
ملی پوش بسکتبال 
شيوا نوروزي
     گفت وگو

کشورمان می گوید 
دیدار با مقام معظم 
رهب�ری بم�ب روحیه ب�رای آنها بوده اس�ت.

دی��دار صمیمان��ه ورزش��کاران افتخارآفری��ن 
کش��ورمان در بازی های آس��یایی با مقام معظم 
رهب��ري خس��تگي را از ت��ن همه م��دال آوران 
جاکارت��ا   در آورده اس��ت. دی��دار ب��ا حض��رت 
آی��ت اهلل خامنه اي در ش��رایطي روز یک ش��نبه 
مدال آوران بازي هاي آسیایي را به آینده امیدوار 
کرد که رهنمودها و توجه ایش��ان به رشته هاي 
ورزش��ي انرژي مضاعفي ب��ه ورزش��کاران داد. 

  انرژي گرفتیم
گارد رأس تیم ملي بسکتبال از اینکه به آرزویش 
رسیده و رهبر انقالب را در آغوش گرفته، خوشحال 
است. روزبه ارغوان در گفت وگو با »جوان« به این 
دیدار اشاره کرد و گفت: »جا دارد در همین ابتدا از 
مقام معظم رهبري تشکر ویژه اي داشته باشم که 
میزبان این دیدار صمیمانه با ورزش��کاران بودند. 
ایش��ان با آغوش باز پذیراي مدال آوران بودند که 
براي همه ورزش��کاران از جمله من ارزش زیادي 
داشت. سال ها بود این آرزو را داشتم حضرت آقا 
را از نزدیک ببینم و ایشان را در آغوش بگیرم. این 
دیدار انرژي زیادي به ما داد. رهنمودهاي ایشان 
انگیزه مضاعفي براي همه ورزشکاران بود. امیدوارم 

همه جوانان، به خصوص ورزشکاران فرصت دیدار 
صمیمانه مقام معظم رهبري نصیب شان شود تا 
آنها هم مثل ما انرژي بگیرند و با روحیه اي مضاعف 

در میادین ورزشي حضور پیدا کنند.«
  قسمتم بود

ملي پوش بس��کتبال که مدال نق��ره بازي هاي 
آس��یایي جاکارتا را به گردن آویخت��ه، اگرچه 
تجربه دیدار رهبر انقالب را داش��ته، اما جلسه 
یک ش��نبه ب��راي ای��ن بازیکن تف��اوت مهمي 
داشت: »ورزشکاران همیشه تمام تالش شان را 
مي کنند تا با کسب بهترین نتیجه از شأن ورزش 
کش��ورمان دفاع کنند و پرچم م��ان را به اهتزاز 
در آورند. البته من قباًل سعادت دیدار ایشان را 
داشتم، اما نه تا این اندازه نزدیک و صمیمانه. در 
سال هاي گذشته هم در جلس��ه ورزشکاران با 
رهبر انقالب حضور داشتم. به غیر از من، نفرات 
دیگري از تیم ملي بس��کتبال هم در این دیدار 
بودند، اما این موضوع دیر به اطالع ما رس��ید و 
تعدادي از ملي پوشان در سفر بودند و نتوانستند 
در این جلس��ه حض��ور پیدا کنند. خوش��حالم 
که مالقات حضرت آقا قس��مت من ش��د. همه 
ورزشکاران دلشان مي خواست از نزدیک با مقام 
معظم رهبري صحبت کنند و ایشان را در آغوش 
بگیرند، ول��ي از آنجایي که تعداد ورزش��کاران 
حاضر زیاد ب��ود، نفراتي که عق��ب بودند، اصاًل 

