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با  هجده���م 
هت تریک یاران 
برانکو در قهرمانی و کوتاه ماندن دست سپاهان 

و قلعه نویی از جام بسته شد. 
لیگ امسال در حالی به پایان رسید که استقالل 
که تا هفته ه��ای پایانی یکی پ��ای قهرمانی بود 
به کسب س��همیه اکتفا کرد و س��پاهانی ها هم 
به دلیل برت��ری مدافع عن��وان قهرمانی در گام 
آخر دست ش��ان از جام کوتاه مان��د. در این بین 
ناکام ترین تیم بی شک تراکتور بود. تیمی که با 
تس��اوی 2-2 مقابل فوالد حتی موفق به کسب 
س��همیه هم نش��د. س��همیه ای که در صورت 
قهرمانی پرسپولیس یا سپاهان در جام حذفی به 
پدیده ای که با برتری 2 بر یک مقابل ماشین سازی 
رده چهارم جدول را از آن خود کرده، می رسد. در 
پایین جدول، برخالف اس��تقالل خوزستان که 
تکلیف سقوط آن از هفته ها قبل مشخص شده 
بود، س��پیدرود رش��ت و نفت مسجدسلیمان تا 
لحظه آخر برای بقا جنگیدند، اما دست آخر این 
 نفتی های مسجدس��لیمان بودند که با تس��اوی

 2-2 مقابل ذوب آهن در لیگ ماندند و سپیدرود 
هم به واسطه شکس��ت 2 بر یک در آزادی برابر 
اس��تقالل راه��ی لیگ ی��ک ش��د. در دو دیدار 
بی حساسیت باقی مانده سایپا 3 بر صفر به نفت 
آبادان باخ��ت و پیکان هم 2 بر صفر از نس��اجی 

مازندران شکست خورد.
  بهشت جم 

جم می توانست به جهنمی فراموش نشدنی برای 
برانکو و یارانش تبدیل شود. چهار مساوی پی در پی 
در لیگ که مدام قهرمانی سرخپوشان را به تأخیر 

می انداخت، جدیت سپاهان برای کسب ششمین 
قهرمانی و همچنین تالش تارتار برای فرار از اتهام 
تبانی کافی بود تا کار برای هت تریک پرسپولیس 
دشوارتر شود، خصوصاً که سپاهان هم برخالف 
بازی با پدیده برای پیروزی به میدان رفته بود که 
به دستش هم آورد، اما بودیمیری که در طول یک 
نیم فصل نتوانس��ته بود ثمری برای سرخپوشان 
داشته باشد با زدن تک گل پرسپولیس، ورزشگاه 
جم را به بهشت تبدیل کرد. بردی که شاگردان 
برانکو را مقتدرانه قهرم��ان لیگ هجدهم کرد تا 
س��رخ ها این بار در کنار آب ه��اي نیلگون خلیج 

همیشه فارس جام را باالي سر ببرند.
   لذت بخش ترین قهرمانی

برانکو که از نخستین روز حضورش در پرسپولیس 
وعده قهرمانی داده بود، تنها در نخس��تین فصل 
حضورش در جمع سرخپوش��ان، قهرمانی را آن 
هم با تفاضل گل کمتر از دس��ت داد، اما در سه 
فصل بعدی موفق ش��د وعده ای را که داده بود، 
عملی کند. البته مرد کروات نیمکت سرخپوشان 
سومین قهرمانی را سخت تر و البته لذت بخش تر 
می داند: »سومین قهرمانی، سخت ترین قهرمانی 
است. این موضوع خود تأییدی برای کار مستمر 
ما و ش��یرین ترین قهرمانی است. تیم های کمی 
در دنیا هستند که توانسته باشند سه بار قهرمان 
شوند،  مخصوصاً با شرایطی که ما داشتیم. مثل 
پارسال که محروم بودیم و نمی توانستیم بازیکن 
جدید بگیریم و همچنین برنامه  فش��رده ای که 
برخالف سایر تیم ها در سه سال اخیر داشتیم، اما 
در تمامی مسابقات و جام ها موفق عمل کردیم. از 
همه ش��یرین تر اینکه هیچ کسی در راه قهرمانی 
به ما کمک نکرد و همه چی��ز را با جنگندگی در 

