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فرياد تعصب قبل از شروع هر بازي
ملي پوشان فوتبال ايتاليا چند سالي است كه توجه رسانه ها را به خود 
جلب كرده اند؛ جداي از اينكه آتزوري در دو، سه سال اخير نتايج خوبي 
گرفته، اما نحوه خواندن سرود ملي از س��وي بازيكنان اين تيم در نوع 
خود منحصر به فرد اس��ت. الجوردي پوشان قبل از ش��روع هر بازي، 
حتي اگر تداركاتي باشد هم سرود ملي كشورشان را با شور و حرارتي 
مثال زدني مي خوانند. آنها با صدايی بلند و با چهره اي متعصب سرود 
ملي را با يكديگر زمزمه مي كنند ت��ا از اين طريق براي انجام يك بازي 
جانانه روحيه و انگيزه بگيرند. فريادهاي از ته دل ايتاليايي ها بارها سوژه 
رسانه ها شده و اين بار هم در بازي افتتاحيه يورو 2020 دوباره همان 

شيوه را پياده كردند و يك برد پرگل نيز به دست آوردند.

فريدون حسن

شيوا نوروزي

آب پاكي روي دست سهراب و رستم 
 هاشمي و داوودي 

مسافران المپيكي وزنه برداري
با اعالم فدراسيون جهاني وزنه برداري علي هاشمي و علي داوودي 
دو وزنه بردار سنگين وزن كشورمان صاحب سهميه المپيك شدند. به 
اين ترتيب سهراب مرادي و كيانوش رستمي، قهرمانان وزنه برداري 
المپيك ريو عمالً ديگر شانسي براي حضور در توكيو نخواهند داشت. 
فدراس��يون جهاني وزنه برداري رنكينگ نهايي وزنه برداران را اعالم كرد و 
براساس آن نفراتي كه سهميه المپيك توكيو را گرفته اند مشخص شدند. طبق 
سيستم كسب سهميه، هشت نفر اول هر وزن به همراه بهترين وزنه برداران هر 
قاره مجوز حضور در المپيك را كسب می كنند. از ايران علي هاشمي در دسته 

109 كيلوگرم و علي داوودي در دسته فوق سنگين سهميه گرفتند. 
 هاشمي آماده درخشش

علي هاشمي به عنوان نفر چهارم رنكينگ در دسته 109 كيلوگرم موفق به 
كسب سهميه المپيك شد. او در كارنامه خود دو مدال طالي جهان و يك 
مدال برنز آسيا را دارد. هاشمی در مسابقات قهرماني جهان 2017 آناهيم 
امريكا با كسب مدال طالي حركت يك ضرب و برنز دوضرب در مجموع 
قهرمان شد. در مسابقات 2018 عشق آباد تركمنستان هم با كسب نقره 
يك ضرب و برنز دوضرب باز هم در مجموع عنوان قهرمانی را به دست آورد 
و صاحب مدال طال شد. اين وزنه بردار در مسابقات 2015 قهرماني آسيا 
در تايلند در يك ضرب طال گرفت و در دوضرب چهارم شد تا در نهايت با 
كسب عنوان سوم و مدال برنز به كار خود پايان دهد. به اين ترتيب هاشمي 
با كارنامه اي خوب و قابل توجه پا به المپيك توكيو مي گذارد و اميدوار است 

كه بتواند براي وزنه برداري ايران تاريخ ساز شود. 
 جواني جوياي نام به نام داوودي

در دسته فوق سنگين يك جوان جوياي نام قرار است براي ايران در المپيك 
روي تخته برود. علي داوودي با قرار گرفتن در رده دوم رنكينگ دس��ته 

فوق سنگين مسافر توكيو شد تا با بزرگان اين دسته مبارزه كند. 
او مدال طالي قهرماني نوجوانان آسيا 2016 توكيو، مدال طالي نوجوانان 
جهان در همان سال در مالزي، مدال طالي قهرماني جوانان جهان 2018 
ازبكس��تان، مدال نقره 2019 فيجي و دو مدال طالي قهرماني آسيا در 

سال هاي 2019 و 2020 را در كارنامه خود دارد. 
  خداحافظ طاليي هاي ريو

اما المپيك توكيو دو غايب بزرگ در وزنه برداري خواهد داشت. دو وزنه بردار 
طاليي المپيك ريو، يعني كيانوش رستمي و سهراب مرادي در دسته 96 
كيلوگرم. المپيك براي سهراب مرادي و كيانوش رستمي تمام شده است. 
رستمي كه درخواست داده بود امتيازات مسابقه سوئيس براي او محاسبه 
شود، اما اين موضوع مورد موافقت فدراسيون جهاني قرار نگرفت. رستمي 
در پايان مهلت مقرر براي ثبت نام، اقدام به شركت در مسابقات كرد،  از اين رو 

