جهان ورزش

آخرین هشدار هیات مدیره به منصوریان :فقط دو بازی فرصت داری!
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اعضای هیات مدیره تیم فوتبال استقالل به ابقا و ادامه کار علیرضا منصوریان در صورت موفقیت او در دو بازی آینده استقالل رای دادند .به گزارش وبسایت نود  ،نشست اعضای هیات مدیره باشگاه استقالل
از ساعت  ۱۷دیروز در محل این باشگاه با حضور سید رضا افتخاری ،حسن زمانی ،جواد قراب و اکبر عباسی ملکی برگزار شد .این نشست در حالی برگزار شد که شایعات فراوانی در طول هفته گذشته پیرامون
تغییرات در کادر فنی استقالل به گوش میرسید اما در نهایت خروجی جلسه به ابقای منصوریان برای دو بازی آینده این تیم در جام حذفی و لیگ برتر منجر شد و سرمربی تیم استقالل فعال به کار خود ادامه
خواهد داد .زمانی عضو هیات مدیره استقالل اعالم کرد که سرمربی آبیها دو بازی دیگر فرصت دارد تا نتایج تیم را سر و سامان دهد و در صورت ناکامی یک مربی بزرگ جانشین علیرضا منصوریان خواهد شد.
تیم فوتبال استقالل قبل از دیدار سخت هفته ششم با پارس جنوبی جم در جم باید در سیرجان در سری مسابقات جام حذفی به مصاف گلگهر برود .بازی ای که البته برای استقالل آسان نخواهد بود.
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سانتر از همه جا
تاوان اشتباه داوری در دیدار سرخابیها

اصفهانیان :با حاجملک و کاظمی برخورد میکنیم
رئیس کمیته داوران از اعالم جانشین کامرانیفر تا
پایان تعطیالت لیگ و همچنین داوران خاطی پنج
هفته ابتدایی خبر داد.
فریدون اصفهانیان ،رئیس کمیته داوران در گفتو
گو با ایسنا ،درباره عملکرد داوری در پنج هفته
ابتدایی لیگ برتر ،بیان کرد :نسبت به سال گذشته
عملکرد بهتری را از داوران شاهد بودیم .کالسهای
پیشفصل تاثیر خود را روی آنها گذاشته است و
تمرکز و جایگیری داوران در صحنههای حساس بیانگر این پیشرفت است .البته
در  ۴۰دیداری که برگزار شد تنها در دو دیدار ،تصمیمات داورها روی نتیجه
بازی تاثیرگذار بود.
او ادامه داد :تصمیمهای اشتباه داوران در دیدارهای پرسپولیس -سیاه جامگان و
استقالل – استقالل خوزستان در نتیجه این دو دیدار تاثیرگذار بود .قطعا با داورانی
مثل حاجملک و کاظمی که در این دو دیدار قضاوت اشتباه داشتند ،برخورد خواهد
شد و جریمههایی برای آنها در نظر گرفته میشود .ما طبق بندهایی که در آیین نامه
کمیته داوران آمده است با آنها برخورد خواهیم کرد.
اصفهانیان درباره جانشین حسن کامرانیفر در دپارتمان داوری هم بیان کرد:
گزینههایی مطرح شده که با آنها هیچ صحبتی نشده و فقط در حد نام آنها صحبت
شده است .در طول این هفته باید با دبیرکل فدراسیون فوتبال جلسهای برگزار کنیم
و گزینههای موجود را بررسی کنیم .پس از آن نیز با نامهای مطرح شده صحبت
میکنیم تا اگر با شخصی به نتیجه رسیدیم ،در سریعترین زمان ممکن او را به عنوان
رئیس دپارتمان داوری معرفی کنیم .فکر میکنم این فرآیند تا پیش از شروع مجدد
لیگ انجام شود.
رئیس کمیته داوران در پایان با تایید برگزاری کالسهای داوری فیفا در تهران با
حضور مدرسان روسی و انگلیسی گفت :با مساعدت و پیگیریهای ساکت موفق شدیم
مجوز برگزاری این کالسها را در تهران بگیریم .حدود  ۳۰داور لیگ برتری و لیگ
یکی نیز در این کالسها شرکت خواهند کرد.

استقالل پشت پیشکسوتان خود را خالی کرد

این تیم ،تیم ما نیست
کمیته پیشکسوتان باشگاه استقالل اطالعیهای منتشر کرد.
به گزارش سایت رسمی باشگاه استقالل؛ کمیته پیشکسوتان باشگاه با اشاره به
فعالیت تیمی تحت عنوان پیشکسوتان استقالل با انتشار اطالعیه ای نوشت:
به اطالع میرساند طبق نظر رضا افتخاری ،تیم فوتبال پیشکسوتان که با نام
استقالل در مسابقات رسمی شرکت میکند ،بدون مجوز باشگاه استقالل و فاقد اعتبار
بوده و مورد قبول باشگاه نیست.

