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فوتبال مستعد ایران را
باید از چنگال منفعت جویان نجات داد

دلیل توجه دلسوزان ورزش به فوتبال چیست؟!

سرویس ورزشی-
 ما ســخت اعتقاد داریم که فوتبال از 
رشته های ورزشی فعال در کشور ماست که 
از حیث مادی و انسانی، ظرفیت پیشرفت 
و بزرگی کردن دارد، با این همه معتقدیم 
فوتبال سال هاســت که گرفتار باندها و 

جریانات منفعت جو شده است.
در ایام برگزاری بازی های المپیک- حداقل 
طی دوره هــای اخیر- معموال دیدگاه و وجهه 

خواننــده فهیم و صاحــب تحلیل روزنامه چه
باشد؟

مطرح شدن این دیدگاه به طور قابل لمس، 
از چند جهت قابل بررسی است. یکی اینکه رواج 
این نظر و دیدگاه واکنشی است هم منطقی و 
هم هیجانی به رویداد بزرگ المپیک، آنجا که 
وظیفه دفاع از آبروی ورزش ایران، شاد کردن 
و پاسخگویی به توقعات مردم یکسره به دوش 
رشــته های غیر فوتبالی عمدتا کشتی )آزاد و 

اداره امور ورزش هم باید از این اصل غافل نبود. 
البته اگر واقعا خواهان پیشرفت و ترقی وضعیت 
ورزش هستیم. در اینجا نیز باید حق شناخته 
  شود، هر فرد و رشته ای به درستی و به حق ادا 
شود. آنچه در اینجا یکی از مهم ترین مالک های 
حق شناخته می شود، توجه به منافع ملی است. 
وقتی پای »منافع ملی« به میان آید، آن وقت 
بسیاری از رذایل و زشتی ها و غلط کاری ها چون 
خاصه خرجی و فامیل بازی و باند و جناح گرایی 

»وسیله« دانست. نحوه استفاده و چگونگی بهره 
گرفتن از آن مهم است.

کشورهای پیشرفته و صاحب ورزش در دنیا 
غالبا می دانند از رشــته ای مثل فوتبال چگونه 
اســتفاده کنند، برای آنــان فوتبال فقط یک 
رشته ورزشی با کارکردی صرفا ورزشی نیست، 
پدیده ای اجتماعی است با کارکردهایی چندگانه 
کــه از آن در حوزه هــای مختلــف اجتماعی، 
اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... باالخره ورزشی 

با این نگاه و نوع تحلیل خواننده محترم به 
ما حق می دهد که به هیچ وجه نسبت به وضع 
و حال و سرنوشت این رشته ورزشی بی خیال 
نباشیم و از کنار آن و شرایط ناخوشایندی که به 
آن گرفتار آمده است با بی اعتنایی عبور نکنیم. 
ما سخت اعتقاد داریم که فوتبال از رشته های 
ورزشــی فعال در کشور ماســت که از پایگاه 
مردمی در سراســر ایران برخوردار اســت و از 
حیث مادی و انسانی، ظرفیت پیشرفت و بزرگی 

نظری مطرح می شود و اوج می گیرد و به شکل 
ملموس و غالب خودنمایی می کند که البته در 
ایام غیرالمپیکی هم وجود دارد، اما نه به شکل 
غالب و اکثریتی، بلکه به صورتی کمرنگ و در 
اقلیت. لب و چکیده این دیدگاه این اســت که 
»آخــر، فوتبال کجای ورزش ما قرار دارد؟ این 
رشته ای که این قدر لی لی به الالیش می گذارند، 
این قدر برایش هزینه و تبلیغات می کنند، این 
همه رسانه ها وقت برنامه ها و صفحات خود را 
به فوتبال اختصاص می دهند، فایده و نتیجه اش 
چه؟! جای فوتبال ایران در المپیک کجاست؟ 
این رشته چه بر سر ورزش ما زده است؟ زحمات 
و تالش و ســختی و افتخارآفرینی و آبروداری 
برای ورزش ایران برعهده کشتی و وزنه برداری 
است، اما سروری و تبختر و ادعا و حقوق کالن 

و میلیاردی و... برای فوتبال و فوتبالیست؟«
و بعد کســانی که نمایندگی این دیدگاه را 
یدک می کشند، خطاب به مسئوالن، رسانه ها، ما 
و... با لحنی گزنده و انتقادی، خواهان پایان دادن 
این وضعیت غیرعادالنه و توجه عمیق تر و بیشتر 
به رشته های کم ادعا، اما پرافتخار مثل کشتی 
و وزنه برداری یا رشته هایی که در صورت کمی 
توجه می توانند به شرایط قابل قبول دست پیدا 
نمایند و از آن سو خواستار مبارزه با فوتبال زدگی 

