
بسکتبال ايران 
شيوا نوروزي
    گزارش

روزهاي سختي 
را در پيش دارد. 
فرصت زي�ادي تا آغ�از بازي هاي آس�يايي 
جاکارتا باقي نمانده و تيم هاي اعزامي به اين 
رقابت ها خود را براي حض�وري موفق  آماده 
مي کنند. تيم ملي بسکتبال نيز به عنوان يکي 
از اميدهاي کسب مدال به بازي هاي آسيايي 
اعزام مي ش�ود. اين در حالي اس�ت که بروز 
برخي مسائل، کار شاهين طبع و شاگردانش را 
براي درخشش در جاکارتا سخت کرده است. 
کسب مدال طال، آسمانخراش ها را تحت فشار 
قرار داده تا جايي که خيلي ها انتظار دارند تيم 
ملي در آسيا همه حريفانش را شکست دهد و 
ش�ود.  که�ن  ق�اره  قهرم�ان  يک تن�ه 

    اردوهاي خارجي
فدراس��يون بس��کتبال در اين مدت تالش کرده 
برنامه هاي کادر فني را برآورده کند و ملي پوشان 
به اردوهاي برون م��رزي اعزام ش��وند. حضور در 
رقابت هاي انتخابي جام جهاني 2019 يکي ديگر از 
دغدغه هاي بسکتبال ايران است که خوشبختانه تيم 
شاهين طبع هر دو بازي آخر خود مقابل قزاقستان 
و قطر را با پيروزي پشت سر گذاشته است. پس از 
پايان پنجره سوم، استارت تمرينات براي حضور در 
بازي هاي آسيايي زده شد و کادر فني نيز کوشيد تا 

ملي پوشان هرچه سريع تر به آمادگي و هماهنگي 
الزم برس��ند. تورنمنت اطلس و پيک، دو اردوي 
خارجي تيم ملي بسکتبال بود . در تورنمنت پيک 
که با حضور چهار تيم برگزار ش��د، تيم کشورمان 
در حالي به مقام سوم رسيد که چند بازيکن اصلي 
خود از جمله حامد حدادي، صمد نيکخواه بهرامي، 
ارسالن کاظمي و محمد جمشيدي را در اختيار 

نداشت. 
    انتظارات باال

بازي هاي آسيايي اهميت زيادي براي ورزش ايران 
دارد به حدي که در اين دوره مسئوالن تأکيد زيادي 
بر اعزام کيفي کاروان به جاکارتا داشتند. از همين رو 
بسکتبال نيز به عنوان يکي از تيم هاي اميد مدال و 
به زعم برخي کارشناسان و رسانه ها به اميد کسب 
مدال طال به اين بازي ها اعزام مي شود. اگرچه تيم 
ملي بسکتبال کشورمان تجربه کسب يک مدال 
نقره )2014( و سه برنز در بازي هاي آسيايي را در 
کارنامه دارد، اما بايد با نگاهي منطقي به آينده تيم 
شاهين طبع در جاکارتا بنگريم. آسمانخراش ها در 
اينچئون و در ش��رايطي که همه منتظر قهرماني 
آنها در بازي هاي آسيايي بودند با دو امتياز کمتر 
مقابل کره جنوبي تن به شکست دادند و به مدال 
نقره بس��نده کردند. در اين دوره طبق قرعه ايران 
با تيم هاي امارات، سوريه و فيليپين همگروه است 
که فيليپيني ها قيد حضور در بازي هاي آسيايي را 

زده اند، به اين ترتيب اماراتي ها و سوري ها حريف 
جدي براي ما به حس��اب نمي آيند، اما با ش��روع 
مرحله حذفي رقابت تيم ه��اي حاضر جدي تر و 
حساس تر  خواهد شد، آن موقع است که عيار تيم 

ملي مشخص مي شود. 
    مصدوميت يا قهر؟

آسيب ديدگي ستاره اصلي تيم ملي همه را نگران 
کرده اس��ت. تيم در اردوي چين ب��ود که خبر 
مصدوميت حامد حدادي در رس��انه ها منتشر 
ش��د. س��نتر ملي پوش وزنه تيم ملي محسوب 
مي ش��ود و حضور او در زمين ه��ر حريفي را با 
مشکل روبه رو مي کند. حدادي که گويا از ناحيه 
پا مصدوم شده، زودتر از بقيه به تهران بازگشت 
تا روند درمان��ي اش را پيگيري کند، اما نکته اي 
که در اينجا مطرح است بحث اختالف او با کادر 
فني است، حاشيه اي که از سوي سرپرست تيم 
ملي تکذيب شده است. با اين حال مطرح شدن 
چنين موضوعي در اين شرايط حساس به هيچ 
وجه به س��ود تيم ملي نيست. از طرفي حواشي 
به همين ج��ا ختم نمي ش��ود و برخي ها مدعي  
هس��تند که صمد نيکخواه بهرامي نيز به خاطر 
قهر در تمرينات حضور ن��دارد و به همين دليل 
تيم ملي را در چين همراه��ي نکرد. در صورتي 
که فدراسيون غيبت نيکخواه را هماهنگ شده 

عنوان کرده است. 

    دامن زدن به شايعات
مدير تيم هاي ملي بسکتبال وجود هرگونه حاشيه 
و اختالف در تيم ملي را تکذيب مي کند. مس��عود 
قاسمي برخالف ادعاي برخي رسانه ها در گفت وگو با 
»جوان«، قهر بازيکنان را کذب محض  خواند: »کادر 
فني تصميم نهايي را در خصوص بازيکنان مي گيرد. 
قرار است تا هفته آينده ليست نهايي بازيکنان از سوي 
کادر فني براي حضور در بازي هاي آسيايي اعالم شود. 
به هيچ وجه بحث قهر برخي بازيکنان صحت ندارد. 
متأسفانه برخي ها در آستانه بازي هاي مهم و بزرگ 
چنين مسائلي را مطرح مي کنند و به شايعات دامن 
مي زنند. حضور يا عدم حضور بازيکنان از جمله صمد 
نيکخواه منوط به تصميم کادر فني است.« سرپرست 
تيم ملي در ادامه، آمادگي ملي پوشان براي اعزام به 
جاکارتا را مطلوب توصيف کرد: »روز شنبه از چين به 
تهران آمديم و بعد از چند روز استراحت، قرار است 
آخرين مرحله تمرينات پيش از اعزام به اندونزي از 
روز چهارشنبه آغاز شود. طبق برنامه روز 19 مرداد 
به جاکارت��ا مي رويم و اولين ديدارم��ان نيز روز 23 
مرداد مقابل امارات است. به غير از يکي، دو بازيکن 
مصدوم سايرين در شرايط خوبي هستند. تمرينات 
منظم پيگيري مي شود و تيم سرحال و قبراق است. 
خوشبختانه رقابت هاي تدارکاتي خوبي را پشت سر 
گذاشته ايم و اميدواريم در بازي هاي آسيايي به نتيجه 

مطلوبی دست پيدا کنيم.«

منت خرج از بیت المال بر سر هوادار فوتبال
 اين روزها ش��نيدن جمالت نقض و اظهارنظره��اي آنچناني از زبان 
مديران و مسئوالن کشور امري عادي اس��ت، تفاوتي هم نمي کند که 
اين مسئول در چه حوزه مديريتي و کدام بخش کشور سمت مديريتي 

داشته باشد.
به عنوان نمونه مي توان به اظهارات اخير مديرعامل باشگاه پرسپوليس 
اشاره کرد، وقتي سينه س��پر مي کند و با منت گذاشتن بر سر هوادار 
پرس��پوليس از اس��تفاده از ارز آزاد ب��راي جلوگي��ري از محروميت 

سرخپوشان صحبت مي کند.
گرشاسبي مي گويد براي فرار از بحران در بازار سياه اين روزهاي ارز به 
دنبال ارز آزاد است، اما نمي گويد که هزينه دريافت اين ارز آزاد از جيب 
مردم و بيت المال پرداخت مي شود. البته همه خوب مي دانيم که مديراني 
همسطح و همتراز با گرشاسبي به هيچ عنوان براي انجام کارها دست در 
جيب مبارك نمي کنند و همواره از جيب بيت المال خرج مي کنند، اما 
سؤال اين است که چرا منت اين کار را سر مردمي مي گذارند که در واقع 

خودشان ضررهاي سوءمديريت  اين آقايان را مي پردازند.
حقيقت اين است که محدوديت استفاده از ارز و ديگر منابع فقط و فقط 
شامل حال مردم کوچه و بازار مي شود. اين روزها سرخابي هاي پايتخت 
دست کمي از آقازاده ها ندارند. اين را مي توان از نوع قراردادهاي منعقد 
ش��ده در اين فصل و مهم تر از آن، اظهارنظرهاي مديران متوجه شد، 
مديراني که در اين وانفساي اقتصادي و بازار سياه ارزي که به راه افتاده 
در به در به دنبال جذب بازيکنان خارجي و مثل هميشه بي کيفيت و 
بي خاصيت هستند تا به راحتي ارز را از کشور خارج کنند. جداي از اين با 
عقد قراردادهاي آنچناني با بازيکناني که حتي درصدي از اين قراردادها 

ارزش ندارند، پول بي زبان بيت المال را هدر مي دهند.
فوتبال دولتي محدوديت مالي ندارد، چرا؟ چون کسي پيدا نمي شود 
که از مديران حاکم بر آن پاس��خ بخواهد. اين همان فسادي است که 
سال هاس��ت در خصوص آن صحبت مي شود و وقتي رس��انه ها از آن 
مي گويند و مي نويسند، متهم به سياه نمايي مي شوند! متهم مي شوند 
که تخلف را فس��اد تعبير کرده اند، اما اين يک حقيقت تلخ اس��ت که 
فوتبالي ها درست مثل خيلي از آقازاده ها مشغول مکيدن خون مردم و 
پول بيت المال هستند، با پول مردم ارز آزاد مي خرند و بعد منت آن را 

سر مردم مي گذارند!
واقعيت اين است که فوتبال تا وقتي به صورت دولتي اراده شود، اوضاع 
همين گونه است، ربطي هم به چهره يا مديري خاص ندارد. فوتبال تا 
زماني که دولتي باشد ،  اوضاع اس��تقالل همين است و پرسپوليس از 
آن بدتر. همين استقالل که امروز هوادارش انگ هواداري به سلطاني فر 
مي زند با عقد قراردادهاي��ي آنچناني، چنان پ��ول بيت المال را ظرف 
سال هاي گذش��ته به هدر داده و شکس��ت خورده که اصاًل جاي دفاع 
ندارد. البته پرسپوليس هم بدتر از اس��تقالل است، چرا؟ چون دست 
به بيت المال دارد، ميلياردي خرج مي کند و بدهي باال مي آورد و بدتر 
اينکه دولتي ها براي فرار از محروميت شان پرونده سازي و سندسازي 

هم مي کنند!
بيچاره آن هواداري که در ورزشگاه فرياد مي زند و وزير را زير تيغ مي برد. 
بيچاره آن هواداري که منت گذاشتن مديرعاملي را مي بيند که از جيب 

مردم خرج مي کند. 
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فریدون حسن

روزهاي سخت بسکتبال در جاکارتا
از شايعه قهر ستاره ها تا انتظارات باال از آسمانخراش ها 

 پیروزي پرگل آرسنال برابر پاري سن ژرمن
 بازي هاي تدارکاتي تيم هاي مطرح فوتبال دنيا در حال برگزاري است. شنبه 
شب در يکي از مهم ترين بازي ها آرسنال انگلستان موفق شد با نتيجه پرگل 
5 بر يک پاري سن ژرمن فرانسه را شکست دهد. در ديگر بازي هاي مهم شب 
گذشته بارسا مقابل تاتنهام به پيروزي رسيد. گل هاي پيروزي بخش کاتاالن ها 

را مالکوم ستاره جديد برزيلي اين تيم به ثمر رساند.

آلگري: با رونالدو کارمان سخت تر شد
ماسيميليانو آلگري، سرمربي يوونتوس با اشاره به اينکه کار تيمش با حضور 
رونالدو سخت تر از قبل شده است، گفت: »رونالدو بازيکن خوبي است و مي تواند 
کمک زيادي به ما کند، اما فراموش نکنيد فوتبال بازي گروهي است و ما براي 
رسيدن به هدف بايد با هم و در کنار هم سختي بکشيم. کار ما نه تنها آسان 
نشده، بلکه آزمون سخت تري نسبت به فصل قبل براي کسب عنوان قهرماني 

داريم. بايد بيشتر تالش کنيم تا به خواسته خود برسيم.«

پوگبا دوباره در يووه
باشگاه يوونتوس اعالم کرد، پل پوگبا، هافبک سابق اين تيم که در حال حاضر 
در منچستريونايتد حضور دارد، تمايل دارد تا دوباره به اين باشگاه منتقل شود. 
سران يووه به همين خاطر در نظر دارند با فروش چهار بازيکن خود هزينه انتقال 
دوباره پوگبا به تورين را فراهم کنند. ايگواين، پيانيچ، روگاني و ماتيا کالدرا، چهار 

بازيکني هستند که در ليست فروش يووه قرار دارند. 

همکاري CIA با قطر 
براي اخذ میزباني جام جهاني

اخذ ميزباني جام جهاني 2022 توسط قطري ها از همان روزهاي اول با شائبه 
و شک همراه بود. حاال بعد از س��ال ها خبر مي رسد که قطري ها با استخدام 
برخي عوامل سابق س��ازمان جاسوسي امريکا، توس��ط آنها عملياتي براي 
تخريب رقبا انجام داده اند. در اين خصوص ايميل هايي به دست آمده که نشان 
مي دهد قطري ها براي پمپاژ تبليغ هايي جعلي درباره رقبا، چگونه پول هايي به 

شرکت ها و کارمندان سابق سيا پرداخت کرده اند.

هواداري در دماي 50 درجه
هفته نخست رقابت هاي ليگ برتر با تمام فراز و نشيب ها و حواشي اش به 
پايان رسيد. البته هنوز تنور مسابقات داغ نشده و بسياري از تيم ها به شرايط 
مطلوب نرسيده اند، اما به هر حال هواداران تيم ها از آنها پيروزي و کسب 
امتياز مي خواهند. از جمله اين هواداران به خصوص از فصل قبل مي توان 
به هواداران پرشور پارس جنوبي جم اشاره کرد. پارسي ها در هفته اول و در 
دماي باالي 50 درجه اهواز دست از حمايت برنداشتند و به رغم شکست 
در بازي خارج از خانه مقابل فوالد، تيم شان را به شدت حمايت کردند تا 
بازيکنان هم متعاقباً از هواداران خود تشکر کنند. اين تماشاگران خونگرم 
حتماً در هفته هاي بعد و به خصوص ميزباني هاي پارس جنوبي جم شرايط 

دشوارتري براي تيم هاي مقابل ايجاد مي کنند.

مذاکره آبي ها با دو بازيکن آلماني و عراقي 
باشگاه استقالل خطاب به تیام:

 به تهران بیا وگرنه ديدار در فیفا!
 در حالي باش�گاه اس�تقالل در نامه اي به تيام، مهاجم سنگالي اش 
را در ص�ورت عدم حض�ور در اي�ران، تهديد به ش�کايت ب�ه فيفا 
کرده اس�ت ک�ه از ي�ک هافب�ک آلمان�ي و ي�ک مهاج�م عراقي 
ب�ه عن�وان گزينه ه�اي مدنظ�ر اس�تقالل ن�ام ب�رده مي ش�ود. 
خانه تکاني در استقالل در شرايطي با حضور فتحي و رفتن افتخاري کليد خورد 
که آبي ها همچنان در فصل نقل و انتقاالت ناکام هستند و به رغم جدا شدن 
بازيکنان تأثيرگذاري چون اميد ابراهيمي، اميد نورافکن، سرور جباروف و مامه 
باباتيام، آبي ها نتوانسته اند بازيکناني در حد و اندازه هاي بازيکنان جدا شده  خود 
به ترکيب تيم شان اضافه کنند. اين در حالي است که پرسپوليس به عنوان 
رقيب ديرينه  شان به رغم محروميت از نقل و انتقاالت، از استقالل بهتر عمل 
کرده و همين مسئله عصبانيت شديد هواداران آبي ها را به دنبال داشته است.

    باشگاه استقالل تيام را تهديد کرد
اميرحسين فتحي، هرچند با سروصداي زياد هفته گذشته جاي افتخاري 
را گرفت، اما وعده هاي پرسروصدايش در ابتداي خوردن حکم سرپرستي 
باشگاه استقالل تاکنون عملي نشده تا آبي پوشان همچنان در حسرت قرارداد 
با يک بازيکن بزرگ باشند. اين در حالي است که فتحي در ابتداي حضورش، 
وعده ماندن تيام و جباروف را داد، اما پس از رفتن جباروف به ليگ قزاقستان، 
تيام هم در آستانه حضور در ليگ امارات است تا آبي ها دو بازيکن تأثيرگذار 
ديگرشان را هم از دست بدهند. اين در شرايطي است که آبي ها اميدوار بودند 
تيام در استقالل ماندني شود، اما اين بازيکن سنگالي آنقدر سنگ جلوي پاي 
آبی پوشان  گذاشت و رقم هاي پيشنهادي اش را باال برد که مديران جديد 
استقالل با توجه به نوسانات شديد قيمت ارز مجبور شدند قيد او را بزنند و به 

دنبال جانشين مهاجم سنگالي باشند. 
البته باشگاه استقالل در نامه اي به تيام خواهان بازگشت او به تهران و تعيين 
تکليفش شده  است و به نظر مي رسد آبي ها به رغم قرارداد عجيبي که با اين 
مهاجم بسته اند، حاضر نيستند او را به اين راحتي از دست بدهند، به همين 
خاطر به دنبال بازگشت تيام به ايران هستند. باشگاه استقالل به تيام اعالم 
کرده که بايد سر تمرين اين تيم حضور داشته باشد و در ازاي روزهايي که 
غايب است، جريمه مي شود. اين باشگاه همچنين در اين نامه به تيام اعالم 
کرده که اگر قصد رفتن به تيم ديگري را دارد بايد تيم جديدش را براي 
مذاکره به آنها معرفي کند. در اين نامه قيد ش��ده که اگر تيام به ايران 
بازنگردد، باشگاه استقالل از طريق فيفا پيگير عدم حضور او در تمرينات 
خواهد شد. تيام چند روز پيش اعالم کرده که حاضر است پول فسخ 
قراردادش را بدهد و از جمع آبي پوشان جدا شود، اما باشگاه استقالل 
اين موضوع را نپذيرفته است.  با وجود مخالفت شديد آبي ها با جدايي 

غيرتوافقي تيام و تهديد به شکايت از اين بازيکن به فيفا، مديربرنامه هاي 
ايراني اين بازيکن از پيوستن تيام به يک باش��گاه اماراتي خبر داده است. 

اين باش��گاه اماراتی پيش��نهادي باالي 2 ميليون دالر به تيام داده است.  
مديربرنامه هاي تيام در گفت وگويي که ديروز با پايگاه خبري ورزش 3 داشته، 
گفته است: »آقاي تيام قصد دارد بنا بر قراردادي که با استقالل امضا کرده با 
پرداخت حق فسخ 200 هزار دالري از اين باشگاه جدا شود. در حال حاضر 
مقدمات  حضورش در يک تيم اماراتي انجام شده و اين انتقال در روزهاي 
آينده رسمي خواهد شد. البته استقالل عقيده دارد تيام بازيکن اين باشگاه 
است، به تالش آقاي فتحي براي حفظ اين بازيکن احترام مي گذارم، اما فکر 
مي کنم اين تالش بايد پيش از اين و در زمان عقد قرارداد اوليه با تيام صورت 
مي گرفت. تيام با اين شرط که هر زماني شرايط يا پيشنهاد بهتري داشته باشد 

مي تواند از تيم جدا شود، حاضر به حضور در ليگ فوتبال ايران شده بود.«
     مذاکره با جانشينان ستاره هاي جدا شده

با توجه به جدايي قريب الوقوع تيام از استقالل، آبي ها به دنبال جانشين اين 
بازيکن هستند. عالوه بر مرتضي تبريزي که يکي از جدي ترين هدف هاي 
استقالل براي پر کردن جاي خالي تيام است، آنها با چند بازيکن خارجي هم 
براي تقويت تيم در ليگ هجدهم وارد مذاکره شده اند. يکي از اين بازيکنان 
مارکوس نيوماير، بازيکن سابق منچستريونايتد است که ديروز به ايران آمد و 
بعد از عبور از تست هاي پزشکي با استقالل قرارداد مي بندد. نيوماير با حضور 
در استقالل قرار است جانشين سرور جباروفي شود که در نهايت تصميم 
گرفت فوتبالش را در ليگ قزاقستان ادامه دهد. اين بازيکن فصل قبل را در 
تيم قاسم پاشا در سوپرليگ ترکيه بازي کرده و يکي از بازيکنان مهم اين تيم 
بوده است. حاال اما براي فصل جديد او تصميم گرفته فوتبالش را در استقالل 
ادامه دهد. ايمن حسين، مهاجم 22 ساله عراقي ديگر بازيکن خارجي مدنظر 
استقالل است که فصل قبل را در تيم نفت عراق بازي کرده و موفق شده 9 گل 

براي اين تيم به ثمر برساند. 

 سعید احمدیان

سکوي جهاني هم براي جوانان والیبال
 دور  از دسترس نیست

  واليبال ايران ظرفيت بااليي دارد، با وجود 

ناصر شهنازي 

کارشناس واليبال

 
چنين بازيکناني همه انتظار قهرماني تيم 
جوانان کشورمان را در آسيا داشتند و اگر 
نتيجه اي جز اين کس��ب مي ش��د، جاي 
سؤال داشت. قهرماني واليباليست هاي 
اي��ران مقتدرانه بود و تنها يک س��ت در 
ديدار نيمه نهايي به تايلند واگذار شد که 
در رده هاي پايه چنين مس��ائلي طبيعي 
است. يکي از نکات قابل تأمل اين بود که 
در دوره گذشته تيم ملي جوانان ايران با همين کادر فني در فينال برابر 
چين شکست خورد و نايب قهرمان شد، اما در اين دوره با مديريت بهتر، 
تيم قهرماني دلچسبي را کس��ب کرد و براي ششمين بار روي سکوي 
قهرماني آسيا ايس��تاد. بازيکنان فعلي حاضر در رده جوانان مي توانند 
جايگزين  شايسته اي براي بازيکنان باتجربه واليبال ايران باشند، هرچند 
که پروس��ه حضور بازيکنان جوان و نوجوان در تيم ملي بزرگس��االن 
مراحل متعددي دارد، اما اين بار کوالکوويچ تدابيري داشت که باعث شد 
مدت زمان اين فرآيند کاهش يابد. او از بازيکنان نوجوان براي حضور در 
رده بزرگساالن دعوت کرد که خوشبختانه نتيجه خوبي هم داشت، اما 
اميدوارم اين بازيکنان که از نظر فني پتانس��يل بااليي دارند ظرفيت 
بزرگ شدن را هم داشته باش��ند، چراکه مي توانند در آينده بازيکنان 
بزرگي شوند. در دوره گذشته تيم جوانان نايب قهرمان آسيا شد و در رده 
پنجم جهان ايس��تاد، اما در تيم ملي کنوني، توانايي بازيکنان بس��يار 
باالست و تيم فعلي جوانان که همان نوجوانان هستند که قهرمان جهان 
ش��دند، با توجه به خودباوري بااليي که دارند پس از قهرماني در آسيا 
انگيزه مضاعفي براي کسب يک مدال جهاني ديگر در رقابت هاي جوانان 

دارند و با اين پتانسيل بايد به دنبال سکوي جهاني باشيم. 

اين شرايط شايسته کشتي ايران نیست
مشکالت هرگز نتوانسته مانعي براي موفقيت هاي 
کشتي باش��د. با وجود اين، اما نه جنگيدن با انبوه 
مش��کالت توانس��ته نگاه مس��ئوالن را تغيير دهد و نه قهرماني هاي پي درپي، به 
طوري که ديگر کارد به استخوان دس��ت اندرکاران کشتي رسيده است. در همين 
راستا  غالمرضا محمدي، سرمربي تيم ملي کشتي آزاد نوجوانان ايران که به تازگي 
تيمش به قهرماني جهان دس��ت يافت��ه با گله از 
تبعيضي که بين رش��ته هاي ورزش��ي وجود 
دارد، مي گويد: »کشتي پيشاني ورزش ايران 
و يکي از پرافتخارترين رش��ته هاي ورزشي 
کشور اس��ت، اما مظلوم واقع شده و توجهي 
به آن نمي شود. نمي گوييم به چند رشته خاص 
توجه نش��ود، اما انتظار داريم ورزش اول کشور و 
ساير رشته هاي مدال آور هم ديده شوند. 
اين شرايط شايسته کشتي ايران نيست. 
انتظار حمايت و توجه بيشتري داريم. 
فدراس��يون بيش از حد توانش در حال 
فعاليت اس��ت، اما کمک وزارت ورزش 
و ساير مس��ئوالن را مي طلبد. خجالت 
مي کشم از دس��تمزد و حقوق مربيان 
صحبت کنم، برخي  بدون چشمداشت 
مالي و براي پيشرفت کشتي در حال 
فعاليت هستند. کار اين مربيان خيلي 
باارزش است. مربيان زيادي در رده هاي 
پايه فعاليت مي کنند، آنها نياز به توجه 
دارند. انتظ��ار داريم ب��ا فراهم کردن 
زيرساخت ها، شرايط ادامه کار براي آنها 
فراهم شود و اين انتظار زيادي نيست.«

در جاکارتا بهتر از اينچئون نتیجه مي گیريم
بعد از موفقيت در مسابقات        پارا آسيایی
بين المللي تونس با موافقت 
کميته ملي پارالمپيک، کاروان ايران ب��ا 60 دووميداني کار 
معلول )42 مرد و 18 زن( که رنکينگ اول تا سوم بازي هاي 
پاراآسيايي را در مواد پرتاب ها، ايستاده، نشسته، دوها و پرش ها 
کسب کرده اند به بازي هاي پاراآسيايي جاکارتا اعزام مي شوند. 
اعزامي که بهمن رضايي، س��رمربي تيم مل��ي دووميداني 
معلوالن معتقد است اين بار با نتايجي به مراتب بهتر از اينچئون 
همراه خواهد بود: »کاروان ايران مهرماه با 60 دووميداني کار 
راهي جاکارتا مي شود. در جاکارتا در تمام مواد شانس کسب 
مدال داريم، اما در پرتاب ها وضعيت بهتر است. در بازي هاي 
پاراآسيايي اينچئون از 56 ورزشکار اعزامي به اين بازي ها، 10 
ورزشکار زن تيم ملي را همراهي مي کردند. امسال اما از 60 

دووميدان��ي کار اعزامي به جاکارتا، 18 نفر را زنان تش��کيل 
مي دهند که حدود چهار نفر از آنها اميد و شانس کسب مدال 
طال هستند. در دوره قبل موفق به کسب 21 مدال طال )18 
طال در بخش معلوالن و س��ه طال در نابينايان و کم بينايان( 
ش��ديم که اي��ن دوره ب��ا ارزيابي ک��ه از وضعي��ت رکورد 
دووميداني کاران داش��تيم و با توجه به اينکه شرايط بهتري 
داريم، مطمئناً تعداد مدال ها افزايش پيدا خواهد کرد، چراکه 
اين دوره فدراسيون جانبازان و معلوالن و همچنين کميته ملي 
پارالمپيک حمايت هاي خوبي از دووميداني کاران داشتند و 
هيچ مشکلي از نظر امکانات و تجهيزات نداشتم و تمام زمينه ها 
براي آماده سازي تيم ملي دووميداني براي شرکت در بازي هاي 
پاراآسيايي فراهم بود. اميدواريم بتوانيم با دستي پرتر از قبل از 

بازي هاي پاراآسيايي برگرديم.«

برتري مقتدرانه برابر 
 دنيا حيدری
     واليبال

کره جنوبي سکوي 
قهرمان��ي را براي 
واليباليست هاي جوان ايران به همراه داشت. شاگردان 
عطايي که با پي��روزي برابر حريفان��ي چون چين، 
کره جنوبي، هند، قزاقستان  و تايلند و واگذاري تنها 
يک س��ت به حريفان به فينال رقابت هاي واليبال 
جوانان 2018 آسيا رسيده بودند و جواز حضور در 
مسابقات جهاني را به دست آورده بودند، شنبه شب 
بار ديگر کره جنوبي را که در مرحله گروهي با نتيجه 
3 بر صفر به زانو درآمده بود با نتيجه اي مشابه شکست 

دادند تا بر بام آس��يا بايس��تند. موفقيت��ي که حاال 
انتظارات را از اين تيم باال برده، به طوري که عطايي 
س��رمربي تيم جوانان بعد از اين قهرماني گفت که 
هدف تيمش سکوهاي جهاني است: »پيروزي 3 بر 
صفر در ديدار پاياني نش��ان از قدرت واليبال ايران 

داشت. فرمت جديد براي تيم ها تازگي داشت، اما ما 
هدف مشخصي داشتيم و به اهدافي که مي خواستيم 
يعني کسب سهميه جهاني و قهرماني دست پيدا 
کرديم. ما هر روز بايد در حال يادگيري باشيم. اين 
مسابقات براي ما آموخته هاي زيادي داشت. هدف ما 

از امروز مسابقات قهرماني جهان است و بايد تالش 
بيشتري انجام دهيم. ما هدف بزرگ تري داريم و تمام 
تالشمان رسيدن به اين هدف است. از فردا اين کار 
شروع مي شود و اين تيم آينده واليبال ايران است. 
تمام تالش ما رس��يدن به س��کوي جهاني است و 
مي خواهيم در اين مسابقات موفق باشيم.« هدفي که 
ضيايي، رئيس فدراسيون واليبال نيز دستيابي به آن 
را دور از دسترس نمي داند: »جوانان با اقتدار قهرمان 
شدند، بي آنکه از لحاظ فني يا اخالقي نقصي داشته 
باشند. بعضي از دوستان نگران نسل طاليي واليبال 
بودند، اما واليبال ايران يک حرکت هوشمندانه را در 
پيش گرفته و هيچ زماني ج��اي بزرگ ترها خالي 
نخواهد ماند. حاال همه تالش اين جوان ها سکوهاي 
جهاني است. بازيکنان ما چيزي براي اين مسابقات 
کم ندارند و اگر خود را آماده نگه داريم، قهرماني در 

جهان دور از دسترس نخواهد بود.«

والیبالیست هاي جوان 
ايران بر بام  آسیا 

      چهره


