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دنیا حیدری 

 خبر ویرانگر و عبرت آم��وز بود: قطر از ورود اعضای 
ش��بکه تروریس��تی سعودی)ایران اینترنش��نال( 
به جام جهانی جلوگی��ری و از ص��دور کارت برای 
خبرنگاران این س��ازمان تروریس��تی خ��ودداری 
کرده اس��ت. همان ش��بکه تروریس��تی  که دو ماه 
اس��ت تبلیغ و تالش می کن��د تا تیم مل��ی فوتبال 
ایران از جام جهانی حذف شود، بدون آنکه دغدغه 
از دس��ت دادن مخاطبانش را داش��ته باش��د،  چه 
اص��والً آنها به خوب��ی می دانند مخاطب��ان اصلی و 
حرف گوش کن  این شبکه در ایران، بسیار اندک و از 
جنس آشوبگر، وطن فروش و جوزدگان فریب خورده 
هس��تند و هویتی به نام ایران و تیم ملی ایران برای 
آنان اهمیتی ندارد. احتماالً این ش��بکه تروریستی 
تالش های خود را برای حضور در جام جهانی می کند 
اما »جوان « با خبر شد که خبرنگاران بی بی سی نیز از 
هتل محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران رانده شده اند 
و قطر 5 ه��زار بلیت مس��ابقه و رزرو هتل گروهک 
منافقین و تجزیه طلبان را که برای بازی های ایران 
خریداری کرده بودند،  باطل و لغو کرده است. ورود 
جیمی جامپ های آموزش دیده منافقین هم منتفی 
ش��د و هرگونه پرچم غیر از پرچم رسمی کشور نیز 

جایی در بازی های ایران نخواهد داشت. 
این اگرچه به عنوان دس��تاوردی برای دیپلماس��ی 
ایران اس��ت اما قطری  ها هم��ه آن را به ن��ام ایران 
فاکت��ور نکرده ان��د زیرا ی��ک کینه قدیم��ی هم از 
سعودی  ها داش��تند که س��ال  ها با قطر خصومت و 
ادعای آقاباالسری داش��ت و مدتی نیز این کشور را 
محاصره هوایی کرد که در آن زم��ان قطر با کمک 

ایران اموراتش را گذراند و حاال وقت انتقام بود! 
همراه ب��ا ش��بکه های معاند م��ردم ای��ران برخی 
روزنامه های اصالح طلب نی��ز از انعکاس گزارش  ها 
و تصاویر بدرقه تیم ملی خودداری کردند تا نش��ان 

دهند در سمت وسو و هدف چیزی از آن شبکه  هایی 
که دنب��ال تحریم و حذف تیم فوتبال ای��ران بودند،  
کم ندارند! این روزنامه  ها درعوض با پوش��ش اخبار 
کذب مثل دلیل دع��وت علی کریمی بازیکن جوان 
به تیم ملی دروغ س��ازی کردند ت��ا چرخه ضدملی 
خود را کامل کنند. همراه با شبکه های معاند مردم 
ایران برخی روزنامه های اصالح طلب نیز از انعکاس 
گزارش ها و تصاویر بدرقه تیم ملی خودداری کردند 
تا نش��ان دهند در سمت وس��و و هدف چیزی از آن 
شبکه هایی که دنبال تحریم و حذف تیم فوتبال ایران 

بودند،  کم ندارند! 
این روزنامه ها به  جای آن در انع��کاس اخبار کذب 
مثل دلیل دعوت علی کریم��ی بازیکن جوان به تیم 
ملی دروغ س��ازی کردند تا چرخ��ه ضدملی خود را 
کامل کنند. تیم ملی عصر دوش��نبه بعد از مراس��م 
بدرقه و دی��دار با رئیس جمهور راهی قطر ش��د، اما 
نکته جال��ب توجه این بود که این مس��افرت بزرگ 
و مهم صبح دیروز در رس��انه های جریان اصالحات 
چندان منعکس نش��د ت��ا مدعیان اصالح��ات راه 
شکست خورده رس��انه های معاند سعودی و لندنی 

