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پرداخت��ی از 
س�وی کمیت�ه 
بین المللی المپیک بخش�ی از مشکالت مالی 
 IOC  .ورزشکاران نخبه ایرانی را مرتفع می کند
در تالش اس�ت تا از طریق اج�رای برنامه های 
حمایتی ش�رایط را ب�رای پیش�رفت و ترقی 
ورزشکاران فراهم سازد. بورسیه ملی پوشان 
مدال آور یکی از همین برنامه هایی است که در 
دستور کار این کمیته قرار گرفته و مسئوالن آن 
به ج�د پیگی�ر اج�رای کام�ل آن هس�تند. 
کمیسیون سولیداریتی )همبستگی( و ورزشکاران 
IOC طرح بورسیه 1600 ورزشکار از 185 کشور 
جهان را به اجرا درآورده اند و در تالشند با پرداخت 
کمک هزینه ای معین آنها را تا بازی های المپیک 
توکیو تحت حمایت قرار دهند. این پروژه حمایتی 
با توجه به ش��یوع کرونا و به تعویق افتادن بازی ها 
تا جوالی س��ال 2021 ادامه خواهد داشت. البته 
برنامه های حمایتی تنها شامل ورزشکاران نخبه 
نمی شود و برنامه هایی نیز برای ورزشکاران پناهنده 

و تیم های ورزشی در نظر گرفته شده است.  
  حمایت تا 2021

کمیته بین المللی المپیک برای کمک به توسعه 
ورزش و کمک به ورزشکاران حرفه ای برنامه های 
زیادی را به مرحله اجرا درآورده اس��ت؛ بورسیه 
مدال آوران کش��ورهای مختلف یک��ی از همین 
برنامه هاست. کریستی کاونتری، رئیس کمیسیون 
ورزش��کاران ط��رح بورس��یه را امیدوارکنن��ده 
خواند: »این خبر خوشحال کننده اي برای همه 
ورزشکاران دنیا بود. به همه اطمینان می دهیم که 

اجرای طرح حمایتی تحت تأثیر تعویق المپیک 
نخواهد بود. ورزش��کاران قلب اصلی این بازی ها 
هس��تند و حتی در این موقعیت استثنایی فعلی 
نیز نادیده گرفته نمي شوند.« در واقع ورزشکاران 
بورسیه این کمک هزینه را می توانند صرف اموری 
از جمله اس��تفاده از مربی ش��خصی، سفرهای 

برون مرزی و دیگر مسائل کنند.
  10 منتخب ایرانی

طب��ق اع��الم IOC کش��ور هاي عضو ای��ن نهاد 
می توانند 9 تا 10 ورزشکار خود را برای استفاده از 
بورسیه ورزش��ی معرفی کنند. کمک مالی در نظر 
گرفته تا زمان برگزاری بازی ه��ای المپیک تداوم 
خواهد داشت و به دست ورزشکاران خواهد رسید. 
جالب اینجاست که طی این سال ها تعداد کمی از 
ورزشکاران کشورمان بورسیه شده اند؛ المپیک ریو 
اولین دوره ای بود که 9 ورزشکار ایرانی از کمک های 
مالی کمیته بین المللی بهره بردند، اما برای المپیک 
 IOC  2020 توکیو 10 ملی پ��وش ایرانی از طرف
بورسیه ش��ده اند و با توجه به تغییر زمان برگزاری 
بازی ها دریافت کمک ها تا تابستان سال آینده ادامه 
خواهد داشت. رزیتا علیپور )کاراته(، نازنین مالیی 
)قایقرانی(، علی پاکدامن )شمشیربازی(، حسین 
رسولی )دوومیدانی(، الهه احمدی )تیراندازی(، نوشاد 
عالمیان )تنیس روی میز(، ناهید کیانی )تکواندو(، 
کیانوش رستمی )وزنه برداری(، محمدعلی گرایی 
)کشتی فرنگی( و حس��ن یزدانی )کشتی آزاد( 10 
نفری هستند که از 9رشته ورزشی کمک هزینه 500 

