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هفتـه ســـوم 
دنيا حيدري

     ليگ برتر
رقابت های لیگ 
برتر عصر امروز با 
برگزاری چهار دیدار باقیمانده پیگیری می شود 
که طی آن نفتی های آبادان در مشهد به مصاف 
شهرخودرو می روند، پیکان در اصفهان مقابل 
ذوب آهن قرار می گیرد، سپاهان در تبریز برابر 
تراکتـور صف آرایـی می کند و پرسـپولیس 
مهمـان نفتی های مسـجد سـلیمان اسـت.
 اما عصر ديروز و در آغ��از رقابت  هاي اين هفته 
گل گهر صدرنشين برابر فوالد خوزستان با تساوي 
يک - يک متوقف شد تا شاگردان قلعه نويي بعد از 

دو هفته امتياز از دست بدهند.
سايپا مقابل نساجي مازندران با تک گل محسن 
مسلمان به پيروزي رسيد و ديدار آلومينيوم اراک 
و مس کرمان هم برنده اي نداشت. در ورزشگاه 
آزادي استقالل بعد از پشت سر گذاشتن چند روز 
پرحاشيه مقابل ماشين سازي تبريز قرار گرفت. 
شاگردان فکري در حالي اين بازي را آغاز کردند 
که مي ش��د احتياط را به وضوح در حرکات شان 
ديد و اين به مهمان  آنها فرص��ت داد تا در نيمه 
اول همپاي اس��تقالل پيش برود. با شروع نيمه 
دوم استقالل کمي جانب احتياط را کنار گذاشت 
و رو به جلو حرکت کرد. در دقيق��ه 57 ميليچ، 
مدافع اس��تقالل با يک ضربه ايس��تگاهي زيبا 
آبي ها را به گل رس��اند تا محم��ود فکري نفس 
راحتي بکشد. فکري برخالف بازي با فوالد اين بار 
بعد از گلزني ي��ک مهاجم را به ميدان فرس��تاد 
»شيخ دياباته« تا هم به حواشي پايان دهد و هم 
قدرت هجومي تيمش را حفظ کن��د. برنامه اي 
که نتيج��ه داد و باعث ش��د اس��تقالل با همان 
تک گل س��ه امتياز اين بازي را از آن خود کند.
  مصاف با نفتی های مسجدسـلیمان در 

غیاب یحیی
پرسپوليس، تنها تيم حاضر در رقابت های ليگ 
بيس��تم که هن��وز دروازه اش براب��ر حريفان باز 
نشده، ساعت 16:35 امروز به مصاف نفتی های 
مسجدس��ليمان می رود. تيمی ک��ه هر دو بازی 
قبلی خود را با تساوی پشت س��ر گذاشته و در 
بين قعرنش��ينان جدول جای گرفت��ه، اما اميد 
زيادی به کسب هر س��ه امتياز اين بازی خانگی 
دارد، چراکه مجتبی حس��ينی سال ها به عنوان 
دستيار يحيی گل محمدی در کنار او کار کرده 
و به خوبی با تفکرات فوتبالی مربی پرسپوليس 
آشناست و آشنايی به تکنيک ها و تاکتيک های 
کاری يحيی، آن ه��م در روزی ک��ه او به دليل 
محرومي��ت روی نيمکت سرخپوش��ان حضور 
ندارد و تفکرات��ش را از طريق مطه��ری به تيم 
منتقل می کند، فرصت خوبی برای ميزبان است 

