
در حالی متهمان 
سعيد احمديان

    گزارش
پرونده ویلموتس 
ب�رای انتخابات 
فدراسیون فوتبال و ماندن در پست های شان در 
تکاپو هستند که به نظر می رسد آنها ابتدا باید 
خودشان را برای محاکمه در پرونده ویلموتس 

گیت آماده کنند.
یک پای شان در دادسراس��ت و یک پای شان در 
فدراس��یون فوتبال، از یک طرف ب��رای حیف و 
میل بیت المال در قرارداد مارک ویلموتس باید به 
دادگاه جواب بدهند و از طرف دیگر پس از تأیید 
اساسنامه، این روزها در حال آماده کردن مقدمات 
برگزاری انتخابات فدراس��یون فوتبال هستند، 
انتخاباتی که برایش نقشه ها کشیده اند تا بتوانند 
همچنان صندلی شان را در فوتبال نگه دارند. یک 
جای کار اما ایراد دارد، نمی شود هم مجرم یکی از 
بزرگ ترین پرونده های فساد در فوتبال بود و هم 
برای ماندن در فوتبال برنامه ریزی کرد. تناقضی 
که سبب شده به آنها درگوشی گفته شود که برگه 
ثبت نام انتخابات فوتبال را پر نکنند، شنیده هایی 
که البته تکذیبش می کنند. این حکایت رئیس 
مستعفی و اعضاي هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال 
اس��ت، مدیرانی که در پرونده ویلموتس نام شان 
به عنوان متهم دیده می شود و سازمان بازرسی 
آنطور که یکی از نماین��دگان مجلس خبر داده، 

اعالم جرم کرده است.
 پرونده متهمان ویلموتس گیت در دادسرا

ق��رارداد م��ارک ویلموتس بدون ش��ک یکی از 
بزرگ ترین گاف ها و قراردادهای ش��ائبه برانگیز 
در فوتبال ایران بود، مرب��ی  که خرداد 98 تا آبان 

98 نامش ب��ه عنوان مربی ایران ثبت ش��د که از 
این شش ماه یک ماهش را در کشور بود و نتیجه 
نشس��تن او روی نیمکت تیم ملی فوتبال نیز دو 
برد مقابل تیم های درجه 4 آس��یا و دو شکست 
مقابل بحرین و ع��راق بود تا کار صع��ود به جام 
جهانی از همین مرحله اول گره بخورد و سخت 
شود. با وجود این کارنامه، ویلموتس پس از رفتن 
از ای��ران 2 میلیون یورو را ک��ه از جیب کارگران 
توسط دولت تأمین شده بود پیش از بازی با عراق 
نقد گرفت و با شکایت به فیفا، فدراسیون فوتبال 
را به پرداخت 6میلیون یوروی دیگر نیز محکوم 
کرد. یعنی این مربی بلژیکی ب��ا توجه به قرارداد 
مسئله داری که مهدی تاج با او امضا کرد برای یک 
ماه بودن در ایران 8 میلیون یورو دریافت می کند، 

مبلغی حدود 240 میلیارد تومان!
اگرچه نهادهای نظارتی و بازرسی پس از پرداخت 
غیرقانونی 2 میلیون یورو از یکی از ش��رکت های 
تامین اجتماع��ی و متعلق به کارگران، بررس��ی 
این پرونده و برخورد با متخلف��ان را آغاز کردند، 
اما پس از محکومیت فدراس��یون فوتبال در فیفا 
به پرداخت 6 میلیون ی��ورو، ورود ای��ن نهادها و 
به خصوص قوه قضائیه و مجلس به این پرونده که 
یکی از مصادیق فساد در فوتبال بود، جدی تر شد. 

