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باید به فکر ایجاد یک نسل جدید باشیم

بــرای آمادهســازی تیــم ســختتر شــد و ۴بــازی
دوســتانه با تیم ایراننوین و یک تیم صربستانی
انجام دادیم .بازی رســمی هــم برگزار کردیم که
شــامل ۲بــازی در انتخابی و ۴بازی در کاپ آســیا
بــود .درحالی کــه حتی تیمهای باشــگاهی بیش
از ۵۰بــازی و ۲۰۰وعــده تمرین انجــام میدهند،
آمادهســازی تیمهــای ملــی در زمــان کوتــاه از
مشــکالت بزرگ همــه مربیان اســت .بــه خاطر
کمبــود وقت برخی کارهــا را نمیتوان انجام داد
و به هرحال حداکثر اســتفاده را کردیم و تا حدی
موفق شدیم».
ســرمربی تیمملــی بســکتبال بــا اشــاره بــه

شکســت مقابــل اردن کــه انتقادهــای زیــادی به
همراه داشــت ،گفت« :برخیها گفتند اردن تیم
دســته دوم آســیا اســت ،در حالــی کــه بســکتبال
در همه آســیا پیشــرفت کرده اســت .اســترالیا در
فینــال ،لبنــان را بــا ۲امتیاز فاصله شکســت داد.
اردن بازیکنان خیلی خوبی داشت و اردوی بسیار
خوبی هم پشتســر گذاشــته بود .توجیهی برای
شکست ندارم اما همه درحال پیشرفت هستند.
جامعه بســکتبال تا قبل بازی با اردن از عملکرد
و انســجام تیم راضی بودند .نمیخواهم توجیه
کنم اما این اتفاق بــرای تیمهای بزرگ دنیا هم
رخ میدهــد .میتوانســتیم جزو 4تیم برتر آســیا

باشیم و در این صورت شانس حضور در فینال را
هم داشــتیم ،اما اتفاقات حین بازی این اجازه را
به ما نداد .اگر یکی از شوتهای از راه دور بازیکن
امریکایی اردن گل نمیشــد ،قطعاً ورق به ســود
ما برمیگشــت ».او درباره اهدافش هم صحبت
کرد« :یکی از اهداف اصلیمان وارد کردن نســل
جــوان بــه تیمملــی اســت .با ایــن هدف ناآشــنا
نیســتم .ســال  ۲۰۰۰این کار را انجام دادم و قدم
اول را برداشــتم .آن نسل بعد از ۷سال توانست
قهرمان آسیا شود .جوانان مستعد زیادی داریم
و این را در تیم ایراننوین میبینیم .حتماً این کار
را ادامه خواهم داد .صبور باشید و شرایط تیم را

گپ

ارمغانی :از صعود به جامجهانی
ناامید نیستم

درک کنید تا تجربیات بیشتری کسب کنیم .باید
بــه جلو حرکت کنیم و بــا اعتقاد به کارمان ادامه
دهیــم ».ارمغانــی درخصــوص نگرانیها بابت
احتمال عدم صعود به جامجهانی گفت« :هنوز
از صعــود بــه جامجهانی ناامید نشــدیم۶ .بازی
داریم و در 3بازی میزبان هســتیم .هدفمان این
اســت کــه هر 3بــازی خانگــی را ببریم .از ســویی
امیــدوارم قزاقســتان همــه بازیهایــش را نبرد.
تمــام تالشمــان را خواهیــم کرد در ایــران همه
بازیها را ببریم .اگر هم نتوانستیم صعود کنیم،
بازهم باید به این پروســه ادامه دهیم .ما نیاز به
برنامهریزی و سرمایهگذاری گسترده داریم».
سرمربی تیمملی بســکتبال در ادامه افزود:
«منظــورم از اعــام ســطح پیشــرفت تیمملی
زیر ســؤال بــردن ارزش عملکــرد مربیان قبلی
نیســت .هدفــم این اســت کــه بگویــم تیمملی
در مســیر رســیدن به پیشرفت اســت .تغییرات
بــزرگ همیشــه مشــکل تیمملــی بوده اســت.
شــرایط فعلــی بــا گذشــته متفــاوت اســت و
جوانگرایــی را بایــد بتدریــج و پلــه پلــه انجــام
داد .شــاید حضور بازیکن باتجربــه کنار بازیکن
جوان بســیار کمککننده باشــد ».او بــا تأکید بر
اینکه صمد نیکخواهبهرامــی و مهدی کامرانی
شــرایط حضــور در تیمملــی را ندارنــد ،بیــان
کــرد« :طبــق قوانیــن مجارســتان 5ســال دیگر
بازنشسته میشــوم اما عاشق بسکتبال هستم.
قراردادم با تیمملی ایران تا پایان انتخابیهای
جامجهانــی اســت و این قــرارداد قابــل تمدید
اســت .در ضمــن باید بگویــم بازیکنانــی که در
کوران مســابقات هســتند میتوانند به تیمملی
کمــک کننــد ،منتهــا نــه نیکخواهبهرامــی و نــه
کامرانــی در شــرایط خوبــی بــرای حضــور در
تیمملی نیستند».

