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«دبل »جواب حمایت هواداران بود
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آزادی میزبان بازی های تیم ملی شد

پرسپولیس به دنبال تکرار
مقتدرانهترینقهرمانیلیگبرتر
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رکوردشکنی
شناگر  20ساله ایران

بالژیونرها

توپ مددی در زمین مجیدی

«پیرجهان»کروناییشد
والمپیکراازدستداد!
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فرهاد مسئول ترانسفر قایدی
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از ماجرای بازیکنان غیربومی تا بحث جادوگر

انتقاد از نکونام
بیش از همیشه
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نگاهی به عملکرد ضعیف تیم بسکتبال آمریکا
در المپیک توکیو 2020

لغو سنگینترین مسابقه بوکس تاریخ
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عکس  :علیرضا زینلی
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حسرتی که  12ساله شد

بر سر تکواندوی ایران چ ه آمده است؟

کفـــراننعمـــت
سرمقاله

آنچه طی ســالهای اخیر بر سر تکواندوی ایران آمده ،نوعی
کفران نعمت اســت .درســت اســت که طــی ادوار اخیــر بازیهای
المپیک به تصمیــم « »IOCو با هدف جلوگیری از گســترش بیش
از حــد این بازیهــا و اکتفا بــه حضــور بهترینها در برخی رشــتهها
منجمله تکواندو ،برای تمامی کشورها سهمیهگذاری شده و حتی
به بهترین ملل جهان معموالً بیش از دو سهمیه اختصاص نیافته
اما ما در این میدان محدود شــده نیز هیچگاه دست خالی نمانده و
در بدترین حالت نیز حداقل با یک مدال از المپیکها بازگشــتهایم
کــه المپیک قبلی در ریــو ( )2016با تک نقرهای کــه گرفتیم ،نمونه
روشــن و نزدیکی در این زمینه اســت و البــد به یاد دارید کــه فقط با
همــت هادی ســاعی مــا از  2000تا  2008ســه مــدال توســط وی در
سیدنی ،آتن و پکن کسب کردیم که دو تایش طالیی بود.
بنابراین باید هنر (!) زیادی به خرج داده میشد تا تیم اعزامی
تکواندوی ما بــه المپیک جاری در توکیو با دســتهای کام ًال خالی
آنجا را تــرک گویــد و حتی یک برنــز هم نگیــرد .در این مســابقات
آرمیــن هادیپــور با شکســت مقابل رقیــب آرژانتینــی در دور دوم
مبــارزات وزنــش حاشــیه نشــین شــد ،میرهاشــم حســینی پس از
پیروزی بر رقیــب تایوانی به حریف شگفتیســاز ازبکیاش باخت
و در گروه بازندهها هم تســلیم رقیب معــروف اهل کرهجنوبیاش
شــد کــه کلکســیونی از مدالهــای جهانــی دارد و در ســه المپیــک
اخیر هم بر ســکوی افتخار ایســتاده و ســه مدال به رنگهای نقره و
برنز گرفته اســت .ناهیــد کیانی تــک تکوانــدوکار زن اعزامی ما نیز
در همــان دور اول شکســت خــورد و از صحنه پیکارها خارج شــد و
همه افراد پرشــماری که با توان بالقوه و ذاتی تکواندوی ایران آشــنا
و واقــف بــه نقاط قوت مــا هســتند ،از خود به کــرات پرســیدهاند که
چرا و چگونه تکواندوی ما نتوانســته اســت از دریای استعدادهای
بالقوهاش وسیلهای برای کســب مدالها در توکیو بسازد و از آنچه
که در ذاتاش وجود دارد ،به درستی و بهطور اکمل بهرهگیرد.
قطعــاً بهانهها و دالیلی در این ارتبــاط عنوان و مطرح خواهد
شــد .یکی از آنهــا این اســت که آرمیــن هادیپــور باالجبار بــا پایی
مصدوم و در حالــی که مبتال به پارگــی رباط صلیبی بــوده ،به ژاپن
رفته و چــون به ســبب محدودیتهــای فیزیکــی برخاســته از این
عارضــه از اجــرای شــماری از فنــون پرتابی عاجــز بوده ،نتوانســته
اســت از حداکثر توانــش بهرهگیرد و حتــی در زمان غلبــه بر رقیب
کلمبیایی در دور اول مســابقات توکیــو نیز از این عارضــه رنج برده
و بهجــای یک پیــروزی قاطع و بــا امتیــازات حداکثری ،بــه یک برد
لرزان و بــا برتری حداقلی اکتفا کرده اســت .در مورد میرهاشــم نیز
البد خواهند گفــت که وی اص ًال انتظــار مقابله بــا حریفی اینچنین
قوی و آماده از ازبکستان را که در رنکینگ این رشته هیچ جای قابل
توجهی را کســب نکرده و کام ًال کم نام و نشان بود ،نداشته و به کلی
غافلگیر شــده و دلیل ناامیدی و حضور ســرد و کــم تأثیرش مقابل
ایــن رقیب در لحظات پایانی دیدارشــان و فاصله فــراوان امتیازات
حاصله توســط آن نیز همین مسأله بوده اســت .در مورد کیانی نیز
قطعاً دالیل و مواردی مطرح و بیان خواهد شــد اما سؤال اصلیتر
و مهمتر موجود این اســت که آیا تکواندوی ایران با آن سبقه روشن
و شــرایط درخشــان باید دچار همان غافلگیریها و شــگفتیهایی
شــود که کشــورهای کوچکتر و فاقد قدرت نیز اسیر آن میشوند؟
آیــا نباید بیــن ما بــا عمق اســتعدادهایی که طــی  40ســال اخیر در
تکوانــدو بــروز دادهایــم و کشــورهای کوچکتری که هرگــز چنین
جایگاه و ســابقهای را نداشــتهاند ،تفاوتهایی بزرگ وجود داشته
باشــد؟ آیا ما باید مغلوب همــان نامالیمات فنــی و اتفاقات کیفی
شــویم که معموالً فقط دامان کشــورهای کوچکتر و کم سابقهتر
را در ایــن ورزش میگیرد و آیا نباید برای این مورد و موارد مشــابه از
قبل فکر و اندیشــه الزم بهکار گرفته و تمهیداتی فراهم میشد تا در
دام نیافتیم؟ حتــی در بدبینانهترین نگاه هم تکواندوی ایران یکی
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بنی نصرت :بنا شاگردانش
را مثل شیر تربیت میکند

