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آتیال حجازی فرزند ناصر حجازی اسطوره فقید فوتبال ایران در برنامهای تلویزیونی از اتفاقات زندگی پدرش صحبتهای جالبی را مطرح کرد.
میهمــان برنامــه امــروز برنامــه صبــح بخیــر ایران شــبکه ســوم ســیما ،آتیــا حجازی پیشکســوت باشــگاه اســتقالل و فرزنــد ناصر حجــازی اســطوره فقید فوتبــال ایــران بود؛
حجــازی در ایــن برنامــه بــه خاطرهگویــی از پــدرش پرداخــت و از اتفاقاتــی کــه پیرامــون او در اســتقالل رخ داد ،صحبتهایــی را انجــام داد .آتیــا حجــازی درباره روشــن بودن
تلفــن پــدرش پاســخ داد :گوشــی پــدرم همیشــه روشــن اســت ،چــرا کــه طرفــداران زنــگ میزننــد و مــا هــم پاســخگو هســتیم؛ مــادرم خیلــی دوســت دارد بــا طرفــداران
صحبــت کنــد .ابــراز لطــف و همیشگیشــان بعــد از  11ســال از فــوت پــدر برایــم جالــب اســت ،درســت اســت کــه کمــی از زنگهــا و پیغامهــا کــم شــده امــا کمــاکان
مخصوصــا در مناســبتهایی مثــل روز فــوت ،روز تولــد و یــا روز پــدر پیغــام میدهنــد و تمــاس میگیرنــد کــه برایــم جالــب اســت .اکثــر هــم شهرســتانی هســتند.
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سوپرگل استثنایی؛ تو از کدام سیارهای وینی؟

دعوای شدید کین و کاراگر بر سر رونالدو!
نیمکت نشینی کریس رونالدو در دیدار امروز منچستریونایتد مقابل چلسی ،باعث بحث شدید بین روی کین و جمی کاراگر ،ستارههای سابق
منچستریونایتد و لیورپول ،شد.

منچستریونایتد امشب در حالی مقابل چلسی به تساوی  1-1رسید که مایکل کریک ،سرمربی موقت شیاطین سرخ ،تصمیم به نیمکت نشین کردن رونالدو گرفت .این اولین

و احتماال تنها تجربه کریک به عنوان سرمربی منچستریونایتد بود و او در تصمیمی غیرمنتظره ،ستاره پرتغالی تیمش را روی نیمکت نشاند؛ تصمیمی که زمینهساز بحثی
شدید بین روی کین و جمی کرگر را فراهم کرد .کاراگر که به عنوان یکی از کارشناسان در استودیوی شبکه اسکای حضور داشت ،با حمایت از تصمیم کریک ،اعالم کرد که
با توجه به دوندگی پایین رونالدو و عدم شرکت او در کارهای دفاعی ،بهتر است که در ترکیب اصلی حضور نداشته باشد؛ اظهارنظری که خشم شدید روی کین را به همراه
داشت .روی کین «:رونالدو به منچستریونایتد نیامد که روی نیمکت بنشیند .من هم در کنار بعضی از بازیکنان بزرگ و فوق ستارهها بازی کردم و همکاری تیمی آنها گاهی
کمتر از چیزی است که انتظارش را دارید اما باید از این موضوع چشمپوشی کرد چون آنها هستند که در بازیها دشوار گلهای مهم و پیروزیبخش تیم را به ثمر میرسانند.
به همین دلیل رونالدو باید در ترکیب اصلی باشد .من به هیچ وجه با این ایده استراحت دادن به او موافق نیستم .رونالدو به راحتی میتوانست امشب از ابتدا به میدان برود».
کاراگر «:فکر میکنم رانگنیک با نیمکتنشیمن کردن رونالدو از همان ابتدا برای خودش دردسر درست نمیکند اما فکر میکنم این ایده قرار گرفتن رونالدو در ترکیب ثابت
یونایتد در تمامی دیدارها و در تمامی دقایق همه بازیها درست نیست .من درک میکنم که چرا کریک او را در بازی امروز در ترکیب قرار نداد .به یاد داشته باشید که
سولسشر در اولین بازی مرحله گروهی لیگ قهرمانان در سوییس او را از زمین بیرون کشید .یونایتد  10نفره بود و در نهایت به دلیل پاس رو به عقب اشتباه جسی لینگارد
شکست خورد اما جو بدی درباره بیرون کشیدن رونالدو ایجاد شد».

