
 دووميداني قهرماني آسيا – دوحه 

ششمين طالي حدادي، ناکامي پرحاشيه کيهاني 
 بيست و سومين دوره رقابت هاي دووميداني قهرماني آسيا در حالي 

حامد قهرماني
    چهره 

با مدال طالي احسان حدادي و نقره بهنام شيري در پرتاب ديسک 
براي کشورمان آغاز شد که خالي ماندن دست حسين کيهاني قهرمان 
دو 3 هزار متر بامانع بازي هاي آسيايي جاکارتا از مدال کام عالقه مندان به دووميداني را تلخ کرد.

دوحه قطر از يک شنبه ش��ب ميزبان قهرمانان و نفرات برتر دووميداني آسياست و قهرمانان ايران 
کارشان را با کسب يک مدال طال و يک نقره آغاز کردند. در پرتاب ديسک احسان حدادي با حدنصاب 
65 متر و 95 سانتيمتر مدال طال را از آن خود کرد تا هم اولين طالي تيم ايران را کسب کند و هم 
ششمين طالي آسيايي خود را به دست آورد. در همين ماده بهنام ش��يري با پرتاب 60 متر و 89 
سانتيمتر به مدال نقره دست يافت. حدادي بعد از کسب عنوان قهرماني و مدال طال گفت که اميدوار 
است قهرماني در المپيک را هم جشن بگيرد و براي رسيدن به اين هدف مهم تمام تالش خود را به کار 
خواهد بست. شيري، پرتابگر نقره اي ايران هم بعد از کسب مقام نايب قهرماني آسيا گفت: »مسابقه 
خوبی بود. خدا را شکر توانستم ناکامی که در بازی های آسيايی داشتم، اينجا در قطر جبران کنم و به 
مدال نقره برسم. تمرينات خوبی را پشت سر گذاشته بودم و نتيجه زحماتم را گرفتم. اميدوارم دل 
مردم شاد شده باشد.« اما در ميان مدال آوري هاي شب اول مسابقات قطر عنوان چهارمي حسين 
کيهاني، قهرمان دو 3 هزار متر بامانع بازي هاي آسيايي جاکارتا بسيار تعجب انگيز بود. در حالي که 
همه توقع حضور کيهاني را روي سکو داشتيم، قهرمان کشورمان نتوانست صاحب مدال شود، اما 

حرف هايي که بعد از پايان رقابت ها به زبان آورد، نشان از خيلي چيزها 
داش��ت. کيهاني گفت: »اول از هر چيز بايد از حمايت های مردم 
عزيزمان که هميشه پش��ت ما بودند، تشکر کنم. حرف خاصی 
نمی توانم بزنم، چون روز گذشته شکست خوردم، اما بايد ببينيم 
ايراد کار کجا بوده است. بعد از درخششی که در بازی های آسيايی 

جاکارتا داشتيم، فکر می کرديم تغيير و تحول زيادی 
در زندگی مان ايجاد می شود، اما متأسفانه 

هيچ تغييری ايجاد نشد. مسئوالن 
ورزش کش��ور از فدراسيون 

گرفت��ه ت��ا وزارت ورزش 
کاری نکردن��د، تنها دليل 

شکس��ت من بح��ث روانی 
بود و طبيعی ه��م بود. از هر روانشناس��ی 
هم که س��ؤال کنيد اين موضوع را تأييد 
می کند. من بعد از بازی های آسيايی هيچ 
انگيزه ای نداش��تم و همين هم باعث 
شکستم ش��د. اميدوارم اين شکست 
درسی برای مسئوالن ورزش باشد. اگر 
می خواهند باز هم افتخارآفرينی کنيم 
بايد به ما انگيزه بدهند. تقريباً 9 ماه از 

بازی های آسيايی می گذرد، اما هنوز خبری 
از پاداش ها نيس��ت. اگر قرار باشد همينطور 

پيش برود، اوضاع بدتر می شود.«
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 روزهای  تاريک سولسشر در منچستر ادامه دارد
آژیر قرمز در اولدترافورد

