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 توكلي با تيم جديد 
در مسابقات دووميداني

روز گذشــته نشســت خبري تيم دووميداني 
بانوان سداد با مراســم رونمايي از پيراهن اين تيم 
در رقابت هاي داخل ســالن قهرماني باشگاه هاي 
كشور با حضور محمدعلي محمودزاده مديرعامل 
شركت پرداخت الكترونيك سداد و سپيده توكلي 
سرمربي اين تيم برگزار شد. محمودزاده در ابتداي 
اين نشست با اشاره به مسئوليت اجتماعي در حمايت 
از ورزش بانوان گفت:»نحوه آشنايي ما با ورزشكاران 
اين تيم خيلي اتفاقي بود. از آنجايي كه بخشي از كار 
مسئوليت اجتماعي اســت، با نگاه صرفا حمايتي 
هزينه هاي اين تيم را پوشش مي دهيم. اميدواريم 
كه بتوانيم ساليان ســال از اين تيم و ورزشكاراني 
كه بسيار بانشــاط و جوان هستند حمايت كنيم و 
در مســابقات پيش رو نتايج خوبي رقم بخورد.« او 
درباره اينكه احتمال دارد شركت سداد در رشته هاي 
ديگري نيز تيمدار كند يا نه، تصريح كرد:»ما آمديم تا 
شركت های ديگر نيز به حمايت از چنين رشته هايی 
بپردازند. حضور گسترده ما در ساير رشته ها به اين 
رشته بستگی دارد.« محمودزاده در پاسخ به سوال 
»گل« مبني بر اينكه برنامه ريزي و اهداف تنها شامل 
مسابقات باشگاهي مي شود يا هدف هاي بزرگ تري 
نيز مد نظر اســت، گفت:»ببينيد با توجه به تمام 
استعدادهايي كه در اين تيم حضور دارند، حمايتي 
صورت نگرفت. پاسخ به اين سوال هم زمان بر است 
اما هر آنچه كه از دست مان بربيايد انجام مي دهيم 
و ان شاءا... حمايت ها رفته رفته بيشتر مي شود و به 
مسايلي كه مد نظر شــما است مي رسيم.« توكلي 
هم نيز در راستاي همين موضوع تصريح كرد:»بدنه 
اصلي تيم ما از نوجوانان و جواناني تشكيل شده كه 
همه ركورددار است. تيم ما لحظه آخري بسته شد و 
اميدوارم در تابستان آينده بتوانيم بخش بزرگ تري 
از نفرات را داشته باشيم و مقام هاي بهتر و باالتري 
كسب كنيم.« مربي سداد درباره داليل منحل شدن 
تيم قبلي شان چنين توضيح داد:»تيم ما پنج،شش 
سال كنار هم بودند ولي متاسفانه به دليل مشكالت 
مالي باشگاه اعالم كرد كه قصد تيمداري ندارند. ما 
هم براي اينكه بچه ها كنار هم بمانند با حمايت هاي 
مجموعه سداد در قالب تيم سداد در مسابقات شركت 
مي كنيم. ما پنج سال قهرمان كشور شديم و اين بار 
هم براي بهترين و باالترين جايگاه تالش مي كنيم.« 
او درباره وضعيت قراردادها نيز افزود:»امسال اولين 
سالي است كه مجموعه سداد تيمداري مي كند. اما 
در كل با حضور باشگاه هايي مثل پليمر خلي فارس 
و سپاهان سقف قراردادها در ليگ باال رفته و براي 
ما هم چنين اتفاقي افتاده است و بودجه را دوبرابر 
كرديم. اما نحوه قرارداد در تيم ما به اين شكل است 
كه نفرات اول تا چهارم مبلغي كه مشخص شده را 

