
ساختمان مجلس 
 دنيا حيدري 
      گزارش 

این روزها شده 
ب�رای  محل�ی 
تجمع هواداران معترض پرسپولیس و استقالل. 
البته برای وزارت ورزش بد هم نیست. منتسب 
کردن وزیر به طرفداری از یک تیم و دوقطبی 
کردن اوضاع، بهترین اتفاق اس�ت برای پرت 
شدن حواس ها از اتفاقاتی که در حال رخ دادن 
اس�ت و هر دو تیم پرس�پولیس و استقالل را 

زمین گیر کرده است!
  آدرس اشتباه

پرسپولیسی ها سلطانی فر را استقاللی می خوانند 
و اس��تقاللی ها نیز بر این باورند که وزیر ورزش 
پرسپولیسی است و هر دو با چنان عصبانیتی از 
گرایش رنگی وزیر علیه او شعار می دهند که گویی 
چشمان شان بر واقعیت بسته شده و نمی ببینند 
که هم پرسپولیس و هم استقالل، هر دو از روزی 
که سلطانی فر روی کار آمده با تصمیم گیری های 
اش��تباه و انتخاب ه��ای فاجعه ب��ارش اوض��اع 
مدیریتی شان روز به روز بدتر از قبل شده است، 
به طوری که در ان��دک زمانی کوتاه دو باش��گاه 
پرس��پولیس محل رفت و آمد دهها نفر به عنوان 
عضو هیئت مدیره، مدیرعامل و حتی مربی شده 
که اگر از تعداد اندک روی نیمکت دو تیم فاکتور 
بگیریم، مابقی یکی بدتر از دیگری بودند و نه فقط 
سودی برای سرخابی های پایتخت نداشتند که 
اوضاع این دو تیم را روز به روز اسفناک تر کردند. 
اما چه چیز بهتر از آنکه طرف��داران هر دو تیم از 
مرحله پرت شوند و به آدرس اشتباه بروند تا وزیر 

ضرورتی براي پاسخگویی بابت اشتباهات فاحشی 
که در خصوص این دو تیم داشته، نبیند.
  از مشکالت فنی تا معضالت مالی

هیچ استثنایی نمی توان قائل شد، نه برای آنهایي 
که خوب کار کردند مثل برانکو، کالدرون، یحیی 
و اس��تراماچونی  و نه برای کساني که نتوانستند 
نتیجه بگیرند. مدیریت ضعیف همه را یکی بعد 
از دیگری پر داد و یحیی هم البته هنوز زمان دارد 
برای رسیدن کارد به استخوانش. هرچند که او نیز 
در این مدت دو مرتبه به سیم آخر زد، اما باز هم 
راضی اش کردند به ماندن. مسئله اما اینجاست که 
تصمیم گیرنده ها این کاره نیستند و کوچک ترین 
اطالعی از قوانین باشگاهداری ندارند، چه آنهایی 
که برای چندمین بار بر مسند مدیریت این دو تیم 
پرطرفدار نشستند و چه افرادي که برای نخستین 
بار و صدالبته به واس��طه رفاقت ها و ضوابطی جز 
توانمندی های مدیریتی کار را به دست گرفتند. 
همه تنها یک کار را خوب می دانستند؛ سخنوری 
و صدالبته حیف و میل بیت المال و دست درازی به 
جیب مردم، چراکه هیچ قراری برای پاسخگویی 
و بازخواست شدن بابت اشتباهات فاجعه بارشان 
نبود که اگر بود امروز تنها برای یک پرونده برانکو 
از عرب، انصاریفرد و رسول پناه باید همه به صف  
می شدند برای پاس��خگویی که چرا کار به اینجا 

رسیده است.
  ایراد اصلی

معضل اصلی همان است که زارع، رئیس کمیته 
فوتبال مجلس به آن اشاره می کند: »مدیران 
فوتبالی الفب��ای ورزش را نمی دانس��تند و بر 

