
فوتبال ايران از سرعت رشد آسيا عقب است
فکر می کنید فوتبال ایران باید از مراسم 
انتخاب برترین های س��ال آسیا جایزه ای 
کسب می کرد؟ پاسخ منفي است. اگر اکرم 
عفیف برنده جایزه می ش��ود به این دلیل 
اس��ت که تیمش در جام ملت های آسیا 
قهرمان شده است. بنابراین جایزه ای که 
کسب کرده بحق بوده و اینکه بخواهیم آن 
را به البی های پشت پرده یا سیاسی کاری ها 
نسبت دهیم، نوعي فرافکني و پنهان کردن 
اصل ماجراست. اي اف سي فرمولی برای 
انتخاب برترین ها دارد که طب��ق آن عمل می کند. به عنوان مثال برای 
انتخاب مرد فوتبال آسیا رسیدن به فینال مسابقات جام ملت ها یا لیگ 
قهرمانان آسیا امتیاز زیادی دارد. در سایر موارد نیز فرمول هایی وجود 
دارد که طبق آن صالحیت ها بررسی می شود. در فیفا و ای اف سی، 90 
درصد انتخاب ها بر اساس ضوابط صورت می گیرد و شاید فقط 10 درصد 
سهم برای روابط و البی هایی که صورت می گیرد، باشد. در بخش هایی 
مثل فدراسیون الهام بخش و دیگر موارد نیز شاید بتوان نقش فرمول ها 
را در انتخاب برترین ها کمرنگ دانست، اما سایر انتخاب ها روی حساب 
و کتاب صورت می گیرد. می توانید از آنها سؤال کنید که بر چه اساسی 
برترین هر بخش انتخاب شده و آنها فرمول های این کار را به شما اعالم 
می کنند. بنابراین اینطور نیس��ت که بگوییم هر فدراس��یونی که نفوذ 
بیشتری دارد، می تواند جوایز بیشتری به دست آورد. اینکه ما نتوانستیم 
جایزه ای کسب کنیم، نشان می دهد که از سرعت رشد فوتبال آسیا عقب  
مانده ایم. وقتی چند زمین تمرین استاندارد در ایران نداریم و حتی بعد 
از بازی با عراق نمی توانیم برای فیفا دی بعدی بازی تدارکاتی هماهنگ 
کنیم، چرا باید در آس��یا عنوان دار بهترین فدراسیون و سایر بخش ها 
باش��یم؟ فوتبال ما از لحاظ کیفی در سال گذشته سطح چندان باالیی 

نداشته که توقع دریافت جایزه داشته باشیم.

 مرد نجیب بلژیکی 
دنيا حيدري
      گزارش

داس�تان کوتاهی 
داش�ت؛ داستان 
کوتاهی که خیلی زود با تیم ملی ایران به نقطه 
پایان رسید و س�رانجام بعد از هفته ها، اهالی 
فدراسیون سکوت خود را در خصوص این ماجرا 
شکس�تند و گفتند که ویلموتس نتوانس�ت 
انتظارات را برآورده کند و این محکم ترین دلیل 
برای کنار گذاشتن او و آوردن مربی جدید است 
ک�ه گفت�ه می ش�ود برانک�و خواه�د ب�ود.

تاج بعد از مراسم بهترین های 2019 آسیا که عایدی 
برای فوتب��ال ایران به دنبال نداش��ت، بالفاصله راهی 
ترکیه ش��د، س��فری که برنامه اش قب��ل از رفتن به 
هنگ کنگ ریخته شده بود. رئیس فدراسیون فوتبال 
که مدت هاست کالمی در خصوص وضعیت تیم ملی و 
سرمربی آن به زبان نیاورده، دوشنبه برای پایان دادن 
به این داستان دردسرساز راهی ترکیه شد برای گرفتن 
بی سروصدای امضای دوم از مردی که هرگز حاضر به 
دادن امضا در ایران نش��د. نه وقتی که قرار بود سکان 
هدایت تیم ملی را به دس��ت بگیرد و قراردادش را در 
سفارت ایران در بروکسل امضا کرد و نه حاال که برای 
پایان دادن توافقی به این همکاری می خواهد پای میز 
مذاکره بنشیند. او باز هم از حاضر شدن در ایران سر باز 
زده و ترجیح داده با وکالیش در ترکیه با تاج دیدار کند.

