
کم�ک وی���ژه  
شیوا نوروزی
   گزارش

مجلس ش��ورای 
اسالمی به برخی 
فدراسیون های ورزشی واکنش های زیادی را به 
همراه داشته است. در حالی که ورزشی ها در سال 
المپیک خواستار توجه بیشتر مسئوالن بودند 
مجلس نیز با در نظر گرفتن بودجه ویژه 65میلیارد 
تومانی تا حدودی این خواسته را عملی ساخت، 
اما مش�کل اینجاس�ت که این بودج�ه تنها به 
10فدراس�یون اختص�اص خواه�د یاف�ت!

در الیحه بودجه طبق روال همیش��ه دولت برای 
وزارتخان��ه ورزش و کمیته ه��ای ملی المپیک و 
پارالمپیک بودجه های جداگانه ای را برای س��ال 
1400 در نظر گرفته است. عالوه بر این نمایندگان 
مبلغی را به عنوان بودجه ویژه تعیین کرده اند تا 
وزارت ورزش آن را در اختی��ار فدراس��یون های 
مربوطه قرار دهد. در لیست اعالم شده فدراسیون 
کشتی باید منتظر دریافت 20 میلیارد تومان باشد 
و فدراسیون های تکواندو، هندبال، دوومیدانی، 
تنیس، قایقرانی، کارات��ه، وزنه برداری، همگانی 
و ورزش های رزمی نیز هر یک 5 میلیارد تومان 
عالوه بر بودجه قطعی خود دریافت خواهند کرد. 

   مالک تان چه بود؟
نگاه ویژه در سال المپیک انتظار جامعه ورزش از 
مسئوالن اس��ت و اهتمام نمایندگان ملت به این 
مسئله قابل ستایش. با وجود این نحوه تصمیم گیری 
آنها در بحث کمک مالی به فدراسیون های مختلف 
مبه��م، بحث برانگیز و عجیب بوده اس��ت. اینکه 
نماین��دگان بر اس��اس چه معی��اری به ن��ام این 
10 فدراسیون رس��یده اند، بزرگ ترین ابهام این 
مسئله محسوب می شود. گفته می شود المپیکی 
شدن رش��ته ها یکی از مالک های اصلی بوده که 
بر این اساس کمک به رش��ته هایی چون کشتی، 
دوومیدانی، کاراته، وزنه برداری و تکواندو منطقی و 
معقول به نظر می رسد. اما در بین اسامی اعالم شده 
نام فدراس��یون های هندبال، تنیس و ورزش های 

رزمی نیز به چشم مي خورد! 
این رشته ها نه تنها نماینده ای در المپیک ندارند، 
بلکه اگر قرار بر اولویت بندی باشد قطعاً رشته های 
مهم تر دیگری نیز وجود دارند که کمک به آنها هم از 
بعد قهرمانی و هم از بعد استعدادیابی و ورزش های 
پایه اهمیت بیشتری دارد. گفته می شود در لیست 
اولیه نام 20 فدراس��یون قرار داشته که در  نهایت 

کمک به 10 فدراسیون تأیید شده است.
   المپیکی های معترض 

بس��کتبال و تیراندازی دو رش��ته ای هستند که 
سهمیه تیمی و انفرادی بازی های توکیو را به دست 
آورده اند و اتفاقاً برای رسیدن به این مهم نیز تالش 
زیادی کرده اند. تیم ملی بسکتبال برای صعود به 
المپیک راه دش��واری را طی کرد و در ادامه برای 
آماده سازی جهت حضور موفق در توکیو و برگزاری 
اردوها و دیدارهای تدارکاتی نیز نیازمند کمک های 
مالی اس��ت. رامین طباطبایی، رئیس فدراسیون 
بسکتبال در گفت وگو با تس��نیم بر علمی نبودن 