اساس رفاقت آمدند.« دانستن یا اشاره کردن 
به این مهم اما به تنهایی کفایت نمی کند. این 
واقعیت سال هاست که توسط اصحاب رسانه به 
اشکال مختلف به رش��ته تحریر درآمده است. 
مس��ئله مهم امروز نح��وه برخورد ب��ا اینگونه 
انتصاب ها و تخلف هاس��ت که باعث ش��ده نه 
فقط کمر تیم های مطرحی چون پرسپولیس 
و اس��تقالل بش��کند که آبروی فوتبال ایران 
نیز ب��ه واس��طه بی کفایتی مدیریت��ی در این 
دو باش��گاه که ارقام کالنی را به عنوان بدهی 
ب��ه فوتبال کش��ور تحمیل کرده، خدش��ه دار 
کند. داس��تان تکراری که گویی بعد از سال ها 
حساسیت مجلس را در پی داشته، به طوری که 
قاض��ی زاده،  نماینده مجل��س صراحتاً وزارت 
را بابت تصمیمات سراس��ر اشتباهش شماتت 
می کند: »آنچه مشهود است؛ به رغم تمام ادعاها 
و صحبت ه��ای وزارت ورزش و جوانان مبنی 
بر مدیریت بس��یار عالی و داعیانه برای هر دو 
باشگاه، اما در عمل می بینیم که هر دو باشگاه 
مشکالت روزافزون دارند، چراکه در واقع در آن 
باش��گاه ها ثبات مدیریتی وجود ندارد و دچار 
تغییرات پی درپی سرمربی و همچنین اعضای 
هیئت مدیره شده اند و همین عدم ثبات در کنار 
مدیریت نادرست اس��ت که باعث شده جمع 
پرداخت های ارزی پرسپولیس و استقالل برای 
بازیکنان و مربی��ان خارجی به ترتیب 13/5 و 

8/5 میلیون یورو باشد.«
  مجلس مطالبه گر

مطالبه گری مجلس بدون ش��ک می تواند اتفاق 

خوبی باشد. اینکه به گفته احس��ان قاضی زاده، 
مجلس مهلتی یک ماهه داده ب��ه وزارت ورزش 
که تعیین تکلیف کند و یک مدیر ورزش��ی و در 
عین حال اقتصادی برای پرسپولیس و استقالل 
برگزین��د تا حداقل ت��ا پایان عمر دولت ش��اهد 
تغییرات و رفت و آمدهای مکرر در این دو باشگاه 
نباشیم، می تواند شروع خوبی باشد برای موظف 
کردن وزارت جهت گام برداشتن در مسیر درست 
و پایان دادن به انتصاب مدیران به واسطه روابط و 

البی های غیرورزشی.
  وزیر زیر ذره بین

اما داستان نباید به همین جا ختم شود و ذره بین 
مجلس باید همواره روی وزارت ورزش باشد که با 
گام برداشتن در مسیر درست، اندکی از اشتباهات 
گذش��ته را حل و فصل کن��د. مطالبه گری های 
مجلس که طی این مدت نشان داده بی اطالع از 
امور نیست باید بیش از اینها باشد و همانطور که 
نماینده مردم فریمان ادعا می کند در صورت عدم 
پاسخگویی درست و قانع کننده وزیر، به استیضاح 
او ختم شود: »در جلسه نظارتی دو روز پیش این 
مهلت گذاشته شد که وزارت ورزش سریع تر اقدام 
عملیاتی و اجرایی کند. اگر ما بعد از یک ماه شاهد 
اقدام عملی نباش��یم، وارد فاز بعدی نظارتی مان 
خواهیم شد که می تواند هم سؤال از وزیر ورزش 
و هم مرحله استیضاح  او باشد، اما این مهلت را 
برای وزارت ورزش قائل شدیم که بتواند کارهایش 
را ساماندهی کند. خود آقایان و علی نژاد هم این 
موضوع را پذیرفتند و به عنوان جمع بندی جلسه 

