
جاي خالي مدال 
شيوا نوروزي
   گزارش

بازي هاي المپيك 
در ويتري���ن 
افتخ�ارات تيران�دازي اي�ران خال�ي ب�ود و 
خوشبختانه اين جاي خالي با مدال زرين جواد 
فروغي پر شد. با اينكه ساير تيراندازان المپيكي 
ما دست شان به مدال نرسيد، اما قهرماني پرستار 
ملي پوش ناكامي ديگر نف�رات را جبران كرد. 
دو ملي پوش تيراندازي كشورمان روز گذشته به 
وطن بازگش��تند و تنها مدال آور ايران در توكيو 
2020 )تا امروز( با پوش��يدن لباس پرس��تاري 
يك بار ديگر نگاه ها را به خود جلب كرد. فروغي با 
يك طال فعاًل يك تنه جور كل كاروان را كشيده 
و هموطن��ان همچن��ان منتظر افزاي��ش تعداد 

مدال های ايران هستند. 
    

ش��ش تيرانداز ايراني براي كسب بهترين نتيجه 
به توكيو رفتند و همگي تالش كردند به رغم همه 
كمبودهاي دائمي بهترين ركوردها را ثبت كنند. 
فاطمه كرم زاده و آرمينا صادقيان در حالي اولين 
نفرات ما در خط آتش بازي ها بودند كه در رقابت 
با بهترين هاي ماده تفنگ بادي 10 متر نتوانستند 
موفقيتي كسب كنند. منتها جواد فروغي به عنوان 
نماينده س��وم تيراندازي ايران با آمادگي و تمركز 
باال كاري كرد كارستان. رقباي او در ماده تپانچه 
بادي همگي قدر و عنوان دار بودند و براي كس��ب 

مدال مي جنگيدند، به همين خاطر پس از صعود 
فروغي به فينال، آن هم با قرار گرفتن در رده پنجم، 
رقبا از درخش��ش او به وجد آمدند. مس��ن ترين 
ورزشكار ايراني حاضر در بازي هاي المپيك توكيو 
رنكينگ اول جهان را نيز در اختيار داشت و با تكيه 
بر تجارب و البته حفظ آرامش، تمركز و توكل بر خدا 
رؤياي خود را به حقيقت تبديل كرد تا اولين مدال 

تيراندازي ايران در المپيك به ارمغان بيايد. 
    

پس از تاريخ س��ازي فروغي انتظارات به شدت از 
تيراندازي باال رفت و شايد خيلي ها مقام پنجمي 
تيم ميكس تپانچه يا عدم صعود نجمه خدمتي و 
فاطمه كرم زاده به فينال تفنگ 50 متر سه وضعيت 
بانوان را يك ناكامي ب��زرگ تلقي كنند، اما نبايد 
از حق گذشت و كمبود شديد امكانات تيراندازان 
را فراموش كرد. ملي پوشان اين رشته سال هاست 
كه از نداشتن فشنگ كافي و سالح هاي نو و به روز 
رنج مي برند. فرسودگي سالح ها و انجام تمرينات 
خش��ك از جمله گاليه هايي اس��ت كه مربيان و 
ملي پوش��ان بارها از آن انتقاد و اين كاس��تي ها 
را سدي در مس��ير پيش��رفت تيراندازي كشور 
عنوان كرده ان��د. اگرچه ش��نيدن صحبت هاي 
الهام هاشمي، س��رمربي تيم تفنگ در خصوص 
خاك خوردن لوله س��الح در گمرك شايد نوعي 
بهانه گيري و توجيه ناكامي ملي پوشان محسوب 
ش��ود، ولي با نگاه��ي منصفانه و حرف��ه اي بايد 

حق را به سرمربي و ش��اگردانش بدهيم، چراكه 
براي مواجهه با بهترين هاي جهان و موفقيت در 
المپيك نمي توان تنها به برگ��زاري چند اردوي 
پراكنده و كوتاه مدت خارجي بسنده و كمبودهاي 
داخلي را جبران كرد. اي��ن گاليه ها و انتقادهاي 
قبلي در حالي مطرح مي ش��ود ك��ه هزينه هاي 
زيادي براي برخي ديگ��ر صورت گرفت كه هيچ 
موفقيتي كسب نكردند و حتي طلبكارانه حاضر 
به عذرخواهي هم نشدند، در حالي كه درصد كمی 
از آن هزينه ها براي تيراندازي مي توانست تعداد 

مدال هايمان را بيشتر از اين كند. 
    

