
برگزاري يا برگزار نش��دن رقابت هاي 
فريدون حسن

    بازتاب
ليگ كشتي كشور اين روزها اصلي ترين 

مسئله ورزش اول كشور است. 
گسترش شيوع بيماري كرونا در سطح كش��ور باعث نگراني هاي 
زي��ادي ش��ده و برگ��زاري رقابت هاي كش��تي نيز يك��ي از اين 
نگراني هاس��ت، با اين حال با توجه به وضعيت معيش��تي خاص 
كشتي گيران و اينكه حضور در رقابت هاي ليگ يكي از اصلي ترين 
منابع درآمد كشتي گيران محسوب مي شود، فدراسيون و سازمان 
ليگ كش��تي بنا به اي��ن دليل اصرار ب��ر برپايي مس��ابقات ليگ 
كشتي دارند.  شنيده ها حاكي از آن است كه عليرضا دبير، رئيس 
فدراسيون كشتي برگزار نشدن ليگ را لطمه بزرگ به اين رشته 
مي داند، ضمن اينكه از متضرر ش��دن كش��تي گيران در صورت 
تعطيلي ليگ هم نگران است. علي كريمي فيروزجايي، عضو هيئت 
رئيسه سازمان ليگ نيز با حمايت از برگزاري مسابقات ليگ كشتي 
با رعايت پروتكل هاي بهداشتي از تالش خود جهت صدور مجوز 

راه اندازي اين رقابت ها با هماهنگي فدراس��يون و س��ازمان ليگ 
كش��تي خبر داد.   در اين ميان البته از بين خود كش��تي گيران و 
مربيان مي توان مخالفان و موافقان زيادي پيدا كرد، از جمله محمد 
بنا، سرمربي تيم ملي كش��تي فرنگي كه مي گويد بنا به شرايط و 
نياز كش��تي گيران با آغاز رقابت هاي ليگ كش��تي موافق است. 

سرمربي تيم ملي مي گويد: »مس��ئله موافقت يا مخالفت نيست، 
ليگ تنها منبع درآمد كش��تي گيران اس��ت، اينكه برگزار شود يا 
نه به تصميمات وزارت بهداشت بستگي دارد. قرار نيست خودسر 
ليگ را برگزار كنيم. من قبل از اين هم دوست داشتم كشتي گير 
درگير تيم ملي باشد تا ليگ، اما نمي شود از مسئله مالي و درآمد 
كش��تي گيران چشم پوش��ي كرد. براي برگزاري مس��ابقات ليگ 
نياز به مجوز وزارت بهداش��ت داريم، آنان توصيه فاصله دو متري 
دارند اما آيا در كشتي فاصله دو متري وجود دارد؟ زمان مسافرت 
كشتي گير چه اتفاقاتي ممكن است براي او رخ دهد، آيا در مسير 
اين مسافرت ها احتمال ندارد كه كشتي گير مبتال به ويروس شود. 
حسين نوري ملي پوش اين رشته مبتال به ويروس شد و درمان او به 
سختي انجام گرفت آيا ضمانتي وجود دارد كه وي دوباره به ويروس 
مبتال نش��ود يا اينكه اين ويروس بر ريه او تأثير نداشته باشد؟ ما 
نبايد نخبگان ورزشي خود را در مس��ير خطرناك قرار دهيم. اگر 

