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نگاه
بررسی شرایط ورزش کشور در  سال 1396

تکلیف مان را با ورزش روشن کنیم!

کاظم  اولیایی
کارشناس مدیریت فوتبال

در سالی که گذشــت ورزش ایران روزهای 
نســبتا خوبی را ســپری کرد اما می توانست 
از این بهتر هم باشــد. در آن حــدی که توقع 
داریم و هزینه می کنیم و باید موفق می شدیم، 
نشدیم. چون ورزش ایران و تمام فدراسیون ها 
مشــکالتی شــبیه به هم دارند و تا وقتی این 
مشکالت پابرجا باشــند باید به موفقیت های 
مقطعی در ورزش دل خوش کنیم. متاســفانه 
در کشــور ما دولت تبدیل به قیم ورزش شده 
که این موضوع نمی تواند به ســود این پدیده 
مهم و پرطرفدار باشد. دولت تبدیل به متولی و 
متصدی ورزش کشور شده درحالی که ساختار 
ورزش اقتضــا می کند دولت هــا فقط متولی 

باشند و اداره ورزش برعهده مردم باشد. 
متاسفانه در ورزش ما حتی انتخاب روسای 
فدراســیون ها برعهده دولت قــرار می گیرد 
و طبیعی اســت که در این میان منافع دولت 
بیشــتر از هر چیز دیگر باید تأمین شــود. در 
هیچ کشوری حتی عقب افتاده ترین کشورها 
نمی بینیم که وزیر تیم داری و باشگاه داری کند 
و رئیس مجمع دو باشــگاه باشد.در درازمدت 
این موضوع نه به نفع ورزش اســت نه به نفع 
دولت چون به تدریج معضلــی مثل آنچه در 
کشتی رخ داده و آقایان قادر به حل وفصل آن 
نیستند رخ می دهد. بعد از 40 سال باید تکلیف 
ورزش ایران با خیلی چیزها روشن شود چون 

بالتکلیف بودن، مصلحت ورزش ما نیست. 
ما باید تکلیفمان را با ورزش کشــور روشن 
کنیم. همین اتفاقی که اکنون برای کشــتی 
رخ داده ممکن است با تحقیق و تفحص بقیه 
فدراســیون های جهانی برای ســایر رشته ها 

ازجمله فوتبال رخ دهد. 
واقعا تعجب آور است که فدراسیون فوتبال 
نامه مکتــوب به فیفا نوشــته و تأیید می کند 
که فوتبال ایــران دولتی نیســت و به صورت 
خصوصی اداره می شــود و ما دقیقا اساسنامه 
فیفا را اجرا می کنیم. کجــای دنیا این طور به 
صورت واضح دروغ می گویند؟آیا این دروغ ها 

چهره ملت ایران را در دنیا تخریب نمی کند؟
چطور می توانیم به این سادگی دروغ بگوییم 
آن هم درحالی که مهمترین و پرطرفدارترین 
تیم های فوتبال مان دستشان در جیب دولت 
است و زیرمیزی از دولت پول می گیرند؟ چطور 
می شود که حتی قوانینی که خودمان تصویب 
کردیــم را رعایــت نمی کنیــم و درحالی که 
می دانیم نباید بخش نظامی تیم داری کند اما 
تیم هایی مثل ملوان و تراکتورسازی در فوتبال 
حضور دارند و بودجه خود را از نیروی دریایی و 

سپاه تأمین می کنند؟
درست است که ما در  سال 96 عناوین فردی 
و تیمی قابــل اعتنایی به دســت آورده ایم اما 
باید نگاهمان به دوردست ها هم باشد. جوانان 
ایرانی به دلیل محدود بودن تفریحات شــان، 
بیشتر وقت خود را در ورزش سپری می کنند 
اما نمی توانیم از این پتانسیل به بهترین شکل 
استفاده کنیم. باور کنید ورزش ایران پتانسیل 
کسب موفقیت های بیشــتر از این را دارد اما 
متاســفانه نحــوه اداره ورزش و منفعت های 
موقتــی باعث شــده نتوانیم آنطــور که باید 
موفق باشــیم. من نمی توانم بــه ورزش ایران 
در  ســال 96 نمره قبولی بدهم چون روزهایی 
را در آینده می بینم که ورزش ایران به انزوای 

