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كاروان ايران خسته به دهكده رسيد
شرايط سختگيرانه ژاپني ها به دليل شيوع كرونا سبب شد اولين كاروان 
اعزامي ايران به المپيك پس از معطلي نزديك به 10 ساعت در فرودگاه 
توكيو با خستگي و البته گرسنگي راهي دهكده ورزشكاران شود. معطلي 
كه باعث شده بود برخي از المپيكي ها و مربيان در همان فرودگاه از شدت 
خس��تگي روي زمين بخوابند. گرو اول اعزامي كش��ورمان ابتدا پس از 
تست كرونا در فرودگاه توكيو حدود هفت تا هشت ساعت معطل شدند 
تا ژاپني ها مراحل ترخيص آنها و ديگر كش��ورها را انجام دهند. س��پس 
انتقال ورزشكاران، چمدان ها و تجهيزات به دهكده ورزشكاران نيز حدود 
دو ساعت زمان برد، چراكه اتوبوس و كاميون هاي حمل چمدان و ديگر 

تجهيزات كافي نبود و اين اتفاق معطلي ديگري براي ورزشكاران داشت.

شیوا نوروزي

سعيد احمديان 

وقتيحاشيههاپيشازالمپيكشروعميشود
رژه ايران با لباس ورزشي!

لباس كاروان ايران در بازي هاي المپيك به يك چالش بزرگ براي ورزش 
كشور تبديل شده است. بعد از رونمايي دقيقه نودي از لباس رسمي و ورزشي 
كاروانمان در توكيو ۲0۲0، بدسليقگي مسئوالن در انتخاب طرح نهايي يك بار 
ديگر خبرساز شد و حاال از توكيو خبر رسيده ورزشكاران ايراني در مراسم رژه 

كه جمعه برگزار مي شود شايد آن لباس هاي فيروزه اي را به تن نكنند. 
اين تصميم كه دبيركل كميته ملي آن را اعالم كرده در واكنش به اعتراضات 
و انتقادهاي مطرح شده نس��بت به لباس كاروان گرفته شده و گرمكن هاي 
ورزشي جايگزين لباس رسمي مي شود. اين در حالی است كه اگر آقايان كمي 
دورانديشي داشتند و از پاسخگويي فرار نمي كردند، لباس كاروان ما هم بايد 
زودتر از اينها رونمايي مي شد كه وقت هم براي اصالح وجود داشت. عالوه بر 
اين مشخص نيست كميته ملي المپيك براي انتخاب اين لباس چه فاكتورهايي 
را در نظر داشته و به رغم صرف وقت و هزينه زياد بالفاصله بعد از باال گرفتن 
انتقادها اينگونه از موضعش كوتاه آمده است. ضمن اينكه گويا در انتخاب طرح 

نهايي خيلي ها نظر داده اند از وزير ورزش گرفته تا افراد غيرمرتبط با ورزش!
    

آقاي دبيركل به نمايندگي از مديران ارشد كميته ملي المپيك به انتقادها از 
لباس ورزشكاران ايراني واكنش نشان داده و دليل اين همه انتقاد را سليقه 
مختلف مردم عنوان كرده است. كيكاووس سعيدي در گفت وگويي راديويي، 
طراحي لباس را گردن ستاد مد و لباس انداخت: »۸0 ميليون ايراني هستيم 
و هر كسي يك سليقه ای دارد، اما براي لباس كاروان، رؤسای فدراسيون ها 
آن را ديده بودند و برخي المپين ها هم نظر داده اند. طراحي لباس در تخصص 
كميته ملي المپيك نيست و ما آن را به ستاد مد و لباس وزارت فرهنگ و 
ارشاد ارجاع داده بوديم. ۲۳0 طرح ارائه شد كه مورد بررسي قرار گرفت و در 
نهايت اين طرح كه مشاهد كرديد، انتخاب شد. ما از توليدكنندگان خارجي 
با قيمت پايين تر پيشنهاد داشتيم، اما به خاطر حمايت از توليد داخلي به 
اين سمت رفتيم. من از ورزشكاران سؤال كردم و آنها هم گفتند كه در اين 
لباس راحت هستند كه اين راحتي از اولويت هاي ما بود. شرايط كرونا اجازه 
برگزاري مراسم رونمايي را نداد. به هر حال سليقه ها متفاوت است و هر كسي 
يك رنگ را دوست دارد، حتي وزير ورزش هم آن را ديده بود. طراحي لباس 

