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خبر كوتاه
پیشنهادِ جدی؛ نیازمند در ژانویه لژیونر
میشود؟

طبق ادعای “سایت Przegląd
 “ Sportowyپیام نیازمند یکی از اهداف تیم
راکو چستو به شمار میرود ،ولی این وبسایت
در شروع گزارش خود تاکید میکند که جذب
این دروازه بان ملی پوش فوتبال ایران که یکی
از بهترین گلرهای آسیا است ،آسان نخواهد بود.
ددر بخشی از این گزارش که وبسایت اسپورت
دیال به نقل از وبسایت دیگر کشور لهستان
کار کرده ،آمده است «:تیم راکو که پائیر فوق
العاده ای را سپری کرده ،از  14بازی صاحب
 8پیروزی 2 ،شکست و  4تساوی شده و با
یک امتیاز اختالف نسبت به لژیا ورشو که 29
امتیازی است ،با  28امتیاز در رده دوم جدول
رده بندی قرار گرفته است .آنها همچنین یکی
از بهترین خطوط دفاعی لیگ را با  15گل
خورده در اختیار دارند ،اما همچنان به دنبال
این هستند تا یک دروازه بان را برای بهتر شدن
فضای رقابت به ترکیب تیم خود اضافه کنند».
وبسایت لهستانی سپس به شرایط پست
دروازه بان در تیم دارکو چستو اشاره دارد و
نوشته است «:جیکوب زومسکی و برانیسالو
پیندروج نیز البته در ترکیب این تیم حضور دارند
که گلرهای خوبی در رقابت برای کسب عنوان
قهرمانی به شمار می روند .با این حال مسئوالن
باشگاه دارکو به دنبال افزایش رقابت در تیمشان
هستند و پیام نیازمند یکی از بازیکنانی است که
برای این منظور زیر نظر دارند».
در ادامه این گزارش توضیحاتی در مورد
گلر ملی پوش سپاهان و رکورد او در لیگ ایران
ارائه شده و ضمن اینکه او به عنوان بهترین گلر
لیگ برتر ایران معرفی شده ،این گزارش اینطور
ادامه پیدا کرده است «:البته نام این دروازهبان
برای خیلی از اروپایی ها چندان آشنا نیست،
اما او گلری شناخته شده در آسیا است .پیام
نیازمند بهترین دروازهبان لیگ برتر ایران است؛
او همچنین رکورد بیشترین دقایق گل نخوردن
در تایخ فوتبال ایران را با  940دقیقه به نام خود
زده است .در اکتبر نیازمند اولین بازی ملی خود
را در پیروزی  2بر  1مقابل ازبکستان تجربه کرد
و عکسالعملهایش و توانایی او در بازی با پا،
مورد تحسین قرار گرفت و مخاطبان آن مسابقه
را تحت تاثیر قرار داد».
بخش پایانی گزارش با اشاره به اینکه پیام
نیازمند و تیم راکو چستو انتخابهای خاص و
متفاوت خودشان را پیش رو دارند ،به احتمال
نهایی شدن این خرید پرداخته است :آیا این
انتقال سرانجام خواهد گرفت؟ این سوالی است
که هنوز جوابی برای آن نمی توان پیدا کرد.
راکو چستو آنطور که شنیدههای ما میگویند،
همین حاال هم دوست دارد که این دروازه بان
را در اختیار داشته باشد ،اما اینکه آنها بتوانند
خواستههای باشگاه سپاهان را برآورده کنند،
شک برانگیز خواهد بود .قرارداد این بازیکن در
تاریخ  30ژوئن خاتمه پیدا خواهد کرد و بنابراین
این دروازه بان در تابستان به صورت بازیکن آزاد
در دسترس خواهد بود؛ اما سوال این است که آیا
باشگاه راکو چستو و مسئوالنش تا آن زمان برای
این دروزاه بان صبر خواهند کرد یا خیر؟ شاید
هم آنها در مورد انتقال این بازیکن به صورت
قرضی و  6ماهه با باشگاه سپاهان توافق کنند
و این دروازه بان را در ژانویه به خدمت بگیرند؟
این گزارش اینطور خاتمه پیدا کرده است«:
اما چیزی که در حال حاضر مشخص است،
اینکه هم پیام نیازمند و هم باشگاه دارکو چستو
انتخاب های متفاوت خودشان را دارند .به عنوان
مثال پیام نیازمند پیش تر مورد توجه یک تیم
پرتغالی بود ،و در سوی دیگر تیم دارکو چستو
شرایط بازار چک را برای خرید یک دروازهبان
بررسی می کرد».
پیام نیازمند در ابتدای لیگ هجدهم به
سپاهان پیوست و از زمان حضورش به خوبی
توانسته خال بزرگی که در این تیم طی لیگهای
پانزدهم تا هفدهم ایجاد شده بود را از بین ببرد
و در تمامی بازی های رسمی این تیم حاضر
بوده است .نیازمند که در ابتدا با قراردادی 2
ساله به سپاهان پیوسته بود ،در ابتدای لیگ
نوزدهم قرارداد خود را به مدت یک فصل دیگر
تمدید کرد و در تابستان سال  2020قراردادش
با باشگاه سپاهان خاتمه پیدا خواهد کرد.
گفتنی است پیام نیازمند در پایان لیگ
نوزدهم قرار بود به لیگ پرتغال منتقل شود ،ولی
ویروس کرونا و بحرانی که در شرایط اقتصادی
باشگاههای پرتغالی و به طور کلی باشگاه های
فوتبال در سراسر دنیا ایجاد شد ،مانع لژیونر
شدن پیام نیازمند شدند .حاال باید صبر کرد و
دید که آیا باشگاه لهستانی دارکو چستو موفق به
جذب این بازیکن در ژانویه یا در تابستان خواهد
شد یا مسیر لژیونر شدن پیام نیازمند که یکی
از اهداف اصلی او در مسیر حرفهای او به شمار
میرود ،از کشور دیگری گذر خواهد کرد.
بعد از اعتراض به بازی نکردن؛
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صالحیامیری :کرونا شوک بزرگی به ما وارد کرد