دريافت مي كنند.«
    

افتتاح بخش سيامند در موزه ورزش
مصادف با نخستين سالگرد درگذشت »سيامند 
رحمان« ركورددار افسانه ای پاراوزنه برداری، بخش 
سيامند در موزه ورزش، المپيك و پارالمپيك افتتاح 
خواهد شد. اين مراسم روز سه شنبه ساعت ۱۰ صبح 
با حضور روسا و مديران كميته های ملی المپيك و 
پارالمپيك، مديران وزارت ورزش و جوانان، روسای 
فدراسيون ها، قهرمانان، مهمانان خارجی و خانواده 
سيامند در ساختمان موزه برگزار می شود. سيامند 
رحمان اســطوره پاراوزنه برداري جهان در دوران 
ورزش قهرماني خود ركوردهايــي را ثبت كرد كه 
بسياري از رقبايش رسيدن به آنها را در روياي شان 
مي ديدنــد. ســيامند در دوران زندگي خود طال 
جهانی جوانان آمريكا ۲۰۰۸،  طال جهانی جوانان 
مالزی ۲۰۱۰،  طال پاراآســيايی گوانگجو ۲۰۱۰،  
طال بين المللی جوانان ليبــی ۲۰۱۰،  طال جهانی 
IWAS امارات ۲۰۱۱،  طال بين المللی بزرگساالن 
اردن ۲۰۱۱،  طال پارالمپيك لنــدن ۲۰۱۲،  طال 
جهانی بزرگساالن امارات ۲۰۱۴،  طال پاراآسيايی 
كره ۲۰۱۴،  طال منطقه آســيا قزاقستان ۲۰۱۵، 
طال منطقه اپن قزاقستان ۲۰۱۵،  طال بين المللی 
)جام جهانی( امــارات ۲۰۱۶،  طال پارالمپيك ريو 
۲۰۱۶،  طال جهانی مكزيك ۲۰۱۷،  طال منطقه ای 
ژاپن ۲۰۱۸،  طال پاراآســيايی جاكارتــا ۲۰۱۸ و 
طال جهانی قزاقستان ۲۰۱۹ را به دست آورده بود. 
ســيامند رحمان در طول دوران ورزشی خود در 
سه دوره بازی های پاراآسيايی و دو دوره بازی های 
پارالمپيك شــركت نمود كه حاصل آن در تمامی 
اين بازی ها كســب مدال طال بود. زنده ياد سيامند 
رحمان، قوی ترين پارالمپين جهان، يازدهم اسفند 

سال گذشته دار فانی را وداع گفت.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

انتخابات فدراسیون فوتبال که 
پیش از این بارها و بارها به تاخیر 
افتاده بود، سرانجام امروز برگزار 
خواهد شد. این انتخابات که تقریبا 
همیشه سایه ای از جنجال و هیاهو 
داشته، این بار نیز بسیار پرحرف و 

حدیث به نظر می رسد.
    

رييس جديد فدراســيون فوتبال، 
امروز رســما معرفی خواهد شــد. اين 
انتخابات قرار بود سال ۹۸ برگزار شود 
اما به تاخير افتاد تا فدراســيون مدت 
بســيار زيادی بدون حضــور رييس 
و تنها با سرپرســت اداره شــود. نكته 
جالب اينجاســت كه سرپرست فعلی 
فدراسيون از نظر قانونی صالحيت حضور 
در انتخابات مجدد را نداشــته اســت. 
در حقيقت فدراســيون برای مدت ها 
توســط فردی اداره شــده كه ظاهرا به 
لحاظ قانونی نمی توانسته چنين كاری 
انجام بدهــد. بهاروند تــالش زيادی 
داشــت تا به هر قيمتــی در انتخابات 
شــركت كند. با توجه به روابط نزديك 
او با اعضای هيات هــای فوتبال ايران، 
حتی انتخاب  شدن اين چهره محتمل 
به نظر می رســيد اما ماجرای قرارداد 
ويلموتس اوضاع را كامال برای او پيچيده 
كرد. البته بهاروند به صورت نامحسوس 
و حتی كمی محســوس، حامی يكی 

