یورش به جاکارتا و توکیو

وقتــیصحبتمجــددازانتخاباتنهادهایورزشــیمیکنیم،
امــکاننــداردمجمعکمیتهملــیالمپیــکراازدایــرهدیدخود
خــارجکنیم.تمامیبازیهایانتخاباتیدرایــننهادهاازروزی
کــهرضــاصالحیامیــریاعالمحضــوردرایــنانتخابــاتکرد،
عوضشــدوهمگانپذیرفتندمردیکهپســتمدیریتوزارت
ارشــادوکتابخانهملیراهمدرســالهایاخیرعهدهداربوده،از
صالحیتو«اهلفــنبودن»الزمبرایهدایتکمیتهالمپیک
و گرفتــن جــای کیومرث هاشــمی در این ســمت نیز برخــوردار
اســت.خســرویوفاکهذکــردریادلــیاودرســطورقبلــیرفت،
توســطصالحــیامیریبهپســتمشــاورویمنصوبشــدودر
انتخاباتیپرشورشاهرخشهنازی،پستدبیرکلکمیتهراحفظ
ویــورشچندمدعیتوانمندرابهســمتاینعنوانبیاثرکردو
فضلاهللباقرزادهرئیستقریباًموفقفدراســیونششمیربازی
در 18ســالاخیــر(منهاییــکمقطعزمانیســهســالهبیندو
دورهریاســتوی)بهجمعکوچکنوابرئیسایننهادافزوده
شــد.پسازبســتهشــدنمجددترکیبتیمیکمیتــهالمپیک،
تــدارکاتایــننهادبــرایشــرکتدربازیهایآســیاییجاکارتا
وحتــیالمپیک 2020توکیوشــدتگرفــتوالبدیکــیازپاهای
پیروزیهــایمادرهردومیدانششــمیربازیخواهــدبودکهدر
10سالاخیراحیایحیرتانگیزیداشتهویکموجبهسرکردگی
مجتبیعابدینیدرسال1396نیزحادثهپشتحادثهآفرید.

سلیمی بازنشسته نشد ،مرادی یکهتاز ماند

دروزنهبردارییکباردیگرفدراسیونبینالمللیاینورزش
()IWFمتهــمبــهظلــمبهبهدادســلیمیشــدزیــراحرکات
دوضــربویرادرمســابقاتقهرمانــیجهان 2017درشــهر
آناهایــم در ایالــت کالیفرنیــای امریــکا مــردود شــناخت و از
ایســتادناودررتبهایباالترازســومیدردســتهفوقســنگین
جلوگیــریکرد.اگــرانتخابهایدوموســومســلیمیدراین
حرکتپذیرفتهمیشد،ویباپیشیجستنبرهموطناخیراً
ازمحرومیت رستهاش یعنیسعیدعلی حسینیمدال نقره
جهان را پس از غول دســت نیافتنی گرجســتانی یعنی «الشا
تاالخــادزه»تصاحــبمیکرد.ســلیمیازتکراررویــدادیکه
درالمپیــک 2016هــمباعثحذفویشــدهبودوبــهواقعاز
استمرارنظرمنفیهیأتداوراننسبتبهکارخودچنانمتأثر

رئیس دست نیافتنی

افســوسبارترین تغییــر رئیــس فدراســیون و تعویــض
مدیریت نهادهای ورزشــی کشــورمان در  12مــاه اخیر ،کنار
رفتــن محمــود خســروی وفا از پســت ریاســت فدراســیون
جانبــازان و معلولین بود .با اینکه جانشــین او [حمیدعلی
صمیمــی] نیز یک ورزش پیشــه صــادق و متخصص امور
جانبازان اســت اما محمود خســروی وفا چیز دیگری است

وناامیدشــدکهگفتبهاعالمبازنشستگیفکرمیکندوفقط
پــس از هفتهها بررســی مجدد موضوع و به ســبب پافشــاری
مردم بر لزوم ادامه حضور او در صحنههای جهانی ،تصمیم
بــهابقــاگرفت.درموردســهرابمــرادیهیچنیرویــیوحتی
داورانمتوقفکنندهســلیمینیزنتوانستندویراساقطکنند
وقهرمــاندســته 92کیلــویالمپیــک 2016ریوطالیــشرادر
مسابقاتجهانیآناهایمنیزتکرارکردواینبارباشکستندو
رکوردجهانیوپیشرفتنتامرز420کیلو.اوبرایکسبعنوان
مردسالورزشکشورمانسزاوارترینفرداستوشایدحسن
یزدانی«ابرکشــتیگیر»فعلیایرانکهدررقابتهایجهانی
 2017مدالطالیمطلقهایرادردسته86کیلوکسبکردنیز
بهاندازههاوحدومرزمرادینرسیدهباشد.

