
رونالدو دیگر روز خوش ندید!
سه شنبه ش��ب در حالي مراس��م بهترین های دنیا و توپ طالی فرانس 
فوتبال در پاریس برگزار ش��د که کریس��تیانو رونالدو ترجیح داد در این 
مراسم غایب باشد. او کیلومترها دورتر و در ایتالیا جایزه بهترین بازیکن 
فصل ایتالیا را دریافت کرد، اما بی ش��ک این دستاوردی نبود که رونالدو 
در انتظار آن باشد. رونالدو یک س��ال و نیم قبل رئال مادرید را برای فتح 
عناوین و افتخارات بیشتر ترک کرد، اما به نظر می رسد دوری از پایتخت 
اسپانیا به وی نساخته و ستاره پرتغالی هنوز نتوانسته فرم سابق خود را به 
دست آورد. مشخصاً یوونتوس هم هنوز نتوانسته آنچه کریستیانو رونالدو 
به دنبالش بوده را به وی اعطا کند و تا به حال و بع��د از جدایی از هم، نه 
رئال مادرید و نه رونالدو روز خوش��ی ندیده اند. شماره 7 و بهترین گلزن 
تاریخ رئال مادرید برای یک دهه بهترین گلزن و ستاره این تیم بود، اما 
حاال به نظر می رسد که زین الدین زیدان بدون او در حال تزریق ثبات به 
کهکشانی هاست و کم کم روزهای دشوار در حال سپری شدن است. البته 
این سرنوشت گریبان دیگر بازیکنانی که طی این سال ها از رئال مادرید 
جدا ش��ده اند را هم گرفته است. آنجل دی ماریا، مس��وت اوزیل و حتی 
گونسالو هیگواین دیگر بازیکنانی هستند که به دالیل ورزشی مادرید را 
ترک کردند، اما پروژه هیچ کدام از آنها طبق برنامه ریزی شان پیش نرفت. 
دوران حرفه ای اوزیل روند نزولی ش��دیدی داش��ته و هیگواین چهار بار 
باشگاهش را تغییر داده و هنوز به سطح مورد نظر نرسیده است. دی ماریا نیز 
پایین تر از سطح انتظار در پاریس بازی می کند. این سرنوشت برای رونالدو 

هم تکرار شده و فعالً در تورین او تبدیل به رونالدوی مادرید نشده است.

مصاف اسـتقالل 
شیوا نوروزی
      گزارش

– شهرخـــودرو 
حسـاس تــرین 
دیدار هفته سـیزدهم لیگ برتر فوتبال است، 
چراکه آبی ها این فرصت را دارند تا با غلبه بر تیم 
یحیی گل محمدی به رده دوم جدول صعود کنند 
یا حتی در صورت لغزش سپاهان برای اولین بار 
در ایـن فصـل صدرنشـینی را تجربـه کنند. 
هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال که دیروز  با انجام 
دو بازی آغاز ش��ده بود، امروز با برگزاری ش��ش 

مسابقه باقی مانده به پایان می رسد. 
    

بعد از تساوی استقالل مقابل سپاهان و پاره شدن 
نوار پیروزی های متوالی این تیم پس از شش برد، 
تیم استراماچونی برای بقا در جمع مدعیان محکوم 
به شکست شهرخودرو اس��ت. سرمربی ایتالیایی 
از بازیکنانش خواسته تا بازی با سپاهان و پنالتی 
از دس��ت رفته آن دیدار را فرام��وش کنند و تمام 
تمرکزش��ان را روی بازی با تیم مشهدی بگذارند. 
با این حال دفاع مس��تحکم پدی��ده کار آبی ها را 
س��خت می کند، چراکه تیم گل محم��دی بعد از 
سپاهان دومین خط  دفاع برتر لیگ را در اختیار  
دارد. مهاجمان اس��تقالل امروز بیش از هر زمان 
دیگری باید قدر موقعیت هایشان را بدانند. در این 
بین مصدومیت ش��یخ دیاباته، مهاجم سیه چرده 
استقالل دست کادر فنی را بسته است و در صورتی 

