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بياعتنايي تيام و جباروف
به قــــرارداد با استقالل

ازقراردادهايسهميليوني
تا نبود دستگاه کپي درپيام نور

مگر رضايتنامه
دارند كه تمرين
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جوابتلفنمارابدهید

دختران دوومیدانی دنبال حق و حقوق

نصف استقالل روی هوا

واكاوي انتقال رونالدو از رئال به يوونتوس

زنده باد سلطان!

چشمی در قطر

تجارت دو سر برد براي يوونتوس

دلپيرو :آمدن رونالدو
انتقال بسيار بزرگي است

درمان یا مذاکره؟

درخواست رسمی
منتظری برای
جدایی از استقالل
اميرحسين صادقي
جاي منتظري را ميگيرد

از خوشبینیهای ذاتی برانکو تا مشکالت واقعی پرسپولیس

مردان چند شغله و تجربهاي كه به كار نميآيد
سرمقاله

دايره بسته ورزش

گذرنامه حسيني در گرو باشگاه استقالل

سعید زاهدیان
Saeed Zahedian

ســعيد آذري را همه با اين عنوان ميشناســيم« :مديرعامل باشــگاه ذوب آهن
اصفهان» اما كمتر كسي به اين موضوع توجه داشته كه آذري بهعنوان مديرعامل باشگاه،
نميتواند رييس يك هيات ورزشي در اصفهان باشد .عين اين است كه مديرعامل باشگاه
استقالل يا پرســپوليس ،رييس هيات فوتبال تهران هم باشد .ناخودآگاه اين مساله در
برگزاري مسابقات ،اشتراك منافع براي باشگاه و هيات ورزشي ايجاد ميكند و به همين
دليل اســت كه اين دو شغل برای یک نفر منع قانوني دارد .شايد باشگاه ذوب آهن در
واكنش به طرح اين موضوع مدعي شــود كه آنها نزديك به يك سال است تيمداري در
وزنهبرداري را رها كردهاند اما اين براي برطرف شدن منع قانوني كافي نيست.
اما موضوع بحث نه ســعيد آذري است و نه هيات وزنهبرداري اصفهان؛ چه بسا اگر
تحقيق بيشــتري صورت گيرد ،آذري شايد مسووليتها و شغلهاي ديگري هم داشته
باشد كه محل بحث ما نيست بلكه موضوع بر سر دو يا چند شغله بودن مديران ورزشي
است .اغلب مديران ورزش ما به جز مسووليت اصلي -آن چيزي كه همه ميدانيم مثل
مديريت اســتقالل ،پرســپوليس يا كميته فالن و بهمان در فدراســيون ها - ...صاحب
مسووليتهاي ديگري هم هستند كه كمتر مورد توجه قرار ميگيرد.
خالصه حرفمان را بايد اينگونه بگوييم :مگر در اصفهان يك آدم ورزشي با تجربه
و واجد صالحيت وجود ندارد كه امور هيات وزنهبرداري اصفهان را هم به ســعيد آذري
بســپاريم؟ ســعيد آذري از چهرههاي آشنا و شناخته شــده وزنهبرداري كشور است و
سالها خودش بهعنوان ورزشكار در اين رشته فعاليت داشته اما پرسش ما اين است كه
او با دغدغههاي فراوان باشگاه ذوبآهن كه در رشتههاي متعددي فعاليت دارد ،فرصت
رسيدگي به مسائل وزنهبرداري اصفهان را هم دارد؟
پرسش اساسيتر اين است كه چرا دايره مديران ورزشي تا اين حد كوتاه است و در
اصفهان همه چيز حول محور چند نفر ميچرخد يا در اهواز ،مشــهد و همه استانهاي
ديگر وضع همين اســت كه در اصفهان ميبينيم .باشــگاهي نظير ذوب آهن – تنها در
