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فدراسیون جودو تعلیق شد
پس از اتفاقاتی که بعد از مسابقات قهرمانی جودو 
افتاد و ســعید مالیی از ژاپن به آلمان رفت و اعالم 
کرد که تصمیم دارد زیــر پرچم IOC در المپیک 
2020 توکیو شرکت کند، روز گذشته فدراسیون 
جهانی جودو رسما فدراســیون جودوی ایران را 
تعلیق کرد. سایت فدراســیون جهانی جودو خبر 
رسمی تعلیق فدراسیون ایران از تمامی فعالیت ها 
را منتشر کرده اســت. در این خبر آمده:»جودوی 
ایران از همه مسابقات، همچنین فعالیت های اداری 
و اجتماعی که زیر نظر این ارگان جهانی یا اتحادیه ها 
و انجمن های وابسته به آن برگزار می شود محروم 

است.«
فدراســیون جهانی جودو  که تاکید کرده این 
تصمیم به خاطر اتفاقات 28 آگوســت در جریان 
مسابقات جهانی در توکیو گرفته شده است، موضوع 
مربوط به مالیی را از دید خودش اینطور تشــریح 
کرده است:»فدراسیون جهانی جودو مطلع شده 
است که در تاریخ 28 آگوســت 2019 و در جریان 
جام جهانی جودو در توکیو سعید مالیی جودوکار 
وزن منفی 81 کیلوی ایران از سوی مقامات اجرایی 
ایران و نیز فدراســیون جودی ایران مجبور شده تا 
برای رویارو نشدن با جودوکار اسرائیلی ساگی موکی 

از مسابقات کنار بکشد.«
هرچند فدراسیون جهانی جودو توسط ویزر از 
مدت ها قبل تصمیم داشت فدراسیون ایران را تعلیق 
کند. این اتفاق حتی قــرار بود همین چند ماه قبل 
رخ بدهد که رضا صالحی امیری رییس کمیته ملی 
المپیک به ماجرا ورود کرد و با رایزنی که با فدراسیون 
جهانی داشت باعث شد که این مساله چند ماهی به 
تعویق بیفتد. سایت فدراسیون جهانی همچنین در 
ادامه بیانیه خود با استناد به همان مالقات و نامه ای 
که از ســوی مقامات ایرانی دریافت کرده، نوشته 
است:»این در حالی است که در تاریخ 8 می 2018 
نامه ای با امضای رضا صالحی امیری، رییس کمیته 
ملی المپیک ایران و آرش میراســماعیلی، رییس 
فدراســیون جودو دریافت کرده ایم که در این نامه 
مسئوالن ایرانی تاکید کرده اند که »به تمام قوانین 
کمیته بین المللی المپیک کامال پایبند هستند« و در 
رویکرد این فدراسیون »هیچ گونه تبعیضی« وجود 
ندارد که اتفاق رخ داده در تضاد با تعهد فدراسیون 

جودی ایران است.«

در ادامه این بیانیه، فدراســیون جهانی جودو 
مدعی شــد:»ایران عالوه بر این، نقض آشــکار و 
جدی اساسنامه فدراسیون جهانی جودو را انجام 
داده و اهداف و اساس فعالیت فدراسیون جهانی را 
رعایت نکرده است. بدون هیچ پیش داوری و یا اتهام 

احتمالی، این رفتارها موارد زیر را نقض کرده است:
-  اساسنامه فدراسیون جهانی جودو

- احترام به اصول جهانــی و هرگونه بی طرفی 
سیاسی

- ماده 1.2.4: قائل نشــدن هرگونه تبعیض به 
هر دلیلی در رابطه با نژاد، رنگ پوســت، جنسیت، 
تمایل های جنسی، زبان، مذهب، گرایشات سیاسی 

یا عقیدتی، ثروت و ...
- قوانین سازمانی و ورزشی فدراسیون جهانی 

جودو
- مــاده1.2.2: تبانی و باخــت عمدی )نتیجه 

غیرواقعی(
- اصول اخالقی فدراسیون جهانی جودو

- منشور المپیک
در پایان این بیانیه نیز آمده است:»کمیته اجرایی 
فدراسیون جهانی جودو IJF به این نتیجه رسید 
که چنین رفتاری غیرقابل تحمل است و به تبع آن 
تصمیم گرفته است که مطابق ماده 28 اساسنامه 
IJF، مقررات انضباطی را علیه فدراسیون جودوی 
ایران اجرایی کند و پرونده به کمیسیون انضباطی 

