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شیوا  نوروزی

شفاف سازی در فوتبال یعنی کشک!
شفاف سازی در فوتبال خواسته  جدی و همیشگی مردم و فعاالن این 
رشته بوده و هست، اما ارقام پرداختی و هزینه های نجومی در فوتبال 
غیرحرفه ای آنقدر باالست که با دیدن نخستین اسناد منتشر شده در 
خصوص هزینه های س��رخابی ها برای فصل جدید لیگ برتر مغز هر 

ایرانی سوت می کشد!
تصورش هم س��خت اس��ت؛ دو باش��گاهی که حتی قادر به دریافت 
مجوز حرفه ای نش��ده اند و از لیگ قهرمانان کنار گذاش��ته شده اند، 
مجموعاً بیش از 560 میلیارد تومان ب��رای یک فصل هزینه کرده اند. 
از 220میلیارد اعالم شده از سوی قرمزها، 33 میلیارد سهم مربیان و 
153 میلیارد دستمزد بازیکنان داخلی است و آبی ها هم 36 میلیارد 
برای کادر فنی هزینه کرده اند. البته ارقام اعالم ش��ده تنها دستمزد 
خام بازیکنان و مربیان است و اگر مبالغ آپشن ها، بندها و تبصره های 
خاص هم فاش شود درک عمق فاجعه راحت تر خواهد بود. از طرفی 
رقم قرارداد لوکادیا بازیکن یک میلیون دالری را هم باید به خرج های 
پرسپولیس اضافه کرد و دستمزد ساپینتو و دستیارانش نیز احتماالً 

همین قدر خواهد بود. 
هیچ کس از شفاف س��ازی بدش نمی آید، ولی انتظار داریم مسئوالن 
حواس شان به اصل ماجرا باشد. متأسفانه فوتبال افسارگسیخته ما کار 
را به جایی رسانده که کف قراردادها میلیاردی شده و حتی بازیکنان 
ناشناخته نیز به کمتر از  چند میلیارد راضی نمی شوند. در صورتی که 
این فوتبال بی دروپیکر اصاًل نیازی به چنین ریخت وپاشی ندارد، ولی 
از آنجا که حساب خیلی ها از همین پرداختی های نجومی و قراردادهای 
پرابهام ارزی پر می ش��ود صدای ش��ان درنمی آید و از شرایط موجود 
رضایت کامل دارند. این وس��ط پول های بی زبان مردم اس��ت که به 
تیم های دولتی تزریق می شود و وزارت نیز همچنان ادعا می کند پولی 
خرج س��رخابی ها نمی کند! یک نفر هم پیدا نمی شود که به ما بگوید 
پرسپولیس و اس��تقالل زیان ده بدون کمک دولتی و تأمین بودجه از 

بیت المال، چطور میلیاردی قرارداد داخلی و خارجی امضا می کنند!
نکته مهم اینکه بازیکنان و مربیان خارجی دستمزدش��ان را ارزی 
می گیرند و شرایط ش��ان حس��اس تر از داخلی هاست. شفاف سازی 
درس��ت زمانی انجام ش��ده که فوتبال ایران همچن��ان تحت تأثیر 
غرامت چند میلیون یورویی مارک ویلموتس بلژیکی و استراماچونی 
ایتالیایی قرار دارد. همان دو باش��گاهی که با ش��کایت های متعدد 
خارجی روبه رو هس��تند، هنوز هم بدون نگرانی و هیچ محدودیتی 
بازیک��ن و مربی خارج��ی می گیرند و آنه��ا را جزئ��ی از افتخارات 
مدیریتی ش��ان می نامند. درحالی که خودش��ان هم می دانند برای 
پرداخت هزینه های معمولی نیز در مضیقه هس��تند، چه برس��د به 

