
حاشیه های فصل 
دنيا حيدري
   گزارش

نق�ل و انتقاالت 
فوتب�ال ای�ران 
تمامی ندارد. حتی در روزهایی که کرونا اقتصاد 
فوتبال دنی�ا را زمینگیر ک�رده و رقم قرارداد 
بازیکنان مطرح را تحت تأثیر ق�رار داده، در 
فوتبال ایران عده ای همچنان در پی استفاده 

سوء از هر شرایطی هستند.
اگرچه کرونا نتوانس��ت ورزش را برای همیش��ه 
در دنیا به تعطیلی بکشاند و کشورهای مختلف 
به مرور زمان ب��ا در نظر گرفتن سیاس��ت هایی 
خ��اص و رعایت پروتکل های بهداش��تی کم کم 
رقابت های ورزشی، به خصوص مسابقات فوتبال 
را از س��ر گرفتند، با این حال این ویروس ش��وم 
که همچنان دست از سر دنیا برنداشته، اقتصاد 
بسیاری از رشته های ورزشی، به خصوص فوتبال 
را به چالش کشیده و به مخاطره انداخته است. 
البته این دور از انتظار نبود، تقریباً در بسیاری از 
باشگاه ها یک پنجم درآمد ساالنه آنها از روز بازی 
و حضور تماش��اگران حاصل می شود، اما حضور 
تماشاگران که یکی از بازوهای مالی باشگاه های 
ورزشی به حساب می آید، به ورزشگاه ها ممنوع 
ش��د تا تیم های ورزش��ی، به خص��وص فوتبال 
ضرب��ه ای مهل��ک را تجرب��ه کنند، ب��ه طوری 
که توپچی های لن��دن با ثبت ض��رری به مبلغ 
27میلیون پوند ناچار به اخراج 50 نفر از پرسنل 
باشگاه ش��دند و در صورت ادامه این روند )عدم 
حضور تماشاگران در ورزش��گاه( 144 میلیون 

پوند دیگر ضرر خواهند کرد.
  کاهش ارزش بازیکنان فوتبال دنیا

بارتومئو، رئیس باشگاه بارسلونا نیز گفته بود از 24 
اسفند که برای نخستین بار رقابت های فوتبال لغو 
شد، این باشگاه یک یورو هم به دست نیاورده و با 
گذشت زمان این رقم به 200میلیون یورو)ضرر( 

افزای��ش یافته و بررس��ی و حل مش��کالت مالی 
کاتاالن ها دو، سه سال زمان می برد. سایت FTنیز 
در همین راستا طی گزارشی می نویسد: کرونا باعث 
شده ارزش بازیکنان فوتبال در پنجره نقل و انتقاالت 
به شدت افت کند و چیزی حدود 10 میلیارد یورو 
ارزش بازیکنان در بازار نقل و انتقاالت کاهش یافته 
است. این در حالی است که در فوتبال ایران نه تنها 
حرفی از ضررهای ناشی از کرونا به اقتصاد باشگاه ها 
شنیده نمی شود، بلکه ارزش بازیکنان نیز به شکل 
چشمگیری افزایش یافته است، گویی که فوتبال 

ایران جدا از فوتبال دنیاست!
  دلیل آشفته بازار فوتبال ایران

در مقایس��ه ب��ا ش��رایط به وج��ود آم��ده برای 
باش��گاه های مختلف فوتبال دنی��ا، همانطور که 
کارشناسان نیز پیش از این بارها اذعان داشته اند، 
دولتی بودن دلیل اصلی عدم تأثیر منفی کرونا بر 
اقتصاد باشگاه های ایرانی اس��ت. در کنار دولتی 
بودن باشگاه های فوتبال ایران، وضع قانون های 
جالب توجهی چ��ون منع اس��تفاده از بازیکن و 
مربی خارجی باعث شده اعداد و ارقام مطرح شده 
در فصل نقل و انتقاالت برخ��الف دنیا نجومی و 
غیرقابل هضم باشد، آن هم در شرایطی که قانون 
فوق با وجود ایرادات بسیاری که بر آن وارد است، 
برای کم کردن هزینه ها و مقابل��ه با خروج ارز از 
کشور در شرایط نابسامان اقتصادی کنونی وضع 
شده، اما با نتیجه ای عکس شرایط بغرنجی را ایجاد 

