
اگر تا ديروز يك 
سعید احمدیان
      گزارش

درصد هم احتمال 
داش�ت المپيك 
توكيو سال آينده برگزار نشود، با صحبت هاي 
روز جمعه نخست وزير ژاپن پرونده لغو المپيك 
بسته شد و ژاپني ها مي گويند كه با كرونا يا بدون 
كرونا، مشعل اين رقابت ها مرداد سال آينده در 
توكيو روش�ن مي ش�ود؛ يك خبر خوب براي 
المپيكي ها كشورمان كه در هشت ماه گذشته 
در بيم و اضط�راب لغ�و كامل بازي ه�ا بودند. 
از مقامات دولتي ژاپن گرفت��ه تا باخ رئيس كميته 
بين المللي المپيك از برگزاري قطعي توكيو 2020 
كه حاال بايد توكيو 2021 آن را بناميم، خبر مي دهند 
تا شمارش معكوس المپيكي ها براي رقابت در مرداد 
سال آينده آغاز شود. كاروان كشورمان تا اسفندماه و 
پيش از همه گيري كرونا در جهان 52سهميه المپيك 
توكيو را كس��ب كرده بود؛ سهميه هايي كه رئيس 
كميته ملي المپيك هفته گذشته از پيش بيني شان 
تا 70 سهميه در صورت عادي بودن شرايط و ادامه 
مسابقات كسب سهميه خبر داد، با اين حال كرونا 
ترمز ورزشكاران ايراني را هم مانند تمام دنيا كشيد 
تا فعالً 52ورزشكار در 11رشته ورزشي از كشورمان، 
مجوز حضور در المپيك توكيو را كسب كرده باشند. 
به بهانه خبر قطعي برگزاري المپيك در سال آينده، 
در فاصله 9 ماه تا روش��ن شدن مش��عل بازي هاي 
توكيو، وضعيت اردوهاي المپيكي هاي 11رشته اي را 
كه سهميه به دست آورده اند، بررسي كرده ايم. برخي 
از آنها اردوهايشان را آغاز كرده اند و بعضي ديگر هم 

همچنان به تمرينات انفرادي ادامه مي دهند. 
   تيراندازي اول شد

المپيكي هاي تيراندازي هم چراغ اول كسب سهميه 
المپيك را روشن كردند و هم اولين ورزشكاراني بودند 
كه پس از كرونا، تمرينات اردويي شان را براي حضور 
در توكي��و 2020 آغاز كردند. تيران��دازي در حالي 
با شش سهميه كه توس��ط نجمه خدمتي، آرمينا 

صادقيان، فاطمه كرم زاده، هانيه رستميان، مهيار 
صداقت و جواد فروغي كسب شده، يكي از رشته هاي 
موفق در رقابت هاي كسب سهميه قبل از كرونا بود كه 
المپيكي های اين رشته تا چهار ماه پس از شيوع كرونا 
در ايران به تمرينات شان در خانه و زير نظر سرمربي 
ادامه مي دادند. 14تير ماه بود كه طلسم برپايي اردوي 
اين رشته شكسته ش��د و اولين اردوي تيراندازي با 
رعايت پروتكل هاي بهداشتي به مدت دو هفته تا اول 
مرداد ادامه پيدا كرد، البته در ادامه به دليل مثبت 
شدن تست كروناي فروغي و همچنين وضعيت قرمز 
شيوع اين ويروس اردو تعطيل و از 26 مرداد از سر 
گرفته شد. آخرين اردوي المپيكي هاي تيراندازي 
هم از 30شهريور تا 16مهر برگزار شد و ملي پوشان 
اين رشته روز 11مهر در مسابقات تيراندازي آنالين 

بين المللي آسيا خودشان را محك زدند. 
   رزمي ها هم دست به كار شدند

كاراته و تكواندو از ديگر رش��ته هايي هستند كه هر 
كدام تا امروز دو سهميه كس��ب كرده اند؛ دو رشته 
رزمي كه تكواندو تمريناتش را چند هفته اي اس��ت 
آغاز كرده و المپيكي هاي كاراته هم قرار اس��ت در 
روزهاي آينده استارت تمرينات اردويي شان را بزنند. 
اردوي تيم ملي تكواندو از 15شهريور با حضور آرمين 
هادي پور و ميرهاشم حسيني دو تكواندوكار المپيكي 
آغاز شد و تا اواسط مهر ماه ادامه داشت. دور جديد 
تمرينات المپيكي هاي تكواندو هم قرار است از 28مهر 
آغاز شود تا دو تكواندوكار المپيكي كشورمان زير نظر 

