
چهارشنبه 25 بهمن 1396 | سال پنجم | شماره 1345 14

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/00- 17/30

نگاه

ضرر دوطرفه کشتی ایران و جهان

درحالی که فدراســیون کشــتی ایران تهدید 
کرده بود اگــر اتحادیه جهانی زمــان جام جهانی 
کشــتی فرنگی به میزبانی تهران را تغییر دهد، در 
جام جهانی کشــتی آزاد آمریکا شرکت نمی کند، 
این اتفــاق رخ داد و اتحادیــه جهانی پای حرفش 
ایستاد. البته می شــد پیش بینی کرد که با توجه 
به نفوذ روس ها و فشاری که آنها برای تغییر زمان 
مسابقات جام جهانی کشــتی فرنگی در ایران به 
خاطر نزدیکی با مســابقات قهرمانــی اروپا آورده 
بودند، چنین اتفاقی رخ دهد. حاال فدراسیون که به 
نشانه اعتراض اعالم کرده به جام جهانی کشتی آزاد 
آمریکا در فروردین ماه تیمی اعزام نمی کند اما تصور 
من این است که در طول یک ماه آینده این اختالف 
حل خواهد شد. این طور به نظر می آید که با توجه 
به عضویت خادم در هیأت رئیسه اتحادیه جهانی 
کشتی، او با مســئوالن این اتحادیه به توافق برسد 
و تیم ایران هم راهی مسابقات جام جهانی 2018 
شــود. این طور که من اطالع دارم، آمریکا به عنوان 
میزبان جام جهانی کشتی آزاد تأکید ویژه ای روی 
حضور ایران دارد و حتی اعــالم کرده، اگر ایران در 
این مســابقات شــرکت نکند، از میزبانی انصراف 

می دهد. 
واقعیت این است جام جهانی کشتی آزاد بدون 
حضور ایران جذابیتی هم ندارد، چون در سال های 
اخیر ایران همواره فینالیست بوده و حضورش در این 
مسابقات می تواند تاثیرگذار باشد. موضع فدراسیون 
کشتی شــاید اعتراض مناســبی به اقدام عجیب 
اتحادیه جهانی باشد اما مسئوالن فدراسیون باید 
تبعات شرکت نکردن در جام جهانی را هم بپذیرند. 

طبق جلسه ای که چندی پیش با اعضای شورای 
فنی و رئیس فدراســیون داشتیم، خادم گفت که 
حتما باید در جام جهانی آمریکا شرکت کنیم، چون 
در مسابقات جهانی فرانسه نتیجه خوبی نگرفتیم و 
نهم شدیم و در این رقابت ها باید جبران کنیم. قطعا 
غیبت ایران در جام جهانی به ضرر کشتی ما هم تمام 

می شود و باید از این بُعد هم به قضیه نگاه کرد. 
اختالفات میان فدراسیون کشتی ایران و اتحادیه 
جهانی از مســابقات قهرمانی جهان زیر 23 سال 
و ماجرای حاضرنشــدن علیرضــا کریمی مقابل 
کشتی گیر رژیم صهیونیستی نشأت می گیرد. با 
این حال جهان کشتی هم به نام ایران احتیاج دارد 
و امیدوارم شرایط طوری پیش برود که جام جهانی 
با حضور شــاگردان خادم برگزار شود. صددرصد 
در این شرایط صلح بین فدراسیون کشتی ایران و 
اتحادیه جهانی به سود ما هم خواهد بود. خیلی از 
کشتی گیران جوان می توانند در این میدان بزرگ 
برای بازی های آسیایی و مســابقات جهانی  سال 

آینده تجربه کسب کنند. 

