
اين روزها س�الن 
سعيد احمديان

    گزارش
اي�ن  واليب�ال 
فدراس�يون   در 
مجموعه ورزشي آزادي ميزبان آخرين تمرينات 
شاگردان کوالکوويچ پيش از اعزام به بازي هاي 
آسيايي جاکارتاس�ت، رقابت هايي که کمترين 
انتظاري که از واليبالي ها مي رود، ايستادن روي 
س�کوي قهرمان�ي اس�ت. مس�ئله اي ک�ه هم 
کوالکوويچ و هم ملي پوشان به آن واقفند و وعده 
مي دهند که تنها براي طال ب�ه جاکارتا مي روند. 
ملي پوشان واليبال که دوش��نبه آينده به جاکارتا 
مي روند، در گروه دوم رقابت های واليبال بازی های 
آسيايی با تيم هاي پاکستان و مغولستان همگروه 
هستند. دو تيمي که سرپرس��ت تيم ملي واليبال 
اعتراف مي کند که هيچ شناختي از آنها در مرحله 
گروهي ن��دارد: »هيچ اطالعات��ي از رقيبان اصلي 
خود نداريم و نمي دانيم که چه تيمي هس��تند.« 
با اين حال با توجه به اختالف س��طح زياد ايران با 
ديگر تيم هاي آس��يايي به نظر مي رسد بازي هاي 
ابتدايي تيم کشورمان در جاکارتا بيشتر جنبه زنگ 
تفريح داشته باشد. با تمام اينها کوالکوويچ تأکيد 
مي کند که تيمش تنها براي مدال طال راهي اندونزي 
مي شود: »خيلي خوب تمرين کرديم و بسيار آماده 
و البته کمي خسته هس��تيم. بازي هاي مهمي در 
پيش داريم که هم از جهت کس��ب مدال قهرماني 
و هم آمادگي براي حضور در مس��ابقات قهرماني 

جهان براي ما اهميت دارند. فقط به اول شدن فکر 
مي کنيم، ولي حريفان قدرتمندي در آنجا در انتظار 

ما خواهند بود.«
در حالي از تيم ملي واليبال با کوالکوويچ تنها انتظار 
طال مي رود که تيم کشورمان چهار سال پيش در 
بازي هاي آس��يايي اينچئون براي اولين بار پس از 
انقالب و پس از 56 سال توانست روي سکوي اول 
بايستد. حاال در جاکارتا هم واليبال به دنبال تکرار 
طالي دوره گذشته است، هدفي که سبب شده به 
جاي اعزام تيم »ب«، تيم اصلي به رغم پش��ت سر 
گذاشتن بازي هاي فشرده در ليگ ملت ها به اندونزي 

برود تا طالي اين رشته تيمي تضمين شده باشد. 
    جواناني که قهرماني مي خواهند

يکي از ن��کات بارز اين روزه��اي تمرينات واليبال، 
حضور پررن��گ بازيکنان ج��وان در ترکيب نهايي 
اعزامي به جاکارتاس��ت. ملي پوش��اني که پس از 
درخش��ش در ليگ ملت ها، جاي پايشان را در تيم 
ملي محکم کردند و کم کم در حال تبديل ش��دن 
به مهره ه��اي تأثيرگذار تيم کوالکوويچ هس��تند. 
اميرحسين توخته، مرتضي شريفي، صابر کاظمي و 
محمدرضا حضرت پور چهره هاي جواني هستند که 
توانسته اند با استفاده از فرصت و اعتماد کوالکوويچ، 
اين اميدواري را به وجود آوردند که نبايد نگران نسل 

طاليي واليبال باشيم. 
نکته قابل توج��ه در حين تمرين��ات، توصيه هاي 
بازيکنان باتجربه به جوانان تيم اس��ت. در اين بين 

