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شیوا نوروزی

س�کوت عجیب 

حامد قهرمانی
   گزارش  یک

وزارت ورزش و 
فدراسیون ها در 
قبال حرکات برخی ورزش�کاران همچنان 
ادامه دارد که البته این احتمال قوی را تقویت 
می کند که آنه�ا خود آتش بی�ار معرکه اند . 
در حالی که آتش اغتشاشات در کشور تقریبًا 
خاموش شده و صرفًا حرکات شیطنت آمیز 
در برخی نقاط دیده می شود، گویا چهره های 
ورزشی و به خصوص ملی پوشان رشته های 
مختلف می خواهند همچنان آتش بیار معرکه 
اغتشاشات باش�ند و با حرکات و رفتارهای 
خود جوان�ان را تهیی�ج به بی�رون آمدن و 
اغتش�اش کنند. چنین رفتارهایی در حالی 
صورت می گیرد که برخ�ی چهره های بیرون 
مانده ورزشی همگام و همس�و با رسانه های 
سعودی و لندنی این روزها سعی دارند عالم و 
آدم را مجاب کنن�د که این تیم ه�ا اصاًل تیم 
ایران نیستند و باید از صحنه مسابقات جهانی 
و بین الملل�ی حذف ش�وند. هرچن�د چنین 
تالش هایی راه به جایی نخواهد برد و این افراد 
حقیر تنها شخصیت پس�ت و وابسته خود را 
نشان می دهند، اما در این میان جامعه ورزش 
ه�م بای�د تکلی�ف خ�ود را روش�ن کن�د.

   اوج نفاق و ریاکاری
بروز رفتارهای دوگانه از سوی ورزشکاران، آن هم 
مقابل دوربین رس��انه ها و پشت دوربین ها برای 
هیچ کس قابل قبول نیس��ت. آنچه مسلم است 
اینکه ورزشکار باید تکلیف خودش را روشن کند. 
اینکه با لباس تیم ملی جمهوری اسالمی ایران در 
رقابت های بین المللی شرکت کند و بعد به سرود 
و پرچم ایران بی اعتنایی یا حتی بی احترامی کند، 

دوگانه ای است که نشان از شخصیت متزلزل این 
ورزش��کار دارد. اینکه یک مربی فوتبال نزدیک 
50 روز و بدون اطالع کافی با استوری های خود 
بر آتش اغتشاش بدمد و بعد ناگهان تغییر موضع 
بدهد و از فرهنگ باالی ایرانی نسبت به احترام 
به لباس ها و پوشش های مختلف بگوید نشان از 

همین دوگانگی رفتار دارد.
قبالً هم گفتیم از آن چند ورزشکار خارج نشین 
و معلوم الح��ال توقع��ی نیس��ت، آنه��ا باید 
کاسه لیسی شان را بکنند تا جیره و مواجب شان 
برسد، اما از ورزشکار، مربی و پیشکسوتی که 
اینجا در ایران و زیر س��ایه جمهوری اسالمی 
زندگی می کند توق��ع دیگری می رود. توقعی 
که اگر برآورده نش��ود، آن وقت است که باید 
س��راغ مس��ئوالن ورزش و فدراس��یون های 
ورزش��ی رفت که چرا با این قبی��ل حرکات 
برخورد درس��تی صورت نمی گیرد. حرکاتی 
که در ضدیت تم��ام با منافع مل��ی و امنیت 
کشور است و در راستای اهداف دشمنان آتش 

اغتشاشات را شعله ورتر می کند.
ام��روز کار به جایی رس��یده که حت��ی در خود 
کش��ور هم اتفاقاتی در مس��ابقات ورزش��ی رخ 
می دهد ک��ه دیگر قابل اغماض و چشم پوش��ی 
نیس��ت. فدراس��یون ها باید از اهرم هایی که در 
اختیار دارند، استفاده کنند تا جلوی این اقدامات 
زشت گرفته شود. اگر ورزشکاری دلش با ایران 
نیس��ت اصاًل نباید جایگاه��ی در تیم های ملی 
داشته باش��د. اینکه س��رود نخوانند یا به پرچم 
بی اعتنایی و بی احترامی کنند، آن هم به این بهانه 
که رسانه های معاند در گوش شان خوانده اند کار 
جمهوری اسالمی تمام است، عین دشمنی و نفاق 
است که باید مقابل آن ایستاد و این وظیفه امروز 

فدراسیون ها و به خصوص فدراسیون هایی است 
که مسابقات مهم جهانی را در پیش دارند.

