
 ليگ نوزدهم با 
سعيد احمديان

   گزارش
آس�يايي شدن 
استقالل و فوالد 
و ناکامي تراکتور و سپاهان در کسب سهميه در 
کنار س�قوط پارس جنوبي به عن�وان دومين 
نماينده بوش�هر به دس�ته اول به پايان رسيد.

پرونده ليگ برتر فوتبال پنج شنبه شب بسته شد 
و اين رقابت ها که 31 مرداد 98 آغاز ش��ده بود، 
روز 30 مرداد به ايستگاه آخر رسيد، رقابت هايي 
که شيوع ويروس کرونا سبب شد تا طوالني ترين 
دوره ليگ ثبت شود. هرچند تکليف قهرمان ليگ 
از چهار هفته قبل از پايان ليگ مشخص شده بود، 
اما تکليف سهميه هاي آس��يا و يکي از تيم هاي 
سقوط کننده به هفته آخر کشيد تا هيجان ليگ 
تا روز آخر در باالترين حد ممکن قرار داشته باشد.

 خوشبخت هاي هفته آخر
استقالل و فوالد دو تيم خوشبخت هفته سي ام و 
پاياني ليگ برتر بودند. دو تيمي که با برد مقابل 
حريفان شان توانستند با قرار گرفتن در رده دوم و 
سوم، سهميه ليگ قهرمانان را به دست بياورند و 
آسيايي شوند. استقالل در بوشهر برابر تيم شاهين 
شهرداري که سقوطش هفته گذشته قطعي شده 
بود، در حالي يک بر صفر عقب افتاد که در نهايت 
4 بر يک پيروز ش��د تا با 53 امتياز نايب قهرمان 
ليگ نوزدهم شود و س��هميه آسيا را کسب کند. 
روند استقالل در دوران پساکرونا اگرچه با باخت 
مقابل فوالد در يک بازي عقب افتاده شروع شد و 
فراز و فرودهاي زيادي داشت، اما مجيدي توانست 

در هفته هاي پاياني ليگ، آبي ها را جمع و جور کند 
و اين تيم موفق شد با پنج پيروزي در هفت بازي 
اخير با 53 امتياز در رده دوم قرار بگيرد و سهميه 
آسيا را به دست آورد. از نقش دياباته در اين نتايج 
نمي توان گذشت، مهاجمي که با دو گلي که در 
بازي آخر وارد دروازه شاهين کرد با 15 گل آقاي 

گل ليگ شد.
عالوه بر اس��تقالل، فوالد ديگر تيمي بود که در 
هفته آخر ليگ توانست سهميه ليگ قهرمانان را 
به دست آورد و آسيايي شود. فوالدي ها اين هفته 
يک نبرد حساس با تراکتور داشتند، دو تيمي که 
هر کدام شان با کسب س��ه امتياز مي توانستند 
جايگاه سومي ش��ان را قطعي کنند و به آس��يا 
برسند. در نهايت فوالد توانست با يک گل تراکتور 
را شکس��ت دهد تا اهوازي ها کارشان را در ليگ 
با کس��ب 51 امتياز و قرار گرفتن در رده سوم به 
پايان برسانند و بتوانند پس از شش سال سهميه 
آسيا را به دست آورند. آخرين بار ليگ سيزدهم 
بود که فوالدي ها با قهرماني در ليگ توانس��ته 
بودند آسيايي شوند و پس از آن در پنج سال اخير 
براي کسب سهميه ناموفق بودند تا اينکه امسال با 
جواد نکونام توانستند آسيايي شوند. سهم زيادي 
از اين موفقيت را بايد به پاي مربي جوان اين تيم 
نوشت که توانس��ت در اولين فصل حضورش در 
فوالد اين تيم را که س��ال گذشته در رده هشتم  

قرار گرفته بود به رده سوم ليگ برساند.
  ناکامان هفته آخر

هر چقدر ليگ براي اس��تقالل و فوالد به شکل 

خوبي تم��ام ش��د ب��راي س��پاهان، تراکتور و 
ش��هرخودور پايان خوش��ي نداش��ت تا اين سه 
تيم مثلث ناکامان ليگ نوزدهم باشند. تراکتور 
در ش��رايطي هفته آخر با پيروزي مقابل فوالد 
مي توانست سهميه آسيا بگيرد که برابر اين تيم 
يک بر صفر باخت تا با 50 امتياز با عنوان چهارمي 
کار خودش را در نوزدهمين دوره ليگ تمام کند. 
البته تبريزي ها با توجه به حضور در نيمه نهايي 
جام حذفي هنوز براي آسيايي شدن شانس دارند 
و در صورت قهرمان��ي در اين جام ي��ا قهرماني 
استقالل يا پرسپوليس در جام حذفي به عنوان 

