
كشتي ايران در 
فريدون حسن

   گزارش
المپي��ك توكيو 
عملكرد متوسطي 
از خود به نمايش گذاشت. كسب يك طال و يك 
برنز در فرنگي و يك نقره و يك برنز در آزاد هرچند 
انتظارات باال از كشتي را برآورده نكرد، اما به هر 
حال نتيجه در خور توجهي براي المپيك بود. حاال 
نزديك به دو م��اه از پايان بزرگ تري��ن آوردگاه 
ورزش جهان مي گذرد و كشتي ايران در ميدان 

مهم ديگري بايد امتحان پس بدهد. 
رقابت هاي كشتي آزاد جهاني نروژ از صبح امروز 
در حالي آغاز مي شود كه تيم ملي ايران با چهره اي 
جديد نسبت به المپيك راهي اين مسابقات شده 
است. بزرگ ترين تغيير در تركيب كشتي آزاد روي 
كار آمدن كادر فني جديد با هدايت پژمان درستكار 
است. درستكار با رفتن غالم محمدي سكان هدايت 
تيم ملي كشتي آزاد را به دست گرفت و در برخي از 
اوزان دست به جوانگرايي زد تا عالوه بر تركيب كادر 
فني، برخي چهره هاي تيم ملي نيز تغيير كنند. از 
جمع شش ملي پوش ايران در المپيك تنها دو نفر در 
نروژ حضور دارند؛ حسن يزداني و اميرحسين زارع تا 
به نوعي پاداش مدال هاي نقره و برنز المپيك خود 
را گرفته باشند. بعد از پشت سر گذاشتن اردوهاي 
متعدد و پيوسته، آن هم بعد از رقابت هاي دشوار 
المپيك، پژمان درستكار ش��اگردان خود را با اين 

تركيب راهي مسابقات جهاني نروژ كرده است: 

عليرضا سرلك در 57 كيلوگرم، رحمان عموزاد در 
61 كيلوگرم، اميرمحمد يزداني در 65 كيلوگرم، 
عرفان اله��ي در 70 كيلوگرم، يون��س امامي در 
74كيلوگرم، محم��د نخ��ودي در 79 كيلوگرم، 
حس��ن يزداني در 86 كيلوگرم، كامران قاسمپور 
در 92كيلوگرم، مجتبي گلي��ج در 97 كيلوگرم و 

اميرحسين زارع در 125 كيلوگرم.
در اين بين س��رلك، عم��وزاد، اله��ي، نخودي و 
قاسمپور اولين مسابقه جهاني بزرگساالن شان را 
تجربه مي كنند. رقابت ها از صبح امروز با برگزاري 
كشتي هاي اوزان 61، 74، 86 و 125 آغاز مي شود 
و ناگفته پيداس��ت كه از همين حاال تمام نگاه ها 
به كش��تي هاي وزن 86 كيلوگ��رم، جايي كه دو 
قهرمان بالمنازع جهان، يعني حسن يزداني و تيلور 

امريكايي حضور دارند دوخته شده است. 
حسن يزداني در چهارمين رويارويي با ديويد تيلور 
تنها به پيروزي مي انديش��د. يزداني در المپيك 
فقط چند ثانيه كم آورد ت��ا هم ببازد و هم طال را 
تقديم تيلور كند و حاال فقط پيروزي مي خواهد. 
هرچند در ط��ول المپيك و دو ماه��ي كه از آن 
مي گذرد از اين مسابقه فراوان گفته شده، به حدي 
كه برخي معتقدند بزرگ نمايي مي شود، اما بايد 
اذعان كرد كه اين رقابت بزرگ ترين رقابت كشتي 
جهان است و خود به خود بزرگ و پراهميت است 
و نيازي به بزرگ نمايي ندارد. بدون هيچ ش��كي 
كشتي وزن 86 ميدان اس��لو هيجان انگيزترين 

و پرتماشاگرترين كشتي مس��ابقات خواهد بود 
و چنانچه دو كش��تي گير راهي فينال شوند بايد 
فردا در انتظار يك كشتي جذاب باشيم، مگر آنكه 
همين امروز و در يكي از مراحل قبل از فينال با هم 
روبه رو شوند كه اين مسئله باعث خوشحالي بقيه 