قهرم��ان المپي��ك 2020 ب��ا وج��ود برخ��ي 
موضع گيري هاي مغرضانه باز هم خودش را خادم 
مردم ناميد. جواد فروغي، پرستار سالمتی است كه 
هر جا الزم باشد به كمك مردمش مي رود، در حوزه 
س��المت جان مردم را نجات مي دهد و در ميدان 
ورزش نيز با مدال طال دل ش��ان را ش��اد مي كند. 
دارنده مدال طالي تيران��دازي المپيك ديروز با 
استقبال جامعه پرس��تاري به تهران بازگشت و با 
افتخار از خدمت به مردم گفت: »اين استقبال من 
را شرمنده كرد، چراكه خيلي از دوستان، آشنايان 
و خانواده به استقبالم آمدند. افتخار مي كنم كه اين 
لباس را پوشيده ام و بارها تأكيد كرده ام كه اگر قرار 
است به افتخاري بنازم به خدمت به مردم می نازم 
و به لباس پرستاري افتخار مي كنم. اول به لباس 

پرستاري افتخار مي كنم و بعد به لباس ورزش.«
جواد فروغي با تأكيد بر اينكه براي حل مشكالت 
مردم خوزستان آماده است، افزود: »شور و شوق 
مردم ارزش واقعي اين مدال را مي رس��اند. تأكيد 
مي كنم مدال طال به دليل ش��ور و شوق و لبخند 
مردم ارزش دارد. اين مدال را به رهبر معظم انقالب 
و مردم تقديم مي كنم. اين مدال را به مردم سختي 
 كشيده كه در بي آبي و بي برقي قرار داشتند و به 
مردم خوزستان تقديم مي كنم و با افتخار حاضرم 

هر كمكي را براي آنها انجام دهم.«
نكته جالب اينكه جين جون��گ اوه همان تيرانداز 
كره اي كه تح��ت تأثير رس��انه هاي خارجي عليه 
قهرماني ايراني مصاحبه كرده ب��ود به خاطر رفتار 
زشت و توهين آميز خود عذرخواهي كرد. جونگ 
اوه كه در رقابت با فروغي شكس��ت خورده بود به 
جاي قبول باخت و ناكامي به رقيب ايراني اش تاخت، 
اما موضع گيري ها اي��ن تيرانداز ك��ره اي را وادر به 
عذرخواهي كرد: »عميقاً بر اين واقعيت تأكيد مي كنم 
كه در بررسي واقعيت ها پس از شنيدن تنها آنچه در 
رسانه ها گزارش ش��ده بود، فكر نكردم  و اظهارات 
بحث برانگيزي را بيان كردم. بايد به بازيكنان ديگر و 
تالش آنان توجه مي كردم. در گذشته از مقاله هاي 
غلط يا تحريف شده و اظهارنظرهاي بدخواهانه رنج 
برده ام. بنابراين عميقاً از دردي كه بايد جواد فروغي 
متحمل شود آگاه هستم. در آينده بيشتر در گفتار و 

عمل خود دقت خواهم كرد.«
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سعيد احمديان 

 دنيا حيدري

بررسي عملكرد دووميداني ايران در المپيك توكيو
پرخرج ها مردود شدند

روزهاي تاريك دووميداني ادامه دارد و عملكرد ضعيف ورزشكاران اين 
رشته در توكيو گوياي همه چيز است. رش��ته اي كه در المپيك 2020 
هم به لحاظ تعداد سهميه و هم عملكرد نسبت به المپيك ريو، كارنامه 
ضعيف تري را ثبت كرد تا روند نزولي دووميداني كاران بيشتر از قبل عيان 
ش��ود. در حالي دووميداني در المپيك ريو با 10 ورزشكار شركت كرده 
بود كه در المپيك توكيو اين تعداد سهميه به كمتر از نصف كاهش پيدا 
كرد و دووميداني تنها توانست با كسب چهار سهميه راهي توكيو شود. 
سهميه هايي كه تنها سه تای آن از طريق كسب سهميه به دست آمد و 
سهميه چهارم رشته دووميداني از طريق سهميه يونيورساليتي يا همان 
وايلدكارت به كاروان ايران رسيد. عصر ش��نبه هم در شرايطي با حذف 
حسن تفتيان در دو 100 متر، پرونده دووميداني كاران در توكيو بسته شد 
كه پيش از او، احسان حدادي با يكي از ضعيف ترين ركوردهاي سال های 
اخيرش در همان ابتداي كار حذف شد، فرزانه فصيحي تنها تا دور دوم باال 
آمد و مهدي پيرجهان هم به دليل مثبت شدن تست كرونا قبل از اعزام، 