که روز سختی را در ورزشگاه بهنام محمدی برای 
مدافع عنوان قهرمانی رقم بزند، خصوصاً که کار 
ش��اگردان يحيی بعد از جدايی عليپور در خط 
حمله سخت شده و عبدی به تنهايی نمی تواند 
بار خط حمله سرخپوشان را به دوش بکشد، به 
طوری که قهرمان چهار دوره متوالی ليگ در دو 
بازی گذشته تنها يک گل به ثمر رسانده است. 
البته پرس��پوليس در ص��ورت صالح ديد کادر 
فنی می توان��د در بازی با نفت مسجدس��ليمان 
از مهدی خان��ي، مهاجم جديد خ��ود رونمايی 
کند، اما اين بازيکن ه��م اگرچه خوش تکنيک، 
سرعتی و شوت زن به است، اما مهدی خانی هم 
اغلب در پست هافبک هجومی، وينگر و مهاجم 
س��ايه نقش آفرينی کرده و کمتر پيش آمده که 
مهاجم نوک باشد. حاال بايد ديد او می تواند باری 
از دوش عبدی برای گلزنی بردارد، خصوصاً که 
خط حمله پرسپوليس با وجود داشتن بازيکنانی 
چون وحيد اميری، احمد نوراللهی و س��يامک 
نعمتی که بازيکنان کليدی اين تيم به حس��اب 
می آيند هنوز نتوانسته انتظارات را برآورده کند. 
با وجود اين با بازگشت نعمتی به پست تخصصی 
)وينگر راس��ت( بعد از رهايی مهدی ش��يری از 
بند مصدوميت و حضورش در دفاع راست، حاال 
قدرت خط حمله سرخپوشان می تواند بيشتر از 

قبل باش��د. اما بايد ديد تغييراتی که قرار است 
برابر نفتی های مسجدس��ليمانی ايجاد ش��ود، 
می تواند دومين برد اين فصل پرسپوليس را رقم 
بزند. تيمی که به دليل تفاضل گل کمتر نسبت به 
نساجی و فوالد، تيم های رده دوم و سوم جدول بر 
سکوی چهارم تکيه زده است، اما اگر قصد تکرار 
موفقيت ها و قهرمانی های فصول قبل را دارد، از 
همين ابتدا بايد به فکر باز کردن دروازه حريفان 
باشد تا همانند پنج س��ال قبل به خاطر يک گل 

کمتر دستش از جام کوتاه نماند!
  پیروزی تفکر همسان منصوریان و نویدکیا

در ديگ��ر بازی حس��اس امروز تراکتور س��اعت 
16:30 در تبري��ز از س��پاهان پذيرايی می کند. 
تيمی که اگرچه ليگ را با شکست سنگين 3 بر 
يک برابر گل گهر سيرجان و باخت مقابل سرمربی 
س��ابق خود آغاز کرد، اما در هفته گذش��ته در 
ديداری خانگی جبران مافات کرد تا با کسب سه 
امتياز بازی و نخستين برد ليگ برتری نويدکيا در 
قامت سرمربي، در ميانه های جدول جاي گيرد. 
هرچند که اگر در هفته آغازين ليگ س��ه مرتبه 
دروازه اش باز نمی ش��د، می توانس��ت جايگاهی 
بهتر داشته باشد و سکوی س��وم جدول را از آن 
خود کند. با وجود اين ب��ازی امروز برابر تراکتور 
فرصت خوبی اس��ت تا نويدکيا، ش��اگردانش و 

حتی خودش را محک بزند. سرخپوشان تبريزی 
اگرچه اين فصل نيز ريخت و پاش زيادی کردند 
و اميدوارند با منصوريان در بين مدعيان قهرمانی 
جای گيرن��د، اما از دو بازی گذش��ته به نتايجی 
بهتر از تساوی دست نيافتند تا محکوم به حضور 
در رده يازدهم جدول باش��ند. با اين حال هنوز 
ابتدای فصل است و تراکتور فرصت زيادی دارد تا 
به اهداف خود که بی گمان حضور در بين سه تيم 
برتر و حتی دستيابی به جام قهرمانی است، برسد. 
اما کسب س��ه امتياز حتی در تبريز کار ساده ای 
نيس��ت، وقتی آن سوی ميدان س��پاهانی های 
اصفهانی صف آرايی کرده  باش��ند، ولي بايد ديد 
منصوريان که در اين فصل هنوز طعم پيروزی را 
نچشيده، می تواند نخستين سه امتياز اين فصل را 
مقابل ياران نويدکيا دشت کند يا سرمربی تازه کار 
سپاهان بعد از پيروزی مقابل آلومينيوم اراک به 

روند موفقيت های خود ادامه می دهد.
  در ديگر بازی های امروز؛ ش��هرخودرو س��اعت 
15:45 از نفتی ه��ای آبادان پذيراي��ی می کند و 
پيکاني ها  ه��م ک��ه کادر فنی  ش��ان )تارت��ار و 
دس��تيارانش( چند روز قبل استعفا دادند، ساعت 
16:30 به مهمانی ذوبی های اصفهان می روند که 
در پی عدم نتيجه گيری در دو هفته گذشته با انتشار 

بيانيه ای تهديد به کناره گيری از ليگ کردند!

