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سرمقاله

وصال روحانی

روزنامهنگار

از نمره قبولی قطر تا
ندادن میزبانیها به ما

جام جهانی امسال مثل ادوار اخیر
این پیکارها عالوه بر وجه فنی
جنبههای اجرایی هم دارد و آنچه
در هفته اول رقابتها رؤیت شده،
نشانگر این نکته است که قطریها
وظایف سنگین یک میزبان را با
توفیق به انجام رساندهاند.
البته بر سر مسائل مرتبط با کارگران
داخلی و خارجی که در راه تأسیس
امکانات سختافزاری و تأمین سایر
نیازهای سنگین جام جهانی بیست
و دوم جان باختند و موارد تخلفهای
حقوق بشری که به قطریها نسبت
داده شده هنوز بحث و جدل در
جامعه جهانی برقرار است ،اما تا
آنجا که به ساخت استادیو مهای
مدرن و سایر امکانات پیشرفته و
تأمین ملزومات سطح باالی جام
جهانی مربوط میشود ،قطریها
گامهای الزم را برداشته و مجموعهای
کامل از استادیو مها ،هتلها،
راههای مراسالتی و وسایل ارتباطی
تکنولوژیک را در اختیار تیمهای
حاضر گذاشتهاند و رو شهای
اجراییشان به رغم داشتن برخی
خدشهها و تأخیرها و اعتراضات
اندک شماری از  32تیم حاضر در
دوحه ،قابل قبول بوده است.
ساختار بصری زیبا و مدرن و پر
امکانات بودن هشت استادیوم
مورد استفاده در این مسابقات در
سطحی چشمگیر بوده و تأمین
هر یک از نیازهای رفاهی متعدد و
درخواستهای غذایی متنوع تیمها
نیز با گرفتن نمره قبولی از میهمانان
همراه شده است .اگر فقط به بخش
اجرایی جام توجه شود و از این نکته
بگذریم که جام بیست و دوم توسط
قطر ثروتمند به جام پولدارها تبدیل
شده و مسافران عادی برای اقامتی
طوالنی کم میآورند ،نمیتوان به
قطر نمره قبولی نداد.
براساس این مشاهدات است که
میتوان فهمید « »AFCچرا میزبانی
جام فوتبال ملتهای آسیای  2023را
هم به قطر سپرده زیرا مطمئن است
که این کشور در امر یک میزبانی
توأم با انواع امکانات و با ارائه اقسام
خدمات به میهمانان مشکلی ندارد
و وقتی از عهده جام جهانی برمیآید،
طبعا ً در یک جام قارهای هم موفق
خواهد شد .فدراسیون فوتبال قطر
با همیاری مقامهای ذیربط سیاسی
و تجاری ،ملزومات برگزاری این جام
بسیار مهم را نیز در  10 ، 12سال
اخیر فراهم آورد و به تدریج و در یک
سلسله عملیات طوالنی به نقطه
روشن کنونی رسید .کافی است این
نقطه را با میزان کفایت سختافزاری
و مقدار آمادگی فنی و روحی ما برای
میزبانیهای بزرگ مقایسه کنید تا
دریابید چرا برگزاری جامهای مطرح
و کالسیک را پیوسته به قطر و قطرها
و یا قدرتهای اروپایی میسپرند و
به ما پاسخ منفی میدهند .برپایی
تورنمنتهای بزرگی مثل جام جهانی
یک آمادگی حداکثری در تمامی
زمینهها را میطلبد و حتی جزئیترین
نکات هم در صورت عدم دقت و
تأمین نشدن آن توسط میزبان سبب
نارضایتی تیمهای حاضر در جام و
رسانهها و سایر اهالی فوتبال میشود.
ما از همان خشت اول که ساختن
دست کم  10استادیوم عالی استاندارد
است ،مشکل داریم و به تبع آن
عمارت ما تا ثریا کج خواهد رفت
و ورودمان به وادی این میزبانیها
عین بیتدبیری است .وقتی هم که
وارد بحث تأمین ملزومات به ظاهر
کوچکتری شویم که ذکر آن به میان
آمد ،لغزشهای ما بیشتر خواهد شد
زیرا جهان امروز مبتنی بر سرعت در
سرویسدهی به متقاضیان در انواع
موارد و زمینهها از خورد و خواب و
اقامتگاه و وسایل ارتباطی با حجم انبوه
گرفته تا راهنمایی حاضران در کسری
از ثانیه در مجاری موجود و پروسههای
مختلف و تأمین صدها نیاز آنان بدون
ذرهای لغزش و لحظهای تأخیر است
و ناکامی ما در این عرصه رویدادی
قدیمی است و تبدیل به یک عادت
شده است.

