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حركت شايسته گل محمدي بعد از شكست
در هياهويي كه قبل و بعد از دربي س��رخابي هاي پايتخت توسط برخي 
بزرگ تر های دو تيم به راه افتاده بود حركت زيباي يحيي به چشم نيامد. 
شكس��ت برابر اس��تقالل، آن هم در ضربات پنالتي و بعد از نبردي 120 
دقيقه اي آنقدر تلخ بود كه اگر س��رمربي سرخپوش��ان مغموم از نتيجه 
حاصله راهي رختكن مي شد هيچ ايرادي به او گرفته نمی شد، اما يحيي با 
وجود ناراحتي از شكستي كه تيمش متحمل شده بود به سمت حسيني 
كه با مهار پنالتي هاي پرسپوليس��ي ها مرد اول ميدان شده بود، رفت و 
ضمن تبريك اين پيروزي با او خوش و بش كرد و بابت نمايش چشمگير 
گلر استقالل به او خداقوت و خسته نباشيد گفت. رفتار يحيي و تبريك 
او به حسيني كه بي شك باعث و باني باخت سرخپوشان بود از آن دسته 

رفتارهاي قابل تقديري بود كه فوتبال ايران تشنه آن است.

سعید احمديان 

 دنيا حيدري

نگاهي به كانديداهاي ميزباني جام جهاني 2030
 نان فوتبال در خون كودكان يمني  

زده مي شود؟
در حالي سعودي ها با ايتاليا به دنبال ميزباني مشترك جام جهاني در 
سال 2030 هستند كه منتقدان حكومت عربستان چنين تالش هايي 
را در جه��ت تطهي��ر چهره ضدحقوق بش��ري اي��ن كش��ور از جمله 

جنايت هاي شان در يمن مي دانند. 
پنج سال پيش بود كه جياني اينفانتينو پس از انتخاب به عنوان رئيس 
فدراس��يون جهاني فوتبال ايده رؤيايي اش را به تصويب رساند، ايده اي 
كه مخالفان زيادي داشت، اما با رأي اعضاي فيفا تصويب شد. برگزاري 
هر دو سال يك بار جام جهاني از 2026 ايده جاه طلبانه رئيس ايتاليايي 
فيفا بود. تصويب اين طرح و افزايش تعداد بازي ها س��بب ش��ده بود تا 
آن س��ال، جام جهاني به 48 تيم و 80 مسابقه گس��ترش پيدا كند، به 
اين معنا كه تورنمنتي در بيش از يك كش��ور برگزار و به عنوان گزينه 
دلگرم كننده تري براي فيفا تلقي مي شود. پس از انتخاب امريكا، مكزيك 
و كانادا به عنوان ميزبانان جام جهاني 2026، حاال گمانه زني ها و البي ها 
براي ميزباني 2030 نيز باال گرفته است. هرچند بنا به اعالم فيفا، پذيرش 
پيشنهادهاي ميزباني از جام جهاني فوتبال 2030 از سال 2022 ميالدي 
آغاز مي شود و دو سال پس از آن ميزبان از س��وي كميته اجرايي فيفا 
معرفي خواهد شد، اما در يك سال اخير كش��ورهاي مختلفي با ايجاد 

كمپين تالش براي گرفتن ميزباني جام جهاني را آغاز كرده اند. 
   سنگ بزرگ سعودي ها 

يكي از جنجالي ترين پيشنهادهاي ميزباني 2030 را روز جمعه روزنامه 
The Athleticانگليس فاش كرد و در خبري اختصاصي نوشت: عربستان 
سعودي در حال بررسي يك پيشنهاد مشترك براي جام جهاني 2030 
با ايتالياست كه بيش از 2 هزار مايل از كشور خليج فاصله دارد. با اين حال 
 Boston شاهزاده محمد بن سلمان در حال همكاري با شركت امريكايي

Consultancy Group براي جام جهاني است. 
 البته اين شركت ابتدا پيشنهاد ميزباني مشترك عربستان با مراكش و 
مصر در طرحي به نام منا را كه از نظر جغرافيايي منطقي بود داده بود، اما 
زيرساخت هاي برگزاري چنين رويدادهايي در حال حاضر در آن كشورها 
وجود ندارد و يك شريك اروپايي مانند ايتاليا كه در 90 سال گذشته، چهار 

