
در ادامه کمک هاي 
سعيد احمديان

   گزارش
مؤمنان�ه جامعه 
ورزش، ديروز در 
مراسمي قهرمانان و پيشکسوتان وزنه برداري با 
اه�داي م�دال و بس�ته هاي معيش�تي، همت 
پهلوانانه ش�ان را ب�ه نماي�ش گذاش�تند.

ي��ک روز روي تخت��ه مي آيند و پوالد س��رد را با 
فرياد »يا علي« باالي س��ر مي برند و يک روز هم 
مانند ديروز باالي تخته آمدند تا بار س��نگيني را 
که بر دوش برخي از خانواده ه��ا افتاده هر چقدر 
هم کم باش��د بردارند، آن هم در مراس��مي به نام 
»کمک هاي مؤمنانه، همت پهلوانانه«. اين بار در 
بين ورزش��ي ها نوبت به وزنه برداري رسيده بود 
تا در کمک هاي مؤمنانه قدم��ي بردارند، کمک 
به خانواده هايي ک��ه کرونا زمينگيرش��ان کرده 
و امرار معاش ش��ان با مش��کل مواجه شده است. 
چهره هاي زيادي از قهرمان��ان وزنه برداري آمده 
بودند، از محمد نصيري و ک��ورش باقري گرفته 
تا حسين رضازاده، بهداد س��ليمي و وزنه برداران 
جوان خودشان را به غرب تهران رسانده بودند تا با 
حضور و کمک هاي شان مرهمي باشند بر دل مردم 
نيازمندي که زندگي شان به سختي افتاده است. 

   اداي دين قهرمانان به مردم
300 بسته معيشتي به همراه عوايد حراج خيريه 
سه مدال از س��ه قهرمان وزنه برداري، کمک هايي 
بود که پوالمردان ق��رار بود به دس��ت نيازمندان 
برسانند. بهداد سليمي، قهرمان المپيک و جهان 
که چند سالي است ديگر با بوسيدن وزنه ها، کت و 
شلوار مديريت پوشيده، يکي از قهرماناني بود که 
مدال طالي بازي هاي آسيايي 2012 قطر را براي 
کمک هاي مؤمنانه اهدا کرد. س��ليمي در پاس��خ 
به اين سؤال که چه ش��د چنين تصميمي گرفت، 
اينطور توضيح مي دهد: »مدال هايي که در مسابقات 
مختلف گرفته مي شود، به خاطر مردم و به عشق 
آنهاست، به همين خاطر جايي که نياز باشد، الزم 
است که اين مدال ها براي مردم خرج شود. من هم 
با توجه به شرايط کرونا و وضعيت اقتصادي سخت، 
احساس کردم که اين مدال ها بايد براي مردم خرج 
شود و اميدوارم در اين مزايده به بيشترين قيمت 
خريداري شود تا بسته هاي معيشتي بيشتري تهيه 

شود و به دست نيازمندان برسد.«
س��ليمي حض��ور جامع��ه ورزش در کمک هاي 
مؤمنانه را در جهت تش��ويق مردم براي شرکت 
بيش��تر در کمک ب��ه نيازمندان مؤث��ر مي داند: 
»حضور قهرمانان و چهره هاي برجس��ته ورزش 
در ترويج کار خير مي تواند تأثير زيادي داش��ته 
باشد و مردم را به کار خير تشويق کند. با توجه به 
خط مشي که رهبر معظم انقالب درباره کمک هاي 
مؤمنانه و دستگيري از قشر ضعيف جامعه تبيين 
کرده اند، جامعه ورزش هم در اين رابطه سهمش 
را ادا مي کند. در فدراسيون هاي ديگر هم شاهد 
اين کمک ها بوده ايم و امروز نوبت به وزنه برداري 
رس��يده که در اين کمک ها س��هيم باشد تا اين 

بسته هاي معيشتي به دست خانواده هايي برسد 
که واقعاً مش��کل دارند تا باري از روي دوش اين 

