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ترکی�ب جدی�د 
شیوا نوروزی
      گزارش

اسکوچیچ امشب 
)20:30( مقاب�ل 
تی�م ملی بوس�نی مح�ک می خ�ورد. دیدار 
دوستانه ایران – بوسنی امش�ب در حالي به 
میزبانی ش�هر س�ارایوو برگزار می ش�ود که 
سرمربیان هر دو تیم با توجه به شرایط خود، 
نف�رات جدی�دی را ب�ه اردو فراخوانده ان�د. 
دومین دیدار تدارکاتی تیم ملی کشورمان پس 
از روی کار آمدن دراگان اسکوچیچ مقابل تیمی 
است که هفته آینده دو بازی در لیگ ملت های 
اروپا در پیش دارد. این دیدار برای حریف اروپای 
شرقی جهت باال رفتن آمادگی بازیکنان بوسنی 
مهم است، ولی از آنجا که تیم ملی تا سال آینده 
دیداري در پیش ندارد، نتیجه اش تنها در کاهش 

یا افزایش انتقادها از کادرفنی تأثیر دارد. 
    

اعالم اسامی دعوت شده به اردو، موجی از انتقادها 
را به همراه داش��ت؛ غیبت برخ��ی بازیکنان در 
لیست فوق باعث شد برخی حواشی در خصوص 
نحوه انتخاب نف��رات مطرح ش��ود. اصلی ترین 
انتقادها به عدم دعوت حامد لک، مهدی طارمی، 
س��ردار آزمون و علیرضا بیرانوند مربوط اس��ت. 
نیمکت نش��ینی زیاد و مصدومی��ت در تیم های 
باش��گاهی ش��اید توجیهی برای دعوت نشدن 
بیرانوند، طارمی و سردار آزمون باشد، اما در مورد 
لک شرایط فرق می کند. به هر حال اسکوچیچ در 
این بازی باید بهترین ترکیب را به میدان بفرستد 
تا به نوع��ی از تصمیماتش دفاع کند. اس��تفاده 
از بازیکنان ج��وان به ج��ای باتجربه ها تفکری 
اس��ت که س��رمربی در جهت اجرایی کردن آن 
حرکت می کند. چند لژیونر از جمله عزت اللهی، 
محمدی، رضایی و قلی زاده ه��م به اردو ملحق 
ش��ده اند و منتظرند با تصمیم س��رمربی مقابل 

بوسنی در سارایوو پا به توپ شوند.
دو تیم تاکنون شش بار رودرروی هم صف آرایی 
کرده اند؛ چهار پیروزی، یک تساوی و یک شکست 
حاصل این دیدارها برای ایران بوده و بازی هفتم در 
حالی انجام می شود که شش سال پیش در جریان 
مرحله گروهی جام جهانی 2014 برزیل، بوسنی 
3 بر یک تیم کشورمان را شکست داد تا اولین برد 

رسمی آنها در تاریخ این بازی ها به ثبت برسد. 
    

کرونا، امان بوس��نیایی ها را بریده است. ابتالی 
س��ه بازیکن آنها از جمله ادین ژکو قطعی است 
و احتمال افزایش آمار کرونایی های بوسنی نیز 
وجود دارد. بدون شک دژان باجوویچ می خواهد 
در این بازی آمادگی ش��اگردانش را محک بزند. 
تیم ملی بوس��نی در س��طح A لیگ ملت های 
اروپ��ا حض��ور دارد و در گروه یک مس��ابقات با 
تیم های ایتالیا، هلند و لهس��تان همگروه است. 