اصالً راهي توكيو نشد و در تهران ماند. 
  احسان حدادي، سقوط آزاد در توكيو

مشهورترين چهره كاروان دووميداني ايران مانند چند المپيك گذشته 
باز هم احسان حدادي بود. ورزشكاري كه چهارمين حضورش در المپيك 
را تجربه مي كرد تا ب��ه ركورد مرحوم غالمرض��ا تختي، محمد نصيري 
و اميررضا خادم برس��د. حدادي در حالي به توكي��و رفت كه گران ترين 
اردوهاي خارجي در امريكا و با وجود مشكالت اقتصادي زياد كشور برايش 
در نظر گرفته شده بود و حتي براي يك جراحي ساده مانند خارپاشنه 
هم مس��ئوالن را مجبور به اعزامش به خارج از كش��ور با هزينه نزديك 
به 10هزار ي��ورو كرده بود. با توجه به اين ت��داركات گران كه نزديك به 
19ميليارد تومان براي كشور هزينه دربرداشت، اما حدادي به رغم چنين 
هزينه هاي گزافي در توكيو ضعيف ترين نتيجه اش را در چهار دوره حضور 
خود در المپيك كسب كرد. اگرچه او پيش از اعزام سعي كرده بود به بهانه 
درد قديمي ديسك كمر، راهي براي فرار از نتيجه ضعيف احتمالي اش در 
توكيو پيدا كند، اما اين در شرايطي بود كه پزشكان عنوان كرده بودند كه 

حدادي مشكلي براي پرتاب و حضور در المپيك ندارد. 
حدادي در حالي در المپيك توكيو با پرتاب 58 متر و 98 سانتي متر در مرحله 
مقدماتي در رتبه بندي نهايي بين ۳2 ورزشكار در جايگاه بيست و ششم قرار 
گرفت كه او در رقابت هاي دووميداني قطر كه ارديبهشت 98 برگزار شد، 
توانسته بود با پرتابي به اندازه 66 متر و 78 سانتي متر، سهميه المپيك 2020 

را به دست بياورد، ركوردي كه در توكيو 9متر كاهش داشت. 
همچنين حدادي در س��ه دوره گذش��ته المپيك، پرتاب هاي به مراتب 
باالتري را نسبت به توكيو داشته است. در المپيك 2008 پكن كه اولين 
حضور حدادي در پرتاب ديس��ك المپيك ب��ود، او با رك��ورد 61 متر و 
۳4سانتي متر در رده هفدهم قرار گرفت، در المپيك 2012 لندن، حدادي 
با يك شاهكار و پرتاب ديسك به اندازه 68 متر و 17 سانتي متر نايب قهرمان 
شد و مدال تاريخي نقره المپيك را كسب كرد. در المپيك 2016 ريو هم 

حدادي با60 متر و 15 سانتي متر در رده سي ام قرار گرفت. 
  حسن تفتيان، پسرفت نسبت به ريو

دونده دو 100 متر كشورمان و سريع ترين مرد ايران هم مانند حدادي 
يكي ديگر از دووميداني كاراني بود كه با وجود برگزاري اردوهاي خارجي 
مختلف در فرانس��ه كه با هزينه هاي بااليي نيز همراه بود، نتوانست در 
توكيو عملكرد قابل قبولي داشته باشد. حسن تفتيان كه در توكيو دومين 
المپيكش را تجربه مي كرد در دور مقدماتي دو 100 متر كه عصر شنبه 
برگزار شد با ركورد 10 ثانيه و 19 صدم ثانيه از صعود به فينال بازماند و 
حذف شد. اگر حدادي ديسك كمر را بهانه نتايج ضعيفش كرده است، 
تفتيان هم ابتال به كرونا را در فاصله چند هفته به المپيك عامل افتش 

