
در مصاحبه اي پس از مسابقات جهاني 
امري�كا گفت�ه بودي�د  اي كاش ه�اي 
زندگي ام تمام شد، مي خواهيم از همين 

جمله  صحبت تان را آغاز كنيد. 
هشت سال پيش كه ركورددار جوانان جهان شدم، 
ركوردهايي را ثبت كردم كه از آن سال تا به امروز 
مي توانستم طال يا نقره بگيرم. وقتي آدم احساس 
مي كند كه اين توانايي را دارد براي كشورش افتخار 
بياورد و دل مردم ش��اد كند اما يكسري اتفاقات 
مي افتد و نمي گذارد به هدف هايي كه توانايي اش 
را هم داريد برس��يد، س��بب مي ش��ود ناراحتي و 
يك  اي كاش��ي درون آدم به وجود بيايد و آدم به 
خودش مي گويد كاش من هم مي توانستم باعث 
خوشحالي و سربلندي كشورم ش��وم و اين اتفاق 
نمي افتاد. خالصه خدا قسمت كرد تا دوباره بتوانم 
به مسابقات برگردم و بعد از هشت سال آن چيزي 
كه در توانايي هايم بود را براي كشورم انجام بدهم و 

مدال هاي نقره و برنز جهاني را كسب كنم. 
هش�ت س�ال از مس�ابقات دور بوديد 
و اولي�ن رقابت�ي كه پس از بازگش�ت 
روبه رويتان بود مسابقات جهاني بود، 
با آن انگيزه باال، چه مدالي در ذهنتان 

بود؟
پيش از مسابقات جهاني امريكا در اردوي بابلسر 
كه بوديم در حركت دوم در يك ضرب 210 و دو 
ضرب 253 كيلو را  زده بودم، خيلي آماده بودم و 
به رقابت براي مدال ط��ال فكر مي كردم اما پس از 
آن از ناحيه زانو آسيب ديدم و يك هفته مانده به 

مسابقات نتوانستم خوب تمرين كنم و بيشتر به 
اين فكر بودم كه فقط در مسابقات حضور پيدا كنم 
و هر چه توان دارم بگذارم و حداقل دس��ت خالي 
برنگردم. به هر حال ورزشكاري كه سه هفته قبل 
از مس��ابقات نتواند تمرين كند و فشار الزم را در 
تمرين بياورد، بيشتر به دنبال اين است كه بهترين 

نتيجه را با آن شرايطي كه دارد، كسب كند. 
وقتي در مسابقات جهاني امريكا روي 
تخته رفتيد، در حرك�ت يك ضرب دو 
وزن�ه اول را انداختيد، لحظه س�ختي 
برايتان بود و مي توانست بازگشت تان 

را خراب كند! 
در واقع وزنه 203 براي من وزنه خيلي س��نگيني 
نبود، افتادن وزنه علت ورزشي داشت  و به خاطر 
مسائل روحي- رواني نبود. به هر حال با توجه به 
آس��يب ديدگي ام چند هفته نتوانسته بودم فشار 
الزم را در تمرين بياورم و دس��تم حت��ي به ميله 
نخورده بود. س��عي كردم در روز مسابقه با توجه 
به توانايي كه دارم به زانويم فش��ار بياورم اما خب 
چون تمرين نداشتم، ريتم هماهنگي در وزنه زدن 
نداش��تم. دو وزنه اول در آن اتفاق افتاد اما خدا را 
شكر در ادامه توانستم جمع كنم و در دوضرب هم 

سه وزنه را باالي سر ببرم. 
لحظه اي كه وزن�ه دوم را انداختيد، در 
ذه�ن و فكرتان نااميد نش�ديد. اينكه 

بگوييد نمي شود؟
نه، اگر قرار بود نااميد ش��وم، هشت سال پيش كه 
اتفاق محروميت برايم افتاد، بايد نااميد مي شدم. 

