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تيمهاي غرب آسيا از پرسپوليس وحشت دارند

پرس��پوليس در يكچه��ارم نهاي��ي ليگ
قهرمانان آس��يا با الهالل بازي خواهد كرد،
اما براي تيمي كه ب��ه قهرماني فكر ميكند
مهم نيس��ت حريف بعدي كدام تيم است.
پرسپوليس يكي از قدرتمندترين تيمهاي
آسياست كه همه رقبا از بازي با آن وحشت
دارند ،اما وقت را نبايد تلف كرد .در فرصت
حميدمطهري
باقيمانده بايد خود را از همه لحاظ تجهيز و
مربیپرسپولیس
با صالبت و قدرت كار كنيم .البته مشكالتي
داريم و نميتوان منكر آنها شد ،اما بايد از نظر فيزيكي و تاكتيكي خود را به
آمادگي برگزاري اين مسابقه برس��انيم .الهالل برخالف پرسپوليس كه با
وجود درخواس��تهاي مكرر از جذب بازيكن خارجي محروم مانده ،تعداد
زيادي بازيكن خارجي باكيفيت در اختيار دارد و نميتوان از هزينهاي كه
كرده غافل شد .اين تيم مهرههاي باارزش و ستارههاي قابل توجهي دارد كه
از جمله آنها ميتوان به پريرا15ميليون يورويي كه از وستبرومويچ انگليس
به اين تيم آمده و مارگا اشاره كرد كه پورتو را براي حضور در الهالل ترك كرد.
اما از اين مهم هم نميتوان گذشت كه همه بازيكنان پرسپوليس با هم ستاره
هستند و اين برگ برنده ما در تمام مسابقات است .بايد با كار تيمي خود را
براي مصاف با الهالل به شرايط ايدهآل برسانيم .اين درست كه حريف از لحاظ
امكاناتباپرسپوليسقابلمقايسهنيست،اماموفقيتتنهاچيزياستكهبه
آن فكر ميكنيم .بعد از چند روز استراحت تمرينات تيم از سر گرفته ميشود
كه طبق برنامه سه بازي دوستانه هم در نظر گرفتهايم .هواداران پرسپوليس
عالقه زيادي دارند تا در عربستان براي اولين بار جام قهرماني آسيا را باالي
سر ببريم .ميدانيم كارمان با توجه به ميزباني عربستان سخت است و در
جنگي نابرابر قرار داريم ،اما به خودم��ان و حمايت هواداران ايمان و اعتقاد
داريم و خوب ميدانيم كه سه تيم ديگر منطقه غرب از پرسپوليس وحشت
دارند .ضمن اينكه ايرانيها هميشه كارهاي بزرگ انجام دادهاند ،ما هم در
عربستان به دنبال رسيدن به هدف بزرگ خود يعني قهرماني هستيم كه
براي رسيدن به آن بايد اول الهالل را از سد راه برداريم و اين با حرف نه ،بلکه
با عمل و تالش شدني است.

شيوا نوروزي
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شبيهسازي رقابتهاي جهاني نروژ

زمان زيادي تا شروع رقابتهاي جهاني نروژ كه قرار است از 10مهر در اسلو
آغاز شود ،نمانده و اين روزها مليپوشان كشتي آخرين تمرينهايشان
را در خانه كشتي زير نظر پژمان درس��تكار در آزاد و محمد بنا در فرنگي
پشت سر ميگذارند .يكي از تمرينات جالب توجه در هفته گذشته رقابت
دروناردويي مليپوشان بود كه در تمرينات كشتي آزاد و با تصميم پژمان
درستكار ،س��رمربي جديد آزادكاران برگزار شد .بر اين اساس با تصميم
كادر فني تيم ملي كشتي آزاد از روز سهشنبه تا عصر چهارشنبه هر يك از
كشتيگيران اعزامي به مسابقات جهاني نروژ شش دور كشتي گرفتند تا
در شرايط شبيهسازي شده با مسابقه رسمي قرار بگيرند.