فوتبال -آنقدر كار عقب مانده و انجام نداده دارد كه ســعيد آذري اگر روزي  24ساعت
هم زمان بگذارد ،شــايد حاال حاالها از پس حل آنها برنيايد .اين اتفاق در فدراســيون
فوتبال و ساير فدراسيونهاي ورزشي هم به شكل ديگري ديده ميشود .علي كفاشيان
نايب رييس فدراســيون فوتبال ،رييس كميته فوتســال نيز هست يا سيدرضا افتخاري
به رغم تمام درگيري و مشــكالت در باشگاه استقالل ،به كميته فوتسال فدراسيون به
چشــم آب باريكهاي نــگاه ميكند كه پس از مديريت اســتقالل ،بيكار نماند و دفتري
براي نشستن داشته باشد .شايد به همين دليل است كه سالهاست در فوتبال دايرهاي
از مديران دولتي حضور دارند و تنها تغيير جابجا شــدن آنها به صورت چرخشــي روي
صندليهاي مديريتي ورزش است.
توان فكري اين مجموعه كوچك و بســته هميني اســت كه در ســالهاي اخير
ميبينيم و هيچگاه شــاهد تحول و ايده تازهاي نيســتيم .نه فكري توليد ميشــود ،نه
ايدهاي شــكل ميگيرد و نه قدم موثري برداشته ميشــود؛ همه چيز بر مدار سنتي و
قديمي ميچرخد.
بد نيســت سري به فدراسيونها و باشگاههاي فوتبال در ايران بزنيم .هنوز يادمان
نرفته در فدراســيون بســكتبال تا همين چند ماه پيش يك دســتگاه كامپيوتر وجود
نداشــت يا هنوز هستند برخي از روســاي فدراسيونها كه توان ارســال يك پيام در
شــبكههاي پيام رســان را ندارند و با همان ســبك و سياق تيمشــان را به المپيك و
بازيهاي آســيايي ميفرستند .اگر قانون و منع سني نباشد ،چه بسا تا ابد صندلي خود
را به فرد ديگري نميدهند.
اين داستان ورزش ايران است كه سالها با همين سبك و سياق اداره شده و شايد
در ســالهاي اخير كوشش فراواني براي ايجاد تغيير شــكل گرفته اما اين دايره بسته
آنقدر محكم است و مقاومت در برابر ورود به آن وجود دارد كه شايد بزرگترين مقامات
ورزشــي كشــور هم نتوانند به اين چرخه ورود كنند و اگر وارد هم شوند ،چنان گارد و
ايســتادگي جلوي تغييرات صورت ميگيرد كه نگو و نپرس؛ از البيهاي قدرت هم كه
نميتوان گذشــت .در نتيجه همواره چوبي الي چرخ اســت كه ورزش نتواند درست و
دقيق در مسيري كه الزم است حركت كند .خيليها كوشيدهاند تا ورزش را از اين دايره
بســته خارج كنند اما تالش آنها همواره بيثمر و كمرنگ بوده و اينكه چگونه بايد قفل
زنگار بســته اين دايره كهنه را باز كرد ،خودش يك پروژه بزرگ است كه نياز به فكر و
انديشه تازه دارد .البته اگر اجازه ورود به افكار و انديشههاي نو داده شود.
خالصه اينكه ورزش ايران با اين همه فضاي كار ،محدود به گروه اندكي شــده كه
اغلب نه بر اساس توانايي كه با رانت و رابطه روي صندليهاي مديريتي جلوس كردهاند.
البته اگر همه مثل سعيد آذري صاحب تخصص ورزشي بودند ،شايد دغدغه كمتر بود و
با عمل به شيوه «مردي و كاري» ميشد به مشكالت بخش اعظمي از ورزش رسيدگي
كرد اما مساله ورزش چند شغلههايي هستند كه اولويتشان هم ورزش نيست؛ بگذريم
از تخصصي كه ندارند و تجربه كهنهاي كه اين روزها به كار نميآيد.

