
بی توجهی ه�ا 
سعيد احمديان

    بازتاب
ص������داي 
ورزش�کاران،  
چه المپيکي و چه پارالمپيکي را درآورده است 
تا آنها در شرايط سختي براي رسيدن به بليت 

ورودي توکيو دورخيز کنند.
يک س��ال مانده به المپيک و پارالمپيک 2020 
توکيو و دغدغه هايی که هنوز برطرف نشده است، 
طوري که گويا بايد توپ تحويل سال 2020 شليک 
شود تا گوشي دست متوليان ورزش بيايد که سال 
المپيک است و بايد بجنبند. شرايطي که سبب شده 
با ادامه اين روند با کاهش اميدها براي کسب سهميه 
المپيک هم کاروان ايران در توکيو خلوت شود و هم 

اميدهاي رسيدن به سکوهاي توکيو کمتر.
   وزارت ورزش هيچ کمکي نمی کند

تکواندو جزو آن رش��ته هايی اس��ت ک��ه همه در 
المپيک ها روي مدال های آن حساب باز می کنند. 
رش��ته ای که اگرچ��ه در ري��و دور از انتظار ظاهر 
شد، اما آنقدر پتانسيل دارد که در توکيو بخواهد 
جبران کند. با اين حال يک هفت��ه پس از گاليه 
محمد پوالدگر، رئيس فدراسيون تکواندو که گفته 
بود »رنگ و بوی المپيک در ورزش کش��ور ديده 
نمی ش��ود«، ديروز هم فريبرز عسگري، سرمربي 
تيم ملي تکواندو به انتقاد از شرايط موجود پرداخت 
و از مديران وزارت ورزش بابت بی تفاوتی هايشان 
نسبت به اين رشته مدال آور در المپيک انتقاد کرد. 

عسگري که با خبرگزاري مهر صحبت کرده بود، 
در ابتداي صحبت هايش شرايط سخت پيش روي 
تکواندو براي رس��يدن به المپيک را تشريح کرد: 
»سه رقابت گرندپری سخت را در پيش داريم که 
اگر می خواهيم به المپيک راه پيدا کنيم حتماً بايد 

در اين رقابت ها نتيجه الزم را به دست آوريم.«
سرمربی تيم ملی تکواندو در ادامه تير انتقادهايش 
را متوجه مس��ئوالن وزارت ورزش و کميته ملی 
المپيک کرد و از اينکه در فاصله يک سال مانده 
به المپيک، مسئوالن حواس شان نيست، انتقاد 
کرد: »گويا مسئوالن ورزش حواس شان نيست 
که ما در س��ال قبل از المپيک قرار داريم. سالی 
که خيلی بيش از آنچه تصور می شود برای کسب 
سهميه مهم است. جايی که همه رقبا ۴0 امتياز 
تورنمنت های خ��ود را تکميل کرده ان��د، اما ما 
هنوز به اين امتياز نياز داريم و نتوانستيم به اين 
تورنمنت ها اعزام شويم. متأسفانه هيچ کمکی هم 
از سوی وزارت ورزش شاهد نيستيم.« عسگري 
در پايان از متوليان ورزش خواست براي گرفتن 
بيشترين سهميه در تکواندو شرايط را مهيا کنند: 
»اگر قرار است با حداکثر سهميه به المپيک اعزام 
شويم به اين امتياز نياز داريم و بايد به تورنمنت ها 
اعزام شويم. در غير اين صورت مشخص نيست که 

در ادامه مسير چه اتفاقی بيفتد.«
   بودن و نبودن مدال آوران مهم نيست!

