ورزش

طلسم جودو ایران بعد از  ۱۵سال شکست

توقع مدال داشتند اما بی فشنگ!

باور نمی کردند .فکر
می کردند که من دارم
شوخی می کنم یا جوک
تعریف می کنم تا آنها
را بخندانم .اما می گفتم
باور کنید همینطور
است ،بیشتر تمرینات
ما با دستگاه اسکت یا
استقامتی است.نزدیک
مسابقات یک مقدار فشنگ در اختیار ما قرار می دهند .فشنگهای ما برای
تمرینات قبل از بازیهای آسیایی و وردکاپ یک پانزدهم فشنگهای حریفانمان در
تمریناتشان است .بنابراین نمی توان گفت ما باید همیشه در این ماده روی سکو
باشیم .اگر ما در وردکاپ طال و در بازیهای آسیایی در این ماده برنز می گیریم
نشان دهنده غیرت ،تالش و پشتکار بچههای تیراندازی است.׳׳

الههاحمدیپرچمدارکاروانایراندرمسابقاتآسیاییجاکارتاویکیازامیدهای
کسب مدال در رشته تیراندازی بود .وی که دارنده مدال طالی جام جهانی تفنگ
سه وضعیت است در مسابقات آسیایی نتیجه نگرفت و یکی از دالیل عدم نتیجه
گیری را نبود فشنگ می داند:׳׳ در رشته  ۵۰متر به هیچ عنوان تمریناتمان قابل
مقایسه با سایر کشورها نیست .چون همه آنها به وفور در تمرینات فشنگ دارند.
در صورتی که برای ما این اتفاق نمی افتد .ما اگر توانستیم در وردکاپ مدال طال
بگیریم با تمرین و ممارست زیادی بوده و نشان دهنده استعداد ماست .نمی توان
در  ۵۰متر توقع داشت که ما همیشه مدال آور باشیم .بعد از گرفتن مدال طالی
وردکاپ در اتوبوس بازگشت از مسابقه با تیراندازان سایر کشورها صحبت می
کردم .آنها ضمن تبریک به من برای مدال پرسیدند که در روز چقدر تمرین
میکنید ،روزی چه تعداد؟ و آیا هنوز مشکل فشنگ دارید؟ گفتم بله مشکل
فشنگ داریم و وقتی داشتم تعداد فشنگ مصرفی را می گفتم هیچ کدام از آنها

روسایی که قصد رفتن ندارند

پس از نهایی شدن تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگی و لزوم اجرایی
شدن آن تا  ۲۸آبان سال جاری ،وزارت ورزش و جوانان با اعالم به تمامی مدیران
ادارات کل ورزش و جوانان استانهای بازنشسته ،روسای فدراسیونها و نیروهای
ستادی وزارت ورزش و جوانان مشمول این قانون از آنها خواسته است تا سریعًا
نسبت به تعیین تکلیف خود اقدام کنند.در این اعالم از  ۱۲تا  ۱۳رئیس فدراسیون و
همچنینتماممدیرانیکهدرورزشکشورفعالهستنداماشاملقانونبازنشستگی
میشوند خواسته شده تا در مهلت مقرر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود از
جمله استعفا یا ارائه مشمولیتهای خاص مدنظر قانون اقدام کنند.
متاسفانه در این بین مشاهده شده است برخی از روسای فدراسیونها تمام تالش
خود را برای بقا در رأس فدراسیون مربوطه به
هر طریقی انجام دادهاند .از مکاتبه با فدراسیون
متناظر جهانی گرفته تا دیدار حضوری با مسئوالن

اصلًا من خبری در این باره که مازیار گفته یا نوشته
ندارم!׳׳او درباره آن اشکهای بعد از مدال آسیایی
هم گفت :׳׳راستش دلم خیلی گرفته .شش ماه دور
از ایران بودم و داشتم دیوانه می شدم .جوانتر که
بودم عین خیالم نبود اما از وقتی رفتم باالی سی سال
هر لحظه دلم برای خانه و مادر و خانواده لک میزند.
می خواهم برگردم و دیوانه می شوم .׳׳