ورزش جهان

نیمار|  به  طعنه نخست وزیر اســپانیا 
در آســتانه مصــاف خانگــی رئال مادریــد با 
پاری سن  ژرمن در دوررفت از مرحله یک هشتم 
نهایی لیگ قهرمانان اروپا که امشب )چهارشنبه( 
در ورزشــگاه ســانتیاگو برنابئو برگزار می شود، 
یک بار دیگر موضوع احتمال پیوســتن نیمار از 
پاری سن ژمن به کهکشانی ها مطرح شده است 
و ماریانو راخوی، نخســت وزیر اسپانیا هم جزو 
آخرین نفراتی بوده که در این خصوص صحبت 
کرد. او البتــه برخالف بســیاری از رئالی ها که 
خواهان پیوستن ستاره ســابق بارسلونا به تیم 
تحت هدایت زیدان هســتند، اعتــراف کرد که 

دوست ندارد نیمار را در این تیم ببیند.
خداحافظی اجباری بازیکن انگلیسی از 
فوتبال در 26سالگی| رایان میسون فوتبالیست 
26ساله یک سال بعد از مصدومیت شدید در بازی 
برابر چلســی، با توصیه پزشــکان مغز و اعصاب، 
تصمیم به خداحافظی از فوتبال در 26ســالگی 
گرفت. باشگاه  هال ســیتی با تأیید خداحافظی 
میسون از فوتبال در بیانیه ای اعالم کرد: »متاسفانه 
باید اعالم کنیم که رایان میســون با توصیه های 
پزشکی دیگر قادر به بازی کردن نیست و تصمیم 

گرفته است تا از فوتبال خداحافظی کند.«
منجمدشدن پای ستاره لیورپول در سنت 
مری| لیورپول روز گذشته در ورزشگاه سنت مری 
موفق شــد با دو گل بر ساوتهمپتون غلبه کرده و 
به رتبه سوم جدول صعود کند. آدام الالنا، ستاره 
ملی پوش لیورپول که دقیقه 79 جای فیرمینو را در 
زمین گرفت، در پایان بازی و در رختکن ورزشگاه 
عکسی از پاهای یخ زده خود در اینستاگرام گذاشت 
که نشان از شرایط سخت جوی حاکم بر ورزشگاه 
داشــت. او از هواداران خواسته بود که راهی برای 
خارج کردن پاهایش از شــرایط یخ زده پیشنهاد 

بدهند.
اهدای نخستین پاداش مجازی به اسکیت 
باز| تد جان بلومن، ورزشکار اسکیت سرعت کانادا 
اولین ورزشــکار تاریخ خواهد بود که پاداش کار 
خود در المپیک زمستانی 2018 را با پول مجازی 
دریافت می کند. بلومن در مســابقات اســکیت 
سرعت 5 هزار متر المپیک زمستانی 2018 مدال 
نقره کسب کرد. او قرارداد یک ساله  اسپانسرینگ 
با یک شــبکه اجتماعی دارد که بــا پول مجازی 
دادوستد می کند. پاداش مدال نقره او در المپیک 
از سوی این شبکه به صورت پول مجازی به بلومن 
پرداخت می شــود. در ماه ژانویه نیز یک باشگاه 
آماتور فوتبال در ترکیه برای اولین بار با پول مجازی 

یک فوتبالیست به نام عمر فاروق را استخدام کرد.

شهروند| مناظره علی کریمی به عنوان منتقد و 
محمدرضا ساکت، به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال 
در یک برنامه تلویزیونی، ابعاد بســیار زیادی داشت 
و پای مســائل مختلف را به میان کشید. در تمام این 
سال ها، کسی مانند علی کریمی نتوانسته بود مدیران 
فدراســیون را این طور به چالش بکشــد. کریمی در 
جریان برنامه نود ســواالتی مطرح کرد و جواب های 
غالبا نامفهوم ساکت و مدیران فدراسیون در ماه های 
اخیر و به ویژه مناظره نود،  می تواند سرنخ های خوبی 
برای نهادهای نظارتی و رســانه ها برای پیگیری این 
مشــکالت باشــد. هرچند که انتقادهایی نیز به این 
مناظره وارد اســت. با این حال مناظره دوشنبه شب 
ســوژه داغ هواداران در فضای مجازی شــده است و 
بسیاری از فوتبالدوســتان به حمایت از علی کریمی 

