
دو مدال طال و دو 
شيوا نوروزي
   گزارش

م���دال نق�ره 
ن  ش��ا ملي پو
پارالمپيكي در توكيو روز خوشي را براي ورزش 
ايران رقم زد. محمد مختاري در پرتاب وزنه نقره 
گرفت، دو جودوكارمان مقتدرانه قهرمان شدند و 
دو طالي باارزش را به ارمغان آوردند و صلحي پور 
هم در پاراوزنه برداري به نايب قهرماني پارالمپيك 
بسنده كرد. حاال مدال هاي ايران در پارالمپيك 
2020 به هفت مدال )سه طال و چهار نقره( رسيده 
و رده ش�انزدهم در اختيار كش�ورمان اس�ت. 
افتخارآفريني ه��اي كاروان پارالمپي��ك ايران 
سرعت بيش��تري به خود گرفته اس��ت. تمامي 
نفرات اعزامي براي رس��يدن به خوشرنگ ترين 
مدال با تمام قوا به ميدان مي روند تا دل مردم را 
شاد كنند و پرچم كشورمان را به اهتزاز دربياروند، 
حتي آنها كه به س��كو نمي رسند و دست شان از 
مدال كوتاه مي شود. تا لحظه آخر هيچ كس كوتاه 
نمي آيد و آنق��در مي جنگند ت��ا بهترين نتيجه 
را بگيرند. نقص عضو و معلوليت نيز براي ش��ان 
معنايي ندارد، با همين روحيه و تفكر اس��ت كه 
روز گذش��ته چهار مدال ديگر به اندوخته هاي 
كاروان سردار دل ها اضافه شد و با ادامه بازي ها 

بايد منتظر رشد تعداد مدال هايمان باشيم. 
  طوفان جودو 

هر دو طالي روز پنجم رقابت ها را دو جودوكار به 
گردن آويختند. تيم جودو نابينايان و كم بينايان 
در پارالمپي��ك 2020 دو نماين��ده داش��ت، دو 
نماينده اي كه گل كاش��تند و با اقتدار س��كوي 
قهرمان��ي را تصاح��ب كردند. وحيد ن��وري در 
90-كيلوگرم در فينال رقيب انگليسي را شكست 
داد و محمدرضا خيراله زاده نيز در 100+ كيلوگرم 
حريف گرجستاني را ايپون كرد تا دو طالي ناب 
نصيب جودو ايران شود. نوري اولين طاليي تاريخ 
جودو كشورمان در بازي هاي پارالمپيك رسيدن 
به اين افتخار مهم را حاصل تالش دسته جمعي 
عنوان ك��رد: »حري��ف بريتانيايي من توانس��ته 
بود قهرمان جهان را شكس��ت ده��د و براي طال 
آمده بود، ولي خدا را ش��كر توانستم اين حريف 
را شكست دهم و به مدال طالي اين وزن دست 
پيدا كنم. اي��ن اولين مدال طالي ج��ودو ايران 
در المپيك و پارالمپي��ك بود كه حاصل زحمات 
چندين س��اله مربيان��ي همچون يوس��ف زاده، 
اميني رئيس انجمن و درخش��ان رئيس پيشين 
فدراسيون جودو اس��ت كه زحمات زيادي براي 
جودو كش��يده اند تا اين موفقيت حاصل شود. از 
تمام آنها تش��كر مي كنم، اين مدال تنها حاصل 
زحمات من نبود و طي هشت سال گذشته براي 
كسب مدال طالي جودو برنامه ريزي شده بود تا 

باالخره به ثمر نشست.« 
خيراله زاده دومين طاليي ج��ودو مدال خود را 
به هموطنانش تقديم كرد: »اين مدال را تقديم 

به مردم كش��ورم مي كنم و خوشحالم كه باعث 
شادي مردم ش��دم. خوش��حالم كه با اين مدال 
پرچم كش��ورم را به اهتزاز در آوردم. خدا را شكر 
با حمايت فدراس��يون جودو توانس��تيم موفق 
ش��ويم. اميدوارم كه تعليق جودو برداشته شود. 
اين فدراس��يون براي در اختيار گذاشتن حريف 