سیامند رحمان نامزد بهترین ورزشکار مرد معلول
در سال  ۲۰۱۷شد
کمیته بینالمللی پارالمپیک فهرست نامزدهای
برترین پارالمپینهای سال  ۲۰۱۷را اعالم کرده که
نام سیامند رحمان از ایران هم در میان سه نامزد
بخش مردان به چشم میخورد.
به گزارش سایت کمیته ملی پارالمپیک ،اسامی
این سه ورزشکار به موفقیتهای آنها در بازیهای
پارالمپیک  2016ریو بازمیگردد و با حمایت آلیانز
یشود.
برگزار م 
جایزه برترینهای سال  2017به بهترین ورزشکار مرد ،بهترین ورزشکار زن ،بهترین
تیم ،بهترین ورزشکار تازه وارد مرد و بهترین ورزشکار تازه وارد زن در تاریخ هفتم
سپتامبر ،همزمان با برگزاری مجمع عمومی کمیته بین المللی پارالمپیک در ابوظبی
به برندگان اهدا میشود.
ایهار بوکی (بالروس)
این شناگر در حالی بازیهای پارالمپیک ریو را به پایان رساند که  6مدال طال و یک
برنز در کارنامه خود به جا گذاشت .این ورزشکار  23ساله در دومین حضور خود در
پارالمپیک ،موفق شد دو رکورد جهانی در  100متر پروانه  S13و  100متر قورباغه
 SB13از خود بر جای بگذارد.
مارسل هاگ (سوییس)
این ورزشکار که به «گلوله نقرهای» شهرت دارد در چهارمین حضور خود در
بازیهای پارالمپیک موفق شد در مواد  800متر و ماراتن بر روی سکوی قهرمانی
بایستد .حضور او در فینال  800متر  T54نوزدهمین تالش او تا این زمان برای کسب
مدال طال به حساب میآمد.
این ویلچرران سوئیسی در مواد  1500متر و  5هزار متر  T54هم به مدال نقره
رسید.
سیامند رحمان (ایران)
او کاری را انجام داده که هیچ انسانی تا پیش از این موفق به انجام آن نشده است:
وزنه فوقالعاده  310کیلوگرم را روی سینه برد ،رکورد جهانی خودش را بهبود بخشید،
دومین مدال طالی پیاپی پارالمپیکش را برد و بار دیگر ثابت کرد او قویترین پارالمپین
جهان است.

تغییر میزان پاداش مدالآوران ایران
در بازیهای داخل سالن آسیا
پاداش مدالآوران کاروان ایران در بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی
آسیا با تغییراتی مواجه شد.
به گزارش سایت فدراسیون دوومیدانی ،وزارت ورزش و جوانان در راستای تشویق
و حمایت افتخار آفرینان بازیهای داخل سالن و هنرهای رزمی آسیا ،پاداشهای
مدالآوران را اعالم کرد.
بر این اساس برای قهرمانان  20سکه بهار آزادی ،نایب قهرمانان  10و نفرات سوم
نیز  5سکه بهار آزادی پاداش تعیین شده است.
همچنین قرار پاداش نقدی قهرمانان بر روی سکوی قهرمانی  600دالر ،نایب
قهرمانان  400و نفرات سوم نیز  300دالر است.
این تعداد سکهها و جایزه دالری در حالی عنوان شده که پایگاه خبری وزارت ورزش
و جوانان در روز  16اردیبهشت اعالم کرده بود که قرار است به دارندگان مدالهای
طال ،نقره و برنز در رشتههای انفرادی  12، 20و  8سکه طال و به مدالآوران رشتههای
تیمی نیز نصف این تعداد پرداخت شود.
به نظر میرسد تغییر جوایز و پاداشها در جلسه روز گذشته مربوط به ستاد عالی
بازیهای المپیک و آسیایی صورت گرفته است.
پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا از  24شهریور ماه تا  2مهر ماه در عشق
آباد ترکمنستان برگزار میشود.

جنگ های کی روش روی اعصاب رقیب سنتی می رود؟

داستان روباه پرتغالی و مرغهای کره ای!

