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بیلد: ماموریت مهم مرد سال سابق آسیا 
در تیم امید ایران

نشریه بیلد آلمان به حضور 
مهدی مهــدوی کیا در راس 
هدایت تیم ملــی امید ایران 
اشــاره کرد.  تیم ملی فوتبال 
امید بعد از ناکامی در صعود به 
المپیک ۲۰۲۰ و بیش از یک 
ســال و نیم تعطیلی، باالخره 
تمرینات خود را برای حضور 
در مسابقات آتی زیر نظر مهدی مهدوی کیا شروع کرد. نشریه بیلد آلمان نوشت: 
مهدی مهدوی کیا مرد سال ۲۰۰۳ فوتبال آسیا حاال در کشور خودش مسئولیت 
بسیار مهمی دارد و آن هم رساندن تیم المپیک فوتبال ایران به بازیهای المپیک 
پاریس اســت. او مدتی است که هدایت این تیم را بر عهده گرفته است و قصد 
آوردن دو دســتیار آلمانی نیز به تیم امید را دارد تا بتواند با تمام قوا این تیم را 
آماده حضور در رقابت ها کند و ایران بتواند بعد از ســالها، حضور در المپیک را 
در فوتبال تجربه کند. مهدوی کیا که در تیم های پایه هامبورگ تجربه مربیگری 
دارد و با آکادمی کیا توانســته کار و تجربه و سرمایه گذاری زیادی را در زمینه 
استعدادیابی در فوتبال ایران انجام دهد، امیدوار است بتواند در رساندن تیم امید 

ایران به المپیک موثر باشد.

آزادکار هندی: حسن یزدانی الهام بخش من است
کشــتی گیر ۶۵ کیلو هند 
و دارنده برنــز المپیک توکیو 
از حسن یزدانی به عنوان الهام 
بخش خود یاد کرد.  به نقل از 
باجرانگ پونیا  اکسپرس هند، 
کشتی گیر ۶۵ کیلوگرم هند 
عنوان کرد در بازیهای المپیک 
با مصدومیت کشتی گرفت. او 
در این رابطه گفت: در نیمه نهایی درد داشــتم و به همین خاطر در نیمه نهایی 
شکســت خوردم ولی برای کسب مدال برنز شرایط برای من مرگ و زندگی بود و 
می خواستم هر طور شده مدال المپیک را به دست بیاورم و به همین خاطر هر چه 
در توان داشتم نشان دادم. او در پاسخ به این سوال که چه کسانی در کشتی الگوی 
او هستند گفت: جردن باروز  کشتی گیر آمریکایی را که چندین عنوان قهرمانی از 
جمله مسابقات جهانی  را کسب کرده تحسین می کنم و به او نگاه می کنم. من 
همچنین از حسن یزدانی ایرانی الهام گرفته ام که او همچنین دوست بسیار خوب 
من است. او در وزن ۸۶ کیلوگرم می جنگد و یک المپیکی و قهرمان جهان است.

اولین حضور بیرانوند در فوتبال پرتغال 
دروازه بان تیم ملی فوتبال 
ایران اولین حضــور خود در 
فوتبال پرتغال را تجربه کرد.  
ایسنا، تیم فوتبال  به گزارش 
بواویشــتا توانســت در جام 
اتحادیــه فوتبــال پرتغال با 
نتیجه ۲ بر یک برابر پاکوس 
دفریرا به برتری برسد. علیرضا 
بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران باالخره اولین بازی خود را در این تیم 
انجــام داد تا اولین حضور خود را در فوتبــال پرتغال تجربه کند. بیرانوند که به 
صورت قرضی در بواویشــتا توپ می زند، فصل قبل در تیم آنتورپ بلژیک بود و 
در نهایت تصمیم به حضور در لیگ پرتغال گرفت. بواویشتا در حال حاضر در رده 