تمريني كمك زيادي به ما كرد.«
  طاليي كه پريد

تا قبل از اينكه حامد صلحي پ��ور به ميدان بيايد 
تيم پاراوزنه برداري يك طال و يك نقره )رستمي و 
جعفريي( به دست آورده بود. روز گذشته پوالدمرد 
دسته97 كيلوگرم در حالي كه تنها يك حركت 
از سه حركتش مورد قبول داوران قرار گرفته بود 
با مهار وزنه 227 كيلويي صاحب گردن آويز نقره 
شد. صلحي پور از اينكه نتوانست طالي 2020 را 
به دست بياورد ابراز تأسف كرد: »پيش بيني اين 
بود كه در اين بازي ها به مدال طال برس��م، اما به 
خاطر يكس��ري اتفاقات غيرقابل پيش بيني طال 
از دس��تم رفت. چيزي از حريفان كم نداش��تم. 
وزنه بردار چيني مثل خودم جوان بود و بس��يار 
خوب كار كرد، اما اعتقاد دارم كه مي توانستم به 
او برس��م و ركورد غيرقابل پيش بيني نزد. همان 
وزنه اي كه فكر مي كردي��م را ثبت كرد. وقتي دو 
حركت اول خطا شد شانس طال را از دست دادم و 

از اين بابت ناراحت بودم و گريه كردم.«

  نايب قهرمان 43 ساله 
پرتابگر وزنه ايران با اينكه براي كسب مدال طال 
مي جنگيد در نهايت مدال نقره پارالمپيك توكيو 
را از آن خ��ود كرد. عليرضا مخت��اري در مبارزه 
با هش��ت حريف قدرتمند خود با پرتابي 8 متر 
و 48 س��انتي متري بعد از نماين��ده آذربايجان 
روي س��كوي نايب قهرماني ايس��تاد. ملي پوش 
43ساله پارادووميداني مثل ساير پارالمپيكي هاي 
ايران از اينكه طاليي نشده، عذرخواهي و مدال 
نقره اش را به روح والدين مرحومش تقديم كرد: 
»شرمنده مردم ايران شدم. دوست داشتم مدال 
خوشرنگ تري كسب كنم. با اين حال تمام تالش 
خودم را انج��ام دادم. متأس��فانه حين برگزاري 
پارالمپيك ريو مادرم به رحمت خدا رفت و هشت 
ماه پس از آن هم پدرم را از دست دادم. جاي شان 
خيلي خالي بود، دوست داشتم آنها بودند و اين 
موفقيت ها را مي ديدند. دوس��ت دارم اين مدال 
نقره را به روح اين دو عزيز و مردم خوب كشورم 
تقديم كنم. اميدوارم مردم از من راضي باشند.« 
بهمن رضايي، س��رمربي تيم ملي نيز از عملكرد 
مختاري راضي بود: »ب��ا توجه به اينكه مختاري 
ركوردهاي كمتري داش��ت و فق��ط در جاكارتا 
باالتر از اين ركورد را  زده بود، نسبت به عملكرد 
وي رضايت داريم. مختاري در چهار ركوردگيري 
قبلي به اين ركورد نرسيده بود و براي همين از او 

رضايت داريم.«
  ساير نتايج 

در بين نمايندگان كشورمان كه ديروز به ميدان 
رفتن��د وحيدعلي نجيم��ي، دون��ده 100 متر 
پارالمپيكي از رس��يدن به مرحله نهايي بازماند. 
تيم تيراندازي با كمان در ماده ميكس كامپوند با 
تركيب فرزانه عسگري و رمضان بياباني در يك 
قدمي مدال ماند و چهارم شد. تيم ملي بسكتبال 
باويلچر نيز چهارمين ديدار خود را مقابل انگليس 
برگ��زار كرد و 69 ب��ر 57 شكس��ت را پذيرفت. 
شاگردان عباس آقاكوچكي پيش از اين نتيجه را 
به استراليا و امريكا واگذار كرده بودند، اما الجزاير 
را از پيش رو برداشته بودند، اين تيم صبح امروز 

