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پيكان مجيد جاللي ليگ را خوب شروع نكرد. آنها در 
4 بازي اول شان هرگز طعم برد را نچشيدند اما از هفته 
پنجم روندي صعودي گرفتند. تيم آقا معلم 7 پيروزي 
پياپي را كسب كرد و از هفته نهم رفت به جايگاه سوم 
جدول. آنها يكي از بهترين هاي تيم نيم فصل اول بودند 
و حتي سوداي رس��يدن به صدر جدول را در سرشان 
مي پروراندند اما به ناگاه همه چيز براي ش��ان تيره و تار 
شد. پيكان بعد از به وجود آمدن يك حاشيه بزرگ براي 
كادر فني اش، هرگز ديگر پيكان قديم نشد و تا به امروز 
ديگر هيچ تيمي را نبرده. آنها 10 هفته آزگار است كه 
موفق به شكست رقيبي نشده اند و از اين حيث در حال 
زدن ركوردي تازه هس��تند. ديروز هم حاشيه جديد 
ديگري براي پيكان به وجود آم��د و اين تيم را پيش از 
گذشته به حاش��يه برد. در تيم فوتبال پيكان چه خبر 

است؟
پيكان در آبان ماه س��ه هفته اي مي شد كه به رده سوم 
رسيده بود و مي خواست حتي پرسپوليس و پارس جم 
جنوبي را هم كنار بزند ام��ا يك برنامه تلويزيوني همه 
معادالت را براي تيم قديمي كارخانه خودروسازي اول 
كشور به هم ريخت. برنامه نود در اواسط آبان ماه و بعد 

از ماجراي ليوان حاوي ادرار در لي��گ يك، پرونده اي 
براي ماجراي جادوگري در فوتبال باز كرد و مصاحبه 
جنجالي برخي از بازيكنان را روي آنتن برد. مصاحبه اي 

كه سرمربي پيكان را حسابي سرزبان ها انداخت. 
محسن بياتي نيا، علي جانملكي، آرش برهاني، ميثم 
منيعي و خداداد عزيزي بازيكنان س��ابق پاس تهران 
در گفت وگوهايي با اين برنامه، داس��تان جادوگري در 
فوتبال را تاييد كردند و گفتند در حدود سال هاي 81 
تا سال 83 كه منجر به قهرماني پاس تهران شد چنين 
اتفاقي را در تيم مي ديده اند. آنها گفتند كه جادوگران 
براس��اس نام مادران بازيكنان تركي��ب و نتايج را رقم 
مي زدن��د. ادعايي بس بزرگ كه ذهن هر رس��انه اي را 
مي برد ب��ه آن س��ال ها. در اين حد فاص��ل، همايون 
شاهرخي و مجيد جاللي سرمربيان پاس تهران بودند. 
پاس اصال با مجي��د جاللي بود كه به مق��ام قهرماني 
رس��يد. نتايج خوب پيكان در آن مقط��ع و اظهارات 
بازيكنان سابق آقا مجيد باعث ش��د خيلي از رسانه ها 
و هواداران فوتب��ال اين نتايج را هم ب��ه وجود جادوگر 
در تيم پيكان ربط دهند. جاللي بعد از آن سعي كرد با 
خويشتنداري جوابي به حاشيه ها ندهد اما چندباري در 
كنفرانس هاي خبري، مسائلي را مطرح كرد. از جمله 

در اولين كنفرانس بعد از برنامه نود. 

