
مدال المپيك فداي سالمتي سهراب
شوكه كننده بود؛ سهراب مرادي و ديسك كمر؟ اين را ديگر كجاي 

فريدون حسن
  چهره 

دلمان بگذاريم؟ مي خواستيم وقتي در المپيك توكيو وزنه را باالي 
سر مي برد كلي كيف كنيم و باال و پايين بپريم، اما حاال قهرمانمان 
بايد زير تيغ تيز جراحي برود. خبرش ش��وكه كننده بود، حتي براي خ��ودش، هرچند كه به گفته 
پزشكان هنوز تصميم نهايي در اين خصوص گرفته نشده است. با اين حال تمرينات و روند آماده سازي 
سهراب مرادي اين روزها به شدت تحت تأثير اين خبر و اين عمل جراحي احتمالي است. سهراب 
مرادي كه خودش هم نمي داند در آينده چه اتفاقي رخ مي دهد، حاال با تعجب بيشتري از قبل در اين 

خصوص حرف مي زند: »فقط مي دانم عم��ل روي كمرم صددرصد 
است، اما اينكه زير نظر چه كسي انجام مي شود را كميته پزشكي 

بايد تصميم بگيرد. دكتر نوروزي قول داده اين كار را به بهترين 
شكل ممكن انجام دهند. من حتي نمي دانم كه جراحي در  
داخل ايران انجام مي ش��ود يا خارج. براي خودم هم شوك 
بزرگي است كه به يك باره در اوج چنين اتفاقي بيفتد. االن 
تنها دغدغه ام اين است كه بتوانم سالمتي ام را به دست آورم 
و خيلي زود روي تخته برگ��ردم.« اين روزها تنها كاري كه 

مي شود انجام داد، انتظار اس��ت. انتظار براي انجام 
شدن يك عمل جراحي مهم كه مي تواند يك 

طالي ارزش��مند المپيك را براي ايران 
قطعي يا اينكه خداي ناك��رده آن را از 
دستمان خارج كند، چراكه نمي توان 
براي س��هراب م��رادي جايگزيني 
متصور بود. البته سالمتي او براي ما 
حت��ي از م��دال المپي��ك هم 

ارزشمندتر است.

ماليي:  قول مي دهم در المپيك طال بگيرم
       بازتاب شكس��ت سعيد 
مالي��ي، قهرمان 
جودوي كشورمان برابر جودوكار قزاق در رقابت هاي 
گرنداسلم پاريس با واكنش رئيس جهاني جودو 
روبه رو شد. ماليي كه در صورت پيروزي برابر اين 
حريف احتماالً به نماينده رژيم غاصب صهيونيستي 
مي خورد، مقابل جودوكار قزاق تن به شكست 
داد تا براي سومين بار طي ماه هاي اخير اين 
اقدام شجاعانه را انجام داده باشد. او در نهايت 
موفق به كسب مدال برنز شد، برنزي كه 
همه ما مي دانيم ارزش ط��ال را دارد و 
ماليي با اين كار عالوه بر كسب مدال، 
نش��ان پهلوان��ي را نيز بر س��ينه زد. 
خودش مي گوي��د: »قول مي دهم در 

المپيك 2020 به مدال برسيم. اميدوارم مسئوالن 
ورزش ببينند كه چقدر زحمت مي كشيم و چه از 
خودگذشتگي هايي انجام مي دهيم.« با اين حال 
اخبار منتشر ش��ده در اين خصوص به فدراسيون 
جهاني نيز رس��يده تا ماريوس وي��زر، رئيس اين 
فدراسيون از بررسي شرايط مبارزه مواليي با حريف 
قزاقستان بگويد: »از نظر رفتارشناسي آسان نيست 
كه بگوييم اين ورزش��كار چگونه شكست خورده 
است. بعضي مواقع قس��متي از ورزش تأثيري در 
زندگي دارد و بايد آن را در نظر گرفت. همه مي دانيم 
كه غيرممكن است فردي در كشورش يك سيستم 
را نقض كند، ما ب��ه دقت اين موضوع را بررس��ي 
مي كنيم و به ط��ور حتم راه حل عادالن��ه اي پيدا 

