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شروع ناامیدکننده و بدون اسپانسر پرسپولیس در اصفهان

ورزشکار ۱۳ مدال! قونیه؛ ۱۵  در  شاهکار تکواندو 

ســجاد فیروزی: حق پخــش تلویزیونی بــرای فوتبال ایران 
به بحرانی جدی تبدیل شــده است. در شــرایطی که بسیاری 
از باشــگاه های ایرانی به ویژه دو باشــگاه مطرح اســتقالل و 
پرســپولیس، ســال های زیادی است با مشــکالت اقتصادی 
و بدهی های سرســام آور مواجه هســتند، مطالباتشــان برای 
دریافت حق  پخش تلویزیونی به مشــکل برخورده است. در 
جدیدتریــن اتفاق رخ داده، دو روز پیش و در آســتانه برگزاری 
رقابت های فصل جدید لیگ برتر، مســئوالن دو باشگاه مطرح 
تهرانی با نوشــتن نامه ای به رئیس صداوســیما خواستار آن 
شده اند تا حق پخش واقعی به فوتبال پرداخت شود و اینکه 
شبکه های اینترنتی اجازه پخش زنده یا غیرزنده بازی های دو 
تیم را نداشــته باشــند. ضمن اینکه خواسته شده تا تصاویر و 
ویدئوهای دو بازی اســتقالل و پرســپولیس به غیر از پخش 
زنده، دیگر در هیچ برنامه تلویزیونی مورد استفاده قرار نگیرد. 
این نامه با واکنش مســئوالن صداوســیما مواجه شده و آنها 
اعتقاد دارند به وظیفه شــان در قبال حــق پخش عمل کرده 
و رقم دو ســال اخیــر، یعنی ســال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ را پرداخت 
کرده اند. حال مسئله اینجاست که رقم مورد ادعای تلویزیون 

چقدر است و چرا به دست فوتبالی ها نرسیده است؟
قانون عجیبی که  به نفع تلویزیون  است

تلویزیون در شرایطی ادعا می کند که به وظیفه اش در قبال 
حــق پخش عمل کرده کــه ظاهرا از یک قانون تصویب شــده 
ســودده به نفع خودش پیروی می کند. در دولت قبل تصویب 
شد قانون حق پخش به نسبت ۷۰ به ۳۰ تقسیم شود. این قانون 
هم در نوع خودش بحث برانگیز است ولی به ظاهر می توانست 
کمک کننده هم باشــد. قانون تصویب شده می گوید صداوسیما 
موظف است درآمد حاصله از تبلیغات قبل و حین رقابت های 
ورزشی را به حســاب مشــترک خزانه داری واریز کند. از سوی 
دیگــر، وزارت ورزش به عنوان نماینده ورزشــی ها هم باید رقم 
تبلیغــات محیطی به عالوه رقم تبلیغات روی پیراهن بازیکنان 
و داوران (!) را به همان حســاب مشــترک واریز کند. سپس از 
مجمــوع این ارقــام، ۷۰ درصد به حســاب تلویزیــون واریز و

 ۳۰ درصد بین فدراســیون های ورزشــی تقســیم شود. ناگفته 
پیداست قرارداد و تعهدی که در این بین چندان به نفع ورزش 
باشد، بسته نشــده و به تصویب نرسیده است. مشکل عمده تر 
اما این است که مســئوالن فدراســیون فوتبال ایران می گویند 
صداوســیما رقم واقعی تبلیغات را هم به حســاب مشــترک 
واریز نمی کند. آنها مدعی هســتند تلویزیون فقط ۷٫۵ میلیارد 
تومان بابت حق پخش به دســت آنها رســانده اســت. رقمی 
عجیب و باورنکردنی که جنجال های بســیاری در پی داشــته 
اســت. تلویزیون ادعا کرده رقمی نزدیک به صد میلیاردتومان 
به حساب موردنظر واریزی داشته، ولی از آنجا که وزارت ورزش 
وظیفه اش را انجام نداده، این موضوع ناقص مانده است. در این 
بین اما سؤال های زیادی وجود دارد؛ همین یکی، دو روز گذشته، 
صادق درودگر، مدیر کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال در یکی 
از برنامه های تلویزیون حاضر و مدعی شــد تلویزیون به صورت 
ثانیه ای ۱۳۱ میلیون تومان یعنی دقیقه ای هشت میلیارد تومان 
از تبلیغــات ســود دارد و آن وقت برای یک ســال حق پخش 
فقط ۷٫۵ میلیاردتومان واریزی داشــته اســت. اتهام اصلی به 
تلویزیون در این زمینه این است که رقم واقعی تبلیغات را واریز 

