
حض�ور قهرمان�ان، 
سعيد احمديان

   گزارش
مربيان و پيشکسوتان 
کش�تي در رزمايش 
کمک هاي مؤمنانه س�بب ش�ده پهلواني معنا شود. 
اوج گيري دوباره ويروس کرونا سبب شده بار ديگر 
مردم کش��ورمان پاي کار کمک ب��ه نيازمندان و 
افرادي بيايند که با توجه به شرايطي که اين ويروس 
به وجود آورده، آسيب ديده اند. جامعه ورزش هم 
مانند چند ماه پيش دوباره در مسير کمک مؤمنانه 

به محرومان پيش قدم شده است. 
در اين راس��تا ديروز بود که خانه کشتي صدرزاده 
در مجموعه ورزشي آزادي تهران ميزبان قهرمانان 
و پيشکسوتان کشتي بود که آمده بودند تا قدم اول 
را در اين راه بردارند و ياد جهان پهلوان تختي ها و 

پورياي ولي ها را زنده کنند.
   قهرمانان بايد در کنار مردم باشند

حسن يزداني، قهرمان المپيک ريو يکي از قهرمانان 
حاضر در اين مراسم بود. او معتقد است همه کشتي 
را به عنوان ي��ک ورزش پهلواني مي شناس��ند که 
همواره کنار مردم بوده است: »فدراسيون کشتي در 
کمک هاي مؤمنانه پيش قدم شده است و اميدوارم که 

در فدراسيون هاي ديگر هم اين حرکت شروع شود 
و اين کار را انجام دهند. کشتي از قديم در کنار مردم 
بوده و هست و پهلواناني مانند جهان پهلوان تختي 
و پورياي ولي در اين مسير پيش قدم بودند و مردم 
آنها را دوست دارند. همه کشتي را به عنوان ورزش 
پهلواني و مردمي مي شناسند، در چنين مواقعي که 
مردم نياز دارند بايد کنار مردم باشيم و به کساني که 
از نظر معيشتي دچار مشکل شده اند و تحت فشار 
هستند، کمک کنيم تا دردشان کمتر شود. در اين 
مسير هم ورزشکاران و هم کساني که از نظر مالي در 

وضعيت خوبي هستند بايد وارد ميدان شوند.«
پرويز ه��ادي، ملي پوش کش��تي آزاد کش��ورمان 
ه��م از لزوم پيش قدم ش��دن ورزش��کاران در انجام 
فعاليت ه��اي خيرخواهانه صحب��ت مي کند: »کار 
خوب و خداپس��ندانه اي بود که توس��ط فدراسيون 
کشتي صورت گرفت و اميدوارم که همه قهرمانان در 
شهرهاي خودشان هر کاري که از دست شان برمي آيد 
براي خانواده هاي نيازمند انجام دهند. با توجه به بحران 
کرونا و ضررهاي اقتصادي آن خيلي از مردم نيازمند 
کمک هستند و وظيفه قهرمانان است که قدم هايي در 
اين باره بردارند. ورزشکاران بايد در اين مسير پيش قدم 

شوند و اين حرکت باعث مي شود کساني که وضعيت 
مالي خوبي دارن��د، کمک ها را به دس��ت قهرمانان 
برسانند و آنها نيز با شناسايي نيازمندان واقعي، اين 

کمک ها را به دست اين افراد برسانند.«
  جامعه کشتي به مردم اداي دين مي کند

حميد سوريان، پرافتخارترين کشتي گير کشورمان 
که اين روزها نايب رئيس فدراسيون کشتي است 
هم حضور در کمک ه��اي مؤمنان��ه را اداي دين 
کشتي گيران به مردم عنوان مي کند: »با توجه به 
شرايط بد اقتصادي و شيوع ويروس کرونا خيلي 
از مشاغل دچار آسيب شده اند، بعضي از مردم براي 
امرارمعاش مشکل دارند و امروز نوبت به خانواده 
کشتي رسيده تا در پويش کمک هاي مؤمنانه به 
مردمي که نيازمند هستند، اداي دين کند. کشتي 
شروع کننده است و فدراس��يون ها و هيئت هاي 
ديگر ورزشي در سطح استان پاي کار مي آيند تا اين 

