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قراردادجديدعلیاکبری

امیر علی اکبری فایتر موفق MMA یا همان 
مبــارزات ترکیبی که چند ســالی اســت خوش 
درخشــیده و این ورزش را به همــه معرفی کرده، 
 Dominance قرارداد جدیدی با تیم مدیریتی
به مدیریت »علــی عبدالعزیز« مصــری منعقد 
کرد. »عبدالعزیز« در دنیــای MMA چهره ای 
شاخص اســت که مدیریت مبارزات نفراتی چون 
»حبیب نورماگومــدوف«، »کامــارو عثمان«، 
»هنری ســهودو«، »بن ایل داریوش«، »فرانکی 
ادگار«، »کودی گاربرانت« و … را برعهده داشته 
و با ارتباط خوب با سازمان های بزرگ دنیا همانند 
یو اف سی، بالتور و.. مبارزات بزرگ را برنامه ریزی 
می کند. آخرین مبارزه علی اکبری ۱۵ ماه قبل و در 
قالب سازمان روسی ACA بود، مبارز ایرانی برای 
بازگشت مجدد به MMA بی تابی می کند. باید 
منتظر ماند و دید که آیا علی عبدالعزیز می تواند برای 

وی مبارزه ای برنامه ریزی کند یا نه.
     

وقتيکروناايپونشد
محمدرضا حاج یوســف زاده از قهرمانان سابق 
جودو و سرمربی سابق تیم ملی که حاال در تیم ملی 
جودو نابینایــان و کم بینایان مربیگری می کند، با 
اشــاره به اینکه در اواخر ســال گذشته به بیماری 
کرونا مبتال شده بود، عنوان داشت:»روز 24 اسفند 
کرونا گرفتم و دو ماه طول کشید به شرایط خوب و 
عادی برگردم. این بیماری برای ورزشکاران خطر 
بیشتری دارد. آنها با حداکثر قدرت تمرین می کنند 
و تمام انرژی بدن شان تخلیه می شود. بعد از آنکه 
بدن ضعیف شد، مستعد ورود میکروب و ویروس 
است. ورزشکار حرفه ای که در مسابقات بین المللی 
شرکت می کند، نباید به کرونا دچار شود چون آینده 
ورزشی اش به سالم بودن اعضای بدنش بستگی دارد. 
وقتی فوتبالیست ها مرتب تکرار می کنند مسابقات 
را برگزار نکنید و جان ما را به خطر نیندازید! کشتی 
و جودو که دو حریف در طول مســابقه به یکدیگر 
چسبیده اند، چه باید بگویند؟« حاج یوسف زاده در 
پایان در خصوص اینکه چطور از چنگ این بیماری 
گریخته، توضیح داد:»من حداقل روزی یک ساعت 
ورزش می کنم. آمادگی جسمانی، هوازی و تمرین 
با وزنه را انجام می دهم و اصال سیگار نمی کشم. 40 
روز از خانه بیرون نیامــدم و 30 روز هم در یک اتاق 
بودم و ۱2 کیلوگرم وزن کم کردم. همه خانواده ام 
قرنطینه بودند و بســیار اذیت شدند و همین جا از 
همسرم تشــکر می کنم که با همراهی او توانستم 

کرونا را ایپون کنم.«
     

افزايشبرابرحقوقالمپينها
کیکاوس سعیدی دبیرکل کمیته ملی المپیک، 
درباره افزایش حقوق المپین ها گفت:»قرار شــد 
مانند هر ســال درصدی را افزایش دهیم و حدود 
۵6 نفر از دارندگان مدال طال، نقره و برنز المپیک تا 
20۱6 از این پرداخت ها بهره می برند.« وی همچنین 
درباره اینکه پیش از این اعالم شده بود ممکن است 
افزایش حقوق این ورزشــکاران طبق رنگ مدال 
باشــد، افزود:»این موضوع مطرح شد اما در نهایت 
کمیته تصمیم گرفت برای همه ورزشکاران درصد 
مشخصی را افزایش دهد چراکه صندوق حمایت 
از قهرمانان بر اســاس رنگ مــدال ماهانه حقوق 
پرداخت می کند. پرداخت های ما هم در حد کمک 
به این المپین هاست. دبیرکل کمیته ملي المپیک 
همچنین در پاسخ به اینکه آیا مشخص شده مرحله 
دوم حقوق سهمیه بگیران المپیک توکیو چه زمانی 
پرداخت می شود، خاطرنشان کرد:»هنوز ستاد عالی 