نکرده اســت. از طرفی حاال باشگاه های استقالل و پرسپولیس 
می گویند قانون مذکور اجحاف در حق باشگاه هاست و خواستار 
این شــده اند تا قانون جدیدی بــرای «رقم واقعی حق پخش» 
تصویب شــود. روز گذشــته، باشگاه پرســپولیس در حمایت 
از باشــگاه اســتقالل در این زمینه بیانیه ای صادر و به موضوع 
مذکور اشــاره کرد. در بخشی از بیانیه باشگاه پرسپولیس آمده 
است: «بعد از بیانیه مشترک باشگاه های پرسپولیس و استقالل 
در خصوص حق پخش، برخی از جریانات ســعی بر آن داشتند 
که در اذهان عمومی این گونه تداعی نمایند که این باشــگاه با 
صدا وسیما دارای زاویه بوده و بیانیه اعتراضی است به عملکرد 
آن ســازمان، لذا در جهت تنویر افکار عمومی موارد ذیل اعالم 

می گردد.
الف: این باشــگاه همواره پیشــگام در قانون مداری و رفتار 
احترام آمیــز بوده و منافــع ملی را بر منافع باشــگاهی مقدم 
می شمرد. ب: ما برای کسب حق پخش تلویزیونی همراه سایر 
باشگاه ها و باشگاه استقالل به دنبال تالش برای تعامل سازنده 
و ارائه راه حل های مسئوالنه هستیم و معتقدیم باید مشکالت 
را در کنار یکدیگر، در چارچوب قوانین کشور، به صورت منطقی 

و رعایت احترام متقابل حل نماییم.
ج: بــا توجه به دســتورات اکید ریاســت محترم  جمهوری 
برای پاســخ گویی به مطالبات مردم به صورت فوری، انقالبی و 
جهادی از مجلس و دولت انقالبی درخواست داریم به صورت 
فوری و دو فوریتی موضــوع ارزش گذاری واقعی حق پخش را 
در دســتور کار خود قرار داده و نســبت به تأمین بودجه مذکور 

اقدام نمایند.

د: از حضور برنامه های تولیدی نیز در مسابقات این باشگاه 
استقبال نموده و درخواست داریم در مسیر تحقق حق پخش 

واقعی فوتبال ما را یاری رسانند».
تلویزیون  زیر  بار  نمی رود

موضوع حق پخش کــه به تازگی، دوباره ســروصدا به راه 
انداخته اتفاق جدیدی نیســت. تلویزیون خودش را محق تمام  
و  کمــال در این زمینه می داند و با اســتدالل هایی که سراســر 
به ضرر باشــگاه های ایرانی از لحاظ مالی اســت، معتقد است 
پرداخت حق پخش به شــیوه ای که فوتبالی هــا می خواهند، 
قانونی نیســت. از طرفی آنها اجازه پا گرفتن هیچ نوع تلویزیون 
خصوصــی یا بســتر خصوصــی اینترنتی برای فوتبــال را هم 
نمی دهند تا کنترل همه چیز را در دســت داشته باشند. فارغ از 
این موارد، مدعی هستند که پول حق پخش را نه تلویزیون بلکه 
دولت ها باید بدهند. در  واقع مسئوالن تلویزیون روی این مسئله 
تأکید دارند که مشکلی برای دادن حق پخش تلویزیونی ندارند، 
به این شرط که ردیف حق پخش در بودجه آنها دیده شود. به 
این معنی که اگر دولــت می خواهد پولی بابت حق پخش به 
تیم ها بدهد، این پول را به عالوه بودجه ســاالنه تلویزیون کند 
تــا آن رقم به عنوان حق پخش به فوتبال برگردانده شــود. این 
مباحث بدون الزام به پاســخ گویی درباره درآمدزایی چندباره از 
کنار یک برنامه فوتبالی چه به صورت زنده و چه غیرزنده است. 
صادق درودگر می گوید خبر دارد که یک شــرکت کاشی سازی 
با قراردادی پنج ســاله به ارزش ســاالنه ۱۰۰ میلیاردتومان و به 
ارزش ۵۰۰ میلیاردتومان با صداوســیما قــرارداد منعقد کرده 
اســت. او همچنین می گوید شــرکتی دیگر ۲۱ هــزار میلیارد با 