زمین به دس��ت آوردیم و هیچ یک از عواملی که 
وجود داش��ت )از بی عدالتی گرفته تا خستگی و 
مسائل دیگر( نتوانس��ت جلودار ما شود، آن هم 
در ش��رایطی که زمان کافی برای آماده سازی و 
استراحت بازیکنان وجود نداشت، اما به بهترین 
شکل ممکن همه این موارد را حل کردیم تا شاهد 

لبخند و شادی هوادارانمان باشیم.«
   دوران طالیی  برانکو

نام برانکو ک��ه به عن��وان چهاردهمی��ن مربی 
خارجی پرس��پولیس اعالم ش��د، کمتر کس��ی 
تص��ورش را می کرد س��رمربی س��ابق تیم ملی 
که به زعم بس��یاری یک س��رمربی محتاط بود، 
بتواند دوران خوبی را با سرخپوش��ان س��پری 
کند، ام��ا برخالف تصور س��ه قهرمانی در لیگ، 
یک نایب قهرمانی لیگ )با تفاضل گل(، دو سوپر 
جام، یک نایب قهرمانی آسیا، نیمه نهایی آسیا و 
البته حضور در نیمه نهایی جام حذفی امسال که 
هنوز تکلیف آن مشخص نشده، افتخاراتی است 
که برانکو در طول چهار س��ال و نیم حضور خود 
در پرسپولیس به دست آورده تا به راستی دوران 
برانکو در پرس��پولیس به عن��وان دوران طالیی 
این باشگاه ثبت ش��ود. در کنار این موفقیت ها، 
برانکو نه تنها توانس��ت در این س��ال ها حواشی 
پرسپولیس را به خوبی مدیریت کند و با مشتی 
جوان بی نام و نشان در مسیر موفقیت گام بردارد، 
بلکه سکو ها را هم چنان یکدس��ت کرد که جز 
موارد بسیار اندک، همواره حمایت صددرصدی 
آنه��ا را به همراه داش��ت تا جایی ک��ه در مقابل 
سرکشی برخی ستاره های پرسپولیس، کمپین 
هرچه برانکو بگوید به راه افتاد. با وجود آنکه در 
نیم فصل دوم امس��ال بازی های پرس��پولیس و 

تصمیمات برانکو کمافی الس��ابق چنگی به دل 
نمی زد، سکوها تا آخرین لحظات دست از حمایت 
برانکو و پرسپولیس نکشیدند. درست مثل بازی 
با کاشیما که به رغم باخت، حمایت و تشویق های 

فراموش نشدنی را به تصویر کشید.
   مرد رکورددار، تیم پرافتخار

برانکو در چهار سال و نیم حضورش در پرسپولیس 
یک نایب قهرمانی و سه قهرمانی به دست آورد و 
رکوردهایی قابل توجهی با سرخپوش��ان کسب 
کرد که از جمله آن می توان به رکورددار بیشترین 
برد و کمترین باخ��ت، باکیفیت ترین قهرمانی 
تاریخ لی��گ برت��ر )از نظر میانگی��ن امتیازی(، 
کمترین گل خورده در تاریخ لیگ برتر )بهترین 
خط دفاعی تاریخ لیگ برتر(، بیشترین فاصله با 
تیم دوم جدول، زودهنگام ترین قهرمانی تاریخ 
لیگ برتر )مشترک با سپاهان(، بیشترین تعداد 
هفته صدرنشینی در تاریخ لیگ برتر، نخستین 
حضور در نیمه نهایی و نخستین نایب قهرمانی در 
لیگ قهرمانان آسیا، باثبات ترین سرمربی تاریخ 
پرسپولیس با بیش از سه فصل حضور، بیشترین 
امتی��از و بهتری��ن قهرمانی در ط��ول نیم فصل 
تاریخ لیگ برتر ای��ران و نخس��تین هت تریک 
قهرمانی سرخپوشان اش��اره کرد. البته در کنار 
این رکوردها، برانکو به ی��ک رکورد جهانی بین 
مربیان کروات نیز دست پیدا کرد و نام خود را به 
عنوان نخستین مربی کرواتی که موفق به کسب 
سه قهرمانی با یک باشگاه خارجی )غیرکروات( 
ش��ده، ثبت کرد. برانکو با ای��ن قهرماني عنوان 
پرافتخار ترین تیم لیگ را هم از سپاهان گرفت. 
سرخ ها حاال با پنج قهرماني، دو نایب قهرماني و 

