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   گزارش
جانباز و معلول 
كش�ورمان در 
كاروان سردار دل ها با كسب دو مدال طال، يک 
نقره و يک برنز در شش�مين روز مس�ابقات 
پارالمپيک توكيو رون�د موفقيت هاي خود را 
ادامه دادند تا كاروان كشورمان در پايان روز 
ششم با كسب پنج طال، پنج نقره و يک برنز در 
مکان دوازدهم جدول رده بن�دي قرار گيرد.

ديروز روز دووميداني بود، جايي كه بچه هاي اين 
رشته موفق شدند، دو مدال خوشرنگ براي ايران 
به دست آورند. صبح ديروز و در ساعات آغازين روز 
امير خسرواني در پرش طول با ثبت ركورد 7متر و 
21 سانتي متر موفق شد گردن آويز ارزشمند طال 
را به دس��ت آورد، اما اين پايان كار نبود و مهدي 
اوالد هم در پرتاب وزنه طاليي شد. اوالد با پرتاب 
14 متر و 34 س��انتي متر صاح��ب مدال طالي 

پارالمپيك توكيو شد. 
در وزنه برداري ابتدا سامان رضي، وزنه بردار دسته 
107- كشورمان بود كه در مصاف با فوالد سرد و 
رقيبانش با ايس��تادن در جايگاه سوم اولين مدال 
برنز كاروان كشورمان را كسب كرد. او با باال بردن 
وزنه 231 كيلوگرمي موفق به كسب مدال برنز شد، 
اما ديروز پاراوزنه برداري ايران به رغم تالش منصور 
پورميرزايي مدال طالي دس��ته  فوق سنگين را از 
دس��ت داد تا جاي خالي سيامند رحمان حسابي 
احساس شود. پورميرزايي با وجود تمام تالشي كه 

انجام داد در نهايت به خاطر وزن بيشتر نسبت به 
وزنه بردار اردني به مدال نقره دست پيدا كرد. 

پورميرزايي وزنه ه��اي 235 و 241 را مهار كرد، 
اما نتوانس��ت وزنه 246 كيلوگرم��ي را باال ببرد. 
جميل الش��بلي اردني هم وزنه هاي 236 و 241 
كيلوگرمي را مهار كرد و مانند پورميرزايي حريف 
وزنه 246 كيلويي نشد تا فقط به خاطر اختالف 

وزن در جايگاه نخست بايستد و طال بگيرد. 
   راضي نيستم

مرد طاليي پ��رش طول كش��ورمان هرچند در 
پيش بيني ها برنزي فرض شده بود، اما با درخشش 
فوق تصور طال گرفت تا همه را غافلگير كند. با اين 
حال او از عملكردش چندان راضي نيس��ت. امير 
خسرواني مي گويد: »مي توانستم ركورد بهتري 
بزنم. متأسفانه 20 روز قبل از پارالمپيك از ناحيه  
آشيل پا دچار مصدوميت شدم، اتفاقی كه باعث 
ش��د نتوانم ركورد بهتري ثبت كنم. پرش 7/21 
ركوردي نبود ك��ه دنبالش بودم. ان ش��اءاهلل در 
آينده تالش مي كنم ركوردهاي بهتري ثبت كنم. 
هرچند مدال برنز را برايم پيش بيني كرده بودند، 
اما با تمركز و تمرين ذهني مي دانستم كه مي توانم 
طال بگيرم. رقيب اصلي من ورزشكار ازبك بود كه 
نتوانست ركورد خودش را بزند. او در پنج مسابقه 

قبلي جدي ترين رقيبم بود.«
   هدفم طال بود

سامان رضي هم با اينكه روي سكوي پارالمپيك 
قرار گرفت، اما هدفش را باالتر از كسب برنز عنوان 

كرد و گفت: »براي رس��يدن به اين مدال تالش 
زيادي كردم، اما به هدف مورد نظرم نرس��يدم. 
برنامه ريزي من براي مدال نقره ي��ا طال بود، اما 
متأسفانه شرايط به گونه ای ديگر رقم خورد. وزنه 
231 كيلوگرم س��نگين نبود، ولی يك  لحظه از 
كنترلم خارج شد و نتوانستم آن را به درستي مهار 
كنم و اين موجب شد دچار عدم تمركز شوم. در 
حركت دوم اين وزنه را به  راحتي مهار و توانستم 
مدال برنزم را قطعي كنم. رقيبانم قدرتمند بودند، 
ورزشكار مغولس��تاني هم ركورددار جهان و هم 
ركورددار پارالمپيك است. وزنه بردار مالزي هم 
خوب كار ك��رد و به مدال نقره رس��يد. من براي 

