
تساوی استقالل، 
سعيد احمديان

   گزارش
برد س�پاهان و 
فوالد و مساوی 
شهرخودرو و تراکتور در یک بازی رودررو، نبرد 
آسیایی شدن در باالی جدول را داغ کرده است. 
در پایین جدول نیز همچنان گل گهر با دومین 
ب�رد متوال�ی از منطق�ه قرم�ز دور ش�د و دو 
خودروس�از در خط�ر س�قوط ق�رار گرفتند.

مشخص شدن قهرمان لیگ هم جذابیت لیگ برتر 
را کم نکرده و هر هفته که ب��ه پایان لیگ نوزدهم 
نزدیک تر می شویم، مسابقات فوتبال هیجان انگیزتر 
می شود، مانند بازی های هفته بیست و ششم که 
دیشب پرونده آن با بازی نفت مسجد سلیمان مقابل 
پرسپولیس قهرمان زودهنگام لیگ بسته شد. با 
وجود اینکه قرمزها با اختالف امتیازشان، راه  خود را 
از بقیه تیم ها جدا کرده اند، اما در باال و پایین جدول، 
لیگ چهار هفته جذاب پیش رو دارد، رقابت هایی که 
تیم های باالی جدولی برای کسب سهمیه آسیا و 
قرار گرفتن در رده دوم و سوم یک جنگ تمام عیار را 
در پیش خواهند داشت. در پایین جدول هم رقابت 
برای ماندن در لیگ به حساس ترین مرحله  خود 
رس��یده، طوری که گرفتن یا از دست دادن یک 
امتیاز در هفته های پیش رو می تواند سرنوشت یک 
تیم را 180 درجه تغییر دهد. با این شرایط فراز و 
فرودهای هفته بیست و ششم را منهای بازی دیشب 

بررسی کرده ایم.
  فرصت سوزی آبی ها

اوضاع در استقالل روبه راه نیست و رؤیای قهرمانی 
با استراماچونی، در ماه های اخیر با جدایی سرمربی 
ایتالیایی هفته هاس��ت که رنگ باخت��ه تا جایی 
که امروز سهمیه آسیایی آبی پوشان هم به خطر 

افتاده و با نتایجی که تا امروز رقم خورده، مجیدی 
و شاگردانش کار س��ختی برای رسیدن به یکی از 
رده های دوم و سوم و قطعی کردن حضورشان در 
فصل آینده ACl دارند. بازی خانگی پنج شنبه با 
نساجی یکی از همان فرصت هایی بود که استقالل 
با مجیدی از دست داد. نتیجه مساوي یک – یک، 
دو امتیاز از کف آبی پوش��ان پراند تا روند پرفراز و 
نشیب مجیدی و ش��اگردانش، بازی های پایانی 
لیگ نوزده��م را تبدیل ب��ه رقابت های حیثیتی 
برای آنها کند. آنها در ش��ش دیدار اخیرشان تنها 
یک برد کسب کرده اند و با سه تساوی و دو باخت، 
نتوانس��ته اند تیم آماده و روپایی را نش��ان دهند 
که سرمربی ایتالیایی ساخته بود و استقالل را به 

قهرمانی امیدوار کرده بود.
اس��تقالل در حالی با 42 امتیاز تیم پنجم جدول 
رده بندی است که با توجه به یک بازی عقب افتاده 
نسبت به سه تیم باالی جدولي می تواند با برد پارس 
جنوبی در بازی معوقه، حتی به رده دوم هم برسد. با 
این حال مجیدی به خوبی می داند پارس جنوبی با 
توجه به قرار گرفتن در منطقه سقوط تیمی نیست 

که پیروزی مقابل آن کار آساني باشد.
  ادامه رقابت میلیمتری برای آسیا

البته استقاللی ها، چهار رقیب جدی در چهار هفته 
پایانی لیگ برای رس��یدن به کسب سهمیه آسیا 
پیش رو دارند، رقبایی که در هفته بیست و ششم، 
دو تای ش��ان در یک بازی رودررو مساوی کردند و 
سپاهان و فوالد هم رقیبان شان را شکست دادند تا 
جنگ باالی جدولی ها برای کسب سهمیه میلیمتری 
دنبال شود. سپاهان در حالی که سه هفته روي نوار 
باخت و مس��اوی بود، این هفته باالخره توانست با 
یک گل صنعت نفت را شکست دهد و با 45 امتیاز 

