
عملك�رد تنها 
شيوا نوروزي
   گفت وگو

بانوي قايقران 
ايراني حاضر در 
توكيو نگاه ها به اين رشته را تغيير داد. خيلي ها 
وقتي خب�ر المپيكي ش�دن نازني�ن ماليي را 
ش�نيدند، فكرش را ه�م نمي كردن�د روئينگ 
كشورمان به فينال راه يابد، اما ملي پوش روئينگ 
بانوان با عملكردي درخش�ان چشم ها را خيره 
كرد. ماليي به رغم فقر امكان�ات قايقراني فعل 
خواس�تن را صرف كرد و بهترين نتيجه تاريخ 
قايقراني اي�ران در المپيك را به ثبت رس�اند. 
او در مصاف با بهترين هاي جهان كه تا دندان مسلح 
بودند، ركورد 7 دقيقه و 42 ثانيه را به نام خودش 
ثبت كرد تا از اين پس جهان روي قايقراني ايران و 
به ويژه نازنين ماليي حساب ويژه اي باز كند. اين 
بانوي المپيكي در گفت وگوي خود با »جوان« ابراز 
اميدواري كرد مسئوالن براي ساخت يك پيست 

استاندارد روئينگ كمر همت ببندند. 
  شبيه سازي براي جبران كمبودها 

نداشتن پيست دو كيلومتر سرعت پيشرفت روئينگ 
ايران را كاهش داده است. سرمربي تيم ملي براي 
جبران كمبودها راهي نداش��ته جز شبيه س��ازي 
تمرينات براي ماليي: »با اينكه فكر مي كرديم به 
دليل شرايط كرونا حريفان خوب تمرين نكرده اند، 
اما ديديم كه همه با آمادگي باال آمده  بودند. ما هم 
نمي توانستيم نتايج احتمالي را برآورد كنيم و فقط 
قول صعود به فين��ال  C را كه تاكنون در قايقراني 
ايران اتفاق نيفتاده بود، داديم. تمام استرسمان اين 
بود كه ما در پيس��ت هزار متر تمرين كرده بوديم، 
ولي بايد در پيست دو كيلومتر مسابقه مي داديم. به 
همين خاطر آقاي فرزام، سرمربي تيم ملي مجبور 
بود تمريناتم را روي دس��تگاه شبيه ساز روئينگ 
)ارگومتر( مديريت كند. نياز داشتيم به محض ورود 
به ژاپن يكي، دو جلسه تمريني در پيست دو كيلومتر 
داشته باشيم و ميزان آمادگي ام را بسنجيم تا ببينيم 
بعد از هزار متر من باز هم مي توانم به مسيرم ادامه 

دهم يا نه. خوشبختانه با يكي، دو جلسه تمريني در 
ژاپن به سرمربي گفتم كه از عملكردم راضي هستم 

و بعد از هزار متر افت زيادي نكردم.«
  فراتر از انتظار

ملي پوش روئينگ عملكردش در توكيو را فراتر 
از انتظار خواند: »بعد از مرحل��ه مقدماتي توقع 
خودمان نيز باال رف��ت، چراكه ب��راي اولين بار 
مس��تقيماً به يك چهارم نهاي��ي المپيك صعود 
كرده بوديم ك��ه در واقع همان فين��ال من بود. 
شانس صعود به نيمه نهايي A و B را داشتم كه 
 C اتفاقي تاريخي مي شد يا اينكه بتوانم در فينال
و D حاضر باشم. سرمربي حريفانم را آناليز كرد 
و بهترين هاي پنج قاره ني��ز حريفان من بودند. 
مي دانستم كه همه آنها براي مدال مي جنگند. 
رقيب مكزيكي ام را به خوب��ي آناليز كرده بوديم 
و موفق ش��دم به نيمه نهايي A و B صعود كنم. 
 B در نيمه نهايي هم با ركوردي كه زدم به فينال
رس��يدم و با قرار گرفتن در رده يازدهم بهترين 
نتيجه تاريخ قايقراني ايران در المپيك را كسب 
كردم. از عملكردم با توجه به شرايط و امكاناتي 
كه داشتم، راضي هستم و فراتر از حد انتظار نيز 
ظاهر شدم. خوشحالم از اينكه توانستم زحمات 

