
آبي پوشـــان 
فريدون حسن

   گزارش
پايتخت در حالي 
از دقايق ابتدايي 
بامداد فردا بـه مصاف دومين حريـف خود در 
رقابت هاي ليـگ قهرمانان آسـيا مي روند که 
پيروزي پرگل و مقتدرانه آنها در بازي اول مقابل 
االهلي عربستان، ميزبان بازي هاي گروه باعث 
شده حاال همه از استقالل توقع برد داشته باشند.

فرهاد مجيدي در بازي اول نشان داد که جسارت 
تغيير و ايجاد انگيزه در تيمش را دارد. سرمربي 
جوان اس��تقالل با ديکته کردن تفکرات خود به 
بازيکنان عماًل شرايطي را فراهم کرد که استقالل 
با ارائه يک بازي تهاجمي رو به جلو و جسورانه از 
همان دقايق اول حريف را به ش��دت تحت فشار 
قرار داد و حفظ اين روند تا پايان بازي برد شيرين 
آنها را به دنبال داش��ت. يک پي��روزي خوب که 
بهترين نتيجه استقالل در 12 دوره گذشته ليگ 
قهرمانان آسيا، آن هم در شروع رقابت ها را رقم 
زد. استقالل در اولين بازي خود بامدادي پرگل 
را براي هوادارانش به ارمغان آورد و حاال بايد به 
انتظار نشست و ديد که آيا آنها باز هم مي توانند 
با ارائه يک بازي خوب آن بامداد را تکرار کنند يا 
اينکه تيم عراقي نقشه هاي ديگري براي استقالل 

در سر دارد.
   حريفي با تفکرات خاص

حريف امشب اس��تقالل يعني الش��رطه عراق، 
حريفي قديمي با تفکرات خاص اس��ت. حريفي 

که به خوبي دفاع مي کند و در همين فصل قبل 
هم اس��تقالل را به دردس��ر انداخت. هرچند که 
بازي خوب ش��اگردان مجي��دي مي تواند قفل 
هر دفاعي را باز کند، اما نباي��د فراموش کرد که 
ش��رايط هر مس��ابقه با بازي قبل تفاوت دارد و 
بايد براي آن برنامه  خاص داشت. فرهاد مجيدي 
بايد به اين نکته مهم توجه داش��ته باشد، تيمي 
که امشب مقابل شاگردانش صف آرايي مي کند 
حتي با الشرطه سال قبل نيز متفاوت است و صرفاً 
اليه هاي دفاعي مس��تحکم ن��دارد و دلخوش به 
سيستم دفاعي نيست. الشرطه با جذب دو مهاجم 
خوب حاال قدرت خط آتش خود را هم باال برده 
و اين اصلي ترين نگراني امشب فرهاد مجيدي با 

توجه به ضعف هاي دفاعي استقالل است.
جلمين ريواس ونزوئاليي که سابقه بازي در الهالل 
عربستان و ليگ قهرمانان آسيا را دارد و به خوبي 
با تيم هاي کشورمان آشناست و رافائل سيلواي 
برزيلي دو بازيکني هستند که مجيدي حتماً بايد 
براي مهار آنها برنامه  داشته باشد تا خود و تيمش 
غافلگير نشوند. از طرف ديگر مجيدي براي بازي 
امشب بايد شاگردانش را به لحاظ روحي و رواني 
آماده و بازي االهلي را از فکر و ذهن آنها خارج کند. 
طبيعي است که دست کم گرفتن نماينده عراق از 
سوي بازيکنان استقالل مي تواند ضربه مهلکي را 
به نماينده کشورمان وارد کند و زحمات و نتيجه 
خوب ب��ازي اول را از بين ببرد. الش��رطه به رغم 
شکس��ت در بازي اول مقاب��ل الدحيل، حريفي 

بسيار خطرناک با تفکراتي خاص است، حريفي که 
چيزي براي از دست دادن ندارد و از بازي امشب 
تنها برد و سه امتياز آن را مي خواهد. اين نکته اي 
است که هم مي تواند به سود استقالل باشد و هم 

