
اعض��اي كاروان اعزامي ای��ران به 
اشرف رامين
    بازتاب

بازي هاي پارالمپيك توكيو مشخص 
شدند. نشست خبري هادي رضایي، 
سرپرست این كاروان روز گذشته به صورت مجازي برگزار و اسامي 
ورزش��كاران جانب��از و معلول حاض��ر در توكيو 2020 اعالم ش��د. 
سرپرست كاروان پارالمپيك ایران )كاروان س��ردار دل ها( از نهایي 
ش��دن اعزام 59 ورزش��كار خبر داد: »تاكنون اعزام 59 ورزشكار و 
20مربي قطعي شده است. بر این اساس كاروان پارالمپيك ایران در 
9رش��ته نماینده خواهد داشت. در رش��ته پاراوزنه برداري پنج نفر، 
پارادووميداني 14 نفر، پاراتيروكمان شش نفر، واليبال نشسته 12 نفر، 
پاراجودو دو نفر، پاراتيراندازي سه نفر، پاراتكواندو سه نفر، پاراقایقراني 
دو نفر و بسكتبال باویلچر 12 نفر را خواهيم داشت. در این دوره براي 
اعزام نفرات محدودیت داریم و مجبور شدیم از تعداد كادر فني كم 
كنيم. از بين 59 پارالمپيكي اعزامي 57 نفر طبق سياس��ت هاي ما 

انتخاب شده اند و تنها دو ورزشكارمان حمایتي هستند. ليست مان 
تقریباً نهایي شده، ولي هر ورزشكاري كه سهميه گرفته اگر تا زمان 
اعزام ركورد خوبي ثبت كند سعي مي كنيم نامش را اضافه كنيم.« 
رضایي در ادامه به موضوع عدم پرداخت بودجه كميته ملي پارالمپيك 

اشاره كرد: »سازمان برنامه و بودجه درخواستمان مبني بر پرداخت 
60 درصد بودجه در سه ماه نخست سال را پذیرفته بود و آقاي نوبخت 
طي نامه اي موافقت��ش را اعالم كرده بود. از آنجا ك��ه براي اعزام هر 
كاروان جهت برنامه ریزي، تهيه بليت، لباس و مواردی از این دست 
شش ماه زودتر باید اقدام شود، شدیداً به این پول نياز داریم. در ماه 
اول 4 ميليارد تومان به ما پرداخت ش��د و با اینكه سازمان برنامه در 
اردیبهشت 9 ميليارد به خزانه دولت واریز كرده، اما فقط 2 ميليارد به 
دستمان رس��يده اس��ت! نگران هس��تيم، چراكه باید براي كاروان 
پارالمپيك بليت تهيه كنيم و اميدوارم بودجه نوشدارو پس از مرگ 
سهراب نشود.« هادي رضایي در پایان از رسانه ها خواست بيشتر از 
قبل اخبار پارالمپيك را پوشش دهند: »متأسفانه اخبار پارالمپيك در 
بين اخبار فوتبال، المپيك و واليبال گم ش��ده اس��ت. انتظار داریم 
رس��انه ها باز هم ما را یاري كنند. این بچه ها براي موفقيت در توكيو 

24ماه تالش كرده اند و اكنون به حمایت رسانه ها نياز داریم.«

سرمربي تيم ملي       خبر
بسكتبال سه نفره 
زنان مي گوید در چند سالي كه مجوز حضور زنان 
در ميادین بين المللي به دست آمده، برنامه ریزي 
و پيگيري درس��تي ب��راي حض��ور قدرتمند در 
مسابقات صورت نگرفته است. نيكا بي ليك لي با 