اساسنامه فدراسیون فوتبال باید تغییر کند

رییس کمیته ملی المپیک گفت :پیشبینی
این کمیته کسب  ۷۰سهمیه المپیک توسط
ورزشکاران کشورمان بوده است.
سیدرضا صالحی امیری ،رییس کمیته ملی
المپیک که میهمان برنامه ورزش و مردم بود ،در
ابتدای صحبتهایش اظهار داشت :سالگرد شهادت
حاج قاسم سلیمانی است؛ امیدوارم جوانان رهرو
حقیقی او باشند .همچنین والدت حضرت مسیح
را به مسیحیان و ارامنه کشورمان تبریک میگویم.
وی ادامه داد :از دو سال قبل یک تیم بسیار
قدرتمند فنی در کمیته المپیک و وزارت ورزش در
قالب دو ستاد عملیاتی و عالی کار را شکل دادند تا
این دوره نمایش بهتری نسبت به دورههای قبلی
داشته باشیم .همه فدراسیونها در اردو بودند و به
دنبال کسب سهمیه.
رییس کمیته ملی المپیک گفت :پیشبینی
این بود که  ۷۰سهمیه کسب شود و ما تا آن زمان
 ۵۲سهمیه گرفتیم .بروز کرونا یک شوک ایجاد
کرد و همه چیز دستخوش تغییر شد .تصمیم
گرفتیم هر فرد تمرینات اختصاصی داشته باشد.
بالفاصله برای اینکه قهرمانان از شرایط آمادگی
خارج نشوند تصمیم گرفتیم قهرمانان به صورت
انفرادی در سالنها تمرین کنند و حقوق یک ساله
را هم پرداخت کردیم و تمام تعهدات عملی شد.
صالحیامیری با بیان اینکه «سعی کردیم
حقوق یک ساله را در شش ماهه اول امسال
پرداخت کنیم ،».درباره حقوق پرداختی به
ورزشکاران گفت :یک گروه  ۱۰نفره قهرمانان
هستیم که به کمیته بینالمللی معرفی کردهایم
و بورسیه شدهاند و ارزی پول میگیرند .سایرین
هم حقوق پنج میلیونی میگیرند و به مربیان نیز
حقوق  ۲.۵میلیونی پرداخته میشود .تنها دغدغه
ما آمادگی ملیپوشان است و اینکه آنها مدت
زمان زیادی از اردو دور بودند.
رییس کمیته ملی المپیک ادامه داد :در این
میان چندین مصدوم داشتیم که خوشبختانه
شرایط یزدانی ،مرادی و عباسعلی خوب است .آن
چیزی که برای ما اهمیت دارد ،این است که شرایط
آمادگی را در همین وضعیت باال ببریم.
صالحیامیری درباره شیوع کرونا عنوان
کرد :این وضعیت مربوط به ایران نیست و ۲۰۶
کشور درگیر کرونا هستند .نکته مهم این است
که با یک برنامهریزی جدید اردوها آغاز شود.
خوشبختانه چند اردو هم آغاز شدهاند .من این
هفته به اردوی کشتی رفتم و  ۹۰نفر در اردو
بودند .وقتی ما از رعایت پروتکل حرف میزنیم،
در واقع یک دستورالعمل وجود دارد .االن همه
اردوها در چارچوب پروتکلها برگزار و سختگیرانه
دنبال میشود .ارزیابیام به نقل از نصراهلل سجادی
بهعنوان مسئول فنی کاروان ،مثبت است .در
مجموع دغدغه جدی وجود ندارد و دولت در تأمین
منابع ارزی همکاری کرد .درست است که کمبود

