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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
دراولينحضورشروينيمکتتيممليازبکستانراشکستدهدحاالتيم
ناشناخته مالي را پيشرو دارد ،تيمي که بهرغم ابتالي برخي بازيکنانش
به کرونا و حتي غيبت تعدادي از بازيکنان نامدارش موفق شده تيم ملي
غنا را  3بر صفر شکست دهد .اسکوچيچ حتماً در بدو ورود به ترکيه به اين
ميانديشد 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 ميتواند جايگاه اسکوچيچ روي نيمکت تيم ملي
را مستحکمتر از قبل کند .ضمن اينکه شکست مقابل اين تيم چالشهاي
خاص خودش را در پي خواهد داشت.

نگاهي به گزارش مهم مرکز پژوهشهاي مجلس درباره جريمههاي قراردادهاي بازيکنان و مربيان خارجي

هزار ميليارد تومان ناقابل!

شیوا نوروزی

مدالآوران پارالمپیکی از تبعیضها مینالند

ورزش معلولینو معضلی بهنام مهاجرت!

مهاجرتیکیدیگرازمدالآورانپارالمپیکیداغدلورزشکارانمعلول
را تازه کرد .محسن کائیدی ،ملیپوش سابق پارادوومیدانی ایران در
حالیازاینپسبرایترکیهمسابقهمیدهدکهتمامیورزشکارانجانباز
و معلول بارها از عدم رسیدگی مسئوالن به وضعیت آنها انتقاد کردهاند.

