
  برخلاف چهار 
سعيد احمديان

    گزارش
سال قبل اين بار 
خبري از شاهکار 
واليبال در رقابت هاي قهرماني جهان نبود. اگر 
در سال 2014 تيمي که اسلوبودان کواچ آن را 
کوچ مي کرد در لهستان روي پله ششم جهان 
ايستاد، اما چهار سال بعد شاگردان کوالکوويچ 
در حالي امروز به ايران برمي گردند که واليبال 
ايران با سقوطي هفت پله اي در رده سيزدهم 
قرار گرفته است. با کارنامه ضعيف واليبال در 
قهرماني جهان 2018 حاال همه نگاه ها متوجه 
فدراسيون واليبال است. احمد ضيايي و ساير 
مسئوالن فدراسيون ترجيح داده اند سکوت 
کنند و تاکنون فدراسيون درباره سيزدهمي 
تيم کشورمان در قهرماني جهان اظهارنظري 
نکرده است. با اين حال به گفته کارشناسان با 
نتايج واليبال در قهرماني جهان، تغييرات در 
واليبلال اجتناب ناپذيلر بله نظر مي رسلد. 
 واليبال در حال��ي براي ش��رکت در رقابت هاي 
قهرماني جهان به بلغارس��تان رفت که با کسب 
قهرماني در بازي هاي آسيايي همه از روحيه باالي 
تيم کوالکوويچ در آستانه اين رقابت ها صحبت 
مي کردند، تيمي ک��ه با فش��ار وزارت ورزش به 

جاکارتا رفت تا طالي واليبال براي ايران تضمين 
شده باشد. با اين حال خستگي حضور تيمي که 
پيش از بازي هاي آس��يايي، پن��ج هفته در ليگ 
ملت ه��ا قاره گردي ک��رده بود، يک��ي از عواملي 
بود که با ش��رکت در بازي هاي آسيايي تشديد 
شد تا پاشنه آش��يل تيم کوالکوويچ در قهرماني 

جهان باشد. 
در مرحله اول گروهي تيم کشورمان کار سختي 
پيش رو نداشت. پيروزي قابل پيش بيني مقابل 
فنالند، کوبا و بلغارستان و شکست مقابل لهستان 
ايران را به مرحله دوم رس��اند. اين در حالي بود 
که در دور اول تنها در بازي با بلغارس��تان، تيم 
کشورمان توانسته بود نمايش قابل قبولي داشته 
باشد و در ساير بازي ها  به خصوص بازي با تيم 
درجه 3 فنالن��د به رغم پي��روزي دور از انتظار 

ظاهر شد. 
مرحله دوم اما حريفان سرسختي در انتظار تيم 
کشورمان بودند. تيم ايران در اين مرحله ضعيف 
ظاهر ش��د و روند نزولي ش��اگردان کوالکوويچ 
ادامه پيدا کرد و سه شکست مقابل امريکا، کانادا 
و بلغارستان سبب شد برخالف دوره گذشته، تيم 
کشورمان با قرار گرفتن در رده سيزدهم  راهي 
به جمع ش��ش تيم برتر دنيا پيدا نکند و خيلي 

زود به تهران برگردد. اي��ن در حالي بود که در 
دوره قبل تيم کشورمان با کواچ در دور مقدماتي 
قهرماني جهان تيم هاي ايتاليا، امريکا، ونزوئال و 
بلژيک را شکست داد و برابر فرانسه مغلوب شد. 
ملي پوش��ان ايران در مرحل��ه دوم نيز تيم هاي 
آرژانتين، استراليا و صربستان را شکست دادند و 
تنها شکست شان در اين مرحله را برابر لهستان 
ميزبان پذيرفتند تا در نهايت با هفت پيروزي و 
دو شکست به مرحله سوم و شش تيم برتر جهان 