المپيك برگزار شود ما به اين نخبگان احتياج داريم.«

هفته بيست و هشتم 
دنيا حيدري
   گزارش

رقابت ه�اي ليگ 
برتر در حالي امروز 
با برگ�زاري دو ديدار اس�تارت مي خ�ورد كه 
مدعي�ان در تالش ب�راي اس�تفاده از آخرين 
فرصت هاي باقيمانده براي كسب سهميه ليگ 
قهرمانان هستند، آن هم در شرايطي كه قهرمان 
ليگ در آس�تانه گرفت�ن جش�ن قهرماني با 
داستان هاي نگران كننده اي روبه رو شده است!
بعد از پشت س��ر گذاش��تن هفته هاي پرحاشيه، 
فرهاد مجيدي موفق شد با پيروزي غيرمنتظره در 
بازي با س��پاهان خود را به رده دوم جدول برساند 
و حاال سرنوش��ت نايب قهرماني اس��تقالل دست 
خود آبي پوشان است؛ نايب قهرماني ای كه ساعت 
20امش��ب و در بازي ام��روز مقابل ش��هرخودرو 
مي تواند قطعي تر شود، البته اگر طلسم مشهد يقه 
تيم مجيدي را نگيرد. آخرين برد استقالل در مشهد 
به ليگ ش��انزدهم و با هدايت عليرضا منصوريان 
بازمي گردد و آبي پوش��ان پايتخت هزارو195 روز 
است كه موفق به پيروزي در مشهد نشده اند اما ارائه 
يك بازي جنگنده مانند نبرد مقابل سپاهاني ها نه 
فقط مي تواند طلسم پيروزي در مشهد را بشكند 
بلكه مي تواند اولين برد استقالل را مقابل يك تيم 
مشهدي در ورزشگاه مدرن امام رضا)ع( رقم بزند؛ 
بردي كه سه امتياز آن در ادامه راه مي تواند سهم 
زيادي در كسب سهميه اين فصل ليگ قهرمانان 
و همچنين كس��ب عن��وان ناي��ب قهرماني براي 
استقاللي ها داشته باشد. با اين وجود شهرخودرو 
هم كه تا به اين ج��اي كار همواره ج��زو مدعيان 
بوده با بختياري زاده هم به دنبال كس��ب سهميه 
ليگ قهرمانان است و ثابت كرده به اين سادگي ها 
به تيمي امتياز نمي دهد اما بايد ديد استقاللي كه 
سپاهان را از سد راه برداشت، مي تواند براي نايب 
قهرماني در ليگ ش��هرخودرو را ه��م كنار بزند؟ 
ديداري كه البته با توجه به اظه��ار نظر قائم مقام 
شهرخودرو )اتفاقات چند هفته اخير و پنالتي هايي 
كه روي اشتباهات داوري به نفع استقالل در بازي با 
نساجي و سپاهان گرفته شده، ذهنيت بدي را براي 
بازيكنان و كادر فني شهرخودرو پيش آورده است( 

بعيد نيست به حاشيه كشيده شود. 
  خيز سپاهان براي جبران

نه قلعه نويي انتظار شكست برابر استقالل را داشت 
و نه هواداران سپاهان. حاال بعد از از دست رفتن 
قهرماني و شكست هفته گذشته مقابل آبي هاي 
تهراني، كار زردپوشان اصفهاني براي كسب نايب 
قهرماني سخت تر شده است و ديگر جايي براي 
اشتباه نيست و شاگردان قلعه نويي اگر مي خواهند 
دستشان از كسب سهميه در ليگ و عنوان نايب 

قهرماني هم مانند قهرماني كوتاه نماند، بايد هر 
سه امتياز بازي امشب )ساعت20:30( با نساجي 
را از آن خود كنند، آن هم در شرايطي كه اين تيم 
در دو هفته گذشته دو تيم استقالل و پرسپوليس 
را متوقف كرده تا نش��ان دهد به سادگي مقابل 
تيم هاي مطرح هم سر خم نمي كند. با اين وجود 
بازگشت قلعه نويي روي نيمكت سپاهان مي تواند 
انگيزه اي مضاعف براي شاگردانش باشد. او كه به 
دليل حمله عصبي در بيمارستان بستري شده بود 
و نتوانست مقابل استقالل تيمش را از روي نيمكت 
هدايت كند و شاهد يك شكست تلخ و صد البته بد 
موقع بود، حاال اجازه حضور در كنار شاگردانش را 
از پزشكان گرفته است تا با تمام قوا براي واپسين 
امتيازهاي باقيمانده ليگ بجنگد تا اين فصل را با 

ناكامي صد درصدي به پايان نرساند.
   قهرمان در احاطه حواشي 

پرس��پوليس خ��ود را مهياي بازي جمعه ش��ب 
)ساعت 20:30( برابر ذوب آهن مي كند؛ ديداري 
ك��ه در پايان آن قرار اس��ت براي سرخپوش��ان 
جشن قهرماني گرفته ش��ود. آن هم در حالي كه 
پرسپوليس بيم آن را دارد مبادا مانند ليگ هفتم 
با جريمه كسر امتياز مواجه ش��ود! اين مي تواند 
يك اتفاق بعيد باش��د اما عدم صداقت باش��گاه 
پرسپوليس در انتش��ار اخبار باعث ايجاد نگراني 
براي هواداران و بازيكنان اين تيم ش��ده. اس��ت 