تيم چهارم ليگ مي توانند آسيايي شوند.
سپاهان اگرچه با رؤياي قهرماني ليگ را آغاز کرد، 
اما نتايج اين تيم به خصوص در هفته هاي پاياني 
به قدري نااميد کننده بود که زردپوشان نه تنها از 
قهرماني دور ماندند، بلکه حتي به سهميه آسيا هم 
نرسيدند. سپاهاني ها در شرايطي در هفته سي ام 
مقابل پيکان به تساوي يک – يک رسيدند که با 
کسب سه امتياز کامل اين مسابقه مي توانستند با 
توجه به تفاضل گل بهتر نسبت به فوالد هم سوم 
شوند و هم سهميه ليگ قهرمانان را کسب کنند. 
با اين حال فارغ از اين نتيجه، سپاهان با سه باخت 
در هفت بازي آخرش در ليگ، عماًل ديگر آن تيم 
مدعي نبود، نتايجي که به جدايي امير قلعه نويي 

قبل از پايان ليگ ختم شد.
شهرخودرو هم برخالف شروع فوق العاده در ليگ 
نوزدهم که حتي اين تيم را به صدر هم رساند، در 
ادامه چوب تغييرات زياد در کادر فني  را خورد و در 

نهايت با 45 امتياز و کسب مقام ششمي پرونده اين 
تيم در ليگ نوزدهم بسته شد. آنها در شرايطي در 
هفته آخر ليگ برابر نس��اجي به تساوي بدون گل 
رسيدند که در هفت بازي آخرشان رنگ پيروزي 
را نديده بودند و پنج مس��اوي و دو باخت داشتند، 
برخالف هفت هفته اول لي��گ که پنج پيروزي به 
دست آورده بودند، تفاوت عملکردي که به خوبي 
گوياي روند نزولي مشهدي ها در هفته هاي پاياني 
ليگ است که باعث ش��د آنها نتوانند براي دومين 

دوره متوالي آسيايي شوند.
 خط خوردن بوشهر از ليگ برتر

هفته سي ام هم مانند هفته بيس��ت و نهم براي 
بوشهري ها با خبرهاي خوش��ي همراه نبود. اگر 
در هفته ماقبل پاياني شاهين شهرداري بوشهر 
با شکس��ت مقابل صنعت نفت، به عنوان اولين 
تيم سقوطش به دسته اول قطعي شد، در هفته 
پاياني ليگ هم پنج ش��نبه ش��ب گذشته پارس 
جنوبي جم با شکست برابر نفت مسجدسليمان 
به عنوان دومين نماينده بوشهر پس از سه سال 
حضور به دسته اول سقوط کرد. پارس جنوبي با 
اين شکست 27 امتيازي ماند تا در کنار شاهين 
22 امتيازي به عنوان تيم هاي پانزدهم و شانزدهم 
جدول سقوط کنند. با توجه به سقوط شاهين و 
پارس جنوبي، استان بوشهر در فصل آينده ليگ 
برتر تيمي نخواهد داشت. البته نمي توان از نقش 
مش��کالت مالي و عدم رسيدگي مس��ئوالن به 
وضعيت دو تيم سقوط کرده بوشهري در نتيجه اي 

که براي آنها رقم خورد هم گذشت.
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شيوا نوروزی

