
مهاجم استقالل 
سعيد احمديان

   گزارش
در حالي به بهانه 
سه برابر نشدن 
ق�راردادش در تمرينات ش�رکت نمي کند که 
نهادهاي قضايي بايد با مديران�ي مانند احمد 
سعادتمند که دوره گذشته با امضاي قراردادهاي 
نجومي، انتظارات را ب�اال برده اند برخورد کند.

وقتي با مدير متخلفي که يک شبه تصميم مي گيرد 
قراردادها را بدون هيچ ضابطه و منطقي چند برابر 
کند، برخورد نمي ش��ود و با وجود تأکيد نهادهاي 
نظارتي اين قراردادهاي نجومي اصالح نمي شوند، 
خروجي اش  مي شود اينکه بازيکنان ديگري هم که 
جا مانده اند راه مي افتند دنبال اينکه تا امضاي شان را 
پاي چند برابر شدن قراردادشان نيندازند، پاي شان 
را به تمرين نمي گذارند، مانند مهدي قايدي، مهاجم 
تأثيرگذار آبي ها در چند فصل گذشته که پس از بازي 
با نس��اجي با حالت قهر ديگر در تمرينات استقالل 
شرکت نکرده و پيغام و پسغام داده که تا قراردادش 
اصالح و نجومي نشود حاضر نيست تمرين کند، آن 
هم در حالي که تا سال 1402 قرارداد دارد و غيبتش 
در تمرينات توجيهي ندارد، به خصوص که مسئوالن 
باش��گاه مي گويند نزديک به 67 درصد قرارداد اين 

فصلش را دريافت کرده و غيبتش ناموجه است.
  وقتي از کيسه خليفه مي بخشيدند

ش��هريورماه گذش��ته وقتي مديران استقالل در 
اقدامي عجيب تصميم گرفتند به جاي باش��گاه، 
يکي از طبقات هتل 5 ستاره آزادي را براي مذاکره 

با بازيکنان و امضاي قراردادهاي جديد رزرو کنند، 
خيلي ها انتقاد کردند که چرا باشگاهي که دفتر دارد 
بايد بازيکنانش براي تمديد يا قرارداد جديد به هتل 
بيايند. چند ماه بعد اما زماني که رقم هاي نجومي 
قراردادهايي که احمد سعادتمند، مديرعامل وقت 
استقالل زيرشان را امضا کرده بود، فاش شد مشخص 
شد مذاکرات هتلي چه پشت پرده اي داشته است. 
شنيده مي ش��ود دس��ت و دلبازي هاي مدير وقت 
اس��تقالل از بيت المال آنقدر بي حد و مرز بوده که 
بازيکنان نيز از رقمي که به آنها پيشنهاد مي شده، 
تعجب مي کردند. ضمن اينکه رقم پيشنهادي باشگاه 

بسيار باالتر از رقمي بوده که آنها انتظار داشتند!
آخرين آن هم افش��اي قرارداد وريا غفوري بود. 
کاپيتان اس��تقالل در حالي که هنوز با استقالل 
قرارداد داش��ت و به صورت طبيعي احتياجي به 
مذاکره جديد و امضاي ق��رارداد جديد نبود، اما 
احمد س��عادتمند در اقدامي قابل تأمل که بايد 
مورد توجه نهادهاي بازرسي و نظارتي قرار گيرد، 
قرارداد کاپيتان استقالل را ساالنه از 2 ميليارد به 
8 ميليارد رس��اند و يک قرارداد جديد دو ساله با 
غفوري امضا کرد تا دريافت��ي کاپيتان آبي ها در 
مجموع دو س��ال به 14 ميليارد برسد و افزايش 
بيش از سه برابري را نسبت به قرارداد قبلي داشته 
باش��د. غفوري تنها نبود، محمد دانشگر، فرشيد 
اس��ماعيلي، فرش��يد باقري و بازيکنان ديگري 
هم هس��تند که س��عادتمند قراردادهاي باالي 
10ميلياردي با آنها براي دو س��ال امضا کرده و 

قرارداد قبلي شان را اصالح يا تمديد کرده است. 
 مهدي قايدي هم يکي ديگر از بازيکناني بود که 
س��عادتمند به او وعده داده بود که ق��راردادش را 
اصالح مي کند و به چند برابر مي رساند. اين بازيکن 
در حالي قرارداد 840 ميليوني با استقالل دارد که 
مدير سابق آبي ها به شماره 10 اين تيم وعده داده 
بود قرارداد او را س��ه برابر خواهد کرد و به ساالنه 
3ميليارد خواهد رس��اند. اين در ش��رايطي است 
که قايدي با استقالل تا سال 1402 قرارداد دارد و 

