
آخرین روز مردادماه 
شیوا نوروزی
    گزارش

در حالی به عنوان 
تاریخ شروع فصل 
جدید اعالم شده که هنوز تکلیف برقراری امنیت 
ورزشگاه ها و نقش همیاران هوادار معلوم نیست! 
س��ازمان لیگ فوتبال روز گذش��ته 31 مرداد را 
زمان ش��روع لیگ نوزدهم عنوان کرد، آن گونه 
که س��ازمان لی��گ ادع��ا ک��رده تیم هایی که 
ورزشگاه هایشان ش��رایط برگزاری مسابقات را 
نداشته باشند باید بازی هایشان را بدون تماشاگر 

و در زمین بی طرف برگزار کنند.
تعویق آغاز لیگ حواش��ی زیادی را برای فوتبال 
ایران به همراه داش��ت تا جایی که مسئوالن هر 
روز اظهارنظرهای متناقضی را در رسانه ها مطرح 
می کردند. با این حال دیروز حیدر بهاروند خیال 
تیم های لیگ برتری را راحت کرد. رئیس سازمان 
لیگ که خودش ه��م خوب می دان��د خبری از 
استانداردس��ازی ورزش��گاه های فوتبال نیست 
شرایط برگزاری مس��ابقات را اینگونه شرح داد: 
»در آخرین جلس��ه ای که در فدراسیون فوتبال 
و با حضور مهدی تاج، رئیس فدراس��یون برگزار 
کردیم وضعی��ت ورزش��گاه های حاضر در لیگ 
برتر مورد بررس��ی نهایی قرار گرفت و در نهایت 
تصمیم بر این شد که  نوزدهمین دوره لیگ )جام 
خلیج  ف��ارس( فص��ل ۹۹- ۹۸ از روز 31 مرداد 
آغاز  شود. هفته نخس��ت مسابقات طی روزهای 
31مرداد و اول شهریور برگزار خواهد شد. برخی 

از باش��گاه ها که ورزشگاه هایشان هنوز آمادگی 
برگزاری مس��ابقات را ن��دارد و الزامات ایمنی و 
امنیتی مورد نظر در آنها به ط��ور کامل اجرایی 
نشده، مسابقاتشان در شهر یا استان بی طرف و 

بدون حضور تماشاگران برگزار می شود.«
  تأخیری بی فایده

بازی های لی��گ تنها به این دلی��ل چند هفته به 
تعویق افتاده که فدراسیون فوتبال همه باشگاه ها 
را به تجهیز ورزش��گاه های خود، نصب گیت های 
ورودی، فروش بلیت الکترونیک، نصب دوربین های 
مداربسته و شماره گذاری صندلی ها ملزم کرده و 
سازمان لیگ نیز بر رعایت تمامی موارد اصرار دارد 
تا جایی که به باشگاه ها فرصت داده شده در زمان 
باقی مانده برای تجهیز ورزش��گاه های خود اقدام 
کنند، در غیر این صورت مجبورند بازی هایشان را 
در شهرهای اطراف و بدون تماشاگر برگزار کنند. 
نکته اصلی اینجاست که به رغم تعویق لیگ برتر 
همچنان تعداد زیادی از ورزش��گاه های موجود 
شرایط الزم را برای میزبانی ندارند و عماًل به تأخیر 
افتادن شروع بازی ها س��ودی به حال فوتبالمان 
نداشته است. از همان روزی که خبر عدم برگزاری 
لیگ نوزدهم در تاریخ تعیین شده منتشر شد قابل 
پیش بینی بود که کم کاری ه��ا و بی توجهی های 
نزدیک به دو دهه اخیر لی��گ برتر را نمی توان در 
عرض چند هفته جب��ران کرد. اگرچ��ه بر انجام 
بازی ها در زمین بی طرف، بدون تماشاگر و گرفتن 
حق میزبانی از برخی تیم ها تأکید می ش��ود، اما 

معلوم نیست چه کسی پاس��خگوی ضایع شدن 
حق هواداران خواهد بود!

