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   گزارش یک
المپي�ك ب�راي 
كاروان اي�ران، 
تقابل شادي ها و غم ها بود،شادي مدال برنز هادي 
ساروي و فيناليست شدن محمدرضا گرايي و غم 
نرسيدن محمدعلي گرايي به برنز كشتي فرنگي 
و اوت ش�دن عل�ي هاش�مي در وزنه ب�رداري. 
ديروز تمام نگاه ها به س��الن رقابت هاي كش��تي و 
وزنه ب��رداري در توكيو بود، به رقابت ورزش��كاران 
كشورمان در دو رشته مدال آوري كه اميدي زيادي 
داشتيم كه حسرت مدال نگرفتن كاروان ايران كه از 
شنبه هفته پيش و پس از مدال طالي نوبرانه جواد 
فروغي در تيراندازي آغاز شده بود، پس از 9 روز تمام 
شود و سرانجام دومين مدال را دشت كنيم و اميدوار 
بمانيم به روزهاي باقي مانده تا با ش��روع مسابقات 
كشتي آزاد و كاراته، روزهاي پاياني پرمدالي را در 

المپيك 2020 داشته باشيم. 
  محمدهادي ساروي؛ برنز با ارزش

طلسم 9 روز مدال نگرفتن كاروان ايران در توكيو 
را ديروز ي��ك جوان آملي شكس��ت. محمدهادي 
ساروي كه با كسب يك مدال برنز، تعداد مدال هاي 
كش��ورمان را به عدد 2 رساند. س��اروي كه طالي 
جوانان جهان در س��ال 2018 در كارنامه اش ديده 
مي شود، توانس��ت در اولين حضورش در المپيك 

اولين مدال را هم كسب كند. 
او كه يكي از ش��انس هاي مدال فرنگ��ي در توكيو 
بود، براي رسيدن به مدال برنز راه سختي پيش رو 
داشت. ساروی در دور مقدماتي وزن 9۷ كيلوگرم 
روز دوشنبه در دور نخست مقابل آدم بودجملين 
از الجزاير 9 ب��ر صفر به برتري رس��يد و در دومين 
مبارزه نيز براب��ر كريل ميلوف دارن��ده مدال نقره 
2018 جهان از بلغارستان با نتيجه ۶ بر صفر پيروز 
شد، اما در نيمه نهايي مقابل آرتور الكسانيان دارنده 
مدال هاي طالي جهان و المپيك با نتيجه ۴ بر يك 
شكست خورد و از رسيدن به فينال بازماند. او عصر 
ديروز در رقابت رده بندي وزن 9۷ كيلوگرم مقابل 
آروي ساووالينن قهرمان زير 2۳ سال جهان 2019 
از فنالند روي تشك رفت و در پايان با نتيجه قاطع 
9 بر 2 به برتري رسيد و مدال برنز المپيك را كسب 

كرد. ساروي در حالي ديروز چراغ اول براي كشتي 
فرنگي را روشن كرد كه مي گويد دوست داشت رنگ 
مدالش خوش رنگ تر باشد: »مسابقه خوبي بود و خدا 
را شكر كه توانستم مدال برنز بگيرم. هرچند من براي 
كسب مدال طال به اين مسابقات آمده بودم. دوست 
داشتم دست پر به ايران برگردم. تشكر مي كنم از 
همه مردم كشورم كه در اين شرايط سخت من را دعا 
كردند و اميدوارم با اين مدال برنز دل مردم كشورم 

را شاد كرده باشم.«
حاال نام جوان 2۴ س��اله كش��تي فرنگي به جمع 
م��دال آوران فرنگ��ي در المپي��ك اضاف��ه ش��ده 
و س��اروي پس از حميد س��وريان، اميد نوروزي، 
رحيم علي آبادي، قاسم رضايي، محمد پذيرايي و 
سعيد عبدولي، هفتمين مدال آور فرنگي در تاريخ 
المپيك اس��ت. كش��تي گيري كه با سن پايينش 
مي تواند در صورت ادامه اين روند اميدوار به حضور 
در المپيك هاي بعدي نيز باش��د ت��ا بتواند تعداد 