بین المللی دچار می شود.
لغو میزبانی ایران در جام جهانی کشتی یکی 
از همین اتفاقات تلخی است که دیر یا زود برای 
رشته های دیگر و میزبانی های بین المللی شان 
رخ خواهــد داد. باالخره تا یــک زمانی و یک 
جایی می توان دروغ گفت و همه چیز را وارونه 
نشان داد. باید بیاییم و شهامتی به خرج دهیم 

و تکلیف برخی چیزها روشن شود. 
همین ماجرای حضور بانوان در ورزشگاه ها 
معضلی عجیب در ورزش اســت که می تواند 
در آینده برای فوتبال ایران دردسرساز شود.

اگر طبق قوانین کشــور ما بانــوان نباید در 
ورزشــگاه ها حضور داشته باشند پس چرا در 
بســکتبال آنها را راه می دهیم و در والیبال و 
فوتبال راه نمی دهیم؟چرا وقتی تحت فشــار 
قرار می گیریم قوانیــن خودمان را هم نادیده 
می گیریم و از رئیس فیفا می خواهیم بیاید و 
رئیس جمهوری ما را قانع کند که بانوان را به 

ورزشگاه های فوتبال راه بدهیم؟
من اطمینــان دارم کــه ورزش ایران مثل 
یک دونده ای اســت که جلوی پای خودش 
مانع می گذارد تا ســرعتش کم شود وگرنه ما 
از کشورهای همســایه خودمان کمتر نداریم 
اما نمی گذاریــم که کارمان درســت پیش 
برود. قطعا در  ســال 97 هــم نمی توان تمام 
این اشــکاالت را برطرف کرد اما می توانیم به 
صورت تدریجی پیش برویم و برخی از موانع 
را برای پیشــرفت ورزش از میــان برداریم. 
در صــورت واگــذار شــدن ورزش به بخش 
خصوصی شاهد گستردگی آن در تمام جامعه 
خواهیم بود و آن وقت است که تمام نیروها و 
پتانسیل ها وارد ورزش می شوند و می توانیم 
به موفقیت های بزرگ برسیم. چیزی که اصال 
بعید نیست و امیدوارم در سال جدید استارت 

آن زده شود.

فوتبال در نوروز

یکشنبه 27 اسفند
لیگ برتر انگلیس: وســتهام- منچســتریونایتد 

)17:00(/ منچسترسیتی- برایتون)19:30(
بوندســلیگای آلمان: دورتموند- هانوفر )16:00(/
کلن-بایرلورکوزن)18:00(/ الیپزیش- بایرن مونیخ 

)20:30(
سری آ ایتالیا: سامپدوریا- اینتر)15:00(/کروتونه- 
آ.اس.رم )17:30(/ هالس ورونــا- آتاالنتا )17:30(/ 
بنونتو-کالیاری )17:30(/آث میالن- کیه وو )17:30(/ 
تورینو- فیورنتینا )17:30(/ ناپولی- جنوا)23:15(/ 

التزیو- بولونیا)23:15(
 /)14:30( لگانس-ســویا  اســپانیا:  اللیــگای 
بارســلونا- بیلبائو)18:45(/ ویارئال-اتلتیکومادرید 
رئال مادرید-  )21:00(/ســلتاویگو-ماالگا)21:00(/ 

خیرونا)23:15(
دوشنبه 28 اسفند

لیگ دســته اول: خونه به خونه-گل گهرسیرجان 
)15:00( آلومینیوم اراک- شهرداری تبریز ) 15:00(

چهارشنبه 1 فروردین
بازی های ملی دوستانه: عراق- قطر/ اردن- کویت/

آندورا- لیختن اشتاین
پنجشنبه 2 فروردین

بازی هــای ملی دوســتانه: بحرین- فلســطین/
اسلواکی- امارات/ چین- ولز// آفریقای جنوبی- آنگوال/

