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سعيد احمديان
      گزارش

فدراســـيون 
کشـتي معتقـد 
است که اجراي سختگيرانه پروتکل هاي بهداشتي 
سبب شد تا دور رفت ليگ کشتي بدون کوچک ترين 
مشکلي براي سالمت ورزشکاران به پايان برسد.
دور رفت رقابت هاي ليگ کش��تي در دو بخش 
فرنگي و آزاد در شرايطي 24 مهر به پايان رسيد 
که کمتر کسي پيش بيني مي کرد اين رشته که 
با توجه به ش��يوع کرونا، به خاطر تماس نزديک 
کشتي گيران جزو رشته هاي پرخطر است، بتواند 
رقابت هايش را در ش��رايطي که آم��ار کرونا در 
مهرماه هر روز باالتر م��ي رود، برگزار کند. با اين 
حال مسئوالن فدراسيون کشتي اين مأموريت 
غيرممکن را ممکن کردند و دور رفت ليگ کشتي 
با وضع پروتکل هاي س��ختگيرانه بدون اينکه با 
اتفاق تلخي همراه ش��ود، به صورت متمرکز در 
تهران به پايان رسيد تا هم فدراسيون با انجام ليگ 
به معيشت کشتي گيراني که قراردادهاي شان يک 
آب باريکه براي شان در شرايط سخت اقتصادي 
بود، کمک کند و هم مربي��ان تيم ملي در فاصله 
کوتاه ت��ا مس��ابقات جهاني صربس��تان، ميزان 
آمادگي ملي پوشان را بس��نجند. در گفت وگو با 
محمدابراهيم امامي، سخنگوي فدراسيون کشتي 
درباره چگونگي اجراي پروتکل هاي بهداش��تي 

ليگ صحبت کرده ايم.
   شرايط ورزش اول کشور را درک کردند

امامي در ابتداي گفت وگو با »جوان«، درباره چرايي 
اصرار فدراسيون کشتي بر برگزاري ليگ، آن هم در 
شرايط بحراني کرونا اينطور توضيح مي دهد: »براي 
فدراسيون کشتي همواره ليگ برتر از اهميت بااليي 
برخوردار بوده و همان طور که مسئوالن فدراسيون 
بارها تأکيد کرده اند، پس از مس��ابقات المپيک و 
جهاني، ليگ در درجه اهميت بعدي است. برگزاري 
ليگ به دليل چرخه انتخابي و استعداديابي همواره 
اهميت بااليي دارد، اما رقابت هاي امسال با توجه به 
شيوع ويروس کرونا اهميت بيشتري پيدا کرده بود. 
هشت ماه بود که به دليل کرونا، اردوها و مسابقات 
تعطيل بود و کشتي گيران روي تشک نرفته بودند 
و مس��ابقه اي نداده بودند. اين در حالي اس��ت که 
هر مسابقه براي يک کش��تي گير به اندازه سه ماه 
تمرين است. همچنين با توجه به برگزاري احتمالي 
مسابقات جهاني و با توجه به اينکه ديگر تورنمنت ها 
لغو شده بود، انجام ليگ به کادر فني تيم هاي ملي  
کمک کرد تا کشتي گيران را روي تشک ببينند و 

ميزان آمادگي جسماني شان را بسنجند.«
سخنگوي فدراس��يون کش��تي درباره جلسات 
مختلفي که منجر به نوش��تن پروتکل ها ش��د، 
مي گويد: »جلسات تخصصي متعددي با حضور 
مس��ئوالن فدراس��يون، کادر فني تي��م ملي و 
کميته پزشکي فدراسيون برگزار شد تا عالوه بر 
پروتکل هاي بهداشتي که وزارت بهداشت و ستاد 
مقابله با کرونا در ورزش براي رشته هاي مختلف 

مشخص کرده بود، دس��تورالعمل هاي خاص و 
سختگيرانه اي با توجه به پربرخوردن بودن رشته 
کش��تي وضع ش��د. به هر حال براي فدراسيون 
کشتي اولويت اول و اصلي در اين شرايط بحراني، 
س��المتي ورزش��کاران، مربيان و عوامل اجرايي 
برگزاري بود. جا دارد از س��تاد مقابله با کرونا در 
ورزش و وزارت بهداش��ت و درمان تش��کر کنيم 
که موقعيت ورزش اول کشور را درک کردند و با 
برگزاري ليگ با اين شرايط و حفظ پروتکل هاي 