البته اين تنها المپيکي ها نيستند که از بی توجهی 

مس��ئوالن در سال کس��ب س��هميه گاليه مند 
هس��تند، پارالمپيکي ها هم که بايد خودش��ان 
را ب��راي گرفتن س��هميه و حض��ور پرقدرت در 
توکيو 2020 آماده کنند، ش��رايط س��خت تری 
نس��بت به المپيکي ها دارند، به خصوص که در 
س��ال های اخير تبعيض های وزارت ورزش بين 
المپيکي ها و پارالمپيکی ها خيل��ي از قهرمانان 
را در راه تداوم افتخارآفرينی هايش��ان، دلس��رد 
کرده است. يکي از اين قهرمانان محسن کائيدي 
اس��ت، دارنده چهار مدال پارالمپيک لندن و ريو 
که ديروز در مصاحبه ای در اعتراض به ش��رايط 
موجود از خستگی اش گفت و اينکه قصد شرکت 
در هيچ رقابتي را ن��دارد. او حتي به مس��ابقات 
انتخابي تيم ملي هم نرفت ت��ا ورزش جانبازان و 
معلوالن کشورمان در آستانه از دست دادن يکي 
از پراميدترين ش��انس های مدال پارالمپيک در 

توکيو باشد.
 کائيدی  در گفت وگويي که با خبرگزاري ايسنا 
داشت، درباره چرايي شرکت نکردن در انتخابی 
تيم ملی برای حضور در پيکارهای جهانی اينطور 
توضيح داده است: »خسته ش��ده ام، چون اصاًل 
حمايتی نمی شويم و امکانات هم نداريم. در اين 
رقابت ها به خاطر بی توجهی مسئوالن و حمايت 
نکردن از مدال آوران ش��رکت نک��ردم و با اينکه 
تمرين ها را ادامه می دهم، اما قصد شرکت در هيچ 

مسابقه ای را ندارم.«

دلس��ردي اين قهرمان پارالمپيک در ش��رايطي 
است که او از نظر رکوردي در شرايط خوبي به سر 
می برد. با اين حال معتقد است که با توجه به عدم 
حمايت مسئوالن بهتر است که استراحت کند: 
»رکوردهايم خوب است و مش��کلی از اين بابت 
ندارم اما ترجيح می دهم فعالً استراحت کنم و بعد 
از رقابت های جهانی اگر شرايط بهتر شد، دوباره 

به ميادين برمی گردم.«
قهرمان لرستاني رشته پرتاب وزنه پارالمپيک در 
پايان می گويد انتظار زيادي از مس��ئوالن ندارد: 
»بودن و نبودن مدال آوران برای مس��ئوالن مهم 
نيست و اين در حالی است که ما با کمبود امکانات و 
شرايط جسمانی نامساعد افتخارآفرينی می کنيم. 
خواسته  ما از مس��ئوالن زياد نيست و فقط انتظار 

حمايت داريم و اينکه به ما بيشتر توجه کنند.«
با توجه ب��ه انتق��ادات ورزش��کاران المپيکي و 
پارالمپيکي به نظر می رس��د متولي��ان ورزش از 
وزارت ورزش گرفته تا کميته ملي المپيک بايد 
نسبت به شنيدن دغدغه های ورزشکاران و رفع 
آن، شرايط مناس��بي را براي قهرمانان در فاصله 
يک سال مانده به توکيو 2020 مهيا کنند. اگرچه 
قهرمانان با توجه به مش��کالت اقتصادي کشور، 
انتظار تأمي��ن حداکثري امکان��ات را ندارند، اما 
انتظار دارند حداقل از بديهی ترين شرايط محروم 
نباشند تا بتوانند براي کش��ورمان در المپيک و 

پارالمپيک 2020 افتخارآفريني کنند.
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فدرر بازنده ماراتن 5 ساعته با جوکوويچ
پنجمین تاجگذاری نوله در ویمبلدون

ماراتن پنج ساعته فدرر – جوکوويچ با قهرمانی مرد صربستانی به پايان 
رسيد. فينال تنيس ويمبلدون 2019 در حالی با قهرمانی نوواک جوکوويچ 
به پايان رسيد که نبرد پنج ساعته با راجر فدرر فراتر از حد انتظار بود. مرد 
اول تنيس جهان در يک بازی نفسگير 3 بر 2 حريف سوئيسی را شکست داد 

