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»نيازمند« به ليگ پرتغال پيوست 
س��ومين دروازه بان ايراني هم راهي اروپا ش��د. پيام نيازمند دروازه بان 
ملي پوش سپاهان با باشگاه پورتيموننزه پرتغال به توافق رسيد و از فصل 
آينده پيراهن اين تيم را بر تن خواهد كرد. باش��گاه پورتيموننزه هم به 
خريد ايراني خود براي خط دروازه صحه گذاشت و اين گلر 26ساله را 
به عنوان دروازه بان اين فصل خود معرفي كرد. در مطلبي كه در سايت 
باشگاه پورتيموننزه منتشر شده، مدت قرارداد پيام نيازمند تا سال 2024 
عنوان شده اما نكته جالب توجه بند فسخ قرارداد پيام نيازمند است كه 
به موجب آن 10ميليون يورو حق فسخ براي آن در نظر گرفته شده كه 
عدد عجيب و غريبي است. به نوشته وب سايت پورتيموننزه، در پرتغال 
باشگاه هاي مختلفي براي جذب اين بازيكن با يكديگر در رقابت بودند و 

در نهايت نيازمند اين تيم منطقه آلگراوه پرتغال را انتخاب كرد. 

فريدون حسن

شيوا نوروزي

ممانعت از سفر باخ به هيروشيما
المپيك زير سايه اختالف نظرها

در فاصله هشت روز به آغاز رقابت هاي المپيك توكيو اوضاع در پايتخت ژاپن 
چندان روبه راه نيست. به رغم تأكيد مسئوالن بر برگزاري بازي ها به دليل 
نبود مشكل و تعريف و تمجيد هاي توماس باخ، رئيس كميته بين المللي 
المپيك از شرايط توكيو اما ورود اين شهر به فاز چهارم شرايط اضطراري 

شيوع ويروس كرونا حاال سر و صدا ها را بيشتر از قبل باال برده است. 
   مخالفت با المپيك بيشتر شد

يوشيهيده سوگا، نخست وزير ژاپن روز دوشنبه توكيو را در چهارمين 
حالت اضطراري خود قرار داد تا از اين طريق عفونت هاي ويروس كرونا 
را مهار كند. با اين ش��رايط توكيو تا 22 آگوست )۳1مرداد( و در طول 
برگزاري المپيك در شرايط اضطراري خواهد بود. دولت در تالش است 
با اين وضعيت حركات مردم را در رويداد المپيك و همين طور تعطيالت 
تابستاني مهار كند. عالوه بر توكيو ش��رايط اضطراري در چند منطقه 

ديگر ژاپن از جمله اوزاكا، چيبا و اوكيناوا تمديد شده است. 
وجود اين شرايط خاص باعث شده است اعتراض ها به برگزاري المپيك 
در بين ژاپني ها حاال نمود بيشتري هم پيدا كند تا جايي كه تحقيق ها 
نشان مي دهد مخالفت ها بيشتر از قبل شده است. بر اساس تحقيقات 
ش��ركت بين المللي IPSOS فق��ط 22درصد ش��هروندان ژاپني فكر 

مي كنند بازي هاي المپيك بايد برگزار شود. 
   باخ: توكيو آماده المپيك است

توماس باخ كه در توكيو به سر مي برد همچنان مصرانه تالش مي كند 
اوضاع را آرام جلوه دهد. رئيس كميت��ه بين المللي المپيك خطاب به 
ژاپني ها مي گويد: »شما موفق شديد توكيو را به عنوان آماده ترين شهر در 
تاريخ برگزاري بازي هاي المپيك قرار دهيد. اين موضوع در شرايط دشوار 
كنوني ناشي از شيوع ويروس كرونا اهميت بيشتري پيدا مي كند. شما 
و همكاران تان مي توانيد از كارهاي انجام شده خرسند باشيد، البته در 
چند روز باقي مانده به آغاز المپيك توكيو هنوز كارهاي زيادي بايد انجام 
شود. زماني كه همه ورزشكاران المپيكي توكيو را ترك كنند، كارمان به 
پايان خواهد رسيد. هدف مشترك ما و ژاپن برگزاري ايمن بازي ها براي 

ورزشكاران، نمايندگان تيم ها و مهم تر از همه مردم ژاپن است.
   مخالفت ژاپني ها با اهداف سياسي باخ

