
حميد سجادي 
سعيد احمديان

   گزارش
در شــرايطي 
چهارشنبه شب 
گذشـته به عنوان وزير ورزش از مجلس رأي 
اعتماد گرفت كـه او با توجه به دوران سـياه 
مسعود سلطاني فر با چالش هاي زيادي براي 
بهبود شـرايط ورزش كشـور روبه رو اسـت. 
10 س��ال پس از روزي كه حميد س��جادي به 
عن��وان گزينه محم��ود احمدي ن��ژاد در دولت 
دهم به عنوان وزير ورزش نتوانس��ت از مجلس 
رأي اعتماد بگيرد، چهارش��نبه شب گذشته اما 
همه چيز بر وفق مراد او پيش رفت. سجادي كه 
اين بار در دولت سيزدهم به عنوان وزير ورزش به 
مجلس معرفي شده بود، توانست از سد بهارستان 
بگذرد و به وزارت ورزش برس��د. سجادي كه در 
31خرداد 90 ب��ا 137 رأي مخالف و 87 موافق، 
رأي اعتماد نگرفته بود، س��وم ش��هريور 1400 
توانست با 1۶۵رأي موافق، 108 رأي مخالف و 
13 رأي ممتنع سرانجام به وزارت ورزش برسد. 
حاال سجادي چهارمين وزير ورزش تاريخ ايران و 
پس از محمد عباسي، محمود گودرزي و مسعود 
سلطاني فر، ساكن جديد ساختمان سياه وزارت 

ورزش در خيابان سئول شمالي تهران است. 
   دونده ديروز، وزير امروز

برخالف س��ه وزير قبلي ورزش، حميد سجادي 
۵2ساله چهره اي شناخته ش��ده در ورزش است 
كه به اصطالح ورزشي ها، عكس با شورت و پيراهن 
ورزشي دارد. دونده دو 3 هزار متر با مانع كشورمان 

در دهه ۶0 و70  كه يك مدال طالي قهرماني آسيا 
در سال 1991، چهار مدال برنز قهرماني آسيا و يك 
مدال نقره در بازي هاي آسيايي 1998 بانكوك را 
كسب كرده و سابقه حضور در دو المپيك 1992 

بارسلون و المپيك 199۶ آتالنتا را دارد. 
البته در ش��رايطي دونده ديروز با پوشيدن كت و 
شلوار به صندلي وزارت ورزش رسيده كه او مانند 
10 سال پيش، هفته گذشته در جريان رأي اعتماد، 
مخالفان سرسختي داشت كه سبب شده بود جو 
منفي عليه او در صحن علني بهارستان شكل بگيرد 
كه او در نطقش در مجلس اينط��ور به آن واكنش 
نشان داد: »اگر اين بررسي ها چهار روز ديگر ادامه 
پيدا مي كرد ش��ايد به بنده تهمت جاسوسي هم 
مي زدند!« با تمام اين مصائب س��جادي برخالف 
10سال پيش كه آن روزها هم حرف و حديث هاي 
زيادي متوجه دوران مديريتی اش بود و در نهايت به 
نه مجلس ختم شد، اين بار توانست با وجود فضاي 
منفي ش��كل گرفته از مجلس رأي اعتماد بگيرد. 
اگرچه او با 1۶۵ رأي كمترين آرا را در بين وزار دارد، 
مسئله ای كه سبب شده موقعيتش شكننده باشد. 
با تمام اين اوصاف، ملي پوش سابق دووميداني و 
چهره شناخته ش��ده اين ورزش، پس از 10 سال 
دوباره به ساختمان وزارت ورزش در خيابان سئول 
شمالي تهران برگشته است. سجادي كه در سال 
88 تا 90 معاون ورزش حرفه اي و قهرماني سازمان 
تربيت بدني وقت بود، حاال به عن��وان نفر اول به 
وزارت ورزش برگشته و وعده »تحول« داده است، 
به خصوص كه او پس از انتخاب��ش به عنوان وزير 

