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پیام خطرناکی که داستان ژاوی برای ایران دارد

لیگ ملت های والیبال
ایران – لهستان؛ بعد از کری خوانی، بفرمایید مسابقه!

ورزش ایران در یک ماه گذشــته اســیر شوکی عجیب شــده که هنوز هم نمی تواند با 
چندوچون آن کنار بیاید. اگرچه قبل از این موضوع جدید، مهاجرت و پناهندگی ورزشکاران 
ایرانی بود که به فضای ورزش ایران شوک و خوراک خبری به رسانه های دنیا می داد، اما 
به تازگی اقدام سیاسی آمریکا خبرساز شده است؛ تقریبا برای هیچ کدام از ورزشکاران ایرانی 
که قرار بوده به رقابت های ورلدگیمز در آمریکا سفر کنند، ویزا صادر نشد تا سفر آنها یکی 
پس از دیگری لغو شود. این موضوع ابتدا با رشته کاراته در رسانه ها چرخید و خبر رسید 
که سفارت آمریکا به دلیل آنکه شهرام هروی، سرمربی تیم ملی کاراته، دوران سربازی اش 
را در سپاه سپری کرده، حتی حاضر به بررسی مدارک این مربی هم نشده است؛ اما اندکی 
بعد خبر رســید که نه تنها شــهرام هروی بلکه دیگر ملی پوشان کاراته ایران نیز موفق به 
اخذ ویزای آمریکا نشده اند. بعد از کاراته یکی پس از دیگری، ویزای ورزشکاران ایران برای 
حضور در آمریکا صادر نشــد تا اینکه سرانجام این پرونده با ویزاندادن به یکی از اعضای 
تیم ملی دوومیدانی ایران و عدم ســفر این تیم به آمریکا بســته شــد. پیش از این سابقه 
داشــته که آمریکا به یک یا چند نفر از تیم های ورزشی ایران ویزا ندهد، ولی در این سطح 
نبوده است. چنین رفتاری باعث شده رفته رفته موضوع دیپلماسی و اختالفات دیپلماتیک 
با آمریکا به صدر اخبار برگردد و خبر برسد که آمریکا به دلیل همین اختالف نظرها حاضر 
به صدور ویزا برای ورزشکاران ایرانی نشده است. این اتفاق در شرایطی رخ داد که غالب 
ورزشــکاران ایرانی که ویــزا نگرفته اند، همراه تعدادی از فدراســیون های متبوع مصمم 
شده اند تا به فدراسیون های جهانی شکایت ببرند و از آمریکا به این دلیل که سیاست را با 
ورزش یکی کرده شکایت کنند. در ایران، شکایت فدراسیون دوومیدانی از این اقدام آمریکا 
به فدراســیون جهانی، آخرین و تازه ترین اقدام است. این اتفاق باعث شده فضای ورزش 
ایران رفته رفته ملتهب شود و این نگرانی به وجود بیاید که اگر سایر کشورهایی که ارتباط 
سیاســی قوی با آمریکا دارند رفته رفته چنین روش خطرناکی را در دستور کار قرار دهند 
چاره چیست؟ هم زمان با رخ دادن چنین جریانی، رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی 

