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صدر چشم از جهان بست
حميدرضا صدر همان كسي كه عادت كرده بوديم به تفسيرهاي خاصش 
از فوتبال اروپا، همان مردی كه دريچه تازه اي از فوتبال را به رويمان گشود 
و همان كسي كه هنوز يادداشت هاي پراحس��اس و نگاه هاي منتقدانه 
و منصفانه اش را در صفحات ورزش��ي و ويژه نامه هاي »جوان« به يادگار 
داريم، صبح جمعه پس از مبارزه اي س��خت با س��رطان رخت از جهان 
بست و به مادر عزيزيش پيوست، كسی كه صدر هيچگاه تحمل دوري او 
را نداشت. به قول او بزرگ ترين عيب دنيا همين است كه بي وفاست و حاال 
هم نوبت حميدرضا صدر بود كه به اين بي وفايي ببازد. گروه ورزشي روزنامه 
»جوان« درگذشت اين نويسنده و منتقد بزرگ ورزش كشور را به خانواده و 

بازماندگان او و تمامي ورزشي نويسان كشور تسليت می گويد.

شیوا نوروزي

فريدون حسن

مسيقهرمانانهدربارساميماند
دست و دلبازي كاپيتان براي تمديد 5 ساله!

كاپيتان بارسلوناست و همه مي دانند اين تيم را با جان و دل دوست دارد. 
با علم به اين واقعيت نبايد از شنيدن خبر تمديد قرارداد ليونل مسي با 

بلوگرانا، آن هم بعد از كاهش شديد دستمزدش تعجب كرد. 
باالخره خبري كه هواداران آبي و اناري ها يك سال انتظارش را مي كشيدند 
منتش��ر ش��د؛ تمديد قرارداد مهاجم آرژانتيني با بارس��ا هم��ان اتفاق 
خوشايندي است كه نه تنها كاتاالن ها، بلكه هواداران فوتبال اسپانيا در 
سراسر جهان از رخ دادنش خوشحال هستند. اگر مسي سال گذشته همين 
موقع ها كاسه صبرش لبريز شده بود حاال با مسئوالن باشگاه محبوبش به 

توافق رسيده و قصد دارد فوتبالش را در اسپانيا به پايان برساند. 
  صبريكهنتيجهداد

اوضاع بارسلونا در زمان مديريت بارتومئو بحراني شده بود تا جايي كه تيم 
نيز بابت چالش هاي مديريتي به حاشيه رفت و نتايج ضعيفي را به دست 
آورد. كاپيتان كه ديگر تحمل اين ش��رايط را نداش��ت به صورت رسمي 
خواهان جدايي از تيم شد، اما رقم بند جدايي او قبل از اتمام قراردادش 
كار را پيچي��ده كرد. رئيس وقت باش��گاه با تكيه بر همين بند مس��ي را 
مجبور به ماندن كرد. ليونل به رغم ميل باطني اش يك فصل ديگر را در 
بارسلون ماند به اين اميد كه پس از استعفاي بارتومئو و برگزاري انتخابات، 
باشگاه سروساماني بگيرد. بازگشت الپورتا آغاز فصل جديدي شد براي 
آبي و اناري ها تا عقب ماندگي هاي اخير را با وجود بحران شديد مالي جبران 
كنند. قرارداد ليونل مسي 30 ژوئن به پايان رسيد و او ديگر بازيكن آزاد 
است. مسي چند ماهي همه را منتظر گذاشت تا اينكه عالوه بر مسابقات 
باشگاهي، جام ملت هاي امريكاي جنوبي نيز به پايان برسد و تصميمش را 