موفقيت بايد تالشم را بيشتر كنم.«
   نتوانستم مسئوليتم را انجام دهم

منصور پورميرزايي م��رد نق��ره اي وزنه برداري 
ايران ديروز با چشماني اشكبار از اينكه نتوانسته 
جاي خالي س��يامند رحمان را پر كند با دنياي 
وزنه ب��رداري خداحافظي كرد و گف��ت: »آنچه 
انتطار مردم بود و در ذهن داش��تم محقق نشد. 
قرار بود مدال طالي س��يامند را كسب كنم، اما 
متأس��فانه در اين زمينه موفق نبودم. افتخارات 
و نام سيامند تكرار نشدني اس��ت. اين براي من 
در يك س��ال گذش��ته به يك بار روان��ي تبديل 
ش��ده بود. تالش زيادی كردم كه خودم را از زير 
اين فشار خارج كنم. متأسفانه نتوانستم آنگونه 
كه مردم انتط��ار دارند، وزنه بزن��م و اين موجب 
ناراحتي  ام شد. اين نخس��تين مدال من بود كه 

در آخرين مس��ابقه ورزشي ام به دس��ت آمد. از 
دنياي قهرماني خداحافظي مي كنم. قرار بود سال 
گذش��ته خداحافظي كنم، اما درگذشت دوست 

عزيزم سيامند اين كار را به تأخير انداخت.«
   ساير نتايج

ديروز تيم ملي بسكتبال باويلچر ايران در آخرين 
بازي مرحله گروهي خود در يك ديدار نزديك با 
نتيجه 56 بر 53 مغلوب آلمان شد تا با كسب يك 
پيروزي و چهار شكست به كار خود در پارالمپيك 

توكيو پايان دهد. 
در تيروكمان كامپوند انفرادي فرزانه عس��كري در 
مرحله يك هش��تم نهايي با حس��اب 136 بر 135 
نتيجه را به حريف ايتاليايي خود واگذار كرد و از ادامه 
رقابت ها بازماند. محمد زندي ديگر كماندار كشورمان 
هم هرچند تا مرحله نيمه نهايي پيش رفت، اما با قبول 

دو شكست به عنوان چهارمي دست پيدا كرد.
رقيه ش��جاعي تيرانداز كش��ورمان هم با كسب 
عنوان ششمي در تفنگ آر2 به كار خود پايان داد. 
اشك هاي بانوي تيرانداز ايران به خاطر عدم كسب 
مدال يكي از صحنه ه��اي تأثيرگذار رقابت هاي 

صبح ديروز پارالمپيك بود. 
نورمحمد آرخي، پرتابگر وزنه كشورمان هم با ثبت 
ركورد 12 متر و 78 سانتي متر در جايگاه ششم قرار 
گرفت. الناز دارابيان هم در پرتاب ديسك با ركورد 

12 متر و 49 سانتي متر از كسب مدال بازماند. 
تيم ملی واليبال نشسته نيز در دومين بازی خود 

3 بر صفر برزيل را شكست داد
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شيوا نوروزي

دنیا حیدری

سردرگمي در گرداب حاشيه و بي تدبيري
حال تيراندازي خوب نيست

بيانيه الهام هاشمي واقعيت مهمي را به مسئوالن ورزش يادآوري كرد؛ حال 
تيراندازي ايران خوب نيست. در حالي كه تصور مي شد بعد از  كسب مدال 
تاريخي المپيك توسط جواد فروغي توجه به اين رشته مدال آور بيشتر شود، 

اما به نظر مي رسد شرايط تيراندازي بحراني تر از قبل هم شده است. 
  جوابيه سرمربي

تيم ملي تفنگ در بازي هاي المپيك چهار نماينده داشت و با توجه به عملكرد 
اين تيم در تورنمنت هاي بين المللي، انتظار مي رفت در توكيو حداقل يك 
مدال كسب كنند، اما انتظارات برآورده نشد تا انتقادها از عملكرد الهام هاشمي، 
سرمربي اين تيم و شاگردانش باال بگيرد. نتايجي كه نجمه خدمتي، فاطمه 
كرم زاده، آرمينا صادقيان و مهيار صداقت به ثبت رساندند از نظر سرمربي قابل 
قبول بود، اما به عقيده كارشناسان ضعيف است. به همين خاطر پس از اتمام 
المپيك انتقادهاي مطرح شده عليه هاشمي و تيمش باعث دلخوري سرمربي 
تيم ملي شد. از طرفي قرارداد او با فدراسيون پس از المپيك تمام شده و عماًل 

