
حذف استقالل 
سعيد احمديان 

   گزارش
ليـــــگ  از 
قهرمانـــان، 
خروجـي سـوءمديريت مديرانـي بـود که 
ردپاي شـان در ناکامي هـاي آبي ها بسـيار 
پررنگ تـر از مسـائل فنـي ديده مي شـود.

رؤياي آبي ها در 72ساعت برباد رفت، از آتش بازي 
چهارشنبه شب گذش��ته برابر االهلي که حکم 
صعود نامجو و ش��اگردانش را امضا کرد تا شنبه 
ش��ب و بازي با پاختاکور که با شکست 2 بر يک، 
داور اردني و بديمن براي تيم هاي ايراني س��وت 
پايان بازي را به صدا درآورد تا آبي پوشان مستقيم 
راهي هتل ش��وند و با بس��تن چمدان هاي شان 
آماده برگش��ت به تهران ش��وند. مانند دو فصل 
گذشته اين بار هم يک هش��تم نهايي پايان کار 
 ACL 2019-2020 اس��تقاللي ها در فص��ل
بود. دو مساوي، يک برد و دو شکست در مرحله 
گروهي و يک هشتم نهايي با هفت گل زده و پنج 
گل خورده، کارنامه آبي پوش��ان در فصل جاري 
ليگ قهرمانان بود، فصلي پرفراز و نش��يب براي 
استقاللي ها با حواش��ي مختلف روي نيمکت و 
صندلي مديريتي باشگاه و مصائبي که سبب شد 
با اين همه حاش��يه و درگيري، صعود از مرحله 
گروهي و رسيدن به يک هش��تم هم کار بزرگي 

براي شاگردان نامجو باشد.
   ناکامی قابل پيش بينی

آرامش، حلقه مفقوده و گم ش��ده آبي ها در دو 
ماه اخير بود. تيمي که نايب قهرمان ليگ ش��ده 
بود، به فينال جام حذفي رسيده بود و مسابقات 
ليگ قهرمانان را هم در پيش داش��ت، با چنين 
وضعيتي که کارنامه قابل قبولي مي تواند براي 
هر سرمربي و مدير باشگاهي باشد، استقاللي ها 
به قدري حاش��يه و درگيري داش��تند که انگار 
کارنامه ش��ان در فصل جاري هيچ بوده اس��ت. 
مانند اختالفات مديرعامل و سرمربي که بدون 
توجه به نتايجي که آبي ها در زمين بازي کسب 
مي کردند، روز ب��ه روز اي��ن درگيري ها حادتر 
و بيشتر مي ش��د، طوري که در آس��تانه صعود 
اس��تقالل به فينال جام حذف��ي و در روزهايي 
که آبي ها بعد از دس��ت دادن ج��ام ليگ برتر، 
روي قهرماني در جام حذف��ي زوم کرده بودند، 
خودزني شان باعث شد دست شان به جامي که 
تا يک قدمي آن رفته بودند، نرسد. اين اختالفات 
در نهايت به رفتن س��رمربي ختم ش��د و فرهاد 
مجيدي در آس��تانه آغاز لي��گ قهرمانان با باال 
گرفتن درگيري با س��عادتمند، نامه استعفايش 
را نوش��ت و بعد از فينال جام حذفي با نيمکت 

استقالل خداحافظي کرد.
خداحافظ��ي مجي��دي و بالتکليف��ي نيمکت 
اس��تقالل در آس��تانه بازي هاي ليگ قهرمانان 

در دوحه، ثبات را از آبي ها گرف��ت تا اين تيم با 
توجه به تغييرات دقيقه نودي به قطر سفر کند و 
با هدايت مجيد نامجومطلق به مصاف تيم هايي 
برود که يک درصد مش��کالت و حاش��يه هاي 
استقالل را نداشتند. با شرايطي که آبي ها پيش 
از آغاز ليگ قهرمانان داش��تند، کمت��ر هوادار 
خوش بيني تصور مي کرد که نامجو و شاگردانش 
در دوحه بتوانند معادالت را به هم بريزند و فراتر 