خوشخیالیهای پروفسور تاناس

وصال روحانی
Vesal Rohani

اردوی  12روزه پرسپولیس در کرواسی
دیشــب پایان گرفت و این تیم امشــب به
تهران برمیگردد تا اوال مهیای ســوپرجام
کشــور شــود ،ثانیا تدارکاتــش برای فصل
جدید لیگ برتر را اســتمرار بخشــد و ثالثا
برای یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا
دورخیز کند.
ســیمای پرســپولیس فصل -2019
( 2018و یــا طبــق معیارهــای خودمان
 )1397-98کــه طی این ســفر و در کمپ
کرواسی و حین چهار دیدار دوستانه قرمزها
رویت شــد نه اســباب ناامیدی شد و نه به
مــوازات وعدههای برانکو یک تیم عالی تازه
نشــان داد .شکســت  5بر یک سرخها در
یکی از مســابقات دوستانهشان در کرواسی
در روزی که آنها به اکثر نفرات اصلیشــان
اســتراحت داده بودند جای نگرانی ندارد و
پیروزیهای خفیــف نظیر یک بر صفر و 2
بــر صفر هم که در بعضــی دیدارهای دیگر
نصیبشان شــد جای شادی ندارد زیرا اوال
رقبای پرسپولیس هیچ یک تیمهای درجه
اولــی نبودند و ثانیــا در این مقطع از فصل
نتایج بازیهای دوستانه تاکید و نشانهای از
حقایق و عیار یک تیم نیست و فقط به طور
نســبی از وضعیت یک تیم میگوید .تیمی
که مشغول دوبارهسازی خویش است.

حساستر از گذشته

تجدیــد ســازمان پرســپولیس البته

امســال حســاستر از گذشــته است و دو
دلیل عمده بر این قضیه مترتب است .یکی
اینکه پرســپولیس پس از سه سال حکومت
مطلقــه بر لیگ داخلی (کــه فقط منجر به
دو قهرمانی شــد و یک قهرمانــی دیگر به
اســتقالل خوزستان رســید) قطعا به یک
بازنگــری در روشهای اجرایی خود محتاج
اســت زیرا رقبا دستش را خواندهاند و دیگر
از او نمیترســند و پادزهر تاکتیکهای این
تیم را پیدا کردهاند .فاکتور دوم این است که
پرســپولیس در فصلی که بازیسازان بسیار
عمدهای مثل مســلمان و احمــدزاده را از
دست میدهد (و به احتمال قریب به یقین
از امیــری هم دور خواهــد ماند) احتیاج به
فرمولهای تــازهای برای بارور کردن مجدد
سیســتمهای خود دارد و اگر فکرش خوب
کار نکنــد قطعــا کم خواهــد آورد .اردوی
کرواســی کمبودهای موجود در این راه را
به سرخها گوشزد کرده و باید دید سرمربی
کروات آنها چقدر گوش شــنوا و چشمهای
بینــا برای حس و لمس این نیازها داشــته
و برای کســب آن به تدویــن و تامین چه
مواردی روی میآورد و آیا باشــگاه هم در
راه ابتیاع این خواستهها پا به پای او خواهد
آمد یا خیر.

برنده اصلی

برانکــو البته از یــک دیــدگاه برنده
اصلــی اردوی تازه پایان یافتــه قرمزها در
کرواســی بود زیرا کمپ مورد نظرش را در
شــهر واراژدین کرواسی برپا کرد که زادگاه
اوســت و او در جای جــای آن خاطره و در

هر گوشــه آن خط و ربطی دارد و میتوان
گفت که به نوعی بر این شــهر پادشــاهی
میکند .اینکه ایوانکوویــچ چرا به رغم این
میــدانداری رقبای تدارکاتــی قویتری را
برای پرســپولیس جور نکرده شاید به این
نکته برگردد کــه او برای این موقع از فصل
(و بهتر بگوییــم پیش فصل) چنین رقبایی
را برای ســرخها الزامی نمیانگارد و ترجیح
داده است که تیمش آهسته و سبک برود و
آهسته و مالیم بازگردد و فقط در تستهای
اولیه شرکت کند و کار آزموده شود و شالق
آمادگی بــر تنش فرود آیــد و برای فصلی
بسیار طوالنی آمادهتر شود.

