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   گزارش
ي  هش ه�ا و پژ
مجل�س درب�اره 
قراردادهاي بازيکنان و مربيان خارجي با فدراسيون 
فوتبال و دو باشگاه دولتي استقالل و پرسپوليس 
نشان مي دهد کشورمان در 10 سال اخير به پرداخت 
960 ميليارد توم�ان  جريمه بابت س�وءمديريت 
مدي�ران ب�ه خارجي ه�ا محک�وم ش�ده اس�ت.

در روزهايي که پرسپوليسي ها بابت پرداخت بدهي 
برانکو اين در و آن در مي زنند تا از حکم جديد فيفا 
و کسر 6 امتياز درامان بمانند، مرکز پژوهش هاي 
مجلس گزارشي را منتشر کرده که به ريشه يابي 
معضالت قراردادهاي حرفه  اي ورزش��ي در ايران 
پرداخته است. گزارش��ي که پرده از واقعيت هاي 
تلخي در سيس��تم مديريتي ورزش و به خصوص 
فوتبال برداشته و به معضالتي که در اين رابطه با 
آن درگير هستيم اشاره کرده است. اين گزارش در 
کنار پرونده فساد در فوتبال و همچنين تحقيق و 
تفحص از عملکرد مالي دو باشگاه دولتي استقالل 
و پرسپوليس در 10 س��ال اخير که همگي آن در 
مجلس تهيه شده، به خوبي گوياي ولنگاري مالي 
و سوءمديريت حاکم بر ورزش و به صورت ويژه در 
فوتبال باشگاهي و ملي است که براي جلوگيري از 
ادامه اين رويه که تنها به حيف و ميل بيت المال و 
بودجه دولتي مي انجامد، بايد تدابير ويژه اي از سوي 

نهادهاي نظارتي و قضايي در نظر گرفته شود.
  قراردادهايي که بسيار اسفناک هستند

گزارش شماره 27017174 مرکز پژوهش هاي 
مجلس يک گزارش مهم درب��اره اوضاع و احوال 
ورزش ايران است. گزارشي که با موضوع »مسئله 

قراردادهاي حرفه اي ورزش��ي با تأکيد بر رشته 
فوتبال« تهيه و داليل جريمه هاي چند ميليون 
دالري باشگاه ها و فدراسيون فوتبال در يک دهه 
اخير از سوي فيفا ريشه يابي شده است. در مقدمه 
اين گزارش به مسئله قابل تأملي اشاره شده که 
نشان مي دهد چرا در فوتبال، فساد و ولنگاري مالي 
بيداد مي کند. در ابتداي اين گزارش آمده است: 
»نظام اداري و مال��ي ورزش قهرماني و حرفه اي 
کشور فاقد ضابطه مشخص و مدون قانوني، به ويژه 
در حوزه منابع و مصارف مالي است.« مسئله اي که 
نشان دهنده اين است که در سيستم مالي ورزش 
کار از ريشه مشکل دارد و وقتي قانون و ضابطه اي 
در حوزه مالي وجود ندارد، چطور مي توان از ايجاد 

فساد در ورزش جلوگيري کرد.
همچنين در بخش ديگري از مقدمه گزارش به 
ضعف نظارت بر منابع مالي و هزينه ها پرداخته 
شده که بسيار قابل توجه است: »ميزان بودجه 
و هزينه کرد منابع مذکور)ارزي ي��ا ريالي( اين 
نهادها چندان قابل محاس��به، ارزيابي، بازرسي 

و رديابي نيست!« 
اين گ��زارش در ادامه به صورت مش��خص وارد 
قراردادهاي حوزه فوتبال ش��ده است، حوزه اي 
که در 10 سال گذشته هزينه هاي زيادي را بابت 
بس��تن قراردادهاي ضعيف با مربيان و بازيکنان 
داخلي و خارج��ي از بيت الم��ال پرداخت کرده 
است: »وضعيت قرارداد بازيکنان، مربيان داخلي 
و خارجي در هر دو سطح فدراسيون ها و باشگاه ها 
و همچنين مربيان خارجي با فدراسيون در مدت 
20 سال اخير و به ويژه 10 سال اخير و تعهدات 
باشگاه ها و فدراسيون در قبال قراردادهاي منعقد 

