
ديروز در مراسمی 
سعيد احمديان 

   گزارش
از تنديس شهيد 
ر  ش�کا ز ر و
ابراهي�م ه�ادي، مرح�وم س�يامند رحمان، 
علي اکبر حيدري، رحيم علي آبادي و ابراهيم 
جوادي در موزه مل�ي ورزش رونمايي ش�د.
چند سالي است که پيشکسوتان پس از سال ها 
بي توجهي هايي که در حق ش��ان مي شد، دوباره 
به صدر جلسات ورزش برگشته اند و کميته ملي 
المپيک در س��ه س��ال اخير با افتتاح موزه ملي 
ورزش و ساخت تنديس قهرمانان و مدال آوران 
برجسته کشور در جهت تکريم موسپيدان ورزش 
حرکت مي کند. در اين راستا ديروز کميته ملي 
المپيک ميزبان جمعي از پيشکسوتان ورزش بود، 
بهانه اين دورهمي ه��م رونمايي از تنديس پنج 
قهرمان و مدال آور بود که نام شان در تاريخ ورزش 
کشورمان ثبت شده است، قهرماناني که برخي  از 
آنها مانند پهلوان شهيد ابراهيم هادي و سيامند 
رحمان ديگر امروز در جمع ما نيستند و علي اکبر 
حيدري، رحيم علي آبادي و ابراهيم جوادي هم 

امروز روزگار پيري را پشت سر مي گذارند.
   پالکش مدالش شد

نام شهيد ابراهيم هادي را شايد امروز ديگر کمتر 
کسي باشد که در ورزش نش��نيده باشد. شهيد 
ورزش��کاري که پهلواني و جوانمردي هايش در 
کتاب »س��ام بر هادي« را خيلي ها خوانده اند، 
شهيد کشتي گيري که نام خانه کشتي مجموعه 
ورزش��ي آزادي مزي��ن به نامش اس��ت و ديروز 
از تندي��س او رونمايي ش��د. ش��هيد ه��ادي از 
بنيانگذاران گروه چريکی شهيد اندرزگودر جبهه 
گيانغرب و ستاره ورزش کشتی کشورمان بود 
که در عمليات والفجر مقدماتی، پنج روز به همراه 
بچه های گردان کميل و حنظل��ه در کانال های 
فکه مقاومت کرد، اما تسليم نشد و در ۲۲ بهمن 
سال ۶۱ بعد از فرستادن بچه های باقی مانده به 

عقب، ديگر کسی او را نديد و مفقوداالثر شد.
غامرضا هادي، برادر شهيد هادي در گفت وگو با 
»جوان« درباره اين شهيد مي گويد: »شهيد هادي 
هم قهرمان کشتي و هم باستاني کار بود. پيش از 
انقاب در مسابقات انتخابي تيم ملي با اختاف 
يک خاک مقابل محسن کاوه که قديمي تر بودند، 
بازنده شدند. پس از آن انقاب و بعد جنگ پيش 
آمد و شهيد هادي راهي جبهه ها شدند و ورزش 
قهرماني را کنار گذاشتند. ابراهيم دوست داشت 
مفقوداالثر بماند، اما چاپ کتاب سام بر هادي 

سبب شد شهيد هادي شناخته شود.«
در يک��ي از بخش ه��اي قاب��ل تقدير مراس��م 
ديروز محمود خس��روي وفا، رئيس کميته ملی 
پارالمپيک در يک حرکت نمادين، نشان Ipc را 
که به عنوان يکی از چهره های تأثيرگذار 40 سال 
اخير در جنبش پارالمپيک دريافت کرده بود بر 
گردن سرديس ش��هيد ابراهيم هادی آويخت. 
خسروي وفا آبان ماه سال گذشته پس از دريافت 

اين نشان، اين مدال را به ش��هيد ابراهيم هادی 
تقديم و از همه دعوت کرد با زندگی اين شهيد 