او قبل از بازي با صنعت نفت در پاسخ به سوالي درباره 
وجود جادوگري در فوتبال گفت: »ما سعي مي كنيم 
تمركز تيم را همواره روي اهداف حفظ كنيم. من هم 
 اين موارد را پيگيري مي كنم. متاسفانه چيزهاي خوبي 
به گوش ما نمي رس��د. مي خواهم چيزي را به مربيان 
جوان كه به دنبال  موفقيت هستند، بگويم؛ شايد اين 
مسائل وجود داشته باشد و حتي بهره مندي هايي نيز 
داشته باشد اما س��رانجام آن نابودي است. من به  آنها 
مي گويم به اين چيزها كاري نداش��ته باش��يد. تالش 
و كوش��ش مي تواند به هر مربي كمك كند. اگر تمام 
تيم هايي كه موفق شدند را به اين مسائل ربط بدهيم، 
اين يك القاي خطرناك اس��ت.  اگر پاس قهرمان شد، 
بهترين بازيكنان و اعضا را در اختيار داش��ت و مربيان 
اين تيم شبانه روز كار مي كردند. اگر كسي مي خواهد 
 اين موفقيت ها را به مسائل خرافي ربط بدهد به خودش 
مربوط است. ربط دادن موفقيت ها به اين مسائل، باعث 
به وجود آمدن  فاجعه، نه تنها در فوتبال بلكه در اجتماع 

مي شود.«
نتيجه نگرفتن پيكان بعد از آن حاشيه ها هنوز هم براي 
خيلي ها سوال است. با اين همه چند هفته اي بود كه 
آب ها از آسياب افتاده بود و جاللي هم كمتر در مظان 
اتهام بود. اما ديروز تسنيم خبر جالبي را روي خروجي 

خود فرستاد؛ »خبرگزاري تسنيم متن كامل مكالمه 
مربي پيكان با بازيكن جوان نفت را منتشر مي كند كه 
در اين مكالمه مشخص مي شود مربي پيكان به دنبال 
پي بردن به تركيب تيم حريف است. « اين خبرگزاري 
نوشته است: كادرفني و سرپرستي باشگاه نفت تهران، 
هفته گذش��ته و پيش از ديدار اين تي��م مقابل پيكان 
گفتند كه يك��ي از مربيان حريف با يك��ي از بازيكنان 
اين تيم تماس حاصل كرده تا از تركيب اين تيم با خبر 
شود. هرچند به اين ادعا پاس��خ واضحي داده نشد، اما 
نفتي ها اعالم كردند صداي ضبط شده اين تماس ها را 
در اختيار كميته اخالق قرار خواهند داد. طبق ادعاي 
نفتي ها، اين تماس بين مربي تيم پيكان با بازيكن جوان 
نفت برقرار شده اس��ت. بازيكن نفت پس از صحبت با 
مربي پيكان تمام آنچه بين شان گذشت را به كادر فني 
نفت تهران منتقل كرد و مربيانش را در جريان امور قرار 
داد. متن اين مكالمه نش��ان مي دهد كه حاشيه هاي 
فوتبال ايران همچنان پررنگ تر از متن اس��ت و ظاهرا 
چني��ن كاري غيرطبيع��ي نيس��ت و بي��ن برخي از 
مربيان تبديل ش��ده به رويه عادي. كميته انضباطي و 
اخالق هنوز به اين پرونده ورود نكرده اند ولي مي توان 
پيش بيني كرد در روزهاي آينده اين ماجرا حس��ابي 

جنجالي شود. 

محم��ود خس��روي وفا ك��ه بيش از س��ه دهه رياس��ت 
فدراسيون جانبازان و معلولين را بر عهده داشت رياست 
اين فدراسيون را به صميمي واگذار كرد. مجمع انتخابات 
فدراس��يون جانبازان و معلوالن عصر روز دوشنبه برگزار 
ش��د. پيش از ش��روع مجم��ع محمدميرزاي��ي جابري، 
محمدرضا باباگليان، داود حيدري، ك��رم اهلل عليمرادي 
و جهانگير فدايي از ش��ركت در انتخاب��ات انصراف دادند 
و غالمحسين غني نيز غايب بود. به اين ترتيب انتخابات 
با حضور حميدعل��ي صميمي، ايرج رحمان��ي و عباس 
داغستاني برگزار ش��د كه در نهايت حميد علي صميمي 
از 43 راي ماخ��وذه ب��ا 24 راي به عن��وان رييس جديد 
فدراسيون جانبازان و معلوالن انتخاب شد. ايرج رحماني 
و عباس باغس��تاني نيز هر كدام به ترتيب 18 و يك راي 

