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حمایت ترابی و جهانبخش از مردم فلسطین
حمایت ورزشکاران از مردم  مظلوم 
فلسطین همواره ادامه دارد. در پی 
حمالت اخیر رژیم اش��غالگر به 
مردم غزه که تقریباً همزمان بود با 
روز قدس، ورزشکاران بسیاری از 
سراسر دنیا با حمایت خود از مردم 
سرزمین های اشغالی، انزجارشان 
از رژیم غاصب صهیونیست را در 
قالب کلمات به تصویر کشیدند. 
در همی��ن راس��تا در تازه ترین 
واکنش ه��ا علیرضا جهانبخش 
لژیونر ایرانی تیم فوتبال برایتون و 
همچنین مهدی ترابی ملی پوش 
خوش تکنی��ک پرس��پولیس با  
انتشار پست هایی مجزا به حمایت 

از مردم فلس��طین پرداختند. ترابی با انتشار جمالتی از سیدحسن نصراهلل 
نوشت که حرف قطعی ما همین است و جهانبخش نیز با بازنشر پست حبیب 

نور ماگمدوف از ملت فلسطین حمایت کرد.

شیوا نوروزی

دنيا حيدري

کریسبهزودیتورینراترکمیکند
اسپورتینگ، مقصد جدید رونالدو؟! 

س��تاره اول س��ری آ همچنان گلزنی می کند و رکورده��ای جدید به 
ثبت می رس��اند، اما با وضعیتی که یوونتوس دارد بسیار بعید است که 
کریس��تیانو رونالدو فصل بعد هم با پیراهن بیانکونری به میدان برود. 
بازگشت او به اس��پرتینگ شایعه جدیدی اس��ت که با اظهارنظر مادر 

رونالدو به واقعیت نزدیک تر شده است. 
    

مهاجم پرتغالی باز هم برای یوونتوس گلزنی ک��رد؛ رونالدو در بازی با 
ساسولو یکی از سه گل بانوی پیر را زد تا صدمین گلش برای یووه را به 
ثبت رسانده باشد. حاال کریس تنها بازیکنی در دنیای فوتبال است که با 
سه تیم مختلف 100 گل یا بیشتر به ثمر رسانده است )منچستریونایتد 
118 گل، رئال 450 و یوونت��وس 100 گل(. او همچنین با 28گل زده 
بهترین گلزن ایتالیاست و شانس زیادی برای کسب عنوان آقای گلی این 
فصل سری آ را دارد. با این حال هیچ کدام از این موارد باعث نمی شود 
اوضاع یوونتوس تغییر کند. در این فصل تی��م پیرلو آنقدر ضعیف بود 
که خیلی زود از کورس قهرمانی بازماند. این حال و روز تیمی  است که 
9فصل متوالی فاتح کالچو شده، ولی با آمدن پیرلو جام را تقدیم اینتر 
کرد. وضعیت به قدری خراب است که بیانکونری برای گرفتن سهمیه 
اروپا می جنگد و این برای ستاره ای چون رونالدو، یعنی شکست واقعی. 

    
تنها دو بازی باقی مانده و امش��ب راه راه پوش��ان میزبان قهرمان فصل 
هس��تند. منتها یووه بحران زده برای خودنمایی مقابل اینتر کار بسیار 
سختی را در پیش دارد. عالوه بر بحث از دس��ت ندادن سهمیه اروپا، 
موضوع اختالف نظر بین بازیکنان، مربیان و مدی��ران یووه نیز مطرح 
اس��ت. از رختکن بانوی پیر اخبار ضدونقیضی در م��ورد برخوردهای 
نه چندان دوستانه بازیکنان اصلی تیم با سرمربی مخابره شده و اینکه 
بوفون هم قصد ترک یوونتوس را دارد. از همه مهم تر اینکه رونالدو نیز 
انگیزه ای برای ادامه همکاری با این تی��م ایتالیایی ندارد. گویا تحمل 
اوضاع کنونی برای کریس غیرممکن شده و غیبت یوونتوس در لیگ 

قهرمانان اصلی ترین دلیل برای  ترک این تیم خواهد بود. 
    

