
ج�وش دادن تير 
سعيد احمديان

   گزارش
دروازه ه�ا ني�م 
س�اعت قب�ل از 
ب�ازي در حافظيه ش�يراز، ش�خم زدن چمن 
ورزشگاه مسجدسليمان چهار روز قبل از شروع 
ليگ و حضور همزمان دو سرمربي سر تمرين 
تيم شهرخودرو، سه حاشيه عجيب هفته دوم 
بود كه بيشتر از هميشه آماتور بودن ليگ برتر را 
ك�ه پس�وند حرف�ه اي دارد ب�ه رخ كش�يد. 
ديشب پرونده هفته دوم ليگ برتر فوتبال با انجام 
دو بازي باقي مانده بسته شد، هفته اي كه بيشتر 
از هر زمان ديگري آماتور ب��ودن فوتبال در ايران 
را به رخ مان كش��يد تا بيش��تر از گذشته به حرف 
س��ال هاي پيش مرحوم ناصر حجازي برسيم كه 
گفته بود از حرفه اي بودن فوتبال تنها انگليس��ي 
شدن نام بازيكنان پشت پيراهن ها را ياد گرفته ايم. 
هفته دوم ليگ بيس��ت و يك��م و اتفاق هاي قابل 
تأملي كه در حاش��يه آن ثبت شد نش��ان داد كه 
فوتبال باش��گاهي مان كيلومترها با رس��يدن به 
معيارهاي فوتبال حرفه اي روز دنيا فاصله دارد. در 
اين گزارش در سه پرده به حواشي عجيب ليگ برتر 
در هفته دوم در سه شهر مشهد، مسجدسليمان و 
شيراز پرداخته ايم، اتفاق هايي كه تصوير فوتبالي 
باشگاهي مان را نحيف تر از هميشه پيش رويمان 
قرار می دهد، فوتبالي كه تيم هايش مي توانند راه و 

رسم آماتور بودن را به فوتبال دنيا صادر كنند!
  مشهد؛ 2 سرمربي براي تيم اعتصاب كننده!

مشكالت پديده يا شهرخودرو در فصل هاي گذشته 
با توجه به حواشي زياد مالك خصوصي اين تيم، 
يك مثنوي هفتادمن است و اگر روزي مشكالت 

اين تيم حل شود، شايد مشهدي ها تعجب كنند! 
البته فصل جديد ديگر اوج حواشي نماينده مشهد 
است و هنوز ليگ به هفته سوم نرسيده اين تيم به 
اندازه چند فصل حاش��يه و جنجال داشته است. 
بازيكنان پديده پس از اينك��ه در هفته اول مقابل 
آلومينيوم در مش��هد به ميدان مي روند و بازي با 
تساوي بدون گل تمام مي شود، به دليل مشكالت 
مالي دست به اعتصاب مي زنند و اعالم مي كنند 
در صورتي كه بخشي از مطالبات شان قبل از بازي 
هفته دوم مقابل مس رفسنجان پرداخت نشود، آنها 

راهي رفسنجان نخواهند شد. 
 تهديدي كه فره��اد حميداوي، مالك باش��گاه 
كه از راه دور اين تي��م را مديريت مي كند، جدي 
نمي گي��رد و بازيكنان هم تهديدش��ان را عملي 
مي كنند، به طوري كه روز قبل از بازي براي پرواز 
به رفسنجان در فرودگاه حاضر نمي شوند تا بازي 
شهرخودرو يا همان پديده در هفته دوم لغو شود. 
پس از اين اتفاق هم مسئوالن تيم به جاي پرداخت 
مطالبات، رضا مهاجري سرمربي تيم را بدون اينكه 
به وي اطالع دهن��د از كار بركنار و اكبر ميثاقيان 
را به عنوان س��رمربي جديد انتخ��اب مي كنند. 
تصميمي كه باعث ناراحتي مهاجري مي شود و در 
تمرين سه شنبه تيم پديده هر دو سرمربي در محل 
تمرين حاضر مي شوند تا اين تيم به طور همزمان 
دو سرمربي داشته باشد، اتفاقي كه در فوتبال ايران 

