
محم�ود فکري و 
سعید احمدیان
    لیگ برتر

يحيي گل محمدي 
اين هفته ها رفتار 
مشابهي را پس از شکست ها در پيش گرفته اند 
و صحبت ها و توجيهات ش�ان طوري است که 
گوي�ا هم�ه مقصرن�د، غي�ر از خودش�ان. 
در ليگ بيس��تم مربيان بيش��تر از هميشه رو به 
توجيه عدم نتيجه گيري ش��ان آورده اند، طوري 
که مربيان زي��ادي در همين 11 هفته گذش��ته 
از ليگ هس��تند که پس از اينکه تيم شان باخته 
است تا جايي که توانسته اند با آسمان و ريسمان 
بافتن سعي کرده اند از زير بار مسئوليت شکست 
فرار کنند، مانند رفتاري که يحيي گل محمدي و 
محمود فکري که در فصل ج��اري پس از نتيجه 
نگرفتن استقالل و پرسپوليس در پيش گرفته اند.
  همه بسيج شده اند ما را پايين بکشند! 

اس��تقالل در لي��گ بيس��تم ب��ا وجود ف��راز و 
نشيب هايي که در چند هفته ابتدايي داشت، تا 
اينجاي ليگ توانسته يکي از تيم هايي باشد که 
بهترين نتايج را گرفته است. عملکردي که باعث 
شده آبي ها با گذشت 12 هفته از فصل جديد در 
صدر جدول باشند و خودشان را به عنوان يکي از 
مدعيان جدي قهرماني مطرح کنند. البته آنها در 
اين راه رقباي سرسختي دارند و تا اينجاي ليگ 
سپاهان و صنعت نفت دو تيمي هستند که سايه 
به سايه شاگردان فکري در باالي جدول حرکت 
مي کنند. با اين حال از پرسپوليس هم نمي توان 
گذشت و مدافع عنوان قهرماني که براي پنجمين 
جام در ليگ بيس��تم دورخيز ک��رده در صورت 
نتيجه گرفتن در بازي هاي عقب افتاده مي تواند 

يک تهديد جدي براي ساير مدعيان باشد.
با وجود صدرنشيني آبي ها در ليگ بيستم، محمود 
فکري در هفته هاي گذشته از ليگ، يکي از مربياني 
بوده که نشان داده عالقه زيادي به مصاحبه و نه 
نگفتن به دوربين ها دارد و همواره از قرار گرفتن 
پشت ميکروفون ها استقبال کرده است. با اين حال 
رويه اي که فکري تا به امروز در مصاحبه هايش در 
پيش گرفته، نشان مي دهد که او براي پوشاندن 
ضعف هاي فني و توجيهات مسابقاتي که استقالل 
نتوانسته نتيجه مناس��بي بگيرد از حاشيه سازي 
و بيان کردن نقل قول هايي که ب��ه نوعي توجيه 
شکست هاست، ابايي ندارد. اين توجيهات گاهي 
انداختن شکست به گردن سوت هاي اشتباه داوري 
است و برخي اوقات نيز اشاره کردن به دست هايي 

که نمي خواهند استقالل قهرمان شود.
مانند صحبت هاي سرمربي استقالل پس از شکست 
يک بر صفر مقابل س��ايپا که فکري سعي کرد اين 
باخت را به جوي ارتباط دهد که عليه استقالل شکل 
گرفته است: »عادت کرده ايم که به ضرر ما سوت 
بزنند و اش��تباهات داوری به ضرر ما باشد. تيم ما 
تنهاست و همه با افراد ديگر هستند. يک جورهايی 
انگار خيلی از صدرنشينی ما و اينکه استقالل بويی 
از قهرمانی دارد، ناراحت هستند. اتفاق هايی که در 
فوتبال ما می افتد نشان می دهد که دوست ندارند 
استقالل صدرنشين باشد. دوس��تان تمام تالش 
خود را مي کنند تا تيم ما را پايين بکشند، اما تالش 
می کنيم در فضايی که عليه ماست با نتيجه گرفتن 

جواب  اين رفتارها را بدهيم.«
اين در حالي است که اس��تقالل برابر سايپا نه از 
داوري، بلکه از ضعف تاکتيک و نداش��تن برنامه 

