
هادي پور نقره گرفت، حجي زواره برنز 
سونامي تکواندو ايران دوباره ناکام ماند

تيم ملي تکواندوي ايران با گذشت چهار روز از رقابت هاي جهاني اين رشته 
در موجو کره جنوبي تنها يک مدال نقره و يک مدال برنز کسب کرده است. 
بيست و سومين دوره رقابت هاي تکواندو قهرماني جهان در سال 2017 
در حال برگزاري اس��ت و به غير از آرمين هادي پور و مسعود حجي زواره 
هيچ يک از نمايندگان مرد و زن کشورمان تا به اينجاي کار موفق به کسب 
مدال نشده اند. تيم مردان تکواندو ايران عنوان قهرماني دوره قبل را يدک 
مي کشد، اما پس از مصدوميت کاپيتان تيم ملي، فرزان عاشورزاده با حذف 

از گردونه رقابت ها شوک بزرگي به کاروان کشورمان وارد کرد. 
   اميدي که نقش برآب شد

سونامي تکواندو ايران براي رسيدن به سکوي جهاني و جبران ناکامي اش 
در المپيک ريو شروعي قدرتمندانه در رقابت هاي موجو داشت، اما در نهايت 
در جدال با حريف روس کم آورد و دستش به مدال جهاني نرسيد. فرزان 
عاشورزاده پس از يک دور استراحت حريف سوداني را 25 بر 5 شکست 
داد، در مرحله بعد رقيب قزاقستاني اش را هم با اختالف 12 امتياز برد و 
تکواندوکار مراکشي را نيز مغلوب کرد. ميخايل آرتامونوف اما سرسخت تر 
از اين حرف ها بود، هوگوپوش روس 8 بر 7 عاشورزاده را حذف کرد تا اين بار 
نيز حسرت يک مدال ديگر بر دل سونامي باقي بماند. بايد ديد کادر فني و 

فدراسيون تکواندو اين بار چه توجيهي براي ناکامي سونامي دارند. 
   فقط يك نقره و يك برنز

تکواندوکار وزن 54- کيلوي ايران با شکست در ديدار نهايي اين وزن عنوان 
نايب قهرماني را از آن خود کرد. آرمين هادي پور که رقبايي هند، اتيوپي، 
اندونزي و بلژيک را از پيش رو برداشته بود در فينال وزن خود رودرروي 
هوي کيم کره اي ايستاد و 10 بر 6 تن به شکست داد. به اين ترتيب مدال 
طالي اين وزن به تکواندوکار کشور ميزبان و مدال نقره نصيب ايران شد. 

ملي پوش 74- کيلوگرم تکواندو ايران پس از مصدوميتي جدي و خطرناک 
مدال برنز مسابقات جهاني را به گردن آويخت. مسعود حجي زواره پس از 
رويارويي با رقبايي از جزيره موريس و پاکستان، به مصاف عيسي سيف از 
مصر رفت. تکواندوکار مصري در حالي که حجي زواره 13 بر 5 از او پيش 
بود با خطايي غيرورزشي موجب مصدوميت کاپيتان کشورمان شد. پس 
از ديسکاليفه شدن عيسي سيف، داوران رأي به پيروزي حجي زواره دادند، 
اما به خاطر مصدوميت راهي بيمارستان شد و به مدال برنز بسنده کرد. 
هوگوپوش ايراني که يکي از اميدهاي کش��ورمان به حساب مي آمد در 
گفت وگو با مهر شدت آسيب ديدگي اش را اينگونه توصيف کرد: »در سه 
مبارزه متوالي حريفاني از جزاير موريس، پاکستان و صربستان را شکست 
دادم و در مبارزه با رقيب مصري در حالي که با اختالف پيش بودم، روي 
ضربه خطاي حريف موفق به ادامه مسابقات نشدم. فقط زمان ضربه خطا را 
به ياد دارم و با اين ضربه نزديک به پنج دقيقه بي هوش بودم و ديگر چيزي 
متوجه نشدم. بعد از مراجعه به بيمارس��تان و انجام تمهيدات الزم، االن 
شرايط بهتري از قبل دارم و با گردنبند طبي بايد چند روزي را پشت سر 
بگذارم تا بهبودي کامل به دست  آيد. چهار ماه براي حضور در اين رقابت ها 
شبانه روز تمرين کردم. شرايط بسيار خوبي براي دفاع از عنوان قهرماني 
خود داشتم و شک نکنيد اگر اين اتفاق نمي افتاد، مي توانستم به هدف خود 
که دومين طالي جهان بود، دست پيدا کنم. در چهار مبارزه اي که شرکت 
کردم فقط يک امتياز دادم و باقي امتيازات رقبا روي اخطار داور براي آنها 
روي تابلو ثبت شد. بعد از بازگشت به تهران و پيگيري امور درماني، تالش 
مي کنم تا با جديت کار خود در تيم ملي ادامه داده و در رقابت هاي جهاني 

