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   بازتاب
وزنه برداری از اوایل 
آبان ماه آغاز خواهد 
شد. وزنه برداری از جمله رشته هایی است كه به خاطر 
كرونا، ملی پوشان تمرینات خود را هنوز آغاز نکرده اند. 
با این حال هماهنگی های الزم از سوی فدراسیون برای 
بازگش��ت پوالدمردان به اردو انجام ش��ده اس��ت. 
محمدحسین برخواه، سرمربی تیم ملی در گفت وگو 
ب��ا ایس��نا از دع��وت 12 نف��ر ب��ه اردو خب��ر داد: 
»هماهنگی های الزم را با فدراسیون انجام داده ایم و 
اوایل آب��ان اردوی ما آغاز می ش��ود. برنامه ای كه به 
فدراسیون ارائه كرده ایم، این است كه اردو را با 12 نفر 
ش��روع كنیم.«  ب��ه گفته برخ��واه مس��ابقات لیگ 
وزنه برداری نیز اواخر آبان ش��روع خواهد شد: »فکر 
می كنم اواخر آبان هم هفته اول لیگ برگزار شود كه 
البته هنوز نهایی نشده است. پس از برگزاری اولین 

مرحله لی��گ نفرات��ی كه آماده باش��ند و ش��رایط 
مناسبی داشته باش��ند به اردو اضافه خواهند شد.«  
البته بالتکلیفی وزنه برداری تنه��ا مختص به ایران 
نیست، در حقیقت فدراسیون جهانی این رشته هنوز 

برنامه های جدید خود را اعالم نکرده، به همین خاطر 
برنامه ریزی برای آینده س��خت شده است. برخواه با 
اشاره به این موضوع گفت: »زمان برگزاری مسابقات 
انتخابی المپیک اكثر قاره ها به جز آس��یا  در س��ال 

2۰21 مشخص ش��ده و اس��فند و فروردین برگزار 
می ش��ود. از طرفی 1۰ اردیبهش��ت 1۴۰۰ مهلت 
برگزاری مسابقات كسب س��همیه المپیک به پایان 
می رسد. بنابراین مسابقات آسیایی هم قطعاً در اسفند 
یا فروردین برگزار خواهد شد. ما خودمان را ابتدا برای 
جام فجر كه بهمن برگزار می ش��ود و س��پس برای 
قهرمانی آس��یا آماده می كنیم. البته غیر از المپیک 
مسابقات دیگری نیز  در سال 2۰21 داریم كه باید 
آنها را هم مدنظر قرار دهیم، مانند بازی های همبستگی 
كشورهای اسالمی و قهرمانی جهان كه هنوز در تقویم 
فدراسیون جهانی وجود دارد.«  با این حال در زمان 
تعطیلی اردوها ب��ه خاطر كرونا س��رمربی وضعیت 
شاگردانش را زیر نظر داشته است: »با وزنه برداران در 
ارتباط هستم و همه تمرینات خود را دارند، اما توقع 
نداریم در باالترین سطح ركوردی باشند و با آغاز اردو  

كم كم به شرایط ركوردی خوب خود می رسند.«

 ب�ا ورود ديوان 
سعيد احمديان

   گزارش
ت  س���با محا
س���ي  ر به بر
قراردادهاي نجومي باشگاه هاي دولتي در فصل 
نق�ل و انتق�االت، ش�مارش معک�وس ب�راي 
بازخواست مديران متخلف و حيف و ميل کننده 
اس�ت. ش�ده  آغ�از  بيت الم�ال 

آش آنقدر شور شده كه صداي خیلي ها درآمده است، 
از مردم كوچه و بازار گرفته تا نهادها و دستگاه هاي 
نظارتي، ط��وري كه قرارداد ویلموتس و خس��ارت 
17۰ میلیاردي اش به حاش��یه رفت��ه و جاي آن را 
قرارداده��اي فرانجومي فوتبالیس��ت هاي داخلي 
گرفته است. قراردادهایي كه در نهایت از بیت المال 
و جیب مردم پرداخت مي شود و دستپخت مدیران 
دولتي است كه دغدغه اي به نام بیت المال براي شان 
تعریف نشده است. گراني ارز و كرونا هم بهانه اي شده 
تا فوتبالیست چند میلیوني، پیشنهاد چند میلیاردي 
روي میز مدیر باشگاه بگذارد تا مدیران باشگاه هاي 
دولتي هم با نیشي كه به تمام پهناي صورت شان باز 
است، امضاي شان را زیر قرارداد بیندازند و از دیدن 
عکس هاي یادگاري شان روي جلد روزنامه ها كیف 
كنند! هرچه باشد قرار است خرج تراشي این مدیران 
از بیت المال بیرون كشیده شود و آنها كوچک ترین 
دغدغه اي ه��م ندارند كه چرا با ی��ک بازیکن چند 

