
دنيا حيدري
    گزارش

 منتف�ی ش�دن بحث مذاک�ره ب�ا گزینه های 
جانشینی کی روش برای نشستن روی نیمکت 
تیم ملی ایران نشان از سردرگمی و بی برنامگی 
فدراسیون فوتبال و آقایان تصمیم گیر دارد.
پرواضح بود که کی روش پ��س از جام ملت های 
آس��یا مس��یرش را کج ک��رده و از خاورمیانه به 
امریکای جنوبی می رود. این بار کمتر کسی بود که 
رفتن مرد پرتغالی را باور نکند یا مخالف آن باشد، 
اما اطمینان از پایان همکاری با کی روش پس از 
هشت سال هم نتوانست دلیلی برای آینده نگری 
آنهایی باشد که باید برای آینده نیمکت تیم ملی 
ایران و سپردن سکان هدایت آن به دست مربی 
دیگری فکر می کردند. شاید به همین دلیل هم 
بود که وقتی مس��ئله حضور کی روش در کلمبیا 
بعد از جام ملت های آس��یا پررنگ  ش��د، اوضاع 

فوتبال با وجود همه انتقادهایی که به کی روش  
می شد، ملتهب ش��د، چراکه چه مخالفان و چه 
موافقان کی روش خوب می دانس��تند که بعد از 
جدایی او نیمک��ت تیم ملی مدت ه��ای زیادی 

بالتکلیف خواهد ماند! 
البته انتظار می رفت این پروس��ه مثل همیشه 
آنقدر طوالنی ش��ود ک��ه حوصله همه را س��ر 
ببرد، خصوصاً ک��ه تاج یک ماه پیش ش��خصاً 
در مصاحبه ای تلویزیونی و زمانی که از انتخاب 
گزینه ای در حد کی روش خبر داده بود، به این 
مس��ئله هم تأکید کرده بود که ب��رای انتخاب 
س��رمربی ابتدا باید زیرس��اخت ها و قراردادها 
را فراهم کنند و عجله ای در ای��ن مورد ندارند. 
حاال گذش��ت یک ماه از پایان ج��ام ملت های 
آسیا و عدم معرفی س��رمربی جدید تیم ملی، 

تأییدی اس��ت بر حرف رئیس فدراس��یون که 
تأکید داش��ت: »عجله ای نداری��م!« کی روش 
رفت. درس��ت بعد از پایان جام ملت های آسیا 
بود که م��رد پرتغالی نیمکت تی��م ملی با یک 
خداحافظی احساس��ی از تیم مل��ی ایران جدا 
شد و بی هیچ وقفه ای راهی کلمبیا شد و سکان 
هدایت تیم ملی این کش��ور را به دست گرفت. 
اتفاقی که نشان از آیند ه نگری او مانند هر مربی 
دیگری داش��ت. مس��ئله ای که در فدراسیون 

فوتبال کسی به آن فکر هم نمی کرد. 
حاال یک ماه بعد از رفت��ن او، تیم ملی هنوز هم 
بالتکلیف نام هایی است که یک روز مطرح و روز 
بعد ال به الی اخبار مهم و غیرمهم گم می شوند! 
حال آنکه فدراسیون فوتبال که خیلی پیشتر از 
اینها به پایان کار خود با کی روش اطمینان داشت 

باید خیلی قبل تر به بررس��ی گزینه های مدنظر 
خود می پرداخت تا بعد از رفتن کی روش و پیش 
از آنکه فوتبال ایران دچار سردرگمی و بالتکلیفی 
شود با گزینه نهایی به توافق می رسید، اما تعلل 
امروز فدراسیون نشین ها و سکوت وزارت ورزشی 
که پیشتر از آوردن مربی بزرگ تر از کی روش خبر 
داده بود و نام های بزرگی را هم ردیف کرده بود، 
نشان از سردرگمی محض آقایان دارد! سردرگمی 
که بی توجهی و بی برنامگی فدراسیون فوتبال را 
در ترسیم دورنمایی برای دوران پساکی روش و 