به مصاف آلمان می رود. 
همچنين بامداد امروز رقيه ش��جاعي در رشته 
تيران��دازي، فرزان��ه عس��گري در تيروكم��ان، 
امير خس��رواني در پرش طول و س��امان رضي 
در وزنه برداري كار خود را آغ��از كردند. منصور 
پورميرزايي در دسته سنگين وزن پاراوزنه برداري 
امروز ظهر به ميدان مي رود. محمدرضا زرندي 
در تيروكمان، الناز دارابيان در پرتاب ديس��ك و 
مهدي اوالد و محمد آرخي ني��ز در پرتاب وزنه 
ديگر نمايندگان كش��ورمان هس��تند. تيم ملي 
واليبال نشسته هم ديدار حساس خود را مقابل 

برزيل برگزار مي كند. 
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دنيا حيدري

سعيد احمديان

عدم نظارت بر فساد و بي بندو باري نقل و انتقاالت
جيبخاليوپزعاليسرخابيها

رنديسپاهانمتمول
اوج فس��اد، بي بندو باري هاي مالي و عدم نظارت را مي توان هر س��اله در 
فصل نقل و انتقاالت به طور كاماًل شفاف و واضح ديد. فصلي مملو از دوز 
و كلك هاي نهان و آشكاري كه فوتبال را به سوي نابودي سوق مي دهد و 

تيم هاي موفق و غيرموفق آن را بدهكارتر از قبل مي كند.
هر س��اله بحث ها و قوانين مختلفي مطرح مي ش��وند براي آرام سازي جو 
پرتالطم فصل نقل و انتقاالت، اما آنچه در آخر شاهد هستيم  بي پروايي بيشتر 
بازيكنان، مربيان،  مديران و دالل هايي است كه حاال ديگر با قيافه هايي موجه 
به چپاول بيت المال و تاراج جيب مردم مي پردازند و هيچ نيروي بازدارنده اي 

هم براي كوتاه كردن دست آنها از جيب ملت وجود ندارد!
    

جيب خالي مديران در اين بين اما جالب ترين نكته اي است كه گويي اصاًل 
مدنظر قرار نمي گيرد! براي نمونه پرسپوليس به عنوان قهرمان پنج دوره 
پياپي ليگ برتر در حالي درگير جذب نفرات مورد نظر كادر فني خود است 
و با رقم هاي قابل توجهي قرارداد نفرات جديد را به ثبت مي رساند كه گفته 
شده بود باشگاه ها تنها در صورت تسويه حساب مالي با بازيكنان داخلي و 
نداشتن پرونده شكايت در فيفا و CAS است كه مي توانند قراردادهاي 
جديد خود را به ثبت برسانند. اين در شرايطي است كه تا همين چندي 
پيش شاهد گله بازيكنان از عدم تسويه و پرداخت مبلغ قراردادهاي آنها 
بوديم، اما باشگاه پرسپوليس مدعي مي ش��ود كه با پرداخت بدهي هاي 
خود و تسويه حساب با شاكيان و بدهكارات موفق به باز كردن پنجره نقل 
و انتقاالت شده است. اتفاقي كه بايد ديد به راستي تسويه بدهي هاست يا 

راه فراري تازه براي دور زدن قانون.
    

باشگاه هايي هم هستند در اين بين كه چراغ خاموش، اما پركار روزهاي فصل 
نقل و انتقاالت را پشت سر مي گذارند و نه فقط گاليه اي از عدم پرداخت 
مبلغ قرارداد بازيكنان سال گذشته آنها به گوش نمي رسد كه عالوه بر تمديد 
قرارداد بازيكنان قبلي، خريد هاي پروپيماني هم براي فصل جديد داشته اند 
و با ارقامي كه نمي توان به آن نه گفت، نفرات بسياري را جذب كرده اند كه 
شايد شاخص ترين آنها شهريار مغانلو باشد كه با وجود تكذيب پيشنهاد 
كالني كه به او شده، گفته مي شود پرسپوليس به هيچ عنوان توان رقابت با 
سپاهان را بر سر اين بازيكن نداشت. هرچند مغانلو اگرچه يكي از گران ترين 
خريد هاي اين فصل سپاهان لقب گرفته، اما تنها خريد زردپوشان نيست 
و مسعود ريگي كه استقاللي ها به دنبالش بودند و سجاد شهباز زاده آقاي 
گل ليگ يك  ونيما ميرزازاد از جمله خريدهاي پرتعداد نماينده زردپوش 
اصفهاني هاست كه گفته مي شود هزينه هاي قابل توجهي براي جذب آنها 
شده اس��ت. هزينه هايي كه قرار بود اين فصل معقول تر باشد، اما به نظر 
نمي رسد كه براساس توافقات انجام شده باشد و آنطور كه گفته مي شود با 

