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پاريس آماده المپيك بعدي

با پايان رسمي المپيك 2020 توكيو، روزشمار 
فرانسوي ها براي ميزباني از دور بعدي رقابت ها آغاز 
شده است. درست در روز اختتاميه بازي هاي توكيو، 
در پاريس و زير برج ايفل اهالي اين كشور از المپيك 
بعدي كه سه سال ديگر برگزار مي شود، استقبال 
كردند. مراسمي كه درواقع به مناسبت انتقال پرچم 
المپيك به ميزبان بعدي برگزار شد. در همين راستا 
جت ها بر فراز برج ايفل به گردش درآمدند و پرچم 
فرانسه بر فراز آسمان ها حك شد. امانوئل مکرون، 
رييس جمهور فرانســه نيز در صفحه توييتر خود 
نوشت:»در 202۴ در پاريس می بينم تان!« هزاران 
پاريسی كه منتظر اين لحظه بودند، انتقال پرچم 
المپيك به هيات فرانســوی در توكيو را با تشويق 
توفانی مورد استقبال خود قرار دادند. پاريس برای 
سومين بار ميزبان مسابقات بازی های المپيك است. 
آنها قبال در سال های ۱۹00 و ۱۹2۴ ميزبان بودند. 
المپيك تابستانی 202۴ از 2۶ جوالی تا ۱۱ آگوست 

برگزار می شود.
    

 پاكدامن را به وزارتخانه
 راه ندادند! 

علی پاكدامن ملی پوش شمشيربازی ايران ظهر 
روز گذشته قصد حضور در وزارت ورزش و جوانان را 
داشت كه با ممانعت از سوی يکی از اعضای حراست 
وزارت ورزش و جوانان روبه رو شده است. پاكدامن 
در اين مــورد گفت:»ســاعت ۱۳ و ۷ دقيقه برای 
انجام كار مهمی بــه وزارت ورزش رفتم اما يکی از 
اعضای حراست اعالم كرد كه نمی توانم وارد شوم. 
ابتدا خودم را معرفی كــردم و گفتم علی پاكدامن، 
ملی پوش المپيکی شمشيربازی هستم كه پاسخ 
داد من را نمی شناسد. سپس بيلبورد خودم را كه 
مقابل وزارت ورزش و جوانان نصب شده بود نشان 
دادم و گفتم كه من در اين عکس هستم اما باز هم 
اجازه ورود نداد و گفت وزارت ورزش و جوانان تعطيل 
است و نگذاشت كه داخل شــوم.« او افزود:»برای 
اولين بار بود كه چنين اتفاقی برای من رخ می داد. 
ديگر اعضای حراست وزارت ورزش و جوانان تاكنون 
چنين برخوردی نداشتند اما اين فرد نگذاشت برای 

انجام كارم به وزارت ورزش بروم.« 
    

كادر فني تكواندو در دست تغيير
پــس از نتايج ضعيــف تکواندوی ايــران در 
بازی های المپيك توكيو و ناكامی در كسب مدال، 
جلسه دوم كميته فنی فدراسيون تکواندو با حضور 
چهره هايي همچون هادی ساعی و يوسف كرمی به 
رياست پوالدگر برگزار شد. شنيده ها حاكی است 
كه با توجه به نتايج به دست آمده، تغيير سرمربی 
تيم ملی تکواندو حتمی اســت و در اين ميان نيز 
روی گزينه مناسب برای جانشينی مباحثی مطرح 
شده است. ظاهرا فدراسيون روی يکی،دو گزينه 
برای جانشينی نظر دارد اما در اين ميان احتمال 
برخی مخالفت ها از ســوی چهره های شاخص با 
حضور اين افراد در راس تيم ملی وجود دارد. قرار 
است فدراسيون تکواندو با بررسی و تبادل نظر با 
قهرمانان و كارشناســان در نهايت بهترين گزينه 
را برای هدايت تيم ملی انتخاب كند. اين در حالي 
است كه بسياري از اهالي تکواندو معتقد هستند كه 
مشکل اصلي تکواندوي ايران نه در كادر فني كه در 
مديريت فدراسيون است. اين انتقادها از المپيك 
توكيو كه تيم مردان موفق به كسب مدال نشد آغاز 

شد و كماكان ادامه دارد. 
    

