كالهبردار و احمق ،تعريف پرز از بزرگان!

رئالمادريد در صدر اخب��ار قرار گرفته ،نه
به خاطر خود تي��م ،بلكه به خاطر لو رفتن
فايلهاي صوتي رئيس باش��گاه .فلورينتو
پرز در م��ورد خيليها اظهارنظ��ر كرده و
بهتر اس��ت بگوييم توهين كرده اس��ت.
ابتدا فايل صوتي مربوط به س��ال  2006و
توهين به رائول و ايكر كاسياس افسانهاي
ناتان سالت
منتشر شد .در فايل اول صداي پرز بهوضوح
ديليميل
ش��نيده ميش��ود كه به رائول و كاسياس
لقب «كالهبرداران بزرگ» ميدهد .نشريه ال كانفيدنشال يك روز بعد
فايل ديگري را منتشر كرد كه مربوط به اكتبر سال  2012است .اينبار
كريس و آقاي خاص آماج انتقادهاي تند رئيس باش��گاه قرار گرفتهاند:
«هر دوي آنها احمق و مريض هستند و حسابي لوس شدهاند .نرمال نيست
و بدون گواهينامه رانندگي ميكند».
رئيس پرحاشيه اين حرفها را در مورد افراديزده كه جزئي از هويت رئال
هستند .رونالدو در سال  2009با قراردادي  80ميليون پوندي از منيونايتد
به رئال رفت و تا سال 2018كه رابطهاش با پرز شكرآب شود در برنابئو ماند .او
در 438بازي 451گل براي كهكشانيها زد و چهار توپ طال و چهار قهرماني
اروپا را با پيراهن مادريديها تجربه كرد .آقاي خاص هم كه تا چند وقت پيش
از رابطه دوستانهاش با فلورينتو ميگفت ،طي سالهاي 2010تا 2013مرد
اول نيمكت رئال بود .بيانيه پرز در واكنش به انتشار فايلهاي صوتي هم جالب
توجه است .آقاي رئيس قصد پيگيري قضايي دارد« :بايد شفافسازي كنم.
صداي من را آنتونيو آبيان ضبط كرده و در همان س��الها قصد فروش اين
فايلها را داشت .در حالي كه اين صداها بخشي از صحبتهاي كامل من در
آن جلسه بوده است .وكالي من مسئله را پيگيري ميكنند».

