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 حضور قطعي 9 تيم 
در ليگ واليبال

پس از پایان مهلت تمدید شــده فدراسیون 
والیبال برای تسویه حســاب تیم ها برای حضور 
در لیگ برتر والیبال حضور ۹ تیم قطعی شــد و 
دو تیم دیگر برای حضور در مســابقات در تالش 
هستند. قرار است روز شنبه لیست نهایی اعالم 
شود. میالد تقوی درباره حضور تیم های قطعی 
برای حضور در لیگ برتر والیبال گفت:»حضور ۹ 
تیم، شهرداری ارومیه، هراز آمل، فوالد سیرجان، 
شــهرداری گنبد، سپاهان، رامســر، آذرباتری، 
شهداب یزد و خاتم اردکان در رقابت های لیگ برتر 
والیبال قطعی شد. دو تیم شهرداری ورامین و یک 
تیم دیگر به دلیل اختالف حساب با فدراسیون در 
تالش هستند تا جواز حضور در لیگ برتر را کسب 
کنند.« سرپرست دبیری فدراسیون والیبال ادامه 
داد:»تیم شهرداری قزوین نیز درخواست خرید 
امتیاز برای حضور در لیگ برتر را دارد. قرار است 
مذاکرات الزم صورت گیرد و روز شــنبه تعیین 

تکلیف خواهد شد.« 
    

IOC مدال كميل، در حال بررسي
کمیته بین المللی المپیک )IOC( در پاسخ به 
نامه کمیته ملی المپیک در خصوص تغییر رنگ 
مدال بازی های المپیک 2012  قهرمان با اخالق و 
ارزنده کشورمان اعالم کرد موضوع کمیل قاسمی 
در حال بررســی بوده اما قادر به اعالم بازه زمانی 
دقیق برای اتمام آن نیستیم. پس از اعالم مثبت 
شدن تســت دوپینگ دارندگان مدال طال و نقره 
کشتی آزاد وزن 125 کیلو گرم بازی های المپیک 
2012 لندن، کمیته ملی المپیک در نخســتین 
نامه خود که چهارم دســامبر201۹ یا همان 13 
آذر سال ۹8 به  IOC ارســال شد خواهان تغییر 
رنگ مدال کشتی گیر کشورمان شد که در همان 
تاریخ نیز جواب آن دریافت شــد. سپس کمیته 
ملی المپیــک در  تاریخ 27  ژوئــن 2020 برابر با 
هفتم تیر 13۹۹ در دومین نامــه خود به کمیته 
بین المللی المپیک خواستار تسریع در تخصیص  
مدال المپیک کمیل قاسمی در بازی های المپیک 
2012  شد که با توجه به تعطیلی IOC به دلیل 
شیوع کرونا، دورکاری کارمندان آن و همچنین 
اعتراض دو ورزشــکار دوپینگی، پروسه زمان بر 
بودن بررسی شکایت و تست مجدد نمونه آزمایش 
 IOC آنها و عدم برگزاری نشست هیات اجرایی B
به جهت شیوع ویروس کرونا، این امر کمی زمان بر 
شد اما سرانجام کمیته بین المللی المپیک در پاسخ 
به نامه دوم کمیته ملی المپیک با ارســال نامه ای 
عنوان کرد که این پرونده در دســت بررسي است 
اما زمان مشخصي براي آن نمي توانند اعالم کنند. 
صالحی امیری رییس کمیته ملی المپیک بعد از 
دیدار با کمیل قاســمی قهرمان ارزنده کشورمان 
با ارسال نامه ای به رییس اتحادیه جهانی کشتی 
در تاریخ هفتم جوالی 2020 ،خواستار پیگیری 
جدی این نهــاد جهت تغییر رنــگ مدال کمیل 

قاسمی در بازی های المپیک 2012 لندن شد.
    

