
پرســپولیس، 
دنيا حيدري
    گزارش

نماینده ایران در 
فینال رقابت های 
آسیا شرایط حساسی را سپری می کند. بازی روز 
گذشـته این تیم برابر نسـاجی به دلیل احتمال 
ابتالي یاران یحیی به کرونا لغو شـد، حال آنکه 
عدم برگزاری بازی های پیش رو تا 29 آذر و فینال 
لیگ قهرمانان آسـیا سرخپوشـان را از شرایط 
مسـابقه دور می کند و ایـن کار را برای موفقیت 
یحیی و شاگردانش مقابل حریف شرق آسیایی 
خود که از کوران مسابقات می آید، سخت می کند.
پروتکل های س��ختگیرانه قطر در آستانه فینال 
لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس را بر آن داشته 
تا با برنامه ریزی های س��فت و س��خت از ابتالی 
بازیکنان خود به کرونا پیش��گیری کند، چراکه 
طبق قوانین کشور میزبان، قطری ها در صورت 
ابتالی حتی یک بازیکن به کرون��ا کل تیم را به 
مدت دو هفته قرنطینه می کنند که این مسئله 
کار را برای نماین��ده ایران در فین��ال به مراتب 
سخت تر می کند. به همین منظور پرسپولیس نیز 
قوانین سفت و سختی را وضع کرده که به واسطه 
آن، اعضای این تیم برای حضور در محل تمرین، 
حتی حق اس��تفاده از اتومبیل شخصی خود را 
ندارند و دو اتوبوس برای رفت وآمد اعضای تیم به 

محل تمرین در نظر گرفته شده است.
  لغو بازی با نسـاجی و دغدغـه دوری از 

شرایط مسابقه
یکی از مهم ترین اقدامات برای دور نگه داش��تن 
بازیکنان پرس��پولیس از خطر ابتال ب��ه کرونا لغو 
بازی با نساجی مازندران بود، خصوصاً که بازیکنان 
ملی پوش اولس��ان هیوندای کره جنوبی به دلیل 
مجاورت با بازیکن��ان کرونایی تیم ملی در اردوی 
اتری��ش بود ک��ه مبتال ش��ده بودن��د و برگزاری 
بازی های پرسپولیس تا فینال می تواند به معنای 
ابتالی احتمالی بازیکنان این تیم باش��د. با وجود 
این لغو بازی های پرس��پولیس دردسرهای خود 
را دارد و شاگردان یحیی را از شرایط مسابقه دور 
نگه مي کن��د، آن هم در حالی که حریف ش��رقی 
سرخپوشان در فینال طی دو ماه گذشته در اردوی 
قطر و ش��رایط مس��ابقه بوده و ب��ا آمادگی کامل 
برابر نماینده ای��ران قرار می گیرد و این مس��ئله 
دغدغه های بس��یاری را برای یحیی ایجاد کرده 
است. به همین دلیل است که کادر فنی پرسپولیس 
با وجود اینکه دیدار با ذوب آهن ریسک زیادی در 
پی دارد، خواهان برگزاری بازي با شاگردان رحمان 
رضایی قبل از اعزام به قطر برای حضور در فینال 
لیگ قهرمانان آسیاست. در واقع سرخپوشان راضی 
به لغو بازی با نساجی هم نبودند و ترجیح می دادند 
برای کم کردن احتماالت خطر با این تیم در آزادی 

بازی کنند که این اتفاق رخ نداد.

