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 تعويض ششم
 تخلفي كه كسي گردن نمي گيرد! 

بازي هاي هفته هاي پاياني ليگ برتر با حساس��يت ها و جنجال هاي زياد 
پيگيري مي شوند؛ هنوز بزن و بكوب دربي فراموش نشده بود كه خبر رسيد 
در دربي خودروسازان يك تخلف عجيب رخ داده است. ديدار سايپا - پيكان 
براي نارنجي پوشان اهميت زيادي داشت، چراكه سايپا در قعر جدول يكي از 
فانوس به دستان است و كانديداي سقوط. تيم فراز كمالوند نتيجه را 2 بر يك 
به پيكان واگذار كرد تا هم تيم به رده پانزدهم سقوط كند و هم سرمربي نيامده 
استعفا بدهد. از بحث پنالتي جنجالي گرفته شده براي مهمان هم كه بگذريم، 
از شش تعويض اين تيم نمي توان گذشت! جنجالی كه به اوج خود رسيد از 
داور چهارم گرفته تا ناظر بازي، سرمربي و سرپرست پيكان حواس شان پرت 
شد و تعويضي ششم به زمين آمد. حاال سايپايي ها مدعي  هستند كميته 
انضباطي بايد بازي را به نفع آنها 3 بر صفر اعالم كند و پيكاني ها هم حريف 
را به هوچي بازي متهم كرده اند. به گفته رئيس جديد دپارتمان داوري بعد از 

بررسي ميزان تأثيرگذاري بازيكن تعويضي تكليف را معلوم خواهد كرد.

سعيد احمديان 

شيوا نوروزي

با وجود افزايش اعتراض ها و مخالفت ها در ژاپن
فکر لغو المپيک را هم نکنيد

در حالي روز به روز مخالفت مردم ژاپن با برگزاري المپيک به دليل 
شيوع کرونا بيشتر مي شود که به داليل متعددي مانند هزينه هاي 
چند ميليارد دالري ميزبان و IOC و نياز چش�م بادامي به احياي 
جايگاه کشورش�ان در جهان، لغو المپيک هيچگاه حتي بررس�ي 
هم نخواهد ش�د، به خصوص که کميته بين الملل�ي المپيک تنها 
حق توقف انجام بازي ه�ا را دارد و توکيو در اين ب�اره حقي ندارد.

جنبش »المپيك را لغو كنيد«، هرچه به 23ژوئيه )اول مرداد( يا همان روز 
افتتاحيه المپيك توكيو نزديك تر مي شود، موافقان بيشتري را دور خودش 
جمع مي كند، آن هم در شرايطي كه مقامات كميته بين المللي المپيك و 
ژاپن سعي كرده اند كمتر به اين مخالفت ها كه حتي در هفته هاي اخير كار را 
به تظاهرات خياباني هم كشانده است، واكنش نشان دهند و وعده برگزاري 
يك المپيك ايمن يا سيف را مي دهند. واكنشي كه نشان مي دهد با وجود 
نگراني هايي كه وجود دارد، برخي موانع و منافعي كه در انجام المپيك نهفته 
است، مانع اين شده كه گزينه لغو بازي ها با توجه به ادامه شرايط اضطراري 

در توكيو و شهرهاي ديگر روي ميز برگزاركننده ها قرار بگيرد. 
 مخالفان المپيک روز به روز بيشتر مي شوند

هزار و 349 مورد ابتالي جديد و 98 فوتي، آمار روز يك شنبه كرونا در ژاپن 
بود، كشوري كه اگرچه روندی كاهشي را در همه گيري تجربه مي كند، اما 
به نظر مي رسد بيشتر نگراني هاي چشم بادامي ها متوجه ژوئيه است كه 
قرار است ميزبان المپيك باشند، رقابت هايي كه با توجه به حضور چندين 
هزار ورزشكار، مربي و همراه از كشورهاي جهان مي تواند نقطه آغاز يك 
موج جديد از همه گيري كوويد 19 در اين كشور باشد. چنين نگراني سبب 
شده هرچه به اول مرداد نزديك تر مي شويم، مخالفت ها در بين مردم ژاپن 

