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اخبار

خطیر :اگر شهامت دارید
با من مناظره کنید

علی خطیر نس��بت به اظهارات معاون اسبق
استقالل واکنش نشان داد .علی نظریجویباری،
معاون پیشین استقالل ،دیروز نسبت به انتقادات
خطیر به عملکرد فتحاهللزاده در زمان مدیریتیاش
در باش��گاه اس��تقالل واکنش نش��ان داد و چند
پرسش مطرح کرد .در همین راستا ،علی خطیر،
معاون مس��تعفی باشگاه استقالل در گفتوگو با
ایسنا ،در واکنش به صحبتهای نظریجویباری
اظهار کرد :آقای نظریجویباری! لطفا ش��هامت
به خ��رج دهید تا در یک مناظره دو نفره ،ش��ما
به ابهامات من و من به ابهامات ش��ما پاسخ دهم
و پس از این مناظره هواداران اس��تقالل درباره ما
قضاوت کنند.

بهنام یخچالی به لیگ بسکتبال
چین پیوست

ملیپوش بس��کتبال ایران برای فصل بعد با
تی��م نانجینگ چین قرارداد بس��ت .دیروز چند
رسانه چینی از پیوستن بهنام یخچالی گارد راس
تیمملی بسکتبال ایران به تیم نانجینگ برای بازی
در لیگ ( CBAلیگ حرفهای بسکتبال چین)
خبر دادند .در حال حاضر بهنام یخچالی به همراه
تیمملی ایران در اردوهای تدارکاتی که به میزبانی
روس��یه پیگیری میش��ود حضور دارد .او فصل
گذشته در تیم پتروشیمی ماهشهر حضور داشت.
ملیپوش��انی چون صمد نیکخواهبهرامی ،حامد
حدادی و ارس�لان کاظمی نیز پیش از یخچالی
سابقه حضور در لیگ بسکتبال چین را داشتهاند.

نیکوالس پهپه گرانترین
خرید تاریخ آرسنال شد

نیک��والس پهپ��ه ب��ا امض��ای ق��راردادی
 ۷۲میلی��ون پوندی ب��ه گرانترین خرید تاریخ
آرس��نال تبدیل شده است .به نقل از دیلیمیل،
توپچیهای لن��دن گرانترین خرید تاریخ خود
را انجام دادند و توانس��تند نیک��والس پهپه را با
 ۷۲میلیون پوند به خدمت بگیرند .این بازیکن که
برای تیمملی فوتبال ساحلعاج بازی میکند ،در
لیل عملکرد خوبی داشت و توانست با درخشش
در این تیم راهی آرس��نال شود .این بازیکن روز
گذشته معاینات پزشکی خود را نیز بخوبی پشت
سر گذاشت و قرارداد خود را امضا کرد.
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گزارش

عملکرد ضعیف آکادمی تیم فوتبال نوجوانان ایران
در تورنمنت کافا

توصیههای روشن
و نکیسا به بازیکنان باتیس

زنگ خطر

همیشه اولین سؤالی که درباره تیمهای پایه فوتبال
از مس��ؤوالن و مدیران باالدس��تی پرسیده میشود
این اس��ت :اص� ً
لا حواستان به این تیمها هس��ت؟
سالهاست تیمهای پایه فوتبال ایران رنگ قهرمانی را
در قاره کهن به خود ندیدهاند .سالهاست دیگر اتفاق
شیرینی در ردههای پایه نمیافتد .بیتوجهی به این
تیمها تا آنجایی است که هر بازیکن سابق فوتبالی را
در رأس کار قرار میدهند و انتظار دارند مربی بدون
رزومه و کارنامه ،تحول عظیمی در این تیمها ایجاد
کند .شاید خود این مربیها هم آنقدر که مسؤوالن
فدراسیون به آنها امید دارند ،امید نداشته باشند اما
چه بهتر از اینکه از گوش��ه خانههایشان برخیزند و
ب��ه کاری که در رویاهایش��ان به آن فکر میکردند
برسند .نمونهاش انتخاب فرهاد مجیدی که تنها ۵
بازی سابقه مربیگری داشت و یک مرتبه سر از تیم
ملی امید درآورد! و حاال نمیدانیم باید انتظار داشته
باش��یم مجیدی جوان این تیم را پس از نیم قرن به
المپیک ببرد یا انتظار داشته باشیم مثل مربیان قبلی
تنها چند بازی برای دلخوشی هواداران روی نیمکت
بنش��یند و اگر هم صعود نکردیم موردی ندارد .یک
جورایی ع��ادت کردهایم به نرفتن به المپیک و تنها
فقط داریم تیم امیدمان را مثل موش آزمایشگاهی با
مربیان مختلف امتحان میکنیم .اما بد نیست به تیم
نوجوانان ایران هم س��ری بزنیم؛ تیمی که قرار است
آینده فوتبال ما باشد ،تیمی که بازیکنانش در ابتدای

