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گزارش

یحیی با دستیار خارجی درلیگ بیست ودوم

 3گانه استقالل برای قهرمانی

نظم،ثبات و آرامش
گــروه ورزش/فصل بیست و یکم لیگ برتر ایــران قبل از اتمام رسمی
قهرمانخودراشناخت.استقالل،تیمیکهسالهاازآخرینقهرمانیاش
میگذشتباسپریکردنیکفصلبسیارخوبدرحالیقهرمانیاشدر
اینفصلراتثبیتکردکههنوزسههفتهبهپایانفصلباقیاست.مجیدی
و شاگردانش نه تنها توانستند یک قهرمانی زودهنگام را به دست آورند
که بسیاری از رکوردهای فوتبال ایران را هم جابه جا کردند تا اقتدار آن ها
در این فصل بیش از پیش به چشم آید.از جمله عواملی که در سال های
اخیر تبدیل به عادتی غلط در ساختار باشگاه استقالل شده بود و از اصلی
ترین عوامل در نتیجه نگرفتن این تیم بود ،تغییر در مدیریت و کادر فنی
بود.در سال های اخیر هرگز پیش نیامد استقاللیها فصل را با یک مدیر و
مربیآغازکنندوباهمانمدیرومربیبهپایانبرسانند.گوییاینتغییرات
اجباریجزئیازبرنامهبرنامهریزانوتصمیمسازاندراینباشگاهبود.بی
ثباتیدرعرصهمدیریتباشگاهاستقاللدرستبعدازآخرینقهرمانیآن
ها در سال  ۹۲و با کنار رفتن علی فتح ا ...زاده آغاز شد و تا سال ۱۴۰۰
ادامه پیدا کرد؛ به گونهای که در  ۸سال اخیر در مجموع  ۹نفر به عنوان
مدیرعاملدراینباشگاهحضوریافتند.بااینکهازحضورمصطفیآجورلو
در استقالل به عنوان مدیرعامل تنها هشت ماه میگذرد و هنوز این مدت
به یک سال هم نرسیده ،اما همین که این باشگاه از ابتدا تا انتهای فصل
یک مدیرعامل داشت ،اتفاقی نو در سال های اخیر برای آن ها به حساب
میآید.استقالل برای اولین بار در یک دهه اخیر فصل را با همان مدیر و
مربی به پایان رساند که فصل را با آن ها آغاز کرده بود.البته در کنار ثبات
مدیریتی نمی توان از نقش مجیدی هم به سادگی عبور
کرد.فرهاد مجیدی سرمربی آبی پوشان به عنوان اولین
فردی که به عنوان بازیکن و مربی استقالل را در لیگ برتر
بهقهرمانیرسانده،نقشیپررنگدرقهرمانیبیحرف
و حدیث آبی پوشان داشت و توانست بر پایه همین
مدیریتفنیومیدانینظموثباترابرتیمشحاکم
گرداند.مجیدی عالوه بر مسائل فنی ،مدیریت
خوبی در حیطه تیمش داشت و برای برقراری
نظم بین اعضای تیم به هیچ وجه تبعیض قائل
نشد .سرمربی استقالل حتی در مقطعی از فصل
با کاپیتان پر آوازه تیمش برخورد کرد و از آن مهمتر
این که نظم تیمی را فدای روابط خانوادگیاش
هم نکرد و زمانی که صــاح دیــد حتی از بــرادر
خودش هم عبور کرد تا نظم تیمی را بر هم نزند.
شواهد نشان از محبوبیت مجیدی بین بازیکنان
و اعضای کادر فنی دارد .فرایند این اتفاقات ایجاد
نظم ،ثبات و همدلی بین همه اعضای این تیم بود.