بهداشتي موافقت کردند.«
   سربلند شديم

امامي به سختگيري فدراس��يون در زمينه تست 
کرونا از باش��گاه ها اش��اره مي کند: »فدراس��يون 
قبل از قرنطينه ليگ به همه تيم ها به دليل اينکه 
تمرينات ش��ان را پيگيري مي کردند، اعالم کرده 
بود که بايد تست بدهند. زماني هم که فدراسيون 
آمدند برگه هاي تست منفي کروناي کشتي گيران 
را ارائه کردند و قبل از شروع ليگ هم فدراسيون به 
تستي که باشگاه ها آورده بودند اکتفا نکرد و دوباره از 
شرکت کنندگان تست گرفته شد. اين کشتي گيران 
تا زمان آمدن جواب تست در محلي حضور داشتند 
و پس از تست منفي وارد فضاي قرنطينه اردويي 

براي حضور در ليگ کشتي شدند.«
سخنگوي فدراسيون کشتي درباره شرايط قرنطينه 
تيم ها در جريان برگزاري ليگ هم مي گويد: »همه 
تيم ها چهار، پنج روز زودت��ر در قرنطينه در خانه 
کشتي مستقر شده بودند. از همه عوامل برگزاري و 
حتي آشپز، خدمه و تمام کساني که با کشتي گيران 
در ارتباط بودند، تست گرفته شده بود و همه آنها 

نيز پس از منفي بودن تس��ت در قرنطينه حضور 
داشتند. ناظرين کميته پزشکي فدراسيون و وزارت 
بهداشت بر اجراي پروتکل ها نظارت داشتند و تمام 
محل ها از جمله همه سطوح، تش��ک ها، اتاق ها، 
خوابگاه، کمدها و غذاخوري هر روز چندين نوبت 

ضدعفوني مي شد.«
امامي درباره نحوه اجراي پروتکل هاي بهداشتي 
هم عن��وان مي کند: »پس از برگزاري جلس��ات 
و تمرين تيم ها، اين محل ها ضدعفوني مي ش��د 
و توصيه هاي الزم به تمام مربيان و سرپرس��تان 
تيم ها جهت رعايت پروتکل هاي بهداشتي مانند 
داشتن حوله شخصي و بس��ياري از مواردي که 
به س��المتي ارتباط دارد، شده بود. مسابقات هم 
بدون تماش��اگر برگزار و آي دي کارت به صورت 
محدود صادر ش��د و خيلي ها از ما گله کردند که 
چرا ما را دعوت نکرديد. برخي ها هم بدون اينکه 
آي دي کارت داشته باشند مراجعه مي کردند که 
مأموران اجازه ورود به محل برگزاري مسابقات را 
به آنها نمي دادند. تونل ضدعفوني هم در س��الن 
مسابقات تعبيه ش��ده بود که کشتي گيران بايد 
از اين تونل عب��ور مي کردند و حتي کفش  آنها را 
هم ضدعفوني مي کرديم. در طول مدت برگزاري 
مسابقات و شرايط قرنطينه تست هاي غربالگري 
مانند تب سنجي و اکسيژن خون نيز انجام مي شد. 

در مجموع بسيار سختگيرانه عمل کرديم.«
سخنگوي فدراسيون کشتي معتقد است با توجه به 
اينکه بحث مرگ و زندگي بود، پروتکل ها به دقت 
رعايت مي شد: »خوش��بختانه همه فکر سالمت 
خودشان بودند. در اين رابطه جلسات مختلفي با 

داوران، سرپرس��تان و مربيان به صورت جداگانه 
برگزار و پروتکل ها را ب��ه آنها اعالم کرديم، چراکه 
بحث مرگ و زندگي بود و همه هم رعايت کردند. 
اگر مسائل جزئي ديده مي شد توسط ناظران تذکر 
داده مي شد، اما مورد حادي نداشتيم و دليل آن هم 
تست منفي 30 ملي پوش آزادکار پس از برگزاري 