شيوا نوروزي

كادر فني المپيك را در اردوها
شبيهسازي كرده است

مليپوشان كشتي همچون ساير المپيكيها خود را براي حضور موفق در
توكيو آماده ميكنند .ورزش اول ايران مثل هميشه بار سنگين مدالآوري
در المپيك را به دوش ميكشد .در توكيو 2020كشتي آزاد با داشتن شش
نماينده شانس زيادي براي كس��ب چند مدال خوشرنگ دارد .مرتضي
قياسي،مليپوشوزن 65كيلوگرميكيازآنهاست.كشتيگيريكهتالش
ميكند اولين مدالآور المپيكي استان لرستان لقب بگيرد.
مرتضي قياسي در گفتوگو با «جوان» شرايط حاكم بر اردوهاي تيم ملي
را مطلوب توصيف كرد« :خوشبختانه وضعيت خوبي داريم .از نظر بدني
هم قطعاً روز به روز بهتر خواهيم شد .همه اميد و آرزويمان اين است كه
كشتيگيران المپيكي هم آزادكاران و فرنگيكاران دست پر از المپيك
برگردند .اميدوارم نماينده شايستهاي براي كشور و استان لرستان باشم».
جو المپيكي در قرنطينه كامل
مليپوش وزن  65كيلوگرم به المپيكي بودن جو كش��تي ايران اشاره داشت:
«مطلوب بودن وضعيتمان چه از نظر فني و چه از نظر روحي را مديون كادرفني،
به ويژه آقاي محمدي هستيم .از بعد تأمين امكانات و مهيا ساختن شرايط بايد از
مسئوالنفدراسيونوآقايدبيرتشكركرد.درحقيقتجوكشتيكام ً
الالمپيكي
است و وضعيت اردوهاي كش��تيگيران كام ً
ال تحت كنترل شديد است .براي
حفظ سالمت مليپوشان و رعايت پروتكلها بهداشتي ورود و خروج همه به خانه
كشتي كنترل ميشود 14 .دوره تمريني را با همين وضعيت به پايان رسانديم،
حتي تا دم در خانه كش��تي هم نميتوانيم برويم .در قرنطينه كامل هستيم و
انشاءاهلل كه بعد از اين همه رنج و زحمت به خوشرنگترين مدال برسيم».
هدف مهم
قياس��ي در ادامه موفقيت در المپيك را تنها دليل تحمل ش��رايط س��خت
قرنطينهاي عنوان كرد« :تزريق واكسن كارمان را راحت كرد و خوشبختانه
تاكنون هيچ كدام از بچهها به كرونا مبتال نشدهاند .البته همه ما ميدانيم كه
عالوه بر تزريق واكسن بايد خودمان همچنان پروتكلها را رعايت كنيم .تحمل
اين همه محدوديت و تالش شبانهروزي قطعاً سخت است ،ولي ورزشكاري كه
هدف دارد و به دنبال مدال است بايد با اين مسائل كنار بيايد و تحمل كند».
راحت به اينجا نرسيدم
دارنده مدال برنز آسيا در خصوص پشت سر گذاشتن انتخابيها و رسيدن به
دوبنده تيم ملي اظهار داشت« :اول از همه هدفم براي موفقيت در مسابقات
انتخابي تيم ملي بود تا دوبنده تيم ملي را به دست آورم .پس از آنكه به اين
هدف رس��يدم حاال ديگر فقط به مدال فكر ميكنم .راح��ت به اين جايگاه
نرسيدم و تالش زيادي كردم ،پس راحت هم اين موقعيت را از دست نخواهم
داد .اميرمحمد يزداني در رقابتهاي گزينشي المپيك كشتي گرفت و من هم
در قهرماني آسيا روي تشك رفتم .يزداني خودش سهميه المپيك در وزن
65كيلو را براي كشتي ايران به دست آورد و من هم برنز آسيا را کسب کردم.
با نظر كادر فني قرار شد بين اميرمحمد و من يك رقابت انتخابي دروناردويي
برگزار شود .از آنجا كه آمادگي بدنيام را حفظ كرده بودم خوشبختانه توانستم
حریفم را شكست دهم و به عنوان يكي از المپيكيها انتخاب شدم».
وزن پرترافيك
مرتضي قياس��ي با تأكيد بر اينكه المپيك قابل پيشبيني نيست از تالش
كادرفني براي كاهش اس��ترس مليپوش��ان گفت«:در كشتي نميتوان
نتيجه را پيشبيني كرد ،ولي شكي نيست كه همه كشتيگيران المپيكي
ايران هدفشان كسب طالي توكيو اس��ت .وزن  65كيلوگرم آزاد يكي از
پرترافيكترين اوزان مسابقات كشتي المپيك توكيو است ،همه هم مدعي و
قهرمانجهان.رقباهمگيقويهستندوكشتيگيرانالمپيكيتمامكشورها
با آمادگي صددرصد به ميدان خواهند آمد .با كادر فني مشغول آناليز حريفان
هستيم و بايد منتظر قرعه باشيم .گرفتن مدال در اوزان پايين سختتر است
و روي همه حريفان حساب باز كردهام تا با آمادگي هرچه بيشتر به جنگشان
بروم .كادر فني و اطرافيان تيم ملي همگي المپيك را تجربه كردهاند و بار
رواني مليپوش��ان را كاهش دادهاند .در حقيقت شرايط المپيك را براي ما
شبيهسازي كردهاند و از هر نظر جو كشتي كام ً
ال المپيكي است».
در انتظار حمايت
قياسي ،آزادكار المپيكي ايران در پايان صحبتهايش از مسئوالن میخواهد
چارهای برای اشتغال مدالآوران و قهرمانان بیندیشند« :بايد همه ورزشكاران
تحتحمايتقراربگيرند.بابرنامهريزيكهرئيسفدراسيونداشته،فدراسيون
كشتيازبقيهفدراسيونهاپيشيگرفتهوشايدبرخيفدراسيونهابابتبودجه
خوبي كه گرفت ه اعتراض کنند .انتظارمان از مسئوالن حمايت هرچه بيشتر
از كشتي است .هرچه كمك و حمايت كنند از كشتي باز هم كم است .بايد
مشكل اشتغال همه رشتهها حل شود .مگر عمر قهرماني چقدر است ،يك
كشتيگير چند سال ميتواند در اوج بماند .بايد شرايطي باشد كه حداقل بعد از
بازنشستگي كشتيگيران شغلي براي گذران زندگي داشته باشند».
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سرشاخ شدن مجيدي و يحيي براي پيروزي