شده، بسيار اسفناک است.«
در بخ��ش »وضعي��ت قرارداده��ا و پرونده هاي 
س��رمربيان خارجي تيم ملي فوتب��ال ايران در 
يک دهه اخي��ر« به پرداخ��ت 6 ميليون و 137 
هزاريورويي ب��ه  ويلموتس، 200 ه��زار يورو به 
کي روش بابت مقام س��وم جام ملت ها که اصاًل 
وجود خارجي نداشت و 450 هزار دالر به برانکو 
به دليل قراردادش به عنوان س��رمربي تيم ملي 
به عنوان نمونه هاي��ي از جرايمي ک��ه به دليل 
»سوءمديريت« مسئوالن فدراسيون فوتبال به 

کشور تحميل شده، اشاره شده است.
 حيف  و ميل هزارميلياردی در فوتبال

در ادامه »جريمه هاي يک دهه اخير در يک نگاه« 
بررسي و عنوان ش��ده که در 10 س��ال گذشته، 
فوتبال اي��ران 30 ميلي��ون دالر جريمه پرداخت 
کرده اس��ت: »تاکنون نزديک به 30ميليون دالر 
معادل 960ميليارد تومان عليه فدراسيون فوتبال 
و باش��گاه هاي پرسپوليس و اس��تقالل)به عنوان 
شرکت هاي فرهنگي ورزشي دولتي تابعه وزارت 
ورزش و جوانان( حکم صادر ش��ده است. البته در 
صورتي که احکام عليه کل فوتبال کشور را بررسي 

کنيم به مراتب به مبالغ باالتري خواهيم رسيد.«
در جدول��ي جزئي��ات اين جريم��ه 30 ميليون 
دالري آورده ش��ده ک��ه عبارتن��د از پرداخ��ت 
6ميليون 337 ه��زار يورو به اضاف��ه450 هزار 
يورو به سرمربيان تيم هاي ملي فوتبال، پرداخت 
جريم��ه 13 ميلي��ون و 650 هزار دالر توس��ط 
باشگاه پرسپوليس و 8 ميليون و 500 هزار دالر 
توسط باشگاه استقالل به شاکيان خارجي شان.

در بخش »عوامل تأثيرگذار در صدور اين احکام 

سنگين« هم به داليلي مانند سوءمديريت، ضعف 
قانوني و خ��أ ضوابط حقوقي و عملکرد بس��يار 
ضعيف واحد نظارتي وزارت ورزش و فدراسيون 
فوتبال اشاره ش��ده که سبب ش��ده »در حوزه 
حقوقي به عمد يا س��هو در قراردادها ايرادهاي 
فاحشي« ديده ش��ود که »اين اتفاقات عالوه بر 
هدررف��ت بيت المال، ضربه مهلک��ي بر وجهه و 
اعتبار کش��ور در عرصه هاي داخل��ي و خارجي 
زده و حيثيت ملي، مناف��ع عمومي ملت و نظام 

حکمراني را خدشه دار کرده است.«
 مديران متخلف دادگاهي شوند

در ادام��ه اين گ��زارش در بخ��ش »امکان هاي 
پي��ش رو براي رس��يدگي« با اش��اره ب��ه قانون 
رس��يدگي به تخلفات اداري به پيگ��رد قانوني 
مديراني که با امضاي قراردادهاي مش��کل دار با 
بازيکنان و مربيان زمين��ه جريمه هاي کالن را 
ايجاد کرده اند، تأکيد شده و آمده است: »پرونده 
افراد و اش��خاص بايد به اتهام اهم��ال منجر به 
تضييع و ايج��اد دين بر ذمه فدراس��يون و ورود 
خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع 
آنها به دادستان عمومي و انقالب تهران و هيئت 

تخلفات اداري ارسال شود.«
در پايان هم پيش��نهاداتي براي »حل مسئله و 
پيش��گيري از چنين رخدادهاي زيانباري براي 
کشور« ارائه ش��ده که منع تمامي فدراسيون و 
باشگاه هاي ورزشي داراي صورت مالي منفي يا 
بدهي مالياتي از جذب بازيکن و  مربي خارجي 
و همچني��ن امض��اي کلي��ه قرارداده��ا پس از 
تأييد دفتر حقوق��ي وزارت ورزش از جمله اين 

