
 حواشي ديدار حساس 
شيوا نوروزي
    گزارش

سپاهان – پرسپوليس 
به صورت ويژه از سوي 
کميت�ه انضباطي بررس�ي مي ش�ود. اي�ن بازي 
عقب افتاده به ميزباني زردپوشان و در نقش جهان 
برگزار شد، اما اتفاقات جنجالي آن به حدي زياد بود 
که پس از گذش�ت دو روز از اين دي�دار، کماکان 
واکنش هاي مختلفي از س�وي ه�ر دو تيم ديده 
مي ش�ود. ضمن اينک�ه اع�ام پنالتي به س�ود 
سرخپوشان اعتراض شديد سپاهاني ها را به همراه 
داشته است. مسئوالن باشگاه سپاهان حتي ادعاي 
سناريوي قهرماني پرسپوليس در اين فصل را نيز 
مطرح کرده اند. البته مسئوالن پرسپوليس نيز اين 

اتهامات را خنده دار خوانده اند. 
حساس��يت بازي عقب افتاده هفت��ه دوازدهم 
به قدري باال بود که حاش��يه هاي ايجاد ش��ده 
کاماًل قاب��ل پيش بيني بود، چراک��ه هر دو تيم 
کري خواني ها را از چند روز قبل از بازي ش��روع 
کرده بودند، اما تساوي يک - يک  هم نتوانست از 
شدت حواشي کم کند. در حالي که سپاهاني ها 
با يک گل از پرسپوليس پيش بودند، اعالم ضربه 
پنالتي به س��ود مهمان تنش ه��ا را به اوج خود 
رساند. عليرضا فغاني خطاي هند بازيکن سپاهان 
را در محوطه جريمه اعالم ک��رد. پنالتي اي که 

اکثر کارشناسان داوري آن را نادرست خواندند و 
اعالم کردند فغاني پيش از اين صحنه بايد بازي 

را به خاطر خطاي منشا متوقف مي کرد. 
   همه عليه فغاني

روز گذشته در حالي که سپاهاني ها متفق القول 
ب��ه داور بازي با پرس��پوليس اعت��راض کردند، 
رئي��س دپارتمان داوري س��عي ک��رد اوضاع را 
آرام کند. عالوه ب��ر تصميمات جنجالي عليرضا 
فغاني، سرمربي سپاهان در گفت وگويي مدعي 
ش��د اين داور پ��س از قضاوت در ج��ام جهاني 
احساس خودشيفتگي مي کند. داوود رفعتي در 
گفت وگو با ايسنا به اين ادعاها واکنش نشان داد 
و گفت: »چنين چيزي نيست. فغاني از داوران 
باکالس جهاني ماس��ت. با وجود حض��ور او در 
جام جهاني و باال بردن اعتب��ار داوري ايران، ما 
بين فغاني و س��اير داوران تفاوتي قائل نيستيم. 
او نيز اين موضوع را مي داند و با خش��وع نسبت 
به اين مس��ئله رفتار مي کند. به هر حال فغاني 
در بزرگ تري��ن مس��ابقات جهان س��وت زده و 

شايستگي زيادي دارد.«
   محروميت احتمالي 

رئيس دپارتمان داوري به هم��ه اطمينان داد که 
پس از آنالي��ز قضاوت فغاني تصميم��ات الزم در 
خصوص او گرفته  شود: »شخصاً بازي را نديدم. تا 

آخر هفته داوري اين ديدار را آناليز خواهيم کرد و 
سپس درباره عملکرد عليرضا فغاني تصميم گيري 
مي کنيم. درباره ديدار سپاهان و پرسپوليس تا آخر 
هفته نظر خود را اطالع مي دهيم، اما به کار بردن 
کلمه جريمه با محروميت را قبول ندارم. هر داوري 
بد قضاوت کرده باش��د به او کمتر بازي مي دهيم. 

