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دنيا حيدري

شيوا نوروزي

هفته اي با احتمال مشخص شدن قهرمان
تراكتور سكویي براي قهرماني پرسپوليس؟

حساسيت رقابت هاي ليگ برتر در هفته بيست و نهم كه احتمال 
مش�خص ش�دن قهرمان نيز وج�و دارد دليل خوبي اس�ت براي 
برپايي همزمان بازي هاي امش�ب در س�اعت 21:15، حساسيتي 
ك�ه مي توان�د ديداره�ای دو هفت�ه پايان�ي را جذاب ت�ر كن�د. 
يكي از حساس ترين بازي هاي امش��ب مصاف پرسپوليس و تراكتور است 
كه يكي براي قهرماني پنجم مي جنگد و ديگري براي حفظ جايگاه خود در 
رده چهارم جدول كه مي تواند به معناي اندك شانسي براي كسب سهميه 
اين فصل ليگ قهرمانان آس��يا باشد. البته به ش��رط قهرماني استقالل در 
رقابت هاي جام حذفي. پرسپوليس اين هفته مي تواند پنجمين قهرماني 
خود در رقابت هاي ليگ برتر را جشن بگيرد. البته به شرط آنكه تراكتور را از 
سد راه بردارد و سپاهان نيز برابر ذوبي هاي ته جدولي كه براي بقا مي جنگند 
امتياز از دست بدهد. هرچند كه شاگردان يحيي نيز كار ساده اي در آزادي 
مقابل تراكتور ندارند. تيمي كه در نيم فصل اول با تك گل سيدجالل حسيني 
تن به شكست داد حاال با فيروز كريمي متفاوت ظاهر شده و بعد از پيروزي 
برابر آلومينيوم اراك در پي گرفتن امتياز از صدرنشين ليگ است. اتفاقي كه 
مي تواند كار پرسپوليس را براي كسب پنجمين جام سخت كند، چراكه در 
صورت كشيدن كار به هفته آخر و تفاضل گل، سرخپوشان يك بار ديگر به 
دليل گل  زده كمتر جام قهرماني را از دست مي دهند. داستان تلخي كه پيشتر 
برابر شاگردان ويسي آن را تجربه  كرده  اند. به همين دليل هم هست كه يحيي 
طي هفته اخير تالش كرده تا روي مسائل روحي رواني شاگردانش كار كند و 

تأكيد دارد كه برگ برنده تيمش انگيزه قهرماني شاگردانش است. 
  دربي تلخ

دراماتيك ترين ديدار اين هفته اما مصاف سپاهان و ذوب آهن است كه يكي 
براي بقا مي جنگد و ديگري براي قهرماني و شكست هر يك نه فقط براي آن 
تيم كه براي فوتبال اصفهان تلخ خواهد بود. ذوب آهن با كسب 26 امتياز و 
حضور در رده چهاردهم در حاشيه امنيت قرار ندارد و باخت مي تواند به معناي 
خاموش شدن آخرين بارقه هاي اميد ذوبي ها از ادامه حضور در ليگ برتر باشد، 
حال آنكه سپاهان را تا هفته آخر مي تواند اميدوار به قهرماني نگه دارد و اين 
شايد تلخ ترين دربي اصفهاني ها باشد كه برد قعرنشين مي تواند دست مدعي 

قهرماني را از جام كوتاه كند و پيروزي مدعي حكم به سقوط ذوب بدهد. 
  فوالد و گل گهر چشم به جايگاه تراكتور

نتيجه بازي تراكتور ب��راي گل گهر و فوالد اهميت بس��ياري دارد، چرا كه 
مي تواند راه آنها را براي دستيابي به رده چهارم جدول افزايش دهد. شاگردان 
قلعه نويي امشب برابر نفت مسجدسليمان به ميدان مي روند. تيمي كه با چهار 
شكست متوالي و دور از ذهن به منطقه خطر و سقوط به ليگ يك نزديك 
شد، اما كسب نتيجه در تقابل مربيان سابق اس��تقالل كه هر دو نيز هدف 
بزرگي )كسب سهميه و بقا ( دارند كار ساده اي نيست، نه براي قلعه نويي و نه 
 فكري. مصاف فوالد و نفت آبادان در دور رفت رقابت هاي اين فصل با تساوي 
يك – يك به پايان رسيد، اما مصاف امشب براي فوالد اهميت بسياري دارد. 