تعلل در پرداخت مطالبات برانكو و لجبازي هاي 
مديران بي كفايت پرس��پوليس مرد كروات را بر 
آن داشت تا بي هيچ مماش��اتي خواهان دريافت 
طلب يك ميليون و 55 هزاريورويي خود كه حاال 
5 درصد جريمه ديركرد س��االنه نيز شامل حال 
آن شده است، باشد؛ طلبي كه طبق ضرب االجل 
فيفا پرسپوليس تنها تا پايان امروز وقت پرداخت 
آن را دارد و در صورت عمل نكردن به تعهداتش، 
همانطور كه پيش تر اعالم شده است اين باشگاه 
در اختيار كميته انضباط��ي فيفا قرار مي گيرد و 
عجيب نيس��ت اگر يك بار ديگر با محروميت از 

پنجره نقل و انتقاالت مواجه شود! 
با اين وجود يحيي كه تيمش هفته گذشته برابر 
نساجي تن به مساوي داد، بايد شاگردانش را براي 
نبرد ب��ا ذوبي هاي اصفهاني مهيا كند تا جش��ن 
قهرماني با كسب يك پيروزي ديگر، كام هواداران 
اين تي��م كه اي��ن روزها بابت مش��كالت مالي و 
تهديدهاي فيفا تلخ ش��ده، با قهرماني مقتدرانه 
شيرين ش��ود. بازي هاي پرسپوليس و ذوب آهن 
معموالً بازي ه��اي جذاب و پرگلي بوده اس��ت. 
نخستين رويارويي دو تيم در سال52 با برتري سه 
بر صفر پرسپوليس همراه بوده و آخرين بازي نيز 
با همين نتيجه به پايان رسيده است. پرسپوليس 
تاكنون هفت مرتبه موفق شده با اين نتيجه، برنده 
نبرد با سبزپوشان اصفهاني باشد، البته در اين بين 

بردهاي چهار و ش��ش گله هم ديده مي شود. در 
اين ميان ذوبي ها هم سابقه برتري پرگل مقابل 
سرخپوشان را دارند و در ليگ هاي چهارم، پنجم و 
هشتم با برتري پرگل پرسپوليس را بدرقه كرده اند 
اما قرمزهاي پايتخت كه بازي دور رفت را با حساب 
سه بر صفر به س��ود خود به پايان بردند، همانند 
ليگ ششم به دنبال »دبل « اين نتيجه هستند، هر 
چند شرايط امروز دو تيم با نيم فصل نخست كاماًل 
متفاوت است و نه فقط پرسپوليس به رغم كسب 
چهارمين قهرماني متوالي با مشكالت عديده اي 
دست و پنجه نرم مي كند كه ذوبي ها نيز اوضاع 
چندان جالبي ندارند و حاال با اضافه شدن رحمان 
رضايي به كادر فني بوناچيچ نيز شايعه هاي زيادي 
حول اين تيم چرخ مي خورد؛ تيمي كه با حضور 
در رده دوازدهم جدول انتظارات را برآورده نكرده 
و به دنبال ان��دك امتيازهاي باقيمانده اين فصل 
براي رسيدن به جايگاهي بهتر و نزديك شدن به 
ميانه هاي جدول است اما براي نيل به اين هدف 
فردا شب بايد از سد تيم يحيي عبور كند؛ تيمي 
كه به راحتي به حريفان باج نمي دهد، خصوصاً كه 
در پايان اين بازي نيز قرار اس��ت جام قهرماني را 
باالي سر ببرد، هرچند به نظر مي رسد با توجه به 
حاشيه هاي نگران كننده اي كه حول پرسپوليس 
چرخ مي خورد، قهرمان اين روزها در كماست تا 

آماده گرفتن جشن!
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سعيد احمديان

