
شرکت س�رمايه 
سعيد احمديان

   گزارش
 گ�ذاري تامي�ن 
اجتماع���ي در 
حالي به دليل بدهي 2 ميليون يورويي فدراسيون 
فوتبال که بابت پرداخت به ويلموتس از اين سازمان 
قرض گرفته ب�ود، س�اختمان اين  فدراس�يون و 
پرسپوليس را دوباره توقيف کرده است که مهدي 
تاج، مسعود سلطاني فر و اعضاي سابق هيئت رئيسه 
فدراسيون به عنوان متهمان اصلي اين پرونده هنوز 
مورد بازخواست دستگاه قضايي قرار نگرفته اند.

مارک ويلموتس در حالي اي��ن روزها در بلژيک 
تعطيالتش را پشت سر مي گذارد و يک سال و نيم 
پس از اخراج از تيم ملي ايران، تيم جديدي پيدا 
نکرده اس��ت که اينجا در ايران همچنان ميراث 
ق��رارداد ترکمانچ��اي او با فدراس��يون دامنگير 
فوتبال اس��ت و هر روز پرده جديدي از مصائب 
اين ق��رارداد که مهدي ت��اج آن را ي��ک قرارداد 
خوب عنوان کرده بود بر سر فوتبال آوار مي شود. 
مطرح ش��دن دوباره خبر توقيف ساختمان هاي 
فدراسيون فوتبال و باشگاه پرسپوليس به دليل 
بدهي 2ميليون يورويي اين فدراسيون به شرکت 
سازمان تامين اجتماعي که براي پرداخت قسط 
اول قرارداد ويلموتس از شستا قرض گرفته شده 

بود از ترکش هاي ادامه دار اين قرارداد است. 
   از جيب کارگران ب�ه جيب فوتبال براي 

آبروي نظام!
ماجراي بده��ي 2ميليون يورويي فدراس��يون 
فوتبال به شستا به پاييز س��ال 98 برمي گردد، 
روزهايي که مارک ويلموتس که پس از باخت به 
بحرين بايد تمام هوش و حواسش را براي جبران 
اين نتيجه در بازي با عراق جمع مي کرد قبل از 
اين بازي مهم از پوسته مرد »نجيبي« که مهدي 
تاج به دليل عدم اعت��راض به تأخير در پرداخت 
قس��ط اول قراردادش به او لقب داده بود، بيرون 
آمد و پاي��ش را در يک کفش کرد ک��ه اگر پول 
نگيرد در بازي حس��اس 23 آبان در امان اردن 

مقابل عراق روي نيمکت نمي نشيند. 
فدراس��يون فوتبال هم با توجه ب��ه تحريم ها و 
بلوکه ش��دن پول هايش در فيفا، پولي در بساط 
نداشت و دست به دامان دولت شد تا به گفته وزير 
ورزش »براي حفظ آبروي نظام« و اينکه اگر پول 
ويلموتس پرداخت نمي شد »رسانه هاي دنيا در 
عرض پنج دقيقه اعالم می کردند که جمهوری 
اسالمی، دولت يا فدراس��يون فوتبال ايران توان 
پرداخت دس��تمزد س��رمربی تيم ملی فوتبال 
کشورش را ندارد«، شرکت سرمايه گذاري تامين 
اجتماعي که سهام آن متعلق به کارگران است، 
2ميليون يورو به فدراسيون فوتبال قرض مي دهد 
تا به ويلموتس بپردازد و اين مربي در بازي با عراق 
کنار تيم ملي باش��د. البته همان روز فدراسيون 

فوتبال وعده داد که تا فروردين 99 اين پول را به 
شستا پس مي دهد.