كسب كردند.  فدراسيونجانبازان

هفته گذش��ته دادگاه هاي ورزش��ي از بين 3۹ ورزشكار 
معترض روس حكم محروميت 28 ورزشكار را بازگرداند 
و تنها محروميت 11 ورزش��كار پا بر جا ماند. توماس باخ، 
رييس كميته  بين المللي المپيك از تصميم دادگاه هاي 
ورزشي به نفع ورزشكاران روس اظهار نااميدي و شگفتي 
كرد و اعالم داشت كه همچنان IOC قصد دارد از دادگاه 

فدرال سوييس بخواهد مساله را پيگيري كنند. 
او در اين ب��اره اظهار ك��رد: تصمي��م دادگاه عالي ورزش 
ناراحت كنن��ده و تعجب آور اس��ت. ما هيچ وق��ت اين را 
نمي پذيريم. بي صبرانه منتظر هستيم كه به ما داليل اين 
تصميمات را ارايه دهند و از آنها خواسته ايم كه اين پروسه 
هر چه  سريع تر انجام ش��ود. كميته  بين المللي المپيك 
كامال از عملكرد دادگاه عالي ورزش ناراضي است. تصميم 
دادگاه عالي ورزش تاثير منفي بر مبارزات ما عليه دوپينگ 
دارد، ما فكر مي كنيم كه اي��ن دادگاه نيازمند اصالحات 
س��ريع اس��ت. جان كت، رييس دادگاه CAS اعالم كرد 
كه انتقادات توماس ب��اخ را مورد توجه قرار داده اس��ت و 
به زودي پرونده 3۹ ورزش��كار روس منتشر خواهند شد. 
باخ همچنين در صحبت هايش تاكيد كرد كه برگردانده 
ش��دن حكم محروميت برخي از ورزشكاران روس به اين 
معني نيست كه آنها مي توانند در المپيك زمستاني امسال 

شركت كنند.   اينسايدِدگيمز

هفت��ه پانزدهم ليگ س��تارگان قط��ر به پايان رس��يد. 
در يكي از ديدارهاي حس��اس، الس��د تي��م دوم جدول 
رده بندي توانس��ت القطر را با نتيجه  3 بر يك شكس��ت 
دهد. مرتض��ي پورعلي گنجي مدافع الس��د در اين ديدار 
عملكرد خوبي از خود نش��ان داد و به همراه ژاوي در تيم 
منتخب هفته قرار گرف��ت. پورعلي گنجي تا پايان فصل 
با الس��د قرارداد دارد و يكي از بهترين ه��اي اين تيم بوده 
 اس��ت. به احتمال خيلي زياد قرارداد اين بازيكن تمديد 

مي شود.   سايتليگستارگان

نواك جوكوويچ صرف ماه گذش��ته به دليل مشكل 
آرنج در مسابقات اوپن استراليا تنها تا در دور چهارم 
پيش رفت و نتوانس��ت ب��ه دور باالتر صع��ود كند. 
جوكوويچ اعالم كرده اس��ت كه مجبور ش��ده روي 
آرنج خود عمل جراحي انجام دهد. تنيس��ور سابق 
شماره يك جهان در اينس��تاگرام خود نوشت كه با 
نظر پزش��كان تي��م موافقت كرده و عم��ل جراحي 
كوچك��ي روي آرنج خود انجام داده اس��ت. در حال  
حاضر ني��ز به نظر مي رس��د كه ري��كاوري او خوب 
پيش مي رود. برادوويچ، مربي صربستاني از وضعيت 
جوكوويچ ابراز امي��دواري كرد ك��ه او مي تواند اين 
مشكل را پشت سر بگذارد. جوكوويچ ابراز اميدواري 
كرد كه دوباره بتواند در مس��ابقات ش��ركت كند و 