دردسر كرونا براي لژيونرهاي 
پينگ پنگ

شــیوع ویروس کرونا چندین ماه اســت که 
رویدادهای ورزشی لغو و ورزشکاران را خانه نشین 
کرده است. این ویروس برای لژیونرهای تنیس 
روی میز ایران شــرایط متفاوتی را رقم زده است 
و آنها  تنها با ویزای کاری می توانند به کشورهای 
اروپایی برگردند. برخی از کشــورهای اروپایی 
تصمیم دارند در صورت بهبود وضعیت کرونا در 
کشــورهای خود، لیگ تنیس روی میز را برگزار 
کنند اما در حال حاضر برخی از پینگ پنگ بازان 
ایران که با ویزای توریســتی به اروپا می رفتند، 
به دلیل صادر نشــدن ویزای توریســتی، فعال 
نمی توانند راهی اروپا شــوند. امین احمدیان در 
لیگ اتریش بازی می کند. حمید شمس در نظر 
داشت به آلمان ســفر کند تا در صورت برگزاری 
لیگ، درآن شرکت کند، امیر حسین هدایی نیز 
زمانی که متوجه شــد آلمان ویزا صادر نمی کند 
بنابراین به دنبال حضور در لیگ بلژیک اســت و 
فعال از بلژیک درخواست ویزای کار کرده که باید 
دید این ویزا برای او صادر می شود یا خیر. نوشاد 
عالمیان هم ویزای یک ساله داشت که ویزای او 
تمام شده است و او نیز در صورتی که لیگ فرانسه 

آغاز شود باید ویزای خود را تمدید کند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

جدایی مهدی  پاشــازاده از باشگاه 
ســپیدرود، قاعدتا باید یک خبر بسیار 
عادی در بین اخبار همیشگی فوتبال 
ایران تلقی شود اما ماجرا زمانی جالب 
می شــود که بدانیم این سرمربی تنها 
چند روز پس از پیوســتن به باشــگاه 
شمالی، ناگهان با پیشنهادی از لیگ برتر 
روبه رو شده و با شاهین بوشهر قرارداد 

امضا کرده است. شــاید عجیب به نظر 
می رســد اما این اصال یک استثنا برای 
فوتبال ایران به شمار نمی رود. در همین 
فوتبال، رضا مهاجری به ماشین سازی 
منتقل شده و در دو بازی روی نیمکت 
این باشــگاه، دو بار شکست خورده اما 
به محض دریافت پیشــنهاد گل گهر 
سیرجان، ماشین سازی را ترک می کند و 
به تیم جدیدش می رود. در همین فوتبال 
هومن افاضلی، ژست مظلومیت می گیرد 

و فریاد عدالت را برای پارس جنوبی سر 
می دهد اما خود او، اولین نفری است که 
در بزنگاه، به همین تیم پشت می کند 
و بالفاصلــه به ماشین ســازی ملحق 
می شــود. باور کنید در عصر برگزاری 
بازی های فوتبال در زمین های خاکی 
و حتی در فوتبال هــای آماتور و محلی 
نیز این همــه تغییر رقــم نمی خورد. 
این موضوع برای لیگی که اســمش را 
حرفه ای گذاشــته، باورنکردنی به نظر 

می رسد.
در این سال ها، کم نبوده اند مربیان 
و بازیکنانــی کــه مثل آب خــوردن، 
قراردادشــان را به صورت یک طرفه با 
باشگاه های مختلف فســخ کرده اند. 
در تمــام دنیا، فــروش بازیکنان یکی 
از اصلی ترین روش هــای درآمدزایی 
تیم های مختلف اســت اما در فوتبال 
ایــران، باشــگاه در زمــان جدایــی 
کوچک ترین سودی از انتقال بازیکنش 

نمی برد. در شرایط امروز بازار ارز، فروش 
بازیکن به کشورهای خارجی می تواند 
اقتصاد باشگاه ها را زنده نگه دارد اما در 
عمل، بسیاری از بازیکنان بدون پرداخت 
حتی یک دالر به باشگاه، راهی لیگ های 
خارجی می شوند. دلیل این اتفاق را باید 
در نوع قراردادها جست وجو کرد. مدیران 
در لحظه امضای قرارداد، اصال به آینده 
فکر نمی کنند. آنها به خوبی می دانند که 
احتماال تا دو سال دیگر، روی صندلی 

