
المپي�ك غافگير  
فريدون حسن

   گزارش
كننده ترين ميدان 
ورزشي است كه 
مي توانيد پيدا كنيد. بيهوده نيست كه بزرگ ترين 
آوردگاه ورزش جهان هم محسوب مي شود. اصاًل 
اتفاق هايي مي بيني يا اخباري مي شنوي كه تصورش 
را هم نمي تواني بكني. المپيك جايي اس�ت براي 
خودنماي�ي آنهايي ك�ه خودش�ان را ب�اور دارند، 
نمونه اش همين نازنين ماليي كشورمان ايران است. 
روز سوم رقابت هاي المپيك توكيو براي كشورمان 
را بايد به نام بانوي قايقراني ايران نوش��ت. نازنين 
مالي��ي در مرحله يك چه��ارم نهايي مس��ابقات 
روئين��گ تك نفره باز هم درخش��يد و ب��ار ديگر 
غافلگيرمان كرد تا حاال گام به مرحله نيمه نهايي 
اين مسابقات بگذارد. ماليي در اين مرحله با پنج 
قايقران ديگر به رقابت پرداخت و با زمان 8 دقيقه 
و 7 ثانيه سوم شد و به نيمه نهايي  Aو B راه يافت. 
رقابتي كه قرار بود ابتدا سه شنبه صبح برگزار شود، 
اما شرايط جوي توكيو باعث شد  مسئوالن برگزاري 

مسابقات آن را به صبح پنج شنبه موكول كنند. 
با اين حال شنيدن حرف هاي ماليي بعد از كسب 
اين موفقيت بزرگ ج��اي تأمل دارد، تأمل روي 
اين نكته كه چرا به قهرمانان و افتخارآفرينانمان 
بيشتر از اين رسيدگي نمي كنيم و در عوض براي 
ديگراني هزينه مي كنيم كه كوچك ترين آورده اي 
براي ورزش كشور ندارند. ماليي بعد از راهيابي به 
نيمه نهايي روئينگ تك نفره گفت: »ورزشكاران 
كش��ورهاي ديگر به محض اينكه مسابقه تمام 
مي شود جليقه هاي يخ دارند و مربيان شان سريع 
آن جليقه ها را مي آورند تا تن شان كنند و در اين 
گرماي شديد هوا زودتر ريكاوري شوند، اما مربي 
من مجبور است حوله را در آب سرد خيس كند 
و آن را به من بدهد. نكته جالب اينكه خيلي ها از 
من مي پرسيدند در كجا تمرين كرده ام و وقتي 
گفتم من در پيس��ت ه��زار متر تمري��ن كردم، 
باورشان نمي شد. ما پتانسيل اين را داريم كه جزو 
نفرات برتر المپيك و جهان باشيم و اميدوارم اين 
نتيجه اي كه به دس��ت آورده ام باعث شود توجه 

مسئوالن به روئينگ بيشتر شود تا ما بتوانيم به 
نتايج درخشان تري دست پيدا كنيم.«

  بسكتبال ايستاده باخت
بسكتبال هرچند با باخت شروع كرد، اما شكست 
صبح ديروز شكستي نبود كه بتوان از آن ناراحت 
شد، به خصوص اينكه شاگردان شاهين طبع در 
دو كوارتر پايان��ي عملكرد خوبي از خود نش��ان 
دادند. به هر حال همه مي دانستيم كه بسكتبال 

كاري بسيار س��خت در پيش دارد و نبايد توقع 
بااليي داش��ته باش��يم، اما با اين ح��ال نمايش 
آسمانخراش هاي ايران مقابل چك نمايش قابل 
قبولي بود. نمايشي كه حتماً باعث مي شود امريكا 
نگاهي جدي تر به ايران داشته باشد. شاهين طبع 
بعد از پايان بازي مقابل چك گفت: »ما در نيمه 
اول مي توانستيم بهتر بازي كنيم و با وجود تالش 
زياد بازيكنان، متأسفانه در نيمه اول نتيجه خوبي 

نگرفتيم كه  اين كار را سخت كرد. در نيمه دوم اما 
زير حلقه را بهتر كنترل كرديم، بازيكنان با تحرك 
بيشتري كار كردند و تصميمات خوبي در حمله 
گرفتيم. ش��اخص هاي آم��اري را توجه كنيد ما 
پايين تر بوديم و نتيجه اين شد. اگر دقت و كنترل 
بيشتري داشتيم، در نيمه اول مي شد نتيجه چيز 

