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 ناگفته های پدر طارمی از »علیشاه«
و مهدی طارمی!

| مثل هميشه شــخصيتى آرام و دوست 
داشتنى داشــت كه همين رفتارش هر انسانى را 
جذب اخالق نيكويش مى كند. مردى مهمان نواز 
و خوشــرو كه با تمام وجود دعــوت ما را پذيرفت 
تا مهمان مهربانى هاى يك مرد واقعى باشــيم. به 
گزارش كائنات به نقل از ايسنا، با تمام آرامشى كه 
در چهره او ديده مى شود، دلى پر از درد داشت كه 
وقتى از گذشته اش براى ما تعريف مى كرد پى برديم در گذشته هم در دنياى 
فوتبالحق خورى هايى بوده و اين بغض مرد آرام داســتان ما زمانى تركيد 
كه از ناماليماتى كه در عرصه فوتبال در حق فرزندش روا شــده بود حرف 
مى زد. همدل با اين مرد دوست داشتنى افسوس خورديم و آرزوى روزهاى 
خوب براى فوتبال كشــورمان كرديم.عليرضا طارمى ملقب به «عليشاه»، 
از پيشكســوتان به نام فوتبال بوشــهر و پدر مهدى طارمى بازيكن فوتبال 
كشورمان است كه همواره از ايشان به عنوان الگوى اخالق در فوتبال گذشته 
ياد مى شود. وى هم چنين سابقه كاپيتانى در تيم به يادماندنى و رويايى پاس 

بوشهر را در كارنامه خود دارد.

زمین خاکی آغازگر فعالیت فوتبالیست های قدیمی
مثل خيلى از فوتباليست هاى قديم از زمين هاى خاكى واقع پشت مسجد 
محله شيخ سعدون (كوتى) شروع كرده است. او در اين باره مى گويد كه در 
سن هفت سالگى و در دوران دبستان نيز در مدرسه فوتبال بازى مى كردم و 
آن زمان در محله نيز جام هاى متعددى برگزار مى كردند و تيم ها با نام محل 

خودشان در رقابت ها شركت مى كردند.

لقب علیشاه را در دوران کودکی گرفتم
طارمى دربــاره لقبش خود مى گويد: آن موقع ها هــر بازيكنى كه ذاتاً از 
استعداد بالقوه اى برخوردار بود كلمه «شاه» را به اسم او اضافه مى كردند و 
از آن جا كه خدا اين استعداد را نيز به من داده بود من در بوشهر به عليشاه 

معروف شدم كه هنوز هم من را به اين اسم مى شناسند.
اين پيشكسوت فوتبال بوشهرى ادامه مى دهد: فوتبالم را با حضور در خط 
حمله شروع كردم و ســر زن بودم كه در ليگ دسته سه بوشهر سابقه آقاى 
گلى را هم داشتم. داستان حضورم در داخل دروازه برمى گردد به روزى كه 
ما پشت جهاد كشاورزى (جهاد سازندگى سابق) بازى داشتيم و من از روى 
بچگى خودم در دروازه ايستادم و خيلى هم خوب كار كردم و غالمرضا موجى 
مربى تيم 2 تومان به من پاداش داد كه آن موقع اصًال پاداش دادن رســم 

نبود. اين شد كه درون دروازه ايستادم و بدون دستكش گلرى مى كردم.
وى با بيان خاطراتى از گذشته به ايسنا مى گويد: سال 1352 در حالى كه 
16 سال سن داشتم به ايران جوان پيوستم و در تمامى رده هاى پايه اين تيم 
حضور داشتم و حتى به تيم بزرگساالن هم راه يافتم. با اين تيم قهرمان هم 
شدم و در بازى هاى زيرگروه تخت جمشيد در كرمانشاه هم شركت كردم، 
ولى ايران جوان براى تقويت تيم از «رضا عبداهللا زاده» و «صفر ربيعانى» دو 
دروازه بان تيم هاى رقيب به عنوان يار كمكى در اين دوره از بازى ها استفاده 

