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 اعزام رستمی و هاشمی 
در پرده ابهام

رقابت های وزنه برداری اوپن کلمبیا که حکم 
گزینشــی المپیک را دارد، هفته آینده در کالی 
برگزار می شود. این مســابقات از 18 تا 28 مارچ 
برگزار خواهد شد و با توجه به اینکه امتیازات آن 
برای بازی های المپیک 2020 محاسبه خواهد شد، 
وزنه بردارانی از پنج قاره برای کسب امتیازات در آن 
حضور خواهند داشت. رقابت های کلمبیا از جمله 
رقابت های سیلور به شــمار می آید و از همین رو 
امتیازات آن برای وزنه برداران المپیکی حائز اهمیت 
است. از ایران نیز کیانوش رستمی و علی هاشمی 
به همراه علی جباری به عنوان مربی قرار است در 
این تورنمنت حضور پیدا کنند تا در مسیر کسب 
سهمیه المپیک بتوانند امتیازات خود را باال ببرند. با 
این وجود شیوع ویروس کرونا در خاورمیانه به ویژه 
ایران، اعزام این سه نفر به تورنمنت وزنه برداری اوپن 
کلمبیا را در پرده ای از ابهام قرار داده است. در حال 
حاضر با توجه شرایط اضطراری فوق تقریبا هیچ 
پروازی از ایران به خارج از کشور انجام نمی شود و 
تمامی ایرالین های خارجی پروازهای خود به تهران 
و بالعکس را تا اطالع ثانوی لغو کرده اند. با توجه به 
این شرایط اضطراری، سفر این سه نفر به کالی برای 
حضور در این تورنمنت در پرده ای از ابهام قرار دارد 
و مشخص نیست چگونه قرار است به کلمبیا سفر 
کنند. سفری به جنوب قاره آمریکا که با توجه به بعد 
مسافت و تایم متفاوت بسیار طوالنی و طاقت فرسا 
خواهد بود و الزامات ویژه ای را می طلبد. باید منتظر 
ماند و دید که این سه نفر باالخره به کلمبیا سفر 
خواهند کرد یا نه. ســفری کــه امتیازاتش برای 
کیانوش رســتمی و علی هاشــمی برای کسب 

سهمیه المپیک بسیار حائز اهمیت است.
    

نبرد 4 بوكسور براي المپيك
مســابقات بوکس گزینشــی المپیک از روز 
سه شنبه در شــهر امان پایتخت اردن آغاز شده 
است. در این رقابت ها، 151 بوکسور از 35 کشور 
قاره های آسیا و اقیانوسیه در بخش مردان حضور 
پیدا کرده اند. روز چهارشــنبه، چهار بوکســور 
کشــورمان در مبارزات سرنوشت ساز خود روی 
رینگ می روند و در صورت کسب برتری، مسافر 
بزرگ ترین  رویداد ورزشی جهان خواهند شد. امید 
احمدی صفا در 52 کیلوگرم با نماینده استرالیا، 
اشــکان رضایی در 63 کیلوگرم مقابل حریفی از 
تاجیکستان، دانیال شه بخش در 57 کیلوگرم با 
رقیبی از هنگ کنگ و سیدشــاهین موسوی در 
75 کیلوگرم با نماینده مغولستان مبارزه خواهند 
کرد. هدایت تیم ملی بوکس ایران برعهده علیرضا 
استکی است و همایون امیری و غالمرضا کریمی 

هم به عنوان مربی فعالیت می کنند.
    

تعويق 3 تورنمنت تكواندو 
 ،)G1( دهمین دوره جام باشــگاه های آسیا
سی و یکمین دوره جام فجر )G1( و سومین دوره 
مســابقات آزاد آســیایی )G1( بر اساس تقویم 
فدراسیون جهانی قرار بود از 28 فروردین تا چهارم 
اردیبهشت ســال آینده در جزیره کیش برگزار 
شود اما با توجه به شــیوع ویروس کرونا در جهان 
و به منظور حفظ سالمتی و آرامش خاطر جامعه، 
با درخواست اتحادیه تکواندو آسیا این مسابقات به 
تعویق افتاد. پیش از این رقابت های قهرمانی آسیا 
در اسفندماه به میزبانی لبنان و همچنین مسابقات 
کسب سهمیه المپیک 2020 در قاره آسیا تحت 

تاثیر این بیماری قرار گرفته بود.
    

