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پرچم به پرچمدار رسيد
عصر سه ش��نبه باغ موزه دفاع مقدس ميزبان مراسم جابه جايي پرچم بين 
پرچمدار ايران در المپيك ريو 2016 و توكيو 2020 بود. زهرا نعمتي، قهرمان 
تيروكمان جهان و پارالمپيك با حض��ور در محوطه باغ موزه دفاع مقدس، 
پرچم ايران را به صمد نيكخواه بهرامي، پرچم��دار كاروان اعزامي ايران به 
المپيك 2020 توكيو تحويل داد. در اين مراسم زهرا نعمتي پرچمدار ايران 
در بازي هاي المپيك 2016 ريو، پرچم سه رنگ ايران را جهت اهدا به صمد 
نيكخواه بهرامي 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 تك تك 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 آيين افتتاحيه بازي هاي المپيك 2020 

توكيو در كنار نيكخواه بهرامي و در رأس كاروان حضور خواهد داشت. 

شیوا نوروزي

سعيد احمديان

گفت وگوي جوان با مرتضي قياسي، آزادكار 
المپيكي وزن 65 كيلوگرم: 

 كادر فني المپيك را در اردوها 
شبيه سازي كرده است

ملي پوشان كشتي همچون ساير المپيكي ها خود را براي حضور موفق در 
توكيو آماده مي كنند. ورزش اول ايران مثل هميشه بار سنگين مدال آوري 
در المپيك را به دوش مي كشد. در توكيو 2020 كشتي آزاد با داشتن شش 
نماينده شانس زيادي براي كس��ب چند مدال خوشرنگ دارد. مرتضي 
قياسي، ملي پوش وزن 65 كيلوگرم يكي از آنهاست. كشتي گيري كه تالش 

مي كند اولين مدال آور المپيكي استان لرستان لقب بگيرد. 
مرتضي قياسي در گفت وگو 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 
كشتي گيران المپيكي هم آزادكاران و فرنگي كاران دست پر از المپيك 
برگردند. اميدوارم نماينده شايسته اي براي كشور و استان لرستان باشم.«

  جو المپيكي در قرنطينه كامل
ملي پوش وزن 65 كيلوگرم 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 
مسئوالن فدراسيون و آقاي دبير تشكر كرد. در حقيقت جو كشتي كامالً المپيكي 
است و وضعيت اردوهاي كش��تي گيران كامالً تحت كنترل شديد است. براي 
حفظ سالمت ملي پوشان و رعايت پروتكل ها بهداشتي ورود و خروج همه به خانه 
كشتي كنترل مي شود. 14 دوره تمريني را با همين وضعيت به پايان رسانديم، 
حتي تا دم در خانه كش��تي هم نمي توانيم برويم. در قرنطينه كامل هستيم و 

ان شاءاهلل كه بعد از اين همه رنج و زحمت به خوشرنگ ترين مدال برسيم.«
  هدف مهم 

قياس��ي در ادامه موفقيت در المپيك را تنها دليل تحمل ش��رايط س��خت 
قرنطينه اي عنوان كرد: »تزريق واكسن كارمان را راحت كرد و خوشبختانه 
تاكنون هيچ كدام از بچه ها به كرونا مبتال نشده اند. البته همه ما مي دانيم كه 
عالوه بر تزريق واكسن بايد خودمان همچنان پروتكل ها را رعايت كنيم. تحمل 
اين همه محدوديت و تالش شبانه روزي 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 انتخابي ها 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 مي كنم. راح��ت به اين جايگاه 
نرسيدم و تالش زيادي كردم، پس راحت هم اين موقعيت را از دست نخواهم 
داد. اميرمحمد يزداني در رقابت هاي 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 كسب كردم. 
با نظر كادر فني قرار شد بين اميرمحمد و من يك رقابت انتخابي درون اردويي 
برگزار شود. از آنجا كه آمادگي بدني ام را حفظ كرده بودم خوشبختانه توانستم 

