
فرقي ندارد مهدي 
سعید احمدیان

   گزارش
تاج رئيس باشد يا 
ين  لد ب ا شــها
عزيزي خادم،  دستيابي به خواسته هاي غيرقانوني 
يا تحت فشار گذاشتن مجلس و نهادهاي دولتي، 
تعليق فوتبال همواره چماق خوبي براي كنار زدن 
مخالفان از سد راه است. اين بار اصالح بند »يك« 
اساسـنامه فدراسـيون فوتبال و  انتظـار براي 
تصويب آن در مجلس، بهانه اي شـده تا اعضاي 
فدراسيون فوتبال دوره بيفتند و در رسانه هاي 
مختلف با تهديد نمايندگان مجلس، آنها را براي 
تصويـب اساسـنامه زيـر فشـار بگذارنـد. 
اساسنامه فدراسيون فوتبال در دو دهه اخير يكي 
از بزرگ ترين چالش هايی بوده كه هرچند سال 
يك بار گريبان فوتبال را گرفته است. آخرين بار 
آن هم به روزهاي پاياني س��ال 98 برمي گردد، 
روزهايي كه همه در انتظ��ار انتخابات زودهنگام 
فدراس��يون فوتبال در 25 اس��فند براي تعيين 
رئيس جديد ب��ا توجه به اس��تعفاي مهدي تاج 
بودند، اما فدراسيون جهاني فوتبال كه بي تفاوتي 
فدراس��يون فوتبالمان را نس��بت به هشدارهاي 
قبلي اش درباره اصالح بندهاي مغاير با قوانين فيفا 
ديد، تصميم گرفت دستور به لغو مجمع انتخاباتي 
تا اصالح اساسنامه فدراسيون فوتبال بدهد. با لغو 
انتخابات، اصالح اساسنامه در اولويت فدراسيون 
قرار گرفت و در نهايت هشتم آذر سال گذشته در 
مجمع فدراسيون فوتبال، اصالحات درخواستي 
فيفا اعمال شد و به تصويب رسيد تا مجوز برگزاري 

انتخابات فوتبال صادر شود. 
يكي از مهم ترين تغييرات مدنظر فيفا، اعمال اصالح 

ماده »يك« اساسنامه درباره ماهيت فدراسيون 
فوتبال بود. با توجه به قوانين فيفا و حساس��يت 
ويژه اين فدراس��يون روي عدم دخالت دولت در 
فوتبال، فدراسيون ها بايد يك نهاد مستقل تعريف 
شوند. اين در حالي بود كه در اساسنامه فدراسيون 
فوتبال عبارت مستقل آورده نشده بود و در ماده 
»يك« آن در تعريف فدراسيون فوتبال آمده بود: 
»فدراسيون فوتبال جمهوري اسالمي ايران كه در 
اين اساسنامه فدراسيون ناميده مي شود، يك نهاد 

غيردولتي و داراي شخصيت حقوقي است.« 
به همين خاط��ر بند مورد اش��اره فيفا در مجمع 
هشتم آذر ماه تغيير پيدا كرد و عبارت مستقل به آن 
اضافه شد تا يكي از چالش هاي ايران و فدراسيون 
جهاني فوتبال برطرف شود. طبق اساسنامه جديد 
در ماده »يك«، فدراسيون فوتبال اينطور تعريف 
شده است: »فدراسيون فوتبال ايران يك مؤسسه 
مستقل، غيرانتفاعي، غيردولتي و داراي شخصيت 
حقوقي است كه مطابق مقررات جمهوري اسالمي 

ايران و براي مدت نامحدود تشكيل شده است.«
پس از تصويب اين بند، فدراسيون جهاني فوتبال به 
ايران فرصت داد تا در عرض يك سال اين تغييرات 
به تصويب مجلس ايران هم برسد. احمدرضا براتي، 
عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال در اين باره 
اينطور توضيح داده اس��ت: »آنها مي گفتند شما 
اين اساسنامه را اصالح كرديد و ما هم تأييد كرديم 
و بعد تصويب شد، ولي اگر با مقررات داخلي شما 
مغايرت داشته باشد عماًل امكان اجراي آن وجود 
نخواهد داشت، به همين خاطر معاون وزير ورزش 
براي حل اين مشكل و با توجه به اينكه فدراسيون 
در شرايط حساسي قرار داشت و هر لحظه ممكن 

