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لیگ برتر بیست ودوم به هفته 
سوم رسیده اســت. در دو هفته 
گذشته تنها هشت تیم توانستند 
به برد دست پیدا کنند و تنها تیمی 
که در هر دو بازی به پیروزی رسید، 
سپاهان است. حاال در هفته سوم، 
تیم ها برای اینکه در همین ابتدای 
راه امتیازات بیشتری جمع کنند 
و در رده های باال قرار بگیرند، به 

مصاف همدیگر می روند. 
امروز، اســتقالل بــه مصاف مس 
کرمانی می رود که از لیگ یک آمده و 
هفته پیش توانسته پیکان را از پیش رو 
بردارد. ذوب آهن و مس رفسنجان هم 
که در حال حاضر در رده های نهم و دهم 
با هم همسایه هستند، با دو تساوی در 
دو هفته نخست امروز مقابل یکدیگر 
به میدان می روند. در ادامه بازی های 
امروز، نفت مسجد سلیمان با پیکان 
بازی دارد و نساجی مازندران از ملوان 
میزبانی می کند تا در همین اوایل فصل 
شاهد تقابل شمالی های لیگ باشیم. در 
مسابقات روز جمعه هم هوادار میزبان 
صنعت نفت آبادان اســت، آلومینیوم 
اراک با پرســپولیس بــازی می کند، 
گل گهر ســیرجان در خانه به مصاف 
ســپاهان می رود و تراکتــور مهمان 

فوالد است. 
از بازی های هفته ســوم که عبور 
کنیم، باید به روی زشت فوتبال برسیم 
که برای نشــان دادن خــود در فصل 
جدید زمان زیادی را صبر نکرد. اتفاقات 
زشت در لیگ بیســت ودوم از همین 
هفته های نخســت رقم خــورد تا باز 
هم امیدها برای تماشــای یک فصل 
فوتبالی و هیجان انگیز با حاشیه های 
کم از بین بــرود. در ایــن فصل، هم 
مسئوالن برگزاری مسابقات هرچه در 
توان داشتند را به کار بردند تا هواداران 
از فوتبال لذت نبرند و هم خود تیم ها و 
طرفداران شان برای تکمیل زشتی های 

فوتبال پیش قدم شدند. 

دعوا قبل از شروع لیگ!
اگر پیش از ایــن زد و خوردها طی 
مســابقات لیگ انجام می شد، حاال 
برخی تیم ها دست به کار شدند و قبل از 
اینکه سوت اولین بازی به صدا دربیاید، 
درگیری های فیزیکــی را کلید زدند. 
ماجرا به اردوی آماده سازی تیم های 
هوادار و نساجی در ترکیه برمی گردد 
که کادر فنی دو تیم در حاشیه اردو با 
هم درگیر شــدند و کار تا جایی پیش 
رفت که پای پلیس ترکیه هم به ماجرا 
باز شد. ساکت الهامی که سال گذشته 
در حاشــیه فینال جام حذفی با کادر 

فنی آلومینیوم درگیر شــده بود، به 
جای اینکه تیمش را برای زدن اولین 
گل لیگ آماده کند، ترجیح داد اولین 

دعوای مسابقات را به نام خود بزند. 

شعبده سامانه بلیت فروشی
اگر بــه شــعبده بازی عالقه مند 
هستید، کافی است برای خرید بلیت 
مسابقه تیم محبوب تان اقدام کنید. 
وقتی هواداران در تــب و تاب خرید 
بلیت تیم محبوب شــان در هفته اول 
رقابت ها بودند، سازمان لیگ در فاصله 
48 ســاعت تا بازی افتتاحیه که بین 
استقالل و ســپاهان برگزار می شد، 
اعالم کــرد بازی های هفتــه اول به 
دلیل اختالل در سامانه بلیت فروشی 
بدون تماشاگر خواهد بود! سامانه ای 
که درســت چند لحظه قبــل از این 
تصمیم بدون مشکل بلیت می فروخت 
و ناگهان با اخالل مواجه شد تا یکی از 

شعبده های فوتبال را نمایش بدهد. 

