
عم��ر مدیری��ت 
دنيا حيدري
      گزارش

رس��ول پناه هم 
مانن��د ع��رب و 
انصاریفرد در پرس��پولیس به یک سال نکشید و 
دندانپزشکی که گفته   می ش��د به واسطه پزشک 
سلطانی فر بودن به هیئت مدیره پرسپولیس راه 
یافته بود، هفت ماه پس از انتصاب، این باشگاه را با 
انبوهي از مشکالتی که از خود به جا گذاشت ترک 
کرد تا قهرمان چهار دوره لیگ و فینالیست لیگ 
قهرمانان آسیا که طی10 سال گذشته 12 مدیر را 

به خود دیده بار دیگر بالتکلیف مدیریت باشد!
    

رسول پناه مدیر نبود، نه آنکه قبلی ها که مدارکی نیز 
در این زمینه داشتند مدیر بوده باشند نه، اما او آنقدر 
ناکارآمد بود که  نمی دانست نباید رازها، دلخوری ها 
و کدورت های درون باشگاه را در جمع خبرنگاران و 
هواداران به زبان بیاورد و همین اشتباه فاحش نسخه 
او را پیچید. اگرچه حرف هایش در خصوص یحیی 
سرتا پا ایراد بود و حق نداشت بگوید هر کسی جای 
یحیی بود، تیم قهرمان   می شد. همین طور او حق 
نداشت بازیکنان را به سخره بگیرد که بوی 2 میلیون 
دالر به دماغ شان خورده، چراکه این پول بدون شک 
حق زحمتی اس��ت که آنها برای حضور در فینال 
لیگ قهرمانان کشیده اند. زحمتی که رسول پناه با 
حاشیه سازی های جنجالی خود کوچک ترین سهمی 
در آن نداشت، اما حرف های سخیف او یک بار دیگر 
ثابت کرد که وزارت ورزش تا چه اندازه در انتخاب 

مدیرعامل پرسپولیس سهل انگاري کرده است. 

البته که همین ندانم کاری و بی کفایتی رسول پناه  که 
به دنبال تخریب کادر فنی و بازیکنان در بین اصحاب 
رس��انه و هواداران بود، پایانش را نوشت و خود در 
چاهی افتاد که برای کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس 
کنده بود، اما مسئله مهم این است که وزارت با چه 
ادله ای مدیریت باشگاه پرسپولیس را به دست او که 

هیچ سابقه مدیریتی و ورزشی نداشت، سپرد؟!
    

پرواضح بود فایل های صوت��ی و تصویری که طی 
روزهای گذشته از مدیرعامل سرخپوشان در فضای 
مجازی منتشر شده و دست به دست می چرخد 
پایان خوشی را برای او به دنبال ندارد. رسول پناه 
باید استعفا می داد قبل از اینکه وزارت مستقیماً 
او را کنار بگذارد. اینگونه رفتن بعد از افتضاحاتی 
که به ب��ار آورده ب��ود و بی کفایتی هایی که منجر 
به جدایی ش��جاع و پیوس��تن نادری به استقالل 
ش��ده بود، آبرومندانه ترین نوع جدایی بود. کریم 
باقری در پی اتفاقات پرحاش��یه روزهای اخیر در 
پستی اینستاگرامی از رسول پناه می خواهد استعفا 
دهد: »آقای رسول پناه لطفاً استعفا بدهید، شاید 
ش��ما مدیر خوبی باش��ید، اما نه برای فوتبال و نه 
برای پرسپولیس. تا دیر نشده اس��ت و تا اوضاع از 
این بدتر نش��ده، بروید.« جالب اس��ت که وزارت 
ورزش کوچک ترین عکس العملی نشان نمی دهد 
و تنها علی نژاد، معاون وزیر به این نکته که هیئت 
مدیره در خصوص اس��تعفای رسول پناه تصمیم 
می گیرد، بس��نده می کند. اظهارنظری که نشان 
می دهد معاون وزیر هیچ اطالعی در خصوص هیئت 

مدیره پرسپولیس که حاال با استعفای رسول پناه 
تعدادش به سه نفر تقلیل یافته، ندارد. )علی رغبتی، 