صداوســیما قرارداد بسته اســت. این ارقام در شرایطی مطرح 
شده که تعرفه پخش آگهی در صداوسیما هنگام یک مسابقه 

فوتبال ۹۰۰ برابر می شود.
مجری  و  گزارشگر  بر  مدار  مانده

فارغ از بحث الینحلی که در دهه گذشــته درباره حق پخش 
تلویزیونی وجــود دارد، رفتار مجری و گزارشــگر برنامه فوتبال 
برتر در جریان دیدار اســتقالل و ســپاهان هم جای نقد بســیار 
دارد. واضح اســت که این چهره ها، همان هایی که برای ماندن 
بر مدار مســئوالن شبکه ســه، حاضر به از دســت دادن رسالت 
بی طرفی شــان در این امر شده اند، طرف تلویزیون را بگیرند، ولی 
لحن آزاردهنده شان در این پرونده حسابی مخاطب را کالفه کرده 
اســت. مجری برنامه به گونه ای طلبکارانه می گوید باشــگاه ها 
باید پول تبلیغات روی پیراهنشــان را هم به تلویزیون بدهند که 
گویی از سازوکار قانونی و واقعی در دنیای فوتبال بی خبر است. 
چطور می شود او و البته گزارشگر مسابقه به جای اینکه انصاف 
را رعایــت کنند، از وزیــر ورزش به عنوان مالــک واقعی این دو 
باشگاه بخواهند با مسئوالن پرسپولیس و استقالل برخورد کنند. 
درســت است که عادل فردوســی پور هم زمانی که زمام امور را 
به دست داشــت، برنامه ای خاص درباره حق پخش تلویزیونی 
که بخواهد بد تلویزیون را در آن بگوید، تهیه و تدارک ندید، ولی 
مشــخصا برای ماندن بر مدار هم دســتور به برخورد با کسی یا 
باشــگاهی را نداد. مجری و گزارشگر مذکور که از مدعیان جدید 
در تلویزیون هستند، بهتر اســت یک نمونه از فوتبال حرفه ای یا 
حتی نیمه حرفه ای را بیاورند که تلویزیون آنها چشم به تبلیغات 
روی پیراهن بازیکنان و داوران داشــته و بعد از قانون به شــدت 

پنجمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسالمی در شرایطی در قونیه پیگیری 
می شود که کاروان ورزش ایران بعد از کشور میزبان یعنی ترکیه در رده دوم قرار گرفته 
و فعال بهتر از پیش بینی ها عمل کرده است. کاروان کشتی ایران که پیش از شروع این 
مســابقات هم انتظار می رفت حتی با ترکیب دوم و سوم هم کارنامه خوبی ثبت کند، 
به وظیفه ای که داشت عمل کرد ولی شاید مهم تر از آنها، نتایجی بود که تکواندوکاران 
ایرانی در این رقابت ها کسب کردند. کاروان اعزامی تکواندو در حالی با ۱۵ تکواندوکار 
در پنجمین دوره بازی های همبستگی کشورهای اسالمی شرکت کرد که در هر دو تیم 
ملی آقایان و بانوان شــاهد حضور نفرات جوان و با آتیه ای بودیم که در نهایت موفق 
شدند ۱۳ مدال ارزشــمند طال، نقره و برنز برای کاروان اعزامی کشورمان کسب کنند. 
تیم ملی تکواندوی ایران در مجموع بانوان و آقایان پنج مدال طال، چهار نقره و چهار 
برنز به دســت آوردند و باالتر از تیم های ازبکستان، مراکش و ترکیه عنوان قهرمانی را 
به خود اختصاص داد. ازبکســتان با ســه طال و چهار برنز نایب قهرمان شد. مراکش 
با ســه طال، دو نقره و چهار برنز در جایگاه ســوم ایستاد و ترکیه با دو طال، پنج نقره و 