قشر عزيز کشورمان برداشته شود.«
محسن بيرانوند، قهرمان ديروز وزنه برداري آسيا 
که او هم امروز مانند بهداد در مديريت وررزش 
وارد شده است، ديگر قهرماني بود که مدالش را 
براي آس��يب ديدگان از کرونا به فروش رس��اند. 
بيرانوند که اين روزها دبير فدراسيون وزنه برداري 
اس��ت، انگيزه اش از فروش خيريه مدال را اداي 
دين به مردم عنوان می کند: »در شرايط کنوني 
کش��ور، اين کمترين کاري بود که مي توانستم 
انجام دهم و اميدوارم که مقبول بيفتد. با توجه 
به اينکه مردم همواره مش��وق ورزش��کاران در 
رقابت هاي مختلف بوده اند، قهرمانان هم وظيفه 
خودشان مي دانند در زماني که جامعه با مشکل 
روبه رو اس��ت، از قش��ر آس��يب ديده حمايت و 

دين شان را به مردم ادا کنند.«
بيرانوند درباره حضور جامعه ورزش در کمک هاي 
مؤمنانه هم معتقد اس��ت: »کمک هاي مؤمنانه 
همانطور که مي دانيد براي رسيدگي به وضعيت 
خانواده هاي آس��يب ديده از کرون��ا در دو بخش 
انجام مي ش��ود؛ در يک بخش مردم با کمک هاي 
نقدي ياري گر بودن��د و در بخش ديگر هم برخي 
قهرمانان مدال هاي خ��ود را براي کمک مؤمنانه 
اهدا کردند تا با پولي که از فروش اين مدال ها به 
دست مي آيد، بسته هاي معيشتي تهيه شود و به 
دست خانوادهاي جامعه وزنه برداري که از کرونا 
آسيب  ديده اند و ديگر نيازمندان برسد. اميدوارم 

اين مراسم ها ادامه داشته باشد تا مردم بيشتري در 
اين امر مشارکت کنند تا بخشي از ضرري که بابت 
کرونا متوجه برخي خانواده ها شده جبران شود.«

الهام حسيني، سومين قهرمان وزنه برداري بود که 
تک مدال ارزشمندش را که اولين مدال بين المللی 
تاريخ وزنه برداري بانوان ايران بود براي کمک هاي 
مؤمنانه اهدا کرد. حسيني که آبان سال گذشته 
در دس��ته ۷۶ کيلوگرم موفق شد مدال برنز جام 
بين المللی نعيم سليمان اوغلو در ترکيه و گزينشي 
المپيک توکيو را کس��ب کند، درباره اينکه چرا 
تصميم گرفت اي��ن مدال تاريخ��ي را اهدا کند، 
می گويد: »مدالم خيلي براي من ارزش��مند بود، 
اما ارزش اين کار خيلي باالتر است و به اين نيت 
مدالم را دادم که يک مدال خوشرنگ تر جايگزين 
آن شود. اولين مدال وزنه برداري بانوان را در جام 
نعيم سليمان اوغلو ترکيه کسب کردم و با توجه به 
اهميت باالي کمک هاي مؤمنانه براي من، تصميم 
گرفتم اين مدال را براي کمک به قشر محروم به 
حراج بگذارم تا عوايد به دست آمده از فروش آن به 

دست خانواده هاي نيازمند برسد.«
حس��يني امي��دوار اس��ت حرکت هاي��ي مانند 
کمک هاي مؤمنانه در ورزش تکرار ش��ود: »يک 
قهرمان هر کاري از دس��تش  بربيايد بايد براي 
مردم انج��ام بدهد. م��ن در اين ش��رايط کرونا 
احس��اس کردم که ف��روش خيريه م��دال من 
مي توان��د کمک کننده باش��د، ب��ه همين دليل 
تصميم گرفتم اي��ن کار را انجام دهم و اميدوارم 
اين کار توسط بقيه ورزشکاران هم تکرار شود.«

  حضور قهرمانان و ترويج کمک هاي مؤمنانه
عالوه بر سه قهرمان ديگر پيشکسوتان وزنه برداري 
هم از حاضران در مراسم کمک هاي مؤمنانه بودند. 
مانند محمد نصيري، قهرمان المپيک و جهان و 
پيشکسوت وزنه برداري که اميدوار است چنين 
حرکت هايي به همه فدراسيون ها برسد: »اميدوارم 
اين کار به همه فدراسيون ها برسد و کمک ها انجام 
شود و صحنه هاي قش��نگ پهلواني را در ورزش 
کشور مشاهده کنيم. دس��ت همه کساني را که 
در کمک هاي مؤمنانه شرکت مي کنند و قدمي 