مي توانيد نمونه آن را ببينيد. 
   مسجدسليمان؛ ش�خم زدن ورزشگاه 

قبل از شروع بازي!
كادر فني و بازيكنان نفت مسجدسليمان در سه 
سالي كه از حضورش��ان در ليگ برتر مي گذرد، 

كم مصيبت بي پولي و حساب خالي باشگاه را كه 
بارها باعث قهر و استعفاي سرمربي ها و اعتصاب 
بازيكنان شده، نچش��يده اند. با اين حال اتفاقي 
كه در هفته دوم براي مسجدس��ليماني ها افتاد، 
كارنامه مصيبت هاي ش��ان را كامل كرد. ماجرا 
از اين قرار بود كه شاگردان فراز كمالوند پس از 
تساوي مقابل پيكان در هفته اول فصل جديد، روز 
يك شنبه در هفته دوم در اولين بازي خانگي بايد 
مقابل سپاهان به ميدان مي رفتند، اما يك اتفاق 
بي سابقه باعث شد آنها نتوانند در مسجدسليمان 
به ميدان بروند و با كرايه كردن ورزشگاه فوالد در 

اهواز از سپاهان ميزباني كردند. 
مس��ئوالن اس��تاديوم ش��هيد بهن��ام محمدي 
مسجدس��ليمان ورزش��گاه خانگي نفت، پس از 
انتقادهايي كه فصل گذشته به چمن اين ورزشگاه 
می شد، تصميم مي گيرند چمن آن را ترميم كنند 
اما آنها اين تصميم را با وجود اينكه از مدت ها قبل 
مشخص بود كه 27 مهر ليگ برتر شروع مي شود، 
از چهار روز قبل از آغاز فصل جديد عملي مي كنند 
و چمن اين ورزش��گاه چند روز مانده به ليگ برتر 
شخم زده مي ش��ود و اين مسئله عجيب به اطالع 
مسئوالن باشگاه نمي رس��د و روز يك شنبه چند 
ساعت مانده به شروع بازي نفت مسجدسليمان و 
سپاهان مشخص نبود كه قرار است دو تيم در كدام 

ورزشگاه بازي كنند!
 س��رانجام مس��ئوالن نفت با فوالدي ها رايزني 
مي كنند تا ب��ازي در ورزش��گاه اختصاصي اين 
تيم برگزار ش��ود، اما ب��ه دليل ع��دم پرداخت 
150ميلي��ون اجاره زمين، مسجدس��ليماني ها 
40دقيقه پشت در استاديوم معطل مي شوند و 

در نهايت رئيس شركت بهره برداري نفت و گاز 
مسجدسليمان چكي به مبلغ 150 ميليون تومان 
صادر مي كند و مجوز حضور تيم نفت در ورزشگاه 
داده مي شود و اين تيم 40دقيقه مانده به بازي 

تازه وارد استاديوم مي شود!
   ش�يراز؛ جوش دادن تي�ر دروازه ها نيم 

ساعت قبل از بازي!
با توجه به وضعيت اس��فناك ورزشگاه حافظيه 
شيراز با شروع ليگ برتر، همچنان مشخص نبود 
كه تيم فجر شهيد سپاس��ي قرار است بازي هاي 
خانگي اش را كجا برگزار كن��د، حتي صحبت از 
انجام بازي هاي تيم ش��يرازي درخارج از استان 
فارس به صورت موقت بود. البته ش��يرازي ها كه 
نمي خواس��تند فرصت ميزباني را پس از هشت 
سال در ليگ برتر از دس��ت بدهند، پس از اينكه 
نزديك به يك دهه قدمي براي تعمير استاديوم 
قديمي شيراز برنداش��ته بودند در فاصله كوتاه 
باقی مان��ده تا ليگ برت��ر، تعمير و مرم��ت آن را 
آغاز مي كنند اما با وجود تأييد حافظيه از سوي 
ليگ برتر براي ميزباني بازي هاي فجر، مشكالت 
اين ورزش��گاه تا چند دقيقه قبل از شروع بازي 
هفته دوم فجر كه اين تيم در اولين بازي خانگي 
ميزبان گل گهر بود، حل نشده بود، به طوري كه در 
فاصله نيم ساعت تا شروع بازي، تصاويري از جوش 
دادن تير دروازه هاي استاديوم حافظيه در فضاي 
مجازي پخش مي شود. يك اتفاق عجيب كه تنها 
از مديران آماتور انتظار م��ي رود، مديريتي كه از 
مدت ها قبل مي دانس��ت ليگ چه زماني شروع 
مي شود، اما حتي نصب تير هاي دروازه را هم به 

