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 روز سرنوشت ساز جودو 
در لوزان

امروز، روز بســيار مهمي براي جــودو و ورزش 
كشور است. روزي كه دادگاه بين المللي حكميت 
در ورزش تشكيل مي شود تا به شكايت فدراسيون 
جودوي ايران از فدراسيون جهاني بابت تعليقي كه 
گريبانش را گرفت، رسيدگي كند. درست يك سال 
پيش در چنين روزهايي بود كه فدراسيون جهاني 
به رياست ويزر فدراســيون ايران را به دليل روبه رو 
نشدن با نمايندگان رژيم اشغالگر تعليق كرد. اتفاقي 
كه به دنبال ماجراهاي قهرماني جهان ژاپن و رفتن 
سعيد ماليي به آلمان رخ داد. ماليي بعد از شكست 
در نيمه نهايي اين رقابت ها برابر حريف بلژيكي عنوان 
كرد كه تحت فشار اين مبارزه را واگذار كرده تا از ديدار 
او با جودوكار رژيم صهيونيستي جلوگيري شود. او 
بعد از اين رقابت ها تحت حمايت فدراسيون جهاني 
راهي آلمان شد و برخالف آنچه كه گفته بود دنبال 
تغيير تابعيت نيست و قصد دارد زير پرچم كميته 
بين المللي المپيك در المپيك شــركت كند، بعد 
از مدتي درخواست پناهندگي اش در آلمان اعالم 
شد. با اينكه آلمان هم اين درخواست او را پذيرفت، 
درنهايت ماليي به تابعيت مغولستان درآمد تا در 
المپيك زير پرچم اين كشور به ميدان برود. موضوع 
مهم درباره اين ماجرا تالش چند ماهه ماليي براي 
اين كار بود كه با همكاري فدراسيون جهاني موفق به 
انجامش شد. اين موضوع با انتشار چت هاي ماليي با 
مسئوالن فدراسيون جهاني محرز شد. در هر حال 
امروز دادگاه CAS در حالي تشكيل مي شود كه 
يك طرف اين جلسه 6 نماينده ايران يعني محمدرضا 
داورزنی معاون وقت وزير ورزش در زمان برگزاری 
رقابت های جهانی ژاپن، نصرا... ســجادی نماينده 
كميته ملی المپيك و مجيد زارعيان سرمربی تيم 
ملی در رقابت هــای جهانی ژاپن بــه همراه آرش 
ميراسماعيلی رييس فدراســيون جودو و وكيل و 
دستيار وكيل حضور دارند و در طرف مقابل 6 شاهد 
شامل سعيد ماليی و وحيد سرلك ملی پوشان سابق 
جودوی ايران، محمد منصوری سرمربی سابق تيم 
ملی، محافظ رييس فدراســيون جهانی، مسئول 
برگزاری رقابت های جهانی ژاپن و يك شخص ديگر 
در دادگاه حاضر خواهند بود. همچنين ويز و دبيركل 
فدراســيون جهاني هم در دادگاه حضور دارند كه 
البته آنها به همراه ميراســماعيلي اجازه صحبت 
نخواهند داشت. حال بايد ديد اين دادگاه چه رايي 
براي جودوي ايران صادر مي كند. آيا تعليق برداشته 

مي شود يا جودو در محروميت خواهد ماند. 
    

جنگ ستاره ها در هفته دوم
هفتــه دوم رقابت های ليگ برتــر واليبال 
باشگاه های كشور امروز )چهارشنبه( با برگزاری 
هفت ديدار در شــهرهای مختلــف پيگيری 
خواهد شــد. در اين هفته از رقابت ها هورسان 
رامسر و شهروند اراك مقابل هم قرار مي گيرند، 
آذرباتري اروميه تازه وارد حريف شــهرداري 
ورامين مدعي اســت، خاتم اردكان با سايپاي 
تهران بازي مي كند، شــهداب يزد با شهرداری 
اروميه ديدار مي كند، راهياب ملل كردســتان 
به مصاف ســپاهان مي رود،  پيــكان تهران و 
شهرداری گنبد حريف هم هســتند و لبنيات 
هراز آمل و فوالد ايرانيان سيرجان ديگر رقباي 
اين هفته هستند. با نگاهي به رقبا، مي توان اين 

هفته را هفته نبرد ستاره ها دانست. 
    

