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استقاللاينبارهوگوميپوشد

پس از حضور تیم اســتقالل در رقابت های 
لیگ برتر کشــتی آزاد، هیات مدیره استقالل 
حضور در رقابت های لیگ تکواندو را تصویب 
کرد. قرار اســت لیگ برتر تکواندو از ۱۸ دی 
آغاز شــود و طبق برنامه ریزی انجام شده تیم 
اســتقالل نیز در این رقابت ها حاضر خواهد 
شــد. پیش از این عنوان شــد تیم جوانه در 
مراسم قرعه کشی حاضر شــده تا از این پس 
با نام اســتقالل در لیگ تکواندو حاضر شود. 
شنیده می شود باشگاه اســتقالل قصد دارد 
در رشته های کاراته و وزنه برداری نیز فعالیت 
کند. تیم کشتی استقالل در اولین حضور خود 
موفق به کســب عنوان نایــب قهرمانی لیگ 

کشتی آزاد شد. 
ناگفته نماند تیم استقالل در لیگ کشتي 
حواشي بسیار زیادي را ایجاد کرد. همچنین 
احمد ســعادتمند مدیرعامل وقت باشــگاه 
اســتقالل زمان ورود به لیگ کشــتي وعده 
ســاخت آکادمي تخصصي کشتي را داده بود. 
حاال آن وعده جاي خود را به ماجراهاي شکایت 
داده اســت. از طرفي ســال گذشــته باشگاه 
اســتقالل در لیگ دوومیداني هــم در بحث 
پرداخت قراردادها مشکل داشت. قراردادهایي 
که همچنــان پرونده اش باز اســت و بدقولي 
استقالل در پرداخت ها باعث شــد انتقادات 
بسیاري به این تیم و رییس سابق فدراسیون 
که حضور استقالل در لیگ را از دستاوردهاي 
بزرگش عنوان مي کرد، مطرح شود. حال باید 
دید این باشگاه در سومین حضور خود در لیگ 

غیرفوتبالي چطور عمل خواهد کرد. 
    

آماردوررفتليگواليبال
دور رفت لیگ برتر والیبال با قهرمانی فوالد 
سیرجان به پایان رسید و تیم های شهرداری 
ارومیــه، فــوالد مبارکه ســپاهان اصفهان و 
لبنیات هراز آمل در رتبه هــای دوم تا چهارم 
قرار گرفتند. اما در این مطلب نگاهي آماري به 
۱5 هفته نیم فصل نخست داریم. در دور رفت 
لیگ برتر والیبال مردان، 9۱ دیدار برگزار شد 
که تیم های فوالد سیرجان، شهرداری ارومیه 
و فوالد مبارکه ســپاهان با ۱۱ بــرد بهترین 
عملکرد را از نظــر تعداد پیروزی داشــتند و 
تیم های لبنیات هراز آمل با ۱0 برد و ســایپا و 
شهداب با 9 برد، به ترتیب در رتبه های چهارم 
تا ششــم قرار گرفتند. تیم هــای راه یاب ملل 
کردستان و آذرباتری ارومیه نیز به ترتیب با دو 
و یک برد، در پایان دور رفت مرحله مقدماتی 
در رتبه هــای ســیزدهم و چهاردهم جدول 

رده بندی قرار گرفتند. 
در 9۱ دیدار دور رفت، 44 مســابقه یعنی 
4۸.35 درصد دیدارها با نتیجه ســه بر صفر 
به پایان رسید، 34 بازی برابر با 37.36 درصد 
در چهار ست برنده مسابقه معرفی شد و در ۱3 
دیدار نیز فاتح میدان در ست پنجم مشخص 
شــد که برابر با ۱4.29 درصد مسابقات است. 
نکته جالب این آمــار، پیروزی ســه بر صفر 
لبنیات هراز آمل در هشــت دیــدار از ۱0 برد 
مقابل حریفان اســت که بهترین عملکرد در 
بین ۱4 تیم این داده آماری اســت و نشان از 
اقتدار آملی ها در لیگ دارد. فوالد ســیرجان 
صدرنشین در 6 مســابقه از ۱۱ برد و تیم های 
شهرداری ارومیه و فوالد سپاهان در پنج دیدار 
از ۱۱ برد، با نتیجه ســه بر صفــر فاتح میدان 

