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دیاباته به پرسپولیس پیوست
اسقالل  پیشــین  بازیکن 
با عقــد قراردادی رســما به 

پرسپولیس پیوست.
به گزارش ایســنا، شــیخ 
دیاباتــه پــس از مذاکــره با 
پرسپولیس  باشگاه  مسئوالن 
رســما قرارداد خود را با این 
باشــگاه به امضا رساند تا در 
لیگ بیست ودوم پیراهن پرسپولیس را بر تن کند. دیاباته دومین مهاجم خارجی 
است که این  فصل به پرسپولیس می پیوندد. دیاباته که دو فصل)۱۳۹۸-۱۴۰۰( 
پیراهن استقالل را بر تن کرد در مجموع بازی های لیگ، حذفی و لیگ قهرمانان 
آسیا برای این تیم در ۴۷ بازی به میدان رفت و توانست ۲۷ گل به ثمر برساند. 
او پس از جدایی از استقالل به الغرافه قطر پیوست و در ۲۸ بازی با پیراهن این 

تیم ۱۹ گل به ثمر رساند.

2/2 میلیارد یورو خرید جدید؛ لیگ جزیره باالتر از 
سری آ، بوندسلیگا و اللیگا

برتر  لیــگ  باشــگاه های 
انگلیس باز هم بیش ترین پول 
را در این دوره نقل و انتقاالت 
خــرج کردنــد. به گــزارش 
ایســنا و به نقل از دیلی میل، 
باشگاه های لیگ برتر انگلیس 
یورو  در مجموع ۲.۲ میلیارد 
برای خریــد بازیکنان جدید 
هزینه کردند. این در حالی اســت که تمام تیم های بوندسلیگای آلمان، سری آ 
ایتالیا و اللیگا اسپانیا روی هم این قدر خرج نکردند. باشگاه های لیگ برتر انگلیس 
در تابستان امسال ۲.۲ میلیارد یورو برای خرید بازیکن خرج کردند که این رقم 
۵۸۰ میلیون یورو بیش تر از رکورد قبلی بود که ۵ ســال پیش ثبت شــده بود. 
چلسی که اخیرا پیر امریک اوبامیانگ و دنیس زکریا را به خدمت گرفت در صدر 

فهرست بیش ترین خرید تابستانی قرار دارد.  
منچســتریونایتد که آنتونی برزیلی را با مبلــغ ۱۰۰ میلیون یورو از آژاکس 
آمستردام به خدمت گرفت، بیش ترین پول را برای یک بازیکن در تابستان امسال 
پرداخت کرد. این در حالی است که منچسترسیتی ارلینگ هالند را با ۷۵ میلیون 
یورو از بوروســیا دورتموند به خدمت گرفت. هزینه های تابستان بیش تر از سال 
گذشــته است که اثرات همه گیری کرونا بیش تر محسوس بود. رقابت های لیگ 
برتر تاکنون ۵ هفته را سپری کرده است و آرسنال با رکورد ۱۰۰ درصد پیروزی 

در این دیدارها در صدر جدول قرار دارد.

تنیسور اوکراینی با آزارنکا در تنیس اوپن 
آمریکا دست نداد 

تنیســور اوکراینی پس از 
شکست مقابل ویکتوریا آزارنکا 

بالروسی با او دست نداد.
به گزارش ایسنا و به نقل 
نفر  آزارنکا  تایمز، ویکتوریا  از 
شماره یک سابق تنیس زنان 
جهان در دور دوم مســابقات 
آزاد آمریکا مارتا کوستیوک از 
اوکراین را شکست داد. تنیسور اوکراینی پس از شکست با حریف بالروسی خود 
دست نداد. این دیدار یک ساعت و ۲۹ دقیقه به طول انجامید و با برتری تنیسور 
بالروس با نتیجه ۶ بر ۲ و ۶ بر ۳ به پایان رسید. طبق سنت، پس از پایان مسابقه، 
تنیسورها دست می دهند یا یکدیگر را در آغوش می گیرند، اما کوستیوک )نفر ۶۵ 

جهان( از انجام این کار خودداری کرد.  
آزارنکا در دور سوم به مصاف پترا مارتیچ )نفر ۵۴ در رده بندی جهانی( خواهد 
رفت.  ویکتوریا آزارنکا ۳۳ ســاله پیش تر در رده نخســت تنیس زنان جهان نیز 
بود. در حال حاضر او در رتبه ۲۶ در رده بندی جهانی قرار دارد. او ۳۰ عنوان در 
تورنمنت هــای WTA )۲۱ تای آن ها در انفرادی(، طالی المپیک ۲۰۱۲ در دو 
نفره مختلط و برنز در انفرادی دارد. او هم چنین دو بار عنوان قهرمانی اپن استرالیا 

را به دست آورد و سه بار به فینال اپن آمریکا رسید.

