
مرحل�ه گروهی 
 دنيا حيدري
   گزارش

نوزدهمین دوره 
لی�گ قهرمانان 
آس�یا در حالی عصر امروز آغاز می شود که سه 
نماینده از چهار نماینده ایران برابر حریفان خود 
به میدان می روند. ایران تنها در رقابت های این 
فصل است که چهار نماینده در این مسابقات دارد.
نايب قهرمان فصل گذش��ته لیگ قهرمانان آسیا 
ساعت 19 امروز در ورزشگاه جواهر لعل نهرو به 
مصاف الوحده امارات می رود. تیمی که با برتری 
مقابل الزورا ع��راق موفق ش��د در بین تیم های 
گروه E قرار بگیرد. مصاف پرسپولیس و الوحده 
می تواند يکی از ديدنی ترين بازی های روز نخست 
اين رقابت ها باشد. اواخر اسفند ماه بود که مديران 
الوحده ووک رازوويچ صرب را به دلیل کسب نتايج 
ضعیف برکنار کردند و سکان هدايت اين تیم را 
به هنک تن کاته هلندی س��پردند. مربی سابق 
الجزيره که سه سال پیش قبل از مصاف تیمش 
با پرسپولیس در يک هشتم نهايی لیگ قهرمانان 
2018 با بی اهمیت ش��مردن پاي��ان محرومیت 
سیدجالل گفته بود که او س��وپرمن نیست، اما 
در نهايت با گل مدافع کارکش��ته سرخپوش��ان 
تن ب��ه شکس��ت داد و از دور رقابت ها کنار رفت 
و حاال مصاف دوباره او با پرس��پولیس نويد يک 
بازی زيبا را می  دهد. مرد هلندی اما کار ساده ای 
برابر صدرنش��ین لیگ برتر ايران و نايب قهرمان 
فصل گذش��ته لیگ قهرمان��ان ندارد. تی��م او با 
9برد، هشت مساوی و شش باخت در رده هشتم 
ج��دول رده بندی لی��گ ام��ارات در اين مصاف 
حس��اس دو غايب بزرگ دارد. اس��ماعیل مطر 
بهترين گلزن اماراتی ها با هفت گل زده و محمد 
برغش مدافع کلیدی الوحده به دلیل مصدومیت 
نمي توانند تیم شان را برابر پرسپولیس همراهي 
کنند. با وجود اين عمر خربین، س��تاره سوری و 
مرد سال آس��یا 2017 همچنان خطرناک ترين 
بازيکن اين تی��م و امید س��رمربی هلندی برای 
عدم تکرار باخت مقابل پرسپولیس است. تیمی 
که با قوای کامل راهی هند ش��ده و اگر داستان 
میزبانی هند که ص��دای هر دو تی��م را درآورده 
در نظر نگیريم بعد از پیروزی مقابل نس��اجی در 
آخرين بازی لیگ با روحیه و انگیزه بااليی راهی 
هند شده، به طوری که يحیی صراحتاً از آمادگی 
شاگردانش برای تکرار حضور در فینال می گويد: 
»بازيکنان ما ثابت کرده اند که مرد روزهای سخت 
هستند و در بدترين شرايط می توانند انتظارات 
هواداران را برآورده کنند. نقطه قوت پرسپولیس 
جنگندگی و روحیه باالی بازيکنان است. هدف 
اصلی ما در حال حاضر صعود از گروه اس��ت، به 
همین دلیل بايد گام نخست را محکم و با برتری 

برداريم، چراکه آمادگی حضور در فینال را داريم.« 
سرمربی هلندی الوحده اما ترجیح می دهد اين بار 
جنجالی صحبت نکند: »با تیمی روبه رو هستیم 
که در آخرين نسخه به فینال رسیده و از گروهی 
بازيکنان ملی پوش و برجسته سود می برد، اما ما 
هم از توانايی هاي خود برای رسیدن به يک نتیجه 

