
تيم مل�ي فوتبال 
سعید احمدیان

  جام ملت های آسیا
در  كش�ورمان 
روزي كه س�ردار 
آزمون ستاره ايران بود، با دو گل مقابل ويتنام به 
برتري رسيد تا با كسب دومين برد متوالي صعود 
ب�ه مرحله يك هش�تم نهاي�ي را قطع�ي كند. 
ورزشگاه آل نهيان ابوظبي ديروز ميزبان دومين بازي 
ايران در جام ملت ها بود و شاگردان كي روش پس از 
يك برد پرگل مقابل يمن، مقابل ويتنام قرار گرفتند، 
تيمي كه در بازي اول مقابل عراق با نتيجه نزديك 
2 بر 3 شكست خورده بود تا نشان دهد كه نبايد آنها 
را دست كم گرفت. با اين حال ويتنامي ها هر چند 
دقايقي در نيمه اول و در شروع نيمه دوم بيرانوند و 
مدافعان كشورمان را به زحمت انداختند اما همان 
طور كه پيش بيني مي شد تيم كشورمان كار چندان 
سختي براي عبور از اين تيم شرق آسيايي نداشت و 
با دو گل سردار آزمون برابر ويتنام به برتري رسيد تا 
با شش امتياز صعودش را به مرحله يك هشتم نهايي 

قطعي كند. 
حاال كي روش، تيم ايران را ب��راي بازي آخر مرحله 

گروهي كه چهارشنبه مقابل عراق برگزار مي شود، 
آماده مي كن��د، مس��ابقه اي ك��ه مي تواند جنگ 

سرگروهي باشد. 
   بازگشت سردار

پس از پش��ت س��ر گذاش��تن يك ج��ام جهاني 
نااميد كننده، مهاجم تركمني تيم ملي كشورمان 
در جام ملت های آس��يا دوباره همان مهاجم گلزن 
هميشگي شده اس��ت. پس از به ثمر رساندن يك 
گل مقابل يمن، ديروز هم س��ردار آزمون زننده دو 
گل ايران بود تا با س��ه گل نامش را به عنوان يكي 
از مهاجمان برت��ر جام مطرح كن��د. آزمون كه در 
سيستم دفاعي تيم ملي در روسيه بيشتر به كارهاي 
دفاعي مي پرداخت و كمتر در موقعيت گلزني قرار 
مي گرفت، در ام��ارات اما با تغيير سيس��تم بازي 
كشورمان كه يك فوتبال هجومي را ارائه مي دهد، 
ش��ماره 20 خط حمله ايران ب��ه روزهاي اوجش 
برگشته است، آزمون كه در جام ملت هاي گذشته در 
چهار بازي چهار گل به ثمر رسانده بود، در اين دوره 
جام ملت ها در پايان دو بازي سه گل به ثمر رسانده 
تا نشان دهد نسبت به جام ملت هاي گذشته آماده تر 

اس��ت.  هر چند خط حمله تيم كشورمان تاكنون 
مقابل تيم هاي قوي در جام ملت ها محك نخورده 
است اما عالوه بر آزمون، آمادگي ساير مهاجمان تيم 
ملي مانند طارمي كه در بازي اول زننده دو گل بود، 
در كنار يك سامان قدوس آماده كه پس از گلزني 
در بازي با يمن، دي��روز هم مقابل ويتنام يك پاس 
گل داد، نشان مي دهد كه كي روش يكي از بهترين 
خط حمله هاي جام را در اختيار دارد كه مي تواند هر 
تيمي را به دردسر بيندازد. هماهنگي هافبك هاي 
هجومي و مهاجمان كه در بازي ديروز هم سبب به 
ثمر رسيدن دو گل مدرسه اي از سوي تيم كشورمان 
شد، يكي از فاكتورهاي اميدوار كننده اي است كه 
قدرت هجومي تيم ايران را باال برده و حاال بر خالف 
جام جهان��ي، در جام ملت ها ديگر كس��ي از بازي 
تيم ملي انتقاد نمي كند، تيمي كه مقابل حريفان 
آسيايي همان تيم تهاجمي شده است كه هواداران 

