
تیم مل�ی والیبال 
سعيد احمديان

    گزارش
فرانس�ه در حالی 
برای برگزاری هفته 
چهارم لیگ ملت ها به اردبیل آمده بود که حضور 
یک ایرانی به عنوان سرپرست این تیم، جالب 
توجه بود. احس�ان رجائی�ان، داور بین المللی 
والیبال که سال هاست در فرانسه زندگی می کند، 
در هفته چهارم به عنوان سرپرست کنار شاگردان 
لوران تیلیه حضور داشت. رجائیان در گفت وگو با 
»جوان« درباره این تجربه صحبت کرده است.

سرپرست ایرانی تیم ملی والیبال فرانسه که یکی 
از داوران بین المللی اس��ت که در لیگ فرانس��ه و 
اروپا قضاوت می کند، درباره چگونگی انتخابش به 
عنوان سرپرست اینطور توضیح می دهد: »رئیس 
فدراسیون والیبال فرانس��ه از من خواست که در 
سفر به ایران سرپرست تیم باشم. در فرانسه داور 
بین المللی هستم و با توجه به اینکه در سال های 
اخیر در سه بار حضور تیم ایران در فرانسه، کارهای 
هماهنگی تیم را انجام دادم و کنار این تیم بودم، 
این بار نیز رئیس فدراسیون والیبال فرانسه به من 
گفت که این بار نوبت توست که بروی و به عنوان 
سرپرست و راهنما کنار تیم ملی والیبال فرانسه در 
سفر به ایران باشی و کارهایشان را انجام دهی. این 
برای من باعث افتخار است که هم والیبال را دوست 

دارم، هم ایران را و هم فرانسه را. این یک کار حسی 
است و امیدوارم که همه چیز خوب پیش برود.«

رجائیان درباره تصویری که فرانسوی ها با توجه به 
سیاه نمایی های رسانه های غربی درباره ایران پیش 
از سفر به کشورمان داشتند هم می گوید: »20 سال 
پیش تیم جوانان فرانسه به ایران آمده بود. این اولین 
بار است که تیم بزرگساالن فرانسه به ایران می آید 
و با کارهای رسانه ای غربی ها، بازیکنان فرانسه قبل 
از سفر به ایران حس ناامنی که نه، بلکه این حس را 
داشتند که همه چیز در ایران محدود و بسته است، 
به خصوص با توجه به برگزاری مرحله نهایی لیگ 
ملت ها در شیکاگو، فرانسوی ها نگران بودند که به 
خاطر سفر به ایران، در صورتی که به مرحله نهایی 
صعود کنند، دولت ترامپ برای حضورشان در امریکا 
مشکلی به وجود آورد. این مسائل باعث شده بود تا با 

شک و تردید راهی این سفر شوند.«
  مشکلی بود می گفتند 

با وجود این سیاه نمایی ها، رجائیان اشاره می کند که 
تصویر واقعی از ایران را به فرانسوی ها منتقل کرده 
است: »با توجه به اینکه هر سال به ایران می آیم و 
رفت و آمد دارم، به فرانسوی ها تجربه هایم را گفتم 
و اش��اره کردم که رسانه ها مس��ائلی را که درباره 
ایران می گویند بزرگ نمایی می کنند و در واقعیت 
ایران نیز مثل تمام کش��ورهای دیگر است. مردم 

ایران هم مثل بقیه کشورها دردسر دارند، سر کار 
می روند، مترو سوار می شوند و ...، همه دردسرها و 
سختی هایی که در فرانسه وجود دارد در ایران هم 

هست و کشورمان مانند دیگر کشورهاست.«
سرپرس��ت ایرانی تیم ملی والیبال فرانسه تاریخ 
غنی ایران را به فرانسوی ها یادآوری کرده است: 
»به آنها گفتم ایران مهد گردش��گری، توریست 
و فرهنگ اس��ت و تاری��خ خیلی جذاب��ی دارد. 
سوغاتی های خوش��مزه ای مانند باقلوا دارد و هر 
روز به مرور در حال گفت��ن واقعیت های ایران به 
آنها هستم. چند روزی هم که از حضور تیم ملی 
فرانسه در ایران می گذرد، همه چیز خوب است 
و به بازیکنان هم خوش می گذرد و امکاناتی که 
فدراسیون والیبال ایران برای میزبانی فراهم کرده، 

