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كمك مؤمنانه فدراسيون تيروكمان انجام شد
مراس��م كمك مؤمنانه خانواده تيراندازي با كمان صبح ديروز در س��ايت 
تيران��دازي مجموعه ورزش��ي آزادي با حض��ور مس��ئوالن وزارت ورزش، 
فدراسيون، بسيج ورزشكاران و جمعي از قهرمانان و ورزشكاران اين رشته 
برگزار ش��د. عبدالحميد احمدي، معاون فرهنگي و توسعه ورزش همگاني 
وزارت ورزش و جوانان در اين مراسم اظهار داشت: »براي جامعه ورزش افتخار 
است كه در كمك رساني و امداد به مردم پيشگام باشد. كرونا آسيب هاي جدي 
را به معيشت مردم وارد كرد و اين موضوع ايجاب مي كرد همه دست به دست 
هم دهيم و به افراد نيازمند كمك كنيم. ورزشكاران همانطور كه با پيروزي 
در ميادين مختلف روي سكو مي روند، با مشاركت در اين نوع مراسمات نيز 
روي سكو مي روند و اين يك برد و پيروزي پهلوانانه است.« ميرجليلي، رئيس 
سازمان بسيج ورزشكاران نيز در اين مراسم با بيان اينكه افتخار جامعه ورزش 
اين است كه به موالعلي)ع( اقتدا مي كند، گفت: »ورزشكاران در همه صحنه ها 
براي كمك به اقشار مردم حاضر و پاي نظام و آرمان هاي انقالب هستند. كار 

ارزشمندی كه ورزشكاران انجام مي دهند يك كار جهادي است.«
زهرا نعمتي بانوي المپيكي و پارالمپيكي تيراندازي كشورمان هم كه در 
اين مراسم حضور داشت، گفت: »از اينكه به كمك ساير كمانداران در 
كمك مؤمنانه فدراسيون مشاركت داشتيم براي من از افتخارآفريني 
لذت بخش تر بود. اين كمك براي تمام بچه هاي تيم ملي لذت بخش بود و 
از همه مهم تر اينكه اين بسته ها را با كمك كادر فني خودمان بسته بندي 
كرديم تا بتوانيم در اين امر خيرخواهانه مشاركت داشته باشيم. اميدوارم 

اين كمك ها تداوم داشته باشد.«

سعيد احمديان 

فريدون حسن

به بهانه نهمين قهرماني متوالي بايرن در آلمان
آقاي بوندس ليگا!

باواريايي ها باز هم جام را به خانه بردند و يك قهرماني ديگر به ش��ماره 
جام هاي پرتعدادش��ان اضافه كردند تا بوندس ليگا براي نهمين فصل 
متوالي در سيطره بايرن مونيخي ها باشد. ش��اگردان فليك البته قبل 
از اينكه سوت بازي ديشب شان با مونش��ن گالدباخ زده شود، قهرماني 
زودهنگام شان را جشن گرفته بودند، آن هم پس از اينكه چند ساعت 
قبل از بازي ش��ان در هفته س��ي ودوم، دورتموند توانس��ت اليپزيش 
نزديك ترين تعقيب كننده شاگردان فليك را 3 بر 2 شكست دهد تا جام 
باز هم در مونيخ بماند. بايرني ها هم پس از اينكه خيالشان از قهرماني 
زودهنگام راحت شد، در بازي مونشن گالدباخ آتش بازي به راه انداخند و 
با شش گل پيروز شدند تا يك شب به يادماندني براي تماشاگران اف سي 
هاليود ثبت شود، تماشاگراني كه كرونا س��بب شده براي دومين سال 