پذیرفتن تابعیت یک کشور دیگر برای حضور در رقابتهای بینالمللی همان
اتفاق تلخی اس��ت که ورزش کش��ورمان هم از آن در امان نمانده و عالوه بر
بحثهای ورزشی ،دستمایه موضوعات سیاسی هم شده است .تبعیضهای
زیاد ،کمبودها و پیشنهادهای وسوسهانگیز از جمله دالیلی هستند که فکر
مهاجرت را به سر برخی از ورزش��کاران میاندازد .یک مقایسه سرانگشتی
میان درآمد ،پاداشها و اوضاع معیشتی ورزشکاران ایرانی با همتایانشان در
کشورهای همسایه و اروپایی برای خیلیها کافی است تا تصمیم نهاییشان را
برای ترک وطن بگیرند و برخیها دوتابعیتی و برخی نیز با اعالم پناهندگی
سوژه رسانههای بیگانه میشوند.
محسن کائیدی سه مدال طال ،نقره و برنز بازیهای پارالمپیک لندن و ریو را در
کارنامه دارد ،اما این ورزشکار پرتاب نیزه معلولین بعد از اینکه نتوانست شرایط
سخت معیشتی و بیتوحهی مسئوالن ورزش کش��ورمان را تحمل کند ،به
عضویت تیم ملی ترکیه درآمد و از آنجاکه از آخرین حضورشباپرچم ایران سه
سالمیگذرداوازاینپسمیتواندباپرچمترکیهدررقابتهایمختلفحاضر
شود.دارنده 32مدالرنگارنگدرگفتوگوباتسنیمدالیلمهاجرتوپذیرفتن
تابعیت ترکیه را اينگونه تشریح كرد« :به عنوان کسی که 20سال در تیم ملی
ایرانحضورداشتمو 32مدالجهانی،آسیاییوبینالمللیکسبکردهام،واقعاً
برایم سخت بود که به کشور دیگری بروم ،اما به دلیل مسائلی که پیش آوردند
و بالی روحی و روانی که سرمان آمده بود ،باید خداحافظی میکردم و تغییر
فضا میدادم .باورتان نمیشود برای پارالمپیک  2012لندن ،حتی یک نیزه
برای پرتاب نداشتم .یک بطری آب معدنی را از ماسه پر میکردم و به اين شکل
به تمریناتم ادامه میدادم .برخی فکر میکنند پول همه چیز است ،اما بیشتر
مواقع اهدای یک لوح تقدیر ارزش بیشتری دارد .این در حالی است که از زمان
حضور در ترکیه هر بار شرایط تمرینی مورد نیاز را به مسئوالن مربوط میگویم
هیچ مخالفتی نمیکنند ،چون به من به عنوان یک قهرمان پارالمپیک اعتماد
دارند .بابت 32مدالی که در مسابقات جهانی ،پاراآسیایی و پارالمپیک گرفتهام،
فقط 950هزار تومان حقوق ماهانه میگیرم .این در حالی است که حقوق یک
قهرمان پارالمپیک در ترکیه به اندازه وزیر ورزش این کشور است».
پیش از کائیدی هم محمد خالوندی ،دارنده دو طالی پرتاب نیزه پارالمپیک
تابعیت ترکیه را پذیرفته بود .موج مهاجرت در بین ورزشکاران پارالمپیکی
شدت بیشتری پیدا کرده و برای ریشهیابی این مسئله ،مسئوالن فدراسیون
جانبازان و معلولین و همچنین کمیته ملی پارالمپیک باید با جدیت بیشتری
وارد عمل شوند .دو سال پیش پوریا جاللی ،تیرانداز پارالمپیکی که سهمیه
بازیهای توکیو را نیز کسب کرده بعد از حضور در مسابقات جهانی این رشته
در هلند به ایران برنگشت و پناهنده شد .سامان بالغی ،ملیپوش بسکتبال
باویلچر هم پس از حضور در اردوی آلمان از بازگشت به کشور سرباز زد و به
آلمانپناهندهشد.نکتهعجیباینکهخسرویوفا،رئیسکمیتهملیپارالمپیک
زمستان سال گذشته در واکنش به مهاجرت ورزشکاران مدعی شد در هیچ
کجای دنیا به اندازه ما به ورزشکاران حقوق نمیدهند و تنها کشوری هستیم
که اعزامهایش با پرواز چارتر صورت میگیرد!
با تمام اين احوال اوضاع همچنان تفاوتي نک��رده و در اين خصوص خواندن
صحبتهاییکیازدوومیدانیکارانپارالمپیکیخالیازلطفنیست.علیرضا