هنوز یک فصل دیگر از قرارداد نجومی  یووه و رونالدو باقی مانده اس��ت. 
او که با هدف تجربه چالش��ی جدید رئال را  ترک کرد و در آرزوی تکرار 
موفقیت هایش با پیراهن یوونتوس بود، حاال ناامیدتر از همیشه منتظر 
اتمام سری آ و روشن شدن تکلیفش اس��ت. مهاجم پرتغالی در این سه 
سال هیچ جامی در اروپا کس��ب نکرده در حالی که در دوران حضورش 
در منچس��تر و رئال بارها جام هایی اروپایی را باالی سر برده است. قطعاً 
فتح کالچو تنها رؤیای کریس در یوونتوس نبوده و سرخوردگی ناشی از 
ناکامی در اروپا او را به شدت آزار می دهد. اخبار منتشر شده در خصوص  
ترک ایتالیا با شایعاتی در خصوص پیشنهاد من یونایتد همراه بود، شایعه ای 
که بسیار بعید است به واقعیت نزدیک شود. منتها بازگشت به لیسبون 

احتمالی است که این روزها اخبار مختلفی در موردش منتشر می شود. 
اسپرتینگ لیسبون هفته گذشته پس از 19 سال قهرمانی در لیگ پرتغال 
را جش��ن گرفت، اتفاقی که هوادارانش از جمله رونالدو و خانواده اش را 
ش��گفت زده کرد. در این س��ال ها پورت��و و بنفیکا اج��ازه قهرمانی به 
اسپورتینگ را نداده بودند تا اینکه باالخره این طلسم شکست. قهرمانی 
لیس��بونی ها با پیام ویژه CR7 همراه ش��د. تبریک وی��ژه یعنی اینکه 
اسپرتینگ هنوز تیم محبوب رونالدو است و باید برای بهتر شدن تالش 
کند. مهاجم 36 ساله فوتبال حرفه ای خود را در این تیم آغاز کرد و بعد از 
آن بود که در سال 2003 با انتقال به من یونایتد به یک ستاره تبدیل شد. 
کوچ به سانتیاگو برنابئو در سال 2009 اتفاق افتاد و در سال 2018 نیز 
رونالدو راهی تورین شد. ستاره پرتغالی پا به سن گذاشته و بعد از ناکامی  
با یوونتوس بدش نمی آید فوتبالش را در زادگاه خودش به پایان برساند. 
واکنش مادر کریس رونالدو به این خبر، هواداران اس��پورتینگ را برای 
محقق شدن این رؤیا امیدوار کرده است. پس از جشن خیابانی که بعد از 
قهرمانی اسپورتینگ به راه افتاد، دولورس آویرو در گفت وگو با رسانه های 
پرتغالی به این موضوع واکنش نش��ان داد: »من با کریستیانو صحبت 
خواهم کرد و سعی می کنم که او را راضی کنم سال آینده به اسپورتینگ 
برگردد. دوست دارم او به آلواالده برگردد و پیراهن اسپورتینگ را به تن 
کند.« همه چیز برای  ترک یووه مهیاست و اگر آنها سهمیه اروپا را نگیرند 
دیگر جلودار رونالدو نخواهند بود، اما یک نکت��ه هم وجود دارد؛ گلزن 
اول ایتالیا در صورت  ترک یوونتوس قبل از اتمام قراردادش نزدیک به 

30میلیون یورو ضرر خواهد کرد.

آیا سیتی تیم بزرگی است؟ 
منچسترس��یتی قهرمان لی��گ برتر لقب 
گرفت، ولی هنوز بحث بر سر بزرگی و جایگاه 
این تیم در جزیره مطرح اس��ت. در فوتبال 
انگلیس برای آنکه یک تیم، بزرگ به حساب 
بیاید باید قهرمان س��ریالی باش��د؛ همان 
نکته ای که کارشناسان بر آن تأکید دارند. 
قهرمانی های متوالی و تداوم سلطه بر لیگ 
بزرگی را برای یک تیم به ارمغان می آورد. 
حال منچسترسیتی هم در این دسته بندی 
جایی دارد؛ از سال 2017 تاکنون آنها سه بار فاتح لیگ برتر شده اند و چهار 
قهرمانی متوالی در جام اتحادیه و جام حذفی کسب کرده  اند. امسال هم 
قهرمان لیگ شده اند و جام اتحادیه و تنها مانده لیگ قهرمانان. در فصل 
2019 - 2018 سیتی س��ه گانه را از آن خود کرد، ولی فصل بعد از آن در 
رقابت با لیورپول کلوپ کم آورد. گواردیوال برای موفقیت س��یتی تالش 
می کند، اما رسیدن به رکوردهای لیورپول، یونایتد و آرسنال آسان نیست، به 
ویژه رکوردهای اروپایی که رسیدن به آنها بسیار سخت است. سه بار حذف 
متوالی در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان ناکامی بزرگی محسوب می شود. 
منتقدان معتقدند هنوز خیلی زود است که به سیتیزن ها لقب »بزرگ« 
داده شود. با اینکه سیتی تاکنون به قهرمانی اروپا نرسیده، ولی عملکرد و 
نوع بازی های این تیم باعث شده به جمع تیم های برتر بپیوندد. آمار و ارقام 
نشان می دهد که من سیتی در سال های اخیر به یکی از بهترین تیم های 
جزیره تبدیل شده و در صورت قهرمانی اروپا وارد دنیای بزرگان خواهد شد. 
این سیتی قطعاً یکی از 10 تیم برتر تاریخ فوتبال انگلیس است، اما بهترین 
نیست. مقایسه افتخارات آبی ها با لیورپول گویای همه چیز است. منتها 
شرایط لیورپول دهه 70 میالدی با منچسترسیتی امروز قابل قیاس نیست. 
در واقع همه چیز تغییر کرده، از چمن و توپ گرفته تا قوانین و دستمزدها. 
مقایسه تیم ها با در نظر گرفتن معیارهای مختلف کار پیچیده ای است و بهتر 

