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مرادی باالخره به حکمش رسید

انتخابات فدراسیون وزنه برداری 16 تیر برگزار 
شد ولی علی مرادی که توانست با کسب 22 رای 
ریاستش را حفظ کند، دو هفته ای را برای امضا 
شدن حکمش منتظر ماند. مسعود سلطانی فر 
وزیر ورزش و جوانان باالخره بعد از گذشــت دو 
هفته حکم مرادی را امضا کرد تا به این شکل به 
تمام شائبه هایی که درباره ابطال انتخابات به دلیل 
تعداد رای ایجاد شــده بود، پایان بدهد. قرار بود 
مراسم معارفه روز گذشته با حضور محمدشروین 
اسبقیان رییس دفتر امور مشترک فدراسیون ها 
برگزار شــود. به این ترتیب علیرضا خســروی 
سرپرست فدراسیون آخرین روز کاری اش را بعد 

از دو ماه حضور در فدراسیون پشت سر گذاشت.
    

طالیی های قاره کهن
در ادامه رقابت های کاراته قهرمانی آسیا که به 
میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار شد، تا ظهر دیروز 
کاراته کاهای کشورمان موفق به کسب سه مدال 
طال شدند. طراوت خاکسار، حمیده عباسعلی و 
ذبیح ا... پورشیب مدال های طالی ایران را کسب 
کردند. همچنین رزیتا علیپور در وزن 61- کیلوگرم 
مبارزه نهایی را با رای داوران به »ژیااویان« از چین 
واگذار کرد و نقره گرفت. همچنین کاتای تیمی 
بانوان نیز به مدال نقره رســید و چهار مدال برنز 
توسط بهمن عسگری، ســجاد گنج زاده، فاطمه 
صادقی و کاتای تیمی مردان شده بود. شاید اگر 
سهل انگاری و بی تفاوتی فدراســیون قبلی که 
محمدصادق فرجی را به عنوان رییس داشت نبود 
و محرومیت امیر مهدی زاده حل شده بود، حاال از 

یک مدال دیگر هم در قاره کهن می نوشتیم.
    

پرسپولیس در شطرنج
در فاصله دو ماه مانده تا آغاز سوپرلیگ شطرنج 
)جام اندیشمندان( حضور پنج باشگاه شناخته 
شده کشورمان در این مسابقات قطعی شده است. 
پس از رایزنی و توافق مسئوالن فدراسیون شطرنج 
با باشگاه های پرسپولیس، سپاهان، ذوب آهن، 
سایپا و سپیدرود رشت حضور این پنج باشگاه در 
رقابت های سوپر لیگ شطرنج ایران قطعی شده و 
آنها فصل آینده در لیگ شطرنج تیمداری خواهند 
کرد. طبق برنامه ریزی صورت گرفته به احتمال 
زیاد قرعه کشی رقابت ها، شهریور برگزار می شود. 
پرسپولیس در حالی اقدام به ورود به لیگ شطرنج 
کرده که پیش از این ســابقه خوبی از حضور در 
رشته های دیگر از خود بر جای نگذاشته است. 
تیمداری در لیگ دوومیدانی و جذب احســان 
حدادی و حضور در لیگ وزنه برداری با استخدام 
بهداد ســلیمی که عنوان هرکول ایرانی را یدک 
می کشید، تصمیم هایی بود که این تیم نتوانست 
از آن سربلند بیرون بیاید. حال باید دید حضور 

سرخ ها در لیگ شطرنج به چه شکل خواهد بود.
    