مختاری ،دارنده مدال طالی بازیهای آسیایی جاکارتا در رشته پرتاب وزنه
است که اتفاقاً س��همیه پارالمپیک  2020را نیز گرفته است .این ملیپوش
پرتاب وزنه در گفتوگو با فارس از شرایط بد خود و همتیمیهایش ميگويد:
«ورزشکارانیکهسهمیهبازیهایپارالمپیکتوکیوراکسبکردهاندبایدهمه
حقوقشان یکسان باشد .تقسیمبندیهای شانس طال ،نقره و برنز کار بسيار
اشتباهیاست،چونهیچچیزقابلپیشبینینیست.درحالیکهالمپینهای
سالمها حقوق ماهانه میگیرند ،برای پارالمپیکی تقسیمبندی مالی صورت
میگیرد .از کجا معلوم که ورزشکاران سالم در بازیهای المپیک مدال كسب
كنند .در حق ورزشکاران جانباز و معلول اجحاف میشود .مسئوالن میگویند
که چرا ورزشکار ایرانی به عضویت دیگر کشورها درمیآید ،چون این ورزشکار
حق دارد که از ایران مهاجرت کند ،وقتی حقوقی به قهرمان داده نمیشود ،چه
کسی باید خرج خانواده ورزشکاران را بدهد .هیچ حمایتی از قهرمان جانباز و
معلول صورت نمیگیرد و شرایط برای ادامه ورزش خیلی سخت است».
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کرونا شرایط خاصی را به کشور تحمیل کرده
و بسیار از اتفاقات اجتنابناپذیر است .لیگ
برتر والیبال در حالی آغاز ش��د که شرایط
کرونا در کشورمان تا این اندازه حاد نبود ،اما
موج سوم این بیماری باعث شد تصمیمات
جدیدی اتخاذ شود .با توجه به اوضاعی که
تیم ورامین و چند تیم دیگر داشتند ،بدون
جبار قوچاننژاد
ش��ک اگر بازیها موقتاً تعطیل نمیش��د
کارشناس والیبال
قطعاً زنجی��ره انتقال ادامه پی��دا میکرد و
نمیتوانستیم خودمان را ببخشیم .فع ً
ال باید
رفت و آمد بین شهرها به حداقل برسد تا ببینیم وضعیت کشور چه خواهد
شد .از آنجا كه مسئوالن نسبت به شیوع آنفلونزا در فصل سرما هم هشدار
دادهاند ،نمیتوان در مورد آینده صحبتي كرد و قطعاً باید تغيیراتی در نحوه
برگزاری لیگ برتر ایجاد شود .البته فدراسیون و سازمان لیگ باید با 14تیم
حاضر در رقابتها مشورت کنند و با همفکری باشگاهها بهترین تصمیم را
بگیرند .هنوز بحث برگزاری متمرکز لیگ در یک شهر قطعی نشده ،ولی در
هر صورت سالمت بازیکنان و مربیان از هر موضوعی مهمتر است .عدم حضور
تماشاگران در سالنها گرمای بازیها را کاهش داده و برگزاری مسابقات تنها
در یک شهر روی هیجان بازیها تأثیر خواهد گذاشت .ضمن اینکه نباید ضرر
مالی باشگاهها را نیز نادیده گرفت ،منتها اولویت اول باید حفظ جان و سالمت
بازیکنان و تیمها باشد .در این زمینه میتوان از رشتههایی که لیگشان را
به صورت متمرکز برگزار کردهاند هم کمک گرفت .برگزاری مسابقات لیگ
برتر در چند مرحله هم میتواند یک ایده دیگر باشد .به هر حال کمک به قطع
زنجیره کرونا وظیفهای است که همه ما باید آن را به درستی انجام دهیم و اگر
شدت بیماری کاهش نیابد ،بايد در خصوص مسابقات ورزشی تصمیماتی
گرفته شود تا تحت هیچ شرایطی جان بازیکنان به خطر نیفتد.
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گ�زارش مرک�ز
گزارش
پژ و هشه�ا ي
سعيد احمديان
مجل�س درب�اره
قراردادهايبازيکنانومربيانخارجيبافدراسيون
فوتبال و دو باشگاه دولتي استقالل و پرسپوليس
نشانميدهدکشورماندر 10سالاخيربهپرداخت
 960ميليارد توم�ان جريمه بابت س�وءمديريت
مدي�ران ب�ه خارجيه�ا محک�وم ش�ده اس�ت.