هشتم جدول رده بندی لیگ پرتغال قرار دارد

سایه تعلیق از فدراسیون دوچرخه سواری کنار رفت  
وزیــر ورزش سرپرســت 
فدراســیون دوچرخه سواری 
را منصوب کــرد. به گزارش 
صداوســیما،  خبرگــزاری 
سیدحمید سجادی در حکمی 
رسول هاشم کندی اسدی را 
به عنوان سرپرست فدراسیون 
دوچرخه سواری منصوب کرد. 
در حکم وزیر ورزش وجوانان آمده است: با استعانت از خداوند متعال و با توجه به 
تعهد و تجربه جنابعالی در امور مدیریتی به موجب این ابالغ به عنوان سرپرست 
فدراسیون دوچرخه ســواری منصوب می شوید. انتظار می رود ضمن انجام امور 
جاری فدراســیون که از عمده وظایفی اســت، در اسرع وقت نسبت به برگزاری 
مجمع عمومی انتخاب رئیس فدراســیون اقدام نمایید. محمود رشیدی خرداد 
امسال به ریاست فدراسیون دوچرخه سواری رسیده بود، اما به علت اینکه اتحادیه 
جهانی دوچرخه ســواری دخالت دولت در انتخابات را برداشت کرده بود ریاست 
رشیدی را به رسمیت نمی شناخت و این فدراسیون در آستانه تعلیق قرار داشت. 

رشیدی از سمت خود کنار رفت.

مراسم قرعه کشی لیگ برتر کشتی
 ۷ مهرماه برگزار می شود

کشــی  قرعــه  مراســم 
رقابت های لیگ برتر کشــتی 
باشــگاه های  آزاد و فرنگــی 
کشــور در ســال ۱۴۰۰ روز 
چهارشــنبه ۷ مهرماه برگزار 
می شود. به نقل از فدراسیون 
کشــتی، عبداهلل فتوحی دبیر 
سازمان لیگ با تأیید این خبر 
گفت: مراســم قرعه کشی رقابت های لیگ برتر کشــتی باشگاه های کشور جام 
یادگار امام )ره( در ســال ۱۴۰۰ با حضور ۱۲ تیم در کشــتی آزاد و ۱۲ تیم در 
کشتی فرنگی روز ۷ مهرماه برگزار می شود. وی تصریح کرد: سازمان لیگ قصد 
داشت با توجه به شــرایط شیوع ویروس کرونا، مسابقات با حضور ۸ تیم در هر 
رشته برگزار شود، اما استقبال تیم ها برای حضور در لیگ برتر کم سابقه بود و در 
نهایت با تصمیم فدراسیون کشتی مقرر شد این مسابقات با حضور ۱۲ تیم در ۴ 
گروه ۳ تیمی در هریک از رشته های آزاد و فرنگی برگزار شود. فتوحی در مورد 
زمان آغاز لیگ گفت: در جلسه  قرعه کشی با توجه به شرایط تیم ها در مورد زمان 
آغاز لیگ برتر در سال جاری تصمیم گیری خواهد شد اما تصمیم سازمان لیگ بر 

برگزاری این مسابقات بالفاصله پس از رقابت های جهانی نروژ است.

رکورد منحصر به فرد مهاجم سابق لیورپول و بارسلونا
مهاجم اروگوئه ای ســابق 
لیورپول و بارسلونا که اکنون 
در اتلتیکــو مادرید توپ می 
زنــد، یــک رکــورد جالب و 
منحصر به ثبت رسانده است. 
به نقل از رسانه های اسپانیایی، 
لوئیس ســوارز مهاجم ســی 
و چهار ســاله باشگاه اتلتیکو 
مادرید اســپانیا که در جریان دیدار این هفته تیمش مقابل حریفی به نام ختافه 
در دقیقه هفتاد و هشت گلزنی کرد، اکنون موفق شده است که در طول دوران 
فوتبال حرفه  ای خود در تمامی دقایق یک مســابقه فوتبال یعنی از دقیقه یک 
تا دقیقه نود و جتی هفت دقیقه بعد از دقیقه نود که شامل وقت های تلف شده 
بازی ها نیز می باشــد، گلزنی کند و رکوردی خاص برای خود به ارمغان بیاورد. 
لوئیس ســوارز در این رکورد، بیشترین تعداد گل هایش را در دقیقه هشتاد و دو 
به ثبت رســانده اســت. مهاجم اروگوئه ای در این دقیقه از مسابقاتی که حضور 
داشته، موفق به زدن چهارده گل شده است. همچنین لوئیس سوارز سال گذشته 
پس از شش فصل حضور در نیوکمپ، از جمع آبی  اناری ها جدا شد و به اتلتیکو 
مادرید ملحق شد. مهاجم سابق لیورپول و بارسلونا با به ثمر رساندن بیست و یک 
گل در سی و دو بازی با پیراهن تیم اتلتیکو مادرید، تبدیل به یکی از اصلی  ترین 
ارکان قهرمانی راه راه پوشان مادریدی در رقابت  های اللیگا در فصل گذشته شد.

