
بـا شـــكايت 
سعيد احمديان

   گزارش
دســـتياران 
ويلموتـــس، 
فدراسـيون فوتبال بايـد عالوه بـر پرداخت 
6ميليون و 449 هزار يورو به سرمربي بلژيكي، 
يك ميليون و 400هزار يورو هم به دو دستيار وي 
پرداخت كند تا پرضررترين قرارداد تاريخ روي 
قراردادهاي استعماري گذشته را هم سفيد كند!

مصائب قرارداد مارك ويلموت��س براي فوتبال 
ايران گويا تمامي ندارد، 48س��اعت پس از آنكه 
شركت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي )شستا( 
به دليل طل��ب 2ميليون يورويي از فدراس��يون 
فوتبال بابت پرداخت قسط اول قرارداد سرمربي 
بلژيكي در آبان 98، سند ساختمان فدراسيون و 
باشگاه پرسپوليس را به نام زد، روز پنج شنبه هم 
رسانه ها افشا كردند كه حكم فيفا درباره شكايت 
دو دس��تيار ويلموتس صادر ش��ده و فدراسيون 
فوتبال به پرداخت يك  ميليون و 400هزار يورو به 
دستياران سرمربي بلژيكي محكوم شده است تا 
پرونده پرحاشيه ترين قرارداد تاريخ فوتبال ايران 
سنگين و سنگين تر شود و همچنان حكم روي 
حكم بيايد، آن هر قراردادي كه مهدي تاج آن را 

يك قرارداد »بسيار خوب« ناميده بود. 
  تاوان سنگين يك قرارداد

اول خرداد 98 وقتي مهدي تاج در كنسولگري 
ايران در بروكسل پاي قرارداد با مارك ويلموتس 
را امضا كرد، ش��ايد آن قدر از عك��س يادگاري 
كنار ويلموتس ذوق زده بود كه ديگر به اين فكر 
نمي كرد كه چطور با حساب خالي فدراسيون و 
پول بلوكه شده در فيفا و مشكالت انتقال پول به 
واس��طه تحريم ها مي خواهد قسط هاي قرارداد 

سرمربي بلژيكي را پرداخت كند!
آن بي فك��ري اما خيلي زود نتيجه اش را نش��ان 
داد و در حالي كه دو س��ال از آن روز مي گذرد، 
با پرداخت ه��ا و جرايمي كه فيفا ب��راي پرونده 
ويلموتس صادر كرده است، اين قرارداد تبديل 
شده اس��ت به پرضررترين قراردادي كه از زمان 
علي كني، نخس��تين رئيس فدراسيون فوتبال 
در سال 1325 تا امروز در فوتبال ايران به امضا 
رسيده است؛ قراردادي كه ويلموتس تنها شش 
ماه پاي امضاي خودش با ايران مان��د و با به جا 
گذاش��تن كارنامه ضعيفي كه دو باخت متوالي 
به بحرين و عراق پايان آن ب��ود و كار ايران را از 
مرحل��ه اول انتخابي جام جهاني س��خت كرد، 
چمدان هايش را بس��ت تا با گرفتن بليت پرواز 
تهران – بروكس��ل از ايران ب��رود؛ مربي اي كه 
مهدي تاج اواخر تابس��تان 98 به دليل اعتراض 
نكردن به عقب افتادن قس��ط هاي قراردادش به 
او لقب »نجيب« داده بود اما او بعدها با شكايت 
به فيفا هم به رئي��س وقت فوتب��ال فهماند كه 
نجابت را خرج هر كسي نكند و هم نشان داد چه 

خواب هايي براي فدراسيون فوتبال ديده است. 
مارك ويلموتس با وجود دريافت 2ميليون يورو 
قبل از بازي ب��ا عراق در آبان 98 ك��ه به اعتراف 
مهدي تاج حتي بيش��تر از طلب اين مربي تا آن 
روز بود، وقتي به بروكسل برگشت با مشاوره هاي 
كاترين لمبيتس همسر حقوقدانش شكوائيه ای 
عليه فدراسيون فوتبال به فيفا نوشت و خواهان 
پرداخت قراردادش تا پايان شد. اگر چه مسئوالن 
فدراس��يون فوتبال با عنوان اينكه يك قرارداد 
»خيلي خوب« بسته اند كه در صورت شكايت، 
تازه بايد ويلموتس يك پولي ه��م به ايران پس 
بدهد، س��عي كردند خودش��ان را پيروز پرونده 