متوالي از خانه ها قهرماني تيم شان را جشن بگيرند. 
   قهرماني با خط حمله آتشين

بايرن در حالي ب��راي نهمين فصل متوالي به جام قهرماني رس��يد كه 
مانند فصل گذشته يك رقيب آش��نا را در تعقيبش مي ديد، اليپزيش 
كه با ناگلزمان در فصل هاي اخير تبديل به يكي از تيم هاي شگفتي ساز 
و قابل احترام نه تنها فوتبال آلمان بلكه اروپا شده است، اليپزيش اما 
مانند فصل پيش باز هم در كورس قهرماني از بايرني ها و س��تاره هاي 
گران قيمت شان جا ماند تا جام همچنان در مونيخ جا خوش كند. بايرن 
در فصل 2021- 2020با كمترين فراز و نشيب توانست باز هم جام را 
از آن خودش كند، آنها در حالي در پايان هفته س��ي ودوم و در فاصله 
دو هفته تا پايان مسابقات جشن قهرماني مي گيرند كه در 23 بازي از 
32 بازي شان پيروز شده بودند و تنها چهار باخت در كارنامه شان ديده 
مي شد، آن هم با يك خط حمله آتشين. شاگردان فليك در 32 بازي 
گذشته 92 گل به ثمر رسانده اند كه آمار نزديك به سه گل در هر بازي 
را نشان مي دهد؛ يك آمار فوق العاده. اختالف آنها با دومين خط حمله 
برتر بوندس ليگا كه مونشن گالدباخ با 59 گل زده است، 33 گل است؛ 

اختالفي كه نشان از خط حمله زهردار مونيخي ها دارد. 
چنين آمار فوق العاده اي را بايرن و فليك مديون مهاجم لهستاني ش��ان 
هستند. لواندوفسكي در فصل جاري بوندس ليگا بعد از گذشت 32 هفته 
توانسته است 39 گل به ثمر برساند، آن هم در شرايطي كه سه بازي را هم 
به خاطر آسيب ديدگي از دست داد. لواندوفسكي كه سال گذشته توانست 
توپ طالي بهترين بازيكن جهان را هم به خودش اختصاص دهد، ستاره 
اصلي بايرن در اين فصل بود كه غيبتش به دليل مصدوميت به خصوص 
در بازي هاي يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان براي بايرن گران تمام شد و 
مونيخي ها مقابل پي اس جي با وجود فرصت هاي گلزني متعدد و برتري 

نسبي در زمين بازي بازنده شدند و از يو سي ال كنار رفتند. 
  همان هميشگي

اين نهمين قهرماني متوالي بايرن در بوندس ليگا بود، بايرن در حالي سال 
2010 توانست با لوئيز فن خال قهرماني در بوندس ليگا را جشن بگيرد كه دو 
فصل بعدي دورتموند كه آن سال ها با يورگن كلوپ يكه تاز بود تا نام مربي اش 
سر زبان ها بيفتد، توانست در دو فصل 2011 و 2012 قهرمان شود. از سال 
2013 به بعد اما بار ديگر اين بايرن بود كه پادشاهي اش را در بوندس ليگا 
آغاز كرد و در اين فصل توانست پس از دو سال ناكامي در كسب جام، قهرمان 
شود. از سال 2013 قهرماني هاي متوالي بايرن آغاز شد و از آن سال تا امروز 
مونيخي ها با مربياني مانند پپ گوارديوال، كارلو آنجلوتي، نيكو كواچ و هانسي 

فليك يكه تاز فوتبال آلمان بوده و از صدر جدول پايين نيامده اند. 
   حفظ قهرماني ها با جوان 33ساله

بايرن پس از جشن گرفتن نهمين قهرماني متوالي در بوندس  ليگا براي 
فصل آينده با يك مربي جديد به دنبال دهمين جام پش��ت س��ر هم و 
ثبت يك ركورد خواهد بود و هانس��ي فليك كه بايرن در فصل جاري 
توانست با او دومين قهرماني را كسب كند، پس از پايان بوندس ليگا در 
فصل 2021- 2020، نيمكت بايرن را ترك و با اين تيم پس از پش��ت 
سرگذاشتن يك دوره سه ساله پرافتخار خداحافظي مي كند. فليك با 
جدايي از بايرن آماده مي شود تا پس از رقابت هاي جام ملت هاي اروپا در 

تابستان امسال، جانشين يوآخيم لو روي نيكمت ژرمن ها شود. 
پس از فليك، يوليان ناگلزمان 33ساله سرمربي اليپزيش هدايت بايرن 
را از فصل آينده بر عهده مي گيرد و مأموريت ادامه قهرماني هاي متوالي 
و ركوردهايي كه بايرن بر جا مي گذارد، بر عهده اين مربي جوان خواهد 
بود كه با تيم كوچك اليپزيش توانسته موفقيت هاي بزرگي را در كارنامه 

مربيگري اش ثبت كند.

