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2 طال، يك سهميه و چهارمي جهان

سومین مرحله لیگ جهانی کاراته وان اتریش که 
از در سالزبورگ اتریش برگزار شد، با چهارمي تیم 
ملي کشورمان به پایان رسید. نمایندگان کشورمان 
موفق به کسب دو مدال طال توسط بهمن عسگری 
در وزن 75-کیلوگرم و حمیده عباســعلی در وزن 
68+ کیلوگرم شدند. عباسعلی با طالیی که در این 
پیکارها کســب کرد امتیاز خود را به عدد 6997 
رساند و توانست اولین ســهمیه تیم ملی بانوان و 
دومین سهمیه تیم ایران را پس از بهمن عسگری 
برای المپیک 2020 توکیو کســب کنــد. ایران با 
دو طالیی که بدســت آورد پس از تیم های ترکیه، 
اسپانیا و ژاپن در جایگاه چهارم قرار گرفت. همچنین 
عباسعلی که مبارزه نزدیک و نفسگیري در ثانیه های 
پایانی دیــدار فینال با ســیلیو فراکوتی ایتالیایی 
داشــت، از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی شد. این 
آسیب دیدگی عباسعلی موجب شد که وی بالفاصله 
به بیمارستان اعزام شود و در مراسم توزیع مدال نیز 
حضور نداشته باشد. همچنین با اتمام این مرحله از 
مسابقات، فدراسیون جهانی اقدام به انتشار رنکینگ 
کاراته کاها کرد که براساس آن حمیده عباسعلی با 
کسب مدال طال در جایگاه دوم قرار گرفت. بهمن 
عســگری نیز با مدال طالیی که به دست آورد، در 
صدر جدول وزن 75- کیلوگرم باقی ماند. ذبیح ا... 
پورشیب کاپیتان تیم ملی هم که دستش از رسیدن 
به مدال خالی ماند، با امتیاز 9225 همچنان در رتبه 
دوم قرار دارد و سجاد گنج زاده دیگر نماینده ایران در 
رنکینگ المپیکی وزن 75+ کیلوگرم با امتیاز8617 

سوم است.
    

 حدادی 20 اسفند 
به آمريکا می رود

احسان حدادی پرتابگر دیسک ایران که سهمیه 
المپیک را کسب کرده و این روزها در جزیره کیش 
تمرین می کند، قرار اســت 20 اسفند راهی اردوی 
آمریکا شود. او قرار بود پنج اسفند به آمریکا برود، اما 
به دلیل حضورش در مجمع انتخاباتی فدراسیون 
دوومیدانی )19 اسفند(، سفرش به تاخیر افتاد. در 
حال حاضر حدادی در کنار حســین توکلی مربی 
بدنسازش و ایگور مزگوف ماساژور تمرین می کند و 
در صورت فراهم شدن شرایط تنها مزگوف می تواند 
حدادی را در آمریکا همراهی کرده و توکلی حضور 

نخواهد داشت. 
    

نصرتي در تيم منتخب ماه
شاهو نصرتی، لژیونر هندبال ایران و عضو تیم بوزائو 
با عملکرد خوب خود در ماه گذشته توانست در تیم 
منتخب لیگ رومانی قرار بگیرد. او که فصل گذشته 
در تیم کاالراشی بازی می کرد در فصل جاری راهی 
تیم بوزائو شد و توانست عنوان بهترین بازیکن پست 
بغل راست ماه فوریه در سال 2020 در زیمبریلور لیگ 
رومانی را به خود اختصاص دهد. ملی پوش هندبال 
ایران در هفته های اخیر نمایش بسیار خوبی در تیم 
باشگاهی خود داشت و توانست در سه بازی گذشته 

12 گل برای تیمش به ثمر برساند. 
    

