
رزمای�ش کم�ک مؤمنان�ه خان�واده ب�زرگ 
تکوان�دو با نام ش�هید وحید زمانی نی�ا برگزار 
ش�د. اهالی رش�ته تکوان�دو روز گذش�ته در 
سالن »ش�هید مقدم« ش�هرری گردهم آمدند 
تا مراسم پویش »دس�ت های خدایی« را با نام 
ش�هید ش�اخص ورزش کش�ور برگزار کنند. 
جامعه ورزش از زمان شروع کرونا پای کار آمد تا با 
جمع آوری و توزیع کمک های مردمی باری از روی 
دوش مردم بردارد. در این بین بسیاری از قهرمانان، 
مدال آوران و ورزش��کاران کش��ورمان، هموطنان 
خود را تنها نگذاشتند و از طرق مختلف مسئولیت 
اجتماعی ش��ان را انجام دادند. تکوان��دوکاران نیز 
دوش��ادوش بقیه در این امر خداپس��ندانه سهم 
داشتند. در مراسمی که دیروز به همت فدراسیون 
تکواندو و سپاه حضرت سیدالشهدای استان تهران 
برگزار شد، عالوه بر توزیع کمک های مؤمنانه، یاد و 
خاطره شهید زمانی نیا، همرزم سردار شهید قاسم 

سلیمانی نیز زنده نگه داشته شد. 
  پویش دست های خدایی

سیدمحمد پوالدگر، رئیس فدراسیون تکواندو با 
تأکید بر فرمایش مقام معظم رهبری اقدامات این 
فدراس��یون در خصوص کمک مؤمنانه را اینطور 
تش��ریح کرد: »در راس��تای لبیک به فرمان مقام 
معظ��م رهبری در م��اه مبارک رمض��ان مبنی بر 
رزمایش همت جوانانه و کمک مؤمنانه، فدراسیون 
تکواندو به عنوان یک وظیفه اس��المی، انسانی و 
اجتماعی پویش دست های خدایی را در هیئت های 
تکواندوی سراسر کش��ور راه اندازی کرد. به برکت 
دل های پاک مؤمنان و نیت های زیبایی که همراه 
با این پویش بود، بیش از 22 استان کشور در این 
راه گام برداشتند که نزدیک به 240 میلیون تومان 
کمک جمع آوری شده و بسته های معیشتی میان 
خانواده ه��ای تکواندوکار کم برخوردار اس��تان ها 
توزیع شد. در همین راستا فدراسیون تکواندو نیز 
مسابقات آزاد غیرحضوری پومسه را با عنوان جام 
بزرگ مهربانی در دستور کار خود قرار داد و بیش 
از 800 تکواندوکار در این رویداد حضور پیدا کردند 
که تمامی عواید حاصله از این رقابت ها را به این امر 
خداپسندانه و اتفاق خوبی که در حال حاضر شاهد 

آن هستیم، اختصاص دادیم.«
  افتخار خانواده تکواندو

پوالدگر در ادامه شهید زمانی نیا را افتخار تکواندو 
ایران نامید: »شهید وحید زمانی نیا به عنوان شهید 
شاخص ورزش کشور در سال 1399 معرفی شد و 

ما این اقدام خداپسندانه را تحت عنوان خیرات این 
شهید انجام می دهیم. شهید زمانی نیا افتخار بزرگ 
خانواده تکواندو است. یقین دارم همه افرادی که در 
کربالی سردار دل ها همراه ایشان بودند و به شهادت 
رسیدند، افراد خاص و برگزیده ای بودند. همانطور 
که ب��ه تعبیر قرآن ش��هادت در پیش��گاه خداوند 
یک معامله اس��ت و خدا مش��تری این شهداست 
و جس��م های خاکی آنه��ا را به عن��وان یک گوهر 
ارزشمند خریدنی یافت. شهید زمانی نیا و شهدای 
بزرگوار انقالب اس��المی بدون شک اسطوره های 
بزرگ تاریخ معاصر هستند و سمبل هایی که امروزه 
نسل جوان در این راه پرخطر و پر از بیراهه به آنها 