است بیشتر از فوتبال لذت ببریم تا آمار و ارقام آن.

ش�����هرت ی��ا 
سعيد احمديان

     گزارش
رانت طلبي هرچه 
باشد، در دو دهه 
گذش��ته فوتبال براي چهره هاي اقتصادي که با 
ورود به هیئت مدیره یا خرید باش��گاه ها س��عي 
کرده اند این فضا را تجربه کنند خیر نداشته است. 
اگرچه اتهامات  ش��ان ارتباطي با حضورشان در 
فوتبال نداش��ته اس��ت. آخرین آن اس��ماعیل 
خلیل زاده، رئیس هیئت مدیره استقالل بود که 
به اتهام پولشویي و اخالل در نظام اقتصادي آخر 

هفته گذشته بازداشت شد.
  حسينهدایتي؛عابربانکبالباسراهراه!

اواخر دهه 80 بود که نامش بر س��ر زبان ها افتاد. 
هوادار دوآتشه پرس��پولیس و هم محله اي علي 
پروین، با خرید امتیاز یک تیم دسته اولي در سال 
86 با استیل آذین وارد فوتبال شد، باشگاهي که 
نقطه شروع پول پاشي هاي حسین هدایتي بود، 
با جذب علي پروین و پرسپولیسي های پا به سن 
گذاشته، پرسروصدا کارش را آغاز کرد. آن روزها 
که تیم هاي متمول لیگ برت��ري هم به زحمت 
بودجه شان به 8میلیارد مي رسید، هدایتي براي 
استیل آذین 10میلیارد بودجه کنار گذاشته بود. 
او یک سال بعد به هیئت مدیره پرسپولیس هم 
رسید و ش��هریور 87 رئیس هیئت مدیره شد و 
در س��ال 94 هم بار دیگر به عن��وان عضو هیئت 
مدیره پرسپولیس وارد تیم مدیریتي قرمزها شد. 
هدایتي که حتي س��وداي مالکیت پرسپولیس 
را هم در س��ر داش��ت از  اواخر دهه 80 تا اواسط 
دهه 90 چه زماني که عضو هیئ��ت مدیره بود و 
چه آن روزهایي که بیرون نشس��ته بود، دس��ت 
در جیب مي کرد تا حس��اب پرس��پولیس خالي 
نماند، پول هایي ک��ه از آنها به عن��وان »هدیه« 
و »کمک بالع��وض« ی��اد مي ک��رد. در یکي از 
نمونه ها به عنوان مث��ال، هدایتي تنها در فاصله 
سه ماه و از دي ماه 93 تا فروردین 94، 3میلیارد و 
800میلیون به پرسپولیس کمک کرده بود. به این 
مبالغ، واریزي هاي او به حساب برخي بازیکنان 
پرسپولیس، کي روش و حتي پاداش به ملي پوشان 
را هم باید اضافه کرد. پول پاشي هایي که سبب شد 
لقب »عابربانک« وارد دایره لغات فوتبالي ها شود. 