چرا بارسا از قهرماني فرار كرد؟ 
تساوي مقابل اتلتيكو مادريد فقط آخرين 
فرصت از دس��ت رفته بود. بعد از تساوي 
بدون گل بارس��لونا در روز ش��نبه مقابل 
اتلتيكو مادريد؛ نتيج��ه اي كه هيچ يك 
از طرفين نمي خواس��تند، وقت آن است 
كه برخي حقايق در م��ورد كاتاالن ها به 
دست بيايد. آنها در رقابت هاي قهرماني 
اين فصل كوتاهي نكرده اند. آنها بيش از 
يك فرصت داش��ته اند تا ضربه ناكافي به 
رقباي خود در الليگا سانتاندر وارد كنند، اما آنها نمي دانند كه چگونه 
اين كار را انجام دهند. اكنون و در حالي كه سه مسابقه باقي مانده است، 
به نظر نمي رسد آنها اميد زيادي براي قهرماني در اسپانيا داشته باشند. 
اين عنوان در دستان رئال مادريد و س��پس اتلتيكو است. اما بارسلونا 
چگونه خود را به اين موقعيت رساند؟ نيم فصل اول الليگا براي بارسلونا 
فاجعه بار بود و آنها با لغزش ش��ان 20 امتياز از دس��ت دادند و حاال در 
هفته هاي پاياني فصل هزينه امتيازهاي از دست رفته مقابل تيم هايي 
مانند ختافه، كاديز و ايبار را مي پردازند، البته آنها مشكالت بيشتري 
نسبت به پيروزنشدن تيم هاي كوچك تر داشته اند. بارسلونا در اين فصل 
به اندازه كافي برابر رقباي مستقيم خود عمل نكرده است. آنها هر دو 
كالسيكو را مقابل رئال مادريد از دست دادند و در مقابل اتلتيكو مادريد 
فقط يك امتياز گرفتند. همچنين در طول فصل هم كاتاالن ها در خط 
حمله فرصت سوزي هاي زيادي داشته اند كه نمي توان از آن چشم پوشي 
كرد. بارسلونا پس از جدايي سوارز يك شماره 9 واقعي را از دست داده 
و هيچ كس نتوانسته است اين خأل را پر كند. آنتوان گريزمان و ليونل 
مس��ي، به رغم فرم خوب، نتوانس��ته اند جبران كننده آن و همچنين 
كارهاي خودشان باشند. همچنين رونالد كومان روي نيمكت بازيكني 
را براي تغيير نتيجه و فرستادن به زمين به عنوان يار تعويضي در اختيار 
ندارد و بازيكناني مانند جونيور فيرپو، ميرالم پيانيچ و ريكي پوئيك در 

ليست سياه ذهن او قرار دارند.

ركوردشكن، مثل رستمي

حدادي بايد در ايران هم معاينه شود
فدراسيون پزشكي ورزش��ي پيگير وضعيت احس��ان حدادي پس از      خبر
آسيب ديدگي است. ملي پوش پرتاب ديس��ك ايران در تمريناتش در 
امريكا دچار آسيب ديسك كمر شده و با توجه به زمان اندك باقي مانده تا المپيك توكيو حدادي در شرايط 
سختي قرار دارد. غالمرضا نوروزي، رئيس فدراسيون پزشكي ورزشي در گفت وگو با ايسنا در خصوص 
وضعيت حدادي گفت: »حدادي به تازگي دچار كمر درد ش��ده كه پس از آن MRI مي دهد و اعالم 
مي كند دچار ديسك كمر است. هنوز فدراسيون پزشكي ورزشي مدارك اين ورزشكار را مشاهده نكرده 
است. در صورت بازگشت ورزشكار به كشور بايد از سوي متخصصان فدراسيون پزشكي ورزشي نيز 
مورد معاينه قرار گيرد. با توجه به اينكه ورزشكار هم اكنون در حال انجام تمرين است، احتمال مي دهيم 