انتظار دارند. 
   ترديدهاي دفاعي كي روش

عالوه بر مهاجمان آماده، كي روش بايد به مدافعان و 
دروازه بانش هم ببالد، تيم كشورمان ديروز در حالي 

در دومين ب��ازي، دومين برد متوالي اش را جش��ن 
گرفت كه مقابل ويتنام هم مانند بازي با يمن، دروازه 
تيم كشورمان باز نشد و توپي از خط دروازه بيرانوند 
عبور نكرد تا ايران يكي از تيم هاي بدون گل خورده 
جام ملت ها تا امروز باش��د. هر چند در اين مسابقه 
بيرانوند و مدافعان تيم ملي كمتر به دردسر افتادند 
اما به نظر مي رس��د هنوز كي روش ب��راي تركيب 
دفاعي اش به يك تركيب ثابت نرسيده است.  پس از 
بازي نه چندان خوب مجيد حسيني مقابل يمن كه 
سبب شد در بين دو نيمه كي روش، پژمان منتظري 
را به ج��اي مدافع ايراني ترابوزان اس��پور به ميدان 
بفرستد، در بازي ديروز مقابل ويتنام هم كي روش باز 
هم دست به تغيير در تركيب خط دفاعي زد و اين بار 
محمد حسين كنعاني زادگان بود كه در پست مدافع 
وسط در تركيب قرار گرفت، در سمت راست دفاعي 
هم وريا غفوري جايگزين رامين رضائيان شده بود تا 
فعاًل كي روش در حال آزمايش بازيكنان مختلف در 
دو پستي باشد كه هنوز به نفر اصلي نرسيده است . 

   بايد بيشتر گل مي زديم
اظهار نظرهاي مربيان دو تيم هم پس از بازي جالب 
توجه بود. كارلوس كي روش كه شادي هاي ويژه اش 
پس از دو گل ايران، اهميت اين گل ها را نشان مي داد، 
معتقد بود كه بايد بازيكنانش گل هاي بيشتري مقابل 
ويتنام به ثمر مي رس��اندند: » از ابتداي بازي در اين 
ديدار سوار بر بازي بوديم. ما همين روال را تا دقايق 
پاياني ادامه داديم و بايد در اين بازي حداقل دو گل 
يا بيشتر مي زديم اما نشد. ما در ادامه رقابت ها نيز به 
همين منوال پيش مي رويم و اكنون ما در ش��رايط 
خوبي به سر مي بريم و با اعتماد به نفس باال به كارمان 
ادامه خواهيم داد. حاال تمام تمركز و رؤياي ما روي 
بازي با عراق اس��ت.« پارك هانگ س��ئو، سرمربي 
ويتنام هم كه در بازي ديروز مقابل ايران، شاگردانش 
بر خالف بازي با عراق نتوانس��تند تيم كش��ورمان 
را به دردس��ر بيندازند، اعتراف كرد كه بازيكنانش 
مقابل تيم قدرتمندي مانند ايران ناتوان بوده اند: »ما 
توانايي مقابله با خط حمله قدرتمند و بازي محكم 
ايران را نداشتيم. به آنها تبريك مي گويم. در مدت 
زمان كوتاهي توانستيم تجربه خوبي را براي بازي با 
تيم هاي قدرتمند نظير ايران كسب كنيم. بايد بدانيم 
تيم ما جوان است و مي تواند در آينده بهتر از اينها 