مثبت بسیار مطمئن هستیم.«
   نبرد انگیزه و تجربه

دقايقی بع��د از آغاز مص��اف پرس��پولیس، در 
گروه B تراکت��ور )س��اعت 19:30( به مصاف 
پاختاکور می رود. تیم��ی که با پنج برد پیاپی در 
رقابت های لیگ ازبکستان صدرنشینی را از آن 
خود کرده است. حال آنکه ش��اگردان خطیبی 
دو هفته ای اس��ت که در لیگ رنگ برد به خود 
نديده اند و بعد از تس��اوی برابر مس رفسنجان 
برای حض��ور در رقابت ه��ای اي��ن فصل لیگ 
قهرمان��ان راهی امارات ش��ده اند. ب��ا وجود اين 
قهرمان جام حذفی ايران حريف س��اده ای برای 
قهرمان س��وپرلیگ ازبکس��تان نیس��ت. تیمی 
که مهره ه��ای قاب��ل اتکايی چ��ون نیازمند در 
درون دروازه و محمد عب��اس زاده 9 گله در خط 
حمله دارد، بازيکني که کنفدراس��یون فوتبال 
آس��یا طی گزارش��ی از او به عنوان يکی از شش 
مهاجم روی فرم اين فص��ل از رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا ياد می کند. تراکتور همچنین از 
ستاره هايی چون مسعود شجاعی و اشکان دژاگه 

نیز سود می برد. البته پاختاکور باتجربه ترين تیم 
حاضر در گروه B است که قصد تکرار حضور در 
يک چهارم نهايی را دارد، اما تراکتور هم يکی از 
تیم های مطرح ايران است که اگرچه در اين فصل 
به داليلی موفق به کسب نتايج دلخواه نشده، اما 
انگیزه زيادی برای نش��ان دادن توانمندی های 
خود خصوصاً در لیگ قهرمانان آسیا دارد و اين 
زياده خواهی ها همواره از نماينده تبريزی ايران 
حريفی سرسخت س��اخته که گذش��تن از سد 
آن برای هیچ حريفی س��اده نیست، به خصوص 
پاختاکور ازبکس��تان که تجربه شکس��ت برابر 

نماينده های ايران را دارد.
   تقابل نکونام و ژاوي

آخرين نماينده ايران در روز نخست اين رقابت ها 
نیز فوالد خوزس��تان است که س��اعت 22:30 
در عربستان برابر الس��د قطر به میدان می رود. 
فوالد که با نمايشی چشمگیر برابر العین امارات 
در پلی آف موف��ق به حضور در جم��ع تیم های 
گروه D ش��د، در نخس��تین گام با ياران ژاوی 
ديدار می کند. تیمی که مهدی هاشمی نس��ب، 
دس��تیار نکونام آن را مدعی قهرمانی می خواند 
و همین اظهارنظر می تواند نش��ان از کار سخت 
فوالدی های خوزس��تان ب��رای برت��ری در گام 
نخس��ت مقابل قهرم��ان بدون شکس��ت لیگ 
س��تارگان قطر داشته باش��د. با اين حال نکونام 
که در نخس��تین تجربه مربیگری خود در آسیا 

)پلی آف( امیدواری بس��یاری به وج��ود آورده 
برای از بین بردن بزرگ نمايی های السد با ژاوی 
می گويد که مصاف فوالد و السد تقابل من و ژاوی 
نیست: »السد و النصر از قدرت های آسیا هستند 
و باي��د مقابل اين تیم ه��ا کار کنیم. متأس��فانه 
کولیبال��ی و والی مص��دوم هس��تند و می توانم 
بگويم که با دست خالی بايد لیگ قهرمانان آسیا 
را ادامه دهیم، خصوصاً که همه بازيکنان الس��د 
دوملیتی يا خارجی هستند و اين تیم فوق العاده 
قوی است که به محض اشتباه کردن ما را جريمه 
می کند. به نظر من اين گروه س��خت ترين گروه 
رقابت ها و گروه مرگ مس��ابقات اس��ت. با اين 
حال تیمی که در زمین برتر است برنده می شود 
و فقط بحث ستاره ها نیست، ما هم برای باختن 
به رياض نیامده ايم. ضم��ن اينکه بايد بگويم که 
اين بازی تقابل من و ژاوی نیست، چون شرايط 
دو باش��گاه کاماًل با هم فرق می کند.« ژاوی هم 
اگرچه تیمش با 19 برد و تنها سه مساوی موفق 
به کس��ب عنوان قهرمانی در لیگ قطر شده، اما 
تأکید دارد که داستان لیگ قهرمانان آسیا با لیگ 
ستارگان قطر تفاوت هاي بسیاري دارد و تیم او 
اگر می خواهد در اين مسابقات هم برنده و موفق 
باشد بايد با کنار گذاش��تن خواب موفقیت های 
قبلی تنها به بازی های پیش رو بینديشد، خصوصاً 
که فوالد تیم ساده ای نیست و نبايد گول جايگاه 