خواهيم كرد.«

 تيم ملي بسکتبال 
شيوا نوروزي
    گزارش

ايران در غياب دو 
بازيکن شناخته 
شده خود را براي دو بازي حساس مقابل ژاپن و 
اس�تراليا آماده مي کند. پ�س از اينکه حامد 
حدادي  بعد از چند روز تأخي�ر آمادگي اش را 
براي حضور در تمرينات تي�م ملي اعالم کرد، 
انتظار مي رفت س�رمربي تيم ملي به او چراغ 
سبز نشان دهد، اما مهران شاهين طبع حضور 
حدادي را با گذشت چند روز از آغاز تمرينات و 
انجام دو ب�ازي تدارکات�ي به س�ود تيم ملي 
ندانس�ت. اي�ن در حال�ي اس�ت ک�ه صم�د 
نيکخواه بهرامي نيز به جاي حضور در تيم ملي 
اس�ت.  ک�رده  س�فر  امري�کا  ب�ه 
س��نتر ش��ناخته ش��ده بس��كتبال ايران پس از 
اختالفاتي كه با كادر فني پيدا كرد در پنجره پنجم 
انتخابي جام جهاني غايب بود و با تصميم كادر فني 
نيز در پنجره شش��م حضور ندارد. حامد حدادي 
همچنان منتظر عذرخواهي قاسمي، سرپرست 
تيم ملي اس��ت و دوباره حمايتش را از ارس��الن 
كاظمي اعالم كرده، ولي تصميم ش��اهين طبع 
ثابت كرد اختالفات به قوت خود باقي اس��ت و نه 
تنها كاظمي را دعوت نكرد، بلكه مخالفتش را با 

بازگشت حدادي نيز نشان داد. 
   رفتار غيرحرفه اي

اين دومين باري بود كه س��رمربي ح��دادي را به 
تيم ملي دعوت كرد، اما اين ب��ار نيز بازيكن 218 

سانتي متري كشورمان ترجيح داد با تأخير زياد به 
تمرينات اضافه شود. اين بازيكن كه در ليگ چين 
بازي مي كرد از تيم چيني جدا شده و خبرهايي 
مبني بر توافق او با يك تيم لبناني شنيده مي شود. 
حدادي با ش��روع تمرينات به اهواز س��فر كرد و 
پنج شنبه شب بود كه براي پوشيدن پيراهن تيم 
ملي اعالم آمادگي كرد، اما مهران ش��اهين طبع 
كه تأكيد زيادي روي نظم و انضباط دارد، حاضر 
به پذيرفتن اي��ن بازيكن در جمع اردونش��ينان 
نش��د. اگرچه اين روزها منتقدان كادر فني تمام 
تالششان را به كار گرفته اند تا سرمربي تيم ملي 
را مقصر اصلي معرفي كنند، اما بايد بپذيريم كه 
غيبت بدون دليل يك ملي پوش، آن هم در آستانه 
دو بازي حساس به هيچ وجه قابل توجيه نيست، 
به ويژه كه سكوت در قبال رفتارهايي از سوي يك 
بازيكن اسم و رس��م دار و باتجربه اي چون حامد 
حدادي تأثير منفي روي ملي پوشان جوان خواهد 
گذاشت. البته كنار گذاشتن حدادي از تركيب كار 
ساير ملي پوشان را در رويارويي با ژاپن و استراليا 
 س��خت مي كند، ولي در دني��اي حرفه اي حفظ 
انضباط تيمي بر دادن امتياز به ستاره هاي قديمي 

اولويت دارد. 
   کدورت هاي قديمي

س��رمربي تيم ملي بس��كتبال تمام تمركزش را 
معطوف به آماده سازي تيم براي بازي با ژاپن كرده، 
منتها كنار گذاشتن حامد حدادي به چالش اصلي 
اين روزهاي كادر فني تبديل ش��ده است. مهران 