تابستان بود که سازمان بازرسی با اتمام بررسی  ها در 
پرونده قرارداد فدراسیون فوتبال با مارک ویلموتس، 
پرونده هشت نفر را به اتهام اهمال منجر به تضییع 
و ایجاد دین بر ذمه فدراسیون و خسارت به اموال 
دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها به دادستان 
عمومی و انقالب تهران ارسال کرد. این هشت نفر 
اعضای هیئت رئیسه فدراسیون هستند که هنگام 

عقد قرارداد همکاری با ویلموتس س��ند قرارداد 
را امضا کردند و در حال حاض��ر نیز به علت انجام 
اش��تباهات متعدد در نوع قرارداد متهم شناخته 
شده اند. این هشت نفر مهدی تاج به عنوان رئیس 
و حیدر بهاروند، لیال صوفی زاده، محمود اسالمیان، 
کاظم طالقانی، هدایت ممبینی، محمود شیعی و 
فریدون اصفهانیان هستند. اگرچه در این بین نام 
وزیر ورزش به عنوان یک��ی از متهمان این پرونده 

مغفول مانده است.
پس از اعالم جرم علیه متهمان پرونده ویلموتس، 
وزارت ورزش و مدیران بازنشسته فدراسیون فوتبال 
که با وجود قانون منع به کارگیری بازنشس��ته ها، 
همچنان به حضورشان در فوتبال ادامه می دهند 
س��عی کردند با توجه به حساس��یت فیفا به ورود 
دستگاه های حاکمیتی به فوتبال، خطر خیالی تعلیق 
را برای توقف رسیدگی به این پرونده فساد در بوق 
و کرنا کنند. مدیران بازنشسته فوتبال حتی با دادن 
راپورت به فیفا و مطرح کردن دخالت قوه قضائیه 
در فوتبال، سعی در متوقف کردن رسیدگی به این 
پرونده را داش��تند، اما این جوسازی ها مانع توقف 
رسیدگی به پرونده نشد، به خصوص که فیفا هم 
با برخورد با فساد مشکلی ندارد و دستگیری برخی 
اعضای ارشد این فدراسیون جهانی به دلیل رشوه 

توسط پلیس امریکا، آن را تأیید می کند.
  حضور در دادگاه به جای انتخابات

اگرچه تا امروز درباره بازجویی و احضار تاج و سایر 
اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال اطالع رسانی 
رسمی نشده است، اما هشت متهم این پرونده در  
لیست محکومان ممنوع الفعالیت و ممنوع المعامله 
قرار دارند و مس��ئوالن برای ص��دور حکم قطعی 

منتظر نتیجه ش��کایت فدراس��یون فوتبال برای 
اعتراض به رأی پرداخت 6 میلیون یورو به ویلموتس 

به دادگاه حکمیت ورزش هستند.
همچنین اوایل آذرماه بود که برخی رس��انه ها از 
منع هشت متهم پرونده ویلموتس برای ثبت نام 
در انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال که قرار 
است اسفندماه برگزار شود خبر دادند، خبری که 
هرچند با تکذیب قابل پیش بینی فدراسیون فوتبال 
همراه شد، اما به نظر می رسد تبعات مجرمیت تاج 
و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال می تواند 
س��د راه آنها برای ادامه حضور در فوتبال شود، به 
خصوص که در ماه های اخیر این افراد برای رسیدن 
به صندلی ریاست و ماندن در پست هیئت رئیسه، 

تکاپوی گسترده ای را شروع کرده اند.
با این حال مرور صحبت های دیروز صفی اهلل فغانپور، 
مسئول حقوقی فدراس��یون فوتبال در گفت وگو 
با سایت فدراسیون نشان از این دارد که متهمان 
پرونده ویلموتس با وج��ود ضربه 240میلیاردی 
به بیت المال، منکر هرگونه فس��اد در این قرارداد 
هستند: »با توجه به دالیل صدور رأی هیئت رئیسه 
فدراسیون فوتبال هیچگونه اهمال یا خدایي ناکرده 
فسادی در قرارداد مرتکب نشده اند، به همین دلیل 
برای حضور اعضای هیئت رئیسه در انتخابات هیچ 

منع قانونی وجود ندارد.« 
با وجود این اطالعیه به نظر می رسد باید نهادهای 
قضایی و نظارتی بدون توجه به این جوسازی ها از 
سوی فدراسیون فوتبال برای صیانت از بیت المال 
با مجرمان این پرونده در سریع ترین زمان ممکن 
برخورد کنن��د ت��ا قراردادهای مفس��ده برانگیز 

