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انگیزه ملی پوشان برای موفقیت در آسيا

تدارکات ضعیف ،مانع اراده بسکتبالیستهای
جوان نمی شود

تکرار اشتباه باشگاهها درباره تیم ملی امید

ضربه کاری به ریشه تیم جوان ایران
همانند س�ال های گذش�ته تیم ملی امید با بیمهری باشگاههای

لیگ برتری مواجه شده و قرار نیست تیمها از خودخواهی و بیتوجهی

نسبت به تیم ملی ایران دست بردارند.

در حال�ی که ق�رار بود تیم مل�ی امید تمرینات خود را تا ش�نبه،

 ۲۳تی�ر برگزار کند و در همین روز دی�داری تدارکاتی با صنعت نفت
آبادان داش�ته باشد ،کادرفنی تیم ملی امید به خاطر همکاری نکردن

باش�گاهها با این تیم تصمیم به اتم�ام زودتر از موعد تمرینات تیمش
کرد تا حق باشگاهی ضایع نشود.

باش�گاه نس�اجی که دو بازیکن جوان خ�ود را در اختیار تیم ملی

امید قرارداده ب�ود ،به یک باره تصمیم به بازگرداندن این بازیکنان از

اردو کرد اما در ادامه با درخواس�ت کادرفنی تیم ملی این بازیکنان به

اردو برگش�تند تا در تست های پزشکی شرکت کنند و به همراه همه
بازیکنان به تیم های خود بازگردند.

ای�ن قبیل رفتار ها در حالی رخ میدهد ک�ه تیم ملی امید بعد از

س�الها ناکامی در صع�ود به المپیک و برای جب�ران نتایج ضعیف در

مسابقات اخیر ،با کادر مدیریتی و فنی جدید فعالیتش را شروع کرده
اما گویا قرار نیس�ت باش�گاهها به رفتاره�ای خودخواهانه خود پایان

بدهند و نس�بت به تی�م ملی امید که بعد از تیم ملی بزرگس�االن در
ارجحیت قرار دارد ،احساس مسئولیت کنند.

پارس�ال تیم ملی امید در مرحله مقدماتی قهرمانی آسیا با غیبت

چندی�ن بازیک�ن مواجه ش�د و در نتیجه این تیم ب�ه خاطر همکاری

نکردن باش�گاههای متع�ددی نتایج ناامید کنندهای کس�ب کرد و از
رسیدن به مرحله نهایی بازماند اما این اتفاق که هنوز یک سال از آن

نگذشته به درس عبرتی برای اهالی فوتبال تبدیل نشده و کماکان بر
طریق همکاری نکردن گام برمیدارند.

ب�ه گفت�ه مس�ئوالن تی�م مل�ی امی�د ،فعلا ق�رار ب�ر برخورد

انضباطی با تیمی نیس�ت و ب�ه دنبال حل مس�ائل از طریق مذاکره و

هم�کاری هس�تند اما برخ�ی باش�گاههای عمدتا لیگ برت�ری بدون
توج�ه به ای�ن موضوع تی�م مل�ی را در ک�وران آماده س�ازی ،یاری

نمیدهن�د ت�ا در آینده آس�یب ای�ن اتفاق به چش�م فوتب�ال ایران
برود.

تی�م ملی برای صعود به المپی�ک  ۲۰۲۰توکیو ،نیاز به هماهنگی و

کس�ب تجربه از االن دارد .بدون ش�ک همکاری باشگاهها با تیم ملی

امی�د بزرگترین ضربه به این تیم اس�ت و مان�ع از موفقیت تیم ملی
امید خواهد شد اما در سوی مقابل همدلی و همکاری باشگاهها با تیم

ملی امید نخستین نیروی محرکه برای آماده سازی جوانان ایران برای

بازیهای آسیایی و المپیک است که انتظار میرود مربیان لیگ برتری
که خودشان هم روزی پیراهن مقدس این تیم را به تن داشتند ،نهایت

همکاری را با تیم ملی امید داشته باشند.

برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا؛

ترکیب تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان
اعالم شد
ترکیب تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی جوانان برای حضور در

رقابت های قهرمانی آسیا اعالم شد.

مل�ی پوش�ان جوان بس�کتبال در س�ه هفته

تیمهای ملی بسکتبال پاس�خ میدهد" :تیمهای

هم ش�باهت زیادی به مسابقات زیر  ۱۶سال دارد

تدارکات مناسب ناامید نیستند و از کارهای بزرگ

م�ا دارند .به نظ�رم در بخش نوجوان�ان و جوانان

جوان�ان را به باد میده�د .از تیم نوجوانان زیر ۱۶

باقیمانده تا مس�ابقات قهرمانی آس�یا از نداشتن
با کمترین امکانات صحبت میکنند.

