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محمد عمری اگر قدر خودش را بداند 
از این هم بهتر می شود

پیشکســوت فوتبال ایران 
می گوید پرسپولیس دیگر ده 

نفره بازی نمی کند.
به گــزارش ایلنــا، محمد 
مایلی کهن پیشکسوت فوتبال 
ایران معتقد است یحیی گل 
محمدی به خوبی با تغییراتی 
کــه در چند هفتــه اخیر در 
ترکیبش ایجاد کرده،سبک و سیاق بازی سرخپوشان را سروسامان داده و با ادامه 

این روند، قهرمانی پرسپولیس دور ازدسترس نیست
بازیهایپرسپولیسرادنبالمیکنید؟

خوشــبختانه چند هفته نتایج خوبی گرفتنــد و عالوه بر نتایج خوب،فوتبال 
زیبایی هم بازی می کنند.درســت است که مقابل سپاهان شکست خوردند ولی 
هنوز هفته های زیادی تا پایان لیگ باقی مانده اســت .امیدوارم همین روند در 

رقابت های لیگ وجام حذفی ادامه داشته باشد.
فکر می کنید اصلی ترین دلیل نتیجه گیری پرســپولیس در این چهار بازی 

اخیر چه بود؟
پرســپولیس دیگر ده نفره بازی نمی کند! از وقتی لوکادیا رفت و دیاباته هم 

مصدوم شد،پرسپولیس یازده نفره بازی می کند.
یعنیباوجوددیاباتهپرسپولیسدهنفرهبود؟

دیاباته از نظر اخالقی بازیکن خوبی اســت.اما از نظر فنی،باتوجه به افزایش 
ســن و سالش و اینکه دیگر توان دویدن ندارد،مدام مصدوم می شود و البته این 
مصدومیت بزرگترین شانس پرسپولیس بود.چراکه این تیم با مصدومیت دیاباته 

تازه شد یک تیم یازده نفره.
کالبابازیکنخارجیزیادموافقنیستید؟

چه کسی این را گفته؟! شما تا به حال از من درباره دفاع وسط پرسپولیس،آقای 
گولســیانی نقدی شنیدید؟ با سن و سال باالیی که دارد،بهترین بازی ها را برای 
پرســپولیس انجام می دهد.گل می زند، خوب دفاع می کند، خوب می دود، همه 

جوره خوب است.
از نظر اخالقی هم بدون حاشیه اســت...یا شیمبا در مس رفسنجان.چهل و 
خورده ای سنش اســت،اما مثل یک جوان بیست ساله دارد می دود.شاید مثل 
زمانی که در فوالد بود گلزنی نمی کند.اما تاثیر گذار است.به کار تیمش می آید.من 
هیچ وقت مربی ضد بازیکن خارجی نبودم.علیرغم اینکه اعتقاد دارم در کشورمان 
جوانان خوب و با اســتعدادی داریم که با بهادادن به آنها هریک می توانند،ستاره 

ای درخشان در فوتبال مملکت مان شوند.
مهاجمخارجیجدیدپرسپولیسراچطورمیبینید؟

فعال زود اســت درباره این بازیکن قضاوت شود.دو ســه تابازی انجام داده و 
عملکرد کلی او در چندبازی بعدی مشخص می شود.

