
درخشش تیم ملی 
تکوان��دوی بانوان 
ای��ران ب��ا کس��ب 
عنوان قهرمانی آس��یا تکمیل شد. در پایان بیست 
و پنجمین دوره رقابت های تکواندوی قهرمانی قاره 
کهن در کره جنوبی، در شرایطی که تیم مردان در 
حسرت کسب مدال طال ماند، شاگردان مینو مداح 
یک تنه جور آنها را کش��یدند و با هت تریک زرین 

خود گل کاشتند. 
بعد از روی کار آمدن هادی س��اعی و پایان یافتن 
ریاس��ت طوالنی مدت پوالدگ��ر بر فدراس��یون، 
تکواندوی کشورمان دس��تخوش تغییرات اساسی 
ش��د، از مدیران فدراس��یون گرفته ت��ا کادرفنی 
تیم های ملی. بازگرداندن این رش��ته مدال آور به 
جایگاه واقعی گذش��ته خود کار آس��انی نیس��ت. 
ضمن اینکه با درخش��ش بانوان تکواندو بار دیگر 
ثابت ش��د تکواندوی ایران قائم به ش��خص نیست 
و اس��تعدادهای ناب زیادی دارد ک��ه جای خارج 

نشین ها را به شایستگی پر می کنند.

درخشش دختران هوگوپوش در حالی رخ داد که 
دو ماه پیش هدایت تیم بزرگساالن به مینو مداح 
و دستیارانش ندا زارع و مهروز ساعی سپرده شد. 
پیش از این مهرو کمرانی، ش��ش س��ال سکاندار 
تیم  بانوان بود و انتظار می رفت با بازگشت مداح، 
تکواندوکاران تیم ملی متحول شوند. در قهرمانی 
آسیا، سه اتفاق بزرگ برای تیم بانوان رقم خورد؛ 

کسب سه مدال طال در یک دوره، صعود پنج بانوی 
ملی پوش ب��ه فینال برای اولین بار و کس��ب مقام 
قهرمانی و پیشی گرفتن از چین و کره جنوبی. سه 
طال، دو نقره و یک برنز تیم بان��وان، خون تازه ای 
در رگ های تکواندو جاری کرد. چراغ اول را برای 
ایران ناهید کیانی روشن کرد. نماینده وزن 53 - در 
همان روز نخست مسابقات بخش کیورگی روی 
س��کوی قهرمانی رفت و به هم تیمی هایش برای 
تکرار این موفقیت روحیه داد. زهرا پوراسماعیل 
نیز در وزن73- با شکست حریف قدرتمند ازبک، 
دومین ط��ال را برای ای��ران به دس��ت آورد. اکرم 
خدابنده هم در س��نگین وزن با عب��ور از حریف 
چین��ی، هت تریک��ی ب��ه یادماندنی به ن��ام تیم 
بانوان ثبت کرد. دو نقره نس��ترن ولی زاده و مبینا 
نعمت زاده ارزش زیادی داشت و زهرا شیدایی نیز 

با کسب مدال برنز دست  خالی نماند. 
عملکرد ضعیف تیم مردان، حاکی از آن است که فعاًل 
نمی توان انتظار معجزه از بیژن مقانلو و دستیارانش 
داشت. شش هوگوپوش این تیم به چانچئون اعزام 
شده بودند، اما از بین آنها چهار نفر روی سکو رفتند 
و متأسفانه هیچ کدام از مدال هایی که آنها گرفتند 
طال نبود! میرهاشم حسینی، مهدی حاج موسایی 
و علی نادعلیان، س��ه مرد نقره ای ما بودند و دانیال 
بزرگی نیز مدال برنز را به گردن آویخت. حسینی به 
حریفی از ازبکستان باخت و دستش به طال نرسید. 
حاج موسایی مقابل فینالیس��ت کره ای کم آورد و 
نادعلیان هم نتیجه را به یک چین��ی واگذار کرد. 

فرزان عاشورزاده و امیرمحمد بخشی هم حتی به 
مدال نزدیک نشدند. 

در بخش پومسه نیز هشت مدال برای کاروان ایران 
در آس��یا به ارمغان آمد؛  یک طال، شش نقره و یک 
برنز حاصل تالش 14 پومسه رو مرد و زن کشورمان 

در کره جنوبی بود. 

