
فدراسیون جهانی 
دنيا حيدري
      بازتاب

در حکم������ی 
ناعادالن��ه اعالم 
کرد تا مادامی که فدراس��یون ج��ودوی ایران 
مبارزه با ورزشکاران رژیم صهیونیستی را قبول 
نکند از حضور در کلیه مسابقات و فعالیت های 

بین المللی محروم خواهد بود! 
کمیت��ه انضباط��ی فدراس��یون جهان��ی نیز 

فدراس��یون ایران را متهم به 
تخط��ی از منش��ور المپیک 
 IOC و کده��ای اخالق��ی
ک��رده و ح��اال طب��ق اعالم 
فدراسیون جهانی، جودوی 
ای��ران تنه��ا 21 روز فرصت 
دارد ت��ا از طری��ق دادگاه 
حکمیت ورزش نس��بت به 
این حکم اعتراض کند. البته 
آرش میراسماعیلی، رئیس 

فدراس��یون جودوی ایران در خصوص تعلیق 
این فدراس��یون تأکید دارد که حکم ناعادالنه 
فدراس��یون جهانی نمی تواند جودوی ایران را 
وادار به عقب نشینی از مواضع نظام کند: »تعلیق 
فدراسیون جودوی ایران اقدامی ظالمانه بود که 
به آن همانند تحریم نگاه می کنیم و تمام توانمان 
را ب��ه کار می گیریم تا این تهدی��د را به فرصت 
تبدیل کنیم. متأسفانه سعید موالیی تنها برای 
اینکه مدال بگیرد و به مس��ابقات راه پیدا کند، 
مواضع کشورش را زیر پا گذاشت، با رسانه های 
معاند علیه نظام اسالمی صحبت و جودو را هم 
دچار چالش بزرگی کرد، اما ورزشکار بودن فقط 

مدال آوری نیست و با این تهدیدها یک قدم از 
مواضع نظام عقب نش��ینی نمی کنیم. از سوی 
دیگر باید نگران عده ای دیگر باشیم که می توان 
آنها را نتانیاهوی داخلی نامی��د. با وجود این از 
چند ماه پیش طرحی ملی با عنوان »جودو برای 
همه« را در کشور شروع کرده ایم تا این رشته را 
همگانی کنیم و تعداد ورزشکارانمان را افزایش 
دهیم. مطمئن باش��ید این تهدید را به فرصت 

تبدیل خواهیم ک��رد.« کیکاووس س��عیدی، 
سرپرس��ت دبیرکلی کمیته مل��ی المپیک اما 
تأکید می کند که قرار نیست دست روی دست 
بگذارند و مسئوالن از هیچ گونه تالشی در این 
راس��تا کوتاهی نخواهند کرد: »مرجع رسمی 
برای اعتراض به تعلیق دائمی جودو، فدراسیون 
است که بررسی ها و رایزنی ها را در این راستا آغاز 
کرده و تمهیدات خودش را خواهد داشت، اما در 
هر صورت کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش 
نیز در این راه کنار فدراسیون جودو خواهند بود 
و برای رفع این مشکل از تمام ظرفیت ها استفاده 

خواهیم کرد.«

تک�رار قهرمانی 
شيوا نوروزی
    گزارش

س�اندای جهان 
افتخار بزرگی بود 
که ووشوکاران کشورمان آن را محقق ساختند. 
رقابت های قهرمانی ووش�وی جهان دیروز با 
نایب قهرمان�ی مجموع )بخش س�اندا و تالو( 
کاروان ایران در ش�انگهای به پایان رس�ید. 
س�بقت دوباره از چین و گذاش�تن حس�رت 
قهرمان�ی در بخ�ش مب�ارزه ب�ه دل میزبان، 
ش�یرینی ای�ن افتخ�ار را دوچن�دان ک�رد. 
مداف��ع عن��وان قهرمان��ی در پانزدهمی��ن دوره 
رقابت های جهانی کار س��ختی داش��ت، چراکه 
هم انتظارات ب��اال رفته بود و ه��م اینکه مدعیان 
به ویژه چینی ها که خود را مهد ووش��و می دانند 
برای شکس��ت ایران تا دندان مس��لح بودند، ولی 
در نهایت هشت طالی ناب ایرانی بود که تکلیف 
قهرمان ساندای دنیا را مش��خص کرد، آن هم در 
حالی که چین با شش طال، یک نقره و یک برنز باز 
هم نایب قهرمان شد و ویتنام نیز با یک طال، دو نقره 
و دو برنز مقام سوم را به دس��ت آورد. میزبان اما از 
اینکه توانسته سکوی اول را در مجموع ساندا و تالو 
)14 طال، یک نقره و یک برنز( همچنان در اختیار 
داشته باشد، سخت خوشحال است. با 9 مدال طال، 
دو نقره و یک برنز س��انداکاران و تالوکاران عنوان 
نایب قهرمانی به کشورمان رسید و هنگ کنگ هم 