  شبیه سازی اردوی قطر
پرس��پولیس برای حض��ور در مس��ابقات لیگ 
قهرمانان آسیا باید در شرایط ایزوله قرار بگیرد تا 
ریسک ابتال به ویروس کرونا کمتر شود، خصوصاً 
که تیم های ش��رقی اکنون در قرنطینه و حباب 
ایمنی، مسابقات خود را در لیگ قهرمانان آسیا 
برگزار می کنند و ریسک ابتالی آنها به ویروس 
کرونا بسیار پایین است. به همین منظور هم کادر 
فنی پرسپولیس بعد از بررسی شرایط تصمیم به 
شبیه سازی اردوی قطر گرفته است. سرخپوشان 
از جمعه در اردو و البته قرنطینه قرار گرفتند و این 
شرایط تا قبل از اعزام به قطر نیز ادامه دارد. البته 
تمرینات سرخپوشان در قرنطینه به طور جدی 
و سفت و سخت برگزار می شود، اما هیچ مهمانی 
از هواداران و اصحاب رس��انه گرفته تا دوستان 
و آش��نایان حق حضور در تمرین��ات را ندارد و 
تنها اعضای کادرفنی و بازیکنان حق حضور در 
تمرینات را دارند. در واقع این شرایط برای دوری 
هرچه بیشتر سرخپوش��ان از خطرات احتمالی 
ابتال به کرونا و تدارک شرایطی مشابه اردوی قطر 

در نظر گرفته شده است.
  عذرخواهی پیروانی از هواداران

افش��ین پیروانی، سرپرست پرسپولیس امیدوار 
است با شرایطی که در نظر گرفته شده، تهدیدی 
متوجه بازیکنان و کادر فنی پرسپولیس تا اعزام 
به دوحه و برگزاری فینال لیگ قهرمانان آس��یا 

نشود: »هواداران نور چش��م ما هستند، اما باید 
بدانند که به خاط��ر هدف بزرگی ک��ه در پیش 
داریم باید دست به دس��ت هم بدهیم. به خاطر 
مسئولیت سنگینی که نسبت به هواداران و مردم 
بر دوشمان احس��اس می کنیم، حتی بازیکنان 
را از خانواده های ش��ان دور کردی��م، ب��ه همین 
دلیل اس��ت که فعاًل از پذیرفتن هواداران عزیز، 
دوستان، آشنایان، بستگان، نمایندگان اصحاب 
رس��انه، افراد خارج از تی��م و کاروان اعزامی در 
محل تمرین، اردو و هتل تیم معذور هس��تیم و 

چاره دیگری نداریم.
  دغدغه های یحیی

شاگردان یحیی تا پای فینال خوش درخشیدند و 
با به نمایش گذاشتن بازی های قابل قبول موفق 
به حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا شدند، اما 
این روزها اوضاع چندان جالب��ی ندارند. اگرچه 
بازی با ش��هرخودرو با نتیجه پرگل 3 بر صفر به 
پایان رس��ید، اما سرخپوشان از س��ه بازی قبلی 
تنها یک برد کس��ب کرده بودند، با یک گل زده 
و دو بازی دیگر را با تس��اوی ب��دون گل به پایان 
برده بودند که این برای مدافع عنوان قهرمانی و 
همچنین قهرمان چهار دوره متوالی لیگ که باید 
خود را برای حضور در فینال آسیا آماده می کرد، 
اصاًل جالب توجه نبود. در کنار این مسئله ضعف 
خط حمله پرسپولیس که با محرومیت آل کثیر به 
بزرگ ترین معضل سرخپوشان تبدیل شده نیز 

اوضاع را برای یحیی سخت تر کرده است و حاال 
در کنار تمام این دغدغه ها، لغو بازی های لیگ و 
دوری از شرایط مسابقه، آن هم در حالی که حریف 
سرخپوشان در فینال از کوران مسابقات می آید، 
شرایط را برای نماینده سرخپوش ایران در قطر 
بسیار دش��وار کرده، به طوری که یحیی مصرانه 
خواهان برگزاری بازی با ذوب آهن است و اشرف، 
مدیر رسانه ای سرخپوشان نیز بر این مسئله تأکید 
دارد: »اگرچه همه چیز بستگی به شرایط دارد، اما 
کادر فنی به دنبال برگزاری این بازی است. بازی 
با ذوب آهن به نفع پرسپولیس است، چون دیدار با 
نساجی لغو شده، این بازی باید برای حفظ آمادگی 