شكايت ويلموتس نشان دهند. 
روزهاي پاياني مرداد س��ال گذشته در حالي كه 
مهدي تاج نقش اول قرارداد ويلموتس هش��ت 
ماه قبل ت��ر آن به بهان��ه بيماري اس��تعفا كرده 
و از فدراس��يون رفته ب��ود،  ايميل فيف��ا درباره 
شكايت ويلموتس به ايران رسيد؛ حكمي كه از 
سنگين ترين جريمه تاريخ فوتبال ايران رونمايي 
كرد. طب��ق حكم فيف��ا، فدراس��يون فوتبال به 
پرداخت 6ميليون و 449 هزار يورو به ويلموتس 
محكوم ش��ده ب��ود؛ جريم��ه اي كه مس��ئوالن 
فدراس��يون با ارائه يك اليحه دفاعيه به دادگاه 
عالي ورزش خواهان شكس��ته ش��دن اين رأي 
هستند، هر چند سخت به نظر مي رسد اين حكم 

برگردانده شود. 

   حكم 200ميلياردي ويلموتس و دستياران
حاال 9 م��اه پس از حك��م فيفا درباره ش��كايت 
ويلموتس، آخر هفته گذشته افشا شد كه حكم 
فيفا درباره شكايت دو دستيار ويلموتس هم صادر 
شده و به فدراسيون رسيده اس��ت و دستياران 
ويلموتس ه��ر كدام فدراس��يون فوتب��ال را به 
پرداخت 700هزار يورو و مجموعاً يك ميليون و 
400هزار يورو محكوم كرده اند؛ يك رقم سنگين 
قابل توجه كه حدود 36ميليارد تومان مي شود. بر 
اساس اين حكم، فدراسيون فوتبال بايد به امانوئل 
فريرا، دستيار اول و اسپانيايي ويلموتس و لوران 
اسپينوسي فرانس��وي مربي دروازه بان هاي تيم 

ملي هر كدام 700هزار يورو پرداخت كند. 
 اگر چه مشاور حقوقي رئيس فدراسيون فوتبال 
از اعتراض ايران به حكم دستياران ويلموتس در 
دادگاه عالي ورزش خبر داده اس��ت اما با توجه 
به ق��رارداد پرايراد حقوقي كه به نفع س��رمربي 
بلژيكي تنظيم شده اس��ت، آنها شرايط سختي 

براي شكستن اين رأي دارند. 
همچنين گفته مي شود رأي دادگاه عالي ورزش 
درباره غرامت ويلموتس هم تيرماه صادر مي شود 
و در صورتي كه CAS هم رأي فيفا را تأييد كند، 
فدراس��يون فوتبال بايد عالوه ب��ر يك ميليون و 
400هزار يوروي دس��تياران ويلموتس به خود 
اين مربي نيز 6 ميليون و 449هزار يورو پرداخت 
كند؛ مبلغي كه جم��ع آن 7ميليون و 849هزار 

يورو مي ش��ود. با يك حس��اب سرانگش��تي و با 
توجه به قيمت 25هزار توماني يورو در بازار آزاد، 
فدراسيون فوتبال بايد بيش از 200ميليارد تومان 
بابت حكم هاي فيفا به ويلموتس و دستيارانش 
پرداخ��ت كن��د، غرامت هاي��ي كه دس��تپخت 
قراردادي است كه سوغات فدراسيون پنج ستاره 

مهدي تاج است. 
  تاج و ساير متهمان دست در جيب كنند

مسئله ضروري در اين شرايط برخورد با مسببان 
چنين قراردادي اس��ت كه ض��رر هنگفتي را به 
بيت المال وارد كرده است. قوه قضائيه و نهادهاي 
نظارتي با بازخواست مهدي تاج به عنوان متهم 
اصلي اين ق��رارداد در كنار س��اير متهمان اين 
پرونده كه از وزير ورزش تا اعضاي هيئت رئيسه 
فدراسيون فوتبال را در برمي گيرد، اجازه ندهند 
كساني كه اين قرارداد پرهزينه را به كشور تحميل 