شیوا نوروزی

والیبال ماسکی!
شايد از ديدن يک بازيکن واليبال حين مسابقه که ماسک دارد شما هم 
تعجب کنيد، اما اين اتفاقی است که در ليگ واليبال می توانيد هر هفته آن را 
مشاهده کنيد. از آنجايی که طی ماه های اخير بازيکنان و مربيان زيادی در 
اين مسابقات به ويروس کرونا مبتال شده اند و در يک مقطع حدود يک ماه 
مسابقات وارد تعطيلی شد، برخی از بازيکنان برای جلوگيری از ابتالی خود 
به اين ويروس دست به اقدام عجيبی زده اند. فرهاد نظري افشار، کاپيتان 
و دريافت کننده تيم هورسان رامسر و يکی از پاسورهای اين تيم ديروز در 
حالی در سالن فدراسيون واليبال به مصاف آذرباتری اروميه رفتند که ماسک 
روی صورت داشتند. حتی در جريان بازی که بازيکنان به دليل پرش و جنب 
و جوش داخل زمين به سختی تنفس می کنند، اين دو بازيکن ماسک خود 
را از روی صورت شان برنداشتند. اين اتفاق در حالی رخ داده که مسئوالن 
فدراسيون واليبال بارها در هفته های اخير تأکيد کرده اند که مسابقات با 
رعايت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار می شود و اعضای همه تيم ها بعد 

از ارائه تست منفی کرونا می توانند وارد اردو و مسابقات شوند.

عبور استقالل از بحران با ماشین
 دوئل پرسپولیس با دستیار یحیی در شهر اولین ها، منصوریان به دنبال برد اول

سعيد احمديان

نگاه کاریکاتوری به فرهنگ در ورزش
صحبت های عصر سه شنبه عبدالحميد احمدی، معاون فرهنگی و ورزش 
همگانی وزارت ورزش وارونه نمايی از وضعيت فرهنگی ورزش کشور بود. 
او مدعی است همه »فعاليت های فرهنگی در وزارت ورزش، کميته ملی 
المپيک، فدراسيون ها و باشگاه ها به خوبی پيش می رود و از همه مهم تر 
هماهنگی بسيار خوب و مؤثری در بين اين مجموعه ها وجود دارد که واقعاً 
چنين همدلی را بيش از اين در عرصه ورزش کشور شاهد نبوده ايم«، البته 
از اين دس��ت اغراق ها در ورزش کم نداشته ايم؛ اينکه يک مسئول بيايد 
بدون دادن آمار و ريز جزئيات عملکردی را که داشته به صورت کلی بيان 
کند و يک تصوير اشتباهی ارائه دهد را از بسياري از مديرانی که در ورزش 

مسئوليت گرفته اند، شاهد بوده ايم.
در حالی معاون فرهنگی وزير ورزش از حال خوب فرهنگی ورزش و البته 
همکاری فوق العاده مجموعه ها خبر می دهد که ورزش کشور در سال های 
اخير پرتنش ترين و پر حاشيه ترين روزهايش را تجربه کرده است، از سطح 
باشگاه ها و فدراس��يون ها گرفته تا وزارت ورزش پر بوده از بی اخالقی ها و 
سوء تدبيرهايی که به حيثيت و اعتبار ورزش کشور ضربه زده است. اهميت 
فرهنگ برای وزارت ورزش همين بس که دوره فعلی وزارت ورزش، معاونت 
مهمی به نام فرهنگی در معاونت ديگری به نام ورزش همگانی که خود حيطه 
فعاليت گسترده ای مي طلبد، ادغام می شود تا مشخص شود که اهميت دادن 