را در پیش بگیرند.
   ایران نالی ها راه داده نشدند

دیروز خبر رسید که دولت قطر از ورود اعضای سازمان 
تروریستی »ایران نال« )سعودی اینترنشنال( به خاک 
این کش��ور جلوگیری کرده و تاکنون آی دی کارت 
برای افراد معرفی ش��ده از س��وی اینترنشنال صادر 
نشده است. به نظر می رسد با توجه به عملکرد شبکه 
اینترنشنال در تشویق به آشوب و اغتشاش در ایران، 
مقامات قطری تصمیم گرفته اند برای برگزاری هرچه 
آرام تر و تأمین امنیت بهتر جام جهانی، اعضای این 
رسانه وابسته به عربستان سعودی و سرویس موساد 
را به قطر راه ندهند. البت��ه قطری ها قطعاً همه این 

مسئله را به حساب فوتبال و یا حمایت از ایران فاکتور 
نمی کنند و انتقام سال ها دشمنی سعودی ها با خود 
و تحریم و محاص��ره هوایی آنان را ه��م می گیرند. 
حاال باید دید شبکه وابسته به سعودی که اعالم هم 
کرده با گزارشگری مزدک میرزایی و مفسری محمد 
تقوی بازی های ایران را پخش مستقیم می کند، قرار 
اس��ت از کجا و چگونه این بازی ها را پخش کند. در 
لندن می نش��ینند یا در بغل والد اره به دست شان و 
در بیابان های عربستان س��عودی، بازی ها را پخش 

مستقیم می کنند! 
ایران نالی ها برای به حاشیه کشاندن تیم ملی ایران 
و جو س��ازی رس��انه ای علیه کش��ورمان در جریان 
رقابت های جام جهانی برنامه ها داشتند، اما حاال و با 
اقدام قاطع قطر باید حسرت جام جهانی را بکشند و 
در همان رسانه وابسته خود بنشینند و کاسه چه کنم، 

چه کنم به دست بگیرند.
حاال ش��اید یاد بگیرند که همیش��ه ه��م نمی توان 
آتش بیار معرکه بود و زد و در رفت. دو ماه هر کاری 
دلش��ان خواس��ت، کردند و حاال می خواستند مثاًل 
میوه برداش��ت کنند، اما چنان تیرش��ان به سنگ 
خورد که در برگش��ت و کمانه کردن مغز خودشان 
را هدف گرفت. حاال دیگر نه فقط در جام جهانی که 
در سازمان ملل هم جایی ندارند تا ثابت شود وابسته 

بودن هیچ ارزشی ندارد.
  وطن فروشی به اسم هم میهنی

اما باید تأس��ف خورد به حال آنهای��ی که در ایران 
دنباله روی سیاس��ت های این رسانه ها هستند و از 
هیچ تالشی برای حاشیه سازی فروگذار نمی کنند. 
دیروز بود که روزنامه هم میهن در ادعایی مضحک 
علت دعوت ش��دن علی کریمی بازیکن شاغل در 
لیگ ترکیه را مقابله با سر دادن شعار به نام همنام او 
از سوی معاندان در جام جهانی عنوان کرد و نوشت: 

»دعوت از او این ش��ایعات را قوت بخش��یده که با 
توجه ب��ه اینکه او همنام »عل��ی کریمی«، بازیکن 
سابق تیم ملی ایران و باشگاه پرسپولیس است، در 
صورت تشویق تماشاگران حاضر در استادیوم های 
دوحه، ای��ن توجیه وجود داش��ته باش��د که علی 
کریمی، بازیکن سوپرلیگ ترکیه و ملی پوش فعلی 

ایران در حال تشویق شدن است.«
تحلیل روزنامه هم میهن با استقبال بی بی سی رو به رو 
شد. البته این رس��انه ها مدت هاست در سطل زباله  
مانده اند، یا آتش زدن آن یا ارتزاق خبری از زباله های 