و جایــش هرگز پر نمیشــود .با همت  30و اندی ســاله وی،
ورزشمعلولینایرانبهجایگاهیدردنیارسیدهکهموجب
رشکتمامرقبایجهانیاششدهوتنهاخوشبختیپساز
کنارهگیری وی از پســت ریاست فدراسیون این است که وی
پذیرفته اســت ریاســت کمیته پارالمپیک را تا اطالع ثانوی
عهد هدارباشد.

«برنده -بازنده»!

دوومیدانــیدرســال 1396جــزورشــتههایــیبــودکهشــرایط
دوگانهایراتجربهکردوالبتهاینارزشگذاریدوگانهبراساس
نــوعنگاهــیاســتکهبایــدالجرمبــهاینرشــتهکمســرمایهو
مســابقاتمتعددآنانداخت.درمسابقاتآسیاییاودیسای
هند 4طالصیدشــدکهتوســطحســنتفتیاندر 100متر،علی
ثمریدرپرتابوزنه،حسینکیهانیدر3هزارمتربامانعوالبته
احســان حدادی در پرتاب دیســک بهدســت آمد .همین گروه
کوچکپیروزمند(منهایثمری)درسفربهلندنمحلبرگزاری
مسابقاتجهانی 2017تبدیلبهلشکریشکستخوردهشدو
نهتنهامدالینگرفتکهالبتهتوقعیهموجودنداشــت.بلکه
حدادیبازازرسیدنبهفینالمادهتخصصیاشهمبازماند.

این فوتبال پرحاشیه

مدیریــتاعــاواژهایاســتکــهچنــدانهــمبهمهــدیتاج
نمیچسبد،اوالبتهپردردسرترینرشتهورزشیایرانراهدایت
میکنــدوفوتبالبهانــدازهمجموعتمامــیورزشهایدیگر
مشــکلوحاشــیهدارداماســکوتاودرقبالپرخاشگریهای
وقتوبیوقتواغلبناعادالنهکارلوسکیروشبهاینوآن
همگانرابهایننتیجهتأســفباررساندک هایکاشهمچنان
علیکفاشیانرئیسفدراسیونبود(زیراالاقلدوسهتامتلک
بهســرمربیتیمملیمیانداخــت)اودرقبالسیاســتهای
مزورانهســعودیهادرلیگقهرمانانآســیاهــمکاریانجام
ندادوازهمهبدترزمســتانامسالبودکهوقتیعلیکریمیبا
یکبغلپروندهنشــانگربرخیخطاهایمدیریتیفوتبالدر
یــکمناظرهتلویزیونیروبهروینمایندهفدراســیونایســتاد
وکــیروشبهاوهــمهجومبــرد،هرعضوجامعــهفوتبالبه
گونــهایبا«جادوگــر»ابرازهمــدردیکرداالمدیرانورزشــی
کهبایدبانظاممندکردنپســتکــیروش،ازیورشهایاوبه
مفاخراینرشتهجلوگیریمیکردند.فوتبالکهرتبهاولخود
رادرمیــانورزشهایایــراندرســال 1396الاقلازنظراقبال
مردمــیازدســتنــداد،درســال 1397همبهیمــنبرگزاری
جامجهانیبیستویکمپادشــاهیخواهدکردوحتیامواج
بازیهایآسیاییجاکارتازخمیاشنخواهدکرد.امادرهمین
فوتبالماجراهایطارمیوالپوشــانیهایمرتبطباآنراهم
داشتیمکهاسبابشرمساریشدوقهرمانیهایمقتدرانهراباز
گروهی(فوتسالیستها)بهارمغانآوردندکهزیرسایهعظیم
غولفوتبالهیچتوجهبایستهایبهآنهامبذولنمیشود.

