
کرونا دست بردار 
فريدون حسن
      گزارش

نيس�ت؛ اين را 
مي ت�وان اي�ن 
روزها به خوبي مشاهده کرد. موج سوم شيوع 
اين ويروس منحوس قدرتمندتر از دو موج قبلي 
کش�ورمان را درگير کرده و آماره�ا روز به روز 
باالتر مي رود. در اين ميان بسياري کسب و کار 
خود را از دست داده اند و برخي هم براي ادامه 
کار با مشکل روبه رو ش�ده اند و همين مسئله 
باعث ش�ده مردم حاال جداي از کرونا، دغدغه 
معيشت و نان شب ش�ان را هم داشته باشند.

فرمان مقام معظم رهبري در راه اندازي پويش کمک  
مؤمنانه همزمان با موج اول و دوم ش��يوع کرونا به 
خوبي توس��ط جامعه ورزش و ورزشکاران پهلوان 
ايران زمين لبيک گفته شد و حتي در روزهايي که 
خيلي ها تصور مي کردند بيماري کمرنگ شده يا در 
حال از بين رفتن است نيز اين کمک ها و حضور در 
مناطق محروم ادامه پيدا کرد تا پهلوانان اين سرزمين 
ثابت کنند درد م��ردم را خوب مي فهمند. حاال و با 
ادامه و گسترش بيماري و همزمان با تأکيدات مقام 
معظم رهبري بر ادامه کمک ه��اي مؤمنانه در اين 
روزهاي س��خت، جامعه ورزش باز هم جلودار اين 
حرکت است و آماده خدمت رساني به مردم، تفاوتي 
هم نمي کند تحت کدام عنوان و چه مس��ئوليتي. 
ورزشکاران مدال آور ديروز و امروز پاي کار هستند 
تا به فرموده رهبر عظيم الشأن انقالب اسالمي از اين 

گردنه حساس به سالمت عبور کنيم.

  لزوم برنامه ريزي و اقدام واحد
س��ردار کاظم يزداني، مسئول تربيت بدني سپاه 
محمد رسول اهلل در گفت وگو با »جوان« با اشاره به 
حضور پررنگ جامعه ورزش از ابتداي شيوع کرونا 
و تبعيت از فرمان رهبر معظم انقالب در راه اندازي 
پويش کم��ک مؤمنانه گفت: »هم��ه کانون ها و 
هيئت هاي ورزشي س��پاه حضرت رسول اعالم 
کرده اند که تا ريشه کني ويروس منحوس کرونا 
از تالش دست برنمي دارند و پاي کار رسيدگي و 
به قشر آسيب پذير و حمايت از آنها هستند. براي 
همين عالوه بر فعاليت هاي روزانه در مناسبت هاي 

مختلف برنامه هاي ويژه اي خواهيم داشت.«
سردار يزداني ادامه داد: »بر اساس فرمايشات مقام 
معظم رهبري و با توجه به وضعيت اقتصادي خاص 
کشور حرکت جوانمردانه و کمک هاي مؤمنانه را 
ادامه مي دهيم، چون مردم همين توقع را از پهلوانان 
و قهرمانان شان دارند. براي اين منظور با همکاري 
سازمان بس��يج ورزش��کاران و فدراس��يون هاي 
ورزشي برنامه هايي تدارک ديده شده که تاکنون 
در دو فدراسيون جانبازان و جودو به اجرا درآمده 
است. ضمن اينکه کانون هاي ورزشي سپاه محمد 
رس��ول اهلل هم به صورت مستمر بس��ته هاي اقالم 
غذايي و بهداش��تي را توزيع مي کنند. همچنين 
در تهيه ماس��ک و ضدعفوني کردن معابر و اماکن 

عمومي نيز در کنار بسيج فعال هستند.«
وي با اشاره به لزوم انسجام و وحدت رويه جامعه 
ورزش در انجام کمک مؤمنانه گفت: »بايد متوليان 

