شيوا نوروزي

لباس كاروان ايران
ساده ،بدقواره و دور از انتظار!

دو سال زمان كمي نيس��ت براي طراحي چند دست لباسي كه قرار است
نمايندگان ورزش ايران در آوردگاه مهم��ي چون المپيك به تن كنند ،به
ويژه كه مسئوالن كميته ملي المپيك دم از تشكيل كميته ويژه و همكاري
با كارگروه مد و لباس زدند و براي انتخاب طرح نهايي فراخوان هم داده شد،
اما نتيجه اين همه بروبيا و هزينه و تبليغ ،رونمايي از يكدست كت و شلوار
ساده سرمهاي براي آقايان ،يك مانتو فيروزهاي ساده براي بانوان و يك ست
ورزشي سفيد در مراسم بدرقه نخستين گروه از كاروان كشورمان به توكيو
در فرودگاه امام بود!
از يك طرف انتخاب رنگ فيروزهاي و سرمهاي همه را شوكه كرد و از طرف
ديگر سادگي بيش از حد لباسها تعجببرانگيز بود .كت و شلوار ورزشكاران
مرد كه اص ً
ال جاي بحث ندارد ،چراكه شبيه آن و حتي به مراتب شيكتر از آن
به وفور در مغازههاي مختلف وجود دارد ،اما اينكه چرا مانتو آستين چيندار
خانمها فيروزهاي است جاي سؤال دارد .طراحي خاصي در اين لباسها ديده
نميشود ،در حالي كه مدلهاي متنوعتر و دلچسبتري از مانتو روزانه در
فروشگاهها و حتي فضاي مجازي به فروش ميرسد .باز جاي شكرش باقي
است كه پرچم سهرنگ كشورمان را در گوشهاي از مانتو بانوان گنجاندهاند،
وگرنه حتي ايرانيها هم متوجه نميشدند اين لباس كاروان كشورمان است.
شايد اگر آقايان تا اين اندازه از تدابير ويژه براي انتخاب لباس كاروان حرف
نميزدند و وعده نميدادند ،مردم هم انتظارشان باال نميرفت و همانند دوره
گذشته منتظر ديدن يك لباس معمولي بودند .هرچند كه مسئوالن امر
مدعي بودند مسئوليت را به طراحان حرفهاي سپردهاند ،ولي مدنظر قرار
دادن رنگ پرچم در طراحي لباس كاروان موضوعي است كه همه ميدانند
و چندان تخصصي نيست .عالوه بر اين لباسي كه نماد يك ملت است نبايد
در فرودگاه و اصطالحاً هولهولكي در آخرين لحظه رونمايي شود که به نظر
ميرسد هدف از اين كار فرار از انتقادهاي احتمالي بوده است.
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گزارش «جوان» از اعزام اولين كاروان ورزشی كشورمان به المپيك

پرواز « امید» به توکیو

كمكمؤمنانهجامعهورزش
در روز شهادت امام باقر(ع)

رزمايش كمك مؤمنانه تربيت بدني س��پاه حضرت محمد رسولاهلل
تهران بزرگ برگزار شد .به همت گروه جهادي شهيد زماني و با همكاري
تربيت بدني سپاه محمد رسولاهلل تهران بزرگ در سالروز شهادت امام
محمد باقر(ع) مراسم كمكهاي مؤمنانه جامعه ورزش با حضور دكتر
احمدي معاون فرهنگي و توسعه ورزش همگاني وزارت ورزش و جوانان،
سردار يزداني مسئول سازمان ورزش س��پاه تهران ،دكتر ميرجليلي
مسئول سازمان بسيج ورزش��كاران و دكتر عزيزي رئيس فدراسيون
گلف صبح ديروز( ۲۷تير) در مجموعه ورزشي دوكوهه ۲سپاه حضرت
محمد رسولاهلل تهران برگزار شد .در اين مراسم سردار يزداني به كار
جهادي گروه شهيد زماني اش��اره كرد و ورزشكاران را به ادامه اين كار
تشويق كرد.