كشتي گيران اين وزن مي شود. 
اما جداي از يزداني، امروز در 61 كيلوگرم رحمان 
عموزاده اولين تجربه جهاني بزرگس��االن خود را 
پشت سر مي گذارد. او كه از سوي اتحاديه جهاني 
كشتي گير »بي رحم« نام گرفته، مي خواهد ثابت 
كند كه مانند همان كشتي گير رده هاي نوجوانان 
و جوانان »بي رحم« است و به هيچ حريفي اجازه 

قدرت نمايي نمي دهد. 
در 74 كيلوگرم يونس امام��ي مي خواهد جبران 
مافات كند. دارنده مدال هاي نقره و برنز جوانان و 
نوجوانان جهان و برنز جهاني 2019 نورسلطان در 
وزن غيرالمپيكي 70 كيلو با انتخابي درون اردويي به 
دوبنده تيم ملي در وزن 74 كيلو رسيد و بعيد است 
بعد از تجربه اي كه پيش از المپيك به دست آورد، 
اين بار به راحتي از موقعيتي كه براي كسب نتيجه و 

اثبات خودش در وزن المپيكي دارد، بگذرد. 
ام��ا در 125 كيلوگرم، اميرحس��ين زارع دومين 
مدال آور المپيك ايران امروز روي تشك مي رود. 
گوش به حرف بودن و دوري از حاشيه و انگيزه باال 
بزرگ ترين فاكتورهايي است كه زارع براي رسيدن 
به موفقيت از آنها برخوردار است و همين مسائل 

باعث شده بيش��تر از هر وقت ديگر عالقه مندان 
به كشتي و حتي كادر فني به كسب موفقيت در 

سنگين وزن كشتي آزاد اميدوار باشند. 
آزادكاران ايران روز چهارشنبه هفته گذشته راهي 
نروژ ش��دند و پيش از اعزام با عليرضا دبير، رئيس 
فدراسيون كشتي ديدار داشتند. دبير در اين ديدار 
با بيان اينكه به كادر فني تي��م ملي اعتماد كامل 
دارد از كشتي گيران خواست به عنوان نمايندگان 
جمهوري اسالمي نهايت تالش خود را انجام دهند. 
دبير به جوانان تيم ملي گفت: »حضور در رقابت هاي 
جهاني نروژ شايد آخرين فرصت شما باشد. معلوم 
نيست كه فرصت حضور در رقابت هاي جهاني ديگر 
به داليل مختلف از جمله ضرب خوردگي يا باخت 
را داشته باشيد، پس فرصت را مغتنم بشماريد و از 
آن به نحو احسن اس��تفاده كنيد. چرخه انتخابي 
اين فرصت را به شما داد كه در عين جواني بتوانيد 
شايستگي هاي خود را به اثبات برسانيد و قدر اين 
موقعيت را ك��ه به عضويت تيم ملي رس��يده ايد، 
بدانيد. چش��م انداز و نگاه فدراس��يون به آينده و 
سرمايه گذاري روي جوانان اس��ت و ان شاء اهلل به 

هدف گذاري كه كرده ايم خواهيم رسيد.«
آزادكاران كش��ورمان بع��د از رس��يدن به محل 
مس��ابقات ظهر پنج ش��نبه اولين تمرين خود را 
برگزار كردند. تمريني كه همراه شد با برگزاري 
جشن تولد حسن يزداني تا او با روحيه اي باال امروز 

گام به روي تشك مسابقات بگذارد. 
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شيوا نوروزي

دنيا حيدري

باخت چلسي براي توخل عجيب است!

سبقت بايرن با لوا و روزهاي تاريك بارسا 
هفته دوم مرحله گروهي لي��گ قهرمانان براي چند تيم سرش��ناس 
و مدعي حاصلي جز ناكامي نداش��ت. شكست چلس��ي مدافع عنوان 
قهرماني در تورين و تداوم روزهاي تاريك بارس��لونا ب��ا رونالد كومان 