کرده که صدای بسیاری را درآورده است!
  منبع این پرداختی های هنگفت کجاست؟

حدادیان، مالک نساجی با گله از شرایط موجود 
می گوید: »حجم اقتصاد کشور به دالیل مختلف 
هر روز کوچک تر می شود و فشار بیشتری بر مردم 
وارد می کند. طبیعی اس��ت که بودجه  تیم های 
فوتبال هم کوچک تر شود و قرارداد بازیکنان رشد 
چندانی نداشته باشد، اما امسال و در شرایط کرونا 

تیم های خاص ارقامی را به بازیکنان پیش��نهاد 
مي دهند که فرانجومی است و در این میان تنها 
تیم های خصوصی ک��ه منابع مح��دودی دارند 
با مش��کل مواجه می ش��وند. در این شرایط که 
سفره مردم هر روز کوچک تر می شود، منابع این 

پرداخت های نجومی از کجا تأمین می شود؟
  زیر بار ارقام نجومی نمی رویم

سعید آذری، مدیرعامل فوالد هم صراحتاً اعالم 
کرده که زیر بار پرداخت ارق��ام نجومی که این 
روزها از سوی برخی بازیکنان پیشنهاد می شود، 
نمی رود و تا آرام ش��دن جو متشنج فصل نقل و 
انتقاالت و این هیجان��ات کاذب، فوالد قصدی 
برای حضور در بازار نقل و انتقاالت ندارد: »برخی 
مدیران ناخواسته به این بازار کاذب دامن می زند. 
باشگاه هایی که تیم های آکادمی دارند، می توانند 
به قیمت از دس��ت دادن سمت شان کار اصولی 
انجام دهند. شاید فکر می کنند اگر نتیجه نگیرند، 
میزشان را از دست می دهند. من به کار اصولی 
اعتقاد دارم و همیشه سعی کرده ام منطقی خرید 
و فروش کنم. در تیم ما بازیکنان بااستعداد رو به 
پیشرفتی بودند که قرارداد هایی 100 میلیونی 
داش��تند، ولی فوتبال بازی کردند و هیچ  چیز از 
آنهایی که در دیگر باش��گاه ها 2، 3 میلیارد پول 
گرفتند کم نداشتند. به چه دلیل باید برای یک 
بازیکن 2 میلیارد تومانی، 10 میلیارد تومان پول 
بدهم؟ مگر این بازیکن در طول سال چند برابر 
افزایش کیفیت پیدا ک��رده که این همه افزایش 
قیمت داشته اس��ت. وقتی هیچ درآمدی از این 
فوتبال کسب نمي ش��ود، این هزینه سرسام آور 
بازیکنان را چطور باید تأمین کرد؟ تا چه زمانی 

باید دولت جور باشگاه ها را بکشد؟«
  ایستادگی قیمت ها را می شکند 

در واقع همانط��ور که واعظ، مدیرعامل س��ابق 
اس��تقالل می گوید تنها راه مقابله با این بلبشو 

همدل��ی و اتح��اد مدی��ران عامل باش��گاه ها و 
ایس��تادگی آنها مقابل ارقام نجومی پیشنهادي 
است: »به بهترین بازیکن که ملی پوش هم باشد 
نباید بیش��تر از 2 میلیارد داد. نباید زیر بار این 
ارقام رفت. جذب بازیکن و مربی خارجی در این 
مقطع توجیه عقالنی و منطقی ندارد، حتی اگر 
قانون نباش��د. اما نباید این مسئله دستمایه باال 
رفتن غیرمنطقی رقم بازیکنان شود و مقاومت 
باش��گاه ها در خص��وص چنی��ن پیش��نهاداتی 
می تواند به سادگی حباب این قیمت های کذایی 