حقوق نصفه سهميه دوچرخه
كميته ملی المپيك حقوق 6 ماه دوم ورزشكارانی 
كه سهميه المپيك توكيو را گرفته اند به همراه كادر 
فنی پرداخت كرد. دوچرخه ســواری يك سهميه 
دارد كه البته اين سهميه به نام كشور است نه فرد. 
از ايــن رو وزارت ورزش در پرداخــت حقوق 6 ماه 
نخســت المپيكی ها دوچرخه ســواری را لحاظ 
نكرد. فدراسيون نيز در نامه به كميته ملی المپيك 
خواستار اين شد كه در پرداختی حقوق 6 ماه دوم  
سهم دوچرخه سواری هم پرداخت شود تا آن را بين 
ركاب زنانی كه گزينه اعزام به المپيك هستند تقسيم 
كند. كميته ملی المپيك هم اقدام به پرداخت حقوق 
كرده البته از آنجا كه ورزشكار اعزامی هنوز مشخص 
نيست، نصف يك ورزشكار كه سهميه گرفته، حقوق 
پرداخت كرد. ۱۵ ميليون تومان به برای ورزشكار و 
۱۵ ميليون تومان برای مربی پرداخت شده كه در 
اختيار رييس فدراسيون قرار می گيرد تا نسبت به 

توزيع آن اقدام كند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

حاال ديگر خوب فهميده ايم كه چرا 
اسم محمدحسن انصاری فرد را »مدير 
مردمی« گذاشــته اند. ظاهرا در دوران 
حضور او در پرسپوليس، حتی پول كت 
و شلوار آقای مدير را هم »مردم« تقبل 
كرده اند. او كه در چند ماه حضور در راس 
مديران باشگاه عمال هيچ تصميم خوبی 
برای قرمزها نگرفــت، در كنار دريافت 
حقوق سنگين، هزينه های شخصی اش 
را هم روی دوش باشگاه گذاشته بود. اين 

سند به تازگی در مورد انصاری فرد منتشر 
شده اما كســی كه حتی هزينه خريد 
لباس  خودش را هــم تامين نمی كند، 
حتما باشــگاه را در معرض هزينه های 
شــخصی ديگری نيز قرار داده است. 
كامال واضح به نظر می رســد كه اين نه 
يك ماجرای عجيــب و منحصر به فرد 
در فوتبال ايران، بلكه روايت كننده نوع 
رفتار مديران فوتبالی در اين كشور است. 
قبل از انصاری فرد هــم مديران زيادی 
داشته ايم كه حتی با استفاده از اعتبار 
باشگاه، به حســاب شخصی خودشان 

وام های نجومــی گرفته اند يــا برای 
خودشان، بهترين واحدهای مسكونی 
در تهران را تصاحب كرده اند. مديرانی 
كه هميشه در سفرهای خارجی همراه 
تيم هستند و اتفاقا خريدهای ويژه ای 
هم به حساب باشــگاه انجام می دهند 
اما حتی يك بار در جلسه های تمرينی 
و بازی هــای تيم آفتابی نمی شــوند و 
بسياری از بازيكن ها حتی نمی دانند كه 
آنها وجود خارجی دارند. باور كنيد كه 
مرور دوباره اين اتفاق ها، شرم آور خواهد 
بود. معلوم نيست اين مدل مديريتی چه 

زمانی قرار اســت به پايان برسد. معلوم 
نيست باشــگاه های ايرانی چه زمانی 
قرار است از اين كابوس رها شوند و كمی 
نفس بكشند. اين موضوع به ويژه برای دو 
باشگاه استقالل و پرسپوليس، عواقب 
فاجعه باری داشته است. ظاهرا در وزارت 
ورزش عزم عجيبی برای معرفی بدترين 
گزينه های ممكن بــه كادر مديريتی 
دو باشــگاه وجود دارد. اگر اتفاقی كه 
برای اســناد كت و شلوار محمدحسن 
انصاری فرد رقم خورده در يك باشگاه 
اروپايی رخ مي داد، از صدر تا ذيل كادر 