نیاز دارد و چراغ هایی هستند تا راه را گم نکنند.«
  الگوهای نسل جوان

فریبرز عسگری کمک ورزشکاران به مردم را وظیفه 
جامعه ورزش خواند. سرمربی تیم ملی تکواندو که 
در این مراسم حضور داشت در گفت وگو با »جوان« 
به الگوبرداری نسل جوان از منش پهلوانی قهرمانان 
اشاره کرد: »در فعالیت های خیرخواهانه خانواده 
بزرگ تکواندو پیش قدم بوده است. رزمایش کمک 
مؤمنانه در شهرهای دیگر نیز برگزار شد و مراسم 
دیروز در شهرری هم مزین به نام شهید زمانی نیا 
بود. این مراسم عزم و جدیت خانواده تکواندو را ثابت 
کرد و نشان داد ما باز هم پای کار هستیم. امیدواریم 
این آخرین مراسم نباشد و در مناسبت های مختلف 

باز هم جامعه تکواندو در کمک به مردم پیش قدم 
باشد. ورزش��کاران از دل جامعه رش��د کرده اند و 
مردمی هس��تند و وقتی می بینند هموطنان شان 
به کمک نیاز دارند پیش قدم می ش��وند. همیشه 
این مسئله وجود داش��ته؛ از پوریای ولی گرفته تا 
مرحوم تختی و ورزش��کارانی که در این برهه در 
مناسبت های مختلف آستین همت باال زده اند. این 
مسئله می تواند الگوی خوبی برای جوانان باشد.« 
عسگری از ورزشکاران سایر رشته ها نیز خواست 
بیشتر هوای هموطنان خود را داشته باشند: »در 
بعد روانشناسی به والدین گفته می شود به بچه ها 
باید و نباید نگویید، بلکه خودتان پیش قدم شوید و 
با رعایت مسائل مختلف، بچه ها ناخودآگاه از شما 
پیروی می کنند. زمانی که یک قهرمان و ورزشکار 
الگوی جوانان می شود و موارد اخالقی و پهلوانی را 
رعایت می کند، ناخودآگاه نفرات و جوانان دیگری 
که در همان رشته هستند نیز به میدان می آیند و 
به پیروی از الگوهای شان در امور خیریه و فرهنگی 
فعال می شوند. امیدوارم ورزشکاران سایر رشته ها 
نیز دل شان برای مردم بتپد. به هر حال مردم پس 
از کرونا دچار مشکالت معیشتی شدند و هرکسی 
کاری از دس��تش برمی آید باید انجام دهد تا این 

روزهای سخت را پشت سر بگذاریم.«
  ترویج فرهنگ شهدا

برادران، مسئول س��ازمان بسیج ورزشکاران سپاه 

سیدالش��هدای اس��تان تهران نیز در گفت وگو با 
»جوان« ضمن تش��ریح برگزاری مراس��م یادبود 
شهید زمانی نیا در خصوص تأثیر رزمایش کمک 
مؤمنانه اظهار داش��ت: »ش��هید زمانی نیا شهید 
شاخص ورزش لقب گرفته  است، به همین خاطر 
مراسم یادبودی برای این شهید واالمقام با مشارکت 
فدراسیون تکواندو برگزار شد. ضمن اینکه شهید 
زمانی نیا اهل شهرری بود. در کنار مراسم، رزمایش 
کمک مؤمنانه نیز برگزار ش��د و 250 بسته ارزاق 
برای توزیع به خانواده های ورزش��کار آسیب دیده 
از کرونا اختصاص یافت. جامعه ورزش هم باید در 
حل مشکالت معیشتی و اقتصادی که برای مردم 
به وجود آمده نقش خود را ایفا کند. حضور در چنین 
مراسمی بهترین فرصت برای اهالی ورزش است. 
جامعه ورزش استان تهران با همکاری اداره ورزش 
و بسیج در این مدت در بحث ضدعفونی کردن معابر 
و سالن های ورزشی و توزیع اقالم بین خانواده ها در 
حد توان فعال بوده است. ان شاءاهلل این فعالیت ها در 
آینده نیز ادامه داشته باشد. شهید زمانی نیا به عنوان 
یک ورزشکار و پاسدار نظام جان خود را در راستای 
اهداف اسالم و انقالب فدا کرده است. در واقع این 
ترویج فرهنگ شهادت است. حضرت آقا نیز تأکید 
دارند که زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از شهادت 
نیس��ت. قطعاً برگزاری اینگونه مراسم ها بر نسل 