كرد كه از من خوب استفاده نشد.
عليشــاه طارمى ادامه مى دهد: پس از اين اتفاق مــا در رقابت هاى ليگ 
دو تخت جمشــيد شــركت كرديم، ولى باز هم ايران جــوان از محمدرضا 
خجسته به عنوان دروازه بان كمكى اســتفاده كرد تا دوباره حق من ضايع 
شود و نتوانم درون دروازه بايستم.او با اشــاره به اينكه تجربه تلخ نيمكت 
نشينى در ايران جوان باعث شد قيد اين تيم را بزنم، ادامه مى دهد: با دعوت 
عبدالمحمد پوربهى در رقابت هاى آموزشگاه هاى بوشهر شركت كردم كه 
هم زمان ايران جوان نيز در رشــت بازى داشت و به ما خبر دادند تا به اتفاق 
حسين ورديانى به اردوى تيم ملحق شويم ولى باز هم نيمكت نشين شدم 
و ديگر از ايران جوان زده شــدم و به تيم محله خودم برگشتم.طارمى بيان 
كرد: داستان حضور من در خط حمله از آن جا شروع شد كه در محله صلح 
آباد يك جام به نام «دژگير» برگزار شد و بازى ها به صورت دو حذفى برگزار 
مى شد و ما با اســتقالل جبرى بازى داشــتيم. من نيمه اول درون دروازه 
ايســتادم و با نتيجه يك بر صفر به رختكن رفتيم كه در بين نيمه به آقاى 
اكبر شمسا گفتم در خط حمله بازى مى كنم. در نيمه دوم دو گل زديم و 

هر دو گل را خودم وارد دروازه استقالل كردم. 

 انتشار آلبوم در ایران مساوی است
با ضرر مالی هنرمند

| وزارت ارشــاد 11 تير ماه گزارشى 
را از تعــداد تك آهنگ هاى مجــوز گرفته در 
ســه ماهه اول امسال منتشــر كرد. با استناد 
به اين گزارش، انتشــار تك آهنگ نسبت به 
سال گذشــته دو برابر افزايش يافته در حالى 
كه تعداد انتشــار آلبوم ها كاهش يافته است. 
درواقع امسال تعداد 495 تك آهنگ از دفتر 

موســيقى مجوز گرفته كه سال گذشــته اين رقم به 277 مى رسيد. 
همچنين سال گذشته تعداد آلبوم ها 91 نسخه بود، ولى امسال تنها 76 
آلبوم مجوز انتشار گرفته اند. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، حيدر 
كاكىـ  نوازنده تار، تنبور و سه تارـ   مى گويد: اين تك آهنگ ها بيشتر 
براى تبليغات هنرمند استفاده مى شود تا اينكه داراى بار هنرى و حتى 
اقتصادى باشند. در حال حاضر چه تك آهنگ و چه آلبومى كه منتشر 
مى شود به سادگى در فضاى مجازى پخش مى شود؛ زيرا در ايران قانون 
كپى رايت رعايت نمى شود. درنهايت نيز هزينه هايى كه هنرمند براى 
ســاخت آلبوم خود يا حتى تك آهنگ صرف مى كنــد، بازنمى گردد و 
ممكن است حتى باعث نابودى او شود.او ادامه مى دهد: در حال حاضر 
كمتر هنرمندى قصد انتشار آلبوم دارد؛ مگر اينكه بخواهد خود را معرفى 
كند چون اين كار از هــر زاويه اى كه به آن نگاه كنيد برابر با ضرر مالى 
هنرمند است. از طرفى اگر هنرمند قصد برگزارى كنسرتى داشته باشد 
از مجموع تك آهنگ هايى كه منتشر كرده براى اجرا استفاده مى كند 
و ديگر نيازى به انتشار آلبوم نيست.از اين هنرمند سوال مى كنيم كه 
افزايش انتشار تك آهنگ چه تأثيرى در موسيقى ما خواهد داشت؟ كه 
پاسخ مى دهد: دولت تفاوتى بين موسيقى سنتى و پاپ قائل نيست؛ اين 
در حالى است كه بايد حمايت بيشترى از موسيقى ملى نشان دهد. در 
تمام دنيا از كسى كه در عرصه موسيقى ملى كشور خود فعاليت مى كند، 

حمايت هايى مى شود كه موسيقى ملى آنجا را حفظ كند.

