آنتونی استوکس پس از  3هفته از تیم اسکاتلندی جدا شد!

چهارشنبه  ۲6شهریور 1399
وطنامروز شماره 3025

بازیکن س��ابق تراکتور و پرس��پولیس که بتازگی به یک تیم اس��کاتلندی پیوس��ته بود ،پس از  3هفته از این تیم جدا شد .این
بازیکن پرحاش��یه ایرلندی که در تیمهای تراکتور و پرس��پولیس بازی کرده اس��ت ،پس از  3هفته از تیم جدیدش جدا شد .او
که بتازگی راهی تیم اس��کاتلندی لیونیگس��تون ش��ده بود ،به دلیل تمرین نکردن روی چمن مصنوعی از این باشگاه جدا شد.

ورزشی

اخبار

بذرپاش:انضباطیبرنحوهعقد
قراردادهابامربیانخارجیوجودندارد

رئیس دیوان محاسبات کشور درباره ورود این نهاد به
قراردادهای فوتبال گفت :دیوان محاسبات هیأت نظارت
ویژهای برای رس��یدگی ب��ه قراردادهای خارجی تعیین
کرده اس��ت .مهرداد بذرپاش ،رئیس دیوان محاس��بات
کش��ور دیروز سهش��نبه در جمع خبرنگاران با اشاره به
مشکالت ایجاد شده در نقل و انتقاالت خارجی در ورزش
فوتبال ،گفت :یکی از درخواستهای متعدد مردمی که
حتی از جانب گروههای مختلف ورزش��ی ،پیشکسوتان
و فوتبالدوس��تان مطرح شده بود ،موضوع رسیدگی به
جرایم س��نگین فدراسیون فوتبال و تیمهای پرطرفدار
داخلی از جمله اس��تقالل و پرسپولیس بود .وی با بیان
اینکه هی��ات نظارت ویژهای برای رس��یدگی جدی بر
ق��رارداد با مربیان خارجی تعیین کردهایم ،افزود :اینکه
با بس��یاری از مربیان قراردادهای سنگین منعقد و پول
آنها پرداخت میش��ود ولی پس از پایان دوره مربیگری
به واس��طه شکایات انجامشده ،باشگاهها و فدراسیون ما
مجبور به پرداخت غرامت س��نگینتری میش��وند ،به
هیچ عنوان قابل قبول نیس��ت .رئیس دیوان محاسبات
کش��ور افزود :نظارت دیوان محاس��بات بر حسابهای
مالی باش��گاههای دولتی همواره در پایان سال مالی به
صورت عادی انجام میگرفت اما در حال حاضر به دلیل
مباحث متعدد ایجادشده ،این نظارت به صورت ویژهتری
انجام خواهد شد .بذرپاش با یادآوری اینکه وظیفه اصلی
اعضای هیأتمدیره تعیین شده برای باشگاهها ،رسیدگی
به وضعیت مالی باشگاه است ،اضافه کرد :وظیفه فنی به
عهده کادر فنی باشگاههاست و مسائل پیش آمده نشان
میدهد دقت الزم در نحوه انعقاد قراردادها وجود نداشته
اس��ت .وی در ادامه با بیان اینکه ورود دیوان محاسبات
کشور منافی با اساسنامه فدراسیونها نیست ،تصریح کرد:
همه فدراسیونهای کشور بدون استثنا از منافع عمومی
کشور استفاده میکنند و طبق قانون ،دیوان محاسبات
باید به حسابهای هر مجموعه ،موسسه و نهادی که به
نحوی از بودجه عمومی استفاده میکنند ،رسیدگی کند.
نحوه رسیدگیها به  ۲صورت مستقیم و غیرمستقیم از
طریق وزارت ورزش انجام میشود .بذرپاش اضافه کرد:
متاسفانه در حال حاضر انضباط قابل قبولی بر نحوه عقد
قرارداده��ا با مربیان خارجی وجود ندارد و ش��اهد بروز
مشکالتی در همکاری باشگاهها و تیمهای ملی با مربیان
خارجی هستیم .وی یادآور شد :در حال حاضر شاهد تضاد
منافع در برخی فدراسیونها هستیم که برخی مدیران
وزارت ورزش در فدراس��یونها و باش��گاههای ورزشی
س��مت دارند و همین مس��اله یکی از دالیلی است که
انگیزه کافی برای رسیدگی به این پروندهها وجود ندارد.
وی در ادامه گفت :توصیه ما در مقطع کنونی این است
که از ظرفیتهای داخلی برای جلوگیری از خروج ارز از
کشور استفاده شود .در حال حاضر بسیاری از تیمها به
دلیل مضیقههایی که در پرداخت حقوق به صورت ارزی
دارند خود از چنین مسالهای استقبال نمیکنند .متاسفانه
امروز برخی مربیان با آزمون و خطا وارد کشور میشوند و
نمونه آن نیز همین چند مربی اخیری است که تیمملی
و باشگاههای پرطرفدار را دچار چالش جدی کردهاند .وی
اضافه کرد :بنابراین توصیه ما به عنوان دستگاه نظارتی
این است که از ظرفیت داخل استفاده شود ،این توصیه
از جانب وزارت ورزش نیز تاکید شده است.

