
جودو ایران بعد 
شیوا نوروزی
   گزارش

از نزدیک به دو 
س�ال فرص�ت 
حضور در عرصه رقابت ها را به دس�ت آورده 
اس�ت. بعد از اع�ام رأی اولی�ه دادگاه عالی 
ورزش حاال ش�نیدن خبر اع�زام تیم ملی به 
رقابت های قهرمانی آسیا، خبری امیدبخش 
ب�رای ج�ودو ای�ران محس�وب می ش�ود. 
بعد از 18 ماه تعلیق ناعادالنه سرانجام ملی پوشان 
کش��ورمان اجازه حضور در رقابت های رسمی را 
کسب کردند. با شروع رسمی تمرینات تیم ملی 
بالتکلیفی جودو به پایان می رسد و انتظار می رود 
فدراسیون این رشته برای جبران فرصت های زیاد 

از دست رفته برنامه ویژه اي داشته باشد. 
    

س��ایه تعلیق طوالنی مدت درس��ت زمانی بر سر 
جودو ایران افتاد که بحث شکست سعید موالیی 
در مسابقات جهانی مطرح شد. جودوکار پناهنده 
شده مدعی ش��د علت باختش فش��ار مسئوالن 
کش��ورمان برای عدم رویارویی ب��ا نماینده رژیم 
اشغالگر بوده است. او این ادعا را بهانه ای برای سفر 
به آلمان و اعالم پناهندگی اش به این کشور قرار 
داد. فدراسیون جهانی جودو هم که سال هاست با 
ورزش ایران دشمني دارد و برای زمین زدنمان از 
هیچ تالشی دریغ نکرده از اظهارات موالیی به عنوان 
برگ برنده استفاده کرد و رأی به محرومیت دائمی 
جودو ایران داد. تصمیمی ناعادالنه، غیرورزشی و 
غرض ورزانه که نتیجه خوش خدمتی ماریوس ویزر 

بود برای رؤسای صهیونیستي اش. 

تالش ها برای دفاع از اعتبار جودو و حق مس��لم 
ورزش ایران از همان زمان آغاز شد و فدراسیون 
جودو با همکاری وزارت ورزش برای شکستن این 
حکم وارد عمل شدند. کشاندن موضوع به دادگاه 
عالی ورزش مسیری بود که به درستی انتخاب شد 
و در این مدت وکالی ایرانی و مسئوالن فدراسیون 
و وزارت پیگیر حل این مشکل بودند تا اینکه پس 
از تأخیر فراوان رأی CAS اعالم شد و در نهایت 
پس از لغو »تعلیق نامحدود«  پرونده به فدراسیون 
جهانی ارجاع داده شد تا IJF به سرکردگی ویزر 
درباره آینده جودو کشورمان تصمیم گیری کند. 

    
تفس��یرهای زی��ادی در خص��وص رأی مبه��م 
CAS مطرح ش��ده و در حالی که اغلب رسانه ها 
معتقدند مش��کالت تعلیق و س��نگ اندازی های 
فدراس��یون جهانی هنوز به قوت خود باقی است، 
آرش میراس��ماعیلی و تیم حقوقی فدراسیون در 
روزهای اخیر ط��ی مصاحبه های مختلف مدعی 
رفع تعلیق این رشته شدند. این در حالی است که 
در سایت رسمی فدراس��یون جهانی و در بخش 
فدراسیون های عضو همچنان در صفحه فدراسیون 
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)تعلیق شده( به چشم می خورد. 
به رغم شرایط موجود، خبر خوشحال کننده ای که 
از سوی فدراسیون منتشر شد، حاکی از آن است 
که قطار جودو ایران به زودی به حرکت درخواهد 
آمد. بر این اساس تیم ملی در رقابت های آسیایی 
حضور خواهد داش��ت. رقابت های قهرمانی قاره 
کهن 18فروردین ماه اس��تارت مي خورد و غیبت 