کیهانی و پیچ انتخابات!
 مجید کیهانی رییس فدراسیون دوومیدانی 
که کم تر کسی از تالش هایش برای حفظ صندلی 
ریاســت خبر ندارد، بعد از اینکه یک بار عنوان 
کرد روحیاتش با کار در هر شــرایطی ســازگار 
نیســت)!( همچنان می گوید تصمیمی درباره 
کاندیداتــوری اش نگرفته اســت. تالش های او 
برای جمع کردن رای، بردن روسای هیات ها به 
سفرهای خارجی، هزینه های تبلیغاتی و ... تنها 
گوشه ای از مواردی است که اهالی دوومیدانی به آن 
اشاره و از کیهانی انتقاد می کنند. او در حالی چراغ 
سبزی برای حضورش در انتخابات نشان نمی دهد 
که شــایعات درباره انتخاب سرپرســت برای 
فدراسیون را هم رد می کند. کیهانی همچنین در 
مورد انتقادهایی که به سفرهای زیادش می شود 
هم عنوان داشت:»تمام مسافرت های من در حد 
و حدود جلساتی بوده که بر اساس سمتم به عنوان 
رییس فدراسیون انجام شده است. باید بر اساس 
وظیفه ذاتی هر فدراســیون در آن سفرها حاضر 
می شدم. اگر غیر این بود باید به من انتقاد می شد. 
من فکر می کنم این ها در سایر فدراسیون ها هم 
اتفاق می افتد.« باید اشاره کرد کیهانی از وظایف 
رییس بودنش، تنها سفر رفتن را به خوبی انجام 
می دهد. او وظایف دیگرش از جمله برنامه ریزی، 
تدارک اردو، جذب مربی، ایجاد شرایط مناسب 
تمرینی و خیلی موارد دیگر که بسیار است را به کل 
فراموش کرده است. تا جایی که فدراسیون حتی از 

حسن تفتیان دونده سرعت ایران خبر هم ندارد!

منهای فوتبال

»پسری که می خواهد حق پدرش 
را از فوتبــال بگیرد.« این داســتان 
نیم خطی جذاب ورود پیام صادقیان 
به دنیــای فوتبال بود. پدر او، حســن 
صادقیان ســال ها قبل در تبریز بازی 
می کــرد امــا در زمین آســیب دید، 
خانه نشین شد و در تنهایی درگذشت. 
پیام، آمده بود تا کارهــای نیمه تمام 
پدرش را در فوتبال انجــام بدهد و به 
یک ســتاره بزرگ تبدیل شود. اولین 
چشمه های استعداد ذاتی خیره کننده 
او، در اردوی تیم های ملی پایه نمایان 

شدند. 
او با تیم ملــی نوجوانــان به جام  
جهانی رفــت و در حالی کــه بازوبند 
کاپیتانی تیم را بر بازو داشت، گل هایی 
تماشــایی برای آن تیم به ثمر رساند. 
پسر شــماره 11 تیم ملی نوجوانان، 
در ذوب آهن به اســتعدادش ســر و 
شــکل داد و خیلی زود شــانس بازی 
در یکــی از تیم های بــزرگ پایتخت 
را به دســت آورد. او در اولین هفته از 

لیگ ســیزدهم، از روی نیمکت بلند 
شد. به درون زمین رفت و با یک پاس 
گل تماشــایی، سرنوشــت مسابقه با 
تراکتور را به سود تیم علی دایی تغییر 
داد. با این پــاس، پیام دیگر به نیمکت 
برنگشــت و تا پایان فصل، عضو ثابت 
ترکیب قرمزها بود. پس از چند سال، 
بازیکنی در فوتبــال ایران ظهور کرده 
بود که حرکاتش در زمین تماشاگرها 
را به وجد می آورد. کسی که به سرعت 
برق و باد از مدافعان حریف رد می شد 
و با اســتارت های انفجاری طوالنی، 
نفرات روبه رو را مات و مبهوت می کرد. 
پاس بیرون پای صادقیان به خلعتبری 
در دیدار برگشت با ملوان، هنوز بخشی 
از حافظه هواداران پرسپولیس است. 
همه چیز آمــاده بود تــا او به قله های 
باالتری پرتاب شود. تا پیراهن تیم ملی 
را به دســت بیاورد و راهش را به طرف 
بهترین تیم های اروپایی هموار کند. 
همه چیز آماده به نظر می رسید اما یک 
نفر نخواست که هیج اتفاق بزرگی برای 

این بازیکن رخ بدهد. آن یک نفر، خود 
»پیام صادقیان« بود.