مشکل حاد انتخابي هاي المپيك
پیمان فخری رییس مرکز نظارت بر تیم های ملی 
درباره شایعاتی که درخصوص لغو بازی های المپیک 
شنیده می شــود، عنوان داشت:»المپیک مطمئنا 
برگزار می شــود. ژاپن میلیاردها دالر هزینه کرده 
است. البته کمیته بین المللی المپیک گفته باید تا ماه 
می صبر کرد بعد تعیین تکلیف شود. با افزایش دما این 
ویروس از بین می رود.« وی افزود:»مشکل حادی که 
االن وجود دارد لغو مسابقات انتخابی المپیک است. 
تکلیف حدود 80 تا 90 درصد رشته ها برای بازی های 
المپیک تا فروردین مشخص می شد و کمتر رشته ای 
بود که برای ماه های پایانی باقی می ماندند اما با این 
شــرایط فکر می کنم تا خردادماه مسابقات کسب 
سهمیه را داشته باشیم مخصوصا که حاال در اروپا هم 
مشکالتی در خصوص ویروس پیش آمده است. من 
فکر می کنم آنقدر که فدراسیون های جهانی دچار 
مشکل شده اند، کمیته بین المللی المپیک مشکلی 
ندارد و برنامه ها را برای المپیــک انجام می دهد.« 
فخري درباره اینکه لغو اردوها مشکلی را برای حضور 
در المپیک ایجاد نمی کند، عنــوان کرد:»اولویت 
سالمتی بچه هاست و ما اصراری به برگزاری اردوها 
نداریم. اکثر اردوها لغو شــده و نفراتی که قرار است 
به المپیک بروند در اردو هستند. با این تعطیلی ها 
هیچ اتفاقی نمی افتد. چند هفتــه تمرین نکردن 

ورزشکاران بحرانی ایجاد نمی کند.«

منهای فوتبال

آریا رهنورد

سیامند رحمان، به تنهایي بخشی 
از جذابیت پارالمپیک ها بود. وقتی زیر 
وزنه ها قرار می گرفت، هیچ کاری نبود 
که او نتواند انجام بدهــد. اختالفش با 
رقبا گاهی آنقدر زیاد می شــد که همه 
برای مدال نقــره روی تخته می آمدند. 
حتی رقبا هم شیفته پسر شیرین ورزش 
ایران بودند و حتی هــواداران رقیب در 
سالن های مســابقه های مختلف، او را 
ایستاده تشــویق می کردند. وقتی در 

المپیک ریو بزرگ ترین کار زندگی اش 
را انجام داد و با مهار وزنه 310 کیلوگرمی 
رکورد جهان و پارالمپیــک را جابه جا 
کرد، نفر دوم ایــن وزن تنها وزنه 235 
کیلوگرمی را مهار کــرده بود. این همه 
اختالف، حاصل شاهکارهای پسری بود 
که می خواست در المپیک توکیو، حتی 
این رکورد را هم ارتقــا بدهد. رکوردی 
که شاید همین حاال نیز برای سال ها و 
حتی دهه ها، دست نخورده باقی بماند. 
سیامند یک نابغه بود. یک نابغه تمام عیار 
که حتی گزارش وزنــه  زدن هایش در 

المپیــک، مثل گزارش هــای فوتبال 
جذاب و مهیــج از کار درمی آمد. همه 
می دانستند که دوباره شاهکار خواهد 
کرد. همه می دانستند که او هیچ کس را 
ناامید نخواهد کرد. همه می دانستند که 
او با مدال طال به ایران برمی گردد. همه 
می دانستند که او سرود ایران را در سالن، 
به گوش دیگران خواهد رساند. ورزش 
ایران با رفتن او، یک ســتاره بی بدیل را 
از دست داد. یک قهرمان که معلولیت، 
هیچ وقت مانعی برای درخشــیدنش 
نشد. که اصال نگاه ها به معلولیت را عوض 

کرد و الگوی خیلی ها شد تا به جای نفرین 
روزگار، دست به کارهای بزرگ بزنند. او 
آنقدر فوق العاده که پس از پارالمپیک 
ریو بیــن همه ورزشــکاران مردی که 
در آن رقابت ها شــرکت کرده بودند، 
لقب »بهتریــن« را از آن خودش کرد 
و حتی نامزد انتخاب به عنوان بهترین 
ورزشکار معلول سال شــد. در رفتار او، 
هرگز نشــانه ای از غرور دیده نشد. در 
اطراف او، هیچ وقت حاشیه و هیاهوی 
بزرگی شکل نگرفت. سیامند هرگز ساز 
خودش را نزد و در هر شرایطی، مشغول 