کمک ها به دست نيازمندان برسد.«
سوريان انتظارها و توقعات از کشتي را با توجه به 
روحيه پهلواني اين رش��ته ب��اال مي داند: »حضور 
در کمک هاي مؤمنانه و تشويق مردم به کار خير 
کمترين کاري اس��ت که از دس��ت ورزش��کاران 

برمي آيد. به هر حال ما در رشته اي فعاليت مي کنيم 
که الگوهايي مانند جهان پهلوان تختي را داريم و 
اين قطعاً انتظارها و توقعات را بيشتر مي کند تا در 
حرکت هاي اين چنيني، قهرمانان کشتي جلوتر از 

بقيه حضور پيدا کنند.«
محمد بنا، سرمربي تيم ملي کشتي فرنگي از ديگر 
حاضرين رزماي��ش کمک هاي مؤمنان��ه از همه 
مردم مي خواهد تا جايي ک��ه مي توانند کمک به 
آسيب ديدگان از کرونا را فراموش نکنند: »ويروس 
کرونا خيلي بدي ها داشت، اما حسن هاي زيادي هم 
داشت، بدي اش اين بود که مردم گرفتار شدند و با 
بي احتياطي هاي خودمان تعدادي از هموطنانمان را 
از دست داديم، از طرف ديگر حسن هايي هم داشت 
که سبب شد همدلي و همياري بين مردم بيشتر 
شود. تنها اين نيس��ت که در يک استاديوم جمع 
شويم و براي نيازمندان کمک جمع کنيم و همه از 
کاسب و کارخانه دار تا صاحبخانه ها در اين وضعيت 
مسئول هستند و بايد پاي کار بيايند. االن پهلواني 
تنها مخصوص کشتي نيست و افرادي را مي بينيم که 
اصالً ورزشکار نيستند، اما در اين موقعيت با کمک به 
مردم پهلواني مي کنند. در اين موقعيت حساس همه 

بايد پهلوان باشند و به هم کمک کنند.«
   کمک ها تا پايان ماه صفر ادامه دارد

سردار آذرنوش، رئيس سازمان بسيج ورزشکاران 
هم درباره آغ��از مرحله دوم کمک ه��اي مؤمنانه 
جامعه ورزش که از فدراسيون کشتي کليد خورد، 
توضيحات بيشتري مي دهد: »در آستانه روز عيد 
غدير و ده��ه واليت جامعه ورزش ه��م با توجه به 
منتسب بودن به روحيه پهلواني، مرحله دوم رزمايش 
کمک مؤمنانه را آغاز کرديم که از فدراسيون کشتي 
با حضور پهلوانان، قهرمانان و پيشکسوتان آغاز شد. 
بايد از فدراسيون کشتي و دکتر دبير که در مدت 
زمان کوتاهي 1700 بسته معيشتي را آماده کردند، 
تشکر کنيم. اين حرکت شروعي بود براي اينکه ديگر 
فدراسيون ها و ادارات کل ورزش استان ها هم وارد 
عمل شوند تا شاهد يک حرکت و يک جهش بزرگ 
براي کمک به قشرهاي آسيب پذير و محروم جامعه 
باشيم. اين کمک ها با اولويت مربيان،  ورزشکاران و 
پيشکسوتان آسيب ديده از کرونا صورت مي گيرد و 
اميدواريم که هرچه زودتر هم اين ويروس ريشه کن 