سیدمحمد فیاض و غالمعلی محمدعلیپور(
    

حاال یک بار دیگر نگاه ها ب��ه وزارت ورزش به عنوان 
مالک پرسپولیس است که چه کسی را قرار است به 
عنوان مدیرعامل بعدی یا سرپرست موقت معرفی 
کند. در این راستا فداحسین مالکی، رئیس پیشین 
هیئت مدیره باشگاه پرس��پولیس و نماینده فعلی 
مجلس از گفت وگو با وزیر در این رابطه خبر مي  دهد 
و می گوید وزیر برخی مشکالت موجود را پذیرفته و 
مقرر شده با تشکیل کمیته ای از صاحب نظران ظرف 
چند روز آینده به تعیین مدیرعامل و اعضای هیئت 
مدیره از افراد کاربلد و مقبول اقدامات الزم را به عمل 
آورد. اما خیلی عجیب نیست که درست مثل چهار 
مدیرعامل قبلی، وزارت ورزش علی الحساب این بار 
هم یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره باش��گاه را به 
عنوان سرپرست معرفی کند که در این صورت شانس 
علی رغبتی بیشتر از دو عضو دیگر است. عضوی که 
البته از سه شنبه و بعد از جلسه مدیران باشگاه با بانک 
گردشگری دیگر حاضر به شرکت در جلسات باشگاه 
نشده و گفته   می شد قصد کناره گیری از هیئت مدیره 
پرس��پولیس را دارد، اما حاال بعید نیست پیشنهاد 

احتمالی سرپرستی باشگاه را بپذیرد.
    

انتخاب مدیرعامل پرسپولیس، آن هم در شرایطی 
که این تیم با وجود موفقیت های بسیار به واسطه 
بی کفایتی ها غرق در حاش��یه اس��ت، کار چندان 

ساده ای نیس��ت. هرچند که این پیچیدگی هرگز 
ارتباطی با اصلح بودن انتخاب های وزارت نداشته 
و مدیران انتصابی در پرس��پولیس طی سال های 
اخیر ناکارآمدی و بی کفایتی های شان به سودهای 
اندکی که برای باشگاه داشته اند، می چربیده است. 
با وجود این از بین اس��امی که این روزها در فضای 
مجازی مطرح می ش��ود خیلی ها ب��ا یک نقل قول 
ساده کنار گذاشته می ش��وند.  آی اسپورت در این 
راس��تا از زبان یکی از نزدیکان وزارت ورزش که در 
س��ال های گذش��ته، نقش تأثیرگذاری بر انتخاب 
مدیران باشگاه های استقالل و پرسپولیس داشته، 
می نویسد: »با اینکه کلی اس��م در فضای مجازی 
مطرح شده، اما فقط این را می دانم که هر کسی طی 
ماه ها و سال های گذشته از عملکرد و مدل مدیریتی 
مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و همکارانش انتقاد 
کرده باشد، قطعاً گزینه مدیریت پرسپولیس نخواهد 
بود!« یکی از این نام ها محمد دادکان است که اگرچه 
در مقطع کنونی می تواند گزینه خوبی برای جمع 
کردن حاشیه ها باش��د، اما منتقد بودنش شانس 
حضور او روی صندل��ی مدیریت پرس��پولیس را 
کاهش می دهد. البته از گرشاس��بی و طاهری هم 
صحبت هایی به میان آمده که هر دوي آنها بازنشسته 
هستند و طاهری نیز بعد از فجایعی که در خصوص 
پرونده طارمی به بار آورد، بدون شک انتخاب مناسبی 
نخواهد بود و احتماالت نشان می دهد که وزارت بار 
دیگر سراغ گزینه هایی مش��ابه عرب و رسول پناه 
خواهد رفت که نتیجه ای جز حاشیه و تباهی برای 

این تیم چیز دیگري به دنبال نداشتند.
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فريدون حسن

