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    گزارش
سرمربي تيم ملي 
جوان�ان معتق�د 
اس�ت ديدار با رهبر انقالب انرژي مضاعفي به 

آنها داده است.
»جوانان عزیز، قهرمانی شما را تبریک می گویم، 
دل ملت را شاد کردید، از ش��ما متشکرم.« این 
پيام مقام معظ��م رهبري پ��س از قهرماني تيم 
کش��ورمان در واليبال قهرمان��ي جوانان جهان 
بود و نشان از توجه ویژه رهبر انقالب به موفقيت 
جوانان ایراني در ميادین مختلف ورزشي داشت. 
بچه های واليبال جوانان هم همان شب که مقام 
معظم رهبري در پيامي قهرماني تاریخی شان را 
در جهان تبریک گفتند، از یک آرزوي مشترک 
صحبت  کردند؛ از آرزوي دیدار ب��ا رهبر انقالب 
که در مصاحبه هایش��ان به آن اشاره می کردند. 
آرزویی که خيلي زود به حقيقت تبدیل ش��د و 
آنها دیروز صبح خودشان را به خيابان فلسطين 
رساندند تا با حضرت آیت اهلل خامنه ای دیدار کنند 
تا خوشحالی ش��ان در روزهایي که یک قهرماني 
تاریخ��ي براي کش��ورمان به ارمغ��ان آورده اند، 

دوچندان شود.
  از موفقيت واليبال خوشحال شدم

 جمعي از جوان��ان نخب��ه و صاحب م��دال در 
المپيادهای علمی جهان��ی و همچنين اعضای 
تيم ملی واليب��ال جوانان کش��ور دیروز مهمان 
بي��ت رهبري بودن��د. رهبر انقالب اس��المي در 
این دیدار در ادامه با اش��اره به قهرمانی تيم ملی 
واليبال جوانان کشور گفتند: »به لطف خداوند، 
جوانان واليباليست ما توانستند افتخار بيافرینند 
و بر قله  واليبال جهان بایس��تند که این موفقيت 
بسيار باارزش اس��ت و موجب خوشحالی مردم 
شد. من هم ضمن آنکه شخصاً خوشحال شدم، از 

خوشحالی مردم نيز خوشحال شدم.« 
حضرت آیت اهلل خامنه ای کس��ب این موفقيت 
بزرگ را با سرمربی ایرانی بسيار خرسندکننده و 
مهم دانستند و تأکيد کردند: »من همواره معتقد 
بوده ام که مجموعه های ورزشی کشور شایسته 

است که سرمربی ایرانی داشته باشند.«
البته عالقه مقام معظم رهبري به واليبال سابقه 
دیرینه اي دارد و ایشان بارها آن را ابراز کرده اند. 
حضرت آیت اهلل خامنه اي در دیدار ورزش��کاران 
جانباز ش��رکت کننده در مس��ابقات برون مرزی 
در 26 ش��هریور 71 درباره واليبال گفته بودند: 
»من در نوجوانی، واليبال ب��ازی می کردم. البته 
با همين قبای دراز! در 12، 13 س��الگی هم که 
قبا تنمان بود و عمامه س��رمان توی کوچه با قبا 
واليبال بازی می کردیم. دیدم که شما چه خوب 
بازی  کردید.« دوم شهریور  س��ال 75 هم رهبر 
معظم انقالب در مصاحبه با خبرنگار صداوسيما 
هنگام کوهپيمایی در پاس��خ به س��ؤالي درباره 
اینکه آیا به  جز کوهن��وردی، ورزش دیگری هم 
انجام می دهيد، از عالقه شان به واليبال صحبت 

کردند: »االن نه، فرصت نمی کنم، اما س��ابقاً هم 
نرمش می کردم و هم با واليبال س��روکار داشتم. 
از جوانی این ورزش را دوس��ت داش��تم، اما حاال 
کمتر مجال می کنم به آن بپردازم. فقط اگر برسم 
به کوه می روم.« همچنين ایشان سال 76 درباره 
عالقه شان به واليبال بيان کرده بودند: »آن موقع 
در کوچه با بچه ها واليبال بازی می کردیم. خيلی 
هم واليبال را دوس��ت  داشتم. االن هم اگر گاهی 
بخواهيم ورزش دس��ت جمعی بکنيم – البته با 
بچه های خودم – به واليبال رو می آوریم که ورزش 

