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نگاهي به نتايج ورزشكاران كشورمان در روز اول المپيك به همراه برنامه بازيهاي روز دوم و سوم

انتظار  8ساله شيرازيها به پايان رسيد

بازگشتفجرشهيدسپاسيبهليگبرتر
تيم فجر شهيد سپاس��ي با قهرماني در ليگ دسته اول فوتبال پس از
هشت سال دوباره به ليگ برتر صعود كرد .ماراتن ليگ دسته اول در
حالي با قهرماني فجر ش��هيد سپاسي به پايان رس��يد كه تيم هوادار
نيز با كس��ب عنوان نايبقهرماني ليگ برتري شد ،ولي تيم بادران از
صعود بازماند.
هشت سال طول کشید تا ش��یرازیها به خواستهشان برسند ،هشت
سالی که فجر با تمام شایستگیهایش مجبور بود تا در لیگ یک بازی
کند اما این انتظار سرانجام به پایان رسید و فجر لیگ برتری شد.
حساسيتها در ديدارهاي هفته سي و چهارم به اوج خود رسيده بود؛
فجر صدرنشين با پيروزي  3بر صفر مقابل تيم سقوط كرده گل ريحان
به غيبت هشت ساله تيمهاي شيرازي در ليگ برتر پايان داد .شاگردان
اصغر كالنتري با اين برد  60امتيازي ش��دند و با توجه به تفاضل گل
بهتر نسبت به هوادار و بادران ضمن كسب قهرماني ليگ يك در كرج
جشن صعود به راه انداختند.