س��عيد معروف به عنوان کاپيتان تيم بارها در طول 
تمرين تذک��رات الزم را به اين بازيکن��ان مي دهد، 
موضوعي که حضرت پ��ور آن را مؤثر در پيش��رفت 
و بيشتر هماهنگ شدنش��ان با ملي پوشان باتجربه  
عنوان مي کند. دريافت کننده جوان تيم ملي واليبال 
کشورمان در اين رابطه به »جوان« مي گويد: »آقاي 
کوالکوويچ به جوان��ان اعتماد کردن��د و آنها نيز به 
خوبي جواب اين اعتماد را دادند. از روز اولي که وارد 
تمرينات ش��ده ايم، آقاي معروف نه به من، بلکه به 
همه بچه هاي جوان تيم ملي کمک زيادي کرده اند. 
در بازي تمرکزمان را از دس��ت مي دهي��م، اما آقاي 
معروف با حرف ها و توصيه هايش��ان م��ا را به بازي 
برمي گردانند. البته اين تنها مختص به مسائل فني 
و درون زمي��ن بازي نيس��ت و در مباحث اخالقي و 
بيرون زمين هم کمک زيادي ب��ه ما مي کنند. مثاًل 
مي گويند من اين کار را 10 س��ال پيش انجام دادم، 
اما شما انجام ندهيد. آقاي غفور و آقاي موسوي هم 
هواي بچه هاي جوان تيم را دارند، اما بيشتر از بقيه 
نه من، بلکه همه بازيکنان جوان مديون آقاي معروف 
هستيم.« حضرت پور که  بازي هاي آسيايي در کنار 
مهدي مرندي، دريافت کننده هاي تيم کش��ورمان 
خواهند بود، اميدوار است در دومين تورنمنتي که با 
تيم ملي بزرگساالن تجربه مي کند به اولين مدال نيز 
دست پيدا کند: »با بهبودي و اضافه شدن بازيکنان 
مصدوم به تمرينات، وضعيت تيم نس��بت به ليگ 
ملت ها  خيلي بهتر شده است. براي قهرماني و کسب 

مدال طال پرقدرت به بازي هاي آسيايي مي رويم تا 
پس از آن در رقابت هاي قهرماني جهان حضور پيدا 
کنيم.« اميرحسين توخته از ديگر بازيکنان جوان تيم 
ملي هم مي گويد به جز اولي به چيز ديگري در جاکارتا 
فکر نمي کند: »با تالش اميدوارم بتوانم اعتمادي را که 
آقاي کوالکوويچ به ما بازيکنان جوان کرده، بيشتراز 

قبل کنم و اجازه ندهم اين اعتماد از بين برود.«
    نسبت به ليگ ملت ها بهتر شده ايم

در کنار بازيکنان جوان، باتجربه هاي تيم ملي هم با 
روحيه اي باال تنها از قهرماني و کسب مدال طال در 
بازي هاي آس��يايي جاکارتا صحبت مي کنند. امير 
غفور که چهار سال پيش در اينچئون هم عضو تيم 
بود، در جاکارتا به دنب��ال دومين طالي بازي هاي 
آسيايي است. پشت  خط زن کاشاني تيم ملي واليبال 
به »جوان« مي گويد: »بعد از پنج هفته تمرين، تيم 
به شرايط خوبي رسيده است. کار طوالني و سختي 
داريم؛ اول بازي هاي آس��يايي و س��پس قهرماني 
جهان را پيش رو داريم و بايد در اين مدت خودمان 
را در اوج نگه داريم. اميدواريم در بازي هاي آسيايي، 
ابتدا قهرماني را به دست آوريم و در ادامه نيز با انگيزه 
باالتر به قهرماني جهان برويم.« غفور معتقد است که 
تيم نسبت به ليگ ملت ها آماده تر شده است: »روند 
تيم نشان مي دهد که هرچقدر بيشتر تمرين کنيم 
و در شرايط مسابقه قرار بگيريم، وضعيت تيم بهتر 
مي شود. قطعاً در بازي هاي آسيايي نسبت به ليگ 