فرقي نمي کند فغاني باشد يا يک داور جوان.«
   برخورد با حاشيه سازان

حواشي بازي س��پاهان - پرس��پوليس فقط به 
داخل زمين ختم نش��د. پيش از برگ��زاري اين 
ديدار اتوبوس سرخپوشان مورد حمله قرار گرفت 
و در جريان مس��ابقه نيز دود حاص��ل از انفجار 
نارنجک ه��اي پرتعداد در تصاوي��ر تلويزيوني به 
وضوح قابل مشاهده بود. شرايط برگزاري مسابقه 
به گونه اي بود که اس��ماعيل حسن زاده، رئيس 
کميته انضباطي ب��ه اتفاق��ات رخ داده در نقش 
جهان واکنش نش��ان داد: »بخش��ي از اتفاقات 
اين دي��دار را از طريق پخش مس��تقيم ديديم و 
با ارتباطي که با ناظر ويژه انضباطي داش��تيم از 
برخي اتفاقات انضباطي ديگر هم مطلع ش��ديم 
و با توجه به اطالعاتي که از طريق اخبار منتش��ر 
شده در رسانه ها به دست ما رسيده، در واقع مطلع 
شديم که مسابقه روز گذشته حواشي انضباطي 
زيادي داش��ته است.« حس��ن زاده از صدور رأي 

مقتضي براي خاطيان خب��ر داد و گفت: »هنوز 
گزارش کتبي از مقامات برگزاري مسابقه و ناظر 
به دست ما نرس��يده و مطمئناً در اولين فرصت 
ممکن که گزارش��ات کامل به دس��تمان برسد، 
وظيفه خود را انجام خواهي��م داد. البته بديهي 
است که ابتدا تخلفات به افرادي که از آنها گزارش 
شده، ابالغ خواهد شد و فرصت دفاع به آنها داده 
مي شود و سپس در اسرع وقت رأي مقتضي صادر 

خواهد شد.« 
   دقت بيشتر!

با وجود اينکه معموالً بازي هاي حس��اس ليگ 
برتر فوتبال کشورمان با حاشيه همراه است، اما 
رئيس کميته انضباط��ي ابراز اميدواري کرد که 
اتفاقات جنجالي سپاهان – پرسپوليس با دقت 
بيشتري بررسي ش��وند: »اين نکته را هم اضافه 
کنم با توجه به ش��رايطي که در مسابقه ديروز 
حاکم بود و تالش هايي که ب��راي برقراري نظم 
انجام شده بود، همچنين به دليل پخش مستقيم 
مسابقه که در مقابل ديدگان ميليون ها بيننده 
مس��ابقه انجام ش��د، فکر مي کنم که ما بايد در 
کميته انضباطي در خصوص حواشي انضباطي 
مسابقه دقت و شدت بيشتري به خرج دهيم تا 
ميزان بازدارندگي تنبيهات در رفتارهاي بعدي 

تأثيرگذار باشد.«

چوب بي اطالعي  از مسائل حقوقي
  بر سر ورزش 

کنگره بين المللي حقوق ورزش��ي که قرار اس��ت دي ماه در تهران برگزار 
شود، از آن دست برنامه هايي اس��ت که جاي خالي آن در ورزش ايران به 
شدت احساس مي شد، آن هم کنگره اي که قرار است حقوقداناني از ساير 
کشورهاي جهان به تهران بيايند و آخرين دستاوردهاي حقوق ورزش را در 
کارگاه هاي آموزشي براي مديران کشورمان بيان کنند. مسائل حقوقي در 
ورزش هرچند در دنياي امروز به عنوان يکي از فاکتورهاي مهم مورد توجه 
قرار گرفته و در نهادهاي ورزش��ي از فدراسيون ها تا باشگاه هاي مختلف 
جايگاه ويژه اي دارد، اما در ايران چنين موضوع مهمي که مي تواند نقش 
زيادي در حل و فصل پرونده هاي ورزشي کشورمان در مجامع و مسابقات 
بين المللي داشته باشد تا امروز مغفول مانده و نسبت به تالش براي آشنايي 
با حقوق ورزشي و قوانين اعتراض به يک تخلف ورزشي در مسابقات و محاکم 

