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سرمربي سايپا كرونا گرفت

مصطفی کارخانه مربی نام آشــنا و پرافتخار 
والیبال ایــران کــه در این فصل رهبــری تیم 
والیبال بزرگساالن ســایپا را برعهده دارد، مبتال 
به ویروس کرونا شده است. در روزهای گذشته با 
اعالم مصطفی کارخانه مبنــي بر ابتالی یکی از 
نزدیکانش به ویروس کرونا، تصمیم بر آزمایش 
از ســرمربی بلندقامتــان در خبر دســتور تیم 
پزشکی باشگاه سایپا قرار گرفت که روز گذشته 
خبر ابتالی این مربی نامی کشــور به کووید ۱۹ 
تایید شــد. همچنین چندي پیش تست یکي از 
مربي هاي سایپا هم مثبت شده بود تا این تیم به 

کرونا بسیار نزدیك باشد. 
    

جام جهانی ساندا به تعويق افتاد
جام  جهانی ساندا هر دو ســال و با حضور چهار 
نفر برتر هر وزن مســابقات قهرمانی جهان برگزار 
می شود. پیکارهای جام جهانی ۲۰۲۰ ساندا قرار بود 
اوایل پاییز به میزبانی استرالیا و در شهر ملبورن برگزار 
شود که فدراسیون جهانی خبر تعویق این رویداد را 
اعالم کرد. زمان جدید این مسابقات با هماهنگی 
کشور میزبان و از ســوی فدراسیون جهانی اعالم 
خواهد شد. با این اوصاف تمامی مسابقات بین المللی 
ووشو در سال ۲۰۲۰ میالدی با تعویق مواجه شد. 
پیش از این جــام  جهانی تالو در ژاپن، مســابقات 
جوانان جهان در مراکش و قهرمانی بزرگساالن آسیا 
در هند که همگی قرار بود سال ۲۰۲۰ برگزار شود، با 

تعویق مواجه شده بود.
    

ترس گرايي از كرونا
محمدعلــی گرایی دارنــده مدال های برنز 
جهان و طالی بازی های آسیایی درباره وضعیت 
پیگیری تمریناتش با توجه به شــیوع گسترده 
ویروس کرونا در ایران، تصریــح کرد:»تمرین 
مناســبی نداریم و با توجه به این شرایط سعی 
می کنم اصال از خانه بیرون نروم. واقعا وضعیت 
شیوع کرونا کار را خیلی سخت کرده و به خاطر 
گرفتار نشــدن به این ویروس تا حد زیادی قید 
تمرین یا کشتی تمرینی با دیگران را زده ام.« وی 
با اشاره به وضعیت حسین نوری دیگر ملی پوش 
ایران که به دلیل ابتال به کرونا در بیمارســتان 
بســتری اســت، گفت:»با خانواده حسین در 
ارتباط هستم و خوشــبختانه وضعیت او پس 
از تزریق آمپول کمیاب که به سختی مهیا شد، 
رو به بهبودی است. حسین نوری همیشه موارد 
بهداشــتی را به دقت رعایت می کرد و مشخص 
نیســت از چه طریقی گرفتار این ویروس شده 
است. قطعا او موفق به شکست کرونا می شود و 
بار دیگر برای کشور افتخارآفرینی خواهد کرد. 
من قبل از اینکه حســین به این ویروس مبتال 
شود خیلی آن را جدی نمی گرفتم اما االن واقعا 
ترسیده ام و به همین خاطر اصال جرات نمی کنم 