که این بازیک��ن نتواند به میدان ب��رود،  بار اصلی 
گلزنی روی دوش قائدی و سایر مهاجمان خواهد 
بود. نکته اصلی این بازی اما دروازه بان تیم مهمان 
اس��ت؛ س��یدمهدی رحمتی، دروازه بان پیشین 
آبی ها در این بازی در آزادی مقابل تیم س��ابقش 
قرار می گیرد و قطعاً مثل همه فوتبالیست ها برای 
درخشش در مصاف با تیم قبلی اش انگیزه زیادی 
دارد. رحمتی هم در مقابل زهردارترین خط حمله 

لیگ کار سختی در پیش خواهد داشت.  
شهرخودرو تیم 23 امتیازی لیگ هفته پیش با یک 
گل به نفت آبادان باخت تا استقالل به یک قدمی اش 
برسد. سروش رفیعی و محمد آقاجانپور غایبان این 
تیم هستند. شاگردان گل محمدی برای کسب هر 
سه امتیاز به تهران آمده اند و این همان نکته ای  بود 
که سرمربی در نشس��ت خبری قبل از بازی به آن 
اشاره کرد: »یکی از بازی های خوب لیگ را در پیش 
داریم. هر دو تیم دوست دارند روی زمین و هجومی 
بازی کنند. تقابل فنی دو تیم باعث می شود شاهد 
یک فوتبال جذاب و خوب باشیم. تیم ما با انگیزه 
است و دوست داریم با امتیاز از تهران برویم. با توجه 
به تمرینات و آنالیز تیم حریف با یک شناخت خوب 
وارد زمین می شویم. هدف ما گرفتن سه امتیاز بازی 
است. امیدوارم شاهد یک فوتبال خوب از جانب هر 
دو تیم باشیم. از پیش باخته نیستیم و برای بردن پا 

به میدان می گذاریم.«
    

سرخپوش��ان تهران با ی��ک ب��ازی عقب افتاده و  
19امتیاز چهارم جدول هس��تند و این در حالی 
است که  هواداران این تیم برای اوج گرفتن دوباره 
تیم محبوب شان لحظه شماری می کنند. عملکرد 
پرسپولیس در هفته های اخیر انتقادهای زیادی را 
به همراه داشته و جایگاه کالدرون هم به خطر افتاده 
است. قرمزها در آخرین بازی شان در لیگ به نفت 
مسجدسلیمان با یک گل باختند و پس از آن هم 
بازی با نساجی لغو شد. با اینکه قرمزها بعد از آن 
بازی در جام حذفی پیروز ش��دند، اما بدون شک 
موفقیت در لیگ باید اولویت اول آنها باش��د. این 
بازی خارج از خانه می تواند شروع دوباره ای  برای 
کالدرون و تیمش باشد. کامیابی نیا مصدوم است و 
بیرانوند هم که به مراسم انتخاب برترین های آسیا 
رفته ب��ود احتم��ال دارد درون دروازه قرار نگیرد. 
جالب اینکه از آخرین برد پرسپولیس در فوالدشهر 

9 سال می گذرد! 
بازی پرسپولیس مقابل تیم هایی که منصوریان 
هدایت آنها را برعهده داش��ته، حساس��یت های 
زیادی دارد. ذوب آهن اوضاع مناسبی ندارد. تیم 
منصوری��ان از 12 بازی فق��ط 11 امتیاز گرفته و 
حتی خبرهایی مبنی بر برکن��اری این مربی نیز 
مطرح شده، اما گویا ذوبی ها فعالً با دادن اولتیماتوم 

به سرمربی به او باز هم فرصت داده اند.
    