و دوخت آن يك سال زمان برد و همه هم نظر دادند.«
    

طراح اصلي لباس بانوان هم حرف هاي جالبي در مورد حواش��ي اخير  زده 
است. مهنوش تيمورزاده همانند بسياری از طراحان ديگر طرح مورد نظرش 
به كميته المپيك را ارائه داده است. او در گفت وگو با مهر به نحوه انتخاب 
طرح نهايي اشاره كرد: »س��ال ۹۸ طي فراخواني از طرف وزارت فرهنگ 
و ارش��اد اس��المي و كارگروه مد و لباس اين وزارتخانه از همه طراحان و 
هنرمندان براي طراحي و معرفي ايده هاي خود جهت لباس ورزش��كاران 
المپيكي دعوت شد. در مجموع 1۵ طرح ارائه كردم كه البته در هر دو بخش 
رسمي و ورزشي بود، حتي براي پوشش ورزشكاران مرد هم طرح پيشنهادي 
داشتم كه در مراحل مختلف كنار رفت، اما طرح پيشنهادي براي بانوان تا 
مراحل آخر پيش رفت و در نهايت هم به عنوان پوشش مصوب انتخاب شد. 
طرح هايي كه من به عنوان پوشش اعضاي كاروان ورزش ايران پيشنهاد داده 

بودم طي دو سال گذشته در مراحل مختلف داوري و ارزيابي شدند.«
تيمورزاده در خصوص تغييرات اعمال ش��ده نيز گفت: »كليات طرح به 
همين شكل بود، اما در جلسات داوري برگزار شده با توجه به استانداردهاي 
بين المللي مورد نظر و معيارهاي داخلي، تغييرات اصالحي در آن ايجاد شد. 
تغيير عمده كه نسبت به طرح اوليه ايجاد شد در رابطه با رنگ آن بود. طرح 
اوليه با همين سبك و مدل، اما به رنگ مشكي بود، ولی در جلسات داوري 
و كارشناسي با توجه به موقعيت زماني و مكاني و اينكه بازي ها در روزهاي 
تابستان برگزار مي شود و مشكي رنگ مناسبي براي اين فصل به حساب 
نمي آيد، خواستار تغيير در رنگ آن شدند.« به گفته طراح لباس بانوان، 
مسئوالن از بين سه رنگ در نهايت آبي فيروزه اي را انتخاب كردند: »رنگ 
منتخب براي كاروان ايران فيروزه اي بود، به همين دليل تأكيد بر آن بود 
كه از اين رنگ براي لباس مصوب استفاده شود. با اين حال من اين طرح 
لباس را در سه رنگ سفيد كه نماد صلح و آرامش است، فيروزه اي كه رنگ 
اصيل ايراني و به معناي جريان و زندگي است و همچنين تركيبي از سفيد 

و فيروزه اي ارائه دادم كه از ميان آنها رنگ فيروزه اي انتخاب شد.«
وی ادامه داد: »قاعدتاً با يك طرح نمي توان نظر مثبت همه را جلب كرد. ضمن 
اينكه فكر مي كنم بخشي از اين انتقادها به خاطر چگونگي نمايش و رونمايي از 
لباس هاست. ضمن اينكه هيچ رقمي دريافت نكرده ام، حتي سال گذشته عنوان 
شد كه هزينه هاي حضور در فراخوان و طراحي هايي را كه در مراحل مختلف 