خبری یکدیگر.
اما وقتی ب��ه حرف های چهار س��ال قبل کارلوس 
کی روش در جام جهانی روس��یه دق��ت و حداقل 
یک بار دیگ��ر آن را مرور کنیم، متوجه می ش��ویم 
که چرا علی کریمی در تیم ملی حضور دارد. چهار 
سال قبل کی روش در پاس��خ به خبرنگارانی که از 
او پرس��یده بودند تیم های دیگر ستاره هایی چون 
رونالدو را دارند، گفته بود: »اگر آنها رونالدو دارند، 
ما علی کریمی و سعید عزت اللهی را داریم« و این 
گونه ب��ه پدیده های جوان خود اهمی��ت داده بود. 
طبیعی است که هر مربی، بازیکنان مورد نظر خود 
را دعوت کند و وقتی علی کریمی از نظر کی روش 
یک پدیده محس��وب  می ش��ود حتماً هنوز هم در 
ترکیب او جایگاه خ��اص خ��ودش را دارد. ضمن 
اینکه با توجه به میزان آمادگی بازیکنان اصاًل شاید 
فرصتی به کریمی برای به میدان آمدن داده نشود 
که بخواهد عکس العملی به تشویق های همنام مورد 

نظر معاندان نشان دهد.
این حاشیه س��ازی ها تنها یک چیز را ثابت می کند 
که جریان مخالف وقتی پای منافع خودش در میان 
نباشد، حتی حاضر به وطن فروشی و حاشیه سازی 

برای عدم موفقیت تیم ملی هم می شود.
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شیوا نوروزی

 یوزپلنگ ها  برای بازی
 لحظه شماری می کنند

تیم ملی فوتب��ال در قطر ش��رایط خوبی دارد و روز گذش��ته نیز 
نخستین جلسه تمرینی ملی پوشان برگزار ش��د. کاروان فوتبال 
ایران بعد از مراسم بدرقه به دوحه پرواز کرد و اعضای تیم در هتل 
الریان مستقر ش��ده اند. دیروز کی روش باالخره همه بازیکنانش 
را در اختیار داش��ت و طبق برنامه، بازیکنان در سالن وزنه زدند و 

تمرینات بدنسازی انجام دادند. 
   پیرترین تیم 

تنها چهار روز دیگر تا دیدار با انگلیس باقی مانده و بازیکنان و کادر فنی 
در تالشند تا با آمادگی کامل با سه شیرها روبه رو شوند. این در حالی  
است که براساس آمار و ارقام، ایران مسن ترین تیم حاضر در این دوره 
از رقابت هاست. ترکیب نهایی 32 تیم حاضر در جام 2022 مشخص 
شده و تیم کشورمان با میانگین سنی 28/9 پیرترین تیم در جام جهانی 

قطر محسوب می شود. 
جالب اینکه غنا با میانگین سنی 24/7 جوان ترین تیم مسابقات است 
و امریکا نیز با میانگین 25/2 دومین تیم جوان به حساب می آید. در 
جمع پیرترین تیم ها بعد از ایران، مکزیک )28/5(، آرژانتین )27/9( و 

برزیل )27/6( در رده های بعدی قرار دارند. 
   تاکتیک دفاعی

فیفا وضعیت ایران پیش از شروع جام جهانی قطر را بررسی کرد. تیم ملی 
کشورمان یکی از نمایندگان فوتبال قاره کهن در این رقابت هاست. با 
توجه به لژیونره��ای پرتعداد ایران و همچنی��ن حضور کی روش روی 
نیمکت، سایت فدراسیون جهانی در گزارشی در خصوص یوزپلنگ ها 
نوشت: »جام جهانی قطر به زودی شروع می ش��ود و ایران هم یکی از 
تیم های آسیایی حاضر در این رقابت هاس��ت. این تیم در جام 2018 
توانس��ت چهار امتیاز در حضور اس��پانیا و پرتغال به دس��ت آورد، اما 
موفق به تاریخ سازی نشد. حاال که دوباره کی روش به نیمکت این تیم 
بازگشته است، همه امیدوارند این تاریخ سازی در قطر اتفاق بیفتد. به 
نظر می رسد سرمربی پرتغالی این بار نیز با همان روش قدیمی از سیستم 