از انتظارهايي که از آنها مي رود، نتيجه بگيرند.
تساوي با الشرطه در اولين بازي بعد از سرگيري 
دوباره مس��ابقات ليگ قهرمان��ان، ادامه همان 
روندي بود که از آبي پوش��ان با توجه به شرايط 
پيچي��ده و پرحاشيه ش��ان انتظ��ار مي رفت. با 
اين حال برد 3 بر صفر مقابل االهلي عربس��تان 
در ب��ازي دوم، انتظاره��ا را در حال��ي از نامجو 
و ش��اگردانش باال ب��رد که کمتر کس��ي به اين 
مسئله توجه کرد که تيم سعودي شش بازيکن 
اصلي اش را به ميدان نفرستاده بود و چهارشنبه 
ش��ب با تيم دومش بازي کرد تا عيار واقعي تيم 
نامجو مشخص نش��ود و خيلي از کارشناسان، 
بازي شنبه شب با پاختاکور در يک هشتم نهايي 
را مس��ابقه اي عنوان کنند که استقالل واقعي و 

پتانسيلي که ش��اگردان نامجو در چنته دارند، 
رو شود.

بازي با پاختاکور آينه شرايط استقالل در ماه هاي 
اخير بود، تيمي که مدير و سرمربي سابق آن در 
به حاشيه بردنش کم نگذاشته بودند. بازيکناني 
که ناي دويدن در زمين بازي را نداشتند و تعداد 
پاس هاي متوالي شان در بيش��تر زمان بازي به 
عدد 3 هم نمي رس��يد. تيمي که برنامه اي براي 
جدا شدن از زير پرس س��نگين پاختاکوري ها 
نداش��ت و طبيعي بود با تمام حاش��يه هايي که 
آبي ها در خارج از زمين بازي داشتند، در زمين 
مس��ابقه هم بازيکنان فاصله زيادي از روزهاي 
خوب شان داش��ته باش��ند. با چنين عملکردي 
نتيجه مسابقه هم قابل پيش بيني بود، پاختاکور 
با يک بازي روان که در بيش��تر دقايق مس��ابقه 
برتر و مس��لط بر جريان بازي نش��ان داد، برنده 
اين ديدار شد تا نمايش ضعيف استقالل دقيقاً 
خروج��ي درگيري ه��ا و حواش��ي مديريتي و 

فني اش در ماه هاي گذشته باشد. 
   نقش پررنگ سوءمديريت ها در ناکامي 

آبي ها
نماي��ش غيرقاب��ل دف��اع اس��تقالل در ب��ازي 

ب��ا پاختاکور را حت��ي با يک پنالتي مس��لم که 
داور اردن��ي ب��راي ش��اگردان نامج��و نگرفت، 
نمي توان توجي��ه کرد. تيمي که ريش��ه خيلي 
از ناکامي هايش را در فصل ج��اري بايد به پاي 
مديريت باشگاه نوش��ت، طوري که انگار نسخه 
آبي ها، ش��نبه ش��ب نه در ورزش��گاه ال جنوب 
دوحه، بلکه ماه ها پيش در س��اختمان باش��گاه 
استقالل در خيابان عالمه س��عادت آباد تهران 

پيچيده شده بود.
در اين بي��ن احمد س��عادتمند ک��ه گفته بود 
اس��تقالل آخرين تيمي خواهد ب��ود که دوحه 
را ترک مي کن��د و با رؤي��اي صعود ب��ه فينال 
راهي قطر شده بود، ديش��ب در حالي با کاروان 
تيم به تهران بازگش��ت ک��ه بايد درب��اره ادامه 
ناکامي هاي استقالل پاسخگو باشد، به خصوص 
که سوء مديريت ها نقش پررنگي در مسائل فني 
و ناکامي آبي ها در آس��يا داش��ت. سوء مديريت 
مديراني که در حساس ترين روزهاي تيم براي 
فراري دادن مربي که با او اختالف داشتند، راهي 
ايتاليا شدند و سناريوي بازگشت استراماچوني 
را در دهان هواداران انداختند، سناريويي که در 

نهايت پوچي آن مشخص شد.
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فريدون حسن