الجزایر- تانزانیا/دانمارک- پاناما
جمعه 3 فروردین

بازی های ملی دوســتانه: تونس- ایران )22:45(/ 
هلند- انگلیــس )23:15(/اروگوئه- جمهوری چک/
بلغارســتان- بوسنی/ ســنگال- ازبکستان/روسیه- 
برزیل )20:30(/آذربایجان- بالروس/نروژ- استرالیا/

مجارستان- قزاقستان/ترکیه- جمهوری ایرلند/یونان- 
سوییس/صربستان- مراکش/اسکاتلند- کاستاریکا/

فرانسه- کلمبیا/اوکراین- عربستان سعودی
شنبه 4 فروردین

بازی هــای ملــی دوســتانه: آلمــان- اســپانیا 
)00:15بامداد(/ ایتالیا- آرژانتیــن)00:15 بامداد(/ 
پرتغــال- مصر)ســاعت00:15بامداد(/ اتریــش- 
اسلوونی/لهســتان- نیجریه/پرو- کرواســی/قطر- 
سوریه/توگو- ساحل عاج/کانادا- نیوزیلند/ژاپن- مالی/
ارمنستان- اســتونی/ایرلند شــمالی- کره جنوبی/

سوئد- شیلی
یکشنبه 5 فروردین

بازی های ملی دوستانه: کویت- کامرون/ایسلند- 
لیختن اشتاین

دوشنبه 6 فروردین
بازی های ملی دوستانه: فنالند- مالت/ قزاقستان- 

بلغارستان/آلبانی- نروژ
سه شنبه7 فروردین

بازی های ملی دوســتانه: ایران-الجزایر )20:30(/
روسیه- فرانسه)20: 20(/عراق- سوریه/ساحل عاج- 
ماداگاسکار/اوگاندا- ماالوی/ تانزانیا- کنگو/الئوس- 
اســتونی/ اوکراین/گرجســتان-  بنگالدش/ژاپن- 

بورکینافاســو- کوزوو/مونته نگــرو- ترکیه/رومانی- 
ســوئد/یونان- مصر/ســنگال- بوسنی/مجارستان- 
اسکاتلند/دانمارک- شیلی/ سوییس- پاناما/تونس- 
کاستاریکا/اسلوونی- بالروس/لوکزامبورگ- اتریش/

مراکش- ازبکستان
پنجشنبه 9 فروردین

هفته بیســت و ششــم لیــگ برتر: گســترش 
فوالد-صنعت نفــت آبــادان)15:00( نفت تهران-

استقالل)16:00(/ پرسپولیس-سایپا )18:45(
هفته بیست وششــم لیگ دســته اول: راه آهن- 
خونه بــه خونــه)16:00( برق جدید شــیراز- مس 
رفسنجان)16:00( اکسین البرز- صبای قم)16:00( 
مس کرمان- نفت  م.ســلیمان )16:00( نســاجی 
مازندران- بادران تهران)16:00( گل گهرسیرجان- 
آلومینیوم اراک)16:00(/ ملوان-فجر سپاسی)16:00(
شــهرداری تبریز-ایران جــوان بوشــهر)16:00(/

شهرداری ماهشهر- ماشین سازی تبریز)16:00(
جمعه 10 فروردین

هفتــه بیســت و ششــم لیــگ برتــر: ســیاه 
جامگان-اســتقالل خوزستان)17:00(ســپیدرود 
رشــت-پارس جنوبی جــم)16:00( ذوب آهــن- 

تراکتورسازی)17:30(
شنبه 11 فروردین

هفتــه بیســت و ششــم لیــگ برتر: پیــکان- 
سپاهان)17:30( فوالد-پدیده )17:00(

لیــگ برتــر انگلیــس: کریســتال پــاالس- 
لیورپول)00 :16(/برایتون- لسترســیتی)30 :18(/