براي برگزاري المپيك در حال بيشتر شدن باشد. 
گاردين ديروز نتايج يك نظرس��نجي جديد را در فاصله 10 هفته مانده 
به المپيك منتشر كرد كه نشان داد بيش از 80 درصد شهروندان ژاپن با 
برگزاري بازي هاي المپيك و پارالمپيك مخالفند كه اين مخالفت ها نسبت 
به ماه قبل افزايش يافته است. با اين حال كميته برگزاري بازي هاي توكيو 
اعالم كرده انجام تست منظم از شركت كنندگان و عدم حضور تماشاگران 

به برگزاري بازي هاي ايمن و مطمئن كمك مي كند. 
    IOC فقط حق لغو المپيک را دارد

با وجود اعتراض ها و نگراني ها اما چرا مس��ئوالن ژاپني و كميته بين المللي 
المپيك اش��اره اي به احتمال لغو بازي ها نمي كنند؛ اين س��ؤالي است كه 
بي بي سي در گزارشي به قلم آندرياس ايلمرد سعي كرده است به آن پاسخ 
دهد. در اين گزارش آمده است: »اوايل هفته پيش نخست وزير يوشيهيده سوگا 
براي اولين بار به نظر مي رسيد كه در برابر فشار افكار عمومي سر تعظيم فرود 
مي آورد و مي گويد كه دولت »بازي هاي المپيك را در اولويت قرار نمي دهد«، 
اما اضافه كرد كه در نهايت تصميم با IOC خواهد بود. بنابراين چه كسي واقعاً 

قدرت لغو بازي ها را دارد و آيا احتمال دارد لغو اين بازی ها اتفاق بيفتد؟
جواب اين سؤال ساده اس��ت: قرارداد برگزاري بين IOC و شهر ميزبان 
توكيو است و تنها كميته بين المللي المپيك در مورد لغو بازي هاي مي تواند 
تصميم بگيرد و ميزبان در اين باره حقي ندارد. الكساندر ميگوئل مصر، وكيل 
بين المللي ورزش به بي بي سي گفت: »اين به اين دليل است كه بازي هاي 
 IOC ،است و به عنوان »مالك« بازي ها »IOCالمپيك »دارايي انحصاري

است كه مي تواند قرارداد مذكور را فسخ كند.« 
يكی از داليل براي توجيه لغو، جدا از م��واردي مانند جنگ يا بي نظمي 
مدني اين است كه »كميته بين المللي المپيك بنا به صالح ديد خود به اين 
نتيجه برسد كه ايمني شركت كنندگان در اين بازي ها به طور جدي تهديد 
مي شود يا به خطر مي افتد.« آقاي منس��تر مي گويد در منشور المپيك 
همچنين مقرر شده است كه IOC بايد »سالمت ورزشكاران« را تضمين 
كند و »ورزش هاي ايمن« را ارتقا دهد. اما با وجود همه اينها به نظر مي رسد 

كه IOC مصمم است كه المپيك را برگزار كند. 
  ژاپن بايد غرامت سنگين بدهد

در ادامه اين گزارش آمده اس��ت: »با اين وضعيت آيا ژاپن مي تواند عليه 
IOC حركت كند و خودش را بيرون بكشد؟« 

پروفسور جك اندرسون از دانش��گاه ملبورن به بي بي سي گفت: »طبق 
بندهاي مختلف در اين قرارداد، شهر ميزبان اگر يك طرفه قرارداد را لغو كند 
به طور كلي خطرات و ضررها به عهده كميته برگزاري محلي خواهد بود.«

اين كارشناس حقوق ورزش توضيح داد كه توكيو مي دانست چه قراردادي 
امضا كرده، چيزي كه نمي دانست اين بود كه يك همه گيري جهاني رخ 
می دهد: »قراردادها مي توانند موارد احتمالي خاصي را پيش بيني كنند، اما 
وضعيت فعلي به وضوح بي سابقه است. المپيك بزرگ ترين رويداد ورزشي 
تقويم است. ميلياردهاميليارد دالر سرمايه گذاري هم از سوي ژاپن و هم 
IOC در معرض خطر است. اين يك رويداد بزرگ است و تعهدات عظيم 
قراردادي براي همه طرف ها وجود دارد. از اين رو تنها سناريوي واقع بينانه 
اين است كه ژاپن در چارچوب قرارداد خود بماند و المپيك را برگزار كند.«

