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ریختوپاشهای فوتبال
به قیمت
تغییر سرنوشت ورزش

روزهای آرام
در انتظار وزنهبرداری
باقری :معترضان یازدهم تیر برمیگردند

سپاهان اصفهان بعد از عقد قرارداد با دانشگر به دنبال چهار بازیکن دیگر
استقالل نیز هست .عارف غالمی ،وریا غفوری ،روزبه چشمی و سیاوش
یزدانی بازیکنانی هستند که در لیست خرید اصفهانیها قرار دارند.
امید حامدیفر ،هافبک فصل قبل تیم صنعت نفت آبادان با استقالل
تهران به توافق رسید و بامداد دیروز قرارداش را امضا کرد .استقالل با
عقد این قرارداد نشان داد در پی جوان کردن خط هافبک خود است.
رضا میرزای��ی ،وینگر فصل قبل س��پاهان با عقد قراردادی دو س��اله
راهی تهران شد .میرزایی با اس��تقالل به توافق رسید و از فصل آینده
آبیپوش میشود .این بازیکن با انتشار یک استوری از هواداران سپاهان
خداحافظی کرد.
آرمان رمضانی ،مهاجم استقالل که فصل
گذش��ته چند گل حس��اس و تأثیرگذار
برای این تیم به ثمر رسانده بود با حضور
در این باش��گاه قرارداد خ��ود را دو فصل
دیگر تمدید کرد.
احس��ان حس��ینی ،مدافع پرس��پولیس از جمع
سرخپوش��ان جدا ش��د .هرچند آرزو کرد روزی دوباره به پرسپولیس
برگردد.
مهدی مهدیپور با انتشار یک پیام خبر باقی ماندش در استقالل
را به هواداران این تیم داد .مهدیپور نوش��ت« :خانواده مهمتر از
پول است».

طرح :حسین کشتکار | جوان

لوسیانو پریرا ،مهاجم کهنهکار و برزیلی فوالد
سرانجام از این تیم جدا شد .این بازیکن که
چند فصل بود در لیست خرید استقالل قرار
داش��ت دیروز با عقد قرارداد رسماً به تیم
مس رفسنجان پیوس��ت .باید دید پریرا در
مس هم مانند فوالد موفق خواهد بود یا نه.

اساسنامه دوچرخهسواری تأیید شد
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جوالن باشگاهها
گزارش
در فص��ل نقل و
دنیا حیدری
انتقاالت به پایان
رس��ید و وقتی بیتالم��ال را برای رس��یدن به
اهدافشان به تاراج بردند ،تازه سازمان لیگ به
صرافت ایجاد محدودی��ت ،آنهم نصفه و نیمه
برای باش��گاهها افتاده است ،بهطوریکه صادق
درودگر ،عض��و هیئت رئیس��ه س��ازمان لیگ
میگوید رقم ق��رارداد بازیکن��ان تنها میتواند
25درصد افزایش داشته باشد .قانونی که البته
ملیپوشان را شامل نمیشود ،چراکه آقایان در
این زمینه هنوز به جمعبندی الزم نرسیدهاند:
«به جز ملیپوشان ،دیگر بازیکنان فقط میتوانند
۲۵درصد افزایش داشته باشند .اگر بازیکنی برای
فصل جدید مس��ابقات باالتر از رقم تعیین شده
قرارداد ببندد ،کارت بازی برایش صادر نمیشود
تا این رقم را کاهش بدهد .بازیکنانی هم که سال
قبل قرارداد بستهاند ،میتوانند ۲۵درصد افزایش
قیمت داشته باش��ند .برای بازیکنان ملیپوش
هنوز سقفی مشخص نش��ده و سازمان لیگ در
حال کار کارشناسی است ».این در حالی است
که تکلی��ف تعداد زیادی از ملیپوش��ان و دیگر
بازیکنان مشخص ش��ده و گوشزد کردن قانون
نصفه و نیمه س��قف قرارداد به نوش دارو پس از
مرگ سهراب میماند که دوشنبه و روزها بعد از
حضور فعال باش��گاهها در فصل نقل و انتقاالت
برای آنها ارسال شده است!