مدال هايش را بيشتر كند. 
  محمدرض�ا گرايي؛ شگفتی س�ازی برادر 

كوچك تر 
ديروز روز محمدرضا گرايي هم بود، بردار كوچك تر 
محمدعلي گرايي ك��ه فرنگ��ي كار ۶۷ كيلو ايران 
است. اگرچه خيلي ها روي برادر بزرگ ترش، يعني 
محمدعلي به عنوان شانس مدال حساب باز كرده 
بودند، اما او ديروز در توكيو به ق��ول هادي عامل، 
گزارشگر كش��تي كاري كرد كارستان. فرنگي كار 
25س��اله ش��يرازي كش��تي كه طالي اميدهاي 
جهان در 2019 و طالي قهرماني 2019 آس��يا را 
در كارنامه دارد، ديروز يك��ي از مهم ترين روزهاي 
زندگي ورزشي اش را تجربه كرد، ميدان المپيك كه 
برنامه هاي زيادي براي آن ريخته بود تا بتواند در كنار 
برادرش ياد برادران رسول و امير خادم را كه هر دو از 

مدال آوران المپيكي هستند زنده كند. 
گرايي در مبارزه نخس��ت مقابل جولي��ان هورتا از 
كلمبيا 8 بر صفر پي��روز ش��د و در دومين مبارزه 
دست به يك كار بزرگ زد و در يك مصاف سخت و 
دشوار برابر فرانك استابلر دارنده سه طالي جهان 
از آلمان 5 - 5 پيروز شد و به نيمه نهايي راه يافت تا 
در يك قدمي فينال قرار بگيرد. فرنگي كار شيرازي 

كشورمان در نيمه نهايي مقابل راماز زويدزه دارنده 
مدال هاي طالي جوانان جهان و نقره زير 2۳سال 
جهان از گرجستان روي تش��ك رفت و در پايان با 
نتيجه ۶ بر يك به برتري رسيد و راهي فينال شد تا 
آخرين فرنگي كار ايران، اولين و تنها فيناليست اين 
كشتي لقب بگيرد. گرايي درباره اين مبارزه  مي گويد: 
»در نيمه نهايي كشتي مدنظر خودم را گرفتم. در 
رده اميدها با اين كش��تي گير گرجي مسابقه داده 
بودم و شناخت خوبي از او داشتم. كشتي گير گرجي 
فني و قدرتمند بود و صبح قهرمان المپيك از كوبا 
را شكست داده بود. از ايران با برنامه كار كرده بودم و 

خداراشكر با كشتي حساب شده برنده شدم.«
حاال گرايي عصر امروز بايد براي مدال طال با پرويز 
نصيب اف اوكرايني كه تنها 22 سال سن دارد مبارزه 
كند. نبردي كه مي گويد نمي خواهد حاال كه در يك 
قدمي مدال المپيك قرار گرفته اي��ن فرصت را از 
دست بدهد: »المپيك است و قرعه براي من معنايي 
ندارد. هدفم كسب مدال طالست و فردا به دنبال اين 
هستم با كشتي حساب شده و كسب مدال طال دل 
مردم را شاد كنم. سه كيلو وزن كم كردن براي من 
مشكلي ندارد و با آمادگي به مصاف حريف خود در 

فينال خواهم رفت.«
  محمدعلي گرايي؛ ناكامی برادر بزرگ تر

برخالف برادر كوچك تر كه ديروز مدالش را با صعود 
به فينال قطعي كرد، دست برادر بزرگ تر كه خيلی ها 
ش��انس بيش��تري براي او پيش بيني كرده بودند، 
خالي ماند و نشد كه بشود، آن هم پس از يك شروع 
درخشان با اجراي فن ناب سنجاب پرنده در دومين 
مبارزه اش كه لقب شاهين را از سوي اتحاديه جهاني 
گرفت و فيل��م حركت ديدني اش در ش��بكه هاي 

اجتماعي پربازديد شد. 
گرايي در ش��روع رقابت هايش در وزن ۷۷ كشتي 
فرنگي، مقابل فل��ورس پنا دارن��ده دو طالي پان 
آمريكن از كوبا با نتيجه ۷ بر ۳ به برتري رسيد و در 
دومين مبارزه نيز در يك رقابت سخت و تماشايي 
با نتيجه 5 - 5 از س��د بوزو استارسويچ از كرواسي 
گذشت و راهي نيمه نهايي شد، همان رقابتي كه فن 

زيباي سنجاب پرنده را اجرا كرد.
گرايي در س��ومين مبارزه و در مرحله نيمه نهايي 

مقابل تاماش لورينچ دارنده م��دال طالي 2019 
جهان از مجارستان با نتيجه ۶ بر 5 شكست خورد 
و از رس��يدن به فينال بازماند. دي��روز گرايي براي 
رس��يدن به مدال برابر ش��وهي يابيكو از ژاپن قرار 
گرفت. او كه قباًل چند بار اي��ن فرنگي كار ژاپني را 
شكس��ت داده بود در تايم اول يك امتياز از اخطار 
حريف و دو امتياز از اجراي سالتو بارانداز گرفت و به 
نظر مي رسيد همه چيز براي او خوب پيش برود و 