حال عباسعلي خوب است
دکتر بابک زرگرامینی پزشک معالج حمیده 
عباسعلي بانوی المپیکی کاراته با اشاره به اینکه 
بعد از گذشت پنج روز از عمل جراحی، عباسعلی 
از امروز )دیروز( می تواند بــدون محدودیت راه 
برود، گفت:»خانم عباســعلی در وضعیت بسیار 
خوبی قرار دارد. از روز بعد از جراحی فیزیوتراپی 
زیر نظر دکتر حسین آبرون روزانه در دو نوبت آغاز 
شده و همچنان ادامه دارد. پیشرفت خوبی را در 
برنامه های درمانی خانم عباسعلی شاهد هستیم. 
البته نکته مهم در این پیشرفت روحیه باالی این 
بانوی کاراته کاست. با توجه به اینکه آسیب دیدگی 
و کارهای درمانی خیلی ســریع انجام شد، ولی با 
این روحیه مثالزدنی در موقعیت بســیار خوبی 

قرار دارد.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

محمدحسن انصاری فرد ظاهرا به 
هیاهوی تلویزیونی عالقه بسیار زیادی 
دارد. او بخشی از مهم ترین تصمیم ها در 
قامت مرد اول باشگاه پرسپولیس را روی 
آنتن زنده تلویزیون گرفته است. مردی 
که مدتی قبل امضای قرارداد رســمی 
با آنتونی اســتوکس را روی آنتن زنده 
تلویزیون اعالم کــرده بود، حاال در یک 
ارتباط تلفنی با یــک برنامه تلویزیونی 
دیگر، رسما از ســمت خود استعفا داد. 

اتفاقا تصمیم تلویزیونی قبلی آقای مدیر، 
به شدت به ضرر باشــگاه پرسپولیس 
تمام شــد. او بیش از صد هزار دالر برای 
پرداخت قسط اول فوتبالیستی هزینه 
کرد که همه می دانستند متخصص غیب 
شدن و دور زدن باشگاه است. بازیکنی 
که همیشه منتظر یک بهانه بوده تا دیگر 
در جلسه های تمرینی تیم های مختلف 
آفتابی نشود. جالب اینکه انصاری فرد 
تاکید دارد که اگر به گذشــته برگردد، 
باز هم اســتوکس را جذب خواهد کرد. 
چراکه خرید این بازیکن، موجب افزایش 

انگیزه علی علیپور شده است! اصرار به 
تکرار یک اشتباه و صد هزار دالر هزینه 
برای »انگیزه« دادن بــه علی علیپور، 
هیچ وقت نمی تواند از ســوی یک مدیر 
تمام حرفه ای سر بزند. انصاری فرد شاید 
به موجب سابقه بازی در باشگاه، در تاثیر 
گذاشتن روی نظر هوادارها تبحر داشته 
باشــد اما در عمل همه کارهایی که او 
این اواخر به عنوان مدیرعامل باشــگاه 
انجام داده، به شــدت قابل نقد به نظر 
می رسند. آقای مدیر باید در این مدت، 
هزینه ها را کاهش مــی داد و از بودجه 

باشــگاه برای کاهش بدهی ها استفاده 
می کرد. او اما با خریدهایی غیرضروری 
مثل استوکس و اوساگونا، تنها اوضاع را 
برای پرسپولیس پیچیده تر کرد. حاال 
این مدیر در حالی از باشگاه جدا می شود 
که نه تنها کوچک ترین قدمی در مسیر 
پرداخت بدهی های قبلی برنداشته، بلکه 
بدهی هایی را نیز برای آینده باشگاه به جا 
گذاشته است. تراز مالی انصاری فرد در 
این دوره اصال مثبت به نظر نمی رسد و 
این موضوع برای آینده باشــگاه، کامال 

نگران کننده خواهد بود.