    قراردادی که صفر تا صدش پنهانی بود
کسی هنوز دقیق نمی داند قرارداد ویلموتس چه 

بندهایی داشته است. اگرچه فدراسیون مدعی بود 
با درس گرفتن از داستان کی روش قراردادی سفت 
و سخت با مرد بلژیکی بسته، اما تأکید مسئوالن 
فدراسیون فوتبال در خصوص محرمانه بودن مفاد 
قرارداد ویلموتس خود نشان  می دهد داستانی تازه 
و پرپیچ و خم بود که تاج و دوستانش ترجیح دادند 
با سکوت برابر آن از حجم انتقادها بکاهند که اگر 
غیر از این بود، مرد بلژیکی که رئیس فدراسیون 
خود را شرمنده نجابتش می دانست قبل از بازی 
حساس با عراق با اولین تهدید عالوه بر مطالباتش، 
پول س��ه ماه بعد را هم نمی گرفت. مس��ئله مهم 
امروز این است که این قراردادی که صفر تا صدش 
از مردم پنهان شده، چگونه قرار است ختم به خیر 
شود و آیا یک بار دیگر دولت برای فیصله دادن به 
این داستان دست به جیب می ش��ود یا شکایت 
بعدی که از ایران در فیفا به ثبت می رسد از سوی 

سرمربی تیم ملی ایران خواهد بود!
   اعتراف دیرهنگام

اما برای نخس��تین بار فدراسیون نشین ها حاضر 
به صحبت در خصوص پای��ان کار ویلموتس در 
تیم ملی ایران شدند. در حالی که هفته هاست از 
سوی رسانه های داخلی و خارجی به این مسئله 
پرداخته می ش��ود، تازه وقتي تاج برای چانه زنی 
با س��رمربی بلژیکی تیم ملی ب��ه ترکیه می رود، 
طالقانی عضو پرحاشیه هیئت رئیسه فدراسیون 
فوتبال مدعی می شود که »ویلموتس انتظارات را 

برآورده نکرده است.«
حرفی که رسانه ها از مدت ها قبل و درست زمانی 
که ت��اج، ویلموتس را نجیب می خوان��د و خود را 
شرمنده نجابت او، بارها و بارها فریاد زده بودند. حاال 
اما بعد از هفته ها، طالقانی حرف هایی را می زند که 
بیشتر عذر بدتر از گناه است: »از عملکرد ویلموتس 
رضایت نداری��م و یکی از دالیلی ک��ه باعث عدم 
رضایت ما شده، غیبت های زیاد او است. به همین 
دلیل در حال مذاکره با او هس��تیم. ویلموتس اگر 
عالقه به ادامه این همکاری دارد باید در ایران حضور 

داشته باشد و کارها را روی اصول پیش ببرد.«
عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در حالی از 
عدم حضور ویلموتس گالیه دارد که اگر ادعاها در 
خصوص درس گرفتن از قرارداد کی روش و اعمال 
این مسئله در قرارداد ویلموتس درست بود، امروز 

نباید شاهد این گالیه ها باشیم!
ممبینی، رئیس کمیته داوران اما برخالف طالقانی 
شفاف تر از پایان کار ویلموتس می گوید: »عملکرد 
سرمربی تیم ملی رضایت بخش نبود و کار به جای 
نهایی رسیده، اما جدایی صددرصد را باید بگذاریم 
برای وقتی که قطعی شد. ویلموتس از نظر کیفی 
و نتیجه گیری موفق نبود و فس��خ ب��ا او تصمیم 

خوبی است.«
رئیس کمیته داوران همچنین تأیید می کند که 
برانکو با توجه به شناختی که از فوتبال ایران دارد، 

یکی از گزینه هاست.