روز بازي و دقيقه 90موكول مي كند.
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شیوا نوروزي

فريدون حسن

از مسدود شدن حساب ها تا تقاضاي كمك از مسئوالن
بدهيمالياتيباليجانفدراسيونها

عدم پرداخت بدهي هاي مالياتي يك بار ديگر يقه فدراسيون هاي ورزشي را 
گرفت. پرداخت نكردن به موقع ماليات ها در ورزش كشورمان تنها مختص 
باشگاه هاي فوتبال نمي شود و اغلب فدراسيون ها نيز بدهي هاي سنگيني به 
سازمان امور مالياتی دارند. تازه ترين اتفاق مالياتي مربوط به فدراسيون واليبال 

است كه حساب هايش به دليل بدهي 13 ميليارد توماني بسته شده است. 
    

خبري كه ديروز خبرگزاري مهر منتشر كرد كاماًل واضح بود؛ مسدود شدن 
حساب هاي فدراس��يون واليبال به دليل بدهي مالياتي. اينگونه كه گفته 
مي شود اين فدراس��يون 13 ميليارد تومان ماليات خود را طي چند سال 
گذشته هنوز پرداخت نكرده است، به همين خاطر و در راستاي اجراي قانون، 
سازمان امور مالياتي كشور تمامي حساب هاي فدراسيون را مسدود كرد تا 
ش��ايد مديران آن هرچه زودتر تكليف اين بدهي را روشن كنند. نخستين 
واكنش به اين خبر مرب��وط به رئيس خزانه داري فدراس��يون واليبال بود. 
مهدي اسالمي در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از تالش هاي داورزني 
براي رفع مشكل پيش آمده  گفت: »بحث مالياتي كه مطرح شده مربوط به 
تمامي فدراسيون هاي ورزشي است. زماني كه داورزني به عنوان وزير ورزش 
در وزارت حضور داشت، تالش كرد مسئله مالياتي فدراسيون ها را برطرف 
كند، اما تا به امروز هيچ مش��كلي در زمينه ماليات فدراسيون ها رفع نشده 
است. سازمان امور مالياتي هم ابالغيه اي در اين خصوص براي فدراسيون 
واليبال ارسال كرد و براي پيگيري موضوع هم به اداره دارايي مراجعه كرديم 
و پيگيري هاي الزم را انجام داديم. اعتراض فدراس��يون را با توجه به مبلغ 
مالياتي كه در نظر گرفته بودند هم اعالم كرديم. بعد از اعتراض قرار شد طي 
يك هفته جواب نامه ما را به فدراسيون ارسال كنند كه بعد از يك هفته به 
جاي پاسخ به نامه فدراسيون با مسدود شدن حساب هاي فدراسيون و شخص 
داورزني رو به رو شديم. در حال حاضر بيش از يك هفته است كه حساب هاي 
فدراسيون و شخص داورزني مسدود شده اند و نمي توانيم كاري انجام دهيم.« 
البته اسالمي مدعي شد كه با توجه به اعتبار باالي اين فدراسيون امورات اين 

رشته به رغم مسدود بودن حساب ها روي زمين نمي ماند. 
    

بحث بدهي مالياتي مش��كلي است كه اغلب فدراس��يون ها با آن دست به 
گريبانند. مصاحبه منتشر شده در سايت فدراسيون فوتبال حاكي از آن است 
كه اين فدراسيون هم 70 ميليارد تومان بدهي مالياتي دارد. بهرام رضائيان، 
عضو هيئت رئيسه فدراسيون اين موضوع را اينگونه بيان كرده است: »چالشي 
كه فدراسيون فوتبال اكنون با آن مواجه شده، بدهي هاي مالياتي است كه 
از سال هاي قبل روي دست اين فدراسيون مانده و اكنون مشكل ساز شده 
است. فدراسيون تمايل دارد به شكلي اين مشكل را رفع كند، اما به دليل عدم 
پرداخت ماليات در زمان مقرر، متأسفانه بدهي ها روي هم انباشته و اكنون 
مشكل ساز شده است. در واقع ما ميراث دار بيش از 70 ميليارد بدهي مالياتي 
سال هاي قبل هستيم. اميدواريم سازمان مالياتي كشور مانند هميشه كه 
نگاه خاصي به ورزش دارد به فوتبال كمك كند و با هم انديشي اين معضل 
حل شود. همانطور كه اعالم كردم، چندين سال است اين بدهي روي دست 
فدراسيون فوتبال مانده و ما قصد داريم اين مشكل را حل كنيم، اما به زمان 
نياز داريم. تقاضاي ما اين است كه در مسير حل اين مشكل، سازمان مالياتي 

