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تیم بانک ملی با کجسلیقگی نابود شد

صعود یوونتوس به یک چهارم نهایی
جام حذفــی ایتالیــا با بــرد  1-4مقابل
ســامپدوریا .دیبــاال هــواداران را دلگرم
کرد .مدیر باشگاه یوونتوس گفته زمان
برای تمدید قرارداد دیباال فرا رسیده و
مــا در این مورد بعداً صحبت خواهیم
کرد .در تیتری دیگر به برد التزیو مقابل
اودینزه با گلزنی ایموبیله اشــاره شــده
است که در وقت اضافه رقم خورد.

روزنامــه انگلیســی میــرر در بخــش
ورزشی خود پل پوگبا را روی جلد برده
و نوشته پوگی در پنجره نقل و انتقاالت
ایــن روزنامه اشــاره کرده که ســرمربی
یونایتــد رالــف رانگنیــک میخواهد با
میــدان دادن بــه پوگبــا زمینــه انتقالی
که او همیشــه رؤیایش را داشــته یعنی
رفتــن بــه رئــال مادریــد را بــرای ایــن
بازیکن فرانسوی فراهم کند.

این جلد خاص برای بزرگداشــت پاکو
خنتو ستاره سابق رئال مادرید است که
در  88ســالگی درگذشت .مارکا با تیتر
تنهــا فوتبالیســتی کــه شــش قهرمانی
اروپا را به دست آورد ،تصاویر جامهای
او را روی جلــد بــرده بــدون هیــچ تیتر
دیگری .او که  18ســال بــا پیراهن رئال
مادرید بازی کــرد ،با این تیم موفق به
کسب  24جام قهرمانی شد.

باشگاه پیشکسوتان

گاتزتا(ایتالیا)

میرر(انگلیس)

مارکا(اسپانیا)

مراقب گوشیهای خود باشید

جنجال یک نرمافزار در المپیک 2022

گــروه ورزشــی /همــه شــرکتکنندگان
در رقابتهــای المپیــک زمســتانی
موظف هســتند که وضعیت سالمت
خــود را بویــژه در مــورد آزمایــش
مربــوط بــه کرونــا در اپلیکیشــنی
کــه از ســوی مقامــات برگزارکننــده
مســابقات مشخص شده ،ثبت کنند؛
نرمافــزاری کــه کارشناســان عرصــه
اینترنــت و کامپیوتــر هشــدار دادهاند
ممکــن اســت خطــر زیــادی از بابت
هــک کــردن اطالعــات گوشــیها بــه
همراه داشته باشد.
رقابتهــای المپیــک زمســتانی
 2022از  15بهمــن تــا اول اســفند در
چین برگزار خواهد شــد .گروه سایبری
ســیتیزنلب ،در ایــن مورد در گزارشــی
اعــام کردهانــد کــه ایــن نرمافــزار بــه
هکرهــا ایــن دسترســی را میدهــد که
فایلهــای صوتــی و تصویــری کــه در
گوشــی هســت را به راحتی هــک کنند
چــرا کــه بــه گفتــه آنهــا «ایرادهایــی
ویرانگر» را در خود دارد.
این گــروه در توضیــح جزئیات این
ماجــرا گفتهانــد که ســناریوهایی وجود

دارد که به این نرمافزار اجازه میدهد
به اطالعات شــخصی دسترسی داشته
و آنها را بدون رضایت صاحب گوشــی
افشــا کنــد .از جملــه مــواردی کــه این
نرمافــزار بــه چنیــن قابلیتی میرســد
زمانی اســت که بحــث امنیتی یا بحث
ســامت عمومی مطرح شــود یا اینکه
اقدامــی قضایی علیــه فرد قرار باشــد
انجام شــود ،در این صــورت اطالعات
فــرد در دســترس خواهــد بــود .در
ایــن گــزارش توضیــح داده نشــده کــه
دسترســی بــه ایــن اطالعات منــوط به
اجــازه دادگاه خواهــد بــود و اینکــه چه
کســانی بــه ایــن اطالعــات دسترســی
خواهند داشت.
ایــن اپلیکیشــن کــه MY2022
نــام دارد باعــث ایجــاد جنجــال در
رســانهها و نگرانــی بیــن ورزشــکاران
و ســایر شــرکتکنندگان در المپیــک
شــده اســت .کمیتــه المپیــک هلند در
واکنــش بــه نگرانیهای ایجاد شــده از
ورزشــکاران هلنــدی شــرکتکننده در
مســابقات خواســته کــه از تلفنهــا یــا
لــپ تاپهای شــخصی خود اســتفاده