نيازي به يک قرارداد جديد و اصالح رقم آن نبود.
در ادامه س��عادتمند برکنار ش��د و فرصت نکرد 
قرارداد قاي��دي را اصالح کند. اي��ن بدترين خبر 
ممکن ب��راي مهاجم کوتاه قامت آبي ه��ا بود. اين 
بازيکن وقتي مي ديد بازيکناني ک��ه نصف او هم 
براي تيم تأثيرگذاري ندارند چند برابرش دريافتي 
دارند، نمي توانست با اين موضوع کنار بيايد و وقتي 
ديد مديران جديد استقالل نسبت به وعده اي که 
سعادتمند داده بود توجهي ندارند، تصميم گرفت 
پس از بازي با نساجي در تمرين استقالل غيبت 
کند تا اينگونه اعتراضش را به گوش باشگاه برساند.

  »سعادتمند« ها محاکمه شوند
در حالي قاي��دي بيش از يک هفته اس��ت که در 
تمرين اس��تقالل غايب اس��ت که پرتوقع کردن 
بازيکناني مانند مهاجم استقالل به عملکرد مديراني 
برمي گردد که بدون هي��چ ضابطه اي قراردادهاي 
بازيکن��ان اين تيم را در ش��روع فص��ل چندبرابر 
کردند و تا امروز بابت اي��ن حيف و ميل ها و بذل و 

بخشش هايي که از بيت المال انجام داده اند از سوي 
هيچ مرجعي براي پاسخگويي احضار نشده اند. 

در اين بين نه قايدي مقصر است و نه غفوري، بايد يقه 
مديراني را گرفت که امروز با انداختن چنين آتشي 
به خرمن استقالل، خودشان کنار رفته اند و نظاره گر 
حواشي هستند که با مديريت آنها بر استقالل آوار 
شده است. در اين ميان از کم کاري مديران جديد 
استقالل و البته نهادهاي نظارتي هم نبايد گذشت. 
اگرچه سازمان بازرسي در واکنش به قراردادهاي 
نجومي استقالل در زمان مديريت احمد سعادتمند 
خواستار کاهش قراردادها شده بود، اما اين خواسته 
هيچگاه از سوي مسئوالن فعلي استقالل عملي نشد 
و رقم هاي نجومي قراردادها به قوت خود باقي است.
در زمانه بي عملي مديريت استقالل و روي زمين 
ماندن درخواست س��ازمان بازرس��ي، نهادهاي 
نظارتي و قضايي بايد ورود جدي تري به ريخت و 
پاش هايي که مديران دولتي فوتبال از بيت المال 
انجام مي دهند داشته باشند، به خصوص که وزارت 
ورزش به عنوان مالک دو باشگاه دولتي استقالل و 
پرسپوليس تاکنون اراده اي براي برخورد با مديران 
متخلف در اين دو باشگاه دولتي نشان نداده است. 
در قدم اول عالوه بر اصالح قراردادها بايد با مديران 
متخلفي که اين قراردادها را امضا کرده اند برخورد 
و مديراني مانند احمد س��عادتمند را به پاي ميز 
محاکمه کش��اند تا پاس��خ دهند با چه مجوزي 
قراردادها را آن هم در ش��رايط س��خت اقتصادي 

کشور چند برابر کرده اند.
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 استقالل در جام حذفي به پيکان رسيد
 پرسپوليس مسافر کرمان شد

قرعه کشي مرحله يک شانزدهم نهايي رقابت هاي جام حذفي باشگاه هاي 
کشور عصر ديروز در محل س��ازمان ليگ فوتبال ايران برگزار شد. در اين 
مرحله تيم هايی از ليگ استانی، ليگ دسته سه، ليگ دسته دو، ليگ دسته 
يک و ليگ برتر نيز حضور دارند.  طبق قرعه کشي صورت گرفته، تيم هاي 
ليگ برتري استقالل - پيکان، سپاهان- مس رفسنجان، نساجي - سايپا و 
ماشين سازي- فوالد در اين مرحله به مصاف هم مي روند. پرسپوليس هم 
براي صعود در کرمان مهمان مس نوين اين ش��هر است. ديداري که حتماً 
سختي هاي خاص خودش را براي سرخ هاي تهران دارد. مسابقات اين مرحله 
21 و 22 اسفند ماه س��ال جاری برگزار می شود. طبق برنامه ريزی، مرحله 

نيمه نهايی و فينال مسابقات نيز بعد از اتمام ليگ برتر برگزار خواهد شد.