داوري ارائه كردم به صورت مكتوب اعالم كنم، اما اين كار را انجام ندادم.«
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شاگردان يحيي به رغم حفظ جايگاه خود در صدر 
جدول همچنان خيال شان بابت قهرماني راحت 
نيس��ت و با توجه به رقابت تنگاتنگ س��پاهان و 
فاصله امتيازي اندك بين سرخپوشان و زردپوشان 
كوچك ترين لغزش مي تواند رؤياي كسب پنجمين 
قهرماني پياپي را بر باد ده��د. قهرماني اين فصل 
ياران يحيي بسته به س��ه فينال باقي مانده از اين 
فصل از رقابت هاي ليگ برتر اس��ت كه از بازي با 
ماشين سازي آغاز مي شود. مصاف با تيم ته جدولي 
تبريزي كه س��قوطش به ليگ يك قطعي شده، 
با وجود اين دس��ت كم گرفتن حريف مي تواند به 
قيمت از دست رفتن صدرنشيني سرخپوشان تمام 
شود، چراكه ماشين سازي بعد از حضور اكبرپور در 
رأس اين تيم خوب كار كرده و هفته پيش نيز موفق 
به برتري مقابل مس كرمان شده است. هرچند كه 
موتور اين تيم دير روشن شد و پيروزي در هر سه 
بازي باقيمانده نيز نمي تواند تأثيري در سرنوشت 
ماشين سازي داشته باشد، اما بدون شك اين تيم 
و سرمربي استقاللي اش بدشان نمي آيد با گرفتن 
امتياز از پرسپوليس راه كسب پنجمين قهرماني 
سرخپوشان را سخت و دشوار كنند، خصوصاً كه 
با توجه به فاصل اندك پرسپوليس و سپاهان تنها 
پيروزي در سه بازي پاياني مي تواند جام پنجم را از 
آن ياران يحيي كند، به همين دليل هم هست كه 
باشگاه پرسپوليس چيزي حدود ۲ ميليارد تومان 
براي سه بازي آخر كه به جام قهرماني ختم مي شود 

براي بازيكنانش در نظر گرفته است. 
    

يكي از جالب ترين بازي هاي اين هفته بدون شك 
مصاف پديده با سپاهان اصفهان است. پديده كه 
بعد از سه برد متوالي هفته گذشته برابر نساجي 
مازندران تن به شكس��ت داد و از رسيدن به رده 
چهارم باز ماند حاال براي صعودي چند پله اي در 
جدول رده بندي بايد از سد سپاهاني عبور كند 
كه با حضور در رده دوم جدول اصلي ترين رقيب 

سرخپوشان براي كسب عنوان قهرماني است.
زردپوشان اصفهاني كه طي هفته هاي اخير در ليگ 
برتر يكي در ميان بازي هاي خود را با تساوي و برد 
سپري كرده اند با قبول شكست برابر فوالدي هاي 
خوزستاني دست ش��ان از جام رقابت هاي حذفي 

كوتاه ماند و حاال تنها شانس��ي كه براي قهرماني 
دارند پشت سر گذاش��تن پيروزي در ديدارهاي 
باقيمانده است. البته به شرط آنكه شاگردان يحيي 
هم لغزشي در س��ه بازي پيش رو داشته باشند تا 
ياران نويدكيا بار ديگر دست شان به صدر جدول و 
در پي آن قهرماني اين فصل برسد. مصاف مربيان 
جوان ليگ كه براي نخس��تين بار سكان هدايت 
تيم را در دس��ت گرفته اند و اتفاق��اً عملكرد قابل 
قبولي را نيز ارائه داده  اند هم جالب توجه اس��ت. 
ش��اگردان رحمتي در رده هفتم و ياران نويدكيا 
در رده دوم امش��ب براي كسب س��ه امتياز هفته 
بيست و هشتم به مصاف هم مي روند، سه امتيازي 
كه براي سپاهان به معناي ادامه اميد براي كسب 
عنوان قهرماني است و براي پديده به معناي كسب 
سهميه اين فصل ليگ قهرمانان، اما جالب تر اينكه 
آخرين شكست سپاهان در ليگ برابر همين پديده 
رقم خورده است. اتفاقي كه بايد ديد بار ديگر تكرار 

مي شود يا اين بار جبران خواهد شد. 
    