اين تيم را در شرايطي سخت قرار دهد.
   لزوم تقويت خط دفاع

اس��تقالل با وجود برتري قاط��ع مقابل االهلي 
عربستان در ضدحمالت حريف با مشکل روبه رو 
مي ش��د. هرچند که يکي از گل ه��اي االهلي از 
روي نقطه پنالتي به ثمر رسيد، اما باز هم نقش 
اشتباهات مدافعان استقالل در اين ميان را نبايد 
فراموش کرد. به اعتقاد اکثر کارشناسان، استقالل 
بايد ضعف هاي س��اختار دفاعي خود را برطرف 
کند، چراکه با اين شرايط و در چنين رقابت هايي 
حتماً به مشکل خواهد خورد و الشرطه و الدحيل 
با آناليز بازي استقالل مقابل االهلي مطمئناً روي 
ضعف هاي دفاعي استقالل متمرکز مي شوند و 
برنامه خود را براي رس��يدن به دروازه استقالل 

روي همين ضعف ها اجرا مي کنند.
 مجيدي در جريان بازي با االهلي سه تغيير در 
ترکيب استقالل ايجاد کرد که مؤثر بود. استفاده از 
عادل غالمي در کنار سياوش يزداني، بازي دادن به 
سعيد مهري به جاي آرش رضاوند در خط مياني و 
به کارگيري ميليچ در پست غيرتخصصي هافبک 
راست تغييراتي بود که مقابل االهلي جواب داد، 
اما به نظر مي رسد سرمربي استقالل براي بازي با 
الشرطه باز هم در ترکيب تيمش تغييراتي ايجاد 

کند که محتمل تري��ن آنها ب��ه کارگيري آرش 
رضاون��د از ابتداي ب��ازي و بازگرداندن ميليچ به 
چپ، يعني پست تخصصي او باشد، به خصوص 
که با مصدوميت نادري و احتمال نرسيدن او به 
اين بازي فرهاد مجيدي چاره اي جز بازگرداندن 

ميليچ به جناح چپ تيم خود ندارد. 
  خط مياني و آتش پرقدرت

استقالل در جريان بازي مقابل االهلي يک برگ 
برنده داشت؛ فرشيد اس��ماعيلي بازيکني که در 
ميانه ميدان کار رهبري خط هافبک استقالل و 
حرکت رو به جلو و توپ س��ازي را به خوبي انجام 
داد. فرهاد مجيدي براي برتري مقابل الشرطه بايد 
باز هم جنگ ميانه ميدان را از حريف ببرد. حريف 
عراقي تيمي با قدرت فيزيکي باالست و بازيکناني 
دارد که کامالً درگيرانه بازي مي کنند. نوع فوتبال 
قدرتي اين تيم بايد مورد توجه مجيدي قرار گيرد 
و با برتري در نبرده��اي ميانه ميدان عماًل کاري 
کند که آنها نتوانند در توپ رساني به خط حمله و 
در اختيار گرفتن بازي موفق باشند. بدون ترديد 
فرش��يد اس��ماعيلي باروحيه، نقش پررنگي در 
کسب اين موفقيت خواهد داشت، اما او نبايد تنها 

به جنگ خط مياني قدر رقيب برود.
در خط حمله هم که اوضاع بر وفق مراد اس��ت، 
ترکيب مطهري با قايدي نمره قبولي گرفت و با 
اضافه شدن دياباته هم اوضاع بهتر خواهد شد، 
فقط کافيست اس��تقالل در توپ رساني به خط 