شش برنز چهارم شد.
نتایج  تیم  ملی  تکواندوی   ایران

در بخش زنان با هفت تکواندوکار اعزامی:
وزن ۴۹- کیلوگرم: غزل سلطانی نقره/ وزن ۵۳- کیلوگرم: ناهید کیانی طال

وزن ۵۷- کیلوگرم: نسترن ولی زاده برنز/ وزن ۶۲- کیلوگرم: نرگس میرنوراللهی نقره
وزن ۶۷- کیلوگرم: زینب اسماعیلی نقره / وزن ۷۳- کیلوگرم: زهرا پوراسماعیل 

وزن ۷۳+ کیلوگرم: اکرم خدابنده نقره
در این رقابت ها فقط دست زهرا پوراسماعیل از رسیدن به مدال کوتاه ماند و دیگر 

زنان تکواندوی ایران همگی مدال آور شدند. طالی ناهید کیانی، گل سرسبد این بخش 
بود. ضمن اینکه مهروز ساعی به عنوان سرپرست، مینو مداح به عنوان سرمربی و ندا 

زارع به عنوان مربی حضور داشتند.
تیم ملی آقایان  با  هشت   تکواندوکار   اعزامی

وزن ۵۴- کیلوگرم: مهدی حاجی موسائی برنز/  وزن ۵۸- کیلوگرم: حسین لطفی طال
وزن ۶۳- کیلوگرم: محمد صادق دهقانی برنز/  وزن ۶۸- کیلوگرم: دانیال بزرگی

وزن۷۴- کیلوگرم: امیرمحمد بخشی طال/ وزن ۸۰- کیلوگرم: مهران برخورداری برنز
وزن ۸۷- کیلوگرم: علی احمدی طال/ وزن ۸۷+ کیلوگرم: علیرضا نادعلیان طال

در ایــن رقابت ها هم فقط دانیال بزرگی در منفی ۶۸ کیلوگرم از رســیدن به مدال 
بازماند و بقیه بازی های خوبی داشــتند که نهایتا چهار مدال طال هم برای کاروان به 
ثبت رساندند. علی تاجیک به عنوان سرپرست، علی محمد بسحاق به عنوان سرمربی 

و هادی مستعان به عنوان مربی حضور داشتند.
مهنــوش مظلومــی و ســید جالل ســید مردانی دو داور اعزامی کشــورمان نیز 
قضاوت هــای خوبی را از خود به نمایش گذاشــتند. نکته مهم اینکه تیم ملی مردان 
با کسب چهار مدال طال و سه برنز باالتر از ازبکستان در این مسابقات ایستاد. ازبک ها 
با همان تیم آســیایی خود پا به قونیه گذاشــتند و با سه مدال طال و چهار برنز به کار 

خود پایان دادند.