این فصل از مسابقات لیگ برتر فوتبال پرتغال
به پایان رسید تا جــدول ایــن رقابتها بعد از
بــرگــزاری  ۳۴هفته کامل شــود.بــا پایان این
مسابقات« ،دارویــن نونز» مهاجم اروگوئه ای
بنفیکا با  ۲۶گل به عنوان بهترین گلزن انتخاب
شد و مهدی طارمی با  ۲۰گل در رده دوم قرار
گرفت.طارمی البته کمی خوش شانس بود که
این جایگاه دوم را از دست نداد چرا که «ریکاردو
هورتا» مهاجم براگا در بــازی ایــن تیم مقابل
فامالیسائو یک گل زد و  ۱۹گله شد .هورتا اگر
یک یا دو گل دیگر به ثمر میرساند میتوانست
حتی طارمی را در جــدول گلزنان پشت سر
بگذارد و مهاجم ایران را به رده سوم بفرستد.
در صدر جدول بهترین پاسورهای لیگ پرتغال
هم نام یک بازیکن بنفیکا دیده میشود« .رافا
سیلوا» با  ۱۵پاس گل بهترین پاسور شد و بعد
از او به ترتیب «فابیو وی را» (پورتو) و «پدرینو»
(ژیل ویسنته) با  ۱۴و مهدی طارمی با  ۱۲پاس
گل در ردههای بعدی قرار گرفتند.به این ترتیب
طارمیباتاثیرگذاریمستقیمروی ۳۲گلبرای
پورتو،موثرترینبازیکنومهاجملیگپرتغالشد
و نقش زیادی در قهرمانی این تیم ایفا کرد .پورتو
در این فصل آمار شگفت انگیزی را از خود به جا
گذاشت و با قبول تنها یک شکست و کسب ۹۱
امتیاز ،قهرمان شد .بعد از پورتو ،اسپورتینگ و
بنفیکا با  ۸۵و  ۷۴امتیاز دوم و سوم شدند.کار
طارمی و پورتو اما هنوز به پایان نرسیده است و
این تیم روز یک شنبه هفته آینده در فینال جام
حذفی به مصاف تیم توندال میرود.

بازگشتاسکوچیچبهایران
دراگان اسکوچیچ که  ۳۰فروردین برای دیدار با خانواده و انجام
عمل جراحی گوارش به کرواسی سفر کرده بود ،بامداد دیروز به
ایران بازگشت.
صادق محرمی پس از این که دو سال برای پرسپولیس به میدان رفت و
در لیگهای شانزدهم و هفدهم موفق به کسب عنوان قهرمانی لیگ
برتر همراه با سرخپوشان شد ،در انتقال به دینامو زاگرب کرواسی
همین روند را دنبال کرده و توانسته هر سال به جام قهرمانی لیگ
این کشور برسد.محرمی که یکی از ملیپوشان ایران هم به حساب
میآید ،پس از تجربه دو قهرمانی لیگ برتر همراه با پرسپولیس ،حاال
به چهارمین قهرمانی پیاپی در لیگ یک کرواسی نیز دست یافت تا در
شش سال پیاپی صاحب جام شده باشد.

مرادمندویزدانیدرجشنقهرمانیاستقالل؟
گروه ورزش/بعد از شکست مقابل سپاهان و از
دست رفتن شانس قهرمانی بود که انتقادها از
یحیی گلمحمدی به بیشترین میزان خود رسید
و تا جایی پیش رفت که کمپین هایی در حمایت از
استعفای یحیی در فضای مجازی شکل گرفت.
کسی که پرسپولیس را به دو قهرمانی لیگ برتر،
یک فینال آسیا و یک سوپرجام رساند ،حاال زیر
شدیدترین انتقادها و فشارها قرار دارد .موارد
اعتراض به کادرفنی پرسپولیس عالوه بر نتایج
نامطلوب،نمایشهایپایینترازحدانتظاریاست
کهرضایتهوادارانراجلبنکردهاست.همچنین
انتخابهای یحیی در نقل و انتقاالت باعث شده
بسیاری او را مسئول ناکامی امروز این تیم معرفی
کنند.آن چه مشخص است پرسپولیس در این
فصل به انــدازه کافی برای قهرمانی آماده نبود،
عصر رویایی این باشگاه که با برانکو ایوانکوویچ
شروع شده بود ،حاال دیگر عمال به پایان رسیده
است.اینتیماواخرلیگچهاردهمآرامآرامساخته
شد ،در لیگ پانزدهم تا یک قدمی فتح جام رفت و
شکست خورد و از لیگ شانزدهم به بعد ،دایم در
حال فتحجامهایمختلف بود،اینفصل اما برای
اینباشگاهبهشکلکابوسواریسپریشدوآنها
ابتدا در سوپرجام به فوالد باختند ،سپس در جام
حذفی از آلومینیوم در ورزشگاه آزادی شکست
خوردند و باخت به سپاهان هم به معنای پایان

