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آرزوي موفقيت رستميان براي 
كاروان ايران

هانیه رســتمیان پرچمدار زن کاروان ایران در 
المپیک در حاشــیه بازدید وزیــر ورزش از اردوی 
تیم ملی تیراندازی گفت: »تاکنون تمرینات خوبی 
داشتیم و دو اردوي برون مرزی و مسابقات اروپایی 
را پشت سر گذاشتیم. همچنین در مسابقات جام 
جهانی کرواسی که آخرین مسابقه ما قبل از المپیک 
بود نیز شــرکت کردیم. خداراشــکر رکوردهای 
خوبی هم در تفنــگ و هم در تپانچه ثبت شــد. 
تمرینات خوبی هــم در آن جا انجام شــد و هر دو 
تیم به آمادگی رسیدیم و امیدوارم بتوانیم همین 
عملکرد را در المپیک اجرا کنیم و نتایج خوبی کسب 
کنیم.« وی درباره ارزیابی اش از بازی های المپیک 
توکیو افزود:»المپیک رقابت ســختی است. همه 
تیراندازان برتر که سابقه مدال جهانی و المپیک را 
دارند در المپیک حضــور دارند. البته ما با همه آنها 
رقابت کرده ایم و در مسابقات اخیر هم نتیجه خوبی 
گرفتیم. پس می توانیم در المپیــک هم اگر خدا 
بخواهد همین نتایج را دوباره کسب کنیم و امیدواریم 
آن روز عملکرد خوبی داشــته باشیم.« رستمیان 
درباره رضایت از رکوردهایش گفت:»خداراشــکر 
خوب بود. خیلی از مسابقات لغو شده بود و ما بعد از 
مدت ها مسابقه دادیم و نتایج قابل قبولی گرفتیم که 
مربیان راضی بودند. به یک آمادگی خوبی رسیدیم 
و امیدوارم در المپیک هم نتایج خوبی کسب شود.« 
این تیرانداز المپیکی دربــاره انتخابش به عنوان 
پرچمدار گفت:»خیلی خوشحالم و افتخار بزرگی 
است که  به  عنوان  پرچمدار زن کاروان ایران انتخاب 
شدم. امیدوارم همان طور که در این دوره تعداد زنان 
بیشتر شده در المپیک همگی عملکرد خوبی داشته 
باشیم و همه موفق باشند و اتفاقات خوبی برای همه 

رخ دهد.« 
    

فرنگي كاران در آخرين اردوي المپيكي
آخرین مرحله اردوی کشــتی فرنگــی از ۲۵ 
تیرماه آغاز خواهد شد. فرنگی کاران کشورمان روز 
سه شنبه با پایان اردو ســه روز استراحت خواهند 
داشت اما در این مدت به شهر خود برنمی گردند و 
در اطراف تهران در قرنطینه خواهند بود. تیم ملی 
کشتی فرنگی که پنج سهمیه برای بازی های المپیک 
توکیو کسب کرده، چهارم مرداد راهی ژاپن خواهد 
شد. چهاردهمین دوره از تمرینات تیم ملی کشتی 
آزاد نیز در حال برگزاری است که تا ۲۵ تیرماه ادامه 
خواهد داشت. ملی پوشان کشورمان بعد از سه روز 
استراحت از ۲۸ تیرماه آخرین خود را برگزار خواهند 
کرد که این اردو تا هشت مرداد یعنی زمان اعزام به 
توکیو ادامه دارد. در کشــتی آزاد رضا اطری در ۵7 
کیلوگرم، مرتضی قیاسی در 6۵ کیلوگرم، مصطفی 
حسین خانی در 74 کیلوگرم، حسین یزداني در ۸6 
کیلوگرم، محمدحسین محمدیان در 97 کیلوگرم 
و امیرحســین زارع در 1۲۵ کیلوگرم ترکیب تیم 
المپیکي کشورمان را تشکیل مي دهند. همچنین 
در کشتي فرنگي علیرضا نجاتي در 60 کیلوگرم، 
محمدرضا گرایي در 67 کیلوگرم، محمدعلي گرایي 
77 کیلوگرم، محمدهادي ساروي در 97 کیلوگرم 
و امین میــرزازاده در 130 کیلوگرم در توکیو وارد 

تشک مي شوند. 
    