مدیریت باشگاه نخواهند ماند. 
به همین خاطر تنها بــه دنبال رها 
شدن از فشارها و رسیدن به صفحه اول 
اخبار، با خرید ستاره های بزرگ هستند. 
این مدیران در زمان عقد قرارداد عمال 
به ماشین امضا تبدیل می شوند و همه 
شرط های طرف مقابل را بی چون و چرا 
می پذیرند. در همین فوتبال است که 
امضای قرارداد با سرمربی تیم ملی، به 
یک رسوایی همه جانبه تبدیل می شود. 
شــما اگر یک مربی متوسط خارجی با 
رزومه ای سرشار از ناکامی هم باشید، باز 
هم می توانید رقمی در حد مربیان موفق 
از فدراســیون فوتبال ایران بگیرید، در 
همه دیدارهای مهم شکست بخورید، 
دو میلیون دالر را در حســاب خود نگه 
دارید و پس از جدایی، شکایتی 6 میلیون 

دالری را به فیفا بفرستید. 
نحوه امضای قــرارداد با بازیکنان و 
مربیان در فوتبال ایران، نوعی برده داری 
است. به این معنا که عمال مجموعه ای که 
قرارداد را با یک ستاره به امضا رسانده، 
به برده او تبدیل می شــود و باید همه 
خواسته هایش را برطرف کنند. همین 
مدیرانی که دائما از »برند« باشــگاه، 
هــواداران »30 میلیونــی« و عظمت 
تیم شان حرف می زنند، در زمان امضای 
قرارداد با ستاره های پرآوازه، خودشان را 
تا جایی که می توانند کوچک می کنند و 

قرارداد را از موضع پایین می بندند.
باشــگاه های ایرانی یا اصال مسئول 
حقوقی ندارند و یا اگر هم دارند، از آنها 
به عنوان دکوری اســتفاده می کنند. 
تصور کنید در یک باشــگاه، فردی به 
عنوان مســئول حقوقی فعال است و 

دســتمزد می گیرد اما در هیچ کدام از 
جلسه های عقد قرارداد شرکت نمی کند 
و اصال به چنین جلســه هایی راه داده 
نمی شود. مدیرانی که برای بستن قرارداد 
عمال روی مسئول حقوقی حساب باز 
نمی کنند، خودشــان هم سر سوزنی 
با مســائل حقوقی و قراردادی آشنایی 
ندارند. ماحصل این اتفاق، امضا شدن 
قراردادهایی به صورت کامال یک طرفه به 
سود بازیکن یا سرمربی است. قراردادی 
که اجازه می دهد طــرف مقابل بدون 
کوچک ترین مزاحمتی به همکاری اش 
با باشگاه پایان بدهد و به تیم بعدی برود. 
این وســط باید به بی تعهدی بعضی از 
اهالی فوتبال ایران نیز اشــاره کرد. آنها 
روی نیمکت یک باشگاه، طوری رفتار 
می کنند کــه انگار به غایت دلســوز و 

مسئولیت پذیر هستند. 
با این حال همین که دری به تخته 
بخــورد و یک پیشــنهاد مالــی بهتر 
برای شان برسد، می روند و پشت سرشان 
را هم نگاه نمی کنند. بــرای آنها هیچ 
عاملی به اندازه »پول بیشــتر« تعیین 
کننده نیســت. حتی یک پیشنهاد با 
چند هزار تومن افزایــش حقوق برای 
آنها از راه برسد، بی درنگ می پذیرند و 
موقعیت امروزشــان را ترک می کنند. 
در این فوتبال، ظاهرا هیچ چیز سر جای 

خودش نیست.

حماسه مهدی پاشا و دیگران 

مربی دو روزه!  