  ميراث تاج و رفقا
دي ماه سال گذش��ته و در حالي که فدراسيون 
فوتب��ال 9 ماه پس از سررس��يد پرداخت بدهي 
2 ميلي��ون يورويي نتوانس��ته بود اي��ن پول را 
برگرداند، مسئوالن شستا در پي زنده کردن حق 
و حقوق کارگران و سهامداران شان، حکم توقيف 
اموال س��اختمان فدراس��يون فوتبال و باشگاه 
پرس��پوليس را که در مالکيت فدراسيون بود در 
مقابل بدهي شان از دادگاه گرفتند. پس از انتشار 
اين خبر 9 دي سال گذش��ته، وزارت ورزش بار 
ديگر پاي کار آمد و مسعود سلطاني فر در مذاکره 
با محمد ش��ريعتمداري، وزير رفاه، کار و تامين 
اجتماعي براي فدراسيون زمان خريد و قرار شد 

اين بدهي تا پايان سال تسويه شود. 
بهمن ماه گذش��ته با صحبت ه��اي مديرعامل 
شس��تا که گفته بود فدراس��يون بده��ي اش را 
کامل پرداخت کرده است، تصور مي شد پرونده 
قرض 2ميليون يورويي بسته شده است. محمد 
رضواني فر گفته بود »با تعامل و اقدامات حقوقی 
مطالبات ما از فدراس��يون فوتبال وصول شد يا 
با تأمين اموال متناس��ب با طلبمان، شناسايی 
اموال ص��ورت گرفت��ه و تش��ريفات قانونی آن 

طی شده اس��ت. معادل ريالی 2 ميليون يورو به 
فدراسيون فوتبال داده بوديم، اما به نرخ روز آن 

کرديم.«  را وصول 
دو ماه بعد از صحبت هاي مديرعامل شستا، اول 
هفته خبر توقيف سه دانگ از ساختمان باشگاه 
پرسپوليس توسط رضا جباري از پيشکسوتان اين 
باشگاه در شبکه هاي اجتماعي افشا شد تا دوباره 
ماجراي ق��رض 2 ميليون يورويي فدراس��يون 
فوتبال خبرساز ش��ود. علي جوادي، سرپرست 
روابط عمومي فدراس��يون فوتبال هم ش��امگاه 
يک ش��نبه اين خبر را تأييد کرد و اين مسئله را 
مربوط به دوره مديران قبلي دانس��ت: »توقيف 
ساختمان پرسپوليس و فدراسيون صحت دارد 
و در دنيای شيشه ای نمی توان چيزی را مخفی 
کرد، مثل تمام ماجراهايی که از لحاظ مالی همه 
مردم ايران می دانند متعلق به مديريت گذشته 
است. متأسفانه اين مورد هم يکی از حقايق تلخی 
است که فدراسيون جديد با آن رو به رو شده است. 

ما با ميراث تلخ و گزنده ای مواجه هستيم.«
در حالي شس��تا ع��الوه بر فدراس��يون فوتبال، 
سه دانگ باشگاه پرسپوليس را نيز توقيف کرده 
که اين مسئله سبب شده اين سؤال پيش بيايد 
که بدهي فدراس��يون چه ربطي به يک باشگاه 
دارد. س��اختمان فعلي باش��گاه پرسپوليس در 

دهه 80 توس��ط محمد دادکان که رئيس وقت 
فدراسيون بود، خريداري و در اختيار اين باشگاه 
قرار گرفت و سند آن به نام فدراسيون است. البته 
ديروز ابراهيم شکوري، معاون باشگاه پرسپوليس 
مدعي شد که اين تيم نصف پول اين ساختمان را 

در زمان خريد پرداخت کرده است. 
  چرا متهمان ويلموت�س گيت دادگاهي 

نمي شوند؟
اگرچه مسئوالن فدراس��يون فوتبال سعي دارند 
در جلسه با مديران تامين اجتماعي با رفع توقيف 
س��اختمان ها، فرصت دوباره اي براي بازپرداخت 
پول کارگ��ران بگيرند که البته به نظر مي رس��د 
ميراث سياه ويلموتس گيت تمام شدني نيست، 
ق��راردادي که تاکن��ون هيچ برخ��ورد قضايي با 
متهمان آن از مهدي تاج و مس��عود س��لطاني فر 
گرفته تا اعضاي سابق هيئت رئيسه فدراسيون به 
جرم حيف و ميل بيت المال صورت نگرفته است. 