تیم دوم جدول شود. شاگردان قلعه نویی که فصل 
گذشته را هم با نایب قهرمانی به پایان رسانده بودند، 
در لیگ نوزدهم با توجه به اینکه باز هم قهرمانی را 
از دست رفته می بینند، می خواهند رده دوم جدول 
را سفت بچسبند تا به قول امیر قلعه نویی که پیش 
از بازی با تیم سراج وعده داده بود هواداران، سپاهان 
متفاوتی را در هفته های پایانی لیگ خواهند دید، 

حداقل باز هم نایب قهرمان شوند.
نتایج فوق العاده فوالد با جواد نکونام منهای شکستی 
که اول هفته مقابل پرسپولیس کسب کرد، ادامه 
دارد و آنها در هفته بیست و ششم هم ذوب آهن را 
2 بر یک بردند تا یکی از شانس های جدی سهمیه 
آسیا باشند. این تیم اهوازی اگرچه با 42 امتیاز در 
رده ششم است، اما آنها دو بازی عقب افتاده دارند که 
با کسب شش امتیاز این مسابقات می توانند به رده 
دوم جدول به تنهایی بچسبند. شهرخودور و تراکتور 
دیگر مدعیان کسب سهمیه نیز این هفته به تساوی 
یک – یک رسیدند تا سه تیم سپاهان، استقالل و 
فوالد از این مساوی بیشتر از همه خوشحال شوند. 
تراکتور با این مساوی روند یک درمیان برد و تساوی 
را حفظ کرد و با 45 امتیاز تنه��ا به دلیل تفاضل 
گل کمتر نس��بت به سپاهان، تیم س��وم جدول 
است. ش��هرخودرو هم با س��هراب بختیاری زاده، 
سرمربی جدیدش با این مساوی 43 امتیازی شد 
و در رده چهارم ایستاد. ش��هرخودرویی ها پس از 
رفتن مجتبی سرآس��یایی، در سه بازی آخرشان 
دو مساوی و یک باخت داشته اند و از جاده برد دور 
شده اند. مسئله ای که می تواند به دور شدن آنها از 

سهمیه آسیا نیز منتهی شود.
  خطر سقوط نزدیک است

در پایین جدول هم مانند ب��االی جدول رقابت 

سنگین و نفسگیر است. در انتهای جدول شاهین 
شهرداری بوشهر با مهدی پاشازاده هم نتوانسته 
به پیروزی برس��د و در دو هفته ای که این مربی 
کارش را در بوش��هر آغاز کرده، یک باخت و یک 
مساوی داشته است. شاهین در حالی این هفته با 
سایپا مساوی کرد که در شش بازی آخرش چهار 
باخت و دو مساوی داشته و از آخرین برد این تیم 
بیش از پنج ماه می گذرد. این نتایج س��بب شده 
بوشهری ها با 18 امتیاز  در رده آخر جدول، شانس 

اول سقوط باشند.
هر چقدر شاهین برای اینکه خودش را از پایین 
جدول باال بکشد، ناموفق است، سیرجانی ها موفق 
بوده اند. گل گهری ها که تا دو هفته پیش همسایه 
تیم بوش��هری در جدول رده بندی بودند، در دو 
هفته اخیر با نتایجی که گرفته اند، توانسته اند از 
منطقه قرمز جدول دور شوند. شوک مجید جاللی 
و استعفایی که قبول نشد و در ادامه تقویت کادر 
فنی با اضافه شدن مجتبی سرآسیایی به عنوان 
مربی روی نیمکت گل گهر، سبب شده این تیم 
پس از اینکه هفته گذشته در فینال ته جدولی ها، 
شاهین شهرداری بوشهر را 4 بر 2 شکست داد، 
روز جمعه در هفته بیس��ت و ششم هم 2 بر یک 
ماشین س��ازی را ببرد تا با این شش امتیاز در دو 
بازی اخیر، 25 امتیازی ش��ود و به رده سیزدهم 

جدول رده بندی صعود کند. 
با دور ش��دن گل گه��ر از منطقه قرم��ز، دو تیم 
خودروساز در منطقه سقوط قرار گرفته اند. ساپیا 
24 امتیازی و پیکان 23 امتی��ازی به ترتیب در 
رده های چهاردهم و پانزده��م جدول قرار دارند 
و برای سقوط نکردن، چهار بازی آخرشان نبرد 

مرگ و زندگی خواهد بود.
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فريدون حسن