ز  ا دقیــان، یکــی  پیــام صا
بااســتعدادترین مهره ها در نســل 
خودش بــه شــمار می رفــت. او در 
روزهــای اوج، حتی از ایــن روزهای 
علیرضا جهانبخش و ســردار آزمون 
نیز بهتــر بــود و می توانســت برای 
سال ها در ترکیب تیم ملی بدرخشد. 
 دوران افــول این ســتاره امــا خیلی 

زود آغاز شد. 
او از شروع لیگ چهاردهم، بازیکن 
دیگری بود. صادقیان با هل دادن داور 
مسابقه با فوالد، 12 جلسه از همراهی 
تیمش محروم شد و این دوره زمانی را 
به جای تالش برای بازگشــت به فرم 
خوب، با تغییرات مهمی در زندگی اش 
گذراند. او در انتخاب دوستانش دقت 
چندانی نداشت و ظاهرا آماده روبه رو 
شدن با این حجم از شهرت نبود. تا آخر 
فصل، دیگر هیچ کس نمایشی دلچسب 
از صادقیان ندیــد. خمیازه های او در 

تمرین زیر نظر حمید درخشــان و 
مدتی بعد درگیــری اش با کریم 
باقری روی نیمکت پرسپولیس، 
آینده اش در این باشگاه را تیره و تار 
کرد. بعدها حتی علیرضا منصوریان، 
علــی دایــی و علی 

کریمی تالش کردند تا پیــام را زنده 
کنند امــا او دیگر از دســت رفته بود. 
حتی فوتبال ترکیه، تغییری در مسیر 
حرفــه ای این فوتبالیســت به وجود 
نیاورد. همین حاال هم، او پیشنهادهایی 
دریافت کرده است. موضوعی که نشان 
می دهد هنوز عده ای به بازگشت پیام 
امیدوار هســتند. خود این بازیکن اما 

ظاهرا دیگر به خودش امیدی ندارد. 
او حــاال خــودش را با وبســایت 
شرط  بندی ســرگرم می کند تا در 27 
ســالگی فوتبالش برای همیشه تمام 
شود. صادقیان می تواند با این وبسایت، 
پول زیادی به دســت بیاورد و زندگی 
آرامی داشته باشد اما هیچ وقت نباید 
فرامــوش کند که یکــی از مهم ترین 
استعدادهای این ســال های فوتبال 
ایران را به قتل رســانده است. او حاال 
زمان زیادی برای خمیازه  کشــیدن 
خواهد داشــت و در مستطیل سبز، 
دیگر هیچ کس انتظار این بازیکن را 

نخواهد کشید.
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پیام، صادقیان را کشت
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آریارهنورد

خیلی ها تصور می کنند »لئو مسی« تنها به خاطر 
اســتعداد ذاتی در جایگاه امروزش ایســتاده اســت. 
خیلی از فوتبالیســت های جوان اما با استعدادهایی 
حتی بیشتر از فوق ستاره آرژانتینی، هرگز نتوانستند 
در دنیای فوتبال نامی برای خودشان دست و پا کنند. 
تبدیل  شدن به یک فوتبالیست بزرگ در کنار استعداد، 
به ثبات، سختکوشــی، زندگی حرفه ای، انتخاب های 
درست و آمادگی ذهنی نیاز دارد. شاید به همین خاطر 
است که خیلی از ستاره های جوان با وجود درخشش 
در زمین فوتبال، هرگــز به جایگاهی در این رشــته 
نمی رسند. ستاره هایی که می خواهند دنیای فوتبال را 
تکان بدهند اما در نهایت سرنوشت، تکان شان می دهد.

دیویدبنتلی
در انگلستان هیچ کس به اندازه بنتلی با بکام مقایسه 
نشده است. او به خاطر سانترهای تماشایی اش همیشه 
مورد توجه بود و وقتی در دربی شمال لندن از میانه های 
زمین دروازه  آرســنال را باز کرد، همه مطمئن شدند 
که بکام بعدی را کشف کرده اند. او که محصول باشگاه 
آرسنال بود، چند فصل خوب را در تاتنهام سپری کرد 
و سپس به تیم های دیگر قرض داده شد. دیوید ناگهان 
در 28 سالگی تصمیم به خداحافظی از فوتبال گرفت 
و اعالم کرد که قصد دارد روی خانواده و تجارت تمرکز 
کند. او تاکید داشت که دیگر عالقه چندانی به فوتبال 
ندارد و این پایانی غیرمنتظره برای ســتاره ای بود که 