محمد فرح از ماده  ۵۰۰۰متر المپیک
کنار کشید

دونده  ۳۷ساله بریتانیایی اعالم کرد در ماده  ۵۰۰۰متر
المپیک شرکت نخواهد کرد .به گزارش تایمز ،محمد فرح،
قهرمان المپیک گفته است سال آینده از عنوان  ۵۰۰۰متر
خود در توکیو دفاع نخواهد کرد و در عوض روی مسابقه
 ۱۰هزار متر تمرکز خواهد کرد .فرح  ۳۷ساله در هر دو
رویداد بازیهای  ۲۰۱۲لندن و همچنین  ۲۰۱۶ریو طال
گرفت و امیدوار اس��ت نخستین ورزشکاری شود که در
مسابقات المپیک  ۳بار قهرمان  ۱۰هزار متر میشود .فرح
به بیبیسی گفت :تازه کارم را شروع کردهام و فکر میکنم
فقط باید روی یک ماده تمرکز کنم .مطمئنا انگیزه دارم.
هنوز تشنه کسب قهرمانیام و هنوز هم افتخارات بیشتر
میخواهم .این تاریخ خواهد بود که میماند و من قبال از
نظر مس��افت طوالنی رکوردهای خودم را ثبت کردهام و
نخستین ورزشکار بریتانیایی بودم که به  2طالی پیاپی
در المپیک رسیدم .باید از این افتخارات لذت ببرم ،لبخند
بزنم و کاری را که دوست دارم ادامه دهم .این کار سخت
خواهد بود اما امکانپذیر است .میخواهم در المپیک فقط
در ماده  ۱۰هزار متر رقابت کنم.