۳برصفر نيز پيش افتاد. 
در تايم دوم اما ورق برگش��ت و كشتي گير ژاپني با 
استفاده از اش��تباهات گرايي و اجراي فنون زيباي 
فرنگي امتي��ازات را يكي پس از ديگ��ري گرفت و 
توانست در پايان 1۳ بر ۳ كاپيتان تيم ملي كشتي 
فرنگي را شكس��ت دهد تا گرايي ك��ه المپيك را 
درخش��ان آغاز كرده بود، پايان غم انگيزي داشته 

باشد. 
  علی هاشمی؛ زورش به وزنه ها نرسيد

عالوه بر س��ه فرنگي كار، ديروز با شروع رقابت هاي 
وزنه ب��رداري، اولين نماينده اي��ران هم روي تخته 
رفت، علي هاش��مي، وزنه برداري ايالمی و دارنده 
دو مدال طالي جهان در 201۷ و 2018 در دسته 
109 كيلوگرم وزنه برداري كه دومين حضورش را 
در المپيك تجربه مي كرد. هاشمي اما در شرايطي 
كه در رقابت ديروز شانس زيادي با توجه به عملكرد 
ديگر رقبايش براي كسب مدال برنز داشت، نتوانست 
از اين فرصت استفاده كند تا دست اولين نماينده 

وزنه برداري كشورمان خالي بماند. 
 او در رقابت ديروز در يك ضرب در شرايطي ركورد 
18۴ كيلو را ثبت كرد كه در دوض��رب دو بار وزنه 
22۶ و يك بار هم وزنه 228 را نتوانس��ت باالي سر 
ببرد تا در دوضرب حذف ش��ود و در كس��ب مدال 
المپيك ناكام بماند. حاال تنها اميد وزنه برداري براي 
كسب مدال به علي داوودي در دسته 109+ است 
كه امروز رقابتش را برگزار مي كند. وزنه برداري كه 
مي گويد براي مدال نقره امروز مي خواهد بجنگد: 
»تاالخادزه كه همه مي دانند شرايطش به چه صورت 
است و مدال طال را مي گيرد، من هم تالش مي كنم 
كه بعد از تاالخادزه بهترين وزنه بردار فوق سنگين 

المپيك باشم.«
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دنيا حيدري 

شیوا نوروزي

امروز، نيمه نهايي جام حذفي 
رقابت سخت براي رسيدن به فينال 

رقابت هاي جام حذفي آخرين فرصت اين فصل تيم ها براي كسب 
جام قهرماني و س�هميه ليگ قهرمانان آسياست. رقابت هايي كه 
امشب با برگزاري دو بازي در مرحله يك چهارم پيگيري مي شود 
جايي كه س�ه تيم ليگ برتري و ي�ك تيم ليگ يكي ب�ا هم دوئل 
مي كنند براي راهيابي به فينال. استقالل در جدالي تكراري برابر 
گل گهر صف آرايي مي كند و ملوان بندرانزلي به عنوان پرافتخارترين 
تيم رقابت هاي حذفي كشور برابر فوالدي هاي سرسخت خوزستاني 
به ميدان مي رود براي مش�خص شدن فيناليس�ت هاي اين فصل. 

   مصاف تكراري
سكوي سوم جدول بهترين جايگاهي بود كه استقالل در اين فصل از 
رقابت هاي ليگ برتر بدان دست يافت. با وجود اين راه براي آبي پوشان 
پايتخت هنوز به انتها نرسيده و شاگردان مجيدي همچنان شانس باال 
بردن جام قهرماني رقابت هاي حذفي كشور را دارند. راهي كه البته عبور 