هرگز به یک بازیکن بزرگ تبدیل نشد.
حاتمبنعرفا

15 سال قبل، ســتاره تکنیکی باشگاه لیون توجه 
همه باشگاه های اروپایی را جلب کرد. حاتم با تکتیک 
مثال زدنی، خیلی زود در فرانسه محبوب شد و سپس 
به نیوکاســل یونایتد رفت. همه انتظار داشتند پس از 
مدتی، باشگاه های بزرگ انگلیســی برای این ستاره 
صف بکشند اما او در نیوکاسل راه و رسم معمولی  شدن 
را در پیش گرفت. این استعداد داغ و جذاب فرانسوی، 
به تدریج فراموش شد و از تیم ملی نیز کنار رفت. او در 

32 سالگی برای باشگاه رن در فرانسه بازی می کند.
یوهانگورکوف

وقتی درخشش پسر جوان کریســتین گورکوف 
در فوتبال فرانســه آغاز شــد، خیلی ها از کشف یک 
»پله« جدیــد در دنیای فوتبال خبر دادند اما ســقف 
آرزوهای یوهان، چندان بلند نبود. او از رن، مستقیما 
به میــالن منتقل شــد امــا در این تیم به بن بســت 
رســید و دوباره به فوتبال فرانسه برگشــت. این تنها 
فرصت خــروج یوهــان از فوتبال کشــورش بود. او 
حاال در 33 ســالگی، عضو باشــگاه دیژون فرانســه 
 است و شــاید بســیاری از اهالی فوتبال، نامش را هم

 از یاد برده اند.
فردیادو

وقتی در 14 سالگی تبدیل به پردرآمدترین بازیکن 
ام ال اس می شوی، عجیب نیست که همه آدم ها آینده 
ویژه ای را برای ساق هایت متصور باشند. همه این باورها 
اما از یک جایی برای ســتاره جوان آمریکایی به پایان 
رسیدند. او بعد از درخشش در جام جهانی زیر 20 سال، 
باالخره به فوتبال اروپا رســید و توانست برای بنفیکا 

بازی کند. پس از ایــن دوره کابــوس وار، او به آمریکا 
برگشــت اما دیگر هیچ نشــانی از آن بازیکن طالیی 
نداشت. فردی حاال در رده آماتور فوتبال بازی می کند.

هارونابابانگیدا
تبدیل شدن به بهترین بازیکن جام جهانی زیر 14 
سال، موجب شد این بازیکن در تیررس باشگاه آژاکس 
قرار بگیرد. تنها یک سال بعد، غول های کاتاالن برای 
خرید هارونا دست به کار شدند و در نهایت این بازیکن 
کم سن و سال به الماســیا برده شد تا تبدیل به یکی از 
مهره های خوب آینده بارسا شود. او در همان سن وسال 
حتی برای تیم اصلی نیز بازی کرد اما در نهایت بارســا 
حاضر به حفظ این مهره نشد. اتفاقی که افسردگی او را 
به دنبال داشت. هارونا در ادامه دوران بازی فقط برای 
تیم های کوچــک بازی کرد و هیچ کــس نفهمید چه 

زمانی بازنشسته شد.
فرانسیسجفرز

او وین رونی بود، حتی قبــل اینکه خود وین رونی، 
وین رونی باشد! فرانسیس در ســال 1997 فقط 16 
سال داشــت که اولین بازی اش برای اورتون را انجام 
داد. آرسنالی ها، جدی ترین مشتری جفرز بودند و در 
سال 2001 برای این بازیکن 20 ساله، مبلغ قابل توجه 
هشــت میلیون یورو را پرداخت کردند. این مهاجم دو 
سال ناکام در لندن داشت و سپس به اورتون بازگشت 
و در 18 بازی متوالی موفق به گل زنــی برای این تیم 
نشد. استرالیا، اسکاتلند و مالت، مقاصد بعدی بازیکنی 
بودند که در سال 2013 کفش هایش را بدون آنکه برای 

