رونالدو آمد ،اما ماندني است؟

كاپيتان پرتغال روز دوش��نبه ساعت 8:30
صبح به مجموعه ورزشي يووه در كانتينسا
رسيد و در حال ورود به مركز پزشكي باشگاه
واقع در تورين بود كه قبل از انجام معاينات
پزش��كي عادي ،هواداران منتظر استقبال
وي بودند .رونالدو  36ساله از زمان شكست
پرتغال در يورو 2020مقابل بلژيك در مرحله
آدريانا گارسيا
يكشانزدهم نهايي  27ژوئن در تعطيالت
ESPN
بود .ستاره سابق رئالمادريد تابستان سال
آينده به بازيكن آزاد تبديل ميش��ود و آينده او مورد گمانهزني قرار گرفته
و منابعي به  ESPNگفتهاند كه نمايندگان وي از برخي باشگاههاي برتر
اروپا پيشنهاد دارند ،اما پاول ندوود از مسئوالن يووه پس از پيروزي  3بر یک
شنبه مقابل سسنا در اولين بازي دوستانه پيشفصل اين تيم گفت كه رونالدو
به قرارداد خود احترام ميگذارد .اين در حالي است كه این بازیکن صريحاً
درباره آينده خود در اين باشگاه صحبت نكرده است .اين مهاجم قرار است
با آلگري ،مربي يووه در جلسهاي در مورد فصل آينده با هم صحبت كنند.
آلگري در سال اول حضور رونالدو در يووه در سال  2018هدايت اين تيم را
برعهده داشت و حاال دوباره به يووه بازگشته و جانشين آندره پيرلو شده است.
رونالدو كه پس از به ثمر رساندن پنج گل و با زدن يك گل ديگر در يورو برنده
كفش طالي يورو  2020شد به نظر ميرسد در چهارمين فصل حضور خود
در يووه در شرايط خوبي قرار دارد .این بازیکن فصل گذشته در 44بازي براي
يووه  36گل به ثمر رساند تا به اين باشگاه در قهرماني در جام حذفي ايتاليا
كمك كند .يووه با وجود اينكه رونالدو در سري آ 29 ،گل زد و بهترين گلزن
ليگ ايتاليا شد ،اما اين رقابتها را با مقام چهارمی به پايان رساند .حاال يووه
آماده فصل جديد ميشود و در بازيهاي تداركاتي پيش از فصل ،شنبه قبل
از مصاف با بارسلونا در جام تروفي جوآن گامپر در هشتم آگوست در نيوكمپ
در جام سيلويو برلوسكوني به مصاف مونزا ميرود .دیداری كه ميتواند شاهد
يك مسابقه بالقوه بين ليونل مسي و رونالدو باشد .بيانكونريها فصل جدید
سري آ را با سفر به اودينزه آغاز ميكنند.