البتهاینروزهاصحبتازجداییاوبهخاطرعدمپرداختمطالباتش
همشنیدهمیشود؟

خب دیگر.یکی از مشکالت اساسی فوتبال ما همین است.عدم شفاف سازی 
در بحث قراردادها.من دلم می سوزد.طرف آمده گفته به مایلی کهن یک میلیون 
دالر دادیم،بعد متوجه شدیم،ســه میلیون دالر قرارداد مایلی کهن بوده! چرا؟ به 
خاطر اینکه شفاف ســازی نشده.خب چرا از اول نمی گویید قرارداد مایلی کهن 
فالن مبلغ اســت؟ آقا یک کارمند،تمام کمال مشــخص است که چقدر حقوق 
می گیرد،چقدر مالیات ازش کسر می شود،چقدر بیمه ازش کسر می شود اما برای 
فوتبالیســت ها و مربیان اصال مشخص نیســت.با اینکه حق و حقوق خوبی هم 
می گیرند همیشــه هم طلبکار هستند.همیشه.می دانید چرا؟ برای اینکه من به 
عنوان محمد مایلی کهن،عاشــق مدیریت هستم.بزرگترین آرزویم این بوده که 
مدیرعامل یک باشــگاهی شوم،اما به تنها چیزی که فکر میکنم،پرستیژی است 
که باشــگاه برای من به ارمغان می آورد.دیگر هــم به آرزویم که همان مدیریت 
بود رســیدم وبه مسایل مالی و قراردادی بازیکن یا چیزهای دیگر فکر نمی کنم.
برای اینکه بدون بررسی و تنها به خاطر عشق مدیریت مدیرعامل باشگاه شدم.
می توانســتم مثال سه ماه پیش که دالر،سی هزارتومان بود،بروم و بدهی بازیکن 
را صاف کنم،اما این کار رانکردم.دالر دوبرابر شــده و تازه به فکر پرداخت بدهی 
بازیکن افتادم.قیمت بازیکن هم ناگهان نجومی شده و توانایی پرداختش راندارم.
اینجاست که باشگاه بدهی باال آورده و من به عنوان مدیرعامل هیچ مسئولیتی را 

قبول نمی کنم.خب معلوم است که اشتباهی آمدم به باشگاه!
شماموافقانتخابهفتکاندیدابرایمربیگریتیمملیبودید؟

موافقت یا مخالفت من مهم نیست.بروید از خود مسئولین فدراسیون بپرسید 
که کارشــان درســت بود یا غلط؟ برای همه آقایون کاندیدا احترام قائل هستم.
اما کجای دنیا می روند و ســه مربی که تیمشان جزو شش تای اول لیگ نیست 
را برای ســرمربیگری تیم ملی انتخاب می کنند؟ طرف سال هاســت مربیگری 
می کند،یک بار هم تیمش را در جمع شش تیم باال نیاورده،آنوقت کاندیدا شده! 

به نطرتان این بازی نیست؟
اگر بازی نیســت پس چه چیزی است؟ تنها اتفاق این بازی،این شد که برای 
بعضی مربیان وجهه ســازی شد و به نفع آنها شد... از نظر قرارداد و قیمت برای 
تیم های سال بعدشان،درست اســت؟ این یک مورد از آنها است.یک مربی طی 
این سالها با اکثر تیمهایش،رتبه پنجمی یاششمی نداشته،آنوقت چطور کاندیدای 
سرمربیگری تیم ملی شده؟! هرچه بوده،این نوع انتخاب یک بازی بوده از طرف 

فدراسیون.
عملکردخطحملهپرسپولیسرادراینفصلچطورارزیابیمیکنید؟
خب،جوانان خوبی در خط فوروارد این تیم بازی می کنند.مثال همین مهدی 
عبدی.در بازی با نفت مسجد سلیمان تا به زمین آمد،گلزنی کرد.خیلی هم خوب 
بازی کرد.یا محمد عمری.همین محمد عمری اگر قدر خودش رابداند از این هم 

بهتر می شود.
هیچ اشــکالی هم ندارد که با بازیکنان بزرگ مقایسه شود.فقط به او توصیه 
می کنم االن که عکس و اســمش در رســانه ها و فضای مجازی است، حواسش 
باشــد.الکی خودش را وارد حاشیه نکند که این حواشی بزرگترین آفت برای او 

می تواند باشد. بعضی اوقات،خودبازیکن هم باید قدر موقعیتش رابداند.

