
آرام��ش کم کم بر 
وزنه ب��رداری ایران 
حاک��م می ش��ود. 
سرپرست جدید فدراسیون وزنه برداری، عزمش 
را جزم کرده تا س��ایه بحران را از سر این رشته 
مدال آور المپیکی کم کند. اگرچه بازسازی آنچه 
از مدیریت علی مرادی به جا مانده آسان نخواهد 
بود، اما اتحاد و همدلی اهالی وزنه برداری می تواند 
به هموار شدن مسیر سخت پیش رو کمک کند. 
از وقتی پوالدمردان به خاطر شرایط بد اردویی، 
تمرینات را تحریم کردند، خیلی ها یادشان افتاد 
که وزنه برداری هم یکی از رشته های مهم ورزشی 
کشور است. وزنه برداران تیم ملی مدت ها بود که 
از نبود امکانات حداقلی و بی تفاوتی فدراسیون 
انتقاد می کردند. البته بح��ران به وجود آمده نیز 
باعث نشد رئیس پرحاشیه قید میز ریاست را بزند 
تا اینکه رأی نهایی سازمان بازرسی کل  کشور تیر 
خالص را بر پیکر مدیریت م��رادی زد. انتخاب 
سجاد انوشیروانی به عنوان سرپرست فدراسیون، 
امید دوباره به جامعه وزنه برداری داد و حاال همه 

منتظر تغییر و تحوالت اساسی هستند.
 

تیم مل��ی بازی های کش��ورهای اس��المی را در 
پیش دارد. در مدتی که رقبا مش��غول تمرین و 
آماده سازی بودند، بحران مدیریتی در فدراسیون، 
اردوها را تح��ت تأثیر ق��رار داد. برنامه های تیم 
ب��ا تعویق مواج��ه ش��د درحالی ک��ه بازی های 
قونیه طب��ق برنامه مردادماه آغاز خواهد ش��د و 
وزنه برداری ایران به عن��وان یکی از قدرت های 

آسیا باید در این آوردگاه شرکت کند. 

از رئیس��ی ک��ه از جن��س وزنه ب��رداری اس��ت و 
س��ختی های نبرد با پوالد س��خت را بارها تجربه 
کرده، انتظار می رود درد ورزش��کاران این رشته و 
خواسته های مربیان را درک کند، در جهت عمل 
به خواسته های منطقی قدم بردارد و در یک کالم 
ش��أن وزنه برداری ایران را حفظ کند. بازگرداندن 
ملی پوش��ان ب��ه اردو گام اول اس��ت. طبق اعالم 
انوشیروانی، عصرش��نبه معترضان به فدراسیون 
آمدند و رودررو انتقادهای ش��ان را بی��ان کردند. 
علی هاشمی، مصطفی جوادی، رسول معتمدی، 
علی داوودی، رضا بیرالوند و امیر حقوقی در حضور 
انوشیروانی و بهداد سلیمی تمامی خواسته های شان 
را مطرح کردند. سرپرس��ت فدراس��یون برخالف 
مرادی صحبت های وزنه برداران را شنید و با دادن 
قول های مس��اعد به آنها حاال باید منتظر حضور 
مجدد ملی پوشان در اردو باش��یم. برطرف کردن 
کمبودها در تمرینات از جمله وعده های انوشیروانی 
به پوالدمردان بود. البته با توجه به مشکالت سالن 
آزادی قرار شد فعالً تمرینات در شهر دیگری برگزار 
شود. هنوز زمان و مکان جدید اردو مشخص نشده، 
ولی گفته می شود تمرینات هفته  آینده احتماالً در 

