
 C صدرنشین گروه 
شیوا نوروزی
   گزارش

لیگ قهرمانان به 
مصاف جدی ترین 
رقیبش مي رود. در ادامه بازی ه�ای دور اول این 
رقابت ها ساعت 22:15 امشب استقالل در جده 
مقابل الدحیل قطر قرار می گیرد به این امید که با 
هت تریک در کس�ب پیروزی هم فاصله اش را با 
سایر تیم های گروه افزایش دهد و هم جاي پایش 

را در صدر جدول محکم کند.
آبی ها در دو بازی اول فراتر از انتظار ظاهر ش��دند 
و با نتایج درخشانی که کسب کردند حاال شانس 
اول صعود به عنوان صدرنشین محسوب می شوند. 
البته نتیجه بازی با الدحیل مثل شمش��یر دولبه 
برای استقالل اس��ت؛ برد مقابل تیم قطری راه را 
برای صعود آسان هموار می کند. فرهاد مجیدی 
سعی کرده بعد از تمرینات ریکاوری، شاگردانش 
را از نظر ذهنی هم برای سخت ترین دیدارشان در 

این گروه آماده کند. 
    

استقالل اگرچه در گروه مرگ لیگ قهرمانان قرار 
گرفته، ولی دو بازی اول خود را با موفقیت پش��ت 
سر گذاشته و با روحیه  خوب به استقبال سومین 
حریفش می رود. االهلی عربس��تان اولین قربانی 
آبی ها بود، رقیبی که در خانه پنج گل از استقالل 
دریافت کرد تا تیم مجیدی شروعی رؤیایی را تجربه 
کند. الشرطه هم مقابل جاه طلبی های رقیب ایرانی 

حرفی برای گفتن نداشت و با دریافت سه گل تعداد 
گل های زده استقالل را به عدد 8 رساند. عملکرد 
درخشان ش��اگردان مجیدی انگیزه آنها را برای 
تکرار این موفقیت ها در ادامه بازی ها افزایش داده 
است. با این تفاوت که الدحیل سخت ترین رقیب 
آنها در گروه C محس��وب می ش��ود، تیمی که به 
بازیکنان خارجی اش متکي است. در سال 2019 
هم این دو تیم در یک گروه قرار داشتند؛ بازی اول را 
الدحیل 3 بر صفر به سود خود خاتمه داد و در بازی 
دوم دو تیم به تساوی یک- یک رضایت دادند. در 
آخر هم تیم قطری به عنوان تیم دوم گروه به مرحله 

حذفی رسید و آبی ها از صعود بازماندند. 
    

دو بازی اول نش��ان داد که فرهاد در آس��یا هم به 
فوتبال تهاجمی اعتقاد دارد و تیمی را راهی میدان 
می کند که قدرت تهاجمی باالیی داشته باشد. به 
ثمر رساندن هشت گل در دو بازی آمار خوبی برای 
آبی هاست، ضمن اینکه مدافعان حریف را نگران 
مي کند. استقالل با داشتن شش امتیاز یکی از دو 
تیم غرب آسیاست که هر دو بازی اول خود را با برد 
پشت سر گذاشته است. دیاباته، اسماعیلی، نادری و 
قایدی گلزنان آبی ها هستند. به نظر می رسد در این 
دیدار مجیدی باز هم ترکیبی هجومی را به زمین 
بفرستد. عالوه بر این ارسالن مطهری یکی دیگر 
از مهاجمان اس��تقالل، بازی گذشته را استراحت 
کرده و برای مصاف با الدحیل کامالً آماده است. رفع 

مصدومیت داریوش شجاعیان دست مجیدی را 
برای انتخاب هافبک ها بازتر کرده است، به ویژه که 
آرش رضاوند در خط میانی عملکرد خوبی داشته و 
در بازی با الشرطه همراه با ریگی و اسماعیلی خیال 

همه را از بابت خط هافبک راحت کرده بودند. 
    