فريدون حسن

تبانی و شرطبندی یارچندم فوتبال ایران؟!

اشرف رامین

از ورزشگاههاي خالي
توگذار
تا ممنوعيت تشويق و گش 

المپيكباتدابيرشديدبهداشتي

س�ي و دومين دوره بازيهاي المپيك پس از پش�ت س�ر گذاش�تن
ف�راز و نش�يبهاي ف�راوان روز جمع�ه رس�م ًا آغ�از ميش�ود.
اعم�ال محدوديته�اي س�ختگيرانه بهداش�تي در جه�ت حف�ظ
سلامت ورزش�كاران ،اعضاي تيمه�ا و مقام�ات برگ�زاري بازيها،
اي�ن دوره از المپي�ك را از س�اير ادوار متماي�ز ك�رده اس�ت.

بهرغم مشكالت ناشي از ش��يوع كرونا در سراس��ر جهان و تعويق اجباري
المپيك 2020به مدت يك سال ،ژاپن و كميته بينالمللي المپيك عزمشان
را براي برگزاري بازيها جزم كردند و حتي مخالفت مردم ژاپن نيز نتوانست
ي بابت تشديد اوضاع كرونايي وجود
مانع آنها ش��ود .با اين حال هنوز نگران 
دارد ،به همين خاطر قوانين اين دوره كام ً
ال متفاوت است و رعايت آنها كار
ورزشكاران را دشوار میکند .تخطي از قوانين برخورد جدي كميته برگزاري
بازيها را به همراه دارد و فرد خاطي از ورزشكار و مربي گرفته تا ساير همراهان
از دهكده بازيها اخراج خواهند شد.