قزوین از سر گرفته خواهد شد. 
بحث مهم دیگر کادرفن��ی تیم ملی بود. تا پیش 
از اعتصاب دسته جمعی، وزنه برداران با هدایت 
محمدحس��ین برخواه تمری��ن می کردند، ولی 
بعد از باال گرفتن حاشیه، رئیس پیشین تصمیم 
گرفت برای خودنمایی س��رمربی را برکنار کند! 
انتخاب جدید او سعید علی  حسینی بود. با این 
حال سرمربی جدید تا زمانی که حکمش را بگیرد 
در اردوی گرگان حاضر نش��د و فردای روزی که 

حکمش صادر ش��د علی مرادی فدراس��یون را 
باالجبار ترک کرد. برخالف انتظارات، سرپرست 
جدید فدراسیون تصمیمی برای تغییر کادرفنی 
ندارد و از ادامه همکاری با علی  حسینی حمایت 
کرده است. عالوه  بر این محمدرضا براری را نیز به 

عنوان دستیار او انتخاب کرد.

روز گذشته س��جاد انوش��یروانی در مراسم روز 
المپیک حضور داشت و در حاش��یه مراسم در 
جمع خبرنگاران حضور پیدا کرد. اولین س��ؤال 
پرسیده شده از سرپرست فدراسیون، وضعیت 
تمرینات تیم ملی بود: »با حضور بهداد سلیمی 
و دیگر دوس��تان که کنار ما هس��تند، جلس��ه 
خوبی را با وزنه برداران داش��تیم. م��ا به آینده 
این وزنه برداران خیل��ی امید داریم. دغدغه ها و 
مشکالتی که آنها داشتند حداقل امکانات است 
و خواسته های خیلی بزرگ و آرمانی نداشتند. 
فقط دوس��ت دارند آینده ش��ان دچار مش��کل 
نشود. برای ما و وزنه برداران اهتزاز پرچم ایران 
مهم است. نقطه عطف این جلس��ه این بود که 
به تفاهم رسیدیم و قرار اس��ت وزنه برداران در 
چند روز آین��ده به اردوی تیم مل��ی برگردند.« 
انوش��یروانی با تأکید بر اینکه ب��ه زودی محل 
برگ��زاری تمرینات مش��خص خواهد ش��د در 
خصوص شرایط مالی فدراسیون اظهار داشت: 
»برای برگزاری اردوها در حال رایزنی هستیم. 
در یکی، دو روز آینده به صورت قطعی مشخص 
خواهد شد و نتیجه آن را اعالم می کنیم. بحث 
مالی فدراس��یون هنوز در حال بررسی است و 
تمام نش��ده اس��ت. در چند روز آینده گزارشی 

را ارائه خواهیم داد که وضعی��ت درآمد، هزینه 
و بدهی های فدراس��یون به چه صورت اس��ت. 
به امید خدا و با کمک دوستان تالش می کنیم 
کارهای خوبی را در فدراس��یون انجام دهیم.« 
حمایت از حس��ینی به عنوان سرمربی از جمله 
نکات مهم صحبت های انوشیروانی بود: »سعید 
علی  حسینی به کار خود ادامه می دهد. در مورد 
انتخاب مربی هم با دوستان مشورت می کنیم و 

بعد نتیجه را اعالم خواهیم کرد.«
مربی جدید تیم ملی ابراز امیدواری کرد با همکاری 
همه جانبه شرایط وزنه برداری به سمت پیشرفت و 
موفقیت تغییر کند. محمدرضا براری در گفت وگو 
با ایرنا، جلسه برگزار شده با سرپرست فدراسیون 
را مثبت خواند: »حضور در کسوت مربیگری برایم 
افتخار است و این حضور به پیشنهاد سعید علی 
 حسینی سرمربی تیم و تأیید سجاد انوشیروانی 
سرپرس��ت فدراس��یون بود و امیدوارم گامی در 
جهت توسعه این رشته بردارم. جلسه ای با حضور 
ملی پوشان و سرپرس��ت فدراسیون برگزار و آنان 
مشکالت خود را بیان کردند. تمام خواسته های 
آنها بحق ب��ود و انوش��یروانی نیز ق��ول داد این 
مشکالت را حل کند. امیدوارم اقداماتی در دستور 
کار قرار گیرد تا وزنه برداری ایران به ریل موفقیت 
برگردد. ایران در این رش��ته یکی از کش��ورهای 
قدرتمند جهان است. وزنه برداری شرایط سختی 
دارد و اکنون سجاد انوشیروانی به عنوان یکی از 
نامداران این رشته در رأس آن قرار گرفته و باید 
پیشکسوتان به او کمک کنند تا از مشکالت گذر 
کند. عبور از مشکالت می تواند وزنه برداری را به 