از خدایم است امیر بهترین دروازهبان جهان شود

دروازهبــان ســابق تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان اعتقاد
دارد پیــش کشــیدن موضوعــات مربــوط بــه  ۲۲ســال
پیــش ،کار افــکار پوســیده اســت.
«نیمــا نکیســا» دربــاره نتایــج تیــم ملــی فوتبــال و
صحبتهایــی کــه در ایــن مــدت همــواره در مــورد
اســکوچیچ و انتخــاب ســرمربی دیگــری بــرای تیــم
ایــران مطــرح بــوده اســت ،اظهــار داشــت :بــه نظــر
مــن اســکوچیچ خــوب نتیجــه گرفتــه اســت و بــا ایــن
اوصــاف چــرا بایــد بــرود؟ نمیدانــم چــرا اینگونــه
انتقــاد میشــود و دلیــل ایــن انتقادهــا چیســت .افــراد
بــا چــه پیــش زمینــهای ایــن صحبتهــا را دنبــال
میکننــد؟ تیــم اســکوچیچ نتیجــه گرفتــه و نزدیــک
بــه صعــود اســت .تیــم ملــی  12بــازی انجــام داده کــه
 11بــازی را بــرده و فقــط یــک تســاوی داشــته اســت.
مــا چــه زمانــی چنیــن نتیجــهای گرفتهایــم؟ اصــ ً
ا
بگوییــد او مربــی نیســت ،امــا وقتــی چنیــن نتایجــی
گرفتــه ،ایــن خیلــی پوئــن بزرگــی اســت .چــرا بایــد
مخالفــت کنیــم در حالــی کــه اینقــدر بــرای تیــم
ملــی مفیــد بــوده اســت؟!

وی ادامــه داد :اآلن مســئله طارمــی را مطــرح میکننــد .او
یکــی از نخبههــا و نوابــغ فوتبــال ماســت ،امــا چـرا اجــازه
نمیدهیــم دو نفــر خودشــان مشکالتشــان را حل کنند؟
اگــر دو نفــر از اعضــای خان ـواده بــا هــم دچــار مشــکل
شــدند ،چـرا بایــد بقیــه در آن دخالــت کننــد؟ خودشــان
میتواننــد آن را در فضایــی آرام حــل و فصــل کنند .مربی
و بازیکــن دو روز بــا هــم بــه اختــاف خــورده و از هــم
ناراحتنــد ،فــردا روز همــه چیــز ســر جــای خــودش قـرار
میگیــرد و آنهــا دوبــاره بــا هــم کار میکننــد .در مواقــع
اینچنینــی فقــط آنهایــی کــه ادعــای کشــور دوســتی
دارنــد خودشــان را نشــان میدهنــد و متوجــه میشــوی
ایــن حرفهــا ادعاســت و یــا واقعــی و قلبــی.
دروازهبــان ســابق تیــم ملــی و پرســپولیس در واکنــش
بــه ایــن ادعــا کــه بازیکنان شــاخص بــازی را بــرای تیم
ملــی در میآورنــد و مربــی نقــش زیــادی در نتایــج
نــدارد ،خاطرنشــان کــرد :قاعدت ـاً بهتریــن فرماندههــا
نیــز بــه فرمانــده ارشــد نیــاز دارنــد .مگــر میشــود
بــدون اســتراتژی پیــش رفــت و نتیجــه گرفــت؟
پــس ایــن تعویضهــا چطــور انجــام میشــوند؟