این چنیني در فوتبال تکرار نشود.
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تاج و رفقا به جای انتخابات فوتبال آماده محاکمه شوند!
حاشیه ای بر تازه ترین خبرها درباره متهمان پرونده ویلموتس و حیف و میل 240 میلیاردی بیت المال

فريدون حسن

اهداي خون قهرمانان ووشو
قهرمانان ووشوي کشور صبح دیروز به همراه رئیس فدراسیون این رشته و 
مربیان خود با حضور در سازمان انتقال خون به صف داوطلبان اهداي خون 
پیوستند. امیر صدیقي، رئیس فدراسیون ووشو با تأکید بر اینکه اهداي خون 
یک کار نجات بخش و انسان دوستانه است، خاطرنشان کرد: »ورزشکاران 
در هر صحنه اي که نیاز به یاري همنوعان بوده است، در صف اول بودند و 
مجموعه فدراسیون ووشو در همین راستا، خود را متعهد به انجام این کار 
مهم و ضروري که نجات بخش جان بیماران است، مي داند.« حسین اوجاقي، 
سرمربي تیم ملي نیز گفت: »سال هاست که اهداي خون را به عنوان یک 
کار ضروري و پراهمیت در برنامه  دارم و این حرکت خانواده بزرگ ووشو نیز 
به همان روحیه پهلواني در کنار تکالیف قهرماني یک ورزشکار ربط دارد 
که سعي کردیم براي افزایش احساسات و عواطف انساني قهرمانان ووشو، 

تدارک این برنامه انسان دوستانه را در دستور کار قرار دهیم.«

شيوا نوروزی

 توجیه و لفاظی
 شیوه مدیران سربه هوای ورزش!

قدرت اول بسکتبال قاره کهن شکست شوکه کننده ای را متحمل شده و 
هضم باخت به سوریه در انتخابی کاپ آسیا کار سختی است، اما سخت تر از 
آن رفتارهای غیرحرفه ای،  ذوق زدگی و سربه هوا بودن افرادی است که به 
عنوان رئیس و سرپرست تیم ملی را همراهی کرده اند و حاال انتقادهای مطرح 
شده را به شیوه خودشان پاسخ می دهند: »عقل مردم به چشم شان است!«

تیم ملی به قطر رفت تا دو بازی دیگر از رقابت های انتخابی کاپ آس��یا را 
برگزار کند. این تیم عربس��تان را برد و برابر سوریه ناباورانه تن به شکست 
داد. مباحث فنی زیادی در خصوص علل باخت تیم ملی عنوان شده، ولی 
متأسفانه حاشیه سازی رئیس فدراسیون و سرپرست تیم بحث های فنی را 
نیز به حاشیه کشاند. قبل از بازی با سوریه بود که مسعود قاسمی در صفحه 
شخصی اش عکس هایی را منتشر کرد که شکستن قرنطینه از سوی آقای 
سرپرس��ت و رئیس را به وضوح نش��ان می داد. بعد از باال گرفتن انتقادها 
عکس ها حذف شدند، اما همانطور که انتظار می رفت مسئوالن برگزاری 
مسابقات در دوحه با هیچ تخلفی مماشات نکردند و اینگونه بود که در دیدار 
با سوریه تیم ملی سرپرست نداشت. مسعود قاسمی بازی را از جایگاه دید و 
علت این موضوع را هم سرماخوردگی عنوان کرد. رئیس فدراسیون نیز روز 