گرايي، صدرنشين رنكينگ 
جهاني نروژ

اتحاديــه جهانی كشــتی بر اســاس حضور 
كشــتی گيران در جــام پليکونه ايتاليــا 202۱، 
رقابت های قهرمانی قــاره ای 202۱، رقابت های 
بين المللی لهســتان 202۱ و مسابقات المپيك 
توكيو رنکينگ رقابت های جهانی نروژ را اعالم كرد 
كه بر اساس آن محمدرضا گرايي مرد طاليي كشتي 
فرنگي ايران در المپيك، تنها كشتي گير ايراني است 
كه در صدر جدول ديده مي شود. با توجه به رنکينگ، 
كشــتی گير با رنك يك در باالی جدول گروه يك، 
كشــتی گير با رنك چهار در پايين همان جدول، 
كشتی گير با رنك ســه در باالی جدول گروه دو و 
كشتی گير با رنك  دو در پايين جدول همان گروه 
قرار می گيرند. مسابقات كشتی بزرگساالن قهرمانی 
جهان روزهای ۱0 تا ۱۸ مهرماه در شهر اسلو كشور 

نروژ برگزار می شود.

منهای فوتبال

آریا طاری

دومیــن شکســت پیاپی 
استقالل در جام حذفی، فرصت 
رسیدن به یک جام دیگر را از این 
تیم گرفت. فرهاد و تیمش پس 
از تساوی بدون گل در پایان 120 
دقیقه، در پنالتی ها مغلوب تیم 
نکونام شدند. اولین جام دوران 
مربیگری نکو، سرانجام به دست 
آمد و حاال فرهاد برای تصاحب 
اولین جام، باید زمان بیشتری 

صبر کند.
    

مسیر نکو، مسیر فرهاد
جواد نکونام و فرهــاد مجيدی، 
همچنان در ابتدای راه مربيگری شان 

هســتند و هنوز بايــد تجربه های 
بيشــتری به دســت بياورند. با اين 
حال، مســيری كه نکو تا امروز طی 
كرده، بســيار منطقی تر و ايده آل تر 
به نظر می رســد. او كارش را از خونه 
به خونه در ليگ يك كليد زد، سپس 
به نساجی قائمشــهر رفت و توانست 
اين تيم را پس از ســال ها به ســطح 
اول فوتبال ايران بياورد. قدم بعدی 
او، ورود به ليگ برتر با نســاجی بود. 
نکو برای يك نيم فصــل ديگر روی 
نيمکت تيم شــمالی نشســت و از 
شروع فصل بعدی، ســرمربی فوالد 
خوزستان شد. فوالد در اولين فصل 
با هدايت اين مربی، توانست خودش 
را به ســهميه ليگ قهرمانان آســيا 
برســاند. اتفاقی كه بــا تکيه زدن به 

رده ســوم جدول ممکن شد. جواد 
در دومين فصل هدايت فوالد، اولين 
جامش را در اين باشــگاه به دســت 
آورد و توانست برای اولين بار در تمام 
تاريخ، فــوالد را قهرمان جام حذفی 
كند. در حقيقت او برای رســيدن به 
اولين جام دوران مربيگری، مسيری 
بســيار تدريجی را طی كــرده و هر 
قدم را بلندتر از قدم بعدی برداشــته 
اســت. فرهاد اما درســت برعکس 
نکونام، مستقيما به سراغ يك باشگاه 
بزرگ رفته و ســرمربيگری در رده 
باشــگاهی را از اســتقالل كليد زده 
است. او تا امروز در سه مقطع مختلف 
سرمربی آبی ها شده، دو بار هم تيمش 
را به فينــال حذفی بــرده اما هيچ 
جامی با اين تيم به دســت نياورده 

اســت. مجيدی می توانست به جای 
كار كردن در باشــگاه پرالتهاب و با 
مديران نااميدكننده اســتقالل، به 
ســراغ تيم هايی برود كه ســازوكار 
ايده آل تــری برای موفقيــت دارند. 
اين تجربه به فرهــاد كمك می كرد 
تا با دســت های كامال پر به نيمکت 
استقالل برود. اين اتفاق اما رخ نداد 
تا او با نقطه ايده آلــش در مربيگری 
فاصله داشته باشد. فرهاد برای فصل 
جديد، بايد دســتياران بــه مراتب 
بهتری هم برای خودش انتخاب كند.

