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 معروف در آمريكا 
منتظر خبر چيني ها

سوپرلیگ والیبال چین که قرار بود در پاییز 98 
آغاز شود، با تصمیم فدراسیون والیبال این کشور به 
دلیل برگزاری مسابقات انتخابی المپیک در چین، 
به بهمن موکول شد. در تاریخ جدید هم که شیوع 
ویروس کرونا در چین باعث شد استارت سوپرلیگ 
چین بار دیگر به تعویق بیفتد. سعید معروف که از 
تابستان سال گذشته قراردادش را با تیم بایک موتور 
چین امضا کرد و در دو مقطع در تمرینات این تیم هم 
حاضر شد، همچنان به دلیل قراردادی که امضا کرده، 
منتظر اعالم وضعیت سوپرلیگ چین است. کاپیتان 
تیم ملی والیبال ایران که این روزها در آمریکا به سر 
می برد، منتظر اعالم باشــگاه چینی است تا به این 
کشور سفر کند. به نظر می رسد کاهش چشمگیر 
تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در چین باعث شده تا 
مسئوالن فدراسیون والیبال این کشور به فکر شروع 

مسابقات با تاخیری طوالنی مدت بیفتند.
    

CBA حدادی در انتظار آغاز
لیگ بسکتبال چین نخستین لیگ ورزشی در 
دنیا بود که به خاطر شیوع ویروس کرونا از بهمن با 
تعطیلی روبه رو شد و هنوز هم زمان جدید برگزاری 
ادامه مسابقات مشخص نیست. یائو مینگ، ستاره 
سابق تیم هیوستون راکتز و رییس فعلی فدراسیون 
بسکتبال چین سه گزینه را برای از سرگیری رقابت ها 
ارائه کرده اســت. گزینه اول برگزاری کامل لیگ و 
گزینه دوم انجام مســابقات با تعداد بازی محدود 
و پیشــنهاد بعدی پایان دور مقدماتی و برگزاری 
مستقیم مرحله پلی آف اســت. با توجه به شرایط، 
لیگ بسکتبال چین زودتر از تابستان برگزار نخواهد 
شد. حامد حدادی هم که در عضویت تیم نانجینگ 

است، در حال حاضر در کشور چین به سر می برد.
    

اصرار دبير روي انتخابي
محمدابراهیم امامی ســخنگوی فدراسیون 
کشــتی با اشــاره بــه بحــث چرخــه انتخابی 
گفت:»فدراسیون کشتی مجدانه به دنبال تحقق 
اجرای چرخه انتخابی تیم های ملی است. متاسفانه 
کشتی کشــور از خالء داشتن یک فرآیند و چرخه 
عادالنه و قانونمند به جهت انتخاب کشتی گیران 
ملی پوش برای رقابت های جهانی و المپیک محروم 
بود و نیاز مبرم به چرخه انتخابی تیم های ملی کامال 
مشهود است.« وی درباره مخالفت هایی که در قبال 
این طرح وجود دارد، ادامه داد:»البته با علم به اینکه 
همواره در تغییرات مقاومت هایی وجود دارد، ابتدا 
جا انداختن این چرخه سختی های خاص خودش را 
در برخواهد داشت اما در نهایت کشتی کشور از انجام 
آن سود خواهد برد. هم اکنون مراحل پایانی تدوین 
چرخه انتخابی با جدیت در دســتور کار قرار دارد و 
همانطور که شاهد آن بودیم فدراسیون کشتی برای 
بررسی بیشتر این طرح و استفاده از نظرات قهرمانان 
جهان و المپیک، میزبــان آقایان عباس جدیدی و 
علیرضا رضایی بود. قطعا فدراسیون کشتی به دنبال 
اجرای چرخه انتخابی تیم های ملی اســت و این 
طرح به زودی نهایی خواهد شد اما در این فرصت، 
فدراسیون مجددا از نظرات کارشناسان اهل فن در 
کشتی آزاد و فرنگی برای هرچه بهتر شدن آن نهایت 

