
 اوضاع بحرانی 
شیوا نوروزی
      گزارش

کرونا در کشور 
ورزش را ه�م 
تحت تأثیر قرار داده تا جایی که برگزاری لیگ  
رش�ته های مختلف یک�ی پ�س از دیگری به 
تعویق می افتند. رکوردشکنی آمار مبتالیان و 
فوت ش�دگان کرونایی چاره ای نگذاشته جز 
لغو موقت مسابقات و در تازه ترین مورد، فصل 
جدید لیگ برتر فوتبال با تعویق یک هفته ای 
از تاری�خ 16 آب�ان آغ�از خواه�د ش�د. 
افزایش شمار ورزش��کاران و دس��ت اندرکاران 
ورزش مبتال به کرونا از چن��د هفته پیش زنگ 
خطر را به صدا درآورد. هرچند که تعلل مسئوالن 
در تصمیم گی��ری تع��داد تیم ها و ورزش��کاران 
درگیر با کرونا را افزایش داد، اما این مسئله باعث 
شد تا تصمیمات پیشگیرانه اي در خصوص سایر 
رقابت ها گرفته شود. عالوه بر لیگ برتر فوتبال، 
آغاز لیگ برتر بسکتبال بانوان نیز به تعویق افتاده 
است. همچنین قرار اس��ت ادامه بازی های لیگ 

والیبال مردان نیز به شیوه جدید برگزار شود. 
   دستور تعویق لیگ فوتبال

با دستور سرپرست فدراس��یون پزشکی ورزشی، 
ش��روع بیس��تمین فصل از لیگ برت��ر فوتبال به 
16 آبان ماه موکول شد. س��ازمان لیگ فوتبال در 
حالی این خبر را منتشر کرد که پیش از این قرار 
بود لیگ 10 آبان آغاز شود. محمد اسد مسجدی 
در گفت وگو با مه��ر تعویق لیگ فوتب��ال را یک 
دس��تور عنوان کرد: »با توجه به بح��ران کرونا و 
شرایط هر یک از رشته ها، نسبت به ادامه برنامه و 
فعالیت های شان تصمیم گیری می کنیم. در همین 
رابطه خواستار تعویق رقابت های لیگ برتر فوتبال 
شده ایم. این درخواست به صورت رسمی توسط 
فدراسیون پزشکی ورزشی به فدراسیون فوتبال 

ارائه شده است. در این نامه خواستار این شده ایم که 
با در نظر گرفتن شرایط، آغاز مسابقات لیگ برتر در 
زمان مقرر لغو و به 16 آبان ماه موکول شود. در واقع 
این یک دستور است که به فدراسیون فوتبال اعالم 
شده اس��ت. تمام تصمیمات با هماهنگی وزارت 
بهداشت اتخاذ می شود. پیش از این هم برگزاری 
دو رویداد در رشته های دوومیدانی و سوارکاری را 
منتفی کرده بودیم. حال تشخیص این بود که لیگ 

برتر فوتبال نیز به تعویق بیفتد.«
   والیبالی ها در بالتکلیفی

اپیدم��ی وی��روس کرون��ا در بی��ن تیم ه��ای 
ش��رکت کننده در لیگ برتر مانع ادامه مسابقات 
ش��د. لیگ والیبال مردان از 16 شهریور استارت 
خورد و انجام هفت هفته از این رقابت ها کافی بود 
تا تمام 14 تیم حاضر در رقابت ها و اکثر مربیان و 
والیبالیست ها به کرونا مبتال شوند. با اینکه تیم ها 
چند روز قبل از هر بازی تست می دادند، ولی عامل 
اصلی شیوع کرونا در بین والیبالی ها برگزاری لیگ 
به صورت غیرمتمرکز و رفت و برگشت بود. بعد 
از باال گرفتن انتقادها و در خطر بودن جان اهالی 
والیبال، فدراس��یون برای دو هفته مس��ابقات را 
لغو کرده و طبق تاریخ جدید اعالم شده از سوی 
س��ازمان لیگ والیب��ال بازی های لی��گ مردان 
مجدداً از هفتم آبان از س��ر گرفته می ش��ود. در 
روزهای تعطیلی فدراسیون از باشگاه ها خواست 
تا پیشنهادهای خود در خصوص نحوه برگزاری 
مس��ابقات را اعالم کنند. میالد تقوی، دبیرکل 
فدراسیون والیبال ضمن اش��اره به پایان مهلت 
باشگاه ها گفت: »بحث های متعددی در خصوص 
ارائه لیگ برتر مطرح ش��د. منطقی است جامعه 
ورزش و والیبال نگران ادامه مسابقات و سالمتی 
بازیکنان باشند. قطعاً اولویت ما سالمت بازیکنان 
است، اما نمی توانیم روال عادی و جاری والیبال 