از آن كار چندان ساده اي نيست.
اس��تقالل بدون ش��ك يكي از س��خت ترين قرعه هاي اي��ن فصل از 
رقابت هاي جام حذفي را داش��ت و عبور از سد سه تيم ليگ برتري در 
سه مصاف قبلي كار چندان ساده اي نبود، حتي اگر پيكان و ذوب آهن 
را هم حريف دست و پا گيري ندانيم، پرسپوليس حريف سرسختي بود 
كه استقاللي ها را تا س��ر حد ممكن آزار داد و دست آخر نيز شاگردان 
مجيدي در ضربات پنالتي توانستند از خان قبلي جان سالم به در ببرند 
و به نيمه نهايي راه يابند. حاال اما در يكي ديگر از مصاف هاي س��خت 
باقيمانده تا جام اس��تقالل س��اعت 19:۳0 امروز در آزادي از گل گهر 
س��يرجان پذيرايي مي كند. تيم پرمهره امير قلعه نويي كه انگيز هاي 
زيادي براي عبور از سد تيم سابق خود دارد، خصوصاً كه اين مربي فصل 
گذشته نيز با سپاهان از عهده اس��تقالل در جام حذفي برنيامد و حاال 
بدش نمي آيد انتقام شكست گذشته را بگيرد و يك گام ديگر به جام اين 
رقابت ها نزديك تر شود. البته استقالل در هر دو بازي رفت و برگشت 
اين فصل از رقابت هاي ليگ برتر گل گهر را شكست داده است و به ازاي 
چهار گلي كه در دو بازي به اين تيم  زده تنها يك مرتبه دروازه اش برابر 
ياران قلعه نويي گشوده شده و در كل آمار بردهاي مجيدي از قلعه نويي 
بيشتر است. ضمن اينكه آبي پوشان پايتخت به رغم درگيري هاي داخلي 
كه دارند به واسطه پيروزي در دربي )جام حذفي ( روحيه خوبي براي 
ادامه اين مسير و كس��ب تنها جام باقي مانده اين فصل دارند. با وجود 
اين آنچه مسلم است داس��تان رقابت هاي حذفي با ليگ تفاوت بسيار 
دارد و عجيب و دور از انتظار نيس��ت اگر قلعه نويي بتواند سدي مقابل 
مجيدي و شاگردانش شود و پرونده اين تيم را قبل از راهيابي به فينال 

مختومه كند. 
  تنها فرصت

در ديگر بازي امشب كه ساعت 21 در ورزشگاه اختصاصي فوالد برگزار 
مي شود، نماينده خوزس��تان كه عزم خود را براي كسب سهميه اين 
فصل از رقابت هاي ليگ قهرمانان آس��يا جزم كرده از ملوان بندرانزلي 
پذيرايي مي كند. شاگردان نكونام كار خود را در اين فصل از رقابت هاي 
ليگ برتر با ايستادن بر سكوي ششم به پايان رساندند و اين يعني كوتاه 
شدن دس��ت فوالدي ها از س��هميه اين فصل ليگ قهرمانان از طريق 
ليگ برتر و حاال تنها شانس رسيدن به اين مهم باال بردن جام قهرماني 
است. جامي كه ياران نكونام براي رسيدن به آن تاكنون تيم هايي چون 
ماشين سازي تبريز، قشقايي شيراز و همچنين تيم قدرتمند سپاهان را 
)در ضربات پنالتي( از پيش رو برداشتند و خود را به نيمه نهايي رساندند 
و حاال براي آنكه يك پاي فينال باشند بايد ملوان بندرانزلي را نيز در اين 
ديدار خانگي با دست خالي راهي كنند. با وجود اين اگرچه ملوان فصل 
پرفراز و نشيبي را پشت سر گذاشته، اما يكي از پرافتخارترين تيم هاي 
جام حذفي است و با توجه به اينكه داستان رقابت هاي حذفي از ديگر 
رقابت هاي فوتبال ايران كاماًل جداس��ت، بعيد نيس��ت اگر شمالي ها 
امشب جنوب كشور را با دس��ت پر ترك كنند. در واقع انگيزه دو تيم 
و س��ابقه ملوان در اين رقابت ها در كنار بازي در خانه فوالد مي تواند از 
اين مصاف يك بازي جذاب و ديدني بسازد. ديداري كه انزلي چي ها در 
آن به دنبال كش��يدن كار به وقت هاي اضافه و ضربات پنالتي هستند، 
اما فوالدي ها درس��ت برعكس مهمان در پي تمام كردن كار در همان 
90 دقيقه و راهيابي به فينالي هستند كه آنها را يك گام ديگر به جام 
قهرماني نزديك تر مي كند. جامي كه البته حريفان سرسخت ديگري 

چون استقالل و گل گهر هم براي آن دندان تيز كرده اند.