در طول بازي ضربه خورد، طوري که شاگردان 
ابراهيم صادقي با يک بازي هدفمند، عماًل زهر 
اس��تقالل را گرفته بودند. در اين شرايط به نظر 
مي رسد فکري در صورتي که مي خواهد همچنان 
استقالل را صدرنش��ين نگه دارد بايد با پرهيز از 
حاشيه و تراشيدن دش��منان خيالي که از قرار 
گرفتن تيم��ش در رده اول ناراحتند، تمرکزش 
را روي اصالح نقاط ضعفي بگذارد که سبب شده 
در برخي بازي ها اس��تقالل به در بسته و مشکل 

بخورد و دست خالي زمين را ترک کند.
  همه چيز تقصير رئيس هيئت مديره است!

يحيي گل محمدي هم نه تنها در هفته هاي گذشته 
دست کمي از محمود فکري نداشته، بلکه سعي کرده 
پس از نتيجه نگرفتن پرسپوليس، صحبت هايي را 
به زبان بياورد که تمام حواس ها را از نتيجه بازي و 
مسئوليتي که متوجه خودش است، پرت کند، به 
خصوص که پرسپوليس با کسب تنها 15 امتياز از 

10 بازي از جمع مدعيان دور مانده است.
صحبت هاي گل محم��دي پس از شکس��ت برابر 
آلومينيوم که اولين باخت قرمزها در ليگ بيستم بود، 
آخرين نمونه اين فرافکني هاست، طوري که او بدون 
قبول ضعف هاي آش��کاري که تيمش در اين بازي 
داشت، سعي کرد نه تنها اين باخت، بلکه ناکامي هاي 
احتمالي بعد را به گردن مهدي رس��ول پناه، رئيس 

هيئت مديره سابق پرسپوليس بيندازد.
گل محمدي که اختالفاتش با رئيس سابق هيئت  
مديره در سه ماه گذشته به اوج رسيده بود، بعد 
از اينکه در دربي بازي برده را مس��اوي به پايان 
رس��اند، در اظهاراتي عجي��ب و دور از انتظار به 
وزير ورزش اولتيماتوم 72 ساعته براي برکناري 

رسول پناه داد تا عملکرد فني قرمزها در دربي در 
حاشيه قرار بگيرد.

او دوش��نبه هم پس از باخت به آلومينيوم با وجود 
کناره گيري رس��ول پناه، باز هم سعي کرد با مطرح 
کردن حرف ه��اي جنجالي عليه رس��ول پناه از زير 
بار مس��ئوليتش در اولين شکس��ت پرسپوليس در 
ليگ ش��انه خالي کن��د: »رفتن رس��ول پناه دردی 
از م��ا دوا نمی کن��د، زي��را در چند ماهی ک��ه او در 
باشگاه پرسپوليس بود به اندازه اي مشکل به وجود 
آورد که اين مشکالت مثل اين بودند که بولدزر از روی 
تيم رد شده باشد. اکنون هم کارش تمام شده و رفته 
است. هيچ کس هم نيست دليل اين اقدام ها و اتفاق ها 
را از رسول پناه بپرسد. متأسفانه امسال شرايط بدي 
برای پرس��پوليس رقم زدند و نمی خواستند تيم ما 
امسال هم نتيجه بگيرد. فکر می کنم نمی خواستند 
پنجمين قهرمانی را به دست آوريم در غير اين صورت 
هيچ دليلی وجود ندارد تيمی که برای فوتبال ايران 
افتخار و اعتبار کسب کرده بعد از صعود به فينال آسيا 
اين همه دچار مشکل شود. اطمينان دارم دست های 
زيادی در کار بودند تا اجازه ندهند پرس��پوليس به 

راهش ادامه دهد.«
جنجال س��ازي گل محمدي در حالي اس��ت که 
پرس��پوليس در ليگ بيس��تم از تي��م مدعي و 
قهرمان چه��ار دوره متوالي لي��گ فاصله گرفته 
و با وجود ج��ذب بازيکنان مورد نظر س��رمربي 
تيم، سرخپوش��ان پايتخت از نظ��ر فني فاصله 
آشکاري با فصل هاي گذش��ته دارند، ضعفي که 
سرمربي پرسپوليس به جاي تمرکز روي حل آنها 
با صحبت هاي حاشيه اي سعي در فرار از اين نتايج 