نتيجه بگيرد. « 

سردار حكم صعود را امضا كرد

حمايت از كاالي ايراني در نمايشگاه ورزش 
 دولت از توليدكنندگان ورزشي 

حمايت نمي كند
و  نوي�ن  تجهي�زات  ورزش،  نمايش�گاه  دوره  دومي�ن 
ايران�ي  كاالي  از  در س�ال حماي�ت  وابس�ته  محص�والت 
روزه�اي 25ت�ا28 دي م�اه در ته�ران برگ�زار مي ش�ود. 
شاهرخ شهنازي، دبيركل كميته ملي المپيك در نشست خبري درباره 
هدف از برگزاري اين نشس��ت اينگونه توضيح مي دهد: »در ورزش از 
نظر تجهيزات با طيف گسترده اي رو به رو هستيم و برخي از تجهيزات 
توليد ما با اس��تاندارد دنيا فاصله دارد، اما توليدكنن��دگان در فضاي 
توليد استاندارد با دنيا وارد مي شوند و با توجه به مشكالت ارزي بايد از 
توليدكنندگان داخلي حمايت كرد تا در اين مسير گام بردارند. همانطور 
كه در دوران دفاع مقدس روي پاي خودمان ايس��تاديم و حركت هاي 

خوبي را آغاز كرديم.«
دبيركل كميته ملي المپي��ك درباره اينكه چند درص��د از تجهيزات 
و البسه مورد اس��تفاده در ورزش كشور و فدراس��يون ها توليد داخلي 
هستند، گفت: »برخي از تجهيزات را مي توان در قهرماني استفاده كرد، 
اما وجه غالب داخلي نيس��ت. ولي در بخش همگاني و استعداديابي، 
توليدكنندگان داخلي ب��ازار غالب را دارند. كش��تي از دو بنده ايراني 

استفاده مي كند، دوبنده  اي كه صادر هم مي شود.«
حق پرست، رئيس اتحاديه توليدكنندگان و فروشندگان لوازم ورزشي 
نيز در اين نشست با اشاره به اينكه در روز دوم نمايشگاه يعني 26 دي ماه 
همايش تجليل از پيشكسوتان صنعت، كارآفرينان و شركت هاي برتر 
ورزشي برگزار مي ش��ود، از عدم حمايت دولت انتقاد كرد: »متأسفانه 
توليدي ها حمايتي از دولت ندارن��د و اميدواريم بتوانن��د با برگزاري 
اين نمايشگاه توانمندي خود را اثبات و مسئوالن ضمن بازديد از اين 

نمايشگاه، حمايت هاي خود را از ورزش آغاز كنند.«

فريدون حسن 

شيوا نوروزي

 بي مهري به ورزش دانش آموزي
ظلم به ورزش ايران

موفقيت در هيچ زمينه اي يك شبه به دست نمي آيد و براي تداوم آن 
بايد پله هاي ترقي را كاماًل اصولي، حرفه اي و به ترتيب طي كرد كه تنها 
در اين صورت اس��ت، مي توان منتظر آينده اي درخش��ان بود. ورزش 
هم از اين قاعده مستثني نيست؛ كشورهاي صاحب نام در اين عرصه 
توجه به ورزش مدارس را هرگز فراموش نكرده اند، اصلي كه در ايران 

كوچك ترين بهايي به آن داده نمي شود!
بي توجهي به ورزش در مدارس بيشتر از اهميت دادن به آن در كشورمان 
نهادينه  شده، تا جايي كه همچنان زنگ ورزش به عنوان زنگي بي فايده 
در نظر گرفته مي ش��ود. منس��وخ كردن اين طرز تفك��ر در وهله اول 
به تغيير نگرش مس��ئوالن بس��تگي دارد. در كارنامه موفقيت رقباي 
آسيايي و جهاني يك نقطه مشترك وجود دارد آن هم توجه به ورزش 
مدارس است. تمامي قدرت هايي كه در بازي هاي المپيك مدال هاي 
رنگارنگ را درو مي كنند در گام اول، استعدادهايش��ان را در مدرس��ه 
پرورش مي دهند. دانش آموزان مدت زمان زيادي را در مدرسه سپري 
مي كنند و با توجه به اين مس��ئله با يك برنامه طوالني مدت مي توان 
اس��تعدادهاي نهفته زيادي را از سراسر كشور كشف و با قراردادن آنها 
در مسير قهرماني ستاره هاي درخش��اني را به ورزش تزريق كرد. اين 
همان مسيري است كه كش��ورهاي صاحب نام سال هاست آن را طي 
كرده اند و براي تداوم موفقيت هايشان هر سال برنامه هاي جديدي را 