استقالل

صالح حردانی

آرمان رمضانی

بازی تکراری با هوادار!

احترام به تصمیم کیروش

الوعده وفا

اســتقالل بــاز هــم در یــک بــازی تدارکاتــی مقابــل هــوادار قــرار میگیــرد .در
تعطیــات پیــش فصــل نیــز اســتقالل یــک بــار بــا ایــن تیــم بــازی کــرد .تعــدد
بازیهای تدارکاتی با تیم هوادار در ســالهای اخیر نشــان میدهد مســئوالن
در باشــگاه اســتقالل هیــچ ایده خاصی بــرای چنین روزهایی ندارنــد و همواره
بازیهای تدارکاتی تکراری را دردســتور کار قرار میدهند .البته گفته میشــود
اســتقالل در امــارات بازیهــای تدارکاتــی مطلوبتــری را ســپری خواهــد کرد.

صالــح حردانــی از آن دســته بازیکنانــی اســت کــه شایســتگی کافــی بــرای
حضوردر جام جهانی را داشــت .این بازیکن اما در نهایت از لیســت نهایی
جا ماند و به رغم حضور مداوم در اردوهای اخیر نتوانست همراه تیم ملی
به جام جهانی برود .شاید اگر حردانی مقابل انگلیس بازی میکرد نمایش
بهتری در قیاس با محرمی به جا میگذاشــت .با این حال صالح از تصمیم
ســرمربی تیم ملی دلخور نیســت و با احترام از کیروش یاد کرده اســت.

آرمــان رمضانــی همــان طــور کــه وعده کــرده بود با شــروع دوبــاره تمرینات
اســتقالل بــه فــرم بدنــی مطلــوب رســید و در کارهــای تاکتیکی نیز شــرکت
کــرد .رمضانــی در شــرایطی به آمادگی نزدیک شــد که پیــش از این صحبت
از جراحــی کمــر آســیب دیــدهاش بــود امــا مهاجــم بلنــد قامت اســتقالل با
تمرینــات مناســب بــدون نیــاز بــه جراحــی خــود را بــه ادامــه لیگ رســاند تا
دســت ســاپینتو بــرای دربی باز باشــد.

خبرسازیهای عجیب در باشگاه استقالل

ورزشگاه مرغوبکار
که به تازگی برخی
مدیران استقالل در
آن عکس یادگاری
انداختند هنوز جزو
داراییهای استقالل
به حساب نمیآید
و اگر هم مدیران
استقالل بر این باورند
که مرغوبکار در
دسته امالک باشگاه
استقالل قرار گرفته باز
هم توجیهپذیر نیست
که اشکاالت کمپ
حجازی به حال خود
رها شود و بودجهای
 17میلیاردی مصروف
ورزشگاهی شود که
عمًال تیم استقالل
هیچ استفادهای از آن
نمیکند

z

هگذاری
17میلیارد سرمای 
در مرغوبکار با پنجره بسته!
z

نقد روز

در بحبوحه جام جهانی و در روزهایی
که همه نگاهها متوجه تیم ملی است،
خبرهایی از دل باشگاه استقالل بیرون
میآید که مشخص نیست با چه قصد
و نیتی است .کانال رسمی باشگاه
استقالل دیروز مطلب کوتاهی با این
مضمون منتشر کرد که قرار است مبلغ 17
میلیارد تومان هزینه ورزشگاه مرغوبکار
شود! انتشار چنین خبری در شرایطی
که بازیکنان هنوز حقوق خود را دریافت
نکردهاند و دلخوریهایی در این راستا
به وجود آمده نشان میدهد که باشگاه
استقالل اولویتهای خود را گم کرده
است.
به واقع اگر چنین ادعایی صحت داشته
باشد و سران استقالل قصد هزینه

