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 تاكيد دوباره باخ بر 
برگزاري المپيك

با وجود گســترش شــديد ويروس كرونا 
در كشــورهاي مختلف، كميته بين المپيك 
بار ديگر تاكيد كرد كــه المپيك توكيو حتما 
برگزار خواهد شــد. توماس بــاخ اين بار پس 
از ديداري كه با نخســت وزير ژاپن داشــت، 
اعالم كرد كــه حتي با وجــود كرونا، المپيك 
برقرار است. Kyodo news گزارش داد كه 
توماس باخ، رييس كميته بين المللی به توكيو 
ميزبان برگزاری بازی های المپيك سفر كرده 
و ديداری با يوشيهيده سوگا، نخست وزير ژاپن 
داشــت. در اين ديدار دو طرف توافق كردند 
كه با وجود ويــروس كرونا، بازی های المپيك 
توكيو طبق برنامه ريزی تابســتان سال آينده 
برگزار شود. پس از جلســه، باخ به خبرنگاران 
گفت كه اطمينان دارد تماشاگران می توانند 
 IOC برای تماشای المپيك بيايند. همچنين
وعده داد اگر تا آن زمان واكســن در دسترس 
باشد، ورزشکاران را واكسينه می كند. سوگا نيز 
پس از جلسه به خبرنگاران گفت:»من توضيح 
دادم كه ما در مورد حضور تماشاگران در حال 
بررسی های مختلف هستيم و با آقای باخ توافق 
كرديم كه برای برگزاری يك المپيك امن، از 
نزديك با هم كار كنيم.« روز سه شنبه، باخ قرار 
است از دهکده ورزشــکاران و استاديوم ملی 
توكيو ديدن كند. اين اســتاديوم كه در نوامبر 
۲۰۱۹ تکميل شــده اســت، برای مسابقات 
دووميدانی و فوتبال در طول بازی های توكيو 
و هم چنين مراسم افتتاحيه و اختتاميه مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.
    

ليگ واليبال دوباره عقب افتاد
بر اساس اعالم ستاد ملی مقابله با كرونا، از اول 
آذرماه محدوديت های جديدی در كشور اجرايی 
خواهد شد كه لغو تمرين و برگزاری مسابقات 
ورزشی، از جمله اين محدويت ها است. در همين 
راستا ليگ واليبال كه يك بار به خاطر قطع شدن 
زنجيــره كرونا در تيم ها تعطيل شــده بود، بار 
ديگر به تعويق افتاد. شهرام عظيمی سرپرست 
كميته مسابقات فدراسيون واليبال در اين باره 
گفت:»نامه ای از جانب ستاد ملی مبارزه با كرونا 
برای ما آمد كه طبق اين نامه از شنبه هرآنچه كه 
مربوط به ورزش است، اعم از مسابقات، اردوها و 
.... به مدت ۱۴ روز تعطيل هستند. البته در نامه 
همچنين ذكر شده اســت كه اين دو هفته هم 
قطعی نيست و ممکن اســت تعطيلی مجددا 
تمديد شــود.« با توجه بــه تصميمات جديد 
ســتاد ملی مقابله با كرونا، دور مقدماتی ليگ 
برتر بانوان كه قرار بود از ۲۹ آبان  ماه شروع شود و 
هفته دوم ليگ برتر متمركز مردان كه قرار بود از 
پنجم آذرماه آغاز شود، به تعويق می افتد و برنامه 
جديد متعاقبا اعالم خواهد شــد. رقابت های 
مرحله نخست دور رفت ليگ دسته يك مردان 
كه در شهرهای مشهد و اردبيل در حال برگزاری 
اســت، طبق برنامه قبلی تا روز جمعه ۳۰ آبان 

انجام خواهد شد. 
    

