
کمتر کسی تصور 
دنیا حیدری
   گزارش

می کرد مس��یر 
قهرمانی که شش 
س��ال پیش برانکو س��نگ بنایش را گذاشته بود 
این چنی��ن ناباوران��ه ب��ه عص��ر قهرمانی های 
پرسپولیس پایان دهد. پرسپولیس این فصل در 
ق��د و ق��واره قهرمان��ی نب��ود. این را س��رمربی 
سرخپوشان بهتر از هر شخص دیگری می داند، 
چراکه او خود با اشتباهات فاحشی که داشت، تیم 
را از مسیر قهرمانی منحرف کرد و به حاشیه برد تا 
خواسته یا ناخواس��ته به حسرت چندین و چند 
ساله استقالل برای باال بردن جام قهرمانی پایان 
دهد. به همین دلیل هم بهانه های یحیی برای از 
دست رفتن ششمین قهرمانی، نه توجیه منطقی 
دارد و نه قابل قبول اس��ت. با ای��ن وجود به نظر 
می رسد که او با آس��مان و ریسمان بافتن، قصد 
فریب افکار عمومی و منحرف کردن ذهن هواداران 

به مسیری دیگر را دارد!
    

حضور در رده دوم ج��دول تضمینی برای ادامه 
روند قهرمانی های سرخپوش��ان بود و نه کسب 
54 امتی��از از 27 بازی یا حتی به ثمر رس��اندن 
38 گل زده که خط حمله س��هم ناچیزی در آن 
داشت. پرسپولیس برخالف س��ال های قبل، نه 
زیبا و جذاب بازی می کرد و نه متمرکز و مطمئن 
و این تفاوت پرسپولیس یحیی بود با تیمی که تا 
همین فصل گذش��ته نان زحمات برانکو و حتی 
کالدرون را می خورد. ن��ان ثبات و صالبتی که با 
اقتدار همراه بود و توانست پرسپولیس را از فرش 
به عرش برس��اند. درس��ت برخالف مسیری که 
یحیی در پیش گرفت تا ن��وار قهرمانی های این 
تیم به س��ادگی هرچه تمام تر پاره ش��ود. پایان 
تلخی که اس��تارت آن درس��ت از زمان جدایی 

انصاریفرد زده شد.
    

یحیی گویی مهره مدیرعامل پرحاشیه پرسپولیس 
بود که بعد از جدا ش��دن راه او از سرخپوش��ان 
همواره س��ر ناس��ازگاری داش��ت، به خصوص با 
مدیریت باش��گاه و همین گالویز شدن های گاه 
و بی��گاه او با مدیران پرس��پولیس مانع از تمرکز 
روی تیم و گام برداش��تن در مسیر قهرمانی شد. 
یحیی صراحتاً می گوید شکی در این نیست که 
تصمیمات س��رمربی در نتیجه گیری تیم تأثیر 
دارد، اعترافی که نش��ان می ده��د گل محمدی 
بی اطالع از نتیجه کارش نبوده و به همین دلیل 
هم عذرخواهی امروز او از هواداران بابت از دست 
رفتن قهرمانی و هر آنچه در زمینه قبول مسئولیت 
در خصوص مسائل فنی به زبان می آورد، عذربدتر 

از گناه است و نابخشودنی! 
اما حتی ناکامی پرسپولیس در مسیر قهرمانی هم 
باعث نشده یحیی دست از لجاجت های بی مورد 

بردارد، به طوری که یک بار دیگر رسول پناه را نشانه 
رفته و مسئله ش��کایت از او را مطرح کرده است، 
تصمیمی که البته خیلی هم دور از انتظار نیست. 