برمي دارند، مي بوسم.«
ک��وروش باقري، س��رمربي س��ابق تي��م ملي 
وزنه برداري هم کمک هاي مؤمنان��ه را با توجه 
به ش��رايط کش��ور ضروري می داند: »برگزاري 
چنين مراس��م هايي ب��ا توجه ب��ه وضعيتي که 
کرونا بر اقتصاد کشور حاکم کرده، واجب است. 
کشور با مش��کالت عديده اي به دليل تحريم ها 
و کرونا روبه روس��ت و خيلي از مردم در شرايط 
س��ختي قرار دارن��د. هرچند اي��ن حرکت ها به 
لحاظ مالي کمک هاي آنچناني و قابل ذکري را 
فراهم نمي کند، اما باعث مي شود به دليل رواني 
تأثيرگذار باش��د و مردم بدانند ک��ه قهرمانان و 
ورزشکاران همواره به يادشان هستند و اگر کاري 
از دست شان بربيايد انجام مي دهند. همچنين با 
توجه به اينکه يک قهرمان و مدال آور در جامعه 
الگو است، حضورش در کارهاي خيرخوانه باعث 
مي شود کس��اني که از نظر مالي شرايط خوبي 

دارند، به اين سمت کشيده شوند.«
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فريدون حسن

لبخندمسي،خاطرجمعکاتاالنها
خاطر همه جمع شد؛ هواداران بارسا نفس راحتي کشيدند، وقتي مسي را با 
لباس بارسا در ميدان ديدند. درست است که فقط يک نيمه بازي کرد و حتي 
پشت ضربه پنالتي هم قرار نگرفت، اما همين که با لبخند بارسا را در پيروزي 
مقابل خيمناستيک همراهي کرد براي طرفداران کافي بود. مسي ماند و در 
ميدان هم حاضر شد تا همه با خاطري آسوده چشم به شروع بازي هاي اين 
تيم در الليگا داشته باشند. هواداران ابرستاره آرژانتينی باالخره توانستند 
ستاره محبوب شان را يک بار ديگر با پيراهن بارسلونا و در شرايط مسابقه 
ببينند؛ لبخند مسی هم مسلماً رضايت آنهارا کامل تر کرد. فصل پيش رو، 
فصلي حساس خواهد بود براي مسي و بارسا، شايد آخرين فصل حضور 

مسي در جمع کاتاالن ها، فصلي که بايد با موفقيت همراه باشد.

تالشهابرایبازگشتبنا

استارتلیگکشتیازدهممهرماه
رقابت های ليگ      خبر
برتر کش��تی به 
گفته دبير از دهم مهر ماه استارت می خورد. بعد از 
صدور مج��وز برگزاری بيس��تمين دوره ليگ برتر 
کشتی آزاد و فرنگی از سوی وزارت بهداشت و ارائه 
پروتکل های بهداش��تی مربوط به اي��ن رقابت ها، 
دعوتنامه ای به نمايندگان باش��گاه های حاضر در 
کشتی برای حضور در جلسه هم انديشی برگزاری 
رقابت های ليگ برتر ارسال شد. در نهايت نيز پس از 

پايان جلس��ه هم انديش��ی ليگ برتر که صبح روز 
گذشته با حضور مس��ئوالن تيم ها در فدراسيون 
کشتی برگزار ش��د، تصميم گرفته شد رقابت های 
ليگ برتر کشتی از دهم مهر ماه آغاز شود. البته بر 
اساس اين تصميم قرار است فعالً دور رفت مسابقات 
بر اساس پروتکل های بهداشتی تعيين شده برگزار 
شود و پس از تصميم اتحاديه جهانی کشتی مبنی بر 
برگ��زاری يا عدم برگ��زاری مس��ابقات جهانی در 
خصوص دور برگشت مسابقات تصميم گيری شود.

