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اســامیان،  محمــود 
ســابق  نایب رئیــس 
فوتبال:    فدراســیون 
قیامتی هم هســت اما من 
آجورلــو را بخشــیدم/ البی 
نکردم و از این کــه رأی نیاوردم 
خوشحال هم شدم/در مدیریت فوتبال قحط الرجال 
است/ برای تأمین هزینه های تیم ملی باید صد جا 

التماس کنید 

وحیــد شمســایی، 
تیم ملی  سابق  کاپیتان 
فوتسال:  رفتن افتخاری 
خدشه ای در برنامه فوتسال 
ایجاد نمی کند/ او دوست دارد 
مطرح شود و اســتقالل جای خوبی 
برای این کار است/ تمرین نکنم می میرم؛ به میادین 

برمی گردم

جهانبخش،  علیرضــا 
بازیکــن ایرانی آلکمار 
هلند:   با گوچی یک ساعت 
فاصلــه دارم و می توانم او را 
در هلند ببینم/ خود رضا هم 
می داند که حق ما بــود بازی را 

ببریم/ شماره 9 را دادم تا شماره 7 آلکمار را بپوشم

تریبون

تیتربازی

  باشگاه پرســپولیس اعالم کرد از برنامه نود به 
دلیل پخش گزارش هایی علیه این باشــگاه درباره 

جذب بازیکنان خارجی شکایت می کند.
   بنابه نوشته یک سایت سوییسی، سردار آزمون 
گزینه تیم شالکه آلمان است و مذاکراتی دراین باره با 

روستوف صورت گرفته است.
   مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران برای 
مالقات با مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا عازم 

مالزی شد.
   حامد حدادی، ســنتر تیم ملی بسکتبال ایران 
دو سال دیگر قرارداد خود را با تیم سیچوآن تمدید 

کرد.
   هریســون کایون، مهاجم برزیلی که مدنظر 
استقالل خوزستان بود، در جمع آبی پوشان ماندگار 

نشد.
   بوژیــدار رادوشــوویچ دروازه بان اهل کشــور 
کرواسی برای حضور در پرسپولیس تست پزشکی 

داد.
   رضا کرمانشاهی برای استقالل و محسن ترکی 

برای پرسپولیس در هفته چهارم قضاوت می کنند.
   نواک جوکوویچ، تنیسور شماره یک جهان در 
بخش دونفره هم با زوجش متحمل شکست شد و از 

رقابت ها کنار رفت. 
   امیررضا خادم معاون پارلمانــی وزیر ورزش از 
دستگیری سردفتر اسناد رسمی که با زمین خواران 
ورزشگاه بزرگ اصفهان همکاری کرده بود با دستور 

مقام قضائی خبر داد. 

حضور رضاییان در پرسپولیس منتفی شد|  
برانکو ایوانکوویچ، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس 
از مواضع خود کوتاه نیامد تا حضــور دوباره رامین 
رضاییان در این تیم منتفی شــود. رامین رضاییان 
تالش زیادی کــرد تــا در فصل آینده نیــز برای 
پرســپولیس بازی کند. او پس از یک ماجراجویی 
بی نتیجه،  دوباره به تهران برگشت و قرارداد خود با 
باشگاه ریزه اسپور ترکیه را فسخ کرد تا هرطور شده 
باز هم به پرســپولیس برگردد، ولــی این اتفاق رخ 
نخواهد داد.چراکه برانکو دیروز رســما اعالم کرد تا 

زمستان به بازیکن جدیدی احتیاج ندارد.
برکناری مدیرکل حراست وزارت ورزش|  
رضا حســنی خو، رئیس حراســت وزارت ورزش و 
جوانان از ســمت خود برکنار شــد. حسنی خو که 
هفته گذشته به عنوان مدیرعامل و سپس سرپرست 
باشگاه استقالل معرفی شــد و جمعه شب بعد از 
شکســت آبی ها برابر صنعت نفت آبادان در هفته 
سوم رقابت های لیگ برتر از سمت خود کنار رفت، 
روز گذشــته با حکم وزیر ورزش و جوانان از سمت 
خود برکنار شــد. مصطفی عرب معاون حسنی خو 
به عنوان سرپرست حراست وزارت ورزش و جوانان 
و جانشین حسنی خو انتخاب شده و از امروز کار خود 