گلزنی سردار در شب مصدومیت 
موتور گلزنی سردار آزمون کماکان به خوبی کار می کند و تنها عاملی که 
شايد بتواند مانع درخشش های او شود مصدوميت است. مهاجم ايرانی 
زنيت سن پترزبورگ دوباره برای تيمش گلزنی کرد. نبرد زنيت – يوفا 
با برتری 6 بر صفر ياران سردار به پايان رسيد. ديداري که دو گل آن را 
آزمون به ثمر رساند و يک پنالتی هم برای تيمش گرفت، اما در دقيقه 
پايانی بازی اتفاق تلخی برايش افتاد؛ آسيب ديدگی از ناحيه زانو باعث 
شد اين بازيکن را با ماشين حمل برانکارد از زمين خارج کنند. تعويض 
اجباری س��ردار همه را نگران کرد. ضمن اينکه اخبار ضد و نقيضی در 
خصوص پارگی رباط صليبی  او نيز در رسانه ها مطرح شد، ولی از باشگاه 
زنيت خبر می رس��د که مصدوميت آزمون جدی نيست و اين بازيکن 
حتی روز گذش��ته تمرينات س��بکي را هم انجام داده است. آقای گل 
روسيه بازيکن کليدی زنيت محسوب می شود و مصدوميت سردار بيش 

از همه سرمربی تيم را نگران می کند. 

مدیران پاداش خودشان را با ورزشکاران مقایسه نکنند

داشتن شغل و بیمه خواسته بزرگی نیست
حجت مزارعی      بازتاب
که هم��راه تيم 
ملی فوتسال نابينايان و کم بينايان در بازی های 
آسيايی اينچئون قهرمان آس��يا شده است، از 
بيکاری و نداشتن بيمه رنج می برد. در حالی که 
بنا بر مصوبه به عنوان قهرامن بايد شاغل شود.

اين فوتباليس��ت نابينا در گفت وگو با ايسنا در 
خصوص ش��رايطش گفت:  »از استاندار فارس 
ب��رای اداره  تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی نامه 
گرفتم، اما وقت��ی ب��ه آن اداره مراجعه کردم، 
مديرکل محترم به من گفت ش��غلی ندارد که 
واگذار کند. بعد از آن برای استخدام در دانشگاه 

علوم پزشکی که بنا بود نيروی تلفنچی استخدام 
کنند پيگيری کردم، ام��ا نتيجه بخش نبود. در 
نهايت هم نامه ای برای بهزيستی در اختيارم قرار 
دادند، اما آنها هم اعالم کردن��د که نمی توانند 
برايم کاری انجام دهند. بيمه سالمتی را هم که 
داشتيم، قطع کردند. در طول سه ماه اخير 1۵ 
بار به استانداری مراجعه داشتيم و ديگر نااميد 
شده ايم. می ترسم کار و بيمه ام که درست نشود 
هيچ، کرونا هم بگيرم. درخواست داشتن شغل و 
بيمه، خواس��ته  بزرگي نيس��ت، يک ملی پوش 
می خواهد با داشتن شغلی آبرومند، آينده خود 

و خانواده اش را تأمين کند، همين.«

در آستانه شروع ليگ برتر کشتی 
شيوا نوروزي 

      خبر
هنوز تکليف تيم های حاضر در 
اين رقابت ها مش��خص نيست. 
طبق برنامه اعالم شده مسابقات هفته اول از دور رفت ليگ برتر 
کش��تی فرنگی در گروه »الف« روز های سه شنبه و چهارشنبه و 
هفته اول دور رفت مسابقات ليگ برتر کشتی آزاد در گروه »الف« 
روز های پنج شنبه و جمعه در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران 
برگزار می ش��ود. حفظ پروتکل های بهداش��تی برگزاری ليگ را 
تحت الشعاع قرار داده است. تماشاگران اجازه حضور در سالن را 
ندارند و بايد از طريق تلويزيون بازی ها را تماشا کنند. همچنين بر 
اساس مجوزی که وزارت بهداشت صادر کرده، تمامی افراد حاضر 
در اين مسابقات اعم از کشتی گيران، مربيان، داوران و کادر اجرايی 
با انجام تست های مخصوص و مجوز فدراسيون کشتی و سازمان 

ليگ در اين رقابت ها حضور پيدا می کنند.
تعداد تيم های حاضر چالش ديگری برای فدارسيون کشتی است. تا 

