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 VARکمکحال داوران لیگ جزیره

شیوا نوروزی

مذاکرات  PSGبا بارسا به بنبست رسیده است

نیمار درحوالی رئالمادرید

پروژه انتقال ستاره پرحاشیه پاریسنژرمن به زودی تکمیل خواهد شد.
نیمار که تحت هیچ شرایطی حاضر به ادامه همکاری با قهرمان لوشامپیونه
نیست در تالش اس��ت تا به فوتبال باشگاهی اس��پانیا بازگردد ،اما هنوز
مشخص نیست که مقصد بعدی این بازیکن بارسلوناست یا رئالمادرید!
من میروم
مهاجم  27س��اله چند ماهی اس��ت ک��ه فهمیده پذیرفتن پیش��نهاد
پاریسنژرمن بزرگترین اشتباه زندگیاش بوده و بهرغم اینکه گرانترین
بازیکن فوتبال جهان است ،اما به شدت از شرایطش در این تیم ناراضی
ی را نیز به زبان آورده است .نیمار که به خاطر
اس��ت و بارها این نارضایت 
مصدومیت مدتها از میادین دور بود در فصل گذشته حواشی زیادی را
برای تیم فرانسوی به وجود آورد .درگیری با برخی بازیکنان و اختالفنظر
با کادر فنی از جمله این حواش��ی بود .همین مسائل موجب شد بازیکن
برزیلی حتی قبل از پایان فصل حرف از جدایی بزند .در تمرینات پیشفصل
نیمار دیرتر از همه به اردو اضافه شد .او از وقتی به تمرینات آمد نیز به مدیر
ورزشی تیم رسماً درخواست جداییاش را اعالم کرد .ضمن اینکه نیمار
حتی یکبار هم در بازیهای دوستانه پیشفصل برای پاریسیها پا به توپ
نشد و در بازی سوپرکاپ فرانسه نیز با اینکه به دلیل محرومیت از روی سکو
بازی همتیمیهایش را تماشا میکرد ،اما هیچ واکنشی به عملکرد تیمش
نداشت .تمامی این رفتارها حاکی از این اس��ت که نیمار به زودی جمع
پاریسیها را برای همیشه ترک خواهد کرد.
نظر مساعد باشگاه
ی که به نفع نیمار ش��ده موافقت باشگاه با جدایی این بازیکن
تنها مسئلها 
ی رسمی اعالم کرد
است .رئیس باشگاه فرانسوی چندی پیش در مصاحبها 
هر بازیکنی که ناراضی است میتواند این تیم را ترک کند و پاریسیها برای
هیچکس استثنا قائل نمیشوند .به این ترتیب طرفین ماجرا منتظرند تا یک
پیشنهاد ایدهآل از سوی تیمهای شناخته ش��ده مطرح شود ،حتی گفته
میشود پاریس��نژرمن مهاجم ناراضی خود را به رئال ،منچستریونایتد
و یوونتوس پیش��نهاد و از فروش قرضی نیز صحبت کرده ،ولی فع ً
ال هیچ
ی به نتیجه نرسیده است .البته با به پایان رسیدن فصل نقل و انتقاالت
مذاکرها 
انگلیس ،منیونایتد از جمع گزینهها خارج شده و شانس رئال از یووه به مراتب