اقدام مجلس تأکید کرد: »با توجه به اعتبار و ارزش 
فدراسیون بسکتبال، ما نیز باید در این فهرست قرار 
می گرفتیم. در وهله نخست خوشحالم که چنین 
کاری در مجلس انجام شده، چون فدراسیون ها در 
سال المپیک دغدغه ها و هزینه های زیادی دارند 
که نسبت به قبل 10 برابر ش��ده است. ما بودجه 
خود را به ریال دریافت می کنیم، ولی باید به دالر 
خرج کنیم. ام��ا در درجه بعدی، تأس��ف خوردم 
که با چه منطقی و با چ��ه اولویتی کار تخصیص 
اعتبارات ویژه انجام شده اس��ت. با تمام احترامی 
که برای فدراسیون های حاضر در لیست مجلس 
قائل هس��تم، توقع داش��تم که مجل��س با کاری 
علمی و کارشناسی، اولویت را به فدراسیون های 
المپیکی  بدهد تا برای برگزاری اردوها و بازی های 
تدارکاتی هزینه کنند. مجلس می توانس��ت پس 
از رشته های المپیکی به س��ایر فدراسیون ها هم 
در قالب ج��دول دیگری کمک کند. متأس��فانه 
اقدام مجلس هیچ مبن��ای علمی و منطقی ندارد. 
مجلس همیشه حامی ورزش بوده و امید داریم با 
افزایش بودجه عمومی ورزش ما نیز سهمی از این 
افزایش اعتبار داش��ته باشیم.« طباطبایی با فقیر 
خواندن فدراسیون بس��کتبال اظهار داشت: » به 
هر فدراس��یونی با توجه به عملکرد آن باید اعتبار 
تخصیص داد. فدراسیون بسکتبال، جزو فقیرترین 
فدراسیون ها از نظر زیرساخت های ورزشی است. 
ما تنها یک سالن استاندارد داریم که تمام مسابقات 

و اردوها در آن برگزار می شود.«
تیراندازی هم تاکنون شش سهمیه گرفته، ولی 
در بین رشته های مدنظر مجلسی ها نیست. علی 
دادگر، رئیس فدراسیون تیراندازی نیز معتقد است 
حق این رشته و ورزشکارانش تضییع شده است: 

»این کار شتاب زده، غیرکارشناسی و دور از مبنای 
علمی و منطقی انجام شده است و فدراسیون هایی 
که در آس��تانه المپیک هستند و س��همیه آنها 
مسجل شده و شانس کس��ب  مدال  هم دارند 
در این لیست نیس��تند. اگر این موضوع صحت 
داشته باش��د قطعاً غیرکارشناسی و غیرمنطقی 
عمل شده اس��ت. فدراس��یون های المپیکی در 
آستانه یک آزمون بزرگ به نام المپیک قرار دارند 
و هرگونه کمک آنها را به مدال نزدیک تر می کند، 
ولی متأسفانه برخی از آنها در لیست نیستند و به 
نظر این دور از انصاف است. متولی و متخصص در 
تعیین اولویت ها در ورزش کشور، وزارت ورزش 
و کمیته ملی المپیک هستند و جای سؤال دارد 
که چطور اولویت ها از آنها استعالم نشده است و 
چطور 10 فدراسیون را جدا کردند و استثنا قائل 
شدند. اگر قرار به این اعتبارات بود همه المپیکی ها 

باید در لیست قرار می گرفتند.«
    واکنش کمیته المیپک

کیکاوس سعیدی، دبیرکل کمیته ملی المپیک 
اب��راز امی��دواری ک��رد نماین��دگان مجلس در 
تصمیم گیری های شان بحث تخصیص اعتبارات 
را تخصصی بررسی کنند:  »آنچه باید به آن اشاره 
کنیم این است که بودجه فدراسیون ها شامل منابع 
و مصارف یک سال مالی آنهاست و ما در کمیته ملی 
المپیک و وزارت ورزش مسیری کارشناسی را برای 
بودجه طی می کنیم. مجلس هم اختیاراتی دارد و 
وارد حوزه اختیارات آنها نمی شویم. آنها هم نظراتی 
دارند که اعمال می کنند، ولی با توجه به توضیحاتی 
که در مورد روند تخصیص بودجه در کمیته داشتیم 
توقع داریم آنها هم موضوع تخصیص اعتبارات به 
فدراسیون ها را تخصصی تر بررسی کنند، چراکه 

ظرفیت، حجم برنامه و مأموریت فدراس��یون ها، 
متفاوت است و کمیته  ملی المپیک و وزارت ورزش 
بر این مسائل آگاه هستند. دوستان و نمایندگان 
محترم مجلس که بر اساس شنیده ها، بودجه ای را 
به چند فدراسیون تخصیص داده اند مطلوب است از 
مسیر حوزه کارشناسی عبور کنند و از دستگاه های 
نظارتی ورزش مش��اوره بگیرند تا بودجه مصرفی 