باخ به رغم اين اظهار نظر براي س��فر به هيروش��يما با موج اعتراض ها 
و ممانعت گروه هاي مدني روبه رو ش��د. يك گروه مدني روز دوش��نبه 
شكايتي را به دولت هاي استان هيروشيما ارائه كرد تا سفر برنامه ريزي 
شده توماس باخ، رئيس كميته بين المللي المپيك به شهر بمباران شده 
اتمي را لغو كند، هر چند اين گروه در مورد سفر باخ از توكيو به هيروشيما 
ابراز نگراني كرده است، چون كه پايتخت به دليل بيماري همه گير تحت 
وضعيت اضطراري قرار دارد اما علت اصلي اعتراض خود را اهداف سياسي 

توماس باخ از سفر به هيروشيما عنوان كرده است. 
اين گروه استدالل مي كند كه بازديد باخ با هدف استفاده سياسي از اين شهر 
براي ارتقای صلح جهاني است. جان كوتس، معاون رئيس IOC هم قصد دارد 
از ناكازاكي، شهر ديگر ژاپن كه توسط بمب اتمي بمباران شد، بازديد كند. 
شوئيچي آداچي، وكيلي كه رئيس يك گروه مدني است، در 12 ژوئيه 2021 
شكايتي را به يكي از مقامات دولت استان هيروشيما تحويل داد و خواستار لغو 

سفر رئيس كميته بين المللي المپيك توماس باخ به هيروشيما شد. 
يك دادخواست آنالين هفته گذشته توسط يك گروه مدني ديگر آغاز 
شد و خواستار لغو سفر باخ به هيروشيما شد كه از دوشنبه شب حدود 

15هزار امضا دريافت كرده است. 

قديم شانس مدال بودم 
احس��ان حدادي، ملي پوش المپيكي پرتاب ديسك كشورمان گفت: 
»سعي مي كنم در المپيك توكيو افتخاري را براي كشور كسب كنم كه 
باعث آبروريزي نشود. من قديم يكي از شانس هاي اصلي كسب مدال 
بودم، االن سعي مي كنم افتخاري را براي كش��ور كسب كنم تا باعث 
آبروريزي نشود. تمام توان خود را به كار خواهم بست تا بهترين نتيجه 
را در توكيو كسب كنم. 2/5ماه است كه براي درمان آسيب ديدگي از 
ناحيه كمر، كارهاي فيزيوتراپي خود را با همكاري و حمايت فدراسيون 

پزشكي ورزشي و فدراسيون دووميداني شروع كرده ام.«

دوچرخه سواري قهرماني آسيا لغو شد
رقابت هاي دوچرخه سواري جاده قهرماني آسيا كه قرار بود به ميزباني 
تايلند برگزار شود، براي دومين سال پياپي لغو شد. بنا بر اعالم كميته 
روابط بين الملل فدراس��يون دوچرخه س��واري، كنفدراس��يون آسيا 
در نامه اي به تمامي فدراس��يون هاي قاره آس��يا اعالم كرد با توجه به 
ش��يوع ويروس كرونا در كش��ور تايلند و بنا به درخواست فدراسيون 
دوچرخه سواري اين كش��ور، رقابت هاي قهرماني آس��يا 2021 جاده 
لغو ش��د. زمان برگزاري دقيق اين رقابت ها در جلس��ه روز يك شنبه 
كه به صورت وبين��ار با حضور اعضاي هيئت رئيس��ه كنفدراس��يون 

دوچرخه سواري آسيا برگزار خواهد شد، اعالم مي شود.