مشكل جدي نداشته باشد. فدراسيون پزشكي ورزشي نيز پيگير وضعيت سالمت وي خواهد بود.«

تيم ملي بسكتبال در تورنمنت 
شيوا نوروزي
      بازتاب

لبن��ان ش��ركت خواه��د كرد. 
رقابت هاي انتخابي كاپ آسيا و 
بازي هاي المپيك رقابت هايي هستند كه فدراسيون بسكتبال 
براي حضور هر چه موفق تر تيم ملي برايشان برنامه ويژه دارد. يك 
ماه ديگر باالخره پنجره سوم انتخابي كاپ آسيا به ميزباني امان 
برگزار خواهد ش��د. تيم ملي ايران در اين پنجره بايد دو بازي با 
عربستان و قطر برگزار كند، البته رقابت هاي مرحله سوم قرار بود 
اواخر سال گذشته برگزار شود اما اوج گيري دوباره كرونا باعث شد 
تا قطري ها از ميزباني انصراف دهند و بازي ها به تعويق بيفتد. حاال 
در اندك زمان باقي مانده تا ش��روع المپيك ش��اگردان مهران 
شاهين طبع كاپ آس��يا را در پيش دارند. طبق برنامه قرار است 
اسامي نفرات دعوت شده به اردو تا آخر هفته اعالم شود و پس از 
آن تمرينات از 26 ارديبهشت آغاز خواهد شد. حضور در تورنمنت 
چهار جانبه لبنان در تقويم تيم ملي گنجانده ش��ده است، اين 
تورنمنت با حضور تيم هاي ايران، سوريه، لبنان و قزاقستان انجام 

خواهد شد، البته تاريخ بازي ها مشخص نشده ولي به نظر مي رسد 
بعد از حضور در اين تورنمنت، تيم ملي از بيروت مستقيماً براي 
انجام بازي هايش در انتخابي كاپ آسيا به پايتخت اردن سفر كند. 
پس از جدال با قطر و عربستان نوبت به اردوي آماده سازي توكيو 
مي رسد. بسكتبال ايران با عملكرد خوبي كه در جام جهاني داشت 
سهميه قاره آس��يا را به دس��ت آورد و براي حضور پرقدرت در 
المپيك نيازمند برگ��زاري اردوي برون مرزي و انجام بازي هاي 
تداركاتي اس��ت. امريكا و فرانسه دو قدرت برتر بسكتبال جهان 
حريفان قطعي ما در مرحله گروهي بازي هاي المپيك هستند و 
اگرچه هنوز حريف سوم مان مشخص نشده است ولي براي ارائه 
بازي هاي خوب در توكيو بايد تداركات ويژه اي در نظر گرفت. در 
اين مدت طباطبايي رئيس فدراسيون بر انجام بازي هاي دوستانه 
قبل از المپيك تأكيد كرده است ولي هنوز هيچ كدام از حريفان 
تداركاتي ما مشخص نش��ده اند. زمان كوتاه باقي مانده تا شروع 
المپيك تابستاني عزم جدي مسئوالن فدراسيون را براي در نظر 

گرفتن بهترين تداركات و بازي هاي دوستانه مي طلبد. 

 بسكتبال تا پيش از اعزام به توكيو 
به بازي هاي تداركاتي نياز دارد

حضور در تورنمنت لبنان قبل از كاپ آسيا

راميرو آلدوناته

ماركا

موسوي به اردوي واليبال ملحق شد 
با ورود سيدمحمد موس��وي به تمرينات تيم ملي واليبال ايران تركيب 
آلكنو كامل شد. تيم ملي واليبال ايران اكنون خود را براي مسابقات ليگ 
ملت ها و المپيك آماده مي كند و قرار اس��ت ب��ا هدايت والديمير آلكنو 
در اين رقابت ها شركت كند. سعيد معروف، جواد كريمي، اميرحسين 
اسفنديار، اميرحسين توخته، ميالد عبادي پور و نهايتاً سيدمحمد موسوي 
لژيونرهايي بودند كه با هماهنگي و برنامه ريزي والديمير آلكنو بر اساس 
زمانبندي تعيين شده به اردو پيوستند تا در كنار ساير بازيكنان دعوت شده 
تركيب اردونشينان را كامل كنند. پس از تكميل شدن اردوي تيم ملي، 
بازيكنان با انگيزه بسيار باال كار خود را دنبال مي كنند چراكه هيچ بازيكني 
دوست ندارد در تركيب اصلي آلكنو نباشد. آلكنو در اين اردو جوانان را به 
خوبي زير نظر گرفته و به نظر مي آيد ليست خود را براي مسابقات رسمي 
آماده كرده است. ليگ ملت ها در شهر ريميني ايتاليا برگزار مي شود و اين 

مسابقات براي بازيكنان حكم آمادگي در المپيك را خواهد داشت.