تيم تفنگ و همچنين تيم تپانچه در حال حاضر سرمربي ندارند. 
 در روزهايي كه تكليف كادر فني تيم هاي ملي معلوم نيست، الهام هاشمي 
تصميم گرفت بيانيه اي صادر و به نوعی از عملكردش دفاع كند: »با كوله باري 
از تجربه و همه سختي هايي كه تا كسب باالترين درجات مربيگري جهان 
كشيده بودم، در يكي از بدترين شرايط اقتصادي كشور به ايران برگشتم 
تا اندوخته هايم را در اختيار قهرمانان كشورم قرار دهم، اما به دليل فراهم 
نبودن بديهيات براي تمرينات تيم تفنگ با توجه به نيازهاي ويژه اين رشته، 
بيشتر وقت و انرژي و تمركز من به جاي مربيگري صرف تالش براي تأمين 
آنها مي گرديد. با مديراني در ارتباط بودم كه به رغم نيت خوب شان، درك 
عميقي از ورزش تيراندازي، خصوصاً رشته تفنگ نداشتند، حتي در كميته 
فني فدراسيون، درصد بسيار ناچيزي از اعضا با تيراندازي آشنايي داشتند 
كه در بعضي از جلس��ات، اين درصد به صفر مي رسيد. از زماني كه من به 
عنوان سرمربي شروع به كار كردم، مدت كوتاهي دو و بعد از آن تنها يك 
دستيار داشتم و به عنوان سرمربي تيم ملي حق افزودن افراد جديد مورد 
نظر خودم به كادر فني را نداشتم و گاهي در پاسخ به اين خواسته تكراري 
به من پيشنهاد مي شد يكي از كارمندان فدراسيون را انتخاب كنم. انتظار 
داشتم مديران ورزش با توجه به اينكه از مشكالت تيم تفنگ مطلع و به ما 
وعده حمايت و نظارت بيش��تر داده بودند، در حالي كه حتي از تمرينات 
رش��ته هاي غيرالمپيكي هم بازديد مي كردند س��ري هم به ما مي زدند. 
معتقدم قسمت اعظم مشكالت كشور ناشي از عدم به كارگيري متخصصان 
در رشته تخصصي خودشان است. يك استاد تاريخ هر چقدر هم كه انسان 

فرهيخته اي باشد، نمي تواند فيزيك تدريس كند.«
  حق با كيست؟

خواندن دفاعيه سرمربي اگرچه تغييري در عملكرد تيم ملي ما در توكيو 
ايجاد نمي كند، ولي از اين طريق واقعيت هاي غيرقابل كتماني گفته شده 
كه جاي تأمل بسيار دارد. نه الهام هاشمي و نه هيچ سرمربي ديگري وظيفه 
ندارد وقتش را براي تأمين امكانات اوليه صرف كند، چراكه مسئوليت اين 
كار با فدراسيون است. با اين وجود سرمربي تفنگ براي آنكه شاگردانش 
آسيب كمتري ببينند تالش كرده و تالش او ستودني است. نكته بعدي مورد 
اشاره عدم حضور متخصصان رشته تيراندازي در فدراسيون است، نكته اي 
كه مشكل ساير رشته ها و بهتر است كه بگوييم چالش بزرگ كل ورزش 
ايران است. قطعاً خبره ها و كارشناسان تيراندازي بايد در جلسات كميته 
فني حاضر باشند، نه صرفاً آنهايي كه از گوشه و كنار صاحب ميز و صندلي 
شده اند. نداشتن دستيار خأل بزرگي در تيم ملي تيراندازي بود، خأليي كه 
الهام هاشمي براي پر كردن آن درخواست داد، ولي نتيجه اي نداشت. حمايت 
مديران ارشد ورزش از تيراندازي و بازديد از اردوها نيز خواسته اي بحق بود كه 
آن هم محقق نشد. با در نظر گرفتن اين مسائل بايد حق را به سرمربي داد كه 

شاگردانش از داشتن فشنگ و سالح استاندارد و به روز محروم بودند. 
فدراسيون تيراندازي در بالتكليفي بس��ر مي برد. دادگر با پست سرپرستي 
در حال اداره اين رشته است و بايد هرچه زودتر تكليف انتخابات فدراسيون 
تيراندازي و ساير فدراسيون هاي بالتكليف مشخص شود. مبهم ماندن وضعيت 
مديريتي شرايط را سخت تر از گذشته خواهد كرد، به ويژه كه تيراندازي ايران 
مسابقات بين المللي و بازي هاي آسيايي 2022 را نيز در پيش دارد. تا مشكل 
كمبود فشنگ، سالح هاي كهنه و امكانات حل نشود نمي توان انتظار پيشرفت 
و افزايش مدال از تيراندازي داشت. ضمن اينكه اين كمبودها بهانه هاي خوبي 

هستند براي مربيان يا مديران تا هر نوع ناكامي را با آنها توجيه كنند.