  مسئولیت همیار هوادار 
سه ماه پیش بود که س��ازمان لیگ خبر انحالل 
کانون هواداران باشگاه ها را رسماً اعالم کرد و قرار 
بر این شد که در فصل نوزدهم معاونت فرهنگی 
باشگاه ها مس��ئولیت کانون هواداران را برعهده 
بگیرد. لیدرها در این س��ال ها نقش پررنگی در 
حواش��ی فوتبال ایران بازی کرده اند و سازمان 
لیگ، باشگاه ها و فدراسیون نیز توانایی نظارت، 
کنترل و برخورد با حاشیه سازی آنها را نداشتند. 
به همین خاطر اس��ت که پس از ش��نیدن خبر 
انحالل کانون هواداران همه انتظار داشتند یک بار 
برای همیشه دست لیدرها از مستطیل سبز ایران 
کوتاه شود، اما خروجی جلسه معاونت فرهنگی 
باشگاه ها نگرانی های بسیاری را به دنبال داشت.

قرار بر این اس��ت که باش��گاه ها با اس��تعالم از 
نهادهای ذی ربط لیست نفرات تأیید شده خود 
را به عنوان همیار هوادار به فدراس��یون فوتبال 
معرفی کنند که این نفرات عضو کانون هواداران 
باش��گاه ها خواهند شد. قرار اس��ت از این فصل 
نظم روی سکوها، اس��تقرار درست تماشاگران 
در ورزش��گاه ها و هماهنگی برای ورود و خروج 
تماشاگران از س��وی این نفرات صورت گیرد که 
به این ترتیب هر باشگاه موظف به معرفی نفراتی 
برای انجام این کار است. بر این اساس یگان ویژه 
دخالتی در خصوص استقرار تماشاگران و مسائلی 

از این دست نخواهد داشت و تنها مسئول برقراری 
امنیت و کنترل دوربین های مداربسته است تا در 

صورت بروز مشکالت احتمالی وارد عمل شود.
  به کجا چنین شتابان

تصمیمات عجیب و غریب در فوتبال ایران تمامی 
ندارد؛ معلوم نیست که مدیران فرهنگی باشگاه از 
کجا و بر چه اساس��ی به این نتیجه رسیده اند که 
مسئولیت سکوها و ورود و خروج تماشاگران را به 
همیاران بسپارند. در واقع همیاران همان لیدرهایی 
هستند که به لطف بازی با کلمات مدیران تغییر 
ظاهر دادند و با ش��کل و ش��مایلی جدید اختیار 
س��کوها را به دس��ت خواهند گرفت. در گذشته 
که این افراد معلوم الحال تنها وظیفه ش��عار دادن 
و تشویق را برعهده داش��تند، بازی های لیگ برتر 
انواع و اقسام حواشی ریز و درشت را تجربه می کرد، 
اما حاال که مسئولیت شان به شکل رسمی بیشتر 
و مهم تر هم می شود، معلوم نیس��ت چه اتفاقات 
دیگری رخ خواهد داد. از سوی دیگر اینکه آقایان 
مدیر فرهنگی مشخص نکرده اند در این چند روز 
باقی  مانده تا ش��روع فصل همیاران ب��ا چه متر و 
معیاری انتخاب خواهند ش��د و چطور قرار است 
برای وظایف جدیدش��ان آموزش ببینند. برطرف 
شدن حواشی فوتبال، جلوگیری از ایجاد تشنج، 
درگیری و اتفاقات تلخ خواسته ای  است که همه ما 
منتظر محقق شدن آنها هستیم، اما با روندی که 
در پیش گرفته شده باید منتظر ماند و دستپخت 

جدید سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال را دید.
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اختالف استراماچوني و مدیرعامل استقالل تأیید شد
سونامينيمکتآبيهامهارمیشود؟

