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روزنامهصبحايران

پنجشنبه  1خرداد  27 1399رمضان  21 1441می 2020

خبر كوتاه
استراتژی جدید نامزد پرحاشیه برای
تصاحب ریاست فدراسیون تنیس

داود عزیزی مدیر پارلمانی وزارت ورزش و
جوانان به عنوان نامزد وزارت ورزش در انتخابات
فدراسیون تنیس شرکت خواهد کرد و نسبت به
سایر کاندیدها در رقابت با کامیار کیمیایی دبیر
سابق فدراسیون ،شانس بیشتری برای تصاحب
صندلی ریاست دارد.
عزیزی تا به حال سابقه مدیریتی در
فدراسیونی را نداشته و این اولین باری است که
با پشتوانه تنیسیها رو به مدیریت در این رشته
آورده و تا به اینجا برای اخذ رای از کمیتههای
مختلف و هیئتهای استانی کم سر و صدا به پا
نکرده است .بعد از اینکه عزیزی جلسهای را با
انوشا شاهقلی به عنوان نماینده بازیکنان برای
حضور در مجمع انتخاباتی برگزار کرد ،در دومین
اقدام خود شنیده میشود به کمیته آموزش،
مربیان و داوران فدراسیون تنیس قول مساعد
داده است تا در صورت گرفتن رای ،آنها را کنار
خود نگه دارد.
از طرفی فرزین ضیا آذری که به دالیلی
نامعلوم از کاندیداتوری فدراسیون تنیس کنار
کشیده است؛ طبق شنیدهها با قول عزیزی
مواجه شده تا در صورت جمعآوری رای به
عنوان دبیر کل این فدراسیون فعالیت خود را
آغاز کند .وعده وعیدهای عزیزی به اینجا ختم
نمیشود و پیش از این شنیده میشد به همراه
مشاوران خود با هیئتهای استانی برای اخذ رای
تماسهایی برقرار کرده است.
داوود عزیزی که با مدرک لیسانس
پرستاری چند سالی را در سمت مدیرکلی امور
مجلس وزارت ورزش مشغول به کار بوده ،بدون
هیچ سابقهای در رشته تنیس برای انتخابات
ریاست فدراسیون تنیس کاندید شده است .از
طرفی محمد عزیزی نماینده مردم شهر ابهر در
مجلس شورای اسالمی دیروز (سه شنبه) به
اتهام فساد و اخالل در بازار خودرو به  ۶۱ماه
حبس محکوم شده است .محمد عزیزی از جمله
افرادی بود که با تعلیق ورزش ایران مشکلی
نداشت و این اتفاق را مثبت تلقی میکرد.
حاال عزیزی ،شخصی که از او به عنوان
گزینه وزارتخانه نام برده میشود و با اختیارات
و ارتباطاتی که میتواند در نتیجه انتخابات
اثرگذار باشد .تحرکات مدیر پارلمانی وزارت
ورزش و جوانان که در کنار پرستاری ،مدرک
ارشد مدیریت دولتی را در رزومه خود جا
داده و باعث شده تا چشم جامعه این ورزش
المپیکی در کشور به اقدامات او و نزدیکانش
در فدراسیون تنیس دوخته شود .بدون شک
گرد و خاک این مدیر وزارتی پیش از ورود
به فدراسیون ،درصورت شکست در انتخابات
عواقبی را برای او و دستیاراناش در تنیس در
بر خواهد داشت.
منبع :باشگاه خبرنگاران جوان

سعادتمند حقوقاش را به استقالل برگرداند!

کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس شورای
اسالمی روز گذشته اعالم کرد احمد سعادتمند
بخاطر اینکه کارمند وزارت ورزش و جوانان
است ،باید حقوقی که در زمان تصدی ریاست
هیأت مدیره باشگاه استقالل را دریافت میکرد
را به دلیل دو شغله بودن برگرداند.
سعادتمند در واکنش به اخبار منتشر شده
از سوی کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس،
مطلبی در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد
و عالوه بر شفافیتسازی درباره دوران حضورش
در هیأت مدیره باشگاه استقالل ،خبر از
بازگرداندن حقوقاش به حساب این باشگاه داد.
در پیام مدیرعامل باشگاه استقالل که به همراه
دو تصویر از واریز پول به حساب این باشگاه درج
شده ،آمده است:
«یادم میاد بهمن ماه سال  ۹۷رئیس هیأت
مدیره استقالل بودم ،در اولین جلسه هیات
مدیره یکی از همکاران باشگاه بهم گفت همسر
محترمهاش در شرف مادر شدن هست و  ۳ماه
هست که حقوق نگرفته و همین کافی بود که
حتی یک چای هم در جلسات هیأت مدیره
نخورم ،چه برسه به اینکه بخوام حقوقی دریافت
کنم .خدایا شکرت حتی یک ریال هم دریافتی
نداشتم.
و اما در حال حاضر اگرچه شاید شایسته
نبود فیش واریزی حقوق مدیر عاملی خودم به
حساب باشگاه رو رسانهای کنم و اصال دوست
نداشتم و بسیار ناقابل بود و اگر الزم شد از
هواداران هم میخوام که به باشگاه خودشون
کمک کنند ،اما فکر میکنم شاید دوستان اتاق
فکر سوژه دیگری پیدا کنند».

مخالفت یحیی با جدایی همزمان
انصاری و نادری

با رسیدن پول به باشگاه پرسپولیس
درصد پرداختی به بازیکنان به حدنصاب رسید
و احتماال تا مدتی خبر از اعتراض بازیکنان
نخواهد بود ،با این حال هنوز برخی مشکالت
نگرانی هواداران سرخ را برانگیخته که یکی از
مهمترین آنها ساز جدایی برخی بازیکن کلیدی
تیم برای فصل آینده است که میتواند برخالف
چهار ،پنجسال گذشته باعث شود اسکلت اصلی
سرخها در لیگ بیستم حفظ نشده و مشکالتی را
برای هماهنگی این تیم موفق ایجاد کند.
در تازهترین خبر از پیشنهادهای خارجی،
از محمد انصاری مدافع چپ سرخها صحبت
میشود که ظاهرا باشگاه هم این موضوع را با
گلمحمدی در میان گذاشته و سرمربی سرخها
با شرط و شروط خاص راضی به این انتقال است
که میتواند مبلغ خوبی را نصیب پرسپولیس
کند .البته شرط گلمحمدی کمی بزرگ است
و شاید برای مسئوالن باشگاه انجام آن مشکل
باشد .ظاهرا یحیی از باشگاه خواسته از بین
محمد نادری و محمد انصاری یک نفر حتما در
تیم حفظ شود و با توجه به حضور قرضی نادری
در پرسپولیس ،اجرای این درخواست کمی
مشکل بهنظر میرسد چراکه احتمال دارد نادری
فصل بعد مانند بیرانوند در بلژیک بازی کند.

ورزش

لژیونرهای آینده؛ این استعدادهای نازنین!
ناصر نامدار

این روزها مساله اول جهان ،ویروس کرونا
و بیماری کووید  19است .این ویروس به قدری
جهان را تحت تاثیر قرار داد که تا مدتها نمیشد
از چیز دیگری نوشت .حتی فوتبال هم از تبعات
گسترش این ویروس در امان نماند و عالقمندان به
این رشته دو ماه از دیدن مسابقات فوتبال محروم
بودند .اما کم کم همه چیز دارد به حالت عادی
برمیگردد .البته شاید بهتر باشد بگوییم داریم به
زندگی مسالمت آمیز در کنار این ویروس عادت
میکنیم .حاال در حالی که خیلی از کشورها دارند
خودشان را برای ازسرگیری لیگها آماده میکنند
بحث نقل و انتقاالت هم داغ شده است .در فوتبال
ایران برای حرف زدن در این باره کمی زود است.
هر چند باید مطمئن باشید برخی مذاکرات از
همین حاال شروع شده و حتی اخبار موثقی از
انتقال برخی بازیکنان به تیمهای دیگر (تیمهای
داخلی) وجود دارد .اما بحث انتقال بازیکنان ایرانی
به لیگهای خارجی هم سوژه داغ و جالبی است.
تقریبا هر سال عدهای از بازیکنان مستعد فوتبال
ایران جذب تیمهای می شوند .تیمهایی که البته
جزو قدرتهای درجه یک اروپا نیستند اما میتوانند
دروازهای باشند برای رسیدن بازیکنان ایرانی به
باشگاههای معروف و قدرتمند .در روزهای آینده و
در پنجره نقل و انتقاالت بعدی قطعا شاهد خروج
چند بازیکن از ایران و انتقالشان به اروپا یا قطر
خواهیم بود .الاقل درباره این سه نفر با اطمینان
بیشتری میشود نوشت .سه بازیکنی که البته یکی
شان هنوز رنگ پیراهن تیم ملی را ندیده ،دیگری
همین سال گذشته در لیگ یک ایران بازی میکرد
و آخری مدت زیادی است که ملیپوش است و
دارد در سطح اول فوتبال ایران میدرخشد.
مهدی قائدی؛ نیمار کوچولو