و فوتبال ساالری و... می شوند.
چرا فوتبال؟

باالتــر عرض کردیــم این اتفاقی اســت 
کــه حداقل طــی دوره های اخیــر برگزاری 
المپیک تکرار شده و جای درنگ و تامل باقی 
می گذارد. به ذهنمان رسید که در این باره چند 
جمله ای بنویســیم و درباره کاروبار خود کمی 
توضیح دهیم تا البتــه نظر مخاطب گرامی و 

فرنگی( و وزنه برداری می افتد. دیگر وضع خود 
فوتبال ایران است که برخالف گذشته- که حاال 
می شــود رفته رفته گفت، گذشته دور- حرف 
اول را در فوتبال آسیا می زد و اگر قرار بود قاره 
کهن در فوتبال نماینده ای در سطح المپیک و 
یا جام جهانی داشته باشد، حتما نام آن- حداقل 
در دهه 50 شمسی و 70 میالدی- ایران بود، 
مدت های مدید و ســال های طوالنی اســت 
که افتخاری بــرای ورزش ایران خلق نکرده و 
مقام درخور توجهی حداقل در قاره آســیا، در 
هیچ رده ای به دســت نیاورده اســت و خیلی 
که بجنبند، شــادی ناشی از یک بازی خوب و 
غرورانگیز یا یک پیروزی دلچســب را بر لبان 
طرفداران خود نشانده است. این در حالی است 
که می دانیم عمده پول و وقت و هزینه و انرژی 
و تبلیغات و امکانات رسانه ای و... به این رشته 
ورزشی اختصاص داده شده است. گفتیم که در 
این باره کسانی هستند که همواره از توجه بی حد 
و حساب و ناعادالنه به فوتبال گله مند هستند 
و چــه در زمان المپیک و چه قبل و بعد از آن 
هرجا فرصت پیدا کنند، از آن انتقاد می کنند و 

خواهان روال بهتری هستند.
عدالت و پیشرفت

ما به سهم خود با این بخش از دیدگاه ذکر 
شــده که طرفدار عدالت در ورزش و مدیریت 
منطقی بر این مقوله اســت، ســخت موافق 
هستیم. عدالت، جوهره ســالمت و رمز و راز 
پیشــرفت در امور اجتماعی است. بی عدالت، 
حرف از پیشــرفت زدن حرفــی غیرعلمی و 
ناشیانه است اما این را هم می دانیم که عدالت 
با مســاوات فرق دارد. عدالت یعنی قرار دادن 
هر چیزی و هر کســی سر جای خودش و در 

و ریخت و پاش و خرج بی حســاب از کیســه 
بیت المال و... خودبخــود، کنار می رود و محو 
می شــود. بنابراین تا اینجای کار با این دیدگاه 
موافق هستیم، اما اگر منظور و نظر محوری این 
دیدگاه این باشد که اصوال فوتبال در کشور ما 
رشته ای غاصب است که حق دیگر رشته ها را 
لگدمــال می کند و توجه به آن جز اتالف وقت 
و بر باد دادن سرمایه حاصل دیگری ندارد، نه! 
ما با آن موافق نیســتیم و رمز و علت اینکه به 
این رشــته در حد قابل توجهی می پردازیم در 

همین است.
جذابیت فوتبال

بــدون اغــراق و تعــارف، فوتبــال، اگر 
نگوییــم جذاب ترین و پرطرفدارترین رشــته 
ورزشی اســت، اما حتما یکی از جذاب ترین و 
پرطرفدارترین هاست. بنابراین بر این رشته به 
طور ذاتی و ماهیتی، ایراد و اشکال وارد نیست، 
فوتبال رشته ای جذاب و حتی برای رونق دادن 
به وضع ورزش است که باید آن را در حد یک 

استفاده می کنند و در برنامه ریزی های مختلف 
خود حتی االمکان از این ابزار مهم بهره می گیرند 
و... در این باره بیش از این می شود صحبت کرد 
و مطلب را ادامه داد، اما می ترسیم سخن طوالنی 
شود، حوصله خواننده محترم سر برود و ما هم 
به مقصود و منظور خود نرسیم. بنابراین مطلب 
را چنین پی می گیریم که فوتبال ایران گرفتار 
است. فوتبال در کشور ما هم از طرفداران فراوان 
و دوستداران پرشمار برخوردار است و به عنوان 

یک رشته »مردمی« خود را ثابت کرده است.
فوتبال از حیــث نتیجه گیری و کیفیت و 
ســطح فنی هم قبال امتحان خود را پس داده 
اســت و با توجه به آنچه که اتفاق افتاده و در 
سابقه ورزش کشــور ما ثبت شده، ثابت شده 
است که این رشته ورزشی از زمره رشته هایی 
است که از قابلیت رشد و شکوفایی در ورزش 
ایران برخوردار است و با نتایجی که کسب کرده، 
عمال ثابت نموده که قادر است جزو رشته های 

افتخارآفرین ورزش ایران باشد.

