رکورد طوالنیترین مسابقه والیبال تاریخ المپیک شکست

دوشنبه  4مرداد 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3266

بازی ایران  -لهستان در المپیک  ۲۰۲۰توکیو  ۲ساعت و  ۳۷دقیقه طول کشید تا این رقابت به عنوان طوالنیترین مسابقه والیبال تاریخ المپیک
نام بگیرد .تیم ملی والیبال ایران در پایان این بازی موفق شد  ۳بر  ۲به پیروزی برسد .رکورد قبلی به صورت مشترک  ۲ساعت و  ۱۶دقیقه میان
تیمهای آمریکا و یونان در مرحله یکچهارم نهایی المپیک  ۲۰۰۴آتن و روسیه و لهستان در مرحله گروهی المپیک  ۲۰۱۲لندن ثبت شده بود.

ورزشی

گزارش

ناکامی بزرگ تکواندو در روز شگفتیسازی بانوی پاروزن ایران

به امید مدال مالیی

گزارش «وطنامروز» به بهانه حمالت سیاسی
به جواد فروغی قهرمان کشورمان در المپیک

بررسی حضور و مدالآوری نظامیان
در المپیک
دیروز میتوانست برای کاروان ایران دست کم یک مدال برنز در
تکواندو به دست آید اما متاسفانه قرعه و شانس به گونهای نبود که
این اتفاق رخ دهد .با این وجود نازنین مالیی در قایقرانی دست به
کار بزرگی زد و موفق شد به دور بعدی مسابقات راه پیدا کند .در
ادامه به شاهکار مالیی خواهیم پرداخت و میگوییم چرا کار او را
باید بزرگ دانست .پیش از آن نگاهی به عملکرد ورزشکاران ایران
در روز گذشته میاندازیم.

