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فريدون حسن

جاي خالي
استفاده از تجربه پيشكسوتان در ورزش

حامد قهرماني

صعود كرواسي روي شانههاي مودريچ

ویمبلی باغ دوستداشتنی استرلینگ

مرحل�ه گروهي رقابتهاي ج�ام ملتهاي اروپا ديش�ب به پايان
رس�يد و تيمه�اي صعودكنن�ده ب�ه مرحل�ه يكهش�تم نهايي
مشخص ش�دند تا حاال مس�ابقات به اوج حساس�يت خود برسد.

اما جداي از رقابتهاي حساس شب گذشته كه در دو گروه  Eو  Fبرگزار
شد ،سهشنبه شب ديدارهاي گروه  Dهم از حساسيت خاصي برخوردار
بود،جايیكهانگلستانمدعيتوانستبابرترييكبرصفرمقابلجمهوري
چك با هفت امتياز به عنوان تيم اول اين گروه راهي مرحله بعد شود .جالب
اينكه جمهوري چك با قبول اين شكست با چهار امتياز و فقط به خاطر
ل زده كمتر نسبت به كرواسي سوم شد .هرچند كه نااميد نيست و
يك گ 
ميتواند يكي از تيمهاي سوم صعودكننده باشد .كرواسي اما با برتري  3بر
يك مقابل اسكاتلند موفق شد به عنوان تيم دوم گروه با چهار امتياز صعود
خود را جشن بگيرد .اسكاتلند هم با همان تكامتيازي كه از تساوي مقابل
انگلستان به دست آورد با رقابتها خداحافظي كرد.
برگ برنده ساوتگيت
انگلستان اما در حالي صدرنشيني گروه را تجربه كرد كه با اقتصاديترين
بردها راهي مرحله بعد شد و در اين ميان مهاجم سيهچرده منچسترسيتي
كه اتفاقاً فصل چندان خوبي را با سيتيزنها نداشت نقش مؤثري در صعود
انگلستان داشت .رحيم استرلينگ مردي اس��ت كه دو گل سه امتيازي و
حساس را براي سهشيرها مقابل كرواسي و جمهوري چك به ثمر رساند تا
آنها شش امتياز حساس و سرنوشتساز را به دست آورند .استرلينگ به خوبي
پاسخ اعتماد سرمربي تيم ملي انگلستان را داد و با درخشش خود باعث شد
ساوتگيت از انتخابش پشيمان نشود .اما جالبتر از تمام اينها ادعايي است
كه خود استرلينگ بعد از گلزني در اولين بازي مقابل كرواسي كرده است:
«گفته بودم اگر در جريان يك تورنمنت بزرگ در ويمبلي براي انگلستان بازي
كنم گل ميزنم ،چون ويمبلدون مثل باغ پشت حياط خانهام است و من در
آن خيلي راحتم ».رحيم استرلينگ در  19بازي ملي اخير خود روي  20گل
تأثير مستقيم داشته است (يا به عنوان گلزن يا به عنوان پاس گلدهنده) .او
طي اين  19بازي 14 ،گل به ثمر رسانده و شش بار هم در نقش گلساز ديگر
همتيميهاي خود را به گل رسانده است .به اين ترتيب بايد استرلينگ را
مهاجمي بدانيم كه با پيراهن سفيد انگليس هر لحظه بوي گل ميدهد.
حريفسختيهستيم
با وجود درخشش استرلينگ و نقش مهم و تأثيرگذار او در صعود انگلستان
گرت س��اوتگيت ،اما به تمجيد از كل بازيكنان تيمش پرداخته و گفته
است« :ما هنوز در حال پيشرفت هس��تيم .ثابت كرديم كه بازي در برابر
ما دشوار است .چيزهاي بيش��تري براي ارائه خواهيم داشت و عمقي كه
تيم دارد و بازيكناني كه ما در اختيار داريم فاكتوري مهم خواهد بود ،زيرا
ما قادريم همه چيز را تغيير دهيم .اكنون در انتظار بازي با قهرمانان جهان
(فرانسه) ،قهرمانان اروپا (پرتغال) و آلمان هستيم كه به نظر ميرسد آنها هم
دوباره به اوج بازگشتهاند .آنها بازيكنان باتجربهاي را دوباره به تركيب خود
برگرداندهاند .بنابراين با هر كسي كه بازي كنيم واقعاً حريف سختي خواهد
بود .اما ما در حال حاضر  18ماه است كه مسير خود را كام ً
ال ميشناسيم».
البته ساوتگيت با یک مش��كل جدي هم روبهرو اس��ت؛ ابتال به كروناي
ميسون مونت و بن چيلول ،حاال او را با چالشي جدي روبهرو كرده است .اين
بازيكنان بايد تا سهشنبه آينده در قرنطينه بمانند و اين يعني اينكه بازي
بعدي انگلستان را از دست ميدهند .س��اوتگيت عنوان کرده است« :ما
كام ً
ال نسبت به كرونا هوشيار بودهايم .صادقانه بگويم اينكه با توجه به آنچه
اتفاق افتاده است ما به مشكل بزرگتري نخورديم و زمينگير نشديم فراتر
از درك من است .اين بهخصوص براي دو بازيكني كه درگير شدهاند بسيار
سخت است .براي ما هم به عنوان يك تيم مفيد نيست ،اما از اينكه اين دو بايد
فرصت بازي را از دست بدهند به شدت ناراحت هستيم».
معجزه مودريچ
در ديگر بازي اين گروه كرواسي به لطف درخشش لوكا مودريچ ،كاپيتان
خود موفق به صعود شد .درخشش مودريچ در اين ديدار باعث شد داليچ،
سرمربي كرواسي در پايان بازي مقابل اسكاتلند اينگونه به تمجيد از ستاره
تيمش بپردازد« :همه انتظار داشتيم كه سطح بازي لوكا افت پيدا كند و
قدرتش را از دست بدهد ،اما او تسليم نميشود .من بسيار افتخار ميكنم
كه چنين بازيكني دارم و او را به عنوان يكي از اعضاي اين تيم در كنار خود
ميبينم .ميخواهم از همه كساني كه از ما حمايت كردند تشكر كنم .شما
قدرت ما هستيد و ما باعث افتخار و سربلندي شما خواهيم شد 10 .روز
گذشته يك امتحان بزرگ براي ما بوده است .نشان دادهايم كه چه كاري
ميتوانيم انجام دهيم و از اين پس همه كارها آسانتر خواهد بود».
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بازگشت به خانه پس از  20سال