مذاكره با مهدي 
سعيد احمدیان

   گزارش
مهدوي كيا برای 
ی  بيگر مر س�ر
تيم اميد و  و داريوش مصطفوي به عنوان مدير 
تيم اميد عالوه بر حواشي مختلف، اختالفات 
داخلي در فدراسيون فوتبال را كليد زده است. 
گويا اين بار پرونده تيم فوتبال اميد براي شكستن 
طلسم المپيك، زودتر از قبل روي ميز مسئوالن 
فدراسيون فوتبال و كميته ملي المپيك قرار گرفته 
است تا مانند گذش��ته اميدها قرباني تصميمات 
دقيقه نودي و انتخاب مرب��ي تنها چند ماه مانده 
ش��روع بازي هاي انتخابي نشود. در همين زمينه 
شهاب الدين عزيزي خادم و رضا صالحي اميري روز 
يك شنبه در نشستي كه در كميته ملي المپيك 
در خيابان سئول ش��مالي تهران برگزار شد، دور 
يك ميز نشستند و براي اميدها كه 48 سال است 
در حسرت المپيك هستند، نسخه پيچيدند تا در 
فاصله يك سال بيش��تر تا آغاز انتخابي المپيك 
پاري��س، كادر اميده��ا از مربي گرفت��ه تا مدير 
مشخص شوند و اميدها فرصت را براي آماده سازي 
و برنامه ريزي جهت اردو و بازي تداركاتي را مانند 

دوره هاي گذشته از دست ندهند. 
   حسرت 48 ساله

ژوئيه 1976، آخرين خاطره فوتبال از المپيك 
است، المپيك 1976 مونترال كه تيم ملي فوتبال 
كه آن س��ال ها در آس��يا آقايي مي كرد و با سه 
قهرماني متوالي در قاره كهن، تيم ش��ماره يك 
آس��يا بود، براي صعود به المپيك كار دشواري 
نداشت؛ تيمي كه با مربيگري حشمت مهاجراني 
و ستاره هايي مانند علي پروين، حسن روشن و 
خيلي هاي ديگر در مونترال تا يك چهارم نهايي 
هم باال آمد اما در اين مرحله مقابل ش��وروي 2 

بر يك باخت تا اس��تاديوم مونيسپال شربروك، 
آخرين حض��ور فوتبال اي��ران در المپيك ثبت 
كن��د، البته پ��س از آن فوتبال توانس��ت مجوز 
حضور در المپيك 1980 مسكو را هم كسب كند 
اما به دليل تحريم اين بازي ها از س��وي ايران به 
دليل حمله شوروي به خاك افغانستان، فوتبال 
نتوانست سومين حضور در المپيك را ثبت كند. 
از 25 ژوئي��ه 1976 كه آخرين ب��ازي تيم ملي 
فوتبال در المپيك و مقابل ش��وروي برگزار شد، 
بيش از چهار دهه مي گذرد و فوتبال ايران در اين 
سال ها نتوانسته است حضور در المپيك را تجربه 
كند. آخرين تالش ايران براي صعود به المپيك 
به دي ماه س��ال 98 برمي گردد ك��ه تيم اميد با 
هدايت حميد استيلي حتي نتوانست از مرحله 
گروهي هم باال بيايد و حذف ش��د تا حس��رت 
المپيك 48ساله شود. تيم اميد در مرحله نهايي 
انتخابي المپيك توكيو با تساوي يك- يك مقابل 
ازبكستان، باخت 2 بر يك مقابل كره جنوبي و برد 
يك بر صفر چين نتوانست به مرحله حذفي راه 
پيدا كند تا پرونده اميدها اين بار پشت در المپيك 
بسته شود، آن هم تيمي كه در كمتر يك سال سه 
سرمربي را روي نيمكتش ديد و قرباني حواشي 
مختلف مديريتي و فني شد؛ تيمي كه هدايتش 
را ابتدا مرح��وم زالتكو كرانچ��ار در ادامه فرهاد 
مجيدي و در نهايت حميد اس��تيلي آن هم تنها 

سه ماه تا شروع مرحله نهايي بر عهده داشت. 
   فرصت سوزي ممنوع

با توجه به اتفاقات دوره گذش��ته و البته پيش از 
آن، يكي از مهم ترين انتقاداتي كه به فدراسيون 
فوتبال وارد بود، فرصت سوزي مسئوالن در معرفي 
مربي و تشكيل اردوهاي آماده سازي اميدها بود 
كه همواره با وجود داشتن يك فرصت چهار ساله، 

تنها چند ماه قبل از آغاز مسابقات انتخابي صورت 
مي گرفت. به نظر مي رسد اين بار قرار نيست اين 
تجربه تكرار شود و عزيزي خادم برخالف مهدي 
تاج، تصميم گرفته است پرونده اميدها را زودتر 
روي ميزش بي��اورد تا اميدها زم��ان كافي براي 