شود و هم خانواده اي نيازمند نباشد.«
سردار آذرنوش از انجام کمک هاي مؤمنانه جامعه 
ورزش در سه  دوره خبر مي دهد: »جامعه ورزش 
در مرحله اول رزمايش کمک هاي مؤمنانه حدود 
28 ميليارد تومان کمک جمع آوري کردند، براي 
مرحله دوم که در س��ه دوره و در دهه واليت، دهه 
محرم و ايام اربعين برگزار مي شود، فدراسيون ها 
و ادارات کل استان ها با هماهنگي با وزارت ورزش 
به سه دسته تقسيم شده اند تا از االن تا پايان صفر 

کمک هاي مؤمنانه صورت گيرد.«
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دنيا حيدري

تماشای موتورسواری بر فراز آسمان
کرونا خالقيت ها را باال برده، به خصوص در مورد دوستداران ورزش. با بسته 
شدن در ورزشگاه ها برای پيشگيری از اين ويروس منحوس، تماشاگران و 
دوستداران ورزش در سراسر دنيا راه های مختلفی را برای تماشای مسابقات 
امتحان می کنند. در بسياری از موارد آنها را می توان در بلندی های نزديک 
به محل مسابقات ديد. بلندی هايی که در بيشتر مواقع پشت بام خانه ها 
يا ساختمان های نزديک به محل برگزاری مسابقات است. بلندی هايی 
که آنها را به سوی خود می کش��اند تا از تماشای مسابقات محبوب شان 
محروم نشوند، اما جالب ترين ترفند را لهستانی ها به خود اختصاص دادند. 
عالقه مندان به موتورس��واری در لهستان ترجيح دادند با کرايه جرثقيل 
مسابقات را از نزديک تماشا کنند. ابتکاری جالب توجه که عشق به ورزش 
را به تصوير کشيده است. تصويری که EPA با انتشار آن نشان داد که حتی 

کرونا هم نمی تواند مانع عالقه مردم به ورزش شود.

بهانه صالحي اميري در برابر ايراد شوراي نگهبان

نمي توانيم منشور المپيک را اصالح کنيم!

فوتبال تمام دغدغه آقايان است

کسب کرسي جهاني بدون حمايت امکانپذير نيست
حميد سوريان       خبر
اي��ن روزها در 
تالش است تا با عضويت در هيئت رئيسه اتحاديه 
جهاني کش��تي گامي مؤثر در ارتقاي کش��تي 
کشورمان بردارد، اما دارنده هفت مدال طالی 
کشتی فرنگی جهان و المپيک خوب مي داند که 
رس��يدن به اين ه��دف مهم نيازمن��د حمايت 
همه جانبه و بي کم و کاست از سوي مسئوالن 
ورزش کشور است. س��وريان مي گويد: »برای 
عضويت در هيئت رئيسه اتحاديه جهانی کشتی 

کار س��ختی در پيش دارم و نياز ب��ه حمايت و 
رايزنی مسئوالن است. همه بايد پای کار بيايند 
و در کسب اين کرسی مهم کمک کنند، چراکه 
بدون حمايت داخلي و البي ب��ا ديگران چنين 
موفقيتي امکانپذير نيست. 1۴نفر نامزد شده اند 
که از بين آنها شش نفر انتخاب خواهند شد. در 
خصوص حمايت مس��ئوالن نيز بايد بگويم که 
جلسات مختلفی با وزير ورزش و رئيس کميته 
ملی المپي��ک برگزار کرديم که قرار ش��د همه 

کمک کنند تا اتفاق خوبی بيفتد.«

درددل ه��ا و گاليه هاي ش��ان از 
حامد قهرماني

      چهره
بي توجهي مس��ئوالن تمامي ندارد. 
حق هم دارن��د وقتي از ه��ر رقابت 
بين المللي دس��ت پر برمي گردند و هيچ توجهي نمي بينند. وقتي با 
مشکالت خاص شان هميشه تنها مي مانند و مجبورند با سختي فراوان 

خود را آماده نگه دارند. ورزشکاران جانباز و معلول سال هاست 
که از سوي مسئوالن ورزش کشور با بي مهري روبه رو 