شدند.
 در دور رفت 333 ست مسابقه برگزار شد 
که میانگین ست هر مســابقه 3.65 می شود. 
تیم های فوالد مبارکه سپاهان )35 برد و ۱4 
باخت ست( و فوالد ســیرجان )36 برد و ۱2 
باخت ست( بیشترین ســت بازی را در اختیار 
دارند که به ترتیب در 49 و 4۸ ست مسابقه به 
میدان رفته اند. ۱4 تیم شرکت کننده در لیگ 
برتر والیبال مردان در 9۱ مسابقه دور رفت، ۱5 
هزار و ۱۱ پوئن به دســت آوردند که میانگین 
پوئن هر دیدار ۱65 امتیاز می شود. میانگین 
پوئن هر ســت دور رفت لیگ برتــر والیبال 
مردان نیز 45.07 پوئن است. دور برگشت این 
رقابت ها در حالي در آستانه برگزار شدن است 
که بار دیگر تهران میزبان اســت و قرار است 
مسابقات مانند دور رفت و این بار با ویدیو چک 

برگزار شود. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

ماریو بودیمیــر هرگز در دســته 
خریدهای خوب برانکو ایوانکوویچ برای 
پرســپولیس قرار نمی گیرد. پروفسور 
در دوران حضور روی نیمکت باشگاه، 
چندین خرید خوب داشت اما بودیمیر 
جزو آنها نبود. این فوتبالیست در حالی 
به جمع قرمزها اضافه شــد که به نظر 

می رسید دیگر حال و حوصله تحرک در 
زمین فوتبال را ندارد. خیلی ها می گفتند 
کالس بازی بودیمیر باالست اما او حاضر 
نبود این کالس را درون زمین به نمایش 
بگذارد. ماریو از همان روز اول »خسته« 
به نظر می رسید و برای استراحت کردن 
به تهران آمده بود! بعضی ها معتقدند که 
بودیمیر دو گل مهم برای پرسپولیس زده 
و دو بازی کلیدی را برای گل زنی انتخاب 

کرده اما مرور سرنوشــت پرسپولیس 
در لیگ نوزدهم، چیز دیگری نشــان 
می دهد. بودیمیر یک بار به پاختاکور 
ازبکستان گل زد اما پرسپولیس در پایان 
مرحله گروهی از رقابت های آن فصل 
لیگ قهرمانان حذف شد. در حقیقت 
اگر این گل هم به ثمر نمی رسید، هیچ 
اتفاق خاصی برای قرمزها رخ نمی داد. 
او گل قهرمانی تیمــش در لیگ را هم 

وارد دروازه پــارس جنوبی جم کرد اما 
پرسپولیس برانکو آن روز حتی با تساوی 
هم قهرمانی لیگ را به دست می آورد. در 
واقع اگر همین حاال هر دو گل بودیمیر 
در لباس پرسپولیس را کامال پاک کنیم، 
هیچ تغییری در سرنوشت باشگاه اتفاق 