خدا به من عنايت داش��ت و من را صبور كرد. ياد 
گرفته ام بايد ت��ا آخر تالش كنم و ت��ا دقايق آخر 

دست از مبارزه برندارم و نااميد نشوم. 
برگرديم به سال 88 و اتفاقات آن سال. 
با محروميتي كه برايتان به وجود آمد، 
شايد هر ورزش�كار ديگري جاي شما  
بود ورزش را رها مي كرد اما سعيدعلي 
حسيني چه انگيزه و روحيه اي داشت 
ك�ه توانس�ت پ�س از آن هم�ه س�ال 
محرومي�ت برگ�ردد و نايب قهرم�ان 

جهان بشود؟
ابتدا مثل هر ورزشكار ديگري كه اين اتفاق مي تواند 
برايش بيفتد ناامي��د و ناراحت ب��ودم ولي خب با 
گذش��ت زمان و با درك اين موضوع كه با صبر اين 
مدت مي گذرد و مي توان دوباره به ورزش برگشت، 
از آن ناراحتي اوليه فاصله گرفتم. ورزش را به صورت 

تفريحي و براي سالمتي همچنان ادامه دادم، سال 
2015 كه اعالم شد قوانين عوض شده و مي توانم 
زودتر به مسابقات برگردم با توجه به توانايي كه در 
خود مي ديدم و ركوردهايي ك��ه در جوانان جهان 
ثبت كرده بودم، مي دانستم مي توانم با ثبت همان 
ركوردها هم موفق ش��وم، بنابراين تالشم را براي 
بازگشت مضاعف كردم. چون از مسير زندگي سالم 
و ورزش جدا نش��ده بودم، اين به بازگشت سريع تر 
من كمك كرد. يكي از داليلي كه باعث مي ش��ود 
برخي ورزشكاران پس از پايان محروميت شان موفق 
نشوند به اين دليل اس��ت كه آنها از مسير زندگي 
حرفه اي و سالم خارج مي شوند ولي من هم ورزش 
را در روزهاي محروميت ادامه دادم و هم تحصيالتم 
را پيگيري كردم. ه��ر چه قدر تمري��ن مي كردم، 
مي ديدم بدنم خوب جواب مي دهد و تالشم را بيشتر 

كردم تا به مسابقات جهاني رسيدم. 

رقاب�ت ب�ا به�داد س�ليمي را چط�ور 
مي بينيد؟ رقي�ب سرس�ختي داريد. 
البته رقابت شما دو نفر مي تواند با توجه 
به بازي هاي آس�يايي و المپيك توكيو 
براي كشورمان مدال هاي رنگارنگي را 

به ارمغان بياورد. 
بعد از هشت سال كه برگشتم و تجربيات مختلفي كه 
كسب كردم، ديگر مانند روزهاي جواني به رقابت فكر 
نمي كنم. بيشتر هدفم اين است كه اگر من توانايي 
دارم، اگر بهداد توانايي دارد، به همديگر كمك كنيم 
تا يك نتيجه خوبي براي كش��ورمان كسب كنيم. 
خوشبختانه قوانين هم اجازه مي دهد كه در سنگين 
وزن دو نفر از يك كشور حضور داشته باشند.به اين 
صورت نيست كه صددرصد بخواهم با بهداد رقابت 
كنم. بيشتر دنبال اين هستم كه توانايي هايم را ثابت 
كنم و براي كشورم مثمرثمر باشم. خب هر نتيجه اي 
پيش بيايد، پيش بيايد، در يك مسابقه ممكن است 
اول شوم و در مسابقه ديگري دوم. ديگر مانند گذشته 
فكر نمي كنم كه خداي نكرده به اين يا آن وزنه بردار 
ببازم. تالش مي كنم بهترين نتيجه را بگيرم و حاال 

روز مسابقه است و باال و پايين دارد. 
در رؤياي س�عيدعلي حس�يني حتمًا 
رس�يدن به ط�اي المپي�ك در باالي 
هدف هاي�ش ق�رار دارد، درب�اره اش 

صحبت مي كنيد؟
يك ورزشكار هميش��ه براي رسيدن به بهترين ها 
تالش مي كند. من هم هشت سال منتظر ماندم تا 
اين فرصت پيش بيايد و توانايي هايم را ثابت كنم. 
مدال طال هم خوش رنگ ترين مدال است و تمام 
تالشم را مي كنم كه اين افتخار را به دست بياورم، 
حاال چه من يا چه بهداد، مهم نام كشورمان است. 
سال 96 رو به پايان است. اگر بخواهيد 
امسال را براي خودتان توصيف كنيد، 