مهم ترين اتفاقات دور از انتظار اين هفته از رقابت ها بودند. 
   راه سخت صعود

وقتي قرعه كشي بازي هاي اين فصل انجام شد با حضور همزمان بايرن 
و بارسا در گروه E عماًل نمي شد شانسي براي بنفيكا و ديناموكيف قائل 
شد، اما با گذش��ت دو هفته از بازي ها كاتاالن ها بدون حتي يك امتياز 
قعرنشين گروه هستند! چهارشنبه شب در شرايطي كه باواريايي ها در 
خانه دروازه دينامو را به توپ بستند و پنج گل به اين تيم زدند، بارسلونا 
در پرتغال با سه گل مغلوب بنفيكا ش��د. كاتاالن ها كه بازي اول شان را 
به بايرن واگذار كرده بودند، حاال سايه سنگين سه تيم بايرن، بنفيكا و 
دينامو را باالي س��ر خود حس مي كنند و ننگ قعرنشيني را به دوش 
مي كشند. دو شكست متوالي بارس��ا در اروپا شرايط تيم را بحراني  تر از 
قبل كرده، چراكه آبي و اناري ها در الليگا نيز اوضاع خوبي ندارند. هرچند 
هنوز خبري از بركناري سرمربي 58س��اله نشده، ولي خود كومان هم 
مي داند تصميم در مورد آينده دست خودش نيست: »پذيرش اين نتيجه 
دشوار است. شكل بازي به گونه اي نبود كه تصور شود 3 بر صفر بازنده 
مي شويم. حريف از نظر فيزيكي بهتر از ما بود. معتقدم روي گل هاي اول 
و دوم بايد بهتر دفاع مي كرديم. همه مي دانند كه بارسا تيم سال هاي قبل 
نيست و مطلع هستند كه مشكل اصلي ما كجاست. مورد حمايت تمامي 
بازيكنانم هستم، ولي از تصميم مسئوالن باشگاه اطالعي ندارم. دو بازي 
متوالي برابر دينامو داريم، بايد به خانه بايرن برويم و سپس در نيوكمپ 
هم ميزبان بنفيكا باشيم. كار صعود خيلي هم پيچيده نيست.« كومان 
در حالي با اميدواري از صعود بارسا به مرحله حذفي حرف  زده كه اين 
تيم اگر در چهار بازي باقي مانده باز هم امتياز از دست بدهد بايد منتظر 

حذف فاجعه آميز كاتاالن ها در دور بعد باشيم. 
   لواندوفسكي جادويي

موتور گلزني باواريايي ها خيال خاموش شدن ندارد. رابرت لواندوفسكي 
در بازي با دينامو هم دبل كرد تا در دو بازي اول اروپايي مجموعاً چهار گل  
زده باشد. ضمن اينكه لوا با گذشتن از ركورد نوير حاال تنها بازيكن تاريخ 
اس��ت كه در 18 بازي متوالي ليگ قهرمانان پيروز شده است. مهاجم 
لهس��تاني در 100بازي اخير خود براي بايرن 119 گل به ثمر رسانده 
كه در نوع خود ركوردي خيره كننده محسوب مي شود. با صدرنشيني 
مقتدرانه در گروه ناگلزمان، س��رمربي مونيخي ها حق دارد از ش��رايط 
تيمش رضايت كامل داشته باشد: »به خوبي مي دانيم كه كه مي توانيم 
و مي خواهيم بهتر از اين هم عم��ل كنيم. ما حتي پس از گل پنجم هم 
مي خواس��تيم يك بار ديگر دروازه حريف را باز كني��م. من از عملكرد 

شاگردانم كاماًل راضي هستم.«
   ناجي مثل كريس

اولين برد اروپايي شياطين س��رخ با گل نجات بخش كريس رونالدو به 
دست آمد. منچستريونايتد كه تحت رهبري سولسشر همچنان پرنوسان 
و شكننده ظاهر مي شود در مصاف با ويارئال تا آستانه كسب يك تساوي 
نااميد كننده پيش رفت، ولي پاس حرفه اي لينگارد با ضربه تمام كننده 
رونالدو پيروزي دراماتيك را در دقيقه 95 رقم زد تا سرمربي نروژي از 
مهاجم پرتغالي به عنوان ناجي من يونايتد ياد كند: »وقتي كريستيانو 
رونالدو را در زمين داريد هميش��ه فرصتي براي گلزني خواهيد داشت. 
او واقعاً خيلي خوب جلوي دروازه عمل كرد و روي همه اركان باشگاه از 