غفور به ايتاليا برمي گردد؟
استفان بوير، ستاره جوان تيم ملی واليبال 
فرانسه كه در ســال ۲۰۱8 به تيم واليبال ورونا 
پيوست و دو ســال خيلی خوب را همراه با اين 
تيم تجربه كرد، برای سال جديد تصميم گرفت 
قراردادش را دو سال ديگر با اين تيم تمديد كند، 
اما حضور اين ستاره فرانسوی در تيم ورونا تداوم 
نداشت. او اخيرا قرارداد خود را به صورت توافقی 
با باشگاه ورونا فسخ كرد تا مسئوالن اين باشگاه 
ايتاليايی به دنبال جايگزين برای وی باشــند. 
رسانه های محلی مدعی شــدند كه مسئوالن 
ورونا سه گزينه را برای پر كردن جای خالی بوير 
مدنظر دارند كه يکی از آنها امير غفور، پشــت 
خط زن تيم ملی واليبال ايران است. غفور سابقه 
بازی در ســری آ را با تيم های مونزا و لوبه دارد و 
فصل قبل به دليل مصدوميت مسابقات زيادی 
را از دست داد. هدايت ورونا بر عهده رادوستين 
استويچف است كه زمانی گزينه هدايت تيم ملی 
ايران هم بود. ضمن اينکه پيش از اين محمدجواد 
معنوی نژاد و مرتضی شريفی برای اين تيم بازی 
كرده بودند. تيم نداشتن غفور باعث نگراني هايي 
شــده بود كه حاال به نظر مي رســد او باالخره 

پيراهني براي رفتن به ميدان دارد. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

اگر در جزئيــات قراردادهای مارک 
ويلموتس و آندره آ استراماچونی كمی 
دقيق  شــويم، متوجه خواهيم شد كه 
چه كســانی موجب رقم خــوردن اين 
فجايع بزرگ در فوتبال ايران شــده اند. 
كافی است كمی به گذشته برگرديم و 
به ياد بياوريم كه نام مارک ويلموتس، 

در فهرست مربيان پيشنهادی وزارت 
به فدراسيون فوتبال بوده است. بر اساس 
قوانين سختگيرانه فيفا، وزارت به هيچ 
عنوان نبايد در فعاليت های فدراسيون 
دخالت داشته باشــد اما همه می دانيم 
كه وقتی اين نهاد به عنــوان يك نهاد 
باالدســتی نامه ای را تحت برچســب 
»توصيه« به فدراسيون ارسال می كند، 
بخش مهمی از كار عمال انجام شده است. 

در اينکه مهدی تــاج و رفقا در مديريت 
فدراسيون، افتضاح بوده اند شکی نيست. 
در اينکه آنها نتوانســته اند يك قرارداد 
حرفه ای ببندند هم ترديدی وجود ندارد 
اما تنها آنها نيستند كه بايد در اين زمينه 
پاسخ بدهند. تنها آنها نيستند كه در اين 
زمينه مقصر به شمار می روند. فراموش 
نکنيد كه اين قرارداد قبــل از امضای 
نهايی، به دفتر وزارت ورزش رســيده و 

شخص وزير آن را به دقت مطالعه كرده 
است. در باب اهميت سلطانی فر در نحوه 
امضای اين قرارداد، همين بس كه او حتی 
يك بند هم به اين قــرارداد اضافه كرده 
و همان بند معروف »ســه ماه دستمزد 
در صورت فسخ« به تعبير تاج، شاه بيت 
قرارداد از ســوی وزير بوده است. پس 
جناب سلطانی فر امروز نمی تواند اظهار 
بی اطالعی كند و خودش را از اين ماجرا 

كنار بکشد. چراكه او هم قرارداد را خوانده 
و هم در جريان جزئيات بوده اســت. در 
مورد استراماچونی و جريمه سنگين ۴5 
ميليارد تومانی نيز، پای وزارت ورزش 
وسط است. اين سلطانی فر بود كه يك 
مشت مدير بی تناسب را برای استقالل 
انتخاب كرد. اين سلطانی فر بود كه يك 
هتــل دار را در بين مجموعــه مديران 
استقالل قرار داد و شرايطی را فراهم كرد 
كه باشــگاه هر روز بحران بزرگ تری را 