آتش خود دچار مشکل نشود.
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اسطوره نساجی در خانه ابدی آرام گرفت
پيکر شماره 7 نساجی مازندران در آرامگاه سيدمالل آرام گرفت. مرحوم نادر 
دست نشان از جمله پيشکسوتان ورزش بود که به بيماری کرونا مبتال شد و 
پس از تشديد بيماری و دست و پنجه نرم کردن با کرونا در بيمارستان دار فانی 
را وداع گفت. دست نشان يکی از شناخته شده ترين فوتبالی های شمال ايران 
بود. او سال ها در تيم های مختلف مازندران و گيالن از جمله نساجی قائمشهر، 
ملوان بندرانزلی و رايکا بابل مربيگری کرد. پس از انتشار خبر درگذشت اين 
چهره فوتبالی، خانواده دست نشان از مردم و دوستداران او خواستند برای قطع 
کردن زنجيره انتقال کرونا در مراسم تشييع اسطوره نساجی شرکت نکنند. 
در مراسم روز گذشته پيکر نادر دست نشان ابتدا در ورزشگاه وطنی قائمشهر 
تشييع و سپس در آرامگاه سيدمالل به خاک سپرده شد. باشگاه نساجی به 

احترام کاپيتان و مربی فقيد خود پيراهن شماره 7 او را بايگانی می کند.

استقالل – الشرطه، مقابله با حريف خاص عراقي

در انتظار دومين بامداد پرگل آبي ها

دبير با خزانه دار فدراسيون کشتی صحبت کند
رئيس کميته ملی المپيک نسبت به انتقادهای عليرضا دبير در خصوص 
پايين بودن بودجه کشتی واکنش نشان داد. سيدرضا صالحی اميری در 
گفت وگو با راديو مدعی شد رئيس فدراسيون کشتی نسبت به امور مالی 
اطالعات کافی ندارد: »اميدوارم دبير وقتی با خزانه دار خودش بگذارد تا 
اين خزانه دار، مس��ائل مربوط به بودجه و امور مالی را به او آموزش دهد. 
دبير با مسائل بودجه و مالی آشنا نيست و ما 8/5 ميليارد تومان به حساب 
فدراسيون کشتی واريز کرديم که امضای خزانه دار را هم داريم. تقاضای 
دبير 55 ميليارد است که کل بودجه ما برای 52 فدراسيون، 50 ميليارد 
تومان است. نمی توانيم کل 50 ميليارد تومان را به يک فدراسيون بدهيم 
و ساير فدراس��يون ها را تعطيل کنيم. با هيچ مديری بر سر بودجه نظام 

چانه زنی نداشتيم و بودجه ها بر مبنای شاخصه ها توزيع می شود. «

موفقيت کاراته مهم تر است
ذبيح اهلل پورشيب، کاپيتان تيم ملی کاراته در خصوص افسوس کاراته ايران 
برای حضور تنها يک نماينده از ميان او و سجاد گنج زاده در مسابقات المپيک 
توکيو گفت: »اينکه تنها يکی از ميان ما دو نفر می تواند در المپيک حضور 
داشته باشد به کاراته ايران ضربه می زند. در اين مدت من و سجاد به عنوان 
دو رفيق تالش و به هم کمک کرديم تا برای کشور عزيزمان نتايج خوبی را به 
دست بياوريم. اميدوارم هر کسی که می تواند در المپيک نام و پرچم ايران را 
به اهتزاز در بياورد و بهترين نتيجه را کسب کند به اين رقابت ها اعزام شود. 
موفقيت ورزش و کاراته ايران مهم تر از هر چيزی است. ما کنار هم بوديم، 

هستيم و خواهيم بود و قطعاً به يکديگر نيز کمک خواهيم کرد.«

سعيد احمديان 

شیوا نوروزی

حاشيه ای بر واکسيناسيون ورزشکاران کاروان ايران
نفس راحت المپيکی ها تا توکيو!

واکسيناسـيون المپيکی هـا در مقابـل کرونـا که از هفته گذشـته 
آغاز شـده، سـبب شـده ورزشـکاران اعزامی به توکيو با استرس 
کمتـری تمـام تمرکزشـان را روی موفقيـت در المپيـک بگذارند.