شکوه و اقتدار یک صعود

ســال  1396کامل نمیشد مگر با شــکوه صعود تیم ملی
فوتبــال ایــران به مرحلــه نهایی جــام جهانــی 2018که با
پیــروزی برابــر ازبکســتان در دیــدار برگشــت دو کشــور در
ســوم خردادماه در ورزشــگاه آزادی حاصــل آمد .هیجان
ایــن رویداد بــه قدری باال بــود که حتی کارلــوس کیروش
«معموالًمســلط بــر خویشــتن» کنترل احساســاتش را از
دســت داد و کنار زمین به دویدن پرداخت و مشتهایش
را بــاالگرفتو آرام نشــدمگــر زمانی که داورســوت پایانی
را کشــید .بــا هدایــت وی ،ایــران بــرای پنجمین بــار راهی
جامهای جهانی شــد و این نخســتین بار بود که دو صعود
متوالیبرایماشکلمیگرفتوالبتهچهارمینمرتبهای
بود که این مربی 64ســاله پرتغالی مجوز صعود را کســب
میکــرد کــه دو مــورد دیگــر آن بــرای آفریقــای جنوبــی و
پرتغال بوده اســت .قاطعیت در صعود مسألهای بود که
این امر را از دســتاوردهای قبلــی متمایز میکرد و ایران که
عــادت کــرده بود اکثر صعودهــای قبلیاش با امــا و اگرها
و شــک و ترس و ناامیدی تا واپســین دقایق همراه باشــد،
اینبــار دو بــازی مانــده بــه پایــان مســابقات  10هفتــهای
انتخابیجا مجهانیدرقارهآسیاراهیابیاشرابهمرحله
نهایــی حتمی کرد .اقتــدار تیم ملی ما به حــدی بود که در

از مشاهده در برف تا درخشش در ترکمنستان

المپیــک زمســتانی در بهمــن مــاه عرصــه مــا نبــود و
ورزشــکاران اعزامی به پیونگ چانگ کره جنوبی هر چند
الی برفها گم نشــدند اما فقط در آیینگشایش و افتتاح
دیده شدند! در بازیهای داخل سالن آسیا که شهریورماه
در کشور بیش از حد آذین و بزک شده ترکمنستان برپا شد

مهر

 9بازی از  10مســابقه خود در مرحلــه پایانی انتخابی جام
بیســت و یکم حتی یک گل هم نخورده بــود و دو گلی هم
کــه در دیــدار دهم (و آخر) مقابل ســوریه در تهــران و طی
تســاوی  2-2متحمــل شــد ،چیــزی از ارزشهای فــراوان
دفاعیایراننکاست،همینتوانمندیهایدفاعیاست
که ایران را خوشبین ساخته تا در خرداد و تیر سال بعد هم
نتایجی آبرومندانه در آوردگاه روسیه بگیرد و حتی مقابل
اســپانیا و پرتغــال نیــز بازنــده صرف نباشــد بلکــه قدرت
نمایــی و آبروداری کنــد .در چهار دوره قبلــی راهیابیمان
به مرحلــه نهایی جامهــای جهانی هرگــز از گروهمان باال
نرفتهایــم و با اینکه این بار گروهمان از همیشــه ســختتر
اســت اما ســرمربی ســختگیرمان به فوتبال ایــران عادت
کــرده اســت که فقط افقهــای بلنــد را ببیند و بــه کم قانع
نباشــد .تیمی که در مرحلــه نهایی انتخابــی جام جهانی
در قــاره کهن کــره جنوبی را نیز زیر ســایه خود قــرار داد ،با
ترکیبی مؤثر از نفرات جوان و میانســال در «روسیه»2018
هم یک تیم احترام برانگیز خواهد بود و بیهوده نیست که
آنها را صاحب لقب یوزها کردهاند؛ دلیرانی که دیگر از نام
هیچحریفینمیهراسندودنیاراهمبهقبولتوانوتأیید
استعدادخودواداشتهاند.

و ورزشــکاران ایران برای نخســتین بار طی  5دوره برپایی
ایــن مســابقات از مــرز 100مدال عبــور کردنــد و در جدول
مدالها هم به رتبه پنجم رســیدند .حکومت ما بر رشــته
کشــتی این مســابقات مطلقه بود اما چه سود که غمنامه
پاریسپاکنشد.
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