تدافعی محض استفاده کند.«
   هیجان بازیکنان

همه بازیکنان کشورمان برای حضور پرقدرت در میدان آماده هستند. 
وحید امیری ب��ا تأکید بر این موض��وع گفت: »خیل��ی هیجان زده 
و مش��تاق آغاز تورنمنت هس��تیم. همه س��عی خود را می کنیم تا 
هوادارانمان را خوشحال کنیم. قبل از اینکه به دوحه بیاییم، به  خوبی 
برای بازی با انگلیس آماده شده ایم. با تیمی قوی روبه رو خواهیم شد، 
اما همه  چیز در فوتبال ممکن است.« سامان قدوس دیگر ملی پوش 
ایرانی نیز در گفت وگو با س��ایت باش��گاه برنتفورد اظهار داشت: »با 
انرژی زیاد و پ��ر از اعتمادبه نف��س به جام جهانی آم��ده ام. در گروه 
سختی قرار گرفته ایم ، اما بازیکنان باتجربه ای داریم. منتظر بازی اول 
با انگلیس هستم. ما در برابر انگلیس، یکی از بهترین تیم های جهان 
بازی خواهیم کرد و برای من این بازی برای شروع عالی است. باید به 
مصاف بهترین تیم برویم و سعی کنیم خودمان را ثابت کنیم و نشان 

دهیم که برای رقابت در آنجا هستیم.«
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رقابت ه�ای دوومیدان�ی ID قهرمانی آس�یا که 
با کسب هش�ت مدال توس�ط نماینده های ایران 
همراه بود، اتفاقات جالب توجهی را در پی داشت. 
در حاش�یه این رقابت ها که به میزبانی اس�ترالیا 
برگزار شد، امیر پیاهو، مربی جوان با پیراهنی در 
پیست تارتان ظاهر شد که  روی آن تصویر آرمان 
علی وردی شهید امنیت کشور و همچنین آرتین 
سرایداران نقش بسته بود. کودکی که خانواه اش 
را در حادثه تروریس�تی ش�اهچراغ از دست داد 
و زیر تصویر این دو به زبان انگلیس�ی نوشته بود 
»حقوق بشر کجاس�ت؟« پیاهو اقدام خود را دلی 
و دلیل آن را بایکوت خبری این دو در رسانه های 

دنیا خواند.

فریاد حقوق بشر در پیست تارتان
قاب

اخراج مفتضحانه اینترنشنال

تب فوتبال نباید سایر رشته ها را بسوزاند 
کمتر از یک هفته دیگر به آغاز رقابت های جام جهانی باقی است. مهیج ترین 
و مهم ترین تورنمن��ت فوتبالی دنیا که نگاه تمام رس��انه ها را معطوف خود 
می کند و این جدا از توجهی است که دوس��تداران فوتبال به این مسابقات 
دارند. تب جام جهانی را این روزه��ا می توان در البه الی صفحات روزنامه ها 
و رس��انه های صوتی و تصویری به وضوح دید. شور و نشاطی که مردم تمام 
دنیا را به خود مشغول می کند و هیجان ناشی از آن را نمی توان با هیچ رشته 