تصمیمی در این خصوص نگرفته است.«
     

اساسنامهمنتظرپاسخشوراینگهبان
اساســنامه کمیته ملی المپیک ۱4 مهر سال 
گذشته به تصویب هیات دولت رسید و برای تایید 
نهایی به شورای نگهبان ارسال شد. این اساسنامه 
بعد از ریاست سیدرضا صالحی امیری با چندین ماه 
فعالیت اصالح و به تصویب هیات اجرایی و مجمع 
عمومی کمیته ملی المپیک رسید. اساسنامه اواخر 
بهمن  سال 97 به کمیته بین المللی المپیک ارسال 
شــد و بعد از مدت ها مورد تایید قرار گرفت. بعد از 
بررسی اساسنامه در سازمان های مختلف، باالخره 
شورای نگهبان نیز نظر خود را اعالم و آن را به هیات 
دولت اعالم کرد اما هنوز مشخص نیست اساسنامه 
به تصویب رسیده یا خیر. مهم ترین نکته اساسنامه 
انتخاب دبیرکل و خزانه دار به پیشــنهاد رییس و 

تصویب هیات اجرایی است.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

هر کاری که یک مربی می تواند برای 
پیشرفت یک باشگاه انجام بدهد، برانکو 
برای پرسپولیس انجام داد. او یک تیم 
شکست خورده و دائم الماتم را تحویل 
گرفت. تیمی که در دســتان نامطمئن 
علی دایی و حمید درخشــان، به قهقرا 
رفته بود. او مهره های مستعدی مثل بیرو، 
انصاری، کمال کامیابی نیا، سیدجالل، 

شجاع خلیل زاده و ... را به این تیم اضافه 
کرد. مــرد کروات، برای پرســپولیس 
یک »ســاختار« مســتحکم ساخت. 
ســاختاری که حتی پس از محرومیت 
از نقل و انتقاالت، دچار فروپاشــی نشد 
و موقعیت را برای موفقیت های بزرگ 
بعدی فراهم کرد. او تیمی را که نزدیک 
به یک دهه از جــام قهرمانی لیگ برتر 
دور بود، صاحب ســه قهرمانی متوالی 
در لیگ برتر کرد. ســلطه ای ادامه دار 

که هنوز هم به پایان نرســیده اســت. 
پروفسور برای اولین بار در تمام تاریخ، 
این تیم را به فینال لیگ قهرمانان آسیا 
رســاند و تا یک قدمی فتــح این جام 
پیش رفت. با این همه واکنش مدیران 
باشگاه نسبت به این مربی، چیزی به جز 
»قدرنشناسی« نبود. آنها با قدرنشناسی 
نسبت به سرمربی موفق شان، هم وجهه 
باشگاه را خراب کردند و هم به دام یک 
ضرر مالی بــزرگ افتادنــد. در دوران 

مدیریت گرشاسبی، خیلی از بازیکنان 
»صددرصد« دستمزدشــان را از این 
تیم گرفتند اما دستمزد برانکو پرداخت 
نشد. تیمی که دو میلیون دالر از محل 
پاداش آسیایی به دست آورده بود، هرگز 
زیر بار پرداخت حقوق ســرمربی اش 
نرفــت. در دوران مدیریــت ایرج عرب 
هم، هرگز به این مســاله توجهی نشد 
تا برانکو، قراردادش را یک طرفه فســخ 
کند و با این حجم از ناسپاسی، خاطره ای 

بد از فوتبال ایران داشــته باشد. اگر این 
قرارداد فسخ نمی شد و پرسپولیسی ها 
به موقع دســتمزد سرمربی شــان را 
می دادند، باشــگاهی مثل االهلی برای 
جذب برانکو ناچار بــه پرداخت پول به 
قرمزهای پایتخت بــود. در حقیقت به 
همین سادگی، پرسپولیس می توانست 
از محل جدایی برانکو، درآمد هم به دست 
بیاورد اما حاال از این جدایی، فقط ضرر 
روی دست باشگاه مانده است. ضرر ناشی 
از تصمیم های ناشــیانه مدیرانی که در 
چند هفته و چند ماه، به اندازه چند سال 