شكستن طلسم المپيك داشته باشند. 
روز يك شنبه در همين زمينه رئيس فدراسيون 
فوتبال به ديدار رضا صالحي اميري، رئيس كميته 
ملي المپيك رفت تا پروسه انتخاب كادر مديريتي 
و فني اميده��ا در هماهنگي با كميت��ه به عنوان 
نهاد متولي المپيكي ها پيش برود و مش��كالت و 
اختالف نظرهاي گذشته تكرار نشود، به خصوص 
كه در دوره گذشته شاهد بوديم عدم هماهنگي 
فدراس��يون فوتبال با كميته ملي المپيك سبب 
شده بود كميته حتي در جريان انتخاب كادر فني 
تيم اميد هم نباشد و در رسانه ها از نام سرمربي اميد 
مطلع شود. مانند ماجراي انتخاب فرهاد مجيدي 
به عنوان سرمربي تيم اميد در خرداد ماه سال 98 
كه بدون اطالع كميته ملي المپيك صورت گرفت 
و حواش��ي زيادي را به همراه داشت اما اين بار به 
نظر مي رس��د با توجه به نزديكي عزيزي خادم با 
صالحي اميري، فدراس��يون فوتبال و كميته ملي 
المپيك در تعامل با يكديگ��ر مي خواهند كار را 
جلو ببرند و در اين راستا تفاهمنامه اي را هم روز 

يك شنبه امضا كرده اند. 
   انتخاب هاي پرحاشيه

با توجه ب��ه تصميم فدراس��يون فوتب��ال كه با 
هماهنگي كميت��ه ملي المپيك همراه اس��ت، 
پروس��ه انتخاب كادر فني و مديريتي تيم اميد 
آغاز شده و نام هايي هم مطرح شده كه البته بدون 
حاشيه هم نبوده است؛ مسئله اي كه مي تواند كار 
تيم اميد را در همين ابتداي كار با وجود داشتن 

زمان كافي، دچار مشكل كند. 
از مه��دي مهدوي كيا ب��ه عن��وان گزينه اصلی 
س��رمربيگری تيم اميد نام برده مي ش��ود، يكي 
از بزرگ ترين فوتباليس��ت هاي تاريخ ايران كه 
با طي ك��ردن دوره هاي مربيگ��ري در اروپا، در 
س��ال هاي اخير عالوه بر تأس��يس آكادمي كيا 
در ايران، در آلمان در رده ه��اي پايه هامبورگ 
مربيگري مي كند. هر چن��د مهدوي كيا مذاكره 
با فدراس��يون را براي تيم اميد تأييد كرده است 
اما حضور او در ايران به باشگاه هامبورگ بستگي 
دارد ك��ه كيا در ت��الش براي گرفت��ن موافقت 
آلماني هاس��ت، البته حضور كيا به گفته رئيس 
فدراس��يون فوتبال محدود به تيم اميد نخواهد 
بود و به گفته عزيزي خادم، او مسئول ساماندهي 
تيم هاي ملي فوتبال پايه هم خواهد بود و در اين 
رابطه فدراسيون از او برنامه جامع خواسته است. 
اختيارات فراتر از تيم اميد براي مهدوي كيا كه 
دايره مس��ئوليتش همه تيم هاي پاي��ه را در بر 
مي گيرد، حاشيه س��از ش��ده و اعتراض ميرشاد 
ماجدي، رئيس كميته جوانان را كه مس��ئوليت 
تيم هاي پايه بر عهده اين كميته است به همراه 
داشته و او با توجه به تداخل وظايفي كه بين او و 
كيا به وجود مي آيد، گفته است: »دو پادشاه در 
يك اقليم نمي گنجند و كليد كميته جوانان را به 

مهدوي كيا مي دهم!«
عالوه بر اين انتخاب داريوش مصطفوي، رئيس 
و دبي��ركل فدراس��يون فوتب��ال در دهه70 كه 
اين روزها در آستانه 80س��الگي است به عنوان 
مدير تيم اميد، واكنش ه��اي مثبتي را به همراه 
نداشته است؛ انتخابي كه به گفته ماجدي، يكي 
از پيش شرط هاي صالحي اميري براي حمايت از 

تيم اميد بوده است. 