ماندن ی�ا رفتن اس�تراماچوني، دغدغ�ه این روزهاي ه�واداران 
اس�تقالل اس�ت، هواداراني که با آمدن ای�ن مرب�ي ایتالیایي به 
نمایش متفاوت آبي ها در لی�گ نوزدهم امیدوار ش�ده بودند، اما 
شایعه استعفاي احتمالي استراماچوني آنها را نگران کرده است. 
ظهر دوشنبه بود که شایعه اس��تعفاي اس��تراماچوني با توئیت یکي از 
خبرنگاران ایتالیایي نزدیک به مربي استقالل رسانه ای شد تا تیمي که 
پیش از این توانسته با پیروزي در همه بازی های تدارکاتي پیش فصل امید 
زیادي به هوادارانش بدهد، وارد حاشیه شود. با این حال فتحي، مدیرعامل 
باشگاه استقالل نسبت به این خبر بالفاصله واکنش نشان داد و آن تکذیب 
کرد. دیروز اما یکي از اعضاي هیئت مدیره استقالل اختالف استراماچوني 

و فتحي را تأیید کرد تا وضعیت اردوي آبي ها قرمز شود. 
اس��ماعیل خلیل زاده در این باره به رادیو تهران گفت: »یکسری اختالفات 
سلیقه ای در باشگاه برای آقای استراماچونی بود و چیزهایی که دنبال می کرد 
فراهم نشده از جمله نیامدن میلیچ بازیکن مدنظرش؛ اینها دست باشگاه 
نبوده است. دیروز آقای فتحی هم توضیح داد، این اتفاق باعث ناراحتی آقای 
استراماچونی شده بود. یک بحث های جزئی دیگری هم داشت،  ولی سایت ها 
و خبرگزاری ها این را خیلی بزرگ کرده بودند. ما با آقای استراماچونی قرارداد 
داریم، یک مربی حرفه ای هم چند روز مانده به شروع لیگ نمی گوید از تیم 
کنار می روم، این کار نه شدنی است و نه شدنی خواهد بود. رفتن او از استقالل 

منتفی است و او می ماند و به کارش ادامه می دهد.«
جواد زینچه، سرپرس��ت اس��تقالل ه��م دی��روز در گفت وگویي که با 
خبرگزاري فارس داشت این اختالفات را به صورت ضمني تأیید کرد، اما 
به هواداران اطمینان داد که نگران نباشند: »یک مشکالت اداری وجود 
داشته و صحبت هایی هم بین فتحی و اس��تراماچونی انجام شده و اگر 
مسئله ای بوده حل می شود.  جریان آنقدر بزرگ نیست که شما بخواهید 
فکر کنید تبدیل به بحران شده است. سرمربی تیم برنامه تمرینی اش را 
اعالم کرده و امروز هم در زمین تهرانسر تمرین می کنیم و پنج شنبه نیز 
با تیم عقاب بازی داریم. تمام مشکالت هم حل شده و تماشاگران نگران 

نباشند. مطمئن باشید کار را خوب پیش می بریم.«
  استراماچوني به رفتن اصرار دارد

با این حال به نظر می رسد اوضاع آنطور که مدیران استقالل می گویند آرام 
نیست و همچنان شایعات رفتن اس��تراماچوني از استقالل جدي است. 
روزنامه »توتو مرکاتو«ی ایتالیا دیروز نوشت، استراماچونی روی تصمیمش 
اصرار و تماس ها برای پیدا ک��ردن یک راه حل ادامه دارد: »اس��تقالل و 
استراماچونی به سمت خداحافظی می روند. استعفای علی خطیر، معاون 
باشگاه استقالل در کنار عدم جذب سه بازیکن مدنظر استراماچونی )درامه، 
پوچیارلی و میلیچ( نشانه های خوبی نیستند. در طول روز تماس ها و ارتباط 
بین پاستوره مدیر برنامه استراماچونی و امیرحسین فتحی رئیس باشگاه 
ادامه داشته است تا راه حلی پیدا شود. در حال حاضر با توجه به اتفاقاتی 
که رخ داده به نظر نمی رسد که راهکارهای مختلفی وجود داشته باشد و 
طرفین به دنبال راه حلی برای فسخ قرارداد هستند. البته باشگاه استقالل 
روز گذشته اعالم کرد این مسئله را نمی پذیرد، اما امروز می تواند روز مهمی 
باشد و ماجراجویی استراماچونی با استقالل با وجود نتایج مثبت پیش فصل 