میلیوني، قرارداد چند میلیاردي امضا كرده اند.   
   روز حساب پس دادن فرارسيد

در ش��رایطي در هفته هاي اخیر رقم  هاي نجومي 
قراردادها خیلي ها را شوكه كرده كه تا چند سال 
پیش صحبت از گردش هزار میلیاردي لیگ برتر 
فوتبال بود، رقمي كه در این س��ال ها بیشتر هم 
ش��ده و با توجه به دولتي بودن اكثر باشگاه ها از 
بیت المال پرداخت مي شود. چنین گردش مالي 
وقتي با عدم نظارت، بازرس��ي و حساب كشي از 
مدیران همراه شود، فس��اد شکل مي گیرد تا پاي 
سوءاستفاده كنندگان به فوتبال باز شود، از مدیر 
و مربي دالل نما تا دالالني كه هر سال وقتي فصل 
نقل و انتقاالت مي شود، كمین مي كنند تا حساب 
بانکي شان پر و پیمان شود. البته چنین معضلي 
براي فصل جدید نیست و در دو دهه گذشته كمتر 
كشوري مانند ایران بوده كه بهشت دالالن باشد، 
دالل هایي كه مدیر و مربي هم در بین  ش��ان كم 

دیده نمي شود.
فصل جدید نقل و انتقاالت كه تازه هم شروع شده، 
حکایتش با سال هاي گذشته فرق مي كند، اگر در 
س��ال هاي قبل قرارداد فوتبالیست هاي دولتي تا 
5۰ درصد افزایش پیدا مي كرد، براي فصل جدید 
این افزایش پنج برابر شده، طوري كه بازیکني كه 
تا سال گذش��ته قرارداد 2 تا 3 میلیاردي داشت 
براي فصل جدید به كمت��ر از 1۰ میلیارد تومان 
راضي نیست. چنین افزایش بدون ضابطه اي سبب 

شده دستگاه هاي نظارتي هرچند دیر اما سرانجام 
حساس شوند و به این قراردادها ورود پیدا كنند. 
عالوه بر این افزایش ش��کایت بازیکنان و مربیان 
خارجي از باشگاه هاي ایراني در فیفا هم مزید بر 
علت شده تا مطالبه براي ورود نهادهاي نظارتي 

براي بررسي قراردادها باال بگیرد. 
در حالي خبري از ورود سازمان بازرسي و قوه قضائیه 
به قراردادهاي نجومي فوتبالیست هاي دولتي نیست 
كه دیوان محاس��بات به عنوان اولین سازمان گویا 
مي خواهد به این قراردادها ورود كند. عصر یک شنبه 
بود كه نامه دیوان محاسبات در این رابطه به وزارت 
ورزش منتش��ر ش��د. در این نامه خطاب به وزارت 
ورزش آمده است: »پیرو اشکاالت به وجود آمده در 
اجرای قراردادهای مربیان و بازیکنان ورزشی توسط 

باشگاه ها و فدراسیون فوتبال كه این روزها گریبان 
باشگاه های مختلف، به ویژه پرسپولیس، استقالل و 
تیم ملی را گرفته و آنها را درگیر چالش های حقوقی 
كرده است و همچنین خسارت وارده به بیت المال 
ناشی از ساختار ضعیف قراردادها و ضعف كنترل های 
داخل��ی وزارت ورزش و جوانان، الزم اس��ت وزارت 
مذكور در انعقاد و اجرای قراردادهای جدید مربیان 
و بازیکنان با فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی، به 
جهت صرفه و صالح بیت المال حداكثر كنترل، دقت 
و انتظام بخشی را به عمل آورد. بدیهی است دیوان 
محاسبات كشور بر اساس تکلیف قانونی، عالوه بر 
قراردادهای پرحاش��یه قبلی، به قراردادهای سال 
آتی فوتبال ورود و از ابزار نظارتی خود جهت حفظ 