چنین مبلغی برای مرغوبکار را داشته
باشند ،این سؤال به وجود میآید که چرا
تصمیمگیران امروز استقالل با همین
بودجه کمپ ناصر حجازی را که جزو
ا مال ک قطعی ا ین باشگا ه محسو ب
میشود ،تکمیل نمیکنند تا بازیکنان در
این ورزشگاه به تمرینات خود بپردازند؟
ورزشگاه مرغوبکار که به تازگی برخی
مدیران استقالل در آن عکس یادگاری
انداختند هنوز جزو داراییهای استقالل به
حساب نمیآید و اگر هم مدیران استقالل
بر این باورند که مرغوبکار در دسته
امالک باشگاه استقالل قرار گرفته باز
هم توجیهپذیر نیست که اشکاالت کمپ
حجازی به حال خود رها شود و بودجهای
 17میلیاردی مصروف ورزشگاهی شود
که عمال ًتیم استقالل هیچ استفادهای از
آن نمیکند و بهدلیل موقعیت نامناسب
جغرافیایی در دل پایتخت برای انجام
تمرینات محل مناسبی تلقی نمیشود.

ادعای هزینه  17میلیاردی برای این
مجموعه در حالی نگا هها را به سمت
و سوی خود برده که باشگاه استقالل
تا ا مرو ز مو فق به پرد ا خت بد هی
استراماچونی هم نشده است و روشن
نیست که اساسا ًچرا در میان این حجم از
بدهیهای بزرگ و کوچک چنین خبرهایی
از سوی بخش رسانهای باشگاه استقالل
منتشر میشود و به چه دلیل مسائل
کالنتر به سادگی نادیده گرفته میشود.
البته آنها که با سیاست برخی مدیران
کنونی باشگاه استقالل آشنایی دارند،
بخوبی میدانند که این افراد معموال ً
در چنین مواقعی بهدنبال فرار رو به جلو
هستند و قصد دارند با انتشار چنین
خبرهایی اوضاع باشگاه را رو به راه جلوه
دهند ،اما غافل از اینکه واقعیتها در
این باشگاه چیز دیگری است و بهشدت
باید از چنین سیاستهایی که منجر به
بیاعتمادی میشود دوری کرد.

حال اگر قبل از انتشار این خبر باشگاه
استقالل توفیقات الزم درباره اخذ وام
 200میلیاردی که مدیرعامل این باشگاه
وعدهاش را داده بود ،به دست آورده
بود ،میشد چنین برداشت کرد که
شاید قرار است بخشی از وام اخذ شده
در آینده مصروف ورزشگاه مرغوبکار
شود اما تا به امروز نیز باشگاه استقالل
حتی نتوانسته مبلغی بسیار کمتر از
آنچه گفته شده را بهعنوان وام از بانک
دریافت کند تا خرج بدهیهای قبلی و
بدهیهای جاری شود.
ابتدای هفته جاری بود که تمرین استقالل
بهدلیل پرداخت نشدن حقوق بازیکنان
تعطیل شد و مدیرعامل این باشگاه به
ناچار به محل برگزاری تمرین رفت تا شاید
با وعدههای تازه بتواند بازیکنان را راضی
به ادامه تمرینات کند.
باشگاه استقالل در حال حاضر درگیر
بدهیهای روزمره است و مسائلی

همچون تأمین بودجه برای سفر برون
مرزی به امارات برای برگزاری اردو نیز
وجود دارد و صحبت از مسائل کالن
نادیده گرفتن حقایق این باشگاه است
و آنها که در باشگاه استقالل اتاق فکر
تشکیل داد هاند بهتر است با تجزیه
و تحلیل مناسب اقدام به طرح برخی
برنامهها کنند که همه میدانند در برهه
کنونی هرگز به سرانجام نخواهد رسید و
باشگاه اگر بودجهای داشته باشد ابتدا
باید هزینه بدهیهای جاری به بازیکنان
کند و مهمتر اینکه تکلیف بدهیهای
بزرگتر به خارجیها را روشن کند تا پنجره
نقل و انتقاالت باز شود.
به واقع اگر باشگاه استقالل تا این
حد اوضاع مالی مطلوبی دارد که 17
میلیارد تومان برای ترمیم مرغوبکار کنار
گذاشته ،چرا نباید تکلیف بدهیهای
جاری مشخص شود؟ آیا نباید به انتشار
چنین خبرهایی تردید کرد؟!