هدفم حضور قدرتمندانه در مسابقات جهانی کلمبیاست

اخبار

پریسا غفاری /ســعید ارمغانی ،سرمربی تیمملی
بســکتبال دیروز در نشســت خبری حضور یافت
و راجــع به عملکرد ملیپوشــان در پنجره ســوم
انتخابــی جامجهانــی (باخت برابر قزاقســتان)،
حذف از رقابتهای کاپ آســیا  ۲۰۲۲اندونزی با
شکست برابر اردن و برنامههای آینده تیمملی،
صعــود بــه جامجهانــی و المپیــک صحبــت
کــرد .ســرمربی تیمملــی بســکتبال در بخشــی از
صحبتهایــش ،کمبــود وقــت را دلیــل اصلــی
نگرفتــن نتیجه دلخواه در مســابقات کاپ آســیا
عنوان کــرد .ارمغانی تأکید کرد بــه خاطر کمبود
وقت موفق به پیاده کردن بســیاری از اصالحات
نشــده اما تــا حــدی موفق بوده اســت .از ســویی
او نگــران عــدم صعــود تیمملی بــه جامجهانی
نیست و هدفش کسب پیروزی در تمام بازیهای
خانگی برای مســجل کردن صعود است .سعید
ارمغانــی گفــت« :ابتــدا بگذاریم بگویــم که من
بــرای دیــدن خانــواده رفتــه بــودم و االن اینجــا
هســتم تا پاســخگو باشــم ،ضمن اینکه معذرت
میخواهــم کــه بعد از مســابقات به مجارســتان
رفتــم .بســیاری انتقــاد میکردنــد چــرا بعــد از
بازیهــا بــه مجارســتان رفتــم ولــی در حقیقــت
محل اقامت من مجارســتان اســت و همانطور
که بقیــه اعضای تیم بــرای دیدن خانــواده خود
بــه محل زندگیشــان رفتند و اســتراحت کردند،
مــن هم مجبــور بودم بروم .ســعی میکنم همه
حرفهایم با آمار و ارقام باشد و بررسی مناسبی
از ایــن دو ماه داشــته باشــیم .دو مــاه پیش کار را
شــروع کردیم۴۸ .جلســه تمرین برگــزار کردیم،
۳۰جلســه حــدود 3هفتــه طــول کشــید و بعد از
آن به صربســتان ،قزاقســتان ،ســوریه و اندونزی
رفتیم .در ۲۵روز ۳۰تمریــن انجام دادیم و پس
از آن ۲۰روز ۱۸وعــده تمریــن داشــتیم.کارمان