اطرافيان و مربيانم را جبران كنم.«
  خاك خوردن قايق ها در گمرك

امكانات قايقراني ايران قابل مقايس��ه با حريفان 
نيست، نكته اي كه ماليي روي آن تأكيد زيادي 
دارد: »با توجه به نتيجه اي كه امسال در رقابت با 
بهترين هاي دنيا گرفتم، اگر ما پيست استاندارد 
در اختيار داش��تيم قطعاً مدعي صعود به فينال 
A المپيك بوديم. قايقي كه با آن در توكيو پارو 
زدم يك سال است كه در گمرك خاك مي خورد! 
مس��ئله ما تحريم خارجي نيس��ت و مشكلمان 
تحريم داخلي است. اگر اين قايق آزاد مي شد و 
به دستم مي رسيد با همين قايق تمرين مي كردم 
و در المپيك تفاوت زي��ادي را حس نمي  كردم. 
در توكيو براي مس��ابقات همان قايقي را كه در 

گمرك خاك مي خورد سفارش داديم. مثل اين 
مي ماند كه در ايران پژو 206 داشته باشيد و در 
خارج هم با خودرويي از همان نوع رانندگي كنيد. 
فقط كشورتان تغيير مي كند. در مورد قايق اگر 
اين شرايط را داش��تم بدون شك نتيجه بهتري 
مي گرفتم. قايق ها در گمرك است و كرونا آمد و 
المپيك به تعويق افتاد، ولي باز هم آزاد نشد. قول 
آزاد شدن قايق ها بعد از المپيك را داده اند، ولي 
هنوز خبري نيست. مانده ام كه چرا قايق هاي ما 
بايد در گمرك خودمان گير كنند. سفارشات ما 
در عرض يك ماه از چين به ايران رسيد، ولي يك 
سال بيشتر است كه اين قايق ها از گمرك جنوب 

هنوز به دستمان نرسيده است!« 
ماليي در پاسخ به اين سؤال كه چرا پيست استاندارد 
در ايران ساخته نمي شود، گفت: »پيست دو كيلومتر 
بايد براي قايقراني س��اخته ش��ود و نمي دانم چرا 
روی آن سرمايه گذاري نمي كنند. اگر هزينه هايي 
كه صرف اردوهاي خارجي می ش��د، براي احداث 
پيس��ت س��رمايه گذاري می كردند قطعاً تأثيرات 
مثبت بيشتري داشت. ما حتي مي توانستيم ميزبان 
اردوهاي كشورهاي خارجي باش��يم و درآمدازيي 
كني��م، ولي حاال حت��ي نمي تواني��م ميزبان كاپ 

آسيايي باشيم، چون پيست استاندارد نداريم.« 
   خوشحالي باخ

مالقات توماس باخ با نازنين ماليي بازتاب زيادي 
در رسانه ها داش��ت. به گفته اين بانوي المپيكي 
حمايت هاي IOC ت��ا المپيك پاري��س تداوم 
خواهد داشت: »بعد از مسابقه نيمه نهايي از طرف 
مسئوالن FISA )فدراسيون جهاني روئينگ( ما 
را صدا كردند، وقتي س��رمربي پرسيد چه كسي 
 IOC با ما كار دارد، گفتند توم��اس باخ، رئيس
مي خواهد با نماين��ده روئينگ اي��ران به خاطر 
عملكرد درخش��انش ديدار كند. من ورزش��كار 
بورس��يه كميته بين المللي المپي��ك بودم و هم 
توماس باخ و هم روالند رئي��س FISA از اينكه 
روي نماين��ده آس��يا س��رمايه گذاري كرده اند 

خوشحال بودند. به ما گفتند كه تا المپيك 2024 
پاريس حمايت هاي كميته بين المللي المپيك 
تداوم خواهد داشت. حمايت هاي شان هم مالي 
خواهد ب��ود و هم برای برگ��زاري اردوها. يكي از 
همكاران شان مسئول ارتباط با سرمربي تيم ملي 