اینکه استقالل امشب با چه ترکیبی به زمین می آید 
به تصمیم فرهاد مجیدی بستگی دارد. از روزی که او 
دوباره به نیمکت این تیم بازگشته، استقالل آرامش 
داشته و نتایج خوبی هم کسب کرده است. مجیدی 
در شش دیداري که سرمربی تیم محبوبش بوده، 
موفق به کسب پنج برد حساس و یک تساوی شده 
است. این نتایج خوب باعث شده هواداران تیم به 
موفقیت استقالل در آسیا خوش بین باشند. با این 
حال مصاف با تیم قطری دشوارتر از دیدارهای قبلی 
است. الدحیل که تجربه شکست استقالل را هم 
دارد برای متوقف کردن صدرنشین گروه دست به 
هر کاری می زند. به همین خاطر است که مجیدی 
به شاگردانش نسبت به بازی سوم هشدار داده و از 
آنها خواسته در باد بردهای قبلی نخوابند: »مسلماً 
از پیروزی مقابل الشرطه خوشحال شدیم، ولی تیم 
الدحیل در این مرحله سخت ترین حریف ماست. 
اما آنچه ما و هواداران می خواهیم، قهرمانی است. 
من و بازیکنان هم خودمان را برای رسیدن به این 
هدف آماده کرده ایم و تمام تالشمان را می کنیم تا 

هواداران را خوشحال کنیم.«

    
تیم متمول قطری با توجه به سرمایه گذاری زیادی 
که برای جذب بازیکنان خارجی کرده، تحمل سایه 
سنگین استقالل را باالی سرش ندارد. تیم صبری 
لموشی تا اینجای کار چهار امتیاز اندوخته است. 
آنها در اولین گام، الشرطه عراق را با دو گل مغلوب 
کردند، ولی برخالف آبی ها در مواجه با االهلی ناکام 
ماندند. تساوی یک- یک باعث شد آنها دو امتیاز 
مهم را از دست بدهند و از استقالل فاصله بگیرند. 
منتها تیم لموشی این فرصت را دارد که در بازی 
رودررو با تیم ایرانی جایگاه��ش را ارتقا دهد. آنها 
دو س��ال پیش در همین مرحل��ه گروهی یک بار 
استقالل را برده اند و با هدف تکرار نتیجه آن بازی 
در جده به میدان می آیند. الدحیل حساب ویژه ای 
روی بازیکنان خارجی اش باز کرده، مهم ترین آنها 
هم  مایکل الونگا، دودو و ادمیلسون جونیور، مهدی 
بن عطیه و لوئیز کارلوس هستند. حضور هافبک 
ایرانی الدحیل در زمین حساس��یت های بازی را 
افزایش می دهد. او بازیکن سابق استقالل است و 
حاال باید مقابل تیم قدیمی اش قرار بگیرد. الدحیل 
برخالف االهلی در لیگ کش��ورش شرایط خوبی 
دارد و در لیگ س��تارگان قطر مقام دوم را کسب 
کرده است. در بازی قبلی سرمربی الدحیل معتقد 
بود شاگردانش مستحق کسب برتری مقابل االهلی 
بودند. الدحیل شوت زن های خوبی در اختیار دارد 

که می توانند دروازه استقالل را تهدید کنند. 
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استارت پرشور آلکنو
گفته بود برای سکو می آیم و تالشم را می کنم، تالشی که از اولین روز 
حضورش در تمرین تیم ملی والیبال ایران دیده ش��د. حضور آلکنو در 
ایران با امروز و فرداهای بسیار همراه بود، اما پایش که به سالن تمرین 
باز ش��د همه را به خط کرد، بدون هیچ توضیح بیشتری. تأکید داشت 
که همه حرف ها و نکات حین تمرین گفته می شود و طولی نکشید که 
ملی پوشان دریافتند داستان چه بود که دستیار سرمربی از کار سخت 
تیم ملی برای رسیدن به هدف شان در المپیک مي گفت. نه فقط بازیکنان 
که حتی مربیان هم برای تمرین کردن به صف شدند. آنها این طرف تور 
و بازیکنان آن طرف تور برای زدن سرویس و آبشارهایی که باید از سوی 
مربیان دفاع  می شد، تمرینی سراسر شور و نشاط که می تواند شروعی 
تازه برای والیبال ایران باشد که به سکوی المپیک در توکیو می اندیشد و 

شاید آلکنو همان مربی باشد که می تواند این رؤیا را محقق کند.