دوام آوردن در گروهی که دو مدعی قهرمانی در 
آن حضور دارند برای بوسنی دشوار است. آنها با 
دو امتیازی که از دو تساوی به دست آورده اند به 
قعر جدول چسبیده اند و در دو بازی باقی مانده از 
مرحله گروهی لیگ ملت ها بعید است معجزه ای 
برای بوسنی رخ دهد. ژکو، کاپیتان اول بوسنی 
غایب بزرگ این بازی است، اما در غیاب او میرالم 
پیانیچ )بارسلونا(، کوالشیناچ )آرسنال(، کرونیچ 
)میالن(، بش��یچ )اورتون( و بگوویچ )بورنموث( 
از سرش��ناس ترین بازیکنان حریف محس��وب 
می ش��وند. از نظر رده بندی فیفا بوسنی 21 پله 

پایین تر از کشورمان است)رده 51(. 
    

سرمربی تیم ملی کشورمان در حالی قبل از دیدار 
تیم ملی با بوسنی از ستاره های حریف نام می برد 
که امیدوار اس��ت بازیکنان جوان تیمش در این 
دیدار بدرخش��ند: »ایران در کنار ژاپن بهترین 
تیم های آسیا هس��تند. رده بندی فیفا این ادعا 
را تأیید می کند. فوتبال ایران هر سال پیشرفت 
می کند و باعث افتخار من است که هدایت این 
تیم را برعهده دارم. درباره بوسنی هم نیاز نیست 
از بازیکنان بزرگی چون »ادین ژکو« و »میرالم 

پیانیچ« حرف بزنم، چون آنها بازیکنانی جهانی 
هستند. همیش��ه تیم ملی بوسنی بازیکنانی در 
س��طح اول جهان داش��ته و خواهد داشت. آرزو 
می کن��م تیم ملی بوس��نی در تم��ام بازی های 
پیش رو برنده باشد به غیر از بازی با ایران. بوسنی 
را به خوبی می شناسم و از نقاط ضعف و قدرت این 
تیم آگاه هس��تم. می خواهیم بوسنی را شکست 
دهیم و برنده از زمین خارج شویم. البته من برای 
بوس��نی در بازی های بعدی اش آرزوی موفقیت 
می کنم، ولی در بازی پی��ش رو می خواهیم این 

تیم را شکست دهیم.«
    

دژان باجوویچ هم بر جوان سازی بوسنی تأکید 
کرد. تیم ملی بوسنی هفته آینده دو بازی حساس 
و سخت را مقابل هلند و ایتالیا برگزار می کند. این 
تیم در بازی رفت موفق ش��ده الله های نارنجی 
و الجوردی پوش��ان را متوقف کن��د. باجوویچ با 
اش��اره به دیدارهای لیگ ملت های اروپا گفت: 
»می خواهیم در دی��دار مقابل ای��ران از نفرات 
جوان بهره ببریم ت��ا با ش��رایط بازی های ملی 
آشنا ش��وند. دیدار با ایران بهترین فرصت برای 
نفرات جوانی اس��ت که در لیگ ملت های اروپا 

کمتر فرصت حضور در میدان را پیدا می کنند. 
با اس��تفاده از نفرات جوان در دیدار ب��ا ایران از 
سطح توانایی آنان ش��ناخت پیدا خواهیم کرد 
تا در رقابت های رس��می بتوانیم از ظرفیت این 
بازیکنان بهره ببریم. ب��ا این حال همه می دانیم 
وقتی تیم ملی به میدان م��ی رود، بازی جدی و 
محکم خواهد بود. با دعوت از 32 بازیکن به اردو، 
تالش می کنیم برنامه های خود را اجرایی کنیم. 
البته سه بازیکن ما کرونا داشتند که نفرات جدید 
را جایگزین کردیم و امیدوارم سایر بازیکنان در 

سالمت کامل باشند.«
جالب اینجاست که اوستوویچ، دستیار سرمربی 
بوسنی نگرانی اش از بابت قدرت خط حمله تیم 
کشورمان را پنهان نکرد: »تیم ملی ایران در چند 
وقت گذشته نتوانس��ته نتایج مطلوبی را کسب 
کند. به همین خاطر آنها در این بازی که اگرچه 
دوستانه است به دنبال پیروزی هستند. آنها مربی 
خود را تغییر داده اند. اسکوچیچ اکنون تنها یک 
بازی روی نیمکت تیم را تجربه کرده اس��ت. ما 
دیدار دوستانه ایران با ازبکستان را آنالیز کردیم. 
آنها بازیکنان خوبی در خ��ط حمله دارند، اما در 