پرسپولیس انجام شود.«
  آخرین دیدار

نتیجه آخرین تس��ت های بازیکنان پرسپولیس 
روز گذشته رسید که خوشبختانه منفی بود و قرار 
است قبل و بعد بازی با ذوب آهن نیز سرخپوشان 
تس��ت مجدد بدهند )البته در صورت برگزاری 
بازی با ذوب آهن( تا با اطمینان خاطر راهی قطر 
ش��وند. البته بازیکنان پرسپولیس بعد از بازی با 
ذوب آهن در 22 آذر ماه نصف روز فرصت دیدار 
با خانواده های خود را دارند، اما این فرصت تنها 
برای دیدار با خانواده هاي شان است و سرخپوشان 
از حضور در هر اجتماع دیگری جز محیط خانواده 
منع شده اند و بالفاصله باید برای سفر به قطر در 

هتل محل اقامت خود حاضر شوند.
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پرسپولیس در خطر کرونا و نداشتن شرایط مسابقه
شرایط سخت و حساس شاگردان یحیی برای حضور در فینال

شیوا نوروزی

اهدای خون ورزشکاران بسیجی
در ادام��ه اهدای خون توس��ط ورزش��ی ها، دیروز نوبت ورزش��کاران 
بسیجی رسید که در این حرکت خیرخواهانه شرکت کنند. ابوالفضل 
خداقلی پور، رئیس سازمان ورزش بسیج در گفت وگو با »جوان« با اشاره 
به پویش نذر خون درباره این مراسم گفت: »با توجه به کاهش ذخیره 
بانک خون و در راستای جبران ذره ای از زحمات کادر درمان و پزشکی 
که ماه هاس��ت در خط مقدم مبارزه با کرونا هس��تند، سازمان ورزش 
بسیج با هماهنگی سازمان انتقال خون، برنامه پویش همدلی نذر خون 
را با حضور ورزشکاران باشگاه مقاومت، بسیج، کارکنان سازمان ورزش 
بسیج، سایر باشگاه ها و همچنین پیشکس��وتان دو باشگاه استقالل و 
پرسپولیس برگزار کرد. در این پویش که با شعار »اهدای خون، اهدای 
زندگی« برگزار ش��د، نزدیک به 300 نفر به اهدای خون پرداختند و 

همدلی شان را در این شرایط سخت نشان دادند.«

سعيد احمديان

درد المپیکی ها یکی، دو تا نیست!
زیاد ش��نیده اید که از وزیر ورزش گرفته تا رئیس کمیته ملی المپیک 
و رؤس��ای فدراس��یون های مختلف در این مدت بارها وعده داده اند که 
نگذارند آب در دل المپیکی ها تکان بخورد تا ورزشکارانی که توانسته اند 
تا امروز سهمیه بگیرند یا آنهایی که خودشان را براي کسب سهمیه آماده 
می کنند، با کمترین مشکل و در شرایطي که دغدغه اي نداشته باشند، 
تنها هوش و حواس شان را بگذارند روی بازی های تابستان آینده در توکیو 
تا کاروان کشورمان با دس��ت پر از ژاپن برگردد. با تمام تالش هایی که 
صورت گرفته و بودجه هایی که با وجود شرایط سخت مالی گفته می شود 
در اختیار فدراسیون ها قرار گرفته، اما به نظر می رسد خیلی از ورزشکارانی 
که موفق به کسب سهمیه شده اند، در وضعیت دشواری تمرین می کنند و 

حتی برخی در اردوهای شان از امکانات اولیه نیز برخوردار نیستند.
صحبت های دیروز نجمه خدمتی، ملی پوش تیراندازی المپیکی کشورمان 
گویای یک واقعیت تلخ در ورزش بود. در شرایطی تصمیم گیرندگان ورزش 
س��عي دارند همه چیز را خوب جلوه دهند که ورزشکاران تیراندازی که 
توانسته اند با کسب شش سهمیه یکی از موفق ترین رشته ها در راه المپیک 
توکیو باشند، در سخت ترین شرایط و با نداشتن بدیهی ترین حمایت ها 
در ماه های گذشته تمرینات شان را برگزار کرده اند. اینکه یک ملی پوش 
المپیکی هزینه غذا، رفت و آمد و حتی مواد ضدعفونی کننده در جریان اردو 
برای المپیک را از جیب بدهد، نشان از بی تفاوتی و کوتاهی مدیرانی دارد که 
برای رسیدگی به وضعیت ورزشکاران همیشه وعده های خوش و آب رنگ 
می دهند، اما وقتی زمان عمل مي رسد، خبری از آن تدارک گسترده ای 
که گفته  می شد برای المپیکی ها داده شده، نیست و حتی یک ورزشکار 

