
ابالغ اساس��نامه 
سعيد احمديان

   گزارش
ي���������د  جد
فدراس��يون هاي 
ورزش��ي توس��ط وزارت ورزش بار ديگر موضوع 
دخالت دولت در امور فدراسيون ها را پررنگ كرده 
اس��ت، به خصوص كه در دولت هاي مختلف، چه 
روزهايي كه متولي اصلي ورزش س��ازمان تربيت 
بدني بود و چ��ه امروز ك��ه ورزش وزارتخانه دارد، 
همواره هم رؤساي تربيت بدني و هم وزراي ورزش 
سعي داش��ته اند در انتخابات فدراسيون ها نقش 
تعيين كننده اي داش��ته باشند و با تحميل كردن 
شرايط به مجامع انتخاباتي، مهره مورد نظرشان را 
ب��ه صندل��ي رياس��ت فدراس��يون برس��انند. 
فدراسيون هاي جهاني اما هرگونه دخالت دولت را 
منع مي كنند و نسبت به مهره چيني هاي مقامات 
دولت��ي در فدراس��يون ها واكنش جدي نش��ان 
می دهند. بارها پيش آمده كه برخي از فدراسيون ها 
با توجه به محرز شدن دخالت دولت تا مرز تعليق 
پيش رفته اند. حاال با توجه به اساسنامه جديدي كه 
البته در دولت قبل تصويب و ابالغ شده است و گفته 
مي شود حمايت وزير جديد ورزش را هم به همراه 
دارد، پيش بيني مي شود با توجه به بازتر شدن دست 
دولت در مجامع فدراسيون ها بايد انتظار روزهاي 
پرچالشي را در ورزش در صورت اصرار وزارت ورزش 

بر اجراي اساسنامه جديد داشته باشيم.
   نه فدراسيون ها به اساسنامه جديد

در دوره دوم دولت حس��ن روحاني ب��ود كه وزارت 
ورزش تصميم به اصالح اساس��نامه فدراسيون ها 
گرفت كه در خرداد 78 ب��ه تصويب هيئت وزيران 
رس��يده بود. پس از 20 سال مس��عود سلطاني فر 
وزير وقت ورزش با همراهي مهدي علي نژاد معاون 

قهرماني وزارت ورزش پروسه نوشتن يك اساسنامه 
جديد براي فدراسيون ها را آغاز كردند و در نهايت 
با پيشنهاد وزارت ورزش، هيئت وزيران در جلسات 
۱۴ مهر ۱۳۹8 و ۱۵ ارديبهشت ۱۴00 اساسنامه 
فدراسيون هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسالمي 
ايران را تصويب كرد. اين اساسنامه ۹ تير امسال به 
تأييد شوراي نگهبان رسيد و مرداد امسال نيز از سوي 

وزارت ورزش براي اجرا به فدراسيون ها ابالغ شد. 
با اين حال اساس��نامه جديد فدراسيون ها با توجه 
به تغييراتي كه نس��بت به نس��خه قبلي داشت، با  
انتقادهاي زيادي روبه رو شده است. از جمله مهم ترين 
ايراداتي كه به اين اساسنامه گرفته شده، اجراي آن 
قبل از عدم تأييد در فدراس��يون هاي جهاني است. 
اساس��نامه  تصويب  ش��ده به تأييد فدراسيون هاي 
جهاني نرسيده اس��ت و اين مسئله مي تواند ورزش 
را وارد چالش كند. طبق قوانين بين المللي هر كدام 
از فدراسيون هاي ورزشي جدا از مقررات داخلي بايد 
تابع قوانين فدراسيون مرجع خود نيز باشند و بايد 
هرگونه تغيير را به اطالع اين نهاد برسانند. محسن 
رضواني، رئيس فدراسيون ش��نا دوم مهر امسال در 
واكنش به اين چالش به خبرگ��زاري ميزان گفت: 
»اساسنامه فدراس��يون هاي ورزشي نيازمند تأييد 
مجامع فدراس��يون هاي المپيكي است، در غير اين 
صورت قابليت اجرا ندارد و اگر اجرايي شود با مشكالت 