پرداخت دستمزدهای دالری و یورویی. 
باز هم تأکید می کنیم شفاف س��ازی خوب اس��ت و به روش��ن شدن 
بس��یاری از مس��ائل پش��ت پرده کمک می کند، اما موارد ذکر شده 
دردهای فوتبال ایران هس��تند و انتش��ار صرف یکی، دو سند مالی و 
اداری نه تنها دردی را دوا نخواهد کرد، بلکه نمکی است بر زخم های 
مردم، به ویژه اقشار ضعیف جامعه. بس��یاری از هواداران فوتبال برای 
خرید بلیت هم با مش��کل مواجه هس��تند و برای آمدن به ورزشگاه و 
تشویق تیم محبوب شان به س��ختی می افتند، ولی آیا بازی تیم های 
محبوب آنها یا بهتر است بگوییم سطح فوتبال ایران در حدی است که 
ارقام اعالم شده برای مردم قابل هضم و پذیرش باشد؟ دستمزدهای 
نجومی هیچ سنخیتی با ش��رایط روز جامعه، درآمد اقشار مختلف و 
حتی بودجه کل ورزش کشور ندارد. سال هاست همه از باال رفتن رقم 
قراردادها گالیه می کنند و راه و روش من درآوردی ارائه می دهند، ولی 
خودشان هم می دانند سرچشمه بریزوبپاش های مالی کجاست. خوب 
می دانند فوتبال به عنوان یک رشته خودمختار هر کاری بخواهد انجام 
می دهد و هر افتضاحی هم که به بار بیاید قرار نیس��ت کسی پاسخگو 
باشد. متأسفانه صدای دلسوزان و هواداران فهیم نیز به جایی نمی رسد 
و هر سال شاهد افزایش بی رویه هزینه  باشگاه ها هستیم. اینگونه است 
که دالالن برای افزایش سود خود انواع و اقسام آپشن ها را به قراردادها 
می افزایند و مدیران باشگاه ها نیز با تکیه بر بودجه دولتی اهمیتی به 

حیف و میل پول مردم نمی دهند.

مربی تیم ملی بازی فوتبالیست های شاغل در لیگ 
قطر را به تماشا می نشیند. وحید هاشمیان مأموریت 
پیدا کرده عملکرد لژیونرهای لیگ های حاشیه خلیج 
فارس را زیر نظر بگیرد، به همین خاطر او از نزدیک 
دیدار تیم های الوک�ره و ام صالل را تماش�ا کرد. در 
این بازی امید ابراهیمی 80 دقیق�ه در زمین حضور 
داش�ت و یکی از پاس ه�ای گل تیم�ش را داد. البته 
کادرفنی حواس�ش به همه بازیکنان هس�ت. پیش 
از این هاش�میان با ش�روع لیگ برتر ایران دو بازی 
را تماش�ا کرد. او با حضور در ورزش�گاه های آزادی 
و فوالدشهر دیدار س�رخابی ها و تیم های اصفهانی 
را زیر نظر گرفته ب�ود. باید دید تالش  کادرفنی برای 
آماده سازی تیم  در مسیر جام جهانی چطور می تواند 

اتحاد را به تیم ملی بازگرداند.

مأموریت هاشمیان برای رصد لژیونرها
قاب

مالیات کود و شکر بر گردن شطرنج!
عرفان هاش��می، دبیر فدراسیون ش��طرنج ادعا کرد محمدجعفر 
کامبوزیا رئیس سابق این فدراسیون مسبب مشکالت مالی شطرنج 
است:  »بی مهری هایی به فدراسیون شطرنج شده و در اخبار پوشش 
داده شده، مقداری بی انصافی وجود داشت و شاید برخی اخبار از 
واقعیت دور بود. از گذشته در فدراسیون بوده ام و می دانم در این 
فدراسیون چه خبر است. بحث مالیات مشکل این فدراسیون است. 
در سال ۹2 حدود 1۴ میلیارد بدهی مالیاتی داریم که 5 میلیارد 
آن جریمه است! برای من س��ؤال بزرگ این است؛ چه حجمی از 
معامالت انجام شده که این مقدار تنها مالیاتش بوده است؟ کود، 
ش��کر و لپ تاپ در این مالیات بوده اس��ت. ۴ هزار میلیارد تومان 
معامله صورت گرفته که برای من جای تعجب دارد. همین االن این 
عدد مقدار بزرگی است. واقعاً در عجبم با این وضع چطور بعضی ها 

روی شان می شود در شطرنج باشند؟!«

برخالف هفتمی��ن روز رقابت های ای��ران در بازی های همبس��تگی 
کشورهای اس��المی که با کوالک وزنه برداران، نایب قهرمانی بانوان و 
قهرمانی مردان والیبال ایران همراه بود در هشتمین روز این مسابقات 
که ایران در پنج رشته نماینده داشت، تنها مدال برنز اعظم بختی، بانوی 