نه چندان قابل قبول دارد. 
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اين طارمي مهار نشدني
هرچه که از ليگ فوتبال پرتغال مي گذرد و مسابقات جلو مي رود، پورتو به 
خريدي که انجام داده بيشتر افتخار مي کند و حاال حتي سرمربي تيم هم 
شايد افسوس بخورد که چرا در مسابقات ابتداي فصل به مهدي طارمي کمتر 
ميدان مي داد. مهدي اين روزها کارش را تمام و کمال در خط آتش پورتو 
انجام مي دهد؛ گل مي زند، پنالتي مي گيرد و ايجاد موقعيت مي کند. جالب 
اينکه اينقدر تأثيرگذار است که غيبت دو جلسه اي او باعث شد پورتو زهر 
هميشگي را نداشته باشد و ببازد. اما دوشنبه شب طارمي پس از محروميت 
دو هفته اي به دليل اخراج در بازي با بنفيکا دوباره به ترکيب برگشت تا هم 
گلزني کند و هم سه امتياز شيرين را براي پورتو به ارمغان بياورد. گل سه 
امتيازي او به فارنسي باعث شد اميدهاي پورتو در رده دوم جدول رده بندي 
براي رسيدن به اسپورتينگ صدرنشين همچنان زنده بماند و طارمي هم 

ثابت کند که مهاجمي مهار نشدني براي پورتو است.

حاشيه اي بر صحبت هاي فکري و گل محمدي پس از باخت هاي استقالل و پرسپوليس در ليگ

دشمن تراشي براي فرار از مسئوليت شکست
شیوا نوروزی

فریدون حسن

از بدهی های سنگين تا بحران اقتصادی در کاتالونيا 
خطر ورشکستگی بيخ گوش بارسا

بحران اقتصادی دست از سر فوتبال بر نمی دارد. خسارت سنگين کرونا به 
ورزش از همه بيشتر تيم های فوتبال را دچار مشکل کرده است تا جايی 
که بزرگ ترين باشگاه های دنيا برای مديريت بدهی های خود به دردسر 
افتاده اند. در بين غول های فوتبال اوضاع بارسلونا از بقيه بدتر است و اگر 

دير بجنبند بايد اعالم ورشکستگی کنند.
    

بارسلونا روزهای سختی را سپری می کند. يکی از غول های فوتبال جهان 
عالوه بر اينکه در بحث نتيجه گيری در اين فصل ناموفق ظاهر شده در بعد 
اقتصادی نيز در آستانه ورشکستگی قرار دارد. کاتاالن ها از اتلتيکومادريد 
صدرنشين 10 امتياز فاصله دارند و از نظر فنی انتقادهای زيادی به بازيکنان و 
کادر فنی وارد است، ولی اين تمام ماجرا نيست و باشگاه با چالش های جدی تر 
ديگری هم دست و پنجه نرم می کند؛ بدهی های سنگينی که هنوز پرداخت 
نشده و در واقع بودجه ای نيز برای صاف کردن آنها وجود ندارد. در روزهايی 
که رقبای مادريدی برای فتح الليگا نقشه می کشند، نماينده کاتاالن ها در 
بالتکليفی محض بسر می برد. چند ماهی از استعفای بارتومئو می گذرد و 
باشگاه بدون رئيس به کار خود ادامه می دهد. پيش از اين قرار بود که انتخابات 
رياست باشگاه پنجم بهمن )24 ژانويه( برگزار شود، اما تشديد کرونا در ايالت 

کاتولونيا و اعمال محدوديت های شديد باعث لغو انتخابات شد.
در حالی که هنوز زمان جديد انتخابات مشخص نشده، اعالم فهرست بدهی های 
باشگاه خبر از وخامت اوضاع می دهد. گزارش منتشر شده در رسانه های نزديک 
به باشگاه، ميزان بدهی بارسا را بيش از يک ميليارد يورو نشان مي دهد. از اين 
مبلغ 730 ميليون يورو بايد به سرعت به طلبکاران پرداخت شود در غير اين 
صورت عواقب بدی در انتظار باش��گاه خواهد بود. مؤسس��ات مالی اعتباری، 
پرسنل باشگاه و... از جمله طلبکارانی هستند که هنوز به پول شان نرسيده اند. 
488 ميليون يورو از مبلغ فوق نيز مربوط به بدهی سال 2020 – 2019 است.