اجازه دالل بازی را در جذب بازیکن خارجی ندادیم 
باشــگاه  مدیرعامــل 
این  می گویــد  پرســپولیس 
باشــگاه در جــذب بازیکــن 
فعالیت دالل ها  اجازه  خارجی 
را نداد است. به  گزارش ایسنا، 
رضــا درویش پــس از انعقاد 
قــرارداد بــا شــیخ دیاباته به 
خبرنگاران گفت: بعد از مذاکره 
با دیاباته،او به تهران آمد و بعد از انجام آزمایشات به پرسپولیس پیوست. امیدوارم 
خواســته های تیم تامین شده باشد و با تیمی قدرتمند لیگ را ادامه بدهیم. شیخ 
دیاباته دوست دارد با پرسپولیس همکاری کند و می گوید وقتی به ایران آمده عالقه 
خاصی به پرسپولیس داشته است. او افزود: ما به دنبال رضایت کادر فنی و هواداران 
هستیم. همه خریدهایی که انجام دادیم خوب بود. خریدهای خارجی ما منحصر به 
فرد بود. امسال سعی کردیم در مقابله با دالل ها قدم هایی برداریم که موفق بودیم. 
خیلــی از دالل ها گزینه هایی را مطرح می کردند اما ما تســلیم فضای داللی قرار 
نگرفتیم. درویش در ادامه گفت: هواداران مالکان اصلی باشگاه هستند اما دالل ها 
از عواطف هواداران استفاده می کنند تا به خواسته خود برسند اما هواداران ما اجازه 
چنیــن کاری ندادند. گفته بودیم اگر صبر کنند حتما باشــگاه بازیکن مطلوب را 
جذب می کند و دیدید که این اتفاق رخ داد. بازیکن خارجی با این کارنامه کم تر به 
ایران آمده است. می خواستند از طریق فضای مجازی باشگاه را تحت فشار بگذارند 
و بگویید که این خواسته هوادار است اما هوادار ما تسلیم آن ها نشد. می خواستند 

با اسم پرسپولیس مطرح شوند اما اسیر این فضای مسموم نشدیم.

داربی میالن از راه رسید
اینتــر و میــالن در حالی 
فردا شــنبه برابر هم به میدان 
می رونــد که دو تیم مصمم به 
پیروزی هستتند و البته اینتر 
باید بــدون مهاجــم مصدوم 
خود به میدان برود. به گزارش 
ایسنا و به نقل از سایت فوتبال 
ایتالیا، میــالن اولین قهرمانی 
خود در ســری آ را پس از ۱۱ سال در  تابستان به دست آورد تا باالتر از اینتر که 
با دو امتیاز اختالف در رده دوم قرار گرفت، قهرمان شــود. این دو تیم شــنبه ۱۲ 
شــهریور در داربی میالن برابر هم به میدان می روند.  لوکاکو که دو فصل قبل به 
اینتر کمک کرده بود تا عنوان قهرمانی را به دست آورد، به صورت قرضی از چلسی 
به باشــگاه پیشین خود بازگشت و امیدوار بود بتواند به آن ها در داربی کمک کند 
اما این بازیکن قبل از دیدار با کرمونزه از ناحیه ران آسیب دید و داربی میالن را از 
دست داد. سیمونه اینزاگی قبل از داربی میالن گفت: »اینتر پس از یک بازی مهم 
و یک پیروزی در هفته قبل به خوبی به داربی رسید. ما می دانیم که بازی حساسی 
برای ما و هواداران خواهد بود، سعی می کنیم آن را به بهترین شکل ممکن برگزار 
کنیم. الئوتارو مارتینز، بهترین گلزن فصل گذشــته اینتر نشان داده است که در 
غیاب لوکاکو می تواند بار مســئولیت خط حمله را به دوش بکشد. او در هر یک از 