دنيا حيدري

تكليفي روشن نشد ،نه براي قهرماني و نه بقا

كار به 90دقيقه پاياني رسيد

تكليف روش��ن نش��د ،نه در باال و نه در پايين جدول .چشم پرسپوليس
و س��پاهان همچنان به جام است ،درست مثل س��ايپا ،ذوبآهن و نفت
مسجدسليمان که تنها 90دقيقه براي بقاي خود در ليگ زمان دارند.
حاال كار در هفته پاياني هيجانيت ر و حساستر دنبال ميشود ،نه فقط براي
سپاهان و پرس��پوليس كه هر دوی آنها چشمشان به جام است كه براي
سايپا ،ذوبآهن و حتي نفت مسجدسليمان که حاال فقط  90دقيقه براي
بقا در ليگ برتر فرصت دارند .درست مانند گلگهر ،فوالد و تراكتور كه تنها
فرصتشانبرايايستادنبرسكويچهارموكسباحتماليسهميههمين
هفته پاياني است .اما شايد جالبتر وضعيت استقالل و پيكاني باشد كه قرار
است تكليف قهرمان اين فصل را مشخص كنند.
صاحب جام مشخص نشد
پرسپوليس خيال كوتاه آمدن ندارد .دريافت يك گل از تراكتور در آزادي براي
سپاهان جاي اميدواري داشت ،اما اين اميد با دو گل عبدي و تكگل نوراللهي
و نتيج ه 3بر يك به پايان رسيد و كار به هفته پاياني كشيد و نشان داد كه يحيي
سفت و سخت به دنبال جام پنجم اس��ت .جامي كه نويدكيا با سپاهان براي
درآوردن آن از چنگ سرخپوشان سايه به سايه مدافع عنوان قهرماني ليگ پيش
ميرود .تكليف اين هفته ميتوانست روشن شود ،اما سپاهان دربي اصفهان را
همانند بازي قبل مقتدرانه به پايان برد و با پيروزي  2بر صفر در يك هفته به
پايان ليگ خود را در كورس با سرخپوشان نگه داشت ،اما همزمان به واسطه
همين موفقيت ذوبآهن را يك گام ديگر به سمت سقوط سوق داد و البته باعث
شد هفته پاياني با توجه به ادامه رقابت بين سرخپوشان تهراني و زردپوشان
اصفهاني جذابتتر و هيجانيتر باشد ،خصوصاًكه پرسپوليس بار ديگر كارش به
تارتار افتاده است .او دو فصل پيش هم در نقطه پاياني و زماني كه سرمربي پارس
جنوبي جم بود پاي قهرماني به پرسپوليس رسيد ،مصافي با چاشني قهرماني.
بردی كه تكليفش روشن است و جام پنجم را به ويترين افتخارات پرسپوليس
ميافزايد ،اما تساوي ميتواند براي سپاهان جاي اميدواري داشته باشد .البته
دست ياران نويدكيا در صورتي در پي تساوي پرسپوليس به جام ميرسد كه
استقالل را با تقاضل سه گل شكست دهند كه در آن صورت با توجه به مساوي
ل زده بيشتر ميتوانند قهرمان
شدن تفاضل گل دو تيم ،زردپوشان به دليل گ 
ليگ شوند كه بايد ديد شاگردان مجيدي سپاهان را در اين مسير ياري ميكنند
يا پرسپوليس جام پنجم را هم از آن خود خواهد كرد.
استقالل با روحيهتر از هميشه
استقالل اگرچه شانسي براي باالتر رفتن از رده س��وم ندارد ،اما در يك
هفته مانده به پايان رقابتهاي ليگ با نتيجه پرگل 3بر يك نساجي را كنار
زد تا روحيه و انگيزه خود را براي كسب قهرماني رقابتهاي حذفي كشور
حفظ كند .نتيجه آبیها اگرچه اين هفته تأثيري براي ديگر تيمها نداشت،
اما در هفته پاياني مصاف آنها با سپاهان ميتواند نقش مستقيمي در روشن
شدن تكليف قهرمان ليگ داشته باشد .استقالل با مجيدي روزهاي خوبي
را پشت سر ميگذارد كه موفقيت در جام حذفي ميتواند تكميلكننده
اين روزها باشد .البته آنها با برتري مقابل سپاهان هم روحيه خود را حفظ
ميكنند و هم پرسپوليس را قهرمان ليگ برتر!
كار به هفته پاياني كشيد
در پايين جدول نيز اوضاع همانند مدعيان همچنان نامشخص است .البته
نه براي ماشينسازي كه تكليفش را از هفتهها قبل يكسره كرده بود .سايپا
اگرچه هنوز در خطرناكترين نقطه (رده پانزدهم) ايستاده ،اما پيروزي
يك بر صفر اين تيم مقابل آلومينيوم ،نارنجيپوش��ان را اندكي اميدوار
كرده ،چراكه در پي باخت ذوبآهن حاال هر دو تيم 26امتيازي هستند
كه اصفهانيها به دليل تفاضل بهتر است كه يك پله باالتر ايستادهاند .در
انتهاي جدول اما تنها س��ايپا و ذوبآهن در معرض خطر نيستند و نفت
مسجدس��ليمان هم خطري جدي را بيخ گوش خود احساس ميكند.
شكست  2بر يك مقابل گلگهر كار اين تيم را سخت كرده ،بهطوريكه
حاال حتي مساوي با آلومينيوم در هفته آخر ميتواند به معناي پايان كار
اين تيم در ليگ برتر باشد .البته به شرط آنكه سايپا از عهده تراكتور برآید
و ذوبآهن نيز نس��خه مس رفس��نجان را بپيچد .اما در صورت پيروزي
نفتيهاي مسجدسليماني بايد ديد س��ايپا در بازي آخر وا ميدهد براي
سقوط آزاد به ليگ يك يا ذوبآهن تیم سقوطکننده خواهد بود.
در میانه جدول شكست سنگين برابر پرسپوليس ش��انس تراكتور را براي
ايستادن بر سكوي چهارم و كسب احتمالي سهميه اين فصل ليگ قهرمانان
كم كرد .حال آنكه گلگهر با برتري 2بر يك مقابل نفت مسجدسليمان و فوالد
با پيروزي  2بر صفر در دربي خوزستان و كنار زدن نفت آبادان همچنان بر سر
ایستادن در رده چهارم جدول با هم رقابت میکنند.
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شيوا نوروزي