ورزشی

مهری رنجبر /تیم والیبال جوانان زیر  20سال ایران قبل از حضور
در مســابقات قهرمانــی آســیا ،در  AVCکاپ بــه میزبانی تایلند
محک خواهد خورد .این مســابقات از یکشــنبه  16مرداد شــروع
میشود و غالمرضا مؤمنی مقدم که  14سال سابقه مربیگری در
تیمهای پایه دارد ،بهعنوان مرد شماره یک نیمکت تیم جوانان،
برای موفقیت در اولین آزمون رســمی بینالمللی تالش خواهد
کرد .او برای دفاع از اعتبار والیبال ایران ،شاگردانش را به مصاف
یها میفرستد.
آسیای 
عرشــیا بهنــژاد ،پنــدار مؤمنیمقــدم ،امیرمحمد گلــزاده ،متین
جعفــری ،ســجاد جلوداریــان ،حســین حاجیکالتــه ،یوســف
کاظمی ،عرفان نوروزی ،مهدی بیاتی ،شایان سپهریفرد ،مبین
نصری ،یونس جوان ،پوریا حســینخانزاده و پوریا حســینپور 14
بازیکنــی هســتند که مؤمنــی مقدم به تایلنــد بــرد .بازیکنانی که
بــه قول ســرمربی تیــم بهترینها هســتند .تیم جوانان تا شــروع

رقابتهــا چند جلســه تمرین دارد و یــک بــازی تدارکاتی با تیم
ملی تایلند برگزار میکند تا ضمن تطبیق با شــرایط آب وهوایی
این کشــور ،برای مسابقات کنفدراســیون مردان آسیا آماده شود.
مؤمنــی مقدم پیــش از پرواز ،بــا رضایت از وضعیــت تیمش به
خبرنگار«ایران» گفت«:وضعیت تیم خیلی خوب است .درواقع
بعــد از  4مــاه تمرین حاال برای بازیهای ســنگین در  AVCکاپ
آمــاده هســتیم .هرچند تیم جوانــان درتایلند به جــای تیم ملی
با تیمهای بزرگســال آســیا تقابل دارد اما طــوری بچهها را آماده
کردهایم تا خودشان را نشان دهند و با یک نتیجه عالی و اعتماد
به نفس باال در قهرمانی جوانان زیر  20ســال آســیا حاضر شوند.
در واقــع مــا بهتریــن بازیکنــان جــوان را انتخــاب کردهایــم چون
میخواهیــم بــا نتیجه عالــی در قهرمانی آســیا ،جــواز قهرمانی
جهان را بگیریم».
در حالــی که تیمهای ایرانی بیشــترین قهرمانــی  AVCرا دارند،

سوژه

مدعیان همیشگی؛ قدرتمندتر از قبل

گــروه ورزشــی /فصــل  2022-23لیــگ
برتر انگلیس از ســاعت  23:30جمعه
بــا مصــاف آرســنال در زمین کریســتال
پاالس شــروع میشــود و احتمــاالً گروه
موســوم بــه «بیــگ ســیکس» رقابــت
ســختی بــا یکدیگــر خواهنــد داشــت.
منچسترســیتی بهدنبال دفــاع از عنوان
قهرمانــی اســت تا پنجمین تیــم تاریخ
انگلیس شــود که  3قهرمانــی پیاپی به
دســت میآورد و در این مسیر ،لیورپول
بزرگتریــن رقیبش محســوب میشــود.
تاتنهــام ،چلســی ،منچســتریونایتد و
آرســنال هم احتمــاالً برای دو ســهمیه
دیگــر لیــگ قهرمانــان مبــارزه خواهند
کــرد .در ایــن فصــل منچسترســیتی بــا
نگــرش متفاوتــی پیشفصل را ســپری
کــرده اســت .تیم پــپ گواردیــوال قبل از
بازی یکشــنبه در زمین وســتهام تنها 3
بازی انجام داد .آنها همچنین تمرین را