رقابت های ليگ آغاز ش��د، اما 
دنيا حيدري
   بازتاب

تکليف سرمربی تيم ملی واليبال 
همچنان نامشخص است. البته 
برخی کارشناسان بر اين باورند که دست فدراسيون در انتخاب 
گزينه اصلح خيلی باز نيست و مربيان زيادی نيستند که شرايط 
الزم را برای حضور روی نيمکت تيم ايران داشته باشند. مهم ترين 
خواسته فدراسيون که دليل کنار گذاشتن کوالکوويچ هم بود، 
انتخاب مربی بود که سابقه موفقی از حضور در المپيک داشته 
باشد، اما ماه هاس��ت که فدراسيون به جمع بندی در اين زمينه 
نرسيده است. البته داورزنی روز گذشته از مذاکره با پنج گزينه 
مدنظر فدراسيون واليبال خبر داد که قرار است از بين آنها سه 
گزينه انتخاب و مورد بررسی نهايی قرار گيرند. گزينه هايی که 
پيشتر بهنام محمودی نيز در خصوص آنها صحبت هايی کرده 
بود: »کميته فنی فدراسيون واليبال با در نظر گرفتن ويژگی هايی 
همچون داشتن تجربه و مديريت، علم روز واليبال پنج گزينه را 
معرفی کرده که بايد ببينيم کدام يک از آنها با فدراسيون واليبال 
به توافق می رسد.« آلکنو، کاستلينی، دجورجی، جيانی و لورنزتی 

مربيان معرفی شده به فدراسيون بودند که گفته می شود در اين 
بين آلکنو بيش از س��ايرين مورد توجه اس��ت. البته با توجه به 
هدف گذاری فدراسيون )حضور در بين چهار تيم برتر المپيک( 
که دست نيافتنی به نظر می رس��د، حداقل در اين مقطع نبايد 
فراموش کرد که آلکنو جزو مربيان گرانقيمت واليبال دنياست و 
نمی توان او را با مبلغی که به کوالکوويچ پرداخت  می شد روی 
نيمکت ايران نشاند و بی ترديد بايد برای حضور پنج ماه حداقل 
مبلغی 20 ميلياردی هزينه کرد که با توجه به شرايط اقتصادی 
کار ساده ای نيست، آن هم در شرايطی که بدون ترديد نمي توان 
حضور در بين چهار تيم پايانی المپي��ک را تضمين کرد. البته 
داورزنی، رئيس فدراسيون صراحتاً در خصوص آلکنو صحبتی 
نکرده و تنها به گفتن اينکه کميته فنی به اين جمع بندی رسيده 
که بايد يک مربی تراز اول هدايت تيم واليبال ايران را به عهده 
بگيرد و از بين 15، 1۶ گزينه پنج نفر انتخاب شده اند که بايد از 
بين آنها روی سه نفر به بحث و بررسی بپردازيم، بسنده می کند 
و اين يعنی تيم ملی حداقل تا هفته ه��ای آينده همچنان بايد 

بالتکليف يک انتخاب باشد.

 داورزنی: از بين 5 گزينه بايد 3 گزينه 
مورد بررسی قرار گيرند

والیبالسردرگمبینگزينهها

رئيس فدراسيون کشتی همچنان سفت 
شميم رضوان 

   چهره
و س��خت بر مواض��ع خنثی خ��ود در 
خصوص استعفای بنا پافشاری می کند. 
دبير صراحتاً تصيم گيری در اين زمينه را به عهده شخص بنا گذاشته و 
پای خود را به طور کامل از اين ماجرا بيرون کشيده است: »در اين مدت 
اصاًل صحبتی نکردم، چون از اين پيام ها زياد برای من می آيد. فضای 
مجازی شلوغ شده، وگرنه من پيامک بنا را استعفا نمی دانم. وقتی او از 
من دلخور است بايد به چه کسی بگويد. ضمن اينکه بازگشت بنا پا 
درميانی نمی خواهد، چراکه خانه او فدراسيون کشتی است. بنا 
را هم از بع��د اخالقی و هم فنی قب��ول دارم، اما اين را پای 
خس��تگی می گذارم. هفت، هش��ت ماه تالش کرده و 
توانسته تيم يازدهم دنيا را چهارم کند، اما حاال شايد 
خسته است. چرا وقتی معلوم نيست مسابقه ای باشد 
فش��ار بياوريم. از خودش بپرس��يد که خسته است يا 
موضوعی ديگر.« طالقاني، رئيس سابق فدراسيون کشتی 
که سال ها پيش توانسته بود محمد بنا را وارد حيطه مربيگری تيم 
ملی کشتی ايران کند، اما به طور جدی درصدد بازگرداندن سرمربی 
تيم ملی کش��تی فرنگی اس��ت. او که اين روزها در هيئت رئيسه 
فدراسيون کشتی حضور دارد، روز گذشته در جلسه ماهانه هيئت 

رئيسه نيز به طور جدی پيگير بازگرداندن بنا بود.