را بشکند.«
  متشنج کردن جو

برخی مدیران اما گوی��ا کمترین اهمیتی به این 
مس��ائل نمی دهند و در روزهایی که چند برابر 
شدن غیرمنطقی ارقام پیشنهادی بازیکنان لیگ 
برتر اعتراض  بس��یاری را در پی داشته، با وجود 
آنکه در ظاهر همسو با منتقدان هستند در عمل 
به گونه ای دیگر رفتار مي کنند و دستی بر آتش 
متش��نج کردن جو بازار نقل و انتق��االت دارند. 
اف��رادی چون س��عادتمند، مدیرعامل باش��گاه 
اس��تقالل که اگرچه گله مند بود ک��ه بازیکنان 
خواس��تار ارقامی چ��ون 10، 12 و 15 میلیارد 
توماني بودند و او از این پیشنهادات شاکی بود، 
اما در مقابل هواداران استقالل صراحتاً می گوید 
که اگر علی کریمی حاضر به ادامه حضورش در 
استقالل باشد باالترین رقم قرارداد فوتبال ایران 
را به او می دهد. ادعایی که نه فقط نشان می دهد 
چه کسانی در آتش این آشفته بازار می دمند که 
ثابت می کن��د حیف و میل بیت الم��ال و هزینه 
کردن برای مدی��ران بی کفایت فوتبال کمترین 
اهمیتی ندارد که در این شرایط اقتصادی برای 
جلب توجه و دیده ش��دن به جی��ب مردمی که 
سفرها ی ش��ان روز به روز کوچک تر می ش��ود 

این گونه بی محابا یورش می برند.
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فريدون حسن

حامد قهرماني

خبرهايخوببراياستقالليها
باورميکنيد؟

اینها هواداران نگران استقالل هستند. هواداراني که امید داشتند با فتح جام 
حذفي بعد از چند سال جشن برپا کنند، اما نشد. استقالل درگیر یک جنگ 
خودساخته شد که تبعات فراوان آن حاال حتي کار را به جایي رسانده که به 
آینده نیز نمي توان چندان امیدوار بود. دیروز حدود 200 هوادار استقالل 
مقابل باش��گاه محبوب خود تجمع کردند و نس��بت به عملکرد مدیران 
انتقاد داشتند. آنها به شعار دادن علیه وزیر ورزش پرداختند و از اسماعیل 
خلیل زاده نیز انتقاد کردند. البته شعار حمایتی نیز از سوی استقاللی ها داده 
شد و استراماچونی مورد تشویق و حمایت آبی ها قرار گرفت. آنها شعار دادند 
که باید استراماچونی به تیم استقالل بازگردد. اوضاع و احوال در استقالل 
بحراني است، هرچند که مدیران باشگاه خبر مي دهند که طي امروز و فردا 

خبرهاي خوبي در راه است، اما آیا مي توان باور کرد؟

قهرمانانهمتمؤمنانهشانرانشاندهند

موفقيتتکواندو،نمرهقبولیبرایمدیریتانقالبی
رئیس فدراسیون       خبر
تکواندو کس��ب 
عنوان بهترین فدراسیون دنیا از سوی فدراسیون 
جهانی این رش��ته را حاصل همت خانواده بزرگ 
تکواندو خواند. سیدمحمد پوالدگر در گفت وگو با 
تس��نیم با تأکید بر مدیریت انقالبی گفت: »این 
افتخاری است که برای مدیریت ورزش در دوران 
بعد از انقالب رقم خورد و این نکته بس��یار مهمی 
است. خیلي ها به دنبال زیر سؤال بردن مدیریت 
انقالبی هستند و این افتخارات نمره قبولی برای 

مدیریت انقالبی است. ضمن اینکه این موفقیت و 
افتخار ثمره تالش و همت ش��بانه روزی خانواده 
بزرگ تکواندو است. همصدایی و همراهی خانواده 
تکواندو در کل کشور نقش بسزایی در این راه داشته 
است.  فدراسیون جهانی در موضوعات و حوزه های 
مختلف فعالیت های ما در 40 سال گذشته را ارزیابی 
کرد. یکی از بحث ها و دالیل این انتخاب مربوط به 
دوران کرونا بود. در گفت وگو با رئیس فدراسیون 
جهانی عنوان کردم که شعار ما در دوران کرونا این 

