
رؤي��اي فينال تنها 
دنيا حيدري
    گزارش

چي��زي اس��ت که 
پرسپوليس به آن 
مي انديش��د. رؤيايي که سال گذش��ته به حقيقت 
نپيوست، اما امسال برانکو و يارانش عزم خود را براي 
به چنگ آوردنش جزم کرده ان��د، هرچند که براي 
رسيدن به آن بايد از سد السد بگذرند. تيم ميلياردر 
قطري با ستاره هاي نام آش��نا که بايد ديد در جهنم 
آزادي ه��م حرف��ي ب��راي گفت��ن دارد ي��ا ن��ه. 
از هم��ان روز نخس��ت حضورش در پرس��پوليس، 
وعده هايش بلندپروازان��ه بود. از هم��ان روزها که 
پرسپوليس را در شرايطي اسفناک تحويل گرفت تا به 
امروز که در دومين سال پي در پي به نيمه نهايي ليگ 
قهرمانان راه يافته و حاال تنها 90 دقيقه تا فينال فاصله 
دارد. مرد کروات نيمکت سرخپوشان ساعت 18:30 
امروز يارانش را در آزادي به مصاف السد مي فرستد و 
تأکيد مي کند که از اين بازي جز پيروزي و کسب سه 
امتياز چيز ديگري نمي خواهد: »افتخار مي کنيم که 
در بين چهار تيم برتر آسيا هستيم، اما هدف ما صعود 
به فينال قهرماني آسياست و به جايگاه امروز بسنده 
نمي کنيم. کار سختي داريم و خوب مي دانيم که السد 
تيم بسيار قوي است. آنها ژاوي، گابي، هشت ملي پوش 
و بونجاح الجزايري را دارند و استقالل را شکست دادند. 
همه اينها را مي دانيم، اما ما پرسپوليس هستيم و اينجا 
هم آزادي است و کسب امتياز از پرسپوليس در اين 
ورزشگاه با وجود هواداراني که تحت هر شرايطي در 

برد و باخت تا دقيقه 90پشت ما هستند، کار ساده اي 
نيست. يک امتياز از السد جلو هستيم، اما يک امتياز 
روحي - رواني. شانس زيادي براي فيناليست شدن 
داريم و فقط به اين هدف مي انديشيم. خوب مي دانيم 
اگر به فينال نرويم، واکنش ها به گونه اي خواهد بود 
که انگار هيچ کاري نکرده ايم، اما ب��ه اينها فکر هم 
نمي کنيم و مي خواهيم افتخارآفرين باش��يم و دل 

هوادارانمان را شاد کنيم.« 
AFC پرسپوليس- السد به قلم   

حساسيت ديدار پرسپوليس و الس��د را مي توان در 
گزارش AFC از اين بازي نيز ديد وقتي مي نويسد: 
»پرسپوليس اولين تيمي اس��ت که در سال 2018 
السد را در ورزشگاه جاسم بن حمد شکست مي دهد، 
آن هم به شکلي که سعد الشيب، گلر السد براي مهار 
مهاجم پرسپوليس ناچار به خطاي پنالتي مي شود.« 
بازيکني که البت��ه به دليل همين خط��ا و دريافت 
کارت زرد بازي امروز را از دست داده و فريرا ناچار به 
استفاده از مشعل برشم شده است. گلري که در بازي 
با استقالل عجيب ترين گل ليگ قهرمانان را دريافت 
کرد تا سرمربي السد در انتخاب بين او و جهاد، گلر 
سوم تيمش دودل باشد. البته کنفدراسيون فوتبال 
آسيا در خصوص السد اين را هم مي نويسد که اين 
تيم قبل از نيمه نهايي 20 گل به ثمر رسانده بود، ولي 
در خانه برابر پرسپوليس موفق به گلزني نشد و حاال 
قهرمان سال 2011 کار سختي براي خارج شدن از 
 AFC ورزشگاه آزادي با نتيجه مطلوب دارد.« سايت