جوان ورزشکار تأثیرگذار خواهد بود.«
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سعيد احمديان 

دنیل ديويس – ديلی میل

رسم خوب آقاي گل
علي علیپور از آن دست  فوتبالیست هایي است که شهدا جایگاه ویژه اي برایش 
دارند و او همواره سعي مي کند که به طرق مختلف ارادتش را به شهدایي که 
جان شان را براي دفاع از خاک کشورمان از دست دادند، ثابت کند. یک روز 
هر بار که براي پرسپولیس گل مي زند با باال زدن پیراهنش، عکس یک شهید 
را که روي لباسش نقش بسته، نشان مي دهد و روز دیگر هم به دیدار خانواده 
شهدا مي رود، مانند عصر شنبه که مهاجم پرسپولیس به محله نازي آباد تهران 
رفت و با حضور در منزل خانواده شهید علي علیپور جویاي احوال شان شد. 
علیپور در دیدار با خانواده شهیدي که همنامش بود، پیراهن پرسپولیس را به 
مادر این شهید تقدیم کرد و گفت که همه ایران مدیون خون شهدایي مانند 

شهید علیپور هستند که امنیت را برای کشورمان به ارمغان آورده اند.

با وجود بی مهری ها برای دل مردم کشتی می گیرم

سرنوشت مبهم شاهین طبع در تیم ملي بسکتبال
شهریور ماه سال 
گذش��ته بود که 
تیم ملی بسکتبال 
ایران با مهران ش��اهین طبع عن��وان برترین تیم 
آسیایی شرکت کننده در جام جهانی 2019 چین 
را از آن خود کرد و با کسب سهمیه المپیک توکیو، 
بعد از دو دوره موفق به حضور در بین بزرگ ترین 
رویداد ورزشي جهان شد. کسب این موفقیت برای 
فدراسیونی که به تازگی دستخوش تغییرات شده 
بود برای دادن رأی به ادامه همکاری با شاهین طبع 
کافی بود، اما با تعویق یک ساله المپیک حاال اوضاع 
کمی پیچیده و مبهم شده و طباطبایی که قباًل با 

قاطعیت و بدون اشاره به نظرخواهی از کمیته فنی 
فدراس��یون از تمدید قرارداد س��رمربی تیم ملی 
خبر داده بود حاالچیز دیگری می گوید: »در حال 
حاضر هیچگونه تصمیمی نگرفته ایم، اما کمیته 
فنی هم حق دارد که انتظ��ارات خود را بگوید. به 
محض اینکه برنامه  بازی های ملی اعالم شود، نظر 
کمیته فنی را جویا می شویم.« طباطبایی هرچند 
حرف و حدیث های مطرح شده در خصوص عدم 
تمایل فدراسیون به ادامه همکاری با شاهین طبع 
را رد می کند، اما در صحبت هایش هیچ نشانه ای 
از تمایل برای ادامه همکاری با سرمربی تیم ملی 

دیده نمی شود. 

ی  ل ه��ا ا مد
رنگارنگ��ی چون 
طالی جه��ان و 
المپیک دلیل خوبی بود تا از سوی اتحادیه جهانی 
کشتی در بین پنج کشتی گیر برتر تاریخ ایران قرار 

گیرد، اما تالش های یزدانی برای کس��ب 
موفقیت های بیشتر تمامی ندارد. حاال 
او به دنبال کسب دومین طالی المپیک 
در توکیو است، اما حتی این موفقیت ها 
هم باعث نشده مسئوالن نگاهی ویژه 

به آزادکار برجس��ته ایران داشته 
باشند. هرچند که یزدانی 

می گوی��د انتظاری از 
آنها ن��دارد: »بدون 
پول و امکانات هم 
می شود قهرمان 
شد، ولی حمایت 
هم الزم اس��ت. 
پ��درم در ای��ن 
زمین��ه خیلی به 
من کمک می کند. 
او سختی زیادی را 

