
س�وءمديريت و 
سعيد احمديان

    گزارش
بستن قراردادهاي 
عجي�ب و غريب 
در فوتبال اي�ران تمامي ن�دارد و در تازه ترين 
شاهکار مديريتي، باشگاه استقالل اين روزها 
درگير پرونده شکايت دو بازيکن خارجي است 
که بايد در مجم�وع نزديک ب�ه 800 هزار دالر 
يعني بيش از 10 ميليارد تومان غرامت پرداخت 
کند. يکي از اين بازيکنان در حالي خواهان 450 
هزار دالر غرامت ش�ده که مديران اس�تقالل 
مدعي  هس�تند با اين بازيکن اص�اًل قراردادي 
نبسته اند. مورد ديگر هم پرونده اي است که با 
30 هزار دالر بس�ته مي ش�د، اما سوءمديريت 
آبي ها حاال کار را به جايي رسانده که بايد به اين 
بازيک�ن 360 ه�زار دالر غرام�ت بپردازن�د! 
ديگر کمتر کسي اس��ت که از ش��کايت بازيکنان 
خارجي از باشگاه هاي ايراني به فيفا تعجب کند. در 
چند سال اخير آنقدر پرونده در کميته انضباطي فيفا 
تلنبار شده که امروز ديگر شنيدن شکايت بازيکنان 
خارجي عادي ش��ده اس��ت و هواداران استقالل و 
پرس��پوليس هر چند وقت يك بار منتظرند تا خبر 
يك ش��کايت جديد از باشگاهشان در فيفا منتشر 
شود. دست روي دست گذاشتن مديران دو باشگاه 
و جدي نگرفتن شکايت ها نيز سبب شده تا کار اين 
پرونده ها به جاهاي باريك کشيده شود، مسئله اي 

که سبب مي ش��ود يك بازيکن خارجي با توجه به 
شکايتش غرامتش چند برابر شود، غرامتي که در 
نهايت از بيت المال پرداخت مي شود و يقه مديري که 
بيت المال را اينگونه حيف و ميل مي کند هم گرفته 
نمي شود و آنها از پستي به پست ديگري مي روند، 
بدون اينکه پاسخگوي کارنامه مديريتي شان باشند. 
فتحي، سرپرست باشگاه استقالل چند روز پيش 
اعالم کرد که پرونده شکايت طلبکاران باشگاه بسته 
شده و اين تيم مشکلي براي حضور در ليگ قهرمانان 
ندارد، اما به فاصل��ه چند روز، دو پرون��ده جديد از 
ش��کايت خارجي هايي که در س��ال هاي اخير در 
استقالل بازي مي کردند به جريان افتاده تا اين قصه 

سر دراز داشته باشد. 
     اشتباهي که چند ميليارد آب خورد!

شکايت گومز پرتغالي از اس��تقالل مي تواند يکي 
از عجيب ترين شکايت هاي کميته انضباطي فيفا 
باشد. يازالده گومز فصل قبل پيش از عقد قرارداد با 
تيام به ايران آمد تا در صورت موفقيت در تست هاي 
پزشکي با اين باشگاه قرارداد ببندد، اما اين بازيکن به 
شکلي عجيب از باشگاه استقالل شکايت کرده است. 
او در نامه شکايت خود به فيفا مدعي شده که باشگاه 
اس��تقالل به جاي دعوتنامه ب��راي او پيش قرارداد 
فرستاده اس��ت و باش��گاه بايد 450 هزار دالر به او 
غرامت بدهد.  باشگاه استقالل تمامي اين موارد را در 
پيش قرارداد لحاظ کرده و در بخشي از آن نيز نوشته 

که در صورت تأييد در تست پزش��کي اين قرارداد 
معتبر است، اما قوانين فيفا در اين باره متفاوت است، 
چراکه اگر قرارداد امضا شود و بازيکن در تست هاي 
پزشکي هم مردود شود قرارداد اين بازيکن وجهه 
قانوني دارد و پول قرارداد او بايد کامل پرداخت شود. 
بدين ترتيب استقالل با بدهکاري کالن، درگير يك 
پرونده شکايت ديگر شده بدون اينکه حتي دقيقه اي 

