بعدازواکسیناسیون
باخیالراحتتمرینمیکنیم

تمرینات تیم ملی پاراتکوان��دو اعزامی به
بازیهای توکیو از شهریور سال گذشته آغاز
شدهوبهرغمهمهسختیهاوحساسیتهای
موجود در اوضاع کرونایی ،اردوها با رعایت
پروتکلهای بهداشتی تداوم داشته است.
در این مدت هم مربیان و هم ورزش��کاران
اس��ترس زیادی را از بابت ابتال به ویروس
پیامخانلرخانی
کرونا تحمل کردهاند .همه ما در این مدت
سرمربی تیم پاراتکواندو
دیدیم و شنیدیم که ابتال به این ویروس تا
چه اندازه خطرناک است ،به ویژه اگر ریهها را درگیر کند .در ورزشی مانند
پاراتکواندو که هوازی محسوب میشود اگر خدای ناکرده ریه ملیپوشان
درگیر کرونا شود ،آسیبهای جبرانناپذیری خواهد داشت .اطراف همه
ما هستند کسانی که بعد از گذش��ت چند ماه از ابتال به کرونا همچنان با
آسیبهای ریوی آن دست به گریبانند .ورزشکاران نیز این واقعیتها را
میبینند و باید با نگرانی و ترس برای المپیک و پارالمپیک آماده شوند .با
اینکه اردوهای ما در شرایط قرنطینه برگزار میشوند و هر مربی هم که از اردو
خارج شود فقط با انجام تست کرونا اجازه حضور دوباره در تمرینات را دارد،
ولی استرس کرونا و اینکه شاید یک نفر ناقل باشد تمرکز ورزشکاران را تحت
تأثیر قرار میدهد .تیم ما روزی دو نوبت و پنج ساعت در روز تمرین میکند.
دراینشرایطسطحایمنیملیپوشانپایینمیآیدوامکانابتالباالمیرود.
خوشبختانه با تدابیری که از سوی وزارت ورزش و کمیته ملی پارالمپیک
اندیشیده شد ،بعد از واکسیناسیون با خیال راحتتر تمرین میکنیم .البته
همچنان پروتکلها را رعایت میکنیم ،ولی با افزایش سطح ایمنی در مقابل
کرونا استرسمان کمتر میشود .باور کنید اگر دست خودمان بود ما هم
واکسن نمیزدیم و اولویت را به دیگران و حتی خانوادهمان میدادیم .با اینکه
ژاپن هنوز واکسیناسیون بازیها را اجباری نکرده ،ولی با وضعیت موجود،
تعویق یکساله بازیها و ممنوعیت حضور تماشاگران و مهمانان هیچ بعید
نیست كه واکسیناسیون را هم اجباری کند.

شیوا نوروزی

سرويسورزشي 88498432

پارالمپینها
دوزدوم واکسن را هم دریافت کردند

درمانگاه ورزشگاه آزادی صبح روز گذشته میزبان مربیان و دیگر اعضای
کاروان اعزامی ایران به پارالمپیک توکیو بود که برای دریافت دومین دوز
واکسن به صف شده بودند .ورزشکارانی که جمعی از آنها پیشتر در محل
فدراسيون ورزشهای جانبازان و معلولین واکسینه شده بودند و حاال نوبت
به شماری دیگر بود که باید دوز دوم واکسن را دریافت میکردند .بر اساس
اعالم هادی رضایی سرپرس��ت کاروان پارالمپیک ایران در توکیو تعداد
واکسینه شدههای کاروان اعزامی ایران به توکیو 110نفر است تا شرایط
بهتری برای حضور نمایندههای ایران در پارالمپیک  2020فراهم شود.

دنيا حيدري

آغازي برای تحول در ورزش

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

تمريناتتيمملي
گزارش
واليب�ال ب�راي
سعيد احمديان
حض�ور در ليگ
ملتهاوالمپيکدرحاليباحضورآلکنوپيگيري
ميشود که جديت و سختگيري اين مربي روس
س�بب ش�ده مليپوش�ان برخالف دورههاي
گذش�ته ،فض�اي متفاوت�ي را تجرب�ه کنن�د.

مرحله برگشت نیمهنهایی لیگ قهرمانان اروپا

شانس بیشتر سیتیزنها
و کار سخت پاریسیها

اولین فینالیس��ت این فصل از لیگ قهرمانان اروپا فردا شب مشخص
میش��ود .منچسترس��یتی در ورزش��گاه اتح��اد منتظ��ر پذیرایی از
پاریسنژرمن پرمدعاست تا با توجه به برد بازی رفت تیم فرانسوی را در
انگلیس مغلوب کند و برای اولین بار به فینال اروپا راه یابد.
سرحالترین تیم جزیره فقط یک گام تا فینالیست شدن فاصله دارد .در بازی
رفت دو تیم ،تیم گواردیوال با ارائه عملکردی منطقی توانست باخت را با یک
برد حساس و سرنوشتساز عوض کند .اگرچه بازی در پاریس برایشان سخت
بود ،ولی آبیهای منچستر برخالف پاريسيها دست از تالش نکشیدند و حاال
هم در آستانه بازی برگشت شرایط به نفع آنهاست .سیتی قبل از دیدار دوم
با پاریسنژرمن از سد کریستال پاالس گذشت تا قهرمانی این فصلش در
لیگ برتر تقریباً قطعی شود .آنها دو هفته پیش اولین جامشان را با قهرمانی
در جام اتحادیه به دست آوردند ،قهرمانی لیگ را هم باید به آن اضافه کرد و
قهرمانی اروپا سهگانه سیتی را تکمیل خواهد کرد .از زمانی که این تیم ریخت
و پاشهایش را در انگلیس آغاز کرد ،مالکان متمول قطری فتح لیگ قهرمانان
را هدف اصلیشان عنوان کردهاند ،هدفی که تاکنون محقق نشده و انتظار
میرود در سال  2021این وعده سرانجام رنگ واقعیت به خود بگیرد.
در پنج سالی که سکان هدایت آبیها در دس��ت گواردیوال بوده تیم همواره
هجومی بازی کرده و در بازی فردا شب نیز انتظار میرود مهاجمان سیتی شب
سختیرابرایحریفرقمبزنند.همهچیزبرایصعودمنچسترسیتیمهیاست.
پپ از اینکه قبل از رویارویی با پاريسنژرمن خیالش از بابت قهرمانی جزیره
راحت شده و آگوئرو نیز گلزنی کرده ابراز خوش��حالی کرد« :بازی کردن در
لیگ قهرمانان همیشه سخت است .بازیکنانی که در پاریس بازی نکرده بودند
در مصاف با کریستال پاالس خودشان را نشان دادند .آنها آماده رویارویی با
پياسجيهستند.آگوئرومیخواهدازآخرینبازیهایخوددرترکیبسیتی
لذت ببرد .بیتردید سرخیو آگوئرو برای دیدار فردا شب برابر پاریسنژرمن
آماده قرار گرفتن در ترکیب است ».آگوئرو ،ستاره آرژانتینی تیم که پس از
گذراندن دوران مصدومیت توانسته در ترکیب ثابت گلزنی کند ابراز امیدواری
کرد در مقابل حریف فرانسوی دوباره پایش به گلزنی باز شود« :همیشه آماده
قرار گرفتن در ترکیب ثابت منچسترسیتی هس��تم و احساس خوبی دارم.
در حال حاضر شرایط زانويم مساعد است .فقط منتظر فرصت بازی هستم.
امیدوارم بازی کنم ،اما اگر این اتفاق رخ نداد هم مهم نیست و من حامی و در
کنار همتیمیهایم برای این دیدار خواهم ماند .بیتردید هر بازیکنی میخواهد
در ترکیب قرار بگیرد ،اما خواهیم دید که چه اتفاقاتی رخ میدهد».
صدرنشینی در لوشامپیونه حتی اگر موقتی هم باشد در روحیه میزبان یکی
از دیدارهای نیمهنهایی لیگ قهرمانان تأثیر مثبت دارد .پياسجي که فصل
گذشته یک پای فینال اروپا بود و در نهایت نيز نتیجه را به بایرنمونیخ واگذار
کرد ،امسال هم تا نیمهنهایی پیش رفته ،ولی در بازی رفت ضعیفتر از حد
انتظار ظاهر شد .وقتی تیم نیمه اول را با برتری به پایان رساند انتظار میرفت
پوچتینوبرایحفظایننتیجهوحتیزدنگلهایبیشتردرنیمهدومنکات
الزم را به شاگردانش گوشزد کند ،در حالی که پاریسیها با دستکم گرفتن
سیتی و رها کردن بازی دو گل از مهمان خود دریافت کردند .جبران آن
دو گل در منچستر بسیار سخت است ،خصوصاً که حریف انگلیسی برای
رسیدن به فینال خیز برداشته است .غلبه بر النس در لیگ فرانسه شوک
ناشی از باخت به منسیتی را کمتر کرده ،ولی با این حال پاریسنژرمن
در ورزشگاه اتحاد حق هیچ اشتباهی را ندارد .مصدومیت امباپه و احتمال
غیبت او در بازی فردا شب فرانسویها را نگران کرده است.
اگرچه س��رمربی پياسجي به جبران نتیجه برابر س��یتی امی��د دارد ،ولی
مائوریس��یو پوچتینو نیز خوب میداند كه حذف تیم گواردیوال تا چه اندازه
سخت است« :به نظرم یک گروه از برندگان را در اختیار داریم .آنها همیشه
میخواهند برنده شوند .خیلی سخت کار میکنیم و این با توجه به شرایطی که
در آن زندگی میکنیم ،بسیار دشوار است .گاهی اوقات مدیریت همه چیز آسان
نیست ،به همین دلیل است که بسیار به خودمان افتخار میکنیم .من چهار ماه
است که اینجا هستم .تیم دارای شخصیت و ذهنیت است .فردا شب ديداري
است که باید آن را ببریم و در آن گل بزنیم .فکر میکنم پیروزی برابر النس به ما
کمک کرد تا اعتماد به نفسمان را باال ببريم و در شرایط خوبی به مصاف سیتی
برویم.همیشه خوشبینبودم و االنهم خوشبینهستم .فکر میکنیم امباپه
به بازی با سیتی برسد ،اما قبل از مسابقه در این مورد تصمیم میگیریم».
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واليباليها اين روزها براي رس��يدن به يک هدف
بزرگ در توکيو آماده ميشوند؛ 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 ميگذرد 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 یک فينال هيجانانگيز با
کامبک روسها برابر برزيليها به دست آورد ،اينبار
با ايران روي سکوي المپيک برود ،هدفي سخت که
سرمربي روس در همين مدت حضور کوتاهش در
ايران نشان داده که براي آن برنام ه ويژهاي 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  30فروردين در همان جلسه اول
مليپوشان را دور هم جمع و تأكيد كرد که خودشان
را براي روزهاي سخت آماده کنند« :فع ً
ال فقط تمرین.
در طول تمرین نکتهها و حرفها زده خواهد شد».

مرد يخي شوخي ندارد!

مليپوشان هم پس از آمدن آلکنو با انگيزه باالتري
تمرينات را دنبال ميکنند تا يکي از بازيکنان ليست
نهايي براي توکيو باشند ،مس��ئلهاي که محمدرضا
تندروان ،مربي تيم ملي واليبال که قرار است يکي از
دستياران ايراني آلکنو در توکيو باشد در گفتوگو با
«جوان»برآنتأکيدميکند«:تمرينفضايپرنشاطي
داردوهمه بازيکنانباانگيزههستندوغير از اين توقعي
نيست .به هر حال تيم براي المپيک آماده ميشود 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 تازهوارد
خارجي نياز به چند ماه زمان براي ش��ناخت تيم
نداشته باشد و کار را سريعتر پيش ببرد ،اين نکتهاي
است که تندروان در مقايسه آلکنور با بقيه مربيان
خارجي که به ايران آمدهاند ،به آن اشاره ميکند:
«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 کام ً
ال بابرنامه به ايران آمدهاند
و اشراف کاملي روي مس��ئوليتي که پذيرفتهاند،
دارند .تيم ايران را به خوبي ميشناس��ند و نقاط
ضعف و قوت مليپوشان را به خوبي بررسي کردهاند

و با توجه به اين آناليز ،راهي را که واليبال ميتواند
موفق باشد مشخص کردهاند».
اصالح حتي جزئيترين اشتباهات
از تکراريترين صحنههايي که اين روزها در تمرين
تيم ملي واليبال ميتوانيد مشاهده کنيد ،جنب و
جوش زيادي سرمربي روس است که سعي ميکند
در هر تمريني ،کوچکترين ضعفها و اشتباهها را
هم به مليپوشان تذکر دهد و از آنها بخواهد به شکل
درست دستوراتش را پياده کنند .به همين خاطر
زياد پيش ميآيد 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.
مربيتيممليواليبالدراينبارهتوضيحاتبيشتري
ميدهد« :تمرکزشان روي اصالح تکنيک و انتقالي
تاکتيکي است که در ذهنشان براي تيم ملي واليبال
در نظر گرفتهاند .اين طبيعي است ،در هفتههاي اول
هماهنگي بين تفکرات بازيکنان و مربيان ش��کل
ميگيرد .البته طبق برنام��ه آقاي آلکنو براي تمام
مهارتها درصدي پيشبيني شده که بايد ارتقا پيدا
کند ،مهمترين آن هم دريافت سرويس پرشي و زدن
سرويسباسرعتباالومطمئناست،اينهاچيزهايي
بوده که تا امروز روي آن کار شده و در ادامه تمرينات
روي تاکتيکها بيشتر کار خواهد شد».
تعامل باال با مربيان ايراني
جديت آلکنو در تمرينات به گونهاي است که حتي
دستياران ايراني را هم بيشتر از گذشته وارد کار در
تمرين کرده تا آنها نقش جديتري در تمرين داشته

باش��ند و يک رابطه خوب بين او و پيمان اکبري و
محمدرضاتندرواندودستيارايرانياششکلگرفته
است .تندوران در اين باره ميگويد« :در يک فضاي
کام ً
ال فني و دوستانه کنار هم کار ميکنيم .کار کردن
با مربي بزرگي مانند آلکنو قطعاً يک کالس آموزشي
اس��ت و ايش��ان روزمهاي قوي دارد و در مسابقات
بزرگي شرکت کرده و ما نيز از او درس ميگيريم تا در
آينده کمک بيشتري به واليبال ايران بکنيم».
توجه ويژه به چهرههاي جوان
ازمهمترينبازيکنانموردتوجهآلکنودرتمريناتاين
روزهاي واليبال ،چهرههاي جوان هستند .هرچند که
تيممليدرتوکيوبيشترباهمانترکيبنسلطالييو
ثابت يک دهه اخير به ميدان خواهد رفت ،اما سرمربي
روس ميخواهد به اين مليپوشان در ليگ ملتها که
خردادماهبرگزارميشودوبهنوعيبازيهايتدارکاتي
براي المپيک است ،بيشتر ميدان بدهد.
او در مصاحبهاي که با سايت فدراسيون واليبال انجام
داده ،به مليپوشان جوان پيام داده که حواسش به
آنها هست« :بازیکنان جوان با انگیزه بسیار باالیی
تمرین میکنند و این اتفاق در گوشه ذهنم هست و
اثر آن هیچوقت پاک نخواهد شد .اما نباید فراموش
ن و آمادهترین بازیکنان به المپیک
کنیم که قویتری 
خواهند رفت .برایم مهم است که در جریان VNL
به بازیکنان جوان فرصت خودنمایی بدهم و آنها را
در عرصه عمل محک بزنم ،چون در نهایت همین
بازیکنان جوان هستند که در آینده و بعد از رفتن من
میتوانند به تیم ملی والیبال ایران کمک کنند».

مسئوالن گوش شنوا ندارند

حملمشعلالمپيکهمچنانکروناييميدهد

بر اساس اعالم کمیته برگزاری بازیهای المپیک توکیو دو نفر ديگر
خبر
از کس��انی که به حمل مش��عل این بازیها کم��ککردند ،به
ویروس کرونا مبتال شدند .در حال حاضر تعداد کروناییها در حمل مشعل به هشت نفر رسیده
است .مسئوالن برگزاري توکیو  ۲۰۲۰در بیانیهای اعالم کردند که اين دو کمککننده به حمل
مشعل با  ۲۰و  ۳۰سال سن  ۲۷آوریل ( ۷اردیبهشت) در منطقه کاگوشیما حضور داشتند .افراد
مبتال به کنترل ترافیک کمک میکردند و همه آنها نيز ماسک داشتند .با وجود اين به ويروس
کرونا مبتال شدهاند .مقامات برگزاری بازیها با وجود مخالفت ۷۰درصدی مردم مصمم به برگزاری
المپیک و پارالمپیک هستند .مردم ژاپن به دلیل نگرانی از شیوع کرونا مخالف برگزاری اين رقابتها
هستند که در تابستان امسال پیگیری خواهد شد .ضمن اينکه به دلیل افزایش شمار مبتالیان به کرونا،
مقامات دولت ژاپن از هفته گذشته در توکیو و چند منطقه دیگر شرایط اضطراری اعالم کردهاند.

تالش دوباره عليپور و مهديزاده براي سهميه المپيک

پاريسآخرين فرصت

با پايان يافتن رقابتهاي کاراته
بازتاب
وان ليس��بون در پرتغ��ال حاال
حامد قهرماني
چشم اميد کاراتهکاهاي ايران
براي به دست آوردن آخرين سهميههاي حضور در المپيک به
مسابقات کاراته وان پاريس دوخته شده است .سارا بهمنيار تنها
کاراتهکاي 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 كشورمان ،يعني
سجاد گنجزاده يا ذبيحاهلل پورشيب که يکي از آنها راهي توکيو
خواهد ش��د .اما اين پايان کار نيس��ت ،بهخصوص براي بانوان
کاراتهكا ،چراكه هنوز اميدوار به کسب يک سهميه ديگر هستند.
رزيتا عليپور هرچند نتوانست در ليسبون سهميه خود را قطعي
كند ،اما اين اميد را دارد تا با حضور در رقابتهاي خردادماه کاراته
وان پاريس و افزايش امتيازهاي خود به المپيک راه يابد .علیپور

س��هميه المپيک کس��ب ک��رده ،اما
چهره
همچنان مورد بيمهري و کمتوجهي
فريدون حسن
مسئوالن ورزش است .داستان يونس
امامي،مليپوشوزن 74کيلوگرمکشتيآزادايرانکهسهميهالمپيک
را در مس��ابقات گزينشي قزاقستان به دس��ت آورده ،همان داستان
تکراري عدم توجه به قهرمانان و مدالآوران است .اين روزها با کسب
چندنتيجهمقدماتيدرليگقهرمانانآسيابازهمتمامنگاهآقايان
مسئول به فوتبال است و اينگونه ميشود ،امامي که بايد
خود را براي حضور در ميدان بزرگ المپيک آماده کند از
تنهاييها و عدم توجهات ميگويد« :در قزاقس��تان
کش��تيهاي خوبي گرفتم و موفق ش��دم سهميه
المپيک را هم به دست آورم .اميدوارم اين پيروزيها
در المپيک نيز ادامه پيدا کند ،اما آزردهخاطرم،
بعد از کسب سهميه المپيک مسئوالن ورزش
شهريار حتي يک تماس هم با من نگرفتند .در
اين مدت من گفتهام و آنها شنيدهاند و از کنار
حرفهايم رد ش��دهاند ،انگار که هيچ گوش
شنوايي نيست .فقط رفقايم بعد از مسابقات
گزينشی چند بنر برايم زدند ،اما همان بنرها را
همکندند.باوجودايننااميدنيستم،انشاءاهلل
اگر مسافر المپیک ش��وم تمام اين شرايط و
فشار سنگين را تحمل ميکنم تا روي سکو
بروم و با مدال به کشورم برگردم».
در مسابقات ليسبون پس از اس��تراحت در دور اول در دور دوم
توانست با نتیجه نزدیک  2بر یک از سد دیانا شوستاک از اوکراین
بگذرد .او در دور سوم نیز  3بر صفر مقابل لیما استفانی از برزیل
به برتری دست یافت .در دور چهارم علیپور مقابل جیانا لطفی از
مصر  2بر صفر شکس��ت خورد و مدال طال و کس��ب س��هميه
المپيک را از دست داد .با صعود این مصری به فینال علیپور راهی
جدول شانس مجدد ش��د .او در ادامه با پیروزی  3بر صفر برابر
بیستام س��ادینی از مراکش به دیدار ردهبندی راه یافت .به اين
ترتيب حاال بانوي کاراتهکاي کش��ورمان بايد شانس خود را در
آخرين رقابتها 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 كه بتواند در پاريس امتيازهاي عقبافتاده خود را
جبران كند .هرچند که به نظر ميرس��د کار او براي راهيابي به
المپيک بسيار سختتر از عليپور باشد.

چند روز پس از انتشار عکسهای تأسفبارازوضعیتنابسامان خانهکشتی
مازندران در ساری بود که خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده با حضور
چهرههای سرشناس ورزشی و سیاسی افتتاح شد .کمپی که میتواند آغاز
تحولیعظیمدرورزشکشورباشدومحمدبنا،سرمربیتیمکشتیفرنگی
ایران هم از آن به عنوان یکی از بینظیرترین کمپهای تمرینی در دنیا یاد
کرد و صراحتاًگفت که دوبندهپوشان میتوانند 90روز باقیمانده تا المپیک
را در این فضای مناسب به شكلي عالی سپری کنند.
تمجیدهای سرمربی دنیادیده کش��تی فرنگی که با امکانات مناسب و
نیازهای کشتیگیران ناآشنا نیست ،نشان از کمپی قابل قبول میدهد
ی میشد .هرچند ماهی
که البته باید سالها پيش روبان افتتاحش قیچ 
هر زماني که از آب گرفته ش��ود تازه است و ساخت و افتتاح خانه کشتی
شهید صدرزاده را میتوان به فال نیک گرفت .همچنين این اتفاق میتواند
شروع مثبتی برای جامعه کشتی در زمینه مرمت ،بازسازی و برطرف کردن
ضعفهای مشهود زیرساختی در کشتی ایران باشد .البته به شرط آنکه این
تنها هدف و برنامه نباشد و افتتاح این کمپ تمرینی قابل قبول آبی نباشد
بر آتش انتقادها ،اعتراضها و گلههایی که طی روزهای اخیر در پی انتشار
عکسهای تأسفبار خانه کشتی مازندران به عنوان مهد کشتی ایران با
کشتیگیرانی قدر ،روح مردم و جامعه کشتی را آزردهخاطر کرده است!
اگرچه این نخستین بار نیست که شاهد انتشار عکسهای اینچنیني از
محل تمرین نخبهها و استعدادهای کشتی این مرز و بوم هستیم ،بارها و
بارها تصاویری از خانههای کشتی در شهرهای مختلف در صفحات خبری
به نمایش درآمده که دل هر بینندهای را به درد آورده ،اما عرق شرمی بر
پیشانی هیچ مسئولی ننشانده تا گامی در این خصوص بردارند!
امااکنونافتتاحکمپتمرینیمجهزشهیدصدرزادهمیتواندنویدآیندهای
روشن یا حتی کورسوی امیدی برای ادامه این مسیر در دیگر شهرهای
ایران باشد .راهی که در صورت ادامه آن به صورت اصولی ،نه فقط میتواند
کمپهای تمرینی مجهزی را برای استعدادها و نخبههای پرتعداد کشتی
در سراسر کشور به دنبال داشته باشد که میتواند شرایط مناسبی را برای
برپایی اردوه��ای داخلی فراهم كند و نیاز کش��تیگیران را برای برپایی
اردوهای برونمرزی به شدت کاهش دهد.
ساخته خانه کشتی که بهتازگی شرایط و فضای مناسبی را برای تمرین
کشتیگیران ملیپوش فراهم کرده اگرچه خیلی دیر استارت خورد و به
سرانجام رسید ،اما میتواند برنامه و هدفی ادامهدار باشد ،آنهم نه فقط
برای کشتی ،بلکه برای بسیاری از رشتههای ورزشی تا نه تنها نیاز به برپایی
بسیاری از اردوهای خارجی را کم و کمتر كند که شرایط و فضایی را فراهم
آورد که بتوانيم میزبان تیمهایی از کشورهای دیگر باشيم .درست همانند
سرمایهگذاری و برنامهریزی که سالهاس��ت کشورهایی چون ترکیه و
امارات انجام دادهاند و با پیشبرد آن توانستهاند هر ساله میزبان تیمهای
بسیاری برای برپایی اردوهای تدارکاتی باشند .میزبانی که سود هنگفت
و کالنی را برای این کشورها به دنبال داش��ته است .برنامهای که نه تنها
میتواند نیازها را برطرف كند ،بلكه میتواند درآمدزایی قابل توجهی را
هم در پی داشته باشد .البته به شرط آنکه نه به شکل شعاری که به صورت
عملی ،هدفمند و بابرنامه پیش برود.
کارسختینیست،نمونهآنکمپ تمرینیشهیدصدرزاده یاساختمانپک
است که با اندکی فشار تبدیل به دو ساختمان حائز اهمیت ورزش در کشور
شد .یکی در فوتبال که البته سود آن را دیگر رشتهها هم میتوانند ببرند و
دیگری کمپ تمرینی که بنا آن را یکی از بینظیرترينهاي دنیا میخواند.
کمپ بینظیری که س��اخت آن در دیگر شهرهای کش��ور ،به خصوص
شهرهای شمالی به عنوان مهد کشتی کشور اص ً
ال سخت یا غیرقابل انجام
نیس��ت ،فقط نیاز به تفکری دوراندیش دارد و همت��ی باال که پیامدهای
بسیاری را برای ورزش کشور به دنبال خواهد داشت .اما آيا مدیران ورزش
کشور بعد از سالها تعلل و اهمالکاری گامی سازنده در این مسیر برخواهند
داشت یا کمپ شهید صدرزاده برایشان نقطه پایان خواهد بود؟

احتمالانتخاببنیتمیم بیشترازجدیدیبود

شکست جدیدی در کسب کرسی بینالمللی کشتی در آسیا اگرچه به
عقیده او کارشکنی داخلیها بود ،اما هاشمیطبا ،رئیس اسبق کمیته
ملی المپیک بر این باور است که موفقیت در اینگونه انتخابها نیازمند
حضوری فعال در مجامع بینالمللی و کاندیدا شدن افراد شناخته شدهای
چون حمید بنیتمیم است که کارهای اداری انجام دادهاند و امیدشان
تنها به شناخته شده بودن از زمینه ورزش قهرمانی نیست و مقدماتی
چون ارتباط نزدیک با افراد و حضور در جلسات مختلف را میطلبد.

مأموریت سهمیه آخر بر دوش علیزاده

پس از ناکامی حس��ین نوری در کسب س��همیه وزن  ۸۷کیلوگرم در
رقابتهای گزینشی قزاقستان ،سرنوشت تنها سهمیه کشتی فرنگی ایران
در المپیک به آخرین رقابتهای گزینشی المپیک در صوفیه بلغارستان
کشیده شد .رقابتهایی که 16تا 19اردیبهشتماهباحضور مدعیان جهان
برگزار میشود و بنا ،سرمربی فرنگیکاران ایران ناصر علیزاده را برای این
میدان برگزیده تا سهمیه المپیک ایران در بلغارستان را تکمیل کند.

خیز پاراوزنهبرداری برای قطعی کردن سهمیه

تیم پاراوزنهبرداری ایران فردا برای حضور در جام جهانی راهی تایلند
میشود .به گفته علیاصغر رواسی ،سرمربی تیم ملی پاراوزنهبرداري،
این رویداد آخرین گام و درگاه برای ورود به پارالمپیک و قطعی کردن
سهمیه این بازیهاست ،به همین دلیل شش ورزشکاری که سهمیه
دارند راهی تایلند میشوند تا با قطعی کردن سهمیههای خود نامشان
را در لیست مسافران توکیو جای دهند.