داریم ،ولی ما همه منابع را به رشتهها تخصیص
دادیم .ما سال آینده شش رویداد در پیش داریم
که مهمترین رویداد ،المپیک است؛ بنابراین سال
 ۱۴۰۰انشاهلل برای ملت خوشیمن خواهد بود و
کام ملت شیرین میشود.
وی در واکنش به اولویت قهرمانان المپیکی
برای استفاده از واکسن کرونا گفت :غیر از اینکه
در داخل به این موضوع توجه میشود ،کمیته
ملی المپیک با هماهنگی سازمان بهداشت جهانی
تفاهمنامه امضا میکند و پیشبینی میشود که
قبل از المپیک توکیو ورزشکاران واکسیناسیون
شوند .ستاد عالی کرونا یک ساختار کام ً
ال
کارشناسی و حرفهای است که درگیر این موضوع
است .فدراسیون پزشکی هم در این ارتباط پیگیر
است .ما هم با دولت درباره این موضوع در ارتباط
هستیم .ما اعتقادمان این است که ابتدا طبقاتی
مثل کارگران ،معلمان و کسانی که در معرض
آسیب هستند در اولویت قرار بگیرند و در انتها هم
مسئوالن .ما در موضوع واکسیناسیون باید طوری
عمل کنیم که اعتماد مردم را بازسازی کنیم و واقعاً
بدون هیچ حاشیهای از طبقات پایین واکسن را
شروع کنیم و بعد به طبقات باال برسیم.
رییس کمیته ملی المپیک ادامه داد :ما
همزمان با ستاد عملیاتی المپیک یک ستاد
فرهنگی هم تشکیل دادیم که در این ستاد ۱۰
ارگان حضور دارند .کل مجموعه کشور درگیر این
موضوع هستند که یک نمایش فرهنگی از تمدن
ایران زمین را در توکیو به نمایش بگذاریم .ما یک
ستاد فرهنگی در المپیک  ۲۰۲۰داریم و یک ستاد
قهرمانی .در ستاد فرهنگی هم اعزام گروههای
هنری و چهرههای بنام برای ایرانیهای مقیم ژاپن
را مدنظر داریم و هم با تهیه فیلمهایی با زیرنویس
به دنبال این هستیم تا ایران زیبا در دنیا به نمایش
گذاشته شود .بحث دیگر ما در ستاد فرهنگی
انتخاب لباس است.
صالحیامیری درباره لباس کاروان اعزامی به

المپیک  ۲۰۲۰توکیو گفت :ما سعی کردیم در همه
کارهای جاری از نظام سلیقگی پرهیز کنیم .لباس
کاروان یک نوع نماد و فرهنگی ملی یک کشور است.
گزارشی که  IOCمیدهد ،این است که المپیک در
زمان برگزاری  ۴میلیارد بیننده دارد ،پس لباس معرف
فرهنگ یک کشور است ۲۰۰ .طرح لباس آمد که در
نهایت  ۱۰طرح نهایی شده و طی روزهای آتی نیز ۳
طرح نهایی میشود .این مسیر یک فرآیند طوالنی
را طی کرده و طرحهای زیبایی هم آمد .در مجموع
میتوانیم بگوییم که انتخاب لبسا بر عهده طراحان مد
و لباس ایران است.
وی راجع به شعار کاروان هم گفت :ما دنبال
لفظ فاخر ملی بودیم که شمولیت داشته باشد.
جمعبندی نهایی روی چند مفهوم شد که ستارگان
ایران زمین بود .برخی پرسیدند چرا این نام انتخاب
شده است .ما گفتیم که ستارگان ایران شهدا و
قهرمانان میشود .لغت «ایران» هم برای حضور
ایران است .فلسفه شعار ایجاد وحدت ملی است
و نباید باعث اختالف شود.
رییس کمیته ملی المپیک در مورد بودجه این
کمیته خاطر نشان کرد :باید از دولتمردان و در
رأس آنها دکتر نوبخت تشکر کنم ،چون نسبت
به ورزش بیش از آنچه که انتظار بود ،توجه صورت
گرفت .سازمان برنامه نسبت به تخصیص بودجه
کوتاهی نکرد و همت بلندی انجام داد .در واقع
بودجه ما در سه سال گذشته صد درصد افزایش
یافت و برای سال  ۱۴۰۰نیز  ۲۰۰درصد افزایش
یافته است .هیچ رویدادی تاکنون به خاطر بودجه
لغو نشده است و هر زمان که احساس کمبود
کردیم ،دولت کمک کرد .نباید ناشکر باشیم .ما
شفافسازی میکنیم و بودجه تخصیص یافته
به فدراسیونها را روی سایت کمیته المپیک
میگذاریم .ما با فدراسیونها به صورت انفرادی
برخورد نمیکنیم و در هر فصل همه بودجه را
میدهیم .توزیع بودجه عادالنه ،شفاف و برای کمک
به توسعه ورزش قهرمانی است و در این باره نهایت