فدراسيون جهاني هيچ امتيازي براي اين وزنه بردار لحاظ نكرد. 
مرادي نيز برای كسب سهميه نياز داشت كه حتماً وزنه بردار قرقيزستان وارد 
رنكينگ شود، چون كلمبيا و بالروس در رنكينگ هشت نفره باقي ماندند، 
قرقيزستان وارد رنكينگ هشت نفره نشد و سهميه بهترين وزنه بردار قاره 
آسيا به اين كشور رسيد.  نكته اينجاست كه حتي اگر بعداً كلمبيا به دليل 
داشتن سه وزنه بردار دوپينگي در يك سال، محروم هم شود، چون كشور 
بالروس براي يك سهميه خود در دسته 96 كيلوگرم نماينده دارد، بنابراين 
وزنه بردار كوبا كه جلوتر از نماينده قرقيزس��تان است، جايگزين كلمبيا 

مي شود و باز هم سهراب مرادي شانسي نخواهد داشت. 
  ناكامي بانوان در كسب سهميه

 وزنه برداري ايران در بخش زنان هم با وجود اينكه دو نماينده در رنكينگ 
دسته 76 و 87 + كيلوگرم داشت، اما موفق به كسب سهميه المپيك نشد. 
طبق قانون نفراتي كه به دنبال كسب سهميه هستند يا بايد جزو هشت 
نفر اول رنكينگ قرار مي گرفتند يا بهترين وزنه بردار قاره خود مي شدند. 
دو نماينده ايران شانسي براي قرار گرفتن در بين هشت نفر اول رنكينگ 
را نداشتند. البته الهام حس��يني كار سختي براي كسب سهميه بهترين 

وزنه بردار قاره آسيا داشت، چون امتيازاتش كم بود. 
در اين وزن عنوان بهترين وزنه بردار قاره به نماينده لبنان رسيد، آن هم با 
امتياز 2 هزار و 5۳5 بود، اما حسيني هزار و 505 امتياز كسب كرده بود. 
در دسته 87+ كيلوگرم شانس پريسا جهانفكريان بيشتر بود. او براي كسب 
عنوان بهترين وزنه بردار قاره آسيا تنها يك رقيب از مغولستان داشت. نكته 
اين است جهانفكريان در قهرماني آسيا ش��ركت نكرد و شايد اگر در اين 
مسابقات حضور داشت، مي توانست اين شانس را به دست آورد كه با پشت 
سر گذاشتن رقيب مغولستاني خود به سهميه المپيك برسد. مهم تر اينكه 

وزنه بردار مغولستان هم در قهرماني آسيا شركت نكرد.

هدف آلكنو كاهش خطا در المپيك است
عدم انجام تعويض و اصرار به اس��تفاده از 
برخ��ي بازيكن��ان در تركيب تي��م ملي 
واليبال را بايد به حس��اب شناخت بيشتر 
آلكنو، سرمربي تيم از بازيكنان و آزمايش 
تركيب هاي مختلف براي تيم گذاش��ت. 
آلكنو مي خواهد تيمش را بشناسد و بداند 
كه در مواقع حس��اس مي تواند روي كدام 
يك از بازيكنانش حساب باز كند. زماني كه 
مربي آزادي عمل داشته باشد، حساسيتي 
روي نتيجه ندارد و اجازه مي دهد بازيكن در شرايط سخت اشتباه كنند و 
بعد از آن نيز براي جبرانش تالش كنند. معتقدم سرمربي روس قصد دارد 
بازيكنان را در شرايطی سخت قرار دهد تا امتحان پس بدهند و شناخت 
آلكنو از آنها بيشتر ش��ود. اين به دليل آن است كه آلكنو از لحاظ نتيجه 
خيالش راحت بوده و مي خواهد خطاي بازيكنان در المپيك كاهش يابد. 
آلكنو آنقدر تجربه دارد كه بداند چه زماني تعويض كند. همچنين سرمربي 
از آمارهاي بازي اط��الع دارد و بازي را به خوب��ي زير نظر مي گيرد تا در 
خصوص تعويض، تصميم گيري هاي الزم را اتخاذ كند. به نظر من آلكنو 
قصد دارد بازيكنان را در شرايط آزمون و خطا قرار دهد تا بازيكنان موفق 
شوند خود را از لحاظ ذهني و استقامتي آماده كنند. در مسابقات حساس 
المپيك نبايد خطا كرد، به همين دليل آلكنو اين تصميمات را مي گيرد. 
هدف آلكنو مشخص اس��ت و برايش نتيجه مهم نيست. زماني كه برد و 
باخت براي آلكنو مهم نباشد روي هدفش كه شناخت بيشتر بازيكنان است 
تمركز خواهد كرد. بدين منظور بازيكنان را در شرايط سخت قرار مي دهد 
تا عملكرد آنها را زير نظر داشته باشد. بازيكنان را بايد در شرايط سخت 
بسنجيم، نه در شرايط برد! در شرايط سخت بايد بازيكن از لحاظ ذهني 
خودش را آماده كند تا به بازي برگردد و همچنين بايد راه حلي بيابد تا خود 
را از آن مخمصه نجات دهد. فكر مي كنم آلكنو بازيكنان را امتحان می كند 