شیوا نوروزی

حاشیههاييبرايفراموشياصلورزش
در ميان هياهوي مربوط به قرارداد ويلموتس، بازگشت استراماچوني و 
قراردادهاي چندين ده ميلياردي بازيکنان باشگاهي فوتبال يک مسئله 
مهم و اساسي ورزش کشور است که به دست فراموشي سپرده شده و 

کسي هم سراغي از روند پيشرفت و حرکت آن نمي گيرد.
اين روزها تا دلتان بخواهد سرگرم حواشي فوتبال هستيم، سرگرم اينکه 
چگونه بيت المال غارت مي ش��ود، به سبب سوءمديريت حاکم بر وزارت 
ورزش با اجراي مسئوالن فدراسيون فوتبال، مديران، بازيکنان و مربيان 
باشگاه ها و جالب اينکه کاري هم از دست کس��ي برنمي آيد. همه فقط 
نظاره گر هستند، فقط چند صباحي انتقادي مي شود و سروصدايي به راه 
مي افتد براي خالي نماندن عريضه، واال مسئوالن نظارتي و امنيتي خواب 
تشريف دارند و آنها هم که بايد جواب بخواهند کار را در بروکراسي اداري 
اينقدر لفت مي دهند تا مشمول زمان شود و از يادها برود. دوستي مي گفت 
»مگر نيروي امنيتي نداريم، بروند بگيرند پدر اينها را دربياورند که اينگونه 
قرارداد مي بندند و اينطور پول بيت المال را هدر مي دهند.« بايد خدمت اين 
دوست عزيز، عرض کنيم که ظاهراً در اين موارد نداريم، نيرويي که برود و 
اين کارها را انجام دهد که اگر داشتيم، اوضاع اين نبود و آقايان وزارت نشين 

و فدراسيوني ها حداقل از جايي يا کسي حساب مي بردند. 
بگذريم قرار بود در خصوص موضوعي بنويسيم که اين روزها و سال ها 
مغفول مانده است، مسئله مهمي به نام ورزش همگاني يکي از مطالبات 
مهم رهبر انقالب اسالمي و يکي از نگراني هاي عمده کساني که دغدغه 
پيشرفت ورزش کشور و سالمت آحاد مردم و جامعه، به خصوص نسل 
نوجوان و جوان کشور را دارند. اصاًل خوب که نگاه کنيم شايد تمام اين 
جار  وجنجال ها برنامه اي باشد براي فراموش شدن اصل ورزش و هدف 

بزرگ آن که سالمت و نشاط جامعه است.
حواسمان به فوتبال و حواشي آن اس��ت و يادمان رفته که ورزش فقط 
توپ و ميدان چمن نيست. يادمان رفته که همين چند سال پيش معاون 
تربيت بدني وزارت آموزش و پ��رورش خطر دانش آموزان چاق را فرياد 
زد. دانش آموزاني که حاال با همان اضافه وزن در ابتداي جواني هستند 
و کساني که امروز به سبب ش��يوع کرونا بيشتر از قبل با موبايل، تبلت، 

کامپيوتر و اينترنت همراه شده اند و کمترين تحرکي ندارند.
امروز همه نگران غارت بيت المال توسط فوتبالي ها با مديريت وزارت ورزش 
هستند که نگراني بجا و درستي است، اما يادمان رفته که موضوع کم تحرکي 
نسل آينده به طور مستقيم با امنيت ملي مان سروکار دارد. با آينده کشور که 
قرار است توسط همين نسل کم تحرک ساخته شود. نسل چاقي که امروز 
به سبب کوتاهي ما رسانه ها از ورزش فقط حاشيه ها و بخور بخور فوتبالش 
را مي بينند و خيلي هاي شان آه و حسرت هم مي کشند. بله، ما رسانه ها هم 
مقصريم وقتي با هم رقابت داريم در پوشش اخبار جنجالي و »تيترخور«، 
وقتي يادمان رفته رس��التمان در تربيت نس��ل آينده بها دادن به ورزش 