ورزش ب��ه روش مديريت��ي دوران حضورش در 
س��ازمان تربيت بدني كه به عن��وان معاون علي 
س��عيدلو فعاليت مي كرد هم انتقاد دارد: »اگر به 
س��ال هاي اخير و حتي دوره اي كه خودم معاون 
قهرماني وزارت ورزش بودم نگاهي داشته باشيم، 
متوجه مي شويم كه خيلي از مشكالت ورزش حمل 
شد، نه حل.« حاال او مي گويد قرار است به سرعت 
طرح »تحولي براي ورزش قهرمان��ي« را آماده و 

مشكالت را به جاي »حمل«، »حل« كند. 
   اولويت هاي سجادي چه بايد باشد؟

البت��ه دون��ده دي��روز و وزير ام��روز ب��ا توجه به 
س��وءمديريت ها و چالش هايي كه در دوران پنج 
ساله حضور مسعود سلطاني فر به وجود آمده است، 
كار سختي پيش رو دارد و بايد براي بهبود اوضاع 
ورزش كفش آهنين بپوش��د. يك��ي از مهم ترين 
اولويت هاي س��جادي بايد بازگشت عدالت و رفع 
تبعيض در ورزش قهرماني باش��د. مسئله اي كه 
در دوران وزير سابق به شدت مورد بي توجهي قرار 
گرفت و ش��اهد تبعيض هاي فراوان در نگاهي كه 
وزارت ورزش به رشته هاي مختلف داشت، بوديم. 
نمونه بارز آن فوتبال زدگي وزارت ورزش در زمان 
مسعود سلطاني فر بود كه در دولت جديد، سجادي 

بايد به شدت از آن دوري كند. 
تمركز وزير قبلي روي مسائل مديريتي سرخابي ها 
و حكم هايي كه براي افراد سياس��ي و معلوم الحال 
براي هيئت مديره هاي دو تيم استقالل و پرسپوليس 
صادر كرد، حواش��ي زيادي را براي ورزش به همراه 
داشت، اين جنجال ها عالوه بر هزينه های چندصد 

ميلياردي ساالنه سلطاني فر براي دو باشگاه استقالل 
و پرسپوليس بود كه به صورت غيرقانوني به اين دو 
باشگاه پرداخت مي شد. اولين واكنش سجادي به 
سؤالي درباره وضعيت سرخابي ها كه گفته است »من 
را وارد بازي سرخابي ها نكنيد«، به نوعي اين اميدواري 
را به وجود آورده كه مي توان در زمان او اميدوار بود 
كه اولويت اول ورزش كشور، تقويت ورزش قهرماني 
و دوری از حاش��يه هاي فوتبال باش��د، به خصوص 
كه در دوران س��لطاني فر توجه زياد وي به فوتبال و 
بي توجهي به رشته هاي منهاي فوتبالي سبب شده 
بود فاصله زيادي بين قهرمانان و مدال آوران و وزير 
ورزش بيفتد. اتفاقي كه در دوره جديد، سجادي براي 

رفع آن بايد اقدامی جدي انجام دهد. 
عالوه بر اين يكي از مهم ترين مسائلي كه بايد مورد 
توجه وزير ورزش قرار بگي��رد، توجه به وضعيت 
شغلي و معيشتي قهرمانان اس��ت، مسئله اي كه 
در دوره گذش��ته وزارت ورزش از آن غفلت شد و 
قانون استخدام قهرمانان به صورت كج دار و مريز 
اجرايي ش��د. قانوني كه اجراي كامل آن مي تواند 
با رفع دغدغه هاي قهرمانان، آنها را از نظر روحي و 

انگيزشي براي موفقيت هاي بيشتر آماده كند. 
مبارزه با فساد، اهميت به ورزش همگاني، مسائل 
فرهنگي و همچنين توسعه زيرساخت و امكاناتي كه 
بايد در شأن ورزش ايران باشد از ديگر مواردي است 
كه حميد سجادي بايد آنها را جزو اولويت هايش در 
ورزش قرار دهد تا وعده او ب��راي تحول در ورزش 
محقق شود و ورزش هرچه سريع تر از دوران سياه 