ملت ها نمايش بهتري خواهيم داشت.  «

دقيقًابهچهمينازيد؟
درست است که در آستانه برگزاري مسابقات آسيايي جاکارتا آنچه بيش از 
پيش بايد مورد توجه قرار گيرد؛ وحدت، يکدلي و يکپارچگي جامعه ورزش 
است، اما در اين ميان شنيدن برخي اظهارنظرها و بدتر از آن، چشم و گوش 
بستن روي بعضي ادعاهاي بزرگ مطمئناً در آينده اي نزديک تنها به ضرر 
ورزش کشورمان تمام خواهد شد. اين روزها وزير ورزش به صورت مداوم از 
حل مشکالت باشگاه هاي خاص فوتبال صحبت مي کند، از موفقيت هاي 
تيم ملي فوتبال مي گويد، از پيام هاي مقام معظم رهبري و البته هزينه هايي 
که از بيت المال براي دو باشگاه استقالل و پرسپوليس کرده، حرف مي زند. 
به نظر مي رسد ورزش کشور براي جناب وزير تنها در فوتبال خالصه شده 
و سلطاني فر باال و پايين عملکرد و کارنامه مديريتي اش را با فوتبال بسته 

است!
با اين حال وقتي نگاهي به مش��کالت اين روزهاي دو تيم پرسپوليس و 
استقالل مي اندازيم، متوجه مي شويم که ادعاهاي جناب وزير چندان هم 

درست نيست. در اين شرايط بايد از او پرسيد که به چه چيزي مي نازد؟
به عنوان مثال همين 22 مرداد 97 بود که سلطاني فر مدعي شد، منابع 
مالي اين دو باشگاه چنان تأمين ش��ده که تا دو سال آينده هيچ مشکلي 
ندارند و با توجه به پرداخت بدهي ها قطعاً اقدامات خوب ساختاري براي 

آنها انجام مي شود.
صرف نظر از اينکه وزارت ورزش و شخص وزير در کمک به اين دو باشگاه 
يک کار غيرقانوني محض انجام داده اند، بايد از سلطاني فر پرسيد چگونه از 
پرداخت بدهي  ها صحبت مي کند، در حالي که پرسپوليس همين حاال بايد 
مبلغ 10 ميليارد تومان بابت بدهي هايش پرداخت کند و  اگر اين اتفاق رخ 
ندهد، خطر حذف از گردونه رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا سرخ ها را تهديد 
خواهد کرد. ديگر اينکه او در شرايطي از حل مشکالت تيم هايي که متولي 
آنهاست، صحبت مي کند که اين دو تيم در دوران وزارت او با سخت ترين 
محروميت ها به دليل بدهي ها و پرونده هاي جنجالي در فيفا روبه رو شده اند 

و فرصت هاي خوبي را از دست داده اند.
نکته قابل تأمل تر از اين دو مس��ئله، اين اس��ت که وزير ورزش در حالي 
رسيدگي به وضعيت و حل معضالت سرخابي ها را از جمله اقدامات خوب و 
تأثيرگذار کارنامه عملکرد خود قلمداد مي کند که هيچ برخوردي با مديران 
متخلف و بدهي تراش قبلي دو تيم نداشته و به صرف برکناري آنها و پرداخت 
بدهي ها، آن هم از بيت المال و بودجه عمومي ورزش اکتفا کرده است. در 
حالي که او به عنوان وزير ورزش و متولي اصلي اين دو تيم وظيفه داشت تا به 
جاي هزينه کرد از بيت المال، مديراني چون طاهري و افتخاري را بازخواست 
و مجبور کند تا پاسخگوي اقدامات غلط و اشتباه خود در خصوص اين دو 
تيم باش��ند، نه اينکه آنها را رها کند و براي پر کردن کارنامه اش دست به 
جيب بيت المال شود.  در آخر اينکه استقالل و پرسپوليس همين حاال هم 
با مشکالت زيادي دست و پنجه نرم مي کنند و معلوم نيست جناب وزير 
چند درصد از مشکالت عديده آنها را حل کرده است. آنچه از شواهد و قرائن 
برمي آيد، اين است که بدهي ها و گره هاي کور مربوط به مديران گذشته 
اين دو باشگاه که صرفاً آدم ها در آنها جابه جا مي شوند، چيزي نيست که 
تنها از عهده سلطاني فر برآيد. او تنها تعدادي عدد و رقم را براي نشان دادن 
موفقيت خود بيان مي کند که البته درست است، اما براي سروسامان گرفتن 
وضعيت اين دو باشگاه کافي نيست و متأسفانه اين اقدامات از سوي برخي 