البته اين هنوز از نتايج س��حر است و در صورت 
تأييد پرداخت غرامت 6 ميليون يورويي ويلموتس 
در دادگاه عالي ورزش اين فاجعه تکميل مي شود، 
به خصوص فدراسيوني که امروز 2 ميليون يورو 
بدهي اش را نمي تواند تس��ويه کن��د و اموال آن 
توقيف مي شود، براي پرداخت جريمه 6 ميليون 

يورويي آتش به کدام اموالش خواهد زد؟
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شاهکار شناگر ژاپني بعد از سرطان 
ريکاکو ايکی، شناگر 20 ساله ژاپنی پس از شکس��ت دادن سرطان در 
شاهکاری چشمگير موفق شد در ش��نای ۱00متر پروانه زنان عالوه بر 
کسب مدال طال، س��هميه المپيک توکيو را نيز کسب کند. اين شناگر 
ژاپنی پس از آنکه در سن ۱6 سالگی موفق به کسب عنوان پنجم المپيک 
20۱6 در ش��نای ۱00متر ش��د در رقابت های قهرمانی جهان در سال 
20۱۷ نيز به فينال راه يافت و در ادامه در س��ال 20۱8 در رقابت های 
قهرمانی پان پاسيفيک در شنای ۱00 متر پروانه مدال طال را به گردن 
آويخت. او در بازی های آسيايی همان سال عنوان ارزشمندترين شناگر را 
هم به دست آورد. با اين حال، ايکی در اوايل سال 20۱9 از ابتالی خود به 
سرطان خون پرده برداشت و عمده بخش آن سال را در بيمارستان و تحت 
درمان شديد و طاقت فرسا سپری کرد و آگهی تبليغاتی اخيری که از وی 
منتشر شده بود، نشان می داد که اين ورزشکار چطور از دوران درخشش 
به جايی رسيده که به سختی می توانست شيرجه بزند، اما انگيزه رقابتی 

او برخالف انتظارات، دومين حضور المپيکی اش را رقم زد.

نگاهي به توقيف دوباره ساختمان فدراسيون فوتبال و باشگاه پرسپوليس به دليل بدهي 2 ميليون يورويي به شستا

 میراث شوم ويلموتس گیت
و متهماني که دادگاهي نمي شوند

 برد نوبرانه گل گهر
 در روز صدرنشیني مقتدرانه سپاهان

دو ديدار پايان�ي هفته نوزدهم رقابت هاي لي�گ برتر عصر ديروز 
انجام ش�د ک�ه در مهم تري�ن آنه�ا س�پاهان اصفهان ب�ا برتري 
يک بر صف�ر مقابل ميزبان خود س�ايپا 40 امتيازي ش�د ت�ا با دو 
امتياز باالتر از پرس�پوليس در صدر جدول رده بن�دي قرار گيرد.

سپاهان که در پايان سال 99 به خاطر تفاضل گل بهتر صدر جدول را از 
پرسپوليس گرفته بود، ديروز از متوقف شدن پرسپوليس مقابل پديده 
نهايت استفاده را برد و با غلبه بر س��ايپا به صدر جدول برگشت، با اين 
تفاوت که حاال هم دو امتياز بيشتر از پرسپوليس دارد و هم تفاضل گل 
باالتر تا فعالً دست نيافتني باشد. سپاهان براي کسب برتري در اين بازي 
زياد معطل نماند و عزت اهلل پورغاز در دقيقه سه بازي گل برتري و سه 
امتيازي شاگردان محرم نويدکيا را وارد دروازه سايپا کرد تا اصفهاني ها 

با دست پر و صدرنشيني در سال جديد تهران را ترک کنند.
در ديگر ب��ازي دي��روز گل گهر س��يرجان موفق ش��د مهم��ان خود 
ماشين سازي تبريز را 3 بر يک شکست دهد تا قلعه نويي و شاگردانش 
سال جديد را درست مثل شروع فصل با پيروزي آغاز کنند. در اين ديدار 
ماشين سازي با گل دقيقه 42 سيرجاني ها را غافلگير کرد، اما هت تريک 
دقايق 45، 53 و 64 يونس ش��اکري ورق را به سود گل گهر برگرداند تا 
اين تيم يک پيروز خوب در زمين خود به دست آورد. گل گهر با اين برد 
به رده هفتم جدول رده بندي صعود کرد و ماشين س��ازي هم با کسب 

دوازدهمين شکست خود بيشتر از قبل به سقوط نزديک شد.

