موفقيت مانشافتها با فرمول فليك

همه چيز همانطور كه انتظار ميرفت پيش
رفت تا مانشافتها باز هم با هانسي فليك
برنده از زمين خارج شوند .فقط دو بازي است
كه سرمربي جديد سكان هدايت تيم ملي
آلمان را به دست گرفته و با اينكه نميتوان
در اين مدت كم انتظار تحول داشت ،ولي در
هر صورت بازيكنان آلمان عملكرد خوبي
جيمز وست وود
از خود نش��ان دادهاند .بعد از يورو ،۲۰۲۰
گل
يواخيم لو از تيم مل��ي كنارهگيري كرد و
گزينه اول و آخر آلمانها يعني فليك جانشين او شد .اين مربي موفق در گام
اول و در بازي با ليختن اشتاين در چارچوب مقدماتي جام جهاني به خاطر
برد ۲بر صفر تحت فشار قرار گرفت ،ولي در مصاف با ارمنستان اوضاع كام ً
ال
بر وفق مراد همه بود .برد  ۶بر صفر ژرمنها را به صدر گروه  Jفرستاده است.
بازيكنان آلمان در نيمه اول چهار گل زدند ،ولي در نيمه دوم نه تنها عطش
گلزنيشان فروكش نكرد ،بلكه دو گل ديگر هم به ثمر رساندند .اين برد براي
آلمان اهميت زيادي داشت ،چراكه صدر جدول در اختيارشان قرار گرفت
و حاال يكي از مدعيان به جايگاه واقعياش بازگشته است .رسيدن به اين
موقعيت تنها سه شب بعد از بازي با ليختن اشتاين طول كشيد .از طرفي
خط حمله آتش��ين كارش را براي باز كردن دروازه حريف از دقيقه ششم
آغاز كرد .فليك در تركيب تيم تغييراتي ايجاد كرده بود و در طول بازي هم
تعويضهاي زيادي انجام داد .با اين تدابير ژرمنها توانستند با آرامش و با
بازي روان كار را پيش ببرند .اين بازي نمايشي بود از تفكرات هانسي فليك.
جنگنده ،قوي ،ترسناك و نترس ،همان فاكتورهايي است كه اين مربي در
بايرن هم روي آنها تأكيد داشت .همه آلمانيها از اين دیدار لذت بردند و
سرمربي در پايان بازی از كيفيت خوب تيمش تعريف كرد .بازي چهارشنبه
شب با ايسلند عيار تيم فليك را دوباره محك ميزند.

شيوا نوروزي

لغو سوپرکالسیکو ،ردپاي سياست در فوتبال

افتضاح سائوپائولو

حساسترین دیدار این هفته رقابتهای انتخابی جام جهانی به خاطر کرونا
برگزار نشد .البته اگر خوب نگاه کنيم ،متوجه میشویم که کرونا بهانهاي بود
تا باز هم شاهد دخالت سياست در ورزش باشيم .ديدار برزيل و آرژانتين در
دقيقهپنجم،نيمهکارهماند،چونبرزيليهاميگويندچهاربازيکنآرژانتين
که در انگلستان بازي ميکنند آنها را فريب دادهاند تا از قرنطينه فرار کنند.
باز هم حرف ،حرف آرژانتين و انگلس��تان است و يک خصومت تاريخي.
شايد اگر جاي برزيل و آرژانتين با هم عوض ميش��د االن بايد از نتيجه
سوپرکالسيکو و تبعات آن مينوشتيم ،اما وقتي پاي آرژانتين وسط باشد
آن وقت بايد به همه چيز شک کرد و حق را به مسي داد ،وقتي ناباورانه در
زمين مسابقه گفت« :چرا اص ً
ال گذاشتند بازي برگزار شود؟»
تعويق سوپرکالسيکو بار ديگر نشان داد هنوز هم که هنوز است سياست
حرف اول را در فوتبال ميزند .حاال ديگر ه��ر اتفاقي که رخ دهد مهم
نيس��ت .اينکه فيفا چه تصميمي بگيرد يا اينکه کنفدراسيون فوتبال
امريکاي جنوبي چه برنامهاي داشته باشد هم اهميتي ندارد ،مهم اين
است در ش��رايطي که هر دو آنها حکم به انجام بازي داده بودند باز هم
پاي سياست انگليسي وسط آمد و يکي از بزرگترين بازيهاي مقدماتي
جامجهاني انجام نش��د .فع ً
ال فیفا س��کوت کرده ولی شنیده میشود
احتماالً در حمایت از آرژانتین آنها را 3بر صفر پیروز میکند.
همه منتظر جدال انتقام��ي دو تيم بودند؛ برزيل زخ��م خورده فينال
كوپاآمهريكا ب��ود و فرصت جبران باخت در فينال را داش��ت .از طرفي
راهراهپوشان هم ميخواستند ثابت كنند همچنان بهترين تيم امريكاي
جنوبي هس��تند .منتها برزيليها براي برگزاري بازي مقررات سختي
وضع كرده بودند .بر اين اساس هر بازيكني كه از انگليس به اين كشور
س��فر كند باید تن به قرنطينه  ۱۴روزه بدهد .ضمن اينكه انگليسيها
نيز مس��افراني را كه از كش��ورهاي قرم��ز كرونايي از جمل��ه (برزيل)
بازگردند۱۰،روز قرنطينه ميكنند .به همين خاطر قناريها بهرغم اينكه
تيته ،هشت لژيونر برزيل را از جزيره فراخوانده بود هيچ كدام از بازيكنان
شاغل در ليگ برتر را در اختيار نداشتند .در عوض آرژانتين چهار بازيكن
ليگ برترياش را در اردو داشت ،ولي هر چهار نفر براي فرار از قرنطينه دو
هفتهاي مداركي جعلي را به مقامات برزيلي ارائه داده بودند.
اين مس��ئله بهانه خوبي بود براي ميزبان تا جنجالي بيسابقه به پا كند.
حضور اميليانو مارتينس (استون ويال) ،كريستين رومرو و جوواني لوسلسو
(تاتنهام) در زمين و اميليانو بوئنديا (استون ويال) روي نيمكت باعت شد
نيروهاي مسلح و همچنين مقامات بهداشتي ميزبان در دقيقه پنجم بازی
براي دستگير كردن اين چهار بازیکن وارد زمين شوند .در چنين شرايطي
ادامه بازي قطعاً ممكن نبود و ليونل مسي عصباني همتيميهايش را به
رختكن فرستاد .وساطتها نیز نتيجهاي نداشت جز اينكه بازي رسماً لغو
شود و همه منتظر اعالم نظر نهايي مقامات فيفا و كونمبول بمانند.
پذيرفتن داليل برزيل براي لغو بازي دشوار است .آنها مدعي هستند آن
چهار بازيكن با ارائه مدارك جعلي سعي در فريب مسئوالن و زير پا گذاشتن
مقررات داشتهاند .در صورتي كه آرژانتين سه روز زودتر به سائوپائولو سفر
كرده بود و ميزبان براي رسيدگي به اين مسئله قبل از شروع مسابقه زمان
كافي داشت .اين همان نكتهاي است كه مسي ،كاپيتان آلبيسلسته به
درستي به آن اعتراض كرده كه البته اعتراضش نتيجهاي هم نداشت! از
طرفي اين شائبه مطرح است كه برزيليها از به همراه نداشتن لژيونرهاي
انگليسي خود ناراحت بودند و با اين ترفند اجازه برگزاري بازي را ندادند.
ادنالدو رودريگز ،رئيس فدراسيون فوتبال برزيل در واكنش به اين اتفاق
گفت« :من براي همه طرفداران ورزش كه مايل بودند بازي را تماشا كنند،
متأسفم .با تمام احترام براي طرف مقابل ،ولي آنها ميتوانستند اين مشكل
را زودتر حل کنند و منتظر شروع بازي نباشند ».اين ادعا در حالي مطرح
شد كه اجازه برگزاري بازي از سوي فيفا و كنفدراسيون فوتبال امريكاي
جنوبي صادر شده بود! در عوض فدراسيون فوتبال آرژانتين لغو اين بازي را
موجب تضعيف روحيه ورزشي خواند« :فدراسيون فوتبال آرژانتين از تعليق
ديدار تيم ملي آرژانتين و تيم ملي برزيل در سائوپائولو ناراحتي عميق خود
را ابراز ميكند .فوتبال نبايد چنين چيزهايي را تجربه كند ،چراكه باعث
تضعيف روحيه ورزشي در چنين مسابقات مهمي ميشود».
س��رمربي آرژانتين از نيمهتمام ماندن جدال حس��اس تيمش با برزيل
انتقاد كرد .ليونل اسكالوني با تعجب از رفتار ميزبان گفت« :بايد متوجه
باشيم چه اتفاقي افتاده و بايد بگويم اين شرايط من را بسيار ناراحت كرده
است .البته من بهدنبال سرزنش كسي نيستم ،اما آنچه اتفاق افتاده بسيار
ناراحتكننده است .هرچه بوده زمان مناسبي براي چنين تصميمي نبود
و اين رفتار ما را بسيار ناراحت ميكند».
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عراق – ايران ،مصافي تكراري با چاشني انتقام

مصافايرانوعراق
گزارش
بيش�ك يك�ي از
دنيا حيدري
حس�ــاسترين
بازيه�اي هفت�ه دوم مرحل�ه نهاي�ي انتخاب�ي
جامجهانيدرگروه  Aآسياست كهمانينگچيني
ساعت 22:30امشبسوتآنرابهصدادرميآورد.
ايران تنها تيم برنده هفته گذشته گروه  Aبود كه
در غياب سرمربي كرونايي خود موفق به كسب هر
سهامتيازبازيوصدرنشينيگروهشد.باوجوداين
بازيباسوريهچنگيبهدلنميزدوبيراهنيستاگر
تكگلبازيراشانسيتوصيفکنیم.مسئلهايكه
مهمترين دغدغه كارشناسان و فوتبالدوستان از
مصاف امش�ب برابر عراق اس�ت .تيمي كه هفته
گذشتهموفقشدكرهجنوبيراباتساويبدونگل
متوقف كند و بیشک تيمي متفاوت از سوريهاي
است كه با وجود تمام كاستيهاي تاكتيكي ايران
در مص�اف نخس�ت بازن�ده مي�دان ب�ود.

آخرين پيروزي عراق و ايران مقابل هم به مرحله
دوم انتخابي ج��ام جهان��ي  2022برميگردد.
عراق در بازي رفت موفق شد با نتيجه  2بر يك به
پيروزي برسد .نتيجهاي كه كار ايران براي صعود
به مرحله بعد را س��خت كرد ،اما تكگل سردار
آزمون ،لژيونر تواناي ايران توانس��ت در آخرين
بازي گروه كار حريف را يكس��ره و س��ند صعود
ايران به عنوان تيم صدرنشين گروه به مرحله بعد
را امضا كند .مهاجم گلزني كه بازي با سوريه را به
دليل محروميت از دست داد ،اما حاال با تمام قوا
آماده حضور دوباره برابر عراقيهايي است كه علي
عدنان يكي از بازيكنان كليدي خط دفاعي خود
را به دليل مصدومي��ت در بازي با كره جنوبي به
همراه ندارد .صفا هادي ،هافبك تيم ملي فوتبال
عراق كه ديدار اخير برابر كره جنوبي را از دست
داد اما مشكلي براي رويارويي با ايران ندارد.
حضور اس��كوچيچ در تمرينات تيم ملي بعد از
قرنطينه كرونايي و پيروزي برابر سوريه اگرچه
ميتواند دلي��ل خوبي براي باال رفت��ن انگيزه و
روحيه يوزهاي ايراني در مصاف با عراق باشد ،اما
تكرار اشتباهات بازي نخست برابر عراق ميتواند
نتيجهاي كام�ل ً
ا متفاوت را رقم بزن��د و كارنامه
موفق اس��كوچيچ كه با ايران ج��ز پيروزي چیز
دیگری دشت نكرده را به چالش بكشد ،خصوصاً
كه عراقيها در بازي با كره جنوبي از سيس��تم
تدافعي استفاده كردند .درس��ت همانند ديدار
سوريه با ايران كه شاگردان اسكوچيچ را سردرگم
كرده بود .در مقابل تيمهايي با سيستم دفاعي كه
به طور متراك��م در محوطه جريمه حضور دارند
بايد به جاي نفوذ مستقيم ،بازي را به كنارهها برد.

اشتباه بياشتباه

قدردانيكاراته از مربيان گنجزاده

تقدير از مربيان سازنده و آنهايي كه براي پرورش قهرمانان مدالآور ورزش
ايران زحمتهاي زيادي را كشيدهاند از جمله كارهايي است كه كمتر شاهد
آن هستيم .اين مربيان ،ورزشكاران مدالآور امروز را از دوران نوجواني و
جواني پرورش و تحويل تيمهاي ملي ميدهند ،اما كمتر شده كه ديده
شوند يا يادي از آنها شود .فدراسيون كاراته ديروز در يك اقدام ارزشمند از
سه مربي سجاد گنجزاده ،قهرمان المپيك كشورمان تجليل به عمل آورد.
اماناهلل جنگجو ،رضا خوشسيما و موسي گنجزاده ،سه مربي زحمتكش
كاراته ايران كه نقش بسزايي در پرورش گنجزاده داشتند در اين مراسم با
حضور رئيس فدراسيون و شهرام هروي ،سرمربي تيم ملي مورد تقدير قرار
گرفتند .اقدام خوب فدراسيون كاراته ميتواند نقطه شروعي براي ادامه
چنين حركتهاي ارزشمندی از سوي بقيه فدراسيونها باشد.

فريدون حسن

واليبال پاي مربي ايراني بايستد

اتفاقي كه در بازي با سوريه رخ نداد و عدم نفوذ از
راست و چپ در واقع همان چيزي است كه حريف
ميخواهد و در صورت پياده شدن همين سيستم
در مصاف با عراق ،بدون شك تيم ملي اينبار با
مشكل اساس��ي مواجه خواهد شد ،خصوصاً كه
عراقيها از لحاظ بدني قویتر از سوريه هستند
و تكرار اش��تباهات بازی با س��وريه مقابل عراق
ميتواند به نتيجهاي ناخوشايند بينجامد ،چراكه
عراقيها با متوقف كردن كرهجنوبي در خاك اين
كشور زنگ خطری جدي را براي رقباي خود به
صدا درآوردهاند.
حضور بدون تداركات الزم و اردوهاي مثمرثمر
قبل از اين دوره از رقابتهاي انتخابي جام جهاني
كار تيم ملي در مصاف با حريفاني كه اتفاقاً تدارك
خوبي براي عبور از اين مرحله ديدهاند را به مراتب
سختتر از قبل كرده اس��ت ،خصوصاً كه ديك
ادوكات هلندي هدايت تيم عراق را برعهده گرفته
و دو اردوي خوب خارجي در تركيه و اسپانيا براي
اين تيم برگزار كرده و برخالف اسكوچيچ به اندازه
كافي وقت داش��ته تا با بازيكنان عراقي كارهاي
تمريني دلخواهش را انجام دهد .اما آنچه مسلم
است اینکه فوتبال ايران همواره در شرايط سخت

بهترين عملك��رد را از خود به نمايش گذاش��ته
است .درست همانند مرحله قبل كه در پي نتايج
فاجعهبار ويلموت��س صعود از گ��روه به معجزه
ميماند كه يوزهاي ايراني يكبار ديگر آن را رقم
زدند .توانمنديهايي كه حتي در بازي با سوريه
كه مملو از اشتباهات تاكتيكي بود نيز خودنمايي
كرد و نش��ان داد كه فوتبال ايران ميتواند روي
توانمنديهاي فردي تكتك بازيكنانش بهویژه
لژيونرهاي خود حساب ويژهاي باز كند.
همه نگرانيها اما به كاربل��دي اوكات هلندي و
آمادگي عراقيها برنميگردد و آنچه در بازي با
عراق میتواند ايران را به سمت دومين پيروزي
هدايت كند سيس��تم بازي و تاكتيكي است كه
اس��كوچيچ انتخاب ميكند .تيم مل��ي ايران در
مرحله قبل و بازي با بحرين كه ب��ا نتيجه قابل
قبولي همراه بود ب��ا آرايش  4-3-3روانه ميدان
ش��د كه با خصوصيات بازيكنان نيز هماهنگي
الزم را داش��ت ،اما در ب��ازي با س��وريه ناگهان
ش��اهد چيدمان  4-2-3-1بوديم كه نش��ان از
تفكرات محتاطانه اسكوچيچ داشت و به بازيكنان
اين اجازه را نميداد كه با فراغ بال از تواناييهاي
فردي خود استفاده كنند ،خصوصاً براي تيمي كه

حتي نفرات خط دفاعي آن نظير شجاع خليلزاده
ني��ز از كوچكترين فرصت براي جلو كش��يدن
استفاده ميكنند .سيس��تمي كه برابر عراقيها
ميتواند مانع بزرگي برابر بازيكنان ايران باشد.
بازيكناني كه اگرچه فرصت زيادي را براي كنار
هم بودن و هماهنگي نداشتند ،اما از لحاظ بدني
و توانمنديهاي فردي هي��چ چيزي از حريفان
كم ندارند و در صورت دفاعي ب��ازي كردن هم
ميتوانند در ضدحمالت حريف را زمينگير كنند
اگر برنامهاي در اين راستا وجود داشته باشد.
البته ادوكات هلندي مدعي شده تيمش را برابر
ايران با تاكتيك��ي كام ً
ال متف��اوت روانه ميدان
ميكند و اين نش��ان ميدهد كه حريف عراقي
در پي گرفتن انتق��ام باخت آخرين بازي مرحله
قبل اس��ت ،اما پيروزي در اين بازي براي ايران
مثل زدن يك تير با دو نشان است كه از يكسو
اقتدار يوزهاي ايران را به رخ رقباي خود در گروه
میکشد و صدرنشيني ش��اگردان اسكوچيچ را
تثبيت ميكند و از سوي ديگر ميتواند باعث باال
رفتن روحيه و انگيز ه تيم براي مصاف دش��وار با
كره جنوبي شود كه يكي از سرسختترين رقباي
ايران در اين مرحله است.

گزارش «جوان» از آخرين تمرین تيم ملي واليبال پيش از اعزام به قهرماني آسيا

واليباليهــ�ا
والیبال
درحالـي صبح
سعيد احمديان
ام�روز راه�ي
توكيو شدند كه مأموريت جديدشان حضور در
رقابتهاي قهرماني آسياست ،آن هم با تيمي
كه با يك تركي�ب دگرگون ش�ده راهي اين
مسابقات ش�ده اس�ت ،از حضور چهرههاي
جوان در تركيب تيم گرفته تا حضور يك مربي
ايراني پس از نزدیک به یک دهه روي نيمكت.
رقابتهايي كه از  21شهريور آغاز ميشود و
تيم كشورمان در مرحله گروهي با پاكستان،
تايلن�د و هنگكن�گ روب�هرو خواهد ش�د.

صبح ديروز بود كه رسانهها ميزبان آخرين تمرين
شاگردان بهروز عطايي شدند تا آخرين شرايط تيم
پيش از اعزام به ژاپن را جويا شوند.
چرا واليبال پوستاندازي كرد؟
هفته آينده كه بازيه��اي تيم مل��ي واليبال در
قهرماني آسيا آغاز شود با يك تيم متفاوت روبهرو
خواهيدشد،تيميكهتنهاپنجبازيكناز 12بازيكن
حاضر در المپيك را به همراه دارد و هفت مليپوش
المپيكي در اين رقابتها غايب هستند و جاي آنها را
بازيكنان جواني گرفتهاند كه در تغيير نسل واليبال
قرار است جاي ستارههاي پا به سن گذاشته نسل
طاليي را بگيرند تا تركيب��ي از بازيكنان جوان و
باتجربه به قهرماني آسيا اعزام شوند.
بهروز عطايي كه پس از المپيك و پايان كار تيم ملي
واليبال با والدیمير آلكنو ،روي نيمكت مينشيند،
هدف جوانگرايي را كمك به واليبال عنوان ميكند:
«با جوانگرايي كه صورت ميگيرد ،هدف اين است
كه به آينده واليبال كمك شود و اين نگاهي است
كه دنيا در فاصله دو المپيك دارد و واليبال ما هم از
این قاعده مستثنا نيست .ميانگين سني تيم براي
قهرماني آس��يا نزديك به  24سال است و شرايط
مناسبي را فراهم خواهد كرد كه در المپيك بعدي
ميانگين س��ني تيم  27سال باش��د كه يك عدد
ايدهآل براي واليبال است».
محمدرضا داورزني ،رئيس فدراسيون واليبال هم
جوان شدن تركيب تيم بزرگساالن را در راستاي
اهداف فدراسيون براي المپيك پاريس ميداند:
«سياست كلي فدراسيون واليبال پوستاندازي
تيم ملي و فرصت دادن به بازيكنان جوان اس��ت

تیمی برای فردا

كه بتوانند در زم��ان باقيمانده تا المپيك پاريس
به آمادگي مطلوب برسند .يكي از نگاههاي جدي
فدراس��يون به المپيك بعدی است .فرصت سه
س��الهاي در اختيار داري��م و در لي��گ ملتها و
قهرماني جهان در سال آينده ،بازيكنان شايسته
و جوانترها كه قابل س��رمايهگذاري براي آينده
هستند ،اعزام خواهند شد».
مصطفي كارخان��ه ،چهره نامآش��ناي مربيگري
واليبالكهدر تيمبزرگساالن با قبول سرپرستيتيم
يك تجربه جديد را پشت سر ميگذارد هم درباره
جوانگرايي صورت گرفته براي قهرماني آسيا اينطور
توضيح ميدهد« :تيم ملي در گذشته در  10تا 12
بازيكن خالصه و در هر تورنمنتي از همين تعداد
بازيكن استفاده ميش��د .اين موضوع بازيكنان را
خستهميكرد،بههميندليلدربازيهايالمپيك
خستگي را در چهره بازيكنان شاهد بوديم .هفت
بازيكن المپيكي ايران (سعيد معروف ،سيدمحمد
موسوي ،امير غفور ،پوريا فياضي ،مسعود غالمي،
مهدي مرندي و علي ش��فيعي) در تيم اعزامي به
مسابقات قهرماني آسيا حضور ندارند و به نظر من
هم تيم ملي نيازمند اين تغييرات بود .تيم به روح،
فكر و انديشه جديد و خون تازه نياز داشت و اين كار
در حال اجراست .سياست فدراسيون ،جوانگرايي
اس��ت و بايد به جوانان ميدان داد ت��ا همانند اين
بازيكنان باتجربه شوند».
جوانگرايي تصميمي است كه ميالد عباديپور كه
كاپيتاني تيم اعزامي به ژاپن را برعهده دارد هم آن
را اتفاق گريزناپذير ميداند« :جوانگرايي باالخره

يك روز بايد در واليب��ال اتفاق ميافتاد و همه ما و
حتي من هم يك روز از تيم ملي كنار ميروم .اين
جوانگرايي به نفع تيم ملي است و همه بازيكنان
جواني كه حضور دارند با اعتماد به نفس بيشتري
راهي مسابقات ميشوند و تمام توانشان را خواهند
گذاشت و به دنبال قهرماني هستند».
خاطره تلخ المپيك و ليگ ملتها پاك ميشود؟
حاال واليبال در قهرماني آسيا و رقابتهاي پيشرو
با يك تركيب جوان به دنبال پاك كردن خاطره
تلخ بازيهاي ليگ ملتها و حذف زودهنگام از
المپيك توكيو است .عطايي نگاه اميدواركنندهاي
به شاگردانش دارد« :سعي ميكنيم خاطرات بد
المپيك و ليگ ملته��ا را فراموش و دفن كنيم.
مليپوش��ان تمام پتانسيلش��ان را در تمرين و
در مس��ابقه به نمايش ميگذارند و اميدوارم در
مس��ابقات پيشرو عملكرد قابل قبولي داش��ته
باشند تا مردم را شاد كنند».
داورزني هم معتقد است كه واليبال در قهرماني
آس��يا ميخواهد دلس��ردي مردم پ��س از ليگ
ملته��ا و المپيك را برطرف كن��د« :پيشبيني
ميكنيم عملكرد تيم مل��ي واليبال در قهرماني
آسيا التيامبخش درد مردم باشد و با يك حضور
قدرتمندانه روحيه مردم را بازسازي کند .حضور
و شرايطي كه تيم ملي واليبال در المپيك تجربه
كرد ،يك درس عبرت براي فدراسيون ،كادر فني
و بازيكنان بود كه موفقيت ،عوامل متعددي دارد
و به بازيكن ،مربي ،ساختار و پيشتيباني مناسب
بس��تگي دارد .اين درس عبرتي اس��ت كه براي

المپيك بتوانيم فرصتي را براي بهترينها فراهم
كنيم تا تيم قدرتمندي هم ب��راي انتخابي و هم
مس��ابقات المپيك آماده ش��ود كه بتواند نتايج
المپيك توكيو را جبران كند».
كارخانه هم ميگويد مليپوشان به دنبال بازگشت
واليبال به جايگاه اصلياش هستند« :پس از اينكه
در دو تورنمنت مهم نتيجه نگرفتيم ،واليبال در يك
شرايط خاص قرار گرفت و بايد به جايگاه اصلياش
برگردد .تيم در حال حاضر با تالش��ی مضاعف به
دنبال يك هدف بزرگ است .هدف ما قهرماني است
و تمام تمرينات و تداركات ما هم بر پايه قهرماني
است و اميدوارم اتفاقات خوبي بيفتد».
عباديپور نیز مانند سرپرست تيم ملي از قهرماني
ميگويد« :فش��اري كه در لي��گ ملتها و المپيك
روي بچهها بود كمتر شده و با صددرصد توان به ژاپن
ميرويم تا قهرمان شويم و با جام به ايران برگرديم».
او البته کار تیم ملی را برای قهرمانی سخت عنوان
میکند«:همهتيمهاقدرتمندهستند،تجربهبازي
با ژاپن در المپيك را داشتيم كه خيلي سخت بود.
در انتخابي المپيك مصاف با كره دشوار شد ،استراليا
هم حريف قدرتمندي است .قطعاً بازيهاي خيلي
سختي را پيشرو داريم ،اما ما هم خودمان را آماده
يك تورنمنت خيلي سخت كردهايم».
چرا مربي ايراني؟
واليباليها براي قهرماني در آسيا اینبار به يك مربي
ايرانياعتمادكردهاندو اين مأموريتبهبهروزعطايي
محول شده است .رئيس فدراسيون واليبال وعده
حمايت همه جانبه از عطايي را ميدهد« :به آقاي
عطايي هم همان اعتمادي كه به آلكنو و كوالكوويچ
كردهايم را خواهيم داشت .عطايي اين فرصت را دارد
که در اين مسابقات و رقابتهاي ديگري كه پيشرو
دارد ،بتواند از جوانان استفاده كند».
داورزني ادام��ه ميدهد« :قطعاً آق��اي عطايي با
قهرماني تيم جوانان در سال  2019تواناييهايش
را نش��ان داده ،اما براي المپيك بعدي در نشست
تخصصي كه كميته فني در مهرماه خواهد داشت
درباره كادر فني تصميم خواه��د گرفت .اما براي
فدراسيون مهم اين است كه شرايط خوبي را براي
تيم ملي و بازيكنان فراهم كند و فرقي نميكند كه
مربي ايراني باشد يا خارجي ،همان آزادي عمل و
اختيارات را مربي ايراني هم دارد».

در حالي تيم ملي واليبال امروز به مسابقات قهرماني آسيا اعزام شد كه اين
رشته بعد از سال ها چشم انتظاري باالخره روي خوش خود را به سرمربي
ايراني نشان داد .بعد از نتايج ضعيف ليگ ملتها و المپيك با هدايت مربي
خارجی ،فدراسيون واليبال س��رانجام زير فشار افكار عمومي و منتقدان
واليبال هدايت تيم ملي را به دست يك مربي كاربلد ايراني داد.
چند سال قبل وقتي رهبر معظم انقالب در ديدار با اعضای تيم جوانان
واليبال كه اتفاقاً سرمربيشان همين بهروز عطايي ،سرمربي فعلي تيم
ملي بود از لزوم اس��تفاده واليبال از ظرفيتهاي داخلي و مربيان ايراني
گفتند ،متأسفانه كسي در فدراسيون واليبال گوش به حرف نبود و بهرغم
كسب نتايج خوب مربيان ايراني با تيمهاي جوانان و نوجوانان در مسابقات
بينالمللي همواره هدايت تيم ملي بزرگساالن به دست خارجيها سپرده
میشد .تصميمي كه طي چند سال گذشته فقط با شكست واليبال همراه
بود و حتي به سقوط واليبال اوج گرفته ايران نیز منجر شد.
حاال اما داستان فرق كرده و هدايت تيم ملي در مسابقات قهرماني آسيا به
دست مربي ايراني افتاده اس��ت .اتفاقي كه قرار بود با بازگشت داورزني به
فدراسيون واليبال براي المپيك رخ دهد ،اما اصرار جناب رئيس به استفاده
از مربي خارجي با هدف رسيدن به سكوي المپيك مانع از تحقق آن شد و
نتيجه آن هم شكست بود .داورزني حاال رو به مربي ايراني آورده ،اما نكاتي را
نبايدفراموشكندوآناينكهمربيايرانينيازمندحمايتاست.حمايتيكه
ابتدا بايد از سوي فدراسيون صورت گيرد و بهطور قاطع و كامل باشد.
نكته دومي كه بايد مورد توجه فدراسيون واليبال باشد اينكه مربي ايراني
مانند همكاران خارجي خود فرصت داشته باشد .بهروز عطايي با اكثر
بازيكنان تيم ملي در رده جوانان كار كرده ،اما هستند برخي از بازيكنان
بجا مانده از تيم ملي قبلي كه سابقه كار با او را ندارند و ممكن است اين
عدم هماهنگي و فرصت كم تا شروع مسابقات قهرماني آسيا باعث شود
كه تيم ملي آن نتيجه مورد انتظار را كسب نكند .بنابراين بايد به كادر
فني ايراني تيم ملي فرصت داد تا بتواند داشتهها و دانش خود را نشان
دهد و تيم را به درستي در دست بگيرد.
بدون ترديد اگر كادر فن��ي تيم ملي و مهمتر از همه س��رمربي تيم به
حمايت قاطع فدراس��يون و برخورداري از فرصت مناسب براي اجراي
برنامهها دلگرم باشد ،ميتواند شايستگيهای خود را بيش از پيش نشان
دهد و كاري كند كه موفقيتهاي قبلي براي واليبال كشور تكرار شود و
نام واليبال ايران بار دیگر در سطح اول واليبال جهان مطرح شود.
مسابقات قهرماني آسيا اولين فرصت براي كادر فني ايراني تيم با يك تيم
جوان شده و پرانگيزه است .تيمي كه اميد زيادي به موفقيت آن ميرود.
تيمي كه حاصل پوستاندازي واليبال و ميدان دادن به كاربلدان است.
ظرفيت داخلي واليبال ايران حاال اين فرصت را دارد كه خودنمايي و ثابت
كند كه ميتواند .كسب عناوين قهرماني و سوم جهان در ردههاي جوانان
و نوجوانان طي سالهاي اخير نش��ان از تواناييهاي مربيان كشورمان
دارد .تواناييهايي كه حاال فرصت ظهور در رده بزرگساالن را پيدا كرده
و ميتواند واليبال كشورمان را دوباره به اوج برگرداند .منتظر درخشش
دوباره واليبال ايران در آسيا و جهان با توانمندي مربيان كاربلد ايراني
باشيد .اين يك واقعيت اس��ت كه با حمايت فدراسيون و فرصتي كه به
مربيان بوميمان ميدهيم ،بتوانیم بار دیگر خودنمايي کنیم.

كيفيت فوتسال ايران را به جهان نشان ميدهيم

محمدناظمالشريعه،سرمربيتيممليفوتسالدرآستانهحضوراينتيمدر
مسابقات جام جهاني با اشاره به آمادگي كامل بازيكنان ايران گفت« :جام
جهاني تورنمنتي بسيار مهم براي ماست .ما نشان داديم تيم خوبي هستيم
كه بايد روي آن حساب كرد .در ليتواني به كل دنيا ،كيفيت و قدرت فوتسال
ايران را نش��ان ميدهيم .تيمي متحد هس��تيم و بازي تأثيرگذاري ارائه
خواهیم داد؛ دو عاملي كه كليد موفقيت ماست .تالش ميكنيم فوتسالي
هجومي ارائه كنيم و تا جاي ممكن گل بزنيم .ما س��بك و تاكتيكهاي
خودمان را داريم و با ساير تيمها متفاوت هستيم .هر كشوري امتيازات قوي
مانند تواناييهاي فنيبازيكنان ،تاكتيك ياآمادگيبدنيبازيكنانشرادارد.
ما تالش ميكنيم همه اين كيفيتها را در كنار يكديگر داشته باشيم».

دست رضايي به مدال نرسيد

مليپوش قايقراني ايران در كانوي يك نفره ۵۰۰متر قهرماني زير ۲۳سال
جهان چهارم شد .در مسابقات آبهاي آرام قهرماني زير  ۲۳سال و جوانان
جهان در مونتهمور پرتغال ،رقابت فينال  Aكان��وي  ۵۰۰متر با حضور
محمدنبي رضايي تنها نماينده ايران در اين مسابقات برگزار شد .رضايي
در فينال  Aكانوي يكنفره  ۵۰۰متر زير  ۲۳سال با حريفاني از كلمبيا،
كانادا ،اوكراين ،جمهوري چك ،مجارستان ،آلمان ،روسيه و تونس با زمان
 1:51:11چهارم شد و با اختالف زمان بسيار اندك مدال را از دست داد .در
اين رقابت نمايندگان كانادا ،آلمان و جمهوري چك اول تا سوم شدند.

رونماييازتنديس 2پيشكسوتبوكس

مراس��م رونمايي از تنديس احمد ناطقنوري بنيانگذار فدراس��يون بوكس
و منوچه��ر مقصودي پيشكس��وت بوكس صب��ح دي��روز در آكادمي ملي
المپيك برگزار شد .در اين مراسم حميد سجادي وزير ورزش و جوانان ،رضا
صالحياميري رئيس كميته ملي المپيك ،حس��ن رنگرز مديركل ورزش و
جوانان استان مازندران ،رامين طباطبايي رئيس فدراسيون بسكتبال ،حسين
ثوري رئيس فدراس��يون بوكس و عليرضا استكي سرمربي تيم ملي بوكس
حضور داشتند .حسين ثوري ،رئيس فدراسيون بوكس در حاشيه اين مراسم
گفت« :دو نسل از ورزشكاران را در اين مراسم دعوت كرديم و ميخواهيم نشان
دهيم که بوكس هم ميتواند در معادالت ورزش ايران تأثيرگذار باشد».