ماههاست كه كش��ور ميزبان بر برگزاري به موقع بازيها تأكيد ميكند و
 IOCنيز در جهت حمايت از مقامات ژاپن روي آن صحه ميگذارد .با اين
حال مخالفان المپيك هنوز خواهان لغو كامل بازيها هستند .آنها معتقدند
ميزباني اين دوره عالوه بر ضرر اقتصادي ،ش��يوع كرونا در ژاپن را افزايش
خواهد داد .با اين حال بازيهاي 2020در موعد مقرر آغاز ميشود ،اما اعمال
تغييرات گسترده از عدم حضور تماشاگران گرفته تا محدوديت شديد براي
تردد اعضاي كاروان كشورهاي مختلف و نحوه توزيع مدالها اقداماتی است
که برای این دوره در نظر گرفته شده است.
يودومين دوره المپیک ،عدم حضور تماشاگران در
مهمترين تفاوت س�� 
ورزشگاههاس��ت .گمانهزنيها براي ورود محدود هواداران به ورزشگاهها از
مدتها قبل شروع شد و با توجه به ميزان ش��يوع كوويد  19در ژاپن ابتدا
حضور تماشاگران خارجي ممنوع اعالم ش��د ،پس از آن نیز قرار بود در هر
رويداد مهم كمتر از 5هزار نفر از ژاپنيها حاضر باشند و در رشته فوتبال نيز به
 10هزار نفر اجازه ورود دهند ،اما اوجگيري دوباره كرونا نظر مسئوالن را تغيير
داد و قرار شد همه مسابقات پشت درهاي بسته انجام شوند .اعالم شرايط
اضطراري در ژاپن در اتخاذ اين تصميم مهم تأثير زيادي داشته است.
ي هس��تند دهكده بازيه��ا محل امني ب��راي همه تيمها و
ژاپنيها مدع 
ورزشكارانش��ان خواهد بود .اگرچه در ادوار گذشته نيز ورود و خروج افراد
به دهكده بازيهاي المپيك ش��امل قوانين مختلفي ميشد ،ولي امسال
اوضاع به شكل عجيبي تغيير كرده و ترس از كرونا باعث پيچيده شدن اوضاع
شده است .اصليترين مسئله براي مسئوالن مسابقات كنترل دقيق رفت و
آمدهاست .از آنجا كه كرونا در ژاپن دوباره اوج گرفته و تا  22آگوست شرايط
اضطراري در اين كشور اعالم شده ،مسئوالن نگران انتقال بيماري از ساير
شهرها به توكيو و دهكده بازيها هستند .بر اين اساس قرار است از بيش از
 11هزار ورزشكار مقيم دهكده بازيها روزانه تست كرونا گرفته شود .البته
همه تيمهاي در بدو ورود به توكيو قرنطينه میشوند و در صورت مثبت اعالم
شدن تست PCRشان اجازه ورود به دهكده را نخواهند داشت .ممنوعيت
خروج ساكنان دهكده و گشت وگذار در پايتخت ممنوع است ،عالوه بر اين
داشتن ماسك و رعايت فاصله اجتماعي بايد از س��وي همه ورزشكاران و
همراهانشان رعايت شود .در صورتي كه تست ورزشكاران يا اعضاي تيمها
مشكوك يا مثبت اعالم شود فرد مورد نظر بالفاصله قرنطينه خواهد شد و
حق خروج از اتاق را نخواهد داشت .نكته جالب اينكه هنوز بازيها شروع نشده
تست سه ورزشكار مثبت اعالم شده است!
تحمل ورزشگاههاي خالي از تماشاگر به ش��دت سخت است .اين سختي
وقتي بيشتر ميشود كه حتي همتيميها و اعضاي كاروان نيز اجازه تشويق
ورزشكاران را نداشته باشند .كميته بازيها از همه خواسته با رعايت اين قانون
از شيوع كرونا جلوگيري كنند .عالوه بر اين مدال نفرات برتر نيز امسال به
شكلي عجيب اهدا خواهد شد .به گفته توماس باخ ،رئيس كميته بينالمللي
المپيك در اين دوره هيچ مسئولي براي اهداي مدال نخواهد آمد و ورزشكاران
خودشان مدالشان را از سيني برميدارند و به گردن میآویزند .البته اين
قانون خيلي زود دستخوش تغييرات شد و قرار است اعضاي واكسينه شده
 IOCبا استفاده از دستكشهاي مخصوص مدال نفرات اول تا سوم را اهدا
كنند .كاهش تعداد حاضران در مراسم افتتاحيه از ديگر تغييرات اين دوره
است .ژاپنيها تعداد مهمانان حاضر در افتتاحيه را به هزار نفر كاهش دادهاند.
اين در حالي است كه تنها  10ورزشكار از هر كشور در رژه بازيها شركت
ميكند .ضمن اينكه خبرنگاران نيز بايد قوانين و پروتكلهاي اعالم شده از
سوي ژاپنيها را رعايت كنند.

مراس�م بدرق�ه
گزارش
كاروان ايران براي
سعيد احمديان
اعزام به المپيك
در حالي شنبه شب در سيايپي فرودگاه امام
خمينيبرگزارشدكهدعاييكملتبرايكسب
افتخارآفريني پش�ت س�ر المپيكيهاس�ت.

