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عباسعلی: آمده بودم مدال بگيرم

حمیده عباســعلی ملی پوش كاراته ایران كه 
در دیدار برابر حریف چیني خود به شدت آسیب 
دید و كارش به بیمارستان كشــید، درباره این 
اتفاق گفت:»در روز مسابقه بســیار آماده بودم 
و از مصدومیت قبلی ام هیــچ خبری نبود. حتي 
پیش از شروع یکی از مسابقه هایم، دیدید چقدر 
باال پریده ام. اگر ورزشــکاری مصدومیت داشته 
باشد، حتما قادر به این كار نیست. من آمده بودم 
كه مدال المپیک را بگیرم و هیچ كسی به اندازه 
خودم از مــن توقع مدال نداشــت. خیلی خوب 
می دانستم كه كلکسیون مدال هایم فقط مدال 
المپیک را كم دارد و به همین خاطر در این چند 
سال اخیر از همه چیز زدم تا مدال المپیک را به 
مدال هایم اضافه كنم. مصدومیتی كه یک سال 
و چند ماه قبل برای من اتفاق افتاد، مصدومیت 
ساده ای نبود بنابراین خیلی تالش كردم تا بتوانم 
دوباره به شرایط مسابقه برگردم و آماده شوم.« 
وي افزود:»هم من و هم كادر فنی همه تالش مان 
را انجام دادیم اما اتفاقی افتاد كه قابل پیش بینی 
نبود. شما دیدید كه من كسی را شکست دادم كه 
مدال طال را به دست آورد. این نشان می دهد كه 
آماده بودم.« عباسعلی در ارتباط با مصدومیتش 
هم تصریح كرد:»بعد از مســابقه به بیمارستان 
دهکده منتقل شــدم. MRI  انجام شد اما هنوز 
جواب دقیقی نداده اند. دكتــر نوروزی همراهم 
بوده انــد و گفتند كه چون پایــم ورم دارد، فعال 
امکان تشخیص دقیق نیست. باید صبر كنم تا در 
تهران معاینه شوم و ببینیم چه اتفاقی افتاده است. 
هم احتمال شکستگی یک اســتخوان كوچک 
را داده اند، هم پارگی ربــاط صلیبی. البته خودم 

امیدوارم كه آسیب دیدگی قبلی نباشد.« 
    

 پاداش ميليون دالری 
به رقيب گنج زاده

ســجاد گنج زاده دارنده یک مــدال طال و دو 
نقره جهان و طــارق حامدی دارنــده دو طالی 
آســیا در دیدار فینال وزن ۷۵+ كیلوگرم كاراته 
المپیک توكیو، به مصاف هم رفتند كه در پایان 
كاراته كای عربســتانی به علت وارد كردن ضربه 
شدید پا به صورت گنج زاده بازنده این دیدار اعالم 
شد تا طالي این وزن به نماینده كشورمان برسد. 
موضوعي كه چندان باب میل عربستاني ها نبود 
و به راي داوران اعتراض كردند. در حالی كه یک 
دقیقه از این مبارزه گذشــته بود و نتیجه چهار 
بر صفر به سود كاراته كای عربستانی بود، طارق 
حامدی در حین مبارزه با پای چپ ضربه محکمی 
را به سمت راســت صورت و گردن گنج زاده وارد 
كرد كه منجر به بیهوشــی گنج زاده و انتقال او با 
برانکارد به بیرون از تاتامی شد. پس از این اتفاق 
داوران وارد شور شدند و كاراته كای عربستانی به 
دلیل خطای شدید بازنده اعالم شد تا مدال طالی 
المپیک از آن گنج زاده شود.پس از این اتفاق وزیر 
ورزش عربستان اعالم كرد به طارق حامدی تنها 
مدال آور ورزش عربستان در المپیک توكیو مبلغ 
یک میلیون و ســیصد هزار دالر پاداش پرداخت 

خواهد شد.
    