اروپایی قدبلندترند و فیزیک متفاوتی نس�بت به
اگر با تیمهایی همس�طح خودمان از نظر فیزیکی

ب�ه گزارش ش�اپرک و ب�ه نق�ل از خبرگزاری

و فنی ب�ازی کنیم ،بهتر مح�ک میخوریم .ضمن

ایران بع�د از لغو همه برنامهه�ای تدارکاتی برون

اروپایی و آسیایی همزمان حضور داشته باشند".

صداوس�یما ،مل�ی پوش�ان بس�کتبال جوان�ان
مرزی به سرنوش�ت امس�ال خود رضایت دادند و
تمریناتی را در ش�هرهای مختلف ش�مالی کشور
پشت سر گذاشتند .مس�ابقه مقابل تیم الهیجان
از برنامههای�ی ب�ود که طعنههایی زی�ادی در پي

داشت.

اینکه ق�رار بود در تورنمنت اطلس چین ،تیمهای
اع�زام تیم به مس�ابقات اطلس چی�ن ،صرفه

اقتص�ادی بیش�تری هم داش�ت که فدراس�یون

بس�کتبال روی این جنبه از ماج�را تاکید زيادی
نمیکن�د .همچنین ب�ه گفته مدی�ر تیمهای ملی
بسکتبال ،تیم جوانان در صورت سفر به کشورهای

تیم جوانان که برای رقابت با جوانان استرالیا،

اروپایی در نهایت س�ه یا چهار بازی انجام میداد،

تدارکاتی در حد تیمهای محلی اس�تانها داشت.

مسابقه داشت که برای آماده سازی تیم بهتر بود.

نیوزیلند و س�ایر قدرتهای آسیا آماده میشود،
هر چند مس�ئوالن تیمهای ملی بس�کتبال تاکید

میکنند که شهرهای شمالی کشور به دلیل تشابه
آب و هوای�ی با تایلند (مح�ل برگزاری رقابتهای
قهرمانی آس�یا) برای اردو انتخاب شدند و غرض

از اردوهای شمال کش�ور هم مسابقات تدارکاتی

نبود.

انتخاب چی�ن به ج�ای اردوی خوب
اروپایی

در حال�ی ک�ه در تورنمن�ت اطل�س در مجموع ۹

رقابت با بزرگساالن ایرانی

تی�م جوانان ای�ن هفته س�ه مس�ابقه مقابل

م ملی بزرگساالن به
حریفان بزرگس�ال داشت .تی 

عالوه تیم باشگاهی کنکو تهران حریف تدارکاتی
جوانان ش�دند و هر س�ه تی�م با تمام ق�وا مقابل
جوانان بازی کردند .قاس�می درباره تفاوت س�نی

جوان�ان با تیمهای بزرگس�ال تاکی�د کرد" :فرض

کنید جوانان با تیمهای گردن کلفت اروپایی بازی

رقابت های کش�تی فرنگی و آزاد قهرمانی آس�یا  26تا  31تیر در

داستان لغو مس�ابقات تدارکاتی خارجی تیم

میکردند .شرایط به همین شکل بود .وقتی امکان

ترکیب تیم های ملی کش�تی کشورمان در رقابت ها به این شرح

ابت�دا اردوی خ�وب در چن�د کش�ور اروپایی لغو

مس�ابقات چهارجانب�ه در داخل کش�ور میتواند

دهلی نو هند برگزار می شود.
است:

*کشتی فرنگی:

 55کیلوگرم :پویا ناصرپور

 60کیلوگرم :علیرضا نجاتی

جوان�ان از چند هفته قبل با جزئیات مطرح ش�د.
ش�د تا جوانان ب�ه تورنمنت مجان�ی اطلس چین

بروند و س�پس تورنمنت اطلس با سیل در کشور
میزبان منتفی ش�د .فدراسیون بس�کتبال بعد از

این ماجراها ،اردو یا مس�ابقه خارجی دیگری هم

 63کیلوگرم :بهرام معروف خانی

جایگزین نکرد.