مراسم تجلیل از کمیل قاس��می ،دارنده مدال
طالی المپی��ک  ۲۰۱۲لندن ظهر دیروز در محل
خانه کشتی مجموعه ورزشی آزادی تهران برگزار
ش��د .در این مراس��م ک��ه با حضور محم��د بنا و
غالمرضا محمدی سرمربیان تیمهای ملی کشتی
آزاد و فرنگ��ی ،علیرض��ا دبیر رئیس فدراس��یون
کشتی و اعضای تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی
بزرگساالن برگزار شد ،از کمیل قاسمی که بتازگی
صاحب مدال طالی المپیک  ۲۰۱۲لندن در وزن
 ۱۲۰کیلوگرم کش��تی آزاد ش��ده ،تجلیل شد .در
این مراس��م غالمرضا محمدی با بیان اینکه از این
موضوع بس��یار خوشحال شده اس��ت ،گفت :تیم

راه پرفراز و نشیبی قرار دارند و باید با بردها امیدوارتر
و با شکستها قویتر شوند .تیم زیر  ۱۶سال ایران که
با یک انتخاب عجیب به دست حسین عبدی سپرده
شد ،در تورنمنت ششجانبه آسیای مرکزی موسوم
به کافا در تاجیکس��تان ش��رکت کرد و نتایج دور از
انتظار و در واقع فاجعهباری کسب کرد .شکست یک
بر هیچ مقابل تیم افغانستان و بدتر از آن شکست 3
بر هیچ مقابل تاجیکستان نشان از انتخاب غلط مربی
تیم نوجوانان توسط فدراسیوننشینها دارد .آخرین
بازی ایران در این تورنمنت امروز برابر تیم قرقیزستان
خواهد بود .تیم نوجوانان کشورمان در جدول  ۶تیمی
تا به اینجای بازیها در رده چهارم قرار دارد .تیمی که
در همین ابتدای راه از تیمهای درجه چندمی آسیا
شکست ناباورانه را میپذیرد ،میتواند فوتبال ما را به
آینده درخشان امیدوار کند؟
اص ً
ال مدیران ارشد فوتبال ما برای انتخاب سرمربی
اتاق فکری تشکیل میدهند؟
ردههای پایه جای مربیان و مدرسان فوتبالیاست
که قرار اس��ت بازیکن تازه پا به توپ شده را پرورش
دهند تا آینده فوتبال ایران را بسازند .نیاز به مربیان
رزوم��هدار و کارنامهدار در ردههای پایه که بتوانند به
بازیکنان آموزش دهند نه اینکه مربیانی بیایند که تازه
میخواهند رزومهای برای خود فراهم کنند.
اما مهمتر از همه اینها آیا از شکس��تها و حذف
شدنها درسی میگیریم؟

جواب مس��لماً خیر اس��ت .تمام این سالها این
س��ؤال را پرس��یدهایم اما تنها «نه» شنیدهایم .بارها
ی بیکارنامهتری را جایگزین مربی قبلی کردهایم و
مرب 
اص ً
ال حواسمان به تیمهای پایه نبوده که بخواهیم به
فکر ساختن آینده درخشان برای فوتبالمان باشیم.

با توجه به کسب مدال طالی المپیک

مراسم تجلیل از کمیل برگزار شد
کشتی آزاد در المپیک  ۲۰۱۲لندن حقش بیشتر
از ای��ن حرفها بود و این طالی کمیل نش��ان داد
ما شایستگی این را داشتیم که بیشتر از این مدال
طال بگیریم و میتوانستیم در کنار  ۳مدال طالی
کش��تی فرنگی ،یکی دو مدال طال در کشتی آزاد
هم بگیریم .وی ادامه داد :هر چند کار در المپیک
 ۲۰۲۰توکیو سخت است اما امیدوارم اتفاق خوبی
در المپیک آینده بیفتد و کشتی ما با حمایت تمام

دوس��تان و با حضور علیرضا دبیر بهعنوان رئیس
فدراس��یون کشتی به جایگاه اصلی خود برسد .در
ادامه محمد بنا با اشاره به اینکه همیشه به همکاران
گفتهام هیچ فرقی بین آزاد و فرنگی وجود ندارد و
ما همه یک گروه هستیم که برای سربلندی کشتی
کشورمان زحمت میکشیم ،گفت :واقعا از موقعی
که این خبر را شنیدم خوشحالم و کمیل هر چند
دیر اما بعد از  ۷س��ال به حقش رسید و همانطور

