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نوبت اول

س��رانجام پس از 
حامد قهرماني

    خبر
کش و قوس هاي 
فراوان قرار است 
امروز نمايندگان باشگاه هاي ليگ برتر کشتي دور 
هم جمع شوند تا درباره زمان و مکان رقابت هاي 
ليگ کشتي تصميم گيري کنند. ليگ برتر کشتي 
بنا به دليل شيوع بيماري کرونا و رقابت نزديک در 
اين رشته تاکنون مجوز برگزاري نگرفته بود، اما 
اعتراض هاي گسترده کشتي گيران و فشارهاي 
اقتصادي روي آنها به سبب عقب افتادن هاي مکرر 
ليگ کشتي سرانجام مسئوالن را بر آن داشت تا با 
تعريف دس��تورالعمل بهداش��تي براي برگزاري 
مس��ابقات، مجوز برپايي رقابت ها را صادر کنند. 
برگزاری رقابت ها در ته��ران و به صورت متمرکز 
قطعی به نظر مي رسد و بايد ديد در اين نشست ها، 
نمايندگان باشگاه ها و مسئوالن فدراسيون به چه 
نتيجه مشترکی برای تعيين مکان و زمان دقيق 
ليگ می رس��ند.اما از س��وي وزارت بهداش��ت 
دستورالعمل بهداشتي مقابله با کرونا در هفت بند 
به منظور برگزاری رقابت های ليگ کشتی )آزاد و 
فرنگی( به صورت متمرکز طی دو هفته در استان 
تهران با رعايت کامل دستورالعمل های بهداشتی 

به شرح زير به وزارت ورزش ابالغ شد:
1- قبل از حضور ورزشکاران در سالن، به منظور 
تمرين و مسابقه تست پی سی آر انجام و در صورت 

منفی بودن اجازه شرکت خواهند داشت.
2- برگ��زاری تمرين و مس��ابقه ب��دون حضور 

تماشاچی مجاز است.
3- در طول برگزاری و انجام تمرينات، قرنطينه 
کامل همه افراد درگير اعم از ورزشکار و غيرورزشکار 

حداقل به مدت شش روز اعمال می شود.
4- اعمال نظارت بر قرنطينه بر عهده فدراسيون کشتی 
و باشگاه هاست و نظارت عالی با همکاری دانشگاه های 

علوم پزشکی مستقر در تهران صورت می گيرد.
5- در صورت ارائه تمرينات و مس��ابقات بيش از 
شش روز و ضرورت برگشت و مراجعه به خانواده 
خود، در صورت اعزام برای تمرين و مسابقه تست 

پی سی آر با نتيجه منفی و قرنطينه الزامی است.
6- همه موارد فوق ش��امل تمامی افراد از جمله 
داوران، مربيان، سرپرس��تان و نيروهای خدماتی 
است که در اردوی تمرينات و زمان مسابقات در 
سالن های برگزاری مسابقه حضور خواهند داشت.

7- برگزاری تمرينات و مسابقات به صورت متمرکز 
در استان تهران خواهد بود.

ب�ا درخواس�ت 
سعيد احمديان

   گزارش
مجلس، نهادهای 
امنیت�ی ب�رای 
شناسایی کسانی که با ارسال اطالعات غلط به 
فیفا، فوتبال کشورمان را در خطر تعلیق قرار 
داده اند، به پرونده ویلموتس ورود پیدا کرده اند.
شاخک های نهادهای نظارتی گويا اين بار ديگر تيز 
ش��ده و آنها پای کار پرونده ويلموت��س آمده اند تا 
مقابل فساد در فوتبال قدعلم کنند و نگذارند بيش از 
اين به بيت المال دست درازی شود. خط دهی تاج و 
دوستان به فيفا برای تعليق هم سبب نشده مجلس 
و سازمان بازرسی کنار بکش��ند و وعده می دهند 
که می خواهند تا آخر خطر بروند و هر مديری که 
ردپايش در ويلموتس گيت ديده شود، بايد پای ميز 
محاکمه بيايد. با اين حال ترکمانچای ويلموتس، بار 
ديگر پرونده ستون پنجم و داخلی هايی را که به فيفا 
خط می دهند روی ميز آورده است. مديرانی که هر 
وقت منافع ش��ان را در فوتبال در خطر می بينند و 
پرونده های تخلف شان رو می شود، ابايی ندارند که 
نامه ای به فيفا بنويسند و با دادن اطالعات غلط کاری 
کنند که منفعت شخصی شان محفوظ بماند و منافع 
ملی به خطر بيفتد. البته اين جريان برای امروز نيست 
و سال هاست که فوتبال کشور گرفتار مديرانی است 
که راپورت های شان به فيفا برای تعليق فوتبال زبانزد 
عام و خاص است. حاال اما پرونده ويلموتس بهانه ای 
شده تا مجلس و قوه قضائيه تالش کنند که ريشه اين 
جريان را بزنند تا ديگر مديری به خودش اجازه ندهد 
زمانی که اهداف نامشروع و غيرقانونی اش تهديد شد 
با چماق تعليق به دنبال گروکشی باشد و منافع ملی 