شاهين طبع در گفت وگو با »جوان« با تأييد وجود 
برخي اختالفات قديمي ابراز اميدواري كرد هرچه 
زودتر كدورت ها برطرف شود: »حامد حدادي به 
عنوان يكي از بازيكنان به تيم ملي فراخوانده شد، 
اما از آنجا كه روز پنج شنبه با ژاپن بازي داريم به 
نظرم زمان حضورش در تمرينات تيم ملي كمي 
دير بود. ضمن اينكه در دو بازي دوستانه با اردن 
هم حدادي حضور نداشت. به همين خاطر تصميم 
گرفتيم فع��اًل در دو بازي پي��ش رو مقابل ژاپن و 
استراليا با س��اير نفرات به ميدان برويم. يكسري 
كدورت ها از قبل بوده ك��ه اميدوارم هرچه زودتر 

برطرف شود.« 
   صمد هم نيست

كاپيتان تيم مل��ي پس از حض��ور در تمرينات 
انصرافش را اعالم و به امريكا س��فر كرد. صمد 
نيكخواه بهرام��ي كه پنجره پنج��م رقابت هاي 
انتخابي را به دليل مش��كالت شخصي از دست 
داده بود در مرحله ششم نيز غايب است، اما به 
گفته شاهين طبع موضوع او با حدادي متفاوت 
اس��ت: »قضيه صم��د نيكخواه بهرامي متفاوت 
است. او در تمرينات شركت مي كرد، ولي چند 
ماهي است كه در كوران مسابقات حضور ندارد 
و در هيچ تيمي ب��ازي نمي كند. به همين دليل 
به ما گفت كه به تمرين بيش��تر ني��از دارد تا به 
آمادگي الزم برس��د. ضمن اينكه بايد به امريكا 
س��فر مي كرد و رفت. به اين ترتيب در دو بازي 

آتي نيكخواه را نيز در اختيار نداريم.«

   بازي بدون باتجربه ها
پيروزي بر ژاپن در بازي روز پنج شنبه صعود تيم 
ملي بس��كتبال به جام جهاني را قطعي مي كند. 
سرمربي تيم ملي از شاگردانش خواسته به بازي 
بدون حضور بازيكنان باتجربه عادت كنند: »قطعاً 
اين دو بازيكن از بازيكنان بزرگ و باكيفيت بسكتبال 
ايران به شمار مي روند. با اين حال بايد ياد بگيريم 
كه بدون آنها به كارمان ادامه دهيم. هر كسي حق 
دارد نظرش را در اين خصوص بگويد. ضمن اينكه 
كادر فني از انتقادهاي سازنده استفاده مي كند.« 
شاهين طبع در پايان صحبت هايش ضمن اشاره به 
حضور پرقدرت ژاپن در ايران از تماشاگران خواست 
تا تيم ملي را حمايت كنند: »بازي سختي با ژاپن 
در پيش داريم و نتيجه اش براي ما از اهميت زيادي 
برخوردار است. با اين حال ملي پوشان ايران شرايط 
خوبي دارند و اميدواريم روز پنج شنبه بهترين بازي 
را از آنها شاهد باشيم. خوشبختانه مشكلي از بابت 
بازيكنان نداريم. تيمي بازي مي كنيم و همه بچه ها 
بايد با تمام توان به مصاف ژاپن بروند. انتظار داريم 
كه هواداران تيم ملي باز هم به سالن آزادي بيايند و 
با حضور پرشور خود دلگرمي ملي پوشان در مقابل 
ژاپن باش��ند. ضمن اينكه ژاپن تيم بسيار خوب و 
منظمي است. آنها يك بازيكن امريكايي در اختيار 
دارند، با اين حال تيم ملي ايران در مقاطع مختلف 
توانسته از پس ژاپن بربيايد و از سد اين تيم بگذرد. 
اميدوارم اين بار هم بچه هاي ايران پرقدرت برابر اين 

