
والــيبال دوست هاي 
سعيد احمديان

    گزارش
امسـال  كشـورمان 
هميشـه  از  بيشـتر 
نگاه شـان به ليگ ايتاليـا خواهد بـود، يكي از 
معتبرترين ليگ هاي واليبال دنيـا كه در فصل 
جديد با حضور پنج بازيكن ايراني در اين رقابت ها 
براي هواداران واليبال جذاب تر هم شده است. 
تا سال پيش كمتر واليباليستي بود كه بين ليگ 
ايران و لژيونر ش��دن، دومي را انتخ��اب كند، هر 
چقدر كوالكوويچ س��رمربي تيم ملي واليبال در 
مصاحبه هايش از ملي پوش��ان مي خواست براي 
پيشرفت به ليگ هاي معتبر اروپايي بروند، اما گوش 
اكثر ملي پوشان ناشنوا بود! آن قدر رقم قراردادهاي 
واليبال در ليگ ايران باالت��ر از ليگ هاي خارجي 
بود كه اكثر ستاره هاي تيم ملي، ترجيح مي دادند 
پيشنهادهاي خارجي شان را در جيب نگه دارند و 
پول را انتخاب كنند. امس��ال اما با گراني ارز ورق 
برگشته است و چند برابر شدن قيمت ها و منحل 
شدن تيم پولداري مانند بانك سرمايه و سياست 
جديد بقيه باش��گاه ها براي كاهش هزينه باعث 
شد تا براي فصل جديد، كمتر بازيكني باشد كه به 
پيشنهادهاي خارجي اش نه بگويد،  تا  شش ملي 
پوش كش��ورمان با باش��گاه هاي خارجي قرارداد 
ببندند. چهار بازيكن به ليگ ايتاليا رفتند و دو ملي 
پوش ديگر هم ترجيح دادند راهشان را دورتر نكنند 
و در تركيه در فصل جديد توپ مي زنند. با حضور 
چهار ستاره واليبال ايران در ليگ سري A ايتاليا، 

تعداد لژيونرهاي كش��ورمان در كشور چكمه اي 
غرب اروپا به عدد پنج رس��يد ت��ا اين ليگ معتبر 
بيشترين لژيونر ايراني را در  بين ليگ های خارجی 

داشته باشد. 
   اولين هاي واليبال در ايتاليا

س��ابقه حضور واليباليس��ت هاي اي��ران در ليگ 
ايتاليا به اواخر ده��ه 70 بر مي گردد، روزهايي كه 
بهنام محمودي پس از درخشش در تركيب تيم 
ملي كش��ورمان، بازي هايش چشم ايتاليايي ها را 
گرفت تا ستاره آن س��ال هاي واليبال راهي ايتاليا 
شود. محمودي سال 2000 به تيم لوپي سانتا كرو 
پيوست. او در ادامه با وجود چند بار رفت و برگشت 
به ليگ ايران و ايتاليا، بازي در تيم هاي ريما كرما 
و پروجيا را تجرب��ه كرد تا يكي از پرس��ابقه ترين 
لژيونرهاي ايراني در ايتاليا باش��د. در ادامه سعيد 
رضايي هم به س��ري A رفت تا از ديگر بازيكنان 
كش��ورمان باش��د كه تجربه حضور در  اين ليگ 
اروپايی را كس��ب كند، پ��س از آن يك دهه براي 

حضور دوباره ايراني در ليگ ايتاليا فاصله افتاد. 
   معنوي نژاد خط شكن شد

س��ال 96 بود كه محمد جواد معنوي ن��ژاد پس از 
بازي هاي درخش��ان در تركيب تيم ملي واليبال 
در ليگ جهاني، از لي��گ ايتالي��ا دعوتنامه اي از 
باشگاه ورونا دريافت كرد و بدون اينكه مانند برخي 
ملي پوشان، دو دو تا چهارتا كند، به پيشنهاد ورونا 
پاسخ مثبت داد تا پس از سال ها يك واليباليست 

ايراني به ليگ ايتاليا برود. 