و چند دهه به پرسپولیس لطمه زدند.
قیمت دالر در بــازار، حاال به مرز ۱9 
هزار تومان رســیده و پرســپولیس در 
چنین شرایطی، باید مطالبات سرمربی 
سابقش را پرداخت کند. آن هم در حالی 
که قیمت دالر پیش از جدایی این مربی، 
کمی بیشتر از ۱0 هزار تومان بود. در واقع 
هر پولی که پرسپولیسی ها باید برای این 
مربی پرداخــت می کردند، همین حاال 
دو برابر شــده است. حتی محمدحسن 
انصاری فرد، می توانست با دالر ۱2 هزار 
تومانی همه مطالبات این مربی را بدهد 
امــا او تصمیم گرفت به جــای این کار، 
پول باشــگاه را صرف خرید مهره های 
بی کیفیتی مثل اســتوکس و اوساگونا 
کند. فاجعه پشت فاجعه در پرسپولیس 
رقم خورد و حاال نیز رسول پناه، از ارسال 
الیحه ای ۱300 صفحه ای به دادگاه عالی 
ورزش برای دفاع از پرسپولیس در پرونده 
برانکو خبر داده است. باشگاه باید برای 
مطرح کردن این شکایت، نزدیک به ۱00 
هزار دالر هزینه  کند. یعنی آنها حاضرند 
همه هزینه های ممکن را هم انجام بدهند 
اما هر طور که شــده، پرداختی کم تری 
به پروفسور داشته باشــند. پایان ماجرا 
هم مثل روز روشــن است. پرسپولیس 
پرونده را می بازد، به پرداخت مطالبات 
کامل برانکو با جریمه های اضافه شــده 
محکوم می شــود و عالوه بر این رقم  ها، 
باید هزینه های دادرسی را نیز به دادگاه 
عالی ورزش پرداخت کنــد. آن چه در 
پرســپولیس برای برانکو اتفاق افتاده، 
پیام روشنی برای همه مربیان خارجی 

دارد. اینکه اگر هم به ایران آمدید و در اوج 
موفقیت و محبوبیت بودید، باز هم روی 
وعده ها و قدردانی های ظاهری مدیران 
باشگاه حساب نکنید. درخشش برانکو 
و تیمش، قیمت کت و شــلوار خیلی ها 
را چند میلیون تومان باالتر برد، خیلی 
از مدیــران را ثروتمند کرد و خیلی های 
دیگر را به شهرت رســاند اما این وسط، 
باشگاه هرگز حاضر نشد دستمزد کامل 

سرمربی اش را بدهد. 
زندگــی در منطقه آفســاید. این 
حکایت همیشــگی مدیران فوتبال 
ایران اســت. مدیرانی کــه هر وقت 
الزم شــان داریم، بیرون از کادر دیده 
می شــوند. هر وقت باید کاری انجام 
بدهند، در جای اشــتباه هستند و هر 
وقت باید اشتباه شــان را بپذیرند، به 
انکار و شکایت روی می آورند. فوتبال 
ایران با چنیــن مدیرانی، شایســته 
مربیــان بزرگی مثل برانکو نیســت. 
مردی که یک بار به درستی، از »آماتور 
شدن« این فوتبال در آینده ای نزدیک 
صحبت کرده اســت. قد و قــواره این 
مدیریت، جذب نفراتــی مثل دایی و 
درخشان است. آنها که پرسپولیس را 

به ماتمکده تبدیل کرده بودند.

1300 صفحه، علیه قدرشناسی و موقعیت سنجی

آفساید پرسپولیس!

اتفاق روز

سوژه روز

دوشنبه ای که قرار بود در آن »پول برانکو« حاضر باشد، هنوز از راه نرسیده است. شنبه ای هم که قرار بود در آن 
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس معرفی شود، هنوز خودش را نشان نداده است. پرسپولیسی ها در حالی به بالتکلیفی لیگ 

برتر معترض هستند که خودشان در اوج بالتکلیفی به سر می برند. باشگاهی که به جای قدردانی از موفق ترین سرمربی 
خارجی تاریخش، با الیحه ای 1300 صفحه ای پرونده شکایت از او را در دادگاه عالی ورزش به راه انداخته است. باشگاهی که 

مدیرانش، بزرگ ترین مانع برای پیشرفتش هستند.