گذشته در مصاحبه هایش روی این ادعا صحه گذاشت. 
رعایت قرنطینه در جریان رقابت های ورزشی برای همه تیم ها و اعضای شان 
الزامی است و با هرگونه تخلف و تخطی به شدت برخورد می شود. با اینکه 
بازیکنان و کادرفنی این مسئله را به خوبی رعایت کرده اند، ولی دو نفر از 
همراهان تیم با نادیده گرفتن قوانین، اعتبار بس��کتبال کشورمان را زیر 
سؤال بردند. طباطبایی اما مدعی ش��ده واقعیت وارونه جلوه داده شده 
است: »ما آن عکس را جلوی در هتل گرفتیم. باران در شهر دوحه به ندرت 
می بارد و این شرایط برای ما قابل توجه بود، وگرنه بنده خودم عضو کمیته 
پزشکی فیبا هستم. آنجا خبری از گشت و گذار نبود. متأسفانه عقل مردم 
به چشم شان است.« نفر اول مدیریت بسکتبال ایران هم مثل سایر مدیران 
ورزش کشور اعتقادی به عذرخواهی و پذیرفتن اشتباه ندارد. البته شاید 
هم تا حدودی حق با آقای دکتر است و مردم عقل شان به چشم شان است. 
حاال که پزشک مملکت برای جا نماندن از باران دوحه بی خیال قرنطینه 
شده از رامین طباطبایی می خواهیم این حق را به هموطنانش بدهد که این 
رفتار غیرحرفه ای او را با عقل و منطق خود تفسیر کنند.  ای کاش رئیس و 
سرپرست در مواجهه با باران دوحه کمی خویشتن داری به خرج می دادند 
تا امروز مجبور به تکذیب و توجیه نباشند. نقض قوانین و شکستن قرنطینه 
شوخی بردار نیست و فرقی هم نمی کند افراد خاطی در نزدیکی هتل عکس 
انداخته باشند یا کیلومترها آن طرف تر. ضمن اینکه وقتی رئیس فدراسیون 
و سرپرست تیم هوس گرفتن عکس یادگاری دو نفره به سرشان می زند، 
چطور مي توانیم از بازیکنان جوان و پرشر و شور انتظار داشته باشیم که به 

نقض قوانین فکر هم نکنند.
انتقادها به نوع مدیریت رئیس فعلی فدراسیون بسکتبال روز به روز بیشتر 
می شود و در قبال حاشیه رخ داده در قطر به هیچ وجه نمی توان سکوت کرد، 
چراکه این اتفاق در تیم تأثیري منفی گذاشت. طباطبایی به عنوان رئیس 
فدراسیون و نماینده وزارت به قطر رفت و قاسمی هم به عنوان سرپرست 
باید در هر دو بازی کنار کادرفنی روی نیمکت می نشس��ت. مس��ئولیت 
شکست تیم ملی با سرمربی است و مشکالت فنی را کادرفنی باید برطرف 
کند، اما مسئولیت اتفاقات غیرفنی و حاشیه ای با چه کسی است؛ سابقه 
نشان داده اتفاقات حاشیه ای چند روزی مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد، 
ولی خبری از واکنش مسئوالن ارش��د ورزش نمی شود و حاشیه سازان با 
قدرت به کارشان ادامه می دهند. جان کالم اینکه حواستان به جایگاه ورزش 
و بسکتبال ایران باشد و همانقدر که به برد و باخت های تیم ملی اهمیت 

می دهید، همان اندازه هم رفتارهای حرفه ای را بیاموزید.

شب بد اروپایي رئال
زیدان: هیچ وقت کنار نمي کشم

به جرئت مي توان گفت که کمتر هوادار رئال مادرید را مي توان پیدا کرد 
که تصور شکست مقابل شاختار دونتسک را داشت، اتفاقي که سه شنبه 
شب رخ داد تا گروه مرگ لیگ قهرمانان اروپا وضعیتي پیچیده تر از قبل 
پیدا کند. وضعیتي که مي تواند حتي به حذف زودهنگام کهکشاني ها از 
لیگ قهرمانان نیز بینجامد و شاید پایاني باشد بر رؤیاهایي که زین الدین 

زیدان با رئال مادرید در سر مي پروراند.
هفته پنجم رقابت هاي لیگ قهرمانان اروپا سه شنبه شب با نتایج عجیبي 
آغاز ش��د؛ در گروه دوم این رقابت ها که از همان ابتدا هم به گروه مرگ 
ش��هرت یافت، رئال مادرید در ادامه نتایج ضعیف خود با دو گل مغلوب 
شاختار دونتسک اوکراین شد. اینترمیالن 3 بر 2 از سد مونشن گالدباخ 
گذشت. به این ترتیب گالدباخ هش��ت امتیازي ماند، شاختار در امتیاز 
هفت با رئال برابر شد و اینتر هم پنج امتیازي شد تا همه چیز به دیدارهاي 
چهارشنبه آینده کشیده شود. جایي که رئال به مصاف مونشن گالدباخ 
مي رود و اینتر با شاختار روبه رو مي شود. بازي هایي که نتایج آنها مي تواند 
یک شگفتي کامل را رقم بزند؛ »حذف رئال مادرید در مرحله گروهي!«