بانوی تاریخ ساز در فکر دومین طالی پارالمپیک
تنها بانوی طالیــی دوومیدانی 
در بازیهــای پارالمپیــک توکیــو 
گفــت: آرزو دارم در ســال جدید 
رکــوردم را در مســابقات جهانی 
فرانســه ارتقاء دهم و پس از کسب 
سهمیه پارالمپیک پاریس، خود را 
برای دومین مدال طالی پارالمپیک 
آمــاده کنم. هاشــمیه متقیان در 
گفت وگو با ایسنا، در ارزیابی از عملکرد خود در مسابقات بین المللی فزاع امارات، 
اظهار کرد: سطح این مسابقات به دلیل حضور 600 ورزشکار خوب بود، اما داوریها 
ضعیف و حتی در حد مسابقات قهرمانی کشور نبود. البته در امارات تنها به دنبال 
ارزیابی و محک عملکرد خود بعد از مســابقات بین المللی مراکش بودم که کسب 
مدال طال در پرتاب نیزه نشــان داد که در اوج آمادگی قرار دارم. وی در پاسخ به 
این پرسش که آیا در امارات به دنبال رکوردشکنی نیز بودید یا خیر؟ گفت: با توجه 
به این که تیر و مهرماه ســال آینده مسابقات جهانی فرانسه و بازیهای پاراآسیایی 
هانگژو چین را پیش رو دارم، هدفم رکوردشــکنی و کســب سهمیه پارالمپیک 
پاریس در جهانی فرانســه اســت، بنابراین به دنبال ارتقاء رکورد در امارات نبودم. 
تنها بانوی طالیی دوومیدانی در بازیهای پارالمپیک تصریح کرد: بزرگترین آرزویم 
در سال جدید این است که با کسب سهمیه پارالمپیک پاریس در مسابقات جهانی 
فرانســه دوباره بتوانم مدال طالی پرتاب نیزه خــود را در پارالمپیک تکرار کنم. 
متقیان افزود: بعد از پارالمپیک توکیو با حمایت فدراسیون جانبازان و معلولین از 
شــرایط اردویی بسیار خوبی برخوردار بودم و همین امر سبب شد تا در مسابقات 
بین المللی مراکش عالوه بر کسب مدال طال ارتقاء رکورد نیز داشته باشم، البته با 
تداوم این حمایت ها توانستم در فزاع امارات نیز بهترین عملکرد را از خود ارائه دهم. 
وی پیرامون این پرســش که آیا از نظر تجهیزات با مشکل خاصی مواجه هستید 
یا خیر؟ گفت: هیچ مشــکلی از نظر تجهیزات ندارم و فدراسیون تا امروز حمایت 
خوبی از دوومیدانی کاران شــانس کسب مدال طالی پارالمپیک دارد. متقیان در 
پایان پیرامون این پرســش که آیا در مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی 
دوومیدانی شرکت خواهد کرد یا خیر؟ افزود: چون برای شرکت در مسابقات جهانی 
 تحت فشــار تمرینات هســتم و هدفم حضور در این رقابتها است، فکر نمی کنم 

به قهرمانی کشور برسم.

گفتوگو

خبر

دعوت ۲ بازیکن مطــرح والیبال ایران به تیم ملی با اما 
و اگرهای زیادی همراه شــد و به نظر می رسد یکبار دیگر 

حواشی زیادی پیرامون این موضوع ایجاد شود.
به گزارش ایرنا، بهروز عطایی ۳۱ بازیکن را به اردوی تیم 
ملی والیبال دعوت کرد؛ لیســتی که در آن نام چهره هایی 
همچون ســید محمد موســوی و امیر غفور هم به چشم 
می خورد. عطایی در خصوص لیست جدید تیم ملی عنوان 
کرد: ســعی کردیم از تمام ظرفیت های والیبال به درستی 
اســتفاده کنیم، چرا که سال بسیار سختی پیش رو داریم و 
مهم است که بتوانیم با بهترین شرایط در بهترین وضعیت 
قرار بگیریم و بهترین عملکرد را در مسابقات پیش رو داشته 
باشــیم تا با نتیجه قابل قبول این رقابت ها و سال سخت را 

