
با وجود اينكه هنوز 
سعيد احمديان

   گزارش
کسيناس�يون  وا
گروه هاي پرخطر و 
سالمندان به پايان نرسيده، فدراسيون فوتبال با 
فشار به وزارت بهداشت به دنبال واکسينه کردن 
خارج از نوبت ملي پوشان به بهانه حضور شاگردان 
اس�كوچيچ در انتخاب�ي ج�ام جهان�ي اس�ت.

عزيزکرده و تافته جدا بافته، حکايت فوتبالي هاست، 
چهار دهه از آخرين قهرماني شان در آسيا مي گذرد 
اما وقت بودجه و پاداش، مي ش��وند نورچش��مي 
مسئوالني که مي خواهند با گرفتن عکس يادگاري 
کنار آنها خودشان را روي جلد رسانه ها ببرند، اگر 
المپيکي ها براي مدال هاي ش��ان پ��اداش ريالي 
مي گيرند، آن هم با هزار و يك منتي که سرشان 
گذاش��ته مي ش��ود، آن س��و فوتبالي ها اما براي 
موفقيت هايي که دست شان از رسيدن به آن کوتاه 
مانده هم پاداش ه��اي دالري مي گيرند! همين 
سبب شده انتخابي جام جهاني بهانه دست شان 
بدهد و پاي ش��ان را در يك کفش کنند تا بدون 
اينکه در اولويت واکسيناس��يون باشند، زودتر از 
گروه هاي پرخطر و بيماراني که جان شان در خطر 

است، واکسن بزنند.
  جوسازي براي واکسيناسيون خارج از نوبت

واکسيناس��يون بيم��اري کرونا در ش��رايطي از 
اواخر س��ال گذش��ته در ايران آغاز ش��ده که بر 
اس��اس اولويت  بندي وزارت بهداشت قرار است 
در چهار فاز انجام ش��ود. در فازهاي يك تا سه، 
گروه هاي پرخطر مانند کادر درمان، سالمندان، 
بيماران صعب العالج و... ق��رار گرفته اند و در فاز 
چهارم هم واکسيناسيون عمومي آغاز مي شود. 

با گذش��ت کمتر از دو ماه از آغاز واکسيناسيون 
و در حالي که هنوز گروه هاي پرخطر واکس��ينه 
نشده اند، ملي پوشان فوتبال که بايد در فاز پاياني 
واکسيناسيون واکس��ن بزنند در مصاحبه هايي 
جه��ت دار با جوس��ازي ب��ا توجه ب��ه حضور در 
مسابقات انتخابي جام جهاني که خرداد ماه در 
بحرين برگزار مي شود از مسئوالن خواسته اند در 

اولويت واکسيناسيون قرار بگيرند.
به خصوص که واکسيناسيون کاروان المپيك و 
پارالمپيك که با توجه ب��ه رقابت هاي مهمي که 
تابس��تان در توکيو پيش رو دارند ضروري بود و 
کشورهاي مختلفي نيز دست به چنين اقدامي 
زده اند، سبب شده صداي فوتبالي ها هم از گوشه 
و کنار ش��نيده ش��ود که آنها نيز بايد در اولويت 
واکسن قرار بگيرند. عليرضا بيرانوند اولين کسي 
بود که اين خواسته را رسانه اي کرد و در پيامي 
که 26 فروردين به يکي از برنامه هاي تلويزيوني 
ارسال کرده بود، خطاب به مس��ئوالن با لحني 
طلبکارانه گفت��ه بود: »فکری به حال واکس��ن 
بازيکنان تيم ملی کنيد که وقتی به اردو می آيند، 

همه واکسن زده باشند.«
پس از او دراگان اسکوچيچ هم وارد اين بازي شد 
و روز ششم ارديبهش��ت از تالش عزيزي خادم، 
رئيس فدراس��يون فوتبال براي تأمين واکسن 
ملي پوشان خبر داده بود: »در جريان هستم که 
مسئوالن فدراس��يون از هيچ تالشی برای تهيه 
واکسن برای اعضای تيم ملی فروگذار نکرده اند، 
مسئله ای که بس��يار حائز اهميت است، چراکه 
احتمال غيبت بازيکنان را به حداقل می رساند.«