پرداختند.
شروع عجیب علی کریمی

بعد از سالم وعلیک کریمی، او با توپ پر به فدراسیون 
فوتبال حمله کرد. »طرف صحبــت من مهدی تاج 
رئیس فدراسیون فوتبال است نه محمدرضا ساکت. 
با این حال ایشان زحمت کشــیده اند و آمده اند ولی 
حرف هایی که من می زنم، بیشــتر خطــاب به تاج 
است.« کریمی با این شروع عمال نشان داد که دبیرکل 
فدراســیون را قبول ندارد، حتــی در جای دیگری 
از مناظره هم وقتی فردوســی پور از تــاج به خاطر 
پاسخگونبودن درباره ابهامات انتقاد کرد. او به کنایه 
و البته با لحنی که با انتقادهایی مواجه شــده، گفت: 
»این جور مواقع زیر سرم است«! کنایه کریمی به توجیه 
تاج برای عدم پاســخگویی در برنامه نود در جریان 
حاشیه های مربوط به انتخابات هیأت رئیسه در مجمع 

29 آذر بود.
ایراد به کریمی، فن بیانش خوب نبود

تنها ایراد جدی ای که به کریمی گرفته می شود، فن 
بیان و نحوه صحبت کردن او در طول مناظره به ویژه 
دقایق ابتدایی برنامه بود. کریمی برای مطرح کردن 

ســواالت خود هم حتی با مشکالتی گفتاری مواجه 
بود و با این که خیلی ها قبول داشتند برخی سواالت 
او درست و بجاســت ، کریمی به خاطر همین خوب 
صحبت نکردن در یکی دو مورد نتوانست با محمدرضا 
ساکت وارد چالش شود. البته بسیاری از مردم هم او را 
مورد تمجید قرار دادند که با این که نمی توانست خیلی 
خوب حرف بزند، باز هم با جســارت تمام سواالت را 
مطرح کرد. البته بــرای این حقیقت یک توضیح هم 
وجود دارد. کریمی یک سخن ور و تحصیلکرده نبود 
و با ادبیات ساده و عامیانه و اخالق نترس خود در این 
مناظره شــرکت کرد. ضمن این که کریمی به عنوان 
یکی از بزرگترین و محبوب ترین بازیکنان تاریخ فوتبال 
ایران در تمام این ســال ها برای دومین بار بود که در 
یک برنامه زنده تلویزیونی حاضر می شد. او همیشه 
از حضور در برنامه های زنده طفره می رفت اما این بار 
برای نشان دادن حقایق تلخ فوتبال با تمام ضعف هایی 
که داشت، به برنامه نود رفت و سواالت بسیار مهمی 

مطرح کرد.
واکنش مسئوالن به ادعاهای جادوگر

کریمی در طول مناظره چندبار در جواب توضیحات 
و توجیه های ساکت خطاب به او اعالم کرد؛ به جاده 
خاکی نرود که اگر قرار بر رفتن به جاده خاکی است، 
آن وقت صحبت هایی را مطــرح می کند که جای آن 
در این برنامه نیســت. با این وجود سرمربی کنونی 
سپیدرود رشــت برای این که نشان بدهد حرف های 
زیادی برای گفتــن دارد، از همان ابتدا تعارف را کنار 
گذاشــت و به ســراغ پرونده مهم 69 میلیارد تومان 
تخفیف مدیران فوتبال ایران به شــرکت ایران نوین 
اسپانســر ســابق تبلیغات محیطی رفت. او به همه 
ثابت کرد این خسارت هنگفت به صورت غیرقانونی 
به شرکت مذکور داده شده و سازمان بازرسی هم به 
آن ایراد گرفته است. کریمی حتی ثابت کرد که بقیه 
مطالبات سازمان لیگ از شرکت ایران نوین هم از این 
شرکت اخذ نشده است. بعد از ایران نوین نوبت به برگ 