نس��اجی امروز می توان��د کمک ح��ال چند تیم 

باالنشین شود و با گرفتن امتیاز از سپاهان جایگاه 
صدرنشین لیگ را به خطر بیندازد. منتها تیم رضا 
مهاجری در هفت بازی گذش��ته خ��ود طعم برد 
را نچش��یده و فعاًل در رده دوازدهم ق��رار دارد. در 
حالی که زردپوشان اصفهانی یکی از دو تیم بدون 
باخت محسوب می شوند و تنها سه گل از حریفان 
دریافت کرده اند. سپاهان در بازی قبلی با تساوی 
برابر استقالل متوقف شد، اما جایگاهش را در صدر 

جدول حفظ کرد. 
تراکتورسازی آنقدر از جمع تیم های مدعی فاصله 
گرفته که امید هوادارانش برای درخشش در این 
فصل نیز کمرنگ شده است. سه شکست متوالی 
پرشورها را تا رده هش��تم پایین آورده، اما بازی با 
شاهین بوشهر، آن هم در تبریز کار تراکتورسازان 
را راحت می کن��د. انتظار می رود تی��م دنیزلی در 
مقابل حریف قعرنش��ین صاحب هر س��ه امتیاز 
شود. س��رمربی تراکتورسازی با اش��اره به شرایط 
تیمش گف��ت: »می دانیم که تیم های��ی که باالتر 
از ما در جدول قرار دارن��د، بازی های بهتری انجام 
داده اند. بعد از وقفه های طوالنی، می توانیم وضعیت 
خودمان را در جدول رده بندی بهبود ببخش��یم. 
متوجه انتظارات هواداران هس��تیم. ما و هواداران 
به همدیگر ایمان داریم. تا اینجای فصل همه چیز 
برعهده من بوده اس��ت.«  در سایر بازی ها صنعت 
نفت در آبادان با پیکان بازی می کند و گل گهر نیز در 

سیرجان میزبان نفت مسجدسلیمان است. 
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آبی های تهران امروز باز هم این فرصت را دارند تا صدرنشین شوند، هرچند که تیم گل محمدي به سادگی تسلیم نمی شود

سعید احمديان

مارکا

تلخ ترین سلفي هاي بيرانوند 
دروازه بان پرسپولیس در میان استقبال هواداران در حالي از هنگ کنگ و 
مراسم انتخاب برترین های آسیا به تهران برگشت که هنوز نتوانسته انتخاب 
نشدن به عنوان مرد سال آسیا و حاشیه های عجیب و غریب این مراسم را 
هضم کند. علیرضا بیرانوند دیروز صبح ناراحت ترین و مغموم ترین فرد حاضر 
در فرودگاه امام بود، چیزي که از تصاویر هم مشخص است. بیرانوند در میان 
لبخند ها با غمي که در چهره اش کامالً پیدا بود به درخواست های هواداران 
براي گرفتن عکس س��لفي پاسخ مثبت می داد. کس��ي چه می داند شاید 
این سلفي ها تلخ ترین س��لفی های دروازه بان تیم ملي و پرسپولیس باشد. 
عکس هایی که هم او و هم تمام عالقه مندان به فوتبال دوست داشتند با کسب 
عنوان برترین فوتبالیست آسیا گرفته و در تاریخ ثبت شود، اما با کج سلیقگی 

برخي مدیران خیلي زود همه چیز به کام بیرانوند این چنین تلخ شد.

 حاشیه ای بر حرف و حدیث ها 
درباره رقم قرارداد ویلموتس

محرمانه 3 ميليون یورویي! 
همه چیز نهایي شده و یک امضا مانده تا قرارداد ویلموتس با ایران فسخ 
شود و سرمربي بلژیکي که پس از شش ماه با آرزوهاي بزرگي به تهران 
آمد، دوباره به خانه اش در بروکسل برگردد و منتظر یک پیشنهاد جدید 
براي مربیگري باشد. با وجود قطعي شدن جدایي ویلموتس، نکته مبهم 
و مورد سؤال خیلي از هواداران فوتبال حرف و حدیث های زیادي است 

که درباره رقم قرارداد این مربي بلژیکي به گوش می رسد.
    3 برابر قیمت با ویلموتس قرارداد بستند