    
رسول پناه خود نیز پرونده قابل دفاعی ندارد، اما 
افشاگری های او در خصوص دالل در پرسپولیس 
پرده از واقعیت هایی برداش��ت که پرواضح است 
به مزاج یحیی خ��وش نیامد: »دیگ��ر باقیمانده 
ظرف عس��ل برانکو و کالدرون ته کشیده است، 
میراثی که آنان در پرس��پولیس بنیان گذاشته 
بودند، ته کشیده است. دو سال و نیم آقایانی که 
مدعی امپراطوری بودند، حتی ته مانده عسل او را 
خوردند و با عملکردی که بجا گذاشتند، میراث 
قهرمانی برانکو را نابود کردند. آنها هم عس��ل را 
خوردند و هم ظرفش را شکس��تند و آثارش این 
شد که بیش از 4۰میلیون هوادار امیدوار را ناامید 

و ناراحت کردند.«
مدیرعامل س��ابق صراحتاً می گوی��د که صفر تا 
صد پرسپولیس لیگ بیس��ت و یکم به خواست 
یحیی بسته شده اس��ت. مسئله ای که بی ارتباط 
با ادعاهای او در خصوص نقش دالل ها در بسته 
شدن پرسپولیس در این فصل از رقابت های لیگ 
برتر نیست، درس��ت برخالف آنچه یحیی سعی 

دارد جا بیندازد. 
سرمربی سرخپوش��ان، ناکامی های پرسپولیس 
به خصوص در چهارچوب دروازه را از زمان جدایی 

رادوشوویچ خوانده و با تعجب از دلیل جدایی این 
گلر ابراز بی اطالعی می کند. از سوی دیگر صراحتاً 
می گوید که از پاره ش��دن رباط عیسی  آل کثیر 
مطلع ب��وده و مدعی اس��ت غیرت ای��ن بازیکن 
جراحی او را به تأخیر انداخته اس��ت؛ حرف های 
غیرقابل قبول و غیرکارشناس��انه ای که به هیچ 
عنوان پذیرفتنی نیس��ت. جدایی رادوش��وویچ، 
بدون اطالع یحیی ممکن نیس��ت، اما داس��تان 
جدایی این دروازه بان بی ش��باهت به سناریویی 
نیس��ت که در طول این فصل برای س��یدجالل 
نوشته شد و او را به نیمکت تیم میخ کرد. در واقع 
همین بهانه جویی هاست که مهر تأییدی می زند 
بر ادعاهای رسول پناه مبنی بر دالل بازی در بستن 
لیست پرسپولیس و اس��تفاده از ته مانده میراث 
برانکو. یحیی در شرایطی تعلل آل کثیر در اقدام 
به عمل جراحی را غیرت ای��ن بازیکن می خواند 
که حضور او با مصدومیت تأثیر چندانی در روند 
نتیجه گیری سرخپوشان نداشت، اما اقدام او به 
جراحی می توانس��ت از مبلغ پرداختی های این 
فصل به آل کثیر بکاهد یا او را به سرنوشت محمد 
انصاری دچار کند که در پی مصدومیت دراز مدت 

عذرش از پرسپولیس خواسته شد. 
    

کوچک ترین شکی وجود ندارد که قهرمانی را این 
فصل نه استقالل که یحیی از پرسپولیس گرفت. 
مربی که به جای تمرکز روی روند نتیجه گیری 

تیم و جنگیدن برای کسب شش��مین جام یا با 
مدیریت باشگاه دس��ت به گریبان بود یا در پی 
دادن استعفاهای متعددی که پرسپولیس را به 
منجالب حاشیه کشاند و نوار قهرمانی های آن را 
پاره کرد و حاال بعد از گذشتن کار از کار می گوید 
امیدوار است بتواند جبران کند، اما جبران برای 
تیمی که دستش از ششمین جام کوتاه مانده و 
نوار قهرمانی هایش پاره ش��ده و حتی تضمینی 
برای ادام��ه حض��ورش در رده دوم جدول هم 
نیست، چه معنایی می تواند داشته باشد، آن هم 
با سرمربی که همچنان سرش در کار دیگران و 
به جای جمع و جور کردن تیمش در پرونده های 
قدیمی چرخ می زند: »دو س��ال دیگ��ر قرارداد 
دارم. بدترین اتف��اق هم برای م��ن بیفتد هیچ 
وقت نمی روم برای سال های آینده ام پول بگیرم، 
کاری که مربیان قبلی کردند و مدیریت نشد.« 
یحیی هنوز هم نمی داند که وظیفه او رسیدگی 
به امور فنی تیم است، نه مدیریتی و بابت همین 
دخالت های بی مورد بود که حاال باید حس��رت 
شش��مین قهرمانی را بخورد. قهرمانی که پیش 
از او برانکو با دس��تی به مرات��ب خالی تر، چه به 
لحاظ مالی و چه مهره ای، بارها و بارها بدان دست 
یافته بود و همین کافیست تا ثابت کند سرتاپای 
حرف های یحیی توجیه است و بهانه جویی. شاید 
چون خوب می داند او خود متهم ردیف اول پایان 