برنده های دیگر رســید. کریمی یکی پس از دیگری 
افشــاگری کرد. وقتی پای قرارداد سه ســاله سامانه 
6090 به میان آمد، مشخص شــد این قرارداد بعد از 
یک سال فسخ شده است. منتهی وقتی ساکت تاکید 
کرد؛ 2 میلیارد تومان از این ســامانه درآمدزایی شده 
است،  کریمی با نشان دادن قرارداد به همه ثابت کرد 
که در 10ماه ابتدایی طبق ماده دوم قرارداد منعقد شده 
باید 14 میلیارد تومان درآمدزایی می شــد این مبلغ 
پول در اختیار باشگاه ها قرار می گرفت نه 2 میلیارد! 
بحث پرداختی های عجیب و غریب فدراســیون به 
حساب هوشنگ مقدس هم سروصدای زیادی به راه 
انداخت. کار به جایی رسیده که این تاجر دوبی نشین 
تهدید کرده از کریمی به دادگاه شکایت خواهد کرد. 
علی کفاشیان هم تأکید داشته برای حقوق کی روش 
تمام پول ها به حساب بانکی شــخصی این مدیر به 
 صورت مستقیم واریز شده اســت که اسناد کریمی 
نشــان می دهد به دفعات پول کی روش را از ایران به 
حساب مقدس در دوبی واریز کرده اند تا به این شکل 
به دست مربی پرتغالی و دستیارانش برسد. افشاگری 
درباره لخت کردن بازیکنان تیم ملی جوانان ، قرارداد 
آدیداس و خریدن لباس از تیم ملی ، اخراج دستیاران 
ایرانی کی روش به خاطر مصاحبه نکردن علیه برانکو 
ایوانکوویچ،  اخراج افشین پیروانی سرپرست تیم ملی 
)که در حیطه اختیارات کی روش نبود( و از همه مهمتر 
داستان سباستین پسرخوانده کی روش دیگر نکات 
مهمی بود که کریمی به آن اشــاره کرد. این آخری 
البته با واکنش سرمربی تیم ملی همراه شد تا اسطوره 

فوتبال ایران را بزدل خطاب کند.
چهره های مطرح پشت کریمی

ورزشکاران و هنرمندان سرشناس مختلفی چون 
رضا صادقی،  علی انصاریان، مهدی مهدوی کیا،  مجید 
نامجو مطلق، محمد مایلی کهن،  نیکبخت واحدی ، 
 آتیال حجازی،  پژمان جمشیدی،  امیر جدیدی،  امیر 
جعفری،  مهناز افشار ، محسن چاووشی،  فرزاد فرزین، 

احسان علیخانی و...  در حمایت از کریمی حرف زدند. 
این موج لحظه به لحظه در حال بزرگ شــدن است؛ 
چهره های مشهور دیگر جامعه هم به جمع حامیان 
کریمی پیوســته اند. در کنار این موضع بســیاری از 
اهالی فوتبال هم حمایت خوبی از جادوگر داشته اند. 
بسیاری از آنها حتی با هجوم به صفحه اینستاگرام و 
فیس بوک کی روش واکنش تندی به پیام ســرمربی 
تیم ملی به کریمی داشــتند. در این شــرایط به نظر 
می رسد محبوبیت بسیار زیاد کریمی در جامعه باعث 
شد تا مردم از ســرمربی محبوب تیم ملی هم گالیه 
کنند. تشویق بی امان علی کریمی در بازی روز گذشته 
پرسپولیس و شعارهای تند تماشاگران علیه کی روش 

هم تایید کننده این داستان است.
نظرسنجی ها به سود علی کریمی

اینستاگرام کریمی سه میلیونی شد. نتیجه تمام 
نظرســنجی ســایت ها،  خبرگزاری ها و کانال های 
تلگرامی با اختالفی فاحش و چشــمگیر به نفع علی 
کریمی است که در مناظره بارها و بارها اعالم کرد که 
توضیحات ساکت او را قانع نکرده و مردم درباره همه 
چیز قضاوت کنند. محمدرضا ساکت که به یک مدیر 
سخنور معروف است از دید نظرسنجی ها قافیه را به 
علی کریمی باخته و این در حالی است که او در خیلی 
از موضوعات توانست پاسخ قابل قبولی ارایه دهد. او در 
واکنش به برخی از سواالت جنجالی کریمی ازجمله 

»اطالعی ندارم« استفاده کرد.
فوتبال برنده مناظره!

با این که تمام نظرســنجی ها به نفع کریمی است، 
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال اما روز گذشته 
درباره نتیجه مناظره برنامه نــود و اتفاقات رخ داده در 
مصاحبه ای گفت: »در چنین مواردی به برد و باخت 
نباید فکر کرد، برنده این مناظره فوتبال بود، سواالتی 
که کریمی مطرح کرد شاید سواالت دیگران هم بود 
اما ساکت به آنها جواب داد و درنهایت این فوتبال بود 

که برنده شد.«

محمدحسین محبی
پیشکسوت کشتی

کیوسک

آمده ام تا فاتح جام ها شوم

روزنامه »اســپورت« چاپ کاتالونیا روز گذشته 
مصاحبه ای با کوتینیو ستاره برزیلی بارسلونا انجام 
داد. کوتینیو در این گفت وگو اعالم کرد: »آمده ام تا 
فاتح جام ها شوم، همیشه بازی کردن برای بارسلونا 

رویای من بوده است«.