تركتازي واليبال در آوردگاه توكيو 2020

ثريا آقايي تاريخساز بدمينتون

كمتر كس�ي روي او حس�اب ميكرد ،اما آقايي
عزمش را جزم كرد تا در توكيو  ۲۰۲۰بدرخش�د.
بان�وي بدمينتونب�از كش�ورمان ب�ا س�هميه
ديرهنگامي ك�ه به دس�ت آورد ،خ�ون تازهاي
به رگه�اي اين رش�ته تزريق كرد و در ش�روع
رقابت�ش در بزرگتري�ن آوردگاه ورزش جهان
گل كاش�ت .بعد از نازنين ماليي اي�ن ثريا آقايي
بود كه خوش درخش�يد و در عين ناباوري كاري
كرد كارس�تان .پيروزي او يك تاريخسازي بود
ب�راي بدمينتوني ك�ه كوچكتري�ن اميدي به
كس�ب موفقي�ت در آوردگاه المپيك نداش�ت.

روز چهارم هرچن��د با پيروزي خ��وب واليبال آغاز
شد ،اما در اين ميان برتري ثريا آقايي مقابل حريف
مالديوي رنگ و بوي ديگری داش��ت تا بانوان ايران
همچن��ان در المپيك بدرخش��ند .آقاي��ي حاال در
ش��رايطي از آرزوهاي بزرگترش حرف ميزند كه
بامداد فردا بايد در مسابقه دوم خود به مصاف حريف
چيني برود« :در هيچ مس��ابقهاي براي باخت بازي
نكردهام و ميخواهم با پيروزي بر حريف چيني تحقق
يك رؤيای ديگر را تجربه كنم .حريفم را ميشناختم
و بازيهايش را آناليز كرده ب��ودم .او و خواهرش دو
نفري بازي ميكنند و از بهترينهاي كشور خودشان
هستند .بازي خوبي انجام دادم ،كلي انگيزه داشتم
و تمام تالش��م را كردم تا آنچه برايم ميماند كسب
نخستين پيروزي در المپيك باشد».
آقايي بهتر از هر كس دیگری ميداند که رويارويي با
حريف چيني دشوار است ،برای همین از همه مردم
خواس��ته براي موفقيتش دعا كنند« :او نفر اول در
كشور چين است و رنكينگ هشت دنيا را در اختيار
دارد .قطعاً بازي سختي دارم ،اما هدفم مشخص است؛
انجام بهترين مسابقه با نهايت تالش .از گروه ما يك
نفر صعود ميكند و هر اتفاقي ممكن است در ورزش
بيفتد .از روزي كه سهميهام قطعي شد ژاپن ،توكيو و
حتي اين سالن را در ذهنم تصويرسازي كردم ،لحظه
به لحظهاش را با تمام جزييات .من استرس داشتم و
اين طبيعي است .پنج ماه قبل پايم را جراحي كرده
بودم و اين اولين مسابقه جديام بود كه در آن شركت
ميكردم .گام به گام قدم برميدارم و ميخواهم ابتدا
وارد جدول اصلي شوم و سپس به مسيرم ادامه دهم.
مردم دعا كنند تا اتفاقه��اي خوبي برايم بيفتد .در
ايران و از وقتي كه من س��هميه گرفت��هام ،دختران
بيشتر به اين رشته عالقهمند شدهاند .خوشحالم كه
دليل اين تغيير من بودم و اميدوارم اتفاقهاي بهتري
براي بدمينتون در ايران بيفتد».
ونزوئال حريف نبود
روز خوب ورزش ايران در المپيك توكيو با پيروزي
قاطعانه تيم ملي واليبال تكميل ش��د .ش��اگردان
گزارش2
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آلكنو بعد از گذشتن از سد لهستانيهاي پرمدعا،
تيم ملي ونزوئال را بيدردس��ر  ۳بر صفر شكس��ت
دادند .واليباليس��تهاي كش��ورمان در مصاف با

ونزوئال كماشتباه ظاهر شدند و با كسب  ۳۹امتياز
در آبش��ار و  ۱۰امتياز در دفاع تور عملكرد خوبي
ارائه دادند .فردا سومين بازي ما برابر كانادا برگزار

دریچه

امان از كرونا

كرونا دست از س��رما برنميدارد؛ از يك طرف هر
روز موجی تازه رو میکند و از طرف ديگر هم ابتال
به كرونا فرصت حضور در المپيك را از مليپوش
دووميداني گرفت .مثبت شدن تست كروناي
مهدي پيرجهان يك روز قب��ل از اعزام
به توكيو همه را شوكه كرد .دونده ۴۰۰
متر بامانع ايران سهميهاش را از طريق
رنكينگ جهاني گرفته بود و با اينكه از
 ۱۲روز پيش در هتل قرنطينه شده بود ،اما
بامثبتشدنتستشآرزوهايشنقش
برآبشد.هاشمصيامي،رئيس
فدراس��يون دووميداني
درگفتوگو با ايسنا خبر
قرنطينه پيرجهان را
تأيي��د ك��رد ،اما در

