
در حال�ي هفته 
سعيد احمديان

   گزارش
ليگ  س���وم 
قهرمان��ان از 
امش�ب آغ�از مي ش�ود ک�ه چه�ار نماينده 
کشورمان در هشت ديداري که تا امروز برگزار 
کرده اند، پنج برد و س�ه مس�اوي داشته اند، 
بدون حتي يک باخت تا مرحله گروهي ليگ 
قهرمانان با پيشتازي تيم هاي ايراني جلو برود. 
اين روزها چشم خيلي از هواداران فوتبال به ليگ 
قهرمانان اس��ت، رقابت هايي که از امش��ب وارد 
هفته سوم مي شود و پرسپوليس، فوالد و تراکتور 
راهي ميدان خواهند ش��د، آن هم يک شب پس 
از آتش بازي آبي ها در شب پاياني هفته دوم که 
خيلي از نگاه ها را در آس��يا به سمت مجيدي و 

شاگردانش چرخانده است.
  پرسپوليس؛ پيش به سوي سومين برد

 ،E  دو ب��رد متوال��ي و صدرنش��يني در گ��روه
پرس��پوليس را مانند چند فصل گذشته تبديل 
به يکي از مدعيان قهرمان��ي در ليگ قهرمانان 
کرده است. تيمي که در سه فصل اخير توانسته 
تا يک قدمي جام و فين��ال برود و در دوره جديد 
با يک شروع قدرتمند از همين آغاز کار به دنبال 

شکستن طلسم جام گرفتن در آسياست.
يحيي گل محمدي و ش��اگرادنش پ��س از برد 
يک بر صفر الوحده و 3 بر يک الريان، در سومين 
بازي شان در مرحله گروهي و آخرين بازي دور 
رفت، امش��ب مقابل گواي هند قرار مي گيرند، 

تيم ناش��ناخته فصل 2021 ليگ قهرمانان که 
 E با نظر اي اف س��ي، ميزبان رقابت ه��اي گروه
ش��د و به گفته گل محمدي، حريف امروزشان 
شگفتي ساز فصل جاري آسياس��ت: »بازي که 
از بازيکن��ان تيم گوا ديدم نش��ان داد که تيمی 
کاماًل منظم، تاکتيکی و با دوندگی باال هستند. 
س��ورپرايز ليگ قهرمانان آسيا همين تيم است. 
آنها از لحاظ روح��ی و تاکتيکی به مرحله خيلی 

خوبی رسيده اند.«
گوا، حريف پرسپوليس که با دو تساوي بدون گل 
مقابل الريان و الوحده تيم دوم گروه است، اولين 
حضورش در ليگ قهرمان��ان را تجربه مي کند. 
آنها  پس از قهرماني در فصل گذشته سوپرليگ 
هند و با افزايش تيم های حاضر در ليگ قهرمانان 
آس��يا، اولين س��هميه ثابت نمايندگان هند در 
اين رقابت ها را به دس��ت آوردند. اگرچه تا امروز 
کمتر کسي نامي از گوا شنيده است، اما بازيکنان 
سرشناس��ي مانند لوس��يوي برزيل��ي و روبرت 
پيرس فرانس��وي در سال هاي گذش��ته در اين 
تيم بازي کرده اند و زيکو چهره مش��هور برزيلي 
هم سال 2015 س��رمربي گوا بوده است. رومئو 
فرماندس که سابقه بازي در ليگ برزيل را دارد 
يک��ي از کليدي ترين مهره ه��اي حريف هندي 
پرسپوليس اس��ت. اگرچه از عملکرد فوق العاده 
ديراج سينگ دروازه بان گوا هم نمي توان گذشت 
که سبب شده خوان فرناندو، سرمربي هندي ها 
به او لقب سوپرمن بدهد و رويارويي او با مهاجمان 

پرسپوليس که تازه پاي شان به گلزني در آسيا باز 
شده است، مطمئناً ديدني خواهد بود.