بیت المال استفاده خواهد كرد.«

مهرداد بذرپاش، رئیس تازه وارد دیوان محاس��بات 
هم  با اشاره به ورود دیوان به قراردادهاي پرحاشیه 
فوتبال از كوتاهي وزارت ورزش در این باره انتقاد كرد: 
»از بودجه كشور خرج قراردادهای بعضاً نجومی تیم 
ملی و باشگاه های پرسپولیس و استقالل می شود. 
هواداران هم ناراضی هس��تند. مردم می گویند چه 
خبر است كه با این تنگناهای ارزی و اقتصادی چنین 
قراردادهایي بسته می شود. متأسفانه كسی هم در 
خصوص این قراردادها پاسخگو نیست. غیر از ضرر و 
زیان مالی، ضرر و زیان روحی است كه به مردم وارد 
می شود، آن هم با این رقم های كالن. وزارت ورزش 
باید جدی تر ورود كند؛ اتفاق��ات اخیر به خصوص 
درباره دو باشگاه استقالل و پرسپولیس نشان داد كه 

این ورود جدی نیست.«
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فريدون حسن

بازگشت بنا با تجليل از شهداي مدافع حرم
دیروز فدراسیون كشتي میزبان خانواده  شهداي مدافع حرم بود. مراسمي 
براي تجلیل از مقام شامخ ش��هیدان مدافع حرم اصغر پاشاپور و محمد 
پورهنگ. با این حال این مراسم یک چهره ویژه داشت؛ محمد بنا، سرمربي 
تیم ملي كش��تي فرنگي كش��ورمان كه هفته پیش در فضاي مجازي از 
سرمربیگري تیم ملي استعفا كرد. خبري كه علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون 
كشتي آن را جدي نگرفت و اعالم كرد كه او بازمي گردد. دیروز در فضاي 
صمیمي و عرفاني تجلیل از خانواده ش��هدا، محمد بنا هم در فدراسیون 
حاضر شد تا نقطه پایاني شود بر تمام حواشي چند روز گذشته و به نظر 
می رسد علیرضا دبیر از بنا برای حضور در این برنامه معنوی دعوت كرده و او 
هم كه پیش از این ثابت كرده بود پاي ثابت چنین برنامه ها و مراسمي است 
با استقبال از این دعوت در فدراسیون حاضر شد تا این بار یا د و خاطره شهدا 

و تقدیر و تجلیل از خانواده آنها آرامش را به كشتي بازگرداند.

دنيا حيدري

شميم رضوان

سياسي کاري فيفا و اي اف سي عليه ايران
چندي پیش وقتي كنفدراسیون فوتبال آس��یا جلوتر از فیفا در اقدامي 
شک برانگیز به اساسنامه فدراسیون فوتبال كشورمان در حالي كه مورد 
تأیید فیفا بود ایراد وارد كرد، مي شد تصور كرد كه زیاده خواهي ها و اهداف 
سیاسي پشت پرده كنفدراسیوني كه زیر نفوذ سنگین عربستان سعودي 

قرار دارد به ایراد وارد كردن به اساسنامه خالصه نمي شود.
اظهارات اخیر و مداخله جویانه علي بن حسین، رئیس اردني فدراسیون 
فوتبال غرب آسیا در خصوص مسئله »نوید افکاري«، كشتي گیر مجرمي 
كه اعدام شد و تالش او براي مجاب كردن فیفا و كمیته بین المللي المپیک 
براي محروم كردن ایران از شركت در مسابقات بین المللي مؤید این است 
كه كنفدراسیون فوتبال آس��یا با دخالت در مسائل داخلي كشورمان و 
سیاسي كاري درصدد ضربه زدن به ورزش ایران است. جالب اینکه این 
دخالت ها و ش��یطنت ها در حالي روي مي دهد كه همین چند روز قبل 
توماس باخ، رئیس كمیته بین المللي المپیک به صورت شفاف و صریح در 
خصوص اقدام ایران در پرونده نوید افکاري اعالم كرد كه این موضوع یک 

