
با گذشت دو روز 
شیوا نوروزی
   گزارش

از صدور رأی فیفا 
در مورد پرونده 
ننگین مارک ویلموتس یکی از متهمان اصلی این 
افتضاح به بارآمده برای فرار از پاس�خگویی به 
مردم در مقام حامیان مبارزه با فساد ظاهر شد! 
در ش��رایطی که محکوم به پرداخت 6 میلیون و 
449 ه��زار یورو )با احتس��اب 5 درصد غرامت و 
5هزار فرانک هزینه دادرسی( هستیم، وزیر ورزش 
طبق روال گذشته فرار رو به جلو را در دستور کار 
قرار داده و با قیافه ای حق ب��ه جانب از برخورد با 

مسببان این شکست تاریخی صحبت مي کند.
ورزش ایران همچنان در شوک آبروریزی مدیرانی 
است که دم از مبارزه با فس��اد و تخلف می زنند، 
اما با عقد یک قرارداد مش��کوک م��ا را مضحکه 
عام و خ��اص کرده اند. هنوز از ش��وک این اتفاق 
درنیامده ایم که س��ایت بلژیک��ی از محرومیت 
احتمالی مان از حضور در جام جهانی می نویسد. 
عالوه بر این خبر جریمه س��نگین فدراس��یون 
فوتبال کشورمان در رسانه های خارجی بازتاب 
زیادي داش��ته و اجنبی ه��ا تمام ای��ن هیجان 
خبری شان را مدیون مدیریت مهدی تاج هستند 
که در الک دفاعی اش فرو رفته و ترجیح می دهد 

هیچ جا آفتابی نشود.
   در یک قدمی استیضاح

مسعود سلطانی فر اگرچه تالش می کند خودش را 
بی تقصیر جلوه دهد، اما همه می دانند که وزارت 
ورزش باید در قبال قرارداد سرمربی پیشین تیم 
ملی فوتبال پاسخگو باشد. مسئول کمیته تربیت 
بدنی مجلس شورای اس��المی از پیگیری طرح 
استیضاح س��لطانی فر خبر داد. احمد راستینه 
با تأکید بر این مس��ئله گفت: »طرح شکایت از 

عوامل و مسببان این مسئله به کمیسیون اصل 
9۰ اعالم شده است. ادعای وزیر بر این است که 
قرارداد را با وکالی بسیار توانمند تنظیم کردیم 
و همه به ما گفته بودند که قطعاً در فیفا ما برنده 
این دعوا خواهیم شد. به وزیر این مطلب را گفتم 
که در قرارداد سرمربی قید شده اگر استعفا دهد 
یا فدراس��یون قطع رابطه کرد، این سه ماه را به 
او جریمه پرداخت کنیم. س��ؤال ما این است که 
مبلغ مشخص قید شده کنار آن سه ماه جریمه، 
علتش چیست. این واقعاً برای ما جای سؤال دارد. 
احساس می کنیم دست هایی پشت پرده وجود 
دارد که تالش می کنند در این داللی ها س��هم 
خود را ببرند. لذا قرار بر این شد که وزیر به صورت 
ویژه موضوع را پیگیری کن��د. اگر برای مجلس 
محرز شود نظارت عالیه ای که باید انجام می داد، 
صورت نگرفته و کوتاهی شده مطمئن باشید به 
خاطر دفاع از حقوق مردم طرح استیضاح وزیر را 

در مجلس کلید خواهیم زد.«
   دفاع از منافع ملی!

شنیدن جمله »دفاع از منافع ملی« از زبان کسی 
که یک ضلع پرونده 6 میلیون یورویی ویلموتس 
بوده خنده دار است. س��لطانی فر، وزیر ورزش در 
حاشیه جلسه هیئت دولت با منحرف کردن ماجرا 
به س��مت بحث اعتبار ملی و رأی ناعادالنه فیفا 
اظهار داشت: »این قضیه به نظرم چندوجه دارد. 
اگر در عقد قرارداد قصور و سهل انگاری و مشکلی 
وجود داشته، قطعاً دستگاه های نظارتی و بازرسی 
کل کش��ور و نهادهای امنیتی  بررسی کرده اند و 
پرونده های الزم را تش��کیل داده اند و به محاکم 
قضایی خواهند داد. مردم مطمئن باشند که این 
حرکت مبارزه با فس��اد در ورزش که با همکاری 
وزارت ورزش و وزارت اطالعات و دستگاه قضایی 

