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از دو روز قبل هوادارا به س��مت 
آزادي سرازير شدن، با چه ذوق و 
شوقي. از همه جاي ايران اومدن، 
سيس��تان بلوچس��تان، جنوب، 
كرمانش��اه، ش��مال، آذربايجان، 
خراس��ان و... از ساعت پنج صبح 
جمعه رفتن تو استاديوم نشستن 
به ه��واي اينك��ه پرس��پوليس 
باالخره يه خودي نشون ميده، اما 

اي دل غافل استيل همون استيل و پرسپوليس همون پرسپوليس! 
حميدجان دلبندم كه از همون اول ترس از قيافه اش مي باريد و خط 
دفاع و دروازه باني هم كه تعطيل بود. دربي 71 جز شكست و غصه واسه 
اون همه هوادار قرمزپوش چيزي نداشت. شعار حيا كن و رها كن هم 

كه به اين آقايون اثر نداره. حيف، حيف از اون همه هوادار.

هركس��ي جنب��ه ب��ازي كردن 
تو درب��ي رو ن��داره. اينو بعضي 
از بازيكن��ا روز جمع��ه ثاب��ت 
كردن! اس��تقاللي ها با اينكه از 
پرسپوليس جلو بودن، اما به جاي 
اينكه حواسشون به پرسپوليس 
باشه تا وقت پيدا مي كردن به هم 
مي پريدن. آندو و رحمتي تو يه 
صحنه همچين ب��ا هم درگيري 

لفظي پيدا كردن كه ي��ه لحظه فكر كرديم االن مش��ت و لگد هم 
چاش��ني كارشون ميش��ه. منتها تيموريان زياد مس��ئله رو جدي 
نگرفته: »با رحمتي شوخي دارم.« معني شوخي رو هم فهميديم. 
كم مونده بود نفري يه بادمجون زير چش��م ه��م بكاريد. هر كاري 

دلتون مي خواد مي كنيد آخرش هم مي گيد شوخي كرديم.

يه صدا و سيماست و يه جواد 
خيابان��ي. يه ج��واد خياباني 
اس��ت و يه درب��ي پايتخت. 
آخه چرا اينق��در از اين بنده 
خدا انتظارات خارج از توانش 
داري��د. س��الي دو ب��ار دربي 
برگزار مي ش��ه و فوق فوقش 
يكي اش رو ميدن به آقاجواد. 
باالخره گزارشگره و حق داره 

از 90 دقيقه فرصتش كمال اس��تفاده رو ببره. خياباني بيشتر 
از همه به اطالعات جغرافياي��ي اش مي نازه: »مازيار زارع اهل 
شهر خوش و آب و هواي انزلي در شمال ايرانه...« به اين خوبي 
بيچاره اطالعات عمومي در اختيار فوتبال دوس��تان مي ذاره، 

هيچكس هم قدرش رو نمي دونه.

  گذر و نظر

   جباري، بهترين بازيكن دربي 
هافبك تيم فوتبال استقالل به عنوان بهترين بازيكن دربي هفتاد و يكم 
انتخاب شد. مجتبي جباري كه در بازي پرسپوليس و استقالل پاس گل 
اول را به مجيدي داد و گل دوم تيمش را نيز در دقيقه 81 به ثمر رساند، 
به عنوان بهترين بازيكن دربي انتخاب شد. او در 10 دقيقه پاياني و پس 

از خروج فرهاد مجيدي كاپيتان تيمش بود. 
  استقالل پس از 16 سال دربي را با اختالف دو گل برد

پس از 16 س��ال دربي با اختالف بيش از يك گل به سود تيم برنده به 
پايان رسيد. آخرين باري كه استقاللي ها دربي را با اختالف بيش از يك 
گل برده بودند، به سال 1374 برمي گشت كه در دور رفت ليگ آزادگان 
1374 با نتيجه 3 - 1 پيروز شدند. پس از اين بازي استقالل تا دربي 71 
در شش بازي نيز مقابل پرسپوليس پيروز شده بود كه همه اين بردها با 