تحمل کرد تا من به لحاظ مالی دغدغه ای نداشته 
باشم و تمرکزم روی کشتی باشد، وگرنه حمایت 
مادی از ما نش��ده، آن هم در حالی که هزینه های 
حفظ آمادگ��ی بدنی باالس��ت و س��االنه بدون 
مکمل های ورزش��ی100میلیون تومان هزینه 
تغذیه ام می شود. با وجود این انتظاری 
از مسئوالن استانی ندارم. ضمن اینکه 
مسئوالن استانی سال2016، 100 
میلیون به دارن��ده قهرمان المپیک 
دادند. با این حال هرگز به فکر کشتی 
گرفتن برای کشور دیگری نیفتاده ام. 
درست است در کشور ما بی مهری هایی 
ص��ورت می گی��رد، ول��ی وقتی 
محبت م��ردم را می بینم به 
چنین چیزی فکر نمی کنم 
و فق��ط می خواه��م آنها 
را خوش��حال کن��م و 
مردم از م��ن راضی 
باشند. مردم آنقدر 
به من محبت دارند 
 که ب��ه ای��ن چیزها

 فکر نکنم.«

کمک مؤمنانه جامعه تکواندو به یاد شهید زمانی نیا
مراسم یادبود همرزم حاج قاسم سلیمانی در شهرری برگزار شد 

توجه به رشته هاي پرمدال از حرف تا عمل
صحبت هاي دیروز رض��ا صالحي امیري، رئیس کمیته مل��ي المپیک در 
بازدید از فدراسیون شنا و تأکیدش بر اهمیت رشته هاي پرمدالي مانند شنا 
در شرایطي است که سال هاس��ت ورزش ایران از بي توجهي به رشته هاي 
پرمدال رنج مي برد و رشته هایي که در بازي هاي المپیک و آسیایي مي توانند 
کش��ورمان را صاحب مدال هاي رنگارنگ کنند، هم��واره در برنامه ریزي 
متولیان ورزش در حاش��یه بوده  اند و م��ورد توجه ج��دي نبوده اند. البته 
بارها مس��ئوالن وزارت ورزش و کمیته ملي المپیک در دوره هاي مختلف 
مانند صحبت هاي دیروز صالحي امیري بر لزوم برنامه ریزي براي توجه به 
رشته هاي پرمدال و پایه تأکید کرده اند، اما خروجي چنین وعده هایي را امروز 
در ورزش کشور کمتر مشاهده مي کنیم و ورزشکاران رشته هاي پرمدالي 
مانند ش��نا، تیراندازي، دوومیداني، قایقراني و ژیمناستیک که مي توانند 
دست کاروان ایران را در بازي ها ي آسیایي و المپیک بگیرند، شرایط چندان 
خوبي را تجربه نمي کنند و مواقعي پیش مي آید که از کوچک ترین و پیش پا 
افتاده ترین امکانات نیز محروم هستند.  در حالي رئیس کمیته ملي المپیک 
در فدراسیون شنا بر اهمیت این رشته تأکید کرده که شنا با وجود توزیع 
مدال هاي مختلف در این رشته در کشورمان داراي کمترین زیرساخت هاي 
استاندارد است و کمبود استخر یکي از مشکالت جدي بر سر راه بچه هاي 
شناست، به خصوص که با وجود استخرهاي مختلف در سطح کشور، تعداد 
اندکي از آنها از استانداردهای الزم براي تمرین شناگران حرفه اي برخوردار 
هستند. نمونه آن انتقاد تقي عسگري، پیشکسوت 95 ساله و پدر شیرجه 
ایران است که چندي پیش به واقعیت تلخي اش��اره کرد و گفت که حتي 
استخر آزادي به عنوان بهترین استخر کشورمان داراي تخته هاي استاندارد و 
مورد تأیید فدراسیون جهاني براي ملي پوشان شیرجه شناي ایران نیست.

در شرایطي که ملي پوشان شنا از داش��تن کمترین امکانات که یک تخته 
استاندارد براي شیرجه زدن اس��ت محروم هستند، چطور مي توان انتظار 
داشت که در این رشته که مدال هاي زیادي در ماده هاي مختلف آن توزیع 
مي ش��ود، بتوانیم س��همي حتي کوچک در مدال هاي این رش��ته داشته 

