
خطر محرومیت از 
دنيا حيدري
   گزارش

و  نق��ل  فص��ل 
انتقاالت بیش از 
هر زمان دیگری پرس��پولیس را تهدید می کند. 
این بار اما آقایان تصمیم گیرنده در این باشگاه کاماًل 
به اجرای چنین جریم��ه ای واقف بودند، اما طلب 
برانکو طی ی��ک ماه گذش��ته پرداخت نش��د تا 
پرسپولیس در آستانه تجربه محرومیتی دیگر قرار 
گیرد. محرومیتی که در صورت ادامه بی تعهدی های 
مدیران بی کفایت پرس��پولیس، سنگین تر)کسر 

امتیاز و سقوط به دسته پایین تر( هم خواهد شد.
ضرب االجل فیفا برای پرداخت مابقی طلب برانکو 
)784هزار یورو(، روز گذشته )جمعه 21 شهریور( 
به پایان رسید و پولی به سرمربی سابق سرخپوشان 
پرداخت نشد تا پرسپولیس بیش از هر زمان دیگری 
به محرومیت دوباره از پنجره نقل و انتقاالت نزدیک 
شود. اتفاقی که قهرمان پیاپی چهار دوره لیگ برتر 
تجربه تلخ آن را پیش��تر نیز بابت بی کفایتی های 
مدیریتی چشیده و تبعات ناشی از آن را هنوز هم به 
یاد دارد، اما گویا تبعات این محرومیت برای آقایان 
تصمیم گیرنده در باش��گاه پرس��پولیس کمترین 
اهمیتی ندارد که دس��ت روی دس��ت گذاشته اند 
و به تماشا نشس��ته اند و به جای عمل به تعهدات 
خود، درگیر ریخت و پاش های فصل نقل و انتقاالت 

هستند و حیف و میل دوباره بیت المال!
  بیخ پیدا کردن کار

ماه ها از جدایی برانکو از جمع سرخپوشان می گذرد، 
اما هنوز مطالبات او پرداخت نش��ده است. داستان 

برانکو با دیگر مربیان و بازیکنان خارجی پرسپولیس 
و حتی فوتبال ایران تف��اوت دارد. برانکو بازیکن یا 
مربی بی کیفیتی نبود که باب��ت چند دقیقه بازی 
یا چند باخ��ت بخواهد رقم کالنی ب��ه جیب بزند، 
چون دالل خوبی داش��ته یا راه س��اخت و پاخت 
با مدی��ران بی کفایت فوتبال ایران را می دانس��ته، 
سرمربی سابق سرخپوشان مربی باکیفیتی بود که 
پرسپولیس را از منجالب ناکامی بیرون کشید و با 
یک نایب قهرمانی )با تفاضل گل کمتر ( کار خود را 
آغاز کرد و با چند قهرمانی مقتدرانه در لیگ و جام 
حذفی و نایب قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا، آن هم 
در شرایطی که پرسپولیس از پنجره نقل و انتقاالت 
محروم بود تیم را تحوی��ل داد، بی آنکه کالمی در 
خصوص مطالباتش حرفي به زبان آورد. اما بعد از 
آنکه ناچار به جدایی و خواهان دریافت طلبش شد 
با کارشکنی مدیران بی کفایتی رو به رو شد که او را 
هم ناچار کرد مثل بسیاري دیگر برای احقاق حقش 

راهی فیفا شود و سرلج بیفتد.
  محکومیت بی تأثیر!

تغییر مدیریت هم تغییری در شرایط ایجاد نکرد و 
حتی بحث شکایت از برانکو هم به میان آمد تا دیگر 
امیدی برای برقراری صلح باقی نماند و دس��ت آخر 
نیز فیفا همانطور که انتظار می رفت پرسپولیس را 
محکوم کرد. محکومیتی که اما تغیی��ری در روند 
حرکتی مدیران باشگاه پرس��پولیس ایجاد نکرد، 
آن هم در شرایطی که خطر محرومیت از پنجره نقل 
و انتقاالت به شدت پرسپولیس را تهدید می کرد. با 
وجود این تنها دغدغه سرپرست پرسپولیس فعالیت 