براي آينده بگيرد. او همچنان پيراهن آبي و اناري ها را خواهد پوشيد. 
   فقطبارسا

پيشنهادهاي وسوس��ه انگيز زيادي در اين مدت مطرح شد و تيم هاي 
بزرگي براي به خدمت گرفتن ستاره گلزن بارس��ا پا پيش گذاشتند. 
منچسترسيتي، اينتر و پاري سن ژرمن سرشناس ترين تيم هاي اروپايي 
بودند كه براي جلب نظر مسي دس��تمزدهاي نجومي را به او پيشنهاد 
دادند، حتي حرف از نقل مكان مسي به MLS )ليگ امريكا( نيز  زده شد 
كه البته هيچ كدام درست نبود، چراكه ليونل براي دريافت پول بيشتر 
حاضر نشد از تيم محبوبش دل بكند. او كه از سال 2004 عضو باشگاه 
بارسلوناست و در آخرين قرارداد رسمي اش 550 ميليون يورو بابت پنج  
سال دريافت كرده، اين بار به خاطر ش��رايط اقتصادي بارسا، تخفيف 
خوبي به باشگاه داده و با رقمي بس��يار كمتر حاضر به ادامه همكاري 
شده است. خبرها حاكي از آن است كه در قرارداد پنج ساله جديد كه 
تا سال 2026 اعتبار خواهد داشت مس��ي كه ساالنه 75ميليون يورو 
درآمد داشت از اين پس دستمزدش 50 درصد كاهش پيدا خواهد كرد. 
اين در حالي است كه برخي رسانه ها كاهش دستمزد او را تا 80درصد 

هم پيش بيني كرده اند. 
مسي فصل خوبي را پشت سر گذاشته اس��ت. اگرچه او نتوانست با بارسا 
قهرمان الليگا شود، اما آقاي گلي اين رقابت ها را به دست آورد، ضمن اينكه 
فاتح كوپا دل ري نيز شده است. از آن مهم تر اينكه با قهرماني در كوپا آمه ريكا 
اولين قهرماني ملي اش را نيز جشن گرفت و آقاي گل كوپا هم بود. بحران 
اقتصادي بارسا با شيوع كرونا شدت گرفته و ش��رايط باشگاه به گونه اي 
پيش رفته كه قوانين فوتبال اسپانيا اجازه عقد قرارداد نجومي جديد را به 
اين تيم نمي دهد، مگر اينكه ميزان قابل توجهي از هزينه هايش را كاهش 
دهد. اگرچه چند بازيكن تيم به فروش گذاشته شده اند، ولي ادامه همكاري 
با مسي تنها با دست و دلبازي اين بازيكن ميسر بود. لئو كه خصوصيات 
منحصر به فردي دارد با تخفيف ويژه به كاتاالن ها ش��رايط را براي ادامه 
همكاري هموار كرد. هرچند جزئيات توافق هنوز اعالم نش��ده و قرارداد 
رسمي به ثبت نرسيده، اما الپورتا رئيس باشگاه از اينكه توانسته يكي از 
وعده هاي مهمش را عملي كند خوشحال است: »پيامي كه فرستاديم در 
واقع هدفش آسوده خاطر كردن هواداران بود. هنوز چيزي رسمي نشده، 
ولي شرايط به خوبي و در مس��ير درستش پيش مي رود. مي خواستيم به 
هواداران بگوييم كه مس��ي ماندنی خواهد بود. با صبوري همه چيز حل 
مي شود. در نيمه هاي تابستان خوشبينم كه بتوانيم اخبار خوش تكميلي 
را به هواداران بدهيم و در همين زمينه اس��ت كه سخت تالش مي كنيم. 
اميدوارم مسي بتواند از ابتداي الليگا ما را همراهي كند.« طبق قوانين بارسا 

تا 10 شهريور براي ثبت قرارداد جديد كاپيتانش فرصت دارد.

فوالد و گل گهر در نيمه نهايی جام حذفی
مرحل��ه يك چه��ارم نهايی ج��ام حذفی عالوه ب��ر بازی اس��تقالل و 
پرس��پوليس، پنج ش��نبه با انجام دو بازی ديگر پيگيری شد. فوالد و 
سپاهان پس از تس��اوی يك – يك در 120 دقيقه كارشان به ضربات 
پنالتی كشيد كه شاگردان جواد نكونام توانستند 5 بر 4 پيروز و راهی 
نيمه نهايی شوند. گل گهر سيرجان هم توانست 3 بر يك آلومينيوم اراک 
را شكست دهد و به مرحله بعد صعود كند. مصاف ملوان و خيبرخرم آباد 

ديگر بازی مرحله نيمه نهايی دوم مرداد برگزار خواهد شد.

