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آبان ماه سال گذش��ته بود كه با مسعود خليلي، رييس 
فدراسيون سواركاري به گفت وگو نشستيم و در خصوص 
مس��ائل مختلف از جمله برگزاري كورس اسبدواني در 
اس��تان گلس��تان صحبت كرديم. همان زمان خليلي 
بابت مشكالتي كه در برگزاري كورس در اين منطقه به 
دليل دخالت هاي بي موردي كه وجود دارد، اشاره و ابراز 
نگراني كرد. در واقع براي رييس فدراس��يون سواركاري 
قابل پيش بيني بود كه اگر شرايط به همين منوال ادامه 
پيدا كند در ادامه چه اتفاقاتي در كورس هاي گلستان به 
خصوص كورس گنبد خواهد افتاد؛ اما خب همان وقت 
هرچه تذكر و هشدار داد، كسي به خرجش نرفت تا اينكه 
خبر رسيد درگيري در كورس گنبد كاووس باال گرفته 
و كار به جايي رسيده اس��ت كه فردي با تفنگ شكاري 
شليك كرده و چند نفر از جمله دو مامور نيروي انتظامي 
راهي بيمارستان شده اند. خليلي مي گفت اهالي منطقه 
با اين تصور ك��ه پول هنگفتي از برگزاري مس��ابقات به 
جيب كميته برگزاري مسابقات مي رود، خود خواستار 
برگزاري مسابقات هس��تند؛ اما توجهي به اين موضوع 
ندارند كه كار ساده اي نيس��ت و نه از نظر نيروي انساني 
و نه از نظر نرم افزاري امكانات و توان اي��ن كار را ندارند. 
آنها خواستار برگزاري مسابقات به هر قيمتي هستند و 
وقتي هم كه در مورد دوپينگ و مس��ائلي از اين دست از 
آنها مي پرسيم مي گويند تست ها را در همين آزمايشگاه 
ش��هر آزمايش مي كني��م. خليلي همان زم��ان خيلي 
سربسته اعالم كرد كه اگر گلس��تاني ها با همين دست 
فرمان به پي��ش بروند دير يا زود دچار مش��كل خواهند 
شد؛ اما با اين حال به نگارنده گفت: »چند وقتي است كه 
اداره ورزش و جوانان اس��تان گلستان اصرار دارد كورس 
اين اس��تان را خود برگزار كند؛ اما خب اشكاالتي در اين 
زمينه وجود دارد. اول اينكه فدراسيون متولي برگزاري 
كورس در كش��ور اس��ت نه بخش ديگري و ديگر اينكه 
امكانات و نيروي انساني الزم براي اين كار را ندارند، البته 
ما خوشحال مي شويم كه خود اس��تان كورس را برگزار 
كند، حمايت هم مي كنيم، چرا كه ب��اري از روي دوش 
فدراسيون برداشته مي شود و تنها خواهش من اين است 
كه مسابقات را به درستي و با كيفيت سابق برگزار كنند 
تا مشكلي پيش نيايد كه حواشي آن دامن فدراسيون و 

س��واركاري كش��ور را بگيرد.« اما همان طور كه خليلي 
پيش بيني كرده بود دوستان در گنبد نتوانستند كورس 

را به درستي و با كيفيت سابق برگزار كنند!

پاي امام جمعه را وسط كشيدند
حتما مي دانيد كه شرط بندي در ورزش حرام است؛ اما 
نه در مس��ابقات كورس و اس��بدواني و اينكه چرا در اين 
رشته حرام نيس��ت قصه درازي دارد كه بماند براي بعد، 
چرا كه در اين گزارش تصميم داريم به كورس اسبدواني 
در استان گلستان بپردازيم، استاني كه سه كورس مهم 