پشت سر بگذارد.
ضــرری كــه در پرونده هــای 
اســتراماچونی و ويلموتس به فوتبال 
ايران وارد شد، آنقدر سنگين است كه 
شــمردن صفرهايش به راحتی ممکن 
نخواهد بود. اين ضرر آنقدر بزرگ است 
كه فوتبال ايران تا سال ها درگير عواقب 
آن خواهد بود. اين پول ها می توانستند 
برای توسعه و پيشرفت فوتبال ايران به 
كار گرفته شوند. می شــد از اين رقم ها 
حتی برای ميزبانی جام ملت های آسيا 
و گرفتن ميزبانی رقابت های مهم ديگر 
اســتفاده كرد اما حاال ميلياردها تومان 
پول، بايد به حساب دو مربی برود كه تنها 
دوران كوتاهی را در فوتبال ايران سپری 
كرده اند. مارک ويلموتس فقط در چهار 
ديدار تداركاتی سرمربی تيم ملی بوده 
و در هميــن بازی ها هم ايــران را عمال 
از جام جهانی دور كرده اســت. آندره آ 
اســتراماچونی نيز حتی يك نيم فصل 
در استقالل دوام نياورده و با وجود چند 
نتيجه خوب، در نهايت باشگاه را به يك 
بن بست بزرگ مالی كشانده است. در هر 
دو مورد، وزارت ورزش هم بايد در ميان 
نهادهای پاســخگو قرار بگيرد. چراكه 
نقش اين نهاد در امضای اين قراردادها 
كامال انکارنشدنی به نظر می رسد. وزارت 
هم در ماجرای قرارداد ويلموتس نظارت 
داشته و هم به عنوان رئيس مجمع باشگاه 
استقالل، قرارداد استراماچونی را به دقت 
مورد بررســی قرار داده است. عجيب 
اســت كه آنها حتی متوجه مهم ترين 
و كليدی تريــن نکات ايــن قراردادها 
هم نشده اند و به ســادگی فوتبال را در 

 مســير يك پرتگاه بلند قــرار داده اند.
كار در همين مرحله هم تمام نخواهد شد. 
به زودی برای كامل شدن اين سه گانه 
تاريخی، پرونده گابريل كالدرون هم از راه 
می رسد و فاجعه فوتبال ايران را به بهترين 
شکل ممکن تکميل می كند. در واقع ما 
در شروع فصل گذشته سه مربی خارجی 
در فوتبال مان داشته ايم كه حاال ديگر 
نيستند اما به اندازه كل دستمزدشان از 
ما طلبکار خواهند بود. شاهکار كالدرون 
هم حاصل يکی ديگر از مديران انتخابی 

برای پرسپوليس بود. 
مديری كه حتی هزينه كت و شلوار 
شخصی اش را هم از باشگاه می گرفت 
اما در عين حــال مورد تاييــد وزارت 
ورزش قرار داشت. شــايد برای اولين 
بار در تاريخ فوتبال ايران، سرمربی تيم 
قهرمــان نيم فصل به ســادگی بركنار 
شــد و ميلياردهــا تومان هــم برای 
رضايتنامه سرمربی ايرانی جانشين او، 
در فهرست بدهکاری های باشگاه قرار 
گرفت. پرسپوليس حاال در فينال آسيا 
حضور دارد و طبعا پاداش خوبی به اين 
خاطر دريافت خواهد كرد؛ اما آنها اصال 
نمی توانند روی اين پاداش برای ساخت 
آينده باشگاه حساب كنند، چراكه همه 
چيز بايــد صرف پرداخــت بدهی ها و 
رسيدن به »گذشته« باشگاه شود. اين 
حاصل عملکرد شاهکار وزارت ورزش در 

فوتبال ايران بوده است.

مروری بر نقش انکارنشدنی سلطانی فر در چند رسوایی بزرگ

اثر انگشت!