هستند تا نيازهايمان را فراهم كنند.« 
   به ما توجه كنيد

تنها قايقران زن ايراني حاضر در المپيك توكيو در 
ادامه صحبت هايش به كمبودهاي موجود اشاره كرد 
و خواستار حمايت مسئوالن شد: »اميدوارم روزهاي 
خوب روئينگ تداوم داشته باشد. با اين نتيجه توقع 
مسئوالن و مردم باال رفته، كار سخت تر شده و همه 
از اين رشته توقع دارند. تا امروز بازخوردهاي مثبت 
زيادي دريافت كرده ام. اين نتيج��ه در حالي رقم 
خورد كه كس��ي از روئينگ انتظار نداشت و همه 
از اين موضوع خوشحال  هس��تند. انتظارمان اين 
است كه به قايقراني توجه بيشتري شود، نه اينكه 
فكر كنند اين رش��ته زنگ تفريح اس��ت. مطمئن 
باش��يد كه با نگاه ويژه مي توانيم بهترين نتايج را 
رقم بزنيم. موضوع كيس��ه يخ خيل��ي مهم نبود، 
ولي جور ديگري بازتاب پيدا كرد. كيسه يخ يكي 
از ابتدايي ترين امكاناتي اس��ت كه ما آن را نداريم. 
مهم ترين كمبود قايق، پيست، امكانات استاندارد، 
اردوهاي برون مرزي و حضور در مسابقات خارجي 
است. متأسفانه من رقباي جهاني ام را براي اولين بار 
در توكيو ديدم و اين خيلي بد است. قطعاً كيسه يخ 
به تنهايي باعث قهرماني يك ورزشكار نمي شود.«  
نازنين مالي��ي در پايان در خص��وص نقش فرزام، 
سرمربي تيم ملي در ثبت نتيجه تاريخي قايقراني 
اظهار داشت: »شرايط تمريني متفاوتي داشتم و 
نياز است كه بعد از آناليزهاي دقيق روزانه تمريناتم 
تغيير كند. با يك سيس��تم تكراري نمي توانستم 
موفق شوم. فشار تمرينات و خس��تگي  در برخي 
موارد باعث دلسردی ام می ش��د، ولي آقاي فرزام 
من را به آينده اميدوار مي ك��رد. ادامه حضور او در 

تمرينات تيم ملي ضروري است.«
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سعيد احمديان 

دنيا حيدري

بررسي عملكرد واليبال در المپيك توكيو
بهعقببرميگرديم!

آرياكه آرناي توكيو، پايان رؤياي واليبال در المپيك بود، رؤياي سكو و مدال 
كه با عملكردي پرفراز و نشيب بر باد رفت و چهره سعيد معروف پس از امتياز 
15 ژاپني ها در ست پنجم، كاماًل گوياي يك حسرت بزرگ بود. شايد اين 
مي توانست بدترين پايان براي نسلي از واليبال باشد كه در توكيو به دنبال 
يك پايان خوب بود. نسلي كه در يك دهه گذشته با نمايش خيره كننده شان 
تبديل به سلبريتي هاي ورزش شده بودند كه گاهي حتي محبوبيت شان به 
اسم هاي مشهور فوتبال هم تنه مي زد. توكيو اما به نسل طاليي روي خوش 
نشان نداد و حاال پس از حذف زودهنگام شاگردان آلكنو از المپيك، شمارش 

معكوس براي خانه تكاني بزرگ در واليبال آغاز شده است. 
   سنگ بزرگ رفتن روی سكو

واليبال با رؤياي بزرگي به توكيو رف��ت، رؤيايي كه اگرچه آلكنوي روس 
هيچ قولي براي آن نداد، اما يك جمله پررنگ روي وايت برد اتاق محمدرضا 
داورزني، رئيس دوباره برگش��ته واليبال خيلي وقت ه��ا توجه مهمانان 
رئيس فدراسيون را جلب مي كرد: »رفتن روي سكوي المپيك توكيو«. 
هدف گذاري كه از سال ها پيش داورزني آن را جزو برنامه هاي اصلي اش در 
فدراسيون قرار داده بود و توكيو ميدان رسيدن به اين هدف بود، يك هدف 
بزرگ و بلندپروازانه كه كمتر كسي مي توانست روي آن شرط ببندد. رئيس 
فدراسيون واليبال اما يك حساب ويژه روي مدال واليبال در توكيو باز كرده 
بود و حتي وقتي كه آلكنوي روس به ايران آمد و جاي كوالكوويچ را گرفت، 
رئيس واليبال از طرف او مدعي شد كه قول رفتن روي سكو را داده است: 
»به آلكنو گفتيم كه خواسته مان حضور در جمع چهار تيم است«، اما او 
گفت كه »براي كسب سكو مي آيم. قبول دارم كه هيچ مربي قول نمي دهد، 