جدا از بحث نتایج کسب شده و جایگاهی  که ایران 
در آسیا به دست آورد باید حواسمان باشد که دیگر 
فقط کره جنوبی حریف ما نیست. در شرایطی که 
تکواندوی کشورمان در چند س��ال گذشته اسیر 
برخی حواشی مدیریتی بود، رقبا برنامه های خود 
را به خوبی پیش بردند و باید بپذیریم از ما سبقت 
گرفته اند. اگر تا قبل از این تنها نگران رویارویی با 
کره ای ها بودی��م از این پس باید نگ��ران مصاف با 
رقبایی از چین، اردن، ازبکس��تان و سایر کشورها 
نیز باش��یم. نباید در باد نتایج درخش��ان گذشته 
بخوابیم و باید قبول کنیم با روزه��ای اوج فاصله 
بسیار زیادی داریم. از یک سو باید برای بازگرداندن 
روحیه و انگیزه به تیم مردان تالش کرد و از سوی 
دیگر باید از تیم بانوان و پتانس��یل های این بخش 

حمایت کامل داشت. 

مهروز س��اعی قدرت گرفتن حریفان در آسیا را 
زنگ هش��داری برای تیم ملی عنوان کرد. مربی 
تیم ملی بانوان در گفت وگو با فارس ضمن اشاره 
به این مسئله گفت: »سطح فنی مسابقات بسیار 

باال بود. شرایط کسب مدال در آسیا واقعاً متفاوت 
ش��ده و ما ش��اهدیم در بخش دختران، چین و 
اردن در فینال سنگین وزن چطور کره را                            حذف 
کردند. کره ای ها به خاطر میزبانی که داش��تند 
بهترین تیم خود را                            ارنج کرده بودند که قهرمان 
این مسابقات ش��وند، اما شرایط به گونه ای دیگر 
رقم خورد. این نشان می دهد که قدرت در آسیا 
بین همه کشورها تقسیم شده است. کره ای ها در 
بخش بانوان قهرمانی را                            از دست دادند و ما شاهد 
بودیم که چطور مدال بین کشورها تقسیم شده 
است. دیگر مثل گذشته نیست که بگوییم فقط 
یک یا دو کشور در این رش��ته همیشه پرقدرت 
ظاهر می شوند. حاال همه کش��ورها در تکواندو 

پیشرفت کرده اند.« 
مربی تیم ملی با ابراز رضایت از عملکرد بانوان، به 
اهمیت حضور در بازی های کش��ورهای اسالمی 
اش��اره داش��ت: »از عملکرد بچه ها در این دور از 
مسابقات واقعاً راضی هستیم. باید به این موضوع 
اش��اره کنیم که 50درصد ترکیب تیم ما جوان 
هستند. زمانی که برای آماده سازی بچه ها جهت 
اعزام به مسابقات قهرمانی آسیا داشتیم، خیلی 
فرصت کمی بود. ما دو ماه ملی پوشان را                            در اختیار 
داش��تیم، اما برنامه ریزی دقیق باعث شد بچه ها 

پله پله به سطح باالیی از آمادگی برسند.
در پایان این رقابت ها، بیژن مقانلو به عنوان بهترین 
مربی این قاره و ناهید کیانی و اک��رم خدابنده به 
عنوان فنی ترین تکواندوکاران آسیا معرفی شدند.
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دنیا  حیدری

فريدون حسن

رقابت در فصل نقل و انتقاالت هر ساله مدیران باشگاه ها را به چنان هول و 
والیی می اندازد که اشتباهات فاحشی را رقم می زنند که نه فقط به واسطه 
مالی که به دالیل فنی نی��ز چالش هایی را در طول فص��ل متوجه تیم ها 
می کند. هرچند در این بین نمی توان نقش پررنگ دالل ها را نادیده گرفت، 

اما بی کفایتی های مدیریتی هم نقشی اساسی در این بین بازی می کند.
پر بیراه نیس��ت اگر بگوییم پرس��پولیس و اس��تقالل به عنوان دو مدعی 
همیشگی رقابت های لیگ برتر، چشم بازار را در فصل نقل و انتقاالت جاری 
کور کرده اند. البته پرسپولیس خریدهای خوبی داشته، اما در مقابل نفراتی 
به جمع سرخپوشان اضافه شدند که روند جذب و مبلغ قرارداد آنها هیچ 