كرده اند، از زير بار مجازات دربروند. 
شايد بهتر باشد مسئوالن قضايي روي پيشنهاد 
تابس��تان گذش��ته يكي از نماين��دگان مجلس 
بيشتر تأمل كنند، احس��ان قاضي زاده هاشمي، 
نماين��ده مجلس مرداد س��ال گذش��ته پس از 
حكم 6ميليون يورويي فيفا گفته بود: »مجلس 
اجازه نمي دهد صدها ميليارد تومان خسارت از 
بيت المال پرداخت ش��ود. فرد يا افرادي كه در 
قرارداد ويلموتس دخالت و نقش داشته اند بايد 

كل پول را از جيب خودشان پرداخت كنند.«
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شانس آخر در صوفيه 
بلغارستان آخرين شانس عليزاده و كشتي فرنگي ايران براي تكميل سهميه 
توكيو است. بنا و شاگردش كه چهارشنبه راهي بلغارستان شدند، روز گذشته 
با قرعه دش��وار تنها نماينده ايران در رقابت هاي گزينشي المپيك توكيو در 
سطح جهان آشنا شدند. عليزاده در نخستين گام خود در صوفيه با بتچارت 
سوئيس��ي ديدار مي كند و در صورت پيروزي به ديدار برنده كش��تي ماتسو 
سومي از ژاپن و آلويس آلمندرا از پاناما مي رود. زورابي داتوناشويلي، كشتي گير 
گرجستاني االصل از صربستان و دارنده مدال طالي قهرماني اروپا در سال 2021 
و داويد چاكودتازه، دارنده مدال طالي المپيك از روسيه نيز در گروه عليزاده قرار 
دارند كه در صورت موفقيت براي تكميل تركيب فرنگي كاران ايران در توكيو، 

فرنگي كار ايران به ترتيب در يك چهارم و نيمه نهايي با آنها رو به رو مي شود. 

حاشيه اي بر محكوميت فدراسيون فوتبال به پرداخت يك ميليون و 400هزار يورو به دستياران ويلموتس

مقصران ویلموتس گيت خسارتش را بدهند

تجديد پيمان جامعه ورزش كشور با آرمان قدس شريف
رژیم غاصب را هيچ گاه به رسميت نمي شناسيم

جامعه ورزش ايران اسالمي همزمان با روز جهاني قدس در دفاع از آرمان 
مقدس فلسطين باز هم پيشگام بود. ورزشكاران ايران اسالمي كه طي تمام 
سال هاي گذشته با حركت پهلوانانه در به رسميت نشناختن نمايندگان 
رژيم غاصب صهيونيستي فرياد بلند حمايت از مظلوم و مبارزه با ظالم را 
سرداده اند، امسال هم مطابق سال هاي قبل پيشگام بودند و در شرايطي كه به 
سبب شيوع بيماري كرونا راهپيمايي برگزار نشد، با صدور بيانيه و حضور در 
فضاي مجازي بار ديگر پايبندي خود را به آرمان فلسطين و انقالب اسالمي 
نشان دادند. در همين راستا سازمان بسيج ورزشكاران به مناسبت روز قدس 

بيانيه اي صادر كرد. در بخشي از اين بيانيه آمده است: 
»آزادي قدس نزديك است. قدس، دفتر خونين مقاومت است كه برگ برگ 
آن نماد حماسه اي جاودان و مظلوميتي بي نهايت است. قدس نماد حق خواهي 
مردم و ايس��تادگي و مقاومت در برابر ظلم و جنايت اس��ت. ورزش��كاران و 
جوانمردان ايراني همانند ديگر اقشار مردم هرگز رژيم غاصب و كودك كش 
صهيونيس��تي را به رس��ميت نخواهند ش��ناخت چراكه حرف از پهلواني و 
جوانمردي و مردانگي است. تمام عدالت خواهان و آزادي خواهان و ورزشكاران 
جوانمرد دنيا رژيم سفاك صهيونيستي را به رسميت نشناخته و هميشه با 
اقدامات ارزشمندي چون عدم رويارويي با نمايندگان آن رژيم، كمك هاي مالي 
به مردم فلسطين و... تالش نموده اند تا مرهمي براي غم و اندوه يتيمان مظلوم 
فلسطيني باشند. به اميد روزي كه نزديك است ظالمان و مستكبران جهان به 
ويژه رژيم صهيونيستي از صفحه روزگار محو شوند تا شاهد اشك هاي مادران 

و پدران بي گناه و فرزندان داغدار و بي پناه نباشيم، ان شاءاهلل«.
وزارت ورزش و جوانان، فدراسيون هاي ورزشي و مسئوالن ورزش كشور هم 
با صدور بيانيه هاي جداگانه ضمن دفاع از آرمان بحق مردم مظلوم فلسطين 
و تجديد عهد با حضرت امام خميني)ره( و مقام معظم رهبري بر ادامه راه 

مبارزه با رژيم غاصب صهيونيستي تأكيد كردند. 