المپیک ایران هم گفته قرار است بابت چنین اقدامی به کمیته بین المللی شکایت ببرند. 
صالحی امیری به «شــرق» می گوید: «اگرچه پیش از این تعــدادی از اقداماتی که منجر 
به صادرشدن ویزا می شــد مربوط به اقدام دیرهنگام یا تالش برای گرفتن ویزا از مسیری 
واســطه، رخ داده ولی درمورد اتفاقات اخیر، مشخص است که همه  چیز سیاسی است. 
ما قطعا از این رفتار به کمیته بین المللی المپیک شــکایت خواهیم کرد». خبر ویزاندادن 
آمریکا به ورزشــکاران ایرانی برای حضور در رقابت های ورلدگیمز، چندان سروصدایی در 
رســانه های معتبر اروپایی نداشته ولی در عوض خبر ویزاندادن آمریکا به ژاوی ارناندس، 
اسطوره و سرمربی کنونی بارسلونا حسابی خبرساز شده است. بارسلونا اردویی پیش فصل 
در آمریکا دایر کرده که قرار اســت چهار بازی دوســتانه هم برگزار کنــد. آنها بامداد روز 
گذشته به مصاف اینترمیامی رفتند و هنوز سه دیدار دیگر دارند که مهم ترین آنها تقابل با 
رئال مادرید است. با وجود چنین اردو و بازی های مهمی که بارسلونا پیش رو دارد، آمریکا 
به ژاوی ارناندس هم ویزا نداده و او تا روز گذشــته همچنان در تالش بود که مشکالتش 
را حل کند و به آمریکا برســد. اینکه چرا مســئله ژاوی ســروصدای زیادی به پا کرده به 
این دلیل اســت که او به علت ســفر به ایران موفق به اخذ ویزای آمریکا نشــده است! 
این موضــوع به خودی خود پیام خطرناکی در دل دارد. اگر تــا پیش از این افراد زیادی 
نمی دانستند که ممکن است سفر به ایران برایشان در ادامه مسیر و مثال سفر توریستی یا 
کاری به آمریکا دردسر شود، حاال با روشدن ماجرای ژاوی ارناندس، این خبر به قدر کافی 
مخابره شــده است. آمریکا به دلیل آنکه ژاوی ارناندنس در یک بازه پنج ساله، سه بار به 
ایران سفر کرده به این چهره بین المللی و شناخته شده در دنیای فوتبال ویزا نداده است! 
این مورد برگرفته از تصویب قانونی بحث برانگیز اســت که پیش تر مســئوالن آمریکایی 
وضع کرده و خبر دادند افرادی که از ســال ۲۰۱۱ به بعد به ایران سفر می کنند باید برای 
ســفر به آمریکا و زمان درخواست ویزا، درخواست ویژه ارائه کنند. این درخواست طبق 
گزارشی که رسانه های اسپانیایی نوشــته اند شامل دلیل سفر به ایران می شود. ژاوی به 

عنوان بازیکن الســد قطر چند بار مجبور شــده به ایران ســفر کند. آخرین بار او در سال 
۲۰۱۹ به ایران ســفر کرده اســت. آن طورکه رسانه های اسپانیایی نوشــته اند، او مدارک 
مربوط به چرایی سفرش به ایران را در زمان معین ارائه نکرده و به همین دلیل است که 
آمریکا ویزایش را صادر نکرده اســت. ژاوی و بارسلونا تالش زیادی کردند این موضوع را 
حل وفصل کنند ولی به نظر می رسد تعطیالت روز شنبه و یکشنبه اروپا کار آنها را مشمول 
زمان کرده اســت. نکته بحث برانگیز درباره قانونی که آمریکا تصویب کرده این است که 
ایران را در کنار کشــورهایی همچون عراق، ســوریه، کره شمالی، سومالی و سودان قرار 
داده و عنوان کرده آنهایی که به این کشورها سفر کرده اند نیاز به گرفتن مجوز ویژه دارند. 
درست است که ریشه چنین قانون جنجالی ای به اختالفات سیاسی دو کشور برمی گردد، 
ولی رسانه ای شدن داستان ژاوی ارناندس که بعد از سفر به ایران نتوانسته به آمریکا سفر 
کند، اثرات منفی خواهد داشــت. ایران مدت هاست تالش می کند در عرصه گردشگری 
تبدیل به یکی از مقصدهای هدف در آســیا شود، ولی رخ دادن چنین موضوعاتی عالوه 
بر تأثیرات سیاسی می تواند در زمینه گردشگری هم شرایط را سخت تر کند. این مورد در 
حالی رخ داده که آمریکا مدت هاست ایران را مشمول تحریم کرده که همین تحریم ریشه 
بسیاری از مشکالت اقتصادی در ایران شده است. حل وفصل شدن این موضوعات شاید از 
طریق برجام شدنی باشد ولی در این مورد هم اختالف نظر چنان زیاد است که نمی توان 
به طور قطع گفت برجام به تأیید طرفین خواهد رسید یا نه. اختالف مجلس با دولت قبل 
و تداوم این اختالف ها در بین چهره های سیاسی در دولت کنونی، یکی از دالیلی است که 
باعث مبهم شدن بیشتر ماجرا شده است. به هر روی و برخالف اظهارات اولیه که عنوان 
شــده بود تحریم ها کاغذپاره است این موضوع اثراتش را گذاشته و ورزش و ورزشکاران 
ایران که به نظر می رسید باید دورترین تأثیر از این زمینه را پذیرا باشند، در بطن ماجرا قرار 
گرفته و این روزها عالوه بر مشــکالت ویزایی برای گرفتن پاداش هایی بین المللی هم با 