بزرگوار آشنا شوند.
   يادي از پهلوان خندان

 مرحوم سيامند رحمان، ديگر تنديسي بود که 
رونمايي شد. قوي ترين معلول جهان و قهرمان 
بامنازع وزنه ب��رداري جه��ان و پارالمپيک که 
۱۱ اسفند گذشته در ۲9 س��الگي درگذشت و 
نه تنها ورزش ايران، بلکه ورزش دنيا را ش��وکه 
کرد. قهرمان خندان و دوست داش��تني ورزش 
کش��ورمان که  دو مدال طاي پارالمپيک لندن 
و ريو و س��ه طاي قهرماني جهان در سال هاي 
۲0۱4، ۲0۱7 و ۲0۱9  و س��ه طاي بازي هاي 
پاراآسيايي ۲0۱0، ۲0۱4 و ۲0۱8 را در کارنامه 
پرافتخ��ارش دارد، در حالي خيلي زود چهره در 
نقاب خاک کش��يد که همه خودش��ان را براي 
شکس��تن رکوردي که در اختيار خودش بود در 
مس��ابقات وزنه برداري پارالمپيک  توکيو آماده 

کرده بودند.
   روحيه مي گيريم

سيدعلي اکبر حيدري، برنده مدال برنز المپيک  
۱9۶4 توکيو  و يک مدال نقره آسيايي  در دسته 
۵۲ کيلو ديگر پيشکس��وتي بود که از تنديس او 
رونمايي شد. حيدري در اين مراسم به تمجيد از 
برگزاري چنين مراسم هايي پرداخت: »در دوران 
قهرماني روزه��اي تلخ و ش��يريني در اردوهاي 
کشتي و مس��ابقات مختلف کنار هم داشتيم و 
با برد يکديگر خوشحال و در شکست ها غمگين 
مي شديم. بعد از پايان عمر قهرماني مان رفتيم 
و س��ال هاي س��ال ديگر همديگر را نديديم. نه 

خبري از هم داش��تيم و نه همديگر را مي ديدم. 
اين بي خبري ادامه داش��ت تا زمان��ي که دکتر 
صالحي اميري ب��ه کميته مل��ي المپيک آمدند 
و حرکت زيباي��ي انجام دادن��د و از قديمي ها و 
پيشکس��وتان دعوت به عمل آوردن��د و در يک 
نشستي از آنها تجليل کردند. در آن مراسم دوباره 
بعد از سال ها پيشکسوتان دور هم جمع شدند؛ 
يک سري عصا به دست، يک س��ري با ويلچر و 
يک س��ري هم با موهاي س��پيد که همديگر را 
نمي ش��ناختيم و بايد يکديگر را ب��ه هم معرفي 
و اش��اره مي کرديم که يک زمان��ي در اردوها با 
هم بودي��م.« حي��دري معتقد اس��ت تجليل از 
پيشکس��وتان به آنها روحيه مي دهد: »اينکه از 
تنديس پيشکس��وتان و قهرمان��ان در حرکتي 
که تا پيش از اين در ورزش س��ابقه اي نداشته، 
رونمايي مي شود، کار قشنگي است و به من و بقيه 
موسپيدان ورزش روحيه مي دهد و ما از چنين 

حرکت هايي لذت مي بريم.«
   تداوم داشته باشد

همچني��ن در اي��ن مراس��م از تندي��س رحيم 
علی آبادی، دارنده مدال نقره بازی های المپيک 
۱97۲ در کش��تي فرنگ��ي هم رونمايي ش��د. 
علي آبادي در گفت وگو با »جوان« اميدوار است 
اين حرکت ها تداوم داشته باش��د: »رونمايي از 
تنديس ها کار قشنگي است که اميدواريم تداوم 
داشته باش��د. گذشته ها که گذش��ته، اما پس از 
اين پيشکسوتان را که قابل احترام هستند ديگر 
فرامونش نکنند. بيش��تر قهرمانان پيشکسوت 
احتياجي به حمايت هاي مال��ي ندارند، همين 
به ي��اد آنها ب��ودن و احوال ش��ان را پرس��يدن، 

خوشحال شان مي کند.«
   ورزشکاران جوان انگيزه مي گيرند

از ديگر تنديسي که رونمايي شد، تنديس ابراهيم 
جوادي، دارنده چهار مدال طاي کشتي جهان 
در س��ال هاي ۱9۶9، ۱970، ۱97۱ و ۱973 
و برنز المپي��ک ۱97۲ مونيخ  ب��ود. جوادي در 
گفت وگو با »ج��وان« تقدير از پيشکس��وتان را 
س��بب انگيزه گرفتن ورزش��کاران جوان براي 
حضور در ورزش قهرماني عنوان مي کند: »تجليل 
از پيشکس��وتان و رونمايي از تنديس ش��ان که 
توس��ط کميته ملي المپيک ص��ورت مي گيرد، 
خدمت بزرگ به استخوان خرد کرده هاي ورزش 
اس��ت که روزگاري مدال هاي با ارزشي را براي 
ايران کسب کرده اند. ورزشکاران جوان و نوجوان 
هم وقتي اين تنديس و اين تقديرها را مي بينند، 
انگيزه پيدا مي کنند و تاش شان براي قهرماني 