توجیه منطقی ندارد!
کاسیانو ، مهاجم 33 س��اله برزیلی که گفته می شود با سرخپوشان به توافق 
رسیده، یکی از آن خریدهایی است که رقم قرارداد او جای سؤال دارد. خالص 
دستمزد این بازیکن 300 هزار دالر است که در صورت کسب عنوان قهرمانی، 
25 هزار دالر نیز به آن اضافه می شود. جدا از آن، پرسپولیس برای جذب این 
بازیکن باید مبلغ 250 هزار دالر هم به باشگاه پرتغالی بپردازد که سرجمع عدد 
هزینه شده برای این بازیکن را به 575 هزار دالر تبدیل می کند. این در حالی 
است که سایت »ترانسفر مارکت« که به عنوان مرجع ارزش گذاری بازیکنان 
به شمار می آید، ارزش این بازیکن برزیلی و 33ساله را حدود 200 هزار یورو 
اعالم کرده است. حال با در نظر گرفتن اینکه ترانسفر مارکت معموالً ارزش 
بازیکنان را باالتر از قیمت واقعی شان اعالم می کند باید پرسید مدیران باشگاه 
هزار دالر را برای جذب این بازیکن هزینه  پرسپولیس با چه منطقی این 575 
کرده اند ، هزینه ای که بی هیچ شک و تردیدی طی چند ماه آینده به یکی از 

پرونده های باز شده در فیفا علیه سرخپوشان تبدیل خواهد شد. 
سعید صادقی دیگر بازیکن جنجالی پرس��پولیس است که حضورش در 
پرسپولیس حاشیه های بس��یاری را به دنبال داشت. بازیکنی که به دلیل 
بیشترین پاس گل در گل گهر مطرح شد، اما کمتر کسی تصورش را می کرد 
با رقم 20 میلیاردی به پرسپولیس اضافه شود، آن هم در شرایطی که مصوبه 
هیئت رئیسه سقف 12 میلیارد برای بازیکن ملی پوش بود، اما این بازیکن 
با بندهای عجیبی که یکی از آنها دریافت چند میلیارد به واس��طه حضور 
درصد بازی هاست سرخپوش شد تا درویش هم با وجود خریدهای  در 50 

خوب قبلی همانند استقالل چشم بازار را کور کرده باشد. 
 

در استقالل هم اوضاع چندان جالب توجه نیس��ت. اگرچه آبی پوشان هنوز 
حض��ور قابل توجهی در راس��تای جذب بازیک��ن در فصل نق��ل و انتقاالت 
نداشته اند، اما در زمینه بازیکن چنان به کاهدان زده اند که از همان روز نخست 

حضور ساپینتو با انتقاد بسیاری از پیشکسوتان خودی مواجه شدند. 
الحق که نابغه، بهترین لقبی بود که کامیل روگولسکی، خبرنگار لهستانی 
به دالل س��اپینتو داد. داللی که س��اپینتو را به مارکوپولوی ثانی تبدیل 
کرده که هر سال در یک کش��ور مربیگری می کند و هرچند تجربه فنی 
خوبی ندارد، اما به یک جهانگرد حرفه ای تبدیل ش��ده است. داللی که 
دالل س��اپینتو را دس��ت اندرکاران سابق اس��تیل آذین که تومباکوویچ 
180هزار دالری را با رقم یک میلیون و 200 دالری به این تیم انداخت و 
همچنین زنوزی که ساغالم را با رقمی نجومی به او معرفی کرد، به خوبی 
می شناسند. مدیرعاملی که با دور زدن دالل ساغالم توانست با نیمی از 
رقم پیشنهادی او را روی نیمکت تراکتور بنشاند،  اما این تنها کارنامه دالل 
ساپینتو نیست که پربار اس��ت و پرونده کاری او نیز خود داستانی مجزا 
دارد. دو تیم این مربی طی سه فصل گذشته سقوط کرده اند و میانگین 
بردهای او در سه فصل اخیر تنها 26 درصد بوده است! البته شاید بتوان 
سقوط موریزنزه را زیر سبیلی رد کرد، اما کاش کسی از او می پرسید چطور 

توانست سقوط واسکو دوما، تیمی با آن عظمت را رقم بزند!