مشکل مواجه شده اند.
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۳۰ تیر  ۱۴۰۱
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والیبال ایران روز بســیار مهیجی را در پیش خواهد داشــت. این تیم که چند روزی 
می شــود به بولونیا در ایتالیا سفر کرده قرار است، حاال که بین هشت تیم برتر دنیا قرار 
گرفته، به مصاف لهســتان یکی از مدعیان قهرمانی ایــن دوره از بازی ها برود. پیش از 
پرداختن به جدال امشــب ولی باید اشــاره ای به اوضاع تیم ملی والیبال ایران کرد که 
کامال در تضاد با دهه اخیر اســت. تیم ملی این روزها پوســت اندازی کرده و با ترکیبی 
از بازیکنــان جوان که چندین نفر از آنها برای اولین بــار بازی در لیگ ملت ها را تجربه 
کرده انــد پا به میدان خواهد گذاشــت. این موضوع البته دلیلی بــر ناهماهنگی آنها 
نخواهد بود؛ چون بســیاری از همین بازیکنان که امشب قرار است در ترکیب اصلی به 
میدان بروند، پیش تر در رده نوجوانان و جوانان کنار یکدیگر قرار گرفته و اتفاقا در هر دو 

رده هم در رقابت های آسیایی و جهانی افتخارآفرینی کرده اند.
موضوعی که شــاید کار آنها را ســخت کند، نداشــتن تجربه کافی بــرای حضور در 
لیگ ملت های والیبال اســت؛ لیگی که تقریبا تیم های مدعی بــا تمام قوا در آن حاضر 
می شوند. ایران هم اگرچه پیش از این سابقه حضور در این لیگ و حتی دو بار صعود به 
جمع برترین های دنیا را داشــته ولی این بار برای نخستین بار است که با یک مربی ایرانی 
توانسته به جمع هشت تیم برتر دنیا برسد. بهروز عطایی که قبال با همین بازیکنان جوان 
در رده های پایه موفق به کســب افتخار شــده، حاال هدایت تیم ملی بزرگساالن ایران را 
بر عهده دارد و در اولین گام موفق شــده که نتایج درخوری کســب کند. در واقع اگرچه 
روزهای نخســت عنوان شده بود که این تیم برای کسب تجربه راهی لیگ ملت ها شده 
ولی بازی های هفته ســوم و جدال با تیم های خــوب دنیا کاری کرده که نه تنها در ایران 
بلکه بســیاری از تیم های خوب والیبال دنیا هم از بازیکنان کنونی والیبال ایران حســاب 
می برند. ایران در مرحله قبلی چند شکســت ناباورانه برابر ژاپن و بلغارســتان داشــت 
ولی در عوض چندین برد ارزشــمند برابر آمریکا و همین لهستانی که قرار است امشب 

مقابلش به میدان برود کسب کرد.
ایران – لهستان؛ جدال بیست و ششم

تیم ملی والیبال ایران از ســاعت ۲۳:۳۰ امشــب و از مرحلــه یک چهارم نهایی این 
رقابت ها به مصاف لهستان می رود و فاتح این مسابقه جواز حضور در مرحله نیمه نهایی 
و چهار تیم برتر مســابقات را به دست می آورد؛ بنابراین دو تیم چیزی برای از دست دادن 

ندارند و با تمام توان به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
تیم لهستان در مرحله مقدماتی با کسب ۱۰ برد، تجربه دو شکست و به دست آوردن 
۳۱ امتیاز به دلیل تفاوت پوئن ست ها نسبت به ایتالیای صدرنشین، در جایگاه دوم جدول 
قرار گرفت. شــاگردان بهروز عطایی در مرحله مقدماتی هفت برد به دست آوردند و با 
۲۰ امتیــاز در جایــگاه هفتم جدول قرار گرفتند تا حریف لهســتان در مرحله یک چهارم 
نهایی شــوند. تیم ملی والیبال ایران با هفت پیروزی برابر تیم های چین، استرالیا، آمریکا، 
کانادا، اســلوونی و لهستان و قبول پنج شکســت مقابل هلند، ژاپن، بلغارستان، برزیل و 
ایتالیا توانست جایگاه هفتم را بین هشت تیم برتر به دست آورد و به مرحله نهایی لیگ 
ملت های ۲۰۲۲ صعود کند. دیدار دو تیم ملی والیبال ایران و لهســتان بیست وششمین 