بازیهای مدیران ،مسئوالن ،مربیان و بازیکنان
در فصل نقل و انتقاالت یکی ،دو تا نیس��ت ،اما
تکرار آن در س��الهای اخیر باعث ش��ده دست
آقایان برای مردم و رسانهها رو شود ،بهطوریکه
دیگر حنایشان آن رنگ سابق را ندارد ،خصوصاً

رقمه��ای رد و ب��دل ش��ده در فص��ل نقل و
انتقاالت بین باشگاهها و بازیکنانی که بیهیچ
تردیدی نمیتوان آنها را در زمره س��تارههای
فوتبال جا داد ،زمانی تأس��فبار میش��ود که
دس��تمزد آنه��ا گاه حتی از بودجه یک س��ال
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برخ�لاف س��رخابیهای پایتخ��ت ک��ه
فعالیتهایش��ان در فص��ل نق��ل و انتقاالت

به ش��دت زیر ذرهبین اس��ت و هر اق��دام آنها
به اش��کال مختلف تحلیل میشود ،تیمهای
صنعتی همواره چراغ خاموش عمل کردهاند.
به همین دلیل هم کمتر کسی از کار آنها سر
درآورده و به ریز جزئیات توافقاتشان رسیده
اس��ت .از س��وی دیگر با توجه به عدم مشکل
مالی (درس��ت برخالف زمانی که با کارگران
مواجه هستند) ،کمتر کار مربیان و بازیکنان
تیمهای صنعتی برای دریافت مطالباتشان
به فیفا میکش��د تا دس��ت مدی��ران اینگونه
باشگاهها بابت بریز و بپاشهای مالی رو شود.
با این وجود حضور برخی بازیکنان در تیمهای
صنعت��ی ،بهخصوص اگ��ر از س��رخابیهای
پایتخت پیشنهاد داش��ته یا بازیکن سال قبل
این تیمها باشند ،ثابت میکند پیشنهادهای
مالی قابل توجه است که باعث میشود نفراتی
چون دانشگر قید تیم پرهوادار پایتخت را بزند
و مجاب شود برای حضور در شهری دیگر!
هرچند در اینگون��ه مواقع نیز تیمهای صنعتی
لیگ که ج��زو متموالن فوتبال ایران هس��تند
با انتش��ار بیانیههایی پرطمطراق به جد منکر
هزینههای هنگفت مالی میشوند ،اما کیست
که نداند ایندس��ت بیانیهه��ا در فوتبال ایران
معنایی جز تأیید داستان ندارد!

وقتی سعی دارند با تهییج هوادار ،جو را متشنج
و از آب گلآلود به س��ود خود ماهیگیری کنند.
کاری که درویش ،مدیرعامل پرسپولیس نیامده
استاد آن شده است .پرسپولیس با وجود بسته
ب��ودن پنجره نق��ل و انتقاالتش ب��ه دلیل عدم
پرداخت بدهی استوکس بیش��ترین فعالیت را
در جذب بازیکنان جدید داش��ته ،فعالیتی که
در عین چش��مگیر بودن بس��یار هم حاشیهای
بوده است ،اما حاشیهتر از انتقالهای پرحرف و
حدیث این تیم ،ادعای درویش است« :بسیاری
از بازیکنانی که جذب کردیم از پیش��نهادهای
 10میلیارد بیشتر باشگاههای دیگر گذشتند و
قرارداد بس��تند!» مدیرعامل سرخپوشان گویا
نمیداند دوران اینگونه ادعاها زمان زیادی است
که سرآمده و حتی خوشبینترین هواداران هم
دیگر باور ندارند بازیکنانی که هر سال یک تیم
را برای دریافت ریالی بیشتر برمیگزینند ،بعید
است برای پوش��یدن پیراهن پرسپولیس یا هر
تیم دیگری از خیر  10میلیارد تومان بگذرند و
برای خیلی کمتر از اینها قید هر تیمی را میزنند!
اما چند م��اه ،فقط چند ماه زمان الزم اس��ت تا
در پی اقدام بازیکنان به ش��کایت برای دریافت
مطالبات خود ،ادعای خندهدار مدیرعامل مدعی
پرسپولیس روی میز او گذاشته شود.