شیوا نوروزی

فريدون حسن

آغاز مرحله يک چهارم نهايي ليگ قهرمانان 
 نبرد سیتي با دورتموند

 جدال رئال با لیورپول 
مدعيان قهرمانی قاره س��بز امش��ب کار خود در مرحل��ه يک چهارم 
نهايی ليگ قهرمانان اروپا را آغاز می کنن��د. در دور رفت از اين مرحله 
منچسترسيتی در ورزشگاه اتحاد پذيرای دورتموند است و رئال هم در 

دی استفانو به مصاف ليورپول مي رود. 
    

من س��يتی روی ابرها راه می رود و فعاًل هيچ تيمی جلودارش نيست. 
پپ گوارديوال در اين فصل خيز بلندی برای قهرمانی جزيره برداشته 
و فعاًل هم ب��دون رقيب در انگلي��س می تازد. آبی ه��ا همين چند روز 
پيش لسترسيتی را مغلوب کردند تا صدرنشين ليگ برتر ۷4 امتيازی 
ش��ود. با توجه به نتايج و امتياز ديگر تيم ها، سيتيزن ها فاصله زيادی 
تا قهرمانی ندارند، با وجود اين گوارديوال هنوز نس��بت به اين موضوع 
ترديد دارد. از طرفی تمرکز او فعاًل روی ليگ قهرمانان اس��ت. در دور 
قبل مونشن گالدباخ حريفی نبود که بتواند مقابل سيتی شگفتی ساز 
ش��ود، اما در يک چهارم نهايی دورتموند را نمی توان دست کم گرفت. 
سرمربی من سيتی با اينکه شناخت خوبی از زنبورها دارد، اما رويارويی 
با دورتموند را سخت توصيف کرد: »اگر يک نفر در منچستر، دورتموند 
را بشناسد، آن يک نفر من هستم؛ فرهنگ اين باشگاه، شيوه ای که بازی 
می کنند و اينکه دورتموند حتی يک بازيکن بی کيفيت هم ندارد. آنها 
پول زيادی برای بازيکنان جوان خرج می کنن��د و به ايجنت ها مبالغ 
هنگفتی می دهند تا اين فوتباليس��ت ها را به دس��ت بياورند، چراکه 
آنها استعداد فوق العاده ای دارند، فوق العاده. شايد آنها در اين فصل در 
بوندس ليگا نتوانستند ثبات خود را بيابند که هر هفته برنده شوند، اما 
برای دو بازی حذفی می توانند هر کاری بکنند. من احترام فوق العاده ای 
برای کاری که دورتموند کرده است، قائلم. سه سال در آلمان بودم و آنها 
هميشه حريف بزرگی بودند. وقتی بتوانند بدوند، جان شما را می گيرند. 

ما تالش می کنيم در برابر آنها تهاجمی باشيم.« 
زردپوشان ولی اوضاع خوبی ندارند و به خاطر نتايج ضعيفی که گرفته اند 
کفه ترازو به نفع س��يتی س��نگينی می کند. دورتموند شنبه شب به 
فرانکفورت باخت و در همان رده پنجم باقی ماند. اين در حالی اس��ت 
که هالند، گلزن اول تيم اين روزها درگير حواش��ی انتخاب جديدش 
است. مهاجم 20 ساله با 2۱ گل زده سومين گلزن بوندس ليگا محسوب 
می شود که به خاطر پيش��نهادهای وسوسه انگيز حس��ابی در کانون 
توجهات قرار گرفته، به ويژه که سيتی و گوارديوال هم برای به خدمت 
گرفتن او حسابی مصمم هس��تند. دو تيم در فصل 20۱3 - 20۱2 در 
مرحله گروهی همگروه بودند و يک بار دورتموند پيروز شد و يک بار هم 

بازي با نتيجه تساوی به پايان رسيد. 
    