 از كانديداهــای اين انتخابات اســت.
برای رياست فدراسيون فوتبال، چهار 
چهره به رقابــت نهايــی می پردازند. 
سردار آجورلو كه چندين سال به عنوان 
مديرعامل باشگاهی فعاليت كرده، يكی 
از اين نامزدها به شمار می رود. او قبل تر 
نيز در انتخابات شركت كرد و نتوانست 
به هدفش برسد. شهاب الدين عزيزی 
خادم هم گزينه ديگری است كه سابقه 
حضور در هيات رييســه و يك چالش 
جدی با مهدی تاج را داشته است. گزينه 
سوم كيومرث هاشمی است. كسی كه 
در هر دو دولت احمدی نژاد و روحانی، 
مسئوليت های ورزشــی داشته است. 
گزينه بعدی را هم همه می شناسند. او 
علی كريمی است. كسی كه همه مردم 
دوست دارند رييس فدراسيون شود  اما 
مساله اين اســت كه رای مردم تاثيری 
در اين نتيجه نخواهد داشــت. جالب 
اينكه احتماال حتی مديرعامل باشگاه 
پرسپوليس هم به گزينه وزارت ورزش به 
جای علی كريمی رای خواهد داد. به هر 
حال او با نظر مستقيم وزارت برای اين كار 

انتخاب شده است.
۸۹ رای، سرنوشت چهار سال آينده 
فدراســيون فوتبال را مشخص خواهد 
كرد. اگر باز هم قرار اســت البی و روابط 
خاص سرنوشت را مشخص كنند، تاثير 
مثبتی در فدراســيون نخواهد داشت، 
اما اگر همه چيز به درستی اتفاق بيفتد، 
می توان انتظار داشــت كــه وضعيت 

كمی تغيير كند. هرچند كه دورنگری 
فدراسيون، اصال مثبت به نظر نمی رسد. 
رقابت چهار كانديدا براي نشستن 
روي صندلي رياست فدراسيون فوتبال 
در ســالن اجالس ســران و با حضور 
گزينش شده خبرنگاران برگزار مي شود. 
همان طور كه اشاره شد هياهو اين بار هم 
خودش را اطراف انتخابات اين رشــته 
نشان داده است. در ادامه به برخي از نكات 
و تحركاتي كه درباره اين مجمع ديده و 

شنيده شد، اشاره مي كنيم. 
به جز علی كريمی، سه نامزد ديگر 
شــركت كننده در انتخابات رياســت 
فدراسيون فوتبال، البی های گسترده ای 
در سراسر كشور داشته و به دنبال جلب 
رای از مديران باشگاه ها، روسای هيات ها 
و رای دهندگان حاضر در مجمع هستند؛ 

تفاوت اين انتخابات با دوره های قبلی در 
افزايش تعداد رای دهندگان به عدد ۸۷ 
است كه همين مساله به مجهول  شدن 

سرنوشت انتخابات دامن زده است.
مثل هر انتخابات ديگري از چند روز 
مانده به انتخابات افراد مختلف برنده های 
متفاوتی را برای اين رقابت اعالم می كنند 
اما به نظر می رسد هر كدام از چهره هايی 
كه عنوان »گزينه دولت يا وزارت« را برای 
پيشانی خود داشته باشــند، از حداقل 
رای برخوردار خواهد بود؛ وزارت ورزش 
در ماه های گذشته انتخابات ديگری را 
نيز از كف داده و به اصطالح خواسته يا 
ناخواسته در مجامع با قدرت زياد حضور 
نداشته اســت. همچنين شايد سوال 
اساسي پيرامون مجمع امروز اين است 
كه آيا انتخابات به دور دوم خواهد رفت؟ 
نامزدها و اعضای مجمــع جواب های 
كامال متفاوتی به اين سوال مهم دارند اما 
به نظر می رسد سبد رای دو نامزد فعال در 