یکشنبه
۲۳ مرداد  ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۳۴۸

پرســپولیس، یکی از مدعیــان قهرمانی ایــن دوره از 
رقابت های لیگ برتر شــروع ناامیدکننــده ای در لیگ برتر 
داشــت. این تیم که به واســطه خریدهــای خوبی که در 
تابستان داشــته و عنوان «کهکشــانی» را یدک می کشد، 
شب گذشــته در هفته نخســت برابر ذوب آهن، با نتیجه 
بدون گل متوقف شــد. نمایش پرســپولیس در این دیدار 
چنگی به دل نــزد و به غیر از یک موقعیت مهم، خطری 
روی دروازه حریــف ایجاد نکرد. پرسپولیســی ها البته به 
واسطه نداشــتن اسپانســر جدیِد پیراهن هم مورد توجه 
قرار گرفته بودند. جایی که در فصول گذشــته غالبا یکی 
از اپراتورهای تلفن همراه، اســمش روی پیراهن می آمد، 
عبارت «یا امام حســین» درج شــده بود تا مشخص شود 
تیــم قرمزپوش تهرانی هنــوز توافقی با اسپانســر جدید 
نداشــته اســت. فارغ از این مورد، آمار خوب پرسپولیس 
در شــروع لیگ برتر هم با تســاوی روز گذشته، آن هم در 
شــرایطی که رقیب اصفهانی قریب به یک ســوم بازی را 
۱۰ نفــره دنبال کرد، تحت تأثیر قــرار گرفت. پیش از بازی 
با ذوب آهن، پرسپولیس آمار بســیار خوبی در هفته های 
اول لیگ داشت. این تیم در لیگ برتر فقط دو بار در هفته 

نخســت بازنده شــده بود که آخرین آن به لیگ ششم باز 
می گشــت. پرسپولیس در شش فصل اخیر، پنج بار فصل 
را با پیروزی و پنج مرتبه با کلین شیت آغاز کرده است. این 
بار هم کلیت شیت برای تیم یحیی حاصل شد ولی بردی 
در کار نبود. البته شــاید غیبت وحید امیری و حامد پاکدل 
در ایــن بازی، خط حملــه پرســپولیس را تحت تأثیر قرار 
داده بود. ضمن اینکه یورگن لوکادیا، مهاجم سرشــناش 
و هلندی پرســپولیس هم نتوانســت این تیــم را از بازی 
نخســت همراهی کنــد و قطعا اضافه شــدن او به خط 
حمله، در هفته های آتی، به کار پرسپولیس رونق خواهد 
بخشــید. نکته دیگری که قبل از این بازی زیر ذره بین رفته 
بود مچ اندازی مهدی تارتار با پرسپولیسی ها بود. پیش از 
بازی روز گذشــته تارتار در ۱۳ رویارویی با پرســپولیس در 
لیگ و حذفی تنها یک پیروزی داشــت. این مربی با هفت 
شکســت برابر گل محمدی به هیچ مربی ای به این اندازه 
نباخته بود. ذوب آهن هم با دریافت ۶۰ گل از پرسپولیس 
بیشــترین گل خورده را در لیگ برتر از پرسپولیس داشت. 
گو اینکه این مورد آخر برطرف و آنها در بازی روز گذشــته 

گلی از پرسپولیس نخوردند.

باید نگران استقالل بود؟
استقالل اولین بازی فصلش را با نمایشی بحث برانگیز در 
تهران با دو گل به ســپاهان واگذار کرد تا رکوردهای خوبی را 
که پیش از این از  جمله ۳۰ هفته شکست ناپذیری در لیگ برتر، 
به ثبت رسانده بود، از دست بدهد. فارع از این موضوع، شکل 
و شــمایل بازی اســتقالل هم چندان چنگی به دل نزد. آنها 
نه تنها خطری جدی روی دروازه رقیب نداشتند؛ بلکه انسجام 
مثال زدنی شــان در فصل گذشــته را هم از دست داده بودند. 
نتیجه حاصله باعث شــد هواداران اســتقالل ناراحت شوند؛ 
ولی آیا آنها باید نگران هم باشــند؟ پاسخ این است که در این 
مقطع خیر. واقعیت این اســت که استقالل به تازگی تغییرات 
عمده ای روی نیمکت داشــته و بدیهی اســت که ســرمربی 
جدیــد برای القای تفکراتــش به بازیکنان به زمان بیشــتری 
نیاز دارد. از ســوی دیگر سا پینتو در شرایطی ترکیب استقالل 
برای حســاس ترین دیدار هفته نخســت لیگ بیست ودوم را 
چینــش کرد که پنج بازیکن کلیدی اش را در اختیار نداشــت. 
محمدحسین مرادمند هنوز کارت پایان خدمتش صادر نشده، 
صالــح حردانی مصدوم بــود و کاوه رضایی، محمد محبی و 
مهدی قایدی فرایند انتقال شــان به جمع آبی پوشــان نهایی 
نشده است تا آبی ها از حضور پنج ستاره خود در هفته نخست 