صعود کنند. 
   درجا زدن واليبال با کوال

حاال با اي��ن نتاي��ج هم��ه در انتظ��ار واکنش 
فدراسيون واليبال هستند، هرچند کوالکوويچ 
مدعي شده تا سال 2020 با کشورمان قرارداد 
دارد، اما اش��اره کرده که همه چي��ز براي ادامه 
همکاري پس از رقابت ه��اي قهرماني جهان به 
نظر فدراس��يون بس��تگي دارد. کوالکوويچ که 
سال 2017 به عنوان سرمربي تيم ملي واليبال 
جانشين رائول لوزانو شد تاکنون در رقابت هاي 
ليگ ملت ها، جام قهرمان��ان قاره ها، بازي هاي 
آس��يايي جاکارتا و رقابت هاي قهرماني جهان 
تيم اي��ران را هدايت کرده اس��ت، رقابت هايي 
که بررس��ي نتايج تيم ملي کش��ورمان نش��ان 

مي دهد که اين مرب��ي مونته نگرويي با توجه به 
پتانسيل واليبال کشورمان نتوانسته آنطور که 

بايد انتظارات را برآورده کند. 
واليبال در اولين رقابت ب��ا حضور کوالکوويچ در 
ليگ ملت هاي 2017 در رده يازدهم قرار گرفت. 
تيم کشورمان در ادامه در تابس��تان گذشته در 
جام قهرمانان قاره ها توانس��ت تاريخ سازي کند 
و با کسب مدال برنز اولين مدال جهاني ايران در 
اين رشته ورزشي را کسب کرد. در ليگ ملت هاي 
2018 واليب��ال با کوالکووي��چ در رده دهم قرار 
گرفت و ميدان دادن به بازيکن��ان جواني مانند 
شريفي، توخته، کاظمي و حضرت پور نکته قابل 
توجه تيم کشورمان در اين رقابت ها بود. در ادامه 
تيم ملي واليبال در بازي هاي آسيايي جاکارتا در 
حالي که تيم هاي مطرح آس��يايي مانند چين و 
ژاپن با تيم دوم ش��ان به جاکارتا آمده بودند، کار 
سختي براي کسب مدال طال نداشت، اما پس از 
اين موفقيت در قهرماني جهان به رتبه اي بهتر از 
سيزدهمي دست پيدا نکرد و ضعيف ظاهر شد. 
با اين کارنامه به نظر مي رس��د واليب��ال ايران با 
کوالکوويچ به آخر خط رس��يده و تغييرات براي 
بازگش��ت دوباره واليب��ال به روزه��اي اوج خود 

ضروري است.
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کوال براي نيمکت ايران کوچک بود!
بررسي عملکرد واليبال با کوالکوويچ به بهانه سيزدهمي در قهرماني جهان

نگاهي به  پرسپوليس در فصل جديد 
 قرمزها، مدعي حتي با نيمکت خالي

 تيمي با دست هاي خالي همچنان پيش مي رود و تيمي هم با دست هاي 
پر و يک دوجين بازيکن نمي تواند از کابوس چند فصل اخير جدا شود، 
اين حکايت اين روزهاي پرسپوليس و استقالل است. اتفاقي که در هفته 
هفتم ليگ به خوبي آن را نشان داد، آن هم يک هفته قبل از رويارويي 
بزرگ دو تيم در دربي پايتخت که قرار است پنج شنبه ورزشگاه آزادي 
را به يک ديگ جوشان تبديل کند. استقالل اين هفته با نساجي مساوي 
کرد تا در شش بازي تنها يک برد دشت کرده باشد و با هفت امتياز روي 
رده يازدهم بايستد. آن سو اما پرسپوليس مقابل سپيدرود رشت در حالي 
که تا دقيقه 90 هر چه مي زد به در بسته مي  خورد با يک شوت استثنايي 
توانست بردي ديگر کسب کند و با 15 امتياز و بدون باخت در رده دوم 

قرار بگيرد و همچنان يکي از مدعيان جدي جام هجدهم باشد. 
  محروميت هم سد راهشان نشد