آدم های زیادی اهمیت داشته باشد آویخت.
کرلون

در جام ملت های آمریکای جنوبی در سال 2005، 
هم جایزه بهترین گل زن را از آن خود کرد و هم تبدیل به 
بهترین بازیکن تورنمنت شد. او توانایی حیرت انگیزی 
در دریبل زدن داشت و این نوید را به برزیلی ها می داد 
که موفق شده اند یک استعداد ناب جدید را کشف کنند. 
کرلون مدتی بعد از کروزیرو جدا شد و به باشگاه اینتر 
پیوست. اولین دریبل های این ستاره جوان در سری آ، 
با خطاهای خشــنی همراه شدند که مصدومیت هایی 
را برای او در پی داشتند. همین مصدومیت ها موجب 
شدند او خیلی زود از سطح اول فوتبال حرفه ای فاصله 
بگیرد و به بازیکنی کامال معمولی تبدیل شود. کرلون 

خیلی زود دیپورت شدن از فوتبال اروپا را تجربه کرد.

آریاطاری

همه فوتبالیســت ها در نوجوانی برای خودشان نقشه 
می کشند، خودشان را در بهترین باشگاه های دنیا تصور 
می کنند، درباره ثروت و شهرتی که به دست خواهند آورد 
رویا می بافند و با آغوش باز به استقبال »آینده« می روند 
اما این آینده، برای همه آنها خوشــایند نیســت. فوتبال 
درســت به اندازه جذاب بودنش، »بی رحم« هم هست و 
با اولین لغزش ها، می تواند یک ستاره را برای همیشه در 
مسیر فراموش  شدن قرار بدهد. در این سال ها، ستاره های 
زیادی در فوتبال ایران درخشــیدند امــا زودتر از آن چه 
تصور می شد، محو شــدن را تجربه کردند. هنوز هم هیچ 
چیز، غم انگیزتر از تماشای یک استعداد تلف  شده نیست.

مجاهدخذیراوی
مجاهــد در فوتبال ایران، ســمبل »اســتعدادهای 
ســوخته« اســت. بازیکنی که در جوانی به بزرگ ترین 
آرزوهایش رسید و پیراهن استقالل و تیم ملی را به دست 
آورد. همه چیز آماده بود تا او به بزرگ ترین باشــگاه های 
اروپایی پرتاب شود اما مجاهد خیلی زود از سکوی پرتاب 
پایین آمد. حاشیه های زندگی شخصی و البته یک مهمانی 
دردسرساز، موجب شــد که او برای چند فصل از فوتبال 
فاصله بگیرد و دیگر هرگز تصویر آن بازیکن سریع، جذاب، 
چاالک و تکنیکی را در زمین بازسازی نکند. اگر خذیراوی 
کمی و فقط کمی حرفه ای تر زندگی کرده بود، ســال ها 
برای باشــگاه های خارجی و تیم ملی ایران توپ می زد و 

شاید امروز یکی از چهره های اسطوره ای این فوتبال بود.
امیرمحمدمظلوم

تنها چند سال قبل، با نمایش هایش در ترکیب تیم ملی 
نوجوانان ایران چشم ها را خیره کرد. مظلوم یک دریبل زن 
ذاتی بود و از تکنیک خارق العاده ای بهره می برد. او خیلی 
زود به شهرت رسید و نتوانســت با این شهرت کنار بیاید. 
مظلوم در شهر کوچکی زندگی می کرد و ناگهان خبرهایی 
تلخ در مورد او در این شهر پیچید. خبرهایی که حقیقت 
داشتند. این فوتبالیست بااستعداد، انتخاب های دیگری 
برای زندگی اش انجام داد و هرگز نتوانست در لیگ برتر و 

حتی لیگ یک به میدان برود.
رضاحقیقی

در فجرسپاســی آنقدر آماده بود که پرسپولیســی ها 
بی درنگ مبلــغ رضایتنامه اش را پرداخــت کردند و این 
بازیکن را به خدمت گرفتند. او با آمادگی بدنی مثال زدنی، 
در مرکز زمین قرمزها به یک ســتاره تبدیل شد. رضا که 
بازیکن موردعالقه کارلوس کی روش نیز بود، با تیم ملی 
به جام جهانی رفت و حتی دقایقی در این تورنمنت بازی 
کرد. با این وجود زندگی شخصی او با مسیر حرفه ای اش 
تداخل داشت. حقیقی به همان سرعت که مطرح شده بود، 
سقوط کرد و دیگر نتوانست فوتبال حرفه ای را ادامه بدهد.