يک برد شيرين و روحيه بخش نياز اصلی رئال مادريد قبل از ال کالسيکو 
است. با اينکه برای کهکشانی ها شکست آتاالنتا و صعود به جمع هشت 
تيم برتر اروپا چندان سخت نبود، ولی حاال ليورپول مدعی را در پيش 
دارند. تيم زيدان فصلی بسيار پرفراز و نشيب را پشت سر گذاشته است. 
آنها با بردی که مقابل ايبار کسب کردند 63 امتيازی شدند و همچنان 
به قهرمانی اسپانيا اميدوار ماندند. قوهای سفيد هفته آينده يک بازی 
حساس برابر بارس��ا دارند که نتيجه آن می تواند تکليف قهرمانی را تا 
حدودی مشخص کند. درخش��ش دو مهاجم رئال در هفته های اخير 
جان دوباره ای به تيم داده، از يک س��و کريم بنزما ک��ه در هفت بازی 
متوالی گلزنی کرده و از سوی ديگر هم آسنسيو توانسته در سه بازی آخر 
دروازه حريفان را باز کند. ضمن اينکه گفته می شود ادن هازارد بلژيکی 
پس از پشت سر گذاش��تن دوران مصدوميت می تواند در اين بازی به 
ميدان برود. زيدان، سرمربی مادريدی ها صحبت های اميدوار کننده ای 
به زبان آورده است: »ما بايد به عملکرد خوب خود ادامه دهيم. بخش 
دشواری از فصل را پشت سر گذاش��ته ايم. من به آينده و گذشته فکر 
نمی کنم و از زمان حال لذت می برم. برای بازيکنان بس��يار خوشحال 
هستم. باالخره روزی کار من در اينجا به پايان می رسد، اما از وضعيت 

کنونی لذت می برم.« 
سقوط آزاد ليورپول شوک بزرگی به اين تيم وارد کرد. اگرچه بسياری 
معتقد بودند يورگن کلوپ بايد زودتر از اينها اخراج   می شد، ولی قرمزها 
در چند بازی اخير درخشيده اند و به جای دفاع از عنوان قهرمانی برای 
کسب سهميه ليگ قهرمانان تالش می کنند. تيم رده ششمی جزيره 
بعد از حذف اليپزيش حاال به رئال رسيده و برای بقا در اروپا بايد با تمام 
قوا مبارزه کند. دو تيم در س��ال 20۱8 فينال ليگ قهرمانان را برگزار 

کردند و مادريدی ها با برتری 3 بر يک قهرمانی اروپا را جشن گرفتند.

اللیگا در احاطه نژادپرستی
نژادپرس��تی فوتب��ال را احاط��ه کرده و 
بازيکنان زي��ادی قربانی اين واقعيت تلخ 
می شوند. در جريان بازی والنسيا - کاديز 
يک بار ديگر يکی از بازيکنان سياهپوست 
با توهي��ن نژادپرس��تانه بازيکن حريف 
روبه رو شد. بازيکنان والنسيا در حمايت 
از هم تيمی خود زمين مس��ابقه را ترک 
کردند و همگی به رختکن رفتند. بازی با 
نتيجه يک - يک در جريان بود که مختار 
دخابای با توهين خوان کاال مواجه شد. توقف بازی و رفتن به رختکن 
تنها کاری بود که از دست شان برمی آمد. دخابای از اتفاق رخ داده سخت 
ناراحت بود و به داور مسابقه هم اين موضوع را اطالع داد. با اين حال داور 
ادعا کرد چيزی نشنيده اس��ت، در حالی که خوزه گايا، مدافع والنسيا 
ادعای هم تيمی اش را تأييد کرد. هر دو تيم به رختکن رفتند و دخابای با 
شرايطی که داشت ديگر نمی توانست بازی کند. ژاوی گارسيا، سرمربی 
خفاش ها از بازيکنانش خواست که در رختکن بمانند و بازی را نيمه کاره 
رها کنند، اما قانون در اين زمينه حرف��ی نزده، به همين خاطر داور به 
والنسيا اخطار داد اگر بازی را ادامه ندهند بازنده خواهند شد. بازيکنان 
والنسيا به رغم ميل باطنی شان به زمين بازگشتند تا باز هم جای خالی 
قوانين ضدنژادپرس��تی در فوتبال احساس ش��ود. اين اولين باری بود 
که يک بازی در الليگا به خاطر توهين نژادپرس��تانه متوقف می شود و 
بسيار بعيد است که آخرين بار باشد. هرچند که باشگاه والنسيا تمام قد 
از بازيکن فرانس��وی اش حمايت کرده، اما تنها با حمايت های کالمی 
نمی توان به ريشه کن شدن نژادپرستی در فوتبال اميدوار بود. تبعات 
اين مسئله آنقدر زياد است که تا مدت ها الليگا را تحت تأثير قرار خواهد 
داد. ضمن اينکه بايد برای جلوگيری از سرايت اين فرهنگ زشت بين 

