
انتصاب مدیرعامل 
دنيا حيدري
      گزارش

جدید پرسپولیس 
این بار زمان زیادی 
به طول نینجامید و کمتر از یک هفته از استعفای 
رس�ول پناه، جعفر س�میعي مدیرکل حراست 
وزارت ورزش ب�ه عن�وان مدیرعام�ل جدی�د 
پرسپولیس انتخاب شد تا این تصور به وجود آید 
که پرسپولیس حیاط خلوت وزارت ورزش شده 
که نیروهای�ي یک به ی�ک راهی این باش�گاه 
می کند، آن هم برای تجربه پست مدیرعاملی!

قرار به قصاص قبل از جنایت نیست، اما سکوت 
به هر انتصابی هم ش��دنی نیس��ت. قرار است از 
گذشته درس بگیریم، خصوصاً وقتی که پرونده 
انتصاب های قبلی هم اتفاقاً شاهکارهای همین 
مجموعه )وزارت ورزش( بوده کامل مش��خص 
است. در واقع استفاده از تجربیات قبلی اینجاست 
که اهمی��ت پیدا می کند. تجربیات��ی که اگرچه 
برای وزارت ورزش درس عبرت نمی ش��ود برای 
اتخاذ تصمیمی متفاوت از قبل، اما این حق را به 
هوادار پرسپولیس و اصحاب رسانه می دهد برای 
مطرح کردن این پرسش که چرا بعد از اشتباهات 
فراوان عرب، وزارت بار دیگر یک حراستی را به 
عنوان مدیرعامل پرس��پولیس انتصاب مي کند. 
مدیرعامل یک��ی از بزرگ ترین و پرطرفدارترین 
تیم های فوتبال ایران که الزم به تشریح نیست 
که مدیریت آن چقدر سخت است و تا چه اندازه 

به تخصص، تجربه و کارآمدی نیاز دارد.
   انتصابی تکراری!

شش روز پس از استعفای رسول پناه که حضورش 
در هیئت مدی��ره پرس��پولیس )چه برس��د به 

مدیرعاملی( حرف و حدیث های بسیاری را مطرح 
کرده بود، در پی نشس��ت هیئت مدیره باش��گاه 
پرس��پولیس در وزارت ورزش، جعفر س��میعی 
مدیرکل حراست وزارت ورزش و جوانان به عنوان 
مدیرعامل جدید این باشگاه پرسپولیس انتخاب 
می شود! انتخابی که گفته می شود دلیل آن این 
اس��ت که مدیران این وزارتخانه اعتق��اد دارند با 
توجه به شرایط باشگاه های پرسپولیس و استقالل 
و اتفاقاتی که رخ داده، مدیری باید رأس کار بیاید 
که از نظر مبارزه با فساد و تخلفات، تجربه الزم را 
داشته باشد. دلیلی که البته با اما و اگرهاي زیادي 
روبه رو اس��ت، چراکه اگر مبارزه با فس��اد برای 
وزارت ورزش اهمیتی داش��ت در تمام طول این 
مدت اندک نظارتی بر کار مدیران انتصابی خود 
در باشگاه پرسپولیس داشت تا کار سرخپوشان به 
اینجا نکشد. با وجود این اگر انتصاب سمیعی به 
این دلیل بوده باشد نیز این سؤال مطرح می شود 
که آیا برای مدیریت باش��گاه پرس��پولیس تنها 

همین مسئله مالک و الزم است؟
   اهداف رؤیایی

سمیعی بعد از انتصاب به مدیرعاملي پرسپولیس 
تأکی��د ک��رده که  ب��رای تحقق پنج ه��دف به 
پرسپولیس آمده  که یکی از آنها مبارزه با باندهای 
فساد در اطراف باشگاه اس��ت: »هدف اول ایجاد 
شرایط الزم برای کس��ب قهرمانی در آسیاست. 
هدف دوم ورود پرس��پولیس به بازار س��رمایه و 
فرآیند خصوصی س��ازی اس��ت )البته کاری که 
هیچ یک از دولت ها طی سال های گذشته از عهده 
آن برنیامدند و اصاًل نمی توان انتظار داش��ت که 
مدیری تازه وارد در این راستا کاری از پیش ببرد(. 