به پایان برسانیم.
اینکه ســرمربی تیم ملی والیبال تالش کــرده از همه 
بازیکنانی کــه می توانند به تیم ملی کمــک کنند دعوت 
شــود اقدام درستی اســت اما هنوز کناره گیری موسوی از 
تیــم ملی آن هم در فاصله چند روزه تا مســابقات جهانی 
در خاطره ها مانده و فراموش نشــده اســت. او در آن زمان 
صحبت ها و انتقادات زیــادی در خصوص وضعیت امکانات 
و حمایت های فدراسیون از ملی پوشان کرد؛ هر چند برخی 
اعتقاد داشتند دلیل کناره گیری موسوی، عدم آمادگی بدنی 
او بــود. موضوعی که این بازیکن هم به طور تلویحی به آن 
اشــاره کرده بود؛ اما سوال اینجاست که از آن زمان تاکنون 
چه اتفاق جدیــدی در خصوص تیم ملی والیبال افتاده که 

موسوی بار دیگر به تیم ملی دعوت شده است؟ البته عطایی 
در شرایطی که امیرحسین توخته به دلیل مثبت شدن تست 
دوپینگش یک سال از حضور در میادین محروم شد نیاز به 
یک سرعتی زن باتجربه داشت؛ اما ای کاش بازیکنی به تیم 
ملی دعوت می شــد که با همه وجــودش بتواند به این تیم 

کمک کند.
پیراهن تیم ملی آنقدر ارزشمند است که اگر بازیکنی به 

هر دلیل تمایلی به پوشــیدن آن نداشته باشد دلیلی برای 
دعوت او به تیم ملی وجود ندارد و بازیکنان دیگری هستند 
که آرزویشان پوشیدن این پیراهن است. نمی توان از چندین 
ســال حضور موسوی و سایر بازیکنان نسل پیشین والیبال 
ایــران در تیم ملی به نیکی یاد نکرد؛ اما در حال حاضر باید 

مهمترین مسئله حفظ شان این تیم باشد.
دعوت امیر غفور به تیم ملی هم دارای شائبه های زیادی 

است. تیم ملی در پست پشت خط زن ستاره ای به نام امین 
اســماعیل نژاد را در اختیار دارد و در کنار او بردیا ســعادت 
هم که این روزها در لیگ ترکیه بازی های درخشانی انجام 
می دهد شایســتگی حضور در لیســت نهایــی تیم ملی را 
دارد. اینکه غفور به تیم ملی دعوت شــد می تواند به خاطر 
درخشــش او در لیگ برتر ایران باشد؛ اما قطعا سطح فنی 
این لیگ قابل مقایسه با مسابقاتی همچون لیگ ملت ها یا 

انتخابی المپیک نیست.
غفور بازیکن شایســته ای است و او هم یکی از بازیکنان 
تاریخ ساز والیبال ایران محسوب می شود. در چنین شرایطی 
اینکه او حاضر شــود روی نیمکت تیم ملی بنشیند یا خیر 
ســوالی اســت که با آغاز اردوهای تیم ملی می توان به آن 
پاســخ داد. شــاید هم دعوت او به تیم ملی به خاطر فشار 
افکار عمومی بوده باشد؛ اما هر چه هست تیم ملی در پست 
پشت خظ زن با ترافیک بازیکن روبروست و به نظر نمی رسد 
غفور شانسی برای حضور ثابت در ترکیب تیم ملی نخواهد 
داشــت. لیست ۳۱ نفره تیم ملی می تواند تبعات و حواشی 
دیگری نیز در پی داشــته باشد و ای کاش عطایی با در نظر 
گرفتن این حواشــی، اقدام به دعوت بازیکنان می کرد. اگر 
یکبار دیگر شــاهد قهر و کناره گیری برخی بازیکنان از تیم 
ملی باشیم باید در خصوص دعوت آنها به کادرفنی تیم ملی 
خرده گرفت؛ چرا که این مسائل در نهایت باعث خواهد شد 
تیم ملی همچون مسابقات جهانی نتواند با تمام قوا به مصاف 

حریفانش برود.