تا از لحاظ فني و رواني روي ملي پوشان شناخت بيشتري پيدا كند.

ناصر شهنازي

 كارشناس واليبال

آغاز كوپاامريكا از بامداد دوشنبه

نيمار و يارانش به دنبال حفظ جام در خانه

امشب رونمايي از هلند دي بوئر در يورو

استارت يورو با طوفان ايتاليايي مانچو و دوستان

روزه��اي داغ و 
ماني سعيدي

     خبر
شلوغ فوتبالي ها 
ك��ه جمع��ه با 
بازي هاي يورو شروع شده است، از بامداد دوشنبه با 
شروع كوپا امريكا داغ تر هم مي ش��ود تا هواداران 
مسطيل سبز در يك ماه آينده از تماشاي فوتبال هاي 
جذاب سيراب ش��وند و فرصت س��رخاراندن هم 
نداشته باشند. چهل و هفتمين رقابت هاي قهرماني 
امريكاي جنوبي در حالي به ميزباني برزيل برگزار 
مي ش��ود كه اين رقابت ها قدمتي 105 ساله دارد. 
نخستين دوره اين رقابت ها در سال 1916 برگزار 
شد و از سال 198۴ تاكنون، به عنوان قديمي ترين 
تورنمنت رقابتي در حال جريان فوتبال در جهان 
به شمار مي رود. از دهه 1990، تيم هايي از امريكاي 
شمالي و آسيا نيز دعوت شدند تا در اين تورنمنت 
شركت كنند كه با توجه شرايط كرونا، در چهل و 
هفتمين دوره به رغم دعوت از تيم هاي استراليا و 
قطر، اين تيم ها با توجه به شرايط كرونايي از حضور 
در اين مس��ابقات انصراف دادند. در طول ۴6 دوره 
برگزاري اين مسابقات تيم اروگوئه )آخرين قهرماني 
2011( با 15 قهرماني موفق ترين تيم مسابقات 
به شمار مي رود.  آرژانتين )آخرين قهرماني 199۳( 
با 1۴قهرماني، تيم ملي فوتب��ال برزيل )آخرين 
قهرمان��ي 2019(  با 9 قهرمان��ي، پاراگوئه ، پرو و 
ش��يلي )آخرين قهرماني 2016( با دو قهرماني و 
كلمبيا و بوليوي با يك قهرماني در رده هاي بعدي 
قرار دارند.  در حالي سال گذشته قرار بود چهل و 
هفتمين دوره كوپا برگزار شود كه پاندمي كرونا 

مانند خيلي از رقابت ها، اين ج��ام را نيز با تاخير 
يك ساله روبه رو كرد و ميزبان آن را نيز تغيير داد. 
ابتدا قرار بود اين بازي ها به ميزباني مشترك كلمبيا 
و آرژانتين برگزار شود اما اوج گيري كرونا در اين دو 
كشور در نهايت سبب شد تا ميزباني از آنها گرفته 
شود و برزيلي ها به عنوان ميزبان انتخاب شوند. اين 
بازي ها قرار اس��ت با فرمت جديد برگزار شود و 
تيم ها در دو گروه پنج تيمي در دو منطقه جنوبي و 
شمالي به رقابت بپردازند تا در نهايت مشخص شود 
كه جام كوپا روي دس��ت كاپيتان كدام تيم بلند 
شود. رقابت هايي كه با حضور ستاره هاي بزرگي 
مانند لئو مسي آرژانتيني، نيمار برزيلي، كاواني 
اروگوئه اي و خيلي از س��تاره هاي ديگر تيم هاي 
امريكاي جنوبي، جذابيت آن در باالترين سطح 
قرار دارد و سبب مي شود تا خيلي ها در چند هفته 