آخرين طال بر گردن صرب ها
روز گذشــته ســي ودومین دوره بازي هاي 
المپیک رســما به پایان رســید تــا پرونده این 
رقابت ها هم بســته شود. مســابقاتي كه با هیچ  
دوره اي قابل قیاس نیســت و متفــاوت با تمام 
مســابقات زیر ســایه ویروس كرونا برگزار شد. 
دوره اي كه هیچ تماشــاگري در سالن ها وجود 
نداشــت تا به تنهایي بخش عمده اي از هیجان 
مسابقات كاهش پیدا كند. در هر حال روز گذشته 
مراسم اختتامیه هم برگزار شــد و امیرحسین 
زارع آزادكار ایــران كه به مدال برنز رســید، به 
عنوان پرچمدار انتخاب شــد.  اما جالب اســت 
بدانید كه آخرین طالي توكیــو را چه تیمي به 
گردن انداخت. روز گذشــته در دیــدار نهایی 
واترپلو مردان، صربســتان توانست با نتیجه ۱۳ 
بر ۱۰ یونان را شکســت دهد و بــه مدال طالی 
این دوره از رقابت ها دســت یابد و مقام نخست 
را به دست بیاورد. به این ترتیب تمام ۳۳۹ مدال 
توزیع شد و آمریکا باالتر از چین توانست به مقام 
نخست دست یابد. دوره بعدی المپیک سه سال 
 دیگر یعنی در ســال ۲۰۲۴ در پاریس فرانســه 

برگزار می شود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

شــاید باورکردنی نباشد اما 
به لحــاظ »مرغوبیت مدال«، این 
»دومین« المپیــک موفق تاریخ 
ورزش ایران بعــد از لندن بوده 
است. با این حال ایران نسبت به دو 
المپیک قبلی، مدال های کم تری 
به دست آورد. کاروانی که در لندن 
دوازدهم دنیا شد و چهار سال بعد 
در ریو در جایگاه بیست و پنجم قرار 
گرفت، با جایگاه بیست و هفتم به 

کارش در المپیک توکیو پایان داد.
    

تیراندازی با کمان؛ یک مسابقه و 
یک شکست

میالد وزیری تنها نماینده تیراندازی 
با كمان ایــران در رقابت های المپیک 
توكیــو بــود. او در همــان اولین نبرد 
روبه روی بردلی الیسون آمریکایی قرار 
گرفت و با نتیجه 6 بر صفــر مغلوب او 
شد تا خیلی زود از رقابت های المپیک 
كنار برود. میالد در تنها مســابقه اش 
در المپیــک ۲۰۲۰، در مجموع 6۳۹ 
امتیاز گرفت و به راحتی برابر رقیبش 

شکست خورد.
 دوومیدانی؛ 

از دختر باد تا فاجعه پرتابی
حسن تفتیان در توكیو فقط به اندازه 
دو صدم ثانیه با راهیابی به نیمه نهایی 
فاصله داشــت. ركــورد ۱۰ ثانیه و ۱۹ 
صدم ثانیه در دوی صد متر اجازه نداد 
او خودش را به مرحله بعدی برســاند. 
دونده بعدی ایران، فرزانه فصیحی بود 
كه با عملکردی بســیار خوب، ركورد 
خودش را ارتقــا داد و از مرحله اول نیز 
عبور كرد. فرزانه در مرحله بعدی هشتم 
شد و نتوانســت در نیمه نهایی رقابت 
كند. هرچند كه صحنه های استقبال 
همسر فصیحی از او در فرودگاه، به شدت 
دیدنی بودند. سومین و آخرین نماینده 

دومیدانی ایران، احســان حدادی بود 
كه عمال فاجعه آفرید. صاحب مدال نقره 
المپیک لندن و تنها مدال آور دومیدانی 
المپیک در تاریخ ایــران، با وجود همه 
هزینه های سنگین و اردوهای طوالنی، 
با پرتابی بسیار ناامیدكننده در رده بیست 
و ششم قرار گرفت و نتوانست خودش را 

به مرحله بعدی برساند.
 بدمینتون؛ تاریخ سازی

 به سبک ثریا
اولین بانوی بدمینتون ایران در تاریخ 
رقابت های المپیک، مســابقاتش را با 
پیروزی روبه روی حریفی از مالدیو شروع 
كرد. این اولین برد تاریخ بانوان ایران در 
رقابت های بدمینتون المپیک بود. ثریا 
كه به خاطر نوع پوشــش در این بازی 
سرعتی كار بسیار ســختی داشت، در 
مسابقه دوم روبه روی حریف قدرتمند 
چینی  اش شکســت خــورد. او در این 
گروه سه نفره، دوم شد و از آن جایی كه 
تنها سرگروه ها به دور بعد می رسیدند، 
نتوانســت بخشــی از مرحله دوم این 