آژير قرمز در اردوگاه شياطين سرخ يک بار ديگر به صدا درآمده و مديران 
منچس��تريونايتد دوباره با يک بحران جديد روبه رو ش��ده اند. شکس��ت 
تحقيرآميز 4 بر صفر در زمين اورتون، آن چيزی نبود که همه از تيم اوله 
سولسشر انتظار داشتند، اما با نتايجی که يونايتدی ها در هفته های اخير 

گرفته اند بايد منتظر اتفاقات جديد بود.
    فاجعه تر از هميشه 

قرمزها که هفته هاست شانسی در جزيره ندارند و به دست بارسا از ليگ 
قهرمانان هم حذف شدند، تنها اميدشان کسب سهميه ليگ قهرمان فصل 
آتی بود که به لطف افتضاح بازيکنان، رسيدن به اين آرزو نيز تقريباً غيرممکن 
شد. با اينکه انتظار می رفت پس از تمديد قرارداد بلندمدت سولسشر، اين 
مربی با کمک دستيارانش در ليگ برتر خوش بدرخشد، اما زودتر از آنچه 
انتظار می رفت آن روی سکه نمايان شد. حاال بازيکنان منچستر توانايی 
مقابله با تيم های پايين جدولی را هم ندارند. باخت سنگين در گوديسون 
پارک بحران را به اوج رسانده و سرمربی چاره ای جز عذرخواهی از هواداران 
ندارد: »بايد از طرفداران يونايتد عذرخواهی کنيم، زيرا آنها فوق العاده بودند، 
اما عملکرد ما به اندازه ای که بايد خوب نبود. اين عذرخواهی از سوی من 
و بازيکنانم است و توصيف اين شرايط دشوار است، زيرا عملکرد ما خيلی 
ضعيف بود.« نکته جالب ديگر اينکه سرمربی در مقابل همه انتقادها ايستاده 
و با اميدواری منتظر آينده است: »وقتی در تيمی مانند يونايتد بازی می کنيد 
بايد بدانيد در چه تيمی هستيد و من می خواهم بازيکنانم سختکوش ترين 
بازيکنان ليگ برتر باشند. من در يونايتد موفق خواهم شد و بازيکنانی وجود 

دارند که قرار نيست بخشی از اين موفقيت باشند.«
    تهديد بازيکنان 

اوضاع تيم رده شش��م جدول اصاًل مساعد نيست. عالوه بر اينکه اختالف 
در منچس��تر باال گرفته، گفته می ش��ود بازيکنان تعصب و انگيزه الزم را 
ندارند. گويا سولسشر نيز به اين واقعيت تلخ پی برده و در آستانه رويارويی 
با من سيتی هش��دار جدی به بازيکنانش داده اس��ت: »فردا شب بايد در 
اولدترافورد به مصاف منچسترسيتی برويم و اين ديدار بزرگ ترين انگيزه ای 
است که ما می توانيم داشته باشيم. آيا بازيکنانم نسبت به نتايج اين فصل 
بی اهميت هستند؟ نمی دانم، بايد از خود آنها سؤال کنيد، اما من نمی توانم 
کل بازيکنان ترکيب خود را عوض کنم. عجيب نبود که آمار اورتون در اين 
ديدار بهتر از ما بود. شما بايد برای پيروز شدن در فوتبال همه وجود خود 