قرمزها در شرايطي در ليگ هجدهم همچنان چهره يک مدعي جدي را 
دارند که اين تيم به دليل محروميت از جذب بازيکن نتوانسته در زمستان 
گذشته و تابستان امس��ال بازيکن جذب کند. در مقابل برانکو نيز چند 
بازيکن تأثيرگذارش مانند وحيد اميري و صادق محرمي را به دليل لژيونر 
شدن از دست داده تا نيمکت اين تيم خالي تر هم شود. محسن مسلمان 
و فرشاد احمدزاده نيز در ليست خروجي برانکو قرار گرفتند. با اين حال 
قرمزها در فصل جديد با نتايج خوبشان نشان داده اند که محروميت  و 

جدايي بازيکنان اصلي  مانعي براي نزول قرمزها نبوده است. 
آنها عالوه بر اينکه در ليگ با چهار برد، سه مساوي و بدون باخت در رده 
دوم جدول هستند؛ در ليگ قهرمانان نيز با گذر از تيم ترسناک الدحيل 
قطر به نيمه نهايي رسيده اند و شانس زيادي براي فيناليست شدن دارند. 
در چنين شرايطي به نظر مي رسد هنر برانکو براي حفظ شرايط ايده آل 
قرمزها با وجود محروميت ها قابل انکار نيس��ت. مربي  که در سه فصل 
اخير در پرسپوليس چهره متفاوتي نس��بت به دوران حضورش در تيم 
ملي داشته و ديگر خبري از آن روحيه محافظه کارانه اين مربي کروات 
در زمان حضورش در تيم ملي نيست و پرس��پوليس شجاع تر و زيباتر 

بازي مي کند. 
برانکو پس از پيروزي مقابل سپيدرود درباره نمايش خوب تيمش مانند 
فصل گذشته با وجود کمبود بازيکن گفت: »مي دانستيم اميد عاليشاه 
و نوراللهي به شرايط ايده آل برمي گردند. بشار هم بايد به شرايط ايده آل 
برگردد، چون فصل گذشته مدت زيادي را به همراه تيم ملي اش بوده 
است. بايد جاي خالي فرش��اد احمدزاده، ربيع خواه و صادق محرمي را 
پر کنيم. امروز کمال کاميابي نيا و ماهيني را هم در اختيار نداشتيم، اما 

بازيکنان تالش زيادي کردند.«
  پاسخ به تحقير کرش 

گلزني آدام همتي در بازي با پرسپوليس يکي از نکات قابل توجه بازي 
يک شنبه شب بود. همتي 24 ساله دو سال پيش با وساطت سعيد راد، 
بازيگر معروف سينماي ايران که پدربزرگ اوست، در پرسپوليس تست 
داد و مورد توجه برانکو قرار گرفت. نام همتي در اختالفات کرش و برانکو 
هم به ميان آمد تا جايي که س��رمربي پرتغالي تيم ملي در بيانيه اي در 
تيرماه امسال در اوج اختالفاتش با سرمربي پرسپوليس درباره همتي با 
طعنه و کنايه گفته بود: »مي خواهم راجع به آدام همتي يادآوري کنم 
که با تخصص شما به تيم اضافه شد، بازيکني که مثل بازيکنان اوکرايني 
هيچ دقيقه يا دقايق بسيار اندکي بازي کرد و اين نشان دهنده کيفيت 
تصميمات فني شماست که با اين تصميم ها شما هزاران يا ميليون ها 

دالر را از بين بردي.«
با اين حال همتي که در فصل جديد بيش��تر فرصت ب��ازي پيدا کرده 
در بازي يک ش��نبه ش��ب در نيمه دوم به بازي آمد و با يک سوپرگل، 
پرسپوليس را به پيروزي رساند تا برانکو در نشست خبري پس از بازي 
فرصت را مناس��ب ببيند و پاس��خ کنايه چند ماه پيش کرش را بدهد: 
»انتقادات زيادي به من شد. آدام همتي به خاطر اينکه پدربزرگش يکي 
از بازيگران بزرگ ايران است تحقير مي شد، اما امروز نشان داد که لياقت 
حضور در بين ما را دارد و براي او بسيار خوشحال هستم. او نتيجه همه 
تالش هايش را ديد. کار براي همتي ساده نبود، او تمام فشارها و تحقيرها 