  به قدرتم اعتقاد دارم
حال و روز زیدان اصاًل خوب نیست. زیزو با رئال رؤیا هاي زیادي در سر 
داش��ت، اما ظاهراً همه آنها نقش بر آب ش��ده، به گونه اي که خیلي ها 
خواهان اس��تعفاي او هس��تند و زمزمه هایی هم از برکناری زیدان در 
رسانه های اسپانیایی شنیده مي شود. در ابتدا ال موندو از خطر اخراج 
زیدان از سوی پرز صحبت کرد و از گزینه هایی چون رائول یا پوچتینو 
پرده برداشت. سپس رسانه های اس��پانیایی این خبر را تکمیل کردند 
و مدعي ش��دند که رائول به نیمکت رئال مادرید نزدیک تر از پوچتینو 
است. البته برخی رسانه های دیگر نیز اعالم داشتند که زیدان می تواند 
در رئال بماند و با شکست دادن مونشن گالدباخ راهی مرحله بعدی لیگ 

قهرمانان اروپا شود.
با این حال زیدان امیدوارانه از آینده صحب��ت مي کند: »ما زمان های 
حساس��ی را پیش تر از این تجرب��ه کرده ایم و هم��واره مانند یک تیم 
بودیم. اکنون در روند نتیجه گیری بد خود هستیم. من هیچ وقت کنار 
نمی کشم و استعفا نمی دهم. به توانایی و قدرتم اعتقاد دارم. روز دیگری 
در اللیگا ما خوب نبودیم و باختیم، ولی امروز خوب بودیم. باید سرمان 
را باال بگیریم و ادامه دهیم، چون این فوتبال است. باید به بازی بعدی 

خود بیندیشیم. ما سزاوار شکست مقابل شاختار نبودیم.«
  خیال راحت بایرن

در گروه اول اما بایرن مونیخ با تساوي مقابل اتلتیکومادرید 13 امتیازي 
شد و کار صعودش را قطعي کرد. مدافع عنوان قهرماني هرچند با چهار 
پیروزي قبلي مشکلي براي صعود نداشت، اما باز هم دست پر از اسپانیا 
برگشت. در عوض کار اتلتیکوي شش امتیازي با این تساوي به بازي آخر 
مقابل سالزبورگ چهار امتیازي کشید، جایي که آنها در زمین حریف 
اجازه اشتباه ندارند، واال مجبور به خداحافظي هستند. دیگو سیمئونه، 
سرمربی اتلتیکو در پایان بازی از عملکرد تیمش انتقاد کرد و گفت علت 
عدم موفقیت اتلتیکو این بوده که بازیکنانش نتوانستند فرصت های خود 

را به گل تبدیل کنند و در نهایت نیز مجازات شدند.
اما فیلک، سرمربي بایرن با تمجید از شاگردانش عنوان کرد: »از نتیجه 
این بازی خیلی راضی ام. ما در نیمه دوم سعی کردیم بازی را برگردانیم. 
با دو تعویض و ورود توماس مولر و سرژ گنابری حرکتمان در زمین بهتر 
شد. در مورد بازیکنان جوان باید بگویم خیلی خوشحالم که آنها اولین 
بازی شان در چنین اس��تادیومی را انجام دادند. آنها کار خود را خوب 
انجام دادند. امشب برای ما شب موفقی بود و توانستیم امتیازی را که 

باید به دست آوریم.«
در س��ایر بازي هاي سه ش��نبه ش��ب در گروه س��وم، دی��دار پورتو و 
منچسترسیتي به تس��اوي بدون گل انجامید و مارس��ي نیز 2 بر یک 
المپیاکوس را شکست داد. در این گروه صعود من سیتي و پورتو قطعي 
است و بازي هاي هفته آخر جنبه تشریفاتي دارد. در گروه چهارم هم 
لیورپول با یک گل آژاکس را از پیش رو برداشت و آتاالنتا و میتلند هم 
به تس��اوي یک- یک رضایت دادند. در این گ��روه لیورپول صعودش 
قطعي شد، اما سرنوشت تیم دوم در بازي هفته آینده آتاالنتا و آژاکس 

مشخص مي شود.