استفاده را خواهد برد.«
    

كره   خواهان غفور
به لطف ویروس کرونا و مشــکل اقتصادی که 
برای لیگ های اروپایی به وجــود آورده، تیم های 
اروپایی دیگــر قادر به پرداخــت مبلغ هنگفت به 
بازیکنان خود نیســتند. از این رو مسئوالن لیگ 
والیبال هفت تیمی کره در نظر دارند برخالف سال 
قبل که بازیکنان خارجی خوبی در این لیگ نبودند، 
این فصل ستاره هایي مثل فروم آلمانی، گاسپارینی 
اسلوونیایی، روسارد فرانسوی، کونارسکی لهستانی 
و حتی امیر غفور را برای لیگ خود جذب کنند. طبق 
گزارش رسانه های کره ای فقط بازیکنان قدرتی و 
پشــت خط زن که قادر به سرویس پرشی هستند 
می توانند در این لیگ حضــور یابند و هر تیم مجاز 
به حضور یک بازیکن خارجی است. پارک کی وون 
سرمربی ســابق ایران نیز در یکی از تیم های لیگ 
کره حضور دارد. عالوه بر پیشــنهادی که از سوی 
باشگاه های کره ای به امیر غفور رسیده، امیرحسین 
اسفندیار، دریافت کننده جوان ایرانی هم چند روز 
قبل از دریافت یک پیشنهاد چشمگیر از لیگ کره 

خبر داده بود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

در فوتبالی که رقم دقیــق قرارداد 
و دســتمزد بازیکن هایش هرگز فاش 
نمی شــود، طبیعی به نظر می رسد که 
میزان دریافتی مدیرعامل ها نیز به جای 
رسانه ها، در گپ و گفت های افشاگرانه 
یک مدیــر دیگر فــاش شــود. اخیرا 
مشخص شــده که امیرحسین فتحی 
در دوران حضور در اســتقالل، ماهانه 
25 میلیون تومان حقوق دریافت کرده 
است. البته فتحی این ادعا را نپذیرفته 
اما ســعادتمند حتما دالیل محکمی 

داشته که چنین ادعایی را به زبان آورده 
است. اگر این رقم صحت داشته باشد، 
فتحی در طول یک سال رقمی نزدیک 
به 300 میلیون تومان از استقالل گرفته 
است. ماجرا فقط به همین جا محدود 
نمی شــود و این مدیر، از مزایای قابل 
توجهی نیز در استقالل برخوردار شده 
است. این باشگاه که همواره در محاصره 
بدهکاری های سنگین و نجومی بوده، 
عالوه بر پرداخت حقوق مدیران، اجاره 
خانه آنها را نیز پرداخت کرده است! در 
تمام دنیا، نمی توانید یک باشگاه فوتبال 
دیگر پیدا کنید که حتی پرداخت اجاره 

خانه مدیرانش را نیز بر عهده می گیرد. 
مگر آن که آن باشــگاه نیــز متعلق به 
فوتبال ایران باشد. علی خطیر که حاال 
داســتان اجاره خانه اش بر سر زبان ها 
افتــاده، بارها روبــه روی دوربین های 
مختلف اصرار داشت که تنها به عشق 
خدمت به هواداران، در ایران مانده و همه 
زندگی اش در سوئیس است. همین مدیر 
اما هنوز هم در اطراف باشگاه استقالل 
دیده می شــود و هر زمزمه ای در مورد 
این باشگاه، واکنش سریع او را به دنبال 
دارد. او حتی در انتخابات فدراســیون 
فوتبال نیز به عنوان نایب رییس ثبت نام 

کرده بود تا مشخص شــود هدفش از 
بودن در فوتبال، تنها خدمت رسانی به 

استقاللی ها نیست!
روبه رو شدن با چنین عددهایي، به 
وضوح نشان می دهد که چرا خیلی ها 
برای حضور در کادر مدیریت استقالل و 
پرسپولیس، سر و دست می شکنند. این 
حضور ظاهرا امتیازهای فوق العاده ای 
به همراه دارد. بــه محض انتخاب یک 
چهره به عنوان مدیرعامل استقالل یا 
پرسپولیس، آن چهره به شهرت قابل 
توجهی دست پیدا می کند. شهرت اولین 
مزیت قرار گرفتن در این جایگاه است. 