جيجي بوفون افسانهاي به خانه بازگشته است ،به پارما ،جايي كه توانست
با درخش��ش براي خودش اسم و رس��مي دس��ت و پا كند تا يووه با يك
پيشنهاد نجومي در سال  ،2001او را به تورين بكشاند .دروازهباني كه با
 20سال ايستادن در دروازه بيونكريها تبديل به نمادي از اين تيم شد.
 20سال بعد از روزي كه بوفون به يووه آمد ،حاال اين دروازهبان  43ساله
دوباره به پارما برگشته است ،تيمي كه اين روزها ديگر در سري آ نيست و
به سري Bسقوط كرده است .بوفون ديروز در ورزشگاه مشهور انيو تارديني
به هواداران پارما معرفي شد ،استاديومي كه قرار است بوفون پس از20سال
درون درواز ه آن اجازه ندهد ،توپي رد شود .اگرچه برخي از هواداران پارما
اص ً
ال طرفدار بازگش��ت بوفون به اين تيم نبودند و هنوز جيجي را براي
پيوستن به يوونتوس در سال  2001نبخشيدهاند و او را مزدور ميخوانند.
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مراسم رونمايي از س��رديس  9قهرمان المپيك و پارالمپيك كشورمان
در حالي روز سهش��نبه برگزار ش��د كه وقتي پاي درددل اين قهرمانان
و پيشكس��وتان نامدار و مدالآور ورزش كش��ورمان مينشينيم متوجه
ميشويم كه هرچند يادآوري خاطرات قهرماني آنها و تجليل و گراميداشت
زحمات آنها بسيار بجا و درست است ،اما كافي نيست.
حقيقت اين اس��ت كه ما هن��وز نميداني��م از س��رمايههاي ورزش و از
پيشكسوتان نامدار و عنواندار ورزش كشورمان چگونه بايد استفاده كنيم.
چگونه بايد تجربيات و دانش فني آنها را به نسل امروز ورزش منتقل كنيم.
وقتي پاي حرفهاي قهرمان پنج پارالمپيك مينشيني و متوجه ميشوي
كه بعد از خداحافظي ديگر كسي سراغي از او نگرفته و تمام داشتههايش
از دووميداني به جاي انتقال به نسل بعدي در گوشه خانه خاك ميخورد،
آن وقت است كه متوجه ميشوي درد ورزش كجاست .وقتي پيشكسوت
كشتي اعتراض ميكند بابت المپيكي نبودن فضاي ورزش كشور و اينكه
انتظاري از وزير ورزش بابت درست شدن اين فضا ندارد ،آن وقت است كه
به اوضاع آشفته ورزش كشور پي ميبريم.
نكته اينجاس��ت كه رونمايي از س��رديس و تقدير از قهرمانان ،پيشكسوتان و
مدالآوران اقدامي بس��يار شايسته است ،اما شايس��تهتر اين است كه از تفكر،
تجربه و دانش آنها براي ارتقاي ورزش كش��ور هم اس��تفاده شود .نسل آينده
ورزش كشور بهطور حتم زير نظر اين قهرمانان و مدالآوران موفقتر و بهتر رشد
ميكند و برنامهريزان و مديران آينده ورزش كشور هم بدون ترديد با بهرهگيري
از راهنماييها و نقطهنظرات اين استخوا ن خردكردههاي ورزش ميتوانند خيلي
بهتر از قبل براي آينده ورزش كشور برنامهريزي كنند .آنچه مهم است اينكه در
كنار رونمايي از سرديس و تجليل از افتخارآفرينيهای گذشته آنها از دانش و
معلوماتوتجربياتشانبهبهترينشكلممكناستفادهكنيموشأنقهرمانانمان
را فقط در حد تنديس ،بنر و چند جشن و برنامه پايين نياوريم .آنها هيچ مشكلي
بابت انتقال تجربياتشان ندارند ،فقط اين مسئوالن امروز و فرداي ورزش كشور
هستند كه بايد براي استفاده بهتر از اين گنجينههاي ورزش آغوش باز كنند.
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تيم مجيدي هم با گلگهر ميجنگد هم با حواشي داخلي