تمجيد آسيا از بوكسور 8ساله ايراني 
مهارت هاي بوكسور هشت ساله ايراني، تمجيد كنفدراسيون بوكس سال 
آسيا را برانگيخته است، به طوري كه اين نهاد پس از منتشر شدن فيلم 
استعداد هشت ساله ايراني در فضاي مجازي، فيلم علي خدادادي هشت 
ساله را در سايت رسمي و صفحات رسمي خود منتش��ر كرده است. در 
بخشي از گزارش كنفدراسيون بوكس آسيا آمده است: »بوكس ايران در 
حال پيشرفت است تا راهي براي بازگشت به گذشته هاي باشكوه خود پيدا 
كند. استعداد جديد و فوق العاده اي چون علي خدادادي كه تنها هشت سال 
دارد، با تمرينات بوكس فوق العاده خود همه كشور را تحت تأثير قرار داده 
است و نشان مي دهد يكي از ستاره هاي بوكس در آينده خواهد بود. مربي 
علي خدادادي از همان ابتدا مربي باتجربه اي مثل آقاي علي عليزاده است. 
سرعت، مهارت و تكنيك علي خدادادي در همين سن و سال از بسياري از 

هم سن هايش و بوكسورهاي جوان بهتر است.«

ورزشكاران بايد مروج كمك هاي مؤمنانه باشند

كرونای فروغي ربطي به اردو نداشت
محسن نصراصفهاني،      خبر
مرب��ي تي��م ملي 
تپانچه پس از مثبت شدن تست كروناي يكي از 
ملي پوش��ان تيراندازي با رد ارتباط اين جريان با 
اردوهاي تيم ملي گفت: »حفظ فاصله، استفاده از 
دستكش، ماسك و مواد ضدعفوني كننده سبب 
شد كه خدا را شكر مشكلي پيش نيايد، در خصوص 
جواد فروغي بايد بگويم كه او ش��غلش پرستاري 
است و در خط مقدم كرونا تالش مي كند. دادگر 
بسيار تالش كرد تا از محل كار فروغي بخواهد او 
فقط به تمرينات بپردازد اما با تعويق المپيك نشد 

و تنها هفته اي سه بار مي توانس��ت به محل اردو 
بيايد. ما رعاي��ت مي كرديم. خودش هم بس��يار 
رعاي��ت مي ك��رد. در پاي��ان هر تمري��ن محيط 
ضدعفوني مي شد. بعد از اينكه تست فروغي مثبت 
ش��د، هم محيط ضدعفوني ش��د و هم تمرينات 
مجموعه آزادي را لغو كرديم. فعاًل رس��تميان با 
دس��تگاه اس��كت در خانه تمرينات��ش را ادامه  
مي دهد. در حال حاضر كه 10روز گذش��ته من و 
رستميان مشكلي نداريم. تمرينات تيم تفنگ هم 
به تعويق افتاد. فكر مي كنم خواستند با احتياط 

بيشتري كار را جلو ببرند.«

ليگ كشتي در برزخ برگزاري يا  برگزار نشدن

مسير خطرناك كسب درآمد!

ترويج فرهنگ كمك به مردم و دست گيري 
حامد قهرماني

    چهره
از آنها يك��ي از اهدافي اس��ت كه جامعه 
ورزش كشور همواره در پي رسيدن به آن 
بوده است. آغاز مرحله تازه كمك هاي مؤمنانه از سوي ورزشكاران كشور 
يكي از اقداماتي اس��ت كه در اين خصوص صورت گرفته است. شروين 

اسبقيان رئيس فدراس��يون جانبازان و معلوالن با اشاره به 
اينكه اين فدراسيون تاكنون پنج مرحله از اين پويش را 
به صورت بسته هاي غذايي و يك مورد به صورت كمك 
نقدي در بين نيازمندان تقسيم كرده است، مي گويد: 
»كمك هاي اين روزها به مناس��بت عي��د غدير به 

خانواده هاي معلوالن اهدا ش��د و بنا داريم در ايام 
اربعين حسيني يك پويش فراگير راه اندازي كنيم 
و همه هيئت هاي استاني و ورزشكاران نيز در آن 
درگير باش��ند. اميدوارم با اين حركات بخشي از 
مشكالت نيازمندان برطرف شود. ورزش را تنها 

نمي ش��ود در مدال آوري و رقابت خالصه كرد بلكه 
بخشي از ورزش روحيه ايثار و فداكاري است كه امروزه 

در قالب كم��ك مؤمنانه ترويج داده مي ش��ود. اگر 
ورزشكاران به عنوان قهرمانان ملي در اين پويش 
حضور چش��مگيرتري داشته باش��ند، مي شود 
انتظار داشت اين پويش در تمام سطوح جامعه 
ترويج پيدا كن��د، زيرا ورزش��كاران به عنوان 
قهرمان��ان مل��ي ش��ناخته ش��ده مي توانند 

الگوبخش رفتار شهروندان باشند.«

جدال تنگاتنگ باالنشينان براي كسب سهميه
هفته بيست و هشتم ليگ برتر، جشن قهرماني پرسپوليس در سايه تهديد فيفا!