همکاری را داریم .ما برای برگزاری هیچ رویدادی
به ویژه اردو اجازه نمیدهیم کسی احساس کمبود
کند.
صالحیامیری درباره نرخ پاداش قهرمانان
المپیک و مشکالت ادوار گذشته پیش نیاید،
گفت :کاری که ما انجام میدهیم ،پاداش در پای
سکوست .برای سال  ۲۰۲۰هنوز قطعی نکردیم.
معموالً پاداش طال پنج هزار دالر ،نقره سه هزار
دالر و برنز دو هزار دالر است .ما ارز را از بانک
مرکزی به نرخ روز میخریم و همان ارز را به
ورزشکاران میدهیم .آن چیزی که االن مهم است
این است که ما بتوانیم کاروان قدرتمندی داشته
باشیم و نتایج خوبی بگیریم تا کام ملت را در سال
 ۱۴۰۰شیرین کنیم.
صالحیامیری درباره راهاندازی موزه ورزش گفت:
موزه تجلی هویت است .نسلهای جدید با امثال تختی
و بزرگان ورزش آشنایی ندارند .ما در موزه اقدامات
صورت گرفته را به نمایش گذاشتیم در سه طبقه
بتوانیم به همه نشان بدهیم .ما نظام امانت را راه
انداختهایم .حدود  ۹۰درصد مدالها اهدا میشود و
 ۱۰درصد هم به امانت میگیریم .نکته مهم این است
که موزه ورزش متعلق به ملت است .جمعبندی شده
است که یک موزه جدید در مجموعه انقالب ساخته
شود .ما ماهیانه  ۵تندیس را رونمایی میکنیم و در
حال حاضر نیز  ۴۶تندیس آماده رونمایی است .تقاضا
میکنم با رعایت پروتکلها ،دانشجویان و دانشآموزان
از موزه بازدید کنند.
وی درباره دیپلماسی ورزشی گفت :این
تحلیل غلط جا افتاده که دیپلماسی ،کسب کرسی
است .دیپلماسی مجموعهای از کارها برای ایجاد
فرصت و رفع تهدید است .در ورزش ،دیپلماسی
فراتر از کرسی است .دیپلماسی ،مجموعهای از
تعامالت است .در سفر اخیر به عمان ،با آنها برای
یک تعامل  ۱۰ساله به توافق رسیدیم .سپس با قطر
به عنوان یکی از کانونهای ورزش در خلیج فارس،
صحبت کردیم.
رییس کمیته ملی المپیک درباره میزبانی
مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا عنوان کرد :اگر
ورزش قهرمانی به دنبال جهش باشد ،باید میزبانی
بگیریم و این یک ضرورت است ،اما میزبانی با تقاضا
و شعار رخ نمیدهد ،بلکه یک چهارچوبهایی دارد.
اولین نکته داشتن یک اراده ملی است .قطر برای
بازیهای آسیایی  ۲۰۳۰تعهد کرد که  ۱.۵میلیارد
دالر هزینه کند و این رقم برای  ۲۰۳۴عربستان
مبلغ  ۱.۲میلیارد دالر است .در حالی که بودجه
ورزش ایران در یک سال کمتر از  ۱۰۰میلیون دالر
است .میزبانی یک رویداد نیاز به حمایت ملی دارد.
وی ادامه داد :نکته دوم داشتن زیرساخت
است که شامل زیرساخت هوایی ،زمینی و سایر
مسائل میشود .ما تفاهم کردیم که برخی تیمها
برای جام جهانی در کیش اردو بزنند ،اما واقعیت
این است که امکانات الزم وجود ندارد.

بیخانمانهای مدعی
فدراسیون فوتبال پس از آنکه در آستانه ورشکستگی قرار گرفت،
حاال در آستانه بیخانمانی قرار گرفته و احتماال اگر با همین فرمان
جلو برود ،بهزودی و در آیندهای نزدیک ساختمانی هم نخواهد داشت
که نشستها و برنامهریزیهای بحثبرانگیزش را در آن برگزار کند.
ماجرای تازه مربوط به شکایت شستا از فدراسیون فوتبال ایران است
که حاال کار به مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال در خیابان شیخ
بهایی کشیده شده است! ماجرا آشناست و دوباره پای مهدی تاج،
رئیس سابق فدراسیون فوتبال را به میان میکشد .او زمانی که روی
صندلی ریاست نشسته بود و هنوز استعفا نداده بود ،در پرداخت
هزینه قسط دومیلیونیورویی دستمزد مارک ویلموتس عاجز ماند و
دستش را بهسوی دولت دراز کرد تا از آنها در این زمینه کمک بگیرد.
یکی ،دو مسئول دولتی با همکاری یکی از شرکتهای زیرمجموعه
شستا برای فدراسیون فوتبال دومیلیون یورو جمعوجور کردند ،آن
پول به حساب مارک ویلموتس در ترکیه واریز شد تا «مر ِد نجیب
مهدی تاج(!)» دست از قهرکردن بردارد و دوباره هدایت تیم ملی
ایران را به دست بگیرد.
مسئوالن شستا اما اسفند  1398چکی به مبلغ دومیلیون
یورو از مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران گرفتند تا این چک در
فروردین  1399پاس شود و همهچیز به خوبی و خوشی تمام شود؛
اما فدراسیوننشینها به دنبال فرار از پرداخت چنین هزینهای
بودند ،چون آهی در بساط نداشتند که بخواهند ریالی به شستا پس
بدهند .ابتدا آنها بازی را بهگونهای پیش بردند که شستا این رقم
را بهعنوان هزینه اسپانسری به فدراسیون فوتبال داده و قرار است
اسپانسر تیم ملی شود ،این موضوع با واکنش منفی شستا روبهرو
شد و آنها گفتند چنین خبری نبوده است .فدراسیون احتماال به این
هوا که دوباره دولت در این ماجرا کمکحالش میشود ،چک شستا
را بیخیال شد تا اینکه دو روز پیش ،خانمی که خودش را نماینده
این شرکت میدانست با حضور در محل ساختمان فدراسیون فوتبال
و چسباندن اطالعیهای روی دیوار ،خبر داد که ساختمان فدراسیون
به مزایده گذاشته شده است! دلیل بهمزایدهگذاشتن هم که همان
پرداختنشدن دومیلیون یورو از سوی فدراسیون فوتبال ایران است.
در این بین چندین فعلوانفعال هم رخ داده که همهچیز را
پیچیدهتر کرده است .مسئوالن حقوقی فدراسیون فوتبال میگویند
ما بدهی را به ریال تبدیل کرده و  16میلیارد تومان پرداخت

