
ن  ا ر ورزش�کا
شيوا نوروزي 

   گزارش
کش�ورمان در 
روزه�ای اوج 
کرونا در معرض ابتال و انتقال آن به خانواده  و 
اطرافیان شان هستند. در شرایطی که ستاد 
ملی مقابله با کرونا از افزایش ش�دید میزان 
مبتالی�ان و فوت ش�دگان در پایتخ�ت ابراز 
نگرانی می کند، برخی فدراسیون ها همچنان 
بر برگزاری لیگ های ورزشی، آن هم به بهانه 
تأمین معیش�ت ورزش�کاران اص�رار دارند! 
بن��ا ب��ر اع��ام اس��تانداری ته��ران تمام��ی 
محدودیت های کرونایی این هفته نیز در پایتخت 
ادامه دارد. در اباغیه ستاد ملی مقابله با کرونا بر 
تداوم تعطیلی باشگاه های ورزشی، ورزش های 
پربرخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد 
مشابه تأکید شده اس��ت. این در حالی است که 
مسابقات لیگ هندبال مردان از دیروز در تهران 
آغاز شده و مسابقات لیگ کشتی فرنگی هم آخر 
هفته برگزار می ش��ود. تصمیمات نس��نجیده و 
احساسی در این زمینه قطعاً عواقب تلخی را برای 

ورزش ایران رقم خواهد زد. 
  پربرخورد مثل کشتی

کش��تی گیران از زمان ش��یوع کرونا و تعطیلی 
ورزش با مش��کات معیشتی ش��دیدی روبه رو 
ش��ده اند، تا جایی که بس��یاری از مدال آوران و 
ملی پوش��ان این رش��ته در مصاحبه های ش��ان 
بارها به این موضوع اش��اره داشتند. فدراسیون 
هم بعد از مدت ها تاش موفق ش��د مجوزهای 
الزم ب��رای برگزاری لی��گ را بگی��رد. دور رفت 
رقابت های کش��تی آزاد و فرنگی در شرایطی به 
صورت متمرکز و بدون حضور تماشاگر در سالن 
آزادی در حال برگزاری است که کرونا بار دیگر 
در کشورمان و به ویژه در تهران اوج گرفته است، 
به حدی که مس��ئوالن، پایتخت را منبع انتقال 
کرونا به س��ایر نقاط ایران مي دانند. با وجود این 
فدراسیون کشتی روز گذش��ته رسماً اعام کرد 
مس��ابقات دور رفت گ��روه »ب« لی��گ فرنگی 

چهارشنبه و پنج شنبه برگزار می شود! 
خوشبختانه هنوز تست هیچ کدام از کشتی گیران، 
مربی��ان و داوران حاضر در لیگ مثبت نش��ده، 
اما پرواضح است که کش��تی به عنوان رشته ای 
پربرخورد از کرونا در امان نیست و احتمال شیوع 

ویروس بین اهالی کشتی بسیار زیاد است. 
  والیبال باالخره تعطیل شد

باال رفتن تعداد کرونایی ها س��رانجام باعث شد 
فدراس��یون والیبال، رقابت های لیگ برتر را دو 
هفته ب��ه تعویق بیندازد. از هم��ان ابتدا که این 
فدراس��یون تصمیم گرفت لیگ م��ردان را در 
این اوضاع کرونایی به ص��ورت غیرمتمرکز و به 
میزبانی تیم های ش��رکت کننده برگ��زار کند، 
ابتای گروهی بازیکن��ان، مربیان و کادر تیم ها 
به کووید 19 قاب��ل پیش بینی بود. نکته عجیب 
اما این است که برخی از تیم های شرکت کننده 

در این دوره در هفته های اخیر بارها نس��بت به 
شیوع کرونا بین بازیکنان و انتقال آن از تیمی به 
تیم دیگر هش��دار دادند، اما گویا گوش شنوایی 
نبود تا جلوی چرخه انتق��ال کرونا را حداقل در 
والیبال بگیرد. شهرام عظیمی، سرپرست کمیته 
مس��ابقات والیبال آرامش تیم ه��ا را دلیل لغو 
دو هفته ای لیگ عنوان کرد: »ب��ه خاطر اینکه 
تیم ها بتوانند با آرامش بیش��تر و رعایت کامل 
پروتکل های بهداشتی به تمرینات و رقابت های 
خود ادامه دهند، کمیته برگ��زاری رویدادها و 
مسابقات فدراس��یون تصمیم گرفت لیگ برتر 
مردان را به مدت دو هفته به تعویق بیندازد. در 
همین راس��تا، تیم ها مجازند در صورت تمایل، 
تمرینات خود را با رعایت کامل ش��یوه نامه های 

