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بهتري�ن بازيکن 
سعید احمدیان
    گفت وگو

جوان�ان جه�ان 
رسيدن به  عنوان 
بهترين بازيکن بزرگس�االن جه�ان را هدف 
بعدی اش می داند. اميرحسين اسفنديار يکي 
از س�تاره های واليبال در تاريخ سازی جوانان 
ايران در قهرماني جهان بود و به عنوان بهترين 
بازيکن مسابقات نيز انتخاب شد. در گفت وگو 
با اس�فنديار درباره اولين قهرمان�ي ايران در 
واليب�ال جوان�ان جه�ان صحب�ت کرده ايم.

    
يک هفته از تاريخ سازی فوق العاده تان 
می گذرد و هنوز همه از قهرماني شما در 
جهان می گويند، چنين روزي را تصور 

می کرديد؟
هدفمان بازی های خوب بود ت��ا بتوانيم بهترين 
نتيجه را بگيريم. البته تصور نمی کرديم به مدال 
طال برس��يم، اما برنامه ريزی مان اين بود که روي 
سکو قرار بگيريم. خدا را شکر با بازی هايي که انجام 
داديم، توانستيم خوشرنگ ترين مدال رقابت های 

جوانان جهان را براي ايران به ارمغان بياوريم.
با برد تونس شروع کرديد، اما شکست 
مقابل روسيه در گام دوم يا باخت مقابل 
ايتاليا در مرحله دوم قدم تان را سست  

نکرد؟
در بازي مقابل روس��يه با وج��ود اينکه نتيجه را 
واگذار کرديم، امانمايش خوبي داشتيم. البته با 
توجه به اينکه بازي اول مقابل تونس برنده شده 
بوديم، شکس��ت مقابل روس��يه چندان نگران و 
نااميدمان نکرد که بخواهيم براي ادامه مسابقات 
دلسرد شويم. شايد شکست مقابل روسيه باعث 
شد مقداري براي بازي سوم مقابل چک استرس 
بگيريم. به هر حال بايد چک را شکست می داديم، 
اما طوري نبود که روي روحيه م��ا تأثير بگذارد. 
در مرحله دوم هم اين رون��د را ادامه داديم. البته 
بازی های سخت تری نسبت به مرحله اول پشت 
سر گذاشتيم و کيفيت تيم هايی که با آنها مسابقه 
داديم، باالتر بود. پس از ب��رد آرژانتين و بحرين، 
بازي با ايتاليا در مرحله دوم يک مسابقه تاکتيکي 
بود، می خواس��تيم ببازيم ک��ه در نيمه نهايی به 
روسيه نخوريم و تمام برنامه هايمان هم درست 

از آب درآمد.
يعني يک باخت عمدي؟ 

باخت از پيش تعيين ش��ده نبود، اما در جريان بازي 
يکسري اتفاقات پيش آمد که باخت برايمان بهتر بود تا 

در مرحله بعد به جاي روسيه با برزيل روبه رو شويم.

در نيمه نهاي�ی و بازي ب�ا برزيل کمتر 
کس�ي انتظار برد 3 بر صفر را داشت، 
اما نشان داديد که تنها براي قهرماني 
آمده ايد و در بازي فينال برابر ايتاليا هم 

شاهکارتان کامل شد. 
بازي با برزيل را راحت آغاز کرديم. البته در ست اول 
کمي استرس داش��تيم، اما بازي خوبي بود. اينقدر 
بدون اشتباه در ست های دوم و سوم بازي کرديم که 
برزيلي ها تا خواستند به خودشان بيايند، بازي تمام 

شده بود. فينال بازي خيلي سخت بود، اما بچه ها همه 
يکدل شده بودند که بازي را نبازيم و جام قهرماني را 
به خانه بياوريم. اين اتفاق افتاد تا به ايتاليايي ها نشان 

بدهيم که واليبال فقط مختص آنها نيست.
والس�کو هم به ايتاليايي ها مش�اوره 
می داد، با توجه به ش�ناختش از ايران 