چه مي گوييد؟
سال جاري هم از نظر ورزشي  و هم تحصيلي براي 
من س��ال خيلي خوبي بود، چون ب��دون اينكه از 
سهميه استفاده كنم با دادن كنكور در مقطع دكترا 
قبول شدم و اين براي من با ارزش است. در ورزش 
هم فرصت دوباره اي به من داده شد و تمام سعي ام 
را كردم كه از آن استفاده كنم، به خصوص كه لطف 

خدا هميشه شامل حال من است. 

يك سال پر فراز و نش��يب ديگر هم به پايان رسيد و 
ورزش كشورمان نيز روزهاي تلخ و شيرين زيادي را 
تجربه كرد. امس��ال نيز همانند گذشته ورزشكاران 
ايراني براي به اهتزاز درآمدن پرچم مقدسمان از هيچ 
تالشي فروگذار نكردند. از مهم ترين موفقيت هايي 
كه در س��ال 96 دل مردم را شاد كرد صعود قاطعانه 
تيم مل��ي فوتبال ب��ه ج��ام جهان��ي، قهرماني تيم 
ملي وزنه برداري در مس��ابقات جهاني، درخش��ش 
كاراته كاران در قهرماني آسيا و صعود تيم پرسپوليس 

به مرحله نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا بود. 
  دومين صعود پياپي به جام جهاني

به رغم همه مشكالت و حواشي موجود تيم هاي 
زيرمجموعه فدراس��يون فوتبال به چند موفقيت 
بزرگ دس��ت يافتند. صعود مقتدران��ه تيم ملي 
فوتبال ب��ه جام جهاني روس��يه ميليون ها هوادار 
ايراني را خوشحال كرد. شاگردان كرش خرداد ماه 
در مصاف با ازبكستان به برتري دو بر صفر رسيدند 
و ضمن حف��ظ رك��ورد شكس��ت ناپذيري خود 
توانستند بدون باخت و به عنوان دومين تيم جواز 
صعود به جام 2018 را بگيرند. فوتساليست هاي 
ملي پوش نيز يك بار ديگر شايستگي هايش��ان را 
ثابت كردند. تيم ناظم الش��ريعه در چين تايپه به 
فينال جام ملت هاي آسيا رسيد و با چهار گل ژاپن 
را از پيش رو برداش��ت تا به رغم همه بي مهري ها 
دوازدهمين قهرماني خود در قاره كهن را جش��ن 
بگيرد. عالوه بر اين فوتبال ساحلي هم با كسب يك 
افتخار ديگر قدرت خود را به رخ دنيا كش��يد. تيم 
ملي فوتبال ساحلي با هدايت اوكتاويو در مسابقات 
جام بين قاره اي با غلبه بر روسيه روي سكوي سوم 
جهان ايس��تاد. اين مقام بهترين عنوان يك تيم 

آسيايي در اين رقابت ها به شمار مي رود. 
  درخشش با طعم استعفا

استعفاي رس��ول خادم و عدم رويارويي عليرضا 
كريمي با حريفي از رژيم اشغالگر قدس مهم ترين 
اتفاقات سال كش��تي ايران بود. در مسابقات زير 
23 س��ال قهرماني جهان بود ك��ه ملي پوش 86 
كيلوي كش��ورمان در مصاف با حريف روس خود 
تن به شكس��تي مصلحتي داد و قيد مدال را زد تا 
از رويارويي با گشتي گير اسرائيلي خودداري كند. 
بازتاب رس��انه اي اين تصميم ارزشي نخست وزير 
رژيم غاصب را نيز به ياوه گويي واداشت؛ ياوه هايي 
كه با پاس��خ هاي كوبنده مس��ئوالن ارشد نظام و 
مردم مواجه ش��د. در آخرين روزهاي س��ال هم 

رئيس فدراسيون كشتي به خاطر ناماليمتي هاي 
هميشگي عليه اين رشته استعفايش را اعالم كرد. 
رس��ول خادم از وزارت ورزش خواست تا مديري 
همسو با تفكرات خود را جايگزينش كنند تا كشتي 
بيش از اين ضرر نكند. با اين حال تيم هاي آزاد و 
فرنگي چند جام ارزشمند را از آن خود كردند؛ در 
مسابقات قهرماني آسيا در قرقيزستان آزادكاران 