شکوه گذشته بازگرداند.«
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شمیم رضوان
دنیا حیدری

ویلموتس؛ پرونده ای که هنوز بسته نشده است، نه در ایران و نه در فیفا. 
کشمکش ها همچنان ادامه دارد. از یک سو با تمدید مهلت اعالم صدور 
رأی توسط دادگاه حکمیت ورزش و از سوی دیگر با تعلل آقایان مسئول 

برای رسیدگی به این ماجرا با انداختن توپ به زمین این و آن!
یک دو جین مقص��ر از اولین روزی که ویلموتس برای همیش��ه تهران 
را ترک کرد و مش��خص ش��د که برای دریافت مبل��غ نجومی قرارداد 
خود دندان تیز کرده اس��ت، 6میلیون یورو. مبلغی که تاراج تاج بود و 
سنگین ترین و تأسف بارترین قرارداد فوتبال ایران را رقم زد، اما هرگز 
با گذشت ماه ها قدمی مثبت برای محاکمه مقصران آن برداشته نشد، 
آن هم در شرایطی که شناسایی مقصران اصلی این پرونده کار چندان 
س��ختی نبود، اما در مقابل تعلل در رس��یدگی و اهم��ال در محاکمه 
خاطیان آن می توانست اعتماد مردم را خدشه دار کند و این بزرگ ترین 

ضربه ای بود که می توانست به ورزش کشور وارد شود!

آخرین روزهای مرداد ماه 98 بود که فیفا ایران را در پرونده ش��کایت 
ویلموت��س محکوم ک��رد. پرداخت غرام��ت 6 میلی��ون و ۱۳۷ هزار و 
5۰۰یورو با احتس��اب 5 درصد جریمه به عالوه 5 هزار فرانک هزینه 
دادرسی رقم درشتی را روی دس��ت فوتبال ایران گذاشت. جریمه ای 
6میلیون و ۴۴9 هزار یورویی که ترکمنچای فوتبال و ورزش نام گرفت! 
رقمی درشت که انتقادهای بسیاری را به دنبال داشت و مطالبه گری 
مردم را برای برخوردی جدی با مسببان آن، خصوصاً که مانور زیادی 
روی عقد آن شده بود، به طوری که رئیس وقت فدراسیون با تمجید از 
مرد بلژیکی و نجیب خطاب کردن او، این قرارداد را با عنوان قراردادی 
خوب معرفی می کرد. قراردادی که اتفاقاً خوب هم بود، اما برای جیب 
ویلموتس، نه فوتبال ایران که عالوه بر خالی شدن جیب آن، کارش در 
آن مقطع برای صعود به جام جهانی گره خورد. گره ای که البته با غیرت 
مثال زدنی یوزهای ایرانی باز شد، اما همت ملی پوشان فوتبال را آنها که 
باید با مسببان این پرونده برخورد می کردند، نداشتند که هنوز بعد از 

گذشت ماه ها، پاسخگویی در این راستا پاس داده می شود.

رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور که امید جامعه فوتبال و مردم 
مطالبه گر در این راس��تا به تصمیم گیری او بود، اگرچه تأیید می کند 
بررسی پرونده ویلموتس به عهده این سازمان است، اما در کمال تعجب، 
توپ را به زمین مرجع قضایی می اندازد: »این پرونده از سوی سازمان 
بازرسی کل کشور پیگیری می شود و منتظر اعالم نظر مرجع قضایی 
هستیم. نتیجه را از سخنگوی قوه قضائیه بپرسید، ولی منتهی به صدور 
حکم نشده است« و این یعنی بعد از گذشت ماه ها هنوز هم هیچگونه 
امیدی نمی توان به برخورد با متخلفان بزرگ ترین دست درازی فوتبال 
به بیت المال داشت، آن هم در شرایطی که در ابتدای امر، پرونده هشت 
نفر به اتهام اهم��ال منجر به تضییع و ایجاد دین بر ذمه فدراس��یون و 
خس��ارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها به دادس��تان 
عمومی و انقالب تهران ارسال ش��د. اقدامی که تصور   می شد داستان 
پرونده مردی را که در ازای 6۳ روز حضورش در ایران هزینه 6 میلیون و 
۴۴9 هزار یورویی روی دست ایران گذاشت به سرانجام مثبتی برساند. 
پرونده ای که بعد از ارجاع به CAS که همان زمان هم گفته شد ممکن 
است 9ماه تا یک س��ال به طول بینجامد، چیزی حدود ۷ هزار یوروی 
دیگر به جریمه هنگفت مرد بلژیکی خواهد افزود، اما به رغم تحمیل این 
هزینه س��نگین به فوتبال ایران و بیت المال هنوز هیچ اقدام خاصی از 

سوی آقایان برای برخورد با خاطیان صورت نگرفته است! 
هرچند نه سازمان بازرسی کل کشور هنوز اقدامی خاص در این راستا 
انجام داده و نه دادگاه CAS پاسخی به اعتراض فوتبال ایران داده، اما 
آنچه مسلم است ویلموتس و تاج، نامی هایی هستند که هرگز از خاطره 
فوتبال ایران پاک نخواهند شد. تاج، نامی است که سنگین ترین پرونده 
تاریخ فوتبال را روی دست این رشته محبوب گذاشت و جیب مردم را 
چنان خالی کرد که نه فقط یکی از سنگین ترین فسادهای فوتبال است 

که شاید تا سال های سال نمونه آن را در این رشته شاهد نباشیم.

بازیهایسختیدرانتظاروالیبالیستهاست
ش��اگردان بهروز عطایی در لیگ ملت ها 
به شرایط خوبی رس��یده  اند و می توانند 
نتایج بهتری کسب کنند. تیم ملی والیبال 
کشورمان در پایان هفته دوم رقابت های 
لیگ ملت ه��ا موفق ب��ه کس��ب دو برد 
ارزشمند مقابل امریکا و کانادا شد. کسب 
این دو پیروزی باعث افزایش روحیه تیمی 
شده است. تیم ملی در حال حاضر خوب 
بازی می کند و به جز یکی، دو بازی نخست 
که هنوز بازیکنان هماهنگ نش��ده و تیم 
جا نیفتاده بود، در سایر بازی ها عملکرد خوبی داشتند. اوج درخشش 
تیم ملی در بازی با امریکا بود. تیم ملی به اصطالح روی غلطک افتاده و 
همه امیدواریم جایگاه ایران با پیروزی های هفته آینده ارتقا پیدا کند. 
در پیروزی قاطع برابر امریکا، وادی در این دی��دار به خوبی پاس داد و 
مهاجمان تیم را تغذیه کرد. اسماعیل نژاد هم عملکرد بسیار خوبی داشت 
و امتیازات زیادی برای تیم ملی به دست آورد. ایران بازی کم اشتباهی را 
در مصاف با امریکا پشت سر گذاشت و به پیروزی دلچسب و ارزشمندی 
رسید، اما شکست ۳ بر صفر مقابل بلغارستان به خاطر دست کم گرفتن 
حریف اتفاق افتاد. ایران در مصاف با بلغارها هماهنگ نبود و حریف را 
دست کم گرفت. پشت خط زن جوان تیم بلغارستان نیز عالی بازی کرد و 
مدافعان نتوانستند او را مهار کنند. تیم ملی در هفته سوم رقابت ها، چهار 
دیدار مهم پیش رو دارد؛ لهستان، صربستان، اسلوونی و ایتالیا حریفان 
بعدی ما هستند و نباید از آنها غافل شویم. بازی های سختی در انتظار تیم 
ایران است و با گذشت زمان کیفیت حریفان بهتر خواهد شد. در مقابل 
بازیکنان ایران نیز هماهنگ تر می شوند و به آمادگی بیشتری می رسند. 
از طرفی کادرفنی ایران هم تالش��ش را انجام داده و نتایج تیم تا اینجا 
مطلوب بوده است. باید به مربی ایرانی بها داد. بازیکنان به مربی ایرانی 
احساس نزدیک تری دارند. ممکن است دوره آزمون و خطای مربی ایرانی 