شمشیرباز ایران بود که قطعی شد. 
بهترین عملکرد کاروان اعزامی ایران به قونیه را بی ش��ک وزنه برداری 
داش��ت. تیم 17 نفره وزنه برداری ایران متش��کل از ۹ وزنه بردار مرد و 
هشت وزنه بردار زن با کسب ۹ مدال طال، شش نقره و دو برنز به کار خود 

در این رقابت ها پایان داد. 
بعد از موفقیت های کسب شده توسط وزنه برداران آقا و بانوی ایران در 
این رقابت ها، رس��ول معتمدی دومین هت تریک کاروان ایران را به نام 
خود زد تا پرونده وزنه برداری با بهترین نتیجه بسته شود. آخرین روز از 
رقابت های وزنه برداری در بازی های همبستگی کشورهای اسالمی در 
حالی از ظهر دوشنبه آغاز شد که با رفتن شش نماینده از ایران روی تخته 
یکی از شلوغ ترین روزهای تاریخ وزنه برداری ایران بود. رسول معتمدی 
در دسته 102 کیلوگرم توانست در هر سه بخش یک ضرب، دوضرب و 
مجموع به مدال طال برسد تا تعداد مدال های طالی وزنه برداری ایران 
در قونیه را به عدد ۹ برس��اند. علیرضا یوسفی نیز برنز یک ضرب و نقره 
دوضرب دس��ته به اضافه 10۹ کیلوگرم را از آن خود کرد تا در مجموع 
به نقره دست یابد و بر سکوی دوم بایستد. در ادامه رقابت های این وزن 
مهدی کرمی نیز در یک ضرب به نقره، در دوضرب به برنز و در مجموع 
با کسب گردن آویز برنز بر سکوی سوم ایستاد. پیمان جان در تک ضرب 

برنز و در دوضرب و 10۹ کیلوگرم به نقره دست یافت. 
    

والیبال از دیگر رش��ته های مدال آور ایران در روز هفتم بود. تیم ملی 
والیبال زنان ایران در پنجمین دوره بازی های همبستگی کشورهای 
اسالمی موفق به کسب مقام نایب قهرمانی شد. مرحله  نهایی مسابقات 
والیبال زنان بازی های همبستگی کشورهای اسالمی در حالی دوشنبه با 
دو دیدار پیگیری شد که تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار نهایی این 
بازی ها به مصاف ترکیه میزبان مسابقات رفت و 3 بر صفر با امتیازهای 
25 بر 16، 25 بر 1۴ و 25 بر 15 نتیجه را به حریف واگذار کرد. اگرچه 
شاگردان الساندرا کمپدلی با پذیرش این شکست به مقام نایب قهرمانی 
بازی های همبستگی کشورهای اس��المی اکتفا کردند، اما نقره کسب 
ش��ده در این رقابت ها نخس��تین مدال بین المللی تاریخ والیبال زنان 
ایران است. الساندرا کمپدلی، سرمربی تیم ملی والیبال زنان ایران بعد 
از کسب نقره تاریخی در قونیه گفت پیش از این انتظار چنین مدالی را 
نداشتیم: »از کسب این مدال تاریخی بی نهایت خوشحالم. حضور در 
فینال این رقابت ها کار بزرگی بود. ما پیش از این انتظار چنین مدالی را 
نداشتیم، اما این موفقیت نشان داد که باید تالش بیشتری داشه باشیم 

تا بتوانیم بیش از اینها خودمان را ثابت کنیم.«
    

 برخالف بانوان، والیبال مردان ایران در قونیه بر سکوی قهرمانی ایستاد. 
تیم ملی »ب« والیبال مردان ایران در دیدار نهایی بازی های همبستگی 
کشورهای اسالمی با عبور از سد کامرون در ست چهارم موفق به کسب 
خوش رنگ ترین مدال این رقابت ها ش��د و بر سکوی قهرمانی ایستاد. 
این چهارمین قهرمانی والیبال مردان ایران در بازی های همبس��تگی 
کشورهای اسالمی است که این بار توسط شاگردان عظیم جزیده تقدیم 
والیبال ایران شد. موفقیتی که بار دیگر توانمندی های والیبال ایران را 

به رخ آسیا کشید. 
    