كل كشور همكاري الزم را با فدراسيون فوتبال به عمل آورد.«
    

رؤسا و مديران فدراسيون هاي مختلف در حالي از مسئوالن مالياتي تقاضاي 
همكاري دارند كه طي اين س��ال ها تالش زيادي براي پرداخت بدهي ها و 
تسويه حساب با اين سازمان نكرده اند. شهريورماه سال گذشته فرامرزيان، 
معاون توس��عه مديريت و منابع وزارت ورزش در مصاحبه اي ميزان بدهي 
مالياتي تمامي فدراسيون هاي بدهكار را 220 ميليارد تومان اعالم كرد! در سال 
90 مجلس شوراي اسالمي همه نهادهاي غيردولتي از جمله فدراسيون هاي 
ورزشي را موظف به پر كردن اظهارنامه مالياتي كرد. اين در حالي است كه تا 
قبل از آن فعاليت هاي ورزشي معاف از ماليات بودند و پس از ابالغ قانون جديد 
فدراسيون ها در اعالن و پرداخت ماليات هاي خود تعلل كردند. طبق گفته 
معاون وزير وقت، براساس توافق صورت گرفته از سوي وزارت ورزش با وزارت 
اقتصاد، ماده 251 مكرر قانون ماليات هاي مستقيم به اجرا درآمد و قرار بر اين 

شد كه هرگونه پيگرد قانوني براي اخذ ماليات ها متوقف شود. 
عدم پرداخت به موقع ماليات از سوي فدراس��يون ها و اعتراض آنها به اين 
مسئله در شرايطي است كه طبق قانون همه آحاد جامعه ملزم به پرداخت 
ماليات هستند و اين قانون در خصوص همه علي الخصوص كارمندان، معلمان 
و كارگران قبل از دريافت حقوق ماهانه رعايت مي شود. پافشاري ورزشي ها 
بر قانون گريزي معضلي است كه بايد از سوي مراجع باالتر مورد پيگرد قرار 

گيرد تا از افزايش حجم بدهي هاي سنگين جلوگيري شود.

حاشيه اي بر 3 اتفاق عجيب هفته دوم ليگ برتر كه در مشهد، مسجدسليمان و شيراز ثبت شد

بهزمينآماتورهاخوشآمديد!

رونماييازکتابسردارعاشوراييکشتی
مراسم رونمايي از كتاب سردار عاشورايي، سرگذشت شهيد كشتي گير 
حسين ُقجه اي برگزار ش��د. در اين مراسم سينا كلهر سرپرست معاونت 
فرهنگي و توسعه ورزشي وزارت ورزش و جوانان، دكتر مهدي ميرجليلي 
رئيس سازمان بسيج ورزشكاران، عليرضا دبير رئيس فدراسيون كشتي و 
محمد طوقاني گردآورنده كتاب سردار عاشورايي حضور داشتند. عليرضا 
دبير در ابتداي اين مراسم گفت: »شهدا واقعاً مظلومند، اگر قرار بود برنامه  
ديگري باشد، شلوغ مي ش��د اما اينجا مظلوميت موج مي زند.«  در ادامه 
كلهر، سرپرست معاونت فرهنگي و توسعه ورزش همگاني وزارت ورزش 
با اشاره به بخشي از روحيات و خلقيات شهيد قجه اي گفت: »ايشان حين 
تحول و بعد از شهادتش در زرين دشت محل تولدش تعداد زيادي را تحت 
تأثير خود قرار داد. شهيد قجه اي يك دفترچه داشت كه كارهاي روزانه  اش 
را در آن مي نوشت و واقعاً در بعضي از موارد از خود گله مند بود كه چرا كار 
مثبتي نكرده و اين تذكراتي كه هر روز به خود مي داد باعث رشدش شد. به 