حريفم را شكست دهم و به عنوان يكي از المپيكي ها انتخاب شدم.« 
  وزن پرترافيك

مرتضي قياس��ي با تأكيد بر اينكه المپيك قابل پيش بيني نيست از تالش 
كادرفني براي كاهش اس��ترس ملي پوش��ان گفت:  »در كشتي نمي توان 
نتيجه را پيش بيني كرد، ولي شكي نيست كه همه كشتي گيران المپيكي 
ايران هدف شان كسب طالي توكيو اس��ت. وزن 65 كيلوگرم آزاد يكي از 
پرترافيك ترين اوزان مسابقات كشتي المپيك توكيو است، همه هم مدعي و 
قهرمان جهان. رقبا همگي قوي هستند و كشتي گيران المپيكي تمام كشورها 
با آمادگي صددرصد به ميدان خواهند آمد. با كادر فني مشغول آناليز حريفان 
هستيم و بايد منتظر قرعه باشيم. گرفتن مدال در اوزان پايين سخت تر است 
و روي همه حريفان حساب باز كرده ام تا با آمادگي هرچه بيشتر به جنگ شان 
بروم. كادر فني و اطرافيان تيم ملي همگي المپيك را تجربه كرده اند و بار 
رواني ملي پوش��ان را كاهش داده اند. در حقيقت شرايط المپيك را براي ما 

شبيه سازي كرده  اند و از هر نظر جو كشتي كامالً المپيكي است.«
  در انتظار حمايت 

قياسي، آزادكار المپيكي ايران در پايان صحبت هايش از مسئوالن می خواهد 
چاره ای برای اشتغال مدال آوران و قهرمانان بينديشند: »بايد همه ورزشكاران 
تحت حمايت قرار بگيرند. با برنامه ريزي كه رئيس فدراسيون داشته، فدراسيون 
كشتي از بقيه فدراسيون ها پيشي گرفته و شايد برخي فدراسيون ها بابت بودجه 
خوبي كه گرفته  اعتراض كنند. انتظارمان از مسئوالن حمايت هرچه بيشتر 
از كشتي است. هرچه كمك و حمايت كنند از كشتي باز هم كم است. بايد 
مشكل اشتغال همه رشته ها حل شود. مگر عمر قهرماني چقدر است، يك 
كشتي گير چند سال مي تواند در اوج بماند. بايد شرايطي باشد كه حداقل بعد از 

بازنشستگي كشتي گيران شغلي براي گذران زندگي داشته باشند.«

حامد اميري پارالمپيك توكيو را از دست داد
پرتابگر پارالمپيكي در پرتاب نيزه به دليل آس��يب ديدگي در تمرينات، 
بازي هاي 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 آسيب ديدگي شدم كه پس از گرفتن عكس و ام ار آي متوجه 
شدم پشت بازويم پاره شده و ديگر امكان شركت در بازي هاي پارالمپيك 
توكيو را ندارم. براي حضور در بازي هاي پارالمپيك توكيو دو سال پي در پي 
سختي زيادي را تحمل كردم و تحت فش��ار تمرينات سنگيني بودم كه 

متأسفانه با اين آسيب ديدگي تمام زحماتم از بين رفت.«

تغيير روش توزيع مدال در المپيك 
كميته بين الملل��ي المپيك از تغييراتی در مراس��م توزي��ع مدال در 
بازي هاي توكيو خبر داد. با توجه به وضعيت كرونا در جهان و اقدامات 
متقابل عليه كوويد 1۹ قرار است ورزشكاراني كه در بازي هاي المپيك 
روي سكو مي روند، مدال هاي خود را از روي سيني بردارند. بر اين اساس 
در اين دوره از بازي ها مدالي بر گردن ورزشكار آويخته نمي شود. توماس 
باخ، رئيس كميته بين المللي المپي��ك )IOC( در 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 كاماًل بازيافتي ساخته شده است از روي يك 

سيني برمي دارند و آن را روي گردن خود مي اندازند.

مرحله يك چهارم 
دنيا حيدري
   گزارش

نهايي رقابت هاي 
حذفـــي  جام 
فوتبـال ايران امـروز بـا برگزاري سـه ديدار 
پرسـپوليس – اسـتقالل، گل گهر سيرجان – 
آلومينيوم اراك و همچنين فوالد – سپاهان آغاز 
مي شـود كه همـه نگاه هـا در ايـن مرحله از 
رقابت هاي حذفي كشور به دربي سرخابي هاي 
پايتخت است. مرحله اي كه دوم تيرماه با مصاف 
ملوان- خيبرخرم آباد پرونده اش بسته مي شود. 
درب��ي ۹6 مي توان��د يك��ي از جذاب تري��ن و 
خاطره انگيزترين مصاف های دو تيم س��رخابي 
پايتخت طي سال هاي اخير باشد، چراكه با توجه 
به تك حذفي ب��ودن مرحله يك چه��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 مي تواند بساط احتياط را برچيده 
و نمايشي هجومي و جذاب را از دو تيم به دنبال 

داشته باشد. 
    