 اشاره به سریال »گاندو«
در شبکه » سی ان ان« 

| در جريان يك برنامــه با محوريت 
سياسى كه اخيرا از شــبكه خبرى «سى ان 
ان» پخش شد، به سريال « گاندو» كه چندى 
پيش از شبكه سه سيما به روى آنتن رفت نيز 
اشاره شــد.در جريان اين برنامه كه درواقع با 
محتوا و رويكرد خاص سياسى، به موضوع نقش 
سپاه پاسداران در جمهورى اسالمى و در ايراِن 

پس از پيروزى انقالب اسالمى اختصاص داشــت، از سريال « گاندو» 
به عنوان سريالى كه تصوير جديدى از سپاه پاسداران ارائه مى دهد، ياد 
شد.كارشناس اين برنامه در بخش كوتاهى از بحث، از سريال «گاندو» 
به عنوان يكى از پروژه هاى تلوزيونى و سينمايى موفق امنيتى و سياسى 
دهه هاى اخير جمهورى اسالمى ايران ياد كرد و اين موفقيت را مديون 
سه عامل جذابيت داستان، شرايط خوب ساخت و بازه ى زمانى مناسب 

پخش اين سريال با توجه به تنش هاى اخير ايران و آمريكا بيان كرد.

ضرورت امنیت هنری در تئاتر
| مســعود دلخواه معتقد اســت: 
وضعيت كنونى تئاتر تحــت تأثير عواملى 
است كه با يكديگر ارتباط مستقيم دارند و 
زمانيكه يك عضو از بدنه تئاتر درد مى گيرد 
بايد تئاتر را به آزمايشگاه برد و بررسى كرد 
كه چه مسائلى باعث درد آن عضو شده است. 
در آزمايش اســت كه مشكالت ريشه يابى 
مى شوند. ما نمى توانيم تنها يك دليل براى 
وضعيت كنونى تئاتر بياوريم. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، اين كارگردان مدرس 
تئاتر در بررســى اين عوامل گفت: يكى از موضوعات مســئله مجوز گرفتن و بعد 
مشكل دار شدن همان مجوز است. حساسيت ها در اين موارد خيلى اوقات منطقى 
نيست، چون كسانى كه كار را بازبينى مى كنند، داراى تجربه هستند و وقتى مجوزى 
صادر مى شود ديگر نبايد مته به خشخاش گذاشت و مو را از ماست كشيد.او افزود: 
البته اين اتفاق دو سويه است؛ از طرفى وقتى يك گروه اجرايى بازبينى مى شود بايد 
به آنچه متعهد شده اند، عمل كنند و اين طبيعى است كه وقتى گروهى شرايطى را 
مى پذيرد بايد طبق همان شرايط عمل كند. بنابراين تغيير و تحول خاصى نبايد در 
روند نمايش پيش آيد. البته ممكن است تغييرات جزئى اتفاق بيفتد اما اين تغييرات 
نبايد به گونه اى باشد كه نياز به بازبينى مجدد پيش آيد.دلخواه اضافه كرد: از طرف 
ديگر زمانى كه كارى بازبينى شده و مجوز گرفته و گروه طبق تعهدى كه داده اند عمل 
مى كنند، فرستادن افراد ديگر به اجراها و گزارش هاى مختلف، حساسيت هاى زيادى 
و غيرمنطقى است و احساس امنيت را از كارگردانان بازيگران و كل گروه مى گيرد. در 
اين حالت گروه هر آن منتظر خبرى از توقيف كارش است. اين احساس ناامنى براى 
هنرمند بايد از بين برود.كارگردان «شاه لير» در ادامه بيان كرد: براى مثال من براى 
تماشاى كارهاى زيادى دعوت مى شوم و چون براى تماشاى همه آن ها زمان ندارم 
از عوامل مى پرسم كه تا كى اجرا دارند تا برنامه ريزى كنم، در جواب مى گويند «تا 
سه هفته ديگر اجرا داريم ولى معلوم نيست، ممكن است كار ما زودتر از موعد تمام 
شود» اين ناامنى درست نيست و كمكى به وضعيت تئاتر نمى كند.دلخواه افزود: در 
نتيجه اگر گروه ها تعهدى در بازبينى مى دهند بايد به آن عمل كنند و اگر بازبين ها 
به كارى مجوز مى دهند، نبايد مو را از ماست بيرون بكشند و لحظه به لحظه نمايش 
را زير ذره بين بگذارند. به خدا اتفاقى نمى افتد! در اين رابطه بعضى اوقات هم شاهد 
سياست دوگانه هستيم. در برخى مواقع ايرادهايى كه در يك اجرا گرفته مى شود در 