و برای دومين سال متوالی سلطان ويمبلدون لقب گرفت.
  پنجمين قهرمانی

جوکوويچ برای غلبه بر فدرر انگيزه های زيادی داشت. نوله مرد اول تنيس جهان 
است و به فتح اين دوره ويمبلدون اميد زيادی داشت. در واقع اين تنيسور با اين 
قهرمانی قصد داشت قدرتش را به رخ فدرر باتجربه بکشد. جوکوويچ قبل از اين 
در سال های 2011، 201۴، 2015 و 2018 جام قهرمانی را باالی سر برده بود 
و امسال هم به نيت پنجمين قهرمانی به ميدان رفت. نوله برای رسيدن به اين 
هدف حريفانش را يک به يک مغلوب کرد و در نيمه نهايی نيز از سد بائوتيستا 
آگوت گذشت و به فينال رسيد. فدرر هم در بازی نهايی تمام تالشش را کرد تا 
برنده بازی شود و اتفاقاً شانس پيروزی هم داشت، ولی در نهايت شرايط به نفع 
مرد اول جهان پيش رفت تا دومين قهرمانی متوالی جوکوويچ در ويمبلدون 
و پنجمين قهرمانی اش در اين رقابت ها رقم بخورد. فدرر که برای رسيدن به 
فينال نادال را مغلوب کرده بود، هشت قهرمانی ويمبلدون را در کارنامه دارد. 
جالب تر اينکه تعداد قهرمانی های جوکوويچ در گرنداسلم ها به عدد 16 رسيده 

و حاال مرد 32 ساله با رکورد فدرر چهار قهرمانی ديگر فاصله دارد. 
  احترام به فدرر

مرد اول تنيس جهان هنوز از قهرمانی سير نشده است. نوله بهتر از هر کسی 
می داند رس��يدن به افتخارات فدرر از عهده هر تنيسوری بر نمی آيد، اما 
نوواک سال هاست که قصد دارد رکوردهای راجر را در اختيار بگيرد. تصاحب 
رنکينگ اول فدراسيون جهانی حق جوکوويچ است، اما پنجمين قهرمانی 
در ويمبلدون نيز باعث نشد که تنيسور صربستانی از حريفش تمجيد نکند: 
»راجر يکی از بهترين تنيسورهای جهان است و من هميشه به او احترام 
می گذارم. او برای من الهام بخش است. وقتی هواداران »راجر« را تشويق 
می کردند، من صدای »نواک« را می شنيدم. اين احمقانه است، اما واقعاً 

اينطور بود. تالش می کردم خودم را قانع کنم که من تشويق می شوم.«
  مزه چمن 

خوشحالی عجيب قهرمان اين دوره، حرف و حديث های زيادی به همراه 
داشت. جوکوويچ بعد از آنکه بازی دش��وار را به سود خود خاتمه داد در 

اقدامی عجيب تکه ای  از چمن مسابقه را کند و خورد! 
اين حرکت بازتاب زيادی در رسانه ها و به ويژه شبکه های اجتماعی داشت. با 
اين حال خود نوله هرگونه برداشت از اين نوع خوشحالی را رد و از آن به عنوان 
تعبير رؤيای کودکی اش ياد کرد: »اين هم يک سنت است. بچه که بودم، 
هميشه رؤيای قهرمانی در ويمبلدون را در سر داشتم. در آن سن و سال مثل 
تمام بچه ها دلتان می خواهد وقتی به رؤيايتان رسيديد، يک کار عجيب و 