تورنمنت بزرگ بين المللي فوتبال را ميزباني كرده، گزينه بهتري است. 
در چند سال گذشته و پس از اينكه قطر ميزباني جام جهاني را در سال 
آينده برعهده خواهد داشت، نفوذ عربس��تان در دنياي ورزش در حال 
افزايش است. بر اس��اس گزارش سازمان حقوق بش��ر گرانت ليبرتي، 
عربس��تان س��عودي حداقل يك و نيم ميلي��ارد دالر براي مس��ابقات 
بين المللي با اهميت ورزش��ي هزينه كرده اس��ت. اين شامل ميزباني 
مسابقه برگشت مسابقات جهاني بوكس س��نگين وزن آنتوني جوشوا 
با اندي روئيز جونيور در دس��امبر 2019 و همچنين يك تور گلف تور 
اروپا با حضور بسياري از بزرگ ترين نام ها و رالي داكار است. سعودي ها 
همچنين براي اولين بار امسال ميزبان جايزه بزرگ فرمول يك بودند، 
در حالي كه سعودی ها سال گذشته پيش��نهاد شكست خورده خريد 

300ميليون پوندي براي نيوكاسل يونايتد ارائه دادند. 
عربستان سعودي و ايتاليا نيز در سال هاي اخير همكاري هاي مشتركي 
در بخش ورزشي داش��ته اند و اين كش��ور ميزبان دو فينال سوپرجام 
ايتاليا بوده اس��ت. ايتاليا كه در يورو 2020 تابستان با غلبه بر انگليس 
در فينال به پيروزي رسيد، تجربه ميزباني چهار تورنمنت مهم را دارد 
و اگرچه هيچ يك از آنها در 30 سال گذشته نبوده اند، اما ميزبان برخي 
از مسابقات قهرماني اروپا در تابستان امسال بوده اند. ايتاليا آخرين بار 
ميزبان جام جهاني 1990 بود و بس��ياري از دانشگاه هاي اين كشور از 
آن زمان به وضعيت نامناسبي رس��يده اند و Athletic  اضافه مي كند 
كه توانايي سرمايه گذاري س��عودي ها در بازسازي ورزشگاه هاي ايتاليا 

مي تواند يك امتياز باشد. 
با اين حال عربستاني ها از سوي منتقدان به »شست وشوي ورزشي« متهم 
شده اند كه با صرف هزينه هاي هنگفت براي ميزباني رويدادهاي ورزشي در 
تالش براي تقويت اعتبار كشور به رغم سابقه ضعيف در زمينه حقوق بشر است. 
پرونده هاي حقوق بشري عربستان سعودي مي تواند يك پيشنهاد مشترك 
را تحت الشعاع قرار دهد. اين كشور پس از قتل جمال خاشقچي، روزنامه نگار 
مخالف در سال 2018 در سراسر جهان خبرساز شد و به دليل مشاركت در 

يك جنگ داخلي فاجعه بار در يمن با انتقاداتي روبه رو است. 
   ضربه اوباش ها به پيشنهاد انگليسي ها

البته عربستان- ايتاليا، تنها درخواس��ت كنندگان براي ميزباني 2030 
نيستند و انگليسي ها به همراه ايرلند در تالش براي كسب اين ميزباني 
هستند. در مارس 2021، بوريس جانسون، نخست وزير انگليس با حمايت 
از اين پيشنهاد در توئيتر نوشت: »بياييد فوتبال را در سال 2030 به خانه 
بياوريم.« بوريس جانسون، در ماه مارس تأييد كرد كه انگليس و ايرلند 

مي خواهند در تابستان 2030 فوتبال را به خانه بياورند. 
نشريه انگليسي ميرور روز شنبه در گزارشي نوشت بوريس جانسون در 
اوايل ماه جاري با الكساندر چفرين، دبيركل يوفا مالقات كرد تا با استفاده از 
جايگاه سياسي اش، يوفا را به عنوان حامي براي ميزباني جام جهاني 2030 
به همراه داشته باشد. نخست وزير بوريس جانسون مشتاق است كه يوفا 