طبیعتا این شهرت، با خودش اعتبار نیز 
می آورد. وقتی شما مدیرعامل چنین 
باشگاهی هستید، به راحتی می توانید 
فعالیت هــای اقتصــادی مجزایی نیز 
انجام بدهید و وام های سنگین بانکی 
را نیز به راحتــی دریافت کنید. در کنار 
همه این مزایای قابل توجه، شــما این 
شانس را دارید که یک حقوق فوق العاده 
نیز به دست بیاورید و حتی ممکن است 
جماعتی روی سکوها، نام تان را فریاد 
بزنند. در نقطه مقابل اما آن چه شما به 
باشــگاه ارائه می کنید، عمال در اندازه 
صفر است. فتحی در تمام دوران حضور 
در اســتقالل، هیچ آورده  خاصی برای 
تیم نداشــت و تنها به میزان مشکالت 
آبی ها افزود. اخراج شفر و کناره گیری 
اســتراما، در دوران همین مدیر اتفاق 
افتاد. مدیری که هرگز نتوانست آرامش 
را در تیمش برقرار کند. بــا این وجود 
هرگز برای حقوق سنگین او در باشگاه، 
مشــکلی به وجود نیامد. یک بار برای 
همیشه، باید مشخص شود که میزان 
دریافتی مدیران باشــگاه های دولتی 
لیگ برتری چقدر اســت و این حقوق 
نجومی، بر چه اساســی بــرای آنها در 
نظر گرفته می شود. عملکردی که آنها 
ارائه می دهند، کوچک ترین نسبتی با 
حقوق دریافتی شان ندارد. مساله مهم تر، 
نحوه انتخاب این مدیران است. یک نفر 
به عنوان دندانپزشــک وزیر، می تواند 
صاحب این جایگاه شود و یک نفر دیگر 
تنها به خاطر سابقه دوستی دیرینه با وزیر 
ورزش، مدیر یک باشگاه بزرگ می شود. 
طبیعتا تا زمانی کــه جنس انتخاب ها 
این طور باشد، مدیران پول های زیادی 
دریافت می کنند و کارهای بزرگی انجام 

نمی دهند.
با این روند مدیریتی در استقالل و 
پرســپولیس، اگر این دو باشگاه بدون 
مدیرعامل اداره شــوند، اوضاع شــان 
به مراتــب بهتر خواهد بود. مشــکل 

مهم این اســت که این مدیران، هرگز 
دلســوز تیم های تحت مدیریت شان 
نیستند. خودشــان را در سود و زیان 
باشگاه نیز سهیم نمی دانند و هر اتفاقی 
که رخ بدهــد، آنها تنها حقوق شــان 
را دریافت می کننــد. در نتیجه نباید 
انتظار داشــت که چنیــن مدیرانی، 
خودشــان را برای سرنوشــت تیم به 
آب و آتــش بزنند. در رفتــار مدیران 
استقالل، نوعی بی تفاوتی محض دیده 
می شود. همین حاال پرسپولیس برای 
مدت بســیار زیادی مدیرعامل ندارد 
اما ســه عضو هیات مدیره، همچنان 
بر سر یک گزینه به جمع بندی نهایی 
نرسیده اند. در استقالل نیز هر کسی که 
از مدیرعامل انتقاد کند، به سرعت در 
مسیر برکناری قرار می گیرد. البته که 
ساز و کار درستی برای مدیریت اصولی 
این باشگاه ها فراهم نیست اما تاسفبار 
اســت که مدیران به جای پول سازی 
برای این تیم ها، عمال خودشان برای 
این باشگاه ها هزینه می تراشند و خرج 

روی دست مجموعه می گذارند.

مدیرعامل های لیگ برتری و حقوق نجومی

خدمت با آپشن میلیاردی

اتفاق روز

سوژه روز

درخواست حقوق 13 و نیم میلیوني مدیرعامل جدید باشگاه استقالل، سروصدای زیادی در رسانه ها به پا کرد؛ اما 
ماجرا زمانی جالب تر شد که همه فهمیدند حقوق مدیرعامل قبلی 25 میلیون تومان بوده است! فتحی با حقوق 25میلیون 
تومانی، استقالل را در میان انبوهی از ناکامی و ضررهای مالی بزرگ قرار داد. با شنیدن این عدد و رقم ها، بیشتر از همیشه 

معلوم می شود که چرا خیلی از مدیران، چنین شور و اشتیاقی برای »خدمت« به هواداران تیم های مختلف دارند!