برخورد جدي مسئوالن در صورت نجومي بودن مواجه شود!
    

استقالل هم اگرچه اين روزها درگير اختالف نظرهاي جدي با كادر فني 
است و حرف و حديث ها و حاشيه هاي بسياري را در همين راستا متحمل 
شده، اما با جذب ش��ش بازيكن كه برخي از آنها براي حضور در اين تيم 
جنجال هاي جالب توجهي هم به راه انداخته اند، عملكرد قابل توجهي در 
فصل نقل و انتقاالت داشته است، آن هم در شرايطي كه همواره از بي پولي 
و مش��كالت مالي گله مند بود، اما با وجود بدهي هايي ك��ه به بازيكنان و 
مربيان قبلي خود دارد و هنوز صحبتي در خصوص تسويه با آنها و باز بودن 
پرونده هاي شكايتي كه از اين باشگاه در فيفا و دادگاه عالي ورزش وجود 
دارد، عملكرد قابل توجه و پرباري را در فصل نقل و انتقاالت داشته كه بايد 
ديد با وجود قوانين جديد مي تواند از نفرات جديد خود در فصل پيش رو 
استفاده كند يا قوانين جديد دست اين باشگاه را در پوست گردو مي گذارد!

    
آسمان اما همه جا يك رنگ است و اوضاع در ديگر تيم هاي ليگ برتري 
نيز بهتر از شرايطي كه سرخابي هاي پايتخت تجربه اش مي كنند، نيست. 
برخي چون پرس��پوليس و اس��تقالل با وجود خالي بودن دست شان 
همچنان در فصل نقل و انتقاالت يكه تازي مي كنند و برخي نيز همچون 
سپاهان با هزينه هاي هنگفت خود را مهياي فصل جديد مي كنند و در 
اين بين برخي هم با نفراتي به توافق مي رسند كه پيشتر از آنها به عنوان 
بي اخالق ياد كرده بودند كه همكاري دوباره آنها مي تواند مصداق بارز 

داللي در فوتبال ايران و فصل نقل و انتقاالت باشد.

روز پرمدال كاروان سردار دل ها، كاروان ايران 7 مداله شد

تيممليهمچنانزيرنظردستياراسكوچيچدبلطالييجودوكاراندرتاتاميتوكيو
تمرينات تيم ملي فوتبال براي بازي با س��وريه از امروز با ورود لژيونرها 
به اردوي تيم ملي، جدي تر دنبال مي شود. تيم ملي فوتبال با توجه به 
تست مثبت كروناي دراگان اسكوچيچ و وحيد هاشميان اين روزها زير 
نظر ماريو توت، دستيار كروات سرمربي تيم ملي تمريناتش را پيگيري 
مي كند و ديروز از ليست 22 نفره بازيكنان ليگ برتري كه به ميني اردوي 
تيم ملي دعوت ش��ده بودند 12 نفر خط خوردند تا 10 نفره باقي مانده 
در كنار لژيونرهايي كه به تمرين تيم ملي اضافه مي ش��وند براي بازي 
پنج شنبه با سوريه در شروع مرحله دوم انتخابي جام جهاني قطر آماده 
شوند. با تصميم سرمربي تيم ملي؛ صالح حرداني، سياوش يزداني، اميد 
نورافكن، ميالد سرلك، ياسين سلماني، مهدي ترابي، محمد كريمي، 
زبير نيك نفس، عارف آغاس��ي و وحيد اميري 10 بازيكني هستند كه 

حضورشان در اردوي تيم ملي ادامه خواهد داشت.