  خيال راحت استقالل، بحران در سايپا
ديدار استقالل و نساجي، اما كوچك ترين حساس��يتي براي دو تيم ندارد. 
استقالل تنها در صورت دو باخت پياپي س��پاهان است كه مي تواند به رده 
دوم جدول صعود كند. اتفاقي كه بعيد است رخ دهد، همانطور كه در صورت 
دو باخت پياپي استقالل در دو بازي باقيمانده نيز تغييري در جايگاه اين تيم 
ايجاد نمي شود و همين دليل كافي است تا مجيدي فشاري روي شاگردانش 
براي دو بازي آخر نياورد، خصوصاً حاال كه شاگردانش بار ديگر به دليل مسائل 
مالي اعتصاب كرده اند و او نيز بابت تمديد قرارداد بازيكنان تيم به باشگاه فشار 
آورده است. با وجود اين اما ساكت الهامي كه در مقطعي كانديد نشستن روي 

نيمكت استقالل بود، انگيزه زيادي براي برتري در اين ديدار دارد. 
وضعيت سايپا از ديگر قعرنشينان به مراتب بدتر است و تنها پيروزي در دو بازي 
باقيمانده است كه مي تواند شانس اندكی براي بقاي نارنجي پوشان در ليگ 
باشد. اين تيم كه هفته گذشته با اخباري بازي زيبايي به نمايش گذاشت، اما 
از كسب نتيجه بازماند اين هفته با آلومينيوم اراك ديدار مي كند. تيمي كه سه 
باخت متوالي مقابل تراكتور، پرسپوليس و گل گهر سيرجان را تجربه كرده و 
در بازي امشب نيز منصوريان را روي نيمكت ندارد. ماشين سازي كه موتورش 

خيلي دير در رقابت هاي اين فصل روشن شد امشب با پيكان ديدار مي كند.

 عادت كرده بوديم 
سعيد احمديان

   گزارش
ش����روع  ت�ا 
مسابقات كشتي 
و وزنه برداري المپيك صبر كنيم تا شاهد مدال آوري 
ورزشكارانمان باش�يم، اما جواد فروغي ديروز در 
ماده 10متر تپانچه كاري ك�رد كه المپيك توكيو و 
خودش براي ورزش ايران جاودانه شدند. يك مدال 
غيرمنتظره كه كمتر كسي آن را پيش بيني كرده 
بود، آن هم  به دس�ت يك پاس�دار پرستار كه هم 
مداف�ع س�المت اس�ت و ه�م مداف�ع ح�رم. 
روز دوم المپيك با ي��ك طالي ناب براي كاروان 
ايران همراه ب��ود. طالي جواد فروغي، پاس��دار 
مدافع حرم و س��المت كش��ور كه حاال با طالي 
المپيك بيشتر از هر زمان ديگر در دل مردم براي 

خودش جا باز كرده است. 
روز دوم المپي��ك با ش��روع كار س��ه ملي پوش 
تيراندازي همراه بود، رشته اي كه با شش سهميه 
يكي از موفق ترين رشته هاي ورزشي كشورمان 
در يك دهه گذش��ته بوده اس��ت. موفقيت هاي 
تيراندازي در بازي هاي آسيايي و جهاني سبب 
شده انتظارها از ملي پوش��ان اين رشته باال برود 
و خيلي ها بگويند كه توكيو ديگ��ر موعد مدال 
گرفتن تيراندازي اس��ت. به همين خاطر صبح 
ديروز همه نگاه ها به س��الن تيراندازي آس��اكا 
شوتينگ توكيو بود و جواد فروغي اين نگاه هاي 
منتظر را نااميد نكرد و درخشش مدال طاليش 
دل ميليون ها ايراني را شاد كرد و صبحمان صبح 
شد با طنين انداختن سرود پرافتخار جمهوري 

اسالمي در سالن مسابقات. 
  طالي ناب و تاريخي فروغي

البته شروع تيراندازي در توكيو نااميد كننده بود، 
وقتي فاطم��ه كرم زاده و آرمين��ا صادقيان صبح 
ديروز در مرحله مقدماتي تفنگ 10 متر زنان به 
ترتيب با قرار گرفتن در رده هاي 23 و 30 از صعود 
به فينال بازماندند، اما تنها چند ساعت بعد از اين 
ناكامي يك تيرانداز ايراني كاري كرد كارستان تا 
آساكا ش��وتينگ توكيو يك روز تاريخي را براي 