را ناديده بگيرد.
  ستون پنجم فوتبال 

هفته هاست که پای تاج  و ساير مديران فدراسيون 
فوتبال به عنوان متهم��ان اصلی ويلموتس گيت 
گير اس��ت. البته قابل پيش بينی ب��ود که چماق 
تعليق بار ديگر بر س��ر فوتبال کش��ورمان آشکار 
شود، همان حربه قديمی که هر وقت کم می آورند، 
پای فدراسيون جهانی فوتبال را پيش می کشند. 
صحبت های يکی از مقام های سازمان ليگ فوتبال 
پس از خط و نش��ان مجلس و ق��وه قضائيه برای 

متهمان ويلموتس نشان از آغاز جوسازی حاميان 
تاج برای باال بردن هزينه برای فوتبال دارد. برگه های 
احضار تاج و ساير متهمان به دادسرا و مجلس سبب 
شد تالش ها برای سنگ  اندازي مقابل قوه قضائيه و 
نمايندگان آغاز شود، طوری که تاج و ساير متهمان 
با راپورت دادن به فيفا و مطرح کردن بازداش��ت 
احتمالی شان به دليل فساد در پرونده ويلموتس 
سعی کردند فوتبال را به پرتگاه ببرند تا خودشان 

در امان بمانند. 
آن س��و هم حاميان تاج و کس��انی که در روزهای 
حضور اين مدير در فدراس��يون، ن��ان و نمک تاج 
را خ��ورده بودن��د در رس��انه ها ب��رای حمايت از 
دوستان ش��ان که امروز متهم به فساد و ريخت و 
پاش بيت المال هستند، سعی کردند سنگ تمام 
بگذارند و با ش��انتاژ خبری، جريان ها را از پرونده 
ويلموت��س و غرامت 160 ميلي��ارد تومانی غافل 
کنند. حجت االس��الم عليپور، مدي��ر صيانت از 

اخالق حرفه ای س��ازمان ليگ فوتبال يکی از اين 
مديران بود که پا پيش گذاشت و فيفاهراسی را با 
توجه به اطالعات و کدهايی که تاج و ساير مديران 
متهم ويلموتس گيت به فدراسيون جهانی فوتبال 

فرستاده اند، کليد زد.
او پس از مطالبه برخورد با خاطيان پرونده ويلموتس 
در مصاحبه ای در راستای سياست چماق فدراسيون 
ايران گفته بود: »چون برنامه ها و اظهارات مسئوالن 
ورزشی و غيرورزشی ما توسط فيفا رصد می شود 
بايد مراقب باش��يم. طی روزهای گذشته از فيفا 
تماس گرفته شده و پرسيده اند به چه دليل يکی 
از مسئوالن غيرفوتبالی شما گفته است که اعضای 
هيئت رئيسه فدراسيون بايد ممنوع الخروج شوند و 

اموال شان توقيف شود.«
  تهدید به تعلیق با اطالعات غلط

همانطور که قابل پيش بينی بود با توجه به جوسازی 
حاميان متهم��ان ويلموتس در داخل کش��ور و 