از همان روزها یک سؤال مطرح شده بود که انگیزه 
هدایتي از پرداخت پول هاي میلیاردي به پرسپولیس 
چه چیزی است، آن هم در حالي که در ظاهر آورده اي 
براي او نداش��ت و فقط هزینه بود. هرچند خیلي ها 
ش��هرت طلبي را دلیل چنین پول پاشي هاي بدون 
حساب و بی بازگشت مي دانستند، اما زمستان 97 
وقتی نام حس��ین هدایتي در دادگاه بانک سرمایه 
به عنوان یکي از متهمان این پرونده مطرح شد و او 
با لباس زندان در دادگاه مفاسد اقتصادي حاضر و به 
اتهام اخالل در نظام اقتصادي کشور و پرداخت رشوه 
محاکمه شد، پشت پرده این پول پاشی ها نمایان شد. 
تنها در یکي از فقره هاي محکومیت هدایتي، او بیش 
از هزار و 500میلیارد تومان بدهي به بانک سرمایه 
داشت، مبلغي که نشان مي داد بذل و بخشش هاي 
چند میلیاردي اش در فوتبال از جیب همان هواداراني 

بوده که منتش را سر آنها مي گذاشته است.
  عليشفيعزاده؛آبراموویچوممنوعالورود

اوایل دهه 80 با استقالل اهواز پایش به فوتبال باز 
شد. تیم ریشه دار اهوازي که برخالف سال هاي 
زیادي که ب��ا بي پولي اداره مي ش��د، این بار یک 
مالک پولدار به نام علي شفیع زاده پیدا کرده بود 
که با توجه به س��رمایه گذاري اش براي آبي هاي 
اهوازي که همزمان ش��ده بود با خرید چلس��ي 
توس��ط رومن آبراموویچ روس و تبدیل ش��دن 
آبي هاي لن��دن به یک تیم ثروتمن��د، به همین 
خاطر در ایران هم به مالک متمول استقالل اهواز 
لقب »آبراموویچ ایران« دادن��د. البته آن روزها 
شایعه شد که شفیع زاده با تأسیس شرکت های 
فرعی به بهانه اداره تیم اس��تقالل اهواز توانسته 

وام های قانونی دولتی دریافت کند. ش��فیع زاده 
که رؤیاي مدیرعاملي اس��تقالل ته��ران را هم 
در س��ر داش��ت، در اوس��طه دهه 80 ناگهان از 
فوتبال محو شد و به امارات رفت و گفته شد او که 
سرمایه گذاري گسترده اي را در امالک دبي انجام 
داده، به دلیل بدهي مالیاتي ممنوع الورود به ایران 

است تا داستان او هم به پایان برسد.
  اميرمنصورآریا؛اعدامپایانرؤیايداماش

اگرچه ن��ام امیرمنصور آری��ا با اخت��الس 3 هزار 
میلیاردي گ��ره خورده بود، اما او ب��راي فوتبالي ها 
هم ناآشنا نبود.  گروه سرمایه گذاري امیرمنصور آریا 
که مالک آن مه آفرید خسروي بود  در سال 1385، 
باشگاه ورزش��ی داماش ایرانیان را که در ابتدا با نام 
استقالل شهرداری رشت اداره می شد و سپس در 
اختیار صنایع شیر ایران قرار گرفته بود، خرید. این 
باشگاه در سال 89 به لیگ برتر هم صعود کرد، اما 
روزهاي خوش داماش زیاد طول نکش��ید و از سال 
90 با تشکیل دادگاه مه آفرید خسروي که متهم به 
اختالس 3 هزار میلیاردي بود، این باشگاه در اختیار 
قوه قضائیه ق��رار گرفت. امیرمنص��ور آریا یا همان 
مه آفرید خسروي هم در سال 93 با حکم دادگاه به 

دلیل فساد اقتصادي اعدام شد.
   بابکزنجاني؛پولنفتنرسيد

نام بابک زنجاني سال 91 در فوتبال مطرح شد، 
سرمایه گذار جواني که با گروه اقتصادي سورینت 
س��رمایه زیادي را براي خودش دست و پا کرده 
بود. زنجانی، تیر 91 توسط یکي از شرکت هاي 
زیرمجموعه اش به نام قشم ایر، باشگاه راه آهن را 
که یک سال از خصوصي س��ازي آن مي گذشت 

از یک ش��رکت مواد غذایي خرید. او در جریان 
بازدید از یکي از تمرینات راه آهن، توان بازیکنان 
این تیم را از استقالل، پرسپولیس و تراکتور باالتر 
دانسته بود و سوداي تبدیل شدن تیم راه آهن به 
یکي از قطب هاي فوتبال را در سر داشت، هدفي 
که فرص��ت آن را پیدا نکرد. زنجان��ي که در دور 
زدن تحریم ها و فروش نفت ایران نقش داشت، 
زمس��تان 92 به دلی��ل بدهي2و نی��م میلیارد 
یورویي و عدم بازگشت پول نفت به اتهام اخالل 
در نظام اقتصادي بازداشت و باشگاه راه آهن در 