اخبار کوتاه

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با تمجید از خط حمله 
تیم ملی ایــران از بازی های پیش روی ایــران به عنوان 

مهمترین بازی ها یاد کرد. 
به نقل از سایت novilist، دراگان اسکوچیچ سرمربی 
تیم ملی فوتبال ایران که توانســته عملکرد خوبی با تیم 

ملی ایران داشته باشد و به ۹ برد پیاپی برسد.
اسکوچیچ برای مالقات با خانواده اش به مدت کوتاهی 
در زادگاه خــود ریژکا توقف کرد و باید راهی ایران شــود 
تا در اردوی تیم حضور داشــته باشــد. او یک سال و نیم 
روی نیمکت ایران بــود و در آخرین دیدارهای مقدماتی 
جام جهانی، عماًل تیم ملی را احیا کرد به نحوی که حتی 
لقب بهترین تیم ملی آســیا نیز به ایران رسید و تیم ملی 
به طور قابل توجهی در رتبه بندی جهانی پیشرفت کرد.

دراگان اسکوچیچ گفت: من مربی خارجی هستم ولی 
عمال مثل یک ایرانی کارم را شروع کردم. من این بازیکنان 
و ذهنیت آنها را در زمان روی کار آمدن می شــناختم. با 
این حال اوضــاع به هیچ وجه خوب نبــود، آنها در برابر 
بحرین و عراق شکســت خوردند و ما در شــرایط سختی 
قرار گرفتیم که در آن ما اجازه نداشــتیم حتی یک امتیاز 
را از دســت دهیم. بنابراین همه چیز بســیار استرس زا 
بــود. عالوه بر این آنها ســالها بود که بحریــن و عراق را 
شکســت نداده بودند، اما ما خوب کنار آمدیم و همه چیز 

خوب پیش رفت و قصد داریم آن ریتم شکســت ناپذیری 
را حفظ کنیم.

اســکوچیچ پنجمین مربی کروات ایران پس از برانکو 
ایوانکوویچ، میروســالو بالژویچ، تومیسالو ایویچ و استانکو 

پوکلپوویچ است.

سرمربی تیم فوتبال ایران گفت: این روند بردها خوب 
اســت ولی مربوط به گذشته است. مهمترین مسئله بازی 
پیش رو اســت. تیم ملی باید ذهنیت برنده داشته باشد.  
این چند مســابقه می تواند ما را با یک قدم به جام جهانی 

نزدیک کند. ما به یک هدف بزرگ نزدیک می شویم.

ســرمربی تیم ملی ایران اضافه کــرد: یک عدم تعادل 
خاصی بین ســطح آمادگی بازیکنــان در تیم ملی ایران 

وجود دارد. 
همه در یک سطح نیســتند. اما فرض کنید ما تقریباً 
خط حمله در ســطح جهانی داریم، شــاید حتی بهتر از 
حمله تیم ملی کرواســی باشــد. ما بهترین بازیکن پورتو 
مهدی طارمی، ســردار آزمون بازیکن زنیت ســه ســال 
بهترین گلزن روســیه را داریم، سپس علیرضا جهانبخش 
که در فاینورد بازی می کند. حتی برخی بازیکنان دیگر در 
آ.ا.ک آتن و شارلوا. در کل بازیکنانی در خط حمله داریم 

که رئال مادرید هم برای آنها زیاد نیست.
او همچنین دربــاره عالقه مردم ایران به فوتبال گفت: 
ایرانی هــا دیوانه فوتبال هســتند. ۸۰ میلیون نفر در آنجا 
زندگی می کنند و ما تمام تالش خود را می کنیم تا آنها را 
خوشــحال کنیم. باعث خوشحالی است که االن تیم ملی 
به رده ۲۲ جهان رسیده است و توانسته ژاپن را کنار بزند 
و تیم اول آســیا شود. مردم ایران غم و شادی تیم ملی را 

به خوبی حس می کننند و با تیم ملی زندگی می کنند.
دراگان اسکوچیچ درباره رفت و آمد به ایران و کرواسی 
اضافه کرد: بدون خانواده در این شرایط همه گیری کرونا 
دشوار اســت. اگر شرایط متفاوت باشد، شاید خانواده من 

در ایران باشند. اما این امر اکنون غیرممکن است.