جدال تاریخ والیبال دو تیم اســت که در ۲۵ مســابقه قبلی تیم ایران ۱۰ بار فاتح میدان 
بوده اســت و در ۱۵ مسابقه هم لهستانی ها پیروز میدان و مسابقه شدند. نخستین دیدار 
تیم های ایران و لهســتان سال ۱۹۹۸ در چارچوب رقابت های قهرمانی جهان برگزار شد 
که تیم لهستان ۳ بر صفر به پیروزی رسید و آخرین مسابقه دو تیم نیز هفته سوم مرحله 
مقدماتی لیگ ملت های ۲۰۲۲ در گدانسک بود که تیم ایران ۳ بر ۲ حریف خود را مانند 
مرحله مقدماتی بازی های المپیک توکیو شکســت داد. عقاب های لهســتان ۲۳ مدال 
رنگارنگ از رویدادهای مهم والیبال جهان در پرونده افتخارات خود دارند که مدال طال و 

مقام قهرمانی بازی های المپیک ۱۹۷۶ مونترال از جمله آنان است.
ایــن تیم همچنین ســه عنوان قهرمانــی جهــان (۱۹۷۴، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸) و یک مقام 
قهرمانی لیگ جهانی (۲۰۱۲) دارد. لهســتان در لیگ ملت های سال ۲۰۲۱ نیز موفق به 
کسب مقام نایب قهرمانی شد. الکساندر اشلیوکا، کامیل سمنیوک، توماش فورنال، یاکوب 
کوچانوفسکی، جاکوب پوپیفتاک، ماتئوش بینیک، کارول بوترین، پاول زاتورسکی، لوکاس 
کاشمارک، بارتوش کورک، مارسین جانوش، گرگور لوماچ، کارول کلوس و بارتوش بدنوژ 
۱۴ بازیکن تیم لهستان در این مرحله از رقابت ها هستند که نسبت به هفته سوم لوماچ 
پاســور باتجربه عقاب ها در ترکیب این تیم قرار گرفته اســت. لوماچ پاسور ۳۴ ساله تیم 
ملی لهستان همبازی میالد عبادی پور در تیم اسکرا بلخاتف در پالس لیگا بوده و شناخت 
خوبی نسبت به کاپیتان تیم ملی والیبال ایران دارد. هدایت تیم لهستان را نیکوال گربیچ 
برعهده دارد. ایران هم با کاپیتان میالد عبادی پور، امیرحسین اسفندیار، مرتضی شریفی، 
احسان دانش دوست به عنوان قدرتی زن دریافت کننده، محمدطاهر وادی و فاضل پژومان 
به عنوان پاسور، امیرحسین توخته، مهدی جلوه، امیررضا سرلک و محراب ملکی سرخی 
به عنوان مدافع میانی، امین اسماعیل نژاد و بردیا سعادت به عنوان قطر پاسور، محمدرضا 

حضرت پور و ابوالفضل قلی پور به عنوان لیبرو مقابل این تیم به میدان خواهد رفت.