مسئله داخلي است و هیچ ارتباطي به ورزش و المپیک ندارد.
به اظهارنظر باخ باید نظرات فیفا در خصوص اساسنامه فدراسیون فوتبال 
ایران و تأیید آن را هم اضافه كرد تا مشخص شود كه كنفدراسیون فوتبال 
آسیا به رهبري و هدایت عربستان و بازي كساني چون رئیس فدراسیون 
فوتبال اردن چگونه درصدد ضربه زدن به فوتبال و باالتر از آن ورزش ایران 
است. جاي سؤال دارد كه چگونه داستان قصاص یک كشتي گیر اینگونه از 
سوي مجامع فوتبالي پیگیري مي شود. كنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا 
در حالي روي این مسئله حساس شده اند كه طي سال هاي گذشته به رغم 
اینکه مي توانستند كمک حال فوتبال كشورمان در دوران تحریم باشند، 
هیچ كمکي نکردند و فقط چوب الي چرخ فوتبال ایران گذاشتند و حاال 
هم با یک نگاه كاماًل سیاسي و دخالت آشکار در امور داخلي كشورمان 

سعي دارند هر طور شده ورزش ایران را به انزوا بکشند.
كنفدراسیون فوتبال آسیا امروز جلوتر از فیفا حركت مي كند و به دنبال این 
است كه هر طور شده تحریم ایران را كلید بزند و سعی دارد با نفوذي كه امثال 
علي بن حسین در فیفا دارند سران فدراسیون جهاني فوتبال را هم با خود 
همراه كنند. موضع گیري فیفا در این خصوص پیش از اجراي حکم افکاري و 
تالش براي حساس كردن كمیته بین المللي المپیک براي نشان دادن واكنش 
در این زمینه نمونه سیاسي كاري هاي كنفدراسیون فوتبال آسیاست. در این 
خصوص آنچه حائز اهمیت است روشنگري در داخل و خارج  از كشور در مورد 

این پرونده براي جلوگیري از موج سواري دشمنان قسم خورده ایران است.
آنچه مسلم است شفاف سازي از سوي مسئوالن دستگاه قضا براي تنویر 
افکار عمومي در داخ��ل و تالش براي روش��نگري در مجامع بین المللي 
ورزش، به خصوص فیفا و كمیته بین المللي المپیک از سوي وزارت ورزش و 
فدراسیون فوتبال مي تواند باعث شکست تالش هاي تیم وابسته به سعودي 
در كنفدراسیون فوتبال آسیا شود. باید به فیفا و كمیته بین المللي المپیک 
اعالم كنیم كه این یک پرونده داخلي و مربوط به دستگاه قضایي كشور و 
كامالً بي ارتباط با ورزش است و طبیعي است كه ورود نهادهاي بین المللي 
ورزشي به این موضوع یک اقدام غیرقانوني باشد. پس این نهاد ها بهتر است 
به جاي دخالت در امور داخلي كش��ورمان اندكي ب��ه فکر برطرف كردن 
مشکالت ریز و درشت ورزش ایران به سبب تحریم ها باشند، اما آنها این كار 
را كه وظیفه اصلي شان است انجام نمي دهند و در عوض با مستمسک قرار 
دادن یک موضوع داخلي سعي در افزایش فشار بر ایران از طریق تحریم هاي 

ورزش و برهم زدن جو عمومي داخلي كشور و امنیت ملي ایران را دارند.

خط و نشان سپاهان برای النصر
 فرصت طاليی پرسپوليس 

مقابل صدرنشين بحران زده
در ادامه رقابت های لیگ قهرمان آسیا امشب پرسپولیس و سپاهان،  دو نماینده 
دیگر ایران به مصاف حریفان خود می روند. دیدارهایی سخت كه البته می تواند 

برای نماینده های ایران سرنوشت ساز و تعیین كننده باشد.
   فرصت طاليی برای جبران مافات