بيشتر مي شود.«
جوادي معتقد اس��ت جاي چنين حرکت هايي 
در گذش��ته خالي ب��ود: »خيلي س��ال ها پيش 
به اين فک��ر مي کردم که باالخ��ره يک روز يک 
قهرمان که باعث ش��ده افتخاري نصيب کشور 
شود، فوت مي کند، چه چيزي از او باقي مي ماند 
و نس��ل جديد درباره اين قهرمان چه مي داند. 
اين دغدغه هميشه با من بود تا زماني که آقاي 
صالحي امي��ري به عن��وان رئي��س کميته ملي 
المپيک انتخاب ش��دند، برخاف گذش��ته به 
پيشکس��وتان اهميت داده ش��د و آنها با دعوت 
کميته دور هم جمع شدند. در اين دورهمي ها به 
گذشته ها و روزهاي جواني برگشتيم و برايمان 

تجديد  خاطره اي شد.«
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دنيا حيدري 

برایآبرویبوکسایرانمیجنگیم
تمرينات تيم ملی      بازتاب
بوکس روز گذشته 
با حضور دو ملی پوش المپيکی آغاز شد. عليرضا 
استکی، سرمربی تيم ملی در گفت وگو با ميزان 
برنامه های تيم را تشريح کرد: »ما برای تمام اوزان 
برنامه ريزی کرده ايم و از وزن اول المپيکی مدعيان 
را ب��ه اردو فراخوانده اي��م. قرار اس��ت در خال 
تمرينات رقابت های درون اردويی هم برگزار کنيم 

تا بهترين نفر هر وزن مشخص شود.«
وي ادامه داد: »اولويت من با بوکسور هايی است که 

در تمرينات حاضر باشند و در انتخابی ها شرکت 
کنند، اما فيلتر های زيادی برای انتخاب بوکسور ها 
وجود دارد. بوکسوری که می خواهد در تيم ملی 
فيکس شود بايد فاکتور های مثبت زيادی داشته 
باش��د. تنها يک برد يا باخت ماک اصلی برای 

انتخاب نفرات حاضر در تيم نخواهد بود.«
اس��تکي در پايان گفت: »با ق��درت تمرينات را 
پيگيری می کنيم، چون نبايد حتی يک دقيقه 
هم زمان را از دست بدهيم. ما برای آبروی بوکس 

ايران می جنگيم.«

هفته ششم ليگ برتر واليبال در 
شيوا نوروزی
      واليبال

حالی امروز برگزار می ش��ود که 
تيم شهروند اراک به دليل عمل 
نکردن به تعهداتش از اين مسابقات کنار گذاشته شد. حاال ليگ 
امسال ۱4 تيمی ش��ده و حس��اس ترين جدال اين هفته را نيز 
شهرداری اروميه مقابل سايپا برگزار می کند. بازی در خانه بهترين 
زمان اس��ت برای تيم پيمان اکب��ری تا دو شکس��ت متوالی در 
ديدارهاي قبل را جبران کند. شهرداری اروميه فعاً در رده ششم 
جدول ايستاده و برای غلبه بر صدرنشين ليگ کار سختی در پيش 
دارد. س��ايپا با هدايت مصطف��ی کارخانه هفته پي��ش قاطعانه 
شهرداری گنبد را شکست داد و غلبه بر شهرداری اروميه جايگاه 
اين تيم در صدر جدول را تثبيت می کند. در ديگر بازی شهرداری 
ورامين ميزبان سپاهان است. ورامينی ها در بازی قبلی موفق شدند 
اولين شکست را به نماينده سيرجان تحميل کنند. شرايط بازی 
امروز به سود ورامينی هاس��ت، چراکه تعداد بازيکنان و مربيان 

