
  ملي پوشان فوتبال 
سعيد احمديان

    گزارش
در حالي اين روزها 
به رغ�م درياف�ت 
پاداش ه�اي چندص�د ه�زار دالري و اردوهاي 
خارجي از عدم رسيدگي دولت گاليه می کنند  و 
بر طبل ناکامي در جام ملت ها با ادامه اين وضعيت 
می کوبند که بهتر است سري به خانه کشتي بزنند 
و ببينند چطور ي�ک قهرمان ب�ا عدس پلو و در 
 اتاق هاي نمور، طالي جهان و المپيک مي گيرد، 
ش�ايد آن وق�ت کم�ي خجال�ت بکش�ند!

فوتبال را چه مي شود؟! مصاحبه هاي همين چند روز 
اخير ملي پوشان در اولين اردوي تيم ملي براي جام 
ملت ها را مرور کنيد، همه آنها از کمبود امکانات گاليه  
و از اينکه فوتبال حمايت نمي شود و براي رسيدن به 
قهرماني جام ملت ها مأموريت سختي پيش رو دارند، 
ناله مي کنند. گاليه هاي اهالي فوتبال در حالي به نظر 
مي رسد هدفمند و هدايت شده است که در دو دهه 
گذشته بيشترين توجه، امکانات و حمايت هاي مالي و 
معنوي متوجه فوتبال بوده و کسي نمي تواند ادعا کند 
که چه دولت و وزارت ورزش و چه فدراسيون فوتبال به 
خصوص براي تيم ملي فوتبال کم گذاشته اند.   اينکه 
رئيس جمهور در کمتر از يک سال دوبار به فوتبالي ها 
وقت مالقات مي دهد و وزير ورزش پاداش 600 هزار 
دالري را براي موفقيتي که براي اولين بار نبود که به 
دست مي آمد، برايشان به روسيه مي برد، نشان دهنده 
نگاه ويژه و افراطي دولت به فوتبال اس��ت، آن هم در 
شرايطي که قهرمانان رش��ته هاي ديگر ورزشي که 
اغلب افتخارات ورزش ايران در دني��ا و جهان به نام 

آنهاست، براي يک بار هم در طول سال هاي اخير موفق 
نشده اند به صورت خصوصي با حسن روحاني ديدار 
کنند.  همچنين اهالي فوتبال نمي توانند کتمان کنند 
که بيشترين اردوي خارجي و بازي هاي تدارکاتي را در 
بين تيم هاي مختلف داشته اند و براي موفقيت هاي 
کوچ��ک پاداش هاي چندصد ه��زار دالري دريافت 
کرده اند!  در چنين وضعيتي ملي پوشان فوتبال گويا 
اين همه توجه و حمايت مالي را نمي بينند و همچنان 
با چشم هاي بسته و دهان هايي باز گاليه مي کنند که 
چرا از آنها حمايت نمي ش��ود. البته صحبت هايشان 
نمي تواند محلي از اعراب داش��ته باشد، وقتي همه 
چيز در ورزش ايران در فوتبال خالصه مي ش��ود و از 
رئيس جمهور گرفته تا وزير ورزش به سمت اين رشته 

توپي غش مي کنند. 
در چنين ش��رايطي باز هم ملي پوشان فوتبال که به 
نظر مي رسد، خط گرفته باشند همچنان پرتوقع تر 
از هميشه انتظار حمايت هاي بيشتر از اين را دارند و 
در صحبت هايي قابل تأمل، درخشش و موفقيت در 
جام ملت هاي آسيا را به تأمين امکانات و حمايت هاي 
بيش��تر منوط مي کنند تا با اين گروکش��ي ناکامي 
احتمالي ش��ان را در امارات توجيه کنن��د. در حالي 
ملي پوشان شاخصي مانند عليرضا جهانبخش، سعيد 
عزت اللهي و ديگر بازيکنان در مصاحبه هايش��ان با 
پمپاژ غيرواقعي از مشکالتي که به صورت موقت حل 
شده، سعي در پايين آوردن انتظارات از تيم ملي در 
جام ملت ها دارند که بدون شک اين تيم در سال هاي 
اخير بهترين اردوهاي خارجي را برگ��زار کرده  و در 
بهترين شرايط اردويي آماده مسابقات شده ، آن هم 

در شرايطي که خيلي از رشته هايي که موفقيت هاي 
فوتبال به يکهزارم آنها هم نمي رس��د، ب��دون اردو و 
تدارک خارجي بزرگ ترين موفقيت ها را براي کشور 
کس��ب کرده اند. فوتبالي ها اما به رغم به��ره بردن از 
بهترين امکانات، نزديک به چهار دهه است که حتي در 

آسيا هم نتوانسته اند قهرمان شوند. 
    