آغاز شده، حتماً با خاطیان و مقصران برخورد الزم 
انجام خواهد شد. مطلب دوم و مهم این است که 
حکم ناعادالنه توسط فیفا علیه فوتبال و ورزش 
ایران صادر ش��ده و ما فکر می کنیم برای دفاع از 
منافع ملی و جلوگیری از ات��الف مالی و دفاع از 
فوتبال ملی مان کاری که باید ب��ه فوریت انجام 
بدهیم، این است که از تمام ظرفیت های حقوقی، 
اداری و اجرایی کشور استفاده کنیم تا به گونه ای 
تدبیر شود که حکم فیفا در CAS شکسته شود.« 
عجیب تر اینکه روز گذشته جلسه ای در فدراسیون 
فوتبال تحت عنوان »نخستین جلسه مقدماتی 
مشورتی درباره شکایت از رأی پرونده به دادگاه 

عالی ورزش« برگزار شد. 
   ما بی تقصیریم

از آنجا که پرداخت جریمه تعیین شده از حساب 
خاطیان و مقص��ران پرون��ده ویلموتس به یک 
مطالبه عمومی تبدیل ش��ده است، روز گذشته 
عبدالکاظم طالقانی یکی از اعضای هیئت رئیسه 
فدراسیون در یک مصاحبه کوتاه در مقام دفاع از 
خود و همکارانش برآمد: »اعضای هیئت رئیسه 
به طور کامل در روند انتخاب سرمربی و گزینش 
مباحث فنی مارک ویلموتس بوده و رئیس وقت 
فدراسیون در همان زمان گزارش های مختلف 
و کاملی را به اعضا درباره روند مذاکرات با کلیه 
گزینه ها و در نهایت مارک ویلموتس ارائه کرد. 
در بحث مربوط به موارد حقوقی من و سایر اعضا 
ورودی نداشتیم. همان طور که گفتم روند مربوط 
به گزینش فنی و در نهای��ت انتخاب مورد تأیید 

هیئت رئیسه بود.«
   عزم مجلس

نمایندگان ملت روز گذش��ته نیز ب��ر معرفی و 
محاکمه خاطیان ق��رارداد 6 میلی��ون یورویی 

تأکید کردند. نصراهلل پژمانفر، رئیس کمیسیون 
اص��ل 9۰ در گفت وگویی رادیوی��ی به موضوع 
تبانی اشاره داش��ت و گفت: »موضوع این است 
که مجموع��ه چگونه به این نتیجه رس��ید که با 
این گزینه قرارداد ببن��دد. در یکی از گزارش ها 
که کمیس��یون اصل 9۰ باید به آن رس��یدگی 
کند، داش��تیم که در این پرون��ده تبانی صورت 
گرفته است. حرف قطعی نمی زنم، اما در یکی از 
گزارش های رسیده به ما آمده است که احتمال 
تبانی وجود دارد که این باید بررسی شود. کسانی 
مسئولیتی در حوزه گردش��گری داشته اند و در 
مقطعی در س��فری که رفتند، دیدارهایی انجام 
دادند که به جزئیات آن نمی پردازم. این موضوع 
باید بررسی شود و مسئولیت های وزارت ورزش 
بر عهده این افراد است. موضوع دوم اینکه چگونه 
می پذیرن��د این مربی درجه دوم یا س��وم که دو 
تجربه مربیگری داش��ته و در هر دو اخراج شده، 
س��رمربیگری تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده 
بگیرد. وقتی بیش از 5۰درصد اعتبارات وزارت 
ورزش به فدراسیون ها پرداخت می شود، چگونه 
ممکن اس��ت بپذیریم در حوزه نظ��ارت اینقدر 
عملکرد ضعیفی دارند و کوتاهی می کنند؟ وزارت 
ورزش کجاست و این نقش را چگونه بازی کرده 
است؟« سیداحسان قاضی زاده هاشمی، نماینده 
مردم فریمان نیز در گفت وگو با فارس از شکایت 
از وزیر ورزش خبر داد: »از مس��عود سلطانی فر، 
وزیر ورزش و جوان��ان و فدراس��یون فوتبال به 
خاطر قرارداد منعقده با ویلموتس، سرمربی تیم 
ملی فوتبال در قالب ماده 234 آیین نامه داخلی 
مجلس ش��کایت می کنیم. ای��ن موضوع پس از 
رسیدگی در کمیسیون و صحن برای رسیدگی 