جودوکاران ایران��ی روی تاتامی پای��ان مي یابد.  
مس��ئوالن برگزاری این دوره طی نامه ای با اعزام 
جودوکاران کش��ورمان به قرقیزس��تان موافقت 
کرده اند. آخرین بار قبل از آنکه فدراسیون جهانی 
با سناریوس��ازی علیه ورزش ایران باخت موالیی 
در جهانی 2019 را بهانه کند، جودوکاران ایرانی 
در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا - اقیانوسیه در 
چین تایپه به میدان رفتند و با کسب دو طال، یک 
نقره و یک برنز مقام چهارم را از آن خود کردند. بعد 
از آن اما تیم تک نفره جودو کشورمان نه تنها مدالی 
در جهانی 2019 ژاپن کس��ب نکرد، بلکه سعید 
موالیی تنها ملی پوش اعزامی به این رقابت ها برای 

رسیدن به اهدافش یار دشمنان و معاندان شد. 
    

پایان چش��م انتظاری برای حضور در مس��ابقات 
رئیس فدراس��یون ج��ودو را ب��رای بازگرداندن 
این رش��ته به روزهای اوج امیدوار کرده اس��ت. 
آرش میراس��ماعیلی در گفت وگو با ایس��نا روند 
صدور مجوز اعزام تیم به قهرمانی آسیا را تشریح 
کرد: »پس از اع��الم رأی دادگاه CAS در قبال 
پرونده جودو ایران، درخواست رسمی حضور در 
رقابت های قهرمانی آسیا 2021 را به کنفدراسیون 
جودو آسیا ارسال کردیم. من نیز طی یکی، دو روز 
گذش��ته مذاکرات و رایزنی های زیادی را در این 
رابطه داشتم تا اینکه ساعاتی پیش رئیس کمیته 
برگزاری مسابقات کنفدراس��یون جودو آسیا با 
ارسال ایمیلي به فدراس��یون جودو از موافقت با 
حضور تیم ملی جودو ایران در رقابت های قهرمانی 
آسیا 2021 قرقیزستان خبر داد.« میراسماعیلی 

که به دلیل اس��ترس کاری اخی��راً دچار حمله 
قلبی شده بود، حاال برای اعزام موفق ملی پوشان 
تالش می کن��د:  »پس از اع��الم رأی دادگاه این 
پیش بینی را داشتیم که مجوز حضور تیم ایران 
در این مسابقات صادر شود که خوشبختانه این 
اتفاق مهم نیز رخ داد. ط��ی روزهای اخیر نیز در 
همین رابطه ب��ا رئیس س��ازمان تیم های ملی و 
حاج یوسف زاده سرمربی جوانان جلسه داشتیم تا 
پیش بینی های الزم برای اعزام تیم به این رقابت ها 
صورت پذیرد. این مسابقات فروردین ماه برگزار 
می شود و کنفدراسیون جودو آسیا فرصت کافی 
به ایران برای انجام مراحل ثبت نام را داده و ما نیز 
قصد داریم هرچه سریع تر این کار را انجام دهیم. 
ترکیب کامل به این مس��ابقات اعزام نمی کنیم. 
محمد بریمانلو جودوکار باتجربه ایران با تمرینات 
منظمی که داش��ته، ش��رایط خوبی دارد و قطعاً 
یکی از ملی پوشان اعزامی به این رقابت ها خواهد 
بود. سعی ما این اس��ت که برای پشتوانه سازی با 
ترکیبی جوان در رقابت های قهرمانی آس��یا به 

میزبانی قرقیزستان شرکت کنیم.«
رئیس فدراس��یون جودو موافقت کنفدراسیون 
آسیا را سیگنالی مثبت از سوی فدراسیون جهانی 
خواند:  »کنفدراس��یون جودو آسیا زیرمجموعه 
فدراسیون جهانی است که قطعاً بر اساس هماهنگی 
با فدراس��یون جهانی با حضور ایران در مسابقات 
قهرمانی آسیا موافقت کرده است. این اتفاق روزنه 
امید و س��یگنال مثبتی برای ح��ل اختالفات با 
فدراسیون جهانی است. در همین رابطه قصد دارم 