را تحمل کرد.«

مانی سعیدی

جودو براي   تداوم موفقيت
 کار زيربنايي مي خواهد

 موضوعي که در موفقيت سعيد ماليي و 

رضا مدني

 کارشناس جودو

   
کس��ب مدال طالي جودوي قهرماني 
جهان بايد مورد توجه قرار گيرد، توجه 
به برنامه هاي زيرساختي و زيربنايي در 
جودو اس��ت. در حالي در س��ال 2003 
آرش ميراس��ماعيلي به م��دال طالي 
جهان رسيد که 15 سال طول کشيد تا 
اين موفقيت تکرار شود. به همين خاطر 
بايد جودوي کشورمان به سمتي برود که 
ديگر به دنبال تکرار تاريخ نباشيم که دوباره صبر کنيم تا بيش از يک 
دهه بگذرد تا جودوکاران ايراني صاحب مدال طالي جهان شوند. در 
همين راستا بايد توجه به زيرس��اخت ها در اولويت  قرار گيرد و مانند 
گذشته جودوکاراني که پله به پله باال آمده اند به امان خود رها نشوند، 
اتفاقي که در مورد نس��لي ک��ه جودوکاران��ي مانن��د بريمانلو که در 
رقابت ه��اي قهرماني جهان برنز گرف��ت، رخ داد. اين نس��ل با وجود 
درخشش در جودوي نوجوانان آسيا و جوانان جهان در ادامه رها شدند 
و فقط بريمانلو از آن نسل توانست باال بيايد، در حالي که حمايت از  آنها 
مي توانس��ت آينده ج��ودو را تضمين کن��د. با توجه به اين مس��ئله، 
فدراسيون جودو بايد با تنظيم برنامه هاي بلندمدت و توجه به رده هاي 
پايه، اس��تعداديابي را در اولويت  قرار دهد. البته در حال حاضر بخش 
کميته اس��تعداديابي فعال اس��ت، اما برنامه بلندمدتي براي موضوع 
استعداديابي در فدراسيون ديده نمي شود و برنامه هاي اين کميته به 
برگزاري مس��ابقات چن��د روزه و دور ه��م جمع ش��دن کوتاه مدت 
ورزشکاران سراسر کشور خالصه مي شود. ما دچار يک برنامه فرسايشي 
شده ايم که نمي تواند چشم انداز روشني داشته باشد. اين در حالي است 
که در موضوع استعداديابي پس از شناس��ايي ورزشکاران مستعد در 
جودو، بايد با ارائه برنامه هاي طوالني مدت، اين ورزش��کاران حمايت 
شوند و زير نظر باشند تا بتوانيم براي آينده ورزش جودو پشتوانه سازي 
کنيم. توجه به فعاليت هاي زيرساختي در کنار استراتژي مدال آوري 
سبب مي شود ديگر منتظر نباشيم که 15 س��ال بگذرد و يک سعيد 

ماليي بيايد و طلسم شکني کند. 

تيم ملي کشتي         کشتی
جوان��ان  آزاد 
ايران در حالي با يک طال، يک نقره، يک برنز و 
کسب مقام سوم رقابت هاي کشتي آزاد جوانان 
جهان را به پايان برد که سال گذشته نيز با يک 
نقره و سه برنز بر سکوي سوم ايستاده بود و اين 
انتظاري نبود که در پي قهرماني هاي پي در پي 
آزاد و فرنگي کاران رده هاي پايه ايران در آسيا 
و جه��ان از تيم کش��تي آزاد جوان��ان ايران 
مي رف��ت. آزادکاران ج��وان در اين رقابت ها 
توسط عباس فروتن صاحب مدال طال شدند. 

