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گفتوگوی «ایران» با محمد بنا ،سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی

به دعوای کیروش و برانکو
دامن نزنیم

ایــران شــروع بســیار خوبــی در جام ملتها داشــت و
بازی خوبی مقابل یمــن ارائه کرد و به پیروزی پرگلی
یادداشــت
هــم دســت یافت .بچههــای تیــم ملی توانســتند دل
مــردم را شــاد کننــد .امیــدوارم خــدا کمکشــان کند
و بتواننــد بازیهــای آینــده را همیــن طــور بــا اقتدار و
موفقیت پشــت ســر بگذارند .شــاید برخی بگویند که
یمــن تیم ضعیفی اســت ولی هر چقــدر هم ضعیف
نیما نکیسا
بوده باشــد ،نظم و انضباط تاکتیکی ما ،چه در حمله
دروازهبان سابق
و چه در دفاع مثال زدنی بود .کیروش تاکتیک بسیار
تیم ملی
خوبــی را در زمین پیاده کرد .چنــد بازیکن را در حالی
بــه زمین فرســتاد که چنــدان قابل پیشبینــی نبود .کــیروش مربی بزرگی
اســت و مهرههــای خوبی هــم در اختیار دارد .تیم ملی قابلیتهای بســیار
باالیی دارد .تک تک نفرات آن در هر تیمی که بازی میکنند مؤثر هســتند
و همین نکته نشان دهنده این است که تیم ملی ایران تیم پرقدرتی است
و شانس اول قهرمانی آسیا را دارد.
دربــاره عراق و ویتنام ،دیگر تیمهــای همگروهمان هم باید بگویم ،این
دو تیــم علــی رغم فشــارهای زیادی که بــه دروازه یکدیگــر وارد کردند ولی
نشان دادند دفاعهای شکننده ای دارند و میتوان از آنها عبور کرد .ویتنام
حریف بعدیمان اســت .بازیکنان ایــن تیم با وجود قد و قامت کوتاهی که
دارنــد اما از یک فوتبال ســرعتی بهره میبرنــد و قطعاً کیروش این تیم را
آنالیــز کرده و میداند که چطــور باید جلوی آنها بازی کند .به نظرم ویتنام
تیم خطرناکی اســت و میتواند دردسرســاز باشــد .درباره ســایر دیدارهای
جــام ملتهــا نیز بایــد به این نکته اشــاره کنم که با توجه بــه بازیهایی که
از کــره و اســترالیا دیــدم ،فکر میکنــم رقیب ایران یک تیم بی نام و نشــان
خواهد بود .البته منظورم از بی نام و نشان ،ضعیف بودن نیست ،منظورم
تیمی اســت که کســی انتظارش را ندارد! عربســتان بازی اول خود را خیلی
خوب آغاز کرد .امارات تیم خوبی نشــان نداد .بحرین و قرقیزستان همین
طــور .اســترالیا بــی برنامه وارد زمین شــد و باخت .ولــی اردن را تیم خوبی
دیدم؛ گرچه تا حدی اینکه اردن در این جام خواهد درخشــید را پیشبینی
میکــردم .چرا که وقتی من و ابراهیم شــکوری ،دو ماه پیش که در اجالس
 AFCبودیم ،اردنیها گفتند هدفشــان قهرمانی آسیا در  2032است و بر
مبنای آن برنامهریزی کردهاند.
دعــوا و کشــمکش کــیروش و برانکــو موضوعــی کــه ذهــن بســیاری از
عالقهمنــدان بــه فوتبــال را به خود جلب کــرده .باید بگویم مــا خودمان با
اظهــار نظرهایمان به این ماجرا دامن میزنیم .هر چقدر کمتر اظهار نظر
کنیــم ،بهتر اســت .هر چقدر نظــر بدهیم بدتر به این دعــوا دامن میزنیم
و برعکــس هرچقــدر بی توجهی کنیم ،قاعدتاً یک روزی خودشــان خســته
میشــوند و بهتر اســت که ما اجــازه دهیم آنهایی که مرجع باالتر هســتند،
قضاوت کنند و نظر بدهند.
منبع :ایران آنالین

بخش دوم

چرا فوتبال ایران بیش از  ۴۰سال
قهرمان آسیا نشد؟

 -3ëëچهل سال میهمان شدن
اسماعیل راستی تردیــدی نیســت کــه شــانس تیمهــای میزبــان برای
روزنامهنگار کســب موفقیــت در مســابقههای ورزشــی بیــش از
تیمهــای میهمــان اســت .بخصــوص اگــر میزبــان بــه لحــاظ فنــی و کیفی
نیــز در ســطح باالیی قرار داشــته باشــد .به یــاد آوریم که همیــن دوره قبل
اســترالیای میزبان قهرمان جام ملتهای آســیا شــد و فراموش نکردهایم
که  2قهرمانی از  3بار فتح جام ملتهای آســیا توســط تیم ایران به عنوان
میزبان حاصل شــده اســت .به چندین دلیل اصلی از جمله نفوذ و قدرت
بیشــتر برخی کشــورهای شرق آســیا و جنوب خلیج فارس حتی بحرین در
 AFCو نبود عناصر مؤثر از فدراســیون فوتبال ایران در کنفدراســیون آســیا
و همچنیــن فقدان زیرســاختها و عوامل و شــرایط مهــم دیگر مثل عدم
حضور زنان در ورزشــگاههای ایران ،امکان میزبانی جام ملتهای آسیا در
 40سال گذشته وجود نداشته و این مسأله هم در قهرمان نشدن تیم ایران
مؤثر بوده است.
 -4ëëضربههای مرگبار پنالتی
افــراد بســیاری تعییــن سرنوشــت یــک بــازی و اعــام نــام تیــم برنــده بــا
ضربههــای پنالتــی را متــرادف با شــانس و اقبــال میدانند کــه گاه بهترین
پنالتــی زنهــای جهــان هــم در حســاسترین بازیهــا ،ضربه پنالتــی را به
دروازهبــان تیــم حریف یــا تیــر دروازه زده و برخی حتی به خــارج از دروازه
فرســتادهاند .این ســخن اگرچه درســت اســت ،اما تمام واقعیت نیســت.
برای کســب موفقیت پس از  ۱۲۰دقیقه پیکار نفســگیر که جســم خســته و
روح شــکننده میشود  ،نقش مربیان بســیار مهم است .انجام تمرینهای
کافــی و الزم در ضربههــای پنالتــی و داشــتن برنامــه بــرای آن ،شــناخت و
انتخاب بهترین پنالتی زنها که قبل از اســم و آوازه و حتی تجربه زیاد باید
آمادگی ذهنی و روحی ایستادن پشت ضربه پنالتی را داشته باشند و قبول
مســئولیت شکســت از ســوی مربیان که این نیز در ارتقای روحیه بازیکنان
نقش بســیار مهمــی دارد ،میتواند شــانس و اقبال چنین تیمــی را هنگام
زدن ضربههای پنالتی فزونی ببخشــد .زنده یاد استفان کواچ مربی ،معلم
و مدرس بزرگان فوتبال جهان حدود  ۵۰سال قبل در کتاب ارزنده «فوتبال
کامــل» بــه مربیان توصیه کرده که با صدای بلند خطــاب به بازیکنان خود
قبل از زدن ضربههای مرگبار پنالتی بگویید« :اگر پیروز شدیم ،پس از پایان
مســابقه میگویم که شــما بردهاید و اگر شکست خوردیم ،خواهم گفت که
به خاطر اشتباههای من باختهایم ».واقعیت این است که هر وقت در جام
ملتهای آسیا کار به ضربههای پنالتی کشیده شده ،تیم ایران باخته است
که همه چیز را نباید به «بدشانسی» منوط و معطوف کرد .بلکه اشتباههای
مربیان و بازیکنان از جمله چند موضوع مهم را که مورد اشاره قرار دادیم،
در ناکامی پنالتیزنها و شکست تیم باید بسیار بااهمیت دانست.
 -5ëëبرکناری و عدم ثبات مربیان ایران
در فوتبال ایران  ،چه مســئوالن فدراســیون و چه مســئوالن تیمهایی که نام
«باشــگاه» دارنــد ،هیــچ گاه «مقصر» نیســتند و هرگز خودشــان درصورت
وقوع شکستهای پیاپی نیز «استعفا» نمیدهند (چون عاشق خدمت به
فوتبــال هســتند!) و اولین قربانــی آنها هم مربیان هســتند .به همین دلیل
هیــچ مربــی در  4دهه گذشــته دو دوره پیاپــی در رأس کادر فنــی تیم ایران
حضور نداشــته و حتی اگر عنوان ســوم جام ملتهای آســیا را نیز به دست
آورده باشــد ،مدتی بعد برکنار شــده و مربی دیگری منصوب شــده اســت.
همیــن عــدم ثبات کادر فنی و فرافکنی مســئوالن فدراســیونهای مختلف
و تغییــر پیاپــی مربیان به منظور مقصر دانســتن آنها در نرســیدن به مقام
قهرمانــی و بی تقصیر نامیدن خود به رغم فراهم نکردن حداقل امکانات
برای آمادگی تیم ،یکی دیگر از عوامل عدم کســب عنوان قهرمانی و حتی
فینالیســت نشــدن فوتبال ایران در جام ملتهای آسیا بوده است .در واقع
کارلــوس کــیروش اولیــن مربی اســت که پس از حــدود نیم قــرن دو دوره
پیاپی در جام ملتهای آسیا روی نیمکت رهبری تیم ایران مینشیند.
 -ادامه مطلب در شماره روز شنبه

فوتبالیستها کشتی را دوست دارند
ما هم فوتبال را دوست داریم
تکلیفریاستکشتیسالآیندهمشخصمیشود/بردمقابلیمنخوشحالیندارد
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

هفته گذشته مسعود ســلطانیفر ،وزیر
ورزش و جوانــان و رضــا صالحی امیری
رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در
خانه کشتی تهران ،از تمرینات تیمهای
ملی کشــتی آزاد و فرنگی بازدید کردند.
درخواست مشترک کشتیگیران از وزیر
ورزش ،مشــخص شدن تکلیف ریاست
فدراسیون کشتی بود .شرایط فدراسیون
کشــتی و بازدید مســئوالن باعث شد به
ســراغ محمــد بنــا ،ســرمربی تیــم ملی
کشــتی فرنگــی برویــم و در مــورد ایــن
موضوع صحبت کنیم .البته بنا عالوه بر
کشتی به فوتبال هم عالقه بسیار زیادی
دارد و او در مورد دیدار تیم ملی با یمن
نیز صحبت کرد.
ســرمربی تیــم ملــی کشــتی فرنگی
در مــورد بازدیــد مســئوالن ورزش از
تمرینــات تیمهای کشــتی بــه خبرنگار
«ایران» گفت« :حضور این دو مســئول
در خانه کشــتی اتفــاق مثبتی بــود .این
بازدیدهــا روحیهبخــش اســت .بــا ایــن
دردســرها و بالتکلیفیهایــی که کشــتی
دارد ،آمدن دو نفر از بزرگانی که دو نهاد
اصلــی ورزش را در اختیار دارند (وزارت
ورزش و کمیتــه ملــی المپیــک) بــرای
بچههایــی که در خانه کشــتی مشــغول
تمرین هستند ،امیدبخش بود».
محمــد بنــا ادامــه داد« :صالحــی
امیری به طور خصوصی با کشتیگیران

صحبــت کــرد و صحبتهــا و نگاهــش
نســبت بــه کشــتی کامــاً مثبت بــود .او
گفــت که خیالتــان راحت باشــد و ما تا
حد توانمان کشتی را حمایت خواهیم
کــرد و هــر چیزی کــه مــورد نیاز کشــتی
اســت ،تأمیــن خواهیــم کــرد .کشــتی
بــرای مــا ورزش پراهمیتــی اســت چــرا
که همیشــه افتخارآفرین بــوده .او گفت
کــه خیالتــان بابــت حمایتهــا راحت
باشــد ».بالتکلیفی در بخــش مدیریت
یکــی از مــوارد آزاردهنــده برای کشــتی
اســت .او بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع که
مسأله مهم در کشتی بالتکلیفی است،
بیــان داشــت« :ایــن بالتکلیفــی تنهــا
تیمهــای ملــی را اذیــت نمیکنــد بلکه
جامعه کشتی را آزار میدهد .نهادهای
مختلف کشــتی مثل هیأتهای استانی
در بالتکلیفــی به ســر میبرنــد و دنبال
ایــن هســتند کــه در کشــتی چــه اتفاقی
خواهد افتاد و چه کسی به عنوان رئیس
فدراســیون انتخــاب میشــود .مــا ایــن
را قبــول داریــم کــه باید با حساســیت و
بررسی بیشتری تکلیف مدیریت کشتی
مشخص شود اما باید با سرعت این کار
انجام شود .در حال حاضر اهالی کشتی
در بالتکلیفی و برزخ قرار گرفتهاند ،مثالً
کشتیگیر در حال تمرین ذهنش درگیر
مدیر آینده است».
محمــد بنــا خبــری درخصــوص
تعیین تکلیف ریاســت کشــتی میدهد
که خبر چندان خوشــایندی برای اهالی
این رشــته نیســت .او با اشــاره بــه اینکه

بیــش از دو مــاه بــه پایان ســال
باقــی مانــده و این زمان نســبتاً
زیادی اســت ،افزود« :گفته شده
که تکلیف ریاســت فدراسیون سال
آینده مشــخص میشــود .اگــر رئیس
جدید در سال جدید بیاید تنها  15ماه
زمــان دارد تــا کارهایــش را انجام دهد
که این موضوع طبیعتاً به ضرر کشــتی
خواهــد بــود و مــا المپیــک را از دســت
خواهیــم داد ».آقــای خــاص کشــتی
ادامــه داد« :ممکن اســت مدیر بعدی
همــه چیــز را شــخم بزنــد یعنــی همه
چیــز را تغییــر دهد ،در همــه جای دنیا
مرسوم اســت که انتخابات المپیک به
المپیک برگزار میشــود اما در کشور ما
ایــن گونه نیســت .در حــال حاضر یک
تیــم مدیریتــی در حــال کار اســت ،این
تیم بجز رســول خادم شش سال است
که در کنار هم هستند و با همدیگر کار
میکنند و به ثبات الزم رسیدهاند ».او
در مورد شــرایط کشــتی فرنگی با آغاز
اردوهــای تیم ملی بیان داشــت« :از
یــک ســو امیــدواری زیاد اســت چرا
کــه جوانــان زیــادی در اردوی تیــم
ملــی حضــور دارنــد از ســوی دیگر
ایــن جوانــان ناپخته هســتند و این
اتفــاق بــدی اســت .دنیایی کــه در
بزرگســاالن وجــود دارد ،دنیــای
کامــاً متفاوتــی اســت کــه ایــن
موضوع شــرایط را برای ما سخت
خواهد کــرد .مردم توقع منطقی
از تیــم ملــی کشــتی فرنگــی

داشــته باشــند .این طور نیست
کــه فکــر کننــد چون یــک گروه
باتجربــه مثل ناصر نوربخش
و ایــرج اســفندیاریفر به تیم
ملی آمدهاند ،کشــتی فرنگی
بایــد تمامــی طالهــا را درو
کننــد .البته ما امیدوار هســتیم
جوانــان آینــدهداری داریــم و
تمــام تالشمــان را میکنیــم که در
مســابقات مختلف بهترین نتایج را
کسب کنیم».
محمــد بنــا یکــی از طرفــداران
پروپاقرص فوتبال اســت .او عالوه بر
اینکــه عالقه زیادی به فوتبــال دارد،
میان فوتبالیها هم دوستان زیادی
همچــون علــی پرویــن و قلعهنویی
دارد .بنــا امیــدوار اســت تیــم ملــی
قهرمــان جام ملتهای آســیا 2019
شود« :آرزوی من قهرمانی تیم ملی
فوتبــال اســت ،این آرزویی اســت که
تمامی مــردم ایران دارند که امیدوارم
پس از  43ســال محقق شــود .امکانات
خوبــی در اختیــار تیم ملــی فوتبال قرار
گرفت و با این پتانســیلی که وجود دارد
میتوان امیدوار بود تیم ملی در امارات
جــام را باالی ســر ببــرد ».آقــای خاص
کشــتی فرنگــی در پاســخ به این ســؤال
که آیا بــازی تیم ملی فوتبــال با یمن را
دیدید؟ بیان داشــت« :متأســفانه بازی
تیم ملی فوتبال با تمرینات خودمان
همزمان شــد و نتوانستم بازی
را بــه صــورت کامــل نــگاه

کنم .بعــد از اتمام تمرین و از زمانی که
ایــران  4بــر صفر از یمن جلــو بود ،بازی
را دیــدم .گل ســامان قــدوس کــه گل
پنجم بود را دیدم و بســیار زیبا بود ».بنا
افزود« :کشــتیگیران از ما میخواهند تا
تمرینــات را به گونــهای تنظیم کنیم که
آنهــا بتوانند فوتبال را ببینند .البته بازی
بــا یمــن بــازیای نبود کــه مــا بخواهیم
زمــان تمریناتمــان را عــوض کنیم به
این دلیل زمان تمرین را تغییر ندادیم.
اگر تیــم ملی با تیمهای ژاپن ،اســترالیا
یا مثالً با کره جنوبی بازی داشــته باشد،
زمــان تمریــن را عــوض میکنیــم ».او
ادامه داد« :همان گونه که فوتبالیستها
کشــتی را دوســت دارند ما هم فوتبال را
دوســت داریم .تیم ملی در حال حاضر
در مرحله مقدماتی است و ما نگرانیای
بابت صعــود تیم ملی بــه مرحله بعد
نداریــم .بــرد مقابــل یمــن خوشــحالی
نــدارد ،آن هم با مربــی بزرگی همچون
کیروش و بازیکنان بااستعدادی که تیم
ملــی دارد ».ســرمربی تیم ملی کشــتی
فرنگــی در پایــان گفــت« :با وجــود این
شــروع خوبی بود و بچهها نشــان دادند
که انگیــزه زیادی بــرای قهرمانی دارند.
گرچــه یمــن قدرتمنــد نیســت و تیمی
نبــود که مــا بخواهیم مقابــل آن محک
بخوریم .در گروه ما تنها بازی خطرناک
بازی با عراق اســت که انشــاءاهلل عراق
را هم میبریم .کار ما در مراحل حذفی
سخت میشود که باید مواظب باشیم و
با هوشیاری کامل بازی کنیم».

حضور کاوه رضایی در جمع سرخها در شهر دوحه

روز ویژه آبیها با وعدههای فتحی و قطعی شدن سفر به ترکیه

برانکو به تمرین بروژ رفت ،برادرش به تمرین بایرن

مجیدی شیک و آراسته آمد

پرسپولیس که از عصر روز سهشنبه
در دوحــه مســتقر شــده اســت،
دیــروز دو جلســه تمرینــی را در
این شــهر پشــت ســر گذاشــت ولی
آنچــه بــه حضــور قرمزهــا در ایــن
شــهر جذابیــت و اهمیت بیشــتری
میبخشــد ،حضــور همزمــان
تعــدادی از تیمهای مطرح اروپایی
در قطــر به ســبب هــوای مالیم آن
در تضاد با ســرمای شدید زمستانی
قاره ســبز اســت کــه اجــازه میدهد
آنهــا روندهــای تمرینــی خــود را با
شــرایطی بهتر اســتمرار بخشــند .از
قضــا یکــی از تیمهــای «اردو زده»
در دوحه ،کالب بروژ بلژیک ،یعنی
همان تیمی اســت کــه کاوه رضایی
را در خدمت دارد و روز چهارشــنبه
یــک نوع تبادل دیداری و اطالعاتی
بین سرخها و طرف بلژیکی صورت
گرفت .به این ترتیب که ابتدا صبح
دیــروز رضایــی بــه محــل تمرینات

پرســپولیس آمــد تــا دیــن خــود را
نســبت به هموطنانش که میهمان
قطریهــا هســتند و در کمپ مدرن
اسپایر تمرین میکنند ،برآورده کند
و اینکــه او پیشتــر عضــو اســتقالل
بــوده ،طبعــاً کوچکتریــن تغییری
را در ایــن معادلــه ایجــاد نکــرد و
ناظــران شــاهد دیــداری گــرم بیــن

مهاجــم اســبق ســایپا و ذوب آهــن
بــا مــردان ســرخپوش بودنــد .کاوه
دیــروز بــا ســرخها عکس یــادگاری
گرفــت و بــا برانکــو و دســتیارانش
نیــز گفتوگــو کرد .بــا ایــن توضیح
اضافــی کــه بایــرن مونیخ هــم این
روزهــا در دوحــه حاضــر اســت و
یوپن ،تیم بلژیکــی دارنده مرتضی

پورعلی گنجی هم در آنجا اردو زده
اســت .متذکر میشــویم کــه برانکو
عصــر چهارشــنبه بــرای تماشــای
نحوه تمرینات بروژ ،سری به محل
ایــن تیــم زد و در آنجا بــا ایوان لکو،
ســرمربی بــروژ کــه هموطــن وی
اســت ،گفتوگــو و تبــادل آرا کــرد.
برانکــو به همین تدابیر اکتفا نکرد و
از بــرادرش زالتکو و همچنین ایگور
پانادیــچ و مارکو ســایر اعضای کادر
فنی پرســپولیس خواســت به محل
تمریــن بایــرن مونیــخ برونــد و بــا
تماشــای نحوه کار این تیم مشــهور
و بــاکالس آلمانــی ،بــر اطالعــات
خود بیفزایند .البته مســائل امنیتی
گرداگرد اردوی بایرن به حدی زیاد
بــود که زالتکو و ســایرین به ســختی
توانســتند به خواســته خود برســند.
همه ایــن موارد چهارشــنبه را برای
پرســپولیس بــهروزی ســازنده و پــر
هیجان تبدیل کرد.

انتقاد خادم به فراری دادن بخش خصوصی از ورزش
امیررضــا خــادم ،معــاون وزیــر
ورزش و جوانــان در آییــن تودیــع
و معارفــه مدیــرکل ورزش و
جوانان اســتان ســمنان با انتقاد از
فــراری دادن بخــش خصوصــی،
گفــت« :این رویه نادرســت ســبب
میشــود دیگر عالقهمندان بخش
خصوصی رغبتی به سرمایهگذاری
در ورزش نداشــته باشــند ».وی
ادامــه داد« :وقتــی بــا آن دســته از
ســرمایهگذاران بخــش خصوصی
کــه در ورزش ســرمایهگذاری
کردنــد ،برخــورد نامناســبی

میشــود دیگــر ســرمایهگذاران به
ایــن نتیجــه میرســند کــه ورزش
جــای امنــی بــرای ســرمایهگذاری
نیســت و ایــن بــه ورزش در کشــور
آســیب جــدی وارد میکنــد .وقتی
بخــش خصوصــی ســرمایه زیادی
در ورزش هزینــه میکنــد ،بدیهی
اســت که بــه دنبــال منافــع مادی
و معنــوی خــود اســت ».وی بــا
بیــان اینکــه ســرمایهگذار بخــش
خصوصــی میخواهــد دیده شــود
و ایــن چیــز بــدی نیســت ،گفــت:
«ســرمایهگذار هزینــه میکنــد تــا

ëëشــهنازی :بــه دلیــل ناآگاهــی از
حقوقورزشی،قدرتدفاعنداریم
شــاهرخ شــهنازی ،ســخنگوی
منهـــای کمیتــه ملــی المپیــک در
فوتبـال نخســتین کنگــره بینالمللــی
حقوق ورزش در آکادمی ملی المپیک گفت:
«درباره حقوق ورزشــی تالشهایــی در ایران
انجام شــده اما تداوم آن برای کشــور ضروری
اســت .آگاهی بیشــتر از حقوق ورزشــی باعث
کاهــش دعــوای حقــوق ورزشــی در مجامــع
بینالمللی خواهد شــد .در گذشته آگاهی کم
باعث آســیبهایی به ما شــده بود ».او ادامه
داد« :در برخی از رشــتهها در سطح باشگاهی

احتــرام مردم را جلــب یا خدمتی
بــه شــهر و منطقــهای کنــد یــا در
ســرمایهگذاری بــه دنبــال ســود

و بینالمللــی با ظلمهایی روبهرو می شــویم
کــه باید از خــود دفاع کنیم اما بــه دلیل عدم
آگاهــی از مقــررات حقــوق بینالمللــی و
تخصصــی در حقــوق ورزشــی قــدرت دفــاع
نداشــتیم .در ســطح باشــگاهی بازیکنــان در
تنظیم قراردادها با مشکالتی روبهرو میشوند
که با بهرهمند شــدن از این دانش میتوان آن
را کاهش داد».
ëëبازگشت کوالکوویچ به ایران
پــس از پایــان رقابتهــای قهرمانــی والیبال
جهــان بــه میزبانــی بلغارســتان و ایتالیــا،
ایگور کوالکوویچ ســرمربی تیم ملــی والیبال
ایران طبق قرارداد راهی کشــورش شــد تا به

مادی اســت و هیــچ کــدام از اینها
به خــودی خــود چیز بدی نیســت
اما متأســفانه آنقدر حاشیهســازی
میکننــد کــه ســرمایهگذار بخــش
خصوصــی فــراری میشــود .بایــد
زمینــه را بــرای جــذب بخــش
خصوصــی فراهــم کنیــم چــرا کــه
بخــش خصوصــی میتوانــد بــه
ارتقــای ورزش کمک کند ».در این
مراســم از فرزاد فتاحــی ،مدیرکل
پیشین اســتان ســمنان قدردانی و
مجتبــی جانعلــی به عنــوان مدیر
جدید انتخاب شد.

استراحت و دیدار با خانواده بپردازد .افشین
داوری ،سرپرست فدراســیون والیبال پس از
شــروع کار خود پیگیری وضعیت کوالکوویچ
و بررســی برنامههــای وی بــرای ســال آینده
را در دســتور کار قــرار داد و پــس از مکاتبــات
و هماهنگیهــای الزم مقــرر شــد کوالکوویچ
بــرای مالقاتی حضــوری به تهران ســفر کند
تــا ضمــن نشســت بــا داوری ،برنامههــای
تیــم ملــی بــرای ســال آینــده مــورد بررســی
قرار گیــرد .در این راســتا ،کوالکوویــچ بامداد
چهارشــنبه به همراه فرزنــد خود وارد تهران
شــد تا جلسات هماهنگی را از سر گیرد .او در
نخســتین صحبتهای خود هنــگام ورود به

تمریــن دیــروز اســتقالل در زمیــن شــماره دو ورزشــگاه آزادی بــدون احتســاب
ملی پوشــان فقط یک غایب داشــت و او ،جابر انصاری بــود اما مهمترین واقعه
مرتبــط بــا ایــن تمرینــات که پایــان دهنده بــه اعتصاب ســه روزه آنان بــه خاطر
مشــکالت مالی تلقی میشــد ،حضــور فرهاد مجیدی بود که بــه تازگی به عنوان
عضــو کادر فنی به جمع آبیها بازگشــته و دو روز پیش به تهــران آمده بود تا کار
جدیدش را آغاز کند .کاپیتان و ســتاره پیشــین اســتقالل به رســم معمول با سر و
وضع آراسته و لباس مناسبی به محل تمرین آمد.
او ســوار بــر اتومبیــل بنز یکی از دوســتان خود و پشــت ســر امیرحســین فتحی،
مدیرعامــل اســتقالل وارد آزادی شــد و بعــد از خوش و بش با فتحــی ،به رختکن
رفــت تــا کارش را آغاز کنــد و بازیکنان نیز وی را حســابی تحویل گرفتند که ســهم
جوانترهای ذوقزده تیم بابت مالقات با وی ،بیشتر از میانساالن تیم بود .مراسم
معارفه مجیدی وسط زمین چمن و توسط فتحی و وینفرد شفر برگزار شد.
در پــی آن ،مجیــدی بــه رختکــن برگشــت و آنجا لباس ورزشــی بر تــن کرد و
ســپس با دویدن دور زمین ،به شــاگردان جدیدش نشــان داد که به لحاظ بدنی
مثل گذشته آماده است .با این حال ادامه حضور مجیدی در روند تمرینی دیروز
آبیهــا یــک فرآیند معمولی بود و کارهایی همپا با ســایر دســتیاران شــفر انجام
داد و وی در گفتوگو با آنها از برنامههای بعدی استقالل کسب اطالعات کرد.
دیگر واقعه قابل ذکر دیروز ،وعدههای جدید فتحی به شــفر در مورد حل نســبی
مشکالت مالی تیم و پرداخت بخشی از دستمزد بازیکنان بوده است .فتحی به شفر
اطمینــان داد که مشــغول تالش بــرای تأمین نیازهــای مالی تیم بــوده و حوالههای
مربوطه بزودی صادر میشود .وی از شفر به خاطر صبوریاش نیز تشکر کرد و سپس
بــه خبرنگاران گفت :مارتین فورکن آلمانی ،دیگر دســتیار مورد نظر شــفر بزودی به
ایــران میآیــد .در حالیکه قرار بود اعضای تیم اســتقالل برای برپایــی اردوی  ۱۰روزه
راهی قطر شــوند این اردو لغو و طبق برنامه اســتقاللیها بامداد جمعه تهران را به
مقصد ترکیه ترک خواهند کرد و اردوی خود را در آنتالیا برگزار می کنند.

ایران گفت« :سالم به همه هواداران والیبال
ایران .خیلی خوشــحالم که بار دیگر در ایران
هســتم .حس خیلی خوبی دارم که بار دیگر
میتوانم بسیاری از دوستان و همکاران خود
را بببنیم ،امیدوارم بتوانیم ادامه دهیم».
ëëبنیتمیــم :حضورمان در جام جهانی هنوز
کامالً منتفی نیست
در حالی که غالمرضا محمدی ،سرمربی تیم
ملی کشــتی آزاد کشــورمان گفته که تیم ملی
در مســابقات جــام جهانــی حضــور نخواهــد
یافت ،حمید بنی تمیم سرپرست فدراسیون
کشــتی اعالم کــرد که این موضــوع هنوز کامالً
منتفــی نیســت .او که با رادیــو تهران صحبت

میکرد ،گفــت« :این موضوع هنوز به صورت
کامــل منتفی نیســت؛ نظر کادر فنــی این بود
امــا در حال بررســی هســتیم .شــاید بــا هدف
آیندهنگری تیم امید یا تیم جوانی را عازم این
مسابقات کنیم که نیاز به بررسی بیشتر دارد».
ëëجمعــی از کشــتیگیران تیمهــای ملــی بــه
کمپین «همه برپا» پیوستند
جمعــی از کشــتیگیران تیمهــای ملــی در
حرکتی خیرخواهانه به کمپین #همه برپا ،با
شعار «کالس گرم -مدرســه امن» پیوستند.
هــدف از آغاز بــه کار این کمپیــن جمعآوری
مشارکت مردم به منظور تأمین سیستمهای
گرمایشی استاندارد در مدارس کشور است.