قهرمان شود.   يورو اسپورت

اتحاديه جهاني كش��تي در نامه اي به فدراسيون كشتي 
اعالم كرد مراس��م قرعه كش��ي جام هاي جهاني كشتي 
2018 )آزاد، فرنگ��ي، زن��ان( روز سه ش��نبه 24 بهم��ن 
م��اه در مقر اي��ن اتحادي��ه در كش��ور س��وييس برگزار 
مي ش��ود. پس از اين قرعه كش��ي هش��ت تيم حاضر در 
رقابت هاي جام جهاني در دو گروه چهار تيمي مش��خص 
خواهند ش��د. ايران و ش��هر اه��واز ميزب��ان جام جهاني 
كشتي فرنگي اس��ت و گفته مي ش��ود با انصراف تركيه 
 از جام جهان��ي كش��تي آزاد، ايران ب��ه رقابت ه��اي آزاد 

نيز مي رود.   فدراسيونكشتي

صميمي بعد از سه دهه جانشين 
خسروي وفا در فدراسيون 

جانبازان شد

انتقاد شديد توماس باخ به دادگاه 
عالي ورزش

حضور پور علي گنجي در تيم 
منتخب هفته ليگ ستارگان

جوكوويچ عمل جراحي آرنج 
خود را تاييد كرد

قرعه كشي جام هاي جهاني كشتي 
برگزار مي شود

بازيكننفت:الو
مربيپيكان:چطوري؟

بازيك�ننف�ت:س��الم آق��ا، خ��وب هس��تيد آقا، 
چه خبر؟

مربيپيكان:خوبي؟
بازيكننفت:فدات شم. 

مربيپيكان:من زياد تلگرام باز نيستم. 
بازيكننفت:گفتم من هم مزاحم مي شم، زياد زنگ 

نزنم. 
مربيپيكان:چي كار مي كني؟ بازي مي كني يا نه؟

بازيكننفت:آقا واقعيتش نه، نذاشت!
مربيپيكان:عه؟

بازيكننفت:به خدا
مربيپيكان:چرا؟

بازيكننفت:همون تركيب عيسي رو گذاشت، امين 

منوچهري و... 
مربيپيكان:يعني دو تا فوروارد گذاش��ت يا يه دونه 

گذاشت؟
بازيكننفت:آره آقا، دو تا گذاشت. 

مربيپيكان:2-4-4؟
بازيكننفت:نه آقا...، همون بازي با چيزو گذاش��ت، 

سياه جامگانو. 
مربيپيكان:سياه جامگان مگه نگفتي بازي كردم؟

بازيكننفت:نه نه گسترش ببخشيد، گسترشو. هفته 
قبل آقا. 

مربيپيكان:خب هفته قبل كه دفاع راس��تش اون 
فريد محمدزاده بود، دفاع وسطاشون اون پسره... 

بازيكننفت:نعمه و... 
مربيپيكان:آل نعمه بود و اون يكي...

بازيكننفت:محمد نصرتي

مربيپيكان:بعد دفاع چپه چرا اينجوري اينقدر )...( 
تو دفاع چپ هم بازي كني، فكر كنم از اون بهتر بازي 

كني. 
بازيكننفت:دفاع چپه رو تازه آوردن، هفتادوهفتيه. 

مربيپيكان:وسطاش هم علي عزتي بود، كامداره كه 
نيست... 

بازيكننفت:بله آقا. 
مربيپيكان:ميالد سوري هم سمت چپ، ها؟

بازيكننفت:درسته آقا.
مربيپيكان:سمت راستش كيو مي ذاره؟

بازيكننفت:آقا فكر كنم چيزو بذاره، فش��نگو، امير 
فشنگ )اميرحسين فشنگچي( 

مربيپيكان:آره، اونو مي ذاره راست، راستي. 
بازيكننفت:درسته. 