آغوش باز کرونا به روی عاشقان دماوند!
برخی از شيفتگان کوهنوردی آنقدر به درنورديدن قله های مختلف عالقه 
دارند که اهميتی به شيوع کرونا، شرايط حاد اين بيماری و خستگی کادر 
درمان نمی دهند. اين ويروس منحوس  به رغم اينکه هزاران نفر را آلوده 
کرده و کل دني��ا را تحت تأثير قرار داده، اما ت��رس از ابتال هنوز به جان 
کوهنوردان رخنه نکرده است! ممنوعيت صعود به قله دماوند کماکان 
پابرجاست، اما هيچ کس اهميت نمی دهد. در همين مدت ممنوعيت 
جمعيتی بالغ بر 3 هزار نفر به اين قله صعود کرده اند و روز پنج شنبه نيز 
تعداد زيادی از کوهنوردان خودش��ان را به دماوند رس��اندند تا از قافله 
صعود در روزهای اوج کرونا جا نمانند. بی توجهی هموطنان به اصطالح 
ورزش دوس��ت در حالی رخ داده که به خاطر وضعي��ت قرمز کرونايی 
پناهگاه های دماوند خدمات ارائه نمی کنن��د. از آنجا که اين تدابير هم 
تغييری در تفکر اين عده نداشته، فدراسيون کوهنوردی طی نامه ای به 
فرماندار شهرستان آمل خواستار کنترل مسير جنوبی صعود به دماوند 
شده اس��ت. با اين حال حمل و نقل کوهنوردان در اين مسير همچنان 

ادامه دارد و اهميتی به سالمتي مردم داده نمی شود.

محکوميت ايران 
حامد قهرماني

   چهره
در جريان پرونده 
ويلموت��س ب��ه 
پرداخت مبلغ 6 ميليون و 443 هزار يورو باعث 
ش��ده صداي اعتراض ورزش��کاران قهرمان و 
مدال آور ايران در رش��ته هاي ديگر بلند شود. 
ورزشکاران مدال آور و المپيکي کشور پيش از 
اين بارها از احجاف در حق شان و توجه بيش از 
حد مسئوالن به فوتبال گاليه داشته و دارند، اما 
حاال با روشن شدن اين افتضاح بزرگ بيشتر از 
قبل اعتراض خود را نش��ان مي دهند. عليرضا 
استکي، س��رمربي تيم ملي بوکس جزو اولين 
کساني بود که به اين مسئله واکنش نشان داد: 
»کاش اين پول ها را به فوتباليست های خودمان 
می دانند و عيبی هم نداشت. با اينکه سال هاست 
اين تبعيض را بين فوتبال و ساير رشته های ديگر 
می بينيم، ولی ناراحتم که چ��را اين پول ها به 

اسطوره های فوتبال ايران نرسيد. اين پول، 
پول خون شهداست. شهدای هشت 
سال دفاع مقدس و مدافعان حرم. 
يک اجنب��ی رکب می زن��د و ما را 
مس��خره می کن��د، ط��رف هيچ 

زحمتی نکش��يد و ميليون ها دالر و 
يورو را غرامت گرفت، چرا بايد 

اين گونه پول بيت المال را 
هدر دهند. اي��ن پول را 
اگر به 100 ورزش��کار 
ايرانی تراز ب��اال و تاپ 
قهرمان المپيک و جهان 
می دانند زندگی ش��ان 
تغيير می کرد، اين پول 
حق اين بچه ها بود.« 
مجتب��ي عابدين��ي، 
کاپيت��ان تي��م ملي 

شمشيربازي در 
اعتراض ب��ه اين 

مسئله به يک جمله 
کوتاه بس��نده کرد و 

گفت: »از جيب رش��ته هاي ديگر مي زنند و به 
فوتبال مي دهند.« بهم��ن نصيري، ملي پوش 
قايقراني کش��ورمان هم گفت: »وقتی موضوع 
ويلموتس را شنيدم ناراحت ش��دم. فوتبال نه 
مدال آسيا می گيرد، نه به المپيک می رود و نه 
مدال جهانی دارد. ورزش های زيادی س��هميه 
گرفته اند به جز فوتبال، اما همه پول ها خرج اين 
رش��ته می ش��ود. اين خيلی ظلم اس��ت. شما 
می دانيد ما چه تمريناتی داريم. زير برف و باران 
پارو می زنيم، اما وضعيت ما اين گونه است. وقتی 
به ورزش ه��ای ديگر نگاه نمی ش��ود دلس��رد 
می شويم. اگر پولی را که ايران بايد به ويلموتس 
بدهد خرج رش��ته های ديگ��ر مي کردند به هر 
رشته يک مدال طال اضافه مي شد.« در اين ميان 
اما صم��د نيکخواه بهرامي، کاپيت��ان تيم ملي 
بسکتبال واکنش متفاوتي داشت. او با صراحت 
عنوان کرد که از حق خودش نمي گذرد: »من به 
عنوان يک ورزشکار غيرفوتبالی از حق خودم 
نمی گذرم. اين حق الناس اس��ت و در آن 
دنيا باي��د ج��واب بدهن��د. االن اين با 
اختالس چه فرقی دارد؟ 170 ميليارد 
برای 20 روز! اصاًل نبايد پول را بدهند، 
حتی اگر فوتبال محروم شود. اگر عرضه 
مديريت نداريد فوتبال را منحل 
کنيد و برويد. اگر من رئيس 
فدراس��يون بس��کتبال 
باشم و اين پول را به من 
بدهند تا 40 س��ال از 
وزارت ورزش بودجه ای 
نمی خواه��م. اگ��ر 
ورزش��کاران ديگ��ر 
حاض��ر باش��ند بايد 
برويم و اعتراض کنيم 
به اين موضوع و من تا 
آخر با آنها خواهم بود. 
مقصر فقط تاج نيست، 
کسانی که به او رأی دادند 