اگر قرار باشد درباره مهاجمان داخلی و خارجی چند سال
اخیر پرسپولیس بنویسیم بهترین جمله همان حرف حافظ
اس��ت؛ آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد .در  6-7سال
اخیر جوانان گمن��ام ایرانی بودند که آمدند جور خط حمله
قرمزها را کشیدند و معروف شدند اما پول اصلی را یک عده
خارجی بیکیفیت به جیب زدند .مهدی طارمی و علی علیپور
به عنوان  2بازیکن جوان ناشناخته به جمع قرمزها آمدند و با
گلهای خود موجب  4قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر شدند
اما وقتی به لیست پرداختیها مینگریم میبینیم خارجیهای
بیکیفیت بیآنکه بیش از یکی دو گل بزنند ،پولهای اصلی
را ب��ه جیب زدهاند .طارمی و علیپور هر دو به فوتبال پرتغال
رفتهاند و حاال پرسپولیس جوانان دیگری مثل مهدی عبدی
و آریا برزگر را دارد که میتواند با اعتماد به آنها خط حملهاش
را مجددا آتش��ین کند .خریدهای خارجی پرسپولیس بویژه
در پس��ت مهاجم یک رس��وایی بزرگ محس��وب میشود و
ش��اید عدم جذب بازیکن خارجی از این حیث کامال به سود
این تیم باشد .علی علیپور طی  2فصل اخیر بارها نسبت به
جذب مهاجم خارجی واکنش نشان داد و در نهایت نیز بدون
تمدید قراردادش در پایان لیگ نوزدهم از این تیم جدا شد.
در موضوع جدایی علیپور از پرسپولیس به عنوان برترین گلزن
لیگ برتری این باشگاه ،مساله بیتوجهی باشگاه به درخواست
مالیاش تاثیرگذار بوده اس��ت .توجه خاص باشگاه به جذب
مهاجم��ان خارجی با قراردادهایی باالت��ر از این بازیکن و در
نهایت خروجی نه چندان قابل توجه این بازیکنان ،در نهایت
باعث ش��د علیپور راه جدایی را در پیش بگیرد .علیپور سال
 93با قراردادی  85میلیونی از راهآهن به پرسپولیس پیوست.
این مهاجم فصل بعد قراردادش به  180میلیون ارتقا یافت .او
در فصل سوم حضورش 390میلیون دریافت کرد و این عدد
برای فصل چهارم به  507میلیون رسید .در فصل پنجم علی
علیپور قراردادش به عدد  659میلیون رسیده بود که با توجه به
آقای گلی،بندی در قراردادش توسط گرشاسبی گنجانده شد
تا یک میلیارد دیگر دریافت کند و به بازیکنان س��طح الیت
برسد .در این شرایط مجموعه دریافتی علی علیپور طی  5سال
به  2میلیارد و  821میلیون رسید .علیپور فصل گذشته و در
شرایطی که در تمرینات پیشفصل به دلیل اعتراض به مبالغ

دریافتی و جذب مهاجمان خارجی ناکارآمد حضور نیافته بود،
توسط ایرج عرب به حضور در باشگاه برای رسیدن به توافق
دعوت شد .علیپور در این توافق قراردادی  2میلیاردی با آپشن
 350میلیونی بس��ت .با این حال او در بدو حضور در تمرین
در مصاحبهای بار دیگر نس��بت به دریافتیهای دالری انتقاد
کرد و مشخصا طرف او ماریو بودیمیر بود؛ مهاجم کرواتی که
نیمفصل را در پرسپولیس با تنها یک گلزده و دریافتی ارزی
تقریبا  3برابری نس��بت به علی علیپور به پایان رساند .البته
مدیران پرسپولیس با جذب جونیور براندائو بار دیگر شرایط را
به شکلی پیش بردند که علیپور نسبت به درخواست تمدید
قرارداد با این باشگاه بیمیل نشان دهد و در پایان فصل نیز
راهی فوتبال اروپا شود.
ماجرا اکنون برای مهدی عبدی نیز به همین شکل پیش
میرود؛ مهاجم جوان پرس��پولیس فصل گذشته با قراردادی
 120میلیونی به پرسپولیس پیوست .یک گل در داربی او را
در کانون توجهات قرار داد و در ادامه نیز  2گل به پیکان زد و
کار را با  3گل به پایان رساند .او در این فصل قرارداد خود را
با عدد  260میلیونی با پرسپولیس ادامه خواهد داد تا مسیری
همانند علیپور را دنبال کند.
پرسپولیس فصل گذشته کار را با  3مهاجم خارجی دنبال
کرد؛ جونیور براندائو ،آنتونی استوکس و کریستین اوساگونا؛ 3
مهاجم برزیلی ،ایرلندی و نیجریهای پرسپولیس که در مجموع
یک گل برای این تیم به ثمر رساندند!
جونیور براندائو با مبلغ  572هزار دالر به پرسپولیس پیوست
اما بعد از عملکردی ناموفق طی توافق دوطرفه با دریافت مبلغ
 252هزار دالر از این تیم جدا ش��د .این بازیکن تنها  5بازی
در ترکیب پرسپولیس حضور داشت و به این شکل کارش با
سرخها به پایان رسید.
آنتونی اس��توکس نیز در نیمفصل با قراردادی  270هزار
دالری برای نیمفصل دوم به این تیم پیوست و در همان ابتدا
 150هزار دالر دریافت کرد .این مهاجم ایرلندی پرحاشیه با
ی در لیگ برتر برابر اس��تقالل و  2بازی نصفه
 16دقیقه باز 
و نیمه در لیگ قهرمانان و مجموع  46دقیقه به کار خود در
پرسپولیس خاتمه داد.
کریس��تین اوس��اگونا نیز با قراردادی  150هزار دالری به