   کرواسي مقصد بعدي تاج
چنانچه تمامي این گمانه زنی ها درست باشد و مهدي 
تاج بتواند با ویلموتس بر سر فسخ قرارداد به توافق 
برسد، مقصد بعدي او کرواسي خواهد بود، جایي که 
گفته می شود سرمربي آینده تیم ملي اهل آنجاست. 
مردي که فوتبال دوس��تان ایران خیلي خوب او را 

می شناسند و خاطرات خوبي هم با او دارند.
برانکو ایوانکوویچ قرار است براي دومین بار هدایت 
تیم ملي فوتبال ایران را براي راهیابي به جام جهاني 
برعهده بگیرد، اما در شرایطي کامالً متفاوت. برانکو 
تیمي را تحویل می گیرد که با شش امتیاز در آغاز 
مرحله برگشت دور اول رقابت های انتخابي جام 
جهاني نسبت به دو رقیب اصلي خود یعني عراق و 
بحرین از شانس بسیار کمي براي صعود برخوردار 
است و شاید به همین دلیل است که حتي برانکو 
هم حاضر نیست براي عقد قرارداد راهي ایران شود 

و تاج به کرواسي براي مذاکره می رود! 
بدون هیچ تردیدي ای��ن برانکو با برانکویي که تا 
همین فصل قبل لیگ برتر در ایران بود، متفاوت 
است و این باز هم سوءمدیریت حاکم بر فوتبال 
ایران را ثابت می کند که حتي توانایي کش��اندن 
برانکو را هم به ایران ندارد و ناگفته پیداست که 
چه نوع قراردادی با مرد کروات امضا خواهد شد. 
قراردادي که شاید در سفارت ایران در کرواسي 
بسته شود، درست مانند آنچه در جریان قرارداد 

ویلموتس اتفاق افتاد.
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سفر مارکوپولویی تاج از هنگ کنگ به ترکیه برای فسخ با ویلموتس، از ترکیه به کرواسی برای قرارداد با برانکو اشرف رامین

حال کشتي با طالقاني خوب مي شود
کشتي ایران خاطرات خوبي با محمدرضا طالقاني دارد، مردي از جنس کشتي 
که حضورش همیشه باعث شده حال و هواي کشتي ایران خوب باشد. علیرضا 
دبیر با تمام کاستي ها و معضالت موجود در کشتي از روزي که پشت صندلي 
ریاست فدراسیون کشتي نشسته یک کار بسیار ارزشمند را آغاز کرده و آن 
چیزی نیست، جز بها دادن به پیشکسوتان و استخوان خردکرده های کشتي. 
دعوت از عبداهلل موحد و حضور او در خانه کشتي یکي از این موارد بود که 
حاال با پیشنهاد حضور طالقاني در هیئت رئیسه فدراسیون کشتي کامل شده 
است. طالقاني حتی اگر خود را بازنشسته بداند و عنوان کند که دیگر به درد 
کشتي نمی خورد، اما همه خوب می دانیم که حضور امثال او می تواند حال 
کشتي را خوب کند، چون هنوز بر این باوریم که دود از کنده بلند می شود و 
طالقاني هرچند پا به سن گذاشته و پیر شده، اما هنوز هم به کار کشتي ایران 

می آید، حتي اگر سالي فقط دو بار به فدراسیون و خانه کشتي برود.

ششمین توپ طال در غیاب کریس به لئو رسید
 مسی: اميدوارم با کمک خدا 

اين روند ادامه داشته باشد
ششمین توپ طالی لیونل مسی، بارسلونا را در رقابت با رئال مادرید پیش 
انداخت. مراسم انتخاب بهترین بازیکن فوتبال سال جهان و جایزه توپ 
طالی فرانس فوتبال در پاریس برگزار شد و همانطور که انتظار می رفت 
این جایزه به مهاجم آرژانتینی رسید. مسی با پشت سر گذاشتن رقبایی 
چون ویرجیل فن دایک و کریستیانو رونالدو برای ششمین بار توپ طال را 
به خانه برد. لئو با پشت سر گذاشتن رونالدو و با کسب ششمین توپ طال 
حاال پرافتخارترین فوتبالیست دنیا به شمار می رود. مهاجم بارسلونا که طی 
س��ال های 2009 تا 2012 و 2015 برنده توپ طال شده بود، در سه سال 
گذشته در رقابت با رونالدو و مودریچ ناکام ماند. در حقیقت این دوازدهمین 
توپ طالیی است که به بازیکنان بارسا می رسد و از این لحاظ کاتاالن ها 
یک بار بیش از رئالی ها این جایزه را به دست آورده اند. لوکا مودریچ، هافبک 
کهکشانی ها س��ال پیش توپ طال را تصاحب کرده بود. جایزه لو یاشین 
)بهترین دروازه بان سال( نیز به آلیسون بکر رسید و ماتیاس دلیخت هم 