کرونايی تيم س��پاهان رو به افزايش اس��ت و حتی محمدی راد، 
سرمربی تيم نيز مبتا شده است. محمدی راد در گفت وگو با مهر 
به اين موضوع اشاره کرد: »نبود من تأثيری در بازی نخواهد داشت، 
چراکه همکارانم هستند. اصًا نگران نيستم. بازيکنان باتجربه و 
بزرگی در تيم حضور دارند و کادر فنی هم به خوبی از پس کارها 
برخواهد آمد. شرايط تيممان پس از ديدار با شهرداری اروميه بهتر 
شده و از نظر فنی هم پيشرفت های خوبی داشته ايم. اميدوارم بازی 
مقابل شهرداری ورامين رقابت باکيفيتی شود.« فوالد سيرجان تيم 
دوم جدول با شهرداری قزوين مصاف می دهد. سيرجانی ها سايه 
به س��ايه صدرنش��ين حرکت می کنند و به کس��ب برد پنجم 
می انديشند. تيم باسابقه پيکان در شرايطی ميزبان آذرباتری اروميه 
است که در جايگاه دوازدهم قرار دارد. آذرباتری قعرنشين ليگ 
است و هيچ بردی کسب نکرده است. راهياب ملل کردستان ديگر 
تيم بدون برد ليگ رودرروی خاتم اردکان قرار می گيرد و لبنيات 

هراز آمل هم ميزبان هورسان رامسر است. 

با حذف شهروند اراک، ليگ واليبال 14 تيمی شد

تالششهرداریبرایعبورازسایپا

فريدون حسن
سرنوشتنامعلومارقامگمشدهدرفوتبالایران
مديرعامل می رود و چند روز بعد مشخص می شود از پرداختی ۱0 ميلياردی 
يکی از اپراتورهای همراه که قرار بود با آن مطالبات هروويه ميليچ، شيخ دياباته 
و بخشی از طلب وينفرد شفر پرداخت شود تنها يک ميليارد تومان در حساب 
باشگاه مانده است، آن هم بدون اينکه يک ريال به حساب طلبکاران خارجی 

واريز شده باشد يا مقدار اين رقم درشت مشخص باشد.
9 ميليارد تومان، حتی امروز هم که گرانی بی داد می کند و قيمت ها سرسام آور 
و با سرعت نور باال می روند هم رقم کمی نيست و هوش از سر خيلی ها می پراند 
و زندگی های بسياری را می تواند دستخوش تغييرات جدی کند. رقم درشتی 
که می تواند هزاران جفت کفش، کيف و اقام تحصيلی باشد برای کودکانی 
که اين روزها در مناطق محروم چشم به دست خيرين دارند يا حتی می تواند 
مايحتاج سفره های خالی باشد که سال هاست ورزشکاران در تاشند برای پر 
کردن آنها توسط کمک های مردمی. رقمی که اما به سادگی در يک باشگاه 
به سرنوشتی نامعلوم دچار می شود و نه فقط کسی از مقصدش و چگونه خرج 

شدندش خبری ندارد که صدايی هم از کسی درنمی آيد.
اين اما نخس��تين بار نيس��ت که چنين اتفاق��ی رخ می دهد. گم ش��دن 
پول های هنگفت و رقم های درشت و نجومی از جمله اتفاقاتی است که در 
رفت و آمدهای پرتعداد مديريتی در باشگاه های فوتبال ايران رخ می دهد. 
اتفاقی تکراری که اگرچه صدای رسانه ها را درمی آورد و مردم را بی اعتماد 
می کند، اما هرگز هيچ مقام، مسئول و نهادی را حساس نکرده برای نظارت و 
زير ذره بين قرار دادن عواقب اين رفت و آمدهای پی در پی و نتايج و ناکامی های 

به جا مانده از آن!
امروز استقال، روز قبل پرسپوليس و روزهای قبل تر بدون شک تيم هايی که 
کمتر در ديد بوده اند و هستند و راحت تر می توان در آن مانورهای داللی داد، 
بی آنکه آب از آب تکان بخورد. هرچند که در تيم های مطرحی که در ظاهر هر 
حرکت آنها زير ذره بين است هم اتفاق خاصی رخ نمی دهد و اينگونه اتفاقات 
عجيب و غيرطبيعی، نه خم به ابروی کسی می آورد و بهانه ای می شود برای 
رديابی و نه می تواند دردس��ر يا حتی دغدغه ای تدارک ببيند برای مديران 
مستعفی يا آنهايي که به واسطه بی کفايتی های شان کنار گذاشته شده اند 
و حتی نمی تواند نهادهای ذی ربط و نظارتی را حساس و آشفته کند برای 
پيگيری رقم های درشتی که می تواند گوشه ای از کار را بگيرد و حداقل يکی، 
دو چاله را پر کند، اما بی هيچ توضيح منطقی يا حساب و کتابي به سرنوشت 
کشتی ها و هواپيماهايی دچار می شود که ناخواسته وارد محدوده مثلث برمودا 