اطالعات غلطی که از سوی تاج و ساير مديران متهم 
به فيفا مخابره شده بود، اوايل شهريور فيفا در نامه ای 
کتبی فوتبال کشورمان را تهديد به تعليق کرد. در 
اين نامه ب��ا توجه به خبر احضار هش��ت متهم در 
پرونده ويلموتس به دادسرا اشاره شده که »از طريق 
منابع مختلف قابل اعتماد از جمله رسانه هايی که 
سخنان مقام های مسئول را نقل کرده اند، متوجه 
ش��ده ايم که چند تن از اعضای ارشد فدراسيون 
فوتبال ايران از سوی س��ازمان بازرسی کل کشور 
متهم به »اهمال در انجام وظيفه« ش��ده اند.« در 
پايان اين نامه هم فوتبال کشورمان تهديد به تعليق 
شده بود: »اعضای فيفا بايد مسايل و مشکالت شان 
را به شکل مستقل حل کنند و نبايد تحت تأثير فرد 
سومی باشند. هرگونه تخلف از اين بند می تواند به 
اعمال جريمه از س��وی فيفا منجر شود، از جمله 

تعليق فدراسيون عضو.«
با اين حال اين نامه با واکنش نمايندگان مجلس 
روبه رو شد و آنها اعالم کردند که اين احضارها در 
راستای مقابله با فساد و مسائل غيرفوتبالی بوده، 
اتفاقی که در س��ال های اخير در خود فيفا هم رخ 
داده و نهادهای خارج از فوتبال مانند پليس نيز به 
برخورد با مديرانی که به فساد متهم بوده اند، اقدام 
کرده اند. مجلسی ها معتقدند اين نامه فيفا به دليل 

اطالعات غلط برخی از داخل به فيفاست.
  خط دهندگان به فیفا شناسایی می شوند

ديروز هم احسان قاضی زاده هاشمی از ورود نهادهای 
امنيتی برای برخورد با کسانی خبر داد که از داخل 
اطالعات غلط به فيفا داده اند. قاضی زاده هاشمی در 
شبکه خبر در اين باره گفت: »متأسفانه يک نامه ای 
از فيفا و AFC برای ما ارسال و فدراسيون فوتبال به 
تعليق تهديد شد. البته يک بار قبل از جام ملت های 
آس��يا در امارات به صورت شفاهی به تعليق تهديد 
شديم که اين بار به صورت کتبی بود. البته ما برای 
حل اين موضوع از دستگاه نظارتی و امنيتی دعوت 
می کنيم، چراکه در رأس آن نامه ذکر شده است که 
بايد براساس کدگذاری و بنا بر منابع مطمئن داخلی، 
اين منابعی را که آدرس های غلط داده اند کش��ف 
کنيم، زيرا اين پرونده قضايی، راجع به مسائل مالی 

غيرفوتبالی پرونده ويلموتس بوده است.«
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دنيا حيدري

جدایی روح تیم برانکو از کالبد پرسپولیس
شاکله پرسپوليس تغييری اساسی کرده و رنسانس در اين تيم را می توان 
به وضوح در عکس منتشر شده از تمرين سرخپوشان  در دوحه قطر ديد. 
پرسپوليس يحيی با 9 غايب نسبت به آخرين حضورش در ليگ قهرمانان 
خود را مهي��ای ادامه اين رقابت ها می کند. بيرانوند، اس��توکس، عليپور، 
اوساگونا و ترابی بازيکنانی هستند که در پايان فصل از جمع سرخپوشان 
جدا شدند و نادری، ربيع خواه، شيری و انصاری هم در اردو حضور ندارند 
تا تعداد شاگردان برانکو در تيم يحيی به اندازه انگشتان يک دست برسد. 

تغييری اساسی که از رنسانسی عظيم در پرسپوليس خبر می دهد.

 تالش برای بازگشت استراماچوني 
وطن فروشی است

امروز، جلسه تصمیم گیري در خصوص آغاز لیگ برتر کشتي
7 شرط مهم بهداشتي براي گوش شکسته ها