پيشنهادهاست.
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فريدون حسن

از جوانگرايی انريکه تا رؤيای قهرمانی دوباره

اسپانیا در مسیر موفقیت
 اسپانيا با برتری 

شميم رضوان 
      خبر

ي��ک ب��ر صفر 
مقابل سوئيس 
در هفته سوم رقابت های ليگ ملت های اروپا نه 
فقط صدرنشينی خود را تثبيت کرد که نشان داد 
آينده ای درخشان در پيش  دارد. تيم ملی اسپانيا 
در سال 2008 با آراگونس قهرمان اروپا شد و پس 
از آن با هدايت دل بوکس��ه با قهرمان��ی در جام 
جهانی 2010 و يورو 2012 يک سلطه کامل را 
ايجاد کرد، ام��ا پ��س از آن تقريب��اً دوران افت 
ماتادورها آغاز شد. آنها حذف از جام جهانی 2014 
و شکس��ت در يورو 2016 را مقابل ايتاليا تجربه 
کردند. تجربه تلخی که استارت پروسه تغيير نسل 
در اين تيم را زد و حاال شاگردان انريکه که ليگ 
ملت های اروپا را با تساوی يک- يک مقابل آلمان 
آغاز کردند با دو برد 4بر صف��ر مقابل اوکراين و 
برتری يک بر صفر مقابل سوئيس ادامه دادند تا با 
 A هفت امتياز صدرنش��ين گروه چهارم از ليگ
باشند و اميدوارند دوباره به صدر اروپا برسند، آن 
هم با ترکيبی جوان در کنار نفرات باتجربه ای چون 
س��رخيو رام��وس، دن��ی کارواخال و س��رخيو 
بوس��کتس. در حقيقت انريکه خواسته پس از 
پوست اندازی از آن تيم کهکشانی های دهه قبل، 
مجموعه ای از بازيکنان آينده دار و باتجربه  را برای 
يورو و جام جهانی مهيا کند. خوزه لونيس گايا 25 
و سرخيو رگيلون 23 س��اله در دفاع چپ، اريک 

گارسيا، مايکل مرينو، آنسو فاتي، فران تورس و 
آداما تراوره که همگی جز فاتی 17 ساله در رنج 
سنی 23 تا 25 ساله هستند و جزو نفرات جديد و 
البته جوان تيم ملی اسپانيا که قرار است در کنار 
باتجربه ها زير نظر انريکه اين تيم را بعد از سال ها 
به دوران اوج خود بازگردانند، آن هم با انريکه ای 
که پس از تاريخ سازی در بارسلونا و کسب سه گانه 
انتظار می رود تيم ملی اس��پانيا را هم دوباره به 
عنوان قهرمانی برس��اند. موفقيت��ی که به نظر 
می رسد به معنای گام برداشتن در مسير درست 
است: »اسپانيا در مسير درست حرکت می کند و 
عملکرد بی عيب و نقص اين تيم قابل قبول و قابل 
ستايش است. در عملکرد تيم هيچ نقطه منفی 
وجود ندارد و اين يعنی اس��پانيا دارد در مس��ير 

درست و موفقيت گام برمی دارد.«
در واقع اسپانيا بعد از پشت سر گذاشتن چند 
سال پرفراز و نشيب که اتفاقاتی چون برکناری 
لوپتگی در 48 س��اعت مانده به ج��ام جهانی 
و اس��تعفای انريکه به دليل بيماری س��رطان 
دخترش را در پی داشت، پوس��ت اندازی کرد 
و حاال بازگش��ت دوباره انريکه و تأکيدي که او 
بر جوانگرايی دارد: »ما سعی داريم در تيم ملی 
بين نسل ها رقابت ايجاد کنيم تا هر کس بتواند 
بازی کند. هدف اين اس��ت که به 23 نفر عالی 
برسيم.« اسپانيا در حال تمرين برای قهرمانی 

در يورو 2021 است.

شیوا نوروزی

تیمداري را کنار بگذاريد و باشگاهداري کنید
اساس کارمان ايراد دارد؛ جالب اينکه همه هم خوب مي دانيم که عيب کار 
کجاست، اما دريغ از يک حرکت براي ساماندهي اين وضعيت نابهنجار و اين 
بلبشوي بزرگ که به تاراج بيت المال مي انجامد. حرف، حرف باشگاهداري 
است، چيزي که ما کوچک ترين بهره اي از آن نبرده ايم و صرفاً نام تيمداري و 
دورهم جمع شدن چند بازيکن و چند نفر به اسم هيئت مديره را گذاشته ايم 
باشگاهداري و اينگونه فضايي ايجاد کرده ايم براي سوءاستفاده از بيت المال 
و برداشت هاي آنچناني از آن. سال هاست که اينگونه است، نه حسابي دارد و 
نه کتابي فقط خرج روي خرج مي آيد و بدهي روي بدهي، چون اکثر قريب به 
اتفاق اين مثالً باشگاه ها دست در جيب دولت دارند به جاي جيب خودشان، 
چون اصوالً تعريفي از باشگاهداري نداريم و تازه اگر دنبال راه حل باشيم به 
جاي اهل فن مي رويم س��راغ همين ها که از قبل همين تيمداري ها مفت 