با نام هاي گلستان، آق قال و گنبد در فصل هاي مختلف 
در آن برگزار مي ش��ود و اين مس��ابقات تاثير بس��زايي 
در زندگي م��ردم اين منطقه چ��ه از نظر مال��ي و چه از 
نظر فرهنگي دارد. در واقع مي توان اس��ب و اسبداري را 
بخشي از فرهنگ مردم اين استان دانست. آنجا هستند 
خانواده هاي فقيري كه شايد كل دارايي شان يك اسب 
باشد؛ اسبي كه روي آن شرط بندي مي كنند تا شايد با 
پيروزي اش خرج زندگ��ي درآيد، از همين رو اس��ب را 
مي توان همه چيز اين خانواده ها دانست و نمي توان انتظار 
داشت كه به سادگي با قوانيني كه براي اين مسابقات در 

نظر گرفته مي شود كنار بيايند، در واقع آنها به روش هاي 
سنتي مسابقات بيشتر تمايل دارند و اين چيزي نيست 
كه قوانين بين المللي اسبدواني و فدراسيون مي گويند. 
در اين بين هم هستند افراد سودجو و منفعت طلبي كه 
به هر قيمتي مي خواهند برنده باشند، دوپينگ، ورود به 
بحث داوري و گاوبندي مي كنند تا اسب ش��ان زودتر از 
خط پايان عبور كند و وقتي هم كه فدراسيون مانع آنها 
مي شود، دس��ت به دامان امام جمعه ش��ده و مي گويند 
چون فدراسيون انصاف را در برگزاري مسابقات رعايت 
نمي كند، پس بايد خودمان دست به كار شده و با روش 

خودمان مسابقات را برگزار كنيم كه آخرش هم مي شود، 
درگيري، تيراندازي و... 

داستان اسب دوپينگي سردار آزمون
اين داس��تان آنقدر دامنه دار بود كه حتي چندي پيش 
پاي »س��ردار آزمون« س��تاره گنبدي تيم ملي فوتبال 
ايران هم به آن باز ش��د. س��ردار كه خود از مالكان اسب 
است در برنامه زنده راديويي بر سر دوپينگي بودن اسبش 
»سريك« با مسعود خليلي، رييس فدراسيون درگيري 
لفظي پيدا كرد. سردار مدعي بود كه فدراسيون به دروغ 

مي گويد اسبش دوپينگي است و خود با خرج شخصي 
تست س��ريك را براي آزمايش به خارج خواهد فرستاد 
كه البته بعد مش��خص ش��د حق با فدراس��يون است و 
همان هايي كه خواستار برگزاري كورس به اين شكل در 
استان گلستان هستند، سردار را جلو انداخته اند تا مثل 
همان بار كه پاي امام جمعه را پيش كشيدند، فدراسيون 
را تحت فش��ار ق��رار دهن��د. جالب تر اينك��ه در همان 
گفت وگوي راديويي مشخص شد كه بسياري از مربيان 
و افرادي كه در كورس هاي گلس��تان فعاليت مي كنند، 
اعتياد دارند و نبايد به اين افراد اعتماد كرد و اسب ها را به 
آنها داد. جالب تر اينكه گفته مي شود بر اثر همين موضوع 
بسياري از اسب هايي كه در كورس هاي گلستان حضور 

دارند نيز معتاد هستند! 

خليلي: با يك داروي 5 هزاري اس�ب را آماده 
مي كنند

مسعود خليلي درباره كورس گنبد گفته است: »خيلي از 
اسب هاي شركت داده شده در كورس دوپينگي هستند. 
همين مساله باعث شده طي يك س��ال، يك سال و نيم 
گذشته شكايت زيادي به ما )فدراسيون(، وزارت ورزش 
و حتي سازمان بازرس��ي از طرف كساني كه سرمايه آنها 
در سواركاري در حال نابودي اس��ت شود. اسب مسابقه 
ارزش زي��ادي دارد و بعضا قيمت آن ۴۰۰ ميليون تومان 
است اما در اين رقابت ها يك اسب ۲۰ ميليوني را شركت 
مي دهند با يك داروي ۵ هزار توماني آن را براي حضور در 
كورس رقابت آماده مي كنند و به نوعي اسب را دوپينگ 
مي كنند. همين اس��ب در رقابت هم مقام مي آورد. اين 
موضوع باعث شده سرمايه اس��بدواني در كشور و انگيزه 
براي پرورش و نگهداري آن از بين برود. رييس فدراسيون 
سواركاري در پاسخ به اين پرسش كه چرا فدراسيون به 
اين معضل به طور مس��تقيم ورود پيدا نمي كند و مانع از 
برگزاري مسابقات كورس پاييزه گنبد نمي شود تصريح 
كرد: سال گذشته نماينده فدراسيون را به محل برگزاري 
رقابت ها فرس��تاديم اما او را برگرداندند. اصال نمي دانيم 
اين مسابقات دقيقا توس��ط چه كسي مديريت مي شود 
هر چه هست غيرقانوني است و باعث انحالل سواركاري 
ايران مي شود، هيچ كس هم پاسخگوي ما نيست. بارها 
به صورت مكت��وب اين موضوع را به اداره ورزش اس��تان 