یک بار دیگر تیتر این گزارش را بخوانید.
شاید استفاده از صفت «نازنین» برای بازیکنی
مثل مهدی قائدی چندان درست نبود .اما بازیکن
شماره ده استقالل از ابتدای این فصل چنان تغییر
کرد که همه را متعجب کرد و حاال دیگر میشود
با خیال راحت او را هم نازنین دانست! قائدی با
پشت سر گذاشتن یک فصل پرحاشیه و ناموفق
در استقالل ،فصل جاری را با گرفتن پیراهن
شماره ده آغاز کرد .تصمیمی که در ابتدا منتقدان
زیادی هم داشت اما قائدی با تغییری چشمگیر
در سبک زندگی و البته بازیاش نشان داد الیق

یادداشت
آیا تراکتور واقعا بیپول شده؟

بهروز رسایلی

این پیراهن بوده است .به نظر میرسد کار زیر نظر
آندرهآ استراماچونی شانس بزرگ قائدی در دوران
فوتبالش بوده .دقیقا از همین مقطع بود که فوتبال
ِ
فوتبالیست حاال 21
و زندگی مهدی متحول شد.
ساله بوشهری ،در لیگ امسال  9گل زده و نفر دوم
جدول بهترین گلزنان لیگ برتر است .اما در جدول
بیشترین پاس گل او با ثبت  6پاس گل نفر اول
است .البته ازدواج هم کمک زیادی به خروج او از
حاشیهها و تمرکزش روی فوتبال کرد .حاال دیگر
خبری از اقدامات مخرب و حاشیهای قائدی نیست.
حتی مدل موهایش هم نشان از یک تغییر بزرگ
در کاراکتر او میدهد .قائدی همین حاال از چند
تیم متمول عربی پیشنهادهای خوب و باارزشی
دارد .اما تصمیم گیری درباره مقصد بعدی او کار
سختی است و میتواند تاثیر مستقیمی در آینده
ورزشی این بازیکن داشته باشد .قائدی استعدادی
انکار نشدنی دارد و احتماال به زودی پیشنهادهای
اروپایی هم برای به باشگاه استقالل میرسد.
محمد محبی؛ موفقیت فوری

داستان محمد محبی شبیه قصههای
باورنکردنی است .هنوز یک سال از روزی که او به
سپاهان اصفهان پیوست نگذشته اما چند پیشنهاد
عربی و اروپایی روی میز باشگاه سپاهان است که
همهشان مربوط به محبی است! محبی قبل از
این که در تاریخ  19خرداد  1398سپاهانی شود
به مدت دو فصل در لیگ یک و در تیم شاهین

بوشهر بازی میکرد .این بازیکن برازجانی سال
گذشته با شاهین به لیگ برتر صعود کرد اما او
چشمان تیزبین امیر قلعه نویی و استعدادیابهای
سپاهان را خیره کرده بود .برای همین محبی یکی
از اولین خریدهای سپاهان برای لیگ نوزهم بود.
درخشش او در سپاهان خیلی زود ادامه پیدا کرد
و پای محبی به اردوی تیم ملی هم باز شد .مارک
ویلموتس او را در سه بازی در ترکیب تیم ملی قرار
داد .محبی در بازی مقابل کامبوج دو گل از 14
گل تیم ملی را زد .سپس در بازی با عراق هم پاس
تنها گل تیم ملی را به احمد نوراللهی داد و نشان
داد رسیدنش به این سطح اصال تصادفی نبوده.
پیشرفت سریع محبی به این جا هم ختم نشده.
فصل اللیگا یعنی
تیم خوب و شگفتی ساز این
ِ
گرانادا درخواست رسمی برای جذب محبی داده
و باشگاه سپاهان این خبر را تائید کرده است .قرار
بود مذاکرات دو باشگاه خیلی سریع پیش برود اما
ازسرگیری لیگ برتر ایران و همچنین شروع مجدد
اللیگا در روزهای آینده باعث شد مذاکرات فعال
متوقف شود .قلعه نویی در توصیف محبی گفته که
او میتواند تبدیل به یک حمید علیدوستی دیگر در
فوتبال ایران شود.
مهدی ترابی؛ حاال هم دیر شده