قول رئيس IOC به مردم ژاپن
یوشیهیده سوگا نخست وزیر ژاپن روز گذشته 
از رییس کمیته بین المللی المپیک خواســت تا 
اطمینان حاصل کند که اقدامات متقابل علیه کووید 
19 در میان ورزشکاران و کارکنان بازی های المپیک 
توکیو اعمال  شود. جلسه نخست وزیر با توماس باخ 
در حالی برگزار شد که کارشناسان بهداشت و مردم 
نسبت به برگزاری بازی ها در شهری که هم یکی از 
پرجمعیت ترین شهرهای جهان بوده و هم اکنون 
در چهارمین وضعیت اضطراری ویروس کرونا به سر 
می برد، نگران هستند. سوگا در این باره گفت:»من 
 IOC به عنوان نماینده میزبان بازی ها، امیدوارم
تالش کند تــا همه ورزشــکاران و ذی نفعان خود 
را با محدودیت های تماس بــا مردم ژاپن مطابقت 
دهند.« توماس باخ در واکنش به صحبت های سوگا 
عنوان کرد:»اقدامات متقابل سختگیرانه ای در حال 
اجراست.« او قول داد هیچ خطری برای مردم ژاپن 
ایجاد نکند. توماس باخ هفته گذشته وارد ژاپن شد 
اما حضور او در این کشور اعتراضات زیادی به دنبال 
داشت به طوری که تعدادی از شهروندان ژاپنی با 
تظاهرات مقابل محل اقامت باخ خواستار خروج او 

از کشور شدند.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

برای دومین سال متوالی، استقالل و 
پرسپولیس در جام حذفی با هم روبه رو 
خواهند شــد. اتفاقی که در گذشته به 
ندرت رخ می داد حاال به وفور در فوتبال 
ایران تکرار می شــود. ســال گذشته، 
این دو تیــم در نیمه نهایی تورنمنت 
با هم روبه رو شــدند و در یک مسابقه 
فوق العاده جذاب، به تســاوی دو-دو 

رســیدند. گل لحظه آخری دانشگر، 
بازی را به پنالتی ها کشاند و در ضربات 
پنالتی، این پســران فرهاد بودند که 
حریف را از پیش رو برداشتند. استقالل 
با آن پیروزی، به فینال جام حذفی رفت 
اما نتوانست تراکتور را شکست بدهد 
و جام قهرمانی را تصاحــب کند. این 
بار برخورد دو باشگاه کمی زودتر و در 
مرحله یک چهــارم نهایی جام حذفی 
اتفاق می افتد. پرسپولیسی ها نسبت 

به رقیب، مسیر بسیار ساده تری در این 
تورنمنت داشته اند. شاگردان یحیی در 
اولین مسابقه با مس نوین کرمان برخورد 
کردند و با درخشش کمال کامیابی نیا 
و امید عالیشــاه، این تیم را با سه گل 
شکست دادند. حریف بعدی سرخ ها، 
شاهین بندرعامری بود که با دبل مهدی 
عبدی و گل های ترابــی و نوراللهی،  با 
چهار گل روبه روی پرسپولیس شکست 
خورد و البته اولیــن گل تاریخش را به 

این باشگاه زد. استقالل برای رسیدن 
به این مرحله، دو برتری مشــابه »دو 
بر یــک« را روبــه روی دو رقیب لیگ 
برتری اش تجربه کرد. آنها در اولین قدم، 
پیکان را با این نتیجه کنار زدند و سپس 
ذوب آهن را شکست دادند. پرسپولیس 
در رقابت های جام حذفی این دوره، هنوز 
با تیم های لیگ برتری روبه رو نشده اما 
هر دو حریف استقالل متعلق به لیگ 
برتر بوده اند. بین مسیر این دو تیم، یک 

تفاوت دیگر هم وجود دارد. استقالل هر 
دو مسابقه اش را در تهران برگزار کرده 
و پرسپولیس هر دو جدال قبلی در این 
تورنمنت را در زمیــن تیم های رقیب 