   از ساوت گیت یاد بگیرید
از این دس��ت رفتارها در دو ماه گذش��ته زیاد 
دیده شده و ورزش��کاران و چهره های ورزشی 
همچن��ان ب��دون کوچک تری��ن تحقی��ق و 
اطالعاتی صرفاً هر آنچه را که رسانه های معاند 
می گویند باور می کنند. باور می کنند که فالن 
مجرم سابقه دار توسط نیروهای امنیتی و در 
اغتشاشات کشته شده است یا باور می کنند که 
مثاًل فالن دختر را نیروهای امنیتی کشته اند. 
ماجرا وقتی جالب می ش��ود که حتی در برابر 
فهمیدن حقیقت ه��م مقاوم��ت می کنند تا 
نکند طرفداران فضای مجازی خود را از دست 
بدهند یا اینکه برای اقامتش��ان در ینگه دنیا 
مشکلی به وجود بیاید. یک نمونه جالب اینکه 
دیروز از گرت ساوت گیت، سرمربی انگلستان 
در مورد حذف ایران از ج��ام جهانی به خاطر 
کمک به روسیه سؤال پرسیدند، اما سرمربی 
انگلستان گفت، چون مسئله سیاسی است او 
اطالعی ندارد و در این م��ورد حرفی نمی زند. 
یک رفتار کاماًل حرفه ای ک��ه ای کاش مورد 
توجه سلبریتی ها و چهره های ورزشی ما هم 

قرار بگیرد.
   فوتبال یا اغتشاش

جام جهان��ی فوتبال در پیش اس��ت. رقابتی که 
دشمنان قسم خورده این آب و خاک آن را فرصتی 
مناسب برای خود می دانند که به ایران و ایرانی 
ضربه بزنند و حاال سؤال اینجاست که ورزشکار 
ایرانی در بین دوقطبی فوتبال و اغتشاش کدام 
را انتخ��اب می کند؟ آیا ترجی��ح می دهد با ارائه 
بازی های خوب، ولو اینکه منج��ر به نتیجه هم 

نشود دل مردم کشورش را ش��اد یا اینکه آتش 
اغتشاش و فتنه را شعله ورتر کند؟

بدون هیچ تردید و ش��کی مردم فوتبالدوس��ت 
ایران در ای��ن ایام از بازیکنانش��ان جز مورد اول 
چیز دیگری نمی خواهند. آنها می خواهند بازی 
خوب و سرافرازی ایران را ببینند، نه چیز دیگری. 
آنها لحظه ش��ماری می کنند تا شاهد هنرنمایی 
بازیکنان تیم ملی در میدان جام جهانی باشند، 
نه سیاس��ی بازی های آنچنانی و نه ژس��ت های 
مردم فریب و دش��من  ش��ادکن. کس��ی در جام 
جهانی دنبال این نیس��ت که مثاًل فالن بازیکن، 
فالن شعار سیاسی را س��ر دهد یا اینکه مثاًل نام 
فالن کس را فریاد بزند. یک ایران از تیم ملی اش 
بازی خوب و تماشاگرپسند می خواهد تا با کسب 
نتایج خوب همه شاد ش��ویم و مهم تر از آن مهر 
باطلی بزنیم بر تمام نقش��ه هایی که برای ایران 
و ایرانی در رسانه های معاند س��عودی و لندنی 