دنیا حیدری

نگاهي كه موفقيتي در پي ندارد

حاشيهاي بر باال گرفتن دوباره اختالفات فرهاد مجيدي و احمد مددي مديرعامل استقالل

بچرخ تا بچرخيم به سبك آبيها!

باالگرفتناختالف
گزارش
س�ـــرمربي و
سعيد احمديان
مديرعامـــ�ل
آبيپوشان پس از حذف از ليگ قهرمانان آسيا
س�بب ش�ده اين گمانهزن�ي كه ب�راي فصل
آين�ده ،اس�تقالل يا ج�اي فره�اد مجيدي
اس�ت ي�ا احم�د م�ددي تقوي�ت ش�ود.

ميالن با باخت به ليگ قهرمانان اروپا بازگشت

از ناكامي «امانام» تا بدشانسي طارمي

مدعيان فوتبال اروپا براي شروع پرقدرت فصل جديد ليگ قهرمانان
نقشه كشيده بودند ،بعضي از اين تيمها به هدفشان رسيدند و برخي
ديگرنیزجزناكاميونااميديچيزيعايدشاننشد.ليورپولورئالمادريد
هرسهامتيازحساسهفتهاولرابهچنگآوردند،وليپیاسجی،اينتر
و ميالن هوادارانشان را نگران كردند .عالوه بر اين لژيونر ايراني با يك
بدشانسي نتوانس�ت اولين گل اروپايي اين فصلش را به ثبت برساند.