پشت سر گذاشته است.
درست همانند همیشه، نتیجه دربی 
برای هر دو تیم بی نهایت مهم اســت. 
وقتی که پای جام حذفی وســط باشد 
و تعییــن برنده به یــک اتفاق حتمی 
تبدیل شــود، این حساسیت بیشتر 
هم خواهد شــد. فرم هر دو تیم قبل از 
شروع این مسابقه، کامال ایده آل به نظر 
می رسد. پرسپولیس در حالی مهیای 
این نبرد می شود که در هفت مسابقه 
اخیرش در همه جام هــا، 6 برد و یک 
تســاوی را تجربه کرده است. آخرین 
باخت تیم یحیی در همه جام ها به اوایل 
اردیبهشــت و دیدار با الوحده امارات 
در آســیا برمی گردد. آخریــن و تنها 
شکست این تیم در لیگ برتر هم اواخر 
بهمن ماه ســال 99 اتفاق افتاده است. 
استقاللی ها هم در حالی خودشان را به 
این جدال می رسانند که درست مثل 
رقیب سنتی، در هفت مسابقه اخیر در 
جام های مختلف، 6 برد و یک تساوی را 
پشت سر گذاشته اند. آخرین شکست 
آبی ها در این فصل، اواخر اردیبهشت 
روبه روی همین پرســپولیس اتفاق 
افتاده است. در اولین مسابقه این فصل 
دو تیم، محمود فکــری روی نیمکت 
استقالل حضور داشت و این تیم با گل 
دیرهنگام مهدی قایدی، شکست را به 
تساوی تبدیل کرد. در جدال برگشت 
اما فرهاد روبه روی یحیی قرار گرفت و 
تنها گل عیسی آل کثیر، پرسپولیس 
را به همه سه امتیاز آن جدال حساس 
رساند. پرسپولیســی ها به طور حتم 
نمی توانند از کمال کامیابی نیا در این 
مسابقه استفاده کنند. او همچنان در 
مصدومیتی به سر می برد که در اردوی 

تیم ملی برایش اتفاق افتاده بود. وضعیت 
عیسی آل کثیر و سیدجالل حسینی 
نیز همچنان مبهم به نظر می رســد. 
بعید نیســت هر دو نفر، این جدال را از 
روی نیمکت شــروع کنند. در مقابل، 
هم وریا غفوری و هم عارف غالمی که با 
آسیب دیدگی روبه رو بوده اند، مشکلی 
برای همراهی تیم شان در این مسابقه 
ندارند. به نظر می رســد در جریان این 
بازی، باید منتظــر تنش های بزرگی 
باشیم. چراکه دو باشگاه در هفته های 
گذشته در همه ســطوح با هم درگیر 
بوده اند و نتیجه همه آن مصاحبه های 
تند، احتماال رقم خوردن یک مسابقه 

خشن و احتیاط آمیز خواهد بود.
بازگشت علیرضا فغانی به فوتبال 
ایران بــرای ســوت زدن این جدال، 
بهتریــن خبــر ممکن بــرای دربی 
محسوب می شــود. چراکه فغانی با 
فاصله بسیار زیاد، بهترین داور حال 
حاضر قاره آســیا به شــمار می رود. 
البته که او هم نمی تواند بدون کمک 
داور ویدئویی، معجزه کند اما حضور 
یک نام بزرگ در لبــاس داوری این 
جدال، تصمیمــی امیدوارکننده به 
نظر می رســد. پنجمین شــهرآورد 
تاریخ جام های حذفی، لحظات مهیج 
و نفس گیــر زیادی بــرای هواداران 

فوتبال خواهد داشت.

یک دربی دیگر در استادیوم خالی

زخمِکاری!

چهره به چهره

وقتی ویروس کرونا، دربی تهران را از تماشاگر محروم کرد، امیدوار بودیم آن مسابقه، اولین و آخرین شهرآوردی 
باشد که بدون حضور تماشاگر برگزار می شود اما این روند همچنان ادامه داشت و هر دو مسابقه رفت و برگشت لیگ 

بیستم بین سرخابی ها در غیاب تماشاگرها برگزار شدند. حاال برای »چهارمین« بار متوالی است که نبرد این دو تیم، هیچ 
تماشاگری نخواهد داشت و اصال هم معلوم نیست که این اتفاق تا کجا ادامه پیدا می کند. نبود تماشاگر روی سکوها، شکل 

دربی را نسبت به گذشته تغییر داده است. این موضوع از یک طرف هیجان بازی را کم تر کرده اما از سوی دیگر، سطح 
اضطراب دو تیم را هم پایین تر آورده تا بازی ها معموال با موقعیت های گل بیشتری روبه رو شوند.

