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    گزارش
ي  گي�ر ر به کا

بازنشستگان پس 
از اصالحات نهايي مجلس در شوراي نگهبان به 
تأييد رس�يد تا ورزش ايران در انتظار سونامي 
کناره گيري مديران بازنشسته باشد، مديراني که 
امروز برخي از آنها در فدراسيون ها سر کارند و 
 بعضي  هايش�ان ه�م مع�اون وزي�ر هس�تند. 
 ح�اال ب�ا تأيي�د ش�وراي نگهب�ان ش�مارش
 معک�وس ب�راي رفتن آنها آغاز ش�ده اس�ت. 
پنج شنبه شب نگاه خيلي از مديران ارشد ورزش به 
پاستور بود، جايي که اعضاي شوراي نگهبان جمع 
شده بودند تا نظر نهايي شان را راجع به قانون منع 
به کارگيري بازنشستگان اعالم کنند، قانوني که چند 
هفته پيش به خاطر برخي ايرادات برگشت خورده 
بود و بهارستان نشينان پس از اصالح موارد ايرادي، 
آن را دوباره به شوراي نگهبان فرستاده بودند تا شورا 
نظر نهايي اش را در اين باره بدهد. به همين خاطر 
جمع زيادي از مديران فدراسيون ها و وزارت ورزش 
که نام شان در ليست بازنشسته ها ديده مي شود، 
گوش به زنگ خبري بودند که قرار بود کدخدايي، 

سخنگوي شوراي نگهبان   آن را اعالم کند. 
    فرصت دو ماهه براي رفتن بازنشسته ها

س��رانجام کدخدايي پنج شنبه ش��ب  خبر تأييد 
قانون منع به کارگيري بازنشستگان را در شوراي 
نگهبان اعالم کرد، خبري که براي مديران ورزشي 

که مشمول اين قانون مي شدند، خبر خوشي نبود 
و سبب شد خيلي از آنها که پيش از اين اعالم کرده 
بودند با تأييد اين قانون ب��ه آن احترام مي گذارند 
و کناره گيري مي کنند، چاره اي جز تحويل کليد 
اتاق رياست شان در فدراسيون ها يا وزارت ورزش 

نداشته باشند. 
کدخدايي از فرص��ت دو ماهه ب��راي اجراي اين 
قانون خبر داده و اين يعني ورزش در دو ماه آينده 
آبستن تغييرات زيادي در مديريت فدراسيون ها 
و سطح معاون وزير خواهد بود: »رويه اجراي اين 
مصوبه مشمول فرصتي دو ماه است و سازمان ها 
و ارگان هايي  که اين قانون برايش��ان صادق است، 
بايد ظرف دو ماه در خصوص اجراي آن اقدام کنند 
و ضمانت اجراي اين قانون مانن��د ديگر قوانين، 

جرم انگاري  يا انفصال از خدمت خواهد بود.«
البته در اين مصوبه به گفته س��خنگوي ش��وراي 
نگهبان اس��تثنائاتي هم براي جانبازان باالي 50 
درصد، آزادگان باالي سه س��ال و فرزندان شهدا 
ديده مي شود، بندي که سبب شده برخي از مديران 
ورزش که بازنشسته هستند با استناد به اين بند 

مجوز ماندن بگيرند. 
    رؤسا و معاوناني که مي روند

با تأييد نهايي قانون منع به کارگيري بازنشستگان، 
شمارش معکوس براي رفتن مديراني که مشمول 
اين قانون هستند، آغاز شده است. محمدعلي صبور 
در فدراسيون ورزش هاي سه گانه، بهرام شفيع در 