جمله هواداران، بازيكنان و كل تيم تأثيرگذار است.«
  يوونتوس واقعي

صدرنشيني گروه آخر ليگ قهرمانان در دستان بانوي پير است. تك گل 
كيه زا كافي ب��ود تا يووه در تورين به چلس��ي مدعي امتي��از ندهد. براي 
راه راه پوشان كس��ب دومين برد متوالي اهميت زيادي داشت تا جايي كه 
آلگري، سرمربي كسب پيروزي مقابل قهرمان فصل پيش را بسيار مهم 
خواند: »معموالً ملوانان در درياهاي طوفاني هميشه مي توانند راه نجات 
را پيدا كنند. نمايش بازيكنان يوونتوس در حد نام يوونتوس واقعي بود.« 
در آن سوي ميدان توخل و تيمش بعد از باخت مقابل من سيتي برابر يووه 
نيز تن به شكست دادند تا سرمربي چلسي نگران وضعيت آبي ها باشد: »از 
نظر ذهني كمي در تصميم گيري خود كند بوديم و همچنان نمي دانم چرا، 
تجزيه و تحليل اين ديدار براي ما عجيب است. غيرممكن است در اين سطح 

از مسابقات در همان اولين دقيقه نيمه دوم دروازه شما اينگونه باز شود.«

آغاز رقابت هاي كشتي جهاني، جوانان ايران به دنبال اثبات شايستگي هاي شان در نروژ

اوج حساسيت با چهارمين نبرد يزداني و تيلور

تمجيد  AFC از ستاره و كاپيتان ايران 
نخستين حضور فوتبال بانوان ايران در مرحله نهايي دور مقدماتي جام 
ملت هاي آسيا در پي درخشش شاگردان ايراندوست دليل خوبي بود تا 
چشم كنفدراسيون فوتبال آسيا روي درخشش بهناز طاهرخاني خيره 
بماند. كاپيتان تيم فوتبال زنان ايران كه بدون شك ستاره تيم هم بود كه 
با تبديل كردن دو پنالتي مقابل بنگالدش و وارد كردن نخستين پنالتي 
ايران برابر ارادن نقش پررنگي در پيروزي مقاب��ل اين دو تيم و صعود به 
مرحله نهايي داشت، به طوري كه  AFC را به تحسين واداشت: »ايران 
داستان بزرگ ديگر دور مقدماتي جام ملت هاي آسيا بود كه با غلبه بر اردن 
به  عنوان صدرنشين گروه G و براي اولين بار راهي مرحله نهايي مسابقات 
ش��د. در بس��ياري از بخش ها بهناز طاهرخاني، كاپيتان ايران پيشروي 
تيمش بود و با تبديل كردن پنالتي هايش به گل در دو بازي مقابل اردن و 
بنگالدش خود را به  عنوان يك رهبر واقعي در زمين در لحظات بزرگ ثابت 

كرد تا سهم بسزايي در طلسم شكني ايران داشته باشد.«

عزت را خدا مي دهد 
حذف از جام جهاني فوتس��ال در پي شكست مقابل قزاقستان انتقادات 
فراوان��ي را به دنبال داش��ت كه ن��وك پيكان اي��ن انتق��ادات طبيعتاً 
ناظم الشريعه، سرمربي تيم را نشانه رفته بود. انتقادهايي كه اما به مزاج 
سرمربي خوش نيامد و س��رانجام بعد از چند روز واكنش او را به دنبال 
داشت: »همه تالش��مان را كرديم. صدالبته كه اشتباهاتي هم داشتيم، 
نبايد عقب نشيني مي كرديم و اين اش��تباه بود. می خواهد از جانب من 
باش��د يا بچه ها. ما بهترين دفاع را در حمله مي بينيم و بهترين حمله را 
داشتيم، اما چه انتظاري مي توانيد از تيمي داشته باشيد كه مدت ها بازي 
سنگينی نداشته است. شما نگاه كنيد، قزاقستان بهترين دروازه بان دنيا 
را دارد با رنكي باال كه نمي توان به سادگي از آن گذشت. من عزتي را كه 
خدا با دعاي مردم داد يادم نمي رود. در سال 2016 با كمك خدا و تالش 
بچه ها توانستيم عنوان سومي جهان را كسب كنيم. اين مقام بزرگ و مهم 
در شرايطي به دست آمد كه ما در سال 2012 و در مرحله يك شانزدهم 
نهايي با شكست برابر كلمبيا از دور رقابت ها كنار رفته بوديم. انتقادهاي 
امروز اما مسير ديگري را طي مي كند، مگر قتل كرديم كه اين حرف ها را 