صدرنش��ين رقابت هاي ليگ برتر و اصلي ترين 
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 يك چهارم نهايي با اس��تقاللی 
رو در رو می شود كه مس��ير سخت تري نسبت به 
سرخپوشان داشته و دو تيم ليگ برتري پيكان 
و ذوب آهن را براي رسيدن به اين مرحله پشت 
سر گذاشته است. اما آمار و ارقام نشان از موفقيت 
پرسپوليس در دربي هاي 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��ت ماه و در خالل رقابت هاي 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 رقابت هاي حذفي 

كه مسيري كوتاه تر است. 
    

تيم س��وم جدول ب��راي بازي حس��اس امروز با 
پرسپوليس، وريا غفوري كاپيتان خود را بعد از 
هفته ها مصدوميت به هم��راه دارد و عالوه بر او، 
قايدي نيز برگ برنده مجيدي براي رس��يدن به 
سه امتياز اين بازي محسوب مي شود، خصوصاً كه 
در آن سوي ميدان سرخپوشان عيسي آل كثير 
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 ۹6 مجيدي 
را نگران ك��رده درگيري هاي داخلي اس��تقالل 
است كه اگرچه به نظر مي رسد آتش آن فروكش 
كرده، ام��ا همچنان عامل��ي تهديد كننده براي 
موفقيت هاي اي��ن تيم در بازي ه��اي باقيمانده 

ليگ حذفي و رقابت هاي 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��ه اي مضاعف به مصاف آبي پوش��ان 

پايتخت بروند.
    

سوت اين ديدار حس��اس را عليرضا فغاني، داور 
بين المللي و برجس��ته ايران كه مدتي است در 
اس��تراليا قضاوت مي كند به ص��دا درمي آورد. 
داوري ك��ه دو روز پيش وارد ايران ش��د و بعد از 
آنكه عزيزي خادم، رئيس فدراس��يون فوتبال از 
حض��ور او در ديدارهاي هفته ه��اي پاياني ليگ 
و جام حذفي خبر داده بود ب��راي قضاوت دربي 
۹6 انتخاب ش��د. فغاني بع��د از انتخابش براي 
قضاوت مصاف سرخابي هاي 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 مي زنم. 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 مي دهم و اميدوارم 
همه يك بازي زيبا و قابل قبول را شاهد باشند.«

    
اما آنچه اي��ن روزها ذه��ن فوتبال دوس��تان را 
درگير خود كرده حاش��يه هاي قب��ل از دربي و 
بيانيه هايي است كه دو تيم عليه يكديگر منتشر 
می كنند. اتفاقات تأس��ف باري كه بعد از فينال 
كوپا آمه ريكا 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 
مي زند و تيم بازنده به مسي براي كسب افتخار 
قهرماني با تيم كشورش تبريك مي گويد و چگونه 
سرمربي آرژانتين به جاي حضور در حلقه شادي 
شاگردانش به سمت نيمار مي رود 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 مي گيرد. در حالي كه دربي پرسپوليس 
و استقالل هم مي تواند يك جنگ تمام عيار درون 
مستطيل سبز باش��د و رفتاري تحسين برانگيز 
خارج از مي��دان نبرد، اما چگونه اس��ت كه قبل 
از به صدا درآمدن س��وت ب��ازي تنش هاي آن 

جنجال برانگيز شده است! 
    

