
تكذيب شايعه نامه نگاري به فيفا براي گرفتن ميزباني قطر
تير عربستان و شركا به سنگ خورد

ارس�ال نامه عربس�تان و متحدانش به فيفا براي گرفته شدن ميزباني 
رقابت هاي جام جهاني2022، خبر مهمي بود كه روز گذشته دست به دست 
شد. خبري كه رسانه هاي عربي سر زبان ها انداخته بودند، اما كمتر از يك روز، 
با تكذيبيه فيفا رو به رو شد تا تير سعودي ها و متحدانشان به سنگ بخورد!
ياركشي عربستان براي از س��د راه برداش��تن قطر همچنان ادامه دارد. تيره 
شدن روابط سياسي قطر و عربستان، سعودي ها را بر آن داشت تا با همدستي 
متحدانش،  قطر را كنار زده و يك بار ديگر قدرت البي گري خود را به رخ بكشد. 
ترفند حيله گرانه اي كه سعودي ها برابر نماينده هاي ايران در رقابت هاي ليگ 
قهرمانان آسيا رو كردند تا بازي هاي دو طرف در زميني بي طرف برگزار شود. 
اين بار اما بحث جدي تر از رقابت هاي آسيايي است. قطري ها ميزبان جام جهاني 
2022 هستند. يكي از بزرگترين تورنمنت هاي بزرگ فوتبالي كه چشم پوشيدن 
از آن براي عربستان غير ممكن است و با توجه به روابط تيره و تار اين كشور با قطر، 

 حاال تنها راه براي آنها گرفتن ميزباني از اين كشور عرب زبان است. 
   البي گري هاي شوم

گرفتن ميزباني جام جهاني از قطر البته كار چندان ساده اي نيست. خصوصاً 
كه پيش از اين نيز به رغم رو شدن مسائل زيادي در خصوص رشوه گرفتن ها 
براي كسب جواز ميزباني، خللي در تصميم گيري فيفا در اين راستا به وجود 
نيامد. اما واقعيت اين است كه سعودي ها نيز براي رسيدن به اهداف شوم 
خود، ترفند هاي حيله گرانه اي دارند كه مي تواند هر غير ممكني را ممكن كند. 
خصوصاً كه در كنار توطئه هاي غير اخالقي ، دالرهاي نفتي نيز نقش مهمي 
در رسيدن آنها به اهداف شومشان بازي مي كند. ضمن اينكه جمع كردن 
متحدان نيز در اين راستا اهميت بااليي دارد. مسئله اي كه در درگيري هاي 

سياسي عربستان و قطر، يك بار ديگر خود را نشان داد. 
   اردوكشي سعودي

عربستان از همان اولين روزهايي كه با قطر به چالش سياسي خورد، بناي 
ناسازگاري سرداد و مانند هميشه درگيري هاي سياسي اين كشور به ميادين 
فوتبال كشيده شد. به طوري كه روز گذشته گفته شد عربستان و متحدانش 
كه يمن، موريتاني، امارات متحده عربي، بحرين و مصر هستند، در نامه اي به 
فيفا خواستار لغو ميزباني قطر در جام جهاني 2022 شده اند. گفته مي شد در 
اين نامه متحدان عربستان به فيفا در خصوص تحريم اين مسابقات از سوي 
كشورهاي عربي و اسالمي هشدار داده و تأكيد كردند كه در صورت عدم 
موافقت با اين درخواست، رقابت ها فوتبال براي اولين بار تحت تأثير مشكالت 
سياسي قرار خواهد گرفت. اين شش كشور عربي در حالي تهديد به تحريم 
جام جهاني كردند كه پيش از اين، ميزباني قطر بارها از سوي كشورهايي مثل 
انگليس زير سؤال رفت، اما با وجود تالش رسانه هاي انگليسي زبان، نظر 
فيفا هرگز دچار تغيير نشد. حاال در شرايطي كه تنها پنج سال به جام جهاني 
2022 قطر باقي مانده، عربستان اميدوار است با ترفند هاي ضد انساني خود 

و به بهانه تروريست، قطر را از ميزباني جام جهاني محروم كند. 
   چنگ به بندهاي قوانين فيفا

رئيس فيفا معتقد است عربستان و ش��ركايش قصد دارند با چنگ اندازي 
به قوانين فيفا، ماده 85 را كه به اين س��ازمان اجازه مي دهد در صورت وقوع 
شرايط خاص و اضطراري ميزبان جام جهاني را عوض كند، فعال كرده و قطر 
را كنار بزنند. اين تالش در حالي صورت مي گيرد كه فيفا پيشتر نيز با وجود 
مشكالت ديپلماتيك عربستان با قطر، ارتباطش را با اين كشور حفظ كرده و 
وارد بازي هاي سياسي سعودي ها و همدستانشان نشده بود. رسانه هاي عربي 
همچنان معتقد بودند و تأكيد مي كنند كه فيفا در نشست بعدي خود در اين 
باره تصميم خواهد گرفت. اصراري كه البته بسيار دور از ذهن است. خصوصاً كه 
تنها 24 ساعت بعد از شايعه ارسال نامه شش كشور عربي به فيفا، اين مسئله از 
سوي فدراسيون جهاني فوتبال تكذيب مي شود تا بار ديگر ثابت شود اينفانتينو 
و سازماني كه او بر آن مديريت مي كند، در چه سمت و سويي گام برمي دارد. 