اتفاق روز

چهره به چهره

هیچ کس نمی داند که در باشگاه های فوتبال ایران، دقیقا چه خبر است. امروز یک باشگاه مربی اش را معرفی می کند و فردا 
همان مربی، هدایت باشگاه دیگری را می پذیرد. امروز یک مربی همه مذاکره ها با تیم های دیگر را تکذیب می کند و فردا خود 

او، به یک تیم دیگر می رود. قراردادها در فوتبال ایران، ظاهرا چیزی به جز »باد هوا« نیستند. اگر این قراردادها حتی ذره ای هم 
معتبر بودند، امکان نداشت یک باشگاه به همین راحتی مربی اش را از دست بدهد. این اتفاق، به روشنی سطح نظم و قانون مندی 

در فوتبال ایران را آشکار می کند. فوتبالی که مدیرانش در لحظه امضای قرارداد، کامال چشم و گوش بسته هستند.

باشگاه منچسترسیتی که با تصمیم یوفا به دلیل 
نقض قوانین فیرپلی مالی برای دو فصل از حضور در 
لیگ قهرمانان اروپا محروم شده بود، با رای نهایی 
دادگاه عالی ورزشی بدون هیچ مشکلی می تواند 
در رقابت های فصل آینده لیگ قهرمانان شرکت 
کند. این بخشــش ناگهانی، موجی از اعتراض ها 
را در فوتبال انگلســتان به همراه داشــته است. 
تیم هایی مثل لستر، چلسی و یونایتد که در نبرد 
بر سر سهمیه لیگ قهرمانان هستند، اصال از این 
رای استقبال نکرده اند. خیلی از هواداران فوتبال 
در اروپا، معتقدند این حکم از سوی باشگاه ثروتمند 
سیتی »خریده« شده است. بخشیدن محرومیت 
دو ساله، حرف و حدیث های بســیار زیادی را به 
دنبال داشته است. یکی از اولین چهره هایی که 

به این رای اعتراض کــرد، ژوزه مورینیو بود. او در 
کنفرانس خبــری این هفته، نظریــه جالبی در 
مورد رای سیتیزن ها داشت:»من نمی گویم که 
باشگاه سیتی، مرتکب جرمی شده است. من هیچ 
اطالعاتی در این مورد ندارم. من تنها یک حرف 
ساده می زنم. اگر سیتی هیچ جرمی مرتکب نشده، 
چرا باید ۹ میلیون یورو جریمه شود. اگر شما هیچ 
اشتباهی نکنید، طبیعتا جریمه مالی نمی شوید 
اما وقتی یک اشتباه بزرگ انجام می دهید و جریمه 
مالی می شوید، قاعدتا باید محرومیت هایی نیز 
برای شــما اتفاق بیفتد.« یورگن کلوپ نیز یکی 
از منتقدان این رای جنجالی بود. کلوپ به محض 
اعالم این رای یک گفت وگوی داغ با رسانه ها انجام 
داد:»بسیار خوشحالم که سیتی می تواند در لیگ 

قهرمانان به میدان برود. از این زاویه هیچ مشکلی 
نیست اما معتقدم امروز، روز خوبی برای فوتبال 
نبود. قانون فیرپلی مالی قانون جالبی است اما وقتی 
بتوانی آن را نقض کنی و با هیچ محرومیتی روبه رو 
نشوی، دیگر نمی توان روی چنین قانونی حساب 
کرد. امروز اصال روز خوبی برای فوتبال نبود.« پپ 
گواردیوال خیلی زود دست به کار شده و پاسخ هر 
دو رقیبش را داده است. او مورینیو و کلوپ را متهم 
کرده که از قدرت سیتی در درون زمین وحشت 
دارند. این شروع یک جنگ داخلی در انگلستان 
خواهد بود. بازگشت به لیگ قهرمانان، برای باشگاه 
سیتی بسیار مهم بود. حاال دیگر آنها بدون نگرانی 
می توانند ستاره های مهم شان را حفظ کنند و در 
بازار نیز بازیکنان بزرگی برای خودشان بخرند. این 
موضوع، باشگاه را از یک بحران نجات داده و حاال 
پپ گواردیوال، برای ماندن در سیتی مصمم تر است. 
با این حال صدور این رای، نگرانی ها در مورد بازی 
جوانمردانه مالی را به اوج می رساند. البته باشگاه 