غريب انجام بدهيد. کاری که من کردم هم به همين خاطر بود.«
  تبريک به نوله

تنيسور 37 ساله از اينکه شانس قهرمانی مجدد در ويمبلدون را از دست 
داده، ابراز ناراحتی کرد. فدرر در پايان بازی گفت: » تالش می کنم اين فينال 
را فراموش کنم، اما مسابقه بسيار جذابی بود. اين مسابقه بسيار طوالنی بود 
و همه چيز داشت. من شانس های زيادی داشتم، اما جوکوويچ قهرمان شد. 
بايد به خاطر عملکردم خوشحال باشم. به جوکوويچ هم تبريک می گويم، او 
فوق العاده بود. شما ممکن است بعد از شکست احساس نااميدی، ناراحتی 
و عصبانيت داشته باشيد، اما من نمی دانم چه احساسی دارم. فقط می دانم 
يک ش��انس باور نکردنی را برای قهرمانی از دست دادم و نمی توانم آن را 
قبول کنم.« در خطر بودن رکورد قهرمانی هايش در گرنداسلم سؤالی بود 
که فدرر به آن پاسخی جالب داد: »من به خاطر اين موضوع تنيسور نشدم، 
بلکه تالشم اين بود مقابل چنين جمعيتی در ويمبلدون، مقابل ورزشکارانی 
مانند جوکوويچ و نادال، بهترين نمايش را داشته باشم. اين دليلی است که 

من به خاطر آن تنيس بازی می کنم.«
  پاداش های نجومی

قهرمان اين دوره ويمبلدون 2/5 ميليون ي��ورو به جيب زد. تنيس يکی 
از رشته های سودآوری است که ورزشکاران شناخته شده آن در صورت 
موفقي��ت پاداش های هنگفت��ی را دريافت می کنند. رقابت های س��ال 
2019 ويمبلدون پ��س از دو هفته به پايان رس��يد و جوکوويچ با توجه 
به قهرمانی اش بيش از 2/5 ميليون يورو جاي��زه قهرمانی دريافت کرد. 
نايب قهرمان سوئيسی نيز 1/3 ميليون يورو جايزه گرفت. به غير از اين دو 
نفر، تنيسورهای راه يافته به نيمه نهايی 650 هزار يورو و تنيسورهای حاضر 

در يک چهارم نهايی هم 320 هزار يورو دريافت کردند.

 انتقاد المپيکي ها و پارالمپيکي ها از بی توجهی مسئوالن در فاصله يک سال تا 2020

توکیو با توقف!

دنیا حیدري

 مزایده لوگوی پرسپولیس 
تازه ترین شاهکار عرب!

حاش��يه های پرس��پوليس تمامی ندارد. روی دنده لج انداختن برانکو 
برای شکايت از پرسپوليس به فيفا برای دريافت مطالباتش و همچنين 
مبلغ قرارداد يک سال آينده و 5 درصد غرامت از پرسپوليس و حاال هم 
به مزايده گذاشتن لوگوی باشگاه به دليل بدهی ای که خيلی پيشتر و 
به شکلی ساده تر می شد پرداخت، اما آنقدر پشت گوش انداخته شده 
تا حاال کار به جايی برسد که بحث به مزايده گذاشتن لوگوی باشگاه به 
ميان بيايد. مسئله ای که البته به نظر می رسد کوچک ترين دغدغه ای 
برای مديرعامل باشگاه ايجاد نکرده، چراکه همانطور که به وکيل برانکو 
گفته بود ريالی به او پرداخت نخواهد کرد، به اين بدهکار نيز گفته هر 
کاری می خواهد می تواند انجام ده��د. اگر می خواهد می تواند لوگوی 
باشگاه را هم توقيف کند تا هواداران بدانند چه شرايطی داريم! طلبی 
که امروز باعث به مزايده گذاشته شدن لوگوی باشگاه پرسپوليس شده 
60 هزار دالر بوده که طلبکار حتی حاضر به دريافت اقساطی آن شده 
بود، اما با توجه به اينکه به جز پرداخت دو مبلغ 50 ميليون                                                                                                            تومانی ديگر 
پولی از سوی اين باشگاه به اين طلبکار داده نشد کار به دادگاه و سرانجام 

توقيف لوگوی باشگاه پرسپوليس رسيده است.