پیش درآمد یووه- کین!

روزنامه ایتالیایی به تقابل یوونتوس و تاتنهام در 
لیگ قهرمانان اروپا پرداختند. این روزنامه ها به تقابل 
بوفون و هری کین دو ستاره این تیم اشاره کردند و از 

حساسیت های این مسابقه نوشتند.

شایعه روز

سفرغیرضروری یک مدیر به تایوان
همراهی تیم ملی فوتســال ایران در سفر به 
تایوان توسط رئیس هیأت فوتبال شیراز اتفاقی 
عجیب بود. درحالی  که تیم ملی در این مسابقات 
بشــدت از نظر تغذیه مشــکل داشت و اعضای 
کاروان ایران نمی توانستند از غذای هتل محل 
اقامت خود استفاده کنند، فدراسیون نتوانست 
آشپز به همراه تیم ملی بفرستد. به همین دلیل 
سفر غالمعلی هنرپیشــه، رئیس هیأت فوتبال 
شــیراز به همــراه کاروان تیم ملی بــه تایوان 
تعجب برانگیز بود. درحالی  که شایعه شده بود که 
هنرپیشه از طرف AFC به مسابقات قهرمانی آسیا 
رفته اما محمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی در 
اظهارنظری گفت که فدراسیون فوتبال خواسته 
به این فرد حال بدهــد! با این حال رئیس هیأت 
فوتبال شیراز این شایعه را که او با هزینه AFC به 
تایوان رفته، تکذیب کرده و می گوید: »من از طرف 
کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی و با 
هزینه فدراسیون فوتبال به تایوان رفتم. من تنها 
رئیس هیأتی هستم که مدرس فوتسال هستم 
و فکر نمی کنم رفتن من منافاتی داشــته باشد. 
ضمن این که به محض این که AFC فهمید من 
در آن جا هستم، از من خواست که در گروه آنالیز 

باشم.«

آن سوی مرز

شرایط سخت روبین کازان
والدیمیر لئونــوف، وزیــر ورزش جمهوری 
تاتارستان و عضو هیأت امنای باشگاه روبین کازان 
از شرایط این باشــگاه ابراز ناامیدی کرده است. 
روزنامه ریانووستی روسیه خبر داده که باشگاه 
روبین کازان که ســردار آزمون و رضا شــکاری، 
بازیکنان ایرانی را در اختیــار دارد، دچار بحران 
مالی شده و با شــرایط سختی دست به گریبان 
اســت. لئونوف درباره شرایط روبین کازان گفته 
است: »ما در انتظار پایان فصل جاری لیگ برتر 
روسیه هستیم تا اهداف آینده باشگاه روبین کازان 
را ترسیم کنیم. باید تیم را تحت هدایت مدیریت 
جدید و روشن شدن نظام مالی باشگاه و نظارت 
سرمربی سازماندهی کنیم. فکر می کنم شرایط 
تیم روبین کازان در فصل آینده بهتر خواهد شد«.

تیم انصاری فرد نقره داغ شد
باشــگاه المپیاکوس آتن بــه خاطر هجوم 
تماشــاگرانش به داخل زمین چمن ورزشگاه 
کارایســکاکی پس از بــازی دوررفت مرحله 
یک چهارم نهایی جام حذفــی یونان برابر تیم 
آاِک از ســوی کمیته انضباطی فدراســیون 
فوتبال این کشــور نقره داغ شد. کسر 3 امتیاز 
از المپیاکوس، برگــزاری 2 بازی خانگی بدون 
حضور تماشــاگران و جریمه نقــدی 90 هزار 
یوریی رأی صادره برای قهرمان هفت دوره اخیر 
سوپر لیگ فوتبال یونان است. این رأی کار تیم 
المپیاکوس را برای رسیدن به هشتمین جام 
قهرمانی بســیار دشــوار خواهد کرد. این تیم 
آتنی کریم انصاری فرد و احســان حاج صفی، 