ساير تيم ها راهکاری مؤثر در نظر گرفت. 

استعدادهاي سرعت زير ذره بین دونده المپیکی

خط و نشان پروتکلي براي ملي پوشان والیبال
باال رفتن تعداد       خبر
کرونايی های تيم 
مل��ی واليب��ال به رغ��م رعاي��ت پروتکل های 
استانداردی که سازمان بهداشت جهانی توصيه 
کرده و در تيم های بزرگ دنيا انجام می ش��ود 
باعث ش��ده س��ختگيری ه��ای ج��دی برای 
ملی پوشان در نظر گرفته ش��ود، به طوری که 
س��يامک افروزی، پزش��ک تيم مل��ی واليبال 
می گويد تکرار تس��ت مثبت مس��اوی با خط 
خوردن بازيکنان است: »با توجه به اينکه برای 

ليگ ملت های ايتاليا تيم بايد يک ماه قرنطينه 
باشد، اردوها شبانه روزی نيست تا تأثير منفی 
روی ملی پوش��ان نگذارد. اما آنها که در تهران 
خانه ندارند در اردو می مانند و سايرين رفت و 
آمد می کنند، ولي به بازيکنان تفهيم شده که 
مراقب رفت و آمد و ارتباطات خود باشند، چراکه 
اگر تست هر بازيکن دو تا سه بار مثبت شود از 
تيم ملی خط می خورد و از س��وي ديگر مثبت 
شدن تست هر يک از آنها پای پرواز به معنای از 

دست رفتن مسابقات است.«

تيم ملی کش��تی فرنگی ايران 
دنيا حيدري
     بازتاب

بامداد ام��روز ب��رای حضور در 
رقابت های گزينش��ی المپيک 
راهی قزافستان شد. رقابت هايی که از 20 تا 22 فروردين ماه در 
آلماتی برای مشخص شدن 36 سهميه کشتی فرنگی، زنان و آزاد 
برگزار می شود و نفرات راه يافته به فينال اين رقابت ها می توانند 
جواز حضور در المپيک توکيو را بگيرند. فرنگی کاران ايران که در 
رقابت های جهانی 20۱9 قزاقستان توسط نجات، گرايی و منجزی 
موفق به کسب سه س��هميه در اوزان 60، ۷۷ و ۱30 کيلوگرم 
شده اند، در مأموريتی سخت در قزاقستان، جايی که مدعيان قاره 
کهن به خط ش��ده اند به دنبال کسب سه سهميه ديگر هستند، 
چراکه کار کسب سهميه های باقيمانده برای حضور شاگردان بنا با 
ترکيبی کامل در توکيو )شش ملی پوش( بايد در همين ميدان 
آسيايی تمام شود و بنا نيز اميد زيادی به کسب باقيمانده سهميه ها 
در آلماتی دارد: »کارمان در قزاقستان را نه ساده و نه سخت می توان 