سال 93 به دادستاني واگذار شد.
  حميدرضاسياسي؛شریکاقتصاديآقايوزیر

حمیدرضا سیاسي ابتداي سال 93 و پس از انتخاب 
محمود گودرزي به عنوان وزیر ورزش وارد فوتبال 
شد، یک سرمایه دار که شایعه شد با وزیر وقت ورزش 
در کار ساخت و ساز مشارکت دارد، هرچند او این 
ادعا را رد کرد. سیاس��ي پس از عضویت در هیئت 
مدیره پرسپولیس، آذر 93 مدیرعامل باشگاه شد، 
اما تنها چند هفته پس از این حکم بازداشت شد و تا 
فروردین 94 در زندان ماند. اتهامات سیاسي هیچگاه 
به صورت رسمی مشخص نشد، اما آن روزها گفته 
می شد که شکایت اسپانس��ر وقت تیم و مذاکره با 
رئال مادرید براي آمدن به تهران به واسطه یک چهره 

ضدانقالب از دالیل دستگیري او بوده است. 
  اسماعيلخليلزاده؛پولشويفوتبالي!

اسماعیل خلیل زاده که از شرکاي اقتصادي وزیر 
ورزش بود، س��ال 97 با حکم مسعود سلطاني فر 
به عنوان عضو هیئت مدیره به استقالل آمد و در 
ادامه به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب ش��د. 
البته رابطه خلیل زاده و س��لطاني فر به دهه 80 و 
استانداري وزیر فعلي ورزش در گیالن برمي گردد. 
آن روزها ش��رکت ابریش��م گیالن از موفق ترین 
قطب های نوغان داری کشور به فروش می رسد و 
نام خریدار نیز اسماعیل خلیل زاده بود، اما نتیجه ای 
جز ورشکستگی برای این ش��رکت حاصل نشد. 
حاال هم هفته گذشته خبر رسید که خلیل زاده به 
اتهام پولشویی و اخالل در نظام تولید تحت تعقیب 
قضایی قرار گرفته و به عنوان متهم اصلی پرونده 
شرکت ابریشم گیالن از سوی سازمان اطالعات 

سپاه قدس گیالن دستگیر شده است.

لقمه فوتبال گلوگیر بود
نگاهيبهسرانجاممفسداناقتصاديکهپايشانبهمستطيلسبزبازشد،بهبهانهبازداشترئيسهيئتمدیرهاستقالل

پيتر اسميت 

 اسکای اسپورتس

اردوی خارجی برای فشنگ!
اردوی تدارکاتی ملی پوشان تیراندازی به گفته الهام هاشمی، سرمربی تیم 
تفنگ ایران به منظور تهیه فشنگ و تجهیزات تا پایان اردیبهشت ماه در 
کرواسی و مجارستان ادامه دارد: »بعد از حضور موفق در مسابقات جایزه 
بزرگ که در اوسییک کرواسی انجام شد، پنج روز همانجا به تمریناتمان ادامه 
دادیم. سپس به منظور تهیه فشنگ، تجهیزات و ادامه تمرینات به مجارستان 
آمدیم. این اردو تا آخر اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت. تیم ملی اول خرداد 
با توجه به هماهنگی که از قبل انجام ش��ده به عنوان مهمان به همراه سه 
کشور آسیایی دیگر یعنی چین، ژاپن و هند در مسابقات قهرمانی اروپا که در 
کرواسی انجام می شود حاضر خواهد شد و بعد از مسابقات قهرمانی اروپا به 
ایران برمی گردیم و پس از آن به منظور تمرین در شرایط آب و هوایی نزدیک 

به توکیو، اردوی 10روزه ای نیز در خرداد ماه در عمان خواهیم داشت.«

آلکنو اسامي تیم ملي را اعالم کرد
 والدیمیر آلکنو، سرمربي تیم ملي والیبال اسامي نفرات اعزامي به مسابقات 
لیگ ملت هاي والیبال را اعالم کرد. بر این اساس میالد عبادی پور، رضا عابدینی، 
سعید معروف، سیدمحمد موسوی، پوریا فیاضی، محمدرضا حضرت پور، مسعود 
غالمی، امیر غفور، صابر کاظمی، محمدجواد معنوی نژاد، علی اصغر مجرد، علی 
شفیعی، میثم صالحی، محمدطاهر وادی، آرمان صالحی، امیرحسین اسفندیار و 
بردیا سعادت در لیگ ملت ها حضور خواهند داشت. همچنین همکاران سرمربی 
تیم ملی در این مسابقات عبارتند از: توماسو توتولو )دستیار اول(، محمدرضا 
تندروان )دستیار دوم(، سیامک افروزی )پزشک و تراپیست(، نوید مشجری 

)آنالیزور(، مهدی خباز )بدنساز( و مانلی کسرایی )مترجم(.

