شوك سوئد به الروخا

شكست اسپانيا مقابل سوئد براي الروخا
شوك بزرگي بود .رقابتهاي انتخابي جام
جهاني قطر پيگيري ش��د و نتيجهاي كه
براي اسپانيا رقم خورد ش��رايط را سخت
كرد .وقتي كارلوس س��ولر گل اول را براي
ماتادورها به ثمر رس��اند .انتظار نميرفت
تيم لوئيز انريكه اينگونه نتيجه را به رقيب
آرك بل
واگذار كند ولي برتري اس��پانيا بيش��تر از
ماركا
يك دقيقه طول نكشيد؛ سوئديها زودتر
از آنچه تصور ميشد جواب مهمان را دادند و الكساندر ايساك بازي را به
تساوي كشاند .گل دوم سوئديها هم در نيمه دوم توسط ويكتور كالسون
زده شد تا نتيجهاي تاريخي رقم بخورد .اين اولين شكست تيم ملي اسپانيا
در مقدماتي جام جهاني از س��ال  1993به شمار ميرود .تركيب اسپانيا
ش��بيه همان تركيب يورو  2020بود ،اين تيم در يورو نيز مقابل س��وئد
متوقف شد و حاال با باخت به سوئديها در انتخابي جام جهاني وضعيت
به ضرر الروخا پيش ميرود .در يورو البته شاگردان انريكه حتي يك بار
نيز نتوانس��تهاند دروازه حريف را باز كنند ول��ي در انتخابي قطر 2022
حداقل طلسم گل نزدن به سوئد را شكستند ولي چه فايده! ضمن اينكه
الروخا واقعاً خوششانس بود كه زردپوشان موفق به زدن گل سوم نشدند.
بوسكتس كاپيتان اسپانيا خودش ميدانست اين نتيجه اعتبار اين تيم را
زير سؤال برده است ،به همين خاطر بعد از بازي خيلي كوتاه به اين واقعيت
اشاره كرد« :نتيجه رقم خورده باعث شرمندگي ما شد ،ما براي برد به زمين
رفتيم ولي در بدترين زمان گل خورديم .با اين باخت وضعيت گروه هم به
هم ريخته شده و خودمان نيز نميدانيم در آينده چه رخ خواهد داد؟ حق
نداريم نااميد شويم چراكه بازيهاي زيادي باقي مانده و بايد به تالشمان
ادامه دهيم ».در گروه دوم مقدماتي جام جهاني در قاره اروپا اسپانيا بعد
از سوئد دوم گروه است .ماتادورها اين فرصت را دارند در بازي فرداشب با
گرجستان باخت مقابل سوئد را فراموش كنند.