شيوا نوروزي
دنيا حيدري

پيش به سوي فينال تمام انگليسي ليگ قهرمانان 
توخل: شایسته صعود بودیم

فينال اين فصل ليگ قهرمانان اروپا را دو تيم انگليسي برگزار خواهند كرد. 
بعد از آنكه منچسترسيتي با كنار زدن پاريسن ژرمن به آرزويش رسيد، 
چلسي هم رئال مادريد را در مجموع 3 بر يك شكست داد تا دو تيم از جزيره 

هشتم خرداد در استانبول براي تصاحب جام باهم سرشاخ شوند. 
    

توماس توخل با متحول كردن آبي هاي استمفوردبريج چلسي را تا فينال 
اروپا رسانده است و حاال در يك قدمي قهرماني قرار دارند. بعد از تساوي 
نااميدكننده ديدار رفت رئالي ها با حداقل انگي��زه و اعتماد به نفس به 
جزيره سفر كردند و در جريان بازي برگش��ت نيمه نهايي اين موضوع 
به وضوح قابل رؤيت بود. برتري 2 بر صفر چلسي در خانه و با احتساب 
تساوي يك  – يك، ديدار اول به انتظار هواداران تيم لندني براي صعود به 
فينال خاتمه داد. درخشش بازيكن مسلمان چلسي در اين بازي حسابي 
مورد توجه رسانه ها و هواداران قرار گرفت؛ انگولو كانته با اينكه روزه بود 
و بازي كردن بعد افطار براي فوتباليست ها سخت است ولي اين بازيكن 
سيه چرده فرانسوي از جان و دل براي چلسي زحمت كشيد تا جايي كه 

كانته روي گل دوم آبي ها تأثير مستقيم داشت. 
    

ديگر حتي مخالفان توخل ني��ز جرئت انتقاد از او را نخواهند داش��ت. 
چلسي اگر چه در ليگ برتر به جايي نرسيد و فقط براي گرفتن سهميه 
اروپا تالش مي كند اما در عوض يك پاي فينال ليگ قهرمانان اس��ت. 
 PSG مرد آلماني بعد از بركناري لمپارد و درست پس از بركناري اش از
مسئوليست سنگيني را پذيرفت. در آن زمان هيچ كس خيال نمي كرد 
توخل بتواند تا اين اندازه در قاره موفق شود. تيم رده نهم آن زمان انگليس 
فعاًل در ليگ جزيره چهارم اس��ت و با حذف رئال به فينال اروپا صعود 
كرده است. توماس توخل سال گذشته با پاريسن ژرمن در فينال حضور 
داش��ت و حاال با چلس��ي حضور دارد. با تحولي كه توخل در تيم ايجاد 
كرده بايد هم از درخشش شاگردانش مقابل كهكشاني ها رضايت داشته 
باشد: »مي توانستيم گل هاي بيشتري وارد دروازه رئال مادريد كنيم تا 
خيال ما بابت صعود به فينال راحت شود. اين يك موفقيت فوق العاده 
اس��ت. بازي كردن در برابر تيمي مانند رئال مادريد هميشه خطرناك 
است. آنها مي توانند از هيچ، موقعيت گلزني بسازند و دروازه شما را باز 
كنند، بنابراين شما هميشه در خطر هستيد، پس به رغم از دست دادن 
موقعيت هاي فراوان از نظر من عملكرد درخشاني ارائه داديم. در كل ما 