دفاع ضعیف  هستند.«

سعید احمديان

دنیا حیدري

شمیم رضوان

آخرین وداع با محمود یاوری
اصفهان دیروز با س��رهنگ فوتبال ایران وداع کرد و پیکر محمود یاوری، 
پیشکسوت فوتبال و مربی سابق تیم ملی ایران با حضور فوتبال دوستان، 
پیشکسوتان و مربیان فوتبال اصفهان در ورزشگاه تختی به صورت نمادین 
تشییع و سپس در قطعه نام آوران باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. این 
مربی اصفهانی  که به عنوان یکی از قدیمی ترین پیشکسوتان فوتبال ایران 
و اصفهان شناخته    می شد، کار مربیگری را از سال 50 شروع کرد و کمتر 
فوتبالیستی در اصفهان پیدا می شود که شاگرد او نباشد. این مربی قدیمی 
فوتبال سه شنبه در سن 81 سالگی پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت 

تا فوتبال ایران یکی از بزرگ ترین مربیان تاریخ خود را از دست بدهد.

تیم های جوان شده ایران و بوسنی در دیدار سنتی
تیم ملی فوتبال ایران امشب در سارایوو به میدان می رود

 نهادهای نظارتی 
کار نیمه تمام شان را در فوتبال تمام کنند!

اگر از همان روز اول با مدیران فوتبال دولتی که بدون واهمه از تصمیم های 
پرهزینه شان پای هر برگه قراردادی را امضا می کردند و به زیاده خواهی 
دالل، مرب��ی و بازیکن ک��ه گاهی هم س��همی برای خودش��ان بود، نه 
نمی گفتند، برخورد  می شد، کار به امروز نمی رسید. به امروز که سرپرست 
باشگاه دولتی استقالل تأیید کند که مدیر قبلی این باشگاه در هفته های 
پایانی که سمت داشته با دعوت از بازیکنان به یک هتل الکچری و چند 
برابر کردن مبالغ قراردادها آن هم بدون اینکه هیچگونه منطقی پش��ت 
آن باشد تا توانسته با اش��اره دالالن برای استقالل هزینه تراشیده است. 
شاهکار این مدیر سابق هم به گفته سرپرست فعلی باشگاه دولتی استقالل 
آنجاست که قرارداد 300 میلیونی یک بازیکن نیمکت نشین را که حتی 
تعداد بازی های  فصل گذش��ته او به تعداد انگش��تان یک دو دست هم 
نمی رسد برای فصل جدید 733 درصد افزایش داده و با افزایش بیش از 

هفت برابری با او یک قرارداد باالی 2 میلیاردی امضا کرده است. 
البته از این دست قراردادهای پرحرف و حدیث که در زمان احمد سعادتمند، 
مدیرعامل سابق استقالل بسته شده، موارد متعددی وجود دارد که با توجه 
به گشاده دستی هایی که وی انجام داده است، نهادهای نظارتی پای شان 
به قراردادهای استقاللی ها باز شده و گفته می شود که قرار است مبلغ این 
قراردادها کم شود و به حد معقولی برسد. البته چنین حیف و میل ها و بازی 
کردن در زمین دالالن در اکثر باشگاه های دولتی سابقه دارد و سال هاست 
که این باشگاه ها با توجه به عدم نظارت روی هزینه های چندده میلیاردی 
که س��االنه از بیت المال و بودجه دولتی در این باشگاه ها صرف می شود به 
یک حیاط خلوت برای دالالن تبدیل شده اند. دالالنی که در چهره مدیر، 
مربی یا مدیر برنامه تا جایی که توانسته اند، سعی کرده اند قراردادهایی که 
با بازیکنان مورد نظرشان بسته می شود، چند برابر ارزش واقعی شان باشد تا 