اما من براي سكو مي آيم و تالشم را می كنم كه اين اتفاق رخ دهد.«
آلكنو البته اين نقل قول را تكذيب كرد، آن هم با يك واكنش تند تا وعده هاي 
فدراسيون واليبال روي هوا برود: »من هميشه فكر مي كردم و همچنان فكر 
مي كنم مربي اي كه قبل از مسابقه و چه در شروع مسابقات مي گويد كه من 

تيم را روي سكو مي برم و قهرمان مي كنم، يك شارالتان است!« 
آلكنو تكذيب كرد، اما آنقدر مديران بلندپرواز فدراسيون واليبال در اين 
سال هاي منتهي به توكيو از رفتن روي سكو و نتايج بهتراز المپيك ريو 
گفته بودند كه اين مسئله تبديل به يكي از اهرم هاي فشار روي واليبال شد 

تا اين رشته زير چنين فشار سنگيني راهي توكيو شود. 
   بازگشت به گذشته

رؤياي رفتن روي سكوي المپيك در توكيو در شرايطي بود كه پنج سال قبل 
از آن در ريو، واليبال با لوزانو توانسته بود به جمع هشت تيم برتر صعود كند 
و دست آخر با ناكامي براي حضور در جمع چهار تيم، روي پله پنجم قرار 
گرفت. نتيجه اي كه در تجربه اولين حضور مي توانست درخشان باشد، با دو 
برد مقابل مصر و كوبا و سه باخت به لهستان، روسيه و آرژانتين به جمع هشت 
تيم صعود كرديم، اما آنجا با باخت به ايتاليا پشت در نيمه نهايي متوقف شديم. 
نتيجه اي كه در توكيو، واليبال به دنبال بهتر از آن بود، اما همه آن رؤياهاي 
رفتن روي سكو خيلي زود به پايان رسيد. با شروع درخشان مقابل لهستان 
و جبران شكست ريو انتظارات از واليبال باال رفت، اما باخت به كانادا و ژاپن و 
برد مقابل ونزوئال نتيجه اي نبود كه واليبال حتي از گروهش هم صعود كند. 
واليبال نه تنها در توكيو نس��بت به ريو باالتر نرف��ت، بلكه حتي آلكنو و 
شاگردانش نتوانستند همان نتيجه المپيك قبلي را هم ثبت كنند و در 
همان مرحله گروهي حذف شدند و برخالف چهار سال قبل حتی به جمع 
هشت تيم برتر هم صعود نكردند، چه برسد كه براي سكو و مدال بجنگند. 
حذف زودهنگام از المپيك زنگ خطر را بيشتر از قبل به صدا درآورده است. اگر 
تا چند سال پيش با توجه به رشد موشكي واليبال در آسيا بي رقيب بوديم و به 
دنبال كسب سكوي جهاني، اما نتايج ليگ ملت ها و المپيك و دو باخت متوالي 
به ژاپن نشان داد كه واليبال گويا در حال بازگشت به عقب است، به روزهايي كه 
حتي گرفتن يك دست از ژاپن هم آروزيمان بود، به خصوص كه حتي در ليگ 

ملت ها نيز برابر استراليا كه در بين آسيايي هاست، بازنده شديم. 
   بيگانه باثبات

كارنامه واليبال در توكيو همان ادامه روند اين رشته در يك دهه گذشته بود، 
تيمي كه كمتر توانسته ثبات پيدا كند و همواره باال و پايين زيادي داشته 
است. نتايجي پرفراز و نشيب و سينوسي كه حتي شايد سبب شود كمتر 