اتفاق روز

چهره به چهره

فاصله افشای گرندز قرارداد ویلموتس و صدور رای نهایی پرونده آندره آ استراماچونی فقط به اندازه چند روز بود. 
در این دو پرونده که با ضررهای مالی هنگفتی به فوتبال ایران روبه رو شده اند، یک نقطه اشتراک بزرگ وجود دارد. هر 

دو قرارداد، هر دو قطع همکاری و هر دو جریمه بزرگ، در دورانی اتفاق افتاده اند که سلطانی فر وزیر ورزش بوده است. اگر 
وزارت روی تک تک فعالیت های فوتبال باشگاهی و ملی نظارت نداشت، نمی شد این اتفاق را به سلطانی فر ربط داد؛ اما به 

نظر می رسد شخص وزیر، متهم ردیف اول این پرونده ها باشد.

يکی از خاطره انگيزترين مهره های بارسلونا در 
دوران پپ گوارديوال، تصميم به آويختن استوک ها 
برای وداع با فوتبال گرفته است. خاوير ماسکرانو 
سال های فوق العاده ای را در لباس بلوگرانا سپری 
كرد و هميشه در بين هواداران اين باشگاه نيز به 
خاطر جنگندگی و تالش بيش از حدش در زمين، 
از محبوبيت زيادی برخوردار بود. هيچ كس انتظار 
نداشــت پپ به جای خريد سوپراستارها برای 
تيمش، به ســراغ بازيکنی مثل ماسچه برود اما 
مرد اسپانيايی اصرار زيادی داشت تا به هر قيمتی 
اين بازيکن را به خدمت بگيــرد. دوران فوتبال 
خاوير به عنوان يك هافبك دفاعی در باشــگاه 
ريورپالته در سال ۲۰۰۳ كليد خورده بود. او پس 
از مدتی به برزيل رفت تا يك فصل نيز برای باشگاه 

كورينتيانس توپ بزند. اين ســتاره سرانجام به 
ليگ برتر ملحق شد و پيراهن باشگاه وستهم را بر 
تن كرد اما پروسه جدايی اش از اين باشگاه، به يك 
دعوای حقوقی بزرگ بين ايجنت ها و باشگاه های 
مختلف ختم شد. دعوايی كه تا مدت های مديد 
ادامه داشت. با اين حال، خاوير باالخره از وستهم 
جدا شد و برای ســه فصل در تركيب ليورپول به 
ميدان رفت. انتقال اين ستاره به بارسا اما كليد يك 
موفقيت بزرگ برای خودش محسوب می شد. پپ 
از همان ابتدا هم مثل يك هافبك دفاعی به ماسك 
نگاه نمی كرد. او معتقد بود كه اين بازيکن می تواند 
به عنوان دفاع ميانی، درخشــش فوق العاده ای 
داشته باشد و اين اتفاق هم در نهايت رخ داد. خاوير 
در لباس بارسا و در يك پست غيرتخصصی، پنج 

بار فاتح الليگا شد و دو بار هم ليگ قهرمانان اروپا 
را فتح كرد. در طول هشت سال بازی برای بارسا، 
او به تدريج به يکی از مهم ترين مهره های اين تيم 
تبديل شد. يکی از بهترين و فراموش نشدنی ترين 
لحظه هــای »رييس كوچك« در بارســا، تکل 
فراموش نشدنی او روبه روی يونايتد در فينال سال 
۲۰۱۱ ليگ قهرمانان بود. تکلی كه اگر به موقع زده 
نمی شد، احتمال از دست رفتن قهرمانی بارسا هم 
وجود داشــت. پس از ترک بارسا، ال جفسيتو به 
ليگ چين رفت و مدتی در فوتبال آسيا توپ زد. او 
در نهايت به فوتبال آرژانتين برگشت تا به دوست 
قديمی اش خوان سباستين ورون كه حاال رييس 
باشگاه شده بود ملحق شود. با اين حال پس از چند 
ماه بازی در زادگاه، ماسکرانو تصميم گرفت فوتبال 
را برای هميشه ترک كند. او اعتقاد دارد كه پس از 
دوران كرونا، احساسش به فوتبال ديگر مثل سابق 
نشده و ديگر دوســت ندارد به اندازه گذشته در 
زمين فوتبال ديده شود. خاوير در دوران فوتبالش 