معنوي نژاد در اولين مصاحبه اش پس از قرارداد با 
باشگاه ايتاليايي، حرف هاي قابل تأملي زد كه نشان 
داد بر خالف برخي بازيكنان، پول براي او در اولويت 
نبوده اس��ت: » باعث افتخار هر ورزشكاري است 
كه در كش��وري بازي كند كه صاحب واليبال روز 
دنياست. در حال حاضر ترجيح مي دهم بيشتر ياد 
بگيرم و تجربه هاي متفاوت تري را به واسطه حضور 
در ايتاليا و بازي با تيم ها و بازيكنان بزرگ به دست 
بياورم. اگر به پول فكر مي كردم به ايتاليا نمي رفتم 

چون در ليگ ايران پول خوبي داده مي شود.«
   ايتاليا محبوب ايراني ها شد

باال رفتن قيمت ارز در س��ال جاري س��بب شد 
تا حضور ملي پوشان كش��ورمان در ليگ ايتاليا 
پررنگ تر هم ش��ود، به طوري ك��ه چهار بازيكن 
ايراني به تيم هاي مختلف در سري A پيوستند تا 
تعداد لژيونرهاي ايراني در اين ليگ معتبر به عدد 
پنج برسد. در اولين قدم سعيد معروف كاپيتان 
۳2 ساله تيم   ملي و پاس��ور فصل گذشته پيكان 
با قراردادي دو س��اله به تيم واليبال سيه نا ايتاليا 
كه با هدايت خوان س��يچلو به س��ري A صعود 
كرده است، پيوست تا دوباره پس از چهار سال به 
واليبال باشگاهي اروپا باز گردد. او سال 9۳ در ليگ 
روسيه و كازان بازي كرده بود و امسال  دوباره پس 
از چند سال بازي در ليگ ايران، چمدان هايش را 
بس��ت و اين بار ايتاليا را براي بازي انتخاب كرد. 
معروف درباره حضورش در ايتاليا اينطور توضيح 
داد: » همه بازيكنان انتظ��ار دارند كه به باالترين 

سطح برس��ند و ايتاليا جايي اس��ت براي من كه 
بهترين چيزها را كسب كنم. من اينجا هستم كه 
تجربه جديدي كسب و سخت ترين تورنمنت ها را 
از نزديك لمس كنم، چون اينجا بهترين جا براي 

واليبال بازي كردن است.«
مجتبي شريفي، ملي پوش جوان كشورمان هم 
كه فصل پيش در باشگاه ش��مس توپ مي زد، 
پس از چهره شدن در ليگ ملت ها، با پيشنهاد 
ورونا روبه رو ش��د كه پيش از اين معنوي نژاد را 
در اختيار گرفته بود. ش��ريفي پ��س از توافق با 
مسئوالن باشگاه ورونا با اين تيم  به توافق رسيد 
و با عقد قراردادي يك س��اله به جمع شاگردان 
نيكوال گربيچ پيوست تا ورونا دو بازيكن ايراني 

در اختيار داشته باشد. 
مجتب��ي ميرزاجانپ��ور بازيكن فصل گذش��ته 
بانك س��رمايه، ديگر واليباليست كشورمان بود 
كه ب��راي فصل جديد ب��ه ليگ ايتالي��ا رفت و با 
امضاي قراردادي به تيم كاستالنا گروته پيوست. 
پائولو توفولي، مرب��ي اين تيم در خصوص جذب 
ميرزاجانپور گفته است: » او از لحاظ شخصيتي 
يك جنگجوي به تمام معنا در زمين واليبال است 
و ميل شديدي به پيروز ش��دن دارد. « امير غفور 
بازيكن فصل گذش��ته س��ايپا  هم آخرين ستاره 
واليبال كشورمان بود كه به ليگ ايتاليا رفت و در 
فصل جديد با پيراهن باشگاه ورو والي مونزا توپ 
خواهد زد تا به گفته خودش آم��اده تجربه يك 

چالش سخت شود. 

پشت هواداران فوتبال پنهان نشويد!
ورزش يكي از سرگرمي هاي جذاب و امني است كه جوامع بشري اهميت 
زيادي به آن مي دهند و تجربه نشان داده كه سرمايه گذاري روي اين مقوله 
به نفع مردم و كشور است. در بين رشته هاي ورزشي قاعدتاً فوتبال هواداران 
بيشتري دارد و تمايل جوانان به مستطيل سبز در بسياري از كشورها از 
جمله ايران بيشتر از ساير رشته هاست. با اين حال عالقه مردم به فوتبال 
نبايد وسيله اي براي توجيه س��وءمديريت ها و بي تفاوتي به معضالت و 