همگاني، ورزش دانش آموزي و ورزش دانشگاهي است.
امروز ورزش همگاني و دانش آموزي مغفول مانده و تمام تالش ها در اعتال 
و ديده شدن آن در سايه هياهوي رسانه اي فوتبال فاسد ناکام مي ماند. 
امروز ما با جامعه اي روبه رو هس��تيم که به سبب درگيري هاي سخت 
اقتصادي و معيشتي، پژمرده، کسل و بي حال فقط روز را شب و شب را 
روز مي کند. اين جامعه مقابل چشم نسل فردا اينگونه به جلو مي رود و 
طبيعي است که نسل آينده همين را برداشت کند و آن را به  کار ببندد و 
اين يعني خطر، يعني آينده اي سخت براي کشوري که بايد چاالک باشد 
و تند و تيز، اما نيست. امروز نيست و با اين روند، فردا و فرداها هم نخواهد 
بود. در اين ميان ما رسانه ها هم مقصريم، چون آنگونه که بايد و شايد به 
ورزش همگاني، نشاط و سالمت عمومي جامعه بها نداده ايم. پس بياييد 
تا ديرتر از اين نشده بجاي اينکه تنها به حواشي بپردازيم و سروصدا ها را 
براي عالقه مندان به ورزش پوشش خبري بدهيم از اصل ورزش بنويسيم، 
از اهميت نشاط اجتماعي که با ورزش حاصل مي شود، از اهميت ورزش 
دانش آموزي که پشتوانه ورزش قهرماني است و يادمان باشد که زمان 
زيادي را براي اين کار از دست داده ايم. يادمان باشد که شايد مي خواهند 
ما را سرگرم کنند تا در آينده ايراني تنبل، کاهل و بي رمق داشته باشيم. 
يادمان باشد که تاکنون هرچه از فساد و بيت المال خواري فوتبال نوشتيم، 
نه به کسي برخورده و نه کسي کاري کرده، چون ظاهراً همه از اين سفره 
گسترده سهم مي برند. پس حداقل ما در کنار افشاي فساد در ورزش از 

اصل ورزش هم بنويسم و از وظيفه اصلي خود غافل نشويم.

دالالن خون فوتبال را می مکند
جوالنزالوصفتهادرسايهشعارمبارزهبافساد

داغ ش��دن تنور نقل و انتقاالت در فوتبال ايران به معنای س��که شدن 
کاس��بی دالالنی اس��ت که از قَِبل افسارگس��يختگی اين رشته، پول  
هنگفتي به جيب می زنند. ممنوعيت ورود بازيکنان و مربيان خارجی 
به فوتبال کشورمان نه تنها گرهی از مشکالت قبلی باز نکرده، بلکه رقم 
قراردادهای جديد وطنی ها به شکل سرسام آوری افزايش يافته است. در 
اين آش��فته بازار جای خالی نهادهای نظارتی و وزارت ورزشی که دم از 

مبارزه با فساد می زند به شدت احساس می شود. 
    

ايجنت ها همان دالالنی هستند که در فوتبال ما به وفور يافت می شوند 
و بدون هيچ ضابطه و مقرراتی برای خود تش��کيالتی بزرگ و تأثيرگذار 
به هم زده اند. مربيان و بازيکنان بايد زير نظر آنها باشند و قراردادهای شان 
هم با زد و بند همان ها بسته مي  شود. اينگونه است که ميزان افزايش ارقام 
قراردادهای جديد، حتی از نرخ افزايش تورم و ارز هم پيشی گرفته است. 
اينها بخشی از پشت پرده فوتبالی است که فدراسيونش ادعای مديريت 
بين المللی دارد و وزارت ورزش نيز در مقابل اين بلبشو دست روی دست 
گذاشته است، در صورتی که اين دو نهاد موظفند اين موضوع بسيار مهم را 