خواند. با توجه به نتايج کسب شده در ميادين آسيايی در اين سال ها 
در سطح قاره، کشتی گيران انتخاب شده از بهترين های ما برای 
حضور در گزينشی المپيک هستند. ضمن اينکه ملی پوشان اميد 
فراوانی به کسب س��هميه های باقيمانده دارند.« حسين نوري، 
باتجربه ترين فرنگی کار اعزامی به قزاقستان که قرار است در وزن 
8۷کيلوگرم روی تشک برود، معتقد است بعد از اردوهای پرفشاری 
که پشت سر گذاشته اند در شرايط بدنی اميدوارکننده ای است. 
ساروي، ملی پوش وزن 9۷ کيلوگرم هم که مسئوليت سنگينی 
برای کسب سهميه بر دوش او است اميد زيادی دارد تا با دست پر 
و کسب سهميه وزن خود به کشور بازگردد. گرايی نيز که دو سال 
قبل در ۷2 کيلوگرم کشتی  می گرفت و حاال بنا بر صالح ديد کادر 
فنی در وزن 6۷ به ميدان می رود تأکيد دارد که کار س��ختی در 
گزينشی آسيا دارد: »اکثر مدعيان آسيايی هنوز موفق به کسب 
سهميه نشده اند و اين کار را سخت می کند، اما با انگيزه بااليی که 

دارم اميدوارم به نتيجه ايده آل دست يابم.«

کار سخت شاگردان بنا در آلماتی

 2 روز حیاتی 
برای کسب سهمیه المپیک

حسن تفتيان، دونده المپيکی ايران با توجه 
شميم رضوان

     چهره
به اهميت استعداديابی برای گام برداشتن 
در مس��ير موفقيت به فدراسيون پيشنهاد 
کمک به استعداديابی داده است. پيشنهادی قابل ستايش که مورد حمايت 
فدراس��يون نيز قرار گرفته اس��ت، به طوری که س��پهوند، رئيس کميته 
استعداديابی فدراسيون با تأييد اين مسئله که حسن تفتيان به کمک اين 
رش��ته می آيد تأکيد می کند حضور دونده ۱00 متر ايران در اين مس��ير 
می تواند به جذب اس��تعدادهای دووميدانی سرعت ببخشد: »قرار 
اس��ت عالقه مندان از سراس��ر کش��ور با نظر مس��تقيم کميته 
استعداديابی فدراسيون زير نظر هيئت های استانی خود با 
مربي��ان کار کنن��د و اين ط��رح هيچ هزين��ه ای برای 
ورزش��کاران ن��دارد. از س��وی ديگر ب��ا توجه به 
اينکه تفتيان به عنوان سمبل دووميدانی و يک 
الگوی اخالقی ورزشی در اين رشته است، خيلی 
از نونهاالن و نوجوانان در رش��ته سرعت به وی 
عالقه مند هس��تند و دوس��ت دارند سريع ترين 
دونده شوند که تفتيان هم با توجه به اخالق خوب 
و پس��نديده ای ک��ه دارد مي خواه��د در ام��ر 
استعداديابی به بچه های سرزمين خود کمک کند. 
اميدواريم ديگر قهرمان��ان دووميدانی نيز در اين 
مسير ما و ورزشکاران پايه را حمايت کنند تا بتوانيم 
گام مثبت��ی در راه جذب اس��تعدادهای دووميدانی 

برداريم و ورزشکاران بيشتری را جذب کنيم.«

شاکا هيسلوپ 

 ESPN  

قهرمانان امروز کاشفان قهرمانان فردا
در خبرها آمده بود که حس��ن تفتيان، قهرمان دووميداني کشورمان به 
فدراسيون پيشنهاد استعداديابي داده است. کاري قابل احترام و ستايش 
که نشان دهنده دغدغه قهرمان دووميداني کشورمان در خصوص آينده 
اين رشته مدال آور است. با اين حال در مسئله پراهميت استعداديابي نکات 

ريز و قابل تأملي وجود دارد که بايد مورد توجه مسئوالن قرار گيرد. 
اس��تعداديابي و پرورش س��تاره ها براي آينده ورزش هر کشور امري 
ضروري و اجتناب ناپذير است. تمامي کشورهاي صاحب نام و عنوان دار 
در ورزش جهان با توج��ه خاص به اين امر مهم عم��اًل هم براي آينده 
خود برنامه ريزي کرده اند و هم تضميني براي موفقيت هاي امروز خود 
دارند، چراکه قهرمانان فعلي اگر متوجه باشند که جايگزين هاي آنها 
مي توانند هر لحظه جاي شان را پر کنند، آن وقت کم کاري احتمالي را 