آينده س��اعت برنامه روزانه ش��ان را با برنامه 
بازي هاي كوپا و تماش��اي اين مسابقات 
تنظيم كنند.   در چنين شرايطي بامداد 
دوش��نبه رقابت ه��اي كوپ��ا  امريكا با 
برگزاري بازي هاي گروه Aآغاز مي شود. 
طبق برنام��ه از س��اعت 1:۳0 بامداد 

دوشنبه، رقابت هاي كوپا امريكا با بازي 
برزيل و ونزوئال آغاز مي شود و سلسائوهاي ميزبان 
به عنوان مدافع عنوان قهرماني به دنبال تكرار جام 
خواهند بود و تيته با داش��تن ستاره هايي مانند 
نيمار در خانه، تنها به دنب��ال جام خواهد بود. در 
ديگر بازي اين گروه هم كلمبيا و اكوادور از ساعت 

۴:۳0 بامداد مقابل هم قرار مي گيرند.

شاگردان مانچيني 
اشرف رامين

     چهره
با طوفاني كه در 
دي��دار افتتاحيه 
يورو 2020 بپا كردند براي حريفان خط و نشان 
كشيدند. جام ملت هاي اروپا با نبرد ايتاليا – تركيه 
آغاز شد و همانطور كه پيش بيني مي شد بازيكنان 
ميزبان در ورزشگاه رم عالوه بر كسب برد ۳ بر صفر 
يك رك��ورد نيز بج��ا گذاش��تند. در اولين ديدار 
رقابت ها و گ��روه يك، دميرال نخس��تين گل به 
خودي جام را به ثمر رساند و آتزوري نيز موفق شد 
در تاريخ جام ملت ها حريفش را با زدن س��ه گل 
شكس��ت دهد. مانچو، س��رمربي ايتاليا از اينكه 
هواداران بعد از بازگشت به ورزشگاه ها شاهد برد 
تيم كشورش��ان بودند ابراز رضاي��ت كرد: »بازي 

خوبي را به نمايش گذاشتيم. نتوانستيم در نيمه 
اول به گل برسيم. بازی اولمان بود و تركيه هم تيم 
خيلي خوبي بود. در اين بازي ها شما به همه چيز 
نياز داريد. هواداران به ما كمك كردند.« س��نول 
گونش، س��رمربي تركيه برخ��الف همتايش از 
عملكرد تيمش شاكي بود: »در بازي اول ما رقيب 
تيم ميزبان بوديم. انتظار داش��تيم اين بازي يك 
ديدار خوب از آب درآيد و اميدوار بوديم كه بتوانيم 
راهي براي مقابله با سبك بازي حريف پيدا كنيم، 
اما آنها برتر از ما بودند. بع��د از گلي كه خورديم، 
كنترل بازي از دستمان خارج شد. ايتاليا واقعاً تيم 
برتر ميدان بود. ضمن اينكه اش��تياق ايتاليا براي 
كسب پيروزي در خاك خودش بيشتر بود. اميدوار 
بودي��م كه با پي��روزي براب��ر رقيب��ي قدرتمند، 
روحيه اي خوب براي ادامه رقابت ها كسب كنيم، 
اما متأسفانه اين اتفاق رخ نداد. با اين حال هنوز دو 
بازي ديگر پي��ش رو داريم و مي خواهي��م آنها را 
ببريم. داستان هر بازي با ديگری متفاوت است. 
من اميدوارم كه در بازي برابر ولز بتوانيم تفكرات 
دفاعي مان را در زمين مس��ابقه پي��اده و نمايش 
خوب��ي ارائه كني��م.«  اما ديدارهاي گروه س��وم 
رقابت ها امشب آغاز مي شود و اتريش با مقدونيه و 
هلند نيز ب��ا اوكراين مصاف می دهن��د. مثل روز 
روشن است كه الله هاي نارنجي شانس اول 
صعود هستند. فرانك دي بوئر، سرمربي 
هلند در اين تيم با مش��كالتي مواجه 
است؛ عملكرد ضعيف در انتخابي جام 
جهاني و مشكالت خط حمله و دفاع 
نارنجي ها را حس��ابي تحت فش��ار 
گذاشته است. فن دايك و ممفيس 
دپاي سرشناس ترين چهره هاي اين 
تيم محسوب مي ش��وند. اوكراين 
حريف اول هلند همان تيمي است 
كه س��كان هداتش را به ش��وچنكو 
افس��انه اي س��پرده است. اس��تفاده از 
بازيكنان جوان و ميل تهاجمي اوكراين را به يك 
تيم دردسرس��از براي همگروهانش تبديل كرده 
است. اتريش و مقدونيه نسبت به اين دو تيم شانس 
كمتري براي صعود دارند، هرچن��د كه تيم هاي 

