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پنجميــن دوره بازي هــاي 
همبستگي كشورهاي اسالمي امروز 
رسما در شهر قونيه افتتاح مي شود. 
البته مثل بيشتر تورنمنت هاي ديگر 
مسابقات برخي رشته ها از قبل از 
مراسم افتتاحيه استارت خورده 
اســت. اما حاال امروز با رژه كاروان 
كشورهاي حاضر در مسابقات، تب 

رقابت ها حسابي گرم مي شود. 

غايبان و حاضران
از 14 مــرداد كه كار ايــران در اين 
بازي ها آغاز شده، اتفاقات مختلفي رخ 
داده است. يكي از مهم ترين اخبار مربوط 
به ايــران غيبت حميد ســجادي وزير 
ورزش و جوانان در مراسم افتتاحيه است! 
شــايعات درباره غيبت وزير مي گويد او 
برخالف توصيه ها مبني بر عدم حضور در 
انتخابات كميته ملي المپيك، در كشور 

مانده تا براي ثبت نام اقدام كند. 
رضا صالحی اميــری رييس كميته 

ملی المپيك هم آنطور كه اعالم كرده قرار 
است 23 مرداد به قونيه برود. اما در عوض 
افرادي كه هميشه در صف اول مسافرت ها 
قرار گرفته اند جاي خالــي وزير و رييس 
كميته المپيك را پر كرده اند. افرادي كه 
فدراسيون ندارند و به عنوان عضو هيات 
اجرايي، قبل از افتتاح رســمي بازي ها 
خودشان را به قونيه رسانده اند. اما اينكه 
چرا اين افراد در اوليــن اعزام ها به قونيه 
رفته اند، دليل مشــخصي ندارد! مجيد 
كيهانی، علی دادگر، سيدعبدی افتخاری و 

عليرضا رحيمی كه هيچ فدراسيوني ندارند 
در قونيه تركيه حضور دارند و مشــخص 
نيست آيا بابت اين حضور حق ماموريت 
مي گيرند؟ البته اعزام هاي غيرضروري 
مسئوالن محدود به بازي هاي كشورهاي 
اسالمي نمي شود. يكي از آخرين نمونه ها 
المپيك توكيو بود كه حضور افراد بدون 
فدراسيون انتقادات بســياري را ايجاد 
كرد. اگــر قرار به اعــزام كاروان كيفي به 
تورنمنت هاي مختلف است، مسئوالن 
هم بايد كيفي انتخاب شوند تا اين اعزام ها 

حكم تور تفريحي پيدا نكند. 

جريمه 10 هزار دالري
همكاري نكردن تيم هاي ليگ برتري 
با تيم فوتبال اميد، يك جريمه سنگين 
را روي دســت ورزش ايران گذاشــت. 
تيم فوتبال اميد بــراي اينكه حضوري 
قدرتمند در بازي هاي كشورهاي اسالمي 
داشته باشد نياز داشت كه بازيكنانش را 
در اختيار بگيرد اما با ممانعت تيم هاي 
ليگ برتري، درنهايت اين تيم از حضور 
در بازي ها انصراف داد تا يك جريمه 10 

هزار دالري نصيب ايران شود. 

ميزباني ضعيف قونيه
از همان اولين لحظاتي كه ورزشكاران 
وارد قونيه شدند و به دهكده رسيدند، 
اعتراضات به ميزباني تركيه آغاز شــد. 
باال بودن دماي شهر يكي از اساسي ترين 
مشكالتي است كه ورزشــكاران با آن 
مواجه هستند. گرماي هوا به خصوص در 
زمان ظهر به قدري آزاردهنده است كه 
كميته ملي المپيك دست به كار شد و با 
وجود قوانين سخت دهكده ورزشكاران، 
پس از هماهنگی بــا كميته برگزاری، 
پنكه ها نو را خريداري كــرده و در اتاق 

ورزشكاران قرار داده است. 