کنار مي گذارند و با قدرت بيشتري تالش مي کنند.
نکته مهم و قابل تأمل در مسئله استعداديابي اين است که بايد انجام 
اين کار را به عهده کاربلدان از جمله خود ستارگان ورزش گذاشت و از 
ظرفيت و توانمندي هاي آنها در اين مقوله مهم استفاده کرد. اين کار از 
دو جهت مي تواند سودبخش باشد؛ اول اينکه نسل نوجوان و جوان هر 
رشته با تجربه برخورد نزديک با ستارگاني که مي خواهد پا جاي پاي 
آنها بگذارد عماًل شوق و ذوق بيشتري پيدا مي کند و با چگونگي طي 
مسير موفقيت تا قهرماني و نام آوري آشنا مي شود، به ويژه آنکه حضور 
ستاره ها و قهرمانان هر رشته در کوران مس��ابقات مهم و حساس اين 
بخت را نصيب استعدادهاي ورزش مي کند که عماًل شرايط يک قهرمان 

در چنين وضعيتي را از نزديک مشاهده کنند و درس بگيرند.
نکته مهم ديگر اينکه خود ستارگان و قهرمانان نيز در اين جريان با به روز 
کردن اطالعات و آگاهي هاي خود عالوه بر تالش براي تأثيرگذاري بيشتر 
روي استعدادها و نسل آينده ورزش خود نيز در معرض يک امتحان خوب 
قرار مي گيرند و ميزان سطح توانمندي هاي شان براي آينده را مي سنجند 
تا در صورت نياز )که حتماً هم مورد نياز است( تالش بيشتري براي کسب 
موفقيت کنند و درجا نزنند. بديهي است در اين ميان آنها حتي مي توانند 
از ارتباطات بين المللي خود و دوستي و رفاقت با ورزشکاران مطرح جهان 
اس��تفاده کنند و از تجربيات و دانش آنها نيز در امر استعداديابي بهره 
ببرند و حتي از آنها براي حضور در کشور دعوت به عمل آورند تا جوانان و 

نوجوانان ورزشکار ستاره هاي ورزش جهان را از نزديک ببينند.
البته در اي��ن ميان نبايد از مربيان کارکش��ته و کاربل��د نيز غافل بود. 
همان ها که ستاره هاي ورزش زير دست آنها ببار نشسته اند و پرورش 
يافته اند. طبيعي است که نسل آينده ورزش در نگاه اول مي پسندد که با 
يک ستاره تمرين کند و مستقيم از او درس بگيرد، اما نبايد فراموش کرد 
که پروسه اس��تعداديابي و پرورش قهرمان چيزي فراتر از توانايي هاي 
يک ستاره ورزشکار است که بيش��تر هم و غمش متمرکز شدن روي 
کسب موفقيت در ميادين ورزشي است. بنابراين عالوه بر بهره گيري از 
ستاره ها در امر استعداديابي بايد از استخوان خردکرده ها و مربيان کاربلد 
و بادانش نيز در اين مقوله مهم به درستي بهره برد تا روند استعداديابي 

نتيجه دهد و به هدف مورد نظر خود نزديک شود.
آنچه مشخص است اينکه حرکت خوب تفتيان و فدراسيون دووميداني در 
امر استعداديابي بايد مورد توجه ديگر قهرمانان و فدراسيون هاي ورزشي 
کش��ور هم قرار بگيرد. حرکتي که مي تواند با يک برنامه ريزي  درست و 
اصولي آينده ورزش کشور را تأمين کند. همچنين نبايد از اين نکته مهم 
هم غافل ماند که در اين حرکت خوب صرفاً به شعار و حرکات نمايشي 
و نمادين بس��نده نش��ود و کار به صورت اصولي و مطابق با تعريف هاي 
اس��تانداردهاي بين المللي پيش برود تا نس��لي براي ورزش شناخته و 
تربيت شود که بتواند به درستي جاي امثال تفتيان ها را در آينده پر کند. 
استعداديابي بايد در مسير درس��ت خود قرار گيرد، مسيري که به نظر 

مي رسد تفتيان و فدراسيون دووميداني حرکت در آن را آغاز کرده اند.