ورزش ايران ثبت كند. 
چند ساعت بعد از آنكه تيرهای كرم زاده و صادقيان، 
بد قلقي كردند و روي سيبل آنطور كه مي خواستند 
ننشستند، جواد فروغي ديگر ملي پوش تيراندازي 
در ماده تپانچ��ه 10 متر هم��ان كاري را كرد كه 
خيلي ها حق بچه هاي تيراندازي مي دانس��تند. 
ملي پوشاني كه در يك دهه گذشته همواره به جز 
فرودهاي مقطعي شان در اوج بودند و توانستند زير 
سخت ترين فشارهاي تحريمي كه سبب شده آنها 
بدون فشنگ كافي و با تمرين خشك و كم بودن 
مسابقه و اردوي تداركاتي آماده شوند، مدال هاي 

رنگارنگي را دشت كنند. 
موفقيت تاريخي جواد فروغ��ي وقتي در دقايق 
پاياني فينال 10 متر تپانچه با توجه به اختالفش 
با ديگر حريفان مدال طاليش قطعي ش��ده بود، 
شكسته شدن بغض تيراندازي بود. رشته اي كه 
سال ها بود با توجه به پتانسيل ملي پوشان باانگيزه 
و بااس��تعدادش، شايس��ته چنين موفقيتي بود. 
س��رانجام ظهر ديروز به وقت ايران بود كه جواد 
فروغي با كس��ب 244 امتي��از در رقابت با هفت 
فيناليس��ت ديگر، بهترين عملكرد را ثبت كرد 
و مدال خوش��رنگ طال را كه همراه با شكس��تن 
ركورد المپيك همراه بود، به دس��ت آورد. اولين 
مدال تاريخ تيراندازي در المپيك كه باعث شد اين 
رشته هم به جمع كشتي، وزنه برداري، تكواندو و 

دووميداني ديگر رش��ته هاي م��دال آور ايران در 
المپيك اضافه شود. 

  قهرماني كه تصادفي تيرانداز شد
جواد فروغي حاال ستاره درخشان ورزش ايران در 
المپيك است. پرستار 41 ساله اهل دهلران ايالم كه 
ديروز توانست اولين مدال كاروان ايران در توكيو را 
كه خوشرنگ ترين آن هم بود كسب كند. فروغي 
البته خيلي دير وارد تيراندازي مي ش��ود، آن هم 
برحسب يك اتفاق و پس از تمرين هاي دست گرمي 
و تصادفي در طبقه منهاي دو بيمارستان بقيه اهلل: 
»اولين بار در زم��ان گذران��دن دوره تيراندازي و 
آمادگي جسماني براي ترفيع درجه كاريمان، اين 
رشته را تجربه كردم.« روزهايي كه پس از كسب 
يك امتياز باال، تشويق مي ش��ود كه تيراندازي را 
حرفه اي ادامه دهد. توصيه اي كه سال ها بعد فروغي 
را تبديل مي كند به يكي از پديده هاي تيراندازي 
ايران. مدال برنز آسيا در 2019 و دو مدال طالي 

جام جهاني سبب مي شود او در حالي راهي المپيك 
شود كه با قرار گرفتن در رده يك رنكينگ تپانچه 
دنيا، يكي از شانس هاي مدال در توكيو باشد، اتفاقي 
كه ظهر ديروز در سالن ساكا شوتينگ توكيو رخ داد 
و فروغي با كسب طالي توكيو، بزرگ ترين موفقيت 

ورزشي اش را ثبت كرد. 
فروغ��ي در صحبت هايش پ��س از اين موفقيت 
بزرگ گفت كه همواره به مدال طال فكر مي كرد: 
»عكس مدال طال را پروفايل خودم قرار داده بودم 

و حتي ساخت مدال را با دقت نگاه مي كردم.« 
قهرماني كه آرامش خود را در زمان مسابقه به دليل 
ذكر خدا عنوان كرده، آرامشي كه سبب شد او بتواند 

اين روز تاريخي را ثبت كند. 
موفقيت ديروز فروغي، س��يل پيام هاي تبريك 
را ب��راي او به همراه داش��ت، از ابراهيم رئيس��ي 
رئيس جمهور منتخب ك��ه در تماس تلفني به او 
تبريك گفت تا سردار س��ليماني فرمانده بسيج 