پيشنهاد مشترك جام جهاني 2030 از انگليس و ايرلند را تأييد كند. 
با اين حال با توجه به صحنه هاي نگران كنن��ده در ومبلي در فينال يورو 
2020 بين انگليس و ايتاليا در اوايل ماه جاري بعيد به نظر مي رس��د كه 
چنين پيش��نهادي مورد پذيرش يوفا قرار بگيرد، چراكه از نظر امنيتي 
مورد سؤال است. پيش از فينال يورو 2020 بين انگليس و ايتاليا، تعداد 
زيادي از هواداران، امنيت ومبلي را نقض كردند و اراذل و اوباش بدون بليت 
قبل از بازي تاريخي انگليس با ايتاليا از موانع عبور مي كردند و تماشاگران 
و كاركنان استاديوم را مورد ضرب و ش��تم قرار می دادند. جف هرست از 
بازيكنان قهرماني انگليس در 1960 نگران است كه اين حادثه به شانس 

ميزباني انگليس و جمهوري ايرلند آسيب برساند. 
در اين ش��رايط پيروزي ايتاليا در يورو اميدهاي آنه��ا براي ميزباني يك 
تورنمنت بزرگ را تقويت مي كند، به خصوص كه پيشنهاد مشترك انگليس 
 EURO و ايرلند با توجه به صحنه هاي خشن و آشفته در حاشيه فينال

2020 در ومبلي شكست خورده است. 
   ساير متقاضيان ميزباني 2030

البته براي ميزباني 2030 صف طوالني تري وجود دارد؛ دو پيش��نهاد 
تأييد شده براي جام جهاني 2030 از اروپا وجود دارد تا آنجا كه اسپانيا با 
همسايه خود پرتغال متحد شده، در حالي كه يك پيشنهاد بلندپروازانه 

بين بلغارستان، يونان، روماني و صربستان نيز مطرح شده است. 
عالو بر اين با توجه به اينكه سال 2030 صدمين سالگرد برگزاري جام 
جهاني اس��ت، اروگوئه اولين ميزبان جام جهان��ي در 1930 به همراه 
همس��ايگان خود آرژانتين، پاراگوئه و ش��يلي پيشنهاد ش��ان را اعالم 
كرده اند. يكي ديگر از پيشنهادات تأييد ش��ده از مراكش ارائه شده كه 
احتماالً كشورهاي آفريقاي شمالي مانند الجزاير و تونس در ميزباني به 

اين كشور اضافه شوند.

تيم ملي بسكتبال 
شيوا نوروزي
   گزارش

كشورمان پس از 
برگزاري مراسم 
رونمايي از پيراهن ملي، امشب غريبانه راهي 
توكيو مي ش�ود. اين مراس�م كه حك�م بدرقه 
ملي پوشان را قبل از اعزام به بازي هاي المپيك 
داشت بدون حضور مسئوالن وزارت ورزش و 
كميته ملي المپيك برگزار شد تا يك بار ديگر 
غرب�ت بس�كتبال اي�ران ت�وي ذوق بزن�د!

روز گذشته فدراس��يون مراسمي را تحت عنوان 
»رونمايي از پيراهن تيم  مل��ي« براي حضور در 
س��ي و دومين دوره بازي هاي المپي��ك در تاالر 
آزادي ترتيب داده بود. مراسمي كه اعضاي تيم 
ملي مردان، اعضاي تيم سه نفره زنان و نمايندگان 
اسپانسرها حضور داشتند، ولي نه يك نفر از وزارت 
آمده بود و نه يك نفر از كميته ملي المپيك. بدرقه 
تيم المپيكي در شرايطي انجام شد كه مسئوالن 
ارشد ورزش به شكل معناداري ثابت كردند ارزشي 
براي بسكتبال قائل نيستند. آنها نه تنها زحمت 
آمدن ب��ه س��الن آزادي را به خ��ود ندادند، بلكه 
قدمي هم براي كاس��تن مشكالت سخت افزاري 
حاكم بر اردوهاي تيم ملي برنداشتند و براي شان 
فرقي نمي كرد كه نماينده بسكتبال قاره كهن در 
»سونای خشك« تمرين مي كرد. امريكا، فرانسه و 