اينجای کار برخی تيم ها که برای حضور در ليگ آزاد اعالم آمادگی 
کرده بودند از حضور در مس��ابقات انصراف داده اند. ش��هرداری 
بجنورد به خاطر مشکالت مالی انصرافش را اعالم کرده و پيش از 
اين نيز تيم قائمشهر انصراف داده بود. با اين حال نصيرزاده، رئيس 
سازمان ليگ کشتی انصراف اين دو تيم را رد کرد و از اضافه شدن 
دو تيم جديد به ليگ آزاد خبر داد: »تا اين لحظه انصرافی نديده ام 
و هر دو تيم شهرداری بجنورد و قائمش��هر در ليگ حضور دارند. 
قائمشهر می تواند به رأی کميته انضباطی اعتراض کند و پرونده 
به استيناف برود. ضمن اينکه درخواس��ت اضافه شدن تيم های 
شهدای زنجان و مقاوت خراسان رضوی به ليگ را داشتيم. به اميد 
خدا اجازه نمی دهيم ليگ ما چهار تيمی شود و مسابقات را با هشت 
تيم برگزار خواهيم کرد.« در بيستمين دوره ليگ برتر فرنگی هم 
پنج تيم با يکديگر رقابت می کنند؛ هيئت کشتی سيرجان،  فوالد 
اکسين خوزس��تان، آريوبرزن بهبهان، رعد پدافند ارتش و سينا 

صنعت ايذه تيم های حاضر در اين دوره هستند. 

اما و اگرها در آغاز لیگ کشتی
پروتکل های بهداشتی در ليگ کشتی کامالً رعايت می شود 

دارنده مدال برنز کشتی جهان از تأخير     چهره
در پرداخت پاداش های مصوب گاليه 
کرد. پرويز هادی از جمله آزادکاران ملی پوشی است که همچنان منتظر 
گرفتن پاداش خود است و به رغم گذش��ت مدت طوالنی، هنوز وعده 
مسئوالن محقق نشده است. اوضاع نامناسب معيشتی و نداشتن درآمد 
مشکالت مدال آوران را دوچندان کرده است، به طوري که پرويز هادی 
هم در گفت وگو با تسنيم به اين موضوع اشاره مي کند: »دو ماه پيش 
بود که از ما شماره حساب گرفتند. وقتی شماره حساب می گيرند، 
يعنی قرار است نهايتاً تا يک هفته ديگر پول را واريز کنند. قباًل 
پاداش، سکه بود و چند سال است که پولش را می دهند. سکه 12، 
13 ميليون است و به جايش 2، 3 ميليون می دهند، اين انصاف 
نيست. غير از فوتبال و بعد هم واليبال، ساير رشته ها وضع شان خوب 
نيست. وقت نمی کنم کار ديگری غير از کشتی داشته باشم، حتی 
برای خانواده ام هم نمی توانم وقت بگذارم. پسرم دو سال و نيمه 
شده، اما در مجموع پنج، شش ماه هم او را نديده ام. آقايان 
مدير، پاداش ما را با خودشان مقايسه نکنند. آنها وضع شان 
خوب است؛ شايد گرانی و تورم را احساس نمی کنند، اما خدا 
شاهد است که کشتی گير منبع درآمدش اول از راه مدال و 
دوم حضور در ليگ است. پاداش مدال ها را چند سالی است 
که نداده اند و ليگ هم به خاطر کرونا هنوز برگزار نشده است. 
من خيل��ی از بچه ها و م��دال آوران را می شناس��م که در 
هزينه های زندگی شان مانده اند. البته در خبرها خواندم که 
گفته اند رئيس فدراسيون سند پاداش ها را امضا نکرده 
است. من از فدراس��يون کشتی خواهش می کنم اين 

موضوع را پيگيری کند.«

دنيا حيدري

زمان توجه به ورزش هاي دانشگاهي است
صرف نظر از اينکه انتخابات برگزار شده رياست فدراسيون ورزش هاي 
دانشگاهي با چه س��ازوکاري انجام ش��د و اينکه آيا اين انتخابات بايد 
برگزار مي شد يا نه، بايد توجه داشت که اين فدراسيون به عنوان يکي 
از فدراسيون هاي مهم و پايه اي ورزش بايد بيشتر از آنچه تا امروز بوده 