شيوا نوروزي

بيبرنامگي و بيانگيزگي مليپوشان در غياب اسكوچيچ

استارت خفيف يوزها درمسيرقطر2022

مرحله نهايي انتخابي جام جهاني قطر براي تيم ملي كشورمان با پيروزي یک
بر صفر آغاز شد .سوريه اولين حريف يوزپلنگهاي ايراني در اين مرحله بود؛
ديداري كه به رغم ميل باطني سوريها در آزادي برگزار شد و با برتري خفيف
تيمكشورمانبه پايانرسيد.اگرچه سهامتياز مهماينبازيبه حسابمانواريز
شد اما عملكرد دور از انتظار شاگردان اسكوچيچ همه را نگران كرده است.
موقعيتهاي گل ايران در بازي پنجشنبه شب آنقدر كم بود كه بايد نگران
عملكرد خط حمله در بازيهاي سخت پيش رو باشيم .مصاف با سوريه
اولين گام در مرحله نهايي رسيدن به قطر  2022بود؛ ديداري كه پيروزي
در آن برايمان اهميت زيادي داش��ت .پيروزي در مقابل سوريه با تكگل
جهانبخش در نيمه دوم محقق شد تا نخستين سه امتياز از آن ايران شود.
مهمتر اينكه هر دو بازي ديگر گروه  Aبا تساوي به پايان رسيد؛ كرهجنوبي
در خانه مقابل عراق بدون گل متوقف شد و امارات و لبنان هم با همين نتيجه
امتيازات را تقسيم كردند .با به پايان رسيدن بازيهاي هفته اول ايران با سه
امتياز صدرنشين شد و امارات ،عراق ،لبنان و كره همگي باید با یک امتياز
منتظر ديدارهاي بعدي بمانند.
قرار گرفتن باالتر از رقباي همگروه مهم است ولي از آن مهمتر عملكرد تيم
ملي است كه به هيچ وجه نتوانست رضايت كارشناسان و دوستداران فوتبال
را جلب كند .تيم ملي در حالي كه سرمربي و دستيارش را به دليل كرونا روي
نيمكت نداشت به زمين رفت ،آن هم در شرايطي كه تيم كشورمان اردو و
تمرينات منسجمي براي حضور در دو بازي اول خود نداشت .از طرفي دعوت
از برخي بازيكنان نيز شائبههايي ايجاد كرد و انتشار برخي اخبار حاشيهاي
تيم ملي را به حاشيه برد .در جريان بازي با سوريه عدم هماهنگي بازيكنان
توي ذوق ميزد ،ضمن اينكه بيبرنامگي تيم ملي هم كام ً
ال مشهود بود.
جدا از اينكه سوريها ميتوانستند در نيمه اول توسط عمر خربين به گل
برسند ،بايد بپذيريم در جريان بازي مليپوشان موقعيت زيادي براي گلزني
نداشتند و توپ كاپيتان جهانبخش نيز بعد از برخورد به بازيكن حريف به
گل تبديل شد .خلق موقعيتهاي نصف و نيمه سودي برايمان نداشت،
ضمن اينكه بازيكنان ايران بعد از باز كردن دروازه سوريه ديگر اشتياق و
انگيزه اي براي زدن گلهاي بيشتر نداشتند .اعمال تغييرات در تركيب و
فرستادن محمدي ،حرداني و ترابي در نيمه دوم به زمين هم عم ً
ال تغييري
در اصل ماجرا ايجاد نكرد .افت محسوس تيم ملي نسبت به بازي با بحرين
در حالي رقم خورد كه سه روز ديگر در قطر ديداري سخت با عراق خواهيم
داشت .قطعاً با اين شيوه و عملكرد در مقابل تيمي كه كرهجنوبي را در سئول
متوقف كرده راه به جايي نخواهيم برد.
ماريو تات ،دستيار اسكوچيچ در پايان بازي از همه بازيكنان تشكر كرد:
«خوشحالم بازي را با برد تمام كرديم .ديديم كه ژاپن مقابل عمان باخت
و كرهجنوبي و عراق مساوي كردند .اين موضوع نشان ميدهد كار همه
تيمها سخت است و نميتوان تيمي را از قبل برنده دانست .بازيكنان ما با
همه توانشان تالش كردند و از آنها تشكر ميكنم .بايد از اسكوچيچ نيز
تشكر كنم كه تالش زيادي كرد ،به خصوص اينكه درگير بيماري بود .در
طول بازي در تماس بوديم و از قبل هماهنگ كرده بوديم چه گزينهها و
آپشنهايي براي بازي داشته باشيم ».نزار محروس ،سرمربي سوريه تيمش
را مستحق باخت ندانست« :تيم ما شايسته باخت نبود .به نتيجه تساوي
خيلي نزديك بوديم .يكسري از بازيكنانمان براي اولينبار بازي ميكردند.
موقعيتهاي خطرناكي داش��تيم .موقعيتي كه ايران به گل تبديل كرد
بيرون از چارچوب بود ولي با خوششانسي توپ وارد دروازه شد .تيم ايران
يكي از بهترين و قديميترين تيمهاي آسيا است».
كاپيتان تيم ملي ابراز اميدواري كرد در بازيهاي بعدي و با حضور اسكوچيچ
روي نيمكت اوضاع تيم بهتر شود .عليرضا جهانبخش بهترين بازيكن ميدان
در نشست خبري گفت« :اولين بازي در اين مسابقات مهم است .از اهميت
بازي خبر داشتيم كه بايد قدم اول را محكم برداريم .بازي با سوريه حساس بود،
چون سه امتياز آن ميتوانست مسير را هموارتر كند و قدمهاي بعدي را محكم
برداريم .تالش ميكنيم روز به روز بهتر شويم .مهمترين تورنمنت براي اينكه
بازيكنان خودشان را نشان دهند ،جام جهاني است ».جهانبخش رويارويي با
عراق را سخت خواند« :شناخت خوبي از عراق داريم .آنها تغييراتي داشتهاند و با
حضور مربي هلندي آمادهتر از قبل شدهاند .شنيدهام اردوهاي خوبي را سپري
كردهاند و ميدانيم چقدر آماده هستند .بازي با عراق فوقالعاده سخت است،
چراكه آنها با همه انرژيشان ميآيند .بازي با عراق به مراتب سختتر از بازي با
سوريه خواهد بود ،چون آنها به لحاظ فني از سوريه بهتر هستند».
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استقبال قهرمان از قهرمان