يك اجراى ديگر ايراد نيست و فراتر از آن هم انجام مى شود.

 مهلت »تائید صالحیت  نشده های کشتی«
تا شب انتخابات است

| معاون ورزش حرفــه اى و قهرمانى 
وزارت ورزش و جوانــان در مراســم افتتــاح 
هجدهمين نمايشــگاه بين المللــى ورزش و 
تجهيزات ورزشى در خصوص انتقادات وارده 
به عملكرد ايرج عرب مدير عامل پرســپوليس 
گفت: باشگاه پرسپوليس هيأت مديره دارد و 
در اين زمينه هيأت مديره در خصوص عملكرد 
مدير عامــل تصميم گيرى مى كنــد. وزارت 
ورزش دخالتى در اين زمينه انجــام نمى دهد. به گزارش كائنات به نقل از ايســنا، 
محمدرضا داورزنى درباره ى انتقادات وارده از سوى هواداران به عملكرد مدير عامل 
باشگاه پرسپوليس، اظهار كرد: در اين زمينه ما تالش مى كنيم دخالتى نداشته باشيم 
زيرا باشگاه پرسپوليس هيأت مديره دارد و شرايط باشگاه را مورد بررسى قرار مى دهند 
و درباره عملكرد مدير عامل باشــگاه تصميمى گيرى الزم را انجام مى دهد. وزارت 

ورزش و جوانان در اين زمينه تالش مى كند دخالتى انجام ندهد.
وى درباره ى واگذارى دو باشگاه اســتقالل و پرسپوليس و اينكه بر خالف گفته ى 
وزير ورزش كه مطرح كرده بود كه مراحل واگذارى اين دو باشگاه تا پايان سال انجام 
مى شود اما سازمان خصوصى اعالم كرده كه امكان واگذارى وجود ندارد، خاطر نشان 
كرد: بحثى كه در دولت مطرح شده تاكيد بر واگذارى دو باشگاه استقالل و پرسپوليس 
به سازمان خصوصى سازى است و حتى فرايند واگذارى را به سازمان خصوصى سازى 
واگذار كرده اســت. اما براى اين واگذارى بايد فرايند خصوصى سازى طى شود. اما 
متأســفانه مكانيزم فرايند واگذارى اين دو باشگاه با مشكالتى مواجه شده است و ما 

موظف بوديم مصوبه مجلس را انجام دهيم.
داورزنى ادامه داد: با توجه به مشــكالت ايجاد شــده امكان واگذارى هنوز وجود 
ندارد، تا زمانى كه اين فرايند طى شود. اين مصوبه نياز به اصالحاتى دارد و تا زمانى 
كه اصالح نشود امكان واگذارى به سازمان خصوصى سازى وجود ندارد. اگر مصوبه 
اصالح شود بدون شك عزم دولت و وزارت ورزش و جوانان به واگذارى اين دو باشگاه 
است و ما ســعى مى كنيم بعد از اصالح مصوبه اين دو باشگاه را به سازمان خصوصى 

سازى واگذار كنيم.