احمد نوراللهی، هافبک الشبال االهلی امارات که هنوز به جمع بندی 
برای بازگشت به جمع سرخپوش��ان نرسیده، تنها تا اوایل هفته آینده 
فرصت دارد در غی��ر این صورت، پرس��پولیس باب مذاکره با س��عید 

عزت اللهی و رضا اسدی را باز می کند. 

س��یدجالل حس��ینی، کاپیت��ان باتجرب��ه 
پرسپولیس در آستانه خداحافظی از فوتبال 
از عکس العمل ها ش��گفت زده شده است: 
»واقعاً خوشحالم و نمی دانم چطور از مردم 
تشکر کنم. باورم نمی شود هواداران فوتبال 

فارغ از رنگ ها این اندازه به من لطف داشتند و 
از من حمایت کردند.«

سجاد شهباززاده براساس اخبار در گوشی، سرباز است و نمی تواند برای 
استقالل به میدان برود. این در حالی است که گفته می شود استقالل 
امروز از اولین تمدیدی خود رونمایی می کند و خبرها حکایت از توافقات 

انجام شده بین آبی پوشان و این بازیکن دارد.

مرتضی منصوری، مدافع 32 س��اله ای که س��ابقه حضور در تیم های 
پدیده، سپاهان و نساجی مازندران را دارد با امضای قراردادی رسمی به 

مس رفسنجان پیوست.

رضا میرزایی، وینگر فصل گذشته سپاهان که صحبت از مذاکره وی با 
استقالل بود، پای میز مذاکره با مدیران تراکتور نشست، اما دستیابی به 

توافقات با یک جلسه شدنی نیست.

محمد دانش��گر در حالی با عقد قراردادی س��ه 
ساله به سپاهان پیوست که مدعی بود توافقی 
با این باشگاه نکرده و منتظر تمدید قرارداد 
با استقالل است. به گفته یکی از خبرنگاران 
ح��وزه اس��تقالل، پیش��نهاد 22میلیاردی 

اس��تقالل نظر دانش��گر را جل��ب نکرد ت��ا او با 
قراردادی 50 میلیاردی زردپوش شود. 

گادوین منشا، مهاجم 32 ساله نیجریه ای بار دیگر نظر پرسپولیس را 
به خود جلب کرده و گفته می شود احتمال حضور دوباره اش در جمع 

سرخپوشان زیاد است.

نیت خیر مجلس، شر آفرید!
دعوای وزارت ورزش و فدراس��یون کشتی بر س��ر بودجه از آن دست 

اتفاقات زشت ورزش کشور است که اصل ورزش را زیر سؤال می برد. 
اینکه دو مس��ئول بلندپای��ه ورزش جلوی چش��مان عالقه مندان به 
ورزش بر س��ر بودجه به جان هم بیفتند و هرچه دل شان می خواهد 
به یکدیگر بگویند نش��ان از افول اخالق در ورزش دارد. اینکه دبیر با 
ادبیات نامناسب مقصر اس��ت یا پوالدگر با ادبیات زهردار مسبب این 
بلبشوی بزرگ است، بماند برای بعد، اما این وسط ایراد اصلی را شاید 
باید به مجلس گرفت که در توزیع بودجه بدون اقدام کارشناس��انه و 
سبک و سنگین کردن اوضاع فدراسیون ها، صرفاً پول پرداخت کرد تا 

حاال اوضاع اینگونه به هم بریزد.
قرار بر کمک و همیاری بود، اما گویا اوضاع ط��ور دیگری رقم خورده 
است. قرار بود بودجه هایی  که مجلس به فدراسیون های ورزشی می دهد 
دردی از دردهای آنها دوا کند، اما حاال وزارت ورزش مدعی اس��ت که 
چون از مجلس پول گرفته اید، بودجه وزارتتان صفر می شود. البته که 
نباید در این میان از برخی بی اخالقی ها هم به س��ادگی گذش��ت، اما 
هرچه باشد هدف این نبود که اوضاع درهم و به هم ریخته فدراسیون ها 