«میلیچ» در اختیار باشگاه استقالل
قرار گرفت

پس از واکنش «هرویه میلیچ» در اعتراض
به عدم استفاده از او در دیدار مقابل گل گهر،
محمود فکری سرمربی استقالل این بازیکن را
در اختیار باشگاه قرار داد.
به گزارش باشگاه استقالل ،پس از
بازی نکردن «هرویه میلیچ» در دیدار برابر
گلگهر ،این بازیکن با انتشار پیامی در
صفحه شخصی خود به این تصمیم واکنش
نشان داد.
این واکنش میلیچ در کنار برخی دیگر از
کارهای انضباطی او موجب شد محمود فکری
امروز به این بازیکن اجازه تمرین نداده و او را در
اختیار باشگاه قرار دهد.
پیش از این محمود فکری بارها از بازیکنان
خواسته بود حتی از کریخوانی در فضای
مجازی برای تیمهای رقیب امتناع کنند و پیام
این بازیکن از روز گذشته حاشیههای زیادی
برای استقالل ایجاد کرد.

ورزش

در روزی که پای مهدی قایدی بعد از  9هفته
به گل باز شد ،سه امتیاز بازی سیرجان ،بهترین اتفاق
برای استقالل بود .قایدی که در این هفتهها با نقدهای
غیرمنصفانهای مواجه شده بود ،در بازیهای گذشته
هم نشانی از مهاجم نزول کرده نداشت اما به لحاظ
روحی و روانی ،الزم بود که فشار گلزنی از دوشش
برداشته شود اما فراتر از آن ،آنچه در دقایق ابتدایی
مایه امیدواری شد ،تغییر رویکرد کادرفنی استقالل
برای شروع بازی بود .آبیها در سیرجان برخالف
دیدارهای گذشته ،بازی را پرفشار آغاز کردند و هدیه
بزرگ علیرضا حقیقی به استقالل کمک کرد تا با
آرامش بیشتر و روحیه مضاعف ،بازی را دنبال کند.
محمود فکری برای مقابله با خط حمله خطرناک
گلگهر ،میلیچ را روی نیمکت ذخیرهها نشاند و محمد
دانشگر را در سمت چپ خط دفاع به کار گرفت تا
میانگین قدی خط دفاعیاش را باالتر ببرد .این ایده
با در نظر گرفتن این نکته که گلگهر موفقترین

