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امروز در ورزش

 در آخرین دیــدار از دور رفــت مرحله پلی آف 
مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا امشب دانمارک- 

ایرلند )23:15( به مصاف هم می روند.
 رقابت های مقدماتی جام جهانی در قاره آفریقا 
امشــب پیگیری می شــود که در حساس ترین 
بازی ساحل عاج- مراکش )21:00( با هم روبه رو 

می شوند.
 دیدارهای دوستانه فوتبال امشب در سراسر دنیا 
برگزار می شود که در مهم ترین مسابقه روسیه- 

آرژانتین )16:30( مقابل هم قرار می گیرند.

تیتربازی

  تیم های مهرام، دانشگاه، پتروشیمی و نفت آبادان 
موفق به شکست حریفان خود در هفته هشتم لیگ 

برتر بسکتبال شدند.
  باشگاه پرسپولیس با انتشار بیانیه ای مدعی شد 
20 میلیارد از بدهی های گذشــته را پرداخت کرده 

است.
  در بازی هــای دوســتانه فوتبــال تیم هــای 
کره جنوبی، صربستان، برزیل و گرجستان توانستند 

حریفان خود را شکست دهند.
  در پنجمیــن روز از رقابت هــای واترپلــوی 
جام باشــگاه های آسیا دانشــگاه آزاد از سد نماینده 
کره جنوبی گذشت و سایپا به حریف قزاقستانی باخت.

  در رقابت های پلی آف مقدماتی جام جهانی در 
قاره اروپا، کرواســی 4 بر یک مقابل یونان به برتری 
رسید و ســوییس هم از سد ایرلندشمالی با یک گل 

گذشت.
    نشــریه معتبر فرانس فوتبال اعالم کرد 16 آذر 

برنده توپ طال را معرفی می کند.

پرداخت حق پخش ایران- پاناما از سوی 
صداوسیما| ســازمان صداوســیما حق پخش 
تلویزیونی دیدار ایران و پاناما را به فدراسیون فوتبال 
پرداخت کرده است. هدایت ممبینی، عضو هیأت 
رئیسه فدراسیون در این خصوص عنوان کرد: »خیلی 
خوشحالیم پس از جلسات متعدد با صداوسیما در 
مسیری قرار گرفتیم که حق پخش تلویزیونی برای 
نخستین بار در بازی ایران و پاناما اعمال شود. باالخره 
تلویزیون حق پخش داد و این اتفاق مبارکی است. با 
توجه به این که تبلیغات محیطی بازی هم در اختیار 
فدراسیون فوتبال بود و در این بازی بازاریابی خوبی 
هم برای جذب اسپانسر انجام داده بودیم، توانستیم 

از این مسابقه درآمدزایی کنیم.«
سایپا، نخستین فینالیست جام شهدا| دیدار 
تیم های سایپا و پارس جنوبی جم در چارچوب جام 
شهدا با برتری 3 بر 2 شــاگردان علی دایی به پایان 
رسید. در این دیدار حامد شیری )دقیقه 25( از روی 
نقطه پنالتی، علی شــجاعی )دقیقه31( و محمد 
سلیمانی)دقیقه76( برای ســایپا گلزنی کردند و 
گل های پارس جنوبی را ابراهیم صالحی )دقیقه65( 
و ارسالن مطهری)دقیقه 90( از روی نقطه پنالتی به 
ثمر رساندند. براین اساس سایپا به فینال تورنمنت 
چهارجانبه جام شهدا رسید و در بازی نهایی با برنده 
دیدار تراکتورسازی و پدیده که امروز برگزار می شود، 

مصاف می دهد.
شکست ژاپن مقابل برزیل| روز گذشته در 
آسیا چند بازی دوستانه برگزار شد که در مهمترین 
دیدار ژاپن میزبان برزیل بود و ســه بر یک مغلوب 
حریف قدرتمندش شد. در این دیدار نیمار، مارسلو 
و گابریل ژســوس بــرای برزیل گلزنــی کردند و 
چشم بادامی ها در نیمه دوم توانستند یکی از گل ها 
را جبران کنند. همچنین کره جنوبی مقابل کلمبیا 
قرار گرفت و با نتیجه دو بر یک به برتری رسید. در 
دیگر بازی چین برابر صربستان قرار گرفت و با دو گل 