دیرتر از بقیه شروع کردند؛ 20تیر یعنی
 3روز بعــد از آنکــه آرســنال نخســتین
بــازی دوســتانهاش را هم انجــام داد .از
ســویی ســیتی با اضافــه کــردن ارلینگ
هالنــد به خط حملهاش امیدوار اســت
بتوانــد با اقتدار از عنــوان قهرمانی خود
دفاع کند.
لیورپــول دیگر تیــم مدعی قهرمانی
 6بــازی در پیشفصــل برگــزار کــرد اما
کلــوپ آنقــدر بــه خاطــر کمبــود زمــان
آمادهســازی نگــران بــود که به باشــگاه
دســتور داد مقدمــات انجام یــک بازی
تدارکاتــی  24ســاعت بعــد از اولیــن
دیــدار لیــگ برتــر مقابــل فــوالم ،مهیا
شــود .گرچــه با توجــه به پیــروزی عالی
مقابل ســیتی در ســوپرکاپ ،شــاید این
نگرانــی بیمــورد باشــد اما لیورپــول در
پیشفصــل نتایج متفاوتــی گرفت و 3
بــرد و  3باخــت به دســت آورد .آنتونیو

شکست سوارز در اولین بازی در اروگوئه

لوئیس ســوارز اولین بازیاش را برای باشــگاه ناســیونال در کوپا ســودامریکانا
انجام داد .ســتاره اروگوئهای که به تازگی به کشــورش بازگشــته و با تیم دوران
نوجوانیاش (ناسیونال) قرارداد بسته برای اولین بار برای این تیم به میدان
رفــت .او سهشــنبه از روی نیمکــت به میدان آمــد تا اولین بازی خــود را برای
تیم ناسیونال انجام دهد اما نتوانست مانع شکست این تیم در بازی خانگی
با حســاب  0-1برابر اتلتیکو گویانینســه برزیل شــود .این دیــدار در چهارچوب
بازیهــای یک چهــارم نهایی کوپا ســودامریکانا برگزار شــد .ایــن بازیکن 35
ســاله اخیــراً پــس از پایان قــراردادش بــا اتلتیکومادریــد دوباره به ناســیونال
پیوســت و روز یکشــنبه در مراســم باشــکوهی
به هــواداران معرفــی شــد .او در مونته ویدیو
در اولیــن بازی خــود در
دوران جدیــد بــرای
ناســیونال در فاصلــه
کمــی بیــش از 15
دقیقه مانــده به پایان
بــازی بــه زمیــن آمــد،
زمانــی کــه ناســیونال
بهدنبال رســیدن به گل
بــود اما پس از گل نیمــه اول لوئیز فرناندو
برای گویانینســه نتوانســت گل تساوی را به
ثمر برســاند .بازی برگشــت سهشــنبه هفته
آینده در برزیل برگزار میشود.

کونتــه ســرمربی تاتنهام همیشــه تأکید
داشته یک پیشفصل کامل نیاز دارد تا
به تیمش اقتدار و شخصیت بدهد و در
نخستین تابســتان خود در شمال لندن
به خواســتهاش رســید .ســرمربی سابق
چلسی و اینترمیالن یک ماه قبل کارش
را شــروع کــرد و شــاگردانش در تــور کره
جنوبی ،تیم منتخب لیگ این کشــور را
 3-6بردند و با سویا  1-1مساوی کردند.
نکتــه قابــل توجه فیلم منتشــر شــده از
ســختگیریهای فوقالعــاده کونتــه در
گرمــا و رطوبت ســئول بود که هری کین
و ســون هیونگ مین ،دو ســتاره تاتنهام
در آن کــم آورده بودنــد .البتــه آمادگــی
بدنــی باالی تیمهــای پیشــین کونته به
موفقیت منجر شده و او امیدوار به تکرار
ایــن فرایند اســت .پیــروزی  1-2مقابل
رنجــرز در گالســکو و باخــت  0-1برابــر
رم ژوزه مورینیو نتایــج دیگر تاتنهام در

پیشفصــل بود .احتماالً اســپرز شــروع
خوبــی در لیــگ برتر خواهد داشــت اما
باید دید چقدر استمرار مییابد .چلسی
تیــم غــرب لنــدن پیشفصــل ســختی
داشــت و تومــاس توخل بعــد از باخت
 0-4هفتــه گذشــته مقابــل آرســنال در
فلوریدا از پیشــرفت نکــردن تیم و نبود
هماهنگی در تیمش ابــراز نگرانی کرد.