پرسپولیس، نایب قهرمان سال 2۰18 لیگ قهرمانان آسیا كه سال گذشته 
موفق به صعود از مرحله گروهی نشد، در فصل جاری هم شروع خوبی نداشت 
و كارش را با شکس��ت 2 بر صفر مقابل الدحیل آغاز ك��رد. اگرچه در ادامه با 
تساوی مقابل الشارجه توانست یک امتیاز به دست آورد، اما كارش برای صعود 
از گروه C با كسب تنها یک امتیاز بسیار دشوار است، خصوصاً كه امشب در 
سومین مصاف خود در رقابت های این فصل لیگ قهرمانان باید با صدرنشین 
شش امتیازی گروه دیدار كند كه هر دو بازی قبلی خود برابر الدحیل و الشارجه 
را با پیروزی پشت سر گذاشته است. با وجود این یحیی و شاگردانش بر این 
باورند كه با كسب پیروزی در دو بازی متوالی مقابل التعاون نه فقط می توانند راه 
صعود را برای خود هموار كرده كه می توانند جای صدر و قعر را نیز تغییر دهند 
و نماینده عربستان را از صدر گروه به زیر بکشند و خود بر جای آن تکیه زنند. 

اتفاقی كه با توجه به شرایط فعلی التعاون خیلی هم دور از دسترس نیست.
التعاون، تیمی كه پرسپولیس هرگز برابر آن به میدان نرفته، اگرچه قبل از 
شروع كرونا شرایط ایده آلی در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا داشت، اما بعد 
از شروع دوباره رقابت های لیگ عربستان با هفت باخت متوالی در آستانه 
سقوط به دسته پایین تر قرار گرفت كه بركناری ویتور كامپلیوس، سرمربی 
پرتغالی این تیم را به دنبال داش��ت. ش��وكی كه البته جواب داد و التعاون 
موفق شد با عبداهلل االثیری، سرمربی موقت االهلی با پیروزی دقیقه نودی 
مقابل الفیحا ادامه حضورش در لیگ حرفه ای عربستان را تضمین كند. در 
واقع التعاون طی ماه های اخیر هیچ شباهتی به تیم شش امتیازی و مقتدر 
گروه C كه صدر جدول را از آن خود كرده بود، ندارد. با وجود این قعرنشین 
لیگ عربستان كه به تازگی ادامه حضورش در لیگ این كشور را قطعی كرده 
در طول هفته های اخیر خریدهای چشمگیری داشته است. این تیم عالوه 
بر پنج بازیکن خارجی قبلی، چهار بازیکن خارجی دیگر را نیز جذب كرده 
و قرار است در لیگ قهرمانان از آنها رونمایی كند، آن هم در شرایطی كه در 
این سوی میدان پرسپولیس در فصل نقل و انتقاالت مهره های كلیدی چون 
علیپور و ترابی را از دست داده و حاال باید با مهره های جدیدی چون عیسی 
آل كثیر و آرمان رمضانی خط حمله خود را برای مصاف با التعاون تجهیز كند. 
هرچند كه شنیده می ش��ود یحیی در نظر دارد از امیری در كنال آل كثیر 
استفاده كند تا با یک مهاجم كاذب و یک مهاجم هدف مقابل تیم عربستانی 
قرار گیرد، اما باید دید یحیی همانطور كه می گوید می تواند با توجه به انگیزه 
و تالش شاگردانش كه جز برد هدفی ندارند از عهده صدرنشین گروه برآید 
و تغییری در شرایط خود در جدول ایجاد كند، خصوصاً كه سرمربی التعاون 

تأكید دارد كه شاگردانش كار سختی برابر پرسپولیس دارند.
   سپاهان راه بردن عربستانی ها را می داند