نظر من اين كار مي تواند راهنماي خوبي براي سايرين نيز باشد.«

VARورودقوهقضائيهبهپرونده
ذبيح اهلل خداييان، سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينكه هنوز پرونده اي 
در خصوص اقدامات اخير فدراسيون فوتبال در اين قوه تشكيل نشده در 
مورد پشت پرده قرارداد فدراس��يون فوتبال براي ورود VAR از طريق 
شركت هاي وابس��ته به رژيم صهيونيستي اظهار داش��ت: »اين موضوع 
مربوط به فدراسيون فوتبال كشور است. ای اف سی در بازي هاي مقدماتي 
جام جهاني، فدراس��يون ها را ملزم كرده از سيستم كمك داور ويدئويي 
استفاده كنند. در غير اين صورت مجازات محروميت در موردشان اعمال 
مي شود. فدراسيون فوتبال كشور ما نيز قراردادي را با يك شركت بلژيكي 
جهت اجاره اين سيستم منعقد كرده كه گزارش شده عوامل اين شركت 
يهودي هستند و ممكن است با رژيم اشغالگر قدس مرتبط باشند. پرونده اي 
در دستگاه قضايي تشكيل نشده، اما طبيعتاً نهادهاي اطالعاتي و امنيتي 
بررسي مي كنند و چنانچه به دستگاه هاي قضايي ارجاع شود اقدامات الزم 
صورت مي گيرد.« نكته قابل تأمل در خصوص صحبت هاي س��خنگوي 
قوه قضائيه اينكه ظاهراً فدراسيون فوتبال در يك فرار رو به جلو براي عدم 
پاسخگويي به تخلف آشكار خود مسئله ورود سيستم كمك داور ويدئويي 
را الزام از سوي كنفدراسيون فوتبال آسيا اعالم كرده، در حالي كه مطابق 
اس��ناد و مكاتبات موجود، ای اف س��ی هيچگونه الزامي براي استفاده از 
سيستم VAR براي كشورهاي ميزبان مسابقات نگذاشته است كه اگر 
غير از اين بود ايران حتي براي ميزباني از كره جنوبي هم با مشكل روبه رو 
مي شد، اما اين بازي در ورزشگاه آزادي بدون سيستم كمك داور ويدئويي 
برگزار شد. به نظر مي رسد اين موضوع با فضا سازي هاي فدراسيون فوتبال 

از ديد مسئوالن ذي ربط دور مانده است.

درخواستدادهاماماهنوزاستخدامنشدهام

تمجيدفيباازبسكتبالايران
16 تيم برتر قاره آسيا در حالي طي روزهاي آتي رقابت خود را براي       خبر
كسب سهميه جام جهاني 2023 آغاز مي كنند كه سايت فدراسيون 
جهاني )فيبا( طي گزارشی در خصوص نحوه صعود بسكتبال ايران به نيمه نهايي نوشته است: »ايران 
همچنان يكي از تيم هاي برتر آسياست و يك دهه است كه اين برتري را حفظ كرده، به همين دليل 
هدفي جز راهيابي به جام جهاني آينده ندارد. ايران طبق پيش بيني ها صدرنشين گروه E شد، اما اين 

نخستين چيزي بود كه هوادارانش انتظار داشتند. تيم ملي بسكتبال ايران در بيشتر بازي هاي خود 
توانست قاطعانه پيروز شود، اما براي شكست عربستان در هر دو مسابقه، تالش بسياری كرد و يك 
شكست تاريخي هم مقابل سوريه داشت. در نهايت ايران به جام ملت هاي آسيا و مقدماتي جام 
جهاني راه پيدا كرد و اين فرصت دوباره اي است تا تس��لط خود را بر حريفان نشان دهد و حاال 