بازیکنان مؤثری ماننــد آنتونیو رودیگر،
روملــو لوکاکو و آندریاس کریستنســن از
تیم رفتهاند و رحیم استرلینگ و کالیدو
کولیبالــی اضافــه شــدهاند .تمرینها از
یــک ماه قبل آغــاز شــد و در امریکا 1-2
کالب آمه ریکا را بردند و با شــارلوت1-1
مســاوی کردنــد .جمعــه هــم 1-3
اودینــزه را در ایتالیــا بردند تــا بازیهای

تدارکاتیشان قبل از بازی افتتاحیه لیگ
برتر ،شــنبه در زمین اورتون کامل شود.
آرسنال و منچســتریونایتد نیز با تقویت
تیمهــای خــود امیدوارنــد ایــن فصــل
نتایج بهتری نســبت بــه فصل پیش به
دســت بیاورند هرچند کــه همچنان کار
ســختی بــرای رقابــت بــا  4تیم ســیتی،
لیورپول ،چلسی وتاتنهام دارند.

کدام بازیکنان لیگ برتر بیشترین توهین را در فضای مجازی دریافت کردند؟

رونالدو در صدر منفورترینها!

کریســتیانو رونالــدو و هــری مگوایــر دو
بازیکن تیم منچستریونایتد با بیشترین
توهینها در شــبکه اجتماعی توئیتر در
فصل گذشته فوتبال مواجه شدند.
طبق گزارشــی که منتشر شده تقریباً
سه چهارم بازیکنان لیگ برتر انگلیس
بــا پیامهــای توهینآمیز مواجه شــدند
و بعضــی از آنهــا تقریبــاً هر روز شــاهد
دریافــت چنیــن پیامهایی بودنــد .این
تحقیــق را دو مؤسســه آلــن تورینــگ و
آفــکام و با اســتفاده از تکنولوژی جدید
حــدود  2میلیــون و  300هــزار پیامــی
که مخاطــب آنهــا بازیکنان لیــگ برتر
بودهانــد در  5ماه اول فصــل 2021-22
بررسی و تحلیل کردند 60 .هزار پست،
توهینآمیــز تلقی میشــد و  68درصد
از بازیکنان لیــگ برتر حداقل یک پیام
در آن دوره دریافــت کردند.بــر اســاس
ایــن گــزارش ،از هــر  14بازیکــن ،یــک
نفــر هــر روز توئیتهــای توهینآمیــز

دریافت میکرده کــه نیمی از پیامهای
توهینآمیز به  12بازیکن ارسال شده که
به طور متوســطروزانه  15پیام دریافت
کردهاند .رونالــدو  12هزار و  520توئیت
توهینآمیــز دریافــت کــرد در حالی که
مگوایر  8هزار و  954توئیت و مارکوس
رشــفورد نیــز از منچســتریونایتد بــا 2
هــزار و  557توئیــت در رتبه ســوم قرار
گرفتنــد 8 .بازیکن منچســتریونایتد در
بین  10بازیکن با بیشــترین توهینهای
دریافتــی حضــور دارند!هــری کیــن،
مهاجــم تاتنهــام و کاپیتــان انگلیــس و
جک گریلیــش از منچسترســیتی ،تنها
بازیکنان غیر منچستریونایتدی در بین
 10بازیکن برتر بودند .در بین باشگاهها،
در مجموع بازیکنان تاتنهام بیشــترین
درصــد توئیتهــای توهینآمیــز را
داشتند؛  3.7درصد .دکتر برتی ویجن،
نویسنده اصلی گزارش و رئیس امنیت
آنالین در مؤسســه آلن تورینگ ،گفت:

«ایــن یافتههای آشــکار نشــان میدهد
کــه فوتبالیســتها تــا چــه انــدازه در
رســانههای اجتماعی مورد آزار و اذیت
قــرار میگیرنــد .در حالی کــه مقابله با
فحاشــیهای آنالیــن دشــوار اســت ،ما
نمیتوانیم آن را بدون چالش و واکنش
رها کنیم .باید اقدامات بیشتری انجام
شــود تا تولیــد محتوای رکیــک متوقف
و اطمینــان حاصــل شــود کــه بازیکنان
میتواننــد کار خــود را بــدون شــنیدن
توهیــن انجــام دهنــد ».بــا ایــن حــال،
همــه ایــن گزارش حــاوی خبر بــد نبود
چــون  57درصــد از مجمــوع توئیتها