از اين بازيکن استفاده کرده باشد. 
اميرحسين فتحي، سرپرست باشگاه استقالل ديروز در 
خصوص شکايت يازالده از استقالل و اينکه افتخاري 
مدعي شده در دعوتنامه ارس��الي براي اين بازيکن 
ذکر ش��ده که عقد قرارداد منوط به تست پزشکي 
اس��ت، اينطور توضيح مي دهد: »اين اشتباه محض 
است. عدم آگاهي و نداشتن آگاهي از مسائل حقوق  
بين الملل  ورزشي باعث چنين اشتباهي شده است. 
اين دعوتنامه باعث شده بازيکن برود شکايت کند و 
خود را محق بداند. حاال با اين شرايط استقالل بايد 
بيش از 400 هزار دالر به اين بازيکن بدهد. اصالً شما 
فرض کنيد دالر امروز هزار تومان است، چرا باشگاه به 
خاطر نداشتن آگاهي، عدم آشنايي با مسائل حقوقي 
بين المللي بايد حتي هزار دالر به بازيکني که حتي يك 

ساعت هم تمرين نکرده، بدهد؟!«
وي تأکيد مي کند: »اگر اش��تباهي رخ نداده، چرا 
بازيکن شکايت کرده، اين شکايت بسته به محتويات 
پرونده اس��ت. در هيچ جاي دنيا عرف نيس��ت که 

دعوتنامه به ش��کلي ارسال ش��ود که مفاد قرارداد 
داخل آن باشد!«

   30 هزار دالر، 364 هزار دالر شد!
در پرونده اي ديگر نيز پروپيچ، مهاجم سابق استقالل 
که در زمان حضور بهرام افشارزاده به استقالل اضافه 
شده بود با حضور منصوريان با وجود اينکه يك سال 
ديگر با اين باشگاه قرارداد داشت در ليست مازاد اين 
تيم قرار گرفت و در نهايت از جمع  آبي پوشان جدا 

شد. حاال او نيز از آبي ها شکايت کرده است. 
اين بازيکن البته بالفاصله بعد از جدايي به مسئوالن 
وقت باشگاه استقالل پيغام داد که با دريافت 30 هزار 
دالر قراردادش را فس��خ مي کند، اما از آنجايي که 
اس��تقاللي ها مدعي بودند اين بازيکن بدون اجازه 
ايران را ترک کرده، زير بار حرف مهاجم صربستاني 
نرفتند و به پروپيچ اعالم کردند مبلغي به اين بازيکن 
پرداخ��ت نخواهند ک��رد. پروپيچ هم ب��ا پيگيري 
شکايتش از باشگاه استقالل خواستار 109 هزار دالر 
طلبش شده است. همچنين اين بازيکن 255 هزار 
دالر نيز بابت حق فس��خ قرارداد يکطرفه از باشگاه 
استقالل خواسته که اين پرونده در کميته انضباطي 
فيفا در جريان است. در مجموع استقاللي ها 364 
هزار دالر بايد به بازيکني پرداخت کنند که حاضر بود 
با دريافت 30 هزار دالر قراردادش را فسخ کند، آن 
هم در روزهايي که قيمت دالر افزايشي چند برابري 

را تجربه مي کند. 

مديريت ارزي جايي در ورزش ندارد
لغو اردوهاي برون مرزي اقدامي است که در اين اوضاع اقتصادي گريبان 
برخي رشته هاي ورزشي را گرفته و اين در حالي است که غيبت در اردوهاي 
خارجي و تورنمنت هاي بين المللي به ضرر تيم هاي ملي تمام خواهد شد. با 
اينکه صرفه جويي اقتصادي وظيفه همه از جمله اهالي ورزش است، اما براي 
اينکه پروژه کمك ورزش به اقتصاد کشور به بهترين شکل ممکن تحقق 
يابد، بهتر است مسئوالن ورزش به خصوص در شوراي برون مرزي وزارت 
ورزش و جوانان نظارت ويژه اي بر اعزام افراد غيرمسئول همراه تيم ها داشته 
باشند. از اين طريق مي توان از خروج بي رويه ارز جلوگيري کرد و در عوض 