در روزهايي که پرسپوليسيها بابت پرداخت بدهي
برانکو اين در و آن در ميزنند تا از حکم جديد فيفا
و کسر  6امتياز درامان بمانند ،مرکز پژوهشهاي
مجلس گزارشي را منتشر کرده که به ريشهيابي
معضالت قراردادهاي حرفهاي ورزش��ي در ايران
پرداخته است .گزارش��ي که پرده از واقعيتهاي
تلخي در سيس��تم مديريتي ورزش و به خصوص
فوتبال برداشته و به معضالتي كه 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  10س��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 بيتالمال و
بودجه دولتي ميانجامد ،بايد تدابير ويژهاي از سوي
نهادهاي نظارتي و قضايي در نظر گرفته شود.
قراردادهايي که بسيار اسفناک هستند
گزارش شماره  27017174مرکز پژوهشهاي
مجلس يک گزارش مهم درب��اره اوضاع و احوال
ورزش ايران است .گزارشي که با موضوع «مسئله

قراردادهاي حرفهاي ورزش��ي با تأکيد بر رشته
فوتبال» تهيه و داليل جريمههاي چند ميليون
دالري باشگاهها و فدراسيون فوتبال در يک دهه
اخير از سوي فيفا ريشهيابي شده است .در مقدمه
اين گزارش به مسئله قابل تأملي اشاره شده که
نشان ميدهد چرا در فوتبال ،فساد و ولنگاري مالي
بيداد ميکند .در ابتداي اين گزارش آمده است:
«نظام اداري و مال��ي ورزش قهرماني و حرفهاي
کشور فاقد ضابطه مشخص و مدون قانوني ،بهويژه
در حوزه منابع و مصارف مالي است ».مسئلهاي که
نشاندهنده اين است كه در سيستم مالي ورزش
کار از ريشه مشکل دارد و وقتي قانون و ضابطهاي
در حوزه مالي وجود ندارد ،چطور ميتوان از ايجاد
فساد در ورزش جلوگيري کرد.
همچنين در بخش ديگري از مقدمه گزارش به
ضعف نظارت بر منابع مالي و هزينهها پرداخته
شده که بسيار قابل توجه است« :ميزان بودجه
و هزينهکرد 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 ،حوزهاي
که در  10سال گذشته هزينههاي زيادي را بابت
بس��تن قراردادهاي ضعيف با مربيان و بازيکنان
داخلي و خارج��ي از بيتالم��ال پرداخت کرده
است« :وضعيت قرارداد بازيکنان ،مربيان داخلي
و خارجي در هر دو سطح فدراسيونها و باشگاهها
و همچنين مربيان خارجي با فدراسيون در مدت
 20سال اخير و به ويژه  10سال اخير و تعهدات
باشگاهها و فدراسيون در قبال قراردادهاي منعقد

شده ،بسيار اسفناک است».
در بخ��ش «وضعي��ت قرارداده��ا و پروندههاي
س��رمربيان خارجي تيم ملي فوتب��ال ايران در
يک دهه اخي��ر» به پرداخ��ت  6ميليون و 137
هزاريورويي ب��ه ويلموتس 200 ،ه��زار يورو به
کيروش بابت مقام س��وم جام ملتها که اص ً
ال
وجود خارجي نداشت و  450هزار دالر به برانکو
به دليل قراردادش به عنوان س��رمربي تيم ملي
به عنوان نمونههاي��ي از جرايمي ک��ه به دليل
«سوءمديريت» مسئوالن فدراسيون فوتبال به
کشور تحميل شده ،اشاره شده است.
ف و میل هزارمیلیاردی در فوتبال
حی 
در ادامه «جريمههاي يک دهه اخير در يک نگاه»
بررسي و عنوان ش��ده که در  10س��ال گذشته،
فوتبال اي��ران  30ميلي��ون دالر جريمه پرداخت
کرده اس��ت« :تاکنون نزديک به 30ميليون دالر
معادل 960میلیارد تومان عليه فدراسيون فوتبال
و باش��گاههاي پرسپوليس و اس��تقالل(به عنوان
شرکتهاي 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  30ميليون
دالري آورده ش��ده ک��ه عبارتن��د از پرداخ��ت
6ميليون  337ه��زار يورو به اضاف��ه 450هزار
يورو به سرمربيان تيمهاي ملي فوتبال ،پرداخت
جريم��ه  13ميلي��ون و  650هزار دالر توس��ط
باشگاه پرسپوليس و  8ميليون و  500هزار دالر
توسط باشگاه استقالل به شاکيان خارجيشان.
در بخش «عوامل تأثيرگذار در صدور اين احکام

سنگين» هم به داليلي مانند سوءمديريت ،ضعف
قانوني و خ�لأ 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 بيتالمال ،ضربه مهلک��ي بر وجهه و
اعتبار کش��ور در عرصههاي داخل��ي و خارجي
زده و حيثيت ملي ،مناف��ع عمومي ملت و نظام
حکمراني را خدشهدار كرده است».
مديران متخلف دادگاهي شوند
در ادام��ه اين گ��زارش در بخ��ش «امکانهاي
پي��شرو براي رس��يدگي» با اش��اره ب��ه قانون
رس��يدگي به تخلفات اداري به پيگ��رد قانوني
مديراني که با امضاي قراردادهاي مش��کلدار با
بازيکنان و مربيان زمين��ه جريمههاي کالن را
ايجاد کردهاند ،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
باشگاههاي 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
تأيید دفتر حقوق��ي وزارت ورزش از جمله اين
پيشنهادهاست.