بیشتر است .فصل جدید لوشامپیونه دیشب آغاز شد و مدافع عنوان قهرمانی
ی خود را برگزار میکند .رسانههای فرانسه مدعی شدهاند
فردا شب اولین باز 
پاریسنژرمن نام نیمار را در لیست نهایی باشگاه برای فصل جدید قرار داده،
اما معلوم نیست که او حاضر به بازی کردن شده یا نه .ضمن اینکه باید منتظر
واکنش هواداران هم بود .نیمار در واکنشی عجیب بهترین پیروزی دوران
ی خود را پیروزی  6بر یک بارسا مقابل ژرمنها دانسته است!
حرفها 
همه به غیر از بارسا
ی به مذاکره با مسئوالن باشگاه بارسلونا
اینکه سران تیم پاریسی عالقها 
ندارند بر هیچکس پوشیده نیست .با اینکه ناصر الخلیفی تالش میکند
با باالترین قیمت خیلی زود از دست نیمار دردسرساز راحت شود ،اما آنها
حاضر نیستند بازیکن برزیلی را به کاتاالنها بفروشند .بارسا تیم سابق
نیمار اس��ت و در ماههای اخیر بارها خبرهای مختلفی از بازگش��ت این
بازیکن به نیوکمپ منتشر شده است .با این حال همه مذاکرات به بنبست
رسیده است .روابط تیره طرفین کار را سختتر کرده و با اینکه آبیواناریها
حاضرند عالوه بر پرداخت مبلغی هنگفت کوتینیو را نیز به پاریس��یها
بدهند ،اما خبری از توافق نشده اس��ت .حتی والورده ،سرمربی بارسلونا
نیز در جریان بازی دوستانه تیمش با ناپولی از نامعلوم بودن آینده نیمار
سخن گفت« :گزارشهای مربوط به نیمار و رئالمادرید متعلق به دیروز
است .باید ببینیم فردا چه اتفاقاتی میافتد .گویا سؤاالت مربوط به نیمار
مرا دنبال میکند و رهایم نمیکند .نمیدانم در نهایت چه اتفاقی میافتد.
روی کوتینیو حساب میکنم ،نمیدانیم دقیقاً چه اتفاقی برای او خواهد
افتاد ،ولی این بازیکن با ماست».
تالش جدی رئال
کهکشانیها از مذاکرات بینتیجه بارسا و پاریسیها سوءاستفاده کردند تا
برای خرید نیمار موفق شوند .نمایندگان باشگاه رئال پیشنهادی جذاب به
نیمار و تیمش دادهاند و عالوه بر مبلغ تعیین شده از سوی پاریسنژرمن آنها
ی باقی نماند .اینگونه
لوکا مودریچ را نیز به فرانسویها میدهند تا دیگر بهانها 
که رسانههای نزدیک به باشگاه رئال مدعی شدهاند احتمال پیوستن نیمار
به قوهای سفید قوت گرفته است .انتشار عکس زیدان در صفحه اینستاگرام
نیمار به این احتمال قوت بخشیده ،با وجود این بارسلونا با ارسال پیامی از
نیمار خواسته عجله نکند و منتظر پیشنهاد تازه کاتاالنها بماند.
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سومی«جوان» در مسابقات تنیس روی میز