ایفمارک، راهی که پایان خوشی ندارد
قرار بود مرکزی در شأن و شایستگی فوتبال ایران باشد. تالش زیادی صورت 
گرفت برای جلب نظر مدیران فدراس��یون برای س��اخت مرکزی نمونه در 
گوشه ای از آکادمی ملی فوتبال ایران. تالشي از سوي سرمربي سابق تیم ملي 
و برخي دلسوزان دیگر که خوشبختانه جواب هم داد و ساختمان پک همان 
چیزی شد که قرار بود باشد. ساختمانی که البته داستانش از همان ابتدا با 
حاشیه عجین شد، چراکه درست چند ماه قبل از افتتاح در اتفاقی عجیب و دور 
از انتظار، تالش هایی برای تبدیل آن به ساختمان مرکز پزشکی فیفا در ایران 
)ایفمارک( انجام شد و دست آخر نیز به مرکز تخصصی پزشکی ورزشی ایران 
تبدیل شد، مرکزي که انجام معاینات پیش از فصل طبق آخرین استانداردهای 
بین المللی، برگزاری رایگان کالس های مبارزه با دوپینگ برای کلیه رده های 
تیم ها ی باشگاهی و آکادمی ها، مبارزه با دوپینگ و پیشگیری از مرگ های 

ناگهانی تنها چند نمونه از خدمات قابل توجه آن به ورزش ایران است.
ساختمان پک یا مرکز تخصصی ایفمارک که بدون تردید با توجه به محل 
قرارگیری آن و دسترسی به پنج زمین فوتبال، فوتسال، فوتبال ساحلی و 
سه هتل و امضای تفاهمنامه با 13 دانشگاه و بیمارستان های فوق تخصصی، 
آن را تبدیل به یک مرکز بی نظیر به خصوص برای آماده سازی پیش از فصل 
تیم ها کرده، یکی از معدود دستاوردهای قابل توجه فدراسیون فوتبال است. 
فدراسیون پنج ستاره ای که دستاورد مدیران آن طی سال های گذشته جز 
ناکامی چیز دیگری نبوده و می توان به جرئت گفت که این بعد از دو صعود 
تیم ملی فوتبال به جام جهانی تنها دستاورد فدراسیون فوتبال است که 
البته نقش کی روش را هم نمی توان در ساخت و تجهیز آن نادیده گرفت! 

ساختمانی که از همان ابتدا حاشیه های بسیاری را با خود به همراه داشت. 
حاشیه هایی که البته همچنان نیز به اشکال مختلف خودنمایی می کند و 

می تواند مانع از  بهره برداری درست از این مجموعه پرفایده شود!
درگیری های سرمربی سابق تیم ملی با رئیس  ایفمارک بر سر ساختمانی که 
قرار بود تنها به تیم ملی اختصاص داشته باشد هنوز از خاطر فوتبال دوستان 
پاک نشده است. حاشیه ها و درگیری هایی که بعد از خروج کی روش به 
اشکال دیگر بروز کرد، شاید چون بخش اعظم این حاشیه مدیرانی بودند 
که ریاست و مدیریت ایفمارک را به عهده گرفتند. ساختمان پرفایده ای که 
برای فوتبال ایران پوئنی مثبت است و شاید حتی سرآغاز روییدن چنین 
ساختمان های مجهز و تأیید شده ای در دیگر شهرها باشد. مجموعه ای که 
وظایف قابل توجهی هم دارد و می تواند نقطه پررنگی در پرونده فوتبال ایران 
باشد که همواره به لحاظ زیرساختی با مشکالت عدیده و عمده مواجه بوده 
است، خصوصاً که حاال تجربه پنج ساله ای نیز در کار کردن دارد و چم و خم 
کار را هم به خوبی آموخته برای بهترین بودن. البته به شرطه مختومه کردن 
حاشیه هایی که هرازچندگاهی به واسطه مدیریت آن، این مجموعه را بر سر 

زبان ها می اندازد و می تواند حتی از اعتماد به آن در طول زمان بکاهد!
مرکز تخصصی پزشکی مورد تأیید فیفا در ایران، شاید همان نقطه عطف 
رشد و پیش��رفت فوتبال ایران، به خصوص در زمینه های زیرساختی و 
سخت افزاری باش��د. مجموعه ای که می تواند نقش بسیاری در سالمت 
ورزشکاران ایران داشته باشد، اما طی ماه های اخیر بارها و بارها به مرکز 
حاشیه ها مبدل شده و مدیریت آن به جای پرداختن به این نقطه قوت در 
مسیری گام برداشته که بیم آن می رود یکی از نقاط قوت فوتبال ایران به 