ايران– چك،امروزدريكهشتمنهايي
واليبالنوجوانانجهان

تيم ملي واليبال نوجوانان امروز در ش��روع رقابت هاي مرحله يك هشتم 
نهايي قهرماني واليبال جهان از ساعت 19 به مصاف چك مي رود. شاگردان 
مسعود آرمات كه با سه پيروزي مقابل هند، گواتماال و نيجريه و شكست 
مقابل لهستان به عنوان تيم دوم گروه A به جمع 16 تيم برتر اضافه شده اند 

در مرحله  يك هشتم امروز آماده رويارويي با چك مي شوند.«

آزادي3زندانيجرائمغيرعمد
باكمكقهرمانكشتيدنيا

حسن رحيمي، قهرمان كشتي آزاد جهان و عنوان دار المپيك به نمايندگي از 
مؤسسه خيريه خادمين علي ابن ابيطالب)ع( مبلغ تأمين شده از سوي مردم را 
به حساب مرجع مربوطه واريز كرد تا با حكم قاضي، مراحل قانوني آزادسازي 
يك زنداني زن جرائم غيرعمد انجام شود. اين زن زنداني جرائم غيرعمد با 
وجود طي شدن مدت زمان محكوميتش به دليل نداشتن توان مالي همچنان 
در بند بود كه با كمك نيكوكاران آزاد و به آغ��وش خانواده خود باز خواهد 
گشت. در همين راستا يك نوجوان و جوان زنداني جرائم مالي غيرعمد نيز با 

مشاركت و همدلي خيرين از تلخي محكوميت و زندان رهايي يافتند. 

اميدوارمگلهايبيشتريبزنم

لواندوفسكیركوردخودشراشكست
در روزهايي كه تمام نگاه  عالقه مندان به فوتبال در اروپا و جهان متوجه       خبر
نق��ل و انتقاالت پرس��روصداي س��تارگان فوتبال اس��ت، گلزن اول 
بايرن مونيخ حسابي مشغول درخشش است. اين روزها همه نگاه ها متوجه مسي و رونالدو است، اما 
لواندوفسكی كار خودش را انجام مي دهد. روبرت لواندوفسكی شنبه شب در جريان ديدار بايرن مونيخ 
مقابل هرتابرلين دبل كرد تا عالوه بر اينكه به ركورد 300 گل  زده در بوندس ليگا دست يابد، يك ركورد 
ديگر را هم جابه جا كند. لواندوفسكی با گلزني مقابل هرتابرلين موفق شد در 13 بازي متوالي گلزني 
كند. جالب اينكه ركورد قبلي در 12 بازي به ثبت رسيده بود كه خود لواندوفسكی در زمان حضورش 
در دورتموند به آن دست پيدا كرده بود. او با گلزني شنبه شب عماًل ركورد خودش را ارتقا داد، ركوردي 

كه بعيد به نظر مي رسد در بوندس ليگا كس ديگري جز خود او بتواند باز هم آن را ارتقا دهد.

الليگا بايد به روزهاي بدون مسي 
فريدون حسن

      بازتاب
هم عادت كند. بع��د از جدايي 
رونال��دو از رئال مادريد حضور 
مسي در بارس��ا نقطه اميدي بود تا فوتبال باش��گاهي اسپانيا 
همچنان مورد توجه باشد، اما حاال مس��ي هم رفته تا فوتبال 

اسپانيا از آن تكاپو و هيجان به يك باره بيفتد، اما ... 
عالوه بر جدايي مسي از بارسا، جدايي راموس و زيدان هم از رئال 
مزيد بر علت شده تا الليگا واقعاً خالی از چهره تأثير گذار شود. 
با اين حال اين روزها يكي پيدا ش��ده كه حسابي مي درخشد، 
ستاره اي به نام كريم بنزما كه ظاهراً از س��ايه مسي، راموس و 
بقيه خارج شده و حس��ابي براي خودش ترك تازي مي كند تا 
جايي كه از همين ابتداي فصل تيم آنجلوتي را به سمت قهرماني 
سوق داده و مرد كهنه كار ايتاليايي را وادار كرده كه به او به چشم 
يك منجي و بازيكن بزرگ و تأثيرگذار نگاه كند.  بنزما طي سه 
هفته اي كه از الليگا گذشته هم خوب گل  زده و هم خوب پاس 