است که تکواندو تعطیل نخواهد بود.«

تمرین��ات تیم های مل��ی تکواندو و 
شيوا نوروزی
     بازتاب

پاراتکواندو کشورمان از سرگرفته شد. 
سرانجام روز گذشته مردان هوگوپوش 
پس از ش��ش ماه دوری از ش��یاپ چانگ با رعایت مقررات بهداشتی 
تمرینات خود را آغاز کردند. قرار است تمرینات تیم بانوان نیز از ابتدای 
مهرماه شروع شود.  آخرین اردوی ملی پوشان اسفندماه سال گذشته 
برگزار شد و پس از همه گیری ویروس کرونا، تکواندوکاران نیز به قرنطینه 
رفتند. البته مسئوالن فدراسیون از مدت ها قبل برای گرفتن مجوز شروع 
تمرینات تالش خود را آغاز کرده بود، اما تشدید اوضاع و موج دوم کرونا 
در کشور موجب شد رزمی کاران با تأخیر زیاد مجوزهای الزم را بگیرند. 
نهایتاً استارت تمرینات تکواندوکاران و پاراتکواندوکاران دیروز زده شد. 
آرمین هادی پور و میرهاشم حس��ینی )المپیکی های ایران(، مهدی 
پوررهنما و اصغر عزیزی )پارالمپیکی های کشورمان( و سجاد مردانی و 
امیرمحمد بخشی شش ملی پوش حاضر در اردو هستند.  مسئوالن 
فدراس��یون تالش می کنند با اجرای مقررات بهداش��تی، س��المت 

تکواندوکاران  به خطر نیفتد. آرش فرهادیان، مدیر سازمان تیم های ملی 
در گفت وگو با میزان به این موضوع اشاره کرد: »پیش از شروع تمرینات 
از ورزشکاران و کادرفنی تست کرونا گرفته می شود.  همچنین مقرر شد 
غذای بازیکنان با شرایط خاص بهداشتی تهیه شود و تمام وسایل تمرین 
را ضدعفونی خواهیم کرد و با رعایت کامل اصول بهداشتی تمرینات را 
شروع می کنیم. با توجه به شرایط کرونا و اینکه فعاًل برنامه خاصی تا 
ش��روع المپیک و پارالمپیک نداریم، بچه ها نباید دچار خس��تگی و 
فرسودگی شوند. طبق برنامه کادرفنی قرار است فعالً اردوها به صورت 
مقطعی برگزار شود، اما اگر برنامه های آتی به صورت رسمی اعالم شود، 
روند اردوها تغییر خواهد کرد.«  با توجه به شرایط خاصی که کرونا برای 
همه ایجاد کرده باید زمانی که اردو تمام می شود و بچه ها می خواهند 
پس از چند روز استراحت به اردو برگردند، تمام اصول بهداشتی را مجدداً 
رعایت کنیم تا خدای ناکرده کسی که ناقل بیماری است،  وارد اردو نشود. 
در مجموع شرایط خاص و دش��واری برای تمام رشته های ورزشی به 

وجود آمده که باید با برنامه ریزی از پس این روزها برآییم.«

پایان دوری هوگوپوشان از اردوها
تکواندوکاران

بهشياپچانگبازگشتند

فعالیت مدال آوران 
اشرف رامين

    چهره
در ام��ور خیریه و 
از  دس����تگیری 
هموطنان نیازمند، بخشی از مسئولیت اجتماعی 
ورزشکاران محسوب می شود. در ماه های اخیر که 

اردوها و رقابت های ورزشی تعطیل بوده، بسیاری 
از قهرمانان و ورزشکاران کشورمان با پیوستن به 
پویش »همت پهلوانانه و کمک مؤمنانه« در جهت 
یاری به هموطنان قدم برداشته اند. آنها با الگو قرار 
دادن پهلوانانی چون تختی تالش می کنند منش 
و روحیه پهلوانی خود را ثابت کنند. حضور چهره ها 
و مدال آوران عرصه ورزش در پویش های مردمی 
سایر اقشار، به ویژه جوانان را به کمک به نیازمندان 
ترغیب می کند. س��یدایوب موسوی، ملی پوش 
وزنه برداری یکی از مدال آورانی است که می کوشد 
سایر ورزشکاران را نیز به پیوستن به این پویش 
تشویق کند. موسوی که مدال برنز جهانی را در 
کارنام��ه دارد، در گفت وگو با ف��ارس به حضور 
جامعه وزنه برداری در پویش کمک مؤمنانه اشاره 
مي کن��د: »ای��ن پویش ب��رای کمک ب��ه افراد 
بی بضاعت طراحی شده و هر فردی که این برنامه 
را اس��تارت زده و بانی ش��ده، کار خیلی خوب و 
بسیار قشنگی انجام داده است. قهرمانان حاال باید 
با کمک های مؤمنانه، همت پهلوانانه خود را نشان 
دهند. از تمامی مردم کش��ورم نیز تقاضا دارم با 
کمک های مالی حتی اندک خود، دس��ت افراد 