گلستان اعالم كرده ايم اما نتيجه نگرفته ايم. 

عادت كرده ايم ب��ه اينكه زود قض��اوت كنيم، نديده 
نتيجه بگيريم و بي التفات به شرايط، تفاوت بين پاكي 
و ناپاكي را از هم تميز دهيم. مس��عود شجاعي يكي 
از چند س��تاره اي است كه از صفر ش��روع كرد، لذت 
پرواز در اوج س��پهر ورزش ايران را چشيد و براي اين 
آب و خاك از جان مايه گذاشت، اما دست آخر، نديد 
آنچه بايد مي ديد را. خط قرمز ها را انكار نمي كنيم و در 
خبيث بودن رژيم كودك كش اسراييل شكي نداريم. 
اما دل مان براي ستاره اي مي سوزد كه مي دانيم دل در 
گروي سربلندي نام ايران و ايراني دارد كه اگر نداشت 
با اين شدت و حدت براي حضور دوباره زير چتر سفيد 

فوتبال كشورمان بي تابي نمي كرد. 
حس��رت اين را مي خوريم كه نكند بر سر موضوعي 
كه ابعاد آن شفاف سازي نشد و دليل و منطق طرفين 
بحث، مورد بررسي قرار نگرفت، نامي از ميان نام هاي 
ليست مدنظر كي روش خط زده شود و در پس پرده 
يك سوءتفاهم، ضرر و زياني بيهوده را به جان بخريم. 

امروز كافي است فوتبال يونان را رصد كنيد. كاپيتان 
اول تيم ملي فوتبال ما در زادگاه اساطير و افسانه ها، 
آقايي مي كند و با تكنيكي ناب، چش��م ها را به سوي 

خود خيره كرده است. 
داشتن مسعود شجاعي و بهره نبردن از او، ظلم به اين 
فوتبال و به اين فوتبال دوستان است. اگر بحثي بوده، 
چند ماه از روز واقعه گذش��ته و در طي اين مدت نيز 
تنبيه الزم اعمال ش��ده. با همين استدالل معتقديم 
كش دادن بيش از حد اين موض��وع در برهه كنوني 
خارج از چارچوب هاي مورد تاكيد در مس��ير تامين 
منافع ملي ما اس��ت و قطع به يقين برخورد با تدبير 
بيش��تر مي تواند بازخورد بهتر و مناسب تري در حل 

اينگونه مسائل را به دنبال داشته باشد. 

كاپيتان هنوز عاشق است!