کردن دارد، چنانکه این موضوع را در سال های 
گذشته با قاطعیت اثبات کرده است. با این همه 
معتقدیم فوتبال گرفتار شده است، سال هاست 
که باندها و جریانات منفعت جو- شاید هم بعضا 
با اغراض سیاسی و فرهنگی- به جان این رشته 
افتاده و شــیره جانش را می مکند، در مســیر 
حرکت آن اختالل و مشــکل ایجاد می کنند و 
خالصه می خواهنــد اگر نفع و کارکرد مثبتی 
این رشته ورزشی دارد- که دارد- به جیب آنها 
سرازیر و به نفع آنها تمام شود و نه به نفع ورزش 
کشور و در جهت خدمت به مردم. بنابراین توجه 
و رویکرد ما به این رشــته ورزشی نه از جهت 
بیماری »فوتبال زدگی« اســت یا اینکه خدای 
ناکرده در این هیاهو و معرکه، ما نیز همدست 
با جریانات مخرب و منفعت جو، به سهم خود 
تنور فوتبال را گرم می کنیم تا ســهمی از این 
یغماگری داشــته باشیم. توجه ما به فوتبال به 
شرحی که آمد از سر دلسوزی است و به خاطر 
انجام وظیفه. باید فوتبال را از چنگال جریاناتی 
که با انگیزه های مختلف این رشته را جوالنگاه 
تاخت و تاز خود قرار داده اند، نجات داد و حال 
و روز آن را بهبــود بخشــید. به قول آقای تاج 
رئیس فدراسیون فوتبال- البته قبل از آنکه به 
این سمت دست پیدا کند- »حال فوتبال خوش 
نیست«. ما معتقدیم اگر حال فوتبال خوب شود، 
ســالمتی و آرامش بر فضای آن حاکم شــود، 
فوتبال نیز از جمله رشته هایی خواهد بود که 
چون گذشته- برخالف وضع فعلی آن- می تواند 
در مسیر رو به جلو و شادابی حرکت کند، دل 
مردم را شاد و خاطر آنها را از خود راضی سازد 
و... مــا اگر به فوتبــال توجه می کنیم و به آن 

می پردازیم، از این روست.

آمار و ارقام جالب توجه از کاروان ورزشی ایران در پارالمپیک ریو 
ستاره  شــیلی  تیم ملی  ســرمربی 
بایــرن مونیخ را به خاطــر بدرفتاری با 
همبازی هایــش از اردوی تیم ملی اخراج 

کرد.
خوان آنتونیو پیزی، سرمربی تیم  ملی شیلی 
در اقدامی جنجالی آرتورو ویدال، ستاره بایرن 

مونیخ  را از اردوی تیم ملی شیلی اخراج کرد
بنا به گزارش، روزنامه توتو اسپورت تورین 
دلیل این اقدام سرمربی شیلی این بود که ویدال 
با همبازی های خود بداخالقی و بدرفتاری کرده 
است و این اقدام او سرمربی را به خشم واداشت 

و او را از تمرینات اخراج کرد.

ویدال از تمرینات تیم ملی شیلی اخراج شد!

رسانه های انگلیس از افزایش حساسیت دربی شهر منچستر با توجه به حضور دو مربی 
برجسته و فراخوانی شمار زیادی نیروی امنیتی خبر داد.

روزنامه دیلی میل در گزارشــی به افزایش حساســیت ها در دربی شهر منچستر میان »یونایتد« و 
»سیتی« اشاره کرده است. این نشریه نوشت با توجه به ورود ژوزه مورینیو، سرمربی پرتغالی معروف 
به آقای خاص در من یونایتد و همچنین پپ گواردیوال، خالق تیکی تاکا در من سیتی، به نظر می رسد 
حساسیت بسیار زیادی بر دربی روز شنبه هفته آینده این دو تیم در اولدترافورد حاکم گشته است.این 
نشــریه در ادامه عنوان کرده همین مســئله مسئوالن برگزاری مسابقه را وادار کرده در زمینه افزایش 
مسائل امنیتی اقدام کنند. به همین دلیل برای این مسابقه 400 پلیس، مسئولیت تامین امنیت بازی 

را برعهده گرفته اند.