فرصت نشد که جلو بیایند. با این حال خوشحالم 
که این سعادت نصیبم شد.«

  تأثیر رهنمودها 
روزبه ارغوان معتقد است رهنمودهاي رهبر انقالب 
باید سرلوحه ورزشکاران قرار گیرد: »بدون شک 
ش��نیدن صحبت هاي ایشان س��رلوحه کارمان 
قرار مي گی��رد، براي من که حکم بم��ب انرژي را 
داش��ت. کار و حرفه ما ورزش اس��ت و باید براي 
س��ربلندي ورزش ایران بجنگیم. حض��رت آقا با 
صحبت هایشان ورزشکاران را بیش از پیش آماده 
موفقیت در عرصه قهرماني کردند. ایشان خطاب 
به ورزشکاران فرمودند ش��اید خیلي ها در جهان 
نخواهند ورزشکار ایراني موفق شود و به افتخارات 
مهم دست یابد، ولي شما از هیچ مسئله و چالشي 
نهراسید، چراکه مسئوالن پشت شما هستند و از 
شما حمایت مي کنند. پس بدون ترس و نگراني با 
رقبا مبارزه کنید. در حقیقت این جمله ایشان روي 
من خیلي تأثیرگذار بود. ایشان شخص اول مملکت 
هستند و وقتي اینگونه به ما روحیه مي دهند باید با 
تمام قوا و انرژي در میادین مختلف حاضر شویم و 

توانایي هایمان را به دنیا نشان دهیم.«
  نقش ورزش در جهان

بازیکن 2 متر و 14 سانتي متري تیم ملي بسکتبال 
به تأثیر ورزش در عرصه بین المللي اش��اره کرد و 
گفت: »مقام معظم رهبري بر اینکه ورزش��کاران 

الگوي جوانان هستند، تأکید زیادي دارند. ورزش 
عرصه بسیار مهمي است، وقتي ما به رقابتي اعزام 
مي شویم و پس از موفقیت در آن پرچم کشورمان به 
اهتزاز درمي آید، حس و حال عجیبي به ورزشکاران 
مي دهد. عالوه بر این در عرصه سیاس��ت نیز این 
مسئله تأثیرگذار اس��ت. طنین انداز شدن سرود 
جمهوري اسالمي براي ورزش��کاران و مردم یک 
افتخار است. در واقع ما از طریق ورزش حرفمان را 

به دنیا مي زنیم.«
  خستگي ام در رفت

ارغوان در پایان صحبت هایش به اش��راف رهبري 
به ورزش ایران اشاره داشت: »در این دیدار از همه 
رشته ها صحبت شد، به ویژه رشته کبدي که افتخار 
بزرگي در جاکارتا کس��ب کرد و مدال طال گرفت. 
همچنین از علیرضا کریمي، ملي پوش کشتي که 
به خاطر احترام به ارزش هاي انقالب از رویارویي با 
حریف اشغالگر خودداري کرده بود نیز تقدیر شد. 
جالب اینجا بود که حضرت آقا اشراف خیلي خوبي 
روي تمام رشته هاي ورزشي داشتند و به همه آنها 
نیز اشاره کردند. باور کنید از مالقات ایشان به قدري 
انرژي گرفتم که خستگي بازي هاي آسیایي از تنم 
بیرون آمد و این برایم واقعاً ارزش فراواني داش��ت. 
تداوم ای��ن دیدارها کمک بزرگي به ورزش��کاران 
مي کند تا براي مسابقات آتي آماده شوند، به ویژه 

براي نسل جدید ورزش.«

فتح بابي براي فعال شدن ديپلماسي ورزشي
حسن روحاني در حالي دیروز در سفر به نیویورک با توماس باخ، رئیس 
کمیته بین المللي المپیک دیدار کرد که این دیدار مي تواند سرمنش��أ 
خبرهاي خوبي براي ورزش ایران باش��د، به خصوص با توجه به البي 
گسترده رژیم صهیونیستي علیه کشورمان که به تازگي به میدان ورزش 
هم کشیده شده، مخالفان نظام جمهوري اسالمي به دنبال ضربه زدن 
به ایران هس��تند. به همین خاطر دیدار روحاني با باخ را مي توان مهم 
ارزیابي کرد، دیداري که چند ساعت پس از سخنان مقام معظم رهبري 
درباره مبارزه نکردن ورزشکاران کشورمان با نمایندگان رژیم اشغالگر 
قدس صورت گرفت و مي تواند به خنثي کردن توطئه صهیونیست ها در 
ورزش کمک کند و سبب شود تا آنها نتوانند از این حربه براي رسیدن 