بعد از کری خوانی بفرمایید بازی!
جدال ایران با لهستان در سال های اخیر همواره یکی از جدال های حساس و تماشایی 
از آب درآمده اســت. حساسیت در این بازی چنان زیاد شده که باعث شده بازیکنان دو 
تیم پیش از شروع مسابقه مشغول کری خواندن برای یکدیگر شوند. این موضوع شامل 
همین دیدار هم می شــود. ایران چند روز قبل در گدانســک، موفق شد لهستان پرآوازه 
را مقابل دیدگان تماشــاگران حریف ۳ بر ۲ شکســت داده و برای اولین بار رقیب را در 
دیداری که به میزبانی لهســتان برگزار شده، شکســت دهد. همین موضوع باعث شده 
تا این بار و پیش از شــروع بازی امشــب، بازیکنان لهســتان کری بیشتری برای ایرانی ها 
بخوانند. یاکوب کوخانفســکی، سرعتی زن تیم ملی لهســتان درخصوص بازی با ایران 
می گوید: « ما در یک مسیر ویژه هستیم که امیدوارم در آن باقی بمانیم. به مصاف ایران 
خواهیم رفت که حاال باید با آنها تسویه حســاب کنیم. مرحله یک چهارم نهایی بهترین 
فرصت برای این کار است و موقعیت بهتری برای آن وجود نخواهد داشت». همچنین 
بارتوش کورک هم در اظهارنظری درمورد بازی با ایران صحبت کرده بود که چندان به 
مذاق ایرانی ها خوش نیامده است. با این حال اغلب بازیکنان ایران نسبت به این موضوع 
سکوت کردند  اما میالد عبادی پور، کاپیتان تیم ملی والیبال ایران درباره اظهارات برخی 
بازیکنان تیم لهســتان مبنی بر اینکه ایران را برای مسابقه مرحله نهایی انتخاب کردند، 
گفت: «واقعا باعث شــرم اســت که لهســتان تیم خود را با تیم ایران مقایسه کند. اکثر 
بازیکنان ایران تغییر کردند و با تیمی در این مسابقات شرکت کردیم که چند بازیکن مان 
نخستین حضور خود در لیگ ملت ها را تجربه می کنند. لهستان بهترین تیم جهان است 
و قهرمان دو دوره جام جهانی است. بازیکنانی مانند کورک که در مسابقات جام جهانی 
ارزشمندترین بازیکن شــد و یانوش که در قهرمانی جهان ارزشمندترین بازیکن شد، در 
اختیار دارد. همچنین بازیکنان ســرعتی و لیبرو این تیم بهترین های جام جهانی شدند؛ 

بنابراین خنده آور است که لهستان خود را با تیم ایران مقایسه کند».
واکنش فدراسیون جهانی والیبال به بازی ایران و لهستان

تقابل امشــب ایران و لهســتان آن قدر جذابیت دارد که مورد توجه فدراسیون جهانی 
والیبال هم قرار بگیرد. سایت این نهاد درباره تقابل تیم ملی والیبال ایران و تیم ملی والیبال 
لهستان نوشت: « آخرین مرحله نیمه نهایی روز پنجشنبه کار خود را دنبال خواهد کرد. در 
یکی از مهم ترین بازی ها لهســتان به عنوان قهرمان جهان و ایــران به عنوان قهرمان قاره 
آسیا به مصاف هم خواهند رفت. لهستان به عنوان تیم اروپایی که مدال نقره لیگ ملت ها 
در ســال ۲۰۲۱ و مدال برنز در ســال ۲۰۱۹ را کسب کرده است، در مرحله مقدماتی در رده 
دوم قرار گرفت. لهستانی ها در خاک کشورشان در یک مسابقه مهیج از ایران در پنج ست 
شکست خوردند. باید گفت که یکی از دو شکست لهستان در مرحله مقدماتی این مسابقات 
را ایران رقم زده است». فدراسیون جهانی والیبال ادامه داد: « ایران به عنوان تیم آسیایی و 
تیم هفتم به دیدار نهایی این مسابقات راه پیدا کرد. ملی پوشان والیبال ایران بهترین نتیجه 
خود را در این رقابت ها در ســال ۲۰۱۹ به دســت آوردند، زمانی که مرحله مقدماتی را در 

مکان دوم به پایان رساندند اما سپس در رده پنجم جدول نهایی قرار گرفتند».