ليگ جهت حضور در اردوي تيم ملي بود.«
   ليگ ايران مي تواند معياري براي مسابقات 

جهاني باشد
امامي در پايان معتقد اس��ت ک��ه برگزاري ليگ 
در ايران مي تواند تجربه اي ب��راي صرب ها براي 
مسابقات جهاني باشد: »در بين کشورهاي دنيا، 
ليگ کشتي ايران  که با رعايت بهترين پروتکل ها 
با دستورالعمل های خاص همراه بود، پيشتاز بود 
و حتي براي فدراس��يون صربس��تان که ميزبان 
مسابقات جهاني هستند، فرستاده شد تا بتوانند از 
تجربيات ما استفاده کنند. ليگ براي فدراسيون 
که اهداف خودش را دنب��ال مي کرد درآمدزايي 
نداش��ت، اما هزينه داشت. فدراس��يون کشتي 
بيش از يک ميليارد تومان ب��راي برگزاري ليگ 
هزينه کرد. اين مبلغ شامل هزينه اسکان، تغذيه 
و شرايط قرنطينه تيم ها بود. هزينه تست کروناي 
عوامل برگزاري و حتي هزينه تست برخي تيم ها 
را که نمي توانستند هزينه تس��ت را تقبل کنند 
فدراس��يون پرداخت کرد و دو تست پي سي آر و 
آي جي جي گرفتيم. اين هزينه را فدراسيون تقبل 
کرد تا مسابقات در شرايط سالمت کامل برگزار 
شود و به خاطرس��ختگيري هايي که انجام شد، 

توانستيم در اين کار موفق باشيم.«
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فريدون حسن

حامد قهرماني

 مجلس به سرخابي ها 
600 ميليارد بودجه بدهد!

پس از آنکه هفته گذش��ته مديران و پيشکس��وتان استقالل به مجلس 
رفتند، ديروز هم نوبت پرسپوليسي ها بود که در جلسه فراکسيون ورزش 
شرکت کنند و مشکالت شان را با نمايندگان در ميان بگذارند. يکي از اين 
پيشکسوتان علي پروين بود که براي پايان مشکالت مالي پرسپوليس يک 
پيشنهاد عجيب داد و از مجلس خواست که ساالنه 500، 600 ميليارد 
براي اين تيم در نظر گرفته شود. پيشنهادي که نشان از ميل سيري ناپذير 
سرخابي ها براي حيف و ميل بيت المال دارد: »در شرايط فعلی بهترين 
راه اين اس��ت که مجلس و دولت، بودجه مش��خصی برای اس��تقالل و 
 پرسپوليس در نظر بگيرند، زيرا اين تيم ها قابليت خصوصی شدن ندارند و با

 500، 600 ميليارد بودجه ای که برای آنها در نظر گرفته می شود، می توان 
کارهای خوبی انجام داد.« احسان قاضی زاده هاشمی، نماينده مردم فريمان 
هم در پايان جلسه با مديران باشگاه پرسپوليس توضيحاتي  در اين باره داد: 
»جلسه نظارتی همچون جلسه ای که هفته گذشته برای استقالل داشتيم، 
برگزار کرديم. جمع بندی ما هم ايجاد ثبات مديريتی در دو باشگاه بود. 
تأمين منابع مالی مناسب برای حضور پرسپوليس در فينال ليگ قهرمانان 

و حل مشکالت مالی از جمله موارد اين جلسه بود.«

آس اسپانیا

مسي را به خانه بفرستيد!
زمانی که يک بازيکن مدام بازی کند، نيروی او تحليل می رود و احتمال 
اينکه بازی بدی به نمايش بگذارد زياد است. اين اتفاق برای ليونل مسی در 
ورزشگاه آلفونسو پرس و در جريان بازي شنبه شب ختافه و بارسا رخ داد. 
مهاجم بارسلونا که در اردوی تيم ملی آرژانتين حضور داشت عالوه بر اينکه 
مسافت طوالنی را طی کرد، مقابل اکوادور و بوليوی هم ۹0 دقيقه بازی 
کرد. اين سفر ستاره آلبی سلسته را خسته کرد و رونالد کومان اين موضوع 
را ناديده گرفت و پيش از ديدار برابر ختافه اعالم کرد که مسی می تواند در 
11 روز چهار بازی انجام دهد، اما کاپيتان بارسلونا در ديدار شنبه شب کاماًل 
محو بود، چون بنزينش تمام ش��ده بود. اين موضول کاماًل نگران کننده 
است، چراکه فصل تازه ش��روع شده اس��ت. تاکنون 21 روز از اين فصل 
گذشته و ستاره آرژانتينی در همه بازی ها به ميدان رفته است )با بارسا و 
آرژانتين(. مسی در شش بازی 540 دقيقه بازی کرده است. به نظر می رسد 
لئو به يک تنفس نياز دارد، چون هنوز مسير طوالنی در پيش است. بارسا با 
استراحت دادن به ستاره تيمش می تواند از يک مسی سرحال در بازی مهم 