وســتهام- ساوتهمپتون)17:30(/منچستریونایتد- 
سوانســی)18:30(/ نیوکسل- هادرسفیلد 18:30(/

واتفورد- بورنموث )18:30(/وســت برومویچ- برنلی 
)18:30(/اورتون- منچسترسیتی)21:00(

بوندسلیگای آلمان:  هافن هایم-کلن 
 )18:30( / شالکه-فرایبورگ)18:30(/ بایرلورکوزن-
آگزبورگ)18:30(/ هانوفر-الیپزیــش)18:30(/

اشــتوتگارت- هامبورگ)18:30( بایــرن مونیــخ- 
دورتموند)18:30(هرتابرلین-وولفسبورگ)23:00(

یکشنبه 12 فروردین 
لیگ برتر انگلیس: آرسنال-استوک سیتی)17:00( 

چلسی-تاتنهام)19:30(
بوندســلیگای آلمــان: وردربرمن-فرانکفــورت 

)18:00(/ماینتس-مونشن گالدباخ )23:00(
ســری آ ایتالیا: یوونتوس-آث میــالن)23:00( 
بولونیا-آاس رم)15:00(کیه وو-سامپدوریا)17:30( 
جنوا-اسپال)17:30( التزیو-بنونتو )17:30(فیورنتینا 
هالس ورونــا)17:30( -کروتونه)17:30(/اینتــر- 
ساسولو-ناپولی)17:30( /آتاالنتا- اودینزه )17:30( 

کالیاری-تورینو)20:30( 
اللیگای اســپانیا: سویا-بارسلونا)22:30( /اتلتیکو 
پالماس-رئــال  الس  مادرید-دپورتیــو)22:30( 

مادرید)22:00(
دوشنبه 13فروردین

هفته پنجم لیگ قهرمانان آســیا: نسف قارشی-
پرسپولیس)19:00( استقالل-الریان قطر)20:00(

سهشنبه 14 فروردین
هفته پنجــم لیــگ قهرمانــان آســیا: االهلی 
عربســتان -تراکتورســازی)20:50(الدحیل قطر-

ذوب آهن)18:45(
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اتمامصفحهآرایی
17/00

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
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همه رویدادهای مهمی که ورزشکاران رشته های مختلف در سال پیش رو به آنها اعزام می شوند

آرزوهای بزرگ ورزش در  سال 97
 جام جهانی روسیه، جام ملت های فوتبال آسیا، المپیک آسیایی، لیگ ملت های والیبال، جام جهانی کشتی، جهانی وزنه برداری

 و المپیک جوانان سال شلوغی را برای کمیته المپیک و وزارت ورزش رقم می زند

شهروند|  سال 97 با توجه به برگزاری رویدادهای 
بزرگ،  سال مهم و کلیدی برای ورزش ایران به شمار 
می رود. قطعا برنامه ریزی مســئوالن فدراسیون ها، 
وزارت ورزش و کمیتــه ملی المپیــک برای حضور 
موفق در رویدادهای ورزشی مهم سال 97 از ماه های 
گذشــته آغاز شــده اما حمایت در ماه های پیش از 
مسابقه از اهمیت باالتری برخوردار است. بازی های 
آسیایی که هر 4 ســال یک بار عیار ورزش ایران را به 
مردم و مسئوالن نشان می دهد، اواسط تابستان در 
اندونزی برگزار خواهد شــد و اکثر فدراسیون های 
ورزشی درگیر این رقابت ها خواهند بود. از سوی دیگر 
برگزاری جام جهانی 2018 و همچنین جام ملت های 
آسیا 2019 باعث شده، تیم ملی فوتبال ایران یکی از 
کلیدی ترین سال های خود را پیش رو داشته باشد. 
تمام نگاه ها در خردادماه و تیرماه به روســیه، محل 
برگزاری بیســت ویکمین دوره جام جهانی فوتبال 
است؛ جایی که تیم ملی کشــورمان هم در گروهی 
سخت قرار دارد و برای رســیدن به دور حذفی برای 
نخستین بار تالش خواهد کرد. مسابقات جهانی در 
رشته های پرامید و تاریخ ساز هم در سال 97 برگزار 
خواهد شد. ازجمله می توان به رشته هایی همچون 
کشــتی، وزنه برداری، والیبال و کاراته اشاره کرد که 
به جز حضور در بازی های آســیایی باید خودشان را 
آماده حضور در باالترین سطح رقابت در جهان کنند. 
مهمترین رویدادها برای ورزش ایران از خردادماه با 
برگزاری جام جهانی فوتبال و لیگ جهانی والیبال آغاز 
شد و ترافیک اصلی هم در زمان برگزاری بازی های 
آسیایی است که در مردادماه آغاز و در شهریورماه به 
اتمام می رسد. در زمستان هم جام ملت های فوتبال 