 72کیلوگرم :امین کاویانی نژاد

ورزش و جوان�ان ،امس�ال محدودیتهای ویژهای

 82کیلوگرم :حسین فروزنده

کرده اس�ت و گویا بیش�تر اردوهای تدارکاتی در

 67کیلوگرم :سجاد ایمن طلب

 77کیلوگرم :شایان عفیفی

*کشتی آزاد:

ترونیچ به مس�ابقات قهرمانی آسیا رفت .آن تیم

را برای س�فرهای برون م�رزی غیرضروری اعمال

 130کیلوگرم :امین میرزازاده

دل انگیز -ایوب اعالیی

تیم نوجوانان ایران فروردین امسال با هدایت

اما همان اردوی مش�ابه هم برای تیم زیر  ۱۸سال

برای جوانان مخالفت شد و سفر تدارکاتی به چین

مربیان :حس�ن حس�ین زاده -مهرداد اس�فندیاری فر -روح اله

تفاوته�ای تیم جوانان ب�ا نوجوانان
اعزامی به آسیا

گفته میش�ود ش�ورای برون م�رزی وزارت

 87کیلوگرم :محمدهادی ساروی

سرمربی :حمید باوفا

مفید باشد".

قبل از اعزام به مس�ابقات قهرمانی زیر  ۱۶س�ال

ردیف سفرهای "غیرضروری" قرار میگیرند.

 97کیلوگرم :وحید دادخواه

اع�زام تیم با توج�ه به کمبود وقت وج�ود ندارد،

آس�یا به اردوی یک هفتهای صربستان رفته بود،
فراهم نش�د .با ای�ن وجود اردوی صربس�تان هم

کمکی به بسکتبالیس�تهای نوج�وان نکرد و در

ام�ا چرا از ابتدا ب�ا اردوی اروپایی س�طح باال

مسابقات آس�یایی با شکس�ت مقابل نیوزیلند از

را جایگزین این اردو کردند؟ مسعود قاسمی مدیر

فرمت برگزاری مس�ابقات زیر  ۱۸س�ال آسیا

کسب سهمیه جهانی بازماند.

آغاز رقابت دوچرخه سواران جوان در مشهد

و ی�ک باخت در مرحله حذف�ی ،آرزوهای جهانی

س�ال بازیکنان مشترکی مثل امیرحسین علیاری
و متی�ن آقاجانپور در تیم جوانان حضور دارند اما

نناد ترونیچ صربس�تانی نقش کمرنگ تری در این
تیم دارد .ترونیچ که در کنار تیم جوانان اعزامی به

جام جهانی زیر  ۱۹س�ال حضور داشت و سرمربی
تیم نوجوانان زیر  ۱۶س�ال بود ،کمتر در اردوهای

تیم شاه علی حضور داشت.

شاه علی با اش�اره به اینکه ترونیچ مدیرفنی

همه تیمهای پایه است ،توضیح میدهد " :ترونیچ
در اردوه�ای قبل جای دیگری ب�ود و در این اردو
از او خواس�تم کن�ار م�ا باش�د ،چون ه�م از نظر

رزومه آدم قابلی اس�ت و هم از نظر شخصیتی به

ش�کلی اس�ت که میتوان با او کار کرد .نکاتی که

به نظرش میرسد ،انتقال میدهد و بازیکنان تیم
هم استقبال میکنند .ضمن اینکه من با حضور او
در کنار تیم راحتم".

کمترین امکانات و بزرگترین کارها

امیرحس�ین رضایی فر کاپیتان تیم بسکتبال

جوانان که دو سال قبل با گروه دیگری از بازیکنان
جوان به قهرمانی آس�یا رس�یده بود ،درباره نحوه
آماده س�ازی تیم جوانان به نمایندگی از تیم خود

میگوید" :ما کاری به بحثهای حاشیهای نداریم،
تالش خود را میکنیم و مسابقات تدارکاتی خیلی
خوبی هم با تیم بزرگساالن انجام دادیم .تیم ملي
با هم�ه بازیکنان بزرگ مقابل تي�م ما بازی کرد و

اینطور نبود که بگویند فالن بازیکن به بازی نیامد.
حتی حامد حدادی هم مقابل ما حضور داشت ،در
حال�ی که در اروپ�ا یا تورنمنت چی�ن این بازیها

برایمان وجود نداشت".

او ک�ه نی�از ب�ه ب�ازی تدارکات�ی را هم حس

میکن�د ،ادامه میدهد" :از مربیان و دوس�تان به

ما زنگ میزنند که ش�ما بازی تدارکاتی ندارید و
به هیچ جا نمیرس�ید ،اما برای ما اصال این مسائل

مهم نیس�ت .میخواهیم به آنها ثابت کنیم که با
کمترین چیزها میتوانیم بزرگترین کارها را انجام
دهیم".