با وجود سکوت مهدي تاج درباره رقم قرارداد ویلموتس، اما در سه هفته 
اخیر رسانه های مختلف از قرارداد 3 میلیون یورویی ویلموتس با ایران خبر 
داده اند، رقمي که دیروز یک��ي از نمایندگان مجلس هم آن را تأیید کرد. 
در تازه ترین افشاگري درباره رقم قرارداد ویلموتس با ایران، دیروز یکي از 
نمایندگان مجلس در برنامه سالم صبح بخیر شبکه3 از قرارداد 3 میلیون 
یورویي فدراسیون فوتبال با ویلموتس خبر داد، خبري که واکنش های 
زیادي را به همراه داشت. احسان قاضی زاده که بحث  و جدل های جنجالي 
او و مهدي تاج، به خصوص درباره قانون منع به کارگیري بازنشس��تگان 
س��روصداي زیادی به پا کرده بود، دیروز به استودیوی برنامه سالم صبح 
بخیر شبکه3 رفت و با انتقاد از فدراسیون فوتبال، مبلغ قرارداد ویلموتس را 
3 میلیون یورو عنوان کرد: »کی روش کار خود را در تیم ملی با یک میلیون 
و 200 هزار دالر شروع کرد و با یک میلیون و 800 هزار دالر نیز به پایان 
رساند، اما با مارک ویلموتس که مربی سرشناس تری نسبت به کی روش 
نیست، قرارداد بسیار گران تری بسته شد. قیمت این مربی در اروپا حدود 
۵00 هزار یورو بود، اما با وی قرارداد 3 میلیون یورویی بسته شده است. 
البته ش��نیده ام که در جریان حضور ویلموتس در ایران، نقش برخی از 

دالل های عرصه فوتبال و ایرانیان مقیم هلند مؤثر بوده است.«
قاضی زاده معتقد است بستن چنین قراردادي با این مربي نیازمند تحقیق و 
تفحص است: »متن اصلی قرارداد یا متن ها و توافقات خارج از قرارداد چطور 
بسته شده است؛ درباره تبلیغات، دستیاران، دالل و... باید شفافیت وجود 

داشته باشد. این رقم سه برابری نیازمند یک تحقیق و تفحص است.«
    هزینه از بیت المال محرمانه نیست

 مسئوالن فدراس��یون فوتبال اما در واکنش به نقل قول هایی که درباره 
قرارداد ویلموتس به گوش می رس��د با فرار از شفاف سازی تنها با انتشار 
بیانیه های مختلف به تکذیب رقم های مطرح شده، می پردازند. در همین 
راستا فدراسیون فوتبال پس از افشاگري این نماینده مجلس بدون اشاره 
به رقم قرارداد ویلموتس با صدور بیانیه ای اظهارت قاضی زاده را تکذیب 
کرد. در بخشي از این بیانیه آمده است: »اعالم رقم 3 میلیون یورویی به 
عنوان مبلغ قرارداد آقای مارک ویلموتس بدین وسیله تکذیب و به صورت 
 کامل رد می شود .« البته این اولین بار نیست که فدراسیون فوتبال بدون 
شفاف سازی درباره رقم قرارداد ویلموتس فقط رو به تکذیب می آورد. اواخر 
ماه گذشته هم مهدي تاج پس از مطرح شدن قرارداد 3 میلیون یورویي، آن 

را تکذیب و رقم قرارداد را محرمانه عنوان کرد.
 این در حالي است که قاضی زاده هاشمي معتقد است وقتي پول از بیت المال 
پرداخت می شود چیز محرمانه ای وجود ندارد: »وقتی دستمزد سرمربی 
تیم ملی از منابع عمومی پرداخت می شود دیگر قرارداد محرمانه معنا پیدا 
نمی کند. ما در کشور نیازمند فضای شفاف هستیم و در مجلس هم روی 
این نکته تأکید می شود و حتی می بینید در رأی گیری ها مشخص است چه 
کسی رأی موافق داده و چه کسی نیز رأی مخالف یا ممتنع. قرارداد مارک 