مربيپيكان:بغل علي عزتي كيو مي ذاره؟

بازيك�ننفت:آق��ا اونو هنوز نذاش��ت، ي��ه كميلي 
 هس��ت، اونو گذاش��ت. تيم ملي نوجوانان هم با چيز 

بودن، علي... 
مربيپيكان:يعني اونو مي ذاره، تو رو نمي ذاره؟

بازيكننفت:آق��ا اونو بغل هافبك گذاش��ت ديگه، 
نمي دونم. 

مربيپيكان:پ��س امين منوچهري ي��ه خط مي آد 
عقب. 

بازيكننفت:بله آقا. 
مربيپيكان:خ��ب تو يعني توي هيچك��دوم از اين 

پست ها نمي تونستي؟
بازيكننفت:نمي دونم آقا به خدا. 

مربيپيكان:من اتفاقا به آقا مجيد گفتم، آقا مجيد... 
بذار من االن بهت زنگ مي زنم. 

بازيكننفت:باشه آقا، خداحافظ. 

متن كامل مكالمه مربي پيكان و بازيكن نفت براي به دست آوردن تركيب تيم نفت 

رسولمجيدي

سفير ايران در فرانس��ه طي يك فراخوان نخبه هاي 
همه حوزه ه��ا )سياس��ي، اقتصادي، ورزش��ي و...( 
را ب��راي حض��ور در اين كش��ور دعوت ك��رده بود. 
بدين ترتي��ب »كيميا علي��زاده« بان��وي ملي پوش 
تكواندوي ايران به عنوان نخبه ورزشي كشور براي 
حضور در فرانسه عازم پاريس شد. با حضور عليزاده 
در اين كش��ور خبره��اي تمرين او با ملي پوش��ان 
فرانسه منتشر شد تا صحبت هايي مبني بر برطرف 

شدن مصدوميت او مطرح شود. 
تنها بانوي م��دال آور اي��ران در المپي��ك با دعوت 
فدراس��يون تكواندوي فرانس��ه يك جلسه تمريني 
را در كمپ تمريني تيم هاي ملي اين كشور سپري 
كرد و نشانه هايي از بازگشت دوباره خود به ميادين 
را به نمايش گذاشت. پيش از اين اتفاق نايب رييس 
بانوان تكواندو بازگش��ت كيميا علي��زاده به كوران 
مس��ابقات تا پيش از برگزاري بازي هاي آس��يايي 
2018 جاكارتا را وابسته به تصميم دكتر او دانسته 
ب��ود و به همي��ن دليل، برخ��ي ش��ائبه ها مبني بر 
احتمال تشديد مصدوميت عليزاده با اين تمرينات 

به وجود آمد. 
زهرا س��روي، نايب رييس بانوان فدراسيون تكواندو 
با اشاره به برطرف شدن مصدوميت كيميا عليزاده، 
اظهار ك��رد: ابتدا باي��د بگويم كه اين اعزام توس��ط 
وزارت ورزش و كميته ملي المپيك بوده و همه چيز 
با هماهنگي پزش��ك كيميا صورت گرفته اس��ت. 
با اعالم كتب��ي دكتر و جراح، او هيچ مش��كلي براي 
ادامه تمرينات ن��دارد و خوش��بختانه روند درماني 
به خوبي طي ش��ده است. همه ش��رايط اعزام او هم 
توس��ط دو نهادي كه اعالم كردم فراهم شده است 
و مش��كلي وجود ندارد.  س��روي همچنين با بيان 
اينكه احتمال حضور كيميا علي��زاده در رقابت هاي 
قهرماني آسيا بسيار زياد است، توضيح داد: با توجه 
به اينكه رس��يدن او به بازي هاي آسيايي يك اتفاق 
خوب اس��ت،  من فكر مي كنم اگر روند او همينطور 
پيش برود مي توان��د در رقابت هاي قهرماني آس��يا 
حاضر ش��ود اما فعال به تصميم نهايي نرس��يده ايم. 
البته تصميم بر آن شده است كه كيميا در دو تا سه 
مس��ابقه ليگ برتر حاضر شود تا ش��رايط او را براي 