!VIP حدادي در
با اينكه ورزشكاران ايران در دهكده 

اسكان داده شــده اند و البته رسم هم بر 
اين است كه ورزشــكاران در محلي كه 
به آنها اختصاص دارد سكونت كنند، اما 
احســان حدادي خود را از كاروان جدا 
كرده و در هتلي خارج از دهكده اقامت 
دارد. او همچنين همراه با تيم دووميداني 
هم وارد قونيه نشد. حسين توكلی هم 
همراه اين ورزشكار اعزام شده كه همراه 
با حــدادی در هتلی بيــرون از دهكده 
حضور دارد. اينكه اجازه چنين كاري به 
حدادي درست است يا نه، در اين مطلب 
نمي گنجد اما بايد ديد او به اندازه شرايط 

ويژه اش مدال ويژه هم مي گيرد يا نه؟

اولين مدال، نقره اي شد
آغــاز كار نماينــدگان ايــران در 
بازي هاي كشــورهاي اسالمي با رشته 
دوچرخه ســواري بود كــه البته مدال 
هم براي كاروان به همراه داشت. بهنام 
آرين در ماده اســكرچ دوچرخه سواري 
پيســت روي ســكوي دوم قرار گرفت 
تا چراغ مدال هاي ايــران در اين دور از 
بازي ها را روشــن كند. ايران در اسكرچ 
زنان هم نماينده داشت اما صاحب مدال 
نشــد. در دوميــن روز از بازی ها باز هم 
دوچرخه ســواري نماينده ايــران بود. 
ركابزنان ايران در ماده تعقيبی انفرادی 
به رقابت پرداختند اما درنهايت موفق به 

كسب مدال نشدند. 
تنيس روي ميز ديگر رشته اي بود 
كه مسابقاتش در روز دوم برگزار شد. 
در رقابت هاي بخش انفــرادي ايران 
يك اتفاق مهــم رخ داد و آن انصراف 
نوشاد عالميان از مسابقات بود. طبق 
گفته مهــرداد عليقارداشــي رييس 
فدراسيون، دليل انصراف نوشاد ضعيف 
شــدن او پس از ابتال به كرونا بود. اين 
اتفاق در حالي رقم خورد كه نوشاد در 
بازي هاي كشــورهاي اسالمي سال 
2017 كه به ميزباني باكو برگزار شد، 
در بخش انفرادي عنوان قهرماني را به 

دســت آورد. از طرفي او بين بازيكنان 
ايران با ايســتادن در رده 84 بهترين 
رنكينــگ جهانــي را دارد و اميد اول 
جدول انفرادي بود. به اين ترتيب نيما 
عالميان و اميرحسين هدايي در جدول 
انفرادي حاضر شــدند. زنان هندبال 
ايران هم در نخستين ديدار خود در يك 
بازی يك طرفه با نتيجه 43 بر ۶ مقابل 

افغانستان به پيروزی رسيدند.
در ادامه مسابقات، باز هم اين بهنام 
آرين بود كه موفق به كســب مدال شد. 
او در ماده دور امتيازی دوچرخه سواري 
پيست مدال نقره گرفت. در اين روز آيدين 
علياری ملی پوش دوچرخه سواری ايران 
ركورد كشــورمان را كه پيــش از اين 
در اختيار خــودش بود بــا ثبت زمان 
چهار دقيقــه و 2۵ ثانيه شكســت. در 
رقابت هاي پاراشــنا نيــز در  400 متر 
آزاد ســينا ضيغمی نژاد اول و شاهين 
ايزديار دوم شد و در 100متر پروانه سينا 

ضيغمی نژاد به مدال نقره رسيد. 
روز گذشته مسابقات هندبال مردان، 
دووميداني، پاراشنا، تنيس روي ميز و 
فينال دوچرخه سواري پيست برگزار شد 
و امروز رقابت هاي واليبال، هندبال زنان، 
تكواندو، دووميداني، پاراشــنا و تنيس 
روي ميز برگزار مي شــود. در مسابقات 
واليبال ايران امروز به مصاف قطر مي رود. 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