نيز اجرايي مي كنند. 
تمامي ستاره هاي ورزش جهان در واقع از مدرسه يا آموزشگاه كار خود 
را ش��روع كرده اند، با اين تفاوت كه رقبا اهميت زيادي به اين مسئله 
مي دهند و زنگ ورزش شان را به بطالت نمي گذرانند. تشكيل تيم هاي 
كوچك، حضور در مسابقات مناطق و پس از آن كشف توسط مربيان 
استعداديابي مسيري است كه بسياري از قهرمانان رشته هاي مختلف در 
سراسر دنيا پشت سرگذاشته اند و در نهايت نيز با كسب افتخارات زياد 
پاسخ اعتماد و برنامه ريزي مسئوالن و مربيان شان را داده اند. اين همان 
پروژه اي است كه مسئوالن ايراني بارها از آن در مصاحبه هايشان حرف 
زده  اند و شعارهاي مختلفي درخصوص آن سر داده اند، ولي منتها پروژه 
استعدادپروري در مدارس با سرعتي اندك در حال اجراست. با اينكه 
در اين سال ها وزارت آموزش و پرورش و همچنين ورزش و جوانان دم 
از توجه به ورزش مدارس زد ه اند، اما زنگ ورزش كماكان مثل گذشته 
جدي گرفته نمي شود و نسل فعلي دانش آموزان نيز همانند نسل هاي 

قبلي در حسرت كشف استعدادهايشان مانده اند. 
جدا از بحث قهرمان پروري، موضوع سالمت دانش آموزان جنبه ديگري 
از بي توجهي به ورزش است. پاييز امسال بود كه مهرزاد حميدي، معاون 
تربيت بدني و سالمت وزير آموزش و پرورش در گزارشي خبر از چاقي 
بيش از 20درصد دانش آموزان ايراني داد. ضمن اينكه بسياري در خطر 
ابتال به اضافه وزن و بيماري هايي از جمله ديابت هستند. عالوه بر اين، 
اجراي برنامه هاي ورزشي در مدارس و در رده هاي سني مختلف تأثير 

زيادي در روحيه و باالبردن انگيزه تحصيلي محصالن دارد. 
كيومرث هاش��مي، مع��اون س��ابق تربيت بدن��ي و س��المت وزارت 
آموزش و پرورش و همچنين رئيس پيش��ين كميت��ه ملي المپيك در 
مصاحبه اي به اهميت ورزش دانش آموزي اشاره كرده و گفت: ورزش 
دانش آموزی موضوعي اس��ت كه در اين س��ال ها بارها مورد كم لطفي 
مديران و مسئوالن قرار گرفته اس��ت. تأثير منفي اين بي تفاوتي ها را 
مي توان در ورزش ايران ديد، در بسياري از رشته هاي پرمدال و مادر يا 
حرفي براي گفتن نداريم يا به تك ستاره هايمان دلخوش كرده ايم. ضمن 
اينكه ستاره هاي فعلي نيز به پايان دوران حرفه اي شان نزديك مي شوند 
و فرصت هاي زيادي را براي كشف و پرورش استعدادهاي ناب ايراني از 
دست داده ايم. در حالي كه بسياري از كشورها با برنامه ريزي چندساله 
ترقي چشم گيري را در سطح اول ورزش تجربه كرده اند اما ما همچنان 
به پرورش گلخانه اي چهره هاي مستعد فكر مي كنيم و بس. در صورتي 
كه مدارس شهرهاي بزرگ و كوچك ايران اسالمي پر از نيروهاي تازه 

نفسي است كه فرصت شكوفايي پيدا نكرده اند. 