را آغاز کرد.
جودوکار ایرانی هم حذف شد| در چهارمین 
روز از رقابت های جودوی المپیک، مبارزات وزن 81- 
کیلوگرم مردان پیگیری شد. سعید مالیی یکی از دو 
نماینده جودو کشورمان در این رقابت ها دور نخست 
به مصاف »خالمورزایاف« از روسیه رفت و با شکست 
از گردونه رقابت ها حذف شد. مالیی دور اول با قرعه 
استراحت روبه رو بود.این جودوکار روس که در سال 
2016 مدال طالی اروپا را کســب کرده، نفر ششم 

رنکنیگ جهانی است.
رکوردشــکنی پوگبا با حضور در یونایتد|  
باشگاه منچستر یونایتد رسما اعالم کرد که پل پوگبا 
ستاره فرانسوی را به خدمت گرفته است. ارزش این 
ستاره فرانسوی 100 میلیون پوند اعالم شده است 
که رکوردی جدیــد در نقل و انتقاالت ســتارگان 
دنیای فوتبال به شــمار می رود. پوگبا با قراردادی 
5 ســاله زیر نظر ژوزه مورینیو به فعالیت در باشگاه 
منچستر خواهد پرداخت و شماره 6 را بر تن خواهد 
کرد. دستمزد این ستاره 23 ساله فرانسوی 290 هزار 
پوند در هفته خواهد بود که درآمدی رویایی برای او 

به شمار می رود.

خارج از گود
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 نقل و انتقاالت
 باشــگاه ســپاهان اعالم کــرد: اســتقالل هنوز 
درخواست رســمی برای جذب لئوناردو پادووانی 

نداده است.
 بارســلونا به دنبال جذب جاناتان کالری، مهاجم 

آرژانتینی سائوپائولو است.
 جان استونز با 47.5 میلیون پوند به صورت رسمی 

به منچسترسیتی پیوست.
 مانگاال، خســوس ناواس، نصری و ویلفرد بونی در 

لیست خروجی گواردیوال قرار دارند.
 آندره مارتینز با انتقالی آزاد از اسپورتینگ لیسبون 

به المپیاکوس پیوست.
 اســتونز از اورتــون بــا قــراردادی 6ســاله به 

منچسترسیتی پیوست.

قتل خبرنگار بعد از یک انتقاد
یک  سال قبل در چنین روزی)20 مردادماه سال 
1394( در اتفاقــی تلخ که بازتاب گســترده ای در 
رسانه های جهان داشت، یک خبرنگار آذربایجانی 
پس از این که انتقاداتی در مورد کاپیتان باشگاه کاباال، 
جاوید حسین اف، انجام داد مورد حمله قرار گرفت و 
کشته شد. ملی پوشان اسنوکر ایران که امسال موفق 
به قهرمانی جهان شدند،  سال گذشته در چارچوب 
همین مسابقات در چنین روزی مقابل حریفان خود 
شکست خورده و حذف شدند تا با ناکامی به تهران 

بازگردند.
20 مردادماه  ســال گذشــته میترا حجازی پور 
نماینده شــطرنج ایران با غلبه بر استاد بین المللی 
زنان ماری آن گومز از هند به مقام قهرمانی زنان آسیا 
در سال 2015 دســت یافت. یکسال قبل در چنین 
روزی مراســم معارفه کریم انصاری فرد با پیراهن 
شماره 11 تیم پانیونیوس یونان معرفی شد و رسما 
از تیم اوساسونای اسپانیا به این تیم یونانی پیوست. 
در همان روز فصل 2015-2016 لیگ برتر انگلیس 
آغاز شــد و در نخســتین دیدار منچسترسیتی با 
نتیجه قاطع 3 بر صفر از سد وست بروموویچ گذشت. 
همچنین بعد از انتخاب حمید اســتیلی به عنوان 
ســرمربی ملوان، او پیشــنهاد مربیگری را به جواد 
زرینچه ارایه کرد اما این پیشکسوت استقالل چنین 

پیشنهادی را نپذیرفت.