    
اوضاع مالی باشگاه به گونه ای اس��ت که حتی با انتخاب رئيس جديد نيز 
نمی توان خيلی به آينده اميدوار بود. در حقيقت شيوع کرونا در سراسر جهان 
چنان آسيبی به ورزش حرفه ای وارد کرده که به اين زودی ها نمی توان به 
جبران خسارت فکر کرد. باز شدن درهای ورزشگاه ها به روی تماشاگران 
شايد بخشی از خسارت وارده را جبران کند. البته با توجه به اوضاع اروپا از 
نظر کنترل کرونا قطعاً اين اتفاق در آينده نزديک امکانپذير نخواهد بود. 
سران بارسلونا اميدوار بودند که در سال جديد ميالدی و با شروع ماه فوريه 
تماشاگران اجازه حضور در ورزشگاه را داشته باشند که در اين صورت بيش 
از 50 ميليون يورو درآمد نصيب بارسا مي شد. با اين حال در اوضاع کنونی 
و در حالی که مقامات اس��پانيا مجبور به اعمال محدوديت های کرونايی 

شده اند، بازی ها قطعاً همچنان بدون تماشاگر برگزار خواهند شد. 
    

طلبکاران بارسا تنها به شرکت ها و مؤسسات مالی ختم نمی شوند، بلکه 
باشگاه های زيادی نيز منتظرند تا مطالبات شان از کاتاالن ها وصول شود. 
اين باشگاه ها در سال های گذشته بازيکنان گرانقيمت زيادی را در اختيار 
بارسا قرار داده اند و طبق قانون بارسا بايد حق و حقوق باشگاه های مربوطه 
را پرداخت کند. 126 ميليون يورو بدهی حاصل خريد 19 بازيکنی است که 
به عضويت آبی و اناری ها درآمده اند. آنها بايد به خاطر انتقال فيليپ کوتينيو 
خيلی س��ريع 29 ميليون يورو بپردازند در غير اين صورت اين بدهی به 
40ميليون ي��ورو افزايش خواهد يافت. 10ميليون يورو بابت اس��تخدام 
مالکوم بايد به تيم فرانسوی بوردو پرداخت کنند، طلب 16 ميليون يورويی 
به آژاکس به خاطر خريد دی يونگ نيز هنوز پرداخت نشده است. باشگاه 
گرميو از سه سال پيش تاکنون هنوز نتوانسته طلب 8 ميليون يورويی اش 
را دريافت کند، رئال بتيس هم به خاطر فروش فريپو 9 ميليون يورو طلبکار 
است، ايبار در تالش اس��ت تا طلب 2/5 ميليون يورويی اش را زنده کند و 

ويارئال هم يکی ديگر از طلبکار باشگاه بارسلوناست. 
 با اوضاعی که بلوگرانا دارد مطبوعات اسپانيا روز گذشته به وضعيت وخيم 
اقتصادی بارسا اشاره کردند. روزنامه مارکا با بحرانی خواندن اوضاع از تيتر 
»بارسا در قعر چاه بی پولی« استفاده کرد. روشن شدن تکليف رياست باشگاه 
اولين گامی است که کاتاالن ها بايد برای خروج از بحران بردارند. با وجود 
اينکه نامزدهای رياست به هواداران نسبت به آينده اميدواری می دهند، اما با 
وضعيت فعلی و تداوم روزهای کرونايی بعيد است که بارسلونا به اين زودی ها 

بتواند از بحران اقتصادی خارج شود.

