مبلغ حاصل از فروش آن را به زلزله زدگان كمك كنم. 
كشتي گيران اين فرزندان جهان پهلوان غالمرضا تختي نيز 
در حركتي جالب روزنامه هاي صبح ايران را كه همگي تصوير 

و تيتر زلزله را انعكاس مي دهند به دس��ت گرفته و با گرفتن 
عكس و انتشار آن در صفحات مجازي پيام همدردي خود را 
انعكاس داده اند. قرار است امروز چهارشنبه جمعي از قهرمانان 
كشتي به نمايندگي از خانواده كشتي ايران و به ياد كمك هاي 
جهان پهلوان تختي -كه آن زمان به مردم زلزله زده بويين زهرا 
كرده بود- راهي كرمانشاه ش��ده و ياري رسان مردم مناطق 
زلزله زده باشند. فدراسيون كشتي نيز در پي درخواست هاي 
مردم��ي، ش��ماره حس��اب 294110119232121 بانك 
پاس��ارگاد ب��ه نام فدراس��يون كش��تي را جه��ت كمك به 

زلزله زدگان اختصاص داده است. 

وحيد جعفري

»صفرتاسكو«؛ يك اتفاق خوب 
ورزشي-سينمايي

استقال در خطر محروميت دوباره از فصل 
نقل وانتقاالت

اين بار صادقي شكايت كرد

من منتقد سينما نيستم. اينجا هم 
صفحه هنر و س��ينما نيست. با اين 
همه اين روزها قرار است سينماي 
كشور اتفاق جديدي را تجربه كند 
كه كامال جنبه ورزش��ي دارد. فيلم 
»صفر تا س��كو« كه به زندگي س��ه 
خواهر ووشو كار سميرمي پرداخته، 
قرار است به زودي اكران عمومي شود. آن هم در سينماهاي 
سرتاسر كشور. صفرتاسكو فيلم بسيار متفاوتي است. گرچه 
ژانر مستندگونه اي دارد اما مثل مستندهاي معمول نيست 
و قصه اش تا پايان ش��ما را با خود هم��راه مي كند. خواهران 
منصوريان براي خيلي ها- حتي غيرورزشي ها- شناخته شده 
هستند. همان خواهراني كه امسال در برنامه ماه عسل شبكه 
سه سينما، روبه روي احسان عليخاني نشستند و از دردها و 
موفقيت هاي ش��ان گفتند. آنها از هيچ )صف��ر( به قهرماني 
جهان )سكو( رسيده اند. ركوردهاي مختلفي را شكسته اند و 
حاال موفق شده اند وضعيت زندگي سخت خود را تغيير دهند. 
صفرتاسكو البته چيزي بيشتر از اينهاست. فيلمبرداري اين 
اثر خيلي قبل تر از برنامه ماه عسل و سه سال پيش انجام شده. 
روزهايي كه هنوز هر سه خواهر جهاني نشده اند. صفرتاسكو 
با اينكه مستند است، اما شبيه هيچ مستند ديگري نيست و 
با اينكه ورزشي است اما تنها به مقوله ورزش بسنده نكرد. به 
نگاه جامعه س��نتي به زنان هم پرداخته؛ به اينكه چطور سه 
دختر كه در زندگي شخصي با مشكالت فراواني دست و پنجه 
نرم مي كنند، در شهر كوچكي به نام سميرم ورزش مي كنند 
و به آوردگاه هاي جهاني مي رس��ند. در قس��متي از فيلم به 
نگاه منفي برخي ش��هروندان نس��بت به ورزش كردن زنان 
اشاره مي ش��ود و بعد در انتها نشان داده مي شود چطور اين 
سه خواهر با موفقيت هاي پي در پي خود اين نگاه را در شهر 

تغيير داده اند. 
در صفر تا س��كو براي نخستين بار تمرينات ورزشكاران زن 
به تصوير كشيده مي شود. براي نخستين بار قسمت هايي از 
مبارزه آنها در مسابقات جهاني را مي بينيم. براي نخستين 
بار با استفاده از فرصتي به نام »سينما« كه خط قرمزهايش 
كمرنگ ت��ر از تلويزيون اس��ت، مخاطبان با چش��مان خود 
مي بينند ورزشكاران زن ما با چه مشقت هايي به سكوهاي 
جهاني مي رس��ند. فيلم البت��ه برخالف تبلي��غ برخي كه 
مي گويند زنانه اس��ت، فقط زنانه نيست. در سينماي ايران 
كمتر مي ش��ود كه فيلمي تا به اين اندازه ورزش��ي- چه در 
بخ��ش مردان و چه در بخش زنان- توليد ش��ود. فيلمي كه 
مي تواند ورزش ووشو را در جامعه بيشتر از قبل جا بيندازد. 
ووش��و همچون س��اير ورزش هاي رزمي- حت��ي در بخش 
مردان��ش- كمتر در تلويزي��ون روي آنتن م��ي رود. نه تنها 
تلويزيون ايران كه بيشتر رسانه هاي ورزشي دنيا خيلي روي 
خوشي به ورزش هاي رزمي نشان نمي دهند و قطعا صفر تا 
سكو مي تواند از اين حيث يك فرصت بزرگ براي فدراسيون 
ووشو باشد. صفرتاسكو كه به تهيه كنندگي مهتاب كرامتي 
و طهورا ابوالقاسمي ساخته ش��ده و كارگرداني جوان به نام 
سحر مصيبي دارد، از يكم آذرماه اكران مي شود و 10 درصد 
فروش هفته اولش به زلزله زدگان كرمانشاه اختصاص خواهد 

يافت. اين فيلم را ببينيد. 

