
داستان پيچيده تيم 
دنيا حيدري
    گزارش

ملي همچن�ان به 
ق�وت خ�ود باقي 
است. مشکالت و ابهاماتي که نه حضور کرش در 
ايران به آن پايان داد و نه حتي برپايي نخس�تين 
اردوي تمريني براي حضور در جام ملت هاي آسيا، 
به طوري که حاال به وضوح مي توان دغدغه و نگراني 
را در البه الي صحبت هاي بازيکنان تيم ملي ديد. 
نخستين اردوي تيم ملي برگزار شد، اگرچه با تأخير، 
اما برگزار ش��د تا اين تصور ايجاد ش��ود که کرش با 
فدراسيون به توافق الزم رسيده اس��ت. با اين حال 
حضور مرد پرتغالي نيمکت تيم ملي با لباس شخصي 
در تمرينات، بار ديگر مس��ائل را مبهم و پيچيده تر 
کرده تا اين س��ؤال مطرح ش��ود که چرا کرش مثل 
سابق با لباس ورزشي در تمرينات حضور ندارد و در 
خصوص مسائل تاکتيکي و فني کالمي با بازيکنان 
صحبت نمي کند، موضوعي که فرصتي براي شيطنت 
کشورهاي عربي شده است، به طوري که رسانه هاي 
عربي از امارات گرفته تا قطر، عربستان و حتي مصر و 
مراکش، همه از بح��ران در تيم ملي فوتبال ايران به 
خاطر مشکالت اقتصادي و پرداخت نشدن حقوق 
کرش و عدم تمديد قرارداد اين مربي صحبت مي کنند 
و تأکيد دارند که فدراس��يون فوتبال ايران به خاطر 

مشکالت ارزي توان پرداخت حقوق کرش را ندارد 
و همين مسئله باعث شده تا اين مربي بدون لباس 
ورزشي و تنها در گوشه اي از زمين، تمرين بازيکنانش 

را زير نظر بگيرد. 
    

کرش اما در واکنش به انتشار عکس هايش با لباس 
شخصي و تحليل رسانه هاي عربي در فيسبوک خود 
نوشت: »برخي به واقعيتي که مايلند بشنوند عالقه 
دارند، نه به احترام و نه ب��ه آنچه که واقعاً حقيقت 
دارد. اينکه يک گمانه زني مهم��ل چطور جهاني 
مي شود، بدون اينکه حتي تأييد ش��ود، واقعاً باور 
کردني نيست. اعتراض يا سکوت؟! خبرهاي منتشر 
شده درباره  رفتار من به عنوان يک مربي حرفه اي 
فوتبال به هيچ وجه قابل قبول نيست. اعتراض من 
اين اس��ت: من حتي بدون اينکه ق��راردادي امضا 
کرده باش��م براي تمرينات و آماده سازي  اين تيم 
تالش مي کنم، حتي با اينک��ه نمي دانم مي توانم 
در ايران بمانم يا نه، با اينکه نمي دانم فدراس��يون 
براي آماده س��ازي مناسب تيم ملي جهت شرکت 
در جام ملت هاي آسيا منابع کافي در اختيار دارد يا 
نه، اما علت سکوت من اين است: با توجه به شرايط 
دش��وار فعلي و نياز به آرامش براي حل مشکالت 
به دليل همه  مش��کالت اقتصادي و اجتماعي  که 