چشمگیر در فصل نقل و انتقاالت و جذب بازیکنان 
جدید با ارقام نجومی بود و بس! ش��اید چون بر این 
باور است که جذب بازیکن قبل از شروع فصل تازه 

می تواند آنها را برابر هر محرومیتی بیمه کند.
  اولویت دردسر ساز

از گوش��ه و کنار خبر می رس��ید که برخی بازیکنان 
پرس��پولیس به رسول پناه که سرپرس��تی باشگاه را 
برعهده دارد گرا دادند که به جای پرداخت طلب برانکو 
پول آنها را بدهد تا پشت او درآیند. این می توانست تنها 
یک شایعه باشد، اما نه وقتی که به وضوح دیده   می شد 
مدیریت باشگاه به جای یافتن راهی برای تسویه حساب 
با مرد کروات، یکی پس از دیگری پای قرارداد بازیکنان 
جدیدی را امضا می کند که ب��ه زودی زمان پرداخت 
پول آنها نیز س��ر می رسد. مس��ئله ای که رسول پناه 
ابایی هم از گفتن آن نداشت و تقریباً دو  هفته پیش در 
گفت وگویی با خبرگزاری تسنیم صراحتاً به آن اشاره 
کرده بود: »جذب بازیکنان و پرداخت پول اعضای تیم 

از پرونده برانکو خیلی مهم تر است.«
  درخواست تکراری

همین نگاه کافی بود برای مشخص شدن اینکه داستان 
برانکو با پرس��پولیس پایان خوش��ی نخواهد داشت، 
به طوری که دارو بوش��یچ، وکیل برانکو گفت که من 
شک دارم باشگاه پرس��پولیس بتواند در موعد مقرر 
طلب برانکو را پرداخت کند. احتمالی که درست از آب 
درآمد و موعد پرداخت طلب مرد کروات روز گذشته 
سررسید، بی آنکه پولی بابت 784هزار یورو باقیمانده 
از طلب مرد کروات به حساب او واریز شده باشد. جالب 
اینکه یک روز، تنها یک روز به سرآمدن آخرین فرصت 

پرسپولیس برای تسویه حساب با برانکو، باشگاه طی 
نامه ای ضمن درخواست تخفیف از او فرصتی 30روزه 
می خواهد. درخواستی که البته خیلی زود از سوی مرد 
کروات رد و کارهای نامه نگاری آن با فیفا از سوی وکیل 
برانکو آغاز شد: »باشگاه اگر پول نداشته چطور موفق به 
جذب بازیکنان جدید شده است. پرسپولیس در صورت 
گرفتن موافقت برانکو بعد از 30روز هم پول او را پرداخت 
نمی کند. همانطور که در طول این مدت تمرکزش روی 
تسویه حساب با برانکو نبود و حاال با سررسید موعد مقرر 
در حال تنظیم نامه برای فیفا هستیم که پرسپولیس به 
طور اتوماتیک از پنجره نقل و انتقاالت محروم و زمان 
دیگری برای پرداخت پول مقرر شود که در صورت عدم 
پرداخت دوباره، فیفا جریمه هایی چون کسر امتیاز و 

سقوط به دست پایین تر را اعمال می کند.«
  اعتراض هواداران و واکنش برانکو

بی تعهدی مدیران باش��گاه پرسپولیس حتی صدای 
طرفداران این تیم را هم درآورده و هواداران قهرمان 
لیگ در شبکه های اجتماعی خواهان پرداخت طلب 
مربی محبوب خود شده اند. حمایت هایی که واکنش 
برانکو را نیز به دنبال داشت: »شاید برخی هنوز نسبت 
به توانایی هایی مربیگری من تردید داشته باشند، اما 
هیچ وقت کسی شخصیت، صداقت و حرفه ای گری من 
را زیر سؤال نبرده و تردیدی نسبت به این موارد نداشته 
است. تنها خواسته من از باشگاه پرسپولیس این بود 
همانطور که من با آنها رفتار کردم با احترام با من رفتار 
می کردند و طلبم را طبق قراردادی که با هم داشتیم، 
مي پرداختند. بار دیگر از هواداران پرسپولیس قدردانی 