را در ميدان بگذاريد.«
    آمار ضعيف

عملکرد شياطين سرخ هيچ جايی برای دفاع باقی نگذاشته است. باخت به 
بارسلونا آن هم با چهار گل طومار اين تيم در اروپا را پيچيد و کارنامه ضعيف 
منچستر را سنگين تر کرد. اين در حالی است که يونايتدی ها در ليگ برتر 
در اين فصل هرگز جزو مدعيان محسوب نشدند. من يونايتد در 10 بازی 
آخر خود شش بار طعم تلخ شکست را چشيده و رتبه ای بهتر از ششم در بين 
تيم های جزيره در اختيار ندارد. عالوه بر اين، دو بازی سخت ديگر پيش روی 
آنهاست. منچستر فردا شب ميزبان من سيتی است و هفته آينده نيز بايد 
رودرروی چلس��ی قرار گيرد. با در نظر گرفتن اين شرايط بايد ديد سران 
باشگاه تا چه زمانی تحقير قرمزها را تحمل می کنند. البته روزنامه ديلی 
ميل روز گذشته به نقل از منابع خبری خود فاش کرد که تغييرات اساسی 
به زودی در اولدترافورد انجام خواهد شد. گفته می شود مايکل کريک که 
در کادر فنی حضور دارد، احتماالً به عنوان دستيار اول سولسشر انتخاب 
شود که در اين صورت می تواند نظارت بيشتری بر تمرينات داشته باشد. 
البته محبوبيت او نزد هواداران يکی از داليل اصلی ترفيع درجه او است. 
اينگونه که ديلی ميل ادعا کرده، فعاًل سران باشگاه قصد ندارند سرمربی 

را از کار  برکنار کنند. 
    آينده تاريک

بحران تيم تنها به نتايج ضعيف ختم نمی شود و برخی از ستاره های منچستر 
در پايان فصل اولدترافورد را ترک خواهند کرد. دخيا دروازه بان اول يونايتد 
در واکنش به باخت يک شنبه شب پستی منتشر کرد: »آنقدر حالم بد است 
که سخت می توانم در قالب کلمات، احساسم را بيان کنم. به عنوان کاپيتان 
بايد بگويم که بازی تيم با اورتون و نتيجه حاصل شده از گل های دريافتی با 
سطح مورد انتظار همخوانی ندارد، آن هم وقتی برای چنين تيمی پيراهنش 

را به تن می کنيم و با تمام وجود برايش بازی انجام می دهيم.«

شیوا نوروزی

 قهرمانی آسيا مقدمه ای
 برای مسابقات جهانی و المپيک است

  کشتی ايران هميشه فراتر از آسيا بوده و با 

مجید خدایی

کارشناس کشتی

  
نتايجی که تاکنون در قاره کهن کس��ب 
کرده، بعيد اس��ت اين بار در اين رقابت ها 
مشکلی داشته باش��د. فدراسيون کشتی 
ماه هاس��ت ک��ه رئيس ن��دارد و توس��ط 
سرپرست اداره می شود و اين مسئله روی 
همه تيم های اين رشته تأثير گذاشته است. 
با اين حال با تالش های ص��ورت گرفته، 
اردوها به ص��ورت کاماًل منظ��م برگزار و 
ملی پوشان زير نظر کادر فنی مهيای حضور در آوردگاه آسيايی شده اند. در 
واقع قهرمانی آسيا برای تيم ملی ايران حکم بازی های تدارکاتی را دارد تا 
خود را برای مسابقات بزرگ تری چون جهانی و حتی بازی های المپيک 
آماده  کنند. خوشبختانه کادر فنی تجربه کافی دارد و بهترين نفرات را به 
رقابت ها اعزام کرده است. در آسيا قطعاً مشکلی نخواهيم داشت، اما بايد نگاه 
جدی تری به مسابقات جهانی داشته باشيم، چراکه کارمان در جهانی بسيار 
سخت است. در صورتی می توانيم در بين رقبای جهانی نتايج خوبی کسب 
کنيم که برنامه ريزی دقيقی داشته باش��يم. فراموش نکنيم که حريفان 
سرمايه گذاری ويژه ای روی کشتی کرده اند و با برنامه ريزی هايی که دارند 
از جهانی هم گذشته اند و به المپيک فکر می کنند. آنها رقابت های جهانی را 
مقدمه المپيک می دانند و ما نيز برای جا نماندن از رقبا بايد با چنين تفکری 
پيش برويم. با يک برنامه ريزی چهار س��اله که ش��امل پشتوانه س��ازی، 
جوانگرايی و سرمايه گذاری روی جوان هاست می توان در المپيک هم موفق 
شد. متأسفانه ورزش ما هميشه شب امتحانی عمل کرده و در تورنمنت های 
مهم اين مسئله هميشه وجود داشته است. ضمن اينکه کشتی به عنوان 
ورزش اول کشور هميش��ه جور ساير رشته ها را کش��يده و با مدال های 
خوشرنگ بار بزرگی از دوش ورزش برداشته است. به همين خاطر است که 
همه به مدال آوری کشتی عادت کرده اند، در حالی که اين مدال ها در عين 
بی توجهی مسئوالن به ارمغان آمده اند. بدون شک در صورت حمايت و 
توجه بيشتر کشتی گيران ما باز هم می توانند مسئوليت خود را به بهترين 

شکل ممکن انجام دهند. 