   بزرگ ترين خسارت بيمه تاريخ؟
هرچند لغو بازي هاي المپيك با توجه به موانع��ي كه وجود دارد بعيد 
است، اما اگر اين اتفاق بعيد رخ دهد، هزينه هاي هنگفت چند ميليون 

دالري ژاپن و كميته بين المللي المپيك چه خواهد شد؟
 در گزارش آندرياس ايلمر در بي بي سي در گفت وگو با پروفسور جك 
اندرسون از دانش��گاه ملبورن توضيحاتي در اين باره داده شده است. 
پروفسور اندرس��ون درباره اينكه اگر المپيك لغو ش��ود آيا راهي براي 
جبران خسارت وجود دارد، گفته است: »اگر اين اتفاق بيفتد، بيمه ها 
در آنجا حضور دارند. IOC داراي بيمه است، كميته برگزاري محلي 
بيمه دارد و پخش كنندگان و حاميان مالي مختلف نيز بيمه خواهند 
داش��ت. به راحتي مي توان گفت كه اگر المپيك توكيو لغو شود، اين 
بزرگ ترين رويداد پرداختي بيمه در نوع خود خواهد بود و در اين باره 

هيچ ابهامي وجود ندارد.«
با اين حال بيمه، هزينه هاي مش��خصي را كه توسط برگزاركنندگان 
تأمين مي شود، تأمين مي كند و به سختي تمام هزينه هاي غيرمستقيم 
ناش��ي از س��رمايه گذاري در سراس��ر كش��ور را در صورت لغو تأمين 
خواهد كرد، به عنوان مثال هزينه هايي كه هتل ها و رستوران ها براي 

آماده سازي جهت استقبال از گردشگران متحمل شده اند. 
   فراتر از پول

موارد ديگري نيز بيش از هزينه هاي مالي لغو بازي هاي المپيك در معرض 
خطر است. آخرين باري كه ژاپن ميزبان بازي هاي المپيك تابستاني در 
س��ال 1964 بود، در آن زم��ان آنها به عن��وان نمادي مهم ب��راي روند 
توانبخشي و بازسازي كشور پس از جنگ جهاني دوم شناخته مي شدند. 
پروفسور اندرسون توضيح مي دهد براي بازي هاي توكيو 21-2020 يك 
اهميت نمادين وجود دارد. وي مي گويد: »ژاپن از مدت ها قبل ش��اهد 
ركود اقتصادي بوده و سونامي و فاجعه هسته اي فوكوشيما رخ داده است. 
بنابراين اين بازي ها نمادي از احياي ژاپن خواهد بود و از اين نظر اهميت 
خاصي دارد.« از اين رو به رغم مخالفت ها و امتناع IOC از مطرح شدن 
گزينه لغو بازي ها، بسياري معتقدند كه بازي هاي المپيك به چه شكل يا 

به شكلي كه هنوز نامشخص است، امسال در 23 ژوئيه آغاز مي شود.

دست خدا ضربه سرم را وارد دروازه كرد!

شهادت فوتباليست هاي فلسطيني در غزه
جناي��ات رژيم      خبر
ص�������ب  غا
صهيونيس��تي عليه مردم بی دفاع و مظلوم غزه 
همچنان ادامه دارد. جناياتي كه زن و مرد، پير و 
جوان و ب��زرگ و كوچك نمي شناس��د و حتي 
ورزشكاران هم از تيررس اين رژيم سفاك در امان 
نيستند. پس از به شهادت رسيدن سعيد عوده و 
محمد ابوالعطاء، دو بازيك��ن رده جوانان فوتبال 
فلسطين در غزه، معاذ نبيل الزعانين كه براي تيم 
 FC دسته اولي فوتبال نوار غزه، يعني بيت حانون
بازي مي كرد هم روز يك شنبه در حمالت هوايي 

رژيم اشغالگر قدس به بيت حانون در شمال غزه به 
شهادت رسيد. شيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفه، 
رئيس كنفدراسيون فوتبال آسيا پيام تسليتي 
براي شهادت اين بازيكن 23 ساله صادر كرد كه 
در اين پيام آمده اس��ت: »من از ط��رف خانواده 
فوتبال آس��يا مي خواهم صميمانه تس��ليت و 
همدردي خود را به خانواده و عزيزان معاذ نبيل 
الزعانين اعالم كنم. او اش��تياق واقعي به بازي را 
نش��ان داد و در همدردي با فقدان يك استعداد 
آينده دار ديگر كه متأسفانه ما را خيلي زود ترك 