يك شنبه اين هفته هم مصاحبه سعيد عزت اللهي 

يکي ديگر از ملي پوشان فوتبال با تيتر »واکسن براي 
تيم ملي خواسته معقولي است«، روي جلد يکي از 
روزنامه هاي ورزشي نزديك به مديران فدراسيون 
فوتبال رفت تا فشارها براي واکسيناسيون خارج از 

نوبت فوتبالي ها بيشتر شود.
  جواب مثبت وزارت بهداشت به زياده خواهي 

فوتبالي ها!
زياده خواهي ملي پوشان و فدراسيون فوتبال براي 
واکس��ينه ش��دن تيم ملي، گويا در حال به نتيجه 
رسيدن اس��ت و وزارت بهداشت قصد کوتاه آمدن 
مقاب��ل فوتبالي ه��ا را دارد. مجتبي خورش��يدي، 
سرپرست تيم ملي فوتبال که انتخاب او حاشيه هاي 
زيادي را به همراه داشت، روز دوشنبه و پس از جلسه 
هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال از قول هايي که در 
اين باره داده شده، صحبت کرده است: »مسئوالن 
به شدت پيگير واکسن هستند و اميدواريم با قول ها 
و مساعدت هايی که صورت گرفته واکسن تهيه شود 

تا مشکلی از اين بابت وجود نداشته باشد.«
حس��ين ش��ريفي، سرپرس��ت رواب��ط عمومي 
فدراسيون فوتبال هم در گفت وگويي با خبرگزاري 
فارس از اعالم موافقت اوليه وزارت بهداشت خبر 
داده است: »وزارت بهداش��ت هنوز برای در نظر 
گرفتن سهميه موافقت قطعی نکرده و فقط اعالم 
کرده اس��ت. آنها می گويند بايد ليس��ت اعضای 
تيم ملی ارائه و بعد از بررسی در مورد تخصيص 
سهميه تصميم گيری شود. در واقع آنها سهميه را 
به فدراسيون نمی دهند و به فرد تعلق می گيرد. 
به همين دليل از فدراسيون ليست خواسته اند. 
مشخصاً اعضای کادرفنی، پزشکی و تدارکات تيم 
ملی مشخص هستند، اما در مورد ليست بازيکنان 

چيزی مشخص نيست و عماًل فدراسيون با توجه 
به اينکه زمان حضور لژيونرها در ايران مشخص 

نيست، نمی تواند از حاال فهرستی تهيه کند.«
  فيفا: اولويت گروه هاي پرخطر هستند، 

نه فوتباليست ها
جوسازي و فشار فدراسيون فوتبال براي واکسن 
زدن خارج از نوبت ملي پوشان در شرايطي است 
که در اکثر کشورها، فوتباليس��ت ها با توجه به 
شرايط شان در فازهاي آخر واکسيناسيون هستند 
و گروه هاي پرخطر در اولويت قرار گرفته اند، حتي 
جياني اينفانتينو بهمن گذشته به صراحت اعالم 
کرد که فوتباليست ها در اولويت واکسينه شدن 
نيستند: »البته که اولويت برای واکسيناسيون با 
افرادی اس��ت که در معرض خطر قرار دارند، به 
خصوص کارکنان بخش بهداشت و سالمت. به 
نظر ما اين يك واقعيت کاماًل روش��ن است. من 
و در کل ما تصور نمی کنيم که فوتباليست ها در 
طبقه بندی افراد برای دريافت واکسن در اولويت 
قرار داشته باشند. افرادی هستند که در معرض 
خطرند و بدون شك اين افراد بايد در اولويت قرار 
بگيرند، اما فوتباليست ها يا ساير دست اندرکاران 

فوتبال جزو اين گروه نيستند.«
مورينيو، س��رمربي مش��هور پرتغالي هم موافق 
اولويت قرار دادن فوتباليست ها نيست: »من موافق 
واکسينه شدن بازيکنان زودتر از مردم نيستم. شايد 
بحث برانگيز باشد، شايد مردم با من مخالف باشند، 
اما من اين کار را نمی کنم.  افراد جامعه بيشتر از 
بازيکنان در معرض خطر هس��تند. من احساس 
می کنم که هر روز کادر درمان، کارگران بهداشتی 