   تكذيبيه فيفا
سايت لوكال سوئيس، شنبه مدعي شد كه عربستان، يمن، موريتانيا، امارات، 
بحرين و مصر نامه اي را به فيفا فرستادند و درخواست كردند كه ميزباني 
جام جهاني 2022 را از قطر بگيرند. فدراسيون جهاني فوتبال اما بالفاصله 
روز گذشته به گزارش اين سايت سوئيسي واكنش نشان داد. سخنگوي فيفا 
با رد اين مسئله گفت: »رئيس فيفا هيچ نامه اي را با اين محتوا دريافت نكرده 
و در نتيجه هيچ نظري در اين باره گزارش نداده است و همانطور كه گفتيم 
فيفا به صورت منظم با كميته محلي اين سازمان براي جام جهاني 2022 
و كميته عالي پروژه ها و مسائل مربوط به جام جهاني در ارتباط است. « اين 
درحالي است كه اينفانتينو نيز تأكيد كرد: » هيچ سندي مبني بر درخواست 

لغو ميزباني جام جهاني 2022 از قطر دريافت نكرديم.«

انتخابي مالك است اما استثنا هميشه وجود دارد
مسابقه انتخابي بس��يار مهم و مالك است 
اما  نبايد فراموش كنيم، گاهي استثناهايي 
نيز وجود دارد. مس��ئله كش��تي گيري كه 
مصدوميت داش��ته و مدارك پزشكي ارائه 
داده و به اين دليل از حضور در انتخابي محروم 
شده را نمي توان كنار گذاشت. خصوصاً كه اگر 
كارنامه خوبي هم داشته باشد. انتخابي باعث 
مي شود تا كشتي گيران و مربيان تمام تالش 
خود را براي رسيدن به موفقيت انجام دهند. 
همانطور هم اين فرصت را براي آنها به وجود مي آورد كه داشته هاي خود را 
محك بزنند. مثاًل كشتي گيري كه هفت، هشت سال تالش كرده وقتي در 
مسابقه مي بازد، مي داند كه بايد بيشتر تالش كند در حالي كه اگر انتخابي 
نباشد، ش��ايد هميش��ه خود را محق حضور در تيم ملي بداند. البته اينكه 
مي گوييم استثناهايي هم وجود دارد در خصوص همه نفرات انتخاب شده 
صدق نمي كند. شايد دو تغيير ايجاد شود و شايد هم حتي همان دو تغيير نيز 
ايجاد نشود. مثالً وقتي در دو وزن نفرات انتخاب شده را به روماني مي فرستيم، 
براي اين است كه توانايي هاي آنها را محك بزنيم تا دست كادر فني در انتخاب 
بهترين ها باز باشد. اما نبايد فراموش كنيم كه در اين مدت 45 روزه ممكن 
است اتفاقات زيادي رخ دهد. ممكن است حتي كشتي گيري مصدوميت خود 
را پنهان كند. آن وقت در مسابقات جهاني بعد از اولين كشتي دست يا پاي 
خود را بگيرد. بايد طوري تصميم بگيريم كه دستمان در پوست گردو نماند. 
بله، بعضي ها نيامدند در انتخابي شركت كنند. خب نمي توان هر وقت كه 
دوست داشتند، بيايند بگويند ما هستيم و ما هم قبول كنيم. افشين بيابانگرد 
مدرك پزشكي آورد اما پذيرفته نشد. مي خواهم بگويم همه تالش ما براي آن 
است كه بهترين ها انتخاب شوند. با در نظر گرفتن همه جوانب. بله، قهرمانان 
افتخارات ما هستند كه ابتدا براي مملكت خود افتخارآفريني مي كنند و بعد 
براي خود. اما جان ما را كه نخريدند. آنها هم بايد يكسري مسائل را رعايت 
كرده و اصول اخالقي را در نظر بگيرند. در واقع اين انتظاري است كه از آنها به 
عنوان مدال آوران و قهرمانان اين ورزش وجود دارد. در اصل مي خواهم بگويم 
كه ما همه جوانب را در نظر مي گيريم. انتصابي براي ما وجود ندارد، اما گاهي 

استثناهايي هم هست كه بايد دقيق تر به آن نگاه كرد.