»كشك« عزيزي خادم!
نزديك به سه ماه از رياست شهاب الدين عزيزي خادم بر فدراسيون فوتبال 
مي گذرد؛ سه ماهي كه درست مثل روزهاي قبل از انتخاب اين چهره جديد 
براي رياست فدراسيون فوتبال فقط در حدحرف زدن و وعده هاي قشنگ 
دادن سپري ش��ده اس��ت با اين تفاوت كه قبل از انتخابات عزيزي خادم 
خودش حرف مي زد ام��ا حاال هم مجيزگ��و زياد دارد و هم متأس��فانه 

رسانه هايي كه برايش سر ودست بشكنند و به به و چه چه سر دهند. 
بد نيست كمي به عقب برگرديم، عزيزي خادم همان كسي است كه در 
جريان مبارزات انتخاباتي براي رس��يدن به صندلي رياست فدراسيون 
فوتبال برنامه اي 32صفحه اي ارائه داد كه قرار بود ساختار ناقص و پرايراد 
فوتبال ايران را اصالح نمايد؛ همان برنامه اي كه در آن مقرر شده بود درآمد 
250ميلياردي ساالنه نصيب فوتبال شود، آن هم از طرق مختلف نظير 
حق پخش، كمك از وزارت ورزش، صنايع، فروش البس��ه، فروش بليت، 

اسپانسرها، سامانه هواداري، سازمان ليگ و كمك هاي مردمي و... 
عزيزي خادم در خصوص مسائل مالي برنامه هاي ديگري هم داشت كه از 
جمله مهم ترين آنها مي توان به تدوين يك برنامه »استراتژيك« بازاريابي 
جديد به منظور ايجاد درآمد حداقل 10ميليون يورويي در سال و انجام 
»برندينگ« در فدراسيون فوتبال و برنامه هاي ديگر با اسامي پرطمطراق 

و دهان پركن اشاره كرد. 
خب بگذريم، از آن روزها نزديك س��ه ماه مي گذرد، امروز فدراس��يون 
فوتبال ساختمان ندارد كه البته عزيزي خادم به راحتي مي تواند تقصير 
آن را بر گردن رؤس��اي قبلي فدراس��يون بيندازد و جناب رئيس هم با 
بي خيال شدن تمامي وعده و وعيد هايش در خصوص درآمدزايي صرفاً به 
همان مقوله كمك هاي وزارت و صدالبته دولت بسنده كرده و به صورت 
دائم براي گرفتن پول در حال ديدار با وزير و وكيل و معاون دولت است و 
با اين روند هيچ بعيد نيست و جاي تعجب ندارد اگر به زودي متوسل به 

آخرين بند برنامه هاي خود يعني كمك هاي مردمي هم بشود. 
براي اثبات اين نظر كافي اس��ت به ديدار اخير جناب رئيس با نوبخت 
رئيس س��ازمان برنامه و بودجه اش��اره ك��رد ديداري ك��ه صرفاً براي 
تأمين بودجه دولتي اس��ت و هدفي را دنبال مي كند ك��ه كاماًل مغاير 
اهداف ازپيش تعيين ش��ده جناب عزيزي خادم اس��ت. فوتبال قرار بود 
با برنامه ريزی هاي عزيزي خ��ادم و همفكرانش درآمد زايي كند و ديگر 
محتاج كمك هاي دولت و مردم نباشد اما گويا عزيزي خادم به اين نكته 
توجه نداشته كه برنامه ريزي صرفاً استفاده از عبارات دهان پركن خارجي 
و گرفتن ژست هاي آنچناني و سردادن شعاهاي قشنگ نيست كه اگر 
بود اسالف او در فدراسيون فوتبال خيلي بهتر از او اين كار را بلد بودند و 