رتبه سوم جهان را در اختیار گرفت. 
   بهترین نتیجه تاریخ 

موفقیت در سرزمین اژدها کار هر کسی نیست و 
ووشوکاران زیادی در رسیدن به این آرزو ناکام بودند، 
اما ملی پوش��ان ایرانی یک بار دیگر فعل خواستن 
را صرف کردند و به دنیا نش��ان دادند که خواستن 
توانستن است. تیم ساندای کشورمان در حالی پا 
به رقابت های شانگهای گذاشت که چینی ها برای 
گرفتن انتقام دوره گذشته برنامه ویژه ای  داشتند، 
اما تصور نمی کردند سانداکاران متعصب ما در مهد 
ووشو، هشت طالی ناب را با خود به ایران بیاورند. 

در بین کاروان اعزامی ایران ب��ه پانزدهمین دوره 
رقابت های جهانی پنج سانداکار مرد و سه سانداکار 
زن در ترکیب حضور داشتند و کسب هشت طال از 
هشت فرصت موجود بهترین نتیجه تاریخ ووشوی 
ایران را در این رقابت ها رقم زد. این افتخار در سایه 
برنامه ریزی خوب فدراسیون، تمرینات حرفه ای  و 
اصولی کادر فنی و تالش های شبانه روزی و تعصب 
باالی ملی پوشان کسب شد. محسن محمدسیفی، 
شهربانو منصوریان و مریم هاشمی پنجمین طالی 
جهانی خود را در شانگهای به گردن آویختند. ضمن 
اینکه در نایب قهرمانی مجموع نباید نقش تالوکاران 
سختکوش و مستعد را نادیده گرفت. محمدعلی 

مجیری، تالوکار تیم ملی با 18 سال سن با نمایشی 
خیره کننده در فرم نن دائو مقتدرانه مدال زرین را 
به گردن آویخت. مجیری اولین تالوکار ایرانی است 
که در بخش انفرادی موفق به کسب طالی جهانی 
شده است. هانیه رجبی هم دو مدال نقره برایمان به 
ارمغان آورد و زهرا کیانی دیگر تالوکار ملی پوش به 

مدال برنز بسنده کرد. 
   قدرت نمایی

حسین اجاقی، سرمربی موفق تیم ساندای مردان 
در گفت وگو با سایت فدراس��یون ووشو موفقیت 
شاگردانش در شانگهای را افتخاری بزرگ عنوان 
کرد: »با پنج ورزشکار به چین آمدیم و موفق شدیم 

پنج طال به دست آوریم. ملی پوشان زحمات زیادی 
کشیدند و قدرت ایران را به چینی ها نشان دادند. 
توانس��تیم برای اولین بار در پنج وزن، پنج طالی 
خوشرنگ را به ارمغان بیاوریم. از همه کسانی که 
برای این تیم زحمت کش��یده اند تشکر می کنم. 
خیلی ها برای این موفقیت تالش کردند، از مدیریت 
فدراسیون گرفته تا استان های سراسر کشور همه 
تالش کردند تا ما تیم ملی پرقدرتی داشته باشیم. 
در بخش ساندا مجموعاً هشت بار پرچم کشورمان 
به اهتزاز درآمد و س��رود پرافتخارمان در س��الن 
مسابقات نواخته شد. امیدوارم در آینده نیز روند 

موفقیت آمیزمان ادامه داشته باشد.«
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هر 8 سانداکار ایرانی با کسب مدال طال، قهرمانی ایران را در دومین سال متوالی در چین رقم زدند