نگار رشیدي

سي ودومین دوره از بازي هاي المپیک پس از 
تاخیر یک ساله به دلیل ویروس کرونا، از هشت روز 
دیگر آغاز مي شود. مسابقاتي که با توجه به وضعیت 
اضطراري توکیو کماکان با اعتراض مردمي مواجه 
اســت اما طبق قول باخ قرار است این مسابقات 
با پروتکل هاي سختگیرانه بدون اینکه خطري 
مردم این کشور را تهدید کند، برگزار شود. در این 
میان کاروان ایران در حالي به این مسابقات اعزام 
مي شود که هم رکورد سهمیه ها و هم تعداد حضور 
بانوان شکسته اســت. ایران در المپیک ریو 64 
سهمیه در 1۵ رشته )14 فدراسیون( کسب کرد 
و درنهایت با 63 ورزشکار عازم برزیل شد، اما براي 
توکیو 6۸ سهمیه در 17 رشته )16 فدراسیون( به 
دست آمده که تنها 66 ورزشکار به توکیو مي روند. 
چراکه سهمیه بهمن عسگري در کاراته به دلیل 
مثبت شدن تســت دوپینگش سوخت و پریسا 
جهانفکریان در وزنه برداري نیز با توجه به جراحي 
دستش اجازه فدراسیون پزشکي براي حضور در 
این میدان را پیدا نکرد. در این راستا به 66 نماینده 
کاروان »ستارگان ایران زمین« نگاهي خواهیم 

داشت. 
کشتي پرتعدادترین تیم کاروان

تیم هاي کشتي آزاد و فرنگي ایران با کسب 11 
سهمیه )6 سهمیه کشتي آزاد و پنج سهمیه کشتي 
فرنگي( باز هم پرتعدادترین تیــم کاروان ایران 
هستند. پس از انتخابي هاي فراوان کادر فني دو 
تیم مشخص شد که چه کساني قرار است دوبنده 
تیم ملي را در توکیو به تن کنند. در همین راستا 
در کشتي آزاد در ۵7 کیلوگرم رضا اطری، در 6۵ 
کیلوگرم مرتضی قیاسی، در 74 کیلوگرم مصطفی 
حسین خانی، در ۸6 کیلوگرم حسن یزدانی، در 
97 کیلوگرم محمدحسین محمدیان و در  1۲۵ 
کیلوگرم امیرحســین زارع ترکیب تیم ملي را 
تشــکیل مي دهند. همچنین در کشتي فرنگي 

در 60 کیلوگرم علیرضا نجاتی، در 67 کیلوگرم 
محمدرضا گرایــی، در 77 کیلوگرم محمدعلی 
گرایی، در 97 کیلوگرم محمدهادی ســاروی و 
در 130 کیلوگرم امین میــرزازاده به مصاف رقبا 
مي روند. کشتي از آن دست رشته هایي است که 

انتظارات زیادي از آن در المپیک مي رود. 
6 تیرانداز در خط آتش

بعد از کشتي، تیراندازي با 6 سهمیه بیشترین 
نماینده را در توکیو دارد. این در حالي است که این 
فدراسیون در ریو تنها پنج نماینده داشت. مهیار 
صداقت در تفنگ بادی 10 متر مردان و تفنگ سه 
وضعیت مردان، فاطمه کرم زاده و آرمینا صادقیان 
در تفنگ بادی 10 متر زنــان، فاطمه کرم زاده و 
نجمه خدمتی در تفنگ سه وضعیت زنان، جواد 
فروغی در تپانچه بادی 10 متر مــردان و هانیه 
رستمیان که به عنوان پرچمدار دوم کاروان ایران 
انتخاب شده است، در تپانچه بادی 10 متر و ۲۵ 
متر زنان مسابقه مي دهند. از این جمع 6 نفره تنها 
نجمه خدمتي سابقه حضور در المپیک ریو را دارد. 
باید دید تیراندازي مي تواند به مدال این مسابقات 