شيرازيها فصل را با سرمربيگري داوود مهابادي شروع كردند ،اما بعد
از اينكه او به عنوان س��رمربي تيم ملي جوانان انتخاب شد ،علياصغر
كالنتري روي نيمكت نشست .شاگردان كالنتري راه صعود را آهسته
طي كردند و در ابتداي فصل كمتر كس��ي انتظار قهرماني از اين تيم
داشت .آنها طي هفتههاي پانزدهم تا هجدهم چهار تساوي متوالي و از
هفته بيست و يكم تا بيست و سوم سه باخت پيدرپي را تجربه كردند.
با وجود اين عزم جزم كالنتري و شاگردانش و همچنين حمايتهاي
مسئوالن استان و باشگاه به ثمر نشس��ت .نكته جالب اينكه فجر تازه
از هفته سي و دوم بود كه براي اولين بار طعم صدرنشيني را چشيد و
تا آخرين بازي نيز جايگاه��ش را حفظ كرد .صعود فجر در  28تيرماه
 1400در ش��رايطي اتفاق افتاد كه اين تيم  30س��ال پيش در تاريخ
28تير  1375براي اولين بار به ليگ دسته دوم صعود كرده بودند.
ت و همدلي را عامل اصلي صعود به ليگ برتر عنوان
سرمربي فجر حماي 
كرد .علياصغر كالنتري در گفتوگو با ايسنا با اشاره به وضعيت ابتدايي
تيمش در آغاز فصل گفت« :بارسلونا و رئالمادريد هم وقتي فصل را
شروع ميكنند كسي نميتواند بگويد قهرمان ميشوند .وقتي من آمدم
تيم در رده پانزدهم بود و دو بازي انجام شده بود ،اما ما بازي به بازي
جلو آمديم و با كمك خدا موفق ش��ديم .دو سال در ليگ يك نبودم و
وقتي آمدم در پنج ،شش هفته اول كيفيت بازيها را نسبت به دو سال
قبل خيلي پايين ديدم .بعد از هفته ششم يا هفتم كيفيت بازيها رشد
كرد و بهتر شد .در نيمفصل دوم كيفيت باز هم باالتر رفت .در كل ليگ
راضيكننده بود .امسال واقعاً حمايت مسئوالن استان ،سپاه استان و
مديران باشگاه را داشتيم .همچنين سردار بوعلي هم به ما كمك كرد.
همه در كنار هم بوديم و وفاق خوبي وجود داشت كه ميتواند الگويي
باشد براي استانهاي ديگر».
كالنتري در خصوص حمايتهاي سپاه اس��تان فارس اظهار داشت:
«هفته آينده با مديريت باشگاه جلسه داريم و بايد كارگروهي تشكيل
شود تا براي آينده هدفگذاري كنيم .ما امسال به لطف سپاه استان از
نظر مالي دغدغهاي نداشتيم و پرداختيها و پاداشهايمان سر وقت
بود ،اما هزينههاي ليگ برتر باالست و كار سخت ميشود .اين صعود
بعد از هشت سال به دست آمده و شايد خيليها باور نميكردند .بايد
از اين فرصت به خوبي استفاده كنيم».
سرلشكر پاسدار حسين سالمي ،فرمانده كل س��پاه در پيامي صعود
اين تيم به ليگ برتر را تبريك گفت« :بيشك اين رخداد مبارك كه
در تالقي با اعياد خجسته قربان و غدير در سايه ايمان ،توكل و همت
نقشآفرينان اين عرص��ه و نيز حمايتهاي بيدري��غ و قابل تقدير و
تحسين سردار گرانقدر يداهلل بوعلي فرمانده سپاه فجر استان و ديگر
مسئوالن و دستاندركاران اس��تاني رقم خورد ،بيانگر شايستگيها،
قابليته��ا و ظرفيتهاي ب��زرگ جوانان غي��ور و غيرتمند اين خطه
شهيدپرور براي خلق افتخارات سترگ و ماندگار در سپهر ورزش ايران
اسالمي به ش��مار ميرود .تداوم موفقيتها و درخشش اين مجموعه
افتخارآفرين كه مزين به نام ش��هيد واالمقام عبدالمجيد سپاس��ي و
داعيهدار فرهنگ و اخالق اس�لامي و پهلواني در ميدانهاي ورزشي
اس��ت در آوردگاههاي خطير پيشرو تحت عناي��ات خاصه حضرت
وليعصر(ع��ج) و توش��هگيري و پي��روي از رهنموده��ا و توصيههاي
رهبر حكيم و عظيمالش��أن انقالب اس�لامي حضرت امام خامنهاي
(مدظلهالعالي) در حوزه فرهن��گ و ورزش را از درگاه خداوند متعال
مسئلت ميجويم ».سرتيپ پاسدار غالمرضا سليماني ،رئيس سازمان
بسيج مس��تضعفين نيز بازگش��ت فجر به ليگ برتر را تبريك گفت:
«اين رويداد مهم توس��ط جوان��ان مؤمن ،انقالبي و بس��يجي در تيم
فجرشهيد سپاسي ش��يراز نش��ان داد در گام دوم انقالب اسالمي نيز
جوانان غيرتمند و محبوب ما با تأسي از فرمايشات فرمانده معظم كل
قوا حضرت آيتاهللالعظمي امام خامنهاي عزيز و با تالش و مجاهدت
گامهاي مؤثري در عرصههاي علمي ،فرهنگي ،اقتصادي و ورزش��ي
برخواهند داشت».
مديران باشگاه و مسئوالن اس��تان فارس و شهر ش��يراز همگي قول
حمايت از فجر سپاسي را دادهاند .شوراي شهر شيراز وعده اختصاص
 3ميليارد تومان پاداش ويژه صعود فجر به ليگ برتر را داده بود و حاال
بايد هرچه زودتر به وعده خود عمل كند .اس��تاندار هم روي حمايت
اسپانسرها تأكيد كرده و انتظار ميرود تيم قديمي و بازيكنساز فجر با
آمادگي و حمايتهاي ويژه راهي ليگ برتر شود .رسول فالح ،مديرعامل
باشگاه فجر سپاسي شيراز نيز در گفتوگو با ايسنا از پرداخت پاداش
10ميلياردي خبر داد« :در فوتبالي كه ماديگرايي حرف اول را ميزند،
سعي كرديم با همكاري دوستان و بازيكنان ،سطح معنوي بازيكنان را
باال ببريم .بازيكنان ما با خدا معامله كردند تا دل مردم را ش��اد كنند.
سردار سالمي هميشه در كنار تيم بود و اگر حمايتهاي او نبود تيمي به
نام فجر سپاسي وجود نداشت .او مبلغ  ۱۰ميليارد تومان پاداش براي
صعود تيم به ليگ برتر در نظر گرفته است كه  5ميليارد براي بازيكنان
و  5ميليارد براي هزينههاي باشگاه است».