و افراد مسن بايد در اولويت باشند.«

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 6199چهارشنبه 15 ارديبهشت 1400 | 22 رمضان 1442 |

 فرياد اعتراض در منچستر: 
مالک امريکايی را نمي خواهيم 

يك شنبه شب گذشته منچستر آبستن حوادث زيادي بود. قرار بود بازي 
سنتي ليگ برتر جزيره بين دو تيم منچس��تريونايتد و ليورپول برگزار 
شود، اما نشد. هواداران منچستر تقريباً يك ساعت قبل از شروع مسابقه، 
اولدترافورد و شهر را به تسخير خود درآوردند تا با جلوگيري از برپايي 
اين ديدار حساس به مالکان امريکايي منچستر بفهمانند که نمي خواهند 
آنها مالك تيم شان باشند. آنها کاري را کردند که سه هفته قبل هواداران 
چلسي در خيابان هاي اس��تمفوردبريج انجام داده بودند و حاال به نظر 
مي رسد موج اين اعتراض ها را بايد در هفته هاي آينده و شايد از هواداران 
ديگر تيم ها نيز مشاهده کرد. جالب تر اينکه نه تخريبي صورت گرفت و نه 
زد و خوردي انجام شد. منچستري ها فقط مي خواستند مالکان امريکايي، 
تيم شان را رها کنند. گاردين نوشت که هواداران منچستريونايتد وقتی 
به چمن اولدترافورد رسيدند خبری از عصبانيت درون چهره آنها نبود و 
بيشتر هيجان زده شده بودند. آنها اهل شکستن و تخريب اموال نبودند و 
صرفاً می خواستند به فوتبال بفهمانند که نمی خواهند »گليزرها« مالك 
باشگاه شان باشد و اگر آنها نخواهند، فوتبال برگزار نخواهد شد تا ثابت 

شود اين هواداران هستند که همه کاره فوتبالند.

حاشيه اي بر جوسازي و فشار فدراسيون فوتبال براي واکسينه کردن خارج از نوبت ملي پوشان

بازي ناجوانمردانه!

 خشم پرستاران ژاپني 
از برگزار کنندگان المپيک 

به دنبال درخواست کميته برگزاری بازی های توکيو برای استفاده از ۵۰۰ 
پرستار در المپيك، برخی از پرس��تاران در ژاپن از اين موضوع عصبانی 
شدند. آنها می گويند که در حال حاضر نزديك نقطه شکست با ويروس 
همه گير کرونا هس��تند. مقامات برگزاری بازی ها اع��الم کرده اند برای 
مسابقات پيش رو ۱۰هزار نيروی پزشکی دارند که البته درخواست آنها 
برای جذب پرستار بيشتر بوده است. اين درخواست در حالی مطرح شده 
که به دنبال افزايش شمار مبتاليان به کرونا در ژاپن، توکيو و چند استان 

ديگر در حالت اضطراری بسر می برند.
ميکيتو ايکدا، پرستاری در ناگويا به آسوشيتدپرس گفت: »فراتر از احساس 
خشم، از اين حساسيت مات و مبهوت مانده ام. اين نشان می دهد که چطور 
زندگی انسان ها مهم نيست. برای هر بيمارستان سخت است که حتی يك 
پرستار نباشد و حاال آنها ۵۰۰ نفر می خواهند، چرا آنها فکر می کنند که اين 

موضوع امکانپذير است؟«
اتحاديه کادر پزشکی ژاپن هم در بيانيه ای تأکيد کرد تمرکز کادر درمان 
بايد روی شيوع همه گير کرونا باشد، نه المپيك. موريتا، دبير اين اتحاديه 
گفت: »ما قطعاً بايد از پيشنهاد اعزام پرستاران به عنوان داوطلب المپيك که 
وظيفه مبارزه با بيماری همه گير ويروس کرونا را دارند، جلوگيری کنيم.«