معنادار، برنامه محور و ضوابط بر آن قالب باشد.«
   اعتراض فراکسیون ورزش

سخنگوی فراکس��یون ورزش هم مخالفتش را با 
تصمیمات کمیسیون تلفیق اعالم کرد. علی رضایی 
در گفت وگو با تسنیم از اعتراض این فراکسیون به 
تصمیم گرفته شده، گفت: »بحثی در کمیسیون 
تلفیق وجود داشت که به فدراسیون های المپیکی 
که مقام قهرمانی کسب می کنند و باعث برافراشته 
شدن پرچم ایران می شوند، مبلغی بیشتر از بودجه 
آنها کمک شود، اگرچه وزارت ورزش معتقد است 
فدراسیون ها باید خودکفا باشند. مجلس در جریان 
این تصمیم نیس��ت و متأس��فانه این موضوع در 
کمیس��یون تلفیق انجام ش��ده و مورد اعتراض و 
سؤال است. کمیسیون تلفیق باید رویه ای در نظر 
می گرفت همانند اینکه این بودجه برای المپیکی ها 
در نظر گرفته می شد، ولی برخی فدراسیون ها که 
المپیکی هم نیستند و حتی در آسیا مدال ندارند 
در این لیس��ت قرار گرفته اند. من و محمدمهدی 
فروردین، رئیس فراکسیون ورزش به این موضوع 
اعتراض می کنیم. قرار بود ب��رای ایجاد انگیزه به 
فدراسیون های المپیکی کمک شود، ولی با رایزنی 
برخی  در فصل بودجه، کمیسیون تلفیق تصمیم 
دیگری گرفت و  این کار مصداق تبعیض و نارضایتی 

است و به آن اعتراض خواهیم کرد.«
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روزهاي خوب بارسا
بارسا و مسي گویا دوباره در حال بازگشت به روزهاي خوب شان هستند 
و روند حرکتي آبي و اناري ها در هفته هاي گذشته در اللیگا، آنها را به یک 
قدمي اتلتیکو رسانده است تا شاگردان کومان که از لیگ قهرمانان کنار 
رفته اند همه تمرکزش��ان را روي قهرماني در اسپانیا بگذارند. روزهاي 
اوج بارسا همزمان شده با افت اتلتیکو که این هفته به سویا یک بر صفر 
باخت تا فاصله امتیازي مسي و یارانش با تیم سیمئونه که هفته هاست 
صدرنشین است به یک امتیاز و کمترین حد ممکن برسد. بارسا در هفته 
بیست و نهم دوشنبه شب توانست رئال واالدولید را یک بر صفر با گل 
دقیقه پایاني دمبله شکست دهد تا با 65امتیاز در رده دوم و پشت سر 
اتلتیکوي 66امتیازي قرار بگیرد. البته برد بارس��ا تحت تأثیر انتقاداتي 
قرار گرفت که نقش داور را در این پیروزي با توجه به اخراج سختگیرانه 
بازیکن واالدولید پررنگ دانس��تند. با وجود این حواشي با برد بارسا و 
نزدیک شدن به اتلتیکو، مصاف شنبه آینده آبي و اناري ها در ال کالسیکو 
اهمیت دوچنداني دارد، به خصوص که رئال با 63 امتیاز تیم سوم جدول 

است و بارسا مي تواند با برد در این بازي با یک تیر دو نشان بزند.

ماجرای 65 میلیاردی که مجلس برای 10 فدراسیون ورزشي در نظر گرفت

المپيکي هاي جامانده!

قرعه کشي مرحله یک هشتم نهایي جام حذفي 
 استقالل به ذوب خورد

پرسپوليس به يک تيم دسته دومي
قرعه کشي مرحله یک هشتم نهایي جام حذفي فوتبال دیروز انجام شد 
تا تنور این رقابت ها هر مرحله که جلوتر مي رود داغ تر ش��ود. قرعه کشي 
مرحله یک هش��تم نهایي دیروز در س��ازمان لیگ فوتبال برگزار ش��د و 
استقالل که پیکان را در مرحله قبل شکس��ت داده به مصاف ذوب آهن 
مي رود. پرسپولیس هم مقابل شاهین عامري بندر بوشهر قرار مي گیرد. 
قرمزها که در مرحله یک شانزدهم تیم مس نوین کرمان را حذف کردند، 
این بار نیز به مصاف یک تیم دسته دومي مي روند. در یک بازي حساس 
هم آلومینیوم اراک میزبان تراکتور است، مسابقه اي که رویارویي دو مربي 
سابق دو تیم با تیم هاي قبلي شان است. رسول خطیبي به عنوان سرمربي 
تراکتور مقابل تیم سابقش آلومینیوم قرار مي گیرد و علیرضا منصوریان 
هم پس از اخراج زودهنگامش از تراکتور این بار به عنوان مربي تیم اراکي 
مقابل قرمزهاي تبریزي، شاگردانش را به میدان مي فرستد. خوشه طالیی 
– سپاهان، گل گهر - پارس جنوبی جم، قشقایی – فوالد، نساجی – ملوان 
و خیبر خرم آباد - صنعت نفت آبادان دیگر بازي هاي مرحله یک هشتم 
نهایي جام حذفي است. در حالي بازي هاي مرحله یک هشتم قرعه کشي 