داوری، داوری و باز هم داوری...
مگر می شــود لیگی آغاز شود و در 
آن مشــکالت داوری در راس اخبار 
قرار نگیرد؟! امسال هم مثل هر سال 
مشــکالت داوری طبق روال در حال 

انجام اســت و دو هفته نخست نشان 
داده تا آخر مسابقات باید شاهد تکرار 
این موضوع باشــیم. برای نمونه این 
بحث باید به سپاهان اشــاره کرد که 
هر دو بــازی اش با مشــکالت داوری 
همراه بود. در بازی دوم این تیم اشتباه 
داور در اخراج نکــردن دروازه بان تیم 
اصفهانی آنقدر روشــن بود که جای 
هیچ توجیهی باقی نگذاشــت. مس 
رفسنجان هم برخالف فصل گذشته 
که روی خوش داوری را زیاد دیدند و 
پنالتی های زیادی به دســت آوردند، 
امسال از داوری در دو هفته اول ضرر 
کرده  است. در بازی اول این تیم، گل 
سالم مســی ها مردود اعالم شد و در 
بازی دوم هم دو پنالتی  واضح شــان 
گرفته نشد. البته اگر پای صحبت های 
مربیان بنشینید اشتباهات به مراتب 

بیشتر هم خواهد بود. البته اگر تصور 
می کنید این موضوع باعث می شــود 
که وی.ای.آر زودتر به فوتبال ایران راه 

پیدا کند، سخت در اشتباه هستید...

اولین شکایت و بیانیه
حجم زیاد شکایت و بیانیه نویسی 
هم از دیگر زشــتی های فوتبال ایران 
اســت که در هر فصل پرقدرت دیده 
می شــود و امســال بازارش از همین 
ابتدای مسابقات حســابی داغ شده 
است. ســال گذشته که شــکایت و 
بیانیه نویسی به اوج خود رسیده بود، 
هفت بازی لیگ برتر با حکم انضباطی 
سه بر صفر شد، سه بازی اصال برگزار 
نشــد، یک بازی  نیمه تمام ماند و سه 
بازی گل گهر هم سه بر صفر شد تا این 

تیم ضرر سنگینی را متحمل شود.  
امسال هم این فوالد بود که چراغ 
شــکایت را روشــن کرد. فوالدی ها 
بعد از تســاوی بــا پرســپولیس، از 
رقیب خود بابت بازی دادن به ســینا 
اسدبیگی شــکایت کردند تا شانس 
یکی از پیروزی های ســه بــر صفر با 
رای کمیتــه انضباطــی را برای خود 
بخرند. نکته جالب در ایــن ماجرا اما 
واکنش سرخپوشان پایتخت بود. آنها با 

انتشار یک بیانیه از شکایت فوالدی ها 
شکایت کردند! اگر سرخ ها به قانونی 
بودن استفاده از بازیکن شان اطمینان 
دارند، چه نیازی به بیانیه نویســی و 

شکایت بود؟! 

سکویی برای انتقام
یکی دیگــر از اتفاقــات تلخی که 
در ابتدای لیگ رقم خــورد، در بازی 
پرســپولیس و فوالد بــود. جایی که 
فحش هــای هواداران پرســپولیس 
بیشــتر از تشــویق ها و حمایت شان 
از سرخپوشــان دیده شــد و تقریبا 
کسی نماند که از فحش های سکوها 
در امان بماند. اگر ایــن اتفاق فقط و 
مشــخصا بابت خصومــت دیرینه با 
مهدی هاشمی نســب یا نارضایتی از 
بازی پرسپولیس بود، می شد امیدوار 
بود کــه در ادامه فصــل اوضاع روی 

سکوها بهتر خواهد شد. 