شیوا نوروزی

هديه اي براي کودکان سرطاني 
این روزها که کرونا تمام هوش و حواس مردم جه��ان را به خود معطوف 
کرده و از گوشه و کنار فقط اخبار این ویروس منحوس به گوش مي رسد، 
شاید خیلي از مسائل دیگر به دست فراموشي سپرده شده باشد. مسائلي 
که تا پیش از شیوع کرونا از جمله مسائل پراهمیت جامعه بشري به حساب 
مي آمدند، اما کرونا باعث شده در این چند ماه کمتر به آنها توجه شود. از 
جمله این مسائل مي توان به توجه به کودکان سرطاني اشاره کرد. توجهي 
که تا قبل از کرونا به عنوان یکي از اقدامات مهم انسان دوس��تانه از سوي 
ورزشکاران جهان مورد توجه قرار مي گرفت. شنبه شب در رقابت های لیگ 
فوتبال هلند )اردی ویزه( باشگاه هیرنفین در حمایت از کودکان سرطانی 
اقدام جالبی انجام داد. این باشگاه در جایگاه تماشاگران و در سکوها 15 هزار 
خرس عروسکی قرار داد تا به نوعی به حمایت از کودکان سرطانی بپردازد.

سرنگونی بارسا به دست زيدان 
در دنیایی زندگی می کنی��م که همه دنیا 
به دنبال احیا کردن هستند و این تفکر در 
فوتبال هم وجود دارد. در ال کالس��یکوی 
شنبه شب رونالد کومان با تفکرات منسوخ 
ش��ده اش اعتقادی به احیای دوباره بارسا 
نداش��ت، ولی در عوض زین الدین زیدان 
با تفکرات امروزی رئ��ال را از بحران خارج 
کرد. دیدار بارسا – رئال در اوج شیوع کرونا 
از جنبه های مختلف بازی منحصر به فردي 
بود. اولین مصاف سنتی دو تیم در ورزشگاه خالی از تماشاگر برای کاتاالن ها 
خوش یمن نبود. مادریدی ها معتقدند غلبه بر بارسا در دی ان ای آنهاست 
و با همین اعتماد به نفس است که در سه بازی آخر دو تیم، آبی و اناری ها 
موفق به کسب پیروزی نشده اند و مسی هم در شش ال کالسیکوی متوالی 
گلی به ثمر نرسانده است. رئال امسال ستاره ای به جمع خود اضافه نکرد و 
بارسا هم طبق گفته کومان باید در نقل و انتقاالت زمستانی به فکر تقویت 
تیم باشد. به همین خاطر در نبرد بزرگ فوتبال اسپانیا هر دو تیم باید از 
همه داشته های شان استفاده می کردند. در این بین سرمربی فرانسوی رئال 
نشان داد که راه احیای دوباره رئال را به خوبی می داند، در حالی که کومان 
روی نیمکت نشست و تحقیر بارسا را نظاره کرد. ضعف های کومان به سود 
مادریدی ها بود و میزبان تاکتیکی برای فرار از بحران نداشت. درخشش 
آنسو فاتی 17 ساله و گلزنی او از جمله نکات امیدوار کننده برای هواداران 
بارسا بود. در واقع با شروع نیمه دوم انتظار می رفت کومان از عثمان دمبله، 
گریزمان و پانیچ کمک بگیرد، ولی سرمربی چنین نظری نداشت و در چند 
دقیقه باقی مانده به پایان بازی دست به تغییر زد. البته رئالی ها هم بابت 
اعالم پنالتی و رأی VAR به س��ود این تیم خوش شانس بودند، ولی در 
مجموع زیدان ثابت کرد در روزهای سخت قابلیت نجات کهکشانی ها را 
دارد، در صورتی که باخت به شاختار آنها را تا مرز یک بحران جدی پیش 
برده بود، اما استفاده از همه داشته ها و جنگندگی بازیکنان یک بار دیگر 

قطار زیدان و تیمش را به مسیر خوشبختی بازگرداند. 

پايان جنجالی رسول پناه در پرسپولیس
درماندگی مدیریتی فینالیست لیگ قهرمانان آسیا

طلسم ناکامی منچستر  شکسته نشد
تساوی بدون گل منچستریونایتد – چلسی حسرت کسب اولین پیروزی 
فصل در خانه را به دل هواداران شیاطین سرخ گذاشت. شنبه شب دیدار 
حساس دو تیم در ورزشگاه اولدترافورد بدون گل به پایان رسید تا اوضاع 
تیم سولسشر بحرانی تر از قبل ش��ود. سرمربی منچستر که تیمش در 
فصل جدید از بازی های خانگی یک تساوی و دو باخت به دست آورده 
در پایان بازی گفت: »دیدار یکنواختي بود، اما من احس��اس کردم که 
بعد از شروع آهسته، رفته رفته بر بازی مسلط شویم و ابتکار عمل را در 
دست بگیریم. بازیکنان خوبی در آن طرف زمین بودند، دروازه بان آنها 
عملکرد خارق العاده ای داش��ت و بهترین بازیکن زمین بود. بازیکنان 
خوب زیادی در تیم ما حضور دارند، اما اکنون صحبت از پیروزی است. 
باید بتوانیم برنده شویم و سه امتیازهای بازی های خودمان را به دست 
بیاوریم. فکر می کنم در حال حاضر مهم نیست که کجا بازی کنیم، در 

