
  12 فدراسيون 
سعيد احمديان

    گزارش
در  ورزش�ي 
حالي در انتظار 
انتخاب رئيس جديد هس�تند ک�ه تأخير 
وزارت ورزش در اع�ام تاري�خ برگزاري 
مجامع انتخاباتي اين فدراسيون ها به گفته 
ورزشکاران به اين رشته ها ضربه مي زند. 
يک س��ر و هزار س��ودا، حکايت اي��ن روزهاي 
وزارت ورزشي هاست. از يک طرف در فاصله 18 
ماه مانده تا المپيک 2020 بايد براي موفقيت 
ورزشکاران در توکيو برنامه ريزي کنند، آن سو 
هم رفتن مديران بازنشس��ته از فدراس��يون ها 
س��بب ش��ده س��لطاني فر و همکارانش براي 
برگزاري مجمع هاي انتخاباتي فدراسيون هاي 
بالتکليف که رئيس ندارند، شب و روز نداشته 
باشند. مانند نيمه دوم س��ال پيش که وزارت 
ورزش��ي ها در برگ��زاري مجام��ع انتخابات��ي 
فدراسيون ها رکوردش��کني کردند. حاال انگار 
قرار اس��ت دوباره باز ه��م در ماه ه��اي پاياني 
سال وزارت ورزشي ها فرصت سر خاراندن هم 

نداشته باشند. 
   12 فدراسيون رئيس ندارند

وزارت ورزش اي��ن روزها س��رگرم برنامه ريزي 
براي انتخابات فدراسيون هايي است که در اين 
هفته ه��ا با سرپرس��ت اداره مي ش��وند و رئيس 
هر کدام ش��ان به داليلي کنار رفته اند. برخي به 
خاطر بازنشس��تگي کنار رفته اند، بعضي استعفا 
داده اند و با توجه به اختالفاتشان با وزير، عطاي 
ماندن را به لقايش بخش��يده اند. گروه سوم هم 
مديراني هستند که دوره ش��ان به پايان رسيده 
تا اين روزها براي مشخص شدن رؤساي جديد 
اين فدراسيون هاي ورزشي تمام نگاه ها به وزارت 

ورزش باشد. 
 عليرضا رحيمي )فدراس��يون هندبال(، محمد 
درخشان )فدراسيون جودو(، مصطفي کريمي 
)فدراس��يون ناش��نوايان(، مرحوم بهرام شفيع 
)فدراسيون هاکي(، س��ردار صبور )فدراسيون 
سه گانه(، خس��رو اميني )فدراسيون قايقراني(، 
محمدصادق فرجي )فدراسيون کاراته(، احمد 
ضيايي )فدراسيون واليبال( و حجت اهلل دهخدايي 
)فدراسيون چوگان( رؤس��اي فدراسيون هايي 
هس��تند که به دلي��ل قانون منع ب��ه کار گيري 
بازنشس��تگان از فدراس��يون هاي مربوط کنار 
رفته اند و وزارت ورزش با تعيين سرپرس��ت به 
دنبال برگزاري مجمع هاي انتخاباتي و انتخاب 

رؤساي جديد است. 
رس��ول خادم هم ب��ه دليل اختالف با مس��عود 

س��لطاني فر، وزير ورزش از رياس��ت فدراسيون 
کشتي استعفا داد تا اين فدراسيون هم در انتظار 
مجمع انتخاباتي و جانشين خادم باشد. همچنين 
دوره چهار ساله محمد عليپور رئيس فدراسيون 
انجمن هاي ورزش��ي و مجيد شايس��ته رئيس 
فدراس��يون تنيس نيز آبان ماه به پايان رسيده، 
اما هنوز تکليف رئيس بع��دي و زمان برگزاري 

انتخابات مشخص نشده است. 
   وزارت منتظر استعام

در مجموع وزارت ورزشي ها بايد در ماه هاي آينده 
براي برگزاري مجمع انتخاباتي 12 فدراس��يون 
برنامه ريزي کنند، آن هم در شرايطي که تأخير در 
انتخاب رئيس جديد مي تواند اين 12 فدراسيون 
را در فاصله 18 ماه تا المپيک توکيو س��رگردان 