خيلی خوبی است.«
   احساس دروني خوبي داشتيم 

در این دی��دار بهروز عطایي، س��رمربي تيم ملي 
جوانان واليبال یکي از نفراتي بود که سخن گفت 
و ضمن تشکر از نگاه ویژه مقام معظم رهبري به 
بچه های واليبال، درباره روند طي شده موفقيت 

تاریخي واليبال گزارشي را ارائه کرد. 
عطایي در گفت وگو با »جوان« ابتدا درباره حال و 
هواي این دیدار می گوید: »محيط دوستانه ای بود 
و مقام معظم رهبري خيلي پدرانه به درددل هاي 
نخبگان علم��ي و واليبالي ها گ��وش دادند و در 
نهایت رهنمودهایی را برای جوانان بيان کردند. 
این دیدارها حس خوبي به آدم می دهد، دیدار با 
شخص اول مملکت که قدردان زحمات بچه هایی 
هستند که براي این مملکت با تمام توان تالش 
کردند، یک احساس دروني خيلي خوبي را منتقل 
می کند. رهبر معظم انقالب این شرایط را ایجاد 
کردند و بچه ها از اینکه این دیدار برایشان فراهم 
شد، خيلي خوشحال شدند و حس خوبي داشتند. 

من از این بابت ممنونم و خوشحالم که این نگاه 
در تفکرات رهبر انقالب هست و ایشان به جوانان 
توجه دارند. این توجه قطعاً باعث پيشرفت خواهد 
شد و خوش��حالم که زحمات بچه های ما توسط 

مقام معظم رهبري به خوبي دیده شد.«
سرمربي تيم ملي واليبال جوانان در ادامه اشاره ای 
هم به صحبت های��ش در دیدار ب��ا رهبر انقالب 
می کند: »از شرایطي که براي ما در این مسابقات 
به وجود آمد و همت و تالشي که تيم داشت تا به 
این نتيجه خوب برسد، صحبت و از ایشان تشکر 
کردم. همچنين یک خواسته هم از رهبر انقالب 
داش��تم و اینکه س��ن دو نفر از ملی پوشان براي 
معافيت سربازي که براي بچه های تيم به دليل 
قهرماني جهان در نظر گرفته شده است، به 18 

سال نمی رسد، مورد تفقد و عنایت قرار گيرند.«
عطایي پ��س از این دی��دار از عالقه وی��ژه مقام 
معظم رهب��ري به واليب��ال خبر می ده��د: »در 
صحبت هایشان از عالقه شان به واليبال صحبت 
کردند و اینکه در جواني واليبال بازي می کردند و 
اخبار این رشته را دنبال می کردند. ایشان واليبال 
را یک نه ی��ک ورزش خوب، بلکه ب��ا تأکيد یک 

ورزش خيلي خوب معرفي کردند.«
  توجهات پيشرفتمان را دوچندان می کند

یکي از تأکيدات مقام معظم رهبري در این دیدار 
اشاره به موفقيت های واليبال با مربي داخلي بود. 
مسئله ای که به گفته عطایي انگيزه مضاعفي به او 
و کادر فني داخلي تيم جوانان داده است: »مجري 
برنامه اعالم کرد که موفقيت واليبال در جوانان 
جهان براي اولين بار اتفاق افتاد و به وسيله مربي 

ایراني به دس��ت آمد. مقام معظ��م رهبري بيان 
کردند که اعتقاد شخصی شان این است که مربي 
ایراني باید ایرانی باشند. البته دخالتي ندارم، اما 
نگاهم این است که مربي ایراني باشد. این لطفي 
بود که شامل حال من و کادر فنی تيم ملي واليبال 
جوانان شد که نگاه مقام معظم رهبري این است و 

این مسئله به ما انرژي مضاعف می دهد.«
عطایي درباره تأثير دیدارشان با حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در ادامه روند تيم معتقد اس��ت: »این 
خيلي مهم اس��ت و می تواند س��رعت روند رو به 
رش��د و توجهات را ب��ه واليبال بيش��تر کند، به 
خصوص که واليبال در شرایط سخت هم می تواند 
افتخارآفریني کند و پرچم کشورمان را در ميادین 