این فدراسیونها .جالب اینجاست که برخی از این دیدارها با مسئوالن فدراسیون
ت.
جهانی نیز بدون مجوزهای مربوطه از سوی شورای برون مرزی بوده اس 
برخی از این رؤسای بازنشسته از فدراسیونهای جهانی خود خواستهاند که در
صورت اجرایی شدن این قانون ،فدراسیون مربوطه در ایران و در رأس آنها
وزارت ورزش و جوانان را تحت فشار قرار بدهند .این افراد حتی در مکاتبات
خود با فدراسیونهای جهانی؛ چنین امری را مصداق دخالت مستقیم دولت در
امور فدراسیونها اعالم کرده و از این مراجع جهانی خواستار اعمال فشار و حتی
بعضًا تهدید به تعلیق نیز شدهاند! این افراد که به ׳׳چسبیدهبه ورزشها׳׳ معروف
هستند ،در حالی که دایه سرباز نظام بودن را نیز دارند ،برای بقا دست به هرکاری
حتی تعلیق ورزش ایران نیز میزنند.این روسای فدراسیونها که عملکرد چندان
درخشانی هم در کارنامه نداشتهاند ،با صبوری خاص در پی آن هستند که شاید
فرجی صورت بگیرد و با ادامه کار خود فدراسیون مربوطه
را به مجد و عظمت ! رسانده و تاج ریاست را همچنان بر
سر داشته باشند.
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مازیار ناظمی روزی که احسان حدادی به ایران برگشت و به مالقات وزیر
ورزش رفت ،نوشت او قرار شده زن بگیرد.
برخالف نوشته مدیر روابط عمومی
وزارت ورزش اقال خود داماد از ماجرا
خبر ندارد! او می گوید :׳׳آنجا در دفتر
وزیر گفتند چه برنامه ای دارم ،من هم گفتم
برنامهام برای ماندن است و گفتند ازدواج؛
گفتم انشاهلل اگر شرایطش باشد و مورد
مناسبی پیدا شود .واقعًا هیچ خبری نیست.

قهرمان المپیک و دغدغه این روزهایش

اگر امروز نگران فردا باشيم از سعادت این دم غافل خواهيم بود		

در رقابتهای جودوی قهرمانی
جهان  ۲۰۱۸که در باکو پایتخت
آذربایجان برگزار شد ،سعید
مالیی نماینده وزن  -۸۱کیلوگرم
ایران و دارنده مدالهای برنز جهان
و نقره بازیهای آسیایی در دیدار
فینال برابر سوتارو فوجیوارا نفر
هشتم رنکینگ جهان از ژاپن در
مدت زمان  ۱۶ثانیه با ضربه فنی به برتری رسید و مدال طالی جهان را از
آن خود کرد.آخرین بار آرش میراسماعیلی در رقابتهای جهانی  ۲۰۰۳اوزاکا

به فینال رسید و به مدال طالی جهان دست یافت.مالیی که در رده نخست
رنکینگ جهان در وزن  -۸۱کیلوگرم جای دارد ،پیش از این در دور نخست
استراحت کرد سپس برابر اتین بریاند از کانادا به روی تاتامی رفت و در مدت
یک دقیقه و  ۴۶ثانیه با ضربه فنی به برتری رسید.مالیی در دومین مبارزه
نیز یورا از ایسلند را در  ۱۴ثانیه ایپون کرد.وی در ادامه و در سومین مبارزه
برابر آنری اگوتیدزه از پرتغال با ضربه فنی به برتری رسید و راهی یک چهارم
نهایی شد .سپس برابر ماتیاس کاس از بلژیک به روی تاتامی رفت و در پایان
با شکست این جودوکار راهی نیمه نهایی شد.مالیی در مرحله نیمه نهایی نیز
برابر ودات آلبایراک از ترکیه پیروز شد و به فینال رسید تا پس از  ۱۵سال با
حضور در فینال برای جودوی ایران طلسم شکنی کند.