كرد، خانواده فوتبال آسيا به من مي پيوندد.«

با شكست بارسا مقابل سلتاويگو 
فريدون حسن

      بازتاب
و خروج شاگردان رونالد كومان 
از رقاب��ت قهرمان��ي اين فصل 
الليگا حاال تمام نگاه ها به هفته پاياني اين مس��ابقات و رقابت 
حس��اس اتلتيكومادريد و رئال مادريد بر س��ر قهرماني است. 
يك شنبه شب اتلتيكوي صدرنشين 2 بر يك اوساسونا را شكست 
داد و 83 امتيازي شد. رئال هم با يك گل مقابل ميزبانش بيلبائو 
به پيروزي رسيد تا با 81 امتياز همچنان منتظر لغزش اتلتيكو 
باقي بماند، اما بارسا در ادامه روند ناكامي هاي اخيرش در خانه باز 
هم ناباورانه باخت تا عماًل از گردونه رقابت قهرماني خارج شود و 
حاال حتي جايگاه سوم خود در جدول رده بندي را هم در خطر 
می بيند. بارسا با اين باخت 76 امتيازي باقي ماند. اين تيم اگر 
نتواند در بازي آخر خود به پيروزي دست پيدا كند، آن وقت اين 
فرصت را به سوياي 74 امتيازي مي دهد تا در هفته پاياني به رده 
سوم صعود كند.  ديگو سيمئونه، س��رمربي اتلتيكو بعد از برد 
دشوار تيمش مقابل اوساسونا با تمجيد از عملكرد سوارز مهاجم 
گلزنش گفت: »پس از گلزني اوساس��ونا موفق شديم واكنش 
خوبي از خود نش��ان دهي��م. پي��ش از اي��ن در بازي هايي كه 

موقعيت هاي كمتري داشتيم، بادقت تر بوديم، اما وقتي موقعيت 
بيشتري نصيب مان مي شود، دقت مان نيز كمتر مي شود. وقتي 
بازيكنان فرصت نوشيدن آب در جريان بازي را پيدا كردند به آنها 
گفتم كه بايد گل تساوي را بزنيم، چون اگر موفق به انجام اين كار 
شويم، به گل برتري هم خواهيم رسيد. گل تساوي خيلي زود به 
دست آمد و سپس سوارز كار را تمام كرد و نشان داد كه بازيكن 
بزرگي اس��ت.« اما زيدان، س��رمربي رئال مادري��د كه تيمش 
همچنان اميدوار به كسب عنوان قهرماني است، گفت: »در پايان 
فصل خواهيم ديد چه خواهد شد، اما در حال حاضر من اينجا 
هستم و روي آخرين بازي مان تمركز كرده ام. ما نمي توانيم مدام 
درباره آينده حرفه اي من صحبت كنيم، مهم ترين چيز در حال 

حاضر آخرين ديدارمان است.«
در اين ميان رونالد كومان، سرمربي بارسا كه حاال بيشتر از هر 
زمان ديگر به در خروجي باشگاه نزديك شده، نداشتن شانس را 
دليل اصلي شكست تيمش مقابل سلتاويگو عنوان كرد و گفت: 
»با دريافت گل تساوي به لحاظ ذهني ادامه كار براي ما دشوار 
شد. نيمه دوم هم اصاًل خوب نبوديم. در لحظاتي كه شانس با 