محروم باشند. اینها را باید در کنار نبودن تماشاگران این تیم در 
ورزشــگاه که می توانست کمک  زیادی کند، گذاشت تا بخشی 
از نگرانی هــای موجود درباره این باشــگاه از بین برود. قاعدتا 
حضور چهره هایی مانند محمد محبــی و مهدی قایدی، این 
تیــم را در ادامه به تیمی هجومــی و خطرناک تبدیل خواهد 
کرد که ابتــکار عمل زیادی خواهد داشــت. از ســوی دیگر، 
این اولین بار نیست که اســتقالل اولین بازی فصل را می بازد 
و شــک و تردید به بار می آورد؛ آندره اســتراماچونی سرمربی 
ایتالیایی ســابق اســتقالل در لیگ نوزدهم، تجربه ای مشابه
 ریکاردو ســا پینتو داشت و فصل را با شکست در تبریز مقابل 
ماشین ســازی تبریــز آغاز کرد. هــواداران اســتقالل با وجود 
شکست تیم شان در تبریز، از سرمربی ایتالیایی حمایت کردند 
و ثمره حمایت آنها صدرنشــینی استقالل در روز خداحافظی 
استراماچونی با هواداران آبی پوش بود! در کنار این مورد باید 
به دو بازی به نسبت ساده استقالل در هفته های پیش رو هم 
رجوع کرد. اســتقالل ابتدا با ملوان و سپس با مس کرمان، دو 
تیم تازه صعود کرده به لیگ برتر روبه رو خواهد شد؛ موضوعی 
کــه می تواند فرصت خوبی در اختیار آنها برای آماده ســازی 

بیشتر در ادامه قرار دهد.

اخـبـار  بـرگـزیـده

مهاجرت  دوچرخه سوار  ۱۷ساله  ایرانی  به  سوئیس
دوچرخه سوار ۱۷ســاله ایران در سفر به ســوئیس برای حضور در کمپ تمرینی 
فدراسیون جهانی حاضر به بازگشت نشــد. موضوعی که فدراسیون ایران تأکید دارد 
هیچ نقشی در سفر این دوچرخه سوار به سوئیس نداشته و خود این رکابزن به صورت 
شــخصی به این سفر رفته است. به گزارش ایســنا، پرهام شهسواری رکابزن ۱۷ساله 
کوهســتان ایران که گفته می شــود بــرای حضور در کمپ تمرینــی اتحادیه جهانی 
دوچرخه ســواری به ســوئیس رفته بود، قصد بازگشــت به ایران را ندارد. اکنون این 
بحث مطرح اســت که این دوچرخه سوار خودش به سوئیس رفته و فدراسیون ایران 
او را اعزام نکرده است. حمید عطاالهی دبیر فدراسیون دوچرخه سواری در گفت وگو 
با ایســنا درباره ماجرای رفتن رکابزن ۱۷ســاله به ســوئیس و موضوع برنگشتن او به 
ایران بیان کرد: قبل از اینکه من دبیر فدراسیون دوچرخه سواری شوم، اتحادیه جهانی 
نامه ای به فدراسیون ارسال می کند مبنی بر اینکه ایران یک سهمیه برای کمپ تمرینی 
دارد. اتحادیــه جهانی اعالم کرده بود که هزینه رفت و برگشــت و دوچرخه بر عهده 
ورزشکار است. فدراسیون هم این مسئله را اطالع می دهد و سپس پرهام شهسواری 
به عنوان ورزشــکار معرفی می شــود. خود این ورزشــکار بعدا ایمیلــی به اتحادیه 
جهانی ارســال می کند مبنی بر اینکه فدراسیون ایران هیچ همکاری ای با او نمی کند؛ 
درحالی که فدراســیون از ابتدا اعالم کرده بود اگر قصد دارد در این کمپ شرکت کند، 

