
اعالم زمان برگزاری 
شیوا نوروزی
    گزارش

مجم�ع انتخاباتی 
فدراس�����یون 
وزنه برداری داغ دل دیگر رشته های بالتکلیف را 
تازه کرد. سرانجام پس از ماه ها معطلی وزارت 
ورزش و جوان�ان روز گذش�ته تاریخ انتخابات 
رش�ته وزنه برداری را اع�الم کرد. قرار اس�ت 
16تیرماه تکلیف رئیس جدید این رشته المپیکی 
مشخص شود. حال آنکه به غیر از وزنه برداری 
چند فدراس�یون دیگر نیز با سرپرس�ت اداره 
می شوند و به نظر می رسد وزارت برنامه ای  برای 
برگزاری مجامع آنها در دستور کار خود ندارد!

پایان دوران ریاس��ت علی مرادی آغاز بالتکلیفی 
وزنه برداری بود. با اتمام دوره چهار س��اله او در این 
رش��ته وزارت تصمیم گرفت سرپرستی بی طرف 
را تا زمان برگ��زاری انتخابات انتخ��اب کند. علی 
خسروی در ش��رایطی مس��ئولیت وزنه برداری را 
برعهده گرفت که پوالدمردان کش��ورمان پس از 
حضور در رقابت های قهرمانی آسیا، مسابقات جهانی 
را در پیش دارند و انتظار می رفت با توجه به شرایط 
حساس پیش رو، انتخابات در اس��رع وقت برگزار 
ش��ود. اما وزنه برداری نیز خیلی زود به سرنوشت 
کش��تی و والیبال و چند رش��ته دیگر دچار شد و 
چند ماهی را در سردرگمی مدیریتی سپری کرد. 
البته پوالدمردان ایران نسبت به والیبالیست ها و 

کشتی گیران خوش شانس تر هستند، چراکه وزارت 
در سال کسب سهمیه المپیک فعالً تصمیمی برای 

برگزاری مجامع انتخاباتی دو رشته دیگر ندارد.
   پروسه های وقت گیر

فدراسیون وزنه برداری در حالی دو هفته دیگر رئیس 
جدیدش را می شناسد که ثبت نام کاندیداهای این 
فدراسیون از بهمن  سال گذش��ته آغاز شد و اوایل 
اسفندماه نیز به پایان رسید. اینکه چرا اعالم نهایی 
کاندیداها چند ماه طول کشیده، سؤالی است که 
ذهن جامعه ورزش و به وی��ژه اهالی وزنه برداری را 
درگیر کرده، ضمن اینکه بی توجهی به پیشکسوتان 
و حذف نام سرمربی تیم ملی از مجمع انتخاباتی از 
دیگر سؤاالت بی پاسخ  مانده از سوی وزارت است. 

   شاید وقتی دیگر
اوضاع کشتی اصالً روبه راه نیست و حتی بزرگان این 
رشته وضع را بحرانی توصیف می کنند، اما برخالف 
اهالی این رش��ته، وزارت ورزش چندان احساس 
نگرانی نمی کن��د، به همین خاطر ه��م عجله ای  
برای تعیین تکلیف رئیس فدراس��یون کش��تی 
ندارد. محمدشروین اسبقیان، مدیرکل دفتر امور 
مشترک فدراس��یون ها در مصاحبه ای  وعده داده 
بود که اس��امی نامزدهای تأیید شده فدراسیون 
کشتی تا آخر هفته گذشته اعالم  شود، اما این وعده 
نیز همانند وعده های قبلی به واقعیت تبدیل نشد 
تا جامعه کشتی بیش از پیش نسبت به آینده این 

رشته احساس نگرانی کند. دیروز هم که زمان دقیق 
انتخابات وزنه برداری رس��انه ای  شد، یک بار دیگر 
امید کشتی گیران برای روشن شدن آینده ورزش 