تمجيد از سريع ترين مرد عمودي جهان 
فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی )IFSC( با انتشار پستی در صفحه 
اینستاگرامش به تعریف از سنگنورد ایرانی، رضا علیپور پرداخت. در این 
پست ضمن تمجید از این سنگنورد ایرانی نوش��ته شده است که علیپور 
رکورددار سرعت سنگنوردی جهان اس��ت. همچنین فدراسیون جهانی 
به فارس��ی جمله »محدودیت ها تنها)فق��ط( در ذهن ما وج��ود دارند... 
نیستند(«  اش��اره می کند. چندی پیش در فضای مجازی  گفته   )واقعی 
می شد که دیگر او رکورددار س��رعت جهان در سنگنوردی نیست که این 
ورزشکار به این صحبت ها واکنش نشان داد و آن را تکذیب کرد. او در پاسخ 
به اینکه آیا رکورد شما شکسته شده اس��ت تأکید کرده بود: »رکوردم را 
کسی نشکسته و دیواره ای که الیس��نس ندارد از لحاظ ثبت رکورد مورد 
قبول نیست. مسابقات آسیایی، دیواره الیسنس و تأیید فدراسیون جهانی 
را نداشت، به همین دلیل زمان های ورزشکاران رکورد حساب نمی شود.«

س��ال ها قبل در 
دنيا حيدري
      چهره

ده��ه ۶0 و ۷0 
افتخ��ار فوتبال 
ایران حضور تک ستاره هایش در لیگ های معتبر 
اروپایی بود. علی دایی، کریم باقری، خداداد عزیزی، 
مهدی مهدوی کیا، علی کریمی و وحید هاشمیان 
که سابقه بازی در تیم هایی چون آرمینیا بیله فلد، 
هرتابرلین، کلن، بوخوم، شالکه، هامبورگ و حتی 
بایرن مونیخ را داشتند و سابقه گلزنی به تیم هایی 
مانند آث میالن، چلسی، یوونتوس و حتی دبل برابر 
بای��رن  را دارند، جزو خاطرات فراموش نش��دنی 
فوتبال ایران اس��ت. ب��ا وجود ای��ن خودنمایی 
ستاره های فراموش نشدنی نسل های قبل فوتبال 
ایران هیچگاه کفش طالی لیگ های معتبر اروپایی 
را برای فوتبال ایران به ارمغان نیاوردند. موفقیت 
قابل توجهی که هدیه گرانبهای نسل جدید فوتبال 
ایران است. سردار آزمون، مهاجم نوک تیم ملی 
ایران با گلزنی در هفته آخر فصل 20-201۹ لیگ 

برتر روسیه با زدن گل هفدهم خود مقابل روستوف، 
تیم قبلی اش آقای گلی لیگ این کشور را به صورت 
مش��ترک با آرتور زیوبا هم باشگاهی اش به دست 
آورد، آن هم در دیداری که روی نیمکت بود و تنها 
یک نیمه به میدان رفت، اما سردار با به ثمر رساندن 
تک گل این فصل باعث شد دس��ت آخر به دلیل 
پنالتی و دقایق کمتر بازی اش نسبت به آرتور زیوبا، 
در نهایت  آقای گلی لیگ روسیه و کفش طالی 
مسابقات را از آن خود کند، آن هم در شرایطی که 
با دادن هش��ت پاس گل در این فصل به صورت 
مش��ترک در رده س��وم بهترین پاسورهای لیگ 
روسیه نیز قرار گرفت. البته این نخستین باری نبود 
که نس��ل جدید فوتبال ایران به چنین موفقیتی 
 دس��ت می یاف��ت. دو س��ال پی��ش و در فصل 
18-201۷ نیز علیرض��ا جهانبخش، ملی پوش 
ایرانی آلکمار در  لیگ هلند ب��ا زدن 21 گل و در 
حالی ک��ه نزدیک ترین رقیب او بیورن یانس��ن، 
مهاجم دن هاگ  1۹ گل زده بود، به آقای گلی لیگ 
اردیویسه هلند دست یافت و با دادن 12 پاس گل 
نیز در رده سوم برترین پاسورهای لیگ هلند قرار 
گرفت تا با انتقال به برایتون انگلستان بزرگ ترین 
نقل و انتقال تاریخ فوتبال ایران را رقم بزند. افتخاری 
که بعید نیس��ت طارمی نیز بع��د از آخرین بازی 
امشب تیمش در لیگ پرتغال تکرار کند. مهدی 
طارمی، مهاجم ریو آوه این شانس را دارد که مثلث 
جهانبخش و آزمون را تکمیل کند. طارمی اکنون 
با 1۶ گل زده در رده س��وم جدول برترین گلزنان 
لیگ پرتغال ایستاده و پیزی از بنفیکا با 18 گل 
زده، پائولینهو از براگا ب��ا 1۷ گل و کارلوس 
وینیسوس از بنفیکا با 1۷ گل زده را باالی سر 
خود مي بیند، اما یک دبل یا حتی هت تریک 
که از طارمی بعید نیست در آخرین هفته 
لیگ پرتغال و بازی ریو آوه برابر بواویستا 
می تواند هت تریک ایرانی ها را در به دست 
آوردن آقای گلی لیگ های اروپایی و یک 