المپيك برگزار مي شود، حتي اگر كرونا باشد!
موتو، مسئول برگزاري بازي المپيك توكيو اعالم كرد اين رقابت ها در سال 
آينده با وجود ويروس كرونا برگزار خواهد شد. موتو گفت: »من نمي دانم 
سال آينده وضعيت از لحاظ شيوع ويروس كرونا چگونه باشد اما احتمال 
اينكه تعداد افراد مبتال نسبت به گذش��ته كمتر باشد، وجود دارد. بحران 
جهاني شيوع ويروس كرونا نيز احتماالً تا س��ال 2021 از بين نمي رود و 

بازي ها با وجود ويروس كرونا برگزار خواهد شد.« 

تكواندو با ماسك در روزهاي كرونايي
كره جنوبي به عنوان اولين كشور، رقابت هاي تكواندو را پس از شيوع ويروس 
كرونا با حضور 3هزار ورزشكار در سطح مدارس اين كشور برگزار كرد. اين 
دوره از رقابت ها به مدت 13روز پيگيري شد و تمامي ورزشكاران ملزم به 
استفاده از ماس��ك در طول مبارزه بودند. رقابت ها بر اساس پروتكل هاي 
بهداشتي با هدف جلوگيري از انتشار ويروس كرونا صورت گرفت و قبل 
و پس از هر مبارزه مانند ضدعفوني كردن دست ها، سنجش ميزان تب و 

ضدعفوني كردن هوگوي ورزشكاران پس از هر مبارزه انجام شد.

شيوا نوروزي

 قطار مبارزه با فساد 
در فوتبال ترمز نداشته باشد!

خبرهايي كه درباره بازداشت معاون حقوقي باشگاه پرسپوليس به دليل 
فس��اد به گوش مي رس��د، از آن خبرهاي اميدواركننده است كه نشان 
مي دهد سرانجام انگار نهادهاي نظارتي و اطالعاتي به فساد گسترده اي 
كه در فوتبال از سال ها پيش ش��كل گرفته، حساس شده اند و برخورد با 
مديران متخلف را كه ساالنه چندصدميليارد تومان از بيت المال را حيف 
و ميل مي كنند و به تاراج مي برند، آغاز كرده اند. بازداشت معاون حقوقي 
باشگاه پرسپوليس و همچنين خبرهايي كه درباره بازداشت يكي ديگر از 
معاونان اين باشگاه به گوش مي رسد، حاكي از عزم جزم نهادهاي نظارتي 
براي برخورد با فساد است و در اين مسير گفته مي شود خبرهاي بيشتري 
در راه است؛ اتفاق هايي كه به طور حتم مديران، مربيان و دالالني را كه در 
دو دهه اخير با استفاده از بي توجهي نهادهاي بازرسي و نظارتي در پرونده 

فساد دست داشته اند، نگران و خواب شان را آشفته خواهد كرد. 
شروع مبارزه با فساد در ورزش را كه با بازداشت يكي از معاونان يكي از 
باشگاه هاي بزرگ كليد خورده است، بايد به فال نيك گرفت و بر تداوم 
آن تأكيد كرد و در اين بي��ن از وزارت ورزش گرفته تا وزارت اطالعات، 
سازمان بازرسي و قوه قضائيه بايد محكم تر از گذشته پاي كار بيايند تا 
فساد مديريتي در فوتبال را كه سال هاست ريشه دوانده از بين برده و به 

پاكسازي فضاي فوتبال بپردازند. 
بديهي اس��ت فوتبال با توجه به گردش س��االنه فوق تصوركه عمده اين 
بودجه از بيت المال و بودجه دولتي پرداخت مي شود، يكي از ورزش هايي 
است كه در س��ايه عدم نظارت و بازخواس��ت مديران متخلف و فاسد در 
دو دهه اخير تبديل به يك حياط خلوت براي سوءاس��تفاده كنندگان از 
بيت المال شده است و سال هاست يكي از مطالبات اصلي هواداران فوتبال 
برخورد با مديران، دالالن و مربياني است كه فوتبال را به جوالنگاه مافيايي 
سوءاستفاده از بيت المال تبديل كرده اند و از اين راه توانسته اند به درآمدها 