اعالم شد.
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سعيد احمديان 

شکست اسپانیا و توقف آلمان در لیگ ملت ها

انریکه: دخیا را سرزنش نکنید
اوکراین با غلبه بر 

اشرف رامين 
      فوتبال اروپا

ماتادوره��ا ب��ه 
جم��ع مدعیان 
اروپا اضافه شد. هفته چهارم از مرحله گروهی لیگ 
ملت های اروپا دیشب در حالی به پایان رسید که 
تیم ملی اسپانیا در زمین اوکراین با یک گل تسلیم 
ش��د. تیم لوئیز انریکه 15 بازی بدون شکست را 
پشت سر گذاش��ته بود، اما در ورزشگاه المپیک 
شهر کیف برابر اوکراین حرفی برای گفتن نداشت. 
شاگردان شوچنکو با این برد شش امتیازی شدند 
و در رده سوم گروه چهار باقی ماندند. البته اسپانیا 
هم به لطف تس��اوی آلمان با هف��ت امتیازی که 
داش��ت، صدرنش��ینی اش را حفظ کرد. انریکه، 
سرمربی اسپانیا با اینکه می داند بیرون آمدن دخیا 
از دروازه در شکس��ت تیمش نقش داش��ته، اما 
ترجیح داد در پایان بازی از س��نگربانش حمایت 
کند: »هر فوتبالیس��تی می تواند روز خوب یا بد 
داشته باشد، ولی سرزنش کردن دخیا عادت بدی 
شده است. اوکراین تیمی بود که دفاع کرد و نتیجه 
تس��اوي بدون گل را نگه داش��ت، ام��ا روی یک 
موقعیت م��ا را غافلگیر کرد. باید ب��ه آنها تبریک 
بگوییم. به خاطر گل نزدن در یک یا دو بازی هیچ 
اتفاقی نمی افتد. ما موقعیت ایجاد مي کردیم، ولی 
همه خراب مي ش��د. این بازی ب��ه وضوح تحت 
کنترل ما بود و حریف س��عی می ک��رد پاس ها و 
خطوط انتقال را س��د کند. در اواخ��ر بازی دچار 

اضطراب شدیم. من در کل دوران مربیگری ام فقط 
در سه بازی شکست خورده ام.« 

تساوی 3 – 3 آلمان و س��وئیس نیز در نوع خود 
جالب توجه بود. ژرمن ها می توانس��تند در شب 
شکست اسپانیا به صدر جدول صعود کنند، ولی 
سوئیسی ها این اجازه را به آنها ندادند. مانشافت ها 
در چهار بازی خود در لیگ ملت ها س��ه تساوی و 
تنها یک پیروزی دش��ت کرده اند. تیم یواخیم  لو 
به لطف تفاض��ل گل در رتبه دوم گروه ایس��تاده 
است. س��رمربی آلمان در پایان بازی اشتباهات 
بازیکنانش را دلیل از دس��ت دادن دو امتیاز مهم 
عنوان کرد: »اش��تباهاتي داریم، اما اشتباهات ما 
جزئی از فوتبال اس��ت، به ویژه اینکه اگر آن تیم 
در مرحله پیشرفت و رشد باش��د. ما می توانیم از 
اش��تباهات و ناکامی ها درس بگیریم و قوی تر از 
قبل بپا خیزیم. هر دو تی��م در کارهای هجومی 
دست به ریسک زدند و همین باعث شد اشتباهات 
باال برود. آغاز خوبی نداش��تیم و بازی را بد شروع 
کردیم. با این حال بازیکنان امید خود را از دست 
ندادند و به بازی برگش��تند. برای پیروزی در این 
بازی دست به خطر زدیم. باید فکری به حال این 
اشتباهات زیاد کرد. نکته مثبت این دیدار این بود 
که دو بار عقب افتادیم، اما ناامید نشدیم و جبران 
کردیم. س��وئیس دو بار در این بازی پیش افتاد، 
اما ما هر دو بار جبران کردیم و این روحیه تیم را 

نشان می دهد.«

فريدون حسن

بحران مدیریت بودجه در ورزش
وقتی فدراسیون ها و باشگاه ها اولویت بندی درستی در هزینه کرد بودجه شان 
نداشته باشند، خروجی اش می شود خزانه خالی فدراسیونی مانند پزشکی 
ورزشی، فدراسیونی که همین چند روز پیش مس��ئوالن آن هزینه 8 هزار 
یورویی جراحی ساده خار پاشنه احسان حدادی در آلمان را تأمین کردند، اما 
دیروز سرپرست این فدراسیون در مصاحبه ای با خبرگزاری فارس از حساب 
خالی شکوه می کند و معتقد است اگر وزارت هوای شان را نداشته باشد، دیگر 
نمی توانند به ورزشکاران خدت رسانی کنند، طوری که محمد اسد مسجدی 
اعتراف می کند که برای خدمت به قهرمانان محتاج به کمک شده اند: »این 
فدراسیون همیشه پشت ورزش��کاران بوده، اما االن برای خدمت رسانی به 
قهرمانان محتاج شده اس��ت. چند بار تقاضای کمک مالی از وزارت ورزش 
داشتیم، اما هنوز انجام نشده است. اگر به فدراسیون کمک نشود در شش ماهه 