باال بردن انتظارات، عامل ناکامی لمپارد
برکناری فرانک لمپارد اصالً تعجبی نداشت، 
مدت ها بود که شايعات در مورد اخراج او از 
چلسی س��ر زبان ها افتاده بود و در آخر هم 
18ماه بعد از  انتخاب او به عنوان س��رمربی 
تصميم نهايی گرفته شد. وقتی فشار روی 
سرمربی زياد ش��ود، می توان حدس زد که 
کاسه صبر سران باشگاه به زودی لبريز خواهد 
شد. فرانکی سال گذشته وقتی چلسی از نقل 
و انتقاالت محروم بود اين مسئوليت مهم را 
برعهده گرفت، اما بعد از باز شدن پنجره نقل و انتقاالت و خريد چند بازيکن 
در تابستان باشگاه فرصت کمی به لمپارد داد و اين در فوتبال حرفه ای عجيب 
است. اين مربي در دوران محروميت چلسی خوب کار کرد، اما خريدهای 
جديد در اين فصل انتظارات را باال برد. همه می دانيم وقتی انتظارات باال برود 
نتيجه حرف اول و آخر را می زند. چلس��ی امسال بيشترين سرمايه گذاری 
را انجام داده و فرانکی با علم به اين موضوع فصل را ش��روع کرد. لمپارد به 
همدردی ديگران نياز ندارد، او هميشه آرزو داشت سرمربی تيم محبوبش 
شود. نتايج شش هفته آخر چلسی زودتر از آنچه لمپارد تصور کند برايش 
گران تمام شد. با اينکه انتظار داشتيم باشگاه زمان بيشتری برای جبران به 
لمپارد بدهد، اما پيش بينی هايمان درست از آب درنيامد. رفتار باشگاه چلسی 
با رفتار مديران آرسنال و من يونايتد کاماًل متفاوت است. درست است که 
منچستر، ديويد مويس را تنها بعد از هشت ماه اخراج کرد ولی آن يک مورد 
استثنا بود. در واقع منچستر و آرسنال به مربيان شان بيش از يک سال فرصت 
می دهند، اما چلسی هيچ وقت اينگونه نبوده است. البته لمپارد از اين مسئله 
آگاه بود و می دانست باشگاه هرگز به او سه سال زمان نمی دهد. با بودجه ای 
که آبی ها خرج کرده اند انتظار دارند چلسی يکی از تيم های باالنشين ليگ 
برتر باشد. در بهترين حالت باشگاه بايد دو سال يا دو سال و نيم به سرمربی 
فرصت بدهد تا تيمش را بسازد، اما اين حالت شامل حال چلسی و آبراموويچ 
نمی شود. تجربه ای که لمپارد در چلسی کسب کرد قطعاً از او مربی بزرگی 
خواهد ساخت. توماس توخل گزينه جانشينی او تجربه زيادی دارد و تيم های 
بزرگی را هدايت کرده است. با اين حال او شناخت زيادی از بازيکنان فعلی 

چلسی ندارد و اين مسئله شايد برايش دردسرساز شود.

سربازی با مأموريت 7ماهه هستم

وعده سجادی و صالحی اميری به کاراته کاران
نصراهلل سجادی،      خبر
سرپرس�����ت 
کاروان اي��ران در بازی های المپي��ک توکيو در 
بازدي��د از اردوی تيم ملی کارات��ه ايران که اين 
روزها به شدت برای حضوری پرقدرت در المپيک 
توکيو تمرين می کند، ضم��ن تمجيد از تالش، 
روحيه و اتحاد کاراته کاران قول داد در راستای 
کمک خارج از بودجه کميت��ه ملی المپيک به 
برخی رشته های ورزشی، مش��کالت تيم ملی 
کاراته نيز برای حضوری پرقدرت در توکيو رفع و 
رجوع شود: »المپيک باالترين سطح يک رشته 

ورزشی است و حضور در آن برای هر ورزشکاري 
يک افتخار است و کاماًل مشخص است که قدر 
اين فرصت را می دانيد. به همين دليل با توجه به 
بودجه خوبی که صالحی اميری در اين ش��رايط 
خاص برای ورزش آورده، براي برآورده ش��دن 
درخواست های شما هم دس��تورات الزم صادر 
شده و بودجه مورد نياز برای تأمين مايحتاج شما 
در اختيار فدراسيون قرار می گيرد و از اين بابت 
نگرانی نداشته باشيد، چراکه با دستور و حمايت  
رئيس کميته ملی المپي��ک تجهيزات تمرينی 