سه مقام سومي برترین تیم لیگ برتر هستند.
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واکنش ورزشکاران به اظهارات معاون وزیر ورزش
مشکل اقتصادي فقط براي ماست؟

چهارش�نبه صبح وقتي نمایندگان م�دال آوران معترض بازي هاي 
آسیایي و پاراآسیایي امیدوار از جلسه با معاون وزیر ورزش بیرون 
آمدند، تصورش را هم نداشتند که تنها چند ساعت بعد محمدرضا 
داورزني با به میان کشیدن حرف سربازان و کساني که جانشان را در راه 
دفاع از میهن و حفظ امنیت آن فدا مي کنند، مدال آوران را زیاده خواه و 
انسان هایي احساسي که شرایط مملکت را درک نمي کنند، معرفي کند.

صبح چهارشنبه داورزني به نمایندگان ورزشکاران قول افزایش پاداش 
و تس��ریع در پرداخت آن را داد و 10 روز از آنها زمان خواس��ت تا این 
موضوع را به نتیجه برساند، اما بعدازظهر چهارشنبه جناب معاون در 
جلسه با رؤساي فدراسیون ها حرف هایي زد که واکنش ورزشکاران و 

مدال آوران را در پي داشت.
   براي پاداش مدال نگیرید بهتر است

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در جلسه 
مشترک رؤسای فدراسیون های ورزشی با مسعود سلطانی فر گفت: »بنا 
داریم برنامه تقدیر از قهرمانان بازی های آسیایی را به زودی برگزار کنیم. 
یک تالش مضاعف و همه جانبه صورت گرفته تا این مراس��م به موقع 
برگزار و پاداش ها پرداخت شود. سال گذشته 31 اردیبهشت تجلیل از 
قهرمانان برگزار شد و امسال هم به زودی این مراسم برگزار خواهد شد 
و از برنامه عقب نیستیم. همه ورزشکاران شرایط خاص مملکت را قطعاً 
درک می کنند و شایسته نیست با تصمیمات احساسی کارهایی انجام 

دهند که باعث التهاب بیشتر جامعه در چنین روزهایی شود.«
داورزنی در ادامه حرف هایش خطاب به ورزش��کاران گفت: »جوانان 
گمنام این مملکت در مرزهای ش��رقی و غربی مظلومانه جانش��ان را 
برای این خاک می دهند. ورزشکاران ما نباید برای چند ریال کمتر یا 
بیشتر مشکل ایجاد کنند. اگر کس��ی مدال را برای پاداش و سکه و نه 
برای باال بردن پرچم کشورش می گیرد، برای این آب و خاک به میدان 

نرود بهتر است.«
  بیشتر از حقمان نمي خواهیم

رس��انه اي ش��دن حرف هاي داورزني خیلي زود با واکن��ش برخي از 
مدال آوران مواجه شد. احس��ان حدادي، قهرمان پرتاب دیسک آسیا 
و جهان در پاس��خ به اظهارات داورزني در صفحه شخصي خود نوشته 
است: »آقاي داورزني، رئیس دوست داشتني و مدیر موفق صحبت هاي 
اخیر شما قطعاً باعث انگیزه فراوان در بین ورزشکاران خواهد شد که 
در راه المپیک با انگیزه بیشتر براي به اهتزاز درآوردن پرچم کشورمان 
تالش می کنند. آقاي مدیر مگر این قهرمانان چیزي بیشتر از حقشان 
مي خواهند، این قهرمانان فقط دنبال قولي هستند که شما به آنها دادید. 