شركت كردن در قهرماني آسيا بررسي كنيم. 
او همچنين در م��ورد اردوهاي تيم مل��ي نوجوانان 
گفت: اردوي اي��ن تيم به صورت م��داوم ادامه دارد 
تا تكوان��دوكاران به ش��رايط قابل قبولي برس��ند. 
مسابقات س��ختي در پيش داريم و بايد با تمام توان 
خود را براي مس��ابقات جهاني و كس��ب س��هميه 

المپيك جوانان آماده كنيم. 

فريب��ا محمدي��ان، مع��اون بان��وان وزارت ورزش 
و جوان��ان درب��اره غيبت��ش در افتتاحي��ه اولين 
ركوردگي��ري وزنه ب��رداري بان��وان، بي��ان  ك��رد: 
ك��ه  نك��ردم  درياف��ت  را  دعوتنام��ه اي  م��ن 
ركوردگي��ري وزنه ب��رداري وجود دارد و از س��وي 
رس��انه ها گاليه ه��اي ي��ك طرف��ه را ش��نيدم، 
ام��ا از آنجا ك��ه به دنب��ال اين هس��تم تا مس��ير 
توس��عه ورزش بان��وان در رش��ته هاي مختل��ف 
 را هم��وار كن��م، زياد ب��ه اي��ن گاليه ه��ا توجهي 

نكردم. 
آنچه براي من مهم اس��ت، اين اس��ت كه مس��ير 
توس��عه ورزش بان��وان هم��وار ش��ود. البت��ه در 
چارچوب هاي��ي هم��ه ما ميث��اق بس��تيم كه اين 
چارچوب ه��ا را رعايت كني��م. مجوز آم��وزش به 
وزنه برداري داده ش��ده و آنه��ا را حمايت و كمك 

مي كنيم. 
همچني��ن جلس��ات متع��ددي را با فدراس��يون 
وزنه ب��رداري داش��ته ايم و تالش مان بر اين اس��ت 
ك��ه برنامه ها به درس��تي جلو برود. مع��اون بانوان 
وزارت ورزش و جوانان درباره ممنوعيت پوش��ش 
تصويري مس��ابقات بانوان در رش��ته هاي مختلف، 
گفت : ما اي��ن مس��اله را به فدراس��يون ها تفويض 
 اختيار كرده ايم تا با اقتضاي شرايط تصميم گيري 

كنند. 
محمدي��ان در پاس��خ ب��ه اين س��وال ك��ه گفته 

مي ش��ود نايب رييس بانوان فدراس��يون بسكتبال 
به اي��ن دليل ك��ه ق��رار ب��وده ش��ما نايب رييس 
جدي��دي را انتخ��اب كني��د، فدراس��يون را ترك 
ك��رده اس��ت، تصري��ح ك��رد: چنين چي��زي به 
هيچ وج��ه صحت ن��دارد و اي��ن بحث مرب��وط به 
 رييس فدراس��يون و در حيطه اختي��ارات رييس 

فدراسيون است. ايسنا

محمديان، معاون بانوان وزارت ورزش: عليزاده در فرانسه تمرينات تكواندو را از سر گرفت
براي ركوردگيري وزنه برداري بانوان دعوتنامه اي بازگشت كيميا