چك حريفان ما در المپيك2020 هستند. 
  سقوط آزاد

رامين طباطبايي، رئيس فدراس��يون در مراسم 
ديروز اشاره اي به غيبت مديران وزارتي و كميته 
ملي المپيك نكرد و ترجيح داد از دومين صعود 
تيم ملي ب��ه بازي هاي المپيك پ��س از انقالب 
اسالمي صحبت كند، اما ملي پوشان واقعيت هاي 
زيادي را بيان كردند و در آستانه شروع بازي هاي 
2020 گاليه هاي شان را دوباره به زبان آوردند. 
صمد نيكخواه بهرامي كه ه��م كاپيتان تيم ملي 
است و هم پرچمدار كاروان كش��ورمان از مهيا 
نبودن امكانات اوليه و نداش��تن تجهيزات الزم 
انتقاد داشت: »المپيك بزرگ ترين رويداد ورزشي 
جهان است و اوضاع سختی خواهيم داشت، اما 
نبايد توقع غيرواقع بينانه داشته باشيم. تمرينات 
پرفشاری را پشت س��ر گذاشته ايم كه چند برابر 
دوره گذش��ته بود و كادر فنی و بازيكنان بيشتر 
از توان خ��ود كار كردند. اوض��اع موجود در حد 
المپيك نيست و فضای خاصی را تجربه می كنيم. 
اين وضع صرفاً مخصوص بس��كتبال نيس��ت و 
شرايط بايد در خور المپيك باش��د و از امكانات 
الزم برخوردار باشيم. ما از نظر سخت افزاری عقب 
هس��تيم و نمي توانيم خودمان را با كش��ورهای 
بزرگ مقايس��ه كنيم. بايد منتظر س��قوط آزاد 
ورزش كشور باشيم. به دليل كمبود تجهيزات و 
امكانات، چند سالی است فرياد می زنيم، اما گوش 
شنوايي نيست و وضع خطرناك و نگران كننده ای 
در ورزش اي��ران داري��م.«  كاپيت��ان نيكخواه با 
تأكيد بر افتخاري كه نصيبش شده است، گفت: 
»افتخار بزرگی نصيب من شده و اميدوارم اليق 

و شايسته پرچمداري كاروان باشم. مردم توقع 
بااليی از ما دارن��د، اما بايد واقع بين باش��يم. در 
جام جهانی 32 تيم حضور دارند، اما در المپيك 
12تيم شركت مي كنند و اوضاع بسيار متفاوت 
است. تيم ها برنامه ريزی بسيار مناسبی داشته اند. 
ما در جام جهانی دو مرحله ب��اال رفته ايم، اما در 

المپيك شرايط بسيار متفاوت است.« 
  از دنيا عقبيم 

سنتر تيم ملي نيز بر كمبودهاي حاكم بر ورزش 
و به ويژه رشته بس��كتبال صحه گذاشت. حامد 
حدادي يك��ي از بسكتباليس��ت هاي باتجربه ما 
در المپيك اس��ت. او كه اخيراً دچار مصدوميت 
شده بود با پش��ت سر گذاش��تن دوران نقاهت، 
تيم ملي را در توكيو همراهي مي كند. حدادي از 
تالشش براي كمك به تيم ملي می گويد: »به دليل 
مصدوميت دير به تيم اضافه شدم و حدود دو، سه 
ماه است كه بچه ها تالش می كنند و من هم تمام 
تالش خود را خواهم كرد تا ب��ه تيم ملی كمك 

كنم. نيازمند حمايت مردم و رسانه ها هستيم تا 
عملكرد بهتری از خود نشان دهيم و تمام سعي 
خود را می كنيم تا در المپيك نمايش خوبی داشته 
باشيم. از بس��كتبال دنيا عقب هستيم، بايد اين 
عقب افتادگی را جبران كنيم و بتوانيم با امكانات 
و تجهيزات بهتر فاصله خود را با بسكتبال دنيا كم 
كنيم.« ارسالن كاظمي ديگر ملي پوش كشورمان 
نيز ابراز اميدواري كرد در توكيو يكي از حريفان را 
شوكه كنيم: »به خاطر همين چند بازي تداركاتي 
كه براي تيم ملي فراهم شد بايد تشكر كرد، چون 
وضعيت مالي كشور سخت است. المپيك ميدان 
بزرگي است و حريفان پرقدرتي پيش رو داريم، اما 
دوست داريم و اميدواريم حداقل يك تيم را شوكه 
كنيم. شرايط به خاطر كرونا سخت است، اما سعي 