قرار نيست كسي خودش را ملي پوش بداند
در حالي كه فدراسيون كشتي بر اهميت 
نتيجه رقابت هاي انتخابي و نفرات برتر آن 
تأكيد دارد. سرمربي تيم ملي كشتي آزاد  
معتقد است كه هنوز تكليف  تيم اعزامي 
به مس��ابقات قهرماني جه��ان در پاريس 
مشخص نيست . محمد طاليي ديروز به 
خبرگزاري فارس گفت: »قرار نيست نفرات برتر از هم اكنون خود 
را ملي پوش رقابت هاي جهاني بدانند.« محمد طاليي به رغم ابراز 
رضايت از انجام رقابت هاي انتخابي و حضور جوانان باانگيزه در آن 
ادامه مي دهد: »تركيب اصلي تي��م ملي براي حضور در رقابت هاي 
جهاني 15 روز قبل از آغاز اين مسابقات مشخص مي شود، به هر حال 
مسابقات جهاني بعد از المپيك شرايط خاص خودش را دارد و بسياري 

از تيم ها با تغيير مي آيند، بنابراين بايد با برنامه حركت كنيم.«

امان از دولت عاشق فوتبال!
دولتي بودن فوتبال به شدت آزار دهنده است و با اينكه هراز چند گاهي 
تالش هايي نصفه و نيمه براي خصوصي س��ازي بخصوص تحت عنوان 
دوتيم پرطرفدار تهران انجام مي ش��ود، اما اين پ��روژه هرگز به نتيجه 
نرسيد ه تا ثابت شود فوتبال ايران از تصميمات و رانت هاي دولتي خالص 
نخواهد شد. شايد تصور ش��ود پرداختن به بحث دولتي ماندن فوتبال 
كش��ورمان در اين برهه زماني موضوعيت ندارد، اما بايد اعتراف كنيم 
تا وقتي اين بحث به سرانجام نرس��د و راهكاري مناسب براي واگذاري 
فوتبال به بخش خصوصي و اهل فن انديشيده نشود مشكالت پرتعداد و 

منحصر به فرد فوتبال به قوت خود باقي خواهد ماند. 
خداداد عزيزي هميشه در مصاحبه هايش انتقاد مي كند و معموالً بيشتر 
آنها نيز به حق است. خداداد به رانت هاي دولتي اشاره مي كند و اينكه چطور 
يك مدير و مقام مسئول اين حق را براي خود قائل است كه با يك تلفن كل 
تصميمات يك باشگاه را تحت تأثير قرار دهد؛ واقعيتي تلخ كه بيشتر فعاالن 
فوتبال با آن بارها مواجه شده اند و هيچ كاري هم از دستشان برنيامده است. 
تا حرف از واگذاري سرخابي ها و ساير تيم ها مي آيد. آنها كه منافع شان به 
خطر مي افتد آسمان را به زمين مي رسانند تا اين مسئله هرگز به واقعيت 
نرسد. اين عده كه متأسفانه تعدادشان كم هم نيست تا امروز به هدفشان 
رسيده اند و طبق روال هميشه هر زمان كه الزم باش��د، شرايط را به نفع 
خود تغيير مي دهند.  اين همان معضلي است كه مستطيل سبز ايران را با 
چالش ها و جنجال هاي منحصر به فردي روبه رو كرده است. سوءمديريت 
را بايد اصلي ترين معضل فوتبال دولتي خواند، فوتبالي كه ميلياردها تومان 
گردش مالي دارد و بسياري از تخلفات در آن به راحتي رخ مي دهد. با اينكه 
مسئوالن تمام تالش خود را به كار گرفته اند تا بلكه افكار عمومي را متقاعد 
كنند به اينكه پرسپوليس و استقالل بودجه خود را از دولت نمي گيرند و 
ساير تيم ها نيز وابستگي به كمك هاي دولتي ندارند. در صورتي كه هيچ عقل 
سليمي اين ادعا را نمي پذيرد؛ چطور ممكن است بودجه سرخابي ها از جاي 
ديگري تأمين شود، اما صفر تا صد اين دو تيم را وزارت ورزش تعيين كند؟! 
كدام بخش خصوصي حاضر مي ش��ود هزينه هاي سرسام آور سرخابي ها 
را تأمين كند، اما مديرعامل و اعضاي هيئت مديره را وزارت ورزش وقت 
تعيين كند! ساير تيم ها نيز اگرچه ادعاي خصوصي شدن دارند، ولي پرواضح 
است كه اگر فالن كارخانه صنعتي و البته وابسته به دولت نبود و مقامات و 
مسئوالن استان ها به دادشان نرسند، خيلي زود شيرازه آنها از هم مي پاشد. 
در چنين اوضاعي است كه انتقاد از دولتي ماندن فوتبال موضوعيت پيدا 
مي كند. چيزي به آغاز فصل جديد ليگ برتر باقي نمانده و هنوز برخي تيم ها 
با بحران مالي مواجه اند. تا جايي كه آينده ش��ان در ليگ برتر در گرو جور 
شدن بودجه الزم است. در صورتي كه اگر بخش خصوصي به معناي واقعي 
وارد گود شود و باشگاه ها واقعاً خصوصي شده باشند، هيچ تيمي در فاصله 
كوتاه باقي مانده تا شروع رقابت ها براي حل مشكالت روزمره سردرگم نبود. 
چرا هنوز اعضاي هيئت مديره قهرمان ليگ برتر معرفي نشده است؟ هزار 
و يك سؤال ديگر است كه پاسخ همه آنها چيزي نيست جز دولتي ماندن 
فوتبال ايران. بدون شك نهاد، ارگاني يا فردي كه هزينه هاي يك باشگاه را 
تأمين مي كند، خودش را براي اعمال نظر و تأثيرگذاشتن در تصميمات 
محق مي داند. اين همان حقي است كه خيلي ها براي خود قائل هستند و در 
صورت لزوم با يك تماس و با يك اشاره نظرشان را در تيم ها اعمال مي كنند. 
در بسياري از موارد تغييرات روي نيمكت ها، بركناري سرمربي، تغييرات 
مديريتي و حتي خريد بازيكنان با نظر افراد بانفوذ و آنها كه از دور و نزديك 
دستي بر آتش دارند صورت مي گيرد، به همين راحتي. با اينگونه تصميمات 
غيرحرفه اي است كه فوتبال اين مرز و بوم در سال هاي اخير حواشي زيادي 
داشته است و به رغم ادعاهاي مسئوالن روز به روز برتعداد حواشي اضافه 
مي شود. رانت هاي دولتي از طرق مختلف فوتبال ايران را احاطه كرده است و 
سودجويان پرتعداد از اين آشفتگي سود مي برند. بايد گفت امان از اين عالقه 
از اين همه استفاده و از اين سفره پهن شده هرچند به نظر مي رسد سپردن 
باشگاه ها به بخش خصوصي تنها راه نجات فوتبال از چنگ اعمال نفوذهاي 
دولتي و تصميمات غيرحرفه اي باشد، اما بايد توجه داشت كه اين مهم تا 