حاشيه اي بر قهر مهدي قايدي از استقالل و درخواست او براي اصالح قراردادش

چاهي که »سعادتمند«ها  براي فوتبال کنده اند!
شیوا نوروزی

فريدون حسن

پايان دور رفت يک هشتم نهايی ليگ قهرمانان 
عطش مهمانان اروپایی برای صعود 

تيم های مهمان در يک هش��تم نهاي��ی ليگ قهرمان��ان اروپا عملکرد 
درخشانی داشتند و با به دست آوردن پيروزی های مهم در آستانه صعود 
به دور بعد قرار گرفته اند. دور رفت مرحله يک هشتم نهايی اين رقابت ها 
در حالی به پايان رسيد که تنها يکی از هشت تيم ميزبان موفق به شکست 
مهمانش شد. جالب اينکه در بين تيم های مهمان فقط يوونتوس بود که 
نتوانس��ت از ميزبانش پورتو امتياز بگيرد. با باخت اتلتيکومادريد برابر 
چلسی حاال از بين چهار نماينده اسپانيا سه تيم )بارسا، سويا و اتلتيکو( 
در آس��تانه حذف از اروپا قرار دارند و فقط رئال رقيبش را شکست داده 
است. جالب اينکه هر سه نماينده ايتاليا )التزيو، آتاالنتا و يوونتوس(  هم 
در دور رفت برابر حريفانشان باخته اند. در عوض چلسی تنها تيم انگليسی 
باقی مانده در ليگ قهرمانان با گذشتن از سد اتلتيکو شانس خود برای 

رسيدن به جمع هشت تيم برتر اروپا را افزايش داده است. 
    

ناکامی های راه راه پوشان مادريدی با قبول شکست برابر چلسی تکميل شد. 
اتلتيکومادريد که در چند بازی اخير خود در الليگا امتيازهای زيادی را از 
دست داده بود در بخارست با يک گل به آبی های لندنی باخت تا موقعيت 
اين تيم در ليگ قهرمانان نيز به خطر بيفتد. سيمئونه کمتر از سه فرصت 
دارد تا به هر شکل ممکن تيمش را برای بازی برگشت آماده کند؛ هرچند 
که سرمربی اتلتيکو خوب می داند در بازی برگشت  چه شرايطی در انتظار 
تيمش خواهد بود: »اين بازی برای دو تيم بسيار سخت بود و موقعيت های 
چندانی روی دروازه ها ايجاد نشد. البته چلسی از موقعيت خود به خوبی 
استفاده کرد، اما در کل همه چيز بسيار يکنواخت بود. سه هفته تا مسابقه 
برگشت در خانه چلسی باقی مانده و تا آن روز ما بازی های زياد ديگری 
پيش رو داريم. فردا ديدار مهمی در الليگا برابر ويارئال خواهيم داشت و 
بازيکنان اتلتيکومادريد بايد به تالش خود ادامه دهند.« برخالف سيمئونه، 

توماس توخل روزهای خوبی را در چلسی پشت سر می گذارد.
اگرچه هنوز مشخص نيست ديدار برگشت دو تيم  در استمفوردبريج برگزار 
خواهد شد يا زمين بی طرف، ولی توخل با خوش بينی منتظر رويارويی 
دوباره با روخی بالنکو است: »برای بازيکنانم بسيار خوشحالم، ما پاداش 
بزرگی گرفتيم. اين پيروزی حاصل يک تالش تيمی بس��يار خوب بود. 
اميدوارم در بازی برگشت در استمفوردبريج بازی کنيم. اگر اين اتفاق رخ 

نداد، می توانيم راه حلی پيدا کنيم که به سود همه باشد.«
بايرن مونيخ را بايد اولين تيم صعودکننده به يک چهارم نهايی دانس��ت. 
التزيوي بی دفاع در خانه مقابل باواريايی ها 4 بر يک باخت تا هانسی فليک، 
سرمربی بايرن تيمش را صعود کرده بنامد: »همه بازيکنان بايرن مونيخ 
انتظارات من را در زمين برآورده کردند. ابتدا بايد بازی برگشت را برابر التزيو 
انجام دهيم. ما مي خواهيم به يک چهارم نهايی صعود کنيم و با برتری در 
بازی رفت به رسيدن به اين هدف خيلی نزديک شديم و در آستانه صعود 
هستيم.« لواندوفسکی که در اين بازی يک گل به ثمر رساند حاال با 72 گل 

زده سومين گلزن برتر ليگ قهرمانان اروپا محسوب می شود. 
    