با رئیس فدراسیون جهانی جودو دیدار کنم.« 
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بازگشت مقتدرانه الپورتا به بارسا
الپورتا رئیس باشگاه بارسلونا شد. او که از سال 2003 تا 2010 ریاست 
کاتاالن ها را به عهده داشت و یکی از موفق ترین رؤسای تاریخ این باشگاه 
بود، در شرایطی که آبی واناری ها در اوضاع آشفته ای به خصوص از لحاظ 
اقتصادی بسر می برند، موفق شد با کسب بیش از 54 درصد آرا بار دیگر 
ریاست بارسلونا را به دست گیرد. الپورتا با این شعار که من افتخار را به 
باشگاه برمی گردانم، تأکید کرد که این انتخابات نشان داد ما فراتر از یک 
باشگاه فوتبال هستیم: »این انتخابات مهم ترین انتخابات تاریخ بارسلونا 
بود و نشان داد که ما یک خانواده بزرگ هستیم و بهترین ها را در اختیار 
داریم. حضور مسی به همراه پسرش در انتخابات باشگاه نیز ثابت کرد 
که او چقدر عاشق باشگاه است. من می خواهم خوشحالی و شادی را به 

بارسلونا برگردانم و مطمئنم به این افتخار خواهیم رسید.«

اجازه حضور تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا صادر شد

پایان دوری جودوکاران ایرانی از تاتامی
سعيد احمديان 

دنیا حیدري

آغاز دور برگشت مرحله یک هشتم نهایي لیگ قهرمانان
طارمي یا رونالدو، مسئله این است!

دور برگشت یک هشتم نهایي لیگ قهرمانان اروپا امشب آغاز مي شود تا 
شمارش معکوس براي شناختن هشت تیم راه یافته به مرحله بعد آغاز 
شود. امشب دو بازي برگزار مي شود؛ یووه میزبان پورتو است و دورتموند 

از سویا پذیرایي مي کند.
  یووه – پورتو، ساعت 23:30

امشب خیلي از هواداران فوتبال در ایران گوش به زنگ خبرهایي هستند 
که از استادیوم آلیاس آره نا تورین مي رسد. استادیومي که میزبان مصاف 
یووه و پورتو در یک هشتم نهایي لیگ قهرمانان است و به واسطه حضور 
مهدي طارمي در پیشاني خط حمله آبي پوشان پرتغالي، حساسیت آن 
براي ما ایراني ها بیشتر شده است. یووه در شرایطي براي مصاف با پورتو 
راهي تورین شده که در بازي رفت 2 بر یک باخت و دست خالي به ایتالیا 
برگشت. با این حال تک گل کیه زا، شاگردان آنتونیو کونته را امیدوار به 
جبران در آلیانس آره نا نگه داشته تا آنها بتوانند با یک پیروزي یک بر صفر 

و به واسطه گل زده در خانه حریف راهي یک چهارم شوند.
یووه پس از باخت به پورتو در بازي رفت در چهار دیدار گذشته در سري 
آ با سه برد و یک مس��اوي عملکرد قابل قبولي داشته که سبب شده در 
جدول، کالچو با 52 امتیاز و قرار گرفتن در رده سوم و با وجود اختالف 
هفت امتیازي با اینتر صدرنش��ین همچنان در کورس قهرماني باشد. 
شاگردان کونته در حالي آماده بازي امشب با پورتو مي شوند که با پیروزي 
روحیه بخشي که شنبه مقابل التزیو در سري آ به دست آورده اند با تمام 
قوا براي جبران شکست دور رفت پا به میدان مي گذارند. کونته در بازي 
شاگردان آبي هاي رم، کریس رونالدو را روي نیمکت نشاند تا  فوق ستاره 
پرتغالي یووه براي بازي سه شنبه شب استراحت کند و با آمادگي بیشتري 