نتایج ضعیف و نیمکت لرزان شیاطین سرخ

سايهگيگزوپوچتينورويسرسولسشر

از جوانگرایی انریکه تا رؤیای قهرمانی دوباره

اسپانیادرمسیرموفقیت

اسپانیا با برتری
خبر
ی��ک ب��ر صفر
شميم رضوان
مقابل سوئیس
در هفته سوم رقابتهای لیگ ملتهای اروپا نه
فقط صدرنشینی خود را تثبیت کرد که نشان داد
ش دارد .تیم ملی اسپانیا
آیندهای درخشان در پی 
در سال 2008با آراگونس قهرمان اروپا شد و پس
از آن با هدایت دلبوکس��ه با قهرمان��ی در جام
جهانی  2010و یورو  2012یک سلطه کامل را
ایجاد کرد ،ام��ا پ��س از آن تقریب��اً دوران افت
ماتادورها آغاز شد .آنها حذف از جام جهانی2014
و شکس��ت در یورو  2016را مقابل ایتالیا تجربه
کردند.تجربهتلخیکهاستارتپروسهتغییرنسل
در این تیم را زد و حاال شاگردان انریکه که لیگ
ملتهای اروپا را با تساوی یک -یک مقابل آلمان
آغاز کردند با دو برد ۴بر صف��ر مقابل اوکراین و
برتری یک بر صفر مقابل سوئیس ادامه دادند تا با
هفت امتیاز صدرنش��ین گروه چهارم از لیگ A
باشند و امیدوارند دوباره به صدر اروپا برسند ،آن
هم با ترکیبی جوان درکنارنفرات باتجربهای چون
س��رخیو رام��وس ،دن��ی کارواخال و س��رخیو
بوس��کتس .در حقیقت انریکه خواسته پس از
پوستاندازی از آن تیم کهکشانیهای دهه قبل،
مجموعهای از بازیکنان آیندهدار و باتجرب ه را برای
یورو و جام جهانی مهیا کند .خوزه لونیس گایا25
و سرخیو رگیلون  23س��اله در دفاع چپ ،اریک

گارسیا ،مایکل مرینو ،آنسو فاتي ،فران تورس و
آداما تراوره که همگی جز فاتی  17ساله در رنج
سنی 23تا 25ساله هستند و جزو نفرات جدید و
البته جوان تیم ملی اسپانیا که قرار است در کنار
باتجربهها زیر نظر انریکه این تیم را بعد از سالها
به دوران اوج خود بازگردانند ،آن هم با انریکهای
که پس از تاریخسازی در بارسلونا و کسب سهگانه
انتظار میرود تیم ملی اس��پانیا را هم دوباره به
عنوان قهرمانی برس��اند .موفقیت��ی که به نظر
میرسد به معنای گام برداشتن در مسیر درست
است« :اسپانیا در مسیر درست حرکت میکند و
عملکرد بیعیب و نقص این تیم قابل قبول و قابل
ستایش است .در عملکرد تیم هیچ نقطه منفی
وجود ندارد و این یعنی اس��پانیا دارد در مس��یر
درست و موفقیت گام برمیدارد».
در واقع اسپانیا بعد از پشت سر گذاشتن چند
سال پرفراز و نشیب که اتفاقاتی چون برکناری
لوپتگی در  48س��اعت مانده به ج��ام جهانی
و اس��تعفای انریکه به دلیل بیماری س��رطان
دخترش را در پی داشت ،پوس��تاندازی کرد
و حاال بازگش��ت دوباره انریکه و تأکیدي كه او
بر جوانگرایی دارد« :ما سعی داریم در تیم ملی
بین نسلها رقابت ایجاد کنیم تا هر کس بتواند
بازی کند .هدف این اس��ت که به  23نفر عالی
برسیم ».اسپانيا در حال تمرین برای قهرمانی
در یورو  2021است.