افتخار چشمگیر به دنبال داشته باشد.

پایان انتظار 30 ساله لیورپول

جام در آغوش قرمزهای بندر

دومین آقای گلی لژیونرهای ایران در لیگ های اروپایی

سردار آزمون صاحب کفش طال شد

بعد از 30 س��ال 
شميم رضوان

     خبر
انتظار س��رانجام 
چهارشنبه شب 
بود که قرمزهای بندر لیورپول جام قهرمانی را در 
آنفیلد باالی س��ر بردند. جامی که از هفته ها قبل 
مشخص بود که از آن لیورپول است، اما سرانجام 
یک هفته مانده به پای��ان لیگ برت��ر در خانه به 
ش��اگردان کلوپ تحویل داده شد. البته باال بردن 
جام در ورزشگاه خالی از جمعیت چیزی نبود که 
لیورپول 30 سال انتظار آن را کشیده بود، به همین 
خاطر هم کلوپ تأکید کرد که جشن قهرمانی بماند 
برای بعد از کرونا ب��ا ه��واداران. هوادارانی که اما 
بی توجه به کرونا پشت درهای ورزشگاه جمع شدند 
و مشغول شادی بودند. شادی که البته افراط در آن 
باعث شد ۹ نفر بازداشت شوند. با وجود این هیچ 
چیز نمي توانست چهارشنبه شب شادی لیورپول را 
خراب کند، خصوصاً که قرمزها این بازی را هم با 
نتیجه ای پرگل به پایان بردند و با جشنواره ای از گل 
مقابل چلسی )5 بر 3( به استقبال جشن قهرمانی 
رفتند و تا آخرین لحظه قبل از باال بردن جام اقتدار 
خود را ثابت کردند. پیروزی شاگردان کلوپ اما لذت 
این قهرمانی را به کام بسیاری از فوتبال دوستان تلخ 
کرد، چراک��ه در طول یک بازی هم ش��اهد روی 
قشنگ و زیبای فوتبال بودند )تونل افتخاری که 
چلسی قبل از بازی برای لیورپول ترتیب داده بودند( 
و هم ش��اهد آن روزی زش��ت این ورزش مهیج و 

پرطرفدار )فحاش��ی لمپارد به کل��وپ و نیمکت 
لیورپول(، آن هم بر سر یک خطای ساده. هرچند 
که لمپارد بعد از بازی گفت که گاه��ی اوقات در 
جریان مسابقه آدم احساساتی می شود و بر کسی 
پوشیده نبود که سرمربی جوان چلسی که با این 
شکست حاال کارش برای کسب سهمیه به شدت 
سخت شده و تنها در صورت برد بازی آخر و شکست 
یا مساوی منچستر می تواند یکی از تیم های فصل 
بعد لیگ قهرمانان باشد، اما این توجیه خوبی برای 
فحاش��ی های دور از انتظار او به کلوپ و نیمکت 
لیورپول نبود. با این حال برای لیورپول گویی تنها 
باال بردن جام بعد از 30 سال انتظار بود که اهمیت 
داشت، نه چیز دیگري. لیورپولي ها که سال گذشته 
تنها با یک امتیاز کمتر از سیتی از کسب این عنوان 
باز ماندند و با ۹۷امتیاز به نایب قهرمانی رضایت داده 
بودند، این بار با ۹۶امتیاز و فاصله ای هشت امتیازی 
با تیم دوم جدول )منچسترسیتی( قهرمانی این 
فصل را به نام خود زدند. کلوپ اما بعد از زده شدن 
جام این فصل به نام تیمش گفت که ما نباید طوری 
رفتار کنیم که گویی پیش از ای��ن برنده این جام 
نشده ایم. ما می توانس��تیم  قبل تر نیز به این مقام 
دس��ت پیدا کنیم. جردن هندرس��ون، کاپیتان 
لیورپول اما صراحتاً گفت که به آرزوی بچگی ام 
رسیده ام و فن دایک، مدافع هلندی لیورپول هم 
تأکید داش��ت که این تیم کاماًل شایسته کسب 

عنوان قهرمانی در فصل جاری بوده است.