فريبرز عسگري تمرينات شان را ادامه دهند. 
كاراته كاهاي المپيكي هم از اوايل آبان تمرينات شان 
را در اردو كليد مي زنند. ش��اگردان شهرام هروي كه 
تا امروز توسط بهمن عس��گري و حميده عباسعلي 
دو س��هميه المپيك را به دس��ت آورده اند، با رعايت 
پروتكل هاي بهداشتي اردوي شان را با نفرات محدود از 
هفته اول آبان آغاز مي كنند تا هم آمادگي المپيكي هاي 
اين رشته و هم ملي پوشاني كه شانس كسب سهميه 

دارند، در اين اردوها مورد ارزيابي قرار گيرد. 

   استارت بوكس و تير و كمان از شهريور 
المپيكي ه��اي رش��ته بوك��س و تير و كم��ان هم 
شهريورماه اردوي هاي متمركزشان را آغاز كرده اند. 
اردوي بوكس كه دو سهميه كسب كرده، 20شهريور 
آغاز شد و شاهين موسوي و دانيال شه بخش زير نظر 
عليرضا استكي تمرينات شان را آغاز كردند و مرحله 
اول اردوي تيم ملي بوكس با مجوز س��تاد مقابله با 
كرونا در ورزش از 20شهريور ماه آغاز شد و پنجم مهر 
ماه به پايان رسيد. بعد از يك هفته استراحت نفرات، 
مرحله دوم اردو از 12مهر ماه استارت خورد و جمعه 
25مهر در تهران به اتمام رسيد. طبق برنامه ريزي كادر 
فني تيم ملي و فدراسيون بوكس قرار است سومين 
مرحله  اردوها از دوم آبان ماه در جزيره كيش آغاز  شود 

و پس از دو هفته ، 16 آبان ماه خاتمه يابد. 
اردوهاي رشته تير و كمان كه تاكنون يك سهميه 
توسط ميالد وزيري در بخش ريكرو كسب كرده 
اس��ت، هم از ش��هريور آغاز و دو اردو در كيش و 
تبريز برگزار شده است. وزيري كماندار المپيكي 
كشورمان هم مهرماه در مس��ابقات آزاد تركيه در 
آنتاليا شركت كرد تا پس از ما ه ها دوري از شرايط 

مسابقه، وضعيتش ارزيابي شود. 
   كشتي باالخره وارد اردو شد

كشتي گيران كشورمان كه تا امروز سه سهميه در 
آزاد توسط رضا اطري، حسن يزداني و رضا محبي 
و سه سهميه در رشته فرنگي توسط عليرضا نجاتي، 
محمدعلي گرايي و امير قاسم منجزي كسب كرده اند، 
هم با توجه به مشخص شدن تاريخ برگزاري مسابقات 
جهاني صربستان در سال2020، اردوهايشان را آغاز 
كرده اند. اردوي شاگردان غالم محمدي از 25مهر 
آغاز شده و تا هش��تم آبان ادامه دارد و شاگردان بنا 
هم از امروز به اردو مي رون��د و اولين مرحله اردوي 

فرنگي كاران هفتم آبان به پايان مي رسد. 
   دووميداني كاران اردو پشت اردو

احسان حدادي در پرتاب ديسك و حسن تفتيان 
در دوي 100مت��ر هم دو  وميدان��ي كار المپيكي 

كش��ورمان هس��تند ك��ه در ماه هاي گذش��ته 
اردوهايش��ان را پيگيري كرده اند. حدادي كه اين 
روزها جراحي خار پاش��نه اش در آلمان حواشي 
زيادي را به همراه داش��ته، از خرداد ماه گذشته تا 
امروز چندين مرحله اردو را در كيش برگزار كرده 
است. حسن تفتيان هم مرداد ماه با هزينه شخصي 
راهي اردوي فرانسه ش��د و در اين كشور زير نظر 

