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ورزشی

معاون توسعه منابع اداره کل ورزش فارس:

 ورود بخش خصوصی در ورزش، توسعه و  پیشرفت آن را به همراه خواهد داشت 
پایان رقابت های کمان سنتی جام رمضان 

فارس با معرفی نفرات برتر 

رقابت های کمان سنتی جام رمضان فارس با معرفی کمانداران برتر به 
پایان رســید. به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی 
اداره کل ورزش و جوانان فارس، رئیس هیأت تیراتدازی با کمان فارس 
گفت: در این رقابت ها 30کماندار از شهرستان های شیراز، ارسنجان 
و پاســارگاد در رده های ســنی نونهاالن، نوجوانان و بزرگساالن و در 
دو بخش آقایان و بانوان در زمین تیراندازی با کمان مجموعه ورزشــی 

شهید دستغیب برگزار شد.
روحانی افزود: درپایان این رقابت ها در رده سنی نونهاالن و در بخش 

آقایان:
1- رضا صالحی 2- کیارش صادقی 3- عرفان قبادی 

و در رده بانوان:
1- فاطمه عباسی 2- مریم نیرومند 3- آرتینا رنجبر

در رده نوجوانان که در بخش آقایان برگزار شد؛
1- محمد امیر رفیعی 2- ابوالفضل عباسی 3- مهدی پناهی

در رده جوانان:
1- محمد هادی رفیعی 2- سپهر عطائی 3- نیما غریب گرد

در رده بزرگساالن و در بخش آقایان:
1- روح ا... ابراهیمی 2- سعید دانشور 3- علیرضا حسن شاهی

در رده بانوان:
1- فاطمه جعفرپور 2- فرشته براوی 3- مژگان پاکروان

به مقام های اول تا سوم دست یافتند.
آبیاری دبیر و مسئول کمیته فنی استان، نیری مسئول کمیته کمان سنتی 
اســتان و مهدی جوانمردی از قهرمانان این رشــته به عنوان سرداور، 
وخانم ابراهیمی از ملی پوشان کشور به اتفاق آقایان اسدی، پویا نیری، 
و ســپهر عطایی به عنوان داوران، نظارت و قضاوت این رقابت ها را بر 

عهده داشتند.
رئیس هیأت تیرانــدازی با کمان فارس ادامه داد:هدف از برگزاری این 
دوره از مسابقات آمادگی ورزشــکاران فارس برای اعزام به مسابقات 

قهرمانی کشور بود.

درخشش اسكیت بازان ماراتن فارس و یك 
داور در مسابقات ٤٢ کیلومتر کشوري 

مسابقات قهرمانی اســکیت ماراتن در تاریخ 13 اردیبهشت ماه در دو 
رده سني جوانان و بزرگســاالن و در دو بخش آقایان و بانوان در یك 

رقابت سخت و نفس گیر به مسافت ٤2 کیلومتر انجام شد.
تیم فارس با ٩ بازیکن و با بیشترین نفرات نسبت به بقیه تیم ها در این 

مسابقات حضور یافت.
محمد تارنگ مقام چهارم در رده ســنی بزرگساالن، محسن صابرزاده 
مقام ششم بزرگســاالن، مجید ادیبي فرد مقام هفتم این رقابت ها را 

کسب کردند.
احمد رنجبر، آروین کلواني، محمدسیمي، پرویز حنایي، احمدرضا حاتمي 
و علیرضا عبدالهي هم از دیگر بازیکنان اعزامی استان فارس بودند که 

در این مسابقات شرکت کردند.
 همچنیــن ابوالفضل کلواني از اســتان فارس به عنــوان داور در این 
رقابت ها حضور داشــت که در پایان این مســابقات توسط اداره کل 
ورزش و هیأت اســکیت استان کرمان از ایشــان تقدیر و هدایایي به 

رسم یادبود اهدا شد.

 تیم شیراز قهرمان بسكتبال نوجوانان 
فارس شد 

رقابت های بســکتبال نوجوانان استان فارس با قهرمانی تیم حمیدپور 
شیراز پایان یافت. 