فريدون حسن

سعيد احمديان

تا آخر پاي اعتقادم هستم
استاد بزرگ شطرنج ایران خوب می داند با انصراف از رویارویی با نماینده 
رژیم صهیونیستي در جریان رقابت های قهرماني جوانان جهان ممکن 
است با محرومیت روبه رو شود، اما به کاري که انجام داده افتخار می کند. 
آرین غالمي می گوید: »ما اعتقادات��ی داریم و تا آخرین لحظه پای آنها 
می مانیم. دست و پا زدن رس��انه های معاند، نشان دهنده این است که 
تحت فشار قرار گرفته اند و من کارم را به درستی انجام داده ام. توجهی 
به آنها نخواهم کرد و می دانم که تالش هایشان به جایی نمی رسد. البته 
محروم شویم، کارمان خیلی سخت می شود. قطعاً نگرانی هایی داریم، اما 

امیدوارم مسئوالن ورود کنند تا موضوع حل شود.«

حرک��ت مهدی       چهره
ترابی بعد از به ثمر 
رساندن نخس��تین گل پرسپولیس در مصاف با 
پیکان بازتاب های گس��ترده ای داشته است. در 
روزهایي که این حرکت هافبک جوان پرسپولیس 
به مذاق معاندان نظ��ام و رهبري خوش نیامده، 
حمایت جامعه فوتب��ال از او قابل توجه اس��ت. 
غالمحس��ین زمان آب��ادی، مش��اور فرهنگ��ی 
فدراسیون فوتبال شادی گل ترابی در دیدار برابر 
پیکان را نشانه درک درست و عمیق این بازیکن از 
مسائل روز دانست: »کار ترابی حرف دل همه ما 
بود. مقام معظ��م رهب��ری در گام دوم انقالب 

فرموده اند که باید روی جوان ها سرمایه گذاری 
کنیم، چراکه جوان ها عمق مسائل را بهتر 
تشخیص می دهند و ترابی از نسل گام 

دوم انقالب اس��ت و حرف 
درست را از ضمیر پاکش 
بیان ک��رد. همانطور که 

ام��ام خمین��ی)ره( 
فرمودن��د بای��د به 
والیت فقی��ه اقتدا 
کنیم و رمز موفقیت 
م��ا وح��دت کلمه 
است، این دوای درد 
مش��کالت ام��روز 
ماست و حاال یک نفر 

پیدا شده که این درد را 
بیان کرده و می گوید باید 

حول رهبری جمع شویم. 
اگر محور کارمان را اطاعت از 

رهبری قرار دهیم تمام مشکالت حل می شود، 
یعنی اگر حرکت  م��ا در کاری باعث عصبانیت 
دشمن شود باید بدانیم که راهمان درست است. 
این کار ترابی باعث ش��د صدای تم��ام معاندان 
درآید.« عباس چمنیان، سرمربی سابق تیم ملی 
نوجوان��ان هم حرک��ت ترابی را تلنگ��ری برای 
مسئوالنی که سردمدار بحث فرهنگی هستند، اما 
خودشان پایبند مسائل اخالقی نیستند، می خواند: 
»ترابی جوان به همه بزرگان ایران نشان داد که 
می شود با حرکات پسندیده اتحاد و پایبندی به 
نظام و رهبر انقالب را ترویج کرد. این یک هشدار 
بود برای کم کاران و آنها که غفلت کردند. بدون 
شک یکی از بحران هایی که ما با آن 
مواج��ه هس��تیم، امروز مس��ائل 
فرهنگی و اخالقی است و حرکت 
خودجوش امثال مهدی ترابی که بر 
اساس ذات پاک و اعتقاداتی است که 
دارند، نشان دهنده خألیی است که 
وجود دارد و اقدام او در این شرایط بد 
فرهنگی و اخالقی نشان می دهد 
که وجود امس��ال مهدی ترابی 
می توانند یک غنیمت 
برای فوتبال و کشور 
باش��ند. این نشان 
می دهد که فوتبال چه 
پتانسیلی دارد. ضمن اینکه حرکت 
ترابی می تواند درسی برای جوانان و 
نوجوانی باش��د ک��ه بع��د از گل، 
شادی های س��خیف و کم ارزش 