تونل زمان

تقدیر از مادر مهدی طارمی

مهدی طارمی پســتی بنری در اینستاگرامش 
منتشر کرد که درطی یک فعالیت خیرخواهانه قرار 
است از مادر خودش، دانیال و حسین ماهینی تقدیر 
به عمل آید. طارمی نوشت: »از مردم شهرم خواهش 
می کنم برای کمک به نیازمندان با آبروی شهرم به 
موسسه خیریه بانوی مهر لیان تشریف ببرند تا همه 
بچه هایی که برای اول مهر پوشاک ندارند، صاحب 

لباس شوند و به مدرسه بروند.«

آرامش از جنس کرار

جاســم کرار، روزهای آرامی را در تبریز ســپری 
می کند. او بعد از دوسال پرحاشــیه و پر از اتفاقات 
جنجالی در استقالل با امیر قلعه نوعی به تبریز رفت. 
او در بازی با پیکان هم یک گل از 3 گل تراکتور را به 
ثمر رساند تا در پیروزی تیمش نقش داشته باشد. 
کرار این روزهــا درتبریز آرام اســت و باید دید این 
آرامش او تا پایان لیگ هم ادامه پیدا می کند یا دوباره 
جنجال ها به ســراغ او می روند. او در اینستاگرامش 

تراکتور را »عشق« خواند.

نایب قهرمانی آکادمی کیا در نروژ

هــادی مهدوی کیا، بــرادر کوچک تــر مهدی 
مهدوی کیا که کارهای آکادمی کیا را انجام می دهد، از 
نایب قهرمانی این تیم در تورنمنت نروژ کاپ خبر داد. 
مهدوی کیا دراین باره نوشته: »بچه ها باز هم فینال را 
باختند و البته تجربه خوبی به دست آوردند. به امید 

آینده ای بهتر.«

اینستاگرام

شــهروند| بعد از این که تنها نماینده بوکس ایران در 
همان گام نخست از المپیک حذف شد، سعی کرد بیشتر 
از همه تقصیر باخت را به گــردن داوران بیندازد و در چند 
روز اخیر نیز صحبت های زیادی پیرامون این موضوع کرد، 
اما فدراسیون بوکس این بار به جای حمایت از روزبهانی در 

موضع مقابل او قرار گرفت.
بررسی ناکامی در فدراسیون بوکس

بعد از حــذف نابهنگام و غیرقابل پیش بینی احســان 
روزبهانی از رقابت هــای بوکس المپیــک در همان دور 
نخست، فدراســیون بوکس جلســه ویژه کمیته فنی را 
تشــکیل داد. در این جلسه مســئوالن و کارشناسان به 
بررسی دالیل ناکامی تنها نماینده این رشته پرداختند و 
درنهایت موضعی علیه ورزشکار خودی گرفتند. علیرضا 
دانشمندفرد، دبیر فدراسیون بوکس درباره برگزاری این 
جلسه می گوید: »در بخش فنی نظر کارشناسان این بود 
که احسان می توانست بیشتر به حریفش حمله و او را تهدید 
کند تا داوران را تحت تأثیر قرار دهد. شاید احسان روزبهانی 

در این مبارزه حریفش را زیاد جدی نگرفته بود.«
ناداوری علیه روزبهانی نشد

احسان روزبهانی که در دوره قبلی المپیک و بازی های 
آسیایی نیز اعتقاد داشــت ناداوری علیه او صورت گرفته، 
این بار نیز داور را دلیل اصلی باخت خود دانســت اما داور 
ســه ســتاره ایرانی نظر دیگری دارد. بابک بردبار درباره 
نحوه قضاوت مسابقه روزبهانی با حریف هلندی می گوید: 
»احسان روزبهانی در راند اول بدون تردید شکست خورد. 
در راند دوم دقایق ابتدایی را خوب مبارزه و ضربات خوبی 
را وارد کرد  اما بعد از آن عقب کشید و سرش را پایین آورد 
و باعث شــد تا امتیاز از دست بدهد و نظر داوران به سمت 
حریف هلندی برگردد. در راند ســوم هم حریف هلندی 
مبارزه بهتری انجام داد و درنهایت هم برنده این مبارزه شد. 