اختالف يك گل رقم خورده بود. 
  كارناوال شادي آبي ها در خيابان وليعصر 

سومين پيروزي متوالي تيم اس��تقالل در دربي بزرگ پايتخت منجر 
به شادي خياباني هواداران تيم اس��تقالل شد. در حالي كه ساعت ها از 
برگزاري دربي 71 مي گذشت خبرنگاران سايت گل از خيابان وليعصر، 
حدفاصل ميدان تجريش تا پارك ملت گزارش دادند كه حضور چشمگير 
هواداران اس��تقالل با مدل هاي مختلف اتومبيل ه��ا و پرچم هاي آبي 
ترافيك سنگيني را در اين محدوده ايجاد كرده بود. اين شادي تا زمان 

ارسال اين گزارش كه حدود ساعات آغازين بامداد بود ادامه داشت. 
  فتح اهلل زاده به رختكن نرفت

علي فتح اهلل زاده بعد از پيروزي اين تيم مقابل پرسپوليس به رختكن 
آبي ها نرفت. حضور فتح اهلل زاده در رختكن اس��تقالل ك��ه در بازي با 
تراكتور اتفاق افتاد حاش��يه هاي زيادي را به وجود آورد ولي او در اين 
ديدار برخالف انتظار به رختكن تيمش نرفت. بازيكنان استقالل انتظار 
داشتند كه فتح اهلل زاده به رختكن بيايد و پاداش قابل توجهي بابت اين 
پيروزي به آنها بدهد ولي خبري از پاداش نبود. نظري جويباري و اميري 

هم به رختكن استقالل آمدند ولي دست آنها هم خالي بود. 
  استراحت 48ساعته به آبي ها

تمرينات استقالل دو روز تعطيل شد و بازيكنان از روز دوشنبه استارت 
خواهند زد. پس از برد آبي ها برابر پرسپوليس كادر فني استقالل تصميم 
گرفت تا به بازيكنان دو روز استراحت بدهد تا شيريني برد قرمزها بيشتر 
شود. بنا بر اعالم پرويز مظلومي قرار است تمرين استقالل از دوشنبه از 

سر گرفته شود تا آبي ها براي بازي با سايپا در 4 مهر آماده شوند. 
  تلفن همراه پاداش استقاللي ها

يكي از اسپانسرهاي باشگاه استقالل بابت پيروزي در دربي به بازيكنان 
گوش��ي همراه پاداش مي دهد. در حالي كه پيش بيني مي شد پس از 
پيروزي استقالل مقابل پرسپوليس، علي فتح اهلل زاده سرپرست باشگاه 
استقالل وعده پاداش ويژه اي به بازيكنان بدهد وي صحبتي در مورد 
پاداش نكرد اما يكي از اسپانسرهاي اين تيم كه نام آن پشت پيراهن اين 
تيم حك شده به مسئوالن اين تيم پيغام داد به دليل پيروزي در دربي 

به اعضاي تيم نفري يك گوشي همراه اهدا مي كند. 

  وضعيت مبهم محمد
عليرضا محمد كه به تازگي از كمند مصدومي��ت رهايي يافته بود، در 
بازي با استقالل و در برخورد با جاس��م كرار، به شدت از ناحيه دست 
آسيب ديد. محمد از ناحيه لگامنت آرنج دچار مصدوميت شديد شده به 
همين دليل دست وي آتل بسته شد. البته قرار است پزشك پرسپوليس 
 MRI  با چند متخصص صحبت كند و س��پس مجدداً از دست محمد
بگيرد تا مشخص شود كه اين بازيكن چند هفته نمي تواند سرخپوشان 
را همراهي كند، اما بي شك او حداقل س��ه، چهار هفته دور از ميادين 
مي ماند ول��ي ميزان دوري قطع��ي محمد پس از مذاكره با پزش��كان 

متخصص مشخص مي شود.
  برخورد با حقيقي و آقازماني

حقيقي و سامان آقازماني، به زودي بابت درگيري كه در اردوي قبل از بازي 
با استقالل داشتند، به كميته انضباطي باشگاه احضار مي شوند و بايد بابت 
اتفاقي كه زمان صرف شام در اردو رخ داد پاسخگو باشند. اگر چه باز هم اين 
كريمي بود كه در زمان درگيري غائله را ختم و با طرفين برخورد كرد، اما 
باشگاه براي گرفتن تعهد از اين دو بازيكن، به زودي آنها را احضار مي كند.