تيمي کامل را به رقابت ها  فرستاد. 
در بين رشته هاي ورزشي کشتي فعالً بيش از همه طعم بي پولي و محقق 
نشدن وعده ها را چشيده تا جايي که در چند روز اخير چند اعزام خارجي 
تيم هاي کشتي که از قبل برنامه ريزي هم شده بود، لغو شد  تا معلوم شود 
اين رشته المپيکي و مدال آور در رأس پروژه صرفه جويي قرار دارد. عالوه بر 
اين، فدراسيون کشتي ماه هاست که بي توجهي هاي تعجب برانگيز مسئوالن 
ارشد ورزش را تحمل مي کند و حتي بازي هاي آسيايي نيز باعث نشد تا 
آقايان ديدگاهشان را نسبت به ورزش اول مملکت تغيير دهند. درست در 
روزهايي که تيم ملي واليبال در اسلووني و اردوي تدارکاتي بسر مي برد، تيم 
ملي تيراندازي به مسابقات جهاني اعزام شده و تيم ملي فوتبال نيز به زودي 
براي برگزاري بازي دوستانه با ازبکستان به اين کشور سفر مي کند، بحث لغو 
سفرهاي غيرضروري ورزشي ها دوباره مطرح شده است. درست است که در 
شرايط کنونی پرداخت ارز دولتي به ورزشي ها جاي توجيه ندارد، اما نکته 
اينجاست که تا همين هفته پيش برخي ها با هزينه بيت المال چند هفته اي 
را در جاکارتا سپري کردند و با پايان بازي هاي آسيايي به کشور بازگشتند!

هنوز   اعزام همراهان زياد کاروان ورزشي کشورمان به بازي هاي آسيايي 
جاکارتا مورد بررسی قرار نگرفته و با روندي که آقايان در پيش گرفته اند، 
بعيد به نظر مي رسد که اهميتي به اين موضوع بدهند. قطعاً بررسي ليست 
افراد غيرورزش��ي اي که کاروان ايران را در اندونزي همراهي کردند براي 
مسئوالن کميته ملي المپيك و همچنين وزارت ورزش کار سختي نيست، 
اما اينکه چرا از ابتدا با اعزام اين نفرات که متأسفانه تعدادشان کم هم نبود، 
موافقت شد، سؤالی است که منتظر شنيدن پاسخ آن هستيم، آقايان نه تنها 
واکنشي به اين موضوع نشان نداده اند که همچنان بر صرفه جويي تيم هاي 

ورزشي تأکيد دارند. 
شکي نيست که در اين آشفته بازار ارزي، ورزشي ها نبايد انتظار داشته 
باشند شرايط مثل گذشته باش��د، اما اهالي ورزش، به ويژه ورزشکاران 
اين انتظار را دارند که مسئوالن خود را از مردم مستثنا ندانند و آنها نيز 
در اين صرفه جويي ها سهيم باشند. مسئول يا مسئوالني که سفرهاي 
برون مرزي را در اوضاع فعلي به ضرر کشور مي خوانند، بهتر از هر کسي 
مي دانند که اعزام توريست به همراه تيم هاي ورزشي به خارج چه ضرري 
براي مملکت دارد. اخبار منتشر ش��ده در خصوص حضور دائمي افراد 
متفرقه در بازي هاي آس��يايي و همچنين برخ��ي رقابت هاي خارجي 
ديگر، حاکي از آن است که اهميتي به حيف و ميل شدن بودجه دولتي 
داده نمي شود. در حالي   اعزام بدنساز و روانشناس هزينه اضافي قلمداد 
مي شود که دوستان، نزديکان و همکاران آقايان تا آخرين روز رقابت ها 
در عرصه حضوري فع��ال دارند! برون رفت از بح��ران ارزي و تن ندادن 
به خواسته هاي دشمنان مس��تلزم اتحاد همه جانبه مردم و مسئوالن 
است. مردمي که با گراني هاي سرسام آور و کمبودها دست و پنجه نرم 
مي کنند،  انتظار دارند تا مسئوالن هم به خودشان بيايند و در اين مسير 

آنها را همراهي کنند. 
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شيوا نوروزي

