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در حالي انتخاب 
سعید احمدیان
      گزارش

والدميـر آلکنو 
به عنوان سرمربي 
جديد تيم ملي واليبال ديروز تأييد شـد که 
کشورمان با اين مربي مشهور روسي به دنبال 

رفتن روي سکوي المپيک است.
کم کم انگار قرار اس��ت ش��مارش معکوس براي 
رونمايي از سرمربي جديد تيم ملي واليبال تمام 
ش��ود و آن طور که محمدرضا داورزني ديروز خبر 
داد بايد انتخاب والدمي��ر آلکنور را قطعي بدانيم، 
فقط مانده امضاي دو طرف پاي برگه قرارداد تا به 
صورت رسمي سرمربي مشهور روس معرفي شود 
و نيمکت واليبال هفت ماه پس از فسخ قرارداد با 

کوالکوويچ، مربي دار شود. 
  خاطره والسکو تکرار مي شود؟

والدمي��ر آلکن��و در حال��ي جايگزين س��رمربي 
مونته نگرويي مي ش��ود که خيلي از کارشناس��ان 
واليبال، کوالکوويچ را براي نيمکت ايران کوچک 
مي دانستند، به خصوص که بعد از رفتن والسکو در 
بهمن  92 تا امروز، واليبال ايران همواره در حسرت 
آمدن يک مربي در حد و اندازه هاي سرمربي مشهور 
آرژانتيني بود. اسلوبودان کواچ، رائول لوزانو و ايگور 
کوالکوويچ که پس از والسکو، روي نيمکت واليبال 
نشس��تند، اگرچه در دنياي توپ و تور ناش��ناخته 
نبودند، اما هيچ کدام نتوانستند تأثيرگذاري مربي 
بزرگي مانند والسکو را داشته باشند. تعويق يک ساله 

المپيک به دليل شيوع کرونا فرصتي شد تا فدراسيون 
واليبال که سال ها بود به دليل انتخاب هاي نه چندان 
جذاب زير انتقادها قرار داش��ت، عذر کوالکوويچ را 

بخواهد و قرارداد اين مربي را فسخ کند. 
پس از برکن��اري کوالکووي��چ، خيلي ها اعتقاد 
داشتند که دوران آزمون و خطا به پايان رسيده 
و اگر قرار اس��ت مربياني در س��طح کوالکوويچ 
به ايران بياين��د، مربيان داخلي چي��زي از آنها 
کم ندارند و فدراس��يون در صورتي که به دنبال 
يک مربي در اين حد است، بهتر است يک مربي 
ايراني روي نيمکت تيم ملي بزرگساالن بنشيند، 
به خصوص که مربيان کشورمان با توجه به نتايج 
درخشان ش��ان با تيم هاي پاي��ه در رقابت هاي 
جهاني نشان داده اند که توانمندي بااليي دارند. 
با اين حال اولين پيش��نهاد، انتخ��اب يک مربي 
مطرح خارجي بود. مربي که مي توانست واليبال 
ايران را که به کس��ب مدال المپيک چشم دارد، 
به هدفش نزديک تر کند. مربي که برخالف سه 
مربي بعد از والسکو، عالوه بر دانش فني، کاريزما 
و مديريت بااليي داشته باشد تا مانند زمان کواچ، 
لوزانو و کوالکوويچ، بازيکن ساالري در تيم ملي 
واليبال ش��کل نگيرد. پس از انتخاب گزينه هاي 
مختلف سرانجام کميته فني فدراسيون واليبال 
روي نام والدمير آلکنو به توافق رسيد، سرمربي 
مش��هور روس که به نظر مي رسد بهترين گزينه 
ممکن در حال حاضر براي نيمکت واليبال باشد.

 محمدرضا داورزني ديروز در گفت وگويي که با 
خبرگزاري ميزان داشت، توافق با آلکنو را تأييد 
کرد تا ماراتن هفت ماهه انتخاب سرمربي جديد 
واليبال به پايان برس��د: »ج��ذب آلکنو تا حدود 
بسيار زيادی انجام شده و قرارداد اين مربی را روز 
گذشته برای او ارسال کرديم تا قراردادش امضا 
و رس��می ش��ود. در قرارداد آلکنو همه جوانب و 
مقررات حقوقی رعايت شده است و نهايتاً تا پايان 
هفته اين قرارداد رسمی خواهد شد. البته ما جذب 
آلکنو را تمام شده می دانيم، اما بايد قرارداد بين دو 

طرف امضا شود تا رسمی شود.«
  آلکنو با شناخت کامل مي آيد

حاال 62 س��ال پس از آنکه س��ردار نصراهلل خان 
پاکستاني به عنوان اولين مربي تاريخ واليبال در 
سال 1337 به ايران آمد، والدمير آلکنو به عنوان  
سيزدهمين مربي خارجي و اولين مربي روسي 
تيم ملي انتخاب ش��ده اس��ت. مربي که با توجه 
به فيزيک بدني اش ک��ه او را متمايز کرده هم در 
عرصه ملي و هم باشگاهي کارنامه پرباري دارد. 
در تيم های تورز فرانس��ه، دينام��و و زنيت کازان 
روسيه مربيگری کرده و مدتی هم سرمربی تيم 
ملی واليبال روسيه بوده است. قهرمانی المپيک، 
قهرمانی ج��ام جهانی، قهرمانی لي��گ جهانی، 
قهرمانی جام ملت های اروپا، پنج قهرمانی ليگ 
قهرمانان اروپا، يک قهرمانی باشگاه های جهان، 
1۰ قهرمانی ليگ روسيه و... از جمله افتخارات اين 

مربی سرشناس است. کسب مدال طالي المپيک 
ريو با روس��يه يکي از روزهاي تاريخي مربيگري 
آلکنو است، آن هم در ش��رايطي که در مسابقه 
نهايي، برزيلي ها 2 بر صفر پيش افتاده بودند، اما 

روس ها با يک کامبک 3 بر 2 پيروز شدند.
طبق اعالم فدراسيون واليبال، آلکنو فروردين 14۰۰ 
به تهران مي آيد تا کارش را با ايران براي حضور در 
ليگ ملت هاي 2۰21 و المپيک توکيو آغاز کند. او  
که به نوشته برخي خبرگزاري ها گفته مي شود با 
يک قرارداد پنج ماهه و با حقوق ماهانه 15 هزار يورو 
روي نيمکت ايران مي نشيند، يک دستيار خارجي 
هم خواهد داشت. از توماس توتولو، سرمربي مشهور 
ايتاليايي به عنوان دستيار آلکنو نام برده مي شود و 
به نظر مي رسد مانند سال هاي اخير، بقيه دستياران 
آلکنو ايراني خواهند بود. فرصتي که مي تواند کمک 
بزرگي به مربيان داخلي باشد تا با حضور در کنار اين 
مربي مشهور تجربيات سطح بااليي را کسب کنند. 

به گفته محمود افشاردوست، عضو هيئت رئيسه 
فدراسيون واليبال، آلکنو حتی برنامه چهار ماهه 
آماده سازی تيم ملی را ارسال کرده و اواسط آبان 
پيش از توافق نهايي با ايران، ليست نفرات مدنظرش 
را هم به فدراسيون واليبال فرستاده بود تا نشان دهد 
که قرار نيست بدون شناخت و آگاهي درباره واليبال 
ايران به تهران بيايد، به خصوص ک��ه او در فصل 
2۰16- 2۰15 سرمربي سعيد معروف، کاپيتان 

تيم ملي واليبال در تيم زنيت کازان بود.

دنیا حیدري

شیوا نوروزی

 سنتر ایرانی سیچوان 
دومین بسکتبالیست برتر لیگ چین

س��نتر اهوازی بس��کتبال ايران دومين بازيکن برتر ليگ بس��کتبال 
چين شد. حدادی که نخستين لژيونر ايرانی اس��ت که موفق به بازی 
در ان بی ای ش��ده، اين روزها تيم س��يچوان را در ليگ بسکتبال چين 
همراهی می کند. اسطوره بسکتبال ايران که همچنان در روزهای اوج 
خود قرار دارد در ليگ چين توانست با توجه به شاخص های آماری در 
بخش ريباند )با نمره 17/3( نف��ر اول و در بخش پاس منجر به گل )با 
نمره 9/5( در جايگاه دوم بايستد و به عنوان دومين بازيکن برتر ليگ 
چين انتخاب شود. ملی پوش بسکتبال ايران همچنين در بخش امتياز 

نيز 2/5، بالک 1/2 و در توپ ربايی نيز نمره يک را به دست آورد.

هدف گیري مدال المپیک با تانک روسي!
نگاهي به تأييد انتخاب والدمير آلکنو به عنوان سرمربي جديد تيم ملي واليبال

مدیران فوتبال الگوهاي بي اخالقي!
باز کردن راه برای به قدرت رس��يدن افراد نااليق نتيجه اش به تباهی 
کشيده شدن فوتبال ايران است، نه فقط چون ميدان دادن به اين افراد 
نااليق و بی کفايت هر روز بيش��تر از روز قبل دامنه فساد را گسترده تر 
می کند و بر تعداد پروندهای ش��کايت و بدهی های هنگفت می افزايد، 
بلکه ريشه اخالق را هم می خشکاند، مس��ئله اي که مهم تر از هر چيز 

ديگري است.
همان هايی که تا ديروز با رو شدن دست شان، رسانه ها را متهم می کردند 
به جو سازی و تشويش اذهان عمومي، امروز بی هيچ شرم و حيايی روي 
آنتن زنده سيما با ميليون ها  مخاطب هر آنچه از يکديگر می دانند روی 
دايره می ريزند برای خاک کردن حريف، بی آنکه حرف های شان را مزه مزه 
کنند که آيا نوع بيانی که دارند در رسانه ملی درست است يا مايه تأسف!

ديگر قبح همه چيز شکسته شده، مهم نيست که تا ديروز خود چگونه 
چشم در چشم مردم حرف های صددرصد خالف واقع به زبان می آوردند. 
مهم آن اس��ت که امروز در يک مجادله تلويزيونی بتوانند به هر نحوی 
که شده حريف مقابل را خاک کنند، حتی اگر قرار باشد تأسف بارترين 
مسئله را به زبان بياورند و پرده بردارند از داللی هايی که انجام داده اند. 
اينکه از قبال فالن اسپانسر يا فالن بازيکن چقدر خورده اند يا از فالن 
بودجه چطور بی نصيب نمانده اند و افشاگری هايی از اين دست که به 
وقتش از آنجا که منافع شان در خطر نبوده برابرش چشم بسته بودند 
و حاال برای پيروزی حتی اگر شده در يک مناظره تلويزيونی باشند به 
آن چنگ می زنند، آن هم نه برای کوتاه کردن دست مفسدان از فوتبال، 
بلکه تنها برای مبرا نش��ان دادن و مقصر خواندن حريف که اين خود 

نشانه بی اخالقی محض است.
مناظره تلويزيونی مديرعامل سابق استقالل و عضو هيئت مديره فعلی 
اين باشگاه يکی از تأس��ف بارترين برنامه های فوتبالی چند وقت اخير 
بود که نش��ان داد بازيکنان فوتبال ايران اگر امروز توجهی به مس��ائل 
اخالقی ندارند و بی توجه به شرايط جامعه تنها به خود می انديشند تنها 
به دليل بی کفايتی و نااليقی مديران باالدستی است که نه فقط قدمی در 
راه اخالق مداری اين بازيکنان برنداشته اند که برعکس الگوهای مخربی 

بودند برای گام برداشتن بازيکنان در مسير بي اخالقي و زياده خواهي.
اما تأسف بارتر از به تصوير کشيده شدن آن، روی واقعی اين به اصالح 
مديران در چنين مناظره هايی، سکوت و بی تفاوتی نهادهای نظارتی 
مقابل آنهاست. نهادهای نظارتی که گويی نه چشمی دارند برای ديدن 
و نه گوشی دارند برای شنيدن که هيچ واکنشی به اين گونه رفتارهای 
تأسف انگيز و افش��اگری ها که پرده از فس��اد فاحش در فوتبال ايران 
برمی دارد، ندارند. آقايانی که تا همين ديروز دست در دست هم عليه 
يکی ديگر )سرمربی يا بازيکن( با هم متحد بودند و ادعاهايی را مطرح 
می کردند که کمتر کسی می توانست خود را قانع کند به باور آنها، حال 
که نوبت به خودشان رسيده، بی پروا پرده از اتفاقاتی برمی دارند که مايع 
تأسف است و بدتر اينکه نه وزير ورزش به عنوان متولی ورزش، رئيس 
مجمع اين باشگاه )اس��تقالل( و کس��ی که اين افراد را برای مديريت 
برگزيده صدايش مقابل اين فساد فاحش درمی آيد و نه نهادهای نظارتی 
حساس می شوند برای پيگيری حرف های جالب توجهی که آقايان برای 
به زير کش��يدن حريف به زبان می آورند و اين بار ديگر نمی توان گفت 
خالف واقع است. هرچند که نمونه واضح و بارز بی اخالقی و قبح شکنی 
اس��ت، اما واقعيت تلخی اس��ت که تا با يکديگر به مش��کل نخورند و 

رودرروی هم قرار نگيرند بر زبان نمی رانند!
فوتبال ايران به منجالبی تبديل ش��ده که حاال ديگر دالل هايش کت 
و شلواری های شيک پوشي هستند که بر مسند قدرت قرار گرفته اند، 
اما نه ش��أن و جايگاه خ��ود را می دانند و نه مديريت و درس��ت همان 
تفکری را دارند که دالل های دهه 8۰ برای به جيب زدن پول بيش��تر 
در ازای انداختن بازيکنان بی کيفيت به تيم ها داشتند. با اين تفاوت که 
دالل های امروزی که در زمره مديران و مسئوالن قرار می گيرند، نه فقط 
دست شان بازتر است که مشکلي هم ندارند بابت بخور بخورهای بی حد 

و حصرشان از جيب ملت! 
مديرانی که اما ح��اال در اي��ن بخور بخور چنان حريص ش��ده اند که 
هرازچندگاهی با يکديگر يقه به يقه می شوند و آنجاست که مي توان 
فهميد چه گندی زده اند به فوتبال اين مملکت که يکی از دلخوشی های 

مردم است.

 ادامه انتقاد حاميان ارسالن کاظمی
 از شاهين طبع

به تصمیم سرمربی احترام بگذارید
اعالم اسامی بازيکنان دعوت شده به اردوی تيم ملی بسکتبال همانطور 
که انتظار می رفت با انتقادهای زيادي همراه بود. مهران شاهين طبع 
برای حضور تيم ملی کش��ورمان در پنجره دوم انتخابی کاپ آس��يا 
2۰بازيکن را به اردو فراخوانده و تداوم غيبت ارس��الن کاظمی باعث 
شده حاميان او که به نوعی منتقدان سرمربی هم محسوب می شوند 
پای مسائل شخصی را وسط بکشند و بيشتر از آنکه دغدغه تيم ملی را 

داشته باشند سنگ اين بازيکن را به سينه بزنند. 
    

رقابت های پنجره دوم کاپ آسيا در قطر برگزار خواهد شد و در حالی که 
بحث کرونا و تشديد محدوديت های شهری، تمرينات تيم های مختلف 
را تحت تأثير قرار داده، مخالفان ش��اهين طبع ب��دون در نظر گرفتن 
شرايط پيش روی تيم ملی، به خاطر دعوت نکردن از کاظمی او را به باد 
انتقاد گرفته اند و در اين مسير برخی رسانه ها نيز به شدت با آنها همسو 
شده اند. اين انتقادها در حالی مطرح می شود که پس از گذشت دو سال 
غيبت ارس��الن ديگر تازگی ندارد. آبان ماه 97 و درست قبل از شروع 
پنجره پنجم انتخابی جام جهانی بود که کاظمی جايش را در ليس��ت 
شاهين طبع از دست داد. اگرچه دليل کنار گذاشته شدن اين بازيکن 
به صورت رسمی از سوی فدراسيون يا حتی خود کاظمی اعالم نشد، 
ولی گفته می شود بروز برخی اختالفات علت اين تصميم بوده است. با 
وجود اين اطرافيان ارسالن کاظمی و همانطور که گفته شد مخالفان 
سرمربی تيم ملی از اين مسئله برای رسيدن به اهداف خود و دامن زدن 
به اختالف احتمالی طرفين اس��تفاده کردند. در اين مدت هم تالشی 
برای آرام کردن اوضاع صورت نگرفته و هر بار که اسامی بازيکنان اعالم 
می شود آتش اعتراض ها شعله ور می شود. متأسفانه برخی از کارشناسان 
و رسانه ها به خاطر همين مسائل از المپيکی شدن بسکتبال ايران، آن 
هم پس از دو دوره غيبت خوشحال که نشدند هيچ، سعی کردند نقش 

کادرفنی در اين موفقيت را هم کمرنگ جلوه دهند!
البته خط کش��يدن روی اس��م ملی پوش��ان قديمی تنها شامل حال 
کاظمی نش��ده و حتی حامد حدادی نيز طعم دور ماندن از تيم ملی 
در زمان شاهين طبع را چشيده است. س��نتر باتجربه کشورمان برای 
بازگشت به تيم ملی دست به دامن کميته ملی المپيک شد و با وساطت 
صالحی اميری دوباره پيراهن ملی را به تن کرد، ولی تا به امروز خبری از 
وساطت و پادرميانی برای ارسالن کاظمی نشده است. ضمن اينکه در 
اين خصوص کمتر کارشناسی به بحث های فنی اشاره می کند. اگرچه 
کاظمی يکی از بازيکنان خوب پس��ت چهار بسکتبال ايران محسوب 
می ش��ود، اما در حال حاضر س��ه بازيکن ديگر هم پس��ت او )زنگنه، 
رستم پور و حسن زاده( نيز عملکرد خوبی در اين پست داشته اند.  ای 
کاش حاميان کاظمی که معتقدند پای اختالفات ش��خصی در ميان 
اس��ت به جای دامن زدن به حواشی خودس��اخته در وهله نخست به 
انتخاب سرمربی احترام بگذارند و پس از آن برای پادرميانی و کاهش 

اختالفات قدمی بر دارند. 
    

سرمربی تيم ملی بس��کتبال ايران باز هم مس��ائل فنی را دليل دعوت 
نشدن ارس��الن کاظمی عنوان کرد. مهران ش��اهين طبع که اين روزها 
مشغول آماده سازی شاگردانش برای حضور در انتخابی کاپ آسياست، 
در گفت وگو با راديو ايران هرگونه کينه ورزی را رد کرد: »ما يک ليست 
24 نفره داشتيم که به فيبا آس��يا معرفی کرديم. به جز 2۰ بازيکنی که 
نام شان روی سايت فدراس��يون رفت، چهار بازيکن ديگر يعنی محمد 
شهريان، اميرحسين آذری، کيوان رياعی و نويد رضايی فر هم در ليست 
ما بودند که ظرفيت اردو ديگر برای آنها کافی نبود. ارسالن کاظمی که 
می گوييد در ليست 24 نفره هم نبود. بدون شک ما همه بازيکنان را بر 
اساس مسائل فنی دعوت می کنيم و اصاًل کينه ورزی در ليست ما جايی 
ندارد. بلک ليستی هم در تيم ملی نداريم.« شاهين طبع معتقد است کنار 
گذاشتن بازيکنان بزرگ توهين به خود آنهاست: »نه تنها ارسالن کاظمی، 
مهدی کامرانی هم بازيکن خوبی است. اگر اينها را به اردو بياوريم و بعد 
کنار بگذاريم، شايد به نوعی توهين به آنها باشد. اگر هم انتخاب شان کنيم، 
زمان بازی بيشتری می خواهند. ما نمی توانيم حتی چنين بازيکنانی را 
روی نيمکت تيم ملی بگذاريم. همان ارسالن کاظمی اگر نفر آخر پست 

چهار باشد و پنج دقيقه بازی کند، تيم به هم می ريزد.«

حکم مرگ و زندگی در دست ایتالیاست 
ليگ ملت ها به مرحله حساس خود رسيده 
است. تيم هايی که مدعی هستند فرصتی 
برای اشتباه ندارند و با کوچک ترين غفلت 
فينال رقابت ها را از دس��ت مي دهند. در 
گروه اول ليگ A، دو رقيب برای رسيدن 
به اين هدف همچنان در تالشند؛ ايتاليا 
و هلند. شرايط آنها در جدول به گونه ای 
است که هر دو شانس صعود دارند، ولی 
الجوردی ها به لطف يک امتياز بيش��تر 
شانس اول محس��وب می ش��وند. کار وقتی سخت می ش��ود که پای 
لهس��تان هم به ماجرا باز ش��ود. اين تيم با هفت امتياز منتظر لغزش 
ايتاليا و هلند است تا به عنوان يکی از شگفتی سازان حضور در مرحله 
نهايی ليگ ملت ها را تجربه کند. در واقع تس��اوی آتزوری و الله ها در 
بازی برگشت بيش از همه به سود لهس��تان تمام شد تا جايی که حاال 
اين تيم نيز می تواند مدعيان قهرمانی اروپا را به دردسر بيندازد. البته 
شاگردان مانچينی به لطف کسب برد 2 بر صفر مقابل لهستان حاال در 
رده اول گروه ايستاده اند و حکم و مرگ و زندگی بقيه را در دست دارند. 
منتها ويروس کرونا اوضاع را برای ايتاليا سخت کرده، چراکه سرمربی 
اين تيم به خاطر کرونا نمی تواند روی نيمکت بنشيند. بازی با بوسنی در 
هفته پايانی مرحله گروهی خوش شانسی آتزوری را تکميل کرده است. 
اگرچه بازی در زمين بوسنی شايد کمی سخت باشد، ولی انتظار می رود 
ايتاليا تساوی دور رفت را جبران کند و به فينال برسد. لهستانی ها که 
حاال بيش از هر زمان ديگری به صعود می انديشند، امشب در وهله اول 
به شکست هلند فکر مي کنند و از طرفی هم نيم نگاهی به بازی ايتاليا 
دارند. منتها تيم دی بوئر به اين سادگی ها ميدان را خالی نمی کند؛ هلند 
به خاطر دو تساوی متوالی که مقابل بوسنی و ايتاليا کسب کرد، چهار 
امتياز مهم را از دس��ت داد، وگرنه االن به جای ايتاليا در صدر نشسته 
بود. در اين بين بوس��نی س��قوط کرده به ليگ B هم می تواند قربانی 
جاه طلبی های ايتاليا شود و هم اينکه خودی نشان دهد و امشب حداقل 

يک امتياز از مهمانش بگيرد. 

کرونا سد راه بانوان تکواندو در راه المپیکي شدن!

مرخصي پرستار المپیکي تا توکیو!
ج��واد فروغ��ی،      خبر
تيرانداز المپيکی 
ايران با هماهنگی های انجام ش��ده، قرار است از 
اواسط آذر تا پايان المپيک به صورت کامل در اختيار 
تيم ملی باش��د. جواد فروغی که سهميه المپيک 
توکيو را در ماده تپانچه بادی برای ايران به دست 
آورده، پرستار است. او در کنار تمريناتش در اين 
روزهای سخت شيوع کرونا در محل کار خود نيز 
حاضر می شود. فروغی هرچند در بخش بيماران 

مبتال به کوويد 19 خدمت نمی کند، اما مدتی قبل 
به اين بيماری مبتال شده بود. اين ورزشکار اکنون 
با هماهنگی های انجام شده قرار است از 16 آذر تا 
پايان المپيک به مرخصی برود تا بتواند کامل در 
اختيار تيم ملی باش��د. جواد فروغ��ی درباره اين 
موضوع به ايس��نا گفت: »با هماهنگی های انجام 
ش��ده با محل کارم، قرار اس��ت از 16 آذر تا پايان 
بازی های المپيک از کار منفک شوم تا بتوانم به طور 

کامل در اختيار تيم ملی باشم.«

مسئله استفاده از توليدات داخلي 
فریدون حسن

     بازتاب
در عرصه ورزش کش��ور يکي از 
مهم ترين دغدغه هاي دلسوزان 
ورزش است. همه خوب مي دانند که هر سال هزينه هنگفتي صرف 
تهيه لوازم و البسه ورزشي از خارج کش��ور مي شود. وقتي بحث 
حمايت از توليد داخلي و اقتصاد مقاومتي از س��وي رهبر انقالب 
اسالمي مطرح شد، تصور اين بود که جامعه ورزش کشور هم در اين 
مسير قدم بر مي دارد و با اتکا به توليدات داخلي به اقتصاد کشور 
کمک مي کند، اما برخالف اين تصور بريز و بپاش هاي ورزشي ها 
اينقدر زياد بود که اين امر محقق نشد و بدتر از آن اينکه هر رشته 
ورزشي به تناسب کار خود ادعا کرد که توليدات داخلي کيفيت الزم 
را ندارد. اما در شرايطي که تقريباً تمامي فدراسيون ها از زير بار اين 
مهم شانه خالي کردند، فدراسيون جانبازان و معلولين پيشگام شده 
و قصد دارد با استفاده از توليدات داخلي اين سد را بشکند. مسعود 
حميدي، دبير فدراس��يون جانبازان و معلولين با اشاره به اينکه  

سختی تأمين هزينه وسايل ورزشی وارداتی برای ورزشکاران جانباز 
و معلول موجب شد تا فدراسيون به دنبال توليد و خودکفايی وسايل 
ورزشی باشد، گفت :»به دنبال آن هستيم که يک خودکفايی در 
زمينه توليد محصوالت داخلی داشته باش��يم و برای اين مهم با 
بخش های مختلف در ارتباط هس��تيم. در رشته بوچيا )ورزشي 
مخصوص براي شديدترين ميزان معلوليت( وسايل استاندارد را 
توليد کرديم که قيمت آنان برای ورزشکاران معلول خيلی مناسب 
است، زيرا وسايل وارداتی قيمتی حدود 1۰ تا 15 ميليون دارد و 
تهيه آن سخت اس��ت. در ورزنه برداری هم به دنبال توليد لوازم 
داخلی هستيم و وزارت دفاع نيز در اين زمينه با ما همکاری دارد.« 
اين اقدام فدراس��يون جانبازان و معلوالن مي تواند سرلوحه بقيه 
فدراسيون ها باشد تا با تعامل با وزارتخانه ها و شرکت هاي مختلف 
شرايطي را به وجود آورند که ورزشکاران و تيم هاي ورزشي بيشتر 
از توليدات داخلي استفاده کنند تا به اين ترتيب ورزش هم گامي 

مؤثر در شکوفايي اقتصاد و توليد ملي برداشته باشد.

 فدراسیون جانبازان 
پیشگام استفاده از تولیدات داخلي

در حالي که بانوان تکواندوکار کشورمان برابر اعالم فدراسيون جهاني 
حامد قهرماني

      چهره
تا يازدهم ارديبهشت ماه آينده فرصت کسب 

سهميه المپيک را دارند برگزار نشدن 
اردوي تيم ملي به سبب شيوع کرونا يکي از اصلي ترين مشکالت 

تکواندوکاران بانوي کشورمان محس��وب مي شود. پس از اينکه 
اردوي قبلي بانوان به دليل ابتالي سرمربي و يک ورزشکار به 
تعويق افتاد، در تازه ترين تصميم قرار است اردوي ملي پوشان 
از 15 آذر م��اه، يعني همزمان ب��ا پاي��ان محدوديت هاي دو 
هفته اي آغاز  شود، يعني کادر فني تيم ملي بانوان تنها 12۰روز 

فرصت دارد تا هم اردو برگزار کند، هم مسابقات انتخابي 
و هم کسب سهميه داشته باش��د که اين مسئله با 

توجه به عدم ش��ناخت از ملي پوش��ان دو وزن 
49- و 57- کمي دشوار به نظر مي رسد. کادر 
فنی تيم ملی بانوان از غزل س��لطانی و مهال 
مؤم��ن زاده در وزن 49- کيلوگ��رم، ناهيد 
کيانی و يلدا ولی نژاد در وزن 57- کيلوگرم 
دعوت کرده تا در اردوها حاضر شوند. بايد 
ب��ه انتظار نشس��ت و ديد س��رانجام اين 
برنامه ريزي به کجا مي انجامد و طلس��م 
بان��وان تکوان��دو ب��راي برگ��زاري اردو 
مي شکند تا بانوان از اين فرصت چند ماهه 

براي رسيدن به المپيک استفاده کنند يا نه.

پل ِریدی

آ اس

 تالش لهستان و هلند 
برای سبقت از ایتالیا

هفته شش��م رقابت های ليگ ملت های اروپا امشب در حالی با برگزاری 
ديدارهای گروه اول و دوم )گروهA ( پيگيری می ش��ود که در گروه اول، 
ايتاليا صدرنشين با 9 امتياز با بوسنی ديدار می کند. تيمی که در شروع 
موفق به کسب يک امتياز از الجوردی پوشان ش��د، اما کسب سه امتياز 
دومين بازی با بوسنی برای ايتاليا از اهميت بااليی برخوردار است، خصوصاً 
که هلند با هشت و لهستان با هفت امتياز مترصد فرصتی هستند برای به 
زير کشيدن ايتاليا از صدر جدول. با وجود اين بعيد است که گرفتن امتياز 
از بوسنی که با کسب تنها دو امتياز تيم حذف شده گروه است برای ايتاليا 
سخت باشد. ديگر بازی اين گروه بين لهستان و هلند نيز بسيار نزديک و 
جدی است. هلند در ديدار دور رفت موفق به پيروزی مقابل لهستان شد، 
اما با توجه به فاصله يک امتيازی دو تيم از هم، بدون شک آنها امشب نبرد 

سخت و البته جذابی را برای کسب نتيجه به نمايش می گذارند.
در گروه دوم، اما تکليف انگلستان از قبل مشخص شده و اين تيم شانسی برای 
صعود ندارد. در مقابل بلژيک با يک تساوی هم به مرحله بعد می رود. در اصل 
جدال اصلی در اين گروه بين بلژيک و دانمارک است. تيم اول و دوم گروه 
به ترتيب با 12 و 1۰ امتياز برای صعود به عنوان صدرنشين تالش می کنند.