قضایی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.«
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فريدون حسن

پاريسي ها باالخره فيناليست شدند
پاریسي ها باالخره فینالیست شدند. سال ها سرمایه گذاري و خرج هاي 
آنچناني و به خدمت گرفتن ستاره هاي فوتبال جهان سرانجام سه شنبه 
ش��ب نتیجه داد و پاري س��ن ژرمن با برتري مقابل تیم شگفتي س��از 
الیپزیش گام به دی��دار فینال لیگ قهرمانان اروپا گذاش��ت. نماینده 
گمنام آلمان در این بازي هیچ نشاني از آن تیم شگفتي ساز نداشت تا 
این فرانسوي ها باش��ند که با برتري قاطع 3 بر صفر راهي بازي پایاني 
شوند. هرچند الیپزیش حذف شد، اما از یک تیم 11 ساله رسیدن به 
این مرحله هم بعید بود. حاال پاریسي ها در فینال هستند، اما پیروزي 
بر الیپزیش دستاورد بزرگي براي آنها محس��وب مي شود تا جایي که 
توماس توخل مي گوید: »س��عی کردیم از راه س��ازگاری با حریف، به 
راه حل های تاکتیکی برس��یم. در عین حال باید قدرت خود را نش��ان 
می دادیم. همینطور بازیکنان بار دیگر شور و عطش خود را برای رسیدن 
به گل و موفقیت در کنار انجام کار مشترک انجام دادند. تالش کردیم 
فضاها را کنترل کنیم و همینطور موانعی برای ضدحمالت الیپزیش به 

وجود آوریم و این مهم بود که خوب دفاع کنیم.« 

ماني سعيدي

پرون��ده لی��گ 
دنیا حیدري

     لیگ برتر
نوزدهم در حالی 
امشب با برگز اری 
همزمان )س��اعت 2۰:45( هش��ت دیدار بس��ته 
می شود که تنور مسابقات در هفته پایانی داغ تر از 
هر زمان دیگری اس��ت، چراکه همچنان تا پایان 
آخرین 9۰ دقیقه این فص��ل لیگ برتر چهار تیم 
شانس نایب قهرمانی و کسب س��همیه را دارند و 
شش تیم همچنان خطر سقوط را بیخ گوش خود 
احساس می کنند و این 9۰ دقیقه پایانی برای آنها 

حکم مرگ و زندگی را دارد.
    

بازی پایانی این فصل برای صدرنش��ین اهمیتی 
ندارد. در واقع سرخپوش��ان بعد از قطعی ش��دن 
قهرمانی دیگر مثل گذشته بازی نمي کنند، نتیجه 
آن هم عدم کسب پیروزی در سه بازی اخیر بوده، 
آن هم در حالی که گفته    می ش��د پرسپولیس به 
دنبال جا به جا کردن رکوردهاست. برای سایپا اما 
اوضاع کامالً متفاوت است. شاگردان ابراهیم صادقی 
که بعد از شروع مجدد لیگ هیچ باختی در کارنامه 
نداشتند هفته گذشته می توانستند با کسب هر 
سه امتیاز بازی مقابل نفت مسجدسلیمان خیال 
خود را از بابت بقا در لیگ راحت کنند، اما این تیم 
از هشت بازی گذشته تنها یک برد کسب کرده و 
حاال باید دید می تواند به امتیاز الزم برای بقا در این 
بازی دست یابد یا باید دست به دعا شود برای عدم 
نتیجه گیری دیگر رقبا تا جواز حضور در فصل بعدی 

رقابت های لیگ برتر را هم بگیرد! 
نکته قابل توجه این بازی حضور ترابی برابر تیم 
سابق خود است. این بازیکن که از سایپا به پیراهن 
تیم ملی و پرسپولیس رسید، در حالی این بازی 
آخرین فرصت او برای آقای گلی است که هر گلی 
که می زند، می تواند به معنای امضا کردن سند 

سقوط سایپا باشد.
    