نســبت به بازیکنان مثبــت بودند .یک
ســخنگوی توئیتــر به نقل از بیبیســی
گفت که آنهــا از این مطالعه اســتقبال
میکننــد ،امــا تأکیــد کــرد کــه توئیتــر
مجموعــهای از اقدامات امنیتی را برای
جلوگیری از رســیدن چنین پستهایی
به افراد اجرا کرده اســت«:ما متعهد به
مبارزه با سوءاســتفاده و توهین هستیم
و همانطــور کــه در خط مشــی مــا ذکر
شــده اســت ،آزار و اذیــت افــراد را بــر
اســاسنژاد ،قومیت ،جنســیت ،هویت
جنســیتی یــا گرایــش جنســی تحمــل
نمیکنیم».

شروع خوب دختران تکواندوکار با یک طال و یک نقره

اولیــن روز مســابقات تکواندو نوجوانان جهان با یک مــدال طال و یک نقره
بــرای تیــم ملی ایران همراه بود .ســوگند شــیری در وزن منفی  42کیلوگرم
طال را از آن خود کرد تا بر بام جهان بایستد .پرنیا سلیمانی دومین نماینده
تکواندو کشورمان در وزن منفی  44کیلوگرم بود که در مبارزه پایانی مقابل
حریف تایلندی شکست خورد تا مدال نقره را برگردن بیاویزد.

کاروان ورزشی ایران به قونیه رفت

ســرمربی جوانــان تأکیــد کــرد هیــچ فشــاری روی تیمــش بابت
کسب نتیجه نیست« :ما قبل از پرواز جلسه خیلی خوبی با آقای
داورزنی داشتیم که او با حرفهایش فشار را از روی دوش بچهها
برداشت .او گفت این رقابتها میتواند تجربه خوبی برای شما
باشــد .همــه تیمهــا بجز ایــران با تیمهــای اصلی خــود میآیند
و ایــن رقابتها بــرای تیم من حکــم بازیهــای تدارکاتی خیلی
جــدی قبل از مســابقات قهرمانــی آســیا را دارد ».مؤمنی مقدم
هنوز هیچ شــناختی از حریفان تیمش نــدارد« :تا یک روز قبل از
شروع بازیها که ترکیب تیمها مشخص میشود ،هیچ شناختی
از تیمهــا نــدارم ،امــا میدانم تیمهــای چین و کره بــا تمام توان
میآیند تا روی ســکو بروند .تایلنــد میزبان هم با تیم اصلی اش
میآید .فقط قزاقســتان ،حریف ما ،انصراف داد که کار صعود را
بــرای مــا راحتتر کرد .فکر میکنــم دور دوم ،چین یا چین تایپه
حریف ما میشود .امیدوارم به جمع  4تیم برتر صعود کنیم».