نور وردي توس�لي، رييس هيات س�واركاري گنبد كاووس كه از درگيري بين قمارب�ازان پيش از برگزاري 
مسابقات اسبدواني گنبد كاووس خبر داده بود، اظهار داشت: سوءاس�تفاده برخي افراد از محوطه وسيع 
اسبدواني و اجراي بازي هاي غيرقانوني و شرط بندي در محوطه مجموعه سواركاري در روزهاي برگزاري 
مسابقات اسبدواني مس�اله جديدي نيس�ت و سال هاس�ت كه اين معضل گريبانگير و حاشيه ساز براي 
مسابقات قانوني اسبدواني است. بارها در سال هاي گذشته شاهد دعوا و مرافعه كوچك و بزرگ افرادي كه 
شرط بندي هاي غيرقانوني در حاشيه اسبدواني ترتيب مي دهند، بوده ايم ولي اين مساله هرگز به مسابقات 
اس�بدواني مربوط نبوده و برخي افراد س�ودجو و تاس باز آن را برگزار مي كنند كه نياز به رسيدگي جدي 
مسووالن و انتظامات شهرستان دارد. روز پنجشنبه نيز بين دو گروه از قماربازان شهر تاتار و گنبد اختالف 
پيش آمده و اين موضوع باعث درگيري با انواع سالح سرد )قمه، چوب و چماق( شده است. متاسفانه دو نفر 
از ماموران وظيفه ش�ناس در خالل انجام وظيفه از بازو و كتف توسط فردي كه با تفنگ شكاري تيراندازي 
كرده زخمي شدند و چند تن از اشرار و قماربازان كه در مركز درگيري بودند زخمي شدند و بالفاصله توسط 
آمبوالنس به بيمارستان مطهري انتقال يافتند و خوشبختانه با اينكه يكي از مجروحين به سختي زخمي 
بود توانس�ت از اين مهلكه جان س�الم در ببرد. حال عمومي ماموران انتظامي و افراد مجروح خوب است 
و طي پيگيري هاي پليس آگهي شهرس�تان گنبد كاووس تاكنون ۵ نفر دس�تگير ش�ده اند و تالش براي 

شناسايي و دستگيري فردي كه تيراندازي كرده و متواري شده است، ادامه دارد.

درگيري قماربازان

وحيد جعفري

رياست بسكتبال به رامين 
طباطبايي رسيد

رييس جديد فدراسيون بس��كتبال باالخره مشخص 
ش��د. حاال اين رامين طباطبايي اس��ت كه سكان دار 
اين فدراس��يون است؛ ش��خصي كه ش��ايد تا قبل از 
انتخابات خيلي ها شانس��ي براي او قائ��ل نبودند. روز 
گذش��ته مجمع انتخاباتي فدراس��يون بس��كتبال با 
1۰ نامزد و رياس��ت محمدرضا داورزني برگزار ش��د 
و در اين مجم��ع رامي��ن طباطبايي مدي��ركل دفتر 
اس��تعداديابي و توس��عه ورزش قهرمان��ي و حرفه اي 
وزارت ورزش ب��ا ۲3 راي توانس��ت به عن��وان رييس 
چهار س��ال آينده بس��كتبال ايران انتخاب ش��ود. در 
اين مجمع رامين طباطبايي ٢٣ راي، رضا مهندس��ي 
٨ راي، حس��ن طباطبايي ٦ راي، حسن ميرزاآقابيك 
يك راي و جواد داوري ٣ راي داش��تند. پيش از شروع 
مجمع بهروز منتقمي، غالمعلي محمد عليپور، مازيار 
ناظمي، رضا دروي��ش و مهرداد هاش��مي نامزدهاي 
انصراف داده بودن��د كه در مجمع ش��ركت نكرده اند. 
همچني��ن در جري��ان مجم��ع انتخابات��ي، داريوش 
س��ليمي به نفع رضا مهندس��ي انصراف داد. كرم اهلل 
علي مرادي هم از حض��ور در انتخابات كنار كش��يد. 
رامين طباطبايي بعد از انتخابش به اين س��مت گفت: 
»اولويت من وف��اق و همدلي اس��ت. از ظرفيت همه 
نيروها اس��تفاده مي كنيم. آنهايي كه از بسكتبال دور 
افتاده اند را باز مي گرداني��م. اصالح كميته ها را در نظر 
داريم و س��ازمان ليگ قدرتمند براي پويا شدن ليگ 
خواهيم داش��ت.«او ادام��ه  داد: »بانوان ما 3۰ س��ال 
عقب افتاده اند، اما پتانس��يل  قرار گرفتن در بين شش 
تيم برتر آس��يا را دارند. در نظر داري��م ارتقاي مربيان 
بانوان را انجام دهيم و همچني��ن مربي خارجي براي 
اين بخش جذب كني��م. من به حامي��ان مالي اعتقاد 
دارم و بايد از بس��كتبال كه خود يك برند اس��ت براي 
جذب  اسپانسر اس��تفاده كنيم. درصدد ايجاد سامانه 
هواداري هس��تم و از تم��ام پتانس��يل  هاي اقتصادي 
استفاده مي كنيم.«طباطبايي در پايان گفت : »ساختار 
و تشكيالت فدراسيون را بازنگري مي كنيم و با قدرت 
براي ج��ام جهان��ي ۲۰19 آماده مي ش��ويم. هدف ما 
در تيم   ملي حضور در جام جهاني و كس��ب س��هميه 