مدعي نبايد هيچ تيمي را دست كم بگيرند. 

ناكامي كاراته ايران در پاريس
آخرين مرحله از رقابت هاي كاراته گزينشي المپيك در پاريس در حال 
برگزاري است و در روز اول رقابت ها فاطمه صادقي در كاتاي انفرادي و امير 
مهديزاده در كوميته انفرادي به مصاف حريفان خود رفتند، اما از رسيدن به 
سهميه توكيو بازماندند. مهديزاده، ملي پوش 67- يكي از شانس هاي كاراته 
ايران محسوب مي شد، ولي در پاريس عملكردي ضعيف داشت و به هدفش 
نرسيد. حميده عباسعلي، سارا بهمنيار، بهمن عسگري و سجاد گنج زاده نيز 

كاراته كاراني هستند كه سهميه المپيك را كسب كرده اند. 

بازگشت حدادي به ايران با مصدوميت
احسان حدادي، نايب قهرمان المپيك لندن كه توانسته سهميه حضور 
در بازي هاي المپيك توكيو را نيز كسب كند به كشور بازگشت. حدادي 
به منظور حضوري مقتدرانه در اين مس��ابقات ب��راي برگزاري اردوي 
آماده س��ازي خود زير نظر مك ويلكينز راهي كش��ور امريكا شده بود. 
قهرمان پرتاب ديسك آس��يا در جريان برگزاري اردوي آماده سازي از 
ناحيه كمر آسيب  ديد، به همين علت نيز مجبور شد با توجه به زمان كم 
باقيمانده تا آغاز المپيك توكيو براي بررسي و درمان مصدوميت خود 

زير نظر پزشكان به كشور بازگردد.

 سرمايه سوزي
 به سبك مديران ورزش!

ناكامي برخي چهره هاي ورزش ايران در رسيدن به سهميه بازي هاي 
المپيك يا  وضعيت نامساعدي كه در آس��تانه شروع بازي هاي توكيو 
دارند، حاصل س��وءمديريتي اس��ت كه مديران فدراسيون ها و حتي 

مسئوالن ارشد ورزش مسبب آن هستند. 
ليست نهايي وزنه برداران المپيكي از س��وي فدراسيون جهاني اعالم 
شد و هاش��مي و داوودي در حالي س��هميه گرفتند كه هيچ اثري از 
نام س��هراب مرادي و كيانوش رس��تمي در اين ليست ديده نمي شد. 
بازگشت احس��ان حدادي مصدوم به كشور خبر نااميد كننده ديگري 
براي ورزش كش��ور بود. به غيرا از س��هراب مرادي ك��ه دليل اصلي 
ناكامي اش مصدوميت هاي طوالني مدت بوده، دو چهره سرش��ناس 
ورزش كشور اسير حواشي و توقعات زيادي شدند كه ثمره آن سقوط 
آزاد بود. ملي پوش وزنه برداري با اينكه با تمرينات جداگانه در المپيك 
ريو مدال طال گرف��ت و در ادامه نيز با همان فرم��ان پيش رفت، ولي 
اصرار بر تك روي و تافته جدا بافته بودنش باعث شد حسرت المپيك 
توكيو به دلش بماند. در اين مدت رس��تمي در پروسه كسب سهميه 
هرگز از مواضعش كوتاه نيامد و حاضر نشد پابه پاي ساير ملي پوشان 
بجنگد. حمايت فدراسيون وزنه برداري از تك روي هاي رستمي به جاي 
بازگرداندن او به راه تيم ملي، اين وزنه بردار را به انزواي بيش��تر سوق 
داد. حدادي نيز از جهاتي به كيانوش رستمي شبيه است. البته با اين 
تفاوت كه تك ستاره بودن او در رشته دووميداني ايران حس جاه طلبي 
و خودخواهي را در حدادي تقويت كرده، به گونه اي كه قهرمان پرتاب 
ديس��ك آس��يا همچنان با تكيه بر مدال نقره اي كه در المپيك لندن 
به دس��ت آورده، خواهان بيش��ترين و بهترين امكانات است. احسان 
حدادي بعد از ناكامي در المپي��ك ريو همچنان بر مواضعش مبني بر 
انجام تمرينات زير نظر مربي امريكايي و خارج از كشور تأكيد داشت. 
فدراسيون دووميداني هم با تكرار اشتباهات فدراسيون وزنه برداري 
به خواسته هاي مختلف اين ملي پوش پرتاب ديسك تن داد. جراحي 
خار پاش��نه در آلمان و حضور در اردوي امريكا از جمله خواسته هاي 
برآورده شده حدادي بود كه نتيجه  ای جز مصدوميت برای او نداشت. 
حاال حدادي با ديسك بيرون زده كمرش به ايران برگشته و تكليفش 