کند. در اين بي��ن تنها تاريخ برگ��زاري مجمع 
انتخاباتي فدراس��يون جودو از ديروز آغاز شده 
و بقيه فدراسيون ها همچنان بالتکليف هستند. 
البته افشين داوري، سرپرست فدراسيون واليبال 
هم در گفت وگو با »جوان« از برگزاري انتخابات 
اين فدراسيون تا پايان س��ال خبر داد: »منتظر 
اعالم نظ��ر وزارت ورزش براي زم��ان برگزاري 
مجمع هستيم. البته برخي از هيئت هاي استاني 
هم با سرپرس��ت اداره مي شود که بايد انتخابات 
آنها نيز برگزار شود تا با انتخاب رئيس  هيئت ها، 
آنها در مجمع فدراسيون حق رأي داشته باشند. 
انتخابات هيئت هاي استاني تا هفته هاي آينده 
به صورت کامل برگزار مي ش��ود و اميدواريم تا 
پايان سال مجمع انتخاباتي فدراسيون واليبال 

نيز برگزار شود و با انتخاب رئيس جديد تکليف 
واليبال مشخص ش��ود.« درباره زمان برگزاري 
مجامع انتخاباتي فدراسيون هايي که با سرپرست 
اداره مي شوند مهدي مستجاب الدعوه، مسئول 
امور مجامع فدراسيون هاي ورزشي وزارت ورزش 
هم ديروز به خبرگزاري ايسنا اينطور توضيح داد: 
»تا زماني که از سوي مراجع نظارتي و ذي صالح 
وزارت ورزش و جوانان صالحيت مشاغل سخت 
و حس��اس مورد بررس��ي قرار نگيرد و استعالم 
آنها به دست ما نرس��د، امکان برگزاري مجمع 
انتخاباتي فدراسيون هاي ورزشي   که با سرپرست 
اداره مي شوند، وجود ندارد. البته هنوز وضعيت 
سرپرستي برخي هيئت هاي ورزشي که رؤساي 
آنها شامل قانون بازنشس��تگي شدند، مشخص 
نيس��ت و براي برگزاري انتخابات بايد وضعيت 

سرپرستي اين هيئت ها نيز مشخص شود.«
   انتقاد ورزشکاران از وزارت ورزش

در حال��ي وزارت ورزش برگ��زاري مجام��ع 
انتخاباتي فدراسيون ها را به رسيدن استعالم ها 
منوط کرده که انتقادها نسبت به تأخير وزارت 
ورزش با توجه به فرص��ت 18 ماهه تا المپيک 

توکيو ادامه دارد.
 در اين راس��تا پس از اينکه محم��د بنا خواهان 
برگزاري هرچه س��ريع تر رياس��ت فدراسيون 
کش��تي ش��د، ديروز هم غالمرض��ا محمدي، 
سرمربي جديد تيم کشتي آزاد خواسته سرمربي 
کشتي فرنگي را تکرار کرد و گفت: »درخواست 
ما از س��لطاني فر، وزير ورزش و جوانان و ديگر 
مس��ئوالن ذي ربط در اين وزارتخانه اين است 
که هرچه زودتر زمان ثبت نام از کانديداها و پس 
از آن برگزاري انتخابات را اعالم کنند تا رئيس 
واجد شرايط مجمع کشتي انتخاب شود و بتواند 
برنامه هاي مدنظر خود را براي موفقيت کشتي 
در المپيک به عنوان پيش��اني ورزش کشور به 
ش��کل مناس��بي پيگيري کند. اگر بالتکليفي 
موجود در فدراس��يون طوالني تر از اين ش��ود، 

کشتي ضرر خواهد کرد.«
احمدرضا طالبيان، ملي پوش قايقراني و دارنده 
مدال سه دوره بازي هاي آس��يايي هم ديروز در 
گفت وگو با خبرگزاری ايسنا، نسبت به تأخير در 
انتخاب رئيس جديد اين فدراسيون انتقاد کرد: 
»قايقراني منتظر رس��يدن انتخابات است و بعد 
از مجمع همه چيز سر و سامان مي گيرد. وقتي 
فدراسيون رئيس خود را بشناسد همه چيز طبق 
يک برنامه پيش مي رود و اوضاع بهتر مي شود. با 
اين حال ما فعاًل تمريناتمان را انجام مي دهيم و 