يکی از صميمی ترين دوســتان لئو مسی هم به 
شمار می رفت. او به لحاظ تکنيکی، فوتباليست 
درجه يکی نبود اما هميشه به خاطر سختکوشی 
زياد و بازی كردن با همه وجود، مورد ســتايش 
قرار می گرفت. ال جفســيتو يکی از ستاره های 
آرژانتينی بود كه طعم حضور در فينال جام جهانی 

را هم چشيدند اما در نهايت موفق به بردن اين جام 
نشدند. بدون شك در اين نسل، ماسچه يکی از 
بهترين فوتباليست ها به شمار می رفت. بازيکنی 
كه هميشــه با حداكثر تالش برای تيمش توپ 
می زد و هر بار در بهتريــن لحظه ها، تيم را با يك 

تکل به موقع نجات می داد.

آریا طاری

رابطه فــرزاد حاتمــی و ليگ برتــر ايــران، هنوز هم 
قطع نشــدنی به نظر می رســد. فرزاد ليگ برتر بيســتم را 
در تركيب پيکان آغــاز می كند و زير نظر مهــدی تارتار به 
ميدان می رود. بعضی از فوتباليســت ها، تنها برای بازی در 
يك باشگاه متولد شده اند و به هيچ قيمتی تيم شان را ترک 
نمی كنند اما فرزاد در دسته فوتباليست هايی قرار دارد كه 
بخش مهمی از عمرشان را در جاده می گذرانند و هميشه در 
حال پيوستن به يك تيم جديد هستند. فوتبال ايران در كنار 
فرزاد، ماركوپولوهای ديگری هم دارد. مردانی كه هميشــه 

در سفر هستند.
فرزاد حاتمی

بازی برای ۱5 باشگاه مختلف در فوتبال ايران، يك ركورد 
خيره كننده برای فرزاد حاتمی به شــمار می رود. تقريبا در 
سطح اول فوتبال ايران ديگر تيمی نمانده كه فرزاد حداقل 
يك بار آن را تست نکرده باشد. او شيفته عوض كردن مداوم 
تيم است و همچنان هم به مساله ای مثل بازنشستگی فکر 
نمی كند. در فوتبال ايران كم تر بازيکنی وجود دارد كه برای 

همه تيم های مدعی يعنی اســتقالل، پرسپوليس، سپاهان 
و تراكتور توپ زده باشد. حاتمی حاال در ۳5 سالگی اميدوار 
اســت يك فصل خوب را در تيم مهدی تارتار سپری كند. او 
اين روزها در ديدارهای تداركاتی برای پيکان به ميدان رفته 
و بعيد نيست در همين هفته دوم، اولين بازی اش را برای اين 

باشگاه انجام بدهد.
محمدرضا خلعتبری

ســتاره ای كه فوتبالش را از اســتان محــل تولد و تيم 
شموشك آغاز كرده بود، اصال تمايلی به ماندن در يك نقطه 
نداشــت. در دوران فوتبال خلعتبــری، لحظه هايی وجود 
داشت كه تصور می شد او ديگر تا پايان دوران فوتبالش دست 
به تغيير تيم نمی زند اما اين اتفــاق دوباره رخ داد و او باز هم 
تيمش را عوض كرد. خلعت در ليگ برتر ايران برای سال ها 
توپ زده، در امارات شاگرد مارادونا بوده و در قطر هم توپ زده 
است. در حقيقت خلعت در سه كشور مختلف فوتبال بازی 
كرده و تا امروز ۱۴ بار تيم عوض كرده تا برای ۱۱ باشــگاه 
مختلف بازی كند. او كه فصل گذشته به شهرخودرو ملحق 
شده بود، اين فصل برای سومين بار ســپاهانی شده است. 
او در پيوستن به ســپاهان هت تريك كرده اما بعيد به نظر 
می رســد كه نقطه پايانی فوتبالش همين جا باشد. خلعتی 
كه می شناســيم احتماال تا قبل از بازنشســتگی، چند بار 
ديگر تيمش را عوض خواهد كرد و چند تغيير مهم در دوران 

فوتبالش به وجود خواهد آورد.