خورده اند و ثروت جمع کرده اند.
سال هاس��ت که اليحه نظام باش��گاهداري خاک مي خورد. اليحه اي که 
مي تواند نجات بخش ورزش کشور از اين همه سرمايه سوزي باشد. اليحه اي 
که تصويب، ابالغ و اجراي آن سرفصلي براي نجات ورزش کشور از اين همه 
مشکل، حاشيه و بدهي خواهد بود. اليحه اي که تصويب آن باعث مي شود 
نگاه ها به ورزش تنها به س��مت فوتبال نباش��د و يک باشگاه موظف باشد 
براي باشگاه بودن به بقيه رش��ته ها هم توجه کند. 20 سالي مي شود که 
اين اليحه باشگاهداري حرفه اي دست به دست مي شود. البته اين روزها 
و اين سال ها حتي دست به دس��ت هم نمي شود و اصاًل معلوم نيست کجا 
در حال خاک خوردن است. فقط هرازچندگاهي که کار بيخ پيدا مي کند 
سروصدايي بلند مي شود که بله بايد به سمت حرفه اي شدن حرکت کرد و 
باشگاهداري را در ورزش کشور سروسامان داد. سروصدايي که مثل تمام 
هياهوهاي کاذب ورزش خيلي زود تب آن فروکش مي کند و اوضاع دوباره 

هماني مي شود که بود.
در يک کلمه بايد گفت درد ورزش کشور درد تيمداري به جاي باشگاهداري 
است، اينگونه مي شود که فوتبال همه چيز را مي بلعد و بدهي باال مي آورد و 
بدون کسب نتيجه دلخواه در سطح بين الملل هميشه بيشترين سهم را دارد و 
مدعي است، اما در عوض بقيه رشته ها با يک آب باريکه مي سازند و صورت شان 
را با سيلي سرخ نگه مي دارند و با همان آب باريکه مدال آوري هم مي کنند. اهل 
فن خوب مي دانند که با تصويب و ابالغ نظام باشگاهداري حرفه اي بودجه 
ورزش به جاي حيف و ميل شدن در يک رشته خاص، هدفمند خرج خواهد 
ش��د و در ورزش حرفه اي، قهرماني و همگاني هزينه مي شود. مهم تر اينکه 
با تصويب اين اليحه، دولت به جاي تيمداري نقش نظارتي خود را برعهده 
مي گيرد. درد ورزش کشور نداشتن سيستم جامع و کامل باشگاهداري است 
و به طور يقين تا وقتي که اين سيستم حاکم نشود، نمي توان چيزي جز آنچه 

امروز مي بينيم را شاهد بود.
بدتر از همه اينها آنکه حتي وقتي هم سراغي از اين هدف غايي مي گيريم به 
سراغ نابلدان مي رويم و به جاي استفاده از دانش و تخصص کاربلدان صرفاً 
براي جلب توجه سراغ نام هاي پرسروصدا مي رويم به اسم کارشناس و نظر 
آنها را منعکس مي کنيم. غافل از اينکه اين مهم کاري نيست که تنها با شعار و 

برگزاري چند جلسه فرماليته به انجام برسد.
اوضاع ورزش کشور خوب نيست؛ اينگونه هم نيست که مربوط به امروز و ديروز 
اين دولت يا آن دولت باشد، سال هاست که اينگونه هستيم. شايد به جرئت 
بتوان گفت از همان روز اولي که ورزش در اين ديار داراي س��ازمان و دفتر و 
دستک شد، اما اين روزها به حد فاجعه بار خود رسيده، پس چه خوب است 
آقايان بهارستان نشين و سئول نشين حداقل براي اينکه کاري کرده باشند و 
اسمي براي خودشان دست و پا کنند، نيم نگاهي به اليحه خاک  خورده نظام 
باشگاهداري حرفه اي بيندازند و با تصويب و ابالغ آن کاري کنند که حداقل 

ورزش کشور از اين بن بست نجات پيدا کند.