ديگري باشد.« 
س��رمربي تيم ملي درباره دو بازي آينده با امريكا 
و فرانسه نيز افزود: »ما بايد در همه زمينه ها بهتر 
بازي  كنيم و تقريباً بتوانيم بازي هاي با كيفيت تري 
را نشان دهيم،هر چند كه تيم هاي مدعي در پيش 
داريم. بسكتبال با ساير رشته ها متفاوت است و به 
نظرم بچه ها مي توانند در آينده باكيفيت تر باشند.«

  تكواندو هيچ هيچ هيچ
نمايش ضعي��ف تكواندوكاران كش��ورمان كه با 
آرمين هادي پور مصدوم شروع شده بود ديروز هم 
ادامه پيدا كرد. ديروز ناهيد كياني در مسابقه اول به 
كيميا عليزاده دارنده مدال برنز المپيك ريو باخت 
تا كارش به اما و اگر كشيده شود. عليزاده در ادامه 
هرچند قهرمان دو دوره المپيك را شكست داد، اما 
به حريف روس باخت و نهايتاً چهارم شد تا عماًل 
ناهيد كياني هم از گردونه مسابقات كنار برود. بعد 
از كياني، ميرهاشم حس��يني هم نمايشي بسيار 
ضعيف داشت تا تكواندو ايران بعد از مدال آوري در 
چند المپيك قبلي دستش از مدال كوتاه بماند و با 

شكست به كار خود در توكيو پايان دهد. 
  تير رستميان به هدف ننشست

ديروز مرحل��ه مقدماتي رقابت ه��اي تيراندازي 
بانوان المپيك در ماده تپانچ��ه 10 متر بادي هم 
تمام ش��د و هانيه رس��تميان از راهيابي به فينال 
بازماند. رستميان در خط پنجم به رقابت با حريفان 
المپيكي خود پرداخت و در نهايت در جايگاه دهم 
ايس��تاد. در اين رقابت نماين��دگان چين، يونان، 
روسيه، چين، فرانسه، بلغارستان، اوكراين، فرانسه و 
مغولستان در جايگاه اول تا نهم ايستادند. رستميان 
با امتياز  576/19 در بين 53تيرانداز دهم شد. در 
اين رقابت تيرانداز چيني با 587/23 امتياز به  عنوان 

نفر اول فيناليست شد.
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شيوا نوروزي

سعيد احمديان

ترس از كرونا در ليگ هاي معتبر اروپايي
 از واكسيناسيون اجباري در جزيره 

تا مخالفت در سري آ
فصل جديد ليگ هاي فوتبال در قاره سبز در حالي از دو هفته ديگر آغاز 
خواهند شد كه مسئوالن برگزاري مسابقات براي اجباري كردن تزريق 
واكسن كرونا به بازيكنان و اعضاي تيم ها با هم اختالف نظر دارند. عالوه بر 
سردرگمي مقامات تصميم گيرنده، برخي از فوتباليست هاي شاغل در اروپا 

در مقابل تزريق واكسن كرونا مقاومت مي كنند!
سايه سنگين كوويد 19 هنوز روی س��ر كره زمين است و با اينكه تدابير 
زيادي براي كنترل اين بيماري در نظر گرفته شده، اما كشورها از مهار كرونا 
عاجز مانده اند تا جايي كه برخي از كشورها دوباره مجبور به اعمال مقررات 
و محدوديت ها شده اند. در شرايطي كه بازي هاي فصل گذشته فوتبال بدون 
تماشاگر يا با حضور حداقلي تماشاگران برگزار شد، نگراني هاي زيادي در 

مورد شروع مجدد فوتبال باشگاهي وجود دارد. 
    