برای تیم دوم جدول اما سه امتیاز پایانی به معنای 

نایب قهرمانی است و کسب سهمیه. استقاللی ها 
که چند هفته ای است خوب نتیجه می گیرند حاال 
برای پایان لیگ نوزدهم با عنوان نایب قهرمانی باید 
از سد قعرنشین لیگ بگذرند. روی کاغذ شاگردان 
مجیدی کار ساده ای برابر شاهین در بوشهر دارند، 
اما از آنجایی که شاگردان پاشازاده چیزی برای از 
دست دادن ندارند بدون تردید تالش می کنند تا 
آبرومندانه با سطح اول فوتبال کشور خداحافظی 
کنند و نمی توان گفت که کار استقالل در بوشهر 

و مقابل شاهین قعرنشین ساده است.
    

اما یک��ی از بازی ه��ای جذاب ای��ن هفته مصاف 
فوالد و تراکتور اس��ت، مدعیان کس��ب سهمیه 
که حاال رودرروی هم ق��رار گرفته اند و این بازی 
برای شان شش امتیازی است. تراکتور این فصل 
فراز و نشیب های زیادی را تجربه کرد، اما توانست 

خود را در میان مدعیان حفظ کند. فوالد هم نتایج 
قابل قبولی کسب کرده، اما تعلل در برخی بازی ها 
و سهل انگاری در کس��ب هر سه امتیاز آنها باعث 
شد امروز کارش برای کس��ب سهمیه به اما و اگر 
بکشد. با وجود این امیدوار است با استفاده از امتیاز 
میزبانی لیگ نوزدهم را با برد به پایان برساند. بردی 
که این تیم را تا رده دوم جدول باال مي آورد. البته به 

شرط عدم نتیجه گیری سپاهان و استقالل!
    

سپاهان هم یکی دیگر از مدعیان این فصل بود که در 
هفته های پایانی با از دست دادن امتیازهای حساس 
کارش برای کسب سهمیه سخت شد و حاال تیمی 
که با قلعه نویی برای جام برنامه ریزی کرده بود برای 
رسیدن به عنوان نایب قهرمانی و کسب سهمیه باید 
پیکان را در گام آخر کنار بزند. تیمی که با حضور در 
رده س��یزدهم جدول همچنان خطر سقوط را بیخ 

گوش خود احساس می کند و برای رهایی از این خطر 
در پی کسب هر سه امتیاز این بازی است و از آنجایی 
که هدایت این تیم را ویسی جوان به عهده دارد بعید 
نیس��ت اگر با یکی از آن ترفندهای روانشناسانه در 
آخرین گام بتواند جان س��الم به در ببرد، درس��ت 
مانند استقالل خوزستان که با ترفندهای احساسی 
و روانشناسانه ویسی توانس��ت در آخرین گام لیگ 

پانزدهم جام قهرمانی را باالی سر ببرد.
    

اما بیشترین خطر در قعر جدول را ماشین سازی 
و پارس جنوبی بیخ گوش خ��ود حس می کنند. 
نماینده تبریزی ها در خان��ه از نفتی های آبادانی 
پذیرایی می کند که سه امتیاز این بازی کمترین 
تأثیری در شرایط، جایگاه و سرنوشت آنها ندارد. 
درست برخالف تبریزی ها که سه امتیاز هفته پایانی 
می تواند آنها را از سقوط برهاند. پارس جنوبی هم با 
نفتی های مسجدسلیمان برای سه امتیاز این بازی 
گل آویز می شود و باید دید مسجدسلیمانی ها حکم 
س��قوط یکی از تیم های جنوبی این فصل را امضا 
می کنند یا سهمی در بقای پارسی های جم در لیگ 

برتر ایفا خواهند کرد.
    

جالب ترین و البته تلخ ترین قسمت ماجرای لیگ 
آنجاست که حتی ذوب آهن رده دهم جدولی نیز در 
حاشیه امنیت قرار ندارد. اتفاقی که می تواند نشان 
از ضعف فنی لیگ برتر داشته باشد. در هر صورت 
سبزپوشان اصفهانی امشب با همسایه جدولی خود 
گل گهر س��یرجان دیدار می کنند. تیمی که تنها 
با تفاضل گل کمتر اس��ت که در رده یازدهم قرار 
گرفته و هفته گذشته نیز موفق به کسب یک امتیاز 
با ارزش در دیداری پرگل مقابل پرسپولیس شد و 
حاال باید دید مقابل ذوبی های اصفهان چه در چنته 

برای رو کردن دارد. 
دیدار شهرخودرو و نساجی هم دیگر رقابت این 
هفته است که البته نتیجه آن تأثیری در اوضاع دو 

تیم ندارد و کم اهمیت ترین بازی هفته است.