تيم ظاهر شوند.«

همه چيز فوتبال بايد به همه چيزش بيايد!
اعتراض ها به داوري كه اين هفته ه��ا در ليگ برتر فوتبال ايران باال گرفته، 
اتفاقي نيست كه انتظارش را نداشته باشيم يا از چنين هجمه اي كه به سمت 
داوران است، حيرت كنيم. جنجال هاي داوري خروجي مستقيم فوتبالي 
است كه برنامه ندارد. فوتبالي كه يك روز بحث بر سر پاداش هاي ميليون 
دالري اش جار و جنجال مي شود و روز ديگر هم مانند امروز داوري هايش 
جنجال به پا مي كند و سبب مي شود باشگاه به باشگاه بيانيه نويس شوند و 
داوري ها را جهت دار بدانند و به فدراسيون فوتبال معترض شوند كه چنين 
وضعيتي عدالت را زير سؤال برده اس��ت، اما از فوتبالي كه تيم هاي ملي و 
باشگاهي اش از داشتن يك زمين تمرين مناسب هم بي بهره اند، چه انتظاري 

مي توان داشت؟
 همين ديروز خبري منتشر شد كه تمرين باشگاه استقالل به دليل نداشتن 
زمين تمرين برگزار نشده است. چنين اتفاق عجيبي در حالي رخ داده كه 
استقالل يا پرسپوليس يك تيم محلي يا استاني نيستند، بلكه دو باشگاه 
بزرگ كشورمان هستند كه ميليون ها طرفدار دارند و در ويترين افتخاراتشان 
جام هاي زيادي ديده مي شود. اين دو باشگاه با چنين رزومه و هوادار ميليوني، 
اما هنوز يك زمين تمرين استاندارد ندارند و برانكو و شفر هرچند وقت يك بار 
بايد شاگردانشان را از اين زمين به آن زمين تمريني ببرند و خانه به دوش 
باشند. وضعيت اين دو باشگاه نماد كاملي از فوتبال ايران است. فوتبالي كه 
زيرساخت،  برنامه ريزي و پشتوانه سازي اصولي و حرفه اي جايي در سيستم 

مديريتي و سياستگذاري هايش ندارد. 
اين را در مقياس بزرگ تر در فدراسيون فوتبال هم مي توان مشاهده كرد، 
سازماني كه فوتبال ايران را اداره مي كند، سيستم مديريتي حاكم بر آن چنان 
سطحي نگر و مبتدي است كه خروجي آن مي شود وضعيت سخت و دشواري 
كه فوتبال اين روزها با آن درگير است. در يك دهه اخير آنقدر مديران نابلد 
و ناكارآمد در ساختمان فدراسيون فوتبال مديريت كرده اند كه ميراثشان 
چيزي بيشتر از يك ويرانه نيست. به هر كجاي فوتبال نگاه كنيد كمتر چيزي 
اميدوارتان مي كند، نه در بحث زيرس��اخت ها و امكانات آينده نگري ديده 
مي شود و نه در رده هاي پايه و پشتوانه سازي، نه در باشگاه ها و نه در سطح 
فدراسيون برنامه عملي خاصي كه چند دهه آينده را هدف قرار داده باشد به 

چشم مي خورد و تنها امروز ديده مي شود. 
به همين دليل است كه هر طرف در فوتبال سر بچرخانيد، مي بينيد هيچ 
چيز سر جايش نيست. اين فوتبال از يك طرف از داشتن يك زمين تمرين 
براي تيم ملي و باشگاهش عاجز است، در سوي ديگر اما متوليان ورزش با 
گشاده دستي پاداش هاي ميليون دالري به دليل برد مقابل تيم هاي درجه 
چندم اختصاص مي دهند. مسئله اي كه نشان مي دهد در چنين سيستمي 
اولويت ها مشخص نيست و ريشه چنين بي تدبيري هايي به سيستم مديريتي 
برمي گردد كه مديران اشتباهي را پشت ميزهاي تصميم گيري مي گذارد و 
نتيجه آن هم طوالني تر شدن حسرت رفتن به المپيك و قهرماني آسيا چه 