ايران اين روزها از س��ر مي گذارد. حق با تو اس��ت 
ژوزه. احترام. «

    
 البته ابهام در قرارداد کرش تنها دغدغه اين روزهاي 
تيم ملي براي حضوردر جام ملت هاي آسيا نيست. 
يکي ديگر از مس��ائل اين روزهاي تي��م ملي، عدم 
برگزاري بازي هاي دوس��تانه با تيم هاي قدر و نامي 
است، مسئله اي که حاال صداي بازيکنان تيم ملي را 
هم درآورده است، به طوري که اشکان دژاگه، کاپيتان 
تيم ملي در اين رابطه مي گويد: »شرايط تيم خوب 
است و تنها مسئله بازي هاي تدارکاتي است و حيف 
است که با توجه به شرايط خوب فعلي بازي دوستانه 
نداشته باشيم. همه تيم ها مثل ازبکستان و سوريه 
پنج شنبه بازي دوستانه داشتند، اما ما نداشتيم. اين 
شرايط نشان دهنده سختي کار ماست. البته به اين 
شرايط عادت کرده ايم و تمام سعي مان را مي کنيم 
و همانطور که در روس��يه جنگيديم در جام ملت ها 
هم تمام تالشمان را مي کنيم که مردم را خوشحال 
کنيم. « طارمي هم تأکيد دارد که شرايط تيم ملي 
مطلوب نيست: »شرايط مطلوبي براي قهرماني در 
جام ملت هاي آس��يا نداريم. ما براي جام جهاني که 
مهم ترين مس��ابقات دنيا بود و بهترين پيش بيني 
از عملکرد ما تنها باال رفت��ن از گروه بود کمک هاي 

زيادي درياف��ت کرديم، اما براي اين مس��ابقات که 
همه مي دانند ظرفيت قهرماني داريم، کس��ي به ما 
نگاه نمي کند و کمک ها مثل قبل نيست. هرچه بازي 
دوستانه بيشتر باشد، به نفع ماست. چند ماه پيش 
هم اگر با کشورهاي قوي اروپايي و امريکاي جنوبي 
بازي مي کرديم، حتي مي توانستيم صعود کنيم. اگر 

بازي هاي دوستانه بيشتر و بهتري داشته باشيم.«
 اميرعابدزاده نيز در راستاي همين اعتراض ها عنوان 
مي کند، وقتي رؤياي بزرگي داريم بايد امکانات و طرز 

تفکرمان را هم به آن سطح برسانيم. 
    

 گله از عدم برگ��زاري ديدار تدارکات��ي در فيفادي 
در حالي مطرح مي ش��ود که ش��اگردان کرش 20 
شهريور ماه قرار است در ازبکستان به مصاف تيم ملي 
اين کشور بروند. اين ديدار اما بدون شک نمي تواند 
ديدار چندان مفيد و تعيين کننده اي باش��د، وقتي 
ازبک ها قرار نيس��ت با نفرات اصلي ش��ان به ميدان 
بيايند و تيم دوم و نفرات ذخيره آنهاست که برابر ايران 
صف آرايي خواهد کرد، ديداري که بي ترديد نمي تواند 
حتي در حد و اندازه ديدار درون تيمي باشد که طي 
روزهاي گذشته در تمرينات تيم ملي برگزار شد که 
هم جذابيت بااليي داشت و هم از لحاظ فني بسيار 

باالتر از ديدار با ذخيره هاي ازبک بود!

فوتبال هم کاالی اساسی است!؟
شرايط ويژه امروز کش��ور بر کمتر کسي پوشيده اس��ت، روزهاي سخت 
اقتصادي که با گراني افسارگسيخته ارز، مردم را با مشکالت زيادي روبه رو 
کرده است، با اين حال   به نظر مي رسد اهالي فوتبال توجهی به   وضعيت سخت 
مردم و جامعه ندارند، طوري که همچنان بر طبل زياده خواهي شان مي کوبند! 
اگر مصاحبه هاي چند روز اخير رئيس فدراسيون فوتبال و ملي پوشان را مرور 
کنيد، به يک وجه مشترک مي رسيد. مي گويند تيم ملي مشکل مالي دارد و 
دولت و همه بايد دست به دست هم دهند و با پمپاژ پول، فوتبال را ياري کنند. 
اينکه گفته شود در شرايط سخت امروز کشور، فوتبال حتي اولويت صدم هم 
نيست هم به گوششان نمي رود و مهدي تاج انتظار دارد همچنان که دولت 
براي کاالهاي اساسي مردم ارز دولتي اختصاص مي دهد، به فوتبال هم ارز 
دولتي بدهد! آن هم در شرايطي که دولتي ها براي تأمين ارز کاالهاي ضروري 
مردم هم مشکل دارند، با اين حال اهالي فوتبال انتظار دارند اين رشته ورزشي 