  تمرين سرخپوشان تعطيل شد
پس از شكست 2 بر صفر پرسپوليس برابر استقالل در دربي 71 حميد 
استيلي در هتل اسپيناس جلسه اي با بازيكنانش برگزار كرد. بعد از اين 
جلسه، استيلي به شاگردانش اعالم كرد به دليل فشار باالي تمرينات 
اين تيم در هفته گذشته و قبل از دربي، تمرين روز شنبه تعطيل است و 

بازيكنان بعد از باخت به استقالل يك روز استراحت دارند.
  مقابله به مثل در بازي برگشت

يكي از برنامه ه��اي ويژه سرخپوش��ان قبل از بازي با اس��تقالل، پخش 
سرود پرسپوليس از بلندگوهاي ورزشگاه بودكه به دليل جو ورزشگاه، با 
درخواست عزيز محمدي و مسئوالن نيروي انتظامي سرود پرسپوليس در 
ورزشگاه قطع شد. در حالي كه با توجه به ميزباني سرخپوشان در اين بازي، 
پخش سرود، يكي از حقوق آنها بود. اين مسئله باعث شد پرسپوليسي ها از 

رئيس سازمان ليگ قول مقابله به مثل در بازي برگشت را بگيرند.
  مصدوميت كريمي جدي است!

علي كريم��ي در برخوردي كه در بازي با اس��تقالل با پژمان منتظري 
داش��ت، از ناحيه خارجي زانو دچار مصدوميت ش��ده كه مصدوميت 
كوچكي هم نيست. كريمي در اولين فرصت در تمرينات سرخپوشان 
تست مي شود و سپس چشمه سري، پزشك تيم در مورد او نظر نهايي 
خود را اعالم مي كند، اما كارهاي ابتدايي از روز گذشته روي زانوي اين 

بازيكن انجام مي شود.
  ناراحتي كاظميان از تعويض

جواد كاظميان ه��م مثل ديگر هم تيمي هايش نتوانس��ت كار خاصي 
در دربي براي پرس��پوليس انجام دهد و نهايتاً نيز به تصميم استيلي 
تعويض شد. كاظميان اما به شدت از اين تصميم استيلي ناراحت بود 
و برخالف هميشه منكر اين مسئله نش��د »نمي توانم دروغ بگويم. از 
تعويضم ناراحت شدم، اما اين مسئله تصميم مربيان بود كه به آن احترام 

مي گذارم. اميدوارم ديگر گل زودهنگام دريافت نكنيم.«

دو سهميه تكواندو ايران در المپيك لندن قطعي 
است اما دراين چند ماه باقيمانده تا شروع بازي ها 
بايد آمادگي ملي پوشان به حداكثر برسد. اگرچه 
هنوز دو تكواندوكار اعزامي ما به لندن مشخص 
نشده اند اما شانس يوسف كرمي و محمد باقري 
معتمد بيش از سايرين اس��ت. در حالي كه كادر 
فني براي باال بردن س��طح آمادگي ملي پوش��ان 
تورنمنت منچس��تر را در نظر گرفته است يكي 
از گزينه هاي اصلي حضور در المپيك ما به دليل 
مصدوميت حضور در اين مس��ابقات را از دست 
داده اس��ت. باقري معتمد كه با تيم دانشجويان 
به مسابقات يونيورسياد اعزام ش��ده بود و اتفاقاً 
موفقيتي هم كس��ب نك��رد و خيل��ي زود از دور 
مسابقات حذف شد با آسيب ديدگي نسبتاً جدي 