دالری را از کمیته بین المللی دریافت می کنند. 
  غیرالمپیکی های بورسیه شده

تأکید کمیته بین المللی بر حمایت های مالی از 

ورزشکاران موفق در مس��یر حضور در بازی های 
توکیو است. حال آنکه از بین 10 ورزشکار ایرانی 
تنها چند نفر موفق به کس��ب س��همیه المپیک 
2020 ش��ده اند، اما امیدهای کسب سهمیه هم 
کمک هزینه 500 دالری را دریافت می کنند. به 
عنوان مثال تیراندازان کشورمان تاکنون موفق 
به گرفتن ش��ش سهمیه توکیو ش��ده اند، اما نام 
هیچ کدام از آنها در لیست بورس��یه شده ها قرار 
ندارد. در این بین الهه احمدی، بانوی تیراندازی 
کشورمان هنوز نتوانسته سهمیه بگیرد و فعالً تنها 
کورسوی امیدش کسب سهمیه از طریق رنکینگ 
جهانی است. منتها احمدی که در المپیک ریو هم 
بورسیه IOC شده بود، این بار نیز به رغم دست 
نیافتن به سهمیه نامش در لیست بورسیه ها قرار 
گرفته است. کیانوش رستمی هم شانس زیادی 
برای گرفتن س��همیه ندارد؛ ملی پوش پرحاشیه 
وزنه برداری برای رس��یدن به ای��ن هدف کاری 
س��خت و حریفان قدرتمندی را پی��ش رو دارد، 
ولی برای گرفتن سهمیه از حمایت 500 دالری 
کمیته بین المللی استفاده می کند. ناهید کیانی 
تنها تکواندوکار بورسیه شده است. او هنوز سهمیه 
نگرفته، اما با حضور در انتخابی قاره ای ش��انس 
زیادی برای المپیکی شدن دارد. حسین رسولی، 
قهرمان پرتاب دیسک آسیاست. او پس از سفر به 
بالروس دیگر به ایران بازنگشت و تکلیفش برای 
کسب سهمیه مشخص نیست. رزیتا علیپور، بانوی 
کاراته کار هم اگرچه هنوز س��همیه اش را قطعی 
نکرده، اما با توجه به جایگاه خوبش در رنکینگ 
جهانی شانس زیادی برای حضور در تاتامی توکیو 
دارد. نازنین مالیی، قهرمان قایقرانی آس��یا هم 

از ش��انس زیادی برای گرفتن سهمیه برخوردار 
است و نوش��اد عالمیان، ملی پوش شناخته شده 
تنیس روی میز هم آرزوی گرفتن سهمیه را در 
سر می پروراند. در لیست اعالم شده حسن یزدانی 
و محمدعلی گرایی تنها ورزش��کاران المپیکی 

بورسیه شده ما به شمار می روند.
  لیست تغییر نمی کند

عملکرد ورزشکاران در قرار گرفتن آنها در طرح 
حمایت مالی IOC اهمیت زیادی دارد. مدال ها 
و افتخارات بین المللی و ملی کمیته بین المللی در 
بورسیه شدن نخبه ها تأثیر مستقیم دارد. طبق 
برنامه ورزشکاران منتخب کمک مالی خود را هر 
چهار ماه یک بار )2 هزار دالر( دریافت می کنند. 
کمیته ملی المپیک کش��ورمان نیز در راستای 
اجرای برنامه های بین المللی و همچنین حمایت 
از ورزش��کاران ایرانی معادل ریالی مبلغ فوق را 
از طریق فدراس��یون های مربوط به دس��ت آنها 
می رس��اند. نکته مهم اینکه امکان تغییر لیست 
10 نفره )در صورت عدم کسب سهمیه( به هیچ 
وجه وجود ندارد. نصراهلل س��جادی، سرپرس��ت 
کاروان ای��ران در المپیک توکی��و در گفت وگو با 
ایس��نا این موضوع را تأیید ک��رد: »به هیچ وجه 
امکان جابه جایی نام ورزش��کار وجود ندارد و تا 
زمانی که کمیته بین المللی المپیک مبلغ بورسیه 
را پرداخت می کند، به ورزشکاری که نامش جزو 
نفراتی است که بورسیه می گیرند، مبلغ بورسیه 
تعلق خواهد گرفت، حتی اگر ورزش��کار سهمیه 
المپیک هم نگیرد باز هم امکان تغییر نام وجود 
ندارد و بورسیه متعلق به همان فردی است که از 