ناظمالشریعه؛
سرمربی تیم ملی
فوتسال در ایتالیا

سرمربی فعلی تیم ملی فوتسال ،در دو دیدار تدارکاتی مقابل ایتالیا نیز عهدهدار این سمت خواهد بود.
پنج روز پس از انتخاب احسان اصولی بهعنوان سرپرست کمیته فوتسال ،وی اعالم کرد که ملیپوشان فوتسال
کشورمان با سرمربیگری محمد ناظمالشریعه عازم ایتالیا میشوند.
به این ترتیب اعضای تیم ملی ایران همراه با ناظمالشریعه ،روز  28آذر برای برگزاری دو دیدار دوستانه مقابل
ایتالیا ،به این کشور سفر میکنند.
اصولی همچنین اعالم کرد که تیمهای امید و زیر  19سال فوتسال ایران نیز در دو ماه آینده ایجاد خواهند شد
و نشستهای مربوط به تشکیل این تیمها ،پس از دیدار تدارکاتی شاگردان ناظمالشریعه مقابل ایتالیا برگزار
میشود.
سرپرست کمیته فوتسال که با برنامه «تهران ورزشی» رادیو تهران گفتوگو میکرد ،از ادامه فعالیت خود در
سمت ریاست کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال خبر داد.

طارمی زمانی که باید نوعدوست باشد ،خودخواه است!
ســرمربی تیــم فوتبــال پورتــو از رویکــردی کــه
بازیکــن ایرانــیاش گاهــی در پیــش میگیــرد،
ســر در گــم شــده اســت.
ســرجیو کونسیســائو کــه تیــم تحتهدایتــش
بامــداد امــروز (دوشــنبه) در چارچــوب هفتــه
دوازدهــم لیــگ برتــر پرتغــال بــا نتیجــه  2بــر
یــک مقابــل گیمــارش بــه پیــروزی رســید،
در خصــوص صحنــهای کــه مهــدی طارمــی
میتوانســت بــه زیــدو سانوســی همتیمــی
نیجریــهای خــود پــاس دهــد و زمینهســاز
گل بــرای پورتــو شــود امــا ایــن کار را نکــرد،
گفــت :ناراحتــی و اعتــراض زیــدو طبیعــی بــود،
چــون او بارهــا خــود را بــه محوطــه جریمــه
گیمــارش رســاند امــا بازیکنــان مــا تــوپ را
بــه او ندادنــد .همیــن االن داشــتم بــا یکــی
از اعضــای کادرفنــیام صحبــت میکــردم
و میگفتــم طارمــی زمانــی کــه (اشــاره بــه
صاحــب موقعیــت شــدنش) بایــد نو عدوســت
باشــد ،خودخــواه اســت و وقتــی کــه بایــد
خودخوا هتــر باشــد ،خیلــی نو عدوســتتر

اســت.
ســرمربی پورتــو تصریــح کــرد :امــا نکتــه
خــوب تعــداد دفعاتــی اســت کــه بــا
باز یهــای فو قالعــاده خــود بــه منطقــه
یکســوم زمیــن حریــف میرســیم .گل
دوم مــا فو قالعــاده اســت .مــا کیفیــت
الزم را داریــم و بایــد ایــن کیفیــت را بــه
دیگــر عناصــری کــه همیشــه در مــورد آنهــا
صحبــت میکنــم ،اضافــه کنیــم.
لوئیــس دیــاز ( )36و اوانیلســون ( )59در ایــن
دیــدار بــرای پورتــو گل زدنــد و مهــدی طارمــی
هــم در دقیقــه  45موفــق بــه گشــودن دروازه
حریــف شــد امــا داور بــا اســتفاده از فنــاوری
کمــک داور ویدئویــی ( )VARآن را مــردود
اعــام کــرد .مهاجــم ایرانــی پورتــو در دقیقــه 90
جــای خــود را بــه ویــرا داد.
پورتــو در حــال حاضــر بــا  32امتیــاز و
بــا خاطــر تفاضــل گل بهتــر نســبت بــه
اســپورتینگ لیســبون ،صدرنشــین لیــگ برتــر
پرتغــال اســت.