سيايپي فرودگاه بينالمللي امام خميني ،شنبه
شب مهمانان ويژهاي داشت ،اولين گروه ورزشكاران
المپيك��ي كاروان ايران كه عازم توكي��و بودند تا از
جمعهاي كه ميآيد رقابتهايشان را در بزرگترين
ميدان ورزشي دنيا آغاز كنند ،آن هم در يك المپيك
كام ً
ال متفاوت نسبت به دورههاي گذشته كه شيوع
ويروس كرونا مهمان ناخوانده آن ش��د و يك سال
آن را به تعويق انداخت .يك س��ال بعد از تابستان
 2020كه قرار بود مشعل المپيك در توكيو روشن
شود ،حاال در ش��رايطي از جمعه رسماً المپيك با
برگزاري افتتاحيه آغاز ميشود كه كاروان ايران با66
ورزشكار عازم ژاپن خواهد شد ،بزرگترين كاروان
ايران در  16دوره گذشته از المپيك كه مراسم بدرقه
آن برخالف س��الهاي قبل ،اين دوره در روز اعزام
اولين گروه و پاي پلههاي هواپيما در س��يآیپي
فرودگاه برگزار شد.
براي ايران ميجنگيم
مليپوش��ان رش��تههاي واليبال ،شمش��يربازي،
تيراندازي ،تنيس روي ميز و تكواندو ،اولين گروهي
بودند كه ش��نبه شب راهي توكيو ش��دند ،آن هم
پس از تمرينات س��خت در روزه��اي كرونايي كه

ح��اال ميخواهند مي��وه آن را در توكي��و بچينند.
كاروان ايران در ش��رايطي به المپي��ك ميرود كه
المپيكيهاي كشورمان هم مانند ساير كشورها با
شرايط سخت و البته پراسترس��ي آماده حضور در
اين دوره ش��دهاند .يك ويروس ناخوان��ده از اواخر
سال  2019در چين ش��يوع پيدا كرد و به سرعت
در سراسر جهان پراكنده و پخش شد ،تا جایی که
چارهاي جز تعويق بازيه��اي المپيك نبود .پس
از تجربه يك دوره آمادهس��ازي سخت ،شنبه شب
در حالي مراسم بدرقه كاروان ايران برگزار شد كه
المپيكيه��ا ميگويند با وجود تمام مش��كالت و
سختيهايي كه داشتهاند با انگيزهای باال براي كسب
بهترينها به توكيو ميروند.
مانن��د مجتب��ي عابدين��ي ،كاپيت��ان تي��م ملي
شمش��يربازي كه در ريو تا يك قدمي مدال رفت و
حاال در توكيو به دنبال تاريخس��ازي به همراه سه
مليپوش ديگر است تا اميدهايمان به افتخارآفريني
كاروان س��تارگان ايران در توكيو بيشتر از هميشه
باشد« :توكيو المپيك متفاوتي اس��ت و اميدوارم
بتوانيم مدال كس��ب كنيم .ما اگ��ر اين همه عرق
ريختيم و زجر كش��يديم براي پرچم كشورمان و
مردم ايران بوده اس��ت .اميدوارم شمش��يربازهاي
ايراني بتوانند دوم و ششم مردادماه دل مردم را شاد
كنند ،چون روز مهمي براي جامعه شمش��يربازي
است».
علي پاكدام��ن ديگر مليپوش شمش��يربازي هم
ميگويد شاد كردن دل مردم تنها هدف آنهاست:

«ما تعهد كرديم كه سربازان وظيفهشناسي براي
ورزش كشورمان باش��يم و هرچه در توان داريم به
نمايش بگذاريم .در شرايط كنوني بايد بتوانيم دل
مردم را شاد كنيم».
ميالد عباديپور هم پس از حواشي و نتايج ضعيف
واليبال در ليگ ملتها ،وعده جبران در المپيك را
ميدهد« :در ليگ ملتهاي واليبال انتظار آن نتایج
را نداشتيم ،اما متأسفانه شرايط به گونهاي بود كه
نتوانستيم نتيجه مورد انتظار را بگيريم .المپيك با
ليگ ملتهاي واليبال متفاوت است و به اميد خدا با
قدرت خواهيم رفت تا به پيروزي برسيم .ورزشكاران
منتظر المپيك بودند تا خودي نشان دهند .شب و
روز خواب و آرزوي المپيك را داش��تيم كه بتوانيم
قدرت ايران را نشان دهيم .هدف ما اين است كه در
مسابقات المپيك نشان دهيم كه ايران و ايراني جزو
بهترينهاي دنياست».
البته برخي هم مانند جواد فروغي ،تيرانداز المپيكي
كشورمان كه ماه گذشته مدال طالي تاريخي را در
جام جهاني تيراندازي به دست آورد ،سعي كردند
در آستانه اعزام قولي براي مدال ندهند« :نميتوان
در بسياري از رشتهها قول مدال داد ،چون حتي در
فينال هم مشخص نيست چه اتفاقي ميافتد».
شادي مردم باالتر از پاداش
«تمام تالش��مان را كرديم كه بهترين ش��رايط را
ب��راي كاروان المپيك با وجود مس��ائل اقتصادي
كشور آماده كنيم» ،اين لپكالم صحبتهای رضا
صالحياميري رئيس كميته ملي المپيك و مسعود