هم بايد همرديف با کاالهاي اساسي، ارز 4200 توماني بگيرد. 
کمبود ارز براي اردوهاي خارجي و بازي ه��اي تدارکاتي تيم ملي در راه 
جام ملت ها، بهانه اي شده تا امروز ملي پوشان در مصاحبه هايي که به نظر 
مي رسد هدفمند و هدايت شده است، دم از مش��کالتي بزنند که وجود 
خارجي ندارد تا دولت را تحت فش��ار بگذارند. در همين راستاس��ت که 
تالش براي قهرماني در جام ملت ها را منوط به برگزاري اردوهاي متعدد 
خارجي و بازي هاي تدارکاتي زياد مي کنند. توجيه مديران فدراس��يون 
و بازيکنان هم براي اين زياده خواهي اين اس��ت که فوتبال باعث نشاط 
اجتماعي مي شود و به همين دليل همچنان که دارو ارز دولتي مي گيرد، 
فوتبال هم بايد بگيرد! اين در شرايطي اس��ت که با توجه به کمبود ارز، 
ورزش و به خصوص فوتبال هيچ گاه جزو اولويت هاي دريافت ارز دولتي 
قرار نمي گيرند و دولت هم به درس��تي مسئوالن فدراسيون و همچنين 
باشگاه هايي مانند پرسپوليس را که خواستار ارز دولتي شده بودند به بازار 

آزاد براي تهيه ارز ارجاع داده است. 
البته به نظر مي رس��د توج��ه بيش از ح��د دولت به فوتب��ال در دو دهه 
گذش��ته س��بب زياده خواهي هاي امروز اهالي فوتبال شده است، وقتي 
تيم هاي دولتي با وجود ممنوعيت استفاده از بودجه دولتي، ساالنه صدها 
ميلياردتومان از بودجه بيت المال را مي بلعند و عمالً اين پول هيچ برگشتي 
ندارد، کار به امروز هم مي رسد که با وجود مشکالت اقتصادي کشور، باز 
هم اهالي فوتبال ساز خودشان را مي زنند، اين در حالي است که دولت تا 
امروز براي فوتبال کم نگذاشته و صدها برابر نسبت به ورزش هاي ديگر 
که   بيشتر از اين رشته براي کشورمان افتخار کسب کرده اند، براي فوتبال 

هزينه کرده است. 
پاداش 600هزار دالري براي تنها يک ب��رد در جام جهاني براي فوتبال 
گوياي اين توجه است، آن هم در شرايطي که خيلي از قهرمانان و مدال 
آوران کشورمان يک صدم اين پاداش را آن هم به خاطر يک مدال جهاني 
و المپيک دريافت نمي کنند. همين توجه افراطي سبب شده است امروز از 
مهدي تاج گرفته تا ملي پوشان پرتوقع تر از هميشه، انتظار داشته باشند 
ارز دولتي براي دارو و مايحتاج زندگي م��ردم اختصاص پيدا نکند اما به 

فوتبال برسد!
اين در شرايطي است که فوتبالي ها بايد به اين درک برسند که کشور گرفتار 
وضعيت سختي از نظر اقتصادي شده و با کاهش ارزش پول ملي کشورمان، 
قدرت خريد بخش زيادي از جامعه يک س��وم چند ماه پيش شده است، 
هر چند اهالي فوتبال با توجه به درآمدهاي چند ميلياردي ساالنه ش��ان، 
قادر به درک مردم کوچه و بازار نيستند، اما اگر حداقل خودشان را در کنار 
مردم مي دانند بايد در اين رياضت اقتصادي شريک شوند و در اين شرايط 
سخت بدون اينکه انتظار بااليي داشته باشند، براي قهرماني فوتبال در آسيا 
تالش کنند، هدفي که رس��يدن به آن به طور قطع مي تواند مردم را براي 
زمان کمي هم که شده از مشکالتي که گرفتار آن هستند، رها کند و باعث 