فعلی آن در لیگ برتر ايران را خورد.
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CR7  عصبانی، خشمگین و خسته
ستاره پرتغالی آنقدر از وضعیت يوونتوس ناراحت است که عماًل کنترلی 
روی اعصابش ندارد. کريس رونالدو با رؤيای تک��رار افتخاراتش در رئال 
راهی تورين ش��د و پیراهن بانوی پیر را به تن کرد، اما حاال که اوضاع بر 
وفق مرادش نیست همان پیراهن را که برای هواداران و پیشکسوتان يووه 
ارزشمند محسوب می شود به زمین می کوبد. راه راه پوشان اگرچه در بازی 
با جنوا پیروز شدند، ولی از آنجا که رونالدو موفق به گلزنی نشد در پايان 
بازی با خشم فراوان لباس��ش را پرتاب کرد تا نصیب يک توپ جمع کن 
خوش شانس شود. پیرلو به عنوان سرمربی تمام تالشش را کرد تا با دفاع از 
بازيکنش اجازه ورود کريس به حاشیه را ندهد، ولی واقعیت اين است که 
CR7 مدت هاست که به حاشیه رفته و ناکامی يووه در لیگ قهرمانان طی 

سه سال يکی از داليل ناراحتی او محسوب می شود.

امشب، مصاف 3 نماینده ایران با رقبا در آغاز لیگ قهرمانان آسیا

 جدال دوباره پرسپولیس با مرد هلندی
 شب سخت تراکتور و نبرد نکونام و ژاوي

تفتیان حواسش را جمع کند تا کفش گم نکند!
هاشم صیامی، رئیس فدراسیون دوومیدانی در گفت وگو با ايسنا واکنش جالبی 
به دزديده شدن کفش های تفتیان، ملی پوش کشورمان در حاشیه مسابقات 
بین المللی دوومیدانی جام امام رضا)ع( نشان داد: » وقتی تفتیان کفش خود را 
گم می کند، برايش تجربه ای می شود که حواس خود را در المپیک و مسابقات 

بین المللی بیشتر جمع کند تا آنجا کفش گم نکند و دچار مشکل نشود!« 

کم تحرکی »تهرانی ها« در مرحله هشدار 
افشین ماليی، رئیس فدراسیون ورزش های همگانی با تأکید بر اينکه 
ش��رايط ويژه کرونايی تهرانی ها را در مرحله هش��دار »کم تحرکی« و 
»کاهش فعالیت های بدنی« قرار داده اس��ت، اظهار داشت: »با وجود 
تالش های صورت گرفته تهران همچنان با ش��رايط مطلوب در حوزه 
ورزش همگانی فاصله دارد. با ش��رايط و امکان��ات موجود نمی توان بر 

کم تحرکی و چالش های حوزه سالمت غلبه کرد.«

رقابت ۱۰ رکابزن برای رفتن به المپیک
محمود پراش، سرمربی تیم ملی دوچرخه سواری گفت: »10 نفر را به اردو 
دعوت کرده ايم. اين افراد را بر اساس عملکرد رکابزنان در مسابقات لیگ 
سال 99 و مسابقه جايزه بزرگ سرخه حصار انتخاب کرديم. در اين اردو 
حدود هشت روز تمرين می کنیم، سپس دو مرحله انتخابی می گذاريم و در 
نهايت سه تا چهار نفر برای حضور در مسابقات برون مرزی انتخاب می شوند. 
از بین اين نفرات هم بر اساس عملکردی که در مسابقات خارجی دارند، در 

نهايت رکابزن اعزامی به المپیک انتخاب می شود.«

سعيد احمديان 

شيوا نوروزی

امشب، پایان یک چهارم نهایي لیگ قهرمانان 
 رئال و سیتي 

کار نیمه تمام شان را تمام مي کنند؟
در دور برگش�ت یک چه�ارم نهای�ي لی�گ قهرمان�ان، رئ�ال 
و س�یتي به دنبال تک�رار ب�رد دور رفت ش�ان مقاب�ل لیورپول و 
دورتمون�د و صع�ود ب�ه نیمه نهای�ي چمپیونزلی�گ هس�تند.