بين المللي بي توجهي صورت گرفته است. 
در چنين شرايطي برگزاري کنگره اي که قرار است حقوق ورزشي در آن 
مطرح شود، يک قدم رو به جلو براي جبران کم کارهايي است که در گذشته 
صورت گرفته و نسبت به تداوم چنين برنامه هايي در ورزش کشور بايد اقدام 
کرد. بي دليل نيست که ورزش کشورمان در سال هاي اخير و در رشته هاي 
مختلف ورزشي ضربات زيادي از ناآشنايي مديران و ورزشکاران با حقوق و 
قوانين حاکم بر مسابقات خورده است و چه مدال هاي المپيکي، جهاني 
و آسيايي که از کف ورزش کش��ورمان به دليل اطالع نداشتن از مسائلي 
حقوقي و قوانين اعتراض ورزشي رفته است. ش��اهرخ شهنازي ديروز در 
نشست خبري برگزاري اين کنگره به نمونه اي از اين ناآگاهي ها که سبب 
شده حق ورزش کشورمان در مسابقات بين المللي خورده شود، استناد و 
اعتراف کرد که پس از حق خوري در کشتي عبدولي در بازي هاي آسيايي 
اينچئون، مسئوالن تيم کشتي در حالي نسبت به اين مسئله به اعتراض 
شفاهي به کميته مسابقات بسنده کردند که طبق قوانين حقوقي مسابقات 
بايد اعتراض شان را به صورت کتبي ارائه مي دادند. همين ندانستن شيوه 
اعتراض سبب مي شود، به رغم اينکه شايد حق با ورزشکار کشورمان باشد، 

اما کميته مسابقات آن را رد کند  و به اعتراض مان رسيدگي نکند. 
ناآگاهي مسئوالن کاروان ايران در چنين مسابقاتي در شرايطي است که 
قوانين و قواعد اعتراض به تخلفات و اشتباهات صورت گرفته در يک مسابقه، 
جزو بديهي ترين مسائلي است که بايد مديران و مربيان نسبت به آن آشنا 
باشند. با اين حال وقتي مسائل حقوقي در ورزش جدي گرفته نمي شود و 
تالشي براي آشنايي با قوانين حاکم بر چنين مسابقاتي صورت نمي گيرد، 
نتيجه آن مي ش��ود که يک مدير و يک سرپرست نمي تواند از حق قانوني 
اعتراض به اشتباهات صورت گرفته عليه ورزشکار کشورمان که منتج به 
شکست وي شده، استفاده کند و حق ورزشکار ايراني زير پاگذاشته مي شود، 
آن هم در ش��رايطي که آگاهي از قوانين حقوقي شايد مي توانست حق از 

دست رفته ورزشکار کشورمان را برگرداند. 
البته اين مسئله تنها يک نمونه کوچک از ضربه اي است که ورزش کشور از 
نداشتن آگاهي حقوقي مديران از قوانين اعتراض و شکايت ها در مسابقات 
بين المللي خورده است. فوتبال هم از مديراني که توجهي به مسائل حقوقي، 
به خصوص در تنظيم قراردادها و شکوائيه ها عليه بازيکنان متخلف ندارند، 
کم ضربه نخورده اس��ت. ضرباتي که هزينه هاي آن از بيت المال پرداخت 
شده است. در سال هاي اخير ناآگاهي به مسائل حقوقي سبب شده خيلي 
از فوتباليست هاي خارجي با وجود عدم پايبندي به قراردادشان با توجه به 
سهل انگاري و نداشتن مشاوره ها و اطالعات حقوقي مديران باشگاه هاي 
ايراني، با شکايت به فيفا و استفاده از وکالي مجرب بتوانند مبالغ هنگفتي را 