مي توانستند از عهده آن بربيايند. 
فدراسيون فوتبال اين روزها با رياست عزيزي خادم و حمايت آدم هايي 
كه سعي دارند از او به عنوان يك گنج ياد كنند و رسانه هايي كه سر سفره 
هستند باز هم چشم به بيت المال پول مردم دارد؛ فدراسيوني كه خيلي 
خوب بلد است پز كارهاي نكرده اش را بدهد، مثل همان حرف هايي كه 
جناب رئيس در خصوص نمايندگان فوتبال ايران در ليگ قهرمانان آسيا 
زد. در يك كلمه بايد عنوان كرد كه خبري از درآمدهاي چندصدميليوني 
و ميلياردي نيست. منتظرش هم نباشيد عزيزي خادم با به راه انداختن 
يك شو و نمايش تمام عيار و استفاده از بند ها و كلمات آنچناني فقط سعي 
دارد دستش بيشتر از رؤساي قبلي در جيب بيت المال فرو رود و بيشتر 

از پول مردم براي رسيدن به اهدافش خرج كند. 
راستي اگر قرار باشد فوتبال با پول دولت و مردم اداره شود چه نيازي به 
رئيس دارد؟ همين طور هم كارش راه مي افتد و نيازي نيست اين همه 
آدم ريز و درشت جمع شوند و از يكي كه همه مي دانيم تعريفي ندارد در 
حد يك منجي تعريف و تمجيد نمايند و بيشتر پول مردم و بيت المال 
را باال بكش��ند. در نهايت اينكه جناب عزيز ی خ��ادم اينگونه كه معلوم 
است چشمتان دنبال بيت المال و پول مردم است و برنامه استراتژيك و 

برندينگ تان هم كشك معروف فوتبالي هاست.

عملكرد ملي پوشان پاراوزنه برداري ايران در جام جهاني تايلند بازتاب 
اشرف رامين

      چهره
مثبتي در س��ايت كميته بين المللي پارالمپيك داش��ت. هر ش��ش 
ملي پوش اعزامي روي سكو رفتند، با اين حال از بين تمام مدال هاي 
كسب شده طالي روح اهلل رستمي رنگ و بوي ديگري داشت. ملي پوش دسته 80كيلوگرم تيم ملي 
عالوه بر كسب عنوان قهرماني موفق به شكستن ركورد جهان 
هم ش��د. پيش از اين ركورددار دس��ته 80كيلوگرم مجيد 
فرزين بود تا اينكه رستمي در تايلند با مهار وزنه 241كيلويي 
ركوردش��كني كرد. س��ايت IPC در گزارش��ي با اشاره به 
عملكرد خوب وزنه برداران ايراني ركوردش��كني رستمي را 
اتفاق وي��ژه جام جهان��ي خواند: »رس��تمي با مه��ار وزنه 
241كيلوگرمي و شكس��ت ركورد دنيا، توانس��ت كانون 
توجهات را به خود جلب كند. دارنده مدال نقره 
پارالمپي��ك 2012 لن��دن و قهرمان حال 
حاضر جه��ان بدين ترتي��ب از مرز 240 
كيلوگرم كه هموطنش مجيد فرزين 
در پارالمپيك 2016 ريو ثبت كرده 
بود، عبور ك��رد. بعد از چند ثانيه 
سكوت، داوران ركورد جهاني 
رستمي را تأييد كردند و ستاره 
ايراني در كنار مربي اش جشن 
گرفت و به جايگاه كشورش در 

جدول مدالي كمك كرد.«

زمان زيادي تا آغاز المپيك 
 دنيا حيدري
   گزارش

توكيو باقي نمانده اس�ت اما 
ورزش ايران به رغم از دست 
رفتن فرصت هاي طاليي، همچنان در تكاپو براي افزودن به 
ليست نفرات اعزامي به ژاپن و ركوردشكني در توكيو است. 
پيش بيني ها روي كسب 70 سهميه بود اما همه گيري كرونا 
و بدشانسي ها و اتفاقاتي چون محروميت وزنه برداري و تعليق 
جودو فرصت هاي زيادي را از بين برد. با وجود اين بعد از كسب 
53 سهميه در سال 99 اين اميدواري به وجود آمد كه كاروان 
ايران با شكس��تن ركورد توكيو و ريو، با بيش از 63 ورزشكار 
راهي ژاپن ش��ود. پيش��تر س��ال 1964 كه توكيو به عنوان 
نخستين شهر آس��يايي موفق به ميزباني بازي هاي المپيك 
شده بود كاروان ورزشي ايران با 63 ورزشكار )59 مرد و چهار 
زن( در 10رشته ورزشي به رقابت پرداخت و حاال توكيو بعد از 
56 سال بار ديگر موفق به كسب ميزباني المپيك شده و ايران 
كه بعد از توكيو در ريو نيز با 63 سهميه حضور داشت درصدد 