اش��اره به عملك��رد ملي پوش��ان در مس��ابقات 
مجارستان گفت: »در این مسابقات متوجه كمبود 
تجربه، بازي نكردن، نبود خودباوري در بازیكنان، 
ضعف هاي بدني و قواي جس��ماني شدیم. از نظر 
تكنيكي و تاكتيكي شاید خيلي ضعيف تر نيستيم، 
اما اگر مي خواهيم هدفمند جل��و برویم باید به 
نكاتي كه گفتم توجه كنيم، با  این وضعيت رو به 
اف��ول خواهيم رفت. هميش��ه بعد از مس��ابقات 
برنامه ریزي هایي انجام مي ش��ود، اما تحقق پيدا 
نمي كند. موفقيت هاي خوبي به دست آورده ایم، 
اما تكرار آنها بسيار س��خت است، چون توجهي 
وجود ندارد. 40 سال محروم بودیم و در چند سالي 
هم كه مجوز حضور كسب كرده ایم، كاري انجام 
نداده ایم، در حالي كه تيم هاي دیگر مثل برق و باد 

پيشرفت مي كنند.«
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 قرعه دربي تهران 
در يك چهارم نهايي حذفي

در حالي كه این روزها هوش و حواس ها همه به منامه بحرین و بازي 
حساس سه شنبه تيم ملي و عراق در انتخابي جام جهاني است، دیروز 
نمایندگان هش��ت باش��گاه راه یافته به مرحله یك چهارم نهایي جام 
حذفي خودشان را به سالن اجتماعات هتل آكادمي فوتبال در مجموعه 
ورزشي آزادي تهران رساندند تا مراسم قرعه كشي این مرحله برگزار 
ش��ود. با قرعه اي كه از گوي ها بيرون آمد، مرحل��ه یك چهارم نهایي 
مي تواند یكي از جذاب ترین مراحل باشد. مهم ترین بازي این مرحله 
دربي تهران است، رویارویي استقالل و پرس��پوليس كه دیروز طبق 
قرعه به هم خوردند تا در یك چهارم ب��ا هم بازي كنند. در دیگر بازي، 
س��پاهان به مصاف فوالد خواهد رفت و دو تيم ليگ برتري گل گهر و 
آلوميني��وم اراك نيز دیگر بازي را برگزار خواهن��د كرد. مصاف خيبر 

خرم آباد و ملوان هم آخرین بازي این مرحله است.

دنيا حيدري

سعيد احمديان

جام ملت هاي اروپا
 شب شومي كه همدلی را 

به تصوير كشيد
رقابت هاي جام ملت هاي اروپا امش�ب در حالي با بازي حس�اس 
اسپانيا و سوئد و لهستان و اس�لواكي ادامه پيدا مي كند كه شنبه 
شب يكي از ش�ب هاي تلخ فوتبال اروپا و جهان رقم خورد. شبي 
س�خت كه همبس�تگي و اتحاد در فوتب�ال را به تصوير كش�يد. 
 دقيقه 42 بازي دانمارك و فنالند بود كه كریس��تين اریكسن، ستاره 
مياني دانمارك به طرز عجيبي و بي آنكه برخوردي با كس��ي داش��ته 
باشد ایست قلبي كرد و نقش بر زمين شد. اتفاقي تلخ كه جریان بازي 
را متوقف كرد. البته با سرعت عمل جالب توجه سيمون كيائر، كاپيتان 
تيم ملي دانمارك كه با سرعت باالی سر هم تيمي اش حاضر شد و اجازه 
بلعيده شدن زبان اریكسن را نداد تا مانع از خفگي او شود و تالش هاي 
كادر درمان این بازیكن توانست به هوشياري و وضعيت پایدار برسد. اما 
در جریان این حادثه تلخ كه تماشاگران حاضر در استادیوم و همچنين 
همسر اریكسن كه در ورزشگاه حضور داشت در حال اشك ریختن بودند 
بازیكنان دانمارك دور هم تيمي خود حلقه زدند تا اقدامات پزش��كي 
دیده نش��ود. اما در حالي كه تيم پزشكي مش��غول عمليات CPR و 
احياي این ستاره 29 ساله بود، جهان فوتبال 12 دقيقه پرهراس را پشت 
سر گذاشت. دكتر بوئسن درباره وضعيت ترسناك اریكسن وقتي تيم 
پزشكي باالي سرش حاضر شد، گفت: »من خودم افتادن او را ندیدم، 
اما كاماًل مشخص بود كه او هوشيار نيست. وقتي من به او رسيدم نفس 
مي كشيد و نبضش را احساس می كردم. اما ناگهان اوضاع تغيير كرد و 
خدا را شكر دستگاه شوك در ورزشگاه بود تا توانستيم با احياي قلبي 