شیوا نوروزی

فريدون حسن

چلسی – رئال؛ ديدار برگشت نيمه نهايی ليگ قهرمانان اروپا
 لشکرکشی کهکشانی ها به لندن 

به اميد فينال 
صعود به فينال هدف مشترکی اس��ت بين رئال و چلسی که باعث باال 
رفتن حساسيت های ديدار امشب می شود. بازی برگشت دو تيم از مرحله 
نيمه نهايی ليگ قهرمانان اروپا در استمفوردبريج انجام می شود و با توجه 
به تساوی يك- يك ديدار رفت، کهکشانی ها که به جزيره لشکرکشی 

کرده اند تنها با کسب پيروزی يا تساوی پرگل به هدف شان می رسند. 
    

فصل سخت پيش رو هنوز برای رئال به پايان نرسيده و حاال که اين تيم 
ش��انس دبل قهرمانی را دارد؛ فتح الليگا و ليگ قهرمانان اروپا، نوبت به 
بازی دوم با چلسی رسيده و مادريدی ها که در خانه مقابل اين تيم متوقف 
شده بودند اين بار در لندن بايد رودرروی آبی ها قرار بگيرند. در بازی اول 
شاگردان زيدان با زدن گل تساوی از شکست گريختند، ولی دريافت يك 
گل از چلسی کارشان را سخت کرده است. آنها امشب برای گرفتن جواز 
صعود به ديدار نهايی ليگ قهرمانان اول از همه بايد سعی کنند دروازه شان 
را بسته نگه دارند و پس از آن هم به کسب پيروزی بينديشند. البته تساوی 
پرگل هم رئال را به فينال می رساند، منتها حريف انگليسی بعيد است که به 
سادگی دست از تالش بردارد. مصدوميت و خستگی فعالً مشکالت اصلی 
رئال هستند. آنها رقابت سنگينی با اتلتيکو و همچنين بارسا دارند. قوهای 
سفيد با دو امتياز کمتر نسبت به همشهری شان به کسب عنوان قهرمانی 
الليگا اميدوارند، ولی حساسيت اين رقابت ها و جدال شانه به شانه مدعيان 

خستگی و مصدوميت بازيکنان را افزايش داده است. 
برای بازی با چلسی کاپيتان راموس مش��کلی ندارد و بعد از پشت سر 
گذاشتن دوران نقاهت و خالصي از کرونا می تواند بعد از چند هفته غيبت 
دوباره در ترکيب قرار بگيرد. البته اين بستگی به نظر سرمربی دارد. زيدان 
در بازی با اوساسونا به چند بازيکن کليدی اش از جمله تونی کروس و 
لوکا مودريچ استراحت داد تا هم برای بازی با چلسی آماده شوند و هم 
به سرنوشت ديگر مصدومان رئال دچار نشوند. از طرفی ادن هازارد برای 
بازی در استمفوردبريج انگيزه های زيادی دارد. ستاره بلژيکی بار ديگر 
به روزهای اوج خود برگشته و در بازی رفت 24 دقيقه در ميدان حضور 
داشت. بازيکن سابق چلسی اين روزها در کنار کريم بنزما، وينيسيوس 
و سايرين به خوبی جايگاهش را پيدا کرده و نقش کليدی برای تيمش 
داشته اس��ت. با اين حال رافائل واران، مدافع رئال به دليل مصدوميت 
بازی در لندن را از دست داده است. روزهای سختی در انتظار زيزو است. 
س��رمربی رئال که تيمش را از بحران نجات داده ب��رای برآورده کردن 
انتظارات هواداران و کسب دو جام اسپانيا و اروپا باز هم تالش می کند: 
»امسال با مشکالت زيادی دست به گريبان بوديم و تا به اينجا اتفاقات 
زيادی برايمان رخ داده است. گفته بودم که تا لحظه آخر مبارزه می کنيم. 
نمی گويم که حتماً در الليگا و چمپيونزليگ قهرمان می شويم، ولی تمام 
تالشمان را خواهيم کرد. از لحاظ بدنی و ذهنی مشکلی نداريم. هر سه 
روز يك بار بازی می کنيم و همه جزئيات حائز اهميت هستند. نشانه ای 
از خستگی در تيم ديده نمی شود. تمام نگاهمان به لندن و بازی برگشت 

