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ناطقنوری رئیس ماند

احم��د ناطقنوری ب��رای چهار س��ال دیگر به
عن��وان رئی��س فدراس��یون بوکس انتخاب ش��د.
مجمع انتخاباتی ریاس��ت فدراسیون بوکس دیروز
(چهارشنبه) در سالن آکادمی ملی المپیک برگزار
شد که در پایان احمد ناطقنوری با توجه به انصراف
تم��ام نامزدها ،برای  4س��ال دیگر به عنوان رئیس
این فدراس��یون شناخته ش��د تا مدت زمان حضور
وی در پس��ت ریاست فدراس��یون از  24سال عبور
کند .ناطقنوری  77س��اله حدود  24سال است که
ریاست فدراسیون بوکس را برعهده دارد .اکبر احدی
سرمربی تیم ملی بزرگساالن ،عیسی گلمحمدی،
عارف صفری و روحاهلل حس��ینی دیگر کاندیداهای
احراز پس��ت ریاست فدراس��یون بودند که به نفع
ناطقنوری کنار کشیدند.

لباسهایی که تقلبی از آب درآمد

یادداشت

فرانک ریبری اعالم کرد جامجهانی  2014آخرین حضور او در رقابتهای جامجهانی اس��ت .فرانس��ه در گروه E
جامجهانی  2014با تیمهای سوییس ،هندوراس و اکوادور همگروه است .فرانک ریبری ،اعالم کرد جامجهانی 2014
برزیل آخرین حضور او در این رقابتهاست و به همین خاطر انگیزه زیادی برای موفقیت همراه خروسها دارد.

عواقب یک فصل کابوسوار

به بهانه خاموشی سلیمانی ،پهلوان کشتی و ورزش باستانی

خداحافظکهنهسوار
حسین جوادی

غم از دست دادن پهلوان سخت است آن هم زمانی
که ش��ما تمام خاطرات کودک��ی را روی هفتهنامههای
کهنه و قدیمی جس��توجو میکنید ،مردی با گرمکن
سفید که نواری از پرچم ایران روی سینهاش حک شده
روی سکو ایستاده ،یک کمربند زرین هم به دور کمرش،
افتخار ایران باالتر از ش��رق و غرب .روزهای خاکستری
پایان جنگ و ش��اید اولین م��دالآور ایرانی که در یک
ورزش باستانی نام ایران را زنده میکند،علیرضا سلیمانی
کهنهس��واری که در م��رز  33س��الگی قهرمان جهان
میشود ،از آن زمانهای نوستالژیک بیست و چند سال
میگذرد و خبر تلخی در روز چهارش��نبه کام را بر دهه
پنجاهیها تلخ میکند،سلیمانی دارفانی را وداع گفت.
این خبر بیشتر آنهایی را آزار میدهد که در دوران هجوم
موشکها تنها دغدغهشان نشستن پای رادیو و شنیدن
گزارشهای ورزشی و اوایل هفته خریدن هفتهنامههای
 100ریال��ی و  80ریالی بود که عکسهای رنگیاش را
با قیچی دور تا دور برش دهند ،همه عش��ق همین بود
در ی��ک جامعه جنگ زده .آن روزها عکس س��لیمانی
ت��ا مدتها روی ویژهنامههای ورزش��ی ب��ود ،آن روزها
که فوتبال جان نفس کش��یدن نداش��ت ،آن روزها که
وزنهبرداری و والیبال حرفی برای گفتن نداشتند کشتی
بود که آقایی میکرد .مثل همان گود زورخانههای قدیم،
کشتی با پهلوانهایی از جنس سلیمانی که حاال برای
نوش��تن از آنها و مدالهای خاک گرفتهشان کمی دیر
شده ،شاید شعار پهلوان زنده را عشق است باز سر داده
شود ولی چه سود که تنها چیزی که از آنها به یادگاری
مانده مرور همین نوستالژیهاست .باز هم هزاران رحمت
به برنامه روزی روزگاری که بعضی اوقات دستی به روی
قاب خاک گرفته پیشکس��وتان میکش��ید و روبهروی
دوربینی مینشاندشان که خاطرهبازها به دنبالش بودند،
راستی طرفداران این برنامهها اگر قرار باشد در مسابقه
پیامکی شرکت کنند تعدادشان به چه عددی میرسد؟
باور کنید این ش��مارش اصال مهم نیست چون زمانی
که ش��ما به مرز دلزدگ��ی از برنامههای تلویزیونی زنده
ورزشی میرسید تنها چیزی که مثل یک «دم نوش»
حالتان را خوش میکند تماشای مردانی است که گرد