نکننــد چــون ریســک نظــارت چین بر
تجهیــزات الکترونیکــی آنهــا وجــود
دارد .بــه همیــن دلیــل ورزشــکاران و
ســایر اعضای کاروان هلند در المپیک
همگــی لپتاپ و گوشــیهایی به طور
موقــت دریافــت میکننــد کــه در ایــن
رقابتهــا اســتفاده کننــد و بــه نوشــته

نشــریه دی ولفســکرانت ایــن وســایل
بعــد از بازگشــت از مســابقات منهدم
میشوند .نرمافزار نامبرده شده کاربرد
بســیاری دارد که شامل ثبت وضعیت
فــرد از نظــر کوویــد  19و همچنیــن
دریافــت نتیجــه تســت کرونــا اســت و
شــرکتکنندگان خارجــی موظفنــد که

توپچیها به حضور در فینال امیدوار هستند

لیورپول – آرسنال؛ زیر سایه کرونا

نقل قول

آلوس:

بازیکن 38سالهای
که اسمش مسی،
رونالدو یا آلوس
باشد را میخرم!

االن فقط شــرایط مالی تیمها و بازیکنان اســت که تعیین کننده است.
از لحاظ فنی هم قطعاً شــرایط بهتری وجود داشت .االن ممکن است
ســرعت بازیها زیادتر شده باشد ولی مثل آن ستارههایی که قبالً بازی
میکردند ،االن کمتر دیده میشوند ».او که بیشتر دوران فوتبالش را در
بانک ملی سپری کرد ،درباره دوران بازیگری خودش هم توضیح داد:
«من دوران نوجوانی و جوانیام را در برق تهران سپری کردم و بعد هم
که ســال  1355و در سن  20ســالگی به بانک ملی رفتم و تا سال 1369
که پایان دوران فوتبالم بود ،در این تیم بازی کردم .متأسفانه بانکملی
که بیش از صد بازیکن بزرگ تحویل فوتبال ایران داد ،با کجســلیقگی
و بیلیاقتی عدهای مدیر نابود شــد و از بین رفت و ما هم خیلی تالش
کردیــم که ایــن اتفاق نیفتد ولی متأســفانه اینطور نشــد ».میرآخوری
که در پســت دفاع وســط بازی میکــرد ،درباره بازیهــای ملیاش هم
صحبــت کرد« :من در ســال  1363و  64عضو تیم ملی بودم و در جام
ملتهای آسیا  1984سنگاپور افتخار بازی در تیم ملی را زیر نظر آقای
ناصر ابراهیمی داشتم و در  14بازی ملی به میدان رفتم».
ایــن مربــی فوتبال درباره شــرایط تیم ملی که در آســتانه صعود به
جام جهانی است ،گفت« :شرایط تیم ملی که خدا را شکر خوب است
و با حضور ستارههایی که در خارج از کشور بازی میکنند ،توانست نتایج
خوبی بگیرد و به هماهنگی مناسبی دست پیدا کند .بیشتر ملیپوشان
وزنههــای ســنگینی بــرای ایــن تیــم بــه شــمار میرونــد و البتــه آقــای
اســکوچیچ هم از لحاظ روحی و روانی و فنی بسیار خوب با ملیپوشان
کار کرده .ایشــان کامالً برای هدایت تیم مناســب بوده و در جام جهانی
هم میتواند روی نیمکت بنشیند و اگر شخص دیگری برای این منظور
انتخاب شود ،اجحاف هم در حق او و هم تیم ملی است».