ايراني روي سكوي نايب قهرماني رفتند در حالي 
كه فرنگي كاران به عنوان پنجمي بسنده كردند. در 
مسابقات قهرماني جهان فرانسه اما فرنگي كاران 
خوش درخش��يدند و عنوان نايب قهرماني جهان 
را به چنگ آوردند. منتها تيم ملي كش��تي آزاد به 

مقامي بهتر از نهمي دست نيافت. 
   امريكا زير پاي ايران

پوالدمردان كشورمان در مسابقات قهرماني جهان 
گل كاشتند و با درخشش خود در مهار وزنه هاي 
س��نگين بر س��كوي قهرماني دنيا ايس��تادند. در 
آوردگاه آناهيم وزنه ب��رداران ملي پوش با تكيه بر 
قدرت و توانايي هاي خود پنج مدال طال، سه نشان 
نقره و شش گردن آويز برنز را به چنگ آوردند و در 
نهايت نيز با كس��ب 509 امتياز براي نخستين بار 
فاتح رقابت هاي جهاني شدند. مدال نقره سعيدعلي 
حسيني شيريني خاص خودش را داشت؛ ملي پوش 
سنگين وزن كشورمان پس از تحمل هشت سال 
محروميت به روي تخته رفت و در اولين حضورش 

در ميادين نايب قهرمان جهان شد. 

   پايان امپراتوري ژاپن
رزمي كاران بارها و بارها افتخ��ارات بزرگي را براي 
ورزش اي��ران به ارمغ��ان آورده ان��د و اين ب��ار نيز 
كارات��ه كاران ملي پوش در قاره كهن درخش��يدند. 
كاروان كاراته ايران در چهار رده سني و در دو بخش 
مردان و زنان به آستانه پايتخت قزاقستان اعزام شد و 
از همان روز اول رقابت ها درخشش كاراته كاران نويد 
نتيجه اي تاريخي را مي داد. در آخر نيز 20 طال، 12 
نقره و 10 برنز آسيايي به ايران رسيد تا براي نخستين 
بار عنوان قهرمان��ي قاره كهن به كش��ورمان تعلق 
گيرد. جالب اينكه ژاپن مهد كاراته جهان مدال هاي 
كمتري از ايران گرفت و با 16 طال، هشت نقره و 14 
برنز دوم شد. اين نخستين باري بود كه قهرماني آسيا 

در رده هاي سني به كشوري غير از ژاپن رسيد. 
   عبور از ديوار چين در كازان

از آنجا ك��ه چيني ها خود را مهد ووش��وي جهان 
مي نامند حفظ مق��ام قهرماني برايش��ان اهميت 
فراواني دارند تا آنجا كه تمام قدرتش��ان را به كار 
مي گيرند تا به هيچ وجه جايگاهش��ان را از دست 

ندهند. با وجود اين عملكرد كاروان ووشوي ايران 
در كازان روسيه و در چهاردهمين دوره رقابت هاي 
قهرماني جهان به قدري درخشان بود كه پس از 13 
دوره سلطه قهرماني چين پايان يافت. اين افتخار 
در شرايطي به ارمغان آمد كه سانداكاران هفت طال، 

تالوكاران يك طال و دو برنز را به گردن آويختند. 
   سومي تكواندو در جهان

تيم ملي تكواندو برخالف رشته هاي كاراته و ووشو 
نتوانست درخش��ش گذش��ته خود را تكرار كند. 
كاروان تكواندوي ايران در مس��ابقات جهاني كره 
جنوبي بدون كس��ب مدال طال روي سكوي سوم 
دنيا قرار گرف��ت. مدال نقره كيمي��ا عليزاده تنها 
مدال تيم بانوان ايران در موجوي كره جنوبي بود. 
با اين حال هوگوپوشان در جام جهاني ساحل عاج با 