در س��اير ديدارهاي امروز، گل گهر و آلومينيوم 
اراك ساعت 20:30 در س��يرجان به مصاف هم 
مي روند و فوالد هم س��اعت 21:30 از سپاهان 

پذيرايي مي كند. 
جام حذفي كوتاه ترين 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 
فوالدي هايي كه حاال در رده چهارم جدول حضور 
دارند سخت تر 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 ساده اي 
نيست و اين مي تواند زمينه س��از ارائه يك بازي 
جذاب از تيم مربيان جواني باش��د كه عملكرد 

قابل قبول و خوبي داشته اند. 
مصاف گل گهر س��يرجان و آلوميني��م اراك نيز 
يكي ديگر از مصاف هاي جذاب مرحله يك چهارم 
نهايي جام حذفي اس��ت. مصاف دوب��اره ياران 
قلعه نويي و شاگردان منصوريان كه چندي پيش 
در رقابت هاي ليگ مقابل هم قرار گرفتند و سه 
امتياز آن نيز به جيب گل گهر رفت. پيروزي كه 
البته منصوريان آن را ناشي از مهرباني داور با تيم 
قلعه نويي خواند و حاال بعد از اتفاقاتي كه دو تيم 
چندي پيش پشت سر گذاش��تند يك بار ديگر 
گل گهر و آلومينيوم مقاب��ل هم قرار می گيرند و 

بايد ديد اين بار كدام يك پيروز ميدان مي شود.

دوئلي كه حد وسط ندارد
سرشاخ شدن مجيدي و يحيي براي پيروزي

بازی مديريت واليبال در زمين حاشيه
در آستانه آغاز المپيك، حواشي واليبال همچنان ادامه دارد، حاشيه هايي 
كه با صحبت هاي جنجالي فرهاد قائمي كه پس از خط خوردن از تيم ملي 
مدعي تصميم گيري مافيايي براي واليبال شده بود و آلكنو را عروسك خيمه 
شب بازي 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 خوش خبر، فرهاد 
قائمي و پيمان اكبري خواسته است در مناظره اي تلويزيوني حرف هاي شان 
را مردانه بزنند تا مشخص شود در چند اتفاق اخير پيرامون تيم ملي حق با 

كيست و چه كسي حقيقت را كتمان مي كند. 
 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 می كند نگران كننده است. اين در شرايطي 
است كه در فاصله كوتاهي كه تا آغاز المپيك باقيمانده، آرامش و تمركز 
روي بازي هاي مهم واليبال در توكيو يكي از اوليه ترين مسائلي است كه 

بايد بر فضاي اردوي واليبال حاكم باشد. 
در چنين مواقعي، آن هم در آستانه بازي هاي حساسي كه واليبال در توكيو 
پيش رو دارد، كمترين انتظار از مديريت فدراسيون ورود به اين ماجرا و پايان 
دادن به جنجال هايي بود كه در نهايت دود آن در چشم واليبال خواهد رفت و 
سبب مي شود كه اين رشته موفق در يك دهه اخير در المپيك ضربه بخورد. با 
وجود چنين انتظاري، اما نكته قابل تأمل سكوت فدراسيون واليبال و محمدرضا 
داورزني و عدم ورود به اين ماجراست. مسئله اي كه سبب شده همچنان حواشي 

اطراف تيم ملي واليبال در آستانه اعزام به توكيو وجود داشته باشد. 
البته اتفاقاتي كه پس از بازگشت تيم ملي واليبال از ليگ ملت ها رخ داده است، 
بيانگر اين است كه ريشه حاشيه ها و جنجال هاي به وجود آمده براي آلكنو 
و شاگردانش را بايد در اتاق مديريت فدراسيون جست وجو كرد، به خصوص 
زماني كه رئيس فدراسيون واليبال پا را از اختياراتش فراتر گذاشت و به مسائل 
فني ورود كرد. بديهي اس��ت كه وظيفه يك رئيس فدراسيون در محدوده 
مسائل مديريتي و زيرساختي و فراهم كردن بهترين شرايط براي تيم هاي 
زيرمجموعه تعريف مي شود و مسائل فني در حوزه اختيارات سرمربي و كادري 

قرار دارد كه روي نيمكت تيم هاي ملي در رده هاي مختلف مي نشيند. 
حواشي واليبال پس از بازگشت از ليگ ملت ها به رعايت نشدن تفكيك 
وظايف فني و مديريت��ي در مجموعه فدراس��يون واليبال برمي گردد. 
دعوت از بازيكنان به تيم ملي يكي از بديهي ترين مسئوليت هايي است 
كه يك سرمربي برعهده دارد، اما به نظر مي رسد 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 نمي رفت وارد محدوده فني شود. 
اما وقتي رئيس فدراسيون به جاي سرمربي تيم پس از پايان ليگ ملت ها، 
خبر از دعوت يك بازيكن مانند فرهاد قائمي به تيم ملي را مي دهد و آلكنو در 
روسيه و از رسانه ها متوجه چنين مسئله اي مي شود، به خوبي می توان دريافت 
كه رئيس فدراسيون با اعالم چنين خبري، آن هم بدون اطالع سرمربي عماًل 