در رده ملي و چه باشگاهي مي شود. 
داوري هم زيرمجموعه همين فوتبال است و اگر همه سوت ها درست بود 
و جار و جنجالي به پا نمي شد، بايد تعجب مي كرديم. عليرضا فغاني را كه 
بااستعداد و تالش هاي ش��خصي اش به باالترين مدارج داوري در فوتبال 
ايران رسيده، فاكتور بگيريد. موفقيت هاي اين داور بين المللي كشورمان 
را نمي توان به پاي برنامه ريزي فدراسيون فوتبال نوشت و فغاني ها تنها يك 
استثنا و جرقه هس��تند. منهاي فغاني، داوري ايران كدام قله را فتح كرده، 
به رغم زحمات زيادي كه داوران متحمل مي شوند، اما بايد گفت حاشيه ها و 
جنجال هايش طبيعي است و نبايد انتظار داشت بخش داوري فوتبال ايران 

روي ديگري را به ما نشان بدهد. 
جنجال هاي داوري هاي اين هفته هاي ليگ برتر خروجي فوتبالي است كه 
مانند بقيه بخش ها براي داوران برنامه ريزي اصولي ندارد و داورانش با كمترين 
دستمزدها و كمترين امكانات آموزشي آماده قضاوت در مسابقات مي شوند. 
با چنين حجمي از بي توجهي به مسئله داوري مانند تمام بخش هاي ديگر 
نبايد انتظار داشت كه جنجال هاي داوري از فوتبال ايران رخت بربندند. به هر 
حال همان مديراني كه تيم هاي ملي و باشگاهي شان حتي يك زمين تمرين 
استاندارد ندارند، براي داوري هم نقشه و برنامه مي ريزند و انتظاري از آنها 
نمي رود در سيستمي كه پياده مي كنند، داوران بي نقص و بي اشتباه باشند. 
در چنين ش��رايطي بايد گفت كه پايان جنجال هاي امروز داوري در ليگ 
ايران، روزي خواهد بود كه سيستم مديريتي حاكم بر فوتبال با يك رنسانس 
به سمت حرفه اي شدن و حضور مديران كاربلد برود. آن روز مي توان داوران 
را بابت اشتباهاتشان مورد هجمه قرار داد و بازخواست كرد و از اشتباهاتشان 

تعجب كرد و براي عدم تكرار قضاوت هاي اشتباه برايشان بيانيه نوشت!

سعيد احمديان

به نبود ستاره ها عادت کنيد
حواشي کنار گذاشته شدن حدادي و انصراف نيکخواه از تيم ملي بسکتبال

جوالن تمام نشدني دالل ها در بازار جذب 
بازيکنان بي کيفيت 
قانون بي قانوني 

دور زدن قان�ون در فوتب�ال تمام�ي ن�دارد. حداقل نه ت�ا زماني 
ک�ه تصويب کننده ه�اي قان�ون مي توانن�د بنده�اي آن را 
به س�ود خ�ود تغيي�ر دهن�د و تبصره هاي�ي ب�راي ف�رار از آن 
براي موج�ه جل�وه دادن بي قانوني هاي خود دس�ت و پ�ا کنند. 
تعداد باالي پرونده شكايات بازيكنان بي كيفيت خارجي از باشگاه هاي 
ايران به فيفا بود كه مس��ئوالن را به صرافت تصويب قانوني براي منع 
ورود اين دس��ته از بازيكنان به ايران انداخت، چراكه هر س��اله مبالغ 
هنگفت��ي از بيت المال خرج ش��كايت هاي بازيكناني مي ش��د كه در 

كشورهاي خود به شغل شريف فروشندگي پرندگان مشغول بودند!
   قانون بامسما!