فرياد شاديهاش��يم ه متقيان ،بانوي خوزس��تاني دووميداني كاروان
سردار دلها در توكيو هنوز كه هنوز است در گوشمان است؛ بانويي كه
هفته گذشته در رشته نيزه توانست اولين مدال تاريخ بانوان ايران را در
پارالمپيك توكيو كسب كند و خوشحالي به يادماندنياش از قهرماني
و شكستن ركورد مس��ابقات ،بارها در شبكههاي اجتماعي ديده شد و
خيلي از چشمها را تر كرد .پس از قهرماني در حالي ديروز متقيان به
خوزستان برگشت و خيليها به استقبال اين قهرمان رفته بودند؛ مانند
مادرش که از فرزند قهرمانش استقبال کرد.

سعيد احمديان

هتتريك طاليي نعمتي ،طالي ناب اميري و تاریخسازی پاراتکواندو

تقديرخانواده سردارسليماني ازپارالمپيكیها

موفقيته�اي
گزارش
پــيدرپــي
دنيا حيدري
پارالمپيكيهاي
ايران در كس�ب مدالهاي رنگارنگ در توكيو
تقدير و تشكر خانواده سردار شهيد حاج قاسم
سليمانيرادرپيداشت،بهطوريكهطيپيامي
ضمن آرزوي سالمتي و توفيق روزافزون براي
نمايندگانكشورماندربازيهايپارالمپيك،از
در نظر گرفت�ن هديهاي معنوي ب�راي اعضاي
كاروان س�ردار دلها خب�ر دادند ك�ه پس از
بازگشت كل كاروان به ايران اهدا خواهد شد.

استارت روز دهم با افتخارآفريني حامد اميري زده
شد؛ افتخاري كه نه فقط طالهاي كاروان ايران را دو
رقمي كرد كه ركورد پارالمپيك را نيز در رقابت با
پنج ورزشكار ماده پرتاب نيزه كالس  54fو پرتاب
ديدني 31/35متري شكست .طاليي كه نتيجه
زحمات بيامان نماينده پارادووميداني ايران بود
اميري پاي سكو ،آن را تقديم س��ردار دلها كرد.
ركوردشكن طاليي پارادووميداني ايران در توكيو
در حالي موفق به كسب خوشرنگترين مدال اين
رقابتها شد كه ماهها به دليل مصدوميت بدنسازي
نداشت و به تنهايي پرتاب ميكرد اما با وجود اين
طالي پارادووميداني بحق به نوك نيزه او گير كرد تا
مزد زحماتش را بگيرد« :تمرينات سختي را طي دو
سال گذشته داشتم و به دليل مصدوميت پشت بازو
اعالم كردم توانايي رسيدن به پارالمپيك را ندارم
اما خدا كمك كرد و برگشتم و با اعتماد مسئوالن
اعزام شدم .كسب مدال پارالمپيكي بسيار سختتر
از آيتمهاي مردان آهنين است اما من پرتابهايم
را دلي و براي مردم انج��ام دادم و به همين دليل
مدالم را نيز با عشق به سردار دلها تقديم ميكنم
و به خودم ميبالم كه به عن��وان عضو كوچكي از
ورزش توانستم ركورد كشورم را ارتقا دهم و پرچم
پرافتخارش را به اهتزاز درآورم».