ضمــن اینکــه ایــن بازیکنــان در اختیــار مربیــان قبلــی
هــم بودنــد و مــا ایــن نتایــج را نگرفتیــم .نســلی کــه
ســاختیم نســل خوبــی اســت و ایــن یکــی از بهتریــن
تیمهــای ملــی تاریــخ فوتبــال ماســت .مثــل تیمــی
کــه ســال  1978بــه جــام جهانــی آرژانتیــن رفــت یــا
نســل  ،1998از خــط دروازه تــا نــوک حملــه بازیکنــان
فوقالعــادهای داریــم .دیگــر چــه میخواهیــم؟ بایــد
بــرای تیــم ملــی کشــورمان آرزوی موفقیــت کنیــم.
نکیســا در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه «آیــا بهتــر
نیســت در صــورت صعــود بــه جــام جهانــی بــا همیــن
مربــی ادامــه دهیــم؟» ،تصریــح کــرد :مــن موافــق ایــن
موضــوع هســتم ،امــا بهتــر اســت تصمیمگیــری در این
مــورد را بــه کمیتــه فنــی فدراســیون فوتبال بســپاریم.
هیچکــس بــه انــدازه فدراســیون فوتبــال عالقهمنــد بــه
کســب نتیجــه تیــم ملــی نیســت ،بــه خاطــر اینکــه
ایــن رزومــه آنهــا خواهــد شــد .بهتــر اســت بگذاریــم
متولیــان امــر در ایــن خصــوص تصمیــم بگیرنــد .اگــر

رئــال مادریــد بــه لطــف گل دقیقــه 88
وینیســیوس توانســت نبــرد بــزرگ ایــن هفتــه
اللیــگا را از ســویا ببــرد .گلــی کــه خــارق
العــاده بــود.
رئــال مادریــد در دیــداری بســیار حســاس و
نزدیــک توانســت  1-2از ســد ســویا بگــذرد.
رئــال در ایــن بــازی میزبــان بــود و دقیقــه 12
نیــز دروازه اش را بــاز شــده دیــد .رافــا میــر بــا
ضربــه ســر ســویا را در برنابئــو پیــش انداخــت
امــا دقیقــه  33کریــم بنزمــا توانســت از اشــتباه
گلــر ســویا نهایــت اســتفاده را ببــرد و کار را بــه
تســاوی بکشــاند تــا نیمــه نخســت بــا همیــن
نتیجــه بــه اتمــام برســد.
نیمــه دوم امــا ایــن ســویا بــود کــه کار را بهتــر
شــروع کــرد و تــا دقیقــه  70رئــال مادریــد
قــادر بــه انجــام کار خاصــی نبــود تــا اینکــه بــا
ورود کاماوینــگا و فــده والــورده ورق برگشــت و
خــط میانــی رئــال جــان تــازه ای گرفــت.
نبــرد پایاپــای رئــال و ســویا بــه نظــر بــا نیجــه
مســاوی بــه پایــان مــی رســید امــا شــاهکار
وینیســیوس اجــازه نــداد ســویا بــا یــک امتیــاز
مادرید را ترک کند.
ســتاره برزیلــی بــه یــک اســتپ
ســینه خــوب تــوپ را مقابــل
خــود قــرار داد و بــا کمــی
پیشــروی شــوتی اســتثنایی را
روانــه دروازه ســویا کــرد .تــوپ
بــا دســتان بونــو گلــر ســویا نیــز
برخــورد کوچکــی داشــت ولــی در
نهایــت بــه طــاق دروازه چســبید تــا
بــا ایــن گل رئــال پیــروز بــازی لقــب
بگیــرد.
ایــن نهمیــن گل ســتاره برزیلــی
در اللیــگا بــود تــا بــا جــدا شــدن از
آنچــه کــه میخواهیــم اتفــاق بیفتــد کــه قطع ـاً هــم
اتفــاق میافتــد و مــا  95درصــد از راه رســیدن بــه
جــام جهانــی را طــی کردهایــم ،بــرای اولیــن بــار بــدون
دغدغــه مجــوز حضــور در جــام جهانــی را گرفتهایــم.
نکیســا بــا اشــاره بــه اینکــه فدراســیون فوتبــال در
بخشهــای مختلــف موفــق عمــل کــرده اســت ،تأکیــد
کــرد :شــما نــگاه کنیــد و ببینیــد چقــدر آدم فوتبالــی
بــا تحصیــات آکادمیــک رأس کار قــرار گرفتهانــد.
ماجــدی در کمیتــه جوانــان کاری میکنــد کارســتان
و کار اســتعدادیابی و انتخــاب نفــرات بــا سیســتم روز
دنیــا پیــش مــیرود یــا مهــدی مهدویکیــا کــه در
رأس تیــم ملــی امیــد قــرار گرفتــه اســت .تیــم 15
ســالههای مــا نیــز در کافــا موفــق عمــل کــرده اســت.
همــه اینهــا را بایــد بــه فــال نیــک گرفــت.
ایــن دروازهبــان ســابق فوتبــال ایــران کــه پیــش از
ایــن رقیــب «احمدرضــا عابــدزاده» در تیــم ملــی و
پرســپولیس بــوده اســت ،در مــورد اســتفاده اســکوچیچ
از امیــر عابــدزاده درون دروازه تیــم ملــی گفــت :پــدر او
هــم رقیــب و هــم اســتاد مــن بــوده اســت .نبــش قبــر
کــردن یــک ســری مســائل واهــی کــه مربــوط بــه 22