المپیکی باید در زمان اردو پول غذایش را نیز خودش حساب کند.
عالوه بر این در شرایطی مسئوالن س��تاد ملی مقابله با کرونا در ورزش 
و فدراس��یون پزش��کی از برگزاری اردوهای تیم ه��ای مختلف تحت 
شدیدترین پروتکل های بهداش��تی خبر می دهند که به گفته خدمتی 
حتی در اردوی گذشته تیم ملی تیراندازی، تست پی سی آر از آنها گرفته 
نشده و بدون اینکه این ملی پوشان تست بدهند در اردو حاضر شده اند. 
اگرچه با توجه به رعایت پروتکل ها که توسط خود ورزشکاران صورت 
می گیرد، مشکل حادی در این رابطه به وجود نیامد، اما در صورت ابتالی 
یکی از ملی پوشان المپیکی تیراندازی با توجه به سهل انگاری و کوتاهی 

مدیران فدراسیون تیراندازی می توانست یک فاجعه رقم بخورد.
این در حالی است که از اصول اولیه برگزاری یک اردو و تمرین، تأمین 
بدیهی ترین امکانات مانند تغذیه، وضعیت بهداشتی فضای تمرین و از 
این دست موارد برای ورزشکاری است که می خواهد برای المپیک آماده 
شود، اما وقتی که یک فدراسیون حتی این شرایط ضروری را هم تأمین 
نکرده است، چطور مسئوالن آن می توانند دم از حمایت از ورزشکار بزنند 

و قول مدال و بهترین نتایج را در توکیو بدهند.  
البته که المپیکی ها چه در تیراندازی و چه رشته های دیگر همانطورکه با 
وجود کمبودها و بی توجهی ها توانسته اند با تالش هایشان سهمیه بگیرند، 
به طور قطع سعی خواهند کرد در المپیک سال آینده نیز بهترین نتیجه را 
کسب کنند. نتیجه ای که البته نباید آن را به پای مسئوالن ورزش نوشت، 
به خصوص مس��ئوالنی که در جریان اردوها، حتی هزینه تأمین غذای 

ورزشکار را نیز برعهده نگرفته اند تا او از جیب خودش هزینه کند.
در حال��ی المپیکی های تیران��دازی در اردوهای ش��ان از جیب هزینه 
می کنند که برخی دیگر از ورزشکاران، عزیزکرده مسئوالن هستند تا 
جایی که اگر کرونا نبود، اردوهای خارجی ش��ان به راه بود و حتی برای 
درمان ساده ای مانند خار پاشنه با وجود شرایط سخت اقتصادی کشور به 
خارج از کشور اعزام می شوند. این دوگانگی در برخورد با المپیکی ها بدون 
شک به شکاف بین مدیران ورزش و ورزشکاران خواهد انجامید. معضلی 

که می تواند نتایج کاروان ایران در توکیو را تحت تأثیر قرار دهد.
برای جلوگیری از چنین تبعیض هایی در ورزش باید نظارت بر اردوهای 
المپیکی ها توسط وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک شدت گیرد و با 
فدراسیون هایي که در زمینه فراهم کردن ش��رایط حداقلی در اردوها 
کوتاهی می کنند، برخورد شود تا اتفاقاتی مانند اردوی تیراندازی که با 

کمترین امکانات برگزار شده، تکرار نشود.

اینفانتینو: VAR را نمی پسندید اجرا نکنید!
انتقادها از سیستم کمک داور ویدئویی باال گرفته تا جایی که بازیکنان و 
مربیان صراحتاً  VAR را بالی جان مستطیل سبز خوانده اند. اعتراضات 
تنها به لیگ های داخلی محدود نمی شود و در مسابقات اروپایی نیز تیم ها 

دل خوشی از این تکنولوژی ندارند. 
    

