
ورزشی 10
پُست مهدی تاج در AFC شخصی نیست؛

  سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال ایران با بیان اینکه وضعیت برگزاری رقابت های فوتسال قهرمانی آسیا اضطراری است، گفت: مهدی تاج رئیس کمیته 
فوتسال AFC است و باید جدی پیگیر این مسابقات باشد.

وضعیت فوتسال آسیا
 اضطراری است

گروه ورزشی -   هجوم پول به 
فوتبال باعث افزایش درآمد بازیکنان 
در این رشته شده، اما این ثروت گاهی 
باعث ایجاد مشــکالتی برای بعضی 

فوتبالیست ها شده است.
فوتبال ورزش بســیار پر سودی 
اســت و ورزشــکاران از این حرفه 
درآمد های عجیب و باالیی را کســب 
می کنند؛ به همین دلیل فوتبالیست ها 
تنها تا زمان بازنشســتگی و فراغت از 
این ورزش فرصت دارند خود را برای 
زندگی بعد از فوتبال آماده کنند و پس 
اندازی را برای دوران بازنشســتگی 

خود ذخیره کنند.
بــه همیــن منظــور بعضی از 
فوتبالیست ها مانند کریستیانو رونالدو 
و یا سایر فوتبالیست های بزرگ دنیا، 
درآمــد خود را در مشــاغل مختلف 
سرمایه گذاری می کنند و به فکر دوران 

بعد از ورزش خود نیز هستند.
بازیکنانی نیز هستند که علی رغم 
درآمد باال، به دالیل مختلف در دوران 
بعد از فوتبال خود ورشکسته می شوند 
و دارایی حاصــل از دوران حرفه ای 

ورزش خود را از دست می دهند.

به ۹ فوتبالیستی که از اوج ثروت 
به فقر و تهی دســتی رسیده اند، اشاره 

خواهیم کرد:
۱. سلستین بابائارو

ایــن مدافع نیجریه ای ســابقه 
حضــور در لیگ جزیــره و تیم های 
چلسی و لیورپول را دارد و برنده مدال 
طالی المپیک آتاالنتا با تیم ملی نیجریه 
شده است. او در سال ۲۰۱۱ و تنها یک 
ســال بعد از اتمام دوران فوتبال خود 
اعالم ورشکســتگی کرد و محکوم به 
پرداخــت بدهی طلب کاران خود در 

دادگاه شد.
۲. جان آرن رئیس

این مدافع نروژی بر خالف سایر 
فوتبالیســت ها در زمان بازی خود در 
تیم فوتبال لیورپول با ورشکســتگی 
مالی مواجه شد. دلیل این ورشکستگی 
نیز مربوط بــه کالهبرداری ۳ میلیون 

یورویی از او در نروژ بود.
آرن رئیس ســابقه بــازی برای 
تیم هــای لیورپــول و رم را دارد و ۱۶ 
گل ملی نیز برای تیم ملی نروژ به ثمر 

رسانده است.
۳. رونالدینیو

او یکی از بزرگترین و ماهر ترین 
فوتبالیست های دوران خود در جهان 
بود. رونالدینیو یک فوتبالیست بسیار 
موفق بود  و کســی فکر نمی کرد که 

روزی شکست او را مشاهده کند.
رونالدینیــو برنده ۲ جایزه توپ 
طال و ۲ جایزه بهترین بازیکن ســال 
جهــان بــوده و در تیم هــای بزرگی 
مانند بارســلونا و میالن سابقه بازی 
داشته است، اما به دلیل سبک زندگی 
نامناسِب خود، با ورشکستگی مواجه 

شد. در سال ۲۰۱۸ در گزارشی اعالم 
شــد که رونالدینیو در حساب بانکی 

خود تنها ۵ پوند پول دارد.
۴. دیگو مارادونا

او افســانه دنیای فوتبال و همراه 
با پله به عنوان برترین بازیکن قرن ۲۰ 

انتخاب شده است.
اما او نیز در سال ۲۰۰۹ و پس از 
اعالم مقامات ایتالیایی مبنی بر بدهی 
۳۷ میلیــون یورویــی بابت مالیات و 
جریمه های پرداخت نشده در دوران 

حضور در ایتالیا، اعالم ورشکستگی 
کرد.

۵. دیوید جیمز
جیمز یکی از بهترین دروازه بانان 
تاریخ لیگ جزیره است و پس از پیتر 
چک، دروازه بان اســطوره ای دنیای 
فوتبال، رکورددار کلین شیت در تاریخ 
این لیگ اســت.اما طالق پر هزینه او 
در سال ۲۰۰۵ شروع ورشکستگی این 
دروازه بان انگلیسی بود و مجبور بود 
تمام دارایی های خود را برای پرداخت 

