
خبري از شروع ليگ 
سعید احمدیان

    گزارش
برتر فوتبال نيست، 
رقابت هایی که قرار 
بود از 10 مرداد ماه آغاز شود و کوره فوتبال را داغ 
کند، اما فدراسيون فوتبال پایش را در یک کفش 
کرده که تا زیرساخت های الزم استادیوم ها آماده 
نش�ود، ليگ برتر آغاز نخواهد ش�د. تاریخ های 
شروع احتمالي ليگ هم توسط فدراسيون فوتبال 
تکذیب می شود تا ش�مارش معکوس براي آغاز 
ليگ تا اطالع ثانوي همچنان ادامه داشته باشد.
»می خواهيم فضاي��ي را ايجاد کنيم که مردم از 
فوتبال لذت ببرند«، اين آخرين اظهارنظر مهدي 
تاج درباره تعويق ليگ برتر اس��ت. او همچنان 
همه چيز را موکول به آماده س��ازی استاديوم ها 
کرد و تاريخي هم براي آغاز ش��روع ليگ اعالم 
نکرد ت��ا همچن��ان فوتبال باش��گاهي ايران در 

تعليق بسر ببرد. 
   عيد غدیر هم خبري از آغاز ليگ نيست!

اين در شرايطي است که برخي 29 مرداد و عيد 
غدير را به عنوان تاريخ آغاز نوزدهمين دوره ليگ 
برتر اعالم کرده اند، اما ديروز سخنگوی فدراسيون 
فوتبال همه شنيده هايی را که درباره تاريخ آغاز 
ليگ وجود دارد، باز هم رد کرد تا همچنان تاريخ 
ش��روع فصل جديد نامشخص باشد. اميرمهدی 
علوي ديروز در گفت وگوي تلفني با برنامه ورزش 
و مردم شبکه يک تلويزيون برگزاري مسابقات 
ليگ در شب عيد غدير خم را تکذيب کرد: »در 

پروتکل��ی که بين س��ازمان ليگ و فدراس��يون 
فوتبال وجود داش��ته، به هيچ عنوان زمان آغاز 

مسابقات ليگ مشخص نشده است.«
 علوي معتقد اس��ت که آيندگان درباره تصميم 
فدراس��يون فوتب��ال جه��ت تعوي��ق لي��گ تا 
آماده سازی ورزش��گاه ها قضاوت خواهند کرد: 
»اگر ليگ را ۱۰ مرداد برگزار می کرديم االن هفته 
دوم هم برگزار شده بود، اما آيا در فرآيند آغاز و 
پايان اين مسابقات شاهد اتفاقات سخت افزاری 
بوده ايم؟ االن خوشبختانه اتفاقات خوبی رخ داده 
و شاهد هستيم که صندلی های ورزشگاه پارس 
جنوبی نصب شده و اين اتفاق در ورزشگاه های 
نساجی، نقش جهان، آزادی و ساير ورزشگاه ها نيز 
در حال رخ دادن است. اين مسئله باعث خواهد 
ش��د در خصوص اين اتفاقات در آينده قضاوت 
شود. فوتبال ما در اين س��ال ها از نظر فنی رشد 
خوبی داشته، اما بحث ترميم ورزشگاه ها مغفول 
مانده که بايد در جهت ترميم و تجهيز ورزشگاه ها 

اقدام کنيم.«
   نيروي انتظامي: کار اساسی انجام نشده 

است
در حالي فدراس��يون فوتبال و وزارت ورزش به 
دنبال تجهيز اس��تاديوم ها هس��تند که فرمانده 
يگان ويژه ني��روي انتظامي معتقد اس��ت هنوز 
ورزش��گاه ها آماده برگزاري مسابقات ليگ برتر 
نيستند و تغييرات قابل توجهي براي آماده سازی 
اس��تاديوم ها صورت نگرفته است. با اين شرايط 

نيروي انتظامي مسئوليتي براي تضمين امنيت 
مسابقات نمی دهد.