می كنيم بهترين عملكرد را داشته باشيم.«
  توقع منطقي

مهران شاهين طبع نيز در گفت وگو با خبرنگاران 
از رفتارهاي عجيب برخي رس��انه ها گاليه كرد. 
س��رمربي تيم ملي عملكرد تيم در س��ه سال و 
نيم گذش��ته را مطلوب خواند: »طی سه سال و 
نيم گذشته عملكرد بس��يار خوبی داشتيم، در 
بازی های آسيايی كه با كسب نايب قهرمانی همراه 
شد در مسابقات انتخابی كاپ آسيا، مسابقات جام 
جهانی و مسابقات انتخابی المپيك نيز به خوبی 
عمل كرديم. راه سختی را پشت سر گذاشته ايم و 
بازيكنان با جان و مال شان همراه تيم ملی بودند 
و در طول اين مدت نوسانات تيم ملی بسكتبال 
ايران را تحمل كردند. برخی ها رفتاری را داشتند 
كه در شأن بسكتبال ايران نبود، اما نشان داديم 
كه با كار گروهی و تالش می توانيم به همه چيز 
برس��يم.« ش��اهين طبع از همه خواست توقع 

منطقي از تيم ملي داش��ته باش��ند: »بايد توقع 
منطقی داشته باشيم. در تقابل با امريكا، فرانسه 
و جمهوری چ��ك در مس��ابقات المپيك بايد با 
ثبات نسبی حركت كنيم. صددرصد از كيفيت 
كاری كه انجام داده ايم، راضی نيستم و می توانيم 
تغييراتی انج��ام دهيم و عملكرد بهت��ری را به 
نمايش بگذاريم. مسلماً سرعت تيم های اروپايی 
و مهارت فردی و تفكر كار گروهی آنها در مدت 
زمان اندك دست يافتنی نيست، اما با برنامه ريزی 

هيچ چيز دست نيافتنی نيست.« 
ش��اهين طبع با كنايه ب��ه منتقدان اس��تفاده از 
بازيكنان دورگه افزود: »كسانی كه اسم بازيكن 
دورگه را بر زبان می آورند نهايت تبعيض نژادی 
را در مورد آنها قائل هس��تند. ما بازيكنان ايرانی 
داريم ك��ه در خارج از كش��ور زندگی می كنند و 
در ليگ های معتبر حض��ور دارند. بايد بدانيم كه 
تيم ملی خيريه نيست و كيفيت اين بازيكنان را 
در ليگ های خارجی می بينيد. تركيه از بازيكن 
امريكايی اس��تفاده می كند و صربستان بازيكن 
خارجی دارد. متأس��فم برای كسانی كه از تهران 
خارج نشده اند، اما از بازيكنان تيم ملی بسكتبال 
انتقاد می كنند. چ��را در م��ورد مربيان خارجی 
صحبتی نمی كني��د، در حالی كه مربيان داخلی 
له می شوند. به جايی رسيده ايم كه مأموريت من 
تقريباً تمام شده است، اما از برخی بازيكنان تيم 
ملی ناراحت هس��تم و بايد همبستگی بيشتری 
داشته باشيم. هر دو هفته يك بار تهيه كنندگان 
صداوسيما تغيير می كنند و كاسبی راه انداخته اند. 
ما هرگز با ش��انس به المپيك صع��ود نكرديم، 
در حالی ك��ه چين با هزين��ه30 ميليون دالری 

نتوانسته به المپيك راه پيدا كند.« 

بدرقه غريبانه!
مراسم رونمايي از پيراهن تيم ملي بسكتبال در غياب مسئوالن وزارت و كميته ملي المپيك برگزار شد

واي به وقتي كه بگندد نمك!
مصاف سرخابي هاي پايتخت در خالل رقابت هاي جام حذفي و با فاصله 
زماني اندك نسبت به فينال كوپا آمه ريكا انتظارات زيادي را از دربي پايتخت 
ايجاد كرد، به طوري كه بسياري قبل از رويارويي دوم به جاي پرداختن به 
مسائل فني درخواست شان از پرسپوليس و استقالل ارائه فوتبالي زيبا و 
به دور از تنش، درگيري و دعوا بود، اما اين مهم چطور مي توانست رخ دهد 
وقتي آتش حاشيه ها قبل از به صدا در آمدن سوت بازي توسط بزرگ ترهاي 

دو تيم در فضاي مجازي  زده شده بود!
تأسف بار است، آنهايي كه بايد الگوي رفتاري باشند براي هواداران، خود 
با هيزم زدن زير آتش جنجال ها حاشيه ساز مي شوند. همان بزرگ ترها و 
پيشكسوتاني كه رفتارشان بايد سرمشق باشد براي هواداران، نه آنكه آنها را 