نيز با اهداف مشخصي مورد تأييد قرار مي گيرد.
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فریدون حسن

طاليجاکارتادرمشتواليبال
گزارش »جوان« از آخرين روزهاي تمرينات تيم ملی واليبال پيش از اعزام به بازي هاي آسيايي جاکارتا

سندچوگانبهنامايرانزدهشد
مراسم رونمايي از سند ثبت جهاني چوگان به نام ايران با حضور وزير 
ورزش و جوانان، رئيس سازمان ميراث فرهنگي و جمعي از مسئوالن 
کشوري و لشکري برگزار شد. چوگان از جمله رشته هاي ورزشي ايراني 
است که گسترش آن بارها مورد تأکيد مقام معظم رهبري بوده است. 
طي چند سال اخير برخي کشورهاي همسايه شمالي سعي داشتند با 
استفاده از سهل انگاري مديران ورزش ايران، اين رشته را به نام خود ثبت 
کنند، اما تالش هاي مسئوالن ورزش سرانجام نتيجه داد تا عصر دوشنبه 
از سند ثبت جهاني چوگان رونمايي شود. سلطاني فر، وزير ورزش در اين 
مراسم گفت: »اين ورزش ريشه در تاريخ، فرهنگ و مذهب ما دارد و ما 

به آنچه در چوگان مي خواستيم، رسيديم و حق مان را گرفتيم.«

ايران - عربستان؛ بازي هاي آسيايي براي تيم 
کرانچار شروع شد

استارتاميدهابرايدرخششدرقارهکهن
نبرد تيم فوتبال اميد در بازي هاي آسيايي 2018 از امروز با صف آرايي مقابل 
عربستان آغاز مي شود. در حالي که سه روز تا شروع رسمي هجدهمين دوره 
بازي هاي آسيايي باقي مانده، رقابت هاي فوتبال اين دوره از هفته گذشته 
شروع شده و طبق برنامه اميدهاي ايران نيز امروز بايد در مقابل نخستين 
حريف آسيايي خود به ميدان بروند. پايان دادن به حسرت 44 ساله فوتبال 
ايران براي حضور در بازي هاي المپي��ک، اصلي ترين انتظار فوتبالي ها از 

تيم اميد است. 
   اميدوار به آينده

ش��اگردان زالتکو کرانچار در گروه F با تيم هاي کره  شمالي، عربستان و 
ميانمار همگروه هستند و براي صعود به دور بعد کار سختي پيش رو دارند. 
اميدها سال هاست که از رس��يدن به مقامي درخور توجه در سطح آسيا 
بازمانده اند و بيش از چهار دهه است که حسرت صعود به بازي هاي المپيک 
به دلشان مانده اس��ت. مهم ترين نکته اي که در خصوص تيم اعزامي به 
جاکارتا بايد مدنظر قرار بگيرد، استفاده از بازيکنان زير 21 سال است. با 
اينکه همه تيم ها اجازه اس��تفاده از بازيکنان زير 23 سال را داشتند، اما 
مسئوالن تيم اميد با پايين آوردن ميانگين سني شرايطي را فراهم کردند تا 
بازيکنان حاضر در بازي هاي آسيايي فرصت حضور در بازي هاي مقدماتي 
المپيک را نيز داشته باشند. شکستن طلسم صعود به بازي هاي المپيک، 
هدف اصلي تيم اميد محسوب مي شود. تنها بازي تدارکاتي اميدها مصاف با 
چين بود که با شکست 3 بر 2 ايران به پايان رسيد. با اين حال مسئوالن تيم 
اميد معتقدند تمام بازيکنان براي درخشش در جاکارتا آمادگي الزم را دارند 