توقف ایتالیا در گام اول لیگ ملت هاي اروپاکم درآمد جامعه  را بگیرند.«
اللههاينارنجيبابردشروعکردند

در ادامه رقابت هاي لیگ ملت هاي اروپا، جمعه شب دو بازي مهم در گروه 
یک رقابت هاي لیگ A برگزار شد. در این گروه دو تیم مدعي ایتالیا و هلند در 
کنار بوسني و لهستان حضور دارند. گروهي که به نظر مي رسید براي دو تیم 
قدرتمند قاره سبز چندان دشوار نباشد، اما نتایج رقم خورده در اولین شب 
بازي هاي این گروه نشان داد که هم هلند و هم ایتالیا کار بسیار سختي براي 
صعود در پیش دارند. ایتالیا در حالي میزبان بوسني بود که الجوردي پوشان 
تصور یک پیروزي ساده را داشتند، اما وقتي ادین ژکو در دقیقه 58 بوسني را 
جلو انداخت، تازه متوجه شدند که دست کم گرفتن حریف، یعني شکست 
حتي در زمین خودي، اما دقیقه 68 سنسي بازي را به تساوي کشاند و باقي 
ماندن همین نتیجه تا پایان 90 دقیقه کافي بود تا حداقل ایتالیاي مدعي 
در زمین خود بازنده نباشد. هلند اما بعد از مدت ها ناکامي و دوري از شرایط 
آرماني دوباره راه اوج گیري را در پیش گرفته است. هرچند در طول بازي 
نسبت به حریف سرسخت خود لهستان برتر بود، اما نتوانست آنچنان که 
باید و شاید برتري خود را به مهمانش دیکته کند و در نهایت با تک گل دقیقه 

61 استیون برخواین موفق به کسب سه امتیاز این دیدار شد. 

سعيد احمديان

»استراگيت«برايفراموشي»ویلموتسگيت«
ظاهراً بازي آقایان براي به حاش��یه کش��اندن و کمرنگ کردن تبعات 
»ویلموس گیت« به نتیجه رسیده است. سروصداي کذایي به راه افتاده 
در جریان باشگاه استقالل با هنرمندي سعادتمند، مدیرعامل این باشگاه 
حاال کار را به جایي رسانده که دیگر کمتر مي توان ردي از پیگیري پرونده 

مارک ویلموتس در رسانه ها یافت.
آنچه امروز دیده مي ش��ود فقط و فقط حاش��یه هاي اس��تقالل است. 
س��عادتمند هم هر روز با صحبت هاي خود آتش این حاشیه را بیشتر 
مي کند تا آقایان متهم در پرونده مارک ویلموت��س با خیال راحت در 
سایه قرار بگیرند و با خاطري آسوده سخنوري کنند که »امروز وقت آن 
نیست که به دنبال مقصر و متهم بگردیم«. بازي خوب جواب داد؛ وزیر 
و فدراسیون فوتبال)که هنوز هم مي توان ردپاي تصمیم گیري هاي تاج 
را در آن به وضوح دید(، خوب فهمیده اند که باید کجا را شلوغ کنند تا 
نتیجه بگیرند. چه جایي بهتر از استقالل و پرسپولیس، با میلیون ها هوادار 
متعصب. در این میان پرسپولیس قهرمان شده بود و کاري نمي شد در 
خصوص آن انجام داد، اما استقالل آبستن حوادثي بود که ناخودآگاه آنها 

را به مرادشان مي رساند و شد آنچه امروز شاهد آن هستیم.
استقالل به هم ریخت، س��روصدا ها باال گرفت و همه چیز طي دو هفته 
گذشته تحت تأثیر حاشیه هاي آبي هاي پایتخت قرار گرفت. خوب دقت 
کنید؛ تمام این اتفاقات درست بعد از حضور وزیر ورزش و مهدي تاج در 
مجلس رخ داد، روزي که آنها عرق ریزان هیچ پاسخي در قبال افتضاحي 
که در پرونده ویلموتس به بار آورده بودند، نداشتند. سعادتمند به ایتالیا 
مي رود، اما علي نژاد معاون وزیر ورزش مي گوید بدون هماهنگي وزارت 
بوده است. اولین س��ؤال اینجا مطرح مي ش��ود که چگونه مدیرعامل 
باشگاهي که به صورت مستقیم زیر نظر وزارت ورزش است، راهي سفر 