هم مقصرند.«

از توجيه علي نژاد تا گستاخي تاج

بدهکاران پرونده ويلموتس طلبکار شدند

فرياد اعتراض ورزشکاران منهاي فوتبالي به قرارداد ويلموتس

اين ظلم است و با اختالس فرقي نمي کند

 با وجود گذشت 
فريدون حسن

      بازتاب
چند روز از صدور 
حکم محکوميت 
ايران در پرونده مارک ويلموتس و به رغم اشتباه 
فاحش وزارت ورزش و فدراس��يون فوتبال در 
جري��ان اين پرون��ده ک��ه منجر به خس��ارت 
170ميليارد توماني براي کشور شده است، اما 
مسئوالن وزارت نشين و رئيس سابق فدراسيون 
فوتبال که امضايش پاي قرارداد ويلموتس ديده 
مي شود طي روزهاي گذشته تمام سعي خود را 
کرده اند تا تقصير سوءمديريت شان را به گردن 
اين و آن بيندازند و حتي با سياسي جلوه دادن 
مسئله پاي تحريم ها را هم به داستان باز کرده اند 
تا جايي که حاال وقيحانه طلبکار هم ش��ده  اند. 
حال اين سؤال بيشتر به ذهن خطور مي کند که 
دستگاه هاي نظارتي در اين شرايط کجا هستند 

و چرا کسي يقه اين متهمان را نمي گيرد؟
به عن��وان مث��ال مي ت��وان به حرف ه��اي روز 
پنج ش��نبه مهدی علی نژاد، مع��اون حرفه ای و 
قهرمانی وزارت ورزش اش��اره کرد که با حالتي 
حق به جانب اول مثل هميش��ه تم��ام انتقادها 
را هيجاني و بي منطق عن��وان کرد و بعد از تمام 
ارکان امنيتي کش��ور مي خواهد به اين مسئله 
ورود و مقصر يا مقصران اصل��ي را پيدا کنند. او 

مي گويد: »اتفاق تلخی است که افتاده، بديهی 
اس��ت که نهادهای نظارتی ورود کنن��د تا اگر 
کسی قصوری داشته شناسايی شود. نياز است 
در فضای آرام موضوع بررس��ی ش��ود. می بينم 
حرف های هيجانی بدون توجه به ساختار کشور 
و اختياراتی که فدراسيون ها دارند زده می شود. 
فدراس��يون از همه دعوت کرده، اميدوارم روز 
شنبه جلسه خوبی برگزار شود. در فدراسيون ها 
مشخص اس��ت چه کس��انی قرارداد می بندند، 
فدراسيون واحد حقوقی و استقالل دارد. از اين رو 
وزارت روی جزئيات ورود نمی کند. در فدراسيون 
فوتبال امکان دخالت دولت وجود ندارد.  وزارت 
در اين خصوص نقشی نداشته است.« اما بشنويد 
از مهدي تاج، رئيس سابق فدراسيون فوتبال که 
بعد از چند روز باالخره آفتابي شد و در گفت وگو 
با يکي از کانال هاي تلگرامي حس��ابي آسمان و 
ريسمان به هم بافت و در نهايت هم همه چيز را 
به گردن تحريم هاي ظالمانه امريکا انداخت! تاج 
در اين گفت وگو با لحني طلبکارانه در خصوص 
اينکه بايد اين خس��ارت را از جيب خود بدهد، 
گفت: »مگر مديراني که ارزهاي 4200 را حيف 
و ميل کردند از جيب شان چيزي پرداختند، نه 
من و نه هيچ يک از اعضاي هيئت رئيسه خسارت 