انگلیسی، »بی گناه« شــناخته نشده اما مدارک 
کافی برای اثبات جرم آنها نیز وجود نداشته است. 
فردی که اولین بار از فساد و دور زدن قانون در این 
باشگاه پرده برداشت، خیلی زود دستگیر شد و به 
زندان رفت اما خود قانون، حاال یک مصونیت بزرگ 
برای سیتزین ها ایجاد کرده است. به نظر می رسد 

از این به بعد نیز هر باشــگاه ثروتمندی می تواند 
اصول بازی جوانمردانه مالی را زیر سوال ببرد و در 
دادگاه عالی ورزش، بخشیده شود. این یک بدعت 
ناامیدکننده است که بدون تردید شکل اجرای 
فیرپلی مالی را در تیم های مختلف، با تغییر و تحول 

اساسی روبه رو خواهد کرد.

آریا طاری

حضور همزمان 6 ستاره سابق استقالل روی نیمکت های لیگ 
برتر، یک رقابت داخلی مهیج را بین آنها به وجود آورده است. این 
موضوع از یک سو برای باشگاه اتفاق جالبی به شمار می رود اما از 
سوی دیگر، آلترناتیوهای فرهاد را بیشتر و بیشتر می کند. مجیدی 
این روزها روی نیمکت آبی ها چالش های زیادی دارد و حاال باید با 
چالش آبی شدن لیگ نیز برخورد کند. به جز او، پنج ستاره سابق 
دیگر استقالل نیز در لیگ نوزدهم تیم دارند. چهره هایی که به 

صورت بالقوه، تهدیدی برای جایگاه فرهاد به شمار می روند.
امیر قلعه نویی

سرمربی این روزهای سپاهان، موفق ترین سرمربی ایرانی 
تاریخ لیگ برتر به شــمار می رود. جالب اینجاســت که همه 
قهرمانی های استقالل در لیگ برتر، با هدایت او رقم خورده اند. 
امیر در دوران بازی، ژنرال خط هافبــک آبی ها بوده و به عنوان 
سرمربی، موفقیت های زیادی با این باشگاه داشته است. او که 
آخرین بار در لیگ دوازدهم با استقالل به قهرمانی دست پیدا 
کرد، پس از سپری کردن دو فصل ناامیدکننده از این تیم جدا شد. 

قلعه نویی این روزها نتوانسته ماموریتش برای رساندن سپاهان به 
جام را با موفقیت پشت سر بگذارد. با این حال او همیشه در باشگاه 
استقالل طرفداران زیادی داشته و خواهد داشت. امیر در چند 
مقطع مختلف سرمربی استقالل بوده و همواره به بازگشت دوباره 
به این تیم فکر می کند. این روزها اما همه تمرکز او روی سپاهان 
قرار دارد. او همین چند ماه قبل، شانس اول هدایت تیم ملی بود 
اما پس از آن ماجرا، دیگر نتوانست در سپاهان نتایج فوق العاده ای 

به دست بیاورد.
محمود فکری

فکری، کاپیتان و بازیکن مورد عالقه قلعه نویی در استقالل 
بود. هافبکی که با امیر حتی به تیم ملی رفت و برایش مراســم 
خداحافظی در لباس تیم ملی نیز برگزار شد. مرد همیشه آرام 
اســتقالل در میانه زمین، برای کار در لیگ برتر عجله چندانی 
نداشت. او سال ها در لیگ برتر فعال بود و با این باشگاه نتایج بسیار 
خوبی را نیز به دست آورد. فکری حاال سرمربی نساجی قائمشهر 
شده و با یک کادر استقاللی، اوضاع خوبی را در این شهر سپری 
می کند. او که قبال نیز سابقه کار در نساجی را داشته، این تیم را 
از منطقه سقوط دور کرده است. آنها پس از دو پیروزی متوالی با 

فکری روبه روی تراکتور و ماشین، دیگر خطر سقوط را احساس 
نکردند و خیال شان از این بابت، کامال راحت شد. محمود فکری 
شــروع خوبی در لیگ داشــته و بدون تردید مهم ترین آرزوی 