حسرت غنا از  4دهه گذشت

چهار بازی پیاپی نتوانســتهاند گلــی به این تیم بزنند .با این
حــال با توجه به عملکــرد خوبی که تیمشــان در بازی رفت
داشــته امیدوار هســتند کــه به فینال برســند و نبــردی تمام
لندنی را با چلســی در فینال داشــته باشــند .از ســوی دیگر،
لیورپــول در دوران یورگــن کلــوپ ،بــه هیــچ تیمی بیشــتر از
آرســنال گل نــزده اســت .آنهــا در تمامی رقابتهــا 43 ،بار
دروازه آرســنال را گشــودهاند .ایــن تیــم بــا کلــوپ قهرمــان
جامهای حذفی نشــده است و به این ترتیب ،این رقابتها
بــرای آنها مهم اســت .این تیم بیشــترین حضــور در فینال
جــام اتحادیــه را بهنام خود ثبت کرده اســت ،اما آنها در 16
ســال گذشــته تنها دو بار به فینــال این رقابتها رســیدهاند
و آخریــن قهرمانیشــان بــه فصــل 2011-12
برمیگردد.
ëëاخبار دو تیم
در ایــن بــازی ،بوکایــو ســاکا ،امیــل
اســمیت راو ،تاکههیــرو تومیاســو،
ســدریک ســوارس و کالــوم چمبــرز
شــاید بهدلیــل مصدومیتهــای
جزئــی و خســتگی غایــب باشــند.
ســئاد کوالشــیناچ هــم بــه المپیــک
مارســی پیوسته اســت .ژاکا پس از
اخراج در بازی رفت ،یک جلســه
محــروم اســت و مارتیــن اودگارد
هم دچار ویروس کرونا است .نیکوال
پهپــه ،تومــاس پارتــی و محمد الننــی در جام
ملتهــای آفریقــا هســتند و پیر-امریــک
اوبامیانگ هم
به د لیــل
التهاب
قلــب
بــه
انگلیس برگشته است .آلبرت ســامبی لوکونگا تنها هافبک
میانــی تخصصی تیم آرتتا اســت و شــاید بن وایت به پســت
هافبــک دفاعی منتقل شــود .بــه این ترتیــب راب هولدینگ و
گابریل ماگاالئس در قلب دفاع حضور مییابند.

دنــی آلوس ســتاره برزیلــی بارســلونا که در  38ســالگی به
ایــن تیم برگشــته در مــورد اینکــه آیا خودش حاضر اســت
در تیمــی بازیکــن بــا این ســن و ســال را به خدمــت بگیرد
حرفهای جالبی زده است .این مدافع که از زمان بازگشت
خود نشــان داده در شــرایط خوبی به سر میبرد و عملکرد
قابل قبولی در خط دفاعی بارســا و حتی در خط هافبک از
خود نشان داده ،با شــرایط بدنی مناسبی که دارد میتواند
کمک زیادی به ژاوی ســرمربی بارسلونا دراین فصل بکند.
او در اولیــن بــازی خــودش بــا ثبت یــک پــاس گل و میزان
دوندگــی باال نشــان داد که به معنای واقعی کلمه ســن در
مــورد بعضی از بازیکنان فقط یک عدد اســت .دنی آلوس
حاال در پاســخ به این ســؤال که آیا واقعاً خودش حاضر به
خرید بازیکنی با  38سال سن در تیمی هست یا نه اینطور
جواب داده اســت« :شــاید من این کار را انجــام نمیدادم.

تصاویری از سالهای دور و نزدیک رحیم میرآخوری بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال

شگفتیسازی کومور
در جام ملتها

آقای دکتر مراقب خودت باش!