در ادام��ه نوبت مه��دی پوررهنم��ا تکواندوکار
منهای 75کیلوگرم کش��ورمان بود که با برتری
مقابل حریفان گام به دیدار پایانی بگذارد و یک
مدال نقره به جمع مداله��ای ایران اضافه کند.
نقره پوررهنما اولین مدال پاراتکواندوی ایران در
پارالمپیک است.
روز نهم ،هتتريك نعمتي ،امان از باران!
كسب دو نقره در پارادووميداني و صعود واليبال
به فين��ال از جمل��ه موفقيتهاي قاب��ل توجه
نمايندههاي ايران در روز نهم بود اما بدون شك
مهمترين اتفاق روز نهم هتتريك زهرا نعمتي در
كسب طالي پارالمپيك بود.
رقابتهاي روز نه��م البته با نقره مه��دي اوالد،
پرتابگر ديسك ايران بود كه آغاز شد؛ پرتابي كه
مدال نقرهاي اين رقابتها را براي اوالد به دنبال
داشت و طالي آن را به حريف برزيلي كه ركورددار
هم بود ،تقديم كرد .نقره اوالد صعود يك پلهاي او
در رنكينگ و حضورش در رده دوم را نيز به دنبال
داشت اما چشم شانزدهمين مدالآور كاروان ايران
پشت طالي اين بازيها ماند« :براي كسب طال به
توكيو آمده بودم و توقع بيشتري از خودم داشتم
اما هواي باراني كار دس��تم داد .تجربه تمرين در
هواي باراني را حتي در كيش هم نداشتم و براي
اردوها نيز بيشتر تمرين در هواي شرجي مدنظر
بود نه باراني ،به همين دليل ديس��ك در دستم
نميماند و با توجه به شرايط آب و هوايي پرتاب
اول تا سوم ديسك از دستم در رفت در حالي كه
اگر يكي از اين پرتابها درس��ت انجام ميش��د،
مدالم طال ميشد ،البته عملكردم از نظر ردهبندي
قابل قبول است ولي توقعم از خودم بيشتر بود».
هتتريك قهرماني
اما آنچه خوشحالي روز نهم را تكميل كرد طالي
زهرا نعمتي بود .كار بانوي كماندار ايران كه سابقه
حضور در المپيك را هم دارد ،از صبح عليالطلوع

آغاز شده بود .در يك هش��تم و مصاف با ا ِستِوالنا
بارانتسِ وا روس كه گذشتن از سد آن براي نعمتي
كار چندان سختي نبود .عدم آش��نايي با فابيوال
درگوويچس برزيلي در يكچهارم ميتوانس��ت
كار را س��خت كند اما بانوي كماندار ايران قبل از
مصاف با حريف برزيلي تأكيد ك��رد كه براي طال
آمده و حريف اصلي او سيبل است نه كمانداراني
كه با او به صف ميش��وند و صعود به نيمه نهايي
نش��ان داد نعمتي همانطور كه ميگويد جز طال
به چيزي نميانديشد و اين را عبور از سد وينچنزا
پتريلي ايتاليايي و رسيدن به فينال تأييد ميكرد؛
صعودي كه تكليف آن را تير طاليي بعد از تساوي
كمانداران مش��خص كرد « :نميدانم چگونه تير
طاليي را زدم .واقع��اً به خدا واگذار ك��رده بودم و
خود خدا هم اي��ن كار را كرد ».صعودش به فينال
اما براي كمتر كسي غيرمنتظره بود .درست مثل
عبور از سد حريف يوناني كه نهمين طالي كاروان
را به نامش ضرب كرد و تاريخس��ازي نعمتي را به
دنبال داش��ت« :اين موفقيت حتماً به بركت نام
سردار دلها بوده و خوشحالم كه به بركت اين نام
صاحب مدال طال شدم .اين يك لحظه تاريخي بود.
من تنها كسي بودم كه هم پرچمدار المپيك و هم
پرچمدار پارالمپيك بودم .اكنون هم به عنوان تنها
ورزشكار تاريخ تيروكمان كه موفق به هتتريک در
كسب طالي پارالمپيك شده است ،تاريخسازي
كردم و خوش��حال كه بار ديگر موفق شدم براي
كشورم افتخارآفريني كنم ».افتخاري كه به زعم
مجيد كهتري ،س��رمربي تيم مل��ي تيراندازي با
كمان تكرارشدني نيست« :امروز به نظر من يك
روز تاريخي شد و زهرا نعمتي بازهم تاريخسازي
كرد .كسب س��ه مدال طال در پارالمپيك لندن،
ريو و توكيو تاريخس��ازي واقعي است .با شناختي
كه من دارم اي��ن اتفاق ديگر تكرار نخواهد ش��د
مگر آنكه با خانم نعمتي چهارمي��ن مدال طال را