عصر قهرمانی های پرسپولیس است.
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اشرف رامین

فريدون حسن

 علیرضا دبیر خواستار 5 برابر شدن 
بودجه فدراسیون ها شد

 حمایت اعضای فراکسیون راهبردی 
از ورزش 

جلسه اعضای فراکسیون راهبردی مجلس ش��ورای اسالمی در وزارت ورزش 
برگزار شد و اعضای این فراکسیون بر حمایت از ورزش تأکید کردند. نمایندگان 
فراکسیون راهبردی، دوشنبه شب به خیابان سئول رفتند و در جلسه ای که در 
آن حمید سجادی، معاونانش، برخی از نمایندگان و نماینده رؤسای فدراسیون ها 
حضور داشتند، در مورد شرایط و برنامه های این روزهای ورزش کشور بحث شد 
و »دیپلماسی ورزش��ی« مورد تأکید قرار گرفت. اعضای فراکسیون راهبردی 
همچنین پس از شنیدن برنامه های تیم ملی فوتبال در مسیر جام جهانی، پیراهن 

تیم ملی را به نشانه اعالم همبستگی با تیم ملی امضا کردند. 
  آغاز تعامالت

 وزیر ورزش از برگزاری این جلسه ابراز رضایت کرد. حمید سجادی با اشاره 
به نکات مثبت ارائه شده، این جلسه را آغاز تعامالت هرچه بیشتر مجلس و 
وزارتخانه خواند: »این جلسه آغاز تعامالت بیشتر مجموعه ورزش و جوانان با 
فراکسیون های تخصصی از جمله فراکسیون فرهنگی، اجتماعی و راهبری و 
نقطه عطفی برای همکاری بیشتر با هدف مدیریت بهتر و تسریع در برنامه های 
توسعه ای است. اعضای فراکسیون راهبردی روی دیپلماسی ورزشی تأکید 
داشتند و این موضوع را یکی از دغدغه های ورزش کشور می دانم. در داخل 
کشور 235گونه ورزش را مدیریت می کنیم و در دنیا بیش از 2 هزار سازمان 
بین المللی وجود دارد که در حوزه ورزش کار می کند. هم اکنون حدود 43۰ 
کرسی بین المللی توسط حدود 3۶۰ نفر برای کشورمان به دست آمده است، 
اما تنها کسب این جایگاه های بین المللی مهم نیست، بلکه باید بررسی کنیم 
چنین کرسی هایی چه دستاورد و چه خروجی برای ورزش کشورمان دارد.«

   نقش ورزش در سالمت جامعه
حجت االسالم سیدمحمدرضا میرتاج الدینی از وزارت ورزش خواست تا شعار 
سال را مورد توجه قرار دهد. رئیس فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسالمی 
با اشاره به این موضوع اظهار داش��ت: »با توجه به اینکه امسال از سوی رهبر 
معظم انقالب اسالمی به نام سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری 
شده است، در حوزه ورزش باید ش��اهد نقش دانش بنیان و تأثیرگذاری آن 
باشیم. در جهان امروز هر موفقیتی که در ورزش بخواهیم به دست آوریم، اگر 
بدون دانش و بهره گیری از تکنولوژی برتر باشد به دست نمی آید. پس الزم 
است در این خصوص هم وزارت ورزش و جوانان و هم ما در مجلس به این مهم 
توجه ویژه داشته باشیم که چگونه برنامه های متکی بر دانش ها و فناوری های 