بیشتر طول بکشد، ولی باید از او حمایت کرد.
منبع: تسنیم

شماالگویخوبینیستید!
تأسف بار است؛ رفتار این روزهای رئیس فدراسیون کشتی و معاون وزیر 
ورزش که جای حل مشکالت بر حاشیه ها دامن می زنند. تأسف بار است 
که دو مقام مطرح ورزش کشور نمی توانند پشت یک میز بنشینند و با 
یکدیگر تعامل کنند و بدون توهین و کوچک کردن یکدیگر مسائل و 
مشکالت خود را حل و فصل کنند. از نخستین جلسه دبیر و پوالدگر که 
منجر به صفر شدن بودجه ورزش نخست کشور می شود، به گفته رئیس 
فدراسیون آن فیلمی به بیرون درز نکرده و هر آنچه در رابطه با آن مطرح 
شده، ادعاهای حاضران در جلس��ه بوده و بس. درست برعکس مجمع 
فدراسیون کشتی که فیلم های بس��یاری از آن به بیرون درز کرده و به 
سادگی می توان شاهد جدال دو طرف بود. جدالی بی منطق که جایی 
برای دفاع باقی نمی گذارد، نه از رئیس فدراس��یون که ش��أن بزرگ تر 
خود را رعایت نمی کند و نه از معاون وزیر که با تکرار رفتار دبیر و مقابله 
به مثل با متلک گویی ، شأن جلسه را حفظ نمی کند و آن را ترک می کند! 
رفتاری که از پوالدگر با کوله باری سنگین از تجارب مختلف بعید است. 
همانطور که از دبیر که عنوان ریاست فدراسیون ورزش پهلوانی کشتی 

را یدک می کشد، انتظار چنین رفتاری نمی رود. 
مسئله این نیست که حق با دبیر است یا پوالدگر. صدالبته که باید دبیر 
احترام بزرگ ترش را نگه دارد و پوالدگر نیز به گونه ای رفتار کند که اگر 
کوچک تر از او اشتباهی مرتکب شده، شرمنده شود، نه آنکه هیزم بریزد 
زیر آتش یا با رفتار قهرآمیز اقدام به ترک جلس��ه کند یا قطع بودجه 
یکی از مهم ترین ورزش های کشور. زدن کشتی به دلیل اختالف نظر با 
دبیر زیبنده معاون وزیر ورزش که باید بازکننده گره های ورزش باشد، 
نیست، حتی به فرض اینکه رئیس فدراسیون کشتی با فراموش کردن 