اعتماد و اطمینان در یک جامعه آن را موفق مي کند و نبود آن ...«
حدادي در پایان حرف هایش خطاب به داورزني آورده اس��ت: »آقاي 
داورزني عزیز، قطعاً باال رفتن پرچم کشور عزیزمان در مسابقات با هیچ 

سکه و وجه نقدي قابل مقایسه نیست.«
  زیر قولشان زده اند

حسین کیهانی، قهرمان دو 3 هزار متر با مانع بازي هاي آسیایي هم در 
این خصوص عنوان کرده است: »یک نشست نیم ساعته با داورزنی معاون 
وزیر داشتیم، اما خوب جواب روشنی به ما ندادند. گفتند پیگیر هستند 
تا در ماه رمضان مراسم تجلیل از قهرمانان را برگزار کنند، ولی نگفتند که 
نحوه اهدای پاداش ها چطور است. قول سکه بود، اما اکنون گویا به دلیل 
مش��کالت اقتصادی زیر قول های خود زده اند و مشخص نیست چطور 
می خواهند تجلیل کنند. نمی دانم چرا فقط برای ما مشکالت اقتصادی 
وجود دارد. قرار است ما چند روز را صبر کنیم تا ببینیم چطور می خواهند 

از قهرمانان بازی های آسیایی و پاراآسیایی تجلیل کنند.«
کیهاني در ادامه گفته اس��ت: »از بازی های آس��یایی جاکارتا که برای 
کشور و وزارت مهم است؛ ماه هاست که می گذرد، اما هنوز پاداش آن 
را نگرفته ایم. طبیعی است که هر ورزشکاری بی انگیزه شود. مهم ترین 
رویدادی که برای وزارت ورزش مهم است، بازی های آسیایی است. ما 
در آن مسابقات به بهترین مدال و رکورد رسیدیم، اما چیزی تغییر نکرد 
و برایمان انگیزه ای نماند تا برای مسابقات کوچک تر چون قهرمانی آسیا 

بیشتر تمرین و تمرکز کنیم.«

جام »خلیج فارس« در ساحل خلیج فارس باال رفت
در شب هت تریک سرخ ها، استقالل و پدیده سهمیه گرفتند و سپیدرود و استقالل خوزستان با لیگ برتر وداع کردند

 مرهم که نیستید
 نمک به زخم قهرمانان نپاشید

صحبت    هاي جدید معاون وزیر ورزش آب سردي بر پیکره مدال آوران 
و قهرمانان کش��ورمان بود تا در سال کسب س��همیه المپیک توکیو، 
رابطه وزارت ورزش و المپیکي ها س��ردتر از همیش��ه باشد. مسئله اي 
که چش��م انداز روش��ني از حضور ورزشکاران کش��ورمان در المپیک 
توکیو پیش رویمان نمي گ��ذارد. محمدرضا داورزني ک��ه پیش از این 
هم در چند س��ال اخیر مواضعش بحث برانگیز شده اس��ت، این بار در 
صحبت هایي عجیب که در جمع رؤس��اي فدراس��یون ها بیان شد در 
واکنش به اعتراض قهرمانان المپیکي و پارالمپیکي کشورمان درباره عدم 
پرداخت پاداش هایشان با آسمان و ریسمان بافتن به صورت غیرمستقیم 
مدال آوران را پول پرست خوانده و تأکید کرده که اگر براي گرفتن پاداش 

مدال مي گیرند، بهتر است ورزش نکنند.
 او حتي پا را فراتر گذاشته و با دس��تمایه قرار دادن جانفشاني سربازان 
مدافع وطن از مرزهاي کشور به قهرمانان تنه زده که آنها نیز نباید براي 

یک ریال بیشتر و کمتر اعتراض کنند!
واکنش تند وزارت ورزش به اعتراض قهرمانان و مدال آوران المپیکي و 
پارالمپیکي در شرایطي است که این قهرمانان چیزي بیشتر از حق شان 
نمي خواهند. آنها همان چیزي را مي خواهند ک��ه در آیین نامه وزارت 
ورزش آمده و امضاي وزیر ورزش پاي آن اس��ت. اگرچه شرایط سخت 
اقتصادي کشور، تنگناهاي جدي را براي متولیان ورزش براي پرداخت 
پاداش ها به وجود آورده، اما چنین شرایطي نباید سبب شود تا مسئوالن 
ورزش با صحبت هایش��ان نمک بر زخم قهرمانان بپاش��ند و آنها را که 