حمله پرسپوليس به قلعه مس

قطار ليگ برتر
گزارش
فوتب�ال ايران
شيوا نوروزي
بع�د از تعوي�ق
40روزه ف�ردا دوب�اره به حرك�ت درميآيد.
تكليف قهرمان فصل هنوز مشخص نشده و در
حالي كه پرسپوليس و س�پاهان بيش از همه
ش�انس تصاحب جام را دارند ،اس�تقالل نيز
تالش ميكند با جبران امتيازهاي از دس�ت
رفته خودش را به صدر نزديك كند .مدعيان
براي رسيدن به اين هدف بايد بيشترين امتياز
را از هفت بازي باقي مانده فصل كسب كنند.

هفته بيس��ت و چهارم ليگ روز جمع��ه با انجام
پنج ديدار شروع ميشود .مس رفسنجان ميزبان
پرسپوليس��ي اس��ت كه براي كس��ب پنجمين
قهرماني متوالي خیز برداشته است .سرخپوشان
طي چهار فصل جام قهرماني را در اختيار داشتند
و اجازه ندادند هيچ رقيبي به قلمرو آنها وارد شود.
حاال كه بازيهاي عقب افتاده برگزار شده و همه
تيمها  23بازي انجام دادهاند ،پرسپوليس پايينتر
از سپاهان قرار گرفته و اگر نميخواهد قافيه را به
زردپوشان اصفهانی ببازد بايد از همه فرصتهاي
باقي مانده استفاده كند.
مس – پرسپوليس يكي از بازيهاي حساس اين
هفته است؛ کرمانیها در رفسنجان مقابل تيمي
قرار ميگيرند كه هدفي ج��ز قهرماني ندارد .اين
در حالي اس��ت كه ش��اگردان محمد ربيعي تيم
نهم جدول هستند و تنها هدفش��ان ارتقا چند