جایزه کوپا )بهترین بازیکن زیر 21 سال( را از آن خود کرد. 
   تحقق رؤیاها 

صحبت های بهترین فوتبالیست جهان پس از دریافت یک توپ طالی دیگر 
در نوع خود جالب توجه بود. لیونل مسی از اضافه شدن یک جایزه دیگر به 
ویترین افتخاراتش ابراز خوشحالی کرد: »باید از همه روزنامه نگارانی که در 
این رده بندی به من رأی دادند تشکر کنم. همچنین از همبازی های خود 
نیز ممنون هستم. 10سال پیش که من اولین توپ طال را دریافت کردم، 
همه چیز، حتی رخ دادن این اتفاقات برایم غیرقابل تصور بود. این فوتبال 
همان چیزی است که من عاشق آن هستم و امیدوارم خداوند کمک کند 

این روند برایم تا سال های سال ادامه داشته باشد.«
   حضور در جمع بزرگان

مدافع لیورپول کسب عنوان دوم در مراسم توپ طال را افتخاری بزرگ 
خواند. ویرجی��ل فن دایک در حالی که عماًل در حضور مس��ی و رونالدو 
شانسی برای موفقیت نداشت از قرار گرفتن در کنار این ستاره ها در پوست 
خود نمی گنجید: »بودن در جایگاهی که بازیکنانی مانند کریس��تیانو 
رونالدو و لیونل مسی حضور دارند خوش��ایند است. من فاصله زیادی با 
کسب عنوان بهترین بازیکن نداشتم و در ادامه نیز به مبارزه کردن ادامه 
خواهم داد. البته رسیدن به چنین مراحلی در فوتبال دشوار است. تا زمانی 
که نام خودم را ندیده بودم هرگز تصور نمی ک��ردم روزی نامزد دریافت 
جایزه توپ طال ش��وم. در دوران ورزشی خود دش��واری های زیادی را 
تجربه کرده ام و دیر به سطح اول معرفی شدم، اما هیچ گاه برای رسیدن به 
رؤیاهای خود تسلیم نشدم. من به عملکردم افتخار می کنم و امیدوارم سال 
آینده نیز اینجا باشم.« برنده جایزه یاشین هم چیزی شبیه به صحبت های 
فن دایک را به زبان آورد. آلیس��ون بکر دومین بازیکن موفق لیورپول در 
مراسم دوشنبه شب بود: »به خودم افتخار می کنم، چون در این مراسم 
و کنار بهترین ها حضور داشتم. باید از تمام اعضای خانواده و همچنین از 
هم تیمی هایم در لیورپول و تیم ملی برزیل تشکر کنم. این عنوان حتی 
در رؤیاهای کودکی من هم نمی گنجید. با تالش فراوان به جایگاه فعلی 
رسیده ام، اما نباید فراموش کنید بدون خانواده و هم تیمی هایم صاحب 

این جایزه نمی شدم. امیدوارم به این روند ادامه دهم.«
ماتیاس دلیخ��ت، مدافع یوونتوس هم پ��س از دریافت جایزه بهترین 
بازیکن زیر 21 س��ال جهان به مس��یر طی شده برای رس��یدن به این 
افتخار اش��اره کرد: »از اینکه موفق به کس��ب چنین جایزه ای شده ام، 
بسیار خوش��حالم و افتخار می کنم که اینجا و در بین بهترین بازیکنان 
دنیا حضور دارم. برای من در طول یک س��ال گذشته بهترین اتفاقات 
ممکن رخ داد. با آژاکس تا نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا پیش رفتم و 
حاال در یوونتوس کنار بهترین های دنیا توپ می زنم. این جایزه شروع 
افتخارآفرینی من است و به شما قول می دهم در آینده جوایز و افتخارات 