كاروان سردار دل ها همچنان مدال آور، جاي خالي سيامند، اشک هاي بانوي تيرانداز و برد واليبال

روز طاليي دووميداني

لحظه تاريخي فوتبال جهان
به جرئت مي توان گفت كه تمام فوتبال جهان چشم به راه رسيدن دقيقه 
66 بازي پاري سن ژرمن و رسن بودند، لحظه اي تاريخي تا عالقه مندان 
به فوتبال ليونل مسي، فوق س��تاره دنياي مستطيل سبز را در لباسي به 
جز بارسا و تيم ملي آرژانتين ببينند. يك شنبه شب اين اتفاق باالخره رخ 
داد. سال ها بود كه نام مسي و بارسلون با هم عجين شده بود و كمتر كسي 
مي توانست تصور كند كه روزي فوق ستاره از جمع كاتاالن ها جدا  شود، ولي 
سرانجام آنچه همه غيرممكن مي پنداشتند رخ داد و مسي با پيراهن تيم 
پاريسي به ميدان آمد. حاال بازي هاي پاريسي ها تماشاگرهاي ويژه اي پيدا 
كرده، اما در آن سو شايد ديگر كسي چندان عالقه اي به تماشاي بازي هاي 
بارسا نداشته باشد. مسي در پاريس مي درخشد، اينقدر كه حتي تيم هاي 

بازنده هم براي گرفتن عكس يادگاري با او به صف مي شوند. 

هاشمي و حاتمي جايگزين شاهين طبع
حاشيه هايي كه تيم ملي بسكتبال ايران تا پايان المپيك با آن دست و پنجه نرم 
كرد دليل خوبي بود براي پايان همكاري شاهين طبع با فدراسيون، اما با توجه به 
اندك زمان باقيمانده تا آغاز پنجره انتخابي جام جهاني، سرمربي تيم ملي هرچه 
زودتر بايد معرفي شود. در همين راستا شنيده مي شود هاشمي، رقيب ديرينه 
سرمربي پيشين تيم ملي بسكتبال ايران كه پيش از اين سابقه دستياري در 
تيم ملي را داشته گزينه اصلي فدراسيون براي نشستن روي نيمكت بسكتبال 
ايران است، اما اين بار به عنوان نفر اول و با دستياري حاتمي. سرمربيان دو تيم 
مدعي مهرام و شهرداري گرگان كه بايد ديد همانند شاهين طبع با انتقادهايي 

در خصوص حضور همزمان در تيم ملي و باشگاهي مواجه مي شوند يا نه.

واليبال ايران به فرد متكي نيست
تيم ملي واليبال ايران در حالي اين روزها خود را براي حضور در مس��ابقات 
قهرماني آسيا مهيا مي كند كه برخالف برنامه هاي قبلي برديا سعادت در اردو ها 
حاضر نشده است، چراكه باشگاه كره اي ويكستورم با تهديد اين بازيكن براي 
فسخ قرارداد مدعي شده برديا براي حضور در قهرماني آسيا مي تواند از كره 
راهي ژاپن شود. حال آنكه بهروز عطايي تأكيد دارد كه نمي تواند روي بازيكني 
كه در تمرينات و اردوي تيمي حاضر نبوده حساب باز كند: »تاكنون با اين 
مشكل مواجه نشده بوديم. برديا براي حضور در تيم جوانان نيز باز هم حضورش 
را منوط به اجازه باشگاه كرد، اما تيم ملي به فرد متكي نيست. سعادت بازيكن 
جوان و آينده داري است كه حضورش مي توانست به تيم  ملي كمك كند، اما 