خانه یا خارج از خانه. تنها دوست دارم، برنده شویم.«

1270 روز شکست ناپذيری لیورپول در آنفیلد
در هفته شش��م لیگ جزیره لیورپول در ورزشگاه خانگی خود میزبان 
ش��فیلدیونایتد بود و 2 بر یک به پیروزی رسید. شاگردان کلوپ با این 
پیروزی رکورد شکس��ت ناپذیری خود در لیگ برتر انگلیس را به ۶2 
بازی رساندند. هزار و 270 روز از آخرین شکست قرمزپوشان در آنفیلد 
می گذرد. آنها آخرین بار در آوریل 2017 در دیدار مقابل کریس��تال 

پاالس سام  آالدریس در ورزشگاه آنفیلد شکست خورده اند.

تشکر پله از هوادارانش در 80 سالگی
پله اس��طوره فوتبال برزیل ۸0 ساله ش��د. او با انتش��ار پیامی به ابراز 
احساسات هوادارانش پاس��خ داد: »می خواهم از همه تشکر کنم. اول 
از همه باید خدا را شکر کنم که به من سالمتی داد و اجازه داد در این 
سن و در یک ذهن پاک به این لحظه برس��م. هر جا که می روم، هرجا 
که می آیم، همه جا با استقبال خوبی روبه رو می شوم. امیدوارم وقتی به 
بهشت   می رسم، خدا مرا به بهشت بپذیرد. همانطور که امروز همه دنیا 

مرا به لطف فوتبال عزیزمان قبول می کنند.«

وزير ورزش مقصر اوضاع کنوني سرخابي ها
ثمره سوءمدیریت و ناکارآمدي مدیران باالدس��تي ورزش را این روزها 
مي توان به وضوح در بدنه ورزش کش��ور دید. آنچه طي روزها و ماه هاي 
گذشته در بدنه مدیریتي دو باشگاه بزرگ پایتخت رخ داده، حاصل همین 
بي تدبیري سران ورزش کشور از جمله وزیر ورزش است. وزیري که این 
روزها به خاطر ش��رایط خاص کش��ور و قرار گرفتن دولت در سال آخر 

استقرار ظاهراً خیلي راحت از بند استیضاح هم فرار مي کند.
وقتي شاخصه انتخاب مدیرعامل براي دو باش��گاه پرسپولیس و استقالل 
مي ش��ود البي هاي سیاس��ي و رفاقت ها و باند بازي هاي پش��ت پرده باید 
هم ش��اهد چنین روزهایي باشیم. وقتي شایسته س��االري رنگ مي بازد و 
سیاسي کاري و رفیق بازي جایش را مي گیرد، باید هم شاهد باشیم که فوتبال 
به جاي اینکه به دست فوتبالي ها اداره ش��ود در اختیار مثاًل مدیراني قرار 

مي گیرد که فقط و فقط هزینه سازي را بلدند و حاشیه درست مي کنند.
طبیعي است که آدم هایي چون سعادتمند و رس��ول پناه درک درستي 
از شرایط نداشته باش��ند و ندانند که کجا و چگونه باید اظهارنظر کنند، 
چون مدیر نیستند. سعادتمند استقالل را درست در بهترین روزها و بعد 
از پیروزي دربي با حرف هایش وارد حاش��یه مي کند و رسول پناه نیز در 
روزهایي که پرسپولیس براي حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا نیازمند 
آرامش است، همان بال را سر سرخ ها مي آورد. با این حال نباید آنها را مقصر 
دانست! تقصیرکار اصلي جایي دیگر نشسته، جایي به اسم وزارت ورزش.