جایگاه خود و طرف مقابل، رفتاری دور از شأن داشته باشد!
مش��کل این اس��ت آقایانی که امروز به ج��ان هم افتاده ان��د، هر دو از 
مهره های بزرگ و تأثیرگذار ورزش هس��تند که باید الگو باشند برای 
جوان تر ها، اما کدام یک می توانند الگو باشند وقتی حتی از عهده اداره 
یک جلسه ساده هم بر نمی آیند و نمی توانند چند ساعتی را برای حل 
مشکالت کنار هم بنش��ینند به گفت و گو، بی آنکه در لفافه یا مستقیم 
از خجالت هم دربیایند، یکدیگر را زیر س��ؤال ببرند و دروغگو خطاب 
کنند! دبیر و پوالدگر به عنوان بزرگ ترهای کشتی و ورزش باید مروج 
اخالق مداری باشند و صبوری را به ورزشکاران یاد بدهند، اما طی چند 
روز گذشته ثابت کردند که به هیچ عنوان الگوهای خوبی برای ورزش و 
ورزشکار نیستند، وقتی نه شأن خود و جایگاهی را که در آن حضور دارند 
نگه داشته اند، نه شأن جلساتی که برگزار ش��د و نه حتی شأن ورزش 
را! در واقع رفتار رئیس فدراسیون کشتی و معاون وزیر ورزش مصداق 
ضرب المثل هرچه بگندد نمکش می زنند، وای به روزی که بگندد نمک 
بود. رفتاری تأسف بار که نشان داد نه فقط مجامع فدراسیون ها باید در 
انتخاب رؤسای خود دقت نظر بیشتری داشته باشند که وزیر ورزش نیز 
باید به این مقوله توجه ویژه ای داش��ته باشد تا در بزنگاه های حساس، 
آبروی ورزش کش��ور با اینگونه بی اخالقی ها به ت��اراج نرود، آن هم در 
ش��رایطی که اهمیت اخالق مداری نقل صحبت ه��ای آقایان مدیر و 
مسئول است. شعاری که طی چند روز گذشته مشخص شد توصیه ای 
برای دیگران اس��ت و بس که اگر غیر از این بود کار رئیس فدراسیون 

کشتی با معاون وزیر ورزش به اینجا نمی کشید.

کودکان ورزشکار روز المپیک را جشن گرفتند. روز 
گذشته جمعی از کودکان برای بزرگداشت روز المپیک 
در آکادمی ملی  المپیک گردهم آمدند. آنها به همراه 
خانواده های ش�ان ویژه برنامه »المپیک و کودک « را 
برگزار کردند. این برنامه متنوع برای روحیه دادن به 
کودکان و همچنین آنها به ورزش تدارک دیده ش�ده 
بود. در این برنامه برخی از مدیران کمیته ملی  المپیک 
نیز حضور داشتند و در ابتدا سرود المپیک نواخته شد. 
پیام ویژه توماس باخ، رئیس IOC برای کودکان پخش 
شد و حاضران، مراسم حمل مش�عل و رژه المپیک را 
بازسازی کردند. نقاش�ی پنج حلقه المپیک، آموزش 
دارت، برگزاری مس�ابقات مینی گلف، طناب کشی و 
اجرای حرکات ژیمناستیک هنری از دیگر بخش های 
این برنامه بود. از دیگر نکات جالب توجه صحبت های 
بهداد س�لیمی، قهرمان وزنه برداری المپیک بود که 
خطاب به کودکان گفت: »امیدوارم روزی شما را روی 

سکوی المپیک ببینیم.«

برگزاریبرنامهویژهالمپیک
وکودکدرآکادمی

قاب

پنجممرداد
زمانثبتنامانتخاباتکمیتهالمپیک

زمان اطالع رسانی برگزاری انتخابات کمیته ملی المپیک و آغاز 
ثبت نام از کاندیداها مشخص شد. جلس��ه هیئت اجرایی کمیته 
ملی المپی��ک در محل آکادم��ی ملی المپیک برگزار ش��د. رضا 
صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک در این جلسه غایب بود.  
عالوه بر او، هادی ساعی و فضل اهلل باقرزاده نیز در جلسه شرکت 
نکردند. طبق تصمیم هیئ��ت اجرایی ۲5 تیرماه برگزاری مجمع 
انتخاباتی کمیته ملی المپیک اطالع رسانی می شود و اینکه چه 
کسانی می توانند در این انتخابات کاندید شوند. زمان ثبت نام از 

کاندیداها نیز از پنجم مرداد ماه آغاز خواهد شد.