عكس :برنا قاسمی،ایسنا

مس��اله پیراهنه��ای تیم ملی ای��ران از اردوی
آفریقای جنوبی ش��روع ش��د؛ جایی ک��ه کارلوس
کیروش مدعی شد پیراهنها کیفیت بشدت پایینی
دارند و تعدادش��ان هم کافی نیس��ت .همان زمان
مسؤوالن نمایندگی شرکت آلاشپورت در خاورمیانه
– طرف قرارداد با فدراسیون فوتبال ایران – و مقامات
فدراسیون سخنان کیروش را خالف واقع دانستند و
گفتند کیروش از قرارداد آلاشپورت با ایران و عدم
موافقت این شرکت با پرداخت مبلغی به او ناراحت
است و این حرفها را میزند .پس از این اظهارات و
در بازگشت تیم ملی به ایران ،بازیکنان تیم ملی هم
از کیفیت پیراهنها ش��کایت کردند و حتی مدعی
شدند لباسها پس از شستوشو آب رفتهاند! این بار
هم مسؤوالن آلاشپورت گفتند بازیکنان تحت فشار
ک��یروش و با اعمال نظر او ای��ن حرفها را زدهاند.
فدراس��یون این بار هم از آلاشپورت حمایت کرد.
ماجرای پیراهنها از این روز به بعد وارد فاز جدیدی
ش��د تا به خاطر بیتوجهی و س��ادهانگاری مسؤول
بلند پایه فدراس��یون فوتبال به یک آبروریزی ملی
تبدیل شود .حرف نسنجیده علی کفاشیان درباره
پیراهنهای تیم ملی ،ایران را به تیتر یک بسیاری
از رسانههای دنیا تبدیل کرد؛ جایی که تنها و تنها
به استهزای تیم ملی ایران پرداختند و تا توانستند
آبروی��ش را بردند!به گزارش ایس��نا ،کفاش��یان در
واکنش به خبر کم بودن تعداد پیراهنهای تیم ملی
و آب رفتن آنها گفته بود که ملیپوش��ان پیراهنها
را با آب سرد بشویند و از تعویض لباس با بازیکنان
حریف – که در عرف بینالمللی یک رسم محسوب
میش��ود – پرهیز کنند .کفاشیان آن حرف را زد تا
ماجرای پیراهنهای تیم ملی که میشد خیلی ساده
برطرفش کرد ،به معضلی بزرگ تبدیل شود.
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روزگارموهایش��ان را س��فید کرده و تو که حاال از مرز
دهه سوم یا چهارم زندگی عبور کردی قدر این خاطرهها
را میدانی ،نوشتن از این بحث تنها به این دلیل بود که
آخرین باری که سلیمانی تصویرش روی جعبه جادویی
نقش بست به همین برنامه در چند ماه پیش برمیگردد،
آن روزها پهلوان حالش خوب بود ولی به نظر میرسید
قلبش گرفته،ش��اید از روزگار و کنار ماندن از تش��ک
وگرنه چه کسی اس��ت که نداند حق کنار تشک بودن
میان چه کس��انی رد و بدل میشود و امثال سلیمانی
چرا باید بیرون گود باشند؟ حاال با رفتن پهلوانها که در
روزگارهای سخت پرچم ایران را باال میبردند خیلیها
باید به خودش��ان بیایند« ،پهلوان زنده را عشق است»
بیش��تر شبیه شعارهای تبلیغاتی اس��ت تا یک سخن
ارزش��ی ،برای همین ما از این س��خن دور میشویم و

در س��نای از دست دادن دوبندهپوش طالیی ایران تنها
میتوانیم بگوییم «خداحافظ کهنه سوار».
■■سوختهسرایی :برادرم را از دست دادم
رضا سوختهس��رایی که س��الها رقیب و دوستی
نزدی��ک ب��رای علیرض��ا س��لیمانی بوده اس��ت ،در
گفتوگویی اظهار کرد :ما سالیان سال با هم بودهایم.
نه تنها در میدان بلکه بیرون از میدان کشتی کنار هم
قرار داشتیم .همین  2ش��ب قبل با او صحبت کردم
که حالش خوب بود .ما نذر داش��تیم و در روز والدت
حضرت علی(ع) به مشهد رفتیم .در قوچان نیز مراسم
کش��تی با چوخه بود که در آنجا نیز شرکت کردیم و
مورد تجلیل قرار گرفتیم .در این س��فر در مشهد هم
در زورخانه امام رضا(ع) س��لیمانی به ورزش باستانی
پرداخ��ت که حالش نیز خوب بود .در واقع خبر فوت