IJF ارائه شود.«
هرچند بر اســاس اعالم فدراســیون جهانی، 
جودوی ایران از روز گذشته تعلیق شده و این موضوع 
قابلیت اجرا پیدا کرده است اما این حکم هنوز به تایید 
نهایی نرسیده و کمیته انضباطی فدراسیون جهانی 
در این باره و مدت زمان محرومیت، تصمیم نهایی را 
اتخاذ خواهد کرد. بر اساس اعالم فدراسیون جهانی 
جودو، ایران 21 روز فرصت دارد نسبت به تعلیق خود 

به دادگاه حکمیت ورزش )CAS( اعتراض کند.
فدراسیون جودو که با رفتن مالیی دست به کار 
شد و ستاره هایش از جمله جواد محجوب که سراغ 
MMA رفته بود و محمــد محمدی بریمانلو که 
خداحاظفی کرده بود را برگرداند، حاال با این تعلیق 

مواجه شده است.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

از مدت ها قبل، روی تقسیم »90-
10« سکوهای میزبان و مهمان در دربی 
رفت لیگ نوزدهم، مانور داده شده بود اما 
درست مثل همیشه وقتی از »قطعی« 
بودن یک طرح جدید در فوتبال ایران 
صحبت می شود، در واقع این طرح هرگز 
عملی نخواهد شد. شهرآورد پایتخت 
این بار هم با اختصاص نیمی از سکوهای 
استادیوم به هر دو تیم برگزار خواهد شد. 
استقالل به عنوان تیم میزبان این جدال، 

درست به اندازه پرســپولیس مهمان 
هوادار خواهد داشت و حتی ممکن است 
شرایط بلیت فروشــی آنالین، حضور 
قرمزها را روی سکوها پررنگ تر کند. با 
این روند داستان میزبانی و مهمانی در 
دربی، این بار هم جدی گرفته نمی شود و 
اهمیت چندانی ندارد که در قرعه کشی، 
نام کــدام تیم به عنــوان میزبان آمده 
اســت. مســئوالن ســازمان لیگ در 
روزهای گذشته اصرار داشتند که همه 
زیرساخت ها برای تقسیم جدید سکوها 
آماده شده اند اما در استادیومی که حتی 

به زندگی پسربچه های 6 ساله نیز رحم 
نمی کند، حرف زدن از نقشه های جدید 
اصال کار ســاده ای نخواهد بود. مساله 
»بلیت فروشی« از همان ثانیه های اول 
شــروع فصل جدید لیگ برتر، به یک 
دغدغه مهم و کلیدی برای تماشاگرها 
تبدیل شده اســت. بســیاری از این 
تماشــاگرها نمی توانند از سامانه های 
موجود بلیت بخرند و حتی بعد از چند بار 
کسر شدن پول از حساب شان، بلیتی به 
نام شان صادر نشده است. سه هفته بعد 
از شــروع فصل جدید، هیچ نشانه ای از 

پیشرفت در این اوضاع دیده نمی شود 
و طبیعتا در چنیــن وضعیتی، امکان 
برگزاری شهرآورد با حضور حداکثری 
هواداران تیم میزبان وجود نداشــت. 
از آن جایی که این بازی با تقســیم 50 
درصدی سکوها برگزار می شود، واضح 
به نظر می رسد که در دیدار برگشت به 
میزبانی پرسپولیس نیز چنین اتفاقی 
رخ خواهــد داد. طرح »90-10« عمال 
به لیگ برتر بیستم موکول شده و شاید 
حتی در فصل آینده نیز چنین اتفاقی 
رخ ندهد. چراکه بلیت فروشی در لیگ 

برتر، هنــوز از »آماتور بــودن« فاصله 
نگرفته است.