تیم ملی والیبال جوانان ایران در نخستین مسابقه خود 
در رقابت هــای قهرمانی جهان در رقابتی بســیار نزدیک، 

نتیجه را سه بر دو به بلژیک واگذار کرد.
به گزارش روابط عمومی فدراســیون والیبال، بیست و 
یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان زیر ۲۱ سال 
جهان از روز )پنج شــنبه( با حضور ۱۶ تیم برتر از قاره های 
مختلف جهان به میزبانی مشترک ایتالیا و بلغارستان آغاز 

شد.
تیم ملی والیبال جوانان ایران از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه 
به وقت تهران و در نخستین مسابقه خود در مرحله گروهی 
این رقابت هــا در چارچوب دیدارهای گــروه C به مصاف 

بلژیک رفت و سه بر دو مغلوب این تیم شد.
شاگردان بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال جوانان 
ایران در ســت های سوم و چهارم این بازی با امتیاز مشابه 
۲۸ بر ۲۶ حریف را شکســت دادند، اما در ســت های اول، 
دوم و پنجم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۳ و 
۱۵ بر ۸ نتیجه را واگذار کردند تا در نخستین مسابقه یک 
امتیاز کسب کنند. سینا نیک پور، مهدی جلوه، امیرحسین 
صداقــت، امین خواجه خلیلی، امیرحســین توخته، یونس 
رمضانی بازیکنــان مناطق یک تا ۶ ایــران در ابتدای این 
مســابقه بودند و عبدالمختار بوش نیــز به عنوان لیبرو در 
جمع آن ها قرار گرفت. تیم های مراکش و آرژانتین نیز که 

در گــروه ایران قرار دارند، پیش از این مســابقه به مصاف 
یکدیگر رفتند و آرژانتین سه بر صفر به پیروزی رسید تا با 
ســه امتیاز در صدر جدول گروه C قرار گیرد. بلژیک نیز با 
یک برد و دو امتیــاز در رتبه دوم جدول گروه قرار گرفت. 
تیم ملی والیبال جوانان ایران نیز با یک امتیاز در رتبه سوم 
جــای گرفت و مراکش بدون برد و امتیاز به انتهای جدول 
رفت. بلژیک در رقابت های قهرمانی جوانان ســال ۲۰۲۰ 
اروپا به مقام ســومی و مدال برنز دست یافت و عنوان نایب 
قهرمانی بازی های المپیک نوجوانان را نیز در پرونده کاری 

خود دارد.
تیم ملی والیبال جوانان ایران از ساعت ۲۰ و ۳۰ دقیقه 
دیروز )جمعه( در دومین مســابقه خود درمرحله گروهی 

رقابت های قهرمانی جهان به مصاف آرژانتین رفت.
عطایی: بلژیک تیم منظمی بود

در بازی های بعدی بهتر می شویم
ســرمربی تیم ملی والیبال جوانان با تاکید بر اینکه تیم 
ایران در بازی های بعدی بهتر خواهد شد، گفت: بلژیکی ها 

منظم تر بودند و برد حق آن ها بود.
به گزارش روابط عمومی فدراســیون والیبال، تیم ملی 
والیبــال جوانان ایــران در اولین بازی خود در مســابقات 
قهرمانی جوانان جهان در دیداری نزدیک و نفس گیر ســه 
بر دو مغلوب بلژیک شد. سرمربی تیم والیبال جوانان ایران 

درباره این بازی و عملکرد بازیکنانش، گفت: می دانســتیم 
بازی برابر تیم دوم اروپا دیدار سختی خواهد بود. به عنوان 
مســابقه اول هم فشار زیادی را تحمل کردیم. در ست اول 
و دوم خیلی بد عمل کردیم و کنترل بازی به دست بلژیک 
افتاد. آن ها نســبت به ما نمایش منظــم و هماهنگ تری 