اینکه مدیران انتخابي براي استقالل و پرسپولیس زمان شناس نیستند، 
مدیریت بحران نمي دانند و فقط هزینه ساز هستند را باید در نوع انتخاب 
آنها جست وجو کرد. انتخاب آدم هاي کوچک و حقیر براي مدیریت دو 
باش��گاه بزرگ و پراهمیت که هر اتفاقي در آنها تبعات بزرگ فرهنگي، 
اجتماعي و حتي امنیتي براي کشور به همراه دارد. پس بیهوده نیست 
اگر عنوان کنیم انتخاب چنین افرادي براي مدیریت این دو باشگاه با یک 
هدف خاص صورت گرفته، هدفي که بالشک زمین زدن این دو باشگاه و از 
بین بردن آنهاست که اگر غیر از این بود طي تمام سال هایي که این اتفاق 

در حال رخ دادن است، کسي پیدا مي شد و جلوي آن را مي گرفت.
چطور ممکن است همه حتي مردم کوچه و خیابان این مسئله را متوجه 
شوند، اما مدیران مدعي ورزش کشور متوجه این نقص بزرگ نشوند! مگر 
اینکه برنامه اي براي نابودي این دو باشگاه داشته باشند. جالب اینکه در 
این اوضاع و احوال مي آیند و از واگذاري دو باشگاه تا پایان آذر ماه حرف 
مي زنند و جالب تر اینکه کسي هم پیدا نمي شود که بپرسد مگر چیزي هم 
جز بدهي و شکایت هاي خارجي بابت این نوع مدیریت از این دو باشگاه 
براي واگذاري باقیمانده است. تازه در این شرایط کدام عقل سلیمي قبول 

مي کند که براي خرید این دو ابربدهکار پاپیش بگذارد.
بگذریم، وضعیت امروز پرسپولیس و استقالل حاصل سوءمدیریت حاکم 
بر ورزش و ضعف مدیریتي شخص وزیر به عنوان رئیس هیات مدیره این 
دو باشگاه است. به طور حتم ش��خص وزیر در انتخاب مدیران عامل این 
دو باشگاه نقشي غیرقابل انکار دارد، هرچند که وانمود کنند این انتخاب 
از سوي هیئت مدیره صورت گرفته و بقیه نقش��ي نداشته اند. آنچه در 
استقالل و پرسپولیس رخ مي دهد نمونه کوچکي از اتفاقي است که در کل 
ورزش کشور روي مي دهد، با این تفاوت که سروصداي این یکي بلند تر 
است و هیاهوي آن بیشتر و در این میان آنکه راحت و بي دغدغه به تمام 

این جریانات مي خندد، شخص وزیر ورزش است.

ال کالسیکو به کام کهکشانی ها 
فرار رئال از بحران و سقوط آزاد بارسا 

اولین ال کالسیکوی فصل به کام کهکشانی ها تمام شد. دیدار حساس 
بارسا – رئال مادرید در ورزشگاه خالی از جمعیت نیوکمپ با برتری 3 بر 
یک سفیدپوشان به پایان رسید تا با خروج رئالی ها از بحران آژیر قرمز 
برای کاتاالن ها به صدا در آید.  VAR در این بازی به کمک تیم زیدان 
آمد، در حالی که رونالد کومان نخستین شکست در ال کالسیکو به عنوان 

سرمربی بارسا را به گردن داور و تصمیماتش انداخت. 
    

برخالف انتظارها اوضاع بارس��ا با آمدن کومان، نه تنها تغییری نکرده، 
بلکه حال تیم وخیم تر هم ش��ده اس��ت. در بازی رفت با رئال، مسی و 
هم تیمی هایش عماًل انگیزه زیادی برای این دیدار حیثیتی نداش��تند. 
ش��اید اگر آنس��و فاتی س��ه دقیقه بعد از گل اول رئال کار را به تساوی 
نمی کشید، شاگردان زیدان گل های بیش��تری را به ثمر می رساندند و 
عمق فاجعه برای کاتاالن ها بیشتر   می شد. ستاره 17 ساله با تک گلی که 
برای تیمش زد، لقب جوان ترین گلزن ال کالسیکو را به خود اختصاص 
داد. این در حالی است که لئو نتوانست کمکی به تیمش کند؛ مسی که 
تاکنون 2۶ گل به رئال زده برای ششمین ال کالسیکوی متوالی حسرت 

گلزنی یا دادن پاس گل در این جدال به دلش ماند. 
    