ماجراهــای فوتبال در عصــر کرونا، هــر روز عجیب تر 
و باورنکردنی تر می شــوند. در تازه ترین اتفــاق مربوط به 
برگزاری دیدارهای فوتبال همزمان با انتشــار ویروس، تیم 
رستوف شکست وحشتناکی را در زمین سوچی تجربه کرده 
است. ماجرا از این قرار است که 6 بازیکن اصلی تیم رستوف، 
به ویروس کرونا مبتال شده اند. بر اساس قوانین، همه نفرات 
این تیم به قرنطینه رفته اند و طبیعتا این انتظار وجود داشت 
که دیدار این تیم با ســوچی در لیگ روسیه لغو شود. با این 
حال باشگاه رقیب، با چنین تصمیمی مخالفت کرد و تاکید 

داشت که بازی حتما باید در زمان تعیین شده، صورت بگیرد. 
مدیران باشــگاه رســتوف که با این مقاومت روبه رو شدند، 
حتی به فیفا نیز نامه زدند اما در نهایت چاره ای به جز حاضر 
شدن در زمین بازی نداشتند. رستوف به عنوان یکی از چهار 
تیم باالی جدول لیگ روســیه، مدعی کسب سهمیه لیگ 
قهرمانان به شمار می رود و به همین خاطر تک تک دیدارهای 
باقی مانده تا پایان فصل، اهمیت بســیار زیــادی برای این 
باشگاه دارند. از سوی دیگر باشگاه سوچی، یکی از تیم هایی 
است که خطر سقوط را احساس می کند. به همین خاطر بود 
که آنها اصرار داشــتند به هر قیمتی روبه روی رستوف بازی 
کنند. باشگاه رستوف در نهایت مجبور شد با تیم جوانانش 
در این بازی به میدان برود. آنها با جوان ترین ترکیب تاریخ 
لیگ روسیه، روبه روی حریف ظاهر شدند. تک تک بازیکنان 
رستوف در این نبرد، بین ســال های 2000 تا 2004 متولد 

شده بودند. جالب اینکه آنها خیلی زود هم توانسته اند دروازه 
رقیب را باز کنند. رومن رومانوف در همان دقیقه اول بازی، 
موفق به گل زنی برای رستوف شد اما این تیم در ادامه بازی، 
گل های زیادی دریافت کرد و در نهایــت با نتیجه ۱0-۱ از 
زمین بازی خارج شــد. این شکست باورنکردنی، یک ضربه 
بزرگ برای رستوف در مسیر رســیدن به رقابت های فصل 

آینده لیگ قهرمانان بود.
با وجود شکست رســتوف در این نبرد، گلر ۱7 ساله این 
تیم درخشــش قابل توجهی در این بازی از خودش نشان 
داد. دنیس پوپوف که تا روز برگــزاری بازی هرگز برای تیم 
اصلی باشــگاه به میدان نرفته بود، ناگهان در یک مسابقه از 
لیگ روسیه فرصت فیکس شدن به دست آورد. شاید تصور 
شود که ضعف این دروازه بان، منجر به دورقمی شدن تعداد 
گل های سوچی شده اما جالب است بدانید که پوپوف جوان 

در همین بازی، »۱۵ ســیو« دیدنی از جمله مهار یک ضربه 
پنالتی داشته است. او در حالی که ۱0 گل از حریف دریافت 
کرده، رکورد تعداد ســیو در یک بازی در تاریخ لیگ فوتبال 
روسیه را شکسته است. موضوعی که موجب شده این گلر، 
جایزه بهترین بازیکن زمین را به دست بیاورد. گل زن رستوف 
در این بازی نیز، جوان ترین گل زن تاریخ باشــگاه و سومین 
گل زن جوان تاریخ لیگ روســیه به شــمار می رود. باشگاه 
روســیه ای تالش کرده تا با تاکید به این جنبه های مثبت، 
تلخی شکست سنگین را به فراموشی بسپارد. واکنش آنها 
به تصمیم بحث برانگیز باشگاه سوچی نیز، فوق العاده بوده 
است. مدیران رستوف اعالم کرده اند که به تصمیم سوچی 
احترام می گذارند و دیگر هیــچ اعتراضی هم ندارند. چراکه 
سالمتی خودشــان و حتی حریف را مهم تر از سه امتیاز این 

نبرد می دانند.