سایت کره ای چوسان ایلبو در گزارشی جذاب ،به
رابطه پرتنش سرمربی تیم ملی ایران و کره ای ها
پرداخته است.
به گزارش ورزش سه ،هرچند کره ای ها چهار سال قبل
به جام جهانی صعود کردند؛ اما تصویر مشت گره کرده
کارلوس کی روش بعد از پیروزی ایران ،به اندازه ای برای
هواداران و رسانه های این کشور سنگین بود که هنوز آن را
فراموش نکردند .این ضربه ذهنی در آستانه دیدار حساس
کره و ایران ،در شرایطی که صعود تیم ملی ما به جام
جهانی  2018قطعی شده ،بیش از پیش برای کره ای ها
آزار دهنده شده است.
از سوی دیگر ،رسانه های کره ای قصد دارند از این
تصویر و پروژه انتقام گیری از کی روش ،به عنوان حربه
ای برای تهییج بازیکنان شان استفاده کنند تا بتوانند به
طلسم ناکامی چند سال اخیر مقابل تیم ایران پایان بدهند.
در این بین ،سایت چوسان ایلبو گزارشی را منتشر کرده که
در ادامه می خوانید.
کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی ایران ،را باید یک
«روباه» دانست؛ نه به خاطر تاکتیکهای منسوخ یا کارنامه
مربیگری فوق العاده اش ،بلکه به خاطر تیم ملی ایران که
محصول تفکر اوست.
به نظر می رسد تیم ملی ایران را بازیکنان حرفه ای

تشکیل داده اند که در جنگ روانی دوره دیده اند .در
این رابطه میتوان به مقدماتی جام جهانی  2014برزیل
اشاره کرد ،جایی که ایران در بازی نهایی باید به مصاف
کره میرفت و تنها در صورت کسب پیروزی میتوانست
مستقیم به جام جهانی صعود کند.
چوی کانگ هی ،سرمربی کره که در سال  2012موفق
به شکست ایران شده بود ،پیش از بازی گفته بود «:از این
تیم بیشتر از ازبکستان بدم میآید» در مقابل ،کی روش که
تی شرتی به تن کرده بود که عکس سرمربی کره با لباس
تیم ملی ازبکستان روی آن دیده میشد ،پاسخ داده بود:
« ما با ازبکستان به جام جهانی صعود میکنیم ».و از
سرمربی کره خواست که به خاطر این صحبت هایش
عذرخواهی کند  .شاید این مورد درس مهمی برای دیگران
شد که نگاه دیگری به تیم کی روش داشته باشند.
کی روش و شاگردانش در حالی بار دیگر به کره آمده اند
که نسبت به  4سال پیش اوضاع عوض شده است .پس از
صعود به جام جهانی ،شاید وظیفه اصلی او با موفقیت به
پایان رسیده است .در سوی دیگر ،کره برای قطعی کردن
صعود مستقیم به جام جهانی نیاز به کسب پیروزی مقابل
ایران دارد .انگار که تاریخ به شکل دیگری تکرار شده است
و سرنوشت آنها را دوباره به هم رسانده است.
کی روش به تازگی در رابطه با تقابل با کره گفت «:کره

کیروش :این شرایط باعث سرافکندگی کره میشود
سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان میگوید که اگر نمایش تیم ملی
ایران عالی باشد ،شانس دارد برای اولین بار در تاریخ به مرحله دوم جام
جهانی صعود کند.
به گزارش وب سایت نود و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،کارلوس
کیروش ،سرمربی تیم ملی فوتبال روز یکشنبه مصاحبهای را با روزنامههای
کرهای در خصوص شرایط تمرین در کره جنوبی و انتظاراتی که از تیم ملی
میرود ،انجام داد.
ایران هم اکنون صالحیت حضور در جام جهانی را به دست آورده
است .شما از مسابقه با کره جنوبی چه انتظاراتی دارید؟
میدانیم که به جام جهانی صعود کردهایم ،اما اینجا هستیم تا بهترین عملکرد
خود را ارائه داده و تالش کنیم تا بازی را ببریم .حریف بسیار آمادهای مقابل خود
داریم .به خوبی میدانیم که لیگ کره به صورت ویژه در تاریخهای  ۲۸و  ۲۹مرداد
تعطیل شد تا تیم ملی آنها بتواند برای این بازی آماده شود .این نشان دهنده
احترام آنها برای تیم ملی ایران است .به همین دلیل تالش میکنیم تا بهترین
عملکرد خود را ارائه داده و از این فرصت استفاده کنیم تا تجربه بیشتری هم برای
خود و هم برای بازیکنان جوانترمان به دست آوریم.
به نظر شما زمین و شرایط تمرین مناسب است؟
من از شما میپرسم .آیا به نظر شما این زمین ،زمین خوبی است؟ شما بهتر
میدانید زمانی که کره به ایران میآید ما نهایت تالش خود را میکنیم تا بهترین
شرایط و امکانات موجود را در اختیارشان قرار دهیم .بهترین استادیوم ،بهترین
زمین ،بهترین غذا و ...وقتی کسی بهترینها را در اختیار شما قرار میدهد ،شما
باید نسبت به او سپاسگزار باشید .در حال حاضر همه ما میدانیم که این زمین
بهترین نیست .اما با انجام این کار شما تنها باعث بهتر و قدرتمندتر شدن ایران
میشوید .