المپيك است.«

شارلوا: با 10 ميليون يورو هم 
رضايي را نمي فروشيم

مسابقه خادم الشريعه با 40 بيمار صرع

چرا كونته ماشين گران قيمت 
سوار نمي شود؟

خوش شانسي وزنه بردار قزاق

بائوتيستا  قهرمان تنيس اوكلند شد

روز گذشته سايت اخبار فوتبال بلژيك خبر جالبي 
را مخابره كرد. اينكه مهدي بيات، مدير ايراني شارلوا 
گفته باشگاهش به هيچ قيمتي حاضر به فروش كاوه 
رضايي نيس��ت. مهدي بيات، مدير ايراني باش��گاه 
ش��ارلوا درباره بازيك��ن ايراني خود مي گوي��د : ما از 
حضور كاوه رضايي كامال رضايت داريم و بايد اعالم 
كنم كه به هيچ قيمت حاضر به فروش او نيس��تيم، 
حتي 1۰ ميليون يورو. رضايي عنصر بس��يار مهمي 
در تي��م ما محس��وب مي ش��ود و ما دوس��ت داريم 
بازيكنان بزرگ م��ان را نگه داريم تا ب��ه اهداف مان 
برسيم تا ببينيم تابستان آينده چه اتفاقي مي افتد. 
در ژانويه به هيچ عنوان بازيكني را نخواهيم فروخت. 
او در ادامه  گفت : ما امس��ال بايد حتما جام بگيريم 
به همين خاطر اي��ن قهرماني در جام حذفي بلژيك 
هدف نخست ما است. در ليگ هم بايد نتايج خوبي 
كسب كنيم. بيات در پايان صحبت هاي خود گفت : 
رضاي��ي الگوي كامل��ي براي هر مهاجم محس��وب 
مي شود. او مهاجمي س��ختكوش و باهوش است كه 
ش��م بااليي براي گلزني دارد و باع��ث موفقيت تيم 
شده است. ما مطمئنيم كه او مي تواند در ادامه  فصل 

ما را به موفقيت نزديك تر كند. 

در آس��تانه برگزاري بيس��ت و دومين س��الروز ملي 
بيماري صرع، استاد بزرگ بين المللي شطرنج بانوان 
ايران با ۴۰ تن از اعضاي تيم ش��طرنج انجمن صرع، 
مسابقه مي دهد. در پايان اين مسابقه كه با همكاري 
انجمن صرع و فدراسيون شطرنج جمهوري اسالمي 
ايران در محل اين فدراس��يون برگزار خواهد شد، به 
سه نفر از برگزيدگان اين مسابقه در مراسم روز ملي، 