نيز به بي راهه بكشانند و از مسير اصلي هواداري دور كنند.
سال ها پيش حسين كالني در اعترافي تلخ، پيشكس��وتان فوتبال ايران را 
مسبب رفتارهاي ناشايست فوتباليست هاي جوان خواند و تأكيد كرد زماني به 
ما الفباي اخالق را مي آموختند، ياد مي دادند كه مسئله اخالقي به مراتب بهتر 
و باالتر از هر تكنيك و تاكتيكي است، اما آنچه را كه به ما آموختند به جوان ترها 
نياموختيم و نمي توانيم امروز آنها را بابت عدم رعايت مس��ائل اخالقي زير 
سؤال ببريم و پاي ميز محاكمه بكشانيم. حال اما اوضاع چنان آشفته است كه 
معلماني كه به هر دليلي از آموختن به جوان ترها سر باز  زده اند و به قول كالني 
مسئوليت خود را در قبال فوتبال ايران ادا نكرده اند به جاي الگو بودن، مشوق 

رفتارهاي نادرست و تأسف باري هستند كه هيچ جاي دفاعي ندارد.
آنچه قبل از دربي 96 در فضاي مجازي ش��اهد بوديم نه فقط در ش��أن 
پيشكسوتان پرس��پوليس و اس��تقالل نبود كه جاي هيچ جاي دفاعي 
هم نداش��ت. اما تأس��ف بارتر اينكه رفتارها و گفتارهاي ناشايس��ت را از 
پيشكسوتاني ش��اهد بوديم كه به عنوان بزرگ ترهاي دو تيم بايد براي 
جوان تر ها الگو باشند، اما به جاي آموختن مسائل اخالقي، خود با رفتار 
تأسف بارشان هواداران و جوان ترها را به بيراهه كشاندند، چراكه هواداران 
به خصوص جوان ترها با الگو قرار دادن پيشكس��وتان و بزرگ ترهاي تيم 
دنباله رو آنها هستند. بزرگ ترهايي كه به جاي آموختن مسائل اخالقي 
خود عامل ايجاد حاشيه هاي جنجالي شده اند و رفتارهاي ناشايست شان 
توسط هواداران كپي و تكرار مي شود، به طوري كه با تأسف فراوان بايد گفت 

هرچه بگندد نمكش مي زنند واي به وقتي كه بگندد نمك.
آنچه قبل از دربي از هواداران دو تيم شاهد بوديم بازتابي از رفتارهاي غيرقابل 
توجيه و غيرقابل دفاع پيشكسوتان و بزرگ ترهايي بود كه بايد راه را از چاه چه 
به بازيكنان و چه هواداران بياموزند، اما خود مي شوند هيزم آتشي كه اخالقيات 
فوتبال را به چالش كشيده و زير سؤال برده است. بزرگ ترهايي كه سرمايه هاي 
فوتبال هس��تند، ولی نه فقط قدر خود را نمي دانند كه اوضاع را نيز متشنج 
مي كنند. حال آنكه مي توانند گرهگشاي داستان بي اخالقي هاي فوتبال باشند 
و صحنه هايي را رقم بزنند كه با تماشاي آنچه در فينال كوپا آمه ريكا نظاره گر 
بوديم، حسرتي عميق بر دلمان چنگ نزند. اما آيا مي توان از آنهايي كه خود 
ولوله مي اندازند به جان هواداران انتظار داشت صحنه هايي نظير آنچه در پايان 

مصاف برزيل و آرژانتين شاهد بوديم را خلق كنند.
تا پيش از اين پيشكسوتان بهترين گزينه بودند براي آنكه دست به دامان شان 
شويم براي يافتن راهي براي فرهنگ س��ازي در فوتبال و آموزش مسائل 
اخالقي كه روزي حرف اول را در ورزش اين مملك��ت مي زد، اما امروز كه 
پيشكسوتان خود به جان هم افتاده اند و عامل تحريك هواداران هستند، بايد 
چه كرد براي رهايي از راهي كه بي شك به تركستان مي رود؟ آيا زشت نيست 
اگر فرداروز كميته انضباطي يا اخالق پا پيش بگذارد براي كشيدن گوش 

پيشكسوتاني كه هيزم مي زنند زير آتش اختالفات هواداران دو تيم؟

تصحيح و پوزش
به اطالع خوانندگان محترم مي رساند در خبر درج شده مورخه 26 تيرماه 
در خصوص درگذشت مرحوم حميدرضا صدر، منتقد و كارشناس فوتبال 
كشورمان به اشتباه عنوان شده مادر ايشان قبالً درگذشته است كه بدينوسيله 
ضمن پوزش از خانواده مرحوم صدر و خوانندگان عزيز براي مادر بزرگوار آن 

مرحوم از درگاه خداوند متعال صبر و سالمتي مسئلت مي نماييم. 