فردی و تیمی بیشتری کسب کنم.«
   کریس کجایی؟

غایب بزرگ توپ طال کس��ی نبود جز کریس رونال��دو. البته این اتفاق 
عجیبی نبود، چراکه او سال گذشته هم در این مراسم حضور نداشت، 
چون هم پارسال و هم امسال می دانست فرد برنده کس دیگری است. 
با این حال مهاجم یووه این بار باید در مراسم معرفی برترین های سری 
آ ایتالیا شرکت می کرد و این بهانه خوبی برای نرفتن به پاریس بود. در 
مراسمی که در شهر میالن برگزار شد جایزه بهترین فوتبالیست ایتالیا 
به رونالدو اهدا شد. مهاجم پرتغالی فصل پیش در اولین سال حضورش 
در لیگ ایتالیا برای بانوی پیر 26 گل به ثمر رس��انده و نقش مهمی در 

موفقیت های راه راه پوشان ایفا کرده است.

خوش خبر: لیگ تعطیل شد تا تیم ملی زمان کافی داشته باشد 

امروز، آغاز اردوی واليبال برای المپيک

مهرام، پیروز بزرگ هفته نهم لیگ برتر بسکتبال

درخشش کاپيتان و پايان شکست ناپذيری گرگان

فدراسیون والیبال 
مانی سعيدی
     واليبال

همانط���ور ک��ه 
محم��درض����ا 
داورزني در روز انتخاب دوباره اش به عنوان رئیس 
فدراسیون وعده داده بود براي تیم ملي سنگ تمام 
گذاشت و با تعطیلي 50 روزه لیگ از امروز اردوي 
ش��اگردان کوالکوویچ آغاز می شود تا ملی پوشان 
والیبال براي شرکت در انتخابي المپیک که از 1۷تا 
22 دی در ش��هر جیانگمن چین برگزار می شود، 
زمان کافي براي تمرینات آماده س��ازی در اختیار 
داشته باشند.  با توجه به برنامه فدراسیون، تیم ملي 
به دنبال این است که چند بازي تدارکاتي تا پیش از 
آغاز انتخابي المپیک برگزار کند. با این حال به گفته 
امیر خوش خبر سرپرس��ت تیم مل��ی والیبال در 
گفت وگو با »جوان« رایزنی های فدراس��یون براي 
پیدا کردن حریف تدارکاتي هنوز به نتیجه نرسیده 
است: »با توجه به نامه نگاری هایی که با کشورهاي 
تونس، مصر و قطر انجام داده ایم به دنبال برگزاري 
دو بازي دوستانه در تهران هستیم، اما هنوز پاسخي 
دریافت نکرده ایم. اگر بتوانیم دو بازي دوس��تانه با 
همین نفرات حاضر در اردو برگزار کنیم، قطعاً بر 
آمادگي تیم در آستانه انتخابي المپیک تأثیرگذار 
خواهد بود.«حضور کوالکوویچ پس از تعویق لیگ و 
اعالم لیست تیم ملي بدون اینکه از نزدیک بازی های 
لیگ والیبال را تماش��ا کند، انتقادهایي را متوجه 
سرمربي مونته نگرویی کرده است که سرپرست تیم 
ملي والیبال ای��ن انتق��اد را قبول ن��دارد: »آقاي 

کوالکوویچ تمام بازی های لیگ را تماشا کرده اند و 
به جرئت می توانم بگویم اطالعاتي که از بازیکنان 
دارن��د در حد اطالعات مربیان باش��گاه های لیگ 
برتري است. داشتن چنین اطالعات و آماري از لیگ 
نشان دهنده این است که سرمربي تیم ملي بازی های 
لیگ را دیده و بازیکنان را انتخاب کرده است. به نظر 
من لیست بسیار خوبي است و بازیکناني که در لیگ 
درخشیده اند دعوت شده اند.« اردوي تیم ملي در 
حالي از امروز آغاز می شود که تعطیلي 50 روزه لیگ 
با توجه به عدم حضور لژیونرها در اردوی تیم ملی با 
انتقاد ش��دید مربیان باش��گاه ها روبه رو شده بود. 
خوش خبر در واکنش به این انتقادها، تعویق لیگ را 
تشخیص فدراسیون و بدون نظرخواهي از مربیان 

لیگ عن��وان می کن��د: »درباره ای��ن تصمیم، 
مشورتي با مربیان لیگ نشد و آقاي داورزني 
پس از جلساتي که با کادر فني تیم ملي 
داشتند، تصمیم گرفتند که مسابقات لیگ 
تعطیل و اردوهاي تیم ملي هرچه سریع تر 