از ناحيه مچ پا روبه رو است.
مصدوميت و خستگي ملي پوشان همان مسئله اي 
است كه رضا مهماندوست را نگران تيمش كرده، 
 نگراني اي كه باعث ش��د از فدراس��يون تكواندو 
بخواهد برگزاري ليگ برتر را به تعويق بيندازند. با 
اين وجود پوالدگر و همكارانش كه اصرار زيادي به 
برگزاري مسابقات در موعد مقرر داشتند اهميتي 
هم به درخواست سرمربي موفق تيم ملي ندادند و 
روز جمعه مسابقات هفته اول و دوم برگزار كردند 
و مهماندوست با نيامدنش به خانه تكواندو به نوعي 
اعتراض خود را به اين قضيه نشان داد: » من هيچ 
وقت براي ديدن مسابقات ليگ به سالن نمي روم 
چرا كه حضور من در عملكرد بچه ها تأثير منفي 
مي گذارد.« س��رمربي تيم ملي تكواندو از اينكه 

فدراسيون اهميتي به خواس��ته او يعني تعويق 
مسابقات و موكول كردن آن به بعد از بازگشت تيم 
ملي از تورنمنت منچستر نداده به شدت دلخور 
اس��ت: » ش��روع ليگ را در بدترين زمان ممكن 
گذاشتند. متأس��فانه س��ازمان ليگ فدراسيون 
تكواندو اصاًل برنامه ريزي خوبي ن��دارد و به تيم 
ملي توجهي نمي كند. ما سفر برون مرزي داريم 
اما مجبور ش��ديم به خاطر ليگ از دوشنبه هفته 
پيش تمرينات را تعطيل كنيم تا ملي پوش��ان به 
تيم هايشان ملحق شوند. اين اصالً  درست نيست 
چرا كه هم از مسابقات زده مي شوند و هم احتمال 
آسيب ديدگي ش��ان زياد مي شود. در صورتي كه 
قانون چيز ديگري مي گويد. ملي پوش��ان قبل از 

اعزام هاي برون مرزي نبايد بازي كنند.«

مهماندوست مربيان تيم هاي باشگاهي را نيز در 
اين قضيه بي تقصير مي داند: »من به فدراسيون 
گفتم كه االن زمان خوبي براي شروع ليگ نيست 
اما وقتي همه ق��ول مي دهند ولي ب��ه آن عمل 
نمي كنند كاري از دست من ساخته نيست. خود 
آقاي ذوالقدر با من تماس گرفت و اصرار كرد كه 
فدراس��يون اش��تباه كرده اما از من خواست كه 
گذش��ت كنم. خب وقتي فدراس��يون اين زمان 
را تعطي��ل مي كند تيم ه��ا هم چ��اره اي ندارند. 
مربيان هم مي پوشانش��ان را حداق��ل چهار روز 
زودتر مي خواهند تا به هماهنگي الزم برس��ند. 
بهترين مربي تكواندو جهان كه اين روزها باقري 
معتمد را هم به دليل مصدوميت در اختيار ندارند 
حضور ملي پوش��ان در ليگ را به ض��رر تيم ملي 
مي داند: » بازيكني كه در بازي هاي ليگ شركت 
مي كند احتمال آسيب ديدگي اش زياد مي شود 
به همين دليل م��ا مجبوريم  فش��ار تمرينات را 
پايين بياوريم. متأسفانه كس��ي به اعتراض هاي 
ما گوش نمي كن��د. ملي پ��وش را از ما مي گيرند 
بعد مصدوم و آس��يب ديده تحويلمان مي دهند. 
متأسفانه من ش��دم لله ملي پوش��ان، بازيكن را 
س��الم مي برند بعد مصدوم به ما برمي گردانند و 
مس��ئوليت فيزيوتراپي، آب درماني و مراقبت از 