بدهی های خود بفروشد.اما او اکنون 
وضعیت خوبی دارد و به عنوان مدیر 

در فوتبال فعالیت می کند.
۶. لی هندری

هندری رونــد خوبی در دوران 
فوتبال خود داشــت. او ۱۱ ســال در 
اســتون ویال بازی کرد و از نظر مالی 
درآمد خوبی را در ســال های فوتبالی 
خود کســب کرد، با ایــن حال او در 
۲۷ ژانویــه ۲۰۱۷ بــه دلیل مســائل 
اقتصادی، توسط دیوان عالی انگلستان 

ورشکســته اعالم شد.سبک زندگی 
عجیب او و از دســت دادن ۱۰ میلیون 
پوند در یک معامله برای خرید خانه، 

دلیل ورشکستگی او بود.
۷. کیت ژیلسپی

او کار خود را در منچستریونایتد 
آغاز کرد، اما در اولدترافورد موفق نبود 
و بعد از آن به نیوکاســل منتقل شد و 
شــرایط بسیار بهتری را برای خود در 

فوتبال انگلیس رقم زد.
اما ژیلســپی در اول اکتبر ۲۰۱۰ 
توسط دادگاه عالی بلفاست ورشکسته 
اعالم شد. او بیش از ۷ میلیون پوند به 
علت اعتیاد به قمار از دســت داد.این 
هافبک ایرلندی در سال ۲۰۱۳ کتاب 
زندگی نامه خود را با عنوان "چگونه 

میلیونر فوتبال نباشیم" منتشر کرد.
۸. برد فریدل

ایــن دروازه بــان آمریکایی در 
طول دوران حرفه ای خود در تیم های 
مطرحــی مانند لیورپــول، تاتنهام و 
اســتون ویال بــازی و درآمد خوبی 
کســب کرد، اما دلیل ورشکستگی او 

با سایر افراد این لیست تفاوت دارد.
او در سال ۲۰۰۷ آکادمی فوتبال 

خــود را راه اندازی کــرد، اما پس از 
بحــران مالی ســال ۲۰۰۸ در حفظ 
و بهبود شــرایط مالــی آکادمِی خود، 
ناموفق بود و آکادمی او در سال ۲۰۱۱ 

بسته شد.
ژانویــه همان ســال بــه دلیل 
بدهی های ناشی از ورشکستگی خود 
در انگلســتان از دادگاه درخواســت 

کمک کرد.
۹. پل مرسون

این مهاجــم در دوران حرفه ای 
خــود در تیم هــای مختلفی از جمله 
آرســنال بازی کرد و در آمد خوبی را 
نیز به دست آورد، اما مشکالت زیاد و 
متفاوت دلیل ورشکستگی این بازیکن 
بعد از اتمام دوران فوتبال خود است.

او به دلیــل روش زندگی غلط 
و بعــد از شکســت در ازدواج خود، 
به علت اعتیــاد و همچنین تصادف 
رانندگی و دستگیری به علت رانندگی 
در حالت غیر عــادی، بعد از فوتبال 
خود با مشــکالت فراوانی رو به رو 
شــد.البته اکنون وضعیت خوبی دارد 
و به عنوان کارشــناس فوتبال فعالیت 

می کند.

فوتبالیست هایی که از اوج ثروت به فقر رسیدند

گروه ورزشــی -  علی صانعی 
سرمربی تیم فوتسال جوانان ایران که 
سابقه هدایت تیم ملی بزرگساالن را هم 
در کارنامه دارد، در گفتگو با خبرنگار 
مهــر دربــاره وضعیت نامشــخص 
برگزاری مســابقات فوتسال قهرمانی 
آســیا گفت: همانطور که می دانید این 
رقابتهــا تا االن چند بار به تعویق افتاده 
اســت که اتفاق خوبی نیســت. برای 
شخصیت فوتسال آسیا خوب نیست 
که این مســابقات برگزار نشــود و یا 
یک بار دیگر به تعویق بیافتد. شــواهد 
و قرائن نشــان می دهــد کویت هم 

نمی خواهد مسابقات قهرمانی آسیا را 
میزبانــی کند و از ابتدا فکر هزینه های 

برگزاری را نکرده بود.
احتمــال میزبانــی ایران یا 

تایلند
صانعی افــزود: کنفدراســیون 
فوتبــال آســیا می توانســت تجربه 
برگــزاری لیگ قهرمانان آســیا را در 
اختیار فوتســال بگذارد و مسابقات را 
برگزار کند. این کار ســختی نیست. 
حتی کشور ایران هم در بحث پزشکی 
و پروتکل های بهداشــتی فعال بوده و 
پزشــکانی را در قسمت های مختلف 

لیگ قهرمانان آســیا در اختیار داشت. 
احتمال زیاد میزبانی این مســابقات از 
کویــت هم گرفته می شــود و آن را به 
تایلند یا ایران می دهند. با این »دســت 
فرمان« که کویت می رود، احتماالً هم 
میزبان و هم تاریخ برگزاری مسابقات 

قهرمانی آسیا عوض شود.
بهتر است مسابقات قهرمانی 

آسیا برگزار شود
سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال 
ایــران در خصوص طرح AFC برای 
معرفی تیم های برتر آسیا به فیفا بدون 
برگزاری جام ملت های آســیا تاکید 

