
پرون�ده هفت�ه 
دنيا حيدري

     ليگ برتر
بیس��ت و دوم 
رقابت های لیگ 
برتر فوتبال امشب با برگزاری پنج دیدار برگزار 
می شود که در مهم ترین بازی سر و ته جدول به هم 
می رسد و پرسپولیس به مهمانی پیکان می رود.

افتتاحیه هیجانی و جنجال��ی لیگ نوزدهم بعد 
از چهار ماه تعطیلی نشان داد که استارت دوباره 
رقابت های فوتبال بدون تردید مانند جریان یافتن 
دوباره خون در شریان های جامعه است. اگرچه 
هیجانات بازی افتتاحیه )فوالد- استقالل( بیشتر 
جنجالی بود، اما آغاز دوباره لیگ نوزدهم بی شک 
می تواند هیجان را ب��ه جامعه خس��ته از کرونا 
بازگرداند و بسیاری را خانه نشین کند، خصوصاً 
که بازی ها با توجه به تصمیم اکید ستاد مبارزه 
با کرونا در ورزشگاه های خالی از تماشاگر برگزار 
می ش��ود. با وجود این می توان انتظار مسابقات 
هیجان انگیزی را داش��ت، به خصوص که رقابت 

بین تیم های سر و ته جدول تنگاتنگ است.
  گارد تدافعی مربیان برای پیروزی

مهم تری��ن بازی امش��ب ب��دون تردی��د مصاف 
پرسپولیس با پیکان است. مدافع عنوان قهرمانی 
که با فاصل��ه 10 امتیازی با تیم دوم )س��پاهان( 
مدت هاس��ت صدر جدول را از آن خود کرده، در 
دیداری نه چندان آس��ان باید با پیکان قعرنشین 
دیدار کند. ویسی جوان سرمربی پرانرژی پیکان 
که یکی از مخالفان س��فت و سخت شروع دوباره 
رقابت ه��ای لیگ برتر ب��ود تأکی��د دارد جدول 
نشان دهنده فاصله با پرسپولیس نیست: »با توجه 
به شیوع کرونا و تعطیلی لیگ شرایط همه یکسان 
است. به همین دلیل جدول را فراموش کردیم و 
گفتیم 10 تیم هس��تیم و باید در این بازی ها به 
نتیجه برسیم و سهمیه آسیایی بگیریم. یک تیم 
جدید دس��ت و پا کردیم تا پا به پای پرسپولیس 
بجنگیم.« یحیی هم اگرچه از شروع دوباره لیگ 
خوشحال اس��ت، اما تأکید دارد که بدون فوتبال 
می میرد و به این مهم هم اشاره می کند که هیچ 
تیمی نمی تواند بگوید که صددرصد آماده مسابقات 
است: »پیکان انگیزه زیادی برای فرار از قعر جدول 
و بقا در لیگ دارد. خوب می دانیم که کار بس��یار 
س��ختی برابر تیمی باانگیزه داریم. ضمن اینکه 
دستمان هم خیلی پر نیست. استوکس خیلی وقت 
است که جدا شده، اوس��اگونا هم مشکل پروازی 
دارد. بشار دیر اضافه شده، انصاری مصدوم است و 
ترابی هم محروم. با این حال بچه ها انگیزه زیادی 
برای کسب سه امتیاز این بازی دارند. هرچند که 
خالی بودن س��کوها به ضرر پرسپولیس است.« 

البته پیکان هم مهران موسوی، مدافع تأثیرگذار 
این تیم که در ای��ن فصل دو گل نیز زده، ش��یخ 
سلیمانی دیگر مدافع خود و همچنان جالل الدین 
علیمحمدی را که نقش پررنگی در خط میانی این 