بين المللی به اهتزاز درآورد.«
اشاره رهبري به ارزش بيش��تر قهرماني جوانان 
با توجه به فش��ارهاي سياس��ي بحرینی ها، نکته 
دیگري اس��ت که س��رمربي تيم ملي جوانان به 
آن اش��اره می کند: »ش��ما وقتي در فضایي قرار 
می گيرید که اراده بر این است که موفق نباشيد، 
براي موفقيت باید انرژي مضاعفي داشته باشيد. 
فضایي که در بحرین داشتيم، فضایی برای موفقيت 
ما نبود و چالش و سنگ اندازی وجود داشت. این 
مشکالت اما ما را قوی تر و اراده بچه ها را بيشتر کرد 
تا مقاومت کنند و ما توانس��تيم آن ویژگي ایراني 
خودمان را در فضاي س��خت بروز دهيم و موفق 
شویم. ایشان فرمودند که ارزش قهرماني با توجه 
به فشارهاي سياسي بيش��تر است و اشاره کردند 
که مردم آنجا با ما رابطه خوبي دارند، ولي سابقه 

سياستمدارانشان خوب نيست.«
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اتفاقات خوب ورزشی برای بانوان در راه است
 اولين نشست کميسيون بانوان کميته ملی پارالمپيک 

با حضور نخبگان برگزار شد 
نخستين نشس��ت کميس��يون بانوان کميته ملی پارالمپيک با حضور 
محمود خس��روی وفا رئيس کميته ملی پارالمپيک، مهين فرهادی زاد 
معاونت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان، طاهره طاهریان نایب رئيس 
اول کميته ملی المپي��ک، هادی رضای��ی دبير اجرای��ی کميته ملی 
پارالمپيک، س��يما ليموچی نایب رئيس بانوان کميته ملی پارالمپيک 
و جمعی از مدال آوران پارالمپيک برگزار شد. در این نشست بر رشد و 
توسعه ورزش بانوان، استفاده از دانش و توان نخبگان ورزشی در حوزه 
بانوان، برگزاری منظم جلسات هم اندیشی، تالش برای افزایش سطح 

دانش بانوان ورزشکار و ارائه راهکارهای حمایتی تأکيد شد. 
س��يما ليموچی، نایب رئيس بانوان کميته ملی پارالمپيک در گفت وگو 
با »جوان« ابراز اميدواری کرد در آینده نزدیک تأثيرات این کميس��يون 
در ورزش بانوان دیده ش��ود: »هدف اصلی از تشکيل این کميسيون این 
بود که ما بتوانيم صاحب نظران در حوزه ورزش بانوان را گردهم بياوریم 
و از نقطه نظراتشان اس��تفاده کنيم. در واقع از پيشنهادات کارشناسانه 
صاحب نظران در جهت پيش��برد اهدافمان کمک بگيریم.« ليموچی با 
اشاره به استقبال خوب نهادها  از جلسه کميسيون بانوان گفت: »استقبال 
همه نهادها و مراجعی که دعوتشان کردیم، بسيار عالی بود و نمایندگان 
نهادهای مختلف نشان دادند که به اجرایی شدن اهداف کميسيون بانوان 

اميد زیادی دارند. همگی قول همکاری های الزم را داده اند.«
  خوش بين به آينده

قهرمان پارالمپيک ریو تشکيل کميسيون بانوان را اميدوار کننده خواند. 
ساره جوانمردی، ملی پوش تيم تيراندازی جانبازان و معلوالن ایران یکی 
از نخبگانی اس��ت که به عنوان یکی از اعضای کميسيون بانوان کميته 
ملی پارالمپيک در این نشست حضور داشت. بانوی قهرمان کشورمان در 
گفت وگو با »جوان« برگزاری اولين نشست کميته بانوان را مثبت ارزیابی 
کرد: »از زمانی که کميته ملی پارالمپيک به صورت مس��تقل کارش را 
شروع کرده، این اولين باری اس��ت که در هيئت رئيسه جدید نشست 
کميسيون بانوان تشکيل می شود. بسيار به این کميته خوش بين هستم 
و به نظرم باید منتظر اتفاقات خوبی در حوزه بانوان باشيم. ریاست این 
نشست برعهده دکتر ليموچی است که شخصيتی پيگير هستند و برای 