شاید زودتر به پایان برسد.«
  ریشه اختالف مربي ایتالیایي و مدیرعامل

در حالي مسئوالن استقالل به ماندن استراماچوني و رسانه های ایتالیایي به 
رفتن این مربي اصرار دارند که شنیده می شود برآورده نشدن درخواست های 
استراماچونی توسط باشگاه علت اصلي شایعه کناره گیری احتمالي این مربی 
از استقالل است. در این راستا استراماچوني در مذاکراتي که با فتحي داشته، 
خواستار جذب سه بازیکن خارجي به نام های میلیچ، درامه و پوچیارلی شده 
است. از بین این سه بازیکن تنها میلیچ قرار است در روزهاي آینده وارد ایران 
شود و پس از شرکت در تست های پزشکي قراردادش را با استقالل امضا کند. 
در مورد درامه، قوانین داخلی ایران و درباره پوچیارلی، بهای ۸00 هزار دالری 
رضایتنامه او مانع عقد قراردادشان با استقالل شده است. سیریل تیریو 36 
ساله که توسط وینچنزو مونتال از ترکیب فیورنتینا کنار گذاشته شده نیز دیگر 
گزینه استراماچوني بوده است که به نوشته یکي از روزنامه نگاران ایتالیایي 
ابتدا با استقالل به توافق رسیده بود، اما باشگاه ایرانی بعداً تغییر عقیده داده و 

این مسئله به مدیر برنامه های او، موجی بیات اعالم شده است.
به نوش��ته جانلوکا دی مارتزیو خبرن��گار مطرح ایتالیایی، اس��تعفاي 
استراماچوني به خاطر عملی نشدن وعده ها و تغییر در اهداف باشگاه درباره 
ساختن یک تیم مدعی در لیگ و لیگ قهرمانان آسیاست. حال آنکه به 
نظر می رسد پس از جلسه فتحي و استراماچوني، تکلیف نهایي این مربي 

ایتالیایي روي نیمکت استقالل مشخص خواهد شد.

استارتفوتبالباورزشگاههایناقصوهميارانهوادار!
در حالي که تصور می شد پاي لیدرها از ورزشگاه ها بریده شده است، فدراسیون با عنوان جدید میدان را براي تاخت و تاز بیشتر آنها آماده کرده است

فريدون حسن

فوتبالدولتي
ريشهناكاميباشگاهيدرآسيا

بس��یار باعث تأس��ف اس��ت که ذوب آهن 
به عنوان آخرین تیم ایراني هم نتوانست در 
لیگ قهرمانان آسیا نتیجه خوبي را به دست 
بیاورد و از این رقابت ه��ا کنار رفت. ناکامي 
نمایندگان ایران در آسیا در فصل 201۹ آینه 
تمام نماي واقعیت فوتبال ملي کشورمان را 
نشان داد و حذف هر چهار نماینده ایران در 
آسیا با توجه به سطح فوتبالي که به نمایش 
گذاشتند، غیرعادالنه نبود. این مسئله یک 
هشدار و زنگ خطر براي فوتبال ایران اس��ت، در حال حاضر باشگاه هاي 
آسیایي مطابق با استانداردهاي بین المللي خودشان را تطبیق مي دهند و 
تیم هایي که به مراحل باالتر لیگ قهرمانان مي رسند، ساختار یک باشگاه 
حرفه اي را دارند و با کیفیت فني و اقتصادي باالیي راهي مسابقات مي شوند، 
اما در ایران باش��گاه هاي کش��ورمان با حداقل امکانات و مشکالت عدیده 
اقتصادي پا به مسابقات مي گذارند. با این وضعیت در فصل هاي آینده هم 
نمي توانیم حضور شایسته اي داشته باشیم و نهایت یک تیم یا دو تیم یک 
مرحله باال بروند. چنین روندي با توجه به شرایط حاکم بر باشگاه هاي ایران 
کاماًل طبیعي است. شاید مردم و هواداران از این ناکامي ها ناراحت شوند، 
اما کس��اني که از نزدیک با فوتبال در ارتباط هستند و معادالت موفقیت 
در فوتبال روز دنیا را مي دانند، معتقدند حذف شدن تیم هاي ایراني کاماًل 
طبیعي و عادالنه است. براي موفقیت باشگاه هاي کشورمان در آسیا باید مانند 
سایر کشورها از تمامي ظرفیت هاي اقتصادي و توانمندي فوتبال بهره کامل 
را ببریم. این در حالي است که باشگاه هاي ایراني از همه حق شان مانند حق 
پخش تلویزیوني بهره مند نیستند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم وابسته 
به بودجه دولتي هستند و درآمدهاي فوتبال به خانواده فوتبال نمي رسد. 
براي موفقیت در آسیا باید فوتبال از حالت دولتي خارج شود تا با بهره مند 