وصال روحاني
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 رســانه آلمانی نزدیک شــدن
آزمون به لورکوزن را تأیید کرد
 رامین رضاییان راهی تونس شد
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درالمپیکبارسلونبهحالخودرهاشدم
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من هستم!
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بالسینیدر200مترقورباغهسیوسومشد

مراقب سیاهچاله
 2004باش!

کامرانیفر:هنوز
میزبانیقطعینیست

یحیی به رکورد
 67امتیاز خودش واکنش فغانی به همکاری با فدراسیون
و راه اندازی ویدئوچک در لیگ برتر
میرسد؟

آقایی:تماماینلحظات
راتصورکردهبودم

بدبیاریدوندهالمپیکیایران
درآستانهاعزامبهتوکیو

مجیدی فقط منصوریان را نبرد!

شکست  7مربی استقاللی
مقابل فرهاد

عبدی :بعد از گالت رؤیایی جشنی در حد کار تاریخیمان میگیریم

بردتاریخیبدمینتونبازایراندرتوکیو

آمار درخشان
مجیدی مقابل
قلعهنویی

از چهار قدرت برتر جهان است و بسیاری بر این باورند تنها کشوری
که از  1990به بعد شــانه بهشــانه کرهجنوبی قدرت ســنتی تکواندو
ســاییده و مدالها و عناوین بســیاری را از چنگ این رقیب برجسته
شرق آســیایی و ســایر کشــورهای مطرح در تکواندو منجمله ملل
اروپای غربــی و تک کشــورهایی در آمریکای التین و شــمال آفریقا
بیرون کشــیده ،ایــران بوده اســت و یک بار کســب عنوان نخســت
تیمــی در مســابقات تکواندوی قهرمانــی جهان و دوبــار فتح جام
جهانی این رشــته (که با «قهرمانی جهان» فــرق دارد) و تصاحب
صدهــا مدال قارهای و بینالمللی نشــانه روشــن و مســلم این ادعا
بهشمار میآید .به واقع عنوان یکی از دو تیم برتر تکواندوی جهان
دســتکم در ســالهای  1995تا  2015و یا الاقل تیم دوم دنیا (بعد
از کرهایهــا) در همین بازه زمانی حق بیحــرف و حدیث ما بوده و
این را نه به سبب میهن پرســتی صرف بلکه براساس حقایق و آمار
و نتایج مســابقات میتوان مطرح کــرد و به راحتی قابل مشــاهده
و اثبات اســت و اگــر نگاهی ولو گــذرا به نتایــج رقابتهای مختلف
جهانی طی ســه دهــهو نیــم اخیــر بیندازید ،بــه تنها نتیجــهای که
میرسید ،همین است که ذکر و وصف آن آمد.
با این اوصاف بســیار حیف و اسباب افســوس است که تکواندوی
ما بــا کارنامــهای سرشــار از افتخارات غیر قابل شــمارش و پیشــینهای
لبریز از پیروزی بر این و آن و تاریخچهای مملو از بردهای شگفتانگیز
مقابــل بهترینها ،این بار دســت از پــا درازتــر از المپیک بــر میگردد
و فقــط افســوس فرصتهایــی را میخــورد کــه بایــد صــرف اتخــاذ