وعده مدال نمي توان داد 
سيدرضا صالحي اميري، رئيس كميته ملي المپيك در مورد پيش بيني 
خود از تعداد مدال هاي كاروان ايران در المپيك توكيو گفت: »زحمت 
كشيده شده بايد به نتيجه برسد. عنايت خداوند هم بسيار مؤثر است و 
از مردم مي خواهم كه دعا كنند كاروان ايران در المپيك توكيو بدرخشد. 
بيش از همه خود ما، كادر سرپرستي، مربيان و ورزشكاران دغدغه مدال 
دارند، چون كسب سكو افتخار بزرگي است. اميدوارم كشتي، كاراته، 
تكواندو و شمشيربازي ايران بدرخشند، اما وعده اي نمي توان داد، چون 

سرآمدان ورزش جهان در توكيو حاضر هستند.«

پيروزیاستقالل
سعید احمديان

   گزارش
دریکچه�ارم
نهاییجامحذفی
نش�اندادكهآبیهابرخالفليگبيستمكه
مقابلقرمزهایکمس�اویویکشکس�ت
داش�تهانددرجامحذفیراهب�ردقرمزهارا
خوببلدندوپسازبردش�هریورگذشتهدر
مرحل�هنيمهنهایی،پنجش�نبهش�بهمدر
مرحلهیکچهارممقابلقرمزهاپيروزشدند.
سرد و كسل كننده و با كمترين موقعيت خطرناک 
كه هواداران را از جاي شان نيم خيز كند. هواداراني 
كه پاي گيرنده هاي تلويزيون شمار خميازه هاي شان 
از دست در رفته بود، اين حكايت دربي 96 بود، دربي 
يك چهارم نهايي جام حذفي سايه اي از دربي هاي 
جذاب ليگ بيستم بود. استرس و ترس از حذف شدن 
در مسابقه اي كه در پايان آن بايد نام يك تيم به عنوان 
برنده اعالم مي شد و مساوي معنا نداشت، سبب شده 
بود هم يحيي گل محم��دي و هم فرهاد مجيدي با 
تفكرات شان به پاي بازيكنان وزنه ببندند تا دربي96 
در اكثر دقايق يك بازي محتاطانه و حوصله س��ربر 
باشد. مسابقه اي كه در نهايت در پايان 120 دقيقه 
به پنالتي ها كشيده ش��د و اين بار هم آبي ها مانند 
شهريور سال گذشته كه پرسپوليس را در نيمه نهايي 
حذفي حذف كرده بودند، پيروزي شان را در ضيافت 
پنالتي ها تك��رار كردند تا راهي نيمه نهايي ش��وند. 
پرسپوليسي ها هم با اين شكست تمام تمركزشان را 
روي ليگ و سه بازي پاياني براي پنجمين قهرماني 

متوالي  خواهند گذاشت. 
   فرهادمجيدي؛منبهاینهانميبازم!

سرمربي اس��تقالل در تمام هفته هاي اخير مانند 
يك جنگجو، يك نبرد تمام عيار را تجربه مي كند، 

يك سمت حريفان آبي ها در ليگ و جام حذفي و 
سمت ديگر مديران باشگاه و خودي ها. در اين نبرد 
او اما تا اينجاي كار نشان داده كه نمي خواهد ببازد 
و پس از هر برد اين جمله را خطاب به مس��ئوالن 
باشگاه تكرار كرده است: »من به اينها نمي بازم.« 
مانند پنج شنبه شب كه آن را مقابل ميكروفون هاي 
حاضر در ميكسزون اس��تاديوم آزادي تكرار كرد، 
آن هم پس از يك برد مهم مقابل پرس��پوليس تا 
پس از نتاي��ج قابل قبول در لي��گ در جام حذفي 
هم استقاللي ها با مجيدي سرشان را باال بگيرند. 
آنها اگرچه با چند لغزش در يك س��وم آخر ليگ، 
دست شان از رسيدن به جام كوتاه ماند، اما حاال با 
برد رقيب ديرينه در ضربات پنالتي يك قدم ديگر به 
قهرماني در جام حذفي نزديك شده اند، جامي كه 
مجيدي پس از اتفاقات سال گذشته كه نتوانست 
به رغم به فينال رساندن استقالل روي نيمكت اين 
تيم برابر تراكتور در بازي نهايي بنش��يند، انگيزه 
زيادي براي باال بردن آن دارد، اولين جام سرمربي 
جوان استقالل كه قطعاً براي او شيرين تر از هر جام 