صبح سهشنبه بود كه رئيس كميته ملي المپيك براي ديدار با رئيسي راهي
دفتر رئيسجمهور منتخب ش��د .در اين ديدار صالحياميري گزارشي از
اقدامات اين كميته و همچنین آخرين وضعيت آمادگي و اعزام تيمهاي
ورزش��ي كش��ورمان به رقابتهاي المپيك  2020توكي��و را ارائه كرد و
رئيسجمهور منتخب هم با اشاره به لزوم حمايت از ورزشكاران تأكيد كرد
قهرماني بايد تنها دغدغه ورزشكاران باشد« :ورزشكاران المپيكي بايد هم
«مدالآور» باشند و هم «سفير فرهنگي» ايران .مطمئنم جوانان غيرتمند
كشور با افتخارآفريني دل مردم را شاد ميكنند ،اما مسئوالن نيز بايد وظايف
حمايتي خود را انجام دهند تا ورزشكاران دغدغهاي نداشته باشند .بايد
وعدهها به موقع عملي شود تا حالوت اجراي وعدهها با تأخير از بين نرود».

در حال�ي ديروز
گزارش
كاروان اي�ران با
سعيد احمديان
نام «س�تارگان
ايران زمين» در مراس�م افتتاحيه المپيك رژه
رفت كه در روز اول المپيك در رشته قايقراني و
تيروكمان ،نمايندگان كشورمان رقابتشان را
برگزاركردندوامروزوفردادرمهمترينمسابقات
در واليبال ،بس�كتبال ،تيران�دازي و تكواندو،
رقابتها براي كاروان ايران پيگيري ميش�ود.

مشعل ويژهترين و خاصترين المپيك تاريخ ديروز
در ورزشگاه توكيو روشن شد .رقابتي كه با شيوع
ويروس همهگيری به نام كرونا ،پس از يك س��ال
وقفه تحت ش��ديدترين تدابير پزشكي آغاز شده
است و كاروان ايران هم با  66ورزشكار در  16رشته
ورزش��ي در آن حضور پيدا كرده اس��ت .ايران روز
اول افتتاحيه دو نماينده داش��ت كه در رشتههاي
قايقراني و تيروكمان اولين رقابتش��ان را برگزار
كردند تا به نوعي چراغ اول را براي كاروان كشورمان
كه با نام س��تارگان ايران زمين ب��ه توكيو رفتهاند
روشن كنند .امروز و بامداد فردا هم نمايندگان ايران
در رشتههاي تيراندازي ،واليبال و تكواندو روبهروي
رقبايشان قرار ميگيرند تا از همين ابتدا ،المپيك
 2020براي ما ايراني داغ دنبال شود.
ماليي فراتر از انتظار
نازنين مالي��ي اولين نماينده اي��ران در المپيك
توكيو بود .قايقران  30س��اله اهل انزلي كه نقره
بازيه��اي آس��يايي اينچئ��ون و برنز آس��يايي
جاكارتا در كارنام��هاش ديده ميش��ود .ماليي
كه در روئينگ 2هزار متر زن��ان در توكيو رقابت
ميكند ،در حالي ديروز در اولي��ن رقابتش پارو
زد كه مصدوميت او از ناحيه مچ دست در فاصله
چند روز مانده به رقابتش در المپيك نگرانكننده
بود ،آس��يبديدگي او اما جدي نبود و اين بانوي
روئينگسوار انزليچي در رودخانه فارست واتروي
توكيو رقابتش را برگزار كرد.
او ديروز در حضور حريفان��ي از بالروس ،امريكا،
پاراگوئه ،س��ودان و نيجريه مسابقه داد كه از بين
قايقرانان اين گروه تنها پاروزن امريكايي س��ابقه
يكبار حضور در بازيهاي المپيك لندن را داشت.
ماليي در پايان رقابتش در مرحله گروهي نتيجهاي
به دست آورد كه كمتر كسي پيشبيني ميكرد.
او توانس��ت با ثبت زمان  7دقيق��ه و  ۵۹ثانيه و
يكصدم ثانيه در جايگاه س��وم ق��رار بگيرد و به
يكچهارم نهايي اين مسابقات صعود كند.
نتيجهاي كه براي افشين فرزام ،سرمربي تيم ملي
روئينگ قايقراني با توجه به آسيبديدگي جزئي
ماليي و همچنين امكانات پايين تمريني موجود
در ايران راضيكننده بود« :خوشبختانه مشكلي
براي دستش پيش نيامد و نازنين ماليي در هزار
متر اول از رقيب امريكايي خود جلوتر بود .رقيب
امريكايياش در سال  ۲۰۱۹با قهرماني در جهان