به منافع شان استفاده کنند. 
 با این حال موض��وع مهمي که باید در چنی��ن دیدارهایي مورد توجه 
قرار گیرد، تالش براي کسب کرسي هاي بین المللي در فدراسیون هاي 
جهاني و کمیته بین المللي المپیک است، کرسي هایي که مي تواند نقش 
زیادي در اعمال نظر ایران در تصمیم گیري هاي ورزش دنیا، جلوگیري 
از ورود سیاست به ورزش و همچنین جلوگیري از حق خوري هایي شود 
که در مسابقات مختلف بین المللي علیه ورزشکاران کشورمان صورت 
مي گیرد.  ورزش ایران در سال هاي اخیر از نداشتن کرسي بین المللي 
در نهادهاي تأثیرگذار ورزش دنیا ضربات زیادي خورده است، مسئله اي 
که سبب شده تا در مسابقات جهاني و المپیک شاهد ناداوري ها و ضایع 
شدن حق ملي پوشان برخي رشته هاي ورزشي باشیم تا جایي که ورزش 
ایران از مدال ها و عناوین مسلمي که حق کشورمان بوده، محروم شده 
است. در چنین ش��رایطي موضوع داشتن کرس��ي هاي بین المللي در 
مراکز مدیریتي ورزش جهان از اهمیت ویژه اي برخوردار است و در این 
زمینه باید تالش  زیادي کرد. با این حال به نظر مي رسد متولیان ورزش 
به رغم اهمیت این موضوع تاکنون نتوانسته اند در این زمینه قدم مثبتي 
بردارند،   حتي همان کرسي هاي بین المللي تأثیرگذارمان هم به دلیل 

اختالفات داخلي از دست رفته است. 
نمونه آن کناره گیري رسول خادم از هیئت رئیسه اتحادیه جهاني کشتي 
بود که پس از اهمال مسئوالن وزارت ورزش و کمیته بین المللي المپیک 
در پیگیري مذاک��ره با کمیته بین المللي المپی��ک براي خنثي کردن 
توطئه صهیونیس��ت ها رخ داد تا ورزش ایران یکي از اندک پست هاي 
مدیریتي تأثیرگذارش را هم در ورزش دنیا از دس��ت بدهد. در چنین 
شرایطي اولین قدم در راه کس��ب کرسي هاي مهم در مدیریت ورزش 
دنیا کنار گذاشتن اختالفات در چنین سطوحي بین مدیران وزارت و 
فدراسیون هاي مختلف است، موضوعي که مي تواند کار را براي رسیدن 

به کرسي هاي بین المللي آسان تر کند. 
عالوه بر این باید از همه ظرفیت ها براي نفوذ در سیستم هاي تصمیم گیرنده 
ورزش دنیا استفاده کرد. در همین راستا دیدار حسن روحاني به عنوان 
باالترین مقام اجرایي کشور با رئیس کمیته بین المللي المپیک یکي از 
همین ظرفیت هاست، دیداري که دیروز در حاشیه مجمع عمومي سازمان 
ملل صورت گرفت و گفته مي شود که خروجي این جلسه، عضویت نماینده 
ایران در هیئت اجرایي کمیته بین المللي المپیک در آینده نزدیک است، 
پستي که مي تواند در مناسبات ورزش دنیا براي کشورمان مؤثر باشد تا 
مصائبي که ورزشکاران کشورمان در برخي رقابت ها به دلیل عدم داشتن 
جایگاه بین المللي در نهادهاي تأثیرگذار ورزش دنیا با آن روبه رو هستند به 
حداقل برسد.  در چنین شرایطي دیدار روحاني با توماس باخ یک فتح بابي 
براي تالش و تکاپوي بیشتر مسئوالن وزارت ورزش و کمیته ملي المپیک 
براي باال بردن جایگاه مدیریتي ایران در ورزش دنیاست، به خصوص که 
در سال هاي اخیر در این زمینه تالش زیادي صورت نگرفته و ورزش ایران 
نتوانسته کرسي هاي بین المللي در ورزش دنیا را به دست آورد. امري که 
سبب شد تا صهیونیست ها پس از به بن بست رسیدن در سایر بخش ها 
براي توطئه علیه ایران، این بار از طریق ورزش به دنبال رسیدن به اهداف 
شوم شان باشند، مسئله اي که قطعاً با دیپلماسي ورزشي فعال مي توان 

آن را خنثي کرد. 
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سعيد احمديان

 قهرماني آتش نشان ايراني 
در سنگ نوردي آتش نشانان جهان

س��نگ نوردي ایران را با رضا علیپور در جهان مي شناسند، قهرمان 
قزویني ورزش کش��ورمان، اما حاال یک ورزشکار قزویني دیگر هم 
توانسته افتخارآفرین ش��ود تا افتخارات جهاني این ورزش مختص 
قزویني ها باشد. سیدمحسن هاشمیان، کارمند سازمان آتش نشاني 
و خدمات ایمني شهرداري قزوین با درخشش در مسابقات جهاني 
آتش نش��انان در کره جنوبي موفق به کس��ب س��ه مدال طال، نقره 
و برنز در رش��ته س��رعت تیمي، س��رعت انفرادي و ماده سرطناب 

سنگ نوردي شد.  