هدف سوم مبارزه با باندهای فساد اطراف باشگاه 
اس��ت که آرامش تیم را برهم زده اس��ت. هدف 
چهارم تغییر ساختار باش��گاه است و به سرعت 
کمیته فنی با نظر و همفکری پیشکسوتان، کمیته 
انضباطی با نظ��ر حقوقدانان ورزش��ی و کمیته 
اقتصادی با کمک فعاالن اقتصادی ورزش��ی به 
منظور تأمین منابع مالی تشکیل می شود. البته 
کانون هواداران با رویکرد تعاملی تقویت خواهد 
شد. هدف پنجم هم به کارگیری از ظرفیت های 
موجود در باشگاه )پیشکسوتان، هواداران، مباحث 
توسعه و تقویت فوتبال پایه و اقدامات فرهنگی و 
اقتصادی( است که مغفول مانده و برنامه ویژه ای 

برای استفاده از این ظرفیت ها داریم.«
  مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

صدالبته که اهداف برش��مرده ش��ده از س��وی 
س��میعی، بس��یار جالب توجه و خوب اس��ت، 
اما ب��دون تردی��د اجرایی ش��دن تک تک آنچه 
گفته ش��ده و برای اداره اصولی یک باشگاه الزم 
و ضروری اس��ت، نیاز به تجربه، دان��ش و البته 
مدیریت دارد و صدالبته پیش از س��میعی دیگر 
مدیران عامل باشگاه پرسپولیس نیز این اهداف 
را در سر داشتند، اما بعد از تکیه بر مسند مدیریت 
این باشگاه همه را به دس��ت فراموشی سپردند. 
پس همانطور که نمی توان قصاص قبل از جنایت 
کرد، به همان اندازه نیز نمی توان به این حرف ها 
دل خوش کرد، مگر آنکه اقدام��ی قابل قبول از 

مدیرعامل جدید دیده شود.
   اولین اقدام

بدون تردید اما اولین اق��دام هر مدیری می تواند 
تأثیر بسزایی در پذیرفته ش��دن او داشته باشد. 

درس��ت مثل داس��تان بازیکنان می مان��د، گاه 
بازیکنی در همان بدو ورود با یک گل یا یک بازی 
عالی می تواند جای خود را در دل هواداران باز و 
نظر رسانه ها را به خود جلب کند، کاری که برخی 
با سال ها حضور در یک تیم از عهده  آن برنمی آیند. 
در حوزه مدیریت هم این مس��ئله مصداق دارد. 
برای نمونه جدا از تصمیمات اش��تباه و فاجعه بار 
عرب، آن چیزی که باعث شد هواداران پرسپولیس 
هیچگاه او را به عنوان مدیرعامل باشگاه نپذیرند 
و خواستار برکناری اش شوند، کارشکنی های او 
در پرداخت مطالبات برانکو و ف��راری دادن مرد 
کروات بود و آنچه باعث شد مدیریت گرشاسبی 
به رغم اشتباهاتی که داشت از سوی هواداران مورد 
قبول باشد آرامشی بود که او در زمان حضور برانکو 
برای تیم فراهم کرد. در واقع آنچه باعث قضاوت در 
خصوص یک مدیر می شود، نه حرف های قشنگی 
اس��ت که می زند، بلکه اقداماتی است که انجام 
می دهد. سمیعی در گام نخست ابراهیم شکوري، 
سرپرست دبیرکلي پیشین فدراسیون فوتبال را به 
عنوان معاون اجرایی منصوب می کند. شکوری که 
حضورش به عنوان دبیرکل در فدراسیون فوتبال 
با حرف و حدیث ه��ای فراوانی هم��راه بود و به 
عنوان یکی از متهمان پرونده فاجعه بار ویلموتس 
نامش مطرح است، حاال از س��وی مدیری که با 
شعار مبارزه با فساد آمده، به عنوان مدیر اجرایی 
باشگاه پرسپولیس منصوب می شود تا این تصور 
به وجود آید ک��ه انتصاب جدی��د وزارت ورزش 
نیز تفاوتی با انتصاب های قبلی ندارد و داس��تان 
مدیریت پرسپولیس این بار هم تغییر قابل توجهی 