201۹ باز هم به مدال طال دست پيدا کنم.«
   حذف شده ها

 ابوالفض��ل يعقوبي، تکوان��دوکار وزن 68- در يک قدم��ي نيمه نهايي 
15 بر 11 به حريف کره اي باخت و از گردون��ه رقابت ها کنار رفت. در 
بخش بانوان نيز هر دو نماينده مان موفق به صعود به مرحله نيمه نهايي و 
کسب مدال نشدند. مليکا ميرحسيني در وزن67- کيلو و اکرم خدابنده 

در 73+ کيلو ناکام هاي تکواندو بانوان ايران بودند. 
در پنجمين روز مسابقات، سه نماينده از کشورمان به روي شياپ چانگ 
مي روند. سعيد رجبي )87-(، سجاد مرداني )87+( و زهرا پوراسماعيل 
)73-( سه تکواندوکار کشورمان هستند که براي جبران شکست هاي 
قبلي به جنگ حريفان مي روند. سجاد مرداني، ملي پوش سنگين وزن 
تکواندو ايران يکي از اميدهاي اصلي کسب مدال طال به شمار مي رود. 

مرداني در سال 2013 نايب قهرمان جهان شده است. 

تحقير مربي، نابودي وزنه برداري است
اتفاقي که نبايد  افتاد. سجاد انوشيرواني از س��رمربيگري تيم ملي استعفا 
داد. خودش مي گويد ديگر باز نخواهد گش��ت، اما حتي اگ��ر باز هم گردد 
چيزي از اصل ماجرا کم نمي شود. انوش��يرواني رفت تا بيشتر از اين مقابل 
ورزشکارساالري تحقير نشود. اين واقعيت تلخي در فدراسيون وزنه برداري 
است، فدراسيوني که رئيس آن مدعي است مي خواسته از تمام ظرفيت فني 
سجاد انوشيرواني استفاده کند. حاال سؤال اينجاست چگونه قرار بود به اين 
هدف برسد، با جدا تمرين کردن کيانوش رستمي؟ با قهرهاي نوبه اي سهراب 
مرادي يا با حمايت هاي بي چون و چراي علي مرادي از چنين وضعيت هايي؟ 
حاال وزنه برداري ايران در ابتداي راهي است جديد، راهي که اول و آخر آن 
را ورزشکار مشخص مي کند، حاال سرمربي هر برنامه و هدفي مي خواهد 
داشته باشد، انوشيرواني رفت، ولي آيا اين اتفاق تمام شدني است؟ سرمربي 
آينده چگونه کار مي کند؟ اگر فردا بهداد سليمي هم ساز جدايي کوک کرد 
چه اتفاقي رخ مي دهد؟ اصاًل مي توان پيشنهاد کرد حاال که علي مرادي به 
عنون رئيس فدراسيون اينگونه شرايط را مي پس��ندد، اردوي تيم ملي را 
تعطيل کنيم و براي هر وزنه بردار مرب��ي خاص تعريف کنيم و فقط از آنها 
بخواهيم که بيايند و تس��ت دوپينگ بدهند در مسابقات هم خود جناب 
رئيس برود و براي وزنه برداران انتخاب وزنه کند و آنها را کوچ کند، درست 
مانند اتفاقي که در المپيک رخ داد و مرادي جاي انوشيرواني را براي رستمي 
گرفت. اين راه، راه نابودي وزنه برداري است، راهي که با تحقير سرمربي آغاز 
شده و رشته اي را نابود مي کند که هرچند انفرادي، اما بناي کارش براساس 
کار تيمي است واال مي شد براي هر کدام از تکواندوکاران و کشتي گيران هم 
مربي تخصصي گذاشت و بي خيال سرمربي تيم ملي شد، اين بدعتي است 
که در وزنه برداري ايران و فدراسيون علي مرادي گذشته است، بدعتي زشت 
که پايه هاي وزنه برداري و تيم ملي را خراب مي کند و آينده اين رشته را به 
تباهي خواهد کشاند. بها دادن به چنين تفکري از اصل اشتباه است و بدون 
تعارف بايد اذعان کرد شوراي فني و کميته فني که به چنين طرز فکري رأي 
مثبت مي دهد بايد برچيده شود، چراکه ورزشکارساالري چيزي نيست که 
بتوان روي آن چشم بست و بي خيال شد. بي خيالي امروز عواقب فردا را به 
دنبال دارد، عواقبي نظير اينکه ورزشکار جاي شوراي فني هم تصميم گيري 
کند، عواقبي مثل اينکه حتي ورزشکار به جاي رئيس فدراسيون هم حرف 
بزند و امرونهي کند، اين واقعيت تلخي است که امروز علي مرادي و طرفداران 

ورزشکارساالري در فدراسيون وزنه برداري آن را نمي بينند.