دوم امسال و اوایل سال آینده شرایط بسیار سختی خواهیم داشت.«
سرپرس��ت فدراس��یون پزش��کی ورزش��ی در ش��رایطی امروز از بی پولی 
مجموعه اش خبر می دهد که ابتدای مهرماه، مس��ئوالن این فدراس��یون 
اعالم کردند که 8هزار یورو از طرف فدراس��یون پزشکی ورزشی به حساب 
خزانه داری فدراسیون دوومیدانی واریز کرده اند تا اقدامات الزم برای اعزام 
حدادی به آلمان و انجام جراحی مورد نظر از طریق این فدراسیون پیگیری 
شود، آن هم برای انجام یک جراحی ساده و پیش پا افتاده که می توانست در 
داخل کشور نیز انجام شود. با این حال فشار یک ورزشکار با همراهی برخی 
مسئوالن ارشد کشور که با بله قربان گویی به زیاده خواهی های یک قهرمان، 
آن هم در شرایط سخت اقتصادی و ارزی کشور، اعتقادی به قهرمان ساالری 
ندارند، سبب می ش��ود چند هزار یورو که می توانست در این شرایط سخت 
کمک حال فدراسیون پزش��کی ورزش��ی برای حمایت از خدمات پزشکی 
و درمانی خیلی از قهرمانان و مدال آوران باش��د، فقط خرج یک ورزش��کار 
ش��ود.  چنین هزینه های غیرمتعارف و غیر ضروری، آن هم در وضعیتی که 
کشورمان برای تأمین حتی یک یورو با مشکالت زیادی روبه رو است، سبب 
می شود حساب فدراسیون پزشکی ورزش��ی که برای خدمات دهی به همه 
قهرمانان و نه فقط احسان حدادی مسئول اس��ت، خالی شود و سرپرست 
آن تهدید کند که اگر وزارت ورزش کمک نکند، آنها نیز دیگر نمی توانند به 

ورزشکاران کمک کنند!
 این در شرایطی است که مدیریت بودجه در وضعیتی که همان پول اندک با 
مشکالت زیادی به حساب یک فدراسیون یا یک باشگاه واریز می شود، کمتر 
در بین مدیران ورزش دیده شده است. خیلی از این مدیران بدون توجه به 
تخصص و سابقه ای که دارند با استفاده از رانت های مختلف و روابط خارج از 
حوزه ورزش، به جایگاهی در ورزش رسیده اند و خیلی  از آنها نیز با توجه به 
مدیریت رانتی که برای شان به وجود آمده، زمینه ساز سوءمدیریت های زیادی 
در ورزش شده اند و ورزش هزینه های بی شماری بابت عدم تخصص و ناآگاهی 

این مدیران پرداخت کرده است.
نمی شود فدراسیونی مانند پزشکی ورزشی از یک سو برای خوشامد و غرولند 
نکردن برخی قهرمانان که از آخرین افتخار جهانی و المپیکي شان سال ها 
می گذرد، بخش زیادی از بودجه خود را خرج کند، آن سو اما وقتی نوبت دیگر 
ورزشکاران می رسد، به آنها پاسخ منفی بدهد و اعالم کند که پولی در بساط 
فدراسیون نیس��ت و اگر وزارت ورزش پا پیش نگذارد، شرایط شان سخت 
و سخت تر می شود. چنین رویه ای را در باش��گاه های دولتی هم می توان به 
وضوح و شدت بیشتری مشاهده کرد، جایی که یک باشگاه به عنوان نمونه 
برای بازیکنان بی کیفیت، قراردادهای میلیاردی روی میز می گذارد، اما برای 
تیم های رده های پایه که برای آینده باشگاه می توانند پشتوانه سازی کنند، 
حتی پول خرید لباس هم ندارد! این در حالی است که استفاده بهینه از بودجه 
به خصوص در سال های اخیر که کشور با مصائب زیاد مالی و اقتصادی روبه رو 
بوده، کمترین انتظاری است که از یک مدیر می رود. چه فدراسیون ها و چه 
باشگاه های دولتی که با بودجه عمومی کش��ور اداره می شوند، مدیران آن 
باید در زمینه ریال به ریالی که از خزانه باشگاه یا فدراسیون خارج می شود، 
دغدغه داشته باشند و نسبت به هزینه بودجه با توجه به اولویت هایی که باید 
در نظر گرفته شود، حساسیت الزم را از خودشان نشان دهند. در این شرایط 
تغییر نوع نگاه مدیران در سیستم هزینه بودجه فدراسیون ها و باشگاه ها و 
سایر بخش های ورزش ضروری است و باید تدابیری اتخاذ شود که هر پولی 
وارد سیستم مالی می شود با توجه به اولویت بندی برنامه ها و اهمیت  آنها که 
بر اساس ارتقای شرایط فدراسیون ها و باشگاه ها تنظیم شده، هزینه شود و 
اینطور نباشد که مانند امروز یک فدراسیون برای جراحی ساده خار پاشنه 
نزدیک به 300 میلیون هزینه پرداخت کند، اما برای قهرمانانی که نیازمند 

