
ایس�تادن ب�ر بام 

شیوا نوروزی
   گزارش

آس�یا، پیشرفت 
تکوان�دوی بانوان 
ایران را بار دیگر به همه ثابت کرد. با اینکه همه 
منتظ�ر درخش�ش تی�م م�ردان تکوان�دو در 
رقابت ه�ای قهرمان�ی آس�یا بودن�د، دختران 
کشورمان در چانچئون تاریخ ساز شدند و برای 
اولین ب�ار قهرمان�ی در قاره که�ن را در خ�اک 

کره جنوبی جشن گرفتند. 
تیم جوان ش��ده مینو مداح اگرچه میانگین سنی 
پایینی داش��ت، ولی اتح��اد و خودب��اوری و البته 
تمرینات خوب کاری ک��رد تا دخت��ران آینده دار 
هوگوپوش از اعتبار تکواندوی ایران دفاع کنند. سه 
طالی ارزش��مند ناهید کیانی، زهرا پوراسماعیل و 
اکرم خدابنده از یک س��و و دو نقره نسترن ولی زاده 
و مبینا نعمت زاده و یک برنز زهرا شیدایی از سوی 
دیگر باعث ش��د تمامی نفرات اعزام��ی تیم بانوان 
دست  پر به کشور بازگردند و با مدال جواب اعتماد 

کادرفنی را بدهند.  
  در انتظار تصمیم مهم

کاروان تیم بانوان، دیروز به تهران بازگشت و بهترین 
زمان بود تا سراغ سرمربی تیم برویم و با او از قهرمانی 
آسیا صحبت کنیم. مینو مداح با وجود خوشحالی و 
رضایت از کسب این افتخار ش��اید به زودی به رغم 
میل باطنی اش تصمیم سختی بگیرد. مقام پنجمی 
تیم مردان در آسیا و کسب ضعیف ترین نتیجه در 
س��ال های گذش��ته تکواندوی ایران را شوکه کرد، 
به همین خاطر اع��الم نام بیژن مقانل��و، به عنوان 
بهترین مربی رقابت ها برای همه بسیار عجیب بود. 
انتظار می رفت سرمربی تیم بانوان بعد از درخشش 

شاگردانش و قهرمانی آس��یا این عنوان را دریافت 
کند، ولی اتفاقی دیگر رقم خورد. 

سرمربی تیم ملی بانوان در گفت وگو با »جوان« به 
این مسئله اشاره کرد. وقتی از مینو مداح در خصوص 
آینده تیمش و اهداف بزرگ ترش س��ؤال کردیم، 
پاسخی متفاوت و البته ناراحت کننده داد: »بعد از 
قهرمانی تیم بانوان و اتمام مس��ابقات همه منتظر 
انتخاب برترین تکواندوکاران و مربیان بودیم. کسی 
عنوان بهترین مربی را دریافت می کند که تیمش 
بیشترین مدال را به دست آورده باشد، خصوصاً تیم 
بانوان ایران که عنوان بهترین تکواندوکار )خدابنده( 
و فنی ترین هوگوپوش )ناهید کیانی( را نیز به دست 
آورده بود. درس��ت زمانی که همه منتظر اعالم نام 
من به عنوان بهترین مربی بودیم، متوجه ش��دیم 
هادی س��اعی رئیس فدراس��یون تکواندو تصمیم 
گرفته عنوان بهترین مربی مسابقات به آقای مقانلو 
سرمربی تیم مردان داده شود. نسبت به این مسئله 
اعتراض کردم و به احترام حق خودم، تیمم و همه 
بانوان از سالن مسابقات خارج شدم. متأسفانه مجبور 
شدم در آن لحظه ش��اد و غرورآفرین به ناچار کنار 
تیم حضور نداشته باش��م، به همین خاطر شاید در 
آینده تصمیم دیگری بگیرم و دیگر با تیم ملی بانوان 

همکاری نکنم.«
  تیم یکدل و متحد

م��داح در ادامه اتح��اد، ایمان و خودب��اوری را رمز 
موفقیت تی��م بانوان خواند: »مهم ت��ر از بحث های 
فنی، همدلی و ایمان به کار اس��ت. قبل از ش��روع 
مسابقات کادرفنی به این موفقیت ایمان داشت و با 
تمام قدرت تالش کردیم. تمرینات سخت و فشرده، 
اراده و باور ملی پوشان به کادرفنی بخش دیگر این 

موفقیت را تش��کیل داد. همه دس��ت به دست هم 
دادیم تا قهرمانی در آسیا برای کشورمان به ارمغان 
بیاید. وقتی با یک مقدمه خوب کار آماده سازی تیم 
شروع شود، همه چیز با هم جور می شود تا یک پکیج 
کامل موفقیت ش��کل بگیرد. پرونده قهرمانی آسیا 
بس��ته ش��د. بچه های ما در باد قهرمانی چانچئون 
کره جنوبی نمی خوابند و در آینده کار س��خت تری 

پیش رو خواهند داشت.«
   لذت قهرمانی با تیم جوان

س��رمربی تیم ملی تکوان��دوی بان��وان از عملکرد 
ش��اگردان جوان و آینده دارش رضایت کامل دارد: 
»خدا را شاکریم برای اولین بار در تاریخ تکواندوی 
ایران، مقام قهرمانی آسیا را در حضور کره جنوبی، 
چین و ازبکس��تان گرفتیم. قهرمانی در خاک کره 
لذت قهرمانی را دوچندان ک��رد. ما هم مثل مردم 
و جامع��ه ورزش از این تاریخ س��ازی خوش��حال و 
خرسند هستیم. رقبا همگی با تمام قوا شرکت کرده 
بودند. منتها تی��م  بانوان ایران نی��ز عملکرد خوبی 
به نمایش گذاش��ت. در بین نف��رات اعزامی، اکرم 
خدابنده باتجربه ترین ملی پوش کشورمان بود، اما 
نسترن ولی زاده و مبینا نعمت  زاده هر دو با 17 سال 
سن برای اولین بار در رده سنی بزرگساالن آسیا به 
میدان رفتند، به ویژه نسترن که برای نخستین  بار 
به مسابقات برون مرزی اعزام ش��د. پس از آن زهرا 
پوراس��ماعیل 21 س��اله با برنز جوانان آسیا به رده 
بزرگس��االن آمده بود، اما با پشت سر گذاشتن سه 
مبارزه سخت مقابل سه حریف عنوان دار مقتدرانه 
قهرمان آسیا شد. بچه های ما با توجه به مدت زمانی 
که در اختیار داشتیم بهترین عملکرد را داشتند و 
هیچ کدام کم نگذاشتند. ان شاءاهلل در آینده بهتر از 

این خواهند شد.« وی بر اینکه هیچ مسابقه ای آسان 
نبود، تأکید داشت: »جدول رقابت ها در تمامی اوزان 
بسیار سخت بود و دختران ما رقیب آسان نداشتند. 
در این میان فقط اکرم خدابنده به خاطر رنکینگ 
خوب جهانی در قرعه اول استراحت داشت، یعنی 
به خاطر تالش ها و زحمات خوبش یک بازی کمتر 
انجام داد. کاپیتان ایران در مرحله دوم با حریفی از 
سوریه روبه رو شد، منتها رقابتش با چین در فینال به 
اندازه سه مبارزه سخت بود. ضمن اینکه کسب طالی 

سنگین وزن ارزش و اعتبار خاص خود را دارد.«
   توجه بیشتر به ورزش بانوان

مینو مداح در پایان صحبت هایش در خصوص تأثیر 
قهرمانی آسیا در توجه بیشتر به ورزش بانوان اظهار 
داش��ت: »این قهرمانی در باال رفتن س��طح انگیزه 
ورزش��کاران خانم تأثیر زیادی دارد. با قهرمانی در 
آسیا به این نتیجه می رس��ند تکواندوی بانوان روز 
به روز پیش��رفت خواهد کرد و دختران تکواندوکار 
فرصت قهرمانی در قاره و جهان را پیش رو خواهند 
داشت. استقبال بیش��تر از تکواندو به رشد ورزش 
ایران در سطح کالن کمک خواهد کرد. نکته دیگر 
اینکه شاد کردن دل مردم ارزشمند است و موجب 
شادی خودمان نیز می ش��ود. در فرودگاه و مراسم 
استقبال، شادی مردم و خانواده ها را به عینه دیدم و 
این مسئله واقعاً برایمان دلچسب بود. انتظار تغییر 
نگاه ب��ه ورزش بانوان و توجه بیش��تر به تکواندوی 
بانوان را داریم. در حال حاضر مسئوالن برای ورزش 
بانوان کشور زحمت می کشند و از آنها تشکر می کنم، 
ولی معتقدم این تالش ها باید بیش از پیش افزایش 
یابد. بانوان ثابت کرده اند قهرمانی در سطح آسیا تنها 

مختص تیم های مردان نیست.«
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دنیا  حیدری

فريدون حسن

جدایی از کاتاالن برایش معنای پایان بود. کابوسی واقعی که حاال امباپه 
دارد آخرین سطرهای آن را می نویسد. شاهزاده نیوکمپ که برای بیرون 
آمدن از زیر سایه مسی راه پی اس جی را در پیش گرفت، حاال باید پاریس 
را با یدک کشیدن پسوند اخراجی ترک کند. عاقبتی که شاید نفرین 
کاوانی باش��د که با اولتیماتوم نیمار از جمع پولدارهای پاریسی کنار 
گذاشته شد و حاال باید گفت چیزی که عوض دارد، گله ندارد. روزی که 
به سران باشگاه پاری سن ژرمن بابت زدن قید کاوانی فشار می آورد هرگز 
تصورش را نمی کرد که سناریویی که برای مهاجم اروگوئه ای نوشته، 

قرار است روزی توسط امباپه برای خودش اجرا شود.

پایان نیمار اما زمانی که پیراهن بارسا را از تن درآورد نوشته شد. پسر 
برزیلی که طراوت و نبوغش او را به یکی از س��ه ضلع مثلث هش��تاک 
آبی واناری ها تبدیل کرد، اما حضور در کنار مسی، او را راضی نمی کرد 
و وسوسه تک س��تاره بودن او را راهی پاریس کرد، آن هم با قراردادی 
که رقم آن سروصدای بس��یاری به پا کرد. نیمار تنها بازیکنی است که 
توانست در جام لیبرتادورس، لیگ قهرمانان اروپا، اللیگا و کوپا دل ری 
هت تریک کند تا لقب گران ترین بازیکن فوتبال را یدک بکشد. ستاره ای 
پرحاشیه که هرگز تصورش را نمی کرد روزی حکم اخراجش را نه یک 

مربی یا مدیر که یک بازیکن صادر کند.

نیمار یکی از س��نگین ترین قمارهای تاریخ فوتبال ب��ود. بازیکنی که 
سال 2017 پاری سن ژرمن برایش سر ودست می شکست و با پرداخت 
222 میلیون یورو به بارس��ا، او را روانه پاریس کرد حاال فاصله زیادی 
با در خروجی باش��گاه ندارد و این را نزدیکان ناص��ر الخلیفی، رئیس 
پاری س��ن ژرمن نیز تأیید کرده اند. زمزمه های جدای��ی او زمانی آغاز 
شد که مالکان پاری س��ن ژرمن به دش��واری قرارداد کیلیان امباپه را 
تمدید کردند و مهاجم س��یه چرده قرمز وآبی ها که خواستار تغییراتی 
در سازماندهی باشگاه  بود، در نخستین گام حکم به برکناری لئوناردو، 
مدیر ورزشی س��ابق باش��گاه و رفیق صمیمی نیمار داد و حاال بعد از 
خواستن عذر لئوناردو گویا نوبت به نیمار رسیده که نماینده باشگاه در 
تماس با پدر او خواس��تار مذاکره برای جدایی این ستاره برزیلی شده 
است! مأموریتی که مسئولیت نهایی کردن آن بر عهده لوئیس کامپوس، 

مدیر ورزشی جدید پاری سن ژرمن گذاشته شده است. 

تصمیم سران پی اس جی اما همانطور که انتظار می رفت به مزاج نیمار 
خوش نیامده، به طوری که به دوستانش تأکید کرده حاال فقط به فتح 
جایزه توپ طال در خارج از باشگاه پاری سن ژرمن فکر می کند. نیمار 
که خیلی زود از تصمیمش برای جدایی از جمع کاتاالن ها پش��یمان 
شد، آرزویش بازگش��ت دوباره به نیوکمپ بود و اثبات این مسئله به 
سران قطری پاری س��ن ژرمن که در خصوص کنار گذاشتن او اشتباه 
بزرگی کردند. اما بحث جدایی ستاره پرحاشیه پی اس جی یک طرف 
است و یافتن تیمی که با توجه به دستمزد باالی نیمار توان خرید او را 

داشته باشد داستانی دیگر!

البته تمام تقصیرها را هم نمی توان در رقم خوردن این سرنوشت برای نیمار 
متوجه کلیان امباپه دانس��ت. بی انضباطی همیشگی نیمار در تمرینات، 
اضافه وزن دائمی این بازیکن و روند ضعیف ریکاوری هر تیمی را مجاب 
می کند برای زدن قید این بازیکن. با این وجود مشکل اصلی در این داستان 
جلب رضایت نیمار است، آن هم درست یک سال بعد از تمدید قرارداد او تا 
2025! دستمزد 45 میلیون یورویی در فصل باعث شده که او در این باشگاه 
بماند و این در حالی است که به گفته فوربس، دستمزد ساالنه او نزدیک 
به 90 میلیون یورو است. رقم قابل توجهی که در مقایسه با توانایی های او 
قابل قبول است، اما حفظ بازیکنی که بارها از خطوط قرمز و قوانین تعیین 
شده در رختکن عبور کرده و حتی قدر بدن خود را هم ندانسته که آن را 
روی فرم نگه دارد دیگر برای ناصر الخلیفی شدنی نیست و مالک قطری 
پولدارهای پاریسی دیگر حاضر به ادامه مماشات با این برزیلی پرحاشیه 
نیست. بازیکنی که می توانست تا سال ها یکی از برترین ستاره های فوتبال 

باشد اگر سبک زندگی اش اندکی شبیه به رونالدو یا حتی مسی بود.

تکواندوی مردان مشکل فنی دارد
وقتی تیم بعد از 20 سال سکوی آسیا را از 
دست می دهد، چه می توان گفت؛ سه نقره 
و یک برنز نتیجه خوب��ی برای تکواندوی 
ایران در قهرمانی آسیا نیست، آن هم در 
شرایطی که سطح فنی مسابقات خیلی 
هم باال نبود و تا جایی که می دانم کره با 
نفرات اصلی در این رقابت ها شرکت نکرده 
بود. نتایج دوره قبل را که با امسال مقایسه 
کنید، می بینید تیم فریبرز عس��گری در 
بدترین شرایط بهتر از این نتیجه گرفت، 
اما وقتی بازیکن بدون انتخابی فیکس می شود و هیچ کس نمی داند در 

انتخابی ها چه گذشته، نتیجه همین می شود. 
کادرفنی دوست داشت بازیکنان مدنظرش را به مسابقات اعزام کند و 
انتخابی ها تنها برای رد گم کنی بود. مش��کل تیم صددرصد فنی بود و 
عدم شناخت کافی مقانلو به دلیل دوری چند ساله از بازیکنان و رقبا. 
به طور مثال حاج موسایی را که در وزن یک عالی بود به وزن دو آوردند 
و طالی او را به نقره تبدیل کردند. من شناخت خوبی از این ورزشکار 
دارم و با قاطعیت می گویم اگر در وزن یک بازی می کرد، به مدال طال 
می رسید. تیم ملی جای اشتباه کردن نیست و وقتی در آسیا این چنین 
نتیجه می گیریم، خدا رقابت های جهانی را به خیر بگذراند. البته همه 
در ثبت این نتیجه مقصر هستند، از نفر اول فدراسیون گرفته تا کادرفنی 

که مسئولیت پذیر عمل نکرد. 
به بازیکنان نمی توان خرده گرفت، چراکه باید برای کسب بهترین نتیجه، به 
درستی کوچ  می شدند. ستایش کاذب، نکوهش است و باید با انتقاد به موقع 
به تیم کمک کنیم. دوست دارم به تکواندوی کشورم کمک کنم، چون عمرم 
را پای این رشته گذاشتم. این حرف ها برای این است که نمی خواهم فردا در 
المپیک، جهانی و بازی های آسیایی نتایج غیرقابل دفاعی کسب کنیم. امروز 
زمان کمک کردن است و ش��خصاً هر کمکی که از دستم برآید برای رشته 
محبوبم انجام می دهم، اما دوستان با هرکسی خصومت شخصی داشتند، 

قطع همکاری کردند. این مسیر پایان خوشی ندارد.
 فرهنگ سازی ایرانی

 با مربیان لژیونر
اینکه یک کشور در ورزش به جایگاهی برسد که بتواند برای تربیت 
ورزش��کار و هدایت آنها به کش��ورهای دیگر مربی بفرستد نشان از 

پیشرفت آن کشور و جهش در مقوله ورزش است.
ایران اسالمی حاال در این مرحله از ورزش خود قرار دارد. از چند سال 
پیش رشد روزافزون در رشته های رزمی مانند کاراته و تکواندو باعث 
شد مربیان این دو رشته از کشورهای مختلف پیشنهاد داشته  باشند 
و با حضور در این کش��ورها باعث افتخار آفرینی شوند. سطح باالی 
دانش فنی مربیان تکواندو و کاراته ایران امروز دیگر بر کسی پوشیده 
نیست و کشورهای زیادی خواهان استفاده از مربیان ایرانی در این 

دو رشته ورزشی هستند.
اما از سال گذش��ته اتفاق جدیدی رخ داد. درخشش فوتسال ایران 
در رقابت های آسیایی و جهانی در دو رده مردان و زنان، نگاه ها را به 
سمت این رشته و مربیان بادانش ایرانی آن س��وق داد، تا جایی که 
دو س��رمربی در رده ملی آقایان و بانوان مورد توجه کشور همسایه، 
یعنی عراق قرار گرفتند. حضور محمد ناظم الشریعه و شهناز یاری، 
دو سرمربی سابق تیم های ملی مردان و زنان ایران در عراق هرچند در 
ابتدا با شک و تردیدهایی همراه بود، اما موفقیت هر دو در مسابقات 
غرب آس��یا و به دس��ت آوردن عناوین قهرمانی در دو رده نشان از 

قابلیت های باالی مربیان ایرانی داشت.
دو مربی ایرانی نش��ان دادند که از چه سطح فنی باالیی برخوردارند 
که بعد از موفقیت با تیم های ملی کش��ورمان ح��اال با تیم های ملی 
کش��ورهای دیگر هم می توانند موفق ظاهر ش��وند و این نیست جز 
سطح باالی فوتس��ال ایران که حاال ثابت کرده می تواند حتی برای 
تیم های دیگر قاره های جهان هم مربی داشته باشد. ایران سال هاست 
که در فوتس��ال جهان حرف برای گفتن دارد و حاال عالوه بر میدان 
مسابقه ثابت شد که مربیان ایرانی توانایی هدایت تیم های مختلف 

جهان را هم دارند.
از این مسئله مهم تر نوع  برخورد این دو سرمربی با بازیکنان عراقی 
بود که فرهنگ باالی ایرانی اس��المی کش��ورمان را در سطح جهان 
نشان داد. شهناز یاری بعد از موفقیت با تیم ملی فوتسال بانوان عراق 
از اتحاد دو کشور گفت و عنوان کرد که از بازیکنانش خواسته برای 
سرافرازی پرچم کشورشان بدون نگاه به اختالف های قومی و قبیله ای 
بجنگند. محمد ناظم الشریعه هم با توس��ل به حضرت زهرا)س( به 
همراه بازیکنانش قبل از آغاز مسابقات حس اتحاد و همدلی در آنها را 

به گونه ای  برانگیخت که توانستند بر حریفان برتری پیدا کنند.
دو مربی ایرانی حاضر در عراق نماد فرهنگ غنی ایرانی و اس��المی 
کش��ورمان هس��تند. ناظم الش��ریعه و یاری ثابت کردند که میدان 
ورزش می تواند میدانی باش��د برای ترویج فرهن��گ و اصالت ایرانی 
و نزدیکی بیش��تر با فرهنگ ها و مردم کش��ورهای دیگر، اتفاقی که 
ورزش ایران در ابتدای راه آن قرار دارد و باید به بهترین شکل ممکن 

از آن استفاده کند.

حاشیه های نیمار سرانجام پاریسی ها را خسته کرد

 پایان تلخ ستاره ای
که قدر خود را ندانست

محمد باقری معتمد

نایب قهرمان سابق  المپیک 

مهدی طارمی، مهاجم ایرانی تی��م پورتو پرتغال در تیم 
منتخب فص��ل لیگ پرتغال قرار گرف��ت. طارمی در 1۳ 
گل از ۶۸ گلی که پورتو در این فصل به ثمر رساند، تأثیر 
مستقیم داش��ت و پنج بار به عنوان بهترین بازیکن ماه 
انتخاب شد. همین امر باعث شد کارشناسان، او را در تیم 
منتخب فصل لیگ پرتغال قرار دهند و مهاجم ایرانی به 
یک افتخار دیگر دست یابد. پابلو سارابیا از اسپورتینگ 
که 51 گل و هفت پاس گل به ثبت رس��اند نیز در کنار 
داروین نونیز از چهره های شاخص تیم منتخب هستند. 
طارمی در س��الی که گذش��ت در ۸4 ب��ازی در تمامی 

رقابت ها برای پورتو ۶2 گل به ثمر رساند.

طارمی در تیم منتخب پرتغال
قاب

وریا غفوری، کاپیتان استقالل بعد از شش سال 
حضور در جمع آبی ها و به دست آوردن یک 
عنوان قهرمانی لی��گ برتر و یک قهرمانی 
جام حذف��ی از ای��ن تیم جدا می ش��ود. 
شنیده ها حاکی از آن است که مقصد بعدی 

کاپیتان، فوالد خوزستان است.

گئورگی گولس��یانی، مربی بدنس��از پرس��پولیس به همراه په په 
لوسادا دیگر مربی بدنس��از س��رخ ها از صبح امروز به اردوی تیم 
اضافه می شوند. پرس��پولیس از امروز تمرینات خود را برای فصل 

آین��ده آغ��از می کن��د.

حسین ابرقویی، هافبک فصل قبل تیم دسته اولی ویستاتوربین به تیم 
هوادار تهران پیوست.

رامی��ن رضاییان، وینگر پرس��پولیس که 
ظاهراً هنوز با مسئوالن باشگاه برای ادامه 
حضور در این تیم به توافق نرسیده، مورد 
توجه اس��تقالل قرار گرفته است و بعید 

نیست که آبی پوش شود.

 از باشگاه استقالل خبر می رسد آبی ها با حسین زواری، بازیکن صنعت 
نفت به توافق رسیده اند، با روزبه چشمی تمدید کرده اند و کاوه رضایی 
هم در راه بازگشت به تیم است، اما حسین زاده، ستاره فصل قبل آبی ها 
با توجه به وجود بندی در قراردادش می تواند از استقالل جدا شود و به 

تیم های خارجی برود.

شاهین توکلی مدافع مس رفسنجان قرارداد خود را یک فصل دیگر با 
این تیم تمدید کرد.

مهدی عبدی مهاجم پرسپولیس با قرارداد قرضی یک ساله و بند خرید 
دائمی به تیم چاوز پرتغال پیوست.

با تفنگ آبپاش به جنگ مسلسل رفته بودیم
محمد گن��ج خانلو خواس��تار رس��یدگی بیش��تر به امکانات رش��ته      چهره
دوچرخه س��واری ش��د. این رکابزن ملی پوش با دوچرخ��ه قرضی در 

رقابت های قهرمانی آسیا در ماده المپیکی اومنیوم مدال برنز را به گردن 
آویخت. گنج خانلو در گفت وگو با ایس��نا از نداشتن پیست چوبی و 
دوچرخه های به روز انتقاد کرد: »هیچ موقع نداشتن پیست چوبی را 
بهانه نمی کنم، اما پیست سیمانی ۳۳۳ متر و پیست چوبی 250 متر 

است. پیچ ها در پیست های چوبی تندتر هستند و تفاوت هایی را ایجاد 
می کند. از این رو نیاز به تمرین بیشتر در پیست چوبی داریم. به 

نظرم باید در ایران تمرین زیادی داش��ته باشیم و بعد برای 
ارتقای تکنیک به مسابقات یا کمپ های اروپایی برویم. اگر 
برای فدراسیون یا کمیته  ملی المپیک مهم است که در 
بازی های کشورهای اسالمی نتیجه بگیریم، تنها چاره 
این است که گفتم. عالوه بر آن، کمی تجهیزات را بهتر 
کنند و به ما روحیه دهند. همه این موارد انجام شود برای 
رسیدن به مدال کافی است. ما در ماده ای نتیجه گرفتیم 
که توقع گرفتن مدال وجود نداشت، چون صددرصد، علم 

باال و تکنولوژی نیاز دارد. ما انگار با تفنگ آبپاش به جنگ 
مسلسل رفته بودیم. من یک دوچرخه ندارم و حتی دوچرخه 

جاده من هم برای فدراسیون است.«

در جهانی مصدوم شویم جایگزین نداریم!
تیم ملی شمش��یربازی اپه با سه نفر به مس��ابقات جهانی مصر اعزام 

می شود. مهدی فرجی، سرمربی این تیم در گفت وگو با تسنیم با تأکید      بازتاب
بر اینکه عدم اعزام به رقابت های قهرمانی آسیا در کره جنوبی روی عملکردشان تاثیرگذار خواهد بود، 
گفت: »نفرات اعزامی ما در اپه مردان سه نفر )رضایی طادی، رحیمی و رضایی( هستند. پیگیر اعزام 
چهار نفر بودم که در تیم مش��کلی نباشد، اما این اتفاق نیفتاد. در این ش��رایط اگر یکی از بازیکنان 
مصدوم شود، جایگزین نداریم. در مسابقات گرجستان هم همین شرایط بود. بیشترین آمادگی ما 

برای حضور در بازی های کشورهای اسالمی در ترکیه خواهد بود.«

تا دقیقه آخر بجنگید و برای دل خود بازی کنید

آخرین مرحله اردوی تیم ملی والیبال جوانان 
بانوان در حالی چهارش��نبه پیگیری ش��د که 
محمدرضا داورزنی، رئیس فدراسیون والیبال 
ایران ب��ا حض��ور در جمع ملی پوش��ان، طی 
گپ و گفتی با دخت��ران والیبال ای��ران تأکید 
کرد استراتژی فدراسیون فراهم کردن شرایط 

برای حضور رده های س��نی و بزرگس��االن در 
سطح جهانی به عنوان تیم های آسیایی است: 
»خودتان را باور داش��ته باشید. این مهم ترین 
مسئله است. باور داش��ته باشید که می توانید. 
حریفانت��ان معج��زه نمی کنن��د و فوق العاده 
نیستند. ش��ما می توانید بر هر حریفی پیروز 

شوید، درس��ت مثل تیم بزرگساالن آقایان در 
لیگ ملت ها که خواس��ت و به پیروزی رسید، 
چون خودشان را باور داشتند و فقط به تجربه 
برزیل بود که باختند، آن هم در ش��رایطی که 
تی��م حاضر در لهس��تان ۶0 درصدی اس��ت، 
اما ای��ن تی��م در قهرمانی جه��ان می تواند به 

صددرصد برسد.«
داورزنی از بانوان بلندقامت ایران خواس��ت 
قبل از ه��ر چیز از ب��ازی خود ل��ذت ببرند: 
»ش��ما اصاًل کار نمایش��ی نکنید و برای تیم 
ب��ازی کنی��د. هنر این اس��ت ک��ه از ذهن و 
هوش تان اس��تفاده کنید، چراکه اکثر تیم ها 
از هوش شان اس��تفاده می کنند. موضوعات 
ذهنی اهمیت بسیاری دارد، به همین دلیل 
هم مد نظر من است. باید تمرکز کنید و برای 
نبرد بروی��د تا توانمندی های خود را نش��ان 
دهید. ب��رای من باخ��ت مهم نیس��ت، قرار 

اس��ت مقابل تیم هایی که باتجربه هستند و 
از لحاظ جسمانی هم ش��رایط بهتری دارند، 
بازی کنی��د. اگر بخواهید م��زد زحماتتان را 
بگیرید باید یک تیم باش��ید و منسجم بازی 
کنید و مهم تر از همه اینکه از بازی کردنتان 
لذت ببرید، ش��اد بازی کنید و تا امتیاز آخر 
بجنگید. مهم نیست چه نتیجه ای می گیرید 
فقط تا امتیاز آخر بجنگید و از حریف نترسید 
و مفت نبازید. آنچه مردم از شما انتظار دارند 
همین اس��ت. عملکرد خوب، صرف��اً نتیجه 
خوب نیست. تیم های باتجربه حتی در صورت 
از دست دادن امتیاز، روحیه جنگندگی خود 
را حفظ می کنند. اگر بخواهید پیروز میدان 
باشید باید با روحیه جنگندگی، حتی مقابل 
حریفان قدرتمندتان بازی کنید. قابلیت های 
شما باالست و مطمئن هس��تم اگر بخواهید 

می توانید نتیجه خوبی کسب کنید.«

شمیم رضوان
 تأکید داورزنی       خبر

به بانوان والیبال ایران

: مینو مداح ، سرمربی تیم تاریخ ساز تکواندوی ایران در قاره کهن  در گفت وگو با »جوان« 

ساعی عنوان بهترین مربی آسیا را از من گرفت!