آبی های صدرنشین امشب رودرروی حریف قدر قطری

مچ اندازی استقالل با الدحیل مدعی

چرا 3 سال پاداش بانوان پرداخت نشد
پرداخت پاداش قهرمانی بانوان فوتسالیست بعد از سه سال، آن هم با کسر 
مالیات انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت. با وجود این شمسایي، کاپیتان 
اسبق تیم ملی فوتسال ایران می گوید جای شکرش باقی است که بعد از سه 
سال این پول پرداخت شد: »با 15، 22 و 30 میلیون تومان ارزش های بانوان 
دیده نمی شود و هیچگاه نمی توان ارزش های بزرگ و زحمات آنها را که در 
بدترین شرایط و با کمترین امکانات  قهرمان آسیا شدند نادیده گرفت. اما 
بعد از پرداخت پاداش همه از کم شدن مالیات انتقاد کردند، به جای این 
حرف ها باید پرسید چرا سه سال این مبلغ را ندادند، آن هم در شرایطی که 

همه می دانیم 22 میلیون تومان امسال با سه سال قبل خیلی فرق دارد.«

قدردانی ارتش از فوتبال
معاون فرهنگی و روابط عمومی ارتش جمهوری اسالمی ایران طی نامه ای از 
جامعه فوتبال در برگزاری آیین بزرگداشت بیست و دومین سالگرد شهادت 
صیاد شیرازی قدردانی کرد. سرتیپ دوم شاهین تقی خانی، معاون فرهنگی 
و روابط عمومی ارتش جمهوری اسالمی ایران طی نامه ای به عبدالحمید 
احمدی، معاون وزیر ورزش و جوانان از برگزاری باشکوه آیین بزرگداشت 
بیست و دومین سالگرد شهادت سپهبد شهید علی صیاد شیرازی و نامگذاری 
هفته بیستم لیگ برتر فوتبال به نام این شهید عزیز از معاون فرهنگی وزارت 
ورزش، فدراسیون، سازمان لیگ فوتبال ایران و تمامی باشگاه ها و هیئت های 

فوتبال قدردانی کرد.

فريدون حسن

دنیا حیدري

مخالفت گسترده با سوپرلیگ اروپا
»نه« به نابودي فوتبال

48 ساعت پس از جنجال برپایي س��وپرلیگ اروپا از سوي 12 باشگاه 
بزرگ قاره سبز هنوز تنش ها و حاش��یه ها فروکش نکرده است و هنوز 
فلورنتینو پرس، رئیس رئال مادرید و اصلي ترین باني و عامل به راه افتادن 
سوپرلیگ از طرح خود دفاع مي کند و همچنان یوفا و برخي باشگاه هاي 
بزرگ به صراحت با این ایده که فوتبال را دربست در اختیار سرمایه داران 

قرار مي دهد مخالفت مي کنند. 
  هدف ما فقط پول نیست 

هر یک از 12 تیم فعلي حاضر در س��وپرلیگ 3/5 میلیون یورو سود اولیه 
خواهند برد و این تازه ش��روع کار اس��ت، یعني همان چی��زي که پرس 
مدیرعامل باش��گاه رئال مادرید و همفکران او خواس��تار آن هستند. سود 
کالن در جیب باش��گاه هاي بزرگ، س��ودي که اکنون بین همه تیم هاي 
اروپایي حاضر در لیگ قهرمانان تقس��یم مي شود، اما پرس و همفکرانش 
مي خواهند تمام این سود متعلق به آنها باشد. با این حال پرس در دفاع از 
برگزاري سوپرلیگ مي گوید که تمام هدف آنها کسب سود و درآمد نیست!  
او مي گوید: »آرمان های واالتری از حرص، طمع و س��ود مالی در گرفتن 
این تصمیم نقش داش��ته اند. ما تصمیم گرفتیم در وسط هفته، به جای 
چمپیونزلیگ یک سوپرلیگ با مسابقات بیشتر داشته باشیم. فوتبال باید 
متحول شود. این ورزش در حال از دست دادن عالقه مندانش است. باید 
فکر کنیم که چرا جوانان 16 تا 24 ساله دارند عالقه خود را به فوتبال از 
دست می دهند، مسئله وجود مسابقه های بی کیفیت است. باید فوتبال 
را جذاب تر کنیم، این مسابقات چیزی برای پولدارها نیست، ما این کار را 
برای نجات فوتبال انجام مي دهیم.« اما هدف پرس و همفکرانش نابودي 
کامل فوتبال جهان و تسخیر آن توسط باش��گاه هاي بزرگ است. این را 
مي توان به وضوح در البه الي حرف هاي او دید جایي که مي گوید: »تقابل 
باشگاه های بزرگ، جذاب ترین مسابقات هستند و بیشترین میزان درآمد 
و پول را تولید می کنند. فکر نمی کنم بازی های کوچک جذاب تر باشند. 
رقابت های کشوری و ملی وجود دارد که مردم حتی اسم آنها را نمی دانند. 

