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بعد از 10روز دوری از سکوی المپیک، باالخره با 
درخشش یک فرنگی کار، کاروان ایران توانست 

دومین مدال خود را در توکیو به ارمغان بیاورد.
یکی از ســتاره های کشــتی فرنگی در توکیو از 
همان مبــارزه اول محمدهادی ســاروی بود. 
ایــن فرنگــی کار وزن 97 کیلوگرم دیــروز در دور 
اول در مصــاف بــا آدم بودجملیــن از الجزایر با 
نتیجه 9 بــر صفر به پیروزی رســید تــا از همان 
ابتدا نشان دهد که جزو مدعیان کسب مدال 

در المپیک است.
هــادی ســاروی دیــروز در مرحلــه یک چهــارم 
نهایــی بــا نتیجــه 6 بــر صفــر کریــل میلــوف از 
بلغارستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی 
راه پیدا کرد، اما او پای فینال به ســد محکم آرتور 
الکسانیان قهرمان جهان و المپیک از ارمنستان 
برخورد کرد و در یک کشــتی پرحــرف و حدیث 4 

بر یک شکست خورد و به دیدار رده بندی رفت.
امــروز  و  میــرزازاده  دیــروز  شکســت  از  بعــد 
گرایــی در دیدارهــای رده بنــدی، همــه منتظــر 
شکستن طلسم تیم محمد بنا در توکیو بودند. 
محمدهادی ســاروی کــه با روحیه روی تشــک 
رفته بود، در تایم اول یک اخطار از داوران گرفت 
و یک امتیاز هم به حریف او اهدا شد. او در ادامه 
این کشتی و در تایم دوم مقابل آروی ساووالینن 
از فنالنــد غوغایــی به پا کــرد و توانســت برابر این 

رقیب پرانرژی و قدرتمند امتیازات فوق العاده ای 
بگیرد.

ســاروی آنقــدر زیبــا و باهــوش روی حمــالت 
حریف امتیاز گرفت و کمرگیری کرد، تا کشتی گیر 
ک بنشــاند که دوبار تا آســتانه  فنالندی را در خا
ضربه فنی هم پیش رفت. در نهایت ساروی 9 بر 
2 این کشتی پر افت وخیز را برنده شد تا باالخره 

بعد از 10روز کاروان ایران صاحب مدال شود.
ایــن مــدال برنــز ســاروی در وزن 97 کیلوگــرم، 
اولیــن مدال کشــتی فرنگی ایــران در توکیــو بود؛ 
گرچه برای فردا هم محمدرضا گرایی نقره خود  ا
را قطعی کرده و باید در فینال برای کســب مدال 

طال بجنگد.
ســاروی بعــد از کســب مــدال برنــز می گویــد: 

»مسابقه خوبی بود و خدا را شکر توانستم مدال 
برنز بگیرم، هرچند که من برای کسب مدال طال 
به ایــن مســابقات آمده بودم. دوســت داشــتم 
دســت پر به ایران برگــردم. از همه مردم کشــورم 
که در این شرایط سخت من را دعا کردند، تشکر 
می کنــم. امیــدوارم با ایــن مــدال برنــز دل مردم 

کشورم را شاد کرده باشم.«

شــهروند| روز دوازدهــم المپیــک یــک اتفــاق 
ویــژه بــرای ایرانی هــا بــه همــراه داشــت و آن 
و  گرایــی  محمدرضــا  فینالیست شــدن  هــم 
قطعی شــدن یک مــدال نقره بعــد از گذشــت 10 
روز از طالیی بود کــه جواد فروغی بــرای ایران به 

دست آورد.
فینالیست شــدن  روی  کســی  کمتــر  شــاید 
محمدرضــا گرایی حســاب بــاز می کــرد، امــا او با 
یک نمایش درخشان توانســت سه رقیب خود 
از کلمبیا، آلمان و گرجستان را از پیش  رو بردارد و 
صبح چهارشنبه باید برای کسب مدال طال روی 
تشــک برود. محمدرضا گرایی نماینده وزن 67 
کیلوگرم ایران و دارنده مدال طالی زیر 2۳ســال 
جهان، در مرحله نیمه نهایی مقابل راماز زویدزه 
دارنده مدال هــای طالی جوانان جهــان و نقره 
زیر 2۳ســال جهان از گرجســتان به روی تشک 
رفت و در پایان با نتیجه 6 بر یک به برتری رسید 
و راهی فینال شد تا تنها فینالیست کشتی فرنگی 