جدید می تواند عرصه ورزش ما را ارتقا دهد و باال ببرد.«
میرتاج الدینی در مورد نقش ورزش در کاهش آسیب های ورزشی گفت: »هرچه 
ما در حوزه ورزش تالش و حمایت کنیم و برنامه ریزی بهتری داشته باشیم، 
همان مقدار از آسیب های اجتماعی در جامعه کاسته می شود. سالمت، پویایی 
و نش��اط جامعه در گرو حمایت از برنامه های ورزشی است. این جمله مبالغه 
نیست که هر تعداد باشگاه های ورزشی و برنامه های ورزشی در جامعه بیشتر 
شود، همان مقدار مراجعه به بیمارستان ها، مراکز ترک اعتیاد و ندامتگاه ها کمتر 
خواهد شد. پس باید یک حرکت همه جانبه در حمایت از ورزش داشته باشیم. 
امروز یکی از نیازهای اصلی جامعه این است که در حوزه ها و عرصه های مختلف 

بتوانیم برنامه های مختلف ورزش و جوانان را پشتیبانی کنیم.«
   درخواست افزایش بودجه

رئیس فدراسیون کشتی ضمن تشریح مشکالت مالی ورزش خواهان افزایش 
بودجه شد. علیرضا دبیر در جلسه فوق به عنوان نماینده فدراسیون ها حضور 
داشت و درخواست اهالی ورزش را مطرح کرد: »از حمایت نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و کمک های وزارت ورزش و جوانان قدردانی می کنم، اما نکته 
مهم این است که ورزش رابطه مس��تقیمی با اقتصاد دارد و به هر اندازه که در 
ورزش سرمایه گذاری کنیم به همان اندازه در نتایج تیم های ما در میادین ورزشی 
تأثیر مستقیم دارد. ما و تمامی فدراسیون های ورزشی نزدیک به 7۰ درصد از 
مخارج مان با ارز خارجی است. در واقع افزایش 15 تا 2۰ درصدی بودجه ورزش، 
پاسخگوی نیازهای ما نیست و این بودجه حداقل نیاز به افزایش پنج برابری دارد. 
یک نکته دیگر اینکه اکثر برنامه های فدراسیون های ورزشی تا شهریورماه است و 
اگر بودجه فدراسیون ها حداکثر تا تیرماه داده شود، می توانند برگزاری اردوها و 
اعزام تیم ها به مسابقات برون مرزی را به صورت بهتری انجام دهند. خرج کردن 
در ورزش هزینه نیست، بلکه س��رمایه گذاری است. کشتی، ورزش ملی و اول 
کشور است و باید بگویم ما 112 قهرمان جهان و المپیک داریم که این عزیزان 
نزدیک به 3۰۰ مدال جهانی و المپیک را برای ورزش کشور به ارمغان آورده اند. 
کشتی، نگین ورزش ایران است و ما هر چقدر به این ورزش رسیدگی کنیم، نتایج 

آن را در رقابت های المپیک، جهانی و بین المللی می بینیم.«

نه یحیی در قد و قواره پرسپولیس بود، نه پرسپولیس در اندازه های قهرمانی

اهدای پیراهن طارمی به نوجوان پرتغالی آنچه ششمین جام را برباد داد
مهدی طارمی، مهاجم اول فوتبال ایران این روزها در دل هواداران پورتو 
حسابی جا باز کرده است. این بازیکن به عنوان گلزن اول پورتو نقش بسزایی 
در قهرمانی این فصل این تیم در لیگ پرتغال داشت تا جایی که بسیاری 
می خواهند پیراهن او را داشته باشند. سفیر ایران در پرتغال، پیراهن امضا 
ش��ده مهدی طارمی را به یک نوجوان هوادار سرس��خت تیم »پورتو« و 
هوادار  مهدی طارمی اهدا کرد. مرتضی دامن پاک جامی در صفحه توئیتر 
خود در این ارتباط نوشت: » لورنس، نوجوان پرتغالی مقیم  لیسبون، هوادار 
سرسخت تیم پورتو و  مهدی طارمی است. او در جشن قهرمانی این تیم 
به  پورتو رفت تا طارمی را ببیند و پیراهن شماره ۹ او را درخواست کند، اما 
موفق نش��د. این هوادار امروز با پدربزرگش به سفارت آمد و پیراهن امضا 