براي بازي با پورتو به میدان برود.
با وجود امیدي که یوونتوس��ي ها براي جبران در آلیانس آره نا دارند، اما 
فوتبال دوستان ایراني خیلي هاي شان امشب هوادار پورتو خواهند بود و 
امیدوارند در این بازي نتیجه اي رقم بخورد که بتوانند همچنان منتظر 
درخشش هاي مهدي طارمي در لیگ قهرمانان باشند. پورتو با توجه به 
پیروزي 2 بر یک در دراگائو اگرچه نیمي از راه صعود را رفته، اما سرجیو 
کنسیسائو به خوبي مي داند که شب س��ختي در انتظارشان در آلیانس 
آره ناست و محافظت از پیروزي دور رفت در تورین مي تواند یک اتفاق بزرگ 
براي پورتو باشد که با حذف یکي از مدعیان، راهي یک چهارم خواهد شد.

پورتو پیش از رویارویي امشب در بازي هایي که در لیگ پرتغال برگزار 
کرده است، دو برد و یک مساوي داشته و در حال حاضر با 48 امتیاز در 
رده دوم قرار گرفته است و 10 امتیاز با بنفیکاي صدرنشین فاصله دارد و 
در آخرین بازي در لیگ پیش از دیدار امشب با یووه، مقابل ژیل ویسنته 
2 بر صفر پیروز ش��ده تا آنها هم مانند یووه با برد به استقبال بازي دور 

برگشت یک هشتم چمپیونز لیگ بروند.
بدون شک یکي از امیدواري هاي پورتو در بازي امشب شماره 9 ایراني شان 
اس��ت. مهدي طارمي که در بازي رفت در دقیقه 2 در یک فرصت طلبي 
آشکار، دروازه شزني و یووه را باز کرد تا نشان دهد مهاجم زهرداري است 
و کونته با توجه به گلزني طارمي در بازي رفت، به طور قطع برنامه ویژه اي 
براي مهار ستاره ایراني پورتو خواهد داشت. با این حال طارمي که در چهار 
بازي اخیر پورتو نتوانسته گلزني کند، امیدوار است با تکرار اتفاق دور رفت 

در بازي امشب، بار دیگر گلزني هایش را براي پورتو از سر بگیرد.
  دورتموند – سویا، ساعت 23:30

در دیگر بازي آغاز دور برگشت یک هشتم نهایي لیگ قهرمانان، امشب 
دورتموند و سویا در گلزن کرشن به مصاف هم مي روند. شاگردان ادن 
ترزیچ در دیدار رفت در اسپانیا توانستند به یک پیروزي بزرگ برسند 
و لوپتگي و شاگردانش را 3 بر 2 شکس��ت دادند تا دست پر آماده بازي 

برگشتي باشند که در خانه برگزار مي کنند. 
دورتموند برخالف عملکرد خوبي که در لیگ قهرمانان داشته، در لیگ 
آلمان نتوانسته چهره یک مدعي را از خود نشان دهد و در آخرین بازي به 
بایرن 4 بر 2 باخت و با 39 امتیاز در رده ششم بوندس لیگا قرار دارد. با این 
حال داشتن یک اریک هالند آماده و تشنه گلزني که در اوج بسر مي برد، 
نقطه قوت زردها در بازي امشب با سویا براي حفظ پیروزي دور رفت و 
صعود به جمع هشت تیم خواهد بود. در طرف دیگر سویا در شرایطي 
براي مصاف با دورتموند به آلمان رفته که در چهار بازي اخیر عملکرد 
فاجعه  باري داشته است و با سه باخت و یک برد روزهاي بحراني را تجربه 

مي کند تا امشب کار سختي برابر زنبورهاي زرد آلماني داشته باشد.