فدراس��يون هاکي، غالمرضا اميني در فدراسيون 
قايقراني، مصطفي کريمي در فدراسيون ورزش هاي 
ناشنوايان، محمد درخشان در فدراسيون جودو، 
مهدي تاج در فدراسيون فوتبال، محمد پوالدگر 
در فدراس��يون تکواندو، حجت اهلل دهخدايي در 
فدراس��يون چوگان، احمد ضيايي در فدراسيون 
واليبال، علي مرادي در فدراس��يون وزنه برداري، 
محمدرضا رحيمي در فدراس��يون هندبال و امير 
مجدآرا در فدراسيون ورزش هاي همگاني، رؤسايي 
هستند که گفته مي شود مشمول قانون بازنشستگي 
مي شوند و بايد جايشان را در آينده نزديک به يک 
مدير جديد بدهند. با کنار رفتن رؤساي بازنشسته 
فدراسيون ها، وزارت ورزش تا پايان سال روزهاي 
شلوغي را براي برگزاري انتخابات و معرفي رؤساي 

جديد پيش رو خواهد داشت. 
در بين معاونان وزير ورزش هم محمدرضا داورزني، 
مهم ترين معاونت اين وزارتخانه )معاونت حرفه اي 
و قهرماني( و فريبا محمدي��ان معاونت بانوان هر 
دو بازنشسته  هستند. البته درباره محمديان اين 
موضوع مطرح ش��ده که معاون ام��ور بانوان با 20 
سال خود را بازنشسته کرده و مشمول اين قانون 

نمي شود. 
    تالش براي ماندن

هرچند برخي از اين مديران پيش از اين اعالم کرده 
بودند که با ابالغ آن از سمت شان کنار خواهند رفت و 
يک لحظه تأمل نخواهند کرد، اما بعضي ديگر مانند 

احمد ضيايي، رئيس فدراسيون واليبال معتقدند 
رؤساي فدراس��يون ها چون حقوقي نمي گيرند و 
رياس��ت فدراس��يون در همه دنيا شغل به حساب 
نمي آيد، پس شامل قانون بازنشسته ها نمي شوند. 
آنها حتي معتقدن��د که اجرايي ش��دن اين قانون 
مي تواند نهادهاي بين المللي ورزش را حساس کند 
و آنها به بهانه دخالت دولت، ورزش ايران را تعليق 
کنند. اين در حالي است که وزارت ورزش اعالم کرده   
در صورت تأييد نهايي، مديران بازنشسته و مشمول 
اين قانون از ورزش رفتني هستند و اين وزارت قانون 

منع به کارگيري بازنشستگان را اجرا خواهد کرد. 
در چنين شرايطي برخي از رؤساي فدراسيون ها 
مانند مهدي تاج به دنبال اين هستند تا با استفاده 
از مجوز جانبازي باالي 50 درصد در پست ش��ان 
ماندني شوند. البته درصد جانبازي تاج 45 درصد 
اس��ت، اما به گفته طائبي، دبير کميس��يون هاي 
پزشکي بنياد ش��هيد و امور ايثارگران با توجه به 
گذش��ت س��ال ها از کميس��يون قبلي و عوارض 
مجروحيت ش��يميايي مثل ديگر جانبازان، تاج 
مي تواند درخواس��ت تجديدنظر جانبازي بدهد 
تا پزشکان کميسيون نظرش��ان را درباره درصد 
جانبازي پس از بررسي پرونده عنوان کنند. در اين 
صورت ممکن است درصد جانبازي تغيير نکند يا 
افزايش يابد، حربه اي که رئيس فدراسيون فوتبال 
اميدوار است با افزايش درصد جانبازي اش مجوز 

ماندن بگيرد. 