دور برگشت مرحله يک چهارم نهايي لیگ قهرمانان اروپا که سه شنبه شب آغاز 
شده بود، امشب با انجام دو بازي باقي  مانده به پايان مي رسد، لیورپول در آنفیلد 

به مصاف رئال مادريد مي رود و دورتموند در وست فالن میزبان سیتي است.
   هفته رؤیایي رئال کامل مي شود؟

زيدان و شاگردانش مي خواهند هفته رؤيايي شان را تکمیل کنند. آنها پس از 
اينکه سه شنبه شب گذشته در بازي رفت يک چهارم نهايي لیگ قهرمانان، 
لیورپول را شکست دادند، شنبه شب در اللیگا در ورزشگاه آلفردو دي استفانو 
در ال کالسیکوي برگشت هم مانند دو دربي قبلي بارسا را با شکست بدرقه 
کردند تا در فاصله يک امتیازي اتلتیکو در صدر روي رده دوم جدول قرار 
بگیرند. حاال آنها هم در اروپا و هم اسپانیا در بهترين شرايط  قرار گرفته اند. 
رئالي ها در اللیگا با زيدان براي دفاع از عنوان قهرماني شانس بااليي دارند و 

در لیگ قهرمانان هم برخالف فصل گذشته، بیشترين شانس  را دارند.
شاگردان زيدان امشب براي کامل کردن هفته فوق العاده شان به انگلیس 
رفته اند تا در بازي برگشت يک چهارم نهايي لیگ قهرمانان سومین برد مهم 
خود را در اين هفته به دس��ت آورند. رئالي ها در حالي در آنفیلد به میدان 
مي روند که با توجه به پیروزي در بازي رفت، نصف راه صعود به نیمه نهايي را 
طي کرده اند. مادريدي ها هفته گذشته در مسابقه اي که وينیسیوس جونیور 
ستاره شان بود، 3 بر يک قرمزهاي لیورپول را شکست دادند تا در بازي امشب 

با خیال راحت تري توپ را زمین مسابقه به گردش دربیاورند. 
در طرف ديگر لیورپول براي جبران شکست دور رفت و رسیدن به نیمه نهايي 
تالش مي کند. آنها در لیگ انگلیس هم برخالف سال گذشته روزهاي خوبي 
را تجربه نمي کنند  و پس از قهرماني مقتدرانه شان در سال گذشته، در فصل 
جاري تیم ششم جدول هستند و با سیتي صدرنشین 14امتیاز اختالف 
دارند. عملکردي که س��بب شده حتي کسب س��همیه فصل آينده لیگ 

قهرمانان هم براي شان سخت شود.
البته شاگردان کلوپ در حالي پس از عبور از روزهاي بحراني شان در لیگ جزيره، 
اين هفته با شکست 2 بر يک آستون ويال را بردند که در تالش براي سروسامان 
دادن به رتبه شان در جدول لیگ جزيره هستند، چراکه در لیگ قهرمانان کار 
س��ختي براي حضور در جمع چهار تیم پاياني دارند. قرمزهاي آنفیلد با توجه 
به شکست بازي رفت، در بازي امشب براي اينکه مجوز صعود را بگیرند بايد با 
اختالف دو گل تیم زيدان را شکست دهند تا بتوانند راهي مرحله بعد شوند، يک 
مأموريت سخت، آن هم مقابل تیمي که در شرايطي ايده آل با توجه به برد دور 

رفت و همچنین پیروزي در ال کالسیکو مقابل آنها قرار مي گیرد.
   سیتیزن ها مي خواهند طلسم شکني کنند

ورزشگاه مشهور وست فالن در شرايطي که امشب  با توجه به شیوع کرونا 
ديگر میزبان آن هواداران پرش��ور دورتموندي که اس��تاديوم را سرتاسر 
زردپوش مي کردند، نیس��ت و ش��اهد رويارويي ش��اگردان ادن تزريچ و 
منچسترسیتي در بازي برگشت دور يک چهارم نهايي لیگ قهرمانان است. 
منچسترسیتي در بازي رفت توانست 2 بر يک دورتموند را شکست دهد تا 