و آنها به بازي هاي آسيايي به چشم بازي هاي تدارکاتي نگاه مي کنند. 
   نقش کرانچار

سرمربي کروات در شرايطي هدايت تيم اميد را برعهده گرفت  که کسب 
جواز حضور در المپيک 2020 اصلي ترين انتظار از اين مربي است. زالتکو 
کرانچار سال هاست که در فوتبال باشگاهي ايران حضور دارد و با وضعيت 
فوتبال کشورمان کامالً آشناست. به همين خاطر است که فدراسيون فوتبال 
نيز اين مسئوليت سنگين را به او سپرده است. کرانچار به خوبي مي داند که 
موفقيت در بازي هاي آسيايي مقدمه اي براي موفقيت در انتخابي المپيک 
است. آخرين عنوان قهرماني فوتبال کش��ورمان در بازي هاي آسيايي به 
سال 2002 برمي گردد، همان سالي که برانکو ايوانکوويچ هدايت اميدها را 
برعهده داشت و توانست يک مدال طالي باارزش براي کاروان ورزشي ايران 
به دست آورد. حاال اين انتظار مي رود که کرانچار نيز همچون هموطنش 
اميدها را به سکوي قهرماني برساند و پس از آن هم اين تيم بتواند آرزوي 
حضور تيم فوتبال ايران در بازي هاي المپيک توکيو را به واقعيت تبديل 
کند. با گذشت 16 سال از آخرين قهرماني فوتبال ايران، تکرار اين افتخار 
انتظار زيادي نيست. در بين نفرات اعزامي مهدي قائدي يکي از چهره هاي 
شناخته شده اميدهاست که در همين ابتداي کار نامش به دليل مدل موي 

منشوري اش دوباره سر زبان ها افتاده است. 
   اولين گام

مصاف با عربس��تان همواره ب��راي فوتب��ال و حتي ورزش کش��ورمان 
حساسيت هاي خاص خود را داشته تا جايي که اميدها نيز در اولين گام، 
کار سختي مقابل سعودي ها در پيش دارند و گذشتن از سد اين تيم راه 
شاگردان کرانچار را هموار مي کند. عربستان با بهترين بازيکنان خود که 
تجربه بازي در تيم هاي شناخته شده اين کشور را دارند به اندونزي آمده  
است. در هر گروه تيم هاي اول و دوم مس��تقيماً به مرحله حذفي صعود 
مي کنند. نکته جالب اينکه سعودي ها آخرين تمرين خود پيش از اين ديدار 
را در پارک برگزار کردند! اين در حالي است که به دستور کرانچار اميدهاي 

ايران نيز در زمين هاي خاکي محل اقامت تيم تمرين کردند. 
   سطح پايين رقابت ها

با اينکه موفقيت در بازي هاي آسيايي براي همه کشورهاي قاره از اهميت 
بااليي برخوردار است، اما حميد استيلي با انتقاد از مسئوالن برگزاري اين 
مسابقات سطح بازي ها را پايين توصيف کرد. مدير تيم ملي فوتبال اميد از 
نحوه برنامه ريزي مسابقات فوتبال بازي هاي آسيايي جاکارتا به شدت گاليه 
دارد. استيلي معتقد است مسئوالن بازي ها هيچ برنامه دقيق و حرفه اي 
براي فوتبال ندارند: »وضعيت برنامه ريزي مسئوالن برگزاري مسابقات 
بسيار بد است، حتي برنامه ريزي در حد  AFC هم نيست. در مورد موضوع 
زمين نيز صحبت کرديم. عربستاني ها هم در مورد شرايط زمين تمرين 