مربي فرانسوي اش تمريناتش را پيگيري مي كند.
   اردو بي اردو

شمش��يربازي، واليبال و بس��كتبال رش��ته هاي 
المپيكي ای هستند كه هنوز خبري از برپايي اردوي 
اين رشته ها نيست. شمشيربازي از جمله رشته هايي 
است كه اسفند گذش��ته و در حالي كه هنوز كرونا 
مانند امروز در جهان جوالن نمي داد، توانس��ت در 
مسابقات جام جهاني لهستان، سهميه تيمي المپيك 
توكيو را توس��ط مجتبي عابديني، علي پاكدامن، 
محمد رهبري و محمد فتوحي به دس��ت بياورد. 
ملي پوشان المپيكي شمشيربازي اگر چه هنوز به 
گفته اين فدراسيون برنامه اي براي تشكيل اردوي 
اين رش��ته به دليل ش��رايط كرونا وجود ندارند اما 
چهار شمشيرباز المپيكي به صورت انفرادي زير نظر 
پيمان فخري تمرينات شان را دنبال مي كنند، البته 
قرار بود از 10مهرماه تمرينات متمركز ملي پوشان 
اسلحه سابر آغاز شود اما همزماني اين برنامه با موج 
سوم كرونا باعث لغو اين برنامه شد. فضل اهلل باقرزاده 
رئيس فدراسيون شمشيربازي ديروز در اين رابطه 
به خبرگزاري ايسنا گفت: »متأسفانه با اين شرايط، 
فعاًل اردو برگزار نمي شود تا شرايط كرونا در شهرها 
بهتر شود، چون سالمت ورزشكاران در اولويت است 

و نمي توان سالمت آنها را به خطر انداخت.«
بسكتبال و واليبال دو رش��ته تيمي كشورمان كه 
سهميه المپپيك كسب كرده اند، با توجه به شرايط، 
اردويي در اين مدت نداشته اند و اردوي اين تيم ها 
براي المپيك به احتمال زياد س��ال آينده با پايان 

ليگ هاي اين رشته ها آغاز مي شود.
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فریدون حسن

شیوا نوروزي

 غبارروبي از مزار شهدا 
در آغاز هفته تربيت بدني 

مراسم غبارروبي مزار شهداي ورزش��كار و تجليل از خانواده شهدا به 
مناسبت آغاز هفته تربيت بدني و ورزش برگزار شد. در سالروز شهادت 
امام رضا)ع( و به مناس��بت آغاز هفته تربيت بدني و ورزش، مراس��م 
غبارروبي مزار شهيد گمنام و زيارت اين مقبره كه در محل فدراسيون 
ورزش هاي جانبازان و معلوالن قرار دارد، برگزار ش��د. در اين مراسم 
عبدالحميد احمدي مع��اون وزارت ورزش، مهدي ميرجليلي رئيس 
سازمان بسيج ورزشكاران، س��ردار يزداني مسئول تربيت بدني سپاه 
محمد رسول اهلل و... حضور داشتند، البته در حالي كه اعالم شده بود 
مس��عود س��لطاني فر، وزير ورزش و جوانان نيز در اين مراسم شركت 
مي كند، اما او حضور نداش��ت. در اين مراس��م ضم��ن تقديم گل به 
شهيدان گمنام و قرائت فاتحه توسط مس��ئوالن، از خانواده شهيدان 

عباس آبياري و مسعود عسگري تجليل به عمل آمد.

منبع: فوتبال ايتالیا

توقف آتزوري ها پشت سد هلند
هلند با سرمربي جديدش مقابل ايتاليا سدي محكم ايجاد كرد تا دست 
خالي برگامو را ترك نكند، همين استراتژي جواب داد و الله ها حداقل 
از باخت گريختند. لورنزو پلگريني گل اول بازي را زد تا آتزوري ها خيال 
كنند تا آخر بازي مي توانند دروازه ميهمان را به توپ ببندند ولي چند 
دقيقه بعد ون ده بيك با شكستن قفل دروازه ايتاليا گل رقيب را خنثي 
كرد تا دي بوئر به آينده تيمش اميدوار شود. ماه پيش ايتاليا در آمستردام 
با يك گل در بازي رفت به پيروزي رس��يد ولي با روي كار آمدن فرانك 
دي بوئر اعمال برخ��ي تغييرات قابل پيش بيني بود؛ بازي با سيس��تم 
2-3-5 اولين تغيير بود. براي ايتاليا هم اين بازي ويژگي هاي خودش 
را داشت. آنها بعد از 14سال در ورزشگاه برگامو به ميدان رفتند، ضمن 
اينكه منطقه برگامو در زمان شيوع كرونا در ايتاليا تلفات سنگيني داده 
است. اش��تراك هر دو تيم در اين بازي تأكيد زيادشان براي پيروزي بر 
رقيب بود. هم ايتاليا و هم هلند هر دو براي رسيدن به اين هدف برنامه 
داشتند، لورنزو پلگريني اولين فرصت جدي الجوردي ها را به گل تبديل 
كرد، البته شاگردان مانچو باز هم شانس بيشتری نسبت به هلند داشتند 
ولي قدر موقعيت هايشان را ندانستند. ون ده بيك اما بيكار ننشست و 
توپ را به سقف دروازه ايتاليا چسباند تا دوناروموها هم كاري از دستش 
برنيايد. متزلزل شدن اعتماد به نفس بازيكنان ايتاليا بعد از دريافت گل 
كاماًل مش��هود بود. برعكس هلندي ها پس از به تساوي كشيدن بازي 
كنترل توپ و ميدان را در دست گرفتند. هر چند تيم مانچو تالش كرد 
قدرتش را در زمين نشان دهد ولي در عمل راه به جايي نبرد. اين نتيجه 
بدون شك براي نارنجي ها قابل قبول است ولي صدرنشين گروه با اين 
تساوي فقط ركورد شكست ناپذيري اش را حفظ كرد، همين و بس، البته 
مانچيني با شرايطي كه تيمش دارد مطمئن است با دو برد در دو بازي 