آغاز ش��ود. با توجه به رقابت های مهمي که 
والیبال براي انتخابي المپیک پیش رو دارد، چنین 
تشخیص داده شده که تیم ملي نیاز به تمرین دارد و 
اینکه بچه ها دور هم جمع شوند. این مسئله به ما 
کمک می کند، حتي ملی پوشاني که مصدوم هستند 
از نظر درماني و تمریني زیر نظر باشند. همچنین 
ملی پوش��ان با توپ های جدید ک��ه در لیگ از آن 
اس��تفاده نش��د هم تمرین می کنند و با آن آشنا 

می شوند تا عدم کار با توپ ها مشکل ساز نشود.«

صمد نیکخواه 
شيوا نوروزی
      بسکتبال

 بهرامی یک برد 
ش��یرین را به 
مهرام هدی��ه داد. در آخرین بازی هفته نهم که 
حساس ترین بازی نیز به شمار می رفت، مهرام 
در مصاف با ش��هرداری گرگان ب��دون باخت با 
نتیجه 6۷ بر 66 مهمان��ش را بدرقه کرد. دیدار 
جذاب دو تیم تا ثانیه های پایانی به نفع گرگانی ها 
پیش می رفت، اما پرتاب س��ه امتیازی کاپیتان 
صمد، آن هم تنها شش ثانیه مانده به پایان دیدار 
نتیجه را به سود مهرام تغییر داد. اعتراض های 
زی��اد ب��ه داوری، خطاه��ای بی��ش از ح��د و 
درگیری های ش��دید بین ه��واداران دو تیم در 
پایان بازی از نکات مهم این دیدار بود. مصطفی 
هاشمی پس از پیروزی مهرام و شکست دومین 
تیم بدون باخت لیگ در خصوص حساسیت زیاد 
بازی گفت: »بازی زیبایی بود و حساسیت زیادی 

داشت. البته این به ضرر ما بود، چراکه مهرام هم 
در این حساسیت گم شد و بازیکنان نتوانستند 
بازی خوبی ارائه کنند. این تمام توان مهرام نبود 
و اشتباهات فاحش بازیکنان در زمین به وضوح 
دیده  می شد. از طرفی در نیمه اول پس از چهار 
خطایی شدن صمد نیکخواه دست وبالمان بسته 
شد. عالوه بر اینکه فش��ار هواداران گرگان نیز 
بسیار زیاد بود، ولی همه اینها جزئی از قواعد بازی 
هستند و باید آنها را پذیرفت. در کل بازی خوبی 
انجام ندادیم و من هم به عنوان سرمربی، تیمم را 
خوب هدایت نکردم.«  مهران شاهین طبع پس از 
باخت تیمش در مص��اف با مه��رام از هواداران 
بس��کتبال گرگان عذرخواهی کرد. س��رمربی 
شهرداری گرگان پس از بازی در جمع خبرنگاران 
عملکرد ش��اگردانش را ضعیف خواند: »توانایی 
تیم ما بیشتر از اینها بود، ولی متأسفانه بازیکنان 
در مصاف با مهرام تحت تأثیر جو قرار گرفتند. 
توقعاتی که کادر فنی از بچه ها داش��ت برآورده 
نش��د. به رغم اینکه بازی خوبی انجام دادیم، اما 
نتیجه بازی به نفع ما نبود و در ثانیه های پایانی 
رقم خورد. در هر ص��ورت ما نتیج��ه را واگذار 
کردیم. یک تیم باید برنده  می شد و فکر می کنم 
اشتباهات زیادی را انجام دادیم.« شاهین طبع 
بی تجربگی را عامل اصلی شکس��ت شهرداری 
عنوان کرد: »عامل اصلی که در ثانیه های پایانی 
بازی ب��رده را با شکس��ت عوض ک��رد، تنها 
کم تجربگی بود. باخت مقاب��ل مهرام ما را 
شرمنده هواداران بس��کتبال گرگان کرد. 
آنها همیشه از تیم حمایت کرده اند و فقط 
می توان��م بگویم ش��رمنده هس��تم. هنوز 
بازی های زیادی باق��ی مانده و امیدوارم در 
دیدارهای آتی از تجربیاتی که در این بازی به 
دست آوردیم نهایت استفاده را ببریم تا بتوانیم 
نتایج خوبی کسب کنیم.«  در سایر بازی ها؛ مس 
۷6 بر 83 به پتروشیمی باخت، شیمیدر ۷8 بر 
۷0 آویژه صنعت را شکست داد، اکسون 82 بر 
۷0 نیروی زمینی را برد، شورا و شهرداری قزوین 
69 بر ۷6 مغلوب ش��هرداری بندرعباس شد و 
تورفارقان آذرشهر هم 61 بر 81 مقابل پاالیش 

نفت شکست را پذیرفت.