رقابت باشد.
بسکتبال؛ باختن به فینالیست ها

بسکتبال ایران در سومین حضور 
المپیکی تاریخی اش، قرعه وحشتناكی 
داشت. فرانسه و آمریکا كه با تیم ملی 
ایران همگروه بودند، در نهایت به فینال 
رقابت ها رســیدند. دو تیمي كه تک 
تک نفرات شان از ان.بی.ای می آمدند. 
ایران تنها تیم این رقابت ها بود كه حتی 
یک بازیکن در ان.بی.ای نداشت. تیم 
ملی مطابق انتظار روبه روی فرانسه و 
آمریکا شکست خورد، با اختالف هم 
شکســت خورد. مقابل چک اما، ایران 
عملکرد خوبی داشت و شاید اگر كمی 
زودتر به خودش می آمد، یک پیروزی 
را جشن می گرفت. در المپیک توكیو، 
لزوم قرار گرفتن یــک مربی خارجی 
بزرگ روی نیمکت تیم ملی بسکتبال 

احساس شد.

والیبال؛ تحقیر در توکیو
برخالف بســکتبال، گروه بســیار 
ســاده ای در والیبال داشتیم. گروهی 
كه حتی یک تیم هم در آن، نتوانست در 
نیمه نهایی جام به میدان برود. تیم ملی 
اما از همین گروه ساده هم صعود نکرد. 
پایین تر قرار گرفتــن از تیم هایی مثل 
كانادا و ژاپن و شکست خوردن برابر هر 
دو تیم، یک فاجعه فراموش نشدنی بود. 
والیبال ایران به معنای واقعی در توكیو 
تحقیر شد و اولین پس لرزه این تحقیر، 
خداحافظی همیشگی سعید معروف 
با تیم ملی بود. والیبال ایران نسبت به 
اولین دوره قرار گرفتن در جمع تیم های 

المپیک، آشکارا پسرفت كرده بود.
بوکس؛ ابروی خون   آلود

ایران در رشــته بوكس المپیک، دو 
نماینده داشت. سیدشاهین موسوی در 
همان نبرد اول، كار را به حریف ژاپنی اش 
واگذار كرد و موفق نشــد به جمع ۱6 
بوكسور برتر وزن خودش برسد. دانیال 
شه بخش اما در سبک وزن، ابتدا حریف 
مراكشــی اش را از پیش رو برداشــت 
اما روبه روی آلــوارز كوبایی، به خاطر 
مصدومیت ناچار به ترک زمین مسابقه 
شد. صورت خون آلود دانیال، به معنای 

تمام شدن المپیک برای این ستاره بود.
کانو؛ رویای نافرجام

علی آقامیرزایي، تنها نماینده ایران 
در مســابقات كایاک المپیک ۲۰۲۰ 
بود. او در دور اول با زمان سه دقیقه و ۴۸ 
ثانیه پنجم شد و توانست به دور بعدی 
صعود كند اما در یک چهــارم نهایی با 
ركورد سه دقیقه و ۵۲ ثانیه چهارم شد و 
همین اتفاق، به معنای حذف علی از این 

رقابت ها بود.
دوچرخه سواری؛ دور از خط پایان

در رقابت هــای دوچرخه ســواری 
»جاده«، تنها نماینده ایران یعنی سعید 
صفرزاده نتوانست رقابت را تمام كند و به 
خط پایان برسد. در نتیجه هیچ رده ای 

برای او در جدول نهایی وجود نداشت. 
سعید در تایم تریل هم با یک ساعت و 
پنج دقیقه و ۱۴ ثانیه، به رده ای بهتر از 