منتظر هستيم.«

دغدغه هايي كه بايد جدي گرفت
اوضاع و احوال و شرايط حاکم بر کشور به گونه اي است که همه مجبور به 
قناعت، صرفه جويي و پرهيز از ريخت و پاش هستند. البته تمام اينها فقط 
شامل حال مردم کوچه و بازار نمي شود، چراکه ابتدا مسئوالن کشور بايد پا 

پيش بگذارند و مردم را دنبال خود راه بيندازند.
در اين ميان ورزش و ورزش��کاران نيز از اين قاعده مس��تثنا  نيستند، به 
خصوص ورزشکاران با درك درست اوضاع اين روزها خواسته هاي خود را 
به حداقل ممکن رسانده اند و مثل هميشه در شرايطي نابرابر با رقباي جهاني 
و آسيايي خود آماده رويارويي با آنها و حضور در مسابقات بزرگ بين المللي 
مي شوند. با اين حال نبايد از گاليه هاي آنها غافل بود. اين روزها شنيدن 
انتقادهاي قهرماناني چون احسان حدادي و رضا عليپور به عنوان دو شانس 
بزرگ مدال آوري ايران در المپيک و مسابقات جهاني بايد همه را آگاه کند 

که پيروزي و کسب افتخار نيازمند هزينه کردن است.
خوب مي دانيم که در موقعيت کنوني بايد چگونه رفتار کرد. بايد شرايط 
را درك کرد، اينکه وضعيت کشور به مراتب سخت تر از سال هاي گذشته 
است، اما اين را هم خوب مي دانيم که نبايد تنها با اين بهانه از رسيدگي به 
قهرمانان و اميدهاي کسب افتخار غافل بمانيم. اين را هم خوب مي دانيم 
که همين حاال در ورزش کشور بودجه ها و پول هاي واريز شده به حساب 
فدراسيون ها به جاي رسيدگي به ورزشکاران و در اختيار آنها قرار گرفتن 
براي آماده سازي بهتر و حرفه اي تر، در برخي موارد صرف امور واهي و شايد 
برخي خوشگذراني هاي مسئوالن مي شود. وضعيت کشور را بايد درك کرد. 
شرايط اقتصادي را بايد فهميد، اما اين را هم نبايد فراموش کرد که ميدان 
ورزش يکي از معدود ميدان هايي است که مي شود صداي اين مردم مظلوم 
و صداي ايران اسالمي را زير فشار تمام تحريم ها و کارشکني هاي دشمنان 
قس��م خورده اين مرز و بوم و اين نظام به گوش جهانيان رساند. پس بايد 
دست به کار شد، بايد جلوي هزينه کردهاي بي مورد و ريخت و پاش هاي 
غيرضروري را در همين ورزش گرفت و منابع را به دست صاحبان اصلي 
آن رساند. المپيک نزديک است، نزديک تر از آن چيزي که حتي تصورش 
را کنيم، اما امروز ورزشکاران کشورمان هنوز از عدم توجه و رسيدگي ها 
مي نالند. هنوز منتظر پاداش ها و بودجه هستند و هنوز مي خواهند حداقل 
دستمزد مربيانشان پرداخت شود تا در روند آماده سازيشان خللي ايجاد 
نشود. اين مسئله با آنچه زياده خواهي تعريف شود، متفاوت است که البته 
بايد جلوي آن نيز گرفته شود. هيچ کس در اين اوضاع و احوال زياده خواهي 
و حيف و ميل بيت المال را تاب نمي آورد، اما ورزشکار افتخارآفرين ايران 
هيچ گاه بيشتر از حق و حقوق خود طلب نکرده و هيچ گاه حاضر نشده که 
از جيب مردم براي او هزينه شود. اين نگاه را بايد ستود و به آن ارج نهاد و در 