ناراحت بودند.«

شيوا نوروزي

بالتکليفيزمانراازتيممليميگيرد
بي برنامگي به هر مجموعه اي لطمه مي زند و 

رسول کربکندي

 کارشناس فوتبال

  
براي هر کاري تبعاتي منفي دارد. متأسفانه با 
اينکه زم��ان زي��ادي از پايان ج��ام جهاني 
مي گذرد، اما هنوز تکليف کادر فني تيم ملي 
مشخص نشده و معلوم نيست که کارلوس 
کرش باز هم روي نيمکت ايران مي نشيند يا 
نه. شرايط نسبت به گذش��ته تغيير کرده و 
احتمال دارد که کرش خودش هم تمايلي به 
ماندن نداشته باشد. در فوتبال ايران به اينکه 
کارها را در دقيق��ه 90 انجام بدهيم، ع��ادت کرده ايم. به همي��ن خاطر از 
فرصت هايمان به درستي استفاده نمي کنيم و زمان را برخالف حريفان از دست 
مي دهيم. روشن شدن آينده تيم ملي به نفع ليگ برتر هم خواهد بود. وقتي 
معلوم شود کرش در ايران مي ماند يا سرمربي ديگري جايگزينش مي شود، 
بازيکنان نيز تکليف شان را مي دانند و انگيزه شان براي حضور در جام ملت ها 
باال مي رود. از طرفي کمبودهايي که قبل از جام جهاني روس��يه داش��تيم، 
همچنان ادامه دارد و اين باعث مي شود تا شرايط بدتر از گذشته هم شود. بحث 
بازي هاي تدارکاتي، همان معضلي است که کماکان وجود دارد. البته در جام 
جهاني با دو تيم بزرگ جهان بازي کرديم که تأثير زيادي روي فوتبال ملي ما 
داشت. انتظار مي رود سرمربي تيم ملي هرچه سريع تر مشخص شود، در اين 
بحث کرش اختيار را به دست گرفته و مثل هميشه تالش مي کند تا امکانات 
بيش��تري از ما بگيرد. بدون ش��ک س��رمربي پرتغالي بعد از ج��ام جهاني 
خواسته هايش نيز بيشتر شده و براي ادامه کار در جام ملت ها به اين سادگي ها 
راضي نخواهد شد. احتمال دارد کرش درخواست قرارداد چهار ساله داشته 
باشد. به هر حال او مربي حرفه اي است و با قدرت و محبوبيتي که در بين مردم 
دارد به خوبي مي تواند ش��رايط را به نفع خودش تغيير دهد. به عالوه اينکه 
توقعات نيز حاال از تيم ملي بيش از پيش باال رفته و اين مسئله باعث نگراني 
بيشتر کرش هم شده است. رويارويي با کره، استراليا و ژاپن قطعاً کار آساني 
نيست و از آنجا که سطح انتظارات از تيم ملي باال رفته، بايد هرچه سريع تر آينده 

اين تيم و کادر فني آن روشن شود. 

آغازمسابقاتفوتبالوبسکتبال
بازيهايآسيايي

رقابت هاي تيمي بازي هاي آس��يايي مطابق معمول از چن��د روز قبل از 
افتتاح رسمي اين مس��ابقات آغاز مي شود. مسابقات فوتبال، بسکتبال و 
هندبال بازي هاي آسيايي 2018 جاکارتا نيز از ديروز شروع شد. در فوتبال 
ازبکستان 3 بر صفر مقابل بنگالدش به پيروزي رسيد. چين با شش گل 
تيمور شرقي را شکست داد و ويتنام هم 3 بر صفر از سد پاکستان گذشت.

در بسکتبال،  ژاپن به عنوان يکي از مدعيان کسب مدال طال در اولين گام با 
نتيجه 71 بر 65 مغلوب تايوان شد. ديروز همچنين تيم هاي بسکتبال تايلند 
با مغولستان و هنگ کنگ با قطر به مصاف هم رفتند. رقابت هاي هندبال 

نيز از فردا آغاز مي شود.

کارتکواندودرجاکارتاسختاست
بهنام اسبقي، ملي پوش تکواندوي ايران گفت: »تکرار نتايج به دست آمده در 
بازي هاي آسيايي اينچئون سخت است، چراکه تکواندوي ايران از روزهاي 
اوج خود فاصله دارد. تيمي که به اندونزي اعزام شده، دو عنصر مهم تجربه 
و جواني را در کنار هم دارد، ولي بايد توجه داشت که حريفان قدرتمندي 
چون کره جنوبي و چين کاماًل آماده هستند و کس��ب موفقيت را براي 