زودی رو به افول برود و به نقطه ضعف آن مبدل گردد. 
اصلی ترین دلیل حاشیه های پرتعدادی که به اشکال مختلف در این خصوص 
شاهدیم، می تواند به دلیل عدم نظارت و برخورد با مسببان این داستان های 
پیش پا افتاده ای باش��د که دارد باعث تخریب و از بین رفتن اعتمادها به 

بزرگ ترین و تخصصی ترین مرکز پزشکی ورزشی کشور می شود.
اتفاقات اخیر که داد سرمربی جوان استقالل را درآورد و پیشتر نیز انتقاد یکی 
از مربیان جوان تیم های شهرستانی را در آغاز فصل به دنبال داشت، می تواند 
نشان از ندانستن حیطه وظایف باش��د و فراتر گذاشتن پا از گلیم یا حتی 
عدم نظارت درست بر مدیریت این مجموعه که می توان با گوشزد کردن 
اختیارات مانع از تکرار دوباره آن شد. اما عدم توانایی در استفاده از داشته ها و 
تقویت نقاط قوت باعث شده امروز شاهد آن باشیم که یکی از تخصصی ترین 
مجموعه های پزشکی ورزشی کشور به جای گام برداشتن در مسیر پیشرفت 

و موفقیت در مسیری قدم گذاشته که پایان خوشی ندارد!

قراربودبارسيدن
فريدون حسن

   المپيک
ب�هح�دنصاب
388کيلوگ�رم
راهيالمپيکشودتامانندالمپيکریوبازهم
برايوزنهبرداريایرانطالدروکند،اماوقتيبا
فش�ارزیادوبعدازخط�ادرحرک�تاولوزنه
170کيلویيراباالیس�ربردقبلازاینکهمچ
دس�تشرابگيرداميدم�اننااميدش�دهبود.
سهراب مرادي با آمادگي و شرایط ایده آل فاصله 
زیادي داشت و شاید اصرار بیش از حد روي حضور 
حتمي او در المپیک کار را به اینجا رساند که قهرمان 
ریو پنج شنبه شب در کلمبیا وداعي تلخ و دردناک 
با المپیک توکیو داشته باشد. وداعي که شاید براي 
همیشه او را از میادین وزنه برداري دور کند. سهراب 
مرادي نتوانست به سهمیه المپیک دست پیدا کند 
تا حاال کاروان کشورمان در این رشته فقط دلخوش 

به علي داودي و علي هاشمي باشد.
  قهرمانيباکلکسيونمصدوميت

سهراب مرادي بعد از کس��ب طالي المپیک ریو 
روزگار عجیب و غریبي را پش��ت س��ر گذاش��ت، 
روزگاري همراه با مصدومیت ه��اي زیاد که ابتدا 
فرصت حضور در مسابقات جهاني و کسب امتیاز 
براي راهیابي به المپیک را از او گرفت و بعد با ادامه 
و تش��دید مصدومیت هاي مختلف س��رانجام کار 
به وداع با المپیک توکیو رس��ید. بهمن 97 بود که 
سهراب مرادي پس از طالي ریو براي دومین حضور 

در المپیک و این بار در توکیو آماده مي ش��د که در 
جریان تمرینات دچار یک مصدومیت شدید شد.

فروردین م��اه 98 ب��ود که س��هراب ب��راي درمان 
مصدومیت ناحی��ه کتف راهي آلمان ش��د و با نظر 
پزشکان تمرینات خود را آغاز کرد. مشکلي وجود 
نداش��ت و حتي در ش��روع کار با وزنه ه��م مرادي 
ناراحتي و دردي احس��اس نمي کرد. مشاوره های 
مغز و اعص��اب،MR  و رادیولوژی هم گرفته ش��د 
که رون��د پیش��رفت درمان را نش��ان م��ی داد، اما 
م��رادی در تمرین��ات روز 29 خرداد هن��گام زدن 
وزن��ه 200کیلوگرمی از ناحیه کت��ف و آرنج دچار 
مصدومیت شد که بعد از این مصدومیت وی بالفاصله 
برای گرفتن MRI عازم بیمارستان شد. معاینات 
اولیه حکایت از مصدومیت نسبتاً شدید این وزنه بردار 
داشت. با این مصدومیت مرادي فرصت شرکت در 
مسابقات جهاني را از دست داد، اما این امید وجود 
داشت تا بتواند با رفع مصدومیت امتیازهاي عقب 

افتاده براي حضور در المپیک را به دست آورد.
29 مرداد 98، شانه مرادي تحت عمل جراحي قرار 
گرفت و بعد از عمل قرار ش��د کارهاي توانبخشي 
انجام ش��ود تا او به مس��ابقات گزینشي سوئیس 
برسد. مرادي قرار بود صرفاً در این مسابقات وزنه 
بزند تا کم کم آماده مسابقات بعدي شود، اما شدت 
مصدومیتش به ح��دي بود که زیاد نمي ش��د به 
موفقیت او امیدوار بود. با این حال خبر خوب براي 
مرادي تعویق یک ساله المپیک بود، خبري که باعث 

شد قهرمان المپیک ریو با خاطري آسوده تر روند 
درمان خود را پیگیري کند.