زيادي در حوزه بين الملل روبه رو خواهيم شد.«
همچنين ديگر اصالحاتي كه حساسيت هاي زيادي 
را به همراه داشته، باز شدن بيشتر دست دولت براي 
دخالت در انتخابات فدراسيون هاست. در آيين نامه 
جديد كه ذيل اساسنامه آمده است، اين امكان را 
برخالف گذشته به مديران كل استان ها مي دهد 
تا تعداد زيادي از اعضاي مجمع هيئت هاي استاني 

از جمله نماينده داوران، مربيان و ورزش��كاران را 
معرفي كنند. همين مسئله باعث اعتراض رؤساي 
فدراسيون ها شده، چراكه نهادي دولتي در انتخابات 
نقش پررنگي دارد و در انتخابات هيئت ها در واقع 
نقش فدراسيون ها هيچ است. رؤساي فدراسيون ها 
معتقدند همين آيين نامه نش��ان مي دهد وزارت 
ورزش س��عي در اداره مستقيم فدراسيون ها دارد 
كه مي تواند نتايج نامطلوبي از جمله تعليق را براي 

ورزش كشور در پي داشته باشد. 
در همين رابطه عليرضا دبير، رئيس فدراس��يون 
كش��تي، موضع گيري تندي را نسبت اساسنامه 
جديد فدراسيون هاي ورزشي داشته است: »چند 
وقتي است كه اساس��نامه جديد فدراسيون ها از 
طريق وزارت ورزش ابالغ ش��ده، اما فدراس��يون 
كش��تي در دوره قبل يك اساس��نامه جدا و مورد 
تأييد اتحاديه جهاني را مصوب كرد و اگر بخواهيم 
اساس��نامه وزارت ورزش را انجام دهيم در بحث 
بين المللي حتماً به مشكل خواهيم خورد. آيين نامه 
ارائه ش��ده از س��وي وزارت ورزش عم��اًل رئيس 
فدراسيون را هيچ كاره كرده و در واقع دست رئيس 

فدراسيون را براي كار كردن می بندد.«
همچنين 2۹ آبان بود كه رؤساي فدراسيون ها در 
يك صورتجلسه كه در قالب نامه نگاشته شده بود، به 
وزير ورزش در خصوص آيين نامه هيئت ها اعتراض 
كردند و نسبت به عواقب اجراي اين اساسنامه به 

حميد سجادي هشدار دادند. 
در بخش��ي از متن نامه آمده است: »در خصوص 
دخالت حداكثري دولت در اداره فدراس��يون ها و 
چيدمان اعضا بر اس��اس اختيارات مشخص شده 
توسط وزارت ورزش و جوانان در اساسنامه جديد 
فدراسيون هاي ورزشي به اس��تحضار مي رساند 

پيرو بررسي هاي صورت گرفته مواردي برخالف 
مصالح كشور در برابر تصميمات آتي سازمان هاي 
بين المللي در مواجهه با اساسنامه موجود شناسايي 
ش��ده كه امكان تعليق ورزش ايران را به حداكثر 
ممكن رسانده است. تعيين اعضايي مشخص در 
مجمع عمومي فدراسيون ها بدون توجه به عملكرد 
آنها در انجام وظايف تعيين شده در ارائه عضويت 
و مشخص نبودن وضعيت عضويت آنها طبق ماده 
۱۳ كه براي مثال اعطاي حق رأي به سرپرستان 
هيئت هاي اس��تاني در مجامع عمومي و تصويب 
آيين نامه اي با حداكثر دخالت ادارات كل استاني و 
ادارات شهرستاني ورزش و جوانان در تعيين رؤساي 
هيئت ها، مبين هدفمند بودن تعيين جايگاه ها براي 
وزارت ورزش و جوانان و دخالت حداكثري دولت 
در اداره فدراس��يون ها و چيدمان اعضا بر اساس 
اختيارات مشخص ش��ده جهت حفظ حداكثري 
توان انتخاب يا عزل اعضاي هيئت رئيسه براي تداوم 
دخالت هاي مورد نياز آتي دولت است. بنابراين با 
تأكيد بر وجود اينگونه مواد و بندهاي ثبت شده در 
اساسنامه ابالغي، مقتضي است در سريع ترين زمان 
ممكن كارگروهي براي رفع آنها تشكيل شود كه در 
غير اين صورت عواقب احتمالي تعليق ورزش ايران 