تک تک ورزشکاران زن تالش می کنند.«
  تالش با تمام قوا

ساره جوانمردی که س��ال گذشته در مس��ابقات تيراندازی قهرمانی 
جهان در کره جنوبی اولين س��هميه کاروان جانبازان و معلوالن ایران 
در پارالمپيک 2020 را به دست آورد بر انگيزه باالی پارالمپين ها برای 
موفقيت های بيشتر تأکيد کرد: »تا االن پنج سهميه پارالمپيک را کسب 
کردیم و آخرین مسابقات برای گرفتن سهميه مهرماه در استراليا برگزار 
خواهد شد. هر ورزشکاری که تاکنون نتوانسته برای پارالمپيک توکيو 
سهميه بگيرد این فرصت را دارد که در رقابت های استراليا به این هدف 
برسد. شرایط خوبی اس��ت و همه ملی پوشان برای رسيدن به بهترین 
نتيجه تالش می کنند. عده ای  از ورزشکاران تمریناتشان را به صورت 
تيمی انجام می دهن��د و برخی ها نيز مثل من ب��ه صورت غيرمتمرکز 
اردوها را برگزار می کنند.« ملی پوش تيم تيراندازی معلوالن با اشاره به 
اینکه ورزشکاران به حمایت های بيشتر نياز دارند، اظهار داشت: »فعاًل 
همه چيز خوب است و فقط در ماده خفيف 50 متر کمی ضعف داریم. 
این ضعف هم به خاطر کمبود فشنگ است و تجهيزاتمان نيز متأسفانه 
به روز نيست. اميدوارم با حمایت کميته ملی پارالمپيک و فدراسيون 
جانبازان و معلولين یک بار دیگر بتوانيم خوشرنگ ترین مدال ها را برای 

کشورمان به ارمغان بياوریم.«
  شرايط را درک می کنيم

جوانمردی در خصوص گالیه های ورزشکاران نسبت به بی توجهی در 
سال کسب سهميه المپيک و پارالمپيک گفت: »این مسائل کم و زیاد 
هميشه وجود داشته، اما نکته مهم این است که همواره ثابت کرده ایم 
در بدترین شرایط می توانيم بهترین نتایج را بگيریم. به شخصه معتقدم 
فدراس��يون جانبازان و کميته پارالمپيک حت��ی در اوج بی بضاعتی 
تمام تالش ش��ان را کرده اند که همه امکانات الزم برای ملی پوش��ان 
و پارالمپين ه��ا را فراهم کنند. با این حال ش��رایط اقتصادی کش��ور 
سخت تر شده و بودجه ها کاهش یافته است. ما به عنوان یک ورزشکار 
این مس��ائل را درک می کنيم، اما ورزش��کاران انتظ��ار حمایت های 
بيشتری دارند. اميدوارم کمبودها در رش��ته های مختلف به حداقل 
برسد و ورزشکار نيز با روحيه و انگيزه بهتر به فکر کسب بهترین نتایج 

و خوشرنگ ترین مدال ها  باشد.«

ديدار با رهبر انقالب انرژي مضاعفي به ما داد
روايت سرمربي تيم ملي جوانان از ديدار تيم تاريخ ساز واليبال با مقام معظم رهبري در گفت وگو با »جوان«

مقام معظم رهبری واليبال را نه يک ورزش خوب، بلکه با تأکيد ورزش خيلي خوب عنوان کردند

فريدون حسن

فردا، آغاز ليگ برتر جزيره 
رقابت های ليگ برتر انگلستان از عصر جمعه با برگزاري دیدار ليورپول و نوریچ 
آغاز می شود. منچسترسيتي مدافع عنوان قهرماني هم عصر شنبه در زمين 
وستهام به مصاف این تيم می رود. اوج هيجان در ابتداي این فصل فوتبال 
انگلستان را باید در اولدترافورد جست وجو کرد، جایي که یک شنبه شب و از 
ساعت 20، دو تيم منچستریونایتد و چلسي به مصاف هم می روند.شاگردان 
سولسشر بدون هيچ تردیدي نمی خواهند ليگ را با از دست دادن امتياز مقابل 
آبی های لندن شروع کنند و چلسي هم با هدایت لمپارد می خواهد ثابت کند 

که به رغم تغييراتي که داشته، هنوز هم یکي از مدعيان قهرماني است.

روي ديگر ژاوي!
ژاوی، اسطوره فوتبال اسپانيا و بارسلونا در اولين بازی به عنوان سرمربی 
السد در قطر روی دیگری از شخصيت خود را نشان داد. ژاوی در دقایق 
پایانی از شدت ناراحتی و اعتراض به داور در یک لحظه لگدی به سمت هوا 
زد که ناگهان کفش پای راست او از پایش درآمد و پرواز کرد. اعضای کادر 
فنی السد، ژاوی را به سمت نيمکت این تيم هدایت کردند تا سر جای خود 

بنشيند، ولی او همچنان با یک کفش روی نيمکت نشسته بود.