مدال آوران پارالمپيکی از تبعيض ها می نالند
ورزش معلولین و معضلی به نام مهاجرت!

مهاجرت يکی ديگر از مدال آوران پارالمپيکی داغ دل ورزشکاران معلول 
را تازه کرد. محسن کائيدی، ملی پوش سابق پارادووميدانی ايران در 
حالی از اين پس برای ترکيه مسابقه می دهد که تمامی ورزشکاران جانباز 
و معلول بارها از عدم رسيدگی مسئوالن به وضعيت آنها انتقاد کرده اند. 

  
پذيرفتن تابعيت يک کشور ديگر برای حضور در رقابت های بين المللی همان 
اتفاق تلخی اس��ت که ورزش کش��ورمان هم از آن در امان نمانده و عالوه بر 
بحث های ورزشی، دستمايه موضوعات سياسی هم شده است. تبعيض های 
زياد، کمبودها و پيشنهادهای وسوسه انگيز از جمله داليلی هستند که فکر 
مهاجرت را به سر برخی از ورزش��کاران می اندازد. يک مقايسه سرانگشتی 
ميان درآمد، پاداش ها و اوضاع معيشتی ورزشکاران ايرانی با همتايان شان در 
کشورهای همسايه و اروپايی برای خيلی ها کافی است تا تصميم نهايی شان را 
برای ترک وطن بگيرند و برخی ها دوتابعيتی و برخی نيز با اعالم پناهندگی 

سوژه رسانه های بيگانه می شوند.
  

محسن کائيدی سه مدال طال، نقره و برنز بازی های پارالمپيک لندن و ريو را در 
کارنامه دارد، اما اين ورزشکار پرتاب نيزه معلولين بعد از اينکه نتوانست شرايط 
سخت معيشتی و بی توحهی مسئوالن ورزش کش��ورمان را تحمل کند، به 
عضويت تيم ملی ترکيه درآمد و از آنجا که از آخرين حضورش با پرچم ايران سه 
سال می گذرد او از اين پس می تواند با پرچم ترکيه در رقابت های مختلف حاضر 
شود. دارنده 32 مدال رنگارنگ در گفت وگو با تسنيم داليل مهاجرت و پذيرفتن 
تابعيت ترکيه را اينگونه تشريح کرد: »به عنوان کسی که 20 سال در تيم ملی 
ايران حضور داشتم و 32 مدال جهانی، آسيايی و بين المللی کسب کرده ام، واقعاً 
برايم سخت بود که به کشور ديگری بروم، اما به دليل مسائلی که پيش آوردند 
و بالی روحی و روانی که سرمان آمده بود، بايد خداحافظی می کردم و تغيير 
فضا می دادم.  باورتان نمی شود برای پارالمپيک 2012 لندن، حتی يک نيزه 
برای پرتاب نداشتم. يک بطری آب معدنی را از ماسه پر می کردم و به اين شکل 
به تمريناتم ادامه می دادم. برخی فکر می کنند پول همه چيز است، اما بيشتر 
مواقع اهدای يک لوح تقدير ارزش بيشتری دارد. اين در حالی است که از زمان 
حضور در ترکيه هر بار شرايط تمرينی مورد نياز را به مسئوالن مربوط می گويم 
هيچ مخالفتی نمی کنند، چون به من به عنوان يک قهرمان پارالمپيک اعتماد 
دارند. بابت 32 مدالی که در مسابقات جهانی، پاراآسيايی و پارالمپيک گرفته ام، 
فقط 950 هزار تومان حقوق ماهانه می گيرم. اين در حالی است که حقوق يک 

قهرمان پارالمپيک در ترکيه به اندازه وزير ورزش اين کشور است.« 
  

پيش از کائيدی هم محمد خالوندی، دارنده دو طالی پرتاب نيزه پارالمپيک 
تابعيت ترکيه را پذيرفته بود. موج مهاجرت در بين ورزشکاران پارالمپيکی 
شدت بيشتری پيدا کرده و برای ريشه يابی اين مسئله، مسئوالن فدراسيون 
جانبازان و معلولين و همچنين کميته ملی پارالمپيک بايد با جديت بيشتری 
وارد عمل شوند. دو سال پيش پوريا جاللی، تيرانداز پارالمپيکی که سهميه 
بازی های توکيو را نيز کسب کرده بعد از حضور در مسابقات جهانی اين رشته 
در هلند به ايران برنگشت و پناهنده شد. سامان بالغی، ملی پوش بسکتبال 
باويلچر هم پس از حضور در اردوی آلمان از بازگشت به کشور سرباز زد و به 
آلمان پناهنده شد. نکته عجيب اينکه خسروی وفا، رئيس کميته ملی پارالمپيک 
زمستان سال گذشته در واکنش به مهاجرت ورزشکاران مدعی شد در هيچ 
کجای دنيا به اندازه ما به ورزشکاران حقوق نمی دهند و تنها کشوری هستيم 

که اعزام هايش با پرواز چارتر صورت می گيرد!
  