بود اتفاق ناخوش��ايندي بيفتد، پذيرفت و تعهد 
داد كه در واقع اين قانون در كشور با كيفيتي كه 
مدنظر فيفاست اصالح شود. فيفا نيز اعالم كرده 
بود كه اص��الح قانون بايد با هم��كاري مجلس و 
دولت صورت گيرد، چون مي دانست دولت مرجع 
قانون گذاري نيس��ت و صرفاً مي تواند اليحه اي را 
پيشنهاد بدهد. تا اينجا هم دولت اين ماده واحده را 
در قالب اليحه تصويب كرده و به مجلس پيشنهاد 
داده و آنچ��ه بايد رخ دهد اين اس��ت كه مجلس 
با در نظر گرفتن حساس��يت موض��وع زودتر اين 
اليحه دولت را در دس��تور كار خودش قرار دهد، 
بررس��ي هاي الزم را انجام بدهد و در صورت نياز 

اصالحات الزم را اعمال كند.«
  دروغ بزرگ تعليق!

حاال در فاصله سه ماه تا پايان مهلت فيفا، مسئوالن 
فدراسيون فوتبال در هفته هاي اخير در حركتي 
عجيب و با ادبياتي كه نش��ان از نگاه باال به پايين 
دارد، نمايندگان مجلس را براي تصويب اساسنامه 
زير فش��ار گذاش��ته اند، آن هم با هم��ان ترفند 
هميشگي كه چماق خيالي تعليق است. حسين 
شريفي، سخنگوي فدراسيون فوتبال در اين باره 
گفته است: »اگر اساس��نامه اصالح نشود، امكان 
دارد فوتبال كشورمان به مخاطره بيفتد. تيم ملي 
كشورمان در حال تجربه كردن سريع ترين صعود 
تاريخ خود ب��ه جام جهاني اس��ت و اتفاق خوبي 
نخواهد بود در اين وضعيت، چنين بحراني دامان 
فوتبال ايران را بگيرد. فدراسيون فوتبال نمي تواند 
مسئوليتي قبول كند. دولت گذشته به درستي 
تعهداتي را پذيرفته است و اكنون مجلس شوراي 
اسالمي بايد همكاري و همراهي ويژه اي داشته 

باشد تا مشكلي براي فوتبال ايران در آستانه جام 
جهاني پيش نيايد.«

ميرشاد ماجدي، عضو هيئت رئيسه فدراسيون 
فوتبال هم نمايندگان را تهديد كرده كه دشمن 
شاد كن نشوند: »نمايندگان عزيز مجلس شوراي 
اسالمي بايد نگاهي ويژه، ورزشي و فوتبالي به اين 
موضوع داشته باشند تا جلوي معاندان جمهوري 
اسالمي را بگيريم و دشمن شاد نشويم. مطمئن 
هس��تم كه نمايندگان خوب مردم ايران مدبرانه 
به اين قضيه ن��گاه مي كنند. زم��ان كمي داريم 
و اميدوارم فرصت را به دش��منان اين مرز و بوم 
ندهيم. از نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي 
مي خواهم با درايت و س��عه صدر به اين موضوع 
نگاه كنند، چراكه بحثي ملي است و خداي ناكرده 
اتفاقي رخ ندهد كه جبران ناپذير باشد. اميدوارم 
اتفاقي نيفتد كه فوتبال كش��ور، عالقه مندان و 

فدراسيون فوتبال ناراحت و محروم شوند.«
اي��ن در حالي اس��ت ك��ه ب��ه اذع��ان اميررضا 
واعظ آش��تياني در ي��ك گفت وگ��وي راديويي، 
خطر تعلي��ق در صورت ع��دم تصويب مجلس، 
يك دروغ بزرگ اس��ت: »اين همان فيفاهراسي 
است . مي خواهند از سياست خاك خورده گذشته 
استفاده كنند. فيفا به قوانين داخلي هر كشوری 
احترام مي گذارد. مگر مي شود پرچم يك كشور بر 
فراز يك فدراسيون باشد، اما عزت و شادي ملت را 
به بخش خصوصي بسپارند. مجلس تصويب كند 
هم اتفاقي نمي افتد. اين يك دروغ بزرگ و ابزاري 
براي اعمال فشار اس��ت. اين موضوعات را از االن 
طرح مي كنند و مي خواهند چراغ س��بز دخالت 