در روزهایی ک��ه هواداران اجازه حض��ور در ورزش��گاه ها را ندارند، توقف 
بازی برای بازبینی صحنه های مشکوک توسط داور حسابی روی اعصاب 
طرفداران دو آتشه ای است که باید از تلویزیون بازی تیم های محبوب شان را 
تماشا کنند. اوضاع وقتی بحرانی می شود که رأی صادر شده علیه تیم های 
پرطرفدار، متمول و مدعی باش��د، آن وقت اس��ت که مربیان، بازیکنان و 
هواداران  VAR را به ضرر فوتبال تلقی می کنند و خواستار لغو استفاده 
از این سیستم می شوند. در یکی، دو هفته اخیر لیگ جزیره در رأس هرم 

مخالفان VAR قرار داشته است. 
در دیدار لیورپول - برایتون بود که تصمیم جنجال��ی داور برای قرمزهای 
مرسی ساید گران تمام شد. بازی می توانست یک بر صفر به سود لیورپول تمام 
شود، اما داور مسابقه با کمک گرفتن از  VAR یک پنالتی به برایتونی ها هدیه 
داد تا آن دیدار جنجالی با تساوی یک - یک به پایان برسد. بعد از این اتفاق 
بود که میلنر، کاپیتان دوم لیورپول اعالم کرد که دیگر از فوتبال بدش می آید: 
»این فناوری روح فوتبال را از بین برده و قوانینی را در فوتبال نهادینه کرده که 
این بازی دیگر شور و شوق قبل را ندارد. از جمله کسانی هستم که عالقه خود 
به فوتبال را از دست داده ام.« کاهش شور و هیجان بازی از دیگر انتقادهای 
مطرح شده علیه ورود تکنولوژی به فوتبال است. مخالفان معتقدند بازبینی 

صحنه ها باعث ایجاد وقفه در بازی و کاهش هیجان دیدارها می شود. 
    

رئیس فعلی فیفا از حامیان اصلی استفاده از تکنولوژی در فوتبال است. با 
اینکه هنوز هم مخالفت ها با طرح های اینفانتینو ادامه دارد، ولی آقای رئیس 
اجازه ورود تکنولوژی های مختلف را به مستطیل سبز صادر کرده است. 
کمک داور ویدئویی اولین بار در جام جهانی جوانان 2017 کره جنوبی مورد 
استفاده قرار گرفت و پس از آن بود که در تورنمنت های دیگر و همچنین 

لیگ های معتبر اروپایی سیستم بازبینی فیلم ها به کمک داوران آمد.
با اینکه کش��ورها برای به کارگیری  VAR روی مثبت نشان دادند، ولی 
انتقادها همچنان ادامه دارد و مخالفان، اینفانتینو را عامل بروز مشکالت 
می دانند. رئیس فدراس��یون جهانی در تازه ترین اظهاراتش نس��بت به 
موضع گیری های اخیر واکنش نشان داد:  » VAR به فوتبال کمک می کند 
و این سیستم هیچ ضرری به فوتبال نمی زند.« اینفانتینو از مخالفان این 
طرح خواست بزرگ نمایی نکنند: »نباید فراموش کنیم که VAR اولین 
بار دو سال پیش معرفی شد، نه 20 سال پیش.  VAR به فوتبال کمک 
می کند. این فناوری بدون شک در حال ضربه زدن به فوتبال نیست.« وی 
در ادامه به اجباری نبودن استفاده از این طرح اشاره کرد: »نباید  VAR را 
با تصمیمات گاهاً اشتباهی که به دلیل نحوه غلط استفاده از VAR اتفاق 
می افتد سنجید. اش��تباهاتی که در برخی موارد به دلیل نبود تجربه در 
استفاده از VAR اتفاق می افتد. نباید این را فراموش کنیم که برای داوری 
که با استفاده از VAR بزرگ نشده، استفاده از این فناوری یک تغییر بسیار 
بزرگ محسوب می شود. کسانی که عالقه ای به استفاده از این تکنولوژی 
ندارند اس��تفاده و به کارگیری آن هیچ ضرورتی ندارد. ما هیچ لیگی را به 