نخواهيم داد.«

سالم آسيايی!
بررسي نتايجي که در هفته سي ام و پاياني ليگ برتر فوتبال رقم خورد

 از راهکارهای بنا 
تا درخواست دبير از وزارت ورزش

تالش اهالی کشتی برای شروع مجدد تمرينات و مسابقات اين رشته در حالی 
ادامه دارد که مسئوالن وزارت بهداشت هنوز اجازه اي صادر نکرده اند. با اين 
حال به گفته رئيس فدراسيون کشتی ورزشکاران اين رشته تمرينات شان را 
به صورت زيرزمينی ادامه می دهند. عليرضا دبير در گفت وگويی تلويزيونی 
خواهان حمايت وزارت ورزش شد: »ويروس منحوس کرونا از دوران جنگ 
نيز بدتر ش��ده اس��ت، چرا که آن موقع چند روزی آتش بس وجود داشت. 
پناهگاهی و شهرهای آرام نيز وجود داشت، اما ويروس کرونا همه جا هست. 
کشتی مانند خوانندگان زيرزمينی شده است و به جای اينکه مشکالت را 
برطرف کنيم، بچه های ما زيرزمينی در حال تمرين هستند و نمی توانيم به 
آنها بگوييم تمرين نکنند. خودمان را به خواب نزنيم. اصراری به برگزاری ليگ 
ندارم و اولين هدف ما از برگزاری ليگ ورود کشتی به خانه مردم است. بحث 
ما معيشت بچه هاست« محمد بنا، سرمربی تيم ملی کشتی فرنگی هم تغيير 
عقيده داده و به جمع موافقان برگزاری ليگ پيوسته است: »عقيده دارم با 
رعايت مسايل بهداشتی و پروتکل های خاص می توان ليگ را برگزار کرد. به 
نظر من بايد رقابت های ليگ را در سه مقطع زمانی در قالب مسابقات رفت، 
برگشت و ديدارهای فينال در فاصله زمانی خاص و مطمئن از نظر ايمنی 
کشتی گيران برگزار کرد. از لحاظ فنی هم پيشنهاد می کنم زمان مسابقات 
را کم کنند، به طوری که به جای سه دقيقه هر تايم به دو دقيقه کاهش يابد 
و 30 ثانيه هم بين تايم ها زمان استراحت باشد. بايد مسابقات ليگ را بدون 
تماشاگر برگزار کرد و با پخش زنده از طريق تلويزيون، اين مسابقات را پوشش 
داد. می توان به جای برگزاری طوالنی مدت و چند ساعته مسابقات که هم 
باعث خستگی کشتی گيران و هم از دست دادن زمان پخش زنده تلويزيونی 

می شود، زمان را هم به خوبی مديريت و تقسيم کرد.«

دنيا حيدري

اذهان عمومي را منحرف نکنيد!
پس لرزه های قرارداد ننگين مربی بلژيکی زبان خيلی ها را باز کرده، چه آنها که 
در عمق اين فاجعه نقش کليدی ايفا کرده اند و می خواهند بقيه را هم شريک 
جرم شان کنند و چه آنهايی که از همه چيز خبر داشتند، ولی حاال بهانه می آورند 