شرايط خوبی باشد. 
علی كريمی ملی پوش سابق فوتبال 
ايران كه از ابتــدای حضور در انتخابات 
اعالم كرده بود به هيچ وجه فعاليت های 
مرســوم حضور در انتخابــات را انجام 
نخواهــد داد، بر اين امر اســتوار مانده 
و راه هــای متفاوتی را بــرای حضور در 
انتخابات دنبال كــرده از جمله حضور 
در يك برنامه اينترنتی كه مجوز پخش 
نگرفت و هم چنين نقد كردن يك چك 
۲.۵ ميلياردی تومان به نفع زلزله زدگان 
سی سخت از طرف اسپانسر همان برنامه. 
درســت كه يكي، دو روز آخر منتهي به 
مجمع آخرين شانس برای اعالم  نظرها و 
گفتگوهای نامزدها و البته اعضای مجمع 
كه هر يك ســودای رای به يك نامزد را 
در سر دارند برای تاثيرگذاری روی آرا و 
ياركشی ا ست؛ با اين  حال كليدی ترين 
ســاعات انتخابات بنابــر تجربه قبلی، 
ســاعاتی پيش از شــروع مجمع است 
كه اعضای ذی نفــوذ آخرين البی ها را 
به صورت شــفاهی و درگوشــی انجام 

خواهند داد.
با توجه به كثرت شركت كنندگان 
و گرايش هــای متفــاوت هيچ كدام از 
جلسات پيش از انتخابات منجر به ايجاد 
بلوک بزرگ برای انتخــاب يك نامزد 
نشــده و اين اتفاق حتی در هيات ها نيز 
رخ نداده است؛ هيات ها اين هفته در روز 
دوشنبه در كرج جمع شدند اما درباره 

 كانديدای خاصی به اجماع نرســيدند. 
حيدر بهاروند سرپرســت فدراسيون 
و رييس ســازمان ليگ كه بــه عنوان 
مهم ترين قدرت انتخابات آينده شناخته 
می شد، حمايت رسمی خود را از هيچ 
نامزدی اعالم نكرد و در حالی كه گفته 
می شــد با يكی از نامزدها بيشــترين 
نزديكی را دارد اما همان نامزد نيز سعی 
كرد اين شائبه را از اذهان بزدايد؛ هنوز 
اين كه سرنوشت بهاروند در فدراسيون 
چه خواهد شد و اين كه آيا او مجوز كار و 
حضور در فدراسيون را دريافت می كند 
نيز سوالي اســت كه به زودي پاسخش 

مشخص خواهد شد. 
از ســوي ديگر يك خبرگزاری در 
گزارشــی تحليلی ادعا كــرده يكی از 
نامزدهای مستقل شــركت كننده در 
انتخابات، ممكن است در دور اول آرای 
كافی را كســب كرده و وارد ساختمان 
ســئول بشــود. در همين راستا سوال 
ديگري در ذهن ايجاد مي شــود كه آيا 
افــراد حاضر در فدراســيون فوتبال به 
عنوان برگزاركنندگان مجمع، طرفدار 
فرد خاصی هســتند؟ در ايــن زمينه، 
اخبــار و گزارش هايی وجــود دارد كه 
قطعــا نامزدهای ذی نفــع احتماال در 
صحبت های شان پيش از شروع مجمع 
به آن اشاره خواهند كرد، با اين حال غيبت 
حيدر بهاروند در خوِد انتخابات فعال باعث 
شده در اين زمينه صحبت چندانی مطرح 
نشود. هر چند يكی از نامزدها از داخل 
فدراسيون، تعدادی از چهره های باتجربه 

را يارگيری كرده است.
مساله بسيار مهم ديگر كه نامزدها 
بايد درباره آن مجمع پاسخ قابل توجهی 
داشته باشند، مساله چگونگی فراهم 
كردن مبلغ بالغ بر ۲۰۰ ميليارد تومان 
برای شــروع كار در فدراسيون فوتبال 
است؛ مبلغی كه بايد بدهی فدراسيون 
و احتمال شكســت در پرونده مارک 
ويلموتس را پوشش بدهد. اين مساله 
برگ برنده نامزدهايــی خواهد بود كه 
ادعای گشايش اقتصادی در فدراسيون 
فوتبال را دارند. با توجه به پخش نشدن 
مصاحبه علی كريمی و عدم حضور او 
در مناظره انتخاباتی، بايد ديد كه او در 
زمان مجمع چگونه برنامه های خود را 
ارائه خواهد داد و خطاب به مخاطبان 
پرتعدادش در فوتبال ايران چه خواهد 
گفت. انتخابات فدراسيون فوتبال ايران 