تصمیمهایــی بهتر و تدارک و اعزام تیمی به ژاپن میشــد که نســبت
به آن چه در میدان دیدیم بسیار آمادهتر و قویتر و چاالکتر میبود.
البــد پیامد ایــن ناکامی بــزرگ تعویض مجدد ســرمربی تیم
ملی تکواندوی ایران و آوردن فردی به جای فریبرز عسکری خواهد
بود اما این تدبیری است که طی  10تا  12سال اخیر بارها بهکار گرفته
شده و اگر قرار بود حالل مشــکالت و پدید آورنده پیشرفتی اساسی
و واقعی باشــد ،باید در موارد قبلــی این آثار را برجــای مینهاد .در
اینگونه موارد معموالً همان چهرههای آشــنا و همیشگی جابهجا
شــده و در این چرخه فقط کســانی جای داشــتهاند که همیشــه یک
پای هدایت تیم ملی تلقی شدهاند و مدیریت فدراسیون بهگونهای
نبوده که پــای چهرههای تازه و مجهــز به ایدههایی نویــن را به این
چرخه تکراری باز کند .بنابراین عسکری یک بار دیگر خواهد رفت
و باز یکی از همان آشنایانی که قب ًال هم جای او را به کرات گرفتهاند،
برای مدتی سکاندار خواهد شد و آدمهایی از همین دست نیز بارها
کنار گذاشته شدهاند تا عسکری مجدداًسرمربی شود.
بنابراین مــا باز با پادزهرهای موقتی و تغییراتی غیر ریشــهای
و تعویضهایــی بــرای کوتــاه مــدت بــه ســوی حــل مشــکالتی
خواهیم شــتافت که رفع اساســی آنها به تدابیری بســیار عمیقتر
و راهبردهایی بــس عاقالنهتر نیاز دارد اما چه میشــود کرد که این
گونه برخوردها از روشهای مرضیه(!) ما برای حل مشکالت بوده
و تنها ثمر آن کفران نعمت و ناکامیهای حاصل از آن اســت که در
شــروع مطلب نیز از آن یاد کردیم و با این روشها در المپیکهای
بعــدی نیــز معضــات عدیــدهای خواهیــم داشــت .فدراســیون
تکواندو البته روز گذشــته (دوشــنبه  4مرداد) رســماً از مردم ایران
بابــت عــدم کســب حتــی یــک مــدال در آوردگاه «توکیــو»2021
عذرخواهــی کــرد امــا در اینگونــه مــوارد معذرتخواهــی دردی
را درمــان و مشــکلی را حــل نمیکنــد و فقــط در حکــم ســرپوش
نهادن بــر ایرادات متعددی اســت که در زمینههــای مدیریتی و در
نحوههــای برنامهریــزی وجــود دارد و اینهــا حل نمیشــوند مگر
اینکــه مدیریتهایــی بــا کالن نگــری بیشــتر و اشــراف فزونتر بر
کاســتیهای موجود وارد صحنه شــوند و تعارفها را کنار بگذارند
و بــه جای راهحلهــای کوتاه مدت بــه راهبردهــای درازمدت روی
بیاورنــد و کاری کنند کــه درخت تنومند تکواندو همــان میوه و بر و
باری را بدهد کــه در جوارحش وجود دارد نه اینکه به حداقل میوه
و محصوالت اکتفا و میحط سبز و حاصلخیز پیرامون خویش را به
سوی خشکی و قحطی سوق بدهد.

