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فريدون حسن

تا پای جان برای ایران
شعار تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2022 قطر مشخص شد؛ »تا پای 
جان برای ایران« ، ش��عاری پرمضمون است که این روزها بیشتر از هر 

زمان دیگری به کارمان می آید.
 این روزها که کشور اماج حمالت کور رسانه ای و عده ای خودفروخته 
است، تیم ملی فوتبال می تواند نمادی باشد برای اتحاد و یکدلی میان 
تمام ایرانیان غیرتمند. تیمی که قرار است در قطر از اعتبار و عزت ایران 
دفاع کند. تیمی که می خواهد ثابت کند ه��ر ایرانی تا پای جان برای 
اعتالی نام ایران و برای به اهتزاز در آمدن پرچم آن تالش می کند و از 
هیچ چیز کم نمی گذارد. انتخاب این شعار پرمعنا را باید به فدراسیون 
فوتبال تبریک گفت. ش��عاری که می تواند پایان بخش تمامی حواشی 

موجود در تیم ملی باشد.
ورزشکار ایرانی برای کشورش از جان و دل مایه می گذارد و باید حساب 
اغلب ورزش��کاران و فوتبالیس��ت های ایران را از برخی که این روزها 
دانسته و ندانسته آب به آسیاب دش��من می ریزند جدا کرد. ورزشکار 
ایرانی برای مردم کشورش و برای این آب و خاک دالورانه می جنگد و 
برای باال بردن پرچم ایران همانطور که ش��عار سر می دهد تا پای جان 
می رود. امروز تیم ملی فوتبال ایران نماد همین اتحاد و همدلی است. 
تیمی که می خواهد نام ایران را در باالترین قلل افتخار قرار دهد و پرچم 

را آن باال به اهتزاز درآورد.
تیم ملی امروز بیش��تر از هر زمان دیگری به این اتحاد و یکدستی نیاز 
دارد. امروز که رسانه های معاند سعودی و صهیونیستی کمر به از بین 
بردن وحدت تیم ملی بسته اند و از هیچ شیطنتی برای به انزوا کشیدن 
ایران دریغ نمی کنند، این یکدستی و این همدل بودن الزمه کار ایران 
برای موفقیت در جام جهانی اس��ت، آن ه��م در روزهایی که حریفان 
ایران با نتایج رقم زده عماًل ثابت کرده اند طبل های توخالی هس��تند 
که می توان آنها را با اتحاد، یکدلی و جانفش��انی به راحتی از س��د راه 

برداشت.
از سوی دیگر باید به انگیزه های کارلوس کی روش اشاره کنیم، مردی 
که پیش از این هم بارها ثابت کرده اس��تاد روانشناسی و ایجاد انگیزه 
و اتحاد در بین شاگردانش است. کی روش خوب می داند که ادامه این 
روند همدلی و اتحاد در تیم ملی باعث پیشرفت خواهد بود. او که پیش 
از این قاب ه��ای خاطره انگیزی را از خود برایمان بجا گذاش��ته، امروز 
حس��اس تر از هر زمان دیگری به ش��اگردانش توصیه می کند که باید 
متحد باشند و خودش هم با ریزبینی خاص خود می کوشد تا خللی در 

این اتحاد ایجاد نشود.
این روزها خیلی ها سعی دارند هر طور شده تیم ملی را به حاشیه ببرند، 
چه در داخل و چه در خارج. برخی هم در داخل چوب برداشته اند و کل 
جماعت فوتبالی را می کوبند و معاندان نظام و ایران هم که می خواهند 
با ایجاد دودستگی و چنددستگی در تیم ملی شرایطی را فراهم کنند 
که کار به انزوای ایران بینجامد. برخی هم سعی می کنند پای فیفا را به 

ماجرا باز کنند و هر طور شده برای تیم ملی ایران حاشیه  بسازند.
تا پای جان برای یاران، این ش��عار این روزهای تیم ملی فوتبال و تمام 
ورزشکارانی اس��ت که دل و جان ش��ان برای ایران است و می خواهند 
موجب عزت و سرافرازی ایران اس��المی باشند. این وحدت باید حفظ 

شود پس همه با هم تا پای جان برای ایران.

کوالک آزادکاران دانشجو در ترکیه
مسابقات کش��تی آزاد دانش��جویان جهان در پنج وزن نخست 
برگزار و با قهرمانی هر پنج نماینده ایران در این دوره از رقابت ها 
همراه شد. رضا مؤمنی در وزن ۵۷ کیلوگرم، احمد بذری در وزن 
۹2کیلوگرم، عرفان الهی در وزن ۷۴ کیلوگرم، سیدمهدی هاشمی 
در وزن ۱2۵ کیلوگرم و محمدرضا باق��ری در وزن ۶۵ کیلوگرم 
دانش��جویان ایرانی در پنج وزن نخست بودند که موفق به کسب 
مدال طال در این دوره از رقابت ها شدند. اولین دوره مسابقات جام 
جهانی ورزش های رزمی دانش��جویان دانشگاه های جهان از 2۸ 
شهریورماه الی ۱0 مهرماه در شهر سامسون کشور ترکیه برگزار 
می شود و تیم کشتی آزاد دانشگاه تهران به نمایندگی از ایران در 

این رقابت ها شرکت کرده است.

تعیین تکلیف 3 پست کمیته ملی المپیک
رئیس کمیته ملی المپیک اعالم کرد تکلیف سه پست مهم این نهاد 
در ۱۵ روز آینده مشخص می شود. محمود خسروی وفا گفت: »در 
ادامه راه طی ۱۵ روز آینده سرپرست کاروان اعزامی به بازی های 
آس��یایی، رئیس مرکز نظارت بر تیم های ملی و همچنین رئیس 
آکادمی ملی المپیک انتخاب و معرفی خواهد شد تا احیاناً از امور 
مهم و فعالیت های مرتبط برای اعزام عقب نمانیم. ضمناً برای ایجاد 
هماهنگی هرچه بیشتر پیشنهاد برگزاری جلسه مشترک فصلی 
بین کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان را ارائه کردیم تا 

اگر موضوع خاصی مطرح بود جلسه   ویژه  ای برگزار کنیم.«

دی�داری هیجان�ی در گام نخس�ت؛ ای�ن ش�اید 
فوتس�ال  مل�ی  تی�م  ش�روع  حس�اس ترین 
ای�ران در رقابت ه�ای قهرمان�ی آس�یا باش�د. 
مس�ابقاتی ک�ه ای�ران ب�ه عن�وان پرافتخارترین 
تیم ه�ای حاض�ر در آن ب�رای نخس�تین ب�ار کار 
خ�ود را مقاب�ل ی�ک هموط�ن آغ�از می کن�د. 
ش��انزدهمین دوره رقابت های فوتسال قهرمانی آسیا 
به میزبانی کویت س��اعت ۱۱:30روز گذشته با دیدار 
تیم های ازبکس��تان و ترکمنس��تان آغاز شد. استارت 
این رقابت ها برای ایران اما س��اعت ۱۷:30 امروز زده 
می شود، در سالن س��عد ال عبداهلل کویت و جایی که 
یاران شمس��ایی برابر اندونزی صف آرای��ی می کنند. 
تیمی که هدایت آن را یک ایرانی برعهده دارد، محمد 
هاشم زاده که در سال های گذش��ته به عنوان دستیار 
محمد ناظم الشریعه در تیم ملی فوتسال ایران فعالیت 
داشت و یک س��ال هم مربی گیتی پسند اصفهان بود، 
سرانجام با اندونزی برای به دست گرفتن سکان هدایت 
تیم فوتسال این کشور به توافق رسید و اتفاقاً نتایج خیلی 
خوبی هم با این تیم در مرحله مقدماتی جام ملت های 
آسیا به دست آورد و حتی خود را به عنوان شگفتی ساز 
این رقابت ها معرفی کرد. با این وجود سرمربی ایرانی 
اندونزی صراحتاً گفته بود که امیدوار است تیمش در 
رقابت های فوتسال قهرمانی آسیا به ایران نخورد. شانس 
اما در این یک مورد با هاشم زاده جوان یار نبود و اندونزی 

باید در نخستین گام به مصاف ایران برود. 
ایران پرافتخارترین تیم رقابت های فوتس��ال قهرمانی 

آسیا که به ۱2 عنوان قهرمانی، یک نایب قهرمانی و دو 
عنوان سومی در ۱۵ دوره اخیر دست یافته در این دوره 
در گروه س��وم با تیم های اندونزی، چین تایپه و لبنان 
همگروه است. تیمی که دوره گذشته نیز جام قهرمانی 
را باالی سر برد و بی شک این بار نیز با هدف تکرار این 
موفقیت راهی کویت شده است، اما با یک تغییر بزرگ 

روی نیمکت و در رأس کادر فنی.
هدایت تیم ملی فوتسال ایران در دوره گذشته برعهده 
سیدمحمد ناظم الش��ریعه بود. مربی جوان و کاربلدی 
که با قبول هدایت تیم فوتس��ال عراق س��کان هدایت 
تیم ملی فوتس��ال ایران را به وحید شمس��ایی واگذار 
ک��رد. مربی جوان��ی که س��ال ها یکی از س��تاره های 
فوتس��ال ایران ب��ود و ح��اال در رأس کادر فن��ی قرار 
دارد تا این بار در قامت س��رمربی برای فوتسال کشور 
افتخارآفرینی کند. شمس��ایی اما تنها تغییر ایران در 
مسابقات فوتسال 2022 قهرمانی آسیا نیست و ایران 
جدا از تغییرات ایجاد شده در بدنه کادر فنی با ترکیبی 
تقریباً متفاوت نسبت به دوره های گذشته در این دوره 
از مسابقات حضور دارد و بازیکنانی به تیم ملی اضافه 
ش��ده اند که نخس��تین حضور خ��ود را در رقابت های 
آسیایی تجربه می کنند. نفراتی چون ساالر آقاپور، سینا 
پرکاس، سعید مؤمنی، حمزه کدخدایی، علیرضا جوان، 
محمدحس��ین بازیار، بهمن جعفری و محمدحسین 
درخشانی که باید دید حضورش��ان در کنار بازیکنانی 
چون حس��ین طیبی )کاپیت��ان(، مس��لم اوالدقباد، 
سعید احمدعباسی و علیرضا رفیعی پور که از مهره های 

باتجربه تیم هستند چه نتیجه ای برای فوتسال ایران به 
دنبال خواهد داشت. 

اندونزی روی کاغذ حریف دست و پاگیری برای ایران 
نیست. البته نباید این مهم را فراموش کرد که حضور 
س��رمربی ایرانی روی نیمکت این تیم، یعنی شناخت 
کافی از حریف و این می تواند کار شمسایی و شاگردانش 
را سخت کند، اما مسئله مهم تر جوانگرایی قابل توجه 
سرمربی جوان تیم ملی فوتسال ایران است و استفاده 
از نفراتی که برای نخس��تین بار حضور در رقابت های 
قهرمانی آسیا را تجربه می کنند و این بی شک می تواند 
کار مدافع عنوان قهرمانی را ب��رای تکرار این موفقیت 
س��خت کند و این دقیقاً همان مس��ئله ای اس��ت که 
شمسایی نیز بدان اشاره دارد: »به عنوان بازیکن، هشت 
بار قهرمان آسیا شده ام، ولی این نخستین حضورم در 
این رقابت ها به عنوان سرمربی اس��ت و این خود یک 
چالش اس��ت. در کنار این مس��ئله تیم جدیدی را به 
کویت آورده ایم، یعن��ی ۱0 بازیکن جدید را جایگزین 
۱0 اس��طوره کرده ایم، پس باید حس��اب شده پیش 
برویم. هدفمان این است که قدم به قدم برای رسیدن به 
موفقیت جلو برویم. هرچند نتیجه برایمان مهم است، اما 
هدف من متفاوت است. با برنامه به این رقابت ها آمده ایم 

و برای مصاف با اندونزی آماده هستیم.«
 بی تردید کنار گذاشتن ۱0 مهره اصلی و باتجربه تیم 
کار شمسایی جوان را در کسب نتیجه سخت می کند، 
خصوصاً که تیم ملی فوتسال ایران در دوره قبل به عنوان 
قهرمانی دست یافته و حاال کسب نتیجه ای غیر از آن 

نمی تواند راضی کننده باشد. با این وجود شمسایی بر این 
باور است که بدنه تیم باید دستخوش تغییرات  می شد 
و امیدوار است که با این تغییرات هم بتواند افتخارات 

فوتسال ایران در آسیا را تکرار کند. 
برای محم��د هاش��م زاده مص��اف ب��ا ای��ران یکی از 
حس��اس ترین دیدارهایی اس��ت که تا به امروز پشت 
سر گذاش��ته اس��ت. او که با برنامه ای بلندمدت روی 
نیمکت اندونزی نشس��ته، فوتس��ال قهرمانی آسیا را 
تورنمنتی بزرگ برای اندون��زی می خواند: »حضور در 
این رقابت ها بعد از هشت سال دس��تاورد خوبی برای 
اندونزی محسوب می شود. تالش می کنیم شانس صعود 
به دور بعدی را از دست ندهیم. ما در کنار ایران و لبنان 
در گروه سختی قرار داریم. با همان ذهنیت بازی های 
بعد، در اولین دیدار برابر ایران به میدان می رویم. قبل 
از مسابقات چهار بازیکن را به دلیل مصدومیت از دست 
دادیم، اما به توانایی ۱۴ بازیکنی که به کویت آورده ایم، 
اطمینان داریم و امیدوارم یک بازی دیدنی برابر آقای 

فوتسال آسیا به نمایش بگذاریم.«
فارق از نتیجه ای که قرار اس��ت بعد از رویارویی ایران 
با اندونزی رقم بخورد، ق��رار گرفتن دو مربی ایرانی در 
رقابت های فوتسال قهرمانی آس��یا اتفاق خوشایندی 
برای فوتسال ایران محسوب می شود. اتفاقی که نشان 
از دانش باالی مربی��ان ایرانی دارد که ع��الوه بر ایران 
توانمندی های خ��ود را در کش��ورهای منطقه نیز به 
نمایش گذاش��ته اند و نتیجه این رخداد جز به س��ود 

فوتسال ایران نیست.
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حامد قهرمانی 

سقوط سربازان ملکه به دسته دوم لیگ ملت ها

ایتالیا غول کش را کشت 
تیم ملی فوتبال ایتالیا با غلبه بر مجارس��تان به عن��وان تیم اول گروه 
سوم رقابت های لیگ ملت های اروپا به مرحله نیمه نهایی این مسابقات 

صعود کرد.
دوشنبه شب و در آخرین بازی های این گروه ایتالیا موفق شد در زمین 
مجارستان تیم شگفتی س��از این گروه با دو گل به پیروزی دست پیدا 
کند و با ۱۱ امتیاز باالتر از مجارستان ۱0 امتیازی به مرحله نیمه نهایی 
راه یابد. پیش از این هلند و کرواس��ی به این مرحله صعود کرده بودند. 
شب گذشته هم بازی حساس پرتغال و اس��پانیا چهارمین تیم مرحله 
نیمه نهایی را معرفی کرد. مجارستان که با پیروزی های درخشان مقابل 
انگلیس و آلمان به تیم غول کش این رقابت ها معروف شده بود در زمین 
خود فقط یک مساوی می خواست تا به جمع چهار تیم پایانی رقابت ها 
صعود کند، اما ایتالیای مانچینی که هنوز طعم تلخ حذف از جام جهانی 
را در دهان دارد مانع این تیم شد و با برتری 2 بر صفر به عنوان صدرنشین 

گروه صعود کرد و مجارستان جا ماند.
دو تیم ب��ازی را هجومی آغ��از کردند و در دقیقه شش��م بود ک��ه ایتالیا 
می توانست با خوش شانسی به گل برس��د، اما بعد از اینکه ارسال برایان 
کریستانته از دست های پیتر گوالشی، دروازه بان مجارستان رها شد این 

آتیال شاالی بود که توپ را از روی خط دروازه برگشت داد.
در ادامه این ایتالیایی ها بودند که ابتکار عمل را در دس��ت گرفتند و توپ 
و میدان را در اختیار داش��تند و در مقابل تیم میزبان به دنبال اس��تفاده 
از ضدحمالت بود ت��ا اینکه در دقیق��ه 2۷ آتزوری به گل رس��ید. ایتالیا 
می توانست در نیمه اول به گل دوم هم برسد، اما حمالت این تیم نتیجه 

نداد و کار به نیمه دوم کشیده شد.
گل دقیقه ۵2 دی مارکو آب س��ردی بود بر شعله مجارستان تا غول کش 
در خانه مغلوب شود و این ایتالیا باش��د که راهی مرحله بعد شود. کسب 
این پیروزی برای مانچینی و شاگردانش بسیار مهم بود تا بعد از حذف از 
جام جهانی حاال امیدوار به فتح لیگ ملت ها باش��ند و کمی از انتقادها را 
کم کنند. اما در دیگر بازی این گروه نبرد کالسیک انگلستان و آلمان 
در ویمبلی با تساوی پرگل 3 - 3 به پایان رسید. نتیجه ای که نه برای 
انگلیسی ها فایده ای داشت و نه برای آلمانی ها، چراکه هر دو تیم پیش 
از این از گردونه رقابت ها حذف شده بودند. انگلستان به عنوان حریف 
تیم ملی کش��ورمان در رقابت های جام جهانی قطر در این مسابقات 
عملکردی ضعیف از خود به نمایش گذاشت. مردان گرت ساوت گیت 
با کسب تنها س��ه امتیاز در قعر جدول گروه سوم مسابقات جا خوش 
کردند و به دسته دوم رقابت های لیگ ملت ها سقوط کردند. آلمان ها 
هم با نتایجی که به دس��ت آوردند با هفت امتیاز سوم گروه شدند و از 

راهیابی به دور بعد مسابقات بازماندند.
حذف انگلستان از گردونه رقابت ها و س��قوط این تیم به دسته دوم لیگ 
ملت ها بازتاب  زیادی به همراه داشته اس��ت. پیش از این هم بسیاری بر 
این عقیده بودند که نیمکت انگلستان باید دستخوش تغییر شود و گرت 
س��اوت گیت نمی تواند س��ربازان ملکه را در جام جهانی درست هدایت 
کند. حاال با سقوط انگلستان به دسته پایین تر لیگ ملت ها شرایط برای 
ساوت گیت سخت تر شده و سرمربی انگلستان سایه سنگین توماس توخل 

را باالی سر خود بیشتر از قبل حس می کند.
باید به انتظار نشست و دید که سرنوشت ساوت گیت و انگلستان به کجا 
می انجامد و حریف تیم ملی کشورمان در جام جهانی در نهایت به چه 
تصمیمی خواهد رسید. آیا ساوت گیت حفظ می شود یا اینکه باید جام 

جهانی را از خانه تماشا کند.
اما آلمان و انگلستان تنها بزرگان حذف شده نبودند، فرانسه قهرمان جهان 
در گروه اول مسابقات در نبرد برای صعود به دانمارک باخت تا عماًل شانس 
صعود را به کرواسی و دانمارک تقدیم کند که در این میان کروات ها برتر 
بودند و صعود کردند. در گروه چهارم هم بلژیک پرستاره از پس هلند تازه 
قدرت گرفته برنیامد تا آنها هم حذف ش��ده بزرگ مرحله مقدماتی لیگ 
ملت ها لقب بگیرند. به این ترتیب و با نتایج به دست آمده بزرگان فوتبال 
اروپا پیش از آغاز رقابت های جام جهانی با نمایش های نه چندان مطلوب 
نش��ان دادند تا مرز آمادگی فاصله زیادی دارند و با ادامه این روند در قطر 
2022 هم به مشکل برخواهند خورد، مگر آنکه تا آن زمان تجدید قوا کنند 

و با چهره ای تازه تر گام به جام جهانی بگذارند.

نازنین مالیی، ملی پوش روئینگ بانوان ایران که با ارتقای رکورد خود در 
رقابت های جهانی چک نسبت به المپیک موفق به کسب جایگاه هشتم 

ش��د، الزمه رفتن روی س��کو را 
مهیا بودن شرایط و امکانات می خواند: »نتیجه به دست آمده 
در جهانی چک خوب بود، به طوری که کشورها از حضور ایران 
غافلگیر شدند و آن را زنگ خطری برای خود دانستند که این 
یک اتفاق خوب است و خوشحالم که ثابت کردم ما می توانیم. 
اما مشکل اصلی و همیشگی ما نداشتن پیست استاندارد است 

و اگر قرار به مدال آوری در جهان باشد باید این نقص 
را برطرف کنیم، چراکه  کشورهای دیگر روزانه 
چندین بار در پیست 2 کیلومتر تست و مسابقه 
می دهند و تمری��ن می کنن��د و اینکه کجای 
پیس��ت 2 کیلومتر چه عکس العملی و کاری 
انجام دهند برای آنها یک امر عادی است، ولی 
برای ما که در مسابقات در پیست 2 کیلومتر 
پارو می زنیم یک اتفاق جدید است و خیلی از 
کارها را نمی توانیم از قبل در مس��یر مسابقه 
پیش بینی کنیم و ممکن اس��ت یک قسمت 
فشار زیادی وارد کنیم و یک قسمتی را کمتر 
انرژی داشته باشیم. بنابراین نیاز است در این 
مسیر تمرین کنیم تا بدانیم در هر 2۵0 متر و 

۵00 متر چه کاری را باید انجام دهیم.«

صدای والیبال نشسته می شوم

الزمه مدال آوری داشتن پیست استاندارد است

صادق بیگدلی، ملی پوش والیبال نشسته که چندی پیش به عنوان یکی        بازتاب
از اعضای کمیسیون ورزشکاران فدراسیون جهانی پاراوالیبال انتخاب شد، 
ضمن خوشحالی از انتخابش به عنوان نماینده ورزشکاران پاراوالیبال در آسیا - اقیانوسیه تأکید کرد صدای 
تمام بازیکنان این رشته در همه جای دنیا خواهد شد. بیگدلی همچنین در خصوص مسابقات قهرمانی 
جهان که یک ماه دیگر در بوسنی برگزار می شود، گفت: »تیم به آمادگی ۸۵ درصدی رسیده، اما مسابقات 
سختی داریم، خصوصاً که بوسنی به عنوان رقیب اصلی ایران میزبان است و قطعاً با تمام قوا شرکت می کند 
تا بتواند در کشورش قهرمان شود. من یک بار ۱3 س��ال قبل در بوسنی بازی کردم که با حساب 3 بر 2 به 
برتری رسیدیم، اما سالن واقعاً جو سنگینی داشت. والیبال نشسته در کنار فوتبال جزو اولویت های مسئوالن 

ورزش این کشور است و بی شک نگاهی انتقامی به مصاف با ایران خواهند داشت.«

تقابلمدعیانوتازهواردها

ماراتن لیگ برتر والیبال م��ردان ایران از امروز 
با رقابت ۱۴ تیم برای فتح سی و شش��مین جام 
قهرمانی آغاز می ش��ود، آن هم 2۸ روز زودتر از 
فصل قبل که حضور نماینده ایرانی قاره آسیا در 

مسابقات قهرمانی باشگاه های جهان و فشردگی 
لیگ ب��ه بازیکنان فش��ار زی��ادی وارد نکند و 
مصدومیت احتمالی بازیکن��ان در رقابت های 
حساس کسب سهمیه المپیک دست تیم ملی و 

سرمربی آن را در پوست گردو نگذارد. 
طبق بررس��ی های انجام ش��ده تنها سه سالن 
موفق به دریافت مجوز جهت برگزاری بازی ها 
ش��ده اند،  اما تالش تیم ها باعث عقب نش��ینی 
س��ازمان لیگ ش��د و فرصت بیش��تری برای 
استاندارد س��ازی کفپوش س��الن ها در اختیار 
آنها ق��رار گرفت. بر همین اس��اس اس��تارت 
رقابت های این فصل در سالن شاهدیه یزد زده 
می شود. جدالی بین مس رفس��نجان و فوالد 
سیرجان، تیم هایی که فصل قبل را با در اختیار 
داشتن رده پنجم و سوم به پایان بردند. پیکان، 
پرافتخارترین تیم لیگ میهمان گیتی پس��ند 
تازه وارد اس��ت. گیتی پسندی که در سال های 
نه چندان دور تیمی پرس��تاره ب��ود با هدایت 
مصطفی کارخانه که به واس��طه نتایج ضعیف، 
مدیران اصفهانی را از تیم��داری در لیگ برتر 
پشیمان کرد. حاال اما بعد از سال ها بار دیگر به 

سطح اول والیبال کشور بازگشته، آن هم درست 
بعد از آنکه س��پاهان به واس��طه ناکامی فصل 
گذشته در کسب عنوان قهرمانی قید تیمداری 
را زده اس��ت. رقابت ه��ای امروز ب��ه جز دیدار 
مس - فوالد و شهداب - هورسان که به ترتیب 
س��اعت ۱۵ و ۱۷:30 برگزار می ش��ود، به طور 
همزمان ساعت ۱۶ اس��تارت می خورد و سایپا 
با هدایت فرهاد نفرزاده در خانه والیبال تهران 
از آرش صادقیانی و شاگردانش در راهیاب ملل 
مریوان پذیرایی می کند. پاس گرگان در سالن 
امام خمینی این ش��هر براب��ر نیان الکترونیک 
خراسان که نخستین حضور خود در لیگ برتر 
را تجربه می کند به میدان می رود. ایفاس��رام 
اردکان دیگر تیم تازه وارد لیگ هم در س��الن 
پیامبر اعظم میهمان لبنیات هراز آملی اس��ت 
که هدایت آن را بهروز عطایی، س��رمربی تیم 

ملی برعهده دارد.

 استارت
  زودهنگام 

گ والیبال
لی

دنیا حیدری 
      خبر

شمیم رضوان
      چهره

بنا باید زودتر می رفت 
در وهل��ه اول امی��دوارم ای��ن تغییر در 
س��رمربیگری تیم مل��ی از ه��ر نظر به 
س��ود تی��م باش��د و بچه ه��ا بتوانند با 
حس��ن رنگرز که از قهرمان��ان بزرگ و 
عنوان دار ماس��ت به خوب��ی کار کنند. 
خوش��بختانه رنگرز از مدیران باتجربه 
و قهرمانان تحصیلک��رده ورزش م��ا 
محسوب می شود که می تواند تیم ملی 
را به خوب��ی تقویت کن��د. اگر بنا قصد 
کناره گیری داش��ت باید زودتر از اینها 
تصمیمش را عملی می کرد ک��ه به نظر من بهترین زم��ان برای این 
کار بعد از رقابت های جهانی سال گذش��ته و کسب نتایج مطلوب تیم 
ملی بود. محمد بنا همیش��ه روش و برنامه خودش را داشته و دارد که 
بی تردید هیچگاه نمی توان با یک روش در تمامی میادین نتیجه گرفت. 
ما هم اکنون زمان زیادی تا میادین مهم بعدی از جمله المپیک بعدی 
نداریم و مطمئناً کار حس��ن رنگ��رز در جمع و جور ک��ردن تیم برای 
رویدادهای پیش رو بسیار سخت است. مسئله دیگر مسابقات انتخابی 
است که متولیان فدراسیون به درستی روی این موضوع پافشاری دارند، 
چراکه اگر خبری از مسابقات انتخابی نباشد انگیزه ای برای کشتی گیران 
و مربیان سازنده باقی نمی ماند. این بخشی از اتفاقاتی است که محمد بنا 
از آن ضربه خورد. تجربه نشان داده شاید بتوان در یک یا دو وزن با نظر 
شخصی دست به انتخاب ملی پوشان زد، اما نمی توان این موضوع را در 
تمامی اوزان دهگانه اجرایی کرد. این همان اتفاقاتی است که انگیزه ها را 
از بین برد و تیم ملی از آن ضربه خورد. به هر حال رقابت های جهانی با 
تمام اتفاقات تلخ و شیرینش  تمام شده و محمد بنا هم جای خود را به 
حسن رنگرز داده است. پس باید به فکر آینده باشیم و خودمان را برای 
رویدادهای مهم پیش رو تجهیز کنیم. کشتی فرنگی ما قهرمانان بزرگی 
همچون حمید سوریان، امید نوروزی و قاسم رضایی دارد که می توانند 
به خوبی به عنوان مربی در کنار فرنگی کاران باش��ند. هم اکنون زمان 
حمایت و همدلی است و باید همه دست به دست هم بدهیم تا دوباره 

کشتی فرنگی ایران به جایگاه همیشگی خود بازگردد.
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قاب

اندونزی 
اولین محک 

شاگردان شمسایی 
 در قهرمانی 

آسیا

دوئل مربیان ایرانی

رحیم علی آبادی

پیشکسوت کشتی 

در روزهایی که رقبای تیم ملی فوتبال در جام جهانی 
با نتایج ضعیف و شکست های ناامید کننده روبه رو 
هستند، تیم ملی ایران در اردوی اتریش با روحیه باال 
خود را آماده مصاف با آنها در جام جهانی می کند. این 
روزها انگلستان، ولز و امریکا اصاًل حال و روز خوبی 
ندارند، در حالی که مردان تیم ملی ایران با روحیه 
باال و مهم تر از آن اتحاد و همدلی می خواهند در قطر 
تاریخ ساز شوند. تیم  بودن همان موضوعی است که 
می تواند ایران  را به موفقیت در جام جهانی برساند. 
بازیکنان ایران بعد از بازی خوب و برد روحیه بخش 
مقابل اروگوئه قبل از رویارویی با سنگال حلقه اتحاد 
زدند تا ثابت کنن�د هیچ چی�زی نمی تواند اتحاد و 

همدلی آنها را از بین ببرد.

دنیا حیدری 
   گزارش  یک