برابر چلسی است. سعی مان را می کنيم تا به فينال برويم.«
    

وضعيت چلسی کمی متفاوت است. آنها برخالف رئال هيچ شانسی در ليگ 
ندارند و يك جام مهم را از دست رفته می بينند، به همين خاطر است که 
عطش چلسی برای رسيدن به فينال هر لحظه بيشتر می شود تا شايد از اين 
طريق دست شان به يك جام اروپايی برسد. آبی ها به رغم برتری مقابل فوالم 
خيال شان از بابت کسب سهميه فصل بعد ليگ قهرمانان هنوز راحت نشده، 
چراکه فاصله تيم چهارم جدول با وستهام و تاتنهام سه و پنج امتياز است. 
به اين ترتيب کوچك ترين غفلتی در چند ديدار انتهای فصل چلسی را از 
بين چهار تيم اول ليگ برتر پايين خواهد کشيد. سربلندی در نيمه نهايی 
اروپا دغدغه جدی ديگری است که توماس توخل با آن دست به گريبان 
است. بعد از اخراج لمپارد، چلسی با توخل رنگ آرامش را به خود ديده و 
صعود به فينال برتری تيم تحت هدايت اين مربی را ثابت می کند. زدن 
يك گل در خانه حريف اعتماد به نفس آبی ها را باال برده، ولی چلسی برای 
گذشتن از سد بلند رئال نمی تواند به اين موضوع دل خوش کند. سرمربی 
آلمانی چلسی حتماً به بازيکنانش گوشزد کرده که هرگونه بی احتياطی و 

خوش خيالی رؤيای آنها را برباد خواهد داد.

 سيطره اينتر بر اسکودتو 
بعد از 11 سال چشم انتظاری

قهرمانی اينتر در سری آ به حکومت 9 ساله 
يوونتوس پايان داد. تساوی آتاالنتا و ساسولو 
تکليف فاتح جديد ايتاليا را مشخص کرد، 
تيم آنتوني��و کونته با ۱3 امتي��از اختالف 
نسبت به نزديك ترين رقيب شان آتاالنتا و 
در فاصله چهار هفته مانده تا پايان فصل به 
۱۱ س��ال نااميدی نروآتزوری ها پايان داد. 
بانوی پير 9 سال پياپی اجازه نداد هيچ تيم 
ديگری دستش به جام برسد، ولی روزهای 
خوش يووه ديگر تمام شده است. برد مقابل کرتونه آخرين سه امتياز قبل 
از قهرمانی بود. جالب اينجاست نوار قهرمانی های تورينی ها را کسی پاره 
کرد که خودش ش��روع کننده آن بود. در سال 2۰۱2 يوونتوس با هدايت 
کونته قهرمان ايتاليا شد و بعد از آن، اين  تيم با سرمربيگری مکس آلگری 
و مائوريتسيو ساری جام های متوالی را درو کرد تا اينکه امسال آندره پيرلو 
در ادامه اين مسير ناکام ماند. اينتر در اين فصل فقط دو بار طعم شکست 
را چشيده که يك بار مقابل آث ميالن و بار ديگر هم برابر سمپدوريا بوده 
است. قهرمانی شماره ۱9 ارزش خاصی برای سياه و آبی های ميالن دارد. 
آنها از نظر تعداد جام های قهرمانی سری آ از همشهری شان سبقت گرفتند 
و حال بعد از يووه با 36 جام دومين تيم موفق ايتاليا محس��وب می شوند. 
پس از آنکه خوزه مورينيو با نسل طاليی اش ساموئل اتوئو، وسلی اشنايدر و 
پاتريك ويرا در سال 2۰۱۰ موفق به فتح سه گانه شد )سری آ، کوپا ايتاليا و 
ليگ قهرمانان( ديگر هيچ مربی موفق نشد افتخارات او در اينتر را تکرار کند. 
طی 9 سال، اينتر ۱2 سرمربی به خود ديد؛ کلوديو رانيری، والتر مازاری، 
روبرتو مانچينی و اسپالتی از جمله آنها بودند. هيچ کدام از اين مربيان نه در 
ايتاليا و نه در اروپا موفقيتی به دست نياوردند و در برهه ای نيز اينتر شش 
سال از ليگ قهرمانان دور ماند. با آمدن کونته وضع فرق کرد، او غول خفته 
ايتاليا را بيدار کرد و با شناخت نقاط ضعف و قوت تيم خريدهای خوبی برای 
اينتر انجام داد. تحول در خط دفاعی و ميانی تأثير زيادی روی عملکرد تيم 
گذاشت و به مهاجمان انگيزه و اعتماد به نفس داد. کسی چه می داند شايد 