هم كسب كنيم .اينكه يك ورزشكار معلول بيايد
سه دوره قهرمان پياپي ش��ود ،اتفاقي است كه به
آساني تكرار نميشود .اين مدال انرژي خاصي به
جامعه معلوالن ايران وارد ميكند ،مخصوصاً براي
خانمها .اين اتفاق(سه قهرماني پياپي) در دنيا هم
تأثير خواهد گذاشت».
نقرهاي كه تقديم شهيد دفاع مقدس شد
علي پيروج ديگر مدالآور كاروان ايران در روز نهم
بود كه موفق به كسب نقره پرتاب نيزه شد؛ مدالي
كه ميتوانست طاليي رنگ باش��د ،اگر نماينده
پارادووميداني ايران اندكي زودتر به خود ميآمد،
هر چند لغزندگي زمين به دليل بارش باران هم
كار پيروج را سخت كرد« :خيلي به بارندگي توجه
نكردم .براي كس��ب مدال طال آم��ده بودم ولي
متأسفانه نشد .حريف بريتانيايي من دور از انتظار
ظاهر ش��د و مدال طال گرفت .متأس��فانه دير به
خودم آمدم و او هم بر جريان مسابقه مسلط شد.
خدا را شكر مدالم از برنز به نقره رسيد و با دست
خالي برنميگردم تا بيش از اين ش��رمنده مردم
نباشم .براي كسب اين مدال تالش زيادي كردم و
به همين دليل هم نقرهاي را كه حاصل تمرينات
و تالش بيوقفه و عرق ريختنهايم در س��رما و
گرماس��ت به كاظم عبدالمجيدي شهيد هشت
سال دفاع مقدس و مردم ايران تقديم ميكنم».
يك گام تا هفتمين قهرماني
پرونده روز نهم اما با درخشش واليبال نشسته ايران
بستهشد؛تيميكهبابرتري 3برصفرمقابلبوسني،
اصليترين حريف خود در اين رقابتها راهي فينال
ش��د و حاال تنها يك گام تا كسب هفتمين طالي
پارالمپيك فاصله دارد؛ موفقيتي كه هادي رضايي
تأكيد ميكند كه واليبال ايران بايد به آن دست يابد:
«هيچحريفيسادهنبودامابوسنياصليترينرقيب
بود كه از سد آن عبور كرديم و حاال تنها روسيه را
براي رسيدن به هفتمين قهرماني پيش رو داريم».

«رونالدو» آقاي گل جدید فوتبال جهان:

از«شهريار» سپاسگزارم

نوجوانان واليبال روي سكوي سوم جهان

آرمات :اميدوارم دل مردم را شاد كرده باشيم

هفدهمين دوره
والیبال
رقابتهــ��اي
حامد قهرماني
واليبال قهرماني
نوجوانان جهان در حالي عصر پنجشنبه در تهران با
قهرماني لهستان به پايان رسيد كه نوجوانان واليبال
ايران در ديدار ردهبندي با پيروزي مقابل تيم مدعي
روسيه به عنوان س��ومي اين مسابقات دست پيدا
كردند .شاگردان مسعود آرمات در حالي موفق به
كسب اين عنوان شدند كه ايران در دوره قبلي اين
رقابتها روي سكوي پنجم مسابقات ايستاده بود اما
عصر پنجشنبه نوجوانان ايران در يك بازي سخت و
نفسگيرموفقشدندتيم قدرتمندروسيهرابانتيجه
 3بر  2شكست دهند و عنوان سومي مسابقات را در
تهران از آن خود كنند .كارنامه كاري دو تيم مملو از
افتخارات ريز و درشت است .تزارها با سه قهرماني،
دو نقره و يك مقام س��ومي دومي��ن تيم پرافتخار
قهرماني جهان محسوب ميش��وند و ايران هم دو
قهرماني ،دو نايب قهرماني و دو مدال برنز دارد كه
اينتيمراتبديلبهسومينتيمپرافتخارزير19سال
جهان كرده است .همين كارنامه نشان ميداد كه دو
تيم چه بازي سختي را پيش رو داشتند؛ ديداري كه
در نهاي��ت به برتري اي��ران انجاميد ت��ا نوجوانان
كش��ورمان س��ومين مدال برنز خود را هم كسب
نمايند .مسعود آرمات ،سرمربي تيم كشورمان در
پايان اين بازي با اش��اره به كار س��خت ريكاوري
بازيكن��ان بع��د از باخت ب��ه لهس��تان در مرحله