باقي مانده ليگ ملت ها، صعودي مقتدرانه خواهد داشت.

ادامه تالش فوق ستاره بارسا براي مبارزه با كرونا
اهداي جام هاي مسي به حافظان سالمت

اتهام وزير ورزش ايتاليا به ستاره كرونايي يووه
اعالم جرم دادستاني تورين عليه رونالدو

طبق مق��ررات 
شمیم رضوان
      بازتاب

زماني كه يك يا 
چن��د ت��ن از 
اعضاي يك تيم به كرونا مبتال مي ش��وند، ساير 
اعضاي آن تيم باي��د تا اثبات عدم ابتالي ش��ان 
قرنطينه شوند اما گفته مي شود كه رونالدو، پائولو 
ديباال، رودريگو بنتانكور، خ��وان كوادرادو، مريح 
دميرال، دانيلو و جي جي  بوفون بعد از اعالم ابتالي 
دو تن از اعضاي باشگاه يوونتوس به كرونا، پيش از 
آنكه مجوز خروج ش��ان از هتل محل قرنطينه در 
شهر تورين صادر شود، اين هتل را ترك كرده اند كه 
در اين بين بوفون راهي خانه اش شده اما شش نفر 
ديگر براي حض��ور در بازي ه��اي تيم هاي ملي 
كشورشان هتل باشگاه يوونتوس را ترك كرده اند؛ 
مس��ئله اي كه باعث ش��ده تا دادس��تاني فدرال 
فدراس��يون فوتبال ايتاليا پرونده  را براي بررسي 
تخل��ف احتمال��ي رونال��دو و هم تيمي هايش از 
پروتكل هاي بهداش��تي ارائه ش��ده از سوي اين 
فدراسيون به جريان بيندازد. طبق گزارش نشريه 
گاتزتا دلواس��پورت، در صورت اثبات تخلف اين 
هفت نفر از سوي دفتر دادستاني،  مدعي العموم 
شهر تورين آنها را به پرداخت جريمه نقدي محكوم 
مي كند، البته اين همه داس��تان نيست و بعد از 
پرونده اي كه عليه هفت نف��ر از بازيكنان يووه به 
جريان افت��اده، وزير ورزش ايتاليا نيز بازگش��ت 

رونالدو به ايتاليا را با وجود ابتال به كرونا زير سؤال 
برده اس��ت اما رونالدو كه در حال حاضر به دليل 
مثبت شدن تست كرونايش در منزل خود قرنطينه 
است، نه فقط اتهامات نسبت داده شده اخير به او 
مبني بر نقض پروتكل هاي بهداشتي را رد و تكذيب 
كرده بلكه تأكي��د مي كند »من و س��اير اعضاي 
خانواده ام در دو طبقه مج��زا از منزل مان زندگي 
مي كنيم. پس ما نمي توانيم باهم در تماس باشيم. 
من در تمام مدت قرنطينه در خانه ام بوده ام و االن 
هم در همان جا روزها را سپري مي كنم. من كاماًل 
پروتكل ها را رعايت مي كنم و آنها را نقض نكرده ام. 
چيزهايي كه ديگران در اين ب��اره گفته اند دروغ 
اس��ت. من به خاطر تيمم از پرتغال برگش��تم و 
بازگش��تم هم با رعايت تمامي مسائل بهداشتي 
همراه بوده است. به وسيله يك آمبوالنس هوايي به 
ايتاليا برگشتم و تا رس��يدن به منزلم هم با هيچ 

كسي تماس نداشته ام، حتي در تورين.« 
با اين وجود آنچه مشخص است اينكه رونالدو به كرونا 
مبتال شده و حتي اگر دادستاني تورين او را تبرئه كند 
و اتهامات وزير ورزش ايتالي��ا هم در خصوص او به 
نتيجه نرسد، اين بازيكن 35ساله پرتغالي نه فقط در 
دو بازي بعدي يووه در سري A و ليگ قهرمانان اروپا 
مقابل ديناموكي يف محروم است بلكه به احتمال 
فراوان بازي با بارسا در هفته دوم مرحله گروهي ليگ 

قهرمانان را هم از دست خواهد داد.