ضمن اينکه اميرحسين مقصودي نيز در اين 
رقابت ها نقره گرفت و ابوالفضل هاشمي هم به 
مدال برنز رسيد، اما کسب تنها يک طال در 10 
وزن قطعاً شايسته کشتي ايران به عنوان يکي 

از سه قدرت برتر جهان نيس��ت. نگراني ها از 
نمايش دور از انتظار جوانان و آينده کش��تي 
ايران وقتي بيش��تر مي شود که روسيه با پنج 
طال، يک نقره و يک برنز مقتدرانه بر سکوي 

نخست جهان مي ايستد و امريکا هم باالتر از 
اي��ران نايب قهرمان��ي را به خ��ود اختصاص 
مي دهد. رضا اليق، دبير فدراسيون کشتي نيز 
مي گويد انتظار فدراسيون از تيم ملي کشتي 
آزاد فراتر از نتيجه اي بود که رقم خورد: »در 
مورد تيم ملي کشتي آزاد جوانان ارزيابي اوليه 
ما اين ب��ود ک��ه اين تي��م در بعض��ي اوزان 
ضعف هايي دارد. البته ب��ه لطف خدا جوانان 
آزادکار از کورس قهرماني جا نماندند و جزو 
سه تيم قرار گرفتند، اما عملکرد فني برخي 
کش��تي گيران که انتظ��ار بيش��تري از آنها 
داش��تيم، رضايت بخش نبود ک��ه حتماً امير 
توکليان مدير تيم هاي ملي کشتي آزاد گزارش 
خود را در زمينه عملکرد فني کش��تي گيران   
ارائه مي دهد تا در نهايت نقاط ضعف بررسي و 

در صورت لزوم تصميم گيري شود.«

انتظار بيشتري
 از آزادکاران داشتيم

آگـهی ثبتـی

 آگهى فقدان سند مالکیت پالك 2/374 کنگان

آگـهی ثبتـی

 آگهى فقدان سند مالکیت پالك 2/374 کنگان

ديگر زنگ تفريح نيستيم
15 سال زمان برد تا جودوي ايران بار ديگر به مدال طال دست يافت،        چهره
مدالي که مواليي در جاکارتا به دنبالش بود، اما در مس��ابقات جهاني 

نصيبش شد: »در بازي هاي آسيايي خيلي ناراحت شدم که به حقم نرسيدم 
و نقره گرفتم، اما خدا اين لياقت را به من داد تا با کسب طالي جهان مزد 
زحماتم را بگيرم و عضو طاليي هاي جودوي جهان شوم. پشت اين مدال 

سال ها، ماه ها و ساعت ها تالش و زحمت بود که باعث شد به بهترين 
شکل ممکن مزد زحمات خودم و کادر فني را بگيرم و با دست 
پر به کشور بازگردم. افتخار بزرگي اس��ت که بعد از 15 سال 
توانستم ايران را صاحب طالي جهان کنم. بدون شک روزهاي 
خوبي در انتظار ايران است. ديگر براي کشورهاي جهان زنگ 

تفريح نيستيم و جزو قدرت ها محسوب مي شويم. طالي جهان 
پله اي بود تا بتوانم با ديدگاهي بازتر به دنبال خوشرنگ ترين مدال 

در المپيک 2020 باشم و اميدوارم خدا اين لياقت را به من بدهد که 
طعم طالي المپيک را هم بچشم.« مواليي همچنين طي اقدامي قابل 
تقدير، مدال خود را به حادثه ديدگان اهواز تقديم کرد: »اين مدال را 
به حادثه ديدگان اهواز تقديم مي کنم و اميدوارم توانس��ته باشم 

دلشان را شاد کنم.«

بايد به فکر زانويم باشم 
تيم ملي وزنه ب��رداري در حالي خود را براي حضور در مس��ابقات جهاني       بازتاب
ترکمنستان آماده مي کند که سيدعلي حسيني، نايب قهرمان وزنه برداري 
جهان و بازي هاي آسيايي هم نمي تواند اين تيم را در مسابقات جهاني همراهي کند. بعد از خداحافظي 