سپاهان دیگر نماینده ایران در رقابت های این فصل است كه امشب با النصر 
دیدار می كند. سپاهان شرایط بهتری نسبت به دیگر نماینده های ایران دارد. 
زردپوش��ان اصفهانی كار خود را با برد پرگل)۴ بر صف��ر( مقابل العین آغاز 
كردند، اما در ادامه شکست سنگینی)3بر صفر( را مقابل السد متحمل شدند. 
با وجود این تنها یک امتیاز با تیم اول و دوم گروه )السد و النصر ( فاصله دارند، 
اما سپاهان در سومین دیدار خود در رقابت های این فصل كار ساده ای برابر 
النصر ندارد. تیمی كه اگرچه كار خود را با تساوی مقابل السد آغاز كرده بود، 
اما در بازی با العین توانست جبران مافات كند و با چهار امتیاز خانه دوم جدول 
گروه D را از آن خود كرد. حریف سپاهان حمداهلل مهاجم، آقای گل لیگ 
عربستان را با 28 گل در تركیب خود دارد و مانند دیگر تیم های عربستانی 
هزینه های هنگفتی در جذب بازیکنان خارجی كرده و برای این فصل نیز عالوه 
بر كاپیتان آتاالنتا در پی جذب مارتینز اسپانیایي، ستاره بایرن مونیخ است، 
آن هم در شرایطی كه به تازگی با گوانزالو مارتینز آرژانتینی، كیم جین سو 
ملی پوش تیم ملی كره جنوبی و عبدالعزیز العلوی، عبدالفتاح اسیری و سلطان 
العنزی قرارداد بسته است. حال آنکه سپاهان بعد از استعفای قلعه نویی در اواخر 
لیگ با محرم نویدكیا به كارش ادامه داده است. سرمربی جدید زردپوشان البته 
توانسته آرامش خوبی را بر این تیم حاكم و روحیه جنگندگی را در تیمش 
تقویت كند، به طوری كه سرمربی النصر می گوید برای برتری مقابل سپاهان 
شاگردانش باید جنگنده ظاهر شوند. سپاهان همواره برابر عربستانی ها خوب 
نتیجه گرفته، به طوری كه از 2۴ مصاف مقابل سعودی ها 11 برد، پنج مساوی 
و هشت باخت كسب كرده و دور از انتظار نیست كه در بازی امشب برابر النصر 

به دوازدهمین برد خود مقابل نماینده های عربستان دست یابد.

سند بي کفايتي مديران بدتر از دالل ها 
بزرگ ترین معضل فوتبال ایران انتصاب مدیران ناكارآمد و ناالیق اس��ت. 
مدیرانی كه نه به فوتبال كه به منافع خود می اندیشند و همین تفکر اشتباه 
سال هاس��ت كه باعث پرورش داللی و حیف و میل بیت المال شده است. 
روندی كه بنا بر اعتقاد بسیاری از كارشناسان نه فقط ریشه استعدادیابی در 
فوتبال ایران را خشکانده، بلکه حیف و میل بیت المال را هم از حد گذرانده، به 
طوری كه بعد از سال ها تازه امروز در برخی موارد شاهد حساسیت نهادهای 
نظارتی و پا پیش گذاشتن قوه قضائیه برای پایان دادن به این بلبشو هستیم. 
البته اگر این داستان به سرانجام مطلوبی برس��د و كمافی السابق قدرت 
مدیران داللی كه سال هاست فوتبال و جیب مردم را به تاراج بردند به حضور 
نهادهای نظارتی نچربد و آنها را با بهانه های واهی از میدان به در نکند، برای 

ادامه تاخت و تازی كه دیگر حتی در خفا هم نیست!
 باید هم به جای خش��ک ش��دن ریش��ه داللی ها در فوتبال ایران ریشه 
استعدادیابی در این ورزش خشک شود، وقتی مدیری ناكارآمد و ناالیق كه 
یکی از فاجعه بارترین پرونده های فوتبالی ایران را در كارنامه دارد )رافائل كه 
كارگری بیش نبود و با وجود داشتن هپاتیت عالوه بر به جیب زدن رقمی 
هنگفت، پرسپولیس را با محرومیت كسر امتیاز مواجه كرد( برای چندمین 
بار بر مسند ریاست یکی از بزرگ ترین و پرطرفدارترین باشگاه های ایران 
بنشیند. باید هم ش��اهد این میزان ناهنجاری باش��یم، وقتی آقای مدیر 
دغدغه اش پوشیدن كت و شلوار 17 میلیون تومانی برای شیک بودن در 
جلسات است، چطور می توان توقع داشت ذهنش درگیر استعدادیابی باشد 

و خشکاندن ریشه داللی یا كوتاه كردن دست آنها! 
سند كت و شلواری 17 میلیونی قطره ای از دریای بی كفایتی مدیران ناالیقی 
است كه سال هاست چون بختک بر جان فوتبال افتاده اند و از مکیدن خون 
آن سیر نمي شوند. مدیرانی كه یکی از پرطرفدارترین رشته های ورزشی را 
به واسطه داللی ها و  بی كفایتی های خود به زانو در آورده انده، اما همچنان به 
واسطه رفاقت ها و البی های شان هرازچندگاهی بر مسند قدرت می نشینند 
تا گند تاریخی دیگری را رقم بزنند و عرصه را برای فوتبال و دوستدارانش 

تنگ تر و تنگ تر كنند تا خود سودی بیشتر و بیشتر به جیب بزنند.