دولت در فوتبال را رقم بزنند.«
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شیوا نوروزي

دنیا حیدري

 سهم خواهي، تسويه حساب و متلك پراكني 
در دستور كار اعضاي كميسيون ورزشكاران

پادشاهانيكهدريكاقليمنميگنجند!
حاشيه سازي  اعضاي جديد كميسيون ورزشكاران اميدها به تأثيرگذاري اين 
كميسيون در حل مشكالت مدال آوران را به حداقل رسانده و جنجال هاي 
به وجود آمده در جريان برگزاري انتخابات و اولين نشست رسمي دومين 
دوره كميسيون ورزشكاران يك ضرب المثل قديمي را به ياد همه مي آورد؛ 
دو پادشاه در يك اقليم نگنجند. 20 ورزشكار مدال آور آسيايي، جهاني و 
المپيكي متأسفانه نمي توانند حضور در قالب يك كميسيون را تاب بياورند 

و به هر شكل ممكن با متلك گفتن از يكديگر انتقام مي گيرند!
   فرصت انتقام

دوره اولين كميسيون ورزشكاران تنها با برگزاري چند جلسه تشريفاتي بدون 
نتيجه به پايان رسيد. از اين رو انتظار مي رفت با شروع دوره دوم، كانديداها 
و نفرات برگزيده از اشتباهات گذشته درس بگيرند و به جاي حاشيه سازي 
به متن توجه كنند، ولي در كمال تأسف شدت حواشي نسبت به دوره قبل 
به شكل عجيبي افزايش داش��ته تا واقعيت هاي تلخي خودنمايي كند؛ از 
سهم خواهي و تسويه حساب شخصي گرفته تا توهين و متلك گفتن به رقبا. 
سجاد گنج زاده، حسن يزداني، ذبيح اهلل پورشيب، احسان حدادي، بهداد 
سليمي، مجتبي عابديني، زهرا نعمتي، امين بوداغي، شهربانو منصوريان، 
فرزانه فصيحي، حميده عباسعلي، حسين ساوه شمشكي، مصطفي نودهي، 
محمدرضا گرايي، نجمه خدمتي، محمد بيداريان، محمد باقري معتمد، ندا 
شهسواري، ثريا آقايي و هادي س��اعي، 20 مدال آور و نخبه ورزشي كشور 
هستند كه برخي از آنها براي پيروزي در انتخابات كميسيون ورزشكاران 
سرودست شكاندند و بعد از عضويت در نخس��تين جلسه از خجالت رقبا 
درآمدند. اينكه در جلسه اول هادي ساعي قهرمان اسبق تكواندو با بهداد 
سليمي قهرمان اسبق وزنه برداري وارد جدال لفظي شود، احسان حدادي به 
سليمي متلك بگويد و دو ملي پوش كشتي نيز به نشانه اعتراض غايب باشند، 

اتفاقاتي بسيار تلخ براي ورزش كشور محسوب مي شود. 
   حاشيه سازي كشتي

در گيرودار انتخاب چهار نفر از اعضاي كميس��يون توسط شخص رئيس 
كميته ملي المپيك، فدراسيون كشتي به تصميم صالحي اميري اعتراض 
كرد و به گرايي و يزداني اجازه حضور در جلس��ه نخست را نداد. اين اتفاق 
در حالي رخ داده كه در نامه فدراسيون كشتي صراحتاً به بين المللي كردن 
اين اعتراض و وسط كشيدن پاي كميته بين المللي المپيك نيز اشاره شده 
است. اينكه چه قول و قراري بين صالحي اميري و عليرضا دبير گذاشته شده 
و چرا رئيس كميته ملي المپيك به وعده اش عمل نكرده جاي خود، ولي از 
مديريت فدراسيون كشتي انتظار واكنش هاي منطقي تري داشتيم. راپورت 
دادن به IOC ، آن هم در خصوص مشكالت و اختالفات داخلي نه تنها جالب 
توجه نيست، بلكه ممكن است مشكالت بزرگ تري را نيز متوجه كل ورزش 
كشور كند. به نظر مي رسد عضويت در كميسيون ورزشكاران براي بعضي ها 