شايد بهتر باشد ملي پوش��ان فوتبال که اين روزها از 
زمين و زمان گاليه دارند سري به اردوي ملي پوشان 
کشتي بزنند. نمي خواهد جاي دوري بروند؛ چندصد 
متر باالتر از ورزش��گاه يکصد هزاري نفري آزادي به 
خانه کشتي بروند، جايي که هرچه افتخار و مدال در 
آسيايي و جهاني و المپيک براي ورزش ايران به دست 
آمده را مدال آوران گوش شکسته اي کسب کرده اند که 
در همين سالن،  سخت تمرين کرده اند. خانه کشتي 
با اتاق هاي��ي معمولي و وعده ه��اي غذايي معمولي 
محل اردوي قهرمانان کشتي جهان و المپيک است. 
قهرماناني که بدون اينکه مانند فوتبالي ها در هتل هاي 
پنج ستاره و با منوي باز اردوي شبانه روزي شان را برپا 
کنند، در چنين شرايط سختي توانسته اند بزرگ ترين 

افتخارات را به دست بياورند. 
شايد بهتر باشد اهالي فوتبال که اين روزها در هتل هاي 
پنج ستاره اردوهايش��ان برپا مي شود، حرف هاي دو 
قهرمان کش��تي جهان را آويزه گ��وش خود کنند تا 
دست شان بيايد که حسن رحيمي و رضا يزداني در 
چه شرايطي قهرمان جهان شدند. رحيمي گفته بود: 
»با عدس پلو قهرمان جهان شديم. شايد براي برخي 
اين طنز باشد، اما براي ما خاطره است. باور کنيد زماني 

من خودم مي رفتم و آب معدني مي خريدم. روزهايي 
بود که برنج خالي مي خورديم.« يزداني هم عنوان کرده 
بود: »شايد باورتان نشود که ما با خوردن عدس پلوي 

بدون گوشت قهرمان جهان شديم.« 
بديهي اس��ت که حق اين قهرمانان بهترين امکانات 
و بهترين رسيدگي هاس��ت، اما وقتي نگاه افراطي و 
فوتبال��ي در وزارت ورزش حاکم باش��د، نتيجه اين 
مي شود. با اين حال قهرمان کش��تي جهان با وجود 
کمترين امکان��ات در اردو، طالي جهان را مي گيرد، 
اما ملي پوش��ان فوتبال با وجود بهره بردن از بهترين 
امکانات و بودجه هاي چندده ميلياردي ساالنه براي 
اردوها و بازي هاي خارجي همچنان طلبکارانه مدعي 

هستند که نه امکانات دارند و نه حمايت مي شوند! 
    

 به نظر مي رس��د ترمز اين طلبکاري هاي فوتبالي ها 
بايد جايي کشيده شود، رشته اي که از مشکالت ارز و 
گراني هاي اين روزها کمترين تأثير را پذيرفته است. با 
وجود اين، بازيکنان، کادر فني و مديريت آن با وجود 
حمايت هاي بي سابقه دولت، اين روزها در مصاحبه هاي 
هدفمندشان با ارائه يک تصوير غيرواقعي از وضعيت 
خود در حال زمينه چيني براي توجيه ناکامي در امارات 
هستند. بهتر است ملي پوشان، مديران و مربياني که 
از پشت پرده، خط مصاحبه هاي انتقادي اين روزهاي 
ملي پوش��ان فوتبال را مي دهند، براي درک سختي 
مردم در اين روزهاي س��خت اقتصادي ميان مردم 
بروند تا شايد مانند امروز طلبکارانه، منکر حمايت ها و 
امکاناتی  که دارند، نشوند و از االن بر ساز نااميدي براي 

موفقيت در جام ملت ها ندمند!