لی

حضور چهرههای نامآشنا در فدراسیون وزنهبرداری باعث شده حاال
آرامش به این فدراسیون برگردد و همه انتظار داشته باشند که این
رشته مدالآور دوباره اوج بگیرد.
سجاد انوشیروانی به عنوان سرپرست جدید فدراسیون از چهرههای
مطرح وزنهبرداری است و مش��کالت و سختیهای ورزشکاران این
رشته را به خوبی درک میکند .انوشیروانی به درستی برای اصالح
امور فدراسیون دست یاری به سوی همتیمیهای قبلی خود دراز و
از آنها در پستهای مختلف استفاده کرده است.
حضور بهداد سلیمی به عنوان نایبرئیس ،حسین مقامی به عنوان
دبیر و کوروش باق��ری هم به عنوان مدیر فن��ی تیمهای ملی از آن
دست اتفاقات و تغییراتی است که باید به فال نیک گرفت و منتظر
ماند و دید که ثمره تالش این پیشکسوتان دردآشنا با وزنهبرداران
به کجا میانجامد .به جرئت میتوان گفت که اصلیترین حاش��یه
وزنهبرداری مسئله اعتراض و استعفای دستهجمعی اعضای تیم ملی
در زمان ریاست علی مرادی بود ،اتفاقی که به نظر میرسد با روی کار
آمدن مدیریت جدید در فدراسیون باید به زودی شاهد حل و فصل
آن و بازگشت ملیپوشان معترض به اردوی تیم ملی باشیم.
کوروش باقری ،مدی��ر فنی تیمهای مل��ی وزنهب��رداری در اولین
اظهارنظر خود پس از به دست گرفتن این پست با اشاره به اهمیت
بازگش��ت وزنهبرداران معترض به اردو گفت« :موضوع وزنهبرداران
حل شده و انوش��یروانی طی جلس��های که با آنان داشته قرار است
بچهها از  ۱۱تیرماه به اردو بیایند و تمرینات را استارت بزنند».
مدیر فنی تیمه��ای ملی وزنهب��رداری با ابراز خوش��حالی از اینکه
قدمهای خوبی برای رفع مشکالت برداش��ته شده است ،ادامه داد:
«بسیار خوشحالم که مطالبه اکثریت مخاطبان و اهالی وزنهبرداری
محقق شد و بعد از زمان نس��بتاً طوالنی این مطالبه از سوی وزارت
ورزش صورت گرفت .هرچند این اتفاق بس��یار دی��ر رخ داد ،اما باز
جای امیدواری است که هماکنون سجاد انوشیروانی در رأس امور
فدراسیون قرار گرفته است .کار بسیار سختی پیشرو داریم و فکر
میکنم فدراسیون وزنهبرداری در شش ،هفت سال گذشته خیلی از
کارها را زمین گذاشته بود از جمله اتحاد ،همدلی و یکپارچگی بین
تیمهای ملی که به دلیل تغییرات متعدد مربیگری از بین رفته بود
و کمرنگ شده بود .بیتردید این موارد اص ً
ال به سود وزنهبرداری ما
نیست و باید از سوی متولی جدید این رشته مورد نظر قرار بگیرد .به
عنوان مثال همواره به بحث مهم فنی به شکل ابزار نگاه میشد که
خوشبختانه انوشیروانی در نخستین گام این موضوع را درک کرد و
مطمئناً سعی میکند این موضوع را از حالت رکود خارج کند».
باقری با اشاره به اهمیت باالی برگزاری مسابقات داخلی و ضربهای
که وزنهبرداری در طول مدت برگزار نش��دن این مسابقات خورده
است ،اظهار داشت« :یکی دیگر از اولویتهای فدراسیون ،مسابقات
داخلی اس��ت که مدتهاست یا برگزار نمیش��ود یا خیلی محدود
برگزار میشود .این موضوع بارها از سوی اهالی وزنهبرداری مطرح
شده که مث ً
ال در ردههای سنی مختلف نوجوانان و جوانان که مدت
زمان مشخصی در اختیار آنهاست تا بتواند از شرایط سنی استفاده
و افتخارآفرینی کنند ،اینگونه نبوده یا مس��ابقات برگزار نش��ده یا