4۰۰ پلیس مامور مراقبت در دربی شهر منچستر

سرمربی ایتالیایی بایرن مونیخ باور دارد 
معنای ثبات در باشگاه رئال مادرید مترادف 

با کسب افتخار است.
 کارلــو آنچلوتی که حدود یک ســال قبل 
از ســرمربیگری کهکشانی های مادریدی اخراج 
شــد، خیلی خوب می تواند یکســری مفاهیم 
خاص از تیم اسپانیایی معنی کند. وی با توجه 
به شناخت زیادی که از همکاری با سفیدپوشان 
اللیگایی دارد، به عنــوان مثال مفهوم ثبات را 
در رئال »کسب افتخار« معنی می کند. در این 
مورد کارلتو  در مصاحبه با گزارشــگر روزنامه 
دی ولت آلمان حرف های جالبی زده است. وی 
اظهار داشت: کامال برای همه ثابت شد که رئال 

عذرم را خواســت. در آخرین سال حضورم در 
مادرید، توانستیم به نیمه نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا برســیم. همینطور با یک امتیاز کمتر، به 
کســب قهرمانی اللیگا بسیار نزدیک بودیم. در 

رئال مادرید ثبات مترادف است با همیشه برد.
وی ادامه داد: بایرن مونیخ تاریخ خودش را 
دارد. تاریخی که با استفاده از بازیکنان قدیمی 
جهت داده شده است. باشگاه هیچ بدهی ندارد 
و روی حضور اسپانسرهای بزرگ حساب می کند. 
در این جا جو خانوادگی حاکم است. هیچ کس هم 
دستور نمی دهد همه افتخارات کسب شود. در 
این شرایط الزم است که آمادگی رقابت داشته 

باشم و در سطح برترین های اروپا باقی بمانم.

کاپیتان بایرن مونیخ باور دارد در ســال های آینده تغییر نسل بازیکن در تیمش بوجود 
خواهد آمد.

فیلیپ الم تا تابستان سال 2018 با باواریایی ها قرارداد دارد. پس از آن کفش هایش را خواهد آویخت 
و به تاریخ می پیوندد. وی در مصاحبه ای با مجله اشپورت بیلد عنوان کرد مونیخی ها در آستانه تغییر 
و تحولی کلی در کادر بازیکنان خود قرار گرفته  اند. از نظر او، بازیکنانی نظیر ژابی آلونسو، آرین روبن، 
فرانک ریبری و حتی خودش در فاصله کمی تا بازنشستگی هستند. از این نظر بازیکنان جدیدی در 
آینده جایگزین این دسته خواهد شد. او که تا 2 سال قبل کاپیتان تیم ملی فوتبال آلمان نیز بود، اظهار 
داشت: تغییر نسل در بایرن در راه است. بسیار مهم است باشگاه خیلی زودتر از بازنشستگی بازیکنان 
کلیدی، به فکر افتاده است. واقعا چه اتفاقی خواهد افتاد که این دسته بازیکنان به یکباره کار در مونیخ را 
تمام کرده و به جایی دیگر بروند؟ به هر حال تامین بازیکن جایگزین، وظیفه ای بزرگ برای باشگاه است.

باشــگاه بارســلونا برای تمدید قرارداد 
دروازه بان آلمانی خود دست به کار می شود. 

باشگاه بارسلونا فصل نقل  و انتقاالت نسبتاً خوبی 
را سپری کرد و چند بازیکن به ترکیب خود اضافه 
کرد، هرچنــد در این بین چند بازیکن دیگر نیز از 
ترکیب این تیم جدا شــدند که یکی از آنها کلودیو 
براوو شیلیایی بود که به منچسترسیتی پیوست. با 
جدایی براوو، بارســلونا یسپر سیلسن هلندی را از 
آژاکس به خدمت گرفت، اما ظاهراً آبی  و اناری پوشان 
روی مارک آندره تِراِشتگن حساب ویژه ای باز کرده اند 
و قصد تمدید قرارداد وی را دارند. باشــگاه بارسلونا 

اخیراً اشاره کرده که قصد تمدید قرارداد لیونل مسی، 
لوئیز ســوارز و ایوان راکیتیــچ را دارد و رئیس این 
باشگاه اعالم کرد که دروازه بان آلمانی این تیم هم 
به این فهرست اضافه شده است. این در حالی است 
که این دروازه بان 24 ســاله هنوز سه سال دیگر از 
قرارداد فعلی اش با آبی  و  اناری پوشان باقی مانده است

خوسپ ماریا بارتومئو در این باره گفت: تِراِشتگن 
یکی از اجزای کلیدی و پایه ای بارســلونا در آینده 
است. راکیتیچ، سوارز، مســی و البته مارک  آندره 
محور اصلی تیم بارســلونا هستند و ما تعهد باالیی 

نسبت به تِراِشتگن داریم.

آنچلوتی: ثبات در رئال مادرید یعنی فقط کسب برد!

تغییر نسل در بایرن در آینده ای نزدیک

بارسلونا به دنبال تمدید قرارداد تِراِشتگن

رکورد 300 کیلوگرم در بازی های پارالمپیک ریو، 
جاودانه کند.