نمی افتد.
آن چه در این پرونــده اتفاق افتاده، 
چیزی به جز یک گاف بزرگ مدیریتی 

نیست. بودیمیر در حالی از پرسپولیس 
جدا شد که هنوز یک فصل دیگر با این 
باشگاه قرارداد داشــت. مدیران وقت 
پرسپولیس به ســادگی می توانستند 
این بازیکــن را بــه تمرین های فصل 
جدید دعوت کنند و تنهــا در صورتی 
رضایتنامــه بودیمیــر را بدهند که بر 
سر مبلغ پرداختی با او به توافق رسیده 
باشند. در چنین شرایطی، توپ کامال 
در زمین پرســپولیس بود و باشگاه به 
راحتی می توانســت برای مهاجمش 
تعییــن تکلیف کنــد. ایــرج عرب و 
همکارها اما راه دیگری رفتند و تصمیم 
دیگری برای خودشــان گرفتند. آنها 
بدون اینکه حتــی بودیمیر را به تهران 
دعوت کنند، قــرارداد این بازیکن را به 
صورت یک طرفه فسخ کردند. تصمیمی 
که حاال این رقم ســنگین و این بدهی 
وحشتناک را روی دوش باشگاه گذاشته 
اســت. طبعا ایرج عرب و سایر مدیران 
پرسپولیس نگران رقم خوردن چنین 
فجایع بزرگی نیســتند. چراکه اساسا 
در فوتبال ایــران هیچ کس نمی تواند 
آنهــا را وادار به پاســخگویی کند. اگر 
همین حاال مدیرعامل ســابق باشگاه 
به مراجع قضایی فراخوانده می شــد تا 
درباره این سهل انگاری بزرگ توضیح 
بدهد، بدون شک مدیر بعدی دست به 
چنین کاری نمی زد. اگر وزیر ورزش به 
خاطر انتخاب های افتضاح برای مدیریت 
ســرخابی ها در مجلس مورد مواخذه 
قرار می گرفت، سرمایه های باشگاه به 
همین سادگی ســوزانده نمی شدند. 
این یک رســوایی بزرگ برای فوتبال 
باشــگاهی در ایران اســت. اینکه یک 
مدیر می تواند به همین سادگی چنین 
ضربه جبران ناپذیری به یک باشــگاه 
بزند و عین خیالش هم نباشد. با رقمی 
که قرمزها حاال باید برای صاف شــدن 
طلب بودیمیر پرداخت کنند، باشگاه به 
سادگی می توانست جانشین بشار رسن 
را بخرد. حاال اما نیم میلیون دالر جریمه 
ناشی از سهل انگاری محض، روی دست 

باشگاه باقی مانده است.

پرسپولیسی ها اصال نباید دل شان 
را برای پاداش آســیایی صابون بزنند. 
باشگاه در شرایط عادی نزدیک به 30 
میلیارد تومان بدهی دارد و حاال باید رقم 
ســنگین پرداختی به بودیمیر را آماده 
کند. پرونده گابریل کالــدرون هم باز 
شده و به جز این پرونده، شکایت جری 
بنگستون هم علیه پرسپولیس مطرح 
است. تازه اگر همه این پرونده ها بسته 
شوند، طلبکاران جدیدی از راه می رسند 
تا ماجرا پیچیده و پیچیده تر شود. عالوه 
بر این، فراموش نکنید که در قرارداد هر 
کدام از ستاره های پرسپولیس هم یک 
آپشن تشویقی برای رفتن به فینال آسیا 

وجود داشته است. 
در حقیقت باشــگاه باید میلیاردها 
تومان پــول را هم به همیــن خاطر به 
حســاب بازیکنانش واریز کند. با این 
حســاب نه تنها این پاداش نمی تواند 
شــرایط پرســپولیس را تغییر بدهد، 
بلکه بعید نیست آنها برای صاف کردن 
طلب های گســترده، ناچار شوند یک 
پولی هــم روی این پاداش آســیایی 
بگذارند! در حقیقــت در حالت عادی 
راه درآمدزایی در فوتبــال ایران کامال 
مسدود است و حتی اگر یک تیم خودش 
را به باالترین قله فوتبال آسیا هم برساند، 
باز از بدهکاری نجات پیدا نخواهد کرد. 
حتی اگر بــه کمک این پــاداش همه 
بدهی های پرســپولیس صفر شوند، 
خیلی زود مدیران باشــگاه طی چند 
قرارداد انتحاری، بدهی های جدیدی به 

این مجموعه اضافه خواهند کرد.

دو گل به قیمت 15 میلیارد

الحق که »سوپرماریو« بود!

اتفاق روز

چهره به چهره

آن دسته از هواداران پرسپولیس که ندیده و نشناخته لقب بودیمیر را »سوپرماریو« گذاشته بودند، کامال حق داشتند. واقعا 
تمام ماریوهای دنیا هم نمی توانند روی هم برای دو گل زده، 475 هزار دالر جریمه برای یک باشگاه رقم بزنند. ماجرای فسخ 

قرارداد با مهاجم کروات، آیینه تمام نمای مدیریت در فوتبال ایران است. مدیرانی که به راحتی می توانستند با این بازیکن توافق 
کنند و جلوی این فاجعه بزرگ را بگیرند، دست روی دست گذاشتند تا باشگاه با چنین ضرر وحشتناکی روبه رو شود. آنها حتما با 

علم شکست در دادگاه عالی ورزش، پرونده را به این مرحله کشاندند تا شکست پرسپولیس حتی سنگین تر هم به نظر برسد.