مغلوب مهمانش شد.
ادامه اعتصاب بازیکنان استقالل خوزستان| 
بازیکنان استقالل خوزســتان از روز دوشنبه هفته 
گذشته دست به اعتصاب زدند و در تمرینات حضور 
نیافتند. در همین راستا مسئوالن باشگاه استقالل 
خوزســتان و مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان با 
انجام مصاحبه ای ضمن اعتراض به رفتار بازیکنان 
این تیم اعالم کردند هر کســی که از روز جمعه در 
تمرینات حاضر نشود با جریمه باشگاه روبه رو خواهد 
شــد. با وجود این که روز گذشته عبدالنبی شولی، 
سرپرست باشگاه و یعقوب پیری قائم مقام استقالل 
خوزستان در محل تمرین حضور یافتند، بازیکنان 
استقالل خوزســتان باز هم راضی به انجام تمرین 

نشدند و به اعتصاب خود ادامه دادند. 

خارج از گود  

ایوانکوویــچ،  برانکــو 
سرمربی پرسپولیس: تا 
پایان فصل به پرسپولیس 
تعهد دارم/ بی انضباطی های 

مالی باعث شــده بــا وجود 
تالش های طاهری، هیچ بازیکن 

یا مربی در دو ماه اخیر دریافتی از پرسپولیس نداشته 
باشد/دژاگه چطور به پرسپولیس بیاید وقتی باشگاه 
از نقل و انتقاالت محروم است؟/رفتن طاهری تأثیر 

مثبتی روی پرسپولیس نخواهد گذاشت.

ســرمربی  چمنیان،  عباس 
وقتی  تیم ملی جوانــان: 
برای نخستین بار بازیکنان 
تیمم را دیدم گفتم قهرمان 
جهان می شویم/ موفقیت 

محصول  جوانــان  تیم ملی 
کار مربیــان و بازیکنان اســت و 

اتفاقی نیست/دلفی و نامداری از تیم ملی خط خورده 
بودند اما پیشرفت کردند و برگشتند/ فلسفه کاری ما 

پیروزی همراه با بازی زیبا بود

مدیرعامل  آذری،  ســعید 
ذوب آهــن: چــرا تمــام 
سربازها باید به یک باشگاه 
بروند؟/باشــگاه  خــاص 
مالــک بازیکــن اســت و 

باید تیمی که قرار اســت در 
آن سرباز باشــد را انتخاب کند/ 

نمی شود هم بازیکنمان را به یک تیم خاص بدهیم، 
هم در آن تیم مصدوم شود و هم حرف زور بشنویم

ســامان قــدوس، مهاجم 
تیم ملی فوتبال: گل زدن 
برای تیم ملی ایران پاداشم 
بود/در هر پســتی می توانم 
برای تیم ملــی بازی کنم/ از 

حضور در تیم کشورم احساس 
آرامش دارم/ باید با تیم های حاضر 

در جام جهانی بازی کنیم/ما برای هــواداران بازی 
می کنیم و از حمایت و حضورشان ممنونیم/اردوهای 

ملی، قدرت و هماهنگی بازیکنان را زیاد می کند

تریبون

 حمله علی کریمی 
به فیش حقوقی تاج!

علی کریمی کــه در اولین 
ســرمربیگری اش  تجربه 
در فصل جاری نتوانست 
با مدیــران نفــت تهران 
کنار بیاید، روز گذشته در 
مصاحبه ای تند به مشکالت 
فوتبال ایران اشاره و علیه مسئوالن 
فدراســیون صحبت کرد: »اگر یــک نفر مثل 
آندرانیک تیموریان به AFC نامه نــزده بود  در 
حال حاضر کاری صــورت می گرفت؟ از مهدی 
تاج می پرسم چرا این اقداماتی که در حال حاضر 
صورت می گیرد را چند  ســال قبــل انجام نداد. 
آقای تاج! در این 10سالی که در فوتبال هستید، 
می توانید یک کار ماندگارتان را نــام ببرید؟ آیا 
شما ساختمان فدراسیون فوتبال را خریدید؟ آیا 
شما کمپ تیم ملی را درست کردید؟ آقای تاج! 
چرا فیش حقوقی خودتان یا آقای کفاشــیان یا 
ساکت را منتشر نمی کنید؟« صحبت های علی 
کریمی چند روز بعد از تولدش آن قدر تند بود که 
فدراسیون فوتبال مجبور شد خیلی زود بیانیه ای 
در پاســخ به اظهارات کاپیتان ســابق تیم ملی 
منتشــر کند: »موضوع پیگیری بحث پرداخت 
بدهی باشــگاه ها به بازیکنان از سوی فدراسیون 
فوتبال، ارتباطی با شکایت آندرانیک تیموریان 
به کنفدراســیون فوتبال آســیا نداشته است. 
خوشبختانه باشــگاه ها هم در این باره گام های 
خوبی برداشــته اند که ازجمله پرداخت بدهی 