سلطاني فر عبور كند. 
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شيوا نوروزي

دنيا حيدري

قرعه كشي فصل جديد ليگ قهرمانان با چاشني انتقام
مسي به پپ رسيد، طارمي به كلوپ

مدعيان قهرماني در قاره سبز با سخت ترين قرعه ها روبه رو شدند. قرعه كشي 
فصل جديد ليگ قهرمانان اروپا پنج شنبه شب در استانبول برگزار شد و 
32تيم حاضر در اين رقابت ها از 23 شهريور جدال در مرحله گروهي را آغاز 
خواهند كرد. با توجه به قرعه كشي انجام شده، مي توان ادعا كرد كه در هر 
گروه يك يا دو تيم قدرتمند حضور دارند و كار مهدي طارمي و سردار آزمون 
دو ستاره ايراني حاضر در اين رقابت ها براي درخشش در ليگ قهرمانان 
آسان نخواهد بود. گروه بندي مسابقات 2022 – 2021 به شرح زير است: 

گروه  A : منچسترسيتي، پاري سن ژرمن، اليپزيش و كلوپ بروژ
گروه B : اتلتيكومادريد، ليورپول، پورتو و ميالن

گروه C : اسپورتينگ ليسبون، بورسيا دورتموند، آژاكس و بشيكتاش
گروه D : اينتر، رئال مادريد، شاختار دونتسك و شريف )مولداوي(

گروه E : بايرن مونيخ، بارسلونا، بنفيكا و ديناموكيف
گروه F : ويارئال، منچستريونايتد، آتاالنتا و يا نگ بويز )سوئيس(

گروه G : ليل، سويا، سالزبورگ و ولفسبورگ
گروه H : چلسي، يوونتوس، زنيت و مالمو 

   مالقات با پپ و احتماالً رونالدو
يكي از س��خت ترين قرعه ها نصيب سيتيزن ها و پاريس��ي ها شده است. 
منچسترسيتي فصل گذشته خودش را به فينال اروپا رساند، اما در نهايت 
مغلوب چلسي ديگر تيم انگليسي شد. امسال كار تيم گوارديوال آسان نيست، 
به ويژه كه اصلي ترين حريف آنها يعني پاري سن ژرمن شاگرد سابق پپ را به 
خدمت گرفته است؛ ليونل مسي در اين فصل با پيراهن پی اس جی رودرروي 
سرمربي قديمي اش قرار مي گيرد و از آن مهم تر اينكه رونالدو هم در يك قدمي 
سيتي است. دو رقيب قديمی احتماالً در ليگ قهرمانان تقابلي جذاب خواهند 
داشت. آنها فصل پيش هم در مرحله گروهي با پيراهن هاي بارسا و يووه مقابل 
هم قرار گرفتند. عالوه بر اين دو تيم فصل پيش در نيمه نهايي س��د راه هم 
شدند و در نهايت سيتي با حذف پاريسي ها به فينال رسيد. گرفتن انتقام اين 
شكست براي پوچتينو لذت خاصي خواهد داشت. سرمربي پاري سن ژرمن 
از قرعه تيمش ابراز خوشحالي كرد: »از اين قرعه خوشحالم، چون ما در ليگ 
قهرمانان اروپا هستيم و اين مهم ترين نكته است. همه تيم هاي اين رقابت ها 
باكيفيت و شايسته حضور در اين مسابقات هستند. منچسترسيتي يكي از 

بهترين تيم هاي اروپاست و اين مسابقه براي ما هميشه ويژه بوده است.«
   خنده هاي كلوپ