ستاد پزشکی ورزشی در مجموعه ورزشی آزادی تهران اين روزها مقصد 
المپيکی هاست، ستادی که مرکز واکسيناس��يون ورزشکارانی است که 
می خواهند تابستان امسال در المپيک توکيو، يکی از بزرگ ترين ميدان های 
رقابتی شان را تجربه کنند. سه شنبه گذش��ته بود که با تزريق واکسن به 
مجتبی عابدينی، شمش��يرباز المپيکی ايران، واکسيناسيون ورزشکاران 
آغاز شد و ديروز نيز ادامه پيدا کرد تا در نهايت ليست 300 نفره ای از اعضای 
کاروان که شامل ورزشکاران، مربيان و همراهان مي شود، واکسينه شوند.  

  فقط المپيکی ها واکسينه می شوند
در ايران برخالف برخی کشورها، المپيکی ها در اولويت واکسيناسيون قرار 
گرفته اند تا کاروان ايران با دغدغه کمتری آماده حضور در اين رقابت ها شود، 
اگرچه به گفته رضا صالحی اميری، رئيس کميته ملی المپيک، اجباری برای 
زدن واکسن وجود ندارد: »از نظر کميته بين المللی المپيک هيچ اجباری 
برای زدن واکسن وجود ندارد، ولی توصيه کرده اند ورزشکاران با زدن واکسن 
به توکيو بيايند. حتی به ما گفته اند حاضريم دو برابر تعداد کاروان اعزامی به 
توکيو واکسن بدهيم. مکاتباتی با وزارت بهداشت انجام داديم و آنها هم اعالم 

کردند برای تأمين اين ميزان سهميه که محدود است مشکلي ندارند.«
ديروز همچنين غالمرضا نوروزی، رئيس فدراس��يون پزش��کی ورزشی در 
گفت وگويی که با خبرگزاری مهر داشت، در مورد فهرست 2۹2 نفره معرفی شده 
برای واکسيناسيون کاروان المپيک و اينکه اين تعداد چند برابر تعداد ورزشکاران 
صاحب س��هميه و مربيان آنهاس��ت، اينطور توضيح داد: »واکسيناس��يون 
المپيکی ها بر اساس فهرست بلند معرفی شده از طرف فدراسيون ها انجام شده 
است. ضمن اينکه حريفان تمرينی ورزشکاران المپيکی هم در اين فهرست مورد 
توجه قرار گرفته اند. در برخی رشته ها نيز هنوز کسب سهميه انجام نشده، اما 
اردوی آماده سازی برای ميادين انتخابی ادامه دارد. اردونشينان اينگونه تيم ها 

هم جزو نفرات مورد نظر برای واکسيناسيون بوده اند.«
به گفته نوروزی کس��ی غير از کاروان ايران واکسينه نخواهد شد: »به غير از 
افرادی که حضورشان در المپيک قطعی است يا احتمال اعزام آنها وجود دارد 
هيچ فرد ديگری در قالب کاروان المپيک يا پارالمپيک واکسينه نشده است.«

  واکسن چينی نزنند، مسئوليت پای خودشان است
نوع واکسن در نظر گرفته شده برای واکسيناسيون کاروان المپيک و پارالمپيک 
يکی از حواشی اين روزها بوده است، به خصوص که شنيده می شود با توجه به 
در نظر گرفته شدن يک نوع واکسن چينی، برخی از ورزشکاران از تزريق آن 
خودداری کرده اند. مسئله ای که ديروز رئيس کميته ملی المپيک هم آن را 
تأييد کرد: »تمام قهرمان های ما با تزريق واکسن در توکيو حاضر خواهند شد. 
اين از لحاظ روانی گام مؤثری است. ژاپن هم صددرصد تمامي پروتکل های 
بهداشتی خود را اعمال خواهد کرد. درباره اينکه ورزشکاری هم عالقه ای به 
دريافت واکسن نداشته است بايد بگويم اين موضوع به صورت محدود و در حد 