بهداد سليمي در مسابقات آسيايي و کنار 
گذاشته ش��دن کيانوش رستمي، حاال 
سيدعلي حسيني يکي ديگر از ستاره هاي 
تي��م ملي وزنه ب��رداري ايران اس��ت که 
مس��ابقات جهاني را از دس��ت مي دهد. 
حسيني در حالي راهي بازي هاي آسيايي 
شد که هنوز مصدوميت زانويش به طور 
کامل خوب نشده بود. او حاال براي اينکه 
مصدوميتش تشديد نشود، همانطور که 

خودش نيز مي گويد بنا بر صالحديد پزشکان بايد قيد مسابقات جهاني را بزند: »بعد از جراحي خيلي 
زود تمريناتم را شروع کردم تا به بازي هاي آسيايي برسم و زيرسازي الزم را روي زانويم انجام ندادم. 
حاال براي آنکه مصدوميتم تشديد نشود به مس��ابقات جهاني نمي روم تا درمانم را دنبال کنم. البته 
مصدوميتم طوري نيست که در ديگر مسابقات نتوانم شرکت کنم اما نبايد روي آن هم فشار بياورم 
که تشديد ش��ود، به همين دليل با صالحديد کادر پزشکي در مس��ابقات جهاني شرکت نمي کنم. 

مطمئنم اگر مشکلي پيش نيايد، سال 2019 رکوردهاي خوبي را ثبت خواهم کرد.«

وعده هاي مسئوالن  ورزش را فراموش کنيد!
سربلندي در ميادين ورزشي اگرچه دشواري هاي خاص خود را دارد و 
براي تجربه چنين موفقيتي بايد ممارست زيادي به خرج داد، اما تحمل 
وعده هاي پرتعداد مسئوالن که هرگز محقق نشده و نمي شود، سخت تر 
از همه اينهاست. متأسفانه ورزش��کاران ايراني سال هاست که چنين 
ش��رايطي را تجربه مي کنند و از بي توجهي ها و اجرايي نشدن وعده ها 
گاليه دارند. با اي��ن حال هنوز هم هس��تند مدال آوراني که اميدوارند 
روزي شعارهاي آقايان به مرحله اجرا درآيد و گرهي از مشکالت زندگي 

و معيشتي آنها باز شود. 
شنيدن انتقادهاي ورزشکاران، به ويژه ورزشکاران جانباز و معلول تازگي 
ندارد. اين قشر زحمتکش با تمام کم و کاستي ها مي سازد و با تکيه بر 
توانايي ها و غيرت مثال زدني اش پرچم کشورمان را در ميادين مختلف 
بين المللي به اهتزاز درمي آورد. بدون شک رسيدن به قله هاي افتخار 
و تصاحب مدال هاي خوشرنگ روزهاي شيريني را براي مردم و اهالي 
ورزش رقم مي زند، اما در اين بين نبايد فراموش کنيم که عمر قهرماني 
بسيار کوتاه است و قهرمانان در سال هايي که در عرصه قهرماني حضور 
دارند با چالش هاي زيادي دست و پنجه نرم مي کنند. تعصب مدال آوران 
ما اگرچه زبانزد خاص و عام بوده و هست، ولي ورزشکاران براي تداوم 
موفقيت هايشان نيازمند حمايت مسئوالن هس��تند. ورزشکاري که 
از نظر معيش��تي تأمين نباش��د و اميد و انگيزه اي هم ب��راي روزهاي 
بازنشستگي خود نداشته باشد، نمي تواند تمام فکر و ذکرش را معطوف 

به ورزش کند. 
با وجود اين، هنوز هم بسياري از ورزشکاران نگران آينده خود هستند 
و از اينک��ه وعده هاي مس��ئوالن در خصوص اس��تخدام م��دال آوران 
عملي نشده، گاليه هاي زيادي دارند. ورزشکاران اعزامي به بازي هاي 
پاراآسيايي جاکارتا که تا چند روز ديگر بايد در اين آوردگاه حضور يابند 
از جمله کساني هستند که به رغم س��ال ها حضور در ورزش قهرماني 
و مدال آوري هاي مختل��ف در بازي هاي معتبر همچنان در حس��رت 
داشتن شغلي هستند که آينده شان را تأمين کند. اين در حالي است 
که مسئوالن ارش��د ورزش کش��ور بارها از اجراي آيين نامه استخدام 
مدال آوران سخن گفته اند و به اين بحث در مصاحبه هايشان زياد اشاره 