فصل که نقش تعيين کننده ای در فتح جام دارد بهره ببرد.

تا کي بالتکليفي را تحمل کنيم

مذاکره با گزينه نهايي واليبال هفته آينده!
پروس��ه انتخاب      خبر
س��رمربی تي��م 
واليب��ال اي��ران ديگ��ر به درازا کش��يده اس��ت. 
هفته هاست که داورزنی با برگزاری جلسات مختلف 
با کميته فنی و هيئت رئيس��ه از ليست پنج نفره 
)آلکنو، دجورجي، کاستالني، جيانی و لورزنتی( 
حرف می زنند که در حال بررسی آن هستند و حاال 
بعد از گذشت 40 روز به گفته افشاردوست، عضو 
هيئت رئيسه فدراسيون واليبال تازه دو نفر از اين 

ليست پنج نفره کنار رفته اند و همچنان آقايان در 
حال بررسی روی سه گزينه ديگر هستند تا در 
صورت جمع بندی در کميته فنی مطرح کنند! 
البته از صحبت های داورزنی اين طور استنباط 
می شود که قرار است تا دو هفته آينده مذاکرات 
به مرحله نهايی برسد. مذاکراتی که اعضای هيئت 

رئيسه در جريان آن نيس��تند و در اختيار رئيس 
فدراسيون است، اما هنوز بعد از گذشته هفته ها و 

ماه ها به هيچ سرانجام مثبتی نرسيده است.

آمار و ارقام نشان از بحرانی بودن 
شميم رضوان

   بازتاب
شرايط دارد، در واقع موج سوم 
کرونا، آمار مبتاليان و مرگ و مير 
ناشی از اين ويروس را روز به روز بيشتر و بيشتر می کند اما تا به 
امروز باعث لغو مجوز اردوها و تمرينات ورزشکاران نشده است، 
چراکه طبق صحبت های  فرهاد مرادي، دبير ستاد مقابله با کرونا 
در ورزش با خبرگزاری مهر، شرايط اردوها و تمرينات با مسابقات 
فرق دارد: »ستاد مقابله با کرونا در ورزش طی هفته های اخير به 
خاطر وضعيت بحرانی که کرونا در کشور ايجاد کرده، دو برنامه را 
که رويداد محور بودند لغو کرده است. مس��ابقات دووميدانی و 
سوارکاری رويدادهايی بودند که با دستور ستاد مقابله با کرونا در 
ورزش لغو شدند، اما شرايط اردو با مسابقه فرق دارد. برای اردو 
امکان ايجاد شرايط قرنطينه و ايزوله کردن وجود دارد، به همين 
دليل در سخت ترين شرايط می توان اردوها و تمرينات را برگزار 
کرد، از اين رو دليلی برای لغو مجوز اردوها و تمرينات وجود ندارد 

و تصميم جديدی در اين راس��تا نگرفته ايم و اردوها و تمرينات 
همچنان به قوت خود باقی است و فدراسيون ها می توانند با رعايت 
کامل و صددرصدی پروتکل های بهداشتی روند برنامه های خود 
را در اين زمينه ادامه دهند و اگر اردوها و تمرينات با رعايت کامل 
پروتکل های بهداشتی برگزار شود، احتمال خطر برای سالمتی 
اردونشينان کم است. البته س��تاد مقابله با کرونا در ورزش تابع 
سياست های وزارت بهداشت و مصوبات اين وزارتخانه و همچنين 
س��تاد ملی مبارزه با کروناس��ت. تا ب��ه امروز دليلی ب��رای لغو 
مجوزهايی که صادر کرده ايم، نديده ايم و تصميماتی که س��تاد 
مقابله با کرونا در ورزش اخيراً در مورد فعاليت و برنامه های اردويی 
و تمرينی فدراسيون و آغاز به کار آنها داشته تا به امروز به خاطر 
کرونا و به خصوص موج س��وم اين ويروس تغييري نداشته و به 
نوعی تاکنون مکاتبه ای از طرف س��تاد مبنی بر لغو مجوزی که 
پيش از اين برای تمرين و اردوها صادر شده بود، انجام نشده است. 