منچسترسيتی با گذشتن از سد مونشن گالدباخ اولين تيم انگليسی است 
که 12 پيروزی متوالی خارج از خانه به دست آورده است. برای صدرنشين 
جزيره شکست اين حريف آلمانی با دو گل در بوداپست مجارستان کار 
س��ختی نبود. اين نتيجه فرصت خوبی بود برای پپ گوارديوال که پاسخ 
منتقدانش را با کنايه بدهد: »به طور کلی ما بازی را کنترل کرديم. هنگامی 
که به بايرن مونيخ نگاه می کنم، می توانم متوجه شوم که ما مدعی اصلی 
قهرمانی نيستيم. البته اگر هواداران معتقدند که ما مدعی قهرمانی هستيم 
بايد آن را قبول کنيم، اما توجه داشته باشيم که سيتی در تاريخ خود تنها 
يک بار به مرحله نيمه نهايی ليگ قهرمانان رسيده است. ما پول زيادی برای 
خريد بازيکنان خارق العاده داريم. درست است، ما هميشه به خاطر پول 
برنده می شويم. بدون داشتن چنين بازيکنانی نمی توانيم اين کار را انجام 
دهيم. اين تيم گروه فوق العاده ای را تشکيل داده و از رابطه ای باور نکردنی با 

يکديگر برخوردارند. آنها در هر مسابقه تنها به پيروزی فکر می کنند.«
برد اقتصادی رئال در زمي��ن آتاالنتا، زي��دان را از انتقادهای تند و تيز 
نجات داد. با وجود اينکه بسياری تصميم داور برای اخراج بازيکن آتاالنتا 
در ابتدای بازی را در پيروزی يک بر صفر کهکشانی مؤثر می دانند، اما 
سرمربی رئال از عملکرد بازيکنانش ابراز رضايت مي کند: »آتاالنتا تيمی 
فيزيکی با قدرت بدنی باالست. آنها از لحاظ دفاعی و پس از 10نفره شدن 
خيلی خوب کار کردند و معتقدم برتری با يک گل هم نتيجه خوبی برای 
ما محسوب مي شود. اين بهترين بازی ما نبود، ولی مهم تر از هر چيزی 
پيروزی و بس��ته ماندن دروازه بود. يک گل زدي��م و گلی هم دريافت 
نکرديم، پس نمی توان ناراضی بود. از عملک��رد بازيکنانی که در زمين 
بودند راضی هستم، چون کاری را که نياز بود انجام دادند. از لحاظ دفاعی 