ابتدا نام او ارسال شده است.«
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سعید احمديان

گل هاي قهرماني سردار
روزهاي درخشان سردار آزمون در روس��یه ادامه دارد و او یک شنبه شب 
دومین قهرماني متوالي با زنیت را در لیگ روسیه جشن گرفت. هرچند 
آزمون هفته گذشته دو بار به دلیل رعایت نکردن پروتکل هاي بهداشتي از 
سوي باشگاه جریمه شد، اما در دو بازي اخیر یکي از ستاره هاي تیمش بوده 
است. شماره 7 ایراني زنیت پس از اینکه هفته گذشته براي تیمش یک گل 
زد در دیدار یک شنبه شب هم در پیروزي 4 بر 2 تیمش مقابل کراسنودار 
دو گل به ثمر رساند تا زنیت در فاصله چهار هفته به پایان فصل و به خاطر 
اختالف 1۳ امتیازی با لوکوموتیو مسکو رده دومی، مقام قهرمانی لیگ برتر 
روسیه را به دست آورد. ستاره ایرانی زنیت با این دو گل، 1۳ گله شد و در 
جایگاه دوم جدول برترین گلزنان قرار گرفت. او برای رسیدن به صدر که آرتم 
زیوبا آن را تصاحب کرده، تنها سه گل فاصله دارد و باید منتظر ماند و دید که 

می تواند در چهار هفته پایانی جایگاه او را بگیرد و آقای گل شود یا خیر.

 شفاف  نبودن قراردادها 
زمینه ساز فساد مالی است

شفاف سازی و پاس��خگویی دو رکن مهم 
مدیریت اس��ت. هر مدیری بای��د در کنار 
شفافیت در سازمان خودش پاسخگو نیز 
باش��د. در قراردادها چیزی به نام قرارداد 
محرمانه نداریم و این واژه معنا و مفهومی 
ندارد، مگ��ر در مواردی ک��ه بحث امنیت 
ملی کش��ور مطرح باش��د که آن تعریف 
جداگان��ه ای دارد. وقت��ی در ق��رارداد 
ورزش��کاران و فوتبالیست ها شفاف سازی 
صورت نمی گیرد، فساد مالی شکل مي گیرد. متأسفانه بارها در خصوص 
قراردادهای زیرمیزی ش��نیده ایم، اما سؤال اینجاس��ت که منابع مالی 
قراردادهای زیرمی��زی از کجا و چگونه تأمین می ش��ود، به خصوص در 

باشگاه های دولتی چگونه می توان رقم قرارداد زیرمیزی را           پرداخت؟
نه تنها در فوتبال بلکه در هیچ رش��ته ورزشی دیگری نباید پنهان کاری 
در قراردادها وجود داشته باشد. خیلی ش��فاف باید اعالم شود که فالن 
فوتبالیست و والیبالیست با چه مبلغ قراردادی به کدام باشگاه منتقل شده 
یا قرارداد سرمربی تیم ملی کشتی با این رقم منعقد شده است. شفاف سازی 
برای جلوگیری از شایعه هاس��ت، وقتی شفاف سازی صورت نمی گیرد، 
گمانه زنی ایجاد می ش��ود و حرف های نامربوط و مربوط بیان می شود و 
فضای ذهنی جامعه را           درگیر می کند. پس چه بهتر که در قراردادها مبالغ 
شفاف اعالم شود تا هواداران و افکار عمومی بدانند که مثاًل پرسپولیس، 
استقالل، سپاهان و سایر تیم ها در یک فصل چقدر بودجه دارند و چقدر 
صرف دستمزد کادر فنی و بازیکنان شان می کنند. این شفاف سازی خیلی 
خوب است، از آن جهت که مردم همه چیز را           می بینند و مشخص است که 
بخشی از این بودجه از طریق درآمدهای پایدار و بخشی هم باید از طرق 
دیگر به دست بیاید، مگر آنکه مدیر نگران باشد بابت عقد قراردادی نجومی 
که با عقل جور در نمی آید مورد انتقاد قرار گی��رد. اما وقتی قراردادها به 