ضرورت استفاده از VAR وادار نکرده ایم.« 
    

نظرسنجی ها حاکی از این است که تعداد حامیان استفاده از طرح کمک داور 
ویدئویی رو به کاهش اس��ت. در لیگ جزیره تصمیمات گرفته شده علیه 
برخی تیم ها بیش از سایرین بوده است. نتایج اعالم شده یک نظرسنجی از 
هواداران فوتبال انگلیس حاکی از آن است که 44 درصد از آنها به کل مخالف 
استفاده از VAR هستند. آمار و ارقام نشان می دهد که 68 درصد طرفداران 
منچستر به شدت مخالف VAR هستند. این در حالی است که طرفداران 
لیورپول هم با 66 درصد دومین منتقد کمک داور ویدئویی به شمار می روند. 
بدون شک مسئوالن فوتبال باید برای کاهش انتقادها و همچنین برطرف 
کردن نقاط ضعف این طرح راهکاری بیندیشند. واکنش های تند و اعتراض 

تیم ها به VAR آینده فوتبال را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

منبع:  گل

بارسا با مسی یا بدون مسی؟! 
لیونل مسی ستاره شماره یک بارسا به ناچار این فصل نیز در نیوکمپ ماند، اما 
قرارداد او تابستان سال آینده به پایان می رسد. از آنجا که هنوز هیچ توافقی 
بین مسی و باشگاه انجام نشده، احتمال خروج لئو از جمع کاتاالن ها وجود 
دارد، آن هم در حالی که رئیس موقت باشگاه نیز با اظهارات ضدونقیض خود 
همه را گیج کرده است. کارلوس توسکتس که فعاًل جایگزین بارتومئوی 
مستعفی شده پیش��تر در اظهارنظری گفته بود فروش مسی از نظر مالی 
کمک بزرگی به باشگاه خواهد کرد. مطرح شدن بحث فروش کاپیتان بلوگرانا 
واکنش های مختلفی در پی داشت. در فصل نقل و انتقاالت اختالفات بین 
مسی و مدیریت باشگاه به اوج خود رسید، ولی بند آزادسازی قرارداد مهاجم 
آرژانتینی باعت شد بازیکن ناراضی در نیوکمپ بماند. با اینکه باشگاه تغییرات 
مدیریتی داشته و مسی هم برای بارسا به میدان می رود، اما هنوز شایعاتي در 
مورد انتقال این بازیکن به پاری سن ژرمن یا من سیتی وجود دارد. اظهارنظر 
عجیب توسکتس حتی اعتراض کومان، سرمربی تیم را نیز به همراه داشت  
تا جایی که به عقیده مرد هلندی، مسی تنها کسی است که باید در مورد 
آینده اش تصمیم بگیرد. حمایت ها از مسی باعث شد رئیس موقت موضعش 
در مورد این بازیکن را تغییر دهد: »من هرگز نگفتم که مسی را می فروشم. 
فقط گفتم از جنبه اقتصادی رفتن او به باشگاه کمک مي کند. او باالترین 
دستمزد دنیا را می گیرد، به همین خاطر با رفتن مسی می توانیم صرفه جویی 
کنیم. با این حال تصمیم گیرنده نهایی خود اوست و حتی هیئت مدیره نیز 
نمی تواند دخالت کند. برای اینکه حسن نیتم را نشان دهم، حاضرم در مورد 
این موضوع به کومان توضیح دهم. منتها بارسلونا تیمی نیست که فقط روی 
یک بازیکن حساب کند.« چالش به وجود آمده در انتخابات آتی )24 ژانویه( 
هم می تواند برطرف و هم اینکه حادتر از قبل ش��ود. در واقع رئیس بعدی 

باشگاه باید توانایی اش در کنترل ستاره ها را نشان دهد.