باال و پايين ليگ در نقطه جوش
مروری بر نتایجی که در هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال ثبت شد

حقمان را  ندادند تا مسافرکشي کنيم! 
مجید لش��گری، ملي پوش والیبال نشس��ته ایران با اش��اره به وضعیت 
نگران کننده گسترش کرونا و تأثیر آن بر روند تمرینات و زندگي ورزشکاران 
پارالمپیکي گفت: »اوضاع استان مازندران رنگش از قرمز گذشته و نمی دانم 
با این اوضاع چه رنگی می خواهند بدهند. با این حال تمریناتم را در خانه 
پیگیری می کنم تا آمادگی نسبی داشته باشم. اعضای تیم ملی والیبال 
نشسته یک گروه دارند که دکتر بدنساز تیم یکسری تمرینات را می دهد و ما 
نیز آنها را انجام می دهیم. آخر هفته ها هم در سایت کمیته ملی پارالمپیک، 
آخرین وضعیت جس��مانی و آمادگی خ��ود را به آنها اط��الع می دهیم. 
فدراسیون جانبازان و معلولین نیز پیگیر اوضاع آمادگی تمام نفرات است و 
از نظر مالی هم زحمت کشید و مبالغی را واریز کرد. کمیته ملي پارالمپیک 

به خاطر تعطیلی اردوها، مبلغی را به ما اختصاص داده است.«
لش��گري که با فارس صحب��ت مي کرد با اش��اره به مبالغي ک��ه از طرف 
فدراسیون جانبازان و معلولین و کمیته ملي پارالمپیک براي ورزشکاران 
واریز شده  است، درباره قول های عملي نشده چندین ساله مسئوالن ورزش 
کشور برای ورزشکاران جانباز و معلول گفت: »دو سال پیش قهرمانی را در 
کشور هلند به دست آوردیم و سال قبل نیز قهرمان آسیا شدیم، اما هنوز 
جوایز مقام هایمان را به اعضای تیم مل��ی نداده اند. در پارالمپیک 201۶ 
ریو قهرمان شدیم و مسئوالن قول دادند در سازمان ها و نهادهای دولتی 
استخدام شویم، اما االن چهار سال از این ماجرا مي گذرد. ابتدا عنوان کردند 
این برنامه برای المپیکی هاست و برای پارالمپیکی ها، فرزندان شان استخدام 
می شوند. سپس گفتند این موضوع را در دیدار با مقام معظم رهبری اصالح 
می کنیم و بعد به وزیر ورزش دستور دادند در خصوص استخدام قهرمانان 
پارالمپیکی رسیدگی شود. آیا وزیر ورزش کاری برای تأمین آینده و حاشیه 
امنیت قهرمان پارالمپیک انجام داده است؟  ورزشکار سالمی که قهرمان 
مسابقات آسیایی شده، در ادارات دولتی استخدام می شود، ولی امثال من 
که قهرمان پارالمپیک شده ایم و قول داده اند تا کارهای استخدام  ما انجام 
شود، با بند و تبصره حقمان را گرفتند تا قهرمان بازی های پارالمپیک برای 

کسب مخارج زندگی اش در این وضعیت مسافرکشی کند!«

شیوا نوروزی

کاهش آسيب اجتماعي با کدام فوتبال؟
چهارشنبه گذشته فدراسیون فوتبال میزبان برخي مسئوالن قوه قضائیه 
بود. نشستي در خصوص میزان تأثیرگذاري فوتبال بر سالمت اجتماعي. 
همه به خوبي مي دانیم که فوتبال چه تأثیر شگفتي بر مسائل اجتماعي 
و سالمت جامعه مي گذارد، اما تمام این مسائل و فاکتور ها زماني جواب 
مي دهد که ش��ما با یک فوتبال سالم و با س��ازوکار و مدیریت مناسب 