براي حضور يا عدم حضور در توكيو مشخص نيست. 
نحوه برخورد با نخبه هاي ورزش مش��كل اصلي ماس��ت. مديران ما 
براي آنكه منتقدان را س��اكت نگه دارند و به عبارتي مدال آوران را به 
ادامه كار راضي كنند در مقابل خواس��ته تك ستاره ها منفعاًلنه عمل 
مي كنند. وقتي مدال آوري حاضر به حض��ور در اردوي تيم ملي و كار 
كردن زير نظر سرمربي نمي شود به جاي آنكه با دفاع كردن از حقوق 
تيم ملي موضع قاطع بگيرند و ورزشكار ملي را به مسير درست هدايت 
كنند براي دور ماندن از انتقادها و حفظ صندلي صراحتاً از سركش��ي 
ورزشكار خود حمايت مي كنند. از طرفي در قبال درخواست اعزام هاي 
برون مرزي و گذران��دن مراحل درمان��ي در خارج از كش��ور نه تنها 
ايستادگي نمي كنند، بلكه با كمك گرفتن از مديران كميته و وزارت 

راه را براي تحقق انتظارات نابجاي آنها هموار مي كنند! 
سرمايه سوزي هدفي است كه برخي از مديران و مسئوالن خواسته يا 
ناخواسته، آگاهانه يا ناآگاهانه بر آن تأكيد دارند و مديريت شان را بر اين 
اساس پي ريزي مي كنند. تأمين امكانات و نيازهاي ورزشكاران در بعد 
قهرماني وظيفه وزارت ورزش، كميته ملي المپيك و فدراسيون هاست، 
اما اينكه برخي چهره ها با سوءاستفاده از موفقيت هاي قبلي شان خود 
را تافته جدا بافته بدانند، آفت كشنده اي است كه به جان ورزش افتاده 
است. كيانوش رستمي و احسان حدادي قرباني همين آفت شده اند، 
اولي قطعاً المپيك را از دس��ت داده و دومي هم ش��رايطش نامعلوم 
است. اين وسط حق زيادي از ورزش ما ضايع شده؛ اول از همه اينكه 
سرمايه هايمان به خاطر خودخواهي ها و بلندپروازي هاي مخرب شان 
لگد به استعداد و توانايي هاي شان زدند، دوم اينكه هزينه زيادي بابت 
آماده سازي آنها صرف شده و شايد اگر اين فرصت به چهره هاي جوان و 
بي ادعا داده مي شد حاال آقايان تا اين اندازه مغموم و پشيمان نبودند.

سرمربی تيم ملی 
سعيد احمديان

   گزارش
كشتی آزاد ديروز 
پ�س از عب�ور از 
چرخ�ه انتخابی ها، اس�امی ش�ش ملی پوش 
المپيكی برای حض�ور در توكيو را اعالم كرد.

سه روز بعد از پايان تورنمنت زيلكوفسكي لهستان 
كه آخرين مرحله انتخابي كشتي گيران المپيكي 
آزادكار بود، ديروز به صورت رس��مي فدراسيون 
كشتي، اسامي ملي پوش��ان آزاد براي حضور در 
توكيو را منتش��ر كرد تا همان طور كه غالمرضا 
محمدي وع��ده داده بود، پرونده انتخاب ش��ش 
كشتي گير اعزامي به المپيك در خرداد ماه بسته 
شود. با معرفي آزادكاران المپيكي حاال در فاصله 
50 روز باقي مانده ت��ا المپيك، تمام تمركز روي 
آمادگي اين ش��ش ملي پوش براي كسب نتايج 
درخش��ان در توكيو خواهد بود. ملي پوشاني كه 
مانند تمام ادوار گذش��ته، خيلي از نگاه ها براي 
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تيم ملي كشتي آزاد با سهميه كامل و شش نفره 
راهي توكيو خواهد شد. آزادكاران در رقابت هاي 
جهاني 2019 قزاقستان توانستند در سه وزن 57، 
86 و 125 كيلو توسط رضا اطري، حسن يزداني و 