زنبورها در خانه براي جبران به میدان بروند. 
دورتموند در حالي آماده بازي برگشت شده که شنبه اين هفته در بوندس لیگا 
پس از سه هفته توانست پیروز ش��ود تا تزريچ با توجه به برد 3 بر 2 مقابل 
اشتوتگارت با روحیه باالتري براي بازي امشب تیمش را به میدان بفرستد. 
با توجه به تک گل مارکو رويس در خانه سیتي، دورتموندي ها با حداقل گل 
و با يک پیروزي يک بر صفر هم مي توانند به دلیل گل زده در خانه حريف، 
يکي از تیم هاي نیمه نهايي باشند. اريک هالند، ستاره نروژي دورتموند که 
همه تیم هاي مطرح دنیا براي او دعوتنامه فرستاده اند، امید اول تیم نماينده 

زردپوش آلمان مانند تمام ديدارهاي گذشته در وست فالن خواهد بود.
منچسترسیتي هرچند قبل از رويارويي امشب با دورتموند در اروپا، شنبه 
شب در لیگ انگلیس به لیدز 2 بر يک در ورزشگاه اتحاد باخت، اما آنها در 
حال حاضر با يک اختالف 11 امتیازي با تیم دوم، راه طوالني تا قهرماني در 
لیگ جزيره ندارند و همین مسیر را مي خواهند در اروپا هم ادامه دهند. هدفي 
که سبب شده گوارديوال که با توجه به فاصله امتیازي اش در پريمرلیگ، 
خیالش از باال بردن جام در پايان فصل کمي راحت است، به دنبال ادامه اين 
موفقیت و رسیدن به جام در لیگ قهرمانان باشد تا طلسم سیتیزن ها در اروپا 
شکسته شود. مسئله اي که باعث شده گوارديوال به تزريچ پیغام بدهد که 

سیتي امشب در وست فالن تنها به تکرار برد دور رفت فکر مي کند.

پازل نیمار
دوباره ماج��راي پرونده بازگش��ت نیمار 
ب��ه بارس��ا ب��از ش��ده  و گفته مي ش��ود 
مس��ی خواهان بازگش��ت مهاجم سابق 
آبي و اناري هاست و اين عالقه باعث شده 
تا تردي��د بر دل س��تاره برزيل��ی بیفتد. 
بارسلونا نیز دوس��ت دارد اين بازيکن به 
نیوکمپ بازگردد، ولی شرايط اقتصادی 
کنونی به آبی واناری ها اجازه نمي دهد. از 
طرفی نیمار به تمديد با پاريس نزديک 
است و برخی از نزديکان ستاره برزيلی عنوان کرده اند که اين بازيکن به 
زودی قراردادش را تمديد خواهد کرد. تصمیم نیمار به تصمیم مس��ی 
وابسته است و می خواهد بداند که اين بازيکن فصل آينده در کدام تیم 
توپ می زند . اگر بارس��لونا خواهان بازگشت نیمار و تشکیل زوجش با 
مسی است بايد انديشه های متفاوتی را وارد مذاکره کند که می توان آن 
را در دو ايده توضیح داد. آبی واناری ها اما با مشکل بزرگ اقتصادی روبه رو 
هستند. بارسلونا برای جذب نیمار يا بايد تا تابستان 2022 صبر کند و 
بتواند به صورت رايگان اين بازيکن را به خدمت بگیرد يا بايد بازيکنی 
مثل دمبله را وارد معامله کند. عثمان دمبله در اين فصل عملکرد خوب و 
قابل قبولی از خود به ثبت رسانده و توانسته در دوران بی بازيکنی کومان 
به اين تیم کمک کند. او اکنون 21 سال سن دارد و نیمار 28 سال و بايد 
ديد آيا بارسلونا با پرداخت پول و معاوضه اين دو بازيکن با پاريس موافقت 
می کند يا خیر. از سوي ديگر امکان عدم تمديد نیمار با پاريس در شرايط 
ماندن اين بازيکن در اين باش��گاه غیرممکن به نظر می رسد. نیمار در 
تابستان امسال يا از پاريس می رود و تیمی بايد برايش پول بپردازد يا بايد 
با پاري سن ژرمن تمديد کند و قید بارسلونا را بزند. البته يک نگاه ديگر 
هم وجود دارد و آن نیز ترک مسی و انتقال لئو به پاريس خواهد بود. به 
گفته رسانه های مادريدی امباپه از پاريس رفتنی است و همین مسئله 
می تواند به سران پاري سن ژرمن کمک کند تا مسی را بخرند. البته بايد 