کرده اند، ولي هنوز خبري از عملي شدن اين وعده نيست!
سال هاست که همه از عملي نشدن وعده هاي آقايان انتقاد مي کنيم. 
ورزشکاران در مصاحبه هايشان سعي مي کنند تلنگري به آنها بزنند و 
رس��انه ها نيز در تالش��ند با پرداختن به اين موضوع مهم وعده ها را به 
آقايان يادآوري کنند. با اين حال نه رسانه ها و نه ورزشکاران نتوانسته اند 
تغييري در رويه مديران ايجاد کنند. به همين دليل بايد از مدال آوران 
بخواهيم تا ديگر اميدي به عملي شدن وعده  و وعيدها نداشته باشند و 
مثل گذشته شخصاً براي حل مشکالتشان تالش کنند. پيدا کردن شغل 
دوم و پس انداز براي روزهاي بازنشستگي شايد گزينه هاي بهتري براي 
ورزشکاري باشد که بهترين سال هاي عمرش را در اردوها و مسابقات 

سپري کرده به اين اميد که تالش هايش به چشم مسئوالن بيايد. 
پيش از ش��روع هر تورنمنت مهمي که اخبارش س��روصداي زيادي 
به پا مي کند، مديران و مس��ئوالن از گوش��ه و کنار خ��ود را به اردوي 
تيم هاي ملي مي رسانند و عالوه بر عکس هاي يادگاري و مصاحبه هاي 
پرطمطراق مي کوشند با وعده هاي دهان پرکن ملي پوشان را به کسب 
بهترين نتيجه تش��ويق کنند، غافل از اينکه ورزش��کاران ايراني مرد 
روزهاي سخت هس��تند و بدون وعده و وعيد هم براي خوشرنگ ترين 
مدال و باالترين سکو مي جنگند. قهرمانان ما دين خود را بارها به مردم 
و ورزش ايران ادا کرده اند و اين مسئوالن ورزش هستند که خيلي زود 
وعده هايشان را فراموش مي کنند.  اي کاش آقايان اين بي توجهي ها را 

هم در کارنامه کاريشان ثبت کنند. 

 شیوا نوروزی

اولين قهرماني در اولين تورنمنت بين المللي
 قهرماني بانوان ايران در رشته کشتي کالسيک بازتاب هاي مثبت زيادي 
را به همراه داشت. تيم شش نفره ايران با دو مدال طالي فاطمه نيکبخت و 
معصومه خانلر در اوزان ۶0 و 75 کيلوگرم و دو برنز فاطمه محمدي و زهرا 
يزداني در اوزان 50 و 55 کيلوگرم با عنوان قهرماني به کار خود در تورنمنت  
بين المللی کش��تی کالس��يک بانوان در لبنان پايان داد. برگزاري اولين 
تورنمنت بين المللي در اين رشته براي بانوان ملي پوش کشورمان بهترين 
فرصت بود تا هم توانايي هايشان را نشان دهند و هم ثابت کنند برخالف 
تبليغات منفي معاندان، محدوديتي براي موفقيت وجود ندارد. سيده مريم 
حسيني، مربي تيم ملي نيز اميدوار اس��ت در آينده افتخارآفريني هاي 
بيشتري را از اين رشته شاهد باشيم. بايد ديد رسانه هايي که دائماً عليه 
ورزش ايران و به ويژه ورزش بانوان تبليغ مي کنند، قهرماني بانوان در لبنان 
را چگونه نقد خواهند کرد و اين موفقيت را که نشانه ای از حضور فعال بانوان 

در ورزش ايران است، منعکس  می کنند يا نه.

به جوان 
دوباره نگاه كن