آسیا از اهمیت بسیار باالیی برخوردار است. 
جام جهانی 2018؛ فرصتی برای تاریخ سازی

هر 4 سال یک بار مسابقات جام جهانی فوتبال نگاه 
میلیاردها نفر را در سراسر جهان به سوی خود جلب 
می کند. این بار بزرگتریــن رویداد فوتبالی جهان در 
روسیه، یکی از پهناورترین کشــورهای دنیا برگزار 
خواهد شــد و بار دیگر 32 تیم برتر از 4 قاره آمریکا، 
آفریقا، اروپا و آسیا به مصاف هم می روند تا درنهایت 
یک تیم جام بیست ویکمین دوره را باالی سر ببرد. 
در این میان ایــران در پنجمین حضورش با هدایت 
کارلوس کی روش برای تاریخ ســازی پــا به میدان 
خواهد گذاشت. 24 خردادماه افتتاحیه جام جهانی 
2018 در مســکو برگزار خواهد شــد و ایران هم از 
25 خردادماه کار خود را با بــازی برابر مراکش آغاز 
می کند. اسپانیا و پرتغال حریفان بعدی یوزهای ایرانی 
در روســیه خواهند بود که روزهای سختی را برای 
شاگردان کی روش رقم می زنند. بدون شک بعد از 4 
دوره حضور و فقط کسب یک پیروزی، این بار مردم 
ایران در انتظار صعود تیم ملی کشورشان از دور گروهی 
خواهند بود تا اتفاق جدیدی در تاریخ فوتبال ایران رخ 
دهد. البته قرعه سختی که کی روش و سربازانش با 
آن روبه رو شدند، شاید توقعات را پایین تر آورده باشد 
اما بازهم تمــام امید مردم ایــران در روزهای پایانی 
خردادماه به ساق 23 بازیکنی است که می خواهند 
تاریخ را از نو بنویســند. 24 تیرماه فینال جام جهانی 
در مسکو برگزار و از قهرمان بیست ویکمین دوره این 
رقابت ها رونمایی می شــود. بدون شک در طول این 
یک ماه عالوه بر میلیون ها توریستی که برای تماشای 
این مسابقات به روسیه سفر می کنند، میلیاردها نفر 
در سراســر جهان از طریق گیرنده های تلویزیونی 
فوتبالی ترین روزهای عمر خود را ســپری خواهند 
کرد. ضمن این که عالوه بر تیم ملی فوتبال، تیم داوری 
ایران هم برای نخســتین بار به صورت کامل جهت 
قضاوت در جام جهانی راهی روسیه می شود. علیرضا 
فغانی، رضا سخندان و محمدرضا منصوری حتی به 

قضاوت فینال جام جهانی 2018 هم فکر می کنند. 
لیگ ملت های والیبال، آزمون جدید 

بلندقامتان
با تغییر نام لیگ جهانی به لیگ ملت های والیبال، 
شــیوه برگزاری این رقابت ها هم تغییر کرده است. 