مورد توجه قرار گيرد.
هادي بش��يريان صبح شنبه در حالي با کس��ب آراي الزم رياست اين 
فدراسيون را در دست گرفت که بي راه نيست اگر عنوان کنيم اسالف 
او در اين پس��ت تقريباً کار خاصي براي پيشرفت ورزش دانشگاهي به 
عنوان پشتوانه قوي ورزش حرفه اي کشور انجام نداده اند. خوب که به 
ورزش دنيا نگاه کنيم متوجه مي شويم که تمامي مدال آوران و قهرمانان 
رشته هاي مختلف، به خصوص ورزش هاي پايه و مادر همه از دل همين 

ورزش هاي دانشگاهي و حتي دانش آموزي بيرون آمده اند.
اينکه کشورهاي صاحب عنوان در ورزش جهان و آنها که در المپيک 
و مسابقات جهاني از همان بدو شروع رقابت ها مدال درو مي کنند و از 
بقيه فاصله مي گيرند فقط و فقط به اي��ن برمي گردد که آنها به ورزش 
دانشگاهي و آموزشگاهي خود بها مي دهند. استعدادهاي ورزش را از 
همان مدارس و دانشگاه شناس��ايي مي کنند و با کار درست و اصولي، 
زمينه ساز پرورش آنها براي حضور در عرصه قهرماني و کسب مدال و 

افتخار مي شوند.
ناگفته پيداس��ت که چنين مس��ئله مه��م و قابل توجه��ي در طول 
تاريخ ورزش ايران هميش��ه مغفول مانده و هيچگاه نشده که ورزش 
دانشگاهي و آموزشگاهي مورد توجه قرار گيرد. به همين خاطر است 
که موفقيت هاي به دس��ت آمده در ورزش کشور هميشه موقتي بوده 
و تداوم نداشته اس��ت. موفقيت هاي ورزش کشور صرفاً به تالش هاي 
شخصي ورزشکار برمي گردد و منوط به درخشش تک ستاره هايي است 
که با تالش و جديت خودشان به قله موفقيت مي رسند و جالب اينکه 
هيچ کدام ش��ان از دل ورزش هاي دانش��گاهي يا دانش آموزي بيرون 
نيامده اند و کار اصولي و پايه اي نيز روي آنها انجام نشده است. درست 
برخالف آنچه در ورزش جهان مي بينيم و از م��دال آوران و قهرمانان 

آن سراغ داريم.
با اين اوصاف حاال فدراسيون ورزش دانش��گاهي در شروعي دوباره با 
رئيسي جديد است. رئيس��ي که چالش هاي فراواني پيش رو خواهد 
داش��ت اگر بخواهد کار درس��ت، اصولي و حرفه اي انج��ام دهد، واال 
ادامه راهي که رؤس��اي قبلي رفته اند نه هزينه اي براي بشيريان دارد 
نه خس��تگي و زحمتي. او هم مي تواند مانند تمام رؤساي قبلي فقط 
پشت ميزش بنشيند و بودجه را به هر نحو ممکن خرج کند و اتفاقي 
نيز براي ورزش دانشگاهي رخ ندهد و هم مي تواند با تالش و کار جدي 
جبران مافات کند و اين فدراسيون مهم و تأثيرگذار در ورزش کشور 
را از محاق خارج کند تا ثمره آن را در ورزش حرفه اي کش��ور ش��اهد 
باشيم. بديهي است که قدم گذاش��تن در راه دوم سختي هاي خاص 
خودش را دارد و حتماً با مخالفت هايي هم روبه رو خواهد شد، چراکه 
قدم گذاشتن در اين راه باعث مي شود بخش زيادي از پول هايي که در 
تمام اين سال ها و دوران رؤساي مختلف حيف و ميل شده به درستي 
خرج شود و اين حتماً به مذاق آنهايي که تاکنون خورده اند و برده اند 

 

خوش نمي آيد.
رشد و توسعه ورزش کشور منوط به رشد و پيشرفت چنين فدراسيون هايي 
اس��ت. فدراس��يون هايي که تاکنون ديده نشده اند و هميش��ه در سايه 
فدراسيون هاي پرحاشيه و پرهياهو بوده اند، اما شايد حاال زمان توجه بيشتر 
به اين فدراسيون ها فرا رسيده باشد يا زمان آن رسيده باشد که ورزش کشور 
از نتيجه گرايي رو به کار اصولي بياورد و شايد هم زمان آن است که ما هم 
قهرمانان و مدال آوران المپيکي و جهاني مان را از مدارس و دانشگاه ها تربيت 

کنيم و درست و اصولي در ورزش جلو برويم.