تراکتورسازی به علی کریمی بوده است.«

چهره روز

شــهروند| اعالم اســتارت لیســت نهایی 
رقابت هــای وزنه برداری قهرمانی جهان نشــان 
داد که کار چندان ســختی پیش  روی برخی از 
ملی پوشان کشورمان برای رسیدن به سکوهای 

جهانی نیست.
2 طال برای سهراب و کیانوش

طبق اعالم کادرفنی تیم ملــی وزنه برداری، 8 
ملی پوش ایران در 4وزن بــه رقابت های جهانی 
آمریکا اعزام می شوند. با توجه به غیبت 9 کشور 
به خاطر محرومیت و کره شــمالی به دلیل عدم 
صدور ویزا )مجموعا 10کشور( شرایط در برخی 
اوزان کامال به ســود وزنه برداران ایرانی است. در 
دسته 85کیلوگرم درمجموع 5 وزنه بردار حضور 
دارند که 2 نفر از آنها یعنی کیانوش رســتمی و 
علی میری ایرانی هســتند. جالب این که رکورد 
ورودی رستمی که 390کیلوگرم اعالم شده، اصال 
قابل مقایسه با 4 نفر دیگر نیست و 25کیلوگرم 
با آنها فاصلــه دارد. در دســته 94کیلوگرم نیز 
همین شــرایط وجود دارد و ســهراب مرادی و 
ایوب موســوی فقط 3وزنه بردار دیگر را به عنوان 
رقیب کنار خود می بینند. مرادی که اخیرا رکورد 
جهان را جابه جا کرده، بی رقیب به  نظر می آید و 

23کیلوگرم با نفر دوم فاصله دارد. 
شانس باال برای قهرمانی تاریخی

با توجه به غیبت وزنه برداران مطرح، ســطح 

مسابقات جهانی کامال نسبت به دوره های قبلی 
پایین آمده است. حتی این شایعه که وزنه برداران 
روسی به دلیل محرومیت کشورشان قصد دارند با 
تابعیت کشورهای دیگر در رقابت ها حاضر شوند، 
رنگ واقعیت به خود نگرفت. حــاال 8 وزنه بردار 
ایرانــی در صورتی که اتفاق خاصــی رخ ندهد، 
می توانند با 6، 7 مدال بــه ایران بازگردند که این 
موضوع حکم به قهرمانی ایران برای نخستین بار 
در جهان می دهد؛ البته در دســته 105 و 105+ 
کیلوگرم شــرایط برای رســیدن به قهرمانی و 
حتی مدال سخت تر است. بهداد سلیمی و سعید 
علی حسینی در فوق سنگین رقیبی قدرتمندی 
مثل تاالخــادزه گرجســتانی را پیش  روی خود 

می بینند. 

شهروند| بحران این روزهای عربستان  به فوتبال 
هم کشیده شــده و تنی چند از مدیران سرشناس 

فوتبال عربستان را روانه دادگاه و زندان کرده است.
رئیس االتحاد و الرائد دستگیر شدند

بازداشت های متعدد روزهای اخیر در عربستان 
به قدری گسترده بوده که موج این اتفاقات مدیریت 
چند باشگاه سرشــناس را هم تحت تأثیر خود قرار 
داده اســت. ولیعهد جدید ســعودی ها در راستای 
مبارزه گسترده با فساد سیستماتیک در حوزه های 
مختلف دستور رسیدگی به پرونده متخلفان زیادی 
را داده اســت که در این میان دو روز پیش مقامات 
دو باشگاه سرشــناس االتحاد و الرائد عربستان هم 
به خاطر فساد مالی دستگیر شدند. با اعالم کمیته 
نظارت و ارزیابی عربســتان انــار الحلیلی، رئیس 