افتخارآفرینی برای »ایران« بود. خودش 
می گفت قبل از هر تالش برای باال بردن 
وزنه ها، با نگاه کردن به پرچم ایران انرژی 
می گیرد و خــودش می گفت که حتی 
می تواند رکوردهای بزرگ تری را نیز به 
ثبت برساند. برای کوچ ابدی قهرمان، 
خیلی زود بود. هیچ کس تصور نمی کرد 
پایان داستان زندگی او، به همین زودی 
رقم بخورد. سیامند اما از همه این سال ها 
به بهترین شکل اســتفاده کرد و همه 

زندگی اش را با کسب افتخار گذراند.
وزنه برداری از همان کودکی، بخش 
مهمی از زندگی سیامند رحمان بود. او 
از سال 85 به عضویت تیم ملی درآمد و 
پس از آن، خیلی زود جای خودش را در 
وزنه برداری معلوالن جهان، تثبیت کرد. 
سرعت پیشرفت این پسر، خارق العاده به 
نظر می رسید و حاال دیگر همه مطمئن 
بودند کــه کاروان پارالمپیــک ایران، 
صاحب یک نابغه شده است. 10 سال 
قبل، او اولین رقابــت حرفه ای زندگی 
را با مدال نقره رقابت هــای جهانی در 
مالزی آغاز کرد اما همان سال، او اولین 
طالی بازی های آسیایی را در گوانگژو 
چین به دســت آورد و این بار توانست 
رکورد جهان را هم جابه جا کند. او در 24 
سالگی به اولین پارالمپیک زندگی اش 
رفت و این بار در لنــدن، همه رکوردها 
را شکست. مهار وزنه 280 کیلوگرمی، 
او را تبدیل بــه قوی ترین ورزشــکار 
معلول تاریخ رقابت هــای پارالمپیک 
کرد. روزهای درخشــان ســیامند باز 
هم ادامه داشــتند. ســتاره بی نظیر 
ورزش ایــران در دوره بعدی بازی های 
آسیایی نیز روی سکوی اول قرار گرفت. 
بزرگ ترین و تاریخی ترین موفقیت او 
اما در پارالمپیــک 2016 ریو در برزیل 
رقم خورد. جایی که او این بار به شکل 
اعجاب آوری با رســیدن به وزنه 310 
کیلوگرمی، رکورد جهان و پارالمپیک را 
به شکل چشمگیری ارتقا داد. او دو سال 

بعد در جاکارتا، باز هم قهرمان بازی های 
آسیایی شد و هیچ کس تصور نمی کرد 
این، آخرین افتخار دوران ورزشی اش 
باشــد. دو طالی المپیک، سه طالی 
آســیا و یک طالی جهانی، او را به یکی 
از موفق ترین ورزشــکاران تاریخ ایران 

بدل می کند.
جای خالی ســیامند رحمان، برای 
همیشه در ورزش ایران احساس خواهد 
شد. او به آرزویش برای یک رکوردشکنی 
در پارالمپیک توکیو نرسید اما همین 
حاال هم یک چهره جاودانه برای ورزش 
ایران خواهد بود. شاید مدیران ورزش 
ایران، باید به فکر مراقبت های بیشتری 
از ســتاره های بزرگ ورزشــی باشند. 
چراکه از مدت ها قبل شــنیده می شد 
که سیامند، با مشکالتی دست و پنجه 
نرم می کند. ایست قلبی در 31 سالگی، 
موضوعی است که چه برای یک ورزشکار 
و چه حتی برای یک فرد معمولی، بیش 
از حد تلخ و تراژیک به نظر می رسد. ما 
یک ســرمایه بزرگ را از دست دادیم 
و حاال، باید مراقب ســتاره های دیگر 

ورزش مان باشیم.

