
 ليگ برتر فوتبال 
سعيد احمديان

   گزارش
جمعه در حالي 
به پايان مي رسد 
كه رقابت داغي بين پرس�پوليس و س�پاهان 
براي قهرماني شكل گرفته است. پرسپوليس 
به دنبال پنجمي�ن قهرماني متوالي اس�ت و 
سپاهان بعد از ش�ش س�ال جام مي خواهد. 
ليگ بيستم جمعه به ايستگاه آخر مي رسد. پس 
از يك ماراتن 10 ماهه، رقابت هايي كه از 16 آبان 
99 زنگ آغاز آن  زده ش��د و جمعه هشتم مرداد 
زنگ پايان آن نواخته مي شود، برخالف دوره هاي 
گذشته اين بار هم تکليف قهرماني و هم سقوط به 
روز آخر كشيده شده است تا ليگ تا دقيقه90 با 
باالترين هيجان همراه باشد. هم در باالي جدول 
جنگ قهرماني نويد يك جمعه جذاب را مي دهد 
و هم در پايين جدول جنگ سقوط حساسيت ها 
را بيش��تر از هر زمان ديگری كرده اس��ت. پس 
خودتان را براي يك جمع��ه داغ آماده كنيد كه 
با فوتبال مي توانيد 90 دقيقه جذاب را پيش رو 

داشته باشيد. 
  جام قرمز مي شود يا زرد؟ 

اگر در چند فصل گذشته پرسپوليسي ها در هفته 
آخر خيال شان از قهرماني راحت بود و از چند هفته 
قبلش جام را براي خودشان رزرو كرده بودند، اما 
حکايت بيستمين دوره ليگ فرق مي كند و اين بار 
تکليف رونمايي از قهرمان به هفته آخر كش��يده 
شده و يکي از داغ ترين جدال ها براي رسيدن به 

جام را در هفته سی ام ليگ شاهد خواهيم بود. 
 پرسپوليس يا سپاهان؛ دو تيمي كه كاپيتان يکي 
از آنها جمعه شب جام قهرماني را باالی سر خواهد 
برد. پرسپوليس با 64 امتياز و سپاهان با 62 امتياز 

تنها تيم هايي هستند كه تا هفته پاياني شانس شان 
را براي بردن جام حفظ كرده اند و س��رانجام قرار 
است پس از پايان بازي هاي روز جمعه اين دوئل 
جذاب با حك شدن نام يکي از اين تيم ها روي جام 

قهرماني ليگ بيستم به پايان برسد. 
پرس��پوليس با توجه به اخت��الف دو امتيازي با 
س��پاهان، همه چيز را براي قهرماني در دس��ت 
خود مي بيند. آنها در هفت��ه آخر بايد روز جمعه 
به مصاف پيکان بروند. با توجه به شرايط جدول، 
شاگردان يحيي گل محمدي با پيروزي مي توانند 
جش��ن قهرماني بگيرند و ج��ام را همچنان در 
اختيار خودشان داشته باشند. البته قرمزپوشان با 
توجه به تفاضل گل بهتري كه نسبت به سپاهان 
دارند، حتي در صورت يك مساوي هم دست شان 
به جام مي رس��د، البته در صورتي كه س��پاهان 
حريفش را با بيش از س��ه گل شکست ندهد. به 
همين خاطر پرسپوليس��ي ها كه در هفت بازي 
اخيرشان شش برد داشته اند و در كل ليگ تنها 
يك باخت در كارنامه شان ثبت شده براي تکرار 
برد دور رف��ت مقابل پيکان به مي��دان مي روند. 
تيمي كه هداي��ت آن را مهدي تارت��ار برعهده 
دارد، نامي آشنا براي پرسپوليسي ها كه مي تواند 
جذابيت ها بازي جمعه را بيش��تر كند. هرچند 
پيکاني ه��ا كه ب��ا 40 امتياز تي��م هفتم جدول 
هستند، نتيجه اين مسابقه تغيير محسوسي در 
جدول براي شان ايجاد نمي كند، اما آنها 9 هفته 
اس��ت كه نباخته اند و حريف دست و پا بسته اي 