بنگاه شرط بندي روي واليبال ايران شرط ببندد! 
واليبال در المپيك 2020 همان تيم هميش��گي ب��ود، تيمي كه ايگور 
كوالكوويچ سرمربي سابق آن بهترين توصيف را درباره اش داشت و گفته 
بود: »ايران تيمي است كه مي تواند بر همه تيم ها پيروز شود، اما از همه 
تيم ها هم ببازد.« همان چيزي كه در توكيو ديديم، واليبال يك روز در يك 
نمايش درخشان، لهستان قهرمان جهان را شكست مي دهد، اما روز بعد به 

كانادا مي بازد يا مانند ديدار روز آخر در مصاف با ژاپن شكست می خورد!
همين روند را در ليگ ملت هاي 2021 هم شاهد بوديم، جايي كه تيم هايي 

مانند امريكا را شكست داديم، اما به تيمي مانند استراليا باختيم.
چنين فراز و نش��يبي كه با آمدن هر مربي اي در واليب��ال ايران نمايان 
بوده، يكي از بزرگ ترين ضعف هايي است كه به نظر مي رسد بايد براي 
آن چاره اي انديشيده شود. نكته اي كه داورزني هم پس از حذف واليبال 
به آن اشاره كرده است: »واقعاً ش��رايطي كه ما در كشور و در مسابقات 
داريم، شرايطي است كه بايد به يك ثبات مناسب برسيم، چون برخي 

بي ثباتي ها ما را دچار مشكل مي كند.«
   پاكسازي از مافيا

البته واليبال مشكالت و حواشي بزرگ تر از نداش��تن ثبات دارد، مانند 
مافيايي كه سال هاست گفته مي شود در اين رشته رخنه كرده و همواره 
نقش مهمي در انتخاب بازيكنان و باندبازي در تركيب تيم ملي واليبال 
داشته و بايد براي بازگشت دوباره اين رشته به روزهاي خوب گذشته كه 
تيم هاي مطرح جهان هم از واليباليست هاي ايران به نيكي ياد مي كردند 

در خارج از زمين واليبال هم دست به يك پاكسازي زد. 
دو نمونه پررنگ اين حواشي هم پيش از دو المپيك رخ داد، در المپيك ريو 
بر سر ماجراي خط خوردن جواد معنوي نژاد و قرار گرفتن اسم حمزه زريني 
در ليست لوزانو و پيش از رفتن تيم واليبال به توكيو بر سر ماجراي دعوت و 
خط زدن فرهاد قائمي. حواشي كه باعث شد ملي پوش سابق واليبال آلكنو 
را »عروسك خيمه شب بازي« بخواند كه در انتخاب بازيكنان بي اختيار 

است و مافيا براي او تصميم مي گيرد!
   اميدوار به پر كردن جاي نسل طاليي

واليبال عالوه بر جمع كردن چنين حواش��ي و حرف و حديث هايي كه در 
سال هاي گذشته كم هم نبوده با حذف از المپيك با يك تغيير نسل روبه رو 
مي شود و بازيكنان بزرگي مانند سعيد معروف و چند چهره آشناي ديگر نسل 
طاليي، با تيم ملي خداحافظي خواهند كرد تا تيم يك پوست اندازي گسترده 
را شاهد باشد كه البته با توجه به داشتن پشتوانه هايي كه سال 2018، واليبال 
را قهرمان جوانان جهان كرده اند، نگراني مان كمتر مي شود، به خصوص كه 
اعتماد به چهره هاي جواني مانند ميثم صالحي، آرمان صالحي و صابر كاظمي 
در المپيك خيلي ها را اميدوار كرده است، آن هم به تيمي كه به نظر مي رسد 
پس از اين با يك مربي داخلي مي خواهد ادامه بدهد و براي جبران نتايج توكيو 

تالش كند. هدفي سخت كه خيلي ها در انتظار رسيدن به آن هستند.