آینده تیم ملی به رخ می کشد!
البته تاج، در حاش��یه انتخاب��ات هیئت فوتبال 
کهگیلویه و بویراحمد می گوید که فدراس��یون 
فوتبال در حال انجام پروس��ه انتخاب سرمربی 
تیم ملی فوتبال است و با طی کردن مراحل مورد 
نیاز، سرمربی تیم ملی به زودی انتخاب و معرفی 
می شود. اما بعد از منتفی ش��دن بحث ویچنزو 
مونتال، سرمربی سابق تیم های فیورنتینا، میالن، 
سویا و لوران بالن، س��رمربی سابق پی اس جی 
و تیم ملی فرانس��ه که البته رئیس فدراس��یون 
فوتبال با قیاف��ه ای حق به جان��ب می گوید که 
نام آنها را نشنیده اس��ت: »هر اسمی که مطرح 
می شود من تا به حال آنها را نش��نیده ام و از آن 
اطالع ندارم«، این سؤال مطرح می شود که چه 
کسی قرار است س��کان هدایت تیم ملی فوتبال 

ایران را به دست گیرد؟
اما پروس��ه انتخاب س��رمربی تیم ملی که تاج 
تأکید می کند در دس��ت بررسی اس��ت، زمانی 
جالب می شود که گفته می شود برانکو، سرمربی 
پرس��پولیس که کی روش همیشه از او به عنوان 
جایگزین از پیش تعیین ش��ده خود نام می برد، 
دالیچ را به فدراسیون فوتبال پیشنهاد داده و برای 
مذاکره با او راهی دوبی نیز شده است. البته برانکو 
این مسئله را رد می کند و می گوید: »مأموریت 
من سرمربیگری پرسپولیس اس��ت، نه مذاکره 
برای سرمربی تیم ملی ایران. من با دالیچ دوست 
هستم و برای تماشای بازی پاختاکور راهی دوبی 
شدم، نه مذاکره با دالیچ. با وجود این می دانم که 
سرمربی کرواسی پیشنهادی 9میلیون یورویی از 

الهالل و چند تیم دیگر دارد.«   

پخش مفتي فوتبال ارزاني فوتبال دولتي!
حال و روز باشگاه هاي فوتبال ایران خوب نیست و تیم ها از کوچک و بزرگ 
آنقدر گرفتار مشکالت مالي شده اند که ادامه فعالیت شان را مشکل کرده، تا 
جایي که باشگاه دولتي مانند سایپا که کمتر به مشکل بودجه اي برمي خورد، 
امروز گرفتار شده است. وضع باشگاه هاي خصوصي بدتر است، به طوری که 
باشگاه ریشه داري مانند سپیدرود رشت براي چندمین بار مالکش دیروز 
پاپس کشید تا این تیم گیالني در انتظار یک مالک جدید باشد. در چنین 
شرایطی، دیروز مهدي تاج، رئیس فدراسیون فوتبال بار دیگر ماجراي حق 
پخش تلویزیوني را پیش کشید و از صداوسیما به دلیل اینکه فوتبال را مفتي 

و رایگان پخش مي کند، انتقاد کرد. 
در اینکه بخش اعظمي از مشکالت باشگاه ها و فوتبال ما با دریافت حق 
پخش تلویزیوني برطرف مي شود، هیچ شکي نیست و در فوتبال دنیا بیش 
از نیمي از درآمدهاي یک باشگاه مربوط به فروش حق پخش تلویزیوني 
مسابقات است. با این حال در فوتبال دولتي ایران که  فدراسیون فوتبال و 
نزدیک به 90 درصد باشگاه ها از بودجه عمومي کشور و بیت المال استفاده 
مي کنند، آیا مطالبه اي به نام حق پخش تلویزیوني مي تواند محلي از اعراب 