اعظم بختی، شمشیرباز تاریخ ساز  ایران که یک ماه پیش در رقابت های 
قهرمانی جهان به جدول اصلی رسیده بود در مرحله یک چهارم نهایی 
اسلحه اپه زنان با عبور از سد سوفیا نیکوالیچوک از قزاقستان موفق به 

صعود به نیمه نهایی این رقابت ها شد و مدال خود را قطعی کرد.

 کوالک نماینده های ایران
 در روز هفتم

 از قهرمانی زنان و مردان والیبال 
تا کوالک وزنه برداران 

دوومیدانی در قهقرا

شمیم رضوان

دنیا حیدری

سخت نیس��ت یافتن سرنخ مش��کل، اندکی دقت نش��ان می دهد که 
حاشیه های این روزهای دوومیدانی ایران از کجا آب می خورد. مسئله 
امروز تنها کسب ضعیف ترین نتایج ممکن در قونیه نیست. اتفاقاً نتیجه 
رقم خورده در بازی های همبس��تگی کشورهای اس��المی نشان داد 

دوومیدانی ایران چند مرده حالج است. 
عدم نتیجه گیری در رقابت هایی که نسبت به مسابقات جهانی و المپیک 
در درجه چندم اهمیت قرار دارد، ثابت کرد رشته مادر تا چه اندازه نیاز 
به تیمار دارد و دیگر نمی توان در باد موفقیت های سال های قبل خوابید 
و برای رسیدن به نتیجه های قابل قبول باید کار و تالش کرد. اما آنچه 
بعد از کسب نتایج ضعیف در بازی های همبستگی کشورهای اسالمی 
خودنمایی کرد، حاشیه های تمام نش��دنی و تأسف بار این رشته است. 
موضع گیری های حق به جانب دبیری که خود با جعل مدرک سالمت 
راهی قونیه شد، اتهام عدم حمایت و همکاری به کمیته ملی المپیک، 
پاسخ دندان شکن سرپرست کاروان ایران در قونیه بابت عدم حضور برخی 
از این افراد مدعی در خارج از دهکده مسابقات و مسائلی از این قبیل نشان 
از بی ثباتی و اوضاع نابسامان فدراسیون دوومیدانی دارد. اوضاع بغرنجی 
که بی هیچ تردیدی نتیجه انتقادهای مغرضانه، حمایت های کورکورانه، 

تصمیمات خودخواهانه و عدم همدلی در این رشته است. 
دوومیدانی ایران امروز دارد نتیجه ع��دم تصمیم گیری های اصولی و 
حرفه ای را می بیند. نتیجه انتخاب هایی که نه براساس شایسته ساالری 
که براس��اس البی های قوی انجام می ش��ود. نیاز به توضیح نیس��ت، 
وقتی اف��رادی ک��ه روی کار می آیند دانش الزم را نداش��ته باش��ند و 
اولویت های شان مسائل شخصی باش��د تا موفقیت این رشته باید هم 
شاهد حرف های صد من یک غازی باش��یم که عدم نتیجه گیری را باد 
مخالف می خواند و توجیه ناکامی های رقم خورده را گردن کمیته ملی 
المپیک می اندازد برای فرار از واقعیت. مس��ئله زیر سؤال بردن کلیت 
فدراسیون نیست. گاه یک سیب خراب می تواند تمام سیب های سبد 
را خراب کند، اما آنچه مس��لم است اینکه افراد دلس��وز فدراسیون را 
احاطه نکرده اند که اگر غیر از این بود صرفاً برای یک سفر سند سازی 
نمی کردند، چراکه بار کج هرگز به منزل نمی رسد و از کسی که در مسیر 

با نزدیک شدن به زمان انتخابات فدراسیون اشتباه گام برمی دارد هم نمی توان انتظار زیادی داشت.
فوتبال حواشی مربوط به سه کاندیدای حاضر 
در این رقابت ناس�الم بیشتر از قبل می شود. 
در حالی ک�ه حضور مه�دی ت�اج در جریان 
انتخابات با توجه به تخلفات گسترده صورت 
گرفت�ه در زمان ریاس�ت او بر فوتب�ال تمام 
توجهات را به خود جلب کرده است، اما نباید 
از اتفاقات داخل فدراس�یون نی�ز غافل بود.

میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست فدراسیون 
فوتب��ال ب��ا حاش��یه های زی��ادی وارد فضای 
انتخابات شد. ماجدی که تصمیمی برای حضور 
در انتخابات نداشت ناگهان و با مشورت و توصیه 
یک نفر خ��اص ثبت نام کرد! اما ای��ن پایان کار 
نبود و در ش��رایطی که فدراسیون نشینان توقع 
حض��وری بی دردس��ر در انتخابات را ب��رای او 
داش��تند حاال خبر می رس��د که همان کمیته 
بدوی که صالحیت س��ه نفر از کاندیداها را بنا 
بر دالیل نامعلوم رد ک��رد و خودش هم چندان 
وجاه��ت قانونی ن��دارد به حض��ور ماجدی در 

انتخابات هم ایراد گرفته است.
ماجرا از این قرار است که یکی از خبرگزاری ها 
علت عدم س��فر ماجدی به زوریخ و مقر فیفا را 
احساس خطر ماجدی عنوان کرده و مدعی شده 
با توجه ب��ه عضویت ماجدی در هیئت رئیس��ه 
فدراس��یون فوتب��ال، کمیته ب��دوی انتخابات 
فدراسیون طی نامه ای به سرپرست فدراسیون 
اخطار داده به دلیل تعارض منافع به وجود آمده، 

مخیر است یکی از گزینه ها را انتخاب کند، یا باید 
از سمت خود در هیئت رئیسه استعفا دهد یا از 
شرکت در انتخابات فدراسیون کناره گیری کند. 
همین اتفاقات باعث ناراحتی و البته سردرگمی 
ماجدی ش��ده اس��ت، به طوری که وی تصمیم 

گرفت قید این سفر را بزند.
سرپرست فدراسیون فوتبال مطابق نامه کمیته 
بدوی انتخابات و همچنین با استناد به اساسنامه 
فدراس��یون فوتبال در صورتی ک��ه بخواهد به 
عنوان کاندیدای ریاست فدراسیون در انتخابات 
هشتم ش��هریور ماه حضور داش��ته باشد باید از 
عضویت در هیئت رئیس��ه فدراس��یون فوتبال 
اس��تعفا دهد ک��ه در آن صورت از سرپرس��تی 
فدراسیون نیز کنار گذاشته خواهد شد. براساس 
مر صریح قانون، داش��تن دو س��مت به صورت 
همزمان قطعاً خالف مقررات اس��ت و نهادهای 
نظارتی بای��د از این تخلف جلوگی��ری کنند و 
اعضای باقیمانده هیئت رئیسه نیز باید با استناد 
به نامه کمیته بدوی انتخابات نسبت به انتخاب 

جایگزین سرپرست فعلی اقدام کنند.
ش��رایط به وج��ود آمده ب��رای ماج��دی را 
فدراسیون نش��ینان و حامیان او پیش بینی 
نمی کردند. هرچن��د فدراس��یون فوتبال با 
انتش��ار بیانیه ای ضم��ن رد ادعاه��ای فوق 
عنوان کرد ماجدی، سرپرس��ت فدراسیون 
فوتبال به منظور ش��رکت در بعضی جلسات 
و نشس��ت های حائز اهمیت داخلی پیرامون 

موضوعات جاری فوتبال کش��ور و همچنین 
پیگیری امور ج��اری فدراس��یون فوتبال از 
جمله مسائل مرتبط با برگزاری رقابت های 
لیگ برتر و نشس��ت های مرب��وط به اردوی 
آماده س��ازی تی��م مل��ی از انجام این س��فر 
خ��ودداری ک��رده که حت��ی این ادع��ا نیز 
نمی تواند شرایط سخت شده برای سرپرست 
فدراس��یون در نبرد انتخاباتی با اصلی ترین 

حریفش، یعنی مهدی تاج را آسان کند.
در ای��ن می��ان صحبت های عل��ی خضریان، 
سخنگوی  کمیسیون اصل ۹0 مجلس نقطه 
امیدی برای ماجدی بود. خضریان می گوید: 
»این کمیسیون نس��بت به حضور افرادی که 
دارای محکومی��ت قضایی یا پرون��ده باز در 
مراجع قضایی باش��ند یا اینکه پرونده آنها در 
حال جمع بندی و محکومیت فرد محرز شده 
باشد، ابراز نگرانی کرده است. در صورتی که 
ش��رایط این افراد احراز شود کمیسیون اصل 
۹0 به این مس��ئله ورود خواهد ک��رد و وزیر 
ورزش و جوانان باید در کمیس��یون اصل ۹0 
پاس��خگوی این مس��ئله باش��د و مسئوالنی 
که این گوش��زدها را نادیده بگیرند در آینده 
بازخواست خواهند ش��د و اگر در این تعلل ها 
تعمدی باشد دستگاه قضایی محل رسیدگی 