اخـبـار  بـرگـزیـده

سهمیه های جهانی دوومیدانی ایران آب رفت!
تعداد ســهمیه های ایران در قهرمانی جوانان جهان کلمبیا نسبت به دور قبل این 
مسابقات کاهش چشــمگیر داشت. به گزارش ایسنا، مســابقات دوومیدانی قهرمانی 
جوانان جهان از ۱۰ تا ۱۵ مرداد به میزبانی کلمبیا برگزار می شود و ایران در این رویداد 
پنج نماینده دارد. ســارینا ساعدی در پرش سه گام، علی امیریان در دو  ۸۰۰ متر، سمیر 
اقبالی در ۳۰۰۰ متر مانع، ارشــیا مصدقی در پرش با نیزه و ارســالن قشقایی در پرتاب 
وزنه ورزشکاران ایران در مســابقات جهانی هستند. زمان کسب سهمیه این مسابقات 
تا سه هفته قبل از شــروع رقابت ها بود و اکنون به پایان رسیده است. فردین پور، مدیر 
تیم های ملی دوومیدانی ایران در گفت وگو با ایســنا اعــالم کرد در صورتی که ظرفیت  
مواد در قهرمانی جهان تکمیل نشود احتمال دارد که برخی از رکوردهای ورزشکاران 
ایران پذیرفته شــود. نکته قابل توجه این اســت که تنها پنج ورزشــکار از طریق رکورد 
مستقیم راهی مسابقات کلمبیا می شوند و تعداد سهمیه های ایران نسبت به دور قبل 
افت چشــمگیری دارد. ایران در دور قبل این مســابقات که مرداد ماه ســال گذشته به 
میزبانی کنیا برگزار شد، ۹ سهمیه در مواد مختلف داشت اما در این دوره چهار سهمیه 
کاهش داشته که نشــان از وضعیت نامناسب رده های پایه دارد. کاهش سهمیه های 
ایــران در قهرمانی جهان در حالی اتفاق افتاد که هاشــم صیامی، رئیس فدراســیون 
دوومیدانی پیش از این از توجه فدراســیون به رده های پایــه صحبت کرده و گفته بود 
«فدراسیون به رده های پایه کمک می کند. باید به این رده ها با دید باز نگاه کنیم. توجه 
ما به رده های پایه اســت و در رده های بزرگســال هم اعزام ها کیفی خواهد بود». اما 

وضعیت سهمیه ها به خوبی عملکرد فدراسیون در رده های پایه را نشان می دهد.

ترکیب تیم ملی تکواندو 
در بازی های کشورهای اسالمی

ترکیب تیم ملی تکواندو کشــورمان در گروه آقایان بــرای حضور در بازی های 
همبســتگی کشورهای اسالمی قونیه اعالم شــد. بازی های همبستگی کشورهای 
اسالمی ۲۰۲۲ به میزبانی شهر «قونیه» در کشور ترکیه از ۱۸ تا ۲۷ مرداد ماه برگزار 
می شــود و تکواندوکاران از روز اول مســابقات تا ۲۱ مرداد در ایــن رویداد مبارزه 

خواهند کرد.
بــا اعــالم کادر فنی تیم ملی، ترکیــب تیم ملی تکواندوی ایــران برای حضور 
در بازی های کشــورهای اســالمی به شرح زیر اســت: وزن ۵۴- کیلوگرم: مهدی 
حاجی موســائی / وزن ۵۸- کیلوگــرم: حســین لطفــی / وزن ۶۳- کیلوگــرم: 
محمد صــادق دهقانــی / وزن ۶۸- کیلوگرم: دانیال بزرگــی / وزن ۷۴- کیلوگرم: 
امیرمحمد بخشــی / وزن ۸۰- کیلوگرم: مهــران برخورداری / وزن ۸۷- کیلوگرم: 

علی احمدی / وزن ۸۷+ کیلوگرم: علیرضا نادعلیان.
هدایــت تیم ملــی تکواندو برای حضــور در این رویداد برعهــده علی محمد 

بسحاق است و هادی مستعان نیز به عنوان مربی فعالیت می کند.

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد 
در بازی های کشورهای اسالمی

ترکیب تیم ملی کشــتی آزاد ایران در بازی های کشــورهای اسالمی مشخص 
شــد. رقابت های کشتی بازی های کشورهای اســالمی روزهای ۱۷ تا ۲۰ مرداد در 
شــهر قونیه کشور ترکیه برگزار می شــود. ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران در این 
رقابت ها به شــرح زیر اســت: وزن ۵۷ کیلوگرم: رضا مؤمنــی / وزن ۶۱ کیلوگرم: 
مجید داستان / وزن ۶۵ کیلوگرم: مرتضی قیاسی / وزن ۷۰ کیلوگرم: حسین اباذری
وزن ۷۴ کیلوگرم: صادق فیروزپور / وزن ۷۹ کیلوگرم: علی ســوادکوهی / وزن 
۸۶ کیلوگرم: علیرضــا کریمی / وزن ۹۲ کیلوگرم: احمد بذری / وزن ۹۷ کیلوگرم: 

مجتبی گلیج / وزن ۱۲۵ کیلوگرم: مهدی هاشمی.