افرادي كه هميشه در 
صف اول مسافرت ها قرار 
گرفته اند جاي خالي وزير 

و رييس كميته المپيك 
را پر كرده اند. افرادي كه 

فدراسيون ندارند و به 
عنوان عضو هيات اجرايي، 

قبل از افتتاح رسمي 
بازي ها خودشان را به 

قونيه رسانده اند
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مي خواهم لژيونر شوم
مسابقات هندبال قهرماني نوجوانان جهان، براي تيم 
ملي كشورمان بسيار ماندگار شد. تيم ايران با ثبت دو برد 
مقابل ازبكستان و سنگال و يك باخت برابر ميزبان اين 
رقابت ها برای اولين بار در تاريخ رشته های توپی زنان 
و رشته هندبال در بين 1۶ تيم برتر جهان قرار گرفت اما 
شاگردان محمدخانی، در ادامه برابر تيم های مقدونيه، 
ايسلند، سوئد و رومانی شكست خوردند. با اين حال 
ايران ستاره هاي بسياري را به دنيا نشان داد كه فاطمه 
مريخ يكي از آنها است. بازيكني كه در ميان مسابقات 
وارد سن 18 سالگي مي شود و آرزوهاي بزرگي در سر 
دارد. مريخ در مرحله مقدماتی با درخشش خود در صدر 
برترين گل زنان رقابت ها قرار گرفته است. او با اشاره به 
اينكه بايد قبول كنيم كه تيم هاي اروپايي چند سالي از 
ما جلوتر هستند، تاكيد كرد كه تيم تجربه هاي خوبي 
از اين مسابقات به دست آورده است. انتخاب مريخ به 
عنوان برترين بازيكن ديدار با روماني نيز برايش بسيار 
ماندگار شد. او اين عنوان را يك هديه از سوي خدا در روز 
تولدش مي داند. او كه بايد براي كنكور هم آماده شود، 
دوست دارد در يكي از رشته هاي پزشكي يا پيراپزشكي 
وارد دانشگاه شود. در كنار درس و دانشگاه اما موفقيت 
در ورزش و لژيونر شدن هم از بزرگ ترين آرزوهاي اين 
نوجوان ستاره است. آرزويي كه براي مريخ دست يافتني 
است و مي تواند با ادامه مسير پيشرفت روزي يكي از 

بهترين لژيونرهاي هندبال ايران نام بگيرد. 

    
كشتي بانوان در سطح حرفه اي

مسابقات جهانی كشتی آليش زنان دهه اول مهر 
به ميزبانی تركيه برگزار می شود و تيم ملی ايران هم 
به اين رقابت ها اعزام خواهد شد. طبق اعالم آنا براتي 
سرمربي تيم ملي كشــتي زنان، اين تيم تا اعزام به 
مسابقات سه مرحله اردو را پيش رو دارد. هنوز تركيب 
اعزامي به اين مسابقات مشخص نيست اما به احتمال 
زياد. نفرات اول و دوم مسابقات قهرمانی كشور به اردو 
دعوت می شوند. درباره دعوت از نفرات سوم هم قرار 
است تصميم گيري شود. همچنين حضور مدال آوران 
مســابقات برون مرزي در اردو هم محتمل است و با 
رضايت فدراسيون اتفاق مي افتد. سرمربی تيم ملی 
كشتی زنان ايران همچنين با ابراز رضايت از مسابقات 
قهرمانی كشور گفت:»سطح كشور هر بار باالتر می رود 
و كشتی گيران حرفه ای تر می شوند. چند وزن ما كامال 
تغيير كرده و كشتی گيران جديد جايگزين شده اند. 
اين نشان می دهد كه همه استان ها كار می كنند. اعزام 
به مسابقات آسيايی و جهانی برای همه انگيزه است كه 