هستند و فريادهاي شان هم به جايي نمي رسد، چون 
آقايان فقط و فقط فوتبال پرفساد را مي بينند و 
ديگر هيچ. داوود عليپوريان، ملي پوش واليبال 
نشسته کش��ورمان که همراه اين تيم بارها و 
بارها افتخارآفرين شده، مي گويد: »هميشه 
وقتی ورزش��کاران غيرمعلول از المپيک با 
م��دال برمی گردن��د، توجه خاص��ی به آنها 

مي ش��ود، اما از ما که همواره از تمامی رقابت ها 
دست پر به کشور بازمي گرديم به شکل نامناسبی تجليل 
می کنند. تنها منبع درآمد ما ورزشکاران از همين جوايزی 
است که وزارت ورزش برايمان در نظر می گيرد. البته زمانی 

که مسابقات تمام می شود، نه فدراسيون و نه کميته ملي 
پارالمپيک ما را نمی شناسند. در اين شرايط ورزشکار بايد از 
کجا امرارمعاش کن��د؟ بارها به دليل بی توجهی مس��ئوالن 
اعتراض کرده ايم، اما نتيجه ای نداش��ته است. در اين شرايط 

تمام دغدغه مسئوالن به فوتبال معطوف شده است.«

هفت�ه   چن�د 
فريدون حسن

      بازتاب
پس از برگشت 
خ����وردن 
اساسنامه کميته ملي المپيک و عدم تأييد آن 
از س�وي ش�وراي نگهب�ان حاال س�يدرضا 
صالحي اميري، رئيس کميته ملي المپيک در 
حرف هايي که بيشتر جنبه توجيه و تهديد 
آينده ورزش کشور را دارد و نوعي فرار رو به 
جلو قلمداد مي ش�ود به جاي قبول ايرادات 
وارد شده از سوي شوراي نگهبان به اساسنامه 
از رف�ع ابه�ام اين ش�ورا صحب�ت مي کند.
 صالحی امي��ری در نشس��ت خب��ري آنالين 
مي گوي��د: »از دو س��ال قب��ل ش��ورای 
نگهبان سياس��ت خود را بر اين ق��رار داد که 
اساسنامه ش��رکت ها و نهاده��ای دولت��ی به 
تصويب برسد. اين موضوع اختالفی بين دولت 
و شورای نگهبان ايجاد کرده و معاونان حقوقی 
آنها در اين مورد اختالف نظر دارند. ما به عنوان 
دستگاه تابع سياست ها هس��تيم و به شورای 
نگهب��ان به عنوان نهاد باالدس��تی پاس��خگو 
خواهيم بود. مسير اساسنامه هيئت اجرايی، 

مجمع، کميته بين الملل��ی المپيک و صحن 
دولت بود که انجام ش��د.« رئيس کميته ملي 
المپيک با به ميان آوردن بحث منشور المپيک 
و اينکه تغيير اصول اين منشور از عهده ايران 
خارج است، عماًل بحث اصالح اساسنامه را به 
سمت و س��ويي ديگر س��وق مي دهد و عنوان 
مي کند: »يک مسئله وجود دارد که مربوط به 

اصل اول المپيک است که در اين مورد اصالح 
منش��ور از عهده کميته مل��ی المپيک خارج 
است. ما هم در دو مقطع 1۳27و ابتدای انقالب 
رسماً منشور را پذيرفته ايم و تغيير منشور در 
صالحيت ايران و هيچ کش��ور ديگري نيست. 
ش��ورای نگهبان اساس��نامه را رد نکرده، بلکه 
ابهام اعالم کرده و با همکاری معاونت حقوقی 