گزارش یک

حاشیه به جای مدال

مصیبته،حقیقته!

میعاد نیک

تکواندو از بــدو ورود به بازیهــای المپیک به ضلع
ســوم ســبد مدالآوری کاروانهــای ورزش ایــران تبدیل
شــد .رشــتهای شــرقی که پس از  2دوره حضور آزمایشی
در جمــع ورزشهــای المپیکــی رســماً از ســال  2000بــه
یک رشــته مدالآور و مهم تبدیل شــد ،طی  5دوره اخیر
به یکــی از ارکان اصلی کســب افتخــار برای ورزشــکاران
المپیکی کشورمان تبدیل شد .چشم امید کاروان ورزش
ایــران در ادوار بازیهــای المپیک پــس از افتخارآفرینی
تقریبــاً همیشــگی رشــتههای کشــتی و وزنهبــرداری ،بــه
مدالآوری تکواندوکاران کشــورمان هم عادت کرده بود
اما آوردگاه المپیک  2020توکیو به محلی برای شکستن
این باور مســتحکم و خرق عادت بدل گشت .تکواندوی
ایران پس از کســب  6مدال رنگارنگ طی المپیک 2000
ســیدنی تا  2016ریو ،دســت خالی به ایران باز میگردد تا
فاجعهای دیگر برای ورزش ایران رخ داده باشد.
اولیــن موضوعی کــه باید بــه آن پرداخت تــا ابعاد
هولناک این مصیبــت تلخ را واکاوی کرد ،ســوءمدیریت
 21سالهایســت که فدراســیون تکواندو را در محاق قرار
داده .در واقــع تکواندوی ایران هبوط و ســقوط خود را در
المپیک  2020توکیو تجربه نکرده ،این انحطاط از ســال
 2016و از بازیهــای المپیک ریو نمایان شــد که اگر مدال
برنز تاریخی کیمیا علیزاده در آن آوردگاه کسب نمیشد،
مشخص نبود مدیران دائمالمسئول فدراسیون تکواندو
باید پشــت چه پردهای پنهان میشدند .تکواندوی ایران
در حالــی که یــک المپیــن مصــدوم را در کاروان کوچک
و  3نفره خــود به دهکده ســاحلی المپیــک توکیو اعزام