انجام می دهند.«

 میراسماعیلی: با این تهدیدها
 از مواضع نظام عقب نشینی نمی کنیم

موج حمایت از اقدام هافبک پرسپولیس 
حرکت ترابی ناشی از اعتقادات او و ضمیر پاکش بود

 دیپلماسي ورزشي 
راه حل پایان حاشیه سازي ها

اعالم تعلیق دائمي فدراسیون جودو و خطري که با همین عنوان شطرنج 
کشور را تهدید می کند، بار دیگر بحث توجه ویژه به لزوم استفاده درست 
از دیپلماسي ورزش را یادآوری مي کند. مدت هاست که ورزش دنیا به 
این مسئله حساس شده و متأسفانه البی های صهیونیستي با نفوذي که 
در ورزش جهان دارند، امروز شرایط را به سمتي می برند که ورزش ایران 
با مشکل تعلیق و تحریم روبه رو شود. در این راه تعلل مسئوالن ورزش 
کشور در امر رایزني و بهره گیری از دیپلماسي ورزشي مسئله ای  است 
که بیشتر از شیطنت ها و نقشه های معاندان کشور به ورزشمان ضربه 
می زند. اینکه مسئوالن ورزش کشور فقط منتظر بمانند تا حرکتي علیه 
ایران انجام شود و بعد از آن به فکر چاره اندیشی باشند، اشتباهي است 

که ثمره آن را به وضوح امروز می توان در جودو دید.
امروز جودو تعلیق ش��د و حاال همه به تکاپو افتاده اند تا در فرصت 21 
روزه کاري انجام دهند و جالب اینکه مدعي هستند قباًل با سران کمیته 
بین المللی المپیک و رؤساي فدراسیون های جهاني رایزني داشته اند، اما 
سؤال اینجاست که این چه نوع رایزني بوده که کار را به اینجا رسانده و 
اگر قبالً کارتان را درست انجام داده اید پس تالش های امروز چه معنایي 
دارد؟ تالش هایی که با توجه به سابقه ای  که از نوع رایزني ها و البي های 

این آقایان وجود دارد بعید به نظر می رسد مؤثر باشد.
اما حاال بحث شطرنج در میان است، رشته ای  که می تواند با بهره گیری 
از قانوني که خود فدراس��یون جهاني مجري آن است از خطر تعلیق و 
تحریم فرار کند. قانون »قرعه ممنوعه« قانوني است که هرچند گفته 
می شود بنا بر نظر کشور میزبان مسابقات اجرا می شود، اما بطور حتم 
می شود قبل از شروع مسابقات با البي و رایزني شرایط را براي اجراي آن 
فراهم کرد. البته به شرط آنکه در بین مسئوالن ورزش کشور عزمي براي 
سروسامان دادن به این معضل بزرگ و رایزني و بهره گیری از دیپلماسي 
ورزش وجود داشته باش��د. از یاد نبریم که وجود چنین قانون هایی در 
ورزش جهان مربوط به دهه های اخیر نیست و در مسئله ایران و رژیم 
صهیونیستي هم خالصه نمی شود. بسیاري از کشورهاي متخاصم جهان 
با استفاده از چنین قوانیني بدون کوچک ترین هزینه و نگراني مقابل هم 
قرار نمی گیرند و هیچ مش��کلي هم براي ورزشکار یا فدراسیون مربوط 
ایجاد نمی شود. به جز قانون مورد اشاره در شطرنج  قانون عدم رویارویي 
کش��ورهاي متخاصم نیز وجود دارد که تاکنون بسیاري از کشورهاي 
جهان حتي در مسابقات المپیک هم با استفاده از آن به مصاف رقبایشان 
نرفته اند، اما ش��رط اصلي این کار استفاده درس��ت و بجا از دیپلماسي 
ورزشي است که همانطور که اشاره شد ما تاکنون کوچک ترین بهره ای  
از آن نبرده ایم تا امروز با این معضل بزرگ روبه رو شویم. امروز دیگر جاي 
تعلل نیست و به نظر می رسد کاري هم از دست فدراسیون ها برنمی آید. 
امروز مس��ئوالن کمیته ملي المپیک باید به صورت مستقیم با کمیته 
بین المللی المپیک براي حل این مشکل وارد مذاکره و رایزني شوند تا با 
استفاده از قدرت اصلی ترین نهاد تصمیم گیرنده ورزش جهان این فشار 
همه جانبه را از روي دوش ورزش کشور بردارند و به نگراني اهالي ورزش، 

ملی پوشان رشته های مختلف و عالقه مندان ورزش پایان دهند.