سازمان مالیاتی اعالم می شود، چرا           نباید به اطالع عموم برسد؟

امیررضا واعظ آشتیانی

 مدیرعامل سابق استقالل 

کرونا تمام شود تا کربال رکاب مي زنم

امیدوارم مشکل استخدام من حل شود
گره کور استخدام      خبر
قهرم��ان��ان و 
مدال آوران ورزش کشور گویا قرار نیست که باز 
شود. این واقعیت تلخي است که از میان اعتراض ها 
و انتقادهاي این قهرمانان مي توان به آن رسید. 
هدیه کاظمي، بانوي ملي پوش و قهرمان قایقراني 
کشورمان یکي از دهها ورزشکاري است که هنوز 
منتظر اجرا شدن طرح استخدام قهرمانان است. او 
مي گوید: »امیدوارم هرچه زودتر مشکل استخدام 
من حل شود و ش��نیده ام که رئیس کمیته ملی 

المپیک پیگیر آن مي شود. این مسئله اي نیست 
که از طریق اس��تان پیگیري و حل شود و من 
خواستم آقای صالحی امیری به من کمک کند. 
البته مسئوالن استان هرمزگان هم برای حل 
مشکلم کمک می کنند. تا آنجایي که شنیده ام 

آقای صالحی امیری پیگیر کارها می ش��ود. در 
بازدی��د از فدراس��یون قایقران��ی هم ب��ا آقای 
صالحی امیری صحبت ک��ردم و پس از آن مدیر 
دفت��ر او با من تم��اس گرفت و پیگیر کار ش��د. 

ان شاءاهلل هرچه زودتر مشکالت حل شود.«

آغاز رقابت هاي لیگ برتر والیبال 
فريدون حسن

     بازتاب
از جمله چالش هایي اس��ت که 
فدراسیون والیبال این روزها با آن 
درگیر اس��ت. از یک سو مس��ئله ش��یوع ویروس کروناست که 
فدراسیون و سازمان لیگ والیبال را ملزم به رعایت پروتکل هاي 
بهداش��تي ک��رده و از طرف دیگر حض��ور تیم ه��اي بدهکار در 
رقابت هاس��ت که باید برابر مقررات فدراس��یون قبل از ش��روع 
مسابقات بدهي هاي خود را تسویه کنند. میالد تقوي، سرپرست 
دبیري فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه در خصوص کرونا شرایط 
در رقابت هاي لیگ برتر و رده هاي سني با یکدیگر متفاوت است، 
مي گوید: »دو پروتکل بهداشتی متفاوت برای این دو رویداد وجود 
دارد. در لیگ برتر عوامل و نفرات درگیر با آن کمتر هستند و بعد از 
مسابقه هم هر بازیکنی راهی باشگاه خود می شود. ضمن اینکه 
متولی رعایت پروتکل های بهداش��تی در لیگ برتر، باش��گاه ها 
هس��تند، اما در رقابت های قهرمانی کشور ش��رایط کاماًل فرق 

می کند. در مسابقات رده های سنی، تیم هایی که از سراسر کشور 
دور هم جمع می شوند مسابقه می دهند. آنها در طول یک هفته یا 
10 روزی که در نظر گرفته می شود مجبورند با هم زندگی کنند و 
اگر تنها یک نفر در آن جمع به کرونا مبتال باش��د، یعنی ما این 
ویروس را به سراسر کشور منتقل کرده ایم. در این مسابقات باید 
هزینه کنیم، کنترل شرایط و رعایت پروتکل های بهداشتی در 
لیگ برتر خیلی راحت تر از سایر مسابقات است. ضمن اینکه ما 
تاکنون شرایط کرونا را هم تجربه نکرده ایم. بنابراین تا اعالم دوباره 
ستاد ملی کرونا مس��ابقات لغو خواهد بود.« تقوي در خصوص 
تسویه حساب تیم هاي بدهکار و تعداد تیم هایي که وضعیت شان 
براي حضور در لیگ برتر مشخص شده نیز عنوان مي کند: »تاکنون 
هشت باش��گاه لیگ برتري اقدامات الزم براي تسویه بدهي هاي 
گذشته را انجام داده اند. مهلت تسویه حساب را تا 24 تیر ماه تمدید 
کرده ایم، چنانچه باشگاه ها در مهلت تعیین شده تسویه حساب 