مي زنند. عزت را خدا مي دهد، اما اين رفتارها درست نيست.«

 طلسم شكني بانوان پينگ پنگ ايران 
بعد از 49 سال

تيم ملي تنيس روي ميز زنان ايران با شكستن طلسمي 49 ساله به جمع 10 
تيم برتر آسيا صعود كرد. رقابت هاي تنيس روي ميز قهرماني آسيا در حالي 
با حضور ندا شهسواري، مهشيد اشتري و شيما صفايي به عنوان نماينده هاي 
تيم ايران برگزار شد كه نه فقط سهميه مسابقات قهرماني جهاني را براي 
پينگ پنگ بازان ايران به دنبال داشت كه با ارتقای دو پله اي، بعد از سال ها 
بانوان ايران را صاحب رده نهم پينگ پنگ آسيا كرد. طلسم شكني كه حميده 

ايرانمنش، سرمربي بانوان ايران مي گويد در شرايط سختي به دست آمد.

در  درخش��ش 
شميم رضوان

      چهره
پريميراليگ و باز 
ك��ردن دروازه 
ليورپول در ليگ قهرمانان اروپا، نه فقط بار ديگر 
نام طارمي را بر سر زبان ها انداخته كه احتمال 
حضورش در مراسم بهترين هاي فيفا و گرفتن 
جايزه پوش��كاش را ني��ز افزايش داده اس��ت. 
موفقيت و عملك��رد خيره كننده اي كه واكنش 
جالب توجه روزنامه ojogo پرتغال را به دنبال 
داشته اس��ت: »طارمي در 29 س��الگي آمار و 
ارقامي را ثبت كرده كه هرگز در دوران حرفه اي 
خود به آن نرس��يده بود. او نه فقط در سه بازي 
اخير خود چهار گل به ثمر رسانده كه از ابتداي 
فصل 28 درصد اثربخشي داشته و از 18 شوتي 
كه در اين فصل داشته پنج شوت را به گل تبديل 
كرده است و اين يعني شكس��تن ركورد سابق 
خود ك��ه در فصل 2018-2017 ب��ا الغرافه به 
دست آورده بود )54 شوت و 13 گل با 24 درصد 
اثربخش��ي(. اما گلزني برابر ليورپ��ول در ليگ 
قهرمانان اروپا و ثبت يك پاس گل به نام خود در 
اي��ن رقابت ها تنها موفقيت اي��ن فصل طارمي 
نيست و حاال حرف از احتمال حضور او در مراسم 
پوشكاش است. اتفاقي كه طارمي تأكيد دارد كه 
چند سالي است به آن مي انديشد: »گلي كه از 
فاصله 40مت��ري وارد دروازه ويس��نته كردم 

بازتاب زيادي در ايران و پرتغال داشت و از 
آن به عنوان گلي ياد ش��د ك��ه مي تواند 
جايزه پوش��كاش را بگيرد. چند سالي 
اس��ت كه در ذهنم حضور در مراسم 
اهداي بهترين هاي فوتبال جهان را 
دارم. نمي دانم باي��د با چه عنواني 
آنجا باشم، ولي مدنظرم بود كه يك 
روز در اين مراسم باشم. شايد بابت 
گلي كه زدم )به چلسي( در مراسم 

باشم )براي گرفتن جايزه زيباترين 
گل س��ال(، ام��ا حض��ور در مراس��م 

بهترين هاي فيفا خيلي وقت است كه در ذهنم 
است و اگر امسال هم نشود، باالخره يك روز به 
اين مراسم مي روم. براي من مهم گلزني است، 
نه نحوه به ثمر رسيدن يا حواشي آن. با وجود 
اين از اينكه مردم و اطرافيانم شاد مي شوند 