عوض بايد تالش کرد تا مشکالت اين قهرمانان کمتر شود.
دغدغه هاي ورزشکاران المپيکي ايران را بايد جدي گرفت. فراموش نکنيم 
که پاي آبرو و حيثيت کشور در ميادين بين المللي در ميان است و اين را هم 
نبايد از ياد ببريم که چشم طمع بسياري از کشورها به خصوص کشورهاي 
اطرافمان به ورزشکاران ايران اسالمي است و اگر دير هوشيار شويم، شايد 
اتفاقي که نبايد رخ دهد. البته ورزش��کار معتقد و متعصب ايران هيچ گاه 
اعتقادات و عرق ملي خود را به پول نمي فروشند، ولي اين مسئله چيزي از 
مسئوليت آنهايي که بايد بر اوضاع مسلط باشند و به شرايط رسيدگي کنند، 
کم نمي کند. بنابراين بايد هوشيار بود و با توجه به وضعيت کشور شرايطي را 

فراهم کرد که دغدغه هاي افتخارآفرينان ورزش کمتر شود.

فريدون حسن

12فدراسيون در انتظار معرفي رئيس جديد
 انتقادها از تأخير وزارت ورزش در برگزاري مجامع انتخاباتي فدراسيون ها باال گرفته است

الحاجي گرو و نيوماير از استقال رفتند
ارزهاي دولتي  

در حساب  خارجي هاي بي كيفيت
جدايي دو بازيکن خارجي بي کيفيت استقالل يک بار ديگر ثابت کرد که 
نظارتي روي عقد قراردادها در ليگ برتر نيست. با اتمام نيم فصل اول ليگ 
برتر فوتبال خبر رفتن خارجي هاي آبي پوش از ايران رسانه اي شد. الحاجي 
گرو و مارکوس نيوماير پس از توافق با باشگاه استقالل و به خاطر عملکرد 
ضعيف شان قراردادشان را فسخ کردند و مثل هميشه کسي پاسخگوي 
پرداخت هزينه س��نگين فس��خ قرارداد اين دو نفر، آن هم از بيت المال 

نيست!
    ضعيف مثل هميشه

اين اولين باري نيس��ت که پاي فوتباليس��ت هاي بي کيفيت خارجي به 
کشورمان مي رسد و با تداوم سوءمديريت هاي هميشگي قطعاً آخرين بار هم 
نخواهد بود. با شروع ليگ هجدهم و رفتن مامه تيام و سرور جباروف، آبي ها 
براي پر کردن جاي خالي اين دو به تکاپو افتادند. از آنجا که در فوتبال ما 
خبري از تست فني، بررسي رزومه و رفتار حرفه اي نيست، دالالن کارکشته 
دست به کار شدند. با اينکه انتظار نمي رفت سرمربي آلماني به سادگي هر 
بازيکني را قبول کند، وينفرد شفر به حضور الحاجي گرو چراغ سبز نشان 
داد، بازيکني که کارنامه حرفه اي اش پر از ناکامي    بود. گرو که خوب مي داند 
با اين عملکرد هيچ تيمي غير از اس��تقالل، او را به خدمت نمي گرفت در 
پيامي از آبي ها خداحافظي کرده اس��ت: »بازي کردن در يکي از بهترين 
تيم هاي آسيا يک  تجربه شگفت انگيز بود. از همان روز اولي که اينجا رسيدم 

از همه چيز لذت بردم.«
مهاجم نيجريه اي قرار بود با آمدنش به اردوگاه آبي ها جاي تيام را پر و مشکل 
گلزني استقالل را حل کند، اما او بعد از يک نيم فصل در حالي که فقط يک 
گل، آن هم از روي نقطه پنالتي به ثمر رسانده بود کشورمان را ترك کرد. 
الزم به ذکر است الحاجي در ليگ برتر هرگز دروازه حريفان را باز نکرد و تنها 
گل او براي استقالل در جام حذفي و مقابل سايپا زده شد. اين بازيکن تنها 
در هفت بازي به ميدان رفت و در طول 310 دقيقه بازي نتوانست تأثيري در 
نتايج تيم شفر داشته باشد. عملکرد ضعيف بازيکن شماره 9 انتقاد هواداران 
را نيز به همراه داشت. جالب اينکه دسترسي به کارنامه ضعيف گرو پيش از 
عقد قرارداد اصالً سخت نبود. مسئوالن استقالل بايد مي دانستند مهاجمي 
که در مدت يک سال حضور در ليگ سوئد فقط پنج گل زده، قطعاً به درد 
اين تيم نمي خورد. ضمن اينکه گرو در سال 2016 نيز در سوئد تنها سه بار 