پیمــان نصیــری، ملی پوش تیــم دو ومیدانی 
جانبــازان و معلولین ایــران نیز هم اکنون در بین 
اعضای کاروان، عنوان سریع » ترین« ورزشکار را دارد. 
وی در رقابت های پارالمپیک لندن 2012 توانست 
در رقابت های دو 1500 متر، کالس T20، با ثبت 
رکورد 3 دقیقه و 58 ثانیه و 49 صدم ثانیه به عنوان 
قهرمانی و نشان طال دست یابد و اولین ورزشکاری 
از ایران باشــد که توانسته در مسابقات دو در ادوار 
مختلف المپیک و پارالمپیک نشان خوشرنگ طال 

را از آن خود کند.
اما عنوان مدال آور »ترین« رشته به دوومیدانی 
می رســد که طی هفت دوره حضــورش در ادوار 
مختلف پارالمپیک به 108 نشان رنگارنگ شامل 
30 طال، 18 نقره و 23 برنز دســت یافته و سهم 
مهمی در جایگاه ایران در جدول رده بندی مسابقات 
داشته است. تیم دوومیدانی در این دوره از مسابقات 
نیز با 27 ورزشکار حاضر شده که پر»تعداد« ترین 

تیم کاروان ایران نیز محسوب می شود.
تیــم ملی والیبال نشســته مــردان ایران نیز 

منا  ورزشی  فرهنگی،  کاروان 
با مجموعــه ای از »ترین« ها در 
 2016 ریو  پارالمپیک  رقابت های 

حضور یافته است.
بازی هــای پارالمپیک 2016 در 
شــرایطی آغاز شده که کاروان 111 
نفره ایران امید زیادی به کسب مدال 
در رشــته های مختلف دارد. عنوان 
جوان »ترین« اعضــای کاروان ایران 
را محدثه کهنســال و محمد فتحی 
گنجــی به خود اختصــاص داده اند. 

رشته کاروان ایران است که برای اولین بار با تنها 
نماینده خود به بازی های پارالمپیک راه یافته است.

عنوان خوش اقبال »تریــن« نیز به تیم فوتبال 
هفت نفره می رســد که با وجود کارشکنی دولت 
انگلســتان در صدور ویزا برای شرکت در مسابقات 
جهانی و به دلیل عدم  کسب سهمیه پارالمپیک، 
حضورش در بازی های ریو 2016 منتفی شده بود اما 
در آخرین روزهای باقی مانده به اعزام کاروان ایران، 
با خارج شدن روسیه از گردونه  رقابت ها به حق خود 
رسید و با توجه به کسب عنوان قهرمانی از مسابقات 
انتخابی قهرمانی جهان دانمارک، پارالمپیکی شد.

کاروان ایران در برخی از رشــته ها و ماده های 
ورزشــی برای اولین بــار نمایندگان خــود را به 
بازی های پارالمپیک ریو اعزام کرده اســت که در 
این میان می توان به اولین حضور تیم ملی والیبال 
نشســته بانوان، اولین حضور رشته کامپوند )زنان 
و مردان(  و نیزکالس W1 در رشــته تیر و کمان 

اشاره کرد.
تیم تیراندازی ایران نیز برای اولین بار در طول 
بازی های پارالمپیک در  ماده تپانچه خفیف بادی 

50 متر نماینده خواهد داشت.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران 
با بیان اینکه با هدف کسب سومین قهرمانی 
پیاپی به مســابقات جهانی پا گذاشته بودند 
گفت: متاسفانه برخی اتفاقات دست به دست 

هم داد تا به هدفمان نرسیم.
محمد طالیی درباره کسب عنوان چهارمی تیم 
ملی کشــتی آزاد جوانان ایران که با دو طال، یک 
نقره و یک برنز بدســت آمد،  اظهار کرد: ما امسال 
هم به دنبال قهرمانی در رقابت های جهانی بودیم 
و آمده بودیم تا ســومین قهرمانی پیاپی را بدست 
بیاوریم اما متاسفانه آیینی در وزن 55 کیلوگرم با 
نماینده اشــغالگر قدس هم گروه شد و 10 امتیاز 
ممکن از تیم ما گرفته شد. از سوی دیگر نیز یکی 
از کشــتی گیران ما عملکرد بسیار بدی داشت چرا 
که ما این توقع را از او داشــتیم که به فینال برسد 
اما نمایش بسیار ضعیفی داشت. در هر صورت اگر 
همین دو اتفاق به شکل دیگری می افتاد قهرمانی 

برای ما دور از دسترس نبود.
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان افزود: البته 