شانس آن ها برای دفاع از عنوان قهرمانیشان در
لیگ برتر بود و حاال پرسپولیس در خطر از دست
دادن رتبه دوم جدول است.بعد از شدت گرفتن
انتقادها بود که شایعه جذب سرمربی خارجی در
کانال های هواداری مطرح شد و مثل همیشه نام
برانکو در صدر فهرست گزینه های احتمالی قرار
داشت که البته این خبر خیلی زود توسط باشگاه
پرسپولیس تکذیب و در ادامه با حمایت از یحیی
گلمحمدیمشخصشدکهگزینهاصلیمدیران
پرسپولیس ادامه همکاری با یحیی است .یحیی
گلمحمدی طی روزهای گذشته سوژه شایعات
مختلفیبود.جداازبحثاستعفایاووهمکارانش،
اینشایعههمبهگوشرسیدکهمدیرانپرسپولیس
عالقهایبهادامههمکاریبااوندارنداماقرارداداو
کاردرویشبرایقطعهمکاریبااوراسختکرده
و کار به جایی رسیده که طبق شایعات ،یحیی از
باشگاهپرسپولیسدرخواستغرامتبرایجدایی
از این تیم کــرده است.باشگاه پرسپولیس این
شایعاتراتکذیبومانندگذشتهازسرمربیتیمش
حمایتکرد.گلمحمدیظهریکشنبهدرباشگاه
پرسپولیس حاضر شد و نشستی با مدیرعامل این
باشگاه داشت .یحیی پس از نشست چند ساعته
با درویش ،ساختمان باشگاه را ترک کرد و حاضر
به صحبت با خبرنگاران نشد اما درویش در گفت
و گو با چند خبرگزاری اعالم کرد که گلمحمدی

دو سال دیگر قــرارداد دارد و میماند .بعد از این
جلسه نیز یحیی بر خالف عادت همیشگی که در
تمرینات بدن سازی شرکت نمیکند ،نظارهگر
تمرینات بدن سازی شاگردانش بود تا نشان دهد
کاریبهانتقادهانداردومیخواهددرپرسپولیس
بماندوبهمنتقدانشنشاندهدکهمیتوانددوباره
پرسپولیس را به مدعی اصلی قهرمانی لیگ
تبدیلکند.گلمحمدیبارهابابتازدستدادن
بازیکنان ملی پوش و خریدهایی که در اولویت او
نبودند گالیه کرده بود اما باز هم متهم ردیف اول
ازدستدادنقهرمانیاینتیممعرفیمیشود.با
اینحالرضادرویشمدیرعاملباشگاهپرسپولیس
نیز در تمام مصاحبههای خود حمایت تمام قد از
گلمحمدیداردتانشاندهدتازمانیکهخوداین
مربی تصمیم به ادامه همکاری دارد از او حمایت
میکند.درویشقصددارددرصورتماندنقطعی
گل محمدی ،تغییر حتمی در جمع دستیاران او
ایجادکندتاپرسپولیسکمتربامشکلبدنسازی
وهمچنینتمریندهندهروبهروشود.طبقآخرین
اخبار رسیده به خبرنگار خراسان احتماال اضافه
شدن یک دستیار خارجی به کــادر پرسپولیس
یکی از اتفاقاتی است که برای لیگ بیست و دوم
رخخواهددادومدیرعاملسرخهاازگلمحمدی
خواستهدستیارخارجیمدنظرخودرابرایشروع
مذاکراتبهباشگاهمعرفیکند.

بدهی ۳۶میلیاردی استقالل
به سازمان لیگ

یحیی گل محمدی در صورت ماندن در پرسپولیس فهرست بازیکنانی را که باید
قراردادشان تمدید شود،در اختیار مدیرعامل باشگاه قرار خواهد داد و طبق
اخبار رسیده به خبرنگار خراسان از باشگاه پرسپولیس احتماال رامین رضائیان
در فهرست تمدیدی های یحیی نخواهد بود.شنیده می شود در صورت حضور
اسماعیلیفردرپرسپولیسرامینرضائیاندرفهرستمازادیحییگلمحمدی
قرار می گیرد .رضائیان در حالی در نیم فصل رقابت های این فصل پرسپولیسی
شد که قــراردادش با باشگاه برای نیم فصل بوده و او در پایان فصل بازیکن
آزاد محسوب می شود .با توجه به این که کار پیوستن دانیال اسماعیلی فر به
پرسپولیس مراحل نهایی خود را سپری می کند و در صورت ماندن یحیی گل
محمدیدرپرسپولیس،مدافعراستسپاهانفصلبعدپیراهنسرخرابهتن
خواهد کرد ،رضائیان در فهرست مازاد یحیی قرار خواهد گرفت.