جنجال اميدها در خط شروع!
نگاهي به تصميمات فني و مديريتي فدراسيون فوتبال و كميته ملي المپيك براي شكستن طلسم المپيكي فوتبال

 زبان به دهان بگيريد 
و فوتبال تان را بازي كنيد!

به جدال هاي لفظي و كري خواني سرخابي ها عادت كرده ايم. سال هاست 
همه براي هم كري مي خوانند و افتخارات شان را به رخ هم مي كشند 
اما اين اواخر آش حسابي شور شده و طرفين به خاطر پول به جان هم 
افتاده اند؛ دعوا سرپول است و رقم قراردادها و دستمزدها. در شرايطي 
كه عرصه هر روز براي اقش��ار مختلف جامعه تنگ تر مي شود، سكوت 
ديگر جايزه نيست. درخواست مردم از فوتباليست هاي مثالً متعصب اين 
است كه الاقل به خاطر دستمزدهاي ميلياردي زبان به دهان بگيرند و 
فوتبال شان را بازي كنند، البته اگر چيزي از فوتبال سرشان مي شود. 

قراردادهاي ميلياردي هنوز بي حساب و كتاب امضا مي شوند، انگار نه 
انگار كه اوضاع اقتصادي مملكت خوب نيست؛ بيكاري بيداد مي كند، 
تورم كمر اكثريت جامعه را خم كرده است، مستأجران به حاشيه شهرها 
پناه آورده اند، حق��وق كارگران اگر به موقع پرداخت ش��ود هم كفاف 
زندگي معمولي را نمي دهد و در روزهاي اوج گيري دوباره كرونا سفره 
آحاد مردم آب رفته است ولي عده اي از اهالي فوتبال براي به جيب زدن 
چند ميليارد بيشتر يقه پاره مي كنند و انواع و اقسام اتهام و توهين را نثار 
رقيب مي كنند. چند روزي است همه اركان دو باشگاه قرمز و آبي با تمام 
قوا بسيج شده اند تا بگويند قرارداد طرف مقابل ريخت و پاش بيشتري 
كرده و از حمايت هاي بيشتري برخوردار است. در حالي كه هواداران 
هر دو تيم به خوبي مي دانند طي اين سال ها كه واژه »حرفه اي« را به 
فوتبال ايران چسبانده اند، چند صد يا حتي چند هزار ميليارد از بودجه 
كشور به پاي سرخابي ها ريخته شده است. بازده اين حيف و ميل ها هم 
چيزي نبوده جز متوقع كردن عده ا ي فوتباليست و مربي درجه چندم 
آماتور كه خود را در حد رونالدو و مانچيني فرض مي كنند ولي رفتارشان 

در حد فوتبال محالت هم نيست. 
كرونا كه كشور را فرا گرفت، معيشت مردم تحت الشعاع قرار گرفت اما 
در همين اوضاع نابسامان اقتصادي- اجتماعي قانون منع به كارگيري 
بازيكنان خارجي رقم قرارداد فوتباليست هاي داخلي را چند برابر كرد! 
از يك سو كرونا و از س��وي ديگر درد معيشت هموطنان را با مشكالت 
عديده اي روبه رو ساخت ولي در همان اوضاع تيم هاي ليگ برتري و در 
رأس آنها سرخابي ها با دس��ت درازي به بودجه نامحدودي كه معلوم 
نيست از كجا تأمين مي شود، دستمزدها را چند ميليارد ديگر افزايش 
دادند. براي مردم عادي منظور از درآمد معمول و معقول شايد ماهي 
چند ميليون تومان باشد ولي براي جماعت فوتبالي درآمد يعني چند 
ميليارد تومان كه به خاط��ر هيچ و پوچ به جي��ب زده و هر روز هم غر 
بزنند. اگر روزگاري فوتبال س��رگرمي و مايه نش��اط مردم بود حاال به 
خاطر زياده خواهي فوتباليست ها، مربيان و مديران مايه آزار، رنجش 
و زجر آنهاست چراكه مي دانند پرسپوليس و استقالل، دو قطب اصلي 
فوتبال ايران تحت مديريت مس��تقيم وزارت ورزش كاري جز حيف و 