شكست روسيه جام قهرماني را باالي سر بردند. 
IPC  بهترين هاي سال   

س��يامند رحمان و زهرا نعمتي به عنوان بهترين 
ورزش��كاران معلول جه��ان انتخاب ش��دند. در 
نظرس��نجي كه كميت��ه بين الملل��ي پارالمپيك 
)IPC( انج��ام داد، رحمان به عن��وان قوي ترين 
ورزشكار پارالمپيكي جهان اين عنوان را از آن خود 
كرد. زهرا نعمتي نيز با پشت سر گذاشتن رقبايش 
به عنوان بهترين ورزش��كار سال 2017 در بخش 

تيراندازي با كمان دست يافت. 
   دو انتخاب مهم 

مسعود س��لطاني فر و رضا صالحي اميري در سال 
96 بر مهم ترين پس��ت هاي ورزش اي��ران تكيه 
زدند. سلطاني فر با 225 رأي موافق توانست براي 
دومين بار رأي اعتماد نمايندگان ملت را كس��ب 
كند و به عنوان وزير ورزش و جوانان به كارش در 
خيابان سئول ادامه دهد. از سوي ديگر انتخابات 
جنجالي كميته ملي المپيك نيز برگزار و در نهايت 

صالحي اميري جانشين كيومرث هاشمي شد. 
   ركوردشكني قيچي ساز

عظيم قيچي س��از با صعود به قله لوتسه به باشگاه 
8هزاري ها پيوست. كوهنورد ايراني با فتح اين قله 
8516 متري نامش در بي��ن 16 ركوردداري قرار 
گرفت كه بدون استفاده از كپسول اكسيژن و شرپا، 
تمام 14 قله باالي 8 هزار متري دنيا را پيموده اند. 
برودپيك، دائوالگيري، نانگاپاربات، كانچن چونگا، 
گاشربروم1، 2 آناپورما، كي2 ، ماناسلو، ماكالو، چو 
آيو، شيشاپانگما، اورس��ت و لوتسه 14 قله 8 هزار 

متري است كه او موفق به فتح آنها شده است.
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88498432سرويس ورزشي

از قهرماني هاي رزمي كاران تا درخشش فوتبال و فوتسال
نگاهي به اتفاقات مهم ورزش ايران در سال 96

ش�اگردان ك�رش خ�رداد م�اه در 
مصاف با ازبكستان به برتري دو بر 
صفر رسيدند و ضمن حفظ ركورد 
شكس�ت ناپذيري خود توانستند 
بدون باخت و به عنوان دومين تيم 

جواز صعود به جام 2018 را بگيرند

بعد از هش�ت س�ال كه برگشتم و 
تجربيات مختلفي كه كسب كردم، 
ديگ�ر مانن�د روزه�اي جواني به 
رقابت فكر نمي كنم. بيشتر هدفم 
اين است كه اگر من توانايي دارم، 
اگر بهداد توانايي دارد، به همديگر 
كمك كني�م تا ي�ك نتيجه خوبي 

براي كشورمان كسب كنيم

 سعيدعلي حسيني، نايب قهرمان وزنه برداري جهان 
و چهره برتر ورزش ايران در سال 96 در گفت وگو با »جوان«:

 مزد صبر و 
زندگي سالم را 
گرفتم

سال 96 رو به پايان است و تنها چند 
دنيا حيدري

     نگاه
برگ از دفتر آن باقي مانده. سالي كه با 
خوبي ها و بدي هاي فراوان همراه بود 
اما سرانجام به آخرين روزهاي خود نزديك مي شود و روزهاي پاياني 
س��ال، فرصت خوبي اس��ت براي مرور گذش��ته با تمام موفقيت ها و 