و رانت هاي زيادي دست پيدا كنند. 
در چنين شرايطي بازداشت يكي از معاونان باشگاه پرسپوليس، پس از سال ها 
يكي از مهم ترين قدم ها در راه برخورد با فس��اد است كه از سوي نهادهاي 
نظارتي صورت گرفته است، با اين حال ريشه كن كردن فساد در فوتبال نياز 
به عزم جمعي دارد و در اين مسير بايد اراده قوي براي دادگاهي كردن مديران 
متخلف در هر سمت و جايگاهي وجود داشته باشد. معاون حقوقي باشگاه 
پرسپوليس تنها يكي از مهره هاي باند مافيايي فساد در فوتبال و البته ورزش 
كشور است و در اين زمينه بايد زمينه براي برخورد با مديران دانه درشت تر 
و كساني كه به واسطه برخي روابط به حوزه تصميم گيري هاي اقتصادي به 

خصوص در دو باشگاه استقالل و پرسپوليس وارد شده اند، فراهم شود. 
بازداشت و برخورد با مديراني متخلف مانند معاون باشگاه پرسپوليس، اول 
راه مبارزه با فساد در فوتبال است و در اين مسير بايد با بررسي پرونده هاي 
مختلف مالي و اقتصادي كه در دو دهه اخير در باشگاه هاي دولتي كه از 
بيت المال هزينه مي كنند، شرايط براي محاكمه تمام مديراني كه كم يا 
زياد در حيف و ميل و سوءاستفاده مالي دخيل بوده اند، مهيا شود. بدون 
ش��ك نام هاي بزرگ تري از معاون حقوقي پرس��پوليس كه هم اكنون 
مسئوليت دارند يا كنار رفته اند، چه در سطح باشگاهي و چه در سطح 
باالتر در پرونده فساد در ورزش ديده مي شود كه برخورد با اين مديران 
در كنار محاكمه مديران دس��ت چندم درگير در فساد مانند مهدي 
خواجه وند، مي تواند جامعه فوتبال را به اين نتيجه برساند كه اراده 
جدي در مجموعه نهادهاي نظارتي براي برخورد با مسئوالن يا افراد 

نزديك به برخي مديران رده باال وجود دارد. 
 در اين مسير همان طور كه محمود احمدي نژاد رئيس جمهور سابق 
ايران س��ال ها پيش گفته بود »قطار هس��ته اي ايران ترمز و دنده عقب 
ندارد«، مبارزه با فساد در فوتبال هم كه با بازداشت يكي از معاونان باشگاه 
پرسپوليس آغاز شده است، نبايد متوقف و ترمز آن توسط برخي مسئوالني 
كه خود را در خطر مي بينند، كشيده شود و در اين راه به عقب بازگرديم. 

در اين شرايط است كه مي توان به ريشه كن كردن فساد در ورزش كه بخش 
عمده اي از آن در فوتبال خودنمايي مي كند، اميدوار بود. چنين رويكردي در 
صورتي كه ادامه داشته باشد، با از بين بردن حاشيه امنيت مديراني كه به دليل 
رانت هاي مختلف به فوتبال رسيده اند، شرايط را براي حضور مديران شايسته 
و پاكدست فراهم مي كند؛ مديراني كه با قاطعيت نهادهاي نظارتي، مي توانند 
با قطع دست سوءاستفاده كنندگان از بيت المال، اجازه ندهند فوتبال كشور 

مانند امروز به حياط خلوت برخي مديران و مربيان فاسد تبديل شود. 

آغاز مرحله برگشت يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان 
مأموريت سخت مدعيان براي جبران مافات

صعود به مرحله يك چهارم ليگ قهرمانان، هدف همه تيم هايي است كه 
به دور حذفي صعود كرده اند. پس از نزديك به پنج ماه وقفه سرانجام چرخ 
ليگ قهرمانان اروپا فردا شب دوباره به حركت درمي آيد و ديدارهاي باقي 
مانده از دور برگشت مرحله يك هشتم نهايي اين فصل از رقابت ها برگزار 
مي شود. ديدار من سيتي -رئال و يوونتوس -ليون جمعه شب و جدال 

بايرن مونيخ -چلسي و بارسلونا -ناپولي شنبه شب انجام مي شود. 
    