به عهده وزارت ورزش و جوانان است.«
وزارت ورزش تاكنون برابر انتقادها به اساس��نامه 
جديد فدراسيون هاي ورزشي سكوت كرده است 
و بايد ديد حميد سجادي با وجود هشدارها درباره 
تعليق ورزش، اجراي اساسنامه اي را كه در دولت 
قبلي به تصويب رسيده ادامه خواهد داد يا دستور 
توقف آن را با توجه به ايراداتش خواهد داد، تصميم 
مهمي كه نق��ش زي��ادي در افزايش ي��ا كاهش 

چالش هاي ورزش خواهد داشت. 
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شیوا نوروزي

 دنيا حيدري

 چلسي در استمفوردبريج به انتقام مي انديشد
زنيت به ليگ اروپا

شب سرنوشت ساز ژاوي در نيوكمپ
بارسلونا و منچستر بحران زده براي حضور در دور حذفي ليگ قهرمانان 
اروپا امش��ب محكوم به پيروزي مقابل حريفان خود هستند. در شروع 
هفته پنجم مرحله گروهي اين رقابت ها، كاتاالن ها در نيوكمپ ميزبان 
بنفيكا هستند، شياطين سرخ در زمين ويارئال به ميدان مي روند و ديدار 

حساس چلسي – يونتوس نيز در استمفوردبريج برگزار مي شود. 
    

همه نگاه ها به ژاوي است؛ سرمربي محبوبي كه هواداران را با تيم آشتي 
داده و آنها را به جبران نتايج ضعيف گذشته اميدوار كرده است. بارسلونا 
شرايط حساسي دارد. در گروه E، بايرن مونيخ با كسب هر ۱2 امتياز ممكن 
صعودش را مسجل كرده و همين امشب اگر يك تساوي هم از ديناموكيف 
بگيرد صدرنشيني اش در گروه قطعي مي شود، اما آبي و اناري ها با توجه 
به نتايج ضعيف خود فقط شش امتياز اندوخته اند و پس از آنها نيز بنفيكا 
با چهار امتياز در تعقيب شان است. به همين خاطر بارسا بايد امشب هر 
سه امتياز را از تيم پرتغالي بگيرد تا صعودش قطعي شود و كارش به هفته 
آخر نكشد، چراكه حريف آخر كسي نيست جز بايرن قدرتمند كه آليانس 
آره نا را براي هر رقيبي به جهنم تبديل مي كند. شاگردان ژاوي بايد تالش 
كنند كه دوباره ش��ادي را به هواداران در نيوكمپ هديه دهند. بارسا در 
اولين حضور رسمي ژاوي موفق به شكست همشهري اش اسپانيول شد و 
به رده ششم الليگا صعود كرد. حاال نوبت به اروپاست تا قبل از رويارويي 
با بايرن خيال شان از بابت حضور در يك هشتم نهايي راحت شود. آنسو 
فاتي و آگوئرو همچنان غايبان بارسا هستند، يكي به دليل مصدوميت 

همسترينگ و ديگري هم به خاطر مشكل قلبي. 
    

در گروه F هنوز صعود هيچ تيمي صددرصد نشده است. منچستريونايتد 
و ويارئال هفت امتيازي  هستند. آتاالنتا با پنج امتياز و يانگ بويز نيز با سه 
امتياز هن��وز اميدوارند. جالب اينكه يانگ  بويز اين س��ه امتياز را مديون 
عملكرد ضعيف تيم سولسشر و غلبه بر يونايتد است. اين بار اما سرمربي 
نروژي بركنار شده و سكان هدايت قرمزها به دست سرمربي موقت است. 
مايكل كريك قطعاً براي بازي امشب كار خاصي نمي تواند انجام دهد و فقط 
مي تواند قبل از شروع ديدار با ويارئال روي مسائل روحي و رواني تيم كار 
كند. من يونايتد در آخرين بازي اروپايي مقابل آتاالنتا متوقف و در ليگ برتر 
نيز دو باخت متوالي را متحمل شده است. تيم هشتم جزيره با تيم دوازدهم 
الليگا مسابقه مي دهد؛ شاگردان اوناي امري اين هفته در مصاف با سلتاويگو 
متوقف شده اند، اما مي كوشند با استفاده از وضعيت بحراني يونايتد اجازه 
عرض اندام به كريس رونالدو و هم تيمي هايش را ندهند. آتاالنتا هم در خانه 
يانگ بويز با هدف كسب برد به ميدان مي رود تا در صورت لغزش منچستر 

و ويارئال شانس صعود در هفته آخر را داشته باشد. 
    