روبه رو باشید.
محمدمهدي نبي، دبیرکل فدراسیون فوتبال در حرف هایي که مورد تأیید 
مهدي افتخاري، دبیر شورای ارتقای آگاهی های عمومی اطالع رسانی و 
افکارس��نجی قوه قضائیه نیز بود، مي گوید: »این نشست با هدف ارتقای 
آگاهی های عمومی و حقوقی از طریق ورزش فوتبال با هدف کاهش جرم و 
آسیب های اجتماعی برگزار شده است. در فدراسیون فوتبال و به طور ویژه 
در بخش های ارکان قضایی، سازمان لیگ فوتبال و کمیته فرهنگی یکسری 
وظایف ذاتی داریم تا ش��رایطی را ایجاد کنیم که از ظرفیت تأثیرگذاری 
زیادی که در فوتبال، ورزش��کاران و مربیان فعال در آن حضور دارند، به 

درستی و به بهترین نحو استفاده شود.«
توجه کردید؛ کاهش جرم و آسیب هاي اجتماعي از طریق فوتبال! جالب 
اینکه فوتبالي قرار است در کاهش جرم و آسیب تالش کند که خود یکي از 
بزرگ ترین و ظاهراً الینحل ترین پرونده هاي فساد را همین حاال زیر دست 
مجلس و قوه قضائیه دارد. خیلي راحت مي توان شعار داد که اثربخشي 
فوتبال در جامعه ملموس است و بقیه هم در برابر این شعار فریاد تصدیق 
سر دهند، اما یادمان باشد که این اثربخشي ملموس امروز در مورد فوتبال 
ایران یک اثربخش��ي کامالً متفاوت و برعکس آن چیزي است که آقایان 

حاضر در این جلسه به دنبال آن بودند.
فوتبال ایران امروز با زد و بند، دالل بازي، حیف و میل گسترده بیت المال، 
پرونده سازي، فریب و انبوه بدهي و شکایت خارجي بیشتر از آنکه وجهه خوب 
و تأثیر مثبت بر افکار عمومي و جامعه داشته باشد نقش مخرب و زیانبار را 
بازی مي کند. این فوتبال نه تنها کاري براي ارتقای آگاهي عمومي و کاهش 
جرم و آسیب انجام نمي دهد، بلکه با ایجاد فاصله طبقاتي در جامعه و میدان 
دادن به برخي که با سوءاستفاده از شرایط موجود ثروت هاي آنچناني بهم 

زده اند، نقش بسیار مؤثري در گسستگي هاي اجتماعي ایفا مي کند.
مردم کوچه و بازار این روز ها به خوبي مي دانند که فوتبال دولتي کشور 
چگونه با برداش��ت هاي بي حس��اب و کتاب از بیت الم��ال و جیب آنها 
گردن کلف��ت مي کند و خ��وب مي بینند که چگونه س��وءمدیریت  ها و 
س��هل انگاري هاي بین المللي و داخلي همین مدعیان فدراسیون نشین 

آبروي کشور را مي برد و جیب مردم و بیت المال را خالي مي کند.
پیش از این و در سال هاي گذشته هم از این دست جلسات بین فدراسیون نشینان 
فوتبال و مسئوالن قوه قضائیه برپا شده است . جلساتي که تصور مي شود با هدف 
فرار رو به جلوي فدراسیوني  ها و نزدیک شدن به قوه قضائیه از سوي آنها ترتیب 
داده مي شود. جلسات گذشته هرچه بوده تمام شده و تقریباً مي توان گفت که 
حاصلي در جهت ارتقا و سالمت فوتبال در پي نداشته است. حاال اما در شرایطي 
که قوه قضائیه با عزمي راسخ در پي مبارزه با فساد است، مي توان امیدوار بود که  
ماحصل این جلسات سالم سازي درست فضاي حاکم بر فوتبال کشور باشد. 
هرچند که این را هم خوب مي دانیم که آقایان فدراسیون نش��ین اینقدر در 
کار خود استاد هستند که بتوانند همین فوتبال پرتخلف را یک منجي براي 
معضالت اجتماعي نشان دهند و این تیزبیني و دقت قوه قضائیه را مي طلبد که 
بتواند تفاوت دوغ از دوشابي را که فدراسیون نشینان عرضه مي کنند تشخیص 

دهد که امیدواریم این اتفاق بیفتد.