ایران در المپیک توکیو باشــد.او پیــش از این در 
مبارزه نخســت مقابل جولیــان هورتــا از کلمبیا 
۸ بــر صفر پیــروز شــد و در دومیــن مبــارزه نیز در 
یک مصاف سخت و دشــوار برابر فرانک استابلر 
دارنده ۳ طالی جهان از آلمان ۵ بر ۵ پیروز شــد 
و به نیمه نهایــی راه یافت.محمدرضــا گرایی در 

شــرایطی به فینال رســید که خیلی  ها روی برادر 
بزرگ تــر او، محمدعلــی گرایــی برای رســیدن به 
فینال حســاب باز کــرده بودند. در شــرایطی که 
محمدعلی گرایی نتوانست به فینال برسد، برادر 
کوچک تر او شگفتی ســاز شــد و حــاال امیدواریم 
یــک مدال خوشــرنگ طــال را بــه ارمغان بیــاورد. 

فینال گرایی فردا از ساعت 1۵ خواهد بود.
گرایی:طالیالمپیکرامیخواهم

محمدرضا گرایی پس از صعود بــه فینال وزن 
67 کیلوگرم مســابقات کشــتی فرنگــی المپیک 
توکیو گفت: »کشــتی مدنظر خــودم را گرفتم. در 
امیدها بــا این کشــتی گیر گرجــی مســابقه داده 
بودم و شــناخت خوبی از او داشــتم. کشــتی گیر 
گرجی فنــی و قدرتمند بود و قهرمــان المپیک از 
کوبا را شکست داده بود. از ایران با برنامه کار کرده 
بودم و خداراشــکر با کشــتی حساب شده برنده 

شدم.«
او درباره شانس کسب مدال طال برای خودش 
عنــوان کــرد: »المپیــک اســت و قرعــه بــرای من 
معنایی نــدارد، هدفم کســب مدال طالســت و 
به دنبــال این هســتم با کشــتی حساب شــده و 
کســب مدال طال دل مردم را شــاد کنم. سه کیلو 
وزن کردن برای من مشکلی ندارد و فردا با آمادگی 

به مصاف حریف خود در فینال خواهم رفت.«

کامــی تیم ملــی والیبــال در رقابت های  شــهروند| هنوز نا
المپیک توکیــو و حذف زودهنــگام از این رقابت هــا را هضم 
نکرده ایــم که خبــری دیگر درباره ایــن تیم کام دوســتداران 
والیبال را تلخ کرده است. کسب ۳ شکست متوالی در توکیو 
اتفاقــی نبود که بتــوان آن را باور کرد؛ به همین خاطر اســت 
کامــی دامنگیر اعضای تیم ملــی و مدیران  که تبعــات این نا
فدراســیون شــده و احتمــاال شــاهد تغییــرات گســترده ای 

خواهیم بود. 
یکــی از ایــن اتفاقــات بــه ماجــرای خداحافظــی ســعید 
معــروف از تیم ملــی والیبــال برمی گــردد. کاپیتان ایــران که 
در ســال های گذشــته نام خــود را به عنــوان یکــی از بهترین 
پاســورهای جهان مطرح کــرده، حاال در ۳۵ســالگی خود را 
در چالش یک تصمیم بــزرگ در دوران زندگی اش می بیند؛ 
کــه بــه خداحافظــی او از تیــم ملــی و احتمــاال  تصمیمــی 

مهاجرت به آمریکا برمی گردد.
کــه همچنــان جــزو برتریــن پاســورهای والیبــال  معــروف 
جهــان محســوب می شــود، در تورنمنت اخیر نیــز روی هم 
رفته عملکرد قابل قبولی داشــت اما پس از شکست نزدیک 
مقابل ژاپن میزبان یکی از تلخ ترین اتفاقات دوران ورزشــی 
خــود را تجربــه کــرد و بــا اشــک هایش صحنــه تلخــی بــرای 

والیبال دوســتان رقم زد.در این شرایط اخبار زیادی درباره 
احتمــال خداحافظــی کاپیتــان تیم ملــی والیبــال به گوش 
می رســد و مســئوالن والیبــال نیــز آن را تکذیــب نمی کننــد.
، سرپرســت تیــم ملــی والیبــال کــه ارتباط  امیــر خوش خبــر
بســیار نزدیکــی بــا ملی پوشــان و خصوصــا ســعید معــروف 
دارد، موضوع خداحافظی اش را به طور تلویحی تأیید کرده 