مماشاتبابیکفایتی
کاروان اعزامي ايران به بازي هاي آسيايي جاکارتا انتظارات را برآورده نکرد!  
اگرچه اين بازي ها با تالش مثال زدني و قابل تقدير ورزشکاران 62 مدال به 
همراه داشت، اما ايران نه فقط نتوانست کيفيت مدال آوري اش را نسبت به چهار 
سال قبل ارتقا بخشد که جايگاه خود را نيز به سادگي هرچه تمام تر از دست داد، 
اتفاقي که بدون شک يک ناکامي بزرگ براي ورزش ايران محسوب مي شود و 
قابل پيگيري و بررسي است. با وجود اين، جالب است که صالحي اميري، رئيس 
کميته ملي المپيک در اولين جلسه ارزيابي عملکرد کاروان بازي هاي آسيايي، 
عملکرد فدراسيون ها را صادقانه مي خواند و تأکيد مي کند: »نگاه تخريبي و 

انتقادي از فدراسيون ها نداريم.« 
نگاه رئيس کميته ملي المپيک قابل هضم نيس��ت. درست در شرايطي که 
مسئوالن باالدستي بايد براي روشن ش��دن داليل ناکامي ورزش ايران در 
بازي هاي آسيايي با بررس��ي هاي همه جانبه مو را از ماست بيرون بکشند و 
رؤساي فدراسيون ها را براي پاسخگويي فراخوانند، صالحي اميري از مماشات 
با آنهايي مي گويد که سهم  زيادي در اين ناکامي دارند، مسئله اي که مي تواند 

زمينه اي براي تکرار اين ناکامي باشد. 
امروز زمان مماشات و نگاه محبت آميز نيست. امروز زمان بررسي پرونده کاروان 
اعزامي به بازي هاي آسيايي و پيگيري دقيق عملکرد تک تک فدراسيون ها و 
يافتن داليل ناکامي ها و باخت هاست، باخت هايي که باعث شد کاروان ايران 
با وجود کسب مدال هايي که براي نخستين بار بود که به دست می  آمد، نتواند 
دستاورد چهار سال پيش خود را تکرار کند و با يک طال کمتر به کشور بازگشت. 
مسئله اي که بدون شک بايد دليل آن بررسي شود و اين ممکن نيست، مگر 
اينکه تک تک مديران و مسئوالني که در اين ناکامي و عدم موفقيت دخيل 
بودند براي پاسخگويي پاي ميز محاکمه کشيده شوند. حال آنکه صالحي اميري 
با تأکيد بر اينکه نگاه انتقادي به فدراسيون ها نداريم! آب پاکي را روي دست 
همه ريخت تا مشخص شود قراري بر حسابکشي از فدراسيون هاي ناکام نيست! 
مسئله اي که باعث مي شود دليل اصلي عدم موفقيت ايران هرگز مشخص نشد 

و پرونده اين بازي ها براي هميشه مسکوت بماند. 
اين نخستين بار نيست که يک مقاوم و مسئول در سطح باالي ورزش با نگاه 
عجيب و دور از انتظار خود، همه را مايوس مي کند، مسئولي که انتظار مي رود با 
جايگاهي که دارد در راستاي ساخت و ساز و حل مشکالت و ضعف هاي ورزش 
گام بردارد، اما با تفکرات خاصي که دارد مانع از پيشرفت ورزش و حتي حل 
نقاط ضعف آن مي شود. نقطه ضعف هايي که در جاکارتا يک بار ديگر ميدان را 
در اختيار رقبا قرارداد تا ايران را پله پله به زير بکشند و بر سکوهايي تکيه بزنند 
که مي توانست حق ايران باشد، اگر ورزشکاران با شرايطي بهتر اعزام مي شدند. 
مديريت ضعيف و ناکارآمد اما بار ديگر موقعيت ه��ا، مدال ها، موفقيت ها و 
عنوان هاي قابل توجهي را از ايران گرفت، موفقيت هايي که بس��ياري امروز 
بايد بابت از دس��ت رفتن آن جواب پس مي دادند، اگر مسئوالن باالدستي و 
مديراني چون صالحي اميري در اين مقطع حساس تصميم نمي گرفتند نقش 
فرشته هاي مهربان را بازي کنند. آنها با توجه به جايگاهي که در اختيار دارند 
بايد مسببان اين ناکامي ها را براي پاسخگويي به صف مي کردند تا ديگر شاهد 
از دست رفتن مدال ها و عنوان هايي نباشيم که حق مسلم ايران است، اما با 
بي کفايتي برخي آقايان از دست مي رود. چه سود که نگاه آقايان انتقادي نيست 
و تا زماني هم که نگاه مسئوالن باالدستي به ناکامي ها انتقادي نباشد، نمي توان 