ویلموتس  به ساحلی بازان هم سر زد
ويلموتس از نزديک و گام به گام با جامعه فوتبال ايران در حال آشنا شدن 
اس��ت. او خود را به تمرينات تيم ملی محدود نکرده و قصد دارد دايره 
وظايف خود را گسترده تر کند و با ايجاد رفاقت، همدلی و هم انديشی با 
ساير اعضای جامعه بزرگ فوتبال، اتحادی مثال زدنی را رقم بزند. اين تنها 
برداشتی است که می توان از روند ديد و بازديدهای مرد بلژيکی تيم ملی 
از تيم های ملی پايه، فوتسال و فوتبال ساحلی داشت. روندی که انتظار 
می رود با مربيان ليگ هم به همين ش��کل پيش برود تا بعد از سال ها، 
شاهد اتحاد مربيان ليگ با سرمربی تيم ملی باشيم. او صراحتاً به اعضای 
تيم ملی فوتبال ساحلی می گويد باور اينکه تيم ملی فوتبال ساحلی ايران 
در رنکينگ دوم جهان است، برايش سخت بوده، اما حاال خوب می داند 

که اين موفقيت جز با تالش فراوان به دست نيامده است.

 تعامل ویلموتس با تیم های پایه 
به سود فوتبال ملی است

نظارت سرمربی تيم ملی فوتبال بر تيم های 
پايه روالی منطقی اس��ت که کش��ورهای 
صاحب نام فوتبال آن را پيگيری می کنند. 
يکی از وظايف سرمربی بزرگساالن نظارت 
روی تيم های پايه و دادن ايده به آنهاست. 
مربيان رده های سنی اين فرصت را دارند 
که از تجربيات سرمربی تيم ملی استفاده 
کنند و دانش خود را ارتقا دهند. اين مسئله 
را بايد به فال نيک گرفت و اگر تعامل با ساير 
تيم های ملی همين گونه تداوم داشته باشد، قطعاً تأثير خوبی روی فوتبال 
ملی مان خواهد داشت. البته اين مسئله بستگی به تداوم اين روند دارد. 
مارک ويلموتس زمان زيادی نيست که به ايران آمده و کارش را در فوتبال 
ما آغاز کرده، به همين خاطر برای قضاوت زود است و بايد به او زمان بدهيم. 
با اين حال در همين ابتدا او به خوبی حسن نيتش را نشان داده و اميدواريم 
تعامل ويلموتس با تيم های پايه ادامه دار باشد. هر مربی خارجی که می آيد 
بايد حسن نيت خود را برای همکاری با مربيان داخلی نشان دهد. البته در 
اين مسئله فدراسيون نقش کليدی دارد. بايد در قراردادی که با ويلموتس 
منعقد شده رسيدگی به تيم های پايه نيز جزو وظايفش تعريف شده باشد 
و اگر اين موضوع لحاظ نش��ده، کم کاری فدراس��يون است. در خصوص 
اين مسئله انتظار می رود فدراس��يون فوتبال اشتباهات گذشته را تکرار 
نکرده باشد. متأسفانه زمانی که کی روش به ايران آمد، آنقدر رسانه ها به او 
پرداختند و ادعا کردند که او رابطه خوبی با همه دارد، در حالی که عکس 
اين ادعا ثابت شد. انتظار می رود ويلموتس با همين روندی که در پيش 
گرفته تيم های پايه را فراموش نکند. در اين صورت قطعاً مربيان داخلی 
نيز حسن نيت شان را نشان خواهند داد. مربيان ايرانی منافع ملی را بر هر 
مسئله ای ترجيح می دهند، اما سرمربی تيم ملی نيز بايد مربيان ايرانی را 
به عنوان همکار بپذيرد و احترام متقابلی برايشان قائل شود. در اين صورت 

دليلی برای مخالفت و بدرفتاری با ويلموتس وجود نخواهد داشت.