س��لطانيفر وزير ورزش در مراس��م بدرقه بود .از
پاداش  30ميليوني دم آخر تا حقوق ماهانه و پاداش
ميلياردي براي مدال خوشرنگ ،از جمله وعدههاي
مسئوالن ورزشي براي مدالآوران توكيو بود .با اين
حال صمد نيكخواهبهرامي كه روز جمعه به عنوان
پرچمدار كاروان ،پرچم ايران را در دست ميگيرد،
ميگويد نه او و نه هيچ ورزشكار ديگري براي پاداش
نميجنگند« :من و تمام ورزشكاراني كه ميشناسم،
هيچكس براي اين پاداشهاي مالي بازي نميكند
و همه تالش ميكنند بهتري��ن اتفاق را براي ايران
رقم بزنند .هرچند كه پاداش هم خوشحالكننده
است ،اما خوشحالي مردم بسيار مهمتر است و حتي
خود من رقم پاداشها را نميدانم .ما فقط همه با هم
سعي ميكنيم بهترين نتيجه را براي كشور ايران به
دست آوريم».
سوگند براي اهتزاز پرچم ايران
شنبه شب در حالي كه عقربههاي ساعت از 10و 30
دقيقه شب عبور كرده بود ،المپيكيهاي كشورمان
از زير دروازه پوش��يده از گل كه قرآن باالي سر آن
قرار گرفته بود ،عبور كردند و آماده پرواز ش��دند،
آن هم در شرايطي كه متن سوگندنامهشان توسط
علي پاكدام��ن مليپوش شمش��يربازي و حميده
عباسعلي بانوي كاراتهكار قرائت شد .متني كه آنها
سوگند خوردند به قوانين حاكم بر بازيها و منشور
المپيك احترام بگذارند و قدرتمندانه و جوانمردانه
و به دور از دوپينگ براي ب��ه اهتزاز در آمدن پرچم
ايران تالش كنند.

شكيبراي پيوستن به فاينورد نداشتم

آزمون سوژه رسانهها شد

زنيت شنبه شب با پيروزي  3بر صفر مقابل لوكوموتيو مسكو موفق
خبر
شد جام قهرماني س��وپركاپ را از آن خود كند .بعد از اين پيروزي،
آزمون كه دو گل از سه گل تيمش را به ثمر رس��انده بود در مصاحبه با رسانهها به شوخي اوزدئوف،
همبازي خود كه گفته بود آزمون چاق شده ،واكنش نشان داد و گفت اوزدئوف به من گفت چاق .شايد
چاق باشم ،ولي خيلي سريع هستم .اگرچه آزمون با خنده اين ديالوگها را مطرح ميكرد ،اما تأكيد
داشت كه من سريعترين بازيكن هستم و االن ميتوانيد از اوزدئوف سؤال كنيد كه چه كسي سريعتر
است و او بدون شك ميگويد سردار .مهاجم ايراني زنيت همچنين بعد از جشن قهرماني به شوخي از
خبرنگار روسي خواست با او فارسي صحبت كند و خوش و بش اين دو به زبان فارسي بعد از قهرماني
زنيت در سوپرجام به سوژه رسانهها تبديل شد.
بازتاب