کشیده می شود.
   حرف آخر 

س��خن آخر اینکه جناب ورزش��کار و جناب 
فوتبالیس��ت، وقتی با لباس مقدس تیم ملی 
در مسابقات ش��رکت می کنی باید به سرود 
و پرچم احت��رام بگذاری. مردم��ی که مثاًل 
ادعای حمایت از آنه��ا را داری جز این از تو 
چیز دیگری نمی خواهند و یادت باش��د آنها 
که با تحریک شان این قبیل حرکات را انجام 
می دهی تمام تالش شان را می کنند که نامی 
از ایران در این مس��ابقات نباش��د. تو امروز 
در حالی بر آت��ش اغتش��اش می دمی که تا 
دیروز مدعی بودی سیاسیون نباید در ورزش 
دخالت کنند، اما حاال خودت پای سیاست را 

به ورزش باز کرده ای!
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دنیا  حیدری

 خطر استیضاح 
بیخ  گوش  وزیر  ورزش

 استیضاح س��جادی یک بار دیگر اس��تارت خورد. این بار اما در اندک زمان 
باقیمانده تا جام جهانی قطر، درست در ش��رایطی که تیم ملی فوتبال ایران 
9روز دیگر باید برابر انگلی��س، یکی از حریفان سرس��خت خود در مصافی 
حساس به میدان برود. پرس��ش از وزیر ورزش، کشیدن او به مجلس و حتی 
پای میز محاکمه) استیضاح( بی هیچ شک و تردیدی وظیفه مجلس است، اما 
نه زمانی که کمتر از 10روز تا استارت ایران در جام جهانی باقی مانده و اتحاد و 
همدلی در این شرایط می تواند تأثیر بسزایی در کسب موفقیت تیم ملی داشته 
باشد و به همان اندازه حاشیه سازی و متشنج کردن جو می تواند مضر باشد. 

پرواضح اس��ت که ایرادهای زی��ادی به عملکرد س��جادی وج��ود دارد، 
ایرادهای پرتعدادی که پیش از این نیز دو مرتبه صدای مجلس را درآورده، 
به طوری که ماجرای بازگشت مجدد تاج به فدراسیون فوتبال، برای سجادی 
به قیمت گرفتن کارت زرد از مجلس تمام شد، اما حاال با فاصله ای نه چندان 
طوالنی از احض��ار قبلی وزیر ورزش ب��ه مجلس، حرف از حض��ور دوباره 
سجادی در ساختمان خیابان بهارستان به میان آمده و به نظر می رسد که 
قرار است مجلس بار دیگر از ابزارهای قانونی خود )سؤال، تذکر و استیضاح( 
علیه سجادی اس��تفاده کند. این بار اما به نظر می رسد داستان جدی تر از 
این حرف هاست و تنها به یک حوزه محدود نمی شود. سجادی که پیشتر 
در خصوص آیین نامه وزارتخانه و بازگشت پرایراد تاج به فدراسیون فوتبال 
زیر سؤال رفته بود، حاال به دالیل مختلفی در تیررس مجلس قرار گرفته 
است. بالتکلیفی فدراس��یون های بدون رئیس بعد از گذشت ماه ها اداره 
شدن توسط سرپرست، داستان بانوی سنگ نورد و دیدار پرحرف و حدیث 
شخص وزیر با او و همچنین مدیران، مشاوران و اطرافیان پرحاشیه سجادی 
که صدای بسیاری را درآورده اند از جمله دالیل و حاشیه های بسیاری است 