جراحی های به مراتب سخت تر هستند، بگوید پولی در حساب ندارد.

4 مرحله اردو خواهیم داشت 
 بنا: مسابقات قهرماني جهان 

سودي  براي ما ندارد!
اعالم برگزاري رقابت هاي قهرماني کشتي جهان از سوي اتحادیه 
جهاني کشتي با واکنش متفاوت آقاي خاص کشتي فرنگي ایران 
روبه رو ش�د. واکنش�ي که البته توق�ع آن از محمد بن�ا مي رفت.

در حالي که غالمرضا محمدي، سرمربي تیم ملي کشتي آزاد از فراهم 
شدن شرایط برگزاري مسابقات قهرماني جهان در بلگراد استقبال و اعالم 
کرد که از مدت ها قبل با این ذهنیت برنامه هاي خود را پیش مي برده، 
اما محمد بنا، سرمربي تیم ملي کشتي فرنگي در جدیدترین حرف هاي 
خود از غافلگیر   شدنش در خصوص برگزاري مسابقات و بي فایده بودن 
رقابت ها سخن گفت!  بنا هدف اصلي خود را موفقیت در المپیک توکیو 
عنوان مي کند که با این اوصاف باید دید شاگردانش را چگونه براي حضور 
در این رویداد بزرگ آماده خواهد کرد. هرچند که باید منتظر ماند و دید 
آقاي خاص کشتي ایران تا زمان برپایي مسابقات المپیک چه رفتارهاي 

تعجب برانگیز دیگري از خود نشان مي دهد.
  لیگ فقط براي کشتي گیران منفعت داشت 

محمد بنا دیروز از نزدیک شاهد کشتي هاي گروه دوم رقابت هاي لیگ 
برتر بود، مسابقاتي که البته به زعم او تنها براي کشتي گیران فایده داشته 
است: »مسابقات این گروه سطح باالتری دارد، چون تیم های قوی تری 
در آن حضور دارند. در مس��ابقات گروه »الف« ب��ه جز تعداد محدودی 
کش��تی گیر، زیاد چهره ای ندیدیم. بیشتر داش��ته های ما امروز و فردا 
روی تشک می روند. برای من به عنوان س��رمربی تیم ملی و همینطور 
برای کشتی، مس��ابقات لیگ یک منفعتی داش��ت، آن هم این بود که 

کشتی گیران بعد از هفت، هشت ماه روی تشک رفتند.«
  تصور نمي کردم مسابقات جهاني برگزار شود 

س��رمربي تیم ملي با اش��اره به اینکه فکر نمي کرده مسابقات قهرماني 
جهان برگزار شود، ادامه داد: »فکرش را نمی کردیم اتحادیه جهانی در 
این مقطع مسابقات جهانی را برگزار کند. این مسابقات هم به جز کسب 
مدال جهانی هیچ سودی برای ما ندارد. نه کسب سهمیه در این رقابت ها 
انجام می ش��ود و نه در رنکینگ تأثیرگذار اس��ت. فق��ط این دوره یک 

مسابقاتی است که اتحادیه جهانی می خواهد آن را برگزار کند.«
نکته جالب در خصوص علت برگزاري مس��ابقات اینک��ه غالمرضا محمدي، 
س��رمربي تیم ملي کش��تي آزاد هم دلیل اصلي اتحادیه جهاني براي برپایي 
رقابت هاي صربستان را در پیش بودن زمان انتخابات این اتحادیه عنوان کرد.