نمایش درخشان جوانان ایرانی برابر دارنده هشت مدال 
المپیک و جهان نشــان داد که اعتماد به نفس و خودباوری 
سالح پنهان کشتی ایران برای توقف »کایل اسنایدر« است.
به گزارش ایرنا، وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی آزاد جهان تحت 
ســیطره ۲ ابرقدرت روس و آمریکا قــرار دارد. در این وزنه 
عبدالرشید سعداهلل یف ملقب به تانک روس ها جدال سختی 
با کایل اسنایدر آمریکایی دارد. جدالی که در بیشتر مواقع به 
سود ستاره مسلمان کشتی روس ها به پایان رسید. سیطره 
اســنایدر در این وزن از سال ۲0۱۵ شروع و تا ۲0۱۷ ادامه 
داشت. کسب ۲ مدال طالی مسابقات جهانی و مدال طالی 

المپیک ۲0۱6 ریو از نابغه آمریکایی یک غول شکست ناپذیر 
ساخته بود.

ظهور عبدالرشــید ســعداهلل یف و تغییــر وزن او بعد از 
المپیک ریو از ۸6 به وزن ۹۷ کیلوگرم و شکست های متوالی 
این آزادکار آمریکایی برابر ستاره کشتی جهان موجب شد 
تا دست اسنایدر از دومین مدال طالی المپیک کوتاه بماند. 
اسنایدر در مســابقات جهانی ۲0۱۸ بوداپست نقره، ۲0۱۹ 
نورســلطان برنز و ۲0۲۱ اســلو نقره کسب کرد. او در سال 
۲0۱۹ در دیدار مرحله نیمه نهایی به شــریف شریف اف از 
جمهوری آذربایجان باخت و در مســابقات کشتی قهرمانی 

ســال ۲0۲۲ در نبود تانک روس ها مدال طال کســب کرد. 
اسنایدر در بلگراد محمدحسین محمدیان را شکست داد و 

به فینال مسابقات صعود کرد.
محمدیان در آن رقابت ها عنوانی بهتر از پنجم کســب 

نکرد.
اســنایدر تا پیش از مســابقات جهانی ۲0۲۲ بلگراد ۲ 
بار با حریفان ایرانی دســت و پنجه نــرم کرده بود. وی در 
ســال ۲0۱۵ با شکست 6 بر ســه عباس طحان راه خود را 
برای نخستین قهرمانی هموار کرد. اسنایدر سابقه شکست 
برابر نمایندگان ایران را در کارنامه دارد. وی در مســابقات 
جــام پلیکونه ایتالیا با نتیجه ۸ بر صفر و ضربه فنی مغلوب 
محمدحسین محمدیان شد. محمدیان در توکیو برابر حریف 
گرجســتانی خود باخت تا رویای شکست تانک روس ها به 

حسرت تبدیل شود.
اوج مبارزه اسنایدر آمریکایی با آزادکاران ایران در سه ماه 
گذشته بود جایی که دارنده مدال طالی جهان و المپیک در 
کمتر از یکصد روز ســه آزادکار ایران را شکست داد. وی در 
جام جهانی موفق به شکســت پنج بر صفر کامران قاسم پور 
شــد و در مسابات رنکینگ زاگرب نیز سه بر صفر امیرعلی 
آذرپیرای جوان را مغلوب کرد. آخرین حریف اسنایدر دانیال 
شریعتی نیا بود که در جام دانکلوف بلغارستان برابر آزادکار 

آمریکایی با نتیجه ۱۴ بر چهار شکست خورد.
یکه تازی اسنایدر در غیاب عبدالرشید سعداهلل یف موجب 
شــده تا کارشناسان کشــتی ایران به دنبال راهکاری برای 
توقف او باشــند. کشتی آزاد ایران بی تردید سالح الزم برای 
مبارزه با این نابغه جهان کشتی را دارد. استفاده از ظرفیت 
کشــتی گیران جوان و آنالیز دقیق کشــتی های اســنایدر 

می تواند مسیر حرکت این آمریکایی پرقدرت برای فتح قله 
وزن ۹۷ کیلوگرم را ناهموار کند.