نخواهد کرد!
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سعيد احمديان

شیوا نوروزی

کشتیدرمناطقمحرومجانمیگیرد
علیرضا دبیر همانطور که در مجمع انتخاباتي فدراس��یون کشتي در 
تابستان گذشته و پس از انتخاب به عنوان رئیس فدراسیون قول داده 
بود، اهل نشستن در اتاقش نیست و وعده داد که در این چهار سال به 
استان هاي مختلف سر بزند تا از نزدیک با مشکالت کشتي گیران آشنا 
شود. دبیر در همین راستا، آخر هفته گذشته به سیستان و بلوچستان 
و زاهدان سفر کرد. رئیس فدراسیون کش��تی که در این سفر نشست 
صمیمانه ای را با حضور کش��تی گیران و پیشکس��وتان کشتی استان 
سیستان و بلوچستان در یکی از خانه های سنتی و بدون صندلی و میز 
برگزار کرد، وعده داد که اردوهاي تیم ملي کشتي در این استان برگزار 
شود: »استان سیستان و بلوچستان زادگاه و مهد کشتی کشور است و 
ظرفیت ها و سرمایه های بسیار خوبی در این رشته وجود دارد که باید 
کشف و پرورش داده شود. در این راس��تا برای رشد کشتی در مناطق 
محروم این اس��تان، اردوی تیم های ملی کشتی نوجوانان و جوانان در 

این منطقه در آینده  برگزار مي شود.«

نقشتغییراتتاکتیکیسولسشر
دربردهایاروپایی

منچستر با سولسشر فعالً روی نوار برد قرار 
گرفته و برد 5 بر صفر این تیم برابر الیپزیش 
در لیگ قهرمانان موفقیت های آنها را تداوم 
بخشید. به نظر می رسد تحوالت مثبتی در 
ش��یاطین رخ داده و در دو بازی اروپایی با 
پاری سن ژرمن و الیپزیش سرمربی نروژی 
تاکتیک هایش را به رخ کش��ید. خیلی ها 
مدعی بودند که سولسش��ر دستش برای 
اعمال تغییرات روی نیمکت بسته است و 
بعد از شکست پلن  A خبری از پلن B نخواهد بود، اما سرمربی منچستر 
با دو پیروزی شیرین در لیگ قهرمانان پاسخ واضحی به منتقدانش داد. 
در پارک دوپرنس تیم با سیستم 3-4-1-2 بازی را شروع کرد و در ادامه 
آرایش تیم به 4-3-3 تغییر کرد. چهارشنبه شب نیز دوباره مدل جدیدی 
از شیاطین در زمین دیده شد؛ با سیستم 4-1-2-1-2 منچستر در مقابل 
صدرنشین بوندس لیگا صف آرایی کرد. اسکات مک تامینای، پوگبا، برونو 
فرناندز، راشفورد و آنتونی مارسیال همگی وظایف شان را به خوبی انجام 
دادند. با ترکیبی که سولسشر چیده بود موقعیت های زیادی برای گلزنی 
خلق شد. قرمزها پنج گل زدند و با هت تریک راشفورد همه به آینده این 
تیم امیدوار شدند. فرصت دادن به اوله گونار سولسشر بهترین تصمیمی 
بود که سران باشگاه گرفتند. عملکرد یونایتد در این اواخر نشان می دهد 
که هنوز باید منتظر روزهای خوب منچستر باشیم. بازی گرفتن دوباره 
از پوگبا و سپردن مسئولیت به او نشان از تغییر تفکر کادرفنی دارد. در 
سیستم جدید فان دبیک هم از ابتدا در ترکیب قرار می گیرد و او نیز به 
خوبی با این مدل بازی هماهنگ شده است. تغییرات مثبت را نمی توان 
کتمان کرد، حتی اگرمخالف سرسخت سولسشر باشیم. نتایج خوب این 
دو بازی در لیگ قهرمانان شرایط را به سود او تغییر داده است. البته اوضاع 
تیم هنوز در لیگ خوب نیست و قرار گرفتن در رتبه های پایین جدول 
جایی برای دفاع نمی گذارد. بازی فردا ش��ب با آرس��نال در اولدترافورد 
هم می تواند فرصتی باشد برای ادامه موفقیت ها و هم اینکه باعث شود 

انتقادهای تند علیه سولسشر دوباره باال بگیرد.

توهی��ن امانوئل 
فريدون حسن

     بازتاب
مک��رون، رئیس 
جمهور فرانسه به 
ساحت مقدس پیامبر عظیم الشأن اسالم و دفاع او از 
اهانت هاي مکرر به رس��ول اکرم خشم مسلمانان 
جهان را برانگیخته و باعث ش��ده در هفته وحدت 
جامعه مسلمین جهان یکصداتر از همیشه این اقدام 
رئیس جمهور صهیونیست مسلک فرانسه را محکوم 
کنند. در این می��ان جامعه ورزش و ورزش��کاران 
کشورمان که همواره ارادت قلبي خود به حضرت 
رسول و خاندان پاک و مطهر ایشان را ثابت کرده اند 
نیز همصدا با دیگر مسلمانان جهان در قالب مدافعان 
حریم پیامبر فریاد اعتراض خود را از میادین ورزشي 
به گوش هتاکان به ساحت پیامبر اسالم می رسانند.