يکی، دو نفر بوده و برای آنها هم قبل از اعزام انجام خواهد شد.«
دکتر نوروزی هم درباره اينکه به خاطر چينی بودن اين نوع واکسن، برخی 
با وسواس اقدام به دريافت آن کردند و حتی صحبت هايی مبنی بر امتناع 
هم مطرح بود، اينطور واکنش نش��ان داد: »کميته بين المللی المپيک و 
پارالمپيک هيچ اجباری نسبت به واکسيناسيون افراد ندارد، اما نسبت به 
آن توصيه تأکيدی داشته  است. با اين شرايط مجموعه ورزش زمينه را برای 
واکسيناسيون اعضای کاروان المپيک و پارالمپيک بر اساس واکسن های 
موجود مهيا کرده است. وزارت بهداشت بر اساس موجودی خود اين نوع 
واکسن را در اختيار حوزه ورزش قرار داد تا از آن برای واکسيناسيون مسافران 
توکيو استفاده شود. در انتخاب نوع واکسن تزريقی هيچ دخالتی از طرف 

فدراسيون پزشکی ورزشی و وزارت ورزش و در کل مديران ورزش نشد.«
رئيس فدراسيون پزشکی ورزشی اما مسئوليت نزدن واکسن را متوجه ورزشکار 
دانست: »مسئوليت افرادی که از دريافت واکسن امتناع کنند با خودشان است. 
هيچ مسئوليتی در اين زمينه متوجه فدراسيون يا کميته و وزارت نخواهد بود.«

   استرس کرونا اجازه نمي داد با خيال راحت تمرين کنيم
با وجود برخی واکنش ها به نوع واکسن انتخاب شده برای کاروان ايران، اما 
اکثريت المپيکی ها از تصميم واکسيناسيون حمايت کرده اند و آن را يک قدم 
مثبت برای برطرف شدن دغدغه های شان دانستند. مانند حميده عباسعلی، 
بانوی کاراته کار المپيکی کشورمان که می گويد: »واکسينه شدن ورزشکاران 
اعزامی اتفاق بسيار ارزشمندی بود و باعث می شود که بتوانيم به دور از استرس 
تمرينات خود ادامه دهيم. ديگر دغدغه ای ندارم و به هدف اصلی ام که المپيک 
است فکر می کنم. هميشه اين استرس را داشتيم که ويروس وارد بدنمان شود 

و آسيب ببينيم که در آن صورت از تمرينات دور   می شديم.«
حس��ن تفتيان، دووميدانی کار المپيکی هم معتقد اس��ت: »ايران جزو معدود 
کشورهايی است که ورزشکارانش را در اولويت انجام واکسيناسيون قرار داده و انجام 

واکسيناسيون به ورزشکاران و عوامل فنی به ورزش کمک بسياری می کند.«

فقط نامی از المپيک در توکيو خواهيم ديد 
به رغم مخالف��ت قاطع اکثر ش��هروندان 
ژاپن��ی و پيام های متفاوتی که از س��وی 
مقامات ارشد اين کشور به گوش می رسد، 
المپيک در تابستان امسال برگزار می شود. 
المپيکی که ديگ��ر مانند المپيک 1۹64 
توکيو نخواهد بود. در سال 1۹64 که کمتر 
از دو دهه از جنگ جهانی دوم گذش��ته 
بود، ژاپن از بازی های المپيک تابس��تانی 
استفاده کرد تا پيشرفت شگفت آور خود 
را از يک شکست هولناک به نمايش بگذارد و اين يک پيروزی غيرقابل 
انکار برای کشور ميزبان بود. اين بار اما بازی های توکيو يک آزمايش چند 
ميليارد دالری برای بقا در ميان يک همه گيری طوالنی است. واضح است 
با توجه به محدوديت ها، اين فقط يک المپيک خواهد بود و از ش��ادی، 
جذابيت و ايده آل های وااليی که آن را به يک مسابقه متفاوت نسبت به 
ساير رقابت ها تبديل می کند، خبری نخواهد بود. هواداران خارجی مجاز 
به سفر به ژاپن نيستند و بايد فراموش کرد حضور دهها هزار نفر را از هر 
گوش��ه جهان که خيابان های توکيو را به يک تجمع بزرگ از جهانيان 
تبديل می کنند. اگرچه هواداران ژاپنی مجاز هستند که به استاديوم ها 
بروند، اما اين المپيک اساساً يک رويداد س��اخته شده برای تلويزيون 
خواهد بود که هواداران از سراسر دنيا آن را بايد از قاب تلويزيون تماشا 
کنند. اين برای کميته بين المللی المپيک که تقريباً برای س��ه چهارم 
درآمد خود به هزينه های پخش بين المللی متکی است، به اندازه کافی 
خوب است. همچنين برای ژاپنی ها که نمی خواهند هزينه 15 ميليارد 
دالری رسمی که تا 30 ميليارد به صورت غيررسمی مطرح می شود، هدر 

برود و ورزشکارانی که به شدت می خواهند رقابت کنند.