داشته باشد؟
استدالل مس��ئوالن جام جم نیز همین اس��ت. آنها مي گویند وقتي هم 
صداوس��یما و هم فوتبالي ها از دولت بودجه مي گیرند، دلیلی ندارد که 
این سازمان به فوتبالي که مانند تلویزیون از یک منبع مشترک بودجه اي 
اس��تفاده مي کند، به دلیل پخش مس��ابقات، پولي پرداخت کند.  با این 
حال به نظر مي رسد که باشگاه ها و فدراسیون فوتبال هم بودجه دولتي را 
مي خواهند و هم حق پخش تلویزیوني را. آنها از یک طرف دست شان در 
جیب دولت است و ساالنه بودجه هاي چند صدمیلیاردي را از بیت المال 
مي بلعند و از طرف دیگر نیز خواهان این هستند که مانند کشورهاي دیگر 

تلویزیون به فوتبال پول پرداخت کند.
مطالبه فوتبالي ها به نظر نمي رس��د چندان منطقي و نزدیک به واقعیت 
موجود در سیستم فوتبالي دنیا باشد. برخالف کشورمان در فوتبال جهان، 
دولت دخالتي در تیمداري و تامین بودجه باشگاه ها یا فدراسیون ها ندارد 
و این بخش ها به صورت مستقل و خصوصي به فعالیت مشغول هستند. در 
چنین شرایطي بدیهي است که یک باشگاه یا فدراسیون فوتبال هر کشور 
براي فروش حق پخش تلویزیوني مسابقات، مطالبه به حقي داشته باشد. 
حقي که به رسمیت شناخته شده و این فاکتور یکي از بخش هاي اصلي 
تامین هزینه ها و البته درآمدزایي فوتبال در سطح دنیاست. با این حال در 
ایران باشگاه ها و فدراسیوني که تنها در اسم مستقل هستند و در بودجه 
وابس��ته به دولت، حل مش��کالت مالي فوتبال را به دریافت حق پخش 

تلویزیوني گره مي زنند.
این در شرایطي اس��ت که ریشه مش��کالت مالي فوتبال را باید در نحوه 
مدیریت باشگاه ها و فدراسیون فوتبال جست وجو کرد. حیف و میل هاي 
مالي گسترده در سال هاي اخیر که به فساد گسترده در فوتبال انجامیده 
است، به سیستم غلط مدیریتي حاکم بر فوتبال برمي گردد که مدیریت 
هزینه نمي داند و نه نهادهاي باالدس��تي و نه نهادهاي نظارتي و قضایي 
حساسیتي نس��بت به ریخت و پاش هاي چندصد میلیاردي در فوتبال 
نشان نمي دهند تا یک مدیر با وجود پرونده هاي کالن مالي نه محاکمه 
شود و نه پاسخگو باشد. این مسئله سبب مي شود امروز مدیران فوتبال از 
مدیر یک باشگاه گرفته تا رئیس فدراسیون خواهان پرداخت هزینه هاي 
سوءمدیریتشان توسطه صداوسیما به بهانه حق پخش تلویزیوني شوند و 

بخواهند بار دیگر دستشان را در جیب دولت کنند!
این در حالي است که فدراسیون فوتبال و باشگاه ها وقتی مي توانند مدعي 
دریافت حق پخش تلویزیوني از سوي صداوسیما شوند که ابتدا به صورت 
مستقل و خصوصي اداره شوند و ریالي از بودجه دولتي استفاده نکنند. در آن 
صورت است که مي توان به مدیراني مانند مهدي تاج حق داد و در کنارش 
ایستاد و از صداوسیما خواست تا پول فوتبال را بدهد. در چنین شرایطي 
برخالف ادعا هاي طلبکارانه مهدي تاج، ریشه مشکل مالي این روزهاي 
فوتبال را باید در سوءمدیریت ها و ریخت و پاش هاي آن جست وجو کرد، نه 

در پرداخت نشدن حق پخش تلویزیوني.