خوشحالي شان شود. 
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88498432سرویس ورزشي

سعيد احمدیان

از قرارداد امضا نشده کرش تا  ابهام در بازي هاي دوستانه تيم ملی فوتبال

دغدغه هاي ناتمام در مسير جام ملت ها

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 سيامند   کانون توجهات در ژاپن شده است
رقابت هاي وزنه برداري معلوالن قهرماني آزاد آس��يا- اقيانوس��يه در 
حالي از امروز در ژاپن آغاز مي شود که يکي از چهره هاي شاخص اين 
تورنمنت س��يامند رحمان، قوي ترين وزنه بردار معلول جهان اس��ت، 
ورزشکاري که رکورد دنيا را در 310 کيلوگرم در اختيار دارد. رحمان 
پيش از آغاز اين تورنمنت گفت، شکستن رکورد جهان جزو اهدافش 
در مسابقات آزاد آسيا- اقيانوسيه نيست: »من در ژاپن براي شکستن 
رکورد جهان تالش نخواهم کرد. مي خواه��م بهترين فرم و رکوردم را 
در بازي هاي پاراآسيايي 2018 و همچنين پارالمپيک 2020 داشته 
باشم. در بازي هاي پاراآسيايي 2018 جاکارتا و همچنين پارالمپيک 
2020 توکيو شما شاهد چيزي خواهيد بود که تاکنون هيچ وزنه برداري 

انجام نداده است.«

انگليس – اسپانيا امشب در ومبلي
لو: غرور از دست رفته را برمي گردانيم

ناکام بزرگ جام جهاني با تساوي بدون گل مقابل فرانسه متوقف شد. هفته 
اول ليگ ملت هاي اروپا پنج شنبه شب با انجام 9 ديدار به پايان رسيد و در 
حالي که آلمان در حساس ترين رقابت ميزبان خروس ها بود باز هم نتوانست 
به پيروزي برسد. با اين حال هواداران در آليانس آره نا با حمايت از يواخيم لو 

حمايشان از سرمربي تيم ملي را اعالم کردند. 
   زورآزمايي بي ثمر

تساوي بدون گل ژرمن ها و خروس ها نتيجه اي بود که هر دو تيم از آن راضي 
بودند. مانشافت ها که در جام جهاني تحقير شدند اميدوار بودند در اولين محک 
جدي بعد از جام جهاني دلي از عزا در بياورند اما قهرمان جام جهاني چنين 
اجازه اي به آنها نداد. حمايت دوباره تماشاگران از سرمربي و آشتي آنها با تيم 
ملي موجب شد تا لو نيز از نتيجه به دست آمده ابراز رضايت کند:»عملکرد 
ما در اين بازي اهميت زيادي داشت. براي ما مهم بود ه نسبت به اتفاق هاي 
جام جهاني واکنش نشان دهيم. به اعتقاد من تيم ما خوب کار کرد. در اين 
بازي مي توانستيم به قهرمان جام جهاني چند گل بزنيم.« البته سرمربي آلمان 
تلويحاً از دفاع اتوبوسي خروس ها انتقاد کرد:»مي دانستيم فرانسه با 10 نفر 
در زمين خودش بازي مي کند، بنابراين ثبات دفاعي براي ما خيلي مهم بود تا 
وقتي که جلو مي کشيم از زهر ضدحمله هاي آنها در امان باشيم. بزرگ ترين 
کيفيت فرانسه همين است و ما خيلي خوب  مقابلش دفاع کرديم. اگر فکر 
کنيم يک بازي کافي است که همه  ناکامي هاي جام جهاني را بشويد و ببرد، 
اين درست نيست. ما پروسه  طوالني اي در پيش داريم و فقط در تورنمنت 