می شوند؛ همين اندازه عجيب و همين اندازه بی منطق و بدون توضيح!
پرونده سعادتمند در استقال بسته می ش��ود. برخاف پرونده باتکليف 
9ميليارد تومان پول گم شده، همانطور که پرونده رويانيان، عرب، انصاريفرد، 
فتح اهلل زاده، افتخاری، فتحی و ديگران در پرسپوليس و استقال بسته شد، 
بی آنکه پرونده پول های گم شده در زمان مديريت آنها به سرانجامی برسد يا 
پای آنها را برای پاسخگويی به ميز محاکمه بکشاند. پرونده هايی که هر ساله 
شاهد تلنبار شدن آنها روی هم هستيم. پرونده هايی با رقم های هنگفت گم 
شده که خيلی از آنها می تواند با بودجه ساالنه يک فدراسيون برابری کند، 
اما در باش��گاه های فوتبال ايران که عمدتاً دولتی هستند و دست شان در 
جيب مردم، به سادگی هرچه تمام تر گم مي شوند و نه فقط سرنوشت شان 
برای هميشه نامعلوم می ماند که هيچ کس نيز بابت گم شدن آن بازخواست 
نمی شود تا راه برای تکرار چنين داستان هايی برای مديران بعدی و بعدی باز 
بماند. اما چرا اين رقم های درشت که عمدتاً از جيب مردم هزينه می شود يا 
حتی اگر توسط اسپانسرها نيز پرداخت شده باشد جايگزين آن از بيت المال 
و جيب مردم اس��ت، هرگز نهادهای نظارتی را حساس نکرده برای ورود به 
اين چنين پرونده هايی و روشن شدن تکليف اين پول های ميلياردی تا ديگر 
هر ساله شاهد تکرار مکرر اين داس��تان تلخ نباشيم! اين ناپديد شدن های 
غيرمتعارف تا کی بايد ادامه داش��ته باش��د تا آقايان را حساس کند برای 
مقابله با آن؟! اين سؤالی اس��ت که مسئولين باالدستی و نهادهای نظارتی 
که در تمام اين سال ها چشم های ش��ان را بر اين واقعيت های تلخ بسته اند 

بايد پاسخ بدهند.

آمادگي باالي کشتي گيران حاضر در ليگ برتر
امامي:ميتوانیمالگويبقیهکشورهاباشیم

رقابت هاي ليگ برتر کشتي فرنگي و آزاد طي روزهاي آخر هفته گذشته 
با برگزاري مس��ابقات دور رفت در گروه اول به پايان رسيد. اهالي کشتي 
بعد از هفت ماه دوري از شرايط مسابقه و تمرين سرانجام با موافقت ستاد 
ملي مبارزه با کرونا و وزارت بهداشت و پس از پشت سر گذاشتن تست هاي 
مختلف و رعايت تمام و کمال پروتکل هاي بهداشتي روي تشک رفتند و اتفاقاً 
کاري کردند که ثابت شد در تمام  مدت دوري از شرايط مسابقات به چيزي 
جز کشتي فکر نمي کردند. اين نکته اي بود که سرمربيان تيم هاي ملي و 

مسئوالن مسابقات و فدراسيون به آن اذعان داشتند.
   نگراني کادر فني تيم ملي برطرف شد

ابراهيم امامي، مسئول فني مسابقات ليگ برتر کشتي و سخنگوي فدراسيون 
در خصوص برگزاري رقابت هاي ليگ در گفت وگو با »جوان« گفت: »سطح 
فني مسابقات خيلي باال نبود، اما اميدوار کننده بود. تصور ما بر اين بود که 
دوري هفت ماهه کشتي گيران از شرايط مسابقه و تمرين باعث افت شديد 

