سایه روشنهای ورزش ایران در سال 96

از ماچک تا کیروش ،از کریمی تا کریمی!
وصال روحانی
خبرنگار

ســال  1396کــه واپســین نفسهایــش را میکشــد،
سالیسرشــارازفرازوفرودهایباجهتوبیجهت
و ســایه روشــنهای بعضاًغیر معقول بــرای ورزش
ایــرانبــود.بهارســالیکهســپریشــد،بــابازیهای
ورزشی کشورهای مسلمان در جمهوری آذربایجان
همراهشــدوآنجاایننکتهبهاثباترســیدکهورزش
کشــورمانهرچنددرابعادآسیاییقدرتمنداستو
میتواندرویرتبهچهارمیحسابکندوفقطپشت
سر اژدهای چین ،آفتاب ژاپن و سرزمین پر تنش کره
بایستد ،وقتی بحث گستره جهانی مطرح میشود،
بامشکالتعدیدهتریبرخوردمیکند.

البیهای رئیس کشتی
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جدایی دو رئیس دیرپا

این همه رفت و بازگشت در هندبال

دو رئیــس دیرپــای فدراســیونهای ورزشــی ایــران را در ســال
روبــهپایــانبــهســببکهنســالیوالبتــهقانــونمنــعبهکارگیری
بازنشســتگانکنارگذاشــتندامابهســببرکودپیشآمــدهپساز
انتخابحسینثوریهمگانمعترفندکهاگرحاجاکبرناطقنوری
درســمتریاستفدراســیونبوکسابقامیشد،بهسودهمگان
بودورامینطباطباییهمدرحالیرئیسفدراســیونبســکتبال
شــدهکههنــوزهمــگانازحضــورســایهوار(!)محمودمشــحون
میگوینــدوتقصیــراتکارراحتــیپسازرفتــنویبــهاوعودت
میدهنــد.ازهمــهجالبتــرابقــایتــاموتمــامو40رأییمحمد
پوالدگر،رئیسفدراســیونتکواندودرورزشیبودکهگفتهمیشد
باالی80درصدآحادآنموافقبارفتنویهستند.تعیینکنندهتر
اینکهانگپیریوعنوانبازنشستهودوکارهنیزبهوینمیچسبد.

پیشــرفت واژهای است که اصالً برای هندبال مصداق ندارد.
نــه تنها در هندبال باشــگاههای آســیا بهرغم تمامــی تدابیر
تقویتکنندهبازندهایناامیدبودیمبلکهبابازگشتماچک
کــه هیچکــس نمیداند چــرا ایــن قــدر مــیرود و میآید(!)
در هندبــال ملتهــای آســیا  2018نیــز فقط در جــای پنجم
ایســتادیم و کره و قطر بر ما سایهای مأیوسکننده انداختند،
علیرضــا رحیمی کــه یک بــار دیگر ســکاندار هندبال شــده،
مدعی اســت تیــم ملــی در جاکارتــا جبــران خواهد کــرد اما
یکدســت نبودن جامعه این ورزش و رفت و آمد بیش از حد
مربیان خارجی طی  15سال اخیر تیم ملی را بیثبات کرده و
لژیونرهایاینورزشبهقدریزیادشدهاندکهدیگرخبریاز
هماهنگیفنیویکدستیروحیگذشتهدرتیمملینیست.

بازگشت بسکتبال به مربیان وطنی

«مدال باران» ورزش بانوان

اگر سیاستهای رسول خادم که امسال با رأی قاطع مجمع
فدراســیون زمامدار کشــتی ماند در کار نبود ،شــاید ماجرای
علیرضاکریمیدرکشتی«امید»هایجهانبهچیزیبسیار
تلختر از آنچه در اواخر بهمنماه دیدیم ،منجر میشــد .اما
البیهایرئیسفدراسیونسببشدباختمصلحتیبرابر
رقیب روســی به قصد خودداری از تقابل با کشــتیگیر رژیم
غاصب صهیونیســتی فقط محرومیتی  6ماهــه را برای وی
موجب گردد و کل کشتی ایران هم تعلیق نشود .با این حال
صاحــب نظری میگفــت آنچه شــهریورماه در مســابقات
جهانی پاریس بر ســر کشــتی آزاد ایران آمــد ،بدتر از تعلیق
بود زیرا کشورمان برای نخستین بار در سالهای معاصر به
رتبه تأســفبار نهم در ردهبندی تیمی اکتفا کرد و فقط یک
طال گرفت این موضوع موجب شد که رسول از اواخر امسال
سکان هدایت آزادکاران را از نو در دست گیرد.