پرســپولیس حــاال بــه یکــی از 
سخت ترین مقاطع تاریخش رسیده و 
به لحاظ مالی، به صف طوالنی طلبکارها 
برخورد کرده اســت. حاال کــه اوضاع 
دیگــر از دســت کادر مدیریتی خارج 
شده، این »اســتعفا« بیشتر به جنگ 
قدرت شباهت دارد. انصاری فرد اتفاقا 
می خواهد در تیم بماند و جایگاهش را 
مستحکم تر کند و در آینده در صورت 
روبه رو شدن با هر انتقادی، دوباره به این 
استعفا و تالش برای جدایی از مجموعه 
پرسپولیس اشــاره کند. پرسپولیس 
در این شــرایط حســاس و بحرانی، به 
یک مدیر مسئولیت پذیر نیاز دارد. یک 
مدیر که به هر قیمتــی بتواند رضایت 
طلبکاران پرشمار این مجموعه را جلب 
کند. نه مدیری که با اولین نشــانه های 
بحران و بدهکاری، سنگر را کامال خالی 
کند. برخالف وعده هــای انصاری فرد، 
تالش های گروه او بــرای درآمدزایی تا 
امروز چندان موفقیت آمیز نبوده است. 
آنها همه تخم مرغ ها را در سبد اپلیکیشن 
پرسپولیس گذاشــتند اما یک برنامه 
کاربردی تلفن همراه بدون پشتیبانی 
گسترده و نصب میلیونی، هرگز نمی تواند 
نیازهای یک باشگاه پرهزینه فوتبال را 
برآورده کند. پرســپولیس باید بیش از 
یک میلیون یورو بــه برانکو ایوانکوویچ 
بپردازد. شاهکارهای امضای قرارداد در 
این باشگاه، شرایطی را به وجود آورده اند 
که باشگاه باید بیشتر از 200 هزار دالر به 
زالتکو پرداخت. مردی که روی نیمکت 
قرمزها، چیزی جز یک ماکت نبود. این 
باشگاه همچنین باید 500 هزار دالر به 
ماریو بودیمیر بدهد. با وجود همه این 
مشــکالت بزرگ، انصاری فرد در پایان 
نیم فصل حکم به برکنــاری کالدرون 
داد تا او را نیز در صف شــاکیان حقوقی 
باشگاه پرسپولیس قرار بدهد. جدایی 
گابریل و جذب یحیی، 6 میلیارد تومان 
هزینه دیگر روی دســت پرسپولیس 

باقی گذاشت. آنها همه این مدت با جیب 
خالی، دست از پز عالی برنداشتند و حاال 
که زمان مدیریت و تدبیر از راه رسیده، 
مشغول فرار از مسئولیت شان هستند. 
تاریخ پرسپولیس از چنین رفتارهایی 
پر بوده اســت. از مدیرانــی که به جای 
برداشــتن بار از دوش پرسپولیس، بار 
دیگــری روی دوش ایــن پیکر نحیف 

گذاشته اند.
با این حجم از بدهی، پرسپولیس به 
زودی با خطر »کسر امتیاز« از سوی فیفا 
روبه رو خواهد شد. شاید همین موضوع 
در نهایت شانس رســیدن به قهرمانی 
لیگ نوزدهم را از این باشگاه بگیرد. این 
بزرگ ترین تهدید برای پرسپولیس به 
شمار می رود و اگر جنگ داخلی مدیران 
باشــگاه اجازه بدهد، پرسپولیس یک 
جنگ بزرگ را در فیفا پشت سر خواهد 
گذاشت. باشــگاه در همه این ماه ها با 
ســهل انگاری، از پرداخت بدهی های 
گذشته طفره رفته اما شمارش معکوس 
یک انفجار بزرگ در پرسپولیس، حاال 
دیگر به صدا درآمده اســت. موضوعی 
که عدم رسیدگی به آن، پرسپولیس را 
در اقیانوسی از بحران های بزرگ غرق 

خواهد کرد.

جای خالی مدیرعامل؛ صف بزرگ طلبکارها

بحران بزرگ باشگاه بدهکار! 