تنهاچهارهفتهاز
چهره
آغاز رقابتهای
دنيا حيدري
لیـ��گ برتـ��ر
انگلی��س میگ��ذرد ،ام��ا ش��روع ضعی��ف
منچس��تریونایتد با کس��ب تنها یک برد و دو
باخت (یک بازی کمتر) ،انتقادهای بسیاری را
به دنبال داشته اس��ت .منچستريها نخستین
بازی خود (هفته دوم) را با حساب  ۳بر یک به
کریس��تال پاالس واگذار کردند .شکستی که
هفته سوم با برتری ۲بر  ۳مقابل برایتون جبران
شد ،اما باخت پرگل  ۶بر یک در مصاف با تاتنهام
زمزمههای برکناری سولسشر را بر سر زبانها
انداخت .یونایتد اواخر تابستان ستارههایی مثل
کاوانی ،الکس تلس و فاکوندا پلیس��تری را به
خدمت گرفت��ه ،اما گفته میش��ود هیچیک از
هدفهای مدنظر سولسشر توسط باشگاه جذب
نش��دهاند و ناتوانی در جذب جیدون سانچو از
دورتموند باعث شده شیاطین سرخ در طول سه
هفته گذشته نتوانند انتظارات را برآورده کنند.
هرچند روی کین ،کاپیتان پیش��ین منچستر
بازیکنان را مقصر میداند« :همه ما بازیکنان
روز بد داشتیم ،ولی واقعاً عملکرد بعضی از
بازیکنان منچستریونایتد مایه شرمساری
اس��ت .آنها همانطور ک��ه باعث اخراج
مربی قبلی تیم شدند ،میخواهند
نسخه سولسشر را هم بپیچند.
یونایتد با این بازیکنان راه
ب��ه جای��ی نمیب��رد.
کیفی��ت فن��ی تیم
پایین اس��ت و این
تی��م ب��ا وضعیت
موجود نمیتواند
به قهرمانی فکر
کند ».ب��ا وجود
اين در پی نتایج
کسب ش��ده شایعه
برکناری سولسش��ر بر
سر زبانها افتاده و در

چنین شرایطی مارک هیوز یکی از ستارههای
سابق یونایتد میگوید که رایان گیگز که تمام
دوران فوتبالی خود را در جمع ش��اطین سرخ
گذرانده از ش��انس زیادی برای نشستن روی
نیمکت این تیم برخوردار اس��ت .گیگز که در
ح��ال حاض��ر س��کان هدای��ت تی��م مل��ی
کشورش(ولز) را در دست دارد ،در سال ۲۰۱۴
بعد از اخراج دیوید موی��س از یونایتد مدتی به
عنوان بازیکن -مربی در این تیم فعالیت كرده و
طعم مربیگری در اولدترافورد را چشیده و حاال
گفته میشود که شانس نشستن روی نیمکت
منچستر به عنوان نفر اول کادر فنی این تیم را
دارد .ای��ن در حالی اس��ت که گفته میش��ود
پوچتینوی 48ساله که فصل گذشته از تاتنهام
اخراج شد نیز یکی از ش��انسهای نشستن به
جای سولسشر است .البته در حالی از پوچتینو
به عنوان جایگزین احتمالی سرمربی منچستر
یاد میش��ود که روزنام��ه انگلیس��ی میرر در
گزارشی اختصاصی مینویس��د پوچتینو این
روزها در شهر منچستر پرخواهانترین
چهره است .هر دو باشگاه بزرگ
این شهر (یونایتد و سیتی) که
اخیرا ًنیمکتهایشان متزلزل
شده و نتایجشان دور از انتظار
بوده از ادامه دادن با مربیان
فعل��ی خ��ود مطمئ��ن
نیستند و این مربی
آرژانتینی را زیر
نظ��ر گرفتهاند.
هرچن��د که به
نظ��ر میرس��د
سیتی فع ً
ال قصد
قطع هم��کاری با
پپ را ندارد ،اما اگر
تابس��تان آینده پپ
بخواهد اتحاد را ترک
کند سیتی هم خواهان
پوچتینو است.