با تمام اين احوال اوضاع همچنان تفاوتي نک��رده و در اين خصوص خواندن 
صحبت های يکی از دووميدانی کاران پارالمپيکی خالی از لطف نيست. عليرضا 
مختاری، دارنده مدال طالی بازی های آسيايی جاکارتا در رشته پرتاب وزنه 
است که اتفاقاً س��هميه پارالمپيک 2020 را نيز گرفته است. اين ملی پوش 
پرتاب وزنه در گفت وگو با فارس از شرايط بد خود و هم تيمی هايش مي گويد: 
»ورزشکارانی که سهميه بازی های پارالمپيک توکيو را کسب کرده اند بايد همه 
حقوق شان يکسان باشد. تقسيم بندی های شانس طال، نقره و برنز کار بسيار 
اشتباهی است، چون هيچ چيز قابل پيش بينی نيست. در حالی که المپين های 
سالم ها حقوق ماهانه می گيرند، برای پارالمپيکی تقسيم بندی مالی صورت 
می گيرد. از کجا معلوم که ورزشکاران سالم در بازی های المپيک مدال کسب 
کنند. در حق ورزشکاران جانباز و معلول اجحاف می شود. مسئوالن می گويند 
که چرا ورزشکار ايرانی به عضويت ديگر کشورها درمی آيد، چون اين ورزشکار 
حق دارد که از ايران مهاجرت کند، وقتی حقوقی به قهرمان داده نمی شود، چه 
کسی بايد خرج خانواده  ورزشکاران را بدهد. هيچ حمايتی از قهرمان جانباز و 

معلول صورت نمی گيرد و شرايط برای ادامه ورزش خيلی سخت است.«

 برای برگزاری لیگ متمرکز 
از رشته های ديگر کمک بگیريم

کرونا شرايط خاصی را به کشور تحميل کرده 
و بسيار از اتفاقات اجتناب ناپذير است. ليگ 
برتر واليبال در حالی آغاز ش��د که شرايط 
کرونا در کشورمان تا اين اندازه حاد نبود، اما 
موج سوم اين بيماری باعث شد تصميمات 
جديدی اتخاذ شود. با توجه به اوضاعی که 
تيم ورامين و چند تيم ديگر داشتند، بدون 
ش��ک اگر بازی ها موقتاً تعطيل نمی ش��د 
قطعاً زنجي��ره انتقال ادامه پي��دا می کرد و 
نمی توانستيم خودمان را ببخشيم. فعالً بايد 
رفت و آمد بين شهرها به حداقل برسد تا ببينيم وضعيت کشور چه خواهد 
شد. از آنجا که مسئوالن نسبت به شيوع آنفلونزا در فصل سرما هم هشدار 
داده اند، نمی توان در مورد آينده صحبتي کرد و قطعاً بايد تغييراتی در نحوه 
برگزاری ليگ برتر ايجاد شود. البته فدراسيون و سازمان ليگ بايد با 14 تيم 
حاضر در رقابت ها مشورت کنند و با همفکری باشگاه ها بهترين تصميم را 
بگيرند. هنوز بحث برگزاری متمرکز ليگ در يک شهر قطعی نشده، ولی در 
هر صورت سالمت بازيکنان و مربيان از هر موضوعی مهم تر است. عدم حضور 
تماشاگران در سالن ها گرمای بازی ها را کاهش داده و برگزاری مسابقات تنها 
در يک شهر روی هيجان بازی ها تأثير خواهد گذاشت. ضمن اينکه نبايد ضرر 
مالی باشگاه ها را نيز ناديده گرفت، منتها اولويت اول بايد حفظ جان و سالمت 
بازيکنان و تيم ها باشد. در اين زمينه می توان از رشته هايی که ليگ شان را 
به صورت متمرکز برگزار کرده اند هم کمک گرفت. برگزاری مسابقات ليگ 
برتر در چند مرحله هم می تواند يک ايده ديگر باشد. به هر حال کمک به قطع 
زنجيره کرونا وظيفه ای است که همه ما بايد آن را به درستی انجام دهيم و اگر 
شدت بيماری کاهش نيابد، بايد در خصوص مسابقات ورزشی تصميماتی 

گرفته شود تا تحت هيچ شرايطی جان بازيکنان به خطر نيفتد. 