پلهاي در جدول اس��ت .آنها بازي رف��ت را يك بر
صفر به تيم گلمحمدي واگذار كردهاند و با توجه
به شرايطي كه تيم تهراني دارد كفه ترازو باز هم به
سود پرسپوليس سنگينی میکند .مسيها بعد از
شكست س��اپيا ديگر روز خوش نديدند و هر سه
بازي آخرشان مقابل نفت ،نساجي و سپاهان را با
باخت پشت سر گذاشتهاند .اينگونه که سرمربي
مس مدعي شده نماينده رفسنجان از تعطيالت
اجباري ليگ به خوبي استفاده كرده و خودش را
براي رويارويي با حريفان قدرتمند آماده كرده است.
ربيعي قبل از بازي مدعي شد ش��اگردانش براي
شكست پرسپوليس انگيزه خاصي دارند.
قرمزه��اي پايتخت وضعيت ش��كنندهاي دارند؛
پرسپوليس يكي از دو تيم  48امتيازي ليگ است
كه به خاطر تفاضل گل كمتر صدر جدول در اختيار
سپاهان قرار گرفته است .تيم يحيي گلمحمدي
هفته پيش با شكس��ت تراكتورس��ازي قهرمان
سوپرجام شد .آنها در ليگ قهرمانان نيز موفق بودند
و به دور حذفي رقابتها صع��ود كردهاند و در جام
حذفي نيز يكي از شانسهاي قهرماني به حساب
میآیند .با تمام اين اوصاف فع ً
ال تمركز اصلي تيم
رويليگبرتراست.پرسپوليسيهاعزمشانراجزم
كردهاند که امسال هم قهرمان ليگ شوند و ركوردي
ديگربهنامخودثبتكنند.آخرينباختتيميحيي
مربوط به دو ماه پيش در ليگ قهرمانان آسيا (مقابل
الوحده امارات) بوده و از آن به بعد ديگر هيچ تيمي
قادربهشكستسرخپوشاننبودهاست.پرسپوليس
در مقابل مسيها حق از دست دادن امتياز را ندارد،

وگرنه سپاهان كه دو روز بعد از اين تيم بازي ميكند
از غفلت سرخپوشان استفاده خواهد كرد.
اس��تقالل – گلگهر ،نبردي كام� ً
لا متفاوت در
آزادي است؛ از يكسو رويارويي با امير قلعهنويي و
از سوي ديگر جدال با حواشي داخلي .آبيها يك
بازي عقبافتاده با ش��هرخودرو داشتند كه با دو
گل به برتري رسيدند و با  40امتياز جايگاهشان
در رده سوم را تثبيت كردند .تيم فرهاد مجيدي
اگرچه هنوز فرصت قهرماني دارد ،اما با توجه به
اختالف هشت امتيازي با سپاهان و پرسپوليس
جبران اين فاصل��ه ،آن هم در رقابت ب��ا اين دو
رقيب خيلي س��خت به نظر ميرسد .با اين حال
كسب سهميه آسيا را نبايد فراموش كرد ،به ويژه
كه اس��تقالل در جام حذفي هم به پرسپوليس
خورده و بايد احتمال از دس��ت دادن اين جام را
نيز در نظر بگيرد .بازيكنان استقالل شرايط نسبتاً
خوبي دارند و گلزنان ای��ن تیم نیز در بازي قبلي
با انگيزه ظاهر شدند .منتها مشكل اين روزهاي
آبيها مس��ائل غيرفني و درگيريه��اي داخل
باشگاه است .جدال لفظي سرمربي و مديرعامل
صداي همه را درآورده و بازيكنان نيز از وضعيت
مديريتي باشگاه گاليه دارند .در روزهاي گذشته
حتي بحث بركناري مجيدي نيز به گوش رسيد.
آبيها در بازي رفت  2بر یک گلگهر را شكست
دادهاند و تكرار برد ديدار رفت ميتواند شرايط را
به سود تيم مجيدي تغيير دهد.
هدايت تيم مقابل را قلعهنويي برعهده دارد ،کسی