اين قهرمانی باعث شود نروآتزوری به فکر قدرت نمايی در اروپا هم بيفتد.

آه جودوکاران دامن گير می شود

کمک مؤمنانه فدراسيون موتورسواری و اتومبيلرانی
فدراسيون موتورسواری و اتومبيلرانی همزمان با شب شهادت حضرت      خبر
علی)ع( در راستای کمك های مؤمنانه جامعه ورزش برای دستگيری از 
مستمندان طی مراسمی با حضور رئيس و جمعی از مسئوالن فدراسيون، معاون فرهنگی و توسعه ورزش 
همگانی وزارت، ميرجليلی، سردار آذرنوش،  اسبقيان، سازمان بسيج ورزشکاران و پيشکسوتان و قهرمانان 
خير اين رشته که در طرح معنوی و خيريه تهيه بسته های حمايتی تحت عنوان »کمك مؤمنانه، همت 
پهلوانانه« شرکت کرده بودند از تهيه بسته های حمايتی برای نيازمندان رونمايی کرد. عبدالحميد احمدی، 
معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزير ورزش و جوانان در اين مراسم با اشاره به اينکه افتخار ورزشکاران 
اقتدا به شأن حضرت علی )ع( است، گفت: »جامعه ورزش همواره در امور خيرخواهانه پيشگام بوده و سال 

99 نيز بارها شاهد مراسم کمك مؤمنانه ای بوده ايم که نشان از همدلی جامعه ورزش با مردم دارد.«

ليگ جهانی کاراته وان در ليسبون 
دنيا حيدري
      بازتاب

پرتغال با يك طال، يك نقره و دو برنز 
برای ايران به پايان رسيد، اما حذف 
مهديزاده در اين رقابت ها کار او را برای کسب سهميه در فرانسه به 
عنوان آخرين ميدان کسب سهميه سخت تر کرد، خصوصاً که اين 
آخرين مرحله کسب سهميه از طريق رنکينگ بود. بهمنيار اما دومين 
سهميه بانوان ايران را قطعی کرد تا عباسعلی را در اين رقابت ها همراهی 
کند و اين دليل خوبی بود تا سمانه خوشقدم، سرمربی بانوان از نتايج به 
دست آمده در پرتغال راضی باشد: »دستاوردهای مهمی در تاتامی 
ليسبون به دست آمد. بهمنيار مزد زحماتش را گرفت و برنز عباسعلی 
هم بعد از مدت ها دوری از ميادين به دليل مصدوميت بس��يار حائز 
اهميت بود. حاال همه تالشمان برای کسب سهميه سوم در پاريس 
است. عليپور نفر پنجم رنکينگ است و بايد ديد چه شرايطی ايجاد 
می شود. می خواهيم با سهميه کامل راهی المپيك شويم، به همين 
دليل تا آخرين لحظه تالش می کنيم تا عليپور به حقش برسد و مسافر 