فريدون حسن

تيمداري را کنار بگذاريد و باشگاهداري کنيد

اساس کارمان ايراد دارد؛ جالب اينکه همه هم خوب ميدانيم که عيب کار
کجاست ،اما دريغ از يک حرکت براي ساماندهي اين وضعيت نابهنجار و اين
بلبشوي بزرگ که به تاراج بيتالمال ميانجامد .حرف ،حرف باشگاهداري
است ،چيزي که ما کوچکترين بهرهاي از آن نبردهايم و صرفاً نام تيمداري و
دورهم جمع شدن چند بازيکن و چند نفر به اسم هيئت مديره را گذاشتهايم
باشگاهداري و اينگونه فضايي ايجاد کردهايم براي سوءاستفاده از بيتالمال
و برداشتهاي آنچناني از آن .سالهاست که اينگونه است ،نه حسابي دارد و
نه کتابي فقط خرج روي خرج ميآيد و بدهي روي بدهي ،چون اکثر قريب به
اتفاق اين مث ً
ال باشگاهها دست در جيب دولت دارند به جاي جيب خودشان،
چون اصوالً تعريفي از باشگاهداري نداريم و تازه اگر دنبال راهحل باشيم به
جاي اهل فن ميرويم س��راغ همينها که از قبل همين تيمداريها مفت
خوردهاند و ثروت جمع کردهاند.
سالهاس��ت که اليحه نظام باش��گاهداري خاک ميخورد .اليحهاي که
ميتواند نجاتبخش ورزش کشور از اين همه سرمايهسوزي باشد .اليحهاي
که تصويب ،ابالغ و اجراي آن سرفصلي براي نجات ورزش کشور از اين همه
مشکل ،حاشيه و بدهي خواهد بود .اليحهاي که تصويب آن باعث ميشود
نگاهها به ورزش تنها به س��مت فوتبال نباش��د و يک باشگاه موظف باشد
براي باشگاه بودن به بقيه رش��تهها هم توجه کند 20 .سالي ميشود که
اين اليحه باشگاهداري حرفهاي دست به دست ميشود .البته اين روزها
و اين سالها حتي دست به دس��ت هم نميشود و اص ً
ال معلوم نيست کجا
در حال خاك خوردن است .فقط هرازچندگاهي که کار بيخ پيدا ميکند
سروصدايي بلند ميشود که بله بايد به سمت حرفهاي شدن حرکت كرد و
باشگاهداري را در ورزش کشور سروسامان داد .سروصدايي که مثل تمام
هياهوهاي کاذب ورزش خيلي زود تب آن فروکش ميکند و اوضاع دوباره
هماني ميشود که بود.
در يک کلمه بايد گفت درد ورزش کشور درد تيمداري به جاي باشگاهداري
است ،اينگونه ميشود که فوتبال همه چيز را ميبلعد و بدهي باال ميآورد و
بدون کسب نتيجه دلخواه در سطح بينالملل هميشه بيشترين سهم را دارد و
مدعي است ،اما در عوض بقيه رشتهها با يک آبباريکه ميسازند و صورتشان
را با سيلي سرخ نگه ميدارند و با همان آبباريکه مدالآوري هم ميکنند .اهل
فن خوب ميدانند که با تصويب و ابالغ نظام باشگاهداري حرفهاي بودجه
ورزش به جاي حيف و ميل شدن در يک رشته خاص ،هدفمند خرج خواهد
ش��د و در ورزش حرفهاي ،قهرماني و همگاني هزينه ميشود .مهمتر اينکه
با تصويب اين اليحه ،دولت به جاي تيمداري نقش نظارتي خود را برعهده
ميگيرد .درد ورزش کشور نداشتن سيستم جامع و کامل باشگاهداري است
و بهطور يقين تا وقتي که اين سيستم حاکم نشود ،نميتوان چيزي جز آنچه
امروز ميبينيم را شاهد بود.
بدتر از همه اينها آنکه حتي وقتي هم سراغي از اين هدف غايي ميگيريم به
سراغ نابلدان ميرويم و به جاي استفاده از دانش و تخصص کاربلدان صرفاً
براي جلب توجه سراغ نامهاي پرسروصدا ميرويم به اسم کارشناس و نظر
آنها را منعکس ميکنيم .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 ،سالهاست 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 فاجعهبار خود رسيده ،پس چه خوب است
آقايان بهارستاننشين و سئولنشين حداقل براي اينکه کاري کرده باشند و
ک خورده نظام
اسمي براي خودشان دست و پا كنند ،نيمنگاهي به اليحه خا 
باشگاهداري حرفهاي بيندازند و با تصويب و ابالغ آن کاري کنند که حداقل
ورزش کشور از اين بنبست نجات پيدا کند.

