
ژان کارلوس، بازیکن برزیلی تیم دسته دومی نائوتیکوی اعالم کرد قرار 
است به یک تیم بزرگ در فوتبال ایران منتقل شود. استقالل خواهان 
به خدمت گرفتن این بازیکن برزیلی است. ظاهراً قرار است او با مبلغ 

600هزار دالر به جمع آبی ها اضافه شود.

سیدجالل حسینی در اولین جلسه تمرین پرسپولیس به عنوان مربی 
حاضر شد و مورد استقبال بازیکنان قرار گرفت.

ارسللالن مطهری، مهاجم استقالل که فصل 
قبللل هم چنللد بللار خبرهایللی مبنی بر 
جدایی اش از این تیم منتشر شده بود با 
سپاهان اصفهان وارد مذاکره شده و شاید 

دوباره راهی دیار نصف جهان شود.

اکبر صادقی و سعید بیگی، بازیکنان فصل قبل 
نساجی، قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کردند.

مهدی عبدی، مهاجم جوان پرسپولیس که 
شنیده  می شللد به پرتغال می رود، اعالم 
کرد با اینکه پیشللنهادهای خوبی دارد، 
اما پرسپولیس برایش از همه چیز مهم تر 

است و تابع تصمیم گل محمدی است.

محمدرضا غبیشللاوی، بازیکن فصللل قبل نفت 
آبادان به جمع فوالدی های خوزستان اضافه و شاگرد جواد نکونام شد.

امیرحسین حسین زاده، سللتاره فصل قبل استقالل در آستانه جدایی 
از این تیم قراردارد. شللنیده ها حاکی از آن است که این بازیکن راهی 

اروپا خواهد شد.

سکوت برابر برخی 
دنیا حیدری 
   گزارش

شایعات به منزله 
دام�ن زدن به آن 
اس�ت، خصوصًا اگر بت�وان این برخ�ورد را 
رضایت تعبیر کرد، آن زمان است که می تواند 
تأثی�ری مخ�رب و گاه حت�ی جبران ناپذیر 
داشته باش�د.  کی روش که دو بار حضور در 
جام جهانی را با یوزه�ای ایرانی تجربه کرد، 
طی چن�د روز گذش�ته و ب�ا توجه ب�ه عدم 
حضورش در تیم فوتبال مصر نامش به عنوان 
جایگزین اسکوچیچ مطرح شده است. عدم 
موضع گیری فدراسیون هم باعث شده این 
شایعه همچنان به قوت خود باقی بماند و هر 
چند روز یک بار به شکلی جدید مطرح شود، 
آن هم در حال�ی که ظاه�راً فدراس�یون نه 
قصدی برای کنار گذاشتن اسکوچیچ دارد و 

نه همکاری دوباره با مرد پرتغالی.

  محتمل تریللن زمان بللرای قطع همللکاری با 
اسکوچیچ بدون شک بعد از مصاف دوستانه با تیم 
دوم الجزایر بود. دیداری تدارکاتی که در عین ناباوری 
با عملکردی بسیار ضعیف و شکست دور از انتظار 2بر 
یک به پایان رسید. نتیجه ای که انتقادهای بسیاری 
را به دنبال داشللت و مرد کروات نیمکت تیم ملی 
فوتبال ایران را بیش از هر زمان دیگری تحت فشار 
قرار داد، تا جایی که حتی زمزمه هایی در خصوص 
جدایی او از نیمکت تیم ایران و پایان همکاری اش 
با تیم ملی نیز به میان آمد، آن هم در فاصله کمتر از 

پنج ماه مانده تا آغاز جام جهانی 2022 قطر!

  کنار گذاشتن اسللکوچیچ کار سختی نبود، 
چراکه به رغم صعللود زودهنگام بللا این مربی، 
اسللکوچیچ هرگللز نتوانسللت محبوبیتی بین 
هواداران ایران برای خود دست و پا کند. درست 
برخالف کی روش که اگرچه مخالفانی داشللت، 
اما بی شللک یکی از مربیان محبللوب هواداران 
فوتبال بود و شللاید به همین دلیللل هم بعد از 
عملکرد ضعیف اسللکوچیچ در اردوی قطر نام 
او یک بار دیگر برای نشسللتن روی نیمکت تیم 
ملی فوتبال ایران به میان آمد، خصوصاً که وزیر 
ورزش نیز در قطر با احسان حاج صفی، علیرضا 
جهانبخش، سردار آزمون، علیرضا بیرانوند، امید 
ابراهیمی و مهدی طارمی جلسه گذاشت تا این 
تصور ایجاد شللود که باتجربه های تیم خواهان 
برکناری سرمربی هستند و به همین دلیل هم با 

سجادی دیدار کردند. 

  بازگشللت کی روش به فوتبال ایللران به زعم 
بسللیاری نشللدنی و تصمیمی غیرکارشناسانه 
اسللت، اما آنچه باعث شللد این شللایعه پروبال 
بگیرد، عکس العمل میرشاد ماجدی، سرپرست 
فدراسیون بود که به جای دفاع تمام قد از سرمربی 
تیم ملی در کمال ناباوری در برنامه ای تلویزیونی 
گفت که مصلحت تیم ملی در اولویت است و این 
یعنی ابهام در ادامه حضور مللرد کروات! این در 
حالی  بود که تکذیب قاطع ماجدی می توانست 
آبی باشد بر آتش شایعاتی که با دل دادن به دل 

انتقادات تا حد زیادی شعله ور شده بود! 
مسئله اگرچه چند روزی مسللکوت ماند، اما با 

توجه به عللدم برخورد جللدی و تکذیب صریح 
فدراسیون فوتبال، شایعه ایجاد تغییرات در کادر 
فنی تیم ملی بار دیگر طی روزهای گذشته کلید 
خورد و باز هم نامی کلله به میان آمد برای اهالی 

فوتبال و دوستداران تیم ملی آشنا بود. 

  بازگشللت کی روش مخالفان بسیاری دارد. با 
این وجود از میرشاد ماجدی به عنوان اصلی ترین 
مخالف بازگشت مرد پرتغالی روی نیمکت تیم 
ملی فوتبال ایران یاد می شللود و گفته می شود 
در تمام جلساتی که طی هفته های گذشته بین 
سرپرست فدراسیون فوتبال و وزیر ورزش برگزار 
شده، ماجدی سرسللختانه با همکاری دوباره با 
کی روش مخالفت کرده است. البته این نمی تواند 
به معنای دفاع تمام قد ماجدی از اسکوچیچ باشد، 
خصوصاً اگر لحن مبهم او در خصوص در اولویت 
بودن تیم ملی مرور شود. موضع گیری که تماماً 
در دفاع از تیم ملی بود، نه کادر فنی و در رأس آن 

سرمربی کروات! 
شللاید به همین دلیل مهم هم هست که توئیت 
مجری شبکه خبر که مدعی است هر قدر تکذیب 
کنند و به ظاهر حمایت، بازگشللت کی روش را 
باید جدی گرفت و از احتمال آغللاز مذاکرات با 

او خبر داد.

  فدراسللیون در ظاهر پشت اسکوچیچ است. 
تمدید قرارداد دسللتیاران او نیز نشان می دهد 
که فدراسللیون برنامه ای برای پایللان دادن به 
همکاری با سللرمربی تیم ملی ندارد، خصوصاً 

در این مقطع که انتخاب گزینه جایگزین بسیار 
زمانبر است و عدم شللناخت او از تیم می تواند 
کار را بلله مراتب سللخت تر کند. ضمللن اینکه 
معضل فعلی تیم نه سللرمربی که روند پرانتقاد 
آماده سازی تیم اسللت. با این وجود فدراسیون 
حتی اگر فکری هم برای ایجللاد تغییر در کادر 
فنی نداشته باشد و همچنان با بازگشت دوباره 
کی روش روی نیمکت تیم ملی مخالف باشد با 
رفتار نه چندان مطمئن خود به شللایعات دامن 
می زند و با این روند تمرکز سللرمربی تیم ملی 
را مخدوش می کند و اوضللاع را به هم می ریزد. 
اسکوچیچ خوب یا بد در اندک زمان باقیمانده 
تا جام جهانللی زمانی برای کنار گذاشللتن او و 
انتخاب گزینه جدید نیست و آنچه در این مقطع 
نیاز است حمایت صریح از کادر فنی و برنامه ای 
جدی و اصولی جهت آماده سللازی است و بس. 
مسللئله ای که گویی فدراسللیون کوچک ترین 
توجهی بدان ندارد که اگر داشت، خیلی پیشتر 
باید با تکذیب صریح شایعه بازگشت کی روش 
خط بطالن می کشللید بللر زمزمه هللای ایجاد 
تغییر در کادر فنی تیللم ملی فوتبال. اما به نظر 
می رسللد دغدغه هللای انتخاباتللی وقتی برای 
اینگونه برخوردهای جدی و صریح نگذاشته و 
سر ماجدی جایی دیگر گرم است که اگرچه به 
ظاهر پشت اسکوچیچ است، اما در واقعیت گامی 
برای اثبات این مسللئله برنداشللته است. عدم 
حمایت قاطعی که می توانللد تمرکز الزم را هم 
از سرمربی تیم و هم از بازیکنان بگیرد و نتیجه 

ناگفته پیداست که مثبت نخواهد بود.
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شیوا  نوروزی

فريدون حسن

پس�رفت تکوان�دوی م�ردان ای�ران در آس�یا موضوع�ی 
آث�ار  آن  ب�ه  بی توجه�ی  ک�ه  اس�ت  و خطرن�اک  ج�دی 
مخرب ت�ری را در س�طح جهان�ی ب�ه هم�راه خواه�د داش�ت. 
بیسللت و پنجمین دوره رقابت های قهرمانی قاره کهن اتفاقات تلخ و 
شیرین زیادی برای تیم ملی تکواندو رقم زد. هر چقدر تیم بانوان خوش 
درخشللید و با عملکرد خوب خود نتیجه تاریخی رقم زد، تیم مردان 
نه تنها در رسیدن به مدال طال ناکام ماند، بلکه بعد از دو دهه از روی سکو 
پایین آمد و به مقام پنجمی دسللت یافت. بعد از روی کار آمدن هادی 
ساعی، هدایت تیم ملی بعد از شش سال دوباره به بیژن مقانلو سپرده 
شد. این تیم برای قهرمانی آسیا می توانست شش نفر را به کره جنوبی 
اعزام کند. انتخاب  های کادرفنی بللرای رقابت های چانچئون منجر به 
کسب سه مدال نقره و یک برنز شد و مقام پنجمی را برایمان به همراه 
داشت. از بین ملی پوشان مرد، سه هوگوپوش به فینال رسیدند، اما هیچ 

کدام رنگ طال را ندیدند. 
بعد از سقوط به رده پنجم آسیا داد همه درآمد؛ عده ای، ارنج تیم را عامل 
ناکامی عنوان کردند، عده ای انتخاب مقانلو را اشتباه خواندند و برخی نیز 
ادعا کردند هادی ساعی، رئیس فدراسیون در مسائل فنی دخالت می کند. 
هر کدام از این موارد باید به صورت مجزا و با نگاه کارشناسی بررسی شود. 
مسئله اینجاسللت که ضعف های فنی تکواندوکاران را نمی توان با هیچ 
عذر و بهانه ای کتمللان کرد. عالوه بر این عملکرد خللوب تکواندوکاران 
ازبکستان، چین و اردن موضوع جدی است که نشان از پیشرفت رقبا و 
سیر نزولی تکواندوی ایران دارد. البته قرار گرفتن تکواندوی مردان در 
سرآشیبی سقوط تنها مربوط به این دوره نمی شود، بلکه این ناکامی از 
المپیک 2016 آغاز و پس از آن در المپیک توکیو نیز تکرار شد. در چنین 
شرایطی مقانلو جانشین فریبرز عسکری شد و قاعدتاً نمی شد از سرمربی 
جدید در قهرمانی آسللیا انتظار معجزه داشت، اما سقوط به رده پنجم و 

ناکامی هر شش نفر در کسب مدال طال فراتر از این انتظار بود. 
  

انتقادها به ارنج تیم ملی در حالی ادامه دارد که سللرمربی تیم مردان 
مشللکل خروجی یزدانی را عامل به هم ریختللن برنامه های کادرفنی 
عنوان کرد. بیژن مقانلو در گفت وگو با تسنیم به برخی از عوامل ناکامی 
تیمش در قهرمانی آسیا اشاره کرد: »از همان ابتدا گفته بودم که شرایط 
تکواندوی ایران چگونه است و تالش خواهیم کرد که زمان عقب افتاده را 
جبران کنیم. برای این مسابقات تغییرات 80 درصدی در تیم داشتیم، 
اما عدم اعزام یزدانی به دلیل مشکل خروج از کشور خیلی از برنامه های 
ما را به هم ریخت. بچه های ما می توانسللتند رنللگ مدال های خود را 
تغییر دهند که در آن صورت شرایط در جدول مدال ها خیلی متفاوت تر  
می شد. باالخره تیم جوان است و دو سال نیز اعزام نشده بود، از طرفی 
قوانین هم تغییر کرده بود. چیزی به نام سللکو نیست و باید نسبت به 
نفر  آسیایی دوره گذشته ارزیابی داشته باشیم. در آسیایی گذشته، ما 12 
را اعزام کردیم.« بعد از گذشت 20 سال تکواندوی مردان ایران در بین 
تیم های اول تا سوم قاره قرار نگرفت و گویا از نظر سرمربی تیم ملی این 

مسئله اتفاق مهمی نیست!
این  در حالی اسللت که سللرمربی تیم ملی ضمن انتقاد از نتیجه گرا 
بودن منتقدانش از انتخابش برای اعزام نفللرات به کره جنوبی دفاع 
کرد: »با مشورت کمیته فنی و برای اسللتفاده از پتانسیل خود قرار 
شللد در نهایت وزن یک و هفت خالی شود. یزدانی یکی از مدعیان و 
چهره های خوب بود، اما متأسفانه شرایط اعزام او فراهم نشد. اعتقاد 
دارم با سه شماره نتیجه حاصل نخواهد شللد و نیاز به زمان داریم و 
مهم ترین چیز خودباوری بازیکن است، اما برخی  نتیجه گرا هستند. 
در ابتدا گفتم که حال تکواندوی ایران خوب نیسللت.« مقانلو ضمن 
تکذیب دخالت ساعی در مسائل فنی اظهار داشت: »مثل گذشته با 
کسی مماشللات نمی کنم و کار خودم را انجام می دهم. شاید ساعی 
از باال بازیکنان را تشویق می کرد، اما زمانی که پایین بودم، کسی در 

کارم دخالت نمی کرد.« 
سرمربی تیم ملی تکواندوی مردان همچنین ادعای مینو مداح، سرمربی 
تیم بانوان مبنی بر نقش رئیس فدراسیون در انتخاب بهترین مربی آسیا 
را رد کرد:  »آیا من خودم را انتخاب کردم؛ شاید این انتخاب از نحوه بازی  
بچه ها بوده است. اگر رئیس فدراسیون می توانست اعمال نظر کند، چرا 
در دوره های گذشته این اتفاق نمی افتاد. پیش از این به عنوان بهترین 

مربی انتخاب شده بودم.  ای کاش انتخاب نمی شدم.«

هزینه نکنیم، می بازیم 
هزینه کرد برای ورزش مسئله مهمی است که سال هاست از سوی دلسوزان، 
ورزشکاران و مربیان فریاد زده می شود، اما سال هاست که از سوی مسئوالن 

ورزش کشور نه شنیده می شود و نه به آن عمل می کنند.
کسب قهرمانی و افتخار مهم اسللت، اما تکرار قهرمانی و حفظ آن کاری 
بسیار دشوارتر. تکرار قهرمانی مستلزم توجه و نگاه ویژه تر به ورزشکار و تیم 
قهرمان است، اما عادت ما  این است که همیشه در باد قهرمانی ها بخوابیم و 
تصور کنیم که کار تمام شده و این ما هستیم که همواره بر قله افتخار تکیه 
خواهیم زد. اینگونه است که بسللیاری از افتخارآفرینی ها و قهرمانی های 
ورزش منحصر می شللود به محدوده زمانی خاص و تک سللتاره هایی که 

خیلی زود غروب می کنند.
برای بیان بهتر موضوع، نگاهی به حرف های هادی رضایی، سرمربی تیم ملی 
والیبال نشسته خالی از لطف نیست، تیمی که قهرمان بالمنازع پارالمپیک، 
پاراآسیایی و رقابت های قهرمانی جهان است، اما همچنان مورد  بی مهری قرار 
می گیرد و دیده نمی شود. رضایی می گوید: »ورزش هزینه دارد، همه در باد 
قهرمانی والیبال نشسته خوابیده اند و فکر می کنند همیشه این قهرمانی اتفاق 
می افتد. در صورتی که اگر یک روز عقب بمانیم دیگر نمی توانیم قهرمانی را 
تکرار کنیم، این را باید مسئولین متوجه شوند. وقتی شش سال قهرمانی 
کشور برگزار نمی شود، چطور می توانیم یک ورزشکار خوب پیدا کنیم. 10 
سال است که مسابقات در رده سنی جوانان برگزار نشده، اینها ضعف ورزش 
معلولین است که امیدوارم در آینده این خألها مرتفع شود. چیزی که همیشه 
برای ما سنگینی می کند نگاه مردم و مسئوالن به رشته والیبال نشسته است. 
اگر ما دوم پارالمپیک شویم، در حقیقت شکست خورده ایم. در پارالمپیک 
لندن که دوم شللدیم همه ما را محاکمه می کردند که چرا دوم شدیم، در 
صورتی که تیم های ما بین 12 تیم، دوازدهم می شوند و افتخار آنها این است 
که به المپیک راه پیدا کردند، این نوع نگاه سنگین است. هرچند حق این 
رشته قهرمانی است، اما قهرمانی زمانی به دست می آید که مسابقات قهرمانی 

کشور برگزار شود و از اردوهای منظم برخوردار باشیم.«
همین حرف ها سند است، سند اینکه هنوز به صورت زیربنایی در ورزش 
کار نمی کنیم. هنوز هم مسئوالن نمی خواهند کار ورزش را اصولی پیگیری 
کنند و هر مسئولی می خواهد در دوران مدیریت خود قهرمانی و پیروزی 
به دست آورد. اینگونه می شود که داد یکی مثل هادی رضایی که هم خود 
قهرمان والیبال نشسته بوده و هم شللاگردان زیادی را تربیت کرده، بلند 
می شود و از ندیده شدن و هزینه نکردن می گوید. باید تأسف خورد که حتی 
همین حر ف ها هم این روزها دیده نمی شود. این روزها که همه مسئوالن 
ورزش و آنها که دسللتی بر مدیریت آن دارند تمام هوش و حواس خود را 
داده اند به جام جهانی و تیم ملی فوتبال. این روزها که میلیاردها میلیارد 
برای فوتبال خرج می شللود که برود و ببازد، اما ذره ای بلله امثال والیبال 
نشسته توجه نمی شود. فوتبال می بازد و همچنان پول می گیرد بدون اینکه 
پاسخگو باشد، اما والیبال نشسته پول نمی گیرد و محکوم به قهرمانی است 

و به قول رضایی حتی دومی اش را هم برنمی تابند!
حرف های رضایی واقعیت تلخ ورزش کشور است که کاش در این روزهای 
فوتبال زده دیده و شنیده شود تا شاید عالجی برای این درد کهنه ورزش 
پیدا شود. هزینه نکنیم، می بازیم، این رسم دنیای ورزش است و درد ورزش 
ما دردی است که اگر درمان نشود خیلی زودتر از آنچه تصورش را داریم، 

تمام داشته هایمان را به باد خواهیم داد.

تیراندازان بسیجی به خط می شوند
مسابقات تیراندازی قهرمانی بسیج طی روزهای 14 و 15 تیرماه 
با همکاری فدراسیون تیراندازی برگزار می شود. در این مسابقات 
که تیراندازان بسیجی سراسر کشور حضور دارند، تیراندازان زن 
روز 14 تیر و آقایان روز 15 تیرماه در دو ماده تفنگ بادی و تپانچه 
با هم به رقابت می پردازند. با توجه به حضور تیم تیراندازی مقاومت 
در مسابقات لیگ برتر مقرر شده عالوه بر تجلیل از نفرات برتر این 
مسابقات، نفراتی که حدنصاب الزم را به دست آورند به عضویت 

باشگاه فرهنگی ورزشی مقاومت نیز درآیند.

ایزدیار به دنبال افتخارآفرینی دوباره
شاهین ایزدیار، پرمدال ترین شناگر ایران در بازی های پاراآسیایی 
جاکارتا گفت: »با توجه به اینکه طی یک سللال گذشته در حال 
آماده سازی خود برای شرکت در بازی های پاراآسیایی چین بودم 
و تمریناتم به طور مداوم ادامه داشللت برای حضور در بازی های 
کشورهای اسالمی در شرایط بسیار خوبی قرار دارم و تالشم بر این 
است که همانند جاکارتا دوباره در شنا افتخارآفرینی کنم. در تمام 
مواد آمادگی شرکت در این بازی ها را دارم، مگر اینکه مسابقات 

نزدیک به هم باشد و شرایط حضور را نداشته باشم.«

قهرمانی رکابزن 47 ساله ایران
در دومین روز از مسابقات دوچرخه سللواری جاده قهرمانی ایران، رقابت 
ماده تایم تریل انفرادی برگزار شد و در پایان عنوان قهرمانی به یک رکابزن 
4۷ساله رسید. این مسللابقه با حضور  26رکابزن از 22 استان در جاده 
کمربندی شمالی فرودگاه بین المللی امام خمینی برگزار شد و رکابزنان در 
مسیری به مسافت ۳0کیلومتر رقابت داشتند. در پایان حسین عسگری، 

رکابزن باسابقه ایران که 4۷ساله است، توانست قهرمان شود.

دفاع تمام قد مقانلو از عملکرد تیم پنجم آسیا

نتیجه گرا  هستید!

خیال راحت ایران، نیاز سوریه به پیروزی
تیم ملی بسکتبال 
ایران آخرین دیدار 
خللود در پنجللره 
سوم انتخابی جام جهانی 202۳ را مقابل سوریه 
برگزار می کند. ملی پوشللان کشللورمان دیروز با 
پرواز اختصاصی خود را به شللهر حلب رساندند 
تا امروز در سللالن الحمدانیه مقابل سوری ها به 
میدان بروند. سال گذشللته دو تیم در تهران در 
پنجره دوم انتخابی به مصاف هللم رفتند و ایران 
با هدایت مصطفی هاشمی از سد سوریه گذشت، 
اما در آسللتانه برگزاری دیدار دوم، شللرایط تیم 
کشورمان به کل تغییر کرده است. سکان هدایت 
تیم به سعید ارمغانی و دستیارانش سپرده شده، 
ولی با آمدن او نیز بسللکتبال ملی هنوز از بحران 
فاصله نگرفته است. در آغاز مسابقات پنجره سوم، 
شللاگردان ارمغانی مقابل قزاقستان برای بار دوم 
تن به شکست دادند. در حالی که انتظار می رفت 
انتقام باخت خانگی برابر قزاق ها را با ترکیب جدید 
بگیریم، اما تکرار بازی ضعیللف در خانه میزبان 
ثابت کرد هیچ چیز تغییر نکرده اسللت. در گروه 
D رقابت های انتخابی در قاره آسللیا، قزاقستان 
صدرنشین است و دومی ایران در گروه نیز قطعی 
شده است. به غیر از قزاقستان و ایران، یک تیم دیگر 
نیز از گروه ما صعود می کند؛ سوریه و بحرین، جدال 
تنگاتنگی با هم دارند و به همین خاطر میزبان در 
بازی امروز برای گرفتن جواز صعود از همه پتانسیل 
خود استفاده خواهد کرد. منتها عملکرد ضعیف 
بازیکنان کشللورمان در دیدار روز جمعه همه را 
نگران کرده است. در جنگ با قزاقستان، حتی یکی 

از پرتاب های سه امتیازی مان هم گل نشد. عدم 
تمرکز و ضعف شدید در پرتاب ها مشکلی است 
که به حد بحران رسیده و در صورت تداوم این روند 
در مرحله بعد باید منتظر شکست های سنگین  
مقابل حریفان قدرتمندتر از قزاقسللتان باشیم. 
عالوه  بر این در جریان مسللابقه عدم هماهنگی 
بین اعضای تیم کامالً مشهود بود و به نظر می رسد 
کادرفنی جدید هنوز راهکاری برای این مسئله 
پیدا نکرده اسللت. از طرفللی ارمغانی نیز همانند 
سرمربی های قبلی بر اسللتفاده زیاد از حدادی و 
اتکای بیش از حد تیم بلله او تأکید دارد. کاپیتان 
تیم ملی اگرچه بهترین بازیکن ما در بازی قبل بود، 
ولی به هیچ وجه نتوانست درخشش همیشگی اش 
را در زمین داشته باشد. امیدواریم ملی پوشان با 

ریکاوری مناسب مربیان، باخت به قزاقستان 
را به دست فراموشی سللپرده باشند که در 
غیر این صورت برابر سوریه نیز نمی توانند 
پتانسیل بسللکتبال ایران را به نمایش 
بگذارند. جالب اینکه سوریه نیز مثل 
ایران بازی قبلی اش را با شکست پشت 
سر گذاشته است. سوری ها به بحرین 
باختند و حاال برای صعود چشللم به 
بازی با ایران دارند. بعد از اتمام پنجره 
سوم انتخابی، 12 تیم صعود کرده در 

دو گروه شش تیمی برای کسب هشت 
سهمیه آسیا در جام جهانی 202۳ با هم رقابت  

خواهند کرد. با توجه به گروه بندی رقابت ها در 
مرحله آینده، تیم ملی باید به مصاف استرالیا، 

ژاپن و چین برود.

فریبرز عسکری، س�رمربی س�ابق تیم ملی تکواندو  
مدال طالی بازی های آس�یایی 4991هیروشیما خود 
را به موزه ملی ورزش، المپیک و پارالمپیک اهدا کرد. 
عسکری صبح دیروز با حضور در محل موزه کمیته ملی 
المپیک، مدال خود را به این موزه تقدیم کرد. سیدرضا 
صالحی امیری رئی�س کمیته ملی المپی�ک و طاهره 
طاهریان نایب رئیس کمیته به همراه بهداد س�لیمی 
مشاور و سجاد انوش�یروانی سرپرس�ت فدراسیون 
وزنه برداری نیز در این برنامه حضور داش�تند. در این 
برنامه از تالش های عس�کری در راه رش�د و اعتالی 
تکواندو ب�ه عن�وان یک�ی از ورزش�کاران و مربیان 

تأثیرگذار کشور تقدیر شد.

 عسکری مدال خود را
به موزه المپیک داد

قاب

قرعه سخت هندبال ایران در قهرمانی جهان

 سرمربی ایران
 به تیم کشورش خورد

قرعه هندبال ایران در بیست و هشتمین دوره مسابقات قهرمانی مردان 

شمیم رضوان
   بازتاب

جهان مشخص شد. در فاصله 190 روز مانده تا برگزاری مهم ترین رویداد 
هندبال جهان، کاتوویتس لهستان شنبه شب در حضور سواوومیر اشماال 
ستاره لهستانی و مگنس ویسلندر ستاره سوئدی هندبال جهان میزبان مراسم قرعه کشی این رقابت ها 
بود. مسابقاتی که از بیست و دوم دی تا نهم بهمن ماه به میزبانی مشترک لهستان و سوئد برگزار می شود و 
تیم هندبال ایران با اسپانیا، شیلی و مونته نگرو همگروه است. تیم ملی هندبال مردان در دومین حضور 
خود در این رویداد در سللخت ترین گروه قرار گرفته اسللت. مسئله ای که وسلللین وویوویچ، سرمربی 
مونته نگرویی هندبال ایران ضمن اشللاره به آن از تالش تیم برای کسب بهترین نتیجه خبر می دهد: 
»حریفان بسیار قدرتمندی در گروهمان داریم. با این وجود بدون توجه به اسم حریفان با تمام توان برای 

کسب بهترین نتیجه در رقابت های قهرمانی جهان تالش می کنیم.« 
جدا از همگروهی ایران با تیم های مطرحی چون اسپانیا و شیلی، نکته جالب قرعه ای که اسم ایران درآمده، 
همگروهی با تیم ملی کشور سرمربی هندبال ایران است. مسئله ای که بدون شک 
خوشحالی وویوویچ را به دنبال نداشت: »واقعیت این است که از همگروهی با تیم 
کشورم خوشحال نیستم و اینکه بخواهم مقابل مونته نگرو بایستم 
برایم ناراحت کننده است، اما نباید فراموش کرد که این ورزش 

است و باید حرفه ای برخورد کنیم، نه احساسی.«
اسللپانیا همانطور که سللرمربی تیم ایران نیز اشاره می کند 
اصلی ترین حریف ایران اسللت، اما مونته نگرو و شللیلی را هم 
نمی توان دست کم گرفت: »اسپانیا اصلی ترین رقیب ایران در 
این رقابت ها و به نوعی گل سرسبد گروه A است. مونته نگرو هم 
تیم ملی فوق العاده ای دارد و سورپرایز بزرگ آخرین دوره مسابقات 
قهرمانی اروپا بود و شیلی نیز در ادوار مختلف مسابقات جهانی حضور 
داشته و یکی از تیم های باتجربه و سرد و گرم چشیده 
این رقابت هاست. با این وجود ما از هیچ تیمی 
نمی ترسیم و با قدرت به مصاف تیم های 
حریف می رویم.« وویوویچ اما هیچ قولی 
برای صعود از گللروه نمی دهد: »قول 
دادن حرفه ای نیست. خوب می دانیم 
کار سختی داریم و حریفانی قدرتمند. 
صعود از این گروه کار بسیار دشواری 
است، اما نشللدنی هم نیست و تیم 
هندبال ایران با هدف ارائه نمایشی 
قابل قبول به میدان می رود و در پی 
کسللب جواز حضور در مرحله بعد 
است، اما نمی خواهیم انتظار بی مورد 
ایجاد کنیم، اما تالشمان را می کنیم. 
 این مهم ترین مسللئله اسللت، اینکه

همه تیم یکدل و همللگام برای موفقیت 
هندبال تالش کنیم.«

 به هم خوردن تمرکز اسکوچیچ
 به ضرر تیم ملی است

 پنجره سوم

  انتخابی بسکتبال

  جام جهانی 2023 

امروز بسته می شود

اشرف رامین 
   خبر

 سکوت مبهم فدراسیون
درباره شایعه 

بازگشت کی روش