گل داده است. او در سه بازي رئال در فصل جاري روي پنج گل 
نقش داشته است تا جايي كه دو گل به ثمر رسانده و سه پاس گل 
داده كه اين بهترين شروع براي او در الليگاست. بنزما شنبه شب 
هم پاس گل سه امتيازي براي كارواخال ارسال كرد تا رئال بازي 
مقابل نتيس را ببرد و با دو برد و يك مساوي و كسب هفت امتياز 
صدر نشين شود. بردي كه چنان كارلتو را به وجد آورد كه بعد از 
پايان بازي با تمجيد از ستاره فرانسوي گفت: »خوشحاليم كه سه 
امتياز را به دست آورديم. مي توانستيم بازي بهتري را به نمايش 
بگذاريم. در نيمه اول نتوانستيم توپ را به خوبي به كريم بنزما 
برسانيم. وقتي توپ در نيمه دوم بيشتر به بنزما رسيد، او توانست 
مثل هميشه تيم را در موقعيت بهتري قرار دهد.« بنزما از سال 
2009 در رئال مادريد بازي مي كند و باتجربه ترين بازيكن كنوني 
تيم است. او بعد از جدايي كريستيانو رونالدو بهترين آمار گلزني را 
در كهكشاني ها به ثبت رسانده است. آمار او در فصل جاري نشان 

مي دهد كه از آمادگي بسيار بااليي برخوردار است.

آنجلوتي خوشحال بابت داشتن كريم

رئالمادريدرويكاكلبنزما

مهدي طارمي را همه با گلزني هايش مي شناسند، به خصوص هواداران 
حامد قهرماني

    چهره
پورتو كه ديگر عادت كرده اند مهاجم ايراني تيم ش��ان آنها را به وجد 

بياورد. هواداراني كه هميش��ه منتظر 
خلق يك شگفتي از جانب مهدي هستند، مانند هواداري كه شنبه 
شب با دريافت پيراهن طارمي از خوشحالي دست بر سينه گذاشت 
و بقيه ستاره ايراني پورتو را تشويق كردند. مهدي طارمي شنبه شب 
باز هم براي پورتو گلزني كرد تا نقش حساسي در پيروزي تيمش 
داشته باشد. گلزني او با پاي غيرتخصصي ثابت كرد كه مهاجم پورتو 

در آمادگي كامل بسر مي برد و اين نويد خوبي براي تيم ملي هم 
به ش��مار مي رود. طارمي كه به عنوان ارزشمندترين 

بازيكن مسابقه هم برگزيده شد، گفت: »اينكه گل 
زدم خيلي خوب بود، چراكه به من اعتماد به نفس 
مي دهد و اميدوارم بتوانم گل هاي بيش��تري به 
ثمر رسانم. تمام بازيكنان پورتو اهميت زيادي 
براي تيم دارند. اصاًل مهم نيست چه كسي بازي 
مي كن��د. بايد بگويم تون��ي )مارتينز( مهاجم 
بسيار خوبي است. او كمي در گلزني بدشانس 
بود، ولي امي��دوارم بتواند در بازي هاي بعدي 
گلزني كند. تماشاگران براي هر باشگاهي مهم 

هستند و اميدوارم كه مقابل تمام تماشاگران بازي 
كنم، نه اينكه 50 درصد ورزشگاه پر باشد. اميدوارم در 