کرده بود ،الاقل انتظار یک برنز را از میرهاشــم حســینی
میکشــید .ناهیــد کیانــی کــه بهدلیــل قرعه پرحاشــیه و
تنشزای خود در دور نخســت رقابتهای المپیک 2020
بــا اســترس زایدالوصــف و ناآرامــی ذهنی مواجــه بود و
آرمین هادیپور هم با زانوی مصدوم و رباط صلیبی پاره
به شیاپچانگ المپیک رسید اما در این بین از میرهاشم
حســینی انتظار میرفت تا بتواند الاقــل یک مدال دیگر
به کاروان ســتارگان ایران زمین بیفزاید کــه این اتفاق هم
رخ نداد تا هم حســرت طال برای تکوانــدوی ایران پس از
درخشــش اعجوبهای بهنام هادی ســاعی بــه بیش از 12
سال برسد و هم برای نخستین بار ،سفره تکواندو از مدال
المپیکی خالی بماند.
بهانهتراشی با دستاویزی مانند شیوع بیماری کرونا
و قرعههای عجیــب کمیتــه بینالمللی المپیــک مانند
همان حنای معروفیست که دیگر رنگی ندارد .پاندمی
ویروس کووید 19-برای ورزشکاران تمام کشورها وجود
داشــته و نمیتوان به قرعهکشــیهای عمومــاً عادالنه و
دقیق  IOCهم خــرده گرفت .ایــن بهانهجوییها یعنی
رئیس فدراســیون تکواندو در ضعیفترین حالت تاریخ
 21ســاله حضورش در عمارت محله قیطریــه قرار گرفته
که بــرای فــرار از پذیــرش ســوءمدیریت و ناتوانــی خود،
مشــغول تمســک به آنهاســت .دود این بیکفایتیهای
مســبوق بــه ســابقه و ایــن سلســله استعدادســوزیهای
فدراســیون تکوانــدو بــه چشــم ورزش ایــران و جوانانی
رفــت کــه از بهترینهــا محــروم ماندهانــد و درخشــش
دوســتان و اســاتید خود را زیــر پرچم کشــورهای دیگری
با حســرت نظاره میکننــد .در خانه اگر کس اســت ،یک
حرف بس اســت و اگر تصمیم به موفقیت وجود داشــته
باشد ،باید از رأس این فدراسیون صورت گیرد.

نفر به نفر

نابودگرتکواندو

سامان موحدی راد

ســرانجام فیــل مــوش زاییــد .تیــم ملــی تکوانــدوی
ایــران کــه بــا ســه ســهمیه ( 2مــرد و یــک زن) در
رقابتهــای المپیــک  ۲۰۲۰توکیــو شــرکت کــرده بــود ،بــا
عملکــردی ضعیــف و بــدون کســب حتــی یــک مــدال کــه
در تاریــخ ایــن رشــتهبیســابقه بــود ،بــه کار خــود پایــان
داد.
بــه ایــن ترتیــب «حاشــیه» مهمتریــن دســتاورد
تیــم ملــی تکوانــدوی ایــران از توکیــو بــود .شکس ـتهای
عجیــب تکوانــدوی ایــران و حــذف مدالــی آنهــا از ســبد
مدالهــای ایــران بــار دیگــر انگشــتهای اتهــام را بــه
ســوی ســیدمحمد پوالدگــر نشــانه رفتــه اســت .مــردی کــه
بیســت و یــک ســال اســت در رأس فدراســیون تکوانــدوی
ایــران اســت و ســبک مدیریتــش همیشــه مــورد انتقــاد
بــود.
یــک دهــه پیــش عمــده انتقــادات از پوالدگــر بــه
خاطــر کنــار گذاشــتن رضــا مهماندوســت از ســرمربیگری
تیــم ملــی ایــران بــود .مربــی بااســتعدادی کــه در
اعتــراض بــه عــدم پرداخــت دســتمزدش و اختــاف بــا
پوالدگــر از ایــران رفــت و بعدهــا بــا تیــم ملــی آذربایجــان
چندیــن و چنــد بــار طعــم شکســت را بــه تیــم ملــی ایــران
چشاند.
بــا رفتــن او هــم البتــه فرآینــد اســتعدادیابی و
درخشــش تکوانــدوی ایــران بــا چالشهایــی مواجــه شــد
امــا ایــن تنهــا مهاجــر تکوانــدوی حرفـهای از ایــران نبــود.
همیــن روز گذشــته تمــام جهــان دیــدار رنــجآور
کیمیــا علیــزاده و ناهیــد کیانــی را تماشــا کردنــد .اولیــن و