اول کشور ناامید شد. 
   کشتی را دریابید

از آن به عنوان ورزش اول کشور و رشته پهلوانی یاد 
می ش��ود، اما بی مهری ها و بی توجهی های مداوم 
آینده کشتی را به ش��دت به خطر انداخته است. 
هش��ت ماه پیش پس از اس��تعفای رسول خادم 
هیچ کس فکر نمی کرد امید اول مدال آوری ایران 
در بازی های المپیک تا تیرم��اه بدون رئیس اداره 
ش��ود. از آن زمان تاکنون آقایان بارها از تشکیل 
مجمع انتخاباتی س��خن گفته اند، اما این موضوع 
هرگز عملی نش��د. قرار بود انتخابات فدراسیون 
کشتی هم تیرماه برگزار شود، اما با ادامه این شرایط 
بعید به نظر می رسد که این اتفاق رخ دهد. تا دیر 
نشده باید معلوم شود کدام یک از کاندیداها تأیید 
صالحیت و کدام یک رد صالحیت شده اند، چراکه 
در چند ماه اخیر بی اخالقی های بسیاری از سوی 
برخی نامزدها دیده شده و این افراد برای گرفتن 
رأی اعضای مجمع دس��ت به هر کاری زده اند؛ از 
تخریب رقبا گرفته تا تهدید و ارعاب، تا جایی که 
بسیاری از پیشکسوتان و شناخته شده های کشتی 
نسبت به رفتارهای غیراخالقی و به خطر افتادن 
وجهه پهلوانی این رشته هشدار داده اند. عالوه بر 

این شنیده می شود بدهی های سنگین بین المللی 
فدراسیون، کش��تی ایران را در اتحادیه جهانی با 
مشکالتی جدی مواجه کرده و سفر اخیر نعمتی، 
سرپرست کنونی به سوئیس نیز در راستای رایزنی با 
اللوویچ صورت گرفته است. این تعلل ها و وقت تلف 
کردن ها در حالی ادامه دارد که وزارت از مسئوالن 
فدراسیون کش��تی خواس��ته بود برای برگزاری 

انتخابات در دهه اول تیرماه آماده شوند!
    والیبال هم هست

درخش��ش تیم ملی والیبال در رقابت های لیگ 
ملت ها توج��ه همه را به خود جل��ب کرده و این 
مسئله موقعیت خوبی است تا کمتر در خصوص 
بالتکلیفی فدراسیون صحبت شود. ضیایی، رئیس 
قبلی فدراسیون به دلیل بازنشستگی پاییز سال 
گذشته با صندلی ریاست خداحافظی کرد و پس 
از او، افشین داوری به عنوان سرپرست همه کاره 
والیبال شد. دوره ش��ش ماهه سرپرستی داوری 
نیز خردادماه به پایان رس��ید، اما برخالف قانون 
او همچنان در سمتش مشغول به فعالیت است. 
والیبال نیز همانند کش��تی و وزنه برداری س��ال 
سختی را پیش رو دارد و این رشته هم باید برای 
کسب سهمیه المپیک بجنگد. جالب تر اینکه در 
این رشته حتی ثبت نام کاندیداها نیز انجام نشده 
و به نظر نمی رسد انتخابات فدراسیون والیبال به 

این زودی ها برگزار شود.
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نگاهی به هفته چهارم لیگ ملت های والیبال 
استراحت به ستاره ها، فرصت به جوانان

هفته چهارم لیگ ملت های والیبال در شرایطی به پایان رسید که 
نسبت به س�ه هفته قبل، کوالکوویچ با اس�تراحت دادن به برخی 
بازیکنان اصلی به بازیکنان جوان فرصت بیشتری برای بازی داد.
تیم ملی والیبال کشورمان یک شنبه شب، هفته چهارم لیگ ملت ها را در 
اردبیل با دو برد و یک باخت به پایان رس��اند تا شاگردان کوالکوویچ آماده 
هفته پنجم شوند. هفته پایانی مرحله گروهی از جمعه این هفته در صوفیه 
بلغارستان برگزار می شود تا تکلیف شش تیم مرحله نهایی لیگ ملت ها 

مشخص شود، مرحله ای که ایران تنها یک برد برای صعود به آن نیاز دارد.
   صدر از دست رفت