چهار بازی اینتر در این فصل یا گل زده یا پاس گل داده است.
مارتینز گفت: داربی یک مسابقه بسیار مهم است. ما در مسیر درست هستیم و 
می خواهیم برنده این دیدار باشیم. اینتر با ۹ امتیاز در رده سوم جدول قرار دارد و 
یک امتیاز کم تر از آتاالنتا و رم صدرنشین دارد در حالی که میالن ۸ امتیازی است. 
استفانو پیولی، ســرمربی میالن اعتقاد دارد که تیمش درس های خود را آموخته 
اســت و اشتباهاتی را که در اواسط هفته مرتکب شد تکرار نخواهد کرد. او گفت: 
ذهنیت تیم قوی باقی مانده است اما ما می توانیم در سطح فنی بهتر بازی کنیم. 
این بازی یک داربی است و به بهترین شکل ممکن برای مسابقه آماده می شویم. 
یوونتوس نیز روز شنبه در یک دیدار حساس برابر فیورنتینا به میدان خواهد رفت.

اخبار کوتاه

داریو کاســتا خلبان اکروباسی تیم رد بول در مصاحبه ای 
اختصاصی که در آستانه یک سالگی رکوردش با روزنامه »مردم 
ساالری« انجام شد از تجربه شگفت انگیز عبور از داخل تونل 
۲ کیلومتری با اســتفاده از هواپیما می گوید. رؤیایی که  ۲۹ 
سال طول کشید تا محقق شود. داریو که در حال حاضر ۴۲ 
سال سن دارد اولین مدرک خلبانی خود را در سن ۱۶ سالگی 
در بولونیا در ایتالیا می گیرد. در آن زمان هنوز تیم مسابقات 
هوایی ردبول تشکیل نشده بود. داریو فقط یک هدف را دنبال 
می کرد و آن هم خلبان حرفه ای شــدن بــود، رؤیایی که از 
کودکی آن را حمل کرده بود. رؤیایی که در ســخت ترین و 
شــاید تاریک ترین روزهای زندگی اش در دوازده سالگی وارد 
ذهنش شد و به او انگیزه داد تا در روزهای تاریک زندگی که 
همانند یک تونل بود به سمت نور و روشنایی حرکت کند.  

ورود به دنیای اکروباسی با هواپیما 
ایــن خلبان طراز اول دنیا در رابطــه با چگونگی ورود به 
دنیای اکروباســی ماجرا را این گونه تعریف کرد:  »در ســال 
۲۰۰۳ بعدازاینکه هم کالســی دوره های خلبانی ام یک ویدیو 
از مســابقات هوایی رد بول نشانم داد عاشق این رشته شدم. 
به نظر می رســید پرواز با هواپیماهای اکروباسی دقیقاً همان 
چیزی بود که مــن را راضی می کرد. هــدف بعدی زندگی 
برایم روشن و شفاف شد اما راه رسیدن به آن نیازمند کسب 
مهارت های زیــاد در خلبانی و گذراندن دوره های زیادی بود 
که برای تأمیــن مخارج گواهینامه های خلبانی شــغل های 
متعددی را امتحان کردم. نظافتچی استخر، پستچی، باغبانی 
و درنهایت با تدریس خلبانی توانســتم هزینه های دوره های 

ســطح باال خلبانی را با موفقیت بگذرانم«. داریو از مسیری 
تدریجی و طوالنی گفت که انسان های کمی انتخاب می کنند 
ســختی ورود به این بخش را به جان بخرند. روزی که داریو 
وارد تیم رد بول شد، تجربه بیش از ۴۰۰۰ هزار ساعت پرواز 
با بیش از ۵۰ مدل هواپیما داشت. او همیشه نسبت به گذشته 

خود و مسیر زندگی اش افتخار کرده است. این خلبان ایرانی-
ایتالیایی که مادرش ایرانی است در سال ۲۰۱۳ وارد تیم رد 
بول شــد و در ســال ۲۰۱۷ رد بول حامی مالی این خلبان 
حرفه ای شــد. موقعیتی که خلبان های زیادی در دنیا آرزوی 