می کنم و می خواهم بگویم که عاشق شان هستم.«
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سعيد احمديان

کمکهايمؤمنانهواليباليها
جامعه ورزش هم مانند سایر اقشار مردم از ابتداي امسال حضور پررنگي 
در کمک هاي مؤمنانه به محرومان و آسیب دیدگان از کرونا داشته است، 
کمک هایي که در مرحله دوم هم ادام��ه دارد. در تازه ترین کمک هاي 
مؤمنانه ورزشي ها، هیئت والیبال استان تهران در اقدامی خداپسندانه با 
حمایت فدراسیون والیبال در راستای انجام مسئولیت اجتماعی خود، 
بسته های احسان را به مناسبت آغاز لیگ برتر ایران در فصل جاری میان 
نیازمندان توزیع کرد. اقالم معیشتی بسته های احسان در هیئت والیبال 
تهران آماده و با نظارت فدراسیون به مناطق محروم ارسال شد. هدف 
هیئت والیبال اس��تان تهران از این اقدام، اشاعه فرهنگ نوع دوستی و 

کمک به خانوارهای نیازمند همزمان با آغاز لیگ برتر والیبال است.

خيليازکشتيگيرانپولتوجيبيهمندارند

مسئوالنحمايتازمدالآورانرافراموشنکنند
با آغاز اردوهاي      تکواندو
مل��ي  تی����م 
تکواندو، ش��رایط روح��ي و رواني تکوان��دوکاران 
المپیکي ایران حاال بهتر از قبل شده است، اما عدم 
حمایت قاط��ع از رش��ته هاي مدال آور از س��وي 
مسئوالن ورزش همچنان دغدغه اصلي رشته هاي 
مدال آور از جمله سرمربي تیم ملي تکواندو است. 
فریبرز عسگري در گفت وگو با خبرگزاري فارس 
مي گوی��د: »ب��ه ط��ور حت��م از این پ��س بحث 
حمایت های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک 

می تواند تأثیرگذار و سرنوشت ساز باشد، چون منابع 
مالی فدراسیون تکواندو محدود است و هر چقدر هم 
تالش کند شاید نتواند شرایط ایده آل را فراهم آورد. 
ورزشکاران رشته هایي مثل تکواندو که صاحب مدال 
در بازی های المپیک هستند باید مورد توجه خاص 
قرار گیرند و شرایطي براي آنها فراهم شود تا بدون 
دغدغه از نظر مالی و تدارکاتی در اردوها حاضر شوند 
و در مضیقه نباشند و با اطمینان خاطر برای کسب 
مدال المپیک پیش بروند. این اصلي ترین وظیفه 

مسئوالن است که امیدوارم فراموش نشود.«

رقابت هاي لیگ برتر والیبال عصر 
فريدون حسن

      بازتاب
چهارشنبه گذشته در حالي آغاز 
شد که عدم حضور تماشاگران 
در سالن هاي برگزاري مسابقات به شدت رقابت ها را تحت تأثیر 
خود قرار داده بود. البته در این میان نباید از س��نگیني و عدم 
آمادگي صددرص��دی بازیکنان به س��بب دوري بیش از حد از 
میدان هم به سادگي گذشت. با این شرایط باید دید که آیا لیگ 
والیبال مي تواند در غیاب تماش��اگران دوباره آن شور و هیجان 
فصل هاي گذش��ته را به خود ببیند یا نه. بدون تردید آمادگي 
بیشتر بازیکنان در هفته هاي آینده و اوج گیري مسابقات مي تواند 
به عنوان یک عامل مهم جاي خالي تماشاگران را پر کند و شور و 
هیجان را دوباره به مس��ابقات برگرداند. باید منتظر رقابت هاي 
هفته هاي پیش رو ماند. با این شرایط رقابت هاي هفته اول برگزار 
شد و مدافع عنوان قهرماني با برتري 3 بر یک مقابل شهرداري 
قزوین گام اول را محکم برداشت. سایپا نایب قهرمان فصل قبل 