شما يار نيست، ممكن است چنين نتايجي رقم بخورد.«

خداحافظي بارسا با قهرماني الليگا

 جدال مادريدي ها 
به هفته پاياني كشيده شد

آليسون بكر حتي تصورش را 
حامد قهرماني

    چهره
هم نمي كرد در روزهايي كه 
ليورپول ب��ا آن تيم آرماني 
فصل هاي گذشته فاصله دارد تبديل به چهره اول و آخر اين 
تيم شود. دروازه بان ليورپول يك شنبه شب در دقايق تلف 
شده بازي مقابل وس��ت بروم ويچ، دل را به دريا زد و براي 
كرنر تيمش دروازه را رها كرد و به جلو آمد، اتفاقي كه 
مي توانست حتي يك امتياز به دست آمده تا دقيقه 
94 براي ليورپ��ول را هم به خطر بين��دازد، اما 
آليسون در غفلت مدافعان وست بروم با ضربه سر 
پيروزي 2 بر يك را براي مردان كلوپ به ارمغان 
آورد تا حاال ليورپول اميدوار به كس��ب سهميه 
چمپيونزليگ باشد. اين گل آليسون را تبديل به 
ششمين دروازه بان تاريخ ليگ برتر كرد كه موفق 
به گلزني ش��ده، اما مهم تر اينك��ه او حاال اولين 
دروازه بان تاريخ ليگ برتر است كه گل پيروزي 
تيمش را به ثمر رسانده است. آليسون معتقد 
است كه با كمك خدا ضربه سرش تبديل به گل 
شده است: »فصل پرفشار و عجيبي را سپري 
كرديم و در نهايت مي خواهيم موفق به كسب 
سهميه ليگ قهرمانان شويم. گلزني؛ فوتبال 
همين است و فكر مي كنم خداوند با دستان 
خود ضربه س��ر من را به سمت دروازه وست 

بروم هدايت كرد.«

 وزنه برداران المپيکي 
خرداد ماه معرفي مي شوند

محس��ن بيرانوند، دبير فدراس��يون وزنه برداري با تأكيد بر سخت بودن كار 
پوالدمردان ايران در توكيو گفت: »با توجه ب��ه اينكه وزنه برداري در المپيك 
2016 ريو دو م��دال طال را به دس��ت آورد، كارمان در اي��ن دوره از رقابت ها 
سخت تر است و انتظارات خيلي زيادتر خواهد بود. متأسفانه شرايط آنطور كه 
ما مي خواستيم پيش نرفت و مشكالتي براي كيانوش رستمي رخ داد. سهراب 
مرادي ديگر وزنه بردار دسته 96 كيلوگرم هم آنچنان شرايط خوبي نداشت. علي 
هاشمي دو دوره قهرمان جهان نيز تغيير وزن داشت و به دسته 109 كيلوگرم 
كه وزن المپيكي است، آمد. اميدواريم او در روزهاي باقي مانده به دوران اوجش 
برگردد. علي داوودي را هم در دسته فوق سنگين داريم و سيدايوب موسوي و 
علي ميري نيز مجوز حضور در المپيك را دارند. نهايتاً دو وزنه بردار براي حضور 

در المپيك توكيو طي روزهاي 17 و 18 خرداد ماه معرفي خواهند شد.« 

سومين تست دوپينگ در انتظار المپيکي ها
 تاكنون از تمامي المپيكي ها و پارالمپيكي ها دو مرتبه تس��ت دوپينگ 
گرفته شده است و در راس��تاي مراقبت ويژه از المپين ها، از سوي وزارت 
ورزش و جوانان به ستاد ملي مبارزه با دوپينگ تأكيد شده سومين مرحله 
تست دوپينگ از كاروان اعزامي به توكيو در روزها و هفته هاي منتهي به 
اعزام گرفته شود. غالمرضا نوروزي، رئيس فدراسيون پزشكي ورزشي با 
تأكيد بر اين موضوع اظهار داشت: »دوپينگ مرتبط با برگزاري مسابقات 
است و همزمان با انجام تمرينات و مسابقات اين موضوع به جديت پيگيري 
مي شود تا ورزشي پاك و عاري از دوپينگ داشته باشيم و بتوانيم به بهترين 

شكل ممكن ورزشكاران خود را به المپيك توكيو اعزام كنيم.«

 خداحافظي از ورزش
 راه فرار از بي توجهي ها!

فعاليت در ورزش قهرماني كار هر كسي نيست؛ حضور مستمر، فعال و موفق 
در اين عرصه به فاكتورهاي زيادي بستگي دارد و حمايت هاي مسئوالن 
امر از ورزشكار يكي از اصلي ترين فاكتورهاست. اگر اين موضوع به درستي 
انجام نشود ورزشكار نااميدانه دست از تالش مي كشد و ترجيح مي دهد 