پيشرفت کرده ايم و شانس های زيادی به حريفان نمی دهيم.«

 فدراسيون فوتبال را 
باید شبيه به وزارتخانه اداره کرد 

عدم پاسخگويی مديران يکی از معضالت 
اصلی فدراس��يون فوتبال در س��ال های 
گذش��ته بوده اس��ت. نامزدها ه��ر کدام 
برنامه هايی را برای آين��ده اعالم کرده اند. 
داشتن برنامه خوب اس��ت، اما واقعاً نياز 
اس��ت که آنها ضمانت اجرايی برای پياده 
کردن برنامه های خود نيز بدهند. رئيس 
بعدی کار مشکلی پيش رو خواهد  داشت، 
اما فوتبال ايران هم س��رمايه های فراوان 
برای حل آنها دارد. من شناخت کاملی از نامزدهايی که خود را در مقام 
رياس��ت يا حضور در هيئت رئيس��ه می دانند، ندارم و تنها فردی که به 
خاطر فوتبالی بودن می شناسم آقايان علی کريمی و مهدی مهدوی کيا 
هستند. معتقدم بايد جوانگرايی از همان باالترين رکن مديريتی فوتبال 
کشور ايجاد شود. رئيس فدراسيون فوتبال بايد جايگاه يک وزير را داشته 
باشد؛ منظورم حضور سياسيون در فوتبال نيست، بلکه اتفاقاً بايد طوری 
رفتار کند که با انديشه هايش بتواند فدراسيون را شبيه به يک وزارتخانه 
بسيار مهم اداره کند. از طرفی ابعاد فرهنگی، ورزشی و اجتماعی فوتبال 
را هيچ يک از ارگان ها ندارند. قدرت فوتبال در روحيه مردم ايران بيشتر 
از هر ابزار ديگری است، به همين خاطر الزم است فوتبال را از حاشيه های 
کوچک خارج کنيم و برای حل مش��کالت اقتصادی از ظرفيت های آن 
بهره بگيريم. آقايان در گذشته آمدند و بدون کوچک ترين پاسخگويی در 
خصوص ابهامات قراردادهايی که بسته بودند، رفتند. متأسفانه کارشناسی 
مربوطه در هيچ يک از حوزه های فدراسيون فوتبال را نداشتيم و در پايان 
هم کسی اشتباهاتش را نپذيرفت. چنين روندی اگر بخواهد ادامه داشته 

باشد برای فوتبال باشگاهی و ملی بسيار خطرناک خواهد بود.

تأکيد سلطانی فر به نگاه ويژه وزارت ورزش به ورزش اول کشور

ملي پوشان کشتی خواهان حمایت عملي وزیر

صعود قاطعانه سپاهان و فوالد به نيمه نهايی ليگ واليبال

کار به بازی سوم نکشيد

تيم های ملی کشتی 
شميم رضوان

      کشتی
در حالی اين روزها 
خود را برای حضور 
در رقابت های کسب سهميه و سپس المپيک آماده 
می کنند که وزير ورزش همزمان با ميالد باسعادت 
حضرت علی)ع( با حضور در خانه کش��تی شهيد 
ابراهيم هادی مجموعه ورزشی آزادای، ضمن تبريک 
ميالد موالی متقيان در بازديد از تمرين ملی پوشان 
آزاد و فرنگی تأکيد کرد که در جريان مسائل کشتی 
هستند و نگاه ويژه ای به ورزش اول و پرافتخارترين 
ورزش کشور دارند: »کشتی گيران بدون هيچ حاشيه 
و دغدغه ای به تمرينات خود بپردازن��د و روی آن 
تمرکز کنند. ما در کنار ش��ما هس��تيم و عالوه بر 
گزارش هايی که رئيس فدراسيون در ستاد بازی های 
المپيک به ما می دهد، جلسات دو نفره و خصوصی 
نيز با دبير برای آنکه در جريان تمام مسائل کشتی 
قرار بگيريم، داريم و هر کاری از دستمان بربيايد برای 

موفقيت شما انجام می دهيم.«
البته اين نخستين بار نيست که از توجه ويژه وزارت 
به کشتی سخن به ميان می آيد، به همين دليل هم 
دبير، رئيس فدراسيون کشتی با تشکر از حمايت ها و 
تالش های سلطانی فر و صالحی اميری تأکيد کرد که 
وزير ورزش و جوانان مسائل کشتی را دنبال می کند 
و تا جايی ک��ه می توانند ه��م وزارت ورزش و هم 
کميته ملی المپيک به کشتی کمک می کنند. بنا 
و غالم محمدی، سرمربيان تيم های کشتی فرنگی 
و آزاد ايران نيز ضمن ابراز رضايت از شرايط اردوها 