دو مدعي اروپا در لندن ديدار برگش��ت را برگزار مي كنند. چلس��ي كه 
هنوز شكس��ت بازي رفت را فراموش نكرده با انگيزه تالفي از مهمانش 
يوونتوس پذيرايي مي كند. در گروه آخر لي��گ قهرمانان رقابت فقط بر 
سر صدرنشيني اس��ت، وگرنه زنيت س��ه امتيازي و مالمو بدون امتياز 
بايد براي صع��ود به ليگ اروپا ت��الش كنند. آبي ها تي��م اول ليگ برتر 
هستند و براي شان افت دارد كه در اروپا به عنوان تيم دوم راهي دور بعد 
شوند. تيم توماس توخل در اين فصل يك بار در جزيره شكست خورده 
)مقابل سيتي( و يك بار هم در اروپا )مقابل يووه(. بعد از برد پرگل برابر 
لستر بازيكنان چلس��ي هيچ بهانه اي براي امتياز دادن به بانوي پير در 
استمفوردبريج ندارند. يوونتوس اما با اينكه دو برد متوالي در سري آ داشته 
در رده هش��تم قرار دارد. تيم آلگري همانند بايرن مونيخ هر چهار بازي 
قبلي خود در ليگ قهرمانان را با برد پشت سرگذاشته  و صدرنشين گروه 
اگر امشب به روند شكست ناپذيري اش در اروپا ادامه دهد صعود به عنوان 
صدرنشين را جشن مي گيرد. پائولو ديباال غايب اصلي يوونتوس در اين 
بازي است. نكته مهم اينكه سرمربي راه راه پوشان قبل از رويارويي دوباره 
با چلسي به شاگردانش تأكيد كرد تنها نبايد به صعود به يك هشتم نهايي 
فكر كنند: »بازي امشب بسيار مهم است و در ورزشگاهي بزرگ برگزار 
مي شود. ما براي صدرنشيني در گروه بازي مي كنيم و صعود به مرحله بعد 
براي ما كافي نيست. اين چيزي است كه قباًل به آن دست پيدا كرده ايم.« 
در ديگر بازي گروه، زنيت صدرنش��ين ليگ روسيه با در اختيار داشتن 

سردار آزمون، مهاجم ايراني  خود در سوئد به مصاف مالمو مي رود. 
در گروه G تيم قعرنشين سويا ميزبان وولفسبورگ است و ليل نيز در خانه 

مقابل سالزبورگ صدرنشين بازي مي كند.

اساسنامه جديد فدراسيون ها با توجه به بازتر شدن دست دولت برای دخالت با انتقادهای زيادی روبه رو شده است

نسخه ای كه سلطانی فر پيچيد و تجویز شد!

استفاده از ظرفيت بسيج در فوتبال
هفته بسيج فرصت مناسبي است تا ورزش كشور بيشتر از قبل با ظرفيت هاي 
اين نيروي عظيم آشنا شود و بتواند از توانمندي هاي بسيج استفاده بهتري 
كند. فوتبال به عنوان يك رش��ته پرهوادار بدون شك يكي از ورزش هايي 
است كه مي تواند براي توسعه خود به بسيج تكيه كند. ابوالفضل خداقلي پور، 
مسئول سازمان ورزش بسيج به مناسبت هفته بس��يج ديداري با حسن 
كامراني فر دبيركل و رضا سخندان مس��ئول دپارتمان داوري فدراسيون 
فوتبال داشت. در اين ديدار مسئول سازمان ورزش بسيج، دبير و مسئول 
دپارتمان داوري در خصوص مسائلي چون برپايي آكادمي فوتبال در سراسر 
كشور با محوريت باشگاه مقاومت، حضور تيم هاي فوتبال باشگاه مقاومت 
در عرصه هاي حرفه اي، برگزاري دوره هاي آموزشي و توانمندسازي داوري 
و مربيگري براي ارتقاي بسيجيان و همچنين بهره برداري از ظرفيت بسيج 

براي اردوهاي تيم ملي به بحث، بررسي و تبادل نظر پرداختند.