جوايزي اهدا مي شود. ايرنا

ش��ايد خيلي ها تا دو روز پيش كه وزش باد ش��ديد در 
زمين تمريني كوبهام لندن، حادثه اي غيرمترقبه خلق 
كرد كه به آنتونيو كونته، سرمربي چلسي ضرر رساند، 
نمي دانس��تند كه او جزو آن دس��ته از اهال��ي دنياي 
فوتبال نيست كه پش��ت فرمان اتومبيل هاي لوكس و 
گران قيمت مي نش��ينند. بس��ياري از فوتبال دوستان 
دنيا پنجشنبه با خواندن خبر افتادن يك شيشه بزرگ 
روي خ��ودروي كونته مطلع ش��دند كه وس��يله نقليه 
او يك كراس اور معمولي اس��ت نه يكي از خودروهاي 
گران قيمت ساخت كش��ورش مثل ِفراري؛ خودرويي 
كه تنها 1۵ هزار پوند قيم��ت دارد و از حقوق يك روز 
او )نزديك به ۲۵ هزار پوند( هم كمتر اس��ت. به همين 
دليل ب��راي خيلي ها اين س��وال پيش آم��ده كه چرا 
كونته پش��ت فرمان خودرويي لوكس تر نمي نش��يند. 
در اين بي��ن كونته هم كنجكاوي اين اف��راد را برطرف 
كرده اس��ت. او گفت: اين خواس��ته همس��ر من است 
كه يك خودروي كوچك داشته باش��يم، چون راندن 
خودروه��اي كوچك آس��ان تر اس��ت مخصوص��ا اگر 
فرمان ش��ان س��مت راس��ت باش��د. اين خودرو براي 
دخترم و براي همس��رم كافي اس��ت چون همسرم از 
آن براي رس��اندن دخترم به مدرسه استفاده مي كند و 
زمان هايي كه ما مي خواهيم براي صرف شام به اطراف 
زمين تمريني كوبهام برويم. كونت��ه ادامه داد: من فكر 
مي كنم كه براي ما داش��تن چني��ن خودرويي كافي 
اس��ت. من نمي دانم طرز تفكر س��ايرين چگونه است 
اما مردم بايد بدانند كه هر چي��زي يك كاربردي دارد. 
كاربرد خودرو هم براي ما اين اس��ت ك��ه دخترم را از 
خانه به مدرس��ه ببريم، پس الزم نيست كه يك فراري 
يا پورشه داشته باشيم. داش��تن يك نيسان جوك هم 

براي انجام اين كار ساده كافي است. تسنيم

فدراسيون جهاني وزنه برداري اعالم كرد كه دو اتهام 
دوپينگ ايليا ايلين، قهرمان وزنه برداري قزاقس��تان 
يك م��ورد دوپينگ به حس��اب مي آيد و اي��ن وزنه 
بردار مي تواند با گذراندن تنها دو س��ال محروميت، 
از ماه ژوئن در مس��ابقات وزنه برداري ش��ركت كند. 
فدراس��يون جهاني وزنه برداري در بيانه اي نوش��ته 
اس��ت: دوپينگ ايلي��ا ايلي��ن در المپيك هاي پكن 
و لندن يك م��ورد دوپينگ به حس��اب مي آيد زيرا 
پيش از متهم ش��دن او به دوپينگ در المپيك لندن 
۲۰1۲ وي هيچ اخطار ي��ا محروميتي براي المپيك 
پكن دريافت نكرده اس��ت. بنابراين او بن��ا بر قانوني 
كه در س��ال ۲۰1۲ وجود داش��ته براي ي��ك مورد 
دوپين��گ دو س��ال محروميت دريافت كرده اس��ت 
كه در ماه ژوئن به پايان مي رس��د. ايلين ۲9 ساله در 
المپيك هاي پكن و لندن مدال طال به دس��ت آورده 
بود. او پيش از المپيك لندن هيچ دوپينگي نداش��ته 
است. اين وزنه بردار قزاقستاني چهار بار در مسابقات 
قهرماني جهان به مدال طال رسيده است. محروميت 
او از ماه ژوئن ۲۰1۶ آغاز ش��ده ب��ود و او در اين مدت 
هيچ فعاليت وزنه برداري نداشته است. ايليا ايلين به 
دليل اينكه كشورش قزاقستان يك سال محروميت 
دارد تا ماه اكتبر نمي تواند در مس��ابقات بين المللي 
براي كش��ورش مس��ابقه دهد.  ايلين ماه گذش��ته 
درباره بازگشتش به مسابقات وزنه برداري گفت : من 
هنوز جوان هستم و تنها ۲9 س��ال دارم و در اوج كار 
حرفه اي ام هستم. مي خواهم كه به مسابقات بازگردم 