دريافت کنند، بدون اينکه حتي يک دقيقه بازي کرده باشند. 
بدون شک با چنين اتفاقاتي که هزينه هاي زيادي را به بيت المال و ورزش 
ايران تحميل مي کند، هرچند دير اما بايد وزارت ورزش، کميته ملي المپيک، 
فدراسيون ها و باشگاه هاي ورزشي نسبت به آشنايي با حقوق بين المللي 
ورزش هدفگذاري گسترده اي انجام دهند و با توجه به ضرورت اين مسئله 
مهم در مناسبات و مسابقات بين المللي، نسبت به آموزش مسائل حقوقي 
ورزش در رقابت هاي مختلف به مديران، مربيان و ورزشکاران برنامه ريزي و 
با توجه به نقش تأثيرگذار وکالي آشنا به حقوق ورزشي، نسبت به استفاده 
از اين افراد در چارت هاي سازماني اقدام کنند. امري که سبب مي شود مانند 
امروز ورزش ايران چوب بي اطالعي از قوانين حقوقي در ورزش دنيا را نخورد 
و حق ورزشکار ايراني پايمال نشود و جرايم سنگيني در دادگاه هاي ورزشي 

دنيا براي کشورمان وضع نشود. 

سعيد احمديان

از حمله به فغاني تا اتهام تباني!
حاشيه هاي پرسر و صدا و دنباله دار  بازي سپاهان و پرسپوليس 

فينال دور از خانه
جام جنجالي به ريورپالته رسيد

جام ليبرتادورس را بعد از هفته ها جنجال سرانجام ريورپاته باالي سر 
برد، آن هم هزاران کيلومتر دور تر از آرژانتين و در سانتياگو برنابئو. 
بعد از تساوي 2- 2  دو تيم در ديدار رفت در ورزشگاه بوکاجونيورز، همه 
آماده بودند تا دو هفته بعد ورزشگاه ريورپالته پذيراي بازي برگشت باشد، 
اما يورش هواداران ريورپالته به اتوبوس بوکا قبل از آغاز مسابقه و مصدوميت 
دو تن از بازيکنان مهمان و استفاده پليس از گاز اشک آور براي متفرق کردن 
جمعيت باعث شد دو تيم هيچ گاه در ال مونومنتال به مصاف يکديگر نروند 
تا يکي از حساس ترين بازي هاي تاريخ امريکاي جنوبي در جايي خارج از اين 
قاره برگزار شود، چراکه کنفدراسيون امريکا جنوبي اعالم کرد که ورزشگاه 
80 هزار نفري سانتياگو برنابئو، 10 هزار کيلومتر دورتر از خانه ميزبان فينال 

حساس و جنجالي کوپا ليبرتادورس 2018 خواهد بود. 
    

اوج رقابت و دشمني بوکا بعد از اتفاقات دو هفته اخير را به خوبي مي شد 
در ورزشگاه رئال ديد، جايي که دو تيم درگيرانه و با تمام وجود براي کسب 
جام تالش مي کردند و حاضر به باج دادن نبودند، به طوري که دقيقه44 
نيمه اول داريو بنديتو، ستاره بوکا بعد از باز کردن دروازه حريف با شادي 
گل جنجالي خود و شکلکي که براي ريور درآورد، مي توانست يکي از آن 
صحنه هاي فراموش نشدني و به يادماندني را براي آرژانتيني هاي طرفدار 
بوکا ثبت کند. شادي جنجالي که در نيمه دوم سوخت شد، وقتي دقيقه 
66 بازي به تساوي کشيده شد و بعد از آن، حريف سفيدپوش موفق شد 
دو مرتبه ديگر به گل برس��د و جام قهرماني را بعد از دو هفته جنجالي و 
پرحاشيه باالي سر ببرد، آن هم با نتيجه پرگل 3 بر يک، هرچند که شايد 
اگر بوکا خيلي زود 10 نفره نمي شد نتيجه  ديگري رقم مي خورد، اما در هر 
صورت ريورپالته فينال قرن را با پيروزي پشت سر گذاشت و چهارمين 

قهرماني اش در کوپا ليبرتادورس را کسب کرد، آن هم 10 هزار کيلومتر 
دورتر از خانه. اين اولين بار بود که اين تقابل خارج از آرژانتين برگزار 
مي شد، اما براي ريور که مهم ترين تقابل تاريخش با بوکا را با پيروزي 
پشت سر گذاشته بود و جام را باالي سر برده بود، هيچ چيز جز 

قهرماني اهميت نداشت. 
    