گفت وگوي »جوان« با نازنين ماليي، بانويي كه بهترين نتيجه تاريخ قايقراني ايران در المپيك را رقم زد

پيستاستانداردداشتيمبهترازايننتيجهميگرفتم

طالييهايديوانهايكهايتالياراديوانهكردند
حضور در فينال 100 متر المپيك  آرزويي بود كه بدون شك كمتر ايتاليايي 
تصور محقق شدن آن را داشت، اما جيكوبز دونده كه تا چندي پيش كمتر كسي 
نام او را ش��نيده بود و مادرش مدعي است هميشه كمي ديوانه بوده با عبور از 
خط فينال 100متر، طالي اين رشته محبوب را تقديم ايتاليايي ها كرد. اما اين 
تنها دليل به يادماندني شدن يك شنبه براي ايتاليايي ها نبود، چراكه جانماركو 
تامبري نيز با كسب طالي باارزش پرش ارتفاع سهم زيادي در شادي زايد الوصف 
ايتاليايي ها داشت. جيكوبز كه مادرش او را يوسين بولت بعدي مي داند موفقيت 
خود را مديون پدربزرگش دانست كه هميشه به او اعتماد داشت. نخست وزير 

ايتاليا نيز آنها را در بازگشت به كاخ نخست وزيري در روم دعوت كرد.

عليهاشمي:محتاجدعايمردمهستم
وزنه برداري ايران در المپيك ريو خوش درخشيد، اما المپيك       خبر
توكيو داستان متفاوتي براي اين رشته مدال آور دارد. از عصر 

امروز دو وزنه بردار ايران رقابت خود را با حريفان خود آغاز مي كنند و اولين قرعه نيز به نام 
علي هاش��مي افتاده كه بايد روي تخته برود. وزنه بردار دسته 109 كيلوگرم كشورمان با 
اشاره به پشت سر گذاشتن مصدوميت و آمادگي براي ايستادن پشت وزنه گفت: »رقبايم 
قهرمانان المپيك هستند، اما من هم براي كسب موفقيت و بهترين نتيجه به اينجا آمده ام 

و براي كسب اين مهم و افتخار آفريني براي كشورم محتاج دعاي مردم هستم.«

كشتي فرنگي ايران كه اميد زيادي 
فريدون حسن

      بازتاب
به درخشش و كسب مدال طال در 
توكيو داشت، ديروز در حسرت طال 
ماند. شاگردان محمد بنا مي توانس��تند امروز در دو وزن فيناليست 
المپيك باشند، اما نشد تا در حسرت طالي المپيك باقي بمانند. با اين 
حال فرنگي كاران كشورمان امروز منتظر دشت دو مدال برنز هستند. 
محمدعلي گرايي در 77 و محمدهادي ساروي در 97 كيلو امروز بايد 
در ديدارهاي رده بندي اوزان خود روي تش��ك بروند تا شايد بتوانند 
طلسم كسب مدال براي كاروان ايران بعد از مدال طالي فروغي در روز 
دوم را بشكنند. محمدرضا گرايي در 67 كيلو آخرين فرنگي كار ايران 
هم از صبح امروز مسابقات خود را آغاز كرده است.  ديروز محمدعلي 
گرايي در وزن 77 كيلوگرم همه را اميدوار كرد، به خصوص بعد از اجراي 
فن بي نظير سنجاب پرنده كه همه را به تحسين واداشت و لقب شاهين 

را برايش به ارمغان آورد. با اين حال گرايي در پاي فينال كم آورد و به 
كشتی گير مجارستاني باخت تا امروز ش��انس خود را مقابل شوهي 
يابيكو ژاپني براي كسب مدال برنز محك بزند.  در 97 كيلوگرم هم 
داستان به همين منوال بود. محمدهادي ساروي تا پاي فينال پيش 
آمد، اما نتوانست حريف كشتي گير عنوان دار ارمنستان شود. هرچند 
كه نبايد از داوري ضعيف اين ديدار هم به س��ادگي گذشت. ساروي 
امروز در ديدار رده بندي به مصاف برنده كشتي قرقيزستان و فنالند 
مي رود.  اما ديروز شاگردان محمد بنا فرصت كسب يك مدال برنز را 
هم داشتند. امين ميرزازاده در وزن 130 كيلوگرم كه در جدول شانس 
مجدد حضور داشت، ابتدا به مصاف آلين الكسوس سيوراريو از روماني 
رفت و با نتيجه 5 بر يك پيروز ش��د. ميرزازاده اما برابر رضا كايالپ از 
تركيه حرف چنداني براي گفتن نداش��ت و با نتيجه 7 بر 2 شكست 

خورد تا دستش به مدال نرسد و به مقام پنجمي بسنده كند.