وجود داشتن چنين امتيازات ورانت هايي غير ممكن است. 

پرونده فساد در فوتبال با بازداشت مديرعامل 
و عضو س�ابق هيئت مديره پرس�پوليس، وارد 
فاز تازه اي ش�ده، پرون�ده اي كه رس�يدگي به 
آن ب�ا توج�ه ب�ه سوء اس�تفاده هاي گس�ترده 
اقتص�ادي ك�ه از بيت الم�ال در اي�ن رش�ته 
ورزش�ي ص�ورت مي گي�رد، تبدي�ل ب�ه يك 
مطالبه از س�وي اف�كار عمومي ش�ده اس�ت. 
»حيف و ميل بيت الم��ال« در فوتبال ايران چيزي 
نيست كه ديگر بتوان آن را انكار كرد، گردش نزديك 
به هزار ميلياردي فوتب��ال از بيت الم��ال در طول 
يك سال سبب ش��ده تا در غياب نهادهاي نظارتي 
و قضايي، اين رشته ورزش��ي تبديل به يك حياط 
خلوت براي سوء استفاده و حراج بيت المال تبديل 
ش��ود، مس��ئله اي كه بازتاب هاي منفي زيادي در 
سطح جامعه داشته است. با اين حال به نظر مي رسد 
با بازداشت مديرعامل سابق پرسپوليس كه ديروز 
اتفاق افتاد، قرار اس��ت عرصه بر متهمان فس��اد در 

فوتبال ايران تنگ تر شود. 
    

هفته گذشته بود كه خبرگزاري ميزان كه نزديك 

به قوه قضائيه است، خبر از بازداشت احتمالي چند 
مديرعامل سابق اين دو باشگاه به اتهام فساد داد. بر 
اساس اين خبر با ورود نهادهاي ذي ربط به تخلفات 
مالي در پرسپوليس و استقالل، چند تن از مديران 
عامل س��ابق اين دو باشگاه در آس��تانه بازداشت و 
معرفي ب��ه مراجع قضاي��ي قرار دارن��د. منابع آگاه 
خبر دادند كه مراج��ع ذي ربط رس��يدگي به اين 
پرونده مهم، به اسناد و مدارك بسيار مهمي درباره 
برخي سوء جريان مالي و حيف و ميل بيت المال با 
عددسازي و سندس��ازي در مديريت ساليان اخير 
دست پيدا كرده اند. به اين ترتيب با توجه به محرز 
بودن تخلفات مالي پس از پايان تحقيقات، چند نفر 
از مديران عامل س��ابق باش��گاه هاي پرسپوليس و 
استقالل به دادگاه براي رسيدگي به پرونده تخلفات 