همــه  زی«  دســا ر ا ند ستا ا «
اســتادیوم های ایرانی، تا امروز چیزی 
فراتر از یک »شوخی« نبوده و داستان 
بلیت فروشی نیز، پیشرفت قابل توجهی 
نداشته است. بزرگ ترین نگرانی برای 
تقسیم متفاوت ســکوهای شهرآورد، 
ناتوانــی در کنتــرل هویــت واقعی 
خریداران بلیت ها بود. در واقع هواداران 
پرســپولیس به عنوان تیم مهمان به 
سادگی می توانستند بلیت های میزبان 
را تهیه کنند. مدیران تصمیم ساز در این 
مورد، اعالم کردند که اگر کســی برای 
یکی از جایگاه های مهمــان یا میزبان 
بلیت بخرد، در دربی نیم فصل دوم دیگر 
نمی تواند در سکوی مقابل بنشیند اما 
تماشــاگرها همچنان می توانستند از 
کارت ملی اقوام و نزدیکان شــان برای 
ورود به استادیوم و خرید بلیت های تیم 

مقابل، استفاده کنند. 
طلســم دربــی »90-10« چطور 
خواهد شکســت؟ در درجه اول برای 
چنین کاری، صفر تا صد بلیت فروشی 
باید در اختیار خود باشــگاه ها باشد و 
تیم ها به سبک همتایان اروپایی شان، 
در وبسایت های رسمی اقدام به فروش 
بلیت کنند. در این صورت تنها هوادارانی 
می توانند برای شهرآورد بلیت بخرند 
که در وبسایت رسمی باشگاه با هویت 
اصلی شان ثبت نام کرده باشند. قدم مهم 
و کلیدی بعدی، باید در خود ورزشگاه 
اتفاق بیفتد. اگر شرایطی به وجود بیاید 
که کارت ملی هوادارها در ورزشــگاه 
با هویت واقعی شــان چک شود، احراز 
هویت تماشــاگرها کامل خواهد شد. 
ممکن است انجام چنین کارهایی دشوار 
به نظر برسد اما اروپایی ها برای سال ها 
دست به چنین کارهایی زده اند و حتی 
یک سیستم نیمه هوشمند، می تواند 

مشکالت را به حداقل برساند.

خیلی ها اصرار داشــتند که طرح 
تقسیم »90-10« ســکوها در آزادی 
باید به هر قیمتی انجام شود. درست مثل 
بسیاری از نقشه هایی که بدون فراهم 
شدن شرایط الزم، کلید خورد و به یک 

شکست بزرگ منجر شد. 
اگــر این طــرح به هــر قیمتی در 
استادیوم به اجرا درمی آمد، ممکن بود 
یک فاجعه بزرگ در ورزشگاه آزادی رقم 
بخورد و عمال شهرآورد را تحت تاثیر قرار 
بدهد. البته که این طرح باالخره یک روز 
باید اجرایی شود اما پیش از آن، مراحل 
بلیت فروشی باید کامال تغییر پیدا کنند. 
عالوه بر این، نگرانی هایی نیز در مورد 
امنیت تماشاگران کم تعداد میزبان در 

آزادی شکل خواهد گرفت. 
فوتبال ایران هنوز به اندازه ای بالغ 
نشده که در بازی های بزرگ، سازوکار 
مدرنی داشته باشد. حرف و حدیث ها در 
مورد تغییرات جدید نیز معموال در این 
فوتبال به بن بست می رسند. با شرایط 
موجود در ورزشگاه های ایرانی، همین 
که تماشاگرها سالم وارد ورزشگاه شوند 
و »زنده« به خانه برگردند، یک دستاورد 
مهم برای مدیران فدراسیون فوتبال و 

سازمان لیگ محسوب می شود!

یک شکست بزرگ دیگر برای سازمان لیگ

90-10 بر باد رفت!