دوئلي كه حد وسط ندارد

پرچم به پرچمدار رسيد

عصر سهش��نبه باغموزه دفاع مقدس ميزبان مراسم جابهجايي پرچم بين
پرچمدار ايران در المپيك ريو 2016و توكيو 2020بود .زهرا نعمتي ،قهرمان
تيروكمان جهان و پارالمپيك با حض��ور در محوطه باغ موزه دفاع مقدس،
پرچم ايران را به صمد نيكخواهبهرامي ،پرچم��دار كاروان اعزامي ايران به
المپيك  2020توكيو تحويل داد .در اين مراسم زهرا نعمتي پرچمدار ايران
در بازيهاي المپيك  2016ريو ،پرچم سه رنگ ايران را جهت اهدا به صمد
نيكخواهبهرامي تحويل رئيس كميته ملي المپيك داد و او نيز ضمن اداي
احترام به شهداي هشت سال دفاع مقدس و با آرزوي موفقيت و حضوري
جوانمردانه براي تكتك ورزشكاران اعزامي ايران اين پرچم را تقديم پرچمدار
كاروان ورزشي اعزامي به توكيو كرد .هانيه رستميان ديگر پرچمدار ايران در
مراسم حاضر نبود ،اما او در مراسم رژه آیين افتتاحيه بازيهاي المپيك2020
توكيو در كنار نيكخواهبهرامي و در رأس كاروان حضور خواهد داشت.

مرحلهيكچهارم
گزارش
نهايي رقابتهاي
دنيا حيدري
جام حذفـــي
فوتب�ال ايران ام�روز ب�ا برگزاري س�ه ديدار
پرس�پوليس – اس�تقالل ،گلگهر سيرجان –
آلومينيوماراكوهمچنينفوالد–سپاهانآغاز
ميش�ود كه هم�ه نگاهه�ا در اي�ن مرحله از
رقابتهاي حذفي كشور به دربي سرخابيهاي
پايتختاست.مرحلهايكهدومتيرماهبامصاف
ملوان-خيبرخرمآبادپروندهاشبستهميشود.

درب��ي  96ميتوان��د يك��ي از جذابتري��ن و
خاطرهانگيزترين مصافهای دو تيم س��رخابي
پايتخت طي سالهاي اخير باشد ،چراكه با توجه
به تكحذفي ب��ودن مرحله يكچه��ارم نهايي
جام حذفي تساوي در اين ديدار معنايي ندارد و
يكي از دو تيم بايد برنده از ميدان خارج ش��ود و
همين مسئله ميتواند بساط احتياط را برچيده
و نمايشي هجومي و جذاب را از دو تيم به دنبال
داشته باشد.
صدرنش��ين رقابتهاي ليگ برتر و اصليترين
مدعي قهرماني اين فصل كه به دنبال باال بردن
جام پنجم است ،بعد از پشت س��ر گذاشتن دو
تيم لي��گ دومي م��س نوين كرمان و ش��اهين
بندر عام��ري در يكچهارم نهايي با اس��تقاللی
رودررو میشود كه مس��ير سختتري نسبت به
سرخپوشان داشته و دو تيم ليگ برتري پيكان
و ذوبآهن را براي رسيدن به اين مرحله پشت
سر گذاشته است .اما آمار و ارقام نشان از موفقيت
پرسپوليس در دربيهاي تيرماه دارد ،به طوري
كه از چهار مصاف دو تيم در تيرماه پرسپوليس
س��ه مرتبه پيروز مي��دان بوده و يك ب��ازي نيز
با تس��اوي به پايان رسيده اس��ت .با اين وجود
فيناليس��ت فصل گذش��ته كه در آخرين دربي
كه ارديبهش��تماه و در خالل رقابتهاي ليگ
برتر برگزار ش��د نتيجه را به سرخپوشان واگذار
كرد حاال به دنبال جبران مافات اس��ت و كسب
سهميه ليگ قهرمانان آسيا از رقابتهاي حذفي
كه مسيري كوتاهتر است.