شميم رضوان

اتفاقي عجيب و دور از انتظار

هشدار كرونايي رونالدو
بر ديوار رختكن بارسا

بعد از سه سال
چهره
حضــــ��وري
دنيا حيدري
نهچندان موفق
در فوتبال انگلي��س ،عليرضا جهانبخش وينگر
هجومي تيم ملي ايران بار ديگر به فوتبال هلند
بازگشت .جهانبخش با درخش��ش در تركيب
آلكمار هلند بود كه نظر باشگاههاي انگليسي را به
خود معطوف كرد ،اما دوران حضورش در فوتبال
انگيس براي او آنطور كه انتظار داشت پيش نرفت
و بعد از س��ه س��ال هافبك هجومي برايتون به
حضور خود در فوتبال انگليس پاي��ان داد و بار
ديگر به هلند بازگشت تا فوتبالش را تا سه سال
آينده با پوشيدن شماره  9فاينورد در هلند ادامه
دهد .عليرضا جهانبخش ،ستاره و لژيونر ايراني
فاينورد پس از پيوستن رسمي به اين تيم در
اولين مصاحبه خود مدعي شد در انتخاب
فاينورد شك نداشته است« :زماني كه در
آلكمار بودم ،آرنه اشلوت به عنوان دستيار
كمك زيادي به من كرد تا پيشرفت كنم
و بازيكن بهتري ش��وم .وقتي او تماس
گرفت و پرس��يد كه آيا ميخواهم به

تصورش را هم نميتوان كرد كه
خبري از مسي روي ديوارهاي
رختكن رئال نصب ش��ود و در

تمام طول فصل همانجا بماند!
رختكن بارسا در ورزشگاه خوان گمپر ،اما ماههاست كه ميزبان
خبريازرونالدويكي از منفورترين و ترسناكترين حريفان بلوگرانا
در دهه گذشته بوده ،بيآنكه كسي اعتراضي به نصب آن داشته
باشد .در واقع بارسا با استفاده از عكس و خبري در خصوص رونالدو
به بازيكنان خود درباره رعايت پروتكلهاي بهداشتي و خطري كه
در كمين همه كساني است كه كرونا را جدي نميگيرند هشدار
داده اس��ت .خبري با اين تيتر كه «با مثبت شدن تست كروناي
رونالدو ،او شانسي براي حضور برابر بارس��ا ندارد ».خبري براي
هشدار به كاتاالنها كه حتي كساني كه بيش از همه و به بهترين
وجه از خود مراقبت ميكنند هم ممكن است قرباني كرونا شوند.
تيتر بريده ش��ده روزنامه آاس به تاريخ  28اكتبر س��ال گذشته

فاينورد بيايم به او گفتم كه هر كاري الزم باشد
ميكنم تا اين انتقال انجام شود .براي انجام آن هم
هيچ شكي نداشتم ».ستاره جديد تيم فاينورد
همچنين پس از قطعي شدن انتقالش به اين تيم
در گفتوگو با وبسايت رسمي اين تيم با اشاره
به بازگش��تش به ليگ هلند گفت كه نميتواند
براي بازگشت به زمين صبر كند.