و گفت وگو با شورای نگهبان به دنبال رفع آن 
هستيم. شورای نگهبان روی بند اول اساسنامه 
ايراد گرفته، اما آيا ما می توانيم منشور المپيک را 
تغيير دهيم؟« آنچه از حرف هاي صالحي اميري 
برداشت مي ش��ود اين اس��ت که عزمي براي 
اصالح اساسنامه و رفع ايرادات گرفته شده از 
سوي ش��وراي نگهبان وجود ندارد و در عوض 
اينگونه به نظر مي رسد که کميته ملي المپيک 
قصد دارد با حساس کردن نهادهاي بين المللي 
و بهانه دادن دس��ت آنها عماًل فضا را به سمتي 
ببرد که ورزش کشور در خطر تعليق قرار بگيرد 
تا با استفاده از اين اهرم فشار اساسنامه پرايراد 
و ابهام کميته ملي المپيک تأييد ش��ود. بدون 
ترديد به ميان آوردن بحث منش��ور المپيک و 
اينکه ايران قادر نيست در اين منشور تغييراتي 
اعمال کند، از آن دس��ت حرف هايي است که 
جنبه فرافکني و فرار رو به جلو براي عدم تمکين 
از قانون اساسي و تبعيت از نظر شوراي نگهبان 
را دارد و اين يعن��ي اينکه کميته ملي المپيک 
فقط در پي تأييد اساسنامه اي است که بندهايي 

از آن مخالف قانون اساسي کشور است.

وقتي پهلواني معنا مي شود
 گزارش »جوان« از آغاز مرحله دوم کمک هاي مؤمنانه جامعه ورزش

 که ديروز به ميزباني فدراسيون کشتي برگزار شد

شیوا نوروزی

 حمايت و اتحاد رمز موفقيت 
در کسب و حفظ کرسی های بين المللی

يکی از بزرگ ترين معضالت ورزش ايران بدون شک نداشتن کرسی های 
مهم بين المللی است. ضعفی که بارها و بارها ضربه های جبران ناپذيری 
را متوجه پيکره ورزش ايران کرده است. کرسی های مهمی که در صورت 
کسب آنها منفعت بسياری شامل حال وزش ايران می شود. با وجود اين 
کمتر به اين مسئله توجه شده و تالش ها در اين راستا بيشتر فردی بوده 
که آن هم در بسياری از مواقع به دليل عدم حمايت الزم يا حتی به دليل 
غرض ورزی های شخصی يا جناح بندی های سياسی به سرمنزل مقصود 

نرسيده و ناکام مانده است.
ضربه های ناشی از نداشتن و همچنين حفظ کرسی های مهم بين المللی 
که در دومين مورد بی کفايتی های مديريتی نقش بسيار مؤثری در آن 
داشته که نمونه آن برکناری هاشمی طبا از رياست کميته ملی المپيک 
بود و باعث از دست رفتن کرسی مهم ايران در IOC شد، سرانجام وزارت 
ورزش را بر آن داشت تا به قول معاون وزير به يکی از موضوعات هميشه 
مغفول در ورزش بپردازد، به طوری که معاونت وزير با اشاره به اهميت 
کسب کرسی های مهم بين المللی از ايجاد يک س��ازوکار جديد برای 
حمايت از کرسی های بين المللی در وزارت ورزش خبر داد. تصميمی که 

نشان می داد وزارت ورزش با لزوم ديپلماسی در ورزش بيگانه نيست.
هدف گذاری و تصويب دستور العمل نحوه حمايت از نمايندگان ايران 
در راستای کسب و حفظ کرس��ی های مهم و مؤثر در سطوح مختلف 
بين المللی و فدراسيون های جهانی و آس��يايی در جهت توسعه روابط 
بين الملل ورزش کش��ور و بهره مندی علمی، فنی و مال��ی از امکانات 
بين المللی ورزش بدون ترديد اقدامی قابل توجه و صدالبته مهم بود، اما 
برای نيل به اين هدف به چيزی بيش از تدوين يک دستورالعمل يا حتی 