تخلفات گسترده باشد. 
وزير ورزش روز گذشته صراحتاً هزينه يك سال كل ليگ برتر را 500 ميليارد 
تومان عنوان كرد و مدعي شد فوتبال با اين همه هزينه 50 ميليون ايراني 
را سرگرم مي كند! سلطاني فر بحثي را مطرح كرده كه مي توان ساعت ها 
در موردش حرف زد و به نكات آشكار و پنهانش اشاره كرد. همانطور كه 
اشاره شد ورزش و به ويژه فوتبال يكي از سرگرمي هاي جمعيت زيادي 
از مردم كشور به حساب مي آيد، جمعيتي كه نتايج ليگ برتر و تيم هاي 
محبوبش��ان و همچنين اخبار مختلف فوتبال ايران را پيگيري مي كند. 
تأكيد مي كنيم كه مردم اخبار ريز و درشت فوتبال كشور را رصد مي كنند 
و براي اين قشر عالقه مند قطعاً مهم است كه هزينه هاي هنگفت صرف چه 

اموري شده و مي شود. 
با اين حساب همان 50 ميليون مورد اشاره سلطاني فر منتظرند تا يك بار 
براي هميشه او به عنوان مرد اول مديريت ورزش كشور در خصوص دخل 
و خرج هاي فوتبال ايران شفاف س��ازي كند. براي مردمي كه فشارهاي 
اقتصادي را تحمل مي كنند 500 ميليارد نجومي تر از آن چيزي است كه 
وزير در موردش حرف مي زند. ايجاد شادي و نشاط در جامعه و پركردن 
اوقات فراغت مردم از جمله مواردي است كه معموالً براي توجيه خرج هاي 
نجومي فوتبال به آن اش��اره مي ش��ود. اما با اين حرف هاي عامه پس��ند 
نمي توان منكر بي برنامگي، هرج و مرج و تخلفات گسترده شد. 500 ميليارد 
تومان خرج همان رشته اي مي شود كه پرونده فسادش در مجلس شوراي 
اسالمي بررسي شد و خيلي ها منتظر شنيدن نتايج بررسي آن هستند. رقم 
مورد اشاره آقاي وزير صرف رشته اي مي شود كه در حسرت شفاف سازي 

مانده و فقط ارقام قراردادهايش حرفه اي شده است. 
همانقدر كه توجه به اوقات فراغت و س��رگرم كردن مردم است، توجه به 
ش��فافيت مالي و پاك بودن فوتبال نيز اهميت زيادي دارد. تا وقتي كه 
فوتبال اسير دست هاي پش��ت پرده، بدهي هاي نجومي، تخلفات مالي 
سنگين، مبهم بودن قراردادها، سوءمديريت و چالش هاي مخربي از اين 
دست است نمي توان با افتخار از هزينه 500 ميلياردي آن سخن گفت و آن 
را ابزاري سالم خواند. ضمن اينكه بي تفاوتي به فساد و تخلفات موجود در 

فوتبال ضربه مهلكي به  اين رشته مي زند. 
خصوصي بودن اكثريت قريب به اتفاق تيم هاي ليگ برتري و تأمين منبع 
اعتبارات آنها بدون استفاده از منابع دولتي و از طريق سامانه هاي هواداري 
ادعايي است كه سلطاني فر يك بار ديگر در صحبت هايش بر آنها تأكيد كرده 
است.  اي كاش آقاي وزير در ادامه صحبت هايش توضيحي هم در خصوص 
تأمين ارز دولتي و ثانويه براي برخي تيم هاي به اصطالح خصوصي آن هم 
در اين وانفساي بازار ارز ارائه كند! ضمن اينكه بايد اين سؤال را مطرح كرد 
كه سامانه هاي هواداري مذكور چرا در زمان تأمين بودجه براي پرداخت 

بدهي ها و ساير موارد قدمي براي آن تيم ها برنمي دارند؟
هزينه هنگفت ليگ برتر موضوعي است كه سلطاني فر خودش براي مطرح 
كردن آن پيشقدم شده است. حال كه وزير به شكل خودجوش اين بحث را 
پيش كشيده مي تواند شخصاً در مورد مسائل مختلف فوتبال شفاف سازي 
كند. سهم مديران بي كفايت در چالش هاي كهنه فوتبال ايران پررنگ تر 
از آن است كه بتوان به سادگي آن را كتمان كرد. البته اعتراف به اشتباه و 

پذيرفتن آن فاكتوري است كه در ورزش ما به سختي پيدا مي شود. 