ظاه�راً مدیران 
فريدون حسن

      چهره
باشگاه استقالل 
خ���ود را ب�ه 
بي خیالي زده اند و و توقع دارند تمام ارکان کشور 
ه�م در ای�ن بي خیالي با آنها ش�ریک باش�ند. 
مديران اس��تقالل که بعد از ع��دم نتيجه گيري و 
شکست در ليگ برتر و جام حذفي بازي بازگرداندن 
اس��تراماچوني را به راه انداختند تا با اين ترفند دل 
هواداران اس��تقالل را ب��ا خود هم��راه کنند، طي 
هفته هاي گذشته از هيچ کاري براي دور زدن قانون 
منع جذب مربي و بازيکن خارجي دريغ نکردند. آنها 
اواخر هفته گذشته با نامه نگاري به قوه قضائيه سعي 
کردند پاي رئيس اين قوه و دادستان کل کشور را هم 
به موضوع باز کنند ک��ه البته چندان موفق نبودند، 
اما گويا کوتاه بيا نيستند و مي خواهند هر طور شده 
خواسته ناحق و غيرقانوني خود را اجرا کنند. در اين 
راس��تا اس��ماعيل خليل زاده، رئيس هيئت مديره 
باشگاه استقالل که هنوز صحبت هاي جنجالي  اش در 
زمان رفتن استراماچوني و دفاع از فرهاد مجيدي در 
يادها مانده، ديروز گفت: »طبق گفته مديرعامل در 
جلسه هيئت مديره، مشکل درخواست استراماچونی 
برای پرداخت کامل دستمزد دو ساله قرارداد قبلی او 
است. همچنين مصوبه سازمان ليگ و فدراسيون در 
خصوص منع به کارگيری مربی و بازيکنان خارجی 
به دليل مشکالت تأمين ارز و چگونگی انتقال آن به 
خارج از کشور بايد لغو شود، وگرنه تاکنون وزارت 

ورزش سؤالی در مورد بازگشت استراماچونی 
يا مفاد مذاکرات از ما نپرس��يده است. در 

مورد بازگشت استراماچونی هيچ کدام 
از اعضای هيئ��ت مدي��ره، نه تنها 
مخالفتی ندارند، بلکه به مديرعامل 
اختيار تام داده اند و برای تأمين منابع 

مالی نيز آمادگی داري��م.« حرف های 
خليل زاده در حالی رسانه ای شد که مدير 

برنامه های استراماچونی هرگونه مذاکره با 
او را رد می کند و در داخل هم سازمان ليگ با 

تأکيد دوباره بر قانون عدم جذب مربی خارجی، آب 
پاکی را روی دست استقالل می ريزد.  جالب اينکه با 
شنيدن صحبت هاي صادق درودگر، رئيس سازمان 
اقتصادي فدراسيون فوتبال در اين خصوص مي توان 
به خوبي دريافت که درخواس��ت لغو مصوبه وزارت 
ورزش و سازمان ليگ را استراماچوني مطرح کرده و 
جزو شروط او براي بازگشت به استقالل است، يعني 

دخالت آشکار در امور داخلي کشور!
درودگر مي گوي��د: »م��دارک را در اختيار مردم 
نمی گذارند و با فرافکنی و شلوغ کاری می خواهند 
هواداران را سر کار بگذارند. وکيل استراماچونی به 
باشگاه استقالل نامه داده است که ابتدا بايد يک 
ميليون و 600 هزار يورو به استراماچونی بدهيد و 
سپس وزير نامه بدهد که قانون عدم حضور مربيان 
خارجی در ايران ملغی است و پس از آن نماينده 
استراماچونی به قطر خواهد آمد و با باشگاه استقالل 

با قيمت جديد مذاکره خواهد کرد.«

شیوا نوروزی

فوتبالی که همیشه استثناست!
کرونا ماه هاس��ت که در صدر اخبار قرار دارد و زندگی مردم را به شدت 
تحت الشعاع قرار داده، از کسب و کار و سالمت گرفته تا تفريح و ورزش، 
تعليم و تربيت و خيلی از مس��ائل ديگر را، به طوری ک��ه اهم اخبار در 
مورد اتفاقات ناشی از اين ويروس ش��وم و تأثيراتی است که بر جوامع 
مختلف و زندگی مردم گذاشته است. با اين وجود اين بيماری همه گير 
که ماه هاس��ت زندگی مردم دنيا را فل��ج کرده باعث نش��ده اتفاقات و 
داستان های قبل از اين ماجرای تلخ را به دست فراموشی بسپاريم. جامعه 
ورزش ايران و دوستداران آن به خوبی به ياد دارند که طی ماه های قبل از 
کرونا رشته های ورزشی مختلف چه داستان ها و کشمکش هايی داشتند 
برای برپايی اردوه��ای برون مرزی يا از آن مهم تر حضور در مس��ابقات 
مختلف به داليل گوناکون که مثل هميشه مهم ترين آن مسائل مالی بود، 
به طوری که برخی از ورزشکاران برای عقب نماندن از حريفان خود ناچار 
به هزينه کردن از جيب شخصی خود    شدند و بدون حمايت فدراسيون 
راهی رقابت های مختلف   می شدند. مسئله مهمی که همان زمان هم با 
اعتراض ها و انتقادهای گسترده ای مواجه شد که چرا بايد تبعيض ها تا 
جايي باش��د که ش��ورای برون مرزی با برپايی برخی اردوهای خارجی 
رشته های منهای فوتبال و حتی حضور ورزشکاران در برخی رقابت ها 
با بهانه غيرضروری بودن مخالفت کند تا ارز کمتری در دوران س��خت 
اقتصادی از مرزهای ايران خارج شود، اما همان زمان تيم های فوتبال به 