موفقيت ه��ا و 
 دنیا حیدري
      چهره

جام هاي امسال 
را از همين حاال 
ب��ه مدافعان س��المت و آنها كه ماه هاس��ت در 
بيمارستان ها و در صف اول مشغول نبرد با كرونا 
هستند تقديم مي كند. فوق س��تاره آرژانتيني 
كاتاالن ها جزو نخستين نفراتي بود كه دريافت 
وخامت اوضاع بسيار جدي است و نمي توان به 
سادگي از كنار آن گذشت، به همين دليل هم 
خيلي زود در همان روزهاي نخست دست به قلم 
شد؛ از مردم خواست با ماندن در خانه هاي خود 
كمك بزرگي به ريش��ه كن كردن اين ويروس 
كنند: »روزهاي سختي براي همه است، ما نگران 
اين اتفاقات هس��تيم و مي خواهيم با گذاشتن 
خودمان به جاي كس��اني كه بيشترين زجر را 
مي كشند يا به صورت مستقيم به دليل ابتالي 
خودش��ان، خانواده يا دوستانش��ان درگير اين 
موضوع هستند يا كساني كه در بيمارستان ها و 

مراكز درماني از نزديك با اين موضوع مي جنگند، 
كمك كنيم. وقت آن اس��ت كه مسئوليت پذير 
باش��يم و در خانه بمانيم.« متأس��فانه اما آمار 
مبتاليان به كرونا روز ب��ه روز باالتر مي رفت و 
همين مسئله مسي را بر آن داشت تا با كمك هاي 
نقدي و غيرنقدي خود گامي در راستاي مبارزه 
با كرونا بردارد، به طوري كه اوايل سال مبلغي 
حدود يك ميليون ي��ورو به بيمارس��تان هاي 
بارسلونا و كشورش براي ارتقای تجهيزات شان 
جهت مب��ارزه ب��ا كرونا كم��ك كرد. س��تاره 
آبي اناري ه��ا ع��الوه ب��ر كمك ه��اي مالي به 
بيمارستان هاي سرزمين مادري خود همچنين 
32دستگاه تنفس مصنوعي به بيمارستان هاي 
ش��هر زادگاهش روس��اريو و تعدادي دستگاه 
تنفس مصنوعي و ديگر تجهيزات پزشكي نيز 
براي بيمارستان هاي شهر بوينس آيرس ارسال 
كرده بود، اما حاال مسي در مصاحبه اخير خود با 
اشاره به تالش هايي كه هموطنانش در آرژانتين 
براي مبارزه با آثار ويران كنن��ده ويروس كرونا 
انجام مي دهند تأكيد مي كن��د: در اين بحران 
كرونا، همه ما بايد از حداقل ضروريات مانند آب 
و غذا و برق برخوردار باشيم. كاپيتان بارسا اما در 
تازه ترين اقدام خود از تقديم جام هاي امسال به 
مدافعان سالمت خبر مي دهد: »افتخار مي كنم 
وقتي مي بينم كه چگونه مردم آرژانتين در اين 
اوضاع سخت كار و به يكديگر كمك مي كنند و 
در آشپزخانه ها و س��الن هاي تهيه غذا مشغول 
هستند تا در كنار هم بر مشكالت موجود غلبه 
كنيم. نابرابري بزرگ ترين مشكل جامعه ماست 
و همه ما بايد در كنار هم كار كنيم تا اين معضل 
برطرف ش��ود اما بدون ش��ك مهم تر از همه 
زحماتي اس��ت كه فع��االن حوزه س��المت و 
بهداشت در طول اين مدت كشيده اند و به همين 
دليل امسال هر جامي با بارس��لونا ببرم به آنها 
تقديم مي كنم. جام هايي كه امسال مي بريم بايد 
به افرادي تعلق بگي��رد كه خودش��ان را وقف 
سالمت مردم كرده اند و در صف نخست مبارزه با 

اين بيماري تالش مي كنند.«

المپيک! ما می آييم
نگاهي به وضعيت اردوهاي المپيكي  كشورمان در دوران شيوع ويروس كوويد19