 کرانچار راه کي روش را نمي رود
زالتکو کرانچار که تیم امید را براي مرحله اول انتخابي المپیک توکیو در 
فروردین ماه آماده مي کند براي اردوي نهایي امیدها که از 11 اسفند برگزار 
مي شود، برخالف کي روش به دنبال تعامل با باش��گاه ها براي در اختیار 
گذاشتن ملي پوشانشان است. س��رمربي تیم امید دیروز در این رابطه به 
سایت رس��مي فدراس��یون فوتبال گفت: »روز قبل از آغاز اردو نشست 
مشترکی را با مربیان برخی از باشگاه ها برگزار می کنیم. امیدوارم به توافقی 
برسیم که به سود همه باشد. باور من این است که در نهایت راه حلی خواهیم 
یافت که به سود ما، باشگاه ها و همینطور بازیکنان  است. می خواهیم در 
مورد بازیکنانی صحبت کنیم که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند و البته 
بازی کردن آنها می تواند به سود خودشان، به نفع ما و باشگاه هایشان باشد. 

ما پیش از این هم نشان داده ایم که به دنبال تعامل هستیم.«

سعيد احمديان
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  محمدي: کاش 6 سال زمان داشتيم
صادقانه بگویم کار سختي داریم

کش��تي ای��ران روزهاي         چهره
حساسي را سپري مي کند. 
در ش��رایطي که خیلي ها نگاهش��ان به آخرین وضعیت 
کاندیداهاي انتخابات ریاست فدراسیون است، ملي پوشان 
دو رشته آزاد و فرنگي زیر نظر مربیانشان سخت مشغول 
تالش��ند. غالم محمدي، س��رمربي تیم ملي کشتي آزاد 
مردانش را براي حضور در چند آوردگاه مهم آماده مي کند. 
او که پیش از این نگراني هاي خود را بابت کمبودها و نقطه 
ضعف ها بی��ان کرده بود، حاال و در آس��تانه اع��زام تیم به 
بلغارس��تان  در گفت وگویي با خبرگزاري ایرنا اینگونه از 
شرایط حرف مي زند: »25 و 26  اسفند ماه جام جهانی سال 
2019 در روس��یه را پیش رو داریم که به همراه تیم امید 
ایران، تعدادی از نفرات بزرگس��ال نیز اعزام می شوند و به 
فاصله پنج روز بعد از آن در مغولستان رقابت های قهرمانی 
زیر 23 سال آسیا را خواهیم داشت. برنامه های کشتی طی 

این روزها آنقدر فش��رده و پرترافیک است که امکان اعزام 
تعداد نفرات بیشتری به بلغارس��تان وجود ندارد  و در این 
رابطه دستمان بسته است. اوایل اردیبهشت سال 98 نیز 
رقابت های قهرمانی بزرگساالن آس��یا در چین را پیش رو 
داریم و در مجموع همه بضاعت و موجودیت کشتی ایران 
می توانند در چه��ار رویداد پیش رو )ج��ام دانکلوف، جام 
جهانی، قهرمانی آسیا در رده سنی زیر 23 سال و بزرگساالن( 

حضور یابند.« 
محمدی همچنین با اش��اره به اینکه تا بازی های المپیک 
2020 توکیو زمان کمی دارن��د، در مورد برخی نگرانی ها 
در خصوص آینده کشتی اظهار داشت: »زمان ما تا توکیو 
کم است. از طرفی مردم نیز از کشتی به حق انتظار مدال 
دارند،  اما باید با توجه به ظرفیت ه��ای موجود و نتایج دو 
سال گذش��ته، کمی انتظارات را متعادل کنیم و با توجه 
به موجودیت ما در برخی از اوزان المپیکی، انتظارات باید 

منطقی تر باش��د. ای کاش چهار تا ش��ش سال زمان 
به ما بدهند و بعد خواهید دید که چه اتفاقی می افتد. 

افسوس که هیچ چیزی اینجا مشخص نیست و 
نمی دانیم حتی فردا قرار است چه اتفاقی رخ 

دهد، اما تا لحظه ای که در کشتی هستیم، 
به همراه کادر فنی هم��ه وجودمان 

را ب��رای افتخارآفرین��ی خواهیم 
گذاشت. واقعیت را باید صادقانه 
به مردم گف��ت و بدانید که کار 
بسیار س��ختی در پیش داریم. 