تنهــا مــدالآور زن ایرانــی در المپیــک کــه از ایــران رفــت
و در ایــن رقابتهــا زیــر پرچــم المپیــک رقابــت کــرد.
در ســالهای گذشــته هــم چیــزی حــدود  9تکوانــدوکار
ایرانــی از ایــران مهاجــرت کردنــد و در هیــأت تیمهــای
ملــی دیگــر در رقابتهــا شــرکت میکننــد.
چیــزی کــه مثــ ًا در رشــتههای مــدالآوری چــون
کشــتی و وزنهبــرداری بــه نــدرت دیــده میشــود.
ایــراد کار کجاســت کــه رشــته مــدالآور ایرانــی
بــه محلــی بــرای نارضایتــی ســتارههای ایرانــی
تبدیــل شــده و آنهــا ترجیــح میدهنــد از ایــران
بروند؟
علــی بســحاق مربــی ســابق تیــم ملــی تکوانــدو
شــرایط مدیریتــی پوالدگــر را چنیــن توصیــف میکنــد:
«در بازیهــای آســیایی قهرمــان شــدیم و در گرندپــری
هــم میشــود گفــت قهرمــان شــدیم امــا برخــی از
فدراســیون نشــینها بیــن مــن و آقــای عســگری دو
بهــم زنــی کردنــد کــه یکــی از آن افــراد روابــط عمومــی
فدراســیون بــود .در فدراســیون تکوانــدو همــه کاره روابط
عمومــی اســت .تصمیــم میگیــرد چــه کســی بیایــد و
چــه کســی بــرود .نفراتــی کــه تخصــص ندارنــد ،تصمیــم
میگیرنــد و ســوءمدیریت پوالدگــر هــم از اصلیتریــن
دالیــل بــود .در پنــج ســال حضــور مــن او حتــی پنــج بــار
هــم ســر تمریــن تیــم ملــی نیامــد .ایــن تفرقههــا زمانــی
بیــن مــن و عســگری پیــش آمــد کــه مــا در فینــال گرندپــری
روســیه بودیــم»
ایــن بخشــی از ناآرامیهــای فدراســیون تکوانــدو
اســت کــه در آن اســتعدادها هــدر م ـیرود و کار بــه جایــی
میرســد کــه یــک المپیــک بــدون مــدال را تجربــه
میکنیــم .

خودزنی روی تاتامی

این تکواندوی ایران نیست
کرنر

مازیار گیلکان

آنچــه بــر تکوانــدوی ایــران در المپیــک توکیــو گذشــت ،فقــط شکســت
ورزشکاران نبود ،بلکه نمایشی از نتیجه روندی بود که در فدراسیون تکواندوی
ایران گذشته است و نمیتوانست پایانی جز این در المپیک داشته باشد.
ما بــه جای آنکــه جریان رشــد تکواندو داشــته باشــیم ،خاطراتــی درباره
تکوانــدو داریم ۴ .تکواندوکاری که در المپیکها از  ۲۰۰۰ســیدنی تا امروز مدال
گرفتهاند ،خاطرات تکواندو هســتند و آنچه در المپیــک توکیو برای تکواندوی
ایران رقــم خــورد ،واقعیتهای تکواندو اســت .فدراســیون تکوانــدو چندان

چهارمینتقابلاستادوشاگرددرنیمهنهاییجامحذفی

آمار درخشان مجیدی
مقابلقلعهنویی

عادت به شــنیدن انتقــادات نــدارد اما آنچــه درباره نتیجــه عملکــرد تکواندو
پیشبینی میشــد ،همین بود که در توکیو تماشــا کردیم ،شکست و ناکامی که
توجیه آن مســألهای را حل نمیکند .تکواندوی ایران میتواند همیشه رشتهای
مدالآور در المپیکها باشد .این پتانســیل وجود دارد که تکواندو نسل به نسل
مدالآور بســازد امــا کیفیت تربیت ورزشــکار در این رشــته باید همــان کیفیتی
باشــد که امثــال هادی ســاعی از آن بیــرون آمدنــد و آنچنان درخشــیدند که در
تکرارش واماندهایم .تکواندو در ایران رشــتهای مورد عالقه بســیاری از کودکان
و نوجوانان دختر و پســر اســت .ســرمایهگذاری و ارتقای کیفیت مربیگری برای
المپیکها مدالآورانی بزرگ را میســازد اما فدراسیون باید به جای هر جنگ
و جــدل دیگری ،متمرکز به همین امور فنی باشــد و بر آمــوزش و تربیت نیروی