در استان های خود كار كنند تا به تيم ملی برسند.« 

المپيك با اولتيماتوم
قرار گرفتن نام رشــته وزنه برداري در ليســت 
ورزش هاي حاضر در المپيك پاريس، موج خوشحالي 
را در اين رشته ايجاد كرد. چراكه وزنه برداري با سابقه 
طوالني و عميق دوپينگ فاصله اي تا حذف از مهم ترين 
آوردگاه ورزشي نداشت. حضور در بازي هاي پاريس اما 
با اولتيماتوم شديدي همراه است. فدراسيون جهانی 
وزنه برداری براي باقي ماندن در اين مســابقات قرار 
است نسبت به گرفتن تســت های دوپينگ خارج از 
مسابقه قوانين سختگيرانه اعمال كند و سرپيچی از 
انجام اين تست به منزله حذف از المپيك پاريس خواهد 
بود. يكي از مهم ترين موضوع ها در اين باره ورزشكاران 
كره شمالي هستند كه مدال هاي طالي زيادي را در 
المپيك ها و ساير مســابقات مي گيرند اما هيچ وقت 
تحت آزمايش خارج از مســابقات قــرار نگرفته اند. 
دليلش هم اين است كه افسران آنتي دوپينگ مجاز 
به ورود نيستند. از اين رو فدراسيون جهانی تصويب 
كرده كه ورزشكاران بايد به طور دائم برای تست بدون 
اطالع خارج از مسابقه در دسترس باشند. در المپيك 
توكيو با آزمايش هاي دوپينگ بي وقفه هيچ دوپينگ 
مثبتي وجود نداشت. اما سيستم گزينشی المپيك 
پاريس از اين نظر ســختگيری كمتــری دارد و اين 
يكی از داليلی است كه قوانين سخت جديد گرفتن 
تست های دوپينگ خارج از مسابقات در راه است. اگر 
IWF بخواهد اعتماد IOC را دوباره به دست آورد و 
جايگاه خود را در سال 2028 پس بگيرد، مبارزه قوی 

تر با دوپينگ اولويت اصلی است.

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

بازي هاي كشورهاي اسالمي امروز افتتاح مي شود

المپيك همبستگي

از نيم فصل دوم ليگ گذشته تا پنجره تابستانی نقل و انتقاالت، پورتو ستاره های 
بسيار زيادی را به فروش رسانده است. اين باشگاه پرتغالي لوييس دياس را به ليورپول 
داد و اين ســتاره در كوتاه ترين زمان ممكن به يك ستاره كليدی در آنفيلد تبديل 
شد. آنها در شروع اين فصل فابيو را به آرســنال فروختند و ويتينيا را نيز در اختيار 
پی اس جی قرار دادند. حاال زوج خط حمله پورتو با مهدی طارمی و اوانيلسون ساخته 
می شود و به نظر می رســد مهدی نقش مهم تری در اين تيم دارد. ديدار سوپرجام 
فوتبال پرتغال نيز نشان داد كه طارمی چقدر برای تيمش اهميت دارد. مهدی اولين 
گل تيمش را با يك جاگيری دقيق و عالی به ثمر رساند. او روی صحنه رقم خوردن گل 
دوم نيز همه كار كرد تا در نهايت توپ با ضربه اوانيلسون راهی دروازه شود. شاهكار 
مهدی روبه روی توندال اما در صحنه گل ســوم اتفاق افتاد. جايی كه طارمی دفاع 
حريف را به معنای واقعی كلمه نابود كرد و با يك ضربه بی نقص، تير خالص را هم به 
اين حريف زد. اين نمايش كافی بود تا مهدی به شدت مورد توجه سرمربی تيمش 
قرار بگيرد. كنسيسائو كه در اين تابستان حتی پســرش را نيز به آژاكس فروخته، 

رسما اعالم كرده كه ديگر نبايد هيچ بازيكنی از پورتو جدا شود و مهدی طارمی نيز 
عمال غيرقابل فروش است. اين يعنی مهدی در اين فصل نيز بايد به بازی 

در ليگ پرتغال ادامه بدهد و ديگر شــانس چندانی برای انتقال او به 
تيم های بزرگ تر وجود نخواهد داشت. او در هفته اول ليگ هم بسيار 

خوش درخشيد تا كنسيسائو را از تصميمش مطمئن تر 
كند. در اين هفته پورتو در خانه با نتيجه قاطع پنج بر يك 

ماريتيمو را شكست داد كه طارمي دو گل از پنج گل 
را وارد دروازه حريف كرد و درنهايت هم بهترين 

بازيكن زمين شد. 
ســرمربی پورتو تــا هميــن جا هم 
ستاره های زيادی را از دســت داده و به 
هيچ قيمتی با جدايــی طارمی موافقت 
نخواهد كرد. او می داند كه تيمش بدون 

مهدی يك سالح كليدی را از دست می دهد. 
از طرفی شرايط ســنی مهاجم ايرانی طوری 
نيست كه بهترين باشگاه های اروپايی برای 
خريدش صف بكشــند. طارمــی فقط يك 
شــانس برای تغيير دادن ذهنيت تيم های 