فصل جدید لیگ برتر انگلیس از فردا شب شروع میشود

علیرضا یوســفی که به همراه میرمصطفی جوادی ،رســول معتمدی ،حسین
سلطانی ،پیمان جان ،حافظ قشقایی ،امیر حقوقی ،مهدی کرمی و رضا بیرانوند
 9وزنــه بــردار اعزامــی به ترکیه هســتند ،نمیخواهــد در رقابتهــای قهرمانی
آســیا شــرکت کند .ملیپوش فوق ســنگین وزنهبرداری در این باره به خبرنگار
«ایران» گفت« :با توجه به نزدیکی زمان برگزاری مســابقات آســیایی بحرین و
پیکارهای جهانی کلمبیا که حکم انتخابی المپیک پاریس را دارد ،در صورتی که
کادرفنی موافقت کند در پیکارهای آسیایی شرکت نمیکنم .هدف من حضور
قدرتمندانه در کلمبیاست .گرچه همه چیز بستگی به نظر کادر فنی دارد و اینکه
آنها چه تصمیمی درباره چگونگی حضور ملیپوشــان در مســابقات آسیایی و
جهانی بگیرند ».رکورددار دســته فوق سنگین جهان که چندی پیش به همراه
 ۱۵وزنــه بــردار دیگر در زمان ریاســت علی مــرادی ،اردوی تیم ملی را به علت
شــرایط بد ترک کــرده بود ،حاال از امکانات و محل جدیــد تمرینات در آکادمی
ملی المپیک راضی اســت« :مســئوالن جدید شــرایط خوبی برای ملیپوشــان
فراهم کردهانــد و وزنه برداران بدون دغدغه زیرنظر کادرفنی تیم ملی تمرین
میکنند ».قرار اســت یوســفی به همراه  8ملی پوش دیگر روز شانزدهم مرداد
عازم قونیه محل برگزاری بازیهای کشــورهای اســامی شود .او با اشاره به این
رویداد گفت« :همگی در شــرایط خوبی هستیم و تمرینات مفیدی را پشتسر
گذاشتیم و امیدوارم به نتایج مدنظر در این مسابقات دست یابیم .با اینکه هنوز
استارت لیست مسابقات منتشر نشده و از چگونگی حضور رقبا دراین مسابقات
خبر ندارم ولی با توجه به میزان آمادگیام امیدوارم بتوانم با ایستادن بر یکی از
سکوهای قهرمانی ،دل مردم ایران را شاد کنم».

نخســتین گــروه از کاروان ورزشــی ایــران بــرای حضــور در پنجمیــن دوره
بازیهای کشورهای اسالمی عازم قونیه شد .تیمهای ملی دوچرخهسواری،
هندبال مردان و بانوان ،گروه نخســت دوومیدانی ،والیبال مردان ،تکواندو
مردان و بانوان ،پینگ پنگ مردان و زنان و تیم ملی پاراشنا به همراه کادر
پزشــکی ،کادر سرپرستی و کادر فرهنگی ســاعت  8صبح دیروز تهران را به
مقصــد قونیه تــرک کردند .در این میان تیم ملی والیبال بانوان کشــورمان
دو روز قبــل تهــران را بــه مقصــد اســتانبول ترک کرد تــا پــس از حضور در
اردوی تدارکاتــی  15مــرداد عازم قونیه شــود.گفتنی اســت در ادامه برنامه
پروازی کاروان ورزشی ایران روز یکشنبه هفته آینده  16مرداد گروه نخست
خبــری به همــراه گــروه دوم تیم ملــی دوومیدانــی ،پاراتیروکمان ،کشــتی
آزاد ،تیرانــدازی ،ژیمناســتیک هنــری و وزنه بــرداری آقایــان و بانوان عازم
ترکیه میشوند.چهارشــنبه  19مرداد نیز تیم ملی کشــتی فرنگی ،تیمهای
بسکتبال سه نفره بانوان و آقایان ،پاراتنیس روی میز ،تیر و کمان ،تیمهای
جودو بانوان و آقایان ،ژیمناســتیک ایروبیک ،شــنا و تیم ملی شمشیربازی
عــازم محــل برگــزاری مســابقات میشــوند .آخرین گــروه اعزامــی کاروان
ورزشــی کشــورمان به این بازیها تیمهای ملی کاراته مــردان و زنان در دو
بخــش کاتا و کومیته هســتند که به همــراه دومین گروه خبری روز یکشــنبه
 23مــرداد راهــی قونیه خواهند شــد .پنجمین دوره بازیهای همبســتگی
کشــورهای اســامی با برگزاری مراسم افتتاحیه از  18مرداد در قونیه آغاز و
 27مرداد هم خاتمه پیدا میکند.