بروبچههايپينگپنگبازروزنامهجوانعصرپنجشنبهگلکاشتندوباحضور
مقتدرانه در مسابقات پينگپنگ رسانهها به مناسبت روز خبرنگار باعث
تعجب شرکتکنندگان شدند .آقاي زماني دبير تحريریه و آقاي سرمدي
مدير روابطعمومي در حالي رتبه سومی را براي روزنامه «جوان» به ارمغان
آوردند که بقيه بچهها طبق قرعه بههم خوردند و مجبور به حذف يکديگر
شدند .محمد اسماعيلي ،علي يحييپور ،وحيد صابري ،علي دهقان ،مهران
ابراهيميان و رضا دهشيري عکاس خوشذوق ديگر نفرات روزنامه در اين
مسابقاتبودندکهبهرغمشايستگيبرايرفتنرويسکووکسبمدالموفق
به اين کار نشدند .این موفقیت را به تمام کارکنان روزنامه تبريک ميگوييم
و مطمئن هستيم که با توجه به پشتکار این بروبچهها در امر پينگپنگ به
زودي شاهد فتح سکوهاي اول تا سوم اين مسابقات توسط آنها خواهيم بود.
گفتنی است در این مسابقات خبرنگاران صدا و سیما اول و دوم شدند.

سجاد ایمانیان | میزان

باز ش��دن پای  VARبه جزی��ره را باید
اصلیترین تفاوت فصل جدید لیگ برتر
نسبت به ادوار گذشته دانست .از آنجا که
در تورنمنتهای مختلف ،فیفا استفاده از
کمکداور ویدئویی را به صورت حرفهای
مورد آزمای��ش قرار داده س��ران اتحادیه
فوتبال انگلیس نیز باالخره به این نتیجه
پیترهال
رس��یدند که صحنههای حساس بازیها
رویترز
را مورد بازبینی قرار دهند .فصل جدید در
حالی رسماً آغاز شد که برای نخستین بار کمکداور ویدئویی در بازی
لیورپول و نورویچ مورد استفاده قرار گرفت .دیگر وقت آن رسیده بود که
در بازیهای لیگ جزیره هم از تکنولوژی استفاده شود .اصلیترین انتقاد
مطرح شده از این سیستم ،گرفتن س��رعت بازی است ،شاید به همین
خاطر با آن مخالفت میکنند .با این حال  VARدر این مدت امتحانش را
در مسابقات مختلف اروپایی پس و نشان داده که در اکثر مواقع میتواند
به عدالت در فوتبال کمک کند .به همین دلیل قرار است در این فصل
بازبینی صحنههای حساس به کمکداوران بیاید و به آنها برای صدور
رأی عادالنهتر یاری رساند .مسئوالن فوتبال انگلیس سازوکار سیستم
ویدئویی را تعریف کردهاند و تیمها تنها در صورتی میتوانند درخواست
بازبینی فیلم بدهند که یک��ی از این چهار مورد اتف��اق بیفتد :پنالتی،
کارت قرمز مستقیم ،باز شدن دروازه یکی از دو تیم یا نادیده گرفتن یک
صحنه حساس از سوی داور .هوارد وب ،داور سرشناس انگلیسی که دو
سال تمام مسئولیت مدیریت  VARدر ( MLSلیگ فوتبال امریکا) را
برعهده داشته از جمله موافقان ورود کمکداور ویدئویی به جزیره است:
«سرعت بازیها هرگز تحت تأثیر قرار نخواهد گرفت ،چراکه سطح لیگ
جزیره به قدری باالست که هیچ چیز نمیتواند کیفیت بازیها را پایین
ک داوران
بیاورد .ضمن اینکه  VARدر مواقع حساس میتواند به کم 
بیاید و اشتباهاتشان را پاک کند .به عنوان مثال فصل پیش هزار و 299
گل به ثمر رسید و تنها در چهار مورد بود که کمکداور ویدئویی نتوانست
نقش خود را به درستی ایفا کند».
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ليگ برترهمچنان روي هوا

جديدترين مواضع فدراسيون فوتبال و نيروي انتظامي نشان میدهد تاريخ شروع فصل جديد باشگاهي فوتبال همچنان نامعلوم است
خبريازشروعليگ
گزارش
برتر فوتبال نيست،
سعید احمدیان
رقابتهایی که قرار
بود از  10مردادماه آغاز شود و کوره فوتبال را داغ
کند ،اما فدراسيون فوتبال پايش را در يک کفش
کرده که تا زیرساختهای الزم استاديومها آماده
نش�ود ،ليگ برتر آغاز نخواهد ش�د .تاریخهای
شروعاحتماليليگهمتوسطفدراسيونفوتبال
تکذيب میشود تا ش�مارش معکوس براي آغاز
ليگ تا اطالع ثانوي همچنان ادامه داشته باشد.

«میخواهیم 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 آمادهس��ازی استاديومها
کرد و تاريخي هم براي آغاز ش��روع ليگ اعالم
نکرد ت��ا همچن��ان فوتبال باش��گاهي ايران در
تعليق بسر ببرد.
عيد غدير هم خبري از آغاز ليگ نيست!
این در شرايطي است که برخي  29مرداد و عيد
غدير را به عنوان تاريخ آغاز نوزدهمين دوره ليگ
برتر اعالم کردهاند ،اما دیروز سخنگوی فدراسيون
فوتبال همه شنیدههایی را که درباره تاريخ آغاز
ليگ وجود دارد ،باز هم رد کرد تا همچنان تاريخ
ش��روع فصل جديد نامشخص باشد .امیرمهدی
علوي ديروز در گفتوگوي تلفني با برنامه ورزش
و مردم شبکه يک تلويزيون برگزاري مسابقات
لیگ در شب عید غدیر خم را تکذیب کرد« :در