در حيطه اي 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 ملت ها را بايد از چشم مديريت فدراسيون ديد. مديريتي كه 
به جاي سرمربي خبر از دعوت بازيكن به تيم ملي مي دهد و در ادامه چنين 
تصميمي سبب مي شود كه واليبال در فاصله زماني كمتر از 10 روز تا اولين 
بازي در المپيك وارد حاشيه هايي 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 جنجال ها، پيشنها مناظره بدهد!
در اين شرايط مديريت فدراس��يون بهتر است با درس گرفتن از چنين 
حاشيه سازي ناخواسته ای 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.

كالهبردار و احمق، تعريف پرز از بزرگان!
رئال مادريد در صدر اخب��ار قرار گرفته، نه 
به خاطر خود تي��م، بلكه به خاطر لو رفتن 
فايل هاي صوتي رئيس باش��گاه. فلورينتو 
پرز در م��ورد خيلي ها اظهارنظ��ر كرده و 
بهتر اس��ت بگوييم توهين كرده اس��ت. 
ابتدا فايل صوتي مربوط به س��ال 2006 و 
توهين به رائول و ايكر كاسياس افسانه اي 
منتشر شد. در فايل اول صداي پرز به وضوح 
ش��نيده مي ش��ود كه به رائول و كاسياس 
لقب »كالهبرداران بزرگ« مي دهد. نشريه ال كانفيدنشال يك روز بعد  
فايل ديگري را منتشر كرد كه مربوط به اكتبر سال 2012 است.  اين بار 
 كريس و آقاي خاص آماج انتقادهاي تند رئيس باش��گاه قرار گرفته اند: 
»هر دوي آنها احمق و مريض هستند و حسابي لوس شده اند. نرمال نيست 

و بدون گواهينامه رانندگي مي كند.« 
رئيس پرحاشيه اين حرف ها را در مورد افرادي  زده كه جزئي از هويت رئال 
هستند. رونالدو در سال 200۹ با قراردادي 80 ميليون پوندي از من يونايتد 
به رئال رفت و تا سال 2018 كه رابطه اش با پرز شكرآب شود در برنابئو ماند. او 
در 438 بازي 451 گل براي كهكشاني ها زد و چهار توپ طال و چهار قهرماني 
اروپا را با پيراهن مادريدي ها تجربه كرد. آقاي خاص هم كه تا چند وقت پيش 
از رابطه دوستانه اش با فلورينتو مي گفت، طي سال هاي 2010 تا 2013 مرد 
اول نيمكت رئال بود. بيانيه پرز در واكنش به انتشار فايل هاي صوتي هم جالب 
توجه است. آقاي رئيس قصد پيگيري قضايي دارد: »بايد شفاف سازي كنم. 
صداي من را آنتونيو آبيان ضبط كرده و در همان س��ال ها قصد فروش اين 
فايل ها را داشت. در حالي كه اين صداها بخشي از صحبت هاي كامل من در 

آن جلسه بوده است. وكالي من مسئله را پيگيري مي كنند.«

فقط ايستادن روي سكو را مي بينم

مي توانم در المپيك نتيجه خوب بگيرم
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 بيفتد.« وي درباره 
مشكالت سالح و فش��نگی كه ملي پوشان با آن 
درگير هستند هم عنوان كرد: »من مشكل سالح 
داشتم كه فدراس��يون آن را حل كرد. ما خيلي 
سخت مي توانيم 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 اين رويداد بزرگ حاضر هستند. 
البته ما با همه آنها رقابت كرده ايم و در مسابقات 
اخير هم نتايج خوبي گرفته ايم. پس مي توانيم 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.«