نگاهي به عملكرد فرنگي كاران و وزنه بردار كشورمان در رقابت هاي ديروز المپيك

اشك ها و لبخندهاي روز يازدهم

آسيب مديريت افراط و تفريط بر ورزش
موفقيت در ورزش راحت به دست نمي آيد و مديريت صحيح و برنامه ريزي 
فاكتورهاي الزم در اين مسير هستند. نداشتن مديريت كارآمد، اصولي و 
حرفه اي، نه تنها عايدي برايمان ندارد، بلكه تيشه به ريشه ورزش مي زند و 

استعدادهاي ناب را مي سوزاند. 
بازي هاي المپيك فرصت خوبي است براي اينكه عملكرد ورزشكاران و 
تيم ها مورد بررسي قرار گيرند و براي آينده برنامه ريزي شود، اما با توجه 
به نوع مديريت حاكم بر وررزش كشور نمي توان انتظار داشت آقايان اين 
فرصت را غنيمت بشمارند و به فكر آينده باشند. اوج هنرنمايي آنها افراط و 
تفريط در مواجهه با مدال آوراني است كه نياز به حمايت صحيح و منطقي 
دارند، نه اينكه اسير تفكرات غلط و مخرب رؤس��ا شوند. كشورمان پر از 
قهرماناني است كه همه سختي ها را به جان مي خرند و به رغم همه كمبودها 
تا رسيدن به قله افتخار كوتاه نمي آيند. حفظ نخبه ها بايد يكي از اولويت ها 
باشد و اجازه نداد تفكرات و تصميمات سليقه اي و هدف دار همه چيز را 
نابود كند. متأسفانه چهره هاي شناخته شده اي در ورزش ما به خاطر همين 

مسائل از مسير درست خارج شدند و از روزهاي اوج خود فاصله گرفتند. 
تأسف بار است كه آينده رشته هاي مدال آور و موفق دست كساني است كه 
حتي ابتدايي ترين فاكتورهاي مديريتی را نمي دانند، ولي ادعاهاي زيادي 
دارند و با ژست هاي حق به جانب خود را محق مي دانند. جايي كه بايد حامي 
ورزشكار باشند پشتش را خالي مي كنند و او را به امان خدا رها مي سازند 
و جايي كه بايد قاطعانه تصميم بگيرند و حامي حق باشند با حمايت هاي 
كوركورانه يك چهره مدال آور را زمين مي زنند. وقتي قهرماني بعد از گرفتن 
يك طالي جهاني يا المپيك حاضر نمي ش��ود همراه با ساير ملي پوشان 
تمرين كند بايد خيلي س��ريع مقابل زياده خواهي هايش ايستاد و اجازه 
نداد خودخواهي يك نفر يك رشته را به حاشيه ببرد. اين حق تك ستاره 
و تنها مدال آور المپيكي رشته دووميداني است كه امكانات الزم را براي 
آماده سازي در اختيار داشته باش��د، اما مدير موفق كسي است كه اجازه 
ندهد توقعات بيش از حد و زياده خواهي جاي خواسته هاي بحق ورزشكار 
را بگيرد. متأسفانه چنين مواردي در ورزش ايران رو به افزايش است و از 
آنجا كه آقايان در مقابل خودخواهي هاي ستاره هاي قبلي نايستادند قطعاً 

براي برخورد با موارد مشابه جديد نيز برنامه اي ندارند. 
سوءمديريت ها به همين جا ختم نمي شود؛ بي اعتنايي به مدال آوراني كه 
به داليل مختلف در اي��ن دوره از بازي هاي المپيك حضور ندارند يا عمر 
قهرماني شان به پايان رسيده يادآور همان اصطالح قديمي است؛ قهرمان 
زنده را عشق است، ولي اين رسمش نيست مديران ارشد ورزش جواب تلفن 
وزنه برداري كه به ناحق و به داليل نامعلوم از رسيدن به المپيك بازمانده 
را ندهند يا خبري از مدال آوران ادوار گذشته نگيرند. چطور آن زمان كه 
همين افراد در ميادين بين المللي افتخار مي آفريدند براي گرفتن عكس 
يادگاري صف مي كشيدند و نوبت مي گرفتند، اما در وقت گرفتاري و مواقع 
ديگر حاضر نيستند جواب سؤالش را هم بدهند. ورزش ما همان اندازه كه از 
ورزشكار ساالري ضربه خورده از مديرساالري نيز زيان ديده است. مديران 
ارشد هر چهار سال يك بار موفقيت تيم ها و ورزشكاران را به نام خود ثبت 
مي كنند و در ساير مواقع حالي از مدال آورانمان نمي پرسند. يك بار براي 
هميشه بايد به آنها ياد داد كه به جاي حمايت هاي افراطي از يك يا چند 
چهره خاص و حاشيه ساز با شيوه اي معقول و در چارچوب مقررات و عدالت 
حامي قهرمانان باشند. تنها در اين صورت است كه هيچ ورزشكار و قهرماني 

از بي عدالتي، بي توجهي و سوءمديريت گاليه نخواهد كرد. 