دانسته تا به نوعي اين ركورد ضعيف را توجيه كند. 
عملكرد تفتيان در المپيك نش��ان مي دهد كه او حتي نتوانسته ركورد 
خودش در ماده 100 متر را نيز تكرار كند. ركورد تفتيان در اين مسابقات 
10 ثانيه و ۳ صدم ثانيه است كه شهريور 98 توانسته بود در رقابت هاي 
دايموند ليگ پاريس با ثبت اين ركورد، سهميه المپيك را به دست آورد. 
او اما در توكيو ركوردش نزديك به 16 صدم ثانيه افت كرد تا نتواند مانند 

المپيك ريو نتيجه خوبي را ثبت كند. 
عملكرد ضعيف تفتيان در المپيك توكيو در حالي است كه او در المپيك 
گذشته كه سال 2016 در ريو برگزار شد، توانسته بود به نيمه نهايی صعود 
كند و در مرحله مقدماتي دو 100 متر ريو ركورد بهتري را نسبت به توكيو 
برجا گذاشته بود. تفتيان در المپيك ريو در دور مقدماتي 100 متر المپيك 
ريو با ثبت زمان 10 ثانيه و 17 صدم ثانيه در گروه خود سوم شد و به عنوان 
بهترين هاي رده سوم در گروه هاي هشت گانه براي اولين بار در تاريخ ايران 
به نيمه نهايي المپيك صعود كرد و در مرحله نيمه نهايي با ركورد 10 ثانيه 

و 2۳ صدم ثانيه در گروه هشتم شد و از صعود به فينال باز ماند. 
  مهدي پيرجهان، امان از كرونا

مهدي پيرجهان را بايد بدشانس ترين دووميداني كار المپيكي به حساب 
بياوريم. ورزشكاري كه توانسته بود با استفاده از امتيازي كه در رنكينگ 
جهاني به دست آورده بود، سهميه المپيك را در دو 400 متر با مانع به 
دست آورد. با وجود اين كار بزرگ پيرجهان، اما اين دووميداني كار 22 
ساله تبريزي به رغم تزريق واكسن به دليل مثبت شدن تست كرونا قبل 
از اعزام نتوانس��ت به توكيو برود و ميدان بزرگ المپيك را از دست داد. 
بدشانسي پيرجهان در شرايطي بود كه هاشم صيامي، رئيس فدراسيون 
دووميداني در واكنش به مثبت ش��دن تست كروناي پيرجهان پيش از 
اعزام به خبرگزاري ايسنا گفته بود: »پيرجهان 12 روز جلوتر در تهران 
قرنطينه بود، به همين دليل برايش هتل گرفتيم. سه تست در سه مرحله 
10 روز قبل از اعزام، سه روز و يك روز قبل از اعزام انجام داد كه دو تست 
اول منفي بود، اما تست روز آخر مثبت شد. پيرجهان از همه بيشتر رعايت 

مي كرد، اما متأسفانه اين اتفاق افتاد. او واكسن هم  زده بود.«
البته پيرجهان كه تنها 22 سال سن دارد و مدال برنز جوانان آسيا را در 
سال 2018 كسب كرده، مي تواند با ادامه اين روند اميدوار به حضور در 

المپيك 2024 پاريس باشد و اتفاق تلخ توكيو را جبران كند. 
   فرزانه فصيحي، تجربه پرماجرا

دختر اصفهاني دووميداني كشورمان ديگر نماينده ايران در توكيو بود. 
فصيحي تيرماه امسال و در روزهايي كه ليست ورزشكاران براي حضور 
در توكيو نهايي مي ش��د، توانست از طريق س��هميه يونيورساليتي كه 
كميته بين المللي المپيك براي گسترش ورزش در هر دوره به كشورها 
اختصاص مي دهد، در دو 100 متر به عنوان نماينده ايران انتخاب شود. 
البته انتخاب فصيح��ي كه ماده تخصصي او دو 60 متر اس��ت با برخي 
انتقادات روبه رو شد، اما او در المپيك عملكرد قابل قبولي را ثبت كرد. 
فصيحي در مرحله پيش مقدماتي ركورد 11 ثانيه و 76 ثانيه را ثبت كرد 
و با قرار گرفتن در جايگاه اول گروه خود راهي مرحله مقدماتي شد، اما در 
اين مرحله با ثبت زمان 11ثانيه و 79 صدم ثانيه از صعود به نيمه نهايي 

بازماند و به كارش در توكيو پايان داد.