بزرگ بعدي است که مي توانيم غرور از دست رفته مان را بازگردانيم.«
   رضايت دشان 

ديديه دشان رويارويي با آلمان پس از حذف از جام جهاني را چالشي بزرگ 
خواند. سرمربي فرانسه پس از قهرماني شاگردانش در جام جهاني راه سختي 
براي موفقيت در اروپا در پيش دارد:»بازي خيلي بسته اي بود. هر چند ما 
بعضي مواقع بهتر بوديم و بعضي مواقع هم آنها بهتر کار مي کردند. ما در بحث 
مالکيت توپ يکسري اشتباهات تاکتيکي داشتيم. هدف ما پيروزي بود ولي 
آلمان تازه يک فاجعه را پشت سر گذاشته است. در کل نتيجه  خوبي بود. ما 
حاال ريکاوري مي کنيم و براي رويارويي با هلند آماده مي شويم.« در ساير 
بازي هاي پنج شنبه شب جمهوري چک در خانه 2 بر يک مغلوب اوکراين 
شد، ولز 4 بر يک ايرلند جنوبي را در هم کوبيد، نروژ 2 بر صفر از سد قبرس 
گذشت، اسلووني 2 بر يک نتيجه را به بلغارستان واگذار کرد، گرجستان 
با دوگل قزاقس��تان را برد، نبرد لتوني و آندورا بدون گل به پايان رس��يد، 
ارمنستان در مصاف با ليختن اش��تاين 2 بر يک به پيروزي رسيد و جبل 

الطارق نيز 2 بر صفر مقابل مقدونيه تن به شکست داد. 
   مچ اندازي در ومبلي

در ادامه بازي هاي ليگ ملت هاي اروپا امش��ب نيز هفت ديدار ديگر برگزار 
مي شود که در حساس ترين بازي تيم ملي انگليس مقابل اسپانيا صف آرايي 
مي کند. سه شيرها که با هدايت ساوت گيت مقام چهارم جام جهاني را به 
دست آورد در ومبلي از ماتادورها پذيرايي مي کند. اسپانيا که از يک شانزدهم 
جام جهاني باالتر نيامد حواشي زيادي را پشت سرگذاشته و سکان هدايت 
اين تيم هم به لوئيز انريکه س��پرده شده اس��ت. بايد ديد مچ اندازي ساوت 
A گيت و انريکه چه نتيجه اي دارد. سوئيس و ايسلند نيز ديگر ديدار ليگ

را برگزار مي کنند. 
چالش هاي مختلفي در انتظار انريکه است، اما احتماالً اولين تصميم بزرگ 
انريکه در تيم ملي به پست دروازه باني مربوط خواهد شد، جايي که او بايد از 
ميان دخيا و کپا يکي را به عنوان گلر اول انتخاب کند. دخيا مدت هاست که 
از دوران اوج خود فاصله گرفته است. او در اسپانيا حاال مخالفاني جدي دارد 
که معتقدند بايد جاي خود را به کپا بدهد. گلر باسکي که ژانويه گذشته تا يک 
قدمي انتقال به رئال پيش رفت، اما با مخالفت زيدان در بيلبائو ماند، ولي ماه 
گذشته پس از انتقال کورتوا به رئال، جانشين اين گلر بلژيکي در چلسي شد. 
دخيا با 33 بازي ملي و 16 کلين ش��يت، در چهار بازي اول يونايتد در ليگ 
جزيره هفت گل دريافت کرده اس��ت. در سوي مقابل کپا با يک بازي ملي، 
سه گل خورده در چهار بازي اول چلس��ي و هفت مهار موفق در اين چهار 