شام آخر
اوج حساسیت در هفته پایانی لیگ نوزدهم

متهم»ويلموتس گيت«  در جايگاه مدعی!
از تبانی تا فساد در پرونده قرارداد ترکمانچای ویلموتس

حمايت قايقراني از توليدات داخلي 
علیرضا سهرابیان، رئیس فدراسیون قایقراني در نشست با تولیدکنندگان 
داخلی تجهیزات قایقرانی گفت: »تولیدکنندگان ما توان باالیی دارند و در 
بخش های مختلف نشان داده اند که می توانیم در داخل کشور خیلی کارها 
انجام دهیم. ما نیز در فدراسیون قایقرانی این برنامه ریزی را انجام داده ایم تا با 
حمایت از تولیدکنندگان، این نگرش را در ورزشکاران ایجاد کنیم که تولید 
داخلی چیزی از تولیدات وارداتی کم ندارد و ب��ا حمایت از آنها می توانیم از 
ظرفیت هایمان استفاده کنیم.« نظریان، رئیس مرکز مشارکت های اقتصادی و 
سرمایه گذاری ورزش نیز در این نشست اظهار داشت: »خوشبختانه فدراسیون 
قایقرانی جوانب مختلف را در طرح خود سنجیده است، از جمله هماهنگی با 
بانک قرض الحسنه مهر ایران برای اعطای تسهیالت به تولیدکننده ها که اقدام 

بسیار ارزشمندی است و مطمئناً سرعت کار را باال می برد.«

 جذب بازيکن و مربي خارجي 
در ليگ فوتبال ممنوع شد

هیئت رئیسه سازمان لیگ فوتبال ایران ممنوعیت جذب بازیکن و مربی 
خارجی برای باشگاه ها در فصل آینده را تصویب کرد. به نقل از سازمان لیگ 
فوتبال ایران، هیئت رئیسه سازمان لیگ بنا به مالحظات متعدد مصوب 
کرد که در فصل 14۰۰-1399 مسابقات باشگاهی عقد قرارداد با بازیکنان 
و مربیان خارجی جدید در باشگاه ها ممنوع شود و بازیکنان و مربیان خارجی 
فعلی شاغل در صورت اتمام مدت قرارداد فقط می توانند با همان باشگاه 

فعلی خود تمدید کنند و پیوستن آنها به سایر باشگاه ها نیز ممنوع است.

سعيد احمديان

 شفافيت و شايسته ساالري 
سد راه گسترش فساد در ورزش

آنچه امروز بر ورزش کش��ور به خاط��ر محکومی��ت در پرونده مارک 
ویلموتس، سرمربي سابق تیم ملي فوتبال سایه انداخته حاصل همان 
فسادي اس��ت که سال هاست از س��وي رس��انه ها فریاد زده مي شود و 
هر بار نیز توسط مس��ئوالن ریز و درش��ت ورزش و حتي دولتمردان و 
بهارستان نش��ینان و اهالي قوه قضائیه مطرح ش��ده، اما هر بار تحریف 

واقعیت، بزرگنمایي و حتي خیال پردازي عنوان مي شود.
س��ؤالي که باید از این آقایان پرسید، این اس��ت که آیا پرداخت نزدیک به 
17۰میلیارد تومان هم خیال پردازي و بزرگنمایي است؟ آن روز که از مبارزه 
با فساد در فوتبال و ورزش حرف زدیم، همه گفتند نگویید فساد؛ بگویید 
تخلف، بگویید انح��راف و حاال این انحراف و تخلفي ک��ه آقایان ناچیزش 