خصوص اينكه اين ورزشكار المپيكي قرنطينه را
يدانمقرنطينه
شكستهيانهجوابدقيقينداد«:نم 
را شكسته يا نه .نميتوانم به ورزشكار بگويم جايي
نرود .آنها بايد خودشان حواسشان را
جمع كنند .پيرجهان از همه بيشتر
رعايت ميكرد ،اما متأس��فانه اين
اتفاق افتاد .او واكس��ن همزده بود.
با او صحب��ت كردم و ش��وكه بود.
واقعاً سخت است ورزشكاري يك
سال زحمت بكش��د و اين اتفاق
برایش بيفتد .ما تمام شرايط را
براي او مهيا كرديم ،اگر خانه
ميگرفتي��م و آنجا مبتال
ميشد هم ميگفتند چرا
هتلنگرفتيد».

ميش��ود و س��رمربي تيم ملي از نتايج تيمش تا
اينجا راضي است« :قبل از بازي اص ً
ال حس خوبي
به ديدار مقابل ونزوئال نداش��تم .اين بازي حتي از
مسابقه مقابل لهستان هم براي من سختتر بود .از
چيزي نميترسم و آمادهام براي مسابقات پيشرو.
به آيندهاي دورتر از بازي بعد ميانديشم و بازي به
بازي برنامهريزي ميكنم».
باخت ناعادالنه بوكس
شاهين موسوي برخالف انتظارها موفق به شكست
حريف ژاپني نشد و وداع زودهنگامي را با المپيك
داشت .بوكسور وزن  ۷۵كيلوگرم ايران به موري
واكي باخت و از رس��يدن به مرحله يكهش��تم
نهايي بازماند .البته استكي ،س��رمربي تيم ملي
در گفتوگو با تس��نيم اعمال نفوذ داوران به نفع
بوكسور ميزبان را علت باخت موسوي اعالم كرد:
«شاهين مبارزه نزديكي را با بوكسور ژاپني انجام
داد و در نهايت با رأي داوران  3بر  2مغلوب ش��د
كه ميتوانست نتيجه برعكس باشد .دنبال بهانه
نيستم ،اما كارشناسان ميتواند مسابقه را ببينند و
قضاوت كنند .از عملكرد شاهين راضي بودم .او كار
خود را انجام داد و زحمتش را كشيد ،اما در نهايت
ميزباني در اعالم نتيجه تأثير داشت».
كار بزرگ بالسيني
متين بالس��يني در  ۲۰۰مت��ر پروان��ه در مرحله
مقدماتي به آب زد .ش��ناگر جوان ايران در حضور
قدرته��اي اول دنيا با ثبت رك��ورد 1/59/97در
گروه خود دوم شد .مليپوش  ۲۰ساله کشورمان
موفق به شكستن ركورد ملي اين ماده هم شد ،اما
از راهيابي به مرحله نيمهنهايي بازماند .بالس��يني
اگرچ��ه در توكيو دس��تتنها بود ،ام��ا از اينكه به
قولش عمل كرده ابراز رضايت كرد و قول موفقيت
در بازيهاي آسيايي را داد« :توانستم به قولم عمل
كنم و براي اولين بار  ۲۰۰متر پروانه را در بازيهاي
المپيك زير دو دقيقه شنا كنم .مربيام با من نبود
و تمام كارها را خودم انج��ام دادم كه اين موضوع
خيلي اذيت��م ميكرد .اين ق��ول را ميدهم كه در
بازيهاي آس��يايي در چندين رش��ته فيناليست
شوم و شايد حتي بتوانيم به مدال هم برسيم .براي
المپيك پاريس هم قول ميدهم كه ش��ناي ايران
يك فيناليست داشته باشد».
برنامه امروز و فردا
پنج نماينده المپيكي ايران امروز به جنگ حريفان
ميروند .هانيه رستميان و جواد فروغي در  ۱۰متر
تپانچه بادي مختلط و نجمه خدمتي ،مهيار صداقت
و آرمينا صادقيان در  ۱۰متر تفنگ بادي مختلط در
خط شليك قرار ميگيرند .در تيراندازي با كمان هم
ميالد وزيري به ميدان ميرود.