تیم داشته به دلیل مصدومیت به همراه ندارد.
 سنگینی کفه ترازو به سمت پرسپولیس

روی کاغذ مدافع عنوان قهرمانی نباید کار چندان 
سختی برابر پیکانی داشته باشد. سرخپوشان با 
47 امتیاز صدرنشین هستند و پیکان با 32 امتیاز 
اختالف و در قعر جدول قرار دارد )با 15 امتیاز(. 
کارنامه مربیان دو تی��م نیز در تقابل های رودررو 
کفه ترازو را ت��ا پیش از آغاز بازی امروز به س��ود 
پرسپولیس سنگین می کند. از سوی دیگر آخرین 
برد پیکان به 15 بازی قبل و مصاف با ذوب آهن در 
هفته هشتم برمی گردد. همه این امتیازها می تواند 
شانس سرخپوش��ان را برای تکرار پیروزی 2 بر 
یک دور رفت افزایش دهد، خصوصاً که پیکانی ها 
یکی از ضعیف ترین خطوط دفاعی لیگ را با 38 
گل خورده دارند، اما یک��ی از نقاط قوت این تیم 
خط حمله آن اس��ت، آن هم ب��ا 28 گل زده که 
نه فقط ت��وان باز کردن دروازه ه��ر تیمی را دارد 
که جزو چهار تیم برتر لیگ در امر گلزنی اس��ت. 
مسئله ای که می تواند در کنار انگیزه های باالی 

این تیم برای بقا شرایط را در ورزشگاه شهرقدس 
برای شاگردان یحیی سخت کند، به خصوص که 
بعد از چهار ماه تعطیل��ی نمی توان قضاوت فنی 
خوبی روی عملکرد تیم ها داشت. با وجود این نیاز 
مبرم دو تیم به سه امتیاز این بازی می تواند نوید 
یک بازی هیجان انگیز را بدهد، خصوصاً که یحیی 
خوب می داند برای رسیدن به جام چهارم باید به 

سالمت از سد پیکان عبور کند.  
  خیز ناراضی های تبریزی برای کم کردن 

فاصله با رقبا
در دیگر دیدارهای نخستین روز هفته بیست و دوم، 
تراکتور که با تفاضل گل کمتر نسبت به سپاهان 
در رده س��وم جدول قرار دارد از نساجی مازندران 
پذیرای��ی می کند. زن��وزی هم یک��ی از مخالفان 
صددرصدی شروع دوباره لیگ بود و گفته  می شد 
که حتی قص��د کناره گیری هم دارد، اما س��اعت 
20:45 امش��ب تیمش برابر ش��اگردان فکری به 
میدان م��ی رود. دیداری که می توان��د فاصله این 
تیم را با رقبا کم کند. سرخپوشان تبریزی در بازی 
رفت با پیروزی 4 بر صفر از سد نساجی عبور کردند، 
اما باید دید بعد از چهار ماه تعطیلی هم می توانند 
شاگردان فکری را با شکستی دیگر مواجه کنند یا 
با نتیجه ای قابل قبول جایگاه خ��ود را در جدول 

رده بندی حفظ  کنند. 
شهرخودرو که با 35 امتیاز در رده ششم جدول قرار 
دارد همچنان یکی از مدعیان کسب سهمیه است. 
تیمی که البته اصاًل راضی به برگزاری دوباره لیگ 
نبود، اما حاال مهیای نبرد با ذوب آهن می شود، تیمی 
که بعد از جدایی منصوریان به یک مربی خارجی روی 
آورد، اما شیوع کرونا بازگشت این مربی به نیمکت 
ذوبی ه��ا را منتفی کرد و حاال نماینده س��بزپوش 
اصفهان با حض��ور در رده یازدهم جدول ش��رایط 
چندان جالبی برای مصاف با مشهدی ها ندارد. یکی 
دیگر از بازی های جذاب این هفته که می توان از آن 
تحت عنوان دربی یاد کرد مصاف نفتی های آبادانی 
با پارس جنوبی بوشهر است. نفتی های آبادان این 
فصل را خوب ش��روع کردند، اما جدایی سرمربی 
این تیم کار را برای برزیلی های آبادان سخت کرد. 
با وجود این وضعیت پ��ارس با فاصله پنج امتیازی 
از قعر جدول بدون تردید س��خت تر اس��ت و سه 
امتیاز این بازی برای آنها مبرم تر! ش��اهین بوشهر، 
دیگر قعرنشین جنوبی این فصل رقابت های لیگ 
نیز امشب در دیداری حس��اس و سرنوشت ساز با 
نفتی های مسجدسلیمان دیدار می کند. دیداری 
که س��ه امتیاز آن می تواند ش��اهین را به کس��ب 
نتیجه در 9 بازی بعدی و بقا در لیگ امیدوارتر کند.
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سعيد احمديان

جام قهرماني فوتسال وسط دعوا باال رفت
در حالي جمعه شب در بازي برگشت فینال لیگ برتر فوتسال، تیم مس 
سونگون با پیروزی مقابل گیتی پسند برای سومین سال متوالی به عنوان 
قهرمانی در لیگ رسید که این بازي با حاشیه و درگیري هاي زشتي در پایان 
مسابقه همراه بود. پس از پایان دیدار برگشت فینال لیگ برتر فوتسال، 
میان اعضای تیم گیتی پس��ند و علیرضا افضل، سرمربی مس سونگون 
درگیری ایجاد شد. بعد از این اتفاق مأموران نیروی انتظامی وارد ماجرا 
شدند و درگیری ها شدت یافت. چند بازیکن گیتی پسند مصدوم شدند 

و خساراتی نیز به سالن شهید پورشریفی تبریز وارد شد.

