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دنیا حیدری 

دنیا حیدری

لگدمال شدن فوتبال در جنگ قدرت
حذف سرخابی های پایتخت از لیگ قهرمانان آسیا هم نتوانست کسی 
را به صرافت حل و فصل مش��کالت فوتبال باش��گاهی ایران بیندازد. 
مشکالتی که عمده آن را عدم حرفه ای بودن باشگاه های فوتبال ایران 
شامل می شود، آن هم در شرایطی که بیش از دو دهه است که پسوند 
حرفه ای را یدک می کشند. اما از آنجا که با حلوا حلوا کردن دهان شیرین 
نمی شود، تکرار بی پایان لیگ حرفه ای فوتبال ایران نمی تواند دلیلی بر 
حرفه ای شدن باشگاه های فوتبال باشد، دلیل محکمی که فصل گذشته 
قلم قرمز روی ن��ام نماینده های نامدار فوتبال ایران کش��ید و آنها را از 

حضور در لیگ قهرمانان محروم کرد. 
اتفاقی که تصور  می شد آقایان را به تکاپوی حل مشکالت ترغیب کند، 
اما قبح این اتفاق هم خیلی زود شکس��ت و به نظر نمی رسد که دیگر 
کسی نگرانی از این بابت داشته باشد که اگر غیر از این بود، کمافی السابق 
در آستانه شروع لیگ جدید همچنان با مش��کالتی نظیر آماده سازی 
ورزش��گاه ها که هیچ یک از لیگ های رقیب ندارند دست و پنجه نرم 
نمی کردیم. ولی در کن��ار عادتی که به عدم مهیا بودن زیرس��اخت ها 
که یکی از ضرورت های کس��ب مجوز حرفه ای توسط باشگاه هاست، 
تصمیم گیری هیئت رئیسه فدراس��یون فوتبال در خصوص سازوکار 
معرفی نمایندگان ایران به ای اف س��ی نیز قوز باالقوز)مصیبت پشت 
مصیبت( شده است، چراکه با توجه به از اکثریت افتادن نفرات هیئت 
رئیس��ه نمی توان جلسه رس��می برگزار کرد و ضرب االجل ای اف سی 
می تواند خطرآفرین باشد. اما چه انتظاری می توان از فدراسیونی داشت 
که این روزها تک تک اعضای آن تنها درصدد حفظ جایگاه هس��تند و 
البی هایی که آینده آنها را به مخاطره نین��دازد و در این جنگ قدرت 
کمتر کسی به سرنوشت لیگ ایران، فوتبال باشگاهی آن و پایان حضور 
تیم های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا می اندیشد. حال آنکه صعود به 
لیگ قهرمانان آسیا تنها دستاورد لیگ فوتبال ایران است که می تواند 
باعث رقابت تیم ها ش��ود و اندکی از هزینه های هنگفت آنها را جبران 
کند، اما آیا این مسئله برای آنها که این روزها به هر ریسمانی جهت ادامه 

حضور در قدرت چنگ می زنند کوچک ترین اهمیتی دارد؟ 
این بی توجهی ها در ش��رایطی به وضوح قابل مشاهده است که تمام 
این تکاپوها در راس��تای حفظ ق��درت در فوتبال اس��ت. فوتبالی که 
مدت هاس��ت در این جنگ زیر پای افراد س��ودجو لگدمال می ش��ود 
و دی��ری نخواهد پایید که آقای��ان در خواهند یافت قب��ری که بر آن 
می گریند مرده ای در خود ندارد! اما فهمیدن این مسئله وقتی کار از 
کار گذشت دیگر سودی به دنبال نخواهد داشت. فوتبال ایران امروز 
نیازمند توجه و رسیدگی است، امروزی که آقایان تنها فکر و ذکرشان 

موقعیت خودشان است و بس.

آخرین متحد تاج و متهم پرونده ویلموتس  رفت

آل کثیر جایگزین طالقانی شد 
بهاروند سرپرست سازمان لیگ که عزل شد، عبدالکاظم طالقانی رئیس 
هیئت فوتبال استان خوزس��تان تنها متحد باقیمانده تاج در ساختار 
فدراس��یون فوتبال و مجمع ب��ود. متحدی که از روزه��ا قبل حمایت 
همه جانبه خود را از رئیس س��ابق فدراس��یون برای بازگشت به رأس 
قدرت آغاز کرده بود، به همین دلیل هم با وجود پایان دوره ریاستش 
در تاریخ 20 خرداد، حاضر به برگزاری انتخابات هیئت فوتبال استان 
خوزستان نبود که مبادا به واس��طه عدم تأیید از سوی وزارت ورزش، 
فدراسیون فوتبال نتواند به واس��طه عدم حضورش در هیئت فوتبال 
خوزستان به تاج در انتخابات هشتم شهریور ماه رأی دهد)هرچند تأیید 
نهایی تاج هم هنوز نیامده است(. فدراسیون فوتبال اما بساط البی های 
طالقانی با کاندیدای ریاست فدراسیون را برهم زد. با انتخاب عبدالعظیم 
آل کثیر به عنوان سرپرس��ت هیئت فوتبال اس��تان خوزستان و کنار 
گذاشتن طالقانی )بعد از گذش��ت 50 روز از پایان دوره( آخرین متهم 
باقیمانده از پرونده قرارداد ویلموتس در س��اختار مجمع و فدراسیون 
فوتبال، دیگر هیچ یک از هشت متهم اصلی این پرونده ننگین که هزینه 
گزافی روی دست فوتبال ایران گذاشته اند در ساختار فعلی فدراسیون 

و حتی مجمع فوتبال باقی نمانده اند.
تغییرات ایجاد ش��ده اما به مزاج طالقانی خوش نیامده و مدعی شده 
که کنار گذاش��تن او و انتخاب سرپرس��ت غیرقانونی است: »به هیچ 
عنوان نمی توانند چنین کاری انجام دهن��د. در واقع می خواهند افراد 
باسابقه را به این ش��کل از صحنه خارج کنند.« این در حالی است که 
عبدالعظیم آل کثیر، سرپرست انتخاب شده برای هیئت فوتبال استان 
خوزستان نه فقط داور ملی فدراسیون فوتبال بوده که سرپرست تیم 
فوتبال پگاه خوزستان در لیگ دسته اول فوتبال، رئیس اداره ورزش و 
جوانان شهرستان شوش و عنوان سرپرست کمیته داوران هیئت فوتبال 
خوزستان را نیز در کارنامه دارد. طالقانی که در مراسم تودیع و معارفه 
روز گذشته حاضر نشد با تهدید ضمنی میرشاد ماجدی تأکید کرد: »او 
نباید یادش برود حضورش در هیئت رئیسه فدراسیون با تالش های من 
و حیدر بهاروند صورت گرفت. با این کار در آستانه انتخابات فدراسیون 

شائبه ایجاد می شود.« 
اما آیا رفتار طالقانی که با برکناری او جامعه فوتبال خوزس��تان جشن 
شادی گرفته است و حمایت های بی دریغش از تاج که این روزها زمین 
و زمان بابت پرونده ویلموتس از او ش��کار هس��تند و همچنین تهدید 

سرپرست فدراسیون شائبه برانگیز نیست؟!

س�یزدهمین دوره رقابت های تکوان�دوی قهرمانی 
نوجوانان جهان با درخش�ش دختران ای�ران همراه 
بود. در روز نخست این رقابت ها که از صبح سه شنبه 
به میزبانی بلغارس�تان و ب�ا حضور 768 ورزش�کار 
در صوفی�ه آغ�از ش�د، تکوان�دوکاران اوزان ۴۲- و 
۴۴کیلوگرم دخت�ران و ۴۵- کیلوگرم پس�ران روی 
شیاپ چانگ رفتند که سهم ایران یک طال و یک نقره 
بود. س�وگند ش�یری در وزن ۴۲- کیلوگرم با کسب 
گردن آویز طال بر سکوی قهرمانی ایستاد و نخستین 
طالی ایران را به نام خود ضرب کرد و  پرنیا سلمانی هم 

در وزن ۴۴- کیلوگرم به مدال نقره دست یافت.

استارت طالیی دختران تکواندو
قاب

انتظارها به پایان رسید و از فردا شب فصل جدید رقابت های فوتبال در 
قاره سبز آغاز می شود. از بین پنج لیگ معتبر اروپا؛ لیگ برتر، بوندس لیگا 

و لوشامپیونه زودتر از بقیه مسابقات شان را استارت می زنند.
فوتبال جزیره با تک بازی کریستال پاالس و آرسنال شروع می شود، اما همه 
حواس ها به تیم های مدعی است. فصل پیش منچسترسیتی و لیورپول 
خیلی زود حساب شان را از سایر تیم ها جدا کردند و تا هفته  آخر نیز همین 
دو تیم برای تصاحب جام با هم می جنگیدند. با بررس��ی شرایط تیم های 
مطرح لیگ انگلیس احتماالً باز هم سیتی و لیورپول مدعی اصلی قهرمانی 
خواهند بود و س��ایر تیم ها مجبورند برای گرفتن سهمیه لیگ  قهرمانان 
مبارزه کنند. از آخرین رویارویی سیتیزن ها و قرمزهای مرسی ساید کمتر 
از یک هفته می گذرد؛ شنبه شب دو تیم در سوپرجام انگلیس با هم مصاف 
دادند و ش��اگردان کلوپ اولین جام فصل را باالی سر بردند. بندرنشینان 
در فصل نقل و انتقاالت موفق شدند سه خرید خوب انجام دهند؛ جدا از 
کاروالیو و کالوین رمزی، داروین نونیز پرتغالی در خط حمله قرار گرفته و 
اتفاقاً در کامیونیتی شیلد هم اولین گلش را به ثمر رسانده است. سادیو مانه 

مهم ترین چهره ای بود که از جمع لیورپول جدا شد.
بمب اصلی جزیره را س��یتی ترکاند، به خدمت گرفتن ارلینگ هالند یک 
پیروزی ب��زرگ برای پپ گواردیوالس��ت. مهاجم ن��روژی از بین آن همه 
پیشنهاد ترجیح داد از دورتموند راهی منچستر شود و برای سیتی بازی کند. 
کالوین فیلیپس، اورتگا و آلوارز دیگر خریدهای آبی ها هستند. حاشیه ساز 
بزرگ جزیره نیز کسی نیست جز کریس رونالدو. منچستریونایتد، اریک 
تن هاگ هلندی را استخدام کرد تا بعد از چند سال شیاطین سرخ شاید رنگ 
آرامش را ببینند، اما عدم صعود به لیگ قهرمانان رونالدو را ناراحت کرده 
و او رسماً به باش��گاه اعالم کرده خواهان جدایی است. منتها کریس هنوز 
یک فصل دیگر با قرمزها قرارداد دارد، به همین خاطر مجبور است در فصل 
پیش رو نیز پیراهن یونایتد را بر تن کن��د. رونالدو در اردوهای پیش فصل 
غایب بود و در بازی دوستانه با رایووایکانو هم بعد از تعویض ورزشگاه را ترک 
کرد. مارتینز، اریکسن و ماالسیا تازه واردهای منچستر هستند. لیورپول و 
من سیتی در هفته اول هر دو میهمان هستند و به ترتیب به مصاف فوالم و 

وستهام می روند. من یونایتد اما در خانه پذیرای برایتون است. 
    

اینتراخت فرانکفورت – بایرن مونیخ بازی افتتاحیه این فصل بوندس لیگاست. 
غول آلمانی همچنان با ناگلزمان به دنبال درخشش بیشتر است. با این تفاوت 
که دیگر خبری از حض��ور رابرت لواندوفس��کی در این تی��م نخواهد بود. 
بایرن قدرت اول فوتبال آلمان محس��وب می شود و رفتن این بازیکن برای 
بوندس لیگا اتفاق بدی بود. لوا که دیگر عالقه ای به ماندن در جمع باواریایی ها 
نداشت به پیشنهاد خوب بارسا پاسخ مثبت داد و راهی بارسلونا شد. اگرچه 
هواداران بایرن از رفتن ماشین گلزنی خود به شدت ناراحت و حتی عصبانی 
هستند، اما دیگر باید به این موضوع عادت کنند. ناگلزمان در این فصل سادیو 
مانه و ماتیاس دلخیت را در اختیار دارد. بایرن با قهرمانی در سوپرجام آلمان 

به استقبال فصل جدید رفت و باز هم برای رقبا خط و نشان کشید. 
    

دیدار افتتاحیه این فصل لوش��امپیونه را لیون و آژاکس��یو جمعه شب 
برگزار می کنند. منتها همه نگاه ها به بازی ش��نبه شب است، جایی که 
پاری سن ژرمن با ستاره هایش میهمان کلرمون است. مهم ترین تغییر تیم 
متمول مربوط به کادرفنی است. همانطور که انتظار می رفت پوچتینو 
از کار برکنار شد و گالتیه به عنوان س��رمربی روی نیمکت پی اس جی 
می نش��یند. این مربی در اولین بازی رس��می موفق ش��د با درخشش 
بازیکنانش قهرمانی در سوپرجام فرانس��ه را به کارنامه اش اضافه کند. 
دی ماریا پاریس را ترک کرده، ولی همچنان مسی ، نیمار و امباپه خط 
حمله ژرمن ها را تشکیل می دهند. ضمن اینکه راموس نیز دیگر مصدوم 
نشده و در ترکیب جای خود را پیدا کرده است. تمدید قرارداد امباپه با 
پاریسی ها حواش��ی و البته انتقادهای زیادی را به همراه داشت. ضمن 
اینکه برخالف شایعات مطرح شده باشگاه راضی به فروش نیمار نشد. 
سرمربی فرانسوی امیدوار است تا پایان فصل رابطه خوبش با بازیکنان 
حفظ شود: »فکر می کنم پی اس جی فصل قبل حتی وقتی قهرمان شد 
مورد انتقاد قرار گرفت. من این بازیکنان را بس��یار تحت نظر گرفتم و 
صحبت های زیادی با آنها داشتم. ما در طول چهار یا پنج هفته گذشته 

خیلی خوب تمرین کردیم و حاال آماده هستیم.«

آغاز  لیگ برتر، بوندس لیگا و لوشامپیونه 

تابستان داغ فوتبال اروپا

کشتی ایران معدن استعداد و نخبه است؛ نوجوانا، نونهاالن و امیدهای 

حامد قهرمانی
کش��تی ایران هم��واره در مس��ابقات       چهره

جهانی خوش درخشیده اند و باعث 
شده اند نسبت به آینده این رش��ته همیشه امیدوار باشیم. امیر 
آذرپیرا، قهرمان 97 کیلوی کشتی امیدهای جهان یکی از این 
ستاره هاست که بعد از قهرمانی در جهان حاال به فکر رسیدن 
به دوبنده تیم ملی است، اما معتقد است رقابت در ایران برای 

رسیدن به تیم ملی حتی از حضور در المپیک هم سخت تر 
است. او می گوید: »انتخاب شدن در ایران به اندازه 

یک المپیک سخت اس��ت، اول باید سعی کنم 
صاحب دوبنده تیم ملی بزرگساالن شوم و بعد 
به المپیک فکر کنم. رده های جوانان و امید را 
پله  بزرگس��االن می بینم و همه تالش��م را 
می کنم که این مرحله را به خوبی پشت سر 
بگذارم. هدفم از حضور در دو رده جوانان و 
امیدها آماده شدن بیشتر برای حضور در 
المپیک اس��ت و امیدوارم بتوانم با تالش 
بیشتر اول به دوبنده تیم ملی برسم و بعد 
ب��ا حض��ور در المپی��ک برای کش��ورم 
افتخارآفرینی کنم. البته همانطور که گفتم 

این کار بسیار سختی است.«

خودداری الدهاشمیه از مبارزه با حریف صهیونیست

کشتی گرفتن در ایران سخت تر از المپیک است

رژیم غاصب صهیونیستی نزد تمام ورزشکاران آزاده جهان، رژیمی 
منحوس و جنایتکار محس��وب می ش��ود که نه به رسمیت شناخته       خبر

می شود و نه ارزش رویارویی را دارد. ورزش��کاران زیادی تاکنون از رویارویی با نمایندگان این رژیم 
غاصب خودداری کرده اند و به ط��ور حتم این راه ادامه خواهد داش��ت تا به جهان ثابت ش��ود تنها 
ورزشکاران ایران نیستند که پای در این راه گذاشته اند. میسر الدهاشمیه، دختر تکواندوکار اردنی 
آخرین ورزشکاری اس��ت که از قهرمانی در مس��ابقات جهانی به خاطر دفاع از آرمان های فلسطین 
گذشته است. این تکواندوکار مسلمان و جوانمرد در مسابقات قهرمانی تکواندوی بلغارستان حاضر 
به رویارویی با نمایده رژیم صهیونیستی نشد تا نام خود را در ردیف ورزشکاران جوانمرد حامی مردم 

فلسطین ثبت کند و برای همیشه جاودانه شود.

اشرف رامین 

شیوا نوروزی

وعده های الکی، انتخابات کمیته در مسیر لغو!
اصرار وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی  المپیک بر برگزاری انتخابات ششم 
شهریور کمیته هیچ تناسبی با عملکرد آنها در جهت تحقق این وعده ندارد. 
فرآیند ثبت نام نامزدها آغاز شد و در حالی که همچنان البی ها و اقدامات 
پشت پرده گزینه های اصلی ادامه دارد، مجمع در یک قدمی از دست دادن 
وجاهت خود است. طبق اساسنامه ، تعداد اعضای المپیکی در انتخابات باید 
نسبت به تعداد اعضای غیرالمپیکی غالب باشد، اما با خروج کاراته از لیست 
المپیکی ها، فعاًل این نسبت برابر شده )29 – 29( و اتفاقات و تصمیمات 
روزهای آینده می تواند به کاهش اعضای المپیکی منجر شود. هنوز تکلیف 
قانونی یا غیرقانونی بودن انتخابات فدراسیون سوارکاری مشخص نیست 
و مدت ریاست فدراسیون بدمینتون هم تمام ش��ده است. اگر انتخابات 
سوارکاری باطل شود و برای بدمینتون هم سرپرست معرفی کنند، تعداد 
اعضای المپیکی مجمع کمیته کمتر از غیرالمپیکی ها می شود. این یعنی 
انتخابات ش��هریورماه برگزار نخواهد شد. حمید س��جادی در تازه ترین 
اظهاراتش بر برگزاری مجمع کمیته در موعد مقرر تأکید کرده، اما هیچ 
اشاره ای به کم کاری های وزارتخانه در خصوص برگزاری مجامع انتخاباتی 
فدراسیو ن ها نمی کند! چرا باید هر بار ورزشکاران و پیشکسوتان هر رشته 
برای تش��کیل مجمع انتخاباتی التماس کنند؛ حاال که بیش از هر زمان 
دیگر باید به فکر پایان دادن به بالتکلیفی فدراسیون ها باشند عماًل هیچ 
عزمی برای این کار ندارند. ژیمناستیک و دوچرخه سواری مشکلی برای 
تعیین رئیس جدید ندارند، ولی وزارت اهمیتی به این موضوع نمی دهد. از 
طرفی صالحی امیری هم دائماً بر انتخابات سر موعد کمیته تأکید می کند، 
درحالی که او بهتر از همه ما می داند اوضاع از چه قرار است و در صورت ادامه 
این ش��رایط مجمع وجاهت قانونی ندارد. باید هرچه سریع تر تکلیف این 
ماجرا روشن شود. اگر طبق گمانه زنی ها و حرف های درگوشی مطرح شده 
مسئوالن از به تعویق افتادن انتخابات کمیته راضی هستند و اعتراضی به 
این مسئله ندارند، صراحتاً آن را اعالم کنند و مردم و جامعه ورزش را سرکار 
نگذارند. در غیر این صورت بهانه ای برای تعیین تکلیف فدراس��یون های 
بدون رئیس وجود ندارد و تا دیر نشده باید خیال همه را راحت کرد. با وعده، 
شعار و تأکید نمی توان اساسنامه  کمیته را تغییر داد، بهتر است به جای آن 

در عمل به تشکیل مجمع انتخاباتی کمیته  ملی المپیک کمک کرد.

دبیر: باید ثابت کنیم ورزش اول هستیم

کش��تی ایران به 

فریدون حسن 
عنوان اصلی ترین       کشتی

رش��ته مدال آور 
ورزش کشور در رقابت های جهانی، آسیایی و 
المپیک سال بسیار پرکار و سختی را پیش رو 

دارد. یک��ی از اصلی ترین مس��ابقات پیش رو 
رقابت های قهرمانی جهان در صربستان است 
که تیم ه��ای آزاد و فرنگی ایران خود را آماده 
حض��ور قدرتمند در آن می کنن��د. به همین 
منظور عصر سه شنبه جلسه ای با حضور رئیس 

و نایب رئیس فدراس��یون و اعضای کادر فنی 
تیم های آزاد و فرنگی برگزار شد.

علیرضا دبیر، رئیس فدراس��یون در ابتدای 
این جلس��ه گف��ت: »فاصله کمی ت��ا اعزام 
رقابت های جهانی صربستان مانده است و به 
دنبال این هستیم که این جلسات هفته ای 
ی��ا ۱0 روز یک بار ادامه داش��ته باش��د. این 
جلسات به منظور حل مش��کالت احتمالی 
برگزار می ش��ود، مواردی همچ��ون اعزام، 
تغذیه، اسکان، امکانات و هر چیزی که فکر 
می کنید می توانی��م آن را پیگیری کنیم به 
بنده انتقال دهید تا در اسرع وقت نسبت به 

رفع آن اقدام شود.«
دبیر ادامه داد: »دوس��تان، ما باید ثابت کنیم 
که بحق، ورزش اول ایران هستیم و آقایی خود 
را به دنیا اعالم کنیم. البته این کار با همدلی به 
وجود می آید و اینکه ما آزاد و فرنگی هستیم 
را کنار بگذارید، چراکه همه ما یکی هس��تیم 

و آن کش��تی جمهوری اس��المی ایران است 
و باید قدردان باش��یم که کشتی می تواند در 
20 وزن در رقابت ه��ای جهانی و ۱2 وزن در 
رقابت های المپیک شانس مدال داشته باشد. 
من در فدراسیون کش��تی دو بزرگ تر از خود 
دارم، یکی محمد بنا و دیگری محس��ن کاوه 
اس��ت که رابطه ما مانند برادر بزرگ با برادر 
کوچک اس��ت و نظر این دو نفر برایم خیلی 

قابل احترام است.«
در ادامه حمید سوریان، نایب رئیس فدراسیون 
کش��تی هم گفت: »یک موضوعی که من در 
مس��ابقات جهانی ن��روژ و رقابت های جهانی 
نوجوانان در ایتالیا ش��اهد آن بودم، پیشرفت 
پرسرعت کشتی در کش��ورهای مطرح دنیا 
بود. ما هم باید سرعت خود را افزایش دهیم و 
کشتی آنها را به خوبی آنالیز و تجزیه و تحلیل 
کنیم، وگرنه جای خود را به س��ایر کشورها 

خواهیم داد و این یک واقعیت است.«

 کشتی 
 آماده حضور 

در صربستان 

سرمربی تیم ملی بسکتبال از عملکرد تیمش 
در کاپ آسیا دفاع کرد. نشست خبری سعید 
ارمغانی دیروز در حالی برگزار شد که او برخالف 
منتقدان معتقد است تیم ملی به رغم شکست 
براب�ر اردن در مس�یر پیش�رفت ق�رار دارد.
حذف تی��م ملی بس��کتبال در یک چه��ارم نهایی 
کاپ آسیا اجازه نداد ایران یکی از چهار تیم برتر قاره 
کهن باش��د. در این دوره باز هم بار اصلی تیم روی 
دوش بازیکنان باتجرب��ه از جمله حامد حدادی بود 
و این در شرایطی است که سرمربی همچنان روی 

بحث جوانگرایی تأکید دارد.
   زمان کوتاه

سعید ارمغانی صحبت هایش را با ارائه آمار و ارقام 
در خصوص روند رو به رشد شاگردانش آغاز کرد. 
سرمربی تیم ملی به ش��رایط متفاوت آماده سازی 
تیم های ملی با باشگاهی اشاره داشت و گفت:  »بعد 
از کاپ آسیا این کنفرانس دیرتر برگزار شد، چراکه 
من به مجارستان رفته بودم. یکی از انتقادها رفتن به 
مجارستان بود. همانطور که همه به خانه های شان 
رفتند، من هم به مجارس��تان که محل زندگی ام 
بود، برگش��تم. س��عی می کنم همه حرف هایم با 
آمار و ارقام باش��د. کار کردن با تیم ملی با باشگاه 
متفاوت است. دو ماه پیش کار را شروع و ۴۸ جلسه 
تمرین برگزار کردی��م. در این م��دت چهار بازی 
دوس��تانه با تیم ایران نوین و یک تیم صربستانی 
انجام دادیم. ش��ش بازی رس��می برگزار کردیم، 
دو بازی در انتخاب��ی و چهار بازی در کاپ آس��یا. 
درحالی که یک تیم باش��گاهی بیش از 50 بازی و 
200 تمرین انجام می دهد. زمان کوتاه مشکل همه 
مربیان تیم های ملی است و آماده سازی تیم های 

ملی خیلی سخت تر از باشگاهی است.«

   نسل رو به انقراض
ارمغانی برطرف کردن ضعف های فن��ی را یکی از 
اهداف ویژه خ��ود خواند: »به خاط��ر کمبود وقت 
برخی کارها را نمی ش��د انجام داد. اصالح تکنیکی 
و ارتقای فیزیکی در تیم ملی غیرممکن اس��ت. در 
اروپا بازیکنان کامالً آماده هستند و مربیان ملی فقط 
یک اس��تراتژی خاص را در تیم پیاده می کنند. در 
هر صورت از وقت حداکثر استفاده را بردیم و تا یک 
حدی موفق شدیم. بسکتبال ایران نسل طالیی اش 
رو به انقراض است و باید نسل جدیدی را وارد تیم 
ملی کنیم. یکی از وظایف من هم همین اس��ت. در 
همین دوره دو، س��ه بازیکن جوان را ب��ه تیم وارد 
کردیم. برای موفقیت تیم ملی فاکتورهای زیادی 
الزم اس��ت و با کمک حدادی، یخچالی و کاظمی 
تالش کردیم اتحاد را به تیم بازگردانیم. در این کار 
موفق بودیم و بچه ها هم تمام تالش شان را کردند. 
روی دو نکته فنی هم خیلی کار کردیم؛ توپ های از 
دست رفته )ترن اور( و پرتاب های پنالتی. در دو بازی 
انتخابی جام جهانی و کاپ آسیا میانگین ترن اورهای 
ما بسیار پیشرفت کرد. از نظر پرتاب های پنالتی هم 
در کاپ آسیا، 75 درصد موفق بودیم . اساس کار را 
بر دفاع چیدیم. معتقدم تیمی که خوب دفاع کند، 
خوب هم حمله می کند. دفاع را به تمام زمین بردیم. 
جنگندگی و فشار روی توپ تیم رشد خوبی داشت. 
هنوز کار زیادی برای انجام شدن وجود دارد. سیستم 
بازی را بر اس��اس عملکرد بازیکنان تنظیم کردیم. 
فاصله بین تأثیرگذاری بازیکنان کامالً طبیعی است. 
خیلی ها گفتند چرا میزان تأثیرگذاری ملی پوشان 
تا این اندازه متفاوت است. در تیم های دیگر نیز به 
همین شکل است و مدت زمان حضور بازیکنان در 

زمین روی این مسئله تأثیر می گذارد.«

   توجیه نمی کنم
او در ادامه به تش��ریح عملکرد تیمش در کاپ آس��یا 
و شکس��ت براب��ر اردن پرداخت: »گفتن��د اردن تیم 
دسته دوم آسیاست! درحالی که بسکتبال در همه آسیا 
پیشرفت کرده است. اس��ترالیا در فینال لبنان را با دو 
امتیاز فاصله شکست داد. اردن بازیکنان خیلی خوبی 
داشت و اردوی بسیار خوبی را هم پشت سر گذاشته بود. 
همه در حال پیشرفت هستند. توجیهی برای شکست 

ندارم، ولی دالیلم را با آمار و استدالل بیان می کنم.«
 ارمغانی در پاس��خ به س��ؤال »جوان« در خصوص 
ارزیاب��ی اش از نتایج تیم ملی در کاپ آس��یا و عدم 
صعود به جمع چهار تیم برتر قاره گفت: »از عملکرد 
تیم راضی هستم، چراکه در چهار بازی روال پیشرفت 
کاماًل مش��خص بود. این خاصی��ت تورنمنت های 
بزرگ اس��ت و یک روز یک تیم آنچن��ان که باید و 
شاید نمی تواند بازی کند و عدم تمرکز، مصدومیت 
و مسائلی از این دس��ت مؤثر هستند. بازیکنی مثل 
یخچالی با مس��کن از جان مایه گذاش��ت. جامعه 
بسکتبال تا قبل از بازی با اردن از عملکرد و انسجام 
تیم راضی بود. نمی خواهم توجیه کنم، این اتفاق برای 
تیم های بزرگ دنیا هم رخ می دهد. می توانستیم جزو 
چهار تیم برتر آسیا باش��یم و در این صورت شانس 
حضور در فینال را هم داشتیم، اما اتفاقات حین بازی 
این اجازه را به ما نداد. اگر یکی از شوت های از راه دور 
بازیکن امریکایی اردن گل نمی شد، قطعاً ورق به سود 
ما برمی گشت. اردن تیم خوبی است و جزو تیم های 

درجه یک آسیاست. واقعیت ها را می گویم.«
   ساخت نسل جوان

او همچنین بر ساخت نسل جدید برای تیم ملی تأکید 
کرد: »یکی از اهداف اصلی ما وارد کردن نسل جوان به 
تیم ملی است. با این هدف ناآشنا نیستم. سال 2000 

این کار را انجام دادم و قدم اول را برداشتم. آن نسل بعد 
از هفت سال توانست قهرمان آسیا شود. جوانان مستعد 
زیادی داریم و این را در تیم ایران نوین می بینیم. حتماً 
این کار را ادامه خواهم داد. صبور باشید، شرایط تیم را 
درک کنید تا پروسه کسب تجربه را طی کنیم. البته 
این دلیل بر این نیست که ما اشتباه نداشتیم. بسکتبال 
بازی اشتباهات است، ولی باید به جلو حرکت کنیم و 

با اعتقاد به کارمان ادامه دهیم.«
   ناامید نیستیم

شرایط س��خت تیم ملی برای صعود به جام جهانی 
202۳ س��ؤال دیگری ب��ود که س��رمربی تیم ملی 
بس��کتبال اینطور به آن ج��واب داد: »هنوز از صعود 
به جام جهانی ناامید نش��ده ایم. ش��ش بازی داریم و 
سه بازی میزبان هس��تیم. هدفمان این است که هر 
س��ه بازی خانگی را ببریم. امیدواریم قزاقستان همه 
بازی هایش را نبرد. تمام تالشمان را خواهیم کرد در 
ایران همه بازی ها را ببریم. اگر هم نتوانستیم صعود 
کنیم باز هم باید به این پروس��ه ادامه دهیم. نیاز به 
برنامه ریزی و سرمایه گذاری گسترده داریم.« به گفته 
ارمغانی، تیم ملی در پنجره های چهارم و پنجم جام 
جهانی با ترکیبی از جوانان و باتجربه ها حاضر خواهد 
ش��د: »تمرینات را با تیم ایران نوین ب��ه عالوه چند 
بازیکن بزرگسال شروع کردیم. دو بازی تدارکاتی با 
ژاپن خواهیم داشت و این بازی ها از قبل برنامه ریزی 
شده، به همین خاطر باتجربه ها را خسته نمی کنیم و 
جوانان را به ژاپن اعزام می کنیم. در پنجره چهارم تیم 
با تلفیقی از جوانان و باتجربه ها به میدان خواهد رفت. 
این تورنمنت تدارکاتی لطمه ای به تیم ایران نخواهد 
زد و پا به سن گذاشته ها در تهران تمرین می کنند. باید 
بازیکنانی را به تیم تزریق کنیم که هم از نظر دفاعی و 

هم هجومی به تیم کمک کنند.«
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می توانستیم  فینالیست 
کاپ آسیا  شویم!

شیوا نورزی
   گزارش  یک