  از شنبه اردو مي زنیم 
برگزاري رقابت هاي انتخاب��ي براي راهیابي کش��تي گیران به ترکیب 
نهایي تیم ملي کشتي فرنگي همواره از چالش هاي اساسي محمد بنا با 
کمیته فني و مسئوالن فدراسیون کشتي بوده است. این چالش با توجه 
به شرایط خاص این روزها و محدود شدن مسابقات به سبب شیوع کرونا 
حاال شرایط ویژه اي پیدا کرده است. سرمربي تیم ملي کشتي فرنگي در 
این خصوص مي گوید: »نمی توانیم از بچه ها انتظار داشته باشیم بعد از 
مدت ها دوری کاماًل آماده باشند. ما مسابقات را رصد کردیم و خودمان 
فاکتورهایی برای انتخاب داریم. هدف ما فعاًل همین مسابقات جهانی 
2020 است. به امید خدا بعد از پایان مسابقات لیگ از روز شنبه وارد اردو 
خواهیم شد. تا قبل از اینکه مسابقات لیگ را ببینیم 23 نفر را انتخاب 
کرده بودیم که از بین نفرات برتر لیگ نیز پنج، ش��ش نفر دیگر اضافه 
مي شوند که در نهایت با 2٧ یا 28 نفر اردوها را آغاز خواهیم کرد. چهار 
مرحله اردو تا مسابقات جهانی برنامه ریزی کرده ایم و در اردوها ممکن 

است تغییراتي را داشته باشیم.«
  لیگ معیار انتخاب نیست 

بنا با تأکید ب��ر اینکه معیارش براي انتخاب نفرات تیم ملي مس��ابقات 
لیگ نیست، ادامه داد: »با این شرایط در یک موقعیت حساس هستیم؛ 
تنها مس��ابقاتی که برای انتخاب داشتیم همین مس��ابقات لیگ است 
که نمی تواند مالک و معیاری برای انتخاب باش��د. شب قبل از مسابقه 
وزن کشی می ش��ود و دو کیلو ارفاق وزن دارد. باید در این موقعیت که 
زمان کمی داریم، فاکتور انتخاب را مس��ابقات جهانی قزاقستان، جام 
تختی شیراز و قهرمانی آسیا هندوس��تان مالک قرار دهیم و اردوها را 
با همین نفرات برگزار و از میان آنها تیم ملی را انتخاب کنیم تا بتوانیم 
نتیجه مطلوبی به دس��ت آوریم. از طرف دیگر باید از کشتی گیرانی که 
می خواهیم در فروردین و اردیبهشت آینده به مسابقات کسب سهمیه 
بفرس��تیم، محافظت کنیم. هدف نهایی ما المپیک توکیو است و باید 