پيام تسليت رئيس سازمان ورزش بسيج كشور 
به خانواده شهيد بيرامي

ابوالفضل قلي پور رئيس سازمان ورزش بسيج با صدور پيامي شهادت 
سرباز وظيفه ورزشكار شهيد علي بيرامي را تسليت گفت. در متن اين 

پيام آمده است:
ِِّهْم يْرَزُقوَن،  َِّذيَن ُقِتُلواْ فِي َسِبيِل اهللِّ أَْمَواتًا بَْل أَْحياء ِعنَد َرب َوالَ تَْحَسَبنَّ ال
ش��هدا نماد ايثار و فداكاري   اند و ش��هداي مدافع وط��ن مظهر عزت و 
سرافرازي دين اسالم و شاگردان حقيقي مكتب اهل بيت )ع( هستند. 
شكوه و سربلندي ايران اسالمي، مرهون مجاهدت دليرمرداني است كه 
در مكتب انسان ساز واليت، درس عشق، ايثار و خدمت آموختند؛ مرداني 
كه با دل بريدن از تمامي تعلقات به دعوتگاه يار شتافتند و برگ برگ دفتر 

هستي را با نام و ياد خود جلوه اي ديگر بخشيدند. 
ش��هادت ش��هيد علي بيرامي از جوانان رشيد و ورزش��كار نشان داد 
كه ورزش��كاران با اخالق و مخلص ايراني در صف اول جبهه مقابله با 
گروهك هاي تروريستي قرار دارند، اينجانب شهادت شهيد مدافع وطن 
علي بيرامي را به پيشگاه حضرت ولي عصر)عج(، مقام معظم رهبري 
مدظله العالي، مردم شريف و نجيب آذربايجان به خصوص دشت مغان 
به ويژه خانواده صبور، مقاوم و بزرگوارش تبريك و تسليت عرض نموده 
و از خداوند متعال براي آن شهيد واالمقام علو درجات و براي بازماندگان 

صبر جميل و اجر جزيل آرزومندم. 

 اخالق مهم تر از مدال
 درسي كه بايد از ژاپني ها بياموزيم

ش��نيدن برخي خبرها و عكس العمل ها و واكنش ها در دنياي ورزش 
بسيار تأمل برانگيز اس��ت. تصور ما بر اين است كه در دنياي قهرماني 
و ورزش حرف��ه اي جهان فق��ط و فقط به كس��ب موفقي��ت و مدال 
مي انديشند، بدون اينكه به حواشي و مس��ائل اخالقي يك ورزشكار 
توجه داش��ته باش��ند. جالب اينكه ما كنترل يك ورزشكار را دخالت 
در امور ش��خصي او قلمداد مي كنيم و اجازه مي دهيم ورزشكارانمان 
در خارج از محيط ورزش هر كاري كه دلش��ان خواست انجام دهند و 
حتي در الپوشاني تخلفاتشان كمك حالشان هستيم اما در كشورهاي 

صاحب عنوان ورزش اصاًل اينگونه نيست. 
به راحتي چشمش��ان را به روي مدال المپيك و چه��ار مدال طالي 
قهرمان شنايشان بستند؛ ژاپني ها را مي گوييم؛ ميزبان المپيك سال 
آينده. دايا س��تو قهرمان ش��ناي 400 و200 متر جهان مي توانست 
خيلي راحت مدال طالي اين رش��ته ها را از همين حاال به نام ميزبان 
ضرب كند اما وقتي پاي اخالقيات و حفظ نظام خانواده در ميان باشد، 
مدال المپيك كوچك ترين ارزشي ندارد. ستو كه در المپيك 2016 
ريو در ماده 400متر انفرادي مدال برنز گرفت و قهرمان كنوني جهان 
در اين ماده و 200متر است، پدر دو فرزند بوده و بعد از منتشر شدن 
عكس هاي خود با ي��ك زن ديگر چند بار عذرخواهي كرده اس��ت اما 
اين كافي نبود و فدراسيون شناي ژاپن اين ورزشكار را به دليل زير پا 
گذاشتن مسائل اخالقي با محروميت روبه رو كرد. طبق مقررات سفت و 
سخت ژاپن ورزشكاران اين كشور موظف هستند رفتارهاي مثال زدني 
داشته باش��ند و با هرگونه انحراف آنها برخورد جدي و سخت صورت 
مي گيرد. ستو شايد بتواند در المپيك حاضر باشد اما فعاًل حق تمرين 
ندارد و تمامي قراردادهاي اسپانسري او با كميته المپيك ژاپن لغو و از 