که باعث شده مجلس بار دیگر اقدام به کشیدن گوش سجادی کند! 
وزیری که در یک س��ال و چند م��اه حض��ورش در وزارت ورزش، نه فقط 
حاشیه های بسیاری داش��ته که چند مرتبه صدای مجلس را به طور جدی 
درآورده است. اما آنچه مسلم است اینکه طرح استیضاح وزیر در آستانه جام 
جهانی اقدامی عجیب است. اگرچه طرح استیضاح سجادی هنوز در مرحله 
جمع آوری امضاست، اما مطرح کردن این مسئله در شرایطی که همگروهی 
ایران با امریکا و انگلیس بر حساسیت های این دوره از رقابت های جام جهانی 
افزوده، بسیار عجیب است و این گمانه را ایجاد می کند که آیا نماینده های 
مجلس درصدد گرفت��ن امتیازی خاص چ��ون حضور در ج��ام جهانی با 
ساپورت وزارت هستند که بی توجه به شرایط می خواهند وزیر را به مجلس 
بکشند؟! بی شک مجلس می تواند مطالباتش را بعد از جام جهانی و در زمانی 
بهتر مطرح و پیگیری کند، نه امروز که این رویه بدون تردید با وجود تمام 
ایرادهایی که به سجادی وارد است، زمان مناسبی برای استیضاح او نیست.

ادامه یکه تازی والیبال نشسته ایران در جهان

تکرار قهرمانی در بوسنی
بسکتبال ایران به چین باخت، ارمغانی همچنان امیدوار 

گره کور صعود به جام جهانی 2023
  هشتمین جام قهرمانی در بوسنی به ویترین افتخارات ایران اضافه 

شمیم رضوان
شد، آن هم در شرایطی که بوسنی امید زیادی داشت تا با استفاده از       بازتاب

امتیاز میزبانی، جام این دوره را از آن خود کند، اما قهرمان بالمنازع 
جهان این اجازه را نداد و جام را از چنگال میزبان بیرون کشید. شاگردان هادی رضایی بدون از دست 
دادن حتی یک ست و با پشت سر گذاشتن عراق، قزاقستان، کرواسی، ژاپن، امریکا و برزیل به فینال 
راه یافتند و موفق به کسب سهمیه پارالمپیک شدند. تیم ایران همچنین در ادامه موفقیت های خود 
میزبان را نیز در آخرین گام 3 بر صفر از سد راه برداشت تا ضمن حفظ رکورد شکست ناپذیری خود 
در این دوره از رقابت ها برای هشتمین مرتبه به عنوان قهرمانی دست یابد. موفقیتی که هادی رضایی، 
سرمربی ایران آن را شیرین ترین قهرمانی اش در والیبال نشسته خواند: »به بچه ها گفته بودم که باید 
از جهنم سربلند بیرون بیاییم. جمعیت زیادی به همراه گروهی از سربازان در سالن بودند، ولی یک 
بازی والیبال ایرانی انجام دادیم و توانستیم سربلند از این جهنم بیرون بیاییم. البته بارها عقب افتادیم، 
اما برگشتیم، ناامید نشدیم، تالش کردیم و این توانمندی ما بود و نتیجه یک سال تالش تمام تیم.«

سجده ش��کر بازیکنان ایران بر پرچم ایران در س��الن »هتل آرنا هیلز« زیباترین صحنه ای بود که 
ملی پوشان والیبال نشسته ایران بعد از تکرار عنوان قهرمانی می توانستند به نمایش بگذارند.

 مرتضی مهرزاد، دومین مرد بلندقامت جهان بعد از کس��ب عنوان قهرمانی در بوس��نی تأکید کرد 
به دنبال آن هستیم که با کسب عناوین بیش��تر جهانی و مدال های پارالمپیک، دستاوردهایمان را 
حفظ کنیم: »این برای دومین بار بود که در مسابقات قهرمانی جهان شرکت می کردم و خدا را شکر 
که دوباره قهرمان ش��دیم. تیم والیبال نشسته ایران همیش��ه تیم قدرتمندی بوده است. چیزهای 
زیادی به عنوان دستاورد کسب کرده ایم و به دنبال آن هس��تیم که با کسب عناوین بیشتر جهانی 
و مدال های پارالمپیک، این دستاوردها را حفظ کنیم. ما می خواهیم به روند پیروزی هایمان ادامه 
بدهیم. مطمئن نیستم که آیا ش��رکت من در مسابقات والیبال نشس��ته لزوماً می تواند الهام بخش 
دیگر ورزشکاران والیبال نشسته باشد یا خیر، اما چیزی که می بینم این است که این ورزش به افراد 
دارای معلولیت اختصاص دارد و کاری که انجام می دهد، این است که آنها را از انزوا در جامعه بیرون 
می کشد و ثابت می کند که می توانند در ورزش فعال باش��ند.« داوود علیپوریان، کاپیتان ایران نیز 
تأکید کرد این قهرمانی هدیه ای از طرف تیم ملی به مردم ایران است: »در فینال روز متفاوتی را پشت 
سر گذاشتیم. بوسنی تیم خوبی بود، اما به لطف خدا شرمنده مردم نشدیم و توانستیم یک قهرمانی 