امکانات معمولي تمرین هم نداریم

مدال آور فراموش شده ام!
خداحافظي مریم      خبر
رنجبر، ملي پوش 
تیروکمان کش��ورمان از تیم ملي س��روصداي 
زیادي به دنبال داشت. رنجبر با اشاره به اینکه 
عدم پرداخت پاداش مدال آوري و حقوق، دلیل 
اصلي خداحافظي او از تیم ملي بوده است، گفت: 
»کمان کامپوندم را فروخت��ه ام و تیراندازي را 
کنار گذاش��ته ام، انگیزه اي هم براي بازگشت 
ندارم. برای دریافت حقوقم از دفتر رئیس جمهور 
خطاب به فدراسیون تیروکمان نامه ای را مبنی 
بر مساعدت و رسیدگی ارائه دادم، اما متأسفانه 
به نامه مذکور پاس��خی داده نشد. بعد از آن به 

دیدار صالحي امیري رفتم. او با رئیس فدراسیون 
تیروکمان مذاکره کرد که غالمرضا شعبانی بهار 
نیز ق��ول پیگی��ری مس��ئله را داد ک��ه باز هم 
نتیجه بخش نبود. پیگیري های��م در خصوص 
دریافت پاداش 10 میلیوني مدال آوري در تایلند 
هم به جایي نرسید. جالب اینکه گفته بودند به 
من حقوق داده اند که به بازرس فدراسیون در 
وزارت ورزش گفتم که این موضوع صحت ندارد، 
هیچ رس��ید و س��ند مالي هم در این خصوص 
وجود ندارد. با وجود اینکه مدال آور عرصه های 

ملی بودم، اما  در دو سال اخیر به طور کلی 
نادیده گرفته شدم.«

ژاپني ها رؤیاهاي زیادي براي 
حامد قهرماني

    بازتاب
برپایي المپیک 2020 در س��ر 
داش��تند، نقش��ه هاي زیادي 
کشیده بودند تا سود اقتصادي فراواني را از برگزاري بزرگ ترین 
رویداد ورزش جهان به جیب بزنند، اما ش��یوع کرونا تمام این 
نقش��ه ها را نقش بر آب ک��رد و المپیک را ب��ه تعویق انداخت. 
هرچنداین روزها عنوان مي ش��ود که این مس��ابقات حتماً در 
تابس��تان 2021 به میزباني توکیو برگزار مي ش��ود، اما حتي 
دل خوش کردن به این اخبار هم نمي تواند جلوي ضرر و زیان به 
بار آمده از تعویق المپیک را بگیرد. ض��رر و زیاني که عالوه بر 
هزینه هاي معمول برپایي المپیک ح��اال هزینه هاي مقابله با 
شیوع کرونا نیز به آن اضافه شده است. رؤیاي ژاپني ها به کابوس 

تبدیل شده، ولي آنها همچنان امیدوار به آینده هستند. 
در این خص��وص کمیته برگزاری بازی ه��ای توکیو اعالم کرد 
تعویق این بازی ها به مدت یک سال 2/8 میلیارد دالر برای آنها 
هزینه اضافه خواهد داشت.  هفته گذش��ته رسانه های ژاپنی 
اعالم کردند هزینه تعویق 1/9 میلیارد دالر اس��ت. براس��اس 

گزارش رویترز، هزینه این بازی ها مبلغی بیش از 2/8میلیارد 
دالر است. این موضوع در نشست س��ه جانبه کمیته برگزاری 

بازی ها، نمایندگان دولت ژاپن و توکیو فاش شد. 
گفته می ش��ود مقامات ش��هری توکیو 1/1 میلیارد دالر برای 
برگزاری بازی ها کمک خواهند کرد. همچنین کمیته برگزاری 
رقابت هاي توکیو مبلغ یک میلی��ارد دالر را برای کمک اعالم 
کرده اس��ت. 700 میلیون دالر باقی مانده توس��ط دولت ژاپن 
تأمین خواهد ش��د.  کمیته برگزاری بازی ه��ای توکیو پیش 
از تعویق مس��ابقات اعالم ک��رده بود برای ای��ن بازی ها حدود 

13میلیارد دالر هزینه کرده است. 
کمیته برگزاری بازی ها همچنین اعالم کرده اس��ت که توکیو 
2020 با هم��کار IOC و سایر س��ازمان های مربوطه به کار 
خ��ود ادامه می دهد ت��ا هزینه ه��ای اضافی بازی ه��ا را به جز 
هزینه های  مرب��وط به مقابل��ه با کووید 19 کاه��ش دهد. بر 
این اس��اس توکیو 2020، فرمانداری توکی��و و دولت ژاپن هر 
یک براساس توافقنامه، مسئولیت برخی از هزینه های ناشی 

از همه  گیري کووید 19را برعهده خواهند گرفت.