اع��زام برونمرزی صورت نگرفته اس��ت .به هر ح��ال امیدوارم این
فرصت حاصل شود و مدیریت جدید هم مسیر این پتانسیل موجود
را هموار کند».
وی به لزوم هماهنگی میان خود ،سرمربی تیمهای ملی و وزنهبرداران
با رئیس فدراسیون هم اشاره کرد و ادامه داد« :در خصوص مسئولیت
جدید من هم باید اعالم کنم در کار فنی باید هماهنگی بیشتری بین
سرمربی و مربیان و همچنین ارتباط بهینه با رئیس فدراسیون صورت
گیرد تا انتقال و واکاوی کمبودهایی که وجود دارد به درستی انجام و
شرایط تمرینات و اردوهای تیم ملی مطلوبتر پیگیری شود».
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به بازیکنانم گفتم برای پرچم کشورتان بجنگید
کسب عنوان قهرمانی تیم ملی فوتسال بانوان عراق در مسابقات
بازتاب
غرب آسیا ،آن هم با هدایت شهناز یاری سرمربی ایرانی برگ زرین
دیگری بر دفتر افتخارات بانوان شایسته ایران اسالمی اضافه کرد.
ش��هناز یاری که کارنامهای پربار با فوتس��ال ایران داش��ت حاال در فوتس��ال بانوان عراق هم
میدرخشد و میخواهد با ادامه حضور در تیم ملی این کش��ور افتخارات خود را تکمیل کند.
سرمربی ایرانی تیم ملی فوتسال بانوان عراق بعد از کسب عنوان قهرمانی غرب آسیا ،آن هم با
شکست دادن عربستان در صفحه شخصی خود با انتشار تصویر یک کبوتر که روی یک بالش
پرچم عراق بود و روی بال دیگرش پرچم ایران ،نوشت که ایران و عراق از هم جدا نمیشوند.
شهناز یاری بعد از کسب عنوان قهرمانی با عراق از مشکالت ریز و درشت موجود در تیم گفت:
«در هفته اول قبول هدایت تیم ملی عراق متوجه ش��دم که چه ریسک بزرگی کردم و ممکن
است کارنامه کاریم با تیم ضعیف عراق زیر سؤال برود ،اما به تدریج به توانایی بازیکنان ایمان
آوردم .به من گفتند حتی ممکن است بازیکنان کرد روز آخر دست شما را در حنا بگذارند و در
مسابقات شرکت نکنند».
وی ادامه داد« :بهرغم سختیهای موجود به حدی به بچههای تیم نزدیک شدم و به اندازهای
احساس خوبی به هم پیدا کردیم که فکر نمیکردم در این مدت کم از نظر فنی باال بیاییم و از
نظر احساسی به هم نزدیک شویم .این بچهها به خاطر احساسی که به هم داشتیم با تمام وجود
بازی کردند .یک مربی باید روانشناس خوبی هم باش��د .در کنار کار فنی باید بخش روانی هم
تقویت شود .من هر روز در تمرین با بازیکنان تیم صحبت میکردم و میگفتم صرفنظر از اینکه
کرد یا عرب هستید ،همه باید برای این پرچم (پرچم عراق) تالش کنید .سعی کردم بچهها را
بههم نزدیک کنم .از آنها خواستم برای پرچم کشورشان بجنگند .میگفتم من ایرانی هستم،
ولی با تمام وجودم برای عراق تالش میکنم تا این پرچم سربلند باشد .از بازیکنان میپرسیدم
حاال شما میخواهید برای این پرچم چکار کنید».
یاری ضمن تشکر از بازیکنان تیم ملی عراق به خاطر اعتمادی که به او داشتند ،گفت« :خیلی
خوشحالم که توانستم دل ملت عراق را شاد کنم .همینجا از تکتک آنها سپاسگزارم .پیامهای
دلگرمکننده آنها را در اینستاگرامم دیدم .شاید نتوانم جواب همه را بدهم ،ولی میگویم من
هم خیلی دوستش��ان دارم .آنها از م��ا حمایت کنند ،قطع��اً روزهای خیلی خوب��ی را برای
فوتسالیستهای عراق رقم خواهیم زد».