قابل تحسین

خوشــبینی ذاتی برانکو و یا آنچه وی
در ظاهر میگوید قابل تحســین است و در
غیر این صورت نمیشــد فهمید چطور وی
معتقد است با بازیکنانی نه چندان درخشان
مثل نعمتی و رســن میتــوان جای نفرات
بالقوه خالقتری مثل مســلمان و احمدزاده
و امیری را پــر کرد .اگر بیرانوند هم در نیم
فصل برود پیدا کردن دروازهبانی همســطح
وی چالشــی عظیم به وجــود خواهد آورد.
البته برانکو امیدوار اســت که ضمیمه شدن
ســروش رفیعی و مهدی ترابی از نیم فصل
دوم پرســپولیس را دوباره شــبیه به تیمی
کند که وی خواســتار شکلگیری و جوالن
آن اســت اما ابتدای یک فصل و  10هفته
نخست هر لیگی به غایت سرنوشتساز است
و اگر این مقطع را از دســت بدهید ،جبران
آن کار حضرت فیل خواهد بود .پرسپولیس

خبر

اینک در دفاع راســت ،دفاع وسط ،هافبک
وســط ،هافبک چپ و نوک حمله یا مشکل
جدی دارد و یا به نفر جانشین برای روزهای
غیبت بازیکنان فعلی و فیکس خود نیازمند
اســت و تعداد این روزها به ســبب تعدد و
فشــار باالی مسابقات ســرخها اصال اندک
نخواهد بود.

او باز هم «منشا» نمیشود!

گادوین منشــا که سهشــنبه شب در
واپســین دیدار تدارکاتی پرســپولیس یک
پنالتی دیگر را از دســت داد تــا بازی این
تیم برابــر رقیبش یک بر یک تمام شــود،
جدیدترین نشانه را از اینکه همچنان خیال
تبدیل شدن به منشــای ایام پیکانیاش را
ندارد بروز داد و ســوابق به ما میگوید که
امثال علــوانزاده و همتی به درد بازیهای
اصلی و «فشار باال»ی ســرخها نمیخورند
و نفــرات اصلی و مقاوم ایــن تیم همانها
هستند که یا نامشان در سطور قبلی آمد و
یا در سالهای اخیر به عناصر سرنوشتساز
تیم تبدیل شدهاند و ســیدجالل حسینی،
حســین ماهینی ،کمال کامیابینیا ،محمد
انصــاری و حتی شــجاع خلیــلزاده از آن
قبیل هستند .برای تبلور بیشتر پرسپولیس
جدید باید پیش از این صبر کرد اما از حاال
مشخص و قطعی است که امسال از هر سه
سال قبلی برای برانکو و پرسپولیس سختتر
خواهد بود و معلوم نیســت که خوشــبینی
مفرط ذاتی ســرمربی کروات سرخها برای
رفع مشــکالت موجود آنان کفایت خواهد
کرد یا خیر.

مذاكرات پنهان استقالل با جانشين پژمان

اميرحسين صادقي جاي منتظري را ميگيرد

چنانچــه پژمان منتظري از اســتقالل
برود و با تيم ديگري قــرارداد منعقد كند،
اميرحســين صادقي به جاي اين بازيكن به
استقالل بازخواهد گشت .مديرعامل باشگاه
استقالل در شرايطي روز گذشته با منتظري
به گفت وگــو نشســت و صحبتهاي اين
مدافع و گاليههايش را شــنيده كه در خفا
مذاكراتي با جانشــين احتمالي اين بازيكن
انجام داده است تا شايد استقالل به واسطه
از دســت دادن مهرهاي همچــون او لطمه
آنچناني نبينــد و از طرفــي مدافعي را به
خدمت بگيرد كه با شرايط بازي در استقالل
كامال آشنا است .در همين راستا مذاكراتي
هم با اميرحســين صادقي انجام شده و اين
مدافــع حتــي قصــد دارد در روزهاي آتي
مصاحبهاي با اين مضمون كه حاضر اســت
بدون دريافت دســتمزد براي استقالل بازي
كند ،نيز با رسانهها انجام دهد .اين مصاحبه
احتماال با اهدافي انجام خواهد شــد و شايد
باشــگاه استقالل نيز هدايت اين اظهارات را
برعهده داشته باشــد .اينكه به اميرحسين
صادقي گفته شــده اين طور مصاحبه كند
كه بدون پول براي اســتقالل بازي ميكند