و اين اولويت من است. ايسنا

روبرتو بائوتيس��تا و خوآن مارتي��ن دل پوترو بامداد 
شنبه فينال تنيس اوكلند را برگزار كردند. بائوتيستا 
 اس��پانيايي پس از دو س��اعت و هف��ت  دقيقه بازي 
توانس��ت حريف آرژانتيني اش را با نتيجه  دو بر يك 
شكس��ت دهد و نخس��تين جامش را در اين فصل 
باالي سر ببرد. ست نخست با نتيجه  ۶ بر يك به نفع 
تنيسور  اس��پانيايي به پايان رس��يد اما دل پوترو در 
س��ت دوم ۶ بر چهار پيروز شد و س��ت آخر هفت بر 
پنج به نفع بائوتيستا تمام شد. دل پوترو مي توانست 
بيس��ت و يكمين قهرماني اش را جشن بگيرد اما در 
اين امر ناكام ماند. با اين حال يك اتفاق خوب براي 
تنيس��ور آرژانتين افتاد. او با كس��ب 1۵۰ امتياز در 
اين مسابقات در ميان 1۰ تنيس��ور برتر جهان قرار 

خواهد گرفت. ايسنا

لژيونر

شطرنج 

فوتبال اروپا

وزنه برداري

راكت

نظرات خود را 
برای ما پيامک 

کنيد

3۰۰۰۴7۵3

شبكه خبري الكاس در گزارش��ي به مشكل تازه فوتبال 
آسيا اشاره كرده است.اختالفات بين سه كشور عربي كه 
در راس آن عربستان قرار دارد باعث شد تا ليگ قهرمانان 
آسيا دس��تخوش تغييرات زيادي ش��ود و حتي احتمال 
لغو آن هم مطرح ش��ود. همه چيز از درخواست عربستان 
براي بازي كردن با اي��ران در زمين بي طرف آغاز ش��د و 
كنفدراسيون فوتبال آسيا هم به راحتي مطيع سعودي ها 
ش��د و با اين درخواس��ت موافقت كرد. اختالف سياسي 
عربستان و امارات با قطر نيز باعث شد تا سعودي ها و البته 
اماراتي ها اين بار درخواس��ت بازي كردن با قطر در زمين 
بي طرف را هم بدهند با اين تفاوت كه قطري ها مانند ايران 
حاضر نيستند كه تن به چنين خواسته اي بدهند و اصرار 
دارند كه تنها در خانه خود از تيم هاي عربستاني و اماراتي 

پذيرايي خواهند كرد. با وجود اينكه كنفدراسيون فوتبال 
آسيا با فرستادن هياتي بلند پايه به قطر و عربستان تالش 
دارد تا بين اين دو كشور آشتي برقرار كند و با اين توجيه 
كه فوتبال جداي از سياست اس��ت آنها را به بازي كردن 
در خانه همديگر ملزم كند اما اماراتي ها و س��عودي ها راه 
ديگري را در پيش گرفته اند. محمد الرميثي، رييس هيات 
ورزش امارات در اين باره گفت : »هيچ كسي نمي تواند ما 
را به بازي كردن در كش��وري كه آن را دوست نداريم وادار 
كند. با وج��ود اينكه ما به رقابت در ليگ قهرمانان آس��يا 
سخت نياز داريم اما در قطر به ميدان نمي رويم و كسي هم 
نمي تواند ما را مجبور به چنين كاري كند. حتي اگر قرار 
باشد كه از اين رقابت كنار گذاشته شويم يا در قاره ديگري 
رقابت كنيم بازهم به چنين خواسته اي تن در نمي دهيم يا 