مالي كه مرتكب شده اند، معرفي مي شوند. 
يك هفته پس از اين خبر بود كه ديروز خبر بازداشت 
مديرعامل سابق باشگاه پرسپوليس روي خروجي 
خبرگزاري ها رف��ت. خبرگ��زاري قوه قضائيه ظهر 
ديروز با انتش��ار اين خبر نوشت: صبح امروز يكي از 
مديران عامل س��ابق كه عضو هيئت مديره باشگاه 

پرسپوليس نيز بوده اس��ت، بازداشت شد. هر چند 
اطالعات بيش��تري از اين خبر منتشر نشده، اما به 
نظر مي رسد در روزهاي آينده بايد منتظر بازداشت 
متهمان ديگر هم بود، مديراني كه با سوء استفاده از 
عدم نظارت كافي بر فضاي فوتبال، متهم به حيف و 
ميل فوتبال سوء استفاده مالي هستند. اين اولين بار 
نيست كه مديرعامل يكي از باشگاه هاي فوتبال راهي 
اوين مي شود. در سه سال اخير پرونده هاي مختلفي 
در قوه قضائيه در اين رابطه به جريان افتاده است و 
حميدرضا سياسي و محمد رويانيان هم دو مديري 
هستند كه به خاطر اتهاماتي كه متوجه شان بوده، 
مدتي را بازداش��ت بوده اند، دو مديرعامل جنجالي 
پرسپوليس كه اين باشگاه در روزهاي مديريتشان، 
روزهاي پرحاشيه و خبرسازي را پشت سر گذاشت. 

    
محمد رويانيان يكي از جنجالي ترين مديران عامل 
تاريخ باش��گاه پرسپوليس اس��ت، مديرعاملي كه 
خيلي ها معتقدند قراردادهاي ميلياردي با حضور 
او در فوتبال رايج شد و ماجراي دادن ماشين هاي 
خارجي وي در ازاي بخش��ي از مبلغ قراردادها به 

بازيكنان پرسپوليس، از جمله   حاشيه هاي پررنگ 
مدير سابق ستاد سوخت بود. 15 ارديبهشت93 بود 
كه محمد رويانيان ك��ه حرف و حديث هاي زيادي 
درباره دوران مديريتش در پرسپوليس وجود دارد، 
بازداشت ش��د. البته پرونده وي به گفته رسانه ها، 
ارتباطي با حضورش در فوتبال نداش��ت و مربوط 
دوران حضورش در ستاد سوخت بوده است. پايگاه 
خبري جهان نيوز روز 9 ارديبهشت 93 در اين باره 
بدون اش��اره به نام رويانيان نوشت: بعد از روي كار 
آمدن دولت جديد و گزارش هايي كه درباره تخلفات 
يكي از مديران باش��گاه هاي پرطرفدار كشور ارائه 
شده اس��ت، زمينه بركناري اين مدير فراهم ش��د. 
ظاهراً س��ازمان بازرسي كش��ور هم به خاطر عدم 
ش��فافيت عملكرد مالي وي وارد بحث شده  است. 
گفته مي ش��ود اين فرد حدود 1۷0 ميليارد تومان 
تخلف دارد. بعد از تهيه اين گزارش رئيس جمهور 
دس��تور به بركناري وي را صادر كرده است. گفته 
مي ش��ود پرونده تخلفات وي نهايي شده و به قوه 

قضائيه فرستاده شده  است. 
    

حميدرضا سياس��ي، دومين مدير بازداش��ت شده 
بود، وي كه گفته مي شد به واس��طه رابطه اي كه با 
اميررضا خادم داشت، 15 آذرماه 93 تنها دو هفته 
پس از انتخاب ب��ه عنوان مديرعامل پرس��پوليس 
بازداش��ت ش��د. پس از رفتن سياس��ي ب��ه اوين، 
شايعات زيادي درباره دليل بازداشت وي در سطح 
رسانه هاي پيچيد.  اولين ش��ايعه، بحث مذاكره با 
باش��گاه رئال مادريد به واس��طه فردي ضدانقالب 
بود كه تكذيب ش��د. س��پس پاي واليباليست ها و 
كشتي گيران و شكايت شان از باشگاه پرسپوليس 
به ميان آمد كه وكيل آنها صراحتاً اعالم كرد اصاًل 
اين قضيه صحت ندارد، چون زمان دادگاه آنها هنور 
نرسيده است. در نهايت شكايت برخي بازيكنان بود 
كه درخصوص آن صحبت شد، ولي باز هم تكذيب 
شد تا اينكه در نهايت مشخص شد فسخ يك طرفه 
قرارداد با شركت بهنام پيشرو كيش، سبب شده تا 
سياسي راهي زندان شود. قهرمان شجاعي، وكيل 
شركت بهنام پيشروي كيش 1۷ آذر 93 در مصاحبه 
با خبرآنالين در اين باره توضيحات بيش��تري داد: 
»مشكل از آنجا آغاز شد كه باشگاه بعد از قرارداد با 
موكل من همزمان به صورت موازي با چند شركت 
ديگر از جمله ش��ركت sis و شركت جنسيس نيز 
قرارداد بس��ت. اين كارمثل اين است كه ماشين يا 
آپارتماني به چند نفر فروخته شود.    طبق ماده يك 
قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختالس و 
كالهبرداري مصوب سال 136۷ مجمع تشخيص 
مصلحت نظام و قانون مجازات انتقال راجع به مال 
غير مصوب فروردين 1308 اقدام به شكايت كرديم 
و سياسي را به زندان انداختيم. « سياسي كه يكي 
جنجالي ترين اتفاق هاي زمان مديرعاملي، تمرين 
پرسپوليس با دو س��رمربي يعني دايي و درخشان 