در این وزن محمدحســین محمدیــان، مجتبی گلیچ، 
امیرعلی آذرپیرا، دانیال شــریعتی نیا و کامران قاســم پور 
مدعی هستند و می توانند به سد محکمی در برابر قهرمان 

آمریکایی تبدیل شوند.
ضربه فنی اســنایدر توســط محمدیان، نمایش خوب 
آذرپیرا در برابر تانک آمریکایی و کسب چهار امتیاز توسط 
دانیال شــریعتی نیا نشان داد که اســنایدر مانند باروز غول 
شکست ناپذیری نیست، بلکه کادر فنی می تواند با استفاده 
از هنر جوانان ایرانی برابر دارنده ســه مدال طالی قهرمان 

جهان به پیروز برسند.
مهمترین مولفه برای شکست اسنایدر افزایش اعتماد به 
نفش کشتی گیران جوان ایرانی است. امیرعلی آذرپیرا بعد از 
نمایش درخشــان برابر اسنایدر به خبرنگار ایرنا گفت: همه 
کشــتی را دیدند. من تالش خودم را انجام دادم و کم کاری 
نکردم. حتی اخطار ۳0 ثانیه اول به او داده شــد و در چند 

ثانیه پایانی امتیاز گرفت.
 من اگر می ایستادم و کاری نمی کردم آن امتیاز برای من 
بود. اسنایدر به راحتی امتیاز نمی دهد اما او نتوانست از من 

امتیاز فنی بگیرد.
دارنده مدال طالی امیدهای جهان افزود: در کشــتی با 
این غول آمریکایی به این باور رســیدم که راه رســیدن به 
موفقیت خودباوری است. در آوردگاه زاگرب شاید اعتماد به 
نفس الزم برای شکست اسنایدر نداشتم. این تجربه خوبی 
بود و بی تردید در مبارزات بعدی به خوبی می توانم کشــتی 

را مدیریت کنم.

سرمربی تیم ملی وزنه برداری مردان ایران 
گفت: تیم مدیریتی جدید متشکل از قهرمانان 
نامداری است که می توانند بهترین راهکار را 
برای پیشــرفت وزنه برداری ارائه کنند و من 
به پشتوانه این عزیزان مسوولیت قبول کردم. 
نواب نصیرشــالل در گفت وگو با ایرنا با بیان 

اینکه تیم جدید مدیریتی فدراسیون در نوع 
خود بی نظیر است اظهار داشت: باید از سجاد 
انوشــیروانی رئیس فدراسیون تشکر کنم که 
به من اعتماد داشتند. من همیشه در خدمت 
خانــواده وزنه برداری بودم و در این راه نیز از 
هیچ تالشــی دریغ نخواهم کرد. هدف من و 

ســایر نفرات حاضر در فدراســیون پیشرفت 
این رشته المپیکی اســت و امیدوارم بتوانم 
بهتریــن نتایج را برای وزنه بــرداری ایران به 
ارمغان بیاوریم. من به عنوان سرمربی انتخاب 
شــدم و ۲ دســتیار نیز در کنارم هستند از 
تجربیات تمام عزیزان در وزنه برداری استفاده 
خواهم کرد تا این رشته را به مسیر موفقیت 
بازگردانم. دارنده مدال طالی المپیک ۲0۱۲ 
لنــدن در رشــته وزنه برداری گفــت: من از 
وزنه برداری دور نبودم و با برخی از ملی پوشان 
حال حاضر، حتی در اردو تمرینی بودیم و در 
المپیک لندن نیز حضور داشــتم. ســهراب، 
کیانــوش و بهداد ســلیمی در لندن حضور 
داشتند و آن موفقیت بی نظیر را ثبت کردند. 
البته هم اردویی با ایــن قهرمانان تاثیری بر 
نگاه من به یک وزنه بــردار خاص ندارد بلکه 
مالک عملکرد افراد اســت. وزنه برداری یک 