در گروه دوم، ليورپ��ول از همه زخم خورده تر اس��ت. دو فصل پيش تيم 
يورگن كلوپ در يك هش��تم نهايي مغلوب اتلتيكومادريد ش��د و س��ال 
2007 هم آث ميالن جام را از چنگ بندرنشينان درآورد. اين وسط بايد 
پورتو نايب قهرمان پرتغال را ني��ز در نظر گرفت، تيمي كه مهدي طارمي 
مهاجم كشورمان را در اختيار دارد و بهترين گلزن تيم كونسيسائو محسوب 
مي شود. س��رمربي ليورپول بعد از روشن شدن تكليف تيمش اظهارنظر 
جالبي داشت: »در گروه دشواري قرار گرفتيم. به اين مسئله بلند خنديدم! 
اين ليگ قهرمانان است و شما بايد با بهترين هاي اروپا بازي كنيد كه برخي 
از آنها در گروه ما هستند. نمي دانم چند بار، اما مقابل پورتو بازي كرده ايم 
و اين تيم منتظر ماست. حسابي تسويه نشده نزد اتلتيكومادريد و ميالن 
داريم. مي خواهيم نشان دهيم كار سختي را كه فصل گذشته با صعود به 

ليگ قهرمانان انجام داديم، ارزشش را داشت.« 
   ساير گروه ها 

در گروه پنجم، بارسا و بايرن اصلي ترين مدعيان صعود هستند. كاتاالن ها 
دو فصل پيش شكس��ت تحقيرآميز 8 بر 2 مقابل باواريايي ها را متحمل 
ش��دند، باختي عجيب كه براي تالفي آن لحظه شماري مي كنند. با اين 
تفاوت كه آبي و اناري ها ديگر مسي را در اختيار ندارند و براي رونالد كومان 
و تيمش رسيدن به اين هدف بدون ستاره آرژانتيني سخت به نظر مي رسد. 
حميدزيچ، مدير ورزشي بايرن بعد از قرعه كش��ي گفت: »واقعاً مشتاق 
بازي هاي جذاب اين گروه هستم. ما مي خواهيم با صدرنشيني به مرحله 
يك هشتم نهايي برسيم و بارسلونا بدون ليونل مسي تيم متفاوتی خواهد 
بود، اما بازيكنان بسيار خوبي دارد و ديدار بزرگي در پيش داريم.« در گروه 
F، شياطين سرخ چند ماه پيش تا يك قدمي فتح ليگ اروپا پيش رفتند، 
ولی منچستريونايتد جام را تقديم ويارئال و اوناي امري كرد. ياران سولسشر 

خيلي زود فرصت گرفتن انتقام را پيدا كرده اند. 
قهرمان فصل پيش در گروه H عرض اندام خواهد كرد. چلسي كه فصل 
گذشته و در ليگ قهرمانان تنها شكستش را مقابل پورتو، آن هم با گلزني 
طارمي متحمل شد، اين بار با زنيت سن پترزبورگي همگروه شده كه سردار 
آزمون را در اختيار دارد. ضمن اينكه يوونتوس اصلي ترين رقيب آبي ها به 

شمار مي رود و امسال بدون رونالدو پا به رقابت ها مي گذارد.

نگاهي به انتخاب حميد سجادي به عنوان وزير ورزش كه چهارشنبه شب گذشته از مجلس رأي اعتماد گرفت

مصائب آقاي دونده در خط شروع

 برنزي كه نقره شد
 اما مي توانست طال باشد

اولين مدال پارالمپيك توكيو را جعفري تصاحب كرد. ساعت 1۶:30 
عصر جمعه بود ك��ه براي رقاب��ت با 10 وزنه ب��ردار در س��الن توكيو 
اينترنش��نال فوروم روي تخته رفت. هدفش طالي بازي ها بود و براي 
رسيدن به آن در يك ضرب 19۵ كيلو گرم را به ثبت رساند، وزنه اي كه 
او را يك قدم به سكو نزديك كرد، اما ضربه دوم )19۶( خطا شد و ضربه 
سوم )198( را هم نتوانست به ثبت برس��اند تا آنچه نصيبش مي شود 
نقره بازي ها باشد. نخستين مدال آور كاروان ايران كه برآورد كميته ملي 
المپيك براي او برنز رقابت ها بود در حالي به گردن آويز نقره دست يافت 
و با اندكي اشتباه طالي اين رقابت ها را تقديم چين كرد. او مي توانست 

نه فقط نخستين مدال آور كه نخستين طاليي ايران لقب گيرد.