حذف دختر سابریست ایران از قهرمانی جهان
تیم اپه شکست خورد

دختر شمشــیرباز ایران نخســتین بازی خود را در جدول اصلی مسابقات سابر 
قهرمانی جهان واگذار کرد و حذف شــد. به گزارش ایسنا، جدول اصلی سابر زنان 
مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان برگزار شد و نماینده ایران موفق به شکست 
حریفش نشــد. فائزه رفیعی در مرحله یک سی و دوم مقابل نماینده کانادا شکست 

خورد و از صعود به مرحله بعد بازماند. مرحله یک سی و دوم نهایی:
فائزه رفیعی از ایران ۹ – مدیسون تورگاد از کانادا ۱۵

پیــش از این نجمه ســازنچیان در مرحلــه گروهی و پریمــاه برزگر در جدول 
مقدماتی حذف شده بودند.

رنکینگ دختران سابر در قهرمانی جهان:
۳۹- فائزه رفیعی
۷۵- پریماه برزگر

۱۱۶- نجمه سازنچیان
در جــدول تیمی اپه زنان نیز، تیم ایران پس از شکســت نپــال، بازی را به کره 

جنوبی واگذار کرد و از صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی بازماند.
مرحله یک سی و دوم نهایی

ایران ۴۵ – نپال ۲۳
مهسا پوررحمتی: ۲۰ امتیاز گرفت و ۳ امتیاز از دست داد.

هانیه خوشخواهی: ۸ امتیاز گرفت و ۱۲ امتیاز از دست داد.
اعظم بختی: ۱۷ امتیاز گرفت و ۸ امتیاز از دست داد.

از آنجا که تیم اپه ناقص اعزام شــد، هانیه خوشــخواهی از ملی پوشان فلوره 
ایران برای تیم اپه نیز بازی کرد.

مرحله یک شانزدهم نهایی:
ایران ۴۵ – کره جنوبی ۲۰

مهسا پور رحمتی: ۱۰ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.
هانیه خوشخواهی: ۱ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.

اعظم بختی:۹ امتیاز گرفت و ۱۵ امتیاز از دست داد.

شرق
کی، 

د تا
سهن

س: 
  عک

مزاحمت سعودی یا مضایقت صعودی
بــاور کنیم نه دعواهای سیاســی حیدری-نعمتی داخلی، نه ســفرهای مقامات 
کشــورهای دیگر بــه ایران و برعکــس، نه عضویت کشــور در پیمان هــا و مراجع 
بین المللــی و نه لوایح مختلفی که این روزها در دســتور کار قــرار دارد، هیچ کدام 

به کاهش «مضایقت های صعودی» کشور کمک نمی کند، همه اینها گذرا هستند. 
ما نیاز به چشــمانی باز برای مشاهده آنچه در کشور می گذرد و کشور را در آستانه 
آسیب قرار داده است، داریم و باید باور کنیم که حفظ ایران، از همه  چیز مهم تر است. 
امــام می گفتند حفظ جمهوری اســالمی از اوجب واجبات اســت؛ اما مگر جمهوری 
اســالمی به حفظ ایران وابسته نیســت. باور کنیم دیگران و جاهای دیگر فقط به فکر 
خودشان هســتند و ما باید به فکر حفظ ایران باشیم تا جمهوری اسالمی حفظ شود. 
اینک برخی حفظ ایران را فقط در تقویت قوای نظامی می دانند که البته در جای خود 
این امر واجب قطعی اســت؛ اما ایران را باید از داخل تقویت کرد تا از دست نرود؛ زیرا 
آن گاه که از داخل تهدید زیستگاهی، اجتماعی، قطبی شدگی و فقر و محرومیت وجود 

داشته باشد و در این زمینه ها آسیب اتفاق بیفتد، قدرت نظامی کمتر به کار می آید.

ادامـه از صـفحـه اول