تخصص پسر ایرانی؛ زمین گیر کردن اسطوره ها!
حســین وفایــی بعــد از شکســت دادن ســالیوان ،ایــن بار
بــه مــرد شــماره یــک اســنوکر دنیــا هــم رحــم نکــرد و
یــک شــگفتی بــزرگ را رقــم زد.
بعــد از چنــد ســال حضــور در میــان حرفــه ای هــای
جهــان بــه نظــر مــی رســد دیگــر بــازی برابــر وفایــی
بــرای اســطوره هــای اســنوکر جهــان بــه یــک تونــل
وحشــت تبدیــل شــده و ایــن بــار نوبــت بــه مرد شــماره
یــک جهــان رســید کــه مقابــل ایــن ســتاره ایرانــی
شکست را قبول کند.
ر
کا
حســین وفایــی اخیــرا
قهرمانی
خــود را در مســابقات
انگلســتان کــه یــک
اســنوکر
تورنمنــت حرفــه ای
جهــا ن
و از معتبرتریــن رقابتهای
مــی رود،
بــه شــمار
آغــاز

کــرده

اســت .امــا حســین وفایــی در دور نخســت مســابقات
قهرمانــی انگلیــس بــه مصــاف پانــگ جــون ژو رفــت و
توانســت بــا نتیجــه  ۶بــر  ۴در ایــن دیــدار بــه پیــروزی
برســد .ســتاره اســنوکر ایــران کــه رنــک  63جهــان را
در اختیــار دارد ،توانســت ایــن رقیــب چینــی کــه دارای
رنــک  66بــود را از پیــش رو بــردارد و در دور بعــد بــرای
رقــم زدن یــک شــگفتی بــزرگ وارد میــدان شــد.
وفایــی کــه اخیــرا بــا شکســت دادن رونی اُســالیوان یکی
از ســتاره هــای اســنوکر جهــان یک شــگفتی را رقــم زده
بــود ،ایــن بــار بــه دنبــال یــک نمایــش دلپذیــر مقابــل
مــارک ســلبی ،مــرد شــماره یــک دنیــا بــود .وفایــی در
ایــن رقابــت عملکــرد بســیار درخشــانی از خــود ثبــت
کــرد و توانســت بــا نتیجــه  ۶بــر  ۲یــک بــرد شــگفت
انگیــز دیگــر را بــه نــام خــود ثبــت کنــد .بــا ایــن نتیجه
مــرد شــماره یــک اســنوکر جهــان مقابــل اســنوکرباز
ایرانــی زانــو زد و از دور رقابــت هــا کنــار رفــت.
نکتــه جالــب اینجاســت کــه وفایــی برابــر ســتاره هــای
پرقــدرت دنیــا راحــت تــر بــازی می کنــد و حتی بــرد او
مقابــل مارک ســلبی ســریعتر از پیــروزی اش در دور اول
مقابــل رقیــب چینــی بــود .شــاید ســلبی توقع نداشــت
کــه چنیــن نمایشــی را از ســوی پســر ایرانی بــا رنک 63
دنیــا ببینــد ،امــا گویــا تخصــص حســین وفایــی زمیــن
گیــر کــردن فوق ســتاره هاســت.
امــا واکنــش حســین وفایــی بعــد از رقــم زدن یــک
شــگفتی بــزرگ در ایــن تورنمنــت چیــزی بــه جــز
احتــرام گذاشــتن بــه مــرد شــماره یــک دنیا نبــود« :فکر
میکنــم امــروز کمــی خــوش شــانس بــودم .در پایــان
بــرای مــارک ســلبی متاســفم .او یکــی از اســطورههای
ماســت و احتــرام کامــل بــرای او واجــب اســت».
ســلبی هــم پــس از شکســت در ایــن بــازی اینطــور
واکنــش نشــان داد« :در دو فریــم اول واقعـاً فرصتــی پیدا
نکــردم چــرا کــه حســین عالی بــازی کــرد .احتمــاالً باید
فریــم ســوم را میبــردم ،وفایــی دوبــاره عالــی شــروع
کــرد و کامـ ً
ا شایســته پیــروزی در مســابقه بــود».