ویلموتس هم باید برای افکار عمومی روشن  می شد.«
     2 میلیون یورو هم غرامت می خواهد

با این وجود در حال��ی مهدي تاج و ویلموتس در ترکیه ب��ه دنبال راهي براي 
فسخ قرارداد توافقي هستند که گفته می شود این مربي پیش از بازي با عراق، 
2 میلیون یورو از مبلغ ق��راردادش را دریافت کرده اس��ت و حاال هم به گفته 
قاضی زاده هاشمي  براي فس��خ قرارداد مبلغی در همین حدود براي جدایي 
توافقي طلب کرده است: » مارک ویلموتس برای فسخ قرارداد خود 2 تا 3میلیون 
یورو می خواهد و گفته فدراسیون فوتبال باید با وکالیش مذاکره کند که یکی 
از وکالی او همسرش است. حال این جای سؤال و ابهام دارد، او 2 میلیون یورو 

دریافتی داشته و حاال 2 تا 3 میلیون یورو هم غرامت می خواهد!«
البته فدراسیون فوتبال مانند رقم قرارداد، این بار هم مدعي است که قرار 
نیست براي فسخ غرامتي به ویلموتس داده شود. در قسمتی از بیانیه دیروز 
فدراسیون آمده است: »فدراسیون فوتبال تصریح می کند در صورت فسخ 
قرارداد برخالف برخی اظهارات و شایعات، هیچ گونه خسارتی متوجه این 

فدراسیون نخواهد بود.«
    وعده سرخرمن فدراسیون براي شفاف سازی

همه این حرف و حدیث ها درباره قرارداد ویلموتس در ش��رایطي است که 
پیش از بازي با عراق، ابراهیم شکوري سرپرست دبیرکلي فدراسیون فوتبال 
وعده داد بود بعد از بازي با عراق درباره قرارداد ویلموتس شفاف سازی شود. 
تا امروز که فسخ قرارداد ویلموتس در انتظار یک امضاست اما خبري از تحقق 
این وعده نیست و در حالي این مربي از ایران می رود که حرف و حدیث های 

زیادي در خصوص رقم قراردادش و عملکرد مالي فدراسیون وجود دارد.

در مادرید به حقم رسيدم

ميزبانی مدعيان جنوبی در هفته دهم ليگ بسکتبال
دهمین هفته از       بسکتبال
لی��گ برت����ر 
بسکتبال عصر امروز در حالی برگزار می شود که 
پتروشیمی بندرامام، صدرنشین لیگ در خانه 
میزبان توفارقان آذرشهر است. نفتی های آبادان، 
قهرمان فصل گذش��ته و تنها تیم بدون باخت 
لیگ هم ب��ا ذوب آهنی دی��دار می کند که این 
روزها با حضور بازیکنان خارجی خود ش��رایط 
بهتری پیدا کرده است. مهرام هم که در دو هفته 
گذشته پتروش��یمی و ش��هرداری گرگان، دو 

مدعی لیگ را در ثانیه های پایانی شکست داد 
این هفته مهمان شهرداری بندرعباس است، 
تیمی که طی سه هفته گذشته، سه برد پیاپی 
کسب کرده است. در یکی از بازی های حساس 
میانه جدول نیز آویژه صنعت پارس��ا که چند 
بازیکن و اعض��ای کادر فنی خ��ود را به دلیل 
محرومیت در اختیار ندارد میزبان اکسون است. 
گرگانی ها که هفته قبل مغلوب مهرام شدند از 
مس کرمان پذیرایی می کنند و شیمیدر هم در 
شهرکرد به مصاف رعد پدافند هوایی می رود. 