دروازه حريفان را باز کرده بود. 
    ارزهاي بي ارزش

همانطور که اشاره شد دو بازيکن خارجي استقالل به صورت توافقي از جمع 
آبي ها جدا شدند. اين در حالي است که باشگاه استقالل براي جدايي توافقي 
گرو و نيوماير قطعاً مجبور به پرداخت هزينه هاي سنگيني شده تا جايي 
که خبرگزاري ميزان ديروز مدعي شد الحاجي گرو براي جدايي توافقي 
حدود 150 هزار يورو )1/9 ميليارد تومان( خرج روي دست باشگاه گذاشته 
است. عجيب تر اينکه گرو در مصاحبه اي که با تسنيم داشت، مدعي شده 
به خاطر عشق و عالقه به استقالل و هوادارانش براي فسخ قرارداد پولي از 

آبي ها نگرفته است!
    هموطن شفر هم رفت

متأسفانه گرو تنها بازيکن بي کيفيت اين فصل استقالل نبود. مارکوس 
نيوماير يکي ديگر از همان خارجي هايي است که کسي نمي داند چطور از 
ليگ برتر ايران سر درآورد. هافبک آلماني – سوئيسي بدون اينکه ذره اي به 
درد تيمش بخورد، قراردادش را فسخ کرد و به کشورش بازگشت. نيوماير 
همان کس��ي اس��ت که با چند هفته تأخير به عنوان جانشين جباروف 
ازبکستاني به تهران آمد و در تمرينات شرکت کرد. او از همان ابتدا هم نشان 
داد که عماًل انگيزه اي براي موفقيت در ليگ برتر ايران ندارد. با اين حال 
شفر که حامي اين بازيکن بود از نيوماير در هشت مسابقه به عنوان بازيکن 
تعويضي استفاده کرد و اين بازيکن فقط در سه بازي بيش از 15 دقيقه در 
زمين حضور داش��ت. مارکوس نيوماير که نه گل زد و نه پاس گل داد در 

نيم فصل اول حتي يک بازي کامل هم براي استقالل انجام نداد. 
    پول هاي از دست رفته 

در تمام سال هايي که به خدمت گرفتن خارجي هاي بي کيفيت ضررهاي 
هنگفتي به فوتبال ايران زده، مسئوالن باشگاه ها نه تنها پاسخي به مردم 
و هواداران نداده اند، بلکه از زير بار مس��ئوليت هم فرار کرده اند و تقصير 
را به گردن مديران قبلي انداخته اند. در اين بين باش��گاه هاي دولتي که 
ادعاي خصوصي بودن دارند در اين وانفساي اقتصادي ارزهاي دولتي را به 

بازيکناني مي دهند که هيچ سودي براي فوتبال ايران نداشته اند!