اس��تقالل كه چهار هفته اس��ت در رقابت هاي 
ليگ برتر رنگ باخ��ت به خود نديده ب��ا دو برد 
پياپي جايگاه خود را در رده سوم جدول تثبيت 
كرده و با توجه به رقابت تنگاتنگ پرسپوليس و 
سپاهان بعيد است صعودي در جدول رده بندي 
داشته باشد. با اين وجود پاداش هايي كه مجيدي 
براي ش��اگردانش در نظ��ر گرفت��ه و همچنين 
پيروزي مقابل پرس��پوليس )در ضربات پنالتي( 
در يك چهارم نهايي جام حذفي بدون شك تأثير 

بسزايی در روحيه اين تيم براي پشت سر گذاشتن 
بازي هاي سه هفته پاياني دارد كه از مصاف امشب 
با نفت مسجدس��ليمان آغاز مي شود. با اين حال 
نارضايتي مشهود بازيكنان استقالل از بدقولي هاي 
مديران باش��گاه و درگيري لفظي مجيدي كه به 
حمايت از شاگردانش برخاس��ته اوضاع داخلي 
آبي پوشان را آنقدر بهم ريخته كه می تواند كار اين 
تيم را در مصاف با شاگردان فكري سخت كند. در 
آن سوي ميدان اوضاع نفتي هاي مسجدسليماني 
هم چندان جالب توجه نيست، به طوري كه اين 
تيم بعد از سه باخت متوالي حاال با ۲۸ امتياز در 
رده سيزدهم جدول قرار گرفته و در حاشيه امنيت 
قرار ن��دارد. از طرف ديگر فكري هفته گذش��ته 
ش��اگردانش را به كم كاري متهم ك��رد، رويه اي 
كه در استقالل هم در پيش گرفته بود، به همين 
دليل اين بازي و امتيازهاي آن براي فكري نيز به 
همان اندازه اهميت دارد كه براي مجيدي مهم 
است، مسئله ای كه مي تواند زمينه ساز نمايشی 

تماشايي از دو تيم باشد. 
    

در ادامه رقابت هاي امروز، فوالد خوزستان تيم 
رده چهارم جدول كه هفته گذش��ته يك چهارم 
نهايي جام حذف��ي را با برتري مقابل س��پاهان 
پشت س��ر گذاش��ت و به نيمه نهايي راه يافت با 
پيكان ديدار مي كند. تيم تارتار كه در ميانه هاي 
جدول جا گرفته اس��ت. تراكتور كه با امتيازي 
مشابه فوالد )۳۹( اما تفاضل گل كمتر در رده پنج 
قرار دارد با آلومينيوم اراك ديدار مي كند. تيم رده 

هشتم جدول كه سه بازي اخير خود را با باخت 
پشت سر گذاشته، اما با توجه به بازي هاي قابل 
قبول اين فصل حريف ساده اي براي ياران فيروز 
كريمي نخواهد بود. مس رفسنجان و نفت آبادان 
دو تيم همسايه جدولي كه به ترتيب در جايگاه 
يازدهم و دهم قرار دارند نيز در حالي به مصاف 
هم مي روند كه نتيجه اين بازي بيش از آنكه براي 
دو تيم اهميت داشته باشد براي تيم هاي ميانه 
جدولي حائز اهميت اس��ت. گل گهر هم كه در 
هفته هاي ابتدايي ليگ مدعي بود و صدرنشين 
امشب در حالي از سايپا پذيرايي مي كند كه در 
رده شش��م جدول قرار دارد. نتيج��ه اين بازي 
اما بي��ش از آنكه براي ي��اران قلعه نويي اهميت 
داشته باشد براي نارنجي پوشاني مهم است كه 
با ۲۳  امتياز در رده پانزدهم جدول حضور دارند 
و سه بازي پاياني تنها فرصتي است كه براي بقا 
در ليگ دارند. اين در حالي است كه فراز كمالوند 
بعد از شكست تيمش برابر استقالل و زدن انگ 
به برخي شاگردانش از حضور در اين تيم استعفا 
كرد تا سايپا در بازي حساس برابر گل گهر بدون 
سرمربي باشد! ذوب آهن ديگر فانوس به دست 
ليگ كه با ۲6 امتياز از ۲7 بازي در رده چهاردهم 
قرار دارد برابر نساجي به ميدان مي رود. تيمي كه 
هفته گذشته با كشيدن ترمز پديده اندكي از قعر 
جدول فاصله گرفت، اما براي حفظ اين فاصله به 
سه امتياز اين بازي نياز مبرم دارد. سه امتيازي 
كه اگر از كف ذوب آهن برود كار اين تيم را براي 

بقا در ليگ برتر سخت مي كند.