ریوي این بازیكن را نجات دهيم.« 
    

بازي دو تيم در نهایت با برتري یك بر صفر فنالند به پایان رسيد، اما 
آنچه بر اریكسن گذشت فقط دانماركي ها را ناراحت نكرد، چراكه روملو 
لوكاكو، ستاره بلژیك و همچنين س��رمربي این تيم با ابراز ناراحتي از 
اتفاق رخ داده، گفتند كه براي این بازیكن گریس��ته اند. مربي فنالند 
نيز تأكيد كرد اگرچه از نتيجه رقم خورده راضي اس��ت، اما از حادثه 
دراماتيك اریكسن خيلي ناراحت شده است. ضمن اینكه رسانه هاي 

دنيا نيز به این ماجرا پرداختند. 
آ.اس اسپانيا با تيتر »عجب صحنه ترس��ناكي«  از اتفاق هو لناك روز 
گذشته نوش��ت و این اتفاق را بس��يار دردناك خواند. موندودپورتيوو 
اسپانيا با تيتر »نجات یافته« از بازگش��ت اریكسن به زندگي صحبت 
كرد و آن لحظه را یكي از پراضطراب ترین لحظات فوتبال خواند و آن 
را یك داستان بزرگ ناميد. گازتا دالاسپورت ایتاليا نوشت »ما منتظر 
تو مي مانيم«. كاپيتان تي��م ملي دانمارك در اولين لحظه توانس��ت 
نقش مهمي در احياي اریكس��ن ایفا كند. كوریره دال اسپورت با تيتر 
»معجزه در یورو«  از اتفاقات روز گذش��ته صحبت كرد و توتواسپورت 
نيز نوشت: كریس، ما با تو هستيم. اكيپ فرانسه تيتر »یك بازي براي 
زندگي« را انتخاب كرد و همبستگي پس از این اتفاق را درسي بزرگ 

براي زندگي دانست. 
    

پوشش صحنه مداواي اریكسن و زوم كردن روي چهره گریان همسر 
او كه نگران در كنار زمين بازي ایس��تاده بود، انتقادهاي بس��ياري را 
پي داش��ت، به طوري كه كارشناس��ان شبكه بی بی س��ی با انتقاد از 
این حركت غيرانس��اني بيان كردند كه محض رض��اي خدا برگردید 
به اس��تادیوم. در پي انتقادهاي فراوان به این رفتار بي بي سي بود كه 
این شبكه به س��رعت ناچار به عذرخواهي ش��د و گري لينه كر، دیگر 
كارشناس این شبكه كه در استادیوم حضور داشت نيز در ادامه بيانيه 
عذرخواهي شبكه خبري انگليس گفت كه همه ما اميدواریم كریستين 
هرچه سریع تر سالمتي خود را بازیابد و از همه كساني كه با دیدن این 

تصاویر ناراحت شدند عذر مي خواهيم.

فريدون حسن

شب دوم و حساس كوپا آمه ريكا
مسي و آرژانتين باز هم به شيلي رسيدند

شب دوم رقابت هاي كوپا آمه ریكا بامداد سه شنبه با دو بازي از گروه اول 
رقابت ها برگزار مي شود. از بازي پاراگوئه و بوليوي كه بگذریم باید عنوان 
كرد كه نبرد آرژانتين و شيلي در اولين بازي یك نبرد فوق العاده حساس 

و یك فينال بسيار زودهنگام براي این مسابقات است. 
آرژانتين و شيلي در حالي از س��اعت 1:30 بامداد سه شنبه رودرروي 
هم قرار مي گيرند كه 10 روز قبل در مسابقات انتخابي جام جهاني به 
تساوي یك – یك دس��ت یافته بودند، اما این تمام ماجرا نيست و این 
دو تيم در سال هاي 2015 و 2016 برگزار كننده فينال این مسابقات 
بودند، دو دیداري كه در هر دو شيلي به لطف ضربات پنالتي موفق شد 
آرژانتين را شكست دهد و عنوان قهرماني مسابقات را از آن خود كند. 
آرژانتين و شيلي در دور قبل، یعني سال 2019 نيز با هم روبه رو شده 
بودند، البته این بار در دیدار رده بندي كه آلبي سلسته با برتري 2 بر یك 