به قدري مهم است كه حتي حاضرند پاي IOC هم به ماجرا باز شود!
   وظايف فراموش نشود

هدف از گردهمايي مدال آوران نخبه در كنار هم و تشكيل كميسيوني به 
نام ورزشكاران، فقط و فقط براي برطرف كردن چالش هاي موجود بر سر 
راه ورزش قهرماني اس��ت. قرار بر اين بود كه اعضاي كميسيون با تالش 
حداكثري در اين جهت گام بردارند، ولي شواهد حاكي از آن است كه برخي 
از اعضا اسير حواشي ش��ده اند تا جايي كه براي ضايع كردن رقبا از هيچ 
كوششي دريغ نمي كنند. حضور 20 ورزشكار كه همگي جزو برترين هاي 
آسيا و جهان در رشته خود بوده و هستند، به جاي آنكه باعث اميدواري 
اهالي ورزش شود، اين حوزه را با موجي از نااميدي و جنجال روبه رو كرده 
است.  اي كاش اعضاي كميسيون و به ويژه چهره هاي شاخص با همين 

شدت و تعصب براي حل مشكالت پيش بروند. 
انتخاب س��جاد گنج زاده و نجمه خدمتي به عنوان رئيس و نايب رئيس 
كميسيون هم بي حاش��يه نبود. با اينكه اين دو ورزش��كار اكثريت آرا 
را با اختالف به خود اختصاص دادند، ولي احس��ان حدادي و شهربانو 
منصوريان بازنده هاي اين رأي گيري نسبت به نتيجه آرا دلخور بودند. با 
اين حال گنج زاده قهرمان كاراته المپيك در نخستين اظهارنظرش ابراز 
اميدواري كرد رياستش در كميسيون ورزشكاران به سود ورزش باشد: 
»اميدوارم همه در كنار هم بتوانيم كارهاي بزرگي براي ورزش كش��ور 
انجام بدهيم. تالش مي كنم نماينده شايسته اي براي كاراته ايران باشم و 

از هيچ تالشي براي كمك به همه ورزشكاران دريغ نخواهم كرد.«

حاشيه اي بر فشار عجيب فدراسيون فوتبال به نمايندگان مجلس براي تصويب اساسنامه

چماقخياليتعليقفوتبالبرسربهارستان!

نيمارتاپايانسالازدورخارجشد
يك تكل كافي بود تا س��ال 2021 ب��راي نيمار به پايان برس��د. بازي 
پاري سن ژرمن با سن آتين با نتيجه 3 بر يك به پايان رسيد، اما اين بازي 
براي ستاره برزيلي س��ن ژرمن كه فصل خوبي را در جمع پولدارهاي 
پاريسي نداشت با پايان خوشی همراه نبود. نيمار كه در 14 بازي تنها 
سه مرتبه موفق به گلزني شده بود حاال با تكل بازيكن حريف تا پايان 
س��ال جاري بايد بازي هاي تيمش را از قاب تلويزيون يا نهايتاً از روی 
 ،RMCسكوهاي ورزشگاه به تماشا بنشيند. به گفته شبكه فرانسوي
نيمار شش هفته آينده را به دليل كشيدگي شديد از ناحيه مچ پا از دست 
خواهد داد و پوچتينو هم كه بعد از بازي وضعيت بد شاگردش را تأييد 

كرد، خوب مي داند تا هفته ها بايد قيد اين بازيكن 29 ساله را بزند.