شكستن ركورد اين دو المپيك است. 
   ليستي كه تكميل نشد

آخرين رقابت براي كسب س��هميه توسط ورزشكاران ايراني 
مسابقات گزينش��ي كش��تي فرنگي در بلغارس��تان بود كه 
عليزاده باخت و ليس��ت شاگردان بنا كامل نش��د. همه اميد 
بنا ب��ه علي��زاده در رقابت هاي گزينش��ي صوفيه ب��ود تا كار 
فرنگي كاران را تكميل كند اما تكليف 12 س��هميه باقيمانده 
كشتي فرنگي در حالي شنبه ش��ب در رقابت هاي گزينشي 
صوفيه بلغارس��تان مشخص ش��د كه ناصر عليزاده نتوانست 
سهميه وزن 87 كيلوگرم را كسب كند؛ سهميه اي كه چندي 
پيش به سادگي توسط حسين نوري در رقابت هاي گزينشي 
قزاقستان از دس��ت رفت تا كار به بلغارستان بكشد اما شانس 
آخر هم نتوانست ليست شاگردان بنا را براي حضور در توكيو 
تكميل كند و پرونده فرنگي كاران ايران براي حضور در المپيك 
با همان پنج دو بنده پوشي كه پيشتر موفق به كسب سهميه 

شده بودند، بسته شد.
   سهميه هاي كسب شده

74 روز مان��ده به آغاز المپي��ك توكي��و، كاروان ايران موفق 
به كسب 60 سهميه ش��ده كه برخي به نام ش��خص و البته 
برخي نيز به نام كش��ور ثبت مي شود كه بر اس��اس آن كادر 
فني رشته ها بعد از كسب سهميه در خصوص نفرات اعزامي 
تصميم گيري مي كنند. ورزش ايران از آغاز مس��ابقات كسب 
س��هميه تا 19 ارديبهش��ت ماه در رش��ته هاي واليبال)12 
سهميه به نام كشور(، بسكتبال )12س��هميه به نام كشور(، 
تيراندازي )شش سهميه، مهيار صداقت، جواد فروغي، آرمينا 
صادقيان، فاطمه كرم زاده، هانيه رستميان و نجمه خدمتي(، 
كشتي آزاد)شش س��هميه به نام كشور(، كشتي فرنگي)پنج 
سهميه به نام كش��ور(، كاراته چهار سهميه )بهمن عسگري، 
سجاد گنج زاده يا ذبيح اهلل پورش��يب، سارا بهمنيار و حميده 
عباسعلي(، شمشيربازي)چهار سهميه به نام كشور(، تكواندو 
دو سهميه )آرمين هادي پور و ميرهاشم حسيني(، دووميداني 
دو سهميه )حسن تفتيان و احسان حدادي(، بوكس دو سهميه 
)دانيال شه بخش و شاهين موسوي(، قايقراني دو سهميه )علي 
آقاميرزايي و يك نفر از ميان نازنين ماليي و بهمن نصيري(، 
دوچرخه سواري)يك س��هميه به نام كشور(، تنيس روي ميز 
يك سهميه )نيما عالميان( و تيراندازي با كمان)يك سهميه 

ميالد وزيري( موفق به كسب سهميه شده است. 