ديد تصمیم مسی براي رفتن از بارسلونا چقدر جدی است. 

راجر تورلو

 موندو ديپورتیو  اسپانیا

پیرجهان سهمیه 59 ايران در توکیو

مهرام و نفت در جنگ آخر براي فینالیست شدن
ماراتن نیمه نهايي      بسکتبال
لیگ برتر بسکتبال 
بین دو تیم مهرام و پااليش نفت آبادان امروز به 
پايان مي رسد و مشخص مي شود که کدام يک از 
اين دو تیم رقیب شهرداري گرگان در فینال اين 
فصل لیگ برتر مي شوند. شهرداري گرگان خیلي 
زود تکلیف فینالیست شدن خود راروشن کرد و با 
سه پیروزي متوالي مقابل شیمیدر کار را تمام کرد، 
اما مهرام و پااليش نفت آبادان يک بازي در میان 

بردند تا کارشان به بازي پنجم کشیده شود. جالب 
اينکه دو تی��م در چهار رقابت گذش��ته مصافي 
نزديک با هم داشتند و همین مسئله پیش بیني 
نتیجه بازي امروز را بسیار سخت مي کند، تنها 
شايد بتوان اينگونه مدعي شد که مهرام با توجه به 
برتري در بازي چهارم از روحیه باالتري نسبت به 
حري��ف برخ��وردار اس��ت و البته ي��ک صمد 
نیکخواه بهرامي دارد که اگر در اوج باشد، مي تواند 

هر نتیجه اي را تغییر دهد.

واکسیناسیون ورزشکاران المپیکي 
فريدون حسن

     بازتاب
کشور از صبح ديروز آغاز شد. بعد از 
درياف��ت واکس��ن ورزش��کاران 
پارالمپیکي، ديروز ورزشکاران رشته هاي المپیکي ايران هم واکسن 
کرونا را تزريق کردند تا با اطمینان کامل آماده حضور در رقابت هاي 
المپیک توکیو شوند. فرآيند واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی با تدابیر 
بهداشتی و رعايت دستورالعمل های بهداشتی ديروز آغاز شد.  اولین 
دريافت کننده واکسن از جمع المپیکي هاي ايران مجتبي عابديني، 
کاپیتان تیم ملي شمشیربازي بود. عابديني پس از تزريق واکسن با ابراز 
امیدواري از اينکه تمام مردم واکسینه شوند در گفت وگويي کوتاه گفت: 
»کرونا به يکی از مشکالت اساسی جهان در حوزه های مختلف تبديل 
شده است. از امروز روند واکسیناسیون ورزشکاران المپیکی به صورت 
رسمی آغاز شد و امیدوارم به زودی شاهد واکسینه شدن تمام مردم 
ايران در برابر کرونا باشیم.« همچنین ديروز اعضاي تیم ملي کاراته و تیم 
ملي والیبال و بسکتبال هم واکسن کرونا زدند. محمدجواد معنوي نژاد، 
ملي پوش والیبال کشورمان هم گفت: »بايد از مسئوالن وزارت ورزش 
تشکر کنم که با همت و تالش، ورزشکاران المپیکي را واکسینه کردند. 