گزارش «جوان» به بهانه كنارهگيري  2جودوكار آفريقايي از رويارويي با ورزشكار صهيونيست در المپيك

قهرمانان مسلمان در توکیو صدای مظلومیت فلسطین شدند

فتحي نوري�ن الجزايري و محمد عبدالرس�ول
س�وداني ،دو جودوكار حاضر در المپيك توكيو
با كنارهگيري از مبارزه با ورزشكار صهيونيست
در حمايت از آرمانهاي قدس ش�ريف ،صداي
مظلوميتمردمفلسطينشدند.

المپيك توكيو گويا تبديل به يك جبهه براي رسوايي
جنايتهاي رژيم صهيونيستي ش��ده است .رژيم
كودككشي كه در تازهترين جنايتش در غزه مردم
بيدفاع اين منطقه را تحت شدیدترین بمبارانها
قرار داد ،حاال با آغاز المپيك گويا ميدان ديگري براي
مبارزه با اين رژيم باز شده است ،ميدان ورزش .ميداني
كه برخي از ورزشكاران با به رسميت نشناختن اين
رژيم از رويارويي با نمايندگان صهيونيس��تها
خودداري ميكنند تا اعتراضشان را به اين رژيم
جعلي نشان دهند و همراه و در كنار مردم مظلوم
و ستمديده فلسطين باشند.
المپيك فداي فلسطين
فتحي نورين الجزايري ،اولين ورزشكاري بود كه چراغ
اول را در توكيو در مبارزه با رژيم صهیونيستي روشن
كرد .نورين كه از مش��هورترين جودوكاران الجزاير
و آفريقا به حس��اب ميآيد و قهرماني آفريقا در وزن
73كيلوگرم در س��ال  2018را در كارنامهاش دارد،
هفتهگذشتهباقرعهكشيرقابتهايوزن73كيلوگرم
در رشته جودو با حريفي از رژيم صهيونيستي در يك
س��يد قرار گرفت .قرار بود جودوكار الجزايري ديروز
در اولين مس��ابقه خود با محمد عبدالرسول بازيكن
سوداني روبهرو ش��ود كه در صورت پيروزي با توهار
بوتب اسرائيلي روبهرو ميشد.
پس از قرعهكشي و مشخص شدن جدول مسابقات
بود كه نورين براي جلوگيري از رويارويي با نماينده
اس��رائيل از ش��ركت در المپيك انصراف داد .اين
ج��ودوكار الجزايري در اين خص��وص بيانيهاي در
مخالفت با عاديسازي روابط با اسرائيل صادر کرد:
«امر فلسطين بزرگتر از اين مسائل است .حمايت
سياسيازآرمانفلسطينمسابقهبارقيباسرائيليرا
غيرممكن كرده بود .ما با آرمان فلسطين همبستگي
داريم .مسابقه ندادنم در حمايت از فلسطين است و
موضع من محكم است .من عاديسازي را در همه
اشكال آن رد ميكنم ،حتي اگر غيبت در بازيهاي
المپيك براي من هزينه داشته باشد».
نورين گفت كه وي قبول ندارد نام «موجود غاصب
صهيونيستدرمجامعبينالملليذكرشود»يااينكه
با نام الجزاير همراه باش��د .نورين در مصاحبهاي با
الجزيرهدربارهمحروميتشتوسط فدراسيونجهاني

جودو به خاطر اين تصميم هم اينطور واكنش نشان
داد« :از تصميم خود پشيمان نيستم و هر زمان الزم
باشد آن را تكرار ميكنم .پيام و هدفي كه تصميم
من به دنبال دارد ،برايم بيش از هر چيز مهم است،
حتي اگر كنارهگيريام سبب از دست رفتن سالها
تمرين و آمادهس��ازي براي مدال المپيك باش��د.
درست اس��ت كه اين بازيهاي المپيك است ،اما
پروردگار غرامت ما را جبران خواهد كرد .اين وظيفه
ما در برابر آرمان فلسطين است كه بيش از هر چيز
ديگري ارجح است».
جودوكار الجزايري معتقد اس��ت كه با اين تصميم
ميخواس��ت يك پيام بزرگ را ب��ه گوش جهانيان
برساند« :پيامي كه ميخواستم به جهانيان برسانم
اين است كه آرمان فلسطين يك هدف عادالنه است
و نهاد صهيونيستي يك موجود اشغالگر است و ما
مسلمانان و عربها اين را قبول نداريم .ميخواستم
اين اصول را براي دفاع از آرمان فلسطين با جهان در
ميان بگذارم ».نورين معتقد است كه پيام وي با توجه
بهعصبانيت«نهادصهيونيستي»ازكنارهگيرياشو
همهاينپيامدهاوانتقاداترسانهاينسبتبهتصميم
وي با صداي بلند دريافت و شنيده شده است.
جودوكار الجزايري بر این باور است« :اگرچه حاكمان
كشورهاي عربي و اسالمي عاديسازي را با اسرائيل
انتخاب كردند ،اما مردم برخالف حاكمان خود اين