هم در زمین خود 3 بر صفر هورسان رامسر را از پیش رو برداشت 
تا ثابت کند در این فصل هم رقابت شانه به شانه اي با ورامیني ها 
دارد. شکست پیکان برابر تیم جدید لیگ برتر، یعني لبنیات هراز 
آمل با نتیجه 3 بر صفر باعث شد کار براي ترکاشوند و مردانش از 
همین اول کار سخت شود. سپاهان هم با مدیریت جدید سعي 
در ورود به جمع مدعیان دارد. اصفهاني ها در گام اول 3 بر یک 
خاتم اردکان را شکس��ت دادن��د، اما خوب مي دانن��د که براي 
قهرماني کار س��ختي مقابل مدعیان سنتي لیگ برتر دارند. در 
سایر بازي ها؛ فوالد سیرجان 3 بر صفر راهیاب ملل مریوان را برد. 
شهرداري گنبد با همین نتیجه مغلوب شهداب یزد شد تا تنها 
میزبان شکست خورده هفته اول لقب گیرد. در ارومیه، شهرداري 
و آذرباتري این شهر به مصاف هم رفتند که این دیدار با حساب 
3 بر صفر به سود شهرداري تمام شد. شهروند اراک هم این هفته 
استراحت داشت، حاال باید منتظر ماند و دید این تیم چهارشنبه 

پیش رو چگونه خودنمایي مي کند.

آغاز متفاوت لیگ برتر والیبال
سکوترويسکوها،سنگينيدرميدان

برگزاري یا عدم 
حامد قهرماني

      چهره
برگ������زاري 
رقابت هاي لیگ 
کشتي این روزها بزرگ ترین دغدغه اهالي این 
رش��ته، به خصوص کش��تي گیران است. طي 

ماه هاي گذشته بسیاري از ملي پوشان این رشته 
با انتق��اد از بي توجهي مس��ئوالن به وضعیت 
کشتي گیران و نداشتن منبع درآمد براي گذران 
زندگي در شرایط سخت امروز خواستار برپایي 
مس��ابقات لیگ به عنوان تنها راه کسب درآمد 
کش��تي گیران ش��ده اند. حاال اما کار به جایي 
رسیده که حتي کشتي گیراني که کار ثابت هم 
و  هم تیمي ه��ا  از  دف��اع  در  دارن��د 
هم رشته اي هاي ش��ان فری��اد اعت��راض س��ر 
مي دهن��د. بهن��ام احس��ان پور، ملي پ��وش 
61کیلوگرم کش��تي ایران و دارنده مدال برنز 
جهان در سازمان امور مالیاتي کشور مشغول به 
کار است، اما دغدغه دیگران را دارد. وي با اشاره 
به مشکالت معیشتي کش��تي گیران و صدمه 
دیدن آنها با توجه به شرایط موجود مي گوید: 
»خدا را شکر من ش��اغل هستم و سرکار 
مي روم، اما اغلب بچه ها ش��غلی غیر از 
کشتی گرفتن ندارند. خبر دارم که این 
روزه��ا خیل��ی از بچه ها حت��ی پول 
توجیبی هم ندارند. از سال 97 به این 
طرف جوایز م��دال آوران را نداده اند. 
امیدوارم حداقل لیگ برگزار ش��ود تا 
کمی از مشکالت بچه ها برطرف شود.«

شیوا نوروزی

افسارگرانيفوتباليستهايدولتيرابکشيد
فصل نقل و انتقاالت که فرامي رسد، بعضي از واقعیت هاي تلخ بیشتر از هر 
زمان دیگري آشکار مي شود، مانند خبرهایي که این روزها از قراردادهاي 
نجومي باشگاه هاي دولتي منتشر مي شود و گویاي این است که ریخت 
و پاش فوتبالي ها از بیت المال با اهمال نهادهاي نظارتي و بازرس��ي به 
شکل لجام گسیخته اي سرعت گرفته و حداقل افزایش یک قرارداد براي 
فصل آینده پنج برابر بوده است، آن هم فوتبالیست هایي که نان شان را از 
سفره مردم بر مي دارند، اما خودشان را تافته جدا بافته مي دانند و درکي 
از شرایط سختي که مردم در جامعه با آن روبه رو هستند، ندارند. یکي از 
همین فوتبالیست ها مي گوید 3 میلیارد، پولي نیست و دیگري هم زانوي 
غم بغل گرفته که با 4 میلیارد نمي توان در شمال شهر تهران خانه خرید 
تا صفرهاي قراردادش را در روزهایي که دوربین هاي نظارتي خاموشند، 
بیشتر و بیشتر کند و بتواند با کندن بیشتر از جیب آن هواداري که روي 