فرصت خوب رايزني
 دانش رايزني و البي گري در ورزش امروز يک توانايي فوق العاده مهم 
است که اگر کشوري از آن بي بهره باشد، هر چقدر هم در مسائل فني 

پيشرفته باشد، نمي تواند موفقيت چنداني به دست آورد. 
البته در کنار اين هنر داش��تن کرس��ي هاي مهم بين المللي نيز نکته 
قابل تأمل و مهمي اس��ت، اما باز هم قدرت رايزني و البي گري، حتي 
به داشتن س��کو و حق رأي نيز مي چربد. متأسفانه ورزش کشورمان 
طي تمام سال هايي که پشت سر گذاش��ته تقريباً از هر دوي اين مهم 

بي بهره بوده است.
شايد در مقاطعي کوتاه با حضور در برخي مجامع بين المللي ورزشي 
توانسته باشيم برخي خواسته هاي خود را عملي کنيم، اما بدون ترديد 
در بحث رايزني و البي گري کاماًل قافيه را به رقباي تا بن دندان مسلح 
خود در اين خصوص باخته ايم. بحث تضييع حقوق ورزشکاران ايران 
در رشته هاي مختلف را شايد بتوان با داش��تن کرسي و حق رأي در 
مجامع بين المللي ورزش به گونه اي حل و فص��ل کرد، اما وقتي پاي 
دفاع از آرمان هاي انقالب اس��المي و عدم حضور در برخي مسابقات 
ورزشي پيش مي آيد، آن وقت اس��ت که بايد با رايزني جلو رفت و اين 
مسئله حضور چهره هاي سياسي و مسئوالن ارشد نظام چه در حوزه 

ورزش و چه در حوزه ديپلماسي را مي طلبد.
ش��نيدن خبر ديدارهاي رئيس کميته ملي المپيک با رئيس اتحاديه 
کشتي و رئيس کميته بين المللي المپيک خوش��حال کننده بود، اما 
اميدواريم اين ديدارها صرفاً براي خوش و بش کردن و رد و بدل کردن 
تعارفات معمول نباشد. اين نگراني بيشتر از آنجا ناشي مي شود که قبل 
از اين، ما فرصت هاي خوبي چون ديدار با رئيس فيفا و حتي حضور او 
در کشورمان را به راحتي از دست داده ايم و با شلوغ بازي و حاشيه هاي 
بيهوده نتوانسته ايم، آنطور که بايد از اين موقعيت ها استفاده کنيم که 
اگر استفاده مي کرديم حاال حداقل مي توانستيم از حق ميزباني مان در 

برابر تيم هاي عربستاني دفاع کنيم.
کش��تي به عنوان ورزش اول و مدال آور کشور مدت هاست با مشکلي 
جدي مواجه اس��ت. پايبندي به آرمان هاي نظام مسئله ای است که 
هم رس��ول خادم به عنوان رياست فدراسيون کش��تي به آن پايبند و 
معتقد است و هم ورزشکاران و مربيان، اما البي گري ها و شيطنت هاي 
دش��منان ايران امروز کار را به جايي رس��انده که مسئله از موضوعي 
صرفاً ورزشي خارجي شده است. بنابراين مسئوالن ارشد بايد پا پيش 
بگذارند و مش��کل را با رايزني و البي گري قوي ت��ر از آنچه رقبا انجام 

مي دهند، حل و فصل کنند.
مدت هاس��ت رس��ول خ��ادم خواس��تار اين حرک��ت اس��ت و حاال 
صالحي اميري اين کار را انج��ام مي دهد، فقط همانط��ور که گفتيم 
اميدواريم ديدارهاي او با اللوويچ و باخ، ديدارهايي کاماًل فني و با هدف 
گشايش کار و گره اي انجام شده باش��د که امروز کشتي با آن روبه رو 
اس��ت. البته به اين موضوع هم بايد توجه داشت که صالحي اميري به 
عنوان رئيس کميته مل��ي المپيک، نه تنها حامي کش��تي که حامي 
تمام رشته هاي المپيکي و مدال آور اس��ت، چراکه مشکلي که امروز 
کشتي با آن دست به گريبان است در رويدادهاي بين المللي آينده از 
جمله المپيک و مس��ابقات جهاني به طور حتم براي بقيه رشته ها نيز 
پيش خواهد آمد. بنابراين رئيس کميت��ه ملي المپيک بايد از فرصت 
پيش آمده به بهترين شکل ممکن اس��تفاده کند. دعوت از دو چهره 
تأثيرگذار ورزش جهان به ايران اقدامي در خور و شايسته است. اقدامي 
که اميد آن مي رود با رايزني خوب در ديدارهاي اول و البي گري بهتر در 
زمان حضور اللوويچ و باخ در ايران در نهايت به سود ورزش، ورزشکاران 
و مربيان زحمتکش کشورمان بينجامد و ديگر هيچ مربي و ورزشکاري 