شيوا نوروزي

آقايان مدير از كيسه خليفه مي بخشند!
حضور بازيکنان خارجي بي کيفيت ضربه 
بزرگي ب��ه فوتبال ما مي زند. متأس��فانه 
روند به کارگيري خارجي هاي بي کيفيت 
کماکان ادام��ه دارد و اين چالش مخرب 
را مي ت��وان از دو زاوي��ه بررس��ي ک��رد؛ 
باش��گاه هاي دولتي و بي تفاوتي کميته 
اخ��الق و وزارت ورزش. تيم هاي��ي مثل 
استقالل و پرسپوليس که دولتي هستند، 
مديران شان از کيسه خليفه مي بخشند 
و هر کس��ي را مأمور ب��ه خدمت گرفتن 
بازيکنان خارجي مي کنند. دالالن نيز با خيال راحت نفرات مدنظر خود 
را به اين دو تيم مي آورند و بازيکني که ارزشش 50،40 هزار دالر هم 
نيست، قراردادي 350 يا400 هزار دالري با سرخابي ها امضا مي کند! 
مثاًل بازيکني که قباًل از اس��تقالل چندصد هزار دالر گرفته بود با يک 
تيم خارجي قرارداد 50 هزار دالري بسته است. موضوع ديگر بحث عدم 
ساماندهي در کميته اخالق و وزارت ورزش است. از آنجا که باشگاه ها 
از وزارت ورزش مجوز مي گيرند، اين نهاد بايد نظارت بيشتري روي اين 
مسائل داشته باشد. از طرفي همه ما مي دانيم که باشگاه هاي ما زيانده 
هستند، پس در اين شرايط نظارت بايد به مراتب بيشتر شود، نه اينکه با 
بي تفاوتي از کنار آن رد شوند. بدون شک قراردادهاي بي حساب و کتاب 
يکي از ناهنجاري هاي فوتبال ايران اس��ت. اين موضوع قطعاً در ساير 
حوزه هاي ورزش نيز تأثير منفي مي گذارد و فوتبال ما را از نظر اخالقي 
زير سؤال مي برد. البته مديراني که براي باشگاه ها انتخاب مي شوند نيز 
در اين قضيه تأثيرگذار هستند. با اين حال مديري که از سوي وزير در 
يک باشگاه مأمور مي ش��ود بعد از پايان مأموريتش مي رود و در مدت 
زمان حضورش هم نه از باشگاهداري چيزي مي داند، نه تخصصي دارد و 
نه دلسوزي مي کند. اينگونه است که مديران بي توجه به آينده باشگاه ها 

مديريت مي کنند و عماًل عالقه و دلسوزي نسبت به فوتبال ندارند. 

پيروزي يووه با گل جنجالي رونالدو
يوونتوس با برتري يک بر صفر مقابل تورينو در دربي دالموله فاصله خود 
در صدر جدول را با اصلي ترين رقيبش يعني ناپولي حفظ کرد. يووه شنبه 
ش��ب با تک گل رونالدو که از روي نقطه پنالتي به ثمر رسيد، پيروز اين 
ديدار مهم شد. البته ستاره پرتغالي بعد از به ثمر رساندن گل با تنه زدن به 

دروازه بان حريف حاشيه  ايجاد کرد و با کارت زرد داور روبه رو شد.

پدر بازي پسر را ديد و فوت كرد
در اتفاقي نادر، پدر يک بازيکن فوتبال بعد از تماش��اي بازي پسرش در 
ورزشگاه فوت کرد. هربرت گنتنر شنبه ش��ب براي تماشاي بازي تيم 
پسرش به ورزشگاه مرسدس بنز آره نا رفت. ديداري که هرچند با پيروزي 
2 بر يک کريس��تين گنتنر به عنوان کاپيتان تيم اشتوتگارت و يارانش 
همراه بود، اما اين پيروزي براي گنتنر فرزند چندان دوام نداشت، چراکه 

بالفاصله بعد از پايان بازي با خبر فوت پدر روبه رو شد.

دمبله مورد توجه چلسي
باشگاه چلسي به دنبال جذب ستاره فرانس��وي بارسلون است. عثمان 
دمبله که در چند ماه اخير به خاطر تأخيرها و بي انضباطي هايي که در 
تمرين بارسا داشته با مسئوالن باشگاه به مشکل خورده، حاال سخت مورد 
توجه چلسي قرار گرفته است. سران اين باشگاه انگليسي بنا به درخواست 
سرمربي تيم شان وارد عمل ش��ده اند تا با جذب اين هافبک جوان خط 

مياني  خود را تقويت کنند.

جايگاهمان را پيدا مي كنيم
پيروزي 4 بر صفر بايرن مونيخ مقابل هانوفر، باواريايي ها را بعد از مدت ها از 
بحران خارج کرد. آالبا، مدافع اتريشي بايرن و زننده يکي از گل ها در اين 
بازي مي گويد: »در بوندس ليگا خود را پيدا کرده ايم. درست است که در 
مقطعي دچار مشکل شديم، اما همه متوجه شدند که تصميم گرفته ايم 
عالي بازي کنيم و بدرخشيم. مي خواهيم هوادارانمان را شاد کنيم و به 