برای کسب موفقيت در مسابقات کسب سهميه 
و همچنين المپيک توکيو ابراز اميدواری کردند. 
همچنين حسن يزدانی و محمدعلی گرايی نيز به 
عنوان نمايندگان کشتی گيران آزاد و فرنگی  از وزير 
ورزش درخواست کردند در سال المپيک از کشتی 
و کشتی گيران حمايت ويژه به عمل آورند و حامی 
قهرمانان باشند. حضور وزير ورزش و معاونانش در 
اردوهای تيم های کش��تی آزاد و فرنگی برخالف 
گذشته که گذرشان هم به تمرينات تيم های ملی 
کشتی نمی افتاد، می تواند نشان از نزديکی وزارت 
با فدراسيون کشتی برای حمايت ورزش اول کشور 
داشته باشد که همواره اميد نخست مدال آوری در 
رقابت های مختلف و همچنين المپيک بوده است. 
با وجود اين همانطور که حسن يزدانی و گرايی به 
عنوان نماينده کش��تی گيران به سمع و نظر وزير 
ورزش رساندند، کشتی و کش��تی گيران در سال 
المپيک بيش از هر زمان ديگری به حمايت ويژه 
برای گام برداشتن در مس��ير موفقيت نياز دارند. 
حمايت هايی که نه لسانی و شعاری که بايد عملی 
باشد تا کشتی گيران همانطور که سلطانی فر نيز 
اشاره داشت، بدون دغدغه و حاشيه برای حضوری 
پرقدرت در المپيک توکيو آماده شوند و بتوانند با 
دست پر از ژاپن بازگردند. موفقيتی که بدون شک 
کشتی گيران و مربيان آنها همه تالش خود را برای 
دستيابی به آن خواهند کرد، اما بايد ديد وزارت تا 
چه اندازه در عملی کردن حمايت هايی که می گويد، 

صادق و پای کار است.

سپاهان و فوالد 
دنيا حيدري
      واليبال

سيرجان جواز 
بي�ن  حض�ور 
چهار تيم برتر ليگ را گرفتند. صعود از مرحله 
پلی آف لي�گ برتر و کس�ب جواز حض�ور در 
نيمه نهايی نياز به دو پيروزی از س�ه بازی اين 
مرحله دارد که سپاهان و فوالد سيرجان با کسب 
دو برد پياپی در دو بازی نخست کار حريفان خود 
را يکس�ره و بدون نياز به برگزاری بازی سوم، 
صعود خ�ود به نيمه نهاي�ی را قطع�ی کردند. 
فوالدی های س��يرجان، سه شنبه در نخستين 
مسابقه خود در مرحله پلی آف موفق به برتری 
3 بر 2 مقابل سايپا شدند. موفقيتی که اگرچه 
ي��ک گام فوالدی ها را به صعود ب��ه نيمه نهايی 
نزديک تر کرد، اما به زع��م محمدرضا تندروان 
به معن��ای پايان کار نبود: »ب��رد خوبی بود، اما 
برای اين پيروزی يک دقيقه شادی کافی است، 

چراکه هنوز اتف��اق خاصی رخ نداده اس��ت.« 
شهنازی، سرمربی س��ايپا نيز که از شکست در 
گام نخست نااميد نشده بود تأکيد داشت زندگی 
هنوز ادامه دارد و نارنجی پوشان کار را به بازی 
سوم می کش��انند. با وجود اين فوالد سيرجان 
پنج ش��نبه در دومين بازی خود با برتری 3 بر 
صفر خيلی زود پرونده س��ايپا را با صعودش به 
نيمه نهايی بست. اين در حالی بود که شاگردان 
تندروان در مرحله مقدماتی دو بار به سايپا باخته 
بود، به همين دليل تندروان بعد از آنکه مشخص 
شد تيمش در نيمه نهايی بايد با سپاهان مصاف 
دهد تأکيد کرد که بازی ه��ای مرحله پلی آف 
تفاوت زيادی با مرحله گروهی دارد و نمی توان 
به برتری مقاب��ل اصفهانی ها در مرحله گروهی 
دلخوش ک��رد و خود را فيناليس��ت خواند.  در 
ديگر بازی مرحله پلی آف سپاهان با شهرداری 
ورامين ديدار داشت. نخس��تين مصاف اين دو 
تيم سه شنبه برگزار شد که طی آن سپاهان به 
سختی و با امتيازهای نزديک موفق به برتری 3 
بر 2 شد و در حالی که تصور   می شد صدرنشين 
ليگ س��اده تر از اين حرف ها از پس تيم هشتم 
جدول برآيد، اما ورامينی ها به س��ادگی حاضر 
به دادن امتياز به حريف اصفهانی خود نبودند و 
همين دليل کافی بود تا تصور شود کار اين دو 
تيم برای مشخص شدن تکليف تيم صعود کننده 
به مرحله نيمه نهايی به بازی سوم بکشد. با وجود 
اين محمدی راد، سرمربی سپاهان بعد از پيروزی 
در گام نخست بی توجه به سختی گرفتن امتياز 
از حريف ورامينی پيروزی تيمش را دليل برتری 
شاگردانش نسبت به شهرداری خواند و تأکيد 
کرد که سپاهان با اين برد نيمی از راه را طی 
کرده اس��ت. حال آنکه تابش نژاد، سرمربی 
ورامين بر اين باور بود که اگر دست تيمش 
به دليل مصدوميت ها بسته نبود نتيجه 
تغيي��ر می ک��رد و تأکيد داش��ت که 
هنوز چيزی تمام نش��ده اس��ت، 
اما س��پاهان در بازی پنج شنبه با 
پيروزی 3 بر يک به کار ورامينی ها 
در اين دوره از رقابت های ليگ برتر 

پايان داد و راهی فينال شد.