شدن از یک ساختار حرفه اي براي موفقیت شانس داشته باشد.

بیژن ذوالفقارنسب

»ذوب«درآسيا کارشناس فوتبال
آخرین نماینده فوتبال باشگاهي ایران در لیگ قهرمانان آسیا هم از گردونه 
این رقابت ها کنار رفت تا مطابق تمام سال هایی که از این رقابت ها می گذرد 
دس��تمان از رس��یدن به جام و قهرماني کوتاه بماند. ذوب آهن اصفهان 
عملکرد فوق العاده ای  در مرحله گروهي این مس��ابقات داشت، درست 
برخالف سرخابی های پرمدعای پایتخت که خیلي زود از مسابقات حذف 
شدند. شاگردان منصوریان اما خود را باال کشیدند و به مرحله یک هشتم 
نهایي صعود کردند ولی سد االتحاد محکم تر از آني بود که آنها بتوانند از 
آن عبور کنند و در نهایت با قبول شکست 6 بر 4 در مجموع دو دیدار رفت و 
برگشت ذوبي ها به عنوان تنها نماینده باقیمانده ایران حذف شدند تا داستان 
ذوب شدن فوتبال باشگاهي ایران در تنور داغ لیگ قهرمانان آسیا همچنان 

ادامه داشته باشد و این حسرت دنباله دار پابرجا باقي بماند.

سعيد احمديان

ورزشمعناشد!
»ورزش بدون قهرمان معنا پیدا نمی کند«، این جمله را صالحي امیري، 
رئیس کمیته ملي المپیک می گوید. واقعاً خسته نباشید جناب رئیس 
اگر این جمله را منعقد نمی کردید، واقعاً ما مانده بودیم که چه تعریف و 
معنایي از ورزش داشته باشیم. دست مریزاد به این همه توجه و دقت نظر 

و این تعریف جامع و کامل که دهان همه را بست!
صالحي امیري دیروز در حالي با اعتماد به نفس مثال زدني این جمله را 
گفت که همزمان با حرف های او در جریان احوالپرس��ي از مدال آورانی 
چون احسان حدادي و سهراب مرادي، سیامند رحمان و علي محمدي نیا 
دو ورزش��کار معلول و قهرمان ای��ران از کمبودها و عدم رس��یدگي به 
وضعیت شان نالیدند و طبق معمول صدایش��ان به جایي نرسید. حتماً 
آقایان می گویند که رس��یدگي به وضعیت امثال این قهرمانان برعهده 
کمیته ملي پارالمپیک است، اما مگر در بین ورزشکاران مدال آور مربوط به 
کمیته ملي المپیک از این دست ورزشکاران کم داریم؟ هنوز اعتراض های 
دوومیدانی کاران دیگر به جز حدادي را از یاد نبرده ایم، هنوز یادمان نرفته 
که بروبچه های کشتي فرنگي و آزاد چگونه آماده حضور در رقابت های 
جهاني و المپیک می ش��وند و... . س��یامند رحمان و محمدي نیا را فقط 
به عنوان مثال گفتیم تا حواس جناب رئیس جمع شود که نمی تواند فقط 
با بیان یک جمله که حتماً از سوي اطرافیان با به به و چه چه هم همراه شده 
از زیر بار  مسئولیت سنگین توجه و رسیدگي به ورزشکاران شانه خالي 
کند. نمی تواند با یک یا دو مثال، چشم روي مشکالت عدیده ورزشکاران 