حق شان را مي خواهند اینگونه دلسرد کنند.
برخالف واکنش کنایه آمیز داورزني، ورزش��کاران رش��ته هاي منهاي 
فوتبالي نش��ان داده اند هیچ گاه براي پ��اداش به مس��ابقات نرفته اند، 
به خصوص که با کمترین امکانات و توجه و در س��خت ترین ش��رایط، 
همواره بهترین نتایج را در رقابت هاي المپی��ک، پارالمپیک، جهاني و 
آسیایي گرفته اند و با کسب مدال هاي رنگارنگ بارها پرچم کشورمان 
را در میادی��ن مختلف ب��اال برده اند. موفقیت هایي ک��ه مدیراني مانند 
داورزني هم��واره با عکس یادگاري ش��ان پاي س��کوها، آن را ضمیمه 
کارنامه مدیریتي شان کرده اند و این موفقیت ها را حاصل برنامه ریزي و 

مدیریت شان عنوان مي کنند.
در چنین شرایطي کنایه توهین آمیز معاون وزیر ورزش به مدال آوران و 
قهرمانان کشورمان پذیرفتني نیست و قهرماناني که با کمترین  امکانات و 
حداقل ها، بیشترین افتخار را براي کشورمان به ارمغان آورده اند، شایسته 
چنین برخوردي از سوي مس��ئوالن وزارت ورزش نیستند. داورزني در 
حالی سعي کرده با مقایسه یک مدال آور ورزشي و سربازي که از مرزهاي 
کشور دفاع مي کند، کار قهرمانان را کوچک بشمارد که مقام معظم رهبري 
همواره در دیدارهایشان با ورزش��کاران، این قهرمانان را سربازان کشور 
در میادین بین الملل��ي ورزش نامیده اند که براي ب��اال بردن پرچم ایران 
تالش مي کنند. همانطور که یک سرباز در مرزها از کشورمان محافظت و 
جانفشاني مي کند، یک ورزشکار هم در میادین ورزشی از بزرگي کشورمان 
با کسب مدال هاي رنگارنگ دفاع مي کند. پس هر دوی آنها قابل احترام و 

ستایش هستند و نمي شود با چوب یکي، دیگري را راند. 
البته ریشه چنین اظهارنظرهایي از سوي مس��ئوالن وزارت ورزش را 
باید در سیطره انداختن نگاه فوتبالي این وزارتخانه در تصمیمات دید. 
اینکه مسعود سلطاني فر و معاونانش بیشتر از اینکه دغدغه قهرمانان و 
مدال آوران را داشته باشند براي فوتبال سرودست مي شکنند و در این باره 
از هرگونه تبعیضي هم ابا نمي کنند. محمدرضا داورزني در حالي امروز 
المپیکي ها و پارالمپیکي ها را به زیاده خواهي و پول پرستي متهم مي کند 
و انتظار دارد که آنها از حق خودشان بگذرند که هنوز خاطره پول پاشي 
وزارت ورزش براي نتایج نه چندان درخش��ان فوتبال در جام ملت ها از 
خاطره ها نرفته است، جایي که داورزني با چمداني حاوي 600 هزار یورو 
به امارات رفت و به بازیکنان تیم ملي فوتبال پاداش چندصد میلیوني داد، 

در حالي که آنها در نهایت دست خالي به تهران بازگشتند.
همین نگاه تبعیض آمیز و متناقض اس��ت که سبب ش��ده قهرمانان و 
مدال آوران منهاي فوتبالي ک��ه صددرصد موفقیت هاي ورزش ایران را 
در میادین جهاني، المپیک و آسیایي مدیون شان هستیم، دلسرد شوند. 
نکته قابل تأمل تر اینکه این قهرمانان با وجود کسب افتخار با کمترین 
امکانات وقتي براي گرفتن حق ش��ان هم اعتراض مي کنند با برخورد 
توهین آمیز و صحبت هاي کنایه آمیز مس��ئوالن وزارت ورزش روبه رو 
مي شوند. در حالي معاون وزیر ورزش از مدال آوران و قهرمانان ورزش 
کشورمان مي خواهد که مقابل ضایع شدن حق شان سکوت کنند و آنها 
را به پول پرستي متهم مي کند که این سؤال از داورزنی مطرح می شود؛ آیا 
معاون وزیر ورزشی که از ورزشکاران منهاي فوتبالي مي خواهد با کسب 
مدال براي باال بردن پرچم ایران تالش کنند و نه برای پاداش، خود نیز 
حاضر است از مزایاي سفرهاي توریستي همراه تیم هاي ورزشي و حق 
مأموریت هاي دالري بگذرد و جهت مهیا کردن ش��رایط مناسب براي 
افتخارآفریني قهرمانان تالش کند یا این نسخه را فقط براي مدال آوران 

و قهرمانان منهاي فوتبالي مي پیچد؟!