چنین موقعیتی را دارند. 
عبور تاریخی داریو از داخل تونل

رؤیای عبور از داخل تونل با هواپیما از ســال ۱۹۹۲ وارد 
ذهن ماجراجو، کنجکاو و ســخت کوش داریو شــد اما برای 
اجرای آن راه بسیار طوالنی و ناشناخته ای در پیش بود. این 
رؤیا تا سال ۲۰۱۷ همواره گوشه ذهن داریو بود. رؤیایی که از 
او خلبانی طراز یک در سطح دنیا ساخت. این خلبان حرفه ای 
با ورود به دنیای اکروباسی رؤیای دیرینه اش را جدی تر دنبال 
کرد. یافتن تونلی که برای این کار مناسب باشد چالش بزرگی 
به حســاب می آمد. داریو در این رابطه می گوید: »در ســال 
 T۲ و  T۱ ۲۰۲۰ کارمنــد ردبول که ترکیه ای بود تونل های
را در استانبول به من پیشنهاد داد. این تونل ها ۲.۲۶ کیلومتر 
طول داشــتند که یک فاصله ۳۶۰ متــر هم بین آن ها وجود 
داشت که کار را بسیار خطرناک می کرد. کار جدی روی این 
تونل ها شــروع شــد. رؤیایی که ۲۹ سال در ذهن و روح من 
جاری بود، بعد از  ۱۴ ماه مطالعه و بررســی توســط ۳۰ تا 
۴۰ نفر افراد متخصص به مرحله اجرا رسید. ما در ۹ ما آخر 

تمام وقت روی این پروژه کارکردیم«.  
چالش های این عبور شگفت انگیز

متخصصــان زیادی در بخش های مختلف روی این پروژه 
کارکردند تا ایمنی کاماًل رعایت شود. چراکه عبور یک هواپیما 
از داخل تونل با سرعت متوسط ۳۰۴ کیلومتر در ساعت تنها 
۳۰ تا ۷۰ ســانتیمتر باالتر از سطح زمین و کف تونل بسیار 

چالش برانگیز و حتی می توانست مرگ بار باشد. پرواز طوالنی 
در چنین شــرایطی روی پایداری هواپیمــا تأثیر می گذارد. 
حساســیت باال و فرمان پذیری هواپیما به حدی اســت که 
تنها چند میلی متر تکان دادن ســکان می توانست فاجعه به 
وجود بیاورد. نورهای چراغ تونل وقتی یک هواپیما با سرعت 
در داخــل آن حرکت می کند یک چالش بود. تونل دوم تراز 
نبود و اختالف ۲.۵ درجه ای سطح وجود داشت. این موضوع 
باعث می شد داریو مدام موقعیت هواپیما را اصالح کند. داریو 
باید مدام تکان های هواپیما را کنترل کرده و مراقب برخورد 
 )Roof Effect( به سقف تونل هم باشــد. عامل اثر سقف
در کنار سایر عوامل این پرواز را شگفت انگیز و بسیار سخت 

می کرد. 
فرمان پذیری بسیار باالی هواپیماهای اکروباسی که نسبت 
به چند میلی متر حرکت واکنش نشان می دهند چالش مهمی 
بــود. ۳۶۰ متر از تونل باز بود که این به معنای جریان هوای 
متفاوت و جانبی بود که هواپیمای بســیار سبک داریو را  به 
سمت راست منحرف می کرد. نتیجه این انحراف می توانست 
مرگ بار باشــد. مهارت خلبان در اینجا و در سانت به سانت 

تونل نقش کلیدی را بازی می کرد. 
کاری علمی، فنی و انگیزه بخش

مطالعات زیادی در »مرکز عملکرد ورزشکاران ردبول« و 
»مرکز فناوری های بیونیک ســطح« انجام شد. با استفاده از 
شبیه سازها و تمرین های ســخت و دشوار داریو ارتباط بین 
عصب و عضالتش را بهبود بخشــید به طوری که بتواند کاماًل 
روی کنترل هواپیما مســلط باشد. داریو دراین باره به »مردم 
ساالری« می گوید: »ازنظر ذهنی و جسمی و علمی باید برای 
این عبور متفاوت که هیچ تجربه قبلی و مشابهی از آن وجود 