آنها را به گردن ما مي اندازند.«
    بهانه دستم دادند

 رضا مهماندوست كه بعد از قهرماني در مسابقات 
جهاني و شكستن اقتدار كره اي ها تنها هدفش را 
مدال طالي المپيك دانس��ته چندان از شرايط 
راضي نيست و از هم اكنون هش��دار دادن را آغاز 
كرده: » من حرف��م را زده ام و همه هم مي دانند. 
منتها كسي به خواس��ته من توجه نكرد. بهانه  را 
به من داده اند و اگر مشكلي پيش آيد برگ برنده 
دست من است و مسئوليتي به عهده من نيست.« 
در حالي كه رئيس فدراسيون معتقد است مسائل 
اقتصادي نتوانس��ته تكواندو ايران را تحت تأثير 
بگذارد مهماندوس��ت س��رمايه گذاري هاي زياد 
برخي باشگاه ها را دليلي بي توجهي مربيان داخلي 
به وضعيت تيم ملي عنوان مي كند: » پاي پول كه 
وس��ط مي آيد همه چيز تغيير مي كند باشگاه ها 
كلي سرمايه گذاري مي كنند و ميليون ها تومان 
خرج مي كنند تا نتيجه دلخواه را بگيرند مربي هم 
بايد جوابگوي مديران باش��د. پس چاره اي ندارد 
كه ملي پوشانش را زودتر از موعد بخواهد. من هم 

بودم همين كار را مي كردم.«

آن�دره ويال س ب�واس ش�روع خ�وب ام�ا نه 
چن�دان فوق الع�اده اي در چلس�ي داش�ته 
اما در ب�ازي امش�ب در اولدتراف�ورد محكي 
ج�دي خواه�د خ�ورد و طع�م رقاب�ت ليگ 
واقع�ي مي چش�د.  ب�ه ش�كلي  را  برت�ر 
يونايتد و چلسي در يك دهه اخير فوتبال انگليس 
همواره مدعي بوده اند اما هيچ وقت اينطور شاداب 
و تأثيرگذار فصل را ش��روع نمي كردند. در حالي 
كه آبي ها يك مربي جديد به خدمت گرفته و در 
تابستان چند بازيكن خريده اند، منچستر هم بيكار 
نبوده و سر الكس فرگوسن با تزريق خون تازه در 
رگ هاي يونايتد در حال ساختن يك تيم رؤيايي 
ديگر اس��ت.  تيم اساس خوبي داش��ت اما شيوه 
بازي نفرات جواني كه به تركيب تيم اضافه شدند 
مربي اي كه تا چند ماه ديگر 70 ساله مي شود را 
به وجد آورده. يونايتد فصل را خيره كننده شروع 
كرده و در چهار بازي 18 گل زده كه س��هم وين 
روني هشت گل بوده؛ ذكر اين نكته بد نيست كه 
غير از منچس��تريونايتد و منچسترس��يتي هيچ 
تيمي نتوانس��ته در چهار هفته اول ليگ برتر 8 
گل بزند. مهاجم تيم مل��ي انگليس اگر بتواند در 
بازي امشب هم هت تريك كند تنها بازيكن تاريخ 
فوتبال جزيره خواهد بود كه در سه بازي پشت سر 

هم مي تواند سه گل بزند. 
حفظ روني در تيم يكي از تصميمات آساني است 
كه فرگي بايد بگيرد. اين مربي ترجيح داد براي 
بازي چهارشنبه شب در ليسبون تيمي باتجربه تر 
را به ميدان بفرس��تد كه حاصل كارشان چيزي 
بيش از تس��اوي يك-يك برابر بنفيكا نبود. حاال 

او بايد تصميم بگيرد كدام يك از بازيكناني كه در 
بازي ليگ قهرمانان استراحت كردند، مي تواند در 