شده آقامهدی را از طرف ایشان به لورنس اهدا کردم.«

 آغاز مرحله یک چهارم نهایی والیبال 
قهرمانی باشگاه های آسیا 

پس از پایان دور مقدماتی رقابت های والیبال قهرمانی باشگاه های مردان آسیا 
2۰22، حریفان مرحله یک چهارم  نهایی مشخص شدند. در پایان مرحله 
گروهی تیم های پیکان )سه برد و ۹ امتیاز(، سانتوری )دو برد و شش امتیاز(، 
ناخون راتچاسیما )یک برد و سه امتیاز( و گاز جنوب عراق )بدون برد و امتیاز( 
به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم گروه نخست قرار گرفتند. در دیگر گروه 
این مسابقات نیز مقاومت شهداب یزد )سه برد و ۹ امتیاز(، تاراز قزاقستان )دو 
برد و پنج امتیاز(، الریان قطر )یک برد و چهار امتیاز( و اربیل عراق )بدون برد 
و امتیاز( در رتبه های اول تا چهارم جای گرفتند تا حریفان مرحله یک چهارم 
نهایی این مسابقات مشخص ش��ود. مرحله یک چهارم نهایی از امروز آغاز 
می شود و تیم های اول تا چهارم جدول گروه A به صورت ضربدری به مصاف 
تیم های اول تا چهارم گروه B خواهند رفت. همچنین مراحل نیمه نهایی و 
نهایی مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های مردان آسیا 2۰22 نیز روزهای 

پنج شنبه و جمعه 2۹ و 3۰ اردیبهشت پیگیری می شود.

فرصت سرمربیکری ایران را از من گرفتند
ش��هناز یاری، س��رمربی تیم ملی فوتس��ال زنان عراق گفت: »به دلیل 
اختالف نظر میان مسئوالن فدراسیون، شرایط حضور در تیم ملی فوتسال 
زنان کشورم برایم مهیا نشد و پس از آن پیشنهادهایی از تیم های باشگاهی 
و پیش از عید نوروز از فدراس��یون فوتبال عراق داش��تم. پس از بررسی 
گزینه ها تصمیم گرفتم این چالش جدید را با تیم ملی فوتسال عراق تجربه 
کنم. ترجیح دادم تا چالش جدیدی را تجربه و به بازیکنان عراقی منتقل 
کنم. آنها نسبت به بازیکنان ایران از نظر سطح تکنیکی در شرایط پایین تری 
قرار دارند، اما از نظر قدرت بدنی و فیزیکی بازیکنان جنگنده و محکمی 
هستند و استعداد خوبی دارند، ولی باید با برنامه ریزی بلندمدت و برگزاری 

دیدارهای دوستانه ضعف تاکتیکی شان را کاهش دهیم.«

مانع تراشی برای حضور مهدی زاده در تیم ملی

هدف نهایی موفقیت در المپیک پاریس است
محمد بنا، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در آغاز دور جدید تمرینات این       خبر
تیم گفت: »تمرکز اصلی ما در سال جاری روی موفقیت در رقابت های 
جهانی صربستان است، اما هدف نهایی تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد موفقیت در المپیک پاریس است. 
از روز 2۰ اردیبهشت ماه اردوی ما آغاز شده و تا اول خرداد ماه ادامه خواهد داشت. ملی پوشانی که قرار است 
اردیبهشت در اردو هستند و پس از آن به یک استراحت  به تورنمنت رنکینگ دار قزاقستان اعزام شوند تا 2۹ 
48 ساعته خواهند رفت و سایر نفرات هم اول خرداد اردو را ترک می کنند و دوباره از پنجم خرداد تمرینات 
خود را از سر می گیرند.«  وی با اشاره به لغو بازی های آسیایی گفت: »رقابت های جهانی صربستان، مهم ترین 
هدف فرنگی کاران در سال جاری است. البته قرار بود دو تیم را برای بازی های آسیایی و رقابت های جهانی 
آماده کنیم، اما با لغو بازی های هانگژو، تمرکز اصلی مان روی مسابقات صربستان خواهد بود. در نهایت هدف 