رده سی و پنجم جدول نرسید.
 شمشیربازی؛ 

دردناک ترین شکست
رقابت های اسلحه سابر المپیک با 
چند پیروزی دلچسب و امیدواركننده 
برای نمایندگان ایران شروع شد. همه 
چیز خوب و عالی پیــش می رفت اما 
محمد رهبری و مجتبــی عابدینی در 
مسابقه دوم شکســت خوردند. علی 
پاكدامن هم در ســومین نبرد، قربانی 
حریف بزرگ مجارســتانی اش شد. با 
وجود این شکســت ها در دور انفرادی، 
تیم ملی امیدوار بود تا در مرحله تیمی 
دســت به كار بزرگی بزند. این تیم یک 
بازگشت فوق العاده را روبه روی ایتالیا 
جشــن گرفت و با درخشش پاكدامن، 
تا یک قدمی برد حریف رفت اما تصمیم 
بحث برانگیـز داور اجازه نداد ایران برنده 
مسابقه شود. تنها یک برد كافی بود تا تیم 
ملی شمشیربازی به نیمه نهایی صعود 
كند اما این اتفاق رخ نداد و در نهایت تیم 

ملی در جایگاه ششم قرار گرفت.
کاراته؛ بیهوشی به موقع

كاراته، آخرین رشــته ایرانی ها در 
المپیک ۲۰۲۰ بود. رشته ای كه بعد از 
مدت ها به رقابت های المپیک رسید. 
ســارا بهمنیار، رقابت ها را با شکست 
دادن قهرمان جهان شروع كرد اما با دو 

شکست از مسابقات خارج شد. حمیده 
عباسعلی هم با یک مصدومیت سنگین، 
مستقیما از تاتامی به بیمارستان رفت و 
هیچ مدالی نگرفت. سجاد گنج زاده اما 
به یکی از مدالیست های كاروان ایران 
در المپیک تبدیل شــد. او به خوبی تا 
فینال پیش رفــت و در دیدار نهایی در 
حالی كــه عمال بیهوش شــده بود، به 
خاطر خطا بودن لگد حریف، مدال طال 
را به شکل غیرمنتظره ای به دست آورد. 
نمایش های سجاد در این دوره المپیک 
كه براي نخســتین بار برگــزار كننده 
مسابقات كاراته بود، فوق العاده به نظر 

می رسیدند.
روئینگ؛ قدم به قدم با نازنین

نازنین مالیی اگرچه به مدال المپیک 
نرسید اما در رشته روئینگ، عملکردی 
فراتر از حد انتظار داشت. او توانست به 
شــکل اعجاب آوری تا فینال المپیک 
پیش برود و چشم ها را خیره كند. مالیی 
در نهایت در جایگاه یازدهم قرار گرفت اما 
با توجه به امکاناتی كه او در اختیار داشت 
و با تجربه بســیار كمش، دست به یک 

شاهکار تمام عیار زد.
تیراندازی؛ اولین طال

در همان اولین روز رقابت نمایندگان 
ایران در المپیک، جواد فروغی با شکستن 
ركورد المپیک در تپانچه، صاحب مدال 
طال شد. فروغی در دور مقدماتی در رده 
پنجم قرار گرفت اما در فینال، استثنایی 
ظاهر شد و توانســت ۲۲۴.۸ امتیاز را 
به دســت بیاورد. كاری كه فروغی در 
المپیک انجام داد، حیــرت آور به نظر 
می رسید. مهیار صداقت، نجمه خدمتی، 
فاطمه كرم زاده، هانیه رستمیان و آرمینا 
صادقیان دیگر چهره هــای تیم ملی 
تیراندازی ایــران در المپیک بودند كه 
نتوانســتند مدال دیگری برای كاروان 
در ماده هاي مختلف تیراندازی به دست 

بیاورند.
شنا؛ یک رکورد ملی

همان طور كه پیش بینی می شــد، 
ایران در شــنای ۲۰۰ متر پروانه حتی 
به بردن مدال نزدیک هم نبود اما متین 
بالسینی با زمان یک دقیقه و ۵۹ ثانیه و 
۹۷ صدم ثانیه، ركورد ملی ایران را كه در 
اختیار خودش قرار داشت، ارتقا داد. او 
در رده سی و سوم قرار گرفت اما ارتقاي 
ركورد ملی شنای پروانه در ایران آن هم 
در رقابت بزرگی مثل المپیک، دستاورد 

قابل احترامی به نظر می رسد.
پینگ پنگ؛ عصبانی مثل عالمیان

تنها نماینده تنیس روی میز ایران در 
المپیک، فقط یک نبرد را در این رقابت ها 
پشت سر گذاشــت. نیما عالمیان در 
همان اولین جدال، روبه روی درینکهال 
از بریتانیا شکست خورد و مسابقات را 
ترک كرد. ناامیدكننده تر از این شکست 
اما، واكنش های نیما در جریان مسابقه به 
تصمیم های داور بود. عصبانیت عجیبی 
كه حتی تعجب حریف را هم به همراه 

داشت.