سکو تشویقش مي کند، خانه اي در شمال شهر پایتخت بخرد!
افزایش بدون ضابطه و چند برابري رقم ق��رارداد فوتبالي ها در دو دهه 
گذشته سبب شده فاصله آنها با مردم کوچه و بازار و هواداران بیشتر و 
بیشتر شود تا آنها مانند امروز بي تفاوت از اتفاقاتي که در سطح جامعه 
مي افتد، روبه روي مردم قرار بگیرند و دست در جیب شان داشته باشند. 
چه شد فوتبالیس��ت هایي که تا دو دهه پیش س��نگ مردم را به سینه 
مي زدند و رقم قرارداد آخرین خواسته شان بود، به جایي رسیده اند که 
با وجود به سختي افتادن مردم بیشتر از هر زماني و همچنین مشکالت 
اقتصادي که کشور را در سخت ترین ش��رایط قرار داده است، خواهان 
دست اندازي بیشتر به بیت المال و هر سال که مي گذرد با ولع بیشتري 

در پي سوءاستفاده از بي بند و باري مالي حاکم بر فوتبال هستند.
البته که در رسیدن به چنین روزهایي، بازیکنان کمترین درجه و تقصیر 
را دارند و متهمان ردیف اول مدیراني هستند که بدون هیچگونه سابقه 
و شایستگي ، با توجه به کارمند وزارت بودن یا پزشک وزیر بودن، حکم 
مدیریت باش��گاه هاي دولتي براي شان امضا مي ش��ود و آنها سکاندار 
باشگاه هایي مي ش��وند که با بودجه دولتي و استفاده نامحدود از منابع 
بیت المال ابایي ندارند که قرارداد یک بازیکني که فصل گذش��ته یک 
میلیارد مي گرفت��ه را براي فصل جدید هش��ت برابر کنن��د و قرارداد 
8میلیاردي با او ببندند. رویه اي که هر س��اله در فصل نقل و انتقاالت با 
شدت بیشتري تکرار مي شود، خروجي عملکرد مدیران دولتي است که 
بدون توجه به شایستگي و ضوابطي که باید حاکم باشد از کیسه خلیفه 

مي بخشند و ریخت و پاش هاي شان از بیت المال تمامي ندارد.
سوءاستفاده مدیران دولتي فوتبال و هزینه هایي چندصد برابري نسبت 
به درآمدي که ندارند، وقتي با اهمال دستگاه هاي بازرسي و قضایي همراه 
مي شود، وضعیت این روزها را بر قراردادها حاکم مي کند و فوتبالیست ها که 
با خط دهي دالالن و مربیان دالل نما وقتي مقابل یک مدیر دالل نما براي 
مذاکره قرار مي گیرند، بدون توجه به شرایطي که در کشور حاکم است، 
بیشترین رقم ممکن را پیشنهاد مي دهند. مدیران باشگاه ها هم با توجه به 
بودجه هاي دولتي، کمتر سعي در عقالني کردن رقم قراردادها دارند و در 
خوشبینانه ترین حالت براي اینکه خودشان را در بازار نقل و انتقاالت فعال 
نشان دهند و هجمه اي از س��وي هواداران متوجه آنها نشود، کمتر پیش 