طارمی تاثیرگذارترین بازیکن
لیگ پرتغال

آفساید

رکوردویژهصادقمحرمی

رضائیان در فهرست انتظار سرخ ها

سوژه
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فروغی :پروپاگانداها به دنبال مطرح کردن رشته خاصی هستند

ادامه جنگ قهرمانی در میالن
بردهمزمانمیالنواینتردرهفتهسیوهفتم
رقابتهایسری Aجنگقهرمانیایندوتیم
را به یک شنبه آینده و هفته پایانی رقابت ها
کشاند.میالن برای اطمینان از قهرمانی در
سریآبهیکامتیازمقابلساسولونیازدارد،

زیرا آنها رکورد بهتری در تقابل رو در رو با
اینتر دارند .قهرمان این فصل لیگ ایتالیا در
روز پایانی فصل مشخص میشود .میالن
با  ۸۳امتیاز و اینتر با  ۸۱امتیاز در ردههای
اولودومهستندومیالنچونرکوردبهتری

سازمان لیگ فوتبال ایران به استناد ابالغیه وزارت کشور ،تمامی
بازی ها را بدون تماشاگر کرد.بر این اساس با توجه به مشکالت پیش
آمده در فروش بلیت الکترونیکی و استعالم تزریق دو دوز واکسن
کرونا از سامانه ایران من ،حضور تماشاگران در تمامی لیگ های برتر،
یک  ،دو و سه در ورزشگاه ها ممنوع شد.

استقالل با  3غایب مقابل رحمتی
روزبه چشمی بازیکن باتجربه تیم استقالل که در نیمه اول دیدار
مقابلپدیدهازناحیههمسترینگآسیبدید،بههمیندلیلنیمهدوم
همان بازی تعویض شد و دیدار مقابل فوالد را که منجر به قهرمانی
آبی پوشان شد  ،از دست داد.مصدومیت این بازیکن همچنان
پابرجاستوطبقاعالمباشگاهاستقاللدرروزهایگذشته،چشمی
در بهترین حالت به بازی آخر این فصل مقابل نفت مسجد سلیمان
می رود.مجیدی برای دیدار مقابل آلومینیوم در هفته بیست و هشتم
لیگ برتر فوتبال زبیر نیک نفس و محمد دانشگر را هم به دلیل
محرومیت در اختیار ندارد و کار سخت تری برای تیم مهدی رحمتی
خواهد داشت.

از مدتها قبل و بهتر بگوییم نیم فصل بحث بازگشت بیرانوند به فوتبال ایران و
پرسپولیسمطرحشدهبود.درآنمقطعیکمشکلبزرگپیشرویاینانتقال
وجودداشتکهبایدپرسپولیسوبیرانوندبادوباشگاهآنتورپوبواویشتامعامله
ومذاکرهمیکردندوبههمیندلیلماجرایبیرانوند-پرسپولیسدرنیمفصل
منتفیشدوقرمزهاسراغاحمدگوهریجوانرفتندتاپروژهانتقالبیرانوندبه
پرسپولیسبهتابستانموکولشود.درچنینشرایطی،اینشایعهمطرحشده
که باشگاهسپاهانکهفصلگذشتهمغانلورادوهفتهماندهبهپایانمسابقات
لیگبرترازچنگپرسپولیسیهادرآورد،قصدداردهمیناستراتژیرادرقبال
بیرانوندنیزانجامدهد.سپاهاناکنونرشیدمظاهریرابهعنواندروازهبان
اول در اختیار دارد و هنوز مشخص نیست آیا برای فصل آینده برنامهای برای
جذبدروازهبانجدیدوتقویتاینتیمخواهدداشتیانه.

کنایه قهرمان المپیک به کشتیگیران برتر جشنواره یکصد
جــواد فروغی دارن ــده طــای تاریخی المپیک در رشته
تیراندازیتعویقبازیهایآسیاییرااتفاقشوکهکنندهای
ندانست .او که معتقد است تیراندازی پیشتر با لغو
مسابقات جهانی مصر در شوک فرو رفته بود،
میگوید« :به این شوکها عادت کردهایم.
چونپیشترمسابقاتجهانیمصرراازدست
دادیم که رقابت بسیار مهمی بود .لیگ
برتر را در سال  ۱۴۰۰از دست دادیم
که آنهــم شوکی به بدنه فدراسیون
بود .قبل از آن نیز شیوع کرونا المپیک
توکیو را به تعویق انداخته بود که البته
خیلیهاپیشبینیایناتفاقراداشتند
ولی در باره بازیهای آسیایی در چین
خبر کامال ناگهانی بود .آن هم چینی
که وقتی همه کشورها آمــار باالیی از
شیوعکرونااعالممیکردند،مدامتاکید
داشتکهکروناراکامالکنترلکردهاست
وخبریبهبیروندرزپیدانمیکرداماآنها
بهیکبارهخبرتعویقبازیهارااعالمکردند».
فروغیدرپاسخبهاحتماللغوبازیهایآسیایی

مسابقات فوتبال کشور بدون تماشاگر

سپاهان رقیب پرسپولیس در جذب بیرانوند؟!