ديگري خواهد بود. 
  یحييگلمحمدي؛مزدترس

پنج شنبه ش��ب خبري از پرس��پوليس هجومي 
و تيمي كه تنه��ا در هجده ق��دم حريف جوالن 
مي داد، نبود. قرمزها يك تي��م محتاط بودند كه 
مانند حريف شان استقالل ميل به حمله نداشتند 
و بيشتر هوش و حواس ش��ان به جاي تالش براي 
رساندن توپ به دروازه حريف به اين بود كه توپ 
از خط دروازه ش��ان رد نش��ود! اين شمايل تيمي 
بود كه يحيي گل محمدي به ميدان فرستاده بود. 
مربي ای  كه شاگردانش در ليگ در آستانه پنجمين 
قهرماني پشت سر هم هستند، اما پرسپوليس ليگ 

با پرسپوليس جام حذفي زمين تا آسمان تفاوت 
داشت، تفاوتي كه بايد آن را از چشم گل محمدي 
ديد. مربي  كه مانند مجيدي، اولويت اول تيمش 
نباختن بود و حواسش نبود كه دربي جام حذفي 
در پاي��ان 90 دقيقه يا ضرب��ات پنالتي يك برنده 
خواهد داشت. اين احتياط در كنار تعويضي هايي كه 
پنالتي هاي شان را به هدر دادند سبب شد برخالف 
مجيدي كه پس از سوت پايان فغاني روي ابرها بود، 
گل محمدي در طرف بازنده دربي يك چهارم حذفي 

ناي بلند شدن از روي نيمكت را نداشته باشد. 
   عليرضافغاني؛بازگشتشمارهیک

از هفتم ش��هريور 98 تا 24 تير 1400، از بازي 
اس��تقالل و فوالد در هفته دوم ليگ نوزدهم تا 
مصاف اس��تقالل و پرس��پوليس در يك چهارم 
نهايي جام حذفي، از آخرين ب��ازي كه پيش از 
مهاجرت به استراليا در ايران سوت زد تا بازگشت 
دوباره اش به ميادين داوري ايران، چيزي نزديك 
به دو س��ال طول كشيد. حساس��يت  هفته هاي 
پاياني ليگ و قضاوت ه��اي پرحرف و حديث در 
ليگ بيستم باعث شد عليرضا فغاني دوباره براي 
قضاوت به ايران برگردد. او در حالي پنج ش��نبه 
سوت شروع دربي 96 را زد كه با وجود تنها يك 
صحنه كه ضربه پاي ارسالن مطهري را به فرشاد 
فرجي نديد در ساير دقايق مس��ابقه متفاوت از 
بقيه داوران سوت زد و با اقتداري كه داشت باعث 
ش��د كمتر بازيكني حتي به او نزديك شود، چه 
برسد كه مانند بازي هاي قبلي صورت به صورت 
داور شود. قضاوتي كه نشان داد در دو سالي كه از 
رفتن فغاني از ايران مي گذرد داوري نتوانسته در 
حد و اندازه هاي او ظاهر شود كه فرمان بازگشت 

دوباره او به فوتبال ايران امضا شده است. 