شايسته كسب پيروزي بوديم.«
چلسي امشب در ورزشگاه اتحاد يك ديدار بسيار مهم با منچسترسيتي 
دارد؛ بازي ای ك��ه بايد آن را پيش درآمد فين��ال اروپا خواند چراكه هم 
س��يتي ميزبان براي قطعي كردن قهرماني به هر سه امتياز نياز دارد و 
هم چلس��ي كه بايد خيالش از سهميه اروپا راحت ش��ود. توخل از يك 
سو به فينال اروپا مي انديشد و از س��وي ديگر حواسش به جزيره است: 
»براي كسب پيروزي در ديدار فينال راهي استانبول خواهيم شد. من 
بخشي از يك باشگاه فوق العاده هستم و از روز اول حمايت فراوان آنها 
را احساس كرده ام. ما در فينال تيم دست باال نيستيم، اما حضور در اين 
ديدار احساس خوبي به ما مي دهد. منچسترسيتي به نوعي متر و معيار 
است و ما مي خواهيم فاصله مان را با اين تيم كم كنيم. راه رسيدن به اين 
هدف ارائه عملكردي فوق العاده در بازي هاي بعدي است. اين موضوع 
به ما اعتمادبه نفس بيشتري براي ديدارهاي پيش رو خواهد داد و سيتي 
در باالترين سطحي كه مي توانيد با آنها روبه رو شويد، قرار دارد. تالش 

مي كنم بهترين عملكرد خودم را در چلسي ارائه دهم.«
    

براي رئال ليگ قهرمانان امس��ال چيزي جز حس��رت باقي نگذاشت. 
زين الدين زيدان كه استاد پيروزي در نيمه نهايي اروپا محسوب مي شد 
)صعود به فينال هاي سال 2016، 2017 و 2018( به چلسي باخت تا 
ركوردش خراب شود. عالوه بر اين ركورد 19بازي بدون شكست قوهاي 
سفيد نيز شكست و از اين پس قهرماني در الليگا تنها اميد باقي مانده 
براي رئال خواهد بود. احتماالً اولين و اصلي ترين قرباني اين حذف كسي 
نخواهد بود جز زيدان. رئال جام حذفي را هم از دست داده است، با اين 
حال زيزو بدون اينكه حرف از استعفا بزند اميدوارانه در مورد بازي هاي 
باقي مانده الليگا سخن گفت: »تالش مان را كرديم ولي در پايان، چلسي 
تيم شايس��ته بود و صعود كرد. بايد به اين تيم افتخار كرد و من نسبت 
به بازيكنانم احساس غرور مي كنم. تا اينجا رس��يديم و در يك قدمي 
فينال بوديم. همه ناراحتيم. وقتي نيمه نهايي ليگ قهرمانان را مي بازيد، 
نمي توانيد خوشحال باش��يد و اين طبيعي اس��ت. لحظات سختي را 

مي گذرانيم ولي بايد تمرين و به بازي با سه ويا فكر كنيم. «

سولسشر و شياطين در یك قدمي جام
صعود به فينال ليگ اروپا پايان خوش��ي 
بود بر حواشي سوپرليگ اروپا و تظاهرات 
هواداران عليه مديران باشگاه. گذشتن از 
سد آ اس رم و رسيدن به ديدار نهايي ليگ 
اروپا آن هم در حالي ك��ه مخالفان هنوز 
در حال ش��عار دادن و اعتراض هستند، 
بهتري��ن اتفاق ممكن براي سولسش��ر و 
يارانش بود. مربي نروژي سال 2019 به 
منچستر آمد و با قرارداد سه ساله اي كه 
امضا كرد نشان داد به اين زودي قصد خالي كردن ميدان را ندارد. اين 
در حالي اس��ت كه خانواده گليزر و وودوارد، نايب رئيس باشگاه چند 
باري تا آستانه بركناري اين مربي پيش رفتند. اواخر ماه دسامبر سال 
گذشته بود كه شياطين سرخ در مرحله گروهي ليگ قهرمانان حذف 
ش��دند و به ناچاربه ليگ اروپا آمدند. همان زم��ان بود كه همه منتظر 
آمدن پوچتينو به جاي سولسش��ر بودند ولي روزگار شرايط ديگري را 
رقم زد. تنها دو شب بعد از حذف پاريسن ژرمن تيم جديد پوچتينو از 
ليگ قهرمانان، سولسشر با من يونايتد به فينال رسيد. اين تيم در ليگ 
برتر به دنبال حفظ نايب قهرماني است؛ مقامي كه از زمان بازنشستگي 
سر الكس در سال 2013 هنوز به دست نيامده است، به همين خاطر 
است كه قرمزها با چنگ و دندان مي جنگند تا پشت سر سيتي حركت 
كنند. تغيير و تحوالت اين تيم كاماًل مثبت بوده است. از وقتي سرمربي 
نروژي همه كاره تيم شد، تمام تمركزش روي تغييرات بود تا جايي كه 
هيچ وقت شايعات در خصوص بركناري اش را جدي نگرفت و با همان 
انگيزه هميشگي كارش را به سرانجام رساند. ويارئال حريف اين تيم در 
فينال است. اوناي امري، س��رمربي اين تيم قباًل روي نيمكت آرسنال 
مي نشست و به همين خاطر شناخت خوبي از تيم هاي انگليسي دارد. 

