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منهای فوتبال

روز سرنوشتساز جودو
در لوزان

امروز ،روز بســيار مهمي براي جــودو و ورزش
كشور است .روزي كه دادگاه بينالمللي حكميت
در ورزش تشكيل ميشود تا به شكايت فدراسيون
جودوي ايران از فدراسيون جهاني بابت تعليقي كه
گريبانشراگرفت،رسيدگيكند.درستيكسال
پيش در چنين روزهايي بود كه فدراسيون جهاني
به رياست ويزر فدراســيون ايران را به دليل روبهرو
نشدنبانمايندگانرژيماشغالگرتعليقكرد.اتفاقي
كه به دنبال ماجراهاي قهرماني جهان ژاپن و رفتن
سعيد ماليي به آلمان رخ داد .ماليي بعد از شكست
درنيمهنهايياينرقابتهابرابرحريفبلژيكيعنوان
كردكهتحتفشاراينمبارزهراواگذاركردهتاازديدار
او با جودوكار رژيم صهيونيستي جلوگيري شود .او
بعدازاينرقابتهاتحتحمايتفدراسيونجهاني
راهي آلمان شد و برخالف آنچه كه گفته بود دنبال
تغيير تابعيت نيست و قصد دارد زير پرچم كميته
بينالمللي المپيك در المپيك شــركت كند ،بعد
از مدتي درخواست پناهندگياش در آلمان اعالم
شد .با اينكه آلمان هم اين درخواست او را پذيرفت،
درنهايت ماليي به تابعيت مغولستان درآمد تا در
المپيكزيرپرچماينكشوربهميدانبرود.موضوع
مهم درباره اين ماجرا تالش چند ماهه ماليي براي
اينكاربودكهباهمكاريفدراسيونجهانيموفقبه
انجامششد.اينموضوعباانتشارچتهايمالييبا
مسئوالن فدراسيون جهاني محرز شد .در هر حال
امروز دادگاه  CASدر حالي تشكيل ميشود كه
يكطرفاينجلسه6نمايندهايرانيعنيمحمدرضا
داورزنی معاون وقت وزیر ورزش در زمان برگزاری
رقابتهای جهانی ژاپن ،نصرا ...ســجادی نماینده
کمیته ملی المپیک و مجید زارعیان سرمربی تیم
ملی در رقابتهــای جهانی ژاپن بــه همراه آرش
میراسماعیلی رییس فدراســیون جودو و وکیل و
دستیاروکیلحضوردارندودرطرفمقابل 6شاهد
شاملسعیدمالییووحیدسرلکملیپوشانسابق
جودوی ایران ،محمد منصوری سرمربی سابق تیم
ملی ،محافظ رییس فدراســیون جهانی ،مسئول
برگزاریرقابتهایجهانیژاپنویکشخصدیگر
دردادگاهحاضرخواهندبود.همچنينويزودبيركل
فدراســيون جهاني هم در دادگاه حضور دارند كه
البته آنها به همراه ميراســماعيلي اجازه صحبت
نخواهند داشت .حال بايد ديد اين دادگاه چه رايي
برايجودويايرانصادرميكند.آياتعليقبرداشته
ميشودياجودودرمحروميتخواهدماند.

جنگ ستارهها در هفته دوم

هفتــه دوم رقابتهای لیگ برتــر والیبال
باشگاههای کشور امروز (چهارشنبه) با برگزاری
هفت دیدار در شــهرهای مختلــف پیگیری
خواهد شــد .در اين هفته از رقابتها هورسان
رامسر و شهروند اراك مقابل هم قرار ميگيرند،
آذرباتري اروميه تازهوارد حريف شــهرداري
ورامين مدعي اســت ،خاتم اردكان با سايپاي
تهران بازي ميكند ،شــهداب یزد با شهرداری
ارومیه ديدار ميكند ،راهیاب ملل کردســتان
به مصاف ســپاهان ميرود ،پیــکان تهران و
شهرداری گنبد حريف هم هســتند و لبنیات
هراز آمل و فوالد ایرانیان سیرجان ديگر رقباي
اين هفته هستند .با نگاهي به رقبا ،ميتوان اين
هفته را هفته نبرد ستارهها دانست.