شيوا نوروزي

چالش سخت  »معروف « هاي واليبال در ايتاليا
A حاشيه اي بر حضور 5 بازيكن ايراني در فصل جديد ليگ سري

استقبال از المپين هاي جوان 
كاروان ورزش ايران در المپيك جوانان به وطن بازگشتند؛ جوانان كشورمان 
در آرژانتين خوش درخشيدند و با اينكه در برخي رشته ها موفق به كسب 
مدال نشديم، اما ورزش ايران در رده هفتم ايستاد. نفرات اعزامي با تكيه 
بر توانايي، ايمان و خودباوري خ��ود و همچنين تالش مربيان، صعودي 
17پله اي را  در رنكينگ تيمي به ارمغان آوردند. اين نتيجه موفقيت خوبي 
براي ورزش كشورمان محسوب مي شود، اما حفظ اين جايگاه و تداوم روند 
صعودي كار دشواري است كه تحقق آن تالش، برنامه ريزي و سرمايه گذاري 
مسئوالن را مي طلبد. بدون شك عملكرد كاروان اعزامي به المپيك جوانان 
جاي تقدير دارد و انتظار مي رود، آقايان مسئول تا قبل از اينكه دير شود، قدر 
استعدادهاي جوان را بدانند؛ چراكه در آينده نزديك همين جوانان بايد در 
قالب تيم هاي ملي بزرگساالن به تورنمنت هاي معتبري از جمله المپيك 
اعزام شوند. آنجاست كه عيار ورزش ايران مشخص مي شود و معلوم مي شود 

آقايان تا چه اندازه به سرمايه هاي وطني بها داده اند. 

ادامه بحران رئال در شب صدرنشيني بارسا
 ال کالسيکو مسي را هم از دست داد

هفته نهم رقابت هاي الليگا در حالي ش��نبه ش��ب با برگزاري پنج ديدار 
پيگيري شد كه آبي اناري ها با يك برد پر گل به صدر جدول دست يافتند، اما 
كهكشاني ها سومين باخت پياپي اين فصل را نيز تجربه كردند تا زمزمه هاي 

جدايي لوپتگي جدي تر از هر زمان ديگري دنبال شود. 
  هت تريك !

شكست خانگي برابر لوانته، كار لوپتگي را براي ادامه كار روي نيمكت رئال 
سخت تر از قبل كرده است. به طوري كه بعد از سومين باخت اين فصل، 
رسانه هاي ايتاليايي از آمادگي كونته براي پذيرش هدايت رئال نوشتند و 
مدعي شدند كه او در يك قدمي نيمكت كهكشاني ها قرار دارد و تنها مشكل 
او گرفتن غرامت 10ميليون يورويي از باشگاه سابق خود است كه شايد براي 
نشستن به جاي لوپتگي روي نيمكت رئال، قيد آن را بزند. البته جز كونته، 
سانتياگو سوالري، س��رمربي تيم دوم رئال مادريد نيز يكي از گزينه هاي 
مطرح شده براي هدايت كهكشاني هاست. البته جز فلورنتينو پرز، ديگر 
اركان مديريتي رئال با كنارگذاشتن لوپتگي تا قبل  ال كالسيكو مخالف 
هستند و از پرز هم خواستند تا آن موقع صبر پيشه كند، اما بعد از شكست 
2-1 مقابل لوانته، پر واضح است كه نيمكت اين تيم به زودي با تغييراتي 
اساسي مواجه خواهد شد. هر چند   بس��ياري بر اين باورند، لوپتگي تاوان 
اشتباهات پرز را پس مي دهد و بعد از سومين باخت پياپي و پنجمين ناكامي 
رئال در كسب برد، كنارگذاشتن لوپتگي بهترين راه براي منحرف كردن 
ذهن هواداران از برنامه ريزي هاي غلط فلورنتنيو  پرز خواهد بود. مردي كه 
بيش از هر كسي به بركناري سرمربي كهكشاني ها به دليل ناكامي هاي اين 