بهترین هاي فوتبال 2018 جهان معرفي شدند
 مودريچ، ستاره اي

 که مسي و رونالدو را  کنار زد
مراسم بهترین هاي 2018 فیفا پایاني بود بر عصر مسي و رونالدو. از سال 
2008 بود که عنوان برترین بازیکن سال را مسي و رونالدو قبضه کرده 
بودند و این فرصت را به هیچ بازیکني ندادند که نامش را به عنوان بهترین 
در دنیا مطرح کند. این بار اما نام مسي حتي در بین کاندیداها نیز نبود، 
هرچند  انتظار هم نمي رفت که در غیبت مس��ي، رونالدو بتواند از رقیب 
دیرینه خود سبقت بگیرد و براي شش��مین مرتبه این موفقیت را به نام 
خود ثبت کند، چراکه با وجود صالح و مودریچ نمي ش��د شانس زیادي 
براي رونالدو در نظر گرفت و دست آخر هم همانطور که انتظار مي رفت، 

این مودریچ بود که به سلطه مسي و رونالدو پایان داد.
مودریچ جایزه بهترین بازیکن جام جهاني و بهترین بازیکن لیگ قهرمانان 
اروپا را هم از آن خود کرده بود. او حاال تنها بازیکن تاریخ است که در یک 

سال هر سه عنوان بزرگ فردي را تصاحب مي کند. 
   انتقاد جامعه فوتبال از بي حرمتي ستاره هاي سابق

غیبت مسي و رونالدو که طي 10 سال عنوان بهترین بازیکن فوتبال دنیا 
را از آن خود کرده بودند در مراس��م بهترین هاي 2018 با واکنش هاي 
ش��دیدي مواجه و توهیني به جامعه فوتبال و هواداران آن در دنیا تلقي 
ش��د، یکي از نماینده هاي فیفا صراحتاً گفت که مسي و رونالدو فوتبال 
را بي اعتبار کرده اند و حتي درک نمي کنند که این کار را انجام داده اند. 
کاپلو نیز این حرکت را بي احترامي خواند که توجیهي ندارد: »این رفتار 
بي احترامي به دیگر بازیکنان، فیفا و دنیاي فوتبال است. شاید آنها آنقدر 
جایزه گرفته اند که عالقه اي به شکس��ت خوردن ندارند، اما در زندگي 
هم هنگام باخت و هم پیروزي باید رفتار خوبي داشته باشید.« راموس 
نیز تأکید کرد که بهتر بود رونالدو و مسي هم در این مراسم حضور پیدا 

مي کردند. 
مودریچ، اما گفت که ناراحتي از رونالدو و مسي بابت عدم حضورشان در 
این مراس��م ندارد و ترجیح داد تنها از خوشحالي خودش صحبت کند: 
»این بهترین جایزه است و مایه افتخار من که چنین جایزه اي را بردم. این 
موفقیت براي همه کساني است که مرا در این حرفه کمک و یاري کردند. 
وقتي همه به عنوان بهترین به م��ن رأي مي دهند، آن را قبول مي کنم، 
چون سالي فوق العاده داشتم. دوس��ت دارم از خودم تعریف کنم و فکر 
مي کنم شایسته بردن این جایزه بودم، اما دوست ندارم مرا بهترین صدا 

کنند. دوست دارم مثل قبل همچنان مرا لوکیتا صدا کنند.«
   رکوردي که یک زن شکست

رکورد دست نیافتني مسي و رونالدو در ش��بي که غیبت آنها در مراسم 
بهترین ها به شدت به چشم آمد، توسط یک فوتبالیست برزیلي شکسته 
شد. مارتا، فوتبالیست مشهور برزیلي دوش��نبه شب براي ششمین بار 
عنوان بهترین بازیکن زن فوتبال را از آن خود کرد تا با این موفقیت رکورد 
مسي و رونالدو را که به نظر مي رسید دست نیافتني باشد، بشکند و نام 