تيم متكي به فرد نيست و با كار گروهي نتيجه مي گيرد.«

هنوز عرق كشتي 
سعید احمديان

   کشتی
از المپيك خشك 
نشده كه فرنگي و 
آزادكاران بايد آماده رقابت هاي جهاني ش��وند، 
مسابقاتي كه ماه آينده به ميزباني شهر اسلو در 
نروژ برگزار مي ش��ود تا دو ماه پس از زورآزمايي 
قدرترين كش��تي گيران دنيا روي تش��ك هاي 
المپيك، اين بار دوباره ش��اهد پنج��ه در پنجه 
انداختن هيجان انگيز ملي پوشانمان با رقباي شان 
در ميدان جهاني باشيم. همين است كه هم آزاد 
و هم فرنگي پس از يك اس��تراحت كوتاه پس از 
بازگشت از توكيو، دو هفته اي است كه اردوي شان 
را در خانه كشتي مجموعه ورزشي آزادي تهران 
آغ��از كرده اند. ح��ال در فاصله يك م��اه تا آغاز 
رقابت هاي جهاني نروژ ديروز محمد بنا سرمربي 
تيم ملي كشتي فرنگي و پژمان درستكار سرمربي 
تيم مل��ي كش��تي آزاد در يك نشس��ت خبري 
روبه روي خبرنگاران نشستند و از آخرين وضعيت 
شاگردان ش��ان براي مس��ابقات قهرماني جهان 
صحبت كردند. نشستي كه در پايان آن عليرضا 
دبير، رئيس فدراسيون كشتي هم به جمع مربيان 
تيم ملي اضافه ش��د تا خبره��اي ورزش پس از 

پارالمپيك در قرق كشتي باشد. 
   وقتي بنا مقابل منتقدان سينه سپر كرد

محمد بنا چهره خبرس��از نشست خبري ديروز 
كشتي بود. سرمربي كشتي فرنگي كه از انتقادات 
نامنصفانه گاليه داشت، سعي كرد گاهي آرام و 
گاهي هم با در رفتن از كوره، ابهامي را بي پاسخ 
نگذارد. پس از اينكه فدراس��يون كش��تي سال 
گذش��ته با رونمايي از چرخه انتخابي، مس��ير 
رس��يدن كش��تي گيران را به دوبنده تيم ملي 
ترس��يم و مربيان تيم ملي را ملزم به رعايت آن 
كرد، كم پيش آمده كه درب��اره انتخاب تركيب 
تيم ملي پي��ش از اعزام به مس��ابقات مختلف، 
حرف و حديث هايي به وج��ود نيايد. مانند اين 
روزها كه انتخاب ملي پوشان براي جهاني نروژ، 
به خصوص در رش��ته فرنگي خبرس��از شده و 
گروهي از منتقدان، محمد بنا را متهم كرده اند 

كه چرخه را زير پا گذاشته است. 
اين ادعاها سبب ش��د ديروز بنا به شدت به آنها 
واكنش نش��ان دهد و برخالف منتقدان كه او را 
به بی عدالتي مته��م كرده اند بر اجراي عدالت و 
انتخاب بهترين ها ب��راي قهرماني جهان تأكيد 
كند و وزن به وزن داليل��ش را به صورت كامل 

درباره انتخاب هايي كه انجام داده توضيح دهد: 
»دوستان بحث عدالت را مطرح مي كنند. با انجام 
يك مسابقه براي انتخابي عدالت رخ نمي دهد و 
به جايي نمي رس��يم. انتخابي يك پروسه شش 
ماهه است كه در آن به همه فرصت مي دهيم.«

اگرچه كش��تي فرنگي با يك ط��ال و يك برنز، 
كارنامه نس��بتاً قابل قبولي در المپيك داشت، 
اما برخي نقدهاي تند سبب شد بنا هم واكنش 
تندي نشان دهد: »گرجستان با آن همه هزينه 
فقط يك مدال با خوش شانسي در سنگين وزن 
مي گيرد يا تركيه يك مدال گرفت. خود روسيه 
مگر موفق بود، اتحاديه جهاني امتيازها را اعالم 
كرد و ما دوم شديم. چه كسي مي گويد اين تيم 
لندن است، چرا با تيم پكن مقايسه نمي كنيد، 
تا زماني كه من مس��ئول فني باشم نگاهم رو به 
جلوس��ت و ما محكوم به نتيجه ايم. كدام يك از 
اينها پير هستند، ما سه طالي المپيك گرفتيم 
و هر المپيك بايد تن مان بل��رزد كه چند مدال 
پيش بيني مي كنند. حدود هفت، هشت ماه به 
خاطر كرونا فعاليت هاي ورزشي تعطيل بود، ما 
يك طال، يك برنز و دو عنوان پنجمي در المپيك 
داشتيم. خيلي از فرنگي پرتوقع شده ايد، پنجم 

المپيك مگر بد است.«
بخش ديگر صحبت هاي بنا در نشس��ت ديروز، 
واكنش او به پيام مق��ام معظم رهبري بود. پس 
از اينكه جمعه گذش��ته عليرضا دبير در برنامه 
تلويزيوني ورزش و مردم از پيام خصوصي مقام 
معظم رهبري به محمد بن��ا خبر داد، اين مربي 
روز گذش��ته اينط��ور درب��اره آن صحبت كرد: 

»افتخ��ار مي كنم پي��ام دلگرم كنن��ده اي از آقا 
گرفتم، به همين دليل دوست ندارم كسي آن را 