امیدوارم نه تنها ورزش��کاران بلکه تمام مردم در مقابل اين بیماري 
منحوس واکس��ینه ش��وند و زندگي به حالت عادي برگردد.« دکتر 
غالمرضا نوروزي، رئیس فدراسیون پزش��کي ورزشي نیز با اشاره به 
زمانبندي صورت گرفته براي تزريق واکسن به ورزشکاران المپیکي 
گفت: »جدول زمانبندی واکسیناس��یون انجام ش��ده و ورزشکاران 
تیم های مختلف در زمان های مشخص ش��ده جهت تزريق واکسن 
مراجعه می کنند. طبق پیگیری های انجام ش��ده، واکسیناس��یون 
ورزشکارانی که در اردو يا در مسابقات خارج از کشور برای کسب سهمیه 
حضور دارند هم انجام خواهد ش��د.« نوروزی تأکی��د کرد: »توصیه 
می کنیم که ورزشکاران عالوه بر انجام شدن واکسیناسیون، پروتکل های 
بهداشتی را رعايت کنند که ان شاءاهلل بتوانیم از اين مرحله عبور کنیم 
و کاروان پاک و سالمی را از لحاظ اين بیماری در المپیک 2021 داشته 
باشیم.« مهدي علي نژاد، معاون توسعه ورزش قهرماني هم عنوان کرد: 
»ايران جزو اولین کشورهايی است که کاروان المپیکی و پارالمپیکی 
خود را واکس��ینه می کند. حدود 125 نفر از کاروان پارالمپیکی ها و 
حدود 300 نفر از ورزشکاران المپیکی مرحله اول واکسن را دريافت 

کرده اند و همه واکسن ها مورد تأيید سازمان بهداشت جهانی است.«

آغاز واکسیناسیون ورزشکاران المپیکي

امیدواريم تمام مردم واکسینه شوند

سهمیه پنجاه و نهم کاروان ورزش 
حامد قهرماني

    چهره
ايران در المپیک توکیو را بايد به نام 
مهدي پیرجه��ان، دونده دو 400 
متر با مانع کشورمان بنويسیم. سهمیه اي که هرچند هنوز 
قطعي نیست، اما با توجه به فاصله پیرجهان با ساير رقبا 
و مدعیان ب��ه نظر مي رس��د خط��ري آن را تهديد 
نمي کند. رئیس فدراسیون دوومیداني در خصوص 
کسب س��همیه دونده 400 متر با مانع کشورمان 
مي گويد: » مهدي پیرجهان در حال حاضر جزو 
رنکینگ سهمیه المپیک است، مگر اينکه مسابقاتی 
در ماه های آينده برگزار شود که رنکینگ را جابه جا 
کند. بايد منتظر اعالم رنکینگ نهايی باشیم که با 
توجه به ش��یوع ويروس کرونا و تعداد کم مسابقات 
بعید به نظر می رسد.« مهدي پیرجهان هم مي گويد 
با توجه به اينکه نفر 24 رنکینگ جهاني است و 40 نفر 
اول اين رنکین��گ راهي المپیک مي ش��وند، بنابراين 
سهمیه المپیک را کسب کرده است: »تمام تالشم اين 
اس��ت تا نتايج خوبی رقم بزنم و امتی��ازم را در رنکینگ 
افزايش دهم. در حال حاضر تمام فکر و ذهنم راهیابی به 
فینال مسابقات المپیک است. پس از دو ماه توانستم جواز 
حضور در مسابقات لیگ الماس قطر را به دست آورم و می توانم 

پیش از المپیک در اين مسابقات هم شرکت کنم.«

 گردشگری آسیايی در اوج کرونا 
و مشکالت اقتصادی!

از دست دادن امتیاز میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا هر چقدر به ضرر تیم ها 
تمام شد و انتقاد رس��انه های داخلی را به همراه داشت به همان اندازه به 
نفع مديران، اعضای هیئت مديره و اطرافیان باشگاه ها بوده است. اخبار و 
عکس های منتشر شده از کاروان های اعزامی چهار نماينده فوتبال ايران به 
امارات، عربستان و هند حاکی از آن است که برای توريست های چسبیده به 

فوتبال عدو شده سبب خیر تا مفت و مجانی چرخی نیز در آسیا بزنند.
لیگ قهرمانان بزرگ ترين آوردگاه باش��گاهی فوتبال در قاره کهن است 
و مدعیان که برای جام نقشه کش��یده اند با تدارکات ويژه و برنامه ريزی 
اصولی وارد گود می شوند، اما برای فوتبال بی درو پیکر ما همین که يک 
تیم سهمیه آسیا بگیرد کافی است و بعد از آن همه به فکر اين هستند که 