درصدهای باالیی از این قرارداد به حساب آنها واریز شود. 
چنی��ن سوءاس��تفاده هایی را به ج��ز باش��گاه ها در بخش ه��ای دیگر 
تصمیم گیرنده برای فوتبال هم می توان مشاهده کرد که دستی در داللی ها 
دارند. البته طبیعی است وقتی در بازار نقل و انتقاالت آن هم تنها در لیگ 
برتر، بیش از هزار میلیارد تومان ساالنه به صورت مستقیم و غیرمستقیم 
توسط دولت پول پاشی شود و نظارتی هم روی هزینه ها نباشد، فساد النه 
می کند و  به جایی می رس��د که امروز مدیرعامل یکی از تیم های دولتی 

ابایی ندارد که قرارداد یک بازیکن نیمکت نشین را هفت برابر کند. 
آن سو وزارت ورزش هم به عنوان مالک این باشگاه دولتی، بدون اینکه مدیر 
مربوط را بابت بس��تن چنین قراردادهایی با این ارقام نجومی بازخواست 
کند، به دنبال فرصتی است که این مدیر را با یک حکم دیگر به جای دیگری 
بفرستد تا مدیر نزدیک به وزیر ورزش که تا امروز با توجه به رانت و روابطی 

که داشته، پایش به ورزش و فوتبال باز شده، بدون پست نماند!
با توجه به ناامیدی نسبت به برخورد وزارت ورزش با فساد و قراردادهای 
نجومی در باش��گاه های زیرمجموعه اش، نقش نهاده��ای نظارتی در 
بازخواست و محاکمه مدیران متخلف فوتبال بیشتر از گذشته اهمیت 
پیدا کرده است. البته در یک دهه گذش��ته با وجود گسترش فساد در 
فوتبال، کمتر پیش آمده که ورود نهادهای نظارتی و قضایی به فوتبال 
برای بررسی پرونده های فساد به نتیجه خاصی برسد. همواره چه از سوی 
قوه قضائیه و سازمان بازرسی و چه مجلس سروصدایی در قالب تدوین 
پرونده هایی مانند فساد در فوتبال یا تحقیق و تفحص از عملکرد مالی 
دو باشگاه دولتی استقالل و پرسپولیس بلند شده، اما چنین قدم هایی 
خروجی نداش��ته و همچنان فوتب��ال ایران بهش��ت دالالن و مدیران 
ناکارآمدی است که در خوش��بینانه ترین حالت با سوءمدیریت زمینه 

حیف و میل بیت المال را در فوتبال فراهم کرده اند.
حال با ورود نهادهای نظارتی به قراردادهای نجومی باشگاه استقالل، این 
انتظار می رود که این بار کار نیمه تمام گذشته را تمام کنند. البته بررسی 
قراردادها نباید محدود به یک باشگاه دولتی شود و قراردادهای تمامی 
باشگاه های دولتی فوتبال باید از زیر تیغ نهادهای نظارتی عبور داده شود 
و با مدیران سودجو و دالل مسلکی که با هزینه های هنگفت از بودجه 
دولت و بیت المال، سفره دالل ها را بزرگ تر کرده اند، برخوردی عبرت آموز 
صورت گیرد تا مانند امروز سرپرست باشگاه استقالل اعتراف نکند که مدیر 
قبلی قرارداد یک بازیکن نیمکت نشین را هفت برابر کرده است. مدیری که 

به جای محاکمه، خودش را برای پست جدید آماده می کند!

پاریس و تورین، جابه جایي قرن
معاوضه نیمار با رونالدو!