عمرش را در حوزه اي ديگر سپري كند. 
خداحافظي شناگر المپيكي از ورزش حرفه اي خبر نااميد كننده ديگري براي 
ورزش مان بود. آريا نسيمي شاد همان شناگري است كه در المپيك ريو به آب زد. 
جوان ترين عضو كاروان ايران در المپيك ريو با اينكه هنوز در عنفوان جواني است 
براي هميشه از دنياي قهرماني كناره گيري كرد. واقعاً چرا ملي پوش20ساله اي 
كه فرصت هاي زيادي در آينده انتظارش را مي كشيدند، اينگونه قيد همه چيز را 
مي زند تا بيش از اين زمان را از دست ندهد. ركوردار شناي قورباغه اگرچه تمركز 
روي درس و تحصيل را يكي از داليل تصميمش عنوان كرده، ولي نسيمي شاد 
در بخشي از صحبت هايش به يك نكته تلخ نيز اشاره كرده است: »وقتي يك 
شناگر مشكالت را مي بيند، نمي تواند زندگي اش را بر پايه چيزي بچيند كه هيچ 
كس براي آن ارزش قائل نيست. ترجيح دادم زندگي ام را بر پايه چيزي بگذارم 
كه برايش ارزش قائل باشند. در حقيقت نمي خواهم استعدادم را جايي هزينه 

كنم كه كسي برايش ارزشي قائل نباشد.« 
بها ندادن به ورزشكاران غيرفوتبالي چالشي دائمي و خطرناك براي ورزش 
ايران است. ورزش��كاران ناديده گرفته شدن از س��وي مديران و مقامات 
ارش��د ورزش را با تمام وجود حس كرده و به اين باور رس��يده اند كه اگر 
خوشرنگ ترين و باارزش ترين مدال ها و افتخارات را هم كسب كنند، باز 
پاداش ها و قراردادهاي آنچناني نصيب فوتبال مي شود. در اين بين اگر پولي 
باقي بماند آن را ميان ساير رشته ها تقسيم مي كنند. نسيمي شاد تنها يكي 
از كساني است كه به خاطر دلسردي و سرخوردگي قيد همه چيز را  زده و 
به سمت مشاغل ديگر رفته  است، اين نااميدي در رشته هايي چون كشتي، 
رزمي و معلوالن بيشتر به چشم مي خورد. حتي در مقايسه با آنهايي كه 
مجبور به دستفروشي و روي آوردن به شغل هاي كاذب شده اند بايد بگوييم 
شناگر المپيكي وضعيت بهتري دارد. در صورتي كه نبايد به سادگي استعداد 
اين نوجوانان و جوانان وطن ناديده گرفته شود. عالوه بر بحث پول و بودجه، 
سوءمديريت سد محكمي است بر سر راه پيشرفت و ارتقا ورزشكاران. آقاياني 
كه خود را مدير حرفه اي مي دانند و ميز رياست را رها نمي كنند براي گرفتن 
عكس هاي يادگاري هميشه حاضرند، ولي براي شنيدن درددل ملي پوشان 
وقت ندارند. فراموش كردن وعده هاي انتخاباتي، قول هاي رنگارنگ قبل 
از تورنمنت ها و بي محلي به مدال آوران همگي تيرهايي هستند كه قلب 

ورزشكاران و قهرمانان را به درد مي آورند. 
كاسه صبر مدال آوران و المپيكي ها وقتي سرريز مي شود بايد منتظر اتفاقات 
ناخوشايند نيز باشيم، از قهر و خداحافظي گرفته تا مهاجرت. عمر ورزش 
قهرماني كوتاه است و براي پرورش يك قهرمان ملي زمان زيادي نداريم. در 
ورزش ما معموالً اصول حرفه اي رعايت نمي شود و استعدادها و تك چهره ها 
براساس توانايي و تالش هاي خود به عرصه شكوفايي مي رسند، اما متأسفانه 
توانايي حفظ همين استعدادها را هم نداريم و مديران به جاي پر و بال دادن 
به آنها و برنامه ريزي هاي بلندمدت فقط نوك دماغ شان را مي بينند و به 
فكر پر كردن رزومه كاري خود هستند. در حالي كه اگر درصدي از بودجه 
و توجه فوتبال به رشته هاي ديگر اختصاص يابد شاهد اوج گيري ورزش 
كشور در عرصه بين المللي خواهيم بود و اين افتخاري است براي همه ما. 
مديريت و حمايت از نخبه هاي ورزش هنري اس��ت كه در كمال تأسف 
مديران ارشد ورزش هيچ آشنايي با آن ندارند و به جاي جلب حداكثري 

استعدادها موجب يأس و نااميدي شان مي شوند.