به این پرونده خواهد بود.«
با این وج��ود رضا ش��اه منصوری، کارش��ناس 
حقوقی فوتبال با تأکید بر اجرای قانون انتخابات 

می گوی��د: »کمیته بدوی اعالم کرده این س��ه 
شخص صالحیت نامزدی برای انتخابات ریاست 
فدراسیون فوتبال را                            دارند. اکنون هر موضوعی 
که توسط اش��خاص ثالث مطرح ش��ود، اجرای 
قانون در باالترین حد و سطح از سیستم ورزش 
کشور را                            به چالش می کش��د. ضمن اینکه وقتی 
یک فرد محکومیت مؤثر کیفری داش��ته باشد، 
مطاب��ق آیین نامه برگزاری انتخابات ش��رایط و 
صالحیت حض��ور در انتخابات را                            ن��دارد. در آن 
زمان کمیته بدوی صالحی��ت فرد را                            رد خواهد 
کرد یا اینکه از اداره س��جل کیفری قوه قضائیه 
در مورد اینکه آیا فردی محکومیت مؤثر کیفری 
دارد یا ندارد، اس��تعالم می گیرد. آی��ا تا امروز 
برای س��ه نفری که در کمیته بدوی فدراسیون 
صالحیت شان تأیید ش��ده، پرونده محکومیت 
مؤثر کیفری باز شده است، این کار انجام نشده و 
نمی توانیم ردصالحیت هر یک از این اشخاص را                            
با استناد به این موضوع برای حضور در کارگزار 

انتخاباتی مورد جرح قرار دهیم.«
انتخابات فدراسیون فوتبال قرار است در چنین 
جو ملتهبی برگزار شود. انتخاباتی که هر کدام از 
کاندیداهای آن یک حاشیه و یک جار و جنجال 
برای خود دارند. آیا در چنی��ن فضایی می توان 
امیدوار بود که یک انتخاب درست برای فوتبال 
و آینده آن ص��ورت گیرد؟ به طور حتم پاس��خ 
این س��ؤال چیزی نیس��ت که بتواند ب��ه آینده 

امیدوارمان کند.
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فریدون حسن 
   گزارش  یک

دومین تساوی لیورپول در لیگ جزیره اعتراض هواداران را به همراه 
داشت. نایب قهرمان فصل گذش��ته بعد از توقف برابر فوالم، این بار در 
آنفیلد مقابل کریس��تال پاالس متوقف ش��د. این  در حالی است که 

قرمزپوشان ابتدا گل اول را دریافت کردند و لوئیز دیاز در نیمه 
دوم به سختی توانست گل تس��اوی را به ثمر رساند. یورگن 
کلوپ که تیمش در همین ابتدای راه چهار امتیاز مهم را از 
دست داده است در پایان بازی از عملکرد شاگردانش راضی 
بود: »ما واقعاً خوب بودیم. ای��ن را پس از بازی به بازیکنانم 

گفتم که به آنها افتخار می کنم. این احساسی است که من 
دارم. اتفاقات بسیاری در طول هفته رخ داد و بازی 

هم به این شکل شروع شد، اما واقعاً از این بازی 
راضی هستم و فوتبالی را که می خواستم در 
زمین بازی از شاگردانم دیدم. البته دوست 
داشتیم پیروز شویم، اما فکر می کنم خیلی 
خوب بازی کردیم، ول��ی آنها هم با تمام 
وجود دفاع کردند. ما مطمئناً در مس��یر 
درستی قرار داریم و باید به همین روند 
ادامه دهیم. سبک بازی ما بسیار خوب 
بود و حریف را تحت فش��ار قرار دادیم. 
حاال یک امتیاز بیش��تر از ب��ازی قبلی 
داریم. می دانم روزنامه ها چه تیترهایی 

می زنند، اما زندگی همین است.«

»برخورد از نزدیک« ستاره ها!