ناكامي هايش و ريختن برنامه اي براي سالي كه در پيش روست. 
ورزش اي��ران، س��ال 96 ب��ا چالش ه��اي فراوان��ي رو به رو ش��د. با 
پستي بلندي هاي متعددي كه گاه با موفقيتي قابل توجه همراه بود و 
گاه نيز با وجود تلخي هاي شكست و باخت، تجربه اي گرانبها از خود به 
جاي گذاشت. با همه برد و باخت ها و موفقيت ها و ناكامي ها اما سال 96 
نيز چند روز ديگر به پايان مي رسد و خيلي زود به سال گذشته تبديل 
مي شود. سالي كه مي تواند تجربه اي باشد براي روزهايي كه در پيش 
است. براي روزهايي كه مي تواند با تكيه بر تجربيات گذشته و سالي كه 
تمام شد، بر تعداد بردها و موفقيت هايش افزوده شود و با خوشي هاي 
زيادي همراه باشد.  سختي هاي راه بدون شك تمامي ندارد و گريزي از 
آن نيست اما با وجود اين بدون شك مي توان با تكيه بر تجربيات به دست 
آمده و مد نظر قرار دادن اتفاقات تكرار شده، قبل از شدت و حدت آن تا 

اندازه قابل مالحظه اي كاست و مسير موفقيت را هموارتر كرد. 
ورزش از ابعاد مختلف اهميت بسياري براي سالمت جسماني و روحي 
جامعه به خصوص قشر جوان آن دارد. عالوه بر آن، موفقيت در ورزش 
به معناي شكوفايي استعدادهاي جامعه جوان است و تضمين سالمت 
فكري و جسمي آن و مطرح كردن نام ايران در عرصه هاي بين المللي كه 
فوايد بسياري دارد. چه از لحاظ اجتماعي و فرهنگي و چه سياسي. با توجه 
به اين مسئله، مي توان با يك برنامه ريزي راهبردي و البته استراتژيك با 
توجه به دانش و تجربه به دست آمده از سالي كه رو به پايان است، گامي 
بلند در راستاي موفقيت هاي ورزشي در سال آينده برداشت. البته يافتن 
منابع مورد نياز براي رسيدن به اين مقصد استراتژيك، فرايندي حساب 

شده را مي طلبد كه اگرچه سخت است اما غيرممكن نيست. 
جامعه ورزش ايران در سال آينده رقابت هاي مهمي چون جام جهاني 
فوتبال، بازي هاي آسيايي و ميدان هاي بين المللي فراواني را پيش رو 
دارد كه موفقيت در هر كدام از آنها نه فقط مي تواند شادابي جامعه را 
تضمين كند كه از جنبه هاي اجتماعي، فرهنگي و به خصوص سياسي 
فوايد بي ش��ماري را در پي دارد كه خود دليلي كافي است براي آنكه 
برنامه ريزي حساب ش��ده اي در اين زمينه انجام ش��ود تا نه فقط در 
سال آينده با پشت سرگذاشتن اشتباهات قبلي و استفاده از تجربيات 
گرانبها گامي بلندتر به سوي موفقيت برداريم كه بر تعداد موفقيت ها 
و مدال آوري هاي جامع��ه ورزش نيز بيفزاييم اما پر واضح اس��ت كه 
تكرار موفقيت هاي قبلي و افزودن بر تعداد آن، نيازمند نگاهي جدي و 
برنامه اي هدفمند و جامع است نه شعارهاي رنگارنگ و وعده هايي كه 
نيتي براي عملي كردنش وجود ندارد. سال جديد، مي تواند با نيت هاي 
جديد همراه باشد. با تصميم ها و برنامه هاي جديد و جدي براي موفقيت 
هر چه بيشتر ورزش كشور. ورزش��ي كه مي تواند سالمت عقالني و 
جسماني جامعه را تضمين كند و آينده اي روشن براي جوانان آن به 
تصوير بكشد. به شرط آنكه از اشتباهات و ناكامي هاي سال 96 تجربه اي 

شود براي گام برداشتن در سال جديد به سوي موفقيت.

سال 96 نيز س��الي پرحاشيه براي 
فريدون حسن

    حاشيه
ورزش كشورمان بود، حاشيه هاي ريز 
و درشت كه اگر موارد طبيعي آنها را 
كنار بگذاريم به برخي از حواشي مي رسيم كه به سبب سوءمديريت 
حاكم بر ورزش و برخي نفرات چسبيده به آن ايجاد شد و باال گرفت. 