برخالف بازی های هفته سوم در ارومیه که با سه برد برای تیم ملی کشورمان 
به پایان رسید، در هفته چهارم در اردبیل سرانجام نوار پیروزی های پیاپی 
والیبال قطع شد و تیم کشورمان با دو برد 3 بر یک مقابل پرتغال، 3 بر صفر 
مقابل استرالیا و شکست 3 بر صفر مقابل فرانسه به کارش پایان داد. باخت 
به فرانسه دومین باخت شاگردان کوالکوویچ در 12 بازی گذشته بود. آنها 
هفته دوم در ژاپن به برزیل باخته بودند تا با شکست یک شنبه شب مقابل 
شاگردان تیلیه دومین شکست خود در دور گروهی لیگ ملت ها را تجربه 
کنند.  با وجود این شکست، اما آمار تیم کشورمان در پایان هفته چهارم 
لیگ ملت ها فوق العاده بوده و شاگردان کوالکوویچ برخالف چند فصل 
اخیر، در فصل 2019 لیگ ملت ها فراتر از پیش بینی ها ظاهر شده اند و در 
فاصله یک هفته مانده به پایان مرحله گروهی با 10 برد و تنها دو شکست 

و کسب 30 امتیاز در رده دوم رقابت ها قرار گرفته اند.
این در حالی اس��ت که تیم کش��ورمان قبل از باخت یک شنبه شب به 
فرانسه، برای چند هفته متوالی صدرنشین لیگ ملت ها بود، اما شکست 
در بازی پایانی هفته چهارم سبب شد برزیل جای ایران را در صدر بگیرد. 
البته برزیلی ها هم امتیاز با تیم کشورمان هستند و تنها به خاطر یک برد 

بیشتر در رده اول قرار گرفته اند.
  یک برد تا صعود به مرحله نهایی

تیم کشورمان با نتایجی که تا پایان هفته چهارم لیگ ملت ها کسب کرده 
است در آستانه صعود به مرحله نهایی لیگ ملت ها قرار گرفته تا پس از پنج 
سال دوباره در بین شش تیم پایانی این رقابت ها حضور داشته باشد. البته 
والیبالیست های کشورمان در اردبیل می توانستند صعود زودهنگام را برابر 
تماشاگران خودی جشن بگیرند، اما شکست مقابل فرانسه مانع شد تا کار 
صعود به هفته پنجم و پایانی بکشد. حاال شاگردان کوالکوویچ تنها به یک 
برد از سه بازی  شان مقابل امریکا، بلغارستان و صربستان در هفته پنجم نیاز 

دارند تا با کسب یازدهمین برد یکی از تیم های حاضر در شیکاگو باشند.
آخرین و تنها حضور تیم کشورمان در مرحله نهایی لیگ ملت ها به سال 
2014 برمی گردد که تیم کشورمان با کواچ توانست به مرحله نهایی راه پیدا 
کند و در پایان در رده چهارم لیگ ملت ها قرار گرفت. حاال تیم کشورمان با 
کوالکوویچ این شانس را دارد تا دومین حضور در مرحله نهایی لیگ ملت ها 
را تجربه کند. هدفی ک��ه برخالف فصل های پی��ش، در فصل جاری در 

دسترس معروف و یارانش است و در صوفیه می تواند قطعی شود.
   جوانان از روی نیمکت بلند شدند

هفته چهارم لیگ ملت ها برای ایران با تغییر رویکرد کوالکوویچ در استفاده 
از ترکیب اصلی همراه بود. فرصت ندادن به جوانان و استفاده از یک ترکیب 
اصلی ش��ش نفره که کمترین تغییری در آن صورت می گرفت، یکی از 
انتقاداتی بود که تا پیش از بازی های هفته چهارم از س��رمربی تیم ملی 
والیبال می شد. این در حالی بود که دیگر تیم های حاضر در لیگ ملت ها با 
استفاده از یک سیستم چرخشی با ترکیب های مختلف در رقابت ها شرکت 
می کردند، با وجود این کوالکوویچ اعتقادی به این مسئله نداشت. کسب سه 
برد متوالی در ارومیه که شانس صعود ایران را به مرحله نهایی بیشتر از قبل 
کرده بود، سبب شد کوالکوویچ در اردبیل کوتاه بیاید و به بازیکنان جوان 
هم فرصت بازی بدهد. تصمیمی که البته در برخی مواقع مانند مصدومیت 