فوتبال به این شکلی که هست، دیگر نمی تواند ادامه پیدا کند.«
تعامل با یوفا اصلي ترین چالش پیش روي پرس است. او عنوان مي کند: »هنوز 
باید یک سال دیگر صبر کنیم. ما روی این موضوع دو یا سه سال کار کردیم. 
هدف اکنون این است که ببینیم آیا می توانیم با یوفا به توافق برسیم یا نه. اگر 

از االن تا ماه اوت به توافقی نرسیدیم هم برنامه ما متوقف نخواهد شد.«
  سوپرلیگ مورد تأیید نیست

در حالي که یوفا به صورت صریح با برگزاري سوپرلیگ مخالفت کرده و حتي 
خبر رسیده که س��ه تیم رئال مادرید، منچسترسیتي و چلسي را از مرحله 
نیمه نهایي لیگ قهرمانان اروپا حذف خواهد کرد، دیروز فیفا هم طرح برگزاري 
سوپرلیگ اروپا را محکوم کرد و به باشگاه ها هشدار داد که مسئول عواقب 
اقدامات خود در این خصوص باش��ند. جیاني اینفانتینو، رئیس فیفا گفت: 
»کامالً واضح می گویم و نظر ما هم مشخص است؛ فیفا بي  شک سوپرلیگ اروپا 
را محکوم می کند و این رقابت مورد تأیید ما نیست. وظیفه من و وظیفه همه 
ما این است که از باشگاه ها و مسابقات لیگ در کشورها مراقبت کنیم. داستان 
سوپرلیگ یک موضوع تمام ش��ده اس��ت. آنها نیاز دارند که تأمل کنند و 
مسئولیت تصمیم شان را برعهده بگیرند. اگر آنها می خواهند راه خودشان را 
طی کنند، باید با تصمیم خود کنار بیایند و با شیوه خودشان زندگی کنند. آنها 

یا هستند یا نیستند و نمی توانند نصف و نیمه عمل کنند.«
   افزایش مخالفان 

در این میان هر روز بر تعداد مخالفان س��وپرلیگ افزوده مي شود. یورگن 
کلوپ، سرمربي آلماني لیورپول که از مخالفان اصلي سوپرلیگ است بعد 
از بازي دوشنبه شب تیمش گفت که امیدوار است سوپرلیگ هرگز عملي 
نشود و نظرش هم در این مورد عوض نمي شود. کلوپ همچنین به هواداران 

لیورپول هم حق داد که از تصمیم سران باشگاه ناراضي باشند.
سرآلکس فرگوسن، سرمربي بزرگ منچستریونایتد نیز به صف مخالفان 
سوپرلیگ پیوسته و گفته است: »چه ایده ضعیفی، برگزاری سوپرلیگ 
یعنی فاصله گرفتن از ۷0 سال رقابت باشگاهی فوتبال در قاره اروپا. چه در 
دنفرملین در دهه 60 و چه روی نیمکت آبردین، فتح جام برندگان اروپا، آن 

هم با یک باشگاه کوچک اسکاتلندی مانند فتح قله اورست بود.«
باشگاه بایرن مونیخ هم رسماً اعالم کرد که در مسابقات سوپرلیگ شرکت 
نخواهد ک��رد. کارل هاینس رومنیگه، رئیس این باش��گاه مي گوید: »ما در 
سوپرلیگ شرکت نخواهیم کرد. البته از تغییرات در لیگ قهرمانان استقبال 
مي کنیم. من فکر نمی کنم سوپرلیگ مشکالت مالی باشگاه های اروپایی ناشی 
از کرونا را حل کند. همه باشگاه های اروپا ترجیح می دهند با هم کار کنند تا 
اطمینان حاصل شود که حقوق بازیکنان و هزینه های مدیر برنامه ها منطقی تر 