دهم اسفندماه زمان برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال 
خواهد بود. همین حاال هم چند نام آشنا که سابقه ای طوالنی 
در شکســت  خوردن در این انتخابات دارند، برای شــرکت 
دوباره در رقابت قدم پیش گذاشــته اند و چند مدیر باشگاهی 
مثل ســعید آذری هم خواهان ورود به این رقابت هســتند. 
ابهام بزرگی که در این مورد هنوز هم برطرف نشده، به مساله 
حضور بازنشسته ها برمی گردد. ظاهرا اساسنامه جدید مشکلی 
برای ورود چهره های بازنشســته ایجاد نمی کند اما همچنان 
قوانین داخلی ایران و نهادهای نظارتی ســفت و سخت با این 
مساله مخالف هستند. قرار است ثبت نام کاندیداها به صورت 

اینترنتی انجام شود اما هنوز هم هیچ توضیح شفافی در مورد 
مساله بازنشسته ها داده نشده و فدراسیون  تکلیفش را در این 
مورد روشن نکرده است. کلیدی ترین تفاوت انتخابات حذف 
شرط اجباری »ســابقه مدیریت« برای ورود نامزدها خواهد 
بود. یعنی حاال دیگر حتی چهره های فوتبالی هم بدون سابقه 
مدیریتی می توانند وارد این کارزار شوند. حتی علی کریمی در 
چند گفت وگوی غیررسمی از آمادگی اش برای وارد شدن به 
ساختار فدراسیون صحبت کرده است. او که یکی از بزرگ ترین 
فوتبالیست های تاریخ ایران و یکی از جدی ترین منتقدان اداره 
فدراسیون توسط مهدی تاج و رفقا بوده، می تواند کار را به دست 

بگیرد و یک فدراسیون متفاوت برای فوتبال ایران بسازد. همه 
این مسائل مهم به نظر می رســند اما یک مساله کلیدی دیگر 
هم در مورد این انتخابات وجود دارد. اینکــه افراد رقم زننده 
رسوایی بزرگ مارک ویلموتس همچنان در اطراف انتخابات 
دیده می شوند و حتی ســودای ماندن در فدراسیون را در سر 
دارند. حتی شنیده می شود که رییس سابق، شخصا با یک مدیر 
لیگ برتری وارد مذاکره شده تا او را به کرسی ریاست بنشاند و 
در حقیقت خودش کنترل اوضاع را به دست بگیرد. اگر حتی 
یکی از این نفرات باز هم در فدراسیون فوتبال دیده شوند، امید 

داشتن به پیشرفت تنها یک فرض محال خواهد بود.
شــاید بهتر باشــد قبل از برگزاری انتخابــات جدید برای 
فدراسیون فوتبال، تکلیف مدیران قبلی که در مسئولیت شان 
قصور کرده اند روشن شود. اگر مدیری با خودش »تاجر شکر« به 
جلسه امضای قرارداد برده، باید پاسخ این کار را بدهد. اگر مدیری 
ندیده و نشناخته پای برگه را امضا کرده، باید در مراجع قضایی 

پاسخگو باشد. تصور اینکه چند نفر بتوانند به همین راحتی از 
قوانین تخطی کنند و خم هم به ابروی شان نیاید، اساسا ماهیت 
نهادی مثل فدراسیون فوتبال را تهدید می کند. این یک مشکل 
بســیار بزرگ برای تشــکیالت فوتبال ایران به شمار می رود. 
فدراسیون دیگر به هیچ وجه نباید در چنین دامی قرار بگیرد و 
چنین تجربه های تلخی را داشته باشد. با این وجود تجربه نشان 
می دهد اعضای مجمع معموال به جز منافع شخصی خودشان 
در این انتخابات، به چیز دیگری فکر نمی کنند. هر عضو مجمع 
در ازای دریافت امتیازهایی خاص، رای می دهد و معموال آینده 
فدراسیون برای هیچ کس چندان مهم نیست. با این حال کاش 
فوتبال ایران به جایی برسد که انتظار پاسخگویی از مسئوالنش 
یک انتظار بیهوده نباشد. برای اینکه عمق فاجعه را در این مورد 
درک کنید، کافی است به یاد بیاورید که رییس فدراسیون فوتبال 
آلمان تنها به خاطر دریافت یک ساعت مچی به عنوان »هدیه«، 

از سمتش برکنار شد! 