سعيد احمديان

دبیرکل کمیته ملي المپیک بازداشت شد
خبرگزاري مهر دیروز خبر داد ش��اهرخ شهنازی، دبیرکل کمیته ملی 
المپیک به دلیل مسائل مالی و مشکالت شخصی از سوی مراجع قضایی 
بازداشت شد .با این ش��رایط به نظر می رسد شهنازی به دلیل پیچیده 
بودن مشکالت شخصی در آس��تانه اس��تعفا از دبیرکلی قرار گرفته و 
مسئوالن کمیته ملی المپیک به زودی فرد جدیدی را به عنوان دبیرکل 

انتخاب خواهند کرد .

 ويلموتس براي همیشه رفت؟
قرار بود صحبت ها نهایي ش��ود و امضا پاي ق��رارداد بیاید تا تیم ملي 
فوتبال پس از نزدیک به چهار ماه صاحب مربي ش��ود و از جانش��ین 
کي روش رونمایي شود. با این حال مارک ویلموتس بلژیکي تنها پس از 
48 ساعت حضور در تهران دیروز از ایران رفت، بدون اینکه قراردادش 
را امضا کن��د. تصویر باال آخرین عکس از برنامه هاي حضور س��رمربي 
بلژیکي در ایران است که او به همراه مهدي تاج، بازي هاي هفته پایاني 
لیگ برتر را از تلویزیون تماشا کرد. این در شرایطي است که امضا نشدن 
قرارداد ویلموتس و بازگشت او به بلژیک، حضورش در تیم ملي فوتبال 
را در هاله اي از ابهام قرار داده است. با این حال منابع خبري نزدیک به 
فدراسیون مي گویند این سرمربي بلژیکي مذاکرات مثبتي با تاج داشته 
و چند روز پیش از بازي 16 خرداد با س��وریه به تهران برمي گردد تا با 

امضاي قراردادش روي نیمکت ایران بنشیند.
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برگ برنده اي به نام برانکو 
کسب سومین قهرمانی متوالی کار آسانی 
نبود و خیلي سخت و بعید است که تیمي 
بتواند حاال حاالها این سه قهرمانی متوالی 
را تکرار کن��د. قهرماني پرس��پولیس در 
شرایطي به دس��ت آمد که رقبای دیگر با 
تالش و هزینه هایی آنچنانی می خواستند 
مانع از رس��یدن پرس��پولیس به سومین 
جام متوالی اش ش��وند. پرسپولیس در دو 
فصل قبلی مانع از رسیدن دیگر تیم ها به 
قهرمانی شده بود و این طبیعی بود که باشگاه ها تالش کنند برای فصل 
هجدهم این عن��وان را به خود اختصاص دهند. هزینه هایی   می ش��د تا 
تیم هایشان را تقویت کنند، ولی پرسپولیس در نیم فصل توانست یارگیری 
کند. با وجود این تیم هماهنگی الزم را نداشت، ولی بچه های تیم مردانه 
جنگیدند و این جام را برای سومین سال پیاپی به خانه آوردند و با توجه 
به مشکالت و رقباي س��خت این جام از دو جام قبلی پرسپولیس براي 
هواداران این تیم لذت بیشتري داش��ت. البته در بازي با پارس جنوبي 
پرسپولیس می توانس��ت با یک امتیاز هم قهرمان ش��ود، ولی دیدیم تا 
دقیقه ۹6 بازی هم روی دروازه پارس جم بودند و باید دستمریزادی هم 
به تیم بدنسازی پرس��پولیس گفت که اینقدر خوب بچه ها را برای این 
شرایط آماده کرده بودند که در روز آخر لیگ و در دقایق وقت اضافه باز 
هم تیم با قدرت روی دروازه حریف فشار می آورد. با این حال پرسپولیس 
نان تالش های نیم فصل اولش را خورد و ثابت کرد نیم فصل اول به اندازه 
نیم فصل دوم اهمیت دارد. تیمی که از روز اول فصل بازی هایش را جدی 
بگیرد در نهایت ثمره اش را در روز آخر می بیند. شاید اگر پرسپولیس در 
نیم فصل اول نتایج خوبی نمی گرفت امروز این اتفاق بزرگ برایش رقم 
نمی خورد. این باید برای همه نفرات تیم پرسپولیس تجربه شود که لیگ، 
فقط هفته آخر نیست و مسابقات از هفته اول در تابستان شروع می شود و 
همه نتایج مثل زنجیر به هم وابسته هستند. برانکو هم برای این تیم خیلی 
زحمت کشید و یکی از دالیل موفقیتش در پرسپولیس رفاقتی است که 
او با بچه های تیم دارد و از طرفی روحیه اش نشان می دهد که با یک جام 
و دو جام سیر نمی شود. شاید تنها اتفاق تلخ در این فصل خروج از لیگ 
قهرمانان آسیا بود که به هر حال فشردگی مسابقات روی توان بچه ها تأثیر 
منفی گذاشت. پرسپولیس هر چهار روز یک بار بازی می کرد و دیدیم در 