در همي��ن رابطه ديروز س��ردار حس��ن کرمی، 
فرمانده يگان های ويژه ناج��ا در گفت وگويي با 
خبرگزاري فارس اجرايی نشدن طرح الکترونيکی 
ش��دن فروش بليت ها را عمده نقص موجود در 
بحث ورزشگاه ها در تهران و سراسر کشور عنوان 
کرد: »الکترونيکي نشدن بليت فروشی مهم ترين 
نقص ورزشگاه ها در تهران و سراسر کشور است. 
در خص��وص الکترونيکی ش��دن بليت ها هنوز 
اقدامی صورت نگرفته و جز ورزشگاه آزادی هيچ 
ورزشگاه ديگری اقدامی جدی در خصوص رفع 
نواقص ليگ س��ال قبل و تعميرات و نگهداشت 
انجام نداده است. ورزشگاه های ساير شهرها نيز 
تعميراتی انجام داده اند، اما در کل می توان گفت 
کار  اساسی در ورزشگاه ها انجام نشده است. در 
بازديدی که از ورزشگاه تختی تبريز داشتم هنوز 
کاری جدی انجام نش��ده بود و آثار خرابی ليگ 

قبلی همچنان پابرجاست.«
سردار کرمی وضعيت کلی ورزشگاه ها را با توجه 
به عدم اصالح زيرس��اخت ها، آم��اده برگزاری 
مس��ابقات ندانس��ت: »ما اعالم کرده ايم که اگر 
شرايط آماده نشود و ببينيم که از نظر ايمنی برای 
تماشاگران وضعيت امن نيست و احساس کنيم 
که مشکل و آسيبی به وجود خواهد آمد، پليس 
وضعيت را تأييد نمی کند و در صورت برگزاری، 

مسئوليت با خود آنها خواهد بود.«

   تعویق ليگ و احتمال چالش باشگاه ها 
و تيم ملي

با توجه به صحبت های مس��ئوالن فدراس��يون 
فوتبال و نيروي انتظامي به نظر می رسد برگزاري 
ليگ برتر در هفته های آينده دور از انتظار است 
و بالتکليفي باشگاه ها همچنان ادامه دارد. البته 
تعويق ليگ براي باشگاه های ليگ برتري شرايط 
متفاوتي را رقم زده است. برخي مربيان ليگ از 
تأخير در برگزاري مسابقات استقبال کرده اند و 
اين مسئله را به سود تيم شان براي آماده سازی 
بيشتر جهت شرکت در مسابقات عنوان کرده اند 
و با توجه ب��ه اظهارنظرهايی ک��ه در هفته های 
اخير صورت گرفته اس��ت، به نظر می رسد کفه 
ترازو به س��مت موافقان بيشتر خواهد بود. البته 
در مقابل برخي از باش��گاه ها هم با تعويق ليگ 
موافق نيس��تند و معتقدند که اين مسئله روي 

آماده سازی بازيکنان تأثير منفي می گذارد. 
با اين حال بديهي است که تعويق بيش از اندازه 
ليگ با توجه به درگير بودن تيم ملي در انتخابي 
جام جهان��ي و نمايندگان کش��ورمان در ليگ 
قهرمانان آس��يا می تواند تقويم بازی های ليگ 
را فشرده تر از هر زماني کند. مسئله ای که قطعاً 
چالش هايی را ب��راي فوتبال باش��گاهي و ملي 
به همراه خواهد داش��ت. در همين راس��تا بايد 
با س��رعت گرفتن تجهي��ز اس��تاديوم ها، تاريخ 
شروع ليگ هرچه زودتر مشخص شود تا فوتبال 

باشگاهي از اين بالتکليفي خالص شود.
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مذاکرات PSG با بارسا به بن بست رسيده است
نیماردرحوالیرئالمادرید

پروژه انتقال ستاره پرحاشيه پاری سن  ژرمن به زودی تکميل خواهد شد. 
نيمار که تحت هيچ شرايطی حاضر به ادامه همکاری با قهرمان لوشامپيونه 
نيست در تالش اس��ت تا به فوتبال باشگاهی اس��پانيا بازگردد، اما هنوز 