مهدی ترابی سالهاست در فوتبال ایران
میدرخشد .شاید باور کردنی نباشد اما او اولین
گل ملیاش را در  21خرداد  1394در یک بازی

تدارکاتی مقابل تیم ملی ازبکستان زده است! یعنی
حدود  5سال پیش .بررسی روند فعالیت ترابی از
آن روزها تا امروز این سوال را به وجود میآورد
که چرا هنوز لژیونر نشده است .پاسخ مشخصی
برای این سوال وجود ندارد .شاید مهمترین دلیلی
که میشود به آن اشاره کرد مساله ویترین باشد.
ترابی در تیم ملی کمتر به عنوان یک بازیکن ثابت
به کار گرفته شد .او تا نیم فصل لیگ گذشته هم
در باشگاه سایپا بازی میکرد و بازیهایش فقط در
رسانههای داخلی بازتاب داشت .اما از نیم فصل
لیگ گذشته که به پرسپولیس آمد اوضاع فرق
کرد .پرسپولیس در سالهای اخیر بیشتر زیر ذره
بین تیم های قطری و اروپایی قرار گرفته .مضاف
بر این که در حضوری مستمر در لیگ قهرمانان
آسیا داشته .همین چند روز پیش گلی که او در
فصل گذشته لیگ قهرمانان آسیا به السد قطر زد
به عنوان زیباترین گل از راه دور مسابقات انتخاب
شد و نام او بار دیگر بر سر زبانها افتاد .ترابی
االن  25ساله است و اگر قصد لژیونر شدن را دارد
باید زودتر تصمیم بگیرد .این تصمیم شاید برای
خوشایند پرسپولیس و هوادارانش نباشد چرا که
پیدا کردن بازیکنی در این سطح برای جایگزینی
ترابی سخت باشد اما حیف است استعدادی مثل
ترابی به اروپا نرس .او از چند تیم قطری و بلژیکی
پیشنهاد دارد و احتماال آخرین فصل حضورش در
ایران را سپری میکند.

لیگ برتر بیستم چه زمانی شروع میشود؟

با صدور مجوز برگزاری تمرینات و مسابقات ،سازمان لیگ
میتواند فصل جاری فوتبال ایران را تا اواسط مرداد به پایان برساند و
برای حضور نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی و همینطور شروع
فصل جدید فوتبال ایران برنامهریزی کند.
مسووالن سازمان لیگ تا قبل از صدور مجوز مذکور ،نگران زمان
پایان فصل جاری و تداخل این رقابتها با لیگ قهرمانان آسیا بودند
که ظاهرا قرار است از نیمه مرداد شروع شود اما درباره فرمت برگزاری
این مسابقات همچنان اختالفاتی میان کشورهای عضو وجود دارد .با
این وجود ،برگزاری رقابتها به صورت متمرکز میتواند مدت زمان
برگزاری ادامه بازیهای گروهی را کاهش دهد و چه بسا بتوان برای
برخی از بازیهای مرحله حذفی نیز برنامهریزی کرد.
با این وجود ،شروع فصل جدید فوتبال ایران هم از دغدغههای
مهم سازمان لیگ به شمار میرود که برنامه فصل آینده را با توجه به
ترافیک بازیهای باشگاهی و ملی با تداخل رو به رو خواهد کرد .در
واقع ،اگر رقابتهای لیگ و جام حذفی ایران اوایل مرداد تمام شود و
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا هم تا اوایل شهریور به پایان برسد،
بازیکنان میتوانند راهی مرخصی و استراحت پایان فصل شوند.