جواد معنوي نژاد به ورونا پيوست
دريافت کننده قدرتي تيم ملي واليبال ايران 
با قراردادي يک ساله رسماً به ورونا پيوست. 
محمدجواد معنوي نژاد که از مدت ها قبل 
و در خالل رقابت هاي ليگ جهاني چشم 
سرمربي باشگاه ورونا را گرفته بود، سرانجام 
با عقد قرار دادي يک ساله رسماً به عضويت 
اين تيم ايتاليا درآمد. او که در دو دوره گذشته ليگ برتر با تيم پيکان 
به دو عنوان نايب قهرماني دست يافته بود، با امضاي قرارداد جديد در 
فصل آينده در سري آ توپ خواهد زد. ورونا که با سرمربيگري نيکوال 
گربيچ در فصل گذشته در پايان دور مقدماتي به مقام پنجم رسيد، 
اميدوار است با به خدمت گرفتن معنوي نژاد فصل آينده به جايگاه 
بهتري دست يابد. پيوستن معنوي نژاد به اين تيم ايتاليايي مي تواند 

فتح بابي براي بقيه ملي پوشان واليبال باشد.

آخر اين راه به ترکستان است!
قراري بر تغيير نيس��ت. اين را ب��ه وضوح مي توان از رفتار مس��ئوالن 
دريافت. مسئوالني که قصد ندارند از تجربيات گذشته درس گرفته، آن 

را به کار برده يا اندکي جدي تر به مسائل نگاه کنند. 
يک بار پيش��تر، چوب بي توجهي و ش��وخي گرفتن اخطارهاي جهاني 
در خصوص ورزش را خورده ايم و طعم تل��خ آن را هنوز زير دندان حس 
مي کنيم، اما اين تلخي هنوز هم نتوانسته آقايان را متقاعد کند که قوانين 
جهاني براي همه يکسان است و نه امکان مماشاتي وجود دارد و نه مي توان 
آن را به شوخي گرفت و سرسري از کنارش گذشت. تصور غلطي که پيشتر 
چوبش را نه فقط ايران که برخي کشورهاي ديگر هم که با بي توجهي هاي 
خود اين مهم را س��اده انگاش��ته بودند و بر اين باور بودند که مي توان با 

بي اهميتي نسبت به قوانين جهاني به راه خود رفت، خورده اند. 
قانون،  قانون است. شوخي هم با کس��ي ندارد. براي خوشايند يک فرد 
خاص هم نيست که به رشته تحرير درآمده باشد که اگر غير از اين بود، 
 اخطار اوليه به همه فدراسيون هاي جهان ارسال نمي شد براي اصالح و 
کوتاه کردن دست دولت ها از تصميم گيري و زير سؤال بردن استقالل 
فدراس��يون ها اس��ت. پس نمي توان به راحتي از کن��ار آن عبور کرد و 
ناديده اش گرفت. همانطور که نمي توان ساده لوحانه تصور کرد، مي توان 
با پس و پيش کردن واژه ها، سر مسئوالن جهاني را کاله گذاشت و آنها 
را متقاعد کرد. تصور اشتباهي که به نظر مي رسد در ذهن برخي آقايان 
مسئول تاب مي خورد که با دستکاري کردن هايي نه چندان جدي، قصد 

متقاعد کردن کميته بين المللي المپيک را دارند. 
اخطار کامالً جدي است. دولتي بودن مجمع فدراسيون ها که کشتي حاال 
به طور خاص به آن اشاره شده از جمله آنهاست. نقش وزارت ورزش به 
عنوان مسئول اصالح اساسنامه فدراسيون ها، تأييد و امضا احکام چهار 
عضو اجرايي فدراسيون ايران توسط رئيس سازمان ورزش، دخالت در 
برکناري رئيس فدراسيون توسط وزير ورزش و تعيين جانشين رئيس 
فدراسيون مستعفي يا برکنار شده توسط وزير ورزش و جوانان به جاي 
مجمع از جمله ايراداتي اس��ت که اتحاديه جهاني کشتي به اساسنامه 
فدراسيون ايران وارد کرده اس��ت. ايراداتي که به اساسنامه بسياري از 