هفته قرار دارد. 
    وداع اشنايدر

ديدارهاي دوستانه فوتبال در سراسر دنيا پيگيري شد و در يکي از مهم ترين 
بازي ها هلند 2 بر يک تيم پرو را شکست داد. خداحافظي وسلي اشنايدر اين 
بازي را تحت الشعاع قرار داد؛ هافبک 34 ساله پس از 134 بازي ملي براي 
هميشه با پيراهن ملي کش��ورش خداحافظي کرد تا الله هاي نارنجي را به 
تکاپوي پيدا کردن يک جانش��ين ايده آل براي او بيندازد. در ساير بازي ها 
پرتغال و کرواس��ي به تس��اوي يک بريک رضايت دادند و اتريش 2بر صفر 

سوئد را برد. 

شيوا نوروزي

  عصر جديد فوتبال اروپا
   اروپا عصر جديدي را در فوتبال تجربه 

سايمون کوپر 

ESPN

  
خواهد کرد. ليگ ملت هاي اروپا رقابتي 
است که تمامي کشورهاي قاره با يکديگر 
رقابت مي کنند، از انگليس، اسپانيا و ساير 
قدرت ه��ا گرفته ت��ا ليختن اش��تاين و 
جبل الط��ارق. برگزاري ج��ام ملت ها به 
شيوه جديد، ايده مناس��بي است براي 
آنکه جذابيت رقابت ها افزايش يابد. ليگ 
ملت ها چالش جديدي است تا حساسيت 
رقابت هاي اروپايي به سطح جام جهاني برسد. اين در حالي است که تا 
پيش از اين فوتبال ملي حداقل 10 ماه س��ال تح��ت تأثير رقابت هاي 
باش��گاهي قرار داش��ت. در يک دهه اخير تيم هاي ملي اروپايي زمان 
زيادي را براي بازي هاي دوس��تانه يا انتخابي هدر مي دادند، اما از پنج 
سال پيش اعضاي يوفا از جمله اينفانتينو به دنبال راه حلي براي حل اين 
مشکل بودند. به همين خاطر است که در دوره جديد، رقابت ها به چهار 
سطح مختلف تقسيم شده تا همه کشورها را دربر بگيرد. عالوه بر اين 
انگيزه همه تيم ها براي انجام بازي هاي بيشتر افزايش مي يابد، هواداران 
نيز قطعاً از شيوه جديد استقبال مي کنند. شبکه هاي تلويزيوني هم براي 
پخش رقابت هاي مختلف باز است. از طرفي در ليگ ملت ها بازيکنان 
نگراني از بابت انجام بازي هاي بيش��تر ندارند، چراکه در شيوه جديد 
تيم ها فقط بازي ه��اي باکيفيت ت��ري انجام مي دهن��د. ضمن اينکه 
کونکاکاف، امريکاي شمالي و مرکزي نيز از سال آينده ميالدي از شيوه 
ليگ ملت ها استفاده مي کنند. قرار است اي اف سي نيز در آينده از اين 
ش��يوه جديد اروپا پيروي کند. در نهايت تيم ه��اي برتر هر قاره تحت 
رقابتي موسوم به »ليگ ملت هاي جهان« به مصاف هم خواهند رفت. 
تصورش سخت نيست، چراکه تجربه جام کنفدراسيون ها را داشته ايم. 

بايد به اين فکر کرد که ليگ ملت ها به نفع فوتبال اروپا خواهد بود. 

 يک برد و يک شکست بانوان
 در کاپ بسکتبال آسيا

تيم ملي بسکتبال زير 18 سال دختران ايران در مسابقات کاپ آسيا يک 
پيروزي و يک شکست کسب کرد. تيم ملي بسکتبال سه نفره دختران ايران 
در رده سني زير 18 سال، ديروز در مسابقات کاپ آسيايي مقابل چين و 
قزاقستان به ميدان رفت. ملي پوشان کشورمان در ديدار نخست خود مقابل 
چين با نتيجه 22 بر 10 شکست خوردند، اما در ديدار دوم مقابل قزاقستان 

13 بر 11 پيروز شدند. 