به موضوع فرهنگ و اخالق در ورزش چيزي جز شعاري توخالی نيست.
در حالی معاون وزير ورزش صحبت از ب��ه خوبی پيش رفتن فعاليت های 
فرهنگی در بخش های مختلف ورزش می کند که تنها با نگاهی اجمالی و 
کوتاه به برنامه ها و راهبردهايی که در حوزه ورزش ديده می شود، مشخص 
خواهد شد که فرهنگ کمترين بهره و سهم را دارد. اين در شرايطی است که 
فرهنگ سازی و ترويج اخالق و آموزش های اجتماعی به قهرمانان از مهم ترين 
انتظاراتی اس��ت که در کنار توجه به ورزش قهرمانی و حرفه ای از متوليان 
ورزش می رود، به خصوص که با توجه پيشينه کهن پهلوانی و جوانمردی در 
ورزش ايران به جرئت می توان گفت که اخالق در ورزش کشورمان همواره 

جايگاه باالتری نسبت به مدال های رنگارنگ داشته است.
با وجود چني��ن اهميتی، ام��ا برنامه های فرهنگی در ورزش کش��ور در 
برنامه های سطحی خالصه شده است. برنامه هايی که کمتر تأثيرگذاری 
در بهبود فضای اخالقی و گسترش مرام پهلوانی در ورزش دارد. برگزاری 
مراسم ها و گراميداشت ها با سخنرانی های شعاری تکراری، نصب بنر و 
انداختن چفيه و دادن آمارهای کلی و غلوآميز از اجرايی شدن برنامه هايی 
که تأثير چندانی در فرهنگ سازی در ورزش نداشته، گوشه ای از بی تفاوتی 
قابل تأمل سيستم مديريتی ورزش به فاکتور مهمی به نام فرهنگ در وزارت 

ورزش و اکثر حوزه های ديگر مرتبط با ورزش است.
خروجی صفر برنامه های اجرايی، گويای اين اس��ت که اغلب متصديان و 
برنامه ريزان فرهنگی، سررشته ای از اين بخش مهم ندارند و تنها به واسطه 
ارتباطات به جايگاهی رسيده اند که نمی توانند در آن تأثيرگذار باشند. در 
حالی معاون وزير ورزش فعاليت های فرهنگی را خوب ارزيابی می کند که 
کمتر برنامه کوتاه مدت يا بلندمدتي برای توسعه فرهنگی و اخالقی جامعه 
ورزش تبيين و اجرايی شده و همه چيز در نصب بنر و برگزاری گردهمايی های 
تهی از آموزش خالصه شده است. به عنوان نمونه کدام پژوهش يا تحقيق 
درباره ريشه يابی مشکالت فرهنگی ورزش و ارائه راهکار و برنامه ريزی برای 
حل آن در ورزش انجام ش��ده است؟ سيس��تم مديريتی ورزش برای حل 
مشکالتی مانند خشونت، بی احترامی، فحاشی و توسعه مرام پهلوانی غير از 

حرف های شعاری و کلی، چه برنامه ای داشته و اجرا کرده است؟
با اين وضعيت نمی توان انتظار داشت که ورزش کشور از يک فضای خوب 
و ايده آل فرهنگی برخوردار باشد. نمونه آن فوتبال است که تنها در همين 
يک هفته اخير رصد اخبار آن به خوبی نشان می دهد که چقدر اين ورزش 
به س��مت انحطاط فرهنگی پيش رفته و مس��ئوالن آن از وزارت ورزش 
گرفته تا فدراسيون فوتبال و باشگاه هايی که تنها عنوان فرهنگی دارند 
تنها نظاره گر اين سقوط اخالقی هستند و حتی خودشان نيز مستقيم و 
غيرمستقيم بر آتش آن می دمند. البته که بخش مديريتی ورزش و ساير 
رشته ها نيز خالی از چنين حواشی غيرورزشی که ريشه در کم کاری در 

حوزه های فرهنگی دارد، نيست.
 در چنين شرايطی ادعای به خوبی پيش رفتن کارهای فرهنگی و تعامل 
مجموعه های ورزشی در اين زمينه، تنها يک ادعای پوچ و توخالی است که 
تاريخ مصرف آن به همان زمان سخنرانی و دورهمی هايی که کمتر سودی 
برای رشد فرهنگی ورزش ايران داشته است، محدود می شود و تنها کاربرد 
آن پر کردن رزومه مديرانی اس��ت که بی تفاوتی ش��ان در ادغام معاونت 

فرهنگی و ورزش همگانی اظهرمن الشمس است.