بي شك در پي صعود از گروه D با برتري مقابل قزاقستان، سوريه و بحرين است.«

اميرحسين زارع، قهرمان وزن 
 دنيا حيدري
      بازتاب

125 كيلوگ��رم كش��تي آزاد 
جهان خوشرنگ ترين مدالي را 
كه با خود از نروژ به ارمغان آورده بود به آستان قدس رضوي اهدا 
كرد. س��نگين وزن طاليي ايران در مسابقات جهاني نروژ عصر 
سه شنبه طي مراسمي با حضور توليت آستان قدس رضوي و 
رئيس فدراسيون كشتي، خوشرنگ ترين مدالي را كه مهر ماه 
امسال در مسابقات كشتي آزاد جهاني نروژ به دست آورده بود 
به امام رضا)ع( تقديم كرد. زارع كه به مادرش قول داده بود به 
عنوان وكيل از دانش��گاه امام صادق)ع( خارج شود، اگرچه به 
دليل رقم خوردن سرنوشتش در تشك كشتي نتوانست به قولي 
كه داده بود عم��ل كند، اما به مادرش قول داد در بازگش��ت از 
مس��ابقات جهاني او را به پابوس امام رضا ببرد و حاال عالوه بر 
مادرش، مدالش را هم نزد حضرت برد. او بعد از كس��ب طالي 
جهاني گفته بود »اليق موزه امام رضا فقط طالست، به همين 

دليل در بازگشت به ايران مدالم را تقديم آقا مي كنم.« او قولي 
را كه داده بود عصر روز سه شنبه با تقديم طالي خود به آستان 
قدس عملي كرد تا ارادتش را به امام رضا)ع( ثابت كند. توليت 
آستان قدس رضوي با تقدير از قهرمان آزادكار ايران تأكيد كرده 
است: »بزرگ ترين افتخار ما و همه مردم ايران اين است كه زير 
سايه امام هشتم)ع( زندگي مي كنيم و وظيفه داريم به هر شكل 
و ميزاني كه در توانمان است، شكرانه اين نعمت را بجا آوريم. 
ورزشكاران و قهرمانان عزيز ما همچون اميرحسين زارع نيز با 
اهداي مدال هاي قهرماني خود به موزه آستان قدس رضوي بر 
اين افتخ��ار مهر تأيي��د مي زنند و دلبس��تگي خ��ود را ثابت 
مي كنند.« در ادامه اهدای مدال هاي قهرمانان كش��تي كشور 
امروز عصر مصطف��ي آقاجان��ي، مربي تيم ملي كش��تي آزاد 
بزرگساالن در رقابت هاي جهاني نروژ نيز مدال قهرماني جهان 
خود در زمان هدايت تيم كشتي جوانان را در شهر قدس تقديم 

خانواده شهيد مدافع حرم، سجاد زبرجدي مي كند.

از آستان قدس تا خانواده شهيد مدافع حرم

تقديممدالبرايابرازارادت

پرداخت پاداش مدال آوران المپيك در 
شميم رضوان

    چهره
اسرع وقت رضايت و خوشحالي قهرمانان 
و مدال آوران المپيك را به دنبال داشته 
است، اما محمدرضا گرايي، دارنده مدال طالي جهان و المپيك اشتغال 
را همچنان دغدغه اصلي مي خواند: »بعد از سال ها و در ادوار مختلف 
المپيك اين اولين سالي بود كه جوايز مدال آوران المپيك و البته بعد 
از موفقيت كش��تي در پيكارهاي جهاني در كمترين زمان ممكن و در 
اسرع وقت و با حضور رئيس جمهور كه حمايت همه جانبه اي از ورزش، 
به خصوص كشتي كشورمان دارند به قهرمانان اهدا شد كه 
اين ارزش و جايگاه قهرمانان را در كش��ورمان به اثبات 
رساند. عالوه بر آن رئيس جمهور و وزير ورزش حمايت 
همه جانبه اي از ورزش و به خصوص كشتي كشور 
دارند كه اميدوارم اين حمايت ها براي موفقيت ها 
و پيروزي هاي بيشتر كشتي ادامه داشته باشد، 
اما اشتغال همچنان دغدغه اصلي ورزشكاران ، 
قهرمانان و مدال آوران المپيك است. متأسفانه 
خبر استخدام من در وزارت نفت را به اشتباه 
 زده بودند، چراك��ه تاكنون چنين چيزي رخ 
نداده است. البته براي اين امر درخواست داده ام 
كه در صورت موافقت در اين وزارتخانه مشغول 
به كار خواهم ش��د. اميدوارم مشكل اش��تغال قهرمانان و 
مدال آوران هرچه زودتر حل ش��ود تا ب��دون دغدغه  تمام 