پایان اردوی ملیپوشان نوجوان در باکو

 57کیلوگرم :رضا علیجان زاده
 61کیلوگرم :مجید داستان

 65کیلوگرم :امیرحسین مقصودی
 70کیلوگرم :امیرحسین کاووسی
 74کیلوگرم :علی سوادکوهی

 79کیلوگرم :سجاد غالمی

 86کیلوگرم :سید سجاد سیدی

 92کیلوگرم :عباس فروتن

 97کیلوگرم :سجاد عزیزی
 125کیلوگرم :امیر یاری

سرمربی :تقی اکبرنژاد

مربیان :حسن طهماسبی ،امیرعباس مرادی -رسول دهقان نژاد-

مسعود واحدی.

بر اساس برنامه اعالمی ،رقابت های کشتی فرنگی  26و  27تیر و

رقابت های کشتی آزاد  30و  31تیر برگزار می شود.

مس�ابقات دوچرخه سواری قهرمانی جوانان کش�ور در ماده پیست و
جاده در مش�هد آغاز ش�د.رقابتهای دوچرخه س�واری قهرمانی جوانان
(پیس�ت و جاده ) از دیروز صبح در شهر مشهد مقدس و به میزبانی هیات
دوچرخه سواری استان خراسان رضوی آغاز شد و تا سه روز ادامه خواهد
داش�ت .در این مسابقات  76ورزشکار از  17استان شرکت دارند که در دو
بخش پیست و جاده با هم رقابت می کنند.
این مس�ابقات دیروز در دو نوبت صبح و عصر در پیس�ت برگزار ش�د
و چهارش�نبه و پنجشنبه مسابقات در بخش اس�تقامت جاده و تایم تریل
انفرادی ادامه خواهد داشت.

تی�م مل�ی فوتب�ال نوجوان�ان کش�ورمان ک�ه از چهاردهم تی�ر با ۲۰
بازیک�ن در باک�و اردو زده ب�ود ،در آخری�ن روز اردو و در دومی�ن ب�ازی
تدارکاتی و دوس�تانه مقابل تیم میزبان ،با نتیجه چهار بر صفر به پیروزی
رسید.
مل�ی پوش�ان نوج�وان ایران�ی در ای�ن ب�ازی ،در نیم�ه نخس�ت در
دقیق�ه هفدهم اولی�ن گل خ�ود را وارد دروازه تیم جمه�وری آذربایجان
کردن�د و در نیم�ه دوم هم با حمله های مکرر توانس�تند س�ه گل دیگر را
ب�ه ثمر برس�انند و ب�ازی را با نتیجه چهار بر صفر به س�ود خ�ود به پایان
برسانند.

ورزش جوان و نوجوان
برگزاری اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال
دختران نوجوان

دختران فوتبالیس�ت نوج�وان ،وارد اردوی تدارکاتی تیم ملی
می شوند.
اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال دختران نوجوان از  23تیرماه
به مدت  3روز در مرکز ملی فوتبال آغاز می شود که اسامی بازیکنان
دعوت شده به اردو به شرح زیر است:
زهرا کیانی از اصفهان
نگین زندی از خوزستان
سارا دیدار  ،مریم سلیمانی و مهدیه محمدزاده از خراسان رضوی
ندا باشتی از کهگیلویه و بویر احمد
حدیث تقی بیگلو از زنجان
مونا ثریا بین ،سیده زهرا معصومی و معصومه گشمن از گیالن
حدی�ث صالحی ،زین�ب اس�ماعیلی ،هانیه تنکابن�ی ،هدیه هزار
جریبی و مهدیه قلی خواه از مازندران
هستی فروزنده از کرمان
مهسا رحمتی از ایالم
س�وینچ س�لیمانی  ،محدثه زلفی ،ثن�ا جانی و نازنی�ن دواتگر از
آذربایجان شرقی
هستی حسینی و نگین توکلی از گلستان
زهرا منتشلو از کردستان
مریم عباسی  ،میترا پناهی و زینب عباسپور از تهران
گفتنی اس�ت بازیکنان باید صبح روز ش�نبه  23تیرماه خود را به
کادر فنی معرفی کنند.
حکایت جالب سرمربی تیم قهرمان جهان

بازیکن سازی با حقوق  50هزار تومانی!