راحتی در بی کيفيت ترين کمپ های ترکيه و دبی اردو می زدند.
حاال يک بار ديگر مشخص شد که با کرونا يا بي کرونا نگاه تبعيض آميز 
آقايان مس��ئول در ورزش هرگز تغيير نمی کند، ن��ه آن زمان که بهانه 
مشکالت اقتصادی سدی بود برابر بسياری از رشته ها و ورزشکاران آنها و 
نه کرونا که موانع بسياری را برای رشته های مختلف ورزشی و ورزشکاران 
ايجاد کرده اس��ت. ماجرای تأسف بار رش��د غيرمنطقی و نجومی رقم 
قراردادها هنوز به قوت خود باقی است که شاهد حضور نماينده های ايران 

با کاروانی پر و پيمان در مسابقات ليگ قهرمانان آسيا هستيم.
در حالی که بس��ياری از رش��ته های ورزش��ی هن��وز مج��وز برپايی 
تمرينات خود را نگرفته اند و ورزشکاران بسياری از مشکالت مالی که 
سفره های شان را کوچک و کوچک تر کرده می نالند، کاروان تيم هايی 
چون پرسپوليس، اس��تقالل و ديگر نماينده های ايران با تعداد نفراتی 
راهی مسابقات ليگ قهرمانان می ش��وند که در دوران قبل از کرونا هم 

هيچ منطقی نمی توانست آن را توجيه کند.
صددرصد که بحث تنها اجتماع کمتر تيم ها نيست و مسائل مالی نيز 
در اين زمينه بسيار حائز اهميت اس��ت، اما قبل از هر انتقادی به تعداد 
نفرات کاروان تيم هايی چون سرخابی ها و ديگر نماينده های ايران در 
رقابت های آسيايی اين سؤال مطرح می شود که چطور نه ستاد مبارزه با 
کرونا روی اين مسئله حساس شده که اين تيم ها با 60 نفر يا حتی بيشتر 
راهی مسابقات آسيايی می شوند، نه شورای برون مرزی تذکری می دهد 
در خصوص حيف و ميل ارزی که به واسطه سفر اين تعداد همراه قرار 

است از جيب مردم پرداخت شود! 
صدالبته که در پس هر انتقادی صدای باشگاه های مربوطه يا حداقل 
آنها که در چشم تر هستند در خواهد آمد که کس��ی از لزوم و اهميت 
همراهی پشت صحنه تيم ها خبر ندارد، اما اينطور نيست. مسئله حضور 
بازيکنان و ذخيره های يک تيم، کادر فنی و حتی کادر درمان و تدارکات 
نيست. مس��ئله حضور افراد غيرضروری در چنين سفرهايی است که 
هزينه اش به طور مستقيم از جيب مردم برداشته می شود، آن هم تنها 
به خاطر روابط دوستانه آقايان. در بده بستان های پشت پرده مديران 
و رؤس��ای تيم ها که نمونه آن را در فدراس��يون ها هم شاهد هستيم، 
کوچک ترين بحث و ترديدی وجود ندارد. مسئله مهم در واقع سکوت 
نهادهای نظارتی ش��ورای برون مرزی و ديگر مس��ئوالن برابر اينگونه 
تخطی ها و کارشکنی هاست؛ اينکه چطور ممکن است در اين شرايط 
س��خت اقتصادي و در دوران کرونا برخی بتوانند بی هيچ دغدغه ای با 
کاروان هايی طويل راهی سفرهای خارجی شوند و کسی از آنها نپرسد 

که آيا به راستی حضور 60 نفر در اين سفر ضررورتی دارد يا نه!