در ادامه رقابت هاي 
سعید احمدیان

    گزارش
لي�گ قهرمان�ان 
آسيا، اس�تقالل 
براي صدرنشيني امشب در دوبي به دنبال تکرار 
پيروزي بازي رفت مقابل الهالل است و ذوب آهن 
نيز براي ادامه صدرنشيني و قطعي کردن صعود 
تنها به سه امتياز خانگي مقابل الوصل مي انديشد. 
دور برگشت ليگ قهرمانان از امشب آغاز مي شود. 
رقابت هايي که سه نماينده ايران با وجود فراز و 
نشيب هايي که در دور رفت داشته اند با نتايجي 
که گرفته اند به صعود ب��ه مرحله حذفي اميدوار 

شده اند.
   اله�الل عربس�تان – اس�تقالل ايران، 

ساعت 19:30
دو هفته پ��س از روياروي��ي در دوح��ه، اين بار 
استقالل و الهالل در ش��روع دور برگشت ليگ 
قهرمانان آس��يا در دوبي با هم دي��دار مي کنند. 
الهالل با دو برد و يک شکس��ت با ش��ش امتياز 
صدرنش��ين اس��ت و اس��تقالل با يک برد، يک 
شکست و يک مس��اوي با چهار امتياز تيم سوم 
جدول گ��روه C اس��ت. آبي ها در ش��رايطي به 
امارات رفته اند که در بازي رف��ت الهالل را 2 بر 
يک شکس��ت دادند تا اميدهايشان براي صعود 
در آسيا زنده ش��ود. حاال در آس��تانه شروع دور 
برگشت وينفرد شفر، ش��اگردانش را در بهترين 
شرايط در بازي امشب به ميدان مي فرستد. آنها  
پس از برد مقابل الهالل در ليگ برتر سپاهان و 

ماشين سازي را شکس��ت داده اند تا در ليگ هم 
همچنان ش��انس قهرماني داش��ته باشد و براي 
ادامه ماجراجويي شان در آسيا نيز با روحيه بااليي 

آماده بازي با نماينده عربستان شوند.
نکت��ه روحيه بخ��ش ب��راي اس��تقاللي ها، برد 
صددرصدي آنه��ا مقابل نمايندگان عربس��تان 
در زمين بي طرف اس��ت، به طوري که استقالل 
در حالي پا به شش��مين رويارويي ب��ا تيم هاي 
عربس��تاني در زمين بي طرف مي گ��ذارد که در 
پنج مس��ابقه قبلي پيروز شده اس��ت. رکوردي 
که آبي پوش��ان براي حفظ آن امشب به ميدان 
مي روند تا با تکرار پيروزي بازي رفت به صعود به 

مرحله بعد نزديک تر شوند.
 همين دغدغه س��بب ش��ده ش��فر با فراموش 
کردن رقابت سخت و نزديکي که در ليگ براي 
قهرماني دارد، تنها به بازي با الهالل فکر کند: 
»در حال حاضر برای ما ليگ مهم نيس��ت و به 
الهالل فکر می کنيم. ابتدا ديدار با الهالل مهم 
است و سپس به پديده فکر خواهيم کرد. الهالل 
تحت فش��ار اس��ت، زيرا فينال جام حذفی را 
واگذار کرده است. البته آنها يکی از بهترين های 
آسيا هس��تند. اميدوارم که الهالل را شکست 
دهيم. اين تيم بسيار قدرتمند است و ما براي 
پيروزي مقابل اين تيم به نظم تاکتيکی خوب 
نياز داريم. خيلی ها بعد از دربی فکر می کردند 
که ما قهرمانی را از دس��ت داده اي��م، اما حاال 
می بينيد که برگش��ته ايم و اي��ن موضوع برای 