فصیحیرکورددو100مترراشکست
فرزانه فصیحی در جری��ان رقابت های ترکیه رک��ورد ملی ماده 
۱۰۰متر زنان ایران را پس از هش��ت سال شکس��ت. در جریان 
برگزاری مسابقات بین المللی ترکیه، فرزانه فصیحی موفق شد در 
مرحله نهایی ماده ۱۰۰متر این رقابت ها با ثبت حد نصاب ۴۴/۱۱ 
ثانیه ضمن کسب عنوان نخست، رکورد ملی ایران را یک صدم ثانیه 
ارتقا دهد. رکورد ملی ای��ران در این ماده با زم��ان ۴۴/۱۱ ثانیه 
)تهران ۱۳9۳/۲/۲5( در اختیار مریم طوس��ی بود که فصیحی 

موفق شد پس از هشت سال این حد نصاب ملی را بشکند.

ادامه سکوت سجادی در خصوص اتفاقات ورزش 

وزیرورزشدقیقًاکجاست؟
حمید س��جادی، وزیر ورزش و جوانان این روزها دقیقاً کجاست؛ این 

فریدون حسن 
سؤالی است که ذهن تمامی عالقه مندان به ورزش را به خود معطوف     چهره

کرده است.
حمید سجادی به عنوان نفر اول ورزش کش��ور طی هفته های گذشته و اوج گرفتن حاشیه ها در 
دو رشته مهم و مدال آور ورزش کشور هیچ واکنشی از خود نشان نداد در عوض هرگاه که حرف 
زد از دغدغه هایش برای فوتبال گفت. سجادی در حالی ورزش کشور را در فوتبال خالصه کرده 
که طی روزها و هفته های گذش��ته دو رشته وزنه برداری و کش��تی به عنوان دو رشته المپیکی و 
مدال آور با چالش های جدی روبه رو بوده اند. حمید س��جادی در جریان اعتصاب و اعتراض های 
ملی پوش��ان وزنه برداری به نحوه مدیریت علی مرادی کاماًل سکوت اختیار کرد تا به نوعی نشان 
دهد حامی رئیس فدراسیون است و برای ورزشکاران تره هم خرد نمی کند. در نهایت هم اگر پای 
رأی دیوان عدالت اداری پیش نمی آمد هنوز علی مرادی در سایه سکوت سجادی بر وزنه برداری 

ایران ریاست می کرد.
اما این پایان کار نبود و مشاجره های لفظی بین علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و محمد پوالدگر 
معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش پیش آمد و جالب اینکه با گذشت چند روز از این حاشیه ها و تکرار 

آنها مقابل چشم همگان و بازتاب های گسترده اش در رسانه ها باز هم خبری 
از حمید سجادی نیست!

برگردیم به همان س��ؤال اول و آن اینکه وزی��ر ورزش و جوانان در 
کجای این ماجرا قرار دارد، در این چند روز وزارت ورزش و شخص 
حمید سجادی سکوت کرده اند و تنها محمد پوالدگر به عنوان 
معاون وزیر در متن اتفاقات و درگیری ها بوده است، در حالی که 
به نظر می رسد این شخص وزیر است که باید با دخالت درست 

در این مس��ئله کار را فیصله دهد، اما ظاهراً فکر جناب وریر 
جای دیگری مشغول است و اهمیتی برای مسائل 

مهم پیش آمده در رش��ته های ورزشی قائل 
نیست. اینکه حمید سجادی چه برنامه ای 
برای حل مشکالت پیش آمده دارد و چگونه 
می خواهد با این همه معضل، ورزش کشور 
را مدیریت کند خود س��ؤاالتی است که 
فعاًل در س��کوت ش��ائبه برانگیز حمید 

سجادی بی پاسخ مانده است.
همین سکوت هم شایعه تالش های 
س��جادی برای ب��ه دس��ت آوردن 
ریاست کمیته ملی المپیک را تقویت 
می کند. البته نبای��د از این مهم هم 
به سادگی گذش��ت که فوتبال برای 

جناب وزیر ارجحیت دارد.