تبریک سرالکس؛ ارزشمند در حد قهرمانی
تبریک اسطوره من یونایتد به اسطوره لیورپول 
از بحث قهرمانی مهم تر است. جدال قهرمانی 
این فص��ل حال و ه��وای خاص خ��ودش را 
داشت. قرمزهای مرسی ساید از هفته ها قبل 
فاصله ش��ان را با رقبا به باالترین حد ممکن 
رساندند، تا جایی که تیم های رقیب از جمله 
من سیتی عماًل هیچ شانس��ی برای جبران 
فاصله ایجاد شده نداشت. عالوه بر خوشحالی 
یورگن کلوپ، شاگردانش و همچنین هواداران 
لیورپول، واکنش سرالکس فرگوسن به طلسم شکنی این تیم نیز در نوع خود 
جالب توجه بود. در جزیره کسی نیست که از روابط تیره سرالکس و سرکنی 
دالگلیش اطالع نداشته باشد؛ یکی بزرگ یونایتدها محسوب می شود و دیگری 
اسطوره لیورپول. این دو در زمان مربیگری بارها رودرروی هم قرار گرفتند و  
عالوه بر این بارها در اظهارنظرهای خود علیه تیم رقیب موضع گیری کردند. از 
آنجا که لک لک ها 30 سال منتظر فتح لیگ برتر بودند شیاطین سرخ همواره 
بابت این مسئله برای آنها کری می خواندند. منتها برخالف آنچه انتظار می رفت 
بالفاصله بعد از مسجل شدن قهرمانی تیم کلوپ، سرالکس با سرکنی تماس 
می گیرد و کس��ب این افتخار را تبریک می گوید. این خبر را خود دالگلیش 
اعالم کرده و اذعان داش��ته که انتظار این رفتار را از هم دوره  ای خود داشته 
است: »همه رقبای قدیمی از جمله فرگوسن در منچستر کدورت ها را کنار 
گذاشته اند و برای موفقیت های یکدیگر پیام تبریک می فرستند. قطعاً از این 
موقعیت ها در آینده نیز پیش خواهد آمد و من از پیام فرگی خوشحال شدم. با 
هم رقیب هستید و مبارزه می کنید، اما در این مسیر باید هوش و ذکاوت هم 

داشته باشید. به همین دلیل از گفتن تبریک به رقبا نباید غافل شد.

المپی��ک 2016 
فريدون حسن

     چهره
فین��ال وزن 74 
کیلوگرم کشتي 
آزاد، حسن یزداني ش��ش امتیاز از گدیف روس 
عقب است و تقریباً همه ناامید شده اند، اما ناگهان 
جوان خوش قد و باالي کش��تي ایران به میدان 
برگشت و نتیجه را طوری عوض کرد که در نهایت 
آنکه مدال خوشرنگ طالي المپیک را به گردن 

آویخت کسي نبود جز حسن یزداني.
بي باک، س��لطان و کبیر القابي اس��ت که بعد از 
درخش��ش هاي یزدانی در المپی��ک و قهرماني 
دو میدان جهاني 2017 و 2019ب��ه او دادند، اما 
خودش مي گوید که این القاب زیاد برایش اهمیت 
ندارد، چون آنچه در س��ر مي پروراند چیزي جز 
جاودانگي در کشتي آزاد جهان نیست. یزدانی در 
گفت وگویي که با تهران تایمز داشته، گفته است: 
»حقیقت این است که امیدوارم لیاقت این عناوین 

را داشته باشم. هر کدام از عناوین برای من 
ارزشمند اس��ت و امیدوارم متناسب 
با این نام های مس��تعار و انتظارات 
طرفداران بزرگم بتوانم زندگی کنم. 
من همیش��ه می خواهم امید آنها را 
حفظ کنم و امیدوارم که بتوانم این 