به گزارش روابط عمومی و پایگاه خبری و اطالع رسانی اداره کل ورزش 
و جوانان فارس، در دیدار نهایی این رقابت ها که جمعه شب در سالن 
خانه بسکتبال شیرار برگزار شد، تیم حمیدپور این شهر با نتیجه 73 بر 

58 تیم آینده سازان را برد و بر سکوی قهرمانی ایستاد.
همچنین در دیدار رده بندی تیم شهرســتان نی ریز با نتیجه 63 بر 57 
تیم اســتعدادهای برتر شیراز را شکســت داد و عنوان سوم را به خود 

اختصاص داد.
در پایان این بازی ها که پس از افطار برگزار شــد جوایز تیم های برتر 

اهدا شد.
 در این رقابت ها که از دی ماه ســال ٩7 آغاز شــد 18 تیم به صورت 

دوره ای با هم به رقابت پرداختند.

نایب رئیس هیأت ووشو استان فارس: 

ووشوی بانوان فارس با حمایت مسئولین شگفتی ساز خواهد شد
فرزانه قنبر دزفولی- تماشا

نایب رئیس هیأت ووشو اســتان فارس گفت: ورزش 
ووشوی بانوان اســتان فارس نیازمند توجه و حمایت 
مســئولین است. شــیدا رحمانی در گفتگو با سرویس 
ورزشی »تماشا« با بیان اینکه هیأت ووشو استان فارس 
در ســال ٩7 جزو ده هیأت برتر کشور شناخته شد، در 
خصوص وضعیت کنونی این رشــته ورزشی در استان 
فارس اظهار کرد: از زمانی کــه فعالیت هایم را در این 
هیأت آغاز کردم تمام تالش خود را برای توســعه این 
رشته ورزشی در سطح اســتان فارس به کار گرفتم و 
خوشبختانه در حال حاضر شــاهد پیشرفت روزافزون 
ووشــوکاران و فعالیت های مطلوب شهرســتان های 
استان فارس در این رشته ورزشی هستیم. وی با اشاره 
به اینکه هیأت ووشو اســتان فارس در زمینه قهرمان 
پــروری اقدامات قابل توجهی انجام داده اســت، بیان 
کرد: ورزشــکاران توانمندی از سراسر استان فارس در 
این رشته ورزشی فعالیت می کنند که این ورزشکاران 
با شرکت در مسابقات مختلف کشوری همواره مقام آور 
بوده و هستند. می توانم قاطعانه بگویم که در طول چهار 
سال اخیر شاهد افزایش تعداد بانوان ووشوکار در استان 
فارس هستیم و قهرمانان ما در این رشته از نظر سطح 
فنی هم پیشرفت بســیار خوبی داشته اند. بدون تردید 
این پیشرفت حاصل تالش و پشتکار تمامی فعاالن در 

این عرصه است.
این بانوی فعال در عرصه ورزشی اضافه کرد: همان طور 
که گفتم هیأت های ووشــو در شهرستان های مختلف 
اســتان فارس عملکرد و فعالیت های مطلوبی دارند. در 
حال حاضر حدود 28 شهرستان از استان فارس در این 

رشته ورزشی فعال هستند.
وی ادامه داد: اخیراً جلســاتی را با حضور مســئولین 

هیأت های ووشو شهرستان ها ترتیب دادیم که در این 
جلسات برنامه های مدون و منسجمی جهت پیشبرد این 

رشته ورزشی در سطح استان ارائه شده است.
رحمانی به بیان افتخارات کسب شده توسط ورزشکاران 
فعال در این رشته پرداخت و عنوان کرد: سال گذشته در 
مسابقات انتخابی تیم ملی در رده های مختلف نونهاالن، 
 نوجوانــان و جوانان بــرای اولین بار بعد از گذشــت 
ســال ها موفق به کســب یك مدال نقره در رده سنی 

نونهال شدیم.
وی از حضور مبینا شــکرانی و زهرا هاللی در اردوهای 
انتخابی تیم ملی خبر داد و یادآوری کرد: ووشوکاران ما 
در مســابقات انتخابی تیم ملی همواره مقام آور بوده و 
هستند. پتانسیل باالی ورزشکاران استان فارس در این 
رشته ورزشــی می طلبد که مسئولین نگاه ویژه تری به 