 پرسپوليس – ماشين سازي
سروته جدول به هم رسيدند

ازروياروييمجيديوفكريدرمصافاستقالونفتمسجدسليمانتاديدارانتقاميسپاهانوپديده

نبرد نابرابر در توكيو
متفاوت ترين المپيك ادوار تاريخ، روز جمعه مشعل آن روشن مي شود، 
رقابتي كه ش��يوع ويروس كرونا آن را يك س��ال عقب انداخت و حتي 
زمزمه هايي درباره لغو كامل آن هم در برهه ای به گوش مي رس��يد، اما 
هر طور بود ژاپني ها بدون راه دادن حتي يك تماشاگر و چشم پوشي از 
منافع مالي توريست هايي كه حضورش��ان ممنوع شد از جمعه ميزبان 
المپيك هس��تند. در اين المپيك متفاوت، ايران با يك كاروان 66 نفره 
حضور دارد، در 14 رشته انفرادي و دو رشته تيمي كه بزرگ ترين كاروان 
كشورمان در تاريخ المپيك است. كارواني كه تك تك ورزشكارانش با 
پشت سر گذاشتن س��خت ترين تمرين ها و اردوها كه خيلي وقت ها با 

حداقل امكانات و توجه ها همراه بود به توكيو رفته اند. 
در حالي ش��مارش معكوس براي آغاز بازي هاي توكي��و جمعه تمام 
مي شود كه 66 ورزشكار كاروان ايران بيشترشان برخالف حريفان شان 
با حمايت هاي دقيقه نودي و توجهي كه گويا تنها محدود به يك سال 
مانده به المپيك بود به ژاپن رفته اند تا رقابت نماينده هاي كش��ورمان 
با ساير رقباي ش��ان از كش��ورهاي مختلف دنيا، يك رقابت نابرابر در 

توكيو باشد. 
يك سو 66 ورزشكار ما هستند در كنار يك سيستم مديريتي آماتورگونه 
كه اعتقادي به برنامه ريزي و س��رمايه گذاري بلندمدت ندارد و تنها به 
دنبال رس��يدن نتيجه در همان سال و هزينه و س��رمايه گذاري است. 
روندي كه باعث شده جريان اس��تعداديابي كه مي تواند براي دهه هاي 
آينده، المپيكي ها را تربيت كند در تفكرات اكثر مديران ورزش، حتي 
محلي از اعراب هم نداشته باشد و آنها تنها چسبيده اند به آماده سازي 
استعدادهايي كه به صورت ديمي و جرقه اي در ورزش نامي دست و پا 

كرده اند و استعدادشان را به رخ بقيه كشيده اند. 
از مديراني كه حتي براي يك برنامه چهار ساله و المپيك تا المپيك هم 
تدبيري ندارند، چه انتظاري مي توان داشت كه در يك پروسه بلندمدت كه 
شايد بيش از يك دهه طول بكشد براي المپيك هاي آينده استعداديابي 
را در برنامه قرار دهند و ورزشكاران مستعد هر رشته را مورد حمايت قرار 
دهند تا پشتوانه سازي براي ميدان بزرگي مانند المپيك از رده هاي پايه 
و س��نين پايين كليد بخورد. همه چيز براي سيستم مديريتي حاكم بر 
ورزش، خالصه مي ش��ود در فراهم كردن امكانات حداقلي براي يكي از 
صدها ورزشكار مستعدي كه در ميان بي توجهي ها توانسته باال بيايد و 

استعدادش را به رخ بكشد تا امروز نماينده ايران در المپيك باشد. 
اينجا نه خبري از برنامه بلندمدت 10 س��اله يا بيشتر اس��ت و نه برنامه 
حمايتي چهار ساله از المپيك تا المپيك براي توجه به قهرمانان. اينجا فقط 
تنها يك سال مانده به المپيك و با شروع مسابقات كسب سهميه است كه 
مسئوالن برنامه ريزي براي المپيك را آغاز مي كنند، اردو به اردو مي روند و 
حمايت هاي حداقلي شان را به رخ ورزشكاراني مي كشند كه سال هاست 
زير سايه كمبودها و كمترين زيرساخت هاي موفقيت در رقابت هايي مانند 
المپيك، خودشان را آماده نگه داش��ته اند تا 66 نفرشان از روز جمعه كه 