اتفاق روز

سوژه روز

دوران حضور محمدحسن انصاری فرد در باشگاه پرسپولیس خیلی زود به پایان رسید. او رسما اعالم کرد که با اعضای 
هیات مدیره باشگاه اختالف نظر داشته و اعضای این هیات نتوانسته اند در ماه های گذشته به توافق در خصوص موضعات 

مختلف دست پیدا کنند. پرسپولیس شاید در جدول لیگ برتر امتیازهای خوبی جمع کرده باشد اما وضعیت مالی این 
باشگاه به شدت نگران کننده است. به نظر می رسد بدهکاری نجومی، یکی از دالیل کنار رفتن انصاری فرد از مسند ریاست 

باشگاه باشد. مردی که در همین دوره نیز عملکرد قابل دفاعی نداشت و نتوانست مشکالت بزرگ پرسپولیس را حل کند.

انتشار گسترده ویروس کرونا، از آسیا شروع 
شد اما این ویروس به تدریج قاره اروپا را نیز تحت 
تاثیر قرار داد. ایتالیا به عنوان کانون اصلی شیوع 
کروناویروس در اروپا، خیلی زود تحت تاثیر قرار 
گرفت و دیدارهای سری آ بدون حضور تماشاگر 
برگزار شــدند. با این وجود میزان شــیوع کرونا 
بیشــتر از تخمین اولیه بود و در نتیجه تصمیم 
به تعطیلی چنــد هفته ای رقابت های ســری آ 
گرفته شد. به صورت همزمان در آلمان، اسپانیا و 
انگلیس، دیدارهای فوتبال با حضور هوادار برگزار 
می شدند. با این وجود به نظر می رسد رقابت های 
فوتبال در این کشورها نیز تحت تاثیر قرار بگیرد و 
در نهایت حتی برگزاری رقابت های یورو 2020 
برای مدتی به تعویق بیفتد. حاال قرار شده که سه 

بازی از رقابت های این مرحله لیگ قهرمانان، بدون 
حضور تماشاگر برگزار شود و این موضوع ممکن 
است به دیدارهای دیگری نیز سرایت کند. فعال 
قرار است نبرد بایرن و چلسی در آلیانز آره نا، بدون 
حضور هوادار باشد. مســابقه ای که البته حدس 
زدن سرنوشتش چندان دشوار نیست و واضح به 
نظر می رسد که بایرن حتی بدون هوادارانش به 
مرحله بعدی خواهد رسید. چراکه باواریایی ها در 
نبرد اول، بدون هیچ دردسری حریف را در لندن 
شکســت دادند. دیدار دورتموند و پی اس جی، 
مسابقه دیگری است که قرار است بدون حضور 
تماشاگر برگزار شــود. این موضوع تفاوت بسیار 
بزرگی با دیدار بایرن دارد. چراکه نتیجه آن هنوز 
به شدت نزدیک و حساس است. دورتموند در بازی 

رفت به لطف حضور هوادارانش برنده شد و حاال 
در دیدار برگشت، خبری از طرفداران پی اس جی 
نخواهد بود. بارسلونا نیز باید در یک نیوکمپ کامال 
خالی به مصاف ناپولی برود. آن هم در شرایطی که 
شور و حال ناپلی ها، تاثیر بسیار زیادی در نتیجه 
دیدار رفت داشت. بارسا، بایرن و پی اس جی با بدون 
تماشاگر شدن بازی هایش، متحمل ضرر بزرگی 
خواهند شد. آنها عمال درآمدی از بلیت فروشی 
در دیدارهای حساس لیگ قهرمانان ندارند و این 

موضوع ضرر بزرگی به هر سه باشگاه می زند.
اگر پی اس جی و بارسا از لیگ قهرمانان کنار 
بروند، می توان بــه این نتیجه رســید که کرونا 
آنها را از این تورنمنت خارج کرده اســت. با این 
وجود تماشاگران این باشگاه ها مقابل هتل محل 
اقامت شان تجمع نمی کنند، اتوبوس این تیم ها 
دیرتر به راه نمی افتد و آنها به جای زمین مسابقه، در 
رختکن گرم نخواهند کرد! هجوم کرونا به قاره اروپا، 
رفته رفته به مراحل نگران کننده ای می رسد. در 