کردهایم و فقط مانده  9میلیارد تومان از بدهیمان؛ اما مسئوالن
شستا این مورد را کذب میدانند و میگویند اگر جایی چیزی
پرداخت شده ،باید برایش سندی وجود داشته باشد ،ضمن اینکه
پول بهصورت یورو قرض داده شده و عین دومیلیون یورو باید پس
داده شود .نکته اینکه در این میان ،ساختمان فدراسیون فوتبال
هم قیمتگذاری شده و چیزی نزدیک به 98میلیاردو  500میلیون
تومان برای مزایده گذاشته شده است؛ اما اتفاق تلخ رخداده در این
میان این است که فدراسیون آهی در بساط ندارد و با سختگیریای
که شستا کرده ،احتماال باید ساختمانی که محمد دادکان در دهه
 80برای فدراسیون فوتبال خریده به فروش برود! اگر این اتفاق رخ
دهد ،شاهکار مدیریتیای که مهدی تاج و دوستانش در فدراسیون
فوتبال رقم زدهاند ،کامل میشود ،چون آنها در حین آنکه باید با
ورشکستی مقابله کنند ،باید به دنبال سرپناه تازهای هم باشند! این
دومیلیون یورو که شستا از فدراسیون فوتبال طلب کرده ،بخشی
از دردسرهای تیم مدیریتی فدراسیون است ،چون آنها با رأی فیفا
باید  6.2میلیون یورو هم غرامت به مارک ویلموتس بلژیکی بدهند.
در واقع دردسر فدراسیون فوتبال که حتی از تأمین  9میلیارد
تومان عاجز است ،نه دومیلیون یورو بلکه  8.5میلیون یورو است
که ماحصل مدیریت تیم کنونی فدراسیون فوتبال است .واقعیت
این است که با وجود استعفای مهدی تاج از فدراسیون فوتبال،
صندلی ریاست ،تحت عنوان سرپرست به حیدر بهاروند ،از دوستان
و مدیران مورد اعتماد مهدی تاج رسیده و چرخه مدیریتی در این
نهاد همچنان روی همان پاشنه معیوب میچرخد .عجیب آنکه این
فدراسیون با مسئوالنش همچنان مدعی هستند یکی از بهترین
فدراسیونهای تاریخ ایران بودهاند و تازه در نظر دارند برای انتخابات
فدراسیون فوتبال که قرار است  10اسفند هم برگزار شود ،کاندیدا
شوند تا همچنان با این شیوه مدیریت عجیبوغریبشان فوتبال
ایران را به پیش (به قهقرا صحیحتر است) ببرند!
فدراسیون فوتبال :چک شستا قانونی نیست!

صفیاهلل فغانپور ،رئیس کمیته فدراسیون فوتبال ،میگوید به
کمک وزیر صنعت و وزارت ورزش نیاز داریم؛ چون اقدام شرکت شستا
روی چک قانونی نیست .او درباره اتفاقات رخداده در موضوع مزایده
ساختمان فدراسیون فوتبال گفت :فدراسیون فوتبال پیشازاین درباره
پرداخت دستمزد ویلموتس دو میلیون یورو از شستا قرض گرفت.

علت این موضوع هم این بود که فدراسیون از  AFCمطالباتی دارد
و پیشازاین هم دستمزد کیروش و اینگونه مربیان از طریق فیفا
پرداخت شده و قصد داشت مطالبات این مربی را هم از همین طریق
پرداخت کند؛ اما با توجه به تشدید تحریمها و اینکه توان جابهجایی
پول در بانکها را نداریم AFC ،این موضوع را قبول نکرد که مطالبات
ویلموتس را از حساب ایران در آنجا پرداخت کنیم .او درباره برگهای
که کنار د ِر فدراسیون فوتبال نصب شده و ساختمان را به مزایده
گذاشتهاند ،عنوان کرد :شستا چکی از فدراسیون در اختیار داشت که
به نظر ما این چک قانونی نیست؛ چون فقط خزانهدار فدراسیون آن را
امضا کرده است .ما هم در این زمینه فرجامخواهی کردیم .البته آنها از
طریق مقامات قضائی اقدام کردند و پرونده را به اجرای احکام فرستاده
و کارشناسان هم حدود  70میلیارد تومان روی ساختمان فدراسیون
فوتبال قیمتگذاری کردهاند .در این مدت حدود  16میلیارد تومان
پرداخت کردهایم و فقط  9میلیارد تومان بدهی داریم؛ اما شرکت
شستا روی چک دو میلیونیورویی اقدام کرده و خواستار پرداخت
مطالباتش به یورو است .رئیس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال که
با شبکه خبر صحبت میکرد ،درباره اینکه وقتی شرکت شستا دو
میلیون را به صورت یورو به فدراسیون قرض داده ،فدراسیون هم باید
به یورو این قرض را پرداخت کند ،عنوان کرد :توافقات ما از ابتدا این
بود که این بدهی را به صورت ریالی پرداخت کنیم و آنها به صورت
ریالی  16میلیارد تومان از ما دریافت کردهاند .ما در اینجا به کمک
وزیر صنعت و وزارت ورزش نیاز داریم؛ چون اقدام شرکت شستا روی
چک قانونی نیست.

شروع درخشان ،پایان نگران کننده

تیم لیگ در بازی هوایی است و ارسالهای بلند از
کانالهای کناری ،اساس فوتبال این تیم را تشکیل
میدهد ،منطقی به نظر میرسید .هرچند حضور
دانشگر در سمت چپ باعث شد هیچ حمله مؤثری
از این جناح برای استقالل شکل نگیرد اما در عوض
زوج احمد موسوی و وریا غفوری در سمت راست45 ،
دقیقه فوقالعاده را در نیمه اول سپری کردند .وریا
که در فاز هجومی به درستی از سوی آرش رضاوند و
مهدی قایدی حمایت میشد ،در این نیمه یک پاس
گل داد و یک پنالتی گرفت تا عم ً
ال مؤثرترین مهره
استقاللیها باشد.
اشتباه بزرگ علیرضا حقیقی ،جریان بازی را
دقیقاً به همان جایی سوق داد که برای فکری ایدهآل
بود .گلگهر که غافلگیر شده بود ،برای کم کردن
فاصله با شش هفت نفر به دروازه رشید مظاهری حمله
میکرد و این بهترین موقعیت برای استقالل بود که از
فضای بزرگی که پشت سر دو مدافع کناری گلگهر