هفته های پایانی لیگ هم نتایجش نشان دهنده همین خستگی بود.

محمد پنجعلي

پیشکسوت پرسپولیس

فريدون حسن

دو مدال ارزشمند 
شيوا نوروزی
     تکواندو

مسابقات جهانی 
تکواندو در حالی 
برای کشورمان به ارمغان آمد که انگلیسی ها برای 
متوقف کردن هوگوپوشان ایرانی حتی به منشور 
المپیک هم پشت کردند. در بیست و چهارمین 
دوره ای��ن رقابت ها مه��ال مؤم��ن زاده و آرمین 
هادی پور استارت مدال آوری کاروان کشورمان را 
زدند و با یک نقره و یک برنز به سایر ملی پوشان 
روحیه دادند. کارش��کنی میزبان در صدور ویزا 
برای میرهاشم حسینی ملی پوش 68- یک مدال 
دیگر را از تیم ملی ایران گرفت. عالوه بر این عرفان 
ناظمی تکواندوکار 78- هم اسیر دشمنی انگلیس 
شد و از حضور در جهانی 201۹ منچستر بازماند. 

  حواشی تمام نشدنی
فدراس��یون جهانی تکواندو در شرایطی میزبانی 
این دوره از رقابت های جهانی را به انگلیس سپرده 
که میزبان قوانین بین المللی را زیر پا گذاش��ته 
است. عالوه بر صادر نکردن ویزا برای دو ملی پوش 
ایرانی، انگلیس��ی ها حتی پرچم کشورمان را نیز 
در سالن مس��ابقات نصب نکردند تا مهر تأییدی 
بر میزبانی ضعیف و بازی سیاسی آنها در میدان 
ورزشی باشد. بدون شک رفتار ناجوانمردانه کشور 
میزبان در قبال تیم ملی تکواندوی کشورمان از 
پیش برنامه ریزی شده بوده تا عقده های سیاسی و 

پوچ شان را سر دو ورزشکار ایرانی خالی کنند. 
  حسرت و ناامیدی

ورزشکار حرفه ای که برای درخشش در مسابقات 
جهانی ماه ها تالش کرده و سخت ترین تمرینات را 
پشت سر گذاشته، قطعاً پس از حذف ناجوانمردانه 
از ای��ن آوردگاه ناامی��دی به س��راغش می آید. 
میرهاشم حسینی یکی از امیدهای اصلی کسب 
مدال در جهانی منچستر در گفت وگو با فارس از 

ش��رایطی که به ناحق در آن قرار گرفت، سخن 
گفت: »باید شرایط من را درک کنید. متأسفانه با 
اتفاقی که برای من افتاد تمام آرزوهایم برباد رفت. 
اگر در مس��ابقات جهانی حضور پیدا می کردم، 
مطمئن بودم م��دال طال را کس��ب می کنم و با 
کسب خوش��رنگ ترین مدال مجوز حضورم در 
المپیک 2020 توکیو صادر   می شد، اما با بدعهدی 
که سفارت انگلیس کرد تمام آرزوهایم برباد رفت، 
چون دیگر فرصت حضور در المپیک را به صورت 
جدی از دست داده ام. دیگر هیچ امیدی برای ادامه 
دوران قهرمانی ندارم. بزرگ ترین اتفاق برای یک 
ورزشکار حضور در المپیک است، اما انگلیسی ها 
حضور در المپیک توکیو را از من گرفتند و حاال 
دیگر هیچ امیدی ندارم. کار بیش از اندازه سخت 
است. من باید در تمام مراحل مسابقات گرندپری 
که تا المپیک برگزار می شود، حضور پیدا کنم و 
در تمام رویدادها مدال طال بگیرم. این کار واقعاً 
دشوار و نشدنی اس��ت. تصمیم دارم تا از دنیای 