اين ديدار دشوار تيم را همراهي كند. 
هيچ مصدوميت جديدي براي تيم پيش نيامده 
و نمانيا ويديچ، تمام كلورلي، رافائل و دني ولبك 
به بازي نمي رسند.  فرگوسن با اشاره به اينكه از 
بازي با بنفيكا ب��دون مصدوميت بيرون آمده اند، 
گفت:  »با تيم كامل برابر چلسي بازي مي كنيم. 
بازي خيلي خوبي خواهد شد. در چند سال اخير 
ديدارهاي ما برابر يكديگر خيل��ي نزديك بوده، 
غالباً با يك گل تكليفش روشن شده و فكر مي كنم 

اين بازي هم همان طور خواهد شد.« 

اما چلس��ي اگرچه مثل يونايتد يا حتي س��يتي 
نتوانسته نظرها را به خود جلب كند اما شروع يك 
مربي جوان در ليگ سخت انگليس بسيار خوب 
به نظر مي رسد. چلس��ي بعد از تساوي بدون گل 
در استوك، سه برد به دس��ت آورده و مي تواند با 

شكست شياطين سرخ به صدر جدول برود. 
اين تيم همچنين مرحله گروهي ليگ قهرمانان 
اروپا را با ب��رد صفر-2 برابر بايرلوركوزن ش��روع 

كرد. 
تا اينج��اي كار نمي توان از وي��الس بواس كه به 
عن��وان آينده دارتري��ن مربي جه��ان فوتبال به 
چلس��ي آمد، ايراد چنداني گرفت اما در بازي با 

منچستريونايتد تاكتيك هاي او زير ذره بين قرار 
مي گيرد. اين مربي به صراحت گفته هيچ ترسي 
ندارد از اينكه بازيكنان را هرچند نام شان بزرگ 
باشد كنار بگذارد. نمونه بارز اين ادعا قرارگرفتن 
فرناندو تورس روي نيمكت در بازي هفته گذشته 
با ساندرلند و بازي كردن او در تركيب اصلي برابر 

تيم آلماني است. 
ديدار امش��ب تقابل يكي از قديمي ترين مربيان 
فوتبال در برابر يكي از جوانترين هاي آنهاست اما 
ويالس بواس مي گويد اين بازيكنان هستند كه 
در زمين ديده مي شوند نه مربيان:  »اهميت ما- 
مربي ها- چندان زياد نيست. اين بازيكنان هستند 
كه بايد انگيزه زياد داشته باش��ند، از بازي لذت 
ببرند و استعدادهاي خود را به شكوفايي برسانند. 
وظيفه ما مربي ها اين است كه توانايي هاي آنها را 
كشف كنيم، به آنها انگيزه بدهيم و تا رسيدن به 
موفقيت رهبري ش��ان كنيم. به نظر من سهم ما 
در فوتبال هميشه كم اس��ت.« او درباره گل هاي 
زيادي كه منچس��تر ت��ا اينجاي فص��ل زده هم 
گفت:  »فكر مي كنم همه ما وقتي يك تيم ليگي 
در اين سطح را اينطور شروع مي كند تحسينش 
مي كنيم. اين آمار فوق العاده اس��ت و براي خود 

فوتبال اهميت زيادي دارد.« 
  تركيب احتمالي 

منچس�تريونايتد: دي خيا- اسمالينگ، جونز، 
فردينان��د، اورا- ناني،  اندرس��ون، گيگز- يانگ، 

روني، هرناندس
چلسي: چك- بوسينگوا، تري، لوييز، كول- ماتا، 

لمپارد، راميرز، ميرلس- آنلكا، استوريج 

اس�تارت ليگ برتر تكواندو زده ش�د و كس�ي به اعتراض سرمربي 
تي�م مل�ي توجه�ي نك�رد. دهمي�ن دوره ليگ ب�ا حضور هش�ت 
تيم برگ�زار مي ش�ود و آنطور ك�ه رئي�س فدراس�يون تكواندو در 
مراس�م افتتاحي�ه گفت قرار اس�ت امس�ال كمترين مش�كل را در 
ليگ داش�ته باش�يم. گويا برگ�زاري  اي�ن دوره با اس�تقبال خوب 

اسپانس�رها مواجه ش�ده و در ش�رايطي كه اغلب فدراس�يون هاي 
ورزشي براي آغاز ليگ هايشان دچار مش�كل اند اهالي تكواندو روز 
جمعه ش�اهد آغاز ليگ برتر بودند. اين در حالي اس�ت كه دو هفته 
ديگر ملي پوش�ان تكواندو ع�ازم تورنمنت منچس�تر هس�تند اما 
تمرينات تيم به دليل ش�روع ليگ برتر چند روزي ب�ه تعويق افتاد.