ابالغ آن به فدراسيون ها نياز است.
گام نخست در راس��تای حل يکی از بزرگ ترين معضالت ورزش ايران 
به خوبی برداشته شده و نشان می دهد آقايان مسئول به خوبی به لزوم 
کسب کرسی های مهم بين المللی و داش��تن ديپلماسی ورزشی واقف 
هس��تند. ضعفی که تا به امروز ضربه های فراموش نشدنی را به ورزش 
ايران تحميل کرده، اما آيا گام های بعدی نيز در اين راستا آنطور که بايد 
برداشته می شود؟ سؤال بی پاس��خی که با وجود تصويب دستورالعمل 
وزارت ورزش مانع از دغدغه ها در اين زمينه نش��ده است، خصوصاً که 
مکث چند ثانيه ای سوريان در پاس��خ به چگونگی حمايت ها از او برای 
حضور در اتحاديه جهانی کشتی می تواند همان نکته قابل توجهي باشد 
در خصوص چگونگی حمايتی که وعده آن داده ش��ده بود و همچنين 

صحه گذاشتن بر دغدغه هايی که همچنان برطرف نشده است.
با وجود مانور خوبی که روی لزوم اهميت کس��ب و حفظ کرسی های 
بين المللی و همچنين حمايت از نماينده های ايران در اين راستا شده 
بود، اما هيچ برنامه، گزارش يا صحبتی در خصوص نحوه اين حمايت ها تا 
به امروز ديده و شنيده نشده و مکث سوريان در پاسخگويی به خبرنگاران 
در اين راستا نگرانی هايی را به دنبال داشته است، چراکه بر کسی پوشيده 
نيست کسب کرس��ی های حائز اهميت بين المللی تا چه اندازه سخت 
است و نياز به حمايت های همه جانبه دارد. مسيری که امروز سوريان در 
آن قرار دارد و طی شدن آن با موفقيت می تواند برای کشتی ايران ثمره 

خوبی داشته باشد. 
بدون ترديد گام برداشتن در مسير کسب و حفظ کرسی های بين المللی 
سختی های خاص خود را دارد، اما بی شک اگر کما فی السابق نمايندگان ايران 
برای دستيابی به اين جايگاه ها با قرض ورزی های داخلی يا جناح بندی های 
سياسی مواجه نشوند و ضمن حمايت، برنامه ای مشخص نيز در اين راستا 
داشته باشند دور از ذهن نيست که يک به يک آنها را بر مسند پست ها و 
مسند های قابل قبول در مجامع بين المللی ببينيم. پست هايی که سوريان 

اين روزها در تالش برای کسب يکی از آنهاست.

تالش دسته جمعی برای مخفی نگه داشتن 
محروميت چند ووشوکار

پنهان کاری، زشت تر از دوپينگ!
ووشو، يکی از رشته های رزمی مدال آوری است که در سال های گذشته 
حسابی خوش درخشيده و آوازه اش در دنيا پيچيده است، حتی چيني ها 
که خود را مهد ووشوي جهان می دانند هم در مقابل ملی پوشان کشورمان 
زانو زدند. با اين حال انتشار ديرهنگام اسامی دوپينگی های اين رشته، ووشو 
ايران را به حاشيه کشانده است. اتفاقی که احتماالً حاصل کار جمعی بوده 
و اگر بحث انتخابات کميسيون ورزشکاران کميته ملی المپيک مطرح نبود 