همچنين با توصيف توانايي هاي عليپور، زننده تک گل 
پرس��پوليس در ديدار رفت نيمه نهايي و همچنين 
بونجاج و البته اکرم عفيف، بازيکن 21 س��اله اي که 
از ويارئال اسپانيا به السد آمده و در هر دو بازي رفت 
و برگشت يک چهارم نهايي براي تيمش گلزني کرده 
و موفق به گرفتن پنالتي هم ش��ده، مي نويسد بايد 
منتظر بود و ديد سه شنبه شب، ش��ب کدام ستاره 

خواهد بود. 
   گزينه اي جز صعود نداريم

اگرچه دست برانکو خالي اس��ت، اما تيم او با غيرت 
يارانش تا به اينجا خوب کار کرده، بازيکناني که از جان 
براي موفقيت تيم شان مايه گذاشته اند که اگر اينطور 
نبود، کاميابي نيا 12 ساعت بعد از پنجمين دررفتگي 
کتف خود براي تمرين کردن راهي ورزشگاه شهيد 
کاظمي نمي شد تا برانکو تأکيد کند که او بازي خواهد 
کرد، حتي با يک دست. او در اين بازي به رغم ديدار 
رفت، نه فقط کمال که انصاري و حتي ربيع خواه را هم 
در اختيار دارد و مي رود تا آزادي را براي السد به جهنم 
تبديل کند و شبي خاطره انگيز براي هواداران تيمش 
رقم بزند. با اين حال همانطور که او تأکيد مي کند، 
عبور از سد السد کار چندان راحتي نيست، خصوصاً 
که آنها هم براي کسب نتيجه و صعود به فينال آمده اند 
و فريرا، سرمربي السد نيز تأکيد مي کند که تيمش جز 
اين راه ديگري ندارد: »پرسپوليس دو شانس براي 
صعود دارد و ما فقط يک شانس، اما بازيکنان برانکو 
قبل از آمدن به ميدان خود را برنده مي دانند و اين به 

سود ماست. شکست دادن پرسپوليس کار ساده اي 
نيست، آن هم در آزادي، اما مي دانيم که مي توانيم 
برنده اين بازي باشيم. در واقع چاره ديگري هم نداريم. 
تنها گزينه ما پيروزي و صعود به فينال است و بس.« 
اگرچه سرمربي السد سعي دارد اينطور نشان دهد 
که غ��رور پرس��پوليس را فراگرفته، اما ب��ا توجه به 
مصاحبه ه��اي اخير قطري ها به نظر مي رس��د اين 
آنها هستند که خيلي به پيروزي احتمالي در بازي 
برگشت مغرور شده اند، به طوري که عبدالعزير العطيه، 
عضو کميته مشاوران باشگاه السد تأکيد مي کند که 
اين تيم سه گل به پرسپوليس مي زند و عبدالکريم 
حسن هم بر اين باور است که السد بهتر از استقالل و 
پرسپوليس است. خوخي بوعالم، مدافع باتجربه السد 
نيز تأکيد مي کند اين تيم هراسي از هواداران حاضر 
در آزادي ندارد و پرس��پوليس را هم مثل استقالل 
مي برند. بي ترديد اين همه اطمينان مي تواند براي 

حريف قطري دردسرساز شود. 
تمام تمرکز برانکو روي بازي امروز اس��ت. او حتي 
براي اينکه تيمش وارد چالش نشود، براي چندمين 
بار پياپي چشم بر عدم دريافت مطالباتش از باشگاه 
بست تا تمرکز شاگردانش به هم نخورد و حاال شايد 
تنها دغدغه گلزني ديرهنگام پرس��پوليس باش��د، 
مسئله اي که اگر فکري اساسي برايش نکرده باشند، 
مي تواند شب سختي براي برانکو و شاگردانش رقم 
بزند. شبي که با وجود تمام سختي ها، انتظار مي رود با 

شادي براي سرخپوشان به پايان برسد.