بهت و حيرت قهرمان از ركوردشكني
خودش هم باورش نمي شد هم قهرمان المپيك شده و هم ركوردشكني 
كرده است. فينال دو ۴00 متر با مانع بود كه برخالف تصور همگان يك 
نروژي مدال طال را به گردن آويخت. در حضور قدرت هاي اين ماده كمتر 
كسي روي كارستن وارهولم حساب مي كرد و هيچ كس تصور نمي كرد 
ركورد المپيك بارسلون توسط او شكسته ش��ود، ولي در ورزش هيچ 
چيز غيرممكن نيست و در بازي هاي المپيك توكيو اتفاقات غيرمنتظره 
زيادي رخ داده است. وارهولم در پايان رقابت دشوار با رقبانش ركورد 
۴5/9۴ را ثبت كرد تا در كمال ناب��اوري قهرمان دو ۴00 متر المپيك 
2020 لقب بگيرد. خوشحالي وصف نشدني او از چشم دوربين ها دور 
نماند و واكنش ها وارهولم پس از آنكه مشخص شد ركورد اين ماده را 
8صدم ثانيه ارتقا داده به اوج خود رس��يد. بنجامين امريكايي و دوس 
سانتوس برزيلي مدعيان اصلي اين رشته با تعجب، خوشحالي قهرمان 

نروژي را نظاره كردند و به ناچار به مدال نقره و برنز رضايت دادند. 

حسين خاني و زارع روي تشك مي روند 
مسابقات كش��تي آزاد بازي هاي المپيك صبح فردا پيگيري مي شود 
و مصطفي حس��ين خاني و اميرحس��ين زارع نمايندگان كش��ورمان 
روي تش��ك مي روند. حس��ين خاني در وزن ۷۴ كيلوگ��رم و زارع در 
125كيلوگرم رودرروي رقيبان خود ق��رار مي گيرند. غالم محمدي، 
سرمربي تيم ملي كشتي آزاد روي همه ش��اگردانش براي رسيدن به 

سكوي المپيك و كسب مدال حساب مي كند. 

فروغي، نفر اول رنكينگ جهاني
طبق آخرين رده بندي فدراس��يون جهاني تيران��دازي جواد فروغي، 
قهرمان تپانچه بادي المپيك رتب��ه اول اين م��اده را در اختيار دارد. 
فروغي اولين مدال طالي تاريخ تيراندازي و اولين مدال كاروان ايران در 
المپيك توكيو را بر گردن آويخت. همچنين هانيه رستميان در تپانچه 

بادي با 2۳ پله صعود به رده پانزدهم رسيد. 

المپيك توكيو برايم سنگين بود
مجتبي عابديني، شمشيرباز المپيكي ايران اس��ترس و فشار را عامل 
ناكامي در اين بازي ها عنوان كرد. با اينكه انتظار مي رفت شمشيربازان 
كشورمان از توكيو دست پر باز گردند، اما هيچ كدام از ملي پوشان اين 
رشته به سكوي المپيك نرسيدند. كاپيتان تيم ملي در گفت وگو با ايسنا 
گفت: »شبيه چهار سال پيش بودم، ولي المپيك توكيو برايم سنگين تر 
بود، چون استرسم بيش��تر بود. همه مدال مي خواس��تند و فشار روي 
من زياد بود. هيچ كس جاي مجتبي عابديني روي آن پيس��ت نبوده و 
فشارهايي كه روي من بود را تجربه نكرده است. در برنامه تلويزيوني از من 
سؤال شد اگر زمان به اول مرداد برگردد، چه كار می كنم كه پاسخ دادم، 
شب مسابقه قرص خواب می خورم كه زود خوابم ببرد تا از شدت استرس 
در شرايطي قرار نگيرم كه نتوانم بخوابم. من يك سال و نيم تالش كردم، 