اولين گام دختران زير 19 سال فوتبال 
مقابل فلسطين

تيم ملي فوتبال دختران زير 19 سال کشورمان که در مسابقات مقدماتي 
فوتبال زير 19 سال آسيا در س��ال 2019 با ميانمار، فلسطين و الئوس 
همگروه است در نخس��تين ديدار در تاريخ دوم آبان به مصاف فلسطين   
مي رود. دختران فوتباليست چهارم آبان هم با الئوس و ششم آبان نيز با 

ميانمار روبه رو مي شوند. در اين گروه ميانمار ميزبان است. 

ايران قهرمان کشتي جام يادگار امام شد
چهارمين دوره رقابت هاي بين المللي کشتي فرنگي نوجوانان جام يادگار 
امام)ره( با حضور تيم هاي آذربايجان، ارمنستان، اوکراين، ايتاليا و چهار تيم 
از کشورمان روزهاي 15 و 16 شهريورماه در شهر سيرجان استان کرمان 
برگزار شد که در پايان اين رقابت ها، تيم ايران با شکست 10 بر صفر تيم 

آذربايجان در ديدار فينال به عنوان قهرماني رسيد. 

رستمي، گره کور وزنه برداري
کيانوش رستمي کم کم به گره کور وزنه برداري ايران 

فريدون حسن
      چهره

تبديل مي شود، وزنه بردار خودسري که تقريباً هر 
کاري دلش مي خواهد، انجام مي دهد و پاسخگوي 
کسي هم نيست. البته نبايد از ياد ببريم که رستمي زير سايه چتر حمايتي علي 
مرادي، رئيس فدراس�يون وزنه برداري به اين مرحله از گس�تاخي رسيده است.

درست است که رستمي، وزنه بردار مدال آور ايران در دو المپيک بوده، درست است که او 
وزنه بردار جوان و آينده داري است و اين هم درست که نبايد به راحتي رستمي را از دست 
داد، اما همه اينها دليل نمي ش��ود که به او اجازه هر کاري بدهيم. رستمي در بازي هاي 
آسيايي با خودخواهي و بي مسئوليتي تمام يک مدال ارزش��مند را از ايران گرفت و به 

بدترين شکل ممکن حذف شد تا حضورش در مسابقات 
جهاني در هاله اي از ابهام قرار گيرد. اعالم ليست 
وزنه ب��رداران ملي پ��وش در رقابت هاي جهاني 
و خط خوردن ن��ام کيانوش رس��تمي، چندان 
هم بي حاش��يه نبوده و اين در حالي اس��ت که 
اصلي ترين حامي رس��تمي يعني مرادي خبر از 
تنبيه او مي دهد، اما ش��ايعات ديگري نيز شنيده 

مي شود، شايعاتي که مي گويد کيانوش 
رستمي خودش از حضور در ترکيب تيم 
ملي انصراف داده است. شايعاتي که با 
توجه به حمايت هاي قبلي علي مرادي 
از اين وزنه بردار و حرف های افراطي او  
امروز چندان هم دور از واقعيت به نظر 
نمي رسد.  بايد به انتظار نشست و ديد 
سرانجام اين کشمکش چند ساله به 

کجا مي انجامد. 

نايب قهرماني جوانان تيراندازي در جهان
پنجاه و دومين دوره مسابقات       تيراندازی
تيراندازي قهرماني جهان در 
حالي در کره جنوبي برگزار شده که تيم تيراندازي تفنگ 
بادي جوانان ايران متش��کل از اميرسياوش ذوالفقاريان و 
اميرمحمد نکونام به عنوان نايب قهرماني اين بخش دست 
يافتند. تيراندازان جوان کش��ورمان در فينال اين رشته با 
کس��ب 3/1874 امتياز صاحب گردن آويزنقره شدند و در 
جايگاه دوم قرار گرفتند. تيم چين اول شد و روسيه هم بعد 
از ايران عنوان سومي را به دس��ت آورد.  با کسب اين مدال 
نقره، کاروان تيراندازي ايران صاحب دومين مدال نقره خود 
شد. پيش از اين تيم ميکس تفنگ خفيف 10 متر کشورمان 