تکواندو؛ دست های خالی
برای اولین بار از المپیک ســیدنی 
به بعد، تکواندوی ایران هیچ مدالی در 
المپیک به دست نیاورد. آرمین هادی پور 
بعد از كنار زدن حریــف كلمبیایی در 
اولین نبرد، دومین بازی را به رقیب واگذار 
كرد و با توجه به شکست این ورزشکار در 
نبرد بعدی، نتوانست در شانس مجدد 
به میدان برود. میرهاشم حسینی بعد 
از شکست در دومین مســابقه اش، به 
شانس مجدد رسید اما در جدال نهایی 
برای مدال برنز بازنده شد. ناهید كیانی 
هم در همان اولین جــدال، قافیه را به 
ستاره هموطنش كیمیا علیزاده باخت. 
بدون تردید این، تلخ ترین رقابت  ایران 

در المپیک ۲۰۲۰ به شمار می رفت.
وزنه برداری، دو نماینده و یک نقره

رشته ای كه در المپیک لندن صاحب 
سه طال شده بود، این بار در توكیو تنها 
دو نماینده داشــت. علی هاشــمی در 
یک ضرب، پنجم شــد و در دوضرب به 
دلیل از دست دادن هر سه وزنه، از جدول 
كنار رفت. علــی داوودی امــا در فوق 
سنگین، توانست در اوج جوانی به نقره 
المپیک برسد. او با اقتدار زیادی این مدال 
را تصاحب كــرد. هرچند كه ركوردش 
با نفــر اول ایــن وزن الشــا تاالخادزه 

افسانه ای، فاصله بسیار زیادی داشت. 
کشتی فرنگی؛ باز هم  آقاي خاص 

باز هم محمد بنا، به اصلی ترین امید 
كاروان ایران تبدیل شد. مردی كه با یک 
نسل بسیار جوان به المپیک رسید و با 
تیمی كه تک تک نفراتش اولین المپیک 
را تجربه می كردند، یک طال و یک برنز 
به دست آورد. رضا گرایی با رسیدن به 
مدال طال، شاهکار كرد و محمدهادی 
ســاروی هم در اوج شایستگی به برنز 
المپیک رسید. محمدعلی گرایی و امین 
میرزازاده هم در یک قدمی برنز بودند اما 

در نهایت پنجم شدند.
کشتی آزاد؛ طالي از دست رفته

نرسیدن به طال در كشتی آزاد، یک 
اتفاق تلخ برای كاروان ایران بود. حسن 
یزدانی مثل همیشه پهلوانانه جنگید 
اما در نهایت به مدال نقره المپیک رسید. 
امیرحســین زارع هم در ۲۰ سالگی با 
رســیدن به برنز، جوان ترین مدال آور 
كاروان ایران در رقابت های المپیک شد. 
به جز این دو نفر، عملکرد سایر آزادكاران 

ایران در المپیک، اصال خوشایند نبود.

نگاهی به عملکرد همه نمایندگان ایران در المپیک

هفت ستاره و دیگران

اتفاق روز

اگر هواداران بارسا حتی ذره ای امید داشتند 
كه قرارداد لئو مســی تمدید شــود، برگزاری 
كنفرانس خبری به این امید پایان داد. بهترین 
بازیکن تاریخ باشــگاه، روبــه روی گروهی از 
همبازیانش، برای همیشه با بلوگرانا خداحافظی 
كرد. لئو در این مراســم، تاكیــد كرد كه قصد 
داشــته در بارســا بماند و قراردادش را با این 
باشــگاه تمدید كند اما قوانیــن اللیگا چنین 
اجازه ای بــه او نداده اســت. جالــب اینکه او 
فصل گذشــته به دنبال جدایی بود اما باشگاه 
با خواســته اش مخالفت كرد و حاال همه چیز 
برعکس شد. بدون شــک تماشای اشک های 
مســی، نفس گیرترین لحظات ممکن را برای 
هواداران آبی اناری ســاخت. آنها هیچ وقت به 
اندازه امروز غمگین و درمانــده نبودند. لیونل 