واكسينه كردن مردم در كش��ورهاي مختلف در حال انجام است و با اينكه 
اروپايي ها به آمار باالي واكسيناسيون شان مي نازند، اما خيز مجدد بيماري 
در اين قاره مشكالت زيادي را ايجاد كرده است. تزريق واكسن كرونا از جمله 
راهكارهايي اس��ت كه متخصصان امر روي آن تأكيد دارند و همزمان با اين 
مسئله، رعايت پروتكل هاي بهداشتي نيز نبايد فراموش شود. حاال ليگ هاي 
معتبر اروپايي ب��راي آغاز بازي ها با دو چالش مهم روبه رو هس��تند؛ حضور 
تماشاگران در ورزشگاه ها و حفظ سالمت بازيكنان. در فصل گذشته چهار 
ليگ معتبر قاره سبز قوانيني را براي ورود هواداران وضع كردند و بخشي از 
گنجايش ورزشگاه ها براي حضور تماشاگران در نظر گرفته شد. منتها با شروع 
بازي هاي يورو 2020 مسابقات با حضور حداكثري عاشقان فوتبال برگزار شد 
و در اين صورت بعيد است كه ديگر بتوان هواداران را از حضور در ورزشگاه ها 
منع كرد. با توجه به وضعيت كرونايي سران الليگا، سري آ، بوندس ليگا و ليگ 
برتر براي تحت كنترل داشتن اوضاع تالش مي كنند. به عنوان نمونه در جزيره، 
انگليسي ها تصميم شان را گرفته اند؛ تنها افرادي اجازه تماشاي بازي ها را از 

نزديك خواهند داشت كه هر دو دوز واكسن كرونا را دريافت كرده باشند.  
كار به همين جا ختم نخواهد شد؛ طبق اعالم سران ليگ انگليس، تمامي 
بازيكنان شاغل در ليگ برتر بايد قبل از شروع فصل جديد واكسينه شده 
باشند. سايت گل در گزارشي اعالم كرد كه واكسيناسيون فوتباليست ها و 
اعضاي تيم هاي ليگ برتري جزئي از برنامه سالمت در بريتانيا محسوب 
مي شود، اما تزريق واكسن نيز تضميني براي جلوگيري از شيوع بيشتر كرونا 
در فوتبال نخواهد بود. نخستين بازي از فصل جديد ليگ برتر 22 مرداد آغاز 
خواهد شد و در فصل قبل بازيكنان هفته اي دو بار تست كرونا مي دادند، اما 
به نوشته گل تعداد مبتاليان به كرونا طي يك هفته گذشته در انگليس به 

46 هزار نفر افزايش يافته است. 
    

شرايط در ايتاليا متفاوت است؛ 31 مرداد بازي ها آغاز خواهند شد و به رغم 
اينكه مسئوالن روي تزريق واكسن تأكيد دارند، اما تعداد مخالفان اين موضوع 
در سري آ رو به افزايش است. تيم هاي ايتاليا طبق برنامه از پيش  تعيين شده 
نسبت به واكسينه كردن اعضاي خود اقدام كرده اند، منتها مخالفت برخي 
بازيكنان حواشي را به همراه داشته است. اين مخالفت ها از تيم هاي اودينزه، 
امپولي و اسپتزيا شروع ش��د و التزيو نيز به جمع منتقدان پيوست. تزريق 
واكسن هنوز در فوتبال ايتاليا اجباري نشده، ولي با مقاومت منتقدان بعيد 
نيست مقامات فوتبال اين كشور از تصميم انگليسي ها پيروي كنند. تيم امپولي 
با داشتن چند كرونايي فعالً در صدر قرار دارد و چهار نفر از بازيكنان التزيو نيز از 
زدن واكسن امتناع كرده اند. جاني ناني، عضو كميسيون پزشكي فدراسيون 
فوتبال ايتاليا نسبت به مخالفت هاي صورت گرفته واكنش نشان داد: »اكثر 
اعضاي تيم ها واكسينه شده اند يا حداقل دوز اول واكسن را تزريق كرده اند و 
تعداد بسيار كمي از بازيكنان هستند كه واكسن نزده اند. اين يك گام بلند 
نسبت به سال گذشته محسوب مي شود. مدل انگليسي ها بسيار سختگيرانه، 
اما در عين حال بسيار كارآمد است. در مواجهه با يك بيماري همه گير ما به 
قوانيني مشخص نياز داريم كه به آنها عمل شود. من اما مطمئن نيستم كه 
اجباري شدن واكسيناسيون در ايتاليا عملي باشد، چون ما نمي توانيم كسي 

را مجبور كنيم، اما مي شود تصميمات ديگري اتخاذ كرد.«
در بوندس ليگا هم خبري از واكسيناسيون اجباري نيست. اوليور كان، مدير باشگاه 
بايرن مونيخ با اشاره به اين موضوع گفت: »تصميم در خصوص واكسن زدن يا نزدن 
را به خود بازيكنان واگذار كرده ايم.« در بين چهار ليگ معتبر اروپا فعالً انگليسي ها 
هستند كه به اهالي فوتبال خود حق انتخاب نداده اند و به نظر مي رسد سايرين 

مي كوشند با تشويق فوتبالي ها آنها را به واكسينه شدن ترغيب كنند.