ما مهم اس��ت، چون نش��ان دهنده شخصيت 
تيم ماست.«

در طرف ديگر الهالل براي اع��اده حيثيت به 
بازي امشب نگاه مي کند. س��عودي ها پس از 
دو برد در دو بازي اول ش��ان، با شکست مقابل 
استقالل در بازي سوم، ترمز بردهايشان کشيده 
شد تا در بازي برگش��ت به جبران بينديشند. 
عالوه بر اين شکس��ت اله��الل در فينال جام 
بن زايد مقابل نماينده تونس و از دست رفتن 
قهرماني اين مسابقات، آبي هاي شهر رياض را 
تحت فشار قرار داده اس��ت. فشاري که تنها با 
برد مقابل استقالل مي توانند آن را کمتر کنند. 
همچنين زوران ماميچ کروات هم با اين نتايج 
روی لبه تيغ قرار گرفته و شکست دوباره مقابل 
استقالل مي تواند به بسته شدن چمدان هايش 
و در خروجي باشگاه منتهي ش��ود تا مسابقه 
امشب يک بازي حياتي براي اين مربي مشهور 

کروات باشد.
در ديگ��ر بازي اين گ��روه العي��ن دو امتيازي و 
قعرنشين به مصاف الدحيل چهار امتيازي مي رود 
که به دليل تفاضل گل بهتر نسبت به آبي ها در 

رده دوم قرار گرفته است.
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ذوب آهن ديگر نماينده ايران در آس��يا، امشب 
در آغاز دور برگشت ميزبان الوصل امارات است. 
ذوبي ها در حالي آماده دي��دار با نماينده امارات 
مي شوند که برخالف پيش بيني ها تا اينجای کار 

بهترين عملکرد را در بين نمايندگان کشورمان 
داشته اند و با هفت امتياز از س��ه بازي گذشته، 
صدرنشين گروه A هستند و با سه امتياز ديگر 
مي توانند جشن صعود به مرحله حذفي را بگيرند 
و با خيال راح��ت در دو بازي باقيمانده از مرحله 

گروهي به ميدان بروند.
راز موفقيت تيم منصوريان را بايد در تمرکز ويژه 
اين تيم روي بازي هاي ليگ قهرمانان دانس��ت. 
منصوريان بعد از اينکه متوجه ش��د تيمش در 
ليگ نه اميد کسب سهميه دارد و نه خطر سقوط 
را احساس مي کند، آس��يا را در اولويت قرار داد. 
تصميمي که سبب شده سبزپوشان اصفهاني در 
ليگ قهرمانان فوق العاده نتيجه بگيرند. حاال آنها 
در شرايطي پس از دو هفته دوباره مقابل الوصل 
قرار مي گيرند که حريف اماراتي شان را در بازي 
رفت و در دوبي 3 بر 2 شکست داده اند. بازي رفت 
در حالي به سود ذوب به پايان رسيد که شاگردان 
منصوريان براي دومين بازي متوالي توانس��تند 
بازي باخته را با برد عوض کنند تا نشان دهند که 

استاد کامبک و بازگشت هستند.
در سوي ديگر الوصل امارات تنها با سه امتياز در 
رده چهارم جدول قرار گرفته است و شکست در 
بازي امشب مي تواند پرونده صعود اين تيم را به 
طور کامل ببندد. اين مسئله سبب شده الوصل 
که از بازيکنان مطرحي مانند ليما و کايو س��ود 
مي برد در بازي امش��ب در اصفه��ان به صورت 

انتحاري تنها به دنبال برد باشد. 