موجود غاصب را كه س��رزمينهاي فلسطينيان را
اشغال كرده است ،رد ميكنند ».نورين آرزو كرده
است پيام او به همه جهان برسد و مسجد االقصي و
قدس به مسلمانان بازگردد.
بين فلسطين و جودو ،انتخاب فلسطين
است
البته اين اولين بار نيس��ت كه نوري��ن در حمايت
از مردم مظلوم فلس��طين از رويارويي با جودوكار
اس��رائيلي امتناع ميكند .او قب ً
ال از مقابله با توهار
بوت��ب اس��رائيلي در دور دوم رقابته��اي جودو
قهرماني جهان در توكيو در سال  2019نیز امتناع
كرده بود .نورين همچني��ن در جايزه بزرگ جودو
 2014در كرواسي هم از مقابله با همان جودوكار
صهيونيس��ت خودداري و موضع حمايتي خود را
براي آرمان فلسطين تكرار كرده بود.
جودوكار الجزايري پيش از اين در واكنش به اينكه
اگر گزينهاي بين كنارهگيري از جودو و تالش براي
كس��ب عناوين يا رویارویی با رقبايي از اس��رائيل
روبهروي او قرار گيرد ،گفته اس��ت بدون هيچگونه
ترديدي در حمايت از آرمان فلس��طين به گزينه
اول متوس��ل ميش��ود .پس از اين اتفاق ،فتحي
نورين و مربي او بن خليفه توسط فدراسيون جهاني
جودو از هرگونه فعاليت ورزش��ي تعليق ش��دند.
اين فدراس��يون گفت که اين كار آنها در مغايرت با

سياس��ت عدم تبعيض بود .عمار بن يخلف ،مربي
فتحي نورين در واكنش به محروميتش��ان گفته
است« :ما الجزايريها شناخته شدهايم كه در همه
مسابقاتباصهيونيسمبازينميكنيمواينتصميم
پيروزي آرمان فلسطين است .مجازات محروميت ما
توسط فدراسيون بينالمللي جودو مورد انتظار بود
و ما مجازات را ميپذيريم و اين براي ما افتخار است
و تصميمي كه به آن افتخار ميكنيم را با فشارها و
مجازاتها لغو نميكنيم».
تمجيد از قهرمان الجزاير
كنارهگي��ري نوري��ن از مب��ارزه با نماين��ده رژيم
صهيونيستي سبب شده مقامات فلسطيني از وي
تمجيد كنند .مانند سامي ابو زهري ،يكي از اعضاي
دفتر سياسي حماس كه گفته است« :تصميم نورين،
بيانگر موضع اصيل و سازگار الجزاير در مورد مسئله
فلسطين است» و او از انتخاب اين «قهرمان الجزاير»
قدرداني كرده است.
همچنين جبرئيل راجوب ،رئيس كميته المپيك
فلسطين با فتحي نورين جودوكار الجزايري ديدار
كرده و با تمجي��د از مواضع الجزاي��ر در حمايت از
فلسطين در همه س��طوح از جمله ورزش ،تصميم
نورين را «نش��اندهنده صداقت تعل��ق خاطر او به
فلسطين و آرمان مردم آن» دانسته است.
جودكار سوداني راه نورين را ادامه داد
پس از تصميم نورين ،موج كنارهگيري از مبارزه با
نمايندگان رژيم صهيونيستي در توكيو ادامه دارد
و ديروز محمد عبدالرس��ول ،جودوكار سوداني هم
براي روبهرو نش��دن با توهار بوت��ب ،نماينده رژيم
صهيونيستيازحضوردرمسابقاتوزن-73كيلوگرم
انصراف داد .آدام بوجملين ،كش��تيگير الجزايري
كه در المپيك توكيو حضور دارد نيز اعالم كرد كه
امر فلسطين مقدس اس��ت و اگر قرعهكشي وي را
مقابل يك بازيكن اس��رائيلي ق��رار دهد ،بالفاصله
كنار ميكشد .امتناع ورزشكاران عربي از مبارزه با
صهيونيستها در المپيك توكيو سبب شده تهاني
القحطاني ،جودوكار زن عربستاني كه قرار است در
جودو زنان در وزن  ۷۸كيلوگرم به مصاف هرش��كو
راز بازيكن اسرائيلي برود در وضعيت دشواري قرار
بگيرد .چهار روز ديگر يعني روز جمعه ،جودوكار زن
رژيم صهيونيستي بايد در وزن منفی  78كيلوگرم
مقابل تهاني القحطاني از عربس��تان قرار بگيرد ،اما
هنوز مشخص نيست كه جودوكار عربستاني در اين
مسابقه ش��ركت ميكند يا مربيان او اين مسابقه را
تحريم خواهند كرد.