و رشته های المپیکی و مدال آور بدتر از قبل شود.
اینکه از بودجه جایی دیگر برای فدراس��یونی دیگر خرج شده تا حاال 
مستمسکی شود برای وزارت نش��ینان تا بودجه کشتی را صفر کنند، 
اتفاقی است که حتی ممکن است برای بقیه فدراسیون ها هم رخ دهد 
و این همان عدم کارشناس��ی و حرفه ای گری در امر تخصیص بودجه 
است. مجلس قصد کمک به ورزش کشور و فدراسیون ها را داشته و در 
این هیچ شکی نیست، اما این کمک حاال باعث دردسری شده که فقط 
در گرفتن بودجه خالصه نشده، بلکه اخالق، منش و پهلوانی را هم زیر 

سؤال برده است.
قرار بر کمک بوده و ارتقای ورزش حرفه ای کش��ور، ام��ا حاال آنچه از 
دست رفته بسیار ارزشمندتر از آن چیزی است که به گفته علیرضا دبیر 
هنوز هم به دست نیامده است. رئیس فدراسیون کشتی می گوید هنوز 
بودجه مجلس به دست شان نرسیده، اما خودش هم خوب می داند که 
در کل کل بودجه با وزارت ورزش ه��م او اخالق را باخت و هم پوالدگر 
نتوانست مدیریت خود را نشان دهد تا یکی از تلخ ترین اتفاقات ورزش 

کشور رقم بخورد.
بودجه ای که قرار بود مجلس بدهد تا مشکالت فدراسیون ها را برطرف 
کند حاال لقمه گلوگیری شده، هرچند بعید به نظر می رسد دیگر شاهد 
تکرار اتفاقاتی که در مجمع عمومی کشتی رخ داد، باشیم اما در روزهایی 
که شاهد جابه جا شدن رقم های چندده میلیاردی در بازار نقل و انتقاالت 
فوتبال هستیم، واقعاً جای تأس��ف دارد که  به خاطر 70میلیاردی که 
مجلس برای کشتی در نظر گرفته و هنوز هم پرداخت نشده، اینگونه 
وزارت و فدراسیون  به جان هم بیفتند، در حالی که فوتبالی ها برای یک 

بازیکن رقم هایی بیشتر از این حرف ها جابه جا می کنند.
قرار بود دست فدراسیون های المپیکی و مدال آور گرفته شود، اما گویا 
اوضاع خراب تر از این حرف هاس��ت و فدراسیون ها همچنان باید برای 

گرفتن بودجه با چنگ و دندان بجنگند.

ایران همچنان یازدهم جهان
بعد از پای��ان هفته دوم لی��گ ملت ها، رنکینگ جدید از س��وی 
فدراسیون جهانی والیبال منتشر ش��د که بر این اساس تیم ملی 
ایران بدون تغییر در جایگاه یازدهم باقی ماند. تیم های لهستان، 
برزیل و فرانس��ه نیز همچنان رده ه��ای اول تا س��وم را به خود 
اختصاص داده اند. ای��ران هفته دوم رقابت ه��ای لیگ ملت ها را 
ناامیدکننده آغاز کرد و در برابر تیم بدون برد بلغارستان شکست 
خورد. با این حال رقم زدن اولین باخت امریکا، نمایش قابل قبول 

برابر برزیل و غلبه بر کانادا شرایط را مساعد کرد.

بنا شاگردانش را به خط کرد
هشتمین مرحله از اردوی تیم ملی کش��تی فرنگی برای حضور 
در رقابت های جهانی صربس��تان طی روزهای ششم تا شانزدهم 
تیرماه در خانه کشتی ش��هید مصطفی صدرزاده کمپ تیم های 
ملی برگزار می شود. بر همین اساس محمد بنا، سرمربی تیم ملی 
کشتی فرنگی، 35 کشتی گیر را به اردو فراخواند. کادر فنی به پنج 
کشتی گیر از جمع دعوت شدگان که در تورنمنت ایتالیا حضور 
داشتند، سه روز استراحت داد و این کشتی گیران می توانند نهم 

تیرماه در اردو حضور یابند.