از نظر من ناداوری علیه بوکسور ایرانی رخ نداد.«
حمایت معاون وزیر از بوکسور ناکام

با این که فدراســیون بوکس به نوعی مقابل احســان 
روزبهانی ایستاده و عملکرد او را ضعیف خوانده، اما نصراهلل 
سجادی، معاون وزیر ورزش که در برزیل حضور دارد، از تنها 
نماینده بوکس ایران در المپیک حمایت کرده اســت: »با 
روزبهانی صحبت کردم. او درحال حاضر در شرایط خوبی 
قرار دارد. از او خواستم که تمریناتش را به محض رسیدن 
به تهران پیگیری کند چون این بوکسور از هم اکنون باید 
به فکر مدال مسابقات آسیایی جاکارتا باشد. به اعتقاد من 
روزبهانی باید در این مســابقات عنوان نخست را کسب 
کند.« باید دید واکنش احســان روزبهانی و اکبر احدی، 

مربی او به این اتفاقات چیست. 

موضع گیری فدراسیون علیه بوکسور ناکام

داور نقشی در حذف روزبهانی نداشت!

شهروند| درست در روزهایی که فوتبال ایران درگیر 
ســطحی ترین اتفاقات و اخبار است، تیم های آسیایی 
در المپیک خوش می درخشــند و تفاوت سطحشان با 
فوتبال ایران را به رخ می کشند. درحالی که حسرت ما 
برای حضور در المپیک بیش از 44 ســال شده، کشور 
جنگ زده عراق، برزیل افســانه ای را در کشور خودش 
متوقف می کند و ما همچنان سرمان را در الکمان فرو 
برده ایم و درگیر سطحی ترین اتفاقات هستیم. نام برترین 
تیم قاره کهن را یدک می کشیم اما در ظاهر هیچ نشانی 
از برتری نداریم. کسی آخرین موفقیت و افتخار آفرینی 
فوتبال ایران در رده های مختلــف را به یاد نمی آورد اما 
در عوض کشورهای همســایه به تاخت رو به پیشرفت 

هستند و ما همچنان درحال دعوا بر سر جزییات.
حسرت کره و عراق را می خوریم

کره جنوبی و عراق خالق اتفاقات بزرگی در المپیک 
یورو شده اند. کره ای ها فوتبالی قابل تقدیر را مقابل آلمان 
ارایه دادند و در آخرین لحظات بــازی بود که پیروزی 
را از دســت دادند. درباره کره که بحثی نیســت چون 
این کشور سال هاســت پله های ترقی را با سرعت طی 
می کند اما قطعا کسی از عراق جنگ زده که سال هاست 
به دلیل اختالفات داخلی مشکالت زیادی دارد، انتظار 
نداشت میزبان قدرتمند را متوقف کند. ژاپن هم بعد از 
تساوی مقابل کلمبیا یکی از قدرت های آمریکای التین 
هنوز شانس صعود دارد. درواقع نتایجی که این تیم ها 
در المپیک کسب کرده اند به خوبی بیانگر واقعیت های 
فوتبال آسیا و پیشــرفت روز افزون آن در بین حریفان 
ایران است اما هزاران کیلومتر آنطرف تر، در کشورمان 
همچنان درگیر بی کیفیتی لباس های تیم ملی و نداشتن 
زمین تمرین هستیم. درواقع درگیری های فوتبال ایران 
آن قدر بر سر مسائل جزیی و بی اهمیت است که وقتی 
خودمان را با کشــورهای همســایه مقایسه می کنیم، 
خجالت می کشــیم بابت نبودن در المپیک افســوس 

بخوریم. نزدیک به نیم قرن است که به المپیک نرفته ایم 
و با ادامه این روند بعید است 4 سال دیگر هم بتوانیم طعم 