تقابل سولسشر و امري قطعاً جذاب و پرالتهاب خواهد بود. 

شروع طالیي پاراوزنه برداري در تایلند

ژاپني ها براي لغو المپيك طومار امضا كردند
مخالفت مردم ژاپن با برگزاري المپي��ك توكيو وارد فاز      خبر
جديدي شده است. يك دادخواست آنالين كه خواستار 
لغو بازي هاي المپيك توكيو شده، 10هزار امضا از زمان راه اندازي جمع كرده است.  اين 
دادخواست در مناطق مختلف ژاپن از جمله اوزاكا كه شاهد افزايش شمار مبتاليان به 
كرونا بوده نيز ارائه شده اس��ت. اين دادخواست خطاب به توماس باخ، رئيس كميته 
بين المللي المپيك است كه قصد دارد چند روز ديگر از ژاپن ديدار كند. در دادخواستي 
ديگر كه توسط كنجي اوتسنوميا سازماندهي شده در 24ساعت اول حدود 50هزار 
امضا را به ثبت رسانده است، با اين حال توماس باخ، يوشيهيده سوگا، نخست وزير ژاپن 

و كميته برگزاري بازي ها اصرار دارند بازي ها برگزار شود و خبرها حكايت از آن دارد كه 
مسئوالن برگزاري توافقي با دو ش��ركت توليد واكس��ن فايزر و بيون تك انجام داده اند تا با 

واكسيناسيون ورزشكاران شايد بتوانند خيال مردم ژاپن را راحت كنند. 

با كسب دو سهميه المپيك در 
فريدون حسن

      بازتاب
رقابت هاي قايقران��ي انتخابي 
المپيك تعداد سهميه هاي ايران 
ب��راي بازي هاي توكيو به عدد 60 رس��يد. ديروز در مس��ابقات 
قايقراني انتخابي المپيك در تايلند، قايقرانان كشورمان موفق 
شدند در دو ماده كاياك و روئينگ سهميه المپيك كسب نمايند. 
در فينال مسابقات قايقراني آب هاي آرام انتخابي المپيك، علي 
آقاميرزايي در كاياك هزارمتر يك نفره به رقابت پرداخت و موفق 
شد به سهميه المپيك برسد. آقا ميرزايي در مرحله فينال با زمان 
سه دقيقه و 36ثانيه در رده اول قرار گرفت و به سهميه المپيك 
رسيد.   آقا ميرزايي ملي پوش كشورمان بعد از كسب اين موفقيت 
گفت: »14سال براي رسيدن به اين روز كه بتوانم سهميه المپيك 
بگيرم، زحمت كش��يدم. با وجود اينكه امس��ال به خاطر شيوع 
ويروس كرونا اردوهاي متمركز آنچناني نداش��تيم اما توانستم 
نتيجه زحمات مربيانم ايرج و الياس اقليمي و فدراسيون را پاسخ 
بدهم و شادي را به مردم تزريق كنم.« ايرج اقليمي، سرمربي تيم 
قايقراني آب هاي آرام با اش��اره به تالش تمام ملي پوشان براي 