برميگردد كه رونالدو به دليل مثبت ش��دن تست كرونا بازي با
بارسا را از دس��ت داد و كاتاالنها موفق شدند با گلهاي مسي و
دمبله در غياب  CR7يوونتوس را  2بر صفر شكست دهند .در
اين پوس��تر آموزنده همچنين با حروف قرمز يادآوري شده كه
«رقابت در معرض خطر است» و همچنين «قوانين بايد رعايت
شوند» ،جمالتي كه بهطور واضح به اين واقعيت اشاره دارد كه در
هر صورت نميتوانيد كارد خود را برابر كرونا پايين آوريد .البته اين
تنها رختكن بارسا نيست كه با جمالتي به بازيكنان اين تيم براي
رعايت كرونا هشدار ميدهد و تختهسياههايي در رختكن چندين
تيم الليگا نيز حاوي پوسترهاي هشداردهنده و آموزههايي براي
پيشگیري از كروناست .بدون شك آنچه در اين ميان توجهها را به
خو جلب كرده ،هشدار رونالدو به كاتاالنهاست كه ماهها بيهيچ
اعتراضي از س��وي بازيكنان بارس��ا روي ديوار رختكن ورزشگاه
خوان گمپر جا خوش كرده تا آبيواناريها با عبرت گرفتن از آن،
پروتكلهاي بهداشتي را براي پيشگيري از كرونا جدي بگيرند.

حرفهاي به��تآور محم��ود فك��ري ،س��رمربي تيم فوتب��ال نفت
مسجدس��ليمان بعد از بازي اين تي��م مقابل ذوبآه��ن در خصوص
كمكاري و شايد تباني دو بازيكن تيمش مقابل حريف كه به شكست
مسجدسليمانيها منجر ش��د ،حرفهايي نبود كه به سادگي بتوان از
آنها گذشت.
آنچه محمود فكري فرياد زد اتفاقي ب��ود كه هرچند براي ليگ برتريها
تازگي داشت ،اما سالهاست كه تيمهاي ليگهاي يك و دو فوتبال كشور
با آن دست به گريبانند و جالب اينكه نه سازمان ليگ كاري انجام ميدهد،
نه كميته انضباطي و اخالق و نه حتي فدراسيون ،همه آنها فقط سكوت
كردهاند و با اين سكوت مهر تأييد ميزنند بر اين همه تخلف آشكار.
اين سكوت وقاحت را به حد اعلي رسانده و كار به جايي رسيده كه حتي
مربي يك تيم دس��ته دومي با اينكه ميداند و ميبيند كه شاگردانش
در زمين بيتف��اوت بازي ميكنند كاري از دس��تش برنميآيد .ديدار
تيمهاي شهيد قندي يزد (كه بايد تأسف خورد كه نام شهيد روي اين
تيم گذاشته ش��ده) و س��ردار بوكان نمونه بارز اين تباني بود .ديداري
كه تا وقتي به تماشاي آن ننش��يند ،نميتواند اين ميزان از وقاحت و
بيش��رمي را درك كنيد .جالب آنكه امروز حتي خود بوكانيها به اين
مسئله اعتراف کردند كه با زدوبند مقابل يزديها  10بر يك شكست
خوردهاند .با اين حال نام آن را تباني نميگذارند و ترجيح ميدهند از
واژه شرطبندي برايش استفاده كنند.
اين اتفاقي است كه حاال رسانهاي شده ،در حالي كه در طول سالهاي
ي و حتي شرطبنديها در
گذش��ته نيز ش��اهد چنين زدوبندها و تبان 
ليگهاي يك و دو بودهايم .خب جلوي اين كارها گرفته نش��د و حاال
ردپاي آن را ميتوان در ليگ برتر هم ديد .اما س��ؤال اينجاست كه در
فدراسيون فوتبال و س��ازمان ليگ چه خبر است كه تيمها ،باندبازها،
داللها و ش��رطبندها با فراغبال و خاطرآس��وده هر كاري دلش��ان
ميخواهد انجام ميدهند و اگر تا ديروز ليگهاي يك و دو را به سبب
ديده نشدن ميدان تاخت و تاز خود كرده بودند حاال با گردنكشي تمام
كار را به ليگ برتر هم توسعه دادهاند.
حقيقت اين است كه كميته انضباطي فدراسيون فوتبال در تمام اين
سالها تمام هم و غم خود را معطوف به حاشيههاي ليگ برتر كرده و
بقيه را به امان خدا رها كرده ،گويي كه انگار اص ً
ال مهم نيس��ت كه در
سطح پايين فوتبال ايران چه ميگذرد و چه اتفاقاتي رخ ميدهد .ظاهرا ً
براي آقايان فقط مهم این است كه تيم در ليگ برتر حضور داشته باشد
و جلوي چشم باش��د و در ليگهاي پايينتر تيمها هر كاري دلشان
خواست و انجام دادند اص ً
ال مهم نيست.
اتفاقات بازي نماينده يزد و بوكان اوج ابتذال و انحطاط فوتبال باشگاهي
ايران است .ابتذالي كه زير سايه سكوت مسئوالن فوتبال كشور از سالها
قبل آغاز شده و به مسئوالن امروز ارث رسيده است .جلوي اين ابتذال
بايد گرفته شود ،آن هم نه با ش��عار و سفسطه ،بلكه با برخوردي قاطع
و درست تا يكبار براي هميشه بند و بساط اين نابهنجاريهاي زشت
و بيبندوباريهاي افسارگسيخته برچيده ش��ود .البته نبايد فراموش
كرد كه در اين ميان اص ً
ال نبايد از قصور تمامي مس��ئوالني كه در تمام
اين سالها چنين حواشي زشتي را ديدهاند و دم نز دهاند هم به سادگي
گذشت .آنها بايد پاسخگوي چنين سرنوشتي كه فوتبال باشگاهي ايران
به آن دچار شده ،باشند.