نکنند لیگ برتر مردان را با هشت تیم برگزار مي کنیم.«

2 پروتکل بهداشتي متفاوت براي شروع مسابقات والیبال

لیگ والیبال 8 تیمي مي شود!

250 کیلومتر را به عشق 
حامد قهرماني

     چهره
حاج قاسم رکاب زد، بدون 
احس��اس خس��تگي و با 
روحیه، خودش مي گوید کار خدا بوده است. علي 
یعقوبیان، دوچرخه س��وار معلول کرماني که س��ه 
قهرماني کش��ور را در کارنامه دارد بع��د از انجام این 
حرکت حاال از قصدش براي رکاب زدن تا کربالي معلي 
مي گوید: »پدرم از نیروهای ش��هید سلیمانی بود. 
به خاطر ارادتی که به شهید سلیمانی پیدا کرده 
بودم، به  دنبال انجام یک حرکت نمادین بودم تا 
اینکه پیمان نصیری از م��دال آوران ایران در 
مس��ابقات جهانی و پارالمپیک پیش��نهاد 
دوچرخه سواری را داد و من هم قبول کردم. 
حرکت خود را از مزار ش��هید اهلل دادی در 
پاریز آغاز کردم و پس از طی 250 کیلومتر 
به مزار شهید س��لیمانی در ش��هر کرمان 
رسیدم. تقریباً 9 ساعت رکاب زدم، پدرم 
نیز کنارم حضور داشت و به من روحیه و 
انرژی می داد. اگر کرونا تمام شود و از بین 
برود، قصد دارم در ای��ام اربعین تا کربال رکاب 
بزنم. با تعدادی از دوس��تان هم تصمیم گرفته ایم 
به زودی مسیر مزار شهید حاج قاسم سلیمانی را تا حرم 

امام رضا)ع( با دوچرخه طي کنیم.«

بورس دالری قهرمانان
گزارش»جوان« از کمک 500دالری ماهانه کمیته بین المللی المپیک به 10ورزشکار ایرانی

کمبود فشنگ حرف تکراري است
آرمینا صادقیان، تیرانداز المپیکي کشورمان که این روزها تمریناتش 
را با رعایت پروتکل هاي بهداش��تي آغاز کرده، دیروز در گفت وگویي 
با خبرگزاري ایس��نا کمبود فشنگ را مش��کل همیشگی ملي پوشان 
تیراندازي دانست: »همیشه در مورد کمبود فشنگ گفتیم و یک حرف 
تکراری است. وقتی فشنگ نباشد، نمی توانیم آن طور که باید با حریفان 
رقابت کنیم. هرچند ملی پوش��ان همیش��ه با کمترین امکانات رقبا را 
شکست می دهند. باید در نظر بگیریم که ما تیراندازان ایرانی با کمبود 
فشنگ توانسته ایم این مقام ها را کس��ب کنیم و اگر فشنگ و امکانات 

باشد بهتر و با آمادگی بیشتر می توانیم در مسابقات شرکت کنیم.«

شهروندان ژاپنی: المپیک برگزار نمي شود!
نظرسنجی های اخیر در ژاپن نشان می دهد 77 درصد شهروندان این 
کشور بر این باورند که بازی های المپیک و پارالمپیک توکیو نمی تواند 
سال آینده برگزار  شود. این نظرس��نجی که توسط شبکه خبری ژاپن 
انجام شده، حاکی از آن است که فقط 17 درصد مردم اعتقاد دارند که 
المپیک به تعویق افتاده در سال 2021 برگزار می شود. یک نظرسنجی 
نیز ماه گذش��ته انجام شد که در آن ش��هروندان ژاپنی تأکید داشتند 
بازی های المپیک نباید برگزار شود. در چند روز اخیر شمار مبتالیان به 

ویروس کووید 19 در ژاپن افزایش یافته است.