مديريتی آن باشــگاه مورد مواخذه و 
برخورد قانونی قرار می گرفتند اما اينجا 
نه كسی از انصاری فرد سوال می كند و نه 
حتی وزارت ورزش به خاطر اين انتخاب، 

زير سوال می رود.
به نظر می رســد وقتش رســيده 
كه به دنبال »مديــر وارداتی« برای 
فوتبال ايران باشــيم. وقتی در ليگ 
برتر مهاجم خوب كم داريم، به سراغ 
بازيكنان خارجــی می رويم و آنها هر 
ســال آقای گل می شــوند. وقتی كه 
مدير خوب نداريم هم بايد به ســراغ 
مديران خارجی برويم. بدون شك يك 
مدير وارداتی، در جلسه عقد قرارداد با 
خودش »تاجر شكر« نمی برد. بدون 
شك يك مدير وارداتی در جلسه عقد 
قرارداد، يك مســئول حقوقی همراه 
خودش خواهد داشت تا آماتورترين 
قراردادهای ممكن را امضا نكند و همه 
امتيازهای ممكــن را به طرف مقابل 
ندهد. بدون شك يك مدير خارجی، 
هزينه كت و شــلوار و لباسش را روی 
دوش باشــگاه نمی گذارد و با توجه 
بيشــتر به بدهی های نجومی، جلوی 
بســته شــدن پنجره نقل و انتقاالت 
را می گيــرد. يك مديــر خارجی كه 
حداقل فقــط كمی با فوتبال آشــنا 
باشــد، بازيكن خارجی بيمار يا چاق 
نمی خرد و برای باشگاه بدهی بيشتر 
نمی تراشــد. يك مديــر وارداتی اگر 
كمی در حوزه فوتبال تخصص داشته 
باشد، بين سرمربی و سرپرست تيم، 
گزينــه دوم را انتخاب نمی كند و قيد 
سرمربی تيم صدرنشين را به همين 
راحتی نمی زند. مديــران داخلی در 
همه اين سال ها، امتحان شان را پس 
داده اند. آنها انواع و اقســام ضربه ها را 
به اين فوتبال زده اند و معلوم نيســت 
بايد تا كجا تحمل شان كنيم. البته كه 
باشگاهداری در ايران با همه موانعی 
كه وجود دارد، بسيار دشوار است اما 

بدون شــك حتی در چنين شرايطی 
هم می شــود تصميم های به مراتب 
بهتری گرفت و از بــروز بحران های 
بزرگ جلوگيری كرد. مديران ايرانی 
اما ظاهرا بيشتر از باشگاه، به شهرت، 
اعتبار و ثــروت خودشــان اهميت 
می دهند. با كت و شلوارهای شيكی 
كه هزينه خريدشان از حساب باشگاه 

خارج شده است.
پس از مدت ها تحقيق و بررســی، 
خروجی ذهنی مديران تصميم ســاز 
فوتبال ايــران، ممنوع كــردن ورود 
مهره های جديد خارجی بوده اســت. 
تصميمی برای بســتن درهــا به روی 
تفكرات جديد و انديشه های متفاوت. 
در يك تصميم منطقی و درســت اما، 
نه تنها مربيان و بازيكنان خارجی بايد 
اجازه كار در فوتبال ايران داشته باشد، 
بلكه بايد اتكای بيشتری روی خارجی ها 
داشته باشيم و حتی مديريت باشگاه ها 
را نيز به آنها بسپاريم. مديران داخلی، 
نفس فوتبال ايران را گرفته اند. مجموعه 
تصميم های اشتباه آ نها به مرور زمان، 
به تيم ملی و همه باشگاه ها لطمه زده و 
ادامه اين روند، چيزی به جز ضرر برای 

اين فوتبال نخواهد داشت.

آخرین راه نجات فوتبال ایران

مدیر وارداتی! 

اتفاق روز

چهره به چهره

وقتی در خبرها با اسنادی از یک مدیر روبه رو می شویم که حتی پول کت و شلوارش را هم از حساب باشگاه برداشته، 
خیلی خوب می دانیم که این اتفاق محال است به جز »فوتبال ایران« در هیچ نقطه دیگری از دنیا رخ داده باشد. این یک 

واقعیت محض است که ماجراهای این فوتبال در همه جهان بی نظیر هستند. با این خبرهای حیرت انگیز درباره رفتار 
مدیران فوتبالی، به نظر می رسد عالوه بر بازیکن و مربی خارجی، اینجا به مدیر وارداتی هم نیاز داریم. شاید این آخرین و 

تنها راه نجات باقی مانده پیش روی فوتبال ایران باشد.