شيوا نوروزي
   تكواندو

تقابل مسن ترين و جوان ترين مربي جزيره 

چلسي ترمز منچستر را مي كشد؟ 

وقتي قرار نيست عبرت گرفته شود

باران مي آمد و هر كس دنبال س��رپناهي مي گشت تا خيس نشود، اما 
پسربچه همسايه در كوچه ايستاده بود و بي توجه به سيلي كه از آسمان 
بر زمين مي ريخت به كار خود مش��غول بود. به او گفتند: مگر بارش را 
نمي بيني، چرا به خانه نمي روي؟ پاس��خ داد: اي��ن ريخت و پاش هاي 
آسمان اندكي بعد تمام مي شود اما سقف خانه ما چندين ساعت بعد از 

آن همچنان چكه خواهد كرد!
كنايه از اينكه در زمان بارندگي، داخل و خارج خانه او تفاوت چنداني 

ندارد!
حكايت فوتبال ما نيز مش��ابه منزل آن كودك اس��ت. قب��ل و بعد از 
مس��ابقاتش فرق چنداني با هم ندارد و پيوس��ته بايد نگران آن بود. با 
اين فرق كه پيش از بازي عالقه من��دان، نگراني فني دارند و بعداز آن، 
دغدغه  هاي اداري! قبل از آنكه داور سوت بزند حرص  مي خورند كه نكند 
زد و بندها نتيجه را به نفع حريف رقم زده باشد و بازيكنان براي رقيب 
بدوند، بعد از مسابقه تن شان مي لرزد كه يك وقت خالف قانون اتفاقي 
نيفتاده باشد تا 3 امتياز را به كيسه تيم روبه رو بريزند. عجيب تر اينكه 
همه مي خواهند خود محروميت و جريمه را تجربه كنند و بناي درس 

گرفتن از باليايي كه سر ديگران آمده را ندارند!
همين چند ماه پيش بود كه به واس��طه به خدمت گرفتن بازيكن دو 
اخطاره،  تيم المپيك به فالكت افتاد و حضور در مرحله بعدي را داخل 
بشقاب طال گذاشت و تقديم عراق كرد، اما، كو ديده عبرت بين؟ و انگار 
دقيقاً آن زمان كه بايد از اينگون��ه اتفاقات درس بگيريم، دچار آلزايمر 
مي شويم و يادمان مي رود AFC با كسي ش��وخي ندارد. مثاًل همين 
سپاهان كه چهارشنبه مقابل »السد« يك بر صفر برد چرا بايد رحمان 
احمدي را كه در مرحله اول با پرسپوليس دو اخطاره شده، درون دروازه 
قرار دهد؟ مگر جام قهرمانان آسيا بازي هاي محلي است كه دو اخطاره 
و محرومش بتوانند در تمام مسابقات حاضر باشند و كارت زرد و قرمز 
در آن بي معني باشد؟ به راستي اگر سپاهان يك باشگاه خصوصي بود 
و بابت رسيدن به اين مرحله از مس��ابقات ميلياردها تومان از حساب 
ش��خصي يك فرد حقيقي هزينه مي ش��د، باز هم تا اين حد بي تفاوت 
نسبت به مقررات بين المللي عمل مي كرد؟ آيا شخص رحمان احمدي 
نبايد به باشگاه جديدش اطالع مي داد كه در كسوت دروازه  بان تيمي 
ديگر دو اخطاره شده است؟ اگر شكايت قطري ها باعث شود نتيجه را 
برگردانند چه كسي لطمات رواني اي كه به هواداران پرشور زردپوشان 