   بیانیه سازمان ورزش بسیج
س��ازمان ورزش بس��یج مس��تضعفین با صدور 
بیانیه اي ضمن محکوم کردن این اقدام اعالم کرد: 
»اینک برای چندمین بار در دنیای مدرن خالی از 
عقالنیت شاهد هستیم که به پیامبر مهربانی ها و 
واسطه خدا با خلق او جس��ارت می شود، اما این 
جس��ارت و اهانت نه به پیامبر مس��لمانان، بلکه 
فی الواقع ب��ه ابراهیم خلیل اهلل، عیس��ی روح اهلل 
و موس��ی کلیم اهلل و  دیگر انبیا قدسی)ع( بوده و 
می باشد. جامعه ورزش بسیج کشور اوالً: با محکوم 
نمودن این حرکت وقیحانه به دنیای غرب هشدار 
می دهد که منتظر غضب اس��الم خواهان جهان 
باش��د. 2 میلیارد مس��لمان جهان هرگز چنین 

رفتاری را تحمل نکرده و نخواهند کرد.
ثانیاً: از وزارت امور خارج��ه می خواهیم با اتخاذ 
راهکارهای حقوقی و بین المللی، بالجد پیگیر این 
موضوع باش��د و این اقدامات تا به عذرخواهی یا 
عقوبت اهانت کنندگان نینجامیده، کوتاه نیایند.

ثالث��اً: از تم��ام آزادیخواهان و مس��لمانان جهان 
می خواهیم روز 17ربیع با ترندس��ازی »لبیک یا 
رس��ول اهلل« در فضای مجازی؛ وحدت، انسجام، 
عشق و پیوند خود را به رسول گرامی اسالم اعالم 
دارند و  پروفایل های گوش��ی های همراه و تمام 

اکانت های فضای مجازی را به »لبیک یا رسول اهلل« 
و »فداک یا رس��ول اهلل« تبدیل نموده و با تحریم 
کاالهای فرانسوی، اعتراض خود را به این حادثه 

جانکاه و  تأسف بار اعالم کنند.
رابعاً: از تمامی دولت های اسالمی می خواهیم در 
مقابله با این اهانت های پی در پی به ساحت دین و 
پیامبر اسالم کوتاه نیایند و ارتباط با دولت فرانسه 

را تعطیل و تعلیق نمایند.«
   کشتي خواستار پاسخ محکم به هتاکان

فدراسیون کشتي هم به عنوان فدراسیون ورزش 
اول کشور و رش��ته اي که فتوت و جوانمردي را 
همواره ش��عار خود قرار داده اس��ت، اعالم کرد: 
»جسارت دولت فرانسه به ساحت پاک و قدسی 
پیامبر اعظم اتفاق دردناکی اس��ت که نمی توان 
آن را فقط در حد یک حرکت از س��ر ناآگاهی به 
حساب آورد. بر یکایک آزادیخواهان جهان است 
که با سیاس��ت اسالم س��تیزی دولت های غربی 
مقابله کنند؛ فدراسیون کشتی جمهوری اسالمی 
ایران به همراه جامعه بزرگ کشتی و قهرمانان این 
رشته ورزشی ضمن محکوم کردن این اقدامات 
تحریک آمیز، پیگیری های جدی دس��تگاه های 
مرتبط برای پاسخ محکم به این هتک حرمت را 

خواستار است.«
   توهین مکرون قرابتي با آزادي بیان ندارد

س��ازمان لیگ فوتبال ایران هم ب��ه نمایندگی 

از باش��گاه ها و جامعه فوتبال کش��ور، این اقدام 
موهن و توهین آمیز رئیس  جمهور فرانسه را که 
بی احترامی به باورها و ارزش های واالی جامعه 
مس��لمانان و نقض آش��کار حقوق بش��ر است و 
هیچ قرابتی با آزادی بیان ن��دارد و ناقض آزادی 
و تهدیدکننده زندگی مس��المت آمیز انس��انی 
است محکوم مي نماید. بازیکنان دو تیم فوتبال 
ذوب آهن اصفهان و فجر شهید سپاسي شیراز هم 
پیش از آغاز دیدار دوستانه روز پنج شنبه اهانت به 