آریا طاری

تنها چند روز پس از شكســت دادن ويروس 
كرونا و بازگشــت دوباره به زمين فوتبال، نيمار 
با يكــی از جنجالی تريــن ماجراهــای دوران 
ورزشی اش روبه رو شده است. يك جنجال بزرگ 
كه اين روزها فوتبال اروپا را كامال تحت تاثير قرار 
داده و واكنش های متفاوتی را برانگيخته است. به 
نظر می رسد سوپراستار برزيلی پی اس جی، نبرد 
تازه ای را عليه نژادپرستی در دنيای فوتبال آغاز 
كرده اما بعضی  از هواداران فوتبال اعتقاد دارند 
كه او چهره شايسته ای برای قرار گرفتن در يك 
موقعيت الهام بخش برای ديگران نيست. فصل 
جديد ليگ فرانسه برای پی اس جی اصال خوب 
شروع نشده است. آنها ليگ را با دو باخت پياپی 
و البته قرار گرفتن در معــرض يك محروميت 

سنگين كليد زده اند.
 از سال 20۱۱ به بعد، مارسی هرگز نتوانسته 
بود در ليگ فرانســه پاری سن ژرمن را شكست 
بدهد. اين اتفاق باالخره رخ داد و لوكاســيك در 
پاريس، به سود پسران سفيدپوش وياش بوآش 
به پايان رسيد. اين دومين شكست تيم توماس 

توخل در دومين هفته از ليگ برتر فرانســه بود. 
تيمی كه در همه هفته های فصل گذشته فقط سه 
شكست را در كارنامه داشت، حاال در دو هفته اول 
دو بار بازنده بوده و يكی از ضعيف ترين شروع های 
تاريخش در اين ليگ را پشت سر گذاشته است. به 
نظر می رسد آنها دچار »سندرم تاتنهام« شده اند. 
مائوريتسيو پوچتينو و تيمش پس از حضور در 
فينال ليگ قهرمانان و شكست در آن مسابقه، 
به نوعی دچار بی انگيزگی مفرط شده بودند. آنها 
هرگز نتوانستند از كابوس شكست در ديدار نهايی 
آن تورنمنت بيرون بيايند و اواسط فصل بعدی بود 
كه پوچ با تصميم مستقيم دنی لوی، از نيمكت 
اسپرز بركنار شد. حاال شايد اين سناريو در حال 
تكرار شدن برای باشگاه فرانسوی است. اگر اين 
روند ادامه داشته باشد، بعيد نيست كه توخل تنها 
چند ماه پس از حضور در فينال ليگ قهرمانان، از 
كار بركنار شود. پی اس جی فصل شگفت انگيزی 
را پشت سر گذاشت و فاتح همه جام های داخلی 
فوتبال فرانسه شــد. آنها برای اولين بار در تمام 
تاريخ شــان به ديدار نهايی چمپيونزليگ هم 
رســيدند اما فرصت های از دست رفته آن نبرد، 
شانس پيروزی را از اين تيم گرفت. تيمی كه به 
نظر می رسد به لحاظ ذهنی، هنوز در فضای آن 
مسابقه سر می كند و از فكر كردن به آن فينال، 
فاصله نگرفته است. شكست برابر مارسی، تنها 
اتفاق نااميدكننده اين هفته برای تيم پاريسی 

نبود. در آخرين ثانيه های ايــن نبرد، آنها با يك 
درگيری همه جانبه در زمين روبه رو شدند. پنج 
كارت قرمز، تنها شروعی بر جنجال های بعدی 
بين دو تيم بودنــد. جنجال هايی كه خيلی زود 

از زمين فوتبال به زمين اينترنت منتقل شدند.
»تنها حسرتم اين اســت كه محكم تر توی 
صورت آن عوضی نــزدم!«. اين توئيت عجيب 