  فوالد؛ اهوازي ها به زمين سخت رسيدند
جواد نکونام و ش��اگردانش از تيم هاي چشم نواز 
فصل 2021 ليگ قهرمانان هس��تند که تا امروز 
توانس��ته اند يکي از بهترين عملکردها را در بين 
نمايندگان ايران داشته باشند. فوالد پس از تساوي 
مقابل السد و پيروزي يک بر صفر الوحدات اردن 
امشب در سومين بازي به مصاف النصر عربستان 
مي رود، تيمي که جدي تري��ن حريف اهوازي ها 
در مرحله گروهي است و فصل گذشته توانست 
تا نيمه نهايي ليگ قهرمانان باال بيايد که در اين 

مرحله توسط پرسپوليس حذف شد. 
حاال فوالد امش��ب بايد آماده روياروي��ي با اين 
حريف قدر ش��ود، حريفي که مانند فوالد با يک 
تس��اوي و يک برد چهار امتيازي است و تنها به 
دليل تفاضل گل بيش��تر در ص��در جدول گروه 
D قرار دارد. عربس��تاني ها در بازي اول ش��ان با 
الوحدات اردن به تساوي رس��يدند و در دومين 

بازي مقابل السد 3 بر يک پيروز شدند.
  تراکتور؛ اولين برد را مي خواهد

تراکتور ديگر نماينده کشورمان در ليگ قهرمانان 
هم امش��ب در س��ومين ديدار خود مقابل نيروي 
هوايي عراق قرار مي گيرد. شاگردان رسول خطيبي 
پس از دو تساوي 3 – 3 برابر پاختاکور و بدون گل 
مقابل الشارجه با دو امتياز تيم سوم جدول گروه 
B هستند. آنها در بازي امشب مقابل نماينده عراق 

به دنبال اولين بردشان هستند و به نظر مي رسد با 
توجه به نتايج اين تيم عراقي، کار راحت تري نسبت 
به دو بازي قبلي پيش رو داش��ته باش��ند. نيروي 
هوايي حريف امشب تراکتور با يک باخت يک بر 
صفر به الشارجه و تساوي صفر – صفر با پاختاکور با 

يک امتياز در قعر جدول قرار گرفته است.
  استقالل؛ آتش بازي آبي ها ادامه دارد

روزهاي خوب آبي ها ادامه دارد و آنها تبديل به 
يکي از خطرناک ترين تيم ه��اي ليگ قهرمانان 
شده اند و با هش��ت گل زده در دو بازي از همين 
شروع کار براي س��اير حريفان شان خط و نشان 
کشيده اند. استقالل پس از پيروزي 5 بر 2 مقابل 
االهلي عربستان، بامداد دوش��نبه هم توانست 
الشرطه عراق را با سه گل شکست دهد تا با شش 

امتياز در صدر جدول گروه C قرار بگيرد.
 استقالل در بازي با نماينده عراق هم ستاره هاي 
زيادي داشت، از محمد نادري، فرشيد اسماعيلي 
و شيخ دياباته که در دومين بازي متوالي، دومين 
گل ش��ان را زدند و مهدي قايدي که اگرچه گل 
ن��زد، اما با يک پ��اس گل ديدني نش��ان داد که 
در بهترين فرم خود ق��رار دارد. نمايش هايي که 
سبب ش��ده فرهاد مجيدي پس از پايان بازي با 
الش��رطه از قهرماني صحبت کن��د: »چيزی که 
باش��گاه و هواداران می خواهند قهرمانی است. 
من و بازيکنانم، خودمان را برای قهرمانی آماده 
کرده ايم و همه تالش��مان را می کنيم. اميدوارم 