دیگری مقایسه کرد. 
جام جهانی اما تنها نگاه رس��انه ها و توجه مردم را ب��ه خود جلب نمی کند 
و مس��ئوالن نیز در پیگیری داس��تان های این رویداد فوتبالی ید طوالیی 
دارند. بس��یاری ترجیح می دهند این رویداد فوتبالی را از نزدیک به تماشا 
بنشینند و این روزها به ش��دت در تکاپوی بس��تن چمدان های خود برای 
سفر به قطر هستند، س��فری که عمدتاً هم می خواهند برایشان با بهانه ها و 
عنوان های مختلف رایگان تمام شود! عده ای هم چون وزیر به عنوان شخص 
اول ورزش کشور، نه فقط دالیل قانع کننده ای برای بودن در کنار تیم ملی 
در رقابت های جام جهانی دارند که می توانند هیجان، شور و نشاط و عالقه 
مردم را دس��تاویزی قرار دهند برای توجه هرچه بیش��تر به فوتبال در این 

شرایط خاص! 
در واقع بی هیچ رودربایس��تی باید گفت احتمال تعطیلی ورزش کش��ور تا 
یک ماه آینده چندان دور از انتظار نیست. تعطیلی هرگونه توجهی به سایر 
رشته های ورزشی و معطوف شدن تمام حواس آقایان به فوتبالی که اگرچه 
نمی توان منکر هیجان و نشاط آن شد، اما پرواضح است که نه سکویی برای 

فوتبال ایران به دنبال خواهد داشت و نه مدالی! 
صدالبته که توقعی هم در این خصوص وج��ود ندارد و صعود از مرحله 
گروهی هنوز آرزویی دست نیافتنی برای فوتبال ایران است که کی روش 
و یارانش یک بار دیگر قول رسیدن به آن را داده اند. مسئله اما این است 
که با وجود تمام جذابیت های این رشته و نشاط و شادمانی که حتی در 
صورت کسب تساوی در رقابت های جام جهانی به مردم جامعه تزریق 
می شود، نمی توان این مهم را دستاویزی قرار داد برای بی توجهی به دیگر 

رشته ها در طول یک ماه آینده!
درست در روزهایی که اهم توجه مس��ئوالن و حتی رسانه ها به فوتبال بود، 
تیم های ملی کش��تی آزاد و فرنگی ایران با عنوان های قهرمانی به کش��ور 
بازگشتند. والیبال نشسته نیز هشتمین جام قهرمانی جهان را از آن خود کرد 
و ورزش ایران موفق به کسب چهار سهمیه پارالمپیک 2024 پاریس شد. 
موفقیت هایی که آنطور که باید بدان پرداخته نشد و خیلی هم به چشم آقایانی 
که همه نگاهشان را فوتبال پر کرده بود، نیامد، به طوری که قهرمانان والیبال 
نشسته بدون استقبال هیچ مسئولی وارد کشور شدند. درست همانند عدم 
توجه به کسب سه سهمیه پارالمپیکی که توسط ورزشکاران پاراتیراندازی 
کسب شد تا جمع سهمیه های کسب شده پارالمپیک پاریس به عدد 4 برسد. 

موفقیتی که در ال به الی تب جام جهانی گم شد.  
کوچک ترین شکی در اهمیت جام جهانی نیس��ت، خصوصاً این دوره که از 
طرفی شرایط آماده سازی ایران داستان های خود را داشت و از سوی دیگر 
تیم ملی فوتبال ایران با انگلیس و امریکا همگروه شده تا حساسیت ها چند 
برابر شود. با این وجود این اهمیت نباید مانع از توجه به سایر رشته ها شود،  
آن هم در شرایطی که شاهد برگزاری مس��ابقات مهمی هستیم که کسب 
س��همیه های پارالمپیک از جمله آنهاس��ت. به همین دلیل انتظار می رود 
مس��ئوالن به خصوص وزیر ورزش تمام نگاهش معطوف به فوتبال نباشد و 
نیم نگاهی نیز به سایر رشته های ورزشی داشته باشد تا عدم توجه به دیگر 
ورزشکاران آنها را دلسرد نکند، چراکه سجادی وزیر کل ورزش است، نه فقط 

فوتبال و باید به همه رشته ها منصفانه و عادالنه رسیدگی و توجه کند.