یونایتد شجاع بود
منچس��تریونایتد پس از گل ه��ای برونو 
فرناندس و لوک ش��او با پیروزی 2بر صفر 
در اتحاد، مقابل منچسترسیتی شجاع عمل 
کرد و توانست نوار بردهاي این تیم را پس 
از 21 بازي قطع کند. البته یونایتدها هنوز 
براي کسب جام کاماًل آماده نیستند و این 
طی چند ماه گذشته ثابت شده است، اما آنها 
مي توانند فصل را به خوبي به پایان برسانند. 
10 بازي باقي مانده منچس��تر بسیار مهم 
هستند، بنابراین باید به خوبي در این بازي ها نتیجه بگیرند. آنها می توانند 
توسط لستر و تیم های دیگر تعقیب شوند، اما منچستر مي تواند دومین تیم 
برتر لیگ جزیره در پایان فصل باشد. یونایتدها باید فکر کنند که چگونه 
مي توانند جاي من س��یتی را در طوالنی مدت بگیرند. پیروزی یک شنبه 
باعث ش��ده یونایتدها احساس خوبی داشته باشند و س��یتی از این بابت 
احساس بدی دارد، اما در پایان فصل این من سیتی است که جام را باالی سر 
می برد و بازیکنان و سرمربی منچستریونایتد باید به این فکر کنند که چگونه 
مي توانند به جام برسند، زیرا این تنها چیزی است که مهم است. اگر به هدف 
رسیدن به قهرماني نگاه کنید همه بازیکنان منچستریونایتد  فشرده بازي 
مي کنند و از همدیگر حمایت مي کنند. وقتي دفاع در زمین جلو مي آید، 
جاي آنها خالي نمي ماند و تمام بازیکنان در حال پوشش دادن هستند و 
توپ هایي را که با سستي حریف رد و بدل مي شود در اختیار مي گیرند. در 
مجموع نشانه هایی در بازي یک ش��نبه دیده شد که نشان دهنده شجاع 
بودن بازیکنان یونایتد بود. آنها تنها در به دست آوردن مالکیت بازي و توپ 
شجاع نبودند، بلکه زماني که توپ را در اختیار داشتند و آن را به خط میانی 
می رسانند، بازي شان را پیش مي بردند و رو به جلو بازي مي کردند. این در 
شرایطي است که بسیاری از تیم ها  وقتي در برابر سیتی بازی می کنند، عقب 
مي کشند و در موقعیت یک سوم دفاعی خود قرار می گیرند. سپس وقتی 
توپ را به دست می آورند به دروازه بان پاس می دهند و به زمین می دوند و 
گزینه آسان را انتخاب می کنند، اما یونایتد مقابل سیتي این کار را نکرد و 

توانست بازي را با یک نتیجه خوب به پایان برساند.

بدون فشنگ شانسي در المپيک نداریم

تعاوني ورزش زورخانه اي راه اندازي مي شود
سرپرست فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی گفت: »در      خبر
تعامل صورت گرفته با یکی از بانک ها با هدف توس��عه زیرساخت های 
ورزش های باستانی و کشتی پهلوانی تعاونی این رشته ورزشی راه اندازی می شود.« مهرعلی باران چشمه در 
مجمع انتخاباتی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی بوشهر با بیان این مسئله اظهار داشت: »ورزش های 
زورخانه ای و کشتی پهلوانی برگرفته از تقوا، ایثارگری، گذشت، دستگیری و تواضع است. با وجود اینکه این 
رشته در دنیا به نام ایران ثبت و ریشه در فرهنگ و آداب و رسوم ملی ما دارد، ولی از لحاظ اعتباری شرایط 
مناسبی ندارد. جذب ورزشکاران جدید به رشته ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی در اولویت کار 
فدراسیون قرار دارد که برای تحقق این مهم راهکارهای متنوعی پیش بینی شده  است. باید در این رشته ها 
نیز مانند سایر رشته های ورزشی پرطرفدار مثل فوتبال، جودو و تکواندو تسهیالتی برای قهرمانانش تدارک 

دیده شود تا ورزشکاران بیشتری جذب رشته ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی شوند.«