در واقع رفت و آم��د بازيكن��ان بي كيفيت خارجي به لي��گ ايران به 
اندازه اي بود كه هر ساله مبالغ هنگفتي از بيت المال خرج شكايت هاي 
سرسام آور بازيكناني مي شد كه يا با بيماري هايي چون هپاتيت دست 
به گريبان بودند يا در كشور خود به شغل شريف فروشندگي پرندگان 

مشغول بودند! 
بازيكناني كه بسياري از آنها هرگز دقيقه اي هم براي تيم هاي خود به 
ميدان نرفته بودند اما دست آخر با مبالغي هنگفت كه از عقد قرارداد با 
باشگاه هاي ايراني به جيب زده بودند، زندگي تازه اي براي خود دست 
و پا كرده بودند. روند فاجعه باري كه سرانجام به تصويب قانوني براي 
مقابله با حضور اين دس��ته از بازيكنان در ايران منجر ش��د. اين تفكر 
باعث ش��د س��ازمان ليگ خردادماه 1۳۹۶ قانوني را تصويب كند كه 
طي آن، جلوي حضور بازيكنان بي كيفي��ت خارجي گرفته و از تعداد 
پرونده هاي ش��كايات خارجي در فيفا نيز كاسته ش��ود. پرونده هاي 
پرتعدادي كه هزينه هاي زيادي روي دس��ت فوتبال ايران گذاش��ته 
بودند. طبق قانون تصويب شده كه مي توانست كمك شاياني به عدم 
حضور بازيكنان بي كيفيت خارجي در ليگ ايران كند، جذب بازيكنان 
خارجي مش��روط به بازي كردن آنها در تيم ملي بزرگس��االن يا اميد 
كشور متبوع در دو سال گذش��ته يا بازي در باالترين سطح مسابقات 
قاره اي در دو فصل گذشته بود. قانوني كه به نظر مي رسيد سدي محكم 
مقابل دالالني باشد كه به واسطه چرب زباني ها و قالب كردن بازيكنان 
بي كفايت، مبالغي هنگف��ت به جيب مي زدند، اما طولي نكش��يد كه 
اين قانون هم مثل بس��ياري از قانون هاي ديگر در فوتبال دستخوش 

تغييرات خاص براي افرادي خاص شد!
   خشت کج!

اين نخستين بار نيست كه قوانين فوتبال دستخوش تغييرات مي شود 
يا بند و تبصره اي براي دور زدن آن مهيا مي كنند، در خصوص قانون 
منع جذب بازيكنان بي كيفيت گام نخست را آذري برداشت. تأكيد 
قلعه نويي به جذب كي روش اس��تنلي بود كه مديرعامل ذوبي هاي 
اصفهان را بر آن داش��ت تا با اس��تفاده از نفوذ خود به دليل عضويت 
در هيئت رئيسه سازمان ليگ، تبصره اي براي اجرا شدن درخواست 
سرمربي ذوب آهن تدارك ببيند. تالشي كه تبصره )بازيكنان خارجي 
در صورتي كه در دو فصل گذش��ته حداقل در10 ديدار در دو سطح 
از باالترين س��طوح ليگ هاي اروپايي و امريكاي جنوبي بازي كرده 
باشند نيز مي توانند با باشگاه هاي ليگ برتري قرارداد منعقد كنند( 
را به قانون جديد اضافه كرد تا بازيك��ن مورد نظر قلعه نويي به جمع 
ذوبي ها اضافه شود. موفقيت سعيد آذري در دور زدن قانون، پيكان 
و فوالد را نيز بر آن داش��ت تا در راه عضو هيئت رئيسه سازمان ليگ 
گام بردارند و با ترفندهايي مشابه بازيكنان مدنظر خود را كه در قالب 
قانون جديد نبودند، جذب كنن��د، به طوري كه ايكه چوكي، مهاجم 
نيجريه اي كه در ليگ مصر بازي مي كرد عضويت تيم ملي اين كشو 
ر را نداشت، بدون هيچ دغدغه اي راهي پيكان شد و تارتا برزيلي هم 
با سابقه بازي در ليگ هاي منطقه اي كشورش سر از فوالد درآورد تا 