شاگردان آقاكوچكي از پس امريكا برنيامدند
شانسي براي صعود نداريم

بسـكتبال باويلچر دومين بازي خود در پارالمپيـك را هم واگذار 
كـرد. شـاگردان آقاكوچكـي كـه در بـازي اول مقابل اسـتراليا 
تن بـه شكسـت داده بودند، ديـروز مقابـل امريكا هـم باختند. 
البته شكست در بازي اول نتيجه اي بود كه حتي براي خود آقاكوچكي، 
س��رمربي تيم هم قابل قبول نبود: »ما براي اين بازي ها جوانگرايي و 
نسبت به پارالمپيك ريو هشت بازيكن را عوض كرده بوديم، اما حتي 
تصور باخت با اين نتيجه را هم نمي ك��ردم، در واقع ما تحت تأثير نام 
اس��تراليا قرار گرفتيم.« بعد از قبول شكست س��نگين 81 بر 39 كار 
شاگردان آقاكوچكي سخت شد. با وجود اين بسكتبال باويلچر ايران 
در دومين بازي برابر امريكا عملكرد بهتري داش��ت و سياري در اين 
بازي با ثبت 17 امتيار و 14 ريباند، بهتري��ن بازيكن ايران بود و البته 
تنها بازيكن ميدان كه توانس��ت دابل دابل كند. با وجود اين مصاف با 
امريكا نيز با نتيجه ۶۵ بر 41 به سود حريف به پايان رسيد تا آقاكوچكي 
صراحتاً از پايان كار بسكتبال باويلچر ايران در پارالمپيك توكيو بگويد: 
»با وجود اينكه امريكا حريف سخت تري بود در اين بازي بهتر بوديم 
و ظاهراً استرس بچه ها نس��بت با قبل كمتر ش��ده بود، اما در نهايت 
نتيجه را واگذار كرديم. براي رسيدن به مرحله بعد، خيلي روي بازي 
با اس��تراليا و آلمان حس��اب كرده بوديم، اما بعد از شكستي كه برابر 
استراليا متحمل شديم، آلمان نيز با برد مقابل انگليس كار را براي ما 
به انتها رساند و حاال ديگر عماًل شانسي براي صعود نداريم، اما واقعيت 

بسكتبال باويلچر همين است.«

رفيق باز بودم پژمان پست باالتر مي گرفت

»حمدتو« چهره ويژه پارالمپيك توكيو
ابراهيم حمدتو، پينگ پنگ باز 48 ساله مصري ديروز چهره شاخص       خبر
پارالمپيك توكيو بود. ورزش��كاري بدون دست كه براي كنترل 
راكت از دهانش استفاده مي كند و براي زدن سرويس توپ را با پا باال مي اندازد. خودش مي گويد 
سال ها قبل طعنه يكي از دوستانش باعث شده پينگ پنگ را جدي بگيرد، وقتي كه به او گفته بود 
تو هرگز نمي تواني تنيس روي ميز بازي كني. حمدتو كارش را در پارالمپيك با شكست مقابل 
نماينده كره شروع كرد، اما اميدوار است بتواند اين باخت را جبران كند: »شكست امروز برايم تلخ 
بود. من حتي چيزي براي گفتن ندارم. خوب بازي كردم و عملكردم قابل قبول بود. از اين بابت خدا 
را شكر مي كنم. من بالفاصله بعد از المپيك ريو براي توكيو 2020 آماده شدم. دوره سختي را پشت 

سر گذاشتم و تا جايي كه توانستم سخت كار كردم. اميدوارم بتوانم نتايج بهتري كسب كنم.«