پرسپولیس پیوست و در نهایت بعد از دریافت  98هزار دالر
و احتماال باقیمانده طلبش طی روزهای آتی ،سرخپوشان را
به مقص��د عراق ترک خواهد کرد .این مهاجم نیجریهای که
در پایان جام حذفی با توجه به از دس��ت دادن پنالتی مقابل
استقالل کامال تحت فشار و هجمه قرار گرفته بود ،با  7بازی،
ی��ک گل و یک پاس گل و دریافت  2کارت زرد کارش را به
پایان رساند .اسماعیل حاللی ،بازیکن اسبق پرسپولیس که در
 2فصل گذشته هدایت تیم امید این باشگاه را بر عهده داشته
و در حضور عبدی در تیم بزرگساالن نیز نقش داشته ،در دفاع
از مهاجم جوان تیمش با تمجید از عملکردش گفته بود :پولی
که به عبدی داده میشود یک صدم امثال استوکس و اوساگونا
هم نیست! مجموع دریافتی  4مهاجم خارجی پرسپولیس در
فصل گذشته (ماریو بودیمیر ،آنتونی استوکس ،جونیور براندائو

و کریستین اوساگونا) عددی بالغ بر یک میلیون دالر میشود!
با میانگین قیمت  22هزار تومان برای هر دالر ،پرسپولیس 22
ل زده و یک پاس گل هزینه کرده است.
میلیارد برای تنها یک گ 
اگرچه قانون منع به کارگیری بازیکنان خارجی در ایران با
انتقادات زیادی مواجه است اما به نظر میرسد یکی از موهبات
آن حداقل برای باش��گاه پرس��پولیس با توجه به خریدهای
ناکارآمد در بخش جذب مهاجم ،چهره شدن نفراتی همچون
علی علیپور و مهدی عبدی باشد و اینکه فضای بازی به دست
آورند .هر چند در پرس��پولیس امسال نیز خریدها در پست
مهاجم شامل جذب عیسی آلکثیر و آرمان رمضانی بوده که
هر دو سن نسبتا باالیی دارند ،از این رو به نظر میرسد یحیی
گلمحمدی نیز تجربه را بر جوانی ارجح دانسته و اعتماد الزم
برای سود بردن از محصوالت آکادمی این تیم وجود ندارد.

اتحادبیاثر دشمنانایرانبرایتعلیقورزشکشورمان

گ خائن
هشت 

به�اره محمدی :موضوعی که همیش��ه در
دیدگاه
ورزش مطرح بوده و بارها مقامات بینالمللی
به آن اش��اره داشتهاند ،جدایی سیاست از ورزش است ،هر چند
برخی مقامات بینالمللی به این موضوع پایبند نبوده و از ورزش
به عنوان اهرم سیاسی برای تعلیق یک فرد یا یک کشور استفاده
کردهاند .قانون  50منشور المپیک هرگونه تبلیغ نژادی ،سیاسی و
مذهبی را در مکانهای ورزشی در زمان بازیهای المپیک ممنوع
کرده ،هر چند این موضوع این روزها با انتقاد ورزشکاران و مقامات
ورزشی سراسر جهان روبهرو شده است .بحثی که اخیرا کمیته
بینالمللی المپیک ( )IOCبا آن روبهرو ش��ده و برخی مقامات
سیاسی و رسانههای معاند به آن دامن زدهاند ،مربوط به اجرای
حکم قصاص نوید افکاری است .در این بین ،رسانههای ضدانقالب

و دشمنان ایران سعی در بهرهبرداری سیاسی از این اتفاق دارند
به طوری که با مطرح کردن تعلیق ورزش ایران و اخراج از تمام
رویدادها ،در تالش هستند جو را متشنج
کنند؛ موضوعی که راه به جایی نبرد و
اظهارات نایبرئیس کمیته بینالمللی
المپیک آبی شد روی این آتش شعلهور
شده از سوی دشمنان .در حالی که در
نامههای ارس��الی به کمیته بینالمللی
المپیک و اتحادیه جهانی کشتی ،برخی
گ خواستار رسیدگی
جریانات سیاسی با تشکیل کمپینها و هشت 
به این پرونده شده بودند اما توماس باخ ،رئیس  IOCو همینطور
جان کوتز ،نایبرئیس کمیته بینالمللی پاسخی دادند که توطئه