خارجي مي شود و مسئوالن باالدستي از آن بي خبرند؟
سؤال دوم زماني مطرح مي شود که سعادتمند برخالف آنچه قباًل گفته، 
اعالم مي کند که نه براي گرفتن تخفیف، بلکه براي مذاکره با استراماچوني 
به ایتالیا رفته است، حال این سؤال پیش مي آید که مدیرعامل استقالل آیا 

از قانون منع به کارگیري بازیکن و مربي خارجي بي اطالع بوده است؟ 
به طور حتم پاسخ منفي است، بهانه هایي نظیر باقیمانده قرارداد فصل 
قبل اس��تراماچوني هم فقط براي فریب افکار عمومي است، واال همه 
خوب مي دانند که قرارداد فصل قبل فسخ شده است. پس مشخص است 
که سعادتمند در حالي که استقالل با هدایت فرهاد مجیدي روند رو به 
رشدي را در پیش گرفته بود با یک هدف مشخص و با اطالع وزارت ورزش 
راهي ایتالیا ش��د و در ادامه با صحبت هایي که به برهم خوردن آرامش 
استقالل و کادر فني این تیم منجر مي شود و در نهایت نیز به شکست تیم 
مي انجامد، پازل وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال براي منحرف کردن 

اذهان عمومي از پرونده ویلموتس را تکمیل مي کند.
فراموش نکنیم که تمامي این اتفاقات طي روزهای��ي رخ داده که بعد از 
جلس��ه اول مجلس با متهمان پرونده سرمربي س��ابق تیم ملي همه در 
انتظار اعالم نظر مجلس در خصوص  این متخلفان و ارجاع پرونده به قوه 
قضائیه براي برخورد با آنها هستند، اما جو به هم ریخته همه نگاه ها را به 
سمت اس��تقالل برمي گرداند. جالب آنکه این بازي با به میان آوردن نام 
استراماچوني و عقد قرارداد با او همچنان ادامه دارد. قراردادي به مبلغ یک 

میلیون و 800 هزار یورو، معادل 50 میلیارد تومان براي یک فصل!
قراردادي که از همین حاال مي توان عواقب آن را به وضوح دید. قراردادي 
خالف قانون منع به کارگیري مربي خارجي با هماهنگي وزارت ورزش و 
فدراسیون فوتبال. قراردادي که مثل همیشه در ابتدا به گفته مدیران فاسد 
فوتبال ایران خوب بسته شده، یک بازي کثیف براي فراري دادن متهمان 
ویلموتس گیت و شاید یک پرونده جدید براي آبروریزي بیشتر از ایران در 
مجامع بین المللي این بار به نام »استرا گیت«. پس فراموش نکنیم که پول 
این قرارداد غیرقانوني قرار است از جیب مردم و بیت المال تأمین شود و 
وزارت ورزش با علم به این موضوع تاکنون در این خصوص سکوت اختیار 
کرده، در حالي که خودشان مي گویند در جریان سفر مدیرعامل استقالل به 
ایتالیا نبوده اند که اگر اینچنین باشد حتي این سفر هم غیرقانوني بوده است. 
سفر غیرقانوني براي قراردادي غیرقانوني با هدف فریب افکار عمومي و برهم 

زدن تمرکز آنهایي که باید با خاطیان پرونده ویلموتس برخورد کنند.

حاشیه اي بر ماندن مسي در بارسا
پادشاهدرقفس!