کار را انجام دهم.« حضور در وزن 
جدید، اما چالش��ي جدي 

ب��راي قهرمان کش��تي 
ایران بود. در 86 کیلو 
رقیبي وجود داشته و 
دارد به نام دیوید تیلور 
امریکایي که یزداني دو 
بار در مواجهه ب��ا او بد 
باخ��ت و کار ب��ه جایي 
رس��ید ک��ه در تقابل با 

یزداني به تیلور لقب »مرد 
جادویي« دادند. کس��ب دو 
پیروزي بزرگ مقابل قهرمان 
المپی��ک از تیل��ور رقیب��ي 
دست نیافتني براي یزداني 

س��اخت، به ویژه اینکه یزداني در دو بار غیبت او 
در مسابقات جهاني به راحتي عنوان قهرماني را 
به دس��ت آورد. مصدومیت هاي این دو قهرمان 
باعث ش��ده عالقه من��دان جهاني کش��تي حاال 
براي دیدن سومین رویارویي این دو کشتی گیر 
لحظه ش��ماري کنند. دیداري که تصور مي شد 
در میدان المپیک 2020 توکیو انجام ش��ود، اما 
شیوع کرونا آن را یک سال دیگر به تعویق انداخت. 
یک کشتي س��خت و نفس گیر بین بي باک ترین 
آزادکار 86 کیلوي جهان در برابر جادویي ترین 86 
کیلویی دنیا و این یعني جدالي فراموش نشدني 
که تاریخ المپیک حتماً آن را در زمره بزرگ ترین 
کشتي هاي خود ثبت و ضبط خواهد کرد. اما جداي 
از جذابیت هاي کشتي این دو قهرمان برخورد این 
دو با هم خارج از تشک هم در نوع خود بسیار جالب 
توجه است. در طول این چند سال احترام چیزي 
بوده که همیشه در روابط این دو کشتی گیر وجود 
داشته اس��ت، به عنوان نمونه مي توان به پیام 
محبت آمیز تیلور بعد از مصدومیت یزداني 
اش��اره کرد، جایي که قهرمان امریکایي 
براي اصلي ترین رقیبش آرزوي سالمتي 
کرد تا یزداني در پاس��خ او اینگونه بگوید: 
»من همیشه برای حریفانم احترام زیادی 
قائل هستم و برای شان سالمتی و بهترین 
چیزها را آرزو می کنم. مهم نیست، 
حتی اگر رقیب مس��تقیم من 
برای قهرمانی باشند، دوست 
دارم در بهترین فرم باشند 
تا بتوانیم رقابتی بزرگ را 
برای هواداران به نمایش 
بگذاری��م.« »رقاب��ت 
بزرگ« این دیداري 
اس��ت که کش��تي 
جهان براي برگزاري 
آن لحظه ش��ماري 
مي کند. دی��داري که 
مي توان��د یزدان��ي را 

جاودانه کند.

CR7 بازگشت
این رونالدوي تمام نشدني

لحظه شماري براي کشتي بي باک مقابل جادویي

تيلور مسير جاودانه شدن یزداني

درست زمانی که 
حامد قهرماني

     بازتاب
فک��ر  هم����ه 
مي کنند کارش 
تمام شده، دوباره اوج مي گیرد و همه را غافلگیر 
مي کند، دقیقاً مثل رقیبش مسي. اصاًل انگار نه 
انگار که دیگر فرسنگ ها با هم فاصله دارند و در یک 
لیگ توپ نمي زنند. مسي که اوج بگیرد رونالدو را 
متحول مي کند و به یادش مي اندازد که اگر درجا 

بزند رقیب فاصله اش را با او بیشتر مي کند.
دیدار با لچه فرصت مناس��بي براي فوق ستاره 
پرتغالي بود، مردي که مدت ها ب��ود از او خبري 
نداش��تیم؛ یک گل و دو پاس گل براي بازگشت 
CR7 به دنیاي فوتبال براي اینکه به همه بگوید 
هنوز رونالدو هس��ت کافي بود. هرچند که همه 
مي دانیم جاه طلب��ي او به ای��ن چیزها خالصه 
نمي شود، چراکه نمي خواهد چیزي از رقیبش 