براي قرمزها نخواهند بود. 
با اين ح��ال انگيزه باالي پرسپوليس��ی ها براي 
پنجمي��ن قهرمان��ي در لي��گ برتر ك��ه ركورد 
تاريخي شان را دس��ت نيافتني تر مي كند، برگ 

برنده گل محمدي و ش��اگردانش در روز جمعه 
است كه با داشتن مهاجماني آماده و گلزن مانند 
شهريار مغانلو، مهدي عبدي و عيسي آل كثير، 

كمتر دروازه اي مقابل شان بسته مي ماند. 
سپاهان برخالف پرسپوليس، مسير سخت تري 
براي رس��يدن به جام پيش رو دارد. ش��اگردان 
محرم نويدكيا ع��الوه بر اخت��الف دو امتيازي 
با پرس��پوليس با يك حريف سرس��خت به نام 
اس��تقالل در بازي آخرش��ان در روز جمعه بايد 
بجنگند. برخالف پرسپوليس، قهرماني سپاهان 
در دست خودشان نيست و آنها عالوه بر نتيجه اي 
كه بايد در بازي شماره سي ام خودشان بگيرند، 
بايد گوش به زنگ نتيجه اي باشند كه از ورزشگاه 
شهر قدس و بازي پيکان و پرسپوليس به دست 
مي آيد. سپاهان كه در شش بازي آخرش چهار 
برد و دو مساوي داشته، برخالف هفته هاي اول 
نيم فصل اول ليگ بيستم در ادامه فصل با محرم 
نويدكيا در قامت يك مدعي ظاهر شد تا پس از 
شش س��ال جام را به اصفهان ببرند. سپاهاني ها 
اما براي قهرماني بايد چشم ش��ان به س��اق هاي 
بازيکنان پيکان و همچنين مهاجمان خودشان 
براي باز كردن دروازه استقالل باشد، شرايطي كه 
شانس آنها را نسبت به پرسپوليس براي قهرماني 

در ليگ بيستم كمتر مي كند. 
كار سپاهان وقتي سخت تر مي شود كه حريف شان 
يعني استقالل هم در بهترين ش��رايط قرار دارد. 
شاگردان فرهاد مجيدي كه با 56 امتياز سومي شان 
را در ليگ قطعي كرده اند با پنج برد كه چهار برد آن 
متوالي بوده است در ش��ش بازي آخر مهارناپذير 
نشان دادند و اگر دو باخت متوالي آبي ها برابر ذوب  و 
پرسپوليس در هفته هاي 22 و 23 نبود، اين تيم هم 

مي توانست ضلع ديگر قهرماني ليگ بيستم باشد. 
اگرچه نتيجه بازي جمعه در جايگاه آبي ها تغييري 
ايجاد نمي كند، اما با توجه به باخت 2 بر صفر دور 
رفت، ديدار جمعه با سپاهان جنبه انتقامي براي 

مجيدي و شاگردانش دارد. 
  سايپا، ذوب يا نفت مسجدسليمان؟

پس از سقوط ماشين سازي كه با 14 امتياز از چند 
روز قبل قطعي شده بود، چهره ديگر تيم سقوط 
كرده از بين سه تيم سايپا و ذوب آهن 26 امتيازي 
و نفت مسجدس��ليمان 28 امتيازي مش��خص 
خواهد شد. در هفته آخر س��ايپا مهمان تراكتور 
اس��ت، ذوب آهن در اصفهان از مس رفس��نجان 
ميزبان��ی می كند و نفت مسجدس��ليمان هم به 
ديدار آلومينيوم اراك مي رود. سه مسابقه اي كه 
نتايج آن از تيم دوم سقوط كننده به ليگ دسته 
اول رونمايي مي كند. البته مسجدس��ليماني ها 
تنها با يك مساوي هم مي توانند جشن بقا بگيرند، 
بنابراين سايپا و ذوب ش��رايط سخت تري براي 
ماندن دارند، دو تيمي كه از ابتداي برگزاري ليگ 
برتر تاكنون س��قوط نکرده اند و در همه دوره ها 