احتماال در راستاي كوبيدن برخي بازيكنان
اســت كه در روزهاي گذشــته استقالل را
بــه مقصد تيمهاي خارجي تــرك كردهاند.
مثال اميد ابراهيمي يــا همين منتظري كه
قصد رفتن كرده اســت .حال اين سياست
زيرپوســتي آيا منجر به كاهش انتقادها از
عقب ماندن استقالل از نقل و انتقاالت پيش
فصل شــود يا خير ،سوالي است كه پس از
آغــاز فصل پاســخش را خواهيم يافت .اين

جابهجايي باعث ميشود تا باشگاه استقالل
به لحاظ مالي سود قابل توجهي كند به اين
دليل كه اگر منتظري بخواهد اســتقالل را
به مقصد تيم ديگري ترك كند بايد مبلغي
حــدود يك ميليارد تومان غرامت بدهد و از
سويي اميرحســين صادقي هم اعالم كرده
نه تنها تمام طلبش از باشــگاه استقالل را
خواهد بخشــيد ،بلكه هيچ دستمزدي هم
براي فصل بعد از باشــگاه اســتقالل طلب

نخواهد كرد .با توجه به اينكه شــرايط فني
منتظري و صادقي تقريبا شبيه به هم است
نميشود گفت كه استقالل از اين جابهجايي
چــه نفع يا ضــرري ميبرد و تــا زماني كه
برآيند كاري صادقي در اســتقالل مشخص
نشود نميتوان گفت كه باشگاه استقالل از
اين انتقال سود فني برده يا ضرركرده است
اما ماجراي مذاكره با اميرحسين صادقي در
شرايطي كه مســووالن استقالل ميكوشند
در ظاهرخــود را خواهان ادامــه همكاري
با منتظري نشــان دهند نيز چيزي شــبيه
به همان سياســتهايي اســت كه در قبال
اميد ابراهيمي به كار گرفته شــد و طوري
وانمود شــد كه انگار باشگاه استقالل عميقا
اين بازيكن را ميخواســت و اين ابراهيمي
بود كه بدون اطالع به باشگاه به سوي قطر
رفت .مسووالن باشــگاه استقالل در نقل و
انتقاالت سياســتي را در پيــش گرفتهاند
كه فقط خودشــان ميدانند نتيجهاش چه
خواهد شــد اما آنچه در افكار عمومي باقي
ميماند انبوهي از ابهامات ريز و درشــت در
مقابل رفتار مســووالن باشگاه استقالل در
اين بازه مهم است.

ســيد مجيد حســيني مدافع جوان تيم اســتقالل بعد از جــام جهاني با
پيشــنهاد باشگاه ترابوزان اســپور تركيه مواجه شده و در جلسهاي با سيد رضا
افتخاري به وي اعالم كرده قصد دارد براي ادامه فوتبالش راهي اين كشور شود.
اگر چه افتخاري با اين جدايي مخالفت کرد و از مدافع اســتقالل خواست تا
در اين تيم بماند اما حســيني با اشــاره بهبندي كه در قراردادش براي پرداخت
100هزار دالر و جدايي از اين تيم آمده روي رفتن خود پافشاري كرد و در نهايت
مقرر شد وي راهي تركيه شود اما در كمال تعجب اتفاق عجيبي براي اين بازيكن
افتاد .حســيني روز گذشته براي گرفتن پاســپورتش به فدراسيون فوتبال رفت تا
گذرنامه خود را كه بعد از جام جهاني در اختيار مسووالن بود از آنها تحويل بگيرد
اما مســوول مربوطه به اين بازيكن اعالم كرد كه معاون باشگاه زودتر پاسپورت او
را از فدراســيون گرفته اســت! اين مدافع با گاليه از اينكــه چرا گذرنامهاش را به
خودش تحويل ندادهاند سراغ مســووالن باشگاه را گرفت اما نتوانست آنها را پيدا
كند و در نهايت تصميم دارد براي حل مشكلش دست به دامان رييس فدراسيون
فوتبال شود! وي در اعتراض خود به مسووالن فدراسيون گفت كه مديران استقالل
گذرنامهاش را گرو گرفتهاند كه وي از اين تيم نرود اما اين كار اصال درست نيست.
با اين شــرايط حسيني براي ســفر به تركيه دچار مشكل شده و حاال او از مديران
فدراســيون خواسته تا براي حل اين مشــكل اقدام كنند .به نظر ميرسد مديران
اســتقالل هم به جاي آنكه پيشتر از این قرارداد با چنين بندهايي در اســتقالل
مخالفت ميكردند حاال با اين شيوه خواستار ماندن حسيني در استقالل هستند.