اميدي به حل مشکالت، نقاط ضعف و پيشرفت داشت! 
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دنيا حيدري

گالیههایيازرويشکمسيري!
حاشيه اي بر انتقادهاي تمام نشدني ملي پوشان فوتبال و زمينه چيني شان براي توجيه ناکامي در جام ملت ها

مارادونادرسرزمينرؤیاها!
ستاره و اسطوره آلبي سلسته هرگز نتوانست روي نيمکت مربيگري حرفي 
براي گفتن داشته باشد، چه زماني که هدايت تيم ملي آرژانتين را برعهده 
داشت و در يک چهارم نهايي جام جهاني 2010 آفريقاي جنوبي حذف شد 
و چه وقتي که در تيم هاي باشگاهي چون الوصل يا الفجيره امارات مربيگري 
را تجربه کرد. شايد به همين دليل بود که بعد از جام جهاني رياست باشگاه 
ديناموبرست بالروس را برعهده گرفت، اما بعد از مدت کوتاهي تصميم 
گرفت به شغل پيشين خود بازگردد. مارادونا هفته گذشته با تيم دسته 
دومي دورادوس دکولياکان به توافق رسيد و به عنوان مسئول فني اين تيم 
راهي مکزيک شد و با استقبال گسترده هواداران مکزيکي مواجه شد که 
با سر دادن شعارهاي »خوشامدي مارادونا، خداي طاليي!« به او خوشامد 
می گفتند. با اين حال بايد ديد سرزمين رؤياها مي تواند تجربه خوبي براي 
او به دنبال داشته باش��د يا به زودي مکزيک را نيز به مقصدی ديگر ترک 

خواهد کرد.

پيروزي بزرگ اسپانيا در ويمبلي
انریکه:ذهنيتبازیکنانمرادوستدارم

ش�ب چه�ارم رقابت هاي لي�گ ملت ه�اي اروپا ش�نبه ش�ب با 
انجام هف�ت بازي به پايان رس�يد و اي�ن در حالي بود که بيش�تر  
نگاه ها به ورزش�گاه ويمبل�ي و جدال انگلس�تان و اس�پانيا بود.

عملکرد نسبتاً قابل قبول انگلستان در جام جهاني با گرت ساوت گيت در 
برابر تيم متحول شده اسپانيا با حضور لوئيز انريکه باعث شده بود تا ديدار دو 
تيم از حساسيت خاصي برخوردار باشد، ديداري که نتيجه آن ثبت اولين 
پيروزي براي انريکه و يک شکست بد براي ساوت گيت بود تا حاال منتقدان 
انگلستان از اين شکست به عنوان پايان ماه عسل ساوت گيت در تيم ملي 

ياد کنند و به او براي ادامه اين روند اولتيماتوم بدهند.
پيروزي 2 بر يک اسپانيا مقابل انگلس��تان، آن هم در ويمبلي همانطور 
که حمالت تند و تيزي را عليه ساوت گيت به همراه داشت، در مقابل در 
نشريات اسپانيا موجي از حمايت، تعريف و تمجيد از انريکه را به وجود آورد. 
اسپانيا بعد از ناکامي در جام جهاني به اين پيروزي نياز داشت. حاال ماتادورها 
مي توانند دوران بازسازي و احياي خود در فوتبال اروپا و جهان را بهتر ادامه 
دهند. انريکه بعد از کسب اين نتيجه گفت: »بسيار راضي هستم. البته بايد 
بهتر از اين ش��ويم. نکته مثبت اين بازي اين بود که موقعيت هاي زيادي  
داشتيم و کامالً مشخص بود که براي گرفتن سه امتياز بازي مي کنيم، حتي 
آماده بوديم که گل سوم را هم بزنيم. من اين ذهنيت بازيکنانم را دوست 
دارم و اميدوارم هميشه آن را حفظ کنند. آنها بايد به حريفان فشار بياورند 