ديروز نود و يكمين سالروز تولد 
فريدون حسن

      بازتاب
جهان پهلوان تخت��ي بود. چند 
س��الي مي ش��ود كه ب��ا همت 
فدراسيون كشتي پنجم شهريور به عنوان روز كشتي در تقويم 
ثبت شده، روز تولد غالمرضا تختي جهان پهلواني كه هنوز كسي 
روي دستش بلند نش��ده، چه به لحاظ فني و كس��ب مدال در 
المپيك و جهاني كه سرآمد اس��ت و پرافتخارترين كشتي گير 
المپيكي ايران و چه به لحاظ منش پهلواني و مردمداري كه هنوز 
هم هيچ ورزشكاري نتوانس��ته به پاي او برسد والحق واالنصاف 
يگانه جهان پهلوان ورزش ايران است.  ديروز در روز كشتي، اهالي 
اين رشته دور هم جمع شدند تا هم ياد تختي را گرامي بدارند و 
هم با مرور منش و مسلك او سعي كنند در اين راه قدم بردارند. 
محمد بنا، سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي يكي از كساني است 
كه هميشه عنوان كرده به عشق تختي وارد كشتي شده است. بنا 
شايد بهترين كسي باشد كه اين روزها مي تواند از تختي حرف 

بزند و بيشتر از قبل او را به نسل جواني كه تشنه شناختن امثال 
تختي است، معرفي كند. سرمربي تيم ملي تختي را نديده، اما با 
تعريف هايي كه از پ��در در خصوص مرام او ش��نيده پا به دنياي 
كشتي گذاشته است تا در همان مسير تختي قدم بردارد. آقاي 
خاص كشتي مي گويد: »قرار نيست فقط يك روز دور هم جمع 
ش��ويم، بايد راه و مرام تختي را پيش بگيري��م. از نظر افتخارات 
آقاتختي بس��يار پرافتخار و ماندگار اس��ت، اما پهلواني او باعث 
ماندگاري اش ش��ده اس��ت. خيلي ها زماني كه تختي زنده بود، 
نبودند اما االن مريدش هس��تند، چون شيفته مرام و پهلواني  او 
شده اند.« بنا ادامه می دهد: »آقاتختي وطن پرست و ديندار بود. 
تاريخ به خودي خود درست نمي شود، تاريخ را انسان ها مي سازند 
و ما بايد ياد بگيريم براي بزرگي كردن به چيزهاي كوچك فكر 
نكنيم. اگر تختي مثل بعضي ها و فقط به دوره كوتاه قهرماني فكر 
مي كرد و منش پهلواني نداشت، هيچ وقت بزرگ نمي شد. او نشان 

داد كه از جنس مردم است و با يك مدال تافته جدابافته نشد.«

برگزاري مراسم روز ملي كشتي
 بنا: بايد راه و مرام تختي را 

ادامه دهيم

انتخاب پژمان درستكار به عنوان سرمربي 
حامد قهرماني

    چهره
تيم ملي كشتي آزاد هنوز هم تحت تأثير 
دوستي قديمي او با عليرضا دبير، رئيس 
فدراسيون كشتي قرار دارد. بس��ياري هنوز نمي خواهند قبول كنند كه 
ارتباط نزديك اين دو با هم تأثيري در انتخاب درستكار به عنوان سرمربي 
تيم ملي نداشته است. همين مس��ائل باعث ش��د ديروز دبير در دفاع از 
انتخابش صحبت كند. رئيس فدراسيون كشتي با اذعان به توانمندي هاي 
پژمان درستكار گفت: »مي گويند من رفيق بازي مي كنم، اما من آبروي 
خودم را دوست دارم و رفيق بازي نمي كنم. اگر اينطور بود، مي گفتم 
درستكار نايب رئيس يا دبير شود. اين پست ها كه باالتر 
اس��ت. من اگر خودم را در بحث مربيگري 10 بدانم، 
حتماً پژمان 100 است. هيچ وقت به او فرصت داده 
نشده، اما هر جا كار كرده موفق بوده است. مي گويند 
خودت كمك كن، اما پژمان بسيار جلوست. روی 
كادر فني كه آمده، فكر شده بود. او چند مربي را 
درخواس��ت كرد؛ ص��ادق گودرزي مش��كالت 
شخصي را مطرح كرد و نيامد. كميل قاسمي هم 
خارج از كشور كار فني مي كرد، اما ما سه مربي 
مازندراني در اردو داريم. مربي جمع كن باشد، 
مي تواند اثرگذار باشد اما نه در يك سال. ما نبايد 
عجله كنيم، اگر بنا در لندن نتيجه گرفت هفت 