تيم س��وم جدول ب��راي بازي حس��اس امروز با
پرسپوليس ،وريا غفوري كاپيتان خود را بعد از
هفتهها مصدوميت به هم��راه دارد و عالوه بر او،
قایدي نيز برگ برنده مجيدي براي رس��يدن به
سه امتياز اين بازي محسوب ميشود ،خصوصاً كه
در آن سوي ميدان سرخپوشان عيسي آلكثير
گلزن مطرح خود را كه در دربي قبلي نيز دروازه
استقالل را گشود به دليل مصدوميت به همراه
ندارند .اما آنچه در آس��تانه درب��ي  96مجيدي
را نگران ك��رده درگيريهاي داخلي اس��تقالل
است كه اگرچه به نظر ميرسد آتش آن فروكش
كرده ،ام��ا همچنان عامل��ي تهديدكننده براي
موفقيتهاي اي��ن تيم در بازيه��اي باقيمانده

سعيد احمديان

بازی مدیریت والیبال در زمین حاشیه
مهدی زارع | فارس

گفتوگوي جوان با مرتضي قياسي ،آزادكار
المپيكي وزن  65كيلوگرم:
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آنچه در آستانه دربي  96مجيدي
رانگرانكردهدرگيريهايداخلي
استقالل اس�ت كه اگرچه به نظر
ميرسد آتش آن فروكش كرده،
اما همچنان عاملي تهديدكننده
ب�راي موفقيتهاي اي�ن تيم در
بازيهاي باقيمانده ليگ حذفي
و رقابتهاي ليگ است
ليگ حذفي و رقابتهاي ليگ اس��ت ،آن هم در
ش��رايطي كه پرس��پوليس با پرداخت درصدي
از قرارداد بازيكنانش در آس��تانه دربي آنها را به
لحاظ مالي و همچنين روحي رواني شارژ كرده
تا با روحي��هاي مضاعف به مصاف آبيپوش��ان
پايتخت بروند.
سوت اين ديدار حس��اس را عليرضا فغاني ،داور
بينالمللي و برجس��ته ايران كه مدتي است در
اس��تراليا قضاوت ميكند به ص��دا درميآورد.
داوري ك��ه دو روز پیش وارد ايران ش��د و بعد از
آنكه عزيزيخادم ،رئيس فدراس��يون فوتبال از
حض��ور او در ديدارهاي هفتهه��اي پاياني ليگ
و جام حذفي خبر داده بود ب��راي قضاوت دربي
 96انتخاب ش��د .فغاني بع��د از انتخابش براي
قضاوت مصاف سرخابيهاي پايتخت تأكيد كرد