دشمنان ایران را برای تعلیق کشورمان خنثی کرد .جان کوتز دیروز
در مصاحبهای اعالم کرد بعید است کمیته بینالمللی المپیک به
تعلیق یا اخراج ایران از جنبش المپیک
به دنب��ال اعتراض درب��اره اعدام نوید
افکاری توجه کند .وی خاطرنشان کرد:
«ما در این باره با رئیس  IOCصحبت
کردیم .موضوع این است که اتفاق رخ
داده در جری��ان رویداد ورزش��ی نبوده
است .مشکل دیگری که ایران دارد عدم
رقابت با ورزشکاران اسرائیل است ،ما آنها را قبال به خاطر تخلفات
ورزشی تعلیق کردیم اما موضوع افکاری بسیار متفاوت بوده و این
شخص به قتل متهم بود« .اتفاقات سیاسی در کشورهای مختلف

در رویدادهای ورزش��ی بارها دیده شده اما در هیچ کدام از آنها
شاهد تعلیق نبودیم .عدم صدور روادید برای ورزشکاران پاکستانی
از سوی هندیها ،اختالف بالروس با روسیه و تاثیر آن در ورزش
و اختالف اسپانیا با کوزوو که فقط منجر به گرفتن حق میزبانی
ش��د ،تنها نمونههایی از این جریانات سیاسی است که در هیچ
کدام منجر به ایجاد کمپین و درخواس��ت برای اخراج از منشور
المپیک نشد .نگاهی کوتاه به اتفاقات رخ داده در روزهای اخیر
نشان از این دارد که دشمنان ایران اسالمی در سراسر جهان فقط
به دنبال فتنهافکنی هستند و حاال تالش میکنند از طریق ورزش
راه خود را پیش ببرند .در واقع ،امروز معاندین ورزش را برخالف
رسالت غیرسیاسیای که دارد ،به بستر کینهتوزی و اقدام سیاسی
و معاندانه خود تبدیل کردهاند.

توگو با «وطنامروز»:
شیخ دیاباته در گف 

از آینده بیخبرم

استقالل زهره فالحزاده :زمانی که شیخ دیاباته،
مهاجم گلزن استقالل به همراه هروویه
میلیچ ،دیگر بازیکن خارجی این تیم پس از اتمام فینال جام
حذفی راهی کشورهای خود شدند ،این نگرانی به اردوی آبیها و
هوادارانش نفوذ کرد که نکند با پرداخت نشدن مطالبات چندماهه
خارجیها ،آنها هرگز به ایران و تیم استقالل بازنگردند .میلیچ
زودتر توانست به اردوی استقالل در دوحه اضافه شود اما همچنان
با نبود دیاباته این نگرانی ادامهدار ش��د .باشگاه استقالل بلیتی
برای او در روز یکشنبه گرفته بود اما شیخ با آن پرواز پا به دوحه
نگذاشت .همین موضوع بهانهای شد تا خبرنگار «وطن امروز»

دیدگاه

ادامه از صفحه اول

ب��ر این اس��اس ،دموکراتها به صورت
همزمان و موازی ،بر موضوع «توان هستهای»« ،قدرت منطقهای»
و «توان موشکی» ایران متمرکز خواهند شد.
خمیرمایه و نقطه اتصال این اهداف و حوزهها ،همان «استراتژی
فشار هوشمندانه علیه ایران» است! نکته جالب توجه اینکه «جو
بایدن» در مواضع اخیر خود نیز به این کلیدواژه اشارهای مستقیم
و صریح داش��ت .بس��ی جالب اس��ت که حتی دموکراتها ظاهر
ماجرا را حفظ نکرده و حاضر نشدهاند از واژگانی مانند «دیپلماسی
هوشمندانه» در قبال برجام و ایران استفاده کنند! آنها رسما خواستار
«اعمال فشارهای همهجانبه» برای تحمیل خواستههای منطقهای،