باشگاه االتحاد و عزیز الطوایری، رئیس باشگاه الرائد 
به همراه چند نفر دیگر از مقامات این دو باشگاه به 
خاطر فساد و تزویر دســتگیر شده اند و این کمیته 
بررســی های الزم مبنی بــر فعالیت های احتمالی 
سودجویانه آنها را خواهد کرد تا برای تمامی تخلفات 
اسناد الزمه به دست بیاید. گفتنی است این مدیران 
در دستگاه های اجرایی کشــور عربستان هم نفوذ 

زیادی داشته اند.
رونالدو به عربستان نرفت

تیم ملی فوتبال عربســتان اما در میان این وضع 
بحرانی اردوها و مسابقات آماده ســازی خود برای 
حضور در جام جهانی 2018 روســیه را پشــت سر 
می گذارد. ســعودی ها شب گذشــته در شرایطی 
میزبان تیم ملــی پرتغال بودند که تــا جام جهانی 
چندین بــازی بزرگ و مهم دیگــر برگزار خواهند 
کرد. نکته قابل توجه درباره بازی دوستانه عربستان 
با پرتغال غیبت کریستیانو رونالدو در این مسابقه و 
عدم همراهی تیم ملی این کشور در سفر به عربستان 
بود. سانتوس، سرمربی تیم ملی پرتغال با رایزنی های 
صورت گرفته تصمیم گرفت به کاپیتان تیم ملی این 
کشور برای بازی دوســتانه با عربستان استراحت 
بدهد امــا برخی ها عدم همراهــی تیم ملی پرتغال 
توسط رونالدو برای سفر به عربستان و بازی دوستانه 
با این کشور را حواشــی اخیر سیاسی و مشکالت 

داخلی این کشور عنوان کردند.

مسیر قهرمانی ایران در مسابقات جهانی وزنه برداری هموار شد

طال در ُمشت کیانوش و سهراب
موج  دستگیری ها در عربستان به فوتبال رسید

نه رونالدو به سعودی ها

شهروند|  وقتی دولت به پرونده بدهی های هنگفت 3 
باشگاه پرسپولیس، اســتقالل و تراکتورسازی ورود کرد و 
وعده کمک برای پرداخت کامل این بدهی ها را داد،  همه 
امیدوار بودند که این دندان پوســیده یک بار برای همیشه 
کنده شود! بعد از اعالم حمایت دولت با وجود انتقادهایی که 
به این تصمیم وجود داشت،  وزارت ورزش اعالم کرد مشکل 
حذف این 3 باشگاه مردمی از لیگ قهرمانان آسیا با پرداخت 
بدهی آنها حل شده است و آنها در فصل جدید این رقابت ها 
حضور خواهند داشت! البته این ظاهر ماجرا بود که همه را 
امیدوار کرد! واقعیت اینجاست که حاال با روشن شدن باطن 
فعل و انفعاالت اخیر همه فهمیدند که قانون باز هم مثل 
همیشــه در فوتبال ایران دور زده شده است! آن هم با گرو 
گذاشتن ســفته در روزهایی که چهره های مختلف اعالم 
کردند برخالف ادعاهای مطرح شده، پول خود را از این سه 

باشگاه دریافت نکرده اند.
مدارک تکمیل نشد، جلسه بی نتیجه ماند

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته قرار بود جلسه نهایی 
کمیته صدور مجوز حرفه ای بــرای تصمیم گیری نهایی 
پیرامون 3 باشگاه پرســپولیس، استقالل و تراکتورسازی 
روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شود. در شرایطی که 
همه منتظر صدور مجوز برای این باشگاه ها بودند به یک باره 
اعالم شد که تصمیم گیری نهایی درباره وضع باشگاه ها به 
روز شنبه )امروز( موکول شده است. گفته می شود ناقص 
بودن مدارک دو باشگاه پرطرفدار پایتخت و نواقص پرونده 
آنها که به صادر نشدن مجوز حرفه ای آنها ختم می شد دلیل 

اصلی اتخاذ این تصمیم و فرجه دوباره به باشگاه ها بود. 
همه تالش ها برای دور زدن قانون بود؟