ناراحت و عصبانی اس��ت، اما وقتی راه خروجش از بارس��ا بسته است و 
بارتومئو غرامت 700 میلیون یورویی جلوی پایش گذاشته، چاره ای جز 
ماندن ندارد، آن هم با دلخوری و دلی که به ماندن در بارسا رضایت ندارد. 
این حکایت مسی و بارساست، آن هم 10 روز پس از فکس نامه جدایی 
به باشگاه تا پرونده 16 ساله حضورش در نیوکمپ را ببندد، تصمیمی 

شوکه کننده که حتی اخبار مربوط به کرونا را هم به حاشیه راند. 
  ترمز 700 میلیون یورویی

پنجم شهریور بود که بخش اداری باش��گاه بارسا یکی از جنجالی ترین 
فکس های تاریخ این باشگاه را دریافت کرد. فکس از طرف مسی بود و 
ستاره آرژانتینی در آن به صورت رسمی عنوان کرده بود که می خواهد از 
بارسا جدا شود و به دنبال باشگاه جدیدی است. درخواستی که خیلی ها 
را شوکه کرد. بارسا بدون مسی و مس��ی بدون بارسا، دوگانه ای بود که 
کمتر هوادار فوتبالی در دنیا می توانست آن را تصور کند، بارسا با مسی 
شناخته  می شد و مسی با بارسا. اختالف شدید مسی با بارتومئو، رئیس 
بارسا اما سبب شده بود نیوکمپ دیگر جایی برای ماندن معروف ترین 

شماره 10 جهان نباشد.
از سیتی و شکل گرفتن دوباره زوج مس��ی و پپ، به عنوان جدی ترین 
تیم هایی که کینگ لئو را می خواس��تند، نام برده  می شد. با وجود این 
معادالت جدایی مسی اما در ادامه پیچیده شد. او تصور می کرد با توجه 
به بندی که در قراردادش وجود دارد، می تواند بدون پرداخت حتی یک 
یورو غرامت بارسا را ترک کند و به تیم جدیدی برود. مسئوالن بارسا اما 
معتقد بودند مسی تا تیرماه می توانست از آن بند استفاده کند و االن در 
شهریورماه دیگر آن بند کارایی ندارد و اگر او بخواهد به باشگاه جدیدی 
برود باید 700 میلیون یورو پرداخت کند، ی��ک رقم نجومی که کمتر 
باشگاهی در دنیا حتی می توانست به پرداخت آن به بارسا برای جذب 
مسی فکر کند. سفر آخر هفته گذشته پدر مسی به بارسلونا و دیدار با 
مدیران این باشگاه هم نتوانست اختالف درباره جدایی مسی را حل کند 

تا کاپیتان ناراضی بارسا تصمیم جدیدی بگیرد.
جمعه سرانجام مسی اعالم کرد که تصمیم گرفته است تا سال پایانی 
قراردادش را در بارسا بماند و تابستان آینده این تیم را به عنوان بازیکن 
آزاد ترک کند. ماندن مس��ی بهترین خبر ممکن برای هواداران آبی و 

اناری ها بود که گویا با جدایی مسی، قلب تیم شان از کار می افتاد.
  من و بارسا در دادگاه، هرگز

مس��ی در اولین واکنش به ماندن در بارس��ا در حالی ک��ه همچنان در 
تعطیالت بسر می برد، روبه روی خبرنگار سایت گل نشست و از دالیلش 
برای ماندن در بارس��ا صحبت کرد: »برای جدایی از بارس��ا راه دیگری 
وجود داشت و آن دادرسی بود. من هرگز علیه بارسا به دادگاه نخواهم 
رفت، زیرا این باشگاهی است که من عاشق آن هستم. از زمان ورودم به 
من همه چیز داد، این باش��گاه زندگی من است و من زندگی خود را در 
اینجا ساخته ام. بارسا همه چیز را به من داد و من همه چیز را به آن دادم. 

می دانم که هرگز فکرم این نبود که بارسا را   به دادگاه ببرم.«
در البه الی صحبت های مسی می توان  نارضایی از ماندن در بارسا را دید: 
»من در تصمیم گیری نهایی مشکل داشتم. البته هیچ ارتباطی با شکست 
مقابل بایرن مونیخ نداش��ت. همیش��ه گفته ام که می خواهم با این تیم 
ادامه دهم و کارم را در اینجا به پایان برسانم و اینکه می خواستم در یک 
پروژه برنده حضور داشته باشم و به همراه باشگاه عناوین زیادی کسب 
کنم تا همچنان افسانه بارسلونا را گسترش دهم. حقیقت این است که 
مدت هاست هیچ پروژه ویژه ای وجود نداشته است. هرچه پیش می رویم 
حقه بازی آنها نیز بیشتر می ش��ود و نقاط ضعف را می پوشاند. مدیریت 
باشگاه به رهبری بارتومئو یک فاجعه است.« با این حال او تأکید کرد که 
تمام توانش را برای موفقیت بارسا خواهد گذاشت: »با تمام توانم تالش 