حقوق نصفه سهميه دوچرخه

کمیتهملیالمپیکحقوق6ماهدومورزشکارانی
کهسهمیهالمپیکتوکیوراگرفتهاندبههمراهکادر
فنی پرداخت کرد .دوچرخه ســواری یک سهمیه
دارد که البته این سهمیه به نام کشور است نه فرد.
از ایــن رو وزارت ورزش در پرداخــت حقوق 6ماه
نخســت المپیکیها دوچرخه ســواری را لحاظ
نکرد .فدراسیون نیز در نامه به کمیته ملی المپیک
خواستار این شد که در پرداختی حقوق  6ماه دوم
سهمدوچرخهسواریهمپرداختشودتاآنرابین
رکابزنانیکهگزینهاعزامبهالمپیکهستندتقسیم
کند.کمیتهملیالمپیکهماقدامبهپرداختحقوق
کردهالبتهازآنجاکهورزشکاراعزامیهنوزمشخص
نیست،نصفیکورزشکارکهسهمیهگرفته،حقوق
پرداخت کرد ۱۵.میلیون تومان به برای ورزشکار و
 ۱۵میلیون تومان برای مربی پرداخت شده که در
اختیار رییس فدراسیون قرار میگیرد تا نسبت به
توزیعآناقدامکند.

آدرنالین 7

آخرین راه نجات فوتبال ایران

مدیر وارداتی!
وقتیدرخبرهابااسنادیازیکمدیرروبهرومیشویمکهحتیپولکتوشلوارشراهمازحسابباشگاهبرداشته،
خیلیخوبمیدانیمکهایناتفاقمحالاستبهجز«فوتبالایران»درهیچنقطهدیگریازدنیارخدادهباشد.اینیک
واقعیتمحضاستکهماجراهایاینفوتبالدرهمهجهانبینظیرهستند.بااینخبرهایحیرتانگیزدربارهرفتار
مدیرانفوتبالی،بهنظرمیرسدعالوهبربازیکنومربیخارجی،اینجابهمدیروارداتیهمنیازداریم.شایداینآخرینو
تنهاراهنجاتباقیماندهپیشرویفوتبالایرانباشد.

آریا رهنورد

حاال دیگر خوب فهمیدهایم که چرا
اسم محمدحسن انصاریفرد را «مدیر
مردمی» گذاشــتهاند .ظاهرا در دوران
حضور او در پرسپولیس ،حتی پول کت
و شلوار آقای مدیر را هم «مردم» تقبل
کردهاند.اوکهدرچندماهحضوردرراس
مدیرانباشگاهعمالهیچتصمیمخوبی
برای قرمزها نگرفــت ،در کنار دریافت
حقوقسنگین،هزینههایشخصیاش
راهمرویدوشباشگاهگذاشتهبود.این

چهره به چهره

سندبهتازگیدرموردانصاریفردمنتشر
شده اما کســی که حتی هزینه خرید
س خودش را هــم تامین نمیکند،
لبا 
حتما باشــگاه را در معرض هزینههای
شــخصی دیگری نیز قرار داده است.
کامال واضح به نظر میرســد که این نه
یک ماجرای عجیــب و منحصر به فرد
در فوتبال ایران ،بلکه روایت کننده نوع
رفتارمدیرانفوتبالیدراینکشوراست.
قبل از انصاریفرد هــم مدیران زیادی
داشتهایم که حتی با استفاده از اعتبار
باشگاه ،به حســاب شخصی خودشان

وامهای نجومــی گرفتهاند یــا برای
خودشان ،بهترین واحدهای مسکونی
در تهران را تصاحب کردهاند .مدیرانی
که همیشه در سفرهای خارجی همراه
تیم هستند و اتفاقا خریدهای ویژهای
هم به حساب باشــگاه انجام میدهند
اما حتی یک بار در جلسههای تمرینی
و بازیهــای تیم آفتابی نمیشــوند و
بسیاریازبازیکنهاحتینمیدانندکه
آنها وجود خارجی دارند .باور کنید که
مروردوبارهایناتفاقها،شرمآورخواهد
بود.معلومنیستاینمدلمدیریتیچه

نگاهی به احتماالت صعود استقالل پس از لغو مسابقه با الوحده

یک پیروزی تا یک هشتم!