مرد پرحاشیه نیمکت استقالل
روزی که نام ساپینتو برای هدایت 
آبی های تهران مطرح شــد، بسیاری 
پیش بینی می کردنــد که او به یکی از 
وزنه های سنگین حواشی لیگ ایران 
تبدیل شــود. این مربــی پرتغالی در 

هفته اول فقط به داور اعتراض کرد اما 
در هفته دوم دایره اعتراضاتش بسیار 
وسیع شــد و درنهایت برانکارد هالل 
احمر با لگدی که از ســاپینتو خورد، 
تاوان اعتراضات او را داد. این لگد البته 
دردسرهایی را برای باشگاه به دنبال 
داشت. مســئوالن هالل احمر خیلی 
زود بابت این رفتار شــکایت کردند و 
خواهان عذرخواهی باشگاه استقالل 
و ســرمربی اش شــدند. اگر ساپینتو 
بخواهد در همین مســیر گام بردارد، 
استقاللی ها احتماال باید در چند بازی 

بدون سرمربی وارد زمین شوند. 
ماجراهای ســاپینتو اما به همین 
جا ختم نمی شــود. دیروز خبر رسید 
او با یک دردســر بزرگ جدید روبه رو 
شده است. طبق اعالم نشریه »فوتبال 
365« پرتغــال، شــورای انضباطی 
)CD( فدراســیون فوتبــال پرتغال 
)FPF( مجــازات یــک مــاه زندان 
ریکاردو ســاپینتو ســرمربی سابق 
موریرنیزه را به دلیل اظهاراتی که در 
مورد یک ســرباز ارتش پرتغال در ماه 
مه انجام داد، تایید کــرد. اتهامی که 
به ســاپینتو وارد شده »آسیب به آبرو 
و تهمت زدن« است. گویا او خطاب به 
فرمانده ارتش پرتغال لفظ »دروغگو« 
را بــه کار برده و نتیجــه این حرف به 
صدور حکــم یک ماه حبــس منجر 

شده است. 

خبر خوب در میان زشتی ها
بعــد از همــه ایــن زشــتی ها و 
تلخی هــای لیگ، باز شــدن درهای 
استادیوم برای بانوان خبر و اتفاق مهم 
هفته سوم مسابقات اســت در بازی 
امروز اســتقالل و مس کرمان 500 
هوادار خانم می توانند وارد ورزشگاه 
شوند و به حمایت از تیم شان بپردازند. 
البته که قطعا بانوان بیشتری خواهان 
حضور در استادیوم هســتند اما باید 
امیدوار بود که این اتفاق هرچه زودتر 
رقم بخورد و شــاهد حضــور پررنگ 
خانم هــا و خانواده هــا در تمامــی 
ورزشــگاه ها باشــیم. به خصوص که 
تجربه نشان داده حضور بانوان در بهتر 
شدن جو ورزشگاه بسیار اثرگذار است. 

همه با هم برای یک لیگ زشت و پرحاشیه 

جنجال در پیشانی فوتبال
خاتون بم فینالیست نشد

مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه های زنان آسیا 
برای نماینده کشورمان به پایان رسید. تیم فوتبال 
خاتون بم که در دیدار برگشــت این مســابقات به 
مصاف سوگدیانا ازبســکتبان رفته بود، یک بر صفر 
شکســت خورد تا فینال را تقدیم رقیب خود کند. 
دیدار رفت این دو تیم با تساوی یک بر یک به پایان 
رسیده بود. این ســومین دوره آزمایشی مسابقات 
قهرمانی باشــگاه های آسیا اســت که در دو گروه 
غرب و شرق پیگیری می شــود و برترین تیم های 
این دو گروه، مهرماه به مصاف هم می روند. از گروه 
شرق کالج اسکالرز تایلند به فینال صعود کرده و از 
گروه غرب نیز سوگدیانا ازبکستان فینالیست شد. 
ناگفته نماند مسابقات گروه غرب قرار بود با تیم های 
بیشتری برگزار شود. ابتدا قرار بود اردن، هند، ایران و 
ازبکستان در مسابقات شرکت کنند اما باشگاه اردنی 
انصراف داد و فوتبال هند هم تعلیق شد تا درنهایت 
دو تیم ایران و ازبکســتان در مصاف رفت و برگشت 
برای صعود به فینال مســابقه بدهند. با این وجود 
مرضیه جعفری، سرمربی تیم فوتبال بانوان خاتون 
بم از عملکرد شاگردانش رضایت دارد. او معتقد است 
حریف ازبک دو سر و گردن از شاگردانش باالتر بود 
اما دختران بم با وجود مصدومیــت هرچه در توان 
داشتند را در میدان گذاشتند و حریف را شگفت زده 
کردند. جعفری از اینکه شاگردانش مقابل نماینده 
ازبکســتان نترس بودند خوشــحال است و همین 
که رقیب در نیمه دوم برای به پایان رســیدن بازی 
وقت کشــی می کرد را یکی دیگر از دالیل عملکرد 

خوب تیمش می  داند. 