نهایی تیم های ملی کشتی فرنگی و آزاد، موفقیت در المپیک 2۰24 پاریس خواهد بود.«

کمیته ملی المپیک برای برگزاری 
شیوا نوروزی
    بازتاب

هرچه س��ریع تر انتخابات تالش 
می کند. زمان کم��ی تا برگزاری 
مجمع فوق العاده این کمیته در تاریخ سوم خردادماه باقی مانده و قرار 
است اعضا، زمان مجمع انتخاباتی را مشخص کنند. دوران ریاست 
صالحی امیری به پایان رسیده، اما برگزاری بازی های آسیایی باعث 
ش��د اعضای مجمع رأی به ادامه حضور او دهند تا کاروان ورزش 
کشورمان تحت تأثیر این مس��ئله قرار نگیرد. با تعویق یک ساله 
بازی ها انتظار می رود بالتکلیفی کمیته ملی المپیک نیز به پایان 
برسد. قرار است در مجمع فوق العاده، اعضا از بین 15 تیر و 3۰ مرداد 
یک تاریخ را برای برگزاری انتخابات تعیین کنند تا براس��اس آن 
پروسه ثبت نام از کاندیداها و بررسی صالحیت ها آغاز شود. دبیرکل 
کمیته ملی المپیک یک بار دیگر تأکید کرده همه اعضای حاضر در 
هیئت اجرایی بر برگزاری انتخابات تأکید فراوان دارند. کیکاووس 
سعیدی در گفت وگو با تسنیم به این مسئله اشاره کرد: »نشست آتی 

هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک یک ش��نبه آینده با ریاس��ت 
سیدرضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک برگزار می شود. 
در این نشست اصغر رحیمی، سرپرست کاروان ایران در بازی های 
کشورهای اسالمی گزارش خود را در مورد روند کارهای کاروان ایران 
ارائه خواهد کرد. ضمن اینکه احتماالً در این نشست در مورد مجمع 
سوم خرداد نیز موضوعاتی مطرح خواهد شد.« سعیدی در خصوص 
محورهای اصلی مجمع سوم خرداد گفت: »گزارش دبیرکل کمیته 
در خصوص عملکرد کمیته ملی المپیک و هیئت اجرایی، گزارش 
سرپرست کاروان ایران در بازی های اسالمی و بحث و تصمیم گیری 
در خصوص تعیین زمان انتخابات چهار محور اصلی مجمع در سوم 
خرداد خواهد بود. آیین نامه را برای IOC فرستاده ایم و باید به تأیید 
آنها برسد. اینکه گفته می شود ما در این کار وقفه ایجاد می کنیم 
 IOC درست نیست. اگر الزم باش��د باز هم برای تس��ریع کار از
پیگیری می کنیم. این اطمینان را می دهم که عزم کمیته بر برگزاری 