ممفیــس دیپــای و پشــت ســر کریــم بنزمــای
 11گلــه ،در رده دوم بهتریــن گلزنــان فصــل
اللیــگا قــرار بگیــرد .وینــی امشــب یــک بــار
دیگــر ثابــت کــرد کــه بــه کلــی متحــول شــده و
در مســیر تبدیــل شــدن بــه یــک ســتاره بــزرگ
قــرار دارد.
ایــن چهاردهمیــن باخــت متوالــی ســویا در
برنابئــو بــود و بــا گلــی کــه بنزمــا و وینیســیوس
بــه ثمــر رســاندند تعــداد گل هــای شــان در
پایــان هفتــه  14در مجمــوع بــه  20رســید(
بنزمــا  11گل و وینــی  9گل) .آخریــن بــار یــک
دهــه پیــش زوج رونالــدو و
ایگوایــن در رئــال پــس
از  14هفتــه توانســته
بودنــد هــر کــدام
بیــش از  9گل بــه
ثمــر برســانند.

ســال گذشــته بــوده ،کار افــکار پوســیده اســت .مــن
همیشــه گفت ـهام کــه احمدرضــا عابــدزاده هــم رقیــب
مــن بــوده و هــم شــاگردش بــودهام .هر کســی حــق این
را دارد کــه پیشــرفت کنــد .مــن هیــچ وقــت نمیتوانــم
منکــر بزرگــی بزرگانــی چــون ناصــر حجــازی ،احمدرضا
عابــدزاده ،عزیــز اصلی ،مــودت ،نــادر فریادشــیران ،هادی
طباطبایــی ،پرویــز برومنــد و ...شــوم .همــه اینهــا بــرای
تیــم ملــی مــا بزرگــی کردنــد ،هــر کســی هــم در حــد
توانــش ســعی کــرده اســت بهتریــن باشــد.
نکیســا افــزود :مــا در یکــی دو ســال اخیــر بهتریــن
دوســتانمان را بــه خــاک ســپردیم .اینهــا کــه میگویــم
کامــ ً
ا دلــی اســت .هــر چیــزی هــم بــوده ،رقابــت
فوتبالــی بــوده اســت .بــرای بــار صــدم میگویــم
افتخــار مــن ایــن بــود کــه دوره فوتبالــم بــا دوره
بســیاری از بــزرگان و تاریخســازان فوتبــال کشــور
همزمــان بــوده اســت .مــن را روبــهروی ایــن افــراد
قــرار ندهیــد .مــا تعــدادی از دوســتانمان را از دســت
دادیــم؛ «مهــرداد میناونــد» و «علــی انصاریــان» و چند
نفــر دیگــر ،دیگــر کنارمــان نیســتند .برای من ســامت
همــه دوســتانم در اولویــت اســت .از خدایــم اســت کــه
ســیاوش پســر بهــزاد غالمپــور موفق شــده و امیر پســر
احمدرضــا عابــدزاده بهتریــن دروازهبــان دنیــا شــود.