نمي خواهيم کسي کم کاري کند 
سیدمحمد پوالدگر، رئیس فدراسیون تکواندو با اشاره به آغاز اردو ی 
تیم ملی تکواندو بانوان كش��ورمان از 2۰مهرماه اظهار داشت: »در 
حال حاضر تاریخی به منظور برگزاری رقابت های گزینشی المپیک 
توكیو در بخش بانوان به ما داده نشده است. با وجود دستورالعمل هاي 
بهداشتی، زمان این اردو 21 روزه خواهد بود. اگر تاریخ مسابقات مشخص 
شد با تدابیر بهتری اردوها را ادامه می دهیم. پیش بینی مان این است كه 
حداكثر شش، هفت ماه دیگر و حداقل در شرایط عادی سه،  چهارماه دیگر 
مسابقات انتخابی المپیک برگزار شود و هنوز زمان داریم كه ملی پوشان را 
آماده كنیم. برای كسب سهمیه هیچگاه به كادر فنی و بانوان تکواندوكار 
فشار نیاورده ایم. تنها چیزی كه از نظر ما باید رعایت شود، این است كه 
كس��ی كم كاری نکند. هر تکواندوكاری مي تواند با مهارت و توان باالی 
خود به تركیب تیم ملی اضافه شود، پس با تمام وجود، توان و مهارتش در 
رویدادهای بین المللی شركت  می كند. اگر نتیجه یا سهمیه هم نگیرد، مهم 

این است كه پر توان در مسابقه حاضر شده و كم كاری نکرده است.«

رقابت هاي ووشوي مجازي برگزار مي شود
مسابقات مجازی ووشو با هدف توس��عه ورزش همگانی در سه بخش تالو، 
ساندا و آمادگی جسمانی برگزار مي شود. به نقل از روابط عمومی فدراسیون 
ووشو، با توجه به شیوع كووید 1۹ و تعطیلی باشگاه های ورزشی و مسابقات 
و مطابق با سیاست های فدراسیون ووشوی جمهوری اسالمی ایران مبنی بر 
توسعه همگانی و فراگیری این رشته ورزشی در بین اقشار مختلف جامعه 
و همچنین پویایی و فعالیت ورزشکاران در دوران شیوع بیماری كرونا، این 
فدراسیون در نظر دارد مسابقات تالو، ساندا و آمادگی جسمانی را به صورت 
مجازی و آنالین برگزار كند. مسابقات مجازی فدراسیون ووشو در رده های 
سنی نونهاالن، نوجوانان، جوانان و بزرگساالن برگزار خواهد شد. زمان ثبت نام 
شركت كنندگان مسابقات مجازی ووشو از تاریخ 25 شهریورماه لغایت یکم 
مهرماه است. شرایط مسابقات و نحوه برگزاری آن، مطابق با بخشنامه اعالم 

شده از طریق وب سایت رسمی فدراسیون ووشو انجام خواهد شد.

حاشيه اي بر ورود ديوان محاسبات به بررسي قراردادهاي پرحاشيه و نجومي در باشگاه هاي دولتي

روز محاسبات فوتبالي ها !

آغاز اردوی پوالدمردان از آبان ماه| استارت وزنه برداری برای المپيک

مديران مقصر تبعيض بين ورزشکاران هستند

نامگذاری کمپ تيم های ملی به نام پهلوان رحمان
همزمان با س��الروز ثبت بهترین ركورد وزنه برداری معلوالن جهان      خبر
توسط مرحوم سیامند رحمان، سالن وزنه برداری كمپ تیم های ملی 
جانبازان به نام او نامگذاری می شود. 2۴ شهریور سال ۹5 بود كه وزنه بردار فقید ایرانی به وعده اش 
عمل كرد و وزنه 3۰۰كیلویی را باالی س��ر برد. در جریان بازی های پارالمپیک ریو 2۰16، مرحوم 
رحمان در اولین حركت وزنه 27۰كیلویی را مهار كرد و در حرك��ت دوم موفق به مهار وزنه 3۰۰ 
كیلویی شد تا مدال طالی پارالمپیکش قطعی شود.  در حركت سوم به وزنه 3۰5 كیلویی حمله كرد 
و آن را باالی س��ر برد و در حركت آخر نیز ركورد 31۰كیلوگرم را در تاریخ پارالمپیک و گینس به 
ثبت رساند. قوی ترین معلول جهان اسفندماه سال گذشته به ش��کل ناگهانی درگذشت تا جامعه 
ورزش ایران و به ویژه ورزش جانبازان و معلولین یک قهرمان بااخالق را از دس��ت بدهد.  مراس��م 