وعدهسجاديبراياعزامهندبالبانوان
بهبازيهايآسيايي

تيم ملي هندبال بانوان ايران در حالي براي حضور در مسابقات جهاني 
راهي اسپانيا شد كه سجادي، وزير ورزش در حاشيه مراسم بدرقه اين 
تيم، به رغم تصميم بر اعزام كيفي از بررس��ي درخواست هندبال براي 
حضور در بازي هاي آس��يايي خبر داد: »هدف از حضور ش��ما در آسيا 
كس��ب مجوز س��هميه جهاني بود كه اكنون با تيم ملي مردان برابري 
داريد و اميدوارم كه اين موفقيت تداوم داش��ته باش��د. حضور، نظم و 
انضباط و لباس آراس��ته براي ما افتخار و برگ برنده اس��ت. با توجه به 
بررسي های صورت گرفته در خصوص افزايش سهميه زنان در بازي هاي 
آسيايي، خواسته كاپيتان تيم ملي را نيز مدنظر داريم و اگر نتايج خوبی 
داشته باشيد و سهميه المپيك بگيريد براي اعزام به بازي هاي آسيايي 
تصميم گيری می كنيم. شايد اين قول انگيزه اي براي شما باشد تا نتايج 
بهتري كسب كنيد.« صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك نيز با 
آرزوي موفقيت براي بانوان هندباليس��ت ايران با بي��ان اينكه هر بار به 
دختران اعتماد كرديم جواب گرفتيم، گفت: »انگيزه دختران هميشه 
زياد است و تجربه ساليان متمادي نشان داده كه اعتماد به آنها بي پاسخ 
نمي ماند، اما بايد از نظر كيفي م��ردان و زنان را به هم نزديك كنيم. در 
دوره قبل بازي هاي آسيايي 100 نفر از زنان را اعزام كرديم كه اميدوارم 

اين بار تعداد آنها به مراتب بيشتر باشد.«

عدالت،محورچرخهانتخابيمليپوشانفرنگياست

بابيتوجهيمسئوالنكنارآمدهام!
تكواندوكار المپيكي كشورمان كه با توجه به مصدوميت       بازتاب

در المپيك توكيو نتوانست نتيجه 
بگيرد، پس از عمل جراحي رباط صليبي و گذراندن دوران نقاهت، 

دل پري از بي توجهي مسئوالن دارد. آرمين هادي پور كه با وجود رباط 
صليبي و مينيسك پاره به المپيك رفته بود و در مرحله يك چهارم نهايي 
با شكست مقابل تكواندوكار آرژانتيني از دور اين رقابت ها كنار رفت، ديروز 

در گفت وگويي با خبرگزاري ايسنا گفت: »ما مي برديم كسي ما را تحويل 
نمي گرفت، االن كه باختيم كه اصاًل ديگر نبايد توقعي داش��ته باش��يم. چه 

انتظاري بايد داشته باشم. ديگر انتظاري نداريم، بعد از المپيك هم فقط يكي، دو نفر دعوت كردند و 
با من عكس گرفتند و يك دسته گل دادند، اما خبري از تجليل و اين صحبت ها نبود! اين شرايط كه 

درست نمي شود، پس بهتر است ما با آن كنار بياييم و به خاطر مردم دست از تالش برنداريم.«

دو تي��م صدرنش��ين ليگ برتر 
اشرف رامین
      والیبال

واليبال مقابل حريفان ش��ان به 
پيروزي رسيدند. در ديدارهاي 
هفته دهم اين رقابت ها، سپاهان از فرصت ميزباني خود استفاده 
كرد و توانست با تحميل شكست 3 بر يك به شهداب همچنان 
تيم بدون باخت ليگ باشد. شاگردان محمدي راد اين بار نماينده 
يزد را با باخت بدرقه كردند تا با 10 برد جايگاه خود در صدر جدول 
را مستحكم تر كنند. سرمربي س��پاهان در گفت وگو با ايسنا از 
عملكرد شاگردانش تمجيد كرد: »توانستيم روند پيروزي هاي 
خود را ادامه دهيم و اين دهمين برد ما بود كه در روحيه بازيكنان 
تأثير زيادي دارد. جداي از نتيجه، بازي كه مقابل شهداب انجام 
داديم، يكي از بهترين بازي هاي ما تا اي��ن مرحله از ليگ بود و 
همين مسئله موجب شد كيفيت بازي فوق العاده باال برود. يكي از 
نكات مثبت تيم س��پاهان تداوم در حمالت بود كه توانستيم از 
طريق آن به پيروزي برسيم. البته در اين بازي در برخي مواقع تيم 