چقدر بي انصافيم 
در روزهايي كه بي اعتقادي كالس دارد و چنگ و دندان نشان 
دادن به مردم و سگ گرداني ارزش محسوب مي شود بايد هم 
»جواد فروغي« بودن جرم به حساب آيد، چرا؟ چون نبايد 
معتقد باش��ي، بايد مثل خيلي ها فقط نق بزني و ولخرجي 
كني از بيت المال و در نهايت هم دست از پا درازتر برگردي يا 
اينكه بروي آن ور آب و اراجيف بهم ببافي عليه مملكتت، بعد 

هم مثالً براي اينكه بگويي ايرانيم، اسمت را با سه رنگ پرچم ايران بنويسي و جلوي دوربين ها نمايش 
دهي تا اينجا بعضي ها برايت سردست بشكنند، اما نبايد جواد فروغي باشي. مدافع سالمت كشورمان 
اين روزها به خاطر اعتقاداتش مورد عجيب ترين حمالت خارجي ها و برخي خودفروخته هاي داخلي 
است، چرا؟ چون اعتقاداتش را نشان داد، چون سجده شكري كه به جا آورد، نه از سر ريا كه از صدق 
بود. راستي چقدر بي انصافيم ما كه خيلي زود يادمان رفت كه قهرمان المپيكمان تا همين چند ماه قبل 
در خط مقدم مبارزه با كرونا مي جنگيد. يادمان رفت كه جواد فروغي بدون وسايل تمرين كرد و ظرف 
چند هفته هم قهرمان جهان شد و هم المپيك. اصالً بگذاريد به ما بتازند. ما جواد فروغي مان را حتي 
بدون مدال هم با تمام افتخارات تاريخ المپيك عوض نمي كنيم، چه آن روز كه در صف اول مبارزه با 

كرونا بود و چه امروز كه قهرمان المپيك و فرمانده سپاه اينگونه برايش پيام تبريك مي فرستد. 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

موفقيت غرورانگيز ورزشكار برومند بسيجي و مدافع فداكار عرصه سالمت »جواد فروغي« در كسب 
مدال طالي تيراندازي با تپانچه در المپيك 2020 توكيو را به محضر مبارك رهبر عظيم الش��أن 
انقالب اسالمي حضرت آيت اهلل العظمي امام خامنه اي )مدظله العالي(، ملت شريف و قهرمان ايران، 
جامعه ورزش كشور و خانواده مكرم وي صميمانه تبريك و تهنيت عرض مي نمايم. اميدوارم صعود 
افتخارآفرين اين جوان مؤمن و متعهد به آرمان هاي ديني، انقالبي و ملي بر بلنداي المپيك سرآغاز 
پيروزي هاي درخشان و تاريخ سازي هاي جديد كاروان ورزشي كشورمان در اين آوردگاه مهم و خطير 

براي اعتالي بيش از پيش نام مقدس ايران و ايراني در سپهر جهاني قرار گيرد. 
 سرلشكر پاسدار حسين سالمي- فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب اسالمي

دريچه

نازنين مثل ماليي
روز سوم از ناكامي تكواندو تا اميدواري به بسكتبال

تكواندو خانه تكاني مي خواهد
ديروز روز تلخي براي يكي از رش��ته هاي همواره م��دال آور كاروان ايران 
در المپيك بود. رش��ته تكواندو كه در دوره هاي اخير هميشه سهمي در 
مدال هاي ايران در المپيك داشته و يكي از رشته هايي بود كه روي مدال هاي 
آن حساب ويژه اي باز مي شد، در توكيو دست تكواندو خالي ماند و ديروز با 
حذف هر سه نماينده كشورمان كه ميرهاشم حسيني و آرمين هادي پور در 
بخش مردان و ناهيد كياني در بخش زنان بودند، پرونده اين رشته بسته شد 