برخی فدراسیونهای ورزشی نیز فراتر میرود.
مس��ئلهای ک��ه حمی��د احمدی ،سرپرس��ت
فدراس��یون ژیمناس��تیک طی گلهای کام ً
ال
بجا به آن اشاره میکند« :اگر یکدهم بودجه
فوتبال را داش��تیم ،خیلی بهتر میتوانس��تیم
کاره��ا را پی��ش ببری��م .دس��تمزد برخی از
بازیکنان فوتبال بیش از بودجه کل فدراسیون
است .من اگر دستمزد س��ه بازیکن فوتبال را
داشتم ،میتوانستم کل کشور را حمایت کنم.
هیئتهای ما از نظر تجهیزات مش��کل دارند
و برخی استانها نیز بس��یار محروم هستند».
این اما همه تفاوتهای فاحشی نیست که این
روزها خاطر ورزش را مکدر کرده اس��ت .طی
چند روز گذشته شاهد درگیریهای لفظی و
دور از انتظاری بین رئیس فدراسیون کشتی و
معاون وزیر ورزش بودیم .درگیرهای تلخی که
جدا از مسائل اخالقی آن با نگاهی گذرا میتوان
دریافت که تمام جنجالش بر سر 70میلیاردی
است که رد و بد شده است.
رقمی که فدراسیون کش��تی را به جان وزارت
ورزش میان��دازد و جنجالهای زی��ادی به پا
میکند و بیش��ک میتواند گره از مش��کالت
بس��یاری باز کند ،اما چند کیلومتر آنطرفتر
بدون جنجال به یک بازیکن فوتبال میرس��د.
بازیکنی که نه افتخارات کش��تی را میتوان در
کارنامه کاری او دید و نه تواناییهایی که بتوان
با اشاره به آن ،این دست و دلبازی را توجیه کرد.
بازیکنی که البته تنها مورد نیست و نمونههای
او در این رشته بسیارند که با دریافتیهای آنها
میتوان کل ورزش را دگرگون کرد.