ابراهيم قاسم پور

 کارشناس فوتبال

شیوا نوروزی

کتف سهراب جراحي می شود
ن  م�������ا قهر       چهره
ری  نه ب��ردا وز
المپيک و جهان براي مداواي آسيب ديدگی خود 

راهي آلمان می ش��ود. بعد از مصدوميت دوباره 
س��هراب مرادي در جريان تمرين��ات تيم ملي 
وزنه برداری نگراني ها بابت آين��ده حضور اين 
قهرمان مدال آور در عرصه ه��ای بين المللی و 
المپي��ک به اوج خود رس��يد. اع��الم نظر کادر 
پزشکي و برخي مسئوالن درباره از دست دادن 
فرصت حضور در رقابت های قهرماني جهان در 
صورت عدم اعزام به خارج از کش��ور نيز بر اين 
نگراني ها افزوده، اما حاال با پيگيری های انجام 
شده بحث اعزام مجدد او به آلمان جدي شده تا 
مرادی بتواند درمان خود را در اين کشور دنبال 
کند. در اين راستا تيم پزشکي جلسه ای تشکيل 
داد و به اين نتيجه رسيد که مرادی بهتر است 
عازم آلمان ش��ود. ديروز اين مس��ئله با رئيس 
کميته ملی المپيک مطرح شد و در نهايت نيز 
تصميم گرفته ش��د که مرادی به آلمان اعزام 
شود. اکنون نيز باقی کارها برای اعزام او بايد 
انجام شود. هزينه های اعزام اين وزنه بردار هم 
با هماهنگی بين فدراسيون پزشکی ورزشی و 
کميته ملی المپيک پرداخت می شود. مرادی 
پيش از اين نيز با حمايت کميته ملی المپيک 
عازم آلمان شده بود تا مصدوميت کمر خود را 

درمان کند که البته اين مشکل او رفع شد.

توکلیان: با نوجوانان کشتي زندگي مي کنم
امي��ر توکلي��ان،        بازتاب
سرمربي تيم ملي 
کشتي آزاد نوجوانان ايران يکي از مربياني است که 
بيشترين نظارت را با رفتاري درست و پدرانه روي 
شاگردانش دارد. او می گويد: »من کنار اين بچه ها 
زندگی می کنم. شب  به  شب موبايل ها ساعت 9 جمع 
و روز بعد پس از تمرين پس داده می شود. در اين رده 
سنی به الگوبرداری اخالقی و مسائل مذهبی خيلی 
توجه می شود. ما در اردوها جشن تولد برای بچه ها 
می گيريم و با هم به سينما می رويم و مثل خانواده در 

کنار هم هستيم. بزرگ ترين افتخار زندگی من اين 
است که با آينده سازان کشورم زندگی می کنم. وقتی 
با اين رده سنی کار می کنيد، پيشرفت آنها ذره ذره 
حس می شود که اين خيلی لذت دارد. آنها شاد و 
بی ريا هس��تند و تالش زيادی برای پيشرفت 
می کنند. من با خانواده همگی آنها در ارتباط 
هستم و با تمام خصوصيات اخالقی و مسائل 
پزشکی آنها نيز آشنايی دارم. مطمئن باشيد 

برخی از همين نوجوان��ان در المپيک 202۴ 
حضور خواهند داشت.

ليگ ملت های واليب��ال با دفاع 
فريدون حسن

    خبر
مدافع عن��وان قهرماني از عنوان 
س��ال قبلش ب��ه پايان رس��يد. 
روس ها بامداد دوشنبه با پيروزي 3 بر يک مقابل امريکاي ميزبان 
هم انتقام شکس��ت مرحله گروهي را از اي��ن تيم گرفتند و هم 

قهرماني سال گذشته خود را تکرار و دبل کردند.
در ديدار رده بندی نيز لهس��تان تيم جوان و شگفتی ساز مرحله 
نهايي مس��ابقات با تکرار پيروزي دور اول مقابل برزيل موفق به 
کسب مقام سومي رقابت ها شد. لهستاني ها در بازی های گروهي 
برزيل را 3 بر 2 شکست داده بودند، اما در ديدار رده بندی در سه 
ست متوالي مدعي قهرماني را شکست دادند. لهستاني ها در حالي 
موفق به کسب اين عنوان شدند که حتي سرمربي خود را نيز به 
همراه نداشتند. جاکوب بدناروک در غياب ويتال هاينن، بلژيکی 
هدايت لهستان را برعهده داشت. او بعد از کسب اين پيروزي گفت: 
»خيلی خوشحالم که بازی با برزيل را برديم، ولی برای من سخت 
است که مدال ليگ ملت ها را به خانه ببرم، چون خودم را شايسته 
دريافت آن نمی بينم. بنابراين وقتی به لهستان برگشتم آن را به 