كه حواشي اخير دو تيم را دنبال نكرده است ،اما
شناخت خوبي از پرس��پوليس و استقالل دارد
و مش��كلي بابت قضاوت اين بازي ندارد« :براي
نخستين بار است كه در ايران در ورزشگاه خالي
از جمعيت سوت ميزنم .عدم حضور تماشاگران
اتفاق خوبي نيست ،اما مهم سالمتي است .كاري
به حواشي دو تيم ندارم و قضاوت خودم را كه در
چارچوب خاصي است انجام ميدهم و اميدوارم
همه يك بازي زيبا و قابل قبول را شاهد باشند».
اما آنچه اي��ن روزها ذه��ن فوتبالدوس��تان را
درگير خود كرده حاش��يههاي قب��ل از دربي و
بيانيههايي است كه دو تيم عليه يكديگر منتشر
میکنند .اتفاقات تأس��فباري كه بعد از فينال
كوپاآمهريكا و رفتار قابل تحسين مسي ،تيته و
نيمار بيش از هر زمان ديگري به چشم آمد .اينكه
چطور تيم برنده براي تيم بازنده تونل قهرماني
ميزند و تيم بازنده به مسي براي كسب افتخار
قهرماني با تيم كشورش تبريك ميگويد و چگونه
سرمربي آرژانتين به جاي حضور در حلقه شادي
شاگردانش به سمت نيمار ميرود براي تسكين
او ،اما در ايران قبل از دربي شاهد برخوردها ،رفتار
و گفتاري هستيم كه حتي از سوي پيشكسوتان
و هواداران دو تيم هم قابل نكوهش است و مورد
انتقاد قرار ميگيرد .در حالي که دربي پرسپوليس
و استقالل هم ميتواند يك جنگ تمامعيار درون
مستطيل سبز باش��د و رفتاري تحسينبرانگيز
خارج از مي��دان نبرد ،اما چگونه اس��ت که قبل
از به صدا درآمدن س��وت ب��ازي تنشهاي آن

جنجالبرانگيز شده است!
در س��اير ديدارهاي امروز ،گلگهر و آلومينيوم
اراك ساعت  20:30در س��يرجان به مصاف هم
ميروند و فوالد هم س��اعت  21:30از سپاهان
پذيرايي ميكند.
جام حذفي كوتاهترين راه اس��ت براي رسيدن
به ليگ قهرمانان آس��يا .البته سپاهان با حضور
در رده دوم جدول ش��انس بيش��تري دارد براي
كسب س��هميه ،اما رس��يدن به اين مهم براي
فوالديهايي كه حاال در رده چهارم جدول حضور
دارند سختتر است ،به همين دليل موفقيت در
جام حذفي براي نكونام اهميت بسياري دارد .با
وجود اين گرفتن امتياز از ياران نويدكيا كه يكي
از مدعيان قهرماني اين فصل هستند كار سادهاي
نيست و اين ميتواند زمينهس��از ارائه يك بازي
جذاب از تيم مربيان جواني باش��د كه عملكرد
قابل قبول و خوبي داشتهاند.
مصاف گلگهر س��يرجان و آلوميني��م اراك نيز
يكي ديگر از مصافهاي جذاب مرحله يكچهارم
نهايي جام حذفي اس��ت .مصاف دوب��اره ياران
قلعهنويي و شاگردان منصوريان كه چندي پيش
در رقابتهاي ليگ مقابل هم قرار گرفتند و سه
امتياز آن نيز به جيب گلگهر رفت .پيروزي كه
البته منصوريان آن را ناشي از مهرباني داور با تيم
قلعهنويي خواند و حاال بعد از اتفاقاتي كه دو تيم
چندي پيش پشت سر گذاش��تند يكبار ديگر
گلگهر و آلومينيوم مقاب��ل هم قرار میگیرند و
بايد ديد اينبار كدام يك پيروز ميدان ميشود.

فقط ايستادن روي سكو را ميبينم

ميتوانمدرالمپيكنتيجهخوببگيرم

هانيه رستميان،
خبر
پرچم��دار زن
كاروان ايران در المپيك گفت« :اميدوارم همانطور
كه تعداد زنان در اين دوره از المپيك بيشتر شده،
اتفاقات خوبي براي كاروان ايران بیفتد ».وي درباره
مشكالت سالح و فش��نگی كه مليپوشان با آن
درگير هستند هم عنوان کرد« :من مشكل سالح
داشتم كه فدراس��يون آن را حل كرد .ما خيلي
سخت ميتوانيم سالحمان را تعويض كنيم ،ولي
توسط فدراسيون خيلي زود اين تعويض انجام شد

و من به تمرين و ركوردهايم برگشتم و توانستم
ركورد خودم را بزنم .المپيك رقابت سختي است،
همه تيراندازان برتر كه س��ابقه م��دال جهاني و
المپيك دارند در این رویداد بزرگ حاضر هستند.
البته ما با همه آنها رقابت كردهايم و در مسابقات
اخير هم نتایج خوبي گرفتهايم .پس ميتوانيم در
المپيك هم اگر خدا بخواهد همين نتايج را دوباره
كس��ب كنيم و اميدواريم آن روز عملكرد خوبي
داشته باشيم .آمادگي خوبي دارم و اميدوارم در
المپيك هم نتايج خوبي به دست آورم».