مي آید به زیاده خواهي هایي که صورت مي گیرد نه بگویند.
در این شرایط فوتبالیست هاي پوش��الي با ارقامي که هر سال نجومي تر 
مي شود، قرارداد امضا مي کنند، مانند امروز تبدیل به ورزشکاراني مي شوند 
که فاصله شان با مردم بیش��تر مي ش��ود، آن هم فوتبالیست هایي که با 
توجه به دولتي بودن باشگاه ها مانند کارمندان دولت باید میزان افزایش 
دستمزد و قراردادشان یکسان باشد، اما هر سال فاصله این میزان افزایش 
حقوق و رقم قرارداد نجومي تر از قبل مي شود. در حالي قرارداد کارمندان 
دولت در سال جدید تنها 15 درصد افزایش پیدا کرده که حداقل قرارداد 
فوتبالیس��ت هاي دولتي 500 درصد افزایش یافته است. در این شرایط 
بدیهي است که آن فوتبالیست که نانش را از س��فره مردم بر مي دارد، با 
توجه به دریافتي هاي چندده میلیاردي از بیت المال دیگر نتواند حال یک 
کارمند یا کارگري را که س��االنه تنها 30 میلیون درآمد دارد، بفهمد، به 
همین خاطر 3 میلیارد برایش پولي نیست و آن دیگري دغدغه دارد که با 

قرارداد 4 میلیاردي نمي تواند در شمال شهر تهران خانه بخرد!

IOC و مقامات ژاپنی  همچنان درگیر کرونا هستند
برگزاریالمپيکدرقرنطينه!

جزئیات نحوه برگزاری المپیک توکیو همچنان در هاله ای از ابهام قرار 
دارد. با اینکه خبرهایی در خصوص لغو کامل بازی ها در رسانه های دنیا 
مطرح شده بود، اما مسئوالن کمیته بین المللی المپیک و مقامات ژاپنی 
بر برگزاری بازی ها در تابستان سال آینده میالدی تأکید کردند. با وجود 
این تداوم شیوع ویروس کرونا در جهان و ناکامی دانشمندان در کشف 
دارو یا واکسن این بیماری حواشی زیادی را برای میزبان و IOC به وجود 
آورده است. برگزاری بازی ها بدون حضور تماشاگران یا لغو این دوره از 

مسابقات از جمله گمانه زنی های مطرح شده در رسانه ها هستند. 
  رویکرد نهایی معلوم نیست

تعویق یک ساله بازی های المپیک توکیو حاصل پاندمی ویروس کرونا 
بود، ویروس��ی که هنوز هم راه حلی برای مقابله با آن پیدا نشده است. 
برگزاری جلس��ه هیئت اجرایي کمیته بین المللی المپیک به صورت 
مجازی فرصتی بود تا توم��اس باخ توضیحات��ی را در خصوص آینده 
بازی های 2021 ارائه دهد. رئیس کمیته بین المللی المپیک با اشاره به 
اقدامات صورت گرفته، گفت: »اقدامات مختلف برای تقابل با ویروس 
کرونا را در هفته های آینده مشاهده خواهید کرد. ما همچنان بر ارائه یک 
بازی ایمن و موفق در سال آینده متمرکز هستیم تا بازی های المپیک را 
در یک محیط امن برای همه افراد در تابستان سال آینده برگزار کنیم.« 
باخ در ادامه هیچ اش��اره ای به نحوه برگزاری بازی ه��ا نکرد: »در مورد 
جزئیات برگزاری مس��ابقات المپیک توکیو نمی توان دقیق پاسخ داد، 
چراکه وضعیت روز به روز تغییر می کند. کارگروه ما خود را برای اتفاقات 
مختلف آماده می کند، چراکه نمی دانیم سال آینده چه  شرایطی وجود 
دارد. هرچند آسان نیست، اما بحث فاصله اجتماعی در دست بررسی 
است. ما همچنین تولید واکسن را دنبال می کنیم، چراکه در این صورت 
می تواند آماده سازی برگزاری المپیک توکیو را تسهیل کند، اما خیلی 