فدراسيون ها وارد است، اما گويا کمترين توجهي به آن نمي شود!
تعلل در اصالح اساسي اساسنامه فدراسيون ها با وجود آنکه اخطار اوليه 
چند سال قبل و در زمان المپيک لندن داده شده است و بعدي نيز حداقل 
به سه ماه قبل برمي گردد و همچنين ادعاي داورزني، معاون توسعه ورزش 
قهرماني و حرفه اي وزارت ورزش گواه اين بي توجهي هاست وقتي مي گويد 
بحث دخالت دولت هم برطرف شده است، اما با اين وجود اعتراف مي کند 
که در اين اساسنامه دولت نقش نظارتي و سياستگذاري دارد و در مجموع 
شرايطي فراهم شده که فدراسيون ها در قالب NGO هاي مستقل ديده 
شوند. در واقع نه وزارت ورزش و نه هيچ يک از آقايان مسئول اخطارهاي 
داده شده را جدي نگرفته اند که به جاي اصالح اساسنامه ها و حفظ استقالل 
آنها،  سعي در آن دارند که مس��ائل را به گونه اي کنار هم بچينند که اين 
تصور ايجاد شود که استقالل فدراس��يون ها حفظ شده و دست دولت از 

تصميم گيري ها و دخالت در امور آنها کوتاه شده است. 
اصالح اساسي اساسنامه فدراسيون کشتي، آن چيزي است که اين روزها 
مي تواند در ال به الي اخبار سايت هاي مختلف ديد. خبري که البته با نگاهي 
کوتاه و گذرا به اساسنامه و توضيحاتي که در خصوص اصالح آن داده شده و 
همچنين صحبت هاي آقايان مسئول به راحتي مي توان دريافت که ادعايي 
بيش نيست وقتي که معاون وزير صراحتاً مي گويد دولت نقش نظارتي و 
سياستگذاري در امور فدراس��يون ها دارد. مسئله اي که با قوانين کميته 
بين المللي المپيک مبني براستقالل فدراسيون ها منافات دارد و آنقدر هم 
مسئله پيچيده اي نيست که نتوان آن را دريافت. با اين وجود همانطور که 
از البه الي صحبت هاي مسئوالن در طول اين روزها مي توان به اين نتيجه 
رسيد که آقايان نه به دنبال اصالح اساسنامه و کوتاه کردن دست دولت از 
تصميم گيري در امور فدراسيون ها براساس قوانين جهاني  که در پي ايجاد 
اندک تغييراتي ظاهري هستند و متقاعد کردن مسئوالن بين المللي به 
اجراي قانون! مسئله اي که بدون شک نمي تواند از چشمان تيزبين کميته 
بين المللي المپيک که در اين راستا بسيار هم جدي است و بارها ثابت کرده 
در خصوص آن با کسي شوخي ندارد، دور بماند. تصور اشتباهي که بسيار 
نگران کننده است و مي تواند آينده اي مبهم و تيره اي را براي ورزش ايران و 
در گام نخست فدراسيون کشتي که به تازگي زير ذره بين مسئوالن جهاني 
رفته در پي داشته باشد، اما آيا اصرار به دخالت دولت در امور فدراسيون ها 
و ناديده گرفتن استقالل آنها ارزش تعليق را دارد، تعليقي که پيشتر با آن 
و عواقب تأسفباري که در پي دارد دست و پنجه نرم کرده ايم و به خوبي 

مي دانيم که آخر اين راه به ترکستان است. 

در شرايطي که کار 
فريدون حسن

   گزارش
ل�زوم  و  تيم�ي 
اهمي�ت دادن و 
رسيدن به اهداف تيمي در ورزش جهان حرف 
اول و آخر را مي زند، اينجا در ورزش ايران و در 
يك�ي از مدال آورتري�ن رش�ته هاي آن 
ورزشكارساالري اين مقبوح ترين اتفاق ممكن 
در ورزش دنيا به ش�كل کامل اجرا مي ش�ود.

داستان مربوط به قبل از رقابت هاي المپيک 2016 
ريوست، روزهايي که به داليل واهي کيانوش رستمي 
خواست خارج از اردوي تيم ملي تمرين کند، روزهايي 
که فدراسيون وزنه برداري و شخص علي مرادي پشت 
اين وزنه بردار ايستاد و مقابل خواسته به حق سجاد 
انوشيرواني، سرمربي تيم ملي مبني بر وجوب حضور 

رستمي در اردوي تيم ملي قرار گرفت.