دنيا حيدري

اميدمان را نااميد نكنيد

چاووش هماوندی

در سال  92بود كه تيم ريشهدار فجر به ليگ يك سقوط كرد تا روزهاي
تاريك فوتبال اس��تان فارس آغاز شود .طي اين س��الها فجريها نه
تنها موفق به بازگشت به ليگ برتر نشدند ،بلكه در سال  96با بحراني
شدن وضعيت مديريت باش��گاه در آستانه س��قوط به دسته دوم نيز
بودند .حال پس از گذشت هفت دوره فجر سپاسي ميتواند در فصل
 1400 - 1401در ليگ برتر بازي كند و پذيراي هواداران و تيمهاي
مهمان در ورزشگاه  70هزار نفري پارس شيراز باشد.

«ستارگان ايران زمين» در توكيو

ورزشكار نبايد دغدغهاي داشته باشد

سهميه المپيك گرفته بود .رقيب بالروسياش هم
قهرمان اروپا بود .ماليي در هزار و  500متر خوب
كار کرد و نخواستيم در  ۵۰۰متر آخر فشار بياوريم
تا خدايي نكرده دستش اذيت شود .براي نخستين
بار در تاريخ روئينگ توانستيم صعود مستقيم به
مرحله يكچهارم نهايي داشته باشيم .اگر شرايط
ما مانند ديگر كشورها نرمال بود ،يعني تجهيزات
و امكانات مناسب داشتیم و در مسابقات قهرماني
جهان و كاپ جهاني حضور پیدا میکردیم ،نتيجه
بهتر از اين ميشد .متأسفانه فقط داريم زمان را از
دست ميدهيم».
حاال ماليي دو روز وق��ت دارد تا براي يكچهارم
نهايي روئينگ يك نفره زنان كه بامداد دوش��نبه
برگزار ميشود ،خودش را براي صعود به نيمهنهايي
آماده كند .هرچند در اين مرحله به گفته فرزام كار
او سختتر است ،اما س��رمربي تيم ملي روئينگ
ميگويد مالیی روحيه بااليي دارد.
شروع نااميدكننده وزيري
ميالد وزيري ديگ��ر نماينده اي��ران در روز اول
المپيك بود ،كماندار باسابقه و باتجربه آذرشهري
كه براي دومي��ن دوره در المپي��ك حضور پيدا
ميكند .وزيري كه در المپیک  2012لندن هم
حضور داشت ،اما در همان مرحله نخست حذفي
كه مرحله يكسي ودوم بود با شكست مقابل وئيز
ادواردو ولز از مكزيك از اين بازيها كنار رفت.
وزيري تنها نماينده ريكرو انف��رادي مردان در
دومين حضورش در المپيك ،دي��روز در اولين
روز رقابتها در مرحله تعيين رنكينگ ريكرو با