■■تیراندازی؛ حذف نمایندگان ایران

هانیهرستمیانبااختالفیکامتیازنسبتبهنفرهشتممتأسفانه
دهم شد و از دور مسابقات حذف شد.
مهیار صداقت در مرحله مقدماتی تفنگ  ۱۰متر بادی مردان،
با کسب امتیاز  629/1و قرار گرفتن در رده نهم ،موفق به حضور
بین  ۸ورزشکار برتر نشد تا بدینترتیب از دور مسابقات حذف شود.
با یک جستوجوی ساده در اینترنت میتوان فهمید
برخی افراد هجمهای بیپایه علیه جواد فروغی ،تیرانداز
کش��ورمان به راه انداختهاند .جواد فروغی در رش��ته
تیراندازی موفق به کسب مدال طالی المپیک 2020
توکیو شد و پس از این افتخارآفرینی بزرگ در گفتوگو
با تسنیم گفت از سال  92تا  94در کشور سوریه حضور
داشته است .به دنبال این افتخارآفرینی و این اظهارنظر
فروغی که اتفاقا یکی از مدافعان سالمت است ،از سوی
عدهای سیاس��ی خارج از کشور جوی منفی در فضای
مجازی ایجاد شد ،آن هم در شرایطی که مدالی تاریخی
توس��ط یک ایرانی به دست آمده بود و برخی به جای
خوشحالی از این افتخار ملی به دنبال مسائل دیگری
بودند .فروغی فقط به این موضوع اش��اره کرده که در
سوریه در قالب کادر درمان مدافعان حرم حضور داشته
اس��ت اما حرفی از نظامی بودنش نزده ،این در حالی
اس��ت که با یک جستوجوی ساده مشخص میشود
چه کش��ورهایی در چه رش��تههایی افراد نظامی را به
المپیک اعزام کردهاند .در واقع در تاریخچه بازیهای
المپیک ورزشکاران زیادی بودهاند که در کنار پرداختن
به ورزش حرفهای ،ش��غل اصلی آنها نظامیگری بوده
است و در ارتشهای کشورهای خود خدمت کردهاند.
در دوره جاری المپیک که به میزبانی توکیوی ژاپن در
حال برگزاری است ،کم نیستند ورزشکارانی که همزمان
عضو نظامی کشورهای خود هم هستند .بر این اساس
طبق اعالم سایت رسمی وزارت دفاع آمریکا ،در کاروان
ایاالت متح��ده که در بازیهای المپیک و پارالمپیک
توکیو شرکت میکنند  17ورزشکار و  2مربی نظامی
حضور دارند .بر اساس اعالم این سایت  17سرباز ،یک
تفنگدار دریایی و یک گارد س��احلی ایاالت متحده در
بازیهای المپیک و پاراالمپیک  2020ش��رکت دارند
که اسامی آنها در زیر آمده است :امبر انگلیش (اسکیت
زن��ان) ،نائومی گراهام (بوکس زنان) ،نیکوالس موورر
(تیراندازی) ،سندرا اوپتاگراف (تیراندازی زنان) ،سامانتا
شولتز (پنجگانه مدرن) ،آمور الگزیری (پنجگانه مدرن)،
ظاُف (کشتی فرنگی) ،آلخاندرو سانچو (کشتی
ایلدار حاف 
فرنگ��ی) ،بندار کتر (دوومیدانی) ،پاتریک س��اندرمن
(تیراندازی) ،ساگن مادالنا (تیراندازی زنان) ،آلیسون
ویز (تیراندازی زنان) ،فیلیپ یونگمن (تیراندازی اهداف
پروازی) ،سم کندریکس (پرش با نیزه) ،جان اشتفانوویز
از نیروی دریایی (کشتی فرنگی) و نیکول بارنز از گارد
س��احلی (قایق بادبانی) .همچنین  ۳نظامی آمریکا در
بازیهای پاراالمپیک شرکت خواهند کرد که عبارتند
از :الیزابت مارکز (ش��نا) ،جان الز (تیراندازی) و کوین
انگوین (تیراندازی).
همچنین سایت رسمی ارتش بریتانیا از حضور یک
تفنگدار این ارت��ش در کاروان بریتانیا در این دوره از
بازیهای المپیک خبر داد .بر اساس اعالم این سایت،
کاریس آرتینگستال  26ساله در رشته بوکس به عنوان
نماینده بریتانیا روی رینگ خواهد رفت.
پایگاه خب��ری «بریج» هند هم از حضور  12عضو
ارتش این کشور در کاروان هند در بازیهای المپیک
 2020خبر داد که اسامی آنها به شرح زیر است:
آمیت پانگال (بوکس) ،مانیش کائوشیک (بوکس)،
س��اتیش کومار (بوکس) ،آویناش سابل (دوومیدانی)،
نیج��ار چوپرا (دوومیدانی) ،آری��ون اللجات و آرویند
سینگ (روئینگ) ،ویشنو ساراوانان (قایقرانی) ،پاروین
جاده��او (تیروکم��ان) ،تاروندی��پ رای (تیروکمان)،
س��اندیپ کوم��ار (دوومیدان��ی) و گورپریت س��ینگ
(دوومیدانی).
در زیر هم اسامی ورزشکارانی از دورههای گذشته
بازیهای المپیک و پاراالمپیک را میخوانید که سابقه
ش ایاالت متحده آمریکا را داشتهاند.
حضور در ارت 
* اندی س��ول که عضو ارتش ایاالت متحده است،
هنگام اشغال افغانستان بر اثر یک انفجار مجروح شد
که در ادامه منجر به قطع هر دو پایش ش��د .او س��ال
 2005به فعالیت در رشته اسکی صحرانوردی پرداخت
و  5سال بعد در بازیهای پاراالمپیک زمستانی 2010
ونکوور شرکت کرد و صاحب مدال برنز شد.
*برد اس��نایدر ،عضو نی��روی دریایی ارتش ایاالت
متحده آمریکا که هنگام اش��غال افغانستان در جریان
ی��ک انفجار بیناییاش را از دس��ت داد ،در بازیهای
پاراالمپیک  2012لندن در شنای  400متر آزاد مردان
و شنای  100متر آزاد مردان صاحب  ۲مدال طال شد و
یک مدال نقره هم در ماده  50متر آزاد به دست آورد.
* س��م کندریکس ،عضو ارت��ش ایاالت متحده در
بازیهای المپیک  2016ریو موفق شد در رشته پرش با
نیزه به مدال برنز دست پیدا کند .او که با سری تراشیده
در این بازیها شرکت کرد ،در این باره گفته بود« :به
عنوان یک نظامی و یک ورزشکار آمریکا ،مدل موهایم
(موهایی ماش��ین شده) را به افتخار تمام سربازانی که
این بازیها را تماشا میکنند ،همینطور نگه میدارم».
* وینسنت هانکوک ،تفنگدار ارتش ایاالت متحده
در بازیهای المپیک  2012لندن موفق شد در رشته
تیراندازی اهداف پروازی به مدال طال دست پیدا کند
و در ری��و  2016ه��م از عن��وان قهرمانی خود در این
رقابتها دفاع کرد.