با وجود ظاهر جذاب و معقول لیگ قهرمانان آسیا در قطر،
شیوهبرخوردای.اف.سیبااینتورنمنتهنوزعجیبوتاحدودی
باورنکردنی به نظر میرسد .برای باور این فرضیه ،کافی است به
اینموضوعتوجهکنیدکهباشگاهالوحدهازسفربهقطربرایلیگ
قهرمانان انصراف داده و رســما اعالم کرده که در این تورنمنت
حاضر نمیشود اما کنفدراسیون فوتبال آسیا با علم به لغو این
بازی،برایمربیوکاپیتاناستقاللنشستخبریترتیبدادو
همه مقدمات برگزاری بازی را نیز پشت سر گذاشت .به هر حال
همانطور که انتظار میرفت ،الوحده انصرافش را قطعی کرد تا

اتفاق روز
روزهای باورنکردنی فینالیست اروپا

نیمار در آتش!
آریا طاری

تنها چند روز پس از شکســت دادن ویروس
کرونا و بازگشــت دوباره به زمین فوتبال ،نیمار
با یکــی از جنجالیتریــن ماجراهــای دوران
ورزشیاشروبهروشدهاست.یکجنجالبزرگ
که این روزها فوتبال اروپا را کامال تحت تاثیر قرار
دادهوواکنشهایمتفاوتیرابرانگیختهاست.به
نظرمیرسدسوپراستاربرزیلیپیاسجی،نبرد
تازهای را علیه نژادپرستی در دنیای فوتبال آغاز
ی از هواداران فوتبال اعتقاد دارند
کرده اما بعض 
که او چهره شایستهای برای قرار گرفتن در یک
موقعیت الهامبخش برای دیگران نیست .فصل
جدید لیگ فرانسه برای پیاسجی اصال خوب
شروع نشده است .آنها لیگ را با دو باخت پیاپی
و البته قرار گرفتن در معــرض یک محرومیت
سنگینکلیدزدهاند.
از سال 2011به بعد ،مارسی هرگز نتوانسته
بود در لیگ فرانســه پاریسنژرمن را شکست
بدهد .این اتفاق باالخره رخ داد و لوکاســیک در
پاریس ،به سود پسران سفیدپوش ویاش بوآش
به پایان رسید .این دومین شکست تیم توماس

پسازلغونبرداینتیمبااستقالل،اینگروهعمالسهتیمیشود
و یکی از رقبای آبیها در مسیر صعود از مرحله گروهی کم شود.
لغوشدننبرداینهفته،بهمعنایسهبرصفرشدننتیجهبازی
به سود آبیها نخواهد بود .بر اساس قوانین لیگ قهرمانان آسیا
اگرتیمیدرمیانهمرحلهگروهیازاینتورنمنتانصرافبدهد،
همه نتایج آن تیم در مرحله گروهی نادیده گرفته میشوند .در
حقیقت پس از حذف الوحده از معادلههای این گروه ،حاال دور
رفت دیدارهای این گروه رســما به پایان رسیدهاند و هر تیم با
انجام دو بازی ،حاال برای دور برگشت آماده میشود .استقالل