تکواندوکاران ما دشوار مي کنند.«

مشکلتغذيهتيماميدحلشد
نصراهلل سجادي، سرپرس��ت کاروان کش��ورمان در بازي هاي آسيايي با 
اشاره به رفع برخي مشکالت تيم ها و ورزشکاران ايراني حاضر در جاکارتا 
گفت: »مشکل تغذيه تيم فوتبال را حل کرديم و هر روز با مسئوالن تيم 
در ارتباط هستيم تا ديگر مشکلي پيش نيايد، اما در خصوص محل تمرين 
تيم ها بايد بگويم که ميزبان رقابت ها در اين خصوص تصميم مي گيرد و ما 
موظف هستيم برنامه هاي آنها را اجرا کنيم.«سجادي اضافه کرد: »تاکنون 
ورزشکاران رشته هاي ووشو، چوگان، شمشيربازي، تکواندو، ژيمناستيک، 
پاراگاليدر، فوتبال و هندبال به جاکارتا رس��يده اند و رشته هاي واليبال 

ساحلي، سپک تاکرا و کبدي هم به زودي وارد دهکده بازي ها مي شوند.«

خداحافظيکيميايتکواندوازورزشقهرماني!
مصدوميت ناگهاني کيميا عليزاده قبل از جاکارتا شوکي        چهره
بزرگ ب��راي ورزش اي��ران و جامع��ه تکواندو ب��ود، اما 
ش��وکه کننده ترين اتفاق ش��ايد خداحافظي زودهنگام او از ورزش قهرماني باشد، 
مسئله اي که به گفته کمراني سرمربي تيم ملي تکواندو دور از انتظار نيست: »بازگشت 
به دنياي قهرماني بعد از مصدوميت بسيار سخت است و انگيزه بااليي مي خواهد. ممکن 
است کيميا بعد از مصدوميت جديدي که مانع از حضور او در بازي هاي آسيايي شد بار 
ديگر بازگردد، اما احتمال خداحافظي او از دنياي قهرماني ه��م وجود دارد، چراکه 
مصدوميت ACL بسيار سخت است.« البته پيش از اين 
نيز اميرعباس ضيايي، پزشک پيشين کيميا عليزاده، 
تکواندوکار تاريخ ساز ايران گفته بود که او بايد ورزش 
را کنار بگذارد: »پيش از اعزام کيميا به المپيک و بعد 
از بررس��ي پرونده مصدوميت او، گفتيم که نبايد در 
جريان رقابت هاي س��نگين قرار بگيرد و براي مدت 
کوتاهي هم که شده بايد ورزش قهرماني را کنار 
بگذارد، اما کسي گوش نداد. کيميا به المپيک 
رفت و برنز گرفت و همه به تاريخ س��ازي او 
افتخار کردند، اما من يک سؤال دارم؛ او به 
چه قيمت و با کدام منطق به المپيک رفت تا 
با سالمتي اش بازي شود؟ حاال کيميا مصدوم 
شده و مي دانم که عضالتش دچار مشکل 
شده اند و به گفته يکي از همکارانم پيش 
از آغ��از رقابت هاي جهان��ي، عليزاده 
عوارض ابتدايي آن را مشاهده کرده بود. 
اين خيلي بد است که يک ورزشکار به 
هر قيمتي بايد در معرض سنگين ترين 

تمرينات و رقابت ها قرار گيرد.«

استارتزودهنگامشاگردانزوران
در حالي که چند روز تا افتتاح 
رس��مي هجدهمي��ن دوره 
بازي هاي آس��يايي در جاکارتا باقي مان��ده، رقابت هاي 
هندبال از دو روز قبل در ورزشگاه پايکي در شرق جاکارتا 
آغاز ش��ده و تيم ملي هندبال ايران به عنوان نخس��تين 
نماينده کاروان ورزشي کش��ورمان در اندونزي امروز در 
جريان اين رقابت ها به ميدان مي رود. با توجه به استارت 
زودهنگام بازي هاي تيمي در رقابت هاي آسيايي و قبل 
از افتتاحيه اين رقابت ها، تيم هندبال ايران در نخستين 
ديدار مرحله گروهي به مص��اف مالزي مي رود، ديداري 
که امروز س��اعت 9 صبح به وقت تهران برگزار مي شود. 
ش��اگردان زوران که در اين رقابت ها بدون حضور چند 