چشمک استقالل به صدرنشيني در آسيا
 ذوب آهن مقابل الوصل به قطعي کردن صعود فکر مي کند

 کشتي آزاد قهرماني آسيا – چين

ایران با ترکيبي جدید در جست وجوي قهرماني
رقابت هاي کشتي 

فریدون حسن 
آزاد قهرماني آسيا       کشتی 

در حال��ي از صبح 
امروز در ش��ي آن چين آغاز مي شود که تيم ملي 
کش��تي آزاد کش��ورمان بنا به تش��خيص غالم 
محمدي، س��رمربي تيم با ترکيب��ي از جوانان و 

باتجربه ها گام به اين مسابقات گذاشته است.
در وزن 5۷ کيلوگرم رضا اطری که در س��ال های 
اخير جانش��ين حس��ن رحيمی ش��ده و اخيراً با 
خداحافظی اين کشتی گير باتجربه به اميد اصلی 
سبک وزن ايران نيز تبديل شده برای کسب مدال 
طال روی تشک خواهد رفت.  در وزن 61 کيلوگرم 
يکی از آزادکاران باتجربه ايران روی تشک   می رود. 
بهنام احسان پور که سابقه قهرمانی در مسابقات 
آسيايی 201۷ را دارد و دو بار قبل از آن هم به مدال 
نقره قاره کهن رسيده است. در 65 کيلوگرم يکی از 
کشتی گيران جوان و کم تجربه روی تشک خواهد 
رفت. پيمان بيابانی که سابقه قهرمانی جهان در رده 
سنی جوانان را دارد، حاال به دنبال ثابت کردن خود 
در رده سنی بزرگساالن است.   در وزن ۷0 کيلوگرم 
يونس امامی که سال گذشته در رقابت های جهانی 
بزرگساالن نتوانست انتظارات را برآورده کند، روی 

تشک می رود. 
در ۷4 کيلوگرم محمد نخودی که تا يکی، دو سال 
پيش در رده سنی نوجوانان روی تشک می رفت، 
حاال در اولين تجربه خود در رده سنی بزرگساالن 

کار سختی دارد تا خودش را در اين وزن ثابت کند. 
در وزن ۷9 کيلوگرم بهمن تيموری گزينه نهايی 
کادر فنی است که سابقه کسب مدال در رقابت های 
قهرمانی آسيا را هم دارد. او سال 2013 توانست 
به مدال برنز قاره کهن برس��د و در اين دوره قطعاً 
به دنبال کس��ب مدال خوشرنگ تری خواهد بود. 
کامران قاسمپور در 86 کيلوگرم جانشين حسن 
يزداني شده و بهترين فرصت را پيش رو دارد تا قبل 
از مسابقات جهانی شايستگی هايش را نشان دهد و 

رقيبی جدی برای نابغه جويباری باشد.
در وزن 92 کيلوگ��رم عليرضا کريم��ی که جزو 
اميدهای کش��تی ايران برای المپيک و مسابقات 
جهانی به حساب می آيد، بعد از چند ماه دوری از 

مسابقات رسمی روی تشک خواهد رفت. 
در وزن 9۷ کيلوگرم رضا يزدانی که بعد از مدت ها 
به تيم ملی بازگشته، کار سختی برای کسب مدال 
طالی آسيا دارد. پلنگ جويبار که چند ماه قبل در 
جام دانکلوف به مدال برنز رسيد، حاال برای اينکه 
بازگش��ت باش��کوهی را برای خود رقم بزند، بايد 
رقبای آسيايی را مثل دوره اوج جوانی اش از پای 
درآورد.   در وزن 125 کيلوگرم يداهلل محبی که در 
جام تختی به عنوان قهرمانی رسيد، جلوتر از پرويز 
هادی و کميل قاسمی برای حضور در رقابت های 

قهرمانی آسيا انتخاب شد. 
اين مسابقات از صبح امروز با رقابت هاي اوزان 5۷، 

65، ۷0، ۷9 و 9۷ آغاز مي شود.