شد که هنوز تاریخ برگزاري این مسابقات مشخص نشده است.

دنيا حيدري

سعید احمديان

جای خالی طارمی در مصاف پورتو- چلسی
 بايرن و پاري سن ژرمن
 به ياد فينال فصل قبل

مرحله رف�ت یک چهارم نهای�ی لی�گ قهرمانان اروپا امش�ب با 
برگ�زاری دو دی�دار دیگ�ر پیگیری می ش�ود که ط�ی آن پورتو 
ب�ا چلس�ی و بای�رن ب�ا پاری س�ن ژرمن دی�دار می کن�د.

پورتو بدون شک شگفتی س��از این فصل از رقابت های لیگ قهرمانان 
اروپاس��ت که با حذف یوونتوس موفق ش��د به جمع هشت تیم نهایی 
راهی یابد و بعد از این موفقیت، مصاف با چلس��ی در یک چهارم نهایی 
برای این تیم و صدالبته مهاجم ایرانی آن اتف��اق قابل توجهی بود که 
می توانس��ت بار دیگر طارمی و تیمش را در صدر اخب��ار قرار دهد، اما 
طارمی که به دلیل عدم گلزنی در 9 بازی گذشته )چه در لیگ پرتغال و 
چه در بازی دوستانه با تیم ملی سوریه در ترکیب تیم ایران( فشار زیادی 
را تحمل می کند، به دلیل دریافت کارت قرمز در مصاف با یووه حضور 
در بازی با چلسی در دور رفت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا را از دست داد، آن هم در شرایطی که به رغم طلسمی که در گلزنی 
گریبان این بازیکن را گرفته، حضورش در ترکیب پورتو می توانس��ت 
تأثیر بسزایی داشته باشد. درست همانند آخرین بازی تیمش در لیگ 
پرتغال که با پنالتی که این مهاجم ایرانی برابر سانتاکالرا گرفت، برتری 
2 بر یک تیمش را سبب ش��د. پورتو اما در حالی برای مصاف با چلسی 
راهی اسپانیا شده که نه فقط طارمی را به دلیل محرومیت که محمد 
امبابه را نیز ب��ه دلیل مصدومیت به همراه ندارد. اما حریف انگلیس��ی 
پورتو هم بعد از شکست سنگین برابر وست بروم شرایط روحی مناسبی 
ندارد. اولین شکست توماس توخل در دوران حضور در چلسی با نتیجه 
2 ب��ر 5 و در خانه برابر وس��ت بروم رقم خورد تا این تیم دچار ش��وک 
بزرگی ش��ود و کارش برای آغاز مرحله یک چهارم نهایی سخت شود، 
به طوری که کریستن پولیس��یچ، وینگر آبی ها می گوید بازی با پورتو 
یک آزمایش س��نجش قدرت ذهنی برای بازیکنان چلس��ی است که 
البته باید دید بازنشسته ها از پس آن برمی آیند یا همچون یووه مقهور 
شگفتی سازی های پورتو که در س��ه بازی گذش��ته خود برنده بوده، 
می شوند. با وجود این چلسی که با عبور از سد یکی از مدعیان قهرمانی 
این فصل )اتلتیکو( به یک چهارم راه یافته، بدون شک بیدی نیست که با 
این بادها بلرزد و از همان زمان قرعه کشی نیز از پورتو به عنوان بهترین 
قرعه برای راه یافتن این تیم به جمع چهار تیم نهایی یاد می شد، اما بعد 
از باخت سنگین آبی های انگلیسی باید دید یاران طارمی می توانند تیم 
رده پنجم جدول لیگ برتر را باز هم شوکه کنند یا توخل برای فرار از این 