تیم ه��اي ف��والد س��یرجان و 
فريدون حسن

    بازتاب
ش��هرداري ارومیه با برتري در 
ب��ازي دوم مرحل��ه نیمه نهایي 
رقابت هاي لیگ برتر والیبال راهي دیدار نهایي این مس��ابقات 
شدند. بازي هاي دوم مرحله نیمه نهایي سي و چهارمین دوره لیگ 
برتر والیبال یک شنبه عصر در حالي برگزار شد که فوالد سیرجان 
اولین بازي خود مقابل سپاهان را 3 بر صفر برده بود و شهرداري 
ارومیه هم با حساب 3 بر 2 از سد لبنیات هراز آمل گذشته بود. 
تصور مي شد با توجه به نزدیکي و رقابت پایاپاي این چهار تیم با 
هم کار در بازي دوم سخت تر باشد، اما سپاهان و لبنیات هراز آمل 
با همان نتایج بازي هاي اول مغلوب فوالد و ش��هرداري ارومیه 
شدند تا مرحله نیمه نهایي با انجام همین چهار مسابقه به پایان 
برسد و کار به بازي سوم کشیده نشود. حاال باید منتظر ماند و دید 
که جدال شاگردان محمدرضا تندروان و پیمان اکبري به سود 
کدام تیم به پایان مي رسد، جدالي که اولین بازي آن شنبه آینده 

برگزار مي شود. تندروان، س��رمربي تیم فوالد سیرجان پس از 
راهیابي تیمش به دیدار پایاني لیگ برتر با تمجید از بازیکنانش از 
آنها به عنوان س��ربازان فوالد نام برد و گفت: »رسیدن به فینال 
برای ما افتخار است. به شاگردانم می بالم که هشت ماه مثل سرباز 
در تمام ش��رایط در اختیار ما بودند. حضور در فینال نوش جان  
شاگردانم. ابتدای فصل برخی از مربیان نام تیم ما را کامالً مغرضانه 
بین هشت تیم برتر نمی بردند و حاال از اینکه فینالیست شده ایم، 
خوشحالم.« پیمان اکبري، سرمربي تیم والیبال شهرداري ارومیه 
هم با تمجید از تالش تیم لبنیات هراز آمل در مرحله نیمه نهایي 
عنوان کرد: »به هر دو تیم خسته نباش��ید می گویم. به دوست 
خوبم عطای��ی و ش��اگردانش نی��ز تبریک می گویم ک��ه بازی 
خیلی خوبي به نمایش گذاشتند. بازی سختی بود. در سه هفته 
گذشته پنج بازی با نتیجه 3 بر 2 داشتیم و این موضوع کمی کار 
را برای ما سخت کرده بود. شاگردانم کم نیاوردند، تالش کردند و 

خیلی زود به شرایط بازی برگشتند و برنده شدند.«

سیرجان و ارومیه فینالیست هاي لیگ برتر والیبال

 نبرد فوالد و شهرداري 
بر سر جام سي و چهارم

فشنگ، فش��نگ و باز هم فشنگ، این 
حامد قهرماني 

    چهره
اصلي ترین دغدغه ملي پوشان تیراندازي 
کشورمان طي سال هاي گذشته تاکنون 
است. آن هم حاال که فاصله زیادي با المپیک نداریم و همین بچه هاي 
تیراندازي با ش��ش س��همیه حض��ور در توکیو یک��ي از اصلي ترین 
شانس هاي مدال آوري کاروان ورزش ایران در المپیک هستند. مشکل 
همیشگي اما باز هم خودنمایي مي کند، مشکل کمبود فشنگ مشکلي 
نیست که بتوان به س��ادگي از کنار آن گذش��ت. براي کسب مدال 
المپیک نمي توان صرفاً به تمرین »خش��ک« بسنده کرد و فقط 
»ماشه« چکاند، اما گویا گوش شنوایي هم وجود ندارد و البته 
بهانه تا دلتان بخواهد زیاد اس��ت. هرچن��د که همه خوب 
مي دانیم اگر عزم انجام کاري وجود داشته باشد هر کاري 
شدني است. الهام هاشمي، سرمربي تیم ملي تیراندازي 
حاال با صراحت بیشتري از مش��کل فشنگ مي گوید: 
»امیدواریم مشکل فشنگ حل شود. 30هزار فشنگی 
که در اختیار باشگاه ها بود، فدراسیون خریداری 
کرده، اما برای المپیک نیاز به حمایت بیش��تري 
داریم. اگر امکان تهیه فشنگ نباشد باید در خارج 
از کشور اردو داشته باشیم تا با فشنگ تمرین کنیم. 
امیدوارم این امکان بعد از عید فراهم شود. اگر در هیچ 
مسابقه ای شرکت نکنیم و فشنگ نرسد هیچ شانسی برای 
مدال نخواهیم داش��ت. ما حدود 200 هزار فش��نگ نیاز 