چانه زنی ورزش برای احيای اقتصاد ژاپن
برپایی المپیک به قیمت جان ورزشکاران

المپيـک بايـد برگـزار شـود، حتـی اگـر بـه قيمـت جـان دهها و 
صدهـا ورزشـکار از سراسـر دنيا تمـام شـود. ايـن را می تـوان از 
صحبت هـای اخيـر بـاخ و توجيهـات ژاپنی ها بـه عنـوان ميزبان 
اين رقابت هـا دريافت که بـه نظر می رسـد اين روزها بـه چيزی جز 
برگشـت هزينه های هنگفتی که متحمل شـده اند فکـر نمی کنند. 
کميته بين المللی المپيک هنوز تصميم صريحی در اين راستا اتخاذ نکرده، 
اما اينکه باخ تأکيد می کند که حتی بدون واکسن هم می توان اين رقابت ها 
را برگزار کرد، يعنی اين کميته نگاه منفی به برگزاری رقابت های المپيک 
بعد از تعويق يک ساله ندارد. اظهارنظری که می تواند ميزبان اين رقابت ها 
را نيز اميدوارتر کند. شايد هم به همين منظور است که يوشيهيده سوگا، 
نخست وزير جديد ژاپن مدعی شده برپايی المپيک ثابت می کند که بشريت 

کرونا را شکست داده است!
   ناديده گرفتن 33 ميليون مبتال

زمان زيادی باقی نمانده؛ مرداد ماه س��ال آينده المپي��ک توکيو بعد از 
يک س��ال برگزار می ش��ود البته اگر تصميم ديگری در اين راستا اتخاد 
نشود. اين در حالی اس��ت که تاکنون و طی چند ماه گذشته که جهان 
درگير کوويد 19 شده، بيش از 33 ميليون نفر در دنيا به ويروس کرونا 
مبتال شده اند که در اين بين ۸0 هزار نفر از اين مبتاليان در ژاپن هستند. 
در اصل ژاپن در شرايطی برای برگزاری المپيک در مرداد ماه دست و پا 
می زند که چهل و پنجمين کشور دنياست که بيشترين شمار مبتاليان 

به ويروس کوويد 19 را دارد.
دولت ژاپن و کميته بين المللی المپيک مدعی هس��تند که س��المت و 
ايمنی ورزشکاران، برگزار کنندگان و مهمانان از ژاپن و سراسر جهان از 
اهميت بااليی برخوردار اس��ت، اما به رغم اينکه کارشناسان پزشکی در 
ارزيابی خود اعالم کرده اند که کوويد 19 در تابس��تان 2021 همچنان 
خطر محسوب می شود، به گفته سوگا، نخست وزير ژاپن، آنها در تالشند 
تا اين رقابت ها را در مرداد ماه سال آينده برگزار کنند؛ »بازی های المپيک 
توکيو بايد ارزان تر و ساده تر از زمانی که پيش از اين برنامه ريزی شده بود 
برگزار شود. با وجود اين ژاپن مصمم است ميزبان المپيک و پارالمپيک 
توکيو باشد تا ثابت کند بشريت ويروس کرونا را شکست داده است و به 
هيچ وجه از هيچ تالشی فروگذار نخواهم کرد تا از شما در بازی های امن 