زیدان چقدر مستحق سرزنش است؟
بعد از شکست کهکشانی ها مقابل شاختار 
زین الدین زیدان روی لبه پرتگاه اس��ت 
و اگر هفت��ه آینده رئال مادری��د نتواند از 
مرحله گروهی لی��گ قهرمانان باال بیاید، 
انتظار می رود باشگاه با این مربی فرانسوی 
قطع همکاری کند. البته با شناختی که از 
زیدان داریم، مطمئنیم که او اهمیت این 
مسئله را درک می کند، چراکه او مسئول 
این شکست تاریخی روخی بالنکو خواهد 
بود. اما باید در مورد میزان قصور زیدان و نقش او در نتایج ضعیف اخیر 
منطقی رفتار کرد. آیا اینکه ماریان��و دیاز و لویا یوویچ جایگزین کریس 
رونالدو شدند، مقصر زیدان است؟ بعد از رفتن رونالدو، کهکشانی ها با خأل 
گلزن ششدانگ مواجه شدند و قبل از زیدان، خوان لوپتگی و سانتیاگو 
سوالری نیز نتوانستند این مشکل را برطرف کنند. این اواخر شرایط بدتر 
شده و دلیلش هم این است که به خاطر شرایط موجود باشگاه نتوانسته 
یک گلزن درجه یک استخدام کند. اینکه بازیکنان از گل کردن توپ های 
ساده هم عاجز هستند، آیا تقصیر سرمربی اس��ت؟ از نیمه اول بازی با 
شاختار نمونه های زیادی را می توان مثال زد؛ روخی بالنکو چهار موقعیت 
جدی داشت، ولی هیچ کدام به گل تبدیل نشدند. اینکه باشگاه در این 
فصل بازیکن جدید به خدمت نگرفته هم بای��د گردن زیدان انداخت؟ 
پرواضح است که تیم به خون تازه اي نیاز دارد، ولی پاندمی کرونا و اوضاع 
اقتصادی مانع از تحقق برنامه ها شده است. البته زیدان پذیرفت که با 
همین شرایط فصل جدید را شروع کند، اما آیا مسئولیت مصدومیت های 
تمام نشدنی هازارد با سرمربی است؟ بازیکن بلژیکی از زمانی که به جمع 
رئالی ها پیوسته 37 بازی را به خاطر آسیب دیدگی از دست داده است، در 
حالی که انتظار می رفت او به ستاره اول تیم تبدیل شود. آیا نقصیر زیدان 
بود که راموس در بازی های ملی مصدوم ش��د؟ غیبت راموس همیشه 
برای رئال گران تموم شده و آنها هشت بازی از 10 بازی در لیگ قهرمانان 
را که کاپیتان در زمین حضور نداشته به حریفان واگذار کرده اند. باشگاه 
100 میلیون یورو  برای وینیسیوس و رودریگو خرج کرده، ولی آنها در 
حد ستاره ظاهر نش��ده اند، مقصر این واقعیت کیست؟ زیدان به خاطر 
قهرمانی در اللیگا و سوپرکاپ بدون رونالدو شایسته احترام و صبوری 

است، صبری که می تواند حالل مشکالت باشد.