ورزش کشور با تشکيل يک کارگروه يا يک شورا 
سياس��تگذاري و برنامه ريزي واح��دي را در اين 
خصوص داشته باشند. حضور افراد کارشناس و 
اهل فن در اين ش��ورا مي تواند به رعايت عدالت 
در بحث جمع آوري و توزيع کمک هاي مؤمنانه 
جامعه ورزش کمک زيادي کند و اتفاق خوبي را 
رقم بزند. در چنين شرايطي جاي خالي اين شورا 

يا کارگروه احساس مي شود.«
  ورزشکاران از هيچ کمکي دريغ نمي کنند

مه��دی ميرجليل��ی، رئيس س��ازمان بس��يج 
ورزشکاران با اش��اره به برنامه هاي اين سازمان 
در خصوص کمک هاي مؤمنانه اظهار داش��ت: 
»جامعه ورزش در هر ش��رايطي به کمک مردم 
مي شتابد. ورزشکاران و قهرمانان با منش پهلوانی 
در روزهای سخت و گرفتاری همچون بروز سيل، 
زلزله و همه گيری کرونا در کنار مردم هستند و از 
هيچ کمکی برای خدمت به آسيب ديدگان دريغ 
نمی کنند. پس از شيوع کرونا و فرمايشات مقام 
معظم رهبری مبنی بر رزمايش کمک مؤمنانه 
ورزشکاران هم مانند ساير اقشار مردم در اين امر 
خداپسندانه حاضر شدند و تا پايان از بين رفتن 
اين ويروس منحوس، جامع��ه ورزش به عنوان 

حاميان واليت در اين مسير گام برمی دارند.«
ميرجليل��ي در ادامه ب��ه فارس گف��ت: »وجود 
شهدای ورزشکار در دفاع مقدس و دفاع از حرم، 
گواه بر اين است که جامعه ورزش در کنار مردم 
و ب��ه تبعيت از رهب��ر انقالب، پ��ای آرمان های 

نظام ايس��تاده اس��ت. يک زمان دفاع مقدس و 
زماني هم دفاع ح��رم آل اهلل و امروز هم حمايت 
از مردم و اقش��ار آس��يب پذير با کمک مؤمنانه 
و همت پهلوانانه. ما اين آمادگ��ی را داريم تا در 
تمامی فدراسيون ها برای ترويج فرهنگ، اخالق، 
معنويت و مرام پهلوانی کم��ک کنيم و بتوانيم 

الگوسازی انجام دهيم.«
  حضور در محله هاي فقير پايتخت 

سجاد گنج زاده و حسن رحيمی، قهرمانان کاراته 
و کش��تی جهان بيش از يکصد بس��ته غذايی و 
ش��وينده را در کوره پزخانه های اط��راف تهران 
ميان مردم توزيع کردند. اين خبري بود که روز 
يک شنبه در خبرگزاري ها منعکس شد. خبري 
که نمونه  آن را به وفور طي ماه هاي گذشته ديده 
و ش��نيده بوديم، اما اين بار و با توجه به شرايط 

حساس کشور رنگ و بوي ديگري داشت.
کمک های مردمی خيري��ه علي ابن ابيطالب زير 
نظر رسول خادم، توس��ط حسن رحيمی دارنده 
مدال برنز المپي��ک و قهرمان جهان در رش��ته 
کشتی آزاد و سجاد گنج زاده قهرمان کاراته جهان 
و بازی های آسيايی ميان خانواده های کارگری 
در کوره پزخانه های اطراف تهران توزيع شد. در 
کنار اين کار، ش��رايط نامناسب زندگی مردم در 
اماکن واقع در نزديکی کوره پزخانه ها نيز بررسی 
شد. سطح پايين تغذيه و نامناسب بودن شرايط 
بهداشت عمومی اين خانوارها، آن هم در محله ای 

در يکی از مناطق تهران کاماًل به چشم می آمد.
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دنيا حيدري