بزرگ دارد و آن درخشــيدن در جام جهانی اســت. اگر طارمی در اين تورنمنت 
عملكرد درخشانی داشته باشــد، می تواند در نيم فصل به تيم ديگری 
برود و پورتو نيز در صورت دريافت يك پيشنهاد آرمانی، مخالفتی 
با جدايی او انجام نخواهد داد. به همين خاطر اين جام برای طارمی 
به شدت كليدی به نظر می رسد. برای رقم زدن يك اتفاق رويايی 
در جام جهانی، طارمی بايد ابتدا با سرمربی و بعد با هم تيمی ها به 
صلح برســد. اگر همين تنش های فعلی در تيم حاكم باشد، 
خود طارمی بيشتر از همه لطمه خواهد خورد. اسكوچيچ 
احتماال با هر نتيجه ای در پايان جام جهانی از فوتبال ايران 
می رود اما اين طارمی است كه بايد مسير زندگی اش را 
در اين جام رقم بزند. همه می دانند كه اين ستاره، 
بهتر از آن اســت كه ليگ پرتغال آخرين 
مقصــد بــزرگ دوران فوتبال 
باشگاهی اش باشــد. اگر قرار 

مهدی رخ بدهد، بايد همين است اتفاقی برای 
پايان هميــن فصل ليگ حاال باشد. او اگر نهايتا تا 

در اين ليگ ماندگار می شود پرتغال را ترک نكند، ديگر 
و حضورش در يك تيم بزرگ تر تقريبا غيرممكن خواهد بود.

نتيجه درخشش ادامه دار در پورتو

غيرقابل  فروش!

اتفاق روز

ظاهرا عده ای بيش از حد روی »ســاده انگاری« هواداران 
فوتبال حساب كرده بودند و انتظار داشتند تئوری »پيروزی« 
در پرونده ويلموتس از سوی فوتبالی ها پذيرفته شود. جماعتی 
كه جريمه وحشتناک ســه ميليون يورويی را به عنوان يك 
دســتاورد به فوتبال ايران معرفی می كردند اما اصال با اقبال 
عمومی روبه رو نشدند. هر روز ابعاد تازه ای از اين فاجعه بزرگ 
ملی بود. حاال دولت و مجلس به شــكل جدی به ماجرا ورود 
كرده اند و با توجه به باز شدن مجدد پرونده قضايی فدراسيون 
سابق، احتمال رد صالحيت مهدی تاج در روند نهايی بررسی 

صالحيت ها نيز شدت گرفته است.
رای نهايی پرونده مارک ويلموتس در بدترين زمان ممكن 
برای »مهدی تاج«، منتشر شد. رييس سابق فدراسيون فوتبال 
ايران در اين چند سال تصميم به سكوت گرفته بود و به محض 
روبه رو شدن با هر انتقاد، فرياد برمی آورد كه منتقدان او قصد 

دارند به دادگاه عالی ورزش و وكالی ويلموتس خط بدهند. او 
اصرار داشت كه بايد سكوت كند تا اين پرونده به مسير ديگری 
كشيده نشــود. طبيعتا اگر همه چيز عادی به نظر می رسيد 
و تخلفی از سوی فدراسيون صورت نگرفته بود، دليلی برای 
اين سكوت هم وجود نداشت. به هر حال تاج برای چند سال 
از اين حربه استفاده كرد و به سكوت ادامه داد اما درست قبل 
از انتخابات فدراسيون فوتبال، رای نهايی صادر شد و دادگاه 
عالی ورزش فدراسيون فوتبال را به پرداخت سه ميليون و 300 
هزار يوروی ديگر به ويلموتس محكوم كرد. يك رای سنگين و 
وحشتناک كه فوتبال ايران را در معرض يك بحران بزرگ قرار 
داد. موضع مهدی تاج در قبال اين رای هم در نوع خودش جالب 
بود. او از سكوت »نجيبانه«)!( در اين سال ها حرف زد و از اين 
كه شكست رای مربی بلژيكي، يك دستاورد بزرگ برای فوتبال 
ايران بوده است. از اينكه ويلموتس با اصرار وزارت وقت ورزش 
جذب شده و مبلغ جريمه او هم از حساب ايران در فيفا پرداخت 
خواهد شد. اين اظهارنظرها اما اصال قانع كننده به نظر نمی رسد. 
اگر تاج در قامت يك رييس فدراسيون مقابل وزارت ورزش هيچ 
اختياری ندارد، پس چرا دوباره می خواهد به ساختار فوتبال در 
ايران برگردد؟ از آن گذشته مگر پاداش فيفا نبايد صرف رشد 
و توسعه فوتبال ايران شود؟ چطور مديری مثل مهدی تاج به 
همين سادگی به خودش اجازه می دهد كه برای اين پاداش 