با جديت زير نظر بگيرند و متخلفان را به نهادهای قضايی معرفی کنند. 
صحبت های صادق درودگر، رئيس سازمان اقتصادی فدراسيون فوتبال 
در برنامه تلويزيونی تازه ترين اظهارات در خصوص رقم قراردادها و نحوه 
فعاليت دالالن را روشن مي کند: »پنج ايجنت با هم اتحاديه ای تشکيل 
داده اند و باشگاه ها را مديريت می کنند و برای باشگاه ها شرط قيمت نقل 
و انتقاالت گذاشته اند، حتی به بازيکن می گويند بايد ايجنت خودت را 
عوض کنی و به باش��گاه بزرگ بيايی. به عنوان يک مسئول نامه ای به 
آقايان نورشرق، بهاروند، نبی و سازمان ليگ نوش��تم و تقاضا کردم بر 
اساس ماده 50 اساسنامه فدراس��يون فوتبال مربوط به کميته تعيين 
وضعيت که نظارت و راهبرد ايجنت ها و رابطه آنها با بازيکنان برعهده اش 
است و همچنين طبق بند 12 ماده 2 آيين نامه داخلی خودشان با اينها 
برخورد و همه آنها را رصد کنند. مربی  که سال 9۷ يک ميليارد تومان 
گرفته، سال گذشته 8 ميليارد دريافت کرده، قراردادش هشت برابر شده 

و امسال آمده درخواست دو برابر کرده است.«
    

دستمزدهای نجومی در حالی از جيب مردم پرداخت می شوند که تيم های 
دولتی و صنعتی مان همچنان از پول بيت المال ارتزاق می کنند. در اين 
اوضاع نه فدراس��يون و نه وزارت ورزش قدمی برای مقابله با واسطه ها و 
دالالن برنمی دارند. مدت هاس��ت که در مورد جلسات افراد معلوم الحال 
با بازيکنان و مربيان شناخته شده فوتبال کشورمان در هتل های لوکس 
صحبت می شود. دالل ها بدون هيچ ترس و نگرانی جوالن می دهند و از 
قراردادهای ميلياردی درصد می گيرند. باشگاه استقالل قبل از اعزام به قطر 
با افتخار مذاکراتش را در يک هتل پيگيری می کرد. اگرچه اين کار جرم 
نيست، اما می توان حدس زد مذاکراتی که به جای باشگاه در فالن هتل 

انجام مي شود، چه نتيجه ای در پی خواهد داشت. 
    

ماه گذش��ته خبری منتشر شد مبنی بر دس��تگيری دو معاون باشگاه 
پرسپوليس، اين خبر جنجالی از سوی وزارت ورزش تأييد شد تا جايی 
برای تکذيب باق��ی نماند. يک نفر از آنها خيلی زود آزاد ش��د و نفر دوم 
که گويا نقش مؤثرتری داشته نيز چند روز بعد آزاد شد. در اين بين اما 
نحوه اطالع رسانی وزارتخانه و استفاده از ماجرا در نوع خود جالب توجه 
بود: »با پيگيری های وزارت ورزش و اقدام سربازان گمنام امام زمان در 
وزارت اطالعات يکی از مديران ميانی يک باشگاه ورزشی پايتخت با حکم 
مقامات قضايی بازداشت شد. بديهی است اقدامات الزم برای مبارزه با 
فساد در ورزش با قوت و قدرت و با هماهنگی مسئوالن وزارت ورزش و 
جوانان و وزارت اطالعات تداوم خواهد داشت.« بعد از اين بيانيه علی نژاد، 
معاون وزير هم در اين باره موضع گيری ک��رد: »عزمي جدی در وزارت 
ورزش برای مبارزه با فساد وجود دارد. نامه نگاری از سوی وزير ورزش و 
جوانان با وزارت اطالعات انجام شده و وزير ورزش از وزير اطالعات کمک 
خواسته است. سربازان گمنام امام زمان فعاليت خوبی را آغاز کرده  اند 
و اين آغاز مبارزه با مسئوالنی است که فساد دارند و اين کار با مربيان، 
دالالن، خبرنگاران و ورزشکاران متخلف نيز ادامه دارد.« با شنيدن چند 
برابر شدن قرارداد ليگ برتری ها باور کردن اين ادعاها واقعاً دشوار است. 
متأسفانه عزم جدی که معاون وزير از آن دم می زند در آشفته بازار نقل و 
انتقاالت تابستانی اصالً ديده نمی شود. اگر اراده ای برای برخورد با دالالن 
و زالوهای فوتبالی وجود داشته باشد، فصل نقل و انتقاالت محک بسيار 

خوبی برای مدعيان مبارزه با فساد خواهد بود.