را متوقف کنیم. باید تالش کنیم با حفظ اولویت 
سالمت بازیکنان، جریان والیبال جاری باشد. باید 
ش��رایط زندگی کردن با کرونا را یاد بگیریم. سه 
پیشنهاد به باشگاه ها فرستاد شد و آنها نیز نظرات 
خود را ارسال کردند. ظرف امروز و فردا جمع بندی 
نهایی صورت می گیرد. یکی از س��ه روشی را که 
اکثریت باش��گاه ها با آن موافق باش��ند انتخاب 
خواهیم کرد و تا هفته آینده تکلیف ادامه برگزاری 
لیگ مشخص خواهد شد.« لیگ برتر بانوان هم به 
صورت متمرکز و در دو گروه مقدماتی طی چهار 

هفته از تاریخ 29  آبان آغاز خواهد شد. 
   بسکتبالی های نگران

همانطور که انتظار می رفت لیگ برتر بسکتبال 
مردان به ص��ورت متمرکز برگزار خواهد ش��د. 
با این حال برخی از باش��گاه ها از نحوه برگزاری 
رقابت ها راضی نیستند. پس از جلسه هماهنگی 
لیگ مقرر شد 16 تیم حاضر در دو گروه »الف« 
و »ب« دیدارهای مقدماتی ش��ان را از 15 آبان 
به ص��ورت متمرکز انج��ام دهن��د و در مرحله 
پلی آف نیز هر هش��ت تیم حاض��ر در هر گروه 
حاض��ر خواهند ب��ود. از جمله مخالفان ش��یوه 
برگزاری بازی ها محمدرضا اس��المی، سرمربی 
تیم ش��هرداری قزوین اس��ت. او با اعالم اینکه 
هش��ت بازیکن کرونایی دارد، گفت:  »متأسفانه 
پس از اعالم نتایج تس��ت ها متوجه ش��دیم  که 
هشت بازیکن ما به ویروس کرونا مبتال شده اند 
که نشان از جدیت موضوع دارد. امیدوارم با یک 
برنامه و همکاری مناسب این شرایط کنترل شود. 
در حال حاضر تمرینات ما تنها با حضور ش��ش 
بازیکن پیگیری می ش��ود که این کار را سخت 
می کند.« عالوه بر این تیم های شهرستانی از سفر 
به تهران و برگزاری مسابقات به صورت متمرکز 
گالیه داش��تند. طباطبایی، رئیس فدراس��یون 

بس��کتبال بر همکاری با باش��گاه ها تأکید کرد: 
»همه می دانند که افتخارات بسکتبال به خاطر 
زحمات باشگاه هاست و خواسته قلبی فدراسیون 
رابطه مستقیم با باشگاه هاست. فدراسیون مجوز 
برگزاری فصل جدید لیگ را به صورت متمرکز 
دریافت کرده، اما با توجه به ش��رایط موجود ما 
سعی داریم مسابقات را به صورت نیمه متمرکز و 
در تهران برگزار کنیم. برنامه لیگ برتر را تنظیم 
کرده ایم، ولي نمی توان با برنامه ریزی بلندمدت 
پیش رفت. همانطور که  می دانید لیگ والیبال به 
دلیل ش��یوع زیاد کرونا در میان تیم ها دو هفته 
تعطیل شد و اکنون قرار است متمرکز پیگیری 
ش��ود. با توجه به این مس��ائل تصمیم  داریم به  

گونه ای پیش برویم  که مشکلی پیش نیاید.«
   سایر رشته ها

اوضاع دیگر رش��ته ها هم چندان جالب نیست؛ 
در حال حاضر فدراس��یون هندب��ال رقابت های 
لیگ  مردان و زنان را شروع کرده که در این بین 
باشگاه س��پاهان اعالم کرده تست هفت بازیکن 
و اعضای کادر تیم بانوان قب��ل از برگزاری اولین 
دیدار مثبت اعالم شده است. در رشته های رزمی 
نیز فعاًل خبري از مسابقات لیگ نیست. ابوالقاسم 
پایدار، رئیس سازمان لیگ کاراته در گفت وگو با 
فارس شرایط حاد جامعه را مانع آغاز لیگ کاراته 
خواند: »هم اکنون شرایط کشور اجازه نمی دهد 
مسابقات لیگ را برگزار کنیم. باید این موج کنترل 
شود و در یک وضعیت خوب و مناسب رقابت ها 
را آغاز کنیم. برگزاری امس��ال لیگ متفاوت تر از 
سال های گذشته است و به صورت فشرده برگزار 
خواهیم کرد. این طور نیس��ت که مسابقات را در 
هفت یا هشت هفته انجام دهیم. البته تیم ها باید 
در این مسیر فدراسیون کاراته و سازمان لیگ را 