روی هم رفته همه بچه ها و کادر فنی زحمات خود 
را کشیدند و به غیر از یک کشتی گیر سایر نفرات 
خوب کار کردند و زحمتشــان را کشــیدند. البته 
نمی خواهم نامی از آن یک کشتی گیر ببرم! چون اگر 
این کشتی گیر ایرادی داشته تقصیر آن متوجه من 
است و من باید پاسخگو باشم چرا که نتوانستم او را 
به لحاظ انگیزشی و روحی به مسابقات برسانم. وی 
درباره تغییراتی که در تیم ملی بوجود خواهد آمد نیز 
خاطرنشان کرد: ترکیب این رده خود به خود متغیر 
است و نفرات بعد از یکی دو سال به رده بزرگساالن 
می روند. از تیم امسال نیز گودرزی، آیینی و بذری 
برای ســال آینده نیــز در رده جوانان می مانند اما 
ســایر نفرات باید به رده بزرگساالن بروند. طالیی 
در ادامه با اشاره به سطح باالی مسابقات قهرمانی 
جوانان جهان گفت: مطمئن باشید قهرمانان المپیک 
2020 از دل همین مسابقات بیرون می آیند. سطح 
فنی رقابت ها بسیار باال بود و به نظر من باید فیلم 
این کشتی ها بارها برای آموزش به نمایش دربیاید 
تا بتوان از همه نکات آن یادداشــت برداری کرد. ما 

اگر می خواهیم از سیستم آنالیز استفاده کنیم پایه 
آن از همین مسابقات است.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان در پایان 
در پاســخ به این ســوال که از عملکرد کدام یک 
از شــاگردانش راضی است اظهار کرد: به هر حال 
از طالیی ها بیشــتر راضی هستم و نمایش بهتری 
داشــتند اما واقعا برای شــهبازی خوشحال شدم 
چرا که به حقش رســید. پیمــان بیابانی هم باید 
طــال می گرفت چرا که حقش بــود. امیری هم در 
سنگین وزن این لیاقت را داشت که به فینال برسد، 
اما مرتکب اشتباه شد و در حالی که شش امتیاز از 
حریف روسش پیش بود بر اثر اشتباهی که داشت 
بازنده شد و به فینال نرسید. البته خوشحالم که در 
نهایت توانست به مدال برنز برسد. بذری هم عملکرد 
خوبی داشت و به مدال نقره رسید. ما هر کاری که 
باید انجام می دادیم را انجام دادیم، اما متاســفانه 
برخی اتفاقات دست به دست هم داد تا به این عنوان 
نرسیم. از همه مردم عذرخواهی می کنم و ان شاءاهلل 

در مسابقات بعدی جبران کنیم.

برای سومین قهرمانی آمده بودیم اما نشد 
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد جوانان عنوان کرد

سرویس ورزشی -
دکتر ســجادی، معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی 
وزارت ورزش در گفت وگو با رادیو ورزش، ضمن اشاره به 
موضوعات مختلف، از جمله بحث مهم » استعدادیابی«، 
» وضعیت ورزش در سطح کشور« و » طرح آمایش« و... 
در بحث لزوم بازنگری و بررسی دقیق عملکرد کاروان 
ورزشی ایران، به این نکته مهم و خیلی حساس اشاره 
می کنــد که: » در حال حاضر در ورزش های قهرمانی، 
38 رشته، فعالیت می کنند که سرمایه گذاری در تمام 
این 38 رشــته نیاز به امکانات وســیع و منابع مالی 
زیادی دارد. ما باید ســعی کنیم از بین این 38 رشته، 
رشته هایی که موفق تر هستند برای رقابت های آینده 
شناســایی و استراتژی خود را مشخص کنیم.« ایشان 
کمــی قبل تر می گوید: ما حتی در بازی های المپیکی 
دیدیم که بســیاری از کشورها، امکان دارد 5 1 رشته 
المپیکی را تحت پوشش قرار دهند و در بقیه رشته ها 

عملکرد موفقی نداشته اند.«
البته عالقه مندان ورزش می دانند بحث »شناسایی 
رشته های ورزشی« و تفکیک رشته های مستعد برای 
پیشرفت و مطرح شدن در میادین جهانی از رشته هایی 
که طی سال ها فعالیت در کشور ما به هر دلیل موفق 
نبوده و خالصه حاکم کردن »عدالت در ورزش«  امروز 
و بــرای اولین بار از زبان آقای دکتر ســجادی مطرح 

نشــده و سال های سال است دراین باره نوشته و گفته 
شــده و حتی حداقل یک بار رهبر انقالب در زمستان 
سال 1375 در جلسه ای با حضور جمعی از مسئوالن  
و ورزشــکاران، این موضوع را گوشــزد کرده و توصیه 
فرمودند که الزم نیســت روی همه رشته های ورزشی 
به یک اندازه سرمایه گذاری شود )نقل به مضمون(  اما 
متاســفانه تاکنون دراین باره از سوی مسئوالن ورزش 
کشور اتفاقی ملموس و تاثیرگذار رخ نداده است. حاال 
که معاون وزارت ورزش که چهره ای ورزشــی است و 
به واسطه سال ها حضور در باالترین سطوح مدیریتی 
کشــور، کامال با چم و خم ورزش ایران آشنایی دارد و 
دراین باره  لب به ســخن گشــوده است امید می رود، 
اتفاقاتی بیفتد و موضوع طبق روال گذشته کماکان به 
حرف محدود نشود و این طور حرف زدن هم ناشی از 

جو و فضای پس از المپیک هم نباشد.
 قبال نوشــته ایم، باز هم می نویســیم، از مدیریت 
فعلی ورزش به خاطر ورزشــی بودنش، انتظار می رود، 
اگر نه همه کارها، اما برای بعضی از کارهایی که تاکنون 
انجام نشده و فقط درباره اش حرف زده شده است )مثل 
همین موضوع اشاره شده(، و برای پیشرفت ورزش برای 
پایان دادن به وضعیت تکراری که ورزش کشورمان بدان 
گرفتار آمده، الزم است، حتما انجام شود، دست به کار 

شوند و حداقل گام های اولیه را بردارند.