اشرف رامین

 انصاریفرد استاد به ثمر رساندن 
گل های حساس آتن

استاد به ثمر رساندن گل های حساس برای آ.ا.ک آتن شده، نه فقط چون 
در بازی يک شنبه شب برابر جيانينا در دقيقه 13 بازی تک گل سه امتيازی 
تيمش را به زيبايی هرچه تمام تر از روی نقطه پنالتی به تور دروازه حريف 
چسباند يا اينکه هفته قبل مقابل پائوک گلی حساس به ثمر رسانده بود. اين 
راه را انصاريفرد درست پس از جدايی از السيليه قطر و پيوستن به آ. ا. ک آتن 
در پيش گرفته، از همان زماني که در مرحله نيمه نهايی پلی آف ليگ اروپا 
مقابل ولفسبورگ قرار گرفت و با گل حساسی که به ثمر رساند، نشان داد 
که تيم يونانی در خريد اين مهاجم ايرای اشتباه نکرده و از همان زمان که در 
سوپرليگ يونان با دو گل چهار امتياز به حساب تيمش واريز کرد، توانست 
خود را به عنوان استاد به ثمر رساندن گل های حساس در آ.ا.ک آتن مطرح 

کند. استادی که همچنان به زدن گل های حساس ادامه می دهد.

ورزش بزرگ تر ندارد!  
مصاحبه های متعدد مديران فوتبال بالی 
جان اين رشته شده است. فوتبال و ورزش 
جدای از جامعه نيس��ت. هر چيزی که در 
جامعه رخ می دهد در فوتبال هم همان اتفاق 
می افتد. در حال حاضر برخی مديران با يک 
حکم می آيند و با ي��ک حکم هم می روند. 
همين مدي��ران در يک روز به س��ه، چهار 
شبکه می روند و مرتب مصاحبه می کنند. 
برای ديده ش��دن راه های مختلفی وجود 
دارد. وقتی اين موضوع ش��يرين شود، زير 
زبان مديران مزه می کند. تعداد شبکه های راديو و تلويزيونی و کانال ها زياد 
شده  است و مديران فوتبال هم طاقت دوری از رسانه ها را ندارند. به همين 
خاطر حتی مديران برکنار شده هم سعی می کنند به شرايط قبل برگردند. 
کسی که جدا شده، دوست دارد ديده شود و اينها ايجاد حواشی می کند. 
بدون رسانه برای اين عزيزان سخت می گذرد. زمانی که مدير می خواهد 
ديده شود ابزاری در موبايل و حتی خود رسانه ها مفت و مجانی در اختيارش 
قرار دارد و آنها در اين فضا راحت هم تفريح می کنند و هم به ديگران که در 
حال کار هستند، ضربه می زنند تا آرامش نداشته باشند. همه اينها نشان 

می دهد ورزش بزرگ تر ندارد و زور وزارت ورزش نمی رسد! 
ما که در فوتبال بزرگ تری نمی بينيم، فقط پست اين عزيزان بزرگ تر است، 
وگرنه عملکردشان بزرگ نيست. شما به رفتارهای معاونان وزير نگاه کنيد، 
در جايی که بايد دخالت کنند، نمی کنند و برعکس. در مورد ويلموتس ديديد 
که همين معاونان می گفتند »من نبودم دستم بود، تقصير آستينم بود!« البته 
کميته اخالق هم هست، ولی کميته اخالق هم چارچوبی دارد و نمی تواند به 
خيلی چيزها ورود کند، مگر اينکه به حيثيت فوتبال لطمه اي وارد شود. آنها 
می گويند برخی مسائل در چارچوب وظايف ما نيست، در حالی که کميته 
اخالق بايد زودتر و جدی تر به برخي مسائل ورود کند. عده ای که مصاحبه 
می کنند، چون مش��تری دارند اين کار را انجام می دهند. هوادار با عينک 
تعصب و هيجان تحت تأثير اين حرف ها قرار می گيرد. مدير هم از اين مسئله 
سوءاستفاده مي کند و حرف هايی را می زند که ذهن هواداران را مشغول کند. 

در اين بين هواداران هم بايد مراقب باشند و تحت تأثير قرار نگيرند.