س�رمربی تیم والیبال نوجوانان ایران ک�ه نقش مهمی در پرورش
استعدادهای جدید برای این رشته دارد ،به صورت روزمزد و با حقوق
 50هزار تومانی برای فدراسیون والیبال کار می کند.
به گ�زارش ایرنا ،عملکرد بازیکنانی مانند مرتضی ش�ریفی ،صابر
کاظمی و محمدرضا حضرت پور در لیگ ملت های والیبال ،مورد توجه
بس�یاری از عالقه مندان به این رش�ته قرار گرف�ت و حتی خبرهایی
درباره عالقه باش�گاه ه�ای اروپایی به این بازیکنان هم در رس�انه ها
منتشر شد.
ام�ا این بازیکن�ان چگونه در س�ن پایین چنین کیفیت�ی از خود
ارائ�ه می کنند؟ ش�اید باورنکردنی نباش�د ،ولی محم�د وکیلی برای
س�رمربیگری تی�م نوجوانان ایران ب�ه صورت روزم�زد و با حقوق 50
ه�زار تومانی کار می کند .یعنی به ازای هر روز تمرین و مس�ابقه تیم
نوجوان�ان ،حقوق م�ی گیرد و اگ�ر در میانه اردوها ،ی�ک روز تمرین
تعطیل باش�د ،حقوقی هم به س�رمربی و دیگر اعض�ای کادر فنی تیم
نوجوانان پرداخت نمی شود!
وکیلی که چند س�ال به عنوان مرب�ی ،در کادر فنی تیم نوجوانان
ایران حضور داش�ت ،از س�ال  2014س�رمربیگری این تیم را بر عهده
گرف�ت .او با پن�ج مدال ،صاح�ب آمار ف�وق العاده ای در مس�ابقات
قهرمانی جهان اس�ت .وکیلی در سال  2001به عنوان دستیار مصطفی
کارخان�ه صاح�ب مدال نقره و در س�ال ه�ای  2007و  2009به عنوان
دس�تیار یووتسا س�ت کوویچ به ترتیب صاحب مدال های طال و نقره
جهان ش�د .در سال های  2015و  2017هم که خود وکیلی هدایت تیم
نوجوان�ان ایران را بر عهده داش�ت ،ایران به م�دال های برنز و طالی
جهان دس�ت یافت .وکیلی در س�ال  2014هم توانست ایران را بدون
ست باخته ،قهرمان آسیا کند .آخرین نتیجه وکیلی با نوجوانان ایران،
مقام سومی مسابقات قهرمانی آسیا  2018بود که همین چند روز پیش
در تبریز به دست آمد.
از س�ال  2014ک�ه وکیلی هدایت تیم نوجوانان ای�ران را بر عهده
گرف�ت ،برای انتخاب بازیکنان به دنبال بازیکنان بلندقامت رفت و در
س�ه دوره کاری اش در این تیم هم هر س�ال ،میانگین قدی بازیکنان
را افزایش داده اس�ت .بازیکنانی مانند امیرحس�ین اس�فندیار ،علی
اصغ�ر مجرد ،ج�واد کریمی ،امیرحس�ین توخت�ه ،پوریا یل�ی ،صابر
کاظم�ی ،محمدرضا حضرت پور و مرتضی ش�ریفی ،از جمله بازیکنان
با اس�تعدادی هس�تند که س�ابقه کار زیر نظر وکیلی را دارند و حاال
مورد توجه ایگور کوالکوویچ س�رمربی تیم ملی بزرگساالن ایران هم
قرار گرفته اند.بازیکنان نس�ل طالیی والیبال ایران ،به تدریج به سن
بازنشس�تگی نزدیک می ش�وند و چند سال اس�ت که ضرورت توجه
به بازیکن س�ازی ،از سوی کارشناس�ان والیبال گوشزد می شود .اما
فدراس�یون والیبال نه تنها به س�رمربی تیم نوجوانان خود ،حقوق 50
هزار تومانی می دهد ،بلکه سال هاست با مربیان ایرانی قراردادی هم
نم�ی بندد و اگر همچنان چرخه بازیکن س�ازی در والیبال ایران زنده
اس�ت ،به خاطر انگیزه و تالش شخصی وکیلی و مربیان دیگری است
که در ش�هرهای مختلف در زمینه پرورش اس�تعدادهای جدید فعال
هستند.فدراس�یون والیبال ایران که برای استخدام مربیان خارجی با
آنها قراردادهای گران امضا می کند ،مربیان داخلی را بدون قرارداد و
فقط با یک حکم ،در سمت خود منصوب می کند.
ای�ن حکم دو طرفه نیس�ت و در صورت برکناری مربی از س�وی
فدراس�یون ،مربی برکنار ش�ده هی�چ حقی برای پیگی�ری ندارد.این
مش�کالت فقط مربوط به دوران ریاس�ت احمد ضیایی در فدراسیون
والیب�ال نیس�ت و از س�ال ها پی�ش و زمانی که محمدرض�ا داورزنی
ریاس�ت فدراس�یون را بر عهده داشت ،فدراس�یون والیبال با همین
شرایط اداره می شد.