شانسحداقلیتیمهایايرانی
درلیگقهرمانانآسیا

مسابقات ليگ قهرمانان آسيا دوباره آغاز 
شده و خيلی ها منتظرند عملکرد تيم های 
ايرانی در اين رقابت ها را ببينند. بعد از وقفه 
چند ماهه تيم های آسيايی برای صعود به 
دور حذفی به مصاف هم می روند و اين در 
حالی اس��ت که کرونا در عملکرد و نتايج 
تيم ها تأثيرگذار خواه��د بود. همان چند 
ماه پيش هم هر چهار نماينده کشورمان با 
آمادگی کامل پا به اين رقابت ها نگذاشتند و 
نتايجی که در دو بازی اول کسب کردند خود گويای اين مسئله است. بعد 
از شيوع کرونا مسابقات تعطيل شد و حاال بعد از چند ماه نمايندگانمان 
باز هم مشکالت زيادی دارند. البته يک نکته مهم وجود دارد که در نتايج 
تيم هايمان تأثيرگذار خواهد بود و آن هم ميزان آمادگی حريفان است. ما 
نمی دانيم حريفان چهار تيم از فوتبال ايران در اين چند ماه تعطيلی چه 
شرايطی را پشت سر گذاشته اند، به همين دليل بايد صبر کرد تا هر تيم 
حداقل يک بازی را برگزار کند تا افت و خير تيم ها مشخص شود. عالوه بر 
اين فوتبال ايران اوضاع نابسامانی دارد و باشگاه هايمان نيز ساختار درست 
و حرفه ای ندارند. با چنين وضعيتی چطور می توانيم از تيم هايمان انتظار 
درخشش و گرفتن نتيجه را داشته باش��يم. جدای از اين مسئله در اين 
مدت تيم های ايرانی از هر نظر دچار دگرگونی شده اند و تغييرات زيادی 
داشته اند. عالوه بر اين کمبود امکانات و مشکالت اقتصادی را نيز بايد به 
اين نابس��امانی ها اضافه کرد. در کل تيم های ما آمادگی حضور در ليگ 
قهرمانان را ندارند و بايد حداقل شانس را برای شان قائل شويم. در اين بين 
يکی از همگروه های استقالل )الوحده امارات( از رقابت ها کنار کشيده و 
اين اتفاق می تواند به سود آبی ها تمام شود. پيش بينی آينده استقالل، 
شهرخودرو، سپاهان و پرسپوليس در اين اوضاع کرونايی سخت است و 

زياد نبايد منتظر درخشش آنها در اين فصل از رقابت ها بود.

بيژن ذوالفقارنسب

کارشناس فوتبال

سردرگمي استقالل در اوج بي برنامگي فوتبال آسيا
بازي6امتیازيبرايشهرخودرو

رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا در حالي از امشب در قطر از سر گرفته مي شود 
که استقالل، نماينده کشورمان در گروه اول مسابقات تا بعدازظهر ديروز هنوز 
به درستي نمي دانست که آيا بايد مقابل الوحده امارات بازي کند يا اين تيم 
از جدول گروه خارج شده است. هفته گذشته مسئوالن الوحده امارات اعالم 
کردند به دليل ابتالي بازيکنان شان به کرونا قادر به شرکت در ادامه مسابقات 
نيستند. همين موضوع باعث شد مسئوالن برگزاري مسابقات اعالم کنند که 
الوحده از جدول گروه اول حذف و نتايج اين تيم هم پاک شده است. با اين 
حال ديروز در اقدامي بي سابقه نشست خبري کادر فني دو تيم برگزار شد. 
نشستي که مجيد نامجومطلق سرمربي و وريا غفوري کاپيتان استقالل با 
ناباوري در خصوص عدم مشخص بودن وضعيت بازي در آن صحبت کردند. 
در ديگر بازي اين گروه نيز االهلي عربستان به مصاف الشرطه عراق مي رود. 
االهلي چهار امتيازي است و الشرطه يک امتيازي که نتيجه اين بازي براي 
استقالل بسيار حائز اهميت است، چراکه در صورت قطعي شدن کناره گيري 
الوحده، استقالل از شانس بااليي براي صعود برخوردار خواهد بود. اما به جز 
استقالل، شهرخودرو ديگر نماينده کشورمان هم امشب در ديداري حساس 
مقابل شباب امارات قرار مي گيرد. هر دو تيم با دو باخت مقابل پاختاکور و 

الهالل عربستان هيچ امتيازي از دو بازي گذشته کسب نکرده اند.

گزارش»جوان« از مراسم کمک هاي مؤمنانه جامعه وزنه برداري
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