آکادمی ملی المپيک، جديد می شود.«

شايعه عدم حضور آلکنو در ايران، 
دنیا حیدري
    بازتاب

آن ه��م در ش��رايطی ک��ه عقد 
قرارداد با اين مربی روسی يکی از 
اتفاقات مهمی بود که برای واليبال ايران رخ داده بود، نگرانی های 
بسياری را به دنبال داشت. با وجود اين داورزنی، رئيس فدراسيون 
واليبال در گفت و گو با خبرگزاری ميزان ضمن تشريح برنامه های 
تيم ملی واليبال منکر شد که تيم ملی به دليل عدم حضور آلکنو 
در ايران قصد رفتن به اروپا برای برگزاری اردوی تدارکاتی را دارد: 
»اردوی تيم ملی واليبال هفتم فروردين سال آينده آغاز می شود 
و بازيکنان زير نظر مربيان ايرانی تمرين می کنند. البته احتمال 
حضور توتولو هم در اين اردو وج��ود دارد، اما اين موضوع قطعی 
نيست. در هر صورت حضور آلکنو در ايران طبق همان برنامه قبلی 
است و سرمربی تيم ملی 23 فروردين و يک روز بعد از پايان ليگ 
روسيه به ايران می آيد«. در حالی که گفته می شود اردوهای تيم 
ملی واليبال به دليل عدم حضور سرمربی روسی در اروپا برگزار 
می شود، رئيس فدراسيون واليبال از گزينش بازيکنان در ايران 

خبر می دهد، اتفاقی که بدون ترديد با نظر مستقيم سرمربی انجام 
می شود: »مرحله گزينش بازيکنان در ايران انجام می شود و وقتی 
انتخاب بازيکنان به پايان رسيد، ادامه اردو ها در کازان روسيه انجام 
خواهد شد که طی آن تيم ملی ديداری دوستانه نيز با تيم زنيت 
برگزار مي کند و ع��الوه بر آن، تيم ملی واليب��ال چندين اردوی 
تدارکاتی ديگر نيز دارد و در ادامه ليگ ملت ها را در پيش داريم که 
می تواند بازی های تدارکاتی خوبی برای ما باشد. قبل از المپيک و 
در توکيو بازی های تدارکاتی خواهيم داشت که هماهنگی های 
اين بازی ها را آلکنو انجام می دهد، سپس تيم ملی واليبال 10 روز 
قبل از آغاز رقابت هايش در المپيک در ژاپن حاضر می شود و در 
شهر ديگری به جز توکيو مستقر و در همانجا بازی های تدارکاتی 
خود را انجام می دهد.« همچنين بنا بر اظهارات رئيس فدراسيون 
واليبال، دس��تياران ايرانی آلکنو در تيم ملی نيز پيمان اکبری، 
سعيد رضايی، محمدرضا تندروان و رحمان محمدی راد هستند 
که اسامی آنها پيشتر اعالم شده بود و تغييری در آن ايجاد نشده 
که حضور سه نفر از آنها با تيم ملی در المپيک قطعی خواهد بود.

آماده سازی تيم ملی واليبال طبق برنامه انجام می شود

 برنامه المپيکی  آلکنو 
روی ميز داورزنی

مسابقات انتخابی المپيک فروردين ماه در 
شمیم رضوان

      چهره
قزاقستان برگزار می ش��ود، اما تيم ملی 
کشتی فرنگی پيش از آن، رقابت های 
بين المللی اوکراين و قهرمانی آسيا را پيش رو دارد و بنا، سرمربی تيم ملی 
کشتی فرنگی ايران تأکيد مي کند که هنوز حضور هيچ کس برای حضور 

در المپيک مسجل نشده است: »کشتی ورزش 
سختی است و هفت مرحله اردو تا حضور در 

پيکارهای قهرمانی آسيا و گزينشی المپيک 
پيش بينی شده که تاکنون سه مرحله آن 
را پشت  سر گذاش��تيم و در مجموع 17 
مرحله اردو تا اعزام به بازی های المپيک 
داري��م و هيچ ک��س از االن نمی توان��د 
پيش بينی کند چه کس��ی عازم توکيو 
می شود. نه کادر فنی اين حق را به کسی 

می دهد و نه اينکه کشتی گيری می تواند فکر 
کند که انتخاب شده است. از دل مسابقات بين المللی که در نظر 
داريم نفرات را انتخاب و کيفيت آنان را مورد بررسی قرار مي دهيم 
و اگر گره کوری در برخی وزن ها داشته باشيم با جلسه کادر فنی و 
فدراسيون کشتی در اين باره تصميم گيري خواهيم کرد. اين 
مأموريتی هفت ماهه است که به عنوان سرباز برعهده دارم و تمام 
سعی خودم را می کنم که اين مأموريت را به نحو شايسته انجام 