برنامه ریزی مناسبی برای حضور در این رویداد داشته باشیم.«

 ایده روز ملی پارالمپیک
 الگوی بسیاری از کشورهاست

نامگ��ذاری 24 مهرماه به عن��وان روز ملی 

مسعود اشرفی
مشاور عالی کمیته ملی 
پارالمپیک

پارالمپیک اثرات مثبت زی��ادی در ورزش 
معلولین در بخش ملی داشت. پس از دو، سه 
سال IPC )کمیته بین المللی پارالمپیک( 
نیز از اقدام کشورمان استقبال کرد و در حال 
حاضر بسیاری از کشورها، ایده ایران در این 
زمینه را به اشکال مختلف الگو قرار داده اند. 
در کل می توان گفت توجهات عمومی در دنیا 
ب��ه ورزش معلولین در رده س��نی کودک و 
نوجوان بیشتر شده است. البته امسال کرونا 
همه دنیا را فلج کرده و ورزش هم آسیب زیادی از این قضیه دیده است. به 
همین خاطر برنامه های هفته پارالمپیک با شکل و شمایل جدیدی برگزار 
خواهد شد تا این روز مهم فراموش نشود. به طور کلی عملکرد و نتایج ایران 
در بخش ورزش جانبازان و معلولین خوب بوده، اما به نسبت جامعه هدفی 
که از سوی بهزیستی اعالم شده )4 میلیون معلول( باید گفت هنوز در ابتدای 
راه هستیم. باید به این نکته توجه داشت که IPC ایران را از سال 2004 به 
عنوان »الگوی توسعه« معرفی کرده است، یعنی پارالمپیک ما آنقدر موفق 
بوده که رؤسای کمیته بین المللی کشورمان را الگو می نامند و از جهت توجه 
به موضوع، ایجاد فضا، تغییر نگرش و آموزش، رش��د و پیشرفت خوبی در 
ورزش جانبازان و معلولین داشته ایم. ضمن اینکه برای تداوم این پیشرفت ها 
س��ایر متولیان به غیر از کمیته ملی پارالمپیک از جمله سازمان آموزش و 
پرورش استثنایی و بهزیستی باید در جهت سوق دادن جامعه هدف خود به 
سمت ورزش تالش کنند. به عنوان مثال در سال های اخیر رشته بوچیا در 
بسیاری از آسایشگاه ها مورد توجه قرار گرفته و معلولین زیادی به آن روی 
آورده اند. هستند معلولینی که تحت پوشش هیچ س��ازمانی قرار ندارند و 
مأموریت اصلی مان باید رسیدگی به آنها باشد. برای رسیدن به این هدف، 
سایر دستگاه ها باید به کمک ورزش معلولین بیایند. تحقق افق های دوردست 

با کار و تالش بیشتر محقق خواهد شد. 

کریس در قرنطینه
 کریس رونالدو تازه ترین چهره مشهور فوتبال و ورزش دنیاست که پس 
از ابتال به کرونا، این روزها در قرنطینه خانگی بسر می برد. بمب خبری 
ابتالی کریستیانو رونالدو، ابرستاره پرتغالی سه شنبه شب در رسانه های 
جهان منفجر شد تا کاپیتان تیم ملی پرتغال پیش از دیدار با سوئد در 
لیگ ملت های اروپا 2020 وارد قرنطینه شود. این ابرستاره فوتبال با 
وجود قرنطینه شدن، اما در اقدامی جالب تمرینات تیم ملی کشورش 
را از روی بالکن اتاقش )مکان قرنطینه( دنبال کرد و به هم تیمی هایش 
روحیه داد. فرناندو سانتوس، س��رمربی تیم ملی پرتغال هرچند از در 
اختیار نداشتن کاپیتان تیم شوکه شده، اما معتقد است پرتغال به یک 
بازیکن متکی نیست: »حال رونالدو خوب است. او فقط به دنبال بازی 
کردن است. نبود او ضرر بزرگی برای ما محس��وب می شود، اما من به 
دیگر بازیکنانم نیز اعتماد کامل دارم. کریس��تیانو ویژگی های خاص 
خودش را دارد. هیچ تیمی بدون بهترین بازیکن جهان بهتر نیست، اما 

پرتغال قباًل هم نشان داده که یک تیم متحد و یکدست است.«

تاوان بی مدیریتی سلطانی فر را استقالل و پرسپولیس پس می دهند

لزوم مطالبه گری مجلس از وزیر ورزش

پیروزی برزیل وآرژانتین در انتخابی جام جهانی

نیمار هت تریک کرد، مسی دعوا!
قدرت های اول 

شيوا نوروزي 
      جام جهانی

در  فوتب��ال 
ی  ی��کا مر ا
جنوبی حریفان خود در مس��یر صعود به جام 
جهانی 2022 را شکس��ت دادن��د. دیدارهای 
انتخابی جام جهان��ی قطر در منطقه امریکای 
جنوبی با انجام شش دیدار پیگیری شد که طی 
آن برزیل و آرژانتین دومین پیروزی ش��ان را 
کسب کردند. در حساس ترین بازی، آرژانتین 
با سفر به بولیوی در ارتفاع 3 هزار و 650 متري 
از زمین به میدان رفت و پس از 15 سال موفق 
ش��د این حریف را در الپاس شکست دهد. با 
اینکه پایین بودن سطح اکسیژن باز هم مسی 
و هم تیمی های��ش را آزار می داد، اما در نهایت 
برد 2 بر یک به سود آلبی سلسته در ورزشگاه 
ارناندو سیلس ثبت شد. در پایان بازی کاپیتان 
مسی با بازیکنان بولیوی درگیر شد. اسکالونی، 

س��رمربی آرژانتی��ن از ب��ازی 
شاگردانش ابراز رضایت 

کرد: »هم��ه بازیکنان 
آلبی سلسته عالی کار 
کردند. م��ا در هر بازی 
تی��م  در  تغییرات��ی 
خواهیم داشت، چون به 
دنبال بهتر شدن هستیم. 