آينده اين اتفاق رخ دهد.«

استعداديابيبايدازمدرسهشروعشود
ورزش��كاران ايران در رده هاي پايه فش��ار 
تمريني بيشتري نسبت به ساير كشورها 
تحمل مي كنند، اما به رده بزرگساالن تزريق 
نمي شوند و اين داستان بايد آسيب شناسي 
شود. استعداديابي ها بايد از مدارس شروع 
ش��ود. اگر بخش مدارس قوي شود و تمام 
مدارس در اين مسابقات حضور پيدا كنند، 
مي توان استعداديابي درستي انجام داد. اما 
بعد از بازنشست ش��دن معلم ورزش هاي 
دلسوز دهه 60، 70 و 80 جايگزين هاي خوبي براي شان نيامده، به همين 
دليل تعداد ورزش��كاراني كه انتخاب مي ش��وند از مدارس محدود است. 
فدراسيون ها توانايي الزم در اين زمينه را ندارند، چراكه استعداديابي بايد در 
سنين پايين انجام شود و بچه ها در اين سن محصل و تحت كنترل و مديريت 
مدرسه هستند و فدراسيون فقط مي تواند ابزار را در اختيارشان بگذارد. مثاًل 
در دووميداني همين امروز هم مي توان روي مدال آوري نوجوانان و جوانان 
فعال حساب باز كرد، اما اگر نگاه المپيكي و جهاني باشد بايد دقيق تر و بهتر 
كار كرد تا ورزشكاران با پتانسيل باالتر جذب شوند. ما در مقطع نوجوانان و 
جوانان از كل دنيا بيشتر كار مي كنيم، يعني فشاري كه ورزشكاران ما در اين 
مقاطع تحمل مي كنند از ورزشكاران اروپا و امريكا بيشتر است. در اصل به 
اين دليل كه نمي توانيم در سطح باال مدال كسب كنيم، فشار را به رده هاي 
س��ني پايين تر آورده ايم. به همين دليل در چند وقت اخير در اين رده ها 
نتايج خوبي به دست مي آوريم، اما از تعداد زياد ورزشكاران نوجوان و جوان 
شايد يك يا دو نفر به رده بزرگساالن اضافه شوند. دليل اين مسئله الگوي 
اشتباه تمريني است و اينكه خرج ورزشكاران در دوران تحصيل روي دوش 
خانواده هاست و فدراسيون دخالتي ندارد، ضمن اينكه آينده اين ورزشكاران 
هم تأمين نيست. اگر مدال گرفتن و باال بردن پرچم مهم است بايد نگاه 
ويژه اي وجود داشته باشد و اگر مهم نيست كه شرايط همين است، چراكه 
براي موفقيت بايد امكانات الزم فراهم باشد. پول قهرمان نمي سازد، بلكه به 
ابزار نيز نياز است. مربي، سخت افزار، فيزوتراپ، پزشك، ماساژور و غيره ابزار 

و تيمي هستند كه ورزشكار را به سطح جهاني مي رسانند.

نگاهوزارتورزشبهپيشكسوتان
نمايشینباشد

حميد سجادي، وزير جديد ورزش در يكي از اولين ديدارهايش، ديروز 
ميزبان جمعي از پيشكسوتان بود و صحبت ها و نقدهايي كه آنها به اوضاع 
و احوال ورزش داشتند را شنيد. اينكه سجادي در همين ابتداي شروع 
كار در وزارت ورزش سراغ موس��پيدان ورزش رفته و با آنها گپ و گفتي 
داشته است را بايد به فال نيك گرفت، به خصوص كه اگر ورزش قهرماني 
و حرفه اي مان امروز جايگاهي دارد، مديون همين چهره هايي است كه 
موي شان را در ورزش سفيد كرده اند و مدال روي مدال و افتخار پشت 

افتخار آورده اند و به نوعي شناسنامه هاي ورزش هستند. 
البته در اغلب اوقات پيش آمده نگاهي كه مسئوالن و تصميم گيرندگان به 
پيشكسوتان داشته اند، نگاهي نمايشي و شعاري بوده و بيشتر جلساتي كه 
از سوي متوليان ورزش چه در وزارت و چه در فدراسيون ها با پيشكسوتان 
برگزار ش��ده، حالتي نمادين داشته اس��ت. كمتر پيش آمده كه چنين 
جلساتي آورده خاصي براي ورزش داشته باشد و مهم ترين خروجي آن اما 
عكسي است كه به يادگار گرفته مي شود و پس از پايان جلسه همه نكته ها و 
گفته هايي كه در چنين جلساتي مطرح مي شود به فراموشي سپرده مي شود 
و كمتر توجهي به دغدغه هايي مي شود كه از سوي دلسوزان ورزش مطرح 
شده است. آخرين آن هم گاليه هاي مرتضي ذوالقدر، مدير فني و سرمربي 
سابق تيم ملي تكواندو بود كه عنوان كرده بود در بيانيه اي كه فدراسيون 
تكواندو پس از جلسه كميته فني درباره بررسي داليل ناكامي اين رشته 
رزمي در المپيك منتشر كرده است، حداقل به رسم امانت هم بخشي از 