مستضعفين كه در پيامي براي فروغي نوشت: »به 
اهتزاز درآمدن پرچم ايران اسالمي در اقصي نقاط 
دنيا، همواره موجب افتخ��ار، بالندگي و غرور هر 
ايراني بوده، به ويژه اينكه عامل اين پيروزي جوانان 
مؤمن، غيرتمند، پرتالش و بس��يجي اين مرز و 
بوم و اقتدا كنندگان به م��والي متقيان حضرت 
علي ابن ابيطالب)عليه السالم( باشند.« ابوالفضل 
خداقلي پور، رئيس س��ازمان ورزش بس��يج هم 
اينطور به فروغي پيام داد: »رزمت پيروز، عزمت 

استوار، حرمتت روزافزون و بزمت با ملكوتيان.«
  هم مدافع سالمت، هم مدافع حرم

فروغي كه از پاس��داران انقالب اسالمي است، به 
عنوان پرستار در بيمارس��تان بقيه اهلل مشغول به 
كار است. پرستاري كه در يك سال گذشته در دو 
جبهه مي جنگيد؛ يك جبهه در بيمارستان به عنوان 
مدافع سالمت و در قامت پرستار و مراقبت از بيماران 
كرونايي و ديگری جبهه سالن تيراندازي مجموعه 
ورزشي آزادي بود، جايي كه او براي شگفتي سازي 
در ميدان بزرگ المپيك تالش مي كرد: »من شب ها 
در بيمارستان شيفت هس��تم و در اين چند سال 
عادت كرده ام كه از تمرين به شيفت هايم بروم، حتي 
شب هاي مسابقه  هم در بيمارستان بودم. انگيزه ام 
دليل بزرگي اس��ت كه بتوانم هم به كارم و هم به 

تيراندازي كه عاشقش هستم، برسم.«
سجده فروغي روي چفيه اش و شكرگزاري و سالم 
نظامي اش هنگام پخش س��رود ملي اي��ران و باال 
رفتن پرچم كشورمان صحنه هاي ماندگاري بود 
كه عكاسان حاضر در سالن ساكاشوتينگ در قاب 
دوربين هاي شان ثبت كردند. پاسداري كه عالوه بر 

مدافع سالمت، مدافع حرم نيز بوده است. 
فروغي در برنامه »ماه ماه« شبكه سالمت ارديبهشت 
امسال با بيان اينكه من در سوريه به عنوان پرستار 
حضور پيدا كردم و كار ب��زرگ را مدافعان حرم و 
رزمندگاني كه در خط مق��دم بودند، انجام دادند، 
گفته بود: »ما برحسب وظيفه سعي كرديم اين راه 
را برويم. هر يك از مدافعان حرم بر حسب تخصص 
به سوريه اعزام مي شوند و من هم بنا بر تخصصم در 
حوزه پرستار رزمي اعزام شدم، نگاه نگران زنان و 
كودكاني كه هيچ دفاعي نداشتند ما را براي انجام 

مأموريتمان مصمم تر  كرد.«

فروغ درخشنده ایران
حاشيه اي بر كسب مدال طالي تاريخي جواد فروغي در المپيك

سالخي فرهنگ ایران در فوتبال
پرهزينه ترين رشته ورزش كشور است و به رغم اينكه بازدهي همتراز با 
هزينه هايش ندارد، اما از هر نظر در كانون توجه است. فوتبال پرطمطراق 
ايران با گردش مالي ساالنه چندين ميليارد تومان به جاي آنكه در مسير 
موفقيت حركت كند سال هاست كه در جاده بي اخالقي افتاده و با سرعت 

باال در جهت سالخي فرهنگ جامعه گام برمي دارد. 
در سال هايي كه همه دم از حرفه اي ش��دن زدند و براي بستن قراردادهاي 
نجومي از هم سبقت  گرفتند، كسي اهميتي به چالش هاي فرهنگي، اخالقي 
و رفتار موجود نداده و همچنان مديران و دست اندركاران اين رشته با همان 
فرمان حركت مي كنند. انگار نه انگار كه ادبيات چاله ميداني در مستطيل سبز و 
نيمكت مربيان حرف اول را مي زند! اينكه فيلم دروازه بان تيم صدرنشين حين 
فحاشي هاي ركيك به توپ جمع كن منتشر شود، عجيب نيست. اگر صدا و 
تصوير مربيان كنار زمين به هنگام به كار بردن الفاظ زشت عليه تيم خود و 
تيم رقيب منتشر شود جاي تعجب ندارد و حتي وقتي كه گزارشگر به دليل 
كتك كاري دو تيم و فحاشي بي امان در زمين خواهان قطع صدا و تصوير يك 
بازي شود هم نبايد تعجب كرد، چراكه از ماست كه برماست. نهايت برخورد 
با فرد هتاك در فوتبال ايران يكي، دو جلسه محروميت است و فوقش چند 
ميليون تومان ناقابل جريمه نقدي كه آن هم معلوم نيست خود بازيكن و مربي 
خاطي پرداخت مي كنند يا باش��گاه يا هيچ كدام. در فوتبالي كه هيچ كس 
سرجاي خودش نيست و از باال تا پايين آن پر از تخلف، اتهام، توهين، تباني، 
سوت هاي مشكوك، اتفاقات پشت پرده، سوءمديريت و هزار و يك مشكل 