به جز صندلی رياســت شــاخه های 
ديگــری را هــم دارد و آن انتخاب ۱۰ 
فرد ديگر برای چينش كابينه  رياست 
فدراسيون به عنوان هيات رييسه و نواب 
رييس است؛ آن چه كه به نظر می رسد با 
توجه به رايزنی ها، ممكن است هيات ها 
بيشترين تعداد نفرات در هيات رييسه 
را در طول تاريخ حيات فوتبال ايران در 
فدراسيون آينده داشته باشند. در بين 
استان ها دو استان كرمان )۶( و تبريز 
)۵( از سبد بيشــترين آرا برخوردارند؛ 
همچنين اســتان خوزســتان )۴(، 
اصفهان )۴( و بوشــهر )۴( رای دارند. 
همچنين در ميان باشگاه ها، سايپا با سه 
حق رای )مديرعامل، سرمربی فوتسال 
زنان و كاپيتان فوتسال زنان( بيشترين 

رای را در ميان باشگاه ها دارد. 
يكي ديگر از نــكات جالب توجهي 
كه پيرامــون مجمع امــروز به گوش 
رسيد اين است كه مصطفی آجورلو و 
علی كريمی خواستار پخش مستقيم 
مجمع انتخاباتی فدراســيون فوتبال 
شده اند. موضوعي جديد كه البته در 
صورت تحقق با استقبال بسيار زيادي 
هم مواجه مي شد. در هر حال با تمام 
حواشــي و صحبت هايي كه در چند 
وقت اخير مطرح شــد، امروز فوتبال 
رييس جديد خود را مي شناسد. اهالي 
اين رشــته اميدوارند هر كسي كه به 
صندلي رياست اين فدراسيون تكيه 
مي زند، باري به دوش اين رشته اضافه 
نكند و به جاي خلق مشــكل جديد، 
راه آرامش و پيشرفت را به سمت اين 

رشته كج كند. 

انتخابات فدراسیون فوتبال پس از یك سال امروز برگزار مي شود 

رقابت چهار نفره در ساختمان اجالس سران

اتفاق روز

نگار رشیدي

عاطفه احمدي دختر اســكي باز ایران 
همیشه از عشــق و عالقه اش به این رشته 
صحبت کرده است. عالقه اي که سقف بلندي 
از اهداف را پیش رویش گذاشته و او را مصمم 
کرده است که در مسیر تحقق شان گام برداد. 
احمدي که به تازگي در مسابقات قهرماني 
جهاني ایتالیا خوش درخشید و نام خود را به 
عنوان اولین بانویي که به مانش دوم رقابت هاي 
مارپیچ بزرگ قهرماني جهان رسیده ثبت 
کرد، قصد دارد در المپیك زمستاني هم به 
شكلي ویژه حضور پیدا کند. او در این گفتگو 
درباره شرایط اسكي و اتفاقات مهمي که رقم 

زده است نیز صحبت کرد. 
    