مدال آور و المپیکي کشورمان ببندد و صرفاً قشنگ حرف بزند.
ما هم بر این باوریم که باید مسائل ورزشکاران را دید و احوالشان را پرسید، 
اما این را هم خوب می دانیم که این موضوع باید در مورد تمام رشته ها و تمام 
ورزشکاران اجرا شود و نمی توان با به میان آوردن بحث یک یا دو ورزشکار 

که بیشتر از بقیه مورد توجه هستند همه چیز را خوب نشان داد.
رئیس کمیته ملي المپیک این حقیقت را خوب درک می کند که امسال 
سال کسب سهمیه المپیک است. سالي که از مدت ها قبل در خصوص آن 
نوشته ایم؛ نوشته ایم که کسب سهمیه حضور در بزرگ ترین آوردگاه ورزش 
جهان با سهل انگاری و عدم توجه به ورزشکاران مدال آور امکانپذیر نیست.

رئیس کمیته ملي المپیک که بسیار ریز و دقیق احوال احسان حدادي و 
سهراب مرادي را می داند، حتماً می داند که باید سري هم به بروبچه های 
تیراندازي بزند. باید مسائل کشتي گیران را هم دنبال کند و حال وزنه برداران 
را جویا شود. البته که بروبچه هاي تکواندو، کاراته، قایقراني، جودو و دیگر 

رشته ها هم انتظار احوالپرسي او و رسیدگي به وضعیت شان را می کشند.
ورزش بدون قهرمانانش معنایي ندارد، این واقعیتي است که همه خوب 
می دانیم و اگر جناب رئیس کمیته ملي المپیک تازه دیروز به این واقعیت 
پي برده، بهتر است متوجه باش��د که قهرماني که ورزش با او معنا پیدا 
می کند زندگي دارد و این زندگي هزینه. جناب صالحي امیری، قهرمان 
ورزش بعد از سکوي افتخار و پس از آنکه عکس های یادگاری تان را با او 
گرفتید باید تمرین و همزمان مخارج زندگی اش را تأمین کند. ورزشکار 
قهرمان زماني می تواند ورزش را به معنی واقعي کلمه معنا کند که با توجه 
درست و صحیح مدیران و مسئوالن ورزش دغدغه نان شب و رسیدگي 
به وضعیت زندگی اش را نداشته باشد. جناب صالحي امیري توجه داشته 
باشید که امروز بسیاري از ورزشکاران ما با این معضالت دست به گریبان 
هستند و شما نمی توانید با نام بردن از دو نفر که احوالشان را پرسیده اید از 
زیر بار این مسئولیت سنگین شانه خالي کنید. ورزش بدون قهرمان معنا 
پیدا نمی کند، اما سؤال اینجاست که وظیفه شما به  جز سر دادن شعار در 

مورد این قهرمانان چیست؟ 
ورزش بدون قهرمان معنا پی��دا نمی کند و قهرمان ه��م بدون توجه و 
رسیدگي نمی تواند قهرمان بماند، این حقیقتي است که باید در پس تمام 

شعارها و جمالت نغز تان به آن پي ببرید.