ورزشی

حمایت راموس از مسی
برای کسب توپ طال

مدافــع اســپانیایی پاریســنژرمن از همتیمــی
آرژانتینــیاش بــرای کســب تــوپ طــای ۲۰۲۱
حمایــت کــرد.
ســرخیو رامــوس کــه ســالها بــا رئــال مادریــد
مقابــل لیونــل مســی کــه در آن زمــان در عضویــت
بارســلونا بــود ،بــازی کــرد و برخــی از ایــن
تقابلهــا هــم همــراه بــا تنشهــای باالیــی بــود،
تابســتان اخیــر بــه پاریســنژرمن پیوســت و
مــدت کمــی پــس از امضــای قــراردادش بــا ایــن
باشــگاه بــود کــه برنــده  6تــوپ طــا هــم بــه او
در ایــن تیــم فرانســوی ملحــق شــد تــا دو رقیــب
دیرینــه ایــن بــار بــا هــم همبــازی شــوند.
ایــن مدافــع اســپانیایی کــه روز گذشــته در برتــری
 3بــر یــک پاریســنژرمن مقابــل ســناتین
در هفتــه پانزدهــم مســابقات لوشــامپیونه پــس
از گذشــت  143روز از امضــای قــراردادش بــا
ایــن باشــگاه بــرای اولیــن بــار بــرای ایــن تیــم
بــه میــدان رفــت ،در گفتوگــو بــا شــبکه
تلویزیونــی « »ESPNگفــت :مــن لئــو را در
پاریســنژرمن خیلــی خوشــحال میبینــم ،او
بازیکــن خیلــی مهمــی بــرای تیــم اســت .مســی
بازیکــن منحصربهفــردی اســت و داشــتن او در
تیــم یــک امتیــاز اســت.
وی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه
«آیــا مســی بازیکــن مــورد عالقــه تــو بــرای
کســب تــوپ طــای امســال اســت؟» ،اظهــار
داشــت :بلــه ،مــن همیشــه از همتیمیهایــم
دفــاع میکنــم و بــرای او تمامــی موفقیتهــای
جهــان را آرزو دارم.
مســی تاکنــون  6تــوپ طــای «فرانــس فوتبــال»
را بــه خــود اختصــاص داده و کریســتیانو رونالــدو
بــا پنــج تــوپ طــا نزدیکتریــن فــرد در کســب
ایــن عنــوان انفــرادی بــه او اســت .قــرار اســت
ا مشــب
ایــن نشــریه فرانســوی،
ســا ل
برنــده ایــن عنــوان در
 2021را اعالم کند.

چابکسازی فوتبال؛
حنایی که رنگ نداشت

یکــی دیگــر از وعدههــای رئیــس فدراســیون
فوتبــال یعنــی بهینهســازی و چابکســازی
فوتبــال بــا وجــود گذشــت  ۹مــاه و شــروع لیــگ
بیســتویکم همچنــان محقــق نشــده اســت.
یکــی از برنامههــای اصلــی شــهابالدین عزیــزی
خــادم بــرای رســیدن بــه صندلــی ریاســت
فدراســیون فوتبــال جــدا از درآمدزایــی ســالیانه
 10میلیــون دالری کــه تاکنــون محقــق نشــده،
بهینهســازی و چابکســازی فوتبــال بــود .اگــر
مجمــع فدراســیون فوتبــال بــا بررســی برنامــه
کاندیداهــا در انتخابــات  10اســفند مــاه  1399بــه
عزیــزی خــادم رأی داده ،قطعـاً ایــن برنامــه یکــی از
دالیــل اصلــی بــوده اســت.
رئیــس فدراســیون فوتبــال در ظاهــر خیلــی زود
ســراغ اجرایــی کــردن برنامههــای خــود رفــت و
روز  20اســفندماه یعنــی فقــط  10روز پــس از
انتخابــات ،احــکام ایــن کارگــروه ویــژه را صــادر
کــرد تــا حمیدرضــا گرشاســبی بــه عنــوان رئیــس،
بهــرام رضاییــان ،مهــرداد ســراجی ،غالمرضــا
رفیعــی ،حســین آلاســحاق ،احمدرضــا براتــی و
صــادق رئیســیکیا بــه عنــوان اعضــای کارگــروه
تخصصــی ایــن مصوبــه منصــوب شــوند .پــس از
مدتــی گرشاســبی بــه باشــگاه فــوالد رفــت و اخیــرا ً
هــم صــادق رئیس ـیکیا از عضویــت در آن اســتعفا
کــرد ،چــرا کــه عمــ ً
ا ایــن کارگــروه تشــریفاتی
بــود.
کارگــروه بهینهســازی و چابکســازی فدراســیون
فوتبــال طبــق آنچــه در حکــم شــهابالدین
عزیــزی خــادم آمــده ،بایــد «بــه صــورت تخصصــی
امــکان ســنجی حقوقــی ،اجرایــی و تعییــن فرآینــد
بــرون ســازمانی ســازمان لیــگ حرفــهای فوتبــال
بهمنظــور شــفافیتهای مالــی و اجرایــی و
همچنیــن مشــارکت بیشــتر باشــگاهها را بررســی
کننــد» .حتــی ایــن بحــث مطــرح شــد کــه
باشــگاهها بایــد صاحــب اصلــی لیــگ شــوند و بــا
بــرون ســپاری کارهــای لیــگ ،فدراســیون فوتبــال
فقــط نقــش نظــارت کننــده را ایفــا کنــد ،امــا بــا
وجــود آغــاز لیــگ بیســتویکم قــدم از قــدم
برداشــته نشــد و حــاال مســائلی از جملــه تبلیغــات