ملی پوشان ایرانی را در اختیار دارد.
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شهروند| ورود کارلوس کــی روش به مناظره جنجالی برنامه نود و پیام 
تندی که علیه کاپیتان سابق تیم ملی منتشر کرد، باعث شده تا اهالی فوتبال 
نگران شــرایط تیم ملی در فاصله چند ماه تا جام جهانی باشند. روز گذشته 

بســیاری از همبازیان علی کریمی و هواداران فوتبال در فضای مجازی واژه 
»بزدل« که توسط کی روش در قبال سرمربی سپیدرود به کار برده شد، سوژه 

کردند و گاهی موضع گیری هایی نیز علیه سرمربی پرتغالی داشتند.
ورود کریمی به نیمکت تحت امر کی روش

علی کریمی در بخش هایی از مناظره برنامه نود به ماجرای تغییر دستیاران 
کارلوس کی روش در تیم ملی در سال های اخیر اشاره کرد. حضور فردی به نام 
سپاستین در ماه های اخیر در کادرفنی تیم ملی و همچنین ماجرای اخراج 
دستیاران ایرانی ازجمله انتقادهای علی کریمی بود که خشم کی روش را به 
همراه داشت. وقتی دبیرکل فدراسیون نتوانست دالیل قانع کننده ای در پاسخ 
به سواالت کریمی درباره دستیاران کی روش بدهد، فردوسی پور از واکنش 

سرمربی پرتغالی تیم ملی خبر داد. 
بزدل دردسرساز

پاسخ کی روش که توسط مجری برنامه نود ترجمه و خطاب به علی کریمی 
خوانده شــد، کلمه ای را در خود جای داده بود که شاید برای تبعاتی در پی 
داشته باشد: »هیچ تردیدی وجود ندارد که شما استعداد را می توانید بخرید 
اما شخصیت را نمی توانید بخرید. من قطعا در فرصت مناسب جواب تمام 
این بی احترامی ها، دروغ ها و اتهام های بزدالنه را خواهم داد. این شــخص 
احترامش را از دســت می دهد و به آن 124 بازی ملی و هم باشگاهی هایش 
بی احترامی می کند.« کلمه بزدل به کلیدواژه ای برای حمایت از علی کریمی 

تبدیل شد و دستیار سابق کی روش هم اعالم کرد که به او توهین شده است.

سوژه جدید کی روش
درچند  سال اخیر شاهد جنگ لفظی کی روش با خیلی از اهالی فوتبال 
در ایران بوده ایم. حتی برانکو ایوانکوویچ که به عنوان یک مربی خارجی در 
ایران کار می کند، از مصاحبه های تند مرد پرتغالی در امان نبوده و مدتی 
با او جنگ لفظی در رسانه ها داشت. درشرایطی که بعد از جدایی ناگهانی 
علی کریمی از تیم ملی در آســتانه جام ملت های آسیا 2015 هیچ وقت 
کی روش به این صراحت در مقام انتقاد از کاپیتان سابق تیم ملی برنیامده 
بود، این بار نتوانست خودش را کنترل کند. به نظر می رسد سوژه جدیدی 
برای مصاحبه های کی روش فراهم شده و از این پس باید شاهد کنایه های 

تند او علیه کریمی باشیم.
تیم ملی ضرر می کند؟

به نظر می رسد آغاز یک جنگ رسانه ای میان علی کریمی و کارلوس 
کی روش که هر 2 از محبوبیت باالیی بین مردم ایران برخوردار هستند، در 
فاصله چند ماه مانده تا جام جهانی می تواند تیم ملی را تحت تأثیر خود قرار 
دهد. باید دید فدراسیون در این میان می تواند نقشی برای فروکش کردن 
آتش اختالفات میــان کی روش و کریمی ایفا کند یا مثل گذشــته مرد 
پرتغالی به اظهارات جنجالی خود علیه یک مربی ایرانی ادامه خواهد داد. 
البته تجربه ثابت کرده کی روش معموال در زمان برپایی اردوهای تیم ملی 
در واکنش به حواشی ســکوت می کند و حاال نیز شاید همین رویه را در 

پیش بگیرد.