توسعه این ورزش داشته باشند.
رحمانی در رابطه با شرایط داوران و مربیان استان فارس 

در رشته ووشو، عنوان کرد: اســتان فارس از داوران و 
مربیــان کارآزموده و با تجربه ای برخوردار اســت که 
فعالیت های گســترده ای در سطح استان دارند. ناگفته 
نماند که ما همیشه برای آماده ســازی ورزشکارانمان 
 در اردوهای انتخابی فقط از مربیان شــیراز اســتفاده 
می کردیم اما ســال گذشته برای پیشــرفت و ارتقای 
سطح کیفی مربیان فعال فارس سعی کردیم از مربیان 

شهرستان ها هم در اردوهای تدارکاتی بهره ببریم.
وی به برگزاری مســابقات مهمی که در ابتدای ســال 
٩8 توسط هیأت ووشــو استان فارس برگزار می شود، 
 اشاره کرد و گفت: مسابقات مهم ما از اوایل تیرماه آغاز 
می شود. اولین مسابقه تحت عنوان رقابت های انتخابی 
برای شرکت در المپیاد اســتعدادیابی نوجوانان برگزار 
خواهد شــد و پس از آن در اوایل شهریور ماه مسابقات 
انتخابی تیم استان در رده سنی بزرگساالن برای حضور 

در اردوهای انتخابی تیم ملی برگزار می شود.

رحمانی برگزاری المپیاد اســتعدادهای برتر کشــور را 
اقدامی بزرگ و ارزشــمند در جهت تضمین آینده ووشو 
کشور دانســت و بیان کرد: یقیناً استعدادهای ورزشی و 
شناسایی نوجوانان و نونهاالن مستعد در رشته ووشو از 
مهم ترین و اثرگذار ترین کارهایی است که می توان در 
جهت توســعه این رشته ورزشی در سطح کشور انجام 
داد. اینکه ووشــوکاران نوجوان کشور در فضایی کاماًل 
رقابتی با یکدیگر به مبارزه مــی پردازند، بدون تردید 
در پیشــرفت فنی و کســب تجربه برای این نوجوانان 
تأثیرات مثبتی بر جای خواهد گذاشــت. وی ادامه داد: 
سال گذشــته ووشوکاران اســتان فارس در مسابقات 
المپیاد اســتعدادیابی که در کرج برگزار شد، موفق به 
کسب یك نشــان طال و دو مدال برنز شدند. امیدواریم 
که امســال هم بتوانیم در این رقابت ها مقام آور باشیم. 
رحمانی با بیان اینکه المپیاد استعدادیابی نوجوانان کشور 
در اواخر تیرماه یا اوایل مرداد ماه برگزار خواهد شــد، 
اعالم کرد: در حال حاضر جهت آماده سازی ورزشکاران 
استان فارس به المپیاد استعدادیابی نوجوانان، اردوهای 
شهرســتان ها را راه اندازی کرده ایم. در واقع استان 
فارس را به 5 منطقه تقسیم کردیم تا شهرستان هایی 
که به هم نزدیك هستند، اردوهای مشترک تمرینی با هم 
داشته باشند. اگر شرایط فراهم شود و اداره کل ورزش 
و جوانان همکاری های الزم را با ما داشته باشند، در نظر 
داریم امسال میزبانی المپیاد استعدادیابی نوجوانان را به 

عهده بگیریم.
وی از برگزاری رقابت های بین المللی ووشــو بانوان به 
میزبانی زاهدان در سال ٩7 یاد کرد و اظهار داشت: سال 
گذشته مســابقات بین المللی در زاهدان برگزار گردید. 
این دوره از رقابت های ووشو با حضور پنج تیم خارجی 
از کشورهای هندوستان، فلســطین، افغانستان، عراق 

و پاکســتان در بخش های تالو و ساندا برگزار شد که 
بازیکنان ما توانستند در این رقابت ها یك مدال طال، سه 

مدال نقره و یك مدال برنز را از آن خود کنند.
رحمانی کمبود بودجه و نداشــتن امکانات و تجهیزات 
مناســب را از عمده ترین مشکالت هیأت ووشو استان 
فارس دانست و تشریح کرد: هیأت ووشو استان فارس 
به دلیل کمبود بودجه با مشــکالت بسیاری جهت اعزام 
بازیکنان به مسابقات کشــوری روبه رو است. در حال 
حاضر 17 ووشــوکار در بخش بانــوان و آقایان را باید 
به اردوهای تیم ملی اعزام کنیم اما دغدغه زیادی برای 
تأمین هزینه اعزام این ورزشــکاران داریم. همچنین ما 
نیازمند امکانات سخت افزاری و تجهیزات مناسبتری در 
این رشته ورزشی هستیم چرا که نبود تجهیزات مناسب 