زود است که بخواهیم بگوییم رویکرد نهایی ما چیست.«
  دلگرم به تولید واکسن

رئیس کمیته بین المللی المپیک اخبار منتشر شده در خصوص تولید 
واکسن کرونا را دلگرم کننده خواند: »تنها چیزی که می توانم بگویم این 
است که ما تالش می کنیم یک محیط امن برای همه شرکت کنندگان 
فراهم کنیم. با توجه به اطالعات و تماسی که ما با کارشناسان سازمان 
بهداشت جهانی و شرکت های دارویی داریم، پیشرفت بزرگی در زمینه 
آزمایش خواهیم دید که می تواند بر برنامه ریزی ها تأثیر زیادی بگذارد 
و از اخبار دلگرم کننده ای در مورد تولید واکسن مطلع شده ایم. اما همه 
آنها یک نقش دارند  و راه حل جادویی نخواهند بود و فقط سازماندهی 
بازی ها  را آسان می کند. اگر برای اطمینان از امن بودن یک محیط برای 
همه شرکت کنندگان در بازی ها به قرنطینه نیاز باشد پس باید قرنطینه 
کرد و این مس��ئولیت برای همه اس��ت و هیچ کس نمی تواند فقط به 
دیگری نگاه کند و بگوید من این را نمی خواهم. ش��ما باید همبستگی 

خود را نشان دهید.«
   ایمنی بازی ها 

طبق زمانبندی اعالم شده قرار اس��ت المپیک توکیو 24 جوالی سال 
2021 آغاز ش��ود. یوریکو کویکه، فرماندار این ش��هر با تأکید بر حفظ 
ایمنی مردم اظهار داشت: »به دنبال آن هستیم شرایطی را ایجاد کنیم تا 
شرکت کنندگان در بزرگ ترین رویداد ورزشی دنیا، ایمنی آن را به خوبی 
درک کنند. سخنان اخیر توماس باخ، رئیس کمیته بین المللی المپیک 
هم روشن و هم دلچسب بود. ما به عنوان میزبان بازی ها روی برگزاری 
ایمن رقابت ها به دلیل ش��یوع ویروس کرونا تمرکز کرده ایم. بی تردید 
تمامی تصمیمات ما در مسیر ایمنی المپیک 2020 اتخاذ خواهد شد 
و نگرانی ها را برطرف خواهد کرد.« تا پیش از این ژاپنی ها برای حضور 
تماشاگران در ورزش��گاه ها محدودیت 5 هزار نفری اعمال کرده بودند 
و با توجه به درخواست دو فدراسیون ورزش��ی این کشور، دولت ژاپن 
درخواست حضور 20 هزار نفری در ورزشگاه ها را به صورت جدی بررسی 
خواهد کرد. این در حالی است که برخی رسانه ها مدعی  شده اند بازی های 

المپیک سال آینده بدون حضور تماشاگر برگزار خواهد شد. 
اما از ژاپن خبر رس��یده که مدیر ورزش��ی کمیته برگزاری بازی های 
المپیک توکیو از سمتش کناره گیری کرده است. کوجی موروفوشی، 
قهرمان اسبق المپیک از سال 2014 این مسئولیت را برعهده داشت و 
از این پس به عنوان مدیر آژانس ورزشی ژاپن به فعالیتش ادامه می دهد. 
یوشیرو موری، رئیس کمیته برگزاری بازی های المپیک در واکنش به 
این تغییر و تحوالت گفت: »می دانم که موروفوش��ی یک شریک قابل 
اعتماد در رأس مدیری��ت ورزش ژاپن ثابت خواهد ش��د، زیرا ما برای 