با اين حال در صورت نياز اقدام خواهيم کرد.«

موج سوم کرونا هم مانع برپايی تمرينات و اردوها نشد
مرادي: لزومی برای لغو مجوز ها نيست

شيوع کرونا و تعويق المپيک شرايط 
دنيا حيدري
     چهره

دشواری را برای ورزشکاران رقم زد. در 
اين بين ام��ا اوضاع برخی رش��ته ها 
همچون تيراندازی ب��ه دليل نبود مهمات، س��اچمه و تفنگ به دليل 
تحريم ها و بسته بودن راه های پروازی و بالتکليف بودن قرارداد سرمربی 
سخت تر هم شده است، به طوری که نجمه خدمتي، بانوی تيرانداز ايران 
که موفق به کسب نخستين سهميه المپيک توکيو 2020 شده بود با 
انتشاری عکسی در صفحه مجازی اش در خصوص آينده ابراز 
نگرانی مي کند. او با انتشار عکس��ی از خوابگاه فدراسيون 
تيراندازی می نويسد: »در طول 24 سال عمرم ۹ سالش را 
در اينجا زندگی کرده ام. توي سخت  ترين شرايط با همش 
کنار آمدم، ولی بازم تا کی؟« حق با نجمه خدمتی است و 
بايد هم نگران آينده مبهمی باشد که پيش رويش قرار 
دارد. تکليف سرمربی مش��خص نيست، حتی معلوم 
نيست که فدراسيون با سرمربی تيم ملی قرارداد می بندد 
تا تمرينات و اردوهای ورزشکاران از سرگرفته شود يا نه. 
تازه اين منهای داستان  کمبود و فشنگی است که با 
ش��روع تمرينات و اردوها گريبانگير ورزش��کاران 
می ش��ود و اينها دغدغه های کمی نيست برای بانوی 
المپيکی ايران که نخستين سهميه را برای حضور در 
توکيو 2020 کسب کرده، ولی حاال نمی داند می تواند از 

اين فرصت به دست آمده به درستی استفاده کند يا نه!

از کشتی گير تا آشپز قرنطينه بودند!
گفت وگو با محمدابراهيم امامي، سخنگوي فدراسيون کشتي درباره پروتکل هاي بهداشتي ليگ کشتي به بهانه پايان دور رفت

رقم قراردادهاي کشتي آنچنان که بايد نيست 
محمدعلی گرايی، دارنده مدال برنز کشتی فرنگی جهان گفت: »با توجه به 
تعطيلی کشتی در چند ماه گذشته به دليل شيوع ويروس کرونا، تمرينات 
خود را رها نکرده بودم و به صورت انفرادی تمرينات آمادگی جسمانی و 
فنی را انجام می دادم. برگزاری ليگ از لحاظ مالی برای کشتی گيران خوب 
بود، اما رقم هايی که با آنها قرارداد می بندند، آنچنان که بايد نيست. با اين 
حال همين نيز کمک خوبی برای کشتی گيران است. بايد از حاشيه دور 
شويم و به فکر کشتی گرفتن باشيم. اگر برای تيم ملی انتخاب شدم فقط 
برای مدال طال می جنگم. برای يک جنگنده هيچ فرقی نمی کند که با چه 