داشتیم که االن 30 هزار فشنگ داریم.«

گري نويل 

 اسکاي اسپورت

قانون یک شبه باید هم ملغی شود!
قانون های یک شبه در فوتبال ایران راه به جایی نمی برد، خصوصاً که 
هیچ ثبات و ایس��تادگی برای اجرای چنین قوانین سرتا پا ایرادی نیز 
وجود ندارد. با وجود این هرازچندگاهی شاهد ظهور قوانینی هستیم 
که یا من درآوردی و عجیب و غریب هستند یا اگر هم درست و منطقی 
باشند در زمان نادرست اعالم می شوند تا هیچ سودی برای فوتبال ایران 

در پی نداشته باشد و نتیجه عکس بدهد!
معضل اصلی فوتبال ایران در واقع بعد از عدم نظارت و عدم پاسخگویی 
مدیران و مس��ئوالن آن، همین قوانین ضرب االجلی است که هیچ گاه 
اراده ای برای اعمال درست آن وجود نداشته، قوانینی که بدون بررسی 
زمینه ای وضع می شوند تا ضررهایش بیش از سود و منفعتش باشد. اگر 
هم در ظاهر مانند بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت باشگاه های بدهکار 
قوانین خوبی باشند با وضع و اعمال آن در زمان نادرست، نه فقط خیلی 
زود از رده خارج می شوند که در زمره قوانین بی فایده اي قرار می گیرند 

که تنها اعتماد و اطمینان به فدراسیون فوتبال را زیر سؤال می برد.
محرومیت از پنجره نقل و انتقاالت سال هاست که از سوی فیفا به عنوان 
یکی از جریمه ها علیه تیم ها استفاده مي شود. محرومیتي که فیفا در 
ایران بیشتر به دلیل عدم پرداخت مطالبات بازیکنان و مربیان خارجی از 
آن استفاده می کند. این محرومیت می تواند جریمه ای متناسب با عدم 
تعهد باشگاه ها به قراردادهایی که می بندند، باشد. اما اجرای آن در میانه 
فصل، آن هم تنها برای یک تیم در شرایطی که هزاران بازیکن و مربی 
طلبکار در فوتبال ایران وجود دارد که شکایت های شان در بسیاری از 
موارد هنوز راه به جایی نبرده و بعد از سال ها همچنان در حال دویدن 
برای دریافت مطالبات خود هستند همان مورد استفاده از قانونی درست 

در زماني نادرست است که نتیجه عکس می دهد!
عقب نشینی فدراسیون فوتبال در خصوص بس��ته ماندن پنجره نقل 
و انتقاالت پرسپولیس به بهانه شرطی بودن برداشتن این محرومیت 
نمونه واضح عقب نشینی زودهنگام فدراسیون از قوانینی است که یا به 