در لحظاتی از این مراســم، از شدت گریه توان 
صحبت كردن نداشــت و به مدت چند دقیقه 
به صورت مستمر مورد تشــویق قرار گرفت. او 
در این كنفرانس، از عالقه اش به باشــگاه بارسا 
صحبت كرد و از اینکــه چطور همه زندگی اش 
در این تیم سپری شده اســت. او از همه تشکر 
كرد و از دشــواری ترک بارسا گفت. پس از این 
نشســت دردناک، حاال خوان الپورتا با موجی 
از انتقادها روبه رو شده اســت. هواداران بارسا 
حتی هشــتگ خروج او از تیم را در شبکه های 
اجتماعی منتشــر می كننــد. از آن جایی كه 
تمدید قرارداد مسی مهم ترین وعده انتخاباتی 
الپورتا بود، این اتفاق یک شکست تاریخی برای 
رییس باشــگاه به شــمار می رود. در بارسلونا 
این تصور وجود دارد كه رییس باشــگاه، طرح 

سوپرلیگ اروپا را به تمدید مسی ترجیح داده 
است. جلسه اخیر الپورتا با پرز و آنیلی هم این 
اتفاق را تایید می كند. اگر این ماجرا ثابت شود، 
بعید است الپورتا بتواند به كارش در بارسا ادامه 
بدهد. عالوه بر او، همه نفراتی كه در این مدت با 
پیشنهاد كاهش حقوق موافقت نکردند، تحت 
فشــار زیادی قرار خواهند گرفت. نفراتی مثل 
بوسکتس، پیکه، سرجی روبرتو و آلبا باید این 
فصل را با فشاری وحشتناک پشت سر بگذارند. 
شــرایط بارســا، كامال وخیم به نظر می رسد 
و تماشــای مســی در لباس یک تیــم دیگر، 
خیلی زود همه چیز را وخیم تــر خواهد كرد. 
 شاید این، مقدمه یک انقالب بزرگ و تاریخی 

در این باشگاه باشد.
مقصد بعدی لیونل هم دیگر عمال مشخص 
شــده اســت. حتی خود او هــم در كنفرانس 
خبری، مذاكــره با پی اس جــی را تایید كرده 
است. ظاهرا این قرارداد به زودی برای دو فصل 
بسته خواهد شــد. نیمار به همبازی سابقش 
پیشنهاد كرده كه پیراهن شماره ۱۰ پی اس جی 

را تحویل بگیرد اما مسی ترجیح داد به شماره 
قبلی اش برگــردد و در این تیم لباس شــماره 
۱۹ را بر تن كند. شــماره ای كه قبل از جدایی 
رونالدینیو از باشگاه می پوشید. حاال پی اس جی 
با جذب همزمان مسی و راموس در یک پنجره، 
قوی ترین تركیب دنیا را ساخته است. این اتفاق 
در حالی رخ داده كه رئال و بارسا، دو كاپیتان را 

از دست داده اند و تركیب بسیار ناامیدكننده ای 
را برای فصل جدیــد در اختیار دارند. از حاال به 
بعد، همه نگاه ها متوجه پاریسی ها خواهد بود. 
باشگاهی كه كهکشانی ترین تیم این روزهای 
دنیای فوتبال را خواهد ساخت. باشگاهی كه با 
نیمار، مسی و امباپه، به یک خط حمله رویایی 

خواهد رسید.

وداع اشکبار با بهترین بازیکن دنیا

ليونل »19« می پوشد

باز هم محمد بنا، به 
اصلی ترین امید کاروان 
ایران تبدیل شد. مردی 

که با یک نسل بسیار جوان 
به المپیک رسید و با تیمی 
که تک تک نفراتش اولین 

المپیک را تجربه می کردند، 
یک طال و یک برنز به دست 

آورد

 برخالف بسکتبال، گروه 
بسیار ساده ای در والیبال 
داشتیم. گروهی که حتی 

یک تیم هم در آن، نتوانست 
در نیمه نهایی جام به میدان 

برود. تیم ملی اما از همین 
گروه ساده هم صعود نکرد

 شماره   862 /     دوشنبه  18  مرداد   1400  /   29 ذی الحجه 1442  / 9  آگوست   2021