■■بسکتبال؛ شکست مقابل چک

تیم ملی بس��کتبال کش��ورمان در نخس��تین دیدار خود در
بازیهای المپیک  ۲۰۲۰با نتیجه  ۸۴بر  ۷۸نتیجه را به تی م ملی
چک واگذار کرد.
■■تکواندو؛ حذف کیانی

ناهید کیانی ،تکواندوکار تیم ایران در گام نخست مقابل کیمیا
علیزاده شکست خورد .حریف کیانی در مرحله یکچهارم نهایی با
پیروزی  ۹بر  ۸برابر نماینده چین به نیمهنهایی صعود کرده بود اما
در این مرحله برابر نماینده روسیه به میدان رفت و با نتیجه  ۱۰بر
 ۳شکست خورد و به ردهبندی رفت و در این مرحله نیز شکست
خورد .با نرفتن حریف کیانی به فینال ،او شانس کسب مدال برنز
را از دست داد .میرهاشم حسینی ،نماینده وزن منفی  ۶۸کیلوگرم
تکواندوی مردان کش��ورمان در مرحله یکچهارم نهایی المپیک
 ۲۰۲۰برابر پدیده مسابقات از ازبکستان با نتیجه  ۳۴بر  ۲۲شکست
خورد و با صعود او به فینال ،حسینی برای کسب مدال برنز شانس
داشت که متاسفانه این شانس هم از دست رفت تا عمال هیچ مدالی
از تکواندو برای کشورمان حاصل نشود.

تاریخی در این رشته جواز حضور در مرحله نیمهنهایی بازیهای
المپیک را به دست آورد .قرعهکشی و گروهبندی مرحله نیمهنهایی
از سوی کمیته برگزاری مسابقات اعالم شد .قایقران کشورمان در
مرحله نیمهنهایی باید با نمایندگان آمریکا ،اتریش ،نیوزیلند ،کانادا
و انگلیس به آب بزند .نماینده آمریکا مدال المپیک لندن را داشته
و قایقران انگلیس نیز مدال المپیک دارد .پاروزن نیوزیلند که در قاره
خود از بهترینها بوده و مدالآور جهانی است ،در دور دوم مسابقات
در گروه خود اول شده است.
■■چرا نتیجه مالیی در المپیک را باید شاهکار بدانیم؟

نتیجهای که نازنین مالیی تاکنون در المپیک به دست آورده ،در
تاریخ قایقرانی بیسابقه است .نازنین مالیی ،بانوی ملیپوش قایقرانی
کشورمان دیروز در مرحله یکچهارم نهایی بازیهای المپیک توکیو
به آب زد و با ثبت زمان  ۸:۰۷/32عنوان سومی را به خود اختصاص
داد و راهی مرحله نیمهنهایی ( )A/Bشد تا نتیجهای درخشان در
کارنامه قایقرانی ثبت شود.
عملکرد نازنین مالیی از این جهت شاهکار محسوب میشود
ک��ه این نتیجه تاکنون در طول حض��ور قایقرانی در المپیک به
دست نیامده بود .ملیپوش کشورمان در سختترین گروه مرحله
یکچهارم نهایی با نمایندگان نیوزیلند (نفر دوم قهرمانی جهان)،