حداقل به لحاظ كسب نتيجه یكي از دو شكست قبلي را جبران كرد. 
با این اوصاف نبرد دو تيم در اولين بازي این دوره از مسابقات كوپاآمه ریكا 
یك نبرد حيثيتي و حساس است. آرژانتيني ها كه قرار بود ميزبان این 
مسابقات بعد از كلمبيا باشند حاال مجبورند در كشور رقيب دیرین خود 
یعني برزیل بازي كنند و اميدوار باشند كه در سال هاي آخر فوتبال مسي 
حداقل بتوانند یك جام را با فوق ستاره خود به دست آورند. كوپا حداقل 
یك جام به مسي بدهكار اس��ت و خيلي ها مي خواهند كه این اتفاق رخ 
دهد، هرچند كه آرژانتين این روزها نه اقتدار الزم را دارد و نه ثبات كافي 
و تازه این در شرایطي است كه برزیل ميزبان و مدافع عنوان قهرماني در 
اوج بسر مي برد و بعيد است به این سادگي ها اجازه دهد جام از كشورش 
خارج شود. البته باید دید كه آرژانتين مي تواند مقابل شيلي در بازي اول 
قدرت نمایي كند یا اینكه در همين بازي هواداران خود را نااميد مي كند. 

به رؤياي المپيكم رسيدم
»با قهرماني در لهستان به رؤیایي كه از 14 سالگي در سر مي پروراندم، رسيدم و بعد از صالح دید كادر 

حامد قهرماني
      چهره

فني و انتخابم براي المپيك توكيو اميدوارم نماینده قابلي براي تيم ملي كشتي فرنگي در المپيك باشم 
و بتوانم با یك مدال خوشرنگ دل همه مردم كشورم را ش��اد كنم«، اینها حرف هاي امين ميرزازاده، 
فرنگي كار 130كيلوگرم كشورمان بعد از قهرماني در مسابقات پيت الزینسكي لهستان است. جایي كه او با كسب مدال طال خود را 

المپيكي كرد. ميرزازاده البته كار سختي داشت، چون عالوه بر رقباي خارجي باید از سد دو حریف قدر ایراني خود هم مي گذشت. 
امير قاسمي منجزي و علي اكبر یوسفي كه اتفاقاً با یوسفي فينال مسابقات را برگزار كرد و موفق شد او را 3 بر یك شكست 

دهد و المپيكي شود: »جا دارد یك خسته نباشيد هم به دوستان خوبم امير قاسمي منجزي و علی اكبر یوسفي بگویم 
كه در این مدت كنار هم بودیم و به یكدیگر كمك كردیم.« به این ترتيب محمد بنا، كشتي گير سنگين وزن خود در 

توكيو را شناخت و حاال باید منتظر بقيه اوزان باشد تا ليست شاگردانش در المپيك را تكميل كند. 

برنامه ريزي مي كنيم، اما محقق نمي شود

 نگاه اخالق محوري 
جاي نگاه مدال محوري را بگيرد

دو س��ال از روزي كه مس��ئوالن كميته ملي المپيك از تش��كيل یك 
كميسيون جدید به نام اخالق خبر مي دادند، مي گذرد. كميسيوني كه 
جاي خالي آن در ورزش احساس مي ش��د و این ضرورت وجود داشت 
وقتي كه كميسيون هاي مختلفي حتي درباره محيط زیست و ورزش 
هم شكل گرفته است. موضوع بااهميتي مانند اخالق كه معتقدیم باید 
شاكله و ستون یك فعاليت ورزشي را شكل بدهد هم باید جایي در بين 
كميسيون هاي مختلف كميته ملي المپيك به عنوان یكي از مهم ترین 
متوليان ورزش داشته باشد. دیروز بود كه رئيس این كيميسيون كه به 
جمع مدیران پارالمپيكي رفته بود در نشس��ت هيئت اجرایي كميته 
پارالمپيك گزارش��ي از روند برنامه ها و فعاليت هایي كه در این مدت از 
تشكيل كميسيون اخالق مي گذرد، ارائه و اشاره كرد كه این كميسيون 
سعي كرده است كه بتواند در راه باال بردن ارزش هاي اخالقي در ورزش 