سیدمحمد موسوی توفیق اجباری بود.
کوالکوویچ در دو بازی آخر مقابل اس��ترالیا و فرانسه دست به تغییرات 
زیادی در ترکیب زد. فرهاد قائم��ی، محمدجواد معنوی نژاد، پوریا یلی و 
جواد کریمی بازیکنانی بودند که در اردبیل  فرصت بیشتری برای بازی 
پیدا کردند. رویکرد کوالکوویچ سبب شد ملی پوشانی مانند سیدمحمد 
موسوی، پوریا فیاضی، سعید معروف، امیر غفور و میالد عبادی پور که در 
سه هفته اول لیگ ملت ها فشار زیادی را متحمل شده بودند، استراحت 
کنند تا در هفته پنجم و در ادامه مرحله نهایی با ریکاوری و تجدید انرژی 

تأثیرگذاری الزم را مانند بازی های قبلی داشته باشند.

کشتی و والیبال همچنان منتظر برگزاری مجامع انتخاباتی خود هستند

ضربه تعلل های انتخاباتی وزارت بر پیکر ورزش

سامان گرفتن فوتبال با سیاست دوگانه؟!
فدراسیون فوتبال قاطعانه پاي حرف خود ایستاده و می خواهد تا زماني 
که امکانات بدیهي برگزاري مس��ابقات لیگ فراهم نش��ده جلوي شروع 
مسابقات را بگیرد. پیش از این عنوان کردیم که باید در این راه از فدراسیون 
پشتیباني کرد و دست در دست هم شرایطي را فراهم آورد که رقابت های 
لیگ فوتبال با نهایت استانداردهاي بین المللی و کمترین حاشیه و تنش 
برپا ش��ود، اما در این میان ش��نیدن و دیدن برخي اخب��ار مرتبط با این 
تصمیم جاي تعجب دارد. خبرهایي که بیشتر از آنکه عزم فدراسیون را 
در سروسامان دادن به اوضاع نشان دهد، حکایت از دوگانه بودن سیاست 

فدراسیون در برخورد با معضالت فوتبال و مسببان آن دارد.
دیروز خبري در رس��انه ها منتش��ر و بالفاصله هم با واکنش روبه رو شد. 
خبري مبني بر اینکه س��عید فتاحی، مسئول کمیته برگزاري مسابقات 
س��ازمان لیگ با وجود محرومیت روز یک شنبه از ورزش��گاه نفت و گاز 
اروندان خرمشهر برای مسابقات لیگ دسته اول بازدید کرده است. الزم 
به ذکر نیس��ت که فتاحي به عنوان یکي از مقصران اتفاقات بازي فینال 
جام حذفي در همان شب مسابقه از سوي کمیته انضباطي فدراسیون از 
کار معلق شد، خبري که از طریق رسانه ملي هم به اطالع عموم رسید و 
جالب تر اینکه مرتضي تورک، رئیس کمیته اخالق فدراسیون فوتبال در 
جدیدترین گفت وگوی خود از پابرجا بودن محرومیت این مسئول سازمان 
لیگ خبر داده است. این خبر را همراه با تصاویر طلبکارانه منتشر شده از 
فتاحي در ورزشگاه نفت و گاز و صحبت های طلبکارانه تر او بعد از اعالم 
حکم برکناری اش، کنار عدم تمکین دو مسئول دیگر فوتبال یعني بهاروند 
رئیس سازمان لیگ و طالقاني رئیس هیئت فوتبال خوزستان از دستور 
کمیته اخالق براي حضور در این کمیته  به منظور پاسخگویي به حواشي 