در فاصله یک سال تا برگزاری بازی های توکیو
 همبستگی کشورها

 برای برگزاری المپيک 2020
جشن »یک سال تا المپیک« امیدها را برای برگزاری بازی های توکیو قوت 
بخشید. ویروس کرونا همه برنامه ریزی ها در ورزش جهان را تحت تأثیر قرار 
داد تا جایی که بازی های المپیک 2020 نیز به سال 2021 موکول شد. از 
آنجا که کشورها هنوز راهی برای درمان قطعی این ویروس پیدا نکرده اند 
احتمال لغو کامل این بازی ها نیز در رسانه های بین المللی مطرح شد، اما با 
توجه به موضع گیری قاطعانه IOC و مقامات ژاپنی، ورزشکاران به روشن 

شدن مشعل بازی ها در تابستان سال آینده امیدوار شدند. 
    

پاندمی کووید 1۹ اجازه نداد بزرگ ترین آوردگاه ورزش دنیا در تاریخ مقرر 
برگزار شود. آمار مبتالیان و فوت ش��دگان آنقدر زیاد است که مسئوالن 
کمیته بین المللی المپیک راهی جز به تعویق انداختن بازی ها به مدت 
یک سال نداشتند. طبق برنامه سی و دومین دوره مسابقات باید دیروز )24 
جوالی( رسماً آغاز  می شد، اما ویروس ناشناخته همه چیز را به هم ریخت. 
از آنجا که کشورها همچنان با این بیماری دست به گریبانند، اخبار ضد و 
نقیضی در خصوص برگزاری بازی ها در سال 2021 بدون حضور تماشاگر 
یا حتی لغو کامل بازی ها در رسانه ها مطرح شده است. با این حال مسئوالن 
برگزاری مسابقات با همکاری کمیته بین المللی المپیک تالش می کنند تا 

سال آینده رقابت ها در موعد مقرر برگزار شود. 
    

رئیس کمیته بین المللی المپیک در پیامی ویدئویی از همبس��تگی کشورها 
قدردانی کرد. توماس باخ در فاصله یک سال تا شروع بازی ها در توکیو با تأکید بر 
حفظ سالمت ورزشکاران گفت: »بازی های المپیک توکیو می تواند بزرگ ترین 
جشنواره ورزشی باشد که قرار است دوباره برگزار شود. ما یک سال مهم را پیش رو 
داریم و از دوستان ژاپنی خود، فدراس��یون های بین المللی و همه کشورهای 
شرکت کننده تشکر می کنیم. بدون همبس��تگی و کمک آنها نمی توانستیم 
تصمیم تاریخی تعویق بازی های المپیک را بگیریم. اکنون شمارش معکوس 
برای برگزاری المپیک آغاز شده است و در این یک سال باقی مانده آماده می شویم 
تا المپیک توکیو را به جشنواره بزرگ امید، مقاومت و همبستگی تبدیل کنیم. ما 
در شرایطی زندگی می کنیم که هیچ چیز مشخص نیست و بازی های المپیک 
می تواند نماد بزرگی از امید، خوش بینی و وحدت باش��د. سالمت ورزشکاران 
اولویت اصلی برگزار کنندگان بازی هاست. مسابقات المپیک به سالمتی همه 

شرکت کنندگان احترام می گذارد و آن را حفظ خواهد کرد.«
    

رضا صالحی امیری تعویق بازی های المپی��ک را تهدید و فرصت همزمان 
خواند. رئیس کمیته ملی المپیک ابراز امیدواری کرد که سال دیگر کاروان 
کشورمان در توکیو بدرخشد: »پدیده کرونا هم تهدید و هم فرصت بود. از 
این جهات تهدید بود که تمام برنامه های ما و 20۶ کشور جهان را دستخوش 
تغییر کرد و از آن جهت یک فرصت بود که  به فکر انسان هایی باشیم که دچار 
بحران شده اند و ورزشکاران همدردی را سرلوحه کار خود قرار داده اند. هدف 
از رسیدن به سکوي قهرمانی،  رسیدن به مرام پهلوانی است. اگر نتوانستیم به 
توکیو برویم، اما در کنار هموطنان خود هستیم و احساس مشترک همدردی 
داریم. تمام شواهد و مستندات حاکی از آن است که سال دیگر در چنین 
روزی در المپیک توکیو خواهیم بود. پیش بینی ها بر این است که المپیک در 
زمان خودش برگزار خواهد شد. از همه قهرمانان، مربیان، فدراسیون ها و کادر 