مرتضی حاتمی:

تیراژ کتاب کودک و نوجوان قابل قبول نیست
| مرتضــى حاتمــى مى گويد: 
تيراژ كتاب كــودك و نوجوان قابل قبول 
نيست. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، 
اين نويســنده ادبيات كودك و نوجوان 
اظهار كــرد: هرچند مؤلفان و ناشــران 
خوبــى در دو بخش دولتــى و خصوص 
تالش هاى ارزنده اى در توليد و آفرينش 
آثــار خواندنى و جذاب و مناســب براى 
كودكان و نوجوانان كرده اند، اما اين ادبيات به عنوان بخشى زنده و فعال از بدنه  

ادبيات ملى هنوز به بلوغ محتوايى و تكنيكى مناسب نرسيده است.
او با بيان اين كه تيراژ و نوع كتاب ها و تالش هاى اين دو قشر (ناشر و مؤلف) در 
اين راستا قابل ستايش است، بيان كرد: با نگاهى تحليلى و آسيب شناسانه بايد 
گفت كه تالش ها و اقدامات انجام شده كافى نيست.حاتمى ادامه داد: كودكان 
و نوجوانان امروز بنا به شــرايط روحى، روانى، فرهنگى، اجتماعى، خانوادگى، 
عاطفى و … نســبت به كودكان و نوجوانان دهه هاى پيش داراى ويژگى هاى 
خاص و متفاوت و مطالبه گر هستند و پديدآورندگان آثار كودك و نوجوان بايد 
در تأمين و توليد محتواى ادبى براى آن ها حساب شــده تر و با رعايت ذائقه ها و 
ساليق آن ها اقدام كنند.بازآفرين مجموعه 15 جلدى «حكايت هاى مرزبان نامه» 
براى كودكان و مؤلف مجموعه داستان «بيمارســتانى در باغچه» گفت: تيراژ 
كتاب كودك و نوجوان، وضعيت مناســبى ندارد و با توجه به جمعيت جامعه ى 
هدف، ميانگين 1000 تا 1500 جلد براى هر عنوان رخداد خوب و قابل قبولى 
نيست چون بى شك توليد و آفرينش آثار مناسب و خواندنى براى جامعه  هدف 
در تيراژ باال و توزيع گسترده با قيمت مناسب، در افزايش سرانه  مطالعه  كتاب در 
جامعه بسيار مؤثر خواهد بود.او با اشاره به اهميت نامگذارى روز ادبيات كودك 
و نوجوان در تقويم ملى بيان كرد: بايد تالش شود كه اين روز رسمى در تقويم 
ملى نقش آفرين و مؤثر و مهم و جلوه گر باشد و مثل روزى از روزهاى عادى در 

تقويم نباشد، مثًال در اين روز مى توان برنامه ريزى كرد تا خانواده ها و كودكان 
و نوجوانان به ديدار مؤلفان و پديدآورندگان آثار ادبى بروند.

صالحی امیری:

برای رفتار آمریکا به IOC اعتراض کردیم
| رئيس كميته ملــى المپيك گفت: 
نســبت به اين كه واليباليســت ها در آمريكا 
معطل شدند به IOC رســماً اعتراض كرديم 
و اين اقدام آنها از جهت ايجاد جو روانى بوده 
است.ســيد رضا صالحى اميرى در حاشــيه 
نشست با اعضاى كميسيون هاى كميته ملى 
المپيك بيان كرد: از ابتــداى ورود به كميته 
ملى المپيك نهادى را تحت عنوان شــوراى 
راهبردى شكل داديم كه 17 عضو دارد و اين 17 عضو رؤساى كميسيون هاى كميته 
ملى المپيك هستند. كميسيون ها مانند اتاق فكر براى كميته ملى المپيك هستند. 
ديگر دوران تصميم گيريفردى گذشته و بايد از مديريت جمعى و ظرفيت هاى ديگران 

هم استفاده كنيم. در حال حاضر 150 نفر در قالب 17 كميسيون فعاليت دارند.
او ادامه داد: يكى از كميسيون هاى ما روانشناسى است و بخشى از چالش هاى ما در 
رويدادهاى ورزشى اين است كه ورزشكار دچار شوك مى شود و وجود روانشناس در 