توخل در دومین هفته از لیگ برتر فرانســه بود.
تیمیکهدرهمههفتههایفصلگذشتهفقطسه
شکسترادرکارنامهداشت،حاالدردوهفتهاول
دوباربازندهبودهویکیازضعیفترینشروعهای
تاریخشدراینلیگراپشتسرگذاشتهاست.به
نظرمیرسدآنهادچار«سندرمتاتنهام»شدهاند.
مائوریتسیو پوچتینو و تیمش پس از حضور در
فینال لیگ قهرمانان و شکست در آن مسابقه،
بهنوعیدچاربیانگیزگیمفرطشدهبودند.آنها
هرگزنتوانستندازکابوسشکستدردیدارنهایی
آنتورنمنتبیرونبیایندواواسطفصلبعدیبود
که پوچ با تصمیم مستقیم دنی لوی ،از نیمکت
اسپرز برکنار شد .حاال شاید این سناریو در حال
تکرار شدن برای باشگاه فرانسوی است .اگر این
روندادامهداشتهباشد،بعیدنیستکهتوخلتنها
چندماهپسازحضوردرفیناللیگقهرمانان،از
کاربرکنارشود.پیاسجیفصلشگفتانگیزی
را پشت سر گذاشت و فاتح همه جامهای داخلی
فوتبال فرانسه شــد .آنها برای اولین بار در تمام
تاریخشــان به دیدار نهایی چمپیونزلیگ هم
رســیدند اما فرصتهای از دست رفته آن نبرد،
شانس پیروزی را از این تیم گرفت .تیمی که به
نظر میرسد به لحاظ ذهنی ،هنوز در فضای آن
مسابقه سر میکند و از فکر کردن به آن فینال،
فاصله نگرفته است .شکست برابر مارسی ،تنها
اتفاق ناامیدکننده این هفته برای تیم پاریسی

زمانی قرار اســت به پایان برسد .معلوم
نیست باشــگاههای ایرانی چه زمانی
قراراستازاینکابوسرهاشوندوکمی
نفسبکشند.اینموضوعبهویژهبرایدو
باشگاه استقالل و پرسپولیس ،عواقب
فاجعهباریداشتهاست.ظاهرادروزارت
ورزشعزمعجیبیبرایمعرفیبدترین
گزینههای ممکن بــه کادر مدیریتی
دو باشــگاه وجود دارد .اگر اتفاقی که
برای اســناد کت و شلوار محمدحسن
انصاری فرد رقم خورده در یک باشگاه
اروپایی رخ ميداد ،از صدر تا ذیل کادر

مدیریتی آن باشــگاه مورد مواخذه و
برخورد قانونی قرار میگرفتند اما اینجا
نهکسیازانصاریفردسوالمیکندونه
حتیوزارتورزشبهخاطراینانتخاب،
زیرسوالمیرود.
به نظر میرســد وقتش رســیده
که به دنبال «مدیــر وارداتی» برای
فوتبال ایران باشــیم .وقتی در لیگ
برتر مهاجم خوب کم داریم ،به سراغ
بازیکنان خارجــی میرویم و آنها هر
ســال آقای گل میشــوند .وقتی که
مدیر خوب نداریم هم باید به ســراغ
مدیران خارجی برویم .بدون شک یک
مدیر وارداتی ،در جلسه عقد قرارداد با
خودش «تاجر شکر» نمیبرد .بدون
شک یک مدیر وارداتی در جلسه عقد
قرارداد ،یک مســئول حقوقی همراه
خودش خواهد داشت تا آماتورترین
قراردادهای ممکن را امضا نکند و همه
امتیازهای ممکــن را به طرف مقابل
ندهد .بدون شک یک مدیر خارجی،
هزینه کت و شــلوار و لباسش را روی
دوش باشــگاه نمیگذارد و با توجه
بیشــتر به بدهیهای نجومی ،جلوی
بســته شــدن پنجره نقل و انتقاالت
را میگیــرد .یک مدیــر خارجی که
حداقل فقــط کمی با فوتبال آشــنا
باشــد ،بازیکن خارجی بیمار یا چاق
نمیخرد و برای باشگاه بدهی بیشتر
نمیتراشــد .یک مدیــر وارداتی اگر
کمی در حوزه فوتبال تخصص داشته
باشد ،بین سرمربی و سرپرست تیم،
گزینــه دوم را انتخاب نمیکند و قید
سرمربی تیم صدرنشین را به همین
راحتی نمیزند .مدیــران داخلی در
همه این سالها ،امتحانشان را پس
دادهاند .آنها انواع و اقســام ضربهها را
به این فوتبال زدهاند و معلوم نیســت
باید تا کجا تحملشان کنیم .البته که
باشگاهداری در ایران با همه موانعی
که وجود دارد ،بسیار دشوار است اما