بالفاصله بعد از بی نتیجه ماندن جلسه روز چهارشنبه، 
خبری رسمی در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که مدیران 
فدراسیون فوتبال،  سازمان لیگ و باشگاه های پرسپولیس، 
استقالل و تراکتورسازی به جای پرداخت تمامی بدهی های 
خود به این نتیجه برســند که به عنوان ضمانت پرداخت 
بدهی ها ســفته در اختیار کمیته صــدور مجوز حرفه ای 
بدهند. راهکاری که به اعتقاد کارشناســان حذف صورت 
مســأله و دور زدن قانون قلمداد شد تا حل مشکل بزرگ  
بدهی های هنگفــت و میلیاردی! این درحالی اســت که 
مدیران هر سه باشگاه بعد از جلسه با وزیر ورزش با صدور 
اطالعیه ای طلبکاران خود را برای تسویه حساب به جلسه 
دعوت کرده بودند. از طرفی قبل از پرداخت کامل بدهی ها 
وزیر ورزش با صراحت از حل مشکل سه باشگاه در شرایطی 
صحبت کرد که هنوز بدهی ها سرجای خود باقی مانده بود. 
به همین ترتیب، از همان اول درباره ســازوکار و مکانیزم 
طراحی شده برای حل مشکل مجوز حرفه ای باشگاه های 
ایرانی ابهاماتی وجود داشت تا این که ماجرای گرو گذاشتن 

سفته رسانه ای شد.

 افشاگری قلعه نوعی
 و دایی و برمال شدن دروغ بزرگ

برای مشخص شدن آنچه در پشت پرده ماجرا می گذرد 
به صحبت های چند چهره مشهور فوتبال ایران که عمال 
دروغ بزرگ روزهای اخیر را برمــال کرده اند، توجه کنید. 
امیر قلعه نوعی گفته اســت: »ما سالیان سال است که هم 
به مردم و هم به AFC دروغ گفته ایم. دین ما کامل ترین و 
 AFC قشنگ ترین دین دنیاست. چرا مدیران ما به مردم و
دروغ می گویند که وجهه بین المللی ما به هم بریزد؟ همین 
حاال هم درحال دروغ گفتن هستند. من 800-900 میلیون 
از تراکتورســازی طلــب دارم. 800-900 میلیون هم از 
اســتقالل طلبکارم. چرا می گویند که ما همه بدهی ها را 

پرداخت کردیم؟ این چه جور مســلمانی است که این قدر 
واضح دروغ می گوییم؟« علی دایی نیز با اعالم این که باشگاه 
پرسپولیس پول او را نداده است، گفت: »متأسفانه چیزهایی 
می شــنوم که بعضی افراد می گویند با خیلی از طلبکارها 
تسویه کردیم در صورتی که هیچ تماسی با من گرفته نشده 
است. من رأی کمیته استیناف را گرفتم ولی هنوز هیچ کس 
با من تماسی نگرفته و نه کاری برای حل این موضوع انجام 
داده اند. ولی آن طور که من می دانم فقط یکســری آقایان 
حرف زدند که مشکل حل شده و حداقل هیچ کاری برای 
بدهی به من انجام ندادند.« صمد مرفاوی، سرمربی سابق 
استقالل هم رسما اعالم کرد این باشگاه هیچ اقدامی برای 
تســویه بدهی خود به او برخالف ادعاهای مطرح شــده 

نداشته است. در روزهای اخیر بازیکنان و مربیان دیگری که 
سابقه حضور در این سه باشگاه را داشتند در مصاحبه هایی 
اعالم کردند هیچ اقدامی بــرای پرداخت طلب آنها انجام 
نشده است تا به همین  راحتی همه متوجه شوند که این بار 
هم مسئوالن به فکر دور زدن قانون با گرو گذاشتن سفته 

برای حل مشکل مجوز حرفه ای شده   اند!
صحبت های عجیب وزیر ورزش!