■■پایان غمانگیز تکواندو

همانطور که گفته ش��د میرهاش��م حس��ینی با شکست از
حریف کرهای شانس رسیدن به دیدار ردهبندی را از دست داد تا
تکواندوی ایران بدون مدال به کار خود در المپیک توکیو پایان دهد
و ضعیفترین نتیجه تکواندوی ایران در ادوار المپیک ثبت شود .در
مرحله شانس مجدد مسابقات وزن  ۶۸کیلوگرم تکواندوی المپیک
 ۲۰۲۰توکیو ،میرهاشم حسینی به مصاف «دائه وون لی» دارای
رنکینگ یک جهان از کرهجنوبی رفت که در یک مبارزه پرافت و خیز
با نتیجه ۳۰بر ۲۱شکست خورد و شانس رسیدن به دیدار ردهبندی
را از دست داد تا تکواندوی ایران با ناکامی مطلق بازیهای توکیو
را ترک کند .آرمین هادیپور ،میرهاشم حسینی و ناهید کیانی۳ ،
نماینده تکواندوی ایران در المپیک توکیو بودند که از دور رقابتها
حذف شدند تا تکواندوی ایران بدون مدال بماند و ضعیفترین نتیجه
تاریخ تکواندوی ایران در بازیهای المپیک رقم بخورد.
نتایج تکواندوی ایران در ادوار المپیک به قرار زیر است:
 ۲۰۰۰سیدنی (اولین دوره حضور رسمی تکواندو در المپیک) :یک
برنز توسط هادی ساعی
 ۲۰۰۴آتن:یکطالتوسطهادیساعیویکبرنزتوسطیوسفکرمی
 ۲۰۰۸پکن :یک طال توسط هادی ساعی
 ۲۰۱۲لندن :یک نقره توسط محمد باقری معتمد
 ۲۰۱۶ریو :یک برنز توسط کیمیا علیزاده
 ۲۰۲۰توکیو :بدون مدال

■■در انتظار بهترین نتیجه روئینگ

به نظر میرس��د مالیی در المپیک توکیو هر نتیجهای کسب

نمیتوانم توصیف کنم چه بر من گذشت
مربی تی م ملی تکواندوی بانوان میگوید مسؤوالن کمیته
بینالمللی المپیک میخواستند که ناهید کیانی و کیمیا علیزاده
ب��ا هم بازی کنن��د .مهرو کمرانی بعد از حذف ناهید کیانی از
رقابتهای المپیک گفت :همه ما امروز ،روز سختی را پشت سر
گذاشتیم .نمیتوانم توصیف کنم که امروز بر من چه گذشت.
کیمیا از کودکی ش��اگرد من بود و ناهید کیانی هم با سختی
فراوان و بعد از برد قهرمان جهان توانسته بود سهمیه المپیک را
بگیرد .این دو با هم دوست بودند و ناهید به واسطه اینکه کیمیا
کاپیتان تیم بوده ،به او احترام میگذاشت .این وضعیت کار را
در این مسابقه سخت کرده بود .ناهید زحمت زیادی کشیده و
دلم میسوزد که اینطور فرصت موفقیتش در المپیک از دست
رفت .او خیل��ی خوب تمرین کرده
بود و چیزی کم نداش��ت .وی ادامه
داد :همه ما اینجا هستیم تا فارغ از
سیاست از ورزش لذت ببریم اما برای
نالمللی
منعجیباستکهکمیتهبی 
المپیک چرا اینطور برخورد کرد .به
نظر میرسد برای مسؤوالن ورزش
دنیا خیلی هم سیاس��ت از ورزش