المپيک تمام شد، رستمي طال گرفت. تيم ملي 
وزنه برداري هم با هدايت انوشيرواني موفق ترين 
تيم و رشته کاروان ايران لقب گرفت، اما داستان 
ادامه داشت و ادامه پيدا کرد، حتي پاي سهراب 
مرادي هم به ميان آمد که به داليلي اردو را ترک 
کند. انوش��يرواني صعه صدر به خرج داد، اما اين 
تعامل باعث جري تري ش��دن کيانوش رستمي 
شد تا درس��ت مثل المپيک همه جا فرياد بزند: 
»کسي از من حمايت نکرد، من تنها هستم، مدالم 
را به تنهايي به دست آوردم و...«، سهراب مرادي 
هم خواسته هاي خودش را داشت و فدراسيون و 
علي مرادي هم با س��کوت خود مهر تأييد زدند 
به رفتاره��اي م��دال آوران و در نهايت هم با نظر 
مستقيم شوراي فني قرار شد تا رستمي زير نظر 
مربي شخصي تمرين کند و فقط براي آزمايش 

دوپينگ آماده باش��د و مرادي هم به بخش��ي از 
خواسته هايش برسد. خب طبيعي بود که سرانجام 

اين اقدام چه خواهد بود.
يک شنبه چهارم تيرماه و در حالي که همه منتظر 
فرا رسيدن عيد سعيد فطر بودند، خبر رسيد که 
انوشيرواني از سرمربيگري تيم ملي استعفا کرده 
است، خبري که خيلي ها منتظر شنيدن آن بودند،  
خبري که برخي از شنيدن آن خوشحال و حتي 
نفسي راحت کشيدند. ورزشکارس��االري پيروز 
شد و حاال بايد به انتظار نشست و ديد تا فدراسيون 
وزنه ب��رداري ب��راي تيمي ک��ه در آن ورزش��کار 
تصميم گيرنده اول و آخر اس��ت، کدام گزينه بله 

قربان گو را به عنوان سرمربي انتخاب مي کند.
   استعفاي رسانه اي انوشيرواني

س��رمربي مس��تعفي تيم ملي که پي��ش از اين 

نيز اعالم ک��رده بود، مي رود با رس��انه اي کردن 
استعفايش گفت: »به خاطر اينکه جايگاه مربي 
بيشتر از اين لکه دار نشود و بتوانم حرمت بزرگان 
وزنه برداري را حف��ظ کنم از س��متم به عنوان 
سرمربي تيم ملي کناره گيري کردم. خوشحالم 
که امروز جامع��ه ورزش از عملک��رد من راضي 
است و اميدوارم توانسته باشم قدم کوچکي براي 
وزنه برداري ايران برداشته باشم. اميدوارم از اين 
پس جايگاه مربي حفظ ش��ود. من ديگر به تيم 
ملي برنمي گردم، اما براي تي��م و وزنه برداراني 
چون کيانوش رس��تمي و س��هراب م��رادي در 

مسابقات جهاني آرزوي موفقيت دارم.«
   مي خواستيم از ظرفيت او استفاده کنيم!

در پي اين استعفا و درج خبر آن در خبرگزاري ها 
علي م��رادي، اصلي تري��ن حامي وزنه ب��رداران 
جدايي طلب تيم ملي با اعالم اينکه انوش��يرواني 
بايد ابتدا استعفايش را به صورت کتبي ارائه دهد 
تا در جلس��ه ش��وراي فني به آن رسيدگي شود، 
گفت: »رسانه اي کردن استعفا از سوي انوشيرواني 
کار درستي نبود، خواسته هاي او در حال بررسي 
بود، اما ما درگير مسابقات قهرماني جوانان بوديم، 
مي خواستيم تا مدت ها از ظرفيت او استفاده کنيم، 
ولي حاال که اين اتفاق افتاده در اولين جلسه شوراي 

فني در خصوص آن تصميم گيري مي کنيم.«
   جانشينان احتمالي

شنيده ها حاکي از آن است که به رغم عدم پذيرش 
استعفاي انوشيرواني و حتي تشکيل نشدن شوراي 
فني در اين خصوص نام محمدحسين برخواه و نواب 
 نصيرشالل به عنوان جانشينان احتمالي انوشيرواني 