بهداشتی ادامه دهند.« 
اگرچه والیبالیس��ت ها و مربیان زیادی به خاطر 
برگزاری لیگ به کرونا آلوده شده اند، ولی برخی ها 
در مصاحبه های شان از لغو مسابقات گله کرده اند 
و نسبت به در خطر بودن منافع باشگاه ها هشدار 

داده اند. 
مصطفی کارخانه، سرمربی سایپا در گفت وگو با 
ایسنا ضمن درست خواندن لغو بازی ها با اشاره 
به ضررهای مالی تیم ها گفت: »از این جهت که 
کرونا در جم��ع تیم ها خیلی فراگیر ش��ده بود، 
تصمیم درس��تی گرفته ش��د. با این شرایط اگر 
قرار باشد همه تیم ها هر هفته بگویند نمی شود 
بازی کنیم، این تصمی��م عاقانه بود. البته بهتر 
بود که از باش��گاه ها هم نظر خواهی می کردند. 
این باشگاه ها هستند که هزینه می کنند و لیگ 

متعلق به باشگاه هاست، پس در مقابل خدماتی 
که می دهن��د انتظارات��ي هم دارن��د. امیدوارم 
مناف��ع باش��گاه ها متض��رر نش��ود. بخش های 
خصوصی در این شرایط هزینه نمی کنند. بهتر 
 اس��ت هماهنگی وجود داشته باش��د تا والیبال 

ضرر نکند.«
تندروان، سرمربی تیم صدرنشین فوالد سیرجان 
هم در گفت وگو با مه��ر از اینکه فدراس��یون با 
مربیان مش��ورت نک��رده اس��ت، انتق��اد کرد: 
»دوستانی که تمایل به تعطیلی مسابقات داشتند 
باالخره کارشان را انجام دادند. اصًا مشورتی با 
ما انجام نشد. تیم هایی که با برنامه پیش رفتند 

بیشترین ضرر را دیدند.« 
C درمان با ویتامین  

رقابت ه��ای قهرمانی دوومیدانی کش��ور در دو 
بخش مردان و زنان هفته گذش��ته طی سه روز 
برگزار ش��د و به رغم خوش��حالی مسئوالن این 
رش��ته از ش��روع دوباره مس��ابقات بعد از ماه ها 
تعطیلی، اخبار ضدونقیض��ی از ابتای تعدادی 
از دوومیدانی کاران به کرونا در رس��انه ها منتشر 
شده است. علی سهرابی، عضو تیم سپاهان که در 
رشته پرش ارتفاع شرکت کرده بود در گفت وگو 
با ایس��نا مدعی شد برخی ش��رکت کنندگان با 
وجود ابتا به کرونا در مسابقات حضور داشتند: 
»چند نفر از ورزشکاران بین ما مریض بودند و ما 
آنها را می دیدیم، حتی خود سرپرست هم گفت 
یکی از ورزش��کاران مریض اس��ت، اما می گفت 
س��رماخوردگی دارد. ع��اوه بر ای��ن هم اتاقی 
من هم مریض بود. وقتی مس��ابقات تمام ش��د، 

گفتند خودت��ان را به ویتامی��ن C ببندید. من، 
اکب��ر بابایی)مربی س��پاهان(، رضا قاس��می و 
نوید س��لیمی پور همه مریض شده ایم. نوید روز 
مسابقه حالش خوب نبود، اما وقتی گرم می کرد 
سرپرست به او گفت برو با بقیه دست بده و عادی 

رفتار کن.« 
  هندبال هم آمد

مراس��م آغاز فصل جدید لیگ هندب��ال دیروز 
با حضور معاونان وزی��ر ورزش در تاالر هندبال 
تهران برگزار شد. در همین ابتدای کار بازی دو 
تیم ستارگان دشس��تان و نفت و گاز گچساران 
به علت مثبت شدن تس��ت کرونای چند نفر از 
دشستانی ها لغو شد. پاکدل، رئیس فدراسیون 
هندبال اما از اجرای پروتکل های بهداشتی سخن 
گفت: »زمانی که مجوز ما برای برگزاری اردوها و 
مسابقات صادر شد، پروتکل جامعی را تهیه و به 
مسئوالن ارائه کردیم که خوشبختانه به تصویب 
رسید. تمام تیم ها پیش از ش��روع مسابقات دو 
نوبت تس��ت کرونا دادند و نفراتی که مشکوک 