بود، فروردين 94 از زندان آزاد شد. 
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  چـهـره ها 

88498432سرويس ورزشي

مجيدي دومين مدال آور ايران در لندن
رقابت  هاي دووميداني قهرماني معلوالن 
جهان در لندن شاهد درخشش ورزشكاران 
كشورمان اس��ت. در ادامه موفقيت هاي 
كاروان ايران در اين رقابت ها، ديروز يك 
مدال برنز به جمع مدال هاي كش��ورمان 
اضافه شد تا تعداد مدال هاي ايران به عدد 
دو  برسد. ديروز پرتابگر ديس��ك تيم ملي دووميداني جانبازان و 
معلوالن كشورمان موفق ش��د مدال برنز كالس F37 رقابت هاي 
جهاني لندن را به خود اختصاص دهد. محسن مجيدي با حد نصاب 
52 متر و ۷5سانتي متر پس از پرتابگران ازبكستان و استراليا روي 
سكوي سوم اين رقابت ها بايستد. اين دومين مدال كاروان دووميداني 
جانبازان و معلوالن كشورمان در اين مسابقات است. مدال اول را جواد 

حرداني در پرتاب وزنه روز جمعه كسب كرده بود.

فوتبال با رانت دولتي اداره مي شود
فوتبال دولتي و معضالت آن سال هاست 
دغدغه اصلي پيشكسوتان و عالقه مندان 
اين رشته اس��ت. خداداد عزيزي يكي از 
بزرگان فوتبال اي��ران از جمله منتقدان 
هميش��گي فوتبال دولتي است. عزيزي 
دي��روز در گفتگو يي بار ديگ��ر از فوتبال 
دولتي انتقاد كرد . عزيزي در اين رابطه به خبرگزاري تسنيم  گفت: 
»برخالف اينكه ادعاي خصوصي سازي مي كنيم فوتبال ما دولتي 
است و با رانت اداره مي ش��ود. اين رانت كاري مي كند كه با تماس 
تلفني بگويند فالن كس را بردار و ش��خص ديگر را جايگزين كن. 
تيم هاي ما مانند تيمي مثل بايرن مونيخ كميت��ه فني ندارند كه 
بررسي كنند مديرعاملي كه مربي را جابه جا مي كند خودش چه 

رزومه اي داشته است، فوتبال ما براساس رابطه مي چرخد.«

رحيم علي آبادي

كارشناس كشتي 

 مشحون، ناطق نوري و ميرسليم 
ديگر نمي توانند رئيس فدراسيون شوند

وزارت ورزش و جوان��ان، آئين نام��ه ش��رايط احراز داوطلبان رياس��ت 
فدراسيون هاي ورزشي را مصوب و حداكثر سن را ۷0 سال عنوان كرده 
است. در حال حاضر در سه فدراسيون بسكتبال، نجات غريق و غواصي و 
بوكس سه تن از افرادي كه سكان هدايت را در دست دارند، باالي ۷0 سال 
سن دارند و از اين پس نمي توانند در انتخابات رياست فدراسيون ها شركت 
كنند. در حال حاضر سيدمصطفي ميرسليم ۷0 ساله رئيس فدراسيون 
نجات غريق، محمود مشحون ۷6 ساله رئيس فدراسيون بسكتبال و احمد 

ناطق نوري 80 ساله رئيس فدراسيون بوكس هستند. 
------------------------------------------------------------
دعوت منصوريان و برانكو به اجالس مربيان برتر آسيا 

فدراسيون فوتبال آسيا AFC از عليرضا منصوريان، سرمربي استقالل و برانكو 
ايوانكوويچ، سرمربي پرسپوليس براي حضور در اجالس مربيان برتر اين قاره 
كه 9 و 10 شهريورماه در شانگهاي چين برگزار مي شود، دعوت كرده است. 
------------------------------------------------------------

كوالكوويچ دعوت روسيه را قبول نكرد
تيم ملي واليبال ايران كه چندي پيش از سوي سه كشور تركيه، بلغارستان 
و تونس براي برگزاري اردوي تداركاتي و ديدار دوستانه دعوت شده بود، 
در هفته جاري نيز از سوي فدراسيون واليبال روسيه براي برگزاري اردوي 
مشترك دعوت شد. ايگور كوالكوويچ سرمربي تيم ملي واليبال ايران به 
دليل اينكه برنامه تيم ملي براي سفر به تركيه قطعي شده و كارهاي اجرايي 
مانند بليت و محل اسكان از سوي ميزبان انجام شده بود، دعوت روسيه 
را نپذيرفت. كوالكوويچ از بين سه كشور تركيه، بلغارستان و تونس نيز به 
دليل فاصله نزديك تركيه با ايران و شرايط آب و هوايي استانبول با اردبيل 

ميزبان رقابت هاي انتخابي جهان، دعوت تركيه را پذيرفت. 