است ديگر واقعاً نبايد از زد و خورد تيم ها و شنيدن الفاظ زشت شوكه شد. 
س��لطه رفتارهاي چاله ميداني بر فوتبال با اينكه موضوع جديدي نيست، 
اما نس��بت به تأثيرات منفي آن در جامعه و به ويژه نس��ل جوان نمي توان 
بي تفاوت بود. اينكه احمدرضا براتي، عضو هيئت رئيسه فدراسيون در مورد 
كم  هزينه بودن بي اخالقي ها در فوتبال گفته، نكته اي صحيح و قابل تأمل 
است. فوتبالي ها از مربي و بازيكن گرفته تا مدير و بقيه، بدون نگراني از عاقبت 
كارشان هر جا الزم است از كوره درمي روند و با رفتار و گفتاري دور از شأن 
ورزش و فرهنگ كشورمان كارشان را پيش مي برند. درگيري لفظي و فيزيكي، 
توهين هاي رودررو و مجازي و اتهام زني از جمله بي اخالقي هايي هستند كه 
در ليگ برتر، دسته يك و حتي دسته هاي پايين تر به وفور ديده مي شوند. 
آنها كه بي محابا در زمين و خارج از زمين فحش مي دهند هيچ نگراني از بابت 
جريمه شدن و محروميت ندارند و نهايتاً يكي، دو بازي را از روي سكوها تماشا 
مي كنند و در صورت لزوم از همان باال از خجالت رقيب هم درمي آيند. پايين 
بودن نوع و سطح محروميت و مجازات براي بداخالقي ها، ميزان بازدارندگي 
آن را به پايين ترين حد ممكن رسانده است تا جايي كه عماًل هيچ كس نه 
از كميته انضباطي مي ترسد، نه از كميته اخالق و نه حتي از فدراسيون. در 
حالي كه با توهين، افترا، نشر اكاذيب، فحاشي، خدشه وارد كردن به آبرو و 
جريحه دار كردن احساسات عمومي بايد شديدترين برخوردها صورت گيرد 
تا ديگر كسي جرئت تكرار آنها را نداشته باشد. ضمن اينكه باشگاه ها نيز عالوه 
بر كميته انضباطي فدراسيون، بايد حواس شان به رفتار اعضاي شان باشد و 
در صورت لزوم خاطيان را نقره داغ كنند، نه اينكه در حمايت از فحاشي يك 
بازيكن شناخته شده خود آسمان و ريسمان ببافند و دنبال قاتل بروسلي 
بگردند. در مورد اخير نه تنها دروازه بان خاطي بابت سوءرفتارش عذرخواهي 
نكرده، بلكه از حمايت باشگاهش نيز برخوردار بوده است. در اين صورت چطور 
مي توانيم انتظار داشته باشيم هواداران جوان، او و تيمش تحت تأثير قرار 

نگيرند و هواداران ساير تيم ها نيز با همان الفاظ تالفي نكنند!؟

اشك شوق و همبستگي تيمي
شليك آخر جواد فروغي حكم به طاليي شدن تيرانداز شايسته كشورمان 
داد، اما هر چقدر خود فروغي با آرامش��ي مثال زدني لبخند بر لب داشت، 
هم تيم هايش از شدت شوق و شعف سر از پا نمي شناختند. اشك هاي نجمه 
خدمتي و فرياد هاي شادي او روي سكوي سالن برگزاري مسابقات حكايت 
از اوج همبستگي تيمي در جمع تيراندازان كشورمان دارد. اشك ها و شور و 
شعفي كه براي كسب موفقيت هم تيمي ريخته و ديده شد. نجمه خدمتي 
خود بايد در روزهاي آينده در خط آتش المپيك قرار بگيرد و براي رسيدن 
به موفقيت و كسب مدال تالش كند. تالشي كه به طور حتم با حمايت هاي 
متقابل جواد فروغي همراه خواهد شد تا فروغي پاسخ مناسبي به اين ابراز 

احساسات خدمتي بدهد و براي موفقيت او خوشحالي خود را نشان دهد.