در مجارستان سهميه مستقيم مي گيرم

ژاپن المپيک را برگزار مي کند
   بازتاب ژاپن هيچ برنامه ای برای کناره گيری از برگزاری المپيک توکيو ندارد، 
اين را يوشيهيده سوگا، نخست وزير اين کشور در نشست خبری مشترک 
خود با جو بايدن، رئيس جمهور امريکا برای چندمين مرتبه تکرار کرد: »همانطور که بارها گفته ام با 
وجود شرايط کرونايی عزم خود را برای برگزاری بازی های تابستانی المپيک و پارالمپيک توکيو به عنوان 
نماد وحدت جهانی جزم کرده ايم.« تصميمی که بعد از باخ حاال بايدن نيز حمايت خود را از آن اعالم کرده 

است. رئيس کميته بين المللی المپيک هم در راستای حمايت های خود از برگزاری المپيک، قرار است 
27 ارديبهشت با حضور در هيروش��يما بعد از نشان دادن آبادانی اين ش��هر پس از جنگ جهانی دوم و 
ويرانی های بمباران اتمی به مردم جهان، در مراسم حمل مشعل المپيک شرکت کند. سفری که طی آن 

باخ ديداری هم با نخست وزير ژاپن برای متعهد شدن دوباره توکيو برای برپايی المپيک خواهد داشت.

ماراتن قهرمانی رقابت های ليگ 
دنیا حیدري
     بسکتبال

بسکتبال بعد از کشمکش های 
فراوان و حاشيه های بسياری که 
حول داوری اي��ن رقابت ها در طول مس��ابقات اين فصل ليگ 
بس��کتبال چرخ می خورد از امروز با مصاف مهرام و شهرداری 
گرگان آغاز می شود. ش��اگردان شاهين طبع با سه برد پياپی و 
قاطعانه برابر شيميدر بود که به فينال راه يافتند، اما مهرامی ها 
جدالی نفس��گير را با نفتی های آبادانی پشت سر گذاشتند و تا 
ديدار نهايی پيش بينی اينکه کدام يک از دو تيم نفت و مهرام 
حريف گرگانی ها در فينال می شوند کار ساده ای نبود. دست آخر 
اما اين ياران صمد بودند که به فينال راه يافتند برای س��پری 

کردن ماراتنی نفسگير تا جام اين فصل.
ش��هرداری گرگان دو مرتبه به فينال راه يافته که يک مرتبه با 
قبول شکست برابر نفتی های آبادانی دستش از جام کوتاه مانده و 
مرتبه ديگر هم به دليل نيمه کاره ماندن مسابقات موفق به کسب 
عنوان قهرمانی نشده، اما اين بار عزم خود را برای باال بردن جام 

قهرمانی جزم کرده است. مهرام اما بارها حضور در فينال را تجربه 
کرده است. با وجود اين علی آرزومندی رقابت سخت و سنگينی 
برابر تيم بدون باخت ليگ دارد و بايد ديد می تواند از تجربيات 
باالی مهرام و همچنين کاپيتان نام آشنای آن برای کشيدن ترمز 
شهرداری گرگان استفاده کند يا مهرام که به سختی راهی فينال 