فصل اصرار دارد!
   صدرنشيني در شب مصدوميت مسي

برخالف رئال كه اين فصل نتوانسته انتظارات را برآورده كند، بارسا همچنان 
يكه تازي مي كند و اين هفته نيز با پيروزي 4-2 مقابل سويا آن هم در يك 
ديدار جذاب و تماشايي به صدر جدول صعود كرد تا آمادگي خود را براي  
ال كالسيكو به رخ بكشد. در توصيف آمادگي شاگردان والورده همين بس 
كه در دقيقه دو بازي به گل رسيدند تا برتري خود را از همان ابتدا به حريف 
ديكته كنند، اما در ش��بي كه آبي اناري ها با كسب پنجمين برد اين فصل 
به صدر جدول صعود كردند، مس��ي هم گلزني كرد و هم پاس گل داد و با 
مصدوميتي جدي مواجه شد. به طوري كه نه فقط ليگ قهرمانان اروپا كه  
ال كالسيكو را هم از دس��ت داد! مسئله اي كه بدون شك مي تواند نگراني 
جدي براي كاتاالن ها باش��د. به طوري كه والورده با وجود خوش��حالي از 
موفقيت تيمش تأكيد مي كند كه غيبت مسي بدون ترديد تأثيرگذار است. 

    ال كالسيكو بدون مسي و رونالدو
بدشانسي ای كه در شب پيروزي و صدرنشيني بارسا اين تيم را يقه كرد، 
باعث شد تا اولين  ال كالسيكوي امسال در غياب دو ستاره مطرح رئال و بارسا 
برگزار شود. مسی حاال با توجه به مصدوميت از ناحيه آرنج نه فقط بازي با 
اينتر در ليگ قهرمانان اروپا كه ديدار با رئال در هفته دهم را هم از دست داد 
و بايد چندين هفته از ميادين دور باشد و حاال درست مثل رونالدو، غايب 

بزرگ نخستين  ال كالسيكوي اين فصل است. 

دنيا حيدري

آينده لوپتگي در گرو  ال کالسيکو
  جلسه اضطراري در باشگاه رئال مادريد 

جك رتبورن

ميرر

    
اتفاق عجيبي نيست. در اوضاعي كه تيم در 
پنج بازي متوالي طعم پيروزي را نچشيده، 
اين تصميمي بود كه هم��ه انتظارش را 
مي كشيدند. اما سؤال اصلي اينجاست كه 
آيا رئيس باشگاه رأي به بركناري سرمربي 
مي دهد يا نه. يولن لوپتگي بعد از شكست 
ش��وكه كننده مقابل لوانته مقصر اصلي 
شناخته شده و خيلي ها منتظر شنيدن 
خبر اخراجش هستند. در اين بين تبعات 
باخت خانگي به لوانته آنقدر زياد ب��وده كه در برنابئو وضعيت قرمز اعالم 
كرده اند و مي توان انتظار داش��ت، دير يا زود كادرفني رئال دس��تخوش 
تغييرات شود. كهكشاني ها آخرين بار يك ماه پيش اسپانيول را بردند و از 
آن زمان به بعد در حسرت كسب پيروزي ماندند. به همين خاطر سرمربي 
پيشين اسپانيا حاال بيش از هر زماني تحت فشار قرار دارد و منتقدانش ديگر 
شانسي براي او قائل نيستند. فلورينتو پرز هم البته به همان اندازه زير تيغ 
انتقادان است، چراكه او به عنوان نفر اول باشگاه سرمربي تيم را انتخاب كرده 
و حاال بايد پاسخگوي افكار عمومي باش��د. گفته مي شود پرس آنقدر از 
شكس��ت به لوانته عصباني بوده كه بازيكنان را در رختكن حبس كرد و 
همانجا آنها را به باد انتقاد گرفت. گويا رئيس باشگاه در تالش است كه علت 
ناكامي هاي تيم را پيدا كند. البته كار به همين جا ختم نمي شود و جلسه 
دو نفره پرس و لوپتگي است كه تكليف آينده رئال را مشخص مي كند. بحران 
در مادريد شديدتر از آن چيزي است كه همه در موردش صحبت مي كنند.  
ال كالسيكو در پيش است و موفقيت در اين ديدار حيثيتي براي قوهاي 
سفيد اهميت زيادي دارد. تنها نكته اي كه فعاًل رئالي ها را اميدوار كرده، 
ديدار اين تيم با پلژن در ليگ قهرمانان و قبل از  ال كالسيكو است. لوپتگي 
اين شانس را دارد كه با غلبه بر پلژن از فشار انتقادها كاسته شود تا بتواند با 
آرامشي بيشتر شاگردانش را براي رؤيارويي با بارسا آماده سازد. در صورتي 
كه باش��گاه رأي به ادامه حضور لوپتگي دهد، قطعاً  ال كالسيكو آخرين 

فرصت او در رئال مادريد خواهد بود. 