حضور داشته اند. 
  جنگ چهارمي براي سهميه احتمالي

در ساير بازي های هفته پاياني ليگ، روز جمعه 
صنعت نفت با ماشين س��ازي سقوط كرده بازي 
مي كند، گل گهر ب��ه مصاف نس��اجي مي رود و 
پديده مقابل فوالد قرار مي گيرد. رقابت گل گهر 
44 امتي��ازي، ف��والد 43 امتي��ازي و تراكت��ور 
امتيازي براي رس��يدن به رده چهارم جذاب   42
خواهد بود، به خصوص ك��ه در صورت قهرماني 
استقالل در جام حذفي، تيم چهارم ليگ سهميه 

ليگ قهرمانان را به دست می آورد.
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شيوا نوروزي 

دنيا حيدري

 ناكامي تيم هاي ميكس تيراندازي 
و انتقاد هاشمي از كم كاري گمرك 
فروغي: مغرضان ايراني نيستند

تيراندازان ايران�ي روز كم فروغ�ي را در بازي هاي المپيك پش�ت 
س�ر گذاش�تند. در چهارمي�ن روز بازي ه�اي توكي�و 2020 چهار 
نماينده تيران�دازي در خط ش�ليك ق�رار گرفتن�د، ام�ا از صعود 
به فين�ال بازماندند ت�ا كاروان اي�ران همچنان با تك م�دال طالي 
ج�واد فروغ�ي منتظر درخش�ش س�اير نماين�دگان خود باش�د. 
روز گذشته جواد فروغي و هانيه رستميان در ماده ميکس تپانچه بادي 
به ميدان رفتند و به رغم صعود به مرحله نيمه نهايي در رده پنجم قرار 
گرفتند. تيم ميکس ايران در دور مقدماتي با ثبت ركورد 575/18 با قرار 
گرفتن در رتبه هشتم به نيمه نهايي رسيد، اما در مرحله بعدي با ثبت 
ركورد 382/13 موفق به كسب مدال نش��د. با اينکه فروغي بيشترين 
امتي��از را در نيمه نهايي )196 امتياز( به دس��ت آورده ب��ود، اما هانيه 
رستميان 186 امتياز كس��ب كرد تا ايران در مجموع با دو امتياز كمتر 
نسبت به صربستان شانس مدال را از دست بدهد. در ماده ميکس تفنگ 
بادي 10 متر هم نجمه خدمتي و مهيار صداقت با كسب 624/9 امتياز 

در رده پانزدهم قرار گرفتند و به نيمه نهايي نرسيدند. 
  دست منتقدان را مي بوسم

قهرمان تپانچه بادي المپيك از عملکردش در ماده تپانچه ميکس ابراز 
رضايت كرد. جواد فروغي كه به همراه هانيه رس��تميان در كسب مدال 
ناكام بود در اين خصوص گفت: »در مرحله مقدماتي شروع خيلي خوبي 
نداشتيم و در انتها هم خوب نبوديم، اما در كل به نيمه نهايي صعود كرديم. 
تيم هاي قدرتمند هم  نتوانستند به فينال راه پيدا كنند. از طرفي ما هم 
سابقه المپيك نداشتيم. با اين حال به نظرم عملکرد ما خوب بود و راضي 
هستيم، چون ميلي متري نتوانستيم به دور بعد راه پيدا كنيم. اگر بگويم 
تمركزم به هم نريخته بود، دروغ گفته ام. از لحاظ زماني، زمان من گرفته شد. 
همچنين احساس رضايت از كسب مدال طال باعث شد حدودي افت كنم.«  
فروغي پس از كسب مدال طالي المپيك با هجمه غيرورزشي روبه رو شد. او 
در اين باره اظهار داشت: »خوشحالم از اينکه تيراندازي رشته مدال آور است. 
البته اين فقط منوط به مدال من نيست. تيراندازي در رسانه ها ديده شد و 
از طرفي هم توقع را باال برد، به همين دليل پرچمش باالست. كسب مدال 
طال در اين زمان باعث شد حساسيت ها بسيار باال برود و ميزان توقعات از 
من بيشتر شود. برخي ها نسبت به من انتقاد داشتند كه دست همه آنها را 
مي بوسم، ولي برخي مغرضان را كه برداشت سوئي داشتند و متعلق به مردم 