بحران پورتو را قربانی می کند.
   تکرار فینال لیگ فصل قبل

در دیگر دیدار امشب که به طور همزمان ساعت 23:30 برگزار می شود 
بایرن مونیخ به مصاف پاری سن ژرمن می رود. دیدار حساسی که تکرار 
فینال فصل گذشته لیگ قهرمانان است، به همین دلیل اهمیت باالیی 
برای دو تیم دارد و انگیزه های آنها را برای صعود به مرحله بعدی افزایش 
داده است. با این حال پولدارهای پاریسی در حالی برابر حریف آلمانی 
صف آرایی می کند ک��ه در آخرین بازی خود در لیگ فرانس��ه با قبول 
شکست یک بر صفر مقابل لیل صدرنشینی را تقدیم حریف کرد. حال 
آنکه بایرن در هفت بازی گذشته رنگ باخت به خود ندیده است و آخرین 
شکست این تیم به دوم اسفند ماه و بازی با فرانکفورت در هفته بیست و 
دوم بوندس لیگا برمی گردد. با وجود این عدم حضور رابرت لواندوفسکي، 
مرد س��ال 2020 جهان در این بازی به دلیل مصدومیت بدترین اتفاق 
برای بایرن است که امباپه آن را اتفاقی خوب برای پاریسی ها می داند، اما 
پرسنل کیمپمبه می گوید که دوست دارد برابر بهترین بازیکن بایرن و 
فوتبال دنیا بازی کند و از عدم حضور ستاره لهستانی بایرن در این بازی 
ابراز نارضایتی می کند. با وجود عدم حضور مرد س��ال 2020 در بازی 
برابر پاری سن ژرمن، رابرت لواندوفسکی، گلزن قهار بایرن مونیخ که با 
مصدومیت اخیر خود بازی رفت و برگشت مرحله یک چهارم نهایی را از 
دست داده بر این باور است که بایرن در غیاب لواندوفسکی هم بایرن است 
و این مسئله باعث نمی شود که پاریسی ها شانس اول صعود به مرحله 
نیمه نهایی باش��ند. با این حال لواندوفسکی تأکید می کند بایرن آنقدر 
احمق نیست که مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را دست کم 
بگیرد و با دلخوش کردن به شکست اخیر این تیم برابر لیل تصور کند که 
کار ساده ای برای عبور از سد مدعی قهرمانی لیگ فرانسه دارد. اما آنچه 
مسلم است مصاف حساس بایرن- پاری سن ژرمن دیداری جذاب است 

که پیش بینی نتیجه آن به هیچ عنوان کار ساده ای نیست.

شميم رضوان

شعار بی عمل يادآور زنبور بی عسل
تأکید به لزوم و اهمیت نهادینه کردن مسائل اخالقی از جمله مواردی است 
که سلطانی فر در هر فرصتی به آن اشاره می کند و این بار نشست با مدیران 
س��تادی ورزش همگانی، روس��تایي و زورخانه ای بار دیگر فرصتی برای 
وزیر ورزش مهیا کرد تا تروی��ج و حاکمیت فرهنگ جوانمردی، پهلوانی، 
مردانگی، انسان دوستی و اخالق را یکی از مهم ترین ضرورت های جامعه 
امروز ورزش کشور عنوان کرده و نسبت به جدی تر گرفته شدن این مقوله 
تأکید کند. صدالبته که صحبت های وزیر ورزش قابل تصدیق است و باید 
فرهنگ پهلوانی، مردانگی، انسان دوستی و اخالق در جامعه ورزش حاکم 
شود و نیاز توجه به مسائل فرهنگی و نهادینه کردن آن در ورزش کشور به 
طور ملموسی احساس می شود، اما مسئله مهم این است که سهم وزارت 
ورزش در ایجاد زمینه الزم برای این فرهنگ سازی با استفاده از ظرفیت های 
موجود چقدر است. پرواضح است که وقتی وزیر ورزش از هر فرصتی برای 
تأکید به اهمیت مسائل اخالقی استفاده می کند، به خوبی به لزوم و اهمیت 
آن واقف است، اما آیا دانستن این مهم و تنها اشاره کردن به آن با واژه هایی 
زیبا و شعارهای رنگارنگ به خودی خود کافی است و می تواند کاری برای 