تأکید مداح ،سرمربی تکواندوی بانوان بر مسیر سخت پیشرو

مدالهای طال را با قرعه سبک نگرفتیم

مینو مداح با اینکه شاگردانش بر بام آسیا ایستادهاند ،اما معتقد است
چهره
این موفقیت را باید تمام ش��ده بدانند .تیمملی تکوان��دوی بانوان با
درخشش در رقابتهای قهرمانی آسیا باالتر از کرهجنوبی روی سکوی قهرمانی رفت .کسب سه مدال
خوشرنگ طال ،پروژه موفقیت هوگوپوشان را تکمیل کرد ،آن هم در شرایطی که تیم مردان از رسیدن
به مدال طال ناکام ماند .تیم جوان ش��ده بانوان با هدایت مداح و همکارانش توانس��ت در چانچئون
تاریخساز ش��ود و مقتدرانه عنوان قهرمانی تکواندوی بانوان آسیا را کس��ب کند .سرمربی تیم ملی
تکواندوی بانوان در گفتوگو با تسنیم قهرمانی در چانچئون و در حضور قدرتهای آسیا را سخت
خواند« :س��طح بازیهای آس��یایی باال بود ،چون ورزش��کاران صاحبنام��ی از کرهجنوبی ،چین،
چینتایپه ،ازبکستان ،تایلند و اردن در مسابقات حضور داشتند و همه برای کسب بهترین نتیجه آمده
بودند .بچهها عملکرد خیلی خوبی داشتند .یکی از مدالهای طالی ما در سنگینوزن و توسط اکرم
خدابنده به دست آمد که بسیار ارزشمند بود .همچنین زهرا پوراسماعیل و ناهید کیانی برای اولین
بار مدال طالی آسیا را در کارنامه خود ثبت کردند که بسیار ارزشمند است .هیچ کدام از این مدالها
با قرعه سبک به دست نیامد و بچهها واقعاً بازی کردند و زحمت کشیدند تا روی سکوی بروند و این
مدالهای خوشرنگ را کس��ب کنند .در وزن نعمتزاده و پوراس��ماعیل موفق به شکست نماینده
کرهجنوبی شدیم .تیم ما نیز جوان اس��ت و نسترن ولیزاده و
مبینا نعمتزاده  17ساله هس��تند .ناهید کیانی  23ساله،
زهرا شیدایی  22ساله و زهرا پوراسماعیل  21ساله هستند.
بنابراین میانگین سنی ما حدود  20،19سال میشود و
تیم هم تیم جوانی است».
مداح با تأکید بر اینکه مغرور نمیش��ویم ،کس��ب مدال
در مسابقات کشورهای اسالمی را دش��وار عنوان کرد:
«همدلی ،فعل خواس��تن و انرژی مثبتی که برای
یکدست ش��دن و موفقیت تیم وجود داشت
در موفقیت بچهها تأثیرگ��ذار بود .نتایج
خوبی گرفتی��م ،ام��ا به هی��چ عنوان
فرام��وش نمیکنی��م کار س��خت و
روزهای سختتری در پیش خواهیم
داشت .بچهها باید سخت تالش کنند،
در مس��یر این قهرمانی ب��ه هیچ عنوان
مغرور نخواهیم شد و کار سختی پیشرو
خواهیم داشت .س��عی میکنیم با تمرکز
و به امی��د روزهای خوب رو ب��ه جلو حرکت
کنیم .نباید در قهرمانی مغرور شویم .سنگینی
مسابقات قهرمانی آسیا جای خود را دارد ،اما
وقتی مسابقات س��طح باالتری پیدا میکنند
مانند مس��ابقات جهانی یا کشورهای اسالمی
کار سختتر میشود .اتفاقاً با توجه به باال رفتن
توقعات ،کارما سختتر میشود .بعد از قهرمانی
و موفقیت بالفاصله با کادرفنی و بچهها جلسه
داشتیم و در این خصوص صحبت کردیم».