امروز مجمع ساالنه بوکس
مجمع عمومی ساالنه فدراسیون بوکس با حضور اعضای مجمع 
از  س��اعت 14 امروز در محل آکادمی ملی المپیک و سالن استاد 
فارس��ی برگزار می ش��ود. ارائه گزارش عملکرد فدراسیون، ارائه 
گزارش حسابرس )سال 1400(، ارائه تمامی گزارش های مالی تا 
پایان سال 1400، بررسی و تصویب برنامه عملیاتی سال 1401 و 
ارائه پیشنهادات و نقطه نظرات توسط اعضا از مهم ترین محورهای 

این مجمع خواهد بود.

هت تریک طالیی بانوان در آسیا
پایان تکواندوی قهرمانی قاره کهن با درخشش شاگردان مداح و ناکامی تیم مردان

شیوا نوروزی
   گزارش

 سرخابی ها 
چشم  بازار را  کور کردند

 پرداخت 575  هزار دالر 
برای بازیکن 200هزار دالری

بعد از درخشش تیم ترامپولی ایران در مسابقات ژیمناستیک 
قهرمانی جهان در پرتغال با حضور در دیدار نهایی و کسب 
مدال نقره جهان، بروبچه های ژیمناستیک باز هم گل کاشتند 
و این بار موفق به کسب اولین مدال طالی تاریخ ژیمناستیک 
ایران در مسابقات جهانی شدند. در ادامه مسابقات ترامپولین 
بین المللی پرتغال، آریا مام عب��داهلل در فینال دابل مینی با 
اقتدار بر سکوی قهرمانی ایستاد. کسب این مدال ارزشمند 
در روزهایی که فدراسیون ژیمناستیک با حاشیه های عجیب 
و غریب زیادی دست و پنجه نرم می کند، نشان از همت باالی 
ژیمناست های کشورمان دارد. جا دارد که این تالش ها بیش 
از همیشه به چشم مس��ئوالن ورزش کشور بیاید و بیشتر 

رشته هایی چون ژیمناستیک را ببینند.

مام عبداهلل اولین ژیمناست طالیی ایران
قاب

جوانمردی آماده شلیک در کره جنوبی می شود
تمرینات اختصاصی س��اره جوانم��ردی برای اعزام ب��ه جام جهانی 

پاراتیراندازی از هفته آینده آغاز می شود. قهرمان بازی های پارالمپیک     چهره
مدت هاست که به صورت انفرادی تمرین می کند. جوانمردی که مدال طالی با زی های پارالمپیک 
لندن، ریو و توکیو را برای کاروان جانبازان و معلولین ایران به ارمغان آورده، زیر نظر زینب علی اکبری 
تمریناتش را پیگیری می کند و قرار اس��ت اواخر مردادماه در مس��ابقات کره جنوبی ش��لیک کند. 

علی اکب��ری، مربی اختصاص��ی او در گفت وگو با ایس��نا ش��رایط 
جوانمردی را تشریح کرد: »تالش بر این است که در دو اردوی 

آخر، شرایط تمرینات را به گونه ای طراحی کنیم که برای 
شرکت در جام جهانی کره جنوبی به اوج آمادگی برسد. 
جام جهانی کره جنوبی اواخر مرداد برگزار می شود و 
در این جام چون س��همیه ورود ب��ه قهرمانی جهان 

امارات توزیع می شود، اهمیت زیادی برای تیرانداز دارد 
که با کس��ب بهترین نتیجه بتواند مج��وز حضور در 
مسابقات قهرمانی جهان را کسب کند. طبق تصمیم 
فدراس��یون و کمیته ملی پارالمپیک تا مس��ابقات 
قهرمان��ی جه��ان امارات ک��ه س��همیه بازی های 

پارالمپیک پاریس توزیع می شود، به عنوان مربی 
اختصاصی ساره کنار او خواهم بود. بعد از این 
مس��ابقات درباره ادامه همکاریم با او برای 
آماده س��ازی جهت حض��ور در بازی های 
پارالمپیک پاریس تصمیمات الزم گرفته 