كلوب بروژ با اينكه در مس��ابقات اروپايي حاضر اس��ت ،اما هنوز هم براي
بسياري يك تيم ناشناخته و درجه چندم محسوب ميشود .به همين خاطر
هم بود كه پاريسيها حريف بلژيكي را دستكم گرفتند و خيال میکردند
با حضور همزمان ستارههاي خط حمله مسي ،نيمار و امباپه جشنوارهاي از
گل در ورزشگاه ژان بريدل به راه میاندازند .در حالي كه در عين ناباوري با
تساوي یک – یک متوقف شدند .پوچتينو براي اولين بار مثلث آتشين خود
را از ابتدا به ميدان فرستاد و اين سه نفر نه تنها پايشان به گلزني باز نشد،
بلكه با مصدوميت كيليان امباپه حاال وضعيت او براي حضور در بازيهاي
بعدي مبهم است .انتقادها از تيم نجومي پیاسجی به حداكثر رسيده ،ولي
سرمربي از منتقدان خواسته به اين مثلث فرصت دهند« :این سه بازیکن براي
درخشش به زمان احتياج دارند .به وضوح اعالم كرده بودم كه ما هنوز يك تيم
نيستيم.بايدبرايرسيدنبهاينمهم تالشكنيم.به ثباتبيشترينیازداريم
و فكر ميكنم كه دچار اشتباهات زيادي ميشويم .بايد آرامش خود را حفظ
کنیم و به تالشمان ادامه دهيم تا به موفقيت برسيم».
فينال تك��راري س��الهاي  2005و  2007براي ش��اگردان يورگن كلوپ
خوشيمن بود .رويارويي ليورپول با آثميالني كه بعد از گذشت هفت سال
دوباره به ليگ قهرمانان بازگش��ته ،خاطرات دو فينال اروپايي را زنده كرد.
قرمزهاي مرسيسايد بعد از يك فصل ناكامي موفق شدند با يك كامبك
فوقالعاده 3بر 2ميالن را شكست دهند و اگر محمد صالح پنالتياش را بهتر
ي زده ميزبان به چهار ميرسيد .شب درخشان ليورپول
زده بود تعداد گلها 
در آنفيلد و حمايت حداكثري هواداران يكبار ديگر سرمربي آلماني اين تيم
را به وجد آورد« :يك شب اروپايي فوقالعاده ديگر در استاديوم آنفيلد داشتيم
و بازي بسيار خوبی بود .البته كمي در مورد سبك بازي خودمان هيجا ن زده و
جوگير شده بوديم و اينگونه شرايط را براي خود دشوار كرديم».
استفانو پيولي هم به ضعفهاي روسونري و قدرت ليورپول اعتراف كرد« :واقعاً
حسرت ميخوريم .اميدوارم در آينده با تيمهايي با كيفيت كمتري روبهرو
شويم و در چنين شرايطي دروازه ما باز نشود .اين يك درس ارزشمند بود كه
به ما در راه پيشرفت كمك ميكند .حيف شد كه باختيم ،زيرا شروع قدرتمند
در اينجا براي ادامه راه بسيار مهم بود».
نتيجه بازي اتلتيكومادريد – پورتو در ديگر ب��ازي گروه دوم براي ايرانيها
اهميت زيادي داشت ،چراكه مهدي طارمي ،گلزن شماره يك تيم پرتغالي
تمام تالش��ش را كرد تا در واندا متروپوليتانو دروازه راهراهپوشان را باز كند.
لژيونر ايراني اميد اول پورتو براي باز ك��ردن دروازه اتلتيكو در نيمه دوم به
هدفش رس��يد ،اما برخورد غيرعمد توپ با دستش باعث شد داور اين گل
را پس از بررس��ي فيلم مردود اعالم كند تا سيمئونه و تيمش نفس راحتی
بكشند .اظهارنظرهاي مختلفي در خصوص درست يا اشتباه بودن تصميم
داور منتشر شده ،اما هيچ كدام از آنها فرقي به حال كنسيسائو ،سرمربي پورتو
نميكند« :ميخواستيم هر سه امتياز اين ديدار را بگيريم .در خصوص مردود
ش��دن گلمان نميدانم آيا قبل از برخورد احتمالي توپ به دست طارمي،
پنالتي رخ داده بود يا نه ،اما ميدانم كه تيم داوري ضعيفترين عملكرد را
در مسابقه داشت».
بازي مقابل اينتر و شكست اين تيم براي قوهاي سفيد به يك عادت تبديل
شده است .رئالمادريد در حالي در سنسيرو اين تيم را با يك گل شكست داد
که در فصل قبل نيز در مرحله گروهي هر دو بازي رفت و برگشت مقابل اينتر
را با برد پشت سر گذاشته بود .آنچلوتي از عملكرد بازيكنانش راضي بود ،اما
سيمئونه اينزاگي به خاطر دريافت گل در دقيقه پاياني شاگردانش را مستحق
باخت ندانست« :از بازيكنان اينتر خواسته بودم شخصيت خود را در ميدان
نشان دهند و اين اتفاق رخ داد .بايد با دقت بيشتري در زمين كار ميكرديم.
تنها يك دقيقه به پايان مسابقه مانده بود و بابت اين اتفاق حسرت ميخوريم.
متأسفانه در چنين بازيهايي با كوچكترين غفلتي مجازات ميشويد».
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حذف از ليگ قهرمانان آسيا ،دعواها و اختالفها
را دوباره علني كرده اس��ت .كادر فني و مديريت
اس��تقالل دوباره روبهروي هم ق��رار گرفتهاند و
فرهاد مجي��دي و احمد مددي شمش��يرها را از
رو براي يكديگر بس��تهاند ،آن هم در فاصله يك
ماه مانده تا شروع فصل جديد و در روزهايي كه
بايد آبيها براي ليگ بيست و يكم نقشه بكشند و
برنامههايشان را مرور كنند ،اما آنها امروز جنگ
داخليش��ان باال گرفته ،وضعيتي كه سبب شده
دوباره آژير قرمز در اردوي آبيها به صدا دربيايد.
توپ جواب توپ!
آرامش به اس��تقالل نيامده است ،طوري كه مانند
تمام سالهاي گذشته باز هم در اردوي آبيپوشان،
حاشيهها بر متن چربيده ،مثل اتفاقات آخر هفته
قبل كه ب��ار ديگر آتش اختالفها را در اس��تقالل
ش��علهور كرده اس��ت ،به خصوص كه در چند ماه
گذشته آنقدر رابطه مجيدي و مددي شكراب شده
كه حتي عكاس باشگاه هم كمتر عكس مشتركي از
آنها در اين چند ماه گذشته توانسته ثبت كند.
اختالف��ات مددي و مجي��دي از خرداد امس��ال
كليد خ��ورد ،روزهايي كه س��رمربي آبيها براي
تقوي��ت كادر فني ب��ه دنبال اضاف��ه كردن يك