آریا طاری

 ویروس کرونا، زندگی همه آدم ها را به نوعی 
تغییر داده است. تا زمانی که واکسن این ویروس 
هم کشف نشــود، این تغییرات ماندگار به نظر 
می رسند. پس از انتشار گسترده کووید ۱9، سر و 
شکل مسابقه های فوتبال هم کمی عوض شده اما 
مربیان، بازیکنان و باشگاه های خارجی تا امروز به 
خوبی توانسته اند جذابیت بازی ها را حفظ کنند. 
از همین حاال، در فوتبال ایران نگاه ها به دو مربی 
جوان دوخته شده است. دو مربی که سه روز دیگر 
در اهواز، رسما به دوران دوری از فوتبال در ایران 

پایان خواهند داد.
انتظار برای فوتبــال در هفته های متمادی، 
حاال دیگر به روزهای پایانی کشیده شده است. 
عصر چهارشنبه در اهواز، فوالد روبه روی استقالل 
قرار می گیرد تا دوران تعطیلی لیگ برتر رسما به 
پایان برسد. لیگی که گفته می شد شاید دیگر به 
طور کامل تعطیل شــود، حاال قرار است دوباره 
کلید بخورد. بدون تردید جدال فوالد و استقالل 
در ورزشگاه اختصاصی باشگاه جنوبی، یکی از 
پربیننده ترین جدال های چند ســال گذشته 
فوتبال ایران خواهد بود. چراکه درون ورزشگاه، 

هیچ خبری از تماشاگر نیست و همه هواداران دو 
باشگاه و شاید همه هواداران فوتبال ایران، پای 
صفحه تلویزیون این مســابقه را دنبال خواهند 
کرد. خیلی ها می خواهنــد بدانند که کیفیت 
لیگ برتر پس از ماه ها توقــف، در چه وضعیتی 
قرار خواهد داشت. خیلی ها می خواهند بدانند 
که رعایــت پروتکل ها در جریان یک مســابقه 
فوتبال داخلی، چطور صــورت خواهد گرفت. 
حقیقت آن اســت که از پروتکل های متعدد یاد 
شده در فوتبال اروپا، بسیاری از شرط و شروط  ها 
به مرحله اجرا نرسیده اند. برای مثال تیم ها قرار 
بود از شــادی گل دســته جمعی منع شوند اما 
تقریبا همه آنها گل ها را به صورت دسته جمعی 
جشن می گیرند. باشگاه ناپولی حتی یک جشن 
قهرمانی متراکم و مفصل برگزار کرده و بازیکنان 
نیز درون زمیــن، دائما یکدیگــر را در آغوش 
می گیرند. طبیعتا در فوتبال ایران نیز، این قوانین 
سختگیرانه اجرا نمی شوند اما به هر حال انتظار 
می رود که تیم ها و مربیان شان، کمی بیشتر از 
گذشته مسئولیت پذیر نشان بدهند و تا جایی 
که می شود، مراقب سالمتی شان باشند. در اروپا 
مهره های نیمکت نشین روی سکوها می روند و با 
فاصله از هم می نشینند و اعضای کادر فنی نیز با 

ماسک و دستکش در کنار زمین حاضر می شوند. 
باید منتظر بود و دید که سرنوشت این طرح های 
تازه در فوتبال ایران چه خواهد شد. همچنین از 
این پس تیم های لیگ برتــری نیز می توانند به 
جای ســه بازیکن، پنج بازیکن را در جریان یک 