کارسخت تیم والیبال جوانان در  AVCکاپ آسیا

مؤمنی مقدم :تیمم برای خودنمایی آماده است

یوسفی :در رقابتهای قهرمانی آسیا شرکت نمیکنم

نبرد بزرگ بر سر میزبانی جام جهانی 2030

اتحاد امریکای التین برای خلق یک اتفاق بیسابقه

چهار کشــور امریکای جنوبی شــامل اروگوئه ،آرژانتین ،پاراگوئه و شیلی با
یکدیگر متحد شدهاند و پیشنهاد میزبان مشترک از جام جهانی  2030را به
فیفا دادهاند که اگر این اتفاق رخ دهد ،جام جهانی پس از  100ســال از اولین
دوره برگــزاریاش در اروگوئــه دوبــاره بــه امریکای جنوبی بازخواهد گشــت.
تاکنون سابقه نداشته است که چهار کشور درخواست میزبان مشترک از جام
جهانی بدهند اما چهار کشور جنوب امریکای التین بهصورت رسمی و برای
اولین بار این پیشــنهاد را به فیفا دادهاند .این در حالی اســت که این منطقه
ســال  2014میزبان جام جهانی بود و ســال  2026هم سه کشــور دیگر از قاره
امریکا یعنی امریکا ،مکزیک و کانادا میزبان این رویداد هســتند .اولین دوره
جام جهانی سال  1930نیز به میزبانی اروگوئه در امریکای جنوبی برگزار شد
و حاال پس از یک قرن اهالی این منطقه میخواهند دوباره برگزار کننده این
رویداد باشــند .طی ســالیان اخیر کشــورهای التین بارها برای کسب میزبانی
جــام جهانی تالش کردهاند .ســال  2017نیــز اروگوئــه و آرژانتین جدیترین
تالش را برای کسب این امتیاز انجام دادند و پیشنهاد میزبانی مشترکشان

را ارائه کردند که لوئیس ســوارس و لیونل مســی سفرای این پیشنهاد بودند.
در پایان همان ســال پاراگوئه هم به فهرســت میزبانان احتمالی اضافه و دو
سال بعد شیلی هم به آن افزوده شد .در میان این چهار کشور سه تای آنها تا
کنون قهرمان جام جهانی شدهاند .اروگوئه سال  ،1930آرژانتین سال 1978
و شیلی سال  .1962در این میان پاراگوئه شاید میزبان جام جهانی روی زمین
چمن نبوده باشــد امــا آنها ســال  2019میزبان جام جهانی فوتبال ســاحلی
بودهاند .چهار کشور امریکای التین در حالی برای میزبانی جام جهانی 2030
پیشــنهاد دادهاند که مراکش (برای تبدیل شدن به دومین میزبان آفریقایی
جام جهانی تاریخ) ،کشــورهای اســپانیا و پرتغال بهصورت مشترک و جبهه
بالکان شامل کشورهای رومانی ،یونان ،بلغارستان و صربستان نیز در قالب
یک پیشنهاد مشترک برای میزبانی اعالم آمادگی کردهاند.

قانون جدید آژاکس برای حمایت از کودکان

باشــگاه هلنــدی آژاکس آمســتردام ،قهرمــان فصل قبــل فوتبال هلند
درخواست گرفتن پیراهن بازیکنان از سوی تماشاگران را ممنوع اعالم کرد
و از این پس هواداران نباید در ورزشــگاه این کار را انجام دهند .همه چیز از
آنجا شروع شد که بچهها پوسترهایی را که خودشان نوشته بودند در دست
داشتند و بعد از بازی از بازیکن مورد عالقهشان پیراهن میخواستند .اکنون
تعداد این هواداران زیاد شــده و بنابراین باشگاه آژاکس اعالم کرد برآورده
کــردن آرزوهای تمام کــودکان معصوم وجود ندارد و نکتــه آزاردهنده این
اســت که برخی بزرگســاالن فکر میکنند کــه فرزندان آنها حــق دارند و اگر
بازیکنی پیراهن خود را تحویل ندهد و از آنجا عبور کند خودخواه محسوب
میشود .به همین خاطر انجام این کار از سوی تمام هواداران ممنوع شد تا
کودکان بیش از این آسیب نبینند.