دس��تيار ايتاليايي بود ،اما طوالني شدن مذاكره
و امروز و فردا ش��دن حضور گابريل پين ،طاقت
مجي��دي را طاق كرد ت��ا او آخر خ��رداد در يك
مصاحبه جنجالي با تندتري��ن ادبيات از خجالت
مديرعامل باشگاه در بيايد« :سر تا پاي اين باشگاه
را نابلدي و ناتواني فراگرفته ،اما هيچ مسئولي به
فكر نيس��ت ،خجالت هم نميكش��ند .براي يك
ام.آر.اي ساده كه هزينهاش به يك ميليون تومان
هم نميرس��د ،مديري��ت خبر ميده��د كه پول
ندارد .اين همه مصيبت در باش��گاه وجود دارد و
آقاي مددي عينخيالش نيس��ت و فقط منتظر
دس��تور باالدستيهاس��ت! آقاي علين��ژاد ،چرا
دست از سر استقالل برنميداري .قب ً
ال هم گفتهام
آقايان مأموريت داشتند كه استقالل را به يك تيم
معمولي تبديل كنند».
او در اي��ن مصاحبه از توطئ��ه و زمينهچيني براي
استقالل خبر داد« :بيتعارف بايد بگويم كه پشت
اين مش��كالت توطئههاي��ي وج��ود دارد و عمدا ً
ميخواهند شرايط روز به روز بدتر شود .نقشه آقايان
اين اس��ت كه آنقدر معطلكنند تا بازيها شروع
شود و نتيجه اين شرايط اسفناك در نتايج بازيها
مشخص شود و آن موقع با كمك باندهاي مخرب
ميخواهند آدرس انحرافي بدهند و من و شاگردانم
را قرباني اين همه بيكفايتي كنند .وقتي نميتوانيد
يا بلد نيستيد ،چرا صندلي مديريت استقالل را رها
نميكنيد .استقالل براي شما چه دارد كه حاضريد
همه اين اعتراضها را تحم��ل كنيد و بمانيد! واقعاً
همه ما را در شرايط آچمز قرار دادهاند .مديري كه
حاضر نيست براي يك ميليون تومان دست به جيب

شود ،چرا بايد مدير استقالل باشد ،چرا بايد آبروي
همه ما گروگان اين افراد باشد».
صحبتهاي مجيدي بيجواب نماند و مددي هم
سعي كرد به سبك سرمربي پاسخ دهد و او را متوهم
بنامد« :رفتارهاي آقاي مجيدي ناپايدار و بيثبات
اس��ت و بايد اين رويه اصالح شود .مجيدي همه را
مورد عتاب و توهين ق��رار ميدهد ،در حالي كه در
جايگاهي كه قرار دارد بايد مراقب رفتارش باش��د.
آقاي مجيدي توهم توطئه را كنار بگذارد و به فكر
تيم باشد .با توهين و سفسطه به هيچ تيمي امتياز
نميدهند و براي توجيه نتاي��ج ،راه ديگري غير از
توهين و تهمت را برگزيند .آقاي مجيدي بايد بين
كارفني و پرداختن به حواشي يكي را انتخاب كند،
اين رفتارها قطعاً به استقالل ضربه ميزند».
مجیدی یا مددی ،یکی میرود؟
س��ه ماه پس از آن دعواي تند و در ش��رايطي كه
هفتههاي پاياني ليگ در پيش بود ،پرچم سفيد
آتشبس باال رفت ،اما تنها س��ه ماه بعد از اينكه
مديرعام��ل و س��رمربي از خجالت ه��م درآمده
بودند ،اينبار عملكرد باشگاه در نقل و انتقاالت و
جدايي چند بازيكن تأثيرگذار استقالل سبب شد
مجيدي در روزهاي ابتداي شهريور در گزارشي
اينستاگرامي كه به هواداران استقالل داد ،دوباره
روب��هروي مديرعامل ق��رار بگيرد« :آي��ا منتظر
هستند تا تيم ببازد ،اگر با من مشكل دارند ،چرا
واضح و ش��فاف نميگويند .گناه هواداران در اين
بین چيس��ت .بازيكنان خيلي ناراضي هس��تند.
اين گزارش��ي بود از وضعيت بدي كه گرفتارش
هستيم .هر كاري كه بگوييد انجام دادم تا شرايط