او برای من باورنکردنی است .ما در خوشی و ناخوشی
کنار هم بودیم و هر موقع دلم میگرفت با س��لیمانی
درد دل میکردم .خاطرات بس��یار زیادی با هم داریم
که آنقدر زیاد است قابل گفتن نیست .اگر کشتی ایران
قهرمان بزرگی را از دس��ت داده ،من برادرم را از دست
دادهام و از مرگ او بسیار ناراحت هستم.
■■عناوینمهمعلیرضاسلیمانی:
ـ قهرمان جهان در مسابقات  1989مارتینی سوییس
 نفر ششم المپیک  1992بارسلون نفر چهارم جهان در مسابقات جهانی 1991ـ قهرمان آس��یا در س��الهای 1989 ،1983 ،1981
و 1991
ـ قهرمان بازیهای آسیایی  1986سئول
ـ دارنده مدال برنز آسیا 1979

خاوی�ر گاس�ون :چندی پیش و پ��س از ناکامی در
چمپیونزلی��گ و کوپادلری ،موفقترین عصر تاریخ
بارسا به پایان خودش نزدیک شد و با از دست دادن
قهرمانی در نوکمپ این پایان رسما اعالم شد.اگر تا
قبل از این ،رس��انههای مخالف بارسلونا صحبت از
پایان این عصر تکرارنش��دنی میکردند اما این بار از
درون خود باش��گاه این مساله جنبه رسمی به خود
گرفته است .چندی پیش بود که جوزپ بارتومئو و
زوب��ی زارتا اعالم کردند در بارس��ای فصل بعد یک
انق�لاب اساس��ی رخ خواهد داد و ای��ن کار با خرید
تراشتیگن جرقهاش زده شد و دو هفته پیش بود که
با مالقات پنهانی زوبیزارتا با لوئیس انریکه این امر
جنبه واقعیتری به خود گرفت .با این وجود بازی با
اتلتیکو میتوانست از دو جنبه برای بارسا حائز اهمیت
باشد .یک اینکه بارسا میتوانست مقابل دیدگان 97
هزار تماش��اگر خود با پیروزی بر اتلتیکو و بهدست
آوردن قهرمانی ،پایانی خوش برای عصر اس��تثنایی
خود رقم بزند و از طرفی دیگر این بازی میتوانست
یک خاطره خوش برای کس��انی باش��د که روزهای
پایانی خود در باشگاه را سپری میکردند .کسانی که
نقش آنها در موفقیتهای  6سال اخیر بارسا کتمان
ناشدنی است اما دقیقا عکس این قضیه اتفاق افتاد.
همانطور که خیلی از کارشناسان و هواداران بارسا از
درون به آن اعتقاد داشتند و ترجیح میدادند تا آن را
حداقل در هفته منتهی به فینال اللیگا بروز ندهند؛
تیمی در مقابل اتلتیکو ق��رار گرفت که نه از لحاظ
بدنی و نه از لح��اظ ذهنی یارای مقابله با  11مبارز
چولو سیمئونه را نداشت .بارسایی متفاوت با سالیان
گذشته که توان رقابت  90دقیقهای با صدرنشین از
توانش خارج بود .در هر صورت این بازی هم به اتمام
رسید؛ هرچند با نتیجهای تلخ اما از همان لحظه پایان
بازی بود که پروژه پاکس��ازی بارسا آغاز شد.بدیهی
اس��ت که همه بازیکنان بارسا شامل این پاکسازی
و انقالب درونی نخواهند ش��د .خیلی از بازیکنان در
همین تیم ناتوان به دلیل پیشینه بسیار مثبتی که
در این باش��گاه دارند میتوانند به ادامه حضور خود
در بارسا مطمئن باشند .بازیکنانی نظیر مسی  ،پیکه،
اینیس��تا ،آلبا ،بارترا و بوس��کتس در زمره این گروه
نجاتیافته هستند .هر چند انتقاد به همین بازیکنان
نیز وارد است و خودشان باید اولین نقدکنندگان خود
باشند .بهطور حتم نیمار را نیز میتوانیم بهدلیل اولین
سال حضورش در بارسا و زمان بردن آداپته شدن این
بازیکن با محیط باش��گاه کاتاالنی یک استثنا فرض
کنیم .او هم میتواند به ادامه حضور خود در بارس��ا
مطمئن باشد.با این وجود باشگاه از همین امروز آماده
شنیدن پیشنهاد برای فروش بازیکنانی نظیر آلوس،
فابرگاس ،پدرو ،الکسیس ،سانگ و ...خواهد بود.