VAR چالشی است که برخی مربیان تیم های بازنده آن را عامل ناکامی 
خود می دانند. اگرچه در بازی ش��نبه شب داور مسابقه در مقابل خطای 
بازیکنان رئال نرمش به خرج داد، ولی در نیمه دوم کشیدن پیراهن راموس 
توسط النلگه را پنالتی تشخیص داد و کاپیتان رئال هم به این فرصت نه 
نگفت. مخالفت سرمربی بارسلونا هنگام اعالم پنالتی با تصمیم داور تا پایان 
بازی ادامه داش��ت و کومان بعد از باخت تیمش، شخصاً سراغ داور رفت. 
سرمربی هلندی باخت بارسا را به نوعی توجیه کرد: »خوب بازی کردیم. 
موقعیت های زیادی به وجود آوردی��م و فکر می کنم که در نیمه دوم نیز 
عملکرد قابل قبولی داشتیم. درک این شکست بسیار دشوار است، چراکه 
ما لیاقت آن را نداشتیم. بعضی از تصمیمات داوری را اصاًل درک نکردم. 
تصمیمی که تأثیر زیادی روی نتیجه پایانی مسابقه داشت. هرگز فناوری 
VAR را متوجه نمی شوم. پنج مسابقه است که تصمیمات VAR علیه 
ما گرفته می شود. به عنوان مثال در دیدار مقابل سویا پنالتی واضح روی 
لیونل مسی گرفته نشد. در صحنه پنالتی راموس ابتدا النلگه را هل داد. بله 
او پیراهن راموس را کشید، اما هرگز برای اعالم پنالتی و افتادنش روی زمین 
کافی نبود. فکر می کنم که اصالً اعالم پنالتی تصمیم درستی نبود. به داور 
گفتم که آیا به نظرت این پنالتی بوده، گفتم که هرگز نظر من با او یکسان 
نبوده است. به او گفتم که امیدوارم یک روز آنها بتوانند به من توضیح دهند 
که VAR در اسپانیا چه کار می کند.« کومان در توئیتر هم دست از سر داور 
برنداشت و از طریق فضای مجازی نیز اعتراضش را اعالم کرد. اما رسانه های 
نزدیک به بارسا مدعی شده اند نحوه اعتراض سرمربی می تواند محرومیتی 

چهار تا 12 جلسه ای را برایش به همراه داشته باشد. 
    

در آن سوی میدان برنده دیدار سنتی فوتبال اسپانیا از بحران فاصله گرفته 
و دیگر کسی از دو باخت متوالی در اللیگا و لیگ قهرمانان سخن نمی گوید. 
زیدان که استاد پیروزی در ال کالسیکو است، مدعی شد بازیکنانش باید 
گل های بیشتری به بارسا می زدند: »به تیمم افتخار می کنم. این پیروزی 
را در برابر تیمی به دست آوردیم که همیشه شما را به دردسر می اندازد. 
تیبو کورتوا در دو صحنه دروازه رئال مادرید را نجات داد، اما ما نیز شانس 
به ثمر رس��اندن چهار گل برابر بارسلونا را داش��تیم. نمی توانیم دهان 
منتقدان را ببندیم و آنها را به س��کوت وادار کنیم. باید مسیر خودمان 
را بسازیم و به آنچه انجام می دهیم، ایمان داشته باشیم. هرگز در مورد 
داوران صحبت نمی کنم. صرف نظر از این موضوع ما شایسته این پیروزی 
هستیم.« س��رخیو راموس، کاپیتان رئال که بهترین بازیکن زمین هم 
شناخته ش��د، انتقادها از داور و نقش او در برد کهکش��انی ها را رد کرد: 
»فکر می کنم پنالتی کامالً واضح بود. وقتی من می خواستم بپرم، بازیکن 
حریف من را گرفت و این کامالً روشن است. انتقاد از داور برای خطایی که 
واضح بوده، منصفانه نیست. ال کالسیکو یک فرصت خاص و ویژه است 
و انگیزه ای اضافه به شما می دهد. بعد از سپری کردن یک هفته تلخ باید 
متحد بود، چراکه دیگر فرصتی برای پشیمانی وجود ندارد. در طول فصل 
گاهی شما مقاطع بدی را سپری می کنید و امیدوارید این مقطع تنها یک 
هفته طول بکشد. این پیروزی از نظر ذهنی برای ما بسیار خوب بود. ما 
موفق شدیم بر انتقادات غلبه کنیم و از این موضوع خوشحالیم. کسب 