تا ضعيف ترين كارنامه تكواندو در تاريخ المپيك در توكيو ثبت شود. 
ناكامي بزرگ تكواندو در المپيك 2020 زنگ خطر را براي اين رش��ته 
رزمي بيشتر از گذشته به صدا درآورده است. رشته اي كه البته چند سالي 
می ش��ود كه روندي نزولي را طي مي كند و از جايگاه برجسته اي كه در 
سطح دنيا داشته فاصله گرفته اس��ت. اين در شرايطي است كه تكواندو 
ايران در اوايل دهه 90 توانسته بود با پايان دادن به سلطه كره اي ها، حتي 
مقام اول جهان را هم در پايتخت تكواندو جهان، يعني در سئول كسب 
كند و حتي در آخرين المپيك كه س��ال 2016 در ريو برگزار شد، يك 

مدال تاريخي برنز را در بخش بانوان به دست بياورد. 
تكواندو اما در سال هاي اخير و در فاصله اي كه از ريو تا توكيو طي شده 
است ديگر آن تيم مقتدر و مدال آوري كه حتي سايت فدراسيون جهاني، 
لقب سونامي و نابودگر را براي ملي پوشان ايران انتخاب مي كرد، نيست 
و اوج اين نزول ديروز در توكيو و در س��الن ماكاهوراي مسي هال ثبت 
شد. جايي كه حتي يكي از سه نماينده ايران به مدال نزديك هم نشد و 
تكواندو نتوانست در 2020 توكيو انتظارات را برآورده كند. ناكامي مطلق 
تكواندو نشان دهنده شكست راهي است كه در اين رشته رزمي در پيش 
گرفته شده است، ناكامي كه بايد آسيب شناسي شود تا تكواندو با گذر از 
اين روزها دوباره به جايگاه اصلي اش در سطح دنيا برگردد. رشته اي كه 
از المپيك 2000 سيدني به صورت رسمي وارد بازي هاي المپيك شد 
و در پنج دوره گذشته همواره تكواندوكاران كشورمان يكي از تيم هاي 

صاحب مدال ايران در المپيك بوده اند. 
عالوه بر ضعف هاي فني و تاكتيكي به نظر مي رسد تكواندو براي بازگشت 
به روزهاي اوج به يك خانه تكاني اساسي در سياست ها و راهبردهاي در 
پيش گرفته شده در فدراس��يون تكواندو نياز دارد. سياست هايي كه در 
سال هاي اخير سبب شده تكواندو از جايگاه يكي از رشته هاي شانس مدال 
در المپيك تبديل به رشته اي شود كه در توكيو پس از پنج دوره مدال آوري 
بدون هيچ مدالي كارش را به پايان مي رساند. عالوه بر ضعف هاي فني كه 
سرمربيان تيم هاي مردان و زنان ايران بايد نسبت به آن پاسخگو باشند، 
در بخش مديريتي تكواندو نيز بايد با تغيير رويكردها و برنامه ريزي هايي 
كه صورت مي گيرد، شرايط براي برگشتن تكواندو به جايگاه گذشته اش 

در سطح دنيا مهيا شود. 
يكي از مهم ترين ضربه هايي كه تكواندو در سال هاي گذشته خورده است، 
عدم اس��تفاده از تمام ظرفيت تكواندو براي موفقيت ب��وده، وقتي برخي 
مربيان و مديراني كه با توجه به تجربه شان مي توانند به تكواندو كمك كنند 
خانه نشين مي شوند و از ظرفيت آنها استفاده نمي شود، نمي توان انتظار 
داشت كه تكواندو با حاشيه نشيني برخي كه مي توانند اين رشته را تكان 
اساسي بدهند، همان جايگاه هميشگي اش را در دنيا حفظ كند. عالوه بر 
اين در تكواندو در يك دهه گذشته كه شيب افتخاراتش به سمت نزولي بوده 
است، شاهد كنار گذاشتن و راندن مربيان موفق و دلسردي افرادي بوده ايم 