ايران هم نيستند، نمي بخشم.«
محسن نصراصفهاني، س��رمربي تيم تپانچه ايران نيز عملکرد فروغي و 
رستميان را در ماده ميکس 10متر مطلوب ارزيابي كرد: »اين دو عملکرد 
خوبي داشتند و در مرحله مقدماتي با غيرت تير زدند و به مرحله نيمه  نهايي 
راه يافتند. فشار رواني در مرحله نيمه نهايي باالست و رقباي ما در اين مرحله 
تجربه دو دوره حضور در المپيك را داشتند و بسيار باتجربه بودند. فروغي در 
مرحله نيمه نهايي از نظر روحي و رواني خودش را مديريت كرد و عملکرد 
فوق العاده اي داشت، اما رستميان از نظر روحي دچار مشکل شد. فروغي در 
روز اول مدال طالي تپانچه را گرفت و رستميان فقط با اختالف يك نمره از 

راهيابي به فينال بازماند. در مجموع عملکرد تيم تپانچه عالي بود.«
  تحريم خارجي و داخلي

سرمربي تيم تفنگ تحريم ها و نداشتن تجهيزات كافي را عامل ناكامي 
شاگردانش خواند. الهام هاشمي پس از عملکرد ضعيف خدمتي و صداقت 
در تفنگ بادي 10 متر از مهيا نشدن امکانات به شدت گاليه كرد: »سطح 
رقابت در رشته تفنگ باالست و اگر با المپيك دوره قبل مقايسه كنيد، 
نفرات با امتيازهاي پايين تر فيناليست مي شدند. بچه ها بد كار نکردند، اما 
متأسفانه كافي نبود . مهيار گردنش گرفته بود و صبح اول وقت فيزيوتراپي 
ش��د. از طرفي در تيراندازي امکانات حرف اول را مي زند. تفنگ، جنس 
لباس، س��ختي لباس، قطعات مختلف سالح و س��اچمه اي كه استفاده 
مي شود خيلي مهم هستند. ما هزينه زيادي كرديم و لوله سالح سفارش 
داده بوديم. در كرواسي لوله را دادند تا در تهران تست كنيم، اما تا روزي كه 
به المپيك آمديم در گمرك مانده بود! لوله سالح بادي چه چيزي است 
كه بايد در گمرك بماند؟! متأسفانه تا روزي كه ما آمديم خبري از ترخيص 
لوله ها نبود و اين همه زحمت و هزينه از دس��ت رفت. ما نه تنها تحريم 

خارجي، بلکه تحريم داخلي هم هستيم .«
مهيار صداقت، ملي پوش تفنگ با بيان اينکه به چيزي كه مي خواستيم نرسيديم، 
گفت: »متأسفانه به چيزي كه مي خواستيم، نرسيديم. سطح مسابقات باال و 
رقيبان قدر بودند. مسابقه سختي داشتيم. فکر مي كرديم كه بهترين نتيجه را 

می گيريم و از اين مرحله عبور كنيم. انتظارمان بيشتر از اين بود.«

شام قهرماني
جمعه شب با برگزاري هفته آخر ليگ از قهرمان ليگ بيستم رونمايي مي شود

المپيكي ها فداي توريست ها
تأكيد ژاپن براي محدود كردن كاروان هاي اعزامي به المپيك نيز باعث 
نشد خدشه اي به س��هم افراد غيرضروري در س��فر به توكيو وارد شود و 
كمافي  الس��ابق و مانند ديگر رقابت هاي بين المللي ش��اهد حضور افراد 
متفرقه در اعزامي ها به توكيو 2020 بوديم، آن هم در شرايطي كه بسياري 
از مربيان ورزشکاران به دليل محدوديت ها و جايي كه ديگران اشغال كرده 
بودند از همراهي ملي پوشان المپيکي ايران بازماندند تا ورزشکاران ما در 
توكيو تنها باشند و بار ديگر شاهد آن باشيم كه ورزشکاران و مسئوليت 
سختي كه برابر جامعه دارند فداي افرادي  شود كه به قصد تفريح در بين 

نفرات اعزامي جاي می گيرند! 
آخرين برگ وزارت ورزش و كميته ملي المپيك دولت تدبير و اميد هم 
اينگونه ورق خورد كه ورزشکاران كشورمان از تنهايي و بي امکاناتي فرياد 
غربت سر بدهند و برخي در توكيو خوشگذراني كنند. البته بهانه زياد است، 
چه براي اعزام هاي غيرضروري، چه براي خط زدن نام مربيان از ليس��ت 
همراهان و چه براي عدم وجود ساده ترين امکاناتي كه ورزشکاران ايران را 