دوران حضور دریس مرتنس در باشــگاه 
ناپولی، دیگر به پایان راه نزدیک شده است. 
این بازیکن اعالم کــرده که در پایان فصل، از 
باشگاه جدا می شود و پیشنهاد تمدید قرارداد 
ناپولی را نیز رد کرده است. دریس مشتریان 
دست به نقد زیادی دارد که آماده خرید این 
بازیکن بااستعداد بلژیکی هستند. سرمربی 
سابق و سرمربی فعلی چلسی، از همین حاال 
رقابت را برای جذب این بازیکن کلید زده اند. 
آنتونیو کونته عالقه زیادی به ســبک بازی 
مرتنز دارد. از آن جایی که خرید الکســیس 
ســانچز در اینتر برای او موفقیت آمیز نبوده، 
این مربی به خرید یک وینگر دیگر فکر می کند 
و مرتنس بهترین گزینه خواهد بود. از طرفی 

اما فرانک لمپارد و باشگاه چلسی نیز خواهان 
جذب این ستاره هســتند. تا امروز پیشنهاد 
مالی اینتر کمی بهتر بوده اما ناپولی ترجیح 
می دهد به جــای فروش این ســتاره به یک 
رقیب مستقیم، دریس را به تیمی از لیگ های 
اروپایی دیگر بدهد. فرانــک لمپارد با دنبال 
کردن صفحــه این بازیکن در اینســتاگرام، 
شایعات را در مورد جذب او به اوج رسانده اما 
به نظر می رسد فعال ویروس کرونا، همه چیز 

را متوقف کرده است.
مرتنس درســت یک دهه قبــل در لیگ 
فوتبال بلژیک چهره شد. او سال 2011 برای 
اولین بار کشورش را به مقصد یک تیم خارجی 
ترک کرد و به تیم آیندهوون در لیگ فوتبال 

هلند پیوست. درخشــش فوق العاده در 
لباس پی اس وی، پیشــنهاد باشــگاه 
ناپولی را در مســیر این بازیکن قرار 
داد. او حــاال هفتمین فصل حضور در 
ناپولی را ســپری می کند و به یکی از 
ستاره های محبوب هواداران باشگاه 

تبدیل شده اســت. به لحاظ آمار گل زنی، 
بهتریــن فصــل او در ناپولی در 

ســال 2017 رقم خورد. 
جایی که این بازیکن در 
46 بازی 34 گل برای 
آبی های جنوب ایتالیا 
به ثمر رساند. او این 
فصل نیــز در 29 
بــازی 12 گل زده 
و با استانداردهای 

همیشگی اش فاصله 
نســبتا زیــادی دارد. با 

این وجود گل زنی برابر بارســا در 
لیگ قهرمانــان، ارزش های این 

فوتبالیست را آشکار می کند.
مرتنس در لباس ناپولی، یک 
بار برنده جام حذفی ایتالیا و یک 
بار برنده ســوپرکاپ این کشور 
شده است. او هرگز نتوانسته سری 
آ را ترک کند و شــاید 
به همیــن خاطر، 
بــرای بــردن 
جام های بیشتر 
د  ر ا د قصــد 
ی  ها د پیشنها
دیگــر را مورد 
ر  بررســی قرا
بدهــد. پــروژه 
ناپولــی دیگر برای 
ایــن بازیکــن جذاب 

نیســت و در 33 سالگی، شــاید این آخرین 
شانس او برای پیوســتن به یک تیم بزرگ تر 
باشد. خیلی ها باور دارند دریس تا همین جا 
هم زمان را هدر داده و بایــد خیلی زودتر از 
این ها تــرک ناپولی را به عنــوان یک گزینه 
جدی در نظر می گرفته اســت. اگــر ادامه 
فصل رقابت های فوتبــال در ایتالیا متوقف 
شــود، مرتنس دیگر هرگز با پیراهن ناپولی 
دیده نخواهد شد اما اگر تصمیم به بازگشت 
فوتبال در ایتالیا قطعیت پیــدا کند، او باید 
آماده نیمکت نشــینی در تیم ناپولی باشد. 
چراکه گتوسو به خوبی می داند که نمی تواند 
از این بازیکــن برای برنامه هــای درازمدت 
آینده اســتفاده کند. این وینگــر ریزنقش، 
هنوز می تواند در یک باشگاه دیگر بدرخشد 
و افتخارات بیشــتری را بــه جام های دوران 
فوتبالش اضافه کند. او استعداد انجام چنین 

کاری را دارد.