نداشت آماده می شدم«. 
دستاوردها داریو کاستا

خلبان حرفه ای بودن در دنیای مسابقات جهانی اکروباسی 
به اندازه کافی بزرگ و دور از دســترس است. داریو قهرمانی 
های زیــادی دارد. او در رابطه با دســتاوردهایش می گوید: 
»لیست دستاوردهای من در فضای مجازی موجود است آنچه 
برای من بخش مهم ماجرا حســاب می شود، اثرگذاری روی 
افراد است و اگر بتوانم در این کار موفق باشم می توانم بگویم 
موفقیتی به دســت آورده ام وگرنه دستاوردها متعلق به ایگو 

خواهند بود«. 
هواپیمایی بدون تغییر خاص

داریو برای این عبور شگفت انگیز از همان مدل هواپیمای 
مرسوم مسابقات اکروباسی استفاده کرد. این رکورددار جهان 
در پرواز با هواپیما در مورد پرنده شگفت انگیزش گفت: »من 
روی شخص محور بودن این عبور تأکید داشتم برای همین 
همه چیز باید توسط خودم کنترل می شد، هواپیمایی که برای 
 Zivko این عبور از داخل تونل استفاده کردم یک هواپیمای
Edge ۵۴۰  بود که در مســابقات نمایــش هوایی رد بول 
مورداستفاده قرار می گیرد و برای این عبور دست کاری نشد«. 

اولین قهرمان زندگی اش
آگاهی از اینکه افرادی که دستاوردهای بزرگی در زندگی 
دارند تحت تأثیر چه عواملی بودنــد معموالً موردتوجه قرار 
نمی گیرد و رســانه ها عمومــاً به این موضــوع نمی پردازند.  
قهرمان داشتن در دوران کودکی بسیار  اهمیت دارد و حتی 
می تواند روی سرنوشت کودکان در آینده تأثیر بگذارد. داریو 
در این رابطه می گوید: »پدربزرگم ایرانیم قهرمان شــماره ۱ 
زندگی من بــود. من در ایتالیا همراه مادرم زندگی می کردم 
که اهل تهران است. از طریق مادر و مادربزرگم با بستگانم در 
ارتباطم. ایران کشوری جادویی است که من با داستان هایی 
مادربــزرگ و پدرم بزرگم که با عشــقی وافر در رابطه با آن 
صحبت می کردند بزرگ شــدم، دوران سخت کودکی انگیزه 

مهم من برای تالش کردند هستند«. 
خطرپذیری و ماجراجویی 

داریــو به عنوان یکی از حرفه ای ترین خلبان های دنیا نگاه 
جذابــی به مقوله تــرس و ماجراجویــی دارد: »زندگی یک 
ماجراجویی اســت که هرکســی به روش خود آن را زندگی 
می کند اما گاهی ترس ها همانند یک دیوار در مقابل ما قرار 
دارند. من به ترس هایم احترام گذاشــته ام و بهترین دوست 
من ترس هایی است که با آن ها مواجه می شوم. هیچ گاه سعی 
نکردم ترسی نداشته باشم. ترس ها کمک می کنند ریسک های 
ماجراجویی ها و کارهایم را مدیریت کنم و کم شوند، ترس ها 
قبل و بعد انجــام کاری حضور دارند اما نه در طول فعالیت، 
روزی که قبل و بعد انجام کاری ترســی نداشته باشم دیگر 

پرواز نمی کنم و برای همیشه پرواز را کنار می گذارم«.

تیم ملی والیبال ایران در مرحله حذفی رقابت های جهانی 
به مصاف والیبال برزیل خواهد رفت.

به گزارش ایسنا، با پایان مرحله گروهی بیستمین دوره 
مسابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال ۲۰۲۲ با حضور 
۲۴ تیم، تکلیف مرحله یک هشــتم نهایی این مســابقات 
مشخص شــد. رقابت های قهرمانی جهان در شش گروه و 
دو کشور کار خود را دنبال کرد. لهستان و اسلوونی دو تیم 

میزبان این مسابقات بودند.
در پایان مرحله مقدمانی تیم های لهســتان، اســلوونی، 
ایتالیا، صربســتان، برزیل، فرانســه، هلند، آمریکا، ترکیه، 
اوکرایــن، ژاپن، ایــران، آرژانتین، کوبا، آلمــان و تونس در 
رتبه های اول تا شانزدهم قرار گرفتند و به مرحله یک هشتم 

نهایی صعود کردند.
هم چنین تیم های کانادا، مکزیک، مصر، بلغارستان، قطر، 
پورتوریکو، کامرون و چین از صعود به مرحله حذفی بازمانده 