در توكيو انگشت نما مي كند!
كسب سهميه تمام مسير رسيدن به المپيك نيست. اين تازه اول راه است، 
راهي دشوار كه ورزشکاران با هدف رفتن روي سکو آن را طي مي كنند، اما 
در اين مسير حمايت و امکانات نيز اهميت بسياري دارد. مسئله اي كه البته 
كوچك ترين توجهي به آن نمي شود و همين مسئله مثل هميشه پاشنه 
آشيل كاروان اعزامي ايران می شود. احسان حدادي كه صدايش درآمد 
براي عدم اعزام مربي، همه او را ورزشکاري خواندند كه هيچ رقمه راضي 
نمي شود و همواره دليلي براي گله كردن دارد. اما مسئله اي كه او پيش از 
اعزام با نارضايتي بيان كرد در توكيو يقه متين بالسيني، شناگر المپيکي 
ايران را گرفت. متين با ثبت زمان 1:59:97ركورد ملي شناي 200 متر 
پروانه را شکست، اما از رسيدن به نيمه نهايي باز ماند، ولی چه بسا اگر مربي 
در كنار او بود و شرايط در توكيو برايش فراهم مي شد تا ناچار نشود شبانه و 
پنهاني از استخر يخ برزيلي ها استفاده كند و ديگران براي گرم كردنش تايم 
بگيرند، مي توانست يکي از نفراتي باشد كه راهي نيمه نهايي مي شود. اما با 
توجه به حضور افراد متفرقه در بين اعزامي ها به توكيو به نظر مي رسد آقايان 
به جاي توجه به شرايط ورزشکاران و مهيا كردن امکانات الزم براي حضور 
پرقدرت آنها در ميدان المپيك سرشان گرم جا دادن نفرات غيرضروري 
در ليست هايي است كه به تناوب روانه ژاپن مي شوند. البته به اينها بايد 
حرف هاي نازنين ماليي را هم اضافه كرد وقتي از اين خجالت كشيد كه 

رقبايش جليقه يخ داشتند و او تنها با حوله خيس ريکاوري كرد. 
پيش از آغاز المپيك بارها و بارها به اين مسئله اشاره شد كه ورزشکاران به 
داليل فني و روحي رواني به حضور مربيان خود در اين رقابت ها نياز مبرمي 
دارند، اما تأكيد ژاپني ها براي محدود كردن اعزامي ها به توكيو بهانه خوبي 
بود تا با كشيدن قلم قرمز روي نام بسياري از مربيان و نفراتي كه حضورشان 
در اين سفر در كنار ورزشکاران ضروري است جا براي آنهايي باز شود كه 
سفرشان توريستي اس��ت و قصدي جز گردش و تفريح ندارند، حتي در 

شرايطي كه كرونا بيداد مي كند!
هنوز چند روز بيشتر از جلسه رئيس جمهور منتخب با صالحي اميري و 
تأكيد رئيسي بر اينکه ورزشکار نبايد دغدغه اي جز قهرماني داشته باشد، 
نگذشته كه شاهد حضور رئيس دفتر رئيس كميته ملي المپيك در توكيو 
هستيم، آن هم در شرايطي كه متين بالسيني مثل خيلي از ورزشکاران در 
اين سفر بدون مربي خود راهي شد تا از تاكتيك هاي روحي رواني و فني در 