بتوانيم هواداران را خوشحال کنيم.«
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شمسايي بعد 2 سال پا به توپ شد
هفته شش��م از دور پايانی ليگ برتر فوتس��ال با يک اتفاق ويژه همراه 
بود. در جري��ان بازي دو تي��م گيتي پس��ند و مس س��ونگون، وقتي 
گيتي پسندي ها با کمبود بازيکن روبه رو ش��دند اين وحيد شمسايي 
سرمربي تيم بود که وارد ميدان مسابقه شد تا بعد از دو فصل پا به توپ 
شود. شمس��ايي آخرين بار دو فصل قبل و زماني که به عنوان بازيکن 
– مربي تيم تأسيسات دريايي در ليگ حضور داشت، بازي کرده بود و 
يک شنبه شب بعد از دو فصل مجبور شد براي تيمش پا به توپ شود. 
ديداري که در نهايت با برتري 4 بر صفر گيتي پس��ند به پايان رسيد تا 
شمسايي نقش مستقيمي در پيروزي تيمش در اين ديدار داشته باشد. 
حاال بايد ديد که شمسايي از اين به بعد هم تصميم مي گيرد پا به توپ 

شود يا اينکه اين آخرين حضور او در ميدان مسابقه خواهد بود.

نگاهي به بازي هاي 3 نماينده ايران در هفته سوم ليگ قهرمانان و دومين برد آبي ها در هفته دوم

ليگ قهرمانان ايران!

شیوا نوروزی

فريدون حسن

سوپرليگ اروپا، اعالم جنگ عليه سنت و هوادار

 بلع کامل فوتبال 
در حلقوم سرمايه داری

دو سال قبل وقتي ايده برپايي سوپرليگ اروپا به ذهن فلورنتينو پرس رئيس 
رئال مادريد خطور کرد و او، آنيلي رئيس يوونتوس را هم با خود در اين فکر 
همراه کرد، کمتر کسي مي توانست باور کند که فوتبال دربست در اختيار 
سرمايه داري، قدرت هاي پولي جهان و کارتل هاي اقتصادي قرار بگيرد. با 
اين حال دو سال پس از طرح ابتدايي تشکيل سوپرليگ اروپا و مخالفت هاي 
گسترده با آن، حاال خبر برگزاري قطعي اين سوپرليگ به گوش مي رسد تا 
فوتبال اروپا با بزرگ ترين چالش خود روبه رو شود. چالشي که طي آن شاهد 
اين خواهيم بود که فوتبال بيشتر از قبل در آغوش سرمايه داري قرار بگيرد 

يا بهتر است بگوييم که سرمايه داري فوتبال را مي بلعد. 
    

باشگاه های ثروتمند فوتبال اروپا سرانجام پروژه موسوم به »سوپرليگ«  
را رسماً کليد زدند. منچستريونايتد، ليورپول، منچسترسيتی، آرسنال، 
چلسی، تاتنهام، بارسلونا، رئال مادريد، اتلتيکومادريد، اينتر، آث ميالن 
و يوونتوس همان 12 باشگاه ياغی هس��تند که به رهبری پرس قصد 
دارند با تش��کيل و برگزاری رقابتی جديد، درآمدی هنگفت به جيب 
بزنند تا يوفا و حتی فيفا را هم تحت فشار قرار دهند. با اين حال مخالفت 
سران اتحاديه فوتبال اروپا و همچنين فدراسيون جهانی فوتبال سد راه 
آنها شده است. ضمن اينکه رسانه ها، هواداران و ساير تيم های مطرح 
قاره نيز از سرکشی باشگاه های متمول و منفعت طلب به شدت گاليه 
کرده اند. گفته می شود تيم های شرکت کننده در سوپرليگ درآمدی 

350 ميليون يورويی به جيب خواهند زد. 
    

سه باشگاه اسپانيايی، شش باشگاه انگليسی، سه  باشگاه ايتاليايی و سه 
تيم ديگر که هنوز نام شان مشخص نش��ده در تالشند تورنمنتی با نام 
سوپرليگ اروپا را از ماه آگوست 2022 برگزار کنند و شکل و شمايل 
بازی ها هم طبق نظر آنها باش��د. بر اين اس��اس 20 تيم در تورنمنت 
حضور خواهند داشت و جدا از 15 تيم اصلی، پنج تيم ديگر در هر دوره 
با در نظر گرفتن عملکرد فصل قبل انتخاب می شوند. مسابقات در دو 
گروه 10 تيمی و به صورت رفت و برگش��ت انجام خواهد شد. سه تيم 
اول هر گروه مستقيماً صعود خواهند کرد و تيم های چهارم و پنجم دو 
گروه نيز بعد از انجام بازی های پلی آف دو سهميه ديگر را برای حضور 
در يک چه��ارم نهايی به دس��ت خواهند آورد. حاميان س��وپرليگ بر 
انجام بازی ها وسط هفته تأکيد دارند. همچنين باشگاه هاي حاضر در 