سه سال تالش برای رسیدن به 
دنیا حیدري
      تکواندو

جایگاهی مناس��ب در رنکینگ 
المپیکی به زودی به س��رانجام 
خواهد رسید و سرنوشت هوگوپوشان ایران طی روزهای 1۵و 16 
آذرماه در مرحله نهایی گرندپری که در مس��کو برگزار می شود، 
مشخص خواهد شد. این آخرین مرحله گرندپری 2019 است و 
آخرین فرصت برای تکواندوکاران که بلیت حضور را در المپیک 
توکیو رزرو کنند. از ایران آرمین هادی پور، میرهاش��م حسینی، 
سجاد مردانی و س��روش احمدی برای رس��یدن به این مهم در 
رقابت های مسکو روی شیاپ چانگ می روند که در این بین تنها 
هادی پور، حسینی و مردانی شانس کسب سهمیه دارند. مردانی 
در سنگین وزن یکی از ش��انس های ایران است که اکنون در رده 
پنجم رنکینگ قرار دارد و برای کسب سهمیه باید به فینال راه یابد 
و شانس باالیی هم برای کسب سهمیه در مسکو دارد، اما در صورت 
عدم موفقیت، او گرنداس��لم چین را هم در پیش دارد که در آن 

مسابقات نیز در صورت فینالیست شدن می تواند مسافر توکیو 
باشد. هادی پور که در آخرین رنکینگ اعالم شده رده چهارم را در 
اختیار داشت، یکی از شانس های مسلم ایران است که اگر در مسکو 
با بدشانسی مواجه نشود می توان از همین حاال او را یکی از مسافران 
توکیو2020خواند. حسینی دیگر تکواندوکار ایران نیز در مسکو 
شانس کسب سهمیه را دارد. هوگوپوش وزن 68 کیلوگرم که رده 
ششم رنکینگ المپیکی را در اختیار دارد با شرایط فعلی سهمیه ای 
به دست نیاورده اس��ت که دلیل آن هم عدم حضور در مسابقات 
جهانی انگلیس به دلیل صادر نشدن ویزایش بود. حسینی اما در 
مسکو شانس و انگیزه باالیی برای کسب سهمیه دارد، ولی برای 
رسیدن به این مهم باید فینالیست شود. مسکو بدون شک میدان 
سرنوش��ت تکواندوی ایران اس��ت، ام��ا در صورت بدشانس��ی 
هوگوپوشان کش��ورمان در این رقابت ها، هنوز هم فرصت برای 
پیوستن به جمع مسافران توکیو هست. مسابقات قاره ای نیز این 

شانس را به تکواندوکاران ایرانی می دهد تا به المپیک برسند.

شانس باالي مرداني و حسیني براي سهمیه المپیک

نبرد سرنوشت تکواندو در مسکو

تغییر وزن، افت فاحش مهدی زاده را       چهره
به دنبال داش��ت، به ط��وری که در 
هیچ یک از شش مرحله مسابقات لیگ جهانی کاراته امسال موفق به 
کس��ب عنوان و مدالی نش��د. ناکامی ه��ای پی درپی اما نتوانس��ت 
انگیزه های امیر مهدی زاده را ک��م کند و بعد از ماه ها تالش، آخرین 
مرحله مس��ابقات لیگ جهانی  2019 س��کوی پرتاب دوباره 
کاراته کای ایران ب��ود، آن هم با بهترین نتیجه و کس��ب 
خوش��رنگ ترین مدال. او می گوید: »سرانجام بعد از 
چند ماه تمرین و تالش موفق شدم در مادرید خودم 
را دوباره به کاراته ثابت کنم و به حقم برسم. اسپانیا 
آخرین مرحله مسابقات لیگ جهانی سال2019 بود 
و خوشبختانه بعد از ش��ش مرحله مسابقه، در تاتامی 
اسپانیا طالی مادرید را در وزن 67- کیلوگرم به دست 
آوردم. هرچند با ناکامی های اخیر دیگر از طریق مسابقات 
رنکینگ المپیک نمی توانم سهمیه کسب کنم، اما در آخرین 
مرحله مس��ابقات لیگ جهانی هر کس��ی روی سکو برود، 
سهمیه المپیک را مستقیم به دست می آورد. پس باید با تمام 
توان تالش کنم ت��ا در پاریس هم به نتیجه ای برس��م که در 
مادرید به دست آوردم. در صورتی که با همین روند پیش بروم 
در پاریس می توانم سهمیه المپیک را بگیرم، چون حریفانم در 
پاریس همین کاراته کارانی هس��تند که در مادرید با آنها مبارزه 