نگران قرعه انتخابي خود نباشد.
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فریدون حسن

وقت دل کندن از صندلي رسيد!
با تأييد قانون منع به کارگيري بازنشستگان جمعي از رؤساي فدراسيون ها و معاونان وزير رفتني شدند

کالس توجيهي فغاني براي نوجوانان
آشنايي با قوانين بين المللي و تغيير و تحوالت آنها از جمله مسائل مهمي 
است که همواره در مسابقات برون مرزي و جهاني بايد مورد توجه قرار 
گيرد، مس��ئله اي که کمتر به آن بها داده مي ش��ود و تيم هاي ورزشي 
کش��ورمان به خصوص در بحث داوري از آن ضرب��ات جبران ناپذيري 
مي خورند. عباس چمنيان، س��رمربي تيم فوتب��ال نوجوانان ايران که 
تيمش را براي حضور در مسابقات قهرماني آسيا آماده مي کند با درك 
به موقع اين مسئله از عليرضا فغاني، داور بين المللي کشورمان دعوت 
کرد تا با حضور در اردوي تيم به تشريح آخرين قوانين داوري جهان براي 
بازيکنان و اعضاي کادر فني بپردازد تا تيم با آمادگي ذهني کاملي در 
اين خصوص راهي رقابت ها شود. اقدام خوب و قابل تأملي که بايد مورد 

توجه همه قرار گيرد.

پيروزي آسمانخراش ها مقابل فيليپين 
 شاهين طبع: در ضدحمالت مشكل داريم

 آسمانخراش هاي ايران با غلبه بر فيليپين در رقابت هاي انتخابي جام جهاني 
رکورد شکست ناپذيري در آزادي را حفظ کردند. تيم ملي بسکتبال کشورمان 
در نخستين ديدار خود از پنجره چهارم رقابت هاي انتخابي جام جهاني 2019 
به مصاف تيم ملي فيليپين رفت و با نتيجه 81 بر 73 از سد اين تيم گذشت. 
شاگردان مهران شاهين طبع که پيش از اين پنج برد و يک باخت را دشت 
کرده بودند، عصر پنج شنبه و با حمايت هواداران ايراني يک پيروزي ارزشمند 
به دست آوردند تا با روحيه اي مضاعف به مصاف ژاپن بروند. حريف بعدي تيم 
کشورمان ژاپني ها هستند و با توجه به غيبت صمد نيکخواه بهرامي و حامد 

حدادي بازي سختي در انتظار ملي پوشان است. 
   عادت به نبود بازيکنان بزرگ

در ديداري که حامد حدادي تنها در دقيقه پاياني بازي به ميدان رفته بود، 
ش��اهين طبع ابراز اميدواري کرد در نبود بازيکنان بزرگ تيم ملي س��اير 
ملي پوشان بتوانند جور قديمي ها را بکشند: »بازي خوبي بود و با اينکه بليچ 
در ترکيب فيليپين حضور نداشت، ولي آنها پنج، شش بازيکن دوتابعيتي در 
ترکيب شان داشتند. بازيکنانمان بايد دقت بيشتري به خرج دهند. در اين 
بازي در ضدحمالت مشکل داشتيم. از طرفي حامد حدادي از کوارتر سوم 
مي خواست به زمين بيايد، ولي سالمتي اش مهم تر بود. بايد رويکردمان را 
تغيير دهيم و فدراس��يون هم برنامه ريزي بيشتري داشته باشد تا بتوانيم 
بازيکناني  همچون حدادي و ساير باتجربه ها تربيت کنيم. ضمن اينکه ساير 