و اين کامالً منطقي است.«
در سوي مقابل ساوت گيت در اظهارنظري قابل تأمل عنوان کرد تيمش 
بايد همين رويکردي را که در پيش گرفته، حفظ کند. او گفت: »يا بايد به 
همان سبک گذشته مان که هرگز تيم سطح بااليي نبود، برگرديم يا اينکه 
به روشي که در پيش گرفته  ايم، ادامه دهيم. ما بازي هجومي و منسجمي 
را دنبال مي کنيم. درست است که مقابل اس��پانيا به دردسر افتاديم، اما 
بازيکناني داريم که مي توانند خودشان را با سيستم بازيمان وفق دهند. بقيه 
هم در تالش براي بهتر شدن هستند. من به اين شيوه بازي اعتقاد دارم و به 

نظرم بايد با همين رويکرد کار کنيم.«
سرمربي تيم ملي انگلستان با اذعان به اينکه اسپانيا تيم برتر ميدان بود، 
ادامه داد: »آنها خيلي خوب به ما فشار آوردند. چند بار سعي کرديم از اين 
وضعيت خارج شويم، شروع خوبي هم داشتيم اما نتوانستيم. به هر حال ما 
در آغاز کاري هستيم که سعي در انجام آن داريم. ما به دنبال محکم کردن 

جاي پايمان در برخي از نقاط بازيمان هستيم.«
   ايسلند کيسه گل شد

اما در يکي ديگر از بازي هاي جالب توجه شنبه شب، ايسلند تيم شگفتي ساز 
سال هاي اخير اروپا تن به شکست سنگين 6 بر صفر مقابل سوئيس داد. 
شکست سنگين ايسلند برابر سوئيس از آن جهت براي همه تعجب آور 
بود که مردان يخي اروپا طي چند سال اخير به تيمي تبديل شده بودند 
که به سختي گل مي خوردند و با بازي منظم خود حريفان را تحت فشار 
قرار مي دادند، اما اين سيستم مقابل تيم سختکوش سوئيس جواب نداد 
و ايسلند کيسه گل حريف خود شد. از گروه B رقابت ها هم دو تيم ايرلند 
شمالي و بوسني به مصاف هم رفتند که در نهايت بوسني 2 بر يک برابر 
ميزبان خود به پيروزي دست يافت. در گروه C ديدار تيم  هاي استوني و 
يونان با يک گل به سود يوناني ها به پايان رسيد. فنالند هم با همين نتيجه از 
سد مجارستان گذشت تا مجارها برخالف آنچه عنوان مي کردند که در حال 

بازگشت به دوران اوج خود هستند، دوباره در فوتبال اروپا سقوط کنند.
بازي هاي گروه D، اما پرگل از آب درآمد. در پايان ديدارهاي شنبه شب اين 
گروه، لوکزامبورگ با چهار گل موالدوي را از پيش رو برداشت و بالروس هم 
با پنج گل سن مارينو را شکست داد. لوکزامبورگ و بالروس با کسب اين 

پيروزي خود را به عنوان دو مدعي اصلي صعود از اين گروه معرفي کردند.
    امشب مصاف پرتغال و ايتاليا

در ادامه اين رقابت ها امشب در حس��اس ترين بازي تيم هاي پرتغال و 
ايتاليا برابر هم قرار مي گيرند. هم پرتغال ميزبان و هم ايتالياي مهمان هر 
دو در بازي هاي اول خود به تساوي دست يافتند. پرتغالي ها برابر کرواسي 
متوقف شدند و ايتاليا هم با لهستان مساوي کرد. به همين خاطر جدال 
امشب دو تيم از هر نظر قابل توجه است، چراکه هر دو خوب مي  دانند 
کسب سه امتياز اين بازي تا چه حد ضروري و   مهم است. بايد ديد پرتغال 
با کريستيانو رونالدويي که اين روزها در يوونتوس با رونالدوي رئال مادريد 
فاصله اي نجومي دارد، پيروز اين کارزار مي شود يا ايتاليايي که مي خواهد 
باز هم آقاي فوتبال اروپا و دنيا باشد، حتي اگر بازيکني چون رونالدو را 

در ترکيبش نداشته باشد.