نیز همین حاال ،وارد منطقه صعود شده و شانس بیشتری برای
رسیدنبهدورحذفیخواهدداشت.یکیازنکتههایمهمیکه
باعثمیشودانصرافالوحدهبهسودآبیهایپایتختتمامشود،
فرصتبیشتریاستکهدراختیاراینتیمقرارمیگیرد.نفراتی
مثل شیخ دیاباته و علی کریمی ،هنوز به اردوی استقالل ملحق
نشدهاندواینتیمپسازجداییفرهادمجیدی،بهزمانبیشتری
برایپشتسرگذاشتنحواشیاخیرنیازخواهدداشت.دربرنامه
جدیداینگروه،استقاللتاسیامشهریوربهاستراحتمیپردازد
ودرنهایتباالشرطهعراقروبهرومیشود.آخرینبازیاینگروه
نیزدوممهرماهبیناستقاللواالهلیعربستانبرگزارخواهدشد.
االهلی عربستان همین حاال با  6امتیاز در صدر جدول این
گروه قرار دارد و صعودش را به دور بعدی نیز قطعی کرده است.
چراکه امکان ندارد این تیم در پایان ســه بازی باقیمانده از این

نبود .در آخرین ثانیههای ایــن نبرد ،آنها با یک
درگیری همهجانبه در زمین روبهرو شدند .پنج
کارت قرمز ،تنها شروعی بر جنجالهای بعدی
بین دو تیم بودنــد .جنجالهایی که خیلی زود
اززمینفوتبالبهزمیناینترنتمنتقلشدند.
«تنها حسرتم این اســت که محکمتر توی
صورت آن عوضی نــزدم!» .این توئیت عجیب
نیمار بالفاصله پس از پایان بازی با مارسی،
نشــان از یک تنش وحشتناک بین
او و مدافع حریــف یعنی گونزالس
داشــت .نیمار که پس از برخورد
با این بازیکن از زمین اخراج شده
بود ،بالفاصله تلفن همراهش را
برداشــت و حتی قبل از رفتن به
خانه ،توئیتهایش در مورد این
ماجرا را شــروع کرد .سوپراستار
برزیلی تیم توخل یک اتهام بسیار
سنگینراعلیهگونزالسنیزمطرح
کرد .او مدعی شــد که از سوی
بازیکن حریف بــا توهینی
نژادپرستانه روبهرو شده
است .ســاعاتی پس
از پایان مســابقه،
آلوارو گونزالس
د ر تو ئیتــر
همه چیز را

اگر اتفاقی که برای اسناد
کتوشلوارمحمدحسن
انصاری فرد رقم خورده
در یک باشگاه اروپایی رخ
ميداد ،از صدر تا ذیل کادر
مدیریتی آن باشگاه مورد
مواخذه و برخورد قانونی
قرارمیگرفتندامااینجانه
کسی از انصاریفرد سوال
میکند و نه حتی وزارت
ورزش به خاطر این انتخاب،
زیر سوال میرود
بدون شــک حتی در چنین شرایطی
هم میشــود تصمیمهای به مراتب
بهتری گرفت و از بــروز بحرانهای
بزرگ جلوگیری کرد .مدیران ایرانی
اما ظاهرا بیشتر از باشگاه ،به شهرت،
اعتبار و ثــروت خودشــان اهمیت
میدهند .با کت و شلوارهای شیکی
که هزینه خریدشان از حساب باشگاه
خارج شده است.
پس از مدتها تحقیق و بررســی،
خروجی ذهنی مدیران تصمیمســاز
فوتبال ایــران ،ممنوع کــردن ورود
مهرههای جدید خارجی بوده اســت.
تصمیمی برای بســتن درهــا به روی
تفکرات جدید و اندیشههای متفاوت.
در یک تصمیم منطقی و درســت اما،
نهتنها مربیان و بازیکنان خارجی باید
اجازه کار در فوتبال ایران داشته باشد،
بلکهبایداتکایبیشتریرویخارجیها
داشته باشیم و حتی مدیریت باشگاهها
را نیز به آنها بسپاریم .مدیران داخلی،
نفسفوتبالایرانراگرفتهاند.مجموعه
تصمیمهای اشتباه آنها به مرور زمان،
به تیم ملی و همه باشگاهها لطمه زده و
ادامه این روند ،چیزی به جز ضرر برای
اینفوتبالنخواهدداشت.