گذش�ت ي�ك هفت�ه از آغ�از فص�ل نقل و 
انتقاالت ني�م فصل، ب�ار ديگر قان�ون منع 
ثب�ت ق�رارداد بازيكن�ان باش�گاه هاي 
بده�كار را بر س�ر زبان ه�ا انداخته اس�ت؛ 
قانون�ي كه هر س�اله پيش از ش�روع ليگ و 
در نيم فص�ل بح�ث آن مطرح مي ش�ود، اما 
هرگز هم نتوانس�ته مانعي جدي باشد براي 
ثب�ت قرارداد ه�اي باش�گاه هاي بده�كار!

طبق گفته هاي محمودزاده، مسئول نقل و انتقاالت 
س��ازمان ليگ به خبرنگار جوان، به جز ذوب آهن 
كه هيچ منعي براي ثبت ق��رارداد بازيكنان خود 
ندارد و فوالد كه مجوز الزم را گرفته، س��اير تيم ها 
براي ثبت قرارداد بازيكنان خ��ود بايد مجوز الزم 
را دريافت كنن��د: » تمامي تيم ه��اي ليگ برتري 
بايد براي گرفتن مجوز به كميته تعيين وضعيت 
مراجعه كنند و تأييديه كميته بين الملل فدراسيون 
فوتبال، كميته تعيين وضعيت بازيكنان و كميته 
انضباطي را با امضاي دبيركل فدراس��يون فوتبال 

به رئيس س��ازمان لي��گ ارائه 
كنند تا پس از آن ما اجازه ثبت 
رسمي قراردادهاي آنها را بدهيم 
كه در اين بين، استقالل تهران، 
پرسپوليس تهران، پديده مشهد، 
نفت مسجدس��ليمان، نساجي 
مازندران و تراكتورسازي تبريز 
به غير از كميته تعيين وضعيت 
بايد از كميته انضباطي نيز براي 
ثب��ت قرارداد هاي خ��ود مجوز 

كسب كنند.« در واقع باش��گاه ها بر اساس قانون 
بايد 20 درصد از بدهي هاي خود و بعالوه 20 درصد 
از مبلغ قرارداد بازيكنان جديد را پرداخت كنند تا 
بتوانند مجوز الزم را براي ثبت قرارداد نفرات جديد 
خود دريافت كنن��د. البته اين درحالي اس��ت كه 
آنها پرونده اي در كميته انضباطي نداشته باش��ند 
كه در آن صورت، باي��د مجوز هاي الزم را از كميته 
انضباطي دريافت كنند. با اين وجود اما چه مي شود 
كه باشگاه هاي فوتبال باوجود بدهي هاي هنگفت هر 
ساله بدون مشكل مي توانند قرارداد بازيكنان جديد 

خود را به ثبت برسانند!
دور زدن قوانين داخلي براي رسيدن به هدف براي 
باشگاه هاي فوتبال ايران كار چندان سختي نيست 
وقتي آنها سالهاست كه با روش هايي مشابه و البته 
با حمايت مس��ئوالن باال رتبه فوتبالي توانسته اند 
 FIFA و همچنين AFC با كاله گذاشتن بر سر
موانع قانوني براي حضور در بازي هاي بين المللي 
از جمله ليگ قهرمانان آسيا را از س��د راه بردارند! 
آنهم باوجود آنكه پرونده هاي مفتوح بس��ياري در 

فدراسيون جهاني فوتبال دارند كه هر كدام مي تواند 
به تنهايي دليلي محكم باش��د براي محروميت از 