هرگز ورزشكاران را رها نخواهيم كرد

باخ :خيال ژاپنيها راحت باشد

كميتهبينالملليالمپيكمصرانه
بازتاب
برگزاري المپيك را دنبال ميكند.
حامد قهرماني
توماس باخ اين روزها در توكيو هر
كاري انجام ميدهد تا هر طور شده نارضايتي ژاپنيها هرچند همان
تعداد محدود از برگزاري المپيك را توجيه و به نوعي رضايت آنها را
جلب کند .باخ ميخواهد به ژاپنيها بقبوالند كه برگزاري المپيك،
آن هم در شيوع دوباره كرونا خطري براي آنها ندارد .رئيس كميته
بينالملليالمپيكگفت«:نيازينيستمردمژاپنهراسيازالمپيك
توكيو داشته باش��ند ،زيرا ما اقدامهاي روش��ني براي عدم ارتباط
شركتكنندگان با آنها انجام دادهايم .مردم ژاپن بايد باور داشته باشند
كه اين بازيها در شرايط ايمني برگزار خواهد شد .ما حتي اقدامهاي
احتمالي را در صورت رش��د ش��يوع ويروس كرونا در ژاپن در نظر
گرفتهايم .وقتي ش��عله المپيك توكيو روشن شود نظر مردم ژاپن
درباره اين بازيها بهتر خواهد شد .چراغها روشن ميشوند ،بازيها
آغاز خواهند شد و ورزشكاران ميدرخشند .هرچند خيلي نااميدانه

ميگوي��د فرزن��د ايران
چهره
هس��تم و به اين موضوع
فريدون حسن
افتخار ميكنم .ميگويد
از تمام پدر و مادرهاي ايران ميخواهم دعايمان كنند تا
بتوانيم نتيجه قابل قبولي در المپيك بگيريم و دلشان
را شاد كنيم .اينها را ميرهاشم حسيني ،تكواندوكار وزن
 -68ايران در المپيك توكيو ميگويد .س��يد تيم ملي
تكواندو ميخواهد در المپيك س��نگ تم��ام بگذارد .او
ميگويد ميخواهد كابوس رقبايش باشد .تكواندوي ايران
با وجود امثال حسيني ميتواند حرفهاي زيادي براي گفتن
داشته باشد ،درست مانند تمام ادواري كه در المپيك حضور
داشت .حس��يني عنوان میکند« :وزن  -۶۸كيلوگرم واقعاً
وزن س��نگيني اس��ت و حتي آن حريفي كه با وايلدكارت
حضور دارد را هم نميتوان دستكم گرفت .قبول دارم كه
شايد مبارزه با برخي حريفان همچون كرهجنوبي ،انگليس
يا چين كمي سختتر باشد ،اما من تمام تالشم را ميكنم
تا كابوس حريفانم باشم ،نه برعكس .زماني كه به المپيك
فكر ميكنم س��كوي المپيك پيشروي چش��مانم قرار
ميگيرد و در تصويرسازيهاي خود ايستادن بر سكوي
المپيك زماني كه حريفان در كنارم قرار دارند را ميبينم
و حتي زماني كه مدال اين رويداد بزرگ بر گردنم آويخته
شده است را تصور كردهام .بيشتر اوقات تصويرسازي من
همين است و هميشه به آن فكر ميكنم».
از طرح برگزاري بازيهاي المپيك توكيو بدون حضور تماشاگران
حمايت كردم ».باخ با اشاره به صدمات و آسيبهاي تعويق يكساله
المپيك و ضررهاي بيشتر برگزار نشدن آن به حمايت از ورزشكاران
تأكيد كرد و ادامه داد« :ما هرگز ورزشكاران را رها نخواهيم كرد ،با
لغو المپيك يك نسل كامل از ورزشكاران را از دست میدادیم؛ بنا بر
اين ،انصراف براي ما واقعاً يك گزينه نبوده و نيست .لغو بازيهاي
المپيك و دريافت پول از بيمه آن «آسانترين راه» در سال گذشته
بود ،اما ما آن را انتخاب نكرديم .حاال هم در تدارك برگزاري مراسم
افتتاحيه هستيم ،اين مراسم در استاديوم ملي «بسيار احساسي»
خواهد بود ،زيرا اين اولين بار است كه پس از شيوع بيماري همهگير
كرونا همه جهان را در يك مكان خواهيد ديد .اين يك پيام قوي از
اتحاد و انسجام در اين دوره سخت اس��ت كه از ژاپن به كل جهان
فرستاده خواهد ش��د ».من بهرغم ميل باطني با تصميم ژاپنيها
مبني بر عدم حضور تماشاگران موافقت كردم ،چون این اصليترين
اصل ايمني و امنيت براي همه است».