غول های اسپانیا و ضررهای هنگفت مالی بابت کرونا
چوب حراج به ستاره هاي اللیگا

آسيبی که کوويد 19 به دنيا وارد کرده، به اين راحتی ها جبران شدنی نيست. 
از زمان شيوع بيماری کرونا ورزش جهان و به ويژه فوتبال با چالش های بزرگی 
مواجه شده اند و ضررهای اقتصادی حاصل از آن به قدری سنگين است که 

حتی تيم های متمول اسپانيا هم راهی جز کاهش بودجه پيدا نکرده اند.
    

از روزی که کرونا کل اروپا را فلج کرد، لغو تمامي مسابقات ورزشی تنها راهکار 
مؤثر برای کنترل بيماری بود. اگرچه جلوگيری از هرگونه تجمع ميزان ابتال 
را تا حدودی کاهش داد، اما اين راهکار مسابقات فوتبال را چند ماه متوالی به 
تعطيلی کشاند و همين مسئله ضربه مهلکی بر پيکر اقتصاد باشگاه ها  وارد کرد. 
از سوی ديگر مسئوالن و مقامات کشورها زمان زيادی را صرف تصميم گيری 
برای شروع مجدد بازی ها کردند، آن هم با اعمال قوانين سختگيرانه. مهم ترين 
بخش اين سختگيری ها مربوط به عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه ها بود، 
تا جايی که يوفا و فيفا نيز روی برگزاری ادامه رقابت ها، آن هم بدون تماشاگر 
تأکيد داشتند. بريده شدن پای تماشاگران از ورزشگاه ها به شکل مستقيم بر 
اقتصاد باشگاه ها تأثير گذاشت، چراکه بحث فروش بليت و همچنين تبليغات 
با مشکالتي جدی روبه رو شد. پخش تلويزيونی و درآمدهای حاصل از آن، 
اصلی ترين منبع باشگاه ها برای درآمدزايی محسوب می شوند که متأسفانه 

کرونا تأثير منفی روي اين موضوع گذاشت.
    

اين مشکالت باعث شد حتی باشگاه های ثروتمند اروپا هم دست از ولخرجی 
بردارند و با محدود کردن بودجه خود بخشی از خسارت شان را جبران کنند. 
در بين تيم های اروپايی، الليگايی ها بيش از بقيه متضرر شدند تا جايی که 
در نقل و انتقاالت تابستانی تيم های سرشناس از جذب بازيکنان گران قيمت 
خودداری کردند. يکی از اين تيم ها بارسلوناست، باشگاهی که هر سال اقدام 
به خريد بازيکنان اسم و رسم داري می کرد. در اين مدت حتی اظهارنظرهای 
ضد و نقيضی در خصوص اعالم ورشکستگی نيز به گوش رسيد، اما به نظر 
می رسد با فروش س��ه بازيکن شناخته ش��ده اين خطر فعاًل از بيخ گوش 
کاتاالن ها گذشته است. با آمدن کومان به جمع آبی و اناری ها پروژه جوانگرايی 
کليد خورد و اين بهترين زمان برای سران باشگاه بود تا با فروش لوئيز سوارز، 
راکيتيچ و ويدال درآمد خوبی کسب کنند. اين در حالی است که بعد از منتفی 
شدن رفتن مسی گفته   می شد فروش سوارز هم منتفی می شود، اما باشگاه 
از موضعش کوتاه نيامد تا معلوم شود اوضاع مالی خراب تر از حد تصور است. 
به نوشته نشريه آاس، اين باشگاه بودجه اش را از هزار ميليون يورو در فصل 

گذشته به 700 ميليون يورو در فصل پيش رو کاهش داده است. 
    