لژيونر اصلي خود از جمله اهلل کرم استکي، سجاد استکي، 
امين يوسفي نژاد و سعيد حيدري راد در اندونزي حضور 
پيدا کرده اند، در مرحله گروهي با مالزي و قطر چندمليتي 
همگروه هستند. همگروه شدن با قطر چندمليتي و مدافع 
عنوان قهرماني، قرعه سختي براي تيم ايران رقم زده، اما 
با توجه به اينکه دو تيم از هر گروه در مرحله گروهي به 
دور بعدي مسابقات صعود مي کنند، اين اميدواري وجود 
دارد که تيم ملي هندبال کش��ورمان به عنوان نخستين 
نماينده ايران در بازي هاي آسيايي بتواند شايستگي هاي 
خود را به نمايش بگذارد و با کسب نتايج قابل قبول عالوه 
بر صعود به مرحله بعد، انگيزه و روحيه ساير ورزشکاران 

کاروان ايران را نيز باال ببرد. 

ش��هرداري ارومي��ه،        حاشيه
پرطرفدارتري��ن تيم 
واليبال ايران فصل گذش��ته بدتري��ن نتايج تاريخ 
نمايندگان پايتخت واليبال ايران را کسب کرد و با 
ايستادن در رده دهم جدول 12 تيمي از صعود به 
مرحله پلي آف بازمان��د. اين مي توانس��ت يکي از 
تلخ ترين سال هاي واليبالي براي هواداران اروميه اي 
باشد. با وجود اين، هواداران و پيشکسوتان اروميه اي 
خواهان تيمي قدرتمند و پرستاره بودند که بتواند 
فصل جديد را با قهرماني به پايان ببرد، قهرماني که 
البته دستيابي به آن خيلي هم نمي توانست دور از 

انتظار باشد. اين تيم عملکرد خوبي در فصل نقل و 
انتقاالت داشت و بعد از جذب عطايي  سرمربي موفق 
جوانان، بمب نق��ل  و انتقاالت را با گرفتن ش��هرام 
محمودي و محمد موسوي به صدا درآورد و بازيکنان 
خوبي را به خدمت گرفت تا شانس اول قهرماني در 

فصل پيش رو باش��د.  حال با توجه به مصوبه اي که 
شوراي شهر اروميه در جلسه هفته گذشته تصويب 
کرده، به نظر مي رسد شهرداري فرصتي براي حضور 
در ليگ برتر واليبال نداش��ته باش��د. گفته می شد 
ش��وراي ش��هر اروميه رأي به انحالل تيم واليبال 

ش��هرداري داده و دليل آن نيز مشکالت مالي و به 
تعويق افتادن حقوق کارمندان و کارگران اين سازمان 
است، مسئله اي که نمي تواند با قراردادهاي هنگفت 
بازيکنان اين تيم همخواني داشته باشد. تصميمي که 
اگرچه گفته مي شود تصميم نهايي آن را فرمانداري 
مي گيرد، اما حاال دغدغه ه��اي فراواني را به دنبال 
داش��ته و بس��ياري را به تکاپو انداخته تا جايي که 
ضيايي، رئيس فدراسيون طي رايزني هايي درخواست 
حضور اين تيم در ليگ جديد را دارد و خوش خبر، 
سرپرست تيم ملي هم با تأکيد بر اينکه دود انحالل 
تيم هاي واليبال به چشم تيم ملي مي رود، مي گويد: 
»تيم ملي واليبال به ليگ پويا نياز دارد، چون بازيکنان 
در ليگ آماده مي شوند . البته اين نگراني در چهره 
برخي بازيکنان تيم ملي هم ديده مي شود، چراکه 
نسبت به آينده خود مطمئن نيستند و نمي دانند 

فصل آينده در کدام تيم بازي خواهند کرد.« 

شهردارياروميههم
بهتاريخميپيوندد؟!
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