كنار تيم ها مى تواند كمك كند.
صالحى اميرى در مورد معطلى واليباليست ها براى ورود به آمريكا براى حضور در 
مرحله نهايى ليگ ملت ها گفت: ما رسانه اى نكرديم اما از لحظه دو هفته درگير اين 
بحث هستيم و براى اخذ ويزا هم چالش داشتيم. كميته ملى المپيك آمريكا و حتى 
شخص توماس باخ و معاونش پيگير بودند. باند بى منطقى در آمريكا حاكم است كه 
تمام معادالت جهانى را بر هم مى زند و تصميمات نا درســت مى گيرد. در مورد اين 
اتفاق هم ديروز جلسه داشــتيم. طبق گزارش هاى رســيده اين رفتار آمريكا نشان 
مى دهد بيشــتر دنبال اقدام روانى بوده اند. اما ما معطل كردن بازيكنان را رسماً به 
IOC اعالم كرديم. اگر ما چيزى را رسماً اعالم نمى كنيم دليل بر اين نيست كه اقدامى 
انجام نداده ايم. ما براى ويزا ندادن به تكواندوكاران هم خيلى اعتراض كرديم و ســه 

راه حل دادن وايلد كارت، برگزارى رويداد مشابه و يا دادن امتياز را پيشنهاد داديم.

| رئيس فدراسيون تكواندو گفت: خواســته ما از فدراسيون جهانى براى 
پيدا كردن راه حلى نســبت به ويزا ندادن انگليس به تكواندو كار ايران و از دست 

دادن مسابقات نا به جا و غير منطقى نيست و منتظر اعالم تصميمشان هستيم.
محمد پوالدگر در حاشــيه نشست اعضاى كميســيون ها با رئيس كميته ملى 
المپيك در مورد پيشــنهادهايى كــه كميته ملى المپيــك در مقابل ويزا ندادن 
انگليس به نماينده ايران به فدراسيون جهانى تكواندو داده است، بيان كرد: يكى از 
پيشنهادها برگزارى مسابقه كه از لحاظ امتيازى مشابه مسابقات جهانى باشد، بود 
و بايد اين كار را كنند. امتياز آن مسابقات روى رنكينگ بازيكنان ما تأثير زيادى 
داشت و درخواست ما هم نابه جا وغير منطقى نيست. در مسابقات كسب سهميه 
المپيك جوانان هم كشور تونس به دو ورزشكار صهيونيستى ويزا نداد و فدراسيون 

جهانى به آن دو ورزشكار سهميه المپيك داد.
او در پاسخ به اين پرسش كه فدراســيون جهانى تكواندو تاكنون پاسخى داده 

است يا خير گفت: هنوز خبر جديدى نشده است و منتظر تصميمشان هستم.
پوالدگر در مورد اينكه گفته مى شود كسب ســهميه براى بانوان فقط از طريق 
مسابقات قاره اى امكان پذير اســت، تصريح كرد: واقع بينانه بگوييم بله از طريق 

قاره اى بايد سهميه بگيريم و شانس كسب سهميه داريم.
او در پاسخ به پرسش ديگرى مبنى بر اينكه قرار نيست بانوان براى كسب تجربه 
به گرند پرى ها اعزام شوند، گفت: به هر حال امسال شــرايط مال خوبى نداريم 
البته براى همه فدراسيون ها همين است و اگر شرايط مهيا شود قطعاً از اين فرصت 

استفاده مى كنيم.
پوالگر در مورد اينكه چقدر امكان دارد بانوان تكواندو كار در المپيك 2020 باز 
هم صاحب مدال شوند، تاكيد كرد: انشاءاهللا اين اتفاق مى افتد و ما اميدواريم. نسل 

بانوان طاليى در راه است و عليزاده پيش قراول اين نسل است. مهالمومن زاده در 
سه رده سنى مدال جهانى دارد و او در آسيايى هم شركت مى كند.