دیگر برای آنها کسب کنیم.«

 سرمربی تیم ملی بسکتبال هنوز به صعود شاگردانش به جام جهانی 

اشرف رامین
2023 امی��دوار اس��ت. تیم ملی بس��کتبال عصر جمع��ه در غیاب       چهره

تماشاگران ایرانی مقابل چین تن به شکست 81 بر 72 داد تا کارمان 
به اما و اگر کشیده شود. در گروه F دو بازی دیگر هم برگزار شد؛ استرالیا با 47 امتیاز اختالف قزاقستان 
را شکست داد و ژاپن نیز از سد بحرین گذشت. در این گروه استرالیا و چین صعودشان قطعی شده و 
قزاقستان )14(، ایران )14( و ژاپن )13( در رده های بعدی صعود قرار دارند. از آنجا که ژاپن یکی از 
میزبانان جام جهانی خواهد بود از سهمیه میزبانی اش استفاده می کند. در شرایطی که کانگوروها از 
سفر به کشورمان سرباز زدند، باخت فنی 20 بر صفر استرالیا از سوی فیبا تأیید شده، اما قزاقستان 
فردا با ژاپن بازی دارد و نتیجه این دیدار تأثیر زیادی درجایگاه تیم ها خواهد داشت. دو دیدار هم در 
پنجره ششم رقابت های انتخابی در ماه فوریه برگزار می شود و ملی پوشان بسکتبال دو بازی خارج از 
خانه سخت با ژاپن و چین برگزار خواهند کرد. سعید ارمغانی معتقد است شاگردانش هنوز فرصت 
صعود دارند. س��رمربی تیم ملی بعد از باخت به چین گفت: »همه ما می دانی��م چین از چه انرژی و 
سرمایه ای در بسکتبال استفاده می کند. همچنین می دانیم که چقدر برنامه ریزی  خوبی در بسکتبال 
دارد و همه اینها نشان  دهنده خوب بودن چین است. امیدوار به پیروزی بودیم که خیلی هم دور از 
دسترس نبود، اما نتیجه مدنظر کسب نشد. حدادی چند سال در لیگ این کشور بازی کرده و تیم 
حریف شناخت خوبی از او دارد. فکر می کنم عملکرد ما در کوارتر دوم خوب نبود و نتوانستیم حریف 
شوت های سه امتیازی چین شویم. در کوارترهای سوم و چهارم فشار زیادی آوردیم، اما شوت های 
سه امتیازی  چین در اواخر مسابقه کارمان را سخت کرد. قزاقستان به استرالیا باخت و ما هنوز امیدوار 
هستیم. بازی با استرالیا برگزار نمی شود و دو دیدار سخت با چین و ژاپن در خانه آنها داریم. امیدوارم 
با یک بازی خوب مقابل ژاپن و چین برنده از زمین خارج ش��ویم و به جام جهانی برسیم.« ارمغانی 
اشتباهات فردی بازیکنانش را پذیرفت: »اینها برمی گردد به کارهایی که در تمرینات انجام می دهیم 
و به اصطالح نوع کاری که باید در تمرینات انجام دهیم. ما روی این مسائل کار کرده ایم. همه بازی ها 
را بررسی خواهیم کرد و مشکالت را پیدا و روی آنها کار می کنیم. بسکتبال یک بازی است که بدون 
اشتباه نمی توان انجام داد و نمی شود به بازیکن گفت که اشتباه نکند.« بهنام یخچالی، گارد تیم ملی 
مسیر صعود به جام جهانی را بسیار سخت خواند: »بازی سختی بود و باختیم، اما تالش خود را کردیم 
تا به پیروزی برسیم. چین یکی از بهترین تیم های آسیاست. کار سختی داریم، اما امیدوارم در آینده 