کردم. حاال تنها هدفم کسب سهمیه است.«

استقالل – شهرخودرو، دومين فينال نيم فصل

فريدون حسن

لزوم تحقيق و تفحص از فدراسيون فوتبال
هرچند که با نزدیک ش��دن به زمان انتخابات مجلس شوراي اسالمي 
باید با تعمق بیش��تر روي حرف ه��ا، اظهارنظره��ا و موضع گیری های 
بهارستان نشینان فکر کرد و دقت داشت که فریب بازی های انتخاباتي 
را نخورد، اما به هر حال شنیدن برخي از حرف ها که مطالبه سال های 
گذشته همه است، جالب توجه است. البته به شرط آنکه مثل خیلي از 

حرف های دیگر دم انتخاباتي نباشد و جدا پیگیري شود.
امروز صحب��ت از میلیاردها پ��ول این مردم مظلوم اس��ت که از س��وي 
فدراسیون نشینان فوتبال به انواع و اقسام مختلف از کشور خارج می شود. 
یک روز به اسم قرارداد با مربي خارجي فالن باشگاه، روز دیگر به نام پاداش 
براي پیروزي بی ارزش تیم ملي و امروز هم براي راضي نگه داشتن مربي 

تیم ملي که حتي حاضر نیست براي گرفتن پول خودش به ایران بیاید.
تمام اینها را مدت هاس��ت که عنوان می کنیم و گوش شنوایي نیست، 
حتي در مجلس. سال هاست که از پرونده فساد در فوتبال می نویسیم 
و همین مجلس��ي ها ندیدند و نش��نیدند، به طوری که این پرونده  در 
راهروهاي بهارستان خاک خورد. حاال اما موسم انتخابات است و فصل 
رأی جمع کردن، حاال بهارستان نشینان از تحویل پرونده به قوه قضائیه 

صحبت می کنند و پرده از زوایاي وحشتناک این پرونده برمی دارند.
بسیار خب پرونده فوق تحویل قوه قضائیه شد، اما حاال بحث چیز دیگري 
است. جناب نمایندگاني که این روزها تالش شان براي دیده شدن و فعال 
جلوه کردن بیشتر شده، بهتر است پرونده ای  را به نام تحقیق و تفحص 
از فدراس��یون فوتبال باز کنند و در فرصت اندک باقیمانده تا انتخابات 
با قدرت پیگیر آن باشند. چطور ممکن است در کشوري که با تحریم و 
انواع و اقسام مشکالت ارزي و اقتصادي دست و پنجه نرم می کند، تنها 
در یک فدراسیون ورزش��ی اش براي کارکرد کمتر از یک ماه سرمربي 
خارجي چیزي حدود 2 میلیون یورو پرداخت شده باشد و بعد کنکاش 
به عمل آید که قرارداد یک ساله جناب سرمربي 3 میلیون یورو بوده و ما 
پیش قسط اعظم آن را با احترام تقدیم کرده ایم، آن هم در چنین روزگار 

سخت و تنگناي بد اقتصادي براي مردم. 
این ارقام حتی اگر دروغ و بزرگنمایي باشد و حتی رقم حقیقي قرارداد 
سرمربي تیم ملي کمتر از چیزی که گفته می شود)که البته نباید به مبالغ 
خیلي پایین دلخوش بود( باید یک جایي و توسط یک ارگان و بخشي 

جلوي این فساد و بیت المال خوري گرفته شود.
فدراسیون فوتبال و رئیس دائم السفرش باید پاسخگو باشند که چگونه 
و با چه عنواني پول بیت المال را اینگونه بذل و بخش��ش می کنند و در 
پاسخگویي به منتقدان و افکار عمومي صرفاً به انتشار یک بیانیه خشک 
و خالي و تکذیب تمام ادعاها بس��نده نکنند. ای��ن وظیفه نمایندگان 
مجلس است که حتي اگر این اعداد و ارقام خیالي باشد و شایعه براي 
بزرگ نمایی و فرار از ارقام واقعي بای��د با ورود جدي به این ماجرا براي 