ماتياس بيسکاي، جانشين مارسلو گاياردو سرمربي تعليق شده  
ريورپالته بعد از فتح جام تأکيد کرد که تيمش يک س��ر و 
گردن از بوکا بهتر بود: »ريور در طول تورنمنت بهترين تيم 
بود. ما در اين تورنمنت مقابل سخت ترين حريفان بازي 
کرديم، ولي مي دانس��تيم چطور بايد از پس شان برآييم. 

در فينال هم در هر دو بازي بهتر و سرتر بوديم و با شايستگي 
موفق به فتح جام شديم و عنوان بهترين باشگاه فوتبال امريکاي 

جنوبي را به خود اختصاص داديم. 
گي يرمو باروس اس��کلتو، س��رمربي بوکا اگرچه بعد از باخت پرگل در 
مادريد به همدردي با هواداران تيمش پرداخت و سعي داشت از ناراحتي 
آنها بکاهد، اما در عين حال تأکيد کرد که برد حق حريف بود: »تفاوت 
دو تيم خيلي کم بود و هر دو تيم در هر استاديومي که بازي مي کردند، 
مي توانستند پيروز ميدان باشند، اما در نهايت اين ريور بود که از فرصت ها 
استفاده کرد و پيروز شد. بايد به آنها تبريک گفت. ريور بازي را جوانمردانه 
برد و در اين شکي نيست، اما کنفدراسيون امريکاي جنوبي بايد در مورد 
تنش ها و اتفاقاتي که در پروس��ه  برگزاري فين��ال رخ داد، فکري کند. 
مي گويند اينکه به تيمي سنگ پرتاب ش��ود اشکالي ندارد، خب فرض 
کنيد اين را پذيرفتيم، ولي پرتاب سنگ هاي بزرگ به اتوبوس يک تيم 
به هيچ وجه طبيعي نيست و مشکل ساز است. با اين حال اميدوارم در 

آينده اوضاع تغيير کند.«
    

 اين مصاف حساس، مهمانان ويژه اي هم داشت. از شخصيت هاي ورزشي 
مهم گرفته تا ستاره هاي بزرگ کنوني دنياي فوتبال که از آنها مي توان به 
مسي، ديباال و همچنين کارلوس کي روش، سرمربي تيم ملي ايران اشاره 
کرد. البته قرار بود رونالدو هم فينال ليبرتادورس را از نزديک به تماشا 

بنشيند که در نهايت منصرف شد و ترجيح داد به برنابئو برنگردد. 