کلوپ: در مسیر درستی قرار داریم

علنی شدن اختالفات بین کیلیان امباپه و نیمار باعث شد باشگاه به        خبر
هر دو نفر اخطار بدهد. در بازی پاری س��ن  ژرمن با مون پولیه ستاره 
فرانسوی نمی خواست به مهاجم برزیلی اجازه پنالتی زدن بدهد، اما نیمار در نهایت ضربه پنالتی را 
به گل تبدیل کرد. عالوه  بر این در یکی از حمالت پاریسی ها، امباپه از اینکه مسی توپ را به نیمار 
پاس داده بود بسیار ناراحت شد. این رفتارهای امباپه شایعات در خصوص امتیازهایی که باشگاه به 
این بازیکن داده را به نوعی تأیید می کند. رسانه های فرانسوی گزارش داده اند مدیران باشگاه برای 
خاتم��ه دادن به این وضعی��ت به ه��ر دو بازیکن اخطار ج��دی داده ان��د و از آنها خواس��ته اند به 
اختالفات ش��ان پایان دهند. اختالفات تنها به اینجا ختم نمی شود؛ امباپه در بازی اخیر تیمش در 
زمین به لیونل مسی تنه زد و نیمار نیز پست انتقادی از کیلیان را الیک کرده است! تداوم اختالفات 

درونی ضربه بزرگی به ژرمن ها خواهد زد.

جریمه ای سنگین در انتظار توخل و کونته

 اگرچه درگیری کونته و توخ��ل بعد از مصاف 
چلسی و تاتنهام به زعم سرمربیان دو تیم اتفاق 
خاصی نبود، اما  اتحادی��ه فوتبال انگلیس نظر 
دیگری دارد. واکنش داور به درگیری لفظی این 

دو مربی که در پایان بازی به درگیری فیزیکی 
هم ختم ش��د، کارت قرمز بود، آن هم بعد از به 
صدا درآمدن س��وت پایان بازی. محرومیت از 
یک بازی ام��ا به زعم اتحادی��ه فوتبال انگلیس 

برای این اتفاق کافی نبود که خود دست به کار 
شد و ضمن صدور بیانیه  برای محکوم کردن این 
دو مربی به انجام رفتار نامناسب از آنها خواست 
ب��رای ادای توضیحات خود در ای��ن زمینه در 
کمیته انضباطی حاضر ش��وند. توخل و کونته 
که سعی داش��تند اتفاقات رخ داده در جریان 
بازی هفته دوم لیگ جزیره را عادی و بی اهمیت 
جلوه دهند، حاال تا روز پنج شنبه برای حضور در 

کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال فرصت دارند.
در بیانیه اتحادیه فوتبال انگلیس آمده اس��ت: 
»توماس توخ��ل و آنتونیو کونت��ه به نقض بند 
3 از قانون اتحادیه متهم شده اند. رفتار آنها در 
جریان دیدار تیم های چلسی و تاتنهام در روز 
1۴ آگوست 2022 از نظر اتحادیه، تخطی از این 
بند قانونی است. رفتار دو مربی بعد از سوت پایان 
مسابقه نامناسب بود. این دو تا روز پنج شنبه 1۸ 
آگوست فرصت دارند در کمیته انضباطی حاضر 

شوند و پاسخگو باشند.« داستان برای توخل اما 
به همین جا ختم نمی ش��ود. او که به شدت از 
قضاوت داور این دیدار نیز شاکی بود، عالوه بر 
واکنش های عصبی در کنار زمین در کنفرانس 
مطبوعاتی بعد از بازی هم از عملکرد داور میدان 
به ش��دت انتقاد کرد. مس��ئله ای ک��ه واکنش 
اتحادیه فوتب��ال انگلیس را به دنبال داش��ت، 
به طوری که اعالم شد سرمربی آلمانی چلسی 
به خاطر این انتقادها با جریم��ه مواجه خواهد 
شد. جریمه ای که البته جدا از داستان درگیری 
او با کونته اس��ت. درگیری ک��ه بی تردیدی هر 
دو مربی را نق��ره داغ خواهد کرد تا دیگر چنین 
صحنه های تأس��ف باری در خالل رقابت های 
لیگ برتر انگلیس رخ نده��د. هرچند باید دید 
این واکنش های قهری درس عبرت می ش��ود 
برای اینکه مربیان در کنار زمین بیش از قبل به 

اعصاب خود کنترل داشته باشند یا نه!

 اتحادیه فوتبال

س خشونت کنار 
انگلی

زمین را تحمل نمی کند

دنیا حیدری 
      بازتاب

اشرف رامین
      چهره