رئال مادريد هم به نوعی با بحران مواجه است. آاس در گزارش  خود مدعی 
شده، کهکشانی ها نيز بودجه امس��ال را 200 ميليون يورو کاهش داده اند. 
اسپانسرينگ، حق پخش و بازی های بدون تماشاگر چالش هايی هستند که 
رئالی ها به خاطرشان حسابی ضرر کرده اند. گويا مديران باشگاه با اين تصور که 
سال آينده واکسن يا دارويی برای کرونا پيدا می شود و همه چيز به روال عادی 
برمی گردد، برای سال 2021 برنامه ريزی ويژه ای در دستور کار دارند. قوهای 
سفيد هميشه به دنبال خريدهای بزرگ هستند، منتها در تابستان امسال 
به خاطر شرايط ايجاد شده ناشی از کرونا نتوانستند برنامه های شان را پياده 
کنند. البته چند مهره کليدی فوتبال اروپا هم به دليل همين مسائل ترجيح 
دادند يک فصل ديگر را هم در تيم های فعلی خود بمانند که کليان امباپه يکی 
از اين بازيکنان است. مهاجم پی اس جی مدت هاست که زير ذره بين رئال قرار 

دارد و انتقال او به مادريد احتماالً فصل آينده قطعی خواهد شد. 

 داللی باعث شده 
کسی به استعدادیابی توجه نکند

در گذشته باش��گاه های فوتبال سازندگی 
داشتند و برخی از آنها س��الی 12 بازيکن 
درجه يک تحويل فوتبال ايران می دادند، اما 
امروز آنقدر دالل در فوتبال ايران زياد شده 
که کسی به استعداديابی توجهي نمی کند. 
علی کريمی، علی دايی، محمد پنجعلی و 
ساير بازيکنان با استعداديابی مربيان دلسوز 
و سالم کشف ش��دند، مطمئن باشيد اگر 
مثل امروز دالل ها در فوتبال ايران حکومت 
می کردند اين بازيکنان هم کشف نمی شدند و مانند بسياری از استعدادها از 
بين می رفتند.  در حال حاضر فوتباليست بااستعداد در فوتبال ايران ناياب 
ش��ده، برای همين بازيکنان درجه 6 خواهان مبالغ ميلياردی شده اند. تا 
زمانی که مديريت فوتبال ايران با مشکل روبه رو باشد خبری از استعداديابی 
نخواهد بود و بازيکنان درجه 6 هم خواهان مبالغ ميلياردی خواهند بود. با 
اين شرايط فوتبال ايران 50 سال ديگر هم قهرمان آسيا نمي شود. فوتبال 
ما ديگر مربی دلسوز ندارد که عاشق اين رشته باشد و مانند گذشته برود 
زمين های خاکی و بازيکن کشف کند. اگر روزگاری  می شد چند تيم ملی 
تشکيل داد به خاطر مربيانی بود که هر روز سر زمين های خاکی حضور 
پيدا می کردند تا استعدادها را شناسايی کنند. فوتبال ايران شايد به تعداد 
انگشتان دست هم بازيکنی ندارد که اليق دريافت مبالغ ميلياردی باشد. 
امروز فوتبال ايران به شدت از نظر داشتن بازيکنان بااستعداد فقير است. 
تا وقتي که فوتب��ال ايران از نظر مديريتی به ش��کل حرفه ای پيش نرود،  
پيشرفت نخواهيم کرد. باش��گاهی که در پنج سال 11 مديرعامل داشته 

است، چگونه می خواهد با برنامه جلو برود.

ناصر ابراهيمی

کارشناس فوتبال

در شرایط سخت بهتر نتیجه مي گیریم 
ميرهاشم حس��ينی، ملی پوش المپيکی تکواندوی ايران گفت: پيش از 
اين نشان داده ايم که ما ايرانی ها در شرايط سخت بهترين نتايج را کسب 
می کنيم. واقعاً از تعطيلی تمرينات خسته شده بوديم. من در شش ماه 
گذشته در قرنطينه بودم و در شهرستان تمرين می کردم، اما واقعيت اين 
است که بيشتر در معرض خطر قرار داشتم. خدا را شکر از زمان آغاز اردوها 
در قرنطينه هستيم و بهترين شرايط را داريم. اميدوارم با برنامه آماده سازی 
مناسب بهترين نتايج را در مسابقات المپيک کسب کنيم و موفق به کسب 

دوباره مدال در اين رويداد معتبر شويم.«

درخواست مجلس برای شناسایی کسانی که اطالعات غلط به فیفا داده اند تا فوتبال ایران در خطر تعلیق باشد

ورود نهادهای امنیتی به ویلموتس گیت