المپيك آغاز مي شود براي مبارزه با حريفان شان آماده شوند. 
رقباي المپيكي های ايران در توكيو اما ش��رايط متفاوتی دارند، نه در 
همه كشورها، بلكه در كش��ورهاي صاحب س��بك كه برنامه ريزي بر 
تصميم گيرهاي هيجاني و دقيق��ه نودي اولويت دارد. ورزش��كاراني 
شايد در توكيو حضور داشته باش��ند كه بيش از يك دهه است كه زير 
سايه حمايتي و تمريني هستند و در سيستمي كه برنامه حرف اول آن 
را مي زند رشد كرده اند و با توجه به اس��تعدادي كه داشته اند، حاال در 
بهترين شرايط كه با استفاده از امكانات تمريني مناسب و حمايت هاي 
الزم صورت گرفته، روبه روي المپيكي هاي كش��ورمان قرار مي گيرند. 
حريفاني كه از دل يك سيس��تم رش��د كرده اند و با س��رمايه گذاري 
بلندمدتي كه روي آنها صورت گرفته، آماده حضور در بزرگ ترين ميدان 

ورزشي دنيا، يعني المپيك شده اند. 
رويارويي ما و آنها يك نبرد نابرابر است، تفاوتي كه از مديران تصميم گير 
سرچش��مه مي گيرد و همين مي ش��ود كه مديران ورزش ما حتي در 
بديهي ترين چيزي كه بايد ب��راي يك كاروان براي اع��زام به المپيك 
آماده كنند مانند طراحي لباس هاي در خور و شأن ايران مي مانند، اما 
مديراني كه براي حريفان المپيكي هاي ايران برنامه مي ريزند در آستانه 
آغاز المپيك توكيو، برنامه پرورش استعدادهاي شان براي چند المپيك 

بعدي را هم نوشته اند!

ساره جوانمردي: اميدوارم قانون استخدام 
پارالمپيكي ها عوض شود

المپيك يا پارالمپيك كه نزديك مي شود فرصت مناسبي به وجود مي آيد 
تا بيشتر و بهتر قهرمانان و مدال آوران واقعي ورزش كشورمان را بشناسيم 
و با مشكالت و معضالت شان آشنا شويم. يكي از اين دغدغه ها، مسئله 
اشتغال ورزشكاران است. در اين ميان معضل اشتغال براي ورزشكاران 
جانباز و معلول ش��رايط پيچيده تري دارد، چراكه آنها فقط در صورت 
داش��تن فرزند مي توانند از اين قانون اس��تفاده كنند.  مجمع عمومي 
فدراسيون جانبازان و معلولين فرصتي مناسب بود تا ساره جوانمردي به 
نمايندگي از ورزشكاران اينگونه سخن بگويد: »از شش سال گذشته و 
قبل از بازي هاي پارالمپيك ريو مجلس مصوباتي را براي استخدام افراد 
المپيكي و پارالمپيكي در نظر گرفت كه متأسفانه ورزشكاران پارالمپيكي 
در اين مصوبه كمرنگ ديده شدند. چرا قانون نبايد تغيير كند. متأسفانه 
بعد از گذشت شش سال تغييري در قانون حاصل نشده و اين درحالي 
است كه بايد در اين مصوبه اصالحاتي ايجاد شود تا بتوانيم از اين امكان 
استفاده كنيم. من از كساني كه در رأس وزارت ورزش و جوانان هستند 
و آنهايی كه به اين موض��وع ارتباط پيدا مي كنن��د، می خواهم قبل از 
بازي هاي پارالمپيك توكيو دل ما را با تغيير اين بند از مصوباتي كه شش 