بداند، چون اين پيام خصوصي است.«
    درستکار به جوانان اميدوار است

پس از قط��ع همكاري فدراس��يون كش��تي با 
غالمرضا محمدي بعد از نتاي��ج نه چندان قابل 
قبول آزادكاران در المپيك كه با كسب يك مدال 
نقره و يك مدال برنز همراه بود، پژمان درستكار 
به عنوان س��رمربي جديد تيم ملي كشتي آزاد 
معرفي ش��د تا او ديروز در كنار بنا قرار بگيرد و 
ديگر خبري از قاب هاي دو نفره محمدي و بنا كه 

سال ها بود به آن عادت كرده بوديم، نباشد. 
انتخاب درس��تكار با توجه به س��ابقه دوستي و 
رفاقتي كه ب��ا عليرضا دبي��ر دارد از همين ابتدا 
س��رمربي جديد تيم ملي كش��تي آزاد را تحت 
فشار قرار داده است. مسئله اي كه او روز گذشته 
اينطور به آن واكنش نشان داد: »ما هميشه در 
كشتي خوش  استقبال و بد بدرقه بوديم، اما براي 
من بد اس��تقبال بوديم. من در اين زمينه نبايد 
پاسخگو باش��م و خود دبير توضيحات جامعي 
را داد. ايشان محبت داشت و به من اعتقاد دارد. 
او آبروي خودش و كشتي را بيشتر از هر چيزي 
دوست دارد. دبير در اين زمينه رفيق بازي نكرد 

و احساسي تصميم نگرفت.«
حاال مسابقات جهاني نروژ كه 10 تا 18 شهريور 
برگزار مي ش��ود، اولين آزمون درستكار در تيم 
ملي كشتي آزاد است. مسابقاتي كه نتايج آن با 
توجه به حواشي كه انتخاب او به عنوان سرمربي 
آزاد به همراه داش��ته، مي توان��د تعيين كننده 

باشد. درستكار با وجود زماني كمي كه در اختيار 
داش��ته، اما نگاه اميدوار كننده اي به مس��ابقات 
جهان��ي دارد: »براي نخس��تين بار مس��ابقات 
جهاني 60 روز بعد از المپيك برگزار مي ش��ود. 
اين از نظر برنامه ريزي كار را سخت مي كند. ما 
با سه دسته رو به رو هستيم؛ بچه هايي كه مدال 
گرفتند مانند يزداني و زارع كه مي دانيد چقدر 
فشار روي آنها بوده است. گروه دوم جوانانی كه 
27مرداد مسابقات شان به پايان رسيد و دسته 
سوم در شش وزن مس��ابقه انتخابي داشتند، به 
همين دلي��ل طراحي برنامه براي ما س��خت تر 
بود. 35 روز تا مسابقات زمان داريم و از دوستان 
مش��اوره مي گيرم. من نمي توان��م قول خاصي 
بدهم، چون تركيب تيم ها مثل امريكا و روسيه 
مشخص نشده است. نمي دانيم شرايط چگونه 
اس��ت، اما قول مي دهم با كمترين خطا نسبت 
به طراحي تمرين در مس��ابقات شركت كنيم. 
تيم پوس��ت اندازي كرده و من ب��ه اين جوانان 

اميدوارم.«
   االن وقت حمايت است

بودجه و مسائل مالي همواره يكي از بزرگ ترين 
دغدغه هاي اهالي كش��تي بوده اس��ت، اگرچه 
محمد بنا دي��روز در واكنش به س��ؤالي درباره 
خواس��ته اش از وزارت ورزش گفت كه كش��تي 
با توجه به داش��تن رئيس��ي مانند دبير، دغدغه 
پول ندارد و تازه فدراسيون به وزارت ورزش پول 
مي دهد، اما عليرضا دبير در بخش پاياني نشست 
خبري روز گذشته س��رمربيان آزاد و فرنگي، از 
مسئوالن خواس��ت كه در حمايت از كشتي كم 
نگذارند: »اگر قرار است در المپيك 2024 اتفاقي 
بيفتد االن وقت حمايت است، نه اينكه در سال 
المپيك تازه بفهميم چ��ه مي خواهيم. ما االن از 
وزارت و كميته كمك مي خواهيم و دو، سه ماه 
مانده به مسابقات به دردمان نمي خورد. چيزي 
كه من دغدغه اش را دارم اين اس��ت كه همه ما 
كشتي را باال بياوريم و اين كار بودجه مي خواهد. 
هزينه هاي كشتي باالست. كشتي مثل فوتبال 
و بقيه رش��ته ها درآمدزا نيس��ت، ام��ا كار را در 
المپيك درمي آورد. مسئوالن ما در سالن كشتي 
سينه هاي شان را ستبر مي كنند. ما دو سال وقت 
داريم س��هميه المپيك پاريس را بگيريم و واقعاً 
اين وقت كمي است. كشتي واقعاً هزينه دارد اما 
دولت بداند اين هزينه در اصل س��رمايه گذاري 