گام مهم و مؤثري را با برنامه ریزي هایي كه صورت مي گيرد، بردارد. 
تالش هاي صورت گرفته در كميسيون اخالق كميته ملي المپيك به 
عنوان یكي از بخش هایي كه مأموریت هاي بزرگي را در عرصه فرهنگي بر 
عهده دارد، باید ستود و بر تداوم چنين فعاليت ها و برنامه هایي كه سال ها 
بود یك نهاد مشخص براي آن وجود نداشت تأكيد كرد، به خصوص در 
شرایط حال حاضر ورزش ایران، یكي از اساسي ترین معضالتي كه باید 
براي آن چاره اندیشي شود، مسائل فرهنگي و رفتاري است. سال هاست 
كه اغلب مدیراني كه در بخش هاي مختلف ورزش چه در وزارت، چه در 
كميته ملي المپيك و چه فدراسيون ها بر سركار آمده اند، كمتر دغدغه اي 
در بخش فرهنگي و تربيتي ورزشكاران داشته اند و همواره رنگ مدال و 
فراهم كردن یك شرایط مناسب براي كسب قهرمان جهت رسيدن به 

سكو و مدال از اولویت  اصلي مدیران بوده است. 
نگاه تك بعدي و مدال محوري سيس��تم مدیریتي ورزش در دهه هاي 
گذشته س��بب ش��ده موضوع مهمي مانند فرهنگ و اخالق به حاشيه 
رانده ش��ود و همواره یك نگاه لب طاقچه اي و شعاري به چنين مقوله 
مهمي وجود داشته باشد و در برنامه ریزي براي انجام یك دوره رقابت یا 
اردو یا اعزام یك تيم به مسابقات برون مرزي، برنامه هاي اخالقي كمتر 
جایگاهي به خودش اختصاص دهد. چنين نگاهي كه هنوز هم در ورزش 
به رغم ش��عارهایي كه درباره اخالق گرایي داده مي شود، پررنگ است. 
این در حالي است كه روح پهلواني مهم ترین فاكتور در ورزش برشمرده 
مي شود و اخالق محوري دست باالتر را نسبت به مدال محوري باید داشته 
باشد، آن هم در ورزش ایران كه در طول تاریخ، پهلواني و جوانمردي از 

مهم ترین فاكتورهایي بوده كه یك قهرمان باید داشته باشد. 
حال در شرایطي دو سال از تشكيل كميسيون اخالق در ورزش مي گذرد 
كه نتيجه و خروجي فعاليت هاي این كميسيون مهم باید در سطح ورزش 
دیده شود، فعاليت هایي مانند تشكيل كارگاه هاي ترویج اخالق و كميته 
ترویج مسئوليت هاي اجتماعي كميس��يون اخالق، صدور احكام براي 
ناظران ارشد اخالق در ورزش كشور و فعاليت هایي از این دست كه دیروز 
رئيس كميسيون اخالق در جلسه هيئت اجرایي پارالمپيك به آن اشاره 
كرد. اگرچه روي كاغذ قدم خوبي براي رش��د اخالق در فضاي ورزشي 
برداشته ش��ده، اما تا زماني كه این تصميم ها به مرحله اجرایي نرسد و 
نتيجه آن در سطح ورزش دیده نشود، نمي توان از رشد اخالق در ورزش 
صحبت كرد، به خصوص كه پيش از این هم بارها و از س��وي مسئوالن 
مختلف بر ضرورت احياي اخالق و فرهنگ پهلواني در ورزش تأكيد شده 
است، اما كمتر فعاليت عملي در این زمينه صورت گرفته و شاهد بوده ایم 
كه چنين فاكتورهاي مهمي به س��طحي ترین و نمایش��ي ترین شكل 
ممكن تقليل داده شده اند. در این راستا خروجي برنامه هاي كميسيون 
اخالق و همچنين سایر نهادهایي كه دلسوز مسائل تربيتي و فرهنگي 
ورزشكاران هستند را تنها در صورتي در ورزش شاهد خواهيم بود كه نگاه 
مدیران تصميم گيرنده از مدال محوري به اخالق محوري تغيير كند، آن 
وقت است كه مي توان براي پيشبرد اخالق در ورزش و در بين قهرمانان 
قدم هاي بزرگي برداشت و فضاي ورزش را از بي اخالقي ها و كارهایي كه 

با روح پهلواني مغایرت دارد پاك كرد. 