انتظارات یووه گویا با خرید ستاره پرتغالی رئال آنطور که باید و شاید 
برآورده نش��ده که مس��ئوالن این تیم در فکر فروش رونالدو هستند. 
فوق س��تاره یووه اگرچه حت��ی بعد از ابتال ب��ه کرون��ا و بهبودی نیز 
گلزنی هایش ادامه داشت، اما انتقادات از او تحت عنوان خودخواهی از 
سوی هواداران، سرمربی س��ابق و فعلی تیم، نشان از اوضاع نه چندان 
مناسب روابط بین رونالدو و یووه دارد. عالوه بر آن قرارداد این بازیکن 
در تابستان 2022 به پایان می رسد و بانوی پیر توان مالی تمدید آن را 
ندارد، به همین دلیل گفته می شود قصد دارد با فروش او در تابستان 
آتی قسمتی از سرمایه گذاری 100 میلیون یورویی خود برای خرید 
این بازیکن از رئال در س��ال 2018 را جبران کند. همین ش��ایعه ها 
کافی بود تا پاری سن ژرمن به عنوان اولین مشتری این ستاره پرتغالی 
عرض اندام کند، به طوری که توتومرکاتو، مدیر ورزش��ی پي اس جي 
مدعی ش��ده که یووه قصد تعویض رونالدو با نیمار را دارد. داس��تان 
نیمار هم در جمع پاریس��ی ها ش��باهت زیادی به رونالدو دارد. نیمار 
خیلی زود از جدایی از جمع کاتاالن ها پشیمان شد و هوای بازگشت 
به بارسا به سرش زد. هرچند اگر مدیر جدید آبی واناری ها برای حفظ 
مسی میلی از خود نش��ان ندهد، نیمار هم دیگر به بازگشت به بارسا 
نمي تواند فکر  کند، با این اوصاف یووه می تواند یک پیش��نهاد ایده آل 
باشد برای او که قراردادش در 2022 با پاریسی ها به پایان می رسد و 
همانند رونالدو عالقه ای به تمدید قرارداد ب��ا تیم فعلی خود را ندارد. 
درحالی که پاری سن ژرمن مش��کلی برای خرید رونالدو ندارد و مدیر 
ورزشی پاریسی ها عالوه بر تأیید این مسئله به منقضی شدن قرارداد 
نیمار با این تیم در سال 2022 نیز اشاره می کند که می تواند معامله ای 
را ترتیب دهد که از آن به عنوان معامله بزرگ قرن یاد می شود و اتفاقاً 
یووه نیز گویا از مطرح ش��دن ش��ایعات در این خصوص و پالس هایی 

که پي اس جي به رونالدو می دهد، کاماًل راضی است.

 ژاپنی ها به برگزاری المپیک
 امیدوارتر شدند

با پیچیدن خبر کشف واکسن کرونا در جهان حاال ژاپنی ها امیدوارتر 
از قبل به برگزاری المپیک در س��ال آینده می اندیش��ند. باال کشیده 
شدن کرکره ورزش در اقصي نقاط دنیا، رایزنی ها را تا جایی پیش برد 
که توماس باخ، رئی��س کمیته بین المللی المپی��ک صراحتاً گفت که 
المپیک توکیو بدون واکسن کرونا هم می تواند برگزار شود: »می بینیم 
که رویدادهای ورزش��ی برگزار می ش��ود. اخیراً نیز مس��ابقات بزرگ 
ورزش��ی از جمله لیگ ها در ژاپن به خوبی و با موفقیت س��ازماندهی 
ش��ده اند. همچنین برگزاری مس��ابقات دیگر از جمل��ه توردوفرانس 
نمونه ای بود ب��رای اثبات اینکه ورزش ها را می ت��وان در کمال امنیت 
و تحت محدودیت های جاری بهداشتی برگزار کرد. این به ما و جهان 
نشان می دهد که می توانیم رقابت های ورزشی را به صورت ایمن بدون 
واکسن کرونا برگزار کنیم، اما واکسن و پیشرفت در آزمایشات برگزاری 
را تس��هیل می کند. ما باید س��خت کار کنیم و همه جوانب را در نظر 
بگیریم. س��پس در زمان مناسب تصمیمات درس��ت اتخاذ کنیم. من 
مطمئنم که این المپیک را که از جه��ات مختلف تاریخی خواهد بود، 