استقالل دوباره به قلعهنويي رسيد

مراسم قرعهکشی مرحله نيمهنهايي رقابتهاي جام حذفي عصر ديروز
در سالن روابط عمومي سازمان ليگ فوتبال ايران و با حضور نمايندگان
تيمهاي صعودكننده به اين مرحله برگزار ش��د .بر اس��اس قرعهكشي
صورت گرفته استقالل از گلگهر سيرجان پذيرايي ميكند و فوالد نيز
ميزبان ملوان بندرانزلي خواهد بود .بدون ترديد تقابل دوباره استقالليها
با قلعهنويي جذابيتهاي خاص خودش را دارد ،ضمن اينكه نبايد از جدال
ديدني دو تيم جنوبي و شمالي كشور هم به سادگي گذشت .ديدارهاي
نيمهنهايي در تاريخ  13مردادماه برگزار خواهد شد.

فريدون حسن

توهم توطئه
قبول شكس��ت يك چيز اس��ت ،بهانه آوردن و توجيه ي��ك چيز ديگر.
عذرخواهي يك چيز است و آسمان و ريسمان بههم بافتن يك چيز ديگر.
آنچه امروز به دليل افتضاح تاريخي تكواندو در المپيك توكيو از زبان رئيس
فدراسيون شنيده ميشود ،اما نه قبول شكست و نه عذر خواهي كه عين
بهانه آوردن و آسمان و ريسمان بههم بافتن است.
اين روزها حرفهايي كه از زبان رئيس فدراسيون تكواندو شنيده ميشود
دردآورتر از تمام توطئههايي است كه هنوز نميدانيم وجود خارجي دارد،
يا نه .جالب اس��ت كه پردهبرداري از اين توطئه توسط بنگاه خبرپراكني
استعمار پير و رسانههاي وابسته به س��عودي انجام ميشود ،ولي همين
حرفها ميشود دستاويز محمد پوالدگر براي فرار از سوءمديريتي كه طي
تمام اين سالها پشت برخي موفقيتها پنهان شده بود و حاال با شكست
كامل تكواندو بيشتر از هر زمان ديگری عيان شده است.
بدون اينكه بخواهيم تواناييها و قابليتهاي ناهيد كياني ،بانوي شايسته
تكواندوي كشورمان را زير سؤال ببريم ،اما مگر نه اين است كه اگر مدال
المپيك ميخواهيد بايد همه را ببريد تا به س��كو برس��يد .بايد مقابل
همه چيز حتي شيطنتهاي احتمالي هم بایستيد .خب كياني با تمام
قابليتهايش نتوانست ،اينكه  18بر  9ببازيد چيزي نيست كه مربوط به
توطئه و نقشه باشد ،چون اين اتفاق حتي اگر در بازي اول هم رخ نميداد
در بازيهاي بعدي اجتنابناپذير بود.
تكواندوكار ديگر ايران 37بر 18ميبازد ،يعني تحقير ميشود ،وقتي در طول
مسابقهباضرباتسهمگينحريفچندينباركالهشميافتدوخودشنقش
زمين ميشود ،آن وقت پوالدگر ميآيد و از توطئه دو سال قبل سخن ميگويد
و آن را دليل اين افتضاح عنوان ميكند .اص ً
ال هميشه توطئه در كار است و
هميشه مديريت تكواندو عالي بوده ،به خاطر همين است كه سال به سال به
جاي پيشرفت ،پسرفت كردهايم و رسيدهايم به اينجا كه دست از پا درازتر از
المپيك برگرديم و با زبان همانهايي كه زير پاي ورزشكارانمان مينشينند
براي جالي وطن فرياد بزنيم عليهمان توطئه صورت گرفته است.
پوالدگربهتراستبهانهجوييراكناربگذارد.بهتراستواقعاًبهايننتيجهبرسد
كه نبايد همه چيز را فداي رياست خود كند و از همه چيز حتي مقدسات ملي و
مذهبي براي حفظ صندلي خود خرج كند .او اگر واقعاً دلسوز تكواندوست بهتر
است نگاهي به سرنوشت بوكس بيندازد كه بعد از بيرون كردن رئيس پا به سن
گذاشتهاش دوباره رو آمد .تكواندو هم امروز براي بازگشت به ريل موفقيت بايد
پوستاندازي كند و ابتدا مديريت و تفكر كهنه خود را تغییر دهد.
آقاي پوالدگر اعتقاد را نميتوان به زور به ورزشكار ديكته كرد كه اگر جواب
ميداد تالشهاي ش��ما از اين راه باعث نميشد كه هماكنون بسياري از
تكواندكاران و مربيان طراز اول ايراني اين رشته براي موفقيت كشورهاي
ديگر تالش كنند .همانها كه بهزعم ش��ما وطنفروش هستند و خائن.
البته كه بر اين باوريم تمام ورزشكاران حاضر در ايران هم معتقدند و هم
وطنپرست ،اما اينكه شما بخواهيد براي حفظ صندلي خود آنها را مجبور
به برخي حركات كنيد ،آن وقت نتيجهاش همين چيزي میشود كه امروز
شاهد آن هستيم .ميرويد ،ميبازيد و باعث ميشويد تمام اعتقادتمان به
سخره گرفته شود و تازه ميآييد و دم از توطئه هم ميزنيد .توطئهاي در
كار نيست ،مشكل اينجاست كه مديراني چون پوالدگر تصور ميكنند اگر
نباشند همه چيز از دست ميرود ،در حالي كه حضور پرطمطراق آنهاست
كه فع ً
ال باعث از دست رفتن همه چيز شده است.