حضور در بسياري از ميادين بين المللي!
گرفتن رضايت بازيكناني كه سالهاس��ت چش��م 
انتظار دريافت مطالبات خود هس��تند، تهديد به 
عدم پرداخت مطالبات، به جريان انداختن دوباره 
پرونده ها و راضي كردن شاكيان براي پس گرفتن 
شكايت ها و مماشات و... برخي از راه هايي است كه  
طي اين سالها باعث شده تا تيم هاي باشگاهي ايران 
باوجود كوله باري از بدهي هاي مالي بتوانند آزادانه و 
بي هيچ دغدغه اي قرارداد بازيكنان جديد خود را به 

ثبت رسانده و بر ميزان بدهي هاي خود بيفزايند!
درس��ت بعد از پايان محروميت پرسپوليس از دو 
پنجره نق��ل و انتقاالت ميراث طاه��ري و طارمي 
در پرسپوليس بود كه اين سؤال مطرح شد كه آيا 
سرخپوشان بعد از جريمه سنگيني كه فيفا براي 
آنها در نظر گرفته بود مي توانند در نيم فصل دوم 
بازيكنان مد نظر خود را جذب كنند وقتي همچنان 

بدهي هاي هنگفتي دارند و نتوانسته اند درصد قابل 
توجهي از مبلغ قراردادهاي اين فصل بازيكنان خود 
را نيز بپردازند؟! اين سؤال درحالي مطرح شد كه 
مسئوالن باشگاه پرسپوليس مثل تمام همتايان 
خود در ديگر باش��گاه هاي بدهكار بي هيچ دغدغه 
و نگراني بابت ثبت قرارداد بازيكنان خود مشغول 
مذاكره با نفرات جديد بودند؛ چراكه طي اين سالها 
به خوبي يادگرفتند كه چطور مي توان مجوز الزم 
را باوجود بدهي هاي هنگفت و ش��اكيان فراوان از 
كميته تعيين وضعيت بازيكنان و كميته انضباطي 
بگيرند تا مش��كلي براي عق��د قراردادهاي جديد 
نداشته باش��ند! در اصل راه فرارهايي كه بسياري 
از آنها را خود مسئوالن براي فرار از محروميت هاي 
بين المللي به باشگاه ها ياد دادند باعث شده تا قوانين 
داخلي كوچكترين مانعي براي آنها نباشد كه اگر غير 
از اين بود، نه پرسپوليس و استقالل، كه هيچ يك از 
باشگاه هاي بدهكار نبايد مي توانستند طي اين سالها 
قراردادهاي جديدي را به ثبت برسانند و بر ميزان 

بدهي هاي خود بيفزايند! 
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تعظيم پهلوان مقابل مادر شهيد
شهدا حقی انكارناپذير به گردن تمامی ما دارند و جامعه ورزش همواره 
تالش كرده تا با ارج نهادن به مقام شامخ شهدا ياد و خاطره آنها را گرامي 
بدارد. پهلواني به داشتن بر و بازوي ستبر و سينه فراخ و رساندن پشت 
حريفان به خاك نيس��ت. پهلواني يعني آنجا كه بايد متواضع باشي و 
بداني كه چگونه به اين جايگاه رس��يده اي، يعن��ي اينكه بداني در اين 
كشور پهلواناني بوده اند كه در عين جواني با ايثار جانشان به همه درس 
پهلواني دادند. قدرداني از آنها خود نشان دادن پهلواني است. امروز آنها 
نيستند اما مادران و پدرانشان هنوز در ميان ما زندگي مي كنند و پهلوان 
صادق زاده چه خوب بعد از بستن بازوبند پهلواني با بوسه بر چادر مادر 
شهيدان يساولي و تعظيم مقابل او اين مرام را پاس داشت و ثابت كرد 

عنوان پهلواني زيبنده اوست. 
 