برگزار خواهیم کرد.« 
    

تعویق المپیک نتوانس��ت میزبان این رقابت ها را به منتفی شدن آن 
قانع کند و مقام��ات توکیو بارها تأکید کرده بودند که واکس��ن کرونا 
پیش ش��رط برپایی المپیک نیس��ت، حاال اما اخبار منتش��ر شده در 
خصوص موفقیت آمیز بودن واکسن کرونای آزمایشی شرکت امریکایی 
را مایه آرامش می خوانند، چراکه بدون شک وجود واکسن وظیفه آنها 
را کاهش مي دهد و س��اده تر می کند. هرچند که س��ازمان دهندگان 
المپیک تأکی��د دارند که با وج��ود این برنامه های آن��ان در خصوص 
امنیت بهداش��تی بازی ها همچنان به قوت خود باقی است.  هیدماسا 
ناکامورا، مدیر برگزاری المپیک 2020 توکیو هم اگرچه اخبار مربوط 
به واکسن کرونا را مثبت می خواند، اما تأکید دارد که همچنان مهم ترین 
اصل رعایت پروتکل هاست: »کمیته سازماندهی از جامعه مجزا نیست 
و اخبار مربوط به واکسن برای همه مثبت است و تسالی خاطر، اما کار 
ما در حال حاضر فکر کردن به واکسن نیست، چراکه هنوز واکسنی در 
اختیار نداریم و در عوض به آزمایش، فاصله گذاری اجتماعی و همچنین 
مشارکت و همکاری با ورزشکاران و سایر افراد دخیل فکر می کنیم. این 

چیزی است که برای برگزاری امن بازی ها نیاز داریم.«
    

پیمان فخري، معاون سرپرست کاروان اعزامی ایران به توکیو چندي 
پیش از انتشار اخبار مربوط به ادعای شرکت امریکایی در خصوص تولید 
واکسن، تأکید داشت که کمیته  بین المللی  المپیک چهار سناریو برای 
برگزاری این بازی ها نوشت؛ یکی شرایط بحرانی، دیگری شرایط فعلی، 
سومی در شرایط بهتر و آخرین سناریو واکسن است و کرونا نیست و با 
اشاره به تأکید کمیته برگزاری بازی های المپیک برای ارسال واکسن 
به کشورهای شرکت کننده اطمینان داده بود که قهرمانان ما مطمئن 

باشند که کاروان ورزشی ایران نیز واکسن دریافت خواهد کرد.
    

نخس��تین رویداد ورزش��ی بین المللی توکیو )رقابت های چهارجانبه 
ژیمناستیک( بعد از شیوع کرونا یک ش��نبه با حضور 30 ورزشکار و 2 
هزار تماشاگر )که با ماسک های بهداشتي، ضدعفونی کردن دست ها 
و بررسی دمای بدن به تماشای مس��ابقه نشستند و اجازه فریاد زدن و 
تش��ویق های بلند را نداش��تند( با رعایت فاصله اجتماعی، ارائه تست 
منفی شرکت کننده ها 72 ساعت پیش از ورود به توکیو، قرنطینه آنها 
و گرفتن تست کرونا در هر روز برگزار شد که به زعم ناکامورا شاهدی بر 

امکانپذیر بودن برگزاری المپیک با وجود کروناست.