پیروزی در خانه رقیب همیشه بسیار ارزشمند است.«

گراهام هانتر 

ESPN

تالش IOC و ژاپن برای برگزاری بازی ها در موعد مقرر

مصمم و پرامید منتظر المپیک باشید

عدم پخش رقابت هاي انتخابي حاشیه جدید کشتي 

کرونا اجازه پخش نداد يا کادر فني؟
رقابت های انتخابی 

حامد قهرماني
      کشتی

درون اردویی اوزان 
۶5 و 79 کیلوگرم 
تیم ملی کش��تی آزاد برای حضور در مسابقات 
جهانی صربس��تان پنج شنبه گذش��ته در خانه 
کشتی ش��هید ابراهیم هادی برگزار شد که در 
پایان امیرمحمد یزدان��ی در وزن ۶5 کیلوگرم و 
علی سوادکوهی در وزن 79 کیلوگرم با کسب سه 
پیروزی مقابل حریفان خود به عنوان ملي پوشان 
این دو وزن ش��ناخته ش��دند. اما جداي از تمام 
حواش��ي و اعتراض هاي برخي از کشتي گیران 
حاضر در مسابقات این دو وزن، آنچه بیشتر از همه 
س��روصدا بپا کرد، عدم پخ��ش تلویزیوني این 
رقابت ها بود. مس��ئله اي که رئیس فدراس��یون 
کشتي آن را خواست س��رمربي تیم ملي عنوان 
مي کند. علیرضا دبیر در این خصوص مي گوید: 
»من سه بار به غالمرضا محمدی، سرمربی تیم 
ملی گفتم که دیدارهای انتخابی پخش شود، اما 
عدم پخش آن به درخواست مستقیم سرمربی تیم 
ملی بود و من هم به احترام محمدی با این موضوع 
موافقت کردم. قطعاً مرحله بعدی انتخابی تیم ملی 
را پخش خواهیم کرد. درباره استدالل محمدی 
برای عدم پخش نیز باید این موضوع را از خودش 
بپرسید. من توجیه نشدم، اما به خواست سرمربی 
تیم ملی احترام گذاش��تم. به هرحال مسابقات 
بعدی که بین 10 تا 15 آبان برگزار خواهد شد، 
پخش می ش��ود.« دبی��ر ادامه مي ده��د: »من 

می خواستم حتی هماهنگی انجام دهم که مسابقه 
انتخابی از شبکه3 پخش شود. از کارشناسان و 
کس��انی که می خواهند این موضوع را قضاوت 
کنند، می خواهم که نظر دو طرف را بپرس��ند و 
خوب تحلیل کنند. اگر بتوانیم مسابقات انتخابی 
را از طریق تلویزیون پخش می کنیم، اما اگر این 
اتفاق رخ ندهد، از طریق اینستاگرام انجام خواهیم 
داد. من هم دوست دارد که مسابقات پخش شوند، 
چراکه به دنب��ال جذب مخاطب برای کش��تی 
هستم.« با وجود اظهارات دبیر اما مدیر تیم هاي 
ملي کشتي آزاد، کرونا را دلیل اصلي عدم پخش 
مس��ابقات انتخابي روز پنج شنبه اعالم مي کند. 
محس��ن کاوه مي گوید: »چند نف��ری برای این 
مس��ابقه در نظر گرفته ش��ده بودن��د. به خاطر 
معذوراتی که کرونا برایمان ایجاد کرده بود و اینکه 
نمی توانس��تیم مس��ابقه را اوپن برگزار کنیم، 
محدودیت نفر داش��تیم. به هرحال این مسابقه 
برگزار شد و خوب هم بود. کادرفنی کشتی بچه ها 
را دید و گزارش خود را در مورد این مسابقه ارائه 
خواهد داد. مطمئن باشید تصمیمات خوبی گرفته 
می شود و عدالت محوری که همواره در موردش 
صحبت م��ی ش��ود در اوزان دیگر هم ب��ه اجرا 
درخواه��د آمد. با ریاس��ت فدراس��یون و خود 
کادرفنی صحبت کردیم تا این مسابقه در زمانی 
برگزار ش��ود که پخش تلویزیونی هم داش��ته 