کرد: با این طرح، بسیاری از کشورهای 
آسیایی متضرر می شوند. بهتر است که 
این مســابقات برگزار شود. حتی در 
بحث رنکینگ، ســه تیم ایران، ژاپن و 
تایلند مشکلی نخواهند داشت و بحث 
بر سر تیم های چهارم و پنجم خواهد 

بود اما این عدالت نیست.
کویت باید از ابتدا همه چیز را 

پیش بینی می کرد
صانعی خاطرنشــان کرد: کشور 
کویت به دلیل شیوع ویروس کرونا و 
انصراف ترکمنستان، میزبانی مسابقات 
قهرمانی آســیا را قبول کرد. این کشور 

باید پیش بینی همه چیز را از همان ابتدا 
می کرد. برای برگزاری یک تورنمنت 
بــا ۲۴ تیم، حــدود ۸۰۰ نفر وارد یک 
کشور می شــوند و کویت باید این را 
پیش بینی می کرد. به نظرم AFC باید 
میزبانی را به ایران، تایلند یا ازبکستان 
می داد که تجربه برگزاری این رقابت ها 
را داشتند. باوجود اینکه در کشور ما هم 
مشکالتی وجود دارد اما در برگزاری 
مسابقات تجربه خوبی داریم و از عهده 

آن بر می آییم.
مهــدی تاج برای فوتســال 

بیشتر وقت بگذارد

ســرمربی سابق تیم ملی فوتسال 
در بخــش دیگری از صحبت هایش با 
خبرنگار مهر، با اشاره به ریاست مهدی 
تاج در کمیته فوتســال کنفدراسیون 
آســیا، گفت: در گذشته آقای کفاشیان 
رئیــس کمیته فوتســال AFC بود و 
هر درخواســتی داشتیم، به وی اعالم 
می کردیم تا در جلســه کنفدراسیون 
آســیا مطرح و تصویب شــود. زمان 
جلســات کمیته های AFC از جمله 
کمیته فوتسال مشخص است. از آقای 
تاج خواهش می کنم یک مقدار بیشتر 
وقت بگذارد. او زمان تقریبی جلسات 

بعدی کمیته فوتســال آسیا را می داند. 
از تــاج می خواهم جــواب قطعی را 
بــرای برگزاری مســابقات قهرمانی 
مردان آسیا، مسابقات قهرمانی بانوان 

و مسابقات جوانان بگیرد.
با لغو مسابقات، شخصیت 
فوتسال آسیا زیر سئوال می رود

صانعی تاکید کرد: اگر مسابقات 
قهرمانی آســیا برگزار نشود، این برای 
شخصیت فوتسال آسیا بد است و کل 
قاره زیر ســئوال مــی رود. مبهم بودن 
وضعیت برگزاری مسابقات قهرمانی 
آسیا در رده های مختلف، دست تیم ها 

را می بندد.
وضعیت فوتســال آســیا 

اورژانسی است
ســرمربی تیم فوتســال جوانان 
ایران یادآور شد: مهدی تاج مسئولیت 
فوتســال  دارد.   AFC در  مهمــی 
آبروی فدراســیون فوتبال ایران است 
که همواره در افتخارات فدراســیون 
جای داشته. از آقای تاج می خواهم به 
صورت جدی بحث مشــخص شدن 
تکلیف رقابت های قهرمانی آســیا را 
پیگیری کند. وضعیت فوتســال آسیا 
اضطراری و اورژانســی است و باید 
زمان و میزبان مسابقات قهرمانی قاره 

زودتر مشخص شود.
 AFC ُپســت مهدی تاج در

شخصی نیست
صانعــی گفــت: ایــران اولین 
کشوری اســت که از مبهم بودن این 
شــرایط و لغو مسابقات قهرمانی آسیا 
ضرر می کند. پُست و مسئولیت مهدی 
تاج در AFC شــخصی نیست بلکه 
متعلق به کشــور ایران و کل قاره آسیا 
است. کشــورهای دیگر قاره از جمله 
کویت و عربســتان هــم در این چند 
سال سرمایه گذاری خوبی کرده اند و 
منتظر هستند خودشان را در مسابقات 
قهرمانی آسیا ارزیابی کنند. شاید از ۲۴ 
تیم آســیایی، برگزار نشدن مسابقات 
قهرمانی قاره فقــط برای ۱۰ تیم مهم 

نباشد اما ۱۴ تیم پیگیر آن هستند.
برگزاری  پیگیــر  امیدوارم 
جلسه کمیته فوتسال آسیا باشند
سرمربی پیشین تیم ملی فوتسال 
ایران در پایان گفت: وضعیت از حالت 
عادی خارج شده است. امیدوارم آقای 
تاج درخواســت برگزاری جلسه در 
کمیته فوتســال آسیا را در نزدیکترین 
زمــان ممکن ارائه و تکلیف برگزاری 
چنــد تورنمنت فوتســال آســیا را 

مشخص کند.
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