تبريكهاي ادامهدار به جواد فراغي

در ادامه ارسال پيامهاي تبريك براي تيرانداز قهرمان المپيك كشورمان،
حجتاالسالم والمس��لمين احمد مروي ،توليت آستان قدس رضوي با
انتشار پيامي ،ضمن تبريك كسب مدال طالي جواد فروغي در مسابقات
تيراندازي بازيهاي المپيك براي كاروان ورزش ايران در ادامه اين بازيها
آرزوي موفقيت كرد .در اين پيام آمده اس��ت« :كس��ب نخستين مدال
تيراندازي توسط جواد فروغي كه اثباتي ديگر بر توانايي و استعداد فرزندان
اين آب و خاك است را به ملت بزرگ ايران ،بهويژه مدافعان سالمت تبريك
عرض ميكنم و از جوار مضجع شريف حضرت رضا(ع) براي كاروان المپيك
ايران آرزوي موفقيت دارم ».همچنين حجتاالسالم محسنياژهاي ،رئيس
قوه قضائيه در جلسه ديروز ش��وراي عالي قوه قضائيه با تبريك پيروزي
ورزشكاران ايراني در مسابقات المپيك  ۲۰۲۰توكيو ،بهويژه كسب مدال
طال توسط جواد فروغي در رشته تيراندازي براي ورزشكاران ايران اسالمي
در مسير خدمت به مردم و كشور و نظام آرزوي موفقيت كرد.

عنوان پنجمي فرنگيكاران نوجوان در جهان

تيم كشتي فرنگي نوجوانان ايران با كسب عنوان پنجم به كار خود در
رقابتهاي كشتي فرنگي قهرماني نوجوانان در بوداپست مجارستان پايان
داد .در اين رقابتها ايران توسط سيدمصطفي رضايي و عليرضا عبدولي
در اوزان  60و 71كيلوگرم صاحب مدال نق��ره و علي جالليعبدالوند
در وزن 92كيلوگرم صاحب مدال برنز ش��د .عل��ي احمديوفا در وزن
 45كیلوگرم نيز پنجم شد .در پايان اين مسابقات تيمهاي گرجستان،
اوكراين و روسيه به ترتيب با  127 ،141و  124امتياز اول تا سوم شدند.
تيم ايران نيز با كسب  81امتياز پنجم شد.

اميدوارم بچهها در حد خودشان باشند

غالم محمدي ،سرمربي تيم ملي كشتي آزاد با اشاره به لزوم كسب موفقيت
در روز ابتدايي مسابقات كشتي المپيك گفت« :اينكه در روز اول بازيها به
مدال طال برسيم ،قطعاًروي كار كشتي تأثير خواهد داشت .اين از نظر روحي
ميتواند روي كل كاروان و بچههاي ما تأثير مثبت داشته باشد .اميدوارم
اين روند همچنان ادامه داشته باشد و روزهاي خوبي را در المپيك داشته
باشيم .اميدوارم بچهها همان چيزي كه هستند روي تشك المپيك هم
باشند ،يعني خوب خودشان باشند ،به همان اندازهاي كه براي مدال زحمت
كشيدهاند .اميدوارم آنها كم نگذارند و در حد خودشان كشتي بگيرند».