تعيين تكليف كند و تصميم بگيرد؟ به نظر می رسد عواقب اين 
پرونده بزرگ تر و جدی تر از آن چيزی است كه رييس سابق 
فدراســيون فوتبال تصور می كند. اظهارنظرهای روزهای 
گذشته نيز از احتمال تغيير مسير انتخابات فدراسيون فوتبال 

حكايت دارد. 
موضع وزارت ورزش در مورد قرارداد مارک ويلموتس، نشان 
می دهد كه شــرايط برای مهدی تاج كامال تغيير كرده است. 
حميد سجادی كه ظاهرا به تازگی از بندهای اين قرارداد مطلع 
شده، ماجرا را به يك سونامی بزرگ تشبيه كرده است. او به شكل 
غيرمستقيم دست روی اين نكته گذاشته كه مسببان اصلی رقم 
خوردن اين وضعيت، بايد پاسخگوی مردم باشند. اين دغدغه 
در مجلس شورای اسالمی نيز حضور دارد. اخيرا نمايندگان 
مجلس با حضور در يك برنامه تلويزيونی، سوال های متعددی 
را در خصوص اين قرارداد مطرح كرده اند. اينكه چرا يك مربی 
مثل مارک ويلموتس در تيم قبلی اش ۶00 هزار دالر حقوق 
می گرفته و ناگهان در ايران قــرارداد دو و نيم ميليون يورويی 
بسته است؟ اينكه چرا رييس فدراسيون وقت بدون حضور افراد 
حقوقدان و با حضور افراد كامال بی ربط پای ميز امضای قرارداد 
رفته و اين قرارداد غيركارشناسی را امضا كرده است؟ و البته چرا 
دستمزد ويلموتس به موقع پرداخت نشده تا اين مربی به راحتی 
بتواند قراردادش را به صورت يك طرفه فسخ كند. مهم ترين 

مساله اين است كه اساسا طبق قانون، افرادی با پرونده باز قضايی 
نمی توانند در انتخابات نهادی مثل فدراسيون فوتبال شركت 
كنند. اين موضوع حتی در فيفا و ای.اف.سی نيز مطرح می شود. 
در نتيجه اين اتفاق امكان نامزدی مهدی تاج را به طور كامل از 
بين خواهد برد. تاج در مرحله اول بررسی صالحيت ها تاييد شده 
اما كميته استيناف و دبيركل فدراسيون بايد تصميم نهايی را در 
اين خصوص بگيرند و به نظر می رسد بر اساس قانون، شرايط 
برای تاج دشوار و پيچيده شده است. او همه اين مدت  به بهانه 
اعالم نشدن رای دادگاه عالی ورزش برای خودش وقت خريده 

بود اما حاال ديگر چنين زمانی برای تاج وجود نخواهد داشت.
زمان تعيين شده برای انتخابات فدراسيون فوتبال، زمان 
خوبی نيست. چراكه اين اتفاق درست در آستانه جام جهانی و 
اردوی كليدی شهريورماه، تيم ملی را با چالش روبه رو خواهد 
كرد و اين تيم را بالتكليف گذاشته اســت. با اين حال ديگر 
چاره ای به جز برگزاری انتخابات در اين مقطع وجود ندارد. تا 
همين چند روز قبل خيلی ها از رقم خوردن تغيير قطعی در 
فدراسيون صحبت می كردند اما ظاهرا يك چرخش بزرگ در 
اين پرونده اتفاق افتاده است. ماجرای ويلموتس دامن مديران 
قبلی فوتبال ايران را گرفته و بعيد نيســت آنها را با خودش 
غرق كند. در روزهای آينده همه چيز در اين مورد مشخص 

خواهد شد.

قرارداد نه، اين يك باتالق بود!

تاج غرق می شود؟

چهره به چهره

آريا    طاري 