کمتر داشته باشد، حتي در ایتالیا و سري آ.
اما همه درخشش رونالدو در این بازی به همین ها 
ختم نش��د. رونالدو در مقابل لچه هفت شوت به 
سمت دروازه حریف شلیک و دو فرصت گلزنی  نیز 
خلق کرد. او دو پ��اس گل به هم تیمی هایش داد، 
سه بار توپ را روی دروازه سانتر کرد و یک پنالتی 
گرفت. یک گل زد و سه خطا نیز از بازیکنان حریف 
گرفت. یکی از درخشان ترین صحنه های رونالدو در 
این بازي پاس پشت پای او به ایگواین در گل سوم 

یوونتوس بود که حرکتی زیبا و استثنایی را به تصویر 
کشید. عالوه بر اینها رونالدو باز هم رکوردشکني 
کرد. او با گلی که زد تعداد کل گل های این فصل 
خود را به عدد 23 رساند و آمار جالب توجه دیگری 
هم از خود بجا گذاش��ت. رونالدو از زمان پیوستن 
به سری آ، تاکنون با 21 تیم مختلف روبه رو شده 
و با گلی که به لچه زد، حاال تنها یک تیم از این 21 
تیم از  گل خوردن از او در امان بودند و کریستیانو 
توانسته دروازه 20 تیم ایتالیایی حاضر در سری آ 
را باز کند. رونالدو در 14 بازي اخیر یووه 18 گل به 
ثمر رسانده و چهار پاس گل داده تا پاسخ محکمي 
به آنهایي که مي گویند او به آخر خط رسیده است 
و آماده نیست داده باشد. ساري، سرمربي یووه حاال 
دوباره به فوق س��تاره اش امیدوار شده تا جایي که 
مي گوید: »کریس��تیانو به آمادگی خوبی رسیده 
اس��ت. او حاال باید به سطحی از آمادگی برسد که 
در نیمه دوم هم عملکرد بهتری داشته باشد. کاری 
که بازی به بازی در آن بهتر می شود. رونالدو باید 
بازی های زیادی انجام دهد. ما در ادامه راهی پیدا 
می کنیم تا بتوانیم در بعضی دیدارها به او استراحت 
بدهیم، اما این بازیکن بای��د در اکثر بازی های ما 
در زمین حضور داشته باش��د. رونالدو خودش را 
خیلی خوب می شناسد و می داند چه زمانی باید 
استراحت کند. به نظر من او در حال حاضر آمادگی 

خیلی خوبی دارد.«

 پرسپوليس– پيکان
 سروته ليگ به هم رسيدند

استارت هفته بیست و دوم بعد از 4 ماه با 5 بازی

کشتي پولدار شد
نخس��تین مرحله کمک به فدراسیون های ورزش��ی از محل بودجه مصوب 
کمیته ملی المپیک پرداخت شد. فدراس��یون های کشتی با دریافت 605 
میلیون تومان، تکواندو با 599 میلیون تومان و وزنه برداری 562 میلیون تومان 
بیشترین سهم را از بودجه کمیته ملی المپیک داشتند. کمترین پرداختی هم 
25 میلیون تومان برای فدراسیون های دانش آموزی، دانشگاهی، پرورش اندام، 
اتومبیلرانی و کارگری بوده است. همچنین مبلغ 20 میلیارد ریال کمک ویژه 
به فدراسیون کشتی برابر مصوبه و تخصیص سازمان برنامه و بودجه خارج از 

جدول فوق به حساب این فدراسیون واریز شد.

براي هزینه تمرین ماشينم را مي فروشم!
علي میري، ملي پوش وزنه برداري به انتقاد از عدم حمایت مس��ئوالن پرداخت. 
میري دیروز در گفت وگویي با خبرگزاري میزان گفت: »با توجه به اینکه هزینه های 
تمرین، قیمت مکمل، کفش و موارد دیگر باال رفته است، اما به دلیل نبود حمایت ها 
و اینکه از شرایط آمادگی دور نشوم، می خواهم اتومبیل شخصی ام را بفروشم تا از 
این طریق بتوانم هزینه های تمرینی ام را تأمین کنم. فکر نکنم این اتفاق برای من 