كه نقش مهمي در رسيدن تكواندو به باالترين سطح جهاني داشته اند. 
حال پس از ناكامي بزرگ تكواندو در توكيو ضروري است كه مديريت اين 
رشته، تجديدنظر اساسي در سياست هاي فدراسيون داشته باشد. تكواندو 
ايران در پنج دوره حضور در المپيك نشان داده كه ظرفيت و پتانسيل بااليي 
براي افتخارآفريني دارد و امروز كه اين رشته از جايگاهي كه بايد باشد، فاصله 
گرفته، مهم ترين قدم براي بازگشت دوباره آسيب شناسي اين ناكامي ها به 
صورت موشكافانه و باال بردن ظرفيت نقدپذيري از سوي مسئوالن تكواندو 
است. راهبردي كه سبب خواهد شد تكواندو با پوست اندازي و خانه تكاني كه 
صورت مي گيرد در المپيك 2024 دوباره به صف رشته هاي مدال آور ايران 

برگردد تا روز تلخي كه ديروز در توكيو ثبت شد در پاريس تكرار نشود! 

بازگشت انزلي چي ها
انزلي چي ها انگار دوباره مي خواهند خاطره قوي هاي سپيد را كه تا اواسط دهه 
90 يكي از تيم هاي پرطرفدار و ريشه دار ليگ بودند زنده كنند. ملوان پس از 
اينكه سال 95 به دسته اول سقوط كرد، اگرچه در پنج دوره گذشته ليگ برتر 
يكي از تيم هاي بزرگ غايب بوده و امسال هم در صعود دوباره به ليگ برتر 
ناكام ماند و با مقام يازدهمي به كار خود پايان داد، اما آنها شگفتي ساز جام 
حذفي امسال هستند. شاگردان مازيار زارع پس از برتري برابر ويستاتوربين 
تهران و نساجي در مرحله يك چهارم نهايي جام حذفي شنبه شب در ديدار با 
خيبر خرم آباد توانستند پس از تساوي بدون گل در وقت هاي قانوني و اضافه، 
حريف شان را در ضربات پنالتي 4 بر 3 شكست دهند و به نيمه نهايي صعود 

كنند و در كنار تيم هاي استقالل، فوالد و گل گهر قرار بگيرند. 

 عدم رعايت پروتكل هاي بهداشتي 
IOC و هشدار

كميته بين المللي المپيك )IOC( هش��دار داد كه ورزشكاران حاضر در 
بازي هاي توكيو از مقررات سخت عليه كوويد 19 معاف نيستند. اين در 
حالي است كه شناگران ماسك هاي خود را در حالي كه روي سكو مي رفتند، 
برمی داشتند و همديگر را در آغوش مي گرفتند. مارك آدامز، سخنگوي 
كميته بين المللي المپيك از همه ورزش��كاران خواست قوانين را رعايت 
كنند و در همه شرايط به جز زمان مسابقات، خوردن و خوابيدن ماسك 
بزنند، فاصله اجتماعي با ساير ورزشكاران را رعايت و از گرفتن عكس هاي 
دسته جمعي روي سكوها پرهيز كنند. همه 12 ورزشكار كشورهاي امريكا، 
كانادا و استراليا بعد از مسابقات 4 در 100 متر شناي المپيك، زماني كه روي 

سكو رفتند ماسك نداشتند و همديگر را نيز در آغوش گرفتند. 

 ايران– لهستان
 طوالني ترين واليبال تاريخ المپيك

بازي ايران و لهس��تان در المپيك 2020 توكيو كه با برتري 3 بر 2 تيم 
كشورمان به پايان رسيد، طوالني ترين بازي تاريخ واليبال المپيك شد. 
بازي ايران و لهستان دو ساعت و 37 دقيقه طول كشيد تا اين رقابت به 
عنوان طوالني ترين مسابقه واليبال در تاريخ المپيك لقب گيرد. ركورد 
قبلي به صورت مشترك دو ساعت و 16 دقيقه ميان تيم هاي امريكا و 
يونان در مرحله يك چهارم نهايي المپيك 2004 آتن و روسيه و لهستان 

در مرحله گروهي المپيك 2012 لندن ثبت شده بود.