است و پرچم جمهوري اسالمي را باال می برد.«

چشم در چشم منتقدان
برش هايي از نشست خبري سرمربيان كشتي آزاد و فرنگي كه ديروز برگزار شد

شرايط را براي تيم ملي سخت كرده اند!
وضعيت بي سابقه اي را پيرامون تيم ملي 
فوتبال شاهد هس��تيم كه در حد فاجعه 
است. در فاصله دو روز مانده به بازي با سوريه 
در چارچوب انتخابي ج��ام جهاني قطر از 
آخرين وضعيت تيم ملي فوتبال اطالعات 
زيادي در دسترس نيست. تا به حال چنين 
شرايطي را در رسانه ها نديده بودم. كمترين 
اطالع رس��اني درباره تيم ملي وجود دارد 
كه البته اين كار وظيفه فدراسيون است تا 
آگاهي را به قشر فوتبال دوست در كشور بدهد. هرگز نبايد يك مربي و تيم را 
با مربي ديگري مقايسه كرد. نمي خواهيم بگوييم دوران كارلوس كي روش 
شرايط طور ديگري بود و حاال چرا همه چيز متفاوت شده است، اما بايد 
اذعان كرد كه ابهامات بسيار زياد است و براي موفقيت يك تيم فدراسيون 
بايد از هر دقيقه باقيمانده تا بازي با سوريه استفاده كند. زمان تشكيل اردو 
نيز در نوع خود بسيار عجيب است. كاري به نفرات دعوت شده نداريم و 
بايد ديد آنها در چند روز باقيمانده چه نقشي در تركيب خواهند داشت. با 
اين حال نياز است كه توضيح دهيم چرا تيم ملي چنين شرايطي را دارد.   
بر هيچ كس پوشيده نيست كه لژيونرها بايد باشند و تيم ملي را همراهي 
كنند، اما حقيقت امر اين است كه فدراسيون فوتبال و كادر فني تيم ملي 
بايد از لحظه ورود آنها تا زمان پايان بازي برنامه داشته باشند. اميدواريم در 
اين شرايط اتحاد در رختكن تيم ملي در مدت زمان باقيمانده ايجاد شود. 
اما سؤالی كه مطرح است اينكه چرا ليست نهايي تيم ملي ايران دير اعالم 
شد؟! طبيعي است كه ملي پوشان تعيين شده  و براي آنها بليت بازگشت 
به تهران گرفته بودند پس چرا ليست را با تأخير اعالم كردند و نگراني ها 
را افزايش دادند. س��وريه به قول معروف گربه سياه تيم ملي است. هرگز 
بازي هاي ساده اي با اين تيم نداشته ايم. سوريه هميشه ما را در تهران اذيت 
كرده است. كادر فني و بازيكنان اين تيم نيز خيلي بهتر از قبل هستند. واقعاً 
سخت ترين شرايط را براي بازي با اين تيم براي خودمان ايجاد كرده ايم. 
راهي را در پي��ش گرفته ايم كه قطعاً دوب��اره ما را به دردس��ر مي اندازد. 
اميدواريم پنج شنبه روز خوش شانسي فوتبال ايران باشد. شرايط در تيم 

ملي فاجعه است و از اين بابت واقعاً بايد احساس خطر كرد.

 خواسته بحق قهرماناني  
كه ناديده گرفته شدند

ش��غل بدهيد، نه وعده س��ر خرمن. اين لب كالم خواس��ته ورزشكاران 
پارالمپيكي اس��ت كه با كس��ب مدال ها و عنوان هاي در خ��ور توجه در 
ميدان هاي بين المللي باره��ا و بارها پرچم ايران را بر ف��راز دنيا به اهتزاز 
درآورده اند و طي روزهاي گذشته نيز كمافي السابق در پارالمپيك توكيو 
خوش درخشيده اند. ورزشكاراني كه اگرچه با كسب مدال هاي باارزش ثابت 
كرده اند كه معلوليت محدوديت نيست، اما بي هيچ شك و ترديدي نيازمند 
توجهي به مراتب بيشتر هستند، چراكه در ش��رايطي خاص و ويژه بايد 
تمرين كنند براي كسب موفقيت و در مسير مدال و قهرماني گام بردارند. 
از اين رو كار براي آنها به مراتب سخت تر از ساير ورزشكاراني است كه در 
عرصه حرفه اي فعاليت مي كنند. با وجود اين نگاه ها همچنان به ورزشكاران 
پارالمپيكي با تبعيض هاي بسياری همراه است، به طوري كه گاه باعث 
دلسردي آنها می شود و اعتراض هايي را به دنبال دارد كه كامالً بحق است.