مشخص نيست که مقصد بعدی اين بازيکن بارسلوناست يا رئال مادريد!
   من می روم

مهاجم 27 س��اله چند ماهی اس��ت ک��ه فهميده پذيرفتن پيش��نهاد 
پاری سن ژرمن بزرگ ترين اشتباه زندگی اش بوده و به رغم اينکه گران ترين 
بازيکن فوتبال جهان است، اما به شدت از شرايطش در اين تيم ناراضی 
اس��ت و بارها اين نارضايتی  را نيز به زبان آورده است. نيمار که به خاطر 
مصدوميت مدت ها از ميادين دور بود در فصل گذشته حواشی زيادی را 
برای تيم فرانسوی به وجود آورد. درگيری با برخی بازيکنان و اختالف نظر 
با کادر فنی از جمله اين حواش��ی بود. همين مسائل موجب شد بازيکن 
برزيلی حتی قبل از پايان فصل حرف از جدايی بزند. در تمرينات پيش فصل 
نيمار ديرتر از همه به اردو اضافه شد. او از وقتی به تمرينات آمد نيز به مدير 
ورزشی تيم رسماً درخواست جدايی اش را اعالم کرد. ضمن اينکه نيمار 
حتی يک بار هم در بازی های دوستانه پيش فصل برای پاريسی ها پا به توپ 
نشد و در بازی سوپرکاپ فرانسه نيز با اينکه به دليل محروميت از روی سکو 
بازی هم تيمی هايش را تماشا می کرد، اما هيچ واکنشی به عملکرد تيمش 
نداشت. تمامی اين رفتارها حاکی از اين اس��ت که نيمار به زودی جمع 

پاريسی ها را برای هميشه ترک خواهد کرد. 
   نظر مساعد باشگاه

تنها مسئله ای  که به نفع نيمار ش��ده موافقت باشگاه با جدايی اين بازيکن 
است. رئيس باشگاه فرانسوی چندی پيش در مصاحبه ای  رسمی اعالم کرد 
هر بازيکنی که ناراضی است می تواند اين تيم را ترک کند و پاريسی ها برای 
هيچ کس استثنا قائل نمی شوند. به اين ترتيب طرفين ماجرا منتظرند تا يک 
پيشنهاد ايده آل از سوی تيم های شناخته ش��ده مطرح شود، حتی گفته 
می شود پاری س��ن ژرمن مهاجم ناراضی خود را به رئال، منچستريونايتد 
و يوونتوس پيش��نهاد و از فروش قرضی نيز صحبت کرده، ولی فعاًل هيچ 
مذاکره ای  به نتيجه نرسيده است. البته با به پايان رسيدن فصل نقل و انتقاالت 
انگليس، من يونايتد از جمع گزينه ها خارج شده و شانس رئال از يووه به مراتب 
بيشتر است. فصل جديد لوشامپيونه ديشب آغاز شد و مدافع عنوان قهرمانی 
فردا شب اولين بازی  خود را برگزار می کند. رسانه های فرانسه مدعی شده اند 
پاری سن ژرمن نام نيمار را در ليست نهايی باشگاه برای فصل جديد قرار داده، 
اما معلوم نيست که او حاضر به بازی کردن شده يا نه. ضمن اينکه بايد منتظر 
واکنش هواداران هم بود. نيمار در واکنشی عجيب بهترين پيروزی دوران 

حرفه ای  خود را پيروزی 6 بر يک بارسا مقابل ژرمن ها دانسته است!
   همه به غير از بارسا