بودند تیم های خود را همراهی نکردند.«
  آینده نامعلوم

کسی نمی داند در صورت تداوم برگزاری لیگ های 
مختلف چه آینده ای در انتظار ورزشکاران خواهد 
بود. ضمن اینکه اس��تارت لیگ های بسکتبال و 
والیبال بانوان نیز از اول آبان زده خواهد شد. در 
روز های اوج گیری کرونا و بی توحهی مسئوالن به 
سامت ورزشکاران، متأسفانه افزایش روزافزون 
ورزش��کاران مبتایان ب��ه کرون��ا دور از انتظار 

نخواهد بود. 
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سعيد احمديان 

اما و اگرهای بازي ایران –  مالي 

حريف تيم ملي کرونايي شد!
گویا بازي دوستانه 

حامد قهرماني
      خبر

و تدارکاتي به تیم 
ملي فوتبال ایران 
نمي آید. انگار قرار نیست تیم ملي حتي یک بازي 
نصفه و نیمه با حریفي نه چندان مطرح را به راحتي 
برگزار کند. تا همین چند وقت پیش حریفي پیدا 
نمي شد، اما حاال که پیدا ش��ده کرونا مانع تراشي 
مي کند. کرونا به تیم ملي زد، البته نه به تیم ملي که 
به حریف تدارکاتي فوتب��ال ایران، یعني تیم ملي 
مالي، دیداري که قرار است روز سه شنبه در ترکیه 
برگزار شود، اما اخبار رس��یده از اردوي تیم مالي 
حاکي از آن است که چهار بازیکن این تیم به کرونا 
مبتا شده اند. فدراسیون فوتبال در اولین واکنش به 
این اخبار اعام کرد تیمي را جهت بررسي صحت و 
سقم این اخبار مأمور کرده است، با این حال احتمال 

دارد که دیدار دو تیم لغو شود.
فدراس��یون فوتبال در اطاعیه ای اعام کرد: »با 
توجه به انتشار خبر ابتاي چند بازیکن تیم ملی 
مالی به کرونا در رسانه ها و به جهت تأکید بر حفظ 
سامت کادر فنی و بازیکنان تیم ملی، پیگیری های 
دقیق فدراس��یون فوتبال جهت صحت س��نجی 
اخبار منتشره در این باره در رسانه های بین المللی 
توس��ط واحدهای مربوط و به دنبال آن بررس��ی 
کلیت موضوع توسط س��تاد کرونا در فوتبال آغاز 

شده است.«
فدراسیون فوتبال مالی نیز دیروز اعام کرد: »چهار 

بازیکن تیم ملی این کش��ور پس از انجام تس��ت 
کرونا در اردوی آماده سازی ترکیه به این ویروس 
مبتا ش��ده اند. موال واگوئه )آمیا فرانسه(، بوباکار 
کویاته )متس فرانس(، علی یرانگو )لویستانوس 
فرانسه( و حمیدو ترائوره )آدنا دمیراسپور ترکیه( 
بازیکنانی هستند که پس از ابتا به ویروس کرونا 

قرنطینه شده اند. 
البته به جز این بازیکن��ان بیش از 10 لژیونر تیم 
ملی فوتبال مالی از جمله موس��ی مارگا )پورتو 
پرتغال(، دیاده ساماس��کو )هوفنهای��م آلمان(، 
عبدوالی دیابه )ختافه اس��پانیا(، یووس بیتوما 
)برایتون انگلیس(، علی ماله )آس��کولی ایتالیا(، 
آدام ترائ��وره )وولورهمپتون انگلی��س( و چند 
بازیکن شاغل در تیم های س��وپرلیگ ترکیه بنا 
به دالی��ل مختلفی از حض��ور در اردوی ترکیه و 
برگزاری دو بازی دوستانه با غنا و ایران خودداری 
کردند. با این حال مالی با همین وضعیت توانسته 
غنا را با سه گل شکس��ت دهد، در حالی که فقط 
15 بازیکن در لیست خود داشت. حاال باید دید 
مالی برای دیدار روز سه ش��نبه با ایران بازیکنان 
جدیدی را جایگزین نفرات کرونایی خود خواهد 
کرد یا با همان 15 بازیکن به مصاف ش��اگردان 

اسکوچیچ مي رود.
با تمام این حرف ها دیروز در آخرین لحظات خبر 
رس��ید که بازی دو تیم انجام می شود و تیم ملی 

دیشب راهی ترکیه شد. 