شده و در نهایت فوتبال این قاره در مسیری بهتر و درست تر گام بردارد.«

 وضعیت فوتبال 
با پول صدقه اي و بیت المال بدتر مي شود

تصمیم��ات اخی��ر مس��ئوالن به خصوص 
نماین��دگان مجلس در اختص��اص بودجه 
100میلیاردي به استقالل و پرسپولیس  روز 
به روز وضعیت فوتبال را بدتر می کند. بیش 
از 10 سال اس��ت قانون جامع باشگاهداری 
از طرف مرکز پژوهش ها در مجلس مطرح 
شده و بیش از 20 س��ال است که فوتبال ما 
حرفه ای ش��ده، یعنی یک شغل است، ولی 
یک خط قانون در این مورد نداریم. مجلس 
یک بار تصویب می کند یک درصد از درآمدهای وزارتخانه ها و شرکت های 
دولتی را خرج ورزش کنند و ورزش نیمه جان بخش خصوصی را هم دولتی 
می کند. االن هم اجازه می دهد بدهی های انباشته باشگاه ها را از بیت المال 
تأمین کنند. عقب مانده ترین کشورهای دنیا هم چنین کاری نمی کنند که 
بخواهند اجازه بدهند یک مقوله چندوجهی که می تواند درآمد داشته باشد 
و به بهترین شکل خودش را اداره کند با پول صدقه ای دولت اداره شود. این 
در حالي است که برای این پول ها هزار سوراخ داریم. متأسفم که مي خواهند 
از اعتبارات دولت و پول بیت المال به شهرت برسند؛ خرج که از کیسه مهمان 
بود حاتم طایی شدن آس��ان بود. می خواهند به مردم بگویند ما خوبیم و 
خوب پول خرج می کنیم. وقتی بخواهیم با پول ب��رای خودمان موقعیت 
بخریم و دستمان در جیب بیت المال باشد، وضعیت همین مي شود. یکی از 
بزرگ ترین مشکالتی که در چند سال گذشته به وجود آوردیم این بود که با 
پول  بیت المال و جدول مندلیفی که درست کردیم دست بخش خصوصی را 
از فوتبال بریدیم. آلومینیوم، مس و فوالد، همه پول ها به صورت مستقیم و 
غیرمستقیم از جیب ملت می رود. روزی  فرکي در دربی صنعتی بین پیکان و 
سایپا گفت ما دربی سکوت برگزار می کنیم. کجای دنیا پول از جیب ملت داده 
می شود و یک تماشاچی نیست. باشگاهی که نیاز دارد به مجلس التماس کند، 
مجلس هم ترحم کند و 200میلیارد برای بدهی ها بدهد، چطور سهامش را 

می خواهند به مردم بدهند. اینها اشتباهاتي جبران ناپذیر است.

رئیس کمیته ملي 
سعید احمديان

     تکواندو
المپیک با تکذیب 
واکسیناس�یون 
برخي مدی�ران خارج از لیس�ت کاروان المپیک 
ای�ران، بودج�ه 65 میلی�اردي مجل�س ب�راي 
10فدراسیون را فاقد منطق کارشناسي عنوان کرد.
کرونا گویا این بار دیگر قرار نیست سد راه المپیک 
شود و آن طور که مقامات ژاپني و کمیته بین المللي 
المپیک مي گویند روز اول مرداد مشعل بازي ها در 
توکیو روشن مي شود و ورزشکاران سراسر دنیا در 
یکي از خاص ترین دوره هاي المپیک، رقابت شان را 
براي کسب مدال در بزرگ ترین میدان ورزشي دنیا 
آغاز مي کنند. در شرایطي کاروان ایران هم که تا به 
امروز 58 سهمیه کسب کرده با برگزاري اردو در 
رشته هاي مختلف آماده حضور در توکیو مي شود 
که دیروز رضا صالحي امی��ري رئیس کمیته ملي 
المپیک و نصراهلل سجادي رئیس کاروان ایران در 
یک نشست خبري درباره آخرین شرایط قهرمانان 

کشورمان براي حضور در توکیو صحبت کردند.
   در واکسیناسیون المپیکي ها پنهان کاري 

نداریم
واکسیناسیون ورزشکاران المپیکي یکي از مهم ترین 
اتفاقات ورزش در یک ماه گذش��ته از سال جدید 
است تا آنها با استرس کمتري در سه ماه باقي مانده 
به ش��روع بازي ها، تمرینات شان را پیگیري کنند. 
آن طور که مس��ئوالن وزارت ورزش و کمیته ملي 
المپیک مي گویند، قرار است نزدیک به 300 نفر از 
المپیکي ها به همراه مربیان و سرپرستان واکسینه 
شوند. در شرایطي ملي پوش��ان از 24 فروردین در 
گروه هاي مختلف واکسن کرونا تزریق کرده اند که 
حرف و حدیث هایي درباره ارائه واکس��ن به برخي 
مدیران و اعضاي هیئت رئیسه فدراسیون ها که خارج 