    
شما سکوت کنید آقای فکری

ظاهرا هيچ كس بــه اندازه محمود 
فکری از شکست استقالل برابر فوالد 
خوشــحال نشده اســت. او بالفاصله 
پس از پايان اين نبرد، دســت به كار 
شده و با يك اســتوری كنايه آميز به 
اين نتيجه واكنش نشــان داده است. 
فکری در اين متن آشــکارا به مربيان 
فعلی اســتقالل تاخته و نوشته:»در 
زمين غصبی، جواهر هم بکاری خون 
درو خواهی كرد«. اول از همه، يك نفر 
بايد معنی زمين غصبی را برای فکری 
روشن كند. اگر قرار است هر كسی كه 
جانشين يك مربی ديگر می شود زمين 
او را غصب كرده باشد، اول از همه اين 
خود فکری بود كه جانشين مجيدی 
در اســتقالل شــد. پس اين غصب از 
خود او شروع شد. در فوتبال حرفه ای، 
چنيــن حرف هايی كامال بی ســر و 
ته به نظر می رسند. شــايد هواداران 

استقالل از شکست در فينال حذفی 
اندوهگين باشند اما بدون ترديد آنها از 
قرار گرفتن فرهاد روی نيمکت به جای 
فکری، كامال راضی به نظر می رسند. 
چراكه بعيد بود استقالل فکری، بتواند 
از مرحله گروهی ليگ قهرمانان آسيا 
عبور كند و به فينال جام حذفی برسد. 
تيم فکری، فوتبالی به شدت قديمی 
و منسوخ شــده بازی می كرد و حال 
ستاره های آبی هم با اين مربی خوب 
نبود. او دائما فخر صدرنشينی تيمش 
را با بازی های بيشتری می فروخت و 
خودش، مهم ترين عامل فاصله گرفتن 
آبی هــا از كورس به شــمار می رفت. 
جالب اينکه اگر باختن بــه فوالد در 
پنالتی ها فاجعه باشد، خود فکری در 
اين فصل در وقت معمــول روبه روی 
اين تيم شکســت خورده است. پس 
شايد بهتر باشــد اين مربی حداقل در 
اين مورد سکوت كند. كينه او از كادر 
فنی فعلی اســتقالل به جای خود اما 
كاش محمود فکری، حداقل حرمت 
بازوبندی را نگه دارد كه ســال ها در 

استقالل به بازو داشته است.
    

سندروم بزرگوار نبودن
پــس از شکســت اســتقالل، 
پرسپوليسی ها هم دست به كار شدند 
و با انتشار استوری هايی، به اين ماجرا 
واكنش نشــان دادند. يکــی از اين 
نفرات، طبق معمول محمدحســين 
كنعانــی زادگان بــود. بازيکنی كه 
حتی بعد از ترک باشــگاه، همچنان 
دســت از كری خواندن برای رقيب 
برنمی دارد. كری هايی كه به شــدت 
هم سطح پايين هســتند و مناسب 
يك فوتباليســت حرفــه ای به نظر 
نمی رسند. شکســت در فوتبال، به 
سراغ همه می آيد و بزرگوار بودن در 

زمان شکست رقيب، درسی است كه 
هيچ وقت از فوتبال اروپا نمی گيريم. 
تصور كنيــد رئال و بارســا با دهه ها 
دشمنی مطلق، موفقيت در جام های 
مختلف را به هــم تبريك می گويند 
اما ستاره های سرخابی، می خواهند 

خرخره هم را بجوند.
    

داریوش در نقش رشفورد
اينکــه مربيان فوتبــال در ايران 
اساســا چندان پيگيــر فوتبال روز 
دنيا نيســتند، حقيقتا نگران كننده 
اســت. همين چند هفته قبل بود كه 
گرت ســاوت گيت با پنالتی دادن به 
مهره هايی كه در آخرين ثانيه ها وارد 
زمين مسابقه شــده بودند، به شدت 
مورد انتقاد قــرار گرفت و نتيجه اش 
را هم ديد. حاال فرهــاد مجيدی در 
آخريــن ثانيه هــای نبرد بــا فوالد، 
داريــوش شــجاعيان را وارد زمين 
كرد و اتفاقا او هم پنالتی مهم تيمش 
را از دست داد. شايد اگر فرهاد در اين 
مورد كمی دقت بيشــتری به خرج 
داده بود، سرنوشت استقالل در اين 