که دارای مدال جهانی هستم چندان خوب باشد، اما چاره ای نیست.«

شیوا نوروزی

 توهم نجات فوتبال ایران 
با ارتباطات بين المللی

علي کفاشیان یک هفته اي است که دوباره به فوتبال برگشته و این روزها با 
عنوان نایب رئیس یکي از چهره هاي خبرساز فدراسیون فوتبال شده است، 
مدیري که گویا ترک عادت نکرده و همچنان با شوخي، خنده و البته تمسخر 
سعي مي کند بازگشت غیرقانوني اش به فوتبال را توجیه کند و هشدارهاي 
مجلس و سازمان بازرسي را درباره بازنشسته بودن و داشتن پرونده مالي 
جدي نگیرد. او بیشتر از هر مسئول دیگري از فدراسیون فوتبال و بیشتر از 
هر زماني مقابل دوربین ها ظاهر مي شود تا به نوعي یک سال خانه نشیني را 
جبران کرده باشد و خودش را به عنوان همه کاره فدراسیون فوتبال مطرح 
کند. کفاشیان حتي دیروز در گفت وگویي که با خبرگزاري ها داشت، سعي 
کرد خودش را به عنوان سوپرمن فوتبال معرفی کند که آمده تا فوتبال را از 

وضعیتي که گرفتار آن شده نجات دهد.
او در این مصاحبه ادعا کرد با توجه به ارتباطاتي که با فیفا و کنفدراسیون 
فوتبال آسیا دارد، مي تواند چالش هایي را که  فوتبال با آن درگیر است، از 

جمله ماجراي رفت و برگشت اساسنامه فدراسیون فوتبال حل کند! 
 AFC ادعاي کفاشیان درباره ارتباط خوبش با فدراسیون جهاني فوتبال و
در شرایطي است که یکي از بزرگ ترین چالش هاي فوتبال ایران در یک دهه 
اخیر ارتباطات ضعیف و یک طرفه با فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا بوده 
است. ضعفي که سبب شده فوتبال ملي و باشگاهي از نفوذ کشورهاي رقیب 
در کرسي هاي تصمیم گیري فوتبال آسیا و جهان ضربه بخورد و از نداشتن 

جایگاه ضرر زیادي را متحمل شود. 
علي کفاشیان با توجه به حضور بیش از 10 ساله خود در فدراسیون فوتبال 
یکي از مدیراني است که باید نسبت به این ضعف بزرگ که یکي از چالش هاي 
بزرگ مدیریتي فوتبال کشورمان در سطح بین المللي است، پاسخگو باشد. 
او در حالي مدعي شده که ارتباطات خوبي با فیفا و AFC دارد که 9 سال به 
عنوان رئیس فدراسیون فوتبال و سه سال به عنوان نایب رئیس در مهم ترین 
پست هاي فوتبال حضور داشته، اما در این مدت نه تنها چالش هاي فوتبال کمتر 
نشد، بلکه هر سال بر مصائبي که فوتبال کشورمان با آن در عرصه بین المللي 
روبه رو بود، اضافه شد تا امروز که فوتبال ایران ضعیف ترین ارتباطات بین المللي 
را دارد، پست هاي تشریفاتي کفاشیان و تاج در AFC که در رقابت با خودشان 

به دست آمده، هیچ آورده اي براي فوتبال کشورمان نداشته است.
در حالي دیروز کفاش��یان و ام��روز تاج عنوان پرطمطراق نایب رئیس��ي 
کنفدراسیون فوتبال آسیا را یدک مي کشند که تنها آورده این پست ها، 
حق مأموریت هاي دالري و س��فرهاي بیزینس��ی براي تاج و کفاش��یان 
بوده و حضور این افراد در جلسات بین المللي فوتبال کمترین نفعی براي 
فوتبال کشورمان نداشته است و این پست هاي تشریفاتي پیشکش رئیس 
کنفدراسیون فوتبال آسیا به مدیران ایراني مانند تاج و کفاشیان است که 
بدون در نظر گرفتن منافع ملي فوتبال، در انتخابات AFC راي ایران را به 