از خانه بیرون بروم.«
    

درخواست ۶ میلیاردی 
دوچرخه سواري

خســرو قمری رییس فدراســیون دوچرخه 
سواری اعالم کرد از ســازمان برنامه ریزی و بودجه 
درخواســت کمك ۶ میلیاردی داشــته و نوبخت 
هم در پاسخ به نامه دستور مساعدت داده است. او 
در این باره گفت:»در جلســه ای که با آقای نوبخت 
داشتیم اعالم کردیم پنج پیست افتتاح کردیم اما 
نیاز به تجهیزات و ابزاری داریم که از این پیست ها 
با کیفیت بهتری استفاده کنیم. همچنین در نظر 
داریم پیست BMX را بسازیم که این رشته جذاب 
و المپیکی هم فعال شود. با هماهنگی وزارت ورزش 
و دستور رییس شرکت توســعه و تجهیز، زمینی 
در مجموعه آزادی مشخص شــده تا این پیست را 
بسازیم. پیســت آزادی هم نیاز به تعمیرات جزیی 
دارد.« او ادامه داد:»پیش بینی ما این بود که ساخت 
ساختمان جدید فدراسیون با دو و نیم میلیارد تومان 
تمام شود. ما ساختمان قبلی فدراسیون را دو میلیارد 
و ۱۰۰ میلیون تومان فروختیــم و فکر می کردیم 
۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان کســری داشته باشیم 
اما اکنون با افزایش قیمت مصالح درخواست کمك 
داشتیم تا خللی در کارمان ایجاد نشود و در چند ماه 
آینده بتوانیم ساختمان را افتتاح کنیم. در مجموع، 
در نامه ای درخواست کمك ۶ میلیاردی داشتیم. 
آقای نوبخت هم دستور مساعدت داد و ما هم پیگیر 

هستیم تا چند روز آینده منابع الزم تامین شود.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

اشتباه پشت اشتباه. این دقیق ترین 
و بهتریــن خالصــه دوران حضــور 
دوباره محمدحسن انصاری فرد روی 
صندلی مدیریت باشگاه پرسپولیس 
است. مردی که با هر تصمیم، دردسر 
بزرگ تری برای پرسپولیس ایجاد کرد. 
او با »ژســت« حمایت از کالدرون، در 
پرسپولیس شروع به کار کرد اما عمال 

از هیچ تالشــی برای منصرف  کردن 
ایــن ســرمربی از کار در فوتبال ایران 
دست نکشید. او تا آخرین روز از دادن 
دستمزد کالدرون طفره رفت و سرانجام 
این مربی را بدون تهیه بلیت برگشت، به 
کشورش فرستاد. شاید برای اولین بار 
در تاریخ لیــگ برتر، تیمی که قهرمان 
نیم فصل شده بود سرمربی اش را عوض 
کرد. اگــر هزینه ای که قــرار بود برای 
رضایتنامه یحیی در اختیار شهرخودرو 

قرار بگیرد همان ابتدا به کالدرون داده 
می شد، او بدون هیچ مشکلی تا پایان 
فصل روی نیمکت تیم می نشست اما 
مدیر »مردمی« پرســپولیس در یك 
اقدام باورنکردنی، هم کالــدرون را از 
کار برکنار کرد و هم برای یحیی چك 
کشید تا با توجه به جریمه ۱7 میلیاردی 
پرسپولیس در این پرونده، آنها در این 
فصل نزدیك به ۲5 میلیارد تومان برای 
دو مربی هزینه کرده باشــند. شخص 

انصاری فرد نه تنها در پرونده کالدرون 
از پرسپولیس یك »بازنده« تمام عیار 
ساخت، بلکه در پرونده برانکو نیز قید 
پرداخت دســتمزد این مربــی را زد و 
همه دالرها را صرف خرید خارجی های 

بی کیفیت برای پرسپولیس کرد.
باشگاه پرسپولیس بارها از این جنس 
مدیریت و از این تصمیم های فاجعه بار، 
لطمه خورده است. باشگاهی که در یك 
روند سالم باید به خاطر موفقیت های 