پنجره چهارم بسکتبال امروز باز می شود
راه جهان از ژاپن می گذرد

مرحلــه دوم انتخابی جام جهانی بســکتبال از 
امروز آغاز می شود. بســکتبال ایران در مرحله اول 
طی دیدارهای رفت و برگشت با قزاقستان، بحرین و 
سوریه رقابت کرد و به عنوان تیم دوم گروه  D از این 
مرحله صعود کرد و در مرحله دوم در گروه F در کنار 
استرالیا، قزاقستان، چین، ژاپن و بحرین قرار گرفته 
است. البته نتیجه دیدارهای مرحله اول انتخابی جام 
جهانی )پنجره اول تا ســوم( در مرحله دوم لحاظ 
خواهد شــد. بدین ترتیب تیم ملی بسکتبال ایران 
در این مرحله از رقابت ها 6 دیدار رفت و برگشــت با 
تیم های ژاپن، اســترالیا و چین برگزار خواهد کرد. 
بســکتبال ایران کار خود را در این مرحله بســیار 
بااهمیت مقابل ژاپن آغاز می کنــد. تیمی که طی 
ماه اخیر سه بار مقابلش قرار گرفته و حاال در شامگاه 
پنجشنبه در تاالر بســکتبال آزادی در چهارمین 
رویارویی میزبان این تیم است. اواخر تیرماه گذشته 
تیم ملی بسکتبال ایران آخرین دیدار مقدماتی خود 
در رقابت های کاپ آسیا را مقابل ژاپن برگزار کرد و 
با برد 88 بر 76 به مرحلــه یک چهارم نهایی صعود 
کرد. بسکتبالیست های ایران با این برد تحسین تمام 
کارشناسان و اهالی بسکتبال را به دست آوردند اما 
در ادامه برابر لبنان شکست خوردند و خیلی زود از 
جدول مسابقات حذف شدند. ایران و ژاپن دو هفته 
پیش دو بازی تدارکاتی برگزار کردند که البته در هر 
دو مسابقه ژاپن برنده شــد. هرچند که تیم ایران با 
ترکیبی از ملی پوشان و بازیکنان تیم ایران نوین به 

میدان رفت و هدفش رسیدن به برد نبود. 
در هر حال شاگردان سعید ارمغانی نباید توجه 
کنند که در این مرحله مقابــل چه تیمی به میدان 
می روند و پیــش از این چه نتیجه ای مقابل شــان 
به دســت آورده اند. آنها اگر صعود دوبــاره به جام 
جهانی و ســهمیه المپیک را می خواهند، باید در 
تمام مسابقات شان پرقدرت ظاهر شوند. چراکه هر 
کدام از دیدارهای مرحله دوم انتخابی می تواند در 
سرنوشت نهایی تیم ها تعیین کننده باشد. به ویژه 
برای ایران که در مرحله اول دو بار برابر قزاقســتان 
شکست خورد و باعث شد در رده چهارم گروه F قرار 
بگیرد. آسمانخراش های کشــورمان برای صعود 
از این جایــگاه و تثبیت جایگاه شــان در رده های 
باالتر باید از همین پنجره بیشترین امتیاز را دشت 
کنند. تاالر آزادی سه شــنبه شب شــاهد پیروزی 
تیم جوانان مقابل ژاپن در قهرمانی آسیا و انتخابی 
جهان بود و حاال نوبت تیم بزرگساالن است که یک 
شکست مقتدرانه را تقدیم مهمانش کند. ملی پوشان 
بسکتبال ایران بالفاصله بعد از دیدار برابر ژاپن عازم 
فرودگاه امام خمینی )ره( می شوند تا برای دیدار با 
استرالیا عازم این کشور شــوند. این دیدار دوشنبه 