خوشحالم طلسم طالي ايران را شکستم
      چهره كار سختي پيش رو داشت. بعد ناكامي سونامي، شايد كمتر كسي 
به طالي هادي پور مي انديشيد، اما پسرجوان تكواندوی ايران نه 
فقط طلسم كيم را شكست كه به ناكامي ايران در كسب طالي گرندپري در 22ماه گذشته نيز 
پايان داد. تكواندوكار وزن 58- كيلوگرم ايران كه با پيروزي برابر »سرگيو سوزوكي« از ژاپن، 
»رامنارونگ ساوكويهاري« از تايلند، »ويتو دالكويال« از ايتاليا و »گابريل تروتستا«ي اسپانيايي 
راهي فينال شده بود، براي به دست آوردن گردن آويز طال، بايد برابر 
»كيم تائه هون« دارنده س��ه طالي جهان، شش طال، دو نقره و 
چهار برنز گرندپري ها، برنز المپيك، طالي قهرماني آسيا و دو 
طالي بازي هاي آسيايي به ميدان رفت. تكواندوكاري كه در سه 
ديدار قبلي آرمين هادي پور را شكست داده بود اما اين بار، پسر 
سبك وزن تكواندوي ايران عزم خود را جزم كرده بود و توانست 
با كنار زدن او، به طالي اين رقابت ها و عنوان قهرماني دست يابد: 
»رقابت هاي گرندپري بسيار سخت است و هر بازي حكم فينال را 
دارد، اما خوشحالم كه توانستم س��ربلند از اين آزمون ها بيرون 
بيايم و باالخره طلس��م كس��ب مدال ط��ال را براي 
تكواندوی ايران شكستم. اين مدال و اين موفقيت 
ارزش زيادي برايم دارد و ب��ه همين دليل، اين 
مدال را به روح س��يدمصطفي رضازاده، استاد 
عزيزم كه در دو هفته گذشته از دنيا رفت، تقديم 
مي كن��م. او براي من زحمات زيادي كش��يد و 
متأسفانه در دو هفته گذشته براي نجات جان دو 
انسان شهيد شد. اميدوارم با اين مدال روح استادم 

را شاد و بخشي از زحمات او را جبران كرده باشم. « 

تكواندو ديگر متكي        بازتاب
به ت��ك س��تاره ها 
نيس��ت. اين مهم بار ديگ��ر در چهارمين مرحله 
رقابت هاي گرندپري ثابت ش��د. تي��م ملي ايران 
درحالي با پنج تكواندو كار راهي مسابقات جايزه 
بزرگ منچستر شده بود كه انتظار مي رفت فرزان 
عاشورزاده، يكي از طاليي هاي اين رقابت ها باشد. 
تكواندو كاري كه اما به رغ��م انتظاراتي كه وجود 
داش��ت، درس��ت مثل ابوالفضل يعقوب��ي از دور 
مسابقات كنار رفت اما آرمين هادي پور كه شانس 
كمتري نسبت به عاشورزاده داشت، موفق به كسب 
تنها طالي ايران در اين رقابت ها شد تا گرندپري 
2018با طالي هادي پور، نقره ميرهاشم حسيني و 
برنز سجاد مرداني براي كاروان پنج نفره ايران به 
پايان برسد. در پي اين موفقيت، عسگري، سرمربي 

تيم ملي تكواندوي ايران تأكي��د كرد كه اين تازه 
ابتداي راه است و شاگردانش با روند خوبي كه در 
پيش گرفتند، قصد دارند تا طلب خود از المپيك را 
در مسابقات 2020توكيو بگيرند: » در مسابقات 
گرندپري بازيكني كه اشتباه كمتري را داشته باشد 
برنده خواهد بود و هادي پور مقابل حريف كره اي در 
ديدار نهايي سنگ تمام گذاشت و عملكرد بي عيب 
و نقصي داشت. ميرهاشم از جدول بسيار سختي 
عبور كرد و تا رسيدن به ديدار نهايي تمام رقباي 
قدرتمند خود را شكست داد و اگر مصدوم نمي شد، 
مي توانست طال بگيرد و سجاد هم با كسب برنز، 
اميدوار كننده ظاهر ش��د و نش��ان داد هنوز هم 
مي تواند مهره قابل اطميناني در سنگين وزن باشد 
و در كل مي توان��م بگويم از نتايج به دس��ت آمده 

راضي بوديم.«

هدفمان گرفتن طلب تکواندوي ايران از المپيك است
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