نيمار بالفاصله پس از پايان بازی با مارسی، 
نشــان از يك تنش وحشتناك بين 

او و مدافع حريــف يعنی گونزالس 
داشــت. نيمار كه پس از برخورد 
با اين بازيكن از زمين اخراج شده 
بود، بالفاصله تلفن همراهش را 
برداشــت و حتی قبل از رفتن به 
خانه، توئيت هايش در مورد اين 

ماجرا را شــروع كرد. سوپراستار 
برزيلی تيم توخل يك اتهام بسيار 
سنگين را عليه گونزالس نيز مطرح 

كرد. او مدعی شــد كه از سوی 
بازيكن حريف بــا توهينی 

نژادپرستانه روبه رو شده 
است. ســاعاتی پس 

از پايان مســابقه، 
آلوارو گونزالس 

ئيتــر  تو ر  د
همه چيز را 

تكذيب كرد و دست روی اين موضوع گذاشت 
كه نيمار و هم تيمی ها به جای پذيرش شكست 
به دنبال موضوعی برای منحــرف كردن اين 
نتيجه هســتند. نيمار هم كه اين روزها ظاهرا 
در توئيتر بســيار فعال شده، پاسخ مستقيمی 
برای گونزالس داشــت و او را بــه دروغگويی 
و نژادپرســتی متهم كرد. حاال 
نوبت هواداران فوتبال 
بــود كه بــه اين 
ماجرا واكنش 
نشان بدهند. 
خيلی ها تصويری 
لــس  ا نز گو ز  ا
منتشــر كردند 
كه قبال در تقابل 
بــا لئو مســی، 
كوتاهی قامت اين 
ستاره را به تمسخر 
گرفته بــود. به نظر 
می رسد اين مدافع 
اصال رابطه خوبی با 
ليو مسی و دوستانش 
ندارد. باشــگاه پی اس جی و 
هم تيمی های نيمار به شــدت 
از او حمايت كردند اما پست 
تمسخرآميز ديميتری پايه 

عليه اين بازيكن، دوباره موجی از تنش ها را بين 
دو باشــگاه به راه انداخت. جالب اينكه باشگاه 
مارسی از تهديد شدن مدافعش به قتل توسط 
گروهی از هواداران افراطی رقيب نيز صحبت 
كرده است. ظاهرا گونزالس در روزهای گذشته 
پيام های تهديدآميز بسيار زيادی گرفته و اين 
روزها تحــت محافظت پليس قــرار دارد. اين 
ماجرا قطعا در اين نقطه به پايان نمی رسد. حاال 
خيلی ها در انتظار تصميم فدراســيون فوتبال 

فرانسه برای برخورد با اين دو بازيكن هستند.
ناصر الخليفی كه تا همين چند هفته قبل 
روی ابرها قدم می زد و سرمست از حضور تيمش 
در فينال اروپا بود، حاال روزهای بســيار بدی 
را پشت ســر می گذارد. او از يك سو با ماجرای 
نيمار روبه رو شده كه می تواند محروميت بسيار 
ســنگينی را برای اين بازيكن به همراه داشته 
باشد و از سوی ديگر، پيغام جدايی كيلين ام باپه 
را دريافت كرده اســت. ظاهرا كيليــن با رئال 
مادريد به توافق رســيده تا در تابستان آينده 
به اين باشگاه ملحق شود. هر دو ستاره كليدی 
پاريس، اين روزها زير ذره بين هستند و اخباری 
كه در مورد آنها به گوش می رسد، اصال خوشايند 
به نظر نمی رسد. بدون ترديد در روزهای آينده، 
خبرهــای بيشــتری از نيمار و مبــارزه اش با 
نژادپرستی و همچنين ام باپه و تالش اش برای 

ترك باشگاه خواهيم شنيد.