مجمع انتخابات در سریع ترین زمان ممکن است.«

تأکید دبیرکل بر برگزاری هرچه سریع تر انتخابات

 تأیید آیین نامه 
از سوی IOC را پیگیری می کنیم

میالن یا اینتر، جنگ ادامه دارد
تکلیف قهرمان سری  آ به هفته پایانی کشیده 
و دو تیم میالنی همچنان برای فتح اسکودتو 
می جنگند. آث میالن دو امتیاز بیشتر از اینتر 
دارد و صدرنشین ایتالیا می تواند با کسب یک 
تساوی مقابل ساسولو جشن قهرمانی به راه 
بیندازد. روسونری از سال 2۰11 دیگر هیچ 
وقت نتوانست جام را لمس کند و فقط یک 
قدم تا شکستن این طلسم فاصله دارد. منتها 
ساسولو حریف سرسختی است، آنها میالن 
را در بازی رفت شکس��ت داده اند و اینتر و یوونتوس را نیز مغلوب کرده اند. 
رقابت میالن و اینتر یکی از جذاب ترین جدال ها برای قهرمانی در فوتبال 
اروپاست. البته من سیتی و لیورپول هم این شرایط را دارند، اما در ایتالیا دو 
تیم همشهری برای تصاحب جام می جنگند، به ویژه  که میالن هوادارانش را 
برای رسیدن به این مهم 11 سال چشم انتظار گذاشته است. از فصل پیش که 
اینتر به سلطه طوالنی یوونتوس پایان داد، جذابیت در سری  آ بیشتر شد. اینتر 
با اینکه قبل از شروع فصل مهره های مهمی را از دست داد، ولی کماکان یکی از 
مدعیان است. میالن نیز در سه سال گذشته انسجام و اتحادش را حفظ کرده 
و انتظار می رود امسال انتظارشان به پایان برسد. ساسولو حریف خطرناکی 
است و اصالً نباید به جایگاهش توجه کرد. آنها روش غلبه  بر حریفان قدرتمند 
را می دانند و می توانند هر تیمی  را به زانو درآورند. تیم پیولی تاکنون عملکرد 
خوبی داشته و در هفته آخر باید هدف نهایی اش را محقق سازد. روز یک شنبه 
احتمال رخ دادن هر اتفاقی وجود دارد. اینتر منتظر لغزش همشهری  خود 
است تا در لحظه آخر جام را از دست میالن دربیاورد. به همین خاطر روسونری 
باید با چش��مان باز به مصاف حریف آخر برود. این تیم برای مسجل شدن 
قهرمانی اش آتاالنتا را هم مغلوب کرد و منتظر نتیجه بازی اینتر ماند، اما تیم 
اینزاگی نیز کالیاری را برد تا همه چیز به روز پایانی بکشد. جدال همیشگی 
بین دو تیم میالن این بار جدی تر از قبل پیگیری می شود. هر دو بر سر جام 

می جنگند و هر دو خود را مستحق قهرمانی می دانند.
مترجم: شیوا نوروزی

جیمز واکر رابرتس

یورو اسپورت

 یک بام و دوهوای 
حضور تماشاگران در ورزشگاه

در خبرها آمده بود که ادام��ه رقابت های لیگ برتر فوتبال بدون حضور 
تماشاگران برگزار می شود، تا اینجای کار ایراد چندانی وارد نیست، اما 
وقتی به چند نکته خ��اص و قابل تأمل توجه کنی��م، آن وقت می توان 

ایرادات زیادی را به این تصمیم وارد کرد.
ایراد اول اینکه دیگر بهانه ای به اسم کرونا وجود ندارد و همین حاال هم 
رقابت های لیگ والیبال قهرمانی آسیا با حضور تماشاگران در ورزشگاه 
آزادی در جریان است و مشکلی هم در میان نیست. پس چرا رقابت های 
لیگ برتر که برخ��الف لیگ والیبال در فضای باز برگزار می ش��ود باید 

همچنان بدون حضور تماشاگر باشد!
ایراد دوم و بدتر از ایراد اول اینکه اعالم برگزاری مسابقات بدون حضور 
تماشاگر، نه از جانب سازمان لیگ فوتبال ایران که از سوی هیئت فوتبال 
استان گیالن انجام شده است! تعجب نکنید، درست خوانده اید، هیئت 
گیالن اعالم کرده بازی ها در سراس��ر کشور باید بدون حضور تماشاگر 
برگزار شود. یک اتفاق عجیب و سؤال برانگیز که در بلبشوی فوتبال کسی 

پیدا نشد که به آن پاسخ دهد.
ابهامات اما زمانی به اوج خود رسید که اعالم شد برای بازی روز پنج شنبه 
تراکتور و پرسپولیس در تبریز بلیت فروشی انجام می شود. همین خبر کافی 
بود که شائبه سلیقه ای بودن تصمیم برای با تماشاگر یا بدون تماشاگر بودن 
مسابقات لیگ بالفاصله گسترش پیدا کند. طبیعی هم بود که در چنین 

فضایی این اتفاق رخ دهد و همه به دنبال یک پاسخ درست باشند.
هرچند همان زمان اعالم شد این مسئله مربوط به ایراد وزارت کشور به 
نحوه بلیت فروشی مسابقات لیگ برتر فوتبال است، اما باز هم نتوانست 
ابهامات را کم و پاسخ درستی به هواداران بدهد. وزارت کشور در ابالغیه ای 
صراحتاً به س��ازمان لیگ اعالم کرده که اگر س��امانه های بلیت فروشی 
فوتبال به منظور استعالم تزریق دو دز واکس��ن به سامانه »ایران من« 