خود را در میان رکوردداران فوتبال جاي دهد. 
   صالح برنده جایزه پوشکاش شد

محمد صالح مصري اگرچه نتوانست در رقابت با مودریچ در کسب عنوان 
بهترین بازیکن سال موفق باشد، اما به واسطه گلي که با پیراهن لیورپول 
به اورتون زد، برنده جایزه پوشکاش شد، آن هم در حالي که رونالدو را نیز 
به عنوان رقیب در کنار خود داشت. البته برخي بر این باور بودند که جایزه 
گرت  بیل دزدیده شد. آنها معتقد بودند گل برگردان این بازیکن با اختالف 

بهترین گل فصل بود، اما جایزه در نهایت به صالح رسید. 
دیدیه دش��ان جایزه بهترین س��رمربي مرد را از آن خود کرد. او با تیم 
ملي فرانسه قهرمان جام جهاني 2018 روسیه شد. دشان جایزه اش را 
از دست آرسن ونگر، مربي سابق آرس��نال دریافت کرد. تیبو کورتوا که 
نمایشي درخشان در چلسي و همچنین تیم ملي بلژیک در جام جهاني 
داشت، جایزه بهترین دروازه بان س��ال 2018 را به خود اختصاص داد. 
عنوان بهترین سرمربي فوتبال زنان هم به راینالد پتروس، سرمربي تیم 
فوتبال بانوان المپیک لیون رسید که این تیم را قهرمان لیگ فرانسه و 
لیگ قهرمانان اروپا کرده بود. جایزه بهترین هواداران سال نیز به هواداران 

پرو رسید.

 دنيا حيدري

آقاي سلطاني فر،  شما وزير فوتبال هستید!
 جناب آقاي سلطاني فر! در مجامع ورزشي 

حبيب اهلل دهمرده*

 نماینده زابل و زهک در مجلس 

   
از شما به عنوان وزیر فوتبال نام مي برند، 
در حالي که فوتبال متولي دارد، توسعه 
ورزشي همگاني وظیفه اصلي شماست. 
شما وزیر ورزش نقاط محروم، عشایري، 
روستایي و بانوان نیز هستید. ورود شما 
ب��ه جزئیات فوتب��ال باع��ث نارضایتي 
طرفداران شده و در ورزشگاه ها علیه شما 
شعار مي دهند. چرا به جاي اینکه بودجه 
را صرف توسعه اماکن ورزشي نقاط محروم کنید، آن را صرف فوتبال 
مي کنید؟ آیا ک��ودکان مناطق محروم هیچ س��همي از بودجه ورزش 
ندارند؟ توضیح دهید سهم ورزش سیستان و بلوچستان به عنوان قطب 
ورزش کبدي و به عنوان ورزش بین المللي و آسیایي چقدر است؟ براي 
شکوفایي استعدادها باید شرایط را فراهم کرد. چه تعداد از استعدادها 
به دلیل نبود امکانات از بین مي رود؟ چرا اصل س��وم قانون اساس��ي   
جمهوري اسالمي اجرا نمي شود، به گونه اي که امروز حتي یک نفر به 
صورت رایگان ورزش نمي کند؟ چرا در توزیع منابع، آمایش سرزمین 
مدنظر قرار نمي گیرد؟ آمار ارائه شده از سوي مرکز آمار نشان مي دهد 
دولت در زمینه توسعه ورزش همگاني موفق نبوده است. وزارت ورزش 
1411 میلیارد مالیات بر ارزش افزوده را که قرار بود به ورزش همگاني 
اختصاص یابد، چه کرده است؟ به رغم رشد ۳00 درصدي بودجه وزارت 
ورزش و جوانان، چه اقدامي جهت توسعه ورزش همگاني انجام داده اید؟ 
در چنین شرایطي است که گران شدن ورزش از دالیل جدي دور شدن 
مردم از ورزش اس��ت و ورزش به یک کاالي لوکس تبدیل شده است. 
جناب سلطاني فر، وزیر محترم ورزش! چرا در این وضعیت ارزي کاروان 
۷00 نفره به مسابقات آسیایي مي فرستید؟ جناب سلطاني فر، با توجه 
به مشکالت ارزي، از اعزام اشخاص حقیقي و حقوقي همراه کاروان هاي 
برون مرزي خودداري و از برگزاري اردوهاي خارج از کشور براي تیم هاي 
ورزشي جلوگیري کنید. خرید بازیکن خارجي و استخدام مربي خارجي 
را محدود و زمینه واگذاري ورزشگاه ها به مردم را از طریق بورس فراهم 
کنید. امکان دسترسي آحاد مردم به ورزش رایگان را فراهم و بر افزایش 