و هشت سال كار كرده بود.«

خداحافظ يوونتوس
كريس رونال��دو و يوونتوس ب��ه آخر خطر 
رسيده اند. بعد از آنكه خورخه مندس، مدير 
برنامه هاي اين بازيكن به باش��گاه ايتاليايي 
اعالم كرد رونالدو خواهان ترك تورين است، 
مذاكرات رس��مي با منچسترس��يتي آغاز 
شد و به زودي تكليف مش��خص مي شود. 
روز گذش��ته كاپيتان تيم مل��ي پرتغال به 
كونستيناسا محل تمرين بانوي پير رفت تا 
وسايلش را جمع كند، كمدش را تحويل دهد 
و با هم تيمي هايش خداحافظي كند. كريس بدون اينكه تمرين كند باشگاه را 
ترك كرد و اينگونه داستانش با يوونتوس به پايان رسيد. مهاجم 3۶ ساله سه 
سال پيش با اميد به اينكه روزهاي بهتري را تجربه خواهد كرد به سري آ آمد 
و قيد رئال را زد، ولي خيلي زود به اشتباهش پي برد. رونالدو رسماً اعالم كرده 
كه ديگر حاضر نيست با پيراهن يوونتوس به ميدان برود. از قرارداد او هنوز 
يك سال باقي مانده و سران باشگاه اعالم كرده اند كه براي پايان دادن به اين 
همكاري پيشنهاد تيم جديد رونالدو حداقل بايد 2۵ ميليون پوند باشد. در اين 
ميان نام منچسترسيتي به عنوان تنها گزينه مطرح است. جالب اينجاست كه 
خريد رونالدو جزو برنامه هاي نقل و انتقاالت تابستاني سيتيزن ها نبود ولي بعد 
از ناكامي در جذب هري كين كاپيتان انگليس، به فكر گرفتن رونالدو افتادند. 
ستاره پرتغالي خواهان ترك تورين است و يوونتوس هم مخالفتي ندارد. اين 
توافق بين طرفين كار انتقال رونالدو را آسان خواهد كرد و تنها مشكل موجود 
رقم پيشنهادي سيتي است. آبي هاي منچستر در تابستان براي خريد جك 
گريليش 100 ميليون پوند هزينه كردند و با اينكه پپ گوارديوال نيازي به 
خريد بازيكن جديد ندارد، اما رونالدو يك گزينه خاص محسوب مي شود. 
س��يتي براي جذب اين بازيكن قراردادي دو س��اله و با دستمزدي ساالنه 
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 بازيكن سودجو، مدير ناكارآمديوونتوس ساالنه 31 ميليون يورو درآمد داشت.
نظارت كجاست؟

بسياري هنوز هم گيج و مبهوت هس��تند از اتفاقات ناخوشايند فصل 
مكاره نقل و انتقاالت و رفت و آمدهاي برنامه ريزي ش��ده بازيكنان به 
اين باش��گاه و آن باش��گاه كه رقم قرارداد آنها را در عرض چند ساعت 
آسانس��وري باال مي برد. اما آنچه اين روزها مردم را انگش��ت به دهان 
گذاشته، اين است كه اتفاقات اين روزها درست بعد از آن جلسه كذايي 
رخ داده است. همان جلسه اي كه گفته مي شد حاصل آن كشيدن مو 
از ماس��ت خواهد بود براي فصل نقل و انتق��االت و جلوگيري از ثبت 