ملي پوشان هم بايد حس مسئوليت پذيري بيشتري داشته باشند.« 
   تبعيض بين فوتبال و بسکتبال

سرمربي تيم ملي همچنين از عدم همکاري مسئوالن براي استفاده از توانايي 
بازيکنان دورگه انتقاد کرد. با اينکه فيليپيني ها چند بازيکن اصلي خود را به 
دليل محروميت در اختيار نداشتند، اما باز هم از چند بازيکن دوتابعيتي بهره 
برد. اين در حالي است که تاکنون نام چند بازيکن دورگه ايراني براي حضور 
در تيم ملي بسکتبال مطرح شده، ولي هنوز شرايط براي حضور آنها در تيم 
ملي فراهم نشده است. اين همان موضوعي است که شاهين طبع در کنفرانس 
پس از بازي به آن اشاره داشت و از مسئوالن انتقاد کرد: »در بسکتبال هم چند 
بازيکن دورگه داريم که مي توانيم از آنها در تيم ملي استفاده کنيم. در حالي 
تيم ملي فوتبال پنج بازيکن دورگه دارد که اتفاقاً مشکل سربازي هر پنج نفر 
حل شده است. در صورتي که در بسکتبال بازيکني مثل آرون گرامي پور به 
دليل مشکل سربازي نمي تواند به تيم ملي ايران اضافه شود. او 26 ساله است و 
وکيلش موضوع خريد سربازي اش را پيگيري مي کند. وزارت خارجه مي تواند 
در اينگونه موارد به ما کمک کند. البته بازيکني مثل مايک رستم پور را هم 
مي خواستيم، حتي برايش بليت گرفتيم تا به اردوي چين بيايد، ولي او از ما 
براي حضور در تيم ملي پول خواست. ما هم گفتيم براي پوشيدن پيراهن 

تيم ملي به کسي پول نمي دهيم.«
   خوش شانسي حريف

سرمربي فيليپين از حضور دوتابعيتي ها در تيم ملي اين کشور حمايت کرد. 
گيائو که فعاًل  هدايت اين تيم را برعهده دارد، به رغم شکس��ت در تهران از 
بازي شاگردانش رضايت داش��ت: »بازي خوبي ارائه داديم. فکر مي کرديم 
حدادي بازي مي کند، ولي خوش شانس بوديم که بازي نکرد. بايد بگويم که 
نمي توانيم از موقعيت بازيکنان دورگه صرف نظر کنيم. آنها هم خون فيليپيني 

در رگ هايشان است و توانايي کمک به تيم ملي را دارند.«

کوالکوويچ:
 بدون استرس بلغارستان را برديم

  کوبا سومين حريف واليبال در قهرماني جهان
دومين برد تيم ملي واليبال در رقابت هاي قهرماني جهان مقابل بلغارستان به 
دست آمد. در ادامه اين رقابت ها شاگردان کوالکوويچ در وارنا به مصاف تيم 
ميزبان رفتند و با نتيجه 3 بر يک به پيروزي دست يافتند. بلندقامتان عصر 
امروز هم سومين بازي خود را مقابل تيم ملي کوبا برگزار مي کنند. معنوي نژاد 
با 21 امتيازي که براي تيم ملي کسب کرد، امتيازآورترين بازيکن ميدان لقب 
گرفت. اين در حالي است که خبر پيوستن امير غفور به تيم مونزا ايتاليا و اضافه 

شدن اين بازيکن به جمع لژيونرهاي ايراني ديروز رسانه اي شد. 
   انگيزه باال و همکاري ملي پوشان