براي هدايت تيم ملي مطرح شده است.
نصيرشالل که در چند ماه گذشته به عنوان مشاور 
انوش��يرواني در تيم ملي فعاليت مي کند در اين 
خصوص مي گوي��د: »من اصاًل چني��ن چيزي را 
نشنيده ام، اما بايد بگويم انوشيرواني واقعاً با شهامت 
بود و از خودگذشتگي نشان داد، اميدوارم تيم ملي با 

هدايت کادر فني جديد نتايج خوبي کسب کند.«
برخواه ديگر گزينه مطرح شده نيز در اين خصوص 
مانند نصيرشالل دوپهلو حرف مي زند و مي گويد: 
»االن صحبتي نمي کنم، چون به طور رسمي اعالم 
نشده و فقط ش��ايعه و گمانه زني اس��ت، به نظرم 
انوشيرواني برمي گردد. من هم در مورد اما و اگرها 

فکر نمي کنم و با واقعيت ها زندگي مي کنم.«
اما جالب ترين اظهارنظر در اين خصوص را محمدرضا 
داورزني، معاون ورزش قهرماني وزير ورزش داشت: 
»تالش مي کنيم کمترين دخالت را در تصميمات 
مربيان و فدراسيون ها داشته باشيم، ولي در حوزه 

تيم هاي ملي دقت بيشتري مي کنيم.«
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88498432سرويس ورزشي

نيکخواه و حدادي مردان امتيازآور آسيا
حامد حدادي و صم��د نيکخواه بهرامي، 
امتيازآورترين بازيکنان يک دهه گذشته 
آس��يا هس��تند. اين را س��ايت جهاني 
فدراسيون بس��کتبال با توصيفي خاص 
مي نويسد: »حدادي بدون شک به اندازه 
صمد در رشد بسکتبال ايران تأثير داشت. 
سنتر 218سانتي که ريباند، بالک شات، فضاسازي، پاس دادن و 
توانايي امتيازآوري اش از منطقه سه امتيازي باعث شد تا با 64۹ 
امتياز، در صدر جدول امتيازآورترين بازيکن قاره کهن قرار گيرد. 
جدولي که رده دوم آن را صمد در اختيار دارد. بسکتباليستي که 
از سال 2007 به کابوسي براي بازيکنان بدشانسي تبديل شد که 
بايد او را دفاع مي کردند. ستاره اي مبارز، جنگنده، سريع و چاپک 

با حمل توپ فوق العاده در تيم ملي ايران.«

منصوريان قهرمان ليگ چين شد
الهه منصوريان، نخستين لژيونر ووشوي 
ايران موفق به کس��ب عن��وان قهرماني 
ليگ حرفه اي چين شد. بانوي ووشوکار 
ايران که با گذش��تن از سد حريفان خود 
به فينال اين مس��ابقات راه يافته بود،  با 
گذشتن از سد حريف چيني، ووشوکاري 
که قهرماني جوانان جهان را در کارنامه دارد، به خوش��رنگ ترين 
مدال اين رقابت ها دست يافت. منصوريان که در پايان اين رقابت ها 
در رنکينگ ووشوي کشور چين به عنوان بهترين ورزشکار وزن 52 
کيلو در رتبه اول قرار گرفت،  طالي خود را به يک بنياد خيريه تقديم 
کرد و در خصوص اين موفقيت گفت: »حضور در اين مس��ابقات 
ووش��وي ايران را با سبک ووشوي چين آش��نا کرد، اما مهم ترين 

مسئله اين بود که ثابت شد چيني ها شکست ناپذير نيستند.«

تغييرات اساسنامه و حذف ماده جنجالي 
نگارش اوليه اساسنامه مشترک فدراسيون هاي از سوي وزارت ورزش 
با تغييرات اساسي به پايان رسيد. اين خبري است که خبرگزاري فارس 
منتشر کرده اس��ت: وزارت ورزش تصميم گرفت با تشکيل کارگروهي 
تغييرات اساسي در اساسنامه فدراسيون ها صورت دهد. مهم ترين نکته 
حذف ماده 10 بود که اين اختيار را به رئيس سازمان تربيت بدني )وزير 
ورزش و جوانان( مي داد تا رئيسي را عزل يا انتخاب کند. موضوعي که 
با منشور المپيک در تضاد بود. وزارت ورزش در اساسنامه جديدي که 
نوشته استانداردهاي بين المللي را رعايت کرده و اين اساسنامه با رعايت 
قوانين داخلي قابليت استفاده براي همه فدراسيون هاي ورزشي با کمي 
تغييرات را دارد. نکته ديگر اينکه در اساس��نامه قبلي فدراسيون هاي 
ورزشي در زمان انتخابات وزير يا يکي از معاونانش رئيس مجمع بودند، 
اين در حالي است که در اساسنامه جديد اعضاي مجمع تصميم مي گيرند 
چه کسي رئيس باشد. بنابراين قبل از برگزاري انتخابات اعضاي مجمع 
با مکاتبه مي توانند هم وزير و معاونانش را به عنوان رئيس بشناسند و هم 
اينکه شخص ديگري را انتخاب کنند. اعضاي کارگروهي که مسئوليت 
نوشتن اين اساسنامه را برعهده داشتند تغييرات ديگري در اساسنامه 
مشترک ايجاد کرده اند که بر اساس آن از اين به بعد نمايندگان فدراسيون 