سوپرليگ حق شرکت در ليگ هاي کشور خود را ندارند. 
تحقق اين خواسته، يعني اينکه متموالن فوتبال جهان صف خود را از 
بقيه جدا کنند. حاال بايد منتظر ماند و ديد که چگونه فوتبال رسماً به 
سرمايه داري نزديک و نزديک تر مي شود. اتفاقي که به طور حتم باعث 
تضعيف ليگ هاي اروپايي، ليگ قهرمانان و حتي فوتبال ملي کشورهاي 
اروپايي خواهد شد. شنيده ها حاکي از آن است که بانک جي پي مورگان 
امريکا بودجه راه اندازي س��وپرليگ را تأمين مي کند. س��وپرليگي که 

پاياني بر فوتبال، سنت و هوادار واقعي خواهد بود.
    

يوفا اما شديدترين واکنش را به اعالم استقالل 12 باشگاه اروپايی نشان 
داده است. اتحاديه فوتبال اروپا می دانست برخی باشگاه ها چند سالی 
است که پيگير موضوع سوپرليگ هس��تند، اما تصور نمی کرد پرس و 
حاميانش اينگونه وارد عمل شوند. اتحاديه فوتبال به آنها هشدار داده 
در صورت ش��رکت در اين رقابت ها تمامی تيم های حاضر از حضور در 
ليگ های داخلی و خارجی محروم می شوند و حتی بازيکنان شان نيز 
اجازه بازی در تيم های ملی و جام جهانی را نخواهند داشت. عالوه بر اين 
اتحاديه فوتبال انگليس هم شش تيم جزيره را تهديد کرده است: »اگر 
اين اتفاق بيفتد، اتحاديه فوتبال جزيره، يوفا، اتحاديه فوتبال انگليس، 
ليگ برتر، سری آ، فدراسيون فوتبال اسپانيا و ايتاليا و حتی فيفا و تمام 
انجمن های زيرمجموعه ما برای متوقف کردن اين ايده متحد خواهند 
شد. اين پروژه بدبينانه طرحی است که بر اساس منافع شخصی چند 
باش��گاه و در زمانی بنا نهاده ش��ده که ما بيش از هر زم��ان ديگري به 
همبس��تگی احتياج داريم.« جالب اينکه نام ليورپول در حالی در بين 
آن 12 باشگاه ديده می شود که يورگن کلوپ، سرمربی اين تيم دو سال 
پيش در مصاحبه ای مخالفتش را با اجرايی شدن پروژه سوپرليگ اعالم 
کرده بود. ه��واداران تيم های جزيره نيز از طريق ش��بکه های مجازی 

مديران باشگاه ها را به منفعت طلبی و پول پرستی متهم کردند. 
    