■■قایقرانی؛ صعود به نیمهنهایی

■■رقبای نازنین مالیی در نیمهنهایی مشخص شدند

گروهبندیمرحلهنیمهنهاییمسابقاتروئینگبازیهایالمپیک
اعالم و رقبای نازنین مالیی مشخص شدند .نازنین مالیی قایقران
ایران صبح روز یکشنبه سوم مردادماه توانست در یک کار بزرگ و
اس��تقالل با بیش��ترین حض��ور در
جامحذفی
مرحله پایانی جام حذفی رکورددار
این رقابتهاست .مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی پس
از پایان آخرین بازی این مرحله به پایان رس��ید و تیمهای
اس��تقالل ،گلگهر ،ف��والد و ملوان بندرانزلی با شکس��ت
حریفان خود پا به مرحله نیمهنهایی گذاش��تند .استقالل
مقابل پرس��پولیس ،گلگهر مقابل آلومینیوم ،فوالد مقابل
سپاهان و ملوان مقابل خیبر به برتری دست پیدا کردند تا
یک قدم به فینال و کسب عنوان قهرمانی نزدیکتر شوند.
این رقابتها در روزهای آینده قرعهکش��ی خواهد ش��د تا
تیمهای حاضر در این مرحله حریفان خود را بشناسند۲ .
تیم فوالد و گلگهر در تمام ادوار مختلفی که در جام حذفی
حضور داشتند ،نتوانستند به مرحله نهایی صعود کنند اما در

رونالدو
در یوونتوس میماند

تودومی بهترین نتیجه روئینگ در المپیک
■■بیس 

مهس��ا جاور که روئینگسوار کش��ورمان در المپیک ریو بود،
راه��ی مرحله نیمهنهایی ( )E/Fش��د و در نهایت در فینال  Fبا
عنوان بیستوهش��تمی به کار خود پایان داد .در المپیک ۲۰۱۲
لندن نیز محسن شادی نماینده کشورمان در روئینگ بود که او
تودومی به کار خود پایان
هم با حضور در فینال  Dو عنوان بیس 
داد .س��ولماز عباسی دیگر ملیپوش ایران در این ماده بود که در
فینال  Dعنوان بیستوچهارمی را کسب کرد .محسن شادی و هما
حسینی در المپیک ۲۰۰۸پکن نیز عناوینی بهتر از بیستوپنجمی
توششمی کسب نکردند.
و بیس 

کمرانی IOC :نشان داد سیاست از ورزش جدا نیست

نازنین مالیی در یکچهارم نهایی مسابقات قایقرانی روئینگ
تکنفره زنان ،مس��افت  ۲کیلومتر را با زمان  8/07/32طی کرد
و پس از نمایندگان نیوزیلند و سوییس در رده سوم ایستاد و به
نیمهنهایی این مسابقات صعود کرد.
به دلیل شرایط جوی ،زمان مسابقه نازنین مالیی تغییر کرد .بر
این اساس مالیی روز پنجشنبه در نیمهنهایی و جمعه در فینال پارو
میزند(پیش از این قرار بود این مسابقه روز چهارشنبه برگزار شود).

[ کوریره ]

مکزیک (نفر اول کسب سهمیه قاره آمریکا) ،سوییس (نفر پنجم
قهرمانی جهان و نفر سوم اروپا) ،چین تایپه و نامیبیا (نفر اول کسب
سهمیه آفریقا) رقابت کرد .مسابقات قایقرانی فینالهای متعددی
دارد به این شکل که در هر فینال  ۶قایقران حضور دارند و توزیع
مدال فقط در فینال  Aصورت میگیرد .بنابراین ورزشکاران حاضر
در فینال  Aعناوین اول تا شش��م را کسب میکنند ،ورزشکاران
حاضر در فینال  Bهفتم تا دوازدهم و...