المپیک را بچشیم.
بی خیالی کی روش

کارلوس کی روش بعــد از لغو اردوهــای تدارکاتی 
تیم ملی قبل از شــروع لیگ برتر بــه مرخصی رفت. او 
همان روزها که با پافشاری و اصرار باشگاه پرسپولیس 
تمام برنامه هایش را نقش بر آب دید، گفت دیگر به هیچ 
اتفاقی در فوتبال ایران اهمیت نمی دهد. مرد پرتغالی بعد 
از جدال های لفظی تند با برانکو ترجیح داد به کشورش 
برگردد و در آرامش به استراحتش ادامه دهد تا این که در 

ایران بماند و هر روز با یک نفر درگیری لفظی داشته باشد. 
ناتوانی فدراسیون فوتبال در اجرای برنامه های کی روش، 
مرد سرســخت پرتغالی را هم خسته کرده است. او این 
روزها ترجیح می دهد استراحت کند و با بی خیالی محض 
شاهد از دست رفتن زمان برای آماده سازی تیم ملی باشد. 
کی روش بعد از لغو اردوهای اتریش و ارمنستان تیم ملی 
اعالم کرد تیم را یک روز قبل از بازی با قطر به اردو می برد 
و دیگر برنامه بلندمدت برای تیم ملی طراحی نمی کند. او 
این روزها می بیند که فدراسیون برای فراهم کردن البسه 
با کیفیت برای تیم ملی دچار مشکل است و مهم ترین 
تیم فوتبال ایران یک زمین تمرین مناسب هم ندارد در 

عوض همسایه جنگ زده ما در ریو مشغول خلق شگفتی 
 است. به نظر می رسد با شــرایط موجود باید حق را به

 کی روش داد که مدام درحال ایــراد گرفتن و غر زدن 
باشد. البته انگار او هم بعد از 4 سال فهمیده آنچه به جایی 

نرسد فریادهایش است.
نگاه کارشناس

ابراهیم قاســمپور، دربــاره وضع فوتبــال ایران به 
»شــهروند« می گوید:   »بی تدبیری و بی برنامگی در 
فوتبال ایران موج می زند. هر 4سال یک بار که المپیک 
برگزار می شــود داغ دل ما هم تازه می شود اما باز هم 
نمی توانیم تصمیمات عاقالنــه بگیریم چون قحطی 
مدیر با تدبیر در ایران آمده اســت. ما پارسال تیم امید 
خوبی داشتیم که می توانست به المپیک برود اما نرفت 
و به جای ما عراق با آن همه مشــکل و اختالف درونی 
به ریو رفت. وقتی تیم امید ما به دلیل مشــمول بودن 
ســتاره هایش و تداخل برنامه ها نمی تواند به المپیک 
برود یادمان می افتد چه مشــکالت بزرگــی داریم اما 
دوباره خیلی زود همه چیز فراموشــمان می شــود تا 
3 ســال دیگر که دوباره بخواهیم برای المپیک بعدی 
آماده شویم.«مربی قدیمی فوتبال ایران ادامه می دهد: 
»فوتبال ایران همیشــه اســیر تصمیمات عجوالنه و 
انتخابات اشتباه بوده است. ما از بیخ و بن مشکل داریم. 
پول برای برگزاری اردو و خرید البســه با کیفیت برای 
تیم ملی هست اما معلوم نیســت کجا هزینه می شود. 
خجالت آور است که تیم ملی ما همیشه مشکل لباس و 
زمین تمرین دارد. در جزئی ترین مسائل مشکل داریم اما 
وقتی تیمی مثل کره را می بریم، می گوییم پس هنوز از 
آسیا عقب نیستیم درحالی که اگر هم موفقیتی به دست 
می آید به خاطر خالقیت های فردی بازیکنان است. بعد 
از صفایی فراهانی فوتبال ایران مدیر خوب به خود ندیده 
و تا زمانی که مدیریت نباشد مشکالت فوتبال ایران هم 