باشیم.
البته وضعیت رشته هاي دیگر پرمدال هم دست کمي از شنا ندارد و با توجه 
به عدم تدوین یک برنامه جامع و بلندمدت آنها نیز در شرایط سختي از نظر 
امکانات زیرس��اختي و اردویي تمرین مي کنند و ورزشکاران این رشته ها 
در برخي موارد، حتي از حداقل ها هم برخوردار نیستند، مانند ملي پوشان 
رش��ته تیراندازي به عنوان یک رش��ته پرمدال که حتي از داشتن فشنگ 
حداقلي براي تمرینات روزانه هم محروم هستند و در بیشتر مواقع تمرین 
خشک انجام مي دهند که تفاوت زیادي با تمرین با فشنگ دارد و نمي تواند 
یک ملي پوش را به یک آمادگي متوسط براي حضور در مسابقات برساند. 
ماجراي دوومیداني کاران کشورمان هم تعریفي ندارد و ملي پوشي مانند 
احسان حدادي که تنها مدال نقره المپیک را براي کشورمان در این رشته 
کسب کرده است، براي تمریناتش در رشته پرتاب دیسک یک زمین تمریني 

نزدیک به استاندارهاي جهاني هم در اختیار ندارد.
عالوه بر محرومیت رش��ته هاي پرمدال در بخش زیرساخت ها و امکانات، 
در زمینه استعدادیابي این رشته ها هم از ضعف مفرط رنج مي بریم و براي 
شناسایي استعدادهایي که مي توانند پشتوانه ورزش کشور در آینده باشند، 
یک برنامه جامع که با هماهنگي متولیان ورزش و آموزش و پرورش تدوین 
شده باشد نیز وجود ندارد و این مسئله سبب مي شود نتوانیم از ظرفیتی که 

ورزش کشورمان در این زمینه براي پشتوانه سازي دارد استفاده کنیم.
این در شرایطی است که سرمایه گذاري و توجه به ورزش هاي پایه و پرمدال 
یکي از اولویت هاي اصلي کشورهاي صاحب عنوان در رنکینگ المپیک است 
و همواره این رشته ها با توجه به مدال هاي زیادي که در آن توزیع مي شود، 
جزو اولویت ها قرار مي گیرند. با این حال اما در کشورمان با توجه به شرایطي 
که وجود دارد، رشته هاي پرمدال تنها در حرف و شعار دیده مي شوند و در 
عمل خبري از اهمیت و توجهي که مسئوالن ورزش آن را وعده مي دهند، 
نیست تا همچنان تنها حسرت سهم کشورمان از مدال هاي زیادي باشد که 

در رشته هاي پرمدال در بازي هاي آسیایي و المپیک توزیع مي شود. 

یک کشور آسیایی دیگر نیز لیگ فوتبالش را از سر گرفته است، آن هم 
با حضور تماشاگران!

لیگ فوتبال ویتنام )V league( شروع شده و حضور پرتعداد هواداران 
چش��م دنیا را خیره کرده است. مسئوالن این کش��ور تصمیم گرفتند 
فوتبال دوس��تان ویتنامی را از تماش��ای بازی فوتبال محروم نکنند و 

اینگونه بود که ورزشگاه در قرق 30 هزار تماشاگر درآمد. 
  حسرت بزرگ

چند ماهی است که عاشقان فوتبال حسرت تماشای یک بازی به دل شان 
مانده است. با اینکه بوندس لیگا و لیگ کره جنوبی چند هفته ای است 
که آغاز ش��ده، اما نه در آلمان و نه در کره تماش��اگران اجازه حضور در 
ورزش��گاه ها را ندارند. از زمانی که ویروس کرونا خیلی سریع قاره های 
مختلف را درنوردید، کش��ورها چاره ای جز تعطیلی ورزش نداش��تند. 
آمار مبتالیان و جانباختگان در قاره سبز به قدری زیاد بود که لیگ های 
اروپایی بیش از س��ه ماه تعطیل ش��دند. در حال حاضر نی��ز به غیر از 
بوندس لیگا، هنوز لیگ های اسپانیا، ایتالیا و انگلیس شروع نشده است. 
ضمن اینکه تمرینات تیم ها نیز تحت تدابیر ش��دید بهداش��تی برگزار 
می شود و برای از سرگیری اللیگا، سری آ و لیگ برتر نیز مقررات سختی 