جايگاه واقعي خودمان برگرديم.«

رقابت های گرند 
اسلم تکواندوی 
چي�ن ب�ا طاي 
مردان�ي و برن�ز هادي پور ب�ه پايان رس�يد. 
دومين دوره مسابقات گرند اسلم تکواندو در حالي 
با حضور بهترين هاي تکواندوي جهان در دو گروه 
زنان و مردان در اوزان المپيکي به ميزباني ووشي 
چين برگزار شد که فدراسيون تکواندوي ايران 
اقدامي براي اعزام هوگوپوش��ان تيم ملي به اين 
رقابت ها نکرد تا سجاد مرداني و آرمين هادي پور 

با هزينه شخصي راهي اين مسابقات شوند.
کمبود بودج��ه و مس��ائل و مش��کالت مالي، 
مهم ترين و اصلي ترين بهانه اي اس��ت که مانع 
از حضور ورزش��کاران رش��ته هاي مختلف در 

رقابت ه��اي بين المللي مي ش��ود. اهمال کاري 
در اعزام ورزشکاران در برخي از رشته ها مانند 
تکواندو مي تواند به از دس��ت رفتن امتيازهاي 
الزم براي کس��ب س��هميه المپيک بينجامد. 
مس��ئله مهمي که برخي از ورزش��کاران را بر 
آن داشته که با هزينه شخصي راهي مسابقات 
شوند تا از حريفان خود جا نمانند و امتيازهاي 
الزم را از دس��ت ندهند. بع��د از کاراته نوبت به 

تکواندوکاران رسيد که با »نه« قاطع فدراسيون 
براي اعزام به مسابقات گرند اسلم چين مواجه 
شوند، اما اهميت اين مسابقات سجاد مرداني و 
آرمين هادي پور را بر آن داشت تا دست به جيب 
شوند و با هزينه شخصي در اين رقابت ها شرکت 
کنند که نتيجه اين حض��ور يک طال و يک برنز 
بود. مدال هاي باارزش��ي که هزينه به دس��ت 
آمدن آن به طور مس��تقيم از جيب ورزشکاران 

رفت، اتفاقي که بدون ش��ک جز ش��رمندگي و 
شرمساري براي ورزش ايران ندارد. 

س��جاد مرداني، تکواندوکار وزن 80کيلوگرم 
ايران در اين رقابت ها به ترتيب استفن المبدين 
امريکايي، گيل يانگ بيوئ��ن از کره جنوبي و 
ژائوکسيانگ سانگ از چيني را شکست داد تا 
به فينال راه يابد و در فينال هم با پيروزي 3 بر 
2 مقابل کيو دون اين، هوگوپوش کره جنوبي 
ب��ه گردن آويز طال رس��يد و جاي��زه 49 هزار 
دالري اين رقابت ها را به دس��ت آورد. آرمين 
هادي پور ديگر نماينده ايران نيز که با برتري 
براب��ر س��اوکويهاري رامنارون��گ از تايلند به 
نيمه نهايي راه يافته بود با قبول شکست برابر 
جون جانگ از کره جنوب��ي که نايب قهرماني 
دوره قبل گرند اسلم، قهرمان آسيا 2018 و دو 
طال و يک برنز گرندپ��ري 2018را در کارنامه 
دارد براي کس��ب برنز اين رقابت ها به مصاف 
تاي هون کيم از کره جنوبي رفت و بر سکوي 

سوم ايستاد. 

طال و برنز گرند اسلم بر گردن 
مرداني و هادي پور
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اميدها اميدوار به المپيك
اميدهاي فوتبال ايران اين روزها حسابي سرگرم تمرين هستند. کرانچار 
مردان جوانش را تمرين مي دهد تا بتوانند آرزوي تحقق نيافته 40 ساله 
فوتبال ايران در راه رسيدن به المپيک را برآورده کنند. البته همه خوب 
مي دانيم که رس��يدن به  اين آرزو، کار سختي اس��ت و اميدهاي فوتبال 
کشورمان تقريباً با اين نوع ساماندهي کار چنداني از پيش نخواهند برد و 
فقط بايد به درخشش ستاره ها، غيرت و تعصب آنها تکيه داشت که اين خود 
يک ناکامي بزرگ است. کرانچار در فوتبال باشگاهي ايران کارنامه خوبي 
دارد و حاال با اميدهاي ايران مي خواهد تاريخ ساز شود. سفر به کيش و ديدار 
با سوريه مي تواند به بسياري از سؤاالت بي پاسخ در خصوص تيم کرانچار 
پاس��خ دهد. تيمي که فوتبال ايران به آن اميد زيادي بسته تا نام فوتبال 

کشورمان را بعد از چهار دهه در المپيک بر سر زبان ها بيندازد. 