چه برای مان آورده ای رئيس؟!

سعید احمديان

مديران بي اخالق، سکوهاي بي اخالق
ماه گذش��ته بود که پس از اوج گرفتن شعارهاي ضدملي و غیراخالقی در 
استادیوم های فوتبال، کمیته صیانت از ارزش های اخالقي و فرهنگي در 
وزارت ورزش تشکیل شد تا به وضعیت ناهنجاري که در ورزشگاه ها جریان 
دارد، سروسامانی بدهد. در اینکه چرا فوتبال ایران به چنین جایگاهي رسیده 
که اصول اخالقي در آن قرباني می شود، قطعاً عوامل زیادي دخیل هستند 
که بدون شک کمیته صیانت از ارزش های اخالقي باید موشکافانه آنها را 
بررسي و با تبیین راهکاری هایی نسبت به بهبود شرایط اقدام کند. با این حال 
نمی توان از نقش مدیران فوتبال در گسترش بی اخالقی ها و ایجاد تنش ها 
روي سکوها گذشت، مدیراني که باید با مدیریت اوضاع یکي از عوامل کاهش 
تنش باشند، اما با فراموشي چنین مسئولیتي با مصاحبه ها و بیان اتهام های 
جنجالي، جو فوتبال را متشنج می کنند و به تند شدن فضاي استادیوم ها به 

شعارهاي غیراخالقی و گسترش اتهامات غیرواقعی دامن می زنند.
چنین مدیراني در فوتبال ایران کم نیستند، مدیراني که با وجود سال ها حضور 
در فوتبال، همچنان براي فرافکني و سوءمدیریت ها یا ضعف های فني که در 
باشگاه هایشان دیده می شود، انگشت اتهام را با تحلیل های عوامانه به سمت 
دیگران می چرخانند. در پیش گرفتن چنین رویکردي سبب می شود هواداران، 
بازیکنان و مربیان تحت تأثیر ادعاهاي القایي مدیر باشگاه، فضاي فوتبال را 
به سمت تنش ببرند. بدون شک بخشي از ریشه بسیاری از بی اخالقی ها و 
جنجال هایی که در سال های اخیر در استادیوم ها رخ داده به اظهارنظرهای 
بدون منطق و احساسي برخي مدیران باشگاه ها برمی گردد که با ادعاهاي 

تحریک کننده، شرایطي را رقم می زنند تا فوتبال از آرامش دور باشد.
نمونه چنین رویکردي را می توان در صحبت های دوشنبه شب مدیرعامل 
پرسپولیس و همچنین مصاحبه دیروز عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل 
دید. محمدحسن انصاریفرد با وجود سابقه طوالني که در فوتبال دارد در 
برنامه تلویزیوني فوتبال برتر در توجیه روند ضعیف کالدرون و شاگردانش 
در لیگ نوزدهم، انگشت اتهام را به سمت فدراسیون فوتبال می چرخاند 
و مدعي می شود که فدراس��یوني ها با داوری های هدف دار، برنامه ریزی 
مسابقات و حکم های انضباطي ش��رایطي را رقم زده اند که پرسپولیس 
قهرمان نشود. او به صراحت مسئوالن فدراسیون فوتبال را متهم می کند 

که از باال دستور داده اند که پرسپولیس قهرمان نشود!
کامران منزوي، عضو هیئت مدیره اس��تقالل هم که مانند انصاریفرد، 
مدیر کم سابقه ای در فوتبال نیست، دیروز در گفت وگویي با برنامه تهران 
ورزشي رادیو مدعي می شود که تمام فدراسیون از باال تا پایین به یک 
رنگ خاص اختصاص دارد و با پیش کشیدن چنین بحث هایی فدراسیون 