 ضرر 10 ميلياردي مديران نابلد به بيت المال 
با شکايت 2 بازيکن خارجي آبي ها و سوءمديريت مديران ناآگاه به حقوق بين الملل رخ داد

 قهرماني اصفهاني ها در المپياد پايگاه هاي 
استعداديابي بسيج خواهران کشور 

المپياد فرهنگي -  ورزش��ي پايگاه هاي اس��تعداديابي بسيج خواهران 
کشور با قهرماني تيم اصفهان به پايان رسيد. مهدي ميرجليلي، سرپرست 
س��ازمان ورزش بس��يج در گفت وگو با »جوان« گفت: »پنجمين دوره 
المپياد فرهنگي - ورزشي پايگاه هاي استعداديابي بسيج خواهران کشور 
با حضور 75 تيم از 30 اس��تان از 13 تا 15 شهريور ماه به ميزباني استان 
آذربايجان شرقي در تبريز برگزار شد.« ميرجليلي با اشاره به برگزاري اين 
رقابت ها در شش رشته افزود: »در پايان اين المپياد در رشته جودو تيم 
اصفهان، در تيروکمان تيم بوشهر، در دووميداني تيم آذربايجان شرقي، 
در تيراندازي تيم اصفهان، در تکواندو تيم کردستان و در کاراته هم تيم 
اصفهان به مقام قهرماني رسيدند.« سرپرست سازمان ورزش بسيج اظهار 
داشت: »در پايان و در مجموع شش رشته، تيم اصفهان به مقام قهرماني 
رسيد و تيم خراسان جنوبي هم به عنوان کاروان اخالق المپياد برگزيده 
شد.« ميرجليلي در خصوص هدف برگزاري اين المپياد گفت: »کشف و 
شناسايي نخبگان ورزش و تقويت ورزش قهرماني مهم ترين هدف ماست. 
سازمان ورزش بسيج با ظرفيت ها و توانمندي هايي که دارد، تاکنون موفق 
به راه اندازي 120 پايگاه استعداديابي در بخش خواهران شده است که اين 
پايگاه ها مي تواند در حوزه قهرمان پروري به فدراس��يون ها کمك کند.« 
سرپرست سازمان ورزش بسيج خاطرنشان کرد: »اين المپيادها ميداني 
براي رقابت و کسب تجربه است تا در هر مرحله با آمادگي باالتري شرکت 
کنند و در نهايت در مسابقات آسيايي و جهاني با حفظ حجاب اسالمي براي 

کشورمان افتخار کسب کنند.«

حضور موفق آرژانتين و برزيل در بازي هاي دوستانه
شروع نااميد کننده آتزوري در ليگ ملت هاي اروپا

دور نخس�ت مرحله گروه�ي ليگ ملت ه�اي اروپا که پنج ش�نبه 
ب�ا برگ�زاري 9 دي�دار آغ�از ش�ده ب�ود، جمعه ش�ب با برگ�زاري 
ش�ش دي�دار ديگ�ر پيگي�ري ش�د ک�ه در مهم تري�ن ب�ازي، 
ايتالي�ا ب�ه تس�اوي ي�ک – ي�ک براب�ر لهس�تان رضاي�ت داد. 
در حالي روسيه موفق شد با حساب 2 بر يك ميزبان خود ترکيه را از سد راه 
بردارد و صربستان يك بر صفر در زمين ليتواني به پيروزي رسيد که جزاير 
فارو در ديداري خانگي مالت را 3 بر يك مغلوب کرد و سه ديدار ديگر هم با 
تساوي به پايان رسيد. جمهوري آذربايجان با کوزوو و روماني برابر مونته نگرو 
به تساوي بدون گل رضايت دادند، اما در مهم ترين نتيجه رقم خورده جمعه 
شب، آتزوري برابر لهستان متوقف ش��د، نتيجه اي که انتقاد رسانه هاي 