سال پيش اتفاق افتاده است، شاد كنند.«

خطر كرونا بيخ گوش ساكنان دهكده
خيلي زود است براي اينكه كرونا المپيك 
را تحت تأثير خود قرار دهد. در واقع هنوز 
بازي ها ش��روع نش��ده ابتالي چند نفر به 
كوويد 1۹ تأييد ش��ده است. صبح جمعه 
بازي ه��اي ۲0۲0 رس��ماً در توكي��و آغاز 
مي ش��ود و اين در حالي است كه دو نفر از 
اعضاي تيم ملي فوتب��ال آفريقاي جنوبي 
كه در دهكده المپيك حضور دارند با تست 
مثبت كرونا مواجه شده اند. البته مسئوالن 
برگزاري از فاش كردن نام و مليت كرونايي ها خ��ودداري كردند و فقط 
گفتند كرونايي ها ژاپني نيستند تا اينكه اتحاديه فوتبال آفريقاي جنوبي 
خبر ابتالي دو بازيكن و يك آناليزور اين كشور را اعالم كرد. ساير اعضاي 
تيم هم تا مشخص شدن نتايج بررسي هاي تكميلي در قرنطينه مانده اند. 
البته قبل از آفريقايی ها، تس��ت يك ورزشكار خارج از دهكده هم مثبت 
شد. اين چالش فقط مختص ورزشكاران نيست و يكي از اعضاي كميته 
بين المللي المپيك هم در بدو ورود به ژاپن كرونا داش��ت. ريو س��ونگ 
مين كره اي به قرنطينه رفته تا تكليفش معلوم شود، ولي اين تازه شروع 
ماجراس��ت. تيم ها رفته رفته به توكيو مي آيند و قطعاً تعداد موارد ابتال و 
تس��ت هاي مثبت هم افزايش خواهد يافت. از همه خطرناك تر سرايت 
بيماري به دهكده است، دهكده اي كه توماس باخ هفته گذشته آن را ايمن 
خواند و خطر ابتالي ورزشكاران در دهكده را صفر اعالم كرد. بنا بر اعالم 
مسئوالن برگزاري از ابتداي ماه جوالي ۵۵ نفر از افراد مرتبط با بازي هاي 
المپيك به ويروس كرونا مبتال شده اند. دهكده بازي ها 11 هزار ورزشكار و 
چند هزار همراه و مربي را در خود جاي مي دهد و كنترل كرونا قطعاً آسان 
نخواهد بود. شرايط اضطراري كماكان در ژاپن برقرار است و فقط در روز 
يك شنبه بيش از هزار مورد جديد ابتال در پايتخت ثبت شد. بازي ها بدون 
تماشاگر است و مقررات شديدي براي كنترل بيماري وضع شده، ولي با 
 IOC توجه به ميزان شيوع كرونا در ژاپن بايد ديد كميته برگزاي بازي ها و

چطور مي خواهند به شعار المپيك عاري از كرونا عمل كنند.

حضورم در المپيك براي اعتبار ايران خوب نيست

ترين كشتي گير المپيك يزداني محبوب 
قهرمان كشتي آزاد كش��ورمان و دارنده مدال طالي المپيك ريو يكی از       خبر
اصلي ترين چهره ه��اي كاروان ورزش كش��ورمان براي اخ��ذ مدال در 

بزرگ ترين آوردگاه ورزش جهان است. يزداني به عنوان يكي از فني ترين كشتي گيران حال حاضر جهان 
از محبوبيت زيادي هم در بين هواداران كشتي برخوردار است تا جايي كه در نظرسنجي سايت اتحاديه 
جهاني كشتي در صدر جدول قرار گرفته است. اتحاديه جهاني كشتي نظرسنجي محبوب ترين قهرمانان 

المپيك در رشته كشتي آزاد را در اينستاگرام خود برگزار كرد و در پايان حسن يزداني با رأي مخاطبان اتحاديه 
جهاني به عنوان نخست رسيد. اين نظرسنجي با حضور 16 قهرمان المپيك رشته آزاد از كشورهاي مختلف 
برگزار شد كه حسن يزداني و عبدالرشيد سعداهلل يف كشتي گير مطرح روس به مرحله پاياني رسيدند و در 

نهايت كشتي گير پرافتخار كشورمان با رأي كاربران فضاي مجازي به عنوان نخست دست يافت.