در سالن ها، موجب  آسیب دیدن ورزشکاران می شود.
نایب رئیس هیأت ووشو استان فارس با تأکید بر اینکه 
عدم حمایت مسئولین باعث دلسردی ورزشکاران در این 
رشته ورزشی خواهد شــد، گفت: متأسفانه ورزشکاران 
ما بــا وجود مقام آوری های زیــادی که در رقابت های 
کشوری داشــته اند آن طور که باید مورد حمایت مادی 
و معنوی مســئولین قرار نگرفته انــد. با در نظر گرفتن 
اینکه اســتان فارس از ووشوکاران مستعد و توانمندی 
 بهره می برد و با توجه به بازدهی و عملکرد هیأت در این 
سال ها از مســئولین اداره ورزش و جوانان خواستاریم 
که از قهرمانان ما حمایت کنند. حمایت مسئوالن قطعاً 
باعث ایجاد انگیزه در ورزشــکاران می شــود. اگر از 
قهرمانان حمایت نشــود نمی توانیم از آنها انتظار مقام 
آوری هم داشــته باشــیم. بدون تردید ووشوی استان 
فارس با حمایت مســئوالن شگفتی ســاز خواهد شد. 
 امیدوارم این امر مهم مورد توجه مسئولین استان فارس 

قرار بگیرد.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: 
توسعه و پیشرفت ورزش در سطح استان و کشور نیازمند ورود بخش 

خصوصی به صورت جدی است. 
دکتر سید اسالم موسوی در تشریح واگذاری اماکن ورزشی دولتی در 
سال جاری که مطابق ماده 88 به بخش خصوصی اجاره داده می شود 
در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار روابط عمومی گفت: در راستای عدم 
تصدی گری دولت و همچنین فعال سازی بخش خصوصی و به استناد 
ماده 88 قانون تنظیم، و ماده 5 قانون الحاق بخشــی از مقررات مالی 
دولت، اماکن متعلق به اداره کل ورزش و جوانان فارس از طریق انعقاد 
قرارداد و بر اساس قوانین و دستورالعمل های صادره از وزارت ورزش 

و جوانان به بخش خصوصی واگذار می شود.
وی افزود: برحسب قانون، اماکن ورزشی که دارای نرخ پایه و در حد 
معامالت کوچك می باشد بدون انجام تشریفات به هیأت های ورزشی، 
شوراها و دهیارها واگذار گردیده و برای سایر معامالت واگذاری ها، از 

مجرای قانونی به مزایده گذاشته می شود.
معاون توســعه منابع و پشــتیبانی اداره کل در ادامــه توضیح داد و 
گفــت: اداره کل ورزش و جوانان فارس با توجه به برنامه ها و اهداف 

 خرد و کالن، که مبتنی بر توســعه ورزش هــای همگانی، قهرمانی، 
 حرفه ای و همچنین توســعه زیرســاخت های ورزشــی می باشد، 
مجموعه های ورزشــی و تفریحی خود را از طریق آیین نامه اجرایی 
ماده قانونی فوق ذکر، مدیریت کرده و به بخش خصوصی و هیأت های 

ورزشی واگذار می نماید.
موسوی با بیان اینکه در سال ٩8 تاکنون تعداد 3 مرحله مزایده برگزار 
گردیده است، اظهار داشــت: اماکن قابل واگذاری اداره کل ورزش و 
جوانان فارس ٤٤0 مکان می باشــد که همگی از استانداردهای الزم 
جهت اســتفاده مردم برخوردار هســتند و سیاســت کالن دولت در 
 اجرای این دستورالعمل، کاهش تصدی گری و حفظ و نگهداری همه 
مجموعه های ورزشی با حضور بخش خصوصی مبتنی بر ضوابط خاص 

می باشد.
معاون توســعه و منابع انسانی استان اشــاره ای به قوانین پس از 
واگذاری داشت و خاطرنشــان کرد: مستأجران اماکن ورزشی درآمد 
حاصله را به حســاب خزانه کل واریز کرده و پس از تشریفات اداری 
مبالغ دریافتی به آنان برگشــت داده می شــود و با توجه به شــرح 
فصول هزینه ها در نهایت به صرف هزینه های ورزشــی در بخش ها، 