لیگ بیستم چه زمانی شروع میشود؟
به گفته مسووالن سازمان لیگ ،در سال جاری خبری از
تعطیلی  ۷۵روزه میان دو فصل نخواهد بود و تیمها و فوتبالیستها
زمان کمتری را در اختیار خواهند داشت و در این وضعیت زمان
کمتری برای برگزاری تمرینات آمادهسازی و همینطور استراحت
فوتبالیستها و فصل نقل و انتقاالت وجود خواهد داشت .اگر این
فاصله دو ماه و نیمه تا حدود یک ماه و نیم هم کاهش یابد ،عمال،
فصل جدید فوتبال زودتر از مهر  ۹۹آغاز نخواهد شد.
اخباری درباره شروع فصل جدید از اواخر شهریور وجود دارد که
در این صورت در حق چهار تیم آسیایی ایران اجحاف خواهد شد چرا
که آنها در این وضعیت زمان کمتری برای شروع فصل جدید خواهند
داشت و قطعا با اعتراض فوتبالیستها هم مواجه خواهد شد.
ترافیک فوتبالی در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰
فصل جدید فوتبال در ایران احتماال با رویدادهای ملی آغاز
خواهد شد و تیم ملی باید برای بازیهای انتخابی جامجهانی آماده
شود .پیش از این گمانهزنیهایی درباره شروع رقابتهای انتخابی
جام جهانی از مهر ماه وجود داشت اما به علت شلوغی بیش از حد
مسابقات ،برخی کشورهای آسیایی از فیفا خواستند انتخابی جام

جهانی را به نوروز  ۱۴۰۰موکول کند!
با این موضوع ،برگزاری بازیهای آسیایی را هم باید اضافه کرد
که انرژی بیشتری را از فوتبالیستها میطلبد و احتماال شاهد بروز
اختالفات برای شروع فصل جدید خواهیم بود چرا که بیشترین فشار
به فوتبالیستها و تیمهای نه چندان متمول و بدون امکانات ایرانی
اعمال خواهد شد.

استقالل بازی کند و مجیدی از او به عنوان یار
تعویضی استفاده کرده است و تازه فراموش نکنید
که مرتضی تبریزی ،زکریا مرادی و علی دشتی
هم روی نیمکت هستند .در سیستم مجیدی دو
مهاجم بازی میکنند و اگر هر دو تعویض شوند،
باز هم فرصت به سه مهاجم دیگر نمیرسد .نیمکت
استقالل آنقدر بیرحم است که استعدادی مثل
زکریا مرادی فرصت خودنمایی هم پیدا نکند یا
ارسالن مطهری با  ۸گل زده در لیگ برتر مجبور
شود روی آن بنشیند .استقالل ستارههای زیادی
دارد که باید مجیدی آنها را نیمکتنشین کند
تا پیش از این میتوانستند فقط به سه تا از آنها
بازی دهد ،اما قانون  ۵تعویض به کمک مجیدی
آمده و او در شروع مجدد بازی میتواند به بازیکنان
بیشتری بازی دهد تا هم نارضایتی آن کمتر شود و
از طرفی هم مجیدی از تمامی ظرفیت تیمش بهره
گیرد .در ادامه احتماالت تعویضهای استقالل را
بررسی میکنیم.
تعویض شماره ۱

یکی از محتملترین تعویضهای استقالل در
بازیهایش تعویض در خط حمله است .بین دیاباته،
قائدی و مطهری یکی نیمکتنشین میشود و قطعاً

مجیدی نفر سوم را در صدر لیست تعویضهایش
قرار میدهد تا خط حمله اش در  ۹۰دقیقه تازه
نفس و آتشین باقی بماند.
تعویض شماره ۲

انتخاب بازیکنان در خط حمله دشوار است ،اما
در خط هافبک پیدا کردن سه بازیکن سختتر هم
میشود .علی کریمی و مسعود ریگی جایشان را در
ترکیب ثابت محکم کردند ،اما مجیدی برای انتخاب
نفر سوم هم سردرگم است باید بین رضاوند ،باقری و
اسماعیلی یکی را انتخاب کند .دو بازیکن باقیمانده
را هم برای تعویض شماره دو در نظر بگیرید .تعویض
در خط هافبک برای هر تیمی الزم است و داشتن
نیمکت پرمهرهای مثل استقالل در این پست برای
تیم مجیدی نعمتی به حساب میآید.
تعویض شماره ۳

رقابت شدیدی در سمت چپ خط دفاع
استقالل از ابتدای فصل تا به حال داریم .میلیچ و
زکیپور هر دو آماده بودند و هر دو هم بازیهای
خوبی به نمایش گذاشتند و از این پس مجیدی
که تعویضهایش زیاد شده ،میتواند یکی از
تعویضهای اصلی را به این پست اختصاص دهد
تا دل هر دو بازیکن آماده اش را به دست آورد و