فدراسيونناشنوايانميزبان
مسابقات كاراته و تكواندو شد

مهران تيش��هگران ،رئيس فدراس��يون ناش��نوايان گفت« :از س��وي
فدراسيون جهاني ناشنوايان ميزباني دو رشته كاراته و تكواندو به طور
رسمي به ايران داده شد .بنابراين ايران ميزبان برگزاري اين دو رشته
در بخش زنان و مردان از بیس��ت و هفتم آبان تا چهارم آذرماه خواهد
بود .در خصوص ميزباني بس��كتبال هم منتظريم اين ميزباني بهطور
رسمي از سوي كنفدراسيون آسيا به ما اعالم شود تا مهرماه زمينههاي
برگزاري اين مس��ابقات را هم در كشور فراهم كنيم .بودجه ما در سال
جاري  ۷ميليارد و  ۵۰۰ميليون تومان است كه قطعاً جوابگوي اين همه
اعزام و برگزاري س��ه ميزباني در ايران نيست .تالش بر اين است كه با
حمايت اعضاي هيئت رئيسه و از طريق اسپانسرها ،برنامههاي عملياتي
پيشبيني شده در سال جاري را بدون دغدغه پيش ببريم تا خللي در
اجراي برنامهها به وجود نیاید.

تجليلازمهرشادافقري
باپرداختحقوقمعوقه

از مهرشاد افقري كه سهميه  Bالمپيك را در ماده  ۱۰۰پروانه را كسب
كرد در مجمع ساالنه شنا ،شيرجه و واترپلو تجليل شد .مهرشاد افقري
توانست در مسابقات كس��ب سهميه بلغارس��تان كه بعد از مسابقات
انتخابي صربستان انجام شد ،س��هميه ورودي  Bالمپيك را به دست
آورد ،اما به اين دليل كه مهلت اعالم بهتري��ن فيناپوينتها به فينا به
اتمام رسيده بود ،متين بالسيني نماينده ايران در المپيك توكيو شد.
بر اين اساس حقوق  ۹ماه المپيك به مهرشاد افقري و ديالنچيان مربي
پرداخت خواهد شد.
قرار است به مهرش��اد افقري حقوق  ۹ماهه ورزش��كاراني كه سهميه
گرفت هاند ( ۴۵ميلي��ون تومان) پرداخت ش��ود .همچنين هزينه اياب
ذهاب تمرينات پيش از اين و تا بازيهاي آس��يايي گوانگجو به افقري
پرداخت خواهد شد.