خواسته های ملی پوشان وزنه برداری بحق است

اتحادپوالدمرداندرزمینزدنمشکالت
شیوا نوروزی
   گزارش

ادامهبیتوجهی
بهتاراجتاج

 سنگین ترین پرونده فساد فوتبال 
همچنان در انتظار رأی نهایی است

علی مؤذن

 پیشکسوت 
والیبال

اسماعیل پور و خدابنده طالیی شدند

ش 
 ادامه درخش

 بانوان تکواندو 

در قهرمانی آسیا 

سومین روز رقابت های تکواندوی قهرمانی آسیا در کره جنوبی باز هم با درخشش تکواندوکاران 
بانوی ایران همراه بود. بعد از کسب مدال طالی ناهید کیانی دیروز نوبت به زهرا پوراسماعیل و 
اکرم خدابنده رسید تا با غلبه بر تمامی حریفان خود صاحب گردن آویز خوشرنگ طال شوند. اما 
در اوج درخشش بانوان تکواندوکار، مردان تکواندوی ایران به رغم حضور در دیدارهای پایانی 
هنوز موفق به کسب مدال طال نشده اند و به کس��ب مدال نقره قناعت کرده اند. دیروز علیرضا 
نادعلیان در فینال وزن خود مغلوب تکواندوکار چینی شد تا مثل دو فینالیست قبلی مردان به 

مدال نقره دست پیدا کند.
دیروز زهرا پوراسماعیل، نماینده وزن ۷۳- کیلوگرم تیم ملی بانوان ایران در دیدار نهایی برابر 
کنسل دنیز از ازبکس��تان با نتیجه ۲ بر صفر) ۷ بر ۴ و 8 بر ۳( به برتری رسید و صاحب دومین 
مدال طالی تیم ملی بانوان ایران در این رقابت ها شد. وی پیش از این با برتری مقابل راما الراب 
از اردن و می نا میونگ، قهرمان دوره قبل مسابقات قهرمانی آسیا از کره جنوبی با نتایج مشابه 

۲ بر صفر به فینال رسید.
اکرم خدابنده دیگر نماینده تکواندوی بانوان ایران در روز سوم این رقابت ها بود که در فینال 
وزن ۷۳+ کیلوگرم برابر ژائو از چین به میدان رف��ت و در دو راند متوالی و با نتایج ۱۲ بر یک و 
9 بر ۴ به برتری رسید و سومین مدال طالی تیم ملی بانوان ایران در آسیا را بر گردن آویخت. 
س��رگروه تیم ملی بانوان پیش از این در اولین مبارزه خود و در مرحله نیمه نهایی برابر الیاس 
الیسار از سوریه پیروز شد و به فینال رسید. تیم ملی تکواندوی بانوان ایران تاکنون موفق به کسب 
سه طال توسط ناهید کیانی، زهرا پوراسماعیل و اکرم خدابنده ، دو نقره توسط مبینا نعمت زاده و 
نسترن ولیزاده و یک برنز هم از سوی زهرا شیدایی شده است. تیم ملی مردان ایران نیز تاکنون 
بدون مدال طال به سه نقره توسط میرهاشم حسینی، مهدی حاج موسایی و علی نادعلیان و یک 
برنز دانیال بزرگی رسیده است. امروز و در آخرین روز رقابت ها، فرزان آشورزاده و امیرمحمد بخشی 

به عنوان آخرین نمایندگان ایران روی شیاپ چانگ می روند.

حامد قهرمانی
   بازتاب