جدا نیست .نمیتوانم به طور صددرصد بگویم اما فکر میکنم
کمیته بینالمللی المپیک میخواست که حتما این دیدار برگزار
شود .شعار المپیک این است که سیاست از ورزش جداست و
همه مثل یک خانواده کنار هم هستند اما امروز دیدیم که این
اتفاق نیفتاد .مربی تی م ملی تکواندوی بانوان ادامه داد :درست
است که قرعهکشی مسابقات از قبل انجام شده بود اما با توجه
به ابتالی تکواندوکار شیلی به کرونا ،جدول باید تغییر میکرد نه
اینکه ورزشکاری را جایگزین کنند .کمرانی با اشاره به اتفاقهایی
که در گذشته هم افتاده ،گفت :نخستین سال است که جدول
المپیک با  ۱۷بازیکن شکل میگیرد و این اجحافی است که در
حق ما صورت گرفت .این مسائل را که کنار هم میگذارم این
احتمال را بیشتر میدهم که IOC
میخواست حتما این بازی انجام شود
و کیمیا مقابل یک ورزشکار از ایران
قرار گیرد .کمرانی درباره شرایط کیمیا
هم توضیح داد :حتما این مسابقه برای
کیمیا علیزاده هم سخت بود .بخوبی
میتوانس��تیم این موضوع را از چهره
کیمیا حس کنیم.

چرا باید استقالل را مهمترین تیم برای تصاحب جام حذفی دانست؟

آبیها راهش را میدانند

مقابل  ۲تیم استقالل و ملوان بندرانزلی جزو پرافتخارترین
تیمهای این رقابتها هس��تند .همین مساله شانس  ۲تیم
ملوان و استقالل را روی کاغذ و از نظر تجربه بیشتر خواهد
کرد .هر چند ملوان در باالترین سطح فوتبال ایران حضور
ندارد اما قطعا کار را برای حریف خود در مرحله نیمهنهایی
سخت خواهد کرد .ملوان در ادوار مختلف جام حذفی کارنامه
خوبی را از خود به جا گذاشته و توانسته  ۳بار در سالهای
 ۱۳۶۵ ،۱۳۶۹و  ۱۳۵۵عنوان قهرمانی را به دس��ت آورد و
 ۴عنوان نایبقهرمانی را نیز در کارنامه خود دارد .استقالل

[ مارکا ]

یک ستا
ره متولد شده است

پرافتخارترین تیم جام حذفی است و در ادوار مختلف این
رقابتها  ۱۲بار به فینال راه پیدا کرده و سهم آنها  7قهرمانی
و  5نایبقهرمانی بوده اس��ت .این قهرمانیها در فصلهای
۷۴−۷۵ ،۷۸−۷۹ ،۸۰−۸۱ ،۸۶−۸۷ ،۹۰−۹۱ ،۹۶−۹۷
و  ۵۶–۵۷به دست آمده است .استقاللیها در فصل گذشته
جام حذفی نیز به فینال این رقابتها صعود کرده بودند اما
با شکست مقابل تراکتور به نایبقهرمانی بسنده کردند .آنها
با این وجود در میان  4تیم ،مدعیتر و باتجربهتر از همیشه
خواهند بود .همچنین  3تیم استقالل ،پرسپولیس و سپاهان

[م
وندودپورتیوو ]

غرشممفیس

[ توتواسپورت ]

کند ،بهترین رکورد روئینگ در المپیک محسوب میشود .وی روز
چهارشنبه در نیمهنهایی ( )A/Bبه مصاف حریفان خواهد رفت.
مالیی در صورتی که بدترین نتیجه را در این بازیها کسب کند،
به عنوان دوازدهمی میرسد که رکوردی بیسابقه محسوب میشود.
وی این شانس را دارد که بتواند با قرار گرفتن در فینال  Aبه عنوان
یک بانوی تاریخساز نام خود را ماندگار کند.
■■نازنین مالیی :رقبایم جلیقه یخ داشتند من حوله خیس!