(بهنام برزای و میالد زکیپور) به وجود میآمد،
حمالت خطرناکتری را پایهریزی کند .در واقع گل
زیبایی که مهدی قایدی به ثمر رساند و پنالتی هدر
رفته وریا ،از همین وضعیت شکل گرفت .استقالل در
نیمه اول عالوه بر این دو فرصت بزرگ ،چند بار دیگر
هم میتوانست حمالت تأثیرگذاری طراحی کند که
اغلب این حرکات با خطای گلگهریها نیمهتمام باقی
میماند .اما در نیمه دوم ،ایده فکری برای حفظ نتیجه،
ناکارآمد و بسیار پرریسک بود .نیمه دوم در شرایطی
آغاز شد که گلگهر همچنان به حمالت با تعداد
نفرات زیاد اصرار داشت اما استقالل به جز یکی دو بار،
هیچ استفاده مؤثری از فضای بزرگی که ایجاد شده
بود ،نکرد و خبری از حمله سریع یا ضدحمله نبود.
اینگونه بود که استقالل میانه میدان را به طور کامل
از دست داد و هافبکهای تیم ،به زحمت صاحب
توپ میشدند .دو تعویض همزمان در خط میانی،
در واقع تالش محمود فکری برای تغییر جریان بازی

بود اما فرشیدهای استقالل هم نتوانستند در روند
بازی تأثیرگذار باشند .ده دقیقه پایانی ،ترسناکترین
لحظات بازی برای استقالل بود .هافبکهای استقالل
توان حفظ توپ را نداشتند و گلگهر با ارسالهای
پیاپی از چپ و راست ،موقعیتهای آشکاری خلق
کرد .در این لحظات ،نقش ویژه رشید مظاهری ،قابل
تحسین بود و این دروازهبان استقالل بود که با دو
واکنش فوقالعاده ،سه امتیاز و صعود به صدر جدول
را تضمین کرد .این برای چندمین بار در طول همین
فصل بود که اثبات شد رشید چه خرید مهمی برای
استقالل بوده .این واقعیت انکارناپذیر است که هیچ
تیمی بدون در اختیار داشتن دروازهبانی شش دانگ،
نمیتواند مدعی کسب عنوان قهرمانی شود و مظاهری
در سیرجان ،این اصل مهم را یک بار دیگر یادآوری
کرد .در مجموع در روزی که استقالل به تعبیر مربیان،
دو نیمه کام ً
ال متفاوت داشت به صدر جدول بازگشت
تا با امیدواری بیشتری لیگ را دنبال کند.