توکيو شود، از اين رو مسابقات پاريس از اهميت زيادي برخوردار است.« 
کار مهديزاده هم با حذف از کاراته وان پرتغال به پاريس کشيده شد تا 
سهميه عسگری قطعی باشد و س��هميه دوم نيز از بين پورشيب و 
گنج زاده نصيب يك نفر خواهد شد. با وجود اين هروی هم از نمايش 
شاگردانش رضايت دارد: »باز هم از لحاظ مرغوبيت و تعداد مدال بهتر 
از ديگر کشورها بوديم و هيچ کشوری موفق به کسب سه مدال نشد. 
اميدوارم اين روند را در مسابقات کسب سهميه پاريس و المپيك هم 
ادامه دهيم، چراکه همه هم و غم ما کسب سهميه سوم در پاريس است 
و اين کمترين حق کاراته ايران برای حضور در المپيك است. مسابقات 
ليسبون برای مهديزاده ديدارهای تدارکاتی خوبی برای کسب سومين 
سهميه در پاريس بود. او در پرتغال موفق به کسب سهميه نشد، اما 
هنوز مسابقات پاريس را پيش رو داريم، ولي شايد به جرئت بگويم که 
سخت ترين دوران مربيگری را به خاطر پورشيب و گنج زاده تجربه 
کرده ام. دو کاراته کار شايسته ايران که هيچ يك را نمی توان به ديگری 

ترجيح داد و هر دو جزو شانس های المپيك هستند.«

عملكرد خوب کاراته ايران در ليسبون

 اميد هروی و خوشقدم 
به رقابت های پاريس

جای در بوق و کرنا کردن و پيروزی بزرگ خواندن 
شميم رضوان

      چهره
حکم CAS )فدراسيون جهانی 

جودو نمی تواند کشوری را به 
صورت دائمی تعليق يا محروم کند(، قبل از گرفتن نتيجه 
نهايی اگر اصول��ی کار  می ش��د امروز ني��ازی نبود آرش 
ميراسماعيلی برای تراژدی کردن داستان محروميت جودو 
اي��ران به دنب��ال خائن بگردد و با دس��ت گذاش��تن روی 

احساسات مردم به دنبال تبرئه کردن خود باشد: »آه 9۰ هزار 
جودوکار پشت سر کسانی است که دنبال تعليق بودند. ما در 

داخل کشور خائنينی داريم که عليه نظام هستند که معرفی 
کردي��م، اما متأس��فانه برخ��وردی با آنها نش��د. رئيس 
فدراسيون جهانی به من می گويد ايميل هايی را دريافت 

کردم و از هر چيزی که در ايران می گذرد با اطالع هستم. به 
من می گويد ه��ر چيزی که درب��اره اش در داخل مصاحبه 
می کنيد، م��ن از آن خبر دارم. بحث آرش ميراس��ماعيلی 
نيست و بحث نظام ماست. 22 کشور شرايط ما را دارند، اما 
نمی دانم چرا آنها را محروم نمی کنند. اين حرف را به يکی 
از مسئوالن کشورهای عربی زدم و گفت ورزشکاران ما 

مثل ورزش��کاران ش��ما عمل نمی کنند. متأس��فانه 
ورزش��کار ما رفتارهايی انجام داد ک��ه کار به اينجا 
رسيد. مطمئن باشيد آه 9۰ هزار جودوکار پشت 

سر افرادي است که به دنبال تعليق بودند.«

ويروس چاپلوسي در جان ورزش
يکي از اشکاالت عمده ورزش کش��ور به تعريف و تمجيدهاي بيهوده اي 
برمي گردد که از سوي مسئوالن ورزش براي يکديگر خرج مي شود. اينکه 
يك تيم خاص در فدراسيوني مشغول به کار شوند و بعد از تقسيم پست ها 
ميان خود شروع به »به به و چه چه« از کار يکديگر کنند، اتفاقي است که 

تنها باعث نديده شدن نقاط ضعف و بالطبع شکست خواهد شد.
حرف سر فدراسيوني خاص نيس��ت، اين مشکلي اس��ت که طي تمام 
سال هاي گذشته و تاريخ ورزش کشور شاهد آن بوده و هستيم. هميشه آنها 
که به بازي گرفته نشده اند و بيرون گود مانده اند شاکي بوده اند از عدم ديده 
نشدن و آنها که پست گرفته اند چشم به روي همه چيز بسته اند و تعريف و 
تمجيد کرده اند. در اين خصوص وقتي بيشتر تأسف مي خوريم که متوجه 
مي شويم اين افراد به عنوان بازوان اجرايي فدراسيون ها بايد چشم و گوش 
رؤساي خود باشند، بايد نقاط ضعف را شناسايي کنند و کار را جلو ببرند، اما 
آنچه تاکنون ديده شده اين بوده که تمام انتصابات در فدراسيون ها بيشتر از 
آنکه بار فني داشته باشد به يك دورهمي دوستانه مي ماند براي تملق گويي، 
تعريف و تمجيدهاي بيهوده و اينگونه مي شود که کاري از پيش نمي رود.