قهرمانان اين فصل الليگا و سري»آ« هر دو نگران حذف از اروپا هستند. 
رئال و يوونتوس فردا شب در شرايطي رودرروي حريفان خود قرار مي گيرند 
كه همزمان با شيوع موج اول ويروس كرونا، بازي رفت را واگذار كرده اند و 
حاال بايد از آخرين فرصت استفاده كنند. كهكشاني ها در روزهايي كه سايه 
سنگين بارسلونا را باالي سرشان حس مي كردند و اميد زيادي به قهرماني 
در ليگ اسپانيا نداشتند، در ديدار خانگي برابر منچسترسيتي تن به شكست 
دو بر يك دادند اما حاال وضعيت كامالً فرق كرده و فردا شب قهرمان الليگا در 
ورزشگاه اتحاد به ميدان مي رود؛ نكته اي كه كفه ترازو را به سود رئال سنگين 
مي كند روحيه مضاعف بازيكنان و عزم جدي آنها بعد از پشت سرگذاشتن 
بارساست. قوهاي سفيد بعد از الليگا به فتح اروپا مي انديشند، با اين حال كار 
سختي پيش روي اين تيم است. زيدان در حالي به شاگردانش هشدارهاي 
الزم را داده كه تيم مادريدي براي صعود ابتدا بايد دروازه اش را بسته نگه دارد 
و حداقل دو گل نيز به ثمر برساند، با اين حال محروميت كاپيتان سرخيو 
راموس سختي هاي كامبك را بيشتر مي كند. در غياب راموس مسئوليت 
ساير بازيكنان و به ويژه مدافعان سنگين تر مي شود. آمار و ارقام در اين مورد 
به نفع رئال نيست و در هفت بازي آخري كه سفيدپوشان بدون راموس در 
مراحل حذفي ليگ قهرمانان به ميدان رفته اند، تنها يك برد نصيب شان شده 
است! زيزو از بازيكنانش خواسته تحت هيچ شرايطي تسليم سيتي نشوند 
و با هدف جبران شكست ديدار رفت به ميدان بروند، منتها نايب قهرمان 
جزيره هم اهداف خودش را دنبال مي كند. تيم پپ گوارديوال نتوانست سد 
راه ليورپول شود و بعد از اين ماجرا تنها اميد سيتيزن ها به ليگ قهرمانان 
است. آنها كه در بازي رفت به يك برد شيرين رسيده اند، قطعاً به سادگي 
ميدان را خالي نمي كنند. بايد ديد در جنگ دوباره زيدان و گوارديوال اين بار 

كدام يك شادمان زمين مسابقه را ترك مي كند. 
    

ليون كه پنج ماه پيش يوونتوس را به يك گل مغلوب كرده است با خيال 
راحت تر به تورين سفر مي كند. يووه بعد از آنكه قهرماني اش در ايتاليا 
قطعي شد، ديگر روز خوش نديد و با دو شكست متوالي فصل را به پايان 
رساند. عالوه بر اين اوضاع تيم نيز چندان رضايت بخش نيست و شايعات 
زيادي در مورد بركناري احتمالي ساري، سرمربي اين تيم منتشر شده 
است. راه راه پوش��ان در خانه اين فرصت را دارند تا حريف فرانسوي را با 
ناكامي بدرقه كنند. كريس رونالدو كه يك تنه 31گل به ثمر رس��اند، 
قطعاً باز هم اميد اول نجات تيم محسوب مي شود. تيم سوم لوشامپيونه 
نگراني خاصي ندارد و حتي اگر ببازد و حذف هم شود، كسي به آنها خرده 
نمي گيرد. رودي گارسيا، سرمربي ليون قبل از رويارويي با يووه گفت: »ما 
بايد سرمان را باال نگه داريم، مثبت فكر كنيم و از همه اينها براي صعود 
به مرحله يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان اروپا استفاده كنيم. با اطمينان 
خاطر پا به ديدار مقابل يووه مي گذاريم. در ليگ قهرمانان اروپا و بازي 