شده قربانی زياده خواهی گرگانی ها می شود.
آنچه مسلم اس��ت مصاف دو تيم می تواند رقابتی ديدنی را در 
فينال به نمايش بگذارد، اما به ش��رط آنکه حاشيه هايی که در 
طول فصل، ليگ بس��کتبال و به خصوص داوری هاي آن را به 
چالش کشيد و زير سؤال برد در فينال ادامه پيدا نکند. هرچند 
که در راستای همين حواش��ی صمد نيکخواه بهرامي، کاپيتان 
پرآوازه مهرامی ها درست قبل از فينال از سوی کميته انضباطی 
احضار ش��ده اس��ت و اين می تواند حاش��يه هايی را به دنبال 
داشته باشد. البته احضار او به کميته انضباطی نه به بازی های 
نيمه نهايی با نفتی های آبادانی و حاشيه های مرتبط به آن که به 

شکايت شيميدر در بازی برگشت با مهرام ارتباط دارد.

امروز، آغاز ماراتن فينال بسکتبال

مچ اندازی شاگردان شاهين طبع 
با ياران صمد

بريمانلو اولين سهميه جودو المپيک 
شمیم رضوان

    چهره
را از آن خود ک��رد. محمد محمدی  
بريمانلو، سرگروه تيم ملی جودو ايران 
در رقابت های قهرمانی آسيا بهترين عملکرد را در بين پنج جودوکار 
اعزامی ايران به اين رقابت ها داشت و با ايستادن بر مکان پنجم و کسب 
126 امتياز موفق شد جواز حضور به المپيک را به واسطه کسب سهميه 
قاره از آن خود کند. با وجود اين با توجه به مس��ابقات پيش رو و اندک 
زمان باقيمانده تا المپيک احتمال تغيير اين سهميه همچنان 
وجود دارد. طبق قوانين فدراس��يون جهانی نفرات اول تا 
بيس��ت و دوم رنکينگ فدراس��يون جهان��ی به صورت 
مستقيم جواز حضور در المپيک را کسب خواهند کرد 
و بهترين جودوکار هر قاره نيز از طريق سهميه قاره ای 
جواز حضور در المپيک را کسب می کند. بريمانلو با 
اشاره به کسب اين موفقيت مي گويد: »می توانم در 
ماه های آينده در پيکارهای جايزه بزرگ روسيه و 
قهرمانی جهان در مجارس��تان امتيازات خود را 
افزايش دهم و با عملکرد خيلی خوب در جمع 22 
جودوکار برتر قرار بگيرم و به صورت مستقيم به 
بازی های المپيک بروم. اي��ن هم که مي گويند 
جودوي ايران تعليق اس��ت درست نيست. اگر 
اينگونه بود من چطور در مسابقات آتی روسيه و 

مجارستان شرکت خواهم کرد؟!«

پائول نیوبری

AP  

 راه فراری که مجلس 
برای وزارت ورزش باز کرد

واگذاری سرخابی ها سال هاس��ت که دستاويز اهداف سياسی و جناحی 
شده و تنها موضوعی که در نظر گرفته نمی شود سرنوشت اين دو باشگاه 

پرطرفدار فوتبال کشور است! 
بدون شک يکی از اهداف خصوصی سازی پرسپوليس و استقالل جلوگيری از 
ريخت و پاش و حيف و ميل بيت المال است و برای رسيدن به اين هدف مهم 
نهادهای نظارتی بايد نقش خود را تمام و کمال انجام دهند. با اين حال مجلس 

در اقدامی قابل تأمل راهی جديد را برای قانون گريزان باز گذاشته است. 
در چند وقت اخير اين دومين بار است که مصوبات کميسيون تلفيق به جای 
آنکه کمک حال ورزش باشد زمينه ساز اختالفات و مشکالت جديد شده 
است. بعد از اختصاص بودجه ويژه برای 10 فدراسيون، حاال رئيس کميته 
فوتبال مجلس از حکمی خبر داده که به موجب آن سازمان برنامه و بودجه 
و همچنين وزارت اقتصاد موظفند برای هر يک از دو باشگاه پرسپوليس و 
استقالل مبلغ 100ميليارد تومان از منابع حاصل از واگذاری دو باشگاه به 
حساب خاصی از وزارت ورزش و جوانان برای پرداخت بدهی آنها بپردازند! 
عالوه بر اين زارع، رئيس کميته فوتبال خانه ملت در گفت وگوی تلويزيونی 
خود صراحتاً از تالش مجلس برای کمک به سرخپوشان سخن گفت و اينکه 
اين کمک از طريق بودجه عمومی به سرانجام نرسيده و کميسيون تلفيق به 