آنها شده باشد، اما در عمل ديديم که کشتي گيران آماده بودند.«
امامي با اشاره به رضايت کادر فني و سرمربيان تيم هاي ملي آزاد و فرنگي از 
کشتي گيران ادامه داد: »چند ماهي بود که کشتي گيران دور از چشم مربيان 
تمرين مي کردند و همين مس��ئله نگراني هايي را به وج��ود آورده بود، اما 
سرمربيان تيم هاي ملي بعد از ديدن مسابقات ابراز خوشحالي و اعام کردند 
که با اين شرايط مي توان با تشکيل اردوهاي مقطعي ملي پوشان را آماده 
مسابقات پيش رو کرد. البته بايد توجه داشت که تازه هفته اول برگزار شده 
و هنوز سرمايه هاي اصلي کشتي روي تشک نيامده اند و حتماً در هفته هاي 

پيش رو کار بهتر و بهتر خواهد شد.«
سخنگوي فدراس��يون کش��تي در ادامه گفت: »برگزاري مسابقات ليگ 
حسن زيادي داشت. ما با برگزاري اين رقابت ها نشان داديم که مي توانيم 
با رعايت پروتکل هاي بهداشتي هم مسابقه برگزار کنيم و هم الگوي بقيه 
کشورها در اين شرايط باشيم. ما قبل از مسابقات از سامت کشتي گيران با 
انجام تست هاي مختلف اطمينان حاصل کرديم و خوشبختانه هيچ کدام از 

کشتي گيران کرونا نداشتند.«
وي در خصوص برنامه دور برگشت رقابت هاي ليگ برتر کشتي هم عنوان 
کرد: »دور رفت در گروه اول مسابقات انجام شد و از روز دوشنبه دور رفت 
مسابقات گروه دوم آغاز مي شود. البته براي برگزاري دور برگشت منتظر 
تصميم گيري اتحاديه جهاني کشتي در جلسه روز ۱4 مهر ماه هستيم. در اين 
جلسه مشخص مي شود که اتحاديه مي خواهد مسابقات جهاني را برگزار کند 
يا نه. چنانچه مسابقات برگزار شد، ما با همين شيوه دور برگشت ليگ را هم 
برگزار مي کنيم، اما اگر اتحاديه جهاني تصميم بر لغو مسابقات جهاني گرفت، 
آن وقت شرايط متفاوت خواهد بود و ما اين فرصت را داريم تا دور برگشت 

ليگ را در مدت زمان بيشتر و شايد به صورت غيرمتمرکز برگزار کنيم.«
امامي در پايان با اشاره به محقق شدن اهداف فدراسيون کشتي در برگزاري 
مسابقات ليگ گفت: »يکي از اهدافمان بررسي ميزان توانايي عوامل درگير 
در مسابقات کشتي اعم از کشتي گيران، مربيان، داوران و حتي کادر فني 
تيم هاي ملي در شرايط بحراني بود که خوشبختانه همه خوب جواب دادند. 
مثاً داوران ما که در اين مدت فقط در وبينارها شرکت کرده بودند، آمادگي 

خوبي از خودشان روي تشک نشان دادند.«
   اميدوار شديم

محمد بنا، سرمربي تيم ملي کش��تي فرنگي هم با اعام رضايت نسبي از 
عملکرد کشتي گيران حاضر در ليگ گفت: »خوشحالم از اينکه اين نفرات 
توانستند بعد از مدت ها دوباره روی تشک بيايند و با رقبای خود سرشاخ 
شوند، جای اميدواری دارد. مسابقات را رصد می کنيم، اما اگر قرار باشد در 
مسابقات جهانی شرکت کنيم، ماک ما نفرات برتر جام تختی سال گذشته 
است. البته تعدادی از کشتی گيران هم عملکرد خوبی در ليگ داشتند و 

اميدوارم در گروه دوم نيز شاهد همين آمادگی و انگيزه باشيم.«
   برگزاري ليگ ريسک بااليي داشت

محسن کاوه، مدير تيم هاي ملي کشتي آزاد هم با اشاره به اهميت برگزاري 
مسابقات ليگ در حفظ آمادگي کشتي گيران اظهار داشت: »بايد قبول کنيم 
دوری هشت ماهه کشتی گيران از شرايط مسابقه و از سوی ديگر نداشتن 
تمرينات مناسب و منسجم باعث افت کيفی و فنی بچه ها شده بود و روی 