بازتاب گسترده مناظره جنجالی علی کریمی و دبیرکل فدراسیون فوتبال

 فوتبال
جادوگرپسند

   مهدی تاج: برنده مناظره فوتبال بود

صادق درودگر
کارشناس مدیریت ورزش

عادل فردوســی پور به عنوان یک فرد رســانه ای که در حوزه فعالیتش 
موفق است، بیشتر از این که تالشــش برای بهبود شرایط فوتبال باشد، به 
دنبال جذب مخاطب است. دوشنبه شــب عادل فردوسی پور می توانست 
با توجه به شرایط حســاس فوتبال ایران و حضور تیم ملی در جام جهانی، 
متنی که مربوط به پاســخ کارلوس کی روش به علی کریمی بود را نادیده 
بگیرد اما این کار را انجام نداد و برای این که برنامه خود را ســر پا نگه دارد، 
به جنجال ها دامن زد. فردوســی پور در روزی که نمایندگان ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا به میدان رفتند و درحالی  که فردای برنامه نود هم پرسپولیس 
و استقالل در آسیا بازی داشــتند، به جای این که به بحث و تحلیل درباره 
وضع این تیم ها بپردازد، در زمانی نامناسب چنین مناظره ای را برگزار کرد. 
بهتر بود فردوســی پور این مناظره را هفته آینده یا در روزهایی که فوتبال 
ایران بازی های حساس بین المللی نداشته باشد، برگزار کند اما او برای این که 

مخاطبان خود را نگه دارد، به این مناظره تن داد. در واقع فردوسی پور هرگاه 
که احساس می کند برنامه اش دچار افت شده، سوژه های جنجالی را مثل 
ماجرای جادوگری در فوتبال به راه می انــدازد اما دیگر آن را پیگیری هم 
نمی کند. عادل با وجود این که شخصی تاثیرگذار در حوزه فوتبال ایران است 
اما در کنترل مصاحبه با میهمان های برنامه اش توانایی ندارد. او در مناظره 
علی کریمی و محمدرضا ساکت هم فقط بیننده بود و نتوانست به خوبی 
این مناظره را هدایت کند. البته عادل حسن هایی هم دارد که غیرقابل انکار 
است، چون او بارها توانسته پشت پرده های فوتبال را رو کرده و از وقوع برخی 
اتفاقات ناخوشایند جلوگیری کند اما برگزاری این مناظره بیشتر از این که 
به سود فوتبال ایران باشــد، به نفع برنامه نود شد. به نظر من فردوسی پور 
به این دلیل آنتن برنامه اش را در اختیار علی کریمی قرار داد که او کاری با 
میکروفن برنامه نود کرد که لطمه زیادی به اعتبار این برنامه زد. به همین 
دلیل فردوســی پور برای حفظ اعتبار برنامه خودش مجبــور بود که این 
تریبون را در اختیار کریمی قرار دهد تا بتواند باز هم اعتبار گذشته اش را بین 
هواداران این بازیکن که عمدتا از پرسپولیسی ها هستند، به دست بیاورد. با 
این حال رویه سوال پرسیدن و جواب خواستن رویه ای است که به نفع فوتبال 

ایران خواهد بود و خوشحالم که فدراسیون فوتبال هم حاضر به پاسخگویی 
شده است. سواالتی که کریمی در برنامه نود پرسید، خود من به عنوان عضو 
کمیته رفع ابهام در مجمع فدراسیون فوتبال از علی کفاشیان پرسیدم اما 
هیچ پاسخی از او نگرفتم. به اعتقاد من اهالی فوتبال اگر دلشان برای این 
رشته می سوزد، رویه خود را تغییر دهند و به جای این که با عصبانیت و فریاد 
در رسانه ها حرف بزنند، به جلسات هم اندیشی با حضور مدیران بزرگی مثل 
محمد دادکان و مهندس صفایی فراهانی بیایند تا هم راه حل های خود را 
برای مشکالت فوتبال مطرح کنند هم التهابات و جنجال ها را از فضای این 

رشته دور کنند.

نقدی بر اقدام مجری برنامه نود برای برپایی مناظره میان کریمی و ساکت

فردوسی پور و تالش برای بقا

چرا سرمربی پرتغالی، جادوگر را »بزدل« خطاب کرد؟

دعوای  کی روش- کریمی 
به ضرر تیم ملی