دنيا حيدري

براي موفقيت  کشتی  بايد روي جوان ترها 
سرمايه گذاري کرد

 راهيابي به تيم ملي در زمان خادم فرآيند 
خاصي داش��ت، اما نظرات مربيان با هم 
متفاوت اس��ت. اينکه غ��الم محمدي با 
چه تفکر و با چه هدفي کش��تي گيران و 
چهره ه��اي باتجربه اي را ک��ه مدت ها از 
مس��ابقات دور بودند به اردوي تيم ملي 
دعوت کرده، مس��ئله اي اس��ت که خود 
او دليل��ش را بهت��ر از هر ک��س ديگري 
مي داند. اينکه بگوييم سن يک عدد است 
و اهميتي ندارد، درست نيست. در تمام 
دنيا، روي کشتي گيران جوان است که سرمايه گذاري مي شود، چرا که 
انرژي و پتانسيل آنها بدون شک از پا به س��ن گذاشته ها بيشتر است. 
ضمن اينکه از چهره هاي باتجربه مي توان به اشکال ديگر استفاده کرد. 
 کشتي گير هر اندازه هم که موفق باشد قرار نيست  تا آخر عمر کشتي 
بگيرد. با وجود اين، هنوز خيلي زود اس��ت که بخواهيم سرمربي تيم 
ملي کش��تي آزاد را بابت دعوت نفرات به اردوي تيم ملي نقد کنيم. ما 
هنوز دليل اصلي اقدام او را نمي دانيم. شايد غالم محمدي در نظر دارد 
از کشتي گيران باتجربه به عنوان حريف تمريني نفرات جوان استفاده 
کند. شايد اين فرصت به آنها که پيشتر در انتخابي ها مغلوب شده بودند، 
داده ش��ده که توانايي هاي خود را ثابت کنند و اين نوعي اتمام حجت 
باشد که فردا ديگر عذر و بهانه اي باقي نماند. شايد محمدي در نظر دارد 
از همه پتانسيل کشتي براي تغيير ش��رايط استفاده کند. دليل اصلي 
اين کار را بدون شک خود او بهتر از هر کس ديگري مي داند، اما بدون 
ترديد يکي از راه هاي دستيابي به موفقيت بها دادن و استفاده کردن از 
جوان ترهاست. نه اينکه به سادگي از کنار نام هاي باتجربه عبور کنيم، 
نه. دوران خادم هم يزداني براي حضور در يک تورنمنت دعوت شد، اما 
نيامد. او بعد از المپيک ديگر در هيچ مسابقه اي شرکت نکرد، آمادگي 
بدني کشتي گيران مهم اس��ت. با اين حال بايد صبر کرد و ديد برنامه 
سرمربي تيم ملي چيست. پيشتر براي مسابقات مهمي چون جهاني و 
المپيک نفرات تيم ملي در مسابقات انتخابي برگزيده مي شدند. هنوز 
خيلي زود است که از محمدي انتقاد کنيم. بايد ديد دليل او از دعوت 

نفرات باتجربه اي که مدت ها از کشتي دور بوده اند، چيست.

 نايب قهرماني ايران در کاراته وان چين
تيم ملي کاراته ايران با کسب دو مدال طال و يک برنز عنوان نايب قهرماني 
رقابت هاي کاراته وان سري A چين را به دست آورد. در اين رقابت ها اسپانيا 
با کسب سه مدال طال، دو نقره و يک برنز قهرمان شد و اوکراين هم با دو طال 
در جايگاه سوم ايستاد. الزم به ذکر است براي ايران در اين رقابت ها ذبيح اهلل 
پورشيب و ياري مدال طال گرفتند و امير مهديزاده نيز مدال برنز کسب کرد. 

 طيبي و توکلي 
نامزد برترين فوتساليست  جهان

دو ملي پوش فوتسال ايران کانديداي کسب عنوان برترين فوتساليست 
جهان در سال 2018 ش��دند. س��ايت فوتس��ال پلنت در ادامه معرفي 
کانديداهاي کسب عنوان برتر فوتس��ال جهان، اسامي 10 نامزد برترين 
بازيکن 2018 را اعالم کرد. در اين فهرست نام دو ملي پوش ايران يعني 
حسين طيبي و فرهاد توکلي به چشم مي خورد که بايد براي کسب عنوان 

برترين فوتساليست جهان با هشت نامزد ديگر رقابت کنند.

رئي��س آکادمي 
مل��ي المپي��ک 
دي��روز  روبه روي 
خبرنگاران نشست و از برنامه هاي آکادمي براي رشد 
علمي و پژوهشي ورزش کشور خبر داد. رضا قراخانلو 
در ابتداي اين نشس��ت با تأکيد بر رويکرد علمي و 
استفاده از توان دانشگاهيان در برنامه هاي آکادمي، 
برنامه هاي ويژه براي حمايت از استعدادهاي ورزشي 
را تشريح کرد: »المپياد استعداديابي در رشته هاي 
مختلف در سنين 12 تا 15 سال در کشور در حال 
برگزاري اس��ت و بع��د از انتخ��اب برترين ها براي 
مربيان، ورزشکاران و استعدادهاي برتر دوره هايي 
را در آکادمي خواهيم داشت. همچنين تعدادي از 