دنيا حيدري 

 فوتباليست های دولتی 
درکی از شرايط سخت کشور دارند؟

فوتبال فارغ از تمام ضعف های مدیریتی که همه مشکات امروز را می توان 
به پای مدیران آن نوشت، امروز به همراهی با شرایط اقتصادی کشور بیشتر 
از گذشته احتیاج دارد. تحریم ها ظالمانه و همچنین شیوع بیماری کرونا 
وضعیت دشواری را در کشور به وجود آورده و وضعیت به صورتی شده است 
که در بس��یاري از بخش ها به حداقل ها از نظر منابع مالی و بودجه ای اکتفا 
می شود و البته چاره دیگری هم وجود ندارد. فوتبال هم با توجه به دولتی 
بودن و ارتزاق اکثر باش��گاه ها از بودجه دولتی، یکی از بخش هایی است که 
در دو دهه گذشته از نظر بودجه ای رش��دي خارج از تصور داشته و با توجه 
به افزایش بی ضابطه و خارج از چارچوب قراردادها که بیشترین هزینه یک 
باشگاه را در طول س��ال به خود اختصاص می دهد، هزینه های آن هر سال 
نسبت به سال گذشته رشد چند برابری را شاهد است، به طوری که امروز 
گفته می شود گردش مالی فوتبال باشگاهی ایران ساالنه بیش از هزار میلیارد 
است، بودجه ای که 99 درصد آن از منابع دولتی و بیت المال تأمین و به حساب 

باشگاه ها واریز می شود.
در شرایطی که درآمد دولت و منابع عمومی کشور با توجه به تحریم و کرونا 
به پایین ترین س��طح در یک دهه اخیر رسیده است، انتظار می رود فوتبال 
باشگاهی هم در این زمینه قدری در کاهش هزینه ها همراه شود و بار مالی 
بیشتری نسبت به قبل به دولت تحمیل نکند. با این حال با وجود کاهش 
منابع مالی در کشور، اما فوتبال گویا مسیر متفاوتی را در پیش گرفته است؛ 
نه تنها فوتبالی ها حاضر به کاهش هزینه های شان نشده اند، بلکه گرانی ها 
بهانه ای شده تا بازیکنان بدون توجه به شرایطی که در کشور حاکم است، 
پیشنهادهای چند برابری را روی میز مدیران باشگاه ها بگذارند و امروز یک 
بازیکن معمولی که تا سال گذشته 300 میلیون قرارداد داشته برای سال 

جدید قرارداد 3میلیاردی امضا کرده است.
هرچند به وجود آمدن چنین فضایی در فوتبال باش��گاهی ریشه در ضعف 
مدیرانی دارد که ب��ا توجه به رانت ها و روابط خ��ارج از ورزش و بدون اینکه 
شایستگی داشته باشند، به چنین مناصبی در فوتبال رسیده اند و زمینه ساز 
رشد سرسام آور هزینه ها شده اند. با این حال با وجود چنین ضعف ها و مدیرانی 
که اشتباهی به فوتبال آمده اند، جایی باید بازیکنان هم به مسئولیتی که در 
برابر کشور دارند، توجه داشته باش��ند. اگرچه انتقادهای فراوانی به مهدی 
رسول پناه، سرپرست باشگاه پرسپولیس وارد اس��ت و خیلی ها ورود او به 
فوتبال را به واسطه دوستی با وزیر ورزش می دانند، اما بخشی از صحبت های 
جمعه شب او در گفت وگویی که با رادیو داشت، قابل تأمل بود و باید مورد 

توجه قرار گیرد.
رسول پناه در این گفت وگو با توجه به وضعیت سخت مالی تیم از بازیکنان 
می خواهد که شرایط خاص باش��گاه را درک کنند. خواسته او جدا از تمام 
حرف و حدیث هایی که پشت س��ر مدیریت او وجود دارد، یک واقعیت در 
فوتبال باشگاهی ایران است که کمتر به آن توجه شده، به خصوص هر زماني 
که مشکل و بحرانی به وجود آمده است، همه نگاه ها به سمت مدیران باشگاه 

بوده و همه چیز از چشم مدیران دیده شده است.
این در شرایطی اس��ت که بازیکنان نیز در رسیدن به شرایط مالی سخت و 
بی پولی باشگاه ها کم سهم نداشته اند، به خصوص که خیلی از فوتبالیست های 
باشگاه های دولتی بدون توجه به اوضاعی که بر کشور به واسطه تحریم ها و 
کمبود منابع مالی حاکم است با چند برابر کردن قراردادهای شان، بار مالی 
بیشتری را به باشگاه هایی که مستقیم از بیت المال و دولت هزینه می کنند، 