بهتر شویم.«
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اولین س�همیه پاراتیراندازی کش�ورمان در بازی های 
پارالمپیک 2024 به ارمغان آمد. مسابقات جهانی این 
رش�ته در امارات جریان دارد و از بین نف�رات اعزامی 
نسرین شاهی موفق به کسب سهمیه پارالمپیک شده 
است. این بانوی تیرانداز در تپانچه بادی ماده p2 در خط 
آتش ایستاد و با درخشش در مرحله مقدماتی در رده 
دوم ایستاد و به فینال صعود کرد. شاهی در فینال نیز 
در رقابت با حریفان قدرتمند موفق به کسب مدال نقره 
مسابقات جهانی شد. ایستادن بر سکوی نایب قهرمانی 

سهمیه این  بانوی پاراتیرانداز ایران را قطعی کرد.

 نقره جهان و سهمیه پارالمپیک
برای بانوی ایران

قاب

خوابیده  در آفساید!
این روزها ورزشکاران در سایه حمایت یا سکوت رؤسای فدراسیون ها و سرمربیان در آفساید سیاست و حقیقت لمیده اند

سندرم درمان  نشدنی مدیران گذشته!
هر مصیبتی که س��ر فوتبال ما می آید حاصل سوءمدیریت و بی کفایتی 
مدیران آن است. همان مدیرانی که با هزار وعده  و وعید و توپ پر می آیند 
ولی در دوران کوتاه حضورشان تصمیماتی می گیرند که تا مدت ها بعد از 

رفتن شان نیز آثار مخربش بجا می ماند.
اسناد رو ش��ده از اجاره ماشین های لوکس در باش��گاه استقالل توسط 
مدیریت قبلی تازه ترین موردی است که خبرش در رسانه ها منتشر شده 
است. گویا آبی ها قبل از آمدن فتح اهلل زاده ماهی 250 میلیون تومان صرف 
اجاره ماشین های لوکس خارجی می کردند و به دلیل عدم پرداخت اجاره 
سه ماه، حاال 750میلیون تومان به بدهی های باشگاه اضافه شده است. این 
اولین مورد از ولخرجی مدیران نبوده و آخرین آن هم نخواهد بود. هنوز 
خاطرمان هست که مدیرعامل سابق پرسپولیس چه مبالغی را بابت خرید 
کت  و شلوار از جیب باش��گاه پرداخت کرد. در زمان مدیریت فالن مدیر 
بازیکنی که حتی یک دقیقه هم به میدان نرفته بود چندین هزار دالر را به 
جیب زد و رفت یا اینکه قرارداد هنگفت با فالن بازیکن بی کیفیت خارجی 

را کدام مدیر امضا کرد و رفت. 
تا دلتان بخواهد از این دست حیف ومیل ها در این رشته بوده و هست. نقطه 
اشتراک همه آنها چیزی نیست جز عدم پاسخگویی بابت حیف ومیل پول 
بیت المال. پرونده اکثر مدیران فوتبالی پر از قراردادهایی است که معلوم 
نیست با چه نیت و هدفی امضا شده است. آقایان وقتی به صندلی ریاست 
تکیه می زنند با خیال راحت قرارداد می بندند و از کت وش��لوار گرفته تا 
ماشین لوکس می خرند یا اجاره می کنند. در آخر هم بعد از امضای حکم 
برکناری می روند و بدهی هایشان می ماند برای نفر بعد. اینکه مدیرعامل 
یا رئیس جدید نیز همین مس��ائل را توجیهی برای مش��کالت جاری و 
بی کفایتی خود جلوه می دهد به کنار، اما سؤال اینجاست چرا هیچ کس 