سفر شبانه براي ديدار با مالي
اعضاي تيم ملي فوتبال ايران براي برگزاري دومين بازي تدارکاتي خود 
مقابل مالي شنبه شب وارد آنتالياي ترکيه شدند. اسکوچيچ که موفق شد 
در اولين حضورش روي نيمکت تيم ملي ازبکستان را شکست دهد حاال تيم 
ناشناخته مالي را پيش رو  دارد، تيمي که به رغم ابتالي برخي بازيکنانش 
به کرونا و حتي غيبت تعدادي از بازيکنان نامدارش موفق شده تيم ملي 
غنا را 3 بر صفر شکست دهد. اسکوچيچ حتماً در بدو ورود به ترکيه به اين 
مي انديشد که چگونه قرار است از پس اين تيم مرموز و قدرتمند بربيايد، آن 
هم در شرايطي که به سردار آزمون گلزن اول خود اجازه داده تيم را همراهي 
نکند. پيروزي مقابل مالي مي تواند جايگاه اسکوچيچ روي نيمکت تيم ملي 
را مستحکم تر از قبل کند. ضمن اينکه شکست مقابل اين تيم چالش هاي 

خاص خودش را در پي خواهد داشت.

نگاهي به گزارش مهم مرکز پژوهش هاي مجلس درباره جريمه هاي قراردادهاي بازيکنان و مربيان خارجي 

هزار میلیارد تومان ناقابل!

نتايج ضعيف و نيمکت لرزان شياطين سرخ

سايه گیگز و پوچتینو روي سر سولسشر
تنها چهار هفته از 

دنيا حيدري 
      چهره

آغاز رقابت های 
لي���گ برت���ر 
انگلي��س می گ��ذرد، ام��ا ش��روع ضعي��ف 
منچس��تريونايتد با کس��ب تنها يک برد و دو 
باخت )يک بازی کمتر(، انتقادهای بسياری را 
به دنبال داشته اس��ت. منچستري ها نخستين 
بازی خود )هفته دوم( را با حساب 3 بر يک به 
کريس��تال پاالس واگذار کردند. شکستی که 
هفته سوم با برتری 2بر 3 مقابل برايتون جبران 
شد، اما باخت پرگل 6 بر يک در مصاف با تاتنهام 
زمزمه های برکناری سولسشر را بر سر زبان ها 
انداخت. يونايتد اواخر تابستان ستاره هايی مثل 
کاوانی ، الکس تلس و فاکوندا پليس��تری را به 
خدمت گرفت��ه، اما گفته می ش��ود هيچ يک از 
هدف های مدنظر سولسشر توسط باشگاه جذب 
نش��ده اند و ناتوانی در جذب جيدون سانچو از 
دورتموند باعث شده شياطين سرخ در طول سه 
هفته گذشته نتوانند انتظارات را برآورده کنند. 
هرچند روی کين، کاپيتان پيش��ين منچستر 

بازيکنان را مقصر می داند: »همه ما بازيکنان 
روز بد داشتيم، ولی واقعاً عملکرد بعضی از 
بازيکنان منچستريونايتد مايه شرمساری 
اس��ت. آنها همانطور ک��ه باعث اخراج 

مربی قبلی تيم شدند، می خواهند 
نسخه سولسشر را هم بپيچند. 

يونايتد با اين بازيکنان راه 
ب��ه جاي��ی نمی ب��رد. 