دريافت نكردم

ورزشزنان

سليمي هنوز هم مي تواند مدال بگيرد
مرادي: بهتر است تغيير وزن بدهم

اولين واكنش IOC به پرونده 
پزشك متجاوز امريكايي

حق اعتراض در فوتبال ايران

س��هراب مرادي، قهرمان وزنه ب��رداري جهان درباره 
مشخص نش��دن تغيير اوزان وزنه برداري بيان كرد: 
اگر همان ابتداي سال 2018 مشخص مي شد، بهتر 
بود. با اين حال ما هم معطل نمي مانيم و تمرينات مان 
را انجام مي دهيم. با اين حال فكر مي كنم بايد تغيير 
وزن داشته باشم. البته من خودم مي خواستم تغيير 
وزن بدهم و به 10۵ كيلوگرم بروم اما وزنم باال نيامد. 
در فكر هم بودم حتما تغيير وزن بدهم و به نظرم يك 

دسته باال بروم برايم بهتر است. 
مرادي در م��ورد منصرف ش��دن بهداد س��ليمي از 
تصميمش مبني بر خداحافظي با وزنه برداري گفت: 
ما با هم صحبت كرديم و بهداد هن��وز مي تواند وزنه 
بزند و مدال بگيرد و خدا را ش��كر تصميمش اين شد 
كه برگردد. در يكي دوسال اخير براي بهداد مساله اي 
پيش آمده و ش��ايد مقداري از ورزش زده ش��ده بود. 
باالخره بعد از مسابقه فشار هس��ت. با اين حال اميد 

داشتم كه برگردد و دوباره تمرين كند. 
قهرمان وزنه برداري جهان در مورد اينكه فكر مي كند 
جايزه بهتري��ن وزنه بردار جهان را كس��ب كند يا نه، 
تصريح ك��رد: پنج نفر كانديداي درياف��ت اين جايزه 
هس��تند كه من نيز يك��ي از آنها هس��تم. وزنه بردار 
گرجستان خيلي خوب است اما من هم در بازي هاي 
داخل سالن آسيا و مسابقات ركورد جهان را سه مرتبه 
شكس��تم. از طرفي شكس��تن رك��ورد مجم��وع از 
شكستن ركورد يك ضرب و دوضرب سخت تر است. 
دوست دارم برنده جايزه باشم اما حتي اگر آن را نگيرم 
بازهم خودم مي دانم چ��ه كاري انجام دادم و بهترين 

وزنه بردار جهان هستم يا نه. 
او در م��ورد اعالم اس��امي دوپينگي هاي مس��ابقات 
جهاني و پاك ب��ودن تيم اي��ران گفت: پ��اك بودن 
روال طبيعي اس��ت كه بايد هر ورزشكاري طي كند. 
ما دوس��ت نداريم هيچ كدام از وزنه برداران داخلي يا 
خارجي اين اتفاق براي ش��ان رخ دهد و خدا را ش��كر 
اتفاقي در اين مورد ب��راي ايران نيفتاد. اكنون با اعالم 
اس��امي دوپينگي ها ايوب هم مدال نقره مي گيرد كه 
خيلي خوب اس��ت. البته اگر آنجا روي سكوي نايب 
قهرماني مي رفت بهتر بود اما همين كه مدال نقره را 

مي گيرد خيلي عالي شد. 