پروتکل��ی که بین س��ازمان لیگ و فدراس��یون
فوتبال وجود داش��ته ،به هیچ عنوان زمان آغاز
مسابقات لیگ مشخص نشده است».
علوي معتقد اس��ت که آیندگان درباره تصميم
فدراس��يون فوتب��ال جه��ت تعوي��ق لي��گ تا
آمادهسازی ورزش��گاهها قضاوت خواهند کرد:
«اگر لیگ را  ۱۰مرداد برگزار میکردیم االن هفته
دوم هم برگزار شده بود ،اما آیا در فرآیند آغاز و
پایان این مسابقات شاهد اتفاقات سختافزاری
بودهایم؟ االن خوشبختانه اتفاقات خوبی رخ داده
و شاهد هستیم که صندلیهای ورزشگاه پارس
جنوبی نصب شده و این اتفاق در ورزشگاههای
نساجی ،نقشجهان ،آزادی و سایر ورزشگاهها نیز
در حال رخ دادن است .این مسئله باعث خواهد
ش��د در خصوص این اتفاقات در آینده قضاوت
شود .فوتبال ما در این س��الها از نظر فنی رشد
خوبی داشته ،اما بحث ترمیم ورزشگاهها مغفول
مانده که باید در جهت ترمیم و تجهیز ورزشگاهها
اقدام کنیم».
نيروي انتظامي :کار اساسی انجام نشده
است
در حالي فدراس��يون فوتبال و وزارت ورزش به
دنبال تجهيز اس��تاديومها هس��تند که فرمانده
يگان ويژه ني��روي انتظامي معتقد اس��ت هنوز
ورزش��گاهها آماده برگزاري مسابقات ليگ برتر
نيستند و تغييرات قابل توجهي براي آمادهسازی
اس��تاديومها صورت نگرفته است .با اين شرايط

نيروي انتظامي مسئوليتي براي تضمين امنيت
مسابقات نمیدهد.
در همي��ن رابطه ديروز س��ردار حس��ن کرمی،
فرمانده یگانهای ویژه ناج��ا در گفتوگويي با
خبرگزاري فارس اجرایی نشدن طرح الکترونیکی
ش��دن فروش بلیتها را عمده نقص موجود در
بحث ورزشگاهها در تهران و سراسر کشور عنوان
کرد« :الکترونيکي نشدن بلیتفروشی مهمترین
نقص ورزشگاهها در تهران و سراسر کشور است.
در خص��وص الکترونیکی ش��دن بلیتها هنوز
اقدامی صورت نگرفته و جز ورزشگاه آزادی هیچ
ورزشگاه دیگری اقدامی جدی در خصوص رفع
نواقص لیگ س��ال قبل و تعمیرات و نگهداشت
انجام نداده است .ورزشگاههای سایر شهرها نیز
تعمیراتی انجام دادهاند ،اما در کل میتوان گفت
کار اساسی در ورزشگاهها انجام نشده است .در
بازدیدی که از ورزشگاه تختی تبریز داشتم هنوز
کاری جدی انجام نش��ده بود و آثار خرابی لیگ
قبلی همچنان پابرجاست».
سردار کرمی وضعیت کلی ورزشگاهها را با توجه
به عدم اصالح زیرس��اختها ،آم��اده برگزاری
مس��ابقات ندانس��ت« :ما اعالم کردهایم که اگر
شرایط آماده نشود و ببینیم که از نظر ایمنی برای
تماشاگران وضعیت امن نیست و احساس کنیم
که مشکل و آسیبی به وجود خواهد آمد ،پلیس
وضعیت را تأیید نمیکند و در صورت برگزاری،
مسئولیت با خود آنها خواهد بود».

تعويق ليگ و احتمال چالش باشگاهها
و تيم ملي
با توجه به صحبتهای مس��ئوالن فدراس��يون
فوتبال و نيروي انتظامي به نظر میرسد برگزاري
ليگ برتر در هفتههای آينده دور از انتظار است
و بالتکليفي باشگاهها همچنان ادامه دارد .البته
تعويق ليگ براي باشگاههای ليگ برتري شرايط
متفاوتي را رقم زده است .برخي مربيان ليگ از
تأخیر در برگزاري مسابقات استقبال کردهاند و
اين مسئله را به سود تیمشان براي آمادهسازی
بيشتر جهت شرکت در مسابقات عنوان کردهاند
و با توجه ب��ه اظهارنظرهایی ک��ه در هفتههای
اخير صورت گرفته اس��ت ،به نظر میرسد کفه
ترازو به س��مت موافقان بيشتر خواهد بود .البته
در مقابل برخي از باش��گاهها هم با تعويق ليگ
موافق نيس��تند و معتقدند که اين مسئله روي
آمادهسازی بازيکنان تأثیر منفي میگذارد.
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 میتواند تقويم بازیهای ليگ
را فشردهتر از هر زماني کند .مسئلهای که قطعاً
چالشهایی را ب��راي فوتبال باش��گاهي و ملي
به همراه خواهد داش��ت .در همين راس��تا باید
با س��رعت گرفتن تجهي��ز اس��تادیومها ،تاريخ
شروع ليگ هرچه زودتر مشخص شود تا فوتبال
باشگاهي از اين بالتکليفي خالص شود.