تمركزمان روي كسب مدال در مسابقات مختلف باشد.«

BBCجديدآقايکارلتو
هنوز زمان زيادي نيس��ت كه رئال مادريد با 
تدبير س��رمربي اش از بحران خارج شده و به 
جمع مدعيان الليگا پيوسته است. يك ماه 
پيش قبل از آنكه به خاط��ر بازي هاي ملي، 
مسابقات ليگ متوقف شود كهكشاني ها اوضاع 
خوبي نداشتند. تساوي مقابل ويارئال، باخت 
به اسپانيول در الليگا و شكست ناباورانه مقابل 
شريف مولداوي در ليگ قهرمانان زنگ خطر 
را به صدا درآورده بود. 19 روز بدون بازي اين 
فرصت را به كارلو آنچلوتي داد تا راهكاري براي برون رفت از بحران پيدا كند. 
تصميم مهم و تأثيرگذاري كه كارلتو گرفت بازگشت به سيستم 4-3-3 بود. 
نكته مهم اينكه او اين مسئله را پنهان نكرد و در كنفرانس مطبوعاتي نيز به آن 
اشاره كرد. چينش بازيكنان با اين سيستم برد مقابل شاختار و بارسلونا را براي 
روخي بالنكو به همراه داشت. سرمربي مي دانست كه تيمش محكوم به پيروزي 
در اين دو بازي مهم اس��ت، به همين خاطر او تصمي��م گرفت با بازگرداندن 
سيستم قديمي، BBC )بنزما، بيل و كريس رونالدو( جديد را تشكيل دهد. 
در نبود گرت بيل و رونالدو، وينيسيوس و رودريگو جايگزين شان شدند و اتفاقاً 
هر دو نفر نيز در خروج تيم از بحران نقشي كليدي ايفا كردند. در اين بين كريم 
بنزما همانند هفته هاي قبل خوش درخش��يد و خودش را به عنوان يكي از 
نامزدهاي كسب توپ طال معرفي كرد. در ال كالسيكو نقشه آنچلوتي نفس 
بارسا را گرفت، رئال در مصاف با رقيب سنتي تيم برتر ميدان بود و وينيسيوس 
بارها اسكار مينگوئزا را به دردسر انداخت. البته اين سيستم قبل از بازي با بارسا 
در مصاف با تيم اوكرايني محك خورد و نتيجه اش زدن پنج گل به شاختار بود. 
سرمربي ايتاليايي روي بازي سازي و پتانسيل باالي وينيسيوس حسابی ويژه باز 
كرده است. البته حضور فرالند مندي در سمت چپ به خط دفاع كمك كرد، به 
همين خاطر وينيسيوس بيشتر متمايل به جلو بازي مي كرد. با تغييرات مثبتي 
كه اعمال شد رئال خودش را به باالي جدول رساند و تا قبل از بازي ديشب با 

اوساسونا فقط يك امتياز با سوسيداد صدرنشين فاصله داشت.

خوآن ايگناسيو گارسيا 

ماركا

امروزکالدرون،فرداويلموتس
واينداستانادامهدارد

اخباري كه اين روزها در خصوص پرونده كالدرون ش��نيده مي شود و 
مشكلي كه براي باشگاه پرسپوليس به واسطه بدهي به اين مربي ايجاد 

شده باز هم حكايت كهنه سوءمديريت حاكم بر فوتبال ايران است. 
اين رسم فوتبال ايران شده، گره اي را كه با دس��ت باز مي شود به دندان 
بگيرند و دست آخر هم نتوانند به موقع و به درستي آن را باز كنند تا هم آبرو 
و حيثيتمان به باد برود و هم ميليارد ميليارد از بيت المال به هدر و تازه اين 
تنها يك قسمت كار است و قسمت بعدي برمي گردد به محروميت هايي كه 
در همين پرونده ها نصيب باشگاه هاي ايراني شده، مي شود و خواهد شد. 