اينکه سران تيم پاريسی عالقه ای  به مذاکره با مسئوالن باشگاه بارسلونا 
ندارند بر هيچ کس پوشيده نيست. با اينکه ناصر الخليفی تالش می کند 
با باالترين قيمت خيلی زود از دست نيمار دردسرساز راحت شود، اما آنها 
حاضر نيستند بازيکن برزيلی را به کاتاالن ها بفروشند. بارسا تيم سابق 
نيمار اس��ت و در ماه های اخير بارها خبرهای مختلفی از بازگش��ت اين 
بازيکن به نيوکمپ منتشر شده است. با اين حال همه مذاکرات به بن بست 
رسيده است. روابط تيره طرفين کار را سخت تر کرده و با اينکه آبی واناری ها 
حاضرند عالوه بر پرداخت مبلغی هنگفت کوتينيو را نيز به پاريس��ی ها 
بدهند، اما خبری از توافق نشده اس��ت. حتی والورده، سرمربی بارسلونا 
نيز در جريان بازی دوستانه تيمش با ناپولی از نامعلوم بودن آينده نيمار 
سخن گفت: »گزارش های مربوط به نيمار و رئال مادريد متعلق به ديروز 
است. بايد ببينيم فردا چه اتفاقاتی می افتد. گويا سؤاالت مربوط به نيمار 
مرا دنبال می کند و رهايم نمی کند. نمی دانم در نهايت چه اتفاقی می افتد. 
روی کوتينيو حساب می کنم، نمی  دانيم دقيقاً چه اتفاقی برای او خواهد 

افتاد، ولی اين بازيکن با ماست.«
   تالش جدی رئال

کهکشانی ها از مذاکرات بی نتيجه بارسا و پاريسی ها سوءاستفاده کردند تا 
برای خريد نيمار موفق شوند. نمايندگان باشگاه رئال پيشنهادی جذاب به 
نيمار و تيمش داده اند و عالوه بر مبلغ تعيين شده از سوی پاری سن ژرمن آنها 
لوکا مودريچ را نيز به فرانسوی ها می دهند تا ديگر بهانه ای  باقی نماند. اينگونه 
که رسانه های نزديک به باشگاه رئال مدعی شده اند احتمال پيوستن نيمار 
به قوهای سفيد قوت گرفته است. انتشار عکس زيدان در صفحه اينستاگرام 
نيمار به اين احتمال قوت بخشيده، با وجود اين بارسلونا با ارسال پيامی از 

نيمار خواسته عجله نکند و منتظر پيشنهاد تازه کاتاالن ها بماند.

لیگبرترهمچنانرويهوا
جدیدترین مواضع فدراسيون فوتبال و نيروي انتظامي نشان می دهد تاریخ شروع فصل جدید باشگاهي فوتبال همچنان نامعلوم است

فريدون حسن

شناگرانشهرستانمشکلاستخردارند
مهدي انصاري، ملی پوش شنای ايران گفت: »برای کسب سهميه المپيک 
تمام تالش خود را خواهم کرد. نمی توانيم قول بدهيم، اما تالش خود را 
خواهيم کرد. در حال حاضر در استخر آزادی تمريناتم را پيگيری می کنم. 
مشکل استخر ندارم، اما شناگران شهرس��تان همچنان مشکل استخر 
دارند، اصفهان وضعيت خوبی ندارد. درست است که مسئوالن می گويند 
استخر داريم، اما تعداد استخرهای استاندارد کم است. دو شناگر اصفهان 
عازم مسابقات قهرمانی جوانان هستند، اما به دليل مشکل استخر در تهران 

حاضر شده اند و تمرينات خود را پيگيری می کنند.«

خدمتيبهریونمیرود
بانوی تيرانداز ايران که س��هميه المپيک 2۰2۰ توکيو را کس��ب کرده به 
مسابقات جهانی ريو اعزام نمی شود. نجمه خدمتی، بانوی تيرانداز ايران که 
در فينال تفنگ بادی رقابت های تيراندازی جام جهانی چين در ر رده پنجم 
قرار گرفت و بنا بر اعالم فدراسيون تيراندازی اولين سهميه المپيک توکيو را 
برای ايران کسب کرد، به آخرين مسابقه جهانی اين رشته برای کسب سهميه 
اعزام نمی شود تا ساير تيراندازان ايران شانس حضور در اين مسابقات و کسب 
سهميه المپيک را داشته باشند. مسابقات جهانی ريو اواخر مردادماه در برزيل 

برگزار می شود و در هر ماده دو سهميه المپيک توزيع می شود.