ملي پوش���ان 
شيوا نوروزي
   گزارش

ب�ا  بس�كتبال 
اتم�ام  ه�دف 
مقتدرانه رقابت ه�اي انتخابي كاپ آس�يا با 
عربستان روبه رو مي شوند. تيم ملي بسكتبال 
كش�ورمان ام�روز )14:30( در آخرين ديدار 
خ�ود در چارچوب پنجره س�وم انتخابي اين 
رقابت ه�ا در ش�رايطي با س�عودي ها مصاف 
مي دهد كه صعودش را به جمع 16 تيم حاضر 
در مرحله نهايي كاپ آسيا قطعي كرده است. 
بازي هاي پنجره س��وم به ص��ورت متمركز و به 
ميزبان��ي اردن ) گروه  E و F( در جریان اس��ت. 
در نخستين دیدار شاگردان مهران شاهين طبع 
همانطور كه انتظار مي رفت مقابل قطر پرقدرت 
ظاهر ش��دند و پي��روزي 84 بر 46 را به دس��ت  
آوردند. سرمربي تيم ملي در جریان این دیدار به 
هر 12 بازیكنش فرصت حضور در ميدان را داد تا 
همه آنها قبل از بازي دوم چند دقيقه اي در زمين 
بازي كرده باش��ند. البته پي��روزي مقابل قطر با 
توجه به شكست این تيم در بازي رفت مقابل تيم 

كشورمان )95 بر52( قابل پيش بيني بود. 
    

غلبه بر عنابي ه��اي قطري آن هم ب��ا 38 امتياز 
اختالف كار صعود را تمام كرد. وضعيت تيم ایران 
در جدول گروه پنجم ایده آل اس��ت؛ ایران از پنج 
بازي خود 9 امتياز كسب كرده و با چهار برد و یك 
باخت یكي از چهار تي��م صعود كننده به مرحله 
نهایي كاپ آسيا لقب گرفته است. پيش از ایران سه 
تيم لبنان، بحرین و اندونزي)ميزبان( صعودشان را 
قطعي كرده بودند و سایر مدعيان كماكان براي 
صعود باید بجنگند. رقابت هاي 2021 كاپ آسيا 

25 مرداد در جاكارتا آغاز خواهد شد. 
    

بلندقامتان بس��كتبال پيش از اعزام به اردن هيچ 
بازي تداركاتي نداشتند. مهيا نشدن شرایط براي 
انجام بازي دوستانه باعث شد تيم ملي تنها اردوي 
داخلي داشته باشد و بعد از برگزاري تمرینات در 
آزادي راهي شهر امان ش��ود. ایجاد هماهنگي و 
اجراي تاكتيك هاي مدنظر كادر فني اصلي ترین 
چالشي بود كه شاهين طبع و دس��تيارانش با آن 
مواجه بودند. با این حال بسكتباليست هاي ایران 
در شروع مس��ابقات نش��ان دادند كه از آمادگي 
نسبي برخوردارند. 12 ملي پوش ما در جریان بازي 
با قطر به زمين آمدند و ك��م و بيش فرصت بازي 
پيدا كردند. در حالي كه حامد ح��دادي به دليل 

مصدوميت نتوانست تيم را در این بازي ها همراهي 
كند س��ایر نفرات اجازه ندادند غيبت او احساس 
شود. ارسالن كاظمي یك بار دیگر با كسب امتيازات 
زیاد و تأثيرگذاري باال بهترین بازیكن ميدان لقب 
گرفت و نيكخواه بهرامي، جمشيدي و یخچالي نيز 

دیگر بازیكنان تأثيرگذار كشورمان بودند. 
    