قهرمانی خداحافظی کنم. انگلیس سیاست خود 
را دارد. متأسفانه ورزشکاران را وارد بازی سیاسی 

کردند و این فرصت بزرگ را از من گرفتند.«
   نقره ای به رنگ طال

مهال مؤمن زاده اولین م��دال آور تکواندوی بانوان 
در این دوره از مسابقات جهانی لقب گرفت. بانوی 
ملی پوش تنها با 16 سال سن و با پشت سر گذاشتن 
رقبای خود به فین��ال وزن 46- کیلوگرم صعود 
کرد و در بازی نهایی نیز نتیجه را به حریف کره ای 
واگذار کرد. نایب قهرمانی مؤمن زاده دومین مدال 
نقره جهان در تاری��خ تکواندوی بان��وان ایران به 
شمار می رود. مهال مؤمن زاده که اولین حضورش 
در رقابت های جهان��ی را تجربه می کرد رقبایی از 
قزاقستان، انگلیس، روس��یه، کرواسی و چین را 
برد تا مدال نقره اش را قطعی کند. قبل از او کیمیا 
علیزاده در رقابت های جهانی 2017 مدال نقره و 
در جهانی 2015 هم مدال برنز را به گردن آویخته 
بود. مؤمن زاده پس از کسب این افتخار در حرکتی 

ارزشمند مدالش را به شهید غیاثوندی تقدیم کرد: 
»با 16 سال س��ن به جهانی منچستر آمدم و رقبا 
را از پیش رو برداشتم. اگر ذره ای توانستم مردم را 
حوشحال کنم، این مدال را به همه مردم کشورم و 

به دایی ام شهید غیاثوندی تقدیم می کنم.«
  برنز هادی پور

ملی پوش وزن 54- کشورمان هم به دلیل تأخیر 
میزبان در صدور ویزا خیلی دیر به محل برگزاری 
مسابقات رسید. با این حال آرمین هادی پور دست 
از تالش نکشید و در اوج فشارهای روانی موفق به 
کسب عنوان سوم جهان شد. هادی پور به ترتیب 
تکواندوکارانی از نیجر، مولداوی و تایلند را برد تا با 
صعود به نیمه نهایی مدال برنزش را قطعی کند. او 
تالش زیادی کرد تا در نیمه نهایی رقیب روس خود 
را شکست دهد، اما موفق به این کار نشد و به برنز 

بسنده کرد. 
  امید به کسب مدال

هوگوپوشان کش��ورمان برای کسب مدال های 
بیش��تر با تمام توان به مصاف حریفان می روند. 
در حالی که انگلیس��ی ها به هر دری می زنند تا 
با توطئه و کارش��کنی س��د راه تکواندوی ایران 
شوند، اما همه ملی پوشان کش��ورمان بر وظیفه 
خود برای دفاع از اعتبار تکواندوی ایران واقفند و 
از هیچ تالشی فروگذار نیستند. روز گذشته سه 
نماینده کشورمان ناهید کیانی، پریسا جوادی و 
امیرمحمد بخشی به مصاف حریفان رفتند. امروز 
نیز رقابت ه��ا در اوزان 53- و 67- کیلوگرم زنان 
و 63- و 80- کیلوگرم مردان پیگیری می شود. 
تی��م ای��ران در وزن 53- کیلوگ��رم نماینده ای 
ندارد، اما کیمیا همت��ی در وزن 67- کیلوگرم، 
س��روش احمدی در وزن 63- کیلوگرم و مهران 
برخ��ورداری در وزن 80- کیلوگ��رم ب��ا رقبای 

سرسخت خود روبه رو خواهند شد. 

کوالک دختر 16ساله ايرانی در منچستر
مهال مؤمن زاده مدال جهانی خود را به شهید غیاثوندی تقدیم کرد