با وجود ظاهر جذاب و معقول ليگ قهرمانان آسيا در قطر، 
شيوه برخورد ای.اف.سی با اين تورنمنت هنوز عجيب و تا حدودی 
باورنكردنی به نظر می رسد. برای باور اين فرضيه، كافی است به 
اين موضوع توجه كنيد كه باشگاه الوحده از سفر به قطر برای ليگ 
قهرمانان انصراف داده و رســما اعالم كرده كه در اين تورنمنت 
حاضر نمی شود اما كنفدراسيون فوتبال آسيا با علم به لغو اين 
بازی، برای مربی و كاپيتان استقالل نشست خبری ترتيب داد و 
همه مقدمات برگزاری بازی را نيز پشت سر گذاشت. به هر حال 
همان طور كه انتظار می رفت، الوحده انصرافش را قطعی كرد تا 

پس از لغو نبرد اين تيم با استقالل، اين گروه عمال سه تيمی شود 
و يكی از رقبای آبی ها در مسير صعود از مرحله گروهی كم شود. 
لغو شدن نبرد اين هفته، به معنای سه بر صفر شدن نتيجه بازی 
به سود آبی ها نخواهد بود. بر اساس قوانين ليگ قهرمانان آسيا 
اگر تيمی در ميانه مرحله گروهی از اين تورنمنت انصراف بدهد، 
همه نتايج آن تيم در مرحله گروهی ناديده گرفته می شوند. در 
حقيقت پس از حذف الوحده از معادله های اين گروه، حاال دور 
رفت ديدارهای اين گروه رســما به پايان رسيده اند و هر تيم با 
انجام دو بازی، حاال برای دور برگشت آماده می شود. استقالل 

نيز همين حاال، وارد منطقه صعود شده و شانس بيشتری برای 
رسيدن به دور حذفی خواهد داشت. يكی از نكته های مهمی كه 
باعث می شود انصراف الوحده به سود آبی های پايتخت تمام شود، 
فرصت بيشتری است كه در اختيار اين تيم قرار می گيرد. نفراتی 
مثل شيخ دياباته و علی كريمی، هنوز به اردوی استقالل ملحق 
نشده اند و اين تيم پس از جدايی فرهاد مجيدی، به زمان بيشتری 
برای پشت سر گذاشتن حواشی اخير نياز خواهد داشت. در برنامه 
جديد اين گروه، استقالل تا سی ام شهريور به استراحت می پردازد 
و در نهايت با الشرطه عراق روبه رو می شود. آخرين بازی اين گروه 
نيز دوم مهرماه بين استقالل و االهلی عربستان برگزار خواهد شد.

االهلی عربستان همين حاال با 6 امتياز در صدر جدول اين 
گروه قرار دارد و صعودش را به دور بعدی نيز قطعی كرده است. 
چراكه امكان ندارد اين تيم در پايان ســه بازی باقی مانده از اين 

گروه، در رده ای پايين تر از جايگاه دوم قرار بگيرد. هر دو تيم ديگر 
گروه يعنی استقالل و الشرطه عراق، هنوز يك امتيازی هستند. 
دومين صعودكننده از اين گروه نيز، به احتمال بسيار زياد در جدال 
استقالل و نماينده عراق معرفی خواهد شد. استقاللی ها در صورت 
شكست دادن حريف عراقی، كار صعود را تقريبا تمام می كنند. 
حتی اين احتمال وجود دارد كه استقاللی ها در صورت تساوی 
روبه روی الشرطه و كسب تنها يك امتياز از دو ديدار باقی مانده، 
بتوانند خودشان را به مرحله بعدی برسانند. شايد صدرنشينی 
برای آبی ها ديگر كمی سخت شده باشد اما تيم نامجو مطلق اين 
شــانس را دارد كه خودش را به مرحله حذفی رقابت ها برساند. 
فصل گذشته، وينفرد شــفر و تيمش در آسيا از مرحله گروهی 
عبور نكردند اما اين ماجرا حاال برای آبی های پايتخت راحت تر از 

گذشته در دسترس خواهد بود.

روزهای باورنکردنی فینالیست اروپا

نيمار در آتش! 

نگاهی به احتماالت صعود استقالل پس از لغو مسابقه با الوحده

یک پيروزی تا یک هشتم!

اگر اتفاقی که برای اسناد 
کت و شلوار محمدحسن 
انصاری فرد رقم خورده 

در یک باشگاه اروپایی رخ 
مي داد، از صدر تا ذیل کادر 
مدیریتی آن باشگاه مورد 
مواخذه و برخورد قانونی 

قرار می گرفتند اما اینجا نه 
کسی از انصاری فرد سوال 

می کند و نه حتی وزارت 
ورزش به خاطر این انتخاب، 

زیر سوال می رود
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