هزینه ها را باید بپردازد.
او ادامه داد: اتحادیه جهانی نیز پس از آن نامه ای به فدراســیون ایران ارسال کرد 
و در آن نامه اعالم شده بود که سهمیه ایران سوخته است و ایران دیگر سهمیه ای در 
این کمپ ندارد و ایمیل اتحادیه جهانی نیز موجود است. وقتی فدراسیون این ایمیل را 
از سوی اتحادیه جهانی دریافت می کند، دیگر پیگیر کارها نمی شود و نه مجوز شورای 
برون مرزی می گیرد و نه نامه ای به این ورزشــکار می دهد که نشــان دهد او به عنوان 

نماینده فدراسیون اعزام شده است.
عطاالهی در پاســخ به این پرسش که شهســواری مجوز شورای برون مرزی برای 
حضور در کمپ ســوئیس را داشــته اســت یا خیر؟ گفت: زمانی که اتحادیه جهانی 
ســهمیه ایــران را لغو کرده بود، فدراســیون هــم دیگر پیگیر گرفتن مجوز شــورای 
برون مرزی نشــده و موضوع برایش تمام شــده بود. فدراســیون هیچ همکاری ای با 
این رکابزن برای حضور در ســوئیس نکرده است چون سهمیه ایران از سوی اتحادیه 
لغو شــد و همان طورکه گفتم نامه اتحادیه جهانی نیز موجود اســت. او در پاسخ به 
این پرســش که این رکابزن خودش شخصی به ســوئیس رفته است؟ تأکید کرد: بله 
شــخصی رفته اســت و شــنیده ام که در نظام وظیفه هم وثیقه گذاشته است. دبیر 
فدراســیون در پاسخ به این پرسش که شهسواری چگونه ویزا گرفته وقتی گرفتن ویزا 
برای ســوئیس کار سختی است؟ گفت: کار سختی است اما قطعا از نظر مالی تمکن 

قوی داشته که توانسته ویزا را بگیرد.
دبیر فدراســیون در پاســخ به پرســش دیگری مبنی بر اینکه فدراسیون اصال در 
جریان نبود که این ورزشــکار خودش به صورت شــخصی دارد به ســوئیس ســفر 
می کند؟ گفت: زمانی که اتحادیه جهانی ســهمیه ایــران را لغو کرد، موضوع دیگر 
برای فدراســیون تمام شــده بود. از طرفی به هر حال وقتی یک ورزشــکار خودش 
بخواهد ســفر شخصی داشته باشد ما دیگر کنکاش نمی کنیم. به گزارش ایسنا، طی 
روزهای گذشته شهسواری با انتشار پستی در صفحه شخصی خود، مهاجرت به اروپا 

و برنگشتن به ایران را تأیید کرد.

دیدار صالحی امیری 
با رئیس فدراسیون جهانی تکواندو

رئیس کمیته ملــی المپیک در دیداری با رئیس فدراســیون جهانــی تکواندو از 
حمایت همه جانبه از این رشــته ورزشــی خبر داد. در این نشست که با حضور هادی 
ســاعی رئیس فدراسیون تکواندوی کشــورمان برگزار شــد، «چو» رئیس فدراسیون 
جهانی تکواندو ضمن اشاره به جایگاه تکواندوی ایران در جهان بیان کرد: تکواندوی 
بانوان ایران آینده درخشانی دارد و قطعا این روند صعودی آنها همچنان ادامه خواهد 
داشت. مطلع هستیم که کمیته ملی المپیک ایران همکاری خوبی با فدراسیون دارد و 
این حمایت تأثیر بسزایی در گسترش این رشته المپیکی در عرصه قهرمانی و همگانی 
خواهد داشــت. در ادامه ســیدرضا صالحی امیری ضمن قدردانی از نگاه ویژه رئیس 
فدراسیون جهانی به تکواندوی ایران اظهار کرد: ساالنه هزینه های زیادی برای رشد و 
توسعه تکواندو در ایران می شود و بالطبع ما نیز انتظار حمایت بیشتر مسئوالن جهانی 
از این رشــته را داریم، چراکه معتقدیم تکوانــدوی ایران همواره مورد احترام و توجه 
جهانیان بوده اســت. صالحی امیری گفت: مسئوالن فدراسیون تکواندو ایران زحمات 
زیادی برای رشد و توسعه این رشته پرطرفدار متحمل می شوند و در واقع در تکواندو 
نگاه ما به بانوان و آقایان یکسان است و همان طورکه «چو» اشاره کرد آینده درخشانی 
برای تکواندوی بانوان ایران دیده می شــود. انتظار داریم با توجه به جایگاه تکواندوی 

ایران در عرصه جهانی این نگاه حمایت آمیز همچنان وجود داشته باشد.