دانشجويي و دانش آموزي در مجامع حضور خواهند داشت.

شيوا نوروزي

دنيا حيدري

حامد قهرماني

سجاد انوشيرواني استعفا داد

وزنه برداري ورزشکارساالر!

دايي و مهم ترين انتقال قاره کهن
انتقال علي دايي،  آقاي گل جهان در سال 1۹۹8به آريمينا بيله فيلد، بايرن 
و هرتا، از سوي کنفدراسيون فوتبال آسيا به عنوان يکي از پنج انتقال بزرگ 
و مهم بازيکنان قاره کهن به اروپا ياد مي شود. دايي، اسطوره تيم ملي فوتبال 
ايران، با به ثمر رساندن چهار گل باعث پيروزي تيم ملي ايران برابر کره جنوبي 
در يک چهارم نهايي جام ملت هاي آسيا شد و توجه مسئوالن آرمينيا بيله 
فيلد را به خود جلب کرد و راهي اين تيم شد. يک سال بعد، دايي با پيوستن به 
بايرن، مهم ترين نقل و انتقالي را که يک بازيکن ايراني داشت، رقم زد و به اولين 
بازيکن ايراني شد که در ليگ قهرمانان اروپا بازي کرد. دايي در بايرن اغلب 

روي نيمکت نشست، اما در تنها فصل حضورش در اين تيم شش گل زد.

جاويد نيكپور | تسنيم

   فوتبال جهان

 کرش: تحريم ها عليه ايران
 بي عدالتي محض است

بايد راه حل هاي خالقانه پيدا کنيم
کارلوس کرش از اينک��ه در ايران زندگ��ي مي کند و 
هدايت تيم ملي فوتبال کش��ورمان را برعهده گرفته 
رضايت کامل دارد. صعود تيم ملي ايران به جام جهاني 
روس��يه آن هم بدون گل خورده بازتاب گس��ترده اي 
در رسانه هاي خارجي داش��ت. تأثير مرد پرتغالي در 
پيشتازي ايران در قاره کهن به حدي است که نشريه 
اکسپرسو در گفت وگويي با کرش علت روند صعودي 
تيم ملي کشورمان را جويا شد: »ايران پيشتاز تيم هاي 
آسيايي در رده بندي فيفا و باالتر از تيم هاي ژاپن، کره 
جنوبي و البته چين ک��ه ميليون ها ي��ورو در فوتبال 
سرمايه گذاري کرده است. درست است که ما در زميني 
که سبزرنگ است، تمرين مي کنيم، اما طول آن تنها 60 

متر است )زمين استاندار مورد تأييد فيفا 100 و 
110 متر است(. محدوديت هاي مالي و اجرايي 
زيادي در تي��م ملي ايران داري��م که به دليل 
تحريم هايي است که عليه ايران وضع شده به 
عقيده من بي عدالتي محض است، هم به لحاظ 

سياسي و هم به لحاظ ورزشي. 
فدراس��يون فوتبال ايران 

حتي نمي توان��د پاداش 
حضورش در مسابقات 
جام جهاني را دريافت 
کند، نمي تواند پول 
مستقيمي به دست 
آورد و هم��ه اينها 
به خاطر ش��رايط 
بين الملل��ي ايران 

است. در کنار اينها 
مشکالت س��ازماني 
ديگ��ر ه��م هس��ت، 
ي��ک روز آب داريم، 
ي��ک روز آب نداريم، 