حريفی روبه رو  شود و تنها به دنبال پيروزی است.«

تأخير يک هفته اي در آغاز ليگ بسکتبال بانوان
رقابت هاي ليگ برتر بس��کتبال بانوان به دليل ش��رايط خاص ناشي 
از ش��يوع بيماري کرونا با يک هفته تأخير آغاز مي ش��ود. فدراسيون 
بسکتبال امسال تصميم گرفت مسابقات ليگ برتر بانوان را به صورت 
متمرکز و در اس��تان تهران برگزار کند. 14 تيم ب��رای حضور در اين 
مس��ابقات اعالم آمادگی کرده اند که در دو گروه هفت تيمی به رقابت 
می پردازند. در حالی که اعالم شده بود مس��ابقات گروه A از اول آبان 
آغاز خواهد شد، اما به دليل شرايط ويژه تهران مسابقات يک هفته به 
تعويق افتاده است. برنامه مسابقات گروه B نيز هنوز اعالم نشده، اما در 
صورتی که فدراسيون بتواند سالنی را هماهنگ کند، احتماالً مسابقات 

گروه اول و دوم به صورت همزمان برگزار می شود.«

اردوي هاکي تعطيل شد
تس��ت مثبت نتيجه آزمايش کرونای س��ه تن از ملی پوشان تيم ملی 
هاکی مانع برگزاری اردوی آمادگی اين تيم در پارس آباد مغان ش��د. 
اعضای تيم ملی هاکی داخل سالن کشورمان روز يک شنبه 20 مهرماه 
وارد استان اردبيل ش��دند و اقدامات مقدماتی برگزاری اردو از جمله 
آزمايشات پزش��کی اعضاي اين تيم در چند روز اخير انجام شد. طبق 
برنامه تنظيمی قرار بود ملی پوش��ان در بهتري��ن و مجهزترين کمپ 
پارس آباد برنامه های تمرينی خود را پشت سر بگذارند، اما مثبت شدن 

تست کرونای سه بازيکن ملی پوش اردو را نيمه  کاره به پايان رساند.

ورزش کشور استقالل و پرسپوليس نيست
اين ره که شما مي رويد به ترکستان است! روي صحبتمان با نمايندگان 
محترم مجلس شوراي اسالمي است، به ويژه نمايندگان کميته ورزش 
و فوتبال آن. قباًل هم گفتيم و نوشتيم که مجلس را با ورزشگاه اشتباه 
نگيريد، اما گويا فايده اي نداشته و آقايان نماينده چنان جوزده شده اند 

که هيچ صدايي را نمي شنوند.
گواه اين ادعا هم همين حضور پي در پي سرخابي ها با عناوين مختلف 
مقابل ساختمان بهارس��تان يا داخل آن اس��ت. روزهاي هفته بين دو 
باشگاه تقسيم شده، يک روز هواداران استقالل مي روند جلوي مجلس 
و روز ديگر هواداران پرسپوليس، بعد نوبت به حضور در داخل مجلس 
مي رسد؛ يک روز پيشکسوتان پرسپوليس و روز ديگر ريش سفيد هاي 
استقالل، به همين ترتيب اعضاي هيئت مديره دو تيم و خالصه آدم هاي 
باربط و بي ربط به استقالل و پرسپوليس، البته فراموش نکنيم که گويا 
بهارستان نشينان هم از وضعيت موجود چندان ناراضي نيستند و دوست 

دارند که اينگونه بيشتر در چشم باشند.
خدمت عزيزان نماينده قباًل عرض کرديم و باز هم مي گوييم که ورزش 
کشور فقط در فوتبال خالصه نمي ش��ود و فوتبال هم صرفاً اين دو تيم 
نيستند. آقايان نماينده بهتر است در اين ايام که انواع و اقسام جلسات 
با اين دو تيم دارند، نگاه مختصري هم به پرونده قطور فساد در فوتبال 
بيندازند تا متوجه شوند بخش اعظم اين پرونده مربوط به تخلفات همين 
دو تيم است. دو تيمي که حاال براي بيت المال خوري ظاهراً راه جديدي 
پيدا کرده اند که پيشکسوت يکي  از آنها به راحتي ادعا مي کند بايد سالي 