شهرستان ها و مرکز استان می گردد.
 ســید اســالم موســوی تصریح کرد: از ســال ٩٤ الی پایان ٩7 با 
تالش های مدیــرکل ورزش و جوانان اســتان و همچنین همکاران 
این اداره، ســرانه ورزشــی فارس از چهل پنج درصد به هفتاد و پنج 
درصد رشد و ارتقا یافته است و در نوع خود نسبت به توسعه ورزشی 
استان کم نظیر و ستودنی است زیرا حاصل افزایش فضاهای ورزشی، 
کسب مدال های رنگارنگ در رقابت های آسیایی و پاراآسیایی توسط 
قهرمانان استان در سال ٩7 می باشد که جا دارد از مدیران و مسئوالن 
وزارت ورزش و جوانان، اســتاندار و معوانین اســتانداری و به ویژه 
مدیریت ســازمان برنامه و بودجه و همــکاران اداره کل که در جهت 
تأمین اعتبارات مورد نیاز همکاری شایســته ای با ما داشتند تشکر و 

قدردانی نمایم.
معاون توسعه منابع و پشــتیبانی اداره کل در پایان با اشاره به اینکه 
تعدادی دیگر از اماکن ورزشــی اســتان به زودی به مزایده گذاشته 
خواهد شد، گفت: ان شاءا... هفته آینده تعداد 25 مکان ورزشی دیگر 
در ســطح استان به مزایده عمومی گذاشــته خواهد شد که از طریق 

سایت اداره کل و روزنامه های کثیراالنتشار به آگاهی خواهد رسید.

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا این هفته  با انجام 
سه بازی نمایندگان ایران برابر حریفانشان پیگیری 

می شود.
به نقل از سایت AFC، مرحله گروهی رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا این هفته به پایان می رسد و در نهایت 
چهره تیم های صعود کننده به دور حذفی مشــخص 

خواهد شد.
تیم فوتبال پرسپولیس باید در خانه پذیرای السد قطر 
باشــد. بازی در فضایی کامالً متفاوت نسبت به نیمه 
نهایی سال گذشته در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد 
شد. تیم ایرانی شانســی برای صعود ندارد و السد 

صعودش به مرحله بعد قطعی شده است.

با این حال این بازی شانسی است که هواداران برای 
آخرین بــار بازی ژاوی، یکی از بزرگان فوتبال جهان 
را شاهد باشند که بعد از 22 سال و کسب افتخارات 
عدیده در این مســابقه برای آخرین بار بازی خواهد 
کرد. در دیگر دیدار، تیم فوتبال العین امارات باید در 
حالی برابر تیم فوتبال استقالل قرار گیرد که هر دو تیم 
حذف شده اند. در صورتی که العین نتواند این بازی را 
ببرد، برای اولین بار در تاریخ خود بدون کســب برد، 
لیگ قهرمانان آسیا را ترک خواهد کرد. دیدار رفت دو 

تیم با تساوی یك بر یك به پایان رسید.
همچنین ذوب آهن دیگر نماینده فوتبال ایران در حالی 
که صعود خود را به مرحلــه بعد قطعی کرده باید در 

ورزشــگاه کربال به مصاف النصر عربستان سعودی 
برود. این دیدار برای تعیین سرگروه صورت می گیرد 
و از اهمیت زیادی نیز برخوردار اســت. ذوب آهن با 
کسب یك امتیاز هم می تواند صعود خود را به عنوان 
تیم نخست قطعی کند. بازی دو تیم ذوب آهن اصفهان 
و النصر عربســتان از مرحله گروهی رقابت های لیگ 
قهرمانان آســیا 201٩ روز سه شنبه 31 اردیبهشت 
ماه، ساعت 22:30 در شــهر کربال برگزار می شود 
و با اعالم کمیته داوران کنفدراســیون فوتبال آســیا 
والنتین کوالنکو از ازبکســتان قضاوت این بازی را بر 

عهده دارد.
* آزادی، ایستگاه پایانی ژاوی

دیدار برابر تیم فوتبال پرسپولیس در ورزشگاه آزادی 
آخرین بازی ژاوی در مستطیل سبز خواهد بود.