سوژه روز

اتفاق روز

همان طور که از همان ابتدا نیز تصور می شد، تقسیم سکوهای دربی هفته چهارم لیگ برتر با شیوه ای جدید، سرانجام 
به اجرا درنیامد و حاال قرار است این جدال با همان شکل و شمایل همیشگی اش برگزار شود. در نگاه اول به نظر می رسد 

باشگاه استقالل و شورای تامین استان تهران با این تغییر تازه کنار نیامده اند اما در واقع، این »سازمان لیگ« و فدراسیون 
فوتبال بودند که نتوانستند حداقل های الزم را برای چنین اتفاقی فراهم کنند. این، یک شکست بزرگ دیگر در پرونده 

سازمان لیگ بود. موضوعی که ثابت کرد اوضاع ساختاری لیگ، با گذشته تفاوتی نکرده است.

آریا طاری

میزبانی تیم های مدعی از رقبــا، بخش مهمی از دیدارهای 
روز جمعه لیگ برتر را شــکل خواهد داد. این هفته تقریبا همه 
مسابقه ها در روز جمعه برگزار می شوند اما فدراسیون فوتبال 
به بهانه میزبانی سالن آزادی از رقابت های والیبال قهرمانی آسیا، 
دربی را به روز یکشنبه موکول کرده است. لیگ برتر همچنان با 
سرعت به کار خودش ادامه می دهد و این هفته نیز، جدال های 

جذاب زیادی در این لیگ برگزار خواهد شد. 
حاال دیگر تقریبا همه تیم ها هارمونی الزم را در ترکیب شان 
به دست آورده اند و ار لحاظ بدنی نیز، دوران پرفشار شروع لیگ 

را پشت سر گذاشته اند.
هفته چهارم لیگ برتر، با دومین میزبانی فصل تراکتورسازی 
آغاز خواهد شد.  این بازی قرار بود بدون حضور تماشاگران برگزار 
شــود اما کمیته انضباطی در یک چرخش عجیب، اعالم کرد 
که محرومیت هواداران تراکتور بخشیده شده و آنها می توانند 
تیم شان را در هفته چهارم همراهی کنند. تراکتور تا امروز تنها 

دیدار این فصل در اســتادیوم یادگار امام را با پیروزی پشت سر 
گذاشته و حاال برای دومین بار در این استادیوم به میدان خواهد 
رفت. تبریزی ها در خط دفاعی شــگفت انگیز نشــان داده اند. 
آنها یکی از دو تیم این فصل هســتند که در سه هفته اول، سه 
کلین شیت متوالی را جشــن گرفته اند. با این وجود وضعیت 
خط حمله این باشگاه کامال نگران کننده به نظر می رسد. چراکه 
قرمزها در این سه هفته فقط یک بار توپ را از خط دروازه رقبا عبور 
داده اند. احسان حاج صفی، تنها گل زن این فصل تراکتور به شمار 
می رود و هنوز هیچ بازیکن دیگری نتوانسته در این فصل برای تیم 
دنیزلی گل زنی کند. قرمزها این هفته با تیمی روبه رو می شوند که 
در سه هفته گذشته، هرگز طعم شکست را نچشیده است. گل گهر 
سیرجان به عنوان یک تیم تازه وارد، در سه هفته پیاپی به نتیجه 
تساوی رسیده است. ظاهرا آنها هیچ هدفی به جز مساوی گرفتن 
از رقبا در ســر ندارند و اگر به همین روند ادامه بدهند، قطعا در 
لیگ ماندگار خواهند شد. این بازی، نبرد مربیانی است که زمانی 
سابقه کار کردن در باشگاه پرسپولیس را داشته اند. ساعاتی بعد از 
برگزاری اولین دیدار هفته چهارم در یادگار امام، تیم صدرنشین 
شهرخودرو با فوالد خوزستان مصاف می دهد. تیم یحیی تا امروز 
همه امتیازهای فصل را جمع کــرده و قصد دارد اختالفش را با 
رقبا بیشتر کند. مهدی رحمتی روی خط دروازه، این روزها به 
یکی از نقاط قوت تیم مشــهدی تبدیل شده است. حریف آنها 

نیز اصال تیم ساده ای به نظر نمی رسد. فوالد در دو هفته گذشته 
استقالل و سپاهان را متوقف کرده و دست به هر کاری می زند تا 
این سرنوشت را در دیدار با صدرنشین 9 امتیازی لیگ برتر نیز 
تکرار کند. یحیی و نکو در تیم ملی جام جهانی 2006 همبازی 
بودند و حاال برای چندمین بار به عنوان دو مربی، روبه روی هم 