ايتاليايي را به دنبال داشته است. 
بعد از جا ماندن از جام جهاني روسيه، نخستين بازي الجوردي پوشان در 
ليگ ملت هاي اروپا از اهميت بااليي برخوردار ب��ود، اما آنها گام اول را در 
اين رقابت ها متزلزل برداشتند. آبي پوشان در شبي که روبرتو مانچيني به 
عنوان سرمربي جديد روي نيمکت ايتاليا نشسته بود به تساوي برابر لهستان 
رضايت دادند تا رسانه هاي اين کشور بازي تيم ملي ايتاليا را بدون روح و 
شکوه توصيف کنند، به طوري که روزنامه اسکودرا مصاف انجام شده در 

بولونيا را »بدون طرح، برنامه و فاقد شخصيت« خواند. 
اگرچه ايتاليا بازي باخته را با تساوي عوض کرد تا با دست خالي نخستين 
بازي ليگ ملت هاي اروپا را به پايان نبرده باشد و با يك امتياز خود را آماده 
مصاف بعدي برابر پرتغال کند، اما حتي مانچيني هم از عملکرد شاگردانش 
و نتيجه به دست آمده، راضي نبود: »اولين بازي خيلي مهم است. بنابراين 
ممکن است بازيکنان مرتکب اشتباهاتي شوند. نمي توان گفت خيلي خوب 
بوديم   اما اشتباهات زيادي مقابل لهستان مرتکب شديم که به ضررمان تمام 

شد. بايد ياد بگيريم که ديگر چنين اشتباهاتي را تکرار نکنيم.«
     پيروزي مقتدرانه آلبي سلسته و سلسائو

در شبي که قاره سبز درگير بازي هاي ليگ ملت هاي اروپا بود، اکثر تيم هاي 
امريکاي التين و برخي ديگر از تيم هاي اروپايي با توجه به روزهايي که فيفا 
براي برگزاري باز ي هاي دوستانه در نظر گرفته، برنامه بازي هاي تدارکاتي 
خود را پياده کردند .جالب ترين و عجيب ترين بازي دوستانه جمعه شب 
مصاف دانمارک  با حضور زندانبان، نجار و تعميرکار قايق برابر اسلواکي بود. 
با توجه به اختالفاتي که ميان بازيکنان دانمارک و اتحاديه فوتبال اين کشور 
در مورد حق پخش تصاويرشان وجود دارد، اين ديدار نه با بازيکنان تيم 
ملي اين کشور که با جمعي از بازيکنان نيمه حرفه اي و آماتور از دسته هاي 
سوم و چهارم ليگ دانمارک، به عالوه چندين بازيکن از تيم ملي فوتسال و 
همچنين چند زندانبان، نجار و تعميرکار قايق برگزار شد تا به عجيب ترين 

بازي دوستانه تبديل شود که با سه گل به سود اسلواکي به پايان رسيد. 
آرژانتين جمعه شب در غياب مسي که از مس��ئوالن فوتبال اين کشور 
درخواست کرده تا پايان سال ميالدي در جمع آلبي سلسته حضور نداشته 
باشد با حساب 3 بر صفر گواتماال را مغلوب کرد، آن هم در حالي که بازي 
برابر گواتماال نخستين بازي تحت هدايت اسکالوني، مربي موقت تيم ملي 
آرژانتين بود. ديداري که البته با درخشش تازه واردها براي آلبي سلسته با 
بردي مقتدرانه، آن هم در غياب فوق ستاره بارسلونايي اين تيم به پايان 

رسيد. 
 در ادامه بازي هاي دوستانه جمعه شب، تيم ملي امريکا که دوران بازسازي 
و نوسازي خود را آغاز کرده در ديداري خانگي به مصاف برزيل رفت، اما برابر 
اين تيم باتجربه و پرستاره حرفي براي گفتن نداشت و به شکست 2 بر صفر 
برابر زرد پوشان تن داد. تيم ملي امريکا بعد از اينکه موفق به کسب جواز 
حضور در جام جهاني نشد، روند بازسازي و نوسازي اساسي را آغاز کرد و 
بازي با برزيل اولين محك جدي اين تيم در دوران جديد بود. در حالي که 
برزيل با گلزني نيمار، کاپيتان برزيل و روبرتو فيرمينو در ورزشگاه مت اليف 
شهر نيوجرسي بازي را مقتدرانه به سود خود خاتمه داد،اما  تيته سرمربي 
سلسائو مي گويد تيمش هنوز در حال ريکاوري براي پشت سر گذاشتن 
درد و ناراحتي حذف از جام جهاني اس��ت: »اين موضوع وجه احساسي 
داشت. وقتي با بازيکنانمان روبه رو ش��ديم، اين حس به همه دست داد. 
ما س��عي کرديم به بازيکنان طوري بازي دهيم که وضعيت بهتري پيدا 
کنند. فيرمينو، داگالس کاستا و فرد بايد فرصت بيشتري به دست آورند، 
همين طور تازه واردها. فرستادن اين بازيکنان به زمين باعث مي شود فرصت 