پیامبر رحمت و خیر و برکت را محکوم کردند.
   مقابل اسالم ستیزي با اقتدار مي ایستیم 

در ادامه این واکنش ها فدراس��یون هاي والیبال، 
تیران��دازي باکم��ان، ورزش هاي ناش��نوایان و 
فدراس��یون تنیس هم بیانیه هاي جداگانه اي را 

صادر کردند.
فدراسیون والیبال اعالم کرد: »جسارت به ساحت 
آسمانی حضرت محمد)ص( توهین به واالترین 
مقدس��ات و موجب جریحه دار شدن احساسات 
میلیون ها مسلمان درجهان ش��د. این اقدامات 
بی ش��رمانه رئیس جمه��ور فرانس��ه، قلب همه 

انسان های آزاده جهان را به درد آورد.
فدراس��یون و خان��واده ب��زرگ والیب��ال، ای��ن 
بدرفتاری ها نسبت به مسلمانان جهان را شدیداً 
محکوم کرده و امیدوار است در آینده شاهد تکرار 

چنین رفتارهای اسالم ستیزانه اي نباشیم.«

فدراس��یون تیراندازی باکمان، اهانت وقیحانه و 
گستاخانه نشریه شرلی ابدو را به ساحت قدسی 
حضرت رسول اکرم)ص( و همچنین توجیهات 
بی شرمانه و غیرقابل قبول شخص رئیس جمهور 
کش��ور فرانس��ه را به بهانه آزادی بیان ش��دیداً 

محکوم کرد.
فدراسیون ورزش های ناشنوایان به نمایندگی از 
جامعه ورزش ناشنوایان، اهانت وقیحانه و گستاخانه 
جوامع غربی به خصوص یاوه گویان فرانسوی را به 
ساحت قدسی حضرت رسول اکرم)ص( و همچنین 
توجیهات بی ش��رمانه و غیرقابل قبول ش��خص 
رئیس جمهور کشور فرانسه را به بهانه آزادی بیان 
شدیداً محکوم مي کند: »جامعه ورزش ناشنوایان 
ضمن هشدار به مسببان این اقدام سخیف و نوکران 
آنها یادآور می شود که مسلمانان جهان مقابل این 
حرکات مذبوحانه به شدت خواهند ایستاد و اعتقاد 
راسخ دارند که حرکات سخیف این ابلهان روزگار 
از سر عجز، اس��تیصال و ناتوانی است و در مقابل، 
مس��لمانان جهان و دین اس��الم همیشه سرافراز 

خواهند ماند.«
فدراس��یون تنیس با بیان اینکه ش��یوه هتاکی 
به دی��ن مبین اس��الم ریش��ه در تاری��خ دارد و 
کافران همیش��ه برای پوشاندن ضعف و حقارت 
خود برابر پیام روش��ن و رهایی بخش پیامبران 
الهی از این حربه اس��تفاده کرده اند، اعالم کرد: 
»آنچه مسلم است این سناریوی اسالم  ستیزی 
واقعیت سرپوش گذاش��تن غرب بر ناکامی های 
خود در جلوگیری از توس��عه اس��الم و گرایش 
شهروندان غربی به دین مبین اسالم و آموزه های 
پیامبر اعظم)ص( را نشان می دهد. این حرکت 
ناجوانمردانه، س��قوط اخالق و انسانیت در بین 
سردمداران مدعی لیبرالیسم و دموکراسی است 
و بی کفایتی کافران را در اداره حکومت و ناتوانی و 
عجز در برابر خواسته های مردمی نشان می دهد. 
جامع��ه ورزش و تنیس ایران اس��المی مقابل 
اسالم ستیزی جریان های باطل و توهین کننده به 