نيمهنهايي گفت« :ما بچهها را براي اين بازي آماده و
روي سيس��تم روس��يه كار كرده بوديم .به قدري
روسيه را خوب آناليز كرده بوديم كه موفق شديم در
س��ت پنجم بازي با اختالف امتياز باال اين تيم را
شكست دهيم .اميدوارم توانسته باشيم با مدال برنز
جهان دل مردم را شاد كرده باشيم .بايد بگويم كه ما
تنها  4/5ماه فرصت آمادهسازي داشتيم .اگر دو تا
سه سال روي اين تيم كار شود ،به قدرت اول دنيا
تبديل خواهد شد ».سرمربي تيم واليبال نوجوانان
درخصوص ضعف عملك��رد در دريافتهاي اول و
توپهاي برگشتي هم گفت« :بايد توجه داشت كه
با روس��يهاي ب��ازي كرديم ك��ه ح��رف اول را در
س��رويسهاي پرش��ي پرقدرت ميزن��د .قدرت
اسپكهاي روسيه هم از نقاط قوت اين تيم است .اگر
دقت كرده باشيد زماني كه آلكنو به ايران آمد ،قصد
داش��ت كاري كند كه بازيكنان سرويس پرشي و
اس��پك قدرتي بزنند ،چون قدرت اول در واليبال،
زدن سرويس پرشي است .اگر دقت داشته باشيد
روسيه سرويسهاي كماشتباه با قدرت باال زد ،به
همين خاطر بود كه دريافت ما دچار مشكل شد اما
با تغيير ارنج توانستيم اين مش��كل را مهار كنيم.
انشاءاهلل با كسب سكوي سوم خستگي را از تن همه
مردم و بهخصوص مسئوالن فدراسيون بيرون آورده
باشيم ».فينال اين مسابقات را تيمهاي لهستان و
بلغارستان برگزار كردند كه تيم لهستان با برتري
3برصفر عنوان قهرماني را از آن خود كرد.

«حتينميتوانم
چهره
ش��روع به ابراز
فريدون حسن
احساس��ات در
قالب واژهها كن��م .با يك ح��س منقلبكننده،
سراس��ر وجودم را هيجان فرا گرفته اس��ت .بزن
برويم پرتغال ،بزن برويم!» اين جمالت اول رونالدو
بعد از شكستن ركورد علي دايي است؛ جمالتي
كه حاال ما ايرانيها را متوج��ه افتخار بزرگي كه
س��الها علي دايي به نام ايران ثب��ت كرده بود،
ميكند .چهارشنبه شب ركورد علي دايي شكسته
شد و حاال اين كريس��تيانو رونالدوست كه با دو
گلي که به ايرلند زد با  111گل آقاي گل فوتبال
جهان است .رونالدو گفت« :نميتوانم حسي كه
دارم را ب��ا كلمات توصي��ف كنم! از مي��ان تمام
ركوردهايي كه در طول دوران حرفهاي شكستهام،
اين برايم بسيار خاص است و بدون شك در بخشي
از ويتري��ن افتخاراتم ق��رار دارد كه از به دس��ت
آوردنشان به خودم ميبالم .اول از همه چون هر
بازي با پيراهن كشورم برايم بسيار خاص است و
ميدانم كه در حال دفاع از پرتغال هستم و به دنيا
نشان ميدهم كه مردم پرتغال چه افرادي هستند.

دوماً چون رقابتهاي ملي هميشه از بچگي تأثير
زيادي روي من داش��ته اس��ت اما بيشتر از همه
چون به ثمر رساندن  111گل براي پرتغال يعني
 111تجربه مانند امشب؛ زمان اتحاد سراسري و
خوشحالي براي ميليونها ش��هروند پرتغال در
سراسر جهان .ممنونم پرتغال .از تمام همتيميها
و رقبايم كه اين سفر را فراموش نشدني كردند،
سپاس��گزارم .اي��ن رك��وردي متعلق ب��ه من و
دستاوردي منحصر به فرد است .بسيار خوشحالم
و اين نيز يك ركورد ديگر براي قرار گرفتن در موزه
افتخاراتم است .حاال در مسير بازگشت به خانه و
بازي كردن براي باشگاهي هستم كه هميشه آن
را دوس��ت داش��تم .چند س��ال ديگ��ر از دوران
حرف��هايام باقي مان��ده ،من هن��وز ميخواهم
درخشان ظاهر شوم ».اما حرف اصلي فوق ستاره
فوتبال جهان با ش��هريار فوتبال ايران علي دايي
بود .رونالدو نوش��ت« :دليل ديگ��ر من براي اين
حجم از خوشحالي كه در حال حاضر از رسيدن به
اين ركورد دارم ،اين است كه علي دايي باالترين
حد استاندارد را در اين زمينه ثبت كرده بود و من
گاهي فكر ميكردم كه هرگز به ركورد او نخواهم
رس��يد .به «ش��هريار» بابت حفظ طوالنيمدت
چنين ركوردي تبريك ميگويم و از او سپاسگزارم
كه وقتي با ه��ر گلزني به اين رك��ورد فوقالعاده
نزديك و نزديكتر ميشدم ،برايم احترام زيادي
قائل بود ».علي دايي ه��م مطابق معمول بعد از
گلزني رونالدو به تمجيد و ستايش از او پرداخت و
اين ركوردشكني را به او تبريك گفت« .شهريار»
فوتبال ايران بعد از پيام رونالدو با يك استوري
اينگون��ه پاس��خ او را داد« :فروتني و
مهرباني ،شما را قهرمان بزرگتري
ميكند ،به نظرم شكس��تن
ركورد ش��ما زمان زيادي
طول بكشد».