رکوردشکنی شناگران ایران
 در مقدماتی کشورهای اسالمی

در نخستین روز از رقابت های شنای بازی های کشورهای اسالمی ملی پوشان شنای 
ایران در مرحله مقدماتی ماده های ۱۰۰ پروانه، ۵۰ قورباغه، ۲۰۰ کرال پشت و ۴ در ۱۰۰ 
متر آزاد تیمی با حریفان خود به رقابت پرداختند. در این روز ابوالفضل ســام با رکورد 
ماده ۲۰۰ متر کرال پشــت و تیم ۴ در ۱۰۰ متر آزاد ایران توانســت رکورد ملی ایران را 
جابه جا کند. نتایج روز نخست نمایندگان شنای ایران در بازی های کشورهای اسالمی 
به شــرح زیر اســت. در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر پروانه مهرشاد افقری با ثبت زمان 
۵۴.۷۵ در جایگاه دوم ایســتاد و راهی فینال شــد. در همین ماده علیرضا یاوری هم 
بــه آب زد و در حالی که در ماده خود پیشــرو بود، به دلیل گرفتگی عضالت از ادامه 
مســابقه در این ماده انصراف داد. در مرحله مقدماتی مــاده ۵۰ متر قورباغه مهران 

قاسم زاده با زمان ۲۹٫۸۹ در رتبه ۱۳ ایستاد و راهی نیمه نهایی شد.
هومر عباســی و ابوالفضل سام نمایندگان شــنای ایران در مرحله مقدماتی ماده
 ۲۰۰ متر کرال پشــت بودند که ســام با ثبت زمان ۲:۰۴.۶۷ دوم شد و جواز حضور در 
فینال این ماده را کســب کرد. او موفق شــد رکورد ملی این ماده را بیش از یک ثانیه 
بهبود ببخشد. سام پیش از این در مرحله سوم مسابقات لیگ شنای سال ۱۴۰۰ با ثبت 
زمان ۰۲:۰۶.۰۸ رکورد این ماده را به نام خود به ثبت رســانده بود. همچنین عباسی با 

زمان ۲:۱۰٫۵۳ در رتبه هفتم ایستاد و فینالیست شد.
در مــاده ۴ در ۱۰۰ متــر آزاد تیمی نیز تیم ایران متشــکل از ترکیب علیرضا یاوری، 
ســامیار عبدلی، سینا غالمپور و متین ســهران به آب زدند که با ثبت زمان ۳:۲۳٫۸۲ 
راهی فینال شــدند و با درخشش این شناگران رکورد ملی این ماده که پیش از این در 

بازی های آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا به ثبت رسیده بود جابه جا شد.
پنجمین دوره بازی های همبســتگی کشورهای اســالمی ۱۸ تا ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ به 
میزبانی شــهر قونیه ترکیه برگزار می شــود. رقابت های شــنای این دوره از بازی های 
کشور های اســالمی از ۲۲ تا ۲۶ مرداد پیگیری خواهد شد. تیم ایران با ۹ شناگر راهی 

این مسابقات شده است.

فـوتـبـال در امـروز

ناتینگام فارست – وستهام ۱۷:۳۰
چلسی – تاتنهام ۲۰:۰۰
والنسیا – خیرونا ۲۲:۰۰

بایرن مونیخ – ولفسبورگ ۲۰:۰۰

التزیو – بولونیا ۲۱:۰۰
سالرنتیتانا – رم ۲۳:۱۵

برست – مارسی ۲۳:۱۵
ویزال – پورتو ۲۱:۳۰
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