پیامبر خوبی ها با اقتدار می ایستد.«

مدافعانحریمحضرترسول)ص(
دفاع تمام قد ورزش و ورزشکاران از ساحت پیامبر اکرم)ص(

مدیرعاملجدیدوشعارهایتکراری
ادامه حضور حراستی های وزارت ورزش در مدیریت پرسپولیس

تمجیدIPCازستارهوالیبالنشستهایران
کمیت��ه بین المللی پارالمپیک در صفحه رس��می اش در اینس��تاگرام 
از مرتضی مهرزاد، ملی پوش والیبال نشس��ته کش��ورمان تمجید کرد. 
IPC  در پس��ت خود با بیان اینکه مهرزاد در پارالمپیک 2016 ریو به 
مقام قهرمانی با ایران رس��ید، این ورزش��کار را بلندقدترین مرد ایران، 
بلندقامت ترین ورزش��کار در تاریخ بازی ه��ای پارالمپیک و همچنین 
دومین مرد بلندقامت حال حاضر جهان معرفی کرد و نوشت: »مهرزاد 
که اکنون عضو تیم ملی والیبال نشسته ایران است، 2 متر و 46 سانتیمتر 
قد دارد. همچنین پای راست مرتضی مهرزاد حدود 15 سانتی متر از پای 
چپش کوتاه تر است.« مهرزاد در حالی به این موفقیت ها رسیده که در 
سال های اخیر بی توجهی های صورت گرفته به چنین ورزشکارانی مانند 

ماجرای پاداش، دلسردی چنین قهرمانانی را به همراه داشته است.

فوتبالدولتي
وپنجرههایيکهبازوبستهميشود!

پنجره نقل و انتقاالت استقالل و پرسپولیس گویا در حال باز شدن است، 
قرمزها با پرداخت بدهي برانکو، محرومیت شان از سوي فیفا برداشته شده 
و استقاللي ها هم آخرین بخش از مطالبات شفر و باشگاه پاختاکور را واریز 
کرده اند و گفته مي شود در همین یکي، دو روز آینده آنها نیز با حکم فیفا، 
پنجره نقل و انتقاالت شان باز مي شود و آبي ها مي توانند قرارداد بازیکنان 
جدیدي را که با آنها قرارداد امضا کرده اند، ثبت کنند. در حالي محرومیت 
استقالل و پرسپولیس با رضایت ش��اکیان خارجي که طلب هاي شان را 
گرفته اند در حال به پایان رسیدن است که مدیران این دو باشگاه دولتي 
با کمک هاي مستقیم یا غیرمستقیم از خزانه دولت توانسته اند بدهي هاي 
خارجي خود را تسویه و حکم فیفا را برگردانند، اما آیا چنین محرومیت هایي 
براي وزارت ورزش و مدیران منصوب به مسعود سلطاني فر در استقالل و 

پرسپولیس تجربه مي شود و تدابیري اتخاذ خواهد شد که تکرار نشود؟
البته اولین بار نیس��ت که پنجره نقل و انتقاالت دو تیم دولتي پایتخت 
به دلی��ل طلبکاران خارجي ش��ان از مرب��ي و بازیکن وقت��ي از وصول 
طلب هاي شان ناامید شده اند و به فیفا شکایت کرده اند، بسته مي شود. 
در سه س��ال اخیر براي دومین بار است که چنین محکومیتي براي دو 
باشگاه دولتي در نظر گرفته مي شود. مسئله اي که نشان مي دهد گویا 
مسئوالني که به این دو باشگاه دولتي مي روند از به بار آوردن بدهي که 
آخرش به ش��کایت و محرومیت از جذب بازیکن منجر مي شود، درس 
نمي گیرند و این موضوع سبب شده در یک فاصله کوتاه دو بار این اتفاق 
براي هر دو تیم بیفتد. هر سال هم که مي گذرد به پرونده هاي شکایت 
بازیکنان و مربیان خارجي که اکثر آنها نیز از دو باشگاه دولتي استقالل و 
پرسپولیس است، اضافه مي شود و کوتاهي و تأخیر در اجراي حکم فیفا 
در پرداخت مطالبات در برخي مواقع هم یقه سرخابي ها را گرفته تا این 

دو تیم با محرومیت و جریمه نقدي نیز مواجه شوند.
البته ه��ر بار که چنی��ن اتفاقي افتاده اس��ت، مدیران دولت��ي این دو 
باش��گاه با کمک هاي وزارت ورزش توانس��ته اند با پرداخت بدهي ها، 
پرونده هاي شان را در فیفا ببندند، مانند امروز که محرومیت استقالل 
و پرسپولیس از جذب بازیکن به دو ماه نرسید و آنطور که خبر مي رسد 

پنجره شان در حال باز شدن است. 
اما چرا چنین محرومیت هایي درس عبرتي براي مدیران دو باشگاه دولتي 
استقالل و پرسپولیس نمي شود، محرومیت هایي که خروجي سوءمدیریت 
مسئوالني است که بدون توجه به تجربه و تخصصي که باید داشته باشند 