مقابل يوونتوس بايد در فاز هجومي بهتر عمل كنيم.«
    

نيوكمپ شنبه شب ميزبان نبرد حساس بارسا - ناپولي است، بازي برگشت 
در شرايطي انجام مي ش��ود كه با توجه به تس��اوي يك -يك بازي رفت، 
كاتاالن ها با يك تساوي بدون گل هم جواز صعود مي گيرند. عقب ماندن در 
كورس قهرماني و از دست دادن جام يك شكست بزرگ براي كيكه ستين 
و شاگردانش بود. عالوه بر اين مسي و ساير ستاره ها خواهان تغيير سرمربي 
شده اند ولي رئيس باشگاه كماكان به ستين فرصت جبران داده است. بحران 
آبي و اناري ها اگر چه در اين چند روز فروكش كرده است ولي نتيجه بازي 
با ناپولي مي تواند همه چيز را تغيير دهد. تيم گتوزو تالش مي كند مسي و 
هم تيمي هايش را در خانه شكست دهد. در اين صورت ناپولي طلسم ناكامي 

هشت ساله تيم هاي ايتاليايي در شكست بارسا در نيوكمپ را مي شكند. 
بايرن مونيخ هم كه در بازي اول چلسي را با سه گل در هم كوبيده است، 
بدون شك با توپ پر در آليانس آره نا به استقبال تيم فرانك لمپارد مي رود. 

 عزم جامعه ورزش براي حضور 
در رزمايش مؤمنانه جدي است

از ي��ك هفت��ه پيش ب��ه همه رؤس��اي 
فدراس��يون هاي ورزش��ي و ادارات كل 
تربيت بدني استان ها دستورالعملي براي 
انجام كمك مؤمنانه از سوي وزارت ورزش 
و سازمان بس��يج ورزش��كاران ابالغ شد. 
مرحله دوم رزمايش مؤمنان��ه در ورزش 
از كش��تي آغاز و كمك هاي بسيار خوبي 
جمع آوري شد. قرار بر اين است كه تمامي 
50فدراس��يون، ادارات كل اس��تان ها و 
سازمان بسيج ورزشكاران اس��تان ها در اين رزمايش شركت كنند. در 
دهه واليت هفت فدراس��يون، در دهه اول محرم و ايام اربعين نيز ساير 
فدراسيون ها در اين حركت حضور خواهند داشت. اقالم جمع آوري شده 
در وهله نخست به دست نيازمندان جامعه ورزش و پس از آن هم به دست 
س��اير مردم خواهد رس��يد. عزم جامعه ورزش براي حضور در رزمايش 
مؤمنانه جدي است. به هر حال ورزشكاران الگوي مردم و جوانان هستند 
و مردم هم احترام خاصي برايش��ان قائلند. وقتي مي بينند اين افراد در 
صف اول كمك رس��اني به همنوعان قرار دارند، قطعاً انگيزه شان بيشتر 
مي ش��ود، مخصوصاً جوانان. قهرمان��ي كه هم در برنام��ه حضور دارد و 
هم ش��خصاً كمك مالي مي كند، حس خوبي به مردم منتقل مي كند. 
ايراني ها مردمي با احساس و غيور هستند. شركت ورزشكاران در اينگونه 
فعاليت هاي خيرخواهانه در وهله اول براي جامعه ورزش اثرگذاري خوبي 
دارد و بعد هم براي آحاد مردم. عالقه مردم به ورزشكاران تأثير مثبتي 
در بسيج عمومي كه مدنظر حضرت آقا هم است، دارد. اميدواريم با انجام 
اين حركت باري از روي دوش نيازمندان برداشته و در اين شرايط سخت 
كمكي هم به دولت شود. استقبال زياد قهرمانان، مدال آوران و پهلوانان 
فوق العاده بوده است. در مراسمي كه به همت فدراسيون كشتي برگزار 
شد، روي جمع آوري 200بسته اقالم معيشتي حساب كرده بوديم ولي در 
آخر مراسم هزارو700بسته آماده شد و هزينه هايش نيز از سوي قهرمانان 
و خيرين تأمين شده بود. فدراسيون ها در اين زمينه به تكاپو افتاده اند تا 

نقش خود را ايفا كنند و به زودي خروجي كار مشخص مي شود. 

سردار داوود آذرنوش

 رئيس سازمان بسيج ورزشكاران