مسئوالن به قول هاي شان عمل کنند

تثبیت جایگاه باالنشینان لیگ والیبال
هفت�����ه نه��م      خبر
رقابت هاي لیگ 
برتر والیبال عصر سه ش��نبه ب��ا برتري تیم هاي 
باالنش��ین جدول رده بندي به پایان رس��ید. در 
جری��ان بازي هاي ای��ن هفته تیم ه��اي فوالد 
سیرجان، سپاهان و سایپا که رتبه هاي اول تا سوم 
جدول رده بن��دي را در اختیار دارن��د با غلبه بر 
حریفان خود جایگاه شان را مستحکم تر کردند. 
این سه تیم به ترتیب مقابل پیکان، شهداب یزد و 
آذرباتري ارومیه پیروز شدند. در سه بازي دیگر هم 

شهرداري گنبد، ش��هرداري ارومیه و شهرداري 
ورامین به ترتیب مقابل راهیاب ملل مریوان، خاتم 
اردکان و هورسان رامسر پیروز شدند.  اما در هفته 
دهم این مسابقات عصر امروز و در روز استراحت 
فوالد صدرنشین، سپاهان به مصاف پیکان پنچر 
شده لیگ مي رود و سایپا هم با شهداب یزد روبه رو 
مي شود. در سایر بازي ها؛ شهرداري گنبد با لبنیات 
هراز، ش��هرداري ارومیه با راهی��اب ملل، خاتم 
اردکان با شهرداري ورامین و هورسان رامسر هم 

با شهرداري قزوین دیدار مي کنند.

اتفاقي که تمام عالقه مندان به 
فريدون حسن

      بازتاب
کشتي منظر رخ ندادنش بودند، 
افتاد. صبح دیروز خبر رسید که 
رقابت هاي جهاني کشتي صربس��تان با تصمیم اتحادیه جهاني 
کشتي لغو شد. رقابت هایي که قرار بود از 22 تا 30 آذرماه در بلگراد 
برگزار شود، اما سلسله انصراف هاي تیم هاي شرکت کننده از حضور 
در این مسابقات به دلیل شرایط خاص و کرونایي جهان سرانجام 
اتحادیه جهاني را بر آن داشت تا تصمیم به لغو مسابقات بگیرد. با 
این حال و پ��س از اع��الم اتحادیه جهانی کش��تی مبنی بر لغو 
رقابت های کشتی بزرگساالن جهان، مسئوالن این اتحادیه برای 
حفظ جایگاه کش��تی در جهان و همچنین برگزاری یک رقابت 
بین المللی برای کشتی گیران، مسابقاتی را با عنوان جام جهانی 
انفرادی در همان تاریخ در کشور صربستان برگزار خواهند کرد. 
مسئوالن اتحادیه جهانی کشتی در نظر دارند جایزه 300 هزار 
فرانکی را برای نفرات برتر اوزان دهگانه کشتی آزاد، کشتی فرنگی 
و زنان اختصاص دهند. با اعالم خبر لغو مسابقات جهاني، محمد بنا 

و غالمرضا محمدی، سرمربیان تیم های ملی با هماهنگی حمید 
سوریان، نایب رئیس فدراسیون کشتی برای تصمیم گیری جهت 
اعزام کشتي گیران به مسابقات انفرادي اردوی تیم های ملی را به 
مدت چند روز تعطیل کردند. کادرهای فنی تیم های ملی در این 
مدت در مورد اعزام تیم های ملی به رقابت های جام جهانی انفرادی 
تصمیم گیری خواهند کرد و با توجه به در پیش بودن رقابت های 
المپیک و اهمیت این مسابقات، احتمال این وجود دارد که کادر 
فنی تصمیمات مختلفی به جهت چگونگی اعزام تیم به رقابت های 
جام جهانی صربستان اتخاذ کند و این احتمال هم مي رود که تیمی 
از ایران در این مسابقات شرکت نکند. محسن کاوه، مدیر تیم ملي 
کشتي آزاد با اشاره به تصمیم اتحادیه جهاني کشتي در خصوص 
لغو مسابقات جهاني و جایگزیني مسابقات انفرادي در صربستان 
گفت: »باید تصمیم گیري کنیم که چگونه با این مسئله مواجه 
شویم. ما مسابقات انتخابي را برگزار کردیم که کار درستي بود و 
حاال ملي پوشان آماده هستند، اما باید در خصوص اعزام نفرات به 

مسابقات جام جهاني انفرادي با دقت تصمیم گیري کنیم.«

مسابقات جهاني کشتي صربستان لغو شد
 جام جهاني انفرادي 

به جاي رقابت هاي جهاني!