مي پنداشتند ضرري 17۰ میلیاردي را براي کشور به ارمغان آورده است.
مبارزه با فساد را باید جدي گرفت. این مهم اتفاقي را که امروز رخ داده 
بیش��تر نمایان مي کند، ولي مبارزه با فساد مس��تلزم برخورداري از دو 
رکن  مهم است که متأسفانه هیچ کدام در ورزش کشور و به ویژه فوتبال 
وجود ندارد. رکن اول مبارزه با فساد شفافیت است. مقوله اي که به هیچ 
عنوان در ورزش ایران وج��ود ندارد. نمونه اش همی��ن پرونده قرارداد 
مارک ویلموتس؛ آقایان با پنهانکاري از یک قرارداد برد - برد براي ایران 
و یک قرارداد براي ثبت در تاریخ حرف مي زدند؛ در تاریخ هم ثبت شد 
17۰میلیارد تومان خسارت به حیثیت ایران. در همین قرارداد هیچگاه 
شفاف سازي صورت نگرفت و از وزارت نشینان تا فدراسیون نشینان همه 

پنهانکاري کردند تا امروز شاهد چنین فاجعه اي باشیم.
اما رکن دوم؛ شایسته س��االري و به کار گرفتن افراد الیق و کارآمد در 
پست هاي مهم ورزش کشور است. بدون هیچ تردیدي وقتي اداره ورزش 
کشور و فدراسیون ها به دست عده اي امتحان پس داده مي افتد و وقتي 
جناح بندي هاي سیاس��ي بر توانمندي هاي فني و حرفه اي و مدیریتي 
غالب مي ش��ود، حضور ناکارآمدان و نابل��دان در عرصه تصمیم گیري 
ورزش را شاهد خواهیم بود که ثمره آن همین اتفاقاتي است که امروز 
شاهد آن هستیم، هدر رفتن بیت المال و خدشه دار شدن عزت و آبروي 

ایران در سطح بین المللي.
ناگفته پیداست که این دو رکن مهم تا چه میزان مکمل یکدیگر هستند 
و چنانچه شایسته ساالري و انتخاب و انتصاب درست در ورزش حاکم 
شود به صورت خودکار شفافیت سازي هم حاکم خواهد شد و دیگر شاهد 
چنین اتفاقاتي نخواهیم بود. امروز که تشت رسوایي آقایان وزارت نشین 
و فدراسیون نش��ین از بام افتاده باید در این خصوص کاري کرد. نباید 
اجازه داد مانند دفعات قبل با سپري شدن زمان برخورد با فساد به دست 
فراموشي سپرده ش��ود. یادمان نرود که پرونده ویلموتس فقط یکي از 
هنرنمایي هاي مدیران فاسد حاکم بر ورزش کشور است و همین حاال 
هم پرونده هاي مفتوح زیادي وج��ود دارد که با مبالغي به مراتب کمتر 
از ویلموتس آبرو و عزت ایران را نشانه رفته اند و به طور حتم در آنها هم 
بازنده خواهیم بود، چراکه امضاي همین آقایان و امثال آنها پاي قراردادها 

دیده مي شود. بنابراین نباید هم توقع دیگري داشت.
در یک کالم؛ شفافیت سازي و شایسته س��االري ارکان مبارزه با فساد 
هستند و مبارزه با فساد راه حل نجات ورزش کشور از دست این همه 
مدیر ناالیق و فاس��د اس��ت.  بنابراین تا زماني که این دو مهم محقق 
نشود، نباید توقع مبارزه با فس��اد را داشت. نباید توقع داشت که فساد 
حاکم بر ورزش کشور تنها با فریاد رسانه ها برچیده شود، به خصوص 
آنها که باید در خط اول این مبارزه باشند، حتي امروز هم سعي دارند 
با سیاس��ي کاري واقعیات را طور دیگري نشان دهند و راه فراري براي 

متهمان فاسد پرونده ویلموتس باز کنند.

گزارش »جوان« از قرعه کشي لیگ کشتي
دغدغه جان و نان گوش شکسته ها

کش��تي گیران پاي ش��ان را در یک کفش کرده اند و مي خواهند جا پاي 
فوتبالي ها بگذارند. البته نه از نظر صفرهاي قراردادها و خرج هاي چندده 
میلیاردي، هرچه باشد خود گوش شکسته ها هم مي دانند که حساب فوتبال 
در بحث پول هایي که خرج شان مي شود، جداست. با این حال اهالي کشتي 
مي گویند اگر فوتبالي ها توانسته اند پس از کرونا لیگ شان را برگزار کنند و 
به پایان برسانند، آنها نیز مي توانند لیگ کشتي را برگزار کنند. براي همین 
هم این روزها مدیران فدراسیون کشتي روز و شب شان شده گرفتن مجوز 
برگزاري لیگ، اما ستاد ملي مقابله با کرونا درخواست گوش شکسته ها را 
تا امروز بي پاسخ گذاشته است. با وجود این شرایط دیروز لیگ کشتي آزاد 
و کشتي فرنگي قرعه کشي شد، رقابت هایي که البته هنوز زمان برگزاري 
آن نامشخص است. مسئوالن شرکت کننده در لیگ آزاد و فرنگي در یک 
جمع محدود با رعایت پروتکل هاي بهداشتي و فاصله گذاري اجتماعي در 
سالن آمفي تئاتر دانشکده تربیت بدني دانشگاه تهران دور هم جمع شدند و 