شکلی ديگر کمک حال آنها خواهد شد. 
شنيدن و خواندن اين اظهارات عجيب س��ؤال های زيادی را در پی داشته 
است؛ اوالً، چرا بايد به دو باشگاه همواره بدهکار، زيانده و قانون گريز از بودجه 
عمومی کشور کمک ش��ود؟ دوماً، چرا مردم بايد هزينه سوءمديريت ها و  
بی دروپيکری فوتبال ايران را بپردازند؟ سوماً، چرا درآمد حاصل از فروش 
سرخابی ها بايد صرف پرداخت بدهی های کالن آنها شود، آن هم از طريق 
وزارتخانه ای که سال ها متولی اش بوده، ولی هيچ گاه مسئوليت افتضاحات 

مديريتی شان را قبول نکرده و نمی کند!
 البته تعداد سؤال ها و ابهامات بسيار بيشتر از اينهاست و نمی توان تمام آنها 
را در يک مطلب خالصه کرد. قراردادهای نجومی و نبود نظارت بر عقد اين 
قراردادها، دو قطب اصلی فوتبال ايران را به دو باشگاه کامالً بدهکار و متضرر 
تبديل کرده تا جايی که با توجه به بدهی چندصد ميلياردی س��رخابی ها 
هيچ کس حاضر به خريد آنها نيست. اگر قرار به خصوصی سازی آنهاست، 
خريداران، پرسپوليس و استقالل را با همين شرايط بخرند و حساب طلبکاران 
را صاف کنند، نه اينکه وزارت با زرنگی از شر اين دو باشگاه پرحاشيه راحت 
شود و درآمد حاصل از فروش  آنها را نيز خرج پرداخت بدهی  هاي شان کند. 

تا قبل از اين بارها از برخورد با مديران متخلف سرخابی ها گفته شده و اينکه 
آقايان بايد به خاطر بدهی های ميلياردی بجا گذاشته و هدر دادن ميلياردها 
تومان پول بی زبان پای ميز محاکمه بيايند و پاسخگوی هواداران و مردم 
باشند، ولی مصوبه کميسيون تلفيق عکس اين ادعاها و خواسته مردم و اهالی 
ورزش است. در اين دو دهه ای که از حرفه ای شدن فوتبال  می گذرد، هيچ 
کدام از مديرانی که وزارت برای دو باشگاه تعيين کرده به خاطر سوءمديريت 
و تخلفات گسترده مالی شان بازخواست و مجازات نشده اند. وزارت ورزش هم 
که خود را مالک سرخابی ها می داند هر بار با بهانه های مختلف از شفاف سازی 
گريخته است. حاال هم خيال شان راحت است که با فروش اين دو باشگاه 
بودجه ای 200 ميلياردی گيرش��ان می آيد که با آن مي توانند بدهی های 
گذشته را صاف کنند. ای کاش کميسيون تلفيق حداقل قبل از واريز اين پول 
به حساب وزارت برای اجرايی شدن اين مصوبه ضمانت الزم را از آنها بگيرد. 
ضمن اينکه درآمد حاصل از فروش دو باشگاه پرطرفدار بايد خرج ورزش و 
زيرساخت هايش شود، نه اينکه صرف پرداخت دستمزد مربيان و بازيکنان 
داخلی و خارجی شود که مبلغ قراردادشان چندين برابر حق واقعی شان 
است. مجلس شورای اسالمی نهادی نظارتی است که بايد پيگير برخورد با 
مفسدان و متخلفان فوتبال باشد و پروژه واگذاری سرخابی ها را زير ذره بين 
قرار دهد. اين خواسته ملت از نمايندگان شان است و نبايد اين خواسته تحت 

تأثير تصميمات غيرکارشناسی و پرابهام قرار بگيرد.