تا ریشه کن شدن کرونا کنار مردم مي مانيم
ورزشکاران جلودار کمک هاي مؤمنانه

 انتخابی ها برگزار می شود 
و هيچ بحثی در آن نيست

انتخابی در اوزان برگزاری رقابت های انتخابی همواره حواشی و داستان های خاص 
خودش را دارد. با وجود اين غالمرضا محمدی، س��رمربی تيم ملی کشتی آزاد 
می گويد که همواره بر برگزاری انتخابی برای چيدن نفرات تيم ملی اعتقاد داشته، 
حتی در روزهايی که کرونا کشتی را هم مانند ساير رشته های ورزشی تحت الشعاع 
قرار داده است: »هميشه به برگزاری انتخابی اعتقاد داشتم و در عمل هم اين را 
ثابت کرده ام. به همين دليل با وجود کرونا انتخابی اوزان ۶۵ و ۷۹ کيلوگرم 
برگزار شد و روز پنج شنبه نيز انتخابی وزن ۷۴ کيلوگرم برگزار می شود. در ساير 
اوزان نيز با دعوت از تعداد بيشتری از مدعيان، انتخابی تيم ملی در زمان مناسب 
که احتماالً اوايل اردوی دوم است، برگزار خواهد شد. اين بحثی است که قطعاً 

انجام می شود و ما نيز مکلف به انجام آن هستيم.«

شگرد فریب
اين بازی ها ديگر نخ نما شده، درست مثل حنايی که ديگر رنگ ندارد، اما 
آقايان همچنان بی توجه به رو شدن دست شان پيش مردم بر نمايش های 
تکراری اصرار دارند! گويی کسی نمی داند چند مرده حالجند و امروز اگر 

صدای شان درمی آيد از چه روست.
انتقاد رسانه ها را جو سازی و شلوغ بازی می خوانند برای خفه کردن صدای 
آن در نطفه، اما چهار روز بعد، جو را که سنگين می بينند با قيافه ای حق 
به جانب همان حرف ها را که تک تک کلماتش جو سازی خوانده شده بود 
کنار هم می چينند برای تحويل دادن به مردم. اين هم مد تازه آقايان است 
برای انداختن توپ به زمين ديگران و شانه خالی کردن از زير بار مسئوليت، 
اما ديگر دست ش��ان چنان برای مردم رو ش��ده که کمتر کس��ی فريب 

بازی های شان را می خورد.
داس��تان نقل حرف های مرتضی فالح، مديرکل امور حقوقی وزارت ورزش 
است که بر لزوم نظارت هرچه بيشتر از سوی تمامی دستگاه های ذی صالح 
تأکيد دارد و مدعی اس��ت که وزارت ورزش نيز تأکي��د دارد که عقد قرارداد 
برای باشگاه ها بايد به گونه ای باش��د که اختيار عمل به بازيکن و مربی هديه 
نش��ود و مديريت صحيح باش��گاه ها بتواند امور مربوط به قراردادها را پيش 
ببرد. حرف هايی که تحليل های انتقادی هر روزه رسانه هاست و دغدغه اصحاب 
رسانه که سال هاست به هر روش ممکن آن را فرياد می زند، اما مصداق نرود ميخ 
آهنين در سنگ را دارد مقابل گوش های ناشنوای آقايان مسئول و حاال همين 
حرف ها را که همواره سياه نمايی رسانه خوانده می شود چنان با آب و تاب نقل 

مي کنند که گويی تغييری حاصل شده و قصدی برای تغيير وجود دارد.
اصل حرف منطقی اس��ت و اصولی و مو الی درزش نمی رود. اين همان 
مطالبه گری رسانه هايی است که سال ها با هزار و يک قلم به رشته تحريرش 
درآوردند تا شايد به گوشه تريج قبای آقايان بربخورد، اما چه می شود که 
امروز همان ها که خود متهمان رديف اول هستند در اين مورد می شوند 

سخنوران قهار و حرف های خودمان را به خودمان تحويل می دهند!
وزرات ورزش چطور وقتی خودش متهم ردي��ف اول عدم نظارت بر کار 
همين باشگاه هاست که نمونه واضح آن بی بند و باری های مالی و مديريتی 
در پرسپوليس و استقالل اس��ت که البته انتصاب خود اين آقايان بوده، 
امروز دايه مهرمان تر از مادر می شود که بايد نظارت کرد و از لزوم اهميت 
آن می گويد. وزارت ورزش چطور می توان��د زبان به نصيحت باز کند که 
مديران بايد به گونه ای قرارداد ببندند که همه چيز به سود مربی و بازيکن 
تمام نشود، وقتی خود به عنوان يک پای قرارداد فاجعه بار ويلموتس، متهم 
است. قراردادی که افتخار وزارت دخالت در آن و گنجاندن بندی شاهکار 