ورزشگاه شهيد 
 دنيا حيدري
   گزارش

مهدوي س��اعت 
20:30 امش��ب 
ميزبان مصاف شاهين بندرعامري با پرسپوليس 
است. قهرمان چهار دوره رقابت هاي ليگ برتر كه 
بعد از موفقيت در ليگ قهرمانان و صعود از مرحله 
گروهي به طور جدي در مسير كسب پنجمين 
قهرماني گام برمي دارد، اما در اين بين جام حذفي 
نيز براي��ش ميانبري كوتاه براي كس��ب عنوان 

قهرماني در اين فصل است. 
    

بعد از پش��ت س��ر گذاش��تن مس نوين، قرعه 
پرس��پوليس در يك هش��تم نهايي به ش��اهين 
بندر عامري خورد. تيمي از تنگس��تان كه به نام 
دليرانش مش��هور است. تيم بوش��هري متعلق 
به روس��تاي بندر عامري از تواب��ع بخش دلوار 
در تنگس��تان و 70 كيلومتري بوشهر است كه 
جمعيت زيادي ندارد، اما به واس��طه اسكله اي 
كه اطراف آن ق��رار گرفته كش��تي هاي زيادي 
در اي��ن بندر رف��ت و آمد مي                                   كنن��د و مردم آن 
از طري��ق ماهيگيري از خليج هميش��ه فارس و 
تجارت از طريق كش��تي هايي ك��ه در اين بندر 
رف��ت و آمد مي كنن��د، امرار مع��اش مي كنند. 
تنها تيم روس��تايي حاضر در لي��گ 2 با قدمتي 
45 ساله كه س��ال 91 تيم اميدهايش به همراه 
پرس��پوليس و تراكتور به ليگ برتر صعود كرد، 
اما به دليل نداش��تن امكانات الزم نتوانست در 
سطح اول فوتبال پايه هاي كشور حضور يابد. تيم 
بزرگساالن شاهين بندر عامري، اما با قهرماني در 
ليگ استاني به دسته 3 راه يافت و فصل گذشته 
نيز با كس��ب عنوان قهرماني راهي ليگ دسته2 
شد. بازي هاي اين تيم در اس��تاديوم »شهداي 
دانش آم��وز اهرم« برگزار مي ش��ود. ورزش��گاه 
كوچكي كه چمن مطلوبي ندارد و سال گذشته 
نيز درباره تأييد آن براي برگزاري بازي هاي ليگ2 
ترديدهاي بسياري وجود داشت، اما بعد از وعده 
مسئوالن استاني براي بهبود چمن، مجوز گرفت 
ولي تغييري در شرايطي اين استاديوم ايجاد نشد 
تا اين تيم مجبور به ميزباني از پرس��پوليس در 
ورزشگاه شهيد مهدوي بوش��هر شود. ورزشگاه 
تازه  تأسيس بوش��هر ميزبان بازي هاي شاهين 

بوشهر در ليگ برتر بود. 
    

شاگردان رضا نظر زاده كه با برتري مقابل استقالل 
مالثاني ب��ه يك هش��تم نهايي ج��ام حذفي راه 
يافته اند با هفت برد، شش مساوي و شش باخت 
در 18 بازي گذشته خود در گروه »ب« رقابت هاي 
ليگ 2 در رده چهارم قرار گرفته اند، كار سختي 

برابر مدعي عنوان قهرماني اين فصل از رقابت هاي 
ليگ برتر و نايب قهرمان آسيا دارند. با وجود اين 
رضا نظرزاده، س��رمربي شاهين بندر عامري اين 
بازي را سكوي پرتابي براي بازيكنان بندر شاهين 
عامري می خواند و از انگيزه باالي ش��اگردانش 
براي مصاف با پرس��پوليس خب��ر مي دهد: »در 
فوتبال هيچ چيز غيرممكن نيست، اما واقع گرايي 
و منطق گرايي چاش��ني مربيگري ام اس��ت. من 
بيشتر از آنكه به دنبال شكست پرسپوليس باشم 
به دنبال اين هستم كه تيمم ارائه گر بازي خوبي 
در برابر حريف باشد و توانمندي فوتبال بوشهر را 
به شكل شايسته اي به نمايش بگذارد. با وجود اين 
بازيكنان ما انگيزه فوق العاده اي دارند. بازيكنانم در 
اين يك هفته به حدي باانگيزه تمرين كرده اند كه 
اگر براي ديدارهاي ليگ دسته2 چنين تمريني 
انجام مي دادن��د راحت صدرنش��ين گروهمان 
بوديم. برنامه هايي براي شگفتي س��ازي در اين 
مس��ابقه داريم و مي خواهيم خودمان را نش��ان 
بدهيم و مطمئناً پرس��پوليس شب سختي را در 
پيش خواهد داش��ت.« صدالبته ك��ه اين بازي 
مي تواند س��كوي پرتاب خوبي براي بسياري از 
بازيكنان بندرعامري باشد. كمااينكه پيش از اين 
نيز رقابت هاي حذفي كشور راه حضور بازيكنان 
مستعد بس��ياري را به س��طح اول فوتبال كشور 