همراهی کنند.«
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دنیا حیدري

مانی سعیدی

 استارت بانوان آلیش 
برای دفاع از عنوان قهرمانی

قهرمان جهان برای دفاع از عنوان خود استارت زد. اردوی آماده سازی 
بانوان آلیش ایران که سال گذشته برای نخستین بار در تاریخ به عنوان 
قهرمانی جهان دست یافتند، روز گذشته در حالی با رعایت پروتکل های 
بهداشتی در سالن توفیق جهانبخت و با هدف تمرینات دفاع از عنوان 
قهرمانی آغاز شد که دبیر، رئیس فدراسیون کشتی در بازدید از اردوی 
ملی پوش��ان آلیش ایران تأکید کرد که از بان��وان آلیش ایران حمایت 
مي کند و از آنها خواست تا با انگیزه و پشتکار بیشتری به کار خود ادامه 
دهند تا شاهد کسب نتایج مطلوب در مسابقات پیش رو باشیم و بتوانیم 

یک بار دیگر به عنوان قهرمانی دست یابیم.

 سعید احمديان

از سفره مردم به سفره فوتبالی ها!
در روزهایی که تحریم و کرونا، کش��ورمان را در منگنه قرار داده و مردم 
سخت ترین فش��ارهای اقتصادی را تحمل می کنند، گویا برخی اهالی 
فوتبال درکی از این شرایط ندارند، به همین خاطر هم وقتی پای شان به 
مجلس باز می شود و روبه روی نماینده ها می نشینند به جای اینکه از درد 
مردم بگویند و خواهان کم کردن بذل و بخش��ش دولتی ها از بیت المال 
به جیب فوتبالیست ها باشند، صدای ش��ان را در مجلس باال می برند و با 
انتقاد از هزینه های اندکی که به زعم خودشان در فوتبال می شود، برای 
نمایندگان نس��خه می پیچند که باید مجلس برای باش��گاه های دولتی 
ردیف بودجه اختصاص دهد و س��الی 500 تا 600 میلی��ارد به آنها پول 
بدهد. این نسخه ای بود که علی پروین در جلسه با نمایندگان مجلس که 
برای بررسی مشکالت پرسپولیس برگزار شد، پیچید تا مشخص شود که 
کمتر کسی در بین فوتبالی ها پیدا می شود که در روزهای سخت اقتصادی 
کشور هم چشم طمع بیشتری به بیت المال نداشته باشد. در حالی پروین 
خواستار بودجه 600 میلیاردی ساالنه برای استقالل و پرسپولیس شده و 
هزینه 100 میلیاردی فعلی شان را کم عنوان می کند که سفره های مردم 
روز به روز کوچک تر مي شود و درآمدهای خیلی از دهک های جامعه کم 
شده است. با این حال گویا فوتبالی ها به جای تشویق باشگاه ها به ریاضت 
اقتصادی و همراهی با مردم، برای مکیدن بیشتر از بیت المال و جیب مردم، 
سیری ناپذیر نشان می دهند که اینچنین خواستار افزایش چند برابری 

بودجه تیم هایی هستند که در آنها فساد بی داد می کند.

قطر میزبان پنجره دوم انتخابي کاپ آسیا شد
ستاره هاي بسکتبال آماده رويارويي با عربستان