رئيس فدراسيون تكواندو در مورد توجهات به اين رشته و انتظارى كه دارد نيز 
گفت: فكر مى كنم امسال ســال حساسى است اما رنگ و بوى المپيك را در ايران 
مشاهده نمى كنيم. در حالى كه همه چيز بايد بر آن متمركز شود تا نماينده هاى ما 

در المپيك 2020 زياد شوند و بتوانيم المپيك نتايج خوبى بگيريم.
او ادامه داد: انتظارى كه داريم اين است به عنوان يكى از چهار رشته داراى مدال 
المپيك به ما توجه شود و حمايت شويم اما هنوز به ميزان توقع و انتظار به ما توجه 
نمى شود. ما هنوز نمى دانيم چقدر بودجه داريم و تفاهم نامه هنوز امضا نشده است.

| رفتار مغرضانه آمريكايى ها در فرودگاه شيكاگو عليه بازيكنان تيم ملى 
ايران با بازتاب گسترده اى در رسانه هاى واليبالى جهان همراه بود.

تيم ملى واليبال ايران براى حضور در مرحلــه نهايى ليگ ملت هاى واليبال در 
حالى وارد شيكاگو شد كه با معطلى چند ساعته مواجه شدند و باعث شد بازيكنان 

ايرانى ساعت ها در فرودگاه بمانند و در نهايت به هتل محل اقامت خود برسند.
اين رفتار مغرضانه آمريكا كه در گذشــته نيز عليه بازيكنــان تيم ملى واليبال 
 sport .ايران رخ داده است در رسانه هاى واليبالى جهان بازتاب گسترده اى داشت
لهستان نوشت: واليباليســت هاى ايرانى در بدو ورود به آمريكا با مشكالت زيادى 
روبرو شدند و شاهد يك رفتار غيرحرفه اى بودند. روابط بين تهران و واشنگتن در 
ماه هاى اخير به تنش كشيده شده است و به نظر مى رسد اين درگيرى و تنش به 
زمين واليبال هم كشيده شده است و براى بازيكنان تيم مالى واليبال ايران مشكل 
ساز شده است. وزارت امور خارجه ايران به اين اتفاقات واكنش نشان داده است. 
 polsatsport.در حال حاضر معلوم نيست دليل اين كار آمريكايى ها چه بوده است
نيز نوشت: سفير سوئيس در تهران به خاطر اتفاقاتى كه در فرودگاه شيكاگو براى 

تيم ملى واليبال ايران رخ داد، به وزارت امور خارجه احضار شد.
sportowefakty نوشــت: روابط سياســى و ديپلماتيك بين دو كشور ايران و 

آمريكا باعث شد تا بازيكنان ايران در راه ورود به آمريكا با مشكل روبرو شوند.
sport.onet هم از اعتراض مقامات ايرانى و داورى سرپرست فدراسيون واليبال 
ايران به مقامات آمريكايى در رابطه با معطلى چند ساعته ملى پوشان واليبال ايران 

در فرودگاه شيكاگو خبر داد.
ســخنگوى گارد گمرك شــيكاگو عنوان كرد اين رفتار كامًال قانونى و بر طبق 

مقررات بوده است و رفتار غير عادى رخ نداده است.
آنا مانوئليان سخنگوى فدراسيون جهانى واليبال گفت: قبل از آمدن هيأت ايرانى 
به شيكاگو ما به دقت همراه با سازمان هاى مربوطه همكارى كرديم تا مطمئن شويم 
هيأت ايرانى بدون هيچ مشكلى وارد آمريكا شود و بيشتر هيأت ايرانى براى ساعات 

زيادى معطل نشدند. آن هايى كه معطل شدند طبيعى است كه ناراحت باشند.
تيم ملى واليبال ايران در دانشگاه ايلينوى شــيكاگو تمريناتش را براى بازى با 

لهستان پيگيرى مى كند.

پوالدگر: در ایران رنگ و بویی از المپیک نمی بینم

بازتاب رفتار مغرضانه آمریکا با والیبالیست های ایران در رسانه های جهان

گوشه و کنار
چه خبر