روز سخت سپاهان و تراکتور در هفته هشتم لیگ برتر
رویارویي سرخابي ها با جنوبی ها

در هفته هش�تم لیگ برتر س�رخابي ها ف�ردا به مص�اف جنوبي ها 
می رون�د؛ اس�تقالل ب�ا پ�ارس جنوب�ي ج�م روب�ه رو می ش�ود و 
پرس�پولیس نی�ز مهم�ان ش�اهین ش�هرداري بوش�هر اس�ت.

لیگ برتر به هفته هشتم رسید، آن هم در شرایطي که در جمع تیم های 
مدعي اول تا سوم جدول تا اینجاي لیگ نوزدهم، نه خبری از استقالل 
است و نه از پرس��پولیس و رده های اول تا پنجم لیگ در قرق تیم های 
غیرتهراني است، مسئله ای که سبب شده خیلي ها پیش بینی کنند که 

قرار است در فصل جدید جام پس از سه سال از تهران خارج شود.
    استقالل- پارس جنوبي، فردا ساعت 19

استقاللي ها هر چقدر تا هفته پنجم لیگ در حسرت پیروزي بودند، در 
هفته های شش��م و هفتم با دو برد متوالي اوضاع شان کمي روبه راه شده 
و استراماچوني نفس راحتي کشیده که آبي ها از جمع تیم های ته جدول 
کنده شده اند و االن در میانه جدول جا خوش کرده اند. در چنین شرایطي 
استقالل فردا در هفته هشتم لیگ در ورزشگاه آزادي میزبان پارس جنوبي 
جم است، مسابقه ای خانگي که سرمربي ایتالیایي نمی خواهد تیمش با 
کمتر از 3 امتیاز زمین بازي را ترک کند. با وجود افتادن اس��تقالل روي 
دور برد، اما بحران مصدومیت ها، هواداران این تیم را نگران کرده اس��ت، 
به خصوص که در بازي گذشته استقالل برابر سایپا، برد 4 بر صفر آبي ها 
تحت تأثیر پارگي رباط صلیبي داریوش شجاعیان هافبک استقالل در لیگ 
نوزدهم قرار گرفت تا استراماچوني در ادامه لیگ یکي از تأثیرگذارترین 
هافبک هایش را از دست بدهد. با وجود بحران مصدومیت ها، زدن هفت 
گل در دو بازي گذشته نشان می دهد که خط حمله آبي ها راه افتاده است، 
اگرچه ضعف خط دفاعي آنها در بازی های اخیر که به آس��اني به حریف 

موقعیت دادند، یکي از دغدغه های جدي سرمربي ایتالیایي است.
در طرف دیگر میدان پارس جنوبي برخالف چند فصل گذشته در جمع 
تیم های باالي جدولي دیده نمی شود و پیش از آغاز این هفته با 7 امتیاز از 
هفت بازي در رده دهم قرار گرفته است. از آخرین پیروزي پارس جنوبي 
در لیگ برتر بیش از یک ماه می گذرد و شاگردان فراز کمالوند 29 شهریور 
بود که سایپا را 3 بر 2 شکست دادند و از آن مسابقه به بعد دو مساوي و یک 

باخت داشته اند و امروز به مصاف استقالل می روند.
   شاهین شهرداري بوشهر- پرسپولیس، فردا ساعت 16:45