بزرگ این ســال ها، همه نگرانی های 
مالی را به فراموشــی بســپارد اما در 
عمل، هنوز هم یك باشگاه »بدهکار« 
محسوب می شود. حیرت انگیز است 
که این باشــگاه حتی بــه فینال لیگ 
قهرمانان آسیا رســیده و پاداشی دو 
میلیون دالری دریافت کــرده اما باز 
هم نمی تواند از پــس پرداخت حقوق 
بازیکنان و مربیانش بربیاید. باشــگاه 
برای درآمدزایی، مشکالت زیادی دارد 
و وقتی هم درآمد کسب می کند، پول ها 
ناگهان بال درمی آورند و غیب می شوند. 
این وسط شیوه مدیریتی پوپولیستی 
امثال انصاری فرد، اوضــاع را خراب تر 
هم می کند. او همان مدیری است که 
در بعضی از دیدارهای خــارج از خانه 
پرســپولیس، بین تماشاگران تیمش 
می نشســت تا خودش را »مردمی« 
نشان بدهد. همین مدیر ظاهرا مردمی 
اما حاال چندین میلیارد تومان به باشگاه 
پرسپولیس خســارت زده است. او از 
مدتی قبل دیگر در راس مدیریت این 
باشگاه حضور ندارد اما این موضوع دلیل 
خوبی برای پاسخگو نبودن این مدیر 
نیست. وزارت ورزش و جوانان اگر حتی 
ذره ای به مدیریت صحیح پرسپولیس 
اهمیت می دهد، باید برای یك بار هم که 
شده به مواخذه یك مدیر ناکام بپردازد. 
نهادهــای نظارتی بایــد ورود کنند تا 
مشــخص شــود که چرا یك مدیر، به 
همین سادگی به اعتبار باشگاه بزرگی 
مثل پرسپولیس، چوب حراج زده است.

اینکه یك مدیر به همین سادگی، 
همه منافع باشگاه را در معرض نابودی 
قرار بدهد و آنوقت با لحنی حق به جانب 
استعفایش را تقدیم هیات مدیره کند 
و از زیر بار مســئولیت در بــرود، روند 
افتضاحی اســت که باالخــره یك جا 
باید اصالح شــود. حاال زمان مناسبی 
اســت برای اینکه آقای مدیر به خاطر 
ضربه مالی وحشــتناکی که به باشگاه 
زده، مجازات شــود. اگر برای یك بار 
هم که شده روبه روی مدیران پراشتباه 
بایســتیم، این پیام به مدیران بعدی 
می رســد که نمی توانند با »استعفا« 

دامن شــان را از همه چیز پاک کنند. 
محمدحســن انصاری فــرد به خاطر 
ناهماهنگی با اعضای هیــات مدیره 
از پرســپولیس نرفت. او پرسپولیس 
را ترک کرد، چراکه می دانســت چه 
بالی بزرگی بر سر این تیم آورده است. 
چراکه می دانســت اگر روی صندلی 
ریاست باقی بماند، باید به خاطر انبوه 
تصمیم های غلط، »پاســخ« بدهد. او 
بیشتر از آنکه اســتعفا بدهد، »صحنه 

جرم« را ترک کرد. 
حتما فــردا هم هواداران باشــگاه 
پرســپولیس، این رفتارهــا را از یاد 
می برند و دوبــاره در حمایت از »مدیر 
مردمی« شعار ســر می دهند. مردی 
که به جای تسویه حســاب بــا برانکو 
ایوانکوویچ، به سراغ خرید خارجی های 
بی کیفیت رفت. مردی که پیش قسط 
قــرارداد بیرو را حیف و میــل کرد و با 
فراری دادن سرمربی تیم صدرنشین، 
اینچنین باشگاه را به دردسر انداخت. 
او دیگر مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
نیســت اما این لزوم پاسخگویی اش را 
نقض نمی کند. برای یــك بار در تمام 
تاریخ هم که شــده، مدیــران پس از 
پایان مســئولیت هم باید جوابگوی 
رفتارهایی باشند که در دوران تصدی 
ریاســت باشــگاه انجام داده اند. این 
روند باید از همین حاال شــروع شود. 
فــرار از مســئولیت پذیری با چنگ 
زدن به اســتعفای طلبکارانه، درست 
همان اتفاقی اســت که در گذر زمان، 
پرســپولیس را به لحاظ مالی رنجور و 

رنجورتر کرده است.

خواب 17 میلیاردی انصاری فرد برای پرسپولیس

فاجعه مدیر مردمی! 

اتفاق روز

چهره به چهره

خوابی که محمدحسن انصاری فرد با اصرار به برکناری گابریل کالدرون از نیمکت پرسپولیس دیده بود، حاال حدود 
17 میلیارد ضرر مالی به باشگاه پرسپولیس خواهد زد. باشگاهی که هنوز پرونده شکایت برانکو را روی میز دارد و طلب 

موفق ترین مربی خارجی تاریخش را پاس نکرده، حاال با یک بدهی بزرگ دیگر به کالدرون مواجه شده است. پرسپولیس 
عمال به هر سه سرمربی که در یک سال گذشته روی نیمکتش حضور داشته اند بدهکار است. موضوعی که نشان از مدیریت 

فاجعه بار مردی دارد که دیگر نمی تواند خودش را پشت یک استعفا با حالتی حق به جانب، پنهان کند.