لحظات سخت مسابقه و قبل از آن محروم باشد!
عدم حض��ور مربيان و كم ب��ودن نفرات ض��روري كادر درم��ان در حالي كه 
توريست هاي كاروان اعزامي ايران همچنان به چشم مي آيند در كنار كمبود 
امکانات ساده اي چون جليقه يخ، استخر يخ و از اين دست موارد، اين سؤال را 
مطرح كرده كه نتيجه جلسات، گفت وگو ها و تأكيد هايي كه براي حمايت از 
ورزش��کاران، به خصوص در صحنه هايي چون المپيك مي شود، چيست كه 
ورزشکاران امروز در المپيك به تنهايي بار مس��ائل و مشکالت بسياري را به 
دوش مي كشند. مسائل و مشکالتي كه بي شك تأثير مخربي در عملکرد آنها 
در آوردگاه بزرگي چون المپيك دارد و دس��ت آخر نيز بي هيچ ترديدي جاي 
آسيب شناسي ناكامي ها اين ورزشکاران هستند كه بابت نتايج كسب شده سيبل 
انتقادات مي شوند، نه آقاياني كه شرايط را براي حضور پرقدرت آنها چه از لحاظ 
فني و چه روحي رواني مهيا نکرده اند. اين نخستين بار نيست و بي شك آخرين 
بار هم نخواهد بود. سال هاست كه ورزش ايران شاهد رفتارهاي غيرحرفه اي و 
خودخواهي هايي است كه دود آن مستقيم به چشم ورزشکار و جامعه ورزش 
مي رود، اما لذت آن را كساني مي برند كه در وهله اول نقش توريست هايي را 
دارند كه دست رد به سينه هيچ سفر برون مرزي نمي زنند و در وهله بعدي خود 
را عامل موفقيت ها و صدالبته مبرا از نقش داشتن در ناكامي ها مي دانند. در حالي 
كه بالعکس در مورد نخست كوچك ترين نقشي ندارند و عامل اصلي مورد دوم 

ناكامي ها هستند، حتي اگر به روي مبارك خود نياورند!

 هدفمان اهتزاز پرچم ايران 
در باالترين نقطه است

محمد بنا شاگردانش را به توكيو برد و از همين حاال شمارش معکوس براي 
تماشاي كشتي هاي آنها روي تشك المپيك آغاز شده است. بنا اميد زيادي 
به موفقيت شاگردانش در توكيو دارد: »اينکه دغدغه نداريم نشان مي دهد 
كار از اساس درست انجام شده است. در هر وزن 16 كشتي گير كه همه از 
برترين هاي دنيا هستند حضور دارند. با وجود اينکه نخستين حضور بچه هاي 
ما در المپيك است، ولی هدفي جز رفتن روي سکو ندارند و همه را شانس 
مدال مي دانم و اميدوارم كه اتفاق هاي خوبي در توكيو برايمان رقم بخورد. 
قشنگ ترين حس دنيا اين شعار است »همه براي ايران« و اميدوارم كه بچه ها 

روسفيد شوند و پرچم كشورمان در باالترين نقطه به اهتزاز درآيد.«

پنج شنبه و جمعه با كاروان المپيك ايران 
ورزشکاران المپيکي كشورمان طي روزهاي پنج شنبه و جمعه در المپيك 
توكيو به رقابت با حريفان ادامه مي دهند. بر اين اساس روز پنج شنبه نازنين 
ماليي در نيمه نهايي قايقراني كاياك تك نفره به مصاف رقباي خود مي رود. 
او در صورت صعود از اين مرحله، صبح جمعه در ديدار فينال پارو خواهد 
زد. در تيراندازي هم هانيه رستميان در تپانچه 25متر زنان رقابت مي كند. 
روز جمعه اما دووميداني ايران با احسان حدادي در پرتاب ديسك و فرزانه 
فصيحي در 100 متر بانوان كار خود را آغ��از مي كنند. تيم ملي واليبال 
كشورمان هم در سومين بازي خود از ساعت 15:10 دقيقه به مصاف ايتاليا 
مي رود. بامداد شنبه هم عالوه بر بسکتبال كه به مصاف فرانسه مي رود، در 
دووميداني احسان حدادي در صورت صعود بايد در مرحله فينال ديسك 
را پرتاب كند و حسن تفتيان هم در دو 100 متر آقايان بدود. همچنين در 

تيراندازي تيم 50 متر سه وضعيت بانوان به رقابت خواهد پرداخت.