درودگــر ،عضو هیئت رئیسه سازمان لیگ میگوید یک بدهی
دیگر به بدهیهای کارگزار باشگاه استقالل اضافه شد و آن ها ۳۶
میلیارد بدهی دارند.درودگر در این باره گفت«:یک دیدار دیگر به
بدهیهای کارگزار باشگاه اضافه شد که مبلغ آن  ۳میلیارد است و
سازمان لیگ باید پاسخ گوی مراجع ذیصالح باشد .بنده مکاتبه
کردم و گزارش کارشناسی در حوزه مسئولیت خودم را دادم و بقیه
مسئولیتهای آن به عهده مجموعه هیئت رئیسه سازمان لیگ،
رئیس سازمان لیگ ،دبیر سازمان و مسئول حقوقی است.تا االن
بدهی استقالل به سازمان لیگ به  36میلیارد تومان رسیده و این
ی ندارد».
در حالی است که پرسپولیس تسویه کرده و هیچ بده 

گفت:بعیدمیدانمبازیهایآسیاییهانگژولغوشود.چون
کشورمیزبانهزینههایزیادیاعمازمالیونیرویانسانی
برایبرگزاریمسابقاتانجامدادهاستوبعیدمیدانم
بخواهد با لغو بازیها ،به اعتبار خود لطمه بزند.
البته احتمال کوچکی هم برای لغو بازیها
هست ،ولی نظر شخصی من لغو بازیها
نیست .باید توجه داشت که این رقابتها
حالتتابستانیداردوبههمیندلیلدر
پاییزیازمستانبرگزارنخواهدشدواین
احتمال وجود دارد که بهار یا تابستان
سال آینده برگزار شود .او دل خوشی
هم از تغییرات قوانین و اعمال قوانین
جدید در تیراندازی نــدارد« :قوانین
جدید تــیــرانــدازی فاجعهبار اســت.
هرچند که بعد از شکایت تیراندازان
این تغییرات متعادلتر شد ولی هنوز به
فرم ورزشکارپسند بودن نرسیده است».
فروغی که همچنان از شیوه برگزاری
جشنواره یکصد و انتخاب برترینهای قرن
ورزش ایــران گلهمند اســت با کنایه پنهان به

سید حسین حسینی سنگربان و کاپیتان دوم آبی پوشان با انتشار دو
پیام جداگانه از سیاوش یزدانی و حسین مرادمند دو مدافع این تیم
که در میانه فصل به رغم میل باطنی شان به منظور اعزام به خدمت
سربازی از این تیم جدا شدند ،برای حضور در جشن قهرمانی دعوت
به عمل آورد.باوجود اعالم نشدن رسمی  ،جشن قهرمانی آبی پوشان
در هفته پایانی در ورزشگاه آزادی برگزار می شود و احتماال مرادمند
و یزدانی هم در این جشن حضور خواهند داشت.

انتخاب کشتیگیران به عنوان برترینهای ورزش قرن
میگوید«:درجریانبرگزاریمراسمب هصورتتلفنیمراتب
اعتراضمرااعالمکردم.پیشترهمگفتماگرورزشکاریبعد
از کسب مدال سجد ه و به پرچم کشورش ادای احترام کند و
خوشحالیخودرابههرطریقیچهازطریقدینواعتقاداتش
نشان دهد ،به دلیل تقدیر و مراسم اینچنینی نبوده است.
اما اگر قرار است آیتمهای برترینهای ورزش قرن بررسی
شود،افرادیکهمسئولبررسیهستندبایدتماممدالهارا
بررسیکنندامایامدالمراندیدندیانخواستندببینندومن
نمیدانم چطور شد که از این مدال به این راحتی گذشتند.
چون مدال طالی من در المپیک توکیو تمام ویژگیهایی
را که به تنهایی برای هر ورزشکاری لحاظ کردند ،یک جا
داشت .مدال من ،برترین مدال ورزشی کشور است ولی
خیلیسادهازکنارشگذشتند.بااینحالداشتیمعزیزانی
را که در این مراسم ،یک حرکت شان در بخش صحنههای
برترآمد،مدالشاندرفالنقسمت،فالنویژگیشاندریک
قسمتدیگرودرمجموعمدالشاندردوتاسهبخشبررسی
شدولیمتاسفانهمدالیبااینویژگیهارایانخواستندببینند
یا پروپاگانداهایی وجود دارد که میخواهند افراد یا رشته
خاصیرامطرحکنند.نمیدانم».