در آستانه آغاز المپيك ،حواشي واليبال همچنان ادامه دارد ،حاشيههايي
كه با صحبتهاي جنجالي فرهاد قائمي كه پس از خط خوردن از تيم ملي
مدعيتصميمگيريمافياييبرايواليبالشدهبودوآلكنوراعروسكخيمه
شببازي ناميده بود ،آغاز شد و با پاسخ سرمربي روس در نشست خبري
ادامه پيدا كرد .حاال هم در آخرين واكنش ديروز خبرگزاري مهر به نقل از
آلكنو مدعي شد كه اين مربي از محمدرضا داورزني ،امير خوشخبر ،فرهاد
قائميوپيماناكبريخواستهاستدرمناظرهايتلويزيونيحرفهايشان
را مردانه بزنند تا مشخص شود در چند اتفاق اخير پيرامون تيم ملي حق با
كيست و چه كسي حقيقت را كتمان ميكند.
اينكه سرمربي روس اين روزها به جاي تمركز روي حريفان واليبال در
توكيو خودش را درگير پاس��خ به يك بازيكن كرده و حتي او و مديران
فدراسيون را به مناظره دعوت میکند نگرانكننده است .اين در شرايطي
است که در فاصله كوتاهي كه تا آغاز المپيك باقيمانده ،آرامش و تمركز
روي بازيهاي مهم واليبال در توكيو يكي از اوليهترين مسائلي است كه
بايد بر فضاي اردوي واليبال حاكم باشد.
در چنين مواقعي ،آن هم در آستانه بازيهاي حساسي كه واليبال در توكيو
پيشرو دارد ،كمترين انتظار از مديريت فدراسيون ورود به اين ماجرا و پايان
دادن به جنجالهايي بود كه در نهايت دود آن در چشم واليبال خواهد رفت و
سبب ميشود كه اين رشته موفق در يك دهه اخير در المپيك ضربه بخورد .با
وجودچنينانتظاري،امانكتهقابلتأملسكوتفدراسيونواليبالومحمدرضا
داورزنيوعدمورودبهاينماجراست.مسئلهايكهسببشدههمچنانحواشي
اطراف تيم ملي واليبال در آستانه اعزام به توكيو وجود داشته باشد.
البته اتفاقاتي كه پس از بازگشت تيم ملي واليبال از ليگ ملتها رخ داده است،
بيانگر اين است كه ريشه حاشيهها و جنجالهاي به وجود آمده براي آلكنو
و شاگردانش را بايد در اتاق مديريت فدراسيون جستوجو كرد ،به خصوص
زماني كه رئيس فدراسيون واليبال پا را از اختياراتش فراتر گذاشت و به مسائل
فني ورود کرد .بديهي اس��ت كه وظيفه يك رئيس فدراسيون در محدوده
مسائل مديريتي و زيرساختي و فراهم كردن بهترين شرايط براي تيمهاي
زيرمجموعه تعريف ميشود و مسائل فني در حوزه اختيارات سرمربي و كادري
قرار دارد كه روي نيمكت تيمهاي ملي در ردههاي مختلف مينشيند.
حواشي واليبال پس از بازگشت از ليگ ملتها به رعايت نشدن تفكيك
وظايف فني و مديريت��ي در مجموعه فدراس��يون واليبال برميگردد.
دعوت از بازيكنان به تيم ملي يكي از بديهيترين مسئوليتهايي است
كه يك سرمربي برعهده دارد ،اما به نظر ميرسد چنين مسئله آشكاري
در فدراسيون واليبال از سوي مديريت اين مجموعه ناديده گرفته شده
است ،آن هم مديري كه با توجه به س��ابقه بيش از يك دهه رياست در
واليبال انتظار نميرفت وارد محدوده فني شود.
اما وقتي رئيس فدراسيون به جاي سرمربي تيم پس از پايان ليگ ملتها،
خبر از دعوت يك بازيكن مانند فرهاد قائمي به تيم ملي را ميدهد و آلكنو در
روسيهوازرسانههامتوجهچنينمسئلهايميشود،بهخوبيمیتواندریافت
كه رئيس فدراسيون با اعالم چنين خبري ،آن هم بدون اطالع سرمربي عم ً
ال
در حيطهاي وارد شده كه در چارچوب وظايف مديريتي او نبوده است.
به همين خاطر حواش��ي واليبال در دو هفته اخير و پس از بازگش��ت از
ريميني و ليگ ملتها را بايد از چشم مديريت فدراسيون ديد .مديريتي كه
به جاي سرمربي خبر از دعوت بازيكن به تيم ملي ميدهد و در ادامه چنين
تصميمي سبب ميشود كه واليبال در فاصله زماني كمتر از 10روز تا اولين
بازي در المپيك وارد حاشيههايي شود كه خودساخته است و باعث شده
سرمربي تيم ملي به جاي تمركز روي موفقيت واليبال در توكيو وارد حاشيه
شود و براي روشن شدن حقيقت اين جنجالها ،پيشنها مناظره بدهد!
در اين شرايط مديريت فدراس��يون بهتر است با درس گرفتن از چنين
حاشيهسازي ناخواستهای مسائل فني را به كادر فني بسپرد و جايگاه
خودش را با ورد به تصميمات فني زير سؤال نبرد تا واليبال در آرامش
آماده حضور در المپيك شود.