حکم سرپرستي اصفهانیان در کمیته داوران 
دهن کجي فدراسیون فوتبال به قانون

ظاهراً قرار نیس��ت 
فريدون حسن

     بازتاب
فدراسیون نشینان 
فوتب��ال دس��ت از 
تخلف و قانون گریزي بردارند. فدراسیون فوتبال که 
همین ح��اال هم به س��بب عقد ق��رارداد با مارک 
ویلموتس زیر شدیدترین انتقادها قرار دارد، بار دیگر 
با به کارگیري یک بازنسشته برگ دیگري از تخلفات 
و قانون گریزي هاي خود را رو کرده است. ابالغ حکم 
سرپرستي کمیته داوران براي فریدون اصفهانیان 
یکي از مدیران بازنشسته فدراسیون فوتبال نمونه 
کامل این قانون گریزي و دهن کجي آشکار به قانون 
منع به کارگیري بازنشس��تگان اس��ت. اتفاقي که 
واکنش نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشت تا 
جایي که محمدمهدي فروردین، رئیس فراکسیون 
ورزش مجلس در خصوص آن مي گوید: »این یک 
تخلف و قانون شکنی است. چند روز پیش شنیدیم 
رئیس کمیت��ه داوران را معرف��ی کرده اند که این 
خودش قانون شکنی اس��ت، چراکه قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان در تمام فدراسیون ها به جز 
فوتبال انجام می شود. این »کج دهنی« به مجلس و 
قانون اس��ت، افرادی که راح��ت قان��ون را زیر پا 
می گذارن��د بای��د جوابگ��و باش��ند.« احس��ان 
قاضی زاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس 
شورای اسالمی هم عنوان مي کند: »این جزو اخبار 
خیلی بدی بود که ش��نیدیم. خبر خوبی نبود و به 
نوعی دهن کجی به قانون بود. از آذر ماه 97 که قانون 
منع به کارگیری بازنشس��ته ها اجرایی شد، در دو 

مرحله شاهد اجرای این قانون بودیم. اتفاقاتی که در 
فدراسیون فوتبال مي افتد، شاهکار است و جنبه 
دهن کجی دارد. اساسنامه فدراسیون هنوز بالتکلیف 
است.« جالب اینکه تمامي این اظهارنظرها در حالي 
صورت مي گیرد که بقیه بازنشسته های فدراسیون 
هم س��ر کار هس��تند. علی کفاش��یان به عنوان 
نایب رئیس )هرچند با توجه به اختالفاتش با بهاروند 
فعاًل س��ر کار نم��ی رود(، خود بهارون��د به عنوان 
سرپرست فدراس��یون، اس��المیان و طالقانی هم 
همچنان عضو هیئت رئیسه هستند. جالب تر اینکه 
محمدرضا ساکت هم مدیرعامل تیم دولتي سپاهان 
شده است. ناگفته نماند که بازنشستگان شاغل در 
فدراسیون فوتبال از هیچ تالشي براي ماندن دریغ 
نمي کنند، حت��ي دادن خبر به مجامع بین المللي 
براي تعلیق فوتبال که نمونه این جریان را مي توان 
در بحث اساس��نامه دید. اساس��نامه اي که هنوز 
بالتکلیف است و قاضي زاده هاشمي در خصوص آن 
مي گوید: »اساسنامه در یک اتفاق بی نظیر بالتکلیف 
مانده اس��ت. چند ماه اس��ت که فیفا پاس��خی به 
اساس��نامه نداده و این موضوع را ناش��ی از ارسال 
سیگنال های داخل به خارج می دانیم. عده ای که 
باید به آنها لقب چسبیده به میز داد، می خواهند به 
هر قیمتی خود را در قدرت نگه دارند. حضور رئیس 
کمیته داوران دهن کجی به قانون است و قطعاً زمانی 
که اساس��نامه بیاید، برخ��ی افراد طب��ق قانون 
جمهوری اس��المی هیچ صالحیتی برای تداوم 

حضور خود نخواهند داشت.«

اع�����الم  ب��ا 
حامد قهرماني
     بسکتبال

کنفدراس��یون 
بسکتبال آسیا 
تکلیف دو بازي تیم ملي کشورمان مقابل عربستان 
مشخص شد. کنفدراسیون آسیا با توجه به شیوع 
گسترده ویروس کرونا تصمیم گرفت رقابت هاي 
پنجره دوم انتخابي کاپ آسیا را به صورت متمرکز 
در کشور قطر برگزار کند. بنا بر اعالم کنفدراسیون 
آسیا تیم هاي حاضر در این مرحله باید چهار روز 
قبل از آغاز مسابقات در قطر حاضر شوند تا تمامي 
تمهیدات بهداشتي و تست هاي مورد نظر را طي 
کنند. تیم ملي بسکتبال کشورمان در این مرحله از 
مسابقات در روزهاي هشتم و دهم آذر ماه به ترتیب 
با عربستان و سوریه روبه رو مي شود. پنجره سوم این 
رقابت ها نیز  از سوم بهمن ماه آینده آغاز خواهد شد، 
اما کنفدراسیون بسکتبال آسیا هنوز تصمیمي در 