كه استقالل را به خوبي ميشناسد ،با اين حساب
بايد منتظر نقش��ههاي اميرخان براي اين بازي
باش��يم .تيم س��يرجان كه براي اين فصل هزينه
زيادي ك��رده فع� ً
لا  35امتيازي اس��ت و در رده
چهارم قرار دارد .گلگهر که براي كسب سهمیه
آسيا ميجنگد براي حفظ جايگاهش بايد مراقب
سه رقيب ديگر هم باشد؛ آلومينيوم  35امتيازي،
فوالد  34امتيازي و تراكتور  33امتيازي هنوز براي
صعود در جدول اميدوارند .قلعهنويي كه قراردادش
را با گلگهر دو س��ال ديگر تمديد كرده در مدت
زمان تعطيلي ليگ چند بازي دوستانه براي تيمش
در نظر گرفت تا از اين طريق شاگردانش را براي
بازيهاي آخر ليگ آماده نگه دارد.
در س��اير بازيها ذوبآه��ن بيانگي��زه ميزبان
آلومينيوم اراك است .برخالف تيم اراكي كه شانس
گرفتن سهميه ليگ قهرمانان و حتي قهرماني جام
حذفي را دارد تيم اصفهاني در انتهاي جدول جزو
فانوس به دستان اس��ت .تيم مجتبي حسيني با
 21امتياز تيم پانزدهم ليگ برتر اس��ت .صنعت
نفت در آبادان پذيراي سايپاست؛ نفت و سايپا با
 26و  25امتياز به ترتيب در رده  12و  13جدول
ايستادهاند و براي فرار از سقوط به حداكثر امتياز
نياز دارند .ماشينس��ازي نيز در تبريز به مصاف
نساجي ميرود ،ماشينسازي با 11امتياز يكي از
تيمهاي سقوطكننده فصل خواهد بود و نساجي
نيز با  2 2امتياز و ق��رار گرفتن در رتبه چهاردهم
خطر سقوط را احساس ميكند.

افتخاري كه نصيب بسكتبال شد

پرچمداريبهصالبتنيكخواهبهرامي

عملكرد ضعيف و دغدغه المپيكي واليبال

وقتي صدايآلكنو هم درآمد

صداي آلكنو هم
بازتاب
درآمده اس��ت،
شميم رضوان
آخرينتورنمنتي
كه ايران در آن با شش شكست متوالي مواجه شده
بودبه 30سالقبلوجامجهاني 1991بازميگشت،
اما در جام ملتهاي واليبال اين ركورد شكسته شد،
آن هم در شرايطي كه بعد از كسب پنج برد انتظارات
از تيم واليبال ايران براي حضوري پرقدرت در اين
رقابتها فزوني يافته بود .با وجود اين روند ناكاميها
به شكلي ناگهاني واليبال ايران را از عرش به فرش
رساند ،آن هم به ش��كلي كه حتي داد مرد روسي
نيمكت تي��م ملي هم درآم��د .ح��اال ديگر حتي
جوانگرايي هم بهانه خوبي براي توجيه باختهاي
تمام نشدني نيست .اگرچه سعيد معروف ،كاپيتان
تيم واليبال ايران سعي دارد با بيان اينكه «براي ما
دش��وار اس��ت ،چراكه ميدانيم در ليگ ملتهاي
واليبال نخواهيم ماند .ما باختهاي پشت سر هم
داشتيم ،بنابراين بازگش��ت تمركز و انگيز ه كامل
دشوار است» ،جو متشنجي را كه عليه واليبال ايران
به راه افتاده اندكي آرام كند ،اما سرمربي تيم بيهيچ
مالحظهاي واقعيت را بر سر شاگردانش كوبيده و به
آنها يادآور شده كه خانوادههاي آنها در حال تماشاي
اين نمايش ضعيف و دور از انتظار هستند« :خجالت
نميكشيد؛ همسران ،فرزندان و والدين شما اين
بازي را تماشا نميكنند؟!» اگرچه سقوط تيم ملي
واليبال ايران در ج��دول ردهبندي ليگ ملتهاي
واليبال و بازماندن از صعود را بايد در نحوه تفكرات