سیدمهدی سیدصالحی
سيدمهدی سيدصالحی ديگر فوتبال بازی نمی كند اما تا 
زمانی كه او در ليگ برتر حضور داشت، همه تيم ها حداقل يك 
بار سابقه امضای قرارداد با اين بازيکن را در كارنامه داشتند. 
سيدمهدی در سپاهان به يك ستاره مهم تبديل شد اما برای 
تيم هايی مثل تراكتور، استقالل و پرسپوليس هم به ميدان 
رفت. او آنقدر تيم عوض كرده بود كه حتی حضور همزمانش 
در دو رقيب سنتی، آنقدر سروصدا به همراه نداشت. بهترين 
سال های دوران فوتبال سيدصالحی، در سپاهان رقم خورد. 
او در اولين مقطع، هفت سال در اين باشگاه دوام آورد و پس 
از آن، مشغول عوض كردن مداوم تيم هايش شد. او در دوران 

فوتبالش برای ۱۰ تيم مختلف باشگاهی توپ زده است.
محمد قاضی

پيوستن محمد قاضی به يك تيم جديد، يکی از خبرهای 
ثابت نقل و انتقاالتــی فوتبال ايران اســت. او بدون ترديد 
هر ســال تيم عوض می كند و حتی گاهی تصميم به عوض 
كردن دو تيم در يك فصل می گيــرد. قاضی در لباس فوالد 
به يك چهره آشنا برای فوتبال ايران تبديل شد و در باشگاه 
ذوب آهن توانســت نامی برای خودش دست و پا كند. حتی 
كارلوس كی روش در اولين روزهــای حضور روی نيمکت 
تيم ملی، او را به عنــوان فوروارد موردعالقــه اش به زمين 
می فرســتاد اما به مرور زمان، دوران افت ايــن بازيکن هم 
شروع شد. او در پرسپوليس نتوانســت خودی نشان بدهد 

و در استقالل هم درخشــان نبود. قاضی اين فصل به نفت 
مسجدسليمان ملحق شــده و اين چهاردهمين باشگاه اين 

مهاجم در فوتبال ايران خواهد بود.
احمد آل نعمه

اگرچه در جام جهانی برزيل حتــی يك دقيقه هم بازی 
نکرد اما حضورش در فهرست كی روش، احمد را در جايگاه 
يکی از گرانقيمت ترين مدافعان وقت فوتبال ايران قرار داد. 
او بارها و بارها تيم عوض كرد و در مجموع برای ۱۰ باشــگاه 
مختلف به زمين مسابقه رفت. احمد بهترين سال های دوران 
بازی اش را در نفت تهران سپری كرد و در همان مقطع بود كه 
توانست رضايت كی روش برای دعوت به تيم ملی را به دست 
بياورد. اين مدافع جنوبی به جــز عملکرد خوب دفاعی، در 

شوت های راه دور هم فوق العاده نشان می داد.
امین منوچهری

امين يك استقاللی تمام عيار بود و توانست به لباس آبی 
هم برسد اما در مجموع روند پيشــرفت او آن طور كه انتظار 
می رفت طی نشــد. منوچهری تا امــروز در مجموع برای 
۱۰ باشــگاه مختلف بازی كرده و اگر تصور می كنيد كه اين 
عدد همين جا متوقف خواهد شــد، هنوز او را نشناخته ايد. 
منوچهری احتماال به زودی به تيمــی از ليگ های پايين تر 
ملحق خواهد شــد. او اين فصل ديگر پيشــنهادی از ليگ 
برتر نداشــته و مورد توجه تيم های سطح اول فوتبال ايران 

نبوده است.

به بهانه خداحافظی خاویر ماسکرانو از فوتبال

بدرود رئيس كوچك! 

نگاهی به سرنوشت مارکوپولوهای فوتبال ایران

هميشه در سفر!

بر اساس قوانین سختگیرانه 
فیفا، وزارت به هیچ عنوان 

نباید در فعالیت های 
فدراسیون دخالت داشته 
باشد، اما همه می دانیم که 

وقتی این نهاد به عنوان یک 
نهاد باالدستی نامه ای را 

تحت برچسب »توصیه« به 
فدراسیون ارسال می کند، 

بخش مهمی از کار عمال 
انجام شده است
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