با دیاباته درباره بازگشتش به تیم گفتوگویی کوتاه کند .شیخ
روز دوشنبه در پاسخ به این سوال گفت :من بدون خداحافظی
نمیروم و اگر به ایران بازگردم به دیدار دوستانم خواهم رفت.
این صحبت دیاباته اگرچه همچنان باعث نگرانی هواداران بود
اما بلیتی که باشگاه استقالل برای بار دوم دوشنبهشب گرفته
بود ،مشخص میکرد شیخ قرار است بازگردد یا خیر .سرانجام
شیخ بامداد سهشنبه به فرودگاه دوحه قطر رسید و این یعنی
او روی قولش ماند و باز هم مثل تمام رفتنهایش که بازگشتی
داشت ،معرفت به خرج داد و به تیم بازگشت.
خبرنگار «وطن امروز» باز هم با شیخ دیاباته کوتاه صحبت

کرد .او در پاسخ به این سوال که آیا فصل بعد هم در استقالل
میماند ،گفت :دوست دارم فصل آینده هم در استقالل بمانم
اما شما در فوتبال هرگز نمیتوانید بفهمید بازیکنان جدیدی
که به اس��تقالل آمدند آیا در ابتدای فصل میدانس��تند که به
استقالل میآیند؟
به س��تاره گلزن اس��تقالل گفتیم ،هواداران ش��ما س��وال
همیشگیش��ان این است که ش��یخ آنها میماند یا نه ،چرا که
آنها خیلی به شما عالقه دارند .دیاباته اینطور جواب داد :من هم
طرفداران استقالل را خیلی دوست دارم اما نمیتوانم بگویم در
آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.

کبوترهای خونخوار!
موشکی و هستهای علیه کش��ورمان هستند .دموکراتها تالش
میکنند این عملیات همهجانبه را با چاشنی «چندجانبهگرایی»
صورت دهند تا مانند ترامپ ،متهم به «یکجانبهگرایی» علیه ایران
نشوند!
نکته جالب توجه اینک��ه «ایالن گلدنبرگ» به مانند «جیک
سالیوان»« ،ویلیام برنز» و «ریچارد نفیو» صراحتا اعالم کرده است
بازگشت آمریکا به برجام (حتی به صورت حداقلی) باید مترادف با
کسب امتیازات فرابرجامی از کشورمان باشد .نکته مهمتر اینکه در

صورت بازگشت آمریکا به برجام ،اهرم «مکانیسم ماشه» این بار به
صورت رسمی و حقوقی در اختیار مقامات این کشور قرار خواهد
گرفت .بنابراین ،در دوران ریاست جمهوری احتمالی بایدن ،شاهد
هجمه «چندجانبه» و «راهبردی -حقوقی» آمریکا علی ه کشورمان
خواهیم بود .هنوز فراموش نکردهایم پس از تصویب برجام و اجرایی
ش��دن آن ،جان کری و جک لو ،وزرای امور خارجه و خزانهداری
دولت اوباما به شرکتها ،مؤسسات اعتباری و بانکهای بینالمللی با
لحنی هشدارآمیز توصیه کردند در عین مجوزی که برای عادیسازی

روابط آنها با ایران صادر شده است ،مراقب آینده ارتباطات اقتصادی
خود با ایران باشند ،زیرا این اقدام «پرریسک» محسوب میشود!
بدون شک دموکراتها در صورت اعالم بازگشت صوری و ظاهری
به برجام ،بار دیگر چنین اقدامی را صورت میدهند .آنها «فشارهای
پیچیدهتری» را علیه ایران اعمال خواهند کرد تا به خیال خام خود،
پروژه «مهار همهجانبه ایران» را به سرانجام برسانند .حزب دموکرات
آمریکا ،با  ۲نماد «االغ» و «کبوتر» شناخته میشود .با این حال
«ماهیت کبوترهای خونخوار» سالهاست برای ملت ایران مشخص
شده است؛ حتی برای اقلیت طرفدار «احیای برجام» که این روزها
«بایدن» را به فرشته نجات سیاسی خود تبدیل کردهاند.
* کارشناس امور بینالملل