حسين کالنی 

پيشکسوت فوتبال ايران

جوابيه و پاسخ جوان
پيرو درج يادداشت »چرا وزارت ورزش از مبارزه با فساد شانه خالي مي کند« در 

مورخه 99/11/19 وزارت ورزش جوابيه اي را به شرح زير ارسال کرده است:
1- وزارت ورزش و جوانان در راس��تاي عمل به تکاليف خود در مبارزه 
با فساد مصمم بوده و با همکاري دستگاه هاي ذي ربط در امور نظارتي، 

امنيتي و قضايي اين تکليف را تا انتها پيش خواهد برد.
2- بر اس��اس مقررات موجود اداره دو باشگاه دولتي به عهده هيئت هاي 
مديره  محترم بوده و در مواردي که در مقاالت ذکر شده در راستاي همين 

وظيفه و توسط هيئت مديره مرتبط پيگيري و اعالم گرديده است.
3- افرادي که به نظر مي رسيد در اين مهم کوتاهي کرده اند در حال حاضر 

مسئوليتي در دو باشگاه نداشته و به مقامات ذي صالح معرفي شده اند.
4- پروسه پيش��گيري از فس��اد يا مبارزه با آن مس��تلزم رسيدگي ها و 
بررسي هاي دقيق توسط دستگاه هاي متولي است تا خداي ناکرده اجحافي 

در حق اشخاص صورت نگيرد.
5- بديهي است اعالم محکوميت هر شخصي فقط در صالحيت محاکم قضايي 
بوده و تا صدور حکم قطعي هرگونه گمانه زني يا انتشار اخبار غيرقانوني است.

6- رسيدگي به پرونده هاي مبهم در دس��تگاه هاي امنيتي و نظارتي و 
هيئت تخلفات اداري اين وزارتخانه )فقط در خصوص شاغالن وزارتخانه 
و موضوعات مرتبط با تخلفات اداري( در حال انجام اس��ت و در صورت 

قطعيت يافتن آرا نتايج اعالم خواهد شد.
7- فرآيند خصوصي سازي در باشگاه بر اساس تکليف قانون و در چارچوبي 
که براي آن مشخص شده در جريان است و پيش بيني هاي احساسي در مورد 
سرنوشت اين فرآيند فاقد هرگرنه داليل و مستندات کارشناسي و قانوني است. 
ضمن اينکه در سنوات اخير به کرات هواداران و اصحاب رسانه، خصوصي سازي 
هر دو باشگاه را خواستار شده اند و اين مهم به توليت سازمان خصوصي سازي و 

همکاري اين وزارتخانه و هيئت هاي مديره  دو باشگاه در حال انجام است.
پاسخ جوان

در خصوص بند س��وم جوابيه وزارت محترم ورزش و جوانان، الزم به ذکر 
است برکناري افراد مورد اشاره ربطي به جريان مبارزه با فساد ندارد و آنها 
صرفاً به داليلي نظير اختالفات داخلي باشگاه ها برکنار شده اند. در خصوص 
درخواست هواداران و رسانه ها براي خصوصي س��ازي دو باشگاه هم الزم 
به يادآوري اس��ت که به طور حتم همه از اجراي درس��ت و صحيح قانون 
خصوصي سازي استقبال مي کنند، اما فرآيندي که تاکنون در اين خصوص 
در کشور انجام شده و سرنوشت تلخ شرکت ها و مؤسسات خصوصي سازي 
شده، اين نگراني را ايجاد کرده که چنين سرنوشتي با عدم برنامه ريزي درست 

و اتخاذ تصميمي عجوالنه براي دو باشگاه پرهوادار فوتبال هم رقم بخورد.