كاپيتاني تيم شناي كشورش نيز كنار گذاشته شده است. 
ستو اعالم كرده است: »مي خواهم صادقانه توجه كامل خود را به شنا 
نش��ان دهم تا بتوانم اعتماد خانواده ام كه با رفتار غيرمسئوالنه خود 
به ش��دت صدمه ديده را بار ديگر جلب كنم و م��ورد قبول خانواده و 

همچنين همه شما به عنوان شناگر قرار بگيرم.«
خب چنين رفت��اري را بگذاري��د در كنار برخ��ي قهرمان پروري ها و 
ناديده گرفتن خطاهاي ورزشكاران اسم و رسم دار در كشور خودمان 
تا متوجه ش��ويد ورزش حرفه اي دنيا چگونه پيشرفت مي كند و ما به 
اسم حرفه اي گري چگونه هر روز پسرفت داريم. از اين دست مثال ها 
تا دلتان بخواه��د در ورزش دنيا وج��ود دارد. نمون��ه اش كريم بنزما 
مهاجم اول رئال مادريد كه سال هاست به سبب ماجراي غيراخالقي 
از پوشيدن پيراهن تيم ملي فرانسه محروم است، حاال تصور كنيد كه 
يكي از قهرمانان ورزش ايران چنين رفتارهايي از خود نشان دهد، چه 

تصميمي اتخاذ خواهد شد؟ آيا جز اهمال و چشم پوشي خواهد بود؟
نمونه هاي زيادي داش��ته ايم از دس��تگيري در مهماني هاي ش��بانه، از 
رفتارهاي نابهنجار و حتي رفتارهاي غيراخالقي با پرونده هاي سنگين 
اما همه الپوشاني شده، اينجا با وجود شعارهاي اخالق گرايي در ورزش 
كه گوش فلك را كر مي كند، اخالق برايمان مهم نيست، فقط شعارش را 
مي دهيم. بس چون مديرانمان مي خواهند در دوران رياستشان موفقيت 
را به دست آورند براي پربار شدن كارنامه شان، بنابراين تعجبي نيست كه 
خيلي راحت سرپوش گذاشته شود روي تخلفات ريز و درشت ورزشكاران 
و چهره هاي مطرح ورزش، يعني اينكه برخالف تمام ظاهرسازي ها اولويت 
قهرماني و مدال براي ما بيشتر از پهلواني و اخالق گرايي است. همين حاال 
كوچك ترين توجهي به ورزشكاران پهلوان و اخالق مدار نمي شود، آنها 
خيلي راحت كنار گذاشته مي شوند )نمونه اش محمد انصاري از معدود 
بازيكنان اخالق مدار فوتبال كه اين روزها گويي جايي در پرس��پوليس 
ندارد.( اما در عوض هر كه س��ر و صدايش بيشتر و حاشيه هايش بيشتر 
باشد، جايگاه باالتري هم دارد. كاش از ژاپني ها بياموزيم و به جاي شعار 

واقعاً به اين حقيقت برسيم كه اخالق مهم تر از مدال است.

 بازي هاي المپيك و پارالمپيك 
قطعاً تابستان سال آينده برگزار خواهد شد

پيش به سوي توكيو 2021
مقامات كشور ژاپن مصمم هس��تند بازي هاي المپيك و پارالمپيك را 
تابستان س��ال آينده برگزار كنند. در حالي كه قرار بود توكيو تابستان 
امسال ميزبان بازي هاي 2020 باشد، شيوع كرونا همه برنامه ها را به هم 

ريخت و با توافق ژاپن و IOC بازي ها يك سال به تعويق افتاد. 
    

ويروس ناشناخته همه دنيا را تحت تأثير قرار داده و اجراي برنامه هاي 
مختلف را به چالش كشيده اس��ت. رقابت هاي ورزشي تعطيل شده، 
اردوي تيم ها لغو گرديده و عماًل راهي جز به تعويق انداختن المپيك 
وجود ندارد. بعد از گمانه زني هاي طوالني، مسئوالن كميته بين المللي 
المپيك و مقامات ژاپني براي به تعويق انداختن يك س��اله بازي ها به 
توافق رسيدند، با اين حال تعويق يك ساله اگرچه براي حفظ جان مردم 
و ورزشكاران ضروري بود اما پيامدهاي منفي آن براي ورزش و اقتصاد 

جهان غيرقابل انكار است. 
    