بازيکناني هستند که در شرايط خاصي هستند و کسي 
به آنها وي��زا نمي دهد.« مديريت وضعي��ت موجود از 
جمله مواردي اس��ت که کرش به آن اشاره کرد: »بايد 
راه حل هاي خالقانه پيدا کنم. يک بار ما در دبي امارات 
اردوي تدارکاتي برگزار کردي��م و قرار بود در آنجا يک 
بازي دوستانه با تونس برگزار کنيم، اما متأسفانه به دليل 
مشکالت سياس��ي به وجود آمده بين دو کشور انجام 
اين بازي تدارکاتي لغو ش��د. در آن شرايط چه کاري 
مي توانستم بکنم؟ با دوستم که در دبي مدرسه فوتبال 
دارد، تماس گرفتم و ترتيب برگزاري يک بازي دوستانه 
با تيم ستاره هاي آفريقا را دادم.« عشق و عالقه مردم 
ايران به فوتبال حسابي مورد توجه اين نشريه پرتغالي 
گرفته اس��ت: »در تهران به تنهايي 17 روزنامه 
ورزشي وجود دارد و در کنارش خبرگزاري ها، 
شبکه هاي تلويزيوني و راديوها هم هستند 
که دقيقه به دقيقه فوتبال را دنبال مي کنند. 
اکثريت 80 ميليون جمعيت ايران فوتبال را 
دنبال مي کنند و تيم پرس��پوليس به  تنهايي 
25ميليون هوادار دارد. فوتبال ورزش 
اول، دوم، س��وم، چه��ارم و پنجم 
در کش��ور ايران اس��ت. بازي هايي 
از تيم ملي ايران ب��وده که 30 هزار 
هوادار پشت درهاي بسته ورزشگاه 
ماندند.« سرمربي 64 ساله از همه 
مردم دنيا خواست تا به ايران سفر 
کنند: »ايران کش��وري زيباست. 
زماني که تخت جمشيد را از نزديک 
ديدم تأثير زيادي روي من گذاشت. 
نسبت به نظر مردم غرب به ايران 
واقف هس��تم، اما از آنه��ا دعوت 
 مي کنم که از اين کشور و تهران

ديدن کنند.«

تيم هاي ملي شيلي و پرتغال امشب اولين ديدار مرحله نيمه نهايي جام کنفدراسيون ها 
را با قضاوت عليرضا فغاني و تيم داوري اش برگزار مي کنند. در ادامه اين رقابت ها که به 
ميزباني روسيه برگزار مي شود ديدارهاي گروه دوم انجام شد و طي آن شيلي و استراليا 
به تساوي يک بر يک رسيدند و آلمان نيز سه بر يک از سد کامرون گذشت. به اين ترتيب 
آلمان و شيلي نيز به جمع تيم هاي صعودکننده به نيمه نهايي جام 2017 صعود کردند. 
در بازي امشب کريس��تيانو رونالدو بيش از همه انگيزه گلزني دارد. کاپيتان سرشناس 
پرتغالي ها اخيراً درگير پرونده مالياتي شده که مي تواند دردسري بزرگ براي او به همراه 
داشته باشد. تيم ملي پرتغال در حالي به مصاف شيلي مي رود که رونالدو به فيناليست 
شدن اين تيم اطمينان دارد: »من به پيروزي تيم در مصاف با نيوزلند کمک کردم. گل 
اول را به ثمر رساندم و موقعيت هاي ديگري هم داشتم. دشوار بود که بهتر از اين بازي 
کنيم زيرا وضعيت چمن خوب نبود. مي دانيم که در نيمه نهايي با شيلي روبه رو مي شويم، 
اما ما به خودمان براي صعود به فينال اطمينان داريم.« فرناندو سانتوس، سرمربي تيم 
ملي پرتغال نيز از رويارويي با ش��يلي و رسيدن به فينال س��خن گفت: »من حريفان را 
آناليز مي کنم و براي بازي با ش��يلي آماده هس��تيم. اين يک مرحله ديگر است و کاماًل 
ش��رايط متفاوت خواهد بود، اما هدف ما کسب پيروزي اس��ت. ما بايد بهتر و باثبات تر 
باشيم. بايد تالش کنيم تا به گل برس��يم و مانع از رسيدن حريف به گل بشويم.« خوان 
آنتونيو پيزي، سرمربي شيلي نيز عملکرد درخش��ان کلوديو براوو دروازه بان اين تيم را 
عامل صعود آنها به نيمه نهايي جام کنفدراس��يون خواند: »براي ما خيلي مهم است که 
کلوديو را در اختيار داريم. او براي هم تيمي هايش يک الگو است زيرا فوتباليستي بزرگ 

و انساني فوق العاده است.«

سانچز دوباره به فغاني رسيد

 آلمان- مكزيك، پرتغال-شيلي
در نيمه نهايي جام کنفدراسيون ها 