آریا طاری

چرا مالک هــای خصوصــی در فوتبال ایران 
معموال آدم های عجیب و غریبی هستند؟ پاسخ 
دادن بــه این ســوال خیلی هم ســخت به نظر 
نمی رســد. همه جای دنیا مالک های تیم های 
فوتبال از این راه به درآمد قابل توجهی می رسند 
اما در فوتبال ایران اساسا راهی برای درآمدزایی 
مهیا نیست. در نتیجه هیچ بیزینس منی با یک 
حســاب سرانگشــتی ریاضی، به حضور در این 
فوتبال عالقه مند نمی شود مگر آن  که به دنبال 
شهرت، محبوبیت، اعتبار و چیزهای دیگری باشد. 
مورد محمدرضا زنوزی و باشــگاه تراکتور، شاید 
عجیب ترین مورد مالکیتی ممکن در فوتبال ایران 
باشد. مردی که حتی در ایران نیست اما هر روز یک 

حاشیه تازه برای این فوتبال به راه می اندازد.
فاجعه 14 میلیاردی

یکی از گرانقیمت تریــن خریدهای تراکتور 
در دوران مالکیت زنوزی، کوین کنســتانت بوده 
است. بازیکنی که با سابقه بازی در میالن، راهی 
تراکتور شــد و امضای قرارداد با او را حسابی در 
بوق و کرنا کردند. خیلی زود مشــخص شد این 

فوتبالیست مشــکل قلبی دارد و نمی تواند برای 
تیم به میدان برود اما از آن جایی که در یک گاف 
وحشتناک قرارداد کنستانت زودتر از نهایی شدن 
تست پزشکی بسته شده بود، باشگاه نمی توانست 
به صورت یک طرفه به همکاری با این بازیکن پایان 
بدهد. کنستانت درست مثل یک توریست، خیلی 
شیک و مجلســی به ایران آمد و حتی بدون یک 
بازی در ترکیب تراکتور، توانســت شکایتی ۱4 
میلیاردی علیه این باشــگاه را روی میز بگذارد و 
پرونده را هم ببرد. زنوزی پس از شکست در این 
پرونده، طبق معمول مشغول سرزنش دیگران شد 
و از شکست های »عمدی« ایران در دادگاه های 
فیفا صحبت کرد. چنین ادعایی حتی اگر درست 
بود، جلوی یک ضرر بزرگ در باشگاه را نمی گرفت.

اتهام بدون عذرخواهی
یکی از بزرگ ترین اشــتباه های استراتژیک 
زنوزی، اواخر لیگ برتر هجدهم اتفاق افتاد. جایی 
که او فقط پنج هفته قبل از پایان فصل، محسن 
فروزان را به اتهام عجیب »شرط بندی« از ترکیب 
تیم خارج کرد و حتی با شکایت، کار این گلر را به 
زندان رساند. جرم فروزان از نگاه مالک تراکتور، 
خوردن چند گل بد در جدال با ســپیدرود رشت 

بود. به هر حال فروزان مدت ها از فوتبال دور شد 
اما در تمام مدت هیچ کس نتوانست ارتباطش را 
با شرط بندی اثبات کند. جالب اینکه زنوزی پس 
از تبرئه کامل فروزان در دادگاه، یک عذرخواهی 
خشــک و خالی از این بازیکن انجام نداد و حاضر 

نشد مسئولیتش را در این مورد بپذیرد.
خط روی خط شده برادر!