از انتقام منچستر تا صعود همزمان بارسا و یووه
کومان: به عملکرد خود افتخار می کنیم

چلسی، بارسلونا، يوونتوس و سويا با قطعی شدن صعودشان به دور حذفی 
ليگ قهرمانان خيال شان راحت شد. در آغاز دور رفت مرحله گروهی اين 
رقابت ها نتايجی که همه منتظرش بودند رقم خورد؛ دورتموند به راحتی بروژ 
را برد، بارسلونا همچنان به درخشش در اروپا ادامه داد، رونالدو برای يوونتوس 
گلزنی کرد، منچستر در خانه آتش بازی به راه انداخت و پاری سن ژرمن هم 

باخت بازی رفت مقابل اليپزيش را با پيروزی جبران کرد.
    

تکليف گروه پنجم زودتر از بقيه روشن شد؛ چلس��ی اين بار رن را 2 بر يک 
شکست داد و سويا هم با همين نتيجه کراسنودار را برد. با اين نتيجه هر دو تيم 
با 10 امتياز صعودشان را به دور بعد قطعی کردند تا قعرنشينان با يک امتياز 
برای صعود به ليگ اروپا با هم بجنگند، ولی در گروه F هنوز هيچ چيز قطعی 
نشده است. دورتموند با همان نتيجه 3 بر صفر ديدار رفت دوباره کلوب بروژ را 
از سد راه برداشت و التزيو هم با برد 3 بر يک مقابل زنيت همه اميدهای اين تيم 
روسی را نقش برآب کرد. زنبورها 9 امتيازی، التزيو هشت امتيازی و بروژ چهار 
امتيازی هستند و همچنان برای گرفتن جواز صعود بايد تالش کنند. در اين 
بين زنيت قعرنشين که از دقيقه 77 سردار آزمون را در ترکيب داشت حاال ديگر 
تنها فرصت رسيدن به ليگ اروپا را دارد. دبل هالند، مهاجم نروژی به پيروزي 
دورتموند منجر شد. بازيکن جوان در دو فصل 16 گل در ليگ قهرمانان به 
ثمر رسانده و از اين حيث رکورددار محسوب  می شود. لوسين فاوره، سرمربی 
زنبورها در واکنش به برد تيمش گفت:  »گل جيدون خيالمان را آسوده کرد، 
چون اختالفمان را با حريف در آخر پايان نيمه اول به دو گل افزايش داد. يک 
بازيکن نمی تواند هميشه در اوج باشد، گاهی اوقات در اوج است و گاهی اوقات 
نيز کمی افت می کند. هميشه می گويم که نبايد از بازيکنان انتظار داشت تمام 

طول سال در اوج باشند، چراکه اين غيرممکن است.«
    

در گروه مرگ هم بارسا خيالش راحت شد و هم يوونتوس.  تيم رونالد کومان 
در شهر کيف، دينامو را با چهار گل درهم کوبيد و با 12 امتياز صعود کرد. 
يووه هم در حالی که ابتدا از حريفش عقب افتاده بود، با پيروزی شکننده 
2 بر يک بر فرانتس واروش چيره شد تا از از بارسا جا نماند. رونالدو که گل 
تساوی بانوی پير را به ثمر رسانده، حاال به رکورد 70 گل خانگی مسی در 
ليگ قهرمانان رسيده است. آبی و اناری ها اگرچه در الليگا تيمي بحران زده 
هستند، ولی در اروپا به درخشش خود ادامه می دهند. سرمربی اين تيم از 
عملکرد بازيکنانش رضايت کامل داشت: »آنچه در اين بازی از بارسا ديديم 
همان تصويری است که دوست داريم از بارسا در ذهن ها وجود داشته باشد. 
از عملکرد کلی تيم راضی هستم. بچه های ما سخت تالش کردند و به حريف 
فشار آوردند. تيممان حاکم ميدان بود و به اندازه کافی خودش را به حريف 
تحميل کرد، به همين دليل بازيکنان ما می توانند به عملکردشان افتخار 
کنند. در نيمه اول نتوانستيم آنطور که بايد مزد زحماتمان را بگيريم، ولی 
روی هم رفته من راضی هستم. يک تيم پراشتياق را ديديم و چهار گل زديم. 
بازيکنان مهم ما توانستند استراحت کنند و جوانان بارسا استحقاق دقايقی 
را که در ميدان حاضر بودند، داشتند.« پيرلو، سرمربی راه راه پوشان برتری 
سخت يووه برابر واروش را قابل قبول خواند: »هميشه الزم نيست خوب بازی 
کنيد تا برنده شويد، ولی اگر خوب بازی کنيد معموالً برنده خواهيد شد. ما 
در اين بازی مشکالتی داشتيم، به خصوص از نظر نوع نگاهمان به بازی. در 
ابتدای بازی از بچه ها خواسته بودم با ذهنيت ديگری وارد زمين شوند و کار 
کنند، چون می دانستيم در مقابل حريف سختی قرار داريم. می دانيم که اگر 