   سيدحسينحسيني؛دستکشطالیي
دروازه بان باتجربه استقالل كه امسال يك رقيب 
سرسخت به نام رشيد مظاهري را مقابلش مي بيند 
با گذشت از روزهاي نيمكت نشيني به نظر مي رسد 
دوباره به انتخاب اول فرهاد مجيدي تبديل شده 
است. سيدحسين حسيني كه بازي هاي امسال را 
در ليگ با نشستن روي نيمكت آغاز كرد و مظاهري 
شماره يك آبي ها بود در ادامه توانست جايگاهش 
را در قفس توري آبي ها با درخشش��ي كه داشته 
پس بگيرد. اوج آن هم پنج شنبه شب بود كه پس از 
تساوي دربي و كشيدن كار به ضربات پنالتي همه 
نگاه ها براي رساندن استقالل به نيمه نهايي جام 
حذفي به دس��تان او بود. حسيني هم مانند دربي 
نيمه نهايي حذفي در شهريور 99، اين بار هم ستاره 
آبي ها بود و با مهار ضربه آخ��ر قرمزها كه مهدي 
عبدي زد، استقالل را با عبور دوباره از پرسپوليس به 

نيمه نهايي جام حذفي رساند. 
   مهديعبدي؛رويدیگردربيرادید

از دربي 90 تا درب��ي 96، از تك گل��ي كه باعث 
پيروزي پرس��پوليس مقابل استقالل شد تا هدر 
دادن پنالتي كه ب��رد را براي آبي ه��ا ثبت كرد، 
حكايت مهدي عبدي ب��ود، حكايت��ي از تقابل 
ش��ادي و غم. مهاجم جوان پرسپوليس كه پس 
از پشت سر گذاشتن يك فصل پرفراز و نشيب در 
نيم فصل دوم ليگ دوباره راه دروازه حريفان را پيدا 
كرده بود، شماره 16 قرمزها اما در روزي كه ديگر 
مهاجمان اين تيم، يعني شهريار مغانلو سايه اي از 
مهاجم هميشگي بود و عيسي آل كثير بدشانس از 
ضربه اي كه به تير و پنالتي  كه به آسمان زد، او هم 
آخرين پنالتي پرسپوليس را از دست داد تا پس از 

اين ضربه، آبي ها جشن پيروزي بگيرند. 

جام حذفی بازها!
همه آنچه از دربي ها برايمان مي ماندحاشيهنگاریدربیشماره96كهبابرداستقاللسوتپایانآنزدهشد

از صبح در هول و وال بود. استرس داشت. يكي، دو ساعت مانده به شروع 
بازي سردرد گرفت. به جرئت مي توانم بگويم كه از شدت استرس حتي 
بازي را هم به درستي نمي ديد. اين ماجراي تكراري علي، هوادار كم سن 
و سال يكي از دو تيم پرهوادار پايتخت قبل از تمام دربي ها بود، اگر ببرند 

كه شاد مي شود و اگر ببازند... 
كم نيستند امثال علي كوچك ما كه اينگونه در تنور مسابقه اي كه ديگر 
حتي ارزش دي��دن هم ندارد، مي س��وزند. بي فايده اس��ت هرچه هم به 
آنها بگويي »بچه جان پولش را آنها مي گيرند و حرص و جوش��ش را تو 
مي خوری«. آخرش خودت مي گويي فوتبال است و كاري نمي توان كرد، 
اما آيا حرص و جوش براي 90 دقيقه فوتبالي كه جز فحاشي و حرمت شكني 
چيزي ندارد واقعاً ارزشش را دارد. فحاشي ها و رجزخواني ها از چند روز قبل 
آغاز مي شود و حرمت شكني هايش مي ماند براي بعد مسابقه، تفاوتي هم 
نمي كند كه نتيجه چه باشد؛ برد يك طرف يا حتي مساوي، آن وقت امثال 

علي كوچولو اينگونه مسخ چنين فوتبالي مي شوند. 
دربي ها كه تمام مي ش��ود، مي مانيم كه آنچه برايمان داشته چه بوده، 
سروصدا ها كه مي خوابد جش��ن ها، ش��ادي ها و غم و غصه ها كه تمام 
مي ش��ود، آن وقت مي مانيم كه چه چيزي برايمان داشت و چه چيزي 
برايمان مانده است. يكس��ري اعصاب خراب، يكس��ري فشار عصبي، 
يكسري سردرد هاي وحش��تناک و تازه بدتر از همه اينها گاهي اوقات 

يكسري بيمارستاني و زخم و زيلي و حتي فوتي!
 اينها تمام چيزي است كه از دربي براي هوادار باقي مي ماند. هواداري 
كه هر چقدر هم اينها را برايش بگويي باز هم براي دربي بعد تب و لرز به 