ايگور کوالکوويچ پيروزي بر بلغارستان را سخت و پيچيده توصيف کرد. 
سرمربي تيم ملي واليبال با اشاره به انگيزه باالي بازيکنانش اظهار داشت: 
»انتظار اين بازي سخت و پيچيده را برابر بلغارستان ميزبان داشتيم. در 
سرويس به حريف فشار آورديم و آنها اشتباهات زيادي داشتند. بلغارستان 
بعد از دو ست شکست، رو به بازي ريسکي در ست سوم آورد و برنده شد. در 
ست چهارم در امتياز حساس 19 مساوي شديم، اما بازيکنان تيم ما موفق 
شدند بازي را به خوبي اداره کنند و بدون استرس و فشار، بازي را به پايان 
برسانند. براي اين ديدار انگيزه زيادي داشتيم و همکاري بازيکنان در زمين 
مسابقه فوق العاده بود. البته باز هم بايد بگويم بازي به همان سختي بود که 

انتظار داشتيم.«
   تالش براي صدرنشيني

امتيازآورترين ملي پوش ايران اميدوار است تيم کشورمان به عنوان سرگروه 
راهي دور بع��د رقابت هاي قهرماني جهان ش��ود. معنوي نژاد که يک تنه 
21 امتياز مقابل بلغارستان به دست آورد و  از اينکه سهم بسزايي در اين 
برد داشته، ابراز خوشحالي کرد: »اين بازي براي ما خيلي مهم بود، چون 
کمک مي کرد که جايگاه خوبي در جدول داشته باشيم تا در بقيه بازي ها 
شرايط بهتري براي ما ايجاد شود و به مرحله بعد صعود کنيم. بلغارستان 
خيلي خوب بازي کرد و اين بازي براي آنها خيلي مهم بود. اگر اين بازي را 
مي بردند، راه آنها براي صدرنشيني هموار مي شد، اما ما خيلي خوب بوديم و 
توانستيم برنده باشيم. خدا را شکر مي کنم که برنده شديم و من هم توانستم 

عضو کوچک تيم  برنده   باشم.«
   غفور در سري آ

باشگاه ورو والي مونزا ايتاليا خبر توافق با ملي پوش ايراني را تأييد کرد. 
امير غفور در حالي اين فصل را در ايتاليا بازي خواهد کرد که به عنوان 
پنجمين ايراني راهي سري آ شده است. فصل جديد ليگ واليبال ايتاليا 
يک ماه ديگر شروع مي شود و غفور که فصل پيش را در تيم سايپا سپري 
مي کرد حاال بايد پيراهن مونزا را بر تن کند. او از پيوستن به تيم ايتاليايي 
حسابي شگفت زده است: »از اين اتفاق هيجان زده هستم. برای من جای 
خوشحالى دارد که در مونزا بازی کنم. بى صبرانه منتظر شروع فصل و 
بازی کردن در ترکيب اين تيم هستم.« پشت  خط زن تيم ملي کشورمان 
به پيروزي مقابل بلغارستان هم اشاره کرد: »بلغارستان ميزبان است و 
انگيزه زيادي دارد و مي خواهد نتيجه خوبي کسب کند. مفسران واليبال 
اين کشور گفته بودند شکست ايران کليد موفقيت بلغارستان است، اما 

ما نتيجه خوبي کسب کرديم و برد مهمي به دست آورديم.«

گوارديوال به مربيگري ملي فكر مي کند
سرمربي پرافتخار منچسترسيتي عالقه مند است مربيگري را در رده 
ملي نيز تجرب��ه کند. گوارديوال مي گويد: »هميش��ه کنجکاو بودم که 
روزي هدايت يک تيم مل��ي را برعهده بگيرم. اگر پيش��نهاد خوبي به 
دستم برس��د، حتماً روي آن فکر مي کنم.« البته گوارديوال از رؤيايش 
براي بازگشت به بارسا نيز صحبت مي کند: »دوست دارم مربيگري را 
در جايي به پايان برسانم که از آنجا شروع کردم.  و اگر آن تيم بارسلونا 