هموار كرده اس��ت. عالوه بر آن بر كسي پوشيده 
نيس��ت كه جام حذف��ي جام شگفتي هاس��ت و 
كوتاه ترين مس��ير براي آنكه تيم ها توانايي هاي 
خود را در مصاف با لي��گ برتري ها، به خصوص 
تيم هاي مطرح و تراز اولي چون پرس��پوليس به 

نمايش بگذارند و به رخ بكشند.
    

برنده دربي كه با پيروزي برابر مس نوين كرمان به 
يك هشتم راه يافته، اما خوب مي داند كه دست كم 
گرفتن دليران تنگستان و شاهين بندر عامري چه 
عواقبي در پي دارد. پرس��پوليس سابقه شكست 
برابر تيم هايي از ليگ 2 در رقابت هاي حذفي كشور 
را دارد. هنوز خاطره تلخ بازي با قشقايي شيراز از 
ذهن هواداران اين تيم پاك نشده و يحيي بدون 
ترديد نمي خواهد بعد از موفقيت هاي اخير خود 
با پرسپوليس تجربه تلخي در رقابت هاي حذفي 
داشته باشد. البته به ش��رط آنكه او و شاگردانش 
شاهين بندر عامري را دس��ت كم نگيرند. تيمي 
كه بعد از مشخص ش��دن قرعه يك هشتم نهايي 
با انتشار پيام »در كنار شيرمردان دريادل خليج 
فارس ميزب��ان فرزند پرافتخار مكتب ش��اهين، 
پرس��پوليس خواهيم بود« از آمادگي خود براي 
استقبال از شاگردان يحيي خبر دادند و حاال بعد 
از پيروزي برابر پاس همدان در رقابت هاي گروه 

»ب« ليگ دس��ته 2 آماده مصاف با پرسپوليسي 
هستند كه در پي پيروزي مقابل استقالل در دربي 
حساس پايتخت انگيزه و روحيه خوبي براي عبور 

از سد يك هشتم نهايي در خانه حريف دارد. 
    

با توجه به فش��ردگي بازي هاي لي��گ و حضور 
پرس��پوليس در ليگ قهرمان��ان و ادامه حضور 
در رقابت هاي ليگ در بازگشت به ايران، يحيي 
تصميم گرفته حفاظت از قف��س توري تيمش 
در بازي با شهيد عامري را به رادو، تنها خارجي 
پرسپوليس بسپارد. گلر باانگيزه و توانمندي كه 
پيش از اين بارها و بارها توانايي هاي خود را به رخ 
كشيده و نش��ان داده كه دروازه بان قابل اتكايي 
اس��ت. دروازه باني ك��ه در مصاف قبل��ي مقابل 
مس نوين كلين شيت كرد و به دنبال تكرار اين 
موفقيت در مصاف با شاهيني هاي بندر عامري 
است. همچنين گفته مي شود كه يحيي قصد دارد 
با توجه به پشت سر گذاش��تن دو بازي سنگين 
برابر سپاهان و استقالل به برخي از نفرات اصلي 
تيم خود اس��تراحت دهد و در يك هشتم نهايي 
جام حذفي از نفراتي در تركيب تيمش بهره ببرد 
كه كمتر فرصت بازي داشته اند و به اين شكل هم 
به آنها ميدان داده باشد و هم اندكي زمان براي 

استراحت به نفرات اصلي تيمش بدهد. 

شاهين بندر عامري – پرسپوليس، يک هشتم نهايي جام حذفي

سرخ ها نگران تکرار داستان قشقايی!