فریدون حسن

موفقيتواترپلووتوجهبهردههايسنيپایه
مدال تاريخي واترپلو در بازي هاي آسيايي 

دانيال خاکبان

 کارشناس واترپلو

  
2018 و کسب مدال برنز پس از 44 سال، 
حاصل برنامه ريزي يک س��اله يا دو ساله 
نبود و اين موفقيت نتيجه سرمايه گذاري 
در رده هاي سني پايه بود که ميوه آن در 
جاکارتا چيده شد. تيمي که به بازي هاي 
آس��يايي رف��ت از رده هاي س��ني پايه 
پله به پله باال آم��ده بود و در مس��ابقات 
قهرماني نوجوانان و در ادامه در مسابقات 
جوانان آسيا مدال کس��ب کرده بود و در دو س��ال اخير زير نظر آقاي 
چيريچ اين روند را ادامه داد و توانست در بازي هاي آسيايي روي سکوي 
سوم بايستد. متوسط سني بازيکنان تيمي که در جاکارتا مدال گرفت 
با توجه به پشتوانه سازي که صورت گرفته، پايين است.   ما تيم جواني را 
در اختيار داريم که مي تواند حتي در  دوره آينده بازي هاي آسيايي هم 
حضور داشته باشد و براي کشورمان افتخار کسب کند. البته مدال برنز 
در حالي به دست آمد که واترپلو در 2 دوره گذشته بازي هاي آسيايي به 
دليل اينکه مسئوالن عنوان مي کردند شانس مدال آوري ندارد به اين 
رقابت ها اعزام نشد، در صورتي که چه بسا مي توانست موفقيت جاکارتا 
را در دو دوره اي که غيبت داشت هم تکرار کند.  با اين حال برای تداوم 
موفقيتي که واترپلو در جاکارتا به دس��ت آورد، نيازمند ادامه توجه به 
رده هاي سني پايه و سرمايه گذاري براي استعداديابي در اين رشته در 
سراسر کشور هستيم. با تداوم توجه به رده هاي پايه مي توان براي آينده 
واترپلو پشتوانه اي قوي ايجاد کرد تا نگراني از خداحافظي يا پا به سن 
گذاشتن ملي پوشان تيم فعلي واترپلو در سال هاي آينده نداشته باشيم. 
عالوه بر س��رمايه گذاري در رده هاي پايه، برگزاري اردوها و بازي هاي 
تدارکاتي نيز اهميت ويژه اي در تکرار موفقيت هاي واترپلو در مسابقات 
پيش رو دارد تا اين رشته ورزشي با توجه به ظرفيتی که در کشورمان 
وجود دارد،   همچنان يکي از رش��ته هاي مدال آور ايران در سطح آسيا 

باشد. 

حتيقوانينرابلدنبودیم!
اکرم خاني، بانوي س��امبوکار ايران در جاکارتا با اظه��ار نارضايتي از روند 
آماده سازي براي حضور در بازي هاي آسيايي گفت: »هفت ماه است که سامبو 
کار مي کنم، اما حتي يک مسابقه بين المللي و اردوي مشترک با کشورهاي 
مطرح اين رشته نداشتيم و با اين شرايط نتيجه گرفتن واقعاً سخت است. در 
اردوها حتي مربي هم نداشتم و خودم کار مربيگري را انجام مي دادم. من حتي 
قوانين داوري را هم بلد نبودم و تا آخر مسابقه نمي دانستم برنده ام يا بازنده. 
مي توانستيم قبل از مسابقات مربي خارجي بگيريم، اما کاري براي کسب 

مدال نکرديم. با اين وضعيت ادامه نمي دهم و سامبو را کنار مي گذارم.« 

نقرهقهرمانيآسيابرگردنوزنهبردارایران
دومين روز از رقابت هاي وزنه برداري معلوالن قهرماني آسيا در حالي در ژاپن 
در حال برگزاري است که سيديوسف يوسفي، وزنه بردار دسته 59 کيلوگرم 
موفق به کسب گردن آويز نقره ش��د. در دومين روز از اين رقابت ها در شهر 
کيتاکيوشو ژاپن، يوس��في وزنه بردار ايران با مهار وزنه 182 کيلو گرمي بر 

سکوي دوم ايستاد و نقره گرفت. 