پرسپولیسي ها در حالي که هنوز با گابریل کالدرون نتوانسته اند به شرایط 
ایده آلي برسند به بوشهر رفته اند تا فردا در هفته هشتم به مصاف شاهین 
شهرداري بروند. قرمزها هرچند در آخرین دیدارشان توانستند پیکان را 
شکست دهند، اما برخالف سه فصل گذشته که همواره در بین مدعیان 
بودند تا اینجای کار در لیگ نوزدهم با 12 امتیاز از هفت بازي در رده ششم 
قرار گرفته اند و 5 امتیاز با صدر جدول فاصله دارند. روند پرفراز و نشیب 
پرسپولیس با کالدرون، موفقیت قرمزها را در لیگ نوزدهم با تردید روبه رو 
کرده است و آنها هنوز نتوانسته اند چهره یک تیم مدعي را نشان دهند. 
در آستانه بازي با شاهین ش��هرداري بوشهر، ضعف خط حمله قرمزها و 
مهاجمان گل نزن این تیم، بزرگ ترین دل نگرانی پرسپولیسی هاست که 
هواداران امیدوارند تا دیر نشده و فاصله این تیم با صدر بیشتر نشده، موتور 

مهاجمان پرسپولیس روشن شود.
شاهین شهرداري بوشهر حریف فرداي قرمزها از همین هفته های اول یکي 
از نامزدهاي اصلي سقوط به لیگ دسته اول است و بوشهري ها با روندي که 
تا امروز در پیش گرفته اند باید پس از تنها یک س��ال حضور در لیگ برتر، 
خودش��ان را براي بازگشت به دس��ته اول آماده کنند. شاهیني ها با شش 
شکست و یک مساوي و تنها یک امتیاز از هفت بازي در رده آخر جدول قرار 
گرفته اند و با خوردن 14 گل در کنار پیکان و نساجي ضعیف ترین خط دفاعي 
لیگ را دارند و این مسئله شاید به نفع مهاجمان گل نزن پرسپولیس باشد که 

سرانجام پایشان در هفته هشتم به گلزني باز شود!
   روز سخت باال جدولي ها 

هرچند بازي ش��هرخودروی رده سومي و گل گهر س��یرجان در هفته 
هفتم به 24 آبان موکول شده، اما سپاهان و تراکتور تیم های رده  اول و 
دوم جدول و بدون باخت لیگ به ترتیب در بازی های هفته هش��تم به 
مصاف سایپا و صنعت نفت آبادان می روند. سپاهاني ها که با 17 امتیاز و 
تنها به خاطر تفاضل گل بهتر صدرنشین هستند، فردا از سایپا میزبانی 
می کنند، تیمي که هفته گذشته مقابل استقالل یک شکست سنگین 

بر صفر را تجربه کرد و در رده دوازدهم قرار دارد.  4
تراکتور 17 امتیازي هم که تنها به خاطر تفاضل گل کمتر در رده دوم قرار 
دارد، فردا و در هفته هشتم مهمان صنعت نفت آبادان است. تبریزي ها که  
در چهار بازي اخیرشان پیروز شده اند در آبادان کار آساني پیش رو نخواهند 
داشت، به خصوص که صنعت نفت با اسکوچیچ در لیگ نوزدهم با 12 امتیاز 

و قرار گرفتن در رده پنجم فراتر از انتظارها نتیجه گرفته است.
   سایر بازی ها

در سایر بازی های هفته هشتم، فردا فوالد رده چهارمي با نساجي روبه رو 
می شود، ماشین سازی میزبان نفت مسجدسلیمان است و پیکان هم به 

مصاف ذوب آهن می رود.

فاتحان سرزمین اژدها

آگهی دادنامه 
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آگهی دادنامه 
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برد بزرگان در هفته سوم لیگ قهرمانان
سه شنبه شب در اولین شب از هفته سوم مرحله گروهی رقابت های لیگ 
قهرمانان اروپا در گروه اول، رئال مادرید در خانه گاالتاسرای به برتری یک 
بر صفر رسید تا زیدان سرمربی کهکشانی ها موقتاً از بحران خارج شود. در 
دیگر بازی این گروه، پاری سن ژرمن در خانه بروژ 5 بر صفر پیروز شد، 
در گروه دوم مسابقات بایرن مونیخ در خانه المپیاکوس به برتری 3 بر 2 
رسید و تاتنهام 5 بر صفر ستاره سرخ بلگراد را شکست داد. در گروه سوم 
منچسترسیتی در خانه قاطعانه 5 بر یک آتاالنتا را برد و در گروه چهارم 

هم یوونتوس برابر لوکوموتیو مسکو2 بر یک پیروز شد.