و به کار خود در این رقابت ها پایان دادند.
 تیم ملی والیبال ایــران در آخرین بازی مرحله گروهی 
خــود به مصاف تیم ملی والیبال هلنــد رفت و با نتیجه ۳ 
بر یک شکســت خورد. این شکست در حالی برای والیبال 
ایران به دســت آمد که ملی پوشان ایران صعود خود را به 
مرحله حذفی قطعی کرده بودند و برای صدرنشینی در گروه 

خود در این بازی مقابل هلند قرار گرفتند. در پایان مرحله 
مقدماتی تیم های برزیل )ســه بــرد و ۹ امتیاز( و ایران )دو 
برد و پنج امتیاز( در رتبه های پنجم و دوازدهم جدول قرار 
گرفتند تا حریف یکدیگر در مرحله یک هشتم نهایی شوند.

فدراسیون جهانی والیبال درباره این رقابت نوشت: آخرین 
مرحله حذفی این مســابقات در مرحله یک هشتم نهایی، 
دوئــل والیبال برزیل و ایران خواهد بــود. والیبال برزیل به 
عنوان نماینده آمریکای جنوبی در بازی اول گروهی خود دو 
ست را به کوبا داد اما آن ها موفق شدند به بازی برگشته و به 
پیروزی برسند.  برزیل در مرحله مقدماتی کوبا، ژاپن و قطر 

را شکست داد و در صدر گروه خودش ایستاد.
فدراسیون جهانی ادامه داد: برزیل در ۱۵ بازی از ۱۸ بازی 
قبلی خود مقابل ایران در تورنمنت های بزرگ جهانی پیروز 
شده است. اخیرا، برزیل در VNL )لیگ ملت های واالیبال( 
امسال حریفان خود را در ست های مستقیم شکست داد. سه 
پیروزی ایران مقابل برزیل همگی در مسابقات لیگ جهانی 

والیبال  ۲۰۱۴ به دست آمده است.
برنامه دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی، برنامه 

این مسابقات به وقت ایران:
شنبه ۱۲ شهریور؛ سالن استوژیتس آرنا شهر لیوبلیانای 

اسلوونی

ساعت ۲۰؛ اسلوونی – آلمان
ساعت ۲۳:۳۰؛ ایتالیا – کوبا

یک شــنبه ۱۳ شــهریور؛ ســالن آرنا گلیویس در شهر 
گلیویتسه لهستان  

ساعت ۲۰؛ آمریکا – ترکیه
ساعت ۲۳:۳۰؛ لهستان – تونس

دوشنبه ۱۴ شهریور؛ سالن استوژیتس آرنا شهر لیوبلیانای 

اسلوونی
ساعت ۲۰؛  هلند – اوکراین

ساعت ۲۳:۳۰؛ فرانسه – ژاپن
سه شــنبه ۱۵ شــهریور؛ ســالن آرنا گلیویس در شهر 

گلیویتسه لهستان  
ساعت ۲۰؛ صربستان – آرژانتین

ساعت ۲۳:۳۰؛ برزیل – ایران.

ســرمربی ایرانــی تیــم ملــی تکواندوی 
آذربایجــان، گفت: همه باید به ســاعی کمک 
کنیم تا تکواندوی ایران به روزهای خوب خود 

بازگردد.
رضا مهماندوســت در گفت وگو با ایســنا، 
درباره بازگشــت مجدد به تیم ملی تکواندوی 
آذربایجان به عنوان سرمربی و این که قرارداد 
وی تا المپیک پاریس خواهد بود یا خیر؟ اظهار 
کرد: در آذربایجان نه قرارداد می بندند و نه دو 
طرف چیزی امضــاء می کنند. هر زمان که به 

این نتیجه برســند با طرف مقابل نمی خواهند 
کار را ادامه بدهند، خیلی راحت و بدون مشکل 
او را کنار می گذارنــد و تا هر زمانی هم خوب 
کار کنی و رضایت داشــته باشند به کار ادامه 
می دهــی. البته ایــن روش شــاید بدی هایی 
داشته باشد اما محاســنی هم دارد مانند این 
که سرمربی هم هر زمانی که بخواهد و صالح 
بداند می تواند خیلی راحت کنار بکشد و یا این 
که کسر مالیات از قرارداد هم ندارد. سال هاست 
بدون قرارداد با آذربایجان کار می کنم و در دور 