سیامند؛ چشم ها را برای همیشه بست

پایان مرد خندان

اتفاق روز

چهره به چهره

انگار آمده بود تا همیشه غافلگیرمان کند. با همه آن رکوردهای باورنکردنی، با همه آن موفقیت های بزرگ، با همه آن 
مدال های تاریخی و سرانجام، با پایانی که هیچ کس انتظارش را نداشت. سیامند رحمان در 31 سالگی به دلیل »ایست« 

قلبی چشم هایش را برای همیشه بست. قهرمانی که همواره با آن لبخندهای شیرین روی سکوهای مدال، آن روحیه 
مثال زدنی، آن اراده بی نظیر و آن چهره دوست داشتنی به یاد آورده خواهد شد. قهرمانی که فرزند دالور ملت بود و با 

رفتنش، همه ایران را سوگوار و طعم گیالس های اشنویه را تلخ کرد. قهرمانی که برای کارهای »معمولی« به دنیا نیامده بود.

پس از هفــت ال کالســیکوی متوالی بدون 
پیروزی در اللیگا، رئالی ها سرانجام به این طلسم 
پایان دادند. آنها که فصل گذشته در هیچ کدام از 
نبردهای لیگ و کوپادل ری موفق به شکست دادن 
آبی اناری ها نشده بودند، سرانجام توانستند این 
حریف را از پیش رو بردارند. اهمیت این بازی برای 
مادریدی ها به مراتب بیشتر از حریف بود. آنها در دو 
بازی گذشته طعم شکست را چشیده بودند و پس 
از چند ناکامی متوالی در اللیگا و لیگ قهرمانان، 
نمی خواستند همه چیز را ظرف یک هفته از دست 
بدهند. رئال صدر جدول اللیگا را به بارسا واگذار 
کرده بود اما باالخره توانســت رده اول جدول را 
از این حریف پس بگیرد. ســفیدها در نیمه اول، 
نمایش چندان خوبی نداشتند. در این نیمه، بارسا 

سه بار توسط مسی، گریزمان و البته آرتور، صاحب 
فرصت های ایده آل گل زنی شد اما هر سه موقعیت، 
به سادگی از دست رفت تا رئال کامال امیدوار بماند. 
در نیمه دوم اما شــرایط تغییر کرد و رئال در اوج 
آمادگی به زمین قدم گذاشت. آنها این بار از همان 
دقایق ابتدایی حریف را تحت فشــار قرار دادند و 
موقعیت های زیادی روی دروازه بارسا ساختند. 
تیمی که در پایان نیمــه اول به رختکن رفته بود 
با تیمی که در نیمه دوم به زمین مســابقه آمد، 
تفاوت های فاحشی داشت. رئال باالخره توانست 
دروازه حریف را باز کند و دو بار از دو زاویه بسته، توپ 
را به تور دروازه تراشتگن برساند. ضعف فاحش خط 
دفاعی بارسا، کمک بزرگی به حریف کرد و البته 
یکشنبه شب، شب خوبی برای گلر آلمانی حریف 

هم نبود. زیدان با یکی از کم ستاره ترین رئال های 
تاریخ، برنده این نبرد شد. در شبی که کریستیانو 
به عنوان تماشــاچی روی سکوها حضور داشت، 
هازارد مصدوم بود و اثری از خامس، بیل و هازارد 
دیده نمی شــد، مادریدی ها به کمک دو بازیکن 
جوان حریف را از پیش رو برداشتند. وینیسیوس 
پس از یک نمایش ایده آل، اولین گل بازی را به ثمر 
رساند و ماریانو دیاز تبدیل به تعویض طالیی زیزو 
شد. بازیکنی که تنها چند ثانیه بعد از ورود به زمین، 
تیر خالص را به کاتاالن ها زد. در شب نمایش دور 
از انتظار لئو مسی، کیکه ستین هواداران بارسلونا 
را از خودش ناامید کرد. به نظر می رسد این اولین و 
آخرین کالسیکوی مربی سالخورده روی نیمکت 

بارسا بود.
رئالی ها امیدوارند از روحیه این برد، برای انتقام 
گرفتن از سیتی در لیگ قهرمانان استفاده کنند. 
کار آنها با بارسا هم اما هنوز تمام نشده و جنگ بر 
سر قهرمانی اللیگا ادامه خواهد داشت. 12 بازی 

تا پایان فصل باقی مانــده و یک امتیاز، اختالفی 
نیست که از همین حاال تکلیف جام را مشخص 
کرده باشد. شاید چند سال دوری از قهرمانی اللیگا، 
مادریدی ها را مصمم کرده که به هر قیمتی برنده 
این جام شوند. این موضوع برای هواداران باشگاه 

اهمیت بسیار زیادی دارد. آنها یک قدم مهم برای 
قهرمانی لیگ برداشته اند و با حفظ این فرم، این 
فصل را بدون جام به پایان نخواهند برد. فصلی که 
برای بارسا و مسی، بدون پیروزی در ال کالسیکو 

به پایان خواهد رسید.