احساس غرور مي كنم و اينكه با حضور در مراسم 
بهترين هاي فوتبال جهان باعث خوشحالي مردم 
عزيز كش��ورم ش��وم، خيلي برايم ارزش دارد. 
دوست دارم از ايران به نيكي و خوبي ياد شود، 
وگرنه به ارزش جايزه اي كه داده مي ش��ود فكر 
نمي كنم.«  مهاجم ملي پوش پورتو كه از نيم فصل 
سال گذشته خود را در تركيب اصلي تيمش جا 
انداخته است، اين فصل نيز پاي ثابت بازي هاي 
پورتو است و توانس��ته با عملكردي قابل قبول 
يك��ي از تأثيرگذارترين نفرات تيمش باش��د و 
همين تأثير گذاری در كنار گل هاي زيبايي كه 
براي پورتو به ثمر رسانده، احتمال حضور او در 
مراس��م بهترين هاي فوتبال جه��ان و دريافت 

جايزه پوشكاش را افزايش داده است.

كسب اجازه از موسوي براي پوشيدن پيراهن شماره6

 مجرد: لباس تيم ملي را مي پوشم 
مصدوميت يادم مي رود

يك روز حتماً مهمان مراسم بهترين هاي فوتبال جهان مي شوم

نه براي جايزه كه براي مردم گل مي زنم

قهرم��ان واليبال 
اشرف رامين

     واليبال
آسيا از هم اكنون 
باي��د ب��ه فك��ر 
مسابقات جهاني سال آينده باشد. تيم ملي واليبال 
كشورمان با درخشش در رقابت هاي قهرماني قاره 
كهن موفق ش��د با پيروزي ه��اي مقتدرانه روي 
سكوي قهرماني برود و در آسيا دوباره آقايي كند. 
شاگردان بهروز عطايي ش��هريور 2022 بايد در 
رقابت ه��اي قهرمان��ي جه��ان ش��ركت كنند، 
رقابت هايي كه با حضور 24 تيم برتر دنيا در روسيه 
برگزار خواهد شد. طبق قرعه كشي اين بازي ها، 
بلندقامتان ايران با تيم هاي آرژانتين، هلند و مصر 
همگروه شده اند و براي رسيدن به مرحله بعد يا 
بايد جزو دو تيم اول گروه باشند يا در ميان بهترين 
تيم هاي سوم همه گروه ها. قرعه سختي نصيب 
تيم كشورمان شده، با اين حال عملكرد كادرفني 
و ملي پوشان در مسابقات ژاپن نش��ان داد ايران 
توانايي درخش��ش در رويدادهاي مهم را دارد، تا 
جايي كه چند ملي پوش ايراني عناوين بهترين هاي 
پس��ت خود را كس��ب كردند. يكي از اين نفرات 
علي اصغر مجرد است؛ جواني خوش آتيه كه در 
قهرماني آسيا توانايي هايش را نشان داد و عنوان 
بهترين مدافع روي تور ق��اره را از آن خود كرد. 
مجرد در حالي توانس��ت بهترين عملكردش را 
مقابل حريفان آسيايي به معرض نمايش بگذارد 
كه همانند بازي هاي المپي��ك با مصدوميت به 

ميدان رفته بود: »از ارديبهشت كه اردوهايمان 
آغاز شد از ناحيه ساق پا دچار مصدوميتی جزئي 
شدم كه زير نظر دكتر افروزي و در مسابقات زير 
نظر دكتر فرهادي كارهاي درماني خود را ادامه 
دادم. االن شرايطم خيلي بهتر ش��ده و در حال 
انجام تمرينات هستم و فعاًل مشكلي ندارم، اما در 
طول مسابقات فشار زياد  باعث مي شود بازيكن 
مصدوم شود. در المپيك هم اين مصدوميت را 
داشتم و مي خواس��تم با همان مصدوميت بازي 
كنم، چون وقتي لباس تيم ملي را مي پوشم همه 
چيز از يادم مي رود. براي ما، قهرماني مهم بود و 
اين مقام فردي با كمك همه اعضاي تيم به دست 
آمد. البته انتظار اينكه بهترين مدافع آسيا شوم را 
نداشتم، اما در هر بازي تالش مي كردم بهترين 
عملكرد را داشته باشم.« جالب اينكه علي اصغر 
مجرد براي پوش��يدن پيراهن ش��مار 6 محمد 
موسوي در قهرماني آسيا از او اجازه گرفت: »قبل 
از مسابقات به من گفتند شماره 6 را مي خواهي يا 
15 كه گفتم شماره من 15 است كه آن را ثبت هم 
كرده اند، اما توليدي لباس اش��تباه كرده بود. به 
همين دليل با موسوي تماس گرفتم كه اجازه داد 
در اين مسابقات شماره 6 را بپوشم. بيشتر از اين 
بابت خوشحال شدم كه به من گفت طوري بازي 
كن كه انگار ش��ماره 6 دارد ب��ازي مي كند. آخر 
مسابقات توانستيم هم قهرمان شويم و هم مقام 