همیشه آن را تمام کنند.
فدراسیوني که توانایي احقاق بدیهی ترین حق فوتبال ایران را در مجامع 
بین المللی فوتبال ندارد و صرفاً یاد گرفت��ه که خوب خرج کند باید در 
برابر مردم پاسخگو باشد و این پاسخگویي باید توسط مجلس پیگیري 
شود. بگذارید که به فیفا گزارش دخالت در امور فدراسیون را بدهند و 
تحریممان کنند، مگر کل کشور تحریم نیست فوتبال هم رویش، تازه 
ش��اید با این تحریم مبلغ قابل توجهي از حیف ومیل بیت المال کاسته 
شود و دولت دیگر فریاد بی پولی سر ندهد. ش��اید دیگر به اسم فوتبال 
چمدان چمدان ارز از کشور خارج نشود. چنین فوتبالي تحریم شود بهتر 
است، اما تا قبل از اینکه آقایان بخواهند با شلوغ کاری و بیانیه نویسي به 
فیفا آمار بدهند، بهتر است نمایندگان محترم مجلس که از چند و چون و 
زیر و بم پرونده فساد فوتبال مطلع هستند و این روزها مبالغ بریز و بپاش 
آنها براي آوردن سرمربي خارجي را رسانه ای  می کنند در پي تحقیق و 

تفحص جدي از فدراسیون فوتبال باشند.

 بودجه 2 سال وزنه برداری
 حقوق یک ماه مربي فوتبال است

علی مرادی، رئیس فدراسیون وزنه برداری با اشاره به مشکالت مالي فدراسیون 
براي رسیدگي به ورزشکاران و اعزام تیم ملي به اردو گفت: »برنامه های ما تا 
بازی های المپیک با توجه به رویدادهای گزینشی پیش رو و اعزام های متعدد، 
بسیار فشرده است. متأسفانه هزینه ها مانند قبل نیست و چند برابر شده که 
نیازمند منابع مالی مضاعف هستیم. در حال حاضر تیم ها را با مشکالت فراوان 
به مسابقات اعزام می کنیم. خیلی از دوستان بودجه دو سال ما را هزینه حقوق 
یک ماه مربیان خارجی فوتبال می کنند، در حالی که رشته های المپیکی ، 

مانند وزنه برداری با مشکالت عدیده مالی روبه رو هستند.«

پاداش ورزشکاران سالم و معلول برابر است
مسعود س��لطاني فر، وزیر ورزش و جوانان گفت: »در سال گذشته دوسوم 
جوایز پرداخت شده به  ورزشکاران مدال آور، مربوط به پارالمپیکی ها بود 
و پاداش ورزشکاران مدال آور معلول با افراد سالم به طور کامل برابر است.« 
وي در دیدار با ورزشکاران معلول کشور ضمن تبریک  روز جهانی معلوالن 
افزود: »امیدوارم با اجرای دقیق قانون جامع حمایت از معلوالن بتوانیم همه 
امکانات الزم را برای حضور بهتر این عزیزان در جامعه فراهم کنیم. در بسیاری 
از عرصه ها معلوالن هیچ محدودیت و تفاوتی با افراد سالم ندارند و حتی تواناتر 
هستند. در هشت دوره بازی های پارالمپیک ورزشکاران کشورمان 266 مدال 
گرفتند که برگ زرینی در تاریخ ورزش ایران است. در بازی های پاراآسیایی 
2018 جاکارتا با 132 مدال و یک پله صعود نسبت به جایگاه چهارمی، دو 
دوره قبلی به مقام سوم رسیدیم. بسیار امیدواریم در پارالمپیک 2020 توکیو 

هم ورزشکاران ایران درخشان ظاهر شوند و افتخارآفرینی کنند.«
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