کاظم اوليايي

 مديرعامل اسبق استقالل

مي توانستيم از مربي امريکايي درآمدزايي كنيم
تنها 18ماه تا المپيک 2020زمان باقي است، اما احسان حدادي          چهره
قهرمان و رکورددار بازي هاي آس��يايي ش��رايط خوبي ندارد و از 
اوضاع راضي نيس��ت. گفته مي ش��ود هزينه او در ماه 100 ميليون تومان است که البته رئيس 
کميته ملي المپيک هم قول داده بود با هم��کاري وزارت 50 ميليون ديگر روي آن بگذارد، اما 

گله هاي حدادي نش��ان مي دهد که اوضاع خوب پيش نمي رود: 
»امسال در تمام مراحل دايموندليگ جزو سه نفر برتر دنيا بودم، 
اما اين شرايط آدم را دلس��رد مي کند. گفتم اگر مربي ايراني 
خوبي بياوريد، حرفي ندارم اما رکوردم در سال نبايد زير 68 
متر باشد. دنبال مربي امريکايي بودم. ماهي 7 هزار دالر به او 

مي داديم و   در کن��ارش 20 هزار 
دالر درآمدزايي مي کرديم، چون 
از کشورهاي قطر، عراق، مالزي و 
کره جنوبي به دنب��ال او بودند و 
مي توانس��تيم از هر ورزش��کار 
ماهانه 5 هزار دالر بگيريم تا هم 
مربي امريکايي را داشته باشيم 
و هم درآمدزاي��ي کنيم. با اين 
حال اين اتف��اق نيفت��اد و او با 
ق��راردادي 25ه��زار دالري به 
چين رف��ت. نمي دانم داس��تان 

چيست، برنامه هايم را مکتوب به 
صالحي امي��ري دادم و کميته ملي 

المپيک گفت که هزينه تمام اردوها را پرداخت مي کند، 
اما از فدراس��يون صحبت هايي کردند ک��ه همه چيز 

منتفي شد!« 

»توقف ناپذير«   مثل  واليبال نشسته ايران 
کميته    بين المللي         بازتاب
پارالمپيک از تيم 
مل��ي واليب��ال نشس��ته اي��ران ب��ا عن��وان 
»توقف ناپذي��ر« ياد ک��رد. وب س��ايت کميته 
بين الملل��ي پارالمپيک در گزارش��ي از واليبال 
نشسته جهان در سال 2018 به تيم ايران لقب 
»توقف ناپذير« داد. در بخشي از گزارش سايت 
کميته بين المللي که به م��رور اتفاقات واليبال 
نشسته جهان پرداخته به سلطه ايران در ريو و 
نقش مرتضي مهرزاد با قامت 2 متر 46 سانتي اش 
در اين تيم اشاره شده که موفق به کسب عنوان 
قهرماني پارالمپيک شد: »تيم ايران با پيروزي 

سه س��ت پياپي بر روس��يه در رقابت هاي ليگ 
جهاني به ميزباني تبريز ب��ه پيروزي هاي خود 
ادام��ه داد. ايراني ها هفتمين عن��وان قهرماني 
جهان را پس از شکس��ت 3 بر صفر بوس��ني و 
هرزگوين در دي��دار فينال به دس��ت آوردند و 
مرتضي مه��رزاد نيز با عملکردي شايس��ته در 
رقابت هاي هلند، به عن��وان برترين بازيکن ماه 
جوالي 2018 جهان شناخته شد. موفقيت هاي 
تيم واليبال نشسته ايران با قهرماني در بازي هاي 
پاراآس��يايي جاکارتا در سال 2018 ميالدي به 
پايان رس��يد، اما ب��دون ش��ک »توقف ناپذير« 
بهترين لقبي است که مي توان به اين تيم داد.«

دنيا حيدري
    تکواندو 