نان پدر و شير مادر حاللتان
پارالمپيكيها اين روزها آبروي ورزش ايران هستند ،با كسب مدالهاي
خوشرنگي كه هر روز صبح از خواب بيدار نشدهايم ،روزمان را ميسازند و
پرچم ايران را در توكيو باال ميبرند .امروز كه رقابتهاي پارالمپيك 2020
تمام ميش��ود ،ما ميمانيم و خاطرههاي خوشي كه بچههاي بيادعاي
معلول و جانباز برايمان ساختهاند؛ لحظاتي سرش��ار از حس غرور كه با
تواضعشان به يادماندنيتر هم شده اس��ت .درخشش پارالمپيكيها در
شرايطي است كه خيلي از اين مدالآوران در سختترين شرايط و حتي
كمبود ابتداييترين امکانات تمريني براي بازيهاي توكيو آماده شدهاند.
نمونه آن كليپي بود كه هفته گذشته در فضاي مجازي دست به دست شد
كه امير خسرواني قهرمان طالييمان در پارالمپيك را در حال حمل خاك
با فرغون براي بازسازي پيس��ت دووميداني كه ميخواست تمرين كند،
نشان ميداد؛ قهرماني كه اگر حريفانش بدانند كه او زمين تمرينش را هم
خودش آماده ميكرده ،انگشت به دهان ميمانند كه با آن امكانات ،چطور
توانسته است در باالترين سطح رقابتهاي دووميداني معلوالن دنيا مدال
بگيرد ،آن هم خوشرنگترينش را.
سختيها و كمبودها را ديگر مدال آوران پارالمپيك ،هر كدامشان كم و زياد
احساسكردهاندوباوجودچنينسختيهاييكهكشيدهاندوامكاناتناچيزي
كه در مقايسه با حريفانشان داشتهاند ،توانستهاند در توكيو ،خوشرنگترين
مدال را براي ايران كسب كنند .آنها با تمام اين سختيهايي كه كشيدهاند و
بدون اينكه ادعايي داشته باشند ،در دو هفته گذشته بارها پيامآور شادي براي
مردم بودهاند و حتي برخيهايشان با وجود كسب مدال طال و قهرماني كه
نهايت يك افتخار براي يك ورزشكار در پارالمپيك است ،باز هم ميگويند
شرمنده مردم هستند كه نتوانستهاند ركورد بهتري را ثبت كنند.
نمونهاش هم همين اميرخسرواني كه به او اشاره هم شد؛ قهرماني كه پس
از قهرماني در توكيو ،از شرمندگياش كه نتوانسته در ماده پرش ارتفاع
ركورد بهتري را ثبت كند ،صحبت كرده اس��ت .ش��رمندگي قهرماناني
مانند خسرواني كه باالترين افتخاري را كه ديگر باالتر از آن نيست كسب
كردهاند ،نشان از بزرگي مدالآوران پارالمپيكي دارد كه ميگويند هر چه
افتخار بياورند باز هم براي مردم كم است و همين است كه وقتي طال هم
ميگيرند ،باز هم سرشان را پايين مياندازند و حسرت ميخورند که چرا
قهرمانيشان را با ركورد بهتري به دست نياوردهاند.
تواضع و بيادعايي قهرمانان پارالمپيك را بگذاريد كنار رفتار و خواستههاي
برخي المپيكيها كه تنها دو هفته پيش در توكيو مس��ابقه دادند ،تواضع
و بيادعايي قهرماناني امثال خس��رواني را بگذاريد كن��ار المپيكيهايي
كه نام بزرگشان را يك تريلي هم نميكشد اما دس��ت خالي از توكيو به
تهران برگشتند .مانند برخيها كه به كمتر از اردوي امريكا قانع نبودند و با
زيادهخواهيشان كاري كردند كه حتي مسئوالن بنا به درخواستشان براي
انجام يك عمل ساده مانند خار پاشنه ،آنها را به خارج از كشور اعزام كنند و
بيش از 10هزار يورو هزينه روي دست ورزش بگذارند.
اگر قهرمان پارالمپيكي كشورمان پس از كسب حتي مدال طال سرش را
پايين مياندازد و ميگويد شرمنده است اما آن سو المپيكيهاي پرتوقعي
بودند كه حتي پس از ناكام��ي و حذف در همان مرحله اول ،سرش��ان را
متكبرانه باال ميگيرند و ميگويند از عملكرد ضعيفشان ناراحت نيستند! آن
قهرمان پارالمپيكي كه نه اردوي خارجي داشته و حتي زمين تمرينش را
هم خودش درست كرده است ،با وجود كسب طال عذرخواهي ميكند و اين
ورزشكار المپيكي با وجود اردوي خارجي و هزينههاي چند صدهزار دالري
و يورويي و به قول يكي از رؤساي فدراسيونها الي پر قو آماده كردنشان،
حتي با وجود دست خالي و نتيجه ضعيف نه تنها ابراز شرمندگي نميكند،
بلكه طلبكارانه با مردم صحبت ميكند و منت همين را كه به المپيك رفته و
به عنوان نماينده ايران مسابقه داده است هم سر مردم ميگذارد!
البته حساب اكثر المپيكيهاي كشورمان كه با كمبودها ،در توكيو براي
مدال جنگيدند و پرچممان را باال بردند ،بايد از اين قليل ورزشكاراني كه هنوز
نان افتخارات گذشتهشان را ميخورند ،جدا بايد كرد .حكايت اين قهرمان
پارالمپيكي و تواضعي كه دارد و آن ورزش��كار المپيكي پرمدعا اما دست
خالي ،دو روي سكه ورزش ايران است كه اين روزها و با برگزاري بازيهاي
توكيو ،بيشتر از قبل آشكار شده اس��ت .همين مقايسه ميتواند نقشه راه
مسئوالن براي آينده ورزش باشد كه بدانند كجا و براي چه ورزشكاراني بايد
سرمايهگذاري كنند ،اينطور نباشد كه بخش زياد بودجه يك فدراسيون را
صرف اردوي امريكا و عمل خارپاشنه ورزشكاري كنند كه خروجياش در
المپيك صفر است اما از آن سو قهرمانان پارالمپيكيها در حالي كه خودشان
فرغون به دست زمين تمرينشان را آماده ميكنند و مسئوالن ارشد ورزش
حتي نامشان را نشنيدهاند ،با خوشرنگترين مدال از توكيو برگردند.