سراغش مي آيد. 
اوضاع اما آنطرف بازار كاماًل متفاوت است. گذشت آن زماني كه تعصبي 
وجود داشت و بازيكنان غيرتي داشتند، هرچند كه آن روزگار هم به هرحال 
چيزي عايدشان مي ش��د، اما امروز وضعيت كاماًل متفاوت است. امروز با 
كسانی  روبه رو هستيم به اسم مديريت باشگاه ها، كادر فني و بازيكنان؛ 
ببرند پاداش آنچناني و ميليوني و ميلياردي مي گيرن��د، ببازند قرارداد 
ميلياردي شان سرجايش است و مساوي هم كنند از زمين و زمان طلبكار 
هستند. تازه تمام اينها در شرايطي اس��ت كه كم پيدا مي كني در تاريخ 
دربي كه يك بازي خوب از آب درآمده باشد و بتوان به آن گفت يك فوتبال 
سرزنده و شاداب، يعني اينكه تمام اين آقايان كه گل سرسبد فوتبال شان 

همين دربي است، فقط راه مي روند و اداي فوتبال درمي آورند. 
راستي اگر به آنچه برزيل، آرژانتين، ايتاليا، پرتغال و اسپانيا انجام مي دهند 
فوتبال مي گويند پس به اين كاري كه اينها انجام مي دهند چه مي گويند. 
روراست بگويم يك سفره اي پهن است كه هزينه آن را مردم مي دهند و 
اين آقايان هم لقمه مي گيرند و مي خورند و يك آب خنك هم روي آن. 
حاال يكي يك لقمه بيشتر يكي كمتر، تمام اين فحش ها، حرمت شكني ها 
و بي اخالقي ها هم براي همين يكي، دو لقمه كم و زياد است، واال ته ماجرا 
را كه نگاه كني مي بيني سر هيچ كدام ش��ان بي كاله نمانده، چه پيروز و 
چه بازنده، اين وسط فقط يك كاله گشاد س��ر هوادار رفته كه اسمش را 
گذاشته اند پر كردن اوقات فراغت يا تزريق شادي و شور اجتماعي به بدنه 
جامعه از راه فوتبال و با همين شعار است كه سال هاست ميلياردها ميليارد 

از بيت المال مي خورند، از حق امثال همين علي كوچولو. 
حقيقتش درد دارد، وقتي مي بيني يك كودک عاش��ق فوتبال يا اصاًل 
يك هوادار دوآتش��ه بزرگس��ال كه اين روزها محتاج نان شبش است 
اينگونه خود را هالک يك بازي مي كند، اما آقايان سرخابی كك شان هم 
نمي گزد. درد دارد وقتي مي بيني عده اي كه معلوم نيست از كجا آورده اند 
پول يامفت را زير پاي سرخابي ها مي ريزند و خنده مستانه سر مي دهند، 
اما ته ماجرا آنچه براي هوادار مي ماند اعصاب خراب يادآوري مشكالت 

پيش رو براي درآوردن خرج نان است. 
اينها تمام چيزي است كه از دربي برايمان مي ماند. يك حقيقت آشكار 
و تلخ كه نمي خواهيم آن را باور كنيم و باز هم منتظريم كه ببينيم دربي 
بعد كي از راه مي رسد. راس��تي اگر اين افيون نيست، چه چيز ديگري 