هفته دهم لیگ والیبال و دربی شمالی های مدعی

هفته دهم رقابت های لیگ برتر والیبال ام��روز با برگزاری هفت 
دیدار در شهرهای آمل، رفسنجان، یزد، تهران، مشهد، مریوان و 

رشت پیگیری می شود.
لبنیات ه��راز آمل، صدرنش��ین بالمنازع لیگ ب��ا 25امتیاز، 
امروز در سالن پیامبر اعظم از پاس گرگان پذیرایی می کند. 
دیگر تیم شمالی لیگ که با وجود حضور در رده سوم جدول 
هفته گذشته برابر گیتی پسند شکس��ت خورد، امروز نیز کار 
س��ختی برای جبران مافات مقابل تیم بدون شکس��ت لیگ 
دارد. در دیگر بازی های؛ هورسان رامس��ر تیم دوم جدول با 
فوالد سیرجان ایرانیان دیدار می کند. نماینده کرمانی لیگ 
که از روزهای اوج خود فاصله گرفته و این فرصت خوبی است 
تا میزبان با برتری در این دیدار خانگی حاش��یه امنیتی برای 
جایگاه خود در جدول رده بندی ایجاد کند. پیکان اگرچه بعد 
از ایجاد تغییرات در کادر فنی خود شروع قابل توجهی داشت، 
اما نتیجه هفته گذش��ته را واگذار کرد و حاال به ش��دت برای 
کس��ب برتری مقابل نیان الکترونیک در خراسان تحت فشار 
اس��ت. در ادامه رقابت های این هفته مس رفسنجان میزبان 
گیتی پسند اصفهان است. ش��هداب یزد از شهرداری ارومیه 
پذیرایی می کند. ش��هرداری گنبد در تهران به مصاف سایپا 
می رود. راه یاب مل��ل مریوان در مصافی خانگی با ایفاس��رام 

اردکان دیدار می کند.

همصدایی 
تیم ملیحاشیه سازی برای داخلی با معاندان در  رسانه های 

جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا پیش��نهاد 
آتش بس یک ماه��ه در طول برگزاری 

رقابت ه��ای جام جهان��ی قط��ر را 
مطرح کرد: »ما س��اده لوح نیستیم 
و فکر می کنیم ک��ه فوتبال می تواند 

مشکالت دنیا را حل کند. با این حال، 
جام جهانی می توان��د بهانه ای برای یک 

حرکت مثبت در دنیا باشد.«
    

آنتون��ی رودیگر، ملی پ��وش آلمان پاداش 
جام جهانی خود را ب��ه درمان بیماری 

11 کودک در س��یرالئون اختصاص 
خواهد داد. این مدافع 29 ساله هزینه 
درمان کودکان بیمار شهر لونسار را 

که عمدتاً از پ��ای پرانتزی مادرزادی 
رنج می برند تأمین خواهد کرد.

    
هانس��ی فلیک، س��رمربی آلمان تأکید 

کرد هدف��ی جز تاریخ س��ازی در قطر 
ندارند: »تیم های  مل��ی آلمان که در 
تاریخ موفق بوده اند همیشه نه تنها 
از موفقیت ها، بلکه از اشتباهاتش��ان 

هم درس گرفته اند. می خواهیم امسال 
اس��م مان را مثل آن آلمان ه��ای موفق 

گذشته در تاریخ ثبت کنیم.«
    

مورات یاکی��ن، س��رمربی س��وئیس ابراز 
امی��دواری کرد یان س��ومر، دروازه بان 

این تیم بتواند برای ج��ام جهانی در 
ترکیب تیم ملی کشورش قرار گیرد. 
دروازه بان گالدباخ در ماه اکتبر دچار 
مصدومیت از ناحیه مچ پا شد و از آن 
زمان تاکنون از میادین دور بوده است.