   به تازگي از قهرماني جهان برگشته اید. 
مسابقات چطور بود؟

همان طور كه مي دانيد بهترين هاي ايران به 
اين مسابقات اعزام شــدند و چه در آقايان و چه 
بانوان همه مان بدون تمرين راهي اين رقابت ها 
شــديم. آقايان كه درمجموع فقــط يك هفته 
تمرين كردند و بيشتر مشــغول انتخابي بوديم. 
بانوان هم كه در دو هفته اول اردو تمرين نداشت و 
۱۰ روز در شيراز تمرين كرديم. در كل ما با شرايط 
سختي روبه رو بوديم. حتي بهترين هاي دنيا هم 

مي گفتند كه اين دوره از مسابقات جهاني، يكي 
از سنگين ترين مسابقات بوده است. يعني شرايط 
براي بهترين هاي دنيا هم ســخت بود چه برسد 
به ما كه شرايط مان از آنها خيلي ضعيف تر است 
و امكانات مان نسبت به رقبا بسيار كم تر است. با 
وجود تمام كم بودن امكانات و شــرايط سختي 
كه پيش از اعزام داشتيم، ايراني ها خيلي خوش 
درخشيدند. آقايان رتبه هايي را به دست آوردند كه 
تا به حالي كسي كسب نكرده بود. خودم هم كه در 
مارپيچ كوچك رتبه دار هستم و خدا را شكر براي 
اولين بار راهي مانش دوم مارپيچ بزرگ شدم. بايد 
بگويم ما با زور و قدرت و غيرت مان اسكي كرديم. 
ما از نظر فني و تمريني بار زيادي نداشتيم. ولي به 
خاطر كشورمان تالش كرديم و خواستيم بعد از 
يك سال و نيم كه وارد مسابقه شديم، هر كاري 
از دســت مان برمي آيد انجام دهيم. اميدوارم در 
ادامه بيشتر به مسابقات اعزام شويم. مثال وقتي 
خيلي خوب تمرين مي كرديم، در همان پيست، 
همان طراحي و همان دروازه وقتي اســمش به 
مسابقه تغيير مي كرد، استرس مان چندين برابر 
مي شد. دليلش هم اين بود كه ما زياد به مسابقات 
برون مرزي نمي رويم و اســتارت نمي زنيم و جو 

سنگين مسابقات ما را تحت تاثير قرار مي دهد. 
   دیر رسیدن به ایتالیا هم موضوعي 

بود که بیشتر اعضاي تیم به آن اشاره 
کردند. 

بله، ما به خاطر ويروس كرونا دقيقا 
شب مســابقه به هتل رسيديم. در 

صورتي كه در دوره هاي قبل يك هفته زودتر اعزام 
مي شديم تا با شرايط آب و هوايي محل مسابقات 
تطبيق پيدا كنيم. امســال حتي خواب مان هم 
تنظيم نشــده بود. ما با تمام اين شرايط اسكي 
كرديم. كم تر كسي مي داند ما چه شرايط سختي را 
پشت سر گذاشتيم. اگر اروپايي ها و قهرمان هاي 
دنيا بدانند ما در چه شــرايطي اسكي مي كنيم، 
مدال شــان را به ما مي دهند. همه ورزشــكارها 
چندين مربي و چند تا اسكي دارند. ولي مربي ما كه 

چندين سال كنارمان بود، نتوانست به مسابقات 
اعزام شود. تمام فشارها روي باقر كلهر سرمربي 
آقايان بود كه مربيگري ما را هم بر عهده گرفتند. 

درمجموع اميدوارم كه شرايط بهتر شود. 
  به جز تاریخ ســازي شــما، پوریا 
ساوه شمشكي هم بهترین جایگاه ایران در 
ادوار این مسابقات را کسب کرد. با این نتایج 
مي توان گفت که اسكي با حمایت به اهداف 