دنيا حيدري

شيوا نوروزي

فاز تازه برخورد با متهمان پرونده فساد در فوتبال با بازداشت مديرعامل سابق پرسپوليس

فوتبالي ها در راه اوين!

انگيزه هاي مارادونا در ليگ دسته اول امارات!
مارادونا بعد از مدت ها تصميم گرفت به يكي از پيشنهادهايي كه دارد، 
پاس��خ مثبت دهد؛ س��رمربيگري تيم الفجيره امارات! پول در فوتبال 
كشورهاي حوزه خليج فارس حرف اول را مي زند. شيخ نشين ها با تكيه 
بر دالرهاي نفتي خود مربيان شناخته شده را به تيم هاي خود مي آورند، 
اما در نهايت نيز با اولين شكست حكم اخراجشان صادر مي شود. حاال 
مارادوناي پرحاش��يه س��ر از تيم دس��ته اولي الفجيره درآورده است. 
مسئوالن اين تيم اماراتي قراداد س��نگيني با اين مربي امضا كرده اند تا 
بلكه به ليگ برتر صعود كنند. بايد ديد مارادونا با توجه به روحياتي كه 

دارد چطور مي تواند اعراب پرتوقع را راضي نگه دارد. 

سعيد احمديان
   گزارش

رستمي و حسيني را زير نظر داريم
بيرانوند: سليمي حرفه اي تمرين مي كند

2 طال و 4 نقره در روز پاياني كاراته قهرماني آسيا
مهدی زاده و عسگری طال گرفتند، حسن نيا و گنج زاده نقره

تمرينات تيم ملي وزنه برداري هرچند اين روزها در 
سكوت خبري و به دور از حاشيه هاي يكي، دو سال 
اخير برگزار مي شود، اما هنوز هم اوضاع مستعد به 
هم ريختن است. كيانوش رستمي همچنان به اردو 
نمي آيد و اين مي تواند مهم ترين اتفاق باشد، هرچند 
كه سرمربي تيم ملي مي گويد با او در ارتباط است. 
محسن بيرانوند مي گويد: »رستمي تمريناتش را 
پيگيري مي كند و من با او در ارتباط هستم. به هر 
حال بايد شرايط به گونه اي پيش برود كه از تمام 
پتانسيل  موجود وزنه برداري كشور استفاده كنيم 
حتي تمرينات سعيدعلي حسيني را هم زير نظر 
داريم تا در صورت امكان از او نيز استفاده كنيم.« 
س��رمربي موقت تيم مل��ي در خصوص وضعيت 
سهراب مرادي ديگر وزنه بردار ناراضي تيم ملي هم 
گفت: »س��هراب به صورت منظم و مرتب در اردو 
حاضر مي شود و تمرينات را انجام مي دهد. در اين 
مدت هم حاشيه اي نداشته است. بنابراين خيالم از 
بابت او راحت است و روي موفقيتش در مسابقات 

جهاني حس��اب باز كرده ام.« اما 
وضعي��ت بهداد س��ليمي 

به رغم تمامي حاشيه ها 
ب��راي عالقه من��دان به 
وزنه ب��رداري بس��يار 
مهم اس��ت اينك��ه او 
چه ش��رايطي دارد، آيا 
مي  تواند در مس��ابقات 
جهاني موفق باشيد يا نه 
سؤالي است كه سرمربي 
تيم ملي اين گونه به آن 
پاسخ مي دهد: »بهداد 

ورزشكار حرفه اي و جزو بهترين هاي ايران و جهان 
است. او خيلي پخته و با برنامه ريزي تمرين مي كند، 
البته نبايد فراموش كنيم كه مصدوميت او واقعاً 
جدي است و بايد كمك حالش باشيم تا بهترين 
عملكرد را داش��ته باش��د، اميدوارم كه به شرايط 
ايده آل گذشته بازگردد.« در اين ميان حرف  هاي 
خ��ود س��ليمي ه��م در خص��وص اردو و ميزان 
آمادگي اش جالب توجه است. سليمي مي گويد: 
»فعاًل مصدوميتي ندارم و با شرايط مناسب روي 
تخته مي روم، اينكه تا مس��ابقات جهاني چه رخ 
مي دهد مشخص نيست، البته من تالش مي كنم 
با باالترين ركورد و ب��دون مصدوميت راهي اين 
رقابت ها شوم.« س��ليمي ادامه داد: »بايد به روند 
افزايش ركوردهايم ادامه دهم، اميدوارم مشكلي 
پيش نيابد تا بتوانم به باالترين سطح 
آمادگي برسم. اردوها خوب است، 
فضا متفاوت شده و شرايط خوبي 
داريم. من هم فعالً فقط به تمرين 
كردن فكر مي كنم و چيز ديگري 
برايم مهم نيست.« هرچند اوضاع 
آرام وزنه برداري را بايد به فال نيك 
گرفت، اما به ه��ر حال اوضاع 
آرام امروز نتيجه پا گذاشتن 
روي خواسته هاي منطقي 
سرمربي قبلي است، البته 
نباي��د فرام��وش كرد كه 
حتي سجاد انوشيرواني 
نيز اين روزه��ا آرزوي 
موفقي��ت تي��م مل��ي 