آریا طاری

رقابت های این فصل فوتبال آلمان، در دوران کرونا به پایان 
رسید. قهرمان این فصل فوتبال انگلیس هم باالخره مشخص 
شد. با این حال برگزاری لیگ برتر ایران در سایه ویروس، تنها 
برای یك هفته بدون مشکل بود و از دومین هفته، دردسرها 
پشت سر هم از راه رسیدند. این هفته به جای هشت مسابقه، 
۶ مسابقه برگزار شــد و هیچ کس نمی داند در هفته بیست 
و چهارم لیگ برتر، چند مســابقه انجام خواهد شد. به نظر 
می رسد برای ادامه رقابت ها، تنها یك سناریوی قابل قبول 

وجود داشته باشد.
همه چیز از سفر اســتقاللی ها به اهواز آغاز شد. تصاویر 
منتشر شده از آن سفر، شروعی بر ســونامی کرونا در لیگ 
برتر بودند. چراکه در آن پرواز خاص، هیچ خبری از رعایت 
فاصله اجتماعی نبود. البته که استقاللی ها با ماسك و محافظ 
مخصوص پرواز کردند اما در نزدیکی آنهــا، هیچ خبری از 
این مســائل نبود و در ردیف های هواپیما نیز، کوچك ترین 
فاصله ای بین افراد مختلف دیده نمی شــد. دو تیمی که در 

آن مســابقه جنجالی حاضر بودند، حاال در »قرنطینه« به 
سر می برند و معلوم نیســت که رقبای بعدی این دو باشگاه 
به لحاظ کرونا در چه وضعیتی قرار دارند. در شــرایط فعلی، 
عمال همه چیز »اشــتباه« به نظر می رسد. چراکه نه امکان 
برگزاری بازی ها با رعایت اصول بهداشــتی وجود دارد و نه 
عزم جدی برای اصالح وضعیت فعلی در فدراســیون دیده 
می شود. به جز »تست های مثبت« که عمال دو باشگاه را از 
چرخه رقابت ها خارج کرده، مسائل مهم دیگری نیز در لیگ 
برتر وجود دارد. اول از همه »پنهانکاری« در لیگ برتر موج 
می زند. چراکه گفته می شود باشگاهی مثل فوالد خوزستان، 
حسن بیت ســعید را با وجود ابتال به ویروس کرونا در جدال 
هفته گذشته به زمین مسابقه فرستاده است. فوالد خوزستان 
که این هفته آزمایش های مثبت بسیار زیادی داشته، با همان 
وضعیت به قائمشهر سفر کرده و حتی یك روز قبل از بازی، 
جلســه تمرینی اش را در زمین اصلی باشگاه نساجی پشت 
سر گذاشته است. طبیعتا این تیم اگر کرونایی های زیادی 
داشته باشد، در قائمشهر افراد زیادی را به کرونا مبتال کرده 
است. بسیاری از استان های کشور در وضعیت قرمز ویروس 
کرونا به سر می برند و سفر به این مناطق، کامال دردسرساز 
خواهد بود. به نظر می رسد تنها یك روش برای زنده ماندن 
لیگ نوزدهم وجود دارد و آن برگزاری مسابقه ها به صورت 
کامال فشرده و متمرکز اســت. در غیر این صورت، تعطیلی 