خصوص نحوه برگزاري بازي هاي این مرحله نگرفته 
است. البته آنچه از شواهد برمي آید اینکه به احتمال 
زیاد دیدارهاي پنجره سوم هم به صورت متمرکز 
برگزار مي شود که باید دید چه کشوري به عنوان 
میزبان بازي هاي بهمن ماه انتخاب خواهد ش��د. 
دیدارهایي که طي آنها ایران باید به ترتیب مقابل 
قطر و عربستان قرار بگیرد. ملي پوشان بسکتبال 
کشورمان در حالي خود را آماده حضور در پنجره 
دوم مسابقات مي کنند که با دو پیروزي از دو بازي 
اول مقابل سوریه و قطر در اسفند ماه سال گذشته 
در تهران حاال شانس میزباني پنجره دوم را به سبب 
شیوع کرونا از دست داده اند. ایران با این دو پیروزي 
در حال حاضر صدرنشین گروه E رقابت هاست و 
این ش��انس را دارد تا با برت��ري در دو بازي مقابل 
عربستان و سوریه در قطر کار صعود خود را تقریباً 
تمام کند. طبق برنامه این مسابقات، دو تیم برتر هر 
گروه به صورت مستقیم راهی مسابقات کاپ آسیا 
مي شوند و تیم های س��وم هر گروه نیز در مرحله 
پلی آف به مصاف یکدیگر می روند تا چهار تیم راهی 
مسابقات کاپ آسیا 2021 شوند. بسکتبال ایران به 
عنوان یکي از نمایندگان قاره آسیا در المپیک توکیو 
حاضر خواهد بود و همین مسئله قدرت بسکتبال 
کشورمان را بیش از پیش ثابت مي کند. قدرتي که 
رئی��س فدراس��یون بس��کتبال ه��م  در آخرین 
حرف ه��اي خ��ود ب��ه آن اذع��ان دارد. رامین 
طباطبایي در این خصوص مي گوید: »تیم 
ملی با زحمات کادرفنی و بازیکنان به 
المپیک رس��ید و ما این پتانسیل را 
داریم که بین هشت تا 10 تیم برتر 
دنیا ق��رار بگیریم.«  تی��م ملي با 
انتخاب مجدد مهران شاهین طبع 
به عنوان س��رمربي و با اتکا به 
ستاره هایي چون حامد حدادي 
و صمد نیکخواه بهرامي در کنار 
جوانان باانگیزه بسکتبال امید 
اول قهرماني در کاپ آسیاست 
و مي تواند حرف هاي زیادي در 

المپیک براي گفتن داشته باشد.

کرونا به جان لیگ ها افتاد
از والیبال و بسکتبال تا فوتبال، کووید 19 همه را به تعویق مي اندازد

 کرونا و نوسانات ارزی المپیک را 
تحت تأثیر قرار داده است

مرحله جدید اردوی تیم ملی تکواندو در حالی آغاز ش��ده که فریبرز 
عسگري، سرمربی تیم ملی تکواندو ایران بر این باور است که گسترش 
ویروس کرونا و نوس��انات قیمت ارز فضای المپیکی را تحت تأثیر قرار 
داده اس��ت. با وجود این جلس��ه با سرپرس��ت کاروان المپیک ایران 
امیدوار کننده بوده و با توج��ه به اینکه طبق اعالم س��جادی، کمیته 
بین المللی از برگزاری قطعی المپیک توکیو خبر داده مقرر شده اقدامات 
و برنامه ها برای آماده سازی ورزشکاران با جدیت بیشتری دنبال شود و 
مسئوالن کمیته ملی المپیک نیز قول مساعدت و حمایت دادند که این 

باعث باال رفتن انگیزه و روحیه ملی پوشان شده است.