پول و امكانات براي ورزشكاران طلبكار، قهرماني براي پرستار پهلوان

نقطه زن، بدون ساچمه، بدون سالح!

آتش تند برخورد زود خاكستر نشود!
رقابت هاي نزدي��ك و تنگانگ همواره بر ميزان حساس��يت هفته هاي 
پاياني مسابقات فوتبال مي افزايد. حساسيت هايي كه گاه بدبيني مربيان، 
بازيكنان و حتي هواداران را ب��ه دنبال دارد كه باعث رد و بدل ش��دن 
گفت وگوها و اظهارنظرهايي مي شود كه بعضاً سبب ايجاد دلخوري ها و 
ناراحتي هايي هم مي شود. گاه اما آنچه در هفته هاي پاياني شاهد هستيم، 
چيزي فراتر از حساسيت رقابت هاي تنگاتنگ و نزديك است و صراحتاً 
مي توان از آن به عنوان تباني و شرط بندي ياد كرد. رفتاري شنيع كه نه 
فقط باعث آزردگي خاطر افكار عمومي می شود كه آبروي فوتبال را نيز 
خدش��ه دار مي كند و به وضوح نيازمند برخوردی صريح و جدي است. 
درست مثل اتفاقاتي كه در هفته هاي پاياني رقابت هاي ليگ دو رخ داد و 

واكنش درست و به جاي كميته اخالق را به دنبال داشت.
آنچه در ب��ازي تيم هاي س��ردار بوكان، ش��هيد قندي يزد، ش��اهين 
بندرعامري، ش��هرداري ماهش��هر و پاس هم��دان در دو هفته پاياني 
رقابت هاي ليگ دسته دو كشور رخ داد، بي شك اتفاقي نبود كه بتوان به 
سادگي از كنارش عبور كرد يا با توجيه آن را ماستمالي كرد. آنچه رخ داده 
بود صراحتاً تباني و ناديده گرفتن روح جوانمردي در فوتبال بود كه به 
درستی با جريمه هاي سنگين كميته اخالق از جمله سقوط، كسر امتياز، 
محروميت مادام العمر و جريمه هاي سنگين مالي مواجه شد. برخوردي 
قاطع كه مدت ها بود در فوتبال ايران شاهد آن نبوديم و اين مي تواند گام 
بلندي باشد براي مبارزه با فسادهاي اين چنيني در فوتبال ايران. البته 
به شرط آنكه احكام صادره كه بدون هيچ ترديدي متخلفان اين داستان 
ش��رم آور را نقره داغ كرده در فرصت يك هفته اي كه به متخلفان براي 
دفاع از خود داده شده شكسته نشود تا قبح اين ماجرا بريزد و متخلفان 
را مطمئن كند كه برخوردهاي قهري با آنها به قدري سنگين نيست كه 

باعث شود ديگر فكرشان هم به انجام چنين تخلفاتي نرسد. 
احكامي كه در نخستين روز هفته جاري از سوي كميته اخالق در برخورد 
جدي با متخلفان تباني و ش��رط بندي در ليگ دو صادر شد، بدون شك 
تصميماتي مهم بود كه بي هيچ ترديدي مي تواند باعث جمع كردن بساط 
اينگونه تخلفات در ليگ ها، به خصوص ليگ يك و دو باشد. اما تنها به اين 
شرط الزم و ضروري كه كميته اخالق س��فت و سخت پاي احكامي كه 
صادر كرده، بايستد و مانع از آن شود كه آقايان با توجيه هاي غيرمنطقي 
يا استفاده از رانت هايي كه در فوتبال ايران بسيار كاربرد دارد جان سالم از 
اين مهلكه به در ببرند. ضمن اينكه اين داستان مي تواند بهانه خوبي باشد تا 
كميته اخالق و نهادهاي نظارتي با دقت بيشتري رقابت هاي فوتبال ايران را 
به خصوص در هفته هاي پاياني كه فرصت خوبي است براي اينگونه تخلفات 
رصد كنند، چراكه آنچه در بازي هاي حساس دو هفته پاياني رقابت هاي 
ليگ دو شاهد بوديم را در هفته هاي پاياني رقابت هاي ليگ برتر نيز به شكلي 
غيرملموس تر ديديم. اتفاق تلخ و رفتاري ناشايست كه صراحتاً صداي يكي 
از مربيان ليگ را در خصوص تباني شاگردانش درآورد و نظير آن بي شك در 