و می کوشند تا با ملی جلوه دادن موضوع اذهان عمومی را منحرف سازند. 
جريمه صادر شده از سوی فيفا اين بار آشفتگی منحصر به فرد فوتبال ما 
را به همه دنيا نشان داد، اما متأسفانه هنوز آقايان به حربه های نخ نما شده 
متوسل می شوند تا بلکه راه فراری بيابند. مارک ويلموتس با اينکه مربی 
درجه يکي نبود، ولی با زرنگی هرچه تمام و بهره گرفتن از يک تيم حقوقی 
قوی از ضعف های فدراسيون، تک روی های رئيس وقت و هزار و يک معضل 
تمام نشدنی فوتبال ايران استفاده کرد و قراردادی بست تاريخی تا چند برابر 
يک مربی درجه يک جهان دستمزد بگيرد. حاال که واقعيت عيان شده و 
همه نسبت به اين افتضاح واکنش نشان داده اند، آقايان هنوز خيال می کنند 
با جمالت تکراری و عوام فريبانه می توانند واقعيت را برعکس جلوه دهند. 
نقش وزارت ورزش در معرفی سرمربی پيشين تيم ملی مثل روز روشن است؛ 
مرکز تجاری فرهنگی ايران – هلند از طريق اين وزارتخانه گزينه مورد نظر را 
پيشنهاد داد، ولی وزارتی ها هر کاری می کنند تا بی تقصير بودن خود را به مردم 
تحميل کنند. علی نژاد در تازه ترين اظهاراتش واکنش ها به اين ماجرا را هيجانی 
خوانده و مدعی شده پرونده در نيمه راه قرار دارد. او همچنين به جلسه ای که 
قرار است امروز در فدراسيون و با حضور نمايندگان نهادهای اطالعاتی و نظارتی 
جهت دفاع از حق مان در دادگاه CAS برگزار شود اشاره کرده است. البته شايد 
هر معاون وزير ديگری هم بود در مقام دفاع از وزارتخانه متبوعش برمی آمد. 
اما اي کاش معاون سلطانی فر برای باورپذير بودن حرف هايش بيشتر از اينها 

تالش می کرد و فکت های قابل قبولی را ارائه می داد.
آوازه رأی 6 ميليون يورويی ويلموتس به گوش همه رسيده و فوتبالی ها خوب 
می دانند که فيفا بدون سند و مدرک محکمه پسند رأی صادر نمی کند. در 
قرارداد مربی خارجی بندی وجود دارد که در هر صورت فدراسيون کشورمان 
ملزم به پرداخت اين هزينه سنگين است، بندی که آقايان دانسته يا ندانسته 
آن را پذيرفتند و قرارداد کذايی را امضا کردند. با اين اوصاف ما قرار است در 
دادگاه عالی ورزش از چه حقی دفاع کنيم، آيا جز اين است که در اين دادگاه 
نيز بر اساس شواهد و اسناد حکم داده می شود و دست ويلموتس پر است و 
دست ما خالی؟ شکايت به CAS تنها بازتاب داخلی دارد؛ عده ای با ترفند 
پيگيری ماجرا در دادگاه عالی برای خود و همدستان شان زمان می خرند. 
در اين بين هزينه های هنگفت جديدی از جمله استخدام وکالی خارجی، 
هزينه دادرسی و س��فر چند نفره به محل برگزاری دادگاه روی دستمان 
می ماند. در همين چند روز برخی ها در صحبت های شان پای منافع ملی و 
مشکوک بودن رأی صادر شده را نيز به ميان کشيدند. در حالی که اشتباه تاج 
و شرکا را نبايد به پای کشور نوشت و با محاکمه خاطيان بايد درس عبرتی 
به سايرين داده  شود و  اينکه همه دنيا متوجه شوند که چگونه با مفسدان و 
متخلفانی که آبروی کشور را نشانه می روند برخورد می کنيم. ضمن اينکه 
اين اولين باری نيست که در شکايات بين المللی فوتبال شکست خورده ايم. 
فيفا ساالنه چندين پرونده شکايت از تيم های کشورمان را بررسی می کند 
و در اکثر غريب به اتفاق آنها رأی نيز عليه ما صادر می شود. قطعاً نمی توان 
اعمال جرائم سنگين و محروميت های طوالنی مدت در اين گونه پرونده ها 
را به مسائل ديگر ربط داد، چراکه مديران نااليق فوتبالی به قدر کافی گاف و 

سوتی مي دهند که اصالً کار به مراحل ديگر نمی کشد. 
مخلص کالم اينکه دستتان برای مردم رو شده و حتی با فرار رو به جلو و 
فرافکنی هم نمی توان خسارت 170 ميليارد تومانی فوتبال به ايران را از 

ذهن مردم پاک کرد.

داستان مسی با کومان خوب پيش نرفت!
ستاره بارسا در آستانه جدايی

پايان مسی در بارسا گويا نزديک تر از آن چيزی است که تصور می شود، 
داستانی که پذيرفتن آن برای کاتاالن ها کار ساده ای نيست.