بازی را به بهترين شکل شروع نکنيم دچار مشکل خواهيم شد.«
    

در گروه آخر ش��ياطين س��رخ انتقام س��ختی از نماينده ترکيه گرفتند. 
منچستريونايتد در اولدترافورد 4 بر يک باشاک ش��هير را بدرقه کرد و با 
9 امتياز در صدر جدول ايستاد. تيم سولسشر با دست کم گرفتن حريف 
در بازی رفت تن به شکست 2 بر يک داده بود، اما قرمزها در دور برگشت 
شايستگی های ش��ان را به نمايش گذاش��تند. پي اس جي هم با يک گل 
اليپزيش شگفتی ساز را مغلوب کرد، ولی شش امتيازی شدن پاريسی ها 
هم از نگرانی توماس توخل کم نکرد: »کمی خوش شانس بوديم. بابت ارائه 
چنين بازی عذرخواهی نمی کنم. شرايط بازی طوری بود که ناچار به دفاع 
کردن شديم. هفته آينده بايد در خانه منچستريونايتد به ميدان برويم و 

اميدوارم مصدومان ما بتوانند تا آن زمان ريکاوری کنند.«

 بدون تمرین از والیبال نشسته 
توقعی نداشته باشید

اعزام تيم ملی واليبال نشسته به پارالمپيک 
بدون برگزاری اردو و تمرين، اعتبار ايران 
در اين رش��ته را به خطر می اندازد. ورزش 
به تمرين و مس��ابقه نياز دارد، هر تيمی، 
حتی بهترين هم باشد بدون تمرين از لحاظ 
تکنيکی و بدنی اف��ت می کند و نمی تواند 
درخشش گذش��ته را تکرار کند. در ادوار 
گذشته واليبال نشسته ايران با تالش زياد 
قهرمان جهان و پارالمپيک شده و يک سال 
و نيم تا دو سال زودتر تمرينات و اردوها برگزار شده است. تيم های ديگر 
دنيا هم بيکار ننشسته اند و آنها با برنامه برای پارالمپيک تمرين کرده اند. 
اگر برنامه ريزی نداشته باشيم، قهرمانی که هيچ، شايد حتی در بين چهار 
تيم اول پارالمپيک هم نباشيم. واليبال نشسته در سطح جهان روز به روز 
در حال پيشرفت است. امکان اعزام تيم بدون تمرين به توکيو ممکن است، 
اما ديگر نبايد از واليبال نشسته در پارالمپيک توقعی داشت. وقتی يک تيم 
باشگاهی تمرينات واليبال نشسته را آغاز کرده، چرا نمی توانيم تمرينات 
تيم ملی را شروع کنيم؟!  با توجه به وقفه ای که ايجاد شده، سطح آمادگی 
بازيکنان قطعاً پايين آمده است. فدراسيون و کميته ملی پارالمپيک بايد 
برای آغاز تمرينات تيم ملی همت کنند، چراکه واليبال نشسته ويترين 
ورزش جانبازان و معلوالن است و حتی تنور رقابت های ساير رشته ها را نيز 
گرم می کند. انتظار حمايت های بيشتری از اين رشته پارالمپيکی داريم. 
می توان ملی پوشان را در شرايط قرنطينه و در شهرهايی که وضعيت قرمز 
ندارند کنار هم جمع کرد و با رعايت پروتکل ها استارت تمرينات را زد. در 
حال حاضر مسابقات فوتبال، واليبال، بسکتبال و کشتی برگزار می شوند و 
اين در حالی است که رقابت های کشتی تن به تن است. اميدواريم هرچه 
زودتر تمرينات شروع شود. نبايد سابقه درخشان واليبال نشسته ما اينگونه 
از دست برود. ضمن اينکه سن بازيکنانمان باالتر رفته و به تمرين بيشتری 
نياز دارند. قطعاً رقبای خارجی تمرينات شان را شروع کرده اند. فوتبالی که 
در المپيک هم حضور ندارد، اجازه برگزاری مسابقات را گرفته است! امکانات 
فدراسيون جانبازان قابل قبول است و می توان با قرنطينه سالن اختصاصی 

فدراسيون و رعايت پروتکل ها تمرينات را برگزار کرد.