این مسابقات که در چند ســال اخیر با اقبال خوبی 
از ســوی مردم همراه بوده و همواره در میزبانی های 
کشورمان سالن 12 هزار نفری آزادی پر از تماشاگر 
شده است، همزمان با جام جهانی فوتبال آغاز خواهد 
شد. ایران در این مســابقات 24 خردادماه به مصاف 
لهستان می رود و سپس با اکثر مدعیان بزرگ والیبال 

جهان دیدار می کند تا درنهایت 
تیم های برتر لیــگ ملت های 
والیبال در  سال 2018 مشخص 
شوند. تغییر شکل برگزاری این 
رقابت ها می تواند آزمون جدیدی 
برای کوالکوویچ و تیمش باشد؛ 
ضمن این که آنهــا رقابت های 
مهمی مثل بازی های آسیایی و 
مسابقات جهانی را هم بعد از این 
رویداد در پیش خواهند داشت. 

بازی های آسیایی؛ آزمون 
بزرگ ورزش ایران

بازی هــای آســیایی بعد از 
المپیک بزرگترین رویداد ورزشی برای ورزش ایران 
است که هر 4 سال یک بار شــور و انگیزه را در میان 
ورزشکاران ایجاد می کند. اواخر مردادماه بزرگترین 
فستیوال ورزشــی در آســیا در جاکارتای اندونزی 
استارت می خورد و کاروان ایران با 330 ورزشکار به 
این رقابت ها اعزام می شود. در دوره قبلی ایران جایگاه 
چهارمی خود را از دست داد اما این بار با برنامه ریزی 
صورت گرفته، مسئوالن ورزش کشور امیدوار هستند 
تا بعد از چین، ژاپن و کره جنوبی در جایگاه چهارمی 
آسیا از نظر مدال آوری قرار بگیریم. برنامه ریزی برای 
حضور موفق تیم های ورزشی مختلف از مدت ها قبل 
آغاز شــده و با انتخاب رضا صالحی امیری به عنوان 
رئیس کمیتــه ملی المپیک تدوین ایــن برنامه به 

صورت جدی تر مدنظر قرار گرفــت. برای خیلی از 
ورزشکاران به ویژه در رشته های انفرادی بازی های 
آسیایی و کسب مدال در این رقابت ها از اهمیت بسیار 
باالیی برخوردار است و طالیی شدن در این مسابقات 
یک افتخار بزرگ به شمار می رود. رشته هایی چون 
کشــتی، وزنه برداری و تکواندو مثل دوره های قبلی 
جزو امیدهای اصلی در این مســابقات به حســاب 
می آیند تا اکثر مدال های طالی بازی های آسیایی 
را درو کنند. نتیجه ای کــه در اندونزی برای ورزش 
ایران رقم می خورد، قطعا تأثیر بسزایی در سرنوشت 
مدیران ورزش کشــور همچون مسعود سلطانی فر 
وزیر ورزش و رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی 
المپیک هم خواهد داشت. کاروان ایران در دوره قبلی 
با 21 طال، 18 نقره و 18 برنز در رده پنجم ایســتاد 
و قطعا در  ســال 2018 با توجه بــه افزایش تعداد 
ورزشکاران اعزامی توقع مردم و رسانه ها هم از کاروان 

ایران بیشتر از قبل خواهد بود. 
مسابقات جهانی والیبال؛ در اندیشه 

نخستین سکو
 نوزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی مردان 
جهان از 19شهریور تا 8مهرماه 1397 با حضور 24 