وزنه برداري را دارد.

روز پاياني رقابت هاي كاراته قهرماني آسيا با 2 مدال 
طال و 4مدال نقره در كاتاي انف��رادي و تيمي براي 
مردان و بانوان كشورمان همراه بود.  امير مهدي زاده، 
كاراته كار طاليي كشومان بود و مدال طالي وزن 60- 
كيلوگرم رقابت هاي قهرماني آسيا قزاقستان را كسب 
كرد. مهدي زاده در فينال مقابل صدرالدين سايماتوف 
از ازبكستان قرار گرفت و پس از تساوي صفر بر صفر 
در وقت قانوني مبارزه مهدي زاده در وقت طاليی 3 بر 
2 برنده شد و به مدال طال رسيد. در فينال وزن ۷5- 
كيلوگرم بهمن عسگري هم به مصاف چو سون 
از چين تايپه رفت و ب��ا نتيجه يك بر صفر پيروز 
شد و به مدال طالي اين وزن دست پيدا كرد.  در 
فينال وزن 84+ كيلوگرم سجاد گنج زاده مقابل 
طارق حمدي عربس��تاني قرار گرفت و با نتيجه 

4 بر صفر شكس��ت خورد و به مدال نقره 
چهاردهمين دوره رقابت هاي قهرماني 

آسيا در قزاقستان رسيد. 
مجيد حس��ن نيا كارات��ه كا وزن 55- 
كيلوگرم تيم ملي بزرگساالن ايران هم 
به مدال نقره رسيد.  حسن نيا در فينال 

مقابل آندره آكتوف از قزاقستان قرار گرفت 
و با نتيجه 4 بر يك به برتري رس��يد و 

مدال طالي اين وزن را بدست 
آورد. حسن نيا در حالي كه 

يك بر يك بود و با قانون 
سنش��و حري��ف قزاق 

برنده بود، اما در ثانيه 
آخر حسن نيا با يك 
ضربه سه امتيازي 
برنده ش��د و مدال 

طال گرفت. ب��ا اين حال در پي اعتراض قزاقس��تان 
مدال طالي حس��ن نيا به نقره تبديل ش��د. در پي 
اعتراض قزاقستان به تكنيك سه امتيازي حسن نيا 
اين مسئله در كنسول داوري مسابقات بازبيني شد و 
اعالم كردند كه ضربه سه امتيازي بعد از قطع مبارزه 
از سوي داور وسط اجرا ش��د و اين اعتراض قزاق ها 
پذيرفته ش��د و بدين ترتيب مدال طالي حسن نيا 
به نقره تبديل شد. شهاب سلطاني، مربي تيم ملي 
كاراته پس از اين اتفاق اظهار داشت:  »من در تمام 
سال هايي كه در تيم ملي هس��تم، اولين بار است 
كه چنين موردي را ديده ام. موضوع به اين شكل 
است كه آنها مي گويند ضربه اي كه حسن نيا اجرا 
كرده است، بعد از اعالم توقف داور بوده است، البته 
بنده چنين چيزي را حس نكرده ام. برداش��ت من 
اين اس��ت كه اگر اين اتفاق براي ورزشكاري غير 
از كش��ور ميزبان رخ مي داد، به هيچ عنوان اين 
رأي را برنمي گرداندن��د، چون حريف مجيد از 
كش��ور قزاقس��تان بود، اين اعمال نفوذ انجام 
شد.« در فينال كاتاي تيمي بانوان كه با تركيب 
پريسا رحماني، مائده نصيري پي و مهري يزداني به 
مصاف تيم ژاپن رفت و با نتيجه 5 بر صفر 
مغلوب ش��د و به مدال نقره اين 
بخش رسيد. تيم كاتاي مردان 
ايران نيز با تركيب ابوالفضل 
شهرجردي، ميالد دليخون 
و علي زند مقابل تيم ژاپن 
قرار گرف��ت و با نتيجه 
5 بر صفر شكس��ت 
خورد و به مدال نقره 

رسيد. 

فريدون حسن
   منهاي فوتبال