    
تیم ملی غنا بدون جو ووالکات و ریچارد 

افوری دو دروازه بان اصلی خود راهی 
قطر ش��د. هر دوی آنها درست قبل 
از اعالم ترکیب در بازی باش��گاهی 
آس��یب دیدند. این موضوع می تواند 

به نفع اروگوئه، پرتغ��ال و کره جنوبی 
باشد و پیروزی آنها را برابر ستاره های سیاه 

راحت تر کند.

روز5

چراغ اول تکواندوی ایران در مسابقات جهانی را مهران برخورداری 
روش��ن کرد. رقابت های تکوان��دوی قهرمانی جه��ان 2022 در 
مکزیک در حال برگزاری اس��ت و هوگوپوش80- تیم ملی موفق 

شد با ایستادن روی سکوی سوم جهان نخس��تین مدال کاروان تکواندوی 
کش��ورمان را به گردن بیاویزد. برخورداری در گام نخس��ت رقیبی از 

کانادا را شکس��ت داد، پس از آن هرناندز از دومنیکن رقیب او بود و 
نماینده کشورمان با غلبه بر هرناندز به یک هشتم نهایی صعود کرد. 
مهران برخورداری در سومین مبارزه س��االئف ازبک را از پیش رو 
برداش��ت در یک چهارم نهایی نی��ز تکواندوکار مغ��ول را مغلوب 
کرد، اما در نیمه نهایی نتوانس��ت از پس پارک وو کره ای براید و به 
مدال برنز قناعت کرد. تکواندوی ایران دیروز نیز سه نماینده روی 

شیاپ چانگ جهانی داشت؛ سیدنرگس میرنورالهی در 
وزن 62-، زینب اسماعیلی در وزن 67- و ابوالفضل 

عباسی در وزن  87- با حریفان خود مبارزه کردند. 
عملکرد تکواندوی ایران در سال های گذشته ضعیف 
بوده و تیم های ملی، نه در بازی های المپیک و نه 
در مسابقات جهانی نتایج خوبی کسب نکردند. با 
توجه به تغییرات مدیریتی در رأس فدراس��یون 
انتظ��ار می رود در ای��ن دوره تیم ه��ای مردان و 
زنان تکواندو طلسم ناکامی های خود را با کسب 

مدال های خوشرنگ بشکنند.

غالم  زاده، سومین تیرانداز پارالمپیکی ایران

برنز برخورداری در شیاپ چانگ مکزیک

چهارمین س��همیه ایران در بازی های پارالمپیک پاریس قطعی شد.        خبر
رقابت های پاراتیراندازی قهرمانی جهان در العین امارات جریان دارد و 
ملی پوشان ما همچنان برای کسب مدال های خوشرنگ و ثبت بهترین رکوردها به میدان می روند. این بار 
زهرا غالم زاده بود که توانست در مصاف با حریفانش خوش بدرخشد. این بانوی تیرانداز در تفنگ خفیف 
50 متر ماده R9 به مرحله حذفی راه یافت. با توجه به رکوردی که غالم زاده ثبت کرد، موفق شد سهمیه 
این ماده در پارالمپیک 2024 را به دس��ت بیاورد. البته این اولین س��همیه کاروان ورزش جانبازان و 
معلولین ایران نبود. قبل از این تیم  ملی والیبال نشسته و نسرین شاهی و سیدمحمدرضا میرشفیعی دو 

ملی پوش پاراتیراندازی سه سهمیه را برای کشورمان به ارمغان آورده  بودند.