گروهورزشی/حضور غنا در رقابتهای جام ملتهای آفریقا
بعد از فقط ســه مســابقه به پایان رسید ،ســه بازی ای که هر
کدام جنبهای از ناامیدی را به فوتبالدوستان این کشور نشان
داد .ســتارههای ســیاه فوتبال آفریقا بهدنبال پایــان دادن به
ناکامــی های اخیر غنــا در رقابتهای بینالمللــی بودند اما
نتوانســتند انتظــارات را بــرآورده کننــد و یــک ناکامی جدید
برای هواداران فوتبال در این کشــور رقــم زدند .هوادارانی که
انتظــاری منطقــی از تیمی که یکی از بزرگان قاره به حســاب
میآید ،داشتند .ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه و حضور
ســتارههایی مثل توماس پارتی و ایدریسو بابا ،این امیدواری
را بــه وجــود آورده بــود که بعد از چهــار دهه ،فوتبــال غنا به
روزهای خوب خود برگردد .اما آنها ناکام ماندند و شکســت
آخرشــان مقابل جزایر کومور تیر خالصی به آرزوهایشان در
این جام بود .جزایر کومور؛ نامی که برای اولین بار در جریان
جــام ملتهــای آفریقا برده میشــود و چه شــگفتی بزرگی
خلــق کردهانــد .کومور بــا پیــروزی  3بــر  2برابر غنــا ،دارنده
چهار قهرمانــی آفریقا این تیم را حذف کرده و در رده ســوم
قرار گرفته .این تیم شانس آن را دارد که در نخستین حضور
در جام ملتهای آفریقا بهعنوان یکی از چهار تیم ســوم به
مرحله حذفی صعود کند هر چند شانســش زیاد نیســت به
این دلیل که دو بازی اول خود برابر مراکش و گابن
را باخته بود و با ســه امتیاز و تفاضل گل منفی
دو شاید خیلی امیدوار نباشد.
کومــور جزیــرهای در ســاحل شــرقی

البتــه در یک شــرایط حاضر به انجــام چنین کاری
میشــدم .اگر آن بازیکن  38ســاله اســمش دنی
آلوس ،کریســتیانو رونالدو ،لیونل مسی یا زالتان
ابراهیموویــچ بود ،حتماً آنهــا را میخریدم و به
تیمم میآوردم .این بازیکنان کسانی هستند که
دوســت ندارند دیگران بــه آنها بگویند چه زمانی
باید بازنشســته شــوند ».با این حــال ،آلوس حاال
به باشــگاهی بازگشته که با سالهای قبل متفاوت
بوده و هنوز از جدایی مسی ناراحت هست ،هرچند
ســعی میکنــد جایگاهش را بهعنــوان تیمی جدید
پیــدا کنــد .آلوس دربــاره جدایــی مســی از این تیم
گفت« :خیلی خوب میشــد اگــر او دوران حرفهای
فوتبالــش را در ایــن باشــگاه بــه پایــان میرســاند.
خداحافظــی از فوتبال در این باشــگاه هدیه بســیار