حل نمی شود.« 

علی پاکزاد- شهروند|  با گذشــت چند روز از 
رقابت های المپیک 2016، نمایندگان ورزش ایران 
هنوز نتوانســتند موفقیت چندانی در این مسابقات 
به  دســت آورند. یکی از این نفرات مهسا جاور، تنها 
قایقران بانوی ایرانی حاضر در المپیک بود که نتوانست 
به فینال برسد و خیلی زود از دور رقابت ها کنار رفت. 
این بانوی قایقران معتقد اســت تنها یک ثانیه  برای 
حضور در فینــال کم آورده و تمام تالشــش را برای 
رســیدن به موفقیت انجام داده اســت. البته جاور از 
تجربه حضور در المپیک به عنوان گامی رو به جلو در 
زندگی ورزشــی اش نام می برد. مهسا جاور که بعد از 
رقابت شانس مجدد به شدت اشک می ریخت، قول 
مدال المپیک 2020 را می دهد. در ادامه گفت وگوی 
خبرنگار »شهروند« را با مهسا جاور که هم اکنون در 
دهکده بازی های المپیک در ریودوژانیرو به سر می برد 

را می خوانید:  
   چه شد که به مرحله نهایی صعود نکردید؟ 

از لحظه ای که مسابقه آغاز شد و پاروهای قایقم به 
حرکت در آمد، لحظات جالبــی برای من رقم خورد. 
مسابقات المپیک از آن چیزی که فکر می کردم خیلی 
سخت تر بود. سطح مسابقات به حدی باال بود که اگر 
ثانیه ای غفلت می کردید، رقبا شما را جا می گذاشتند 
و عقب می ماندید. البته درعین حال که مســابقات 
سنگین و سختی بود، تجربه فوق العاده ای برایم رقم 

خورد و با آن چیزی که فکر می کردم متفاوت بود.
    قرعه کشی در روند نتیجه گیری تأثیرگذار 

بود؟
قطعا قرعه ای که می خواستم برای من بیرون نیامد. 

به مشکل ترین قرعه برخورد کردم، به گونه ای که انگار 
در فینال مسابقات جهانی بودم. فشار و سطح مسابقات 
قابل کنترل نبود. سعی ام را کردم که بتوانم موفق شوم 
اما سطح حریفانم خیلی باال بود و به هیچ عنوان قابل 
مقایسه با یکدیگر نبودیم، اگرچه فاصله خیلی نزدیکی 

داشتیم.
 چه احساسی از رویارویی با بهترین های دنیا 

دارید؟
همه کسانی که در المپیک ناکام می مانند، اغلب 
ناراحت هســتند و حال خوبی ندارند اما این موضوع 
برای من صدق نمی کند زیرا توانستم با بهترین های 
جهان مســابقه دهم و همین موضوع برای من یک 
موفقیت محسوب می شــود. این بازی ها به من یاد 
داد، ثانیه ها هســتند که افراد را در هرحوزه ای از هم 
جدا می کنند. اگر یک  ثانیه بهتر بودم، شاید به فینال 

می رسیدم و مدال هم کسب می کردم.
    این المپیک نکته خاصی داشت که بتوانید 

در المپیک آینده از آن استفاده کنید؟
قطعا قبل از این مسابقات استرس داشتم اما دیدم 
که با کمی تمرین بیشتر و نگاهی حرفه ای می توانم با 
آرامش قهرمان شــوم. از همین االن قول می دهم در 
المپیک توکیو حضور پیدا کنم و قطعا نتیجه ای بهتر 
از این دوره کسب خواهم کرد. درباره این موضوع هیچ 

شکی ندارم.
    از عملکرد خودتان راضی هستید؟

قطعا از خودم راضی هســتم زیرا تــا آن جایی که 
می توانستم تالش کردم. بیشــتر از این در من توانی 
وجود نداشــت که کم گذاشته باشــم. شاید اگر این 

تالش با کمی تجربه همراه می شد، می توانستم نتیجه 
فوق العاده ای بگیرم اما خداراشکر می کنم که توانستم 

تا این جا پیش بیایم و در المپیک حضور پیدا کنم.
     بحث امکانات و تجهیزات چقدر در عملکرد 