گروه،درردهایپایینترازجایگاهدومقراربگیرد.هردوتیمدیگر
گروهیعنیاستقاللوالشرطهعراق،هنوزیکامتیازیهستند.
دومینصعودکنندهازاینگروهنیز،بهاحتمالبسیارزیاددرجدال
استقاللونمایندهعراقمعرفیخواهدشد.استقاللیهادرصورت
شکست دادن حریف عراقی ،کار صعود را تقریبا تمام میکنند.
حتی این احتمال وجود دارد که استقاللیها در صورت تساوی
روبهروی الشرطه و کسب تنها یک امتیاز از دو دیدار باقیمانده،
بتوانند خودشان را به مرحله بعدی برسانند .شاید صدرنشینی
برایآبیهادیگرکمیسختشدهباشداماتیمنامجومطلقاین
شــانس را دارد که خودش را به مرحله حذفی رقابتها برساند.
فصل گذشته ،وینفرد شــفر و تیمش در آسیا از مرحله گروهی
عبورنکردندامااینماجراحاالبرایآبیهایپایتختراحتتراز
گذشتهدردسترسخواهدبود.

تکذیب کرد و دست روی این موضوع گذاشت
که نیمار و همتیمیها به جای پذیرش شکست
به دنبال موضوعی برای منحــرف کردن این
نتیجه هســتند .نیمار هم که این روزها ظاهرا
در توئیتر بســیار فعال شده ،پاسخ مستقیمی
برای گونزالس داشــت و او را بــه دروغگویی
و نژادپرســتی متهم کرد .حاال
نوبت هواداران فوتبال
بــود که بــه این
ماجرا واکنش
نشان بدهند.
خیلیها تصویری
ا ز گو نز ا لــس
منتشــر کردند
که قبال در تقابل
بــا لئو مســی،
کوتاهیقامتاین
ستاره را به تمسخر
گرفته بــود .به نظر
میرسد این مدافع
اصال رابطه خوبی با
لیو مسی و دوستانش
ندارد .باشــگاه پیاسجی و
همتیمیهای نیمار به شــدت
از او حمایت کردند اما پست
تمسخرآمیز دیمیتری پایه

علیه این بازیکن ،دوباره موجی از تنشها را بین
دو باشــگاه به راه انداخت .جالب اینکه باشگاه
مارسی از تهدید شدن مدافعش به قتل توسط
گروهی از هواداران افراطی رقیب نیز صحبت
کرده است .ظاهرا گونزالس در روزهای گذشته
پیامهای تهدیدآمیز بسیار زیادی گرفته و این
روزها تحــت محافظت پلیس قــرار دارد .این
ماجرا قطعا در این نقطه به پایان نمیرسد .حاال
خیلیها در انتظار تصمیم فدراســیون فوتبال
فرانسه برای برخورد با این دو بازیکن هستند.
ناصر الخلیفی که تا همین چند هفته قبل
رویابرهاقدممیزدوسرمستازحضور تیمش
در فینال اروپا بود ،حاال روزهای بســیار بدی
را پشت ســر میگذارد .او از یک سو با ماجرای
نیمار روبهرو شده که میتواند محرومیت بسیار
ســنگینی را برای این بازیکن به همراه داشته
باشد و از سوی دیگر ،پیغام جدایی کیلین امباپه
را دریافت کرده اســت .ظاهرا کیلیــن با رئال
مادرید به توافق رســیده تا در تابستان آینده
به این باشگاه ملحق شود .هر دو ستاره کلیدی
پاریس ،این روزها زیر ذرهبین هستند و اخباری
کهدرموردآنهابهگوشمیرسد،اصالخوشایند
به نظر نمیرسد .بدون تردید در روزهای آینده،
خبرهــای بیشــتری از نیمار و مبــارزهاش با
نژادپرستی و همچنین امباپه و تالشاش برای
ترک باشگاه خواهیم شنید.