رقابت هاي ليگ يك كه رصد كمتري مي شود نيز وجود دارد. 
 فساد در فوتبال سال هاست كه به شكلي سازمان يافته، پيشرفته و البته 
گسترده دنبال مي شود و حاال كه فدراسيون طي اقدامي قابل تقدير توسط 
كميته اخالق گام نخست براي مبارزه با آن را برداشته، انتظار مي رود مواضع 
خود را سفت و سخت ادامه دهد و اجازه ندهد اين آتش تند زود خاكستر 
شود، چراكه ادامه اين مسير مي تواند مانع از ادامه اينگونه تخلفات در فوتبال 
شود، وقتي متخلفان شاهد باشند كه قرار بر هيچ مماشاتي با آنها نيست و 
كوچك ترين تخلفي در اين راستا شايد به قيمت محروميت مادام العمر آنها 

از فعاليت هاي فوتبالي و جريمه هاي سنگين مالي تمام شود. 
اما آيا كميته اخالق مي تواند پاي احكامي كه صادر كرده، بايستد تا براي 

نخستين بار شاهد قدعلم كردن فوتبال مقابل مفسدان باشيم؟

خط و نشان طارمي با گلزني برابر ليون
چشم فوتبال دوستان ايراني و هواداران پورتو در دو بازي دوستانه برابر ليل 
فرانسه و آ. اس. رم ايتاليا به ساق هاي طارمي بود، اما پاي او در بازي با ليون 
فرانسه بود كه به گلزني باز شد. طارمي كه فصل گذشته در جايگاه سوم 
جدول برترين گلزنان ليگ برتر پرتغال ايستاده بود با گلزني برابر ليون در 
مسابقات دوستانه پيش فصل و در شرايطي كه برخالف دو بازي تداركاتي 
قبلي به عنوان يار تعويضي روانه ميدان شده بود نشان داد كه انگيزه زيادي 
براي درخش��ش در فصل جديد دارد. مهاجم ملي پوش پورتو در واقع با 
به ثمر رساندن گل پنجم تيمش كه برتري 5 بر ۳ مقابل ليون را به دنبال 
داشت، خط و نشاني جدي براي بلننسس كشيد كه يك شنبه هفته آينده 

به عنوان نخستين حريف اين فصل با پورتو ديدار مي كند.

هيچ حريفي را نبايد دست كم گرفت
ملي پوشان كشتي آزاد آخرين كاروان اعزامي ايران به توكيو بودند كه 
شنبه شب وارد دهكده بازي ها شدند، شانس هاي مدال آوري ايران در 
رقابت هاي المپيك كه حاال همه نگاه ها به آنهاست. با وجود اين حسن 
يزداني، نماينده وزن 86 كيلوگرم و قهرمان آزادكار ايران پس از ورود 
به توكيو از سختي اين رقابت ها و كيفيت باالي كشتي گيران المپيكي 
گفت: »از آمادگي خوبي برخوردارم و اميدوارم با دعاي خير مردم و كمك 
خدا بتوانيم دل هموطنانمان را ش��اد كنيم، اما نبايد فراموش كرد كه 
بهترين ها در المپيك حضور دارند و همه حريفان به دنبال كسب مدال و 
رفتن روي سكو هستند، در وزن ما يك حريف روس و امريكايی هستند 
كه نسبت به بقيه رقبا فاصله بيشتری دارند و شناخته ترند، اما در كل بايد 