كسب  629امتياز در بين  ۶۴ورزشكار در جايگاه
ش��صت و س��وم قرار گرفت .تنها كماندار كشور
ماالوي پايينتر از وزيري ايستاد .در اين مرحله
مردان ،كيم جه دئوك از كره جنوبي با كس��ب
 ۶۸۸امتياز اول شد ،بردي اليس��ون از امريكا با
 ۶۸۲امتياز دوم و اوه جين هيك از كره جنوبي
با  ۶۸۱امتياز در جايگاه س��وم جدول ردهبندي
مرحله مقدماتي قرار گرفتند.
وزيري روز سهش��نبه در مرحله حذفي به دليل
اينكه در جايگاه يكي مانده ب��ه آخر قرار گرفته
با نفر دوم دور مقدماتي ،يعني بردي اليس��ون از
امريكا مسابقه ميدهد.
مصاف انتقامي واليبال با لهستان
در حالي از بامداد ام��روز در دومين روز المپيك
ورزش��كاران اي��ران در رش��تههاي بوك��س،
شمش��يربازي ،تيران��دازي ،تني��س روي ميز،
دوچرخهسواري ،بدمينتون و تكواندو به مصاف
حريفانش��ان رفتهاند كه در يك��ي از مهمترين
رقابتهای روز دوم تيم ملي واليبال و در روز سوم
بسكتبال اولين مسابقهشان را برگزار ميكنند.
شاگردان والدیمير آلكنو كه پس از نتايج ضعيف
در ليگ ملتها در توكيو به دنبال اعاده حيثيت
هس��تند در گروه  Aبا تيمهاي ژاپن ،لهس��تان،
ايتاليا ،كانادا و ونزوئال همگروه هستند و امروز از
ساعت  15:10دقيقه در اولين رقابتشان در آريكه
آرهنا توكيو به مصاف لهستان ميروند .مصافي كه
همواره در سالهاي اخير پرتنش و حساس بوده
است .حاال شاگردان آلكنو پس از باخت  3برصفر

در ليگ ملتها در ماه گذشته در ريميني ،دوباره
به ش��اگردان ويتالي هنين رس��يدهاند .ايران و
لهس��تان در دوره گذش��ته المپي��ك در ريو هم
همگروه بودند كه آن مس��ابقه با برت��ري  3بر 2
لهستانيها همراه بود.
همچنين تيم ملي بسكتبال هم كه در المپيك با
تيمهاي امريكا ،فرانسه و چك همگروه شده در
اولين مسابقه بامداد يكشنبه و از ساعت 5:30
به مصاف چك ميرود.
بامداد روز سوم با تيراندازي و تكواندو
بامداد يكشنبه و از ساعت  4:30صبح دو نماينده
تيراندازي پشت سيبل قرار ميگيرند .در تپانچه
۱۰متر بادي مردان ،مهي��ار صداقت رقابتش را
در سالن آس��اكا ش��وتينگ توكيو آغاز ميكند،
تيرانداز  25س��اله تهراني كه مدال برنز قهرماني
آس��يا را در س��ال  2019در كارنامه دارد .هانيه
رس��تميان دومين نماينده تيراندازي اس��ت که
بامداد يكشنبه در مرحله مقدماتي تپانچه10متر
زنان ،رقابتش را برگزار ميكند.
تكواندوي ايران هم روز يكشنبه و در سومين روز
المپيك دو نماينده دارد كه از ساعت  5:30بامداد
فردارويشياپچانگميروند.ميرهاشيمحسيني
نايبقهرمان جهان در  2018در وزن  68كيلوگرم
مردان ابتدا به مص��اف يو جن هوآن��گ نماينده
چينتايپه ميرود .ناهيد كياني نايبقهرمان آسيا
در س��ال  2019هم در وزن  57كيلوگرم در يك
مصافحساسدراولينمبارزهمقابلكيمياعليزاده
عضو تيم پناهندهها قرار ميگيرد.

خفقان بيان در المپيك!

مقابلنمايندهرژيمغاصببازينميكنم

«موضع ما در قبال قضيه فلسطين قاطع است» ،اين جمله را هرچند
خبر
تاكنون از زبان ورزشكاران زيادي شنيدهايم كه حاضر نشدهاند در
برابر نمايندگان رژيم اشغالگر قدس به ميدان بروند ،اما ش��نيدن آن در المپيك و آن هم روز اول
مسابقات حس ديگري دارد ،اين حس كه ظلمستيزي و حمايت از مظلوم هيچ حد و مرزي ندارد.
فتحي نورين ،جودوكار الجزايري و قهرمان قاره آفريقا در حمايت از مردم مظلوم فلسطين بعد از
افتادن قرعه او با ورزشكار رژيم صهيونیستي از مسابقات المپيك توكيو انصراف داد .فتحي نورين
بعد از اين اقدام گفت« :موضع من در قبال قضيه فلس��طين ثابت است و از مردم مظلوم حمايت و
مقابل ظالم بازي نميكنم .ما دست خود را به خونهاي ريخته ش��ده فلسطينيها مظلوم آغشته
نميكنيم و موضع ما در قبال قضيه فلسطين قاطع است».

شروع پرحاشيه المپيك پرحاشيه

ورزشكاران ناراضي،مسئوالن راضي!