بازي در زمين بي طرف يا خداحافظ ليگ قهرمانان آسيا.« 
عادل عزت، رييس فدراسيون فوتبال عربستان هم چنين 
خواسته اي دارد. او گفت: »به هيات كنفدراسيون فوتبال 
آسيا اعالم كرديم كه س��المت بازيكنان خود را به خطر 
نمي اندازيم و اصال در قطر بازي نخواهيم كرد. قرار است كه 
كنفدراسيون فوتبال آسيا در فوريه جواب بدهد. اگر ما را 
مجبور به بازي كردن در قطر كنند ما انصراف خواهيم داد. 
انصراف ۶ تيم اماراتي و عربستاني باعث خواهد شد تا ليگ 
قهرمانان هم لغو شود.« اين درخواست هاي عجيب امارات 
و عربستان، در حالي است كه فدراسيون فوتبال قطر هم 
تاكيد كرد كه به هيچ وجه حاضر نيست در زمين بي طرف 
به مصاف عربستان و امارات برود و به اين ترتيب احتمال 

لغو ليگ قهرمانان آسيا بسيار زياد است. 

احتمال لغو ليگ قهرمانان آسيا
خبر آخر

مهدي بيگدلو

در پايان هفته سوم نخستين دوره رقابت هاي گرنداسلم 
تكواندو، دو نماينده ايران به روي ش��ياپچانگ رفتند كه 
يك مدال برنز حاصل كار آنها بود. ش��نبه در رقابت هاي 
رده بندي، ناهيد كيان��ي با حس��اب 9 - 1۴ نتيجه را به 
»يونتائو ونرن« چيني واگذار كرد تا چهارمين تكواندوكار 
ايران باشد كه از كسب مدال در رقابت هاي گرنداسلم باز 
مانده است. اما س��جاد مرداني تكواندوكار سنگين وزن 
ايران با حساب 9 بر ۴ »ودران گولس« از كشور كرواسي را 
شكست داد و با به دست آوردن مدال برنز، نخستين مدال 

تيم ايران را كسب كرد. 
سجاد مرداني، تكواندوكار سنگين وزن )8۰+( تيم ملي 
ايران ابتدا با حساب 11-1۲ »سئونگ هوآن لي« از كره 
جنوبي را شكست داد و س��پس با نتيجه 9-11 »راديك 
عيسي يف« آذربايجاني را در گام دوم از پيش رو برداشت 
و به مرحله نيمه نهايي رس��يد. او در اين مرحله نماينده 
كشور روسيه را پيش رو داشت كه در راند طاليي نتيجه را 
به »رمان كوزنتسو« واگذار كرد و به بازي رده بندي رسيد. 

اما ناهيد كياني بانوي تكواندوكار ايران پس از دو پيروزي 

متوالي 7-19 بر »تيانا بوگدانوويچ« از صربستان و 3-۶ بر 
»جائه يون سيم« كره اي، به مرحله نيمه نهايي مسابقات 
گرنداس��لم راه يافت اما در اين مرحله در راند طاليي، با 
حساب ۶ - 9 نتيجه را به »وانجا استانكويچ« از صربستان 
واگذار كرد و راهي مرحله رده بندي ش��د اما در نهايت به 
مدال برنز نرسيد و پنجم شد. تاكنون پنج نماينده از هفت 
سهميه ايران در رقابت هاي گرنداسلم به روي شياپچانگ 
رفته اند كه تنها يك مدال برنز و چهار حذفي در كارنامه 
تيم ملي ايران ثبت ش��ده اس��ت. ميرهاش��م حسيني، 

ابوالفضل يعقوبي، ناهيد كياني و زهرا پوراسماعيل چهار 
تكواندوكار حذف شده ايران هستند. سجاد مرداني تنها 
مدال )برنز( تيم ملي ايران را كسب كرده است. دو نماينده 
باقيمانده ايران »فرزان عاشورزاده« و »ابراهيم صفري« در 
وزن ۵8- كيلوگرم بخش مردان هستند كه 3۰ دي ماه 
در مصاف با حريفان خود به روي شياپ چانگ مي روند. 
مسابقات تيمي گرنداس��لم نيز در تاريخ هفت بهمن ماه 
برگزار مي ش��ود كه تيم ايران نيز با هدايت »سيد نعمت 

خليفه« در اين رقابت ها حاضر مي شود. 

مدال برنز مرداني در مسابقات گرانداسلم تكواندو
رزمي
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