تغيير كند .اعتراض كردم ،مصاحبه كردم ،تعامل
كردم .با دوستي و مهرباني پيش رفتم .با اقتدار و
قاطعيت پيش رفتم ،اما هيچ فايدهاي نداش��ت.
نميدانم كه ديگر چه بايد بگويم .اينجا نه كسي
ميرود ،نه كسي استعفا ميدهد و نه كسي نگران
است».
هرچند اينبار مددي سعي كرد مانند مجيدي پاسخ
تندي ندهد ،اما صحبتهاي مديرعامل استقالل
پس از حذف آبيها از ليگ قهرمانان كه پنجشنبه
گذش��ته در يك برنامه تلويزيوني درباره ش��ايعه
بركناري مجيدي مطرح شد ،نش��ان داد كه فصل
آينده قطعاً يكي از بين مجيدي و مددي در استقالل
نخواهد ماند« :يك فصل فوتبالي استقالل به پايان
رسيد .ليگ برتر ،جام حذفي و ليگ قهرمانان آسيا
به پايان رسيد و اين حق طبيعي باشگاه استقالل
است كه عملكرد سرمربي را مورد ارزيابي قرار دهد.
گزارش پرويز مظلومي درباره عملكرد فني او را مورد
سنجش قرار ميدهيم».
به نظر ميرس��د كفه ترازو به سمت ماندن مددي
سنگينتر است و با توجه به موضع گيريهاي حميد
سجادي ،وزير ورزش كه تغييرات سريع مديريتي
در استقالل و پرس��پوليس را رد كرده ،شايد مانند
شهريور گذشته كه مجيدي پس از اختالف با احمد
سعادتمند ،مديرعامل وقت استقالل قبل از فينال
جام حذفي استعفايش نوشت ،اينبار هم با توجه به
اختالفش با مددي مجبور به رفتن شود ،مگر اينكه
باز هم اختالفها با پادرميانيهايي كه ميشود ،آتش
زير خاكستر شود و مجيدي و مددي همكاريشان را
بهرغم ميل باطني ادامه دهند!

سالمتي پدرم را با هيچ مدالي عوض نميكنم

واليبال نشسته ميراثدار جانبازان و ايثارگران است

داوود عليپوريان
بازتاب
موفقي��ت تيم
ملي واليبال نشسته كشورمان در توكيو 2020
را حاصل س��الها تالش مليپوشان اين رشته
دانس��ت .كاپيتان تيم ملي با اشاره به قهرماني
دوباره اين تيم در بازيهاي پارالمپيك گفت:
«نتايج تيم كام ً
ال مش��خص و واضح اس��ت که
نيازي به تعريف و تمجيد ندارد .اما آنچه نبايد
فراموش شود ،اين است كه قهرماني ما چگونه
به دست آمد و طال در چه شرايطي ضرب شد.

براي رسيدن به ريشه اين قهرماني بايد ماهها
زمان را به عقب ببريم و اردوهاي طوالنيمدت
و فرسايشي را مورد بررسي قرار دهيم 18 .سال
اس��ت كه در اين تيم حض��ور دارم و افتخارات
زيادي كسب كردم .واليبال نشسته ايران قدرت
مطلق جهان است .اين تيم حدود چهار دهه در
اوج قرار داش��ته و اين روند ني��ز ادامه خواهد
داشت .بنيان تيم توس��ط ورزشكاران جانباز و
ايثارگر بس��ته ش��د و ما ميراثدار آن عزيزان
هستيم».