آناليز بهتري داشته باشيم. نمايش آنها فراتر از انتظار من بود.« 

دنيا حيدري

مديران باالدستي مقصر هستند
 ض��رر و زياني که امروز بابت ش��کايت 

 اميررضا واعظ آشتياني

مديرعامل اسبق باشگاه استقالل

  
بازيکن��ان خارجي متوج��ه بيت المال 
مي ش��ود، نتيج��ه اهمال کاري ه��ا در 
انتخ��اب مديراني ناکارآمد اس��ت که 
بي هيچ ضابطه و قانوني، نه براس��اس 
شايسته ساالري که براساس رفاقت يا 
باندبازي انتخاب مي شوند و بالطبع، بر 
همين اساس هيچ نظارت درون سازماني 
روي کار آنها نمي ش��ود و از آنجايي که 
نظارت برون س��ازماني هم بس��يار ضعيف اس��ت ش��اهد ضايع شدن 
بيت المال به دست اين مديران براساس تصميمات نادرست و غيراصولي 
هستيم. اگر قرار بر انتخاب مديران براساس شايسته ساالري بود، قطعاً 
بايد در پي هرگونه اشتباه مديريتي شاهد برخورد با مديران ناکارآمد و 
متخلف بوديم، اما متأسفانه افرادي انتخاب مي شوند که نه تنها درک 
درستي از مديريت ندارند که شناخت درستي هم از فوتبال و قوانين آن 
ندارن��د و همين ناآگاه��ي از قواني��ن بين المللي باعث مي ش��ود تا با 
تصميماتي نادرست باعث هدر رفتن بيت المال شوند. البته در کنار اين 
مسائل بايد بي توجهي مسئوالن باالدستي به نحوه عملکرد اين افراد را 
نيز در نظر داشته باشيم، افرادي که با عدم نظارت، عرصه را براي جوالن 
اين مديران باز مي گذارند. اگر بنايي بر مداخله يا توبيخ باش��د قبل از 
مديران ناکارآمد بايد آنهايي مورد مؤاخذه قرار گيرند که اين افراد را بر 
مسند قدرت مي نشانند و با انتخاب هاي اشتباه و نادرست خود، زمينه 
را براي ضايع شدن بيت المال فراهم مي کنند. مسئله اي که باعث شده 
مدي��ران ناکارآمد با وجود تم��ام تخلف ها و تصميمات نادرس��تي که 
گرفته اند، بي هيچ دغدغه اي از توبيخ شدن يا نگراني بابت پاسخگو بودن 
به زندگي عادي خود بپردازند. همين مؤاخذه نکردن مديران متخلف و 
عدم نظارت بر کار آنهاست که مجلس را بر آن داشته تا طرح تحقيق و 
تفحص از اس��تقالل و پرس��پوليس را مطرح کنند. طرحي که بايد در 
خصوص همه باشگاه هاي خصولتي اجرا شود، البته به شرط آنکه پايان 
کار آن چون پرونده فساد در فوتبال نامعلوم و بالتکليف باقي نماند و به 

نتيجه برسد. 

 شکست شاگردان کوالکوويچ مقابل تيم کواچ
تيم ملي واليبال اي��ران در دومين دي��دارش در تورنمنت چهارجانبه 
ليوبليانا برابر تيم ملي اسلووني شکست خورد. بلندقامتان کشورمان در 
دومين ديدار خود در تورنمت چهارجانبه ليوبلياناي اسلووني به مصاف 
ميزبان رقابت ها رفتند و با وجود پيروزي در ست هاي نخست و چهارم 
در نهايت نتيجه را با حساب 3 بر 2 به حريف خود واگذار کردند. با اينکه 
کوالکوويچ در اين بازي به ترکيب اصلي ميدان داده بود، اما شاگردان او 

در مقابل تيم کواچ سرمربي پيشن خود کم آوردند. 