حريف با سرويس هاي خوب پرشي كه مي زد دريافت هاي اول ما 
را با مشكل روبه رو می كرد، اما توانستيم بازي را مديريت كنيم و 
در حمله موفق باشيم. هر بازي براي ما اهميت خاص خود را دارد. 
سعي مي كنيم با توجه به آناليزي كه از تيم ها داريم بازي باكيفيت 
و خوبي را به نمايش بگذاريم و كيفيت بازيكنان و سالمت آنها را 
تا پايان ليگ در سطح خوبي نگه داريم.« شهرداري اروميه تيم 
دوم جدول در يك بازي خانگي 3 بر يك از سد شهرداري گنبد 
گذشت. تيم محمدرضا تندروان موفق شد باخت هفته گذشته 
برابر پيكان را جبران كند و با كسب هشتمين برد همچنان جايگاه 
دوم را در اختيار دارد. راهياب ملل در مريوان شكست 3 بر صفر 
را به پيكان تحميل كرد و به رده چهارم جدول رس��يد. در ساير 
بازي ها، پاس گرگان 3 بر 2 ميزبانش مس رفسنجان را برد. سايپا 
3 بر يك فوالد سيرجان را  شكست داد. ش��هرداري ورامين در 
زمين لبنيات هراز باخت 3 بر يك را پذيرفت و آذرباتري اروميه 

هم با همين نتيجه به هورسان رامسر باخت.

شكست بدموقع پيكان و برد ارزشمند سايپا
تداومصدرنشينيسپاهانبدونرقيب

هفته گذشته بود كه چرخه انتخابي كشتي       چهره
فرنگي براي رقابت هاي جهاني سال آينده 
از سوي محمد بنا اعالم شد، چرخه اي كه شروع آن مسابقات قهرماني 
كشور در آذرماه است. در آستانه آغاز اولين مرحله از چرخه انتخابي، 
سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي در گفت وگويي بر اجراي عدالت در 
انتخاب ملي پوشان تأكيد كرده اس��ت. بنا گفته است: »هدف اصلي 
فدراسيون و كادر فني، اجراي دقيق چرخه انتخابي و همچنين جوانگرايي 
و نگاه ويژه به بازي هاي المپيك  2024 و 20208 است. بيش از 1۶ سال 
است كه در كشتي فرنگي كشور به عنوان سرمربي تيم ملي كار كرده ام و در 
اين سال ها هدفي جز افتخارآفريني و اهتزاز پرچم كشور عزيزمان 
نداشته ام. هميشه س��عي كردم در انتخاب كشتي گيران 
عدال��ت را رعايت كن��م و آن كس كه شايس��ته تر و 
مستحق تر است راهي رقابت هاي جهاني و المپيك 
شود. شايد باور نكنيد، من عملكرد كشتي گيران 
را از دوران جواني زير نظ��ر دارم و اگر بدانم 
كشتي گيري مستعد حضور در تيم هاي 
ملي است به هر نحوي بتوانم راه را براي 
حضورش در اردوه��اي تيم ملي باز 
مي كنم. هيچ كش��تي گيري از االن 
انتخاب شده نيس��ت. آن چيزي كه 
براي ما اصل است حضور دوبنده پوشان 
در چرخه انتخابي است و هيچ كشتي گيري 