یزدانی :تورنمنت گرجستان به ضررم تما م میشد
تیم ملی کشتی
چهره
آزاد ای��ران در
حالی ب��رای حض��ور در تورنمن��ت بینالمللی
گرجستان تهران را ترک کرد که عدم حضور رضا
یزدانی ،کاپیتان تیم ملی در این سفر به همراه

درخشش نونهاالن تکواندو با 3طال و 3برنز

چهارمی��ن دوره
تکواندو
مس��ابقات قهرمانی
نونهاالن جهان با درخشش تکواندوکاران ایران در
جریان است و در پایان دومین روز نونهاالن موفق به
کسب سه طال و سه برنز شدند .در نخستین روز این
رقابتها نعمتزاده در وزن  -۵۱موفق به کس��ب
نخس��تین طالی کاروان ایران شد و محمدمهدی
طاهرخانی در وزن  +۶۵با کس��ب برنز به کار خود
پایان داد و سه نماینده دیگر ایران نیز حذف شدند.
دومی��ن روز این مس��ابقات هم ب��ا قهرمانی مبینا
بخش��ینژاد در وزن  -۴۷و زهرا زریننعل نماینده

وزن  -۴۱آغاز ش��د .این در حالی اس��ت که پویان
جعفرصالحی و امیرحسین متاجی نیز بر سکوی
سومی جهان ایستادند و تنها امیرعباس رهنما بود
که از کسب مدال بازماند .در ادامه این رقابتها
روز گذشته امیرحسین نوروزی ،امیررضا قربانی،
ساناز عباسپور ،پونه جعفرصالحی و همچنین
ستایش قهرمان هوگوپوشان ایران بودند که روی
ش��یاپچانگ رفتن��د .ام��روز و در روز پایانی این
مسابقات نیز امیرحس��ین ملکی  ،مهدی اورجی،
ابوالفضل عباسی ،پرنیا س��لمانی و الهام حقیقی به
مصاف رقبای خود میروند.

شکست مقابل یونان در دیدارغیررسمی
نخستین باخت شاگردان شاهینطبع
در اردوهای تدارکاتی رقم خورد

تیم ملی بسکتبال ایران در دیداری
بسکتبال
غیررسمی و دوستانه نتیجه را به
دنيا حيدري
تی��م مل��ی یون��ان واگ��ذار کرد.
شاگردان ش��اهینطبع در راستای آمادهس��ازی برای حضوری
پرقدرت در رقابتهای جام جهانی ،پس از قهرمانی در تورنمنت
پرتغال و برگزاری اردوی روسیه و پیروزی برابر اردن و روسیه در دو
دیدار تدارکاتی ،برای برپایی آخرین اردوی تدارکاتی خود قبل از
بازگشت به ایران راهی یونان شدند .حضور در تورنمنتی سهجانبه
در یون��ان از دیگر برنامههای تدارک دیده ش��ده ب��رای تیم ملی
بسکتبال ایران است .شاگردان شاهینطبع اما در یونان و قبل از
حضور در این تورنمنت س��هجانبه ،پنجشنب ه ش��ب در دیداری
دوستانه و غیررسمی به مصاف یونان رفتند .دیداری که برخالف
دیگر بازیهای تدارکات��ی تیم ملی با شکس��ت  ۶۹ – ۸۲یاران
شاهینطبع همراه شد .تیم ملی ایران در شبی به یونان باخت که
حامد حدادی ،س��تاره بلندقد تیم ملی یکی از بهترین بازیکنان
میدان بود و با درخشش خود موفق به کسب  20امتیاز شد ،اما در