نيز باز اين خبر اعالم عمومی نمی شد. 
  ماجرای دوپينگ

شنيدن نام سه ورزشکار دوپينگی، آن هم در رشته ای بی حاشيه و البته موفق 
شوک بزرگی برای ورزش کشور بود، به ويژه وقتی معلوم شد اين خبر بايد يک 
سال پيش به اطالع عموم می رسيده است. اگر اين اتفاق در فوتبال پرحاشيه 
رخ می داد کسی تعجب نمی کرد، اما متأسفانه مشخص شد ساير رشته ها نيز 
پتانسيل رفتارهای حاشيه  اي را دارند. داستان مربوط به مسابقات جام جهانی 
2018 چين مي شود؛ تيم ملی ساندای ايران با کسب هفت مدال طال و يک 
نقره مقتدرانه چينی ها را در سرزمين اژدها مغلوب کرد و عنوان قهرمانی را به 
دست آورد. با اين حال بعد از مدتی تست های دوپينگ دو نماينده کشورمان 
مثبت اعالم می شود و پس از بررسی های بيشتر نيز اين موضوع مورد تأييد 
فدراسيون جهانی قرار می گيرد. به اين ترتيب حميد رضا قلی پور و سيدمعين 
تقوی به دليل دوپينگ با محروميت چهار ساله روبه رو می شوند. با اين حال 
بعد از تأييد رسمی از سوی فدراسيون جهانی، اين خبر هرگز در داخل ايران 
و از سوی فدراسيون ووشو اعالم نمی ش��ود! اتفاق عجيب، شائبه برانگيز و 

بهت آوري که هيچ توجيهی برای آن وجود ندارد. 
  خداحافظی ناگهانی

با اينکه تمامی فدراسيون های ايران اخبار دوپينگ ورزشکاران شان را پس از 
تأييد رسمی در سايت خود منتشر می کنند، اما اين مسئله در زمان مديريت 
مهدی علی نژاد ناديده گرفته مي شود تا امروز چنين معضل بزرگی برای 
ووشو پيش آيد. به همين خاطر در اين دو سال، اين دو ورزشکار اگرچه به 
هيچ مسابقه ای اعزام نشدند، اما برخالف عرف نام شان به عنوان دوپينگی نيز 
معرفی نشد و هنوز هم زير بار اين مسئله نمی روند. دو سال پيش قلی پور بنا 
به داليل نامعلومي از ووشو خداحافظی کرد و سراغ رشته MMA رفت و 

حاال مشخص شده که علت اين تصميم عجيب او چه بوده است. 
  اعتبار ايران

آقايان در فدراس��يون و وزارت ورزش نه تنها بحث پنه��ان کاری عمدی را 
نمی پذيرند، بلکه مدعي هستند اعتبار ووش��و ايران نيز زير سؤال نرفته و 
نمی رود! در جام جهانی 2018 از تيم کشورمان تقوی طال گرفته بود و قلی پور 
نيز نقره که بعد از محرز شدن دوپينگ شان بعد از دو سال اين دو مدال از جمع 
مدال هايمان حذف مي شود. منتها مسئوالن فدراسيون خوشحالند که در 
اين صورت باز هم به همراه چين به صورت مشترک قهرمان آن دوره لقب 
خواهند گرفت. با اينکه علی نژاد رئيس وقت واکنشی به اين مسئله نشان نداده 
و صديقی رئيس جديد نيز سعی در آرام جلوه دادن اوضاع دارد، اما خودشان 
خوب می دانند که مثبت شدن يک تست دوپينگ، يعنی زير سؤال رفتن 

اعتبار ورزش يک کشور و با هيچ بهانه ای هم نمی توان آن را کتمان کرد. 
  سومين نفر

متأسفانه افتضاح به بار آمده به همين جا ختم نمی شود و مطرح شدن نام 
سومين دوپينگی شرايط ووشو ايران را پيچيده تر کرده است. طبق اخبار 
منتشر شده مريم هاشمی، دارنده مدال طالی مسابقات جهانی 2019 نيز 
به دوپينگ متهم شده است. طبق اعالم فدراسيون دوپينگ او مثبت شده 
اما پرونده برای اعالم رأی نهايی در دست بررسی است که اين بار هم اگر 
تأييد شود نبايد نگران از دست رفتن عنوان قهرمانی جهان در سال 2019 
باشيم. از آنجا که رأی نهايی در خصوص مريم هاشمی اعالم نشده قاعدتاً 
نمی توان به عدم انتشار اين خبر ايراد گرفت، ولی اين مسئله زنگ خطری 