حامد اميري پارالمپيك توكيو را از دست داد

پرتابگر پارالمپيكي در پرتاب نيزه به دليل آس��يبديدگي در تمرينات،
بازيهاي پارالمپيك توكيو را از دست داد .حامد اميري ديروز به خبرگزاري
ايس��نا گفت« :دو هفته پيش در اردوي آمادگي الهيجان به دليل فشار
تمرينات دچار آسيبديدگي شدم كه پس از گرفتن عكس و امارآي متوجه
شدم پشت بازویم پاره شده و ديگر امكان شركت در بازيهاي پارالمپيك
توكيو را ندارم .براي حضور در بازيهاي پارالمپيك توكيو دو سال پيدرپي
سختي زيادي را تحمل كردم و تحت فش��ار تمرينات سنگيني بودم كه
متأسفانه با اين آسيبديدگي تمام زحماتم از بين رفت».

تغيير روش توزيع مدال در المپيك

كميته بينالملل��ي المپيك از تغييراتی در مراس��م توزي��ع مدال در
بازيهاي توكيو خبر داد .با توجه به وضعيت كرونا در جهان و اقدامات
متقابل عليه كوويد  ۱۹قرار است ورزشكاراني كه در بازيهاي المپيك
روي سكو ميروند ،مدالهاي خود را از روي سيني بردارند .بر اين اساس
در اين دوره از بازيها مدالي بر گردن ورزشكار آويخته نميشود .توماس
باخ ،رئيس كميته بينالمللي المپي��ك ( )IOCدر خصوص اقدامات
انجام شده در مراسم اهداي مدال براي محدود كردن خطرات ناشي از
ويروس كرونا اين خبر را اعالم كرد .ورزشكاران مدال طال ،نقره يا برنز را
كه از وسايل الكترونيكي كام ً
ال بازيافتي ساخته شده است از روي يك
سيني برميدارند و آن را روي گردن خود مياندازند.