دهم و به غير از آن به چيز ديگری فکر نمی کنم.«

گری نویل 

 اسکای اسپورتس

ادامه بررسي پرونده متخلفان قرارداد 
ويلموتس در دادسرا

در حالي  با نزديک ش��دن به نوزدهم بهمن ماه زم��ان احراز تأييد صالحيت 
کانديداهاي انتخابات رياست فدراسيون فوتبال نگراني بابت حضور متخلفان 
پرونده مارک ويلموتس در اين انتخابات و تأثيرگذاري آنها بر روند انتخابات 
رئيس جديد فدراسيون فوتبال به اوج خود رسيده که اين انتظار از نهادهاي 
نظارتي وجود دارد تا با دقت الزم و براي دفاع از منافع ملي جلوي حضور افراد 
امتحان پس داده در اين انتخابات مهم را بگيرند. ديروز در نشس��ت خبري 
سخنگوي قوه قضائيه هم به اين موضوع اشاره شد و غالمحسين اسماعيلی با 
اشاره به پرونده مفتوح متخلفان قرارداد ويلموتس در قوه قضائيه اظهار داشت: 
»اين پرونده به دادسرا ارسال و گزارش های سازمان بازرسی واصل شده و هنوز 
در دادسراست.« اما ثبت نام و حضور برخي از متخلفان اين پرونده در انتخابات 
فدراسيون فوتبال بزرگ ترين عالمت سؤال اين روزها است. سخنگوی قوه 
قضائيه در اين مورد عنوان کرد: »مس��تقاًل در مورد افرادی که در انتخابات 
فدراسيون فوتبال ثبت نام کرده اند مداخله نمی کنيم. درباره ثبت نام اين افراد 
در هيئت رئيسه هم مرجع مشخصي برای بررسی صالحيت ها وجود دارد.« 
نکته جالب توجه در اين خصوص اينکه اين روزها تمام نهادها و مراجع سعي 
مي کنند به نوعي خود را از جريان انتخابات رياست فدراسيون فوتبال کنار 
بکشند و وانمود کنند که نقشي در اين انتخابات ندارند. ديروز مهدي علي نژاد، 
معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش در حاشيه انتخابات فدراسيون نجات غريق 
گفت: »مرجع تأييد صالحيت ها، وزارت ورزش نيس��ت و ما نقش��ی در اين 
خصوص نداريم.« به اين ترتيب بايد منتظر ماند و ديد که سرانجام از جمع شش 
نامزد انتخابات رياست فدراسيون فوتبال چند نفر تأييد صالحيت خواهند شد و 

نهادهاي نظارتي روي نام کدام يک از کانديداها قلم قرمز مي کشند. 

 بی اثر کردن سختگيري هاي اي اف سي 
در فوتبال غيرحرفه اي ما

در خبره��ا آمده ب��ود که کنفدراس��يون فوتبال آس��يا الزام��ات جديد 
حرفه ای سازی باشگاه ها را  سختگيرانه تر و با جزئيات بيشتر اعالم کرده 
است. سهيل مهدی، مدير صدور مجوز حرفه ای سازمان ليگ فوتبال ايران 
هم با تأکيد بر اينکه الزامات جديد اجباري است و تمام باشگاه ها بايد آن 
را اجرا کنند از ابالغ اين الزامات جديد به باشگاه ها، به خصوص نمايندگان 

فوتبال ايران در ليگ قهرمانان آسيا خبر داده است.
تا اينجاي کار مشکلي نيست؛ ابالغيه اي آمده و تمام باشگاه هاي آسيا ملزم 
به اجراي آن هستند، اما سؤالي که هميش��ه در اين موارد به خصوص در 
فوتبال ايران مطرح بوده، اين است که چگونه ممکن است اين الزامات بعضاً 
براي باشگاه هاي ساير کشورهاي آسيايي دردسرساز و حتي منجر به حذف 
آنها شود، اما همين الزامات سختگيرانه کوچک ترين تأثيري در باشگاه هاي 
بدهکار و فاقد مديريت حرفه اي ايران نداشته باشد. براي مثال کافيست 
نگاهي گذرا به اخباري ک��ه در خصوص بدهي ها و خطرهاي تعليقي که 