و مطمئن استقبال کنم.«
   راهکارهای کاهش خطر

صدالبته که برای کاهش خطر کرونا، راهکارهايی نيز انديشيده شده است، از 
کاهش حضور مقامات تا حذف مراسم خوشامدگويی تيم ها، تصميماتی که 
جان کوتس، مسئول کميسيون هماهنگی IOC و کميته برگزاری المپيک 
توکيو در جلسات مجازی آن را مطرح کرده است: »۵0 اقدام تصويب شده 
که اين اقدامات شامل کاهش 10 تا 1۵ درصدی حضور مقامات در بازی های 
المپيک و ساده سازی برگزاری المپيک و کاهش روزها و نفرات برای حمل 
مشعل المپيک است. همچنين مراسم اس��تقبال تيم ها که به طور سنتی 
در دهکده ورزشکاران برگزار   می ش��د نيز از اين بازی ها کنار گذاشته شده 
است،  حتی ممکن اس��ت نياز به برخی تغييرات در قوانين فدراسيون های 
بين المللی نيز داشته باشيم که اگر يک ورزشکار به توکيو بيايد و آزمايش 
کرونای او  مثبت شود بتوان آن ورزشکار را از بازی ها خارج و ورزشکار ديگری 

را جايگزين کرد.«  
   برگزاری المپيک بدون واکسن

در واقع استارت مس��ابقات مختلف در دنيا بعد از شش، هفت ماه تعطيلی 
ژاپنی ها را به برگزاری المپيک اميدوار تر کرده اس��ت. مس��ئله ای که باخ 
نيز صراحتاً به آن اش��اره کرده بود: »برگزاری مس��ابقات مختلف از جمله 
توردوفرانس به ما و جهان نشان می دهد که می توانيم رقابت های ورزشی 
را به صورت ايمن بدون واکسن کرونا برگزار کنيم، اما واکسن و پيشرفت در 

آزمايشات، برگزاری بازی ها را تسهيل می کند.«
   جان ورزشکاران فدای اقتصاد ژاپن

اما بی تفاوتی IOC به افزايش شمار مبتاليان به کرونا در گوشه و کنار 
دنيا و باال رفتن تعداد جانباختگان اين تص��ور را ايجاد می کند که قرار 
است جان ورزشکاران سراسر جهان قربانی احيای اقتصاد ژاپن شود. طی 
چند ماه اخير به واسطه شيوع کرونا اقتصاد دنيا به شدت تحت تأثير قرار 
گرفته، اما در اين بين ژاپنی ها به واسطه ميزبانی المپيک و هزينه های 
هنگفتی که کرده اند و قراردادهايی که با اسپانسرهای خود بسته اند بيش 
از هر کشور ديگری متضرر شده اند. تعويق يک ساله المپيک اين کشور 
را با چالشی جدی مواجه کرد و همين کافی است تا ژاپنی ها تمام تالش 
خود را برای مقابله با منتفی ش��دن برپايی اين رقابت ه��ا به کار گيرند. 
اگرچه نظرسنجی های صورت گرفته در اين کش��ور نشان می دهد که 
شهروندان و کمپانی ها اميدی به برگزاری المپيک آن هم در بحران کرونا 
ندارند، اما ژاپن درصدد است با برگزاری المپيک اقتصاد آسيب ديده خود 
را احيا کند و يوشيهيده س��وگا، نخست وزير جديد ژاپن هم گردشگری 
را مسئله اي مهم در احيای اقتصاد آسيب ديده می داند و تأکيد دارد که 
المپيک مرداد ماه بايد برگزار شود، اما به چه قيمت؟ اين سؤالی است که 

شخص باخ بايد در مورد آن پاسخگو باشد.