نهادینه کردن مسائل اخالقی از پیش ببرد؟
تکرار مکررات دردی را دوا نمی کند و اشاره مداوم به آنچه چون روز روشن 
است، کاری از پیش نمی برد، تا زمانی که آقایان شعاردهنده قدمی برای عملی 
کردن حرف های قشنگ و صدالبته درست خود برندارند. سلطانی فر به عنوان 
وزیر و متولی ورزش اگر در تک تک جلسات و مصاحبه های خود به اهمیت 
ترویج حاکمیت فرهنگ جوانمردی و اخالق مداری هم اشاره کند، گره ای 
از این مشکل باز نمی شود تا وقتی که نخواهد حرف های خود را عملی کند و 
گامی در این راستا بردارد، چراکه دیگر حتی گوش مردم هم از این شعارهایی 
که هرگز قرار نیست جامع عمل به آن پوشیده شود پر است. شعارهای بی عمل 
مدت هاست که داستان زنبور بی عسل را تصویر سازی می کند، خصوصاً که 
سلطانی فر پیشتر با ادغام معاونت فرهنگی و همگانی وزارت خود ثابت کرده 

که اعتقاد چندانی به شعارهای زیبا و فریبنده ای که می دهد نیز ندارد.

پارالمپيکي ها به خاطر شرايط خاص زودتر واکسن زدند

کمک سپاه به توسعه ورزش هاي بومي و روستايي
جلسه هماهنگي       خبر
مسئوالن ورزش 
س��پاه تهران بزرگ و فدراسیون ورزش هاي بومي 
محلي صبح دیروز در محل تربیت بدني سپاه تهران 
بزرگ برگزار شد. به گزارش روابط عمومي تربیت 
بدني سپاه تهران بزرگ در این جلسه که با حضور 
سردار کاظم یزداني مسئول سازمان تربیت بدني 
سپاه حضرت محمد رسول اهلل، مهدي میرجلیلي 
رئیس س��ازمان بسیج ورزش��کاران و محمدتقي 
امیري خراساني رئیس فدراسیون ورزش هاي بومي 

و محلي برگزار ش��د، برنامه  و روش هاي همکاري 
طرفین در س��ال 1400 به منظور رش��د و ارتقاي 
ورزش هاي بومي و محلي با استفاده از ظرفیت هاي 
سپاه و بسیج مورد بررسي قرار گرفت. الزم به ذکر 
است که پیش از این و طبق تفاهم صورت گرفته بین 
ورزش بسیج و فدراسیون بومي و محلي مقرر شده 
بود براي بسط و گسترش رشته هاي ورزشي بومي و 
محلي از ورزشکاران بسیجي و امکانات ورزشي سپاه 
و بسیج استفاده شود و جلسه دیروز نیز در راستاي 

تحقق یافتن بیشتر این تفاهمنامه برگزار شد.

دیدار دوم تیم هاي ش��هرداري 
فريدون حسن

     بازتاب
گرگان و ش��یمیدر قم از مرحله 
نیمه نهایي رقابت هاي لیگ برتر 
بسکتبال عصر امروز در حالي در تاالر بسکتبال آزادي تهران برگزار 
مي شود که گرگاني ها با برتري قاطع در بازي اول اسب خود را براي 
راهیابي به فینال مسابقات زین کرده اند و با روحیه اي باال آماده 
دومین بازي شده اند. هرچند که سرمربي این تیم معتقد است هنوز 
هیچ چیز تمام نشده اس��ت. دیدار اول دو تیم عصر روز دوشنبه 
برگزار شد و طي یک دیدار تقریباً یک طرفه و برتر شهرداري گرگان 
موفق شد حریف خود شیمیدر را با حساب 91 بر 65 شکست دهد. 
تقابل مهران شاهین طبع و مصطفي هاشمي همواره جذابیت هاي 
خاص خود را داشته، اما در دیدار عصر دوشنبه مردان شاهین طبع 
عمالً اجازه قدرت نمایي به شاگردان هاشمي را ندادند و یک پیروزي 
خوب و حساب شده به دست آوردند تا امروز با خیالي راحت تر گام 
به میدان بازي دوم بگذارند. به رغم کسب این نتیجه شاهین طبع، 