در جایگاه غیرتخصصی شان قرار گرفته بودند.
در حالي هم در س��ال 96 و هم در س��ال 99، دو باش��گاه استقالل و 
پرسپولیس با توجه به ش��کایت خارجي ها و بدهي هایي که پرداخت 
نشده بود با حکم فیفا از پنجره نقل و انتقاالت محروم شدند که مدیران 
وقت دو تیم به واسطه چنین محکومیت هایي نه تنها مؤاخذه نشدند، 
بلکه هر بار که صحبت از مدیرعامل جدید براي پرسپولیس و استقالل 
مي شود، نام شان در بین گزینه ها قرار مي گیرد و این مدیران با وجود 
بي تدبیري و سوء مدیریتي که داش��ته اند، همچنان براي بازگشت به 
صندلي که با نشستن روي آن هزینه هاي زیادي را به بیت المال تحمیل 

کرده اند، تالش مي کنند!
در چنین شرایطي خبر باز شدن پنجره نقل و انتقاالت سرخابي ها چندان 
هم خوشحال کننده نیست، به خصوص که مي توان پیش بیني کرد در 
سال هاي آینده باز هم چنین پرونده هایي که مدیران دو تیم، منابع مالي 
را براي پرداخت آن پیش بیني نکرده اند و بدهي به بار آورده اند، در فیفا 
باز خواهد شد و دور از انتظار نیست که بار دیگر مسئول کمیته انضباطي 

فیفا، زیر نامه محرومیت دو باشگاه دولتي کشورمان را امضا کند.
 وقتي مي توان از شنیدن این خبر خوشحال شد و انتظار فردایي بهتر 
براي فوتبال باش��گاهي کش��ورمان را داش��ت که با مدیران متخلف و 
کس��اني که با بس��تن قراردادهاي بي ضابطه و بدون پش��توانه، زمینه 
چنین محرومیت هایي را فراهم کرده اند، برخورد شود و آنها نسبت به 
هزینه هایي که به واسطه نفوذ دالالن و درصدهایي که در این قراردادها 
رد و بدل و به بیت المال تحمیل شده است، پاسخگو باشند و محاکمه 
شوند. در غیر این صورت داس��تان پنجره هایي که باز و بسته مي شود، 
همچنان وبال گردن فوتب��ال دولتي و به خصوص دو باش��گاه دولتي 
استقالل و پرسپولیس خواهد بود. پنجره هایي که به واسطه حضور یک 
مدیر اشتباهي و متخلف بسته و آن سو هزینه باز شدن آن از بیت المال 
پرداخت مي ش��ود، بدون اینکه مدیري که چنین محرومیتي را به بار 

آورده، بازخواست شود!

استعفای بارتومئو برای بارسا خوش یمن بود
ازنگرانیهایپیرلوتاقدمزدنمسیرویابرها
تنها یک روز بعد از استعفای اجباری بارتومئو، بارسلونا در مصافی سخت 
با یوونتوس به پیروزی 2 بر صفر دست یافت تا تأثیر رفتن رئیس منفور در 
تیم رونالد کومان به وضوح دیده شود. در شبی که کریس رونالدو به خاطر 
کرونا بازی را از تلویزیون تماشا مي کرد، لیونل مسی رقیب دیرینه سرحال و 
قبراق تیمش را رهبری کرد و یک گل هم به ثمر رساند تا طلسم ناکامی های 

کاتاالن ها در تورین شکسته شود. 
    

حساس ترین بازی هفته دوم لیگ قهرمانان بدون شک نبرد یووه – بارسا 
بود. منته��ا غیبت مهاج��م پرتغالی به دلیل ابت��ال به کرونا اج��ازه نداد 
ال کالسیکوی رونالدو – مسی در لیگ قهرمانان شکل بگیرد. با این حال 
کاپیتان لئو وظیفه اش را به بهترین شکل انجام داد. برخالف دیدارهای قبلی 
که مسی حس و حال بازی نداشت، چهارشنبه شب بار اصلی تیم را به دوش 
کشید و با پاس های دقیقش عامل اصلی برد بارسلونا بود. جدا از پنالتی که 
در وقت های اضافی به ثمر رساند، لیونل 76 پاس صحیح به هم تیمی هایش 

داد تا ثابت کند با تغییرات مدیریتی کامالً موافق است. 
    