خواهم کرد. عشق من نسبت به بارسلونا هرگز تغییر نمی کند.«
   امید به رفتن بارتومئو

پس از قطعی ش��دن ماندن مسی، مسئوالن بارس��ا از جمله بارتومئو که 
شدیدترین انتقادها به او از سوی کاپیتان بارسا صورت گرفته، واکنشی نشان 
نداده اند. هرچند با علنی شدن اختالفات ستاره بارسا و مدیرعامل این تیم 
به نظر می رسد که این اختالفات در فصل 2021-2020 می تواند بارسا را 
دچار چالش های فراوانی کند. با این حال هفت ماه به پایان دوران ریاست 
بارتومئو در بارسا باقی مانده و انتخابات ریاست باشگاه بارسا ماه مارس 2021 
برگزار می شود. انتخاباتی که هواداران آبی و اناری امیدوارند شخصی غیر از 
بارتومئو انتخاب شود تا یکی از موانع اصلی ماندن مسی در نیوکمپ از جلو 

راه برداشته شود و شماره 10 همچنان در بارسا ادامه دهد.

گرادادنبهفيفا
تأثيریدرپروندهویلموتسندارد

مجلس شورای اسالمی به وظیفه قانونی خود 
در دفاع از حقوق مردم و ش��فافیت چرایی 
انعقاد قرارداد ویلموتس عمل خواهد کرد. 
مجلس به هیچ عنوان قصد دخالت در حوزه 
فدراسیون فوتبال را ندارد، اما شأن مجلس 
دفاع از حقوق م��ردم و نظارت ب��ر اجرای 
قوانین است و فیفا که به دلیل بررسی پرونده 
ویلموتس در مجل��س و قوه قضائیه مدعی 
دخالت های نهادهای غیرفوتبالی است باید 
به قوانین داخلی کشور ما احترام بگذارد. ورود مجلس به پرونده ویلموتس به 
دلیل فساد کامالً مشهود است. به هیچ عنوان مجلس شورای اسالمی قصد 
دخالت به حوزه فدراسیون فوتبال را ندارد، اما شأن مجلس دفاع از حقوق 
مردم و نظارت بر اجرای قوانین است. ورود مجلس مبنی بر این است که در 
حوزه قرارداد با مربیان خارجی آیا قوانین نظام جمهوری اسالمی رعایت شده 
است یا خیر. خود فیفا هم مدعي است که ما به قوانین داخلی کشورها احترام 
می گذاریم، حال ما قصد داریم بررسی کنیم که آیا بر اساس قوانین موجود 
در قرارداد آقای ویلموتس تخلفی صورت گرفته یا خیر. افرادی که تالش 
می کنند با پروپاگاندای سیاسی و گرا دادن به فیفا یا دستگاه های مربوطه که 
فکر می کنند دارای نفوذ هستند، مسیر پرونده را تغییر دهند تا مسئوالن و 
دغدغه مندان را به خصوص در مجلس در حوزه مبارزه با فساد منصرف کنند، 
بدانند که گرای غلطی می دهند. یقیناً مجلس شورای اسالمی به وظیفه 
قانونی خود در دفاع از حقوق مردم و شفافیت چرایی انعقاد چنین قراردادی 
عمل خواهد کرد و به فیفا و دستگاه های ذی ربط هم توصیه می کنیم خارج 
از عرف بین الملل و قواعد حاکم بر روابط بین الملل برخالف اصل احترام به 
قوانین داخلی کشورها عمل نکند. بهتر اس��ت فیفا خود را در برابر قوانین 
بین المللی که تصریح دارد فرهنگ ها و هویت ه��ای ملی و قوانین داخلی 
کشورها مورد احترام تمام سازمان ها و دستگاه هاست قرار ندهد. ما قطعاً این 

موضوع را از مسیر قانونی خودش پیگیری خواهیم کرد. 

احمد راستينه هفشجانی
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