سال ها و دهه های گذشته، هیچ وقت یک ویروس تا 
این سطح در دنیا منتشر نشده بود و همه رقابت های 
فوتبال را تحت تاثیر قرار نداده بود. فوتبال عمال از 
مسیر عادی اش خارج شده و معلوم نیست که در 
چه زمانی، اوضاع دوباره کامال عادی خواهد شد. 
تنها راه مقابله با این ویروس برای بازگشت فوتبال به 

ریل همیشگی، در خانه ماندن است تا شاید زنجیره 
انتقال کرونا باالخره قطع شود. سالمتی آدم ها از هر 
مسابقه فوتبالی مهم تر خواهد بود. رسیدن به این 
سالمتی، به یک عزم و اراده دسته جمعی نیاز دارد. 
تا وقتی مردم همه رفت و آمدهای غیرضروری را 

قطع نکنند، کرونا همچنان برنده این بازی است.

آریا طاری

درجا زدن فوتبال ایران، تنها به دلیل مشکالت »سخت افزاری« 
نیست. درجا زدن فوتبال ایران، تنها نتیجه فقر امکانات نیست. این 
فوتبال به خاطر قیمت دالر درجا نمی زند. بزرگ ترین مشکلی که 
این فوتبال را تهدید کرده و خواهد کرد، فقدان صداقت در مدیریت 
است. مدیران فوتبال ایران دیگر عادت کرده اند که به مردم دروغ 
بگویند. دیگر عادت کرده اند که حقیقت را پنهان کنند و از شفافیت 
گریزان باشند. حتی وقتی خالف گفته آنها هم ثابت می شود، یک 
نفر با استعالجی پزشکی خودش را پنهان می کند و دیگري هر 
انتقادی را مترادف »نخبه کشی« می داند. این فوتبال با این مدیرها 
به جایی نمی رســد. این فوتبال با هیاهوساالرها، کوچک ترین 

پیشرفتی را تجربه نمی کند.
رقم قرارداد سرمربی بلژیکی تیم ملی، سرانجام فاش شد. در 
شرایطی که مهدی تاج دائما اصرار داشت که ویلموتس را با یک 
رقم معقول و هزینه ای به مراتب ارزان تر از کارلوس کی روش به 

خدمت گرفته، حاال مشخص شده که رقم این قرارداد سنگین و 
باورنکردنی، هشت میلیون یورو بوده است. ویلموتس برای سه 
سال از فوتبال ایران، هشت میلیون یورو طلب کرده بود. مردی 
که حتی در کشور خودش به عنوان یک مربی درجه یک پذیرفته 
نمی شد، توانست چنین قراردادی با فدراسیون فوتبال ایران ببندد. 
فدراسیون تا همین جا دو میلیون یورو به ویلموتس پرداخت کرده 
و بعید نیست در پرونده نهایی فیفا نیز، بازنده شود و 6 میلیون بعدی 
را نیز به حساب این مربی واریز کند. این یک رسوایی تمام عیار است. 
این یک فاجعه بزرگ به شــمار می رود. همه مدیرانی که چنین 
قراردادی بسته اند، باید محاکمه شوند. همه مدیرانی که حتی به 
اندازه یک نقطه در امضای این قرارداد سهیم بوده اند، باید برای 
پاسخگویی به صف شوند. همه می دانیم که در فوتبال ایران، هرگز 
چنین اتفاقی نخواهد افتاد. مهدی تاج به سادگی مشکالت قلبی 
را بهانه کرد و از فدراسیون رفت. در یک شرایط استاندارد تاج حتی 
اگر روی تخت بیمارستان هم باشد، باید در این خصوص جواب 
بدهد اما در ایران، عمال کسی با این مدیر کاری ندارد. این ضربه 
بزرگی که او به بیت المال زده، چطور باید جبران شود. این بحران 
مالی بزرگ در فدراسیون، چه سرانجامی خواهد داشت. اصال نباید 
انتظار راستگویی را در این فوتبال از هیچ مدیری داشته باشیم. 
این همان فوتبالی است که اساسنامه اش به زبان های فارسی و 

انگلیسی با هم تفاوت دارند. یعنی ما در ایران، یک مدل از اساسنامه 
را به اجرا درمی آوریم اما در گزارش به فیفا، اساسنامه دیگری را 