فوتبال، رشته اضافي المپيك
بازي هاي المپيك توكيو با شرايط عجيبي 
در حال برگزاري است و تلفيقي از پيشرفت 
و رقابت مردم را تحت تأثير قرار داده است. 
بازي ها شروع ش��ده و فوتبال هم يکي از 
رشته هاي المپيك اس��ت، اما اين دوره را 
به هيچ وج��ه نمي توان با المپي��ك ريو يا 
لندن مقايس��ه كرد. ديدارهاي فوتبال در 
توكيو برگزار مي ش��ود، اما دريغ از شور و 
هيجان. تا قبل از اين المپيك، المپيك بود 
و فوتبال هم فوتبال بود. در دوره گذشته تماشاي بازي فينال در ماراكانا 
لذت خاصي داش��ت. فينال را برزيل و آلمان برگ��زار كردند و ميزبان با 
نيمار مدال طال گرفت، مدالي كه انگار فقط براي برزيل اهميت داشت و 
ساير قدرت ها در اين رشته اهميتي به رنگ مدال شان نمي دادند. به نظر 
مي رسد در فوتبال مردان كسي اهميتي به المپيك و تيم هاي حاضر در 
اين تورنمنت نمي دهد. اين همان مشکل اصلي فوتبال المپيك است و 
هنوز علت حضور اين رشته در المپيك مشخص نيست. فوتبال در المپيك 
رشته اي نمايشي محسوب مي شود و  زير سايه بقيه ورزش ها گم شده، 
معلوم هم نيست حضور اين رشته چه چيزي به المپيك اضافه مي كند 
و المپيك چه فايده اي ب��راي فوتبال دارد! در حالي كه وضعيت س��اير 
رشته ها كاماًل متفاوت است. بهترين هاي هر رشته با هم رقابت مي كنند 
و مدال مي گيرند، مدالي كه براي همه ارزشمند است، از ورزشکار گرفته 
تا مقامات و هواداران. به همين خاطر است كه اعمال برخي تغييرات در 
خصوص فوتبال ضروري به نظر مي رسد. كميته بين المللي المپيك براي 
بازگرداندن جذابيت و حس رقابت به مستطيل سبز بازي هاي المپيك 
بايد تصميمات جديدي بگيرد. تغيير در برنامه بازي هاي فوتبال، نحوه 
انتخاب تيم هاي حاضر و جلوگيري از بازيکنان باالي 23 سال مي تواند 
بخشي از مقررات جديد باشند. اگر قرار باش��د فوتبال با شيوه قديم در 

المپيك حاضر باشد عماًل سودي به حال ورزش نخواهد داشت.

تنهايي تنها شناگر ايران در توكيو

به نتيجه گيري در توكيو خوشبينم
دارنده هفت مدال طالي كشتي فرنگي جهان و المپيك با مرور سه       خبر
المپيك متفاوتي كه در دوره كشتي گيري خود تجربه كرده است، 
گفت كه كسب مدال المپيك در عين سختي هايش سادگي خاص خود را هم دارد. حميد سوريان، 
نايب رئيس فدراسيون كشتي در آستانه آغاز رقابت هاي كشتي فرنگي المپيك توكيو با بيان اين مطلب 

افزود: »بچه هاي ما آنقدر قابليت دارند كه بتوانند با دو رقيب همطراز خودشان خوب رقابت كنند. بنابراين 
با همه سختي هايي كه محيط المپيك دارد، اگر كسي از نظر روحي و جسمي آمادگي خوبی داشته باشد، 
مي تواند مدال خوش رنگی كسب كند. البته طالي المپيك متفاوت از ساير مدال هاست، چراكه رنکينگ 
تيمي كشورها با طال سنجيده مي شود، به همين علت همه براي كسب خوش رنگ ترين مدال تالش 
مي كنند و تمام اينها باعث سختي كار مي شود. در مجموع من به توكيو خوشبين تر از ريو هستم. محمد 

بنا دو سال و نيم روي تيم كار كرده است، اميدوارم تمام اين تالش ها در توكيو نتيجه بدهد.«