آینده اش، نشستن روی نیمکت استقالل است.
جواد نکونام

پس از ترک اوساسونا، در آخرین ســال های دوران بازی به 
استقالل ملحق شد. جواد یک مهره قابل اطمینان برای آبی ها 
به شمار می رفت و حتی در بعضی از بازی ها، بازوبند کاپیتانی این 
باشگاه را نیز به بازو داشت. او که پنالتی زن اول استقالل نیز بود، 
بالفاصله پس از پایان دوران فوتبال مربیگری را آغاز کرد. دوران 
دستیاری کی روش برای نکو پایان خوشی نداشت اما پس از این 
دوره بسیار کوتاه، او هدایت خونه به خونه در رقابت های لیگ یک 
را بر عهده گرفت. پس از جدایی از این باشگاه، نکو سرمربی نساجی 
شد و حسرت طوالنی این تیم برای رسیدن به لیگ برتر را باطل 
کرد. او با نساجی اولین تجربه های کار در لیگ برتر را به دست آورد 
و این روزها در خوزستان، یک تیم بسیار منسجم و منظم ساخته 
است. شاید محبوبیت جواد در بین استقاللی ها، بیشتر از دیگر 
مربیان آبی شاغل در لیگ نباشد اما او نشان داده که یک مربی 
کاربلد است. تیم او همین حاال در صورت پیروزی در دیدارهای 

معوقه، می تواند به رده دوم جدول رده بندی لیگ برتر برسد.
مهدی پاشازاده 

در کارنامه مربیگری مهدی پاشازاده، انواع و اقسام اسم ها 

به چشم می خورد. او در نیمی از استان های ایران مربیگری 
کرده اما همواره این کار را در سطوح پایین تر انجام داده است. 
مهدی پاشــا حاال یک ماموریت بــزرگ دارد و آن، ماندگار 
کردن شــاهین در رقابت های لیگ برتر است. ماموریتی که 
برای او بسیار دشوار خواهد بود. پاشازاده همیشه نیم نگاهی 
به نیمکت استقالل داشته اما دستاوردهای او در مربیگری، 
به خوبی رسیدن به باشگاهی مثل استقالل نیستند. شاید اگر 
او این روند را تغییر بدهد و در لیگ برتر نیز چند تجربه موفق 
داشته باشد، نگاه ها در مورد این مربی کامال تغییر کنند. پاشا 
ســابقه بازی برای تیم ملی را نیز دارد و در فوتبال اروپا نیز به 
میدان رفته است. او نزدیک به ۹ ســال برای استقالل بازی 
کرده و بیش از 200 بــازی در رده باشــگاهی فوتبال ایران 

انجام داده است.
سهراب بختیاری زاده 

زننده یکی از دو گل ایران در جام جهانی 2006 که مسن ترین 
گل زن تاریخ لیگ برتر نیز هســت، در ادامه فصل ســرمربی 
شهرخودرو مشهد خواهد بود. او سال های زیادی فوتبال بازی 
کرد و باالخره چاره ای به جز ترک مستطیل سبز نداشت. با توجه 
به تجربه های قبلی مدافع میانی استقالل، هدایت شهرخودرو یک 
موهبت غیرمنتظره برای او به شمار می رود. اگر او در این موقعیت 
ویژه موفق باشد، خیلی سریع پله های ترقی را در مربیگری طی 

کرده است.

جنجال های به جا مانده از یک بخشش بزرگ

پول داشته باش، بخشيده شو!

نیمکت های لیگ نوزدهم؛ در تسخیر ستاره های استقالل

ليگ آبی! 

جدایی مهدی  پاشازاده از 
باشگاه سپیدرود، قاعدتا 
باید یک خبر بسیار عادی 

در بین اخبار همیشگی 
فوتبال ایران تلقی شود اما 
ماجرا زمانی جالب می شود 
که بدانیم این سرمربی تنها 

چند روز پس از پیوستن 
به باشگاه شمالی، ناگهان 
با پیشنهادی از لیگ برتر 

روبه رو شده و با شاهین 
بوشهر قرارداد امضا کرده 

است
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