نام شیوخ قطري ثبت مي کردند.
البته تردیدي وجود ندارد که بن همام در گذشته و امروز نیز شیخ سلمان به 
عنوان رؤساي قطري کنفدراسیون فوتبال آسیا با مدیراني مانند کفاشیان 
و تاج به واسطه حمایت هاي شان ارتباط خوبي داشته باشند، اما این ارتباط 
خوب تنها رزومه مدیریتي دو رئیس سابق فدراسیون فوتبال را پر کرده و 
گرهي از مشکالت بین المللي را که فوتبال ما با آن درگیر است حل نکرده، به 
خصوص که در یک دهه گذشته بارها شاهد توطئه شیوخ عرب علیه فوتبال 
کشورمان بوده ایم. نمونه آن ماجراي میزباني تیم هاي ایرانی از عربستاني ها 
در لیگ قهرمانان است که با بهانه واهي عدم امنیت در سال هاي اخیر از 
باشگاه هاي ایراني گرفته شده است و نمایندگانمان در کشور ثالث و بدون 
حضور تماشاگران شان با س��عودي ها بازي مي کنند. عالوه بر این بلوکه 
شدن پول هاي فدراسیون فوتبال و باشگاه ها در فیفا به دلیل تحریم هاي 
امریکا یکي از مهم ترین چالش هایي است که در سال هاي اخیر داشته ایم و 

دیپلماسي فوتبال نتوانسته در این رابطه قدم مثبتي بردارد.
چنین چالش هایي که کم هم نیس��تند، بیانگر این است که برخالف ادعاي 
کفاشیان، شیخ سلمان و اینفانتینو همواره در مشکالتي که فوتبال ایران در 
عرصه بین المللي با توجه به جوسازي کشورهاي عربي یا تحریم هاي امریکا با آن 
روبه رو است، به سمت شیوخ عرب و دولت ترامپ غش کرده اند و ارتباط خوبي 
که کفاشیان از آن دم مي زند بیشتر زمینه نفع هاي شخصي این مدیر بازنشسته 

را فراهم کرده است تا اینکه سود این ارتباط به جیب فوتبال کشورمان برود.
در چنین شرایطي بهتر است کفاشیان همانطور که وزارت ورزش او را مأمور 
کرده است، انتخابات فدراسیون فوتبال را با توجه به ارتباطات خوبش با 
هیئت هاي فوتبال براي گزینه وزارت دربیاورد و ادعاي دور از واقعیت حل 
مشکالت بین المللي فوتبال با توجه به ارتباطاتش با فیفا و AFC را مطرح 

نکند تا این توهم به وجود بیاید که او مي خواهد سوپرمن فوتبال باشد.

بازگشت 8 رشته در انتظار بررسی وزارت ورزش
بی توجهی هایی که جانباز و معلول را آزار می دهد

بی توجهی فدراسیون ها به ورزش جانبازان و معلولین زیر نظر خود، گالیه 
ورزشکاران را به همراه داشته است. انتقال برخی رشته های ورزش معلولین 
به فدراس��یون های تخصصی ش��رایط را برای ادامه فعالیت ملی پوشان 
سخت کرده و در حالی که گفته  می شد هشت رشته )تنیس، تنیس روی 
میز، تکواندو، قایقرانی، تیراندازی با کمان، دوچرخه سواری، بدمینتون و 
سوارکاری( یک بار دیگر زیر نظر فدراسیون ورزش جانبازان فعالیت خواهند 

کرد، اما با تصمیم وزارت ورزش این انتقال منتفی شده است. 
    

فدراسیون بین المللی پارالمپیک برای توس��عه و توجه هرچه بیشتر 
کشورها به ورزش معلولین از کشورهای عضو خود خواست زمینه را برای 
انتقال رشته ها به فدراسیون های مربوط فراهم کنند. فدراسیون های 
جهانی نیز بر اساس برنامه IPC و در راستاي توسعه ورزش حرفه اي و 
همگاني در بخش معلولین برای انتقال رشته ها به فدراسیون های ملی 
کشورهای عضو خواس��ته که این موضوع را در دستور کار قرار دهند. 
این روند در کشورمان نیز رعایت شد و هشت رشته به فدراسیون های 
مربوط انتقال یافتند. با اینکه انتظار می رفت این تصمیم شرایط را برای 
جانبازان و معلولین بهتر کند، اما بی توجهی ، سوءمدیریت و همچنین 
مهیا نبودن زیرساخت ها کار را برای آنها دش��وارتر کرده، تا جایی که 
بسیاری از ورزشکاران و مربیان شاغل در این رشته ها خواستار بازگشت 
به ش��رایط گذشته ش��ده اند، حتی شروین اس��بقیان نیز اسفند سال 
گذشته در مجمع انتخاباتی بازگرداندن همان هشت رشته به فدراسیون 

جانبازان و معلولین طی شش ماه را یکی از اهداف اصلی خود خواند. 
    