قرار می گیرند.
سایپا تا این هفته، یکی از غیرقابل پیش بینی ترین تیم های 
لیگ برتر نوزدهم بوده است. تیمی که در هفته اول یک کام بک 
باشکوه را در زمین ذوب جشــن گرفت، در هفته دوم در زمین 
خودش متوقف شد و در هفته سوم، یک پیروزی پرگل و پرماجرا 
را مقابل نساجی به دست آورد. تیم جوان و جذاب ابراهیم صادقی 
این هفته در جم با پارس مسابقه می دهد و اگر به پیروزی برسد، 
تحت شرایطی شانس صدرنشینی را نیز خواهد داشت. پارس با 
فراز کمالوند، از سه بازی گذشته تنها دو امتیاز به دست آورده و با 
وجود تجربه تنها یک شکست، شروع خوبی در لیگ برتر نداشته 
است. برخالف سایپا، اوضاع پیکان در لیگ برتر تعریف چندانی 
ندارد. آنها در سه بازی گذشــته تنها یک امتیاز گرفته اند و این 
هفته میزبان ماشین سازی هســتند. تیمی که بعد از شکست 
دادن اســتقالل در هفته اول، روی دور باخت افتاده اما قرعه ای 
جهنمی در لیگ داشته و در این سه هفته با استقالل، سپاهان و 
شهرخودرو مسابقه داده است. حسین فرکی و رسول خطیبی، دو 

مربی از دو نسل متفاوت فوتبال ایران هستند و در این فصل نیز 
شروع متفاوتی داشته اند. سپاهان، یکی دیگر از مدعیان میزبان 
دیدارهای این هفته است. شــاگردان ژنرال بعد از توقف هفته 
گذشته در فوالد آره نا، در نقش جهان پذیرای نفت مسجدسلیمان 
خواهند بود. تیم مهدی تارتار در سه هفته گذشته، نه شکست 
خورده و نه برنده بوده است. آنها روی دور تساوی حرکت کرده اند 
و تکرار این نتیجه در این هفته، یک دســتاورد بزرگ برای شان 

تلقی خواهد شد.
با هشــت گل زده در ســه مســابقه، نســاجی صاحب 
قدرتمندترین خط حمله لیگ برتر اســت. تیمی که ساده 
گل می زند و البته دروازه اش نیز به ســاده ترین شکل ممکن 
باز می شود. تنها پیروزی این فصل نساجی در خانه به دست 
آمده و این تیم حاال در استادیوم وطنی، میزبان شاهین بوشهر 
است. نســاجی در این فصل موفق نشــد تیم تازه وارد دیگر 
لیگ را شکســت دهد و حاال آزمون دیگری را روبه روی تیم 
عبدا... ویسی پشت سر خواهد گذاشت. صنعت نفت آبادان و 
ذوب، آخرین مسابقه روز جمعه لیگ برتر را برگزار می کنند. 
اسکوچیچ و شاگردها پس از دو بازی بدون شکست، در آزادی 
نتیجه را به پرسپولیس واگذار کردند. نفت در این فصل یک 
بار برنده بوده اما ذوبی ها در هفته چهارم، در انتظار رسیدن به 

نخستین پیروزی شان در این فصل هستند.

در روزهایی که بحث ورود بانوان به استادیوم 
برای تماشای مسابقه های فوتبال دوباره داغ شده 
و شــکل جدی تری به خودش گرفته، دخترها 
ثابت کرده اند که از فوتبال چیزهای بیشــتری 
هم می خواهند. تیم ملی نوجوانان دختر فوتبال 
ایران، این روزها دست به یک شاهکار بزرگ زده و 
قهرمانی تورنمنت کافا را به دست آورده است. در 
تورنمنت قهرمانی آسیای مرکزی ملقب به کافا، 
ایران ابتدا تاجیکستان و قرقیزستان را شکست 
داد و ســپس در دیدار نهایی، موفق به شکست 
دادن ازبکستان شــد. ایران در دیدار پایانی، تیم 
ملی ازبکســتان را با نتیجه سه بر دو شکست داد 
و به یک دســتاورد مهم و جذاب دست پیدا کرد. 
شاید این قهرمانی، یک شروع دلچسب برای یک 