يداهلل محبي سهميه بگيرند. 
 آزادكاران براي سه س��هميه باقي مانده بار ديگر 
گذرشان به قزاقس��تان افتاد و پس از لغو و تغيير 
چندين باره ميزبان گزينشي هاي المپيك در نهايت 
فروردين امسال در آلماتي، ش��اگردان غالمرضا 
محمدي در وزن هاي 65، 7۴ و 97 توسط مرتضي 
قياسي، يونس امامي و محمدحسين محمديان 
سهميه گرفتند تا كشتي آزاد با تركيب كامل آماده 

حضور در توكيو شود. 
  مسير توكيو فقط از راه انتخابي

همان طور كه رئيس فدراسيون و كادر فني توافق 
كرده بودند، گرفتن سهميه تضميني براي حضور 
در توكيو نبود و قرار ش��د تركيب كش��تي براي 
حضور در المپيك از طريق چرخه انتخابي تعيين 
ش��ود. وقتي تابس��تان 98 عليرضا دبير توانست 
رأي اعضاي مجمع فدراس��يون كشتي را بگيرد 
و جايگزين رس��ول خادم شود، يكي از مهم ترين 
برنامه هايش عبور كشتي گيران از چرخه انتخابي 
براي رسيدن به دوبنده تيم ملي بود. چرخه اي كه 
سبب مي شد سليقه ها در انتخاب اعضاي تيم ملي 
به حداقل برسد و مدعيان با محك خوردن رودررو 
يا در تورنمنت هاي مختلف، عيارش��ان را نشان 

دهند و برترين ها به تيم ملي برسند. 
اگرچه لغ��و بس��ياري از مس��ابقات و اعزام هاي 
بين المللي چرخه انتخابي را با مشكل روبه رو كرد، 
اما با تصميم رئيس فدراسيون و كادر فني با تمام 
محدوديت هايي كه وجود داشت قرار شد حضور 
ملي پوشان در تركيب تيم ملي كشتي در المپيك 
توكيو كه با يك س��ال تأخير مرداد امسال برگزار 

مي شود از مسير انتخابي بگذرد. به همين خاطر 
پس از سه مرحله انتخابي، ديروز بود كه تركيب تيم 
ملي كشتي آزاد براي المپيك مشخص شد و حتي 

قهرماني مانند حسن يزداني هم استثنا نشد. 
ابتدا اسفند گذشته بود كه حس��ن يزداني و رضا 
اطري با برتري در مس��ابقه انتخابي برابر كامران 
قاس��مپور و رحمان عموزاد توانس��تند به عنوان 
كشتي گيران وزن هاي 86 و 57 كيلو براي المپيك 
انتخاب شوند. هفته اول خرداد نيز مرتضي قياسي 
در وزن 65 كيلو توانس��ت اميرمحم��د يزداني را 
شكست دهد و به عنوان سومين ملي پوش آزادكار 
براي المپيك معرفي شود. تكليف سه وزن ديگر هم 
هفته گذشته در تورنمنت زيلكوفسكي لهستان 
مشخص شد و مصطفي حسين خاني، محمدحسين 
محمديان و اميرحس��ين زارع توانستند با برتري 
مقابل رقباي داخلي شان در اين تورنمنت خارجي 
به ترتيب در وزن هاي 7۴، 97 و 125 كيلو صاحب 

دوبنده تيم ملي در المپيك شوند. 
  آزادكاران حاضر در توكيو را بشناسيد

با اين شرايط تيم ملي كشتي آزاد با تركيب رضا 
اطري، مرتضي قياس��ي، مصطفي حسين خاني، 
حس��ن يزدان��ي، محمدحس��ين محمدي��ان و 
اميرحسين زارع آماده حضور در المپيك مي شود. 
در وزن 57 كيلو رضا اطري يكي از باتجربه ترين 
ملي پوشان آزاد حاضر در توكيو خواهد بود كه در 
سال هاي اخير به تورنمنت هاي زيادي اعزام شده 
است. اين ملي پوش بابلي كه طالي 2017 آسيا و 
برنز 2019 آسيا را به همراه برنز بازي هاي آسيايي 
2018 جاكارتا در كارنامه اش دارد، در اوج تجربه 