شاهكار نيمه تمام شمشيربازی، شاهكار تمام واليبال
در حالي ديروز با طالي فروغي همه نگاه ها در ايران به سالن آساكا شوتينگ توكيو بود كه در رشته هاي 
بوكس، شمشيربازي، تنيس روي ميز، دوچرخه سواري، تكواندو و واليبال هم نمايندگان ايران رقابت شان 
را برگزار كردند. در رقابت هاي انفرادي شمشيربازي سه نماينده ايران با وجود نمايش درخشاني كه در 
شروع كارشان داشتند، اما تا مرحله يك چهارم نهايي بيشتر باال نيامدند. علي پاكدامن پس از پيروزي 
مقابل آندراس زاتماري قهرمان جهان و نايب قهرمان المپيك و مكس هارتونگ آلماني در يك چهارم 
نهايي به آرون ژيالگي قهرمان مجارس��تاني المپيك ريو باخت و به نيمه نهايي صعود نكرد. مجتبي 
عابديني هم پس از برد شال گوردون كانادايي در يك هشتم نهايي به ژيالگي قهرمان برجسته مجاري 
باخت و حذف شد. محمد رهبري هم ابتدا بالده آپيتي از فرانسه را شكست داد، اما با باخت به لوئيجي 
سامله ايتاليايي حذف شد.  در بوكس دانيال شه بخش بوكسور وزن 57 كيلوگرم ايران در دور نخست 
مقابل محمد هاموت قهرمان آفريقا از مراكش قرار گرفت و در سه راند پياپي به پيروزي رسيد و گام به 
مرحله يك هشتم نهايي گذاشت. شه بخش در دور بعدي روز چهارشنبه آلوارز قهرمان جهان و دارنده دو 
مدال برنز المپيك از كوبا را پيش رو دارد.  در تنيس روي ميز نيما عالميان در شروع كارش در المپيك در 
رقابتي كه عصبيت او با زدن سرويس و كوبيدن راكت به تور مشهود بود به پل درينكهال از بريتانيا باخت 
و حذف شد. در تكواندو هم آرمين هادي پور ملي پوش وزن 58- كيلوگرم كه با آسيب ديدگي به توكيو 
رفته است پس از برد فرسون اوچوآ فرناندز از كلمبيا در دور دوم مقابل لوكاس گوزمان از آرژانتين شكست 
خورد و حذف شد. در دوچرخه سواري هم سعيد صفرزاده در مسابقه استقامت جاده مردان به خط پايان 

نرسيد و از المپيك كنار رفت. واليبال هم ديروز مقابل لهستان با نتيجه 3بر2 به پيروزی رسيد.