تا همين فصل گذش��ته جدايی مس��ی از بارس��ا را هيچ هواداری باور 
نداشت، اما فصلی بد در کنار آبی واناری ها، از دست رفتن قهرمانی در 
ليگ و شکست تحقيرآميز برابر بايرن و همچنين ادامه با مديريتی که 
به نظر می رسد توان ايجاد تغيير در شرايط فعلی آبی واناری ها را ندارد 
جدايی مسی را محتمل کرده اس��ت، خصوصاً که شبکه راک يک ادعا 
کرده که ليونل مسی، ستاره بارسلونا به رونالد کومان، سرمربی جديد 
اين تيم اعالم کرده به جدايی از اين باشگاه فکر می کند. اين در حالی 
است که مديران باشگاه کوتاه ش��دن تعطيالت مسی را نشانه مثبتی 
برای ادامه حضور او در جمع آبی واناری ها می دانس��تند و نخس��تين 
پروژه کومان هلندی در بارسا راضی کردن اين فوق ستاره برای ماندن 
در نيوکمپ بود. با وجود اين نش��ريه ديلی استار انگليس مدعی شده 
بارتومئو، رئيس باش��گاه بارس��لونا قصد دارد در صورت عالقه مس��ی 
برای ترک اين تيم شرايط را برای اين اتفاق فراهم کند. البته اين تنها 
ادعای ديلی ميل نيست و اين روزها اکثر نش��ريات اسپانيايی و حتی 
گاتزتادلواس��پورت ايتاليا نيز به بحث جدايی فوق ستاره آرژانتينی از 

بارسلونا اشاره کرده اند.
پيش از اين نيز بارها از عالقه اينتر به جذب ليونل مسی صحبت شده 
بود و برخی منابع هم در روزهای گذش��ته از عالقه پ��پ گوارديوال و 
منچسترسيتی برای انتقال فوق ستاره آرژانتينی به اتحاد خبر دادند. 
با اين حال يک مشکل بسيار بزرگ پيش روی تيم های خواهان مسی 
وجود دارد و آن دستمزد هفتگی 500 هزار پوندی برنده شش توپ طال 
محسوب می شود. با اين حال يحيی توره، ستاره ساحل عاجی که سابقه 
بازی در بارسلونا و منچسترسيتی را داشته اين انتقال را بعيد نمی داند: 
»اين مسئله خيلی پيچيده است، تا جايی که من می دانم مسی عاشق 
بارساست. او عاشق شهر بارسلون است و باشگاه را به شدت دوست دارد. 
مسی شيفته فلسفه فوتبالی بلوگراناست، اما اگر او مجبور به ترک بارسا 
شود ممکن است به سيتی بيايد. چرا، چون سيتی پول الزم برای خريد 
او را دارد و در ليگ برتر معدود باشگاه هايی هستند که توان مالی جذب 

مسي را داشته باشند.«
با وجود اين گفته می ش��ود که رونالد کومان، س��رمربی جديد بارسا 
می گويد مش��تاق کار با ليونل مسی اس��ت و درک می کند که او بعد 
از يک فصل ضعيف، ناراحت و سرخورده باش��د. البته انتظار می رفت 
بعد از معارفه رونالد کومان به عنوان سرمربی جديد بارسلونا، اين مرد 
هلندی نيز به ش��کل جدی به جدايی ليونل مسی واکنش نشان دهد 
و همه چي��ز را تکذيب کند، اما کومان صحبت ه��ای ديگری را مطرح 
و تنها ابراز امي��دواری کرد که بتواند بهترين بازيکن بارس��لونا را برای 
ماندن در اين تي��م مجاب کند. اظهارنظری که ح��اال بيش از پيش به 
شايعات جدايی مسی از بارسلونا دامن زده است، خصوصاً که رسانه های 
اسپانيا مدعی شده اند که ديدار ميان سرمربی جديد بارسلونا و ستاره 
آرژانتينی کاتاالن ها اميدوار کننده نبود ومسی آينده خود در اين تيم 
را مبهم دانسته است. از داليل مبهم اعالم ش��دن آينده مسی، موانع 
مالی برای جدا کردن اين بازيکن از بارسلوناس��ت. بن��دی در قرارداد 
اين س��تاره آرژانتيني وجود دارد که به او اج��ازه می دهد هر زمان که 
بخواهد قراردادش را فسخ و به عنوان بازيکن آزاد به تيم ديگري برود، 
اما دستمزد باالی او سبب شده دو تا سه تيم توانايی جذب او را داشته 
باشند. با اين حال گفته می شود بارسا به جايگزين مسی هم فکر کرده و 