نامگذاری كمپ تیم های ملی امروز انجام می شود.

تبعیض های آش��کار همان موضوع آزار دهنده ای 
است كه مدال آوران رش��ته های مختلف بارها 

به آن اشاره كرده اند و نسبت به این مسئله 
گالیه داشته اند. دستمزدهای میلیاردی و توجهات بیش از حد به فوتبال باعث 
شده شکاف طبقاتی بین درآمد فوتبالیست ها و ورزشکاران سایر رشته ها هر 
روز بیشتر ش��ود. تحمل این تبعیض ها بیش از همه برای المپیکی ها دشوار 
است. حمیده عباسعلی، بانوی المپیکی كاراته در گفت وگو با تسنیم یک بار 

دیگر انتقاد همیشگی قهرمانان در این خصوص را بیان كرد: »توجهی كه 
به فوتبال می شود به رشته های دیگر نمی شود. خیلی وقت است كه 

ورزشکاران سایر رشته ها نسبت به این تبعیض ها ناراحت هستند 
و بارها نیز در این خصوص صحبت كرده اند، با وجود این هیچ 
اتفاقی نیفتاده است. سقف قرارداد كاراته كاهای ملی پوش مرد 
در لیگ ۴۰میلیون اس��ت و این در حالی است كه كمترین 
قرارداد فوتبالیست ها در سال گذشته یک تا 2 میلیارد بوده 
و شنیده می شود كه در حال حاضر نیز قراردادها افزایش 
بسیار زیادی داشته است. اصالً منظور من  به فوتبالیست ها  
نیست و اعتقاد دارم در این وضعیت مدیرانی كه در رأس 
قرار دارند مقصرند. متأسفانه در ایران با وجود انتظارات 
زیاد به ورزشکاران سایر رشته ها توجه نمی شود و این 
توقع وجود دارد كه صدای ما نیز درنیاید. این در حالی 
است كه همیشه بار افتخارآفرینی برای ورزش ایران 

روی دوش ورزشکاران سایر رشته ها بوده است.«

شيوا نوروزي
   چهره

قراردادهاي نجومي جديد هم بررسي شود

نمای نزدیک

ورود دیوان محاسبات به بررسي قراردادهاي پرحاشیه فوتبال را باید به 
فال نیک گرفت و به نظر مي رسد با توجه به اطالعیه و همچنین مصاحبه 
دیروز بذرپاش با شبکه خبر، دیوان روي قراردادهاي بازیکنان و مربیان 
خارجي كه منجر به شکایت به فیفا شده، زوم كرده است. هرچند با توجه به 
قراردادهاي خسارت آمیز با خارجي ها این مسئله ضروري است، اما به نظر 
مي رسد كه بذرپاش و همکارانش با توجه به دولتي بودن اكثر باشگاه ها و 
بودجه چندصد میلیاردي این باشگاه ها كه از بیت المال پرداخت مي شود، 

الزم اس��ت كه به ماجراي افزایش نجومي قراردادهاي فوتبالیست هاي 
دولتي نیز ورود جدي داشته باشند و در این زمینه اقدامات ضروري را انجام 
دهند. مردم عالوه بر نارضایتي از قراردادهاي خسارت بار باشگاه هاي دولتي 
و فدراسیون فوتبال با خارجي ها، نسبت به چند برابر شدن بدون ضابطه 
قرارداد فوتبالیست هاي دولتي نیز معترض هستند، قراردادهایي كه باید 
جلوي امضاي آن گرفته شود و با مدیران متخلف و دالل نما كه با بازیکنان 

چندده برابر قیمت واقعي شان قرارداد امضا مي كنند، برخورد شود.