 بانوان هندبال ایران 
سفيران ورزش جهان اسالم در اسپانيا هستند

تيم ملي هندبال زنان ايران در حالي دهم آذر ماه براي حضور در مسابقات 
قهرماني جهان راهي اسپانيا مي شود كه به گفته پاكدل، رئيس فدراسيون 
ايران تنها كشور با حجاب در جهاني اسپانياست: »كار بسيار سختي داريم، 
اما براي ما اولين حضور تيم ايران در اين مسابقات اهميت زيادي دارد. پرچم 
كشور براي اولين بار در ميان ساير تيم ها به عنوان تنها كشور مسلمان با 
حجاب كامل به اهتزاز درخواهد آمد. رئيس فدراسيون جهاني چند هفته 
قبل نيز در پيامي به فدراسيون ايران به اولين حضور تيم ملي ايران با حجاب 
كامل در اين رقابت ها اش��اره كرد. دختران ما در اين مسابقات مي توانند 
سفيران ورزش جهان اسالم در عرصه هندبال باشند و اتفاق بزرگي است كه 

آنها به عنوان زنان محجبه در اين ميدان بزرگ حضور پيدا كنند.«

حریفان ایران در پينگ پنگ قهرماني جهان 
مشخص شدند

مسابقات تنيس روي ميز قهرماني جهان از دوم آذر به ميزباني هيوستون 
امريكا آغاز مي شود و ايران در اين رقابت ها سه نماينده در بخش مردان دارد 
كه نوشاد عالميان و اميرحسين هدايي در جدول انفرادي و نيما عالميان 
در جدول دو نفره به رقابت مي پردازند. طبق قرعه كشي انجام شده در دور 
نخست جدول انفرادي نوشاد عالميان )رنكينگ ۶۹ جهان( با ليائو چنگ 
از چين تايپه )رنكينگ ۱۱8 جهان( و اميرحسين هدايي )رنكينگ ۱۶۴ 
جهان( با پاور پالنوتوف از بالروس )رنكينگ ۱2۹ جهان( ديدار مي كنند. 
در جدول دو نفره نيز تيم نيما و نوشاد در دور نخست استراحت دارند و در 

دور بعد با بايد با برنده فرانسه و اتريش به رقابت بپردازد.

ضربه كردن حریفان پس از ضربه كردن سرطان

منتظر عملي شدن وعده مسئوالن ورزش هستيم
قهرمان مسابقات پاراوزنه برداري در پارالمپيك 2020 توكيو گفت:       بازتاب
»يكسري از قول ها عملي شده، اما يكسري نه، براي مثال در خصوص 
شغل و معيشت ورزشكاران هنوز منتظريم كه وعده ها عملي ش��ود.« روح اهلل رستمي در خصوص 
برگزاري مراسم تجليل از مدال آوران پارالمپيك به تسنيم گفت: »چنين برنامه هايي باعث افزايش 
انگيزه و روحيه ورزشكار مي شود. من اولين طاليي كاروان ايران در توكيو بودم و همين مسئله بازتاب 
زيادي داشت. خوشبختانه اين مس��ئله انگيزه ام را دوچندان كرد تا به مسير موفقيتم ادامه بدهم و 
ان شاءاهلل در مسابقات آينده نيز همين درخشش را داشته باشم. فكر مي كنم با تغيير كادر فني تيم، 
روحيه تازه اي در ملي پوشان دميده شود. البته اميدوارم مسئوالن هم به وعده هايي كه داده اند عمل 
كنند. يكس��ري از قول ها عملي ش��ده، اما يكس��ري نه. براي مثال در خصوص شغل و معيشت 