مرجع قرار می دهیم. به همین سادگی. به همین تلخی.
در فوتبال ایران وقتی جمله »خیال تان راحت« را می شنویم، 
خیال مان از همیشه ناراحت تر می شود. این همان جمله ای بود که 
پس از جدایی مارک ویلموتس شنیدیم. مدیران وقت فدراسیون 
اصرار داشتند که کوچک ترین شکایتی گریبانگیر فوتبال ایران 
نخواهد شــد اما حاال تهدید مربی بلژیکی، باالی سرمان پرواز 
می کند. این همان جمله ای است که وقتی وینفرد شفر از استقالل 
جدا شد، از فتحی شنیدیم. آقای مدیر تاکید داشت که با توجه 
به قرارداد شفر و باشــگاه بنی یاس امارات، استقالل دیگر نباید 
کوچک ترین غرامتی به او پرداخت کنــد. خطیر به عنوان یک 
حقوقدان، دائما در این مورد حرف می زد اما حاال رای نهایی پرونده  
شفر، به ضرر باشگاه استقالل صادر شده و باشگاه باید میلیاردها 
تومان به او بپردازد. آقای خطیر اما همچنان زیر بار نمی رود و به 
دفاع از دوران ناامیدکننده اش در باشگاه استقالل می پردازد. آن هم 
در روزهایی که خیلی از هواداران استقالل به خاطر همه دروغ ها، 
دوست دارند مثل علیرضا حقیقی با این مدیر برخورد کنند! وقتی 
ایسما و منشا در حال ترک استقالل بودند، همین آقای مدیر تاکید 
داشت که باشگاه نباید هیچ رقمی به آنها پرداخت کند. حاال اما هر 

دو نفر دست به شکایت زده اند و دیر یا زود حکم محکومیت استقالل 
را خواهند گرفت. در فوتبالی که روی مدار دروغ ها بچرخد، اوضاع 
هرگز بهتر از این نخواهد شد. از فوتبالی که مدیرانش به همین 
راحتی دروغ می گویند، نباید انتظار پیشرفت داشته باشیم. این 
فوتبال عمال به بیراهه رفته و دیگر راهی بــرای نجات آن وجود 
ندارد. این فوتبال عمال به بن بست رسیده و دیگر نباید کوچک ترین 

امیدی به آن داشته باشیم.
استقالل، پرسپولیس و تیم ملی، به محلی برای درآمدزایی 
خارجی ها تبدیل شــده اند. خارجی هایی که از این هرج و مرج 
وحشتناک برای پول درآوردن استفاده می کنند و با موفقیت به این 
هدف مهم می رسند. این وضعیت، تا همیشه ادامه خواهد داشت. 
مدیران فوتبال ایران نه تنها کوچک ترین قدرتی برای درآمدزایی 
ندارند، بلکه مثل نقل و نبات ارز از کشور خارج می کنند. پرداخت دو 
میلیون یورو به ویلموتس برای باخت به بحرین و عراق، ننگی است 
که تا ابد از پیشانی فوتبال ایران پاک نمی شود. مدیرانی که چنین 
فجایعی را رقم زده اند، باید تا ابد خانه نشین باشند اما در فوتبال 
ایران، اتفاقا صدای همین مدیرهای به شدت »نخبه«)!( از صدای 
همه افراد دیگر بلندتر است. مدیرانی که جز حاشیه و دردسر، هیچ 
چیز دیگری برای این فوتبال بخت برگشته ندارند. مدیرانی که 
نبودن شان به مراتب بیشتر از بودن شان به باشگاه ها کمک می کند.

دردسر تاریخی کرونا برای فوتبال

ليگ قهرمانان؛ بدون تماشاگر!

فوتبالی که در آن، هیچ کس راست نمی گوید

چرخه دروغ! 

حاال که اوضاع دیگر از دست 
کادر مدیریتی خارج شده، 

این »استعفا« بیشتر به 
جنگ قدرت شباهت دارد. 

انصاری فرد اتفاقا می خواهد 
در تیم بماند و جایگاهش را 
مستحکم تر کند و در آینده 

در صورت روبه رو شدن با 
هر انتقادی، دوباره به این 

استعفا و تالش برای جدایی 
از مجموعه پرسپولیس 

اشاره کند
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