 حواس مان نيست!
حواسمان نيس��ت؛ حواس��مان به فرصت های طاليی که يکی پس از 
ديگری از دست می روند، نيست. حواس��مان به ورزشکارانی که بعد از 
سال ها تالش با افسردگی ناچار به خداحافظی اجباری از دنيای قهرمانی 
می شوند، نيست. حواسمان به قهرمانان و مدال آورانی که بی انگيزگی 
و مش��کالت فراوان موفقيت هايش��ان را به ناکامی های ادامه دار پيوند 
می زند، نيست. حواسمان نيس��ت که طالهای بسياری را به راحتی از 
دست می دهيم. درس��ت مثل ورزش��کاران و قهرمانانی که ناچارشان 
می کنيم به کناره گيری يا فرار به سمت وعده های رنگارنگ و سکه های 

براق ديگر کشورها!
حواسمان به ورزش نيست. اصاًل اس��تاد فرصت سوزي و ستاره سوزي 
هستيم، چراکه س��رمان جايی ديگر گرم اس��ت. گرم خودمان که اگر 
غير از اين بود، کيهانی، اميد طالی ايران در بازی های قهرمانی آس��يا 
چهارم نمی شد. اگر حواسمان به اتفاقات و مسائل ورزش بود، درست دو 
روز بعد از آخرين توصيه های وزير ورزش و رئيس کميته ملی المپيک 
برای صرفه جويی شاهد خط خوردن نام ورزشکاران تيراندازی برای جا 
دادن افراد متفرقه در ليست سفر نبوديم! تصميمی که نه فقط فرصت 
حضور در مسابقات بين المللی را از چند ورزشکار گرفته، بلکه جريمه ای 
سنگين نيز برای فدراسيون به دنبال دارد، وقتی نفرات از پيش ثبت نام 

شده در ليست اعزام نبودند!
حواسمان نيست، حواسمان به اتفاقات اطرافمان و بدتر از همه نتايج 
مخرب آن بر ورزش کشور و حتی وجهه جهانی آن نيست که اگر بود، 
شاهد گاليه های پرتعداد ورزشکاران و قهرمانان نبوديم. ورزشکاران و 
قهرمانانی که با دس��ت خالی می جنگند، اما دست آخر يا بايد به دليل 
بی توجهی ها و فش��ارهای روحی و روانی که به دليل مشکالت فراوان 
تحمل می کنند با ناکامی مواجه ش��وند يا نامشان به سادگی از ليست 
خط بخورد، چراکه افراد متفرقه همواره حضورشان در کنار تيم مهم تر از 
حضور مربيان و ورزشکارن بوده، افراد متفرقه ای که بدون هيچ ضرورتی 
راهی سفرهای خارجی می شوند و عالوه بر سياحت، حق مأموريتی تپل 

را هم به جيب می زنند. 
چه اهميت��ی دارد، گله ه��ای کيهانی چ��ه اهميت��ی دارد؟ ناله های 
دوچرخه سوارانی که پولی برای تجهيز دوچرخه های خود ندارند چه 
اهميتی دارد؟ دلخوری بانوان فوتساليست که پاداش موفقيت هايشان 
خط خوردن از ليست تيم ملی بابت اعتراض به عدم عمل به وعده های 
داده شده اس��ت، چه اهميتی دارد؟ خط خوردن نام ورزشکاران برای 
قرار دادن ن��ام افراد متفرقه در ليس��ت اعزامی ها چ��ه اهميتی دارد؟ 
ناکامی ورزش��کارانی که به ش��دت از لحاظ مالی و روحی روانی تحت 
فشار هستند، چه اهميتی دارد وقتی حواسمان به ورزش نيست که اگر 
بود، ش��اهد اتفاقات عجيب نبوديم. اتفاقاتی نظير اضافه شدن نام يک 
ورزشکار در خالل مسابقات در رشته ای که تاکنون دقيقه ای هم در آن 
تمرين نکرده يا راه اندازی فالن ماده تنها به دليل آنکه پسر رئيس تازه 