از لیست المپیکي ها هستند به گوش مي رسد. 
البته رضا صالحي امیري، رئیس کمیته ملي المپیک 
در نشس��ت خبري، چنین اخباري را تکذیب کرد: 
»واکسیناسیون برعهده فدراسیون پزشکی ورزشي 
است. کاری که کمیته ملي المپیک انجام داد، این بود 
که آقای سجادی فقط لیست افرادی را که باید در 

توکیو آماده باشند اعالم کرد و به وزارت ورزش داد. 
وزارات ورزش همان لیست را به فدراسیون پزشکی 
ورزش��ی اعالم کرد. تاکنون هیچ م��وردی خارج از 
لیست آقای س��جادی واکس��ن نزده و اینکه افراد 
متفرقه واکسن زده اند را تکذیب می کنم و اطالعي 
از کوچک ترین تخلفي ندارم. همچنین اعالم مي کنم 
که کمیته ملي المپیک، منعي براي انتشار لیست 
واکسیناسیون ورزش��کاران المپیکي ندارد، اما این 
مسئله در ستاد عالي بازي ها باید به تصویب برسد.«

نصراهلل سجادي، سرپرست کاروان ایران در المپیک 
توکیو هم معتقد اس��ت که درباره واکسیناسیون 
پنهان کاري وجود ندارد: »پیش داوری نکنیم، بهتر 
است. پنهان کاری در کار نبوده و ما سهمیه اي به 
فدراسیون ها داده ایم. اگر کسی عضو هیئت رئیسه 
است شاید سرپرس��ت تیم باش��د. ما به حریفان 
تمرینی  هم واکسن اختصاص داده ایم، به همین 
دلیل ممکن اس��ت تعداد زیاد باشد. پنهان کاری 
نداشتیم و مش��کلی هم وجود ندارد. نمایندگان 
وزارت بهداش��ت با کارت ملی واکس��ن زده اند و 
کسی نمی توانس��ته خودش را جای کسی دیگر 
معرفی کند. مجموعاً به 16۷ ورزشکار و 83 کادر 

سرپرستی برای واکسیناسیون سهمیه داده ایم.«
   اولویت بن�دي مجل�س فاق�د منط�ق 

کارشناسي بود
بحث بودجه همواره یک��ي از چالش هاي ورزش 

بوده که در هفته ه��اي اخیر نیز حاش��یه هایي 
را به همراه داشته اس��ت، مانند اعتراض شدید 
علیرضا دبیر به بودجه فدراس��یون کش��تي که 
خطاب به دولتي ها گفته بود اگر در المپیک مدال 
مي خواهند دست در جیب شان کنند تا بودجه 
مجلس تنها به چند فدراسیون اختصاص نیابد که 

واکنش هاي زیادي را به همراه داشته است.
صالحي امیري که ش��نبه این هفته پاسخ دبیر را 
داده بود و گفته بود او اطالعي از بودجه ندارد، در 
نشست خبري دیروز هم نسبت به اعتراض دبیر 
واکنش نشان داد: »کشتي رشته اول ما و امید ما 
در المپیک براي مدال آوري است. وظیفه ماست 
که از کشتي حمایت کنیم. ورزش اما براي حضور 
در توکیو در بخش هاي مختلف احتیاج به آرامش 
و ثبات دارد. بحث ها و اختالف هایي که وجود دارد، 
طبیعي اس��ت و نباید آن را به سمت غیرطبیعي 
ببریم. این مسائل با جلسات داخلي قابل حل است 
و مسئله اي نیست که بزرگ جلوه داده شود و بیش 

از اندازه بخواهیم به آن بپردازیم.«
عالوه بر این بودج��ه 65 میلیاردي مجلس براي 
10فدراس��یون ورزش��ي در بودج��ه 1400 در 
هفته هاي گذشته خبرساز شده و با وجود استقبال 
ورزشي ها، نحوه اختصاص این بودجه حاشیه هاي 
زیادي را به همراه داشته است. صالحي امیري هم 
دیروز براي اولین بار نس��بت به این اقدام مجلس 