يک بنياد خيريه خواهم داد تا عوايد فروش  آن برای کودکانی که 
سرطان مغز استخوان دارند، خرج شود.« عنوان چهارمي برزيل 
در کنار پنجمی ايران نکته قابل توجه اين مسابقات بود. دو تيمي 
که در مرحله مقدماتي اين رقابت ها با ق��درت و ترکيب اصلي و 
بازيکنان باتجربه خود به عنوان تيم های اول و دوم جدول رده بندی 
راهي مرحله نهايي شده بودند، اما در اين مرحله حرفي براي گفتن 
نداشتند و راهي به سکو پيدا نکردند تا تيم هايی که به جوانانشان 
بيشتر اهميت داده بودند، مزد اعتماد به آنها را بگيرند. در پايان اين 
مسابقات ليست بازيکنان برتر رقابت ها در پست های مختلف از 
سوي فدراسيون جهاني واليبال اعالم شد. ليستي که نام هيچ يک 
از بازيکنان ايران در آن ديده نشد.   در پايان ليگ ملت های 2019؛ 
مکس هولت )امريکا( و ايوان اياکولف )روسيه( به عنوان بهترين 
مدافع وسط، ميا کريستينسن )امريکا( به عنوان بهترين پاسور، 
ايگور کليوکا و ديمتری ولکوف )هر دو از روسيه( و بارتوژ بدنورز 
)لهستان( بهترين پشت خط زن، اريک شوجی )امريکا( بهترين 
ليبرو و مت اندرسون )امريکا( به عنوان ارزشمندترين بازيکن اين 

فصل انتخاب شدند.

 دبل قهرماني روس ها
 در لیگ ملت های والیبال

بانک مرکزی جورکش فدراسیون نیست 
آقای تاج

تناقض های رفت��اری و گفتاری رئيس فدراس��يون فوتب��ال قابل هضم 
نيست و شايد همين تناقض گويی های مشهود است که باعث می شود از 
حرف هايش تعبير دلسوزانه نشود. رئيسی که مدعی است به دليل شرايط 
اقتصادی جامعه و مردمی که دغدغه نان دارند به باشگاه ها توصيه کرده از 
برگزاری اردوهای خارجی بپرهيزند )البته فقط به صورت شفاهی!( حال 
خود بی توجه به شرايط اقتصادی جامعه و مردمی که تصور   می شد سنگ 
آنها را به سينه می زند از بانک مرکزی درخواست 10 ميليون دالری دارد!

برای درخواست پول بهانه زياد است؛ ممنوعيت قانونی کمک وزارت ورزش 
به فدراسيون فوتبال، بلوکه ش��دن پول های فدراسيون در فيفا به دليل 
تحريم ها و همچنين مسدود شدن حساب های بانکی فدراسيون و سازمان 
ليگ به دليل مشکالت مالياتی و مسائلی از اين قبيل. اما آيا همه اين موارد 
توجيه خوبی است برای آنکه رئيس فدراسيون از بانک مرکزی درخواست 

چنين مبلغ هنگفتی را داشته باشد، آن  هم به دالر؟
ترديدی در وجود مشکالت نيست. بدون شک فدراسيون فوتبال مشکالت 
مالی فراوانی دارد، اما آيا مشکالت مالی فراوان بهانه خوبی است برای ارائه 
چنين درخواستی از سوی رئيس فدراسيون؟ آيا تاج که با وجود بازنشستگی 
تالش زيادی برای ادامه حضورش در فدراس��يون فوتبال کرد، اطالعی از 
اوضاع نداشت؟ اگر توانايی امور اين فدراسيون را با تمام مشکالتش در خود 
نمی ديد، چه اصراری به ادامه اين حضور بود؟ آيا کمترين وظيفه تاج به عنوان 