فردي بهترين مدافع را كسب كنم.«

كار كومان در بارسا تمام است
بارس��لونا آم��اده اخ��راج س��رمربي خود 
اس��ت و اين اتفاق خيل��ي زود رخ خواهد 
داد. كاتاالن ها بع��د از دو باخ��ت متوالي 
در ليگ قهرمانان امش��ب بايد در الليگا با 
اتلتيكومادريد بازي كنند. اين تيم اگرچه 
هنوز در ليگ اس��پانيا شكس��ت نخورده، 
ولي به واسطه كسب س��ه تساوي از شش 
بازي در رده شش��م جدول ق��رار دارد. در 
بحث بركناري رونالد كوم��ان فقط بحث 
زمان مطرح اس��ت. به محض اينكه تيم از ليسبون به بارسلون برگشت، 
جلس��ه اي مهم با حضور س��ه تصميم گيرنده اصلي باشگاه تشكيل شد. 
در حقيقت مبحث اصلي جلسه در خصوص زمان خالص شدن از دست 
كومان بوده و اينكه بعد از بركناري او چه كسي سكاندار شود. كومان در 
بازي با اتلتيكو روي نيمكت مي نشيند، ولي اصل ماجرا تغيير نخواهد كرد. 
يكي از گزينه هاي جايگزيني كومان همان روبرتو مارتينز معروف است 
كه گويا گزينه محبوب رئيس باشگاه نيز هست. گفته مي شود سرمربي 
فعلي بلژيك و سرمربي پيشين اورتون رابطه خوبي با الپورتا دارد و بايد 
گفت كه مارتينز همان كسي است كه رئيس باشگاه به دنبالش مي گردد. او 
شرايط باشگاه را به خوبي درك مي كند، وارث فلسفه يوهان كرايوف است 
و تاكنون در هر تيمي كه بوده به خوبي از عهده مسئوليتش برآمده است. با 
آمدن مارتينز، هواداران مي توانند به آينده اميدوار شوند. البته گزينه هاي 
ديگري نيز وجود دارد. ژاوي يكي از همان هاست و همه مي دانند او سوداي 
سرمربيگري بارسا را در سر می پروراند. هم محبوب هواداران است و هم 
رسانه ها از ژاوي استقبال مي كنند. ضمن اينكه ژاوي زياد روي دستمزدش 
حساسيت ندارد و اين مي تواند به سود باشگاه باشد. در كاتالونيا همه به 
انگيزه و اميد نياز دارند و ژاوي توانايي تزريق اين دو عنصر حياتي به بارسا را 
دارد. منتها شرايط باشگاه به ويژه از نظر اقتصادي شكننده است، به همين 

خاطر الپورتا فعاًل قصد ندارد مهره مهمي چون ژاوي را بسوزاند.

گيلم باالگ

 بي بي سي

تقدير زباني را عملي كنيد
وزير تازه وارد ورزش و جوانان گويي به خوبي به حقايق واقف اس��ت، اين را 
مي توان از صحبت هايي كه در زورخانه بين المللي شهيد لنگري زاده كرمان 
در جمع پيشكسوتان ورزش اين استان در آيين رونمايي از تمبر پارالمپيك 
2020 توكيو به زبان آورده اس��ت، دريافت. اشاره به اينكه شكوه و عظمت 
ورزش جانبازان و معلوالن قابل ستايش است و مهم تر از همه تأكيد بر اينكه 
اهميت افتخارآفريني جانبازان و معلوالن آنجا بيش��تر نمود پيدا می كند 
كه اين عزيزان نمي توانند همچ��ون بقيه افراد در هر ش��رايط و موقعيتي 
تمرين كنند و آمادگي بدني خود را ارتقا دهند و در يك ش��رايط خاص در 
تمرينات شركت مي كنند و با عزم و اراده ای جدي است كه توانمندي خود 
را افزايش مي دهند، نشان از آگاهي و شناخت كامل سجادي در خصوص 
شرايط ورزشكاران پارالمپيكي و مشقات تمرين كردن آنها براي دستيابي 
به موفقيت هاي مختلف )با توجه به شرايطي كه دارند( دارد. شناختي كه 
مي تواند جاي اميدواري داشته باشد براي تغيير نگاه مسئوالن به ورزشكاراني 
كه درد دل هاي شان اين روزها و به فاصله چند هفته بعد از پايان رقابت هاي 