عدم حمايت تيم های آلمانی و فرانسوی از جمله نکات عجيب سوپرليگ 
است. در حالی که انتظار می رفت پاری سن ژرمن به عنوان غول فوتبال فرانسه 
از اين طرح حمايت کند، اما به نظر می رسد پاريسی ها ترجيح می دهند با يوفا 
تعامل داشته باشند و به خاطر درآمد بيشتر پشت پا به همه چيز نزنند. از 
طرفی ژرمن ها نيز مخالفت شان را اعالم کرده اند. سيفرت، رئيس بوندس ليگا 
ضمن محکوم کردن اقدام چند باشگاه اروپايی گفت: »منافع اقتصادی چند 
باشگاه برتر انگليس، ايتاليا و اسپانيا نبايد منجر به لغو ساختارهای مستقر 
در تمام فوتبال اروپا شود. اگر اين اتفاق بيفتد، ضررهای جبران ناپذيری رخ 
خواهد داد. باشگاه ها نبايد صرفاً منافع ش��خصی خود را در خارج از يوفا و 
انجمن های ملی فوتبال دنبال کنند.« اتحاديه فوتبال آلمان )DFB( نيز در 
اين زمينه بيانيه ای صادر کرد: »در فوتبال همواره بايد موضوع اصلی عملکرد 
ورزشی باشد. اين عملکرد است که تعيين کننده صعود و سقوط و همچنين 
صالحيت برای حضور در رقابت های مختلف است. منافع اقتصادی چند 

باشگاه نبايد به همبستگی عملی در فوتبال پايان دهد.« 
    

عالوه بر مس��ئوالن فوتبال در کش��ورهای اروپايی، مقامات سياسی 
کشورها نيز به جمع مخالفان طرح س��وپرليگ پيوسته اند. جانسون، 
نخست وزير انگليس از مهم ترين منتقدان اين طرح است. با وجود اين 
پرس، رئيس باشگاه رئال و رئيس سوپرليگ اروپا استدالل های جالبی 
برای دفاع از طرح فوق دارد: »اين رقابت جديد به فوتبال کمک خواهد 
کرد و به ضرر آن نخواهد بود. ما از همه نظر به فوتبال کمک می کنيم 
و نهايت تالش خود را به کار می گيريم تا فوتبال را به جايگاه واقعی اش 
برسانيم.« سران سوپرليگ با توجه به تحريم اين رقابت ها، يوفا و فيفا را 

به شکايت به دادگاه تهديد کرده اند.
    

ديروز فوتبال اروپا روز پرالتهابي را پشت سر گذاشت. يوفا رسماً اعالم کرد 
که ليگ قهرمانان اروپا را با شکلي جديد و 36 تيم برگزار خواهد کرد.

مس��ئوالن الليگا هم اعالم کردند که در صورت شرکت تيم هاي رئال، 
بارسلونا و اتلتيکومادريد در سوپرليگ اروپا، اين سه تيم از الليگا حذف 
مي شوند و چنانچه قصد بازگشت داشته باشند بايد کار خود را از دسته 
پنجم شروع کنند. اين در حالي اس��ت که خبرها حکايت از پيوستن 

رسمي اتلتيکومادريد به سوپرليگ اروپا دارد.

ششدانگ حواستان به المپيک باشد
تيم ه��ای مل��ی کش��تی آزاد و فرنگ��ی 
کش��ورمان در رقابت های قهرمانی آسيا 
عن��وان قهرمانی قاره را با شايس��تگی به 
دس��ت آوردن��د و از اين پ��س ديگر بايد 
ششدانگ حواسمان معطوف به المپيک 
باشد. اين مهم ترين رويداد بعد از مدت ها 
تعطيلی برای ملی پوش��ان ب��ود و آنها به 
صورت جدی محک خوردند. خوشبختانه 
کشتی گيران ما از آمادگی خوبی برخوردار 
بودند، چراکه آنها در زمان تعطيلی اردوها، خودش��ان شخصاً تمرين 
می کردند. اما مهم ترين مس��ئله اين اس��ت که اين آمادگی را بايد در 
فاصله کمتر از 100 روز باقی مانده تا المپيک حفظ کنيم. تيم ها پس 
از بازگشت به کشور بايد ريکاوری کنند و در اين سه ماه باقی مانده تا 
بازی های توکيو بايد روی المپيک تمرکز کنيم. اينکه قهرمانی در آسيا 
را بدون اما و اگر و مقتدرانه کسب کرديم، يعنی حرف های زيادی برای 
گفتن داريم. اينکه برخی ها شعار می دهند و می گويند قهرمانی آسيا 
مالک نيست اشتباه است، چراکه ما هميشه مدعی بوده ايم و ان شاءاهلل 
در المپيک هم بهترين نتيجه را به دست بياوريم. نبايد فراموش کرد که 
دنيا روی کشتی ايران حساب می کند و انتظارات از ما زياد است. گرفتن 
مدال المپيک بسيار ارزشمند است و ملی پوشان با حفظ آمادگی خود 
برای رس��يدن به اين هدف می جنگند. در زمان باقی مانده بايد برنامه 
دقيق داشته باشيم تا به هدفمان برسيم. ورزش��کاران ايرانی همواره 
غيرتمندانه جنگيده و برای موفقيت کشورشان تالش کرده اند. توکيو 
آوردگاه ديگری است تا کشتی ايران قدرت و صالبت خود را به جهان 
نش��ان بدهد. بايد اين اقتدار را دوباره به رخ رقبا بکشيم. برای رسيدن 
به اين هدف برنامه ريزی دقيق، تالش، ممارس��ت و انگيزه نياز است تا 