ميل بودجه، توهين، فحاشي و بيانيه صادر كردن ندارند. 
آنها كه مدعي اند به عش��ق هواداران به زمين مي روند و به عشق پيراهن 
تيم محبوب فوتبال بازي مي كنند، بهتر اس��ت به ج��اي به راه انداختن 
جنجال هاي رسانه اي و توهين هاي مجازي، دعواهاي مالي و گروكشي هاي 
ميلياردي را در جمع خودشان انجام دهند و مردم سختي كشيده را به حال 
خود رها كنند. اگر شما به فكر پاس نشدن چك هاي ميلياردي تان هستيد، 
بسياري از همين هواداران براي داشتن درآمد حداقلي صبح تا شب عرق 
مي ريزند. آقايان مديري كه از بد روزگار همه كاره س��رخابي ها شده ايد، 
دست از سر هواداران برداريد، بهتر است براي توجيه قراردادهاي نجومي 
از خودتان مايه بگذاريد و از احساسات آنها سوءاستفاده نكنيد. گذشت آن 
زمان كه همه اعضاي تيم به عشق قرمز و آبي و براي شادي دل هواداران 
با دستمزدهاي ناچيز و حداقلي تا پاي جان مي جنگيدند. حاال كه اوضاع 
تغييركرده است و نسل جديد به لطف فوتبال بي دروپيكر در پر قو زندگي 
مي كند، بهتر است سرخابي ها سكوت كنند و جاي منت گذاشتن سر عالم 
و آدم، الاقل به خاطر ميلياردها توماني كه به حساب شان سرازير مي شود 

كمي هم فوتبال بازي كنند، اين انتظار زيادي نيست. 

20 بازيكن برتر يورو 2020
فينال رؤيايي ومبلي به پايان رسيده و جام 
به رم رفته، جدا از بحث قهرماني، موضوع 
درخشش ستاره ها در اين جام است. در 
بين بازيكناني كه ب��ه ميدان رفتند بازي 
برخي ها بيشتر از س��ايرين به چشم آمد. 
ديلي تلگراف 20 نفر از بهترين بازيكنان 
جام ملت هاي اروپا را انتخاب كرده است: 
20- كايل واك��ر )انگلي��س(: واكر يكي از 
كارآمدترين مدافعان فوتبال مدرن است. 

تيم ملي انگليس در جريان يورو با داشتن واكر دفاعی مستحكم داشت. 
19- روملو لوكاكو )بلژيك(: مهاجم قابل اعتماد تيم ملي بلژيك در جام 
ملت ها كالس بازي اش را نشان داد و در پنج بازي چهار گل زد تا با 98 بازي 

64 گل زده باشد. 
18- كريس رونالدو )پرتغال(: گرچه پرتغال زود حذف ش��د ولي كريس 
رونالدو باز هم نشان داد يك تمام كننده تمام عيار است. او در ۳6 سالگي با 

پنج گل زده و يك پاس گل در چهار بازي آقاي گل يورو شد. 
17- ميكل دامسگارد )دانمارك(: بازيكن 21 ساله بعد از ايست قلبي اريسكن 
جانشين او شد. دامسگارد هوش و خالقيتش را به رخ كشيد و دو گل زيبا هم زد. 
16- دكالن رايس )انگليس(: رايس هم مثل فيليپ نشان داد براي پوشيدن 
پيراهن ملي نيازي نيست حتماً عضو يكي از شش تيم برتر جزيره باشيد. 

رايس در فينال يكي از بهترين ها بود. 
15- لئوناردو اسپينازوال )ايتاليا(: تا قبل از آن مصدوميت وحشتناك در بازي 
با بلژيك ستاره آتزوري بود و بعد از مصدوميت هم تا فينال به هم تيمي هايش 

روحيه مي داد. 
14- كالوين فيليپس )انگليس(: مهره اي كارآمد كه به درد تيم ملي مي خورد. 

ورود فيليپس به تيم ملي انگليس بهترين تصميم ساوت گيت بود. 
1۳- پاتريك شيك )چك(: اينكه شيك توانست در پنج بازي پنج گل بزند، 
يعني به جمع ستارگان پاگذاشته است. او زيباترين گل جام را به اسكاتلند زد. 
12- فردريكو كيه زا )ايتاليا(: مهاجم 2۳ساله براي تيم آرام ايتاليا يك نعمت بود. 