ثابت شود كه قانون فوق ضمانت اجرايي ندارد.
   استقالل به دنبال پله فرار

حاال بعد از گذشت دو س��ال، قانوني كه طي اين مدت خيلي هم سفت و 
سخت اجرا نشده براي استقاللي ها دست و پاگير شده، در واقع استقاللي ها 
بعد از عقد قرارداد پرسروصدا و جنجالي آياندا پاتوسي كه گفته مي شد 
حاضر به حضور در تمامي تست هاي پزشكي هم نشده، متوجه مي شوند 
كه خريد جديدشان در قالب قانون سازمان ليگ نمي گنجد و اين تيم تنها 
مي تواند از اين بازيكن در رقابت هاي ليگ قهرمانان آس��يا استفاده كند، 
نه بازي هاي ليگ، چراكه اس��تعالم هاي فدراس��يون ايران از فدراسيون 
آفريقاي جنوبي براي پاتوسي منفي بوده و اين بازيكن حتي با بهره گيري 
از تبصره قانون هم نمي تواند براي آبي پوشان پايتخت در رقابت هاي ليگ 
برتر به ميدان برود، چون اين بازيكن در س��ال هاي 2017 و 2018 بازي 
ملي نداشته و از نظر سوابق باشگاهي هم ۹ بازي انجام داده )هشت بازي 
در ليگ و يك بازي در جام حذفي( در حالي كه قوانين فدراسيون ايران 

10 بازي است. 
از آنجايي كه طي دو سال گذشته زير پا گذاشتن و دور زدن قانون جديد 
سازمان ليگ كار چندان سختي نبوده، شنيده مي شود كه فدراسيون 
طي استعالمي ديگر در پي آن است كه ببيند اين بازيكن در سال201۶ 
بازي ملي انجام داده يا نه، تالشی كه باالخره جواب داد و پاتوسی اجازه 
شركت در بازی های ليگ را گرفت و اين يعني دور زدن چندباره قانوني 
كه مي گويد بازيكنان خارجي در صورت حضور در تيم ملي طي دو سال 
گذشته مي توانند در ليگ ايران بازي كنند. مسئله اي كه بي تفاوت از آنكه 
فشار آن از سوي باشگاه استقالل است يا وزارت ورزش، يك بار ديگر ثابت 
مي كند كه هيچ ضمانت اجرايي براي قوانين تصويب ش��ده در فوتبال 

ايران وجود ندارد، وقتي به راحتي مي توان قوانين را دور زد!

48 تيمي شدن جام جهاني
 در انتظار رأي نهايي

نخستين شعار اينفانتينو، رئيس فدراس��يون جهاني فوتبال براي 
احراز پست رياست فيفا، 48 تيمي ش��دن رقابت هاي جام جهاني 
بود كه بعد از به دس��ت گرفتن امور به شدت پيگيري شد. شعاري 
كه البته در انتظار رأي نهايي براي اجرايي ش��دن اس��ت.  اگرچه 
اينفانتينو در راس��تاي صحبت هاي قبلي خود، اول هفته جاري در 
اس��تانبول نيز تأكيد كرد كه امكان برگزاري جام جهاني 2022 با 
48 تيم وجود دارد، اما اين موض��وع همانطور كه رئيس فيفا نيز به 
آن اشاره مي كند همچنان در دست بررسي است و قرار است رأي 
نهايي در خصوص آن ماه آينده در جلسه اي كه به ميزباني ميامي 

برگزار مي شود، اعالم شود. 

دنيا حيدري

مبارزه ۵۵۲ تکواندوکار
 در جام رياست فدراسيون جهاني در کيش

براي حضور در س��ومين دوره جام رياست فدراسيون جهاني تكواندو، 
نمايندگان 21 كشور به جزيره كيش س��فر مي كنند. بر اساس اعالم 
فدراسيون تكواندو اين دوره از مسابقات به مدت چهار روز در مجموعه 
ورزشي المپيك كيش برگزار خواهد شد. براي حضور در اين رقابت ها 
۵۵2 تكواندوكار از 21 كشور ثبت نام كرده اند كه در ميان آنها نام برخي 
تكواندوكاران و كش��ورهاي صاحب نام نيز ديده مي شود. آذربايجان، 
امريكا، اردن، ارمنس��تان، ازبكستان، افغانس��تان، اوكراين، پاكستان، 
تونس، چين، روسيه، سوريه، سوئد، عراق، عمان، قزاقستان، كره جنوبي، 
گرجستان، لبنان، لهستان و هند كشورهاي هستند كه در اين مسابقات 

حضور دارند و شش تيم داخلي نيز حضور خواهند داشت. 