آلكنو نيز جس��توجو كرد ،اما آنچه مس��لم است
شاگردان او در اين دوره از رقابتها باختهايي را رقم
زدند كه هيچ توجيهي براي آنها نميتوان يافت .حاال
حرفازلهستانيافرانسهنيست.شكستبرابرتيمها
و قدرتهاي مطرح واليبال توجيه دارد ،اما واگذاري
بازي به ژاپني كه سالها آرزوي پيروزي برابر واليبال
ايران را داشت يا استراليايي كه هيج بردي در كارنامه
كاري خود نداشت و قطار شدن باختهايي كه گويي
تمامينداردكوچكترينتوجيهيندارد.باختهايي
كه شخصيت واليبال ايران را زير سؤال برده و هرچه
واليبال ايران طي سالهاي اخير براي به رخ كشيدن
توانمنديهاي خود به دنيا رشته بود را پنبه كرده
است.اماشايدنگرانكنندهترينمسئلهحاالالمپيكي
اس��ت كه چيزي تا ش��روع آن باقي نمانده است.
مهمترين رويداد ورزشي كه ديگر نميتوان گفت
واليبال ايران حرفهاي بسياري در آن دارد وقتي
نمايشي كه در ليگ ملتهاي واليبال داشته به
معناي واقعي افتضاح بوده است .حال آنكه
پيشتر واليبال ايران با تيم دوم خود نيز
چنين نتايجي را كس��ب نک��رده بود.
نتايجي كه ن��ه فقط پايان��ي تلخ براي
رقابتهاي اين فصل ليگ ملتها را رقم
زدكهنگرانيهايبسيارينيزبرايالمپيك
به وجود آورده اس��ت .تيمي كه بيش��ك
نيازمند يك بازنگري اساسي روحي رواني و
فني براي حضور در توكيو است اگر نميخواهد
داستان جام ملتها را در توكيو نيز بازخواني كند.

افتخــــــ��ار
چهره
پرچمــ��داري
دنيا حيدري
كاروان المپيك
ايران در توكيو بعد از گمانهزنيهاي فراوان نصيب
صم��د نيكخ��واهبهرامي ش��د11 .س��ال بعد از
پرچمداري در گوانژو حاال پرچمداري كاروان ايران
در المپيك توكيو اس��ت كه به عهده كاپيتان تيم
ملي بسكتبال ايران گذاشته شده است .طي ادوار
گذشته  16ورزش��كار افتخار پرچمداري كاروان
المپيكي ايران را داشتند كه در اين بين آزادكاران
كش��تي ايران پنج مرتبه ،وزنهبرداران سه مرتبه،
تكواندو ،بوكس ،قايقراني ،تيراندازي ،تيروكمان و
شنا (رئيس فدراسيون ش��نا) و نماينده انجمن
ورزشي ارتش هر كدام يك مرتبه افتخار پرچمداري
كاروان المپيك ايران را داشتند .شانسي كه تا پيش
از اين در خانه بسكتبال ايران را نزده بود ،اما اينبار
بعد از گمانهزنيهاي بسيار ستاد عالي بازيهاي
المپيك صمد نيكخواهبهرامي را به عنوان پرچمدار

كاروان اي��ران در المپيك توكيو برگزيده اس��ت.
انتخابي كه مه��دي علينژاد ،مع��اون حرفهاي و
قهرماني وزارت ورزش دليل آن را سابقه و تجربهاي
كه كاپيتان تيم ملي بسكتبال ايران در بازيهاي
آس��يايي و المپيك دارد،خوان��د .صمد نيكخواه
بهرامي ،بازيكن باتجربه تيم ملي بسكتبال ايران كه
شايد يكي از مسنترين ورزشكاران كاروان اعزامي
ايران به توكيو باشد پيش از این و در سال 2008
حضور در المپيك پكن را نيز تجربه كرده بود .حاال
اما صمد به عنوان كاپيتان تيم بس��كتبال ايران با
افتخار پرچمداري كاروان ايران در توكيو قرار است
دومين المپيك خود را نيز تجربه كند .المپيكي که
ش��ايد ديگر هرگز حض��ور در آن را به عنوان يك
ورزشكار تجربه نكند .او پيشتر در سال  2010نيز
پرچم��داري كاروان ايران در بازيهاي آس��يايي
گوانگژو را برعهده داشت .صمد نيكخواهبهرامي
هفدهمين پرچمدار كاروان ايران در المپيك است.
پي��ش از او به ترتي��ب در المپي��ك  1948لندن
مصطفي بهارمس��ت (نماينده انجمن ورزش��ي
ارتش) ،المپيك 1952هلسينكي؛ محمود نامجو
(وزنهبرداري) ،المپي��ك  1956ملبورن؛ محمود
نامجو (وزنهبرداري) ،المپي��ك  1960رم؛ جعفر
سلماس��ي (وزنهبرداري) ،المپيك  1964توكيو؛
نصرتاهلل ش��اهمير (رئيس فدراس��يون ش��نا)،
المپيك  1968مكزيكوس��يتي؛ ابوالفضل انوري
(كش��تي آزاد) ،المپي��ك  1972مونيخ؛ عبداهلل
موحد (كشتي آزاد) ،المپيك  1976مونترال؛
مسلم اس��كندرفيالبي (كش��تي آزاد)،
المپيك  1988سئول؛ حسن زاهدي
(تكواندو) ،المپيك  1992بارس��لونا؛
عليرضا سليماني (كشتي آزاد) ،المپيك
 1996آتالنتا؛ ليدا فريمان (تيراندازي)،
المپيك 2000سيدني؛ اميررضا خادم
(كش��تيآزاد) ،المپيك  2004آتن؛
آرش ميراسماعيلي (جودو) ،المپيك
 2008پكن؛ هما حسيني (قايقراني)،
المپيك  2012لندن؛ علي مظاهري
(بوكس) و المپي��ك  2016ريو؛ زهرا
نعمتي (تيروكمان) پرچمدار كاروان ايران
در المپيك بودند.