اخبار
قلعه نویی و  500سرمربیگری
در لیگ برتر

امیر قلعه نویی و استقالل ،دو نامی هستند
که سالها و دهه هاست کنار هم شنیده شده
اند؛ چه آن روزهایی که قلعه نویی روی نیمکت
استقالل بود و بهترین و پرافتخارترین روزهای
آبی ها را در تاریخ لیگ برتر رقم می زد و چه
روزهای فراغ و دوری شان که نام قلعه نویی،
آلترنانیو همه مردانی بود و هست که روی
نیمکت استقالل نشسته اند از مرفاوی و مظلومی
و حجازی و منصوریان تا شفر و استراماچونی و
مجیدی و فکری!
و حاال دست روزگار است که قلعه نویی را
در پانصدمین سرمربیگری اش در تاریخ لیگ
برتر به استقالل رسانده؛ حضور شماره  500امیر
قلعه نویی روی نیمکت تیمهای مختلف لیگ
برتر برابر استقالل در لیگ بیستم فرا می رسد تا
سرمربی گل گهر به رکوردی عجیب و غریب و
شاید تکرارنشدنی در تاریخ لیگ برتر برسد .قلعه
نویی از هفته پنجم لیگ دوم و با نشستن روی
نیمکت استقالل اهواز ،حضور در تاریخ لیگ برتر
را استارت زد و حاال با عبور از همه این سالها و
روزها به نیمکت گل گهر و استقالل در حضور
شماره  500رسیده است.
هیچ سرمربی ای بیشتر از امیر قلعه نویی در
تاریخ لیگ برتر حضور نداشته .قلعه نویی در 20
دوره برگزاری لیگ برتر فقط در دو دوره حضور
نداشته :دوره اول که هنوز به صورت جدی وارد
دنیای مربیگری نشده بود و دوره ششم که روی
نیمکت تیم ملی می نشست .او در لیگ های
سوم ،چهارم ،پنجم ،هشتم ،دوازدهم ،سیزدهم و
چهاردهم روی نیمکت استقالل نشست .در لیگ
های نهم ،دهم و هجدهم سرمربی سپاهان بود.
لیگ هفدهم را روی نیمکت ذوب آهن و لیگ
یازدهم و شانزدهم را روی نیمکت تراکتور سپری
کرد .جز این  12دوره ،قلعه نویی در  6دوره لیگ
برتر حضور داشت ولی نه به صورت کامل شامل
سرمربیگری استقالل اهواز در لیگ دوم ،مس در
لیگ هفتم ،ملوان و تراکتور در لیگ پانزدهم و
لیگ نوزدهم در سپاهان .او بیستمین دوره لیگ
برتر را هم روی نیمکت گل گهر سپری می کند.
امیر قلعه نویی پرافتخارترین مربی تاریخ
لیگ برتر است .او  3بار در لیگ های پنجم،
هشتم و دوازدهم به عنوان سرمربی استقالل
و در لیگ های نهم و دهم با سپاهان قهرمان
لیگ برتر شده و با  5بار فتح لیگ برتر در صدر
قرار دارد 12 .سرمربی در تاریخ لیگ برتر به
قهرمانی رسیده اند که قلعه نویی با  5قهرمانی،
پرافتخارترین است باالتر از برانکو با  3و حسین
فرکی با  2قهرمانی .او در قهرمانی های پیاپی با
برانکو و در قهرمانی با بیشتر از یک تیم با فرکی
شریک است.
قصه امیر از استقالل اهواز شروع شد ،در
استقالل به اوج رسید و او را به تیم ملی رساند.
از تیم ملی به مس رفت تا غرور از دست رفته
اش احیا شود که شد .دوباره به استقالل برگشت
تا نشان دهد فقط اوست که می تواند آبی ها را
به قله برساند که نشان داد .سپس به سپاهان
کوچ کرد تا ثابت کند بلد است تیمهای دیگر
را هم به قهرمانی برساند و رساند .مقصد بعدی
قلعه نویی ،تبریز و تراکتور بود برای ثابت کردن
اینکه او اگر شرط کافی قهرمانی نباشد ،شرط
الزم هست که تراکتور میانه جدولی می تواند
به نایب قهرمانی برسد .و سپس دوباره بازگشت
به استقالل و یک قهرمانی دیگر .از اینجا بود که
افول امیر استارت خورد؛  2سال دور از قهرمانی
و کورس با استقالل ،ملوانی که دو هفته طول
کشید و سپس یک فصل و نیم در تبریز .ذوب
آهن و سپاهان هم ادامه مسیری بود که با اخراج
شدن قلعه نویی در لیگ نوزدهم ،به بدترین
روزها رسید .و استارت مجددی در سیرجان
روی نیمکت گل گهر که فعال صدرنشین است
و بعد از گذر از همه این روزها ،قصه امیر قلعه
نویی به  500می رسد آنهم برابر استقالل؛ دست
روزگار بازیهای عجیب و غریبی دارد.
استقالل 402 :امتیاز در  214بازی
سپاهان 236 :امتیاز در  126بازی
تراکتور 155 :امتیاز در  81بازی
ذوب آهن 55 :امتیاز در  30بازی
استقالل اهواز 24 :امتیاز در  21بازی
مس 28 :امتیاز در  17بازی
گل گهر 14 :امتیاز در  8بازی
ملوان 3 :امتیاز در  2بازی
درمجموع 917 :امتیاز در  499بازی و هر
بازی  1/84امتیاز

پرسپولیس نیاز به تغییر دارد

سرمربی پیشین پرسپولیس با اشاره به
نقاط ضعف این تیم در بازی با ذوب آهن گفت:
پرسپولیس در این مسابقه بی برنامه حمله
میکرد و سیستم فنی تیم باید مورد بازبینی
قرار بگیرد.
حمید درخشان در خصوص تساوی یک بر
یک تیم فوتبال پرسپولیس مقابل ذوبآهن اصفهان
اظهار داشت :این بازی دقایق متفاوتی را از لحاظ
فنی و تاکتیکی برای هر دو تیم رقم زد .انتظار از
پرسپولیس خیلی بیشتر از اینهاست .پرسپولیس
باید فینال لیگ قهرمانان آسیا را فراموش کند و به
بازیهای لیگ برتر ایران برگردد.
سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس
افزود :هر دو تیم موقعیت گلزنی داشتند اما
پرسپولیس نسبت به گذشته بیبرنامهتر حمله
میکرد؛ این موضوع نشان میدهد که دچار
ضعف تاکتیکی شده و باید سیستم فنی این تیم
باید از سوی مربیانش مورد بازبینی قرار گیرد.
وی درباره عدم موفقیت مهاجمان این تیم
در امر گلزنی تصریح کرد :مشکل پرسپولیس در
بازی با ذوبآهن ،تنها به خط حمله برنمیگردد؛
این تیم دچار ضعف در بازیسازی است و باید
تاکتیک مناسبتری را در نظر بگیرد .درخشان
در پایان خاطرنشان کرد :پرسپولیس فرصت
خوبی را برای نزدیک شدن به صدر جدول از
دست داد؛ این تیم باید هر چه سریعتر به برد
برسد که ذهن بازیکنانش خراب نشود.