بازي فینال جام حذفي بگذارید تا متوجه این سیاست دوگانه شوید.
فدراس��یون فوتبال در حالي ای��ن روزها داعیه  حل مش��کالت فوتبال و 
برنامه ریزی برای حرفه ای  برگزار کردن رقابت های فصل آینده را دارد که 
خودش بدیهی ترین اصل را رعایت نکرده و از مدیران و مسئوالن متخلفش 
بازخواست نمی کند. در اینکه فتاحي چگونه به این پست رسیده، جاي 
سؤال است. در حال حاضر اما سؤال اصلي این است که چرا با او که ردپایش 
در بیشتر اتفاقات حاشیه ای مربوط به برگزاري مسابقات لیگ هجدهم 
دیده می شود، برخورد نمی شود؟ چرا او حتي بعد از اعالم عمومي حکم 
تعلیق و تأکید رئیس کمیته اخالق بر پابرجا بودن محرومیت هنوز به خود 
اجازه می دهد که در محل کار حاضر شود و حتي در برنامه های به اصطالح 

پیشرفت فوتبال برای مسابقات فصل بعد اعمال نظر کند؟!
مهدي تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال طي هفته های گذشته در 
تمامي صحبت های خود به صورت تلویحي عالم و آدم را به عنوان مسببان 
اصلي حوادث لیگ هجدهم معرفي کرده و طبیعي است که مدیران کم کار 
و پراش��تباه خود را مورد مؤاخذه قرار ندهد که اگر چنین اتفاقي بیفتد، 
آن وقت حرف های قبلي جناب رئی��س در مقصر قلمداد کردن نیروهاي 

انتظامي و امنیتي به ادعاهاي واهي تبدیل می شود.
در اینکه سروسامان گرفتن فوتبال باشگاهي نیازمند عزم و وحدت ملي 
است هیچ شکي نیست، اما وقتي فدراس��یون فوتبال خود به متخلفان 
و مس��ببان حاش��یه ها این چنین پروبال می دهد و حتي با پشتیباني از 
آنها باعث محکم تر شدن جایگاهشان می ش��ود، نمی توان توقع درست 
شدن اوضاع را داشت. واضح است که فدراسیون براي جلوگیري از بروز 
حاشیه، مبارزه با فساد و سروس��امان گرفتن فوتبال ابتدا باید از خودش 
شروع کند. اتفاقي که بعید است با توجه به نگاه و سیاستي که مهدي تاج 
رئیس فدراسیون و اطرافیانش در پیش گرفته اند شاهد وقوع آن باشیم. 
چطور می توان به فدراسیونی اعتماد کرد که خود براي احکام و تصمیمات 
انضباطي اش ارزش و اعتبار قائل نیست؟ چگونه باید به برنامه ریزی این 

فدراسیون براي برخورد با متخلفان اعتماد کرد؟ 
حضور فتاحي در ورزش��گاه نفت و گاز و عدم حضور دو مسئول دیگر در 
کمیته اخالق این را ثابت می کند که فدراس��یون فوتبال هیچ برنامه ای  
براي سروسامان دادن به فوتبال ندارد. با این اوصاف تمام برنامه هایی هم 
که ظاهراً قرار بر اجرا شدن آنها براي شروع لیگ است نیز با اتخاذ سیاست 

دوگانه فدراسیون شعاري بیش نخواهد بود.

فريدون حسن

مسي: ديگر نبايد اشتباه کنیم
رقابت ه�ای ج�ام ملت هاي امری�کاي جنوب�ي با صع�ود کلمبیا و 
آرژانتین ب�ه مرحله حذفي مس�ابقات ادامه پیدا کرد. یک ش�نبه 
و در آخری�ن بازی های گ�روه دوم این مس�ابقات تیم های کلمبیا 
و آرژانتی�ن ب�ا غلبه ب�ر پاراگوئ�ه و قطر موف�ق ش�دند به عنوان 
تیم ه�ای اول و دوم ای�ن گ�روه ب�ه مرحل�ه بع�د راه پی�دا کنند.
براي شاگردان کارلوس کی روش کار صعود پیش از رویارویي با پاراگوئه 
تمام شده بود. دو پیروزی خوب مقابل آرژانتین و قطر آنها را شش امتیازي 
و صدرنشین کرده بود، اما کلمبیای جاه طلب پاراگوئه را نیز یک بر صفر 
شکست داد تا مقتدرانه راهي مرحله بعد شود. مهم ترین نکته این دیدار 
اعتراض کی روش به سیستم کمک داور ویدئویي بود. حساس ترین دیدار 
این گروه و بازی های کوپا را  اما آرژانتین و قط��ر برگزار کردند. آرژانتین 
به عنوان یکي از مدعیان قهرماني با یک شکست و یک مساوي در آستانه 
حذف از این مسابقات قرار داشت و قطر آخرین فرصت آنها برای بقا در جام 
بود. آرژانتین چاره ای جز برد نداشت و قطر را تحت فشار گذاشت. قهرمان 
آسیا خواسته یا ناخواسته عقب نشست تا آلبي سلسته با پیروزي 2 بر صفر 
و تنها با چهار امتیاز بعد از کلمبیاي 9 امتیازي به عنوان تیم دوم گروه صعود 