در ماه هاي گذشته شايعات زيادي در مورد لغو كامل بازي ها يا اعمال 
محدوديت هاي سنگين در خصوص نحوه برگزاري المپيك در تابستان 
سال آينده مطرح شده است؛ عده اي ميزباني ژاپن قبل از كشف واكسن 
كرونا را غيرممكن مي دانند، برخي معتقدند بازي ها بايد بدون تماشاگر 
برگزار ش��ود و برخي هم حرف از كاهش تعداد ورزشكاران و رشته ها 
زده اند، با اين وجود هم مديران كميته بين المللي و هم ژاپني ها تأكيد 

كرده اند بازي ها بدون كشف واكسن هم برگزار خواهند شد. 
در تازه ترين واكنش ها نخست وزير جديد ژاپن بار ديگر به اهالي ورزش 
اطمينان داد كه بازي ها سال آينده در موعد تعيين شده برگزار خواهد 
شد. يوشيهيده س��وگا گفت: »بازي ها س��ال آينده تحت هر شرايطي 
برگزار خواهد شد.« رسانه هاي ژاپني گزارش داده اند جانشين شينزو 
آبه بالفاصله پس از شروع كار با مسئوالن IOC رايزني هايش را در مورد 
نحوه انجام بازي ها و مراسم افتتاحيه آغاز كرده است. طبق اعالم قبلي 
بازي هاي المپيك اول م��رداد1400 )23 جوالي 2021( آغاز خواهد 
شد، منتها چگونگي برگزاري رقابت ها هنوز نيازمند بررسي هاي بيشتر 
اس��ت. در روز هاي اخير IOC و مقامات ژاپني جلسات آنالين زيادي 
را با حضور مقامات س��اير كش��ورها برگزار كرده اند. اگر چه جزئيات 
نشست هاي برگزار شده رسانه اي نش��ده ولي مك كانل مدير ورزشي 
كميته بين المللي برگزاري بازي ها را قطعي خوانده است: »بر مبناي 
برگزاري بازي ها حركت مي كنيم و از اين موض��وع اطمينان داريم.« 
عالوه بر اين، توشيرو موتو مدير كميته برگزاري مسابقات اعالم كرده 
كه توماس باخ رئيس IOC به زودي عازم ژاپن مي ش��ود تا از نزديك 
ش��رايط را مورد بررس��ي قرار دهد. موتو حتي از ورزشكاران المپيكي 

خواسته بدون دغدغه خود را براي تابستان سال آينده آماده كنند. 
    

نگراني از بابت لغو بازي هاي المپيك و پارالمپيك موضوعي اس��ت كه 
ذهن ورزشكاران ايراني را نيز مش��غول كرده است. سرپرست كاروان 
ورزش ايران در پارالمپيك توكيو در گفت وگو با مهر برگزاري بازي ها 
را حتمي عن��وان كرد. هادي رضايي با اش��اره به مكاتبه با مس��ئوالن 
IPC گفت: »برگزاركنندگان پارالمپيك2020 هر روز با كش��ورهاي 
ش��ركت كننده از جمله ايران در حال مكاتبه هس��تند. روزانه نامه ها 
و دس��تورالعمل هاي زي��ادي از توكيو در رابطه ب��ا بازي هاي 2020 و 
مسائل مختلف مربوط به اين بازي ها دريافت مي كنيم. اين نامه ها در 
رابطه با موارد مختلف از جمله اقامت، ترانس��فر، خبرنگاران و... است. 
برگزاركنندگان بازي هاي توكيو بعد از تعويق يك س��اله اين بازي ها 
به مرداد1400، چند ماهي اس��ت كه روال عادي در م��ورد بازي ها و 
پيگيري آنها را از سر گرفته اند. اين نشان دهنده اين است كه پارالمپيك 
توكيو قطعاً در موعد مقرر و جديد برگزار مي ش��ود، به خصوص اينكه 
قرار است دوشنبه آينده نشست وبينار سرپرستان كاروان هاي اعزامي 

هم برگزار شود.« 
رضايي در ادامه از بالتكليفي ورزش اي��ران انتقاد كرد و گفت: »هفته 
گذشته هم نشست وبينار سرپرستان اعزامي به المپيك2020 برگزار 
شد. ژاپني ها در حال انجام دادن كارهاي الزم براي دو ميزباني بزرگ 
خود هستند. اگر بازي ها برگزار شود كه آنها از كاري عقب نيستند و اگر 
هم بنا به هر دليلي نياز به لغو بازي ها باشد كه تصميم الزم را مي گيرند. 
مهم اين است كه آنها در حال پيگيري امور هستند اما ما در ايران هنوز 
قدمي برنداشته ايم! تكليف ما هنوز مشخص نيست. اگر مبناي ورزش 
ايران حضور در پارالمپيك توكيو است بايد با كرونا و موضوعات مرتبط 
با آن بسازيم و در عين رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتي، تمريناتمان 

را شروع كنيم.« 