تحمیل کرده اند.
حال در روزهایی که کشورمان با مش��کات سخت اقتصادی درگیر است، 
کمترین انتظاری که از فوتبالیست های دولتی می رود، درک کردن شرایطی 
اس��ت که نه تنها فوتبال، بلکه تمام بخش ها را با بحران بی پولی و کاهش 
درآمدها روبه رو کرده است. بازیکنانی که همواره در مصاحبه های شان دم از 
همراهی با مردم کوچه و بازار می زنند، حاال فرصتی پیش روی آنها قرار گرفته 
تا در عمل هم نشان دهند که صحبت های شان شعاری نبوده است. درک 
شرایط باشگاه تنها با کاهش زیاده خواهی و پایین آوردن انتظارات و حرکت 
نکردن برخاف مسیری که کشور حرکت می کند، عملی می شود. انتظاراتی 
که یک آزمون بزرگ پیش روی فوتبالیس��ت های باشگاه های دولتی که از 
جیب مردم ارتزاق می کنند، قرار داده است. اگرچه نیم نگاهي به چند سال 
اخیر نشان می دهد کمتر فوتبالیستی را می توان مثال زد که با درک شرایط 
خاص اقتصادی کشور با کاهش قرارداد و انتظاراتش در کنار مردم و هواداران 
قرار گرفته باشد و حاضر شده باشد که در سختی های کشور شریک شود و 

باری را به دوش بکشد.

مطالبه مجلس از ورزش 
شفاف سازی و مقابله با بی بند و باری 

بی بندوباری ه�ای مال�ی در ورزش ب�ار دیگ�ر مجل�س را ب�ر آن 
داش�ته تا گامی برای مقابله با برداشت های بی حس�اب و کتاب از 
جیب مردم بردارد. مجلس�ی که پیش�تر نیز در راس�تای مبارزه 
ب�ا فس�اد در فوتب�ال اقداماتی انج�ام داده ب�ود، حاال ب�ا نگاهی 
کلی تر بی عدالتی ه�ای مال�ی در ورزش را مورد توج�ه قرار داده 
و با ارائه پیش�نهاداتی خواس�تار اصالح امور ش�ده اس�ت. گامی 
که می تواند روزن�ه امیدی باش�د، البته در صورت عملی ش�دن.

حساب و کتاب ها با هم نمی خواند، ریخت و پاش های ناعادالنه در ورزش از 
یک سو و سیر صعودی رقم قرارداد فوتبالی ها )از مربی گرفته تا بازیکن( از 
سوی دیگر بی داد می کند، آن هم در شرایطی که اکثر ورزشکاران منهای 
فوتبالي بحق از عدم حمایت و بدقولی مسئوالن ناله می کنند و گاه برای امرار 
معاش ناچار به کنار گذاشتن ورزش قهرمانی می شوند. اما نه بی عدالتی ها 
حساسیت نهادهای نظارتی را به دنبال داشته و نه گله ها و اعتراض ورزشکاران 
راه به جایی برده است. با وجود این مجلسی که پیشتر در داستان فساد در 
فوتبال گامی قابل تحسین برداشت و پرونده ای قطور جمع آوری کرد)هرچند 
که این پرونده هیچ گاه توسط نهادهای ذی ربط به سرانجام نرسید(، این بار 
هم قدمی قابل توجه برداشته که جای امیدواری دارد، خصوصاً که دقت نظر 
را می توان در بررسی های انجام شده توسط مرکز پژوهش های مجلس به 

وضوح دید.
  افزایش دستمزدها و سیر نزولی نتایج

س��یر صعودی رقم قرارداد بازیکن��ان و مربیان فوتبال ای��ران و همچنین 
جریمه های هنگفت یک دهه اخیر که عدم تعهد به ق��رارداد با خارجی ها 
را برای فوتبال ایران به دنبال داش��ته، باعث ش��ده پیش��نهاد منع تمامی 
فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی دارای صورت های مالی منفی یا دارای 
بدهی مالیاتی از جذب بازیکن و مربی خارجی را در پي داشته باشد. به این 
صورت که تمامی قراردادهای فدراسیون ها و باشگاه های ورزشی با مربیان، 
بازیکنان و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی صرفاً پس از تأیید دفتر 
حقوقی وزارت ورزش و جوانان به رسمیت شناخته شود، در غیر این صورت 
تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی گردد، چراکه عاوه بر تأس��ف بار 
بودن وضعیت قرارداد با بازیکنان و مربیان داخلی و خارجی در فدراسیون ها 
و باشگاه ها، به رغم افزایش هزینه ها و درآمدهای فدراسیون فوتبال، نتایج 
کسب شده فوتبال ایران در راهیابی به جام جهانی، المپیک و نتایج تیم ملی 
در جام  ملت های آسیا و همچنین نتایج باشگاه ها در لیگ قهرمانان آسیا سیر 