تالش های کادرفنی و ملی پوشان به ثمر بنشيند. 

فقط طال می خواهم

عيادت قهرمانان کشتی و کاراته از جانبازان قطع نخاعی
همزمان با روز      بازتاب
ارتش، جمعی از 
قهرمانان مل��ی و عنوان داران کش��تی، کاراته و 
هنرمندان از جمله رسول خادم،  احسان لشگری، 
حسن رحيمی، هادی حبيبی، سجاد گنج زاده و 
پرويز پرستويی در قالب مؤسسه خيريه خادمين 
علی  ابن ابيطالب)ع( با حضور در آسايشگاه ثاراهلل 
که جانبازان قطع نخاع از ناحيه کمر و گردن در 
آن بستری هستند،  از رشادت ها و جانفشانی های 
اين جانبازان س��رافراز هشت سال دفاع مقدس 

قدردانی کردند و آنها را قهرمانان واقعی خواندند. 
جانب��ازان نيز بعد از گپ و گفتی دوس��تانه و 
صميمی و گرفتن عکس های يادگاری با اشاره 
به اينکه ورزشکارانی چون شما که روزگاری 
با افتخارآفرينی در ميادين مختلف دل مردم 
را ش��اد کرده و امروز نيز با دس��تگيری از 
محرومان و مستضعفان موجب خرسندی 
آنها شده ايد، ضمن تشکر از قهرمانان تأکيد 
کردند که شما بدون شک جايگاه ويژه ای 

نزد خداوند خواهيد داشت.

شهرداری گرگان گام نخست را 
دنيا حيدري

      خبر
محک��م برداش��ت. ش��اگردان 
ش��اهين طبع که با سه پيروزی 
متوالی و قاطعانه برابر شيميدر به فينال  راه يافته اند، يک شنبه شب 
در نخستين مصاف خود با مهرام موفق شدن حريف تهرانی را با 
حساب 84 بر 72 مغلوب و با برتری زمين مسابقه را ترک کنند. 
البته اين تازه گام نخست بود و جام قهرمانی به تيمی می رسد که 
سه بازی از پنج بازی پيش رو را به سود خود به پايان برساند. اين 
پيروزی در گام نخس��ت گرگانی ها را که چند سالی است برای 
قهرمانی و باال بردن جام تالش مي کنند، اين فصل اميدوارتر کرده 
است. با وجود شکست مهرام در ديدار نخست اما صمد نيکخواه 
عنوان پرامتيازترين بازيکن ميدان را به خود اختصاص داد. او که 
پيش از بازی فينال به دليل شکايت شيميدر راهی کميته انضباطی 
شده و به 30 ميليون تومان جريمه نقدی و سه جلسه محروميت 
تعليقی از شرکت در مسابقات محکوم شده بود در بازی با شهرداری 