كس��ب س��هميه گفت: »ملي پوش��ان خوب جنگيدند و علي 
آقاميرزايي در شرايطي كه قايقش كوچك تر بود توانست اول شود 
و س��هميه بگيرد. قبل از حضور در مس��ابقات، تحليلي از رقبا 
نداشتيم و با نظر كميته فني كساني كه شانس بيشتري داشتند 
اعزام شدند. ملي پوش��ان هم خوب كار كردند. اگر شرايط كرونا 
اجازه مي داد كه اردوي هاي متمركز بيش��تري داش��ته باشيم، 
وضعيت بهتر مي شد و فكر مي كنم مي توانستيم سهميه بيشتري 
بگيريم.« اما دومين س��هميه قايقراني ايران در ماده روئينگ به 
دست آمد؛ جايي كه بهمن نصيري و نازنين ماليي در روئينگ 
تك نفره مردان و زنان به مقام نايب قهرماني دست پيدا كردند و 
هر دو سهميه گرفتند اما تنها يك نفر از آنها مي تواند به المپيك 
برود و تكليف انتخاب قايق اعزامي را فدراسيون مشخص خواهد 
كرد.  در روئينگ دونفره نيز تيم ايران با تركيب زينب نوروزي و 
كيميا زارعي در رده سوم قرار گرفت. پنح قايق اول روئينگ يك 
نفره و سه قايق اول روئينگ دونفره سهميه المپيك مي گيرند، 
نمايندگان ايران مجوز المپيك را گرفته اند اما به هر كشور تنها 

يك سهميه آن هم به باالترين رنكينگ اهدا مي شود. 

2سهميه المپيك براي قايقراني

آقا ميرزایي: 14 سال براي امروز 
زحمت كشيدم

حاشيه امنيت ویرانگر
نه اينكه با اوضاع بيگانه باش��د، نه! پيش تر هم در اين فدراسيون حضور 
داشته و پنج سالي عضويت در هيئت رئيسه اين مجموعه به ظاهر پنج 
ستاره را يدك مي كش��يده و در طول اين مدت نيز آنقدر كه بايد دانسته 
و تجربه اندوزي كرده اما آنچه اين روزها عزيزي خادم مش��اهده مي كند، 
بيش از تجربيات قبلي به او ثابت مي كند كه اجازه انجام هر كار و اتخاذ هر 
تصميمي را در اين فدراسيون دارد. ولو به قيمت ريختن آبروي فوتبال ايران 

باشد يا گذاشتن هزينه اي سنگين بر گرده آن!
حاش��يه امنيتي كه مديران ناكارآمد قبلي فدراس��يون به خصوص در 
داستان فاجعه بار ويلموتس شامل حالشان شده، آن هم در حالي كه دار 
و ندار فدراسيون به تاراج رفته و فوتبال ايران حاال رسماً بي خانمان شده 
بزرگ ترين بدعتي است كه نه فقط به عزيزي خادم كه به تك تك رؤسايي 
كه بعد از او روي كار خواهد آمد اين ضمانت را مي دهد كه كوچك ترين 
خطري آنها را تهديد نمي كند، اگر حتي بدترين و ننگين ترين تصميمات 
را براي فوتبال ايران اتخاذ كنند. فرقي ندارد اش��تباهات آتش به خرمن 
بيت المال بيندازد يا دست فوتبال ايران را از لمس جام جهاني و هت تريك 

حضور در اين رقابت ها كوتاه كند. 
داس��تان ويلموتس تنها به بدهي 2ميليون يورويي فدراسيون به شستا 
كه س��اختمان اين مجموعه و نيمي از پرسپوليس را به حراج گذاشت يا 
شكايتي كه هزينه اي 4/5 تا 6ميليون يورويي را به دنبال خواهد داشت 
ختم نمي شود؛ هزينه هايي كه اين روزها به باد رفتن ساختمان فدراسيون 
و نيمي از دارايي ملكي را به دنبال داش��ته اما اينها همه ابعاد اين قرارداد 
ننگين نيست و اين داستان تبعاتي به مراتب بيشتر از 8ميليون يورويي كه 
دير يا زود بايد تقديم مرد بلژيكي شود در پي دارد و آن ايجاد حاشيه امنيت 
براي مديري است كه در همين 60روز نشان داده قاعده اين نوع بازي ها را 
خوب مي داند و حاال با تماشاي نمايشي كه تاج به راه انداخته و كوچك ترين 