سالمت مردم تمرکز کنید. 
* متن تلخیص شده از نطق نماینده زابل در سؤال از وزیر ورزش

 حمايت از تولید داخلي
 در نمايشگاه تجهیزات ورزشي

هفدهمین نمایشگاه بین المللي ورزش و تجهیزات ورزشي از 21 تا 24 
مهرماه امسال در محل دائمي نمایشگاه هاي تهران برگزار مي شود. علي 
محتشم امیري، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت نمایشگاهي 
میالد نور در این باره مي گوید: »حمای��ت از تولیدات داخلي و کاالي 
ایران��ي در کنار معرفي و ارائ��ه آخرین دس��تاوردهاي جهاني یکي از 
اهداف اصلي برگزاري تمام 16 دوره برگزار شده نمایشگاه بین المللي 
ورزش و تجهیزات ورزشي بوده و امسال نیز همانگونه که قباًل اشاره شد 
با توجه به اطالع رساني صورت گرفته، حضور تولیدکنندگان داخلي 
نسبت به دوره هاي قبل رشد قابل توجهي داشته که این مهم نمایانگر 
حرکت جامعه صنعتي فعال در حوزه ورزش به سمت اقتصاد درون زا 

در این حوزه است.«

 ۳ ملي پوش واترپلو لژيونر شدند
پس از درخشش تیم ملي واترپلوي ایران در بازي هاي آسیایي 2018 
جاکارتا و کسب مدال برنز این مسابقات پس از 44 سال، توجه  تیم هاي 
اروپایي به س��مت بازیکنان ایراني جلب ش��د. تاکنون پیوستن ارشیا 
الماسي به باشگاه Valjeno صربستان و حامد ملک خانبانان به باشگاه  
VK Stari Grad صربستان قطعي شده است. براي به خدمت گرفتن 
مهدي  یزدانخواه هم   VK Stari Grad دیگر باشگاه صربستانی و یک 

تیم یوناني درخواست داده اند. 

اوضاع کشتي خوب نیست 
این روزها گراني ارز همه را به اشکال         حاشيه
مختلف   درگیر کرده است. در این 
میان رش��ته هاي ورزش��ي نیز از این بح��ران بي نصیب 
نمانده اند، به خصوص آنهایي که مسابقات بین المللي و 
اردوهاي تدارکاتي زیادي هم پیش رو دارند. نمونه بارز این 
رشته ها کشتي، ورزش اول و مدال آور کشور است.  حمید 
بني تمیم، نایب رئیس فدراس��یون کش��تي مي گوید: 
»نیازمند کمک هس��تیم. اوضاع اصاًل خوب نیس��ت، 
به خصوص براي ما که تمام تقویم مسابقاتمان در نیمه 
دوم س��ال بسته ش��ده اس��ت. با قطع ش��دن ارز دولتي 
فدراس��یون ها با مشکالت زیادي دس��ت و پنجه نرم 
مي کنی��م. منتظریم ت��ا ببینیم س��رانجام چه 
مي شود. البته هنوز مذاکره خاصي با وزارت 
ورزش انجام نداده ایم، ولي واقعاً محتاج کمک 
هس��تیم.« صحبت هاي بني تمیم در حالي 
بیان مي شود که قبل از او نیز مجید ترکان، 
مدیر تیم هاي ملي کشتي آزاد از احتمال لغو سفر تیم ملي کشتي 
بزرگساالن به رقابت هاي جهاني مجارستان به دلیل گراني ارز خبر 
داده بود، مسابقاتي که از ۳0 مهر ماه آغاز مي شود و ملي پوشان ایران 

مدت هاست که خود را آماده حضور در آن مي کنند.