وزنه بردار جوان معلول  برنزی  شد
رقابت هاي وزنه ب��رداري قهرماني آزاد آس��يا - اقيانوس��يه در ژاپن با 
درخشش نماينده ايران آغاز شد. در روز نخست اين رقابت ها  در دسته 
49 کيلوگرم عليرضا ايزدي، وزنه بردار جوان کشورمان با رکورد 140 
کيلوگرم به مقام س��وم رس��يد و صاحب مدال برنز شد. وي همچنين 
رکورد جوانان آسيا و جهان را  به نام خود ثبت کرد و آن را 9 کيلوگرم 

ارتقا داد. 

مهم طال و نقره اي بود که به ايران رسيد
بي سروصداترين و محجوب ترين وزنه بردار ايران است. 

فريدون حسن
      چهره

ش��ايد در نگاه اول با توجه به حضورش در دس��ته 
فوق س��نگين اين مس��ئله باور کردني نباش��د، اما 
سعيدعلي حسيني وزنه بردار تحصيلکرده تيم ملي درست همانقدر که هيچ تعارفي 
با آهن سرد ندارد، کم حرف، سر به زير   و محجوب است. مسابقات جهاني امريکا شروع 
دوباره او محسوب مي شد و بازي هاي آس��يايي جاکارتا تثبيت حسيني در دسته 
فوق سنگين تا خيالمان راحت شود که اگر بهداد رفت، حسيني هست و چه جانشيني 
شايسته تر و بهتر از اين جوان خوب اردبيلي. در جاکارتا آخرين وزنه  را انداخت تا اين 

شائبه به وجود آيد که نمي خواست مدال طالي سليمي خراب 
ش��ود. حاال خودش در اين خصوص مي گويد: »من با يك 
خطاي بيشتر مدال نقره گرفتم. مهم اين است که مدال طال 
و نقره به ايران رسيد. مردم لطف دارند، اما حقيقت همين بود 

که گفتم. بهداد با کمترين خط��ا وزنه هايش را به 
مثبت رساند و طال گرفت.« به جرئت مي توان 

گفت که بهداد س��ليمي اصلي ترين رقيب 
حسيني در اين وزن بود و حاال حسيني 
مانده و رقباي خارجي که خوب مي دانند 
بايد مقابل جوان اول وزنه برداري ايران 
دست ها را به عالمت تسليم باال ببرند: 
»اميدوارم بتوانم نماينده شايسته اي 
براي مردم باشم. مسابقات جهاني 
سال به سال سخت تر مي شود و 
سطح آن هم به لحاظ رکوردها 
باال تر مي رود. بايد بيش��تر وزنه 
بزن��م تا ب��ه رکوردها برس��م. 
مي تواني��م صاح��ب س��کو 

شويم.«

مي خواستم با مدال همه چيز را ثابت کنم
      دووميدانی مدال ط��الي دو  3 هزار متر با 
مانع، غافلگيرکننده ترين مدال 
طالي اي��ران در بازي هاي آس��يايي 2018 اندونزي بود. 
طاليي ناب که حسين کيهاني براي کشورمان به ارمغان 
آورد. قهرمان دووميداني آسيا، هرچند امروز هم زياد اهل 
سروصدا و حاشيه نيس��ت، اما پيش از کسب اين مدال 
ارزشمند حتي ديده هم نمي شد.  کيهانی مي گويد: »با امير 
مرادي و سجاد مرادي، سه نفره تمرين مي کرديم و حتي 
رکوردهايمان را اعالم نمي کرديم. قرار نبود قولي بابت کسب 
مدال بدهيم. مي دانستيم اين قول انتظارها را باال مي برد و 
کار سخت مي شود. مي خواستيم با کسب مدال همه چيز را 
ثابت کنيم.« او ادامه مي دهد: »آماده هر شرايطي بودم. سجاد 
مرادي همه چيز را برايم توضيح داده بود و مي دانستم که با 

توجه به شرايط مسابقه نوع دويدنم را چگونه تنظيم کنم. 
سرعتم خوب بود، چون با امير مرادي در 800 متر کار کرده 
بودم. بنابراين حتي مي  توانستم سريع تر هم بدوم، ولي عجله 
نکردم. بيشتر به کسب مدال فکر مي کردم تا رکوردشکني، 
ولي خب شرايط به گونه اي پيش رفت که رکورد آسيا را هم 
شکستم.« کيهاني اضافه مي کند: »آن روز، روز من بود. آنقدر 
راحت دويدم که خودم باورم نمي شد. رکورد زدم و مدال طال 
را هم گرفتم. همين باعث شد که رقبايم متعجب شوند. من با 
تحمل سختي و مشقت روي سکو رفتم و هزينه اي هم روي 
دست فدراسيون نگذاشتم، اما حاال از آنها درخواست دارم 
براي حضور در مسابقات جهاني و المپيك شرايط را فراهم 
کنند. اميدوارم پاداش هايم��ان را به موقع و کامل بدهند تا 

بتوانيم به کارمان ادامه دهيم.«

درست است که اين 

حامد قهرمانی
       بازتاب 

ش�رايط  روزه�ا 
 ب�د اقتص�ادي و 
 مش�کالت گران�ي ارز هم�ه را تح�ت تأثي�ر
  ق�رار داده، ام�ا گوي�ا اي�ن مس�ئله در ورزش
  بيش�تر از آنک�ه ش�امل همه رش�ته ها ش�ود،
 يق�ه فدراس�يون کش�تي را گرفت�ه اس�ت.

در حالي اين روزها تيم ملي واليبال در اسلووني بسر 
مي برد و تيم ملي فوتبال هم ط��ي امروز و فردا راهي 
ازبکستان مي شود که جلوي حضور تيم ملي کشتي 
آزاد در جام مدويد بالروس گرفته ش��ده، آن هم به 

دليل گراني ارز و مشکالت اقتصادي. فدراسيون نيز 
با اش��اره به اين موضوع اعالم کرد: »با توجه به اينکه 
براي اعزام هر يك از تيم ها به مس��ابقات بين المللي 
اعتبار مشخصي پيش بيني شده بود، متأسفانه افزايش 
چند برابري ن��رخ ارز، عدم تخصي��ص ارز مبادله اي 

و هزينه ه��اي چن��د برابري بلي��ت، فدراس��يون را 
برخالف برنامه ه��ا و مصلحت هاي فن��ي مجبور به 
اتخاذ سياست انقباضي جديدي کرده است. از اين رو 
اعزام به رويدادهاي تدارکاتي نظير جام مدويد منتفي 
است.« با اين حال مجيد ترکان، مدير تيم ملي کشتي 

آزاد با اشاره به اينکه لغو اين س��فر و عدم شرکت در 
جام مدويد تأثير بدي بر روند آماده س��ازي تيم ملي 
دارد، مي گويد: »تورنمنت هاي کش��تي يکي پس از 
ديگري لغو مي شوند، چون قيمت ارز  چند برابر شده 
و بانك مرکزي هم ديگر به فدراس��يون هاي ورزشي 
ارز مبادله اي نمي دهد. حضور در جام معتبر مدويد 
و محك کش��تي گيران براي ما خيلي مهم بود، اما با 
وضعيت پيش آمده توان پرداخت هزينه هاي اين سفر 
را نداريم. در جام کرکي��ن هزينه ها با روس ها بود. ما 
اگر مي دانستيم که قرار است از حضور در جام مدويد 
محروم شويم، قطعاً با تيم اصلي در جام کرکين شرکت 
مي کرديم. به هر حال تمام تالشمان را مي کنيم تا در 
مسابقات جهاني بهترين نتيجه ممکن را کسب کنيم. 
قطعاً با تمام قوا به مجارستان مي رويم و به دنبال کسب 
بهترين نتيجه خواهيم بود، هرچند که لغو س��فرها، 

برنامه هايمان را با مشکل روبه رو خواهد کرد.«

کشتي 
در برزخ گراني ارز