شلیک کند یا نه. 
سابر و فرصتي براي انتقام

یکي از دیدني تریــن رقابت هاي نمایندگان 
ایران در المپیک را شــاگردان پیمان فخري رقم 
خواهند زد. سابریست هایي که براي نخستین بار 
سهمیه تیمي المپیک را به دست آورده اند و با هدف 
سکوي این رقابت ها چه در تیمي و چه در انفرادي 
شمشیرها را دست مي گیرند. مهم تر اما این است 
که توکیو فرصتي براي انتقام این رشته نیز حساب 
مي شود. چراکه مجتبي عابدیني در المپیک ریو 
فاصله اي تا مدال نداشــت اما با ناداوري از سکو 
دور ماند. علي پاکدامن دیگر نماینده ایران در ریو 
بود. براي این دوره از مسابقات اما ترکیب مجتبي 
عابدیني، علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد 

فتوحی انتخاب شده است. 
سه+یک سهمیه دوومیداني

دوومیداني در حالي با چهار ورزشکار در توکیو 
حاضر دارد که در ریو 10 سهمیه به دست آورده 

بود. اما حاال احســان حدادي در پرتاب دیسک، 
حسن تفتیان در دوي سرعت، مهدي پیرجهان 
در دوي 400 متر با مانع و فرزانه فصیحي در دوي 
100 متر قرار اســت وارد پیســت شوند. ناگفته 
نماند فصیحي توانست در آخرین روزهاي اعطاي 

سهمیه، با سهمیه یونیورسالیتي المپیکي شود. 
سه هوگوپوش روي شیاپ چانگ

تکواندوي ایران توانست براي المپیک توکیو 
سه سهمیه به دست بیاورد. میرهاشم حسینی در 
6۸- کیلوگرم، آرمین هادی پور در ۵۸ - کیلوگرم 
و ناهید کیانی در ۵7 - کیلوگرم هوگوپوشان ایران 
در توکیو هستند. سه تکواندوکاري که نخستین 
حضورشان در المپیک را پیش رو دارند و انتظار 
مي رود پســران هوگوپوش این رشته را به سبد 
مدال آوري کاروان ایران برگردانند. کیاني اما به 
دلیل نداشتن رنکینگ خوب، کار راحتي در توکیو 
ندارد. او حتي در گام نخست ممکن است با کیمیا 
علیزاده اي روبه رو شود که نخستین مدال بانوان 
ایــران در المپیک را به دســت آورد اما در توکیو 
پرچم پناهندگان کمیته بین المللي المپیک را 

همراه دارد. 
کاراته و سه نماینده پرفروغ

رشته کاراته قرار اســت در توکیو نخستین 
حضورش در بازي هاي المپیک را تجربه کند. در 
همین راستا خیلي زود انتظارها از کاراته هاي ایران 
که همگي از ستاره هاي جهان هستند چه براي 
کسب سهمیه و چه مدال آوري باال رفت. درنهایت 
کاراته ایران موفق به کسب چهار سهمیه شد که 

مثبت شدن تست دوپینگ بهمن عسگري اوضاع 
را بهم ریخت. عسگري شانس اصلي طالي المپیک 
بود که با یک اشتباه سهوي باید از خانه مبارزات 
هم تیمي هایش را نظاره کند. در نهایت کاراته ایران 
با سجاد گنج زاده در وزن 6۸- کیلوگرم، حمیده 
عباسعلي در وزن 6۸- کیلوگرم و سارا بهمنیار در 

وزن ۵0+ کیلوگرم روي تاتامي مي رود.
دو سهمیه براي وزنه برداري 

وزنه برداري ایــران در المپیک با پنج نماینده 
روي تخته رفت و موفق شــد دو مــدال طالي 
ارزشــمند به دســت بیاورد. اما قوانین مبارزه با 
دوپینگ باعث شــد که ایران تنها دو نماینده در 
توکیو داشته باشــد. در حالي که انتظار مي رفت 
طالیي هاي ریو یعني سهراب مرادي و کیانوش 
رســتمي در توکیو هم وزنه بزنند ایــن اتفاق با 
مدیریت عجیب فدراسیون رخ نداد و درنهایت علي 
هاشمي در دسته 109 کیلوگرم با تجربه حضور در 
ریو و علي داوودي در دسته 109+ کیلوگرم براي 
این رقابت انتخاب شدند. پریسا جهانفکریان هم 
سهمیه دسته ۸7+ کیلوگرم را به دست آورد که 
به دلیل جراحي اجازه حضور در توکیو را پیدا نکرد. 