گوي ها داخل گردونه چرخید و گروه بندي مسابقات مشخص شد.
  گروه بندي مشخص شد، زمان برگزاري نه!

بیس��تمین دوره رقابت هاي لیگ کش��تي آزاد و فرنگي در حالي دیروز 
قرعه کشي ش��د که قرار بود در هر رشته هشت تیم مس��ابقات را برگزار 
کنند، اما استقبال باالي تیم ها سبب شد مسئوالن فدراسیون کشتي در 
نهایت تصمیم بگیرند که لیگ آزاد را با 1۰ تیم و لیگ فرنگي را 11 تیم 
برگزار کنند. طبق قرعه کشي دیروز در لیگ کشتي آزاد در گروه »الف« 
تیم هاي دانشگاه آزاد استقالل تهران، نفت و گاز کرمانشاه، هیئت کشتی 
گلستان و شهرداری بجنورد و تیم هاي بازار بزرگ هیئت کشتی قائمشهر، 
پاس تهران، ستارگان ساری و ویزازون در گروه »ب« قرار گرفتند. نکته 
جالب توجه در لیگ کشتي آزاد تیمداري استقالل است و آبي ها با رضا 

یزداني قطعاً یکي از جذابیت هاي لیگ بیستم کشتي آزاد خواهند بود.
در لیگ کش��تي فرنگي که 11 تیم حضور دارند، تیم ها در سه گروه قرار 
گرفتند. طبق قرعه کشي لیگ کشتي فرنگي، هیئت کشتی سیرجان، فوالد 
اکسین خوزستان، آریوبرزن بهبهان و رعد پدافند ارتش در گروه »الف«، 
دانشگاه آزاد اسالمی صبانور کردستان، احتشام گستر خوزستان و هیئت 
کشتی خراسان جنوبی در گروه »ب« و بازار بزرگ ایران، هیئت کشتی یزد 

و شهدای مدافع حرم قم در گروه »ج« قرار گرفتند.
  چرا لیگ کشتي باید برگزار شود؟

با وجود قرعه کشي لیگ، اما هنوز زمان برگزاري آن نامعلوم است. البته 
این مسابقات قرار بود مرداد ماه آغاز شود، اما با شیوع موج دوم کرونا تا 
شهریور به تعویق افتاد. با این حال بعید به نظر مي رسد که در ماه آینده 
هم این مسابقات برگزار شود. با وجود این علیرضا دبیر رئیس فدراسیون 
کشتي و عبدالمهدي نصیرزاده رئیس سازمان لیگ کشتي اول این هفته 
به دیدار دکتر نمکي، وزیر بهداشت رفتند تا درباره برگزاري لیگ کشتي 

و گرفتن مجوز ستاد مقابله با کرونا رایزني کنند.
هرچند برخي با توجه به سطح تماس باالي کشتي گیران در جریان مسابقه، 
برگزاري رقابت هاي لیگ را در ش��رایط فعلي خطرناک مي دانند، با این 
حال علیرضا دبیر معتقد است که فدراسیون کشتي به سه دلیل به دنبال 
برگزاري لیگ است: »اتوبوس، مترو، بازار همه جا شلوغ است. آیا برگزاري 
لیگ کشتي از اینها بدتر است. اولین دلیل ما براي برگزاري لیگ کشتي، 
راه یافتن کشتي به خانه هاي مردم است، کشتي وقتي از صداوسیما پخش 
شود، بچه ها مي بینند و عالقه مند به آن مي شوند. دومین موضوع آمادگي 
کشتي گیران و در شرایط مسابقه قرار گرفتن آنهاست. سومین دلیل هم 
بحث معیشت کشتي گیران است. از بین این همه کشتي گیر، یکي مي شود 
قهرمان المپیک و با پولي که مي گیرد، وضعش خوب مي ش��ود. االن با 
تعطیلي باشگاه ها و لیگ، مربي و کشتي گیر که ماه هاست بیکار هستند، از 