بود که آخرش فاجعه اي تکرار نشدنی را رقم زد.
نه، اين بازی ها ديگر تکراری شده و حنای آقايان ديگر رنگی ندارد. ديگر 
نمی توان  با روخوانی دلواپسی های بجا و بحق رسانه ها از صف متهمان 

گريخت و خود را در بين دلواپسان جا داد! 
امروز دم زدن آقايان از لزوم اهميت نظارت بر عقد قراردادها و سخنوری 
کردن از ضرورت ايجاد موانع برای عدم دس��ت درازی هرچه بيش��تر به 
بيت المال توهين به شعور مردم است، وقتی آقايان خود در رأس امور قرار 

دارند و وظيفه نظارت بر دوش خود آنهاست که سنگينی می کند.
وظيفه وزارت يا ديگر آقايان مسئول برشمردن اهميت نظارت يا تأکيد بر 
مقابله با حيف و ميل بيت المالل نيست، وظيفه آنها دقيقاً نظارت است و 
کوتاه کردن دست هايی که سال هاست بر بيت المال چمبره زده اند و انجام 

دادن اين وظيفه نيز به حرف يا جمله سازی قشنگ و حماسی نيست.
بله، صددرصد حق با مديرکل امور حقوقی وزارت ورزش است و امروز دستگاه 
ورزش به تنهايی نمی تواند در اين فضا نظارت کند و بايد تمامی نهادهای 
مرتبط و ذی صالح با همکاری و هم افزايی، نظارت همه جانبه ای داشته باشند، 
چراکه فساد در اليه اليه ورزش و حتی وزارتخانه و فدراسيون هايش رسوخ 
کرده و در چنين شرايطی نهادهای باالدستی بايد آستين باال بزنند برای 
زدودن فساد از چهره ورزشی ها و ديگر ورزشی هايي که خود تا خرخره در اين 

باتالق فرو رفته اند و نمی توانند به تنهايی از اين منجالب خالص شوند.
امروز اگر آقايان به صرافت آن افتاده اند که قراردادهای سراسر ايرادی را که در 
باشگاه های ايران بسته می شود به استيضاح بگيرند و زير سؤال ببرند، اصحاب 
رسانه سال هاست که فرياد می زند فوتبال ايران هنوز آماتور است و هيچگونه 
آشنايی با نحوه عقد قرارداد با بازيکنان و مربيان ندارد، چه داخلی چه خارجی. 
البته خيلی هم دور از انتظار نيست اين عدم آگاهی، وقتی مديران و مسئوالنش 
از هر جايی به داخل ورزش سرک می کشند. خيلی هم عجيب و غيرقابل هضم 
نيست اين عدم آگاهی وقتی ورزش مديرانی دارد که از شيالت گرفته تا وزارت 
کشاورزی، نفت و حتی مطب دندانپزشکی می آيند برای عرض اندام در آن. از 
چنين مديران چه انتظاری بايد داشت، جز رقم زدن فجايعی که جمع کردنی 
نيست، اما مسئله اين است که وزارت ورزش نمی تواند در اين زمينه نقاد باشد، 
وقتی خود بازيگردان اصلی اين نمايشنامه است، چراکه اين بازی ها چيزي جز 

شگردی برای فريب افکار عمومی نيست.

کوويد 19 دست بردار نيست
مچ اندازی ورزش با کرونا 

ش��يوع کوويد 1۹ نه تنها در کش��ور فروکش نکرده، بلکه هر روز افراد 
زيادی را آلوده می کند و در اين ميان بسياری از اهالی ورزش نيز به رغم 
رعايت پروتکل های بهداشتی از کرونا در امان نمانده اند. گذراندن دوران 
نقاهت در منزل تا منفی شدن تست کرونا تنها راه بازگشت ورزشکاران 

به ميدان ورزش است. 
    