ورزشكاران هنوز منتظريم كه قول ها عملي شود.«

دو سال بعد از قهرماني در مسابقات 
فريدون حسن

      خبر
جهاني قزاقستان، بانوان تيم ملي 
آليش ايران باز هم دور هم جمع 
شده اند تا خود را آماده درخششي ديگر در مسابقات بين المللي 
كنند. تمرينات تيم ملي كشتي آليش بانوان اين روزها در حالي 
برگزار مي شود كه سرمربي بانوان آليش كار مي گويد هنوز در برخي 
از شهرستان ها، سالن هاي كشتي باز نشده اند و كرونا باعث شده 
فعاليت زنان كم شود.  آنا براتي با اشاره به اينكه وقفه هاي ايجاد شده 
تقصير فدراسيون كشتي نيس��ت، گفت: »اين شرايط براي همه 
رشته ها بوده و اينگونه نيست كه بگوييم تقصير فدراسيون كشتي 
بوده، در اين مدت به دليل كرونا فعاليتي نداشتيم، حتي خيلي از 
شهرستان ها هنوز مجوز تمرين در س��الن را ندارند. حدود ۹ ماه 
اردويي نداشتيم. هرچند قرار بود دوبار برگزار شود، اما كنسل شد و 
اكنون بعد از مدت ها دور هم جمع شده ايم. كشتي گيران نسبت به 
چيزي كه فكر مي كرديم خوب هستند، چون در اين مدت به آنها 

تمرين داده ايم و رهاي شان نكرده ايم، اما كشتي كار نمي كردند. 
اميدواريم بتوانيم در مسابقات جايزه بزرگ قزاقستان شركت كنيم، 
هرچند هنوز دعوتنامه اي ارسال نشده، اما آقاي دبير گفته كه در 
صورت ايجاد شرايط با آمادگي كامل شركت مي كنيم.« ملي پوشان 
آليش بانوان در حالي اردوهاي خود را برگزار مي كنند كه دو سال 
قبل با كسب يك مدال طال، يك نقره و يك برنز به قهرماني مسابقات 
جهاني كشتي آليش قزاقستان دست يافتند و تاريخ ساز شدند و 
حاال هم خودشان را براي حضور در مسابقات جايزه بزرگ قزاقستان 
آماده مي كنند. يگانه غريب گشته، سپيده بابايي)۵۵كيلوگرم(، 
فاطمه فتاحي، فاطمه كرمي )۶0 كيلوگرم(، محمدثه حسيني، زهرا 
ابراهيمي )۶۵ كيلوگرم(، ريحانه گيالني، نگين نظري)70كيلوگرم(، 
مريم احمدي، ندا مرادي )7۵كيلوگرم(، هانيه عاشوري و نيلوفر 
اميني)7۵+ كيلوگرم( كشتي گيراني هستند كه به اردوي تيم ملي 
كش��تي آليش بانوان دعوت ش��ده اند و آماده برگزاري مسابقات 

انتخابي درون اردويي هستند.

برگزاري اردو بعد از 9 ماه تعطيلي
 بانوان آليش 

آماده درخشش دوباره در قزاقستان

كش��تي  ليگ 
حامد قهرماني

    چهره
امسال  فرنگي 
يك چهره ويژه 
داشت، يك جوان كه همت و توانايي را معنا كرد 
و نشان داد اگر بخواهيم مي توانيم بر بزرگ ترين 

مشكالت هم غلبه كنيم. محمدرضا آقانيا، دارنده 
مدال برنز المپيك جوانان طي دو سال گذشته 
مبارزه سخت و نفسگيري با سرطان داشت و دو 
عمل جراحي سخت را هم پشت سر گذاشت، اما 
هيچگاه نااميد نشد تا حاال در بازگشت دوباره به 
تشك كشتي كاري كند كارستان و تمام رقباي 
۶۳ كيلوي خ��ود را در دور برگش��ت ليگ برتر 
كشتي فرنگي با امتياز باال مغلوب كند. خودش 
مي گويد: »خدا را شكر با تمريناتي كه با مربيانم 
سيدصابر و سيدهاشم ميرزاده در باشگاه بابل 
داشتم، به آمادگي خوبي رس��يدم. از وقتي كه 
مريضي  و دوره درمانم تمام شد، مربي ام خواست 
به باش��گاه بروم و تمريناتم را از س��ر بگيرم. با 
برنامه ريزي خوبي كه داشتيم به شرايط آمادگي 
رسيده ام و انگيزه زيادي براي آينده دارم. قبل از 
بيماري، آخرين مسابقه اي كه رفتم، مسابقات 
جايزه بزرگ مجارستان در س��ال ۹8 بود. بعد 
درگير بيماري و پروسه درمانم شدم. حاال كاماًل 
خوب ش��ده ام و فقط باي��د چند م��اه يك بار 
وضعيتم مورد بررس��ي قرار گيرد. من همان 
روزها هم كه درگير بيم��اري و درمان بودم، 
روحيه ام خيلي خوب بود، مي خواستم زودتر 