پرسپوليس و استقالل را تهديد مي کند، بيندازيد تا متوجه ماجرا شويد.
همه مي دانيم باشگاه هاي بدهکار ايران چگونه مجوز حرفه اي بودن براي حضور 
در رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا را کسب مي کنند. سال هاست که سوءمديريت 
حاکم بر باشگاه ها و پرونده هاي سنگين بدهي آنها با مدرک سازي و حمايت هاي 
نابه جا از سوي مسئوالن بلندپايه ورزش الپوشاني مي شود تا به اينجا برسيم که 
باورمان شود فوتبالي حرفه اي داريم. کنفدراسيون فوتبال آسيا هر سال قوانينش 
را سختگيرانه تر مي کند، اما اينجا ما به جاي کار اصولي و حرفه اي هر سال بيشتر 
تالش مي کنيم تا با پرونده سازي و خوب جلوه دادن همه چيز باشگاه هايمان 
کاري کنيم که هر طور شده تعداد سهميه ليگ قهرمانان آسياي خود را حفظ 
کنيم فقط براي اينکه آقايان فدراسيون نشين يا باالتر از آنها »پز« بدهند که مثاًل 

چند ستاره هستيم و چه کارهايي که نکرده ايم.
به اي��ن بخ��ش حرف ه��اي س��هيل مه��دي دق��ت کني��د: »کميته 
صدور مجوز حرفه ای سازمان ليگ فوتبال ايران همانند سال های گذشته 
در کنار باشگاه ها خواهد بود و از هيچ مشاوره و همکاری جهت پيشبرد روند 

استاندارد سازی و حرفه ای سازی باشگاه ها دريغ نخواهد کرد.«
سؤال اصلي درست همينجاست؛ کميته صدور مجوز حرفه اي سازمان ليگ 
قرار است چه کمکي به باشگاه ها کند، فدراسيون فوتبال و سازمان ليگ طي 
تمام اين سال ها به جاي اينکه باشگاه ها را به سمت حرفه اي شدن درست 
هدايت کنند تنها در سندسازي و فريب کنفدراسيون فوتبال آسيا به آنها 
کمک کرده اند که اگر غير از اين بود امروز با انبوهي از پرونده هاي مالي و 

شکايت هاي بين المللي براي چند باشگاه خاص روبه رو نبوديم.
کنفدراسيون آسيا دانسته يا ندانسته با فوتبال آماتور ايران همکاري مي کند، 
ولي واقعيت اين اس��ت که قطار فوتبال حرفه اي آسيا به سرعت در حال 
حرکت است و فوتبال ما با ادامه اين روند جايي در آن ندارد و نخواهد داشت. 
سال هاست که فوتبال ايران حسرت درخشش در قاره کهن را مي خورد و با 
رويه اي که آقايان براي الپوشاني معضالت و مشکالت در پيش گرفته اند، اين 
حسرت تا سال هاي بعد هم ادامه خواهد داشت. به طور حتم کنفدراسيون 
فوتبال آسيا دلسوز فوتبال ايران نيست و اگر امروز به راحتي مجوز حرفه اي 
بودن فوتبال آماتور و بدهکار باشگاهي ايران را صادر مي کند مطمئناً منافعي 
از اين مسئله مي برد، در حالي که واقعيت همان حرکت سريع فوتبال آسيا به 
سوي حرفه اي شدن کامل است، اتفاقي که کم کم باعث حذف فوتبال ايران 

از جمع کشورهاي درجه اول اين رشته در فوتبال آسيا خواهد شد.
حاال که مسئوالن براي خودنمايي از هيچ کاري دريغ نمي کنند حداقل 
کاش اين جرئت در خود باشگاه ها وجود داشت تا حتي شده با يک يا چند 
سال حضور نداشتن در ليگ قهرمانان آسيا، کاري اصولي را براي حرفه اي 
شدن آغاز مي کردند. هرچند که اين مديران باشگاهي هم دست پرورده 

و منتسب به همان مديران رده بااليي هستند.

حامد قهرماني
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