مدیران ارش��د ورزش ایران در سفر به س��وئیس دیدار با
مقامات ارشد کمیته بینالمللی المپیک و فدراسیونهای
جهانی را در دس��تور کار دارند .علت اصلی س��فر حمید
سجادی وزیر ورزش و رضا صالحیامیری به لوزان ،مالقات
با توماس باخ رئیس  COIاس��ت ،اما آنها پیگیر مسائل
دیگری هم هستند .سجادی و صالحیامیری در دیدار با
امینا مانیا مدیرکل فدراسیون جهانی دوچرخهسواری و
پاتریک ویلس��ون رئیس کمیته حقوقی این فدراسیون،
موضوع اساس��نامه فدراسیون دوچرخهس��واری ایران و
انتخابات پیشرو را مط��رح کردند .طب��ق اعالم رئیس
کمیته ملیالمپیک ،فدراسیون جهانی دوچرخهسواری
اساس��نامه فدراس��یون ایران را تأیید کرده است .بر این
اس��اس مش��کلی برای برگزاری مجمع انتخاباتی وجود
نخواهد داشت و این رشته مدالآور پس از مدتها انتظار
از بالتکلیفی مدیریتی رها خواهد شد.

شیوا نوروزی

شبیخونبهبیتالمال
با قراردادهای میلیاردی

وقتی اولی��ن بار پایش��ان به توپ فوتب��ال خورد ،حت��ی در خواب هم
نمیدیدند در اوج بلبشوی این رشته و غفلت نهادهای نظارتی ،قراردادهای
 50 ،40میلیاردی کف خواستههایشان از باشگاههای دولتی و صنعتی
باشد .فوتبالیستی که فوتبالش در حد متوسط است به لطف داللها و نبود
نظارت چندصد برابر یک دانشمند ،نخبه و متخصص دستمزد میگیرد و
ادعای تعصب به رنگ و پیراهن فالن تیم را هم دارد.
در روزهای گذشته شنیدن اخبار نقل و انتقاالت فوتبال مث ً
ال حرفهای ایران
ی که کمرشان
به شدت با اعصاب و روان مردم بازی کرده است .برای مردم 
ی اقالم خوراکی و اجارهخانه خم ش��ده ،ش��نیدن خبر رفتن
زیر بار گران 
بازیکن کام ً
ال معمولی از یک تیم به تیم جدید ،آن هم با رقمهای چندده
میلیاردی عذابآور است .قب ً
ال اگر فوتبال دلخوشی مردم بود حاال سوهان
روحشان شده و کسی نیس��ت از خودش نپرسد پیشنهاد  20میلیاردی
یکشبه چطور میشود  70میلیارد!
ت��ازه آن باش��گاه بیانیه میده��د و میگوید رق��م واقعی کمت��ر از این
حرفهاست .مدیر باش��گاه اعتراف کرده که دالالن دس��ت بازیکنان را
میگیرند و از یک باشگاه به باشگاه دیگر میبرند ،به همین سادگی .در روز
روشن داللها در فوتبال حکومت میکنند و نرخ را تا میتوانند باال میبرند.
در این آشفتهبازار رئیس حراست فدراسیون با یک خبرگزاری مصاحبه
کرده و از برخورد با موارد نامتعارف قراردادها خبر داده است.
اولینباری نیس��ت که یک مقام مس��ئول حرف از برخورد میزند و این
صحبتها را مطرح میکند .قطعاً آخرین بار هم نخواهد بود .فقط هر بار
که چنین صحبتهایی به گوش مردم و بهویژه هواداران فوتبال میرسد،
ناامیدیشان از عملی نشدن وعدههای آقایان بیشتر و بیشتر میشود.
سؤال اینجاست که حراست فدراسیون تا حاال کجا بوده و در این هفتهها
که بازیکنان بازارگرمی میکردند چرا صدایش درنیامده است؟!
ل و کارچاقکن ش��دهاند؛
ش��وربختانه در فوتبال ایران هم��ه یکپا دال 
مدیر ،مربی ،بازیکن هم ن��دارد ،همه برای آنکه رقم را باال ببرند دس��ت
به یکی میکنند .تا همین چن��د وقت پیش بازیکنان ب��ه چند میلیارد
ی میشدند ،ولی امسال در اوج بحران گرانی و افزایش قیمتها ،کف
راض 
قیمتشان برای شروع مذاکره کمتر از  20 ،15میلیارد نیست .عدهای هم
یادشان افتاده پای بحث تعیین سقف قراردادها را وسط بکشند و به نوعی
خودشان را بیتقصیر نشان دهند ،ولی کیست که نداند اینگونه قوانین
مندرآوردی چیزی نیس��ت جز راه دررو ب��رای دور زدن قانون و چپاول
بودجه دولتی.ای کاش مسئله فقط رقم قرارداد بود .کار به جایی رسیده
که برخی بازیکنان لیگ برتری بندی را در قرارداد گذاشتهاند تا خدایی
ناکرده اگر بعد از جامجهانی پیشنهاد خارجی داشتند بدون دردسر و بدون
آنکه ریالی به باشگاه ایرانی بدهند سر از کشورهای دیگر دربیاورند.
کجای دنیا سراغ دارید باشگاهها تا این اندازه بدون حساب و کتاب و بدون
نظارت بتوانند بازیکن خرید و فروش کنند .فساد در فوتبال بیداد میکند،
ولی نمیدانیم چرا نهادهای نظارتی وارد گود نمیشوند و حق مردم را از
حلقوم غارتگران این رشته بیرون نمیکشند! تا کی قرار است مسئوالن
هم مثل مردم فقط نظارهگر قراردادهای میلیاردی باشند؟
این سکوت و انفعال تنها جیب دالالن و افراد چس��بیده به فوتبال را پر
میکند .باش��گاههایی که امروز بدون نگرانی از پرداخت دس��تمزدهای
نجومی ،بازیکن میخرن��د و عکس یادگاری میگیرند ،بودجهش��ان از
بیتالمال میآید ،چون هم دولتی هستند و هم درآمدی ندارند .این حق
مردم است که در این وانفسا از عالم و آدم به خاطر عدم برخورد با مسببان
ثبت قراردادهای چندین میلیاردی شاکی باشند.

سوت پایان جشنواره صدای ورزش
مهدی آذرم��كان ،مدیر رادیوورزش از برگ��زاری آیین اختتامیه
جش��نواره ملی «صدای ورزش» و جش��ن بیس��ت و چهارمین
سالگرد تأسیس رادیوورزش با حضور مقامات و مسئوالن ورزشی
و رسانهای كشور خبر داد« :یكی از اهداف ویژه ما در این جشنواره،
شناسایی و معرفی برترین آثار رادیویی ورزشی و كشف استعداها
چه در بخش مردمی و چه در حوزه برنامهسازان استانی بود .بیش
از  ۵۵۰اثر به دبیرخانه جش��نواره ارسال ش��د كه این تعداد دور
از انتظار ما بود ».این مراس��م امروز در ساختمان شهدای رسانه
برگزار میشود.

پیشنهاد «چو» به ایران
دکتر چو ،رئیس فدراس��یون جهانی تکواندو در حاشیه برگزاری
رقابتهای قهرمانی آس��یا در کرهجنوبی مالقاتی با هادی ساعی
داش��ت و از افزایش همکاریهای دوجانب��ه در آیندهای نزدیک
خبر داد« :کسب عنوان قهرمانی آسیا توس��ط تیم بانوان خیلی
باارزش اس��ت و نش��ان میدهد تکواندوی ایران پتانسیل باالیی
دارد .پیشنهاد میکنم ایران میزبانی مس��ابقات تکواندوی زنان
کشورهای اسالمی را برعهده بگیرد».