500، 600 ميليارد تومان به هر کدام از اين دو تيم اختصاص دهند.
طبيعي است وقتي نماينده فراکس��يون ورزش مجلس به دنبال ديده 
شدن باشد و بيشتر از اينکه درد ورزش را داشته باشد به دنبال چيدن 
ترکيب کادر فني پرس��پوليس يا ارنج بازيکنان استقالل است، چنين 
اوضاعي نيز رقم مي خورد. جلس��ات بي حاصل و صرفاً نمايش��ي براي 
س��رگرم کردن هواداران دو باش��گاه، آن تعدادي هم که به اسم هوادار 
مي روند جلوي مجلس، همه خوب مي دانيم که چه کس��اني هستند، 
واال هوادار اصلي پرسپوليس و استقالل در اين روزهاي سخت کرونايي 
و مشکالت وحشتناک اقتصادي اينقدر خودش درد و رنج نان شب دارد 
که غصه دريافت هاي چندين ميلي��اردي بازيکنان دو تيم را نخورد. اما 
در اين ميان مانده ايم که چگونه به نمايندگان همين هواداران اصلي در 

مجلس بفهمانيم که راهي که مي روند اشتباه است.
واقعيت اين است که اين شوي دسته جمعي که به نام حمايت از پرسپوليس 
و اس��تقالل با بازي عده اي هوادارنما، پيشکس��وت، مدير، بازيکن و البته 
نمايندگان مجلس به راه افتاده تنها براي دست درازي بيشتر به بيت المال 
اس��ت و بس، واال خوب مي دانيم که تمامي اين کارها ن��ه دردي از ورزش 
دوا مي کند و ن��ه اصوالً ارتباطي به دغدغه ه��اي ورزش دارد، فقط عده اي 
مي خواهند بيشتر ديده شوند و خود را محبوب کنند و عده اي هم مي خواهند 

بيشتر از اينکه تاکنون خورده اند و برده اند، بيت المال را به تاراج ببرند.
 در يک کلمه بهارستان نشينان راه را اش��تباه مي روند. تکرار مي کنيم 
ورزش کشور فقط در فوتبال و پرسپوليس و استقالل خالصه نمي شود 
و برگزاري اين جلسات و دورهمي هاي بي فايده دردي را از اين ورزش 
پردرد و معضل، آن هم در فاصله يک سال تا المپيک دوا نمي کند. کافي 
است خوب نگاه کنيد و فقط به ديده شدن خودتان فکر نکنيد. همين 
حاال صداي اعتراض بسياري از المپيکي ها و مدال آوران از بي توجهي ها 
درآمده و بلند است، اما گويا در اين مجلس هم رشته اي که زورش براي 

ديده شدن بيشتر مي رسد، فوتبال است.

امشب، آغاز ليگ قهرمانان اروپا
اميد زنيت به سردار، رونالدو غايب بزرگ

فصل جديد رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا از امش��ب آغاز مي ش��ود. 
فوتبال اروپ��ا در حالي به کار خود ادامه مي ده��د که اوج گيري مجدد 
شيوع ويروس کرونا باعث شده باز هم بازي ها بدون حضور تماشاگران 
برگزار شود. با اين حال س��تارگان فوتبال به ميدان مي آيند تا در اين 
روزهاي س��خت هواداران هرچن��د از راه دور و در منازل از تماش��اي 

هنرنمايي آنها در زمين سبز فوتبال لذت ببرند.
شايد بزرگ ترين حاشيه مسابقات اين فصل ليگ قهرمانان اروپا ابتالي 
برخي از ستارگان نامدار فوتبال به کرونا باشد، اما بدون ترديد کاهش 
مبلغ قراردادها و دستمزدهاي بازيکنان از سوي باشگاه ها از اين مسئله 
هم مهم تر است. با اين حال رقابت هاي ليگ قهرمانان از امشب با انجام 

ديدارهاي چهار گروه E، F،  G وH  آغاز مي شود.
   چلسي مقابل متخصص اروپا

در گروه E، امش��ب چلسي ديداري س��خت مقابل س��ويا دارد. سويا 
متخصص قهرماني در ليگ اروپا تيمي است که به اين راحتي ها مقابل 
نامداران کم نمي آورد. در مقابل چلسي با فرانک لمپارد روزگار چندان 
درخشاني ندارد و بايد ديد در مقابل اين حريف چغر اسپانيايي مي تواند 
نتيجه الزم را کسب کند يا نه. در ديگر ديدار اين گروه نيز رن فرانسه به 