B باشد، خوشحال خواهم شد.«

دفاع لوکاکو از مورينيو
در روزهايي که خوزه مورينيو اوضاع چندان مناسبي در منچستريونايتد 
ندارد، دفاع مهاجم بلژيکي شياطين سرخ از آقاي خاص بسيار جالب 
توجه است. لوکاکو از س��بک رفتار بي پرواي س��رمربي تيمش دفاع 
مي کند و مي گويد: »مردم را بايد از رفتارش��ان بشناسيم. افراد کمي 
مثل مورينيو در دنيا وجود دارند که با واقعيت وجودشان رفتار کنند، 
 خيلي از مربيان هس��تند که وقتي از عملکرد تيم راضي نيستند، اما 

تظاهر به رضايت مي کنند. «

اينتر همچنان به دنبال مودريچ
تيم فوتبال اينترميالن ايتاليا که در تابستان موفق به جذب لوکامودريچ 
هافبک رئال مادريد نشد، مي خواهد در ژانويه دوباره براي خريد اين بازيکن 
اقدام کند. اينتر براي جذب کاپيتان تيم ملي کرواسي پيشنهاد قراردادي 
شش ساله با دستمزدي س��االنه 10 ميليون يورو را داد که اين مسئله با 
واکنش باشگاه رئال مادريد و شکايت از تيم ايتاليايي همراه شد،  چراکه 

مودريچ دو سال ديگر با رئال قرارداد دارد. 

شهرزاد فوتسال ايران در کويت
دفاع از عنوان قهرماني ايران در جام ملت هاي آسيا        چهره
کار آس��اني نبود، اما ش��هرزاد مظفر و دخترانش به 
خوبي از عهده آن برآمدند. قهرماني اي که انعکاس گس��ترده اي در دنيا داشت، اما 
درست بعد از آن قهرماني بود که سرمربي تيم فوتسال بانوان ايران که بارها و بارها 
دل آزرده کنارش گذاشته بودند و به وقت نياز او را به مبارزه فراخوانده بودند، گفت 
که به هدف 20 ساله اش رسيده اس��ت. جمله اي که معناي آن آخر هفته گذشته 
مشخص شد، همان زماني که خبر حضورش در تيم ملي بانوان کويت روي خروجي 

خبرگزاري ها رفت. خبري که از بي توجهي هاي مسئوالن و 
هدر رفتن دوب��اره س��رمايه هاي ورزش ايران حکايت 

مي ک��رد، درس��ت مث��ل اتفاقي ک��ه پيش��تر براي 
مهماندوست افتاده بود. شهرزاد مظفر راهي کويت 
شد و گفت که بايد از صفر شروع کند و شايد از صفر 
ش��روع کردن در کش��وري ديگر به مراتب برايش 

ساده تر از جدال بي نتيجه با آنهايي باشد که بعد از 
هر قهرماني و موفقيت سختي هاي مسير 

را فراموش و ورزشکاران و مربيان آنها 
را به امان خدا رها مي کنند. حسين 
ش��مس که خود از نزديک با اين 
بي مهري ها آشناست، مي گويد 
شهرزاد حق داش��ت که برود. 
فري��ده ش��جاعي، نايب رئيس 
سابق فدراس��يون فوتبال هم 
تأکيد مي کند که در حق مظفر 

کوتاهي کرده  است. 

قهرماني  دوباره  سريع ترين مرد عمودي جهان
سريع ترين مرد عمودي جهان،        سنگ نوردی
قهرمان دنيا شد. رقابت هاي 
سنگ نوردي قهرماني جهان در حالي به پايان رسيد که 
رضا عليپور، سريع ترين سنگ نورد ايران با کسب مدال 
طال ب��ه کار خود در اي��ن رقابت ها پاي��ان داد. در اين 
رقابت ها که به ميزباني شهر اينسبروك اتريش برگزار 
شد، رضا عليپور در ماده سرعت به مصاف رقباي خود 
رفت. عليپور که چندي پيش در بازي هاي آس��يايي 
جاکارتا موفق به کسب عنوان قهرماني شده بود با رکورد 
5/72 در مرحله مقدماتي توانست به فينال راه پيدا کند. 
رکورددار سنگ نوردي دنيا، در فينال اين رقابت ها نيز با 