آریا طاری

»طلبکار بودن« خصلت مشترک بسیاری از اهالی فوتبال 
ایران است. در همین دوران کرونا نیز بیشتر از همیشه مشخص 
شد که آنها به جای نگرانی برای جامعه و آن چه در کشور اتفاق 
می افتد، فقط نگران خودشان هســتند و خودشان را طلبکار 
می دانند. پرسپولیسی ها قهرمانی را می خواهند، تیم های رقیب 
دوست دارند که لیگ بدون معرفی قهرمان به پایان برسد و این 
وسط چند اظهارنظر حیرت انگیز نیز بیشتر از همیشه توی ذوق 
زده اســت. مرور جمالتی از یک داور بازنشسته و یک بازیکن 
فعال، دوباره به یادمان می آورد کــه ژن طلبکاری، چطور در 
بسیاری از چهره های شناخته شــده این فوتبال نهادینه شده 

است.
»وقتی مهاجم شــما عرضه گل زدن ندارد، داور را سرزنش 
نکنید!« اگر این جمله را به یک هوادار فوتبال در اروپا نشــان 
بدهید و بگویید که صاحب این افاضات خــاص، یک »داور« 
بوده است، محال است آن هوادار حرف شما را باور کند. ادبیات 

»چاله میدانی« جناب محسن قهرمانی البته در این فوتبال برای 
هیچ کس شگفت انگیز نیست. او همان داوری بود که همواره از 
زشت ترین لفظ  ها در ارتباط با بازیکن ها استفاده می کرد. او همان 
داوری بود که همواره با فوتبالیست ها خشمگینانه روبه رو می شد 
و گاهی تصمیم های درون زمین را به شــعارهای روی سکوها 
مربوط می کرد. اگر مشکالت مربوط به محسن قهرمانی فقط به 
همین رفتار زشت و غیرحرفه ای محدود می شد، باز هم اوضاع 
قابل تحمل بود اما این داور درون زمین، یک فاجعه تمام عیار 
محسوب می شد. داوری که حتی آنقدر مسئولیت پذیر نبود تا 
بخشی از کیلوهای اضافه بدنش را کم کند و با ظاهر ایده آ ل تری، 
مسابقات فوتبال را سوت بزند. او آشکارا از همه صحنه ها دور بود 
و سوت های اشتباه، بزرگ ترین عادتش بودند. قهرمانی همان 
روزها نیز، هرگز اشتباه های خودش را قبول نداشت و امروز نیز 
در حیطه ای اظهارنظر کرده که اصال به یک داور بازنشسته مربوط 
نمی شود. قهرمانی نه تنها به خاطر آن اشتباه مشکوک در جریان 
بازی سپاهان و پرسپولیس عذرخواهی نمی کند، بلکه تاکید دارد 
که علی دایی، نباید خودش را ببخشد! این همه طلبکاری و نگاه 
حق به جانب، چطور در وجود یک نفر جمع می شود؟ قهرمانی 
نه تنها از دایی و پرســپولیس، بلکه باید از جامعه داوری ایران 
عذرخواهی کند. او به خاطر خدشه ای که به حیثیت داوری در 
ایران وارد کرد، مدت ها نیز محروم بود و دیگر هرگز خوش بینی 

هواداران فوتبال را به دست نیاورد. اگر امروز داوری این چنین 
مورد هجمه فوتبالی ها قرار گرفته، یکی از دالیلش رفتارهای 