  بازيكني كه پول  ها را به جيب زد
داستان ريزه اسپور تركيه و پرس��پوليس و متعاقب آن محروميت 
سرخ  ها از آن دس��ت حاشيه هايي اس��ت كه فقط و فقط در فوتبال 
ايران مي توان س��راغ آنها را گرفت، بيان ريز جريانات اتفاق افتاده 
البته از حوصل��ه اين كوتاه خارج اس��ت اما توجه ب��ه اينكه مهدي 
طارمي مقصر اصلي اين محروميت بزرگ چند ميليارد به جيب زد 
و اينجا در فوتبال بي در و پيكر ما كسي از او نپرسيد اين پول  ها را از 
كجا آوردي و چه كردي؟ يا  اينكه پرسپوليس با ميليون  ها هوادار به 
سبب خودخواهي اين بازيكن با محروميت روبه رو شد باعث مي شود 
تا حداقل به اين نتيجه برسيم كه س��وءمديريت حاكم بر فوتبال و 
باشگاه هاي ايران عاملي اصلي شكل گيري تعداد زيادي پرونده در 
مجامع جهاني عليه فوتبال ايران است، پرونده هايي كه يكي، يكي رو 

مي شود  و پاياني نمي توان براي آنها متصور بود. 
  مردي كه از فدراسيون نمي رفت

يكي از حاش��يه هاي خوب ورزش كشور در س��ال 96 را بايد نفس 
كشيدن برخي فدراسيون ها با مديريت جديد ناميد. ورزش كشور در 
آخرين ماه هاي سالي كه حاال آخرين روزهايش را سپري مي كنيم 
موفق شد بعد از چند دهه برخي مديران چسبيده به صندلي خود را 
از پست هايشان جدا كند و مديراني جوان تر و با برنامه هاي جديدتر 

را به عنوان رؤساي فدراسيون ها معرفي كند. 
البته در اين ميان برخي چس��بيده ها اينقدر خ��ود را حق به جانب 
مي ديدند كه به  رغم حضور رئيس جديد باز هم حاضر به ترك ميز 
و اتاق رياستشان نبودند. احمد ناطق نوري، رئيس سابق فدراسيون 
بوكس يكي از شاهكارهاي ورزش بود! ناطق نوري تا همين چند روز 
قبل حاضر به ترك فدراسيون نبود و مدعي بود كه اصاًل ساختمان 
فدراسيون را او س��اخته اس��ت. ناطق نوري از تحويل دادن دفتر به 

رئيس جديد خودداري مي كرد كه اين خود بسيار جالب بود. 
اما باالخره بعد از چند دهه حضور نه چندان موفق و البته پرحاشيه 
جايش را به مديري جوان داد تا رشته جوان پسند بوكس از تفكرات 
يك پيرمرد ر ها شود و حاال اميد داشته باشد تا با تفكرات جديد و نو 
بتواند دوباره خود را سرپا كند.  جدايي محمود مشحون از بسكتبال 
را نيز بايد به فال نيك گرفت، هرچند كه عملكرد او در طول سال هاي 
مديريتش در بسكتبال را بايد عملكردي خوب و روبه جلو قلمداد كرد 
اما به هر حال بسكتبال محتاج خون تازه ای در رگ هاي بدنه مديريت 

خود بود تا بتواند به روند روبه جلوي خود ادامه دهد. 

 96  و تجربه اي كالن براي سال جديد

ساختمان فدراسيون مال خودمه!
محروميت پرسپوليس به خاطر طارمي

شيوا نوروزي
     گزارش

سعيدعلي حسيني يكي از چهره هاي ورزش ايران در سال 96 بود؛ جوان 
سعيد احمديان

      گفت وگو
اردبيلي كه پس از هشت س�ال محروميت، در مس�ابقات وزنه برداري 
جهاني امريكا دوباره به روي تخته برگش�ت و با ثبت وزنه 203 در يك 
ضرب و 251 در دوضرب و مجموع 475 كيلو توانست يك مدال نقره و دو برنز براي كشورمان به دست 
بياورد و بازگشت فوق العاده اي به ورزش داشته باشد. حس�يني كه در كنار ورزش تحصياتش را هم 
پيگيري مي كند و امسال بدون استفاده از سهميه و با دادن كنكور در مقطع دكترا قبول شده است، در 
گفت وگ�و ب�ا »ج�وان« از روزه�اي محرومي�ت و بازگش�ت دوب�اره اش صحب�ت ك�رده اس�ت. 