اعتراضبهسياستهایترامپ
رويسکويقهرماني

شمشیرباز امریکایی بعد از کسب مدال طالی مسابقات پان امریکن در 
اعتراض به سیاست های کش��ورش روی س��کو زانو زد. ریس ایمبودن، 
شمش��یرباز مدال آور المپیکی امریکا پس از کس��ب مدال طالی تیمی 
در مس��ابقات پان امریکن وقتی روی سکو رفت هنگام پخش سرود ملی 
کش��ورش زانو زد. ایمبدون در بخش انفرادی این مسابقات نیز صاحب 
مدال برنز شده بود. این ورزشکار 26 ساله و دارای رنک دوم جهان به این 
شکل اعتراض خود را به قوانین و مشکالت حاکم در امریکا در زمان پخش 
سرود ملی کشورش نشان داد. ایمبدون درباره این رفتارش گفت: »ما باید 
خواستار تغییر باشیم.  نژادپرستی، کنترل اسلحه، بدرفتاری با مهاجران و 
رئیس جمهوری که نفرت را گسترش می دهد، در صدر لیست اعتراضات 
قرار دارند. من تصمیم گرفتم در آن لحظه روی سکو رفتن را قربانی کنم به 
همین دلیل در رأس توجهات قرار گرفتم، چراکه اعتقاد دارم الزم است این 
موارد مورد توجه قرار گیرند.« کمتر از 24 ساعت بعد از اعتراض ایمبدون، 

بری ورزشکار پرتاب چکش بانوان امریکا نیز این حرکت را انجام داد.

شرايطمرانمیدانندكهمیگويندافتكردم

سالتوینوجوانآزادكارايرانجهانیشد
س��التوی زیبای        بازتاب
مقصودی جهانی 
ش��د، به طوری که عالوه بر رس��انه های جهان، 
صفحه رسمی اینستاگرام اتحادیه جهانی کشتی 
نیز با انتشار فیلم فن سالتوی مقصودی به تمجید 
از کش��تی گیر ایران��ی پرداخت. امیرحس��ین 
مقص��ودی، آزادکار ج��وان ای��ران ک��ه ب��ا 
حرف وحدیث های بسیار و در دقیقه ۹0 به ترکیب 
تیم ملی اضافه شد، توانست با درخشش در وزن  
65 کیلوگرم مورد توجه رس��انه های جهان قرار 
گیرد، خصوصاً که به واسطه فن زیبای سالتو برابر 

حریف آذربایجانی راهی نیمه نهایی شد. آزادکار 
جوان ایرانی که یکی از دو کشتی گیر فینالیست 
ایران در روز نخست مسابقات جهانی جوانان به 
میزبانی استونی بود در مبارزه یک چهارم نهایی که 
س��خت ترین حریفش از آذربایج��ان را پیش رو 
داشت، بعد از یک زیرگیری زیبا و در اختیار گرفتن 
حریف فن سالتو را تماشایی اجرا کرد و چهار امتیاز 
گرفت. در واقع اجرای همین فن زیبا بود که باعث 
پیروزی مقصودی ش��د، چراکه او در این کشتی 
نزدیک و حساس با نتیجه ۷ بر ۷ و به خاطر داشتن 

امتیاز درشت تر برنده اعالم شد.

مشکالت و درددل های ورزشکاران      پاراالمپیک
تمامی ندارد و در این بین، وضعیت 
ورزش��کاران جانباز و معلول به مراتب بدتر از س��ایرین است، به 
طوری که حتی صدای سیامند رحمان، قوی ترین پاراوزنه بردار 
جهان هم درآمده است: »اوضاع اصاًل خوب نیست. هزینه های 
ورزش حرفه ای به شدت باال رفته، ویتامین هایی که 25، 30 هزار 
تومان بود، چند برابر شده و هزینه رفت وآمد به تمرینات هم به 
شدت باال رفته است. با این حال خیلی ها از پشت پرده خبر ندارند 
و فکر می کنند میلیاردرم و ماهانه 100 میلیون می گیرم. البته 
همه چیز مادیات نیست و حضور مسئوالن می تواند به ما روحیه 
 بدهد. شاید هم با مشاهده سختی  تمرینات از نزدیک متوجه  شوند 
که چه زحمتی می کشیم، اما متأسفانه مس��ئوالن استان به ما 
اهمیتی نمی دهند. دوس��ت هم ندارم از کسی کمک بخواهم، 
چراکه هدفم افتخارآفرینی برای ایران است، اما اگر یک روز تمرین 
نکنم از حریفان عقب می افتم. م��ن برای مردم تمرین می کنم، 