غیبت3وزنهبرداردررکوردگیري
رکوردگيری تيم ملی وزنه برداری برای حضور در مسابقات جهانی در حالی 
انجام شد که سه وزنه بردار در آن حضور نداشتند. علی هاشمی که پيش از 
اين دچار شکستگی انگشت دست شده بود مشغول درمان است. کيانوش 
رستمی هم که در کرمانشاه تمرين می کند در رکورد گيری شرکت نکرد. 
سعيدعلی حسينی هم با وجود اينکه در اردو بود، اما به دليل مصدوميت 
وزنه نزد. فدراسيون تا جمعه هفته آينده فرصت دارد اسامی نهايی نفرات را 

برای مسابقات قهرمانی جهان ارسال کند.

VARکمکحالداورانلیگجزیره
باز ش��دن پای VAR به جزي��ره را بايد 
اصلی ترين تفاوت فصل جديد ليگ برتر 
نسبت به ادوار گذشته دانست. از آنجا که 
در تورنمنت های مختلف، فيفا استفاده از 
کمک داور ويدئويی را به صورت حرفه ای  
مورد آزماي��ش قرار داده س��ران اتحاديه 
فوتبال انگليس نيز باالخره به اين نتيجه 
رس��يدند که صحنه های حساس بازی ها 
را مورد بازبينی قرار دهند. فصل جديد در 
حالی رسماً آغاز شد که برای نخستين بار کمک داور ويدئويی در بازی 
ليورپول و نورويچ مورد استفاده قرار گرفت. ديگر وقت آن رسيده بود که 
در بازی های ليگ جزيره هم از تکنولوژی استفاده شود. اصلی ترين انتقاد 
مطرح شده از اين سيستم، گرفتن س��رعت بازی است، شايد به همين 
خاطر با آن مخالفت می کنند. با اين حال VAR در اين مدت امتحانش را 
در مسابقات مختلف اروپايی پس و نشان داده که در اکثر مواقع می تواند 
به عدالت در فوتبال کمک کند. به همين دليل قرار است در اين فصل 
بازبينی صحنه های حساس به کمک  داوران بيايد و به آنها برای صدور 
رأی عادالنه تر ياری رساند. مسئوالن فوتبال انگليس سازوکار سيستم 
ويدئويی را تعريف کرده اند و تيم ها تنها در صورتی می توانند درخواست 
بازبينی فيلم بدهند که يک��ی از اين چهار مورد اتف��اق بيفتد: پنالتی، 
کارت قرمز مستقيم، باز شدن دروازه يکی از دو تيم يا ناديده گرفتن يک 
صحنه حساس از سوی داور. هوارد وب، داور سرشناس انگليسی که دو 
سال تمام مسئوليت مديريت VAR در MLS )ليگ فوتبال امريکا( را 
برعهده داشته از جمله موافقان ورود کمک داور ويدئويی به جزيره است: 
»سرعت بازی ها هرگز تحت تأثير قرار نخواهد گرفت، چراکه سطح ليگ 
جزيره به قدری باالست که هيچ چيز نمی تواند کيفيت بازی ها را پايين 
بياورد. ضمن اينکه VAR در مواقع حساس می تواند به کمک  داوران 
بيايد و اشتباهاتشان را پاک کند. به عنوان مثال فصل پيش هزار و 299 
گل به ثمر رسيد و تنها در چهار مورد بود که کمک داور ويدئويی نتوانست 

نقش خود را به درستی ايفا کند.« 

پیتر هال

رويترز

سومی»جوان«درمسابقاتتنیسرویمیز
بروبچه هاي پينگ پنگ باز روزنامه جوان عصر پنج شنبه گل کاشتند و با حضور 
مقتدرانه در مسابقات پينگ پنگ رسانه ها به مناسبت روز خبرنگار باعث 
تعجب شرکت کنندگان شدند. آقاي زماني دبير تحريريه و آقاي سرمدي 
مدير روابط عمومي در حالي رتبه سومی را براي روزنامه »جوان« به ارمغان 
آوردند که بقيه بچه ها طبق قرعه به هم خوردند و مجبور به حذف يکديگر 
شدند. محمد اسماعيلي، علي يحيي پور، وحيد صابري، علي دهقان، مهران 
ابراهيميان و رضا دهشيري عکاس خوش ذوق ديگر نفرات روزنامه در اين 
مسابقات بودند که به رغم شايستگي براي رفتن روي سکو و کسب مدال موفق 
به اين کار نشدند. اين موفقيت را به تمام کارکنان روزنامه تبريک مي گوييم 
و مطمئن هستيم که با توجه به پشتکار اين بروبچه ها در امر پينگ پنگ به 
زودي شاهد فتح سکوهاي اول تا سوم اين مسابقات توسط آنها خواهيم بود. 