آریا طاری

علی فتح اهلل زاده باالخره به خواسته اش رسید و رسما به عنوان 
مدیرعامل باشگاه استقالل معرفی شد. البته هنوز هم حرف و 
حدیث هایی در مورد قانون بازنشستگی و موانع احتمالی در مسیر 
این مدیر وجود دارد اما او تا امروز موانع زیادی را کنار زده تا برای 
چندمین بار، این جایگاه را به دست بیاورد. تقریبا همه می دانند در 
این دوره چه اتفاقی خواهد افتاد. باز هم وعده های بزرگ، باز هم 
بمب های نقل و انتقاالتی، باز هم هیاهو و سروصدای ناتمام و باز 
هم چک های شخصی، استقالل را به تسخیر درمی آورد. دورنمای 
استقالل با مدیر جدید، اصال امیدوارکننده نیست. مگر آن که آقای 
مدیر نسبت به گذشته، حداقل کمی تغییر رویه در تصمیم هایش 
ایجاد کند. فتح ا...زاده کارش را در استقالل، با یک جدل لفظی 
تلویزیونی رودرروی یکی از اعضای هیات مدیره باشگاه آغاز کرد. 
شاید حاال دیگر بر همگان روشن باشد که چرا باشگاه از مدت ها 
قبل هرگز رنگ آرامش را ندیده است. وقتی چنین اختالف نظر 
بزرگ و عمیقی در مجموعه استقالل وجود داشته، باید هم هر روز 

یک حاشیه جدید برای باشگاه ساخته شود. فتح ا...زاده سرانجام 
پیروز این نبرد شده و کرسی ریاست را به دست آورده است. هدف 
او از بازگشت به »باشگاه« از همان روز اول نیز، انتخاب به عنوان 
مدیرعامل جدید بود. اگر او تنها قصد »کمک« به اســتقالل را 
داشت، می توانست عضوی از کادر مدیریتی باشد اما مدتی قبل 
به محض اینکه متوجه شــد گزینه اول ریاست باشگاه از سوی 
وزارت ورزش نیز، از سمتش استعفا کرد. او از »التماس« بعضی از 
هوادارها برای بازگشت به باشگاه صحبت کرد اما این روزها دیگر 
کم تر هواداری است که برای این سبک از مدیریت عوام فریبانه، تره 
هم خرد کند. حتی وقتی خبر استعفای فتح اهلل زاده مطرح شد، 
استقاللی ها هیچ واکنشی به این ماجرا نداشتند و از دست دادن او 
را، به هیچ وجه یک تهدید جدی برای خودشان تلقی نمی کردند. 
دوران بمب، حاشیه و هیاهو سپری شده و دیگر در فوتبال، کارها 
تنها با »جدیت« پیش می رود. شاید به همین خاطر است که در 
بین هواداران استقالل، کوچک ترین تکاپویی برای مدیریت این 
چهره شکل نگرفت. با این وجود او پس از چند رفت و برگشت، 
باالخره کرسی ریاست تیم را از آن خودش کرد. در جریان تالش 