گرگان موفق به کسب 30 امتياز برای مهرام شد. علی آرزومندی، 
سرمربی مهرام اما دليل شکست تيمش در گام نخست را پنج بازي 
سنگين نيمه نهايی دانست: »نه در دفاع خوب بوديم و نه در حمله 
و اين بی ارتباط با پنج بازی سنگينی که برابر نفت داشتيم، نبود. اين 
در حالي بود که تيم حريف خوب ريکاوری  کرده بود، اما با اولين 
فشاری که به تيم وارد شد ريتم ما به هم ريخت.« دومين مصاف دو 
تيم ساعت 20:15 امشب در سالن آزادی برگزار می شود. ديداری 
که به مراتب سخت تر از مصاف نخست خواهد بود، چراکه مهرام به 
دنبال جبران مافات است و گرگانی ها در پی تکرار پيروزي. يکی از 
اتفاقات جالب توجه نخستين ديدار فينال بسکتبال، حضور مجازی 
تماشاگران در س��الن بود. با توجه به شيوع کرونا حضور مجازی 
تماشاچيان و هواداران در ورزش جهان رسم شده است، اما اين 
اتفاق نخستين بار در اولين ديدار فينال ليگ برتر بسکتبال ايران 
بود که رخ داد و هواداران شهرداری گرگان به عنوان تيم ميزبان به 

صورت آنالين شاهد مصاف تيم خود برابر مهرام بودند.

 مهرام در پی جبران مافات 
و شهرداری به دنبال بردی ديگر 

امشب، خان دوم فينال ليگ بسکتبال

عملکرد فوق العاده حسن يزدانی در مسابقات 
شميم رضوان

      چهره
قهرمانی آسيا تمجيد اتحاديه جهانی کشتی 
را به دنبال داشت: »برای فوق ستاره کشتی 
ايران مسابقات قهرمانی آسيا تنها يک قدم در مسير آماده سازی برای هدف 
نهايی او، يعنی کس��ب دومين طالی متوالی المپيک در توکيو است. او 
يک بار ديگر خودش را ثابت کرد. يزدانی که سال 2018 در تنها حضور خود 
در مسابقات قهرمانی آس��يا موفق به کسب طال شده بود 
هرگز در معرض خطر قرار نگرفت، چراکه با نتيجه 10 بر 
صفر پونيا را از رده خارج کرد. او قبل از مسابقات 2019 
آلماتی در هيچ رويدادی ش��رکت نک��رده بود و در 
تالش بود تا قبل از المپيک با حضور در مسابقات 
بتواند از قهرمانی خود در ريو دفاع کند.« يزدانی 
خود نيز حضور در مس��ابقات قهرمانی آسيا را 
فرصتی خوب برای محک زدن توانايی هايش 
می خواند: »فکر می کردم برای آماده سازی در 
جام جهانی شرکت می کنم، اما اينطور نشد. 
قهرمانی آسيا اما رويداد خوبی بود تا آمادگی 
خود را بسنجم. حاال به عنوان يک کشتی گير 
تنها برای طالی المپيک است که تمرين می کنم، 
چراکه فقط طال می خواهم. رقبای امريکايی و 
روس��ی از همه دشوارتر هس��تند، اما روی هيچ 
حريفی تمرکز نمی کنم و تنها به دنبال آمادگی 

برای کسب طالی توکيو هستم.«

محمدرضا طالقانی

کارشناس کشتی 

فوتبال اولويت واکسيناسيون نيست 
واکسيناسيون ورزشکاران پارالمپيکي و المپيکي کشور عليه ويروس 
کرونا در حالي صورت گرفت که بسياري از کشورهاي حاضر در المپيک 
از جمله ژاپن ميزبان اين رويداد بزرگ اعالم کرده اند که ورزشکاران شان 

در اولويت دريافت اين واکسن قرار ندارند.
البته بايد در اين خصوص از اقدام وزارت ورزش و کميته ملي المپيک 
در واکسينه کردن ورزشکاران، به ويژه پارالمپيکي ها تشکر کرد، چراکه 
اين اقدام باعث شد اين ورزشکاران مدال آور که بار افتخارآفريني ورزش 
ايران را هميش��ه بر دوش کش��يده اند، حداقل با خيال آسوده آخرين 
مراحل آماده سازي و کسب سهميه براي حضور در بزرگ ترين آوردگاه 
ورزش جهان را طي کنند. ضمن اينکه اين مدال آوران و افتخارآفرينان 
همواره مورد بي مهري از سوي مسئوالن ورزش کشور قرار گرفته اند و 