بدون تمرین به توکیو مي رویم!

هیچ تیمي را دست کم نمي گیریم
رامين طباطبايی،      خبر
رئيس فدراسيون 
بسکتبال در حاشيه حضور تيم ملي در پنجره دوم 
انتخابي کاپ آسيا در مورد شرايط تيم ملی بسکتبال 
گفت: »بچه ها بالفاصله بعد از ورود در فرودگاه تست 
دادند. در ح��ال حاضر نيز هم��ه در هتل قرنطينه 
هستند. به هرحال بازی در شرايط کرونايی سخت 
است. بچه ها در شرايط خوبی قرار دارند و آماده رقابت 
هستند، اما نمی توان گفت همه چيز صددرصدی 
اس��ت، چراکه به هرحال 9 ماه دوری از مسابقات 

تأثيرگذار خواهد بود.« او در ادامه افزود: »تيم ما قطعاً 
از عربستان و سوريه برتر اس��ت، اما نمی توان هيچ 
تيمی را دس��ت کم گرفت. چندين س��ال است با 
عربستان بازی نداشته ايم و آنطور که گفته می شود، 
آنها تيم خوبی را جمع کرده اند. سوريه هم با حضور 
مربی ش��رايطش قطعاً تغيير می کن��د. من به جز 
برنامه هاي تيم ملي ديدار با ش��يخ سعود آل ثانی، 
رئيس کنفدراسيون آسيا را هم در برنامه دارم. ايران 
نماينده قاره آسيا در المپيک است، از اين رو بايد از 

حقمان دفاع کنيم و نظراتمان را بگوييم.«

اگر اوضاع جهان عادي بود االن 
فريدون حسن

   بازتاب
المپي��ک و پارالمپي��ک 2020 
توکيو هم ب��ه تاريخ بزرگ ترين 
آوردگاه ورزش جهان پيوسته بود، اما شيوع کرونا باعث به تعويق 
افتادن يک ساله اين رويداد بزرگ شد. اين روزها جهان هنوز درگير 
کروناست، اما مسئوالن کميته بين المللي المپيک با اميدواري از 

برگزاري حتمي مسابقات در سال آينده حرف مي زنند.
توماس باخ، رئيس کميته بين المللي المپي��ک ديروز در پيامي 
ويدئويي از ورزشکاران المپيکي خواست آماده حضور در رقابت هاي 
توکيو ش��وند: »خوش��حالم که 9 ماه ديگر می توانم در دهکده 
ورزشکاران به شما خوشامد بگويم. برای کسب يک تجربه فراموش 
نشدنی در بازی های المپيک توکيو آماده ش��ويد. آماده حضور 
در بازی های المپيک شويد و حتی بيشتر نيز تمرين کنيد. من 
می دانم بسياری از شما در شرايط سختی قرار داريد، اما اگر به اينجا 
)دهکده ورزشکاران( نگاهی بيندازيد، فکر می کنم ارزشش را دارد 
که بيشتر تالش کنيد تا 9 ماه ديگر در اين مکان باشيد.  مشتاقانه 
منتظر ديدن شما در المپيک 1+2020 هستم.« باخ هفته گذشته 