پورميرزايي در ميان برترين هاي پارالمپيك
كميته بين المللي پارالمپي��ك از منصور پورميرزايي ب��ه عنوان يكي از 
10وزنه بردار برتر رقابت هاي وزنه برداري بازي هاي توكيو 2020 ياد كرد. 
پورميرزايي، ملي پوش سنگين وزن تيم وزنه برداري، نماينده كشورمان در 
رقابت هاي دسته مثبت 10۷ كيلوگرم بازي هاي توكيو 2020 خواهد بود. 
وب سايت كميته بين المللي پارالمپيك با اشاره به حضور اين ورزشكار در 
ميان 10 چهره برتر رقابت هاي وزنه برداري و با انتشار مطلبي خاطرنشان 
كرده اس��ت: »پورميرزايي به دنبال گراميداش��ت ميراث هموطن خود، 

سيامند رحمان و ادامه مسير وي در اين رشته است.« 

 قضاوت داوران ايراني  
در تورنمنت فوتسال تايلند

دو داور سرشناس ايراني در تورنمنت فوتسال تايلند سوت خواهند زد. مسابقات 
فوتسال هشت جانبه تايلند از سوم تا هشتم مرداد ماه برگزار مي شود و تيم ملي 
فوتسال ايران نيز يكي از تيم هاي حاضر در اين تورنمنت است. تيم ايران در 
گروه دوم اين پيكارها با تيم هاي مصر، ليتواني و تاجيكستان همگروه است. در 
گروه اول اين پيكارها هم تيم هاي تايلند، موزامبيك، كوزوو و ازبكستان قرار 
دارند. مسئوالن برگزاري اين مسابقات از دو داور ايراني براي قضاوت در اين 
پيكارها دعوت به عمل آورده اند. ابراهيم محرابي افشار و گالره ناظمي كه قرار 
است در رقابت هاي جام جهاني فوتسال نيز سوت بزنند در تورنمنت تايلند هم 

حاضر هستند و قضاوت چند بازي را برعهده خواهند داشت.

ركورد هاي خودم را بزنم نتيجه خوبي مي گيرم

هدفم كسب دومين مدال پارالمپيك است
سجاد محمديان دارنده نشان هاي رنگارنگ پارالمپيك، جهاني و پاراآسيايي       خبر
در پرتاب وزنه كالس F 42 مي گويد با توجه به ركوردهاي تمريني اش 
مي تواند در دومين پارالمپيك پياپي مدال كسب كند. وي در گفت و گو با ايسنا گفت: »امسال با توجه به 
شرايط آب و هوايي كيش كه به توكيو شباهت دارد، اردوهايي در اين شهر برپا شد. خدا را شكر وضعيت زمين 
بسيار خوب است و با تالش هاي مربي ام)مصطفي بهرامي( در آمادگي خوبي قرار دارم. ركوردهاي تمريني ام 
خوب است و اگر اين ركوردها را در توكيو تكرار كنم، مي توانم براي دومين بار مدال پارالمپيك را به دست 
آورم. خوشبختانه فدراسيون جانبازان و معلوالن و كميته ملي پارالمپيك شرايط خوبي براي ورزشكاران 
فراهم كرده اند و مشكل خاصي وجود ندارد. از اداره كل ورزش و جوانان و هيئت جانبازان و معلوالن لرستان 

نيز كه به خوبي حمايت مي كنند تشكر مي كنم و اميدوارم با كسب مدال جواب اين زحمات را بدهم.«

در فاصله پنج روز به آغاز المپيك 
 فريدون حسن

      بازتاب
ش��يوع گس��ترده كرونا در توكيو 
حاش��يه هاي جدي��دي را ب��راي 
مسئوالن برگزار كننده اين رويداد بزرگ ايجاد كرده است.  ژاپني ها و 
كميته بين المللي المپيك كه تاكنون تمام تالش خود را براي برپايي 
مسابقات المپيك با وجود مخالفت هاي گسترده انجام داده اند حاال با 
موج پنجم كرونا و شيوع آن در بين دست اندركاران برگزاري مسابقات 
و برخي ورزشكاران حاضر در دهكده بازي ها روبه رو شده اند. اتفاقي كه 
شايد تصور وقوع آن را به اين سرعت نمي كردند، اما رخ داده تا اولين 
چالش بزرگ ايجاد شود.  ديروز كميته محلي برگزاري المپيك توكيو 
از ابتالي 15 عضو اين كميته به ويروس كرونا خب��ر داد. افرادي كه 
قرنطينه شده اند، اما حتي اعالم خبر قرنطينه شدن آنها هم نمي تواند 
نگراني ها را كاهش دهد. هف��ت كارمند مكان هاي برگزاري المپيك 
توكيو، دو خبرنگار و ش��ش فرد مرتبط با برگ��زاري بازي ها در ميان 
مبتاليان به ويروس كرونا قرار دارند. همچنين نخستين فرد مبتال به 