جدی برای ووشو کشورمان محسوب می شود.
  ابهامات زياد

جدا از بحث محروميت دو ملی پوش مدال آور و در جريان بودن پرونده يک 
بانوی مدال آور، ابهامات ديگری نيز وجود دارد؛ اول اينکه چرا اين مسئله بايد 
يک روز قبل از انتخابات کميسيون ورزشکاران اعالم شود و دوم اينکه چرا 
يک ورزشکار دوپينگی بايد در اين کميسيون حضور داشته باشد. اين موارد 
نشان می دهد که بحث پنهان کاری و رسانه ای شدن اين ماجرا در اين شرايط 
پيچيده تر از اين  حرف هاست. به هر ترتيب آبرو و اعتباری که ووشوکاران در 
اين سال ها جمع کرده بودند حاال به خطر افتاده و صرفاً با حمايت عجيب 

يکی، دو رسانه نمی توان به اوضاع آرام و بی حاشيه گذشته بازگشت.

خداحافظی ايکر بزرگ از فوتبال
دروازه بان افسانه ای برای هميشه از فوتبال 
خداحافظی کرد. ايکر کاسياس در حالی در 
سن ۳9 سالگی دستکش هايش را آويزان 
کرد که 1۴ ماه پيش دچار حمله قلبی شده 
بود. سنگربان اسپانيايی س��ال ها يکی از 
بهترين های جهان بود و طی اين س��ال ها 
با پيراهن رئال مادريد فاتح ليگ قهرمانان 
اروپا ش��د و با پيراهن تيم ملی کشورش 
نيز قهرمانی اروپا و جام جهانی را جش��ن 
گرفت. ايکر در ماه مي سال گذش��ته حين تمرين با تيم پورتو به خاطر 
حمله قلبی در بيمارستان بستری شد و همانطور که انتظار می رفت، او 
تصميم نهايی اش را برای خداحافظی گرفت. کاسياس برای هوادارانش 
در توئيتر يک پيام احساسی منتش��ر کرد: »مسيری که طی می کنيد و 
افرادی که شما را همراهی می کنند مهم ترين چيز هستند و هدف در وهله 
بعدی قرار دارد. مسيری رؤيايی را پشت سر گذاشتم.« کاسياس بهترين 
روزهايش را در برنابئو س��پری کرد؛ او سال ها در خدمت رئال بود و طی 
16 فصل از سال 1999 تا 2015 برای تيم محبوبش 725 بازی انجام داد. 
باشگاه مادريدی برای اين دروازه بان نوشت: »باشگاه رئال مادريد تشکر، 
قدردانی و عالقه اش را نسبت به يکی از اسطوره های باشگاه و جهان اعالم 
می کند. بهترين دروازه بان رئال و اسپانيا از وقتی 9 ساله بود به عضويت 
رئال درآمد. امروز يکی از بهترين فوتباليست ها در تاريخ 118 ساله رئال 
از دنيای فوتبال خداحافظی کرد.« در حقيقت کاسياس موفقيت های 
بزرگی را با کهکشانی ها تجربه کرد. او از س��ال 1999 به ترکيب اصلی 
راه يافت و پيراهن شماره يک را تا زمان حضور خوزه مورينيو در اختيار 
داشت. ايکر بزرگ در پنج قهرمانی الليگا، دو قهرمانی سوپرکاپ اسپانيا، 
س��ه قهرمانی ليگ قهرمانان اروپا و دو قهرمانی جام باشگاه های جهان 
نقش مؤثری را ايفا کرد. در سال 2015 هم که به پورتو نقل مکان کرد دو 
قهرمانی پرتغال را به ويترين افتخاراتش افزود. کاسياس 167 بازی نيز 

برای ماتادورها در مسابقات مختلف انجام داده است. 
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