اتمام حجت زيدان با بيل و خامس 
س��رمربی رئال مادرید برای دیدار دوس��تانه تيمش مقابل سالزبورگ 
مهاجم ولزی و هافبک کلمبيایی را دعوت نکرد و دوباره نشان داد که 
خواهان این دو بازیکن نيس��ت. زیدان در حالي فهرست بازیکنانش را 
برای دیدار دوستانه برابر سالزبورگ اعالم کرد که نام گرت بيل، خامس 
رودریگس و ماریانو دیاس در آن دیده نمی ش��ود. این احتمال وجود 
دارد که هر سه بازیکن از سفيدپوشان جدا شوند. سرمربی رئال مادرید 
مانند هميشه سه دروازه بان خود را دعوت کرد و نام ميليتائو در فهرست 
مدافعان جدید است. تنها چهار هافبک به نام های تونی کروس، والورده، 

ایسکو و کاسميرو تيم را همراهی خواهند کرد.

 تيم ها در هفته های نخست 
نوسانات زيادی خواهند داشت

مراسم قرعه کشی ليگ برتر انجام شد، در 
حالی که تيم ها هنوز تاریخ دقيق ش��روع 
بازی ها را نمی دانند! تيم های شرکت کننده 
در حال تمرین و آماده سازی هستند، ولی 
تا زمانی که تاریخ آغاز ليگ رس��ماً اعالم 
نشود نمی توان برنامه ریزی دقيق داشت و 
رو به جلو حرکت کرد. عمالً باشگاه ها بدون 
اطالع از زمان ش��روع بازی ها نمی توانند 
برنامه ریزی کنند. البته فوتبال ما نيز باید 
یک روزی به سمت حرفه ای  شدن، شماره دار شدن صندلی ها، کنترل 
تماش��اگران با دوربين و... حرکت می کرد، ولی از آنجا که آینده فصل 
جدید مشخص نيست، تيم ها نمی توانند به اهدافشان برسند. در واقع 
مربيان نمی دانند چه زمانی باید فشار تمرینات را کاهش دهند. اصول 
حرفه ای  اینگونه است که مربيان قبل از شروع اولين مسابقه پله پله فشار 
را از روی بازیکنان کم  کنند تا تيم برای استارت ليگ آماده باشد. حال 
بالتکليفی در خصوص زمان شروع بازی ها همه را دچار سردرگمی کرده 
است. با این شرایط قطعاً سه هفته نخست فصل جدید نوسانات زیادی 
را در عملکرد تيم ها شاهد خواهيم بود. در وضعيت کنونی برخی  مربيان 
معتقدند آماده سازی تيم ها بدون دانستن تاریخ بازی ها ریسک است. 
برخی نيز س��عی می کنند با در نظر گرفتن یک تاریخ فرضی تيم را در 
حالت نيمه آماده نگه دارند. یک نکته دیگر اینکه تمرین بيش از  اندازه 
)extra training( به ضرر تيم هاس��ت. شاید در س��ه یا چهار بازی 
نخست نتيجه بگيرند، ولی در ادامه راه قطعاً دچار افت ناگهانی خواهند 
شد. حتماً در این سال ها مشاهده کرده اید که یک تيم پس از چند برد 
متوالی ابتدایی به یک باره چند باخت می دهد. به طور کلی نامعلوم بودن 
زمان آغاز ليگ به ضرر همه تيم ها تمام خواهد شد و کيفيت بازی ها را 

تحت تأثير قرار خواهد داد.