مي توان نامش را گذاشت؟

 افراد متفرقه جاي كادر ورزشي را 
اشغال مي كنند

متأسفانه معضل اعزام افراد متفرقه به همراه 
كاروان هاي ورزش��ي هميش��ه بوده است. 
خيلي باعث تأسف است كه ورزشكاري چون 
احسان حدادي بدون مربي به توكيو برود، 
ورزشكاري كه مدال المپيك گرفته است. 
شايد اگر او از كش��ور ديگري اعزام می شد 
يك بدنس��از، يك مربي، يك روانشناس و 
يك دكتر او را همراهي مي كردند، ولي در 
كاروان ايران افراد متفرقه جاي كادر ورزشي 
را اشغال مي كنند. در بازي هاي المپيك به هر كشوري سهميه محدودي 
داده مي شود و هر كسي به غير از كادر ورزشي اعزام شود از سهميه مان كم 
مي كنند. مثاًل جاي مربي احس��ان حدادي را يك نفر ديگر گرفته است! 
مسئوالن برگزاري بازي ها مي دانند يك ورزشكار حرفه اي به چند همراه نياز 
دارد در عوض ما سهميه همراهان المپيكي ها را به ديگران مي دهيم و براي 
آنها اي دي كارت صادر مي كنيم. اصالً نيازي به اين همه رئيس فدراسيون 
و مدير نيست. برخي فدراسيون هاي جهاني در جريان بازي ها انتخابات 
دارند و اگر ما هم كانديد باشيم رؤسا بايد حضور داشته باشند. برخي رؤساي 
فدراسيون ها نيز با دعوت هاي بين المللي به المپيك مي روند. سايرين از 
سهميه كاروان استفاده مي كنند و جايگزين مربيان مي شوند. در المپيك 
سيدني از نزديك شاهد اين قضيه بودم كه افراد متفرقه در دهكده المپيك 
بودند، در حالي كه افراد به دردبخور و مربيان بيرون مانده بودند، به ويژه در 
رشته جودو و كشتي مربيان بيرون از دهكده بودند. برخي ها هميشه در 
كاروان هستند و از همه جلوتر مي روند و مشكالتي نيز به وجود مي آورند. 
گويا برخي  با هم رودربايستي دارند و در اين ايام چنين تصميماتي گرفته 
مي شود. ضمن اينكه سرپرست كاروان سال هاست كه تغيير نكرده و با همان 
مناسباتي كه هر دوره انتخاب مي شود افراد متفرقه نيز با همان مناسبات در 
كاروان حضور دارند. در رشته كشتي رقبا حريف تمريني آورده بودند، ولي 
كشتي گيران ما براي گرم كردن كسي كنارشان نبود. مربي جودو بيرون از 
دهكده بود و هر روز بايد با كارت مهمان وارد مي شد. البته در ساير مسابقات 

نيز اين معضل بيداد مي كند و فقط مختص به المپيك نيست.

هدفي جز نقره المپيك ندارم

چرا بايد به جاي مربي ام، يك مدير به المپيك برود
محدوديت ايجاد شده از سوي توكيو براي كاروان هاي اعزامي       خبر
به المپيك باعث شده تا حد ممكن از سروته نفرات اعزامي 
ايران به اين رقابت ها  زده شود. احسان حدادي، قهرمان پرتاب ديسك آسيا اما به اين مسئله 
معترض است: »بعد از 20سال تمرين حرفه اي از ناحيه ديسك كمر به مشكل خوردم، اما در 
حال حاضر اندكي بهتر هستم و كارهاي درماني را تا قبل از اعزام دنبال مي كنم، ولی مشكل 
اصلي اينجاست كه در چهارمين المپيكي كه قرار است شركت كنم نمي توانم مربي ام را در 
كنارم داشته باشم. چرا بايد به جاي مربي كه بايد در المپيك به لحاظ فني، روحي و رواني 
كنارم باشد مربي يك رشته ديگر يا يك فرد به اصطالح مسئول مرا همراهي كند، آن هم در 