آفریقا،چهارمینکشورکوچکقارهوجمعیتشکمتر از900
هزار نفر است .برای اینکه بزرگی کار این تیم را بهتر متوجه
شوید ،کافی اســت بدانید کومور در سال  2005به عضویت
فیفا در آمده اســت .رؤیای صعود به جام ملتهای آفریقا
فروردین امسال بعد از تساوی بدون گل با توگو محقق شد
اما داســتان این موفقیت غیرمحتمل به کمی دورتر و سال
 2014مربوط میشود که امیر عبدو را بهعنوان مربی انتخاب
کردند .بــا توجه به زیرســاختهای بســیار ضعیف فوتبال
در این کشــور ،عبدو به سراغ بازیکنان شــاغل در کشورهای
اروپایی رفت که اصالتشان به کومور میرسید .بخصوص
در فرانسه و عبدو یک بار گفته بود پروسه سختی را گذرانده
چــون خیلیهــا در اروپا متولــد و بزرگ شــدهاند و خیلیها
درباره بازی برای کومور تردید دارند .یکی از کسانی که توسط
عبدو متقاعد شدند ،فؤاد بشیرو است؛ هافبک  31ساله تیم
اومونیــا در قبرس .عبدو او را در ســال  2014آورد و با رقابتی
که حولش شکل داد ،به او انگیزه و توان بخشید .عبدو البته
این افتخار را مدیون بازیکنانش میداند که به شکل واقعی
وطن پرســت هســتند و شادیشــان بعد از بازی با توگو این
حس را به خوبی انتقال میداد .مردم کشــور هم به فوتبال
عالقهمند شدهاند .عبدو میگوید« :وقتی برای مسابقات در
کومور اردو میزنیم ،کشــور  15روز تعطیل میشود و مردم
با ما زندگی میکنند .این لذت فوقالعادهای دارد مثل
بردن جام جهانی یا لیــگ قهرمانان .نمیتوان خوب
توصیفشکرد».
خوبــی بــرای او بــود و ایــن باشــگاه
میتوانســت این کار را انجام دهد».
ایــن مدافــع برزیلــی دربــاره کار بــا
ژاوی ،هــم تیمــی ســابقش اضافه
کــرد«:ژاوی و گواردیــوال ســبک
یکســانی دارند .او بهدنبــال انقالب
اســت ،کاری کــه کرویــف و گواردیوال
هــم کردنــد .بارســا باید بــار دیگر به
تیمــی با مالکیــت توپ باال و ســبک
فوتبــال لذتبخش تبدیل شــود .شــاید
یــک یا دو ســال طول بکشــد امــا هدف
بازگشــت به بارســایی اســت کــه همه ما
عاشــقش بودیم ،تیمی که تاریخ فوتبال
را عوض کرد».

نکته بازی

گروه ورزشــی /آرســنال و لیورپــول در ورزشــگاه امــارات تجدید
دیــدار خواهنــد کــرد .البتــه انجــام شــدن ایــن بــازی هــم در
هالهای از ابهام قرار دارد و مثل بســیاری از مسابقات دیگر در
هفتههای اخیر فوتبال انگلیس این مســابقه نیز احتمال دارد
بابــت ابتالی تعدادی از بازیکنان آرســنال به کرونا لغو شــود.
این تیم بازی قبلی خود در لیگ برتر را که مقابل تاتنهام بود
نیز با درخواستی که ارائه کرد و مورد قبول واقع شد ،لغو کرد.
دو تیــم در دور برگشــت مرحله نیمهنهایی جام
اتحادیــه به مصاف هم میروند .بازی رفت دو
تیم با تساوی بدون گل به پایان رسید و حاال
هر دو تیم بهدنبال آن هستند که به فینال
برســند و با چلســی بازی کنند .بســیاری از
طرفداران آرســنال انتظار داشــتند که پس
از اخــراج زودهنــگام گرانیــت ژاکا در بــازی
رفــت ،کارشــان بســیار ســخت شــود ،اما
دفــاع مســتحکم تیــم میــکل آرتتــا
باعث شــد بــازی با تســاوی بدون
گل به پایان برسد.
پــس از آن بــازی ،بحــران
ویروس کرونا در آرســنال شدت
یافت و یک بازی این تیم لغو شد
و آرتتــا چندیــن بازیکــن را
هم بهدلیل مصدومیت،
محرومیــت و حضــور در
جــام ملتهــای آفریقا
در اختیــار نــدارد.
آرســنال در جــام
اتحادیــه هرگــز در
خانه برابر لیورپول
نباخته و ســه برد و
سه تســاوی کسب
کــرده اســت ،امــا
آنها در  17بازی اخیر خود برابر
لیورپــول در تمامــی رقابتهــا،
تنهــا یــک پیــروزی داشــتهاند و در