است. 
او در ایــن خصــوص گفته اســت: »از حــال و هوای ســعید 
معروف این طــور برمی آمــد که او رفت کــه دیگر بــه تیم ملی 
برنگــردد!« ســعید معــروف توکیــو را بــه مقصــد آمریــکا تــرک 
کرده و همــراه ملی پــوش والیبال هم بــه ایــران نخواهد آمد 
و همیــن موضــوع باعــث شــده تــا اخبــار دربــاره اش بیشــتر 

هم بشــود. سرپرســت تیــم ملــی در توضیحات خــود درباره 
وضعیــت کاپیتــان تیــم ملــی اضافــه کــرده: »مــن بــه دلیــل 
نزدیکی و کارکردن در ســال های ســال با معــروف دلم نیامد 
پــس از حــذف و در ایــن شــرایط شــخصا از او ســوال کنم اما 
آن طور که معلوم اســت ترک اردوی تیم ملی و ســفر معروف 

از توکیو به آمریکا برگشتی به تیم ملی نخواهد داشت.«
خوش خبــر در پایــان گفــت: »امیــدوارم در طــی روزهــای 
آینــده این التهاب بــه وجود آمده کم شــود و همــه چیز آرام 
شــود تا ببینیــم می توانیم شــاهد تغییر تصمیم او باشــیم یا 

». خیر
چیزی که فعال مشخص است، ســعید معروف تصمیمش 
را بــرای خداحافظی از تیم ملی و مهاجــرت به آمریکا گرفته؛ 
گرچه یکی دوســال پیــش نیز معروف ایــن تصمیم را گرفت  ا
امــا بــا وســاطت مســئوالن فدراســیون دوبــاره بــه تیــم ملی 
برگشــت اما بــه نظــر می رســد او روی تصمیمش اصــرار دارد 
و قصد کــرده در فضایی جدیــد زندگی خــود را ادامه بدهد. 
بی تردید خداحافظی معروف حتی در ۳۵سالگی موضوعی 
اســت که والیبال ایران را تحت تأثیر قرار می دهد و باید دید 
در آینده چــه اتفاقات جدیــدی پیرامون کاپیتــان تیم ملی 

والیبال رخ خواهد داد و او چه خواهد کرد.

  1400 1۳ مــرداد  چهارشــنبه  |  
w w w . s h a h r v a n d - n e w s p a p e r . i r

ورزشی 2۳1۳ ســال نهــم | شــماره  

جامحذفیفوتبال؛فینالیستهامعرفیمیشوند

تقابل قلعه نویی و مجیدی، بازی 
جذاب نیمه نهایی جام حذفی است

شــهروند| با پایان رقابت هــای لیگ برتر بیســتم فوتبال، حاال 
جام حذفــی نیز به ایســتگاه های پایانی رســیده اســت. در این 
خصوص دو دیــدار نیمه نهایی جام حذفــی فصل 1۳99-1400 
چهارشــنبه بیــن دو تیم اســتقالل و گل گهر و فوالد خوزســتان و 

ملوان انزلی برگزار می شود.
نکته قابل توجه حضــور یک تیم از لیگ دســته اول در بین 4 
تیــم برتر جــام حذفــی اســت. 4 تیمی که بــرای کســب قهرمانی 
در این تورنمنت و رســیدن به سهمیه مســتقیم آسیایی تالش 

خود را به کار می گیرند.
در ادامــه بــه شــرایط بازی های چهارشنبه شــب اشــاره شــده 