جام تغيير می كرد

چهار درس از شکست استقالل در فینال حذفی

جـامفـوالدی

اتفاق روز

چهره به چهره

دربــاره لئو مســی، همه چيــز ديوانه وار 
اســت. غلبه  بر بيماری، زندگی دور از زادگاه، 
هت تريــك در يکی از اولين ال كالســيکوها، 
بردن توپ طال بيشــتر از هر انســان ديگری، 
تبديل شــدن به بهترين بازيکــن دنيا و البته 
خداحافظــی. در مواجهــه با چنيــن پديده  
حيــرت آوری، درک اين حقيقت ســاده كه 
دوران او در باشــگاه محبوبش هــم روزی به 
پايان می رسد و درک اين حقيقت پيچيده كه 
بارســلونا بين بهترين بازيکنش و سوپرليگ 
اروپا، دومی را انتخاب كرده زمان طوالنی تری 
نياز خواهد داشــت. مســاله امــا، فقط يك 
جدايی اشك بار در اولين ساعات ظهر يك روز 
تعطيل تابستانی در كاتالونيا نيست. سنگينی 

تحمل ناپذير اين انتقــال برای ما، به تصويری 
برمی گردد كه از مسی به زندگی مان منعکس 

می شود.
ما به او نگاه می كنيم و ســال های نوجوانی 
خودمان را می بينيــم. وقتی اول صبح با لذت 
كشف يك ســتاره در بيداری شبانه روبه روی 
تلويزيون، با چشــم هايی خــواب آلود و البته 
يك لبخند بزرگ و پنهان نشــدنی، كمی دير 
به مدرســه می رســيديم. وقتی بــا گل های 
حياتی اش، مسافت خانه را می دويديم و آنقدر 
با حرارت بر ســر ســزاوارانه بودن توپ های 
طاليش بحــث می كرديم كه انــگار قرار بود 
اين توپ ها را در گوشــه ای از اتــاق خودمان 
بگذارند. ما به مســی نگاه می كنيم و همه آن 

آرزوهــای روياپردازانــه ای را می بينيم كه با 
تماشــای جوالن او در زمين، جرات بيشتری 
برای ابرازشــان پيــدا می كرديم، بــه او كه 
برای مان، معنای فوتبال ديــدن بود. نمادی 
از خود بارسلونا. خريد »صفر ميليون دالری« 
از روســاريو كه عصر تــازه ای برای باشــگاه 
ســاخت. بدون آن كه بارســا، رقم سنگينی 
برای خريــدش پرداخت كند. بــدون آن كه 
در فصل نقــل و انتقاالت جنجــال بيافريند و 
همه چيز را به هم بريزد. بــدون آن كه نامش 
به فهرست ستاره های گرانقيمت دنيای نقل و 
انتقاالت ملحق شــود. در روزهايی كه بردگی 
فلورنتينو، هنوز تنها نقشــه مديران تيم نبود. 
در روزهايی كه هنوز طرحی به نام سوپرليگ، 
همه چيز را در خودش غــرق نکرده بود. به او 
كه برای سال ها، دســتمزدهای سنگين تر و 
تيم های پرســتاره تر را برای ماندن در باشگاه 
دلخواهش رد كرد. ما به مسی نگاه می كنيم، به 
اشك هايش. و بعد، به اولين تارهای موی سفيد 

خودمان. ردپايی از تمام شــدن يك دوران. 
وقتی او نباشد، رويای ديدن بازی زنده بارسلونا 
در نيوكمپ هم ديگر آنقدر جدی نيست. وقتی 
او نباشد، حتی رنگ های آبی و اناری هم ديگر 
از روزمرگــی نجات مان نمی دهنــد. وقتی او 
نباشد، بارســلونا هم ديگر فراتر از يك باشگاه 
نخواهد بود. ما به ســرعت، به اســتقبال پير 
شدن می رويم و سال ها بعد، بايد به جوان ترها 
يادآوری كنيم كه تماشای نابغه ای مثل مسی، 
دليل به وجد نيامدن از درخشش ستاره های 
تازه وارد است. اشــك، به سراغ همه ما خواهد 
آمد. حتــی خالــق دوگانه بهترين پاســور/ 
بهترين گل زن، كسی كه همزمان هم هافبك 
و هم مهاجم بود و كسی كه غيرمعمولی ترين 
ركوردهــا را در تاريــخ ورزش فوتبال كامال 
»عادی« كرده، يك روز به نقطه ای می رسد كه 
برای پاک كردن اشك ها به دستمال كاغذی 
كوچك توی كيف همسرش نياز داشته باشد. 
لئو، نقطه اتصال ما به سال هايی است كه حاال 

مطمئنيم كه ديگــر برنمی گردند. وداعی بر 
پايه يك داستان وحشت آور دوكلمه ای:»گذر 

زمان«. 