در لیست اعزام قرار بگیرند! 
مديرعامل، اعضای هیئت مديره، اسپانسر، کارمندان باشگاه، دالل، لیدر 
و خیلی های ديگر به هر دری می زنند تا با مهم جلوه دادن نقش خود در 
موفقیت احتمالی تیم ها در لیست کاروان جا بگیرند و خالصه اينکه در 
دورهمی آسیايی حضور داشته باشند. استقالل با 58 نفر به عربستان سفر 
کرده، پرسپولیس طبق اعالم سايت باشگاه با 21 بازيکن و 21 مربی و همراه 
عازم هند شده و رئیس و نايب رئیس هیئت مديره باشگاه فوالد نیز عالوه بر 
مديرعامل باشگاه، تیم نکونام را در عربستان تنها نگذاشته اند. اين رويه ای 
است که همه ساله تیم های کشورمان در سفرهای آسیايی به آن پايبند 
بوده اند و برای شان هم فرقی نمی کند که در اوج کرونا باشیم يا مشکالت 
اقتصادی، تحت هر شرايطی فرصت را غنیمت می دانند و هرگز به فرصت 

همراهی تیم در لیگ قهرمانان پشت پا نمی زنند. 
اينکه چرا تیم های ما همیش��ه کاروانی پر از افراد بی ربط و توريست را 
راهی آوردگاه آس��یايی می کنند، سؤالی اس��ت که هیچ کس حاضر به 
پاسخگويی به آن نیست، حتی وزارت ورزش که متولی اصلی سرخابی ها 
محسوب می شود. جالب اينجاست که آقايان برای توجیه سفر گردشی 
خود بهانه های دهان پرکني می آورند؛ يک مدير برای پیگیری امور تیم 
همراه ش��ان رفته، آن مدير تمرينات تیمش را رصد می کند و سايرين 
هم در صورت لزوم در مراسم تقدير از بازيکنان حضور دارند. اين تمام 
مسئولیتی اس��ت که همراهان اضافه تیم ها برعهده دارند و برای انجام 
اين وظايف به سرعت پیشقدم می ش��وند. درست است که در اين دوره 
 ای اف سی برای مقابله با انتقادها در بحث میزبانی هزينه اسکان تیم ها را 
پرداخت می کند، ولی به اين نکته توجه داشته باشید که اين هزينه فقط 
شامل اسکان اعضای تیم می ش��ود، نه افراد اضافی. درثانی هزينه های 
جانبی و گرفتن ويزا و پرواز را نیز نباي��د فراموش کرد. تیم هايی که در 
پرداخت دستمزد بازيکنان شان مش��کل دارند در خرج يومیه مانده و 
طلبکاران خارجی امان ش��ان را برده اند، چرا بايد در سفرهای خارجی 
دست و دلباز ش��وند. پرسپولیس و اس��تقالل هنوز باشگاه های دولتی 
هستند و با کوهی از بدهی های سنگین دست و پنجه نرم می کنند، ولی 
برای اعزام های برون مرزی هیچ قانون و ضابطه ای وجود ندارد که بابت 

نفرات اضافی از آنها بازخواست کند! 
جای تعجب دارد که شورای برون مرزی نیز حساسیتی روی اين موضوع 
نشان نمي دهد و انگار نه انگار که آقايان با پول بیت المال به اين طرف و آن 
طرف سفر می کنند. حتی حضور مديران باشگاه ها در محل برگزاری لیگ 
قهرمانان ضرورتی ندارد؛ وقتی همین مديران در ايران قادر به حل مشکالت 
ريز و درشت تیم های شان نیستند، چطور قرار است در عربستان و امارات 
که از حمايت قاطع  ای اف سی برخوردارند مشکالت احتمالی را حل کنند. 
اينکه رئیس يک شرکت اسپانسری کنار آبی ها در جده حضور دارد را واقعاً 
با هیچ عذر و دلیلی نمی توان توجیه کرد، مگ��ر اينکه دوباره وزير ورزش 
بیايد و ادعا کند حتی يک ريال هم به سرخابی ها کمک نکرده و نمی کند! 
اگر برايتان مهم نیست که کرونا بگیرند يا نه، حداقل دلتان به حال پول 
بیت المال بسوزد که در اين وانفسا خرج گردشگری بهاره آقايان می شود. 
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