الســد در آخرین بازی خــود در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا دوشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف 

پرسپولیس خواهد رفت.
روزنامه الرای نوشت که این دیدار آخرین بازی ژاوی 
در مستطیل سبز خواهد بود و بعد از این بازی اسطوره 
آبی  اناری ها برای همیشــه از میادیــن خداحافظی 
خواهد کرد. به احتمال خیلی زیاد ژاوی سرمربی فصل 
بعد الســد خواهد بود چرا که دیدار برابر تیم فوتبال 
پرســپولیس آخرین حضور فریرا، سرمربی پرتغالی 

السد هم خواهد بود.

   :AFC سایت

پرسپولیس، السد در 
فضایی متفاوت و تالش 

ذوب آهن برای صدرنشینی 
و استقالل برای پیروزی!

در حالی که مدیران اســتقالل از آوردن یك مربی خارجی برای قبول 
سرمربی گری فصل آینده این تیم خبر می دهند اما مشکالت مالی ای که 
آبی های پایتخت در این فصل با آن دست به گریبان بودند و مبلغی که 
باید به شفر برای فسخ قرارداد داده شود، این سوال را به وجود می آورد 
که آن ها با چه پشــتوانه مالی  می خواهند یك مربی خارجی استخدام 

کنند؟
به گزارش ایســنا، اســتقالل در لیگ هجدهم و بــه خصوص در یك 
ماه گذشته، یکی از پر فراز و نشــیب ترین و پر حاشیه ترین روزهای 
خودش را تجربه کرد. آبی های پایتخت در این مدت درگیر حواشــی 
مختلفی مانند برکناری وینفرد شــفر، ابهام در انتخاب سرمربی آینده، 
کنار گذاشته شــدن فرشید باقری، منشــا و طارق همام، نامشخص 
بودن زمین تمرین، پرداخت نشدن مطالبات مالی و در نهایت اعتصاب 
بازیکنان بودند. این حواشی تنها بخشی از مشکالت استقالل در فصلی 
که گذشت، بود؛ مشــکالتی که در نهایت باعث شد استقالل باوجود 
کسب فرصت های خوب رسیدن به صدر جدول و کسب قهرمانی، آن ها 

را بسوزاند و در نهایت به رتبه سوم لیگ برتر بسنده کند.
در حــال حاضر با پایــان لیگ برتــر، مهم ترین دغدغــه هواداران 
استقالل، انتخاب سرمربی آینده آبی پوشان و تمدید قرارداد بازیکنان 
تأثیرگذار این تیم اســت. با این حال آیا مدیران استقالل کار آسانی 
 در تأمیــن خواســته های هــواداران دارند؟ قطعاً جواب این ســؤال 

منفی است.
مدیران اســتقالل در طول فصل از درآمد یك میلیون دالری حاصل از 
انتقال تیام و ســید مجید حســینی و در ادامه 850 هزار دالری که از 
انتقال اللهیار صیادمنش به باشگاه رسید، صحبت کردند اما با توجه به 
مشــکالت مالی که استقالل در طول فصل داشت، به نظر این درآمدها 

هیچ کمکی به این باشگاه نکرد.

باشــگاه استقالل تا قبل از بازی با ســپیدرود حدود ٤5 درصد از مبلغ 
قــرارداد بازیکنانش را پرداخت کرده بود که همین مســئله منجر به 
اعتراض و اعتصاب آن ها پیش از بازی با سپیدرود شد. البته دلیل اصلی 
اعتصاب بازیکنان اســتقالل، بدقولی و حرف های ضد و نقیض مدیران 
این باشــگاه درباره پرداختی ها بود که موجب سرریز شدن کاسه صبر 
آن ها شد. حتی در ماجرای اعتصاب بازیکنان، دادن اولتیماتوم از سوی 
علی خطیر، معاون ورزشی باشگاه استقالل هم کارساز نشد و در نهایت 