قهرمانان بی هواخواه!
تالش های شان برای دو باشگاه پرسپولیس و اس��تقالل قابل توجه است، 
چه وقتی که در چهره ه��وادار افراطی فراموش می کنن��د که به چه دلیل 
صندلی های ساختمان خیابان بهارستان را اشغال کرده اند و دغدغه های شان 
می شود ثبات ترکیب، حفظ آرامش یا مشکالت مالیاتی سرخابی های پایتخت 
و جلسه پشت جلسه با پیشکسوتان این دو باشگاه مي گذارند و چه زماني که به 
درستی ذره بین می گیرند روی فسادهای مالی این دو باشگاه و وزیر ورزش را 
برای پاسخگویی به آنها احضار می کنند و اولتیماتوم می دهند برای توضیح و 
اصالح بلبشویی که به راه افتاده است. البته باید هم اینگونه باشد؛ هر کدام از 
این تیم ها 30، 40 میلیون هوادار دارند که بسیاری آنقدر مطالبه گر هستند 
که پشت ساختمان مجلس یا حتی وزارت ورزش تجمع مي کنند و برای حل 
مشکالت تیم ها ي شان شعار مي دهند. باید هم به این همه مطالبه گری پاسخ 

مثبت داد و کاری کرد برای جلب رضایت این تعداد هوادار.
هر اندازه که مطالبه گری مجلس در خصوص فس��اد مالی پرسپولیس و 
استقالل و همچنین زیر سؤال بردن وزیر به عنوان رئیس مجمع این دو 
باشگاه قابل تحسین باشد،  به همان اندازه نیز نگاه نابرابر و ناعاالنه آن به سایر 

رشته ها و مدال آوران المپیکی قابل نقد است.
بدون تردید مجلس باید در مقابل رقم های کالنی که در فوتبال، به خصوص 
در دو تیم سرخابی هزینه می شود حساسیت به خرج دهد، اما قرار نیست 
این حساسیت تنها در فوتبال خالصه شود و فرصتی برای برانداز مشکالت 
دیگر رشته ها نباشد، آن هم به این دلیل که هواداری ندارند تا مشکالت شان 

را فریاد بزند و بابت عدم حمایت از آنها مقابل مجلس تجمع کند.
آری، هواداری ندارند که برای ش��ان یقه پاره کند یا مقابل مجلس شعار 
بدهد، اما روی س��کو که می روند دل 80 میلیون نفر را ش��اد می کنند و 
لبخند رضایت روی لبان شان می نشانند، حتی اگر هیچ یک از عنوان ها 
و مدال های شان بهانه ای نش��ود برای ایجاد تجمع های اعتراضی که چرا 
باید با کمترین امکانات خود را مهیای مسابقات مهم و بزرگ کنند یا چرا 
پاداش های شان باید سال ها عقب بیفتد و وقتی هم که پرداخت می شود 

چون نمک باشد بر زخم کهنه آنها.
زوم کردن روی فساد در فوتبال و تأکید به بررسی مدیریت سرخابی های 
پایتخت و دیگر باشگاه های فوتبال بی تردید اتفاق خوبی است، اما همه 
وظیفه نماینده های مردم در ساختمان خیابان بهارستان رتق و فتق اوضاع 
سرخابی ها و به دست آوردن دل هواداران آنها نیست. وظیفه مجلس فراتر 
از این حرف هاست، وظیفه اصلي مجلس رسیدگی به کلیت ورزش است، اما 
آیا تا به امروز هیچ یک از نماینده های مردم که برای حل مشکالت آنها راهی 
ساختمان بهارستان شده اند پای درددل و مشکالت یکی از المپیکی ها 
نشسته اند؟ آیا فرصتی دس��ت داده تا نگاهی به شرایط و نحوه تمرینات 
مدال آوران و قهرمانان المپیک داشته باشند یا حتی س��ؤالی از وزیر در 
خصوص حقوق و پاداش های اندک المپیکی ها پرسیده اند که چرا شرایط 
باید به گونه ای باشد که دخل و خرج مدال آوران و قهرمانان المپیکی ایران 
که برای سربلندی و افتخار 80 میلیون ایراني تالش می کنند نباید با هم 

بخواند و همیشه باید هشت شان گرو نه شان باشد؟!
مجلسی ها که طی هفته های اخیر چندین جلسه با پیشکسوتان دو باشگاه 
پرطرفدار پایتخت داشتند آخرین بار چه زمانی پای درددل پیشکسوتان 
و قهرمانان س��ایر رش��ته ها نشس��ته اند و گامی برای حل مشکالت آنها 
برداشته اند؟ اصاًل چرا راه دور برویم، در همین اتفاقی که چند روز قبل رخ 
داد و در ماجرای پرداخت پاداش های سال 97 که 2 میلیون به ازای هر سکه 
بود، در حالی که رقم واقعی هر سکه حداقل 15 میلیون تومان بود، هیچ یک 
از نمایندگان مجلس که این روزها در تکاپوی آرام کردن اوضاع و هواداران 
پرسپولیس و استقالل هستند، وزیر را فراخواندند برای پاسخگویی به دلیل 
این دیرکرد و چرایي پرداختی متفاوت که نارضایت��ی تمام مدال آوران و 
قهرمانان را به دنبال داشت و جویای احوال آنهایی شدند که برای پاداش های 
خود برنامه ریزی  کرده بودند، اما به وقت دریافت آن چنان سرخورده شدند 
که بسیاری دیگر حتی نایی برای اعتراض و مطالبه حق خود نیز نداشتند؟!