داشتند و ست اول و دوم را با برد به پایان رساندند.
بهروز عطایی اضافه کرد: در ســت های بعدی تغییراتی 
انجام دادیم که باعث شد کمی بهتر از ست اول و دوم بازی 
کنیم و در نهایت بازی به ســت حساس پنجم کشیده شد. 
در این ست به دلیل اشــتباهات بازیکنان ایران و عملکرد 

بهتر بلژیک، نتیجه به سود حریف به پایان رسید.
وی با بیان این که بلژیکی ها اســتحقاق برد را داشتند، 
بیان داشــت: به جرات می گویم بد بــازی کردیم و نتیجه 
را واگذار کردیم. حریف اول ایران تیم بســیار خوب و برد 
حق آن ها بود. مطمئنا در بازی های بعدی بهتر و با کیفیت 
باالتری عمــل می کنیم تا بتوانیم به مرحله بعد برســیم. 

امیدوارم شرایط برای ما بازی به بازی بهتر شود.
ســرمربی تیم ملی والیبال ایران در پایان تصریح کرد: 
بردیا سعادت نیز به جمع ملی پوشان پیوست و در مسابقات 

بعدی تیم ایران را همراهی خواهد کرد.

رئیس فدراســیون فوتبــال در مصاحبه با 
یورونیوز درباره مســائل مختلف فوتبال ایران و 
بین الملــل به بیان نکاتــی پرداخت. به گزارش 
سایت رسمی فدراســیون فوتبال، در مصاحبه 
چند روز پیش رئیس فدراســیون فوتبال ایران 
که به تازگی از یورونیوز منتشر شده، آمده است:

شهاب الدین عزیزی خادم، رئیس فدراسیون 
فوتبــال ایران پــس از حضــور لیتوانی، محل 
برگزاری مسابقات جام جهانی فوتسال، به آلمان 
ســفر کرد تا با فدراسیون فوتبال این کشور در 
مورد گسترش همکاری های دوجانبه گفت وگو 
کند. این سفر در آستانه دیدارهای حساس تیم 
ملی فوتبال ایران با دو تیم امارات عربی متحده 
و کره جنوبی در چارچوب رقابت های مقدماتی 
جام جهانی منطقه آســیا انجام شد؛ رقابت هایی 
که تیم ایران بــا دو برتری پیاپی مقابل عراق و 
سوریه، صدرنشــین گروه نخست این رقابت ها 
شــده و خود را به عنوان شانس اصلی صعود به 

مسابقات جام جهانی قطر مطرح کرده است.
بر همین اساس، از هم اینک هواداران فوتبال 
در ایــران انتظار دارند که برنامه آماده ســازی 
تیم ملی ایران بر انجام مسابقه های تدارکاتی با 
تیم های مطرح جهان از جمله اروپایی ها متکی 
باشــد تا احتمال صعود ایران از مرحله گروهی 
در ششمین حضورش در مسابقات جام جهانی 

فوتبال افزایش یابد.
بازی های تدارکاتی ایران

آقای عزیزی خــادم با تایید انجام مذاکراتی 
در این خصوص به یورونیــوز می گوید: »حتما 
جزء برنامه های ما هست که هر وقت کوآلیفای 
شــدیم]صعود تیم ایران قطعی شد[ بتوانیم با 
تیم های مهم بازی بازی تدارکاتی بگذاریم.« او 
همچنین بــا تاکید بر حائز اهمیت بودن صعود 
۱۰ پلــه ای تیم ملی ایــران در رده بنده بندی 
جهانی فدراسیون جهانی فوتبال)فیفا(، توضیح 
داد که رســیدن این تیم به رتبه بیست و دوم 
جهــان انگیــزه الزم را به فدراســیون فوتبال 
می دهد تا مذاکرات بین المللی و پیگیری هدف 
و مبنای اصلی خود را که توســعه فوتبال است، 
با جدیت بیشتر و با استفاده از تمامی ظرفیت ها 

پیگیری کند. رئیس فدراســیون فوتبال ایران 
ســپس از انجام گفتگو و مکاتبات با قطر برای 
برگزاری تورنمنت مشــترکی با حضور تیم های 
ســطح باال در صورت قطعی شــدن صعود تیم 
ایران به مســابقات جام جهانی خبر داد و افزود 
که مذاکرات اولیه با همکاری ســفارت ایران در 
آلمان نیز برای استفاده از دیپلماسی فوتبال به 
منظور هماهنگی انجــام بازی های تدارکاتی با 
تیم های اروپایی انجام شده است. او برنامه ریزی 
قطعی در این خصوص را افزون بر صعود قطعی 
ایران به جام جهانی منوط به برنامه ارائه شده از 

سوی کادر فنی تیم ملی دانست.
حمایت ایران در برگزاری 
دو سال یکبار جام جهانی

آقای عزیزی خــادم در ادامه این گفتگو به 
نشســت اخیر خود با جانــی اینفانتینو، رئیس 
فدراسیون جهانی فوتبال در قطر اشاره و اعالم 
کرد که فدراســیون فوتبال ایران از پیشــنهاد 
رئیس فیفــا مبنی بر برگزاری دو ســال یکبار 
مســابقات جام جهانی حمایت می کند چرا که 
اجرای این پیشــنهاد، افزون بر کمک به توسعه 
فوتبال در سراسر جهان موجب جبران بخشی 
از صدمات اقتصادی همه گیری کرونا به صنعت 
فوتبال، تقویت اقتصاد فوتبال، توســعه فوتبال 
در مناطق کمتر توســعه یافته جهان و افزایش 

همگرایی در میان اعضای فیفا می شود.
رئیس فدراســیون فوتبال ایــران همچنین 
در پاســخ به منتقدانی که معتقدند با برگزاری 
دو ســال یکبار مســابقات جام جهانی فوتبال، 
جذابیت این مســابقات کاهــش خواهد یافت، 
یادآور شــد که چمپیــون لیگ)لیگ قهرمانان 
اروپا( یا لیگ باشگاه های جهان هر سال برگزار 
می شــود ولی همچنان جــذاب الزم را دارد. او 
ســپس با یادآوری برخی تصورات در مورد این 
که وی ای آر)کمک داور ویدئویی( باعث کاسته 
شدن از جذابیت فوتبال می  شود، گفت که این 

روزها همه کامال با آن)وی ای آر( کنار آمده اند.
آقای عزیزی خادم توضیح داد که حتی اگر 
کاهش جذابیت را یکــی از معایب برگزاری دو 
ســال یکبار جام جهانی فوتبال بدانیم، مزایایی 

اجرای این پیشنهاد به جهت منافع اقتصادی آن 
برای شرکت ها و کشورها، افزایش شانس میزبانی 
کشورها، کاسته شدن از یک دستی فعلی و دیده 
شدن فوتبال کشورها و اســتعداد های بیشتر، 
بیــش از تمامی معایب و مضررات آن اســت و 
عاملی کارآمد برای تحقق شــعار و هدف اصلی 
فیفا مبنی »فوتبال برای همه« و توسعه عادالنه 
فوتبال در کشــورهای در حال توسعه محسوب 

می شود.
مساله تحریم ها و دخالت 

سیاست در فوتبال
رئیس فدراســیون فوتبال ایــران همچنین 
بحث مشکالت ناشی از تحریم های آمریکا علیه 
ایران در حوزه فوتبال را یکی دیگر از محور های 
گفتگوی خود با رئیس فیفا عنوان کرد و گفت 
که آقای اینفانتینو قول کمک هایی را در زمینه 
داده و بر لزوم کاهش تاثیرگذاری سیاســت بر 
نهادهای تصمیم ساز در حوزه فوتبال تاکید کرده 
است. البته آقای عزیزی خادم مدعی شد که در 
عرصه داخلی، مشکل دخالت سیاست در فوتبال 
وجود ندارد و وزارت ورزش نیز مطابق اساسنامه 
جدید عضویتی در مجمع ندارد و گذشته از این، 
وزارتخانــه رفتار مداخله گرایانــه ای هم ندارد و 