پروسه جدایی رشته ها از فدراس��یون جانبازان سال 97 کلید خورد و بعد 
از اجرایی شدن این طرح معایب آن خیلی زود عیان شد. در واقع سپردن 
رشته ها به فدراس��یون های مربوط برای همه رشته ها عملی نخواهد بود. 
اصلی ترین مانع نیز آماده نبودن بسترهای سخت افزاری است. باید قبول کرد 
که بسیاری از فدراسیون ها امکانات ویژه ورزش جانبازان و معلولین را ندارند و 
فراهم کردن این امکانات نیز مستلزم هزینه های زیاد و زمانی طوالنی خواهد 
بود. عالوه بر این برخی از فدراسیون ها در مدیریت و رفع مشکالت رشته ها 
و ورزشکاران شان عاجزند و حواشی زیادی دارند، آنها در این شرایط چطور 

می توانند از پس مدیریت ورزشکاران پارالمپیکی نیز برآیند! 
    

رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین بی توجهی فدراسیون ها را دلیل 
اصلی گالیه ورزش��کاران جانباز و معلول خواند. ش��روین اسبقیان در 
گفت وگو با »جوان« با اش��اره به این موضوع گفت: »این اتفاق س��ال 
گذش��ته با تصمیم کمیته ملی پارالمپیک و وزارت ورزش و براساس 
الزاماتIPC  صورت گرفت، اما رؤسای هیئت های استانی اعتراض هایی 
داشتند مبنی بر اینکه برخی فدراس��یون های تخصصی به رشته های 
واگذار ش��ده کم توجهی و بی توجهی می کنند. این مسئله بالتکلیفی 
و دلخوری ورزش��کاران جانباز و معلول را در استان ها به دنبال داشته 
است. گزارش های رسیده به ما نیز این موارد را تأیید می کرد. در مجمع، 

هیئت های استانی به نبود زیرساخت های الزم نیز اشاره کردند.«
با اینکه هشت رشته واگذار شده به دس��تور وزارت ورزش همچنان زیر نظر 
فدراس��یون های تخصصی فعال خواهند بود، اما به گفته اس��بقیان پس از 
بررس��ی های آتی احتمال اتخاذ تصمیمات جدید وجود دارد: »قرار اس��ت 
نظارت جدی در خصوص روند فعالیت های رش��ته های واگذار شده صورت 
گیرد. در نهایت دکتر علی نژاد، معاون قهرمانی وزارت ورزش به بررسی دقیق 
در مورد این هشت رشته از سوی دفتر برنامه ریزی و نظارت وزارت تأکید کرد 
تا تصمیم گیری نهایی انجام شود. در صورتی که کم توجهی به این رشته ها 
گزارش شود احتمال اتخاذ تصمیمات جدید با رعایت قوانین IPC وجود دارد. 
واگذاری انجام شده، ولی می توان تا آماده شدن زیرساخت های الزم این رشته ها 
پس از امضای تفاهم نامه به فدراسیون جانبازان واگذار شوند. رشته هایی مثل 
تکواندو و قایقرانی از این انتقال رضایت دارند، ولی در برخی  رشته ها به خاطر 
نبود امکانات در استان ها نارضایتی هایی را به همراه داشته است. تمام تالشمان 
این است که ورزشکاران جانباز و معلول ما آسیبی نبینند. گزارش ها حاکی از آن 

است که کم توجهی هایی صورت گرفته که بسیار آسیب زاست.«
    

سیما لیموچی، نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک هم در گفت وگو با تسنیم با 
اشاره به مشکالت پیش آمده، گفت: »از چند سال قبل تصمیم در سطح جهانی 
بر این شد که برخی رشته های معلوالن برای تقویت، رشد و پیشرفت کمی و 
کیفی و همچنین برای آنکه ورزشکاران این حوزه مشارکت بیشتری در جامعه 
و در کنار افراد سالم داشته باشند، به فدراسیون های مربوط انتقال داده شوند. 
متأس��فانه این رویه خیلی خوب جواب نداد، چون تا زمانی که فدراسیون ها 
مسئولیت نداشته باشند، زیرساخت ها تغییر پیدا نمی کند. در واقع باید وزارت 
ورزش و البته شرکت توسعه و تجهیز به عنوان یکی از ارکان اصلی وارد کار شوند 
و این زیرساخت ها را فراهم کنند تا به رشته های معلوالن ضربه ای وارد نشود.«

دومنيک کينگ 
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