دنیا حیدري

 در دادگاه پرونده ويلموتس 
مي بینیمتان!

آن طور که قوه قضائیه خبر داده، پرونده قرارداد مارک ویلموتس که ضرر 
هنفگتي به بیت المال زده، در دادس��راي تهران در حال بررس��ي است و 
متهمان این پرونده از مدیران فدراسیون فوتبال گرفته تا وزارت ورزش باید 
با حضور در دادگاه نسبت به چنین قراردادي که عالوه بر پرداخت 2 میلیون 
یورو به این مربي، فوتبال ایران را در آستانه یک جریمه 6 میلیون یورویي 
دیگر هم قرار داده اند، پاسخگو باشند. در چنین شرایطي به نظر مي رسد 
مسئوالن وزارت ورزش با وجود نقش آش��کاري که در پرونده ویلموتس 
داشته اند، همچنان با فرافکني به دنبال این هستند که نقش وزیر ورزش در 
قرارداد ترکمانچاي گونه سرمربي بلژیکي را انکار کنند تا ترکش هاي این 

قرارداد را از مسعود سلطاني فر دور کنند و او را بي تقصیر نشان دهند.
در این راس��تا دیروز جمش��ید تقي زاده، معاون امور حقوقی، مجلس و 
هماهنگی امور استان های وزارت ورزش در گفت وگویي که با خبرگزاري 
مهر داشت، سعي کرد مانند دیگر معاونان این وزارتخانه با انکار نقش وزیر 
ورزش در پرونده ویلموتس اتهامات را از س��لطاني فر دور کند. تقي زاده 
گفته است: »وزیر ورزش نه ویلموتس را به فدراسیون فوتبال معرفی کرد 
و نه در همکاری با این مربی توصیه ای داشت. بنابراین نمی توان پرونده 

این مربی بلژیکی را به وزیر ورزش منتسب کرد.«
تالش هاي معاون امور حقوقي و مجلس وزارت ورزش براي تبرئه کردن 
وزیر ورزش در پرونده ویلموتس که به اعتقاد خیلي ها مي تواند پشت پرده 
فساد در فوتبال را آشکار کند، در شرایطي اس��ت که با توجه به شواهد 
موجود نقش سلطاني فر در امضاي قرارداد ویلموتس انکار نشدني است و 
وزیر ورزش با توجه به شواهد موجود یکي از مدیران تأثیرگذار در آمدن 

ویلموتس به ایران بوده است. 
هرچند در پرونده ویلموتس با توجه حیف و میل چند میلیون یورویي که 
از بیت المال صورت گرفته است، متهم اصلي مسئوالن فدراسیون فوتبال و 
مهدي تاج به عنوان رئیس وقت این فدراسیون هستند و باید در این رابطه 
در دادگاه پاسخگو باشند، اما نمي توان از نقش وزارت ورزش در نشستن 
ویلموتس روي نیمکت ایران نیز گذشت و این وزارتخانه نمي تواند پایش را 

از قراردادي که یکي از شاخصه هاي اصلي فساد است بیرون بکشد.
در حالي معاون حقوقي و مجلس وزیر ورزش مدعي است که سلطاني فر 
ویلموتس را معرفي نکرده که مهدي تاج در یک افش��اگري گفته است 
س��لطاني فر نامه مرکز فرهنگي تجاري ایران و هلند را ک��ه در این نامه 
ویلموتس به عنوان یکي از گزینه هاي هدایت تیم ملي فوتبال پیشنهاد 
داده شده بود، به فدراسیون جهت بررسي پاراف کرده است. عالوه بر این 
در حالي تقي زاده هرگونه توصیه وزیر ورزش در قرارداد ویلموتس را رد 
کرده که سلطاني فر در تنظیم بندهاي قرارداد ویلموتس هم دخالت داشته 
و گنجاندن بند پرداخت غرامت سه ماهه در صورت فسخ قرارداد هر کدام 
از طرفین، با پیشنهاد وزیر ورزش بوده است. عالوه بر این هم مجلس و هم 
قوه قضائیه نقش وزیر را در پرونده ویلموتس مورد تأیید قرار داده اند، به 
طوري که مجلس به دنبال استیضاح سلطاني فر است و دادستان کل کشور 