مسابقه تعویض کنند.
در شــروع دوباره فوتبال ایران، نگاه ها به دو 
مربی جوان و جاه طلب دوخته می شود. دو مربی 
که در دوران بازی، معموال رابطه چندان خوبی با 
هم نداشتند و این مسابقه، از اهمیت فوق العاده ای 
برای آنها برخوردار خواهد بود. نکو و فرهاد، مسیر 
متفاوتــی را در دوران مربیگــری تجربه کردند. 
مجیدی در فوتبال ایران، کارش را به عنوان دستیار 

وینفرد شفر کلید زد. 
پس از اخراج شفر، شایعه عجیب حضور نکو 
در کنار فرهاد روی نیمکت اســتقالل به گوش 
رســید اما این اتفاق هرگز رخ نداد. مجیدی پس 
از آن برای چند هفته سرمربی موقت آبی ها شد و 
در ادامه، جایش را به استراماچونی داد. او یک دوره 
ناموفق و کوتاه را نیز در تیم ملی امید سپری کرد 
و هرگز نتوانست در آن تیم، با اطرافیان و مدیران 
امیدها کنار بیاید. پس از آن تجربه، مجیدی دوباره 
به استقالل برگشت و این بار جانشین استراما شد. 
او حضور امیدوارکننده ای در این باشگاه داشته اما 
هنوز نتوانسته از شروع یک فصل، سرمربی این تیم 
باشد. تیم مجیدی در این فصل، نمایش های خوبی 
را پشت سر گذاشته و بازی های خوبی انجام داده 

اما حاال ۱۱ امتیاز با صدر جدول فاصله دارد. تنها 
راه پیش روی فرهاد و پسرها برای کم کردن این 
فاصله، شکست دادن فوالد در دیدار معوقه است. 
حریفی که در نیم فصل اول لیگ در اســتادیوم 
آزادی، از آبی ها امتیاز گرفت و اجازه نداد که آنها 
زمین را به عنوان تیم برنده ترک کنند. رقیب فرهاد 
در دیدار حساس این هفته، مربیگری را با حضور 
کوتاه در کادر فنی کارلوس کــی روش کلید زد. 
جواد که به دالیل نامعلومی از آن تیم کنار گذاشته 
شده بود، مدتی هدایت خونه به خونه بابل را بر عهده 
گرفت و سپس با نساجی، به لیگ برتر صعود کرد. او 
پس از یک نیم فصل هدایت نساجی در لیگ، حاال 
مرد اول نیمکت فوالد خوزستان است. باشگاهی 
که در این فصل نظم خوبی داشــته و حاال برای 

رسیدن به سهمیه می جنگد.

فرهاد مجیدی و جواد نکونام تا این مقطع، 
قدم های رو به جلویی در دنیــای مربیگری 
برداشــته اند. آنها دائما در مســیر پیشرفت 
هستند و بازی بزرگ روز چهارشنبه، می تواند 
سکوی پرتاب شان باشــد. هرکدام از این دو 
مربی با گرفتــن همه امتیازهــای این نبرد، 
شانس زیادی برای رسیدن به اهداف شان در 
این فصل پیدا می کنند. به همین خاطر است 
که این جدال برای هــر دوی آنها، فوق العاده 
مهم و کلیدی به نظر می رســد. تساوی برای 
هیچ کدام از طرفین این بازی، مفید نخواهد 
بود. در نتیجه هیچ راهی وجــود ندارد که در 
آن، هر دو نفر »برنده« نبرد روز چهارشــنبه 
باشــند. این بازی یا یک برنده و یــا دو بازنده 

خواهد داشت.

شکست وحشتاک رستوف با نسل 2000

حادثهسوچی!

سه روز قبل از بازگشت رسمی فوتبال در ایران

فرهادونکو؛زندگیجديد!

فاجعه پشت فاجعه در 
پرسپولیس رقم خورد 
و حاال نیز رسول پناه، 

از ارسال الیحه ای 1300 
صفحه ای به دادگاه عالی 

ورزش برای دفاع از 
پرسپولیس در پرونده 
برانکو خبر داده است. 

باشگاه باید برای مطرح 
کردن این شکایت، نزدیک 
به 100 هزار دالر هزینه  کند. 

یعنی آنها حاضرند همه 
هزینه های ممکن را هم 

انجام بدهند اما هر طور که 
شده، پرداختی کم تری به 

پروفسور داشته باشند
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