دريچه

 طالي فروغي 
الهام بخش تيراندازان خواهد بود

در چند سال اخير مديريت تيراندازي به نحو 
خوبي انجام شد و تحريم هاي شديدي كه 
در اين رشته تأثيرگذار بود را تا حد زيادي 
خنثي كرد. تيراندازي رش��ته اي متكي به 
تجهيزات است و اگر از نظر رواني و فيزيكي 
هم آماده باشيد، ولي س��الح مشكل پيدا 
كند همه چيز خراب مي شود. به رغم اين 
مشكالت و كاس��تي هاي فراوان و شرايط 
كرونايي ب��از ه��م از موقعيت هاي موجود 
استفاده كرديم. تالش بچه ها در مسابقات كرواس��ي نتيجه داد و بعد از 
آن هم بازي هاي المپيك را داشتيم. تيراندازي در اين بازي ها 45 مدال 
دارد و ما امسال با شش سهميه در توكيو حاضر هستيم. اين سهميه ها در 
شرايط سخت كرونا و تحريم به دست آمد و دور از انصاف است كه به آن 
اشاره نكنيم. المپيك شرايط بسيار سختي دارد و بهترين هاي دنيا همگي 
با هدف كسب مدال طال به اين بازي ها آمده اند، به همين خاطر صعود به 
مرحله فينال رشته تيراندازي المپيك خودش يك افتخار است و مانند اين 
است كه مدال گرفته باشيد. هشت نفر برتر در فينال رقابت را از صفر شروع 
مي كنند و جواد فروغي به عنوان نفر پنجم به فينال رسيد، اما در نهايت 
قهرمان المپيك شد. در رشته تيراندازي نتايج بر اساس دسيمال، يعني 
يك دهم نمره خام )هر امتياز به 10 قس��مت تقسيم مي شود( محاسبه 
مي شود و يك دهم اختالف مي تواند سرنوشت ساز باشد. بنابراين اختالف 
امتياز بين رقبا كاهش پيدا مي كند. منتها قهرم��ان ايراني با چهار نمره 
اختالف به مدال طال دست يافت. موفقيت در تيراندازي به فاكتورهايي 
چون آمادگي جس��ماني، توانايي نگهداري س��الح به مدت 75 دقيقه، 
تمركز باال، اعتماد به نفس و آمادگي روحي ني��از دارد. براي زدن هر تير 
50ثانيه زمان داريد و هر ثانيه كه مي گذرد استرس زيادي به ورزشكار وارد 
مي شود، اما جواد فروغي به رغم فشار باالي مسابقات با تمركز و اعتماد به 
نفس باال پيش رفت و به نتيجه ساير رقبا توجهی نمي كرد، فقط خودش 
بود و هدفش. اين نوع تمركز بايد در ساير تيراندازان هم نهادينه شود. مدال 
فروغي انگيزه را در سايرين ايجاد و قطعاً نگاه ها تغيير خواهد كرد. خيلي ها 
دوست دارند كه به جايگاه او برس��ند، بنابراين از او الهام خواهند گرفت. 
در سال هاي آينده ساير تيراندازان هم به اين افتخار خواهند رسيد. بايد 
سرمايه گذاري بيشتري شود، چراكه تيراندازي رشته اي بسيار گران است 

و تهيه سالح و فشنگ نيز با مشكالت زيادي مواجه است.

آغاز روز چهارم المپيك با قايقراني و واليبال

 تالش مالیي 
براي رسيدن به نيمه نهایي

روز چه��ارم 
فريدون حسن

   المپيک
ي  بت ه�ا قا ر
المپيك توكيو 
براي كاروان ورزش�ي ايران با مسابقات دو 
رش�ته واليب�ال و قايقراني آغاز مي ش�ود. 
بامداد دوشنبه و از ساعت 4:30 تيم ملي واليبال 
كشورمان در دومين بازي خود به مصاف ونزوئال 
مي رود. يك حريف آس��ان ك��ه مي تواند راه را 
براي پيروزي هاي بعدي ايران هموارتر س��ازد. 
حريفي كه روي كاغذ نمي تواند زحمت زيادی 
براي ايران ايجاد كند، ام��ا نبايد فراموش كرد 
كه مي��دان المپيك ميدان شگفتي هاس��ت و 
هر نتيجه اي ممكن است رقم بخورد. بنابراين 
تصور يك پيروزي راحت ش��ايد منجر به يك 

شكست تلخ شود. 
در قايقران��ي نازني��ن مالي��ي كه ب��ا عملكرد 
خيره كنن��ده خ��ود در روز اول گام به مرحله 
يك چهارم نهايي رقابت هاي روئينگ تك نفره 
المپيك گذاش��ت از س��اعت 4:30 به مصاف 
رقباي اين مرحله خود مي رود. ماليي در صورت 
موفقيت در اين مرحل��ه گام به نيمه نهايي اين 
رقابت ها مي گذارد و مي تواند خود را به عنوان 
بانوي تاريخ ساز قايقراني ايران در المپيك بيشتر 

از قبل معرفي كند. 
ثريا آقايي بان��وي بدمينتون اي��ران هم صبح 
دوشنبه از ساعت 10:30 رقابتش را آغاز مي كند. 
آقايي كه به عنوان اولين بانوي بدمينتون ايران 
گام به بزرگ ترين آوردگاه ورزش جهان گذاشته 
در اولين بازي خود مقابل بدمينتون باز مالديوي 

قرار مي گيرد. بانوي بدمينتون كش��ورمان كه 
بعد از پش��ت سر گذاش��تن دوران مصدوميت 
مي خواهد حضوري موفق در المپيك داش��ته 
باشد، هرچند كار بسيار سختی پيش رو دارد، 
اما اميدوار است كه بتواند براي خود و بدمينتون 