صحبت هاي او در جلسه كارشناسي لحاظ نشده است !
اين در شرايطي است كه اگر قرار است جلسه اي گذاشته شود و استخوان 
خردكرده هاي ورزش بيايند و درباره دالي��ل ناكامي ها صحبت كنند، 
مهم ترين خروجي اين جلسات بايد استفاده از تلنگرهاي اهالي ورزش 
باش��د كه با توجه به تجربه اي كه در گذر س��ال ها حضور در سطح اول 
ورزش حرفه اي و قهرماني آموخته اند، مي تواند در جهت توسعه آينده 

ورزش بسيار راهگشا و مؤثر باشد. 
با وجود چنين اهميتي، اما تجربيات پيشكسوتان كمتر مورد توجه قرار 
مي گيرد و نسبت به استفاده از آن اقدام مي شود. البته در مواقعي اندك شاهد 
بوده ايم كه استفاده از تجربه موسپيدان ورزش در دستور كار قرار گرفته 
است، اما در مجموع در آسيب شناسي هاي صورت گرفته پس از ناكامي ها، 
همواره نگاه تزئيني به نظرات پيشكسوتان در دستور كار قرار مي گيرد و 
عمالً مسئوالن فدراسيون ها با وجود انتقاداتي كه ممكن است از سوي قاطبه 
موسفيد كرده هاي ورزش به گوش آنها رسيده باشد راه خودشان را رفته اند و 

وقعي به نظراتي كه پيشكسوتان داشته اند، ننهاده اند. 
به همين خاطر تغيير نگاه متوليان ورزش به پيشكسوتان ضرورت پيدا 
كرده است. نمي شود از يك س��و از تكريم پيشكسوت سخت گفت و از 
سوي ديگر آنها را پشت در اتاق به انتظار نگه داشت. البته در سال هاي 
اخير و با آمدن رضا صالحي اميري به كميته ملي المپيك سعي شده با 
احداث موزه ملي ورزش و همچنين رونماي��ي از تنديس قهرمانان ياد 
خيلي از چهره هاي قديمي ورزش گرامي داشته شود. زنده نگاه داشتن 
نام قهرمانان درگذشته و در قيد حيات است كه نقش زيادي در باال بردن 
روحيه و همچنين دادن انگيزه به آنها براي رهايی از گوشه گيري و كنج 

عزلت گرفتن دارد. 
با اين حال مسئله مهم تر، استفاده از تجربه پيشكسوتان است كه مي تواند 
برخي ضعف ها و ايراداتي كه وجود دارد را برطرف كند. اين مسئله يكي از 
مشكالت مغفول مانده ورزش است و سبب مي شود مهم ترين فاكتوري 
كه مي توان از پيشكسوتان استفاده كرد روي زمين بماند، به همين خاطر 
بديهي اس��ت در ديدارهايی كه مس��ئوالن با قديمي هاي ورزش دارند 
بايد به انتقادات و دغدغه ها و البته راهكارهايي كه براي توسعه ورزش 
و برون رفت از ش��رايط فعلي دارند، احترام گذاش��ته شود و مورد توجه 
قرار گيرد. اتفاقي كه اميدواريم در ديدار ديروز وزير ورزش با جمعي از 
پيشكسوتان رخ داده باشد و حالت نمادين نداشته باشد. چنين جلساني 
مي تواند يك فتح باب براي تكريم بيشتر پيشكسوتان باشد كه استفاده 

از تجربه شان مي تواند چراغ راه آينده ورزش باشد.

هادي سپهرزاد

كارشناس دووميداني