سعيد احمديان

گل به خودي مديران ورزش

برخي از مديران گويا به شرايط حساس��ي كه ورزش در آستانه المپيك
پيشرو دارد واقف نيستند ،بهخصوص كه بايد همه بخشهاي مديريتي
از وزارت ورزش و كميته ملي المپيك تا فدراسيونها و البته دولت تمام
توانشان را پشت كاروان المپيك كشورمان بگذارند تا در فاصله كمتر از
يك ماه كه تا شروع بازيهاي توكيو باقي مانده ،تيمها و ورزشكاراني كه به
المپيك اعزام ميشوند ،دچار كمبود يا حواشي مختلف نشوند و بتوانند در
توكيو بهترين عملكرد را كه حاصل تالشهاي چندين سالهشان است به
نمايش بگذارند و ايران را صاحب بزرگترين افتخارات ورزشي بکنند كه
در ميدان بزرگي مانند المپيك به دست ميآيد.
با وجود شرايط حساس ورزش اما مديراني هم هستند كه بدون توجه به
اين وضعيت كه بايد آرامش بر فضاي تيمهاي اعزامي به توكيو حاكم باشد
با تصميمات و حكمهايي كه امضا ميكنند ،بخشي از المپيكيها را وارد
ي كه يك ورزشكار يا
حاشيه ميكنند ،مسئلهاي كه سبب ميشود انرژ 
يك مربي بايد براي آمادگي كامل در المپيك بگذارد ،صرف چالشهايي
شود كه در نهايت دود آن به چشم ورزش ميرود.
ماجراي انتصابي كه در فدراس��يون كاراته رخ داد و با حكم سيدحس��ن
طباطبايي ،رئيس فدراسيون محسن آشوري دبير سابق به عنوان سرپرست
پست نایبرئيسي منصوب شد ،آتش اختالفات را در اردوي كاراته مردان
كه با دو سهميه يكي از رشتههايي است كه حساب زيادي روي مدال آن باز
شده ،شعلهور كرد ،به طوري كه شهرام هروي ،سرمربي تيم ملي كاراته كه
موفقيتهاي اين رشته رزمي با او كليد خورده است در اعتراض به بازگشت
كسي كه با او مشكل دارد ،اردوي تيم ملي را ترك كرد تا كاراته وارد حواشي
شود كه نه از بيرون ،بلكه از سوي خوديها شروع شد.
اگرچه س��رانجام با پادرمياني كميته ملي المپيك ،آشوري استعفا داد و
هروي به تمرينات تيم ملي كاراته برگشت ،اما موضوعي كه در اين زمينه
مغفول مانده است ،موقعيتنشناسي و تصميمات نسنجيدهاي است كه
در مديريت ورزش گرفته ميشود و يك تيم را كه قرار است كمتر از يك
ماه ديگر در مهمترين رقابت ورزشي تاريخش ،ورزشكارانش روي تاتامي
بروند را به سمت مشكالت و اختالفاتي هول ميدهد كه این ميتواند در
نتيجهگيري در توكيو تأثيرگذار باشد و تمام زحمتها و تالشهاي چند
ساله ورزشكاران را بر باد بدهد ،آن هم با تصميمي كه با توجه به سابقهاي كه
درباره روابط آشوري و هروي وجود داشت هيچ ضرورتي نداشت .با اين حال
وقتي مديران به جاي سنجيدن منافع ورزش وارد بازيهاي خارج از منافع
ورزششوند،حتيدرحساسترينشرايطهمتصميماتيازجنسحكمي
كه رئيس فدراسيون كاراته براي دبير سابق امضا كرد گرفته ميشود ،بدون
اينكه در نظر بگیرند چنين تصميمي چه چالش بزرگي را ميتواند براي
يكي از پراميدترين رشتههاي المپيكي به وجود بياورد.
چنين تصميمهايي مانند حكمي كه طباطبايي براي آشوري امضا كرد،
عالوه بر به حاش��يه بردن اردوي يك رش��ته موفق و پراميد در آستانه
المپيك ،به بحران اعتماد بين تيم مديريتي و تيم فني كاراته هم دامن
ميزند و سبب ميشود سرمربي تيم آن پشتگرمي را كه مدير فدراسيون
بايد براي آن به وجود بياورد احساس نكند و اين مسئله قطعاً در جريان
تمرينات و آمادهسازي تيم ميتواند تمركز الزم را از يك سرمربي بگيرد
و احتمال موفقيت تيم را كاهش دهد.
اگرچه تصميمهاي مديريتي و اينكه چه كسي در چه پستي قرار بگيرد
از وظايف رئيس فدراسيون است ،اما با وجود چنين اختياري ،رؤساي
فدراسيونها و ساير بخشهايي كه در ورزش نقش مهم و تأثيرگذاري
دارند ،نه تنها در موقعيت حساسي مانند االن كه كاروان ايران چند هفته
ديگر باید راهی توكيو شود ،بلكه در همه شرايط بايد با موقعيتسنجي،
تصميماتي را بگيرند كه در راس��تاي پيشرفت و توس��عه ورزش باشد.
تصميماتي كه اتحاد همه زيرمجموعههاي آن بخش را به دنبال دارد و
اين در شرايطي است كه تصميماتي كه منافع غيرورزشي در آن لحاظ
شده باشد ،تنها به اختالفات دامن ميزند و ورزش را به بيراهه ميبرد.