خیلی ها نمی دانند چه شب هایی که از درد دست نمی توانم بخوابم. 
در مقابل تمام زحماتی که می کشم، احترام مردم را دارم، چیزی 
که نمی توان با پول خرید.«  البته این تنها سیامند رحمان نیست 
که گله دارد. علی محمدیاری، عضو تیم دوومیدانی جانبازان و 
معلوالن هم از بی توجهی ها گله دارد و می گوید که اگر کمک های 
همسرش نبود، خیلی وقت پیش از ورزش کناره گیری می کرد: 
»متأسفانه پس از بازی های پاراآسیایی جاکارتا به حال خودمان 
رها شدیم. باید برای حضور دوباره در انتخابی 500 هزار تومان 
دیگر بدهم تا بتوانم برای کسب س��همیه المپیک به مسابقات 
جهانی امارات اعزام ش��وم، آن هم در ش��رایطی که برای تأمین 
هزینه های زندگی ام در اداره بهزیس��تی مشغول به کار هستم. 
اوضاع اصاًل خوب نیست،ش��رایط پارادوومیدانی کاران به لحاظ 
مالی و امکانات، آنقدر پیچیده اس��ت که برخی از ورزش��کاران 
انگیزه ای برای تمرین کردن ندارند و می خواهند عطای حضور در 

دوومیدانی را به لقایش ببخشند.«

سيامندرحمان:فکرمیكنندميلياردرم
محمدياری:بهحالخودمانرهاشدهايم

انتظارات از الهه احمدی همیشه باالست، به طوری که عدم کسب سهمیه      تیراندازی
المپیک انتقادهای زیادی را متوجه ملی پوش تیراندازی ایران کرده است. 
حال آنکه بانوی تیرانداز ایران معتقد است که افتی نداشته است: »از انتقادها ناراحت نمی شوم، اما آیا آنها 
که می گویند افت کردم که نتوانستم سهمیه بگیرم، شرایط مرا می دانند؟  اگر تا االن سهمیه نگرفته ام 

دالیل زیادی دارد که برای کسانی که تیرانداز نیستند، اهمیتی ندارد. با 
این حال بخشی از آن روانی، فنی و مربوط به محیط تمرین است. 

فکر می کردم در اولین مسابقه سهمیه می گیرم، اما نشد. یک بار 
با یک دهم اختالف و در مسابقه ای دیگر با چهار دهم اختالف 
امتیاز، دهم ش��دم و سهمیه نگرفتم. س��طح مسابقات کسب 

سهمیه باال و تعداد شرکت کنندگان زیاد بود. با اینکه رکوردهای 
خوبی زدم، اما سهمیه نگرفتم. ضمن اینکه تعداد سهمیه ها 

نسبت به دوره قبل کم شده بود و اگر این اتفاق نمی افتاد 
در چین س��همیه المپیک را می گرفت��م. از انتقادها 
ناراحت نمی شوم، چون منتقدان هیچ وقت همراه با 
من در سالن تیراندازی که 150 نفر شرکت کننده 
داشت و من نفر دهم جهان شدم، نبودند که به این 
س��همیه نگرفتن افت می گویند. تیراندازی رشته 
رکوردی با اختالف امتیاز دهمی است. امکان دارد 
یک تیرانداز ب��ا یک دهم اختالف ب��ه فینال برود و 
دیگری با همین اختالف شانس خود را بین 130 نفر 

شرکت کننده از دس��ت بدهد. شرکت کنندگانی که 
حداقل 60 نفرش��ان مدعی کسب س��همیه المپیک 
هستند و از این تعداد هشت نفر به فینال می روند و در 

نهایت تنها دو نفر سهمیه می گیرند.«