با درخواست کادر فنی این ماجرا به پایان رسید.
این مورد نشان می دهد که در حال حاضر آبی های پایتخت پول پرداخت 
بازیکنان این فصل شان را هم ندارند که البته یکی از دالیل آن بدقولی 
اسپانســر باشگاه هم بوده است. از ســوی دیگر آن ها باید پول فسخ 
قرارداد وینفرد شفر، ســرمربی پیشین استقالل که در صورت تخفیف 
ندادن این مربی آلمانی نزدیك به 1.5 میلیون دالر اســت را پرداخت 
کنند. نکته عجیب در مورد روند فســخ قرارداد شــفر، انفعال مدیران 
استقالل در حل این مشکل اســت. آن ها تاکنون هیچ صحبتی با شفر 
نداشــتند و حتی تاریخی هم برای مذاکره با او مشــخص نکردند، در 
نتیجه روند مذاکره با او در مبهم ترین حالت ممکن قرار دارد و احتماالً 
نتوانند تخفیف زیادی از این مربی آلمانی بابت فسخ قراردادش بگیرند. 
این در حالی است که مدیران اســتقالل بدون روشن کردن وضعیت 
شــفر، در حال مذاکره برای انتخاب سرمربی جدید این تیم هستند. با 
این اوصاف نکته واضح در مورد باشــگاه استقالل، افزایش مشکالت 
مالی این باشــگاه در ادامه راه است. با این وجود علی خطیر هم چنان 
عنوان می کنــد که بودجه 1/5 میلیون دالری قرارداد وینفرد شــفر از 
پیش تأمین شده و آن ها مشکلی برای فسخ قرارداد با او ندارند اما آیا 
بودجه ای هم برای آوردن سرمربی خارجی جدید استقالل وجود دارد؟ 
در این بخش ســؤال دیگری که پیش می آید این است که اگر باشگاه 

استقالل چنین بودجه ای برای فســخ قرارداد شفر دارد، پس چرا این 
فصل با چنین مشکالت مالی ای دست و پنجه نرم کرد؟

همه مسائل نیمکت اســتقالل را در کنار صحبت های فرهاد مجیدی و 
علی خطیر پس از بازی با سپیدرود قرار دهید تا متوجه شوید، وضعیت 
آینده نیمکت آبی ها از آنچه که فکرش را می کنید مبهم تر است. فرهاد 
مجیدی، سرمربی موقت اســتقالل پس از بازی با سپیدرود به شکلی 
صحبت کرد که ذهن را به ادامه دوران ســرمربی گری او در اســتقالل 
برای فصل آینده می برد اما یك روز بعد علی خطیر دوباره تأکید کرد که 
سرمربی آینده آبی های پایتخت قطعاً خارجی است تا هواداران استقالل 

سردرگم تر شوند.
در کنار پرداخت مبلغ فســخ قرارداد شــفر، حقوق سرمربی خارجی 
اســتقالل همان طور که مدیران این باشــگاه روی آن تأکید دارند و 
ابهاماتی که وجود دارد، باید به پروســه تمدید قراردادها )رحمتی، وریا 
غفوری، علی کریمی، سید حسین حســینی و احتماالً پاتوسی و...( و 
جذب بازیکنان جدید هم توجه کرد. این پروسه به خودی خود مستلزم 
منابع مالی قوی ای است که به نظر نمی رسد استقالل با مشکالتی که 

دارد، در اختیار داشته باشد.
در نتیجه احتماالً مدیران اســتقالل در ادامه راه مجبور به تغییر موضع 
180 درجه ای و انتخاب ســرمربی داخلی شوند؛ اتفاقی که با توجه به 
مواردی که در باال آورده شــد و اشاره اسماعیل خلیل زاده، عضو هیأت 
مدیره باشگاه به آن در یك مصاحبه رادیویی، اصالً دور از ذهن نیست.

در پایان باید گفت که اســتقالل روزهای سختی را به خاطر مشکالت 
مالی پیش رو خواهد داشت؛ مشــکالتی که در روزهای اخیر به وضوح 
مشخص شده، با این حال مدیران اســتقالل هم چنان به وعده دادن 
ادامه می دهند. در حال حاضر باید امیدوار بود که آن ها بتوانند راهی برای 
برون رفت استقالل از این شرایط پیدا کنند در غیر این صورت احتماالً 
فتحی، خطیر و دیگر اعضای مدیریتی باشگاه در سال های آینده با تغییر 
تیم مدیریتی استقالل، مورد هجوم انتقادات مدیران جدید باشگاه قرار 
گیرند؛ درســت همان اتفاقی که اکنون برای افتخاری، توفیقی و باقی 
اعضای مدیریتی قبلی باشــگاه توسط مدیران فعلی رخ داده است. در 
این بین، تنها هواداران استقالل از وقوع چنین چرخه ای در باشگاه مورد 

عالقه شان رنج می برند.

سریال بی پولی استقالل؛

 جیب خالـــی، پز عالـــی!