پس از ماه ها انتظار و يك س��ال 
فريدون حسن

     بازتاب
تعويق، المپيك ۲0۲0 روز جمعه 
در ورزش��گاه ملي توكي��و آغاز 
مي شود. رقابت هايي كه كاروان ايران با 66 ورزشكار در 16 رشته در 
آن ش��ركت مي كند. روز جمع��ه و بامداد ش��نبه، المپيكي هاي 
كشورمان در ۹ رشته ورزشي رقابت هاي شان را آغاز مي كنند. اولين 
نماينده ايران در المپيك ۲0۲0 نازنين ماليي است كه در مرحله 
گروهي روئينگ يك نفره زنان از ساعت چهار صبح به وقت ايران 
پارو خواه��د زد. همچني��ن روز جمعه ميالد وزي��ري، ملي پوش 
تيروكمان از ساعت ۸:۳0 در مرحله تعيين رنكينگ انفرادي شركت 
مي كند. بامداد شنبه از ساعت 4:۳0 ثريا آقايي در مرحله گروهي 
انفرادي رشته بدمينتون رقابتش را شروع مي كند. دانيال شه بخش 
نماينده بوكس ايران هم از س��اعت 6:۳0 در مرحله يك شانزدهم 
نهايي وزن ۵7كيلوگرم روي رينگ مي رود. ديگر نماينده ايران روز 
شنبه آرمين هادي پور است كه در مرحله يك هشتم و يك چهارم 

وزن ۵۸ كيلوي مردان تكواندو روي شياپ چانگ مي رود.   همچنين 
المپيكي هاي تيراندازي هم بامداد شنبه پشت سيبل قرار مي گيرند. 
آرمينا صادقيان، فاطمه كرم زاده و جواد فروغي از ساعت 4 صبح تا 
1۲ ظهر شنبه در مرحله مقدماتي و فينال تفنگ 10 متر بادي زنان 
و تپانچه 10 متر بادي مردان مسابقه مي دهند.  سعيد صفرزاده تنها 
نماينده دوچرخه سواري هم از ساعت 6:۳0 صبح شنبه در استقامت 
جاده مردان ركاب مي زند. همچنين از س��اعت چهار صبح شنبه 
نازنين مالي��ي در ش��انس مجدد روئينگ يك نفره زنان رقابت 
مي كند. نيما عالميان تنها پينگ پنگ باز المپيكي ايران رقابت هايش 
را در مرحله مقدماتي دور نخست انفرادي از ساعت 4:۳0 صبح شنبه 
آغاز مي كن��د.  يكي از پراميدتري��ن رش��ته هاي كاروان ايران كه 
ملي پوشان شمشيربازي هستند هم رقابت  خود را  از ساعت 4:۳0 
صبح ش��نبه آغاز مي كنند. در اين بخش مجتبي عابديني، علي 
پاكدامن و محمد رهبري در مرحله يك سي و دوم  تا يك چهارم نهايي 

بخش انفرادي رقابت خواهند كرد.

آغازالمپيكتوكيوازجمعه

نازنين ماليي، اولين نماينده ايران

مدت هاس��ت كه از ناآمادگي احسان 
حامد قهرماني

    چهره
حدادي مي گويند. مدت هاس��ت كه 
تقريباً همه نااميد هستند از اينكه او 
بتواند در ميدان س��خت المپيك ديس��ك را آنچنان پرتاب كند كه 
افتخار آفريني المپيك لندن تكرار شود و سرانجام تمامي اينها در 
ليگ دووميداني ثابت شد تا حاال حتي خودش هم شك داشته 
باش��د كه به توكي��و اعزام ش��ود يا ن��ه. پرت��اب ۵۸ متر و 
46س��انتي متري او در ليگ دووميداني حاال همه را 
نااميد كرده است. احس��ان حدادي با اين ركورد و 
اين سطح از آمادگي اگر به توكيو نرود خيلي بهتر 
و س��نگين تر اس��ت. خودش مي گوي��د: »اگر 
وضعيت خوبي نداشته باش��م و نتوانم ركورد 
خوبي ثبت كنم براي اعتبار خودم و كشورم 
خوب نيست. هر ورزشكاري به المپيك مي رود 
كه پرچم كشورش را باال ببرد و اگر نتواند اين 
كار را انجام دهد، اصاًل رفت��ن به المپيك هم 
معنايي ندارد. يك شنبه هفته آينده زمان اعزام 
من به توكيو است و بايد ببينم كه تا آن زمان چه 
اتفاقي می افتد.« حاال اما اين سؤال مطرح است 
كه چه كسي پاسخگوي تمام هزينه هايي خواهد 
بود كه براي آمادگي ح��دادي صرف اردوهاي 

پرخرج او در امريكا و آفريقاي جنوبي شد.
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