 لیگ برتر اولین و جدی ترین گزینه در دسترس خواهد بود. 
قبل از شــروع دوباره رقابت های لیگ، صحبت از برگزاری 
متمرکز رقابت هــا در کیش بــود. این ایــده از همان ابتدا 
»نشــدنی« به نظــر می رســید. چراکه کیش بــه لحاظ 
زیرســاخت های فوتبالی و تعداد اســتادیوم های مناسب 
برای برگزاری تمرین ها و بازی هــا، امکان الزم برای چنین 
اتفاقی نداشــت. با این حال به نظر می رسد »تهران« گزینه 
مناسبی برای برگزاری متمرکز بازی ها خواهد بود. چراکه 
هیچ نقطه ای به اندازه تهران، از استادیوم های مناسب برای 
انجام جلسه های تمرینی و برگزاری بازی های لیگ برخوردار 
نیست. حاال که دیگر خبری از ورود تماشاگر به استادیوم ها 
نیســت، میزبانی هم دیگر اهمیت همیشگی اش را از دست 
داده است. در نتیجه می توان روی پایتخت به عنوان میزبان 
دیدارهای باقی مانده از لیگ برتر حساب ویژه ای باز کرد. شاید 
تنها در این صورت بتوان به ادامه رقابت های لیگ امیدوار بود. 
هر ۱۶ باشگاه لیگ برتری، می توانند در هتل های مختلفی 
در تهران ساکن شوند و از امکانات ورزشی پایتخت به شکل 
یکسان و برابر استفاده کنند. در بسیاری از تورنمنت های دیگر 
نیز چنین اتفاقی رخ داده اســت. برای مثال، لیگ قهرمانان 
آسیا قرار است اواخر تابستان به صورت متمرکز در کشور قطر 
برگزار شود. لیگ قهرمانان اروپا نیز در ادامه راه، در لیسبون 
پرتغال صورت خواهد گرفت. حتی در رشــته های ورزشی 

دیگر نیز مثل بسکتبال، اتفاق مشــابهی رخ داده و تیم های 
حاضر در ان.بی.ای، ادامه این رقابت ها را به صورت متمرکز 
در اورالندو پشت سر خواهند گذاشت. شاید در شرایط فعلی، 
این منطقی ترین رویکرد ممکن است. چراکه در این صورت، 
ارتباط میان بازیکنان و دنیای بیــرون نیز کمی محدودتر 
می شــود و شــانس رعایت پروتکل ها کمی باالتر می رود. 
جابه جایی های غیرضروری و پرواز تیم ها بین شــهرهای 
مختلف نیز به طور کامل از بین می روند. این موضوع بسیار 
حیاتی به نظر می رسد. چراکه تا امروز بسیاری از مبتالیان به 
ویروس کرونا در فوتبال ایران، به خاطر پرواز بین شهرهای 

مختلف به چنین وضعیتی دچار شده اند.
لیگ برتر در دوران کرونا، خیلی زود به یك بن بست بزرگ 
برخورد کرده اســت. در هفته اول، همه چیز قابل تحمل به 
نظر می رسید اما در هفته دوم، اوضاع کامال زیر و رو شد. حاال 
دیگر نمی توان انتظار داشــت که تیم ها دائما در حال پرواز 
و سفر باشند. با این روند به زودی تیم های دیگری نیز مثل 
اســتقالل و فوالد، به قرنطینه می روند و مسابقات هرگز به 
پایان نمی رسد. آخرین و تنها راه موجود برای نجات فوتبال، 
برگزاری ادامه رقابت ها به صورت متمرکز در پایتخت است. 
شاید با این شیوه، بتوان لیگ نوزدهم را نجات داد و مسابقات 
را به پایان رساند. با هیچ روش دیگری، تداوم لیگ برتر دیگر 

چندان منطقی به نظر نمی رسد. 

ســردار آزمون برای دومین فصــل متوالی، 
قهرمانی لیگ برتر روسیه را از آن خود کرد. آزمون 
این هفته با به ثمر رساندن دو گل برای زنیت، سهم 
مهمی در پیروزی حساس تیمش داشت. بردی 
که دوباره از زنیت، یــك قهرمان زودهنگام برای 
فوتبال روسیه ســاخت. جنگ قهرمانی در این 
لیگ، دیگر به پایان رسیده اما جنگ آقای گلی، 
هنوز برای سردار ادامه دارد. او در این فصل ۱۳ گل 
به ثمر رسانده و زوج او در خط حمله یعنی زیوبا با 
۱۶ گل صدرنشین جدول گل زنان است. این اتفاق 
در حالی رخ داده که آزمون هیچ کدام از پنالتی های 
تیمش را نزده و زیوبا در طول فصل هفت بار برای 
زنیت پنالتی گل کرده است. در حقیقت اگر سردار 
پنالتی زن اول این باشــگاه بود، امروز به راحتی 