ايران افتخار آفريني كند. 
در بوكس هم اي��ران با دومين بوكس��ور روي 
رينگ المپيك حاضر مي شود. شاهين موسوي 
بوكس��ور 75 كيلوگرمي ايران از ساعت 6:30 
بامداد در مرحله يك شانزدهم اين وزن مقابل 
حريف خود ق��رار مي گيرد. موس��وي با توجه 
به پيروزي دانيال ش��ه بخش در دي��دار اول با 
روحيه اي دوچن��دان وارد رينگ خواهد ش��د 
تا دومين پي��روزي را ب��راي بوكس اي��ران به 
ارمغان آورد. موس��وي ك��ه مبارزه هاي خوبي 
در رقابت هاي انتخابي انجام داده، اميدوار است 
با ادامه همان روند به موفقيت در المپيك هم 

دست پيدا كند. 
اما آخرين ورزش��كار اي��ران در چهارمين روز 
المپيك متين بالسيني است. شناگر 200 متر 
پروانه كشورمان كه در آخرين لحظه جانشين 
افقري شد، شناگري كه موفق به كسب سهميه 
شده بود. بالس��ينی حاال وظيفه اي سنگين را 
روي دوش خود احس��اس مي كند. او هم بايد 
ثابت كند كه ش��ناي ايران تواناي��ي حضور در 
المپيك را دارد و هم اينكه تالش كند جانشين 
شايسته اي براي افقري باشد. بالسيني از ساعت 
14:30 دوشنبه براي رقابت با حريفان خود به 

آب مي زند. 

مسعود كلهري

كارشناس و مدرس تيراندازي

» آگهی مناقصه «
سازمان مديريت پسماند شهرداری كرج در نظر دارد اجرای عمليات مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومی به 
پيمانكاران واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا متقاضيان می توانند جهت دريافت اس�ناد با در دس�ت داشتن فيش 
واريزی به مبلغ 1/000/000ريال به حساب 700824109683 نزد بانك شهر با آدرس:  كرج – ميدان امام حسين )ع( 

)ساسانی( – انتهای خ شهيد صدوقی – سازمان مديريت پسماند شهرداری كرج امور قراردادها مراجعه نمايند.

1- سپرده ش��ركت در مناقصه به طريق ارائه ضمانت نامه بانكی معادل مبالغ فوق كه به مدت 90 روز معتبر و قابل تمديد باشد و يا واريز فيش نقدی به 
حساب 1006863376 بانك شهر به نام سازمان مديريت پسماند شهرداری كرج.

2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.
3- سازمان مديريت پسماند شهرداری كرج در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

4- ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه مندرج است.
5- متقاضيان می توانند از تاريخ انتش��ار آگهی جهت خريد اسناد به امور قراردادهای س��ازمان واقع در كرج – م امام حسين )ع( )ساسانی( – انتهای خ 
شهيد صدوقی مراجعه و فرصت دارند تا پايان ساعت اداری –دوشنبه 1400/05/18 نسبت به تحويل پاكات اقدام نمايند و بازگشايی پاكات روز سه شنبه 

1400/05/19 راس ساعت 13 می باشد.
6- هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه است.

7- شرايط شركت در مناقصه: داشتن شخصيت حقوقی و اساسنامه ، سوابق و مستندات مرتبط طبق اسناد مناقصه و توانايی تهيه و تسليم انواع ضمانت 
نامه های مورد نياز.

8- ميزان تضمين حسن انجام معامله 10% مبلغ كل قرارداد خواهد بود كه پس از اتمام قرارداد با ارائه مفاصاحساب و طبق شرايط عمومی پيمان به پيمانكار 
استرداد می گردد.

9- مبلغ پرداختی به پيمانكار براساس 100درصد نقد خواهد بود . 
10-   پيشنهاد قيمت پيمانكارانی كه در سنوات گذشته قرارداد آنها فسخ گرديده است بازگشايی نخواهد شد.

11-  مدت زمان بررسی پيشنهادات شركت كنندگان هفت روز كاری می باشد.
12- مدت قرارداد سه سال شمسی كه در سال دوم و سوم قرارداد در صورت صالحديد و رضايت كارفرما و هر سال با افزايش مبلغ قرارداد بر اساس تورم 

اعالمی بانك مركزی يا مركز آمار ايران )بصورت ميانگين ساالنه ( اعمال خواهد شد.
  محمد مسيبی
 سرپرست سازمان مديريت پسماند شهرداری كرج        

ميزان سپرده )ريال(شرح پروژهرديف

3/000/000/000مناقصه حمل پسماند از ايستگاه ميانی سكو خلج آباد تا مركز دفن حلقه دره1