خوب شوم و دوباره به كشتي برگردم.«

منبع: دويچه وله

شوك مالي بایرن به بازیكنان ضدواكسن 
بحران واكسن نزده ها در فوتبال آلمان وارد فاز جديدي شده است. بعد از 
رو شدن دست مربي وردربرمن و استعفاي ماركوس آنفانگ و دستيارش، 
نوبت به باش��گاه بايرن مونيخ رس��يد ت��ا در خصوص پافش��اري برخي 
بازيكنانش نسبت به تزريق واكسن كرونا واكنش نشان دهد. باواريايي ها 
اخيراً با اپيدمي ويروس كرونا در اردوگاه خود مواجه شده اند، تا جايي كه 
تست جاشوا كيميچ نيز مثبت از آب درآمد و او هم به جمع چهار بازيكن 
قرنطينه شده پيوست. باال رفتن تعداد كرونا مثبت هاي بايرن باعث شد 
مديران باشگاه به فكر چاره بيفتند. روز يك شنبه بود كه باشگاه آلماني 
خبر ابتالي سرژ گنابري، جمال موسياال، اريك ماكسيم و مايكل گويزانس 
به كرونا را رسماً اعالم كرد و اين افراد به همراه كيميچ بايد همچنان در 
قرنطينه بمانند. اما موضوع اصلي عدم استقبال برخي از بازيكنان اين تيم 
از واكسيناسيون عمومي است. بي توجهي اين عده به اين مسئله تصميم 
قاطع باشگاه را به همراه داشته است. به نوشته نشريه بيلد آلمان، سران 
باشگاه تصميم گرفته اند بازيكناني را كه به دليل عدم تزريق واكسن به 
كرونا مبتال ش��ده اند و بايد در قرنطينه بمانند، جريمه مالي كند. گفته 
مي شود بايرن، دستمزد هفته هايي كه آنها در قرنطينه هستند و اجازه 
بازي ندارند را پرداخت نخواهد كرد. كارل هاينز رومينگه، مدير اجرايي 
س��ابق بايرن با حمايت از تصميم باشگاه گفت: »باش��گاه در اين مدت 
تالش كرد مسئله را بي سروصدا حل كند، اما هيچ راه حل مناسبي پيدا 
نكرد. اگر اخبار درست باشد كاهش دستمزد يك هشدار براي بازيكنان 
ضدواكسن خواهد بود.« طبق گزارش رسانه ها، جاشوا كيميچ با خسارت 
سنگيني مواجه شده است. او سه هفته پيش اعالم كرد به دليل ترس از 
عوارض جانبي واكسن كرونا نزده و هم اكنون نيز در قرنطينه بسر مي برد 
و با اعمال جريمه، هفته اي ۴00 هزار يورو را از دست خواهد داد. گفته 
مي شود برخي بازيكنان از واكنش تند باشگاه شوكه شده اند و قصد دارند 

 سكوت سؤال برانگيز مسئوالن در صورت اعمال جريمه به مراجع قانوني شكايت كنند.
برابر بدعت تازه فوتبال

با گذشت يك هفته از افشاگري روزنامه »جوان« در خصوص دريافت 
تسهيالت 22 ميليارد توماني باشگاه پرسپوليس براي پرداخت طلب 
كالدرون و به رغم سؤاالت بي پاسخ بسيار در خصوص اين قانون شكني 
كه پاي مجلس را هم به ميان كشيده، سكوت مسئوالن وزارت ورزش 
و همچنين مديران صندوق پرداخت كنن��ده پول همچنان ادامه دارد 
تا مش��خص نش��ود اين مبلغ كالن كه در واقع بايد دست كارآفرينان 
را مي گرفت، چگونه و براس��اس چه مصوبه اي به باش��گاه پرسپوليس 