بازيكن يوونتوس در بازي با اتريش و اسپانيا دو گل درجه يك به ثمر رساند. 
11- سيمون كيائر )دانمارك(: كاپيتان در جريان شوك ديدار افتتاحيه 

قدرت رهبري اش را به معرض نمايش گذاشت. 
10- هري كين )انگليس(: كالس بازي اش را در ديدار با اوكراين و دانمارك 
ديديم. كاپيتان انگليس براي موفقيت تيمش هر كاري مي توانست انجام داد. 
9- يواكيم ماهل )دانمارك(: با اينكه راست پاست اما در گوش چپ بازي مي كند. 
ماهل 24ساله در يك چهارم نهايي و بازي با چك كمك حال وايكينگ ها بود. 

8- پدري ) اسپانيا(: در 18سالگي به پختگي رسيده است تا جايي كه آندره 
اينيستا از او تعريف كرد و انريكه هم پدري را منحصربه فرد ناميد. 

7-  ماركو وراتي )ايتاليا(: هافبك تند و تيزي نيست اما با هوشي كه دارد قفل بازي 
را باز مي كند، هر چند دو بازي اول ايتاليا را به خاطر مصدوميت از دست داد. 

6- لوك شاو )انگليس(: شاو خالق است، گل او در فينال و يك چهارم نهايي 
)اوكراين( توانايي فردي شاو را ثابت كرد. 

5- كيه ليني )ايتاليا(: هم مدافع است و هم كاپيتان. كيه ليني در ۳6سالگی 
كل تيم را زير نظر دارد و به خوبي اين وظيفه را انجام مي دهد. 

4- جورجينيو )ايتاليا(: فصل متفاوتي براي او بود؛ هافبكي كه با چلسي فاتح 
ليك قهرمانان شد و با ايتاليا فاتح جام ملت ها. 

۳-  رحيم استرلينگ )انگليس(: شايستگي پوشيدن پيراهن ملي را داشت 
ولي ناكامي در فينال رؤياهايش را به باد داد. 

2-  دوناروما )ايتاليا(: وارث بوفون لقب گرفته و در دو بازي سرنوشت ساز 
اسپانيا و انگليس ستاره آبي ها بود. دوناروما اولين دروازه باني است كه بهترين 

بازيكن يورو مي شود. 
1- لئوناردو بونوچي )ايتاليا( : از نس��ل قديمي فوتبال ايتالياست ولي گل 

تساوي فينال را زد و در ضربات پنالتي نيز شوتش گل شد.

هيچ كس اندازه من خواهان مدال المپيك نيست

شانس رفتن روي سكو را داريم
علي پاكدامن،       خبر
ز  با شمش����ير
المپيكي اي��ران با رضايت از برگ��زاري اردوي 
مشترك با تيم هاي فرانسه، مصر و گرجستان از 
آمادگي سابريس��ت هاي ايران براي حضوري 
پرقدرت در المپيك توكيو خبر مي دهد: »تيم 
سابر ايران روند رو به رشدي را طي كرده است و 
با توجه به برت��ري مقابل حريف��ان در اردوي 
مشترك، قطعاً روز مسابقه بهترين عملكرد خود 
را چه در بخش انفرادي و چه تيمي به نمايش 

مي گذارد. همه رقباي اروپايي و آسيايي كه 
بارها با آنه��ا روبه رو ش��ده ايم در المپيك 
حضور دارند اما از لحاظ بدني كاماًل آماده 
هستم و خدا را شكر هيچ آسيب ديدگي ای 
ندارم و اميدوارم با دعاي خير مردم بتوانم 
براي كشور عزيزم افتخارآفريني كنم. در 
بخش تيمي شانس بااليي براي رفتن روي 
س��كو داريم اما بايد با تمركز كامل مبارزه 