با برنامه ريزي پيش رفت و هيچ حريفي را نبايد دست كم گرفت.«

 تور دوچرخه سواري عليه رژيم صهيونيستي
يك تور دوچرخه سواري در انگليس با هدف آگاه سازي از جنايت هاي رژيم 
اشغالگر قدس به راه افتاده است. سايت »مقاطعه« خبر داد كه كمپين 
»سفر بزرگ به سوي فلسطين« اعالم كرده فعاليت جديدي در راستاي 
آگاه سازي مردم از نظام نژادپرست صهيونيستي انجام مي دهد. طبق اعالم 
اين جنبش ضدصهيونيست و حامي مردم فلسطين، 250 دوچرخه سوار 
با بنرهاي حمايتي از فلسطين و محكوميت نظام نژادپرست صهيونيست 
از شهر پريستول به لندن سفر خواهند كرد. اين جنبش در هر دوره با اين 
اقدام نمادين با برگزاري تور دوچرخه سواري در تالش است تا چهره واقعي 

اشغالگران صهيونيست را به كل دنيا نشان دهد.

المپي��ك همين 
فريدون حسن

      کشتی
اس��ت، به ط��ور 
قط��ع هيچ كس 
قبل از آغاز بازي ها باور نداش��ت كه فرنگي كار 
۳8س��اله كوبايي، آن ه��م در 1۳0 كيلوگرم تا 
فينال باال بيايد. لوپس حتي قرار نبود به دنياي 
كشتي برگردد، اما برگشت و به قول محمد بنا 
خوب هم برگش��ت تا ثابت كند ميدان المپيك 
متفاوت ترين ميدان ورزشي جهان است كه هر 
غيرممكن��ي در آن ممكن مي ش��ود.  روز اول 
رقابت هاي كشتي فرنگي براي ايران روز چندان 
خوبي نبود. يك نفر حذف شد و يك نفر هم راهي 
شانس مجدد. هرچند كه امروز مي توانيم منتظر 
كسب يك مدال برنز در 1۳0 كيلوگرم باشيم و 
اميد داش��ته باش��يم كه محمدعل��ي گرايي و 
محمدهادي ساروي در 77 و 97 كيلوگرم خوش 
بدرخشند، اما با تمام اين حرف ها ديروز با باخت 
براي كشتي شروع شد تا محمد بنا ناباورانه بگويد 

»شرمنده مردم شديم.« امين ميرزازاده 
وقتي صبح ديروز كشتي اولش را 6 

بر صفر ب��رد، اميدهايمان براي 
1۳0كيل��و زنده ش��د اما هيچ 
كس حتي محمد بنا هم توقع 
شكس��ت 8 بر صف��ر او مقابل 

ميخايين لوپس ۳8 س��اله كوبايي را نداش��ت. 
دارنده س��ه مدال طالي المپي��ك در حالي كه 
كس��ي فكرش را هم نمي كرد به توكيو آمده تا 
چهارمين طاليش را هم بگيرد. او به فينال رسيد 
تا به خواسته اش نزديك تر شود و ميرزازاده هم 
راهي كشتي هاي شانس مجدد امروز صبح شد. 
محمد بنا در خصوص لوپس كوبايي مي گويد: 
»اصالً فكر نمي كردم به كشتي برگردد، اما خيلي 
خوب برگشت. به نظرم رقابت با رضا كايالپ براي 
ميرزازاده راحت تر از اين غول بي شاخ و دم بود.« 
عليرضا نجاتي، فرنگي كار 60 كيلو كشورمان هم 
در حالي وداع زودهنگام با المپيك داش��ت كه 
مقابل آرمن ملكيان ارمنستاني 5-5 مساوي شد، 
اما با رأي داوران شكس��ت خورد تا با شكس��ت 
ملكيان مقابل كشتي گير اوكراين نجاتي حذف 
ش��ود. بنا كه اميد زيادي به نجاتي براي كسب 
پيروزي و موفقيت داشت در خصوص كشتي او و 
علت افت ناگهاني اش پيش از مس��ابقه عنوان 
می كند: »طبيعتاً انتظار برد داشتم. 
نجاتي ام��روز وزن كم كرد، 
پ��س از آن با دكت��ر امير 
ساسان و مربيان صحبت 
كرديم. او يك مقدار هم 
بدغذاس��ت و ه��ر چيزي 
نمي تواند بخورد، به همين 
دليل بدنش دچ��ار به هم 
ريختگ��ي ش��د.« بنا حاال 
چش��م اميد به س��ه شاگرد 
ديگ��رش دارد. ضم��ن اينكه 
اميدوار اس��ت امروز ميرزازاده 
چراغ اول را حداقل با يك برنز روشن 
كند. با اين حال سرمربي تيم ملي برخالف 
برخي از شكس��ت خورده ها كه حاضر به 
عذرخواهي نيس��تند، به رغم اينكه هنوز 
فرصت براي شاگردانش باقي است، مي گويد 
شرمنده مردم شده و اميدوار 
است كه بتواند جبران نتايج 

روز اول را بكند. 