بســکتبال بعــد از کســب مقــام دومــی آســیا و تحمل فقط
یــک شکســت آن هــم مقابل تیم شــاخص دیپورت شــده
از اقیانوســیه یعنــی اســترالیا شــروع بــدی در رقابتهــای
مقدماتــی قهرمانی جهان 2019داشــت و بــه عراق باخت
امــا در عصر بعد از مشــحون که رویکرد بــه مربیان داخلی
دوباره باب شده مهران حاتمی در اواخر بهمن ماه جایش
را به مهران شــاهین طبــع و فرزاد کوهیــان داد و برخی کنار
ماندههــای ایام اخیر شــامل صمــد نیکخواه بهرامــی از نو
جــذب تیم ملی شــدند تــا هــم یکــی از  6نماینده آســیا در
مســابقات قهرمانــی جهان  2019باشــیم و هــم در جاکارتا
مبارزبطلبیم.

در ســالی کــه بانــوان ،ورزش ایــران را مــدال بــاران کردنــد،
خواهران منصوریان در رشــته ووشو با حضور خبرسازشان
در برنامــه تلویزیونــی مــاه عســل و افشــای زندگــی
پرمحنتشــان ،به خلق ســر و صدایی نائل شدند که حتی
از هیاهوی کلکســیون مدالهایشان در پیکارهای قهرمانی
جهان 2017بیشتر بود .ووشو این امتیاز را یافت که نه تنها از
چین حاکم سنتی این ورزش پیش بیفتد بلکه چینیها را از
خود به هراس وادارد.

موش و گربه بازیهای تکواندو

رتبه نازل والیبال

این جانبازان فراتر از «مرزها»

هلل پورشــیب ،حمیــده عباســعلی و
کاراتــه در پنــاه ذبیــحا 
البتــه امیــر مهــدیزاده یک ســال پربــار دیگر را ســپری کرد
و در «کاراتــهوان» هــم پرمــدال مانــد اما تکوانــدو در موش
و گربــه بازیهــای پایانناپذیــر خــود با رضا مهماندوســت
کــه چند ســالی اســت تکوانــدو جمهــوری آذربایجــان را به
اوج رســانده پیوســته مدالهــای بیشــتری را از دســت داد
و حتــی فــرزان عاشــورزاده را نیز کــه لقب ســونامی را یدک
میکشــید بازنــده یافــت و جــودو از ایــن هــم ضعیفتــر
عملکرد.

والیبــال در ســال  1396دســتاوردی تــازه نداشــت .بانــک
ســرمایه در جــام باشــگاههای جهان مغلوبــی صرف بود
و تیــم ملی در لیــگ جهانی یکــی از پایینتریــن رتبههای
خــود را تجربــه کــرد امــا حضــور در مســابقات قهرمانــی
جهان  )1397( 2018اســباب دلگرمی اســت و کوالکوویچ
کلیدهای تیمی را در دســت دارد که برخی جوانترهایش
(محمدجــواد معنوینــژاد) بازیگــر لیگ ایتالیا شــدهاند
و اگر مســنترهایش شــامل ســعید معروف از حاشــیهها
بکاهنــد ،میتوانــد در پیکارهای جهانی  1397نیز کســب
اعتبار کند.

حد و مرز چیزی اســت که برای ورزش جانبازان و معلولین
ایرانــی هــم وجود نــدارد و عرصهای اســت که ورزشــکاران
ایرانــی ســالها اســت در آن قدرتنمایــی میکننــد و
محصــوالت ناب این قدرت که زهــرا نعمتی در جمع زنان
و ســیامند رحمــان در بیــن مردانــی هســتند ،بــرای رقبای
جهانیشــان دســت نیافتنی شــدهاند و تعداد ورزشکاران
برتر جانباز و معلول کشــورمان کــه در مواد تخصصی خود
فاصلهای چشمگیر با حریفان خویش دارند اندک نیست
و سرآمد حماسهسازان این رده بیشک زهرا نعمتی است
کــه در ســال رو به پایــان هــم نمایشهــای پیروزمندانهای
داشت و فدراسیون بینالمللی ورزشهای معلولین وی را
صاحبعنوانبرترینکماندارسالکرد.