كنيم، زيرا در المپيك يك اش��تباه ممكن 
است به از دست رفتن مدال بينجامد.«

اردوهايي كه تيم ملي تيراندازي 
دنيا حيدري
      بازتاب

ايران طي يكي دو ماه گذش��ته 
برگزار كرده به زعم الهام هاشمي 
توانسته اس��ت تجهيزات مورد نياز تيراندازان المپيكي ايران را 
فراهم كند اما سرمربي تيم تفنگ ايران بر اين باور است كه به رغم 
تالش تيراندازان ايران رقابت با حريفان همواره به دليل تحريم ها 
ناعادالنه بوده است: »پيش��رفت خوبي در اردوهاي برون  مرزي 
حاصل شد، چنانچه در رشته تفنگ بادي در جام جهاني كرواسي 
در بخش تيمي بانوان قهرمان شديم و در فينال روسيه را با نتيجه 
16 بر 2 شكست داديم كه واقعاً نتيجه عجيبي بود. اين نشان از 
آمادگي خوب بچه ها براي حضور در المپيك دارد و اميدواريم در 
همين راستا در توكيو نيز به نتيجه دلخواه دست يابيم اما مسئله 
اين است كه با توجه به تحريم ها نمي توانيم تفنگ خفيف بخريم، 
با وجود اين اما با ارتقای برخي تجهيزات تفنگ هاي قديمي براي 
بچه ها قابل استفاده تر شد و اينكه بچه ها مي توانستند با تجهيزات 

به روز شده تمرين كنند تأثير مثبتي در روحيه آنها داشت ولی 
واقعيت اين است كه حريفان ما پنج سال است هر روز با فشنگ 
خوب تمرين مي كنند اما تيراندازان ما همين يك ماه را توانسته اند 
با فش��نگ خوب تمري��ن كنند.« به رغ��م برگ��زاري اردوهاي 
برون مرزي اما همه خواسته هاي كادر فني تيم ملي تفنگ عملي 
نشد: »يكسري تجهيزات را نتوانستيم خريداري كنيم و تست 
فشنگ هم به خاطر تحريم ها انجام نشد اما تست ساچمه را انجام 
داديم. اميدوارم تحريم ها هر چه زودتر حداقل از تجهيزات ورزشي 
برداشته شود. شعار المپيك صلح و دوستي است اما ما با وجود 
تحريم ها هيچ وقت با ديگر كشورها در بحث تجهيزات و فشنگ 
رقابت برابر و عادالنه ای نداريم. خواسته هاي ما صددرصد انجام 
نش��د، به خصوص اينكه گروه دوم ديرتر اعزام شدند، اگر زودتر 
انجام مي شد هم فرصت خوبي براي تمرين داشتيم و هم اينكه 
مي توانس��تيم تجهيزات را كامل كنيم. در مجم��وع با توجه به 

وضعيت اقتصاد كشور و مشكالت بايد تشكر كنم.«

تمام خواسته هاي ما عملي نشد
هاشمي: تحريم ها اجازه رقابت 

عادالنه را نمي دهد

آرمين هادي پور، تكواندوكار وزن 
شميم رضوان

    چهره
58- كيلوگرم ايران كه بعد از سال ها 
تالش در ميادين ب��زرگ موفق به 
كسب سهميه المپيك شد، به واس��طه همه گيري ويروس كرونا 
ناچار به تمرين انفرادي بود كه همين مسئله باعث آسيب ديدگي 
او ش��د. تكواندوكار پرتالش ايران اما اجازه نداد مصدوميت مانعي 
براي حضور او در المپيك شود و در آستانه بزرگ ترين رويداد ورزشي 
دنيا مدعي است هيچ كس به اندازه او خواهان كسب مدال المپيك 
نيست: »حس خوبي است كه به عنوان نماينده تكواندوی ايران در 
بازي هاي المپيك حضور دارم اما به همان اندازه مسئوليت سنگيني 
را روي شانه هايم احساس مي كنم. سال ها براي حضور در المپيك 
ت��الش و برنامه ريزي ك��ردم و تنها توقع��ي كه طي 
سال هاي اخير از خودم داشتم رسيدن به اين هدف 
بزرگ بود. مس��ير دش��واري را براي رسيدن به 
المپيك پشت سر گذاشته ام. من بازيكني بودم 
كه از صفر ش��روع كردم و ب��ه اردوي تيم ملي 
رسيدم و حاال تنها يك چيز را مي دانم كه هيچ 
كس مثل م��ن در وزن اول س��ختي و زحمت 
نكشيده و به اندازه من مدال المپيك را نمي خواهد، 
براي همين تالش مي كنم ان شاءاهلل بتوانم جواب 
زحماتم را بگيرم و به خودم خسته نباشيد بگويم چراكه 
سخت ترين روزهاي زندگي خود را گذرانده ام و يك نتيجه 

خوب باعث مي شود آرام بگيرم.

سم دین 

ديلي تلگراف