كميته  بين الملل��ي المپي��ك در اولي��ن واكنش به 
رسوايي هاي مربوط به آزار جنسي دكتر تيم المپيك 
ژيمناس��تيك امريكا، ابراز ناراحتي كرد و ش��جاعت 
ورزش��كاران را تحس��ين كرد. اين كميته  همچنين 
از ايده س��رمايه گذاري كميته  المپي��ك امريكا براي 
قرباني��ان اين پرونده حمايت ك��رد. IOC همچنين 
از كميته  المپيك امريكا خواس��ت تا براي جلوگيري 
از مش��كالت اينچنين��ي با كميت��ه  جلوگي��ري از 
سوءاس��تفاده در ورزش هم��كاري كن��د. توم��اس 
باخ، ريي��س IOC اع��الم كرد كه اي��ن كميته  هيچ 
مس��ووليتي در قبال حضور لري نس��ار در بازي هاي 
المپي��ك مختلف ن��دارد، زي��را IOC اعض��اي تيم 
المپيك امريكا را انتخاب نمي كند و اين مس��ووليت 
بر عهده كميته المپيك كش��ور مذكور است. كميته  
بين الملل��ي المپيك متعهد ش��د ك��ه در بازي هاي 
المپيك زمستاني 2018 كه هفته  آينده آغاز مي شود 
از ورزشكاران حفاظت و حمايت كند تا مشكلي براي 
آنها ايجاد نشود. لري نسار، پزشك تيم ژيمناستيك 
امريكا به دليل سوءاستفاده جنسي از حدود 2۵0 زن 
ژيمناست به 40 تا 17۵ س��ال زندان محكوم شد. در 
پي اين اتف��اق تمام اعضاي هيات مديره فدراس��يون 
ژيمناستيك امريكا و رييس دانشگاه ايالتي ميشيگان 

استعفا دادند.  اينسايدِدگيمز

اين جريمه روي چه حس��ابي اس��ت؟« تا جاي��ي كه ما 
مي دانيم در فوتب��ال ايران هيچ منطقي پش��ت اين جور 
تصميم گيري ها نيس��ت. دليلش قطعا ه��واداران نبوده، 
خواستن يا نخواستن آنها كه اهميتي ندارد، آنها بهتر است 
سرشان به كار خودشان گرم باشد.به نظر مي رسد همه چيز 
مربوط به »مصلحت عالي« است. مرداني كه نشسته اند و 
دور از بطن فوتبال، قانون تعري��ف مي كنند. فوتبال ايران 
تلنباري از خش��م هاي فروخورده اي اس��ت كه پشتوانه 
ندارند، هدايت ش��ده نيستند، بدهكار نيستند اما طلبكار 
هستندو فرياد مي زنند بر سر فوتبال ايران و مديرانش. به 
علي كريمي ها حق بدهيم. صداي آنها بايد شنيده شود. او 

مثل بسياري ديگر به دنبال شفاف سازي است. 
4- ص��داي علي كريم��ي و علي دايي را بش��نويم كه به 
وضعيت فوتبال ايران اعتراض دارند. ص��داي اين فرياد 
را بايد شنيد كه: » يك بطري به زمين پرت كردند چهل 
ميليون توم��ان ما را جريم��ه كردند. اي��ن جريمه روي 
چه حسابي است؟« چه منطقي در فوتبال ايران چنين 
تصميم گيري هايي را توجيه مي كند؟ خواست هواداران؟ 
خواستن يا نخواس��تن آنها كه هيچگاه اهميتي نداشته 
اس��ت. اصال بهتر اس��ت هواداران در اين ملغمه فوتبالي 
سرشان گرِم حاشيه باشد تا از متن نپرسند. فوتبال ايران 
جايي است كه منطق در آن جواب نمي دهد كه تكليف 
همه چيز را »مصلحت عالي« مشخص مي كند. مرداني 
دور از بطن فوتبال كه دور هم نشسته اند و قانون تعريف 
مي كنند. اي��ن مصلحت عال��ي فوتبال اي��ران را تبديل 
كرده به تلنباري از خش��م هاي فروخ��ورده . فريادهاي 
علي كريمي را بايد بشنويم؛ او پشتوانه اي ندارد، از جايي 
هدايت نشده و بدهكار كسي هم نيست اما حق دارد كه 
طلبكار اين فوتبال و مديرانش باش��د. به علي كريمي ها 
حق بدهيم و صداي شان را بش��نويم. اين صداها چيزي 
نمي خواهند جز شفاف سازي. مگر نه اينكه شفافيت اصل 

اول مبارزه با فساد است؟
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خبرگزاري تسنيم با انتشار فايلي صوتي پرونده جديدي براي تيم پيكان باز كرد 

كامپيوتر هك شد!
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