واليبال با برد كره و چينتايپه
به نيمهنهايي آسيا رسيد

جدال با چين براي صعود به فينال

پرستاري از پدر
چهره
بيم��ار را ب��ه
اشرف رامین
حض��ور در
اردوي مس��ابقات جهاني ترجيح داد .برخواه،
سرمربي تيم ملي وزنهبرداري اسامي مليپوشان
براي شركت در جهاني  2021را اعالم كرده كه
يكي از آنها كيا قدمي است .با اينكه حضور در
تمرينات شرطي اصلي براي همه پوالدمردان
دعوت ش��ده تلقي ميش��د ،اما قدمي به دليل
ابتالي پدرش به بيماري كرونا و پرستاري از او
قيد حضور در تيم ملي و اعزام به جهاني را زد.
اي��ن وزنهب��ردار جوان پ��س از مطل��ع كردن
مس��ئوالن تيم مل��ي به ج��اي تمرين��ات به
بيمارستان رفت تا از پدرش كه از پيشكسوتان
اين رشته است مراقبت كند .دارنده مدال برنز
آسيا با اين تصميم عم ً
ال از تيم ملي خط خورد،
اما قدمي در گفتوگو با خبرگزاري ايرنا تأكيد
كرد از تصميمش پشيمان نيست« :چند روزي
اس��ت كه پدرم به خاطر ابتال به ويروس كرونا
قرنطينه شده است و من به خاطر او قيد حضور
در اردوي تيم ملي را زدم .البته اين كار را بدون
هماهنگ��ي انج��ام ندادم ،بلكه از مس��ئوالن

قدرتنمايي واليب��ال ايران در
والیبال
بيست و يكمين دوره قهرماني
آسيا در ژاپن ادامه دارد و پس از سه برد متوالي در مرحله اول
گروهي ،در مرحله دوم هم ش��اگردان بهروز عطايي كه با يك
تيم جوان و متحول شده به اين مسابقات رفتهاند با اقتدار ظاهر
شدند و با س��ه برد به نيمهنهايي و يك قدمي جام رسيدهاند،
جايي كه امروز بايد براي صعود به فينال با چين بجنگند.
مرحله دوم قهرماني آسيا از روز پنجش��نبه آغاز شد .ايران در
اين مرحله با كرهجنوبي ،چينتايپه و پاكستان همگروه شده
بود و با توجه به برد مقابل پاكستانيها در مرحله اول ،در اين
مرحله هم اين برد براي ايران لحاظ ش��د تا شاگردان عطايي
در بازيهايش��ان در مرحله دوم گروهي مقابل كرهجنوبي و
چينتايپه قرار بگيرند .كرهايها همانطور كه پيشبيني ميشد
پنجشنبه نتوانستند ايران را به زحمت بيندازند و تيم كشورمان
در سه س��ت متوالي با نتايج 25بر  25 ،19بر  18و  25بر 20

فدراسيون و كادر فني اجازه گرفتم .اميدوارم
پدرم به زودي سالمتي خود را بازيابد .پرستاري
پدرم بر هر عنواني براي من ارجحيت دارد .البته
دوست دارم در مسابقات قهرماني جهان باشم و
براي كشورم افتخارآفريني كنم ،اما مطيع كادر
فني و فدراسيون هستم و آنان تصميم خواهند
گرفت .پدرم اكنون ش��رايط خوبي دارد و من
وظيفه دارم از او مراقبت كنم .سالمتی پدرم را
با هيچ مدالي عوض نميكنم».

پيروز شد .ديروز هم در دومين بازي چينتايپه نتوانست از پس
واليباليستهايمان کشورمان برآید و آنها هم مقابل ايران در
سه ست و با امتيازهاي  25بر  25 ،10بر  23و  25بر  11مغلوب
شدند تا شاگردان عطايي با سه برد ،به عنوان صدرنشين گروه
 Fو بدون اينكه حتي يك ست نیز به رقيبانشان بدهندراهي
نيمهنهايي بيست و يكمين دوره قهرماني آسيا شوند.
حاال امروز در رقابتهاي قهرماني آس��يا در مرحله نيمهنهايي
تيم كش��ورمان به مصاف چين ميرود .يك حريف سرس��خت
كه با شكست دادن ژاپن مدعي در مرحله دوم نشان داد دوباره
میخواهد در مسير بازگشت به روزهاي اوج در آسيا برگردد و
ميتوان گفت که اولين محك ج��دي عطايي و تيمش در ژاپن
است و ميتواند سنگ محك تيم جوان ايران باشد كه به گفته
ميالد عباديپور ،كاپيتان تیم کشورمان ،آنها تنها براي قهرماني
میجنگند« :انگيزه بسيار بااليي داريم و براي قهرماني پا به اين
مسابقات گذاشتهايم».