در شــرایط کنونی اســتقالل با حــدود 40طلبکار، 
پرسپولیس با 33طلبکار و تراکتورسازی با 28طلبکار طرف 
هستند و پول آنها پرداخت نشده و مسئوالن مدارک آنها را 
کامل جلوه داده اند! اتفاق جالب دیگر این است که مسعود 
سلطانی فر، وزیر ورزش در تازه ترین مصاحبه  خود با رادیو 
ورزش گفته بود: »با پیگیری های شبانه روزی هیأت مدیره 
و مدیران عامل دو باشــگاه، مسئوالن بخش های مختلف 
فدراســیون و وزارت ورزش با یک کار جمعی، فشــرده و 
مستمر موفق شــدیم بدهی های این دو باشگاه را تعیین 
تکلیف کنیم که بخشی از آن پرداخت شد و برای بخشی 
هم قسط بندی صورت گرفت.« وزیر ورزش همچنین درباره 
ابهاماتی که پیرامون صحت و ســقم مدارک آماده شــده 
برای صدور مجور حرفه ای و ارســال به AFC وجود داشت 
با صراحت گفت: »ما اصرار داشتیم مدارک کامال شفاف، 
روشن و دقیق باشد. باید به مردم بگویم هیچ ابهامی راجع به 
مدارک ارسالی دو باشگاه به کنفدراسیون فوتبال آسیا وجود 
ندارد و تمامی مدارکی که خواسته شده بود مدارک واقعی 
و قابل راستی آزمایی اســت. اگر هم مشکلی وجود داشته 
باشد مسئوالن دو باشــگاه اعالم کردند متناسب با سقف 
زمانی پاســخگوی آنها خواهند بود.« جالب اینجاست که 
روز گذشته اعالم شد جواد نکونام هم نامش به جمع افراد 

شکایت کرده از باشگاه استقالل اضافه شده است.
بعید است AFC سفته قبول کند!

همه نگران هستند! با وجود این که دولت قرار است با کمک 
مالی به باشگاه ها مقدمات پرداخت بدهی های آنها را فراهم 
کند نکته قابل تامل اینجاست که سفته در معامالت داخل 
ایران کاربرد دارد و طبق ادعای کارشناسان مشخص نیست 
که در مراودات بین المللی هم قابل قبول باشد و کنفدراسیون 
فوتبال آســیا پرداخت بدهی ها با گرو گذاشته شدن سفته 
از سوی باشگاه های ایرانی را بپذیرد و به همین دلیل هنوز 
خطر حذف هر ســه تیم وجود دارد. در این وضع اگر یکی از 
این شــاکیان بعد از ارســال مدارک برای پرداخت نشدن 
مطالباتش باز هم با AFC نامه نــگاری کند آن وقت معلوم 
نیست عمق فاجعه ای که فوتبال ایران با آن روبه رو خواهد شد 
چه خواهد بود! گفتنی است در روزهای اخیر باشگاه آرمنیا 
بیله فلد هم از سرخابی ها شکایت کرده و جری بنگتسون هم 
برای دریافت مطالبات خود از پرســپولیس به فیفا شکایت 
کرده و روزبه روز جمع طلبکاران باشگاه ها بزرگتر می شود.   

شهروند| یکی دیگر از ستارگان فوتبال ایران در دهه 50 خاموش 
شد تا باز هم داد و فغان از بی اهمیتی به پیشکسوتان بلند شود. در حالی 
 که یک ماه هم از درگذشت ابراهیم آشتیانی نگذشته، اکبر افتخاری، 
ستاره سال های دور تیم ملی و سرخابی ها دارفانی را وداع گفت و مثل 
اغلب هم نسالن خود روی تخت بیمارســتان نفس آخر را کشید.

ستاره در استقالل و پرسپولیس
اکبر افتخــاری از جایی به فوتبال ایران معرفی شــد که محراب 
شاهرخی هم از همان جا راه ستاره شدن را در پیش گرفت. افتخاری 
در 25 سالگی با تیم ملی به قهرمانی جام ملت ها دست پیدا کرد. او در 
بازی فینال مقابل رژیم صهیونیستی یکی از دو گل پیروزی ایران را 
به ثمر رساند و به تیم منتخب آسیا دعوت شد. او از دارایی به استقالل 
رفت اما اختالفش با رایکوف باعث شد راهی تیم عقاب شود و از آن جا 
به پرسپولیس برود. او برای پرسپولیس فقط هشت بار به میدان رفت 

و بعد از فوتبال خداحافظی کرد.
پیشکسوتی که راننده تاکسی بود

روزهای بعــد از خداحافظی از فوتبال بــرای افتخاری روزهای 

خوبی نبود. او ســال ها بــرای تأمین نیازهای مالــی خانواده اش 
مسافرکشی کرد و دوست نداشت دستش را پیش فوتبالی ها دراز 
کند. حتی وقتی رئیس فدراسیون فوتبال در  سال 84 از او خواست 
خودرواش را نونوار کند و هزینه های آن را از فدراســیون بگیرد، 
افتخاری فاکتوری 700 هزار تومانی به فدراســیون داد که فقط 
بابت تعمیرات خودرواش بود. در سال های اخیر هم با این که چند 
فوتبالیست قدیمی برای کمک به افتخاری اعالم آمادگی کردند اما 
او با گفتن این که خانه دارم و توان خرید نان سفره خانواده ام را هم 
از طریق مسافرکشی دارم، نگذاشت کسی برایش دلسوزی کند. 
افتخاری در یکی دو سال اخیر بیماری آلزایمر دچار شد و روزگار را 