رئیس اتحادیه جهانی کشتی معتقد است دلیل انتخاب رسول خادم در هیئت رئیسه اتحادیه جهانی 
کارهای بزرگی بوده که او برای ورزش کشتی انجام داده است.

نناد اللوویچ در رابطه با انتخاب رســول خادم به عنوان عضو هیئت رئیســه اتحادیه جهانی کشتی گفت: رسول 
خادم انتخاب شــد و این نتیجه کارهای بزرگی بود که او انجام داده اســت. برای او در ورود به خانواده جدید تبریک 
می گویم. این خانواده مســتحکم و متحد اســت و امیدوارم که او نشان دهد عضو خوبی از این خانواده خواهد بود.او 
در پاســخ به این ســوال که آیا فکر می کردید رسول خادم رای بیاورد گفت: با توجه به پیشینه و اقدامات خادم، من 

این مسئله را بسیار محتمل می دانستم.
اللوویچ در رابطه با برنامه های هیئت رئیســه اتحادیه جهانی کشتی در آینده گفت: ما باید بسیاری از کارهایی 
که از گذشــته نیمه کاره مانده را انجام دهیم. ما کار زیادی برای انجام دادن داریم از جمله توســعه کشتی، وضعیت 
داوری و برنامه های ضد دوپینگ. همه این ها باید در کنار سایر برنامه ها بازنگری شوند. احتیاج است بازنگری در مورد 
ساختار داوری داشته باشیم. ما باید سیستمی را بسازیم که برای بازی های المپیک توکیو کامل و بدون نقص باشد.
رئیس اتحادیه جهانی در رابطه با نقش ایران در پیشرفت کشتی جهان گفت: کامال از نقش ایران در این زمینه 
راضی هســتم و این موضوع را پیش از این چندین بار گفته ام. متاســفانه به دلیل بیماری که داشتم نتوانستم به آن 

تعداد دفعات که دوست داشتم از ایران بازدید کنم اما این کار را خواهم کرد.
اللوویچ در رابطه با شکایت زیاد نسبت به داوری ها در المپیک گفت: ما سیستم جدیدی با داوران جدید و جوان تر 
شروع کرده ایم. داورانی که قضاوت هایشان در المپیک مشکل داشت محروم شدند و ما منتظر نتیجه تحقیقاتی هستیم 
که توسط گروهی در این باره انجام شده است. ما ناظران مستقلی را برای این قضیه قرار داده ایم. از این پس هیچ کس 
نمی تواند در ساختار داوری دخالت کند و منتظر پایان تحقیقات و اعالم نتایج آن در مورد قضاوت های المپیک هستیم.

رئیس اتحادیه جهانی تاکید کرد

انتخاب خادم به خاطر کارهای بزرگی بود 
که برای کشتی انجام داد 

نکته  ورزشی

شناسایی رشته های ورزشی
و شعاری که روزی باید عملی شود

این دو ورزشــکار با هفده سال سن به ترتیب در 
رشته های تیر و کمان و دو ومیدانی در روزهای آتی 
به مصاف حریفان خود می روند و با کسب تجربه از 
این میدان بزرگ برای درخشش در سال های آتی 

آماده می شوند.
اسداله عظیمی نیز با 57 سال سن مسن»ترین« 
ورزشــکار کاروان محسوب می شــود و در رشته 
دوومیدانی با حریفان خود روبرو خواهد شــد. این 
ورزشکار پیشکسوت با روحیه ای مثال زدنی توانسته 
رکوردهــای مورد نظر کادر فنی را در مســابقات 
انتخابی بدست آورد و با آمادگی خوب به آوردگاه 

پارالمپیک راه یابد.
مرتضی مهرزاد، ملی پوش تیم والیبال نشسته 
کشورمان با دو متر 44 سانتی متر قد، نه تنها بلند 
قامت » ترین« ورزشــکار کاروان اســت، بلکه بلند 
قامت »ترین« ورزشکار شرکت کننده در بازی های 

پارالمپیک 2016 نیز به شمار می رود.
سیامند رحمان، ملی پوش دسته فوق سنگین 
تیــم ملی وزنه بــرداری نیز مدت هاســت عنوان 
قوی »ترین« مــرد دارای معلولیت جهان را به نام 
خــود ثبت کرده و قصد دارد این عنوان را با ثبت 