کيفي��ت فن��ی تيم 
پايين اس��ت و اين 
تي��م ب��ا وضعيت 
موجود نمی تواند 
به قهرمانی فکر 
کند.« ب��ا وجود 
اين در پی نتايج 

کسب ش��ده شايعه 
برکناری سولسش��ر بر 
سر زبان ها افتاده و در 

چنين شرايطی مارک هيوز يکی از ستاره های 
سابق يونايتد می گويد که رايان گيگز که تمام 
دوران فوتبالی خود را در جمع ش��اطين سرخ 
گذرانده از ش��انس زيادی برای نشستن روی 
نيمکت اين تيم برخوردار اس��ت. گيگز که در 
ح��ال حاض��ر س��کان هداي��ت تي��م مل��ی 
کشورش)ولز( را در دست دارد، در سال 2014 
بعد از اخراج ديويد موي��س از يونايتد مدتی به 
عنوان بازيکن- مربی در اين تيم فعاليت کرده و 
طعم مربيگری در اولدترافورد را چشيده و حاال 
گفته می شود که شانس نشستن روی نيمکت 
منچستر به عنوان نفر اول کادر فنی اين تيم را 
دارد. اي��ن در حالی اس��ت که گفته می ش��ود 
پوچتينوی 48ساله که فصل گذشته از تاتنهام 
اخراج شد نيز يکی از ش��انس های نشستن به 
جای سولسشر است. البته در حالی از پوچتينو 
به عنوان جايگزين احتمالی سرمربی منچستر 
ياد می ش��ود که روزنام��ه انگليس��ی ميرر در 
گزارشی اختصاصی می نويس��د پوچتينو اين 
روزها در شهر منچستر پرخواهان ترين 
چهره است. هر دو باشگاه بزرگ 
اين شهر )يونايتد و سيتی( که 
اخيراً نيمکت های شان متزلزل 
شده و نتايج شان دور از انتظار 
بوده از ادامه دادن با مربيان 
فعل��ی خ��ود مطمئ��ن 
نيستند و اين مربی 
آرژانتينی را زير 
نظ��ر گرفته اند. 
هرچن��د که به 
نظ��ر می رس��د 
سيتی فعاًل قصد 
قطع هم��کاری با 
پپ را ندارد، اما اگر 
تابس��تان آينده پپ 
بخواهد اتحاد را ترک 
کند سيتی هم خواهان 

پوچتينو است.

جبار قوچان نژاد

 کارشناس واليبال

با وجود کرونا شمشیربازان آماده هستند 
پيمان فخری، سرمربی تيم ملی شمشيربازی اس��لحه سابر در رابطه با 
وضعيت تمرينی اين تيم المپيکی و برنامه های پيش رو گفت: »با توجه 
به مجوزی که توس��ط س��تاد مبارزه با کرونا در ورزش برای آغاز به کار 
فعاليت های شمشيربازی صادر شده است، قرار بود از 10 مهرماه تمرينات 
متمرکز ملی پوشان اسلحه سابر را آغاز کنيم، اما همزمانی اين برنامه با موج 
سوم کرونا باعث لغو اين آن شد. با اين شرايط و افت و خيز مداومی که در 
رابطه با شيوع کرونا شاهد هستيم، اصالً مشخص نيست دقيقاً از چه زمانی 
بتوانيم تمرينات را در قالب اردو پيگيری کنيم. البته ملی پوشان اسلحه سابر 
کماکان به صورت انفرادی پيگير تمرينات خود هستند و من هم وضعيت 
آنها را زير نظر دارم. با وجود اين شمش��يربازان به لحاظ بدنی در بهترين 
ش��رايط ممکن بس��ر می برند، چراکه طی اين مدت تمرکز زيادی روی 
بدنسازی داشته اند. ترکيب اين تيم برای حضور در توکيو چهار نفره خواهد 
بود. حضور مجتبی عابدينی و علی پاکدامن قطعی است، اما در مورد دو نفر 
ديگر ميان فتوحی، رهبری و زاهدی رقابت وجود دارد. هر سه نفر آمادگی 

خوبی دارند، اما قاعدتاً يکی از آنها شانسی برای اعزام نخواهد داشت.«

برتري بانوان شطرنج ايران مقابل هند
در مسابقات آنالين جام ملت های آسيا تيم ملی بانوان ايران برابر تيم های هند 
و لبنان به برتری رسيد. به نقل از روابط عمومی فدراسيون شطرنج، دور دوم و 
سوم بخش آزاد مسابقات آنالين جام ملت های آسيا در بخش بانوان پيگيری 
شد و بانوان شطرنج باز کشورمان موفق شدند مقابل تيم های لبنان و هند به 
برتری برسند. ملی پوش��ان ايران در دور دوم مقابل لبنان به برتری 2/5 بر 
1/5رسيدند و در دور سوم نيز مقابل تيم قدرتمند هند که در اين مسابقات رده 

اول را در اختيار دارد قرار گرفتند و باز هم با نتيجه 2/5 بر 1/5پيروز شدند.
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