جدید نیز همین گونه است. سرمربی تیم ملی 
تکواندوی آذربایجان، افزود: البته در رشته هایی 
مثل فوتبال و والیبال با سرمربی و دیگر اعضای 
کادر فنی مثل کشورهای دیگر قرارداد می بندند 

اما در تکواندو این کار را انجام نمی دهند!
او با اشــاره به این که رییس فدراســیون 
تکواندو آذربایجان قویا خواستار بازگشت او به 
تیم ملی شده است، گفت: او از وزیران دولت و 
از افراد صاحب نفوذ در کشور آذربایجان است. 
زمانی که فهمید من کنار کشیده ام بالفاصله با 
مســئوالن تیم جلسه گذاشت و گفت اگر قرار 
باشد رضا دیگر سرمربی تیم ملی نباشد، دیگر 
تکواندو نداشته باشیم بهتر است. او قول حمایت 
کامل از برنامه های من و اعزام به مســابقات را 
داد و قرار شد مشــکالت حل شود و امکانات 

الزم را برای تیم ملی فراهم کند.
مهماندوســت در پاسخ به این سوال که آیا 
پیش از بازگشت مجدد به تیم ملی آذربایجان، 
مذاکره ای با مســئوالن فدراسیون ایران برای 
قبول هدایت تیم ملی ایران داشــته اســت یا 
خیر؟ گفت: پیشــنهادی به من داده نشــد و 
تماسی هم نگرفتند. از سویی با توجه به حقوقی 
که من از آذربایجان می گیرم و حتی راضی به 

نیمــی از آن هم بــودم، احتماال فدراســیون 
به خاطر مشــکالت مالی تــوان پرداخت آن را 
ندارد. البته آن ها می توانســتند تماس بگیرند 
که اصال با چه مبلغی حاضر به کار هســتی اما 
خبری نشد و من هم نمی توانستم بیکار بمانم. 
از سوی دیگر فدراسیون با بیژن مقانلو تا جهانی 
مکزیک قرارداد دارد و این که در میانه راه قطع 
همکاری کنند، حرفه ای نیست و امری طبیعی 

است.
وی افزود: از این موضوع ناراحت نیستم چرا 
که انتخاب در ورزش حرفه ای کامال موضوعی 
طبیعی اســت. این که صرفــا به خاطر این که 
مردم طرفدار من باشــند و رییس فدراسیون 
ســریع قرارداد امضاء کند، نیســت. او فقط ۳ 
ماه است که با مربیان تیم ملی قرارداد بسته و 
نمی تواند به سرعت با آن ها قطع همکاری کند 
چرا که این کار باعث تشــنج و به وجود آمدن 

حواشی می شود.
مهماندوســت در ادامه درباره موفقیت های 
تیم های رده پایه ایران، خاطرنشان کرد: ما در 
رده های پایه همیشه خوب نتیجه گرفته ایم اما 
مهم این است که این نفرات تا رده بزرگساالن 
بتوانند به موفقیت شــان تــداوم بدهند. ما ۷ 

طــالی نوجوانان گرفته بودیــم اما حتی یک 
نفرشــان هم به رده بزرگســاالن نرسید. او در 
ادامه بر لزوم حمایت از هادی ســاعی، رییس 
فدراسیون تکواندو تاکید کرد و گفت: با توجه 
به نتایج ســال های اخیر و کار دشوار تکواندو، 
ســاعی به عنوان رییس جدید فدراســیون بر 
روی لبــه پرتگاه حرکت می کند و همه ما باید 
بــه او کمک کنیم تا تکواندو بــه روزهای اوج 
خود بازگردد، در غیر این صورت با یک اشــاره 
به پایین پرتاب می شــود و این موضوع به ضرر 
تکواندوی ایران تمام خواهد شد. او نیز به دنبال 
موفقیت تکواندوی ایران و بازگشت تکواندو به 

روزهای اوج است.
مهماندوســت در پاسخ به این سوال که آیا 
قصد دارد از مربیان ایرانی نیز در تیم آذربایجان 
اســتفاده کند یا خیر؟ گفت: از همان ابتدا بر 
اســاس صحبتی که داشته ایم اجازه این کار را 
ندارم و از من خواسته اند فقط از مربیان کشور 
آذربایجان استفاده کنم. برای تکواندوی ایران 
آرزوی موفقیت دارم چرا که موفقیت آن ها به 
ســود همه ما خواهد بود و از آن احساس غرور 
می کنم. مهم تر از آن نیز این است که مردم با 

افتخارآفرینی های تکواندو خوشحال می شوند.