فردینعابدینی
او کشــف بزرگ امیرقلعه نویی در اســتقالل بود و با 
همین مربی، به تراکتورســازی تبریز رفت. ستاره سابق 
جوانان استقالل، شروع درخشــانی در تراکتور داشت اما 
مصدومیت شدید مانعی در مسیر پیشــرفت او قرار داد. 
فردین برای مدت ها از فوتبال دور بود و دیگر نتوانســت 
توجه تراکتوری ها را برای تمدید قرارداد جلب کند. او هر 
سال بین باشــگاه های مختلف پاسکاری شده و حاال قرار 
است فصل جدید را در ترکیب ماشین سازی آغاز کند. او 

در 27 ســالگی، با نقطه ایده آلش در فوتبال فاصله بسیار 
زیادی دارد. چراکه هر بار مصدومیت، مانع اوج گیری این 

ستاره شده است.
جاللعلیمحمدی

در تیم ملی جوانانی کــه کریم انصاری فــرد یکی از 
ستاره هایش بود، جالل علی محمدی کاپیتان و مهم ترین 
بازیکن به شمار می رفت. پس از مدتی، کریم راهی سایپا 
شد و جالل با یک انتقال بهتر، شانس بازی برای سپاهان 
را به دست آورد. به نظر می رسید او در مسیر تبدیل شدن 
به یکی از هافبک های درجه یک فوتبال ایران قرار دارد اما 
در همه این ســال ها، روند پیشرفتش متوقف شد و هرگز 
نتوانست فراتر از یک بازیکن متوسط در زمین ظاهر شود.

میالدغریبی
میالد غریبی یکی از مهره های جوانی بود که در لیگ 
سیزدهم به پرســپولیس علی دایی منتقل شد. برخالف 
پیام و امید عالیشاه، او نتوانست جایگاه ثابتی در این تیم 
به دست بیاورد و در پایان فصل راهی باشگاه پدیده مشهد 
شــد. میالد دوباره اوج گرفت اما این بار یک مصدومیت 
شــدید، بال های پــرواز او را کوتاه کــرد. غریبی حاال در 

لیگ های پایین تر فوتبال بازی می کند.
عرفانوجدانی

طرد شدن از فوتبال در 23 سالگی، کابوس تلخ زندگی 
عرفان وجدانی است. کاپیتان ســابق تیم ملی نوجوانان 
که پس از درخشــش در این تیم به برنامــه تلویزیونی 
90 نیز راه پیــدا کرده بود، هرگز تصــور نمی کرد در 23 
سالگی بدون تیم بماند. عرفان در باشگاه فوالد پیشرفت 
کرد و به امیدهای پرسپولیس پیوست اما انتخاب های او 
موفقیت آمیز از آب درنیامدند و این بازیکن دائما مشغول 
عوض کردن تیم شد. او هنوز هم سن و سال زیادی ندارد 
اما حتی در لیگ، هیچ باشگاهی خواهان امضای قرارداد 

با این بازیکن نیست.
مهرگانگلبرگ

یک استعداد تباه  شده بزرگ دیگر. برخالف بسیاری 
از هم نســل ها، زندگی مهرگان حواشــی زیادی نداشت 
اما مصدومیت های پی در پی، اجازه نــداد او راهش را به 
طرف باشــگاه های بزرگ هموار کند. گلبــرگ در میانه 
میدان، اســتعدادی بود که خیلی ها باور داشــتند حتی 
از ســعید عزت اللهی نیز بهتر اســت اما حاال سعید یکی 
از بهترین های تیم ملی به شــمار مــی رود و مهرگان، با 

فراموشی سر می کند.

پرونده

ستارههایخارجیکهدرافق،محوشدند!

فراموش شدگان
نگاهیبهستارههاییکهدرفوتبالایرانبزرگنشدند

یادشان رفت چشمک بزنند!