 حميد سوريان يکی از شناخته شده ترين کشتی گيرانی است که کرونا 
گرفته است. نايب رئيس فدراسيون کشتی دو هفته پيش پس از داشتن 
عالئم کرونا، تست داد و با مثبت شدن تستش به قرنطينه خانگی رفت. 
با شديدتر شدن عالئم او، س��وريان در يکی از بيمارستان های پايتخت 
بستری شد و خوشبختانه با بهبود وضعيت جسمانی اش قهرمان کشتی 
جهان عصر يک شنبه از بيمارستان مرخص شد. البته هنوز تست کرونای 
آقای نايب رئيس منفی نشده و او کماکان بايد در منزل قرنطينه شود. 
سوريان در گفت وگويی کوتاه با ايسنا از وضعيت خود گفت: »تست من 
همچنان مثبت است و بايد در منزل قرنطينه شوم. از مردم می خواهم 
برايم دعا کنند. همچنين از آنها تقاضا دارم کرونا را بسيار جدی بگيرند و 

دستورالعمل های بهداشتی را کاماًل رعايت کنند.« 
    

کاپيتان تيم ملی بسکتبال هم خوشبختانه کرونا را شکست داده است. در 
روزهای آخر مهرماه خبر ابتالی صمد نيکخواه بهرامی به کرونا تأييد شد. 
ملی پوش تيم مهرام با توجه به خفيف بودن بيماری اش قرنطينه خانگی 
را سپری کرد و حاال با منفی شدن تستش تمرينات را از سر گرفته است. 
کاپيتان تيم ملی که نمی داند چطور به اين ويروس آلوده شده در گفت وگو 
با مهر اظهار داشت: »اينکه کجا و چطور به کرونا مبتال شدم را نمی دانم، اما 
بعد از مواجهه با برخی عالئم تست دادم و به محض اينکه نتيجه مثبت آن 
را گرفتم، خود را در منزل قرنطينه کردم.« نيکخواه با اشاره به پشت سر 
گذاشتن قرنطينه 10 روزه گفت: »به خاطر کرونا شرايط جسمانی ام نرمال 
نبود، اما خيلی هم وضعيت وخيم و بدی نداشتم، به همين دليل در مجموع 
دوره کرونا و قرنطينه برايم سخت و فشرده نگذشت. طی اين مدت خود را 
با ديدن فيلم، خواندن کتاب و مطالعه سرگرم کردم. در مجموع دوره خيلی 
وحشتناک و طاقت فرسايی نداشتم.« در پيش بودن فصل جديد ليگ برتر 
و بازی های تيم ملی در کاپ آسيا باعث شده نيکخواه به سرعت تمريناتش 
را از سر بگيرد: »از سه شنبه هفته گذشته و پس از اطمينان از نتيجه منفی 
آزمايش دوباره تمريناتم را از سر گرفتم. يک هفته است که مجدداً با ديگر 
هم تيمی هايم در مهرام تمرين می کنم. به لحاظ بدنی و آمادگی افت زيادی 
نداشته ام، اما به هر حال به خاطر ابتال به کرونا و دوری 10 روزه از تمرين تا 
حدی افت داشته ام. با شرايط تمرينی که در تيم باشگاهی ام دارم خيلی زود 

اين مسئله مرتفع خواهد شد و می توانم به دوره قبل از کرونا بازگردم.« 
    

از بين اهالی ورزش فعالً فقط سرمربی تيم ملی فوتسال است که شرايط خوبی 
ندارد. تيم ملی فوتسال ماه گذشته سفری به ازبکستان داشت و چند بازی 
هم در اين کشور انجام داد. با اينکه ملی پوشان دو بار قبل از سفر و دو بار هم 
در ازبکستان تست داده بودند، اما بالفاصله پس از بازگشت به کشور محمد 
ناظم الشريعه و دو دستيار خارجی اش به کرونا مبتال شدند. سرمربی تيم ملی 
که در مصاحبه اخيرش از پشت سر گذاشتن بدن درد شديد گفته بود، بعد از 
گذشت بيش از دو هفته از بيماری اش هنوز نتوانسته بر اين بيماری غلبه کند. 
گفته می شود او همچنان در منزلش در شيراز قرنطينه و تحت درمان است. 