اطالعات گذرنامه و همچنین پزشــکی
خــود را در ایــن نرمافــزار ثبــت کننــد.
دولــت چیــن در واکنش به ایــن ماجرا
اعــام کــرده کــه ایــن نرمافزار توســط
کمیتــه برگــزاری مســابقات فقط برای
المپیک زمســتانی طراحی شده است
امــا گــروه ســیتیزنلب مدعی اســت که

این اپلیکیشــن میتوانــد پروتکلهای
مربــوط به حریم شــخصی اپل و گوگل
را نقــش کنــد چــون بــرای جلوگیــری
از افشــای اطالعــات بســیار ضعیــف و
نامناسب طراحی شده است.
در نســخه اندرویــد ایــن نرمافــزار
طبــق گــزارش منتشــر شــده ،حــدود
 2400کلمه حساســیت برانگیز مرتبط
به مســائل سیاســی در چین قــرار داده
شــده اســت و در صورتی که فرد از این
کلمــات در گوشــی خــود یــا مکاتبــات
خود استفاده کند ،این کلمات سانسور
خواهند شد.
البتــه مقامــات چینــی و همچنیــن
کمیتــه بینالمللــی المپیــک ()IOC
ادعاهــای مطــرح شــده را رد کردهانــد
و معتقدنــد ایــن نرمافــزار بــه حفــظ
امنیت و سالمت کلیه شرکتکنندگان
در المپیــک تأکیــد زیــادی دارد و
اینکــه بررســی دقیقــی از ســوی دو
ســازمان ســایبری معتبــر روی ایــن
نرمافزار انجام شــده که امنیت و عدم
آســیبپذیری آن مقابل هک شدن را
نیز تأیید کردهاند.

حامد جیــرودی  /رحیــم میرآخوری بازیکن اســبق تیم ملــی فوتبال
اســت که سابقه ســرمربیگری تیم ملی جوانان در سالهای ۷۵-۷۶
را نیز در کارنامهاش دارد و توانست بازیکنان با استعدادی را از گوشه
و کنــار کشــور گلچین و بــه فوتبال کشــور معرفی کنــد .میرآخوری که
متولــد  ۱۰اردیبهشــت  ۱۳۳۵اســت ،درخصــوص فعالیتهای خود
در ایــن روزهــا به خبرنــگار «ایران» گفــت« :من مثل خیلــی از مردم
در این یکی دو ســال که کرونا آمده ،بیشــتر در خانه بودهام ولی با این
حال از ورزش هم غافل نیســتم و هفتهای  3جلســه هم با دوستان و
بازنشستههای بانک ملی والیبال بازی میکنیم ».او درباره نیم فصل
اول رقابتهــای لیگ برتر چنین نظــر داد« :به اعتقاد من ،بازیهای
نیــم فصــل اول زیاد چنگــی به دل نزد و تیمها حتی نســبت به لیگ
بیســتم هم افت کــرده بودنــد .در زمینه داوری ضعیف عمل شــد و
داوران اشــتباهاتی کردند که روی نتایج تیمها تأثیرگذار بود و در این
شــرایط خیلــی از تیمها ضرر کردند و در مقابــل تیمهای دیگر هم از
این اشتباهات استفاده کردند».
میرآخــوری درباره تفاوت شــرایط فوتبال بــا آن دورهای که خودش
بــازی میکرد ،یادآور شــد« :وضعیت حــاالی فوتبال بــا دورههای قبل
قابــل مقایســه نیســت و مهمتریــن دلیــل آن هــم مســائل عاطفــی و
اخالقــی اســت .مســائل مالــی در آن دوران کمرنگ بود یا اصــاً نبود و