سوژه

خواسته استقاللیها از کیروش

به سید حسین
یک فرصت دیگر بده
اســتقاللیها بــه شــدت از رفتــار ســرمربی
تیــم ملــی بــا ســید حســین حســینی بــه هنــگام
تعویــض بــا علیرضــا بیرانونــد ناراحــت و
دلخورند .ماجرای ناراحتی هواداران اســتقالل
از ســرمربی تیــم ملــی بــه نقطــهای مربــوط
اســت کــه کــیروش بعــد از اینکــه متوجــه
میشــود بیرانونــد دیگــر قــادر بــه ادامــه بــازی
نیســت ،بــا دو دســت بــه ســرش میکوبــد.
ایــن صحنــه درســت در دو قدمــی حســینی کــه
قــرار بــود جــای بیرانونــد را بگیــرد رخ میدهــد
کــه از دیــد بســیاری چنیــن رفتــاری تخریــب
روحیــه دروازهبــان دوم تیــم ملــی در ایــن بــازی
تلقــی میشــود .هــر چنــد کــه دفــاع آشــفته و
سراســیمه تیــم ملــی در ایــن بــازی بــه شــدت

اوضــاع را بــرای هــر دروازهبانــی پیچیــده میکند
و حتــی اگــر بیرانونــد هــم در دروازه تیــم ملــی
بــود بــدون شــک گلهــای پرشــماری را دریافت
میکــرد امــا بــه هــر حــال اســتقاللیها انتظــار
دارنــد ســرمربی تیــم ملــی در بــازی بــا ولــز هــم از
ســید حســین حســینی بــازی بگیــرد تــا اعتمــاد
بــه نفــس ایــن دروازهبــان کــه در ســالهای
اخیــر رشــد محسوســی داشــته ،بازگــردد .در
واقــع خواســته همــه اســتقاللیها بــازی دادن
بــه حســینی در بــازی بــا ولــز اســت کــه بایــد دیــد
ســرمربی تیــم ملــی آیــا همســو بــا آبــیدالن
چنیــن تصمیمــی را اتخــاذ خواهــد کــرد یــا
خیــر؟! ایــران و ولــز ظهــر جمعــه رخ در رخ هــم
قــرار میگیرنــد.

حاجیپور :تیم ملی میتواند ولز را شکست دهد

حسینی تقصیر نداشت
پورعلی گنجی ضعیف بود
تیــم ملــی ایران در روز بــازی با انگلیس آن قدر
بــد عمــل کــرد کــه جــای هیــچ توجیــه و دفاعی
را نگذاشــت!
فوتبالدوســتان امــا امیــدوار هســتند کــه تیــم
ملــی بتوانــد در بــازی بــا ولز و امریکا شکســت
ســنگین بــازی بــا انگلیــس را جبــران کنــد.
افشــین حاجیپور بازیکن ســابق اســتقالل در
خصــوص شکســت ســنگین تیم ملــی مقابل
انگلیــس اینطــور میگویــد« :انگلیــس تیــم
خوبی است و قابل پیشبینی بود که تیم ملی
مقابــل آنهــا به مشــکل میخورد امــا فکرش را
هــم نمیکردیــم که با  6گل شکســت بخورد».
حاجیپــور دربــاره اینکه اســتقاللیها از جمله
حســین حســینی مقصــر اصلــی ایــن باخــت

ســنگین شــناخته شــدهاند؛ اینطــور میگوید:
«اصــا ًچنیــن چیــزی را قبــول ندارم .حســینی
مقصــر نبــود و اگــر در آن بــازی دو تــا گلــر هــم
میگذاشــتیم همیــن شکســت را میخوردیم
چــون مقابل انگلیس بیبرنامه بودیم و خیلی
ضعیــف عمــل کردیم .به نظــرم پورعلی گنجی
بهعنــوان دفــاع در ایــن بــازی خیلــی ضعیــف
بــود نه حســینی».
ایــن کارشــناس فوتبــال دربــاره بــازی کــه تیــم
مقابــل ولز بایــد انجام دهد نیــز اینطور اظهار
نظــر میکنــد« :من بازی امریــکا و ولز را دیدم.
تیــم ولــز در نیمــه دوم بــازی بــا امریــکا خیلــی
خــوب بــود امــا بــه نظر من تیــم ملــی میتواند
تیــم ولــز را شکســت دهد».