رشــته رکوردی اســت و رکوردها همیشــه 
بهتریــن نفرات را تعییــن خواهند کرد. من 
قول می دهم که شــرایط در اردو برای همه 
وزنه برداران یکســان باشــد و مالک برتری 
نیز موفقیــت و ثبت رکورد اســت. البته در 
خارج از اردو من با عزیزان دوست هستم اما 
این دوســتی تاثیری بر روی تصمیمات من 
نخواهد گذاشــت. حضورر مدال آوران جهان 
و المپیک در فدراســیون وزنه برداری از دیگر 
موضوعات مورد بحث نصیرشالل بود. دارنده 
مدال برنز قهرمانی آســیا در این خصوص نیز 
افزود: امروز خانــواده وزنه برداری به عملکرد 
تیم جدید فدراسیون خوشبین است. عملکرد 
هفت ماه گذشته سجاد انوشیروانی نشان داد 
او برای توسعه این رشته آمده و می خواهد آن 
را از شرایط ســخت گذشته عبور دهد. دیگر 
عزیــزان نیز در این مســیر کمک کار رئیس 

فدراســیون خواهنــد بود.  در ســال ۱۴0۲ 
برنامه های زیادی در دســتور کار اســت که 
مهمترین آن اعزام تیم ملی به چهار گزیشنی 
المپیک اســت باید برنامــه الزم برای نهایت 
حضور در تورنمنت های بزرگ داشــته باشیم 
تا نخبگان ما بدون هیچ مشکلی امتیاز الزم را 
برای حضور در المپیک ۲0۲۴ پاریس کسب 
کنند. سرمربی تیم ملی وزنه برداری در پایان 
گفت: هر کشور ســه نماینده در وزنه برداری 
المپیک پاریس دارد و این کار را سخت کرده 
است. ما در چند وزن مدعیان المپیکی داریم 
و بایــد به عملکرد آنان برای اعزام نگاه کنیم. 
هــر قهرمانی که بتواند بهتریــن عملکرد در 
مقایسه با حریفان داخلی و خارجی ثبت کند 
راهی پاریس خواهد شد. البته ملی پوشان باید 
در اوزان المپیکــی امتیاز الزم را برای حضور 

در آوردگاه پاریس کسب کنند.

لیست تیم ملی والیبال، عجیب تر از همیشه

سالح پنهان آزادکاران ایرانی برای توقف اسنایدر آمریکایی

به پشتوانه بزرگان وزنه برداری سمت مربیگری را پذیرفتم

امیر قلعه نویی با تفکرات سنتی اش و البته تلفیق آن با 
فوتبال روز دنیا باید شــرایطی را فراهم کند که تیم ملی 
بتواند در ادامه مســیرش نتایج بهتری نسبت به یک دهه 

گذشته کسب کند.
به گــزارش ایرنا، با انتخــاب امیــر قلعه نویی، تکلیف 
ســرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران مشخص شد و او پس 
از ۱6 سال و برای دومین بار روی نیمکت این تیم خواهد 

نشست.
آخرین حضور یــک مربی ایرانی روی نیمکت تیم ملی 
بازی با روســیه در بهمن ۸۹ بود که علیرضا منصوریان در 
شــرایطی که فدراسیون فوتبال در حال رایزنی با کارلوس 
کــی روش بود به عنوان ســرمربی موقت تیم ملی انتخاب 
شــد. تیم ملی فوتبال ایران در ۱۲ ســال گذشته ۳ مربی 
خارجی بــه نام های کارلوس کــی روش، مارک ویلموتس 
و دراگان اســکوچیچ به خود دید کــه البته دوران حضور 
کی روش در ایران خیلی بیشــتر از ۲ مربی خارجی دیگر 
بود. حاال این بار نوبت به یک مربی ایرانی رسیده تا مسیر 

جدیدی در تیم ملی آغاز شود.
قلعه نویی یکی از سردمداران فوتبال سنتی ایران است؛ 
فوتبال ســنتی که از دوران علی پروین بــه یادگار مانده 
و قلعه نویی از مریدان این ســبک محســوب می شود و در 