باش��یم، چون فعاًل به خاطر کرون��ا نمی توانیم 
تماشاگران را در سالن داشته باشیم.«

کمیته بین المللی 
اشرف رامين

      چهره
المپیک روزهای 
سختی را پشت سر 
می گذارد. بعد از همه گی��ری کرونا و تأثیر آن بر 
زندگی همه مردم جهان بازی های المپیک هم 
یک سال به تعویق افتاد و حاال کمتر از یک سال از 
موعد تعیین ش��ده برای روش��ن شدن مشعل 
بازی ها باقی مانده اس��ت. مدیران IOC تالش 
می کنند تابستان سال آینده بازی ها به بهترین 
شکل ممکن برگزار ش��ود. با وجود این هنوز نه 
واکسنی برای کرونا تولید ش��ده و نه دارویی که 
خیال همه را راحت کند. به همین خاطر توماس 
باخ، رئیس کمیته بین المللی در مصاحبه هایش 
بارها بر برگزاری قطعی بازی ها تأکید کرده و در 
تازه ترین اظهارات خود نیز انصراف کش��ورها به 
دلیل کرونا را رد کرده است: »انتظار ندارم که هیچ 
کشوری به خاطر ویروس کرونا بخواهد سال آینده 
از بازی های المپیک انصراف دهد. همه ورزشکاران 
می توانند سال آینده در المپیک شرکت کنند، 
حتی اگر در کشور آنها آمار ابتال به ویروس کرونا 

باال باشد. ورزش��کاران هیچ مسئولیتی در قابل 
ویروس کرونا ندارند و اگر تست آنها منفی باشد و 
از مقررات ایمنی پیروی کنند، می توانند فرصت 
ش��رکت در المپیک را داشته باشند. تمام 20۶ 
کشور عضو کمیته بین المللی المپیک هم مصمم 
و پرامی��د، منتظ��ر المپیک هس��تند.« س��فر 
قریب الوقوع باخ به توکیو برای بررسی شرایط و 
مذاکره با مسئوالن ژاپنی صورت می گیرد. یکی از 
مواردی که نیاز به بررسی های بیشتر دارد، بحث 
حضور یا عدم حضور تماشاگران در ورزشگاه ها 
خواهد بود. با توجه به همه گیری ویروس کرونا و 
آمار مبتالیان و کش��ته ش��دگان در کشورهای 
مختل��ف برگ��زاری مس��ابقات ب��دون حضور 
تماش��اگران از جمله احتماالتی است که اخبار 
مختلفی در خصوص آن منتشر شده است. از آنجا 
که حذف تماش��اگران پیامده��ای زیادی برای 
میزبان و همچنین اسپانسرهای بازی ها در پی 
خواهد داشت، مقامات ژاپنی به دنبال پیدا کردن 
راه��کاری برای ح��ذف س��المت ه��واداران و 
ورزشکاران هستند. مسئوالن برگزاری بازی های 
2020 اخیراً تأثیر استفاده از فناوری های مختلف 
از جمله دوربین های دماس��نج و دماسنج های 
م��ادون قرم��ز را م��ورد بررس��ی ق��رار دادند. 
تصمیم گیری در این زمینه نیازمند آزمایش های 
زیاد و تفاهم نظر IOC  و مقامات ژاپنی اس��ت. 
بررس��ی ها کماکان ادامه دارد و قرار است با آغاز 
س��ال جدید میالدی نحوه برگزاری بازی ها به 
صورت قطعی اعالم شود. البته بحث بلیت های 
فروخته شده نیز مطرح است؛ تا قبل از 
شیوع کرونا میزبان بیش از 4 میلیون 
بلیت برای بازی ه��ای المپیک و 
نزدیک به یک میلیون بلیت برای 
بازی های پارالمپیک فروخته 
بود، اما حاال تماشاگران باید 
یک س��ال دیگ��ر منتظر 
بمانن��د. ضم��ن اینکه 
بازگردان��دن پول ها به 
صاحب��ان بلیت ه��ا کار 
مسئوالن برگزاری مسابقات 

را دوچندان کرده است.