با اشتباهات كمتر مي توانستيم چك را ببريم
بازي اول در المپيك س��خت است. با اين 
حال عملكرد تيم ملي بسكتبال مقابل چك 
)باخت 84 بر 78( قابل قبول بود. ملي پوشان 
ايران در مصاف با جمهوري چك در دفاع 
خوب بودند و هم در دفاع زون و هم در دفاع 
تركيبي حريف را به دردس��ر انداختند. در 
اين شرايط اگر اشتباهات كمتري مرتكب 
مي شديم و ترون اور )پاس اشتباه و از دست 
دادن توپ( كمتري داشتيم، مي توانستيم 
حريف را شكست دهيم. در نيمه اول ترن اورهاي زيادي داشتيم و همين 
مسئله باعث شد چك توپ هاي ساده اي را وارد سبد ما كند. با همين شيوه 
بود كه حريف در نيمه اول با اختالف زياد به برتري رسيد ولي در نيمه دوم 
شيوه دفاعي مان منسجم تر شد و با يك دفاع جانانه نتيجه تغيير كرد و 
اختالف امتياز كاهش يافت. قطعاً اگر در نيمه اول با دقت بيشتري بازي 
مي كرديم و قدر پرتاب هاي سه امتيازي مان را بيشتر مي دانستيم شانس 
برنده شدن را هم داشتيم. اين بازي نشان داد كه مي توانيم حريفان را به 
دردسر بيندازيم. ضمن اينكه چك در شوت هاي پيراموني عملكرد خوبي 
نداشت و روحيه شان تضعيف شد. ملي پوش��ان ما از اين فرصت استفاده 
كردند. آنها در ضدحمالت خوب بودند و اختالف امتياز را كاهش دادند. به 
طور كلي نمايش مطلوبي از تيم ملي بسكتبالمان شاهد بوديم. قطعاً اگر 
بازي هاي تداركاتي بيشتري داشتيم نتيجه اش را در المپيك مي ديديم. 
تيم ملي بسكتبال ما شايسته هزينه كردن اس��ت. متأسفانه اين اتفاق 
نيفتاده، ولي موقع مسابقات كه مي شود همه انتظار كسب پيروزي دارند. 
به اندازه همان پولي كه داديم بايد  آش بخوريم. بسكتباليست هاي ايراني 
هميشه تمام تالش شان را كرده اند و مطمئن باشيد مقابل امريكا بهترين 
عملكردشان را به نمايش مي گذارند. انتظار غلبه بر امريكا را نداريم، ولي 
توقع داريم در دفاع س��خت بجنگند و اجازه ندهند امريكايي ها گل هاي 
راحت بزنند. در اين صورت اختالف امتيازي دو تيم خيلي زياد نخواهد بود. 

براي بازي بعد بايد تمركز بيشتري روي دفاع داشته باشيم.

طاليم را به رهبرم تقديم مي كنم

بهانه جويي نه، عذرخواهي مي كنم
پرون��ده تنيس       خبر
روي ميز ايران 
در المپيك 2020 توكيو به دليل حذف ناباورانه و 
زودهنگام نيما عالميان با حساب 4 بر يك مقابل 
پائول درينكال از انگلستان زودتر از حد تصور بسته 
شد،  آن هم در حالي كه تنها نماينده پينگ پنگ 
ايران فقط بازي را به حريفي ك��ه 70 پله از او در 
رنكينگ جهاني باالتر بود واگذار نكرد و اخالق را 
هم باخت: »اهل بهانه جويي نيستم. بازي تمام شده 

و من بازنده آن بودم، اما نقطه قوت من را در اين 
ديدار كور كردند. نمي دانم، داور هم در بهم ريختن 
من و تغيير كامل جريان بازي نقش داشت يا نه، اما 
سابقه نداش��ته در هيچ رقابتي به سرويس هاي 
معكوس من تا اين اندازه حساس باشند و به آن 
اخطار و تذكر بدهند. متأسفم ناخودآگاه كنترلم را 
از دست دادم، چون اصالً انتظار چنين تصميماتي 
را نداشتم، اما به هر صورت عذرخواهي مي كنم هم 