نیز تأکید کرده است که وزیر ورزش درباره این قرارداد پاسخگو باشد.
با توجه به ش��واهد آش��کاري که از نقش پررنگ وزیر ورزش در پرونده 
ویلموتس وجود دارد و نهادهاي نظارتي هم آن را تأیید کرده اند، معاونان 
وزیر در هفته هاي اخیر با فرافکني و انکار واقعیت هایي که وجود دارد، سعي 
دارند وزیر ورزش را بي تقصیر نشان دهند. البته تالش معاون امور حقوقي 
و مجلس وزارت ورزش براي دور کردن اتهامات از س��لطاني فر، قطعاً راه 
به جایي نخواهد برد و هم افکار عمومي و هم نهادهاي قضایي و نظارتي، 
سلطاني فر را در کنار مهدي تاج  به عنوان متهمان اصلي پرونده قرارداد 
ویلموتس مي شناسند و خالف گویي هاي معاون وزیر نمي تواند سلطاني فر 

را از نقشي که در پرونده قرارداد سرمربي بلژیکي داشته است، مبرا کند.
 با توجه به حیف و می��ل بیت المال و پررنگ بودن رد فس��اد در قرارداد 
ویلموتس، جامعه فوتبال در انتظار پاس��خگویي و محاکمه مس��ئوالن 
فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش است تا دیگر چنین قراردادهایي امضا 

نشود و ارز کشور، آن هم در این شرایط سخت اقتصادي به هدر نرود.

اعتراض کاتاالن ها به سوت های یک طرفه 
رئال همچنان سود می کند، بارسا ضرر 

س��وت های بحث برانگیز برای رئال همچنان ادامه دارد و پنالتی هایی 
که جایگاه این تیم در صدر جدول را مستحکم تر می کند، مسئله ای که 
اعتراض های بسیاری را به دنبال داشته، اما تغییری در روند این داستان 

ایجاد نکرده است!
بارسا به دنبال هت تریک قهرمانی است، اما بعد از تعطیلی سه ماهه اللیگا 
به دلیل شیوع کرونا، مدافع عنوان قهرمانی برای کسب سومین جام پیاپی 
با مشکلی جدی مواجه شده و به نظر می رسد که جریاني قصد ندارد اجازه 

دهد کاتاالن ها این فصل دست شان به جام قهرمانی برسد.
همه چیز بعد از به پایان رسیدن تعطیالت اجباری لیگ بود که شروع شد. 
بارسا کمافی السابق با جدیت به دنبال کسب امتیاز برای هت تریک قهرمانی 
بود، اما اوضاع درون مستطیل سبز خیلی مطابق میل کاتاالن ها پیش نرفت. 
اتفاقات در حال وقوع خارج از تصور و برنامه ریزی های آبی واناری ها بود. 
هرچند که پیشتر نیز موارد مشابهي رخ داده بود، اما اوضاع از بازی های 

هفته سی و دوم بود که اندکی پیچیده و مشکوک شد. 
  پنالتی  نادرست و عجیب

استارت جنجالی تصمیمات عجیب داوری برای رئال از بازی با والنسیا و 
نادیده گرفتن گل سالم والنسیا رقم خورد و باعث شد بعد از تساوی بارسا 
مقابل سویا راه صدرنشینی برای رئال باز شود و پیکه صراحتاً بگوید که 
سرنوشت قهرمانی این فصل دیگر در دستان کاتاالن ها نیست. البته بارسا 
بعد از تساوی بی موقع برابر سویا توانست در بازی با مایورکا جبران کند، 
اما پس از آن شرایط به گونه ای رقم خورد که به نظر می رسید حرف های 
پیکه دور از واقعیت نبوده و سرنوش��ت هت تریک قهرمانی بارسا دیگر 