جانیان نسل کش ارزش مسابقه دادن ندارند

برگزاری لیگ تکواندو قطعی نیست
برپایی نوزدهمین      خبر
دوره رقابت ه��ای 
لیگ برتر تکواندو به گفت��ه آرش فرهادیان، رئیس 
س��ازمان تیم های ملی تکواندو هنوز قطعی نشده 
است: »مسئوالن سازمان لیگ تاریخی را برای شروع 
مس��ابقات اعالم کرده اند و تالش ها بر برپایی این 
رقابت هاست، اما هنوز شرایط صددرصد  مهیا نیست. 
اینکه لیگ برای مدتی طوالنی برگزار نشود اتفاق 
خوبی برای باشگاه ها، مربیان و ورزشکاران نیست، اما 
همه می دانند که کرونا با کسی شوخی ندارد. اما اگر 
برگزاری لیگ قطعی ش��ود مس��ابقات به صورت 

متمرکز و در چند تاریخ مختلف انجام می شود.« 
درهمین راستا روابط عمومی فدراسیون تکواندو 
نیز با ابالغ ش��یوه نامه برگزاری مسابقات لیگ 
تکواندو تأکید کرده است تیم هایی که ثبت نام 

اولیه را انجام داده اند باید حضور قطعی خود را تا 
18 آذرماه به صورت مکتوب اعالم کنند که البته 
تاکنون 11 تیم ش��هرداری ورامین، لوازم خانگی 
کن، پاس قوامین، دانشگاه آزاد اسالمی، پارسیان 
البرز، پاالیش نفت آبادان، جوانه )استقالل(، صنعت 
مس کرم��ان، فتح ص��در الب��رز )رتاآ(، فرمانیه و 

مهاجرین اعالم آمادگی کرده اند.

ژاپنی ها بعد از تعویق یک ساله 
شميم رضوان

    بازتاب
المپیک عزم خود را برای برگزاری 
این رقابت ها ج��زم کرده اند. در 
همین راس��تا هر روز راهکاری تازه برای برپایی این مسابقات بر 
اساس اصول بهداشتی و با رعایت دقیق پروتکل ها ارائه می شود. در 
آخرین تصمیمات اتخاذ شده، کمیته برگزاری المپیک توکیو از 
گرفتن مداوم تست کرونا از ورزشکاران مستقر در دهکده بازی های 
المپیک خبر می دهد و گفته می شود ورزشکارانی که در بازی های 
المپیک شرکت می کنند و در دهکده ورزشکاران اقامت دارند باید 
هر چهار تا پنج روز یک بار آزمایش کرونا بدهند.  با این حال به رغم 
تالش ها برای حفظ سالمت ورزش��کاران، اخبار منتشر شده در 
خصوص رویه ای که این کشور برای استقبال از تماشاگران در پیش 
گرفته نگران کننده است و اعتراض های زیادی را به دنبال داشته 
است. روزنامه ژاپنیNikke business daily طی گزارشی 
مدعی ش��ده که تماش��اگران در المپیک توکیو می توانند بدون 

واکس��ن و قرنطینه بازی ها را تماشا کنند. در حالی پیشتر گفته  
می ش��د که رقابت های المپیک بدون حضور تماشاگران برگزار 
خواهد شد که حاال اخبار منتشر شده حاکی از آن است که ژاپن در 
نظر دارد به تعداد گس��ترده ای از بازدید کنندگان خارج از کشور 
اجازه حض��ور در ای��ن رقابت ها را بده��د. در این زمین��ه نیز نه 
واکسیناسیون اجباری است و نه قرنطینه ای در کار خواهد بود، تنها 
کافیست تماشاگران نتایج آزمایش منفی کروناي خود را ارائه دهند 
و برنامه های ردیابی را نصب کنند. همچنین گفته می ش��ود که 
قراری بر محدود شدن سیس��تم های حمل و نقل عمومی برای 
گردشگران نیست، اما گزارش این روزنامه و فروش یک میلیون 
بلیت به تماشاگران خارجی در حالی که 4/5 میلیون بلیت در ژاپن 
به فروش رفته، واکنش ش��دیدی را در فضای مجازی این کشور 
ایجاد کرده و بسیاری بر این باورند که دولت زندگی مردم را به خطر 
می اندازد و نه تنها برپایی این رقابت ه��ا را دیوانگی می دانند که 

می گویند دولت با برپایی المپیک قصد کشتن مردم را دارد.