مدیران گذشته را به خاطر امضاهایی که زده اند، بازخواست نمی کند؟!
فعالیت در فوتبال، یعنی اینکه هر کاری دلتان خواست انجام بدهید و هر 
جور خواستید ریخت وپاش کنید. در همان مدت کوتاه آقایان چنان بالیی 
سر مجموعه تحت امر خود می آورند که آثارش تا سال ها بعد بجا می ماند. 
منتها خیلی راحت از زیر بار مسئولیت ش��انه خالی می کنند و به کسی 
پاسخگو نبوده و نیستند. همین حاال هتلی که برای تیم ملی در جام جهانی 
انتخاب شده حرف وحدیث زیادی دارد، ولی مسئوالن فعلی فدراسیون به 
راحتی تقصیر را گردن قبلی ها می اندازند، به همین راحتی. سنگین ترین 
پرونده ش��کایت تاریخ فوتبال ایران قرارداد ننگین با ویلموتس اس��ت، 
قراردادی که خسارت چند میلیون دالری روی دستمان گذاشته، اما اخیراً 
یکی از مدیران فدراسیون خبر از بسته شدن این پرونده داده است! چطور 
ممکن است خسارتی به این سنگینی روی دست کشور بگذارند، اما خبری 

از بازخواست و برخورد با خاطیان و متهمان پرونده نشود. 
تا کی قرار است عده ای برای کسب ش��هرت و پر کردن رزمه کاری شان 
به فوتبال بیایند و با دور زدن همه قوانین و از بین بردن اعتماد عمومی، 
فوتبال را شخم بزنند و بروند؟ چرا هیچ کس نمی پرسد یک باشگاه فوتبال 
چه نیازی به ماشین لوکس خارجی داشته یا مدیرعامل بر چه اساسی باید 

کت وشلوارهایش را با پول باشگاه بخرد؟
 بارها این ابهامات از طریق رس��انه ها و حتی هواداران مطرح ش��ده، اما 
قدمی برای رفع این ابهامات و برخورد قاطع با مدیران ناالیق برداش��ته 
نشده است. همین مماشات و بی توجهی هاس��ت که فوتبال را به حیاط 
خلوت مدیران بی کفای��ت تبدیل کرده و هر کدام در گوش��ه ای با خیال 
راحت پروژه هایش��ان را پیش می برند، بدون اینکه نگران پاسخگویی به 

مردم و مسئوالن باشند. 

تردیدهایی درب��اره جایگاه و درخش��ش 
کریس رونالدو، ستاره پرتغالی در تیم 
ملی این کشور در جام جهانی 2022 
مطرح شده اس��ت. روزنامه آبوال که 
قدیمی ترین و معروف ترین روزنامه 

ورزشی کش��ور پرتغال اس��ت، اخیراً 
تیتری را روی جلدش برد که تأثیرگذاری 

این بازیکن در زمین بازی را زیر سؤال می برد: 
»رونالدوی کمتر، پرتغال بیشتر.«
    

پائولو بنتو، یک بازیکن را در فهرست رزرو خود 
قرار داده و قصد دارد با یک مهره اضافه 

راهی دوحه ش��ود، اوه هیون گیو این 
بازیکن است. س��رمربی پرتغالی در 
توصیف وضعیت ای��ن بازیکن اعالم 
کرد که او به عن��وان بازیکن ذخیره 

راهی قط��ر خواهد ش��د و در صورت 
آس��یب دیدگی بازیکنان به لیست نهایی 

اضافه می شود.
    