خورده است را جبران خواهد كرد؟
تيشه هايي كه به ريشه اعتبار فوتبال كش��ور يكي پس از ديگري وارد 

مي شود را كدام فرد يا گروهي ترميم مي كند؟
اي بابا؛ نگارنده هم دلي خوش دارد ها. چه كسي گوشش به اين حرف ها 
بدهكار است. اصاًل همه چيز خوب است. عجب بازي خوبي بود دربي 
جمعه!  چقدر زندگي مان آرام و زيباس��ت. ُمردم از خوش��ي، سرشما 

سالمت!

اطالعات عموميشوخي شوخيحيف از هوادار

سيد مهدي ميري

1/5 ميليارد پوند براي خريد يونايتد 
خريد باشگاه منچستر يونايتد 01قطري ه��ا تالش خ��ود براي 
را آغاز كردند. نشريه ميرر چاپ انگلستان 
فاش كرد خانواده پادشاهي قطر پيشنهاد 
1/5 ميليارد پوندي را به گليزر هاي مالكان 
امريكاي��ي من يونايتد داده ان��د. در حالي 
پيشنهاد نجومي قطري ها مطرح شده كه 

گليزر ها از محبوبيت كمي نزد هواداران برخوردارند و هيچ بعيد نيست 
يونايتد را به قطري ها بسپارند. 

---------------------------------------------------
كمك دل پيرو به زلزله زدگان ژاپني 

ب��ه  دل پي��رو  زلزله زدگان ژاپن كمك نقدي 02الكس��اندر 
كرد. اسطوره با شگاه يوونتوس مبلغ 220 
هزار ي��ورو به صليب س��رخ ژاپن پرداخته 
است. دل پيرو براي جمع آوري كمك هاي 
نقدي تي شرت هاي ويژه اي طراحي كرده 
بود كه با خريد آن توس��ط هواداران 220 

هزار يورو جمع آوري شد. 
---------------------------------------------------

تمجيد كريس از آقاي خاص 
آقاي خ��اص تعريف و تمجيد 03كريس��تيانو رونالدو باز هم از 
كرده. مهاجم پرتغالي رئال از سال 2010 
زير نظر خوزه  مورينيو كار كرده و آن قدر از 
عملكرد س��رمربي اش  راضي است كه او را 
بهترين مربي دنيا ناميده: »با وجود مورينيو 
قدرت بيش��تري دارم. مربي خيلي خوبي 

است و اميدوارم با وجود مورينيو موفقيت هاي بيشتري كسب كنيم.« 
---------------------------------------------------

هيچ قولي نمي دهم 
تأكي��د كرد هي��چ قولي بابت 04پ��پ گوارديوال يك ب��ار ديگر 
كسب جام به كسي نداده و نمي دهد.  به  رغم 
اردو هاي آمادگي پيش فصل، آبي و اناري ها 
فصل خوبي را آغاز نكرده اند و دو تس��اوي 
مقابل سوسيداد و آث ميالن كسب كرده اند: 
»من هرگز قولي باب��ت قهرماني نداده ام و 

تنها قول مي دهم كه تيم خوبي را راهي ميدان كنم.« 
---------------------------------------------------

سود نيم ميليارد يورويي رئال 
به س��ود نيم ميليارد يورويي 05كهكشاني ها در فصل گذشته 
رسيدند.  ثروتمند ترين باشگاه جهان پس 
از قهرمان��ي در ج��ام كوپ��ادل ري س��ود 
س��هامش از 31/6 ميليون ي��ورو به 480 
ميليون يورو رسيده. اين در حالي است كه 
بدهي هاي قوهاي سفيد نيز به 169 ميليون 

يورو كاهش يافته است. 

انتقادهاي مهماندوست از زمان آغاز ليگ برتر تكواندو ادامه دارد

منشدمللهمليپوشان!

عبدالحسين پاك نژاد 
   ليگ  جزيره


