
تمرينات تيم ملي 
سعيد احمديان

   گزارش
واليب�ال ب�راي 
حض�ور در ليگ 
ملت ها و المپيک در حالي با حضور آلکنو پيگيري 
مي شود که جديت و سختگيري اين مربي روس 
س�بب ش�ده ملي پوش�ان برخالف دوره هاي 
گذش�ته، فض�اي متفاوت�ي را تجرب�ه کنن�د.
واليبالي ها اين روزها براي رس��يدن به يک هدف 
بزرگ در توکيو آماده مي شوند؛ رفتن روي سکوي 
المپيک و گرفتن يک مدال تاريخي، رؤيايي که قرار 
است با والديمير آلکنو، سرمربي سرشناس روسي 
رقم بخورد. مربي که دو هفته از حضورش در ايران و 
زير نظر گرفتن تمرينات مي گذرد و در همين مدت 
کوتاه نشان داده که چقدر در تمرينات براي کسب 
يک مدال ديگر در المپيک جدي اس��ت تا پس از 
مدال طالي ريو ک��ه در يک فينال هيجان انگيز با 
کامبک روس ها برابر برزيلي ها به دست آورد، اين بار 
با ايران روي سکوي المپيک برود، هدفي سخت که 
سرمربي روس در همين مدت حضور کوتاهش در 

ايران نشان داده که براي آن برنامه  ويژه اي دارد.
   فقط تمرين

»زمان را نبايد از دست بدهيم، حتي يک دقيقه«، 
اين تأکيد آلکنو از همان روز اول شروع کارش در تيم 
ملي واليبال بود. او 30 فروردين در همان جلسه اول 
ملي پوشان را دور هم جمع و تأکيد کرد که خودشان 
را براي روزهاي سخت آماده کنند: »فعالً فقط تمرين. 

در طول تمرين نکته ها و حرف ها زده خواهد شد.«

ملي پوشان هم پس از آمدن آلکنو با انگيزه باالتري 
تمرينات را دنبال مي کنند تا يکي از بازيکنان ليست 
نهايي براي توکيو باشند، مس��ئله اي که محمدرضا 
تندروان، مربي تيم ملي واليبال که قرار است يکي از 
دستياران ايراني آلکنو در توکيو باشد در گفت وگو با 
»جوان« بر آن تأکيد مي کند: »تمرين فضاي پرنشاطي 
دارد و همه بازيکنان باانگيزه هستند و غير از اين توقعي 
نيست. به هر حال تيم براي المپيک آماده مي شود و 

اين خودش بهترين انگيزه براي بازيکنان است.«
   دست پر آلکنو

يکي از نکات قابل توجه درباره آلکنو پس از حضور 
در تمرينات، آشنايي کامل او با واليبال ايران است 
که س��بب ش��ده برخالف برخي مربيان تازه وارد 
خارجي نياز به چند ماه زمان براي ش��ناخت تيم 
نداشته باشد و کار را سريع تر پيش ببرد، اين نکته اي 
است که تندروان در مقايسه آلکنور با بقيه مربيان 
خارجي که به ايران آمده اند، به آن اشاره مي کند: 
»تفاوتي که آلکنو نسبت به مربيان خارجي قبلي 
تيم ملي دارد، ش��ناخت کامل از تيم ملي اس��ت. 
به هر حال  زمان زيادي اس��ت که ما در سطح اول 
جهان هستيم و اين مسئله به آلکنو کمک کرده 
که با آناليزي که داشته، بتواند با يک شناخت خوب 
کارش را آغاز کند. البته هر مربي سيستم خودش 
را دارد، اما ايش��ان کاماًل بابرنامه به ايران آمده اند 
و اشراف کاملي روي مس��ئوليتي که پذيرفته اند، 
دارند. تيم ايران را به خوبي مي شناس��ند و نقاط 
ضعف و قوت ملي پوشان را به خوبي بررسي کرده اند 

و با توجه به اين آناليز، راهي را که واليبال مي تواند 
موفق باشد مشخص کرده اند.«

   اصالح حتي جزئي ترين اشتباهات 
از تکراري ترين صحنه هايي که اين روزها در تمرين 
تيم ملي واليبال مي توانيد مشاهده کنيد، جنب و 
جوش زيادي سرمربي روس است که سعي مي کند 
در هر تمريني، کوچک ترين ضعف ها و اشتباه ها را 
هم به ملي پوشان تذکر دهد و از آنها بخواهد به شکل 
درست دستوراتش را پياده کنند. به همين خاطر 
زياد پيش مي آيد که در جريان تمرين، آلکنو خودش 
به س��مت بازيکني برود که اشتباهي در انجام يک 

حرکت داشته و نحوه درست را به او آموزش دهد.
مربي تيم ملي واليبال در اين باره توضيحات بيشتري 
مي دهد: »تمرکزشان روي اصالح تکنيک و انتقالي 
تاکتيکي است که در ذهن شان براي تيم ملي واليبال  
در نظر گرفته اند. اين طبيعي است، در هفته هاي اول 
هماهنگي بين تفکرات بازيکنان و مربيان ش��کل 
مي گيرد. البته طبق برنام��ه آقاي آلکنو براي تمام 
مهارت ها درصدي پيش بيني شده که بايد ارتقا پيدا 
کند، مهم ترين آن هم دريافت سرويس پرشي و زدن 
سرويس با سرعت باال و مطمئن است، اينها چيزهايي 
بوده که تا امروز روي آن کار شده و در ادامه تمرينات 

روي تاکتيک ها بيشتر کار خواهد شد.«
  تعامل باال با مربيان ايراني

جديت آلکنو در تمرينات به گونه اي است که حتي 
دستياران ايراني را هم بيشتر از گذشته وارد کار در 
تمرين کرده تا آنها نقش جدي تري در تمرين داشته 

باش��ند و يک رابطه خوب بين او و پيمان اکبري و 
محمدرضا تندروان دو دستيار ايراني اش شکل گرفته 
است. تندوران در اين باره مي گويد: »در يک فضاي 
کامالً فني و دوستانه کنار هم کار مي کنيم. کار کردن 
با مربي بزرگي مانند آلکنو قطعاً يک کالس آموزشي 
اس��ت و ايش��ان روزمه اي قوي دارد و در مسابقات 
بزرگي شرکت کرده و ما نيز از او درس مي گيريم تا در 

آينده کمک بيشتري به واليبال ايران بکنيم.«
  توجه ويژه به چهره هاي جوان

از مهم ترين بازيکنان مورد توجه آلکنو در تمرينات اين 
روزهاي واليبال، چهره هاي جوان هستند. هرچند که 
تيم ملي در توکيو بيشتر با همان ترکيب نسل طاليي و 
ثابت يک دهه اخير به ميدان خواهد رفت، اما سرمربي 
روس مي خواهد به اين ملي پوشان در ليگ ملت ها که 
خرداد ماه برگزار مي شود و به نوعي بازي هاي تدارکاتي 

براي المپيک است، بيشتر ميدان بدهد.
او در مصاحبه اي که با سايت فدراسيون واليبال انجام 
داده، به ملي پوشان جوان پيام داده که حواسش به 
آنها هست: »بازيکنان جوان با انگيزه بسيار بااليی 
تمرين می کنند و اين اتفاق در گوشه ذهنم هست و 
اثر آن هيچ وقت پاک نخواهد شد. اما نبايد فراموش 
کنيم که قوی ترين  و آماده ترين بازيکنان به المپيک 
 VNL خواهند رفت. برايم مهم است که در جريان
به بازيکنان جوان فرصت خودنمايی بدهم و آنها را 
در عرصه عمل محک بزنم، چون در نهايت همين 
بازيکنان جوان هستند که در آينده و بعد از رفتن من 

می توانند به تيم ملی واليبال ايران کمک کنند.«
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 پارالمپین ها 
دوز دوم واکسن را هم دریافت کردند

درمانگاه ورزشگاه آزادی صبح روز گذشته ميزبان مربيان و ديگر اعضای 
کاروان اعزامی ايران به پارالمپيک توکيو بود که برای دريافت دومين دوز 
واکسن به صف شده بودند. ورزشکارانی که جمعی از آنها پيشتر در محل 
فدراسيون ورزش های جانبازان و معلولين واکسينه شده بودند و حاال نوبت 
به شماری ديگر بود که بايد دوز دوم واکسن را دريافت می کردند. بر اساس 
اعالم هادی رضايی سرپرس��ت کاروان پارالمپيک ايران در توکيو تعداد 
واکسينه شده های کاروان اعزامی ايران به توکيو110 نفر است تا شرايط 

بهتری برای حضور نماينده های ايران در پارالمپيک 2020 فراهم شود.

گزارش »جوان« از حال و هواي تمرين تيم ملي واليبال با آلکنو براي حضور در ليگ ملت ها و المپيک

مرد یخي شوخي ندارد!

احتمال انتخاب بنی تمیم  بیشتر از جدیدی بود
شکست جديدی در کسب کرسی بين المللی کشتی در آسيا اگرچه به 
عقيده او کارشکنی داخلی ها بود، اما هاشمی طبا، رئيس اسبق کميته 
ملی المپيک بر اين باور است که موفقيت در اينگونه انتخاب ها نيازمند 
حضوری فعال در مجامع بين المللی و کانديدا شدن افراد شناخته شده ای 
چون حميد بنی تميم است که کارهای اداری انجام داده اند و اميدشان 
تنها به شناخته شده بودن از زمينه ورزش قهرمانی نيست و مقدماتی 

چون ارتباط نزديک با افراد و حضور در جلسات مختلف را می طلبد.

مأموریت سهمیه آخر بر دوش علیزاده
پس از ناکامی حس��ين نوری در کسب س��هميه وزن ۸۷ کيلوگرم در 
رقابت های گزينشی قزاقستان، سرنوشت تنها سهميه کشتی فرنگی ايران 
در المپيک به آخرين رقابت های گزينشی المپيک در صوفيه بلغارستان 
کشيده شد. رقابت هايی که 16 تا 19 ارديبهشت ماه با حضور مدعيان جهان 
برگزار می شود و بنا، سرمربی فرنگی کاران ايران ناصر عليزاده را برای اين 

ميدان برگزيده تا سهميه المپيک ايران در بلغارستان را تکميل کند.

خیز پاراوزنه برداری برای قطعی کردن سهمیه 
تيم پاراوزنه برداری ايران فردا برای حضور در جام جهانی راهی تايلند 
می شود. به گفته علی اصغر رواسی، سرمربی تيم ملی پاراوزنه برداري، 
اين رويداد آخرين گام و درگاه برای ورود به پارالمپيک و قطعی کردن 
سهميه اين بازی هاست، به همين دليل شش ورزشکاری که سهميه  
دارند راهی تايلند می شوند تا با قطعی کردن سهميه های خود نام شان 

را در ليست مسافران توکيو جای دهند.

شیوا نوروزی

دنيا حيدري

مرحله برگشت نيمه نهايی ليگ قهرمانان اروپا
 شانس بیشتر سیتیزن ها 
و کار سخت پاریسی ها

اولين فيناليس��ت اين فصل از ليگ قهرمانان اروپا فردا شب مشخص 
می ش��ود. منچسترس��يتی در ورزش��گاه اتح��اد منتظ��ر پذيرايی از 
پاری سن ژرمن پرمدعاست تا با توجه به برد بازی رفت تيم فرانسوی را در 

انگليس مغلوب کند و برای اولين بار به فينال اروپا راه يابد. 
    

سرحال ترين تيم جزيره فقط يک گام تا فيناليست شدن فاصله دارد. در بازی 
رفت دو تيم، تيم گوارديوال با ارائه عملکردی منطقی توانست باخت را با يک 
برد حساس و سرنوشت ساز عوض کند. اگرچه بازی در پاريس برای شان سخت 
بود، ولی آبی های منچستر برخالف پاريسي ها دست از تالش نکشيدند و حاال 
هم در آستانه بازی برگشت شرايط به نفع آنهاست. سيتی قبل از ديدار دوم 
با پاری سن ژرمن از سد کريستال پاالس گذشت تا قهرمانی اين فصلش در 
ليگ برتر تقريباً قطعی شود. آنها دو هفته پيش اولين جام شان را با قهرمانی 
در جام اتحاديه به دست آوردند، قهرمانی ليگ را هم بايد به آن اضافه کرد و 
قهرمانی اروپا سه گانه سيتی را تکميل خواهد کرد. از زمانی که اين تيم ريخت 
و پاش هايش را در انگليس آغاز کرد، مالکان متمول قطری فتح ليگ قهرمانان 
را هدف اصلی شان عنوان کرده اند، هدفی که تاکنون محقق نشده و انتظار 

می رود در سال 2021 اين وعده سرانجام رنگ واقعيت به خود بگيرد. 
در پنج سالی که سکان هدايت آبی ها در دس��ت گوارديوال بوده تيم همواره 
هجومی بازی کرده و در بازی فردا شب نيز انتظار می رود مهاجمان سيتی شب 
سختی را برای حريف رقم بزنند. همه چيز برای صعود منچسترسيتی مهياست. 
پپ از اينکه قبل از رويارويی با پاري سن ژرمن خيالش از بابت قهرمانی جزيره 
راحت شده و آگوئرو نيز گلزنی کرده ابراز خوش��حالی کرد: »بازی کردن در 
ليگ قهرمانان هميشه سخت است. بازيکنانی که در پاريس بازی نکرده بودند 
در مصاف با کريستال پاالس خودشان را نشان دادند. آنها آماده رويارويی با 
پي اس جي هستند. آگوئرو می خواهد از آخرين بازی های خود در ترکيب سيتی 
لذت ببرد. بی ترديد سرخيو آگوئرو برای ديدار فردا شب برابر پاری سن ژرمن 
آماده قرار گرفتن در ترکيب است.« آگوئرو، ستاره آرژانتينی تيم که پس از 
گذراندن دوران مصدوميت توانسته در ترکيب ثابت گلزنی کند ابراز اميدواری 
کرد در مقابل حريف فرانسوی دوباره پايش به گلزنی باز شود: »هميشه آماده 
قرار گرفتن در ترکيب ثابت منچسترسيتی هس��تم و احساس خوبی دارم. 
در حال حاضر شرايط زانويم مساعد است. فقط منتظر فرصت بازی هستم. 
اميدوارم بازی کنم، اما اگر اين اتفاق رخ نداد هم مهم نيست و من حامی و در 
کنار هم تيمی هايم برای اين ديدار خواهم ماند. بی ترديد هر بازيکنی می خواهد 

در ترکيب قرار بگيرد، اما خواهيم ديد که چه اتفاقاتی رخ می دهد.«
    

صدرنشينی در لوشامپيونه حتی اگر موقتی هم باشد در روحيه ميزبان يکی 
از ديدارهای نيمه نهايی ليگ قهرمانان تأثير مثبت دارد. پي اس جي که فصل 
گذشته يک پای فينال اروپا بود و در نهايت نيز نتيجه را به بايرن مونيخ واگذار 
کرد، امسال هم تا نيمه نهايی پيش رفته، ولی در بازی رفت ضعيف تر از حد 
انتظار ظاهر شد. وقتی تيم نيمه اول را با برتری به پايان رساند انتظار می رفت 
پوچتينو برای حفظ اين نتيجه و حتی زدن گل های بيشتر درنيمه دوم نکات 
الزم را به شاگردانش گوشزد کند،  در حالی که پاريسی ها با دست کم گرفتن 
سيتی و رها کردن بازی دو گل از مهمان خود دريافت کردند. جبران آن 
دو گل در منچستر بسيار سخت است، خصوصاً که حريف انگليسی برای 
رسيدن به فينال خيز برداشته است. غلبه بر النس در ليگ فرانسه شوک 
ناشی از باخت به من سيتی را کمتر کرده، ولی با اين حال پاری سن ژرمن 
در ورزشگاه اتحاد حق هيچ اشتباهی را ندارد. مصدوميت امباپه و احتمال 

غيبت او در بازی فردا شب فرانسوی ها را نگران کرده است. 
اگرچه س��رمربی پي اس جي به جبران نتيجه برابر س��يتی امي��د دارد، ولی 
مائوريس��يو پوچتينو نيز خوب می داند که حذف تيم گوارديوال تا چه اندازه 
سخت است: »به نظرم يک گروه از برندگان را در اختيار داريم. آنها هميشه 
می خواهند برنده شوند. خيلی سخت کار می کنيم و اين با توجه به شرايطی که 
در آن زندگی می کنيم، بسيار دشوار است. گاهی اوقات مديريت همه چيز آسان 
نيست، به همين دليل است که بسيار به خودمان افتخار می کنيم. من چهار ماه 
است که اينجا هستم. تيم دارای شخصيت و ذهنيت است. فردا شب ديداري 
است که بايد آن را ببريم و در آن گل بزنيم. فکر می کنم پيروزی برابر النس به ما 
کمک کرد تا اعتماد به نفسمان را باال ببريم و در شرايط خوبی به مصاف سيتی 
برويم. هميشه خوش بين بودم و االن هم خوش بين هستم. فکر می کنيم امباپه 

به بازی با سيتی برسد، اما قبل از مسابقه در اين مورد تصميم می گيريم.«

 بعد از واکسیناسیون 
با خیال راحت تمرین می کنیم

تمرينات تيم ملی پاراتکوان��دو اعزامی به 
بازی های توکيو از شهريور سال گذشته آغاز 
شده و به رغم همه سختی ها و حساسيت های 
موجود در اوضاع کرونايی، اردوها با رعايت 
پروتکل های بهداشتی تداوم داشته است. 
در اين مدت هم مربيان و هم ورزش��کاران 
اس��ترس زيادی را از بابت ابتال به ويروس 
کرونا تحمل کرده اند. همه ما در اين مدت 
ديديم و شنيديم که ابتال به اين ويروس تا 
چه اندازه خطرناک است، به ويژه اگر ريه ها را درگير کند. در ورزشی مانند 
پاراتکواندو که هوازی محسوب می شود اگر خدای ناکرده ريه ملی پوشان 
درگير کرونا شود، آسيب های جبران ناپذيری خواهد داشت. اطراف همه 
ما هستند کسانی که بعد از گذش��ت چند ماه از ابتال به کرونا همچنان با 
آسيب های ريوی آن دست به گريبانند. ورزشکاران نيز اين واقعيت ها را 
می بينند و بايد با نگرانی و ترس برای المپيک و پارالمپيک آماده شوند. با 
اينکه اردوهای ما در شرايط قرنطينه برگزار می شوند و هر مربی هم که از اردو 
خارج شود فقط با انجام تست کرونا اجازه حضور دوباره در تمرينات را دارد، 
ولی استرس کرونا و اينکه شايد يک نفر ناقل باشد تمرکز ورزشکاران را تحت 
تأثير قرار می دهد. تيم ما روزی دو نوبت و پنج ساعت در روز تمرين می کند. 
در اين شرايط سطح ايمنی ملی پوشان پايين می آيد و امکان ابتال باال می رود. 
خوشبختانه با تدابيری که از سوی وزارت ورزش و کميته ملی پارالمپيک 
انديشيده شد، بعد از واکسيناسيون با خيال راحت تر تمرين می کنيم. البته 
همچنان پروتکل ها را رعايت می کنيم، ولی با افزايش سطح ايمنی در مقابل 
کرونا استرس مان کمتر می شود. باور کنيد اگر دست خودمان بود ما هم 
واکسن نمی زديم و اولويت را به ديگران و حتی خانواده مان می داديم. با اينکه 
ژاپن هنوز واکسيناسيون بازی ها را اجباری نکرده، ولی با وضعيت موجود، 
تعويق يکساله بازی ها و ممنوعيت حضور تماشاگران و مهمانان هيچ بعيد 

نيست که واکسيناسيون را هم اجباری کند.

مسئوالن گوش شنوا ندارند

حمل مشعل المپیک همچنان کرونایي مي دهد
بر اساس اعالم کميته برگزاری بازی های المپيک توکيو دو نفر ديگر      خبر

از کس��انی که به حمل مش��عل اين بازی ها کم��ک  کردند، به 
ويروس کرونا مبتال شدند. در حال حاضر تعداد کرونايی ها در حمل مشعل به هشت نفر رسيده 
است. مسئوالن برگزاري توکيو 2020 در بيانيه ای اعالم کردند که اين دو کمک کننده به حمل 
مشعل با 20 و 30 سال سن 2۷ آوريل )۷ ارديبهشت( در منطقه کاگوشيما حضور داشتند. افراد 
مبتال به کنترل ترافيک کمک می کردند و همه آنها نيز ماسک داشتند. با وجود اين به ويروس 
کرونا مبتال شده اند. مقامات برگزاری بازی ها با وجود مخالفت ۷0 درصدی مردم مصمم به برگزاری 
المپيک و پارالمپيک هستند. مردم ژاپن به دليل نگرانی از شيوع کرونا مخالف برگزاری اين رقابت ها 

هستند که در تابستان امسال پيگيری خواهد شد. ضمن اينکه به دليل افزايش شمار مبتاليان به کرونا، 
مقامات دولت ژاپن از هفته گذشته در توکيو و چند منطقه ديگر شرايط اضطراری اعالم کرده اند.

با پايان يافتن رقابت هاي کاراته 
حامد قهرماني

      بازتاب
وان ليس��بون در پرتغ��ال حاال 
چشم اميد کاراته کاهاي ايران 
براي به دست آوردن آخرين سهميه هاي حضور در المپيک به 
مسابقات کاراته وان پاريس دوخته شده است. سارا بهمنيار تنها 
کاراته کاي کش��ورمان در ليس��بون بود که موفق شد سهميه 
المپيک خود را قطعي کند. حاال کاراته ايران چهار نماينده در 
توکيو خواهد داشت. حميده عباسعلي و سارا بهمنيار به همراه 
بهمن عسگري و يکي از دو چهره قهرمان کاراته کشورمان، يعني 
سجاد گنج زاده يا ذبيح اهلل پورشيب که يکي از آنها راهي توکيو 
خواهد ش��د. اما اين پايان کار نيس��ت، به خصوص براي بانوان 
کاراته کا، چراکه هنوز اميدوار به کسب يک سهميه ديگر هستند. 
رزيتا عليپور هرچند نتوانست در ليسبون سهميه خود را قطعي 
کند، اما اين اميد را دارد تا با حضور در رقابت هاي خرداد ماه کاراته 
وان پاريس و افزايش امتيازهاي خود به المپيک راه يابد. عليپور 

در مسابقات ليسبون پس از اس��تراحت در دور اول در دور دوم 
توانست با نتيجه نزديک 2 بر يک از سد ديانا شوستاک از اوکراين 
بگذرد. او در دور سوم نيز 3 بر صفر مقابل ليما استفانی از برزيل 
به برتری دست يافت. در دور چهارم عليپور مقابل جيانا لطفی از 
مصر 2 بر صفر شکس��ت خورد و مدال طال و کس��ب س��هميه 
المپيک را از دست داد. با صعود اين مصری به فينال عليپور راهی 
جدول شانس مجدد ش��د. او در ادامه با پيروزی 3 بر صفر برابر 
بيستام س��ادينی از مراکش به ديدار رده بندی راه يافت. به اين 
ترتيب حاال بانوي کاراته کاي کش��ورمان بايد شانس خود را در 
آخرين رقابت ها براي راهيابي به المپيک امتحان کند تا با کسب 
امتيازهاي باقيمانده راهي توکيو ش��ود. البته اين تنها عليپور 
نيست که به مسابقات پاريس چشم دوخته، امير مهديزاده نيز 
اميدوار است که بتواند در پاريس امتيازهاي عقب افتاده خود را 
جبران کند. هرچند که به نظر مي رس��د کار او براي راهيابي به 

المپيک بسيار سخت تر از عليپور باشد.

تالش دوباره عليپور و مهديزاده براي سهميه المپيک 

پاریس آخرین فرصت

س��هميه المپيک کس��ب ک��رده، اما 
فريدون حسن

      چهره
همچنان مورد بي مهري و کم توجهي 
مسئوالن ورزش است. داستان يونس 
امامي، ملي پوش وزن ۷4 کيلوگرم کشتي آزاد ايران که سهميه المپيک 
را در مس��ابقات گزينشي قزاقستان به دس��ت آورده، همان داستان 
تکراري عدم توجه به قهرمانان و مدال آوران است. اين روزها با کسب 
چند نتيجه مقدماتي در ليگ قهرمانان آسيا باز هم تمام نگاه آقايان 
مسئول به فوتبال است و اينگونه مي شود، امامي که بايد 
خود را براي حضور در ميدان بزرگ المپيک آماده کند از 
تنهايي ها و عدم توجهات مي گويد: »در قزاقس��تان 
کش��تي هاي خوبي گرفتم و موفق ش��دم سهميه 
المپيک را هم به دست آورم. اميدوارم اين پيروزي ها 
در المپيک نيز ادامه پيدا کند، اما آزرده خاطرم، 
بعد از کسب سهميه المپيک مسئوالن ورزش 
شهريار حتي يک تماس هم با من نگرفتند. در 
اين مدت من گفته ام و آنها شنيده اند و از کنار 
حرف هايم رد ش��ده اند، انگار که هيچ گوش 
شنوايي نيست. فقط رفقايم بعد از مسابقات 
گزينشی چند بنر برايم زدند، اما همان بنرها را 
هم کندند. با وجود اين نااميد نيستم، ان شاءاهلل 
اگر مسافر المپيک ش��وم تمام اين شرايط و 
فشار سنگين را تحمل مي کنم تا روي سکو 

بروم و با مدال به کشورم برگردم.«

آغازي برای تحول در ورزش
چند روز پس از انتشار عکس های تأسف بار از وضعيت نابسامان خانه کشتی 
مازندران در ساری بود که خانه کشتی شهيد مصطفی صدرزاده با حضور 
چهره های سرشناس ورزشی و سياسی افتتاح شد. کمپی که می تواند آغاز 
تحولی عظيم در ورزش کشور باشد و محمد بنا، سرمربی تيم کشتی فرنگی 
ايران هم از آن به عنوان يکی از بی نظيرترين کمپ های تمرينی در دنيا ياد 
کرد و صراحتاً گفت که دوبنده پوشان می توانند 90 روز باقيمانده تا المپيک 

را در اين فضای مناسب به شکلي عالی سپری کنند.
تمجيدهای سرمربی دنياديده کش��تی فرنگی که با امکانات مناسب و 
نيازهای کشتی گيران ناآشنا نيست، نشان از کمپی قابل قبول می دهد 
که البته بايد سال ها پيش روبان افتتاحش قيچی  می شد. هرچند ماهی 
هر زماني که از آب گرفته ش��ود تازه است و ساخت و افتتاح خانه کشتی 
شهيد صدرزاده را می توان به فال نيک گرفت. همچنين اين اتفاق می تواند 
شروع مثبتی برای جامعه کشتی در زمينه مرمت، بازسازی و برطرف کردن 
ضعف های مشهود زيرساختی در کشتی ايران باشد. البته به شرط آنکه اين 
تنها هدف و برنامه نباشد و افتتاح اين کمپ تمرينی قابل قبول آبی نباشد 
بر آتش انتقادها، اعتراض ها و گله هايی که طی روزهای اخير در پی انتشار 
عکس های تأسف بار خانه کشتی مازندران به عنوان مهد کشتی ايران با 

کشتی گيرانی قدر، روح مردم و جامعه کشتی را آزرده خاطر کرده است!
اگرچه اين نخستين بار نيست که شاهد انتشار عکس های اين چنيني از 
محل تمرين نخبه ها و استعدادهای کشتی اين مرز و بوم هستيم، بارها و 
بارها تصاويری از خانه های کشتی در شهرهای مختلف در صفحات خبری 
به نمايش درآمده که دل هر بيننده ای را به درد آورده، اما عرق شرمی بر 

پيشانی هيچ مسئولی ننشانده تا گامی در اين خصوص بردارند! 
اما اکنون افتتاح کمپ تمرينی مجهز شهيد صدرزاده می تواند نويد آينده ای 
روشن يا حتی کورسوی اميدی برای ادامه اين مسير در ديگر شهرهای 
ايران باشد. راهی که در صورت ادامه آن به صورت اصولی، نه فقط می تواند 
کمپ های تمرينی مجهزی را برای استعدادها و نخبه های پرتعداد کشتی 
در سراسر کشور به دنبال داشته باشد که می تواند شرايط مناسبی را برای 
برپايی اردوه��ای داخلی فراهم کند و نياز کش��تی گيران را برای برپايی 

اردوهای برون مرزی به شدت کاهش دهد.
ساخته خانه کشتی که به تازگی شرايط و فضای مناسبی را برای تمرين 
کشتی گيران ملی پوش فراهم کرده اگرچه خيلی دير استارت خورد و به 
سرانجام رسيد، اما می تواند برنامه و هدفی ادامه دار باشد، آن هم نه فقط 
برای کشتی، بلکه برای بسياری از رشته های ورزشی تا نه تنها نياز به برپايی 
بسياری از اردوهای خارجی را کم و کمتر کند که شرايط و فضايی را فراهم 
آورد که بتوانيم ميزبان تيم هايی از کشورهای ديگر باشيم. درست همانند 
سرمايه گذاری و برنامه ريزی که سال هاس��ت کشورهايی چون ترکيه و 
امارات انجام داده اند و با پيشبرد آن توانسته اند هر ساله ميزبان تيم های 
بسياری برای برپايی اردوهای تدارکاتی باشند. ميزبانی که سود هنگفت 
و کالنی را برای اين کشورها به دنبال داش��ته است. برنامه ای که نه تنها 
می تواند نياز ها را برطرف کند، بلکه می تواند درآمدزايی قابل توجهی را 
هم در پی داشته باشد. البته به شرط آنکه نه به شکل شعاری که به صورت 

عملی، هدفمند و بابرنامه پيش برود.
کار سختی نيست، نمونه آن کمپ تمرينی شهيد صدرزاده يا ساختمان پک 
است که با اندکی فشار تبديل به دو ساختمان حائز اهميت ورزش در کشور 
شد. يکی در فوتبال که البته سود آن را ديگر رشته ها هم می توانند ببرند و 
ديگری کمپ تمرينی که بنا آن را يکی از بی نظيرترين هاي دنيا می خواند. 
کمپ بی نظيری که س��اخت آن در ديگر شهرهای کش��ور، به خصوص 
شهرهای شمالی به عنوان مهد کشتی کشور اصالً سخت يا غيرقابل انجام 
نيس��ت، فقط نياز به تفکری دورانديش دارد و همت��ی باال که پيامدهای 
بسياری را برای ورزش کشور به دنبال خواهد داشت. اما آيا مديران ورزش 
کشور بعد از سال ها تعلل و اهمال کاری گامی سازنده در اين مسير برخواهند 

داشت يا کمپ شهيد صدرزاده برای  شان نقطه پايان خواهد بود؟

پيام خانلرخانی
 سرمربی تيم پاراتکواندو