ابطال انتخابات فدراسيون زورخانهاي
رد شد

با وجود انتشار برخي اخبار مبني بر ابطال انتخابات فدراسيون ورزشهاي
زورخانهاي ،وزارت ورزش اين موضوع را تكذيب كرد 19 .خرداد بود كه در
انتخابات فدراس��يون ورزشهاي زورخانهاي و كشتي پهلواني ،مهرعلي
بارانچشمه در رقابت نزديك با مجتبي جوهري توانس��ت با  22رأي از
41رأي برنده انتخابات لقب بگيرد و به صندلي رياست اين فدراسيون برسد.
ديروز اخباري مبني بر ابطال اين انتخابات منتشر شد و برخي از حكم ديوان
عدالت اداري براي باطل شدن اين مجمع انتخاباتي خبر دادند .ساعاتي بعد
از اين خبر مرتضي فالح ،مديركل امور حقوقي وزارت ورزش اين موضوع
را رد كرد و گفت« :هيچگونه دادنامهاي دال بر ابطال انتخابات مجمع به هر
نحو از انحا تاكنون صادر نشده است».

درخواست بودجه  300ميلياردي
از سازمان برنامه براي المپيكيها

پس از گشادهدستيهاي سازمان برنامه و بودجه براي فوتبال ،حاال همه در
آستانه المپيك در انتظار نگاه ويژهاي اين سازمان به المپيكيها هستند .در
اين راستا ژاله فرامرزيان ،معاون مالي و پشتيباني وزارت ورزش گفته است:
«براساسقولي کهآقاينوبختداده،تخصيصخاصيبرايفدراسيونهاي
المپيكي خواهند داشت .تقاضاي ما براساس جلسهاي كه با آقاي نوبخت
داشتيم ۳۰۰،ميليارد تومان بود ،اما بايد ببينيم چقدر تخصيص مازاد داده
ميشود تا براساس آن برنامهريزي كنيم».