موفقیت در بازی های توکیو 2020 با هم همکاری می کنیم.«

ليورپولوسيتیشانسهایاولقهرمانی
شروع فصل جدید لیگ جزیره برای همه 
تیم های حاضر اهمیت دارد، چه لیورپولی 
که بعد از 30 س��ال با کل��وپ قهرمانی را 
تجربه کرد و چه من سیتی که با گواردیوال 
به خاطر 18 امتیاز کمتر نایب قهرمان شد. 
تنها تغییر مهم مدافع عن��وان قهرمانی به 
خدمت گرفتن کاستاس سیمیکاس، مدافع 
یونانی المپاکوس بود که قرار اس��ت جای 
اندرو رابرتسون را پر کند. اولین بازی فصل 
را هم لیورپول و لیدز برگزار می کنند. آنها در بازار نقل و انتقاالت چندان 
فعال نبودند و تنها نگرانی موجود اضافه نشدن ستاره های جدید به لیورپول 
است. البته قرمزها با همین ترکیب اول قهرمان اروپا شدند و فصل بعد هم 
قهرمان لیگ برتر، اما در فوتبال گاهی الزم است با اضافه شدن چند بازیکن 
جدید شرایط روحی و ذهنی تیم متحول شود. سیتی هم تا اینجای کار فران 
تورس و ناتان آکه را جذب کرده و تالش می کند کولیبالی را هم به عنوان 
مدافع به خدمت بگیرد تا با قدرت جنگ قهرمانی را آغاز کند. در بین مدعیان 
من سیتی نسبت به من یونایتد قطعاً رقیب جدی تری برای لیورپول خواهد 
بود. منتها شیاطین را هیچ وقت نباید دست کم گرفت. منچستر با خرید 
برونو فرناندز از اسپورتینگ خط هافبک تیم را بیمه کرده است. چلسی فصل 
پیش با ممنوعیت نقل و انتقاالت مواجه بود، به همین خاطر فرانک لمپارد 
به چند جوان بی تجربه از رده های پایه چلسی فرصت بازی در لیگ برتر را 
داد و صعود به فینال جام حذفی و گرفتن سهمیه لیگ قهرمانان حاصل این 
تفکر بود. آبراموویچ اما برای این فصل دوباره ولخرجی کرده و برای خرید 
تیمو ورنر و کای هاورتز مجموعاً 150 میلیون پوند هزینه کرده است. فرانکی 
همچنان روی نیمکت است و با ترکیب جدید به استقبال حریفان می رود. 
با توجه به شرایط موجود چلسی و منچستریونایتد قادر به گرفتن 90 امتیاز 
و قهرمانی در لیگ برتر نخواهند بود، اما حضورشان جذابیت رقابت ها را باال 

می برد. لیورپول و سیتی باز هم گزینه های اصلی قهرمانی خواهند بود.

جيمی کاراگر 

 اسکای اسپورتس

ليگبسکتبالچندتيميميشود؟
در حالی که لیگ برتر والیبال از روز چهارش��نبه آغاز شده، بسکتبالی ها 
نیز تصمیم گرفته اند از آبان ماه لیگ برتر سال 99 را استارت بزنند. رامین 
طباطبایی از استقبال خوب باشگاه ها از لیگ برتر سال 99 در هر دو بخش 
زنان و م��ردان خبر داده و به خبرگزاري ایس��نا گفته اس��ت: »لیگ برتر 
بسکتبال 15 آبان ماه شروع می شود و فعاًل 16تیم اعالم آمادگی کرده اند. 
ما برنامه داریم که تیم ها به تعهدات خود و پروتکل هایی که ما مش��خص 
کرده ایم عمل کنند. برای لیگ برتر بانوان نیز فعاًل 15 تیم اعالم آمادگی 

کرده اند که قرار است لیگ این بخش نیز اوایل آبان شروع شود.«

رونماييازليستجانشينيکوالکوويچ
با اینکه فدراس��یون والیبال تأکید کرده بود نمی خواه��د نامی از گزینه های 
سرمربیگری ببرد، خیلی زود لیست پنج نفره کمیته فنی لو رفت. ساعاتی بعد 
از نشست کمیته فنی، خبرگزاري مهر مدعی شد والدیمیر آلکنو، دجورجی، 
کاس��تالنی، جیانی و لورزنتی پنج مربی خارجی در لیست نهایی فدراسیون 
والیبال هستند که کمیته فنی قرار است از بین آنها به گزینه نهایی دست یابد. به 
نظر می رسد همانطور که طی روزهای اخیر عنوان شده، آلکنو، سرمربی سابق 
روسیه و فعلی زنیت کازان سرلیست گزینه های فدراسیون باشد و مذاکرات با 
او جدی تر از قبل پیش برود. البته گزینه های دیگر هم اکثراً در حال حاضر در 
تیم های باشگاهی مشغولند و احتماالً از فروردین  مي توانند به ایران سفر کنند.

خطر محرومیت از فصل نقل و انتقاالت بیخ گوش پرسپولیس است

دستاوردتکراریمديرانبیدستاورد!