متصل نباشند، همه بازی های فوتبال بدون تماشاگر برگزار می شود.
حاال این سؤال در ذهن ایجاد می شود که آیا مثاًل سامانه بلیت فروشی در 
تبریز به سامانه »ایران من« متصل است و در تهران نه یا مثاًل در اصفهان 
متصل است و در اهواز نه! تمامی موارد مطرح شده را کنار هم بگذارید تا 

متوجه اوضاع قمر در عقرب حضور تماشاگران در ورزشگاه ها شوید.
البته در این میان یک نکته مهم دیگر هم وجود دارد که همچنان الینحل 
باقیمانده و به نظر می رس��د در آینده نزدیک فوتبال کشور را با چالشی 
اساسی روبه رو کند و آن چیزی نیست جز بحث حضور بانوان در ورزشگاه ها 
که دیگر نمی توان به بهانه های مختلف آن را از سر باز کرد. باید با تعریف 
یک سازوکار مناسب این موضوع برای همیشه حل شود تا بانوان بتوانند در 

فضایی مناسب و در امنیت کامل در ورزشگاه ها حضور داشته باشند.
24س��اعت بعد از این همه جار و جنجال و حاشیه، سخنگوی دولت با 
اعالم اینکه بازی های لیگ برتر با تماشاگر برگزار می شود به این حاشیه 
پایان داد. علی بهادری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: 
»با دستور معاون اول رئیس جمهور، مسابقات فوتبال تا پایان لیگ برتر 

با حضور تماشاگران برگزار خواهد شد.«
ماجرا در ظاهر به پایان رس��یده، اما هنوز مشکالت باقی است. این یک بام 
و دو هوا باید پایان یابد تا فوتبال از حضور تماشاگرانش لذت ببرد و شور و 
هیجان به سکوهای ساکت ورزشگاه ها برگردد. ناگفته پیداست که اتخاذ 
چنین تصمیم های غیر کارشناسانه ضربات جبران ناپذیری به فوتبال کشور 
می زند. توجه داشته باشیم که ذهن مردم به اندازه کافی نسبت به مسئوالن 
فوتبال بدبین است. بنابراین نباید با چنین تصمیماتی آنها را دل زده تر کرد.

یک جای کار می لنگد، همزمان 
شمیم رضوان 

    چهره
با ابراز دلخوری امیر مهدی زاده از 
عدم حضورش در تیم ملی کاراته، 
عملکرد او طی چند س��ال گذش��ته زیر ذره بین رفته اس��ت، 
 به طوری که برخی به تحلیل جز به جز نتایج بازی های او قبل از 
ناکامی در کسب سهمیه المپیک پرداخته اند. گویی قرار است 
دلیل عدم دعوت از مهدی زاده به تیم ملی کاراته با بررس��ی 
موشکافانه تک تک رقابت های او طی سال های گذشته 
توجیه ش��ود. حال آنکه با وجود تالشی که برای 
منطقی جلوه دادن عدم دعوت از مهدی زاده به 
اردوی تیم ملی کاراته می شود، بازگشت او به 
جمع کاراته کاران منوط به عذرخواهی شده 
است. مسئله ای که نشان می دهد داستان نه 
ایراد فن��ی ای��ن کاراته کار طی س��ال های 
گذشته که داستانی دیگر است. داستانی که 
بی ارتباط به حمایت های او از منتقدان فساد 
در فدراس��یون کاراته نیس��ت. با این وجود 
پرواضح است که فدراسیون قصد دارد با وارونه 
نشان دادن ماجرا منکر شود که دفاع مهدی زاده 
از حق، او را از ترکیب تیم ملی دور کرده است، اما 
کنار گذاشتن اتفاقات متناقض ثابت می کند داستان 
دوری ای��ن کارات��ه کا از تیم مل��ی، کوچک ترین 

ارتباطی به مسائل فنی ندارد.