تغيير نگاه اگر صورت نگيرد دستيابي به موفقيت ميتواند چيزي شبيه به
معجزه باشد ،خصوصاًكه اتفاقات هفتههاي اخير بار ديگر ثابت كرد كار ورزش
از ريشه ايراد دارد و خانه از پايبست ويران است!
نداشتن كرس��يهاي مهم بينالمللي بدون هيچ ش��ك و ترديدي يكي
از بزرگترين ضعفها و معض�لات ورزش ايران اس��ت .معضل بزرگي
كه ورزش ايران بارها و بارها به واس��طه آن متحمل ضربههاي مهلك و
جبرانناپذيري شده اس��ت .اما با وجود تأكيد بسيار بر حل اين مشكل
عمده و لزوم دستيابي به اين مهم ،سالهاست كه هيچ اتفاق قابل توجهي
را شاهد نبودهايم!
عمده مش��كل نیز عدم توانایی در رايزني با كش��ورهاي ديگر و نداش��تن
قدرت البيگري است .نكتهاي كه البته بحثهاي فراواني نيز در خصوص
آن ميشود .صدالبته نميتوان منكر ش��د كه قدرت البي كردن در كسب
كرسيهاي مهم بينالمللي تا چه اندازه ميتواند در پيشبرد اهداف تأثيرگذار
باشد .همانطور كه نميتوان به سادگي از كنار اين مهم عبور كرد كه ورزش
گ زده و با
ايران جز موارد معدود و انگشتش��مار ،همواره در اين مقوله لن 
مشكالت اساسي مواجه بوده است.
اما آنچه در داستان انصراف حميد س��وريان از حضور در انتخابات اتحاديه
كش��تي نمود پيدا كرد ،عدم توانمندي در انتخاب افراد واجد شرايط براي
كسب كرسيهاي مهم بينالمللي در ورزش بود .مسئلهاي كه داشتن قدرت
البيگري ميتواند در كس��ب موفقيت در چنين انتخاباتي حائز اهميت و
تأثيرگذار باشد ،اما بهرغم تأكيد در ضعف داشتن در مقوله البي كردن اين
مورد كمتر مورد توجه و بحث قرار گرفته است .حال آنكه عدم انتخاب درست
يعني استارت اش��تباه و نميتوان انتظار داش��ت وقتي گام نخست اشتباه
برداشته ميشود نتيجه حاصله بر وفق مراد باشد.
تأكيد دبير ،رئيس فدراسيون كشتي بر اين مهم كه سوريان بايد زبان خود را
تقويت كند خود نمونه واضح انتخابي اشتباه است .چطور رئيس فدراسيون
به اين مهم توجه نکرده كه دانستن زبان در چنين مواقعي ميتواند كار را به
شكلي باور نكردني پيش بیندازد و مس��ير را كوتاهتر كند! اما عدم توجه به
توانمنديهاي فردي و انتخابي اصلح و واجد شرايط داستاني نيست كه تنها
شاملحال سوريان شده باشد .كشتيگير پرافتخاري كه در انتخابش براي
كانديدا شدن از سوي فدراسيون كشتي ايران ،نه موارد الزم كه احساسات
دخيل بوده است ،به طوري كه در همان ابتداي راه او به وضوح دريافت كه
براي رسيدن به اين صندلي تنها عنواندار بودن در كشتي دنيا نيست كه
اهميت دارد!
سوريان مشت است نمونه خروار .او تنها مثالي كوچك است از اشتباهات
محرز و تكراري آقاياني كه نه عقالني و با بررسيهاي كارشناسانه كه بر اساس
عواطف و احساسات است كه تصميم ميگيرند .تصميماتي سراسر اشتباه
و پرايراد كه باعث ميش��ود ورزش ايران همواره در كسب كرسيهاي مهم
بينالمللي ناكام بماند و دود اين ناكامي نیز سالهاست كه به طور مستقيم به
چشم ورزش و ورزشكاران ميرود.
كسب كرسيهاي مهم بينالمللي و نشستن بر آن نياز به دانش و شناخت
الزم و كافي دارد .شناختي كه براي نمونه هاشميطبا ،دكتر توكل يا حتي
خادم داش��تند ،آن هم به شكلي دوس��ويه ،يعني هم جامعه بزرگ ورزش
دنيا شناخت كافي در خصوص آنها داش��ت و هم آنان در خصوص اهميت
كرسي كه در اختيار داش��تند ،به همين دليل هم بود كه ميتوانستند در
بزنگاههاي حساس با دخالت مستقيم و غيرمستقيم در تصميمگيريهايي
كه ميتوانست به سود يا ضرر ورزش ايران باشد نقش داشته باشند .اما آيا
آنهايي كه بعد از هاشميطبا ،توكل يا خادم براي اين منظور كانديدا شدند
شرايطي مشابه داشتند؟!
سوريانبيشككشتيگيريمطرحونامآشناست،حتيامروزكهسالهاست
از حضورش روي تشك ميگذرد .اما آيا او به همان اندازه كه روي تشك كشتي
شناخته شده بود در عرصه مديريت نيز شناخته شده هست كه بتواند براي
نشستن بر يكي از كرسيهاي مهم اتحاديه جهاني كشتي البي کند و نظر
مثبت رأيدهندگان را بگيرد؟
ضعف ورزش ايران در البي كردن را نميتوان رد كرد ،اما مسئله تنها ناتواني در
البيگري نيست .مسئله اين است كه ما گام نخست را نيز اشتباه برميداريم
و با انبوهي از اشتباهات نميتوان انتظاري براي رسيدن به موفقيت داشت.
ميخواهد اين موفقيت كسب كرسيهاي مهم بينالمللي باشد يا تأثيرگذار
بودن در تصميمات اتخاذ شده بعد از عبور از اين مرحله سخت!
اما آيا اين نگاه اشتباه براي گام برداشتن در مسير درست تغيير ميكند؟