رئيس فدراسيون تأمين منابع مالی برای حل وفصل مشکالت نيست؟ 
پاسخ اين سؤال ها کاماًل روش��ن و واضح است. اگر قرار به دست درازی به 
جيب ملت يا گرفتن وام يا حتی قرض های کالن از بانک مرکزی باش��د 
که ديگر نيازی به حضور يک مدير باتجربه و خبره بر رأس امور نيست و 
مديريت فدراسيونی که قرار است جور بدهی ها و مشکالت مالی آن را بانک 
مرکزی يا بيت المال بکشد، هر کسی می تواند به عهده داشته باشد، حتی 
نگهبان دم در که کمترين دانشی در زمينه مديريتی يا جذب اسپانسر و 

ديگر مسائلی که الزمه مديريت کردن است، ندارد.
اما مسئله مهم تر اين است که چرا مبلغ درخواستی رئيس فدراسيون به 
دالر است، مگر نه اينکه او تنها برای پرداخت دستمزد ويلموتس است که 
نياز به دالر دارد. پس مابقی اين پول قرار است کجا و به چه شکلی خرج 
شود که بايد به دالر باشد، آن هم در اين اوضاع نابسامان اقتصادی که به 
گفته خود تاج در توصيه به باشگاه های فوتبال، مردم با شرايط نامناسبی 

دست به گريبان هستند و به شدت دغدغه نان دارند!
درست است که بانک مرکزی هنوز پاسخی به درخواست تاج نداده و شايد 
حتی اين درخواست هم رد شود، اما مسئله مهم خواسته تاج است. خواسته 
رئيسی که پيش پا افتاده ترين کاری که می تواند برای اداره امور فدراسيون 
تحت امر خود انجام دهد، درآمدزايی و تأمين منابع مالی است. البته نه 
تأمين اين منابع با دست دراز کردن مقابل بانک مرکزی و درخواست 10 
ميليون دالری که هيچ توجيه منطقی برای دريافت آن وجود ندارد، آن  هم 
در شرايطی که نيازی به توضيح شرايط نامناسب اقتصادی کشور و فشاری 

که روی مردم وجود دارد، نيست!
فدراس��يون مقروض است. کسی منکر اين مسئله نيس��ت، اما جور اين 
مقروض بودن را بانک مرکزی و مردم بايد بکش��ند؟ آيا فدراسيون برای 
پرداخت اين قرض ها اقدامی انجام داده يا تالشی برای کاهش آن کرده يا 

تنها راهی که به ذهنش رسيده قرض کردن از بانک مرکزی است؟ 
مگر نه آنکه همين چند هفته پيش کميته اخالق در رأی صادره عليه رئيس 
سابق فدراسيون، رئيس فعلی را مکلف به شکايت حقوقی از کفاشيان بابت 
ضرر و زيانی کرد که به دليل عدم پرداخت پول حق پخش بازی های تيم 
ملی در مقدماتی جام جهانی به حساب فدراسيون واريز نشده بود. چرا تاج 
آن روز برای گرفتن حق فدراسيون و پرداخت اندکی از اين قرض ها اقدامی 
انجام نداد که حاال امروز برای پرداخت آنچه قرض های فدراسيون خوانده 
می شود، خواهان 10 ميليون دالر از بانک مرکزی باشد، آن هم در حالی که 
با شنيدن اين رقم هنگفت و باال اولين چيزی که به ذهن می رسد، اين است 

که چرا رئيس فدراسيون خواهان گرفتن قرض به دالر شده است؟ 
مگر پول رايج کش��ور دالر اس��ت؟ مگر فدراس��يون جز برای پرداخت 
دستمزد کادر فنی تيم ملی به دالر نياز دارد که خواهان مبلغ فوق به دالر 
شده است، آن  هم در اين اوضاع اقتصادی که آقای رئيس خود نيز به وقت 

لزوم به آن اشاره می کند؟!