آینده )7 شهریورماه( برگزار می شود. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

نگار    رشیدی

حجم زیاد شکایت و 
بیانیه نویسی هم از دیگر 
زشتی های فوتبال ایران 

است که در هر فصل 
پرقدرت دیده می شود و 
امسال بازارش از همین 

ابتدای مسابقات حسابی 
داغ شده است

امسال هم مثل هر سال 
مشکالت داوری طبق روال 

در حال انجام است و دو 
هفته نخست نشان داده تا 
آخر مسابقات باید شاهد 
تکرار این موضوع باشیم

اگر تا دو سال قبل از روبه رو شــدن با هزینه های »صد میلیاردی« استقالل و 
پرسپولیس حیرت زده می شدیم، حاال اعالم رسمی هزینه های دو باشگاه برای 
فصل جاری، خبر از یک جنون تمام عیار در فوتبال ایران می دهد. این دو باشگاه 
روی هم برای تنها »یک سال« رقمی معادل »600 میلیارد تومان« هزینه کرده اند. 
در فوتبالی که عمال درآمد خاصی ندارد، این هزینه ها یک خودکشی محض هستند. 
فوتبال ایران همواره تالش می کند تا راه توسعه را به صورت وارونه طی کند. فوتبالی 

که در آن، تنها و تنها دستمزد بازیکنان و مربیان »حرفه ای« شده است! 

استقالل؛ گران تر از رقیب  
بر اساس ارقامی که منتشر شده، هزینه های استقالل به مراتب گران تر از رقیب 
سنتی این تیم بوده است. البته هنوز نمی توان آنها را پرهزینه ترین تیم لیگ برتر 
خطاب کرد. چراکه هزینه های باشگاهی مثل سپاهان هنوز اعالم نشده است. با 
توجه به کادر خارجی و جذب چهار بازیکن خارجــی به صورت همزمان، انتظار 
می رود این هزینه برای سپاهان از هر تیم دیگری باالتر باشد. به هر حال بر اساس 
اسناد منتشرشده، استقاللی ها در این فصل حدود 340 میلیارد تومان برای قرارداد 
بازیکنان شان هزینه کرده اند. رقمی که نسبت به فصل گذشته افزایش قابل توجهی 
داشته است. البته باشگاه هزینه تیم های پایه را نیز در همین ردیف هزینه قرار داده 
اما بعید به نظر می رســد که رقم زیادی صرف فوتبال پایه این باشگاه شده باشد. 
رقم قرارداد مهدی قایدی هم روز گذشته مشخص شد. طبق نامه ارسالی باشگاه 
استقالل به مدیریت نظارت بر ناشران بازار پایه، مهدی قایدی با قراردادی قرضی به 
مبلغ یک میلیون و صد هزار یورو به جمع آبی پوشان پیوسته که از این مبلغ، 250 
هزار یورو به عنوان رضایت نامه به باشگاه شباب االهلی امارات و مابقی به عنوان رقم 
قرارداد پایه و آپشن قرارداد پرداخت شده است. در این بین قرارداد بازیکنانی مثل 

محبی و سیاوش یزدانی که تازه به استقالل ملحق شده اند نیز هست که هنوز رقم 
قراردادشان به فهرست هزینه های باشگاه راه پیدا نکرده است. استقالل برای یک 
فصل، بیش از 30 میلیارد تومان هم به کادر فنی پرداخته که به دالر چیزی حدود 
یک میلیون دالر می شود. با احتساب این قضیه که آنها برای یک نیم فصل باید یک 
میلیون و دویست هزار یورو جریمه به استراماچونی پرداخت کنند، این رقم نسبتا 
معقول به نظر می رسد. به هر حال مجموعه هزینه های استقالل برای یک فصل با 
احتساب قرارداد قایدی، به بیش از 375 میلیارد تومان رسیده که با استانداردهای 
همیشگی فوتبال ایران، عدد بســیار باالیی به نظر می رسد. بخشی از این قیمت 
گزاف، نتیجه قراردادهای بسیار سنگینی است که مدیران باشگاه در این چند سال 

برای مجاب کردن ستاره ها پیش روی آنها قرار داده اند.