تیم هــای مختلفی که هدایت آنها را بر عهده داشــته این 
موضوع را اثبات کرده اســت. شــاید در نگاه اول تفکرات 
ســنتی قلعه نویی نگران کننده به نظر برســد؛ به خصوص 
اینکه شــاکله اصلی تیم ملی را بازیکنانی تشکیل داده اند 
که در فوتبال اروپا و زیر نظر مربیان علمگرا تمرین و بازی 
کرده انــد؛ اما قلعه نویی کار با ســتاره ها را می داند و بعید 
اســت اجازه دهد بازیکنی حتی مطرح خارج از وظایفش 
عمل کند. به خصوص اینکه شاخصه مربیگری او مدیریت 

سختگیرانه است.
قلعه نویی دیگر مربی سال ۸۵ نیست و قطعا اشتباهاتی 
کــه در آن زمان انجــام داده بود را تکــرار نخواهد کرد. 
تفکرات سنتی تا زمانی که بتواند انتظارات را برآورده کند 
قابل تایید است؛ اما قلعه نویی باید در انتخاب دستیارانش 
از مربیانی که بتوانند خال فوتبال مدرن را پر کنند استفاده 

کند.
جام ملت های آسیا می تواند سنگ محک مناسبی برای 
ارزیابی عملکرد قلعه نویی در تیم ملی باشــد. اگر او بتواند 
طلسم ناکامی تیم ملی را در این رقابت ها بشکند آن وقت 
می توان به آینده تیم ملی امیدوار بود و البته افسوس خورد 
که چرا در ســال های گذشته از پتانســیل مربیان داخلی 
اســتفاده نشــد. موفقیت قلعه نویی تضمین کننده ادامه 

حضــور مربیان ایرانی روی نیمکــت تیم ملی خواهد بود؛ 
در غیر اینصورت باز هم باید شاهد انتخاب مربیان خارجی 
برای هدایت تیم ملی باشــیم. قلعه نویی با تلفیق تفکرات 
ســنتی و مدرنیته در هدایت تیم ملی می تواند آغازکننده 

فصل جدیدی در فوتبال ایران باشــد؛ اما باید همه اهالی 
فوتبال کشور در این مسیر همراه او باشند؛ چرا که موفقیت 
ایــن مربی در تیم ملی یعنی موفقیت فوتبال ملی که نفع 

آن برای یک فرد خاص نخواهد بود.

تلفیق سنت و مدرنیته، اثری ماندگار از قلعه نویی

دروازه بان تیم ملی فوتسال به بیان نظرات 
خود درباره جام نوروزگاه پرداخت.

فرزانه توســلی در گفت و گو با برنا درباره 
مسابقات نوروزگاه گفت: امسال شاهد برگزاری 
اولین دوره از این مســابقات هســتیم که به 
میزبانی ما برگزار می شــود. برای مســابقات 
فوتســال قرار شــد دو تیم از ایران، روسیه و 
تایلند حضور پیدا کنند که با حذف روســیه، 
تایلند باقی ماند. قرار بود مسابقات چهارجانبه 

باشد اما ۳ جانبه شد.

توسلی درباره مسابقات فوتسال ادامه داد: 
برگزاری این بازی ها و دعوت  از تیم ها اتفاقی 

خوبی است. 
می توانیم میزبان تیم های خوبی باشــیم. 
این مسابقات می تواند به رشد فوتسال کمک 
کند و امیدوارم در ســال های بعد از تیم های 
بزرگتری چون اســپانیا و پرتغال هم در این 

تورنمت استفاده کنیم.
بازیکن تیم ملی فوتســال درباره میزبانی 
ایران عنوان کرد: فوتســال در کشــور ما در 

بخش آقایان و زنان ســردمدار آسیا هستند. 
مخاطبین زیادی در ایران برای فوتسال داریم. 
هر بار هم که میزبان مسابقات بودیم استقبال 
بسیار خوبی از مسابقات صورت گرفته است. 
فکر می کنــم این تورنمنت هــم مورد توجه 

مردم قرار گیرد
او در پایــان گفــت: بایــد از این فرصت 
استفاده کنیم و بخش اعظمی از جامعه را به 
سمت فوتســال بکشانیم و نگاه ها را به سمت 

فوتبال ویژه تر کنیم.

فرزانه توسلی: مسابقات نوروزگاه به رشد فوتسال بانوان کمک می کند