المپي��ك  2020توكي��و را باي��د
بازتاب
پرحاشيهترينالمپيكتاريخناميد،
حامد قهرماني
چراکه حاش��يههايش يك سالي
ميشود كه كل ورزش جهان را به خود مشغول كرده و حاال هم كه آغاز
شده باز هم تا دلتان بخواهد حاشيه دارد .ديروز مراسم افتتاحيه در
حالي برگزار ش��د كه حتي ميتوانست برگزار نش��ود ،چراكه خبر
ميرسيد شايد در آخرين لحظه مسابقات به سبب پاندومي دوباره
كرونا لغو شود و به تعويق بيفتد .با اين حال توماس باخ ،رئيس كميته
بينالمللي المپيك مصرانه پاي برگزاري المپيك ايستاد و سرانجام
بازيها به صورت رسمي از ديروز آغاز شد .رئيس كميته بينالمللي
المپيكبااشارهبهاهميتبرگزاريرقابتهاوهمكاريمسئوالنژاپني
گفت« :جهان اكنون در جستوجوي اميد اس��ت ،به همين دليل
برگزاري المپيك توكيو پيام مثبتي براي جهانيان خواهد بود .معتقدم
اين مسابقات به نمادي از اميد و اتحاد جهان تبديل ميشود .بدون
وجود يك رابطه قابل اعتماد ميان كميته بينالمللي المپيك و ژاپن
برگزاريالمپيكممكننبود.اقدامهايمقابلهايباشيوعويروسكرونا
در المپيك توكيو در جهان سختترين هستند .لغو المپيك توكيو

اوجخباثتورذالتصهيونيستها
چهره
را ميتوان حت��ي در المپيك هم
فريدون حسن
ديد .اص ً
ال تفاوت��ي نميكند كه
مليت شما چه باشد و چه مسلكي داشته باشيد ،حتي اگر به شوخي
هم بخواهيد دروغ بزرگ تاريخيشان را زير سؤال ببريد البي مخوف
و نوكران جيرهبگيرشان دست به كار ميشوند .اين مسئلهاي است
كه اين روزها كوباياشي ،مدير مراسم افتتاحيه المپيك خيلي خوب
دركش ميكند .او كه در دهه 90ميالدي وقتي در يك نمايشنامه
به ظنز عنوان کرده بود «بيا هولوكاست بازي كنيم» ،حاال
به خاطر همين جمله از كار بركنار ميشود ،آن هم در
روزهايي كه به راحتي ميتواني به هر كس��ی و هر
عقي��دهای در دنيا توهين كن��ي ،حتي ميتواني
اعتقادات ميلياردها نفر را به تمسخر بگيري ،چرا؟
چون آزادي بيان وج��ود دارد ،اما همين آزادي
بيان در مورد هولوكاست ميشود خفقان بيان،
تا جايي كه كوباياشي از كار بركنار و بدتر اينكه
هم خودش و هم نخستوزير كشورش مجبور
به عذرخواهي ميشوند .اينكه كسي حق ندارد
نسلكشيخودساختهصهيونيستهارامسخره
كند .البته كس��ي چه ميداند ش��ايد اگر اين
چشمبادامي عذرخواهي نميكرد روزي از همين
روزها جسدش پيدا ميشد.
سادهترين گزينه براي ما بود ،ميتوانستيم مبلغي را از بيمه دريافت
كنيم و آماده برگزاري المپيك  2024در پاريس شويم .با وجود اين
هرگز گزينه لغو المپيك توكي��و را در نظر نگرفتي��م IOC .هرگز
ورزشكاران را با اين روش رها نميكند ».اما بشنويد از رئيس سازمان
بهداشت جهاني كه تا همين چندي پيش يكي از مخالفان سرسخت
برپايي المپيك بود و حتي عنوان كرده بود كه تصور تأثير نداش��تن
المپيك در همهگيري كرونا يك اش��تباه وحش��تناك است .دكتر
ت��دروس آدهانوم در چرخش��ي  180درجهاي گف��ت« :بازيهاي
المپيك در توكيو ميتواند «همبستگي و عزم راسخ» براي پايان دادن
به بيماري همهگيركوويد  ۱۹را روش��نتر كند .ممكن است امسال
جشنها بيصدا باشد ،اما پيام اميد اهميت بيشتري دارد».
صرفنظر از تمام اين حرفها تا اينجاي كار ميزباني چشمباداميها
ظاهرا ً چنگي به دل نميزند و هرچند كريستي كاونتري ،رئيس
كميسيون ورزشكاران  IOCاز رضايت ورزشكاران و خوشحالي
آنها خبر ميدهد ،ولي شنيدهها حاكي از آن است كه بسياري از
ورزشكاران از تختهاي مقوايي ،كمبود يخچال ،توالتهاي تنگ
و نبود برنامه غذايي مناسب گاليه دارند.