دختر قایقران المپیکی ایران میگوید :من سبکوزن هستم و در
رقابت با سنگینوزنها توانستم موفق شوم و همه از جثه کوچکم
متعجب بودند .نازنین مالیی درباره درخشش خود در رقابتهای
قایقرانی روئینگ المپیک توکیو و صعود به فینال  Aو  Bبازیها
بیان کرد :ما با توجه به امکانات و داش��تههایمان برای فینال C
برنامهریزی کرده بودیم .من در پیست  1000متر تمرین میکردم
و مسابقات اروپایی و جهانی هم نرفته بودم ،بنابراین واقعبینانه نگاه
کردیم که اگر به فینال  Cبرسیم ،اتفاق خوبی است .در  ۲هفته
آخر تمرینات ،تستهایی را انجام دادیم و تغییر تاکتیک داشتیم
و ح��دس زدیم میتواند جواب ده��د .او ادامه داد :روز اول بازیها
که توانستم به طور مستقیم به مرحله یکچهارم نهایی صعود کنم
متوجه شدم تمرینات و برنامهریزیها جواب داده است و سپس به
تجزیه و تحلیل حریفانم در مرحله یکچهارم نهایی پرداختم .ما
تصمیم گرفتیم  ۲نماینده مکزیک و نامیبیا را در مرحله یکچهارم
نهایی پشت سر بگذاریم .من و آقای فرزام صحبت کردیم که اگر
بتوانم به نیمهنهایی  Aو  Bبرس��م ،کار بزرگی است و اگر هم در
فینال  Cحضور داش��ته باش��م ،به آنچه از قبل برنامهریزی کرده
بودیم رسیدهایم ،بنابراین بدون استرس و نگرانی به رقابت پرداختم.
ملیپوش روئینگ ایران گفت :رقیبان من از سوییس و نیوزیلند واقعا
قوی هستند .نمایندگان مکزیک و نامیبیا اگر ببینید سنگینوزن و
عضالنی هستند .زمانی که من در پیست راه میرفتم همه متعجب
بودند که چگونه با این جثه ریز توانستم آنها را پشت سر بگذارم ،چون
من سبکوزن هستم و با سنگینوزنها به رقابت پرداختم .مالیی در
پاسخ به این پرسش که موفقیت او در صعود به نیمهنهایی  Aو B
المپیک باعث افزایش انگیزه او برای رقم زدن اتفاق بهتر در رقابت
بعدیاش شده است؟ تصریح کرد :دقیقا! چون واقعیت این است
که کشورهای دیگر با توجه به این امکاناتی که دارند برای مدال طال
آمدهاند اما من میخواهم بهترین خودم باشم و از این لحاظ استرس
آنچنانی ندارم و تمام تالشم را میکنم تا بهترین عملکرد خودم
را در المپیک داشته باشم .دختر قایقران المپیکی ایران در پاسخ
به پرسش دیگری مبنی بر اینکه وقتی امکانات کشورهای دیگر را
میبیند حسرت نمیخورد که با داشتن آن امکانات ،میتوانست به
جایگاه بهتری برسد ،تاکید کرد :بله! همین طور است .برای نمونه
ورزشکاران کشورهای دیگر به محض اینکه مسابقه تمام میشود
جلیقههای یخ دارند و مربیانشان سریع آن جلیقهها را میآورند تا
تنشان کنند و در گرمای شدید هوا زودتر ریکاوری شوند اما مربی
من مجبور است حوله را در آب سرد خیس کند و آن را به من بدهد.
س��ابقه بیشترین حضور در مرحله نیمهنهایی را در کارنامه
خود دارند که در این بین استقاللیها با صعود مجدد در این
فصل از رقابتها تعداد حضور خود در مرحله نیمهنهایی را به
عدد  ۱۸رساندند .همچنین پرسپولیس  ۱۴و سپاهان ۱۰
بار سابقه حضور در این مرحله از رقابتها را دارند .با وجود
چنین آماری روی کاغذ  ۲تیم استقالل و ملوان باتجربهتر
از  ۲تیم دیگر این مرحله هستند اما نباید از  ۲تیم فوالد و
گلگهر غافل شد ،چون آنها نیز در شرایط خوبی قرار دارند
و توانستهاند تیمهای قدرتمندی را از پیشرو بردارند .همین
مساله باعث افزایش حساسیت این جام شده است؛ جامی
که در این فصل حضور یک تیم از لیگ دس��ته یک را در
مرحله نیمهنهایی و حذف شدن تیمهای مدعی سپاهان و
پرسپولیس را میبیند ،میتوان آن را جام شگفتیها دانست.

ندود:
رونالدو با ما میماند

[ اسپورت ]
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