به سختی سپری کرد.
بیماری سخت

افتخاری در یک  سال اخیر روزهای سختی را سپری کرد. او در 
بستر بیماری به سر می برد و کمتر کسی از اهالی فوتبال سراغ او را 
می گرفت. خانواده این فوتبالیست بزرگ به قدری از بی توجهی ها 
ناراضی بودند که دیگر حتی به مصاحبــه هم رضایت نمی دادند. 

ظاهرا چند مقام مسئول با دوربین به منزل افتخاری رفته بودند و با 
وجود وعده های زیاد هیچ کاری برای او انجام ندادند. در سال های 
اخیر آن قدر زندگی برای خانواده این فوتبالیســت بزرگ سخت 
گذشت که آنها می گفتند بعد از مرگ افتخاری اجازه حضور هیچ 
مسئولی را بر ســر مزار او نخواهند داد. البته در ماه های اخیر وزیر 
ورزش دســتور داد فدراسیون پزشــکی ورزشی و هیأت پزشکی 
ورزشی استان تهران، روند درمان او را پیگیری کنند. سرانجام این 
پیشکسوت پرافتخار روز گذشته مثل اغلب هم نسالن خود روی 
تخت بیمارستان دار فانی را وداع گفت تا قصه دیگری از غصه های 

مردهای تنهای فوتبال تمام شود. 

اکبر افتخاری ستاره اسبق استقالل و پرسپولیس درگذشت

وداع با یکی دیگر از پاطالیی ها

عدم شفافیت فدراسیون و مدیران باشگاه های آسیایی در پرداخت بدهی ها عیان شد

»سفته« خطرناک
 امیر قلعه نوعی، علی دایی و برخی دیگر از اهالی فوتبال بر عدم  شفافیت مسئوالن فوتبال تأکید کردند

توییت ورزشی

کاربران توییتر در واکنش به برخی اتفاقات 
روز ورزش توییت های جالبی مخابره کردند. 

برخی از این جمالت را بخوانید:    
 من اگه گزارشگر اسپانیایی ام بودم شما 

خیابانی رو دوس داشتین!
 خیابانی: مالکیت توپ ایــران و پاناما 
پنجاه- پنجاه است که نشان از برتری پاناما 

دارد!
  متاســفانه یک روِز دیگه بــه پایان 

محرومیت طارمی نزدیک شدیم.
 زاپاکاســتا بهش می خوره یه نوع پیتزا 

باشه تا بازیکن چلسی.
 من اونروزی که استقاللیا به حسن بیت 
سعید گفتن حسن آسنسیو دیگه اللیگارو 

دنبال نکردم رفتم دنبال جی لیگ ژاپن.
 تماشاگران سلفی می گیرند بازیکنان آبی 
می نوشند! آقای خیابانی هر چی می بینی 
باید بگی؟ کفتری در حال پرواز است؟ از اون 

باال میایه؟
 تجربه میگه که حــدود 60 دقیقه زمان 
الزمه تا خیابانی سعید آقایی رو بشناسه و 

بهش نگه عبداهلل زاده.
 روزبه چشــمی اخالق بــدش اینه که 

مهربونه و زود پنالتی میده.
 کاش تلویزیون خونه کریم باقری سوخته 
باشه و نشنیده باشه خیابانی به عزت الهی 

گفت شوت زن.
 هنوز هم بین علما اختالف نظر هس که 
باالخره تفلون نچســب تره یا یکی از این 
بازیکنای تیم ملی که نمی خوام اسم بیارم و 

بگم تو روسیه بازی می کنه!
 من جای آدیداس بــودم به خاطر لباس 
زشت و بی کیفیت تیم ملی ایران که از بازار 
آزاد خریداری شده از فدراسیون فوتبال 

شکایت می کردم.
   ۱0 ساله دیگه نوک حمله رئال مادرید!