عملکرد آنها تأثير منفی گذاشته بود.«
مديرفنی تيم های ملی کشتی آزاد تصريح کرد: »برگزاری مسابقات در اين 
شرايط ريسک بااليی داشت، اما مسئوالن اين ريسک را به جان خريدند تا 
هم کشتی گيران از نظر مالی منتفع شوند و هم از نظر بدنی و روانی آماده 
ورود به مسابقات شوند. اگر ليگ شروع نمی شد بعيد بود به مسابقات جهانی 
برسيم. همين حاال هم تکليف برگزاری يا عدم برگزاری مسابقات جهانی 
مشخص نيست، اما شروع ليگ باعث شد کشتی گيران حداقل تمرينات 

آمادگی را داشته باشند تا يک گام جلوتر باشيم.«

معیشتمدالآوراندرخطراست
موضوع پاداش و جوايز سال هاس��ت که به 
يکی از دغدغه های ملی پوشان تبديل شده 
اس��ت. در صورتی که نبايد اينگونه باشد. 
بحث پاداش مدال آوران بايد شفاف و نهادينه 
شده باشد که ورزش��کار مجبور نشود برای 
گرفتن حقش مصاحبه کند. مملکت ما پر از 
پهلوان است و ملی پوشان ما به خاطر نگرفتن 
پاداش از گرفتن مدال و کسب افتخار سرباز 
نخواهند زد. ولی بايد بپذيريم که معيشت 
کش��تی گيران و مدال آوران در خطر است. 
زمانی که رئيس فدراسيون بودم، جلسه ای با وزير وقت نفت داشتم و قرار 
شد هر کشتی گيری که مدال آسيايی و جهانی بگيرد استخدام شرکت نفت 
شود و اين اتفاق افتاد. برای حل مشکات بايد کارهای زيربنايی انجام داد تا 
ورزشکار ملی پوش خيالش از بابت آينده راحت باشد، نه اينکه مجبور شود 
به مشاغل کاذب روی بياورد. اگر خيال ملی پوش از داشتن شغل و معيشت 
راحت باشد، فقط به مدال فکر می کند و تمام فکر و ذکرش می شود قهرمانی. 
در حال حاضر با اينکه مصوبه استخدام مدال آوران به سازمان ها و نهادها 
اباغ شده، اما کسی به آن توجه نمی کند، چراکه اين مصوبه ضمانت اجرايی 
ندارد! موضوع به کارگيری و استخدام مدال آوران بايد نهادينه شود تا ورزشکار 
انگيزه بيشتری برای ادامه کار داشته باشد. بايد به ملی پوشان انگيزه مضاعف 
داد، نه اينکه انگيزه را از آنها گرفت. معيشت مسئله ای بسيار مهم است، به 
همين خاطر خانواده ها اجازه نمی دهند فرزندان شان به کشتی بيايند. به 
گفته رئيس فدراسيون تعداد کشتی گيران به شدت کاهش يافته، به اين 
علت که خانواده ها می بينند بچه های شان حتی اگر مدال هم بگيرند عايدی 
نخواهند داشت. ضمن اينکه بايد نگران مصدوميت بچه های شان نيز باشند. 

از اين رو ترجيح می دهند فرزندشان سمت کشتی نروند. 

فعالیتخیرخواهانهقهرمانان
درنقطهصفرمرزي

کمک ه��اي خيرخواهانه قهرمان��ان ورزش به مردم مح��روم مناطق 
مختلف کشور ادامه دارد. در تازه ترين فعاليت حدود ۲00 بسته غذايی 
و بهداشتی توس��ط قهرماناني مانند حس��ن رحيمی قهرمان جهان و 
عنوان دار المپيک، حبي��ب اهلل اخاقی عنوان دار جه��ان و مربی  تيم 
ملی کش��تی فرنگی و اميد آرامی قهرمان نوجوانان جهان با همراهي 
رسول خادم به عنوان نمايندگان مؤسس��ه فرهنگی خيريه خادمين 
علی ابن ابيطالب در روس��تاهای مرزی هيرمن��د در نقطه صفر مرزی 
ايران و افغانستان در استان سيستان و بلوچستان توزيع شد. همچنين 
جهت اجرای طرح افزايش درآمد خانوار توسط گروه بانوان مؤسسه، از 
طريق تأمين پارچه و ساير ملزومات مورد نياز برای بانوان روستانشينی 
که توانايی انجام طراحی هنری و س��نتی را روی ان��واع پارچه دارند، 

پيگيري هاي الزم صورت گرفت.