با این حال اوضاع آنچنان که مرادي مي خواس��ت 
پیش نرفت. دو بار مصدومیت از ناحیه کتف، سپس 
مصدومیت از ناحیه کمر و پشت ران پا عمالً او را از 
شرایط مسابقه دور کرد و باعث شد در هر مسابقه 
ناآماده تر از قبل روي صحنه ظاهر ش��ود و نتواند 
امتیازهاي کافي را کسب کند. مرادي در مسابقات 
قهرماني آسیا هم ضعیف ظاهر شد و تنها امیدش به 
مسابقات کلمبیا بود. رقابت هایي که او اصالً فرصت 
ریکاوري براي حضور در آن را نداشت و شد آنچه 
نباید مي شد، ولي تقریباً همه منتظر وقوع آن بودند. 
مرادي حاال با یک مصدومیت تازه هم مواجه است؛ 
مصدومیت مچ دست تا هم از المپیک دور بماند و 

هم آینده حرفه اي  او با خطر روبه رو باشد.
  زیادهخواهيبهنامرستمي

اما داستان کیانوش رستمي ماجرایي کامالً متفاوت 
با س��هراب مرادي است. رس��تمي با پشت کردن 
به اردوي تیم مل��ي و بها ندادن ب��ه نظر مربیان و 
کارشناسان وزنه برداري هرچند موفق شد طالي 
المپیک ریو را به دس��ت آورد، ام��ا بعد از المپیک 
هم با ادامه همان خودخواهي ها و زیاده خواهي ها 
عمالً شرایط را به سمتي برد که امروز هم بابت تمام 

ناکامي هایش طلبکار است.
کیانوش رس��تمي در مس��ابقات جهاني اوت کرد و 
با اصرار زیاد و در حالي که لیس��ت نفرات اعزامي به 

مسابقات سوئیس تکمیل ش��ده بود و با وجود اینکه 
مي دانست حتي در صورت موفقیت امتیازي برایش 
لحاظ نمي شود راهي سوئیس شد. او وزنه زد و اتفاقاً 
نتیجه گرفت و قهرمان ش��د، اما مطابق اعالم قبلي 
فدراسیون جهاني امتیازي برایش لحاظ نشد. رستمي 
در ادامه مسابقات قهرماني آسیا 2021 موفق به کسب 
مدال و امتیاز شد، اما این موفقیت کافي نبود و نتوانست 
سهمیه کسب کند. ولی در حالي که مسابقات کلمبیا 
در پیش بود رستمي با توجه به اینکه احتمال موفقیتش 
کم بود اعالم کرد در مسابقات شرکت نمي کند و در 
عوض فدراسیون باید تالش کند امتیازهاي مسابقات 
س��وئیس را براي او زنده کند. اتفاقي که بعید به نظر 
مي رسد رخ دهد اما در صورت تحقق خواسته رستمي 
و لحاظ شدن امتیازهاي مسابقات سوئیس او به عنوان 

دومین وزنه بردار ایران راهي توکیو خواهد شد.
   اميدواربهداوديوهاشمي

با حذف س��هراب مرادي و شانس پایین کیانوش 
رستمي به نظر مي رسد وزنه برداري ایران در المپیک 
با دو چهره علي هاشمي و علي داودي حضور خواهد 
داشت. علي هاشمي امتیازهاي الزم را کسب کرده 
و تنها در شرایطي که امتیازهاي مسابقات سوئیس 
براي رس��تمي لحاظ  شود  هاش��مي به المپیک 
نمي رسد. علي داودي هم در جمع هشت نفر برتر 
دسته 109+ قرار دارد و سهمیه المپیکش قطعي 
است و باید منتظر حضور پرقدرت این دو در آوردگاه 

المپیک توکیو بود.

بهبهانهناکاميسهرابمراديدرکسبسهميهواميدکمکيانوشرستميبرايوزنهزدندرتوکيو

پایان رؤیاي المپیک طالیي هاي ریو