سمت چپ تیمش را هم پرانرژی نگه دارد.
تعویض شماره ۴

بین بودوروف ،یزدانی ،غالمی ،دانشگر و چشمی
یکی نیمکتنشین میشود .هر چهار بازیکن مدعی
حضور در ترکیب اصلی هستند و اص ً
ال دوست ندارند
بازیهای استقالل را از روی نیمکت تماشا کنند.
مجیدی این فرصت را دارد تا یکی از تعویضهای
اضافه اش را به این پست اختصاص دهد تا از تنش
در خط دفاعی جلوگیری کند.
تعویض شماره ۵

استقالل کلی نیمکتنشین خوب دارد که در
هر لحظه میتوانند به تیم کمک کنند .جوانانی
مثل زکریا مرادی و رضا آذری تحت حمایت
مجیدی هستند و بلبلی و دشتی تکنیکی میتوانند
در بازیهای گرهخورده کارگشا باشند .تبریزی هم
با شرایطی که دارد بعید است روی چهار تعویض
دیگر بتواند حساب کند و باید به امید همین
تعویض پنجم باشد .پنج تعویض برای استقالل که
همه مهرههایش را در اختیار دارد مثل طالست و
باید دید مجیدی توانایی قیمت دادن به این گوهر
گرانبها را دارد یا آن را بیاستفاده و بیارزش رها
میکند.

سپاهان بی خیال شکایت به  CASشده؟
طبق قانون باشگاه سپاهان  ۲۰روز کاری پس از دریافت حکم
کمیته استیناف فرصت دارد تا در صورت صالحدید پرونده را برای
رسیدگی به دادگاهی بلندمرتبه تر یعنی دادگاه عالی ورزش یا به
صورت اختصاری  CASارسال کند.
رای کمیته استیناف دیدار لغو شده سپاهان و پرسپولیس در
ورزشگاه نقش جهان حواشی زیادی به همراه داشت و در نهایت
اعضای کمیته استیناف نیز مانند اعضای کمیته انضباطی ،حکم
به برتری سه بر صفر شاگردان یحیی گل محمدی دادند ،تاعالوه
بر سپاهان که اختالفش با صدر جدول به عدد  ۱۰امتیاز رسید،
سایر تیم های مدعی هم از این رای ،دل خوشی نداشته باشند.
حکم کمیته استیناف در تاریخ  ۸اردیبهشت ماه اعالم شد
و احتماال یک روز بعد به باشگاه سپاهان ابالغ شده است؛ با این
وصف یعنی تا امروز که  ۳۰ام اردیبهشت ماه سال  ۱۳۹۹را پشت

سر می گذاریم ۲۰ ،روز از ابالغ رای سپری شده است و با توجه
به بن ِد قانون که تنها روزهای کاری را در نظر می گیرد ،مدیران
باشگاه اصفهانی تنها چند روز دیگر برای بررسی این موضوع در
اختیار دارند.
روز گذشته پزشک سخنگوی باشگاه سپاهان اعالم کرد که
موضوع بردن شکایت به  CASهمچنان در هیئت مدیره باشگاه
سپاهان در حال بررسی است و این یعنی میان اعضای آن برای
جمع بندی اختالف نظر وجود دارد یا شاید هم سپاهانی ها دیگر
قصدی برای ادامه پیگیری این پرونده ندارند.
دیدار پرسپولیس و سپاهان در شرایطی برگزار نشد که
مدیران باشگاه اصفهانی معتقد بودند ،ازدحام جمعیت و خشونت
ایجاد شده مقابل هتل کوثر ،سبب دیر رسیدن اتوبوسشان به
ورزشگاه شده ولی مستندات آنها توسط اعضای کمیته انضباطی و