سرپرستی تشکر می کنم که در این شرایط سخت در کنار هم هستند.«
    

سرپرست کاروان ایران در توکیو از المپیکی های کش��ورمان خواست تا از 
فرصت پیش آمده برای آمادگی بیشتر استفاده کنند. با اینکه در این چند ماه 
ورزشکاران المپیکی ایران با چالش های زیادی از جمله نداشتن امکانات برای 
تمرین در خانه گالیه دارند، اما نصراهلل سجادی معتقد است وقفه ایجاد شده 
در بازی ها می تواند به سود المپین ها تمام شود: »شیوع ویروس کرونا تبعات 
زیادی داش��ت که تبعات آن در جهان ورزش منجر به این شد که  المپیک 
برای چهارمین مرتبه متوقف شود. اگرچه این دوره به تعویق افتاده، اما هنوز 
وضعیت مشخص نیست. ورزشکارانی که س��همیه گرفته اند و کسانی که 
می خواهند سهمیه بگیرند باید آمادگی ذهنی، روانی و جسمانی خود را حفظ 
کنند و ارتقا دهند. به احتمال زیاد بازی ها برگزار می شود. ورزشکاران ما بدانند 
فرصت زیادی تا آغاز بازی ها باقي نمانده و در این یک سال باید تمام توان خود 
را بگذارند تا به آنچه هدفگذاری کرده اند، برس��ند. باید از این فرصت نهایت 
استفاده را ببریم، چراکه یک فرصت طالیی و مانند این است که انگار در میدان 
المپیک رفته ایم و به ما گفته اند بروید و یک سال دیگر فرصت دارید. بنابراین 

ورزشکاران باید این فرصت را غنیمت بشمارند و قدرش را بدانند.«

 اول به فکر پارالمپيکی ها باشيد 
بعد به فکر فرزندان شان!

مش��کالت معیشتی ورزش��کاران به قوت 
خود باقی است. اکثر بچه های پارالمپیکی 
بیکار هستند، در حالي که مصوبه ای برای 
اش��تغال مدال آوران وج��ود دارد. عالوه بر 
این حقوق دریافت��ی از صندوق حمایت از 
ورزش��کاران نیز اختالف زیادی با حقوق 
المپیکی ها دارد. ضمن اینکه همان حقوق 
اندک هم به موقع پرداخت نمی ش��ود! در 
قانون استخدامی ورزشکاران آمده که یکی 
از فرزندان مدال آوران پارالمپیک مي توانند به استخدام درآیند، در حالي 
که خود ورزشکار در حال حاضر مشکل معیشت دارد و باید با این گرانی 
خرج خانواده را بدهد. ش��اید برای آینده فرزندانمان خوب باش��د، اما ما 
االن به ش��غل نیاز داریم. باید فکری به حال اشتغال پارالمپیکی ها شود. 
متأسفانه تبعیض های زیادی وجود دارد؛ عالوه بر بحث حقوق ها، بسیاری از 
المپیکی ها استخدام شده اند، هرچند آنها نیز گالیه هایی دارند. یک قهرمان 
پارالمپیک در حد نایب قهرمان یا نفر سوم بازی های المپیک حقوق دریافت 
می کند. حقوق من با هفت مدال پارالمپیک یک میلیون و 100 هزار تومان 
است. مسئوالن باید نسبت به تبعیض ها پاسخگو باشند. بعضی اوقات ادعا 
می کنند تعداد ورزشکاران پارالمپیکی زیاد است و بار مالی سنگینی به همراه 
دارد. این توجیهات قابل قبول نیست، چطور زمانی که مدال می گیریم و 
پرچم کشورمان به اهتزاز درمی آید همه خوشحال می شوند، اما وقتي بحث 
پاداش و حقوق به میان مي آید اینگونه توجیه می کنند. تازه شرایط نسبت به 
گذشته بهتر شده و پاداش مدال آوران المپیکی و پارالمپیکی یکسان سازی 
شده است. منتها تبعیض های دیگر کماکان به قوت خود باقی مانده، به ویژه 
در شهرستان ها که این مشکالت بیشتر هم هست و توجهی به مدال آوران 
جانباز و معلول نیز نمی شود. امیدواریم درددل هایمان به گوش مسئوالن 

برسد تا شاید بخشی از مشکالت این قشر زحمتکش برطرف شود.

عبدالرضا جوکار 
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