شكست اسپانيا
درشب هفتمين برد متوالي برزيل!

رقابتهاي انتخابي جام جهاني قطر آخر هفته گذشته عالوه بر آسيا ،در
اروپا و امريكايجنوبي هم پيگيري شد .در مهمترين بازي هايي كه در اروپا
برگزار شد ،تيم ملي اسپانيا با نتيجه 2بر يك مقابل سوئد شكست خورد تا
به رتبه دوم جدول گروه  Bسقوط كند .تيمهاي سوئد و اسپانيا به ترتيب
 9و هفت امتياز كس��ب كردهاند و در جايگاههاي اول و دوم جدول گروه
 Bايس��تادهاند .در گروه  ،Cتقابل تيمهاي ايتاليا و بلغارستان به تساوي
يك -يك انجاميد .در جدول اين گروه هم ايتاليا و سوئيس به ترتيب با 10
و شش امتياز ،ردههاي اول و دوم را به خود اختصاص دادهاند .در گروه  Jهم
آلمان با نتيجه 2بر صفر بر ليختناشتاين غلبه كرد .در اين گروه ،ارمنستان
آلمان 9امتيازي در
با 10امتياز ،صدرنشين جدول گروه Jبه شمار ميرود و ِ
جايگاه دوم است .در گروه Iهم انگليس با پيروزي  4بر صفر ،مجارستان را
در خانه خود تحقير و با 12امتياز در صدر جدول گروه Iجايگاهش را تثبيت
كرد .در امريكايجنوبي هم برزيل مقابل شیلی يك بر صفر پيروز شد و با
كسب هفتمين برد پياپي ،با 21امتياز جايگاهش در صدر جدول را تثبيت
كرد .در ديگر بازي دیروز تيم آرژانتين در شهر كاراكاس  3بر يك از سد
ونزوئال گذشت و با  15امتياز در رده دوم ايستاد.