نزولی داشته است!
  عدم شفاف سازی دخل و خرج های ورزش 

اما شاید یکی از اساسی ترین مسائلی که مرکز پژوهش های مجلس به آن 
پرداخته، عدم شفاف سازی و چگونگی هزینه کردن فدراسیون هاست که 
طی این سال ها صدای خیلی ها را در آورده، اما ثمری نداشته است: »نظام 
اداری و مالی ورزش قهرمانی و حرفه ای کش��ور فاقد ضابطه مشخص و 
مدون قانونی، به ویژه در حوزه منابع و مصارف مالی اس��ت. طبق قانون، 
فدراس��یون های ورزش��ی و کمیته های ملی المپی��ک و پارالمپیک که 
به عنوان نهاد یا مؤسسات عمومی غیردولتی شناخته می شوند عهده دار 
وظایف و خدماتی هستند که جنبه عمومی دارد و باید بیش از 50 درصد 
بودجه س��االنه آنها از محل منابع غیردولتی تأمین ش��ود. این در حالی 
اس��ت که کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک  از یک سو دارای ردیف 
متفرقه و مستقل در قوانین بودجه س��نواتی هستند و مشخص نیست 
بیش از 50 درصد بودجه ساالنه آنها از کجا و چگونه و تا چه میزان تأمین 
می شود و از سوی دیگر فدراسیون های ورزشی از محل اعتبارات وزارت 
ورزش و جوانان و کمیته های مزبور هر ساله اعتباراتی به صورت کمک 
دریافت می کنند. مطابق یک برآورد، بی��ش از ۶0 درصد بودجه وزارت 
ورزش و جوانان در قالب کمک به هیئت های ورزشی )که ماهیت حقوقی 
و نحوه اداره و تش��کیات آنها در نظام قانونگذاری نامش��خص است( و 
فدراسیون های ورزشی هزینه می شود. در حالی که میزان بودجه و نیز 
درآمد ساالنه و نحوه هزینه کرد منابع مزبور )ارزی یا ریالی( این نهادها 

چندان قابل محاسبه، ارزیابی، بازرسی و ردیابی نیست.
  مبنای عقد قرارداد و کمک های مالی 

در واقع عدم شفاف سازی دخل و خرج ورزش و عدم نظارت درست در این 
زمینه باعث شده طی سال های اخیر با وجود در نظر گرفتن بودجه های کان، 
نه فقط شاهد نتیجه گیری های قابل قبول نباشیم که مدام شاهد گله های 
بحق ورزشکارانی باشیم که به هر طریقی حق ش��ان خورده شده است. در 
حالی که براساس پیشنهاد مرکز پژوهش های مجلس می توان وزارت ورزش 
و جوانان، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک را مکلف کرد به همکاری با 
فدراسیون های ورزشی برای تدوین قراردادهای تیپ برای حوزه های گوناگون 
ورزش تا عقد هرگونه قراردادی توسط نهادهای مزبور و زیرمجموعه آن بر 
مبنای اصول برآورد شود. ضمن اینکه هرگونه کمک مالی به فدراسیون ها 
می تواند صرفاً پس از انتشار عمومی صورت های مالی حسابرسی شده قبلی و 
مبادله موافقتنامه فی مابین طرفین انجام شود تا مشخص گردد بودجه های 
پرداختی چطور و چگونه هزینه شده است. نظارتی که اگرچه باید از سال ها 
قبل انجام  می شد، اما امروز هم دیر نیست اگر آنچه مجلس به عنوان پژوهش 
به آن پرداخته، م��ورد توجه قرار گیرد و مانند پرونده فس��اد در فوتبال که 
بی شک پرونده خوبی بود برای قطع کردن بازوی فساد و داللی در ایران به 

کنج قفسه ای برای خاک خوردن تبعید نشود.