دنيا حيدري

  كی روش: بايد بيشتر گل  می زديم
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منصرف شدم حرفي به وزير بزنم 
گاليه، گاليه و باز هم گاليه؛ اين اتفاقي اس��ت كه اين روزها در ورزش 
كشور خيلي از آن مي شنويم؛ اتفاقي كه البته به جايي هم برنمي خورد. 
نكته جالب اينجاست برخي به زبان مي آورند، اما برخي رعايت مي كنند 
و همه چيز را در خودشان مي ريزند، نه اينكه چيزي براي گفتن نداشته 
باشند نه، بلكه رعايت مي كنند. مانند پرويز هادي كشتي گير با اخالق 
كشورمان به رغم فرصتي كه داشت، تصميم گرفت سكوت كند. خودش 
مي گويد به خاطر احترام و كسوت منصرف شده، اما شايد مي دانسته كه 

حرف هايش به جايي نمي رسد، بنابراين سكوت كرده است. 
حضور مسعود سلطاني فر، وزير ورزش در خانه كشتي بهترين فرصت 
براي ابراز گاليه هاي ديرين بود؛ فرصتي كه بچه هاي تيم ملي مدت ها 
در انتظار آن بودند، اما پرويز هادي يكي از ب��زرگان حاضر در اردو در 
اين خصوص مي گويد: مي خواستم گاليه هايم را در جمع به وزير بگويم، 
اما به خاطر بحث احترام و كس��وت پشيمان ش��دم ما 11ماه در خانه 
كش��تي جان كنديم تا بتوانيم براي كش��ورمان در مسابقات جهاني و 
آسيايي افتخار آفريني كنيم، اما هيچ مسئولي به ما سر نزد در عوض در 
بازي هاي آسيايي جاكارتا بهترين نتيجه را گرفتيم و فدراسيون كشتي 
بهترين عملكرد را در بين فدراسيون ها داشت. با اين حال تالش هاي 
ما معموالً ديده نمي شود. انگار ما اصاًل در سال 2018 هيچ كاري براي 

ورزش كشور انجام نداديم. 

بازوبند پهلواني بر بازوي پهلوان مازني
شامگاه جمعه جابر صادق زاده، كشتي گير 
س��نگين وزن كش��تي پهلواني ايران براي 
دومين س��ال پياپي بازوبند پهلواني كشور 
را به بازو بست. رقابت هاي كشتي پهلواني 
كشور بزرگداش��ت پهلوان باش��ي مرحوم 
عليرضا س��ليماني عصرجمعه در مجموعه 

انقالب كرج برگزار شد. 
در اين رقابت ها 160كش��تي گير در شش 
وزن با هم رقاب��ت كردند ك��ه در نهايت جابر صادق زاده كش��تي گير 
مازندراني در فينال وزن +100 با غلبه بر امير محمدي از خراسان شمالي 
موفق شد براي دومين بار صاحب بازوبند پهلواني كشور شود. صادق زاده 
با كسب اين موفقيت براي پنجمين بار عنوان پهلواني كشور را از آن خود 
كرد. در مراسم اهدای بازوبند پهلواني خانواده شهيدان يساولي حضور 
داش��تند و مادر بزرگوار اين ش��هيدان، بازوبند را بر بازوي صادق زاده 

بست. 
در رده بندي تيمي اين مس��ابقات هم در خراس��ان ش��مالي با كسب 
87امتياز به مقام نخست دس��ت پيدا كرد. مازندران با 71 امتياز دوم 
ش��د و تهران هم با 52 امتياز روي سكوي س��وم رقابت ها قرار گرفت. 
نكته جالب توجه اينكه به نفرات برتر سنگين وزن مسابقات در مجموع 
35ميليون تومان پاداش داده ش��د كه جاي تأمل زيادي دارد، آن هم 
در شرايطي كه ريخت و پاش هاي ورزش كشور براي برخي از رشته هاي 

خاص تمامي ندارد. 
 

دور زدن هاي حرفه اي قانون!

هيچ منعي براي باشگاه هاي بدهكار نيست

هادي آبيار |  مهر