قراردادهاي چندين ميلياردي!
حرف كه حرف نباش��د بيش از اين هم انتظار نمي رود، درس��ت مثل 
وقتي كه برق چراغ راهنمايي و رانندگي قطع مي شود و ماشين ها همه 
درهم گره مي خورند، چراكه وقتي افسري برگه به دست و آماده نوشتن 
جريمه نيس��ت هر راننده اي خود را مقدم مي داند ب��راي ربودن گوي 
سبقت از ديگري! اينجا اما افسران ناظر سال هاست كه غايب هستند 
و نه خبري از چراغي اس��ت براي راهنمايي و نه برگه اي براي جريمه 
و رانندگاني كه گويي هرگز چشم ش��ان به آيين نام��ه نيفتاده، خوب 
مي دانند چطور بايد از اين آب گل آلود و اهمال افسراني كه ترك پست 

كرده اند، ماهي بگيرند. 
اتفاقات تازه و جديد نيس��ت، اين مس��يري اس��ت كه فوتب��ال ايران 
سال هاست قبل از شروع ليگ و در فصل نقل و انتقاالت تجربه مي كند. 
تجربه اي تلخ و تكراري كه هرگز عزمي براي عدم تكرارش وجود نداشته 
و هر آنچه در اين راستا شاهد بوده ايم حرف بوده و حرف، چراكه خانه از 
پاي بست ويران است و سرنخ را كه بگيريم به سفره اي مي رسيم كه پهن 
است و هر كس لقمه اي از آن بر دهان مي برد و غيرعقالني است برچيدن 

بساطي كه دست همه در آن است و خوب ناني مي رساند. 
ش��ماتت بازيكنان فرصت طلبي ك��ه ماهيگيري از اي��ن آب گل آلود 
را به خوب��ي آموخته اند و ب��ا رفت و آمده��اي مكرر به باش��گاه هاي 
مختلف رقم خود را بي هيچ منطقي باال مي برند كار س��اده اي اس��ت، 
حتي خرده گرفتن به هواداران خش��مگيني كه گاه بي آنكه بدانند با 
عده اي فرصت طلب همراه مي ش��وند نيز سخت نيست. هوادارنماها و 
فرصت طلباني كه با شل شدن سركيسه حاضر به سد كردن راه هر مدير 
و مربي هستند. مقصر اما نه عربده كش هايي كه به قصد حاشيه سازي 
وارد معركه مي ش��وند، هس��تند و نه بازيكناني كه مي خواهند از اين 
فرصت بادآورده س��ودي كالن به جيب بزنند، مقصران بلبشويي كه 
هر س��اله با وجود تمام آن ادعاها و وعده هاي توخالي در فصل نقل و 
انتقاالت راه مي افتد و كك كسي هم نمي گزد، مديران نااليق و ناظراني 
هستند كه با وجود آشكار بودن پايمال شدن حق ملت سال هاست كه 
چشم بر تخلفات فصل مكاره نقل و انتقاالت بسته اند. مديراني كه چون 
از جيب مايع نمي گذارند و دست شان در جيب ملت است در قيد و بند 
رعايت هيچ اصول و قاعده اي نيستند و چپاول بيت المال از آن جهت كه 
خوب مي دانند كسي بازخواست شان نمي كند براي شان به يك عادت 
تبديل شده است. مديران ناكارآمدي كه نه براساس شايسته ساالري 
كه همواره بر اساس روابط و ضوابط بر مس��ند قدرت قرار گرفته اند و 
قبل از آنها بايد يقه ناظراني را گرفت كه تم��ام اين بي قانوني ها و اين 
چپاول بيت المال طي س��ال هاي متمادي را ديده اند، اما كاري انجام 

نداده و نمی دهند. 
 بازيكنان س��ودجود و فرصت طلب دم دستي ترين ها براي هدف انتقاد 
قرار گرفتن هستند، اما ساده لوحانه است اگر تصور كنيم مقصر چپاول 
جيب ملت طي سال هاي اخير بازيكنان زياده خواه هستند، چراكه نه 
گفتن يا بله گفتن به اين بازيكنان كار مديران است و انتخاب اين مديران 
ناكارآمد و نظارت بر تصميمات سرتاپا اشتباه آنها به عهده كساني است 
كه جزو متهمان رديف اول اتفاقاتي هستند كه سال هاست در فصل نقل 

و انتقاالت به خالي شدن جيب ملت ختم مي شود!
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