پايان باز داستان جدايی مسی از بارسا
  شمیم رضوان 

مسی تابس��تان امس��ال تا یک قدمی جدایی از بارس��ا پیش رفت، اما 
دست آخر به ادامه حضورش در این تیم رضایت داد. با وجود این پرونده 
جدایی او از جمع کاتاالن ها هنوز بس��ته نش��ده، حداقل تا زمانی که 
قرارداد خود را تا ژانوی��ه 2021 تمدید کند، چراکه در غیر این صورت 
جدایی او از جمع آبی واناری ها دور از انتظار نیس��ت، خصوصاً که عمر 
برادا، مدیر اجرایی منچسترسیتی بار دیگر برای جذب این فوق ستاره 
آرژانتینی چراغ سبز نشان داده است: »مسی یک استعداد شگفت انگیز 
است و می تواند بعد از حضور در هر باشگاهی تأثیر خود را چه در داخل 
و چه در خارج از زمین بگذارد. او یک استثنا برای سرمایه گذاری بالقوه 
محسوب می شود. مسي بهترین بازیکن جهان و بهترین در نسل خود 
محسوب می شود و هر باشگاهی در جهان دوست دارد او را داشته باشد. 
این واقعیت که گفته شده مسي می خواهد برای منچسترسیتی بازی 
کند، نشان می دهد که ما طی س��ال های اخیر تا چه میزان پیشرفت 
کرده ایم. با این حال حرف زدن درباره اینکه چه اتفاقی رخ خواهد داد 
امری بسیار دشوار است و اتفاقات تابستان امسال گواه این امر است. با 
وجود این باید برای تمام اتفاقات آماده باشیم، خصوصاً که قدرت مالی 
و توانایی سیستمی کافی برای سرمایه گذاری روی او را داریم. البته ما 
مجبور به انجام کاری نیس��تیم، چراکه در خط حمله بازیکنانی نظیر 

سرخیو آگوئرو و گابریل ژسوس را در اختیار داریم.« 
منچسترسیتی جدی ترین خریدار مسی بعد از ابراز تمایل او به جدایی 
از جمع کاتاالن ها بود و با توجه به رابطه خوب��ی که این بازیکن با پپ 
دارد، تصور   می شد که مهاجم آرژانتینی بارسا فوتبالش را بعد از سال ها 
حضور در این تیم در جمع سیتیزن ها ادامه دهد که سران بارسا اجازه 
محقق شدن این رؤیا را به منچسترسیتی ندادند و مسی مجبور به ادامه 
حضور در نیوکمپ شد، اما پرونده این داستان همچنان باز است و باید 
دید مسی به تمدید قراردادش با آبی واناری ها راضی می شود یا با عدم 

تمدید قرارداد به سیتیزن ها چراغ سبز نشان می دهد.
 

سلطان سيو ليگ پرتغال 
درخشش امیر عابدزاده در رقابت های این فصل لیگ پرتغال که سبب شده 
تیم ماریتیمو به رده پنجم جدول برسد، او را در میان بهترین های این لیگ 
تا هفته سوم رقابت ها قرار داده اس��ت. درخششی که دراگان اسکوچیچ، 
سرمربی تیم ملی را مجاب کرد تا او را برای دو بازی دوستانه تیم ملی برابر 
ازبکستان و مالی به تیم ملی دعوت کند. درخشش عابدزاده سبب شده 
رسانه jm desporto که رسانه محلی مادیرا شهر تیم ماریتیمو است، 
درباره این دروازه بان ملی پوش ایرانی در گزارشی او را سلطان سیو بنامد: 
»دروازه بان ایرانی تیم ماریتیمو در حال حاضر یکی از بهترین های لیگ 
پرتغال است، آن هم به خاطر سیوها و عملیات نجاتی است که انجام داده، 
او تا االن و در سه هفته، 15 سیو نجات بخش داشته است.هیچ دروازه بانی در 
لیگ پرتغال به اندازه دروازه بان ماریتیمو در این مسابقات سیو نداشته است. 
او 15 سیو موفق داشته و این، دو سیو بیشتر از نفر دوم لیست برونو وارال 
دروازه بان ویتور گیمارش براساس داده های وب سایت اپتااسپورت است.«