خداحافظي واليبال با المپيك

پايان عصر معروف ها و نامعروف ها

بازگشت غافلگير كننده لوپس كوبايي

بنا: شرمنده شدم، اميدوارم جبران كنيم

ضعف در سرويس،  
حامد قهرمانی

     واليبال
 ضع�ف در دف�اع 
و ش���تاب زده و 
سرگردان، اينها تنها نكاتي است كه از آخرين 
بازي واليبال ايران در المپيك توكيو به يادگار 
ماند تا واليبال ايران ه�م خيلي زود با المپيك 

وداع كند و به خانه برگردد. 
اميد داشتيم كه با آلكنو به سكوي المپيك برسيم 
اما حت��ي از گروه خودمان هم صع��ود نكرديم تا 
شالق شكست حاال سخت تر از هميشه بر پيكر 
واليبال خودنمايي كند. سريال اشتباهات ليگ 
ملت ها در المپيك هم خودنمايي كرد تا واليبال 
هم به خانه برگردد.  دست اول را ژاپني ها خوب 
بردند 25 بر 21، چون ايران اينقدر ناهماهنگ و 
س��ردرگم بود كه آنها هر كاري دل شان خواست 
كردند و پيروز به دس��ت دوم آمدند. دست دوم 
اما حضور يك ج��وان پرانگي��زه در زمين به نام 
صابر كاظمي باعث ش��د ورق كاماًل به نفع ايران 
برگردد. كاظم��ي كه در بازي مقاب��ل ايتاليا هم 
مهره مؤثر و تأثير گذار تيم ملي كش��ورمان بود، 
ديروز در دست دوم با حضور خود در زمين كاري 
كرد كه امتيازهاي عقب افتاده هم جبران شد و 
هم در پايان دس��ت اين ايران بود كه 25 بر 20 با 
روحيه باال به دست سوم پا گذاشت.  دست سوم 
اما دادستان ديگري داشت. نبرد دو غول واليبال 

آسيا اينقدر امتياز به امتياز پيش رفتند كه كار به 
امتيازهاي باال كشيد و در نهايت اين ايران بود كه 
۳1 بر 29 پيروز شد.  دست چهارم ژاپن از همان 
ابتدا اختالف امتياز ايجاد كرد، آنچه بيش��تر در 
اين دست در تيم ملي ديده ش��د ضعف در دفاع 
روي تور بود تا جايي كه ژاپني ها به راحتي امتياز 
كسب مي كردند و تالش بلند قامتان ايران براي 
كم كردن اختالف بجايي نمي رسيد تادر نهايت 
ژاپني ها با برتري 25بر21 كار را به دست پنجم 
بكشانند. اشتباهات دست چهارم عيناً در دست 
پنجم هم تكرار شد تا ژاپن باز هم اينقدر اختالف 
ايجاد كند كه كار براي ايران س��خت ش��ود و در 
نهايت هم با برتري 15 ب��ر 1۳ در نهايت ۳ بر 2 
پيروز ش��ود و ايران را از گردونه مسابقات حذف 
كند.  حاال واليبال ايران بيشتر از هر زمان ديگري 

محتاج پوست اندازي است. محتاج اينكه يك بار 
هم كه شده به مربي ايراني اعتماد كنيم 

به جاي ريخ��ت و پاش و اعتماد به 
مربيان خارجي حداقل از دانش 
خودمان استفاده كنيم درست 
مثل همين ژاپن كه ظرف چند 
ماه دو بار واليبال مغرور ما را برد 

تا ثابت كند هميشه خرج كردن 
بيهوده نتيجه نمي ده��د و بايد در 

ميدان مسابقه تالش كرد و برد.