خواهد شد.«

پست های جدید وزنه برداری برای بهداد و باقری
سجاد انوشیروانی، حکم مدیران فدراسیونش را صادر کرد. بعد از اتمام       بازتاب
انتخابات فدراس��یون جهانی وزنه برداری، سرپرست جدید فدراسیون 
وزنه برداری کشورمان همانطور که وعده  داده بود، وقت تلف نکرد و تکلیف مهم ترین سمت های مدیریتی 
این فدراسیون را مشخص کرد. بهداد سلیمی، سرپرست نایب رئیسی فدراسیون را برعهده گرفته است. 
قهرمان المپیک و جهان جانشین داوود باقری شد. ضمن اینکه از این پس حسین مقامی، سرپرست دبیری 
خواهد بود. نکته مهم دیگر اینکه کوروش باقری به عنوان مدیر تیم های ملی وزنه برداری انتخاب ش��د. 
باقری، سرمربی سابق تیم ملی بوده و تجربه زیاد او می تواند کمک حال پوالدمردان کشورمان در مسابقات 
پیش رو باشد. بعد از رفتن مرادی، آرامش رفته رفته به فدراسیون بازمی گردد و انوشیروانی وعده حمایت 
از وزنه برداران را داده است. قرار است به زودی ملی پوشان معترض نیز به اردو بازگردند تا دوباره برای کسب 

مدال های خوشرنگ و دفاع از اعتبار وزنه برداری کشورمان همراه با کادرفنی تالش کنند.

فدراسیونازعهدهدوچرخه400،300میلیونیبرنمیآید

پرونده تیم دوچرخه س��واری ایران در مس��ابقات 
قهرمانی پیس��ت آس��یا در حالی با کس��ب شش 
مدال توس��ط رکابزنان ایران بسته شد که محمد 

ابوحیدری، س��رمربی تیم ملی دوچرخه س��واری 
پیست مردان بر این باور است که دوری رکابزنان 
ایران به دلیل شیوع کرونا تأثیر مشهودی بر عملکرد 

دوچرخه سواران داش��ت: »لغو بازی های آسیایی 
باعث ش��ده بود تیم های حاضر در این رقابت ها با 
تمام قوا شرکت کنند و این سطح کیفی مسابقات را 
باال برده بود. بچه های تیم ما با توجه به شیوع کرونا 
طی یکی، دو سال گذش��ته و همچنین وضعیت 
اقتصادی، متأسفانه نتوانسته بودند در رویدادهای 
بین المللی ش��رکت کنند، به همین دلیل از سایر 
کش��ورها عقب بودیم. این وضعی��ت در جوانان و 
بانوان بیشتر نمایان بود. آنها ترس داشتند و اسیر 
جو مسابقات شده بودند، درحالی که اگر رکوردهای 
خودشان را به ثبت می رساندند، قطعاً می توانستیم 

نتایج قابل توجهی کسب کنیم.«
سرمربی دوچرخه س��واران ایران همچنین تفاوت 
تجهیزات ملی پوشان ایران با سایر کشورها را نیز از 
جمله مسائل حائز اهمیت در نتیجه گیری یا عدم 
نتیجه گیری تیم در رقابت های مختلف می خواند: 
»رکابزن سایر کشورها از اسپانسر بهره مند هستند 

و  در طول سال در مسابقات زیادی شرکت می کنند. 
آنها از به روزترین دوچرخه ها استفاده می کنند و این 
مسئله در رویدادهای مهم نیز تأثیر بسزایی دارد. 
البته همه چیز به تجهیزات نیست، اگر ورزشکاران 
بابت حضور در تورنمنت های مختلف تجربه الزم 
را کسب کنند، قطعاً این مسئله در کنار تجهیزات  
خوبی که دارند به بهب��ود رکوردها کمک زیادی 
می کند. یک دوچرخه خ��وب 300، 400 میلیون 
هزینه دارد که قطعاً قیمت بس��یار زی��ادی برای 
یک دوچرخه سوار محسوب می ش��ود، به همین 
دلیل آنها باید اسپانسر ش��خصی داشته باشند تا 
این مسئله برای شان جبران شود. ضمن اینکه در 
توان فدراسیون نیست که بخواهد این دوچرخه ها 
را برای همه رکابزنان خریداری کند. آنها می توانند 
با اسپانس��ر ش��خصی، دوچرخه بگیرن��د و با آنها 
در رویداده��ای مختلف به می��دان بروند و تجربه 

کسب کنند.«

شمیم رضوان
      خبر

تأکید سرمربی 

 دوچرخه سواری 

به اهمیت تجهیزات