اميرحس��ين صادقي، مدافع س��ابق اس��تقالل كه حدود 
يك ميليارد و 50 ميليون تومان از اين باشگاه طلبكار است 
به دليل بي توجهي مسووالن اين باشگاه به درخواست هاي 
اين بازيكن براي وصول مطالباتش با ارسال نامه به كميته 
تعيين وضعيت فيفا خواس��تار محروميت اين باش��گاه از 
پنجره نقل و انتقاالتي آينده ش��د! وكيل او به خبرگزاري 
فارس گفته اس��ت: »با توجه به درخواس��ت هاي مكرر ما 
براي روشن شدن وضعيت طلب يك ميليارد و 50 ميليون 
توماني صادقي و همچنين بي توجهي مسووالن باشگاه و 
لغو نشستي كه خودشان درخواست داده بودند نامه اي را 
تنظيم و به كميته تعيين وضعيت فيفا ارسال كردم. آقاي 
داورزني، معاون وزير ورزش چند شب پيش در يك برنامه 
تلويزيوني مدعي ش��د كه مشكالت باش��گاه ها حل شده 
است. اگر حل شده است آقاي داورزني به ما اعالم كنند ما 
كي و كجا خدمت او برسيم تا مطالبات صادقي را دريافت 
كنيم! از آنجا كه طبق آيين نامه جديد فيفا در صورتي كه 
يك بازيكن بيش از 2 ماه از يك باشگاه طلبكار باشد و آن 
را پرداخت نكند، بازيكن مربوطه مي تواند با شكايت، مانع 
فعاليت نقل و انتقاالتي اين باش��گاه شود. به همين علت 
از آنجا كه اميرحس��ين صادقي اقرارنامه رس��مي باشگاه 
استقالل را براي پرداخت مطالباتش دارد و آن را دريافت 
نكرده است نامه اي را به فيفا تنظيم و خواستار محروميت 
باشگاه استقالل از پنجره نقل و انتقاالتي آينده شدم. قرار 
است به زودي پاسخ اين شكايتنامه ما به باشگاه استقالل 

ارسال شود.«

حاشيه

پشتعليكريميميايستم
گفت وگوي »اعتماد« با رضا شاهرودي، پيشكسوت فوتبال

تصوير روحاني 
آنج��ا نقطه صفر مرزي اس��ت. م��رز با تروريس��ت هايي كه 
بقاياي ش��ان هنوز هم اسلحه به دس��ت منتظر عرض اندام 

هستند. 
شايد منتقدان هميشگي روحاني كه فارغ از عملكرد او منتظر 
بهانه براي تخريب هستند فراموش كرده باشند يا خود را به 
فراموشي زده باشند اما اگر از بزرگ تر هاي جريان شان بپرسند 
به آنها خواهند گفت روزگاري در همين روستاهاي مرزي از 
غروب تا گرگ و ميش كسي جرات تردد بدون پوشش افراد 
مسلح نداشت. هر كوچه كمين بود و پشت هر تپه مخالفاني 
مسلح آماده شليك نشس��ته بودند. حاال ولي رييس جمهور 
ميان كوه هايي كه روزگاري براي پس گرفتن هر كدامش ده ها 
فرزند اين كشور شهيد شدند در امنيت كامل سفر مي كند و 
آب از آب تكان نمي خورد. خوب است مخالفان روحاني يك بار 
مرور كنند همان نهادي كه امنيت مي سازد وظيفه حفاظت از 

رييس جمهور را هم بر عهده دارد. 
اما اين همه ماجرا نيس��ت. منصفانه اگر نگاه كنيم مي شد با 
لحاظ كردن همين پروتكل ها و ش��رايط س��خت منطقه باز 
هم فضايي فراهم كرد تا رييس جمه��ور و داغ ديدگان كنار 
هم بنشينند و با هم حرف بزنند. اگر روحاني تاب نقد و حتي 
شنيدن حرف تند دارد – كه فريادهاي كارگران معدن يورت 
نشان داد اين ظرفيت را دارد- بهتر بود فضايي فراهم مي شد 
تا غصه بازماندگان را بي واس��طه بش��نود و پذيراي حرف و 
س��خن و حتي فرياد مردم منطقه باشد و مگر نبود كاري كه 
رييس جمهور ممنوع التصوير شده در ماجراي زلزله بم انجام 
داد و روبروي زن و مرد داغدار نشست تا حرف شان را بشنود؟ 
اينجا نقش مشاوران اسم و رسم دار رييس جمهور است كه به 
چشم مي آيد و اين وظيفه آنهاست كه مشاوره دهند و بگويند 
آقاي رييس جمهور بايد با مردم حرف بزنيد و حرف شان را هم 
بشنويد. فراهم كردن ديداري چند دقيقه اي با بازماندگان در 
يكي از چادرهاي احداث شده به قاعده نبايد كاري سخت يا 
در تضاد با پروتكل هاي امنيتي مي بود اما همراهان و مشاوران 
رييس جمهور از اين پيشنهاد – به هر دليلي – دريغ كردند. 

هرچه هس��ت روحاني همان روحاني اس��ت كه پيش از اين 
بوده، تخريب كنندگانش هم همان ها هس��تند كه بودند. از 
قضا برنامه ريزان و مشاوران نيز با س��ابق فرقي نكرده اند. اما 
با اينكه روحاني در ميان حادثه ديدگان حاضر مي ش��ود اما 
صداي منتقدان و بلكه توهين كنندگان بلند است و متاسفانه 
برنامه ريزان سفر رييس جمهور هيچ تدبيري براي جلوگيري 

از اين فضاسازي ها ندارند، هيچ فكري  هم نكرده اند. 

ادامه از صفحه اول