برای ریاست استقالل، فتح اهلل زاده حتی به فدراسیون فوتبال 
هم رفت تا برای نایب رییسی، ثبت نام کند. آن هم در شرایطی که 
او تا امروز به جز استقالل، هیچ تجربه مدیریتی دیگری در فوتبال 
ایران نداشته است. استقالل در شرایط فعلی بیشتر از هر چیزی، 
به »آرامش« نیاز دارد. استقالل مدیری نمی خواهد که هر روز 
در »تلویزیون« باشد. که یک روز از قرارداد قدیمی با مهدوی کیا 
بگوید و یک روز پای علی کریمی را وسط بکشد. استقالل مدیری 
نمی خواهد که هر روز یک جدال لفظی جدیــد به راه بیندازد. 
هرکدام از این اتفاق ها، تمرکز را از تیم می گیرند و باشــگاه را با 
دردسرهای بزرگی روبه رو می کنند. اولین وعده های فتح اهلل زاده 
در بازگشت به استقالل، درســت از جنس »مدیریت« خاص 
او هستند. سنگ هایی بزرگ برای نزدن. او وعده داده است که 
ظرف 10 ماه، یک استادیوم اختصاصی برای استقالل می سازد. 
در کشوری که حتی بازسازی یک ورزشگاه در آن سال ها طول 
می کشد، ساخت 10 ماهه یک ورزشگاه، از آن وعده هاست که 
هرگز محقق نخواهد شد. حتی اگر به فرض محال چنین اتفاقی 
رخ بدهد، 35 هزار نفر ظرفیت برای هواداران اســتقالل کافی 
نخواهد بود. گفته می شود که این تیم نزدیک به 80 میلیارد بدهی 
دارد. طبیعتا یک مدیر در چنین شرایطی، باید در درجه اول به 
دنبال پرداخت این بدهی سنگین و نجومی باشد اما مدیر جدید 
آبی ها، همچنان از جذب لئو مسی در 37 سالگی حرف می زند. 

همانطور که قبال وعده خرید اسین و شواین اشتایگر را به هواداران 
آبی داده بود. وعده بعدی او، جام گرفتن تا سال 1400 است. مثل 
همیشه، او یک عدد رند پیدا کرده و وعده قهرمانی را به طرفداران 
آبی داده است. اصال در باشگاهی که به عنوان یکی از بزرگ ترین 
تیم های ایران هر سال تنها برای گرفتن جام مبارزه می کند، چه 
هنری در جام گرفتن تا سال 1400 نهفته است؟ این وعده های 
بزرگ، دردی از استقالل دوا نخواهند کرد. باشگاه باید راه دیگری 
برای رسیدن به خوشبختی پیدا کند. راهی که به جای شعار و 

وعده، از منطق، هدف و استمرار می آید.
شــاید علی فتح اهلل زاده هم به مرور زمان تغییر کرده باشد. 
هواداران استقالل به این موضوع امیدوارند اما وقتی یکی از اولین 
چالش های او را با رقیب سنتی را می بینند، خیلی زود در آغوش 
ناامیدی قرار می گیرند. باشــگاهی که هزار و یک مشکل ریز و 
درشت دارد، در روزهای گذشته وارد این دعوا با پرسپولیسی ها 
شده که چرا رنگ ویروس کرونا در باشگاه پرسپولیس، آبی بوده 
است؟ روزنامه تحت مدیریت فتح ا...زاده نیز بالفاصله دست به کار 
شده و با قرمز کردن کرونا، تالش کرده تا به رقیب دیرینه جواب 
بدهد. باور کنید که این »بحث روز« فوتبال ماست. میان همه آن 
بحث های اقتصادی، اجتماعی و ورزشی که می توانند به فوتبال 
کمک کنند، »رنگ ویروس« دغدغه فتح اهلل زاده و دوستان شده 

است. با این وضع، چقدر می شود به آینده استقالل امیدوار بود؟

پایان کابوس برنابئو برای رئالی ها

برد با اسلحه پنهان

فتح اهلل زاده و روزهای نگران کننده پیش روی استقالل

بازگشت به عهد عتيق!

بزرگ ترین و تاریخی ترین 
موفقیت سیامند  در 

پارالمپیک 2016 ریو در 
برزیل رقم خورد. جایی 

که با رسیدن به وزنه 310 
کیلوگرمی، رکورد جهان 

و پارالمپیک را به شکل 
چشمگیری ارتقا داد. او 
دو سال بعد در جاکارتا، 

باز هم قهرمان بازی های 
آسیایی شد و هیچ کس 

 تصور نمی کرد این، 
آخرین افتخار دوران 

ورزشی اش باشد
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