بایکبردکسيبهتيممليدعوتنميشود
رضا يزداني بعد از دو سال دوري بار ديگر به کشتي بازگشته و مدعي حضور 
در تيم ملي است، اما ابراهيم جوادي، عضو شوراي فني تيم هاي ملي کشتي 
آزاد مي گويد پيروزي هاي يزداني در ليگ برتر، تأثيري در تصميم شوراي 
فني براي دعوت از او به تيم ملي ندارد: »زماني که يزداني را به تيم ملي دعوت 
کرديم، او در اردوها شرکت نکرد. حاال هم اين پيروزي ها که با ارفاق دو کيلويي 
در وزن کشي همراه بوده، مدنظر ما نيست. اين کشتي گير با بي اعتنايي در 
انتخابي ها و تورنمنت هاي قبلي حضور نداشته و حاال اگر طبق فرآيند تيم ملي 
عمل نکنيم، حق ديگر کشتي گيراني را که در تمامي ميادين حضور داشتند، 
ضايع کرده ايم. اينکه او فقط در يک کشتي در ليگ برتر به ميدان رفته و در 
برابر حريفي معمولي پيروز شده چيزي را نشان نمي دهد. يزداني اگر ادعا و 

توان بازگشت دارد بايد در يک تورنمنت بين المللي محک بخورد. 

ایرانيانقوي،تحصيلکردهوداناهستند
      چهره کسب مدال در بازي هاي آسيايي، آن هم بعد از 44 
س��ال موفقيت قابل توجهي براي واترپلوي ايران 
محس��وب مي ش��ود. برنز واترپلو در بازي هاي آس��يايي اندونزي در شرايطي که 
سال هاس��ت ورزش ايران در رش��ته هاي آبي به خصوص شنا، ش��يرجه و واترپلو 
موفقيتي کسب نکرده را بايد به فال نيک گرفت. اين مدال ارزشمند اما با هدايت فني 

الکساندر چيريچ، سرمربي صربستاني تيم ملي به دست 
آمد، مردي که درست مثل تمام مربيان و ورزشکاران 
خارجي که به ايران مي آيند، حاال نگاه متفاوت تري به 
ايران و ايراني دارد. سرمربي تيم ملي واترپلوي ايران با 
اش��اره به اينکه ش��باهت زياد فرهنگ مردم ايران با 
صربستان باعث شده تا کار سختي براي حضور در ايران 

نداشته باشد، مي گويد: »از قبل با ايراني هاي زيادي آشنا 
بودم که همگي تحصيلکرده بودند. پيش از آمدنم نيز به خانه 

فرهنگ ايران در صربستان رفتم. حاال و بعد از حضورم در ايران 
خوب مي دانم که چرا غربي ها با شما مش��کل دارند. ايرانيان 
قدرتمند، تحصيلکرده، دانا و داراي تاريخي چند هزار ساله 
هس��تند. آنها مردمان زيبارويي هستند و همه اينها امتياز 
محسوب مي شود، امتيازي که غربي ها از آن بي بهره هستند. 
مگر آنها چه دارند؛ يک سوپرمن و بتمن که آن هم زاييده 

ذهن خودشان است.« چيريچ عالقه خاصي هم به 
کش��تي ايران دارد تا جايي که عنوان مي کند: 
»خيلي دوست دارم بروم و کشتي گيران ايران 
را از نزديک ببينم و شاهد تمريناتشان باشم. 

چند بار هماهنگ شد، اما به دليل تداخل زمان 
تمرين نشد که بروم.«

چرامدالهایماندیدهنميشود!
رقابت هاي وزنه برداري       بازتاب
بازي هاي آس��يايي 
اندونزي حاشيه هاي زيادي براي وزنه برداري 
کشورمان به همراه داشت. حسين برخواه، 
سرمربي تيم ملي وزنه برداري مي گويد: »ما 
خيلي خوب نتيجه گرفتي��م، به خصوص به 
لحاظ کس��ب مدال. اين دوره بع��د از باز ي هاي 
آسيايي 1974 تهران بهترين دوره وزنه برداري است. 
البته خود من انتظار داشتم نفرات بيشتري روي سکو 
بروند، اما نش��د.« برخواه در ادامه عنوان مي کند: 
»متأسفانه امروز طوري وانمود مي کنند که انگار 

تنها در اين دوره اين تعداد ورزشکار حذف شده، در حالي 
که اگر يک مقايسه درست و منصفانه انجام شود، مي توان به 
اين نتيجه رس��يد که وزنه برداري جزو رش��ته هاي موفق 
کاروان ورزشي کشورمان بوده است.« سرمربي تيم ملي با 
اشاره به س��ال س��ختي که پيش روي وزنه برداري است، 
مي گويد: »متأس��فانه با کمبود ل��وازم و تجهيزات روبه رو 
هس��تيم و بدتر از آن اينکه کس��ي توجهي به اين موضوع 
نمي کند، در حالي که همه انتظار قهرماني دارند. ما حتي 
براي تهيه چند ست هالتر با مش��کل روبه رو هستيم. اين 
حداقل امکاناتي است که اميدواريم در فاصله کم باقي مانده 

تا مسابقات جهاني به دستمان برسد.«

تورنمنت چهارجانبه 
 حامد قهرمانی

       واليبال
واليبال اس�لووني به 
پايان رسيد و تيم ملي 
 واليب�ال اي�ران در آخري�ن دي�دار خ�ود مقابل 
کان�ادا ب�ا حس�اب 3 ب�ر 2 شکس�ت خ�ورد.

مردان ايگور کوالکووي��چ در حالي بازي مقابل 
کانادا را واگذار کردند که بعد از باخت در ست 
اول، دو س��ت بعدي را پيروز شدند، اما کانادا با 
برتري در س��ت هاي چهارم و پنجم در نهايت 
پيروز اين مسابقه شد. ملي پوشان ايران پيش از 
اين هم مقابل امريکا و اسلووني بازي را واگذار 

کرده بودند تا با شکست مقابل کانادا عماًل بدون 
کس��ب پيروزي اين رقابت ها را ت��رک کنند. 
تورنمنت اس��لووني پيش ش��روع رقابت هاي 
جهاني واليبال، فرصت خوب��ي براي تيم ملي 
ايران محسوب مي شد تا با حريفان قدر جهاني 

روبه رو شود و توانايي هاي خود را ارزيابي کند. 
البته خستگي ناشي از حضور موفقيت آميز تيم 
ملي واليبال در بازي هاي آس��يايي جاکارتا در 
کس��ب اين نتيجه بي تأثير نبود، ضمن اينکه 
کوالکوويچ، س��رمربي تيم ملي نيز در اين سه 

بازي بيشتر از قبل به جوانان و بازيکنان ذخيره 
که تاکنون فرصت زيادي براي بازي پيدا نکرده 
بودند، ميدان داد. نکته قابل توجه ديگر اينکه 
مسابقات تورنمنت اسلووني صرفاً تدارکاتي و 
براي شناخت بيش��تر مربيان از داشته هايشان 
بود و قبول شکست در اين مس��ابقات به هيچ 
عن��وان نمي تواند مالکي ب��راي تصميم گيري 
و صدور رأي براي آينده واليبال باش��د. به طور 
حتم واليبال ايران با چهره اي کاماًل متفاوت تر 
از رقابت هاي اس��لووني در مس��ابقات جهاني 
پيش رو حض��ور پيدا خواهد ک��رد و مثل چند 
سال گذش��ته مي تواند باعث ش��گفتي دنياي 
واليبال ش��ود. رقابت هاي جهان��ي واليبال از 
ديروز به ميزباني بلغارستان آغاز شده و تيم ملي 
کشورمان چهارشنبه اولين بازي خود را در اين 

مسابقات برگزار مي  کند. 

پایانکارواليبال
ایراندراسلووني
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