زشت و غیرحرفه ای همین داور بوده است.
محسن قهرمانی، عصاره و چکیده این فوتبال است. فوتبال 
آدم های همیشه طلبکار. فوتبالی که در آن علیرضا حقیقی، هر 
روز به گلر اصلی این روزهای پرسپولیس لطمه می زند تا شاید 
از فصل آینده جای او را در ترکیب این باشگاه بگیرد. حقیقی در 
تازه ترین مصاحبه اش اعالم کــرده برخالف بعضی ها، قبل از 
پیوستن به پرسپولیس، استقاللی نبوده است! کنایه مستقیم 
او به علیرضا بیرانوند، بیشتر از هر چیزی نشان از حسادت دارد. 
چراکه شاید تنها یکی از سیوهای بیرو، به کل دوران حرفه ای 
علیرضا حقیقی می ارزد. جالب اینکــه او، بیرانوند را به خاطر 
ترک پرسپولیس با اولین پیشــنهاد خوب خارجی سرزنش 
می کند اما خود حقیقی نیز به محض دریافت اولین پیشنهاد از 
روبین کازان، قرمزها را ترک کرد و آماده سال ها نیمکت نشینی 
در لیگ های خارجی شــد. اگر در این فوتبال قرار بود هر کس 
به شایستگی های واقعی اش برسد، حقیقی هرگز در یک جام 
جهانی به میدان نمی رفت. گلری که فاجعه پنالتی های ایران 
و عراق را با آن همه شیرجه اشتباه رقم زده، چطور به خودش 
اجازه می دهد تا درباره مهارکننده ضربه پنالتی کریس رونالدو 
حرف بزند؟ حقیقی نه تنها از پرسپولیس طلبکار نیست، بلکه 

در واقع به این باشــگاه بدهکار هم هست. چراکه پرسپولیس 
به او فرصت دیده  شــدن داد اما در مقابل هیچ کس حتی یک 
نمایش درخشان از علیرضا در ترکیب قرمزها را به یاد نمی آورد. 
هنوز هم که هنوز است مهار پنالتی دایی در اولین تجربه بازی 
برای پرسپولیس، بهترین خاطره از حقیقی محسوب می شود. 
موضوعی که ثابت می کند او چیز زیادی برای عرضه کردن در 
باشگاه نداشته است. حتی فصل بعد که بیرو تیم را ترک کرد، 
پرسپولیس رادوشــوویچ را دارد. مردی که برخالف حقیقی، 
همیشه از باشگاهش طلبکار نیست و در مصاحبه ها به شکل 
عمدی، اسم پرسپولیس را به عنوان تیم فعلی اش به کار نمی برد! 
رادو همین حاال نیز محبوبیتی بیشتر از حقیقی بین هواداران 

پرسپولیس دارد.
چرا محســن قهرماني هرگز داور بزرگی نشد؟ چرا هرگز 
مسابقات بزرگ خارجی را ســوت نزد؟ چرا برخالف فغانی به 
قله  داوری جهان نرسید؟ پاسخ این سوال ساده است. او هرگز 
اشتباه های خودش را قبول نکرد، هرگز تالشی برای بهتر شدن 
انجام نداد و همواره در حال سرزنش دیگران بود. هنوز هم هست. 
دلیل آن که علیرضا حقیقی نیز هرگز گلر بزرگی نشد، همین 
موضوع است. او به جای تالش دائمی برای پیشرفت، هر روز به 
این و آن کنایه می زند. در زمین فوتبال اما سیوها اهمیت دارند و 

کنایه ها تا امروز هیچ گلری را خوشبخت نکرده اند.

مرتنس آخرین روزهایش در ناپولي را پشت سر مي گذارد

دعوا بر سر دريس!

درباره عادت تکراری اهالی فوتبال در ایران

ژن طلبكار!

در تمام دنیا، نمی توانید 
یک باشگاه فوتبال دیگر 

پیدا کنید که حتی پرداخت 
اجاره خانه مدیرانش را 

نیز بر عهده می گیرد. مگر 
آن که آن باشگاه نیز متعلق 
به فوتبال ایران باشد. علی 

خطیر که حاال داستان 
اجاره خانه اش بر سر زبان ها 

افتاده، بارها روبه روی 
دوربین های مختلف 

اصرار داشت که تنها به 
عشق خدمت به هواداران، 

در ایران مانده و همه 
زندگی اش در سوئیس است
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