گفت وگوی »مردم ساالری« با خلبان ایرانی-ایتالیایی تیم رد بول که تاریخ ساز شد

ماجرای عبور از داخل تونل با هواپیما
سعید ضروری

واکنش فدراسیون جهانی والیبال به دوئل ایران و برزیل

رضا مهماندوست:

باید به ساعی کمک کنیم تا تکواندو به دوران اوج بازگردد

رونمایی از کاپ جام جهانی در ایران می توانست به علت 
ازدحام جمعیت و مدیریت نادرســت مجری برنامه به یک 

تراژدی واقعی بدل شود.
بــه گزارش ایســنا، کاپ جــام جهانی بعــد از عبور از 
کشــورهای اســترالیا و ژاپن، در مســیر حرکت به سمت 
عربســتان و در نهایت اروپا، آفریقا و آمریکا، برای نخستین 
بار وارد ایران شد که سال گذشته توانست سهمیه حضور در 
جام جهانی ۲۰۲۲ قطر را به دســت آورد. این مراسم که با 
حضور پیشکسوتان فوتبال، مدیران شهری و خانواده ورزش 

برگزار شده بود، به بدترین شکل ممکن به پایان رسید.
در حالی که از حدود یک ســال قبل مشخص شده بود 
که قرار است تور جام جهانی با عبور از هر ۳۲ کشور حاضر 

در این مســابقات برگزار شود، مراســم رونمایی از این جام 
در نتیجه تصمیمات اشتباه برگزارکنندگان، از جمله مجری 
برنامه تبدیل به یک رونمایی زشــت و زننده شد به شکلی 
که نمایندگان فیفا از ترس اینکه مبادا صدمه ای به این جام 
گران قیمت و نفیس وارد شود، به سرعت جام را در چمدان 

مخصوص قرار داده و از سالن خارج کردند.
طبق پروتکل های فیفا قرار بود مراســم رونمایی از کاپ 
جام جهانی با حضور شش نفر و به وسیله نماینده فیفا انجام 
شــود اما هیچ یک از این مقررات در ایران رعایت نشد. در 
عوض با زیر پا گذاشــتن دستورالعمل  مربوط به رونمایی از 

این جام توســط مجری برنامه، تمام پیشکســوتان به طور 
همزمان به روی استیج فراخوانده شدند و در نهایت مهمانان 
و افراد متفرقه هم به آن ها پیوســتند تا یک بی نظمی تمام 
عیار در سالن همایش های برج میالد تهران رقم بخورد که 
می توانســت به قیمت آســیب خوردن به کاپ جام جهانی 
تمام شود. نبود یک برنامه ریزی مناسب برای رونمایی از این 
جام ارزشمند که در طول تاریخ ۹۰ ساله این رقابت ها برای 
نخستین بار به ایران رسیده، منجر به صحبت های تلخ یکی 
از نمایندگان فدراســیون فوتبال شد که حاضران در سالن 
را به »رعایت نکردن فرهنــگ و آداب ایرانی« متهم کرد و 

برای جلوگیری از ازدحــام جمعیت و عکس گرفتن با این 
جام، تاریخ و تمدن ۲۵۰۰ ســاله ایرانی را مثال زد.  آشفته 
بازار مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی در حالی رقم خورد 
کــه ایران بارها مدعی کمک به کشــور قطر برای برگزاری 
گوشه ای از رویداد مهم جام جهانی شده است اما تصاویر و 
فیلم های منتشر شده از مراسم رونمایی از کاپ جام جهانی 
گواهی بر این مطلب اســت که ما از انجام یک کار ساده و 
رعایت پروتکل های معمولی هم عاجزیم. یک ســال، زمان 
کمی برای انجام برنامه ریزی مناســب برای رونمایی از جام 
نبود اما در نهایت این مراســم که می توانست به ساده ترین 
شکل ممکن پیش برود و جام در معرض نمایش قرار گیرد، 

به یک تراژدی تلخ و مدل برنامه ریزی ناهنجار تبدیل شد.

آبرویمان بر سر »جام« رفت!