کجا هزینه زندگي  را تأمین کنند.«
   لیگ کشتي در فضاي باز و متمرکز؟

با این دالیل فدراسیون کشتي به دنبال راهي براي »بله« گفتن ستاد ملي 
مقابله با کروناست و در این راستا پیشنهاداتي را برگزاري مسابقات با رعایت 
پروتکل هاي بهداشتي ارائه کرده است. طبق گفته مسئوالن فدراسیون 
کشتي، آنها حاضرند که رقابت هاي لیگ را با رعایت  پروتکل هاي بهداشتي 
سازمان بهداشت جهاني و اتحادیه جهاني کشتي در فضاي باز و به صورت 
متمرکز برگزار کنند، به خصوص که به گفته دبیر تجربه اش را هم دارند: 
»بهترین حالت لیگ رفت و برگشت است، اما اگر نشد، متمرکز و حاضریم 
رقابت ها را در خانه کشتي شهید هادي در تهران برگزار کنیم. حتی آماده 
برگزاری مسابقات در فضای باز هم هستیم، مثل سال گذشته که فینال 

لیگ یک را در مشهد در فضای باز برگزار کردیم.«
با این حال س��تاد ملي مقابله با کرونا هنوز با آغاز لیگ کشتي موافقت 
نکرده و به نظر مي رسد وزارت ورزش هم مخالف است. مسئله اي که از 
لحن صحبت هاي دیروز دبیر کاماًل مشخص بود: »دوستان کمک کنند 
مانند لیگ فوتبال به لیگ کشتی هم مجوز دهند و کنار ما باشند.« دبیر 
در این ش��رایط تهدید مي کند در صورتي که مجوز برگزاري لیگ داده 
نشود، مسئوالن از کشتي انتظار مدال در المپیک نداشته باشند: »خیلی 
شفاف می گویم اگر نتوانیم مسابقات را با رعایت پروتکل ها برگزار کنیم، 

کسی از ما انتظار مدال المپیک نداشته باشد.«

 جدال اينتر براي قهرماني 
با متخصص قهرماني 

ورزش��گاه راین انرژی شهر کلن آلمان جمعه ش��ب میزبان فینال لیگ 
اروپاست، جایي که تیم هاي اینتر و سویا براي رسیدن به جام قهرماني 
با هم روبه رو مي شوند. اینتري ها با کونته در حالي با شکست پرگل و 5 
بر صفر برابر شاختار دونتسک راهي فینال شده اند که در کالچو هم نبرد 
پایاپایي با یوونتوس داشتند، اما در نهایت با اختالف تنها یک امتیاز در رده 
دوم قرار گرفتند و نتوانستند نوار جام هاي متوالي یووه را قطع کنند. حاال 
اینتري ها که با کونته دوباره در مسیر بازگشت به روزهاي باشکوه شان 
قرار گرفته اند به یک قدمي جام لیگ اروپا رسیده اند و مي خواهند فصل 
را با یک قهرماني به پایان برسانند. این اولین حضور اینتر در فینال یک 
تورنمنت اروپایي پس از 1۰ سال اس��ت. آخرین بار سال 2۰1۰ بود که 
اینتر با هدایت ژوزه مورینیو قهرمان لیگ قهرمانان شده بود، اما پس از 
آن با ش��روع دوران نراتزوري، آنها دیگر به فینال هیچ تورنمنت اروپایی 
نرسیده بودند. در سوي دیگر سویا قرار دارد، تیمي که با لوپتگي عالوه بر 
کسب مقام چهارمي در اللیگا، در لیگ اروپا هم با عملکردي فوق العاده  
به فینال رسیده  است. شاگردان لوپتگي یکي از تیم هاي موفق در تاریخ 
رقابت هاي لیگ اروپا هستند و براي ششمین بار به فینال این رقابت ها راه 
یافته اند. نکته جالب توجه اینکه سویا در هر پنج باري که به فینال رسیده 

است، پیروز بازي بوده و با پنج قهرماني رکورددار این مسابقات است.