ورزشکاران جوان و مس��تعد را بورسيه مي کنيم تا 
باري از دوش فدراسيون برداشته باشيم.«  قراخانلو 
همچنين با اش��اره به برنامه هاي فرهنگي آکادمي 
با استفاده از ظرفيت قهرمانان گفت: »طي توافقي 
که با وزارت آموزش و پرورش داشته ايم، قهرمانان 
المپيکي و جهاني  حين برپايي المپياد دانش آموزی 
در بين دانش آموزان حضور پيدا مي کنند و از آنها 

به عنوان الگو استفاده مي کنيم. همچنين دوره اي 
براي ورزشکاران جوان براي ازدواج، بازنشستگي و 
شغل برگزار مي کنيم که در اين دوره ها قهرمانان 
کش��ورمان تجربياتش��ان را در اختيار ورزشکاران 
جوان قرار مي دهند.«   رئيس آکادمي ملي المپيک 
وعده داد ورزشکاران مس��تعد مناطق محروم هم 
با حمايت مالي کميت��ه بين المللي المپيک تحت 

 ،IOC حمايت قرار گيرن��د: »با توجه به اه��داف
بچه هاي مستعد را در شهرهاي دورافتاده و محروم 
شناسايي مي شوند و با توجه به بودجه اي که کميته 
بين المللي المپيک در اختيارمان قرار مي دهد، از 
آنها حمايت مي کنيم. عالوه بر اين با همکاري بنياد 
خيريه امام علي)ع( براي کودکان حاشيه نشين نيز 
المپياد برگزار خواهيم کرد.« قراخانلو در خصوص 
حاشيه هاي آکادمي درباره آتش سوزي و شايعه 
مرگ دو کارگر رستوران آکادمي به دليل مصرف 
مواد مخدر هم اينطور توضيح داد: »اصل جريان 
اين بود که پيمانکار آش��پزخانه چن��د نفر کارگر 
داشته که دو نفر از آنها مواد استفاده کرده بودند 
و به اورژانس رفتند. اين افراد ب��ا آکادمي ارتباط 
نداش��تند و قرارداد آنها با پيمانکار بود. بازداشت 
دو مدير ورزش در حادثه آتش سوزي آکادمي هم 
شايعه بود. پرونده به مفهوم قضايي پيگيري شد و 
رس��يدگي به خانواده و حق و حقوق آنها در حال 

انجام است .«

 حمايت آکادمي ملي المپيک
 از ورزشکاران مستعد و محروم
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کي روش تماشاي فينال يا مذاکره با کلمبيا؟
ورزشگاه سانتياگو برنابئوي مادريد يک شنبه شب ميزبان چهره هاي سرشناس 
فوتبال دنيا براي تماشاي فينال رقابت هاي ليبرتادورس بود. چهره هاي مطرح 
فوتبال دنيا از مربي گرفته تا بازيکن دور هم جمع شده بودند تا بازي بوکا و 
ريورپالته را از نزديک ببينند. يکي از اين چهره هاي ش��ناخته شده کسي 
نبود جز کارلوس کي روش، سرمربي تيم ملي فوتبال ايران. مردي که فينال 
ليگ قهرمانان آسيا را از نزديک نديد، اما در مادريد حاضر شد تا بازي فينال 
ليبرتادورس را تماشا کند. البته شايد کي روش يک دليل موجه براي اين کار 
داشته باشد؛ مذاکره با نمايندگان کلمبيا. ش��نيده ها حاکي از آن است که 
مسئوالن فدراسيون فوتبال کلمبيا از فرصت اين بازي که در اروپا برگزار شد، 
استفاده کرد ه اند و با سرمربي تيم ملي ايران به نقل از آنها که استراتژيستي 

باتجربه است، وارد مذاکره شده اند تا او سرمربي تيم ملي اين کشور شود.