زحمت كشيدم و هر كاري الزم بود را انجام دادم، اما نشد.« 

سعيد احمديان 

ممنون آقاي برشم، ممنون آقاي تامبري 
المپيك را خيلي وقت ها بوده كه با چهره سياست زده كه البته گريزي 
از آن نيست، شناخته ايم، مانند همين توكيو 2020 كه رؤيايي ناهيد 
كياني، تكواندوكار بانوي ايران در دور اول با كيميا عليزاده عضو سابق 
تيم ملي و عضو فعلي تيم پناهنده ها را خيلي ها به دسيس��ه اي ارتباط 
مي دهند كه چيده ش��ده بود تا پي��ش و پ��س از آن بهره برداري هاي 
سياسي شود. اما اين تنها روي المپيك نيست، يك روي ديگر هم دارد، 
روي زيبايی كه بازتاب دهنده همان هدف اصلي است كه پير دو كوبرتن 
فرانسوي سال 189۴ به عنوان مؤسس بازي هاي المپيك سنگ بناي 
آن را نهاد، با شعار »سريع تر، باالتر و قوي تر« كه براي توكيو 2020 پس 
از پاندمي كرونا، عبارت »با هم« نيز به آن اضافه و شد »سريع تر، باالتر، 
قوي تر - با هم« يا روي زيبايي كه شعار رسمي المپيك توكيو با عنوان 
»حس مشترك« را نمايان كرده است. يك نمونه از روي زيباي المپيك 
را مديون معتز عيسي برشم قطري و جانماركو تامبري ايتاليايي هستيم. 
دو ورزشكاري كه روز دوشنبه در ورزشگاه ملي توكيو و در فينال پرش 
ارتفاع عكاسان صحنه هاي خاطره انگيزي از آنها را ثبت كردند. جايي 
كه اين دو ورزشكار پس از يك مسابقه دو س��اعته طاقت فرسا، هر دو 
ركورد 2/۳۷ متر را ثبت كرده بودند و براي رسيدن به ركورد 2/۳9 متر 
المپيك سه بار شكست خوردند و با ركوردهاي بدون خطا در شمارش 
معكوس مي توانستند به تنهايي براي كس��ب عنوان قهرماني مبارزه 
كنند. در حالي كه داوران از آنها خواستند كه به تالش شان براي كسب 
يك ركورد بهتر كه قهرمان را مشخص مي كند ادامه دهند، اما اين دو 
ورزشكار از داوران پرسيدند آيا مي توانند به مسابقه پايان دهند و مدال 
طال به هر دو ورزشكار برس��د كه داوران اعالم كردند چنين چيزي در 
قانون وجود دارد. پايان مس��ابقه اعالم شد و برش��م قطري و تامبري 
ايتاليايي هر دو مدال طال گرفتند و با پرچم كشورش��ان در ورزش��گاه 
ملي توكيو دور افتخار زدند. يك »قهرماني مشترك« كه شعار رسمي 
بازي هاي 2020 كه »حس مشترك« اس��ت را تداعي كرد و ورزشكار 
قطري و ايتاليايي تصميم گرفتند عنوان »سريع تر، باالتر، قوي تر« را كه 

شعار رسمي المپيك است »با هم« داشته باشند!

ح��ذف تي��م ملي 

فریدون حسن 
واليبال از رقابت هاي   بازتاب

المپي��ك تبع��ات 
زي��ادي را ب��ه همراه داش��ته اس��ت. واليب��ال كه 
مي خواست با آلكنو به سكوي المپيك برسد، حتي 
موفق به صعود از گروه خود هم نشد تا حاال خبرهايي 
از خداحافظي و جدايي چهره هاي شناخته شده به 
گوش برسد.  آلكنو كه تا پايان رقابت هاي المپيك 
قرارداد داشت در همان توكيو با بازيكنان خداحافظي 
كرد و به روس��يه برگش��ت و توتولو كمك او هم به 
زودي به كشورش برمي گردد. با اين حال حاشيه ها 
همچنان ادامه دارد. امير خوش خبر، سرپرست تيم 
ملي ك��ه هم��واره ح��رف و حدي��ث در خصوص 
دخالت هايش در امور فني تيم به گوش مي رسيد 
حاال خب��ر از خداحافظي خودش ه��م مي دهد و 
مي گويد: »كار من هم در تيم ملي واليبال تمام شد و 
در رقابت هاي پي��ش رو قطعاً در تي��م ملي حضور 
نخواهم داشت. فدراس��يون واليبال هم مصطفي 
كارخانه را به عنوان سرپرست جديد تيم ملي انتخاب 