سايت کالچو مرکاتو از ديباال به عنوان جانشين مسی نام برده است.
16 سال پيش مسی اولين بازی خود را برای بارسلونا انجام داد و از آن 
زمان تا به حال هيچ گاه به اندازه مقطع کنونی به جدايی از تيم کاتاالنی 
نزديک نش��ده بود، اما حاال درهای خروجی نيوکمپ گويا به روی اين 
فوق ستاره آرژانتينی باز شده است. هرچند بعيد است اينتر توان خريد او 
را داشته باشد، اما منچسترسيتی بی شک در اين زمينه مشکلی ندارد. 
حاال بايد ديد آيا کاتاالن ها اجازه می دهند مسی که 16 سال موفقيت های 
بسياری را در جمع آبی واناری ها کسب کرده داستانش بعد از يک فصل 
ناکام اينگونه در نيوکمپ به پايان برسد يا بارتومئو که پيشتر مدعی شده 
بود »مسی در بارسلونا فوتبالش را به پايان می رساند«، تدبيری برای اين 
چالش می انديشد تا تالفی يک فصل ناموفق را درآورده باشد و رضايت 
هواداران کاتاالن را که بدون شک عالقه بسياری به مسی دارند جلب کند 

تا او يک فصل ديگر را هم با آبی واناری ها استارت بزند.

فوتبال تمام دولتی ايران
وزي��ر ورزش مدعی اس��ت در طول چهار 
سال گذشته استقالل و پرسپوليس بدون 
يک ري��ال بودجه دولتی اداره ش��دند و بر 
همين اساس خصوصی سازی سرخابی های 
پايتخ��ت را بزرگ ترين دس��تاورد دولت 
می خوان��د. حال آنکه مش��اور س��ازمان 
اقتصادی فوتبال اي��ران عدم تأثيرگذاری 
کرونا بر مسائل اقتصادی باشگاه های فوتبال 
را ناشی از دولتی بودن بودجه آنها می داند. 
نظری که با ادعای سلطانی فر منافات دارد: 
»ويروس کرونا متأسفانه بسياری از کسب و کارهای ما را زمينگير کرده 
و به رکود کشانده است، اما ورزش و فوتبال ما از اين قاعده مستثنا بود و 
درآمدزايی باشگاه ها تحت تأثير بيماری کرونا قرار نگرفت که اين موضوع 
نشان می دهد فوتبال ما تماماً دولتی است و بودجه دولت چه در زمان کرونا 
و چه غيرکرونا تأمين کننده نياز باشگاه هاس��ت. به عنوان مثال در ليگ 
برتر فوتبال تنها دليلی که مديران باشگاه و مربيان اصرار بر عدم برگزاری 
مسابقات داشته و دارند، اين اس��ت که بازيکنان آمادگی الزم را ندارند و 
امکان ابتالی آنها به بيماری وجود دارد. اين در حالی است که در ورزش و به 
ويژه فوتبال کشور هيچ گاه شنيده نشده است که درآمد باشگاه ها به دليل 
بيماری کرونا و تعويق مسابقات و تمرينات تحت تأثير قرار گرفته و بايد با 
رعايت تمامی پروتکل های الزم مسابقات ورزشی برگزار شود. اين موضوع 
نشان می دهد که فوتبال ما تماماً دولتی است و بودجه دولت چه در زمان 
کرونا و چه غيرکرونا تأمين کننده نياز باشگاه ها، به ويژه دو باشگاه استقالل 
و پرسپوليس بوده است و برگزاری يا عدم برگزاری مسابقات هيچ تأثيری در 
درآمدزايی باشگاه ها نداشته است. اين در شرايطی است که بيماری کرونا 
به اقتصاد ورزش در دنيا به ويژه فوتبال لطمات زيادی زده است و باشگاه ها 
اصرار دارند که مسابقات ورزشی تحت شرايط بهداشتی حتماً برگزار شود. 
متأسفانه در فوتبال ما مس��ايل اقتصادی و درآمدزايی به عنوان دغدغه  
مطرح نيست و کرونازدگی ورزش نشان داد که فوتبال ما کامالً دولتی است 

و دغدغه کسب درآمد ندارد که اين موضوع جای بسی تأسف است.«

مهدی حاجی وند

 مشاور سازمان اقتصادی 
فوتبال ايران