دست این تیم نیست.
آبی واناری ها در بازی با سلتاویگو از حریف پیش بودند، اما قاضی میدان با 
تقدیم یک ضربه ایستگاهی به سلتاویگو کار را به تساوی کشاند تا کاتاالن ها 
دو امتیاز باارزش این بازی را از دست بدهند. حال آنکه پیکه تأکید داشت که 
برخوردی میان او و رافینیا، بازیکن قرضی سلتاویگو صورت نگرفته است و 
در اعتراض به این ضربه ایستگاهی که بازی را به تساوی 2-2 کشانده بود در 
توئیتر خود و با کنایه به هم تیمی سابقش بخشی از متن یک شعر معروف را 

نوشت: »تقدیر ما اینگونه رقم خورده بود که تظاهر کنیم، تظاهر کنیم.« 
داستان اما به همین جا ختم نشد و در بازی با اتلتیکو نیز پنالتی تقدیمی 
داور به حریف بازی را به تساوی کشاند و دو امتیاز باارزش دیگر را از دستان 
شاگردان ستین درآورد. حال آنکه درست برعکس بارسا، اوضاع به شکلی 
اغراق آمیز به سود رئال پیش می رفت، به طوری که باعث ایجاد فاصله ای 

چهار امتیازی بین رئال و بارسا و تثبیت صدرنشینی مادریدي ها شد.
  سوت های مشکوک و واکنش رئالي ها

بازی با ختافه می توانست با تساوی بدون گل به پایان برسد و باعث کم شدن 
فاصله کاتاالن ها با یاران زیدان شود، اما پنالتی تقدیمی داور به رئال بازی 
را با نتیجه یک بر صفر به سود کهکشانی ها به پایان رساند. اتفاقی که در 
هفته سی و چهارم و بازی با بیلبائو نیز تکرار شد تا یک بار دیگر صدای همه 
را درآورد. با وجود این بحث بهره مندی شاگردان زیدان از اشتباهات داوری 
برای کسب پیروزی با واکنش شدید این مربی مواجه شده است: »خسته 
شدیم بس که شنیدیم ما به لطف داوران بازی هایمان را می بریم. انگار قرار 
نیست این بحث ها تمام شود. بازیکنان من الیق احترام هستند. به هیچ 
کسی اجازه نمی دهیم که ذهنمان را از رسیدن به هدفی که داریم منحرف 

کند. این موفقیت ها حاصل تالش شاگردانم است، نه لطف داوران.«
سرخیو راموس، کاپیتان رئال هم در واکنش به قضاوت هاي شک دار به 
سود رئال گفت: »نه به خاطر داوران قهرمان می شویم و نه اگر قهرمانی 
را از دست بدهیم، به خاطر آنهاست. نباید شایستگی های ورزشی رئال را 

به خاطر داوری ها زیر سؤال برد.«
  تأسف کاتاالن ها از قضاوت داوران

اما این واکن��ش افکار عموم��ی را قانع نکرد، خصوص��اً که VAR هم 
نتوانست تصمیمات یک طرفه به نفع رئال را تغییر دهد و گالیه بارتومئو، 
رئیس باشگاه بارسلونا را در پی گرفتن پنالتی های پرحرف و حدیث به 
سود کهکشانی ها و اس��تفاده از VAR به سود حریف به دنبال داشت: 
»بازی رئال و بیلبائو یک برد دیگر برای رئال بود. متأس��فانه VAR آن 
سطح و کیفیتی را که انتظار داشتیم، ندارد و به نظر می رسد که همیشه 

به سود یک تیم رأی صادر می کند.«
ستین، سرمربی آبی واناری ها هم در تأیید صحبت های مدیرعامل بارسا 
می گوید که فکر می کردیم VAR قرار است ابزاری باشد که عدالت را در 
فوتبال برقرار می کند، اما به نظرم این ابزار هم برای تغییر اتفاقاتی که در 

بازی رخ می دهد کافی نیست.