مجلس تنها نماینده هواداران پرسپولیس و استقالل نیست که تمام هم و 
غم شان در حوزه ورزش حول اوضاع این دو تیم چرخ می خورد. از مجلس 
انتظار می رود نگاهش کلی تر باشد و دغدغه اش تنها رشته هایی نباشد که 
هواداران شان برای گرفتن مطالبات شان مقابل ساختمان خیابان بهارستان 
به صف مي شوند، چشم شان باید المپیکی ها را هم که در سخت ترین شرایط 
و با کمترین امکانات برای به اهتزاز درآوردن پرچم پرافتخار ایران بر فراز 
آسیا تالش می کنند، ببیند. ورزشکارانی که هرگز آنطور که باید و شاید نه 
حمایتی از آنها صورت مي گیرد و نه شرایط مناسبی برای آماده سازی شان 
فراهم می شود و دس��ت آخر نیز با وجود آنکه دل 80 میلیون نفر را شاد 
می کنند تنها به این دلیل که هواداری ندارند تا اوضاع را برای شان شلوغ کند 
یا برای گرفتن مطالبات شان قشون کشی کند و فریاد حق طلبی سردهد، 
مشکالت شان دغدغه نماینده های مجلس نمی شود برای احضار وزیر یا 

جلسه گذاشتن با پیشکسوتان برای حل و فصل مشکالت پرتعدادشان.

 نگاهی به بازی های شب دوم هفته اول 
لیگ قهرمانان اروپا

طارمی به گوارديوال رسید!
در روزهایی که شیوع کووید 19 دوباره در اروپا اوج گرفته، بازار لیگ های 
اروپایی و لیگ قهرمانان داغ است و خبری از تعطیلی رقابت ها نیست تا 
کرونایی که نزدیک به شش ماه فوتبال اروپا را به تعطیلی کشاند، حداقل در 
مستطیل سبز مهار شده باشد و مسابقات با پروتکل های سخت بهداشتی 
دیگر متوقف نشود. در چنین ش��رایطی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا 
 A که از سه شنبه شب آغاز شده بود امشب هم با انجام بازی های گروهای
تا D ادامه پیدا می کند تا UCL با وجود کرونا هم پیش برود و هواداران 

فوتبال را از تماشای بازی های هیجان انگیز سیراب کند.
   قهرمان رودرروی همیشه مدعی

قهرمان فص��ل گذش��ته یوس��ی ال در اولین ق��دم در مونی��خ میزبان 
اتلتیکومادریدی اس��ت که در فصل های اخیر همواره نشان داده که از 
مدعیان قهرمانی است. بایرن که با فلیک به عنوان مدافع عنوان قهرمانی 
پا به فصل جدید می گذارد در بوندس لیگا همچنان مدعی شماره یک 
است. مونیخی ها اگرچه فصل 2021-2020 بوندس لیگا را با شکست 
غافگیرکننده مقابل هوفنهایم آغاز کردند، اما با سه برد متوالی در پایان 
هفته چهارم تنها با یک امتیاز کمتر از الیپزیش صدرنشین در رده دوم 
قرار دارند و با توجه به فاصله این تیم با دیگر رقبایش در آلمان، خیلی ها 

از همین االن برای دومی مي جنگند!
 در سوی دیگر اتلتیکو با مارک سیمئونه فصل گذشته تا یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان هم باال آمد، اما آنها مغلوب شاگردان شگفتی ساز یولیان 
ناگلزمان در الیپزیش شدند و با یوسی ال خداحافظی کردند. مادریدی ها 
اگرچه اللیگا را با دو برد و دو تس��اوي آغ��از کرده اند و در رده هش��تم 
ایستاده اند، اما آنها که در فصل جدید س��وارس را به خدمت گرفته اند، 
مانند فصل های اخیر مان��ع محکمی برای حریفان ش��ان خواهند بود. 
هرچند سیمئونه برای بازی حساس امشب ستاره خط حمله اش یعنی 
دیگو کاستا را در اختیار ندارد. در دیگر بازی گروه A، سالزبورگ اتریش 