کری خوانی های دو باشگاه برای یکدیگر هم در نوع خود جالب توجه بود. 
اکانت رسمی بارسلونا در توئیتی شروع کننده این کری ها بود: »خوشحالیم 
که توانستید بهترین بازیکن تاریخ فوتبال را در زمینتان ببینید.« غیبت 
رونالدو در زمین در واقع علت اصلی این جنگ های لفظی بود. هواداران 
او معتقدند اگر تس��ت کریس منفی بود و او در تورین به میدان می رفت، 
نه بارسلونا پیروز می شد و نه باشگاه شان برای یووه کری می خواند. البته 
بیانکونری ها هم بیکار ننشستند و با یک توئیت دندان شکن جواب بارسا 
را دادند: »احتماالً لغت نامه اشتباهی در اختیار داشتید. بهترین بازیکن 
تاریخ واقعی)کریستیانو رونالدو( را به نیوکمپ می آوریم.« این مدل خط و 
نشان کشیدن بعد از بازی یووه – بارسا باب شد و مطمئن باشید برای بازی 

برگشت هم شاهد چنین کری هایی در توئیتر خواهیم بود.
    

لذت پیروزی در تورین را با هیچ بردی نمی توان مقایسه کرد. تا قبل از این 
کاتاالن ها ش��ش بار در خانه یوونتوس به میدان رفته بودند، ولی جز سه 
تساوی و سه باخت چیزی عایدشان نشده بود، اما این بار طلسم ناکامی در 
تورین شکسته شد تا سرمربی بارسا خوشحال ترین مربی دنیا باشد. کومان 
با افتخار از بازی شاگردانش تمجید کرد: »موقعیت سازی خیلی مهم است 
و در مجموع برتر از یوونتوس بودیم و معتقدم نتیجه کاماًل منصفانه بود. 
می توانستیم زودتر کار را تمام کنیم و از این حیث ضعف داشتیم. از این 
همه موقعیت باید زودتر استفاده می کردیم و با آرامش بیشتری به دقایق 
پایانی می رسیدیم. نمی توانم یک نفر را به عنوان بهترین بازیکن معرفی 
کنم. همه خوب بودند و اطمینان و اعتماد به نفس شان را به رخ کشیدند.« 
به آغوش کشیدن مسی از سوی سرمربی سوژه ای بود که کومان هم به 
آن اشاره داش��ت: »رابطه من و مسی هرگز پیچیده نبود و مشکلی با هم 
نداشتیم. در مالقات هایی که داشتیم، بی پرده و صریح حرف زدیم و وقتی 
لئو به تمرینات اضافه شد همه توانش را برای موفقیت تیم گذاشت و این را 

در هر بازی نیز نشان داده است.«
    

آلوارو موراتا را باید یکی از بدشانس ترین فوتبالیست های دنیا خواند. مهاجم 
اسپانیایی در غیاب رونالدو تالش کرد ستاره زمین باشد و اتفاقاً سه گل هم 
به ثمر رساند، اما هر سه گلش آفساید بود و هت تریکش فایده ای نداشت. با 
صدرنشینی بارسا در گروه G کار آندره پیرلو و تیمش برای ادامه کار سخت 
شده اس��ت. اگرچه دیناموکیف و فرنتس واروش در حضور دو غول اروپا 
شانسی برای صعود ندارند، ولی سرمربی یووه نمی تواند به این احتماالت 
دل  خوش کند: »می دانستیم که جدال در مقابل تیمی که فوتبال خوبی 
بازی می کند، سخت است. بارسلونا عادت دارد در این سطح بازی کند، در 
حالی که ما در حال پیشرفت هستیم. در نهایت این مسابقه ای بود که برای 
رشد و پیشرفت ما در آینده مفید خواهد بود. این بازیکنان هستند که در 
زمین سرنوشت مسابقه را معلوم می کنند. باید در موقعیت های یک به یک 
سریع تر عمل کنیم، اما مقابل بارسا این اتفاق نیفتاد. امیدوارم به زودی 
بازیکنان بیشتری در اختیار داشته باشم، زیرا در حال حاضر گزینه های 
زیادی ندارم و بازیکنانی که در ترکیب ابتدایی قرار می گیرند، در نهایت 
مجبورند تقریباً 90 دقیق��ه و دو بار در هفته بازی کنن��د. این روند برای 

بازیکنان به خصوص وقتی جوان و کم تجربه هستند، آسان نیست.«

رايان تيلور
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