درستی وضع نشده اند یا به درستی و در زمانی که باید اجرا نمی شوند.
جدی بودن فدراسیون در اعمال این قانون بدون تردید می تواند سهم 
بسزایی در کاهش طلب های پرداخت نشده بازیکنان و مربیان ایرانی 
داشته باشد، اما نه تا وقتی که فدراسیون به سادگی و با هزار و یک بند 
و تبصره از اجرای این قوانین پاپس می کشد. در واقع این شرطی شدن 
برداش��تن محرومیت از فصل نقل و انتقاالت همان روش��ی است که 
فدراسیون طی سال های اخیر برای صدور مجوز حرفه ای باشگاه های 
فوتبال ایران پیش پای تیم ها بدهکار گذاشته است. توافق با طلبکاران 
که راهکاری مس��کن وار اس��ت و بعد از مدتی کوتاه اوضاع را آشفته تر 
می کند، وقتی هیچ یک از این توافقات عملی نمی ش��وند و بدهکاران 
باشگاه ها همچنان به قوت خود باقی هستند و هر روز نیز بر تعدادشان 

افزوده می شود.
پاپس کشیدن فدراسیون فوتبال در این مورد که می توانست گامی مؤثر 
و مهم در راستای موظف کردن باش��گاه ها برای عمل به تعهدات شان 
باشد، بار دیگر بی ثباتی فدراس��یون را در اعمال قوانین خود به تصویر 
کشید. ضمن اینکه این داستان نشان داد با وجود تغییرات ظاهری در 
مدیریت فدراسیون، اوضاع به همان منوال قدیم و با همان دیدگاه و نگاه 
پرایراد قبلی دنبال می شود. حال آنکه اگر فدراسیون امروز از تصمیم 
خود برای اعمال قانون محرومیت باش��گاه های بدهکار در فصل نقل و 
انتقاالت در  فصل جدید خبر می داد، نه فقط می توانست در مسیری 
درست گام بردارد، بلکه ناچار نمی شد به دلیل عملی کردن فی البداهه 
این قانون درست در زمان نادرست و در شرایطی که اکثر قریب به اتفاق 
باش��گاه های فوتبال ایران بدهی های سنگیني دارند، اما مشکلی بابت 
ثبت قرارداد بازیکنان جدید خود نداش��تند، از تصمیمی که گرفته به 
بهانه گذاشتن شرط و شروط پاپس بکش��د و بی ثابتی خود را بار دیگر 
ثابت کند، آن ه��م تنها به این دلیل که فدراس��یون فوتبال ایران گویا 
هرگز نمی خواهد یاد بگیرد که قانون گذاری یک ش��به رخ نمی دهد و 
قبل از وضع هر قانون درست یا نادرستی باید همه جوانب را سنجید و 

زمینه های مختلف را در نظر گرفت.

 تالش رستمی 
برای المپيکی شدن با تغيير وزن

کیانوش رس��تمي، وزنه بردار طالیی ایران در المپیک ریو که با تغییر 
وزن قصد کسب س��همیه المپیک در دس��ته 96 کیلو گرم را داشت، 
حاال بار دیگر تصمیم به تغیی��ر وزن گرفته و قصد دارد تا 27 فروردین 
در مسابقات قهرمانی آسیا 2021 که گزینشی المپیک نیز هست، در 
دسته 89 کیلوگرم که شانس بیشتری برای کسب سهمیه دارد روی 
تخته برود. بهداد سلیمی که به عنوان مربی در کنار او بوده با تأیید این 
مسئله تأکید دارد که رستمی آمادگی خوبی دارد و به زودی می تواند به 

آمادگی صددرصدی برسد.

امروز رقابت انتخابي 57 و 86 کشتي آزاد
رقابت های انتخابی کشتی آزاد بنا بر گفته امامي، سخنگوی فدراسیون 
کشتی امروز و در اوزان 57 و 86 کیلوگرم برگزار می شود. بعد از مراسم 
وزن کش��ی، در وزن 57 کیلوگرم رحمان عموزاد خلیلی و رضا اطری 
و در وزن 86 کیلوگرم کامران قاس��مپور و حسن یزدانی به مصاف هم 
می روند. این احتمال وجود دارد که رقابت های این دو وزن به صورت 

دو برد از سه مبارزه باشد.