تیم به میزبانی دو کشــور ایتالیا و بلغارستان برگزار 
می شود. سه شهر روسه، وارنا و صوفیه در بلغارستان و 
شش شهر باری، بولونیا، فلورانس، میالن، رم و تورین 
در ایتالیا میزبانی این رقابت ها را برعهده دارند. بعد 
از قرعه کشــی صورت گرفته مشخص شد که ایران 
در گروه چهارم باید به مصــاف تیم هایی همچون 
کوبا،  بلغارســتان،  لهســتان، 
فنالند و پورتوریکو برود. آخرین 
حضــور ســروقامتان ایرانی در 
مسابقات جهانی به سال 2014 
برمی گردد کــه بهترین نتیجه 
تاریخ با سرمربیگری کواچ رقم 
خورد. کســب عنوان ششمی 
جهان توقعــات را از والیبال باال 
برده و کوالکوویچ خوب می داند 
که مــردم ایــران را چیزی جز 
رفتن روی یکی از سکوهای این 
رقابت ها راضی نمی کند.  ســال 
2017 تیم ملی والیبال ایران در 
جام قهرمانان قاره ها به نخستین مدال جهانی خود 
رسید اما مسابقات جهانی والیبال که از اعتبار باالیی 
برخوردار است، می تواند سکوی پرتاب دوباره ای برای 
والیبال ایران باشــد. والیبالیست ها بعد از پشت سر 
گذاشتن لیگ ملت های والیبال و بازی های آسیایی 
باید خودشان را برای نبرد سخت با برترین های جهان 
آماده کنند تا شاید نخستین سکوی جهانی والیبال 

ایران هم در  سال 97 به دست بیاید.
المپیک جوانان؛ جایی برای قدرت نمایی 

استعدادها
ســومین دوره المپیک جوانان ســال 2018 و از 
تاریخ 14 مهرماه  سال 97 در بوئنوس آیرس آرژانتین 
آغاز می شــود و کاروان ایران هم به سرپرستی اصغر 

رحیمی در این رقابت ها حاضر خواهد بود. هدف از 
برگزاری این رقابت ها شــناخت استعدادها و انگیزه 
به ورزشکاران در رده ســنی 14 تا 18 سال است که 
جزو رویدادهای مهم ورزشی برای ایران در  سال 97 
محسوب می شود. هنوز تعداد ورزشکاران اعزامی به 
این رقابت ها مشخص نشده اما طبق گفته مسئوالن 
کاروان شلوغی برای المپیک جوانان به آرژانتین اعزام 
نمی شود و همه نفرات اعزامی با هدف کسب مدال 

راهی این رقابت ها خواهند شد.
مسابقات جهانی کشتی؛ جبران ناکامی 

2017
مسابقات جهانی کشتی بزرگساالن از 30 مهرماه تا 
6 آبان ماه 97 به میزبانی بوداپست مجارستان برگزار 
می شود و مثل هر سال تمام مدعیان کشتی جهان 
برای کســب خوش رنگ ترین مدال ها روی تشک 
می روند. در  ســال 2017 تیم ملی کشــتی فرنگی 
ایران با 3مدال برنز به عنوان نایب قهرمانی رسید اما 
آزادکاران با تک مدال طالی حســن یزدانی جایگاه 
نازل نهم را به دســت آوردند. ناکامی بزرگ کشتی 
آزاد ایران در  ســال 2017 باعث انتقادهای زیادی از 
رسول خادم و همکارانش در فدراسیون کشتی شد. 

آزادکاران در سال 97 با انگیزه جبران ناکامی سال قبل 
روی تشک می روند؛ اگرچه فعال این رشته حال و روز 
خوشی ندارد. چند سالی است که دست آزادکاران 
ایرانی از کســب عنوان قهرمانی جهان کوتاه مانده 
و باید دید رســول خادم در صورت ماندن در کشتی 
می تواند شــاگردانش را به این سمت سوق بدهد یا 
خیر. از سوی دیگر کشتی فرنگی هم که بعید است از 
نفرات باتجربه قبلی مثل حمید سوریان، امید نوروزی 
و قاسم رضایی اســتفاده کند، با هدف حفظ عنوان 
نایب قهرمانی و شاید رسیدن به قهرمانی جهان روی 