كميته بين المللي المپيك مصرانه 
حامد قهرماني

      بازتاب
برگزاري المپيك را دنبال مي كند. 
توماس باخ اين روزها در توكيو هر 
كاري انجام مي دهد تا هر طور شده نارضايتي ژاپني ها هرچند همان 
تعداد محدود از برگزاري المپيك را توجيه و به نوعي رضايت آنها را 
جلب كند. باخ مي خواهد به ژاپني ها بقبوالند كه برگزاري المپيك، 
آن هم در شيوع دوباره كرونا خطري براي آنها ندارد.  رئيس كميته 
بين المللي المپيك گفت: »نيازي نيست مردم ژاپن هراسي از المپيك 
توكيو داشته باش��ند، زيرا ما اقدام هاي روش��ني براي عدم ارتباط 
شركت كنندگان با آنها انجام داده ايم. مردم ژاپن بايد باور داشته باشند 
كه اين بازي ها در شرايط ايمني برگزار خواهد شد. ما حتي اقدام هاي 
احتمالي را در صورت رش��د ش��يوع ويروس كرونا در ژاپن در نظر 
گرفته ايم. وقتي ش��عله المپيك توكيو روشن شود نظر مردم ژاپن 
درباره اين بازي ها بهتر خواهد شد. چراغ ها روشن مي شوند، بازي ها 
آغاز خواهند شد و ورزشكاران مي درخشند. هرچند خيلي نااميدانه 

از طرح برگزاري بازي هاي المپيك توكيو بدون حضور تماشاگران 
حمايت كردم.«  باخ با اشاره به صدمات و آسيب هاي تعويق يك ساله 
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 می داديم؛ بنا بر 
اين، انصراف براي ما واقعاً يك گزينه نبوده و نيست. لغو بازي هاي 
المپيك و دريافت پول از بيمه آن »آسان ترين 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 همه گير 
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 به رغم ميل باطني با تصميم ژاپني ها 
مبني بر عدم حضور تماشاگران موافقت كردم، چون اين اصلي ترين 

اصل ايمني و امنيت براي همه است.«

هرگز ورزشكاران را رها نخواهيم كرد

باخ: خيال ژاپني ها راحت باشد

مي گوي��د فرزن��د ايران 
فريدون حسن

    چهره
هس��تم و به اين موضوع 
افتخار مي كنم. مي گويد 
از تمام پدر و مادرهاي ايران مي خواهم دعايمان كنند تا 
بتوانيم نتيجه قابل قبولي در المپيك بگيريم و دل شان 
را شاد كنيم. اينها را ميرهاشم حسيني، تكواندوكار وزن 
68- ايران در المپيك توكيو مي گويد. س��يد تيم ملي 
تكواندو مي خواهد در المپيك س��نگ تم��ام بگذارد. او 
مي گويد مي خواهد كابوس رقبايش باشد. تكواندوي ايران 
با وجود امثال حسيني مي تواند حرف هاي زيادي براي گفتن 
داشته باشد، درست مانند تمام ادواري كه در المپيك حضور 
داشت. حس��يني عنوان می كند: »وزن 68- كيلوگرم واقعاً 
وزن س��نگيني اس��ت و حتي آن حريفي كه با وايلدكارت 
حضور دارد را هم نمي توان دست كم گرفت. قبول دارم كه 
شايد مبارزه با برخي حريفان همچون كره جنوبي، انگليس 
يا چين كمي سخت تر باشد، اما من تمام تالشم را مي كنم 
تا كابوس حريفانم باشم، نه برعكس. زماني كه به المپيك 
فكر مي كنم س��كوي المپيك پيش روي چش��مانم قرار 
مي گيرد و در تصويرسازي هاي خود ايستادن بر سكوي 
المپيك زماني كه حريفان در كنارم قرار دارند را مي بينم 
و حتي زماني كه مدال اين رويداد بزرگ بر گردنم آويخته 
شده است را تصور كرده ام. بيشتر اوقات تصوير سازي من 

همين است و هميشه به آن فكر مي كنم.«

آنچه در آستانه دربي 96 مجيدي 
را نگران كرده درگيري هاي داخلي 
استقالل اسـت كه اگرچه به نظر 
مي رسد آتش آن فروكش كرده، 
اما همچنان عاملي تهديد كننده 
بـراي موفقيت هاي ايـن تيم در 
بازي هاي باقيمانده ليگ حذفي 

و رقابت هاي ليگ است
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