پرسپوليس با مشكل جذب بازيكن خارجي مواجه است، موضوعي كه 
اعتراض يحيي گل محمدي، سرمربي س��رخ ها را هم در پي داشته، اما 
پرونده مفتوح كالدرون كه مدت ها پيش از اين مي شد راحت تر و با مبلغ 
پايين تر آن را بست، حاال به استخواني در گلو تبديل شده كه نه مي توان 
فرو بردش و نه برگرداندش. پرسپوليس با مشكل روبه روست، اما اول بايد 
مشكلي را حل كند كه ميراث مديران قبلي اين باشگاه براي مسئوالن 
امروز است. همان مديراني كه كالدرون را به بهانه هاي واهي پس زدند و 
در عقد قرارداد با او هم دقت نكردند تا امروز ميراث شوم شان به معضل 

بزرگ قهرمان پنج دوره گذشته ليگ برتر تبديل شود. 
مسئله درست همين جاست؛ امروز اوضاع پرس��پوليس خراب است و 
فردا اين معضل براي رقيب پيش مي آيد، چرا؟ چون هيچ كس پاسخگو 
نيست. هيچ كس هم پيدا نمي شود كه مثاًل از مديران قبلي پرسپوليس 
سؤال كند كه چرا عذر كالدرون را خواستيد و بعد از دو سال هنوز بدهي 
او را پرداخت نكرده ايد. همين حاال استقالل كه سرمست از دو پيروزي 
خوب ابتداي فصل است بايد خطر شكايت دياباته را جدي بگيرد، ولي 
خب ظاهراً قرار نيست از اين همه اتفاق مشابه و تكراري درس بگيريم و 

همچنان در بر همان پاشنه مي چرخد. 
با نگاه��ی وس��يع تر به خ��ود فدراس��يون مي رس��يم ك��ه در پرونده 
ويلموتس گيت متهم اس��ت و همين امروز و ف��ردا حكم بدهي چندده 
ميلياردي آن صادر مي شود، اما نه آقايان متهم پرونده ابايي دارند و نه 
آقايان فعلي فدراسيون نشين تالشي انجام مي دهند. اين روند ادامه دارد و 
تا وقتي كه فساد اينقدر گسترده است كه حتي كنفدراسيون فوتبال آسيا 
هم مدارك جعلي باشگاه هاي ايراني در تسويه حساب هاي بين المللي را 
قبول و مجوز حرفه اي بودن آنها را امضا مي كند نبايد اميدي به اصالح 

اين ساختار غلط و فاسد داشت. 
امروز پرسپوليس اسير يك حاشيه خودساخته ديگر است. همه خوب به 
ياد دارند كه كالدرون، جوانمردي را در حق پرسپوليس تمام كرد، وقتي كه 
به رغم تمامي بي مهري هاي مديريت وقت به پرسپوليس زمان داد، ولي در 
اين سو اتفاقي رخ نداد تا صبر مرد آرژانتيني تمام شود و حاال براي گرفتن 
پولش، پرسپوليس را با مشكل مواجه كند. پولي كه آماده است، اما باز هم 

به سبب تحريم هاي بانكي قادر به پرداخت آن نيستيم. 
حال سؤال مهم اين است كه چه زماني قرار اس��ت نقطه پايانی بر اين 
جريان گذاشته شود. تا كي قرار است سرخابي هاي وابسته به بيت المال 
اينگونه با مديران نامديران ش��ان هزينه تراش��ي كنند و ب��راي فوتبال 
باشگاهي مشكل به وجود آورند و هيچ اتفاقي رخ ندهد! بدهي كالدرون 
باالخره پرداخت مي شود، آن هم با تمام سود و ضرر و زيانش، اما همانطور 
كه گفتيم دير نيست كه پرونده اي جديد يا براي همين پرسپوليس يا 

براي استقالل باز شود و باز هم اتفاقات امروز پرسپوليس تكرار شود. 
اين حاصل فوتبالي است كه با زدوبند و پرونده سازي و جعل مدرك در 
فدراسيون هاي قبلي به اينجا رس��يده و معلوم نيست حاال كه چشم به 
»خوبان عالم« دارد و حتي از خط قرمزها هم عبور كرده، سرنوشت آن 

به كجا خواهيد رسيد.