تشک خواهد رفت. 
مسابقات جهانی وزنه برداری؛ کار سخت 

برای تکرار قهرمانی
مسابقات جهانی وزنه برداری 2018 قطعا حال و 
هوای متفاوتی نسبت به  سال 2017 خواهد داشت. 
ایران در شرایطی توانست برای نخستین بار به عنوان 
قهرمانی جهان در  ســال 96 دســت پیدا کند که 
9 کشــور به دلیل محرومیت ناشــی از دوپینگ و 
کره شمالی هم به دلیل مشکالت ویزایی نتوانستند در 
این رقابت ها حاضر شوند. با اضافه شدن نمایندگان 
این 10 کشــور که اکثرا هم جزو قطب های بزرگ 
وزنه بــرداری جهان به شــمار می روند، مســابقات 
جهانی 2018 که آبان ماه سال 97 برگزار می شود، 
سطح بســیار باالتری خواهد داشت. محمدحسین 
برخواه به عنوان ســرمربی جدید تیم ملی شاگردان 
خود را از اوایل اسفندماه به صف کرده تا آنها را برای 
2 رویداد بزرگ یعنی بازی های آسیایی و مسابقات 
جهانی آماده کند. بدون شک پوالدمردان کار بسیار 
سختی برای دفاع از عنوان قهرمانی خود در عشق آباد 
خواهند داشــت. این رقابت ها در کســب سهمیه 

المپیک برای هر کشور هم تاثیرگذار خواهد بود. 
مسابقات جهانی کاراته؛ در رویای نخستین 

قهرمانی
تیم ملی کاراته ایــران که در  ســال 2016 برای 
نخستین بار توانست روی سکوی مسابقات جهانی 
برود و به عنوان سومی رسید؛ 14 لغایت 20 آبان ماه  
سال 97 در مادرید اسپانیا برای حفظ جایگاه خود و 
رسیدن به عنوانی بهتر به روی تاتامی می رود. کاراته 
که حاال دیگر به عنوان یک رشته المپیکی بیشتر مورد 
توجه مسئوالن ورزش هم قرار می گیرد،  سال سختی 
را با توجه به آغاز رقابت برای کسب سهمیه المپیک 
در پیش خواهد داشــت. ملی پوشــان کشورمان با 
هدایت شــهرام هروی در مراحل مختلف لیگ های 
جهانی کاراته وان شرکت می کنند تا امتیازات الزم 
را برای حضور در نخســتین دوره المپیک به دست 
بیاورند. قطعا مسابقات جهانی 2018 هم که باالترین 
ســطح رقابت در کاراته تا قبل از المپیکی شدن به 
شــمار می رفت، از اهمیت باالیی برای رزمی کاران 

کشورمان برخوردار است. 
جام ملت های آسیا؛ در انتظار پایان طلسم 

43 ساله
تقریبــا 6 ماه بعــد از پایان جام جهانــی 2018، 
تیم های آسیایی خودشــان را برای یک نبرد بزرگ 
دیگر در امارات آماده می کنند. جام ملت های فوتبال 
آسیا 2019 به میزبانی امارات از 15 دی ماه  سال 97 
آغاز می شــود و ایران برای پایان دادن به طلسم 43 
ساله به مصاف حریفان خود می رود. قرعه کشی این 
رقابت ها در اردیبهشت ماه برگزار می شود تا 24تیم 
آســیایی حریفان خود را بشناسند. این مسابقات با 
تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا برای نخستین بار 
با حضور 24 تیم برگزار خواهد شد و نسبت به دوره 
قبلی 8 تیم بیشتر در آن شرکت می کنند. یوزهای 
ایرانی بعد از پشــت سر گذاشــتن جام جهانی در 
روزهای آغازین  سال 2019 میالدی باید خودشان 
را آماده یک ماموریت ســخت کنند. هنوز مشخص 
نیســت چه کســی بعد از جام جهانی 2018 روی 
نیمکت تیم ملــی ایران خواهد نشســت و هدایت 
یوزهای ایرانی را در این رویداد بزرگ به دست خواهد 

داشت. 

اولین وشاید مهم ترین رویداد 
ورزشی سال جام جهانی 

فوتبال خواهد بود که با حضور 
32 تیم از 24 خرداد ماه در 

روسیه استارت می خورد و تیم 
ملی ایران با هدایت کارلوس 

کی روش برای رسیدن به یک 
نتیجه تاریخی به این کشور 

سفر خواهد کرد