سعید عزت اللهی یکی از 2۶ بازیکن دعوت 
 ش��ده کارلوس کی روش ب��ه تیم ملی 
خواهد بود. با توجه به مصدومیت امید 
ابراهیمی، عزت اللهی به همراه دیگر 
لژیونر فوتبال ای��ران احمد نوراللهی 
شانس باالیی برای حضور در ترکیب 

اصلی دارند. ش��نیده  می ش��ود حضور 
علیرضا جهانبخش و کریم انصاری فرد نیز 

قطعی شده است.
    

متس هوملس، ستاره دورتموند از اینکه جایی 
در فهرست هانسی فلیک برای حضور در 

جام جهانی 2022 قطر ندارد، بسیار 
ناراحت است. او همچنین تصویری 
از خودش با پیراهن تیم ملی در حال 
دس��ت زدن و ناامیدی منتشر کرد و 

نوشت: »جای تعجب ندارد، این یکی 
از بزرگ ترین ناامیدی های دوران فوتبالم 

است.«
    

لوئیس فن خال، سرمربی تیم ملی هلند بعد از 
انتشار لیست نهایی بازیکنان دعوت شده 

به تیم ملی درباره انتخاب فهرس��ت 
نهایی گفت: »خیلی س��خت اس��ت 
به بازیکنان بگویید ک��ه به تیم ملی 
دعوت نش��ده اند. من برای این کار از 

فیس تایم اس��تفاده و یک ساعت و 45 
دقیقه با آنها صحبت ک��ردم تا این خبر را 

به آنها بدهم.«

روز8

استارت قهرمانی جهان بعد از 3 سال

رقابت های تکواندوی قهرمانی جهان بعد از س��ه سال از امروز با 
حضور 755 ورزش��کار از 122 کش��ور جهان به مدت یک هفته 
در گواداالخارا در مکزیک برگزار می ش��ود و بی شک بزرگ ترین 
رویداد تکواندو به طور قطع بعد از همه گیری ویروس کرونا از دید 
فدراسیون جهانی، رقابت های جهانی مکزیک است. رقابت هایی 
که در حاش��یه آن، انتخابات کمیسیون ورزش��کاران فدراسیون 
جهانی تکواندو نیز برگزار می شود. در بخش مردان جواد آچاب از 
بلژیک، والدیمیر داالکلیف از بلغارستان، سجاد مردانی از ایران و 
هاما الزوما از نیجریه کاندیدای عضویت در کمیسوین ورزشکاران 
شده اند و در بخش زنان نیز والریا سانتوس از برزیل، اکرم خدابنده 
از ایران، رشمی اوجینک از هلند و ایرنیا رومولدانووا از اوکراین برای 

حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران کاندیدا شده اند.

تکرار فینال فصل قبل در هفته نهم والیبال

هفته نهم رقابت های لیگ برت��ر والیبال مردان در حال��ی عصر امروز 
به میزبانی ارومیه، گرگان، گنبد، تهران، اردکان، س��یرجان و رامس��ر 
پیگیری می شود که در مهم ترین دیدار این هفته قهرمان و نایب قهرمان 
فصل گذشته مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند. پیکان که با تغییرات 
انجام شده در کادر فنی، جانی دوباره گرفته امروز میزبان شهداب یزد 
است. مصافی که تکرار فینال سال گذش��ته لیگ برتر است و فرصتی 
برای شاگردان پیمان اکبری که انتقام خود را از نماینده یزد بگیرند. در 
دیگر بازی های امروز؛ پاس گرگان میزبان گیتی پسند اصفهان است، 
شهرداری در ارومیه از لبنیات هراز آمل پذیرایی می کند، مس رفسنجان 
به میهمانی شهرداری گنبد می رود، ایفاسرام اردکان در مصافی خانگی 
با سایپا دیدار می کند، فوالد سیرجان میزبان نیان الکترونیک خراسان 

است و راه یاب ملل مریوان نیز میهمان هورسان رامسر.

وقتی 
ورزشکار 

همچنان بر آتش 

آشوب می دمد