ويروس كرونا در دهكده المپيك يك فرد خارجي است كه ورزشكار 
نيست. البته ابتالي ورزشكاران كشورهاي اوگاندا، صربستان، رژيم 
اشغالگر قدس و همچنين افراد پشتيبان كاروان هاي ورزشي نيجريه و 
روسيه را نيز بايد به اين آمار اضافه كرد تا بيشتر از قبل نگران شد.  بر 
اساس آمارهاي ثبت شده، توكيو در روز 25 مرداد ماه براي سومين روز 
متوالي بيش از هزار مورد جديد مبتال به كرون��ا را گزارش كرد. اين 
موضوع با توجه به ش��يوع ويروس دلتا نگران كننده اس��ت و حاال با 
برگزاري المپيك، كارشناسان بهداشت اين نگراني را دارند كه شايد 
آلودگي ها از كالنشهر توكيو به تمام مناطق ژاپن گسترش يابد.  المپيك 
توكيو از روز جمعه اول مرداد ماه به صورت رسمي آغاز مي شود، اما با 
اتفاقات رخ داده حاال بايد ديد كه چه تصميمي اتخاذ خواهد شد. عدم 
حضور تماش��اگران آخرين تصميمي بود كه مسئوالن برگزاري اين 
رويداد بزرگ براي جلوگيري از شيوع كرونا گرفتند، اما ظاهراً حتي اين 
تصميم هم نتوانسته مانعي براي گسترش ويروس باشد، به ويژه اينكه 

هنوز تعداد كاروان هاي ورزشي حاضر در محل بازي ها زياد نيستند.

 افزايش تست مثبت شركت كنندگان 
و عوامل اجرايي المپيك 

دهكده ورزشكاران در محاصره كرونا

ميالد وزيري با تجربه حضور در 
حامد قهرماني

    چهره
المپي��ك لن��دن ح��اال گام به 
المپيك توكيو گذاش��ته است. 
تنها كماندار ايران در توكيو هدفش اين است كه ركوردهاي خود 
رادر ميدان سخت المپيك هم تكرار كند. خودش مي گويد اگر در 
اين راه موفق شود مي تواند نتيجه قابل قبولي را در المپيك به ثبت 
برساند: »اميدوارم ركوردهايي كه در مسابقات سوئيس، فرانسه، 
تركيه و ساير اردوهاي برون مرزي و داخلي ثبت كردم، 
ميانگين آنها را در المپيك توكيو تكرار و در نهايت 
به نتايج خوبي دست پيدا كنم. تمرينات خوبي را 
پشت س��ر گذاش��ته ام و در آمادگي كامل بسر 
مي ب��رم. 12 روز در اردوي تمريني و تداركاتي 
تركيه بودم كه اردوي آمادگي بسيار خوبي بود. 
در اي��ن اردو اكثر كمانداران ش��ركت كننده از 
كشورهاي مختلف تك سهميه و كساني بودند 
كه شانس زيادي براي كس��ب مدال در توكيو 
داشتند كه فرصت خوبي براي رقابت با آنها و 
آماده شدن براي حضور در بازي هاي المپيك 
بود.« كماندار كش��ورمان ش��ب گذشته در 
تركيب اولين كاروان اعزامي به مسابقات راهي 
توكيو شد تا روز جمعه در اولين روز رقابت هاي 

ريكرو المپيك با حريفان خود رقابت كند.

نيكخواه بهرام�ي:  باي�د منتظر 
سقوط آزاد ورزش كشور باشيم. 
به دلي�ل كمب�ود تجهي�زات و 
امكانات، چند سالى است فرياد 
مى زنيم، اما گوش شنوايي نيست 
و وضع خطرناك و نگران كننده اى 

در ورزش ايران داريم