از جوالن کووید 19 در پایتخت تا اصرار فدراسیون ها بر برگزاری مسابقات لیگ

عواقب تلخ تصميمات نسنجيده کرونايی برای ورزش 

ورزشکاران در صف اول کمک به محرومان

گنج زاده: اميد را در دل مردم زنده مي کنيم 
کار کردن براي 

فريدون حسن
      چهره

 ، م د م�����ر
به خص���وص 
قش�ر مح�روم جامع�ه ک�ه در میان باش�د، 
ورزشکاران همیشه در صف اول هستند. این 
روزها هرچه فوتبالي ها با قراردادهاي چندین 
میلیاردي شان دل مردم را به درد مي آورند، 
اما مدال آوران و قهرمانان المپیک و جهان در 
رش�ته هاي دیگر حس�ابي در خدمت مردم 
هستند. اصاًل انگار منتظر بهانه بودند تا ثابت 
کنند چقدر با مرام و مردم دار هستند و کرونا 
و وضعیت بحراني اقتصاد مردم این بهانه را به 
آنه�ا داد تا پهلوان�ي را بار دیگ�ر معنا کنند.
تفاوتي نمي کن��د که کجا باش��ند، ی��ک روز در 
خوزستان، روز دیگر در نقطه صفر مرزي سیستان 
و حتي در محات محروم و فقیرنشین پایتخت، 
از آشپزي و طبخ غذا تا تهیه کفش، مواد غذایي و 
لوازم ضروري همه جوره در خدمت مردم هستند. 
قهرمانان رشته هاي گوناگون را مي توان این روزها 
در خدمت مردم دید، از کش��تي و کاراته گرفته تا 

وزنه برداري، تکواندو و ... 
سجاد گنج زاده، قهرمان کاراته کشورمان یکي از 
همین دالورمردان است. در اسامشهر یک گروه 
تشکیل داده اند به نام خیریه همدلي و در آنجا کار 
مي کنند. خودش مي گوید سابقه نداشته بچه هاي 
رش��ته هاي مختلف اینگونه براي دس��تگیري از 
محرومان دور هم جمع ش��وند. او ادامه مي دهد: 
»بچه ه��ای اسامش��هر و هیئ��ت یامهدی)عج( 
در حرکت اول در ش��ب های م��اه مبارک رمضان 
سنگ تمام گذاشتند و خدا را شکر کار را به خوبی 
انجام دادند. در حرکت دوم نیز قصد داریم 2 هزار 
و 800 بسته غذایی را به نیت 2 هزار و 800 شهید 
اسامشهر بین نیازمندان توزیع کنیم. بچه های 
ورزشکار با توجه به اعتباری که نزد مردم دارند برای 
انجام این کار خیر دور هم جمع شدند. قهرمانان 
در زمان قهرمانی همیشه به دنبال این هستند که 
با نتایج خوب دل مردم را شاد کنند و حاال در زمان 
تعطیلی مسابقات نیز ثابت کردند که برای خدمت 
به مردم در صف اول حاضرند و نقش پررنگی دارند. 
امیدواریم این بار هم امید را در دل نیازمندان زنده 

کنیم.«
حس��ن رحیمی، دارنده مدال کش��تي المپیک و 
جهان هم دیگر قهرمان ورزش کش��ورمان است 
که مدت هاست به عنوان نماینده مؤسسه خادمین 
علی بن ابیطالب در رس��اندن کمک های مردمی 
به روستاهای منطقه کش��اری، به همراه جمعی 
از ک��ودکان و مردم محلی مس��ئولیت توزیع 
بسته های غذایی و بهداشتی را بر عهده دارد. 
البته آنها در کار اشتغالزایي هم نقش بسزایي 
دارند، به گونه اي که با توزیع پارچه و س��ایر 
ملزومات آن به زنان و دختران روس��تایی 
ب��رای انج��ام طرح های س��نتی ضمن 
جمع آوری پارچه های س��وزن دوزی 
ش��ده پیش��ین، حق الزحمه تمامی 
بان��وان در روس��تاها را مي پردازند. 
همچنین توزیع اقام در دیگر مناطق 
کشور از جمله برخی روستاهای اطراف 

ساوه نیز همچنان ادامه دارد.

اطمينان به ورزشکاران برای برگزاری المپيک
مدیر کمیته برگزاری المپیک ضمن اعام سفر توماس باخ به ژاپن در 
ماه آینده، بار دیگر بر برگزاری المپیک تأکید و اعام کرد ورزشکاران 
بدون نگرانی تمرینات ش��ان را پیش ببرند. توشیرو موتو، مدیر کمیته 
برگزاری المپیک توکیو 2020 روز جمعه در یک نشست خبری گفت: 
»سال آینده، بازی های توکیو 2020 برگزار می شود. این عزم ماست. 
این تصمیم دولت ژاپن و نخست وزیر ما نیز هست. ما دوست داریم همه 

ورزشکاران بدون نگرانی روی تمرینات خود تمرکز کنند.«