كرده كه براي او آرزوي موفقيت مي كنم. شك ندارم 
كه كارخان��ه مي تواند به خوبي  در اين س��مت به 
كارش ادامه دهد.« اما اين پايان كار نيس��ت و خبر 
مهم تر خداحافظي سعيد معروف، كاپيتان تيم ملي 
است كه ارتباط نزديكي با خوش خبر داشته و دارد. 
سرپرس��ت س��ابق تيم ملي مي گويد: »سعيد هم 
تصميمش را گرفته است. به زودي بايد منتظر نامه 
خداحافظي كاپيتان باشيم. او در راه امريكاست و فكر 
مي كنم زماني كه به مقصد برسد نامه  اش را منتشر 
كند. معروف به من گفت كه احتماالً در مسير پروازي 
به امريكا نامه اش را می نويس��د و به زودي منتشر 
خواهد كرد. ش��نيده ام كه برخي ها گفته اند سعيد 
معروف مصاحبه اي انجام داده و انتقاداتي را نسبت 
به مديران ورزش كشور مطرح كرده است. من در اين 
خصوص با معروف صحب��ت ك��ردم و او تمام اين 
موضوعات را تكذيب كرد. او به من گفت كه با هيچ 
رسانه اي مصاحبه نكرده اس��ت. اميدوارم رسانه ها 
براي رس��يدن به اهداف خود چهره هاي محبوب و 

مطرح ورزش كشور را تخريب نكنند.«

تيم ملي واليبال زير و رو مي شود
خوش خبر رفت، معروف هم مي رود 

غول كوبايي تاريخ ساز
غول دوست داشتي     چهره
كشتي جهان حاال 
تبديل به پرافتخارترين كشتي گير تاريخ المپيك 
شده است. ميخائين لوپز كوبايي كه عصر دوشنبه 
با شكست اياكوبي كاجايا از گرجستان چهارمين 
مدال طالي المپيك را بر گردن آويخت، همان 
كشتي گيري است كه محمد بنا هم از بازگشت 
دوباره اين قهرمان ۳8 ساله به تشك شگفت زده 
شده بود. قهرماني كه در كش��تي دومش مانع 
بزرگي مقابل امين ميرزازاده، كشتي گير 1۳0 

كيلو  ايران براي رسيدن به مدال المپيك شد. 
لوپز ك��ه پيش از اي��ن در المپي��ك 2008 
پكن، 2012 لندن و 201۶ ريو نيز توانسته 
بود صاحب گردن آويز طال ش��ود با كس��ب 

طالي توكيو 2020 تاريخ س��از ش��د و 
از اين حيث ركوردي وي��ژه در تاريخ 
كش��تي المپيك ب��ه ثبت رس��اند و 
ركورد الكساندر كارلين، كشتي گير 
افسانه اي روس كه سه طالي المپيك 

را دارد، شكس��ت.   لوپز ك��ه عالوه بر 
چهار مدال طالي المپيك، پنج 

مدال طال و سه نقره جهان 
را هم دارد، درباره اينكه 
كدام طاليش ارزشمند 
اس��ت، اينط��ور پاس��خ 
داده است: »همه برايم 

ارزش��مند هستند و 

براي هر كدام زحمت زيادی كشيده ام. براي هر 
كدام از آنها لذت برده ام و به نظرم غيرمنصفانه 
اس��ت بخواهم يكي را انتخاب كنم. ش��رايط بد 
ناش��ي از پاندمي كرون��ا كه باعث ش��ده دنيا و 
همچنين ورزش��كاران ش��ديداً تحت تأثيرش 
قرار بگيرند، سبب مي شود امسال خوشحال تر 
از هميشه باشم. به همه مدال آوران اين المپيك 
تبري��ك مي گوي��م، چ��ون كاري س��خت تر از 
قبل داش��تند. امي��دوارم دنيا هرچ��ه زودتر به 
ش��رايط قبل برگردد.« لوپز درباره ش��ركت در 
المپيك پاريس 202۴ ب��راي پنجمين 
طال هم می گويد: »كمي به من زمان 
بدهيد،  االن مي خواه��م يادي كنم 
از پرواز برگشتم به هاوانا از آتن در 
سال 200۴. در المپيك پنجم 
ش��ده بودم و پ��درو والس 
ك��ه متأس��فانه هرگز 
فرص��ت وداع با او را 
پيدا نكردم، گفت 
ك��ه م��ن روزي 
بهترين كشتي گير 
دنيا خواهم ش��د و 
ركوردي ثبت مي كنم 
كه هيچ كس نتوانس��ته 
به آن برس��د. ام��روز آن 
پيش بين��ي ب��ه واقعي��ت 

پيوسته است.« 