نيز در رده س��ني جوانان مدال نقره را از آن خود کرده بود. 
رقابت هاي تيراندازي قهرماني جهان و رقابت هاي کسب 
سهميه المپيک 2020 با حضور 1804 تيرانداز از 90 کشور 
جهان در شهر چانگون کره جنوبي در حال برگزاري است و 
تيراندازان کش��ورمان در موارد مختلف اين مس��ابقات به 
مصاف حريفان بين المللي خود رفته اند. ديروز همچنين 
مسابقات رشته تپانچه 25 متر بانوان در مرحله دقت انجام 
ش��د و امروز بخش س��رعت اين رقابت ها برگزار مي شود. 
گلنوش سبقت اللهي، آميتيس جعفري و مينا قرباني، بانوان 
تيرانداز ايران در اين بخش هستند. هانيه رستميان هم در 

رده سني جوانان اين رشته مسابقه خواهد داد.

تيم ملي واليبال ايران 
حامد قهرمانی

    واليبال
در نخس��تين بازي 
خ��ود در تورنمنت 
اسلووني با ترکيبي جوان و بدون ستاره مقابل تيم ملي 

واليبال امريکا تن به شکست داد.
تيم ملي واليبال کشورمان که خود را براي حضور در 
مسابقات قهرماني جهان آماده مي کند، پنج شنبه شب 
در اولين ديدار تدارکاتي خود در تورنمنت چهارجانبه 
اسلووني مقابل امريکا قرار گرفت. کوالکوويچ سرمربي 
ايران در طول اين مسابقه از بازيکنان جوان و نفراتي 
که در بازي هاي آس��يايي جاکارتا کمتر بازي کرده 

بودند، استفاده کرد، اما در مقابل جان اسپراو سرمربي 
امريکا تمام نفرات اصلي خود را به ميدان فرس��تاد 
و در نهايت موفق ش��د 3 بر صفر تيم ج��وان ايران 
را شکس��ت دهد. کوالکوويچ، س��رمربي تيم ملي 

کش��ورمان بعد از پايان اين بازي با اش��اره به اينکه 
کسب نتيجه در اسلووني مهم نيست و آماده سازي 
بازيکنان از اهميت بيشتري برخوردار است، گفت: 
»بازيکنان اصلي به استراحت و ريکاوري نياز داشتند. 

بنابراين از جوان  ترها استفاده کرديم. با اين شرايط 
بازيکنان يک تمرين خوب داشتند. آنها نشان دادند 
که از نظر تاکتيکي و تکنيکي شرايط خوبي دارند. 
اين ديدار تمرين خوبي براي ما بود. مطمئن هستم 
در ديدارهاي بعدي با آمادگي بيشتر، نمايش بهتري 
خواهيم داشت.« سرمربي تيم ملي در ادامه افزود: 
»بعد از نتيجه گرفتن در جاکارتا، حاال به دنبال کسب 
نتيجه در رقابت هاي جهاني هستيم و به اين موضوع 
توجه ويژه اي داريم. برنامه ما ب��راي بازيکنان طي 
کردن مرحله آماده سازي و ريکاوري به بهترين شکل 
است. ما با تيم جوانانمان برابر يکي از بهترين و برترين 
تيم هاي دنيا يعني امريکا به ميدان رفتيم و نمايش 
خوبي را ارائه داديم.« ملي پوشان واليبال ايران شب 
گذش��ته دومين بازي خود را برابر اسلووني ميزبان 
رقابت ها برگزار کردند و امشب در آخرين بازي خود 

از ساعت 23:45 به مصاف کانادا مي روند.

 شکست تيم جوان شده 
واليبال مقابل امريکا
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