در بازی رو در رو دارد ،در صورت کسب یک
تساوی در بــازی آخر در زمین ساسولو نیز
قهرمان میشود.این قانون بــرای تعیین
قهرمانبهنفعمیالناستکهدراینفصلدر
دربیدالمدونینادریکدیداربهمیزبانیخود
به تساوی رسید و در دیداری که اینتر میزبان
بود به پیروزی ۲بر یک دست یافت.بنابراین

اینتر برای قهرمان شدن باید سمپدوریا را
شکست دهد و امیدوار باشد میالن برابر
ساسولو شکست بخورد.هم سامپدوریا و هم
ساسولو در دیدارهای تشریفاتی به میدان
خواهند رفــت .هر دو تیم خیالشان بابت
ماندن در لیگ راحت است و امیدی نیز برای
کسبسهمیهرقابتهایاروپاییندارند.

ویژه

وضعیت مبهم رشتههای تیمی
برای اعزام به قونیه
مصوبه ستاد عالی بازیهای آسیایی و المپیک در بــاره بازیهای
کشورهای اسالمی و ترکیب کــاروان ایــران ،از نهایی شدن حضور
ورزشکاران  ۱۸رشته تیمی و انفرادی در میادین قونیه حکایت دارد.
رحیمیسرپرستکارواناعزامیایرانبهبازیهایکشورهایاسالمی
درقونیهبااشارهبهشرایطحضوررشتههایتیمیدربازیهابهخراسان
گفت«:رشتههایتیمیهمچونفوتبالمردان،هندبالزنانومردانو
والیبالزنانومردان،رشتههاییهستندکهتنهاهشتتیمبرتررنکینگ
امکان حضور در بازیهای کشورهای اسالمی را دارند .البته با این که
دربرخیازاینرشتههاصاحبرنکهشتمنیستیماماثبتنامهراانجام
دادهایم .چون ممکن است با انصراف برخی کشورها ،شرایط حضور ما
فراهم شود .اکنون حضور دو رشته والیبال و فوتبال در بخش مردان در
بازیهای کشورهای اسالمی قطعی است چون در زمره هشت تیم برتر
رنکینگ قرار داریم ولی در رشته والیبال زنان و هندبال زنان و مردان،
تکلیف مشخص نیست .احتماال تا ۲۰روز آینده مشخص میشود کدام
کشورهادراینسهرشتهمتقاضیحضورهستندواگرمتقاضیاندرزمره
هشت تیم برتر رنکینگ نباشند ،آن وقت با توجه به رنکینگ کشورهای
متقاضی ،شرایط حضور در مسابقات فراهم خواهد شد .البته باید
توجه داشت کشور میزبان به صورت ثابت در همه رشتهها حضور دارد
و با این حساب عمال هفت تیم برتر برای حضور در این رشتهها شانس
دارند».رحیمیتاکیدکرد:اینقانونشاملبسکتبالنمیشودچراکه
رقابتهای این رشته در بخش سه به سه برگزار میشود .البته در این
رشته٢٠تیمبرتررنکینگجهانیدربازیهاشرکتدارند.پنجمیندوره
بازی های کشورهای اسالمی طی روزهای  ۱۸تا  ۲۷مرداد امسال به
میزبانیقونیهترکیهبرگزارخواهدشد.تیروکمان،دوومیدانی،بسکتبال،
دوچرخه سواری ،شمشیربازی ،ژیمناستیک ،هندبال ،جودو ،کاراته،
کیک بوکسینگ ،تیراندازی ،شنا ،تنیس روی میز ،تکواندو  ،والیبال،
وزنهبرداری،کشتیوفوتبالرشتههاینهاییاعزامیکشورمانبهبازی
هایکشورهایاسالمیهستند.دربخشجانبازانومعلوالنهماعزام
رشتههایپاراتیروکمان،پاراشناوپاراتنیسرویمیزمصوبشدهاست.