ديدارهفتهگذشتهرئيسكميتهمليالمپيكبارئيسجمهورمنتخبمملو
بود از صحبتهاي دلنشيني كه تكتك آن ميتواند درددل ورزشكاران
باشد ،خصوصاً آنهايي كه براي افتخارآفريني راهي توكيو شدهاند يا طي
روزهاي آينده قرار است مسافر ژاپن باشند .حرفهايي كه واقعيت محض
بود و اميدواركننده كه در صورت عملي ش��دن ميتواند گام بلندي باشد
براي اعتالي ورزش كش��ور و افزايش روحيه و انگيزه ورزش��كاران براي
افتخارآفريني هرچه بيشتر.
صالحياميري دست خالي به ديدار رئيسي نرفته بود و نقل صحبتهاي
او با شخصي كه طي روزهاي آينده به طور رسمي سكان هدايت دولت را
به دست ميگيرد ،حول محور مليپوشان المپيكي كشور بود .هرچند كه
اظهارنظرهايرئيسينهفقطالمپيكيهاكهكلورزشكارانراشاملميشد،
خصوصاً وقتي با بررسي گزارش صالحياميري ضمن اشاره به اهميت توجه
به نيازهاي ورزشكاران صراحتاً تأكيد داشت كه سازمان اداري ورزش بايد به
موقعبهوظايفحمايتيخودعملكندتاورزشكاراندغدغهايجزقهرماني
نداشته باشند .اين همان مطالبهاي است كه سالهاست از زبان ورزشكاران
ميشنويم و در يك س��ال اخير نيز المپيكيهاي بس��ياري به آن اشاره
داشتهاند .اينكه همه شرايط براي ورزشكاران مهيا شود تا آنها دغدغهاي جز
رفتن روي سكو و كسب مدال و قهرماني نداشته باشند و همچنين تأكيد به
لزوم عملي شدن وعدهها قبل از آنكه حالوت آن از دست برود ،بيشك يكي
از مسائل مهم و اصليترين دغدغههاي جامعه ورزش است كه طي چند
ن زده است ،به طوري
سال اخير بيشترين ضربه را به ورزشكاران و قهرمانا 
كه بسياري عطاي ورزش قهرماني را به لقايش بخشيدهاند.
حاال اما يكبار دير شاهد وعدههاي قابل توجه و اميدواركننده در خصوص
دغدغههاي ورزشكاران هستيم .وعدههايي كه البته بارها و بارها شنيدهايم،
اما همچنان اميدوارمان ميكند ،بيآنكه بدانيم اين بار قراري بر پوشاندن
جامه عمل بر آن هست يا نه.
اميدواريم،امیدواربهاینکهاينباروعدههاتحققپيداكند.هشتسالگذشته
تنها چيزي كه ديده و شنيدهايم فقط وعده بوده و خبري از عمل نشده است.
حاال اما باز هم اميدواريم ،اميدوار به اينكه يك اتفاق تازه در ورزش كشور
رخ دهد و يك جهش درست صورت بگيرد و اينكه ورزشكار فقط دغذغه
ورزش داشته باشد و نگران چيزي ديگر نباشد و تنها به كسب افتخار و مدال
براي ايران بينديشند .اميدوار ميشويم كه شايد براي يكبار هم كه شده
وعدههاي زيبا و شعارهاي رنگارنگي كه داده ميشود تنها نطقهايي زيبا و
فريبنده نباشد و عزمي راسخ پشت آن باشد براي عملي كردن تكتك آنها.
آغازكاردولتجديدميتواندباوعدههاييباشدكهدرگفتمانرئيسجمهور
منتخب با رئيس كميته مل��ي المپيك رد و بدل ش��د .صحبتهايي كه
سالهاست ورزش��كاران به طرق مختلف بيانش ميكنند ،اما چون ميخ
آهنيني ميماند كه بر س��نگ نميرود ،اما اينبار آنچه شنيدهايم يكبار
ديگر از زبان يكي از سران كشور بوده است .از زبان رئيس قوه مجريه كه به
زودي كار خود را آغاز ميكند و در بدو شروع به كار خود به رئيس كميته
ملي المپيك تأکید دارد که مهيا كردن شرايط براي موفقيت ورزشكاران
از مهمترين مسائل است و همان اندازه كه از ورزشكار انتظار ميرود براي
كسب موفقيت از آقايان مسئول هم انتظار ميرود تا با جامه عمل پوشاندن
به وعدههاي رنگارنگ خود راه موفقيتهاي بعدي را هموارتر كنند.
صحبتهايرئيسيدرنخستينديدارخودباصالحياميرينشانازآشنايي
رئيسجمهور با مسئله ورزش دارد ،اما بايد ديد اين آشنايي ميتواند پوئني
مثبت باشد براي ورزش كش��ور و اميدي براي حل و فصل مشكالتي كه
سالهاست گريبان ورزش كشور را گرفته يا كمافيالسابق اين صحبتهاي
تأثيرگذار تنها شعارهاي زيبايي است كه جايي براي دل بستن به آنها نيست
كهاي كاش اينطور نباشد و براي يكبار هم كه شده شاهد آن باشيم كه
وعدههاي داده شده تنها وعده نيستند و قابليت اجرايي دارند.