محیطــی ،مشــکالتی اساســی را در بحــث برگــزاری
لیــگ ایجــاد کــرده اســت.
همانطــور کــه میــزان بدهــکاری و بســتانکاری
باشــگاهها از درآمدهــای لیــگ از جملــه تبلیغــات
محیطــی شــفاف نیســت ،گویــا واگــذاری برگــزاری
مســابقات و درآمدهــای آن بــه باشــگاهها نیــز
امکانپذیــر نخواهــد بــود .ایــن کارگــروه از
زمــان تشــکیل کــه نزدیــک بــه  9مــاه گذشــته،
فقــط دو جلســه برگــزار کــرده و پــس از جلســه
دوم ،همــه چیــز متوقــف شــد .حتــی حیــدر
بهارونــد ،سرپرســت نایــب رئیســی فدراســیون
فوتبــال و رئیــس ســازمان لیــگ ،ایــن کارگــروه
را بــه رســمیت نشــناخت و حاضــر بــه شــرکت در
جلســات ایــن کارگــروه نشــد.
روزی کــه شــهابالدین عزیــزی خــادم قــول
بهینهســازی و چابکســازی فوتبــال را بــه
اهالــی فوتبــال و مجمــع فدراســیون داد ،بایــد
بــرای ضمانــت اجرایــی شــدن ایــن برنامــه نیــز
میاندیشــید و مانعزدایــی میکــرد .بــا ایــن
حــال کاری کــه عزیــزی خــادم انجــام داد ،انتخــاب
حیــدر بهارونــد بــه عنــوان سرپرســت نایــب رئیســی
دوم فدراســیون فوتبــال بــود تــا او بــا قــرار گرفتــن
در رأس ســازمان لیــگ مانــع اصلــی ایــن اقــدام
شــود آن هــم در شــرایطی کــه از ســوی مراجــع
ذیصــاح بــرای حضــور در انتخابــات رد صالحیــت
شــده بــود.
بــا ایــن وجــود پــس از گذشــت  9مــاه از حضــور
عزیــزی خــادم در فدراســیون فوتبــال ،هیــچ اتفاقــی
در ایــن زمینــه انجــام نشــده و بهینــه و چابــک
ســازی فوتبــال حنایــی بــود کــه مشــخص شــد
رنگــی نــدارد .شــاید امــروز رئیــس فدراســیون
فوتبــال بایــد بررســی کنــد و دلیــل اجرایــی نشــدن
برخــی وعدههایــش از جملــه عــدم مــوردی کــه
گفتــه شــد را اعــام کنــد هــر چنــد ایــن ســؤال
بیپاســخ همچنــان وجــود دارد کــه از تشــکیالتی
کــه میــزان درآمدهــا و پرداخــت ســهم باشــگاهها
در آن غیــر شــفاف بــوده ،چگونــه میتــوان انتظــار
داشــت در راســتای واگــذاری چنیــن اختیاراتــی کــه
تمــام ماهیــت ســازمان لیــگ اســت ،حرکــت کنــد؟