واکنش نشان داد و آن را فاقد منطق کارشناسي 
دانس��ت: »از این اقدام مجلس خوش��حالیم، اما 
حرف ما و سایر مجموعه ورزش این است که در 
اولویت بندي انجام ش��ده، اشکاالت جدي وجود 
دارد. در اولویت بندی مبنایی داریم که کشتی با 
هزار امتیاز اول است، وزنه برداری با ۷۷5 امتیاز در 
اولویت دوم، کاراته با 635 امتیاز اولویت چهارم، 
دوومیدانی و... در اولویت های بعدی هستند و به 
برخی از رش��ته ها نیز بودجه ای تعلق نمی گیرد. 
این اقدام مجلس باعث ایجاد شکاف و تفرقه شده 
است. اولویت بندي صورت گرفته توسط مجلس 
فاقد منطق کارشناسي است و انتظار ما از مجلس 
این بود که اولویت ها را از کمیته ملي المپیک یا 

وزارت ورزش مي گرفت.«
   تفاهمنام�ه با فدراس�یون فوتبال براي 

شکستن طلسم المپیک
در حالي کاروان ایران براي حضور در المپیک توکیو 
آماده مي شود که مانند چهار دهه گذشته فوتبال 
پش��ت درهاي المپیک مانده است. رئیس کمیته 
ملي المپیک در پاس��خ به س��ؤال »جوان« که چه 
برنامه اي براي طوالني تر نش��دن حسرت فوتبال و 
شکسته شدن طلسم المپیک و تعامل با فدراسیون 
دارید، اینطور پاس��خ  داد: »هشتم فروردین ماه در 
محل فدراسیون فوتبال حاضر بودم و گفت وگویی 
با عزیزی خادم داش��تم. در خصوص تی��م امید و 
برنامه های پیش رو صحبت مقدماتی داشتیم. قرار 
شد جلسات کارشناسی مقدماتی میان فدراسیون و 
کمیته ملي المپیک داشته باشیم. از جانب ما دکتر 
سجادی مسئولیت دارند  و از طرف فدراسیون هم 
نماینده ای معرفی می ش��ود. مذاکرات فی مابین 
منجر به امضای تفاهمنامه می شود تا طبق آن کار 
پیش برود. پیش نویس تفاهمنامه میان کمیته ملی 
المپیک و فدراسیون از طرف فدراسیون ارائه شده 
که باید توسط آقای سجادی بررسی شود تا طبق 
آن نسبت به همکاری ها و به خدمت گرفتن مربی 
و دیگر موارد اقدام ش��ود. امیدواریم با اقداماتي که 
صورت مي گیرد فوتبال پس از 46 سال به المپیک 

صعود کند.«

انتقاد از مجلس، رد تخلف در واکسیناسیون المپیکي ها
برش هایي از نشست خبري آنالین رضا صالحي امیري رئیس کمیته ملي المپیک

کاظم اولیايي 

مدیرعامل سابق استقالل

ضرورت شفاف سازي واکسیناسیون المپیکي ها
واکسیناسیون المپیکی ها و پارالمپیکی ها اگرچه اتفاق حائز اهمیتی بود که 
می تواند تا حد بسیار زیادی باعث کاهش دغدغه ورزشکاران و حتی کادر 
فنی تیم های اعزامی به توکیو شود، اما حاشیه ها و شایعات بسیاری را در 
پی داشته است. مقاومت برخی ورزشکاران برای واکسینه شدن که گفته 
می شود 10۷ نفر هستند و گفته شده مسئولیت مقاومت برابر واکسینه شدن 
به پای خودشان گذاشته شده و تأکید روزهای اخیر مسئوالن کمیته ملی 
المپیک به اجباری نبودن واکسیناسیون ورزشکاران در کنار صحبت های 
دکتر نوروزي، رئیس فدراسیون پزشکی ورزش��ی که تأکید دارد نه فقط 
ورزشکارانی که موفق به کسب سهمیه المپیک شده اند، بلکه آنهایی که در 
لیست انتظار هستند و حتی آنهایی که در کادر اجرایی قرار دارند بر اساس 
فهرستی که از طرف کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان تأیید شده 
و تعدادشان به 43۷ نفر می رسد واکسینه می شوند، از جمله داستان هایی 
است که این روزها حول محور واکسینه شدن کاروان اعزامی ایران به توکیو 
چرخ می خورد. اما شاید جالب ترین قسمت حاشیه ها، شایعه واکسینه شدن 
افراد متفرقه در قالب کاروان اعزامی ایران به المپیک است که نظرها را به 