پرسپولیس؛ این هزینه سرسام آور
پرسپولیس برای این فصل نسبت به استقالل، کم تر هزینه کرده اما این به آن 
معنی نیست که آنها با تیم ارزان قیمتی راهی فصل جدید لیگ برتر خواهند شد. 
باشــگاه برای یک فصل، رقم حدود بیش از 33 میلیارد تومــان را برای کادر فنی 
ایرانی اش در نظر گرفته اســت. در واقع جالب اینجاست که بدون احتساب چند 
دستیار خارجی، کادر فنی ایرانی پرســپولیس حتی بیشتر از کادر فنی خارجی 
استقالل دستمزد می گیرند! بخش زیادی از این رقم طبیعتا به یحیی گل محمدی 

اختصاص خواهد داشت. مربی بدنساز، مربی گلرها و دستیار خارجی یحیی نیز روی 
هم حدود 410 هزار دالر دریافت می کنند. به نظر می رسد متوسط دستمزد این سه 
نفر چیزی حدود صد هزار دالر برای یک سال خواهد بود. رقم قرارداد 22 بازیکن 
ایرانی این فصل پرسپولیس نیز 153 میلیارد تومان شده که رقم بسیار سنگینی 
به نظر می رسد. ظاهرا خریدهای جدید این تیم دستمزدهای قابل توجهی در این 
باشگاه می گیرند. مجموع قرارداد سه بازیکن خارجی این تیم هم 685 هزار دالر 
اســت. رقمی که با ورود لوکادیا به یک میلیون و 685 هزار دالر می رسد. مجموع 
هزینه های پرسپولیس در این فصل به عدد 290 میلیارد تومان می رسد. البته اگر 
همه قراردادها به صورت شفاف و درست ارائه شده باشــند. به هر حال این ارقام، 

انتظارها را از پرسپولیس در این فصل به شکل ویژه ای باالتر خواهد برد.

بورس؛ تورم و توهم
چه چیزی باعث شــده هزینه های ساالنه باشگاهی مثل اســتقالل از 160 
میلیارد به 340 میلیارد برسد؟ چه چیزی باعث شده پرسپولیس ناگهان چنین 
جهش سنگینی در پرداخت به تیم داشته باشد؟ سرنخ این ماجرا را باید در بورس 
جست وجو کرد. فروش سهام و ورود سرمایه های مردم، موجب شده دو باشگاه با 
دست به مراتب بازتری هزینه کنند. انتظار می رفت پول های وارد شده به بورس 
از سوی مردم، صرف کارهای زیرساختی بیشتری از سوی دو باشگاه شود اما دو 
مدیر فعلی استقالل و پرسپولیس نیز تصمیم دارند به سبک همه مدیران قبلی، 
فقط امروز را ببینند و با موفقیت تیم برای خودشان رزومه جمع کنند. با این روند 
و این هزینه ها، پول بورس هم دیر یا زود تمام می شود و دو باشگاه دوباره به نقطه 
 اول شان برمی گردند. این بار شاید با بدهی بیشــتر، پنجره های بسته تر و البته، 

حساب های خالی تر! 

ترازی که هر روز منفی تر می شود
همه این ارقام درج شــده در حساب های مالی دو باشــگاه، بدون پاداش های 
احتمالی هستند و قاعدتا مبلغ شان بیشتر هم خواهد شد. نکته عجیب این است که 
دو باشگاه عمال درآمد خاصی ندارند و با این هزینه ها هر روز تراز مالی شان را منفی تر 
می کنند. آنها در فصل نقل و انتقاالت مثل باشگاه های ثروتمند هزینه می کنند اما 

وقتی این دوره به پایان برسد، همه چیز در دو باشگاه تغییر خواهد کرد.

نگاهی به هزینه های اعجاب آور سرخابی ها برای فصل جدید

جنون فوتبال!

چهره به چهره

آریا   رهنورد