با وجود کرونا شمشيربازان آماده هستند

پیمان فخری ،سرمربی تیم ملی شمشیربازی اس��لحه سابر در رابطه با
وضعیت تمرینی این تیم المپیکی و برنامههای پیشرو گفت« :با توجه
به مجوزی که توس��ط س��تاد مبارزه با کرونا در ورزش برای آغاز به کار
فعالیتهای شمشیربازی صادر شده است ،قرار بود از ۱۰مهرماه تمرینات
متمرکز ملیپوشان اسلحه سابر را آغاز کنیم ،اما همزمانی این برنامه با موج
سوم کرونا باعث لغو این آن شد .با این شرایط و افت و خیز مداومی که در
رابطه با شیوع کرونا شاهد هستیم ،اص ً
ال مشخص نیست دقیقاً از چه زمانی
بتوانیمتمریناترادرقالباردوپیگیریکنیم.البتهملیپوشاناسلحهسابر
کماکان به صورت انفرادی پیگیر تمرینات خود هستند و من هم وضعیت
آنها را زیر نظر دارم .با وجود اين شمش��یربازان به لحاظ بدنی در بهترین
ش��رایط ممکن بس��ر میبرند ،چراکه طی این مدت تمرکز زیادی روی
بدنسازی داشتهاند .ترکیب این تیم برای حضور در توکیو چهار نفره خواهد
بود .حضور مجتبی عابدینی و علی پاکدامن قطعی است ،اما در مورد دو نفر
دیگر میان فتوحی ،رهبری و زاهدی رقابت وجود دارد .هر سه نفر آمادگی
خوبی دارند ،اما قاعدتاً یکی از آنها شانسی برای اعزام نخواهد داشت».

برتري بانوان شطرنج ايران مقابل هند

در مسابقات آنالین جام ملتهای آسیا تیم ملی بانوان ایران برابر تیمهای هند
و لبنان به برتری رسید .به نقل از روابط عمومی فدراسیون شطرنج ،دور دوم و
سوم بخش آزاد مسابقات آنالین جام ملتهای آسیا در بخش بانوان پیگیری
شد و بانوان شطرنجباز کشورمان موفق شدند مقابل تیمهای لبنان و هند به
برتری برسند .ملیپوش��ان ایران در دور دوم مقابل لبنان به برتری  2/5بر
1/5رسیدند و در دور سوم نیز مقابل تیم قدرتمند هند که در این مسابقات رده
اول را در اختیار دارد قرار گرفتند و باز هم با نتیجه  2/5بر 1/5پیروز شدند.