به مصاف لوکوموتیو مسکو می رود.
   آژاکس یک سال دیرتر به لیورپول رسید

یکی از مهم ترین بازی های امش��ب لیگ قهرمانان در آمستردام برگزار 
می ش��ود، جایی که در گروه D این رقابت ها، آژاک��س میزبان لیورپول 
است. نبردی که می توانست در فینال س��ال گذشته لیگ قهرمانان هم 
اتفاق بیفتد، اما تیم فوق العاده اریک تن هاگ در یک دیدار هیجان انگیز 
و عجیب 3 بر 2 به تاتنهام و تیم پوچتینو باخت تا فصل رؤیایی س��فید 
 UCL و قرمزپوش��ان هلندی کامل نش��ود و آنها در یک قدم��ی فینال
شگفتی سازی های شان تمام شود. حاال امشب آژاکس در ورزشگاه خالی از 
تماشاگر آمستردام آره نا به مصاف یاران کلوپ می رود، قهرمان لیگ جزیره 

که می خواهد جاه طلبی ها و بزرگی هایش را در فوتبال اروپا ادامه بدهد.
آژاکسی ها در حالی آماده بازی با لیورپول شده اند که برخالف دو سال پیش 
ستاره هایی مانند حکیم زیاش، ماتیاس دلیخت و فرانک دی یونگ را در اختیار 
ندارند. زیاش سال گذشته به چلسی رفت، دلیخت پیراهن یووه را پوشید و 
دی یونگ هم راهی بارسا شد. با این حال مدرسه فوتبال آژاکس نشان داده 
که هیچگاه از ستاره ها خالی نمی شود و از تیم جوان و بازیکنان گمنام فصل 
جاری می شود انتظار داشت که ستاره هایی را به فوتبال اروپا معرفی کند. در 
این شرایط اریک تن هاگ، شاگردانش را برای مصاف با قهرمان لیگ جزیره به 
صف مي کند. آنها در حالی لیگ قهرمانان را شروع می کنند که در فصل جدید 
لیگ هلند در پایان هفته پنجم با چهار برد و یک باخت و تنها یک امتیاز کمتر 

از آیندهوون صدرنشین در رده دوم جدول هستند.
در سوی دیگر لیورپولی ها که پس از قهرمانی در لیگ جزیره، رؤیاهای 
بزرگی در فصل جاری در س��ر دارند با کلوپ هدف ش��ان کمتر از تکرار 
قهرمانی فصل 2019-2018 نخواهد بود. آنها با ستاره هایی مانند محمد 
صالح، سادیو مانه، فیرمینیو و دیگر بازیکنان با بازگشت دوباره به کلوپ 
مدعیان قهرمانی UCl، فصل جدید را می خواهند به بهترین شکل ممکن 
آغاز کنند. در دیگر بازی این گروه، آتاالنتا تیم شگفتی ساز فصل گذشته 

لیگ قهرمانان در ام سی اچ آره نا مهمان میدتیلند دانمارک است.
   چشم انتظار درخشش طارمی

یکی از حساس ترین بازی های امشب لیگ قهرمانان برای ما ایرانی ها، 
جدال منچسترسیتی و پورتو است. مسابقه ای از گروه C که در ورزشگاه 
اتحاد برگزار خواهد شد. سیتی در حالي پا به فصل جدید لیگ قهرمانان 
می گذارد که فصل گذشته هم در لیگ جزیره و هم لیگ قهرمانان ناکام 
بود. ش��اگردان گواردیوال که فصل گذشته در یک چهارم نهایی مغلوب 
لیون شدند، در اولین مسابقه ش��ان میزبان پورتو هس��تند، آن هم در 
شرایطی که لیگ جزیره را خوب شروع نکرده اند و با هفت امتیاز از چهار 
بازی تیم یازدهم جدول هستند. در سوی دیگر پورتو با مهدی طارمی، 
مهاجم ملی پوش کشورمان به منچستر رفته است.  در دیگر بازی این 

گروه هم المپیاکوس یونان به مصاف مارسی می رود.
در دیدارهاي گروه B هم که مسابقه چندان حساسی ندارد، دو تیم مطرح 
این گروه، یعنی رئال و اینتر به ترتیب مقابل شاختار دونتسک اوکراین و 

مونشن گالدباخ آلمان قرار مي گیرند.
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