اگرچه حتی تاریخ و تقویم برگزاری
مسابقات لیگ برتر هم اعالم شده ،اما همچنان از
سمت تبریز صدای ساز مخالف به گوش میرسد.
در حقیقت اعالن رسمی ازسرگیری مسابقات
باعث ازبینرفتن کمپین مخالفان شده ،اما
مدیران باشگاه تراکتور همچنان در برابر پذیرش
این تصمیم مقاومت میکنند .دالیل این مخالفت
میتواند متعدد باشد .فرضیه اول نگرانی برای
جان بازیکنان است؛ استداللی که خود باشگاه
قویا روی آن تکیه دارد .با این حال همانطور که
از ابتدا هم در این مورد تشکیک شده ،بهنظر
نمیرسد مشکل تراکتور واقعا همین باشد .مثال
بازیکنان پرسپولیس هم حتما جان خودشان و
عزیزانشان را بیشتر از هر عنوانی دوست دارند،
اما وقتی متفقالقول روی ادامه بازیها پافشاری
میکنند ،روشن است که مسئله سالمتی،
دستاویزی بیش نیست .از طرف دیگر ممکن
است بحث جایگاه جدولی به میان بیاید .تراکتور
شانس چندانی برای قهرمانی ندارد و ممکن
است در صورت ادامه مسابقات حتی سهمیه
فعلی آسیاییاش را هم از دست بدهد .بله این
منطقی است ،اما یادمان نرود آنها به نیمهنهایی
جامحذفی رسیدهاند و میتوانند برای دومینبار
قهرمان این مسابقات شوند .این موفقیت حتی
میتواند بهعنوان نخستین جام زنوزی در دوران
باشگاهداریاش طعمی متفاوت برای مالک
تراکتور داشته باشد .بنابراین باید ریشه اینهمه
مخالفت را جای دیگری جستوجو کرد؛ آنجا
که فرضیه کاهش منابع مالی باشگاه تراکتور به
میان میآید .برخی بر این باورند که باشگاه در
پی لغو مسابقات است تا به این ترتیب یکسوم از
دستمزد بازیکنانش را به آنها نپردازد و از لیست
هزینهها بکاهد .آیا واقعا مشکل اصلی همین
است؟ آیا پولدارترین باشگاه ۲سال گذشته
فوتبال ایران واقعا دچار تنگنای مالی شده است؟
شاید مسئله اساسی همین باشد.
  سالمتی ،اما کمی هم پول!

اگرچه مدیران تراکتور دائما از مسئله
اولویت جان بر جام بهعنوان دلیل اصلی
مخالفتشان با ازسرگیری لیگ سخن میگویند،
اما در همین مصاحبههای سریالی هم میتوان
ردی از استداللهای صرفهجویانه پیدا کرد.
بهعنوان مثال روز چهارم اردیبهشت در بخشی
از بیانیه باشگاه تراکتور در مخالفت با تداوم لیگ
آمده است« :اینجا که خبری از اسپانسرهای
آنچنانی ،حق پخش تلویزیونی ،پیشفروش بلیت
مسابقات و درآمد نیست .اینجا سروته فوتبال
فقط هزینه است و تیمها درصورت لغو مسابقات،
نهتنها ضرر مالی نمیبینند ،شاید وضعیت
مالیشان ،بهتر هم شود ».همچنین میرمعصوم
سهرابی ،مدیرعامل تراکتور در مصاحبه روز ۳۱
فروردین در مورد کسر دستمزد بازیکنان در
صورت لغو لیگ گفته بود« :در لیگهای معتبر
دنیا حقوقها هفتگی و ماهانه پرداخت میشود،
اما در ایران قراردادها فصلی است .به همین دلیل
باید شیوهنامه پرداخت دستمزد بومیسازی شود.
در مجموع هر تصمیمی فدراسیون بگیرد ما از
آن تبعیت میکنیم».
نهایتا در بخشی از مصاحبه روز ۲۸
اردیبهشت معصومی هم آمده است« :مسئوالن
مطمئن باشند باشگاههایی که خواستار لغو
مسابقات شدهاند ،متوجه پیامدهای آن هستند
و قطعاً با بازیکنانشان درخصوص مابقی قرارداد
تفاهم خواهند کرد ».مطالعه این سطور نشان
میدهد کاستن از هزینه ناشی از دستمزدها اگر
هدف اصلی مخالفت تراکتور با ادامه لیگ نباشد،
در این حجم از اصرار بیتأثیر هم نیست.
  عالئم ریاضت اقتصادی در تراکتور