تیم ملی در برخی اوزان با مشکل 
روبه رو است و فاصله نفر اصلی با نفرات دیگر 
بسیار زیاد است. پشتوانه سازی خوبی در کشتی 
صورت گرفته، اما برای حضور آنها در تیم ملی 

باید فرصت بیشتری داشته باشیم.«

شانس برابر رئال و بارسا در ال کالسيکو
  سانتیاگو س��والری اگر واقعاً می خواهد 

گراهام هانتر
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تیمش از پس بارسلونا چه در اللیگا، چه 
در کوپا دل ری و چ��ه در لیگ قهرمانان 
بربیاید باید انگیزه بردن را به شاگردانش 
انتقال دهد. ال کالسیکوی پیش رو برای 
همه مهم است. از یک سو بارسا خود را 
برای دو بازی سخت پیش رو آماده کرده 
و از س��وی دیگر هم تی��م مادریدی به 
شدت نگران بازی روز شنبه است، چراکه 
نتیجه این دیدار تا ح��د زیادی تکلیف 
قهرمان اسپانیا را روشن می کند. امشب مسی بارس��لونا آماده آماده 
است. بازیکنی که یک تنه موجب شکست س��ویا شد. حاال رئالی ها با 
آنالیزهایی که سرمربی انجام داده باید راه این بازیکن را سد کنند. با 
توجه به عملک��رد دو تیم در بازی های قبلی کهکش��انی ها برای آنکه 
مقابل هوادارانشان در خانه تحقیر نشوند باید رقیب را حسابی تحت 
فشار قرار دهند، از موقعیت هایشان استفاده کنند و در همان 20 دقیقه 
نخست نتیجه را به نفع خود تغییر دهند. در واقع ال کالسیکوی شنبه 
از ال کالسیکوی امشب هم برای میزبان مهم تر است. در صورتی که تیم 
سوالری از هر دو دیدار س��ربلند بیرون بیاید، نتایج ضعیف این فصل 
رئال موقتاً به دست فراموشی سپرده خواهد ش��د. البته بارسا به این 
راحتی ها تسلیم نمی شود. همه بازیکنان والورده برای مواجه شدن با 
رئال آماده هس��تند و آنها نیز توانایی تغییر نتیج��ه در همان دقایق 
نخس��ت بازی را دارند. اینکه در فاصله بس��یار کم قطب های فوتبال 
اسپانیا و دو قطب  مهم فوتبال اروپا رودرروی هم قرار می گیرند، فوتبال 
جهان هم تح��ت تأثیر ق��رار می گیرد. عالوه ب��ر این، بارس��ا و رئال 
طرفدارانی در سراسر دنیا دارند و عملکرد دو تیم نیز می تواند الگوی 

خوبی برای سایر تیم ها باشد.

رئال – بارسا، دیدار برگشت نیمه نهایی جام حذفی  
ال کالسيکو به صرف کوپا دل ری

یکی از دو غول فوتبال اسپانیا امشب از گردونه جام حذفی کنار می رود. 
دیدار برگشت نیمه نهایی کوپا دل ری امشب در حالی بین دو تیم رئال – 
بارسا برگزار می شود که هر دو مدعی روی کسب این جام حساب ویژه ای 
باز کرده اند. بازی رفت با تساوی یک – یک به پایان رسید و جالب اینکه 
دو تیم به فاصله سه روز، شنبه هفته آینده دومین ال کالسیکوی متوالی 