نگراني سرمربیان تیم هاي امید آزاد و فرنگي
     بازتاب نگراني هاي مسئوالن کشتي اما مربوط به مدیران این رشته نمي شود و 
این روزها مربیان رده هاي سني بیشتر از همه بابت لغو اعزام ها در برزخ 
هستند. علیرضا رضایي، سرمربي تیم امید کشتي آزاد با اشاره به اینکه براي اعزام به مسابقات جهاني 
روماني شاگردانش سه مرحله اردو را پشت سر گذاشته اند و مس��ابقات انتخابي هم برگزار کرده اند، 

مي گوید: »اگر ق��رار بود تیم 
اعزام نشود، بهتر بود این همه 
زحمت نمي کشیدیم. االن هم 
هیچ چیز مشخص نیست. همه 
در بالتکلیفي بس��ر مي بریم و  
نمي دانی��م باالخ��ره اع��زام 
مي شویم یا نه. از دست دادن 
این رقابت ها، سرمایه هاي ما را 
از بین مي برد و این اتفاق بدي 
براي کشتي است.« جمشید 
خیرآبادي دیگر مرد نگران این 

روزهاي کشتي است. سرمربي تیم امید کش��تي فرنگي هم درست نظرات رضایي را دارد. خیرآبادي 
مي گوید: »عدم اعزام به مسابقات جهاني فاجعه اس��ت. همه مي دانند که بار سنگین ورزش در تمام 
المپیک ها و بازي هاي آسیایي بیش از سایر رشته ها روي دوش کشتي است و ما در یک المپیک یا بازي 
آسیایي به اندازه کل مدال هاي کاروان طال مي گیریم. واقعاً جاي تأسف است که به راحتی   از لغو اعزام 
به مس��ابقات جهاني حرف بزنیم، آن ه��م در حالي که کمتر از دو س��ال تا المپی��ک 2020 فرصت 

داریم.«

دیدار رئیس جمهور 
فريدون حسن

     خبر
ب��ا  کش��ورمان 
توماس باخ، رئیس 
کمیت��ه بین المللي المپیک در حاش��یه حضور 
آقاي حسن روحاني در مجمع عمومي سازمان 
ملل از جمله دیدارهاي مهم ریاست جمهوري 
ایران به ش��مار مي رود. مهم تری��ن نکته دیدار 
دوش��نبه ش��ب روحاني با باخ را باید مس��ئله 
پیش��نهاد دریاف��ت کرس��ي ای��ران در کمیته 
بین المللي المپیک بعد از 20 سال عنوان کرد، 
اتفاقي که اگر رخ دهد، ی��ک پیروزي بزرگ در 

زمینه دیپلماسي ورزش��ي براي ایران محسوب 
مي شود. دیدار دوشنبه شب را از منظري دیگر 
نیز مي توان بررسي کرد و آن نزدیک بودن زمان 
انتخابات ریاس��ت بین المللي المپیک اس��ت. 

انتخاباتي که توماس باخ در آن رقیبي جدي به 
نام اللوویچ یعني رئیس کنوني اتحادیه جهاني 
کشتي دارد. به نظر مي رسد دیدار باخ با روحاني 
به منظور اطمینان خاطر از رأي ایران در انتخابات 

آینده بوده که البته به مس��ئله اي دو سر باخت 
براي ورزش کشورمان مي انجامد، چراکه اگر باخ 
رأي بیاورد، اللوویچ با تمام توان براي کش��تي 
ایران کارشکني مي کند و اگر هم خود اللوویچ 
رأي بیاورد که دیگر مس��ئله روشن است. با این 
حال حسن روحاني در جریان این دیدار ضمن 
تأکید بر استقالل فدراسیون هاي ورزشي گفت: 
»به رغم این مسئله دولت همواره حامي ورزش 
و ورزشکاران ایران بوده است.« روحاني در بخش 
دیگري از صحبت هایش به حضور پررنگ و موفق 
بانوان ورزشکار ایراني در عرصه هاي بین  المللي 
اشاره کرد و توماس باخ هم با تأیید این موضوع، 
پرچمداري یک بانو در کاروان ورزش��ي ایران را 
بس��یار جالب توجه عن��وان کرد. توم��اس باخ 
همچنین با محکوم کردن حادثه تروریستي اهواز، 
کشته شدن جمعي از هموطنانمان در این حادثه 

را به رئیس جمهور و مردم ایران تسلیت گفت.

روحاني در دیدار با باخ :
 دولت حامي ورزش
 و ورزشكاران است

ديدار با حضرت آقا بمب انرژي بود
روزبه ارغوان، ملي پوش بسکتبال ایران در گفت وگو با »جوان«:


