باشگاه استقالل پیگیر هتاکی به پرویز مظلومی

پنجشنبه  25شهریور 1۴۰۰
وطنامروز شماره 3305

اس��تقالل از دوبی به تهران بازگش��ت و در فرودگاه امام(ره) فردی که مدعی بود هوادار اس��تقالل است به پرویز مظلومی ،عضو هیاتمدیره این باشگاه توهینهای
زنندهای کرد .این فرد در حالی که دوربین موبایل خود را روشن کرده بود از فحاشی به مظلومی مشغول فیلمبرداری شد تا بلکه عضو هیاتمدیره استقالل واکنشی
به توهین وی داشته باشد .ظاهرا فرد مورد نظر از طریق دوربینهای فرودگاه امام(ره) شناسایی شده و قرار است بزودی مراحل قضایی این فحاشی پیگیری شود.

ورزشی

یادداشت

نقش صبر یحیی در برد پرسپولیس مقابل نماینده تاجیکستان

بایرن در نوکمپ  ۳گل به بارسا زد

تحقیر بیپایان

خوان باتیه :بارس��لونا با  3گل برابر بایرنمونیخ شکست
خورد اما به نظر میرس��د شرایط این تیم بسیار بدتر از
نتیجهای است که برابر این رقیب قدرتمند به دست آمد.
همه ما میدانس��تیم بایرن از بارس��ا برتر است و از همه
مهمتر اینکه بارس��ا بازوهای قدرتی برای حمله نداشت
و این ضعف تاکتیکی حتی در زمان اعالم ترکیب اصلی
تیم نیز مش��خص بود .تنها گزینه کومان روی نیمکت،
«یوس��ف دیمر»  18ساله بود که تجربهای جز انجام 30
بازی در اتریش نداشت و قرار بود در بارسلونای Bبازی
کند .حدس زدن این نتیجه کار دشواری به نظر نمیرسید
اما مهم چگونگی قبول این شکست بود.
■■مثل یک تیم کوچک

تصویر ارائه ش��ده توسط بارسا آزاردهندهتر از نتیجه
به دست آمده است .تماشای بارسایی که در برابر حریف
حرفی برای گفتن ندارد س��خت اس��ت ،تماشای اینکه
بازیکنان آنها قدرت در اختیار گرفتن توپ ارسال شده از
سوی خط دفاعی را ندارند سخت است؛ کاری که بیش
از یک دهه جزو تخصصهای این تیم به حساب میآمد.
توضیح چنین تفاوتی در عملکرد فیزیکی  ۲تیم دشوار
است و این تفاوت تا جایی ادامه پیدا کرد که در مقطعی
به نظر میرسید بایرن با  15بازیکن و بارسلونا با  ۸بازیکن
در زمین حضور دارند .اینکه حتی یک ش��وت به سمت
چارچوبزده نشود غیرقابل قبول است.
■■از پیش باخته

میدانم به من خواهید گفت اگر  ۶بازیکن از ترکیب
اصلی شکس��ت  8-2س��ال قبل که یک سال هم پیرتر
ش��دهاند ،بار دیگر در زمین باشند ،پس نمیتوان انتظار
بیش��تری داشت و باید این موضوع را نیز اضافه کرد که
مسی و گریزمان نیز دیگر در این تیم حاضر نیستند ،هر
چند حضور آنها تضمین تغییر نتیجه نبود ،چرا که در آن
ش��ب دشوار لیسبون در زمین بودند اما مطمئنا این دو
میتوانستند بیشتر از ممفیس دیپای و لوک دییونگ به
خط حمله بارسا کمک کنند .اما صادقانه من انتظار داشتم
مقاومتی بیشتر و رقیبی برتر را در زمین ببینم .سیستم
تیم؟ استفاده از  3-5-2با توجه به کمبود مهاجمان جای
انتق��ادی را از تیم نمیگذارد اما موضوعی که قابل قبول
نیست این است که بارسا به عنوان تیمی کوچک و ضعیف
بازی کرد ،فضاها را پوشش نداد ،حریف را تحت فشار قرار
نداد ،در زمین ساکن بود و عقب کشید تا تماشاگر باشد.
بارس��لونا راه را برای تیم حریف باز گذاش��ت .آنها هم در
زمین و هم روی نیمکت منفعل بودند ...فصل سختی در
پیش خواهد بود.

اخبار

احتمال اخراج فوری سرمربی هلندی
از بارسلونا

دوب��اره جایگاه کوم��ان در نوکمپ
متزلزل ش��د .پ��س از برتری 3-0
بایرنمونیخ مقابل بارسلونا در هفته
اول لی��گ قهرمانان اروپ��ا به نظر
میرس��د دوباره بحران و حاشیه به
باشگاه بارسلونا بازگشته است .گفته میشود پس از بازی،
خوان الپورتا با رونالد کومان درگیری لفظی داشته است.
طب��ق ادعای آلچیرینگیتو ،پس از بازی میان الپورتا و
کومان در رختکن بارسلونا درگیری لفظی شکل گرفته
است .رئیس بارسلونا به وضوح از عملکرد بلوگرانا در بازی
خانگی مقابل بایرنمونیخ ناراحت اس��ت .احتمال اخراج
فوری کومان وجود دارد و در صورت برکناری او ،یوردی
کرویف گزینه موقت الپورتا برای جانشینی کومان است.

واکنش محمد بنا به تست مثبت
فرنگیکار تیم ملی

سرمربی تیمملی کشتی فرنگی گفت :علیاکبر یوسفی
جایگزین امین میرزازاده در رقابتهای جهانی نروژ شد.
به گزارش مهر ،محمد بنا در گفتوگو با روابط عمومی
فدراسیون کشتی با بیان اینکه میرزازاده در ابتدای اردو عالئم
سرماخوردگی داشت که پس از انجام آزمایش ،ابتالی وی به
کرونا مثبت اعالم شد ،ادامه داد :تمام کسانی که با میرزازاده
در تماس بودند نیز آزمایش دادند که تست آنها منفی بود.
میرزازاده نیز بالفاصله اردوی تی م ملی را ترک کرد و مجددا
در خوزستان تست کرونا داد که آزمایش وی مثبت بود .ما
طبق فرآیند تیمهای ملی علیاکبر یوسفی را که قرار بود در
مسابقات زیر  ۲۳سال جهان کشتی بگیرد ،جایگزین وی
در وزن  ۱۳۰کیلوگ��رم برای حضور در رقابتهای جهانی
ن��روژ کردیم .وی تصریح کرد :هم اکنون تس��ت میرزازاده
منفی شده اما روند بهبود کاملش کمی طول میکشد و ما
با توجه به اینکه وی تمرینات تیمملی را از دست داده و به
لحاظ شرایط آمادگی جسمانی و بدنی عمال حضورش در
رقابتهای جهانی نروژ منتفی بود ،تصمیم گرفتیم وی را به
رقابتهای زیر  ۲۳سال جهان که آبانماه در کشور صربستان
برگزار میشود ،اعزام کنیم.
بنا در پایان خاطرنش��ان کرد :کشتیگیران حاضر در
اردو در سالمتی کامل به سر میبرند و هیچ مشکلی برای
حضور در رقابتهای جهانی نروژ ندارند.

تیم فوتبال پرسپولیس موفق به شکست استقالل تاجیکستان
در خاکش شد و به مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
صعود کرد .اما چرا این بازی برای قرمزها آنقدر سخت و دشوار از
آب درآمد؟ بدون شک ورزشگاه پر از هوادار و مهمتر از آن چمن
مصنوع��ی که در آن همه قواعد فیزی��ک (برخورد توپ با زمین)
تغییر میکند ،بزرگترین ضربه را به پرس��پولیس زد .بش��مارید
چند ب��ار قرمزها زمین خوردند و چقدر در کنترل توپ و دریبل
ناموفق بودند .کنفدراسیون فوتبال آسیا به دنبال ترویج فوتبال در
کشورهای کوچکتر است و آرزو داشت استقالل تاجیکستان از سد
پرسپولیس بگذرد تا پروژهشان رونق بگیرد .در شهر دوبی که اکثریت
با بهترین واکسنهای جهان واکسینه شدهاند ،ورود تماشاگر برای
بازی استقالل  -الهالل ممنوع بود اما در شهر دوشنبه گفتند هیچ
مش��کلی وجود ندارد و این یعنی استاندارد دوگانه در نهاد عمیقا
فاسد کنفدراسیون فوتبال آسیا .از سوی دیگر جدا شدن  ۳بازیکن
پرس��پولیس در  ۳نقطه مختلف فقط با گذشت زمان و تمرین و
بازیهای متوالی ترمیم میشود اما متاسفانه هیچ بازی پرفشاری در
این 40روز که فوتبال تعطیل بود نداشتیم تا یحیی اینچنین مجبور
به ریسک شود .رضا اسدی در مهمترین قسمت میدان جانشین
احمد نوراللهی شد و طبیعتا باید دستکم  15مسابقه در کنار تیم
باشد تا جا بیفتد اما او مجبور شد سریع خودش را با شرایط وفق
دهد .نوراللهی  3سال زمان خواست تا خودش را ثابت کند اما این
فرصت برای اسدی تنها  ۲هفته بود .در کنار اینها نوع بازی تدافعی
و پارتیزانی استقالل تاجیکستان کار را برای پرسپولیس سخت کرده
بود .مهدی ترابی اگرچه گل زد اما یکی از روزهای متوسط رو به
بدش را پشت سر گذاشت .او در دریبلینگ و ارسال پاسهای کلیدی
ناموفق بود .وحید امیری دوندگی فراوان داش��ت اما در مهمترین
صحنه بازی نتوانست در موقعیت تک به تک دروازه حریف را باز
کند و رضا اسدی هم دقیقا چنین اشتباهی را با تعلل بیجا مرتکب
شد (تصور کنید اگر نوراللهی آنجا بود) ،اگر این بازی  3ماه قبل در
چمن طبیعی انجام میشد ،پرسپولیس براحتی با تفاضل گل از سد
حریف عبور میکرد .تصور نکنید پر کردن جای نوراللهی و مغانلو
به همین س��ادگیها خواهد بود .با توجه به این شرایط در چنین
بازیهایی تنها و تنها نتیجه اهمیت دارد و بس .خوشبختانه با همه
این سختیها و در لحظاتی که همه منتظر وقتهای اضافه و ضربات
پنالتی بودند ،سانتر مهدی ترابی به صورت مستقیم درون دروازه جا
خوش کرد تا عملیات دوشنبه اینچنین با موفقیت به پایان برسد.
■■ظهور فرشتههای نجات در دقایق پایانی

قرمزها برای سومین بار در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا با برتری
در دقایق پایانی بازی ،مجوز صعود به مرحله یکچهارم نهایی را
کسب کردند .این نخستین باری نیست که پرسپولیس با گلزنی
در دقایق پایانی بازیاش در مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان،
به جمع  8تیم برتر میرسد .فصل  2018در بازی پرسپولیس و
الجزیره امارات ،در شرایطی که بازی تا دقیقه  89با نتیجه 1-1
دنبال میشد ،گل سیدجالل حسینی ،شاگردان برانکو را مسافر
مرحله یکچهارم نهایی کرد .در فصل گذشته لیگ قهرمانان هم
پرسپولیس که به عنوان صدرنشین گروه  Cراهی مرحله حذفی
شده بود ،در یکهشتم نهایی به ژاوی و السد خورد و این بار ضربه
سر عیسی آلکثیر -روی کرنر ارسالی امید عالیشاه  -در دقیقه
 89قرمزها را مسافر مرحله یکچهارم نهایی کرد و سهشنبهشب
هم نوبت مهدی ترابی بود که با سانتر در دقیقه  90پرسپولیس

فاتحان دوشنبه

را به جمع  8تیم برتر آسیا برساند و حاال جمعه تکلیف حریف
شاگردان یحیی در این مرحله مشخص خواهد شد.
■■درخواست ویژه یحیی از سرپرست

یحییگلمحمدیازسرپرستباشگاهپرسپولیسخواستقبل
از اعزام به عربستان مطالبات اعضای تیم پرداخت شود .پرسپولیس
با کسب پیروزی یک بر صفر مقابل استقالل تاجیکستان به مرحله
یکچه��ارم نهایی لیگ قهرمانان  ۲۰۲۱آس��یا صعود کرد تا با
توجه به شکست استقالل مقابل الهالل و باخت تراکتور از النصر
عربستان تنها نماینده فوتبال باشگاهی ایران در ادامه این رقابتها
باشد .سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس پس از برد تیمش مقابل
استقالل تاجیکستان به تمجید از بازیکنان خود پرداخت و آنها را
الیق هرگونه احترام از سوی مدیران باشگاه دانست .سرخپوشان
پس از پنجمین قهرمانی متوالی خود در رقابتهای لیگ برتر با
استعفای جعفر سمیعی ،مدیرعامل باشگاه روبهرو شدند تا حمید
س��جادی ،وزیر ورزش و جوانان در نخستین روزهای کاری خود
مجبور به تغییر در سیس��تم مدیریتی این باشگاه شود .جدایی
س��میعی باعث شد مجید صدری ،رئیس هیأتمدیره باشگاه به
عنوان سرپرست انتخاب شود تا امور جاری را دنبال کند .از این
رو سرمربی پرسپولیس خواسته خود در نشست خبری را بار دیگر
به گوش مجید صدری رساند تا او پیگیر مطالبات اعضای تیم بابت
پاداش قهرمانی سال گذشتهشان شود .صدری به گلمحمدی قول
داده است بدونشک مشکالت مالی را تا قبل از بازی یکچهارم
نهایی لیگ قهرمانان حل میکند تا این تیم با انگیزه بیش��تری
راهی کشور عربستان شود .کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیم به
برگزاری ادامه بازیهای منطقه غرب در کشور عربستان گرفته
است و قرعهکشی بازیهای یکچهارم نهایی جمعه هفته جاری
برگزار میشود تا حریف پرسپولیس در این مرحله مشخص شود.
■■الوحده حریف ایدهآل پرسپولیس

حریف ایدهآل پرس��پولیس در مرحله یکچهارم نهایی لیگ
قهرمانان آسیا کدام تیم است؟ پرسپولیس تنها نماینده ایران است
که توانسته به جمع  8تیم برتر آسیا برسد و استقالل و تراکتور
با شکس��ت برابر الهالل و النصر عربس��تان ،از دور این مسابقات
کنار رفتند .در شرایطی که تکلیف مرحله یکچهارم نهایی لیگ
قهرمانان آسیا جمعه مشخص خواهد شد ،پرسپولیس یا به مصاف
یکی از  ۲تیم عربستانی خواهد رفت یا با الوحده امارات روبهرو
خواهد شد .در ادامه به اینکه کدامیک از این  ۳تیم حریف ایدهال
شاگردان یحیی گلمحمدی محسوب میشوند ،خواهیم پرداخت.
الهلال :قهرمان فصل گذشته لیگ حرفهای عربستان ،خیلی
زود کارش برای مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را
شروع کرد .شاگردان ژاردیم قبل از شروع رقابتهای این فصل،
در اتریش اردو داش��تند و قبل از بازی با اس��تقالل ،در  ۳بازی
فصل جدید لیگ عربستان به میدان رفتند.
از زمان برگزاری لیگ قهرمانان آسیا با فرمت جدیدش ،این
هشتمین باری است که الهالل به مرحله یکچهارم نهایی این
مسابقات صعود کرده و به همراه االتحاد عربستان ،رکورددار حضور
در جمع  8تیم برتر آسیاست.
ش��اگردان لئوناردو ژاردیم که در نقل و انتقاالت تابستانی ۲
بازیکن سرشناس یعنی موس��ی مارگا و متئوس پریرا را جذب
کردند ،تا امروز  8بار در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف پرسپولیس
رفتهاند که  3پیروزی سهم آنها بوده و نماینده ایران فقط یکبار

موفق به شکس��ت الهالل شده ،ضمن آنکه  4بازی  ۲تیم هم با
تساوی به پایان رسیده است.
النصر :دیگرنمایندهفوتبالعربستانبرخالفالهالل،هیچموفقیت
خاصی در آسیا نداشته و فقط یکبار سال  1995که بازیهای
آسیایی تحت عنوان جام باشگاههای آسیا برگزار میشد ،به فینال
مسابقات رسید که از حریف کرهایاش شکست خورد.
شاگردان مانو منزس از آخرین بازیشان با پرسپولیس اصال
خاطره خوبی ندارند ،چرا که در مرحله نیمهنهایی فصل گذشته
لیگ قهرمانان به پرس��پولیس خوردند و در شرایطی که با گل
عبدالرزاق حمداهلل از حریفشان پیش بودند ،مهدی عبدی ،بازی
را به تس��اوی کشاند و در نهایت ،پرسپولیس در ضربات پنالتی
حریف خود را شکست داد و فینالیست آسیا شد.
النص��ر ک��ه در مرحل��ه گروه��ی ف��والد را شکس��ت داد و
سهشنبه شب از سد تراکتور گذشت ،تا امروز  ۳بار در لیگ قهرمانان
آسیا با پرسپولیس بازی کرده است و جدا از بازی  ۲تیم در فصل
گذش��ته ،آنها در مرحله گروهی فص��ل  2015لیگ قهرمانان به
مصاف یکدیگر رفتند که در بازی رفت ،النصر با  3گل حریفش را
شکست داد و در بازی برگشت ،قرمزها با گل مهدی طارمی از سد
حریفشان گذشتند.
الوح�ده ام�ارات :تنها نماینده امارات در بین  4تیم برتر غرب
آس��یا ،با پیروزی مقابل الش��ارجه به این مرحله از مس��ابقات
رسیده است .الوحده در مرحله گروهی رقابتهای این فصل با
پرسپولیس همگروه بود و اگر چه در بازی رفت با گل سیدجالل
حسینی به حریفش باخت اما در بازی برگشت با گل دقیقه 5
ماتاوز ،پرسپولیس را شکست داد تا تنها باخت شاگردان یحیی
گلمحمدی در رقابتهای این فصل لیگ قهرمانان را رق م زده

پشتپردهابطالانتخاباتفدراسیونبدنسازی

رسانهها در حالی از ابطال انتخابات فدراسیون بدنسازی و
پرورش اندام خبر دادهاند که پشت پرده این موضوع ،عجیب
و البته جالب است .مجمع انتخاباتی فدراسیون بدنسازی و
پرورش اندام  ۱۳دی س��ال  ۹۹به ریاست مهدی علینژاد،
مع��اون ورزش قهرمانی و حرفهای
وزارت ورزش و جوانان برگزار و در
پایان عبدالمهدی نصیرزاده با کسب
 ۲۸رای از مجموع  ۴۳رای اعضای
مجمع ،به عنوان رئیس جدید این
فدراس��یون انتخ��اب ش��د .پس از
برگزاری این انتخابات ،کاوه درودی،
دبیر سابق فدراسیون بدنسازی و یکی از کاندیداهای ریاست
این فدراسیون به دلیل حضور یکی از کاندیداهای انتخابات
ریاس��ت فدراسیون در رأیگیری ،از وزارت ورزش و جوانان
ب��ه عنوان مجری برگزاری انتخابات ،به دیوان عدالت اداری
شکایت کرد که منجر به صدور حکم بدوی شد.
اما اصل ماجرا چیست؟ داستان از این قرار است که این
کاندیدای شکستخورده که حتی موفق به کسب یک رأی
هم از مجموع  ۴۳رأی مأخوذه نشده است در اقدامی عجیب
بابت حضور یارمحمدیان در رأیگیری که آن زمان ریاست
هیات اصفهان را بر عهده داشت دست به شکایت از وزارت
ورزشزده ،در حالیکه عمال این اتفاق تأثیری در روند فرد
پیروز انتخابات نداشته است.
[ کوریره ]

باالخره یوونتوس

[ مارکا ]

بارسای بیچاره

■■قرعه خاص

در صورتی که پرس��پولیس و النصر به هم بخورند ،همه یاد
اتفاقاتی میافتند که بعد از بازی  ۲تیم در فصل گذشته رخ داد.
النصر پس از شکس��ت به پرسپولیس ،در شکایتی که از طریق
«ایافسی» و سپس دادگاه عالی ورزش مطرح کرد ،مدعی شد
قرارداد بازیکنان پرسپولیس در پنجره بسته به ثبت رسیده و باید
نتیجه این بازی تغییر کند؛ ادعایی که البته برای تیم عربستانی
نتیجهای درپی نداشت .هر چند هنوز تکلیف نهایی این پرونده
در دادگاه بینالمللی ورزش معلوم نشده است اما کمیته انضباطی
«ایافسی» شکایت تیم النصر عربستان را رد و باشگاه النصر در
اعتراض به این رای به دادگاه عالی ورزش شکایت کرد.

تهدیدجدیدولتژاپننسبتبهشوخیگرفتنپروتکلهایبهداشتی

یک شکایت عجیب

یارمحمدیان ،رقیب اصلی نصیرزاده در انتخابات فدراسیون
بدنس��ازی در همان زمان ریاست هیات اصفهان را بر عهده
داشته و همان زمان نیز انتقاداتی از سوی نصیرزاده نسبت به
این حق رأی صورت گرفت اما در نهایت این فرد با وجود رأیی
که به خود داد نیز موفق به رسیدن به
صندلی ریاست نشد و عمال این اتفاق
هیچ تأثی��ری در نتیجه انتخابات به
وجود نمیآورد.
حاال وزارت ورزش و جوانان این
فرصت را دارد تا با ارائه ادله مستند
و مبتن��ی بر مدارک قانونی نس��بت
به صدور رأی بدوی اعتراض داش��ته باش��د و از ایجاد تنش
و بینظمی در این فدراس��یون و در رأس آن ورزش کش��ور
جلوگیری کند ،چرا که در این صورت س��نگ روی س��نگ
بند نخواهد شد.
فدراس��یون بدنس��ازی با حضور نصیرزاده و ساماندهی
انجمنها و کمیتههای مختلف ،جان تازهای گرفته به طوری
که در این مدت کوتاه  8ماهه حضور وی مس��ابقات زیادی
برگزار و اعزامهای زیادی در رشتههای مختلف به مسابقات
بینالمللی انجام ش��ده که نشان از روند موفقیتآمیز کاری
فدراس��یون دارد .اینک اگر قرار باشد با ابطال این انتخابات
مجددا کار به سرپرستی بکشد بدونشک تمام این زحمات
بر باد خواهد رفت.

باشد .این تیم دارای بازیکنان باکیفیتی مانند عمر خربین و لی
میونگ جو است که این دو بازیکن به همراه  ۲مهره جدید به
نامهای خوزه آنخ��ل خورادو و ژوائو پدرو خارجیهای الوحده
هس��تند .الوحده در فصل نقل و انتقاالت موفق به حفظ تیم
مات��اوز  -ک��ه فصل قبل  13گل به ثمر رس��اند و  6پاس گل
داد -نشد و این بازیکن در ترکیه فوتبالش را ادامه داد.
الوحده  6بار با پرسپولیس بازی کرده که  2بازی به سود تیم
اماراتی به پایان رسیده ۳ ،مسابقه را پرسپولیس برده و یک بازی
هم برنده نداشته است.
با بررس��ی شرایط این  3تیم ،به نظر میرسد الوحده حریف
ایدهآل پرسپولیس در مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
باشد و طبیعتا سختترین قرعه قرمزها هم بازی با الهاللی خواهد
بود که از دید «جان دردن» کارشناس فوتبال آسیا ،امکان بردن
هر تیمی در قاره آس��یا را دارد و خط حمله ترسناکش میتواند
شب سختی را برای حامد لک و مدافعان پرسپولیس رقم بزند.

مسابقات والیبال قهرمانی آسیا لغو میشود؟
کنفدراس��یون والیبال آس��یا به تیمهای حاضر در مسابقات
قهرمانی آس��یا هش��دار داد در صورت عدم رعایت پروتکلهای
بهداش��تی ،مس��ابقات را لغو خواهد کرد .برخی منابع در ژاپن از
عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی مرتبط با «کووید »19-در فاز
نخست مسابقات والیبال قهرمانی مردان
آسیا در شهر چیبا خبر میدهند که با
عکسالعمل سریع و سخت دولت ژاپن
مواجه شده است.
دولت ژاپن تیمهای حاضر در بیست
و یکمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی
مردان آسیا را تهدید کرده اگر به عدم
رعایت پروتکلهای بهداشتی ادامه دهند ،رقابتها را متوقف یا لغو
خواهد کرد« .هان جو» رئیس کرهای بخش رویدادهای ورزشی
کنفدراس��یون والیبال آسیا ( )AVCدر نامهای فوری خطاب به
 16تیم حاضر در مسابقات نوشته است :چند روز است همه ما به
ژاپن رسیدهایم و اکنون در میانه مسابقات قهرمانی آسیا هستیم.
طی چند روز گذشته از اقامت ما در ژاپن شرایط بسیار غیرعادی
و استرسزایی را به خاطر «کووید »19-تجربه کردهایم .روزهای
سختی برای همه ما ،تیمها ،اعضای  AVCو همچنین اتحادیه
والیبال ژاپن ( )JVAبوده است .من شرایطی را که در حال گذراندن
آن هستید کامال درک میکنم و به عنوان رئیس بخش رویدادهای
ورزشی این مسابقات به هیچوجه از این قاعده مستثنا نیستم .ما،
 AVCو برگزارکنندگان انتظار داشتیم این وضعیت رخ دهد اما
[ اکیپ ]

پاریسبرتر

[ گاتزتا ]

اولین جواهر

 AVCبه دالیل مختلف نتوانست این مسابقات را لغو کند ،بنابراین
 JVAرا مجبور کرد طبق برنامه پیش برود.
 AVCاز  JVAبرای همکاری آنها در میزبانی این مسابقات
در شرایط جدی «کووید »19-بسیار قدردانی میکند .ما در میانه
ی آسیا هستیم اما با
راه مسابقات قهرمان 
یک مشکل بسیار جدی روبهرو شدهایم.
مسابقات ما ممکن است توسط دولت
ژاپ��ن متوقف یا لغو ش��ود .دولت ژاپن
به طور مداوم بر فعالیتها و مس��ابقات
ما نظارت میکن��د و به عالوه ،مقامات
دولتی در چیبا چندین شکایت از طرف
شهروندان را مطابق قوانین عمومی مبنی بر عدم رعایت پروتکلها
توسط ورزشکاران دریافت کردهاند.
دولت امروز به ما هشدار شدیدی داد و گفت اگر از این پس
مقررات «کووید »19-را با جدیت رعایت نکنیم ،این مس��ابقات
متوقف یا لغو میش��ود .ما در نیمه راه این مس��ابقات هستیم و
باید این مسابقات را با موفقیت به پایان برسانیم .من به حمایت
و هم��کاری کامل ش��ما نیاز دارم .من تمام ت�لاش خود را برای
برگزاری شرایط بهتر برای مسائل مربوط به رقابت ،محل اقامت،
لونقل به کار خواهم بست .لطفا در هر کجا که
غذا و ترتیب حم 
هستید به پروتکلهای «کووید »19-احترام بگذارید .من صمیمانه
از همه نمایندگان و مسؤوالن تیمها میخواهم این پیام مهم را به
بازیکنان و کادر مربیگری برسانند.
[ آ.اس ]
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