سنجاب پرنده و شاهين جواب نداد
كشتيفرنگي

درحسرتطالماند

برخيمسائلحلشودتيراندازيبهحقشميرسد
كار تيراندازي ايران در المپيك توكيو با كس��ب تك مدال 

حامد قهرماني
    چهره

طالي جواد فروغي به پايان رسيد. ديروز مهيار صداقت در 
تفنگ سه وضعيت آقايان نتوانست به فينال راه پيدا كند تا 
كار تيراندازي به پايان برس��د. هرچند كه در تفنگ ملي پوشان 
ايران به موفقيتي دست پيدا نكردند، اما الهام هاشمي، سرمربي 
تيم ملي از عملكرد ش��اگردانش راضي اس��ت: »اگر نتايج را 
بررسي كنيد متوجه خواهيد شد كه بچه ها بد عمل نكردند. 
هميشه اولين مدال در تيراندازي بادي بانوان است و فشار و 
استرس مسابقه باعث شد بچه هاي ما در روز نخست 
بازي ها آنطور كه بايد خوب عمل نكنند. دليل 
آن هم جوان بودن شان بود. نجمه خدمتي و 
فاطمه كرم زاده در سه وضعيت عملكرد قابل 
قبولي داش��تند. المپيك باالترين سطح 
ممكن را دارد و بچه هاي ما عملكرد خوبی 
در اين رقابت ها داشتند. اميدوارم يكسري 
از مسائلي كه درباره تفنگ وجود دارد 
حل شود تا تيراندازي كشورمان به آن 

آگهیمفقودیچيزي كه حقش است، برسد.«

ب�رگ كمپان�ی و كليه س�ند دفترخان�ه خودروی 
پرايد تي�پ صبا )جی ت�ی ايكس( م�دل 1381 به 
ش�ماره انتظامی 56 -914 د53 و ش�ماره شاسی 
s 1412281777431و ش�ماره موتور 00312884 
بن�ام بهنام رض�وان جو ص�ادره از اردبي�ل مفقود 

گرديده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. اردبيل
تاريخ انتشار:1400/5/12 

آگهیابالغ
آقای محرم محمدی كله س�ر فرزند ياور )مجهول المكان( همس�ر شما 
برابر دادنامه شماره 140007990004947868 شعبه اول دادگاه عمومی و 
حقوقی شهرستان گرمی با بذل يك هزار ريال از مهريه خود تقاضای ثبت 
طالق نموده است لذا الزم است ظرف مدت يك هفته پس از انتشار آگهی 
در اين دفترخانه به آدرس گرمی- هالل احمر- سه راه فرمانداری- دفتر 
خانه 52 طالق گرمی حاضر شويد در غير اينصورت طبق مقررات اقدام به 

ثبت خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد شد.
تاريخ انتشار: 1400/5/12    

سردفترازدواج53وطالق52   
قاسمنبیزاده  

م الف: 1060

ديپلماسيقوي
تنهاراهپيشرويسوريانوكشتي

سال ها حضور دكتر توكل در هيئت رئيسه فيال سود زيادي براي كشتي ايران 
داشت و مانع از اتخاذ تصميماتي مي شد كه به ضرر ورزش اول ايران باشد، 
به طوري كه همه دنيا مي گفتند فيال را توكل مي چرخاند، نه فقط چون دكتر 
توكل يكي از افراد تأثير گذار در بحث ه��اي داوري فيال بود كه تأثير زيادي 
نيز روي نتيجه تصميمات گرفته ش��ده داشت كه از جمله آن ملقی كردن 
تصميمي بود كه براي برگزاري همزمان و كنار هم كشتي زنان و مردان گرفته 
شده بود. تصميمي كه امروز بعد از دوران حضور دكتر توكل به اجرا درآمده 
است. بعد از آن اما اگرچه خادم نيز در مقطعي در هيئت رئيسه اتحاديه جهاني 
كشتي حضور داشت، اما هرگز دوران طاليي توكل تكرار نشد و حاال شرايط 
براي كسب دوباره كرسي هيئت رئيسه اتحاديه جهاني كشتي وجود دارد و 
اللوويچ صراحتاً از حضور سوريان در اين پست استقبال مي كند، اما رسيدن به 