پرافتخار»ترین« تیم والیبال نشسته 
جهان اســت که توانســته با 5 دوره 
عنوان قهرمانی و دو دوره عنوان نایب 
قهرمانــی در بازی هــای پارالمپیک 
رکوردی دست نیافتنی را به نام خود 
ثبت کند. در میان رشــته های تیمی 
ایران در دوره های مختلف پارالمپیک 
نیز والیبال نشســته تنها تیمی است 
که موفق شــده روی سکوی نخست 

پارالمپیک بایستد.
اما جدید »ترین«  قایقرانی  رشته 

باز بودن پرونده 
یک ساله فدراسیون دوومیدانی 

با گذشت یک ســال از انتخاب کیهانی به 
عنوان رئیس فدراسیون دوومیدانی اما همچنان 
کارهای ابتدایی این فدراسیون نیمه تمام باقی 

مانده است.
 15 شهریور 1394 بعد از گذشت 6 ماه انتخابات 
فدراسیون دوومیدانی برگزار شد و بر خالف انتظارات 
مجید کیهانی به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب 

شد.
حواشی از همان زمان اعالم نام کیهانی به عنوان 
رئیس فدراسیون در دور دوم انتخابات آغاز شد. ادعای 
تقلب، نابودی آینده دوومیدانی و برخی مسائل دیگر 
از جمله موضوعاتی بود که بعد از انتخابات از ســوی 

برخی افراد اعالم شد.
با گذشت چندروز از انتخابات همه منتظر حضور 
کیهانی در فدراسیون بودند اما همه چیز به امروز، فردا و 
هفته آینده موکول می شد. شایعه هایی نیز مبنی بر عدم 

رضایت وزارت ورزش از انتخاب کیهانی به گوش رسید 
و همین موضوع هم علت دیر ابالغ شدن حکم ریاست 
کیهانی اعالم شــد؛ موضوعی که بارها تکذیب شد اما 
هیچ مسئولی اعالم نکرد که علت این شرایط چیست.

15 مهر باالخره وزارت حکم کیهانی را ابالغ کرد 
و او به فدراسیون دوومیدانی رفت.

داستان ادامه داشت و موضوع دیگر انتخاب دبیر 
و نایب رئیس فدراســیون بود. رســانه ها بارها به این 
موضوع پرداختند و کم کم تبدیل به سوژه ای تکراری 
شــد؛ ســوژه ای که اهمیت خود را هم از دست داد و 

مسئوالن هیچ اهمیتی به آن ندادند.
هر روز اســامی جدید برای سمت دبیری و نایب 
رئیسی مطرح می شــد، اما دریغ از قطعی شدن یک 

نام. مجید کیهانی رئیس فدراســیون هم اعالم کرد 
که عجله ای ندارد و فقط به انتخاب یک فرد درست و 

کارآمد فکر می کند.
حدود یک هفته قبل از المپیک هاشم صیامی به 
عنوان دبیر فدراسیون انتخاب شد. البته این اتفاق بعد از 
11ماه رخ داد. فرامرز روستایی فر قبل از صیامی مدتی 
دبیر فدراســیون بود اما با کیهانی به اختالف خورد و 

استعفا داد و ماجرا از نو آغاز شد.
داستان انتخاب نایب رئیس فدراسیون نیز همین 
رویه را داشــت تا جایی که زمزمه هایی درباره محمد 
شروین اسبقیان و حضورش در این سمت شنیده شد 

اما او هم نیامده رفت.
اعتراض برخی ورزشکاران مبنی بر عملی نشدن 
برخی از وعده های مهم مجید کیهانی از دیگر مسائلی 
اســت که در این یکسال به چشــم می خورد. جذب 
اسپانســر مهم ترین وعده فدراسیون بود که خیلی ها 

ایــن وعده را مهم ترین علــت انتخاب کیهانی عنوان 
می کننــد. هرچند کیهانی تاکنون چند اسپانســر را 
برای دوومیدانی جذب کرده اســت اما در حال حاضر 
بسیاری از ملی پوشان و دیگر دوومیدانی کاران از عدم 
توجه کافی فدراســیون گالیه دارند و حتی برخی از 

آن ها حقوق خود را هم دریافت نکرده اند.
برخــی هیئت ها نیز اعالم کردند که بودجه مورد 
نیاز خود را تاکنون دریافت نکرده اند. بنابراین با گذشت 
یک سال از انتخاب کیهانی هنوز پرونده انتخاب کادر 
فدراســیون و برخی از کارهــای ابتدایی ادامه دارد و 
تنها سه سال باقی مانده است؛ سه سالی که شاید به 
نظر زیاد باشــد اما این زمان هم به سرعت یک سال 

گذشته سپری می شود.