شرايطي كه به دليل مصدوميت يك سال مسابقه نداده ام و در شرايط خاصي قرار دارم.«

مراسم بدرقه هوگوپوشان اعزامي 
دنیا حیدري
      بازتاب

المپيك توكيو صبح پنج شنبه با 
حضور پدر، مادر و همسر شهيد 
وحيد زماني نيا و جمعي از مسئوالن فدراسيون تكواندو و همچنين 
نمايندگان تكواندو ايران در بازي هاي المپيك توكيو در كنار مزار 
شهيد گمنام آرميده در فدراسيون تكواندو انجام شد و هوگوپوشان 
اعزامي ايران با دريافت پالک هاي مزين به نام شهداي تكواندو كشور 
خود را مهياي س��فر به ژاپن كردند. آرمين هادي پور در وزن 58- 
كيلوگرم، ميرهاشم حسيني در وزن 68- كيلوگرم تحت هدايت 
فريبرز عسگري و ناهيد كياني در وزن 57- كيلوگرم با هدايت مهرو 
كمراني و همچنين اميرمحمد بخشي، عرفان ناظمي، كيميا همتي 
و مليكا ميرحسيني تركيب تيمي ايران در المپيك توكيو با هدايت 
سيدنعمت خليفه صبح امروز تهران را به مقصد توكيو ترک كردند. با 
توجه به كسب نخستين مدال تكواندو بانوان ايران در المپيك قبلي 
حاال همه نگاه ها به ناهيد كياني، چهارمين بانوي تكواندوكار راه يافته 

ايران به المپيك و تنها نماينده بانوان ايران در توكيو است.  هوگوپوش 
وزن 57- كيلوگرم بانوان ايران كه از هشت سالگي تكواندو را شروع 
كرده و نخستين مدال خود را در رقابت هاي جهاني نوجوانان به دست 
آورد و پس از آن بر سكوي نايب قهرماني و سومي قهرماني بزرگساالن 
آسيا ايستاد و بعد از كس��ب برنز بازي هاي آسيايي و يونيورسايد و 
طالي كشورهاي اسالمي حاال از عزم خود براي رفتن روي سكوي 
المپيك مي گويد: »از چهار سال پيش عزمم را براي حضور در المپيك 
جزم كردم كه به آن دست يافتم و حاال به دنبال رفتن روي سكوي 
المپيك هستم. البته با توجه به شيوع كرونا و شرايطي كه به وجود 
آورده اين دوره با دوره هاي قبلي متفاوت اس��ت، اما براي من اينها 
اهميتي ندارد، چراكه معتقدم كسي كه بخواهد مدال بگيرد اسم و 
فضاي رويداد تأثير چندان��ي بر او ندارد. م��ن رويدادهاي بزرگي 
همچون قهرماني جهان، بازي هاي آسيايي، قهرماني آسيا و بازي هاي 
يونيورسياد را تجربه كرده ام و حاال نوبت به المپيك رسيده و با يك 

ذهن آرام مي توانم نتيجه خوبي به دست آورم.«

بدرقهالمپيکيهایتکواندوبرسرمزارشهيدگمنام

عزم جزم كياني براي مدال المپيك

 علي داوودي، يك��ي از دو وزنه بردار 
شمیم رضوان

    چهره
اعزام��ي ايران به توكيو اس��ت كه با 
كسب جواز حضور در اين رقابت ها 
اجازه نداد زنجيره نماينده هاي ايران در دسته فوق سنگين المپيك از 
سال 2000 تا به امروز قطع شود. نماينده فوق سنگين وزنه برداري ايران، 
اما با وجود رقيبي چون تاالخادزه گرجستاني كار سختي در توكيو دارد 
براي آنكه نام خود را به عنوان چهارمين مدال آور وزنه بردار فوق سنگين 
ايران ثبت كند، به طوري كه خود از تالش براي كسب نقره اين رقابت ها 
مي گويد: »فوق سنگين ايران هميشه در المپيك مطرح بوده و 
آبروداري كرده و با توجه به دو طاليي كه وزنه برداري 
در المپيك قبلي گرفته همه انتظار دارند كه من و 
علي هاشمي نيز عملكرد خوبي داشته باشيم،  
اما رقباي ما هم ضعيف نيستند. درست است 
كه من هم تجربه زيادي از حضور در مسابقات 
مختلف دارم، اما ش��رايط المپيك رويداد 
بزرگ، سخت تر و حرفه اي تري است. ولی 
سعي مي كنم از لحاظ ذهني هم مانند 
بدني به آمادگي كامل برس��م، چراكه 
هدفم نقره المپيك اس��ت. نمي توان 
پيش بيني كرد كه چهار سال بعد چه 
اتفاقي رخ مي دهد پ��س همه توانم را 

براي نقره اين رقابت ها مي گذارم.«

سعید فائقي

كارشناس مديريت ورزش
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