یکی دیگر از جنجال های زنوزی وقتی شکل 
گرفت که او یــک اظهارنظر عجیب، علیه عباس 
عراقچی انجام داد. زنوزی مدعی شد عراقچی که از 
اعضای شاخص تیم مذاکره کننده هسته ای ایران 
بوده، برای انتقال رشید مظاهری به یکی از تیم های 
تهرانی با باشگاه تراکتور تماس گرفته و رسما برای 
این انتقال اقدام کرده است. خیلی زود این ماجرا 
تکذیب شد و از آن جایی که این بار برخالف پرونده 
فروزان به جای یک فوتبالیست عادی پای یک مقام 
دولتی وسط بود، زنوزی چاره ای به جز پذیرفتن 
مسئولیت و عذرخواهی نداشت. او به خاطر این 
ادعا از خانواده عراقچی عذرخواهی کرد اما درست 
مثل همیشه کمیته انضباطی فوتبال با این مالک 

کاری نداشت.
دوگانگی در برابر کرونا

وقتی موج انتشــار ویروس کرونا اوج 
گرفت، زنوزی سرســخت ترین مخالف 

برگزاری ادامه رقابت های لیگ نوزدهم 
بود. با این حال وقتی تیم او به فینال 
جام حذفــی صعود کــرد، دیگر 

کوچک ترین مخالفتی برای برگــزاری بازی ها 
در او دیده نمی شــد. جالب اینکه تراکتوری ها 
تا آخرین ثانیه هم اصــرار می کردند که دیگران 
»نمی گذارند« جام بگیرنــد اما باالخره جام را به 
تبریز بردند! همان مالکی کــه دائما از خطرات 
کرونا حرف می زد، بدون کوچک ترین پروتکلی 
در جشن قهرمانی حاضر شد. جالب اینکه همزمان 
با اصرار زنوزی به لزوم تعطیلی رقابت های فوتبال، 
سایر فعالیت های تجاری و خطوط هواپیمایی او 
همچنان به کارشان ادامه می دهند. ظاهرا برای 

این مالک جان فوتبالیست ها به مراتب مهم تر از 
سایر کارمندانش بود.

جام فلزی مهم است یا نه؟
بی اهمیت بودن »جام های فلزی« اساســا 
یکی از فلسفه های کاری زنوزی در تبریز به شمار 
می رود. این نگاه حتی به گزارشــگر تلویزیونی 
تبریز هم سرایت کرده اســت. با این حال زنوزی 
توضیح نداده که اگر جام های فلزی مهم نیستند، 
چرا دست پدرش را گرفته و در اوج کرونا او را برای 
جشن گرفتن روی سکوی قهرمانی برده است؟ 
زنوزی و اطرافیان پس از بردن جام حذفی چنان 
خوشحالی می کردند که انگار فاتح سه دوره متوالی 
از جام جهانی شده اند. صحبت های آنها در مورد 
جام گرفتن اصال با واکنش های شان در مورد جام 

گرفتن مطابقت ندارد!
آدیداس مرند

مالک باشگاه تراکتور مدت ها در مورد همکاری 
با برند مطرح آدیداس فخر فروخت تا اینکه باالخره 
یکی از مربیان سابقش، زیر و بم این ماجرا را برمال 
کرد. آن طور که علیرضا منصوریان گفت، این 
لباس ها تولید آدیداس نیستند و در تبریز و مرند 
تولید می شوند. البته دوستان باشگاه تراکتور 
زحمت می کشــند و در نهایــت یک لوگو 
روی لباس ها می زنند تا جنس نهایی شبیه 
محصول تولیدشده توسط آدیداس به نظر 
برسد! این هم یک شیوه متفاوت و عجیب از 

باشگاهداری است.

اول پاسخ بدهید، بعد رای جمع کنید

قانونپايستگیرسوايی!

همه گاف های بزرگ مالک تراکتور

کرونابداست،برایهمسايه!

پروفسور در دوران حضور 
روی نیمکت باشگاه، 

چندین خرید خوب داشت 
اما بودیمیر جزو آنها نبود. 

این فوتبالیست در حالی به 
جمع قرمزها اضافه شد که 
به نظر می رسید دیگر حال 
و حوصله تحرک در زمین 

فوتبال را ندارد
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