می توانست تعداد گل هایش را به عدد ۲۰ برساند 
و در صدر جدول گل زنان قرار بگیرد. به هر حال او 
هنوز چند هفته برای تصاحب این جایگاه، شانس 
خواهد داشــت. سردار از ســال ۲۰۱۳، در لیگ 
روسیه فوتبال بازی می کند. او هفت فصل در این 
لیگ به میدان رفته و در این سال ها، پیراهن روبین 
کازان، روستوف و زنیت را بر تن داشته است. ۲۰۰ 
بازی در لیگ روسیه، از سردار یك بازیکن باتجربه 
ساخته اما به نظر می رســد این لیگ، دیگر چیز 
خاصی برای عرضه کردن به ستاره ایرانی نداشته 
باشد. انتقال به زنیت، بدون تردید یك قدم بسیار 
مثبت برای آزمون بــود. او از تیم های معمولی و 
متوسط روس، به یك تیم قدرتمند رسید و توانست 
طعم گل زنی در لیگ قهرمانان اروپا را نیز بچشد. او 

در روسیه زندگی راحتی دارد و به شرایط زندگی 
در کشور جدید خو گرفته است اما حاال دیگر وقت 
تجربه کردن یك چالش بزرگ از راه رسیده است. 
سردار حاال در بهترین موقعیت برای تجربه یك 

انتقال خوب اروپایی قرار دارد.
زنیت به راحتی ســردار آزمون را نمی فروشد 
اما اگر باشــگاه های بزرگی خواهان ستاره ایرانی 
باشند، این اتفاق باالخره رخ خواهد داد. زمزمه های 
پیوســتن ســردار به تیم های بزرگ تر، دیگر به 
یك داستان کسل کننده در فوتبال ایران تبدیل 
شــده اند. چراکه این ماجرا دائما مطرح می شود 
اما در حد حرف و حدیث باقی می ماند و شــکل 
جدی تری به خودش نمی گیرد. در این تابستان اما 
شاید اوضاع کمی فرق کند. میالن و ناپولی، هنوز 
هم در صف مشتریان سردار آزمون دیده می شوند. 
اگر رالف رانگنیك این استعداد را به سن سیرو ببرد، 
آزمون می تواند تجربه بازی در کنار بزرگ ترین 
الگوی ورزشی اش یعنی زالتان را به دست بیاورد. 
بازی در ناپولی براي گتوسو نیز فوق العاده جذاب 

خواهد بود. به ویژه با توجه به اینکه ناپولی پیشنهاد 
فروش مهاجم نوکش آرکادیــوژ میلیك را مورد 
بررسی قرار می دهد. قهرمانی در لیگ روسیه، یك 
اتفاق مثبت برای آزمون است اما اتفاق مثبت تر 
زمانی رخ می دهد که این فصل، آخرین فصل او 
در این لیگ بوده باشد. ماندن در این فضا، چیزی 

به جز درجا زدن برای سردار نخواهد داشت. شاید 
مرور سرنوشت علیرضا جهانبخش بعد از رفتن به 
یك لیگ بزرگ، برای آزمون کمی ترســناک به 
نظر برسد اما او برای تبدیل شدن به یك بازیکن 
بزرگ تر، باید از منطقه امن فعلی اش بیرون بیاید 

و کمی خطر کند.

آخرین شانس برای زنده  ماندن لیگ برتر

گزينه تهران!

سردار؛ قهرمانی و یک رویای بزرگ

اين آخرين فصل بود؟

اشتباه پشت اشتباه. 
این دقیق ترین و بهترین 

خالصه دوران حضور دوباره 
محمدحسن انصاری فرد 

روی صندلی مدیریت 
باشگاه پرسپولیس است. 

مردی که با هر تصمیم، 
دردسر بزرگ تری برای 

پرسپولیس ایجاد کرد

 شماره   557 /         چهارشنبه 18 تیر   1399  /   16  ذی القعده 1441  /  8  ژوئیه   2020