بدون دادن مسابقه انتخاب نخواهد شد.«

قهرمانجديدرئال
رئال مادريد در بهترين زمان ممكن سويا را 2 
بر يك برد تا فاصله اش با رقبا در صدر جدول 
الليگا بيشتر ش��ود. پيروزي روخي بالنكو 
براي تيم آنچلوتي اهميت زيادي داش��ت، 
چراكه رئال سوس��يداد تيم سوم جدول به 
اسپانيول باخته بود و س��ويا هم با از دست 
دادن سه امتياز مهم در رده چهارم باقي ماند. 
جدا از گل مساوي كه توسط كريم بنزما به 
ثمر رسيد، درخشش وينيسيوس جونيور در 
زدن گل پيروزي بخش رئال اهميت زيادي داشت. كهكشاني ها در اين فصل 
هنوز در برنابئو طعم شكست را نچشيده اند. تماشاگرپسند نبودن برخي از 
بازي هاي رئال، سرمربي را با انتقاد هايي مواجه كرده، اما صعود قوهاي سفيد 
به صدر جدول فعاًل كارلتو را در حاشيه امن قرار داده است. با اين پيروزي 
ركورد شكس��ت ناپذيري مادريدي ها به 9 بازي رسيد و آخرين باخت اين 
تيم به دو ماه پيش و در مصاف با اسپانيول برمی گردد. در ديدار يك شنبه 
شب، درخشش وينيسيوس مورد توجه قرار گرفت. او در اين فصل نشان 
داده كه توانايي تبديل شدن به يك س��تاره بزرگ را دارد. وقتي بازي براي 
كهكشاني ها گره خورده بود، وينيس��يوس يك تنه براي خودش موقعيت 
خلق كرد و در دقيقه 87 نتيجه را به نفع تيمش تغيير داد. ستاره 21ساله 
قبل از رويارويي با سويا نيز شايستگي هايش را با زدن گل هاي سرنوشت ساز 
در بازي با شاختار دونسك، الچه و لوانته ثابت كرده بود. وينيسيوس در اين 
فصل آنقدر تأثيرگذار بوده كه هواداران با حضور او اميد زيادي به برد تيم شان 
دارند. بازيكن برزيلي در طول بازي تمركزش را حفظ مي كند و قدر تمام 
موقعيت هايش را مي داند. او در بازي با سويا اين توانايي اش را دوباره اثبات 
كرد. وينيسيوس فقط دو شوت در چارچوب داشت كه يكي از آنها سرنوشت 
رئال را تغيير داد. ستاره رئال در اين فصل از 21 شوت در چارچوب، 9 گل به 
ثمر رسانده، در حالي كه سال گذشته با انجام 49 بازي فقط شش  گل  زده 
بود. از زماني كه آنچلوتي به مادريد آمده، به وينيسيوس اعتماد كرده و اين 
مسئله اعتماد به نفس اين بازيكن را به باالترين حد ممكن رسانده است. با اين 

تاكتيك، او حاال سرنوشت سازترين بازيكن كهكشاني ها لقب گرفته است.

پابلو پولو 

ماركا

ميراثشومفقداننظارت
جدايي كالدرون از پرسپوليس در آستانه دو سالگي است كه مشاور وزير 
از جزئيات پرونده اي كه براي حل آن هزاران راهكار در نظر گرفته شده، 
شوكه شده است. پرونده اي كه پرسپوليس براي خالصي از دردسرهاي آن 
به هر ريسماني چنگ  زده، اما هنوز موفق به باز كردن اين طوق از گردن 
خود نشده است. با وجود اين مهم تر از چالشي كه سرخپوشان به واسطه 
اين پرونده با آن دس��ت به گريبانند، تعجب قابل لمس ذوالفقارنسب از 
جزئيات اين ماجراست و گله گذاري هاي سرپرست مديريت باشگاه بابت 
بدهي هايي كه ميراث گذشتگان است. گذشته اي كه خط پاياني ندارد و 
مديران را در عين ناحقي، محق مي كند، چراكه بي كفايتي هاي سابق به 
غايت دست شان را براي توجيه ناكارآمدي هاي فعلي باز گذاشته است. 