اين موفقيت نيازمند حمايت هاي داخلي و البته البي هاي خارجي است.
كار ساده اي نيست. اگرچه سوريان ورزشكاري شناخته شده در عرصه جهاني 
است، اما همه او را به عنوان يك قهرمان و نه يك مدير مي شناسند و حاال 
سوريان بايد خود را به عنوان يك شخص مديريتي به دنيا معرفي كند. كاري 
كه بسيار دشوار است و نيازمند حمايت هاي همه جانبه داخلي و برقراری 

روابط با ديگر اعضا كه الزمه آن ايجاد ارتباط با رأي دهندگان است. 
پالس مثبت رئيس اتحاديه جهاني كشتي مي تواند روزنه اميدي باشد براي آنكه 
كشتي ايران بعد از خادم بار ديگر موفق به كسب كرسي هيئت رئيسه اتحاديه 
كشتي شود، خصوصاً كه با توجه به حمايت ضمني اللوويچ پرواضح است كه 
حاال توپ در زمين ماست و بايد از اين فرصت براي حضوري دوباره در هيئت 
رئيسه استفاده كنيم. با وجود اين الزمه كسب اين موفقيت همانطور كه رئيس 
اتحاديه جهاني نيز بر آن تأكيد دارد گرفتن نظر مثبت تك تك رأي دهندگان  
است. مسئله اي كه نشان از نقش مهم ديپلماسي ورزشي دارد در كسب كرسي 
كه بعدها مي تواند براي كشتي ايران سودمند باشد، خصوصاً كه طي سال هاي 
اخير بارها و بارها شاهد حق خوري هاي فاحشي بوديم. حق هايي كه بي شك 
در صورت داشتن يك نماينده در فيال، كشتي ايران مي توانست برابر بسياري 
از آنها ايستادگي و مقاومت كند، اما نداشتن نماينده در اتحاديه جهاني همواره 

باعث خورده شدن حق مسلم كشتي گيران ايراني شده است. 
البته نمي توان در اين راستا بي مهري هاي داخلي ها را هم ناديده گرفت. بارها 
و بارها شاهد بوديم كه جناح بندي هاي سياسي يا كج سليقگي ها باعث شده 
از داخل پالس هاي منفي روانه نهادهاي بين المللي شود. راپورت هايي كه در 
بسياري از موارد اختالف نظرهاي شخصي دليل اصلي آن بوده، اما در نهايت 
دود آن به چشم كشتي رفته و اين دوبنده پوشان بودند كه به رغم تالش هاي 
فراواني كه داشتند، ضربه اين بي مهري ها را خوردند. حال اما يك بار ديگر 
اين فرصت ايجاد شده تا كشتي ايران بعد از سال هاي پرفروغ حضور دكتر 
توكل و همچنين دوران خادم بار ديگر صاحب يكي از كرسي هاي هيئت 
رئيسه اتحاديه جهاني كشتي شود تا در تصميم گيري ها نقش داشته باشد 
و به وقت لزوم بتواند مانع از حق خوري هايي شود كه طي سال هاي اخير 

دوبنده پوشان ايران را خاك كرده است. 
الزمه رسيدن به اين موفقيت اما اتحاد، همبستگي و حمايت هاي همه جانبه 
داخلي است و صدالبته برداشتن گام هاي حساب شده براي رايزني با تك تك 
آنهايي كه قرار است در انتخابات هيئت رئيسه دست به قلم شوند و رأي 
دهند. رأي هايي كه مي تواند نام حميد سوريان را نيز شامل شود اگر قبل از 
روز انتخابات رايزني هاي الزم براي گرفتن اين رأي ها انجام شده باشد. كاري 

كه به تنهايي از عهده سوريان برنمي آيد.