گواه اين ادعا را مي توان اين روزها در فدراسيون فوتبال جايي که تمام 
پست ها بين اعضاي هيئت رئيسه تقسيم مي شود، ديد. جايي که اعضا 
بعد از هر انتصاب چنان به تعريف و تمجيد از هم مي پردازند که اگر کسي 
نداند اوضاع فوتبال ايران چگونه است، تصور مي کند همه چيز گل و بلبل 
است. جالب تر اينکه به رغم اينکه خودشان تأکيد دارند کار را تازه شروع 
کرده اند مي گويند که پرچم موفقيت را باال مي برند، اما از سوي ديگر به 
منتقدان خود ايراد مي گيرند که چرا خيلي زود تيغ تيز انتقاد را برداشته 

و از عملکردشان انتقاد کرده اند.
نکته درس��ت همين جاس��ت؛ آقايان به جاي قبول اش��تباه و پذيرش 
اش��تباهات و نقاط ضعف جلوي هرگونه اعتراض مي ايس��تند و بيشتر 
مجيزگو هستند تا اينکه بخواهند باري از دوش ورزش بردارند و قدري 
واقع بين و مؤثر باشند. به حرف هاي روز پنج ش��نبه خداداد افشاريان، 
عضو هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال دقت کنيد: »با توجه به رفتارها و 
کارهايی که از رئيس تازه می بينم بايد بگويم که جامعه ورزش در آينده 
برای شان ايستاده دست خواهد زد. ايشان در حال برنامه ريزی و تالش 
است. کارهای بزرگی که آنها را ش��روع کرده شايد االن به چشم نيايد، 
اما در آينده باعث می ش��ود تمام مجموعه بزرگ ورزش ما  از آن لذت 
ببرد. الحق بدون جانبداری اگر بخواهم در اين دو ماه از عملکرد ايشان 
تعريف کنم بايد بگويم فردی خستگی ناپذير اس��ت که با قلبش برای 

احيای فوتبال کار می کند.«
و حاال اين حرف ها را در کنار سخنان بعدي اش بگذاريد: »بايد تالش کنيم به 
جای حرف زدن کار کنيم. منتقدان را سرزنش نمی کنيم.  فقط می گوييم 
اخالق و انصاف رعايت ش��ود. برای حرکت ها و اجرايی شدن برنامه های 
فدراسيون در اين شرايط سخت کرونايی و معضالت اقتصادی بايد زمان 
بدهند. شما نمی توانيد بدون زمان دادن، نتيجه بخواهيد. منتهی يکسری 
مش��کالت را نمی توان فراموش کرد که وجود يا وقوع آن ارتباطی به تيم 

مديريتی جديد ندارد، ولی با تمام توان برای حل آنها تالش خواهد شد.«
جالب است که براي انتقاد زمان مي خواهند، اما از همين حاال وعده مي دهند که 
چند وقت ديگر بايد ايستاده براي رئيس فدراسيون کف و سوت بزنيم. اين همان 
درد بي درماني است که سال هاست به جان ورزش کشور افتاده و ظاهراً هيچ راه 
فرار و خالصي نيز از آن وجود ندارد. دردي که در بدنه ورزش ريشه دوانده و روز 
به روز آن را ضعيف تر و نحيف تر مي کند. اين دردي است که تا متوجه نباشيم 
چه کساني سکان هدايت فدراسيون ها را برعهده مي گيرند و چگونه مديران 
زيردستي خود را انتخاب مي کنند، گريبانگير ورزش کشور هست و خواهد بود، 
مگر اينکه واقعاً سيستمي که مديران ورزش کشور را انتخاب مي کند در مسير 

درست حرکت کند تا ثمره آن اعتالي ورزش کشور باشد.

توماسو فيوره
  اسکای اسپورتس