بازیکن��ان جدی��د 
خیلی خوب کار 
کردند و باعث 
ش��دند تیم با 
روحیه ای باال 
مبارزه کند.« 

برتری پ��رگل 4 بر 
2 برزیل براب��ر پرو با 

هت تریک نیمار همراه 
شد. قناری ها دو 
ب��ار از میزب��ان 
عقب افتادند، 
ول��ی تیم تیته 

دست از تالش نکشید و با گل های نیمار )سه 
گل( و ریچارلیسون )یک گل( بر پرو غلبه کرد. 
نیمار تعداد گل های ملی اش را به 64 رساند و از 
رکورد رونالدو )62 گل( نیز عبور کرد. حاال فقط 
پله با ٧٧ گل ملی جلوتر از نیمار است و مهاجم 
28 ساله فعاًل دومین گلزن برتر فوتبال برزیل 
محسوب می شود. تیته، س��رمربی برزیل  در 
مورد درخشش نیمار گفت: »هر لحظه تاریخی 
تیم ملی و هر نسل ارزش های خاص خودش را 
دارد. در گذشته رونالدو که اسطوره بود، ریوالدو 
و روماریو چنین بودند. البته مقایسه هریک از 
این نفرات با هم صحیح نیس��ت. نیمار هم در 
این مسیر اس��ت. او فوتبالیستی است که هم 
موقعیت ایجاد می کند و هم گل می زند. حاال 
هم در حال بهتر و بهتر شدن است.« برزیل و 
آرژانتین در حالی با شش امتیاز در رده اول و 
دوم باقی ماندند که کلمبیا با توقف برابر شیلی 
چهار امتیازی شد و رتبه س��وم را حفظ کرد. 
دیدار شیلی – کلمبیا با تساوی 2 – 2 به پایان 
رسید. کارلوس کی روش خوش شانس بود که 
گل دقیقه 91 فالکائو کلمبیا را از باخت نجات 
داد. البته سرمربی کلمبیا بعد از بازی از زمین 
و زمان شکایت داشت: »گل دوم شیلی از هیچ 
به دست آمد و  VAR موجب آن شد. باید این 
را پذیرفت، ام��ا برخی چیزها باید 
عوض شوند. تساوی نتیجه 
عادالن��ه ای ب��ود، چون 
شیلی خوب بازی کرد 
و توانایی هایش را 
نش��ان داد.« در 
سایر بازی ها 
اک��وادور در 
خانه 4 بر 2 
اروگوئه را 
شکست  با 
بدرقه کرد و 
پاراگوئه نیز با یک گل از 

سد ونزوئال گذشت.

کرونایی های والیبال هر روز بیشتر از دیروز!
پس از اعالم تعطیلی دو هفته ای لیگ برتر والیبال به دلیل شیوع گسترده 
ویروس کرونا در بین بازیکنان و اعضای کادر فن��ی تیم ها، اهالی والیبال 
انتظار داشتند با این وقفه بتوانند از میزان مبتالیان بکاهند، اما خبرگزاری 
میزان نوشته است که در چند روز گذشته خبر های تلخي از مبتالیان جدید 
و بس��یار زیاد به این ویروس، فضای والیبال را تحت تأثیر قرار داده است، 
چراکه پس از خبر ابتالی 11 نفر از بازیکنان پیکان تهران و سه نفر مورد 
جدید از بازیکنان سایپا، این بار در خبری شوکه کننده آیدین وحدت طلب، 
مدیرعامل باش��گاه آذرباتری ارومی��ه نیز اعالم کرده ک��ه جواب آزمایش 
کرونای 1٧ نفر از بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم آذرباتری ارومیه مثبت 
شده است. این در حالی است که در روزهای گذشته شهرام عظیمی اعالم 

کرده بود لیگ برتر والیبال از هفتم مهرماه پیگیری خواهد شد.
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