خود جلب کرده و حرف و حدیث هایی را به دنبال داشته است.
صدالبته که عالوه بر رئیس فدراس��یون پزشکی ورزشي، صالحی امیری 
رئیس کمیته ملی المپیک نیز این مسئله را به ش��دت رد کرده و تأکید 
می کند که تنها ورزشکاران المپیکی و کاروان اعزامی به المپیک است که در 
لیست واکسیناسیون قرار دارند و هیچ شخصی خارج از این لیست واکسینه 
نش��ده اس��ت. صالحی امیری حتی تأکید دارد نه او و نه حتی سجادی، 
سرپرست کاروان نیز واکسینه نشده اند. او با اش��اره به اینکه مسئولیت 
واکسیناسیون بر عهده فدراسیون پزشکی ورزشی است از هرگونه تخلفی 

در این راستا اظهار بی اطالعی می کند.
طبق گفته های رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی لیس��ت کاروان اعزامی 
به توکیو را سجادی رس��ماً به وزارت ورزش اعالم کرده و این فدراسیون نیز 
براساس همین لیست واکسیناسیون را آغاز کرده و تخلفی در این راستا صورت 
نگرفته است. با وجود این گفته می شود از آنجایی که مباحث کالن کاروان ها در 
المپیک و سایر رویدادها در ستاد عالی ورزش تصمیم گیری می شود، انتشار 
لیست ورزشکاران واکسینه شده نیز منوط به تصویب ستاد عالی است که در 

جلسات آتی مطرح می شود و اگر صالح باشد منتشر خواهد شد!
بی تردید شایعات و بحث های حاش��یه ای، به خصوص در ورزش تمامی 
ندارد، اما با توجه به داستان های خالف واقع بسیاری که طی سال های اخیر 
در ورزش ایران شاهد آن بوده ایم و تکذیبیه های پرتعدادی که بیشتر برای 
رد گم کنی یا منحرف کردن اذهان عمومی بوده، این بی اعتمادی ها و باور 
هرگونه شایعه و حاشیه خیلی هم دور از انتظار نیست، چراکه نه فقط مار 
گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد که بارها و بارها این مسئله در ورزش 
ایران به اثبات رسیده که تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها. با این شرایط 
تنها شفاف سازی و انتشار لیست افراد واکسینه شده است که می تواند پاسخ 
قانع کننده ای برای افکار عمومی باشد که اعتماد خود را به واسطه شنیدن 

مکرر حرف های خالف واقع از دست داده است!
شایعه واکس��ینه ش��دن افراد غیرمتفرقه که گفته می ش��ود از اعضای 
فدراسیون ها و هیئت رئیس��ه فدراس��یون های مختلف هستند، زمانی 
حساسیت برانگیز می شود که به رغم آمار عددی فدراسیون پزشکی ورزشی 
گفته می شود تعداد 10۷ نفر از ورزشکاران راه یافته به المپیک توکیو برابر 
واکسینه شدن مقاومت کرده اند و در کنار این مسئله، اصرار آقایان به عدم 
اجباری بودن واکسیناسیون ورزش��کاران این سؤال را مطرح می کند که 
مقدار دوز در نظر گرفته شده برای ورزشکارانی که حاضر به دریافت واکسن 
نشده اند، چه شده است؟ تخلف در ورزش ایران مسئله ای نیست که بتوان 
منکر آن شد، اما نظارت بر عملکرد، واکسینه شدن ورزشکاران و ارائه لیست 
نفرات واکسینه ش��ده کاروان اعزامی ایران می تواند گام بلندی در مسیر 
شفاف سازی و بهترین تکذیبیه برای رد شایعه واکسینه شدن افراد متفرقه 
در قالب کاروان ایران باشد که باید دید تصمیمی در این راستا گرفته می شود 
برای پاسخ به ابهامات ایجاد شده برای افکار عمومی یا آقایان کمافی السابق 

برابر شفاف سازی مقاومت و به تکذیبیه های زبانی بسنده می کنند.