اشرف رامین
      چهره

شما نمره معرفت گل محمدی را حساب کنید! 
سرمربی پرسپولیس در توهینی نابخشودنی به تیم  ملی فوتبال، نمره 
معرفت بازیکنان تیم ملی را صفر اعالم کرده و یکی، دو بازیکن دیگر نیز 
به بازیکنان تیم ملی گفته اند بی شرف! چون به زعم آنان فوتبالیست های 
تیم ملی نباید به دیدار رئیس جمهور می رفتند یا باید آنجا ش��عار زن، 
زندگی می دادند! گل محمدی اگرچه باید درباره مطالب سراسر دروغی 
که تاکنون منتش��ر کرده در دادگاه وجدان خ��ود و در دادگاه قضاوت 
مردم پاس��خگو باش��د و البته این غیر از وظیفه قضایی برای رسیدگی 
به کذابان مجازی اس��ت،  اما بهترین کار برای اینکه نش��ان دهد نمره 
معرفت و شرف خودش بیشتر از صفر می شود،  آن است که همین حاال 
در حمایت از آشوبگران)به زعم او مردم( از سرمربیگری باشگاه دولتی 
پرس��پولیس اس��تعفا دهد و دهها میلیارد پول بیت المال مردم را که 
دستمزد گرفته، پس بدهد و مثل مرد از خودش مایه بگذارد، نه اینکه 
در یک اقدام ضدامنیت ملی روحیه بازیکنان تیم ملی را تخریب کند.  
هرچند همه می دانند که اینجا هم احتماالً بحث فروش اکانت، مهاجرت، 
جیب و گاوصندوق است و شرافتی که برای مردم نباشد و خیر آنان را 
نخواهد به ریالی و دالری فروخته می شود. چند سؤال واقعی می شود 
از گل محمدی پرسید؛ اول اینکه وقتی با پرسپولیس قرارداد میلیاردی 

می بستی تا از بیت المال و جیب همین مردم پول برداری چقدر معرفت 
به خرج دادی؟! همین مردمی که در تنگناهای عجیب و غریب اقتصادی 
به سبب تحریم ها تنها دلخوشی شان فوتبالی است که قرار است تیم های 
تحت هدایت امثال ش��ما بازی کنند. حتماً خیلی بامعرفت هستی که 
حتی همین را هم از مردم دریغ کردی، وقتی طی دو هفته پنج امتیاز 

مفت را تقدیم رقبا کردی.
آقای گل محمدی طی دو ماه گذشته وقتی بدون اطالع و صرفاً از روی 
اوهام و خیال پردازی با اسامی خدانور، نیکا و دیگران کشته سازی کردی 

و بر آتش اغتشاش دمیدی، آیا می دانستی معرفت یعنی چه؟ حتماً شما 
آخر معرفت و شرافت هستی که با همین حرکات جوانان و نوجوانان را به 
خیابان کشاندی . راستی معرفت در قاموس گل محمدی و همفکرانش 
یعنی چه؟ عده ای هستند که شرافت شان در گرین کارت و اقامت شان در 
ینگه دنیا خالصه می شود. همان عده ای که این روزها در برابر درک و فهم 
حقیقت به سختی مقاومت می کنند تا نکند ایرادی در کار سفرهایشان 
پیش بیاید. همان ها که به قطر نمی روند، اما حتماً برنامه مسافرت برای 

جاهای دیگر دارند تا خانواده در ایران دچار افسردگی نشوند!
یحیی گل محمدی و همفکران فوتبالی از رده خارج شده اش این روزها 
شرافت را فقط در آشوب، بلوا و اغتشاش می بینند. از دید آنها شریف و 
بامعرفت کسی است که گوش به فرمان رس��انه های سعودی و لندنی 
آتش اغتشاشات را داغ نگه دارد و حتماً از دیدگاهشان کسی که سرود 
ایران را بخواند و به پرچم ادای احترام کند و به دیدار رئیس جمهور برود، 
بی شرفی بیش نیست! آقای گل محمدی همین حاال از خودت شروع 
و از خودت هزینه کن. پول مردم را پس بده و در حمایت از آش��وب از 
پرسپولیس بیرون برو تا درس مردانگی و از خودمایه  گذاشتن به دیگران 

بدهی، وگرنه آیندگان نام دیگری بر تو خواهند گذاشت.

حامد قهرمانی 
      بازتاب

فریدون حسن
   گزارش  یک