سرمربي تیم شهرداري گرگان مي گوید که تیمش هنوز راه سختي 
براي رسیدن به فینال در پیش دارد. این مربي خوب مي داند که 
دست کم گرفتن شیمیدر با تفکرات هاشمي و مغرور شدن به پیروز 
در بازي دوشنبه مي تواند ضربه جبران ناپذیري را به تیمش وارد 
کند، چراکه بي تردید مصطفي هاشمي و شاگردانش اشتباهات 
بازي اول را در بازي امروز تکرار نمي کنند و تالش شان را براي کسب 
پیروزي دو چندان خواهند کرد. سرمربي تیم شهرداري گرگان بعد 
از برد خوب بازي اول گفت: »مسابقه را بردیم، اما هنوز اتفاق خاصی 
نیفتاده است. در دقایقی از مسابقه خوب نبودیم، اما رفته رفته بهتر 
شدیم و در مجموع بازی متوسطی را انجام دادیم. برد در این بازي 
مانند این است که یک کوارتر از یک بازی را جلو هستیم و باید برای 
ادامه مسابقات بعدي اشتباهات خود را برطرف کنیم.« شاهین طبع 
با اشاره به برگزاري مسابقات نیمه نهایي به صورت سه برد از پنج 
مسابقه و استقبال از این نوع برنامه ریزي ادامه داد: »تعداد بازی های 

بیشتر به نفع بسکتبال ماست.«

 برد قاطع شهرداري مقابل شیمیدر 
در بازي اول نیمه نهایي لیگ بسکتبال

گرگاني ها در دوقدمی فينال؟

ن  را ورزش��کا
حامد قهرماني

     چهره
لمپیک��ي  ا ر پا
ای��ران اولی��ن 
ورزشکاراني هستند که واکسن کرونا را تزریق 
کردند تا حاال بیش��تر از قبل آم��اده حضور در 
رقابت هاي پارالمپیک توکیو شوند. محمد تابع، 
دبیرکل کمیته ملی پارالمپیک در این خصوص 
مي گوید: »ب��ا در نظ��ر گرفتن ش��رایط کلی 
ورزشکاران در هر رشته، سیاست های مورد نظر 
برای اعزام و همچنین محدودیت هایی که برای 
حضور هم��راه در کنار ورزش��کاران داریم، در 
مجموع فهرستی 122 نفره برای واکسیناسیون 
به وزارت ورزش ارائه کرده بودیم که از این میان 
104 نفر شامل ورزشکار و مربی واکسن دریافت 
کردند. 18 نفر هم با توجه به اظهارات خودشان، 
س��ن باال و حساس��یت ب��ه تزریق واکس��ن با 
تشخیص نمایندگان وزارت بهداشت واکسینه 
نش��دند که باید برای این افراد واکسن جدید 
تهیه ش��ود. واکس��ن  هاي چینی مورد تأیید 
وزارت بهداشت ایران بودند. تمام افرادی هم 

که احتمال اعزام آنها ب��ه توکیو وجود دارد 
اعم از ورزشکار، مربی یا مدیر این واکسن ها 
را دریاف��ت کردن��د. ای��ن مرحل��ه اول 

واکسیناسیون اعضای کاروان پارالمپیک بود که 
با درخواست کمیته ملی پارالمپیک و هماهنگی 
وزارت ورزش و وزارت بهداش��ت و ب��ه دلی��ل 
ش��رایط خاص آنها نس��بت به المپیکی ها در 
اولویت قرار گرف��ت. پارالمپین ها یک مرحله 
واکسیناسیون دیگر دارند که به فاصله 10یا14 

روز دیگر انجام می شود.«

به عقب بر می گرديم!
انتخاب هاي مسئله دار رئیس جدید فوتبال تمامي ندارد، پس از انتخاب 
حیدر بهاروند یکي از متهمان پرون��ده ویلموتس به عنوان نایب رئیس 
دوم و شهره موسوي از مدیران شبکه هاي هرمي به عنوان نایب رئیس 
بانوان، حاال هم یکي از مربیان گمنام و کمتر شناخته شده که همواره 
در لیگ هاي دس��ته پایین به عنوان دس��تیار مربیگري کرده و حرف 
و حدیث هاي زیادي درباره حواش��ي مختلفش به گوش مي رس��د به 
عنوان سرپرست تیم ملي انتخاب شده است. یک انتخاب پرحاشیه که 
انتقادات زیادي را متوجه شهاب الدین عزیزي خادم کرده است، مدیري 
که 25اسفند گذش��ته وقتي رأي اعضاي مجمع را گرفت، وعده داد که 