را برگزار می کنند. 
   شانس رئال

ورزشگاه سانتیاگوبرنابئو میزبان بازی برگشت است، به همین خاطر رئالی ها 
به این مسئله به عنوان یک برگ برنده نگاه می کنند. هواداران پرتعداد رئال 
در کمترین زمان ممکن تمام بلیت های بازی را خریده اند و قصد دارند برنابئو 
را به جهنمی برای بارسلونا تبدیل کنند. ضمن اینکه آنها عالوه بر این جدال 
در کوپا دل ری، به ال کالسیکوی شنبه شب هم می اندیشند. در حقیقت این 
بازی مقدمه رویارویی حساس دو تیم در اللیگا به شمار می رود. از آنجا که 
قوهای سفید در بازی رفت با تساوی یک – یک از نیوکمپ فرار کردند، این 
فرصت را دارند که در خانه حتی با یک تساوی بدون گل نیز جواز صعود به 
فینال را کسب کنند. تیم سوالری هنوز 9 امتیاز با صدر جدول فاصله دارد 
و سایه سنگین دو تیم بارسا و اتلتیکو را باالی سر خود تحمل می کند. رئال 
دو بازی آخر خود در اللیگا را با یک باخت و یک پیروزی پشت سر گذاشته 
است. در آستانه دیدار سنتی برخی حواشی تمرکز کهکشانی ها را به هم 
ریخته؛ اختالف گرت بیل با برخی بازیکنان تیم شرایط را برای سرمربی 
سخت کرده است. س��رمربی رئال عالوه بر اینکه باید بهترین تاکتیک را 
برای تیمش در مقابل بارسا انتخاب کند، باید هرچه سریع تر به حواشی 
ستاره ولزی اش در رختکن پایان دهد. این در حالی است که بیل با هفت 
گل زده بعد از بنزمای 11 گله بهترین گلزن رئال محسوب می شود. ناچو 
فرناندز، مدافع رئال هم به دلیل محرومیت نمی تواند در ترکیب این تیم به 

میدان برود. 
   به نفع بارسا

کاتاالن ها تخصص زی��ادی در موفقیت در کوپ��ا دل ری و فتح این جام 
دارند. عملکرد بارسلونا در چند سال اخیر نش��ان می دهد که این تیم 
یکی از مدعیان همیشگی قهرمانی در جام حذفی است. این تیم پس از 
سال 2014 که در فینال نتیجه را به رئال واگذار کرده، در 23 بازی آخر 
خود در کوپا دل ری نباخته است. ضمن اینکه از سال 2015 به بعد بارسا 
یک تنه قهرمان جام حذفی اس��پانیا بوده و اجازه قدرت نمایی به سایر 
تیم ها را نداده است. ضمن اینکه لیونل مسی اس��تاد گلزنی در برنابئو 
است. ستاره آرژانتینی 19 بار در این ورزشگاه مقابل رئال به میدان رفته 
و 15 بار هم دروازه رئالی ها را باز کرده است. این سومین دیداری است 
که ارنستو والورده، آبی و اناری ها را از روی نیمکت در این ورزشگاه هدایت 
می کند که یک بازی را باخته و یک بازی را نیز با برد پشت سر گذاشته 
است. سرمربی بارسا امیدوار است با درخشش بازیکنانش، به ویژه مسی 
تیمش به فینال جام حذفی راه یابد: »همه تیم ها بازیکنان تعیین کننده  
دارند، ولی ما بهترین بازیکن دنی��ا را در اختیار داریم، نه فقط به خاطر 
گل هایش، بلکه به این خاطر که همیش��ه در حساس ترین و مهم ترین 

مقاطع بازی ظاهر می شود و نتیجه را برمی گرداند.«

شيوا نوروزی
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پيکان – سايپا در راند سوم پلي آف
مرحله پلي آف رقابت هاي لیگ برتر والیبال عصر امروز با برپایي سومین 
بازي تیم هاي س��ایپا و پیکان به پایان مي رسد تا تکلیف چهارمین تیم 

مرحله نیمه نهایي مس��ابقات مشخص شود. 
دربي خودرو س��ازان پایتخت در حالي امروز 
برنده نهایي خ��ود را مي شناس��د که پیکان 
بازي اول را 3 بر صفر برد و سایپا در بازي دوم 
3 بر یک پیروز ش��د، آن هم در شرایطي که 
پیکاني ها با برتري در گیم اول کار را تمام شده 
تلقي مي کردند، اما بازگشت سایپا به بازي در 
نهایت کار را به بازي سوم کشاند تا پیکان حاال 

با نگراني بیشتری به بازي امروز فکر کند و سایپا امیدوارتر گام به میدان بگذارد. دیدار سوم دو تیم از ساعت 
16 امروز در خانه والیبال برگزار مي شود . الزم به ذکر است، پیش از این تیم هاي شهرداری ورامین، پیام 

مشهد و کاله مازندران به مرحله نیمه نهایی رسیدند.

       واليبال