پارالمپيك توكيو در خصوص عدم امكانات و بي توجهي ها شنيدني است. 
صدالبته كه سجادي  تازه ابتداي مسير است و هيچ خرده اي بابت كاستي ها 
و بي توجهي هاي مديران و وزيران قبلي نمي توان به او گرفت و قصاص قبل 
از جنايت كرد، اما با توجه به اشاره درستي كه وزير ورزش به شرايط خاص 
ورزشكاران پارالمپيكي براي تمرين كردن و رسيدن به عنوان هاي مختلف 
داشته، اين انتظار مي رود كه در راس��تاي آگاهي كه از وضعيت اين قشر از 
جامعه دارد گام قابل توجهي در راس��تاي حل و فصل مشكالت آنها چه در 

زمينه امكانات و چه ديگر مسائلي كه عمده آن بي شك مالي است، بردارد. 
وزير ورزش بی ترديد كوچك ترين نقشي در زمينه شرايطي كه پارالمپيكي ها 
براي رسيدن به سكوهاي پارالمپيك و ديگر مسابقات تحمل مي كنند، ندارد 
اما حال كه مي داند آنها با چه سختی هايی براي افتخار آفريني تالش مي كنند 
انتظار مي رود با برداشتن باري از روي شانه هاي  آنها خودي نشان دهد و 
قدردان زحمات آنهايي باشد كه خود تأكيد دارد كه شكوه و عظمت شان 
قابل ستايش است. ورزشكاراني كه اگرچه به راستي همانطور كه وزير ورزش 
نيز بدان اشاره دارد در شرايطي بسيار متفاوت براي كسب افتخار براي ايران 
عزيز تالش مي كنند، اما نه تالش هاي شان آنطور كه بايد ديده مي شود و نه 
موفقيت هاي شان قدرداني كه اگر غير از اين بود در تغييرات ايجاد شده و 
اصالحيه اي كه در خصوص قانون جذب قهرمانان ورزشي انجام شده بود، 
نگاهي هم به زحمات ورزشكاران نقره اي و برنزي هم مي شد، اما وقتي در 
مهم ترين مسئله كه تأمين شغل است و امرارمعاش، آقايان تصميم گيرنده 
چشم بر شرايط خاص پارالمپيكي ها مي بندند و بعد از انتقادهاي بسيار تنها 
طاليي ها را مدنظر قرار مي دهند، نمي توان مدعي شد كه از موفقيت هاي 

آنان آنطور كه بايد تقدير شده يا مي شود. 
با وجود اين اظهارات وزير ورزش كه نشان از اشراف كامل او بر شرايط خاص 
ورزشكاران پارالمپيكي دارد، مي تواند روزنه اميدي باشد براي تغيير نگاه 
آقايان مسئول به قشري كه با شرايطي طاقت فرسا براي كسب موفقيت 
تالش مي كنند و با مدال ها و عنوان هاي در خ��ور توجه خود روح اميد را 
به جامعه تزريق مي كنند. ورزشكاراني كه  اي كاش وزير جديد ورزش و 
جوانان در راستاي تقدير لساني كه از آنها بابت موفقيت هاي شان داشته، 
گامي عملي نيز براي آنها بردارد و اندكي از مشكالت بي شمارشان را حل 
و فصل كند و تنها به اين تقدير زيبا بس��نده نكند تا شاهد شكوه هرچه 
بيشتر ورزشكاراني باشيم كه به راستي طي همه اين سال ها با وجود تمام 

نامرادي ها و بي توجهي ها براي پرچم پرافتخار كشورشان گل كاشتند.