 دومين مرحله ليگ جهاني كاراته وان 

حامد قهرماني
در امارات ام��روز در حالي ب��ه پايان     کاراته 

مي رسد كه كاراته كاهاي كشورمان از 
ش��انس كس��ب يك مدال طال و هفت برنز اين مس��ابقات برخوردار 
هستند. در وزن 7۵- كيلوگرم بهمن عس��كري، كاراته كاي شايسته 
كشورمان با غلبه بر تمام حريفان خود راهي ديدار نهايي اين وزن شد. 
عسكري امروز براي كس��ب مدال طال بايد به مصاف لوئيجي بوساي 
ايتاليايي دارنده يك طال، دو نقره و يك برنز جهان برود. در همين وزن 
علي اصغر آسيابري براي به دست آوردن نشان برنز كاراته كاي امريكايي 
را پيش رو دارد. در وزن۶0- كيلوگرم مجيد حسن نيا براي كسب مدال 
برنز آراي صمدان تركيه اي را پيش رو دارد. اميررضا ميرزايي در ۶7- 

كيلوگرم بايد استفان پوركورني اتريشي را شكست دهد تا صاحب مدال 
برنز ش��ود. در بخش بانوان دو كاراته كاي شايس��ته كشورمان يعني 
فاطمه چاالكي و طراوت خاكسار در ۵۵-  كيلوگرم امروز به ترتيب برابر 
نمايندگان مصر و برزيل روي تاتامي مي روند ت��ا در صورت پيروزي 
صاحب مدال برنز شوند. در بخش كاتاي تيمي، هر دو تيم كشورمان به 
ديدار رده بندي راه يافتند و حاال براي كسب مدال برنز بايد برابر هم قرار 
گيرند. امير بهادرتدين، امير يزدان تدين و سهيل ساجدي فر تركيب 
تيمي را تشكيل مي دهند كه بايد به مصاف ابوالفضل شهرجردي، علي 
زند و ميالد دليخ��ون نفرات دوم تي��م ايران برون��د. دومين مرحله 
مسابقات ليگ جهاني كاراته وان با حضور 8۳7 كاراته كا از 8۶ كشور 

جهان در دبي امارات برگزار شد.

يك طال و 7 برنز در انتظار کاراته ايران

عسکري يك گام تا قهرماني
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المپيك توکيو براي ورزش ايران جدي شد!
اعضاي هيئت اجرايي كميت��ه ملي المپيك ديروز دور هم نشس��تند و 
تصميماتي گرفتند كه نشان مي دهد حال و هواي ورزش ايران قرار است 
المپيكي تر و آماده سازي هاي رش��ته هاي مختلف براي كسب سهميه 
المپيك جدي تر شود. در همين راس��تا بود كه ديروز نصراهلل سجادي با 
رأي هيئت اجرايي كميته ملي المپيك به عنوان سرپرست كاروان ايران 
در المپيك توكيو انتخاب شد تا كارهاي كاروان اعزامي به توكيو سرعت 
بيشتري بگيرد. البته انتخاب سجادي كه عنوان مشاور صالحي اميري را 
در جيب دارد، قابل پيش بيني بود. حاال او پس از المپيك 1۹88 سئول، 
1۹۹۶آتالنت��ا، 2004 آت��ن و 2008 پكن براي پنجمين بار قرار اس��ت 
سرپرست كاروان ايران در المپيك اين بار در توكيو 2020 باشد. عالوه بر 
انتخاب سرپرست كاروان، ديروز اعضاي هيئت اجرايي، رئيس مركز نظارت 
بر تيم هاي ملي كه وظيفه نظارت بر تيم هاي اعزامي به المپيك را برعهده 
دارد، تغيير دادند و پيمان فخري سرمربي تيم ملي شمشيربازي جايگزين 

اصغر رحيمي شد كه از سال ۹۳ عهده دار اين سمت بود. 