بزرگ تري دست مي یابد؟
بله. همين موضوع براي ما خيلي جذاب بود. 
همه ما تعجب كرده بوديم كه تمام بچه ها در نبود 
امكانات تا اين اندازه خوب اســكي كردند و اين 
رتبه ها را به دست آوردند. چه براي ما و چه براي 
كساني كه انتظار نداشــتند از فدراسيون بگير تا 
كميته ملي المپيك و وزارت ورزش جاي تعجب 
بود. ما ورزشــكارهايي هستيم كه بدون تمرين، 
امكانات و مربي اينقدر خوب اسكي كرديم. اگر 
اردوها و كمپ هــاي مختلف فراهم شــود و در 
شــرايطي كه رقبا در اختيار دارند ما هم تمرين 
كنيم، مســلما رتبه هايي را به دست مي آوريم 
كه بسيار ارزشمند است. اگر حمايت صورت 
بگيرد حتما به جمع 3۰ نفــر برتر دنيا هم 
مي رسيم. اميدوارم اين اتفاق بيفتد. اسكي 
هم ورزش است. چرا اسكي را جزو ورزش 
نمي دانند و زياد بــه آن توجه نمي كنند 
يا عالقــه اي به آن نشــان نمي دهند؟ 
همه فكر مي كنند اسكي رشته بسيار 
پرخرجي است و ورزشكارهايي كه در 

اين رشته فعال هستند، خيلي پولدار هستند. در 
صورتي كه ما از جيب هزينه مي كنيم و آورده مالي 
براي مان ندارد. اگر ما در اسكي هستيم، فقط براي 
عشق و عالقه مان اسكي مي كنيم. نه بيمه داريم، 
نه حقوق داريم. اميدوارم به اسكي هم توجه كنند. 
  برنامه تان بــراي حضور در المپیك 

زمستاني چیست؟
من چهار سال اســت كه نفر اول اسكي ايران 
است. يك جورهايي به كسب سهميه اطمينان 
دارم ولي همچنان براي المپيك مي جنگم. هدف 
من اين نيســت كه صرفا در المپيك حضور پيدا 
كنم. مي خواهم مثل هميشه به شكلي به المپيك 
بروم و كاري را انجام بدهم كه تا به حال كسي نرفته 
و انجام نداده. همه براي المپيك تالش مي كنيم و 
همه شانس داريم. اميدوارم هر چه كه خير است 

براي ورزشكاران اتفاق بيفتد. 
 براي رسیدن به هدف تان از نهادهاي 
دیگر از جمله فدراسیون و کمیته المپیك چه 

انتظاراتي دارید؟
در اروپا و در كل تمام كشورها مثل ژاپن و كره 
و چين از اين المپيك تــا المپيك بعدي كه يك 
پروسه چهار ساله اســت، برنامه ريزي مي كنند. 
مثال ورزشكاري را انتخاب و روي او سرمايه گذاري، 
برنامه ريزي و با در اختيار قرار دادن مربي و اردو و 
مسابقه چهار سال حمايتش مي كنند تا در المپيك 
بعدي نتيجه خوبي براي كشورش به دست بياورد. 
ولي ما ايراني ها سال المپيك تازه يادمان مي افتد كه 
المپيك داريم. اميدوارم در يك سالي كه تا المپيك 
داريم، به من كمك كنند تا بيشــتر در مسابقات 
برون مرزي شــركت كنم، امتياز خوبي به دست 
بياورم، آمادگي بهتري كسب كنم تا ذهن و جسمم 

براي حضور در المپيك آماده باشد. 

در قهرماني جهان شرایط براي بهترین ها هم سخت بود

عاطفه احمدي: نمي خواهم در المپيك فقط حضور داشته باشم

مساله بسیار مهم دیگر 
که نامزدها باید درباره آن 
مجمع پاسخ قابل توجهی 

داشته باشند، مساله 
چگونگی فراهم کردن 

مبلغ بالغ بر 200 میلیارد 
تومان برای شروع کار در 
فدراسیون فوتبال است؛ 

مبلغی که باید بدهی 
فدراسیون و احتمال 

شكست در پرونده مارک 
ویلموتس را پوشش بدهد

۸۹ رای، سرنوشت چهار 
سال آینده فدراسیون 

فوتبال را مشخص خواهد 
کرد. اگر باز هم قرار 

است البی و روابط خاص 
سرنوشت را مشخص کنند، 
تاثیر مثبتی در فدراسیون 
نخواهد داشت، اما اگر همه 

چیز به درستی اتفاق بیفتد، 
می توان انتظار داشت که 

وضعیت کمی تغییر کند
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