گزارش»جوان« از مراسم رونمايي از تنديس 5 افتخارآفرين ورزش ايران

روزپهلوانان

سکه15میلیونیراباما2میلیونحسابکردند!
قهرمان کشتی 

حامد قهرماني
      چهره

جوان��ان  آزاد 
جهان ب��ا بيان 
اينکه بسياری از کشتی گيران کارگری می کنند از 
نحوه محاس��به پاداش ها انتقاد کرد. اميرحسين 
مقص��ودی در گفت وگ��و با تس��نيم با اش��اره به 
هزينه های باالی ورزش��کاران حرفه ای گفت :  »با 

تاش فراوان و طاقت فرسا مدال می گيريم، اما 
يک فوتباليس��ت معمول��ی، فصلی چند 

ميليارد از ليگ درآمد دارد. به تازگی بعد 
از دو س��ال پاداش ه��ای مدالم��ان را 
گرفته ايم که سکه را در آن ۲ ميليون 
تومان حساب کرده اند. پنج سال است 

به مسابقات جهانی می روم و مدال 
خان��ه  می گي��رم، 

مستاجری 40 متری 
در ته��ران دارم ک��ه 
صاحبخانه 40 ميليون 
روی مبل��غ رهن آن 

گذاش��ته و منتظ��ر 
پ��اداش  درياف��ت 

مدال هايم بودم که روی پول پيش خانواده ام بگذارم 
و باقيمانده را خرج تمرينات و تغذيه ام کنم. جايزه 
سال 97 من ۶0 ميليون شده که 40 ميليونش را 
بايد به صاحبخانه بدهيم. چيزی که ق��رار بود از 
وزارت ورزش بگيرم، 30 س��که بود. سکه حدود 
۱۵ميليون تومان شده، اما برای ما ۲ ميليون تومان 
محاس��به کرده اند. خط فقر را ۱0 ميليون تومان 
اعام کرده اند. من با درآمدی که در يک س��ال 
گذشته داشتم، ماهی يکی، ۲ ميليون هم 
پول درني��اورده ام که بتوانم خرج بدنم و 
قهرمانی ام کنم، مني که سال هاست به 
مسابقات جهانی و آسيايی می روم. چند 
بار می خواستم باشگاه بدنسازی بروم اما 
پول نداشتم. امسال ليگ هم چند ماه به 
خاطر کرونا به تعوي��ق افتاد و ما 
درآمدی نداشتيم. بايد به 
عنوان ورزشکار حرفه ای 
از مکمل استفاده کنم و 
شش وعده غذا بخورم، 
اما منب��ع درآمدی 

ندارم.«

محمدرضا طالقانی

 رئيس اسبق فدراسيون کشتی

دنبالتعلیقورزشایرانهستند
رضا صالحي اميري، رئيس کميته ملی المپيک با اشاره به فشار بی امان 
تحريم و کرونا بر ورزش کش��ور گفت: »به دلي��ل محدوديت ها تمام 
بحث های مرتبط با ورزش در اتاق های در بسته انجام می شود و امکان 
بازنمايی فش��ار وارده به ورزش کش��ور عمًا وجود ندارد. بايد بگوييم 
دشمنان به دنبال تعليق ورزش ايران هستند تا ظرفيتی را که امکان ساز 
شادی و نشاط در جامعه است از بين ببرند. عاوه بر اين با محدوديت 
جدی منابع، امکانات و سخت افزار مواجه هستيم و تغيير نرخ ارز فشار 
س��نگينی را به وزارت ورزش، کميته ملی المپيک و فدراس��يون های 

ورزشی وارد کرده است.«

برخيسیاسيهاورزشرادرکنميکنند
عليرضا دبير، رئيس فدراس��يون کشتي در نشس��تي با حضور رئيس 
سازمان برنامه و بودجه، مس��ئوالن وزارت ورزش و جوانان و جمعی از 
رؤسای فدراسيون های ورزشی  گفت: »کشتی امروز در بودجه با دالر 
30 هزار توم��ان، ۱۵ ميليارد تومان بايد بگي��رد، در حالی که قبًا اين 
بودجه با دالر ارزان تر بيشتر بود. المپيک همان جنگ است که اينگونه 
کش��ورها افتخارات خود را از طريق آن نش��ان می دهند، اين را برخی 
سياستمداران ما درک نمي کنند. ورزش با اقتصاد رابطه صددرصدی 
دارد و نبايد کمک ها به ش��ب المپيک منتهی شود، بايد بدانيم ۱0 ماه 

مانده و حداقل چهار، پنج رشته را ويژه ببينيد.«