مي خواهد با انتخاب نخبه ها، اعتبار و آبرو را به فوتبال برگرداند. 
 عزیزي خادم اما برخالف ق��ول و قرارهاي ش��عارگونه اش در مدت زمان 
کوتاهي که از حضورش در س��اختمان فوتبال مي گذرد، نش��ان داده که 
اراده اي براي تغییر فضاي فوتبال ندارد و در همان راه گذش��ته طي مسیر 
مي کند. این در حالي است که یکي از مهم ترین انتظاراتي که از رئیس جدید 
فوتبال مي رود، تغییر شرایطي است که بر فوتبال حاکم بوده است. میراث 
حضور هشت ساله علي کفاشیان و چهار ساله مهدي تاج  اگرچه یک ویرانه  
که تخلفات و فساد در آن به باالترین حد ممکن رسیده بود را تحویل رئیس 
جدید داده است، اما فوتبال براي عبور از این شرایط نیاز به اصالح دارد تا در 
یک مسیر درست قرار بگیرد، به خصوص که فوتبال در 12 سال گذشته در 
روزهاي مدیریت علي کفاشیان و مهدي تاج به شرایط ناهنجاري رسیده بود 
تا جایي که مجلس نیز پاي کار آمد و یک پرونده مفصل از فساد در فوتبال را 

تهیه کرد که مدیران وقت فدراسیون نقش پررنگي در آن داشتند.
با توجه به چنین فساد گسترده اي در فوتبال، عزیزي خادم وعده داده بود 
که مقابل این فساد بایستد و شرایط را به سمت یک فوتبال پاک ببرد. 
چنین وعده هایي اما مانند بسیاري از قول و قرارهاي مسئوالن دیگري که 
در این فوتبال پیش از این پست گرفته  اند تنها شعاري بیش نبوده است 
و رئیس جدید با حکم هایي که امضا مي کند، همان راه قبلي ها را مي رود. 
در حالي عزیزي خادم از حض��ور نخبگان در مجموعه مدیریتي فوتبال 
صحبت کرده بود که انتخاب هاي شائبه برانگیز او حداقل در همین مدت 
کوتاه نشان داد که میانه اي با حضور مدیران نخبه ندارد جز اینکه رئیس 

جدید با چنین انتخاب هایي به دنبال تعریف جدیدي از نخبگان باشد!
اعتماد دوباره به یکي از متهمان پرونده ویلموتس گیت که عزیزي خادم 
خیلي از بدبیاري هایش در آغاز کار مانند انتخ��اب بحرین براي میزباني 
انتخابي جام جهاني را میراث این مدی��ران مي داند، اما بار دیگر به چنین 
مدیراني پست مي دهد، چیزي جز تعریف کاریکاتوري از نخبگان نیست. 
البته ادامه حضور مدیراني مانند حی��در بهاروند که رئیس جدید فوتبال 
توانسته است رأي اکثریت را از مجمع فوتبال با البي مدیراني مانند او بگیرد 
را باید در راستاي زد و بندهاي انتخاباتي دانست. یا انتخاب مدیر یک شبکه 
هرمي را که ضربه زیادي به اقتصاد کشور و بنیان خانواده ها زده است چطور 
مي شود با پسوند نخبگان توجیه کرد. انتخاب مجتبي خورشیدي یکي از 
طرفداران جادوگري در فوتبال که رزومه مربیگري ضعیفي دارد و از نظر 
مدیریتي نیز کارنامه اي ندارد، به عنوان سرپرست جدید تیم ملي را باید در 
راستاي انتخاب هایي مانند بهاروند و موسوي ارزیابي کرد تا مظلومیت و 

سوءاستفاده از واژه اي به نام نخبگان بیشتر از قبل احساس شود.
چنین رویکردي یک خبر نگران کننده براي فوتبالي است که با توجه به 
سوء مدیریت هاي رؤساي سابق فوتبال چشم انتظار یک تحول اساسي 
بود. اما چگونه  مي توان امیدوار بود که با  انتخاب یک متهم قضایي، یک 
مدیر شبکه هرمي و یک مربي گمنام و معتقد به جادوگري، فضاي فوتبال 

به سمت تغییر اساسي و یک تحول پیش برود؟ 
اگر در دوره هاي گذشته فدراس��یون، انتخاب ها بر اساس لهجه بود در 
دوره جدید روابط اقتصادي و باندي در انتخاب ها حرف اول را مي زند، 
روندي که ادامه آن سبب مي شود فوتبال همچنان در عرصه مدیریتي 

عقبگرد را شاهد باشد.