به اميد اجراي سند راهبردي ورزش کشور
بدون هيچ ترديدي نقش ورزش در پيشرفت کشور نقشي غيرقابل انکار است 
که البته به رغم تمام تأکيدات مقام معظم رهبري به اهميت ورزش به خصوص 
ورزش همگاني تاکنون چندان جدي گرفته نشده و پر بيراه نيست اگر عنوان 
کنيم که نگاه مسئوالن کشور با وجود اين دغدغه مهم رهبر انقالب به ورزش 

صرفاً تعدادي بازي و سرگرمي است و چندان جدي گرفته نمي شود.
اين نقش مهم ورزش تا جايي مورد توجه رهبر عظيم الشأن انقالب اسالمي 
است که حتي در بيانيه گام دوم انقالب که چراغ راه مسير پيشرفت کشور در 
40 سال آينده است نيز به آن پرداخته شده است. همين بيانيه دستمايه اي 
شد تا سند راهبردي ورزش کشور بر مبناي بيانيه گام دوم تنظيم و رونمايي 
شود. سندي که با توجه به مسائل کالن ورزش از جمله مبارزه با فساد، سبک 
زندگي ورزشکاران، اهميت ش��عائر مذهبي و ديپلماسي ورزش تنظيم و 

همزمان با ايام اهلل دهه فجر رونمايي شود.
تا اينجاي کار همه چيز مطابق روال تمامي اين سال ها انجام شده، اما نکته 
اينجاست که سند راهبردي ورزش کشور بايد از سوي مسئوالن به مرحله 
اجرا گذاشته شود، نه اينکه آقايان خوشحال و خندان دور هم جمع شوند 
و از اين سند رونمايي کنند و پس از آن بروند دنبال کار خودشان. ورزش 
کشور در طول تمام اين س��ال ها تا دلتان بخواهد از اين دست سندهاي 
راهبردي با اس��امي دهان پرک��ن و پرطمطراق س��راغ دارد که همه در 
حال خاک خوردن هستند و هيچ توجهي هم به آنها نمي شود. حاال هم 
اصلي ترين نگراني در خصوص سند تازه رونمايي شده همين مسئله است. 
اينکه اين سند چقدر ضمانت اجرايي دارد و اصالً چه کساني قرار است اين 

سند را در سطح ورزش کشور اجرا کند.
آنچه امروز از رسانه ها انتظار دارند تبيين و تشريح اين سند و پرداختن به 
زواياي آن براي روشن شدن افکار عمومي است، اما رسانه ها در تمامي اين 
سال ها بنا به مقتضيات و شرايط ورزش کشور تقريباً به تمامي اين مسائل 
پرداخته اند. مسئله فساد در ورزش و برخي رشته هاي خاص، موضوع سبک 
زندگي ورزشکاران و قراردادهاي برخي ورزشکاران خاص و حتي موضوع 
مهم و تأثيرگذار ديپلماسي ورزش همه و همه مسائلي بوده که رسانه ها 
طي سال هاي گذشته به صورت مبسوط به آنها پرداحته اند و جالب اينکه به 
همين دليل هم از سوي مسئوالن ورزش کشور مورد خطاب واقع شده اند. 
حاال جاي خوشحالي دارد از سندي رونمايي شده که دردهاي آشکار و پنهان 
ورزش کشور را نشان مي دهد. از سندي رونمايي شده که سال هاست بندها و 
نکته هاي آن از سوي دلسوزان ورزش فرياد زده مي شود، ولي شنيده نمي شود. 
جاي خوشحالي است که اين سند با زحمت و همت برخي از دلسوزان ورزش 
تهيه و رونمايي شده، ولي امروز وقت عمل است و بايد ديد که چگونه اجرايي 
خواهد شد و اين ديگر کار رسانه ها نيست، بلکه کار همان آقايان مسئولي است که 

با خنده و پزهاي مديريتي کنار اين سند ايستادند و عکس يادگاري گرفتند.
سند راهبردي ورزش کشور مي تواند در راستاي بيانيه گام دوم انقالب باعث 
رشد و ارتقاي ورزش کشور شود، به شرط آنکه از قالب نوشتار و کاغذ خارج 
و در عمل در صحنه ورزش کشور اجرايي شود. برنامه اي که بدون ترديد 
مورد حمايت تمامي رسانه هاي دلسوز و متعهد خواهد بود، همانطور که عدم 

اجراي آن با انتقادهاي تند رسانه ها مواجه خواهد شد.
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