تبعاتي نيز برايش نداشته، دستش بازتر از قبل هم شده است!
تغيير مضحك ترين انتظار بعد از انتخابات اواخر اس��فند س��ال گذشته 
فدراسيون فوتبال است كه مي شد داشت. نه فقط چون عزيزي خادم خيلي 
زود با انتخاب هاي ضعيف و پرحرف و حديثش نشان داد كه كامالً پا جاي 
پاي مديران قبلي گذاشته اس��ت بلكه از آن جهت كه او بهتر از هر مدير 
ديگري شاهد حاشيه امنيتي بود كه براي مديران ناكارآمد و نااليق پيش از 
او ايجاد شده بود؛ اطميناني كه به او اجازه انجام هر كاري را مي دهد، ولو به 
قيمت نابودي هر چه بيشتر فوتبال ايران تمام شود كه استارت آن را خيلي 

پيشتر امثال كفاشيان و تاج با قدرت هر چه تمام زده اند. 
وقتی دغدغه و نگراني از بازخواست شدن و پاسخگو بودن نباشد، دليلي 
براي شفاف سازي و توضيح به مردم نيس��ت. نهادهاي نظارتي هم كه بر 
اتفاقات چشم ببندند و كسي را پاي ميز محاكمه نكشانند، بابت اشتباهات 
فاحشي كه به قيمت آبروي فوتبال ايران و نابودي آن تمام شده،كار بدتر 
می شود.  براي گام برداشتن اصولي در مسير درست و همه آن شعارهايي 
كه در روزهاي نخست در خصوص شفاف سازي، ملزم بودن به پاسخگويي 
يا استفاده از نيروهاي متخصص، خبره و كارآمده داده شده بود، كما اينكه 
همين طور هم بوده و انتخاب هاي ضعيف و پرايراد عزيزي خادم نش��ان 
مي دهد او از همان روز نخست خوب مي دانست داستان چيست اما حاال بعد 
از از دست رفتن فدراسيون فوتبال ديگر جاي هيچ شكي برايش باقي نمانده 
است كه هيچ اتفاقي در فوتبال ايران نمي تواند براي او دغدغه و نگراني ايجاد 
كند، وقتي حتي بي خانمان شدن فوتبال نتوانست براي مديران بي كفايت 

قبلي مشكل ساز شود و دردسرآفريني كند. 
اين بدعت را نه تاج و كفاشيان به واس��طه بي كفايتي هاي مديريتي كه 
نهادهاي نظارتي به دليل نظارت نداشتن درست بر عملكرد مديران نااليق 
فوتبال ايران و برخورد نكردن با متخلفان گذاشته اند؛ بدعتي كه آينده اي 

جز خشك شدن ريشه فوتبال ايران نخواهد داشت.
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مسابقات جام جهاني پاراوزنه برداري 
حامد قهرماني

      چهره
2021 در تايلن��د ب��ا درخش��ش 
وزنه برداران كش��ورمان هم��راه بود. 
پاراوزنه برداران ايران از هم��ان روز اول مدال آوري را آغاز كردند تا 
ثابت كنند هميشه مي توان روي موفقيت آنها حساب باز كرد. امير 
جعفري وزنه بردار دس��ته 65كيلوگرم كش��ورمان ب��ا مهار وزنه 
197كيلوگرم مدال خوشرنگ طال را به گردن آويخت. جعفري در 
اولين حركت موفق به مهار وزنه 182كيلويي شد. وي در حركت دوم 
وزنه 197كيلويي را ب��اال برد و در نهايت در س��ومين حركت خود 
درخواست وزنه 201 كيلوگرمي كرد كه در مهار آن موفق نبود.  
ديروز و در دومين روز از رقابت ها، نادر مرادي و روح اهلل 
رس��تمي نماين��دگان كش��ورمان در اوزان 72 و 
80كيلوگرم روي تخته رفتند كه طي آن روح 
اهلل رستمی با مهار وزنه 241 ضمن شكستن 
ركورد جهان ط��ال گرفت و ن��ادر مرادي، 
نماينده دس��ته 72كيلوگرم تيم ملي 
وزنه برداري با مهار وزنه 204كيلوگرمي 
موفق به كسب مدال نقره شد. مرادي 
در اولين حركت وزنه 204كيلويي را 
مهار كرد. وي در حركت دوم از مهار 
وزنه 211 كيلويي بازماند و در نهايت در 
س��ومين حركت خود نيز موفق به مهار 
وزنه 212 كيلوگرمي نشد تا به نشان 

نقره دست پيدا كند. 