مصاف کراسنودار اوکراين مي رود.
   سردار وارد مي شود

زنيت با مهاجم گلزن ايراني خود امش��ب مقابل کلوب ب��روژ بلژيک قرار 
مي گيرد. روس ها در زمين خودشان چشم اميد به گلزني سردار آزمون دارند 
و مهاجم گلزن کشورمان مي تواند با درخشش در اين بازي توانايي هايش 
را بار ديگر به اثبات برس��اند. س��ردار در رقابت هاي فصل پيش عملکرد 
فوق العاده اي را در ترکيب زنيت از خود به نمايش گذاشت و امشب مي آيد 
 ،Fتا در شروعي دوباره باز هم در ترکيب زنيت بدرخشد. در ديگر ديدار گروه

دو تيم مدعي صعود التزيو و دورتموند در ايتاليا به مصاف هم مي روند.
   رونالدو غايب، بارسا در بحران

امش��ب يوونتوس در حالي بازي هاي خود در گروه G رقابت ها را آغاز 
مي کند که کريستيانو رونالدو، ستاره پرتغالي اش را به سبب ابتال به کرونا 
در اختيار ندارد. يووه امشب مهمان ديناموکيف اوکراين است و به طور 
حتم کار سختي برابر اين حريف دارد، چراکه اوکرايني ها مي خواهند از 
غيبت رونالدو نهايت استفاده را ببرند. عالوه بر اين جدال لفظي رونالدو با 
سران ورزش ايتاليا هم باعث شده يوونتوس آرامش هميشگي را در شروع 
رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا نداشته باشد و همين مي تواند ضربه اي 

جبران ناپذير به قهرمان ايتاليا وارد کند.
اما تمام ماجراهاي اين گروه به غيبت رونالدو ختم نمي شود، اين گروه که 
با حضور بارسلون و يوونتوس از همان ابتدا نظر تمام کارشناسان را به خود 
جلب کرده بود، امشب شاهد ديدار بارسا و فرنتس واروش است. ديداري که 
شايد براي بارساي ميزبان چندان سخت نباشد، اما با توجه به حاشيه هاي 
اخير کاتاالن ها و اختالف��ات زياد بازيکنان به رهبري مس��ي با مديريت 
باشگاه، بارسا در شرايط حساس��ي گام به اين بازي مي گذارد. کاتاالن ها 
شنبه شب مقابل ختافه شکست خورده اند و حاال ديگر مجالي براي باخت 
دوباره ندارند، به ويژه اينکه رونالد کومان براي تثبيت موقعيت خود در بارسا 
بايد در اين مسابقه پيروز شود. تغيير سيستم و رويکرد جوانگرايي کومان 
تاکنون نتيجه چندان مطلوبي براي بارسا نداشته و اين مي تواند خيلي زود 

زنگ خطر را براي مرد هلندي نيمکت بارسا به صدا در آورد.
   فرانسوي اميدوار

پاري سن ژرمن فصل قبل باالخره فيناليست شد، هرچند که مقابل بايرن 
کم آورد و شکست خورد تا در حسرت قهرماني باقي بماند. تيم پرهزينه و 
پرستاره فرانسه امشب در آغاز فصل جديد ميزبان منچستريونايتد است. 
دو تيم در حالي بازي مقابل يکديگ��ر در گروه H را تجربه مي کنند که 
ظاهراً از آمادگي کامل به دور هستند. ميزبان فرانسوي در رده دوم جدول 
رده بندي لوشامپيونه قرار دارد و آن اقتدار فصل هاي قبل در اين تيم ديده 
نمي شود که شايد خس��تگي را بتوان عامل اصلي آن دانست. در مقابل 
منچستريونايتد با قرار گرفتن در رده چهاردهم جدول بدترين روزهاي 
تاريخ خود را مي گذراند. شاگردان سولسشر هرچند در آخرين بازي خود 
شکست يک بر صفر را با پيروزي 4 بر يک عوض کردند، اما همه خوب 
مي دانند که اين منچستر آن تيم مقتدر سال هاي دور نيست و همين 
باعث اميد فرانسوي هاست. ديگر ديدار اين گروه را هم اليپزيش آلمان 
پديده فصل قبل ليگ قهرمانان و باشاک شهير برگزار مي کنند. ديداري 
که مي تواند يک شروع تازه و قدرتمندانه براي اليپزيش محسوب شود.
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