نسل بااســتعداد از فوتبال بانوان در ایران باشد. 
پیش از این دختران تیم ملی فوتسال، بر بام قاره 
آسیا ایستادند و تیم ملی فوتبال به پیروزی هایی 
تماشایی دست پیدا کرد اما هنوز امیدواری و انتظار 
زیادی در مورد آینده این تیم ها وجود دارد. اگر این 
نسل به خودباوری الزم دست پیدا کند، فوتبال 
ایران در رده بانوان نیز یکی از بهترین های آســیا 

و شاید حتی یکی از بهترین های دنیا خواهد شد.
در المپیک 2016 برای اولین بار در تاریخ، یکی 
از بانوان ورزش ایران موفق شد برای کاروان ایران 
مدال به دست بیاورد. این اتفاق پیش از این، هرگز 
رخ نداده است. موفقیت کیمیا علیزاده یک تجربه 
الهام بخش برای همه دختران ورزش ایران بود و به 
مرور زمان این موضوع، تاثیرش را در رشته های 

دیگر نیز نشان داد. پس از موفقیت در رشته های 
ورزشی فردی، حاال تیم های بانوان در ورزش های 
تیمی نیز دست به کارهای بزرگی زده اند. تیم ملی 
فوتبال نوجوانان دختر، در حالی به این سطح از 
آمادگی رســیده که تنها دو مرحله اردو را پشت 
سر گذاشته است. البته که رقبای این تیم در جام 
کافا، تیم های درجه یک و سطح اول آسیا به شمار 

نمی روند اما تیم های قابل احترام و نسبتا خوبی 
هســتند و پیروزی برابر این تیم ها نیز، می تواند 
اهمیت زیادی برای فوتبال بانوان در ایران داشته 
باشد. بدون شــک اگر تعداد اردوها افزایش پیدا 
کند و شــرایط بهتری برای این تیم فراهم شود، 
این تیم می تواند در آینــده روبه روی قدرت های 
اصلی قاره آسیا نیز قد علم کند. در چنین سطحی، 

انجام دیدارهای تدارکاتی به شدت اهمیت دارد 
و تیم باید در دیدارهای مختلف، محک بخورد تا 
بهترین استعدادهای ممکن را کنار خودش حفظ 
کند. اگر با یک برنامه ریزی کوتاه چنین موفقیتی 
برای فوتبال ایران به دست آمده، با یک برنامه ریزی 
مداوم و بلندمدت می توان یک تحول بزرگ را رقم 
زد. فوتبال بانوان ایران حتی در سطوح پایه، راهش 
را پیدا کرده و با وجود همه محدودیت ها، هر روز 
دختران بیشتری به این رشته ورزشی عالقه مند 

می شوند. 
حفظ این عالقه برای پیشرفت فوتبال بانوان، 
کامال کلیدی است. عالوه بر این، جهت دادن به این 
عالقه در مسیر درست نیز حیاتی به نظر می رسد. 
حاال دیگر این دختــران صاحب اعتماد به نفس 
الزم شده اند و به زودی در میادین مهم دیگری نیز 
محک خواهند خورد. فوتبال ایران از همین حاال به 
آنها افتخار می کند و خیلی زود بهانه بیشتری برای 

افتخار کردن به آنها خواهد داشت.

نگاهی به دیدارهای روز جمعه لیگ

لیگ برتر، منهای دربی!

نگاهي به شاهکار دختران فوتبال ایران

کافا؛ شروعی برای یک رویا

مساله »بلیت فروشی« از 
همان ثانیه های اول شروع 

فصل جدید لیگ برتر، به 
یک دغدغه مهم و کلیدی 

برای تماشاگرها تبدیل 
شده است. بسیاری از این 

تماشاگرها نمی توانند 
از سامانه های موجود 

بلیت بخرند و حتی بعد از 
چند بار کسر شدن پول 
از حساب شان، بلیتی به 

نام شان صادر نشده است
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