جدال با عربستان حساسيت هاي خاص خودش 
را دارد. سال هاس��ت كه تقابل تيم ه��اي ورزش 
ایران با تيم هاي س��عودي جدا از بحث هاي فني 
تحت الشعاع مسائل غيرورزشي نيز قرار مي گيرد. 
عدم سفر تيم هاي عربس��تان به كشورمان باعث 
ش��ده بازي در زمين بي طرف مدنظر قرار بگيرد. 
عالوه بر فوتبال، بسكتبال نيز از این قاعده مستثنا 
نبوده تا جایي كه دیدار رفت ایران و عربستان در 
پنجره دوم انتخابي كاپ آس��يا به جاي ورزشگاه 
آزادي در ورزش��گاه الغرافه قطر برگزار شد. با این 
حال اعضاي تيم ایران در بازي رفت هم توجهي به 
حواشي غيرورزشي نداشتند و 71 بر 64 حریف را 
از پيش رو برداشتند. البته ملي پوشان در آن دیدار 
نتوانستند بازي هميشگي خود را ارائه دهند. آذرماه 
سال گذشته ملي پوشان اشتباهات زیادي مقابل 

سعودي ها مرتكب ش��دند و موقعيت هاي زیادي 
را از دست دادند. برتري با اختالف حداقلي هفت 
امتياز این واقعيت را نش��ان مي دهد. با وجود این 
باید اتفاقات آن بازي را فراموش كرد و به فكر دیدار 
امروز بود. برخالف بازي قبلي، ملي پوشان با حداكثر 
آمادگي بعد از اتمام ليگ به اردوي تيم ملي آمده اند 
و مي توان انتظار داشت در بازي دوم نتيجه بهتري را 
برابر عربستان رقم بزنند. ضمن اینكه مسجل شدن 

صعود خيال همه را راحت كرده است. 
نكته مهم اینكه س��عودي ها براي بازي آخر نقشه 
كشيده اند؛ این تيم در رده 93 رنكينگ جهاني قرار 
دارد و از پنج بازي گذشته خود سه برد و دو شكست 
كسب كرده است. تيم دوم گروه E هنوز باخت سال 
گذشته را از یاد نبرده، به همين خاطر سعودي هاي 
زخم خورده كه قبل از شروع رقابت هاي پنجره سوم 
دو بازي دوستانه با اردن برگزار كردند )یك باخت و 
یك پيروزي به دست آوردند(  به جبران نتيجه فكر 
مي كنند. این تيم در بازي قبلي خود به سختي از سد 
سوریه گذشته )79 بر 77( و چيزي نمانده بود قبل از 
رویارویي با ایران یك شكست دیگر را متحمل شود. 
از آنجا كه دو تيم اول هر گروه مستقيماً راهي مرحله 
نهایي مي شوند براي عربس��تان كسب برد در این 

بازي اهميت زیادي دارد. در غير این صورت نتيجه 
دیدار سوریه – قطر مي تواند سرنوشت سعودي ها 
را تغيير دهد. در حال حاضر قطر با هفت و سوریه با 
شش امتياز در رده سوم و چهارم جدول قرار دارند. 

    
س��رمربي و كاپيتان تيم ملي اميدوارند با افزایش 
ميزان هماهنگي و آمادگي بازیكنان عملكرد خوبي 
در بازي هاي المپيك و كاپ آسيا داشته باشند. در 
حالي كه تيم ملي كشورمان در بازي هاي المپيك با 
قرار گرفتن در گروه مرگ باید به مصاف قدرت هاي 
بزرگ بس��كتبال جهان از جمله امریكا و فرانسه 
برود، مهران ش��اهين طبع بعد از برد تيمش برابر 
قطر به نداشتن بازي تداركاتي اشاره داشت: »تيم 
ملي ایران در چند ماه گذشته هيچ دیداري نداشته 
و ما به خاطر همين موض��وع در ایجاد هماهنگي 
بين بازیكنان مشكل داش��تيم. این بازي ها به ما 
كمك مي كند تا براي دیداره��اي پيش رو آماده 
ش��ویم و به هماهنگي بيش��تر و بهتری برسيم.« 
صمد نيكخواه بهرامي هم بر كسب بهترین نتيجه و 
تقابل با بهترین هاي قاره تأكيد كرد: »خوشحالم كه 
یك بازي دیگر را با پيروزي به پایان بردیم. ما براي 
رویارویي با بهترین تيم هاي آسيا آماده مي شویم.«