پايان اردوي اميد

تيم فوتبال اميد كه اردوي آماده سازي خود را از تاريخ  10تير آغاز كرده
بود اردوي خود را به پايان رساند .بازيكنان بعد از پشت سر گذاشتن تستهاي
پزشــكي و ريكاوري پاياني كه انجام دادند به كار خــود خاتمه دادند .با پايان
اردوي اميدها بازيكنان اميد به باشــگاههاي خود باز ميگردند و از  30تير در
اردوي بعدي كه اســامي آن از طريق سايت فدراسيون اعالم خواهد شد حضور
پيدا ميكنند .تيم اميد به زودي راهي بازيهاي آسيايي خواهد شد.

تمرين شوتزني استقالل در هواي مه آلود

استقالل كه براي برپايي اردوي آمادهسازي خود روز گذشته به تركيه رفت
نخستين تمرين خود را برگزار كرد .در اين تمرين آبيها ابتدا خود را گرم كردند
و سپس به پاسكاري و بدنسازي با توپ پرداختند .اين تمرين زير نظر كادرفني و
در چندين گروه انجام شد .پس از آن نيز ،بازيكنان به شوتزني پرداختند و شوت
از مناطق مختلف را تمرين كردند .فوتبال درون تيمي ،تمرين بعدي شــاگردان
شــفر بود كه بازيكنان به دو دسته زرد و سورمهاي تقسيم شدند و در نيمهاي از
زمين فوتبال بازي كردند .نخســتين تمريــن آبيها در اردوي تركيه اين تيم در
شهر يوزگات نزديك به استانبول و در هوايي مهآلود برگزار شد.

جابر تازهترين شاكي استقالل در فيفا

با مصاحبهاي كه جابر انصاري با ايران ورزشي انجام داد كامال مشخص شد كه
يك شاكي ديگر به شاكيهاي باشگاه استقالل اضافه
خواهد شد .انصاري كه  700ميليون از باشگاه استقالل
طلب دارد و از طرفي يك سال ديگر از قراردادش مانده
به زودي به كميته انضباطي فدراسيون فوتبال خواهد
رفت تا تكليفش را با باشگاه استقالل روشن كند .بدون
شــك اگر انصاري نتواند از مراجع داخلي به حقوقش
برسد ،از طريق فيفا پيگير ماجراي طلب و يك فصل
قراردادي كه با اســتقالل دارد ،خواهد شــد .پيش از
اين بازيكنانــي همچون تيموريــان ،رضايي و حتي
اميرحسين صادقي و خيليهاي ديگر از طريق فيفا و
كنفدراسيون فوتبال آسيا خواستار مشخص شدن تكليف خود شده بودند.

جباري :در استقالل رفتار خوبي با من نشد

گاليههــاي جباري از اســتقالل تمامي نــدارد .او در تازهترين نطقش به
رفتارهاي مديران اســتقالل اشــاره كرده« :پيش از من هم بــا بازيكنان ديگر
چنين رفتاري شــده بود اما رفتارشان با من زشــت و بد بود .حتي نتوانستند
تشــكر كنند و احترام بگذارند .اينها كساني هستند كه فوتبال را نميشناسند
و مديريت ميكنند .اينها اتفاقات خوبي نيســت .اين ضعفها در فوتبال ما بوده
و اميدوارم فكر اساســي براي آن شود .اميدوارم آدمهايي به اين فوتبال بيايند
كه بدانند در چه جايگاهي هستند و ارزش تيم را بدانند و دنبال جلب رضايت
هواداران به هر قيمتي نباشــند .فوتبال ما ظرفيت زيادي دارد اما از ظرفيت آن
كم استفاده شده است».