ثبت رکورد 5/63 رقباي خود را کنار زد تا با اقتدار بر سکوي 
نخست قرار گيرد، آن هم در حالي که باسا ماوم دوم و استانيس 
سالکوکورين روسي نيز سوم شد. نماينده چين هم عنوان 
چهارم اين مسابقات را از آن خود کرد. عالوه بر عليپور که بار 
ديگر موفق به کسب طالي مسابقات سنگ نوردي شد، در 
بخش معلوالن نيز ايران موفق شد به عنوان قهرماني در جهان 
دست يابد. بهنام خلجي، س��نگ نورد معلول کشورمان هم 
مانند يوزپلنگ آسيا بر سکوي قهرماني ايس��تاد، اما ديگر 
س��نگ نوردان ايران موفق به کسب مدال نش��دند. در ماده 
بلدرينگ هاي قهرماني جهان برات زاده در گروه خود يازدهم 

و حسين فاميل روحاني چهل و ششم شد. 

رئيس کميته ملي         بازتاب
المپيک اين روزها 
ديدارهايي با رئيس فدراس��يون جهاني کشتي و 
همچنين باخ رئيس IOC داشته، اما به رغم اينکه 
هر کدام از اين ديدارها مي تواند استراتژيک باشد و 
براي ورزش ايران به خصوص کشتي تعيين کننده، 
نگراني ها همچنان به قوت خود باقي است تا جايي 
که توکليان، مدير تيم هاي ملي کش��تي آزاد پايه 
تأکيد مي کند بيشتر از مس��ائل فني، نگران قرعه 
مسابقات هستند. کشتي ايران اين روزها خود را 
مهياي حضور در رقابت هاي قهرماني جوانان جهان 

مي کند، اما با اين دغدغ��ه و نگراني که مبادا قرعه  
کشتي گيران جوان به رژيم غاصب بخورد که با توجه 
به حساسيت هاي موجود روي کشورمان، يافتن 
بهانه براي عدم رويارويي با حريف صهيونيس��تي 
کاري بس دشوار خواهد بود. به همين دليل است که 

تمام نگاه ها به نتيجه ديدارهاي صالحي اميري با 
اللوويچ و باخ است. توکليان مى گويد: »در شرايط 
خوبي هستيم و اميدواريم بتوانيم مثل هميشه از 
کيان کشتي ايران دفاع کنيم. البته کار ساده اي در 
پيش نداريم. مثاًل روس��يه، آذربايج��ان، امريکا و 

گرجستان حريفان سرسختي براي ماه هستند. با 
اين حال تنها دغدغ��ه اي که داريم، حضور س��ه 
کش��تي گير رژيم صهيونيس��تي اس��ت. در واقع 
نگران کننده ترين مسئله براي ما قرعه مسابقات 
است، نه مسائل فني، چراکه تورنمنت هاي خوبي را 
پشت سر گذاشته ايم و نس��بت به سال گذشته از 
آمادگي و ش��رايط بهتري برخورداريم و شناخت 
خوبي هم از بچه ها داريم. ضمن اينکه زمان بيشتري 
داشتيم و اميدواريم بتوانيم هم طال بگيريم و هم 
روي سکو برويم. اتفاق خوب ديگر هم اين است که 
9 کش��تي گيري که براي اولين بار در مس��ابقات 
جهاني جوانان کش��تي مي گيرند، س��ال بعد هم 
مي توانند در رده جوانان کشتي بگيرند. در يک کالم 
همه چيز مهياست تا براي کس��ب موفقيت برابر 
حريفان روي تشک برويم، تنها نگراني ما بيش از 

مسائل فني، قرعه بازي هاست.« 

رايزنی   برای مقابله با 
توطئه صهيونيست ها؟

شيوا نوروزي