جالل چراغپور

دربي بي تاريخ در هفته چهارمکارشناس فوتبال
مراسم قرعه کشی نوزدهمين دوره ليگ برتر فوتبال سه شنبه شب در 
مشهد برگزار شد. بر اساس این قرعه کشی، تيم های حاضر رقباي 14 
هفته خود را به ترتيب ش��ناختند، اما اینکه چه تاریخي باید ليگ آغاز 
شود، سؤال بی پاسخی است که هنوز کسي به درستی جوابي براي آن 
ندارد. بر اساس این برنامه پرسپوليس و استقالل در دربي پایتخت در 
هفته چهارم رودرروی هم قرار می گيرند. بر همين اساس در بازی های 
هفته اول استقالل در تبریز به مصاف ماشين سازی می رود. پرسپوليس 
مدافع عنوان قهرماني در تهران با پارس جنوبي دیدار می کند و سپاهان 
در بوشهر مهمان شاهين است. نفت مسجدسليمان هم از تراکتورسازی 
پذیرایی می کن��د. در دیگر بازی ها ذوب آهن به مصاف س��ایپا می رود، 
گل گهر با نساجي مازندران دیدار می کند، فوالد و صنعت نفت مقابل هم 
قرار می گيرند و در نهایت پيکان از پدیده شهر خودرو پذیرایي می کند.

شیوا نوروزی

آقاي داورزني با بچه هايتان خوش باشيد!
شنيدن برخي حرف ها و اظهارنظرهاي مسئوالن کشور جز غم و غصه 
چيزي براي مخاطب ندارد. حرف هایي که با خنده از سوي مسئوالن و 

آقازاده شان زده می شود تا نمک باشد روي زخم دل مردم.
مردمي که پاي این نظام و براي اس��تقرار آن جوان های دسته گل شان را 
تقدیم کردند. جانشان را در طبق اخالص گذاشتند و جانباز شدند، اما نه 
براي خودشان حقي قائل شدند و نه گذاشتند که بچه هایشان با سوءاستفاده 

از این مجاهدت ها پورشه سوار شوند یا اقامت امریکا بگيرند.
حرف های محمدرضا داورزني، مع��اون ورزش قهرماني وزارت ورزش 
و جوانان در رس��انه ملي دردآور بود،  اما حرف ما چيز دیگري اس��ت. 
حرف این است که چگونه یک مس��ئول بلندپایه که ادعاي حضور در 
دوران ش��کوهمند دفاع مقدس را دارد و مردم را به ضدیت با امریکا و 
مبارزه با استکبار جهاني دعوت می کند همزمان از حضور دخترش در 

ماساچوست می گوید و از گل پسر ایراني که با او ازدواج کرده است!
پيش از عمليات مرصاد که آقاي داورزني مدعي حضور در آن اس��ت، 
که حتماً هم حضور داش��ته، جوانان دس��ته گلی از این دیار توس��ط 
جنایتکارترین گروهک تروریستي جهان که اتفاقاً کشور محل سکونت 
فرزند و داماد آقاي داورزني حامي شماره یک آنهاست زنده زنده سوزانده 
و مثله شدند، اما ایستادند تا ایران اسالمي سربلند بماند و جالب توجه 
جناب داورزني که نه بابت این جانفش��اني ها پولي دریافت کردند، نه 
پست و مس��ندي گرفتند و نه اقامتي در ینگه دنيا. همين حاال فرزند 
شهيدي از ش��هداي عمليات مرصاد را می شناسم که شرافتمندانه در 
بخش توليد کشور کارگري می کند و با افتخار در یکي از جنوبی ترین 
نقاط پایتخت زندگي می کند.  البته همه خوب می دانيم که از این دست 
فرزندان، خانواده های شهدا و جانباز کم نداریم. اینها هنوز هم به کاري 
که انجام دادند، افتخار می کنند و با عزت و اقتدار می گویند که باز هم 

حاضرند در این راه از جان و مالشان بگذرند، اما...
حرف های داورزني و امثال او اما تيري زهرآگين بر قلب این مردم است، بر 
قلب خانواده های شهدا، بر دل پرغصه فرزند شهيدي که شاید حتي پدرش 
را هم ندیده باشد. حرف های داورزني و بقيه مسئوالني که با افتخار از حضور 
و اقامت فرزندانشان در امریکا و انگلستان صحبت می کنند، دردآور است. 
فرزندانی که با رانت آنها هر بالیي که دلش��ان خواسته طي این چند دهه 
گذشته بر سر مردم آورده اند. به راستي که این حرف ها از تير و بمب و موشک 
بعثي ها و امریکایی ها دردناک تر است. حرف هایی که متأسفانه با افتخار هم 
پخش می شود و باز هم با تأسف اینقدر تکرار می ش��ود که قبح آن نيز در 
حال فراموشي است و این آقایان دیگر بدون ابا از چيزي از رانت خواری ها، 