شما در المپیک تأثیرگذار بود؟
می توانم به جرأت بگویم که  درصد زیادی از ناکامی 
من به خاطر بحث امکانات بود. منظورم این نیســت 
که کم کاری صورت گرفته اســت. اشاره من به بحث 
مقایسه با کشورهای دیگر است. آنها از نظر امکانات 
از من یک ســروگردن باالتر بودند. حق آنهاست که 
مدال کسب کنند زیرا از ما جلوتر هستند و عالی عمل 

می کنند.
    تفاوت امکانات در چه مواردی مشهود بود؟

مثال امکاناتی مثل قایق و پارو قابل مقایســه نبود. 
آنها بعد از مســابقه ریکاوری های خاص خودشان را 
داشتند؛ به این معنا که بدنشان بعد از مسابقه مانند 
روز اول شــاداب و سرحال می شــد. بعضی کشورها 
وسایل شــخصی ورزشکارانشــان مانند دوچرخه 
ثابت یا تشــک ریکاوری را نیز به ریــو آورده بودند. 
ورزشکاران دیگر به گونه ای از کشورشان به محل ریو 
آمده بودند که انگار از خانه ای ایده آل به خانه ایده آل 
دیگری منتقل شده اند. ما قطعا با چنین ورزشکارانی 
تفاوت هــای زیادی داریم.آنها روی ورزشکارانشــان 
سرمایه گذاری های عظیمی کرده بودند و طبیعی هم 

است که بتوانند مدال کسب کنند.
    از کشورهای آسیایی دیگر قایقرانی حضور 

داشت که از شما موفق تر باشد؟
هیچ قایقران آسیایی عملکردی مانند من نداشت. 

فقط یک کره ای بود که به اندازه من پیشروی کرد که 
آن هم به دلیل امکانات فوق العاده ای بود که دراختیار 

داشت.
    دلیل جاری شــدن اشک های شما بعد از 

پایان مسابقه چه بود؟  
ناراحت بودم چون تا به حال تا این حد به خودم فشار 
نیاورده بودم. به گونه ای شده بودم که نمی توانستم از 
قایق بیرون بیایم. تمام عضالتم گرفته بود و حالم بد 
شــده بود. به  حدی حالم بد بود که حتی نتوانستم با 
گزارشــگران صداوســیما صحبت کنم. با این حال 
وجدان راحتی دارم زیرا تمام تالشــم را کردم. فقط 
توانستم تا اسکله خودم را برسانم، مربی ام به کمک آمد 

زیرا توانی در بدن نداشتم.
    تا به اینجای مســابقات المپیک بانوان ما 
توفیق خاصی را کسب نکرده اند. فکر می کنید 
با این وضــع در روزهای آتی موفقیتی حاصل 

شود؟
سطح مسابقات المپیک به هیچ عنوان قابل توصیف 
نیست و نمی توان درباره موفقیت در المپیک راحت 
صحبت کرد. رقابــت به  حدی زیاد اســت که نباید 
ثانیه ای غفلت کنید چون همه چیز را واگذار می کنید. 
البته بانوان ما تا به اینجای کار نیز فوق العاده بودند و 
باید به آنها افتخار کنیم. در رشته تیراندازی و قایقرانی 
اگر به نتایج نگاه کنید، می بینید که خیلی از قهرمانان 
بزرگ دنیا هم حذف شده اند. حتی با 4، 5 سال تمرین 
کسی قهرمان المپیک نمی شود. من به بانوان ورزشکار 
ایرانی افتخار می کنم و امیــدوارم در روزهای آینده 

افتخارات بیشتری کنند. 

گفت و گوی » شهروند« با مهسا جاور، قایقران ناکام ایران در المپیک 

درحسرت یک  ثانیه
 وجدانم راحت است کم کاری نکردم

 آنقدر پارو زدم که از حال رفتم

به بهانه درخشش تیم های آسیایی در رقابت های فوتبال المپیک

لحظه های از دست رفته
 ابراهیم قاسمپور در گفت وگو با »شهروند«:قحطی مدیر با تدبیر در ایران آمده است