حاال براي يک بار هم که شده نيم نگاهي به آنها شده است.
در اين ميان اما شنيدن يک خبر جاي تأمل داشت. خبري که از سوي 
رئيس فدراسيون پزشکي ورزش نقل شد. غالمرضا نوروزي مي گويد 
اعضاي تيم ملي فوتبال در اولويت دريافت واکس��ن ق��رار مي گيرند. 
هرچند که رئيس فدراسيون پزشکي ورزش��ي اين مسئله را معطوف 
به شرايط کشور و امکانپذير بودن آن عنوان مي کند، اما براي جماعت 
فوتبالي زياده خواه بيان همين جمله هم کافي اس��ت تا از امروز در پي 
احقاق حق نداشته  شان در خصوص تزريق واکسن باشند. البته در اين 

بين حاميان هميشگي اين رشته هم حتماً دست به کار خواهند شد.
آنچه مس��لم اس��ت اينکه همه خ��وب مي داني��م تزريق واکس��ن به 
پارالمپيکي ه��ا و المپيکي هاي با توجه به در پيش ب��ودن رقابت هاي 
المپيک و ميزان در خطر بودن اين ورزش��کاران هرچند که در اولويت 
دريافت واکسن نبودند کاري پسنديده بود تا حداقل در اين يک مورد 
به صورت فوتبال زده عمل نکرده باشيم، اما وقتي حرف از رشته اي به 
ميان مي آيد که ورزشکارانش به صورت مرتب تست مي دهند، کنترل 
مي شوند و همين حاال هم در تيم هاي باشگاهي شان براي مسابقات در 
قرنطينه بسر مي برند، آن وقت اين سؤال به ذهن خطور مي کند که چرا 

بايد فوتبال در اين شرايط در اولويت دريافت واکسن قرار گيرد.
بديهي اس��ت ک��ه تزريق واکس��ن کرون��ا در کش��ور بايد ب��ر مبناي 
اولويت بندي هاي صورت گرفته از س��وی وزارت بهداش��ت باشد که 
تاکنون نامي از ورزشکاران در اين اولويت بندي به خصوص ورزشکاران 
رشته فوتبال و رشته هاي غيرالمپيکي به ميان نيامده است. پس آنچه 
مسلم اينکه فدراسيون پزشکي ورزشي بايد به جاي ايجاد توقع در بين 
فوتبالي ها بيشتر به فکر سالمت کاروان ورزش��ي کشور در المپيک و 

پارالمپيک توکيو باشد.
 تيم ملي فوتبال و بازيکنانش در ش��رايطي به مسابقات مقدماتي جام 
جهاني در بحرين اعزام مي ش��وند که ش��رايطي کاماًل متفاوت با بقيه 
ورزشکاران داش��ته اند و حتماً در محل مس��ابقات هم تست مي دهند 
و قرنطينه مي شوند، درس��ت مانند اتفاقي که براي تيم هاي باشگاهي 
حاضر در ليگ قهرمانان آسيا رخ داد. بنابراين لزومي ندارد که از همين 
حاال از فوتبال و فوتباليس��ت ها به عنوان کس��اني که بايد در اولويت 
تزريق واکسن کرونا قرار داشته باشند ياد شود. بدون هيچ ترديدي هر 
ورزش��کار با منش و پهلواني اين نکته مهم را درک مي کند که در اين 
شرايط حساس اولويت دريافت واکسن با کساني است که خطر بيشتري 
آنها را تهديد مي کند. خطري که بي شک يک ورزشکار با قدرت بدني 
باال و رعايت پروتکل هاي بهداشتي و تست هاي هر روزه کمتر از سوي 

آن تهديد مي شود. 