بابت شكستي كه متحمل شدم و هم رفتارم.«

بهمن 98 بود كه بهمن عسگري با 
شميم رضوان
      بازتاب

كسب برنز مسابقات جهاني كاراته 
وان امارات موفق به كسب سهميه 
المپيك شد، اما به دليل اشتباه پزشكي و استفاده از برخي داروها 
بدون نظر پزشك تيم، تس��ت دوپينگ او در مسابقات كاراته وان 
ليسبون در ارديبهشت 1400 مثبت اعالم شد و حضور در المپيك 
2020 توكيو را در پي محروميت يك س��اله از دس��ت داد. بغض 
عسگري، اما بعد از هفته ها سرانجام با انتشار دل نوشته اي شكست: 
»برهه سختي را در زندگي تجربه مي كنم كه متأثر از اتفاقي است 
كه در زندگي شخصي ام افتاد و مسير ورزشي ام را تغيير داد، در حالي 
كه تصورش را هم نمي كردم دارويي كه با تجويز پزشك متخصص 
بوده جزو موارد ممنوعه باشد، اما به رغم اثبات سهوي بودن خطايي 
كه با كوتاهي پزشك اتفاق افتاد، مشمول جريمه و محروميت 12 
ماهه ش��دم. در حالي كه انتظار مساعدت بيش��تري از مجامع و 
سازمان هاي بين المللي داش��تم تا مرا در جهت حضور در سقف 

آرزوي دوران قهرماني ام، يعني ميدان بزرگ المپيك ياري كنند كه 
اين مهم محقق نشد و براي من كه هرگز در عمر زندگي حرفه اي، 
انديشه غلط و رفتار غيراخالقي نداش��تم و با پشتكار و تالش به 
اهدافم رسيدم، هضم اين موضوع بسيار س��خت و ناعادالنه بود، 
چراكه 15 سال زندگي و ورزش حرفه اي و قهرماني من با صداقت 
و پاكي سپري شد و افتخار مي كردم كه در سالمت و با منفي شدن 
20تست دوپينگ بر سكوهاي مختلف ايستادم و در كمال پاكي و 
حفظ اصول اخالقي جايگاهم در رنكينگ يك دنيا را حفظ كردم و 
موفق به كسب سهميه المپيك ش��دم و حاال برايم سخت است 
بگويند دوپينگ كرده و چه رنجش��ي از اين باالت��ر كه در دنياي 
قهرماني، هميشه الگو و باعث مباهات باشي و براي گناهي نكرده 
اينگونه سيبل انتقادات و حرف هاي ناروا قرار گيري. تنها اشتباهم 
اين بود كه مسئله را با ديگر اعضا و مسئوالن ذي ربط عنوان نكردم. 
ضمن اينكه  عدم آگاهي باعث شد نه فقط مورد قضاوت قرار بگيرم 

كه امروز هم در حسرت رؤياي المپيك بسوزم.«

حياي ناشي از فرهنگ جامعه، المپيك را از من گرفت

ناروا سيبل انتقادات شدم

ملي پوش تيراندازي ايران 
دنيا حيدري
    چهره

كاري ك��رد تا س��ال ها 
فراموشمان نخواهد شد. 
جواد فروغي فقط طالي المپيك را كسب نكرد و او 
هم ركورد شكس��ت و ه��م تبديل به ي��ك نمونه 
منحص��ر به فرد ش��د. ملی پوش��ی كه ح��اال از 
برنامه اش براي تقديم مدال المپيك به مقام 
معظم رهبري مي گويد: »لمس طالي المپيك 
آرزويم بود و مراحل س��اخت آن را به شدت 
دنبال مي كردم، اما در مرحله مقدماتي در ميانه 
راه به داليلي كه جاي بحث فني دارد، فكر نمي كردم به 
فينال برسم و مي خواس��تم در رده دهم، يازدهم بيرون 
بيايم تا پايين تر از رده پانزده��م قرار نگيرم، اما به لطف 
خدا موف��ق به مديريت ش��رايط ش��دم. در فين��ال اما 
مي خواستم براي رضايت خودم تير بزنم، چون همين جا 
برايم كافي بود، اما رفته رفته ديدم اختالفم با رقبا زياد 
شده و جلو هستم، احساس كردم بايد همان نمره 10 در 
هر شليك را حفظ كنم و در رنك يك بمانم كه سرانجام 
با توجه به اشتباهات رقبايم در نهايت با پنج، شش امتياز 
فاصله كه براي نفر دوم فاجعه است، بازي را تمام كردم. 
اين طال بدان جهت كه دل مردم را ش��اد ك��رده برايم 
ارزشی دوچندان دارد. مي خواهم آن را تقديم رهبرم كنم 

و اميدوارم كه پذيرا باشند.«

مهران حاتمي

 كارشناس بسكتبال