فوتبال را متهم به جانبداری می کند.
هرچند نقد زیادي به خیلي از تصمیمات فدراس��یون فوتبال و سازمان 
لیگ درباره داوري ها، برنامه ریزی و حکم هایی که بخش انضباطي صادر 
می کند، وارد است، اما ادعاهاي دو مدیر باشگاه های استقالل و پرسپولیس 
در رسانه ها بیشتر از آنکه یک آسیب شناسی براي برطرف کردن مشکالت 
موجود در سیستم تصمیم گیری فدراسیون فوتبال باشد و به بهتر شدن 
شرایط حاکم بر فوتبال کمک کند، به تشویش فضاي فوتبال منجر می شود، 
به خصوص که ادعاهاي انصاریفرد و منزوي اتهامات کمي نیستند که بدون 

سند و مدرک کافي می تواند فوتبال را آشفته کند.
وقتي مدیران باشگاه بدون توجه به جنبه حقوقي و البته تحریک کننده ای 
که صحبت هایشان می تواند داشته باشد، چنین بی محابا ارکان فوتبال را 
متهم می کنند، از مربي و بازیکن هم نمی توان انتظار داشت که وارد این 
بازي نشوند و می توان پیش بینی کرد که آنها نیز در ادامه با تکرار ادعاهاي 

مدیرانشان به پرتنش شدن فضاي فوتبال دامن بزنند.
خروجي چنین ادعا و اتهامات ثابت نشده ای را روي سکوها هم می توان 
به عینه دید، وقتي به هوادار القا شود که نمی خواهند تیمت قهرمان شود، 
چشم بر ضعف های فني عیان بازیکن و مربي می بندد و در صورت نتیجه 
نگرفتن تیمش همه چیز را بر گردن عوامل بیروني باش��گاه می اندازد و 

آنجاست که فضاي استادیوم ها متشنج و غیراخالقي می شود.
 در چنین ش��رایطي از کمیته صیانت از ارزش های اخالقي و فرهنگي 
انتظار می رود در اولین قدم هایش، مدیران باشگاه ها را از مصاحبه های 
تحریک کننده و بیان ادعاهاي خالف واقع و بدون سند و مدرک برحذر 
دارد و با مدیراني که با آدرس غل��ط دادن و اتهام زدن به دیگران فضاي 
اخالقي ورزش را لکه دار می کنند، برخورد کند تا نتایج تشکیل چنین 
کمیته ای در میدان عمل در ورزش مش��اهده ش��ود وتا اهداف کمیته 

صیانت از ارزش های اخالقي تنها یک شعار توخالي نباشد.

حسن غفاري

 رئیس سابق روابط بین الملل 
فدراسیون فوتبال

استقالل– سپاهان، بازي بزرگ جام حذفي
قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایي مسابقات جام حذفي برگزار شد. بر این 
اساس در حساس ترین بازي این مرحله دو تیم مدعي استقالل و سپاهان در 
تهران به مصاف هم خواهند رفت. پرسپولیس، مدافع عنوان قهرماني هم در این 
مرحله مهمان شهرداري ماهشهر است، تیمي که تا این مرحله با شایستگي باال 
آمده و حریف آساني براي سرخ ها نخواهد بود. در دیگر بازی های این مرحله؛ 
نفت مسجدسلیمان تیم بدون باخت لیگ میزبان شاهین شهرداري بوشهر 
است، دیداري که با توجه به وضعیت دو تیم به نظر می رسد نباید دیدار سختي 
براي نفتي ها باشد. تراکتورسازی هم در تبریز میزبان مس کرمان دسته اولي 
است، جایي که شاگردان دنیزلي براي جبران ناکامی های لیگ پا به میدان 

می گذارند. بازی های این مرحله روز دوشنبه دوم دی ماه برگزار خواهد شد.

امروز، آغاز هفته سيزدهم ليگ برتر
هفته سیزدهم رقابت های لیگ برتر فوتبال عصر امروز با انجام دو بازي 
آغاز می ش��ود.  امروز س��ایپا در زمین خود به مصاف فوالد خوزستان 

می رود و پارس جنوبي هم میزبان ماشین سازی تبریز است.