قانون  ۵تعویض در خدمت مجیدی؛ نیمکت بی رحم
استقالل در بازی با پرسپولیس برای تعویض
دچار مشکل بود .دیاباته ،اسماعیلی ،غالمی ،یزدانی
و ...مصدومان پرشمار استقالل در روز شهرآورد
بودند .مجیدی در این بازی حساس تنها یک
تعویض انجام داد و آرش رضاوند را به زمین فرستاد.
هر چهار بازیکنی که نام بردیم و در شهرآورد غایب
بودند عناصر اصلی ترکیب  ۱۱نفره استقالل
هستند که با پایان دوران مصدومیت به دلیل وقفه
شیوع کرونا آمادهاند تا برای آبیپوشان تهرانی
در لیگ برتر به میدان بروند .با بازگشت تمامی
مصدومان استقالل نیمکت آبیپوشان تکمیل
میشود و این کار مجیدی را برای بازی دادن به
ستارههایش سختتر میکند .برای مثال به لیست
مهاجمان استقالل نگاهی بیندازید .همانطور که
میدانید مهدی قائدی و شیخ دیاباته گلزنترین
زوج هجومی لیگ برتر هستند ،اما استقالل ارسالن
مطهری را هم دارد که  ۸گله است و از زمان حضور
در استقالل به بهترین گلزن این تیم در نیمفصل
دوم تبدیل شده است .مجیدی برای انتخاب دو
بازیکن از این سه بازیکن دچار سردرگمی است
و تازه به این جمع باید محمد بلبلی جوان را
اضافه کنید که در نیمفصل دوم میتواند برای
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همینطور قاضیان کمیته استیناف مورد قبول واقع نشد تا در این
میان مسعود تابش هم به نوعی قربانی این حوادث و حواشی شود
و جای خود را به منوچهر نیفکر بدهد .در این ماجرا باید به حرف
های دادرس یکی از اعضای کمیته استیناف نیز اشاره کرد؛ فرد با
تجربه ای که پس از اعالم رای استیناف ،اطمینان داشت ،دادگاه
 CASهم این حکم را تایید می کند و بردن پرونده به این دادگاه
فقط برای سپاهان هزینه به همراه خواهد داشت.
باشگاه سپاهان البته به دلیل همین اظهارات مهدی دادرس از او
شکایت کرده ،ولی با توجه به زمان باقی مانده برای شکایت به CAS
و عدم تحرک خاص از سوی باشگاه اصفهانی ،شاید آنها هم با حرف
های مهدی دادرس موافقند و بردن این پرونده به دادگاه عالی ورزش
را تنها هزینه و باری اضافی تلقی می کنند تا حرکتی نتیجه بخش و
توام با تغییر حکم !

مسئله اما فقط مخالفت با ازسرگیری
لیگ نیست؛ چه اینکه برخی نشانههای دیگر
هم از کاهش منابع مالی در تراکتور یا حداقل
سختشدن ادامه ریختوپاشها برای مالک این
باشگاه حکایت دارد .یادمان باشد محمدرضا
زنوزی بعد از همکاری با چند سرمربی
گرانقیمت و بینالمللی ،سرانجام به عقد قرارداد
قطعی و بلندمدت با ساکت الهامی رضایت داد.
این همان زنوزی است که سال گذشته در
شرایط مشابه حتی با نتایج نسبتا خوب محمد
تقوی هم راضی به قطعیکردن قرارداد او نشد
و باز دنبال مربی خارجی رفت .مالک تراکتور
همچنین برای نخستینبار نسبت به شکستهای
حقوقی پیاپی باشگاه و غرامتهای سنگینی که
میپردازد ،ابراز خشم کرده است.
کنار هم چیدن این مسائل و البته توجه
به اظهارنظر چندی قبل زنوزی که با لحن
عصبی از تحویلدادن باشگاه در پایان فصل
سخن گفته بود ،شاید نشان از فرارسیدن عصر
ریاضت اقتصادی در تراکتور داشته باشد .نه
اینکه اصال پول نباشد ،پول هست ،ولی ظاهرا
کم است!

پرداختی پرسپولیس به بازیکنان؛
 ۷۰درصد

با واریزی روز گذشته باشگاه پرسپولیس
به اعضای این تیم مجموع پرداختیها به 70
درصد رسید.
پس از اینکه کارگزار مالی پرسپولیس اوایل
هفته جاری مبلغ  7میلیارد تومان به حساب
این باشگاه واریز کرد ،مدیران این تیم در اولین
پرداختی ،مطالبات اعضای تیم را در دستور کار
قرار دادند.
در همین راستا روز گذشته  15درصد از
مطالبات کلیه اعضای تیم پرداخت شد تا مجموع
پرداختیهای پرسپولیس به بازیکنان و اعضایش
به  70درصد برسد.
همچنین قرار است بازیکنان خارجی
پرسپولیس پس از بازگشت به ایران همانند سایر
بازیکنان  15درصد از قراردادشان را دریافت
کنند .سرخپوشان از شنبه برای ازسرگیری
لیگ ،تمرینات خود را آغاز میکنند .آنها امروز
در همین راستا در ورزشگاه درفشیفر آزمایش
کرونا را پشت سر گذاشتند.