و پختگي به توكيو مي رود تا پس از حسن رحيمي 
كه برنز المپيك ريو را گرفت، بتواند در اين وزن 
باز هم ايران را صاحب مدال كند. اگرچه او با توجه 
به مدعيان زي��اد اين وزن كار س��ختي پيش رو 

خواهد داشت. 
مرتضي قياس��ي نماينده اي��ران در وزن 65 كيلو 
خواهد بود. كشتي گير ناشناخته لرستاني كه در دو 
سال گذشته نامش سر زبان ها افتاده است. قياسي 
كه در قهرماني آسياي 2021 كه فروردين امسال 
در قزاقستان برگزار شد، توانست به مدال برنز برسد 
با عبور از س��د مدعياني مانند اميرمحمد يزداني 
توانست صاحب دوبنده تيم ملي در اين وزن شود، 
وزني كه مانند 57 مدعيان زيادي دارد و قياس��ي 
كه تجربه زيادي نسبت به ديگر ملي پوشان ندارد، 
مأموريت سختي در توكيو در پيش خواهد داشت. 
در وزن 7۴ كيلو مصطفي حسين خاني، كشتي گير 
كهنه كار و باتجربه آزادكار ايران در المپيك حاضر 
خواهد بود. او كه برنز جهاني 2016 را در كارنامه اش 
دارد، پس از پشت سر گذاشتن يك دوره مصدوميت 
طوالني و عمل زانو دوباره توانس��ته به سطح اول 
برگردد و با پشت سر گذاشتن يونس امامي، عملكرد 
بهتري داشته باشد و با قهرماني در جام زيلكوفسكي 
به عنوان صاحب دوبنده تيم ملي در توكيو معرفي 
شود. حسين خاني ۳2 س��اله كه در اواخر دوران 
ورزش قهرماني به سر مي برد در المپيك به دنبال 

يك پايان باشكوه خواهد بود. 
بخت اصلي يك��ي از خوش رنگ تري��ن مدال هاي 
كاروان اي��ران در توكيو، حس��ن يزدان��ي در وزن 
86كيلو است. يزداني كه دو طالي قهرماني جهان 

در سال هاي 2017 و 2019 و طالي المپيك 2016 
ريو را در كارنام��ه دارد، در توكيو به دنبال دومين 
طالي المپيكي خودش است. البته ستاره جويباري 
كشتي آزاد يك رقيب سرسخت به نام ديويد تيلور 
امريكايي پيش رو دارد كه نبرد اين دو نفر مي تواند 

يكي از جذاب ترين كشتي هاي توكيو باشد. 
در وزن 97 كيلو كه مدعيان زيادي مانند عليرضا 
كريمي و علي ش��عباني داش��ت، محمدحسين 
محمديان توانس��ت با نتيجه اي ك��ه در تورنمنت 
زيلكوفسكي به دست آورد و برتري مقابل دو رقيب 
اصلي اش براي حضور در المپيك انتخاب ش��ود. 
محمديان كه برنز جهاني 201۴ را در كارنامه  دارد، 
پس از يك محروميت چهار ساله، سال 98 دوباره 
به ميادين برگشت و توانست در اين مدت به يكي 
از مدعيان وزن 97 تبديل ش��ود. البته محمديان 
29ساله كار سختي براي تكرار موفقيت هاي پدرش 
يعني عسگري  محمديان دارنده مدال برنز المپيك 
سئول و بارسلون دارد و اسنايدر امريكايي مي تواند 

مهم ترين رقيب او باشد. 
اميرحسين زارع پديده كشتي ايران در سال هاي 
اخير كه طالي جوانان جهان در س��ال 2019 و 
نقره المپي��ك جوان��ان 2018 بوينس آيرس در 
كارنامه اش ديده مي ش��ود، نماينده كش��ورمان 
در وزن 125 كيلو در المپيك خواهد بود. زارع با 
عبور از سد مدعياني چون امين طاهري به دنبال 
شگفتي سازي در المپيك است، مانند سال 98 كه 
در ليگ كشتي توانست گنو پترياشويلي دارنده 
س��ه طالي جهان و يك برنز المپيك را شكست 

دهد و شگفتي ساز شود. 

سالم پهلوان ها به توكيو
به انگيزه معرفي رسمي6 ملي پوش كشتي آزاد براي حضور در المپيك