واگذار شده است. 
اگرچه برخ��ي نماينده هاي م��ردم در خانه ملت به واس��طه دريافت 
گزارش هاي پرتعداد مردمي و همچنين سماجت رسانه ها وعده پيگيري 
خارج از نوبت اين مس��ئله و برخورد با متخلفان آن را داده اند، اما روزه 
سكوت متهمان طراز اول اين پرونده باعث شده باشگاه پرسپوليس با 
وجود دست داش��تن در اين تخلف كه معنايي جز خوردن حق مردم 
مناطق محروم را ن��دارد با قيافه اي حق به جانب رس��انه ها را متهم به 
حاشيه سازي كند. حال آنكه پرداختن به اينگونه مسائل و برداشتن پرده 
از تخلفات اين چنيني وظيفه بي قيد و شرط رسانه هاست، اما با توجه 
به رويه نادرستي كه مسئوالن در پيش گرفته اند و بدعت گذاري هاي 
تأسفبار حاال جاي شاكي و متخلف عوض شده و آقايانی كه بايد براي 
پاس��خگويي بابت اين بي قانوني پاي ميز محاكمه كش��يده ش��وند با 

ژست هاي جالب توجه خود را محق هم مي دانند!
موضع گيري باشگاه پرسپوليس البته دور از انتظار نيست. دست درازي 
به جيب مردم سال هاس��ت كه براي فوتبالي ها به امري عادي تبديل 
شده و حيف و ميل بيت المال را حق طبيعي خود مي دانند، اما آنچه در 
اين ميان باعث رنجش اذهان عمومي شده مهر سكوتي است كه آقايان 
مسئول در سازمان هاي بازرسي و وزارت ورزش به لب زده اند. بي شك 
با توجه به اطالعاتي كه در اين خصوص منتش��ر شده است، نمي توان 
باور كرد وزارت ورزش اطالعي از اي��ن جابه جايي هنگفت و پرداخت 
قرض سنگيني كه مديران قبلي با بي كفايتي تمام روي دست باشگاه 
گذاشته اند، نداشته باشد و با اين حساب عالوه بر ورود مسئوالن نظارتي 
انتظار مي رود كه آقايان در وزارت ورزش نيز پاسخ در خور توجهي به 
اين قانون ش��كني بدهند، اما واكنش وزارت بعد از اي��ن همه روز تنها 

سكوت بود و سكوت!
وعده نماينده هاي مجلس هم البته نمي توان��د اتفاق دلگرم كننده اي 
باشد، چراكه از يك سو برخي از آنها با حمايت هاي ضمني از اتفاق رخ 
داده رسانه ها را متهم به گير دادن به اين مقوله كرده اند كه اين نكته با 
توجه به آنكه اين آقايان بايد به دفاع از منافع مردم بپردازند، نه باشگاه 
پرسپوليس و چنين تخلفاتي، جاي بس��ي تعجب دارد. هرچند برخي 
هم از پيگيري خارج از نوب��ت اين پرونده خبر داده ان��د، اما بي نتيجه 
ماندن پرونده هايی چون فساد در فوتبال و حاشيه هاي پرتعداد فوتبال 
بيم اين مي رود كه اين داستان نيز مانند بسياری از داستان هاي ديگر 
مشمول زمان و به زودي به دس��ت فراموشي سپرده ش��ود و به هيچ 
سرانجام مثبتي نرس��د، خصوصاً كه بعد از برداشت 2 ميليون يورويي 
فدراسيون از شستا بابت پرداخت طلب ويلموتس، داستان وام سنگين 
از صندوق اعتباري توسط پرس��پوليس مورد دومي است كه نشان از 
نوعي بدعت جديد فوتبالي ها دارد كه در ص��ورت عدم برخورد جدي 
مي تواند به معضلي تازه تبديل ش��ود. اما آيا با س��كوت مطلق آقايان 
مسئول و نهادهاي نظارتي مي توان اميدوار بود كه اين بدعت به عادتي 
تكراري براي فوتبالي ها تبديل نشود و با كشيدن پاي متخلفان به پاي 

ميز محاكمه اين بدعت در نطفه خفه شود؟