در سفر به ژاپن از دهکده ورزش��کاران و آپارتمان هايی که برای 
اسکان ورزشکاران در طول برگزاری رقابت هاي المپيک در نظر 
گرفته شده، بازديد کرد و با ابراز رضايت از روند آماده سازي توکيو 
گفت: »عزم ميزبانان توکيو و  آی.او.سی بر برگزاری اين بازی ها با 
حداکثر حضور تماشاگران و ورزشکاران جزم شده است.« يوريکو 
کويکه، فرماندار توکيو هم با به کار بردن ترکيب »سناريوی بهترين 
مورد« در حرف هاي خود در خصوص برگزاري بازی های المپيک 
اظهار داشت: »بهترين شرايط ممکن برای حضور همه ورزشکاران 
از 206 کشور در کنار حضور حداکثری تماشاگران فراهم خواهد 
شد.« اين در حالی است که پيشتر توش��يرو موتو، مدير اجرايی 
توکيو2020 از تسهيل ورود ورزشکاران با اعمال قوانين و مقررات 
پيشگيرانه و همچنين لغو قرنطينه 14 روزه برای آنها صحبت و 
تعميم آن به تماشاگران خارجی را نيز آس��ان عنوان کرده بود. 
ورزشگاه 32هزار نفری بيسبال در ژاپن چندی پيش با ظرفيت 
صددرصدی تماشاگر مسابقات سه روزه خود را برگزار کرد که طی 
آن تمامی شرکت کنندگان تب سنجی و کنترل پزشکی پيش از 

ورود به ورزشگاه را پشت سر گذاشتند.

ژاپني ها »سناریوي بهترین مورد« را اجرا مي کنند

 توماس باخ:
 براي المپیک آماده شوید

برگزاري المپيک و پارالمپيک توکيو قطعي به نظر مي رسد و کرونا فعاًل 
حامد قهرماني

   چهره
نتوانسته بزرگ ترين آوردگاه ورزش جهان را به طور کامل تعطيل کند. 
اما همين کرونا حاال بزرگ ترين دغدغه براي المپيکي ها و پارالمپيکي ها 
جهان و کشورمان در راه آماده سازي است. مدت ها از آخرين تمرينات ملي پوشان مي گذرد و هنوز هم 

خبري از شروع مجدد تمرينات آنها نيست که اين مسئله براي 
پارالمپيکي ها مشکالت بيش��تري را در پي دارد. هادي 

رضايي، سرپرست کاروان پارالمپيک ايران و سرمربي 
تيم ملي واليبال نشس��ته يکي از کس��اني اس��ت که 
مدت هاست نگران روند آماده سازي ورزشکاران براي 
حضور در اين ميدان بزرگ است. او حاال نگراني زيادي 

باب��ت اع��زام ورزش��کاران ب��ه 
پارالمپي��ک، آن ه��م بدون 
تمرين را دارد: » از آنجايی که 

س��تاد مبارزه با کرونا ب��ا آغاز 
اردوی تيم هاي ملی مخالفت کرده 

اس��ت، عماًل اردويی در کار نيست. 
چيزی هم قابل پيش بينی نيست و 
برخی از کش��ورها درگير ويروس 
کرونا هس��تند و بعض��ی ديگر اما 
تمرينات خود را آغاز کرده اند. بايد 
ديد شرايط به چه صورت خواهد 
بود و پارالمپيک برگزار می شود يا 

خير! اگر ستاد مبارزه با کرونا اجازه 
برگزاری تمرينات را ندهد شايد مجبور شويم 

بدون تمرين به پارالمپيک برويم.«

فريد صائبی

کارشناس واليبال نشسته 

وبینار گردشگری ورزشی برگزار می شود
وبينار گردشگری ورزشی با همکاری کميته ملی المپيک و کميسيون 
ملی يونسکو يک شنبه 9آذر برگزار می شود. کميسيون توريسم ورزشی با 
همکاری کميته ورزشی کميسيون ملی يونسکو، وبينار گردشگری ورزشی 
را با هدف رونمايی از مسابقه توريسم ورزشی و با محورهای بهترين عکس و 
فيلم يک دقيقه ای با موضوع توريسم ورزشی، بهترين پيشنهاد برای توسعه 
توريسم ورزشی در دوران کرونا، بهترين پروژه اجرا شده توريسم ورزشی در 
دهه90 و لوکيشن گنج پنهان توريسم ورزشی برگزار می کند. در اين وبينار 
سيدرضا صالحی اميری رئيس کميته ملی المپيک، مجيد شايسته رئيس 
کميسيون توريسم ورزشی، محسن امامی و اميرهمايون  صدری اعضای 
کميسيون توريسم ورزشی و حرمت اهلل رفيعی رئيس انجمن صنفی دفاتر 

خدمات مسافرتی کشور سخنرانی می کنند.
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