 از تالش برای سالمت ورزشکاران 
تا اعتراضات مردمی

برپایی المپیک به قیمت جان مردم

علیرضا استکی، سرمربی تیم ملی 
دنيا حيدري
    چهره

بوکس با توج��ه به اتفاقات چند 
روز اخی��ر تأکی��د ک��رد ک��ه 
ورزشکاران ایرانی هیچ گاه با نمایندگان رژیم صهیونیستی که 
دانشمندان ایرانی را ترور می کنند مبارزه نخواهند کرد: »رژیم 
اشغالگر قدس با شهید کردن یکی از دانشمندان هسته ای ما 
نشان داد که از هر لحاظ کم آورده و دست به اقدامی زده اند 
که در قواعد دشمنی نیز ناجوانمردی و غیراخالقی محسوب 
مي شود. متأس��فانه این رژیم س��رمایه های علمی و 
دانشمندان مملکت ما را حذف فیزیکی می کند و این 
نش��ان دهنده زبونی، ضعف و شکست شان در یک 
میدان تحقیقاتی و اخالقی است که چنین رفتارهای 
غیراخالق��ی را به نمایش می گذارن��د. رژیمی که 
برترین دانشمندان ما را به شهادت مي رساند، اصاًل 
صالحیت ندارد که به آنها فکر کنیم، چه برسد به 
اینکه در مقابل شان به رقابت ورزشی بپردازیم و 
بخواهیم این رژیم را به رس��میت بشناس��یم. 
متأس��فم برای رژیمی که فکر می کند با حذف 
دانش��مندان ما می تواند به اهدافش برسد. این 
جانیان و نس��ل کش ها باید بار دیگر تاریخ این 
سرزمین را مطالعه کنند تا بدانند که این خون ها 
نه تنها ملت ما را ناامید نمی کند، بلکه گام های ما 

را استوارتر و ایمانمان را محکم تر می کند.«

خوان ايگانسيو گارسيا

 مارکا

 حضور قطعی ایران 
در جام جهانی کشتی انفرادی صربستان

محمدابراهیم امامی، سخنگوی فدراسیون کشتی در خصوص حضور 
ایران در مسابقات انفرادی صربستان در گفت وگو با رادیوورزش گفت: 
»زمانی که رقابت های جهانی لغو و جام جهانی انفرادی جایگزین آن شد، 
مسئولیت نحوه اعزام تیم ها از طرف فدراسیون به کادر فنی تیم های ملی 
سپرده شد. در حال حاضر کادر فنی مسابقات را رصد می کند. این درست 
است که زمان کمی تا این مسابقات باقی مانده، منتها ما باید بدانیم که 
هدف اصلی تیم های ملی در آزاد و فرنگی کسب سهمیه های باقیمانده در 
المپیک توکیو است. تمام برنامه های فدراسیون بر مبنای نتیجه گیری در 
آن مسابقات است. با توجه به تفاهمنامه ای که فدراسیون کشتی ایران با 
فدراسیون کشتی صربستان امضا کرده بود، یکی از بندها آن مبني بر این 
بود که تیم های کشتی در مسابقات بین المللی دو کشور حضور داشته 

باشند و این همکاری هم در مسابقات وجود داشته باشد.«
وی ادامه داد: »ما مسابقات مهمی را در پیش داریم و هدف اصلی مان 
شرکت در المپیک است. به همین دلیل خود کادر فنی برنامه ای برای 
آماده س��ازی دارد که این مورد را هم فدراس��یون به کادر فنی محول 
کرده تا تصمیم بگیرد. گفته می ش��ود هنوز هیچ اقدامی نکرده ایم، در 
صورتی که همه کارها در حال انجام است. تعدادی مشخص شده اند و 
حتی نفرات ذخیره ای که مدنظر فدراسیون هستند نیز امورشان انجام 
شده است. در تمام مسابقات جهانی و مشابه آن تیم ها می توانند در هر 
وزن برای چند نفر هماهنگي ها را انجام دهند و فدراسیون هم این کار 
را انجام داده است. حتی بلیت هم رزرو شده و تعداد مدنظر فدراسیون 
تحت عنوان نفرات اصلی اول معرفی شده اند و پس از آن نیز تعدادی با 

رصد کردن مسابقات اضافه شدند.«