از ليست ناتمام كشتي فرنگي تا اميدهاي باقيمانده براي كسب سهميه

تكاپو براي ركوردشكني در توكيو
   فرصتي كه سوخت و سهميه اي كه محاسبه نشده

البته بريمانلو نيز در جودو موفق به كس��ب المپيك شده اما 
با توجه به تعليق جودوي ايران از س��وي فدراس��يون جهاني 
استفاده از اين سهميه ممكن نيست. مهدي پيرجهان دونده 
400متر بامانع كشورمان نيز با قهرماني در مسابقات بين المللي 
دووميداني جام امام رضا)ع( از طريق رنكينگ سهميه المپيك 
را براي كشورمان به ارمغان آورد اما هنوز نامش در بين نفرات 
اعزامي و سهميه هاي قطعي ثبت نشده اما بدون شك يكي از 

مسافران توكيو خواهد بود.
   شانس هاي باقيمانده

فرصت اما هنوز به پايان نرس��يده اس��ت و ايران همچنان در 
چهار رشته كاراته،تكواندو، ش��نا و وزنه برداري شانس كسب 
سهميه را دارد. در رقابت هاي تكواندو كه 31 ارديبهشت تا اول 
خرداد ماه در امان اردن برگزار مي شود، مهال مؤمن زاده و ناهيد 
كياني اين ش��انس را دارند كه با كس��ب موفقيت در مسابقات 
قاره اي )آس��يا( نام خود را در بين نفرات اعزامي به توكيو جاي 
دهند. در وزنه برداري نيز علي داوودي با ايس��تادن بر سكوي 
نخست مسابقات قهرماني آس��يا و علي هاشمي به رغم غيبت 
در رقابت هاي تاشكند به دليل اعمال اصالحات جديد سهميه 
المپيك ش��ان قطعي ش��ده اما همچنان علي ميري و سهراب 
مرادي در مس��ابقات گزينش��ي كلمبيا كه آخري��ن مرحله از 
مسابقات كسب سهميه در رشته وزنه برداري است شانس كسب 
سهميه را دارند، البته كيانوش رس��تمي هم كه از فدراسيون 
جهاني درخواست محاسبه امتياز رقابت هاي سوئيس را كرده 
بود مي توانست در كلمبيا روي تخته برود كه انصراف داد اما با 
توجه به محروميت وزنه برداري ايران در صورت كسب دو سهميه 
در كلمبيا تنها دو وزنه بردار شانس حضور در توكيو را دارند كه 
كادر فني بايد براي انتخاب آنها تصميم گيري كند در حالي كه 
در صورت محروم نشدن، ايران مي توانست با چهار وزنه بردار در 
اين رقابت ها حضور يابد. در كاراته نيز عالوه بر رزيتا عليپور، امير 
مهدي زاده در كوميته و فاطمه صادقي در كاتا نيز در كاراته وان 

پاريس همچنان فرصت كسب سهميه را دارند. 
   كورسوي اميد

البته ورزش��كاراني هم در اين بين در رشته هاي تيرو كمان، 
دووميداني، قايقراني و تنيس روي ميز هستند كه اگر چه اندك 
اما هنوز روي كاغذ شانس اضافه ش��دن به كاروان ايران براي 
حضور در المپيك توكيو را دارند. مي��الد وزيري و همچنين 
زهرا نعمتي كه به دنبال حضوري ديگر در المپيك اس��ت در 
مسابقاتي كه 28خرداد در فرانسه برگزار مي شود اين شانس را 
دارند كه در تيروكمان كسب سهميه كنند. محمدنبي رضايي 
ملي پوش كانو كانادايي كه در انتخابي تيم ملي به عادل مجللي 
باخت و فرصت حضور در انتخابي المپيك قاره آسيا را نيافت، 
حاال 30 ارديبهشت ماه در مسابقات كاپ جهاني روسيه كه يك 
سهميه در آن توزيع مي شود هنوز شانس حضور در المپيك 
توكيو را دارد. فرزانه فصيحي در 100متر بانوان نيز با توجه به 
مسابقات خرداد ماه هر چند اندك اما اين شانس را دارد كه با 
كسب سهميه يكي از نفرات اعزامي كاروان ايران باشد. دونده 
ايران در مسابقات دووميداني صربستان با ثبت ركورد با ثبت 
زمان 11/61ثانيه ضمن كس��ب عنوان نايب قهرماني ركورد 
ش��خصي خود را نيز ارتقا داد اما ورودي بازي هاي 2020 در 
ماده دو 100متر زنان 11/15ثانيه است، البته نوشاد عالميان 
نيز از طريق رنكينگ اگر چه اندك اما هنوز ش��انس كس��ب 

سهميه را دارد.