دو بوکسور در رینگ
علیرضا استکي سرمربي تیم ملي بوکس در 
میدان المپیک دو شاگرد دارد. دانیال شه بخش 
در وزن ۵7 کیلوگرم و سیدشــاهین موسوي در 
وزن 7۵ کیلوگرم توانستند در مسابقات گزینشي 
المپیک اردن سهمیه را به نام خود بزنند. این دو 
بوکسور امیدوارند با شکستن طلسم مدال المپیک 

سهم بیشتري از توجهات مسئوالن ورزش را به 
دست بیاورند. 

قایق سواري دو پاروزن در آب هاي ژاپن
فدراسیون جهاني قایقراني یکي از عجیب ترین 
مســیرهاي رســیدن به المپیک را پیش روي 
قایقرانان قرار داد. قوانیني ســخت و پیچیده که 
باعث شد بهمن نصیري روئینگ سوار ایران نتواند 
قایقش را در ژاپن به آب بینــدازد. به این ترتیب 
نازنین مالیي در روئینگ  تک نفره سنگین وزن و 
علي آقامیرزایي در 1000کایاک تک نفره در ژاپن 
پارو خواهند زد. در ریو مهسا جاور تنها نماینده این 

فدراسیون بود. 
پنج رشته یک سهمیه اي

درنهایت پنج رشــته در کاروان ایران با تنها 
یک سهمیه در المپیک شــرکت مي کنند. نیما 
عالمیان در تنیس روي میز، ســعید صفرزاده در 
دوچرخه سواري )جاده تایم تریل(، میالد وزیري 
در تیراندازي با کمان، متین بالسیني در شنا و ثریا 
آقایي در بدمینتون نماینده هاي فدراسیون هاي 

خود در المپیک هستند. 
 والیبال و بسکتبال 

در تیمي مسابقه مي دهند
والیبال و بســکتبال تنها رشته هایي هستند 
که توانســتند در ورزش هاي تیمي خودشان را 
به المپیک برســانند. والیبال در المپیک توکیو 
نخستین تجربه حضور در المپیک را کسب کرد 
و حاال مي خواهد با حضــور والدمیر آلکنو روي 
نیمکت با حضور در جمع چهار تیم برتر به کارش 
در این رقابت ها پایان بردهد. سعید معروف، محمد 
موســوی، امیر غفور، میالد عبادی پور،مهدی 
مرندی،  جواد کریمی، میثــم صالحی، مرتضی 
شریفی، علی اصغر مجرد، مسعود غالمی، صابر 
کاظمی و آرمان صالحی ترکیــب تیم ملي را در 

توکیو تشکیل مي دهند. 
بسکتبالیســت ها نیز بــا هدایــت مهران 
شاهین طبع آماده مي شوند تا مسابقات خوبي را 
برابر رقباي قدرتمندشان به نمایش بگذارند. صمد 
نیکخواه بهرامی، حامد حدادی، سعید داورپناه، 
محمد حسن زاده، بهنام یخچالی، آرون گرامی پور، 
مایک رســتم پور، محمد جمشــیدی، ارسالن 
کاظمی، محمدسینا واحدی، پویان جالل پور، و 

نوید رضایی فر بسکتبالیست هاي ایران هستند.

سي ودومین دوره المپیک 8 روز دیگر به میزباني ژاپن آغاز مي شود 

66 ستاره آماده آوردگاه توكيو

درست همانند همیشه، 
نتیجه دربی برای هر دو تیم 
بی نهایت مهم است. وقتی 

که پای جام حذفی وسط 
باشد و تعیین برنده به یک 
اتفاق حتمی تبدیل شود، 
این حساسیت بیشتر هم 

خواهد شد
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