اســتقالل کــه در اواخر فصــل فرم خوبــی پیدا کــرده و
با فرهــاد مجیــدی بــرای فتح یــک جــام بیتابــی میکند،
حریفــش در نیمهنهایــی جــام حذفــی را شــناخت و باید با
گلگهر ســیرجان روبرو شــود .این ســومین تقابل این فصل
دو تیم اســت و هــر دو بازی رفت و برگشــت در لیگ بیســتم
به نفع اســتقالل بــه پایان رســید .اســتقالل در بــازی رفت با
هدایت فکری در سیرجان به برتری دو بر یک رسید و در بازی
برگشــت هم با حضور فرهاد مجیدی حریفش را دو بر صفر
شکست داد .استقالل که در مرحله قبل پرسپولیس را حذف
کرد ،در صورت شکســت دادن گلگهر بــا برنده بازی فوالد –
ملوان روبرو میشود و دو بازی تا جام فاصله دارد.
تقابل دو مربی با پیشینه استقاللی حساسیت این بازی

انسانی نظارت کند.
المپیک توکیو به تکواندوی ایران یادآوری کرد که با از دست دادن ستارهها
و تربیت نکردن ورزشــکاران نخبه ،آن تکواندوی مدالآور به ورزشــی بیمدال
تبدیل میشــود و این ســقوط آســان اتفاق میافتــد .اگر به ســهلانگاری ادامه
دهیم ،چه بسا در آینده نیز همین اتفاق ناگوار برای تکواندوی ایران تکرار شود.
تنهــا فرصت باقیمانده بــرای تکواندوی ایران رقابتهای تیمی اســت اما این
رقابتها به صــورت آزمایشــی در المپیک برگزار میشــود و مــدال این بخش
تکواندو در جدول توزیع مدالها محاسبه نمیشود.
این نمیتواند برای دوســتداران تکواندو خوشــایند باشد و بعد از المپیک
باید تغییر نگاه و روند فدراسیون را برای جبران این ناکامی ببینیم.

را بیشتر کرده اســت .قلعهنویی ســابقه زیادی روی نیمکت
اســتقالل دارد و حتی زمانی کــه بحث برکنــاری مجیدی به
خاطر اختالف با مدیریت باشــگاه مطرح شــده بود ،شنیده
میشــد که قرار اســت به تهران بیاید و جای شــاگرد سابقش
را بگیــرد .با این حال او در ســیرجان ماند و امیدوار اســت که
بتواند در پایان فصل با این تیم ســهمیه آسیا بگیرد .گلگهر
یکشــنبه موفق شــد جایگزین تراکتــور در رده چهارم لیگ
شــود و اگر در روز آخر نســاجی را ببــرد کار را در همین رده به
پایــان میبرد ولــی چهارمی تنها در صورتی حکم ســهمیه
را دارد که اســتقالل ،تیم ســوم جــدول بتوانــد قهرمان جام
حذفی شــود .گلگهر اما با قهرمانی جــام حذفی بیحرف
و حدیث به آســیا خواهــد رفت .مجیدی یک مربــی تازهکار

محسوب میشــود ولی در همین زمان کوتاه توانسته رکورد
خوبی مقابل استادش داشته باشد و هر سه تقابل مستقیم را
برده است .اســتقالل فصل گذشته در دو بازی متوالی موفق
شــد ســپاهان قلعهنویی را شکســت دهد .اولی در لیگ برتر
بود که اســتقالل با وجود اخراج نیمــه اول رضاوند به برتری
دو بر یک رســید .ایــن تیــم  9روز بعد در یک چهــارم نهایی
جام حذفی موفق شــد ســپاهان را دو بر صفر شکست دهد.
بــا در نظر گرفتن برد اخیر اســتقالل مقابــل گلگهر مجیدی
امیدوار است در مســیر فینال جام حذفی قلعهنویی را برای
چهارمین بــار متوالی شکســت دهــد .البته اســتقالل نباید
تصــور کند که برابر گلگهر کار آســانی دارد .آنها در پنج بازی
اخیر به چهار برد رسیدهاند و در فرم خوبی هستند.