آزادکاران منتخب ،ابهامات فراوانی را به وجود
آورده اس��ت .یزدانی بعد از پای��ان مصدومیت
تمرینات خود را از سر گرفت و همچنان نیز خود
را مدعی شماره یک وزن  ۹۷کیلوی کشتی ایران
میداند و چشمش به دنبال مدال المپیک برای
تکمیل کردن ویترین افتخاراتش است .با وجود
این ،عدم حضور او در س��فر گرجستان حرف و
حدیثهای زی��ادی را به وج��ود آورده و گفته
میشود انصراف یزدانی از رفتن به گرجستان به
اختالفات دیرینه و قدیمی بین او و کادر فنی،
بهویژه مدیر فنی تیمهای ملی کشتی آزاد ارتباط
دارد .حال آنکه یزدانی نظر دیگری دارد« :چند
روز قبل از انتخابی تیم ملی درد ش��دیدی را از
ناحیه گوش احساس کردم که پزشک متخصص
تشخیص داد در گوش سمت راستم آب جمع
شده ،به طوری که سه هفته آنتیبیوتیکهای
بسیار قوی استفاده میکردم .البته بعد از بهبود
به سرعت تمریناتم را با قدرت از سر گرفتم .با
وجود این ،به دلیل بیماری و دور شدن از
شرایط ایدهآل و همچنین فرصت اندک
تا مسابقات جهانی ،حضور در تورنمنت
گرجستان میتوانست به ضررم تمام
شود ،به همین دلیل با هماهنگی کار
فنی به این سفر نرفتم».

شبی که حدادی همه نگاهها را متوجه خود کرده بود ،تیم ملی بازی
را واگذار کرد تا شاهینطبع با دقت بیشتری نقاط ضعف تیمش را
آنالیز کند .تیم مل��ی ایران پس از این بازی غیررس��می در ادامه
ی در قالب یک تورنمنت سهجانبه به میزبانی
برنامههای آمادهساز 
یونان به مص��اف تیمهای ملی مجارس��تان و یونان م��یرود .در
نخستین دیدار این تورنمنت ،شاگردان شاهینطبع ساعت22:30
امشب با مجارس��تان دیدار میکنند و یکشنبه نیز برای دومین
مرتبه به مصاف یونان میروند .البته اینبار در دیداری رسمی که
باید دید میتواند شکست غیررسمی به این تیم را جبران کند یا نه.
تیم ملی بسکتبال کشورمان در حالی بعد از پایان اردوی یونان به
تهران بازمیگردد که محمد حسنزاده ،بازیکن پست چهار تیم
ملی بسکتبال ایران معتقد اس��ت که اردوهای تدارکاتی پرتغال،
روسیه و یونان بسیاری از ناهماهنگیهای موجود در تیم را برطرف
کرده اس��ت« :بازیهای خوبی را در این تورنمنتها انجام دادیم.
بازیهای اروپایی با کیفیت باعث میشود ملیپوشان محک خوبی
بخورند و عیار تیم از نظر فنی ،تکنیکی و فیزیکی مشخص شود».