آریا رهنورد

اولين دوره تاريخ المپيك كه در يك ســال 
»فرد« برگزار می شد هم سرانجام به پايان رسيد. 
المپيکی كه طبق انتظــار، آمريکايی ها موفق 
به فتحش شــدند. اين دوره از رقابت ها به دليل 
پاندمی كرونا، اصال حال و هوای المپيك نداشت 
و بدون شــور و حرارت برگزار شد. با اين حال در 
جريان همين رقابت ها، نبردهای بسيار جذابی 

شکل گرفت.
    

المپیک بی تماشاگر،    میزبان خشمگین
المپيك توكيو اولين المپيــك همه تاريخ 
بود كه بدون هيچ تماشاگری برگزار شد. حتی 
در مراســم های افتتاحيه و اختتاميه المپيك، 
خبری از تماشاگرها در ورزشــگاه نبود. كشور 
ميزبان ترجيح داد مســابقه ها هيجان كم تری 
داشته باشــد اما برگزاری اين رقابت ها، موجب 
شکل گيری يك اپيدمی شديدتر در اين كشور 
نشود. برگزاری المپيك بدون حضور هوادارها، 
يك ضربه بزرگ مالی هم به كشــور ميزبان زد. 
در حقيقت آنها ديگر به هيچ قيمتی از ميزبانی 

المپيك تابســتانی رضايت نداشتند. در توكيو، 
هيچ نشانی از خوشحالی برای ميزبانی المپيك 
وجود نداشــت و گروهی از مردم، حتی بسيار 
خشمگين به نظر می رسيدند. در جريان برگزاری 
اختتاميه، گروهی از مردم توكيو در اعتراض به 
ميزبانی المپيك، تجمعاتی را هم برگزار كردند. 
به هر حال ميزبانی ايــن دوره، هيچ لذتی برای 
شهروندان توكيو نداشت. يك خاطره تلخ كه آنها 

دوست دارند زودتر آن را به فراموشی بسپارند.
    

سبقت لحظه  آخری آمریکا
آمريکا تنها كشــور المپيك بود كه توانست 
تعداد مدال هايش را »ســه رقمی« كند. با اين 
حال آنها تا آخرين روز برگزاری رقابت ها، در رده 
دوم ديده می شــدند. آمريکا تا آخرين ساعات 
المپيك با ۳۶ طال پشت سر چين ديده می شد 
اما سه مدال طال در روز آخر، اين تيم را در صدر 
جدول مســابقات قرار داد. اين كشور در نهايت 
با ۳۹ طال، ۴۱ نقره و ۳۳ برنز روی ســکوی اول 
المپيك قرار گرفت. آنها در مجموع ۱۱۳ مدال 
به دســت آوردند. چين در ايــن دوره المپيك 

مجموعــا ۸۸ مدال گرفت و روی ســکوی دوم 
ايستاد. كشــور ميزبان هم سوم شــد و بريتانيا 
ســکوی چهارم المپيــك را به دســت آورد. از 
المپيك ۹۶ به بعد، آمريکايی ها فقط يك دوره 
قهرمان المپيك نشده  اند و چين، آن دوره را فتح 
كرده است. آمريکا تا امروز ۱0۶۳ مدال المپيك 
به دست آورده است. جالب اينکه دومين كشور 
موفق تاريخ در المپيك، تنها ۳۹5 طال تصاحب 

كرده است.
    

نیستند،   ولی هستند
كشور روســيه به دليل دوپينگ سازمان 
يافته، از هر رقابتی در ورزش جهان محروم 
شــده اما در عين حال، آنها با اسم »كميته 
المپيك روســيه« در رقابت هــای المپيك 
توكيو ديده شــدند. كميته المپيك روسيه 
با 20 طــال، 2۸ نقره و 2۳ برنــز در جايگاه 
پنجم المپيك قرار گرفــت. مدال هايی كه 
البته در تاريخ المپيك بــه نام روس ها ثبت 
نمی شــود و تنها مرتبط بــا كميته المپيك 
اين كشور است. سرشــناس ترين مدال آور 
روس ها در المپيك، عبدالرشيد سعدا... يف 
ملقب به تانك روسی بود. آزادكار افسانه ای 
ورزش روسيه در ديدار نهايی كايل اسنايدر 
آمريکايــی را شکســت داد و رســيدن به 

سکوی اول المپيك را جشن گرفت.

