یادداشت
دیو فساد فوتبال را باید از سر ریشه کن کرد

نه عزمی در کار است و نه همتی

محمد کاظمی :روزهای کرونایــی و تعطیلی
اجباری همه فعالیتهای ورزشی فرصتی بود برای
عمیقتر اندیشیدن به مسائل پیرامونی و حاشیه
ای ورزش ایران.
ورزشی که فوتبال را به عنوان محبوبترین رشته
همچون سوگلی پرورانده و بیشتر نگاهها را به این
رشته معطوف کرده است .همین رشته پر حرف
حدیث که علیرغم هیاهوی بسیار  ،تبلیغات وسیع
و هزینههای گزاف سالهاست به موفقیت چندانی
مفتخر نشده است .ریشهیابی مشکالت فوتبال و
پرداختن به چرایی عدم نتیجه گیری مناســب و
رسیدن به پاسخ این ســوال که چرا بار این رشته
پر طرفدار  ،بر خالف اکثر کشورهای فعال در این
حوزه هرگز به مقصد نرسیده و قرار هم نیست برسد
ما را به سمتی سوق داد که مدیریت این جادوی
مستطیل سبز در جهان معاصر قرار گرفته است.
مدیران ما هیچ یــک از جیب مبارک خرج نکرده
و تاوان تصمیمات اشتباهشان را نیز پس نداده اند
در حالی که در الگوی جهانی از کوچکترین خطای
عمدی و حتی سهوی مدیران نمیگذرند .آنها بر
اساس شناخت  ،تجربه و تخصص اقدام به گزینش
مدیران فوتبالشان کردهاند در مقابل ما عدهای را
بواسطه روابط شخصی و خویشاوندی دورن یک
حلقه بسته جا داده و سالیان سال است فقط مکان
مسئولیت شــان را تغییر داده ایم .این گونه است
که هرگاه صحبت از انتخاب مدیر برای استقالل
وپرســپولیس میشــود هیچ نامی پر رنگ تر از
فتحاهلل زاده و انصاریفرد هــا و  ...جلوه نمیکند!
قحط الرجال مدیر است انگار!
بی تعارف باید گفت تصمیم گیر اصلی تشکیالت
فوتبال ما عده ای هستند که از این دکان دو نبش
به ثروت و مکنت فراوان رسیده اند .آنچنان پشت
پرده و پنهان هم نیستند که نتوان تشخیصشان
داد اما ارادهای جدی برای مقابله با فساد سازمان
یافته وجود ندارد  .پولهای به یغما رفته درفوتبال
ما ازطریق عقد قرارداد با بازیکنان ومربیان خارجی
و ترکمانچایهای معاصر با اسپانسرها وهزینه و
حقوق نجومی بعضی مدیــران بدون کوچکترین
بازخورد مثبت نشــانگر بزرگ و قطور شدن دمل
چرکی فساد در فوتبال ایران بوده و هیچ راهی به
جز ترکاندن این غده کثیف باقی نگذاشته است.
اگر مسئول محترمی هست که دغدغه اصالح امور
و جلوگیری از هدر رفتن بیت المالو سرمایه ملی
را دارد لطفا بدون مماشات و مصلحت اندیشی به
بحث فســاد دز فوتبال ورود کرده و با مفسدین
در هر پست و لباســی که هستند برخورد صورت
گیرد.

رونمایی از کارگزار جدید استقالل؛  ۱۰۰میلیارد تومان برای یک فصل

بیرانوند در قطر توپ طال میگیرد؟

سایت باشگاه استقالل :شرکت «جهان فوالد متین» در بدو عقد قرارداد با تخصیص مبلغ  50میلیارد ریال به صورت پیش
پرداخت و تضمین مبلغ  50میلیارد ریال ضمانت نامه حسن انجام تعهدات و برخورداری از ظرفیتهای جدید درآمدزایی و ویژگی
بارز حسن شهرت ،به عنوان کارگزارشرکت فرهنگی ورزشی استقالل انتخاب شد.این شرکت بعد ازطی فرآیند یک ماهه وبررسی
دقیق و تایید تمام مفاد قرارداد ازسوی وزارتخانه با رعایت تشــریفات قانونی وهمچنین مذاکرات به عمل آمده با شرکتهای
صالحیتدار به عنوان مناسبترین شــرکت انتخاب ومنجربه عقد قرارداد طرفین شد .براساس پیشبینی و برنامهریزی انجام
شده ،فیمابین کارگزاررسمی و باشگاه درآمد حاصله ازاین همکاری حداقل هزارمیلیارد ریال ( 100میلیارد تومان) دریک فصل
خواهد بود.

همشهری آنالین  :روزنامه الرایه درگزارشی به نقل ازمنابع اختصاصی خود نوشته که مراسم برترینهای کنفدراسیون فوتبال
آســیا به تعویق نمیافتد .دراین گزارش همچنین گفتگویی با داتو ویندسورجان دبیرکل  AFCدیده میشود که او نیزروی این
موضوع تاکید داشته است.
مراسم برترینهای فوتبال آسیا در سال  ۲۰۲۰به میزبانی کشور قطر برگزار خواهد شد و آنها در تالش هستند تا یک میزبانی
شکیل را برای این مراسم تدارک ببینند و شهر دوحه را نیز برای این موضوع انتخاب کردهاند.ویندسورجان در این باره به الرایه
گفت :ممکن است تغییر و تحوالت اخیر بر مراسم بهترینها نیز تاثیر بگذارد ،اما هنوز تصمیمی در این باره گرفته نشده است و ما
در حال مطالعه و ارزیابی هستیم.
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در ستاد مبارزه با کرونا زمان ادامه مسابقات ورزشی
بعد از ماه رمضان و بدون تماشاگر اعالم شد