ابراهيم جوادي

کارشناس کشتي

عليزاده قرباني مدال آوري!
کيمياي تکواندوي ايران اين روزها شرايط عجيب و غريبي را تجربه 
مي کند. در حالي طي روزهاي گذش��ته خبر تشديد مصدوميت 
کهنه بانوي م��دال آور المپيکي اي��ران و نياز به عم��ل جراحي و 
اس��تراحت او خيلي زود رسانه اي و با تأييد س��رمربي تيم ملي 
اعالم شد که کيميا عليزاده مسابقات قهرماني 2019 جهان 
را از دس��ت داده، اما خبري که ديروز به نقل از فدراسيون 
تکواندو روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفت ش��رايط را 
کاماًل برعکس روزهاي گذشته نشان داد. شنيده ها حاکي 
از آن است که فدراسيون تکواندو براي آماده شدن عليزاده 
ضرب االجل مشخص کرده است. به اين ترتيب که عليزاده 
تا 28 آذر ماه فرصت دارد که به تيم ملي ملحق شود که 
البته اين مس��ئله به اجازه پزشک مربوط و فيزيوتراپ 
بس��تگي دارد. حاال يک بار ديگر اين ش��ائبه به وجود 
آمده که فدراس��يون ظاهراً براي کسب مدال حاضر 
است حتي ستاره ها را قرباني کند، اتفاقي که براي 
عليزاده در مس��ابقات قبلي ني��ز رخ داد و او به رغم 
دوري از آمادگي در رقابت ها شرکت کرد، باخت و با 
آسيب ديدگي بيشتر راهي خانه شد. آنچه مسلم 
است اينکه عليزاده نيازمند جراحي و استراحت 
درست و کامل اس��ت. اينکه او را مجبور کنيم 
تا روز 28 آذر م��اه به آمادگي کامل دس��ت 
پي��دا کند، تنه��ا و تنها يک ستاره س��وزي 
محض اس��ت، چراکه همه خوب مي دانند 
که عليزاده با اي��ن مصدوميت در جهاني 

2019 يک شکست خورده خواهد بود.

اولين کنگره بين المللي حقوق ورزشي برگزار مي شود
کنگ��ره  اولي��ن         بازتاب
بين المللي حقوق 
ورزشي با حضور حقوقداناني از کشورهاي مختلف 
دنيا به همت کميته ملي المپيک روزهاي 19 و 20 
دي ماه در تهران برگزار مي شود. شاهرخ شهنازي، 
دبيرکل کميته ملي المپيک در نشس��ت خبري 
رونمايي از پوستر اين کنگره هدف از برگزاري اين 
کنگره را آش��نايي مديران، مربيان و ورزشکاران 
کشورمان با مسائل حقوقي عنوان کرد: »در آينده 
ممکن است پرونده ها و ش��کايت هايي در زمينه 
ورزش در داخل و خارج داشته باشيم، از اين رو بايد 
پايگاهي داشته باشيم که تجربيات تلخ گذشته را 
جم��ع آوري و اطالع رس��اني کنن��د. همچني��ن 

متخصصاني را تربيت کنند که به فدراس��يون ها 
آگاهي هاي الزم را بدهند که اين کنگره مي تواند 
نقطه آغاز خوبي باشد. البته اين حقوق در رشته هاي 
ورزشي متفاوت است. بنابراين بايد مسئوالن هر 
رشته بايد به آن اشراف داشته باشند.« پرند عزيزي، 
مشاور حقوقي کميته ملي المپيک هم با اشاره به 
حضور حقوقدانان زن که بسياري از آنها عضو دادگاه

CAS  و فيف��ا هس��تند در کنگره ته��ران گفت: 
»متأس��فانه پرونده هاي��ي ک��ه از ورزش ايران در 
دادگاه هاي بين المللي بررس��ي مي ش��ود، نحوه 
شکايت، نوشتن لوايح و آيين دادرسي آن مشکالت 
زيادي دارد. قرار شد ما دفتر حقوقي داشته باشيم و 

به فدراسيون ها مشاوره حقوقي بدهيم.«

 فریدون حسن 
  چهره 
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