    

المپیک در آب
از المپيك ۹۶ آتالنتا به بعد، استراليا هميشه 
رتبه ای »تك رقمی« در المپيك داشته و فقط در 
يك دوره، به جايگاه دهم رسيده است. آنها پنج 
سال قبل در ريو، عملکرد درخشانی نداشتند و 
با هشــت طال و مجموعا 2۹ مدال، در رده دهم 
قرار گرفتند. اســتراليا در توكيو اما عملکرد به 
مراتب بهتری داشــت. آنها با رســيدن به »۱۷ 
طال« با ركورد بهترين عملکرد تاريخ شــان در 
يك دوره المپيك برابری كردند. اســتراليا در 
اين المپيك، هفت نقره و 22 برنز هم گرفت و در 
نهايت، به سکوی ششم رسيد. جالب اينکه از ۱۷ 
طالی استراليا در المپيك، ۱2 طال در رشته شنا 
و چهار طال هم در قايقرانی تصاحب شد. به جز 
يك طال در دوچرخه سواری، استراليايی ها همه 
مدال های شان را به خاطر تبحر در ورزش های 

آبی به دست آوردند.
    

سالطین ورزش های تیمی
اگرچه فرانســه امســال قهرمان يورو نشد 
اما در ورزش هــای تيمی المپيــك، عملکرد 
خارق العاده ای داشت. آنها نشان دادند كه سطح 
ورزش شان، چقدر در رشته های تيمی پيشرفت 
كرده است. آنها در شمشــيربازی تيمی مردان 
به طال رسيدند و مدال طالی هندبال و واليبال 

مردان را هم از آن خودشان كردند. آنها در واليبال 
و هندبال هم روی سکوی اول قرار گرفتند. تقريبا 
نيمی از طالهای فرانســوی ها در المپيك، در 
رشــته های تيمی به دســت آمدند. اين تيم در 
بسکتبال هم تا مسابقه فينال پيش رفت و در يك 
نبرد سخت و حساس، روبه روی آمريکا شکست 

خورد و شانس بردن طال را از دست داد.
    

سال رویایی ایتالیا
تابستان سال گذشــته، اصال روزهای خوبی 
برای ايتاليا نبود. آمار باالی كرونا و مشــکالت 
شديد اقتصادی، اين كشور را به شدت تحت تاثير 
قرار داد. ظرف اين يك سال اما بهترين روزهای 
ممکن برای ايتاليايی ها رقم خورد. آنها در قدم 
اول، برنده رقابت های موسيقی يوروويژن شدند. 
آنها ســپس يك اتفاق جذاب ديگر را هم تجربه 
كردند و توانستند روی سکوی اول جام ملت ها 
بروند. موفقيت های ايتاليا با كسب ۱0 مدال طال 
در المپيك كامل شد. ايتاليايی ها با اين ۱0 طال، 
توانستند در رده دهم المپيك قرار بگيرند. اين ۱0 
طال در حالی به دست آمد كه ايتاليا در هر كدام 
از سه دوره قبلی المپيك، صاحب هشت مدال 
طال شده بود. جذاب ترين طالی آنها در المپيك، 
طالی دوی صد متر بود. مدالی كه به مارســل 
جاكوبز رسيد. طالی ويتو دل آكيال در تکواندو 

هم سروصدای زيادی در كشور ايتاليا برپا كرد.

چرا از رفتن مسی می ترسیم

بی رحم، مثل زمان

درباره موفق ترین کشورهای المپیک توکیو

همه خوشحال،  بجز ميزبان

جواد در دومین فصل 
هدایت فوالد، اولین جامش 

را در این باشگاه به دست 
آورد و توانست برای اولین 
بار در تمام تاریخ، فوالد را 

قهرمان جام حذفی کند. در 
حقیقت او برای رسیدن به 

اولین جام دوران مربیگری، 
مسیری بسیار تدریجی را 

طی کرده و هر قدم را بلندتر 
از قدم بعدی برداشته است

 شماره   863 /     سه شنبه  19  مرداد   1400  /      اول محرم 1443  / 10  آگوست   2021