    
بالتکليفی رشته ها و ورزشکاران از آغاز مجدد مسابقات و تمرينات همچنان 
ادامه دارد. برگزاری بسياری از ليگ ها از جمله واليبال و فوتبال به تعويق افتاده 
و رزمی کاران هم هنوز منتظر اجازه مس��ئوالن هستند. کاراته از جمله اين 
رشته هاست؛ سيدحسن طباطبايی، رئيس فدراسيون کاراته در گفت وگو 
با ايرنا در خصوص زمان ش��روع لي��گ و تمرينات تيم ملی اظهار داش��ت: 
»برنامه ريزی کرده بوديم تا اردوهای تيم ملی از اواخر مهرماه يا اواسط آبان ماه 
آغاز شود که اکنون وضعيت ويروس کرونا پيچيده شده است. بر اين اساس 
صحبت های الزم را با ستاد مقابله با کرونا در ورزش انجام داده ايم و هر زمان 
اجازه صادر شود، تمرينات را آغاز می کنيم. شرايط کرونا پيچيده است و با اينکه 
پرتکل ها با سختگيری انجام می شود، باز هم برخی مبتال می شوند. معتقدم 
هرچه تجمع کمتر باشد، وضعيت بهتر خواهد بود. اکنون پيش ثبت نام ها را 

انجام می دهيم و با بهبود شرايط، قطعاً ليگ برگزار خواهد شد.«

مهدی دادرس

عضو کميته استيناف 
فدراسيون فوتبال

واکنش جهان فوتبال به اظهارات مکرون

پرچم »حبيبي یا رسول اهلل« روي سکوها
هفته دوم ليگ قهرمانان امشب آغاز می شود

تالش مادریدی ها برای بازگشت به جاده خوشبختی

تب اسالم هراس��ی دوباره در فرانسه باال گرفته 
است. تعداد مسلمانان اين کش��ور اروپايی کم 
نيس��ت، اما هرچند وق��ت يک ب��ار رفتارهای 
نژادپرس��تانه و ضداس��المی برخی شهروندان 
نژادپرست فرانسوی خون مسلمانان را به جوش 
مي آورد. جديدترين مورد اين رفتارها نش��ان 
دادن کاريکاتور توهين آميز پيامبر اس��الم در 
يک مدرس��ه از س��وی يک معلم بود. رفتاری 
که واکنش تند يکي از ش��هروندان مس��لمان 
فرانسوی را به همراه داش��ت. حمايت مکرون 
از رفتارهای ضداس��المي و ارتباط دادن آن به 
تروريسم بين الملل، اما خشم دوباره مسلمانان را 
به دنبال داشته است. رئيس جمهور فرانسه عالوه 
بر اين معلم فرانسوی را شايسته تجليل دانسته 
است تا بدين ترتيب خش��م مسلمانان جهان و 
مسلمانان فرانسه عليه مکرون برانگيخته شود. 
روز گذشته رس��انه های اروپايی از جمله سان 
انگلي��س و فرانس 2۴ اعالم کردن��د پل پوگبا، 
ستاره فرانسوی منچس��تريونايتد برای نشان 
دادن مخالفتش با اظهارات مکرون برای هميشه 
از تيم ملی فرانسه کناره گيری خواهد کرد. پل 
پوگبا از جمله فوتباليست های مسلمان فرانسوی 

اس��ت که از انتش��ار کاريکاتور موهن به شدت 
ناراحت است. اين بازيکن پيش از اين هم بارها به 
توهين عليه پيامبر اسالم و تروريست خواندن 
مسلمانان اعتراض کرده بود. با اين حال او ديروز 
خبر خداحافظي اش از تيم ملي را تکذيب کرد. 
اما در حالي که اظهارات و رفتارهای ضداسالمی 
در اروپا و کش��ورهاي غربي رو به افزايش است 
و آنها با تبليغات و ش��عارهای دروغين س��عی 
در مخدوش کردن چهره اس��الم دارند، موجی 
جديد در مبارزه با اين تحرکات ب��ه راه افتاده 
است. در ليگ س��تارگان قطر پرچم منقش به 
ش��عار »حبيبی يا رس��ول اهلل« روی سکوها به 
اهتزاز درآمد. عالوه ب��ر اين بازيکنان هم پيش 
از شروع بازی ها نسبت به ساحت پيامبر اسالم 
ادای احترام کردند. نشريات عربی اين رفتارها 
را واکن��ش فوتبالی ها به توهي��ن اروپايی ها به 
مقام حضرت محمد)ص( ناميدند. بدون شک 
اعتراض اهالی ورزش به همينجا ختم نخواهد 
ش��د و بايد منتظر واکنش س��اير س��تاره های 
مسلمان و کشورهای اس��المی به توهين های 
برنامه ريزی شده به پيامبر اعظم)ص( و اهداف 