عزمش بر حمایت از فوتبال است.
او همچنین در پاسخ به سوالی در مورد دالیل 
موفقیت برخی کشــورها از جملــه بحرین در 
محروم کردن ایران از حق میزبانی، خاطرنشان 
کرد که رئیس فیفا در نشست قطر اذعان کرده 
که ایران با وجود ســطح فنــی باال در فوتبال و 
قرار گرفتن در رده نخســت آسیا ولی در عرصه 
دیپلماســی نقش آفرینی متناسبی در نهادهای 
بین المللی از جمله کنفدراســیون فوتبال آسیا 
نداشته اســت. آقای عزیزی خادم وعده داد که 
فدراســیون فوتبال ایران در دوره مدیریتش از 
تمامی ظرفیت خود برای توجــه به این حوزه 
مغفول مانده و نقش آفرینی در مجامع بین المللی 
و نهادهای تصمیم ســاز استفاده کند. به همین 
منظور او از دعوت رســمی ایران از رئیس فیفا 
برای سفر به تهران در تاریخ ۱۱ بهمن ماه خبر 
داد و تاییــد کرد که این دعوت از ســوی آقای 

اینفانتینو پذیرفته شده است.
پرونده »سنگین« مارک ویلموتس

رئیس فدراســیون فوتبال ایــران همچنین 
پرونده به توصیف او »ســنگین« شکایت مارک 
ویلموتس، مربی ســابق تیم ملی ایران، از این 
کشور را یکی از موانع استفاده فدراسیون فوتبال 
ایران از ابزار دیپلماسی برای توسعه همکاری ها با 
اروپا عنوان کرد و گفت که رای نهایی این پرونده 
تا پایان سپتامبر صادر خواهد شد و فدراسیون 
فوتبال با به کار گیری وکال و انجام تدارکات الزم 
تالش کرده تا حد امکان بار این پرونده سبک تر 

شود.
حضور زنان در ورزشگاه

آقای عزیزی خادم در پاســخ به پرسشی در 
مورد سرنوشــت »جنجالی ترین پرونده فوتبال 
ایــران« که به رفع ممنوعیت حضــور زنان در 
ورزشــگاه های محل برگزاری مســابقه فوتبال 
مردان اختصــاص دارد، گفت کــه فضای این 
پرونده را جنجالی نمی بینــد و توضیح داد که 
در شــرایط همه گیری کرونا اساسا میزبانی را از 
ایران گرفته بودند ولــی در بازی با کره جنوبی، 
ایران میزبان خواهد بــود و در مورد این بحث 
هم در حال برنامه ریزی هســتیم کما این که با 
آقای اینفانتینو هم در این مورد مفصل صحبت 
کرده ایم تا »انشــاهلل« بانــوان بتوانند این بازی 
را ببینند. رئیس فدراســیون فوتبــال ایران در 
مواجهه با این ســوال که آیــا قول می دهد که 

زنان بتوانند از نزدیک و با حضور در ورزشــگاه 
بازی تیم ملــی فوتبال ایــران و کره جنوبی را 
تماشــا کنند، بار دیگر تکرار کــرد: »ما داریم 
تمام تالشــمان را انجام می دهیم.« او وعده داد 
که خبر قطعی در این خصوص ظرف یک هفته 
تــا ۱۰ روز آینده و در قالب تدارک میزبانی که 
با لحاظ محدودیت های کرونایی در حال انجام 
اســت، اعالم خواهد شد. آقای عزیزی خادم در 
پاسخ به این پرسش که فارغ از تک بازی ایران و 
کره جنوبی مشکل حضور زنان در ورزشگاه هایی 
که مسابقه فوتبال مردان در آنها برگزار می شود، 
از جمله مسابقه های باشگاهی و ملی، چه زمانی 
رفع می شــود، مدعی شــد که حضور زنان در 
ورزشگاه روالی بوده که از قبل هم جریان داشته 
و اصال چیز تازه ای نیســت؛ چنان که در حضور 
پیشین آقای اینفانتینو هم شاهد حضور زنان در 
ورزشگاه بودیم.  رئیس فدراسیون فوتبال ایران 
در پاســخ به این سوال که آیا زنان بدون حضور 
آقای اینفانتینو نیز شــانس حضور در ورزشگاه 
را خواهند داشــت، از جواب بله یا خیر اجتناب 
کــرد و توضیحات پیشــین خــود را در مورد 
برنامه ریزی های در حال انجام در مورد مسابقه 
ایران و کره جنوبی تکرار کرد و افزود که در بازی 
کره جنوبی رئیس فیفا حضور نخواهد داشــت و 
در جریان سفر ماه فوریه او به ایران، انجام یک 
بازی خیریه با مشارکت کشورهای آسیای میانه 

در حال برنامه ریزی است.

