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افسوس درگذشت فالحتينژاد!

محم��د علي فالحتين��ژاد قهرمان پيش��ين وزنهبرداري كش��ورمان در س��ن  41س��الگي از دنيا رف��ت .او كه صاح��ب مدال طالي

مس��ابقات جهان��ي  2003در  77كيل��و ب��ود ب��ه جه��ت درگيري ب��ا بيم��اري كلي��وي دار فان��ي را وداع گف��ت .قهرمان پيش��ين

وزنهبرداري كش��ورمان در حالي از دنيا رفت كه وزنهبرداري بيش��تر درگير كش��مكشهاي ريز و درشت ش��ده و منتقدان فدراسيون

و فدراس��يون نش��ينان مقابل يكديگر موضعگيري دارند و به نظر ميرس��د كمتر وقتش��ان صرف اموري از قبيل پيگيري مش��كالت

قهرمانان گذش��ته ش��ده باش��د! در هر ح��ال محمد عل��ي فالحتينژاد قهرم��ان ارزنده كش��ورمان كه ب��ه واس��طه او ،ورزش ايران

در برههاي از زمان به افتخاري بزرگ رس��يد دارفاني را وداع گفت تا افس��وس درگذشت وي باقي بماند و عالوه بر آن افسوس بزرگتر در

بين جامعه ورزش كه كاش تمام ورزش ،درگيريها و كشمكش و تقابالت نميبود و قسمتي از آن هم به امور اخالقي و توجه به قهرمانان
گذش��ته معطوف ميشد .باالخره در ورزش كش��ور ما هميشه «قهرمان زنده را عشق اس��ت» مالك بوده و كمتر قهرمانان گذشته با

مشكالت امروزشان ديده ميشوند!

اميدواريهايي كه براي براتچي نتيجه ميدهد!

وقتي امكانات به سخره گرفته ميشود!
عبدالمحمدي بعد از نتايج بهدس��تآمده در مس��ابقات پرواري آسيا به مواردي اش��اره كرد كه جالب توجه
اس��ت .او از امكانات كم و غيرقابل قياس تيران��دازان ايران در مقابل حريفان آس��يايي ميگويدكه برخي از
آنها صاحب عنوان در جهان و المپيك هس��تند .اشاره او به تفنگ عليدوستي كه متعلق به 30سال پيش با
قنداقي س��اخته شده در ايران است نيز قابل توجه و البته تأسف بار است كه می گوید حريفان خارجي به آن
ميخنديدهاند! بدترين جاي ماجرا همين است يعني بهسخره گرفتهشدن يك قهرمان پرتالش بهخاطر
نداش��تن سالحيبهروز .بهواقع اگر قرار است در برخي از مس��ابقات شاهد چنين صحنههايي باشيم آيا بهتر
نيست عطاي حضور در آنرا به لقايش ببخشيم!

پريس��ا براتچي قهرمان تيراندازي با كمان كشورمان در رش��ته كامپوند اگرچه با بدشانسي تمام مسابقات جهاني
آلمان را از دس��ت داد اما با قرارگرفتن در رتبه شش��م رنكينگ جهاني ،جواز حضور در مس��ابقات فيناليستهاي
جهان در رم را بهدس��ت آورد .براتچي اميدوار اس��ت به مس��ابقات رم كه 11ش��هريورماه برگزار ميش��ود برسد
هرچندكه هنوز دس��تش در آتل است و پزش��ك معالج اجازه فعاليت را نداده است .با اينوجود او بسيار اصرار دارد
اس��ت كه در صورت اجازه پيداكردن باقدرت هرچه تمامتر تمرينات را آغاز كرده و در مسابقات بدرخشد و همين
هم مهم اس��ت .يعني اميدواري يك قهرمان .براتچي پس از آنكه مسابقات جهاني آلمان را از دست داد اص ً
ال نااميد
نشد و اميدوار بود كه در جمع فيناليستهاي رم ايتاليا قرار بگيرد كه اين اميدواري نتيجه داد تا مشخص شود قرار
نيست زحمات او ناديده گرفته شود .اميدواريهاي امروز او هم ميتواند كمك كند كه در مسابقات پيشرو موفق
باشد و حتي اگر به مسابقات ُرم نرسد خود را براي مسابقات مكزيك آماده خواهد كرد.

اشتباهات دور از انتظار وزارت ورزشيها!

اتفاقات تلخ و واقعيت ورزش!

طي هفتههاي اخير اتفاقاتي در ورزش افتاده كه اش��تباهاتي دور از انتظار را نشان ميدهد .آنكه از اتفاقات
فدراسيون تيراندازي و تبعات آن و اين هم اعالم سرپرست براي فدراسيون بوكس پس از كنارهگيري ناطق
نوري در حاليكه طبق آئيننامه ،نائبرئيس بايد سرپرست ميشد.
حال اين س��ؤال پيش ميآيد ك��ه آيا در اين وزارتخان��ه عريض و طويل حتي اگر وزي��ر ورزش به پارهاي از
م��وارد احاطه ندارد ،آيا نيس��تند اف��رادي كه اين حداقلها و بديهي��ات را بدانند و به وزي��ر آگاهي بدهند تا
چنين اتفاقاتي رخ ندهد؟ بعي د بهنظر ميرس��د كه وزير ورزش آنقدر خود رأي باشد كه اجازه اظهارنظر را به
زيرمجموعههاي��ش ندهد پس چطور چنين اتفاقاتي رخ ميدهد؟ الزم بهنظر ميرس��د كه وزير ورزش و
جوانان با توجه به اينكه هنوز تازه وارد در اين عرصه بهحساب ميآيد تدابيري اتخاذ كرده و در اين زمينهها از
مشورت مشاوراني بهرهمند شود كه احاطه كامل را حداقل نسبت به بديهيات داشته باشند!

مثل اينكه قرار است يوسين بولت افس��انهاي بعد از موفقيتهاي خيرهكننده تمام تلخيهايي كه براي يك
قهرمان در طول س��ال ها اتفاق ميافتد را به يكباره تجربه كند .يوس��ين نه تنها خداحافظياش بسيار تلخ و
دور از انتظار بود و نه تنها در دوي 4×100متر امدادي با آس��يبديدگي باعث نتيجه ضعيف تيمش شد بلكه
حتي ركورد تعداد  14مدالش نيز باقي نماند و در جريان مس��ابقات جهاني لندن يك ورزشكاران ركورد او را
جابهجا كرد« .اليس��ون فليكس» آمريكايي در جريان اين مسابقات دو مدال طال گرفت تا در تعداد مدال در
جهان ركوردار ش��د .شايد اگر اين ركوردشكني توسط يك ورزش��كار مرد اتفاق ميافتاد تلخكامي آن براي
بولت افسانهاي كمتر ميشد.
نهايتاً اتفاقاتي كه براي بولت در برهه كوتاهي از زمان افتاد ،ماهيت ورزش را نشان داد و البته واقعيت آنرا كه
حتي براي قهرمانان بزرگ هميشه در روي يك پاشنه نخواهد چرخيد!
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