سياسی اين مسئله بود. 

هفته دوم مرحل��ه گروهی ليگ قهرمان��ان اروپا 
امشب آغاز می شود. در گروه A لوکوموتيو در مسکو 
پذيرای بايرن مونيخ قدرتمند اس��ت. باواريايی ها 
همچنان به تاخت و ت��از خود ادام��ه می دهند و 
ترسی از هيچ تيمی ندارند. تيم فليک بعد از باخت 
عجيب به هوفنهايم جاني دوباره گرفته و چهار برد 
متوالی کسب کرده است. درهم کوبيدن اتلتيکو 
يکی از همي��ن بردها بود. لواندوفس��کی کماکان 
بهترين گلزن بايرن اس��ت و در روسيه هم هدفی 
جز باز ک��ردن دروازه لوکوموتيو ندارد. اتلتيکو در 
مادريد به مصاف سالزبورگ می رود تا بلکه اولين 
امتيازش در اين فصل ليگ قهرمان��ان را بگيرد و 
از قعرنشينی خالص شود. سيمئونه اصاًل دوست 
ندارد به اين زودی قيد يک جام ارزشمند را بزند. 
در گروه دوم شرايط کمی پيچيده شده و دو مدعی 
جام به دنبال اولين پيروزی خود هستند. شاختار 
در حالی امشب ميزبان اينتر ميالن است که هفته 
پيش زيدان و تيمش را در دی استفانو 3 بر 2 مغلوب 
کرد. لوئيز کاسترو، سرمربی شاختار بيش از پيش 
به توانايی های شاگردانش اعتماد دارد و مطمئن 
است که آنها می توانند اينتر را نيز به زانو درآورند. 
اينتر اما در بازی قبل در خانه مقابل مونشن گالدباخ 

متوقف ش��د. آنها در س��ری آ چهارم هستند و از 
چهار بازی آخر خود يک برد، دو تس��اوی و فقط 
يک پيروزی کس��ب کرده اند. تيم آنتونيو کونته 
در مصاف با شاختار بايد حسابی مراقب بازيکنان 
فرصت طلب حريف باشد. قعرنشينی رئال مادريد 
باور کردنی نيست، به ويژه حاال که تيم زيدان، بارسا 
را در اولين ال کالسيکوی فصل شکست داده و دو 
باخت متوالی در الليگا و اروپا به دست فراموشی 
سپرده شده است. مونشن گالدباخ می تواند قربانی 
خوبی برای رئال در ليگ قهرمانان باشد. اوضاع تيم 
پپ گوارديوال نسبت به ديگر مدعيان بهتر است. 
در گروه C المپيک مارس��ی با من سيتی روبه رو 
می شود. تيم فرانسوی هفته پيش به المپياکوس 
باخت و امشب هم جدالی س��خت پيش رو دارد. 
آبی های منچستر فصل جديد ليگ قهرمانان را با 
شکس��ت پورتو آغاز کردند و در جزيره هم به رده 
سيزدهم سقوط کرده اند. البته گوارديوال عملکرد 
ضعيف تيمش را به فشردگی بازی ها ربط داده است. 
پورتو و المپياکوس هم ديگر ب��ازی گروه را انجام 
می دهند. در گروه چهارم ليورپول ميزبان ميتيلند 
است، تيم کلوپ در مصاف با آژاکس پيروز شده بود. 

آتاالنتا نيز با آژاکس روبه رو می شود.

شيوا نوروزی
    فوتبال جهان
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