چهارمي نوجوانان كشتي با  3طال و يك برنز

تيم ملي كشتي آزاد نوجوانان ايران با كسب سه طال و يك برنز و ايستادن
روي سكوي چهارم به كار خود در رقابتهاي قهرماني جهان در مجارستان
پايان داد .در اين رقابتها كه از  28تا 30تيرماه در بوداپست برگزار شد ،تيم
ملي كشتي آزاد ايران توسط علي خرمدل در وزن  51كيلوگرم ،سيدحسن
اسماعيلنژاد در وزن 71كيلوگرم و اميررضا معصومي در وزن 110كيلوگرم
به مدال طال و علي رضايي در وزن  65كيلوگرم به مدال برنز دست يافت.
همچنين شهداد خسروي و محمدرضا شاكري در اوزان  55و  60كيلوگرم
نيز پنجم شدند .در ردهبندي تيمي نیز هند با 147امتياز قهرمان شد .امريكا،
روسيه و ايران به ترتيب با  140 ،143و  116امتياز دوم تا چهارم شدند.

راديو ورزش المپيكي ميشود

در ايام المپيك آنتن راديو ورزش يك آنتن المپيكي است و مسابقات به
صورت زنده پوشش داده ميشود .مهدي آذرمكان ،مدير راديو ورزش از
ويژهبرنامههاي اختصاصي اين راديو در زمان برگزاري مسابقات المپيك
توكيو خبر داد .وي گفت« :رويكرد راديو ورزش در اين دوران پوشش زنده
تمامي مسابقاتي است كه براي مخاطب ما مهم است ،از جمله مسابقاتي
كه يك طرف آن ايران است و مسابقات مهم برخي از رشتههاي پرطرفدار
در كشور .عالو ه بر اين برنامهها و ويژهبرنامههايي را تدارك ديدهايم كه از
آنتن راديو ورزش پخش ميشود .اين مسابقات از ساعت 4صبح الي ۱۷در
ساعات مختلف برگزار ميشود و همكارانم هم در اينجا و هم در توكيو تالش
ميكنند كه تمامي مسابقات را بهصورت زنده پوشش دهند .به جز پوشش
زند ه مسابقات ،ما چند ويژهبرنامه هم داريم .برنامه «حاال المپيك» كه از
ساعت ۱۸الي ۱۹هر روز بعد از برگزاري مسابقات المپيك پخش ميشود
و به جمعبندي نهايي بازيها میپردازد و به صورت روزانه در اين برنامه به
بحث و بررسي و تحليل كارشناسي خواهیم پرداخت».