اين مسئله نگران کننده  نبود؟
با توجه به مشاوره ای که آقاي والسکو به ايتاليايي ها 
می داد، بردمان مقابل اين تيم دلچسب تر شد. هر 

ست که بازي تمام می شد، آقاي والسکو آناليزش را 
به کادر فنی ايتاليا می داد، اما اين ما بوديم که برنده 

شديم و روي سکوي قهرماني قرار گرفتيم.
با قهرماني شما همه از ظهور يک نسل 
طاليي می گويند و اينک�ه خيالمان از 
پش�توانه آينده واليبال بزرگس�االن 

راحت است. 
پشت هم ايس��تادن بازيکنان و کادر فني در تيم 
ملي رمز موفقيت مان بود و بچه ها نشان دادند که 
چه توانايي بااليي دارند. همه چيز به نظر سرمربي 
تيم بزرگساالن و فدراسيون ارتباط دارد و ما دخيل 
نيستيم. آقاي کوالکوويچ يا هر مربي ديگري تصميم 
خواهد گرفت که از بازيکنان باتجربه استفاده کند يا 

جوانگرايي را در برنامه هايش قرار دهد.
 قهرماني نوجوانان و جوانان در جهان با 
مربيان ايراني به دست آمد و توانمندي 
مربيان داخلي را ثابت کرد. چه صحبتي 

در اين باره داريد؟
مربيان کاربلدي داريم ک��ه در حد مربيان بزرگ 
هستند. البته اين وظيفه فدراسيون است که به 
اين مربي ها که توانايی هايشان را نشان داده اند، 
ميدان بده��د و اعتماد کند. مربي��ان داخلي هم 
نش��ان داده اند هر وقت به آنها اعتماد شده مانند 
آقاي عطايي توانسته اند نتايج درخشاني بگيرند. با 
اين حال حضور مربيان داخلي در تيم بزرگساالن 
که می تواند توانايي مربي ايراني را به دنيا نش��ان 

دهد به فدراسيون بستگي دارد.
درباره خودت�ان هم صحب�ت کنيد. 
واليب�ال را از م�دارس آمل ش�روع 
کردي�د و االن دو عن�وان ارزش�مند 
بهتري�ن بازيکن نوجوان�ان و جوانان 
جهان را در کارنامه داريد. اميرحسين 
اسفنديار هدف بعدی اش کجا را نشانه 

گرفته است؟
پدرم واليباليست بود. من هم عالقه خاصي به اين رشته 
داشتم و همين مسئله سبب شد اين رشته را انتخاب 
کنم. بعد از طالي نوجوانان و جوانان به دنبال بهترين 

بازيکن جهان شدن در رده بزرگساالن هستم.
 س�ؤال پايان�ي؛ ب�ا وجود درخش�ش 
فوق العاده ، چرا در ليست کوالکوويچ  قرار 

نمی گيريد، اين دلسردتان نمی کند؟
دلسرد نمی شوم. براي پوشيدن پيراهن تيم ملي 
بايد تالش کنم. نظر آق��اي کوالکوويچ براي من 
محترم است، ايشان فرمانده هستند و من سرباز. 
بگويند باش، می گويم چشم. بگويند نباش باز هم 

می گويم چشم.
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کار سخت ذوب برابر نماينده سعودی ها
منصوریان: فقط برد می خواهیم 

ذوب آه�ن اصفه�ان، تنه�ا نماين�ده باقيمان�ده از اي�ران در 
لي�گ قهرمانان آس�يا س�اعت 20 امش�ب در يک هش�تم نهايی 
لي�گ قهرمان�ان ب�ه مص�اف االتح�اد عربس�تان م�ی رود.

کمتر کسی از بين تيم های حاضر در ليگ قهرمانان، خصوصاً با حضور 
پرسپوليس و اس��تقالل روی ذوب آهن حس��اب می کرد. تيمی که به 
واسطه عدم نتيجه گيری دست به تغيير نيمکت خود زده بود. منصوريان 
اما برخالف تجربه ای که در استقالل داشت، توانست تحول عظيمی در 
ذوب آهن ايجاد کند که اوج اين تحول در ليگ قهرمانان آس��يا ديده 
شد تا جايی که از بين نماينده های ايران و بعد از حذف سرخابی ها در 
همان مرحله گروهی، اين تيم اصفهانی بود که با کام بک های زيبا خود 
را به يک هشتم نهايی رساند. جايی که البته از بدشانسی يک بار ديگر 
حريف ذوب آهن، نماينده عربستان بود تا شاگردان منصوريان باز هم از 

برگزاری بازی های خانگی در اصفهان محروم باشند!
ذوب آهن با کسب سه برد، سه مساوی و 12 امتياز به عنوان صدرنشين 
گروه A راهی يک هشتم نهايی شد و در اين مرحله بايد با االتحاد، تيم 
دوم گروه B ديدار کند. تيمی که منصوريان، سرمربی ذوبی ها از آن به 
عنوان ريشه دارترين تيم آس��يا ياد می کند: »حريف ما در اين مرحله، 
تجربه زي��ادی از حضور در لي��گ قهرمانان آس��يا دارد و با خريدهای 
خوبی که داشته، می تواند روز سختی را برايمان رقم بزند. با وجود اين 
تنها به کسب س��ه امتياز اين بازی می انديشيم.« االتحاد همانطور که 
منصوريان نيز به آن اشاره می کند، بازيکنان خوبی جذب کرده است. 
خيمنز، خريد جديد االتحاد بازيکنی ممتاز و توانمند است که با توجه 
به داشتن تابعيت فلسطينی، سهميه آسيايی اين تيم است. رومارينيو 
نيز بازيکن خوب و خطرناکی اس��ت. البته اين تيم کارلوس ويالنوئال، 
هافبک طراح خود را به دليل مصدوميت برابر ذوبی ها در اختيار ندارد، 
اما شايد مهم ترين مسئله ای که بتواند در اين بازی ذوب آهن را آزار دهد، 
رطوبت هوا در امارات است. عدم برگزاری ديدار تدارکاتی هم می تواند 
کار ياران منصوريان را برابر االتحاد سخت کند، چراکه ذوب آهن بعد از 
پايان رقابت های ليگ هجدهم حتی يک بازی رسمی هم برگزار نکرده 
است. حاال با اين شرايط بايد ديد منصوريان می تواند يک بار ديگر تيمش 
را با وجود تمام مشکالتی که با آن دست و پنجه نرم می کند از اين خان 
هم به سالمت عبور دهد يا عدم هماهنگی بعد از چند ماه می تواند کار 
دست نماينده اصفهانی ايران در يک هشتم نهايی ليگ قهرمانان آسيا 
بدهد. حال آنکه سيبرا، سرمربی االتحاد  از آمادگی کامل تيمش برای 
مصاف با ياران منصوريان می گويد: »اردوی تدارکاتی خوبی داشتيم و 
در بازی های تدارکاتی هم تيم عملکرد ممتازی داشت. اميدواريم اين 

عملکرد خوب را امشب برابر ذوب آهن نيز تکرار کنيم.«
اگرچه ش��رايط آماده سازی ذوبی ها کوچک ترين ش��باهتی به االتحاد 
عربستان ندارد، درست مانند شرايط مالی اين تيم، خصوصاً که مديران 
باشگاه عربستانی قول پاداش��ی ويژه به بازيکنان االتحاد برای شکست 
ذوب آهن داده اند. با وجود اين، آنچه ذوب آهن را تا يک هش��تم نهايی 
اين رقابت ها باال آورده، تالش بسيار منصوريان و شاگردانش و همچنين 
توانمندی و غيرت ذوبی ها بوده که باعث شده انتظارات از اين تيم باال 
برود و حاال همه در انتظار تکرار يک پيروزی ديگر برابر نماينده عربستانی 
هستند. مرحله گروهی که ذوب آهن به زيبايی النصر را با نتيجه 3 بر 2 
شکست داد و در بازی دوم هم اگرچه موفق به تکرار اين شکست نشد، اما 
حريف عربستانی نتوانست بيش از يک امتياز از ياران منصوريان بگيرد و 
حاال يک پيروزی ديگر برابر نماينده سعودی ها خيلی دور از انتظار نيست، 

هرچند که نمی توان منکر سختی بازی امشب ذوب برابر االتحاد شد.

روزي بهترین بازیکن بزرگساالن والیبال دنیا می شوم
اميرحسين اسفنديار، کاپيتان تيم ملي جوانان واليبال در گفت وگو با »جوان«:

شیوا نوروزی

 کارگری نایب قهرمان آسیا 
برای امرارمعاش!

امرارمعاش برای ورزشکاران مدال آور در حالی به دغدغه ای اصلی تبديل 
شده که حريفان آنها با امکاناتی که در اختيارشان است تمام تمرکز خود 
را معطوف به مسابقات مهم می کنند. شنيدن و خواندن خبر دستفروشی 
يا کارگری يک ورزشکار اين روزها ديگر عجيب نيست؛ هرازگاهی چنين 
اخباری در رسانه ها منتشر می ش��ود و انتظار می رود حداقل مسئوالن 
ورزش برای حمايت از مدال آوران و حل مش��کالت معيشتی شان قدم 
بردارند، اما خبری از حمايت نيس��ت. امير م��رادی، دارنده مدال نقره 
بازی های آسيايی جاکارتا مانند خيلی های ديگر شرايط سختی دارد. 
نايب قهرمان قاره کهن برای آنکه هزينه های زندگی اش را تأمين کند به 
کارگری روی آورده است. قطعاً مرادی اولين و آخرين مدال آوری نخواهد 
بود که اين راه را  به ناچار برای گذران زندگی انتخاب کرده، مسئله مهمی 
که بايد به آن اش��اره کرد اينکه ای کاش مديران به قول هايشان عمل 

می کردند و قدر نخبه های ورزش ايران را بيشتر می دانستند.

دنیا حیدري

والیبال، الگویی مناسب برای پشتوانه سازی
استفاده بهينه از استعدادها حلقه گمشده ای  است که بسياری از رشته های 
ورزشی از آن رنج می برند. رس��يدن به اين هدف نيازمند برنامه ريزی و 
آينده نگری همه جانبه است و روزی که اهداف از پيش تعيين شده محقق 
شوند، طعم پيروزی شيرين تر از هر زمان ديگری خواهد بود. افتخاری 
که تيم ملی جوانان واليبال در مس��ابقات جهانی کس��ب کرد، حاصل 
سرمايه گذاری روی اس��تعدادهای نابی بود که پاسخ توجهات را با جام 

قهرمانی پس دادند. 
در روزهايی که ورزشمان سوءمديريت های بی شماری را به خود می بيند، 
بها دادن به تيم های پايه را بايد يکی از موفقيت های واليبال ملی خواند. 
سال هاست که در محافل مختلف حرف از اهميت دادن به رده های سنی 
مطرح می شود و همه از مزايای آن سخن می گويند، با اين حال مشکل 
اصلی در زمان نمود پيدا می کند که تنها چند فدراسيون و برخی از مديران 
اين واقعيت را می پذيرند و برای به ثمر نشستن نيروهای نونهال، نوجوان 
و جوان خود برنامه می ريزند. واليبال يکی از همان رشته هايی است که 
شکل واقعی تيم های ملی در رده های سنی را تشکيل داده و با برنامه ريزی 
بلندمدت پيش می رود. تفکر حرف��ه ای  در مديريت ورزش حرف اول را 
می زند و تنها در صورتی می توان به موفقيت اميدوار بود که مديران ارشد 
يک فدراسيون به نسل های آتی و آينده تيم های ملی اهميت بدهند. در 
چنين شرايطی رؤسا برای اس��تفاده بهينه از بودجه و اعتباراتی که در 

اختيار دارند بهترين و منطقی ترين تصميمات را می گيرند. 
بها دادن به بازيکنان مس��تعد در س��نين کم همان موضوعی است که از 
واليبال می توان به عنوان الگويی برای ساير فدراسيون ها ياد کرد. در اين 
سال ها رؤسای فدراسيون واليبال به رغم همه تغييرات مديريتی هرگز از 
تربيت نسل جوان خود غافل نشده و قهرمانی تيم ملی جوانان در جهان 
نيز حاصل همين تفکر بوده اس��ت. در واقع واليباليست های بااستعداد از 
سنين کم کارشان را زير نظر مربيان رده های پايه آغاز و پله های ترقی را 
به شکل حرفه ای  طی می کنند. اينگونه است که دو سال پيش نوجوانان 
قهرمانی در جهان را جشن گرفتند و همان تيم پس از گذشت دو سال در 
رده جوانان، اول دنيا شد. بدون ش��ک بازيکنان اين تيم در آينده نزديک 
می توانند جايگزين ستاره های فعلی تيم بزرگساالن شوند و تا حدود زيادی 
نيز نگرانی برای پا به سن گذاشتن نسل طاليی فعلی نداريم. با اين حال باز 
هم نبايد در باد اين قهرمانی ها بخوابيم و دست روی دست بگذاريم. برای 
حفظ ستاره های جوان نيز بايد برنامه ريزی ويژه داشت؛ حاال که فدراسيون 
واليبال ماه هاس��ت رئيس ندارد و معلوم هم نيس��ت ک��ه تکليف مجمع 
انتخاباتی اش چه زمانی مشخص می ش��ود بايد بيش از هر زمان ديگری 
حواسمان به قهرمانان جهان باشد تا خدای ناکرده سرمايه هايی که سال ها 
برايشان هزينه کرده ايم از دست نروند. حفظ روند موفقيت قهرمانان اهميت 

زيادی دارد و به هيچ وجه نبايد از کنار آن به سادگی عبور کرد. 
اما اينکه چرا رشته های ديگر اهميتی به اين مسائل نمی دهند، سؤالی است 
که بايد از مديران فدراسيون ها پرسيد. البته هستند فدراسيون هايی که به 
شکل عملی سرمايه گذاری روی رده های پايه را در دستور کار دارند و نتيجه 
اين سرمايه گذاری را نيز گرفته اند، اما سايرين يا اهميت بها دادن به رده های 
سنی را نمی دانند يا آنقدر سرگرم اتفاقات و حواشی روزمره هستند که ترجيح 
می دهند تمام وقت و بودجه را صرف تيم بزرگساالن خود کنند. اين همان 
دليلی است که فوتبال ملی ايران را عقب نگه داشته و سرمربی خارجی چون 
کی روش برای پيدا کردن استعدادها دست به دامن بازيکنان پرورش يافته 
در ليگ های خارجی   می ش��د. در حالی که با درصد کمی از بودجه جاری 
می توان جان دوباره ای به رده های پايه داد. رشته هايی که تا امروز بهايی به 
پشتوانه سازی نداده اند، بد نيست واليبال را الگوی خود قرار دهند تا آنها نيز 

طعم موفقيت و سرمايه گذاری روی استعدادهای ناب ايرانی را بچشند. 

اردن هم قربانی بسکتبال ایران شد
تيم ملي بسکتبال ايران تورنمنت روسيه را با پيروزی مقابل اردن آغاز کرد. 
شاگردان شاهين طبع که جهت آماده سازی برای مسابقات جام جهانی 
2۰1۹ چين در روسيه اردو زده اند، در نخستين بازی تدارکاتی خود در اين 
کشور مقابل اردن به برتری رسيدند. تيم ملی بسکتبال ايران در اين ديدار، 
اردن را با حساب۸2 بر ۷۰ شکست داد. شاگردان شاهين طبع پيش از اين 
در اردوی پرتغال حضور داشتند و تيم های پرتغال، اسلواکی و دانمارک را 

شکست داده بودند تا قهرمان اين تورنمنت تدارکاتی چهارجانبه شوند.

مربیان گفتند اشکالي ندارد!
از دست رفتن       چهره
قهرمان��ي تيم 
کشتي آزاد نوجوانان ايران در مسابقات قهرماني 
جهان اتفاق تلخ��ي بود که روي يک اش��تباه 
بچگانه از س��وي يک نوجوان احساساتي رقم 
خورد. اين روزها بحث بر سر کنترل احساسات 
و ضرباتي که کشتي و بقيه رشته ها از اين ناحيه 

خورده اند بسيار است، اما نکته جالب در اين 
ميان عذرخواهي نکردن مسبب اصلي اين 
اتفاق از عالقه مندان يا حداقل از مربيان و 
هم تيمی هايش است که خود نگرانی هايي 

را براي آينده اين ورزشکار به همراه 
داشته است. ورزشکاري که با 

برخي حمايت ه��ای بي جا 
سعي دارد از دست رفتن 

قهرماني را يک نقشه 
از پيش تعيين شده 
نش��ان ده��د. علی 
قلی زادگان، آزادکار 
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عملکرد داور در اين مبارزه بس��يار ب��د بود. او 
پوئن های فن��ی را به من نم��ی داد و در مقابل 
هرچه حمل��ه می کردم به من اخط��ار می داد. 
قضاوت ضعيف داور در طول مبارزه باعث شده 
بود تمرکزم به هم بريزد و در نهايت بازنده اين 
مبارزه شدم. من حتی نمی دانستم ديسکاليفه 
شده ام. وقتی بيرون آمديم داوران به مربيان 
ما گفتند کش��تی گير ش��ما به دليل 
دس��ت ن��دادن ب��ا مرب��ی حري��ف 
ديسکاليفه شده اس��ت. با اين حال 
مربيانم گفتند اشکالی ندارد و کاری 
است که شده و غصه خوردن 
ديگر فاي��ده ای ندارد. به 
م��ن گفتند ک��ه آنها 
دوس��ت نداشتند 
اي��ران  تي��م 
قهرمان شود 
و ب��ه دنبال 
بهانه بودند تا 
اين قهرمانی را از 

ايران بگيرند.«

کاري بزرگ انجام دادم، مسئوالن حمایت کنند
بعد از کسب مدال        بازتاب
مجتبی  تاريخ��ی 
عابدينی در رقابت های قهرمانی جهان خيلی ها 
فکر می کردند عابدينی و تيم ملی شمشيربازی 
پاداش های آنچنانی بگيرند، اما عدم استقبال از 
تيم ملی اين تصور را از بين برد. مجتبی عابدينی 
در اين ب��اره ک��ه باق��رزاده، رئيس فدراس��يون 
شمشيربازی گفته است قباًل پاداش داده ايم به 
فارس گفت: »بله پاداش داده اند و مبلغ آن هم 
حدود 5، 6 ميليون بوده است. برای المپيک هم 
وزارت ورزش پاداش��ی را در نظ��ر گرفت��ه بود. 

می دانم ک��ه پاداش می دهند، ام��ا اينکه در چه 
سطحی باش��د هنوز نمی دانم و اين موضوع هم 
قطعاً با رايزنی های پيمان فخری بوده است. من 
کار بزرگی انجام دادم، اگر رکوردی بود، زدم. اگر 
تاريخ سازی بود، کردم؛ اگر اولين بود؛ انجامش 
دادم، اگر مهم ترين بود، گرفت��م و اگر باالترين 
مدال بود، به دست آوردم.« عابدينی ادامه داد: 
»من برای ورزش کشور هر آنچه بود، انجام دادم؛ 
از جانم، خانواده ام و فرزندانم مايه گذاشتم و حاال 
مسئوالن کشور هم بايد حمايت خود را به طور 

کامل انجام دهند.«