بیــژن ذوالفقارنســب یکــی از پیشکســوتان محتــرم فوتبال ایران اســت
که حاال چند روزی اســت مورد انتقاد شــدید رســانهها و عالقهمندان به
فوتبــال قرار گرفته اســت .انتقادهایی که با حضــور همزمان او بهعنوان
رئیــس هیأت مدیره باشــگاه پرســپولیس و رئیس کمیته فنی و توســعه
فدراســیون فوتبال هم آغاز شــد و با بیاطالعی او از بدهی پرســپولیس
بــه پدیده دربــاره انتقال یحیــی گل محمدی ،گافهایی که از بازگشــت
ســرخابیها به لیگ قهرمانان داد و حضورش بهعنوان کارشناس بازی
مس کرمان و فوالد ،در روز بازی پرسپولیس و ذوب آهن ادامه پیدا کرد.
البته ذوالفقارنســب به این اشاره کرده که از این شغلها درآمدی ندارد
ولی همه میدانند که برداشتن این همه هندوانه با دو دست ،کار بسیار
مشکلی است که ممکن است هر کسی را دچار چالش کند ،چرا که کدام
از این سمتها ،مسئولیتهایی هستند که باید برایشان وقت گذاشت
و برای همین اســت که خبرنگاران و رســانهها نگــران دکتر فوتبال ایران
هستند و میخواهند مراقب خودش باشد.

حیف از این سرمایههای عظیم نفتی

تیمهــای نفتــی فوتبال ایران مدت زیادی اســت که حال و روز مناســبی
ندارنــد .صنعــت نفت ،از ابتــدای فصل پولــی به بازیکنــان و مربیانش
نــداده و بــرای همیــن آبادانیهــا در جــام حذفــی بــا تیــم امیدشــان
بــه مصــاف خیبــر رفتند .ایــن شــرایط وخیــم به طــور متفاوتتــری در
نفــت مسجدســلیمان هــم وجــود دارد و آنهــا هم پــول ندارنــد و هم با
ن تیم ،تمرین
حاشــیههای عجیب دیگری (مثل حمله لیدرها به رختک 
در اهواز و نداشــتن سرمربی به خاطر رفتن فراز کمالوند) دست و پنجه
نرم میکنند .این اتفاقات در حالی برای این دو تیم خوزستانی رخ داده
که چند ســال قبل تیم خــوب نفت تهران هم به خاطر مشــکالت مالی
زیــادی کــه برایش بــه وجود آمــد از بین رفــت .حاال اگر دولت بواســطه
شــرایط قانونی نمیتواند بودجهای در اختیار این تیمها قرار دهد ،باید
راهکاری اندیشــید تا شــرکتهای خصوصی نفتی به کمک آنها بیایند.
به خدا حیف است که این سرمایههای عظیم نفتی از بین بروند.

همه چیز در فوتبال ایران درست است!

مهــدی تــاج رئیس ســابق فدراســیون فوتبال کــه همچنان بهعنــوان نایب
رئیس کنفدراسیون فوتبال آســیا فعالیت میکند ،در آخرین اظهارنظرش
و در پاســخ به اینکه شــهابالدین عزیــزی خادم ،رئیس فعلی فدراســیون
فوتبال گفته فدراســیون قبلی در ماجرای حذف ســرخابیها از آسیا مقصر
اســت گفتــه« :خیلی به این چیزها اهمیــت ندهید!» بله آقای تــاج .به این
مســائل نبایــد توجه داشــت .اصوالً حــذف اســتقالل و پرســپولیس از لیگ
قهرمانان آســیا و ماجرای قرارداد مــارک ویلموتس و غرامت چند میلیون
دالری که به خاطر کار نکردهاش میخواهد از فوتبال ایران و از جیب مردم
بگیرد ،موضوعاتی نیســتند که چندان به آنها توجه کرد .اصالً همه چیز در
فوتبال ایران در گل و بلبل است .از فدراسیون شما و علی کفاشیان گرفته تا
فدراسیون فعلی که خوبان عالم هستند .در فوتبال ایران همه چیز سر جای
خودش اســت .همه تیمها زمین دارند .هیچ بدهــیای وجود ندارد و هیچ
مدیر فوتبالی هم نباید به خاطر کارهای کرده و نکردهاش عذرخواهی کند.