است:
فوالد-ملــوان؛یکیبهدنبالتاریخســازی،یکــیبهدنبال

شگفتیسازی
فــوالد خوزســتان کــه  فصــل گذشــته در لیــگ برتــر ســهمیه 
آســیایی کســب کــرد، در ایــن فصــل در رده ششــم ایســتاد ولی 
هنــوز شــانس بــرای آسیایی شــدن و قهرمانــی دارد. فوالدی ها 
در نیمه نهایــی روی کاغــذ قرعــه آســان تری نســبت بــه دو تیم 
دیگر لیــگ برتری نصیبش شــد. فوالد بایــد با ملــوان بندرانزلی 
بــازی کند، تیمی که ایــن فصل در لیگ یک هم پرنوســان بود و 
حتی نتوانست در جمع مدعیان صعود قرار بگیرد. با این حال 
ملوان یکی از تیم های باتجربه و پرافتخار در جام حذفی است. 
قطعــا ملــوان حریفــی از پیــش باختــه نیســت و به دنبــال خلق 
شــگفتی و رســیدن به فینال اســت تا فصل خود را رویایی تمام 
کنــد. جــواد نکونام بــا فوالد بــه دنبــال قهرمانی در جــام حذفی 
است اما قرمزپوشــان اهوازی می دانند کار راحتی مقابل ملوان 
ندارند. احتماال ملوان به دنبال کشــاندن بــازی به وقت اضافه 

و پنالتی است، مسأله ای که اصال دلخواه فوالد نخواهد بود.
فوالد برای رســیدن به این مرحله ابتدا ماشین ســازی تبریز را 
شکســت داد، سپس تیم دســته اولی قشقایی شــیراز را برد و در 
ســومین و سخت ترین مســابقه توانست ســپاهان را در ضربات 

پنالتی از پیش رو بردارد و به نیمه نهایی برسد.
ملــوان امــا راه ســاده تری را پیــش رو داشــت؛ ابتدا تیم ویســتا 
توربین دســته دومی را برد، ســپس نســاجی مازنــدران را حذف 
کرد و در آخر هم با شکســت دادن خیبر خرم آباد دســته اولی در 

ضربات پنالتی به نیمه نهایی رسید.
دیــدار دو تیــم فــوالد و ملــوان ســاعت 21 چهارشنبه شــب بــه 
قضــاوت کوپــال ناظمی در ورزشــگاه فــوالد آره نــای اهــواز برگزار 

می شود.
در  امیــر و فرهــاد دوبــاره تقابــل ؛ گلگهــر اســتقالل-

نیمهنهایی
تیــم فوتبــال اســتقالل ســخت ترین قرعــه را در جــام حذفــی 
داشــت. آبی پوشــان در هــر ســه مســابقه قبلــی بــا تیم هــای 
گردان مجیــدی ابتدا پیــکان را  لیــگ برتری روبه رو شــدند. شــا
شکســت دادند، ســپس ذوب آهــن را از پیش رو برداشــتند و در 
سخت ترین مســابقه هم تیم پرســپولیس رقیب ســنتی خود را 
در ضربات پنالتی شکســت دادند و به نیمه نهایی رســیدند، به 
همین دلیل هم خیلی از کارشناســان اســتقالل را مدعی اصلی 
قهرمانــی این جــام می داننــد. البته اســتقالل چهارشنبه شــب 
باید بــا یک تیــم پرمهره بــازی کنــد، تیمی کــه اتفاقــا بازیکنان و 

مربیان استقاللی کم ندارد.
امیر قلعه نویی ســرمربی اســبق اســتقالل انگیزه هــای زیادی 
برای برد در این مســابقه دارد، به خصوص اینکه فصل گذشــته 
نیز او با سپاهان نتوانســت در جام حذفی از سد استقالل عبور 
کنــد و شکســت خــورد. گل گهــر بــرای رســیدن بــه ایــن مرحلــه 
ک لیــگ برتــری را از پیش رو برداشــته و  فقــط تیم آلومینیــوم ارا
دو حریــف دیگــرش مــس کرمــان و پارس جنوبی از لیگ دســته 
و  جــذاب  مجیــدی  فرهــاد  و  قلعه نویــی  تقابــل  بودنــد.  اول 
دیدنی اســت، هرچند در کمال ناباوری آمــار بردهای مجیدی 
گردان مجیــدی راه شکســت  از قلعه نویــی بیشــتر اســت. شــا
ســرمربی اســبق اســتقالل راخــوب بلــد هســتند. اســتقاللی ها 
می داننــد فرداشــب کار راحتــی پیــش رو ندارنــد و نبایــد خود را 
از پیــش برنــده بدانند. احتمــال دارد ایــن بازی هم بــه ضربات 
پنالتی کشیده شود که استقاللی ها با توجه به پیروزی در دربی 

از نظر روحی وضعیت بهتری نسبت به گل گهر دارند.
گفتنی اســت؛ دیدار اســتقالل و گل گهر ســاعت 19 و ۵0 دقیقه 
چهارشــنبه در ورزشــگاه آزادی تهران با قضاوت وحید کاظمی 

برگزار خواهد شد.
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