اسکوچیچ: رئال هم برای بچه ها زیاد نیست!

تمجید از خط حمله تیم ملی  فوتبال

ناکامی جوانان والیبالیست در اولین دیدار مسابقات قهرمانی جهان

 ایران۲ – بلژیک ۳

حمایت فدراسیون فوتبال ایران از برگزاری دو سال یکبار جام جهانی  

رئیس فدراسیون ورزش نابینایان و کم بینایان گفت: در 
بخش ورزشــی یکی از فدراسیون های بی امکانات هستیم، 
اما با این وجود ورزشــکاران ما در پارالمپیک توکیو خوش 

درخشیدند. »محمدرضا مظلومی« در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا با بیان اینکه نباید کسب چند مدال المپیکی توقع را از 
ورزشکاران نابینا و کم بینا زیاد کند اظهار داشت: در توکیو 
ما با هشت ورزشکار موفق به کسب ۶ مدال شدند که چهار 

مدال آن طال بود. این یک کار بزرگ به شمار می رود.
وی ادامــه داد: در جودو و دوومیدانــی ۲ طال و ۲ نقره 
کســب شــد و در نهایت ما بهترین عملکرد تاریخ ورزش 
نابینایان در پارالمپیک را به ثبت رســاندیم. این کار بزرگی 
بود که با اراده و همت ورزشکاران نابینامیسر شد. این مهم 
در حالی رخ داد که برخی از ورزشکاران مانند امیر خسروانی 

تنها چند ماه در اردوهای زیر نظر ما بود. 
وی با اشاره به سختی پیش روی کسب این مدال ها گفت: 
باید منصفانه قضاوت کنیم. این مدال ها در چه شرایطی به 

دســت آمد و چگونه ضرب شد. ما تنها هشت ورزشکار در 
کاروان داشــتیم. این فدراســیون یکی از بی امکانات ترین 
فدراســیون های ایران در بخش ورزشــی است اگر مسائل 
زیرساختی آن حل شود بدون شک در آینده شاهد افزایش 

جامعه آماری بیشتری از ورزشکاران خواهیم بود.
وی ادامه داد: ما در رشــته های مختلف نیاز به امکانات 
ورزشــی داریم و این یک واقعیت است و امیدوارم در دولت 

سیزدهم این مشکل مورد توجه قرار گیرد. 
رئیس فدراســیون نابینایان و کم بینایان با اشــاره به در 
پیش بودن بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۲ هانگژو عنوان کرد:  
منتظر تصمیم ســتاد بازی ها هســتیم تا هم ورزشکاران و 
هم رشته های اعزامی را ابالغ کنند. در حدود یکسال زمان 
داریم تا بتوانیم بهترین ها را به چین اعزام کنیم. البته تالش 

این است که انتخابی  رشــته های مختلف را تا قبل از سال 
۱۴۰۱ انجام دهیم و در ۶ ماهه اول ســال آینده تمرکز بر 
روی برنامه ها باشــد.  مظلومی این را هم افزود: سیر کسب 
مدال توسط نابینایان در سه دوره بازی های پاراآسیایی کامال 
صعودی بوده و اکنون نیز در تالشــیم تا در هانگژو بهترین 
عملکرد را داشته باشیم.  رئیس فدراسیون ورزش نابینایان 
و کم بینایان که از جانبازان جنگ تحمیلی است با اشاره به 
آغاز هفته دفاع مقدس تصریح کرد: ایثار و فدراکاری بخشی 
از فرهنگ معنوی ایران به شــمار می رود و رزمندگان ایران 
نماد این ایثار به شــمار خواهند رفت. اگــر امروز در ایران 
امنیتی برقرار و قهرمانان ما با آرامش افتخارآفرینی می کنند 
مدیون روزهایی هستیم که رزمندگان با گذشت و ایثار خود 

در برابر ظلم ایستادگی کردند. 

رئیس فدراسیون ورزش نابینایان و کم بینایان:

 ورزشکاران نابینا بدون امکانات ورزشی در توکیو درخشیدند