قصه تکراري پول مردم
 و طلبکار خارجي فوتبال

در اينکه فوتبال باشگاهي ايران بدهي روي بدهي باال مي آورد هيچ حرفي 
نيست، اما جالب اينجاس��ت که هر وقت بحث کمک به اين فوتبال مثاًل 
حرفه اي، آن هم از جانب دولت پيش مي آيد بالفاصله يک بدهي جديد 

رو مي شود! 
همين چند روز قبل بود که خبر کمک 500 هزار يورويي دولت به دو تيم 
پرهوادار پايتخت رسانه اي شد و پشت سر اين خبر، يکي ديگر از طلبکاران 
باشگاه استقالل خبر تکميل شدن پرونده ش��کايت خود را اعالم کرد تا 
استقاللي ها از همين حاال بخش عمده اي از پولي را که قرار است دريافت 

کنند، خرج شده بدانند. 
شايد تا اينجاي کار ايرادي به اين مسئله وارد نباشد، اما وقتي  بدانيم که 
اين پول ها از بيت المال و به طور مشخص از جيب مردم هزينه مي شود، آن 
وقت داستان شکل ديگري به خود مي گيرد. داستاني تکراري و تأسف آور 
که مدت هاست فوتبال ايران با آن درگير است و گويا پاياني هم نمي توان 

براي آن متصور بود. 
حقيقت اين است که فوتبال ايران وابسته به دولت است و هر چقدر هم 
که بکوشد تا خود را مستقل نشان دهد، اما اين فوتبال باز هم از بيت المال 
ارتزاق مي کند و در اين راه از ريالي هم نمي گذرد. البته اين مسئله را نبايد 
تاب آورد اما بدتر از اين، حضور مديران ناکارآمدي در اين فوتبال است که 
چشم بسته و بدون کوچک ترين دغدغه اي پول مردم را خرج مي کنند و 

کک شان هم نمي گزد. 
پرونده اي که ديروز دوباره براي استقالل و بدهي تازه براي اين باشگاه رو شد، 
قصه جديدي نيست و مي توان حتي آن را براي باشگاه رقيب هم متصور بود. 
فوتبال ايران به اين بيت المال خوري ها عادت کرده، عادت کرده مفت بخورد 
و پاسخگو هم نباش��د. عادت کرده از زمين و زمان طلبکار باشد. به اينکه 
بيت المال را باال بکشد و پرداخت هاي ميلياردي را حق خود بداند، عادت 

کرده، به اينکه قلدرمآبانه با همه برخورد کند هم عادت کرده است. 
500 هزار يورو اين روزها و در اين وانفساي اقتصادي براي مردم کوچه و بازار 
يک ثروت افسانه اي به حساب مي آيد. مردمي که براي تأمين نان شب خود 
نيز با مشکل روبه رو هستند، بدون ترديد با شنيدن اين اخبار و اينکه چگونه 
پولشان سر از جيب طلبکاراني درمي آورد که تنها به خاطر سوءمديريت 
مديران فوتبال طلبکار شده اند، سر به تأسف تکان مي دهند و البته جز اين 

هم کاري از دست شان بر نمي آيد. 
يک بار براي هميشه بايد تکليف فوتبال روشن شود که اين فوتبال خصوصي 
است يا دولت. چرا بايد هزينه هاي کوتاهي هاي آن را بيت المال پس بدهد، 
در حالي که وقتي پاي تصميم گيري هاي کالن به ميان مي آيد، همه حرف 
از حرفه اي بودن و غيردولتي بودن مي زنند.  فوتبال ايران مايه ش��ادي، 
سرگرمي و پر کردن اوقات فراغت مردم است درست، اما فراموش نمي کنيم 
که همين فوتبال در دهه هاي قبل با هزينه هايي به مراتب کمتر از اين هم 
دل مردم را شاد کرده، با اين تفاوت که آن روزها مديراني اليق بر سر کار 
بودند و خوب مي دانستند از بازيکن، مربي و باشگاهشان چه مي خواهند.  به 
نظر مي رسد فوتبال ايران امروز بيشتر از هر زمان ديگري محتاج اين مديران 
است.  فوتبال ورزشي پرخرج است و اين را همه مي دانند. کسي هم توقع 
ندارد که فوتبال امروز با هزينه هاي دهه هاي قبل اداره ش��ود اما مي توان 
اين انتظار را داشت، مديراني در رأس کار قرار گيرند که از بيت المال و پول 
مردم بيشتر و بهتر مراقبت کنند تا اين 500 هزار يوروهايي که پرداخت 

مي شود، مفت به باد نرود. 