شروع مجدد مسابقات لیگ برتر فوتبال
ایران با اعالم رییس جمهور مبنی بر آغاز
فعالیت رشتههای ورزشی بدون حضور
تماشاگران قوت گرفت.
از هفته گذشــته ،خیلیها در انتظار فرا
رسیدن روز شنبه بودند تا موضع ستاد
مقابله با ویــروس کرونا درباره برگزاری
رقابتهای لیگ برتر مشخص شود .امروز
رئیس جمهور روحانی در پایان جلسه
این ستاد اعالم کرد «فعالیتهای ورزشی
بازگشایی خواهند شد البته این کار باید
در چارچوب پروتکل های بهداشــتی و

«محمد فرح» موسوم به
«مو فرح» دونده قهرمان
جهان و المپیکی بریتانیا
در حال تمرین در پارک
«ریچموند» لندن
منبع  :رویترز

 دعوای فدراسیون و کیروش
تمام شد!

مهر :از داخل هیات رئیسه این فدراسیون خبر
میرسد آنها پذیرفتهاند طبق قرارداد پاداش 200
هزار دالری به خاطر حضور ایران در نیمهنهایی
جام ملتها ،حق این مربی بوده است .فدراسیون
فوتبال ایران هنوز پرونده شکایت کارلوس کی
روش به خاطر پاداش جــام ملت ها را به دادگاه
عالی ورزش نبرده اســت و احتماال هم نخواهد
برد .از داخل هیات رئیسه این فدراسیون خبر می
رسد آنها پذیرفته اند طبق قرارداد پاداش 200
هزار دالری به خاطر حضور ایران در نیمه نهایی
جام ملت ها ،حق این مربی بوده .بنابراین قصد
دارند به زودی در نامه ای به فیفا درخواست کنند
تا از منبع مالی موجود ،پاداش او پرداخت شود.

ستاد سوت زد ،روحانی
شوت کرد

بدون تماشاگر باشد ،هیچ اجتماعی را
شاهد نباشیم و تماشــاگر در این حوزه
حضور نداشته باشــد که این پروتکل از
سوی وزارت بهداشت ابالغ خواهد شد».
با توجه به اظهارات ریاســت جمهور و
تضمینهای سازمان لیگ به استاد برای
رعایت پروتکلهای الزامی ،احتماال امروز
یا فردا برنامه جدیدی به دست مسئوالن
برگزاری مسابقات فوتبال برسد تا طبق
دستورالعمل اعالم شده ،ابتدا تمرینات
تیمها به مدت حدود ســه هفته برگزار
شود.

مستطیل سبز

با وجود چراغ ســبز دولــت و آمادگی
سازمان لیگ ،همچنان برخی از تیمها
با راه انــدازی کمپینهایــی ،در صدد
جلوگیری از برگزاری رقابتها هستند.
البته ایــن تیمها تعطیلــی رقابتها به
شــرط قبول کردن جدول کنونی لیگ

و انتخاب قهرمان ،تیمهای آســیایی و
سقوط کننده به دســته پایینتر را زیر
ســوال میبرند .در هر حال ،اکثر تیمها
آماده شــروع تمرینات هستند و حتی
از روزهای گذشــته بازیکنان به صورت
انفرادی و گروهی در حال تمرینات جدی

یکی از بازیکنان خروجی تیم
تحت امر یورگن کلوپ در پایان
فصل «آدام الالنا» خواهد بود.
در خبرهای منتشرشده به این
موضوع اشاره شد که مربی
آلمانی به فکر انتخاب گزینه
جدید و جوانی برای ستاره 31
ساله انگلیسی است.
منبع  :فوتبال پرس

هستند تا در شــروع مسابقات ،آمادگی
الزم را داشته باشــند .در حال حاضر ۹
هفته از لیگ برتر ،مرحله نیمه نهایی جام
حذفی و گروهی لیگ قهرمانان آسیا باقی
مانده که برگزاری این مسابقات ،به فصل
جاری خاتمه میدهد.

کارواخال :حتی کنترل توپ هم
برایمان سخت شده است!

ایلنا  :دنی کارواخال ،مدافع رئال مادرید میگوید
او و هم تیمیهایش بی صبرانه منتظر بازگشت
مسابقات اللیگا هســتند .بازیکنان تیم فوتبال
رئال مادرید پس از دو مــاه دوری از تمرینات و
حضور در قرنطینه خانگی به علت شیوع گسترده
ویروس کرونا از این هفته به مســتطیل ســبز
بازگشــتند .دنی کارواخال بــه تلویزیون رئال
مادرید گفت :ما در اولین روز بازگشت به تمرینات
واقعا تقال کردیم تا بتوانیم توپ را کنترل کنیم.
در پایان ،شــما هرگز آنطور که در زمین تمرین
میکردید نمیتوانســتید در خانه تمرین کنید
اما ما بهتر خواهیم شــد .او ادامه داد :ما باید از
پروتکل تنظیم شده توسط اللیگا پیروی کنیم،
مراقب باشیم و به قوانین احترام بگذاریم و به طور
کلی سعی میکنیم با سرعت با و بدون توپ به
عقب برگردیم.