تقابل با سعودي ها با خيال راحت
امروز؛ ايران – عربستان، در پنجره سوم انتخابي كاپ آسيا

شركت تعاونی مصرف پرسنل نيروی هوايی پرتو ولی عصر )عج( 
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

كليه اعضای محترم این شركت تعاونی دعوت ميشود تا در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم  كه راس ساعت 
10صبح  روز شنبه  مورخ    05/ 1400/04 در محل  حسينيه امام رضا )ع(     بنشانی تهران بلوار كوهك بلوار علوم و فنون 

برگزار ميشود حضور بهم رسانيد.
توجه: در  صورتيكه  هر  یك از اعضا  نتواند  در  مجمع  عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و 
اعمال رای در مجمع عمومی به یك نماینده  تام االختيار واگذار كند.تعداد آراء وكالتی هر عضو حداكثر 3 رای و هر شخص 
غير عضو تنها یك رای خواهد بود و.در این صورت تایيد نمایندگی تام االختيار با امضای بازرس/یا امضای عضو هيئت مدیره 
تعاونی خواهد بود.بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداكثر ظرف هفت روز از انتشار این آگاهی به همراه 
نماینده خود و با در دست داش��تن مدرك موید عضویت در تعاونی و كارت شناسایی معتبر در محل دفتر شركت تعاونی 
حاضر تا پس از احراز هویت طرفين عضویت متقاضی و اهليت نماینده برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذكور تایيد و 

ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هئيت مدیره و بازرس 
2- اتخاذ تصميم در خصوص صورتهای مالی 1397و1398و 1399

3- اتخاذ تصميم در خصوص انتخاب اعضای هيئت تصفيه
 تاریخ انتشار1400/03/24                                                                  رئيس هيئت مديره

شركت تعاونی مصرف پرسنل نيرو ی هوايی پرتو ولی عصر )عج(  
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم

كليه اعضای محترم این شركت تعاونی دعوت می ش��ود تا در مجمع عمومی فوق العاده نوبت سوم كه راس ساعت 9صبح  
روز ش��نبه   مورخ    05/ 1400/04 در محل  حسينيه امام رضا )ع(     بنش��انی تهران بلوار كوهك بلوار علوم و فنون برگزار 

می شود حضور بهم رسانيد.
توجه: در  صورتيكه  هر  یك از اعضا  نتواند  در  مجمع  عمومی فوق حضور یابد می تواند استفاده از حق خود را برای حضور و 
اعمال رای در مجمع عمومی به یك نماینده  تام االختيار واگذار كند.تعداد آراء وكالتی هر عضو حداكثر 3 رای و هر شخص 
غير عضو تنها یك رای خواهد بود و.در این صورت تایيد نمایندگی تام االختي��ار با امضای بازرس/یا امضای عضو هيئت 
مدیره تعاونی خواهد بود.بدین منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداكثر ظرف هفت روز از انتشار این آگاهی 
به همراه نماینده خود و با در دست داشتن مدرك موید عضویت در تعاونی و كارت شناسایی معتبر در محل دفتر شركت 
تعاونی حاضر تا پس از احراز هویت طرفين عضویت متقاضی و اهليت نماینده برگه نمایندگی مربوط توسط مقام مذكور 

تایيد و ورقه ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد
دستور جلسه :

1- استماع گزارش هئيت مدیره و بازرس 
2- اتخاذ تصميم در خصوص انحالل شركت تعاونی 

3- اتخاذ تصميم در خصوص تعيين مدت تصفيه و مدت تصفيه
 تاریخ انتشار1400/03/24                رئيس هيئت مديره

هشدار رضايي، سرپرست كاروان پارالمپيك به دولت:

واريز بودجه نوشدارو پس از مرگ سهراب نشود