مصدوميتهممانعطالگرفتنمنشد

روحاهلل رستمي ،دارنده مدال طالی بازيهاي پارالمپيك توكيو در دسته
 ۸۰كيلوگرم ميگويد مصدوميت هم نتوانست مانع طال گرفتنش شود.
رستمي ديروز به خبرگزاري ايسنا گفت« :در جريان آسيبديدگي دست
چپم براي كاهش فشار سعي ميكردم وزنهام را به سمت راست متمايل
كنمكههمينمسئلهسببشدسينهسمتراستمنيزدچارآسيبديدگي
ش��ود ،عالوه بر آس��يبديدگي دو كيلو هم اضافه وزن پي��دا كرده بودم
كه كاهش وزن با وجود آسيبديدگي كار بس��يار سختي بود ،اما با تما م
مشكالت توانستم به مدال طالی دسته۸۰كيلوگرم دست پيدا كنم».

هندبال بانوان به دنبال كسب دومين برد

هجدهمين دوره مسابقات هندبال زنان آسيا در حالي از روز چهارشنبه
به ميزباني اردن آغاز شد كه دختران هندبال کشورمان در گام نخست
نتيجه را با اختالف سه گل به ژاپن واگذار كردند .اما پيروزي پرگل  38بر
 11مقابل كويت باخت اول را جبران كرد تا بانوان هندبال ايران به كسب
سهميه مسابقات جهاني اميدوار شوند و با روحيه و انگيزهاي مضاعف
خود را مهياي مصاف امروز برابر فلسطين كنند .تيمي كه دو مصاف قبلي
خود برابر اردن و ژاپن را با دو باخت سنگين پشت سر گذاشته است.