خیلی خوب است. «
رجائیان اشاره می کند که همه چیز برای تیم ملی 
فرانسه در ایران برخالف تصورات بازیکنان و مربیان 
این تیم در شرایط خوبی بوده است: »فعالً هیچ جای 
خاصی نرفته ایم و با توجه به برگزاری فشرده بازی ها 
که هر روز تیم بازی داشت، وقت همه پر بود. با این 
حال اگر از چیزی رضایت نداش��تند حتماً به من 
منتقل می کردند، چون این طبع فرانسوی هاست. 
وقتی همه چیز مناسب باشد، چیزی نمی گویند، اما 
اگر یک چیز بد باشد حتماً آن را مطرح می کنند.«

   فرانسوی ها سفیر چهره واقعی ایران
سرپرست ایرانی تیم ملی فرانسه معتقد است که 
نظر فرانسوی ها پس از حضورشان در ایران تغییر 
کرده اس��ت: »ورزش��کار هر جای دنیا که باشد یا 
هتل است یا س��الن تمرین، اینطور نیست که هر 
روز به این سمت و آن س��مت برای گردش برود. 
هنوز با بازیکنان درباره تجربه حضورشان در ایران 
صحبت نکرده ام، اما احس��اس می کنم که حس 
مثبتی به شرایطشان در ایران دارند و منتظر هستم 
بعد از پایان مسابقات که فشار بازی های تمام شد، 
به صورت واضح تر درباره تجربه آمدن به ایران با آنها 
صحبت کنم. با وجود ای��ن برخالف صحبت های 
رسانه های غربی، امنیت در ایران بسیار خوب است 
و بازیکنان فرانسه پس از بازگشت، سفیران ایران در 
کشورشان می شوند و چهره واقعی ایران را از طریق 

ورزش به جهان معرفی خواهند کرد.«
   به تماشاگرانتان بنازید

به گفته رجائیان، تماش��اگران ایرانی فرانسوی ها 
را ش��گفت زده کرده اند: »تماشاگران ایرانی قانون 
را می شناس��ند. می دانند کی تشویق و چه زمانی 
هو کنند. ما در فرانسه این تماش��اگران را نداریم 
و بازیکنان خیلی منتظر بودند تا در بازی با ایران 
این جو خاص را ک��ه در کمتر جایی می توان دید، 

تجربه کنند.«
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اهرم فشار وزارت بیخ گوش عرب
 چرخش پرسپولیس 

به سمت خارجی های خانه نشین!
چرخش پرسپولیس به سمت سرمربی خارجی بعد از پایان یحیی نشان 
از فش��ار وزارت برای ایجاد تغییرات در رأس کادر مدیریتی باشگاه دارد!

نیمکت ش��اگرد اول لیگ همچنان بالتکلیف یک نام است. نام جدیدی 
که مدیران باشگاه در انتخاب آن با بد سرگیجه ای مواجه شده اند، چراکه 
بهترین زمانشان برای انتخاب سرمربی جدید را صرف بازی های رسانه ای 
برای کمرنگ کردن نقش خود در جدایی برانکو و انداختن تقصیر گردن 
مرد کروات کردند و حاال در اندک زمان باقی مانده مستأصل برای انتخاب 
نهایی ماندند، ام��ا باز هم به جای آنکه همه تمرکز خ��ود را روی انتخاب 
سرمربی جدید بگذارند، ترجیح می دهند که با به راه انداختن بازی های 
قدیمی حواس هواداران تیم را پرت کنند. به همین دلیل است که با وجود 
قطعی شدن جدایی مرد کروات از نیمکت پرس��پولیس و حضورش در 
االهلی عربستان، همچنان اصرار به شکایت از االهلی بابت اغفال سرمربی 
سرخپوشان دارند. حال آنکه مدیران پرسپولیس بهتر از هر کس دیگری 

داستان این جدایی و دالیل آن را می دانند. 
حاال با کنار رفتن مهم ترین گزینه داخلی یعني یحیي گل محمدي، پای 
دالل های مربیان خارجی به باشگاه باز شده، آن هم در حالی که مدیریت 
باشگاه بی توجه به اهمیت انتخاب سرمربی در اسرع وقت درگیر جذب 
نفرات جدید برای تیم است. مسئله ای که بدون تردید به مزاج سرمربی 
جدید خوش نخواهد آمد، چراکه کادر فنی ترجیح می دهد بنا بر تفکرات 
خود نفرات مورد نیاز را جذب کند، نه با دیدگاه مدیریتی که صدالبته 

شناختی نیز به مسائل فنی ندارند!
با  وجود این فرشاد احمدزاده بعد از یک فصل ناکام در شالسک وروتسواف 
لهستان و در شرایطی که در حس��اس ترین مقطع زمانی سرخپوشان را 
تنها گذاش��ته بود با عقد قراردادی جدید، بار دیگر پیراهن این تیم را در 
فصل جدید بر تن خواهد کرد. تمرینات پرسپولیس برای فصل پیش رو 
از چهارشنبه هفته جاری در ورزشگاه ش��هید کاظمی و زیر نظر کریم 
باقری آغاز می شود و این در حالی است که هنوز مشخص نیست هدایت 
سرخپوشان در این فصل را کدام یک از مربیانی که نام هایشان این روزها 
در رسانه ها مطرح می شود به دست خواهد گرفت، موضوعی که مدیران 

باشگاه هم در آن مستأصل مانده اند.
 ش��اید هم به همین دلیل اس��ت که آنها هر روز بحث تازه ای در خصوص 
شکایت از االهلی را مطرح می کنند تا با مشغول نش��ان دادن خود، جوی 
را که علیه آنها به وجود آمده، اندکی هم که شده آرام کنند. عرب در حالی 
عکس هایی از  عقد قرارداد با احمدزاده را منتشر می کند که قرار بود آخر 
هفته گذشته برای مذاکره با یکی از مربیان خارجی راهی ترکیه شود، اما 
عدم مشخص شدن وضعیت یحیی مانع از این سفر شد. سفری که در صورت 
موفقیت آمیز بودن مذاکرات مدیریت باشگاه با یکی از گزینه های مدنظر، 
طی چند روز آینده انجام خواهد شد، هرچند که این تکاپو بیش از آنکه به 
مشخص شدن هرچه سریع تر تکلیف نیمکت پرسپولیس ارتباط داشته باشد 
به فشاری مربوط است که به واسطه اوضاع نامساعد قهرمان لیگ به وزارت 
ورزش وارد شده و سلطانی فر را به صرافت ایجاد تغییر در رأس کادر مدیریتی 
باشگاه پرسپولیس انداخته است. همین مسئله مدیرعامل سرخپوشان را بر 

آن داشته تا هرچه سریع تر جایگزین برانکو را مشخص کند.
»کرونوسالو یورچیچ«، »الکس��اندر نوری« و »ماسیمو کار را« نام هایی 
هستند که طی روزهای گذشته به عنوان جایگزین برانکو مطرح شدند، اما 
بعد از رایزنی ها در خصوص نام سرمربی جدید سرخپوشان، سایت توتو 
مرکاتووب مدعی شد باشگاه پرس��پولیس با جیانی دی بیاسی نیز وارد 
مذاکره شده است. سرمربی 63 ساله ای که سابقه نشستن روی نیمکت 
تیم هایی چون ویچنزا، اسپال، برشیا، تورینو و اودینزه در سری آ و همچنین 
لوانته و آالوس در فوتبال اسپانیا را دارد و آالوس آخرین تجربه مربیگری 
او بوده است. دیباسی اگرچه سال 2016 هدایت تیم ملی آلبانی را برعهده 
داشته و بعد از جدایی کونته از جمع الجوردی پوشان در سال2016یکی از 
نامزدهای احتمالی هدایت تیم ملی ایتالیا بوده، اما دو سالی است که هدایت 

هیچ تیمی را برعهده نداشته و در واقع خانه نشین بوده است!
 شاید جالب ترین مسئله ایتالیایی بودن این مربی است که بعد از انتخاب 
استراماچونی برای نشستن روی نیمکت استقالل، مطرح شدن نام یک 
مربی ایتالیایی دیگر می تواند نشان دهنده پرنفوذ بودن مدیربرنامه های 

مربیان خانه نشین ایتالیایی در فوتبال ایران باشد.
البته از مدیریت عرب که برای آرام کردن هواداران اقدام به عقد قرارداد 
بدون مبلغ با بشار می کند )که بشار تأکید می کند آن را پاره کرده و امضای 
این قرارداد جز برای آرام کردن هواداران پرسپولیس نبوده!( چندان هم 
عجیب نیست که برای فرار از اخراج، تن به امضای قرارداد با سرمربی ای را 

بدهد که دو سالی است هدایت هیچ تیمی را برعهده نداشته است!

سرپرست ایرانی تیم ملی والیبال فرانسه در گفت وگو با »جوان«:

والیبالیست های فرانسه، سفیر چهره واقعی ایران در کشورشان خواهند بود

فرانسوی ها را از سفر به ایران ترسانده بودند

دستور فرمالیته!
همین چند وقت پیش بود که وزارت ورزش به فدراسیون ها ابالغ کرد 
تا حد ممکن از به کارگیری و جذب مربی��ان خارجي خودداری کنند. 
دستوري که با توجه به شرایط حساس اقتصادي و به منظور جلوگیري 

از خروج ارز از کشور صادر شد.
اما درست بعد از گذشت چند هفته از این دستور شفاهي این روزها شاهد 
موج سرازیر شدن مربیان خارجي به ورزش کشور هستیم. وقوع چنین 
جریاني این مسئله را ثابت می کند که یا وزارت ورزش براي دستورات 
و ابالغیات خود ارزشي قائل نیس��ت و صرفاً براي خالي نبودن عریضه 
گهگاهي فرماني صادر می کند یا اینکه فدراسیون ها با اطمینان از اینکه 
وزارت ورزش توانایي پیگیري و اجرایي کردن ابالغیات و دستورات خود 

را ندارد با خیال راحت آنها را اجرا نمی کنند.
در اینکه این دستور شفاهي بوده، جاي بحث است و وزارت ورزش خود 
باید پاسخگو باشد که چرا چنین فرمان مهمي را کتباً ابالغ نکرده، اما به 
هر حال وزارت به عنوان عالی ترین مقام مسئول در ورزش کشور دستوري 
را صادر کرده و فدراسیون ها نیز ملزم به اجراي آن هستند. با این حال 
به وضوح مشاهده می شود که این ابالغ به راحتي زیر پا گذاشته می شود، 
به خصوص از جانب فدراسیوني که عزیزکرده وزارت ورزش است و به اسم 

استقالل و مجزا بودن هر طور که دلش می خواهد اقدام می کند.
دردناک تر اینکه در این میان دالل های فعال در ب��ازار نقل و انتقاالت با 
سوءاس��تفاده از قانون گریزی و عدم پاسخگویي مسئوالن فدراسیون به 
راحتي مربیان از رده خارج شده، بدون کارنامه و بیکار فوتبال اروپا و مشخصاً 
یک کشور را به تیم های باشگاهي می آورند و فقط خدا می داند چه مبالغ 
کالني را به صورت دالر و یورو به جیب می زنند، یعني درست همان مبالغي 
که قرار بود با اجرایي شدن دستور وزارت ورزش در ممنوعیت به کارگیري 

مربیان خارجي از هدررفت و خروج آن از کشور جلوگیري شود.
جالب تر اینکه خ��ود وزارت ورزش هم طي روزها و هفته های گذش��ته 
کوچک ترین عکس العملی نسبت به نادیده گرفته شدن دستور خود از 
سوي فدراسیون ها نشان نداده تا بیشتر به فرمالیته بودن این دستور ایمان 
بیاوریم. دستوري که قرار نیست اجرایي شود و مانند بسیاري از ابالغیات و 
دستورات وزارت ورزش ظاهراً قرار است حتي اگر اجرا هم شود فقط و فقط 
براي رشته هایی اجرا شود که بیشترین سهم را در کسب افتخارات براي 

کشور دارند و همیشه زیر سایه رشته عزیزدردانه وزارت بوده اند.
مربیان بی کیفیت و بیکار اروپایي در سایه این بی توجهی و سکوت راهي 
ایران می شوند، کنفرانس برگزار می کنند و عکس یادگاري می گیرند، اما 
همه خوب می دانیم که پشت تمام این لبخندهاي مصنوعي پرونده های 
شکایاتي خوابیده که آبروي ورزش ایران را می برد، درست مانند تمام 
آنچه در این س��ال ها تجربه کرده ایم، اما هرگز درس نگرفته ایم. همین 
حاال یکي از پرهوادارترین باش��گاه های ایران به خاطر شکایات متعدد 
همین مربیان در خطر محرومیت سه گانه قرار دارد و بدبختانه همین 
باشگاه دوباره در دام دالل ها افتاده اس��ت و راهي را می رود که پیش از 
این بارها رفته و ضربه آن را خورده است. با این حال و به رغم دیدن تمام 
این قانون گریزی ها و مخالفت ها با دس��تورات باز هم باید ایراد اصلي را 
به وزارت ورزش گرفت که صرفاً فرمان صادر می کند بدون اینکه براي 
آن ضمانت اجرایي داشته باشد. دستور صادر می کند، اما نه براي همه، 
دستوري فرمالیته که هر کس جرئت داشته باشد می تواند به راحتي آن 

را اجرا نکند به خصوص اگر عزیزدردانه وزارت هم باشد.

فريدون حسن

امشب جدال شیلي و اروگوئه براي صدرنشیني
عقده گشایی سلسائو 

قناری ها با جشنواره ای  از گل به دور حذفی کوپا آمه ریکا صعود کردند. در 
ادامه رقابت های کوپا آمه ریکا تیم ملی برزیل در آخرین بازی گروهی اش 
مقابل پرو به میدان رفت و با پی��روزی 5 بر صفر خیال همه را راحت کرد. 
این نتیجه در حالی به دست آمد که ش��اگردان تیته در بازی قبلی خود 
برابر ونزوئال به تساوی بدون گل رس��یده بودند و هواداران نیز با هو کردن 
بازیکنان اعتراض خود را به آنها نشان دادند. سرمربی سلسائو پس از صعود 
تیمش به خبرنگاران گفت: »از ابتدا تا انتهای بازی توانستیم فوتبال خوب 
و بابرنامه ای ارائه دهیم. موقعیت های زیادی برای گلزنی داش��تیم و باید 
تأکید کنم این بازی یکی از زیباترین و کامل ترین بازی های برزیل در زمان 
حضور من به عنوان سرمربی بود. ما در نیمه نخست با زدن سه گل توانستیم 
خیال خودمان را راحت کنیم و بازی را تمام شده بدانیم، ولی در نیمه دوم 
هم دست از تالش نکش��یدیم و حتی موقعیت های بیشتری برای گلزنی 
داشتیم.« تیته نسبت به محرومیت کاسیمیرو هافبک تأثیرگذار برزیل در 
یک چهارم نهایی هم واکنش نشان داد و گفت: »در صورتی که فرناندینیو 
بتواند به خوبی آماده شود به او میدان می دهم. به هر حال نبود کاسیمیرو 
اتفاق بدی برای تیم ماست، ولی بازیکنان خوبی داریم که می توانند جانشین 
او در تیم شوند.« انتقاد آلوس، کاپیتان برزیل از هواداران ناراضی نیز در نوع 
خود جالب توجه بود: »ما نماینده یک کشور هستیم. وقتی شعاری سر داده 
می شود یعنی اینکه علیه کشور خود شعار می دهید، نه بازیکنان.« در دیگر 
دیدار گروه A؛ ونزوئال 3 بر یک از سد بولیوی گذشت و به عنوان تیم دوم 
به یک چهارم نهایی رسید. به این ترتیب پرو که تا قبل از رویارویي با برزیل 
امید صعود به مرحله بعدي را داشت حاال باید در انتظار تمام شدن بازی های 
مرحله گروهي باشد تا شاید بتواند به عنوان یکي از دو تیم برتر سوم گروه ها به 
مرحله بعد راه پیدا کند. اتفاقي که با توجه به پنج گله شدن آنها مقابل برزیل 

کمي بعید است و به نظر می رسد آنها را باید حذف شده قلمداد کرد.
مرحله گروهی کوپا بامداد فردا به پایان می رسد.شیلی صدرنشین گروه 
C در حالی که خیالش از صعود راحت شده با اروگوئه تیم دوم گروه بازی 
دارد. جنگ صعود به عنوان تیم اول حساسیت های این بازی را افزایش داده 
است. اکوادور و ژاپن نیز دیگر بازی گروه سوم را برگزار می کنند. دیشب هم 

تکلیف تیم های صعود کننده از گروه دوم مشخص شد.

 فرصت کم استقالل
 براي فرار از محرومیت

آبی های تهران روزهای سختی را پشت سر می گذارند. در حالی که 
فصل نقل و انتقاالت آغاز شده و تیم های مختلف در تالش برای گرفتن 
بازیکنان مدنظر هستند، استقالل اما با خطر محرومیت سنگین و حتی 
حذف از لیگ قهرمانان آسیا مواجه است. استقالل یکی از بدهکارترین 
تیم های فوتبال ایران است و تعداد شاکیانش هر روز بیشتر می شود. 
بدهی های پیشین این باشگاه به قدری زیاد است که در شرایط کنونی 
پرداخت آنها و گرفتن رضایت ش��اکیان بسیار سخت شده است. عدم 
پرداخت بدهی ها این بار جدی تر از همیشه ش��ده تا جایی که کامران 
منزوی نسبت به این موضوع به مسئوالن باش��گاه هشدار داده است. 
این عضو هیئت مدیره باشگاه در گفت وگو با فارس، بدهی های هنگفت 
را مشکل اصلی استقالل خواند: »مش��کل حیاتی این روزهای باشگاه 
استقالل پرداخت دیونی است که از گذشته باقی مانده و حاال باشگاه 
را وارد چالش��ی جدی کرده است.« منزوی به روش��ن نکردن تکلیف 
شاکیان، احتمال محرومیت و حذف از آسیا اشاره داشت و گفت: »در 
حال حاضر سه خطر استقالل را تهدید می کند؛ اول از همه خطر حذف 
از آسیاست. دوم اینکه ممکن است از پنجره انتقاالت محروم شویم و 
سوم هم در شرایط کسر امتیاز قرار داریم. ما فقط 16، 17 روز فرصت 
داریم که این مشکالت را حل کنیم. اینکه از استقالل امتیاز کسر شود، 
واقعاً خوب نیست. متأسفانه باش��گاه بدهی هایی به افرادی مثل امیر 
قلعه نویی، مجید صالح، حنیف عمران زاده و پژمان نوری دارد که همه 

اینها را باید در کمیته تعیین وضعیت مشخص کنیم.«
عضو هیئت مدیره باشگاه اس��تقالل برای حل این مشکالت خواستار 
پرداخت مطالبات از فیفا و ای اف سی ش��د: »اگر اشتباه نکنم فرصت 
زیادی نداریم که این مش��کالت را حل کنیم، ولی درخواس��ت ما این 
است، مطالباتی را که از فیفا و ای اف سی داریم به هر شکل ممکن و با 

رایزنی به دست بیاوریم.«

کوالک بانوی بسکتبال ایران 
اولین مدال بسکتبال بانوان ایران در جام جهانی هلند به دست آمد. تیم ملی 
بسکتبال سه به سه دختران کشورمان به جام جهانی رفت تا توانایی های 
خود را به رقبای قدرتمندش نشان دهد. تیم سه نفره بانوان در این رقابت ها 
تنها یک برد به دست آورد و پس از سه شکست از دور بازی ها کنار رفت. اما 
این پایان کار دختران بسکتبالیست کش��ورمان نبود. شادی عبدالوند در 
مسابقات مهارت های انفرادی موفق شد مدال برنز را از آن خود کند.  بانوان 
بسکتبالیست پس از تأیید لباس اسالمی از سوی فیبا انگیزه مضاعفی برای 
درخشش در عرصه های بین المللی گرفته اند تا جایی که انتظار می رود پس از 
کسب اولین مدال تاریخ بسکتبال بانوان ایران، از این پس شاهد درخشش های 

بیشتر دختران بسکتبالیست کشورمان باشیم.
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جنگ با مشکالت مالی برای سهمیه المپیک
جام جهانی ریو 

اشرف رامين
      چهره

یکی از مهم ترین 
ی  بت ه��ا قا ر
پیش روی تیراندازی اس��ت تا ملی پوشان این 
رشته بتوانند س��همیه های بازی های المپیک 

2020 را به دست بیاورند. در حالی که تاکنون 
تنها س��همیه تیران��دازی کش��ورمان را نجمه 
خدمتی به دست آورده هنوز کمبود امکانات و 
لغو اعزام ها چالش اصلی تیراندازان محس��وب 
می شود. گلنوش سبقت اللهی یکی از تیراندازانی 
اس��ت که به زودی در جام جهانی ری��و باید با 
حریفانش برای رس��یدن به س��همیه المپیک 
بجنگد. این بانوی عضو تیم تپانچه در 
گفت وگو با میزان به شرایط سخت این 
روزهای تیراندازی اشاره کرد: »اگر در 
جام جهانی ریو موفق به کسب سهمیه 
المپیک توکیو نشویم، این شانس را داریم 
تا در رقابت های قهرمانی آسیایی دوحه که 
نس��بت به جام جهانی از کیفیت پایین تری 
برخوردار اس��ت به این امر مهم دس��ت یابیم. 
می جنگیم تا بتوانیم با تعداد نفرات بیشتری به 
المپیک توکیو برویم. متأس��فانه فدراس��یون 
تیراندازی هم مانند خیلی از فدراس��یون ها 
مشکالت مالی دارد و آنطور که باید امکانات 
در اختی��ار ما ق��رار نمی گیرد. بدون ش��ک 
برگزاری اردوی برون مرزی کمک زیادی به ما 
می کند تا بتوانیم در مس��ابقات نتیجه بهتری 
بگیریم. ممکن است پیش از جام جهانی ریو به 
اردوی برون مرزی اعزام نشویم یا اینکه با تعداد 

نفرات کمتری به این مسابقات برویم.«

   اولویتم کمک به ژیمناستیک ایران است
ژیمناست باسابقه        ژيمناستيک
کشورمان امیدوار 
است بتواند تجربیاتش را به نسل های بعدی انتقال 
دهد. ه��ادی خناری ن��ژاد که س��ال ها در تیم ملی 
ژیمناس��تیک افتخارات زیادی را برای ورزش ایران 
کس��ب کرده به زودی رس��ماً از دنی��ای قهرمانی 
خداحافظ��ی می کند. دارن��ده مدال برنز آس��یا در 
گفت وگو با تس��نیم از اهدافش پس از بازنشستگی 
گفت و خواستار حمایت هرچه بیشتر مسئوالن از 
ژیمناستیک شد: »در مراسمی که فدراسیون بابت 
این م��دال می گی��رد، رس��ماً از دنی��ای قهرمانی 
خداحافظی می کنم. اولویت من کمک به ژیمناستیک 
ایران است و امیدوارم شرایط برای این کار مهیا باشد. 

در حال حاضر مش��اور قهرمانی رئیس فدراسیون 
هستم. قطعاً اگر نیاز باشد، در ایران می مانم و کمک 
می کنم، اگر هم شرایط فراهم نشد، در جای دیگری 
کارم را دنبال می کنم. پیشنهادات خارجی دارم، اما 
همانطور ک��ه گفتم اولوی��ت اصل��ی ام کمک به 
ژیمناستیک ایران است. از طرفی کسب یک نقره و 
یک برنز در قهرمانی آسیا یک نتیجه خیلی خوب 
برای ژیمناستیک ایران محسوب می شود. قطعاً 
اگر نگاه ویژه تری از سوی مسئوالن وزارت ورزش 
وجود داشته باشد، ژیمناستیک حرف های زیادی 

برای گفتن خواهد داشت.« ژیمناست های ایرانی 
همواره از بی توجهی مسئوالن، نداشتن امکانات کافی 

و استاندارد گالیه داشته اند.

تمرینات تیم ملی بسکتبال برای 
شيوا نوروزی
      بسکتبال

حضور در جام جهانی چین در تاالر 
بسکتبال آزادی پیگیری می شود. 
شاگردان مهران شاهین طبع زیر نظر کادر فنی مهیای اعزام به این 
رقابت ها می شوند تا با تیم های اسپانیا، تونس و پورتوریکو مصاف 
دهند. محمد جمش��یدی یکی از بازیکنانی است که سرمربی تیم 
حساب ویژه ای  روی او باز کرده اس��ت. این بازیکن در گفت وگو با 
ورزش سه شرایط تیم را مطلوب ارزیابی کرد: »وضعیت تیم خوب 
است و تمرینات را خیلی جدی دنبال می کنیم. 60، 70 روز وقت 
داریم و در این مدت می توانیم به خوبی برای جام جهانی آماده شویم. 
خدا را شکر بازیکنان در صحت و سالمت کامل هستند و در این چند 
روز من مصدومیتی ندیدم. امیدوارم این شرایط تا آخر ادامه  داشته 
باشد.« جمشیدی برنامه در نظر گرفته شده برای بازی های تدارکاتی 
را تأثیرگذار خواند: »هر چیزی که الزم اس��ت، قطع��اً کادر فنی و 
فدراسیون بهتر از ما به آن واقف هستند. فکر می کنم با برنامه ریزی 

صورت گرفته به خوبی می توانیم برای جام جهانی آماده شویم.«  او با 
اشاره به اینکه تیم ملی برای پیروزی به مصاف هر حریفی می رود، 
اظهار داشت: »شاید به جز اسپانیا، دو تیم دیگر پورتوریکو و تونس از 
نظر اسمی بزرگ نباشند، اما هر کدام از آنها هم دو، سه بازیکن در 
NBA دارند. در ه��ر صورت گروه راحتی نداری��م، اما برای صعود 
می جنگیم. گرفتن سهمیه المپیک و موفقیت در جام جهانی اصاًل 
راحت نیست. در رشته ای مثل بسکتبال که در تمام کشورها فعال 
است و هواداران زیادی دارد، قطعاً کار سخت تر هم خواهد بود. البته 
ما هم تیم کوچکی نیستیم. ایران رنکینگ اول آسیا را در اختیار دارد 
و با تمام تیم ها برای برد بازی می کند.« توجه و حمایت مسئوالن 
خواسته ای  است که همه ملی پوشان بسکتبال دارند: »خواسته زیادی 
نداریم. فقط اینکه با توجه به صعود به جام جهانی انتظار داریم پاداش  
بازیکنان پرداخت شود. قول پاداش را به ما داده بودند و حاال که چند 
ماه از این اتفاق می گذرد و نزدیک جام جهانی هستیم، امیدواریم 

فکری اساسی به حال این مسئله کنند.«

   موفقیت در جام جهانی
 اصاًل راحت نیست