کند. پاراگوئه و قطر هم با دو و یک امتیاز سوم و چهارم این گروه شدند.
لیونل مسي، کاپیتان تیم ملي آرژانتین بعد از محرز شدن صعود تیمش به 
مرحله بعد عنوان کرد: »دیگر نمی توانیم اشتباه کنیم. پیروزی را به دست 
آوردیم و اکنون باید از فرصتی که داریم بهترین بهره را ببریم. به چنین 
دیداری نیاز داشتیم. یک پیروزی برای کسب اعتماد به نفس و آرامش. 

اکنون باید برای ماندن در کوپا فقط پیروز شویم.«

پیام واحد در اردبیل؛ ياشاسین ايران 
ه��واداران والیب��ال در اردبیل س��ه روز فوق العاده را برای ش��اگردان 
کوالکوویچ رقم زدند. طرفدارانی که در سه دیدار مقابل پرتغال، استرالیا 
و فرانسه سالن رضازاده را مملو از تماش��اگر کردند، شایسته احترام و 
تقدیر هستند. در این سه بازی بیش از شش هزار نفر در ورزشگاه حضور 
داشتند و به شدت تیم ملی را تش��ویق کردند. آنها فارغ از هر شعاری، 
فریاد »ایران، ایران« و »یاشاسین ایران« را سر می دادند که این سزاوار 
تحسین است. اردبیلي ها یک بار دیگر ثابت کردند که وحدت و همدلي 
در ایران موج می زند و وقتي پاي مصالح ملي و دفاع از نام ایران در میان 
باشد مردم کشورمان با هر سلیقه، قومیت و مذهبي کنار هم خواهند 

ایستاد و کاري به برخي حرکات اختالف افکنانه ندارند.

آماده ترين تیم والیبال را در اختیار داريم 
نتایج تیم ملی والیبال در چهار هفته ای  که 
گذشت نشان می دهد که تیم با انگیزه و 
آمادگی باال در لیگ ملت ها حاضر شده و از 
هر نظر برای حضور در فینال آماده است. 
با توجه به عملکرد تیم ملی باید بگویم که 
تیم فعلی از نظر بدنی یکی از آماده ترین 
تیم ها در سال های اخیر است. ملی پوشان 
هم خوب تمرین کردند و هم از نظر ذهنی 
کاماًل مهیای لیگ ملت ها بودند. روحیه 
باالی تیم ایران در این دوره مثال زدنی اس��ت. خوشبختانه به جایی 
رسیده ایم که والیبال کشورمان هفته ها صدرنشین رقابت ها بود. این 
برتری را تا قبل از رویارویی با فرانس��ه حفظ کردیم و س��ه بازی دیگر 
هم در بلغارس��تان در پیش داریم. اگرچه در سایت فدراسیون جهانی 
صعودمان قطعی اعالم شده، اما ما همچنان به یک پیروزی دیگر نیاز 
داریم تا هیچ حرف وحدیثی باقی نماند. با یک برد می توانیم خیال همه را 
راحت کنیم. در مورد رویارویی با فرانسه نظر سرمربی تیم این بود که به 
برخی بازیکنان استراحت بدهد. البته این انتقاد که کوالکوویچ ترکیب 
اصلی اش را تغییر نمی دهد را برخی ها در طول بازی ها مطرح کردند. در 
بازی فرانسه نیز سرمربی به جوانان میدان داد، اما نکته عجیب این بود 
که کوالکوویچ چرا به سعید معروف و موسوی استراحت نداد تا قدری از 
فشاری که روی این دو بازیکن بود نیز کاسته شود. به هر حال این نظر 
سرمربی تیم است. او ترجیح داد بازیکنان ذخیره را به میدان بفرستد. 
در صورتی که شاید خیلی ها دوست داشتند در مقابل فرانسه قدرتمند 
ما نیز با ترکیب اصلی و با تمام قوا به میدان می رفتیم و یک پیروزی نیز 
برابر این تیم کسب می کردیم. در این صورت می توانستیم ترس بزرگی 
را به دل رقبا بیندازیم، اما تصمیم نهایی با سرمربی تیم است و اوست 
که ترکیب تیم را تعیین می کند. هر مربی دیگری نیز جای کوالکوویچ 
بود قطعاً نظرات و تاکتیک خودش را اعالم می کرد. باید منتظر انجام 
بازی های هفته آخر باشیم و بعد از آن ارزیابی کلی از عملکرد تیم ملی 

در مرحله اول لیگ ملت ها داشته باشیم.

مسعود آرمات

کارشناس والیبال

سعید احمديان

2 برنز سوغات کاراته از مونترال
کاراته ای��ران از کاراته وان کانادا تنها دو        کاراته
مدال برنز به دس��ت آورد. ملی پوش��ان 
کاراته کشورمان برای گرفتن سهمیه بازی های المپیک باید حضوری 
فعال در رقابت های بین المللی داشته باشند تا با کسب حداکثر امتیازات 
جایگاهشان را در رده بندی جهانی ارتقا دهند. سومین مرحله 
از رقابت های لیگ جهانی کاراته موس��وم به کاراته وان در 
مونترال برگزار ش��د که طی آن از شش نماینده اعزامی 
کشورمان، دو ملی پوش توانستند با رفتن روی 
سکو مدال این رقابت ها را از آن خود کنند. 
حمی��ده عباس��علی تنها بان��وی کاراته 
کشورمان در این رقابت ها با شکست 
رقیبش در دیدار رده بندی برنزی 
شد. ملی پوش وزن  68+ بانوان 
پس از آنکه نتوانست از پس 
رقیب ایتالیایی اش بربیاید 
و از رس��یدن ب��ه فینال 
بازماند، تم��ام عزمش را 
جزم ک��رد تا ب��ا غلبه بر 
حریف جامائیکایی اش دست 
خالی به وطن بازنگردد. پیروزی 
در رده بندی عباسعلی را به سکوی سوم جهان رساند. به 
غیر از او سجاد گنج زاده هم جور تیم مردان را کشید و یک 
برنز به نام خود ثبت کرد. کاراته کار وزن 84+ مردان بعد 
از شکست مقابل نماینده ترکیه، رقیب کروات را برد و 

مدال برنز این وزن را به دست آورد. 

ورزشکارساالری اين بار در جودو!
کادر فنی تیم ملی        جودو
ج��ودو 19 نف��ر از 
جودوکاران را به اردو فراخوانده است. در بین اسامی 
اعالم شده نام سعید موالیی نیز به چشم می خورد. 
افتخارآفرینی ها و درخشش او در سال های گذشته 
امیدها را در جودوی ایران زنده نگه داش��ته است. 
مالیی که در لیگ آلمان مبارزه می کند و اخیراً هم 
قراردادی با یک تیم پرتغالی منعقد کرده تمریناتش 
را زیر نظر مربی شخصی اش ادامه می دهد.  پس از 
انتخاب میراسماعیلی به عنوان رئیس فدراسیون 
هدایت تیم ملی بار دیگر به مجید زارعیان سپرده 
شد، اما مالیی از همان ابتدا اعالم کرد که تمرین زیر 

نظر سرمربی قبلی )منصوری( را برای حضور در 
بازی های المپیک ترجی��ح می دهد. مالیی 
می گوید: »تمریناتم با برنامه های اختصاصی و 
تحت نظر مربی شخصی ام پیگیری می شود. 
رئیس فدراسیون جودو و مدیر تیم های ملی 
نیز از این موضوع مطلع هستند، شرایط خوبی 
دارم تا به ای��ن روند مثبت تداوم بخش��م. 
زارعیان، سرمربی تیم ملی هم مربی خوبی 
است و در تمرینات تیم ملی نیز بدون هیچ 
مشکلی شرکت می کنم. رئیس فدراسیون 
قول داده شرایط برای حضورم در مسابقات و 

اردوهای مختلف بین المللی فراهم شود.«

سرمربی وزنه برداری از وضعیت        وزنه برداری
مطلوب ملی پوشان این رشته ابراز 
رضایت کرد. پوالدمردان کشورمان پس از نایب قهرمانی در قاره 
کهن حاال خود را برای حضور موفق در رقابت های جهانی تایلند 
آماده می کنند. در این رقابت ها نیز چین حریف اصلی تیم ملی 
محسوب می شود و ملی پوشان برای کنار زدن رقبا باید با آمادگی 
باال به تایلند اعزام شوند. تمرینات تیم ملی در حال پیگیری است 
و محمدحسین برخواه از شرایط شاگردانش رضایت دارد: »بعد از 
مسابقات قهرمانی آسیا در اردیبهشت ماه که با نایب قهرمانی ما 
همراه بود، از دهم خردادماه اردوی جدید را آغاز کردیم. بچه ها 
نسبت به قهرمانی آسیا ش��رایط بهتری دارند. در جهانی تایلند 
رقیب اصلی ما برای کس��ب قهرمانی چین اس��ت. در مسابقات 
آسیایی هم اختالف ما با چین کم بود و با اختالف کمی قهرمانی 
را واگذار کردیم. امیدوارم در جهانی ب��ا روندی که اکنون داریم 
بتوانیم نایب قهرمانی آس��یا را جبران کنیم و بهترین نتیجه را 
بگیریم.«  انتشار خبر آسیب دیدگی سهراب مرادی و نرسیدن او 
به بازی های المپیک وزنه برداری ایران را شوکه کرد. با این حال 

سرمربی تیم ملی مصدومیت او را طبیعی دانست: »آسیب دیدگی 
در ورزش حرفه ای و رش��ته س��نگینی مانند وزنه برداری کاماًل 
طبیعی است. در تمرینات سنگینی که در طول هفته داریم این 
اس��ترس و اضطراب وج��ود دارد ک��ه بچه ها مصدوم نش��وند. 
خوشبختانه مصدومیت سهراب جدی نیست و ابتدای هفته آینده 
تمرینات عمومی را شروع می کند، اما تمرینات تخصصی را دو 
هفته دیگر آغاز خواهد ک��رد. امیدواریم بتوانیم س��هراب را در 
وضعیت مطلوبی داشته باشیم.  وزنه 200 کیلوگرمی برای او اصاًل 
زیاد نبود. نمی دانم خبر مصدومیت چطور به بیرون درز پیدا کرد. 
ضمن اینکه در ای��ن مصدومیت بزرگنمایی ش��د، عالوه بر این 
انتخاب وزنه های اصلی نزدیک مسابقات اصالً زیاد نیست.« هنوز 
ترکیب نهایی نفرات اعزامی به مس��ابقات جهانی اعالم نشده و 
معلوم نیست فدراسیون وزنه برداری که ماه هاست با سرپرست 
اداره می ش��ود چه تصمیمی در قبال کیانوش رستمی خواهد 
گرفت. رس��تمی همچنان به صورت انفرادی تمرین می کند و 
سرمربی تیم ملی نیز هیچ اطالعی از وضعیت او ندارد: »از وضعیت 

کیانوش رستمی هیچ اطالعی ندارم.«

 بی اطالعی سرمربی تیم ملی وزنه برداری
 از کیانوش رستمی!

 در مسابقات جهانی 
اختالف با چین را جبران می کنیم