صبح امروز براي بسکتبال ايران 
فريدون حسن
      بسکتبال

يکي از مهم ترين صبح هاس��ت. 
ش��ايد همين حاال كه اين چند 
سطر را مرور مي كنيد مشغول تماشاي نبرد آسمان خراش هاي 
كشورمان با ستارگان NBA باشيد، نبردي كه بدون ترديد يکي از 
مهم ترين بازي هاي تاريخ بسکتبال ايران است.  دو تيم پيش از اين 
يك بار در جريان مسابقات جام جهاني در استانبول تركيه مقابل 
هم قرار گرفتند كه نتيجه آن ديدار به سود يانکي ها تمام شد، اما 
اينجا ميدان المپيك است و متفاوت تر از هر ميدان ديگری. به طور 
حتم نمی  توان توقع پيروزي مقابل بزرگان بس��کتبال دنيا را از 
ستارگان بستکبال ايران داشت، اما عملکرد خوب و قابل ستايش 
شاگردان مهران شاهين طبع در ديدار اول مقابل جمهوري چك 
به خصوص در نيمه دوم باعث ش��د اميدوار باشيم كه امروز يك 
نتيجه خوب رقم بخورد. ضمن اينکه نبايد از ياد ببريم كه امريکا هم 
در بازي اول خود به فرانسه باخت تا با توجه به دو شکستي كه پيش 

از آغاز رقابت هاي المپيك متحمل ش��ده بود نشان دهد كه تيم 
شکست ناپذيري نيست و مي توان با كمي جسارت و برنامه ريزي 
حتي اين تيم را هم شکست داد.  مردان بسکتبال ايران تا اينجا با 
حضور در ميدان بزرگ المپيك كار بزرگي را انجام داده اند و امروز 
هم مطمئناً در برابر امريکا از جان مايه مي گذارند تا از اين ميدان هم 
سربلند بيرون بيايند. مهران شاهين طبع كه به خوبي نقاط ضعف 
بازيکنانش را در جريان بازي اول مقابل چك رصد كرده است، امروز 
با تقويت آنها مي خواهد براي امريکا دردسر ساز شود. شاهين طبع 
كه بعد از باخت به چك عدم تمرك��ز را يکي از اصلي ترين داليل 
شکست عنوان كرده بود حاال حتماً مردانش را با اعتماد به نفس 
باالتر راهي ميدان مبارزه با غول هاي بس��کتبال امريکا می كند.  
ملي پوشان بسکتبال كشورمان بعد از بازي امروز، سومين بازي 
خود را روز شنبه 9 مرداد از ساعت 5:30 بامداد مقابل فرانسه ديگر 
تيم قدرتمند اين گروه برگزار مي كنند. ديداري كه دست كمي از 

بازي بزرگ امروز نخواهد داشت و شايد هم سخت تر باشد. 

NBA ستارگان ايران مقابل ستارگان

بازي بزرگ بسكتبال

رقابت در ميداني چون المپيك به خودي 
حامد قهرماني

    چهره
خود سخت هست و هر ورزشکاري كه 
حضور در المپي��ك را تجربه كرده، اين 
سختي را با پوست و گوشت خود احساس كرده است. حاال تصور كنيد 
يك ورزشکار در چنين ميدان بزرگ و سختي تنها باشد. نه مربي كنار 
دستش باش��د و نه حامي و طرفداري كه بتواند به او دلخوش كند. در 
المپيك هاي قبل از توكيو هم سابقه داشته كه ورزشکاري از كشورمان 
به تنهايي رقابت كرده باشد، ولي گويا قرار نيست اين تنهايي ها پايان 
پذيرد. المپيك توكيو ميدان تنهايي تك  ش��ناگر ايران 
متين بالسيني بود، همان شناگري كه جانانه رقابت 
كرد و حتي ركورد داخلي را هم شکس��ت و دوم هم 
ش��د، اما در گروهش چيزي كه بيش��تر از حذف از 
گردونه مسابقات رنجش داد تنهايي بود: »تنها گرم 
مي كردم و يك روز آن را رئيس فدراسيون شناي 
افغانستان برايم تايم گرفت، چون زبانم خوب است، 
دوستان خارجي زيادي دارم و مربيان آنها براي من 
تايم مي گرفتند تا گرم كنم. ش��ب قبل از مسابقه 
پنهاني از وان يخ تيم بزريل اس��تفاده كردم، چون 
خودمان چنين چيزي نداريم. اينجا يخ بود و فقط يك 
تشك بادي احتياج داشتيم، آيا آوردن يك تشك بادي براي 
يك كش��ور واقعاً سخت است! روز مس��ابقه پادرد شديدي 
داشتم، ماساژور نداشتيم و به ماساژور كاروان مراجعه كردم 

كه او توانست 10 دقيقه من را ماساژ دهد.«

جاناتان ليو

 گاردين