فراهم كردن شرايط اين ورزش��كاران براي كسب موفقيت يك داستان 
است و مهيا كردن شرايط زندگي آنها داستاني ديگر، چراكه آقايان به وقت 
نگارش اين داستان خود ورزش��كاران را به وضوح ناديده گرفته اند و اين 
مسئله طي سال هاي اخير بارها و بارها مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفته، اما 

گوش شنوايی وجود نداشته است!
از جمله مزايايي كه در نشست هاي دورهمي دولت ها براي ورزش قهرمانان 
در نظر گرفته شده است؛ يكي معافيت از سربازي است و ديگري ايجاد شغل. 
اگرچه در مورد دومي ورزشكاران و قهرمانان المپيكي هم همچنان گله مند 
هستند از عدم همكاري وزراتخانه ها و كمتر قهرماني كه در چارت تعيين 
شده براي ايجاد شغل قرار گرفته موفق شده از مزايايي كه برايش در نظر 
گرفته اند استفاده كند و صاحب شغل شود، در خصوص پارالمپيكي هاي 
اما اين داستان تراژيك تر نيز هس��ت، چراكه عماًل خود اين ورزشكاران 
ناديده گرفته شده اند و طبق قانون مصوب شده براي فرزندان آنها شرايطي 
فراهم خواهد شد كه با توجه به استفاده از موفقيت ها و مدال آوري هاي 
پدران و مادران خود در آينده صاحب شغل ش��وند كه البته اگر بشوند، 
چراكه بالتكليفي ورزشكاران المپيكي نشان داده كه اين وعده ها چندان 
هم محلي از اعراب و ضمانت اجرايي ندارد. با وجود اين مهم ترين خواسته 
پارالمپيكي هايي كه با كسب مدال هاي رنگارنگ افتخارات باارزشي را براي 
ايران به ارمغان آورده اند و در اين راه گام برمي دارند، اين است كه آقايان خود 

آنها را ببينند، نه فرزنداني كه شايد هنوز حتي به دنيا هم نيامده اند!
آنچه مسلم است اينكه پارالمپيكي ها به دليل شرايط جسماني كه دارند در 
يافتن شغل بيش از سايرين با مشكل مواجهند و شرايط حضور در هر شغلي 
را ندارند و با توجه به اين مهم مهيا كردن شغل براي آنها بايد مهم ترين دغدغه 
آقايان باشد. با اين وجود اين مسئله گويي اهميت چنداني براي آقايان مسئول 
ندارد كه با عبور از خود آنها، وعده شاغل كردن فرزندان شان را داده اند. حال 
آنكه خود اين ورزشكاران هستند كه امروز براي امرار معاش و تمركز هرچه 
بيشتر بر ورزش قهرماني نيازمند شغل هستند. دغدغه اي كه مدال آوران 
پارالمپيك اي��ن روزها بعد از پايين آمدن از س��كوي قهرمان��ي و دريافت 
گردن آويزهاي طال، نقره و برنز صراحتاً آن را به زبان آورده اند و دست به دامان 
مجلس و دولت جديد شده اند كه در اين راستا اقدامي جدي انجام دهند و 

گره اي از مشكالت متعدد آنها كه نداشتن شغل عمده آن است باز كنند. 
مطرح كردن اش��تغال بعد از كس��ب مدال در توكيو نش��ان مي دهد كه 
ورزشكاران پارالمپيكي خوب مي دانند بعد از فروكش كردن تب اين شادي ها 
خيلي زود همه چيز به دست فراموشي سپرده مي شود، شايد به همين دليل 
است كه از معدود فرصت هايي كه براي ديده شدن دارند استفاده كردند براي 
مطرح كردن اصلي ترين دغدغه خود كه تغيير قانون اشتغال مدال آوراني 
است كه نه خودشان كه اين بار براي فرزندان شان وعده داده شده است! حال 
آنكه اين خود آنها هستند كه امروز براي امرار معاش و گذاشتن ناني در سفره 
خانواده به شغل نياز دارند، نه فرزنداني كه به قول قهرمانان پارالمپيكي شايد 
رؤياهاي ديگری براي شغل آينده خود داشته باشند و نيازي به استفاده از 

رانت پدران و مادران شان براي امرار معاش نداشته باشند. 
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