ورزش تأثیر بسیاری در روحیه رزمندگان داشت 
دفاع مقدس نگي��ن پرافتخار جمهوری  

اسالمی اس��ت که حتی ورزش��کاران و 
قهرمانان را نيز از زمين و تشک ورزشی 
به ميدان ها کشاند برای دفاع پهلوانانه از 
اين مرز و بوم. وقتی صدام ناقوس جنگ 
را به صدا درآورد تمام اقش��ار جامعه به 
فرمان امام برای دفاع از خاک کش��ور به 
صف شدند که ورزشکاران نيز از جمله آنها 
بودند. ما در جبهه های جنگ، قهرمانان 
بس��ياری چون علی مردانی، وزنه بردار 
نيروی انتظامی را داشتيم که به اسارت عراقی ها درآمد يا مرادعلی شيرانی، 
کشتی گير فرنگی کار را داشتيم که جانباز شد و شهيد کاظمی، فوتباليست 
مطرحی که فرمانده سپاه کردستان بود و در جاده سردشت به شهادت رسيد. 
قهرمانان نامداری چون قوچان نژاد که استاد تکواندو بود. مهدی رضايي مجد 
کاپيتان تيم ملی که در کربالی۵ جاودانه شد. حسين قجه ای از کشتی گيران 
اصفهانی و هم رزم متوسليان و همت بود که در کردستان خوش درخشيد. 
حس��ن قاضی کاپيتان س��پاهان اصفهان، علی بارانی تکواندوکار يا حتی 
سردار سليمانی در لشکر 27 که معروف بود النچيکويش را هميشه همراه 
دارد و حضورش در جبهه باعث   می شد رزمندگان تهييج شوند برای برپايی 
مسابقاتی که اکثراً فوتبال و واليبال بود. هرچند که بسياری هم ورزش های 
باستانی انجام می دادند، اما عالوه بر اينکه حضور ورزشکاران در هر سطحی 
باعث ورزش کردن سربازها   می شد، فرمانده ها نيز به ضرروت ورزش پی برده 
بودند و خوب می دانستند ورزش نه فقط عاملی برای ايجاد نشاط و روحيه در 
بين رزمنده هاست که قدرت بدنی آنها را نيز باال می برد. به همين دليل عالوه 
بر ورزش های ديگر، ورزش صبحگاهی نيز در گردان ها، گروه ها و دسته ها به 
طور جدی انجام   می شد و حتی وقتی قرار بود بچه ها به نماز جمعه بروند، 
پياده می رفتند تا ورزشی کرده باشند که در اين مسير هم خيلی ها مسابقه دو 
می گذاشتند و به هر شکلی که بود عالوه بر حفظ روحيه، آمادگی بدنی خود 
را نيز باال می بردند. در کل ورزش نقش بسزا و تأثيرگذاری در جنگ داشت و 
قهرمانان بسياری را به پهلوانان فراموش نشدنی اين مرز و بوم تبديل کرد که 

مردم بايد با تک تک آنها و پهلوانی های شان آشنا شوند. 

سردار مشايخی

رئيس سابق بسيج ورزشکاران

اولین برد اللیگایی کهکشانی ها 
رئال مادريد با غلبه بر بتيس نخستين پيروزی اش در فصل جديد الليگا 
را به دست آورد. مادريدی ها 3 بر 2 رئال بتيس را از پيش رو برداشتند. 
آنها در بازی اول خود مقابل سوس��يداد متوقف ش��ده بودند. زيدان، 
سرمربی اين تيم پس از کس��ب اين پيروزی اعالم کرد که ديگر هيچ 
بازيکن جديدی به تيم اضافه نخواهد شد:  »می دانستيم که می توانيم 
و بهتر مي شويم. تنها سه گل به ثمر رسانديم و می توانستيم گل های 
بيش��تری بزنيم. بايد ادامه داد، چند روز به پايان فصل نقل و انتقاالت 
باقی مانده است. هيچ بازيکن ديگری نخواهيم گرفت. قباًل درباره اش 
صحبت کرده ايم. من از تيمی که دارم راضی هستم. با همين تيم تالش 

مي کنيم تا فصل خوبی داشته باشيم.«

گرت بیل، بمب انرژی تاتنهام
گرت بيل، مهاجم نيمکت نشين پيشين رئال مادريد در تابستان به صورت 
قرضی به تيم سابقش تاتنهام بازگشت. بازيکن ولزی که رابطه خوبی هم با 
زيدان نداشت، حاال از بازگشت به جزيره راضی است: »از اينکه برگشته ام، 
خوش��حالم و با تمام وجود عاش��ق اين باشگاه هس��تم. اينجا خاطرات 
بی نظيری دارم و خوشحالم و احساس می کنم اعتماد به نفسم بيشتر شده 
است. ميزان انرژی من االن خيلی بيشتر از قبل شده و زمان تغيير رسيده 
بود. من مدتی بود که می خواستم چنين تغييری را به وجود بياورم، ولی اين 
اتفاق نمی افتاد. اين باشگاه برای من خيلی مهم است. تاتنهام بود که به من 

فرصت داد، به نظرم در زمان خيلی خوبی به تيمم برگشتم.« 

نگاهي به نقش مديران در ناکامي استقالل در ليگ قهرمانان آسيا

آبي ها در تهران حذف شده بودند!