آنچه امروز و بعد از نزديك به دو س��ال، مش��اور وزير بدان پي مي برد 
داستاني است كه طي 21 ماه گذش��ته بارها و بارها به تفضيل توسط 
رسانه ها بازگو و به آن اش��اره شده است. داس��تان جدايي مردي كه 
به رغم كسب عنوان قهرماني نيم فصل و س��كوت برابر عدم پرداخت 
بدهي هايش توسط مديريت باشگاه به سمت در خروجي هدايت شد، 
آن هم نه زماني كه اين قطع همكاري ناخواس��ته مي توانس��ت براي 
سرخپوشان بي ضرر باشد و حاال اين پرس��پوليس است كه بايد تاوان 

اين بي كفايتي مديريتي را پس دهد! 
مديريتي كه عدم نظارت وزارت ورزش به عنوان متولي و رئيس مجمع 
اين باشگاه دست آن را براي هرگونه اهمالي باز گذاشته بود. اهمال كاري 
كه حاال بعد از تغييرات صورت گرفت��ه، اركان وزارتخانه جديد پس از 

مرور آن شوكه شده اند!
پرونده كالدرون، اما يكي از هزاران پرونده اي است كه فقدان نظارت در 
نهادهاي باالدستي، چالشي جدي براي فوتبال باشگاهي ايران ايجاده 
كرده اس��ت. پرونده قراردادهايي كه يا به بدترين ش��كل ممكن عقد 
مي ش��وند يا به رغم نگارش قابل قبول با بي كفايتي  مديريتي كارشان 
به جاهاي باريك می كش��د و بيخ پيدا مي كند، آن هم درس��ت زماني 
كه مقصران اصلي اينگونه داس��تان ها در رأس امور نيس��تند تا تاوان 
ندانم كاري هاي فاحش خود را پس بدهند و همه آوار بر سر نفر بعدي 
خراب مي شود تا دس��ت او نيز براي توجيه به خوبي باز باشد. درست 
مانند واكنشي كه صدري به اعتراض بازيكنان در خصوص بدقولي در 
پرداخت مطالبات شان نشان داد: »ميراث دار بدهي دوره هاي گذشته 
هستيم.« آنچه سرپرست باشگاه پرسپوليس به زبان مي آورد چيزی جز 
واقعيت نيست، اما تمام واقعيت هم نيست. واقعيت اين است كه عدم 
نظارت و سپردن كار به  مديران ناكارآمد طي سال هاي گذشته باعث 
تلنبار شدن بدهي هاي هنگفتي شده است، اما مديري كه امروز تاوان 
قبلي ها را پس مي دهد نيز خود ميراثي مشابه را براي مديران بعد از خود 
به جاي مي گذارد، چراكه چرخه عدم نظارت بر كار مديران بزرگ ترين 
معضل فوتبال ايران است. چرخه اي كه كاركرد آن مي تواند نقطه پاياني 
بر گذشته هاي بي پاياني باشد كه نقل دهان مديران است براي توجيه، 
البته به ش��رط آنكه چون داستان كالدرون دو س��ال بعد از پايان يك 
پرونده، آقايان را تازه به صرافت بررسي نيندازد، چون قباي بعد از عيد 

ديگر به كار نمي آيد و به درد َگل منار مي خورد!
كار امروز ذوالفقارنسب)بررس��ي پرونده كالدرون( را اگر دو سال قبل 
ناظران وزارت ورزش به عنوان متولي و رئيس مجمع اين باشگاه انجام 
مي دادند امروز نه پرونده اي از شكايت اين مرد آرژانتيني در فيفا خاك 
مي خورد، نه پنجره نقل و انتقاالت سرخپوشان بسته مي شد، نه به اندك 
سهم در نظر گرفته شده براي كارآفريني در مناطق محروم دست درازي 
مي شد و نه مشاور وزير چنان متعجب كه مستأصل از اتفاقات رخ داده، 
بگويد: »من واقعاً نمي دانم چرا كس��اني كه خود را پرسپوليسي اصيل 
مي دانند با رفتارهاي مديريتي خود كاري مي كنند كه هوادار حرص و 
جوش بخورد.« با وجود اين ماهي هر زمان از آب گرفته شود تازه است 
و همين امروز نيز مي توان با عزم و اراده اي قوي گامي محكم و بلند در 
راستاي نظارت بر عملكرد مديران برداش��ت و با گماردن افراد كاربلد 
در رأس امور از تكرار تجربياتي اين چنين تلخ پيش��گيري كرد تا ديگر 
درمانده ش��اهد هدررفت بيت المال و ضربه خوردن فوتبال به واسطه 

بي كفايتي مشتي مدير نااليق نباشيم.