 در روزهای��ي که به نظر مي رس��د با 
حامد قهرماني

      چهره
رونمایي از واکسن کرونا، برپایي 

مسابقات المپیک در سال آینده 
قوت بیشتري گرفته، توجه به قهرمانان و مدال آوران ورزش کشور 
در این آوردگاه بزرگ هم باید بیشتر از قبل مورد توجه مسئوالن 
ورزش قرار گیرد. ملي پوش��ان تیراندازي ایران با کسب شش 
سهمیه المپیک از امیدهاي مدال آوري کاروان ایران محسوب 

مي شوند. یکي از المپیکي هاي این رشته هانیه رستمیان 
است که در تپانچه سهمیه کسب کرده است. او در 

خص��وص لزوم حمایت از س��وي مس��ئوالن 
مي گوید: »با توجه به اینکه در رشته تیراندازی 
شش سهمیه المپیکی کس��ب کرده ایم، 
نیازمند توجه بیشتری از طرف مسئوالن 
کمیته مل��ی المپی��ک و فدراس��یون 
تیراندازی هستیم. الزم است که حمایت 
ش��ویم و چه از نظر مالی و چه از نظر 
انگیزشی بیشتر مورد توجه قرار گیریم. 
یکی از موارد حائز اهمیت این است که 

اردوهای ما به دور از هرگونه حاشیه  و در 
آرامش برگزار شود تا بتوانیم انگیزه خودمان را 

حفظ کنیم. با توجه به شرایط سختی که در آن قرار 
داریم، به سختی اردوها برگزار می شود و نیاز است 
که انگیزه خودمان را حفظ کنی��م. انتظار داریم 

تمامی قول هایی را که داده بودند، اجرایي کنند.«

 کمک مؤمنانه هیئت های استانی 
ورزش های همگانی  

با تأکید مقام معظم رهبری بر کمک رسانی به محرومین و آسیب دیدگان 
کرونا، فدراسیون ورزش های همگانی از جمله فدراسیون های ورزشی 
کشور بود که به اجرای رزمایش کمک مؤمنانه پرداخت و در این راستا 
هیئت ورزش های همگانی استان های گلستان،  مازندران، فارس، ایالم 
و خوزس��تان، 3 میلیارد و ۶۹4 میلیون و 500 هزار تومان در رزمایش 

کمک های مؤمنانه به آسیب دیدگان کرونا و محرومین کمک کردند.

انتقال کاپ سومی جهان از امریکا به ایران
بعد از گذشت چند ماه از قطعی شدن سومی تیم ملی کشتی آزاد ایران در 
مس��ابقات جهانی 201۹، هنوز کاپ سومی جهان به دست ایران نرسیده 
است. چند ماه قبل بود که اعالم شد با مثبت شدن دوپینگ کشتی گیران 
ازبکستانی و سوری در رقابت های جهانی 201۹ قزاقستان و صعود یداهلل 
محبی، کشتی گیر وزن 125 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد به رده ششم، 
تیم ایران از لحاظ تیمی نیز به جایگاه سوم صعود کرد. فدراسیون کشتی 
برای دومین بار در نامه ای به اتحادیه جهانی کشتی پیگیر چگونگی دریافت 
کاپ سومی تیم ایران شد که اتحادیه جهانی اعالم کرد در اولین مسابقاتی 
که تیم های ایران و امریکا شرکت داشته باشند از مسئوالن کشتی امریکا 

می خواهد تا کاپ سومی را برای اهدا به تیم ایران همراه خود بیاورند.