سوءاستفاده ها و وقاحت خود و فرزندانشان حرف می زنند.
امروز روز خبرنگار است و رسالت قلم به ما حکم می کند که از این همه 
خودبزرگ بينی فس��اد حاکم بر ورزش بگویيم. از ورزشي که مسئوالن 
ارش��دش رانت خواری فرزندانش��ان را حاصل زحم��ات و تالش های 

خودشان قلمداد می کنند.
و کالم آخر اینکه جن��اب داورزني حداقل اگر دردي از ورزش کش��ور 
دوا نمی کنيد با حرف هایتان و به رخ کش��يدن پورشه سواري و اقامت 
فرزندانتان در ینگه دنيا که رفاه آنها به زعم شما حاصل تالش خودشان 
است، مایه عذاب مردم نباشيد. بروید با فرزندانتان خوش باشيد که این 
مردم از شما و امثال شما نه توقع جنگيدن دارند و نه خدمتي که منت 
آن را سرشان بگذارید. حداقل با حرف هایتان باورهای مردم را خدشه دار 

نکنيد، این شاید کمترین کاری باشد که می توانيد انجام دهيد.

هدف گ����ذاری 
شمیم رضوان
      تکواندو

فدراس������يون 
تکوان��دو ب��رای 
المپيک2020کسب نتایجی بهتر از دوره قبل است. 
پوالدگر اميدوار است که با حمایت مسئوالن ورزش 
در سال قبل از المپيک و با توجه به در پيش بودن 
رقابت های مهم، مشکالت فدراسيون های المپيکی 
مرتفع شود تا بتوانند با تمرکز به سمت اهدافشان 
حرکت کنند: »امس��ال با توجه به در پيش بودن 
المپيک 2020، سال پرترافيکی را در پيش داریم و 
نمایندگان ما نيز باید برای کسب سهميه المپيک و 
افزایش امتيازات خود در رنکينگ عازم مسابقات 
 ش��وند. تکواندوکاران م��ا در رده بزرگس��االن در 
رویدادهای امسال خوش درخشيدند و توانستند 
نتایج خوبی کس��ب کنند. تاکنون یک مرحله از 

گرندپری را پشت سر گذاش��ته ایم و یک 
مرحله دیگر هم در پي��ش داریم که در 
ماه های ش��هریور، مهر و آذرماه برگزار 
می ش��ود و در پایان این س��ه مرحله 

تکليف سهميه های ما در المپيک 2020 
از طریق رنکينگ مشخص خواهد 

شد. تمام تالش ما در 
وهله نخس��ت این 
است که با فراهم 
کردن حمایت های 
الزم برای کسب 
سهميه المپيک 
تالش کنيم، اما 
کار و مأموری��ت 
بسيار سختی در 

داری��م،  پي��ش 
خصوصاً که هنوز از 

ميزان بودجه م��ان در 
سال جاری خبر نداریم 
و اميدواری��م حمای��ت  
کميته المپيک و وزارت 

ورزش ب��ه موقع صورت 
گيرد.« رئيس فدراس��يون 

تکواندو معتقد اس��ت تيم ملی ام��روز به حمایت 
مس��ئوالن رده باالی ورزش نيازمند است و وقتی 
فرصت ها برای کسب سهميه های المپيک از دست 
برود دیگر کمک ها هر اندازه هم که باشد، هيچ  سود 
و فای��ده ای در پی نخواهند داش��ت: »ما می توانيم 
بهترین عملکرد را در المپيک داشته باشيم، به شرط 
آنکه حمایت ش��ویم. کميته ملی المپيک و وزارت 
ابتدای سال مبالغی را پرداخت کردند، اما در سال 
منتهی به المپيک هنوز نمی دانيم بودجه ما چقدر 
است، آن هم درحالی که وضعيت مالی فدراسيون به 
هيچ عنوان خوب نيس��ت و برای ب��رآورده کردن 
توقعات باالی مردم نياز به حمایت بيش��تری از 
تکواندو داریم، چراکه سالی سخت و حساس را در 
پيش داریم. سال کسب سهميه که هرگونه اهمالی 
در آن می تواند خسارت های جبران ناپذیری را به 
دنبال داش��ته باش��د. ما امروز به حمایت نياز 
داریم. اگر بودجه سرموقع به دست ما نرسد 
تا برای تيم های ملی هزینه کنيم بعداً چند 
برابر آن را هم بدهند دیگر فایده ای ندارد، 
چراکه مس��ئله مهم کسب س��هميه های 
المپيک است. مس��ئله ای که اميدواریم مورد 
توجه مسئوالن هم قرار گيرد تا 
بتوانيم حضوری پرقدرت و در 
شأن نام ایران در مسابقات 
بين المللی داش��ته باشيم 
درست مانند نتيجه ای که 
امروز از سرمایه گذاری 
در لي��گ رده های پایه 
گرفتيم. نسل طالیی 
تکواندو را در پيش داریم، 
به خصوص از دختران که 
امروز ش��اید در سيس��تم 
رنکينگی برای کسب سهميه 
آنها شانسی نداشته باشيم، اما 
ظهور نس��ل جدید تکواندوی 
دختران را در پيش داریم که در 
آینده از آنها بيشتر خواهيد شنيد، 