روی کار آمده در آن رشته فعاليت دارد!
حواسمان نيس��ت. مدت هاست که حواس��مان به ورزش و حال و روز 
نزار آن نيست که اگر بود در س��ال المپيک مدام شعار صرفه جويی از 
مس��ئوالن بلندپايه نمی ش��نيديم، در حالی که همان ها که توصيه به 
عدم ولخرجی می کنند، خود دسته گل ها در اين زمينه به آب می دهند 
و دس��ت ديگران را نيز در سوءاس��تفاده باز می گذارند. مسئوالنی که 
چش��م بر ولخرجی های بی مورد و ريخت و پاش های غيرقابل توجيه 
برخی رشته ها )فوتبال( و لغو اردوها و اعزام های مهم برخی رشته های 
ديگر )منهای فوتبال( می بندند و تنها راهکاری که در اندک زمان باقی 
مانده تا المپيک برای ارائه دارند، توصيه به عدم ولخرجی است. البته 
آنها حتی بر همين توصيه خود نيز پايبند نيستند که اگر جز اين بود، 
امروز فالن رئيس هيئت رئيسه يا فالن ش��خص غيرمسئول به جای 
ورزشکاران راهی سفرهای برون مرزی نمی شدند و فالن تيم بابت يک 

برد پيش پاافتاده جيب مردم را غارت نمی کرد.
حواس��مان به ورزش و ضربه های جبران ناپذيری که با دست خود به 
آن می زنيم، نيس��ت. ضربه هايی که بذر ناامي��دی و بی انگيزگی را در 
دل ورزشکاران کاشته، ورزش��کارانی که با دست خالی از هيچ تالشی 
برای کسب موفقيت فروگذار نيستند، اما حاال تالش هايشان ديگر به 
تنهايی جواب نمی دهد وقتی از يک سو  مورد آماج تبعيض های  ناعادالنه 
مسئوالن بلندمرتبه و حتی رؤسای فدراسيون های خود قرار می گيرند. 
ورزشکارانی که بی انگيزگی نتيجه ای جز ناکامی برايشان به دنبال ندارد 
و اين ناکامی ها تيشه ای است بر ريشه ورزشی که مدت هاست که رها  

شده و حواسمان هم به آن نيست! 

دنیا حیدري

 گنج زاده تنها طالیی ليگ جهانی کاراته
تيم ملی کاراته ايران نايب قهرمان س��ومين مرحله از رقابت های ليگ 
جهانی ش��د. در اين رقابت ها که با حضور 661 کاراته کار از ۷8کشور 
جهان به ميزبانی مراکش برگزار ش��د، تيم ملی ايران موفق به کسب 
يک طال، يک نقره و سه برنز شد و بعد از اوکراين بر سکوی دوم کوميته 
مردان ايس��تاد. در اين رقابت ها ک��ه 11 کاراته کار اي��ران در رقابت با 
حريفان از گردونه مس��ابقات حذف شدند، سجاد گنج زاده تنها طالی 
ايران را به دست آورد. آس��يابری نيز موفق به کس��ب مدال نقره شد. 
خاکسار و عباسعلی از تيم بانوان و همچنين اباذری از تيم آقايان برنز 
اين رقابت ها را بر گردن آويختند و ايران در مجموع آقايان و بانوان بر 

سکوی پنجم ايستاد.

 ستاره هاي هما بر بالين استاد
نس��ل امروز عالقه مند به فوتبال حتي نام خيلي هايش��ان را نشنيده، 
حتي نمي داند که در دهه 60 تيمي وجود داشت به نام هما با ستارگاني 
ملي پوش و بزرگ. فوتبالي هاي امروز حتي حسن آقاي حبيبي را هم 
به ندرت به ياد مي آورند، س��رمربي س��ابق تيم ملي که حاال در بستر 
بيماري افتاده و گوشه بيمارس��تان چشم به راه عيادت دوستان است. 
قديمي ها درست گفته اند که دوس��ت قديمي اش خوب است و ديروز 
اين مسئله دوباره ثابت شد وقتي احمد سنجری، نعيم صفری، محمد 
توانايی و هوش��نگ نصری به عيادت حبيبي رفتند و نش��ان دادند که 
فوتبالي هاي قديمي هنوز معرفت دهه هاي گذشته را حفظ کرده اند. 
ديروز ستاره هاي سابق هما دوباره نام تيم شان را زنده کردند، نه براي 
فوتبالدوس��تان امروز که براي عش��ق فوتبال هاي دهه 50 و 60 که با 
دريبل ها و گلزني هاي آنها زندگي مي کردند. سالمت باشي حسن آقاي 

حبيبي، مرد بزرگ فوتبال ايران. 