فريدون حسن

افتخارآفرینی با مربی ایرانی
برنامه میخواهد

تأکید مقام معظم رهبري به استفاده از مربيان داخلي در تیمهای ورزشي
بار ديگر نگاه عميق معظمله به مس��ائل ورزش��ي و نوع مديريت يکي از
تأثیرگذارترین بخشهای کشور را ثابت کرد.
تأکید 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 پیروزیهای ارزشمند و نابي را براي ورزش کشور به ارمغان
ی که هرگاه
آورده است .از اين نمونهها میتوان به فوتسال اشاره کرد ،رشتها 
در آن به تواناییهای خودمان اتکا کردیم و با تفکر ايراني به مصاف حريفان
رفتهایم ،پيروز شدهایم .کسب دو عنوان سومي جهان با محمد مايليکهن
و محمد ناظمالشريعه و يک درخشش فوقتصور با حسين شمس از جمله
این تواناییهستند و جالب اينکه هرگاه تيم ملي فوتسالمان را به خارجيها
سپرديم ،چيزي جز شکست عايدمان نشده است.
در واليبال و در ردههای جوانان و نوجوانان از اعتماد به مربيان کاربلد داخلي
نهتنها پشيمان نش��دهایم که کار را به جايي رساندهایم که رضايت رهبر
انقالب را در پي داشته است .فتح س��کوي اول مسابقات قهرماني جهان
اتفاقي بود که با ترکيبي کام ً
ال ايراني به دست آمد و سبب شد مقام معظم
رهبري آنگونه که عنوان کردیم به استفاده از مربيان داخلي تأکید کنند.
در رش��تههای رزمي بهخصوص تکواندو و کاراته هم اوضاع همینگونه
است .توانايي داخلي ما به حدي است که حتي مربي به بقيه کشورها صادر
میکنیم .اوضاع کشتي که ديگر بر همه مشخص است .کسب انبوهي از
مدالهای خوشرنگ جهاني و المپيک در اين رشتهها 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
میدانیم که ورزش ايران بهرغم تمام ظرفیتها در برخي رشتهها 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 میتوان
بهعنوان 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 کیروش رخ داد و نتوانستيم طي هفت
سال حضور يکي از شناختهشدهترین مربيان سازنده جهان فوتبال از او
استفاده بهينه ببريم و حداقل چند مربي تربيت کنيم.
تأکید رهبر انقالب به استفاده از مربي داخلي در تيمها به اين مسئله نیز
برمیگرددکهبايدبرايتربيتمربيهمبرنامهداشتهباشيمواينگونهنباشد
که صفر تا صد کار در برخي رشتهها را به دست خارجيها بسپاريم و فقط به
دنبالآنهابدويموپیجمعوجورکردنحاشیههایشانباشيم.اينگونهاست
که میتوان به توان غیرقابل انکار و هوش سرشار مربيان و جوانان ايراني
اطمينان کرد و از آن بهره الزم را برد .اينگونه اس��ت که میتوان خواسته
بحق رهبر انقالب را جامه عمل پوشاند و کمکم در همه رشتههای ورزشي
از مربي توانمند و شناخته شده ايراني با کارنامه جهاني استفاده کرد.
تأکید مقام معظم رهبري تأکیدی هوشمندانه با اشراف به توانمندیهای
جوانان اين ديار است .نقطهنظری 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 رشتههای مدالآور 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 برنامهریزی دقیق و درستي داشت .البته رسيدن به اين
مهم با شعار دادن و سروصدای بیحاصل امري محال و دست نيافتني است.

شناگرانشهرستانمشکلاستخردارند

مهدي انصاري ،ملیپوش شنای ایران گفت« :برای کسب سهمیه المپیک
تمام تالش خود را خواهم کرد .نمیتوانیم قول بدهیم ،اما تالش خود را
خواهیم کرد .در حال حاضر در استخر آزادی تمریناتم را پیگیری میکنم.
مشکل استخر ندارم ،اما شناگران شهرس��تان همچنان مشکل استخر
دارند ،اصفهان وضعیت خوبی ندارد .درست است که مسئوالن میگویند
استخر داریم ،اما تعداد استخرهای استاندارد کم است .دو شناگر اصفهان
عازم مسابقات قهرمانی جوانان هستند ،اما به دلیل مشکل استخر در تهران
حاضر شدهاند و تمرینات خود را پیگیری میکنند».

خدمتي به ريو نمیرود

بانوی تیرانداز ایران که س��همیه المپیک  ۲۰۲۰توکیو را کس��ب کرده به
مسابقات جهانی ریو اعزام نمیشود .نجمه خدمتی ،بانوی تیرانداز ایران که
در فینال تفنگ بادی رقابتهای تیراندازی جام جهانی چین در ر رده پنجم
قرار گرفت و بنا بر اعالم فدراسیون تیراندازی اولین سهمیه المپیک توکیو را
برای ایران کسب کرد ،به آخرین مسابقه جهانی این رشته برای کسب سهمیه
اعزام نمیشود تا سایر تیراندازان ایران شانس حضور در این مسابقات و کسب
سهمیه المپیک را داشته باشند .مسابقات جهانی ریو اواخر مردادماه در برزیل
برگزار میشود و در هر ماده دو سهمیه المپیک توزیع میشود.

غيبت 3وزنهبردار در رکوردگيري

رکوردگیری تیم ملی وزنهبرداری برای حضور در مسابقات جهانی در حالی
انجام شد که سه وزنهبردار در آن حضور نداشتند .علی هاشمی که پیش از
این دچار شکستگی انگشت دست شده بود مشغول درمان است .کیانوش
رستمی هم که در کرمانشاه تمرین میکند در رکوردگیری شرکت نکرد.
سعیدعلی حسینی هم با وجود اینکه در اردو بود ،اما به دلیل مصدومیت
وزنه نزد .فدراسیون تا جمعه هفته آینده فرصت دارد اسامی نهایی نفرات را
برای مسابقات قهرمانی جهان ارسال کند.