البته به شرط حمایت.«

کوبا نخستين حريف ايران در راه المپيک

مصاف ياران کوالکوويچ و مردان کارائيب

در سال المپيک نمی دانيم بودجه مان چقدر است

تکواندو امروز به حمايت نياز دارد

مسابقات واليبال 
دنیا حیدري
     والیبال

انتخابی المپيک 
2020 توکي�و در 
گ�روه E در حال�ی از جمعه در روس�يه آغاز 
می ش�ود که ايران و کوبا برگزار کننده بازی 

نخست هستند.
 اخبار چن��د روز اخي��ر در خص��وص ناراحتی 
ملی پوشان از عدم دریافت پاداش ليگ ملت ها 
که به لغو اردوی تدارکاتی بلغارستان انجاميد، 
نگرانی های��ی را از بابت تورنمنت مهم روس��يه 
و س��ه دیدار مرحل��ه اول رقابت ه��ای انتخابی 
المپيک و مصاف با کوبا، روسيه و مکزیک ایجاد 
کرده است. عصر جمعه ساعت 17:30 شاگردان 
کوالکوویچ در نخستين دیدار خود در مرحله اول 
انتخابی المپيک برابر کوبا به ميدان می روند. تيم 
ملی کوبا که با هفت حضور در المپيک و کسب 
برنز این رقابت ها در س��ال 1976 بعد از امریکا 
بيش��ترین آمار را در منطقه امریکای شمالی و 
مرکزی دارد تاکنون هش��ت مرتب��ه به مصاف 
ایران رفته که در چهار بازی نخست برنده بوده، 
اما هر چهار دیدار دوم برابر ایران را با شکس��ت 
به پایان برده و دور از انتظار نيس��ت اگر نتواند 
نوار ناکامی هایش را در بازی فردا پاره کند. کوبا 
قرار بود به همراه س��ه تن از ستاره های پيشين 

خود در رقابت ه��ای مرحله نخس��ت انتخابی 
المپيک به مصاف رقبا برود، اما اکنون با تصميم  
مسئوالن واليبال این  کشور بدون ستاره هایش 
)روبرت الندی سيمون، مایکل سانچس و ریدل 
هيرس��وئلو( به مصاف تيم های روسيه، ایران و 
مکزیک خواه��د رفت. با وجود این، دس��ت کم 
گرفتن حریف می تواند به ضرر یاران کوالکوویچ 
تمام ش��ود. اگرچه کوبا مدتی اس��ت که دور از 
دوران اوج خود قرار دارد، اما این تيم که در رده 
هجدهم رنکينگ فدراس��يون جهانی واليبال 
قرار دارد ت��ا اوایل دهه فعلی یک��ی از تيم های 
صاحب سبک جهان به حساب می آمد و در همه 
تورنمنت ها جزو مدعيان بود و حاال یک بار دیگر 
قصد بازگش��ت به دوران اوج خود را دارد و این 
انگيزه می تواند کار تيم ملی ایران را در روسيه 
سخت کند. با این حال، بلندقامتان ایران در ليگ 
ملت های واليبال یک بار دیگر ثابت کرده اند که 

به سادگی نمی توان از کنار نام آنها گذشت. 
تيم ملی ایران در صورتی که نتواند در مسابقات 
سن پترزبورگ بليت توکيو را به دست آورد باید 
در مسابقات انتخابی قاره آس��يا دوباره شانس 
خود را امتحان کند. مسابقات انتخابی المپيک 
در آسيا از 16 تا 22 دی با حضور هشت تيم برتر 

قاره برگزار می شود.
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