حواسمان نبوده و نیست و تنها میخواهیم با معجزه
و با دس��تهای خالی به قهرمانی برسیم .فدراسیون
 ۵س��تاره هنوز نتوانسته برای پایههای خود انتخاب
درستی داشته باشد و جام و مقامی را به ارمغان بیاورد
اما به دنبال گرفتن ستاره ششم است.
ک��ه آقای محمدی گفت کش��تی آزاد در المپیک
لندن حقش بیش��تر از این حرفه��ا بود .علیرضا
دبیر ،رئیس فدراسیون کشتی نیز گفت :این مدال
مبارک کمیل قاس��می باش��د ،از موقعی که اعالم
کردند کمیل صاحب مدال طال ش��ده هیچ اتفاقی
نیفتاد و ما گفتیم این اس��تارت را بزنیم .امیدوارم
وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و صداوس��یما
نیز ادامهدهنده این راه باشند .وی افزود :کسب مدال
طال سخت است اما غیرممکن نیست و شدنی است.
اگر توکل بر خدا داشته باشید و به خودباوری برسید،
میتوانید به مدال طال دست پیدا کنید و بدانید که
خوب هستید و حتما میتوانید موفق باشید.

پیشکسوتان فوتبال کشورمان در مراسم جشن
ساالنه آکادمی باتیس ،به بازیکنان آیندهساز فوتبال
ایران توصی��ه کردند برای رس��یدن به موفقیت،
اهدافشان را ترسیم کنند .به گزارش مهر ،جشن
آکادمی تیم فوتبال باتیس با حضور حسن روشن،
نیما نکیسا ،حبیب گودرزی ،سرمربیان و اعضای
تیمهای آکادمی ،نونه��االن ،نوجوانان و جوانان و
خانوادههای آنها برگزار شد .در ابتدای این مراسم
که اجرای آن برعهده محمدرضا احمدی گزارشگر
مطرح کش��ورمان بود ،حجتعزیزی ،مدیرعامل
باشگاه باتیس گفت :یکی از مشکالت اصلی تیمها،
نداشتن زمین تمرین مناسب در سطح شهر است
که در این زمینه طی مذاکراتی که با مس��ؤوالن
امر داشتیم ،قصد داریم زمین و ورزشگاهی برای
خودمان بسازیم تا این مشکل را به حداقل برسانیم.
وی دغدغ��ه اصلی این باش��گاه را رعایت اخالق،
ادب و احترام توس��ط اعضای تیمها و ورزشکاران
برش��مرد .در ادامه نیما نکیس��ا ،مسؤول توسعه
فوتبال پایه فدراسیون فوتبال دقایقی برای حاضران
صحبت کرد .وی در ابتدای صحبتهایش تاکید
کرد تمام تالشش را در فدراسیون به کار میبندد
تا هیچ حقی از یک فوتبالیست مستعد ضایع نشود،
زیرا پرورش یک استعداد سرنوشت یک خانواده را
عوض میکند .دروازهبان پیشین تیمملی با اشاره به
اینکه رسیدن به موفقیت در فوتبال نیازمند ریاضت
و سختی کشیدن است ،افزود :اگر میخواهید به
موفقیت برسید ،باید اهدافتان را مشخص کنید.
اهدافتان را بنویسید و برای رسیدن به آنها تالش
کنید،زیرافوتبالیستحرفهایبایدزندگیحرفهای
داش��ته باشد و یک غفلت باعث میشود از مسیر
موفقیت دور شود .این مقام مسؤول در فدراسیون
فوتبال همچنین از بازیکنان تیمهای پایه باتیس
خواست در کنار توجه حرفهای به ورزش ،بهشکل
ج��دی به تحصیالت خود توج��ه کنند ،زیرا یک
فوتبالیست تحصیلکرده ،تصمیمات بهتری برای
زندگی ورزشی و شخصیاش میگیرد .در بخش
دیگری از مراسم حسن روشن ،پیشکسوت فوتبال
کش��ورمان هم خطاب به نفرات حاضر در س��الن
بویژه نفرات تیمهای آکادمی ،نونهاالن ،نوجوانان و
جوانان پایه گفت :برای رس��یدن به موفقیت باید
هدف داشته باش��ید و برای رسیدن به این هدف
تمام تالشتان را به کار ببندید و با احترام به پدر و
مادر رضایت آنها بویژه مادر را جلب کنید.