گفتنی است در اين مسابقات خبرنگاران صدا و سيما اول و دوم شدند.

شیوا نوروزی

افتخارآفرینیبامربیایرانی
برنامهمیخواهد

تأکيد مقام معظم رهبري به استفاده از مربيان داخلي در تيم های ورزشي 
بار ديگر نگاه عميق معظم له به مس��ائل ورزش��ي و نوع مديريت يکي از 

تأثيرگذارترين بخش های کشور را ثابت کرد.
تأکيد رهبر فرزانه انقالب به استفاده از مربيان داخلي در حالي است که طي 
چند دهه گذشته بارها ديده شده که اعتماد و اطمينان به مربيان کارآمد 
داخلي ثمرات و پيروزی های ارزشمند و نابي را براي ورزش کشور به ارمغان 
آورده است. از اين نمونه ها می توان به فوتسال اشاره کرد، رشته ای  که هرگاه 
در آن به توانايی های خودمان اتکا کرديم و با تفکر ايراني به مصاف حريفان 
رفته ايم، پيروز شده ايم. کسب دو عنوان سومي جهان با محمد مايلي کهن 
و محمد ناظم الشريعه و يک درخشش فوق تصور با حسين شمس از جمله 
اين توانايی هستند و جالب اينکه هرگاه تيم ملي فوتسالمان را به خارجي ها 

سپرديم، چيزي جز شکست عايدمان نشده است.
در واليبال و در رده های جوانان و نوجوانان از اعتماد به مربيان کاربلد داخلي 
نه تنها پشيمان نش��ده ايم که کار را به جايي رسانده ايم که رضايت رهبر 
انقالب را در پي داشته است. فتح س��کوي اول مسابقات قهرماني جهان 
اتفاقي بود که با ترکيبي کامالً ايراني به دست آمد و سبب شد مقام معظم 

رهبري آنگونه که عنوان کرديم به استفاده از مربيان داخلي تأکيد کنند.
در رش��ته های رزمي به خصوص تکواندو و کاراته هم اوضاع همين گونه 
است. توانايي داخلي ما به حدي است که حتي مربي به بقيه کشورها صادر 
می کنيم. اوضاع کشتي که ديگر بر همه مشخص است. کسب انبوهي از 
مدال های خوشرنگ جهاني و المپيک در اين رشته ها تنها با مديريت و 

رهبري فني تمام ايراني بوده که جاي بسي افتخار است.
با اين حال نبايد از استفاده از تجربيات و دانش روز دنيا غافل بود. همه خوب 
می دانيم که ورزش ايران به رغم تمام ظرفيت ها در برخي رشته ها با سطح 
اول جهان فاصله دارد و ناگزير به استفاده از تجربيات و دانش روز دنياست، 
اما نکته مهم در اين خصوص اين است که حتي از اين مسئله هم می توان 
به عنوان يک فرصت استفاده کرد. نبايد اينگونه باشد که يک مربي خارجي 
استخدام کنيم و صرفاً از او براي هدايت يک تيم بهره ببريم؛ اينکه بعد از 
مدتي با شکست يا پيروزي از او خداحافظي کنيم و همه چيز تمام شود 
درست مانند آنچه در مورد فوتبال و کی روش رخ داد و نتوانستيم طي هفت 
سال حضور يکي از شناخته  شده ترين مربيان سازنده جهان فوتبال از او 

استفاده بهينه ببريم و حداقل چند مربي تربيت کنيم.
تأکيد رهبر انقالب به استفاده از مربي داخلي در تيم ها به اين مسئله نيز 
برمی گردد که بايد براي تربيت مربي هم برنامه داشته باشيم و اينگونه نباشد 
که صفر تا صد کار در برخي رشته ها را به دست خارجي ها بسپاريم و فقط به 
دنبال آنها بدويم و پی جمع وجور کردن حاشيه هايشان باشيم. اينگونه است 
که می توان به توان غيرقابل انکار و هوش سرشار مربيان و جوانان ايراني 
اطمينان کرد و از آن بهره الزم را برد. اينگونه اس��ت که می توان خواسته 
بحق رهبر انقالب را جامه عمل پوشاند و کم کم در همه رشته های ورزشي 

از مربي توانمند و شناخته شده ايراني با کارنامه جهاني استفاده کرد.
تأکيد مقام معظم رهبري تأکيدی هوشمندانه با اشراف به توانمندی های 
جوانان اين ديار است. نقطه نظری دقيق که بايد براي آن برنامه داشت و آن را 
به مرحله اجرا درآورد. بايد براي تربيت مربي ايراني برنامه داشت و به مربيان 
کنوني رشته های مدال آور و موفق هم بيش��تر و بهتر بها داد تا اين دغدغه 
درست و مهم رهبر انقالب برطرف ش��ود، هرچند که تا تحقق آن بايد کار 
سختي را شروع کرد و برنامه ريزی دقيق و درستي داشت. البته رسيدن به اين 
مهم با شعار دادن و سروصدای بی حاصل امري محال و دست نيافتني است.

یزدانی:تورنمنتگرجستانبهضررمتماممیشد

درخششنونهاالنتکواندوبا3طالو3برنز
دوره  چهارمي��ن        تکواندو
مس��ابقات قهرمانی 
نونهاالن جهان با درخشش تکواندوکاران ايران در 
جريان است و در پايان دومين روز نونهاالن موفق به 
کسب سه طال و سه برنز شدند. در نخستين روز اين 
رقابت ها نعمت زاده در وزن ۵۱- موفق به کس��ب 
نخس��تين طالی کاروان ايران شد و محمدمهدی 
طاهرخانی در وزن 6۵+ با کس��ب برنز به کار خود 
پايان داد و سه نماينده ديگر ايران نيز حذف شدند. 
دومي��ن روز اين مس��ابقات هم ب��ا قهرمانی مبينا 
بخش��ی نژاد در وزن ۴7- و زهرا زرين نعل نماينده 

وزن ۴۱- آغاز ش��د. اين در حالی اس��ت که پويان 
جعفرصالحی و  اميرحسين متاجی نيز بر سکوی 

سومی جهان ايستادند و تنها اميرعباس رهنما بود 
که از کسب مدال بازماند. در ادامه اين رقابت ها 
روز گذشته اميرحسين نوروزی، اميررضا قربانی، 
ساناز عباس پور، پونه جعفر صالحی و همچنين 

ستايش قهرمان هوگوپوشان ايران بودند که روی 
ش��ياپ چانگ رفتن��د. ام��روز و در روز پايانی اين 
مسابقات نيز اميرحس��ين ملکی ، مهدی اورجی، 
ابوالفضل عباسی، پرنيا س��لمانی و الهام حقيقی به 

مصاف رقبای خود می روند.

تيم ملی بسکتبال ايران در ديداری 
دنیا حیدري
      بسکتبال

غيررسمی و دوستانه نتيجه را به 
تي��م مل��ی يون��ان واگ��ذار کرد. 
شاگردان ش��اهين طبع در راستای آماده س��ازی برای حضوری 
پرقدرت در رقابت های جام جهانی، پس از قهرمانی در تورنمنت 
پرتغال و برگزاری اردوی روسيه و پيروزی برابر اردن و روسيه در دو 
ديدار تدارکاتی، برای برپايی آخرين اردوی تدارکاتی خود قبل از 
بازگشت به ايران راهی يونان شدند. حضور در تورنمنتی سه جانبه 
در يون��ان از ديگر برنامه های تدارک ديده ش��ده ب��رای تيم ملی 
بسکتبال ايران است. شاگردان شاهين طبع اما در يونان و قبل از 
حضور در اين تورنمنت س��ه جانبه، پنج شنبه  ش��ب در ديداری 
دوستانه و غيررسمی به مصاف يونان رفتند. ديداری که برخالف 
ديگر بازی های تدارکات��ی تيم ملی با شکس��ت ۸2 – 69  ياران 
شاهين طبع همراه شد. تيم ملی ايران در شبی به يونان باخت که 
حامد حدادی، س��تاره بلندقد تيم ملی يکی از بهترين بازيکنان 
ميدان بود و با درخشش خود موفق به کسب 2۰ امتياز شد، اما در 

شبی که حدادی همه نگاه ها را متوجه خود کرده بود، تيم ملی بازی 
را واگذار کرد تا شاهين طبع با دقت بيشتری نقاط ضعف تيمش را 
آناليز کند. تيم مل��ی ايران پس از اين بازی غيررس��می در ادامه 
برنامه های آماده سازی  در قالب يک تورنمنت سه جانبه به ميزبانی 
يونان به مص��اف تيم های ملی مجارس��تان و يونان م��ی رود. در 
نخستين ديدار اين تورنمنت، شاگردان شاهين طبع ساعت 22:3۰ 
امشب با مجارس��تان ديدار می کنند و يک شنبه نيز برای دومين 
مرتبه به مصاف يونان می روند. البته اين بار در ديداری رسمی که 
بايد ديد می تواند شکست غيررسمی به اين تيم را جبران کند يا نه. 
تيم ملی بسکتبال کشورمان در حالی بعد از پايان اردوی يونان به 
تهران بازمی گردد که محمد حسن زاده، بازيکن پست چهار تيم 
ملی بسکتبال ايران معتقد اس��ت که اردوهای تدارکاتی پرتغال، 
روسيه و يونان بسياری از ناهماهنگی های موجود در تيم را برطرف 
کرده اس��ت: »بازی های خوبی را در اين تورنمنت ها انجام داديم. 
بازی های اروپايی با کيفيت باعث می شود ملی پوشان محک خوبی 
بخورند و عيار تيم از نظر فنی، تکنيکی و فيزيکی مشخص شود.«

شکستمقابلیوناندردیدارغیررسمی
 نخستين باخت شاگردان شاهين طبع 

در اردوهای تدارکاتی رقم خورد

تيم ملی کشتی       چهره
آزاد اي��ران در 
حالی ب��رای حض��ور در تورنمن��ت بين المللی 
گرجستان تهران را ترک کرد که عدم حضور رضا 
يزدانی، کاپيتان تيم ملی در اين سفر به همراه 

آزادکاران منتخب، ابهامات فراوانی را به وجود 
آورده اس��ت. يزدانی بعد از پاي��ان مصدوميت 
تمرينات خود را از سر گرفت و همچنان نيز خود 
را مدعی شماره يک وزن 97 کيلوی کشتی ايران 
می داند و چشمش به دنبال مدال المپيک برای 
تکميل کردن ويترين افتخاراتش است. با وجود 
اين، عدم حضور او در س��فر گرجستان حرف و 
حديث های زي��ادی را به وج��ود آورده و گفته 
می شود انصراف يزدانی از رفتن به گرجستان به 
اختالفات ديرينه و قديمی بين او و کادر فنی، 
به ويژه مدير فنی تيم های ملی کشتی آزاد ارتباط 
دارد. حال آنکه يزدانی نظر ديگری دارد: »چند 
روز قبل از انتخابی تيم ملی درد ش��ديدی را از 
ناحيه گوش احساس کردم که پزشک متخصص 
تشخيص داد در گوش سمت راستم آب جمع 
شده، به طوری که سه هفته آنتی بيوتيک های 
بسيار قوی استفاده می کردم. البته بعد از بهبود 
به سرعت تمريناتم را با قدرت از سر گرفتم. با 
وجود اين، به دليل بيماری و دور شدن از 
شرايط ايده آل و همچنين فرصت اندک 
تا مسابقات جهانی، حضور در تورنمنت 
گرجستان می توانست به ضررم تمام 
شود، به همين دليل با هماهنگی کار 

فنی به اين سفر نرفتم.«
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