فريدون حسن

90  دقيقه تا فينال
آزادي ميزبان  شب سخت پرسپوليس- السد 

ايکاردي ناجي اينتر در دالمدونينا شد
فرصت منچستر، رئال و بايرن

 براي خروج از بحران 
رئال مادريد، منچستريونايتد و بايرن مونيخ امشب در ليگ قهرمانان اين 
فرصت را دارند تا نتايج ضعيف اخير خود را جبران کنند. در آغاز هفته سوم 
مرحله گروهي اين رقابت ها يک بازي حساس در اولدترافورد برگزار مي شود 
که طي آن منچستريونايتد با همه مشکالتش يوونتوس صدرنشين سري آ 
را در پيش دارد. کهکشاني ها هم به غلبه بر ويکتوريا پلژن مي انديشند و 

مونيخي ها نيز در آتن مهمان آ.اک يونان هستند. 
   رقباي قديمي 

شياطين س��رخ در خانه کار س��ختي پيش رو دارند، چراکه هم يووه تيم 
سرسختي است و هم اينکه کاس��ه صبر هواداران لبريز شده است. با اين 
حساب خوزه مورينيو و تيمش بايد به اين بازي به چشم آخرين فرصت 
نگاه کنند. نبرد يونايتد – يوونتوس در گروه  H در حالي انجام مي شود که 
کفه ترازو به نفع راه راه پوشان سنگيني مي کند. تيم آقاي خاص از شش بازي 
آخر خود تنها يک برد، چهار تساوي و يک شکست کسب کرده و اين نتايج از 
نظر هواداران دوآتشه من يونايتد عملکرد ضعيفي به حساب مي آيد. تيم اول 
منچستر در ليگ جزيره در جايگاه دهم قرار دارد و همين مسئله انتقادها از 

مورينيو را به اوج خود رسانده است. 
عالوه بر اين، بحث برکناري او نيز مطرح شده و آقاي خاص اين روزها به 
دنبال جاس��وس تيمش مي گردد، همان کسي که قبل از بازي با چلسي 
ترکيب اصلي تيم را لو داد و به عقيده مورينيو اين کار به نفع حريف تمام 
شد. دو تيم هفت سال پيش در يک بازي دوستانه به مصاف هم رفتند که با 

پيروزي 2 بر يک يوونتوس همراه بود. 
بيانکونري نسبت به منچس��تر ش��رايط بهتري دارد. يوونتوس يک تنه 
صدرنشين کالچوست و با آلگري نتايج خوبي کسب کرده است. البته بانوي 
پير در آخرين بازي اش در ليگ مقابل جنوا با تس��اوي يک - يک متوقف 
شد و دو امتياز مهم را از دست داد. کادر فني يوونتوس با يک چالش مهم 
روبه رو است؛ غيبت کريس رونالدو. مهاجم پرتغالي در اين فصل پنج گل 
براي تيم ايتاليايي به ثمر رسانده، اما به دليل محروميت نمي تواند در مقابل 
تيم سابقش آن هم در اولدترافورد به ميدان برود. در اين گروه تيم آلگري 
صدرنشين است و منچستر هم با دو امتياز کمتر در رده دوم قرار دارد. يانگ 

بويز و والنسيا ديگر ديدار گروه را برگزار خواهند کرد. 
    يک فرصت ديگر

رئال مادريد با بحراني جدي مواجه است و در هفته هاي گذشته سرمربي 
تيم نتوانسته اوضاع را سروسامان دهد. کهکش��اني ها پنج بازي متوالي 
است که پيروز نشده اند و هر س��ه بازي آخر خود را هم به حريفان واگذار 
کرده اند. لوپتگي در يک قدمي اخراج است و گفته مي شود رئيس باشگاه 
نيز با برکناري او موافقت کرده اس��ت. از طرفي هفته آينده نبرد س��نتي 
رئال – بارسا نيز در پيش است. رئال امشب به مصاف نماينده جمهوري 
چک مي  رود، تيمي که با يک امتياز قعرنشين گروه  G است. آ.اس رم نيز در 

ورزشگاه المپيک از زسکاي مسکو صدرنشين پذيرايي مي کند. 
    ساير بازي ها

در گروه  E، بايرن مونيخ مدعي به مصاف آ.اک يونان مي رود و بنفيکا هم 
با آژاکس روبه رو مي شود. مونيخي ها نيز مثل رئال اوضاع خوبي ندارد. تيم 
کواچ پس از دو تس��اوي و دو باخت در ليگ آلمان، وولفسبورگ را برد تا 
موقتاً از بحران خارج ش��ود. در گروه F هافن هايم با ليون و شاختار هم با 

من سيتي مي جنگند. 
    به کام اينتر

گل دقيق��ه 92 ايکاردي دربي ش��هر ميالن را به نفع اينت��ر تمام کرد. 
نراتزوری با رسيدن به اين برد مهم آ.ث ميالن را دوباره به دردسر انداخت. 
با شکست يک بر صفر ميالن، گتوزو باز هم با انتقاد مواجه شد و البته همه 
تيم را مقصر باخت خواند: »اينتر استحقاق بيشتري براي کسب پيروزي 
داشت، اما اگر بازي با تساوي به پايان مي رسيد، بهتر بود. بازي بدي را 
به نمايش نگذاشتيم، ولي مي توانستيم بهتر از اين باشيم. بايد اعتراف 
کنم که در اين بازي ترسيديم. بايد با شجاعت بيشتري بازي مي کرديم. 
تا دقيقه 92 موفق شديم دروازه خود را بسته نگه داريم. همه ما مقصر 
هستيم. بايد اشتباهات خود را در اين ديدار پيدا کنيم و در ديدارهاي 
آينده آنها را مرتکب نشويم.« اسپالتي، سرمربي اينتر اما از بازي تيمش 
راضي بود: »از فرصت هاي خود به خوبي استفاده نکرديم، اما آنچه روشن 
بود اينکه اينتر با شايستگي سه امتياز را به دست آورد. اينجا هستيم که 

بهترين نتيجه را بگيريم و اين وظيفه اصلي ماست.«

شيوا نوروزي

به خاطر اشتباه ملي پوشان
  کادر فني   سالخي  نشود

تيم ملي کشتي آزاد ايران در مسابقات جهاني 

غالمرضا محمدي

کارشناس کشتي

نتوانست انتظارات را برآورده کند. از همان 
ابتدا هم معلوم بود که حس��ن يزداني تنها 
شانس کشورمان براي کسب مدال طالست 
که متأسفانه او نيز در اولين گام به حريف 
امريکايي اش باخت. البته بايد اين نکته مهم 
را نيز در نظر داشت که چهره هاي جواني از 
جمله يخکشي، محجوبي و امامي به ترکيب 
اضافه شده بودند و حتي شايد براي اولين بار 
حضور در آوردگاه جهاني را تجربه مي کردند. 
با حضور نفراتي چون حسين  خاني، اطري، هادي، کريمي و يزداني بايد 
بگويم که تيمي متشکل از باتجربه ها و جوانان به بوداپست رفته بود. شايد 
اگر آزادکاران به يک طال يا نقره دست پيدا مي کردند عملکرد تيم را موفق 
مي خوانديم، هرچند که مردم انتظار بيشتري از تيم ملي داشتند، اما فعاًل 
بضاعت کشتي ايران همين است. از طرفي شکست ملي پوشان در ثانيه هاي 
آخر به ضرر تيم ملي تمام شد. قطعاً کادر فني بارها به آنها نسبت به لحظات 
پاياني مسابقه هشدار داده و نکات الزم را گفته بود، اما اين خود کشتي گير 
است که بايد زمان مسابقه را مديريت کند. متأسفانه چند نفر از کشتي گيران 
ما مديريت زماني نداشتند. به خاطر اشتباه کشتي گير نبايد کادر فني را 
سالخي کرد. وقتي در چهار يا پنج وزن در عرض چندثانيه نتيجه را واگذار 
مي کنيم، يعني هنوز گنجايش قهرماني را در آن اوزان نداريم. اين مسئله 
فقط و فقط به کوتاهي کشتي گير مربوط مي شود. کشتي باال و پايين زياد 
دارد و بايد براي موفقيت صبور باشيم. در کل شرايط تيم ملي کشتي آزاد 
خوب نيست و براي پخته شدن جوانان به زمان نياز است. مطمئن باشيد هر 
کسي هم جاي رسول خادم بود، همين نتايج به دست مي آمد. بايد بيش از 
گذشته به موضوع پشتوانه سازي توجه کرد، در اين صورت است که بعد از 
المپيک 2020 شاهد شکوفايي نسل جديد کشتي آزاد خواهيم بود. بايد از 

نتايج جهاني مجارستان درس بگيريم و به آينده فکر کنيم. 

خوش خبر  استعفا داد  
امير خوش خبر، سرپرست تيم ملي واليبال ايران با حضور در فدراسيون 
واليبال از پست سرپرستي در تيم ملي واليبال استعفا داد. خوش خبر 
در حالي از سرپرستي تيم ملي واليبال استعفا داده که شنيده مي شود 
حواش��ي مربوط به اختالف او و ضيايي در روز ه��اي اخير به اوج خود 

رسيده است. رئيس فدراسيون واليبال با اين استعفا موافقت کرد. 

استيلي: اختالفي با کرش ندارم!
حميد استيلي، مدير تيم ملي اميد در حاشيه برگزاري مراسم روز ملي 
پارالمپيک در واکنش به اختالفش با س��رمربي تي��م ملي گفت: »در 
صحبتي که تاج رئيس فدراس��يون فوتبال با من و کرش سرمربي تيم 
ملي فوتبال داشت، سعي کرديم اختالفات را به خاطر منافع و برقراري 
آرامش در تيم ملي مرتفع و همه در راستاي منافع ملي حرکت کنيم. 
با توجه به اينکه جام ملت هاي آسيا را پيش رو داريم، تالش مان بر اين 
اس��ت تا بتوانيم آرامش را در تيم ملي فوتبال برقرار کنيم تا مش��کلي 

ايجاد نشود.«

يخچالي در بين برترين هاي انتخابي 
جام جهاني بسکتبال

گارد رأس تيم ملي بس��کتبال کش��ورمان در پنجره چهارم انتخابي 
جام جهاني در ميان پنج بازيکن برتر پرتابگر سه امتيازي قرار گرفت. 
سايت مسابقات انتخابي جام جهاني 2019 برترين  پرتاب کننده هاي سه 
امتيازي پنجره چهارم را مشخص کرد که در ميان پنج بازيکن انتخاب 
شده، نام بهنام يخچالي هم ديده مي شود. يخچالي با پنج پرتاب موفق 

سه امتيازي و ميانگين 35/7 درصد در جمع بهترين ها قرار گرفت. 

از برنز مجارستان تا طالي بعدي يزداني
 به مدال طاليش ع��ادت کرده  ايم، اينقدر  که اصاًل شکس��ت 
خوردنش را باور نداريم، اما بايد قبول کرد که يک طرف ميدان 
ورزش هميشه باخت است، شايد هم بايد اين باخت را به فال 
نيک گرفت. مدال برنز جهان هرچند براي حسن يزداني ايران 

کم است، اما ارزش هاي خاص خودش را دارد. بايد قبول کنيم 
که يزداني براي کسب همين مدال برنز هم زياد زحمت کشيد 

و خون دل خورد.
بايد بپذيريم که اين مدال به خودش هم نچسبيد و او 
هم دوست داشت که رنگش مدالش زرين باشد، اصاًل 

مگر ورزشکاري را مي شناسيد که چنين نخواهد؟
 يزداني برنز مس��ابقات جهاني مجارستان را به گردن 

آويخت، طال نگرفت تا اين درس را بگيرد که هميش��ه 
نبايد در باد پيروزي خوابيد. او در مجارستان برنزي شد ، 
برنزي که بابت تمام زحماتش رنگش براي ما طالست. برنزي 

که مي دانيم يزداني خيلي زود آن را به طالي خوش��رنگ ديگر 
براي کش��تي ايران تبديل مي کن��د. او حاال حاالها جا براي 

افتخارآفريني دارد. جوان برومند کش��تي اي��ران حتماً 
طالي المپيک توکيو را نش��انه رفته، حتماً مدال هاي 
زرين رقابت هاي ديگر را مدنظر دارد و نقشه هايي براي 
اينکه اين بار ديويد تيلور امريکايي را شکست دهد و در 
حضور او مدال طال را به گردن بياويزد. حسن يزداني 
و ما اين برنز را به ف��ال نيک مي گيريم و منتظر طالي 

بعدي او مي مانيم.

 هادي برنزي چاالك ايران
کس��ب مدال برنز جهان آن هم در حضور قهرمانان و مدال آوران اروپا و المپيک 
کمتر از کسب سکوي اول نيست، هرچند که ملي پوش 125 کيلوگرم ايران مدال 

طال را نشانه رفته بود و مي خواست در مجارستان تاريخ ساز شود.
کشتي آخر پرويز هادي مقابل خيزريف روس درست مثل رقابت هاي سبک وزن 

بود. چاالکي و تيزچنگي هادي اينقدر زياد بود که جاي هيچ حرفي براي رقيب روس 
باقي نگذاشت. سنگين وزن خوش اخالق و سر به زير کشتي ايران با رقابتي که در ديدار 
رده بندي از خود نشان داد، دلمان را س��وزاند که چرا نبايد در فينال حضور داشته باشد. 

با اين حال  او هم مانن��د يزداني مي  تواند از اين برتري 
پلي به س��وي مدال هاي ارزش��مند و خوشرنگ تر 
آين��ده بزند. خ��ودش مي گويد در دي��دار ماقبل 
فينال مرتکب اشتباه شده و همين باعث باختش 
بوده، اشتباهي که اميدواريم تجربه خوبي براي 
رقابت هاي آينده اش باش��د. پرويز هادي تشکر 
ويژه اي هم از خام دارد. او مي گويد: »اين مدالم را 

مديون تالش ها و زحمات رسول خادم هستم. اگر او 
نبود، نمي توانستم به کشتي برگردم. خادم 
در طول چندين ماه گذشته هميشه پيگير 
کار من بود، حتي به صورت اختصاصي با 
من تمرين مي کرد تا به شرايط مسابقه 
برگردم. خدا را شکر در کمتر از دو ماه 
توانس��تم يک طال و يک برنز به دست 

آورم و از اين بابت خيلي خوشحالم.«

       بازتاب در حالي که وزارت 
ورزش و مسئوالن 
عالي رتبه ورزش عزم خود را براي اجراي قانون 
منع به کارگيري بازنشس��تگان در ورزش جزم 
کرده اند، شنيدن برخي اخبار حکايت از آن دارد 
که برخي به رغم تمامي سروصداهايشان مبني بر 
قانون مداري و پيروي از قانون تصويب شده کشور 
چندان هم مطيع نيستند و مي خواهند هر طور 

شده بر مسند رياست باقي بمانند.
پي��ش از اين نيز عن��وان کرده بودي��م که حتي 
برخي حاضرند ورزش اي��ران را فداي جاه طلبي 

خود کنند و ب��ه قول معروف هم��ه چيز را براي 
خود مي خواهند. ديروز در حالي که سلطاني فر، 
وزير ورزش روي اجراي دقيق و محکم اين قانون 
پافشاري کرد و علي بختياري، عضو فراکسيون 
ورزش مجل��س اق��دام برخي فدراس��يون هاي 
ورزش��ي در مکاتبه با فدراس��يون هاي جهاني 
را براي جلوگيري از اجراي اي��ن قانون محکوم 

کرد، رسانه اي شدن نامه شديداللحن فدراسيون 
جهاني ج��ودو خطاب ب��ه وزارت ورزش پرده از 

بسياري از مسائل برداشت. 
روز گذشته علي بختياري از دستگاه  هاي نظارتي 
خواسته بود با رؤساي متخلف اين جريان به شدت 
برخورد کنند، اما هنوز ساعاتي از اين اظهارنظر 
نگذش��ته بود که فدراس��يون جهاني جودو در 

نامه اي دخالت دولت در تغيير رئيس فدراسيون 
اين رشته را گوشزد و اين امر را برخالف موازين 
بين المللي عنوان کرد و نس��بت ب��ه تبعات آن 

هشدار داد.
البته پيرو اين اتفاق کميته ملي المپيک بالفاصله 
پاس��خ نامه را داد و اين قانون را مصوبه مجلس 
معرفي و دخالت دولت در امر ورزش را رد کرد، 
اما پرواضح است، اينگونه حساس شدن مرجعي 
چون فدراس��يون جهان��ي جودو تنها ناش��ي از 
گزارش ها و خط دادن هاي داخلي اس��ت، يعني 
همان هايي که حرف از قانون م��داري و تحويل 
پس��ت به افراد ديگر مي زنند، ام��ا خيلي راحت 
وقتي پاي منافع شان در ميان باشد، منافع کشور 

را نيز ناديده  مي گيرند.
بايد به انتظار نشس��ت و ديد تا 24 آبان ماه زمان 
اجرايي ش��دن اين قانون چند گزارش ديگر به 
فدراسيون هاي جهاني ارسال مي شود و وزارت 
ورزش چگونه با اين جريان برخورد خواهد کرد.

بازنشسته ها نمي خواهند بروند
نامه تهديدآميز 

فدراسيون جهاني جودو 
به وزارت ورزش
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حامد قهرمانی
   چهره 

طالي آسيا تقديم به شهداي ترور اهواز
قهرمان بازي هاي پاراآس��يايي جاکارتا به وعده اش عمل کرد و مدال 
طالي خود را به پدر شهيد الماسيان اهدا کرد. کاروان ورزش جانبازان 
و معلوالن ايران حضور موفقي در بازي هاي پاراآسيايي 2018 داشت. 
ملي پوشان ايراني با کسب مدال هاي رنگارنگ رده سوم قاره کهن را براي 
ورزش کشورمان به ارمغان آوردند. سجاد محمديان يکي از طاليي هاي 
ورزش ايران در اين دوره از رقابت ها بود. قهرمان پرتاب وزنه آسيا پيش 
از اعزام به اندونزي با خود عهد بس��ت در صورت رفتن روي س��کوي 
قهرماني، مدالش را به خانواده شهيد هادي الماسيان تقديم کند. شهيد 
الماسيان يکي از شهداي حادثه تروريستي اهواز است. سجاد محمديان 
در جاکارتا خوش درخش��يد و عن��وان قهرماني را به دس��ت آورد. به 
مناسبت هفته پارالمپيک جمعي از ملي پوشان تيم ملي پارادووميداني 
به ديدار خانواده اين ش��هيد رفتند و محمديان نيز پس از گفت وگو با 

خانواده شهدا مدالش را به پدر شهيد الماسيان تقديم کرد. 