 2/8 میلیارد دالر 
ضرر تعویق المپیک

ظاهراً قرار نیست فریادها و اعتراض هاي المپیکي هاي ورزش کشور در 
فريدون حسن

    چهره
خصوص کمبودها و ع��دم توجهات به جایي برس��د. وقتي ملي پوش 
تیراندازي و المپیکي کشور مي گوید در تمرینات فشنگ، ساچمه، غذا 
و میان وعده نداشتیم، باید پي به وخامت اوضاع بچه هاي المپیکي ورزش ایران برد. این روزها آقایان 
وزارت نشین بیش��تر از هر زمان دیگري به فوتبال مي اندیشند و این 
اعتراض ها حتي ش��نیده هم نمي ش��ود. جاي تأسف دارد که 
حقوق دو ماه ورزش��کار المپیکي کش��ور مبلغ 4 میلیون 
تومان اس��ت، اما در فوتبال... . نجم��ه خدمتي، بانوي 
المپیکي تیراندازي ایران مي گوید: »تا امروز تمامی 
هزینه هایی که انجام شده بر عهده خودمان بوده 
است. همه رفت و آمدها، هزینه غذا، پروتکل های 
بهداش��تی مثل تهیه الکل نیز با خودمان بوده 
است. سه، چهار سال بود که حقوق نمي گرفتم 
تا اینکه براي دو ماه ح��دود 4میلیون پرداخت 
کردند. خانم هاشمی خیلی تالش کرد تا شرایط را 
فراهم کن��د. چیزهایی که او خواس��ته بود خیلی 
ابتدایي بود ابزاري که ورزشکاران مبتدی هم دارند، 
ولی ما آنها را نداشتیم . امکاناتی مثل فشنگ، 
س��اچمه، تجهیزات، ش��رایط خوب اردو، 
میان وعده و تغذیه خواسته مربی مان 
بود که ما هیچ کدام از این موارد 
را به صورت عالی نداش��تیم، 
حت��ی برخ��ی را ب��ه صورت 

شروع هفته پنجم لیگ برتر با  2 بازیمعمولی هم نداشتیم.«
هفته پنجم لی��گ برتر فوتبال از ام��روز با برگزاری دو مس��ابقه آغاز 
می ش��ود. در یکی از بازی ها نف��ت مسجدس��لیمان در خانه میزبان 
سپاهان است. نفتی ها که تنها با س��ه امتیاز از چهار بازی گذشته در 
رده سیزدهم جدول رده بندی قرار گرفته اند با مجتبی حسینی شروع 
خوبی در لیگ بیستم نداشته اند و با سه مساوی و یک باخت به دنبال 
جبران نتایج هفته های گذشته هستند. در سوی دیگر سپاهان که با 
هفت امتیاز در رده ششم جدول جاي گرفته، پس از شروع ناامید کننده 
در هفته اول لیگ که با شکست این تیم مقابل گل گهر همراه شد، در 
سه بازی بعدی با کسب دو برد و یک مس��اوی با محرم نویدکیا نتایج 
قابل قبولی کس��ب کرده و نمی خواهد این روند قطع ش��ود. در دیگر 
بازی امروز ه��م ذوب آهن در اصفهان به مصاف ش��هرخودرو می رود. 
ذوبی ها که از مشکالت داوری در چهار هفته گذشته گالیه هاي زیادی 
داشتند با کسب سه مساوی و یک باخت با رحمان رضایی همچنان در 
حسرت برد هستند. در سمت دیگر شهر خودرو هم وضعیت چندان 
خوبي نسبت به حریفش ندارد و با دو باخت، یک برد و یک مساوی و 
کسب چهار امتیاز تنها یک رده باالتر از ذوب یازدهم جدولی و در رده 
دوازدهم قرار گرفته است. مسابقه نس��اجی و پرسپولیس هم که قرار 
بود امروز برگزار شود با توجه به شرایط حساس قرمزها برای شرکت در 

فینال لیگ قهرمانان آسیا لغو و به زمان دیگری موکول شد.