در نظر گرفته شده است. 
  لذت فوتبال

هواداران در ویتنام اما برخالف سایر کشورها می توانند به استادیوم  بروند 
و از دیدن بازی تیم محبوب شان حسابی لذت ببرند. البته شرایط خاصی 
بر این کشور حاکم است؛ به گفته مسئوالن بهداشت، کرونا کمتر از حد 
انتظار ویتنام را تحت تأثیر قرار داده و همین مسئله موجب شده فوتبال 
در این کشور شرقی آسیا خیلی زود به حالت عادی بازگردد. استارت 
شروع لیگ در بازی روز جمعه زده شد و به رغم پاندمی کرونا هواداران 
بدون رعایت فاصله اجتماعی صندلی های ورزشگاه را پر کردند. در این 
بازی دو تیم به نام دینح و ویتل مقابل هم قرار گرفتند و ویتل مهمان در 

نهایت با پیروزی زمین مسابقه را ترک کرد. 
  بدون محدودیت

با اینکه فوتبال ویتنام، حتی در بین آس��یایی ها نیز حرفی برای گفتن 
ندارد، اما نحوه برگزاری دیدارهای باقی مانده لیگ این کشور سروصدای 
زیادی بپا کرده اس��ت. نکته مهم عدم وج��ود محدودیت برای حضور 

تماشاگران است! 
همانطور که گفته شد تمامی کش��ورها از ترس باال رفتن دوباره تعداد 
مبتالیان شروع مجدد مسابقات فوتبال را منوط به برگزاری آن پشت 
درهای بس��ته کرده اند. منتها در ویتنام عم��اًل محدودیتی برای این 
مسئله در نظر گرفته نشده است. مقامات این کشور مدعی  هستند از 
ماه مارس و از زمانی که بازی ها متوقف شده اند 328 نفر در ویتنام کرونا 
گرفته اند، ولی تاکنون هیچ بیماری ب��ه خاطر این ویروس فوت نکرده 
است. البته نمی توان مسائل اقتصادی را در اتخاذ این تصمیم بی تأثیر 
خواند. برای بازگشت به شرایط گذشته و پا گرفتن دوباره اقتصاد ویتنام 
پس از سه ماه، ش��روع دوباره فوتبال یکی از راه حل های مسئوالن این 

کشور محسوب می شود. 
  حمایت بدون ماسک

گویا ویتنامی ها اعتقاد چندانی به اس��تفاده از ماس��ک ندارند. در اروپا 
استفاده نیمکت نشینان و مسئوالن برگزاری مسابقات از ماسک اجباری 
است. عالوه بر این بحث ضدعفونی و انجام تست های مکرر نیز با جدیت 
خاصی پیگیری می شود، اما 30 هزار تماشاگر دیدار دینح – ویتل شانه به 
شانه هم و بدون داشتن ماسک بازی را تماشا کردند. البته مسئوالن این 
بازی پس از اندازه گیری تب تماشاگران به آنها اجازه حضور روی سکوها 
را دادند و مرتباً از آنها می خواستند از ماسک و دستکش استفاده کنند، 
ولی با شروع بازی مشخص شد که هواداران ترسی از کرونا ندارند. یکی از 
هواداران بی خیالی نسبت به کرونا را در گفت وگو با خبرنگار رویترز تأیید 
کرد: »اگر از ویروس کرونا می ترسیدیم به ورزشگاه نمی آمدیم. به نظرم 
همین که قبل از ورود، تب همه چک شد کافی بود. بقیه هم مثل من فکر 

می کنند، به همین خاطر از تماشای این بازی لذت بردند.«
در آلمان همه از خأل تماشاگران در استادیوم ها ناراحت هستند. عدم 
حضور هواداران جذابی��ت بازی ها را کاه��ش داده و پیروزی تیم های 
بزرگ نیز چندان جذاب به نظر نمی رسد. کوئنگوک، کاپیتان تیم ملی 
ویتنام در گفت وگو با رویترز از اینکه قرنطینه در این کش��ور به پایان 
رسیده و بازی ها با حضور تماش��اگران انجام می شود ابراز خوشحالی 
کرد: »نباید ویتنام را با کشورهای دیگر مقایس��ه کنید. شروع دوباره 
بازی ها پس از شیوع کرونا ثابت می کند که ویتنامی ها به خوبی با این 

ویروس جنگیده اند.« 
ترجمه: شیوا نوروزي
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دنيا حيدري 
     چهره

شميم رضوان 
     بازتاب

شيوا نوروزی
     گزارش يک

 لیگ فوتبالی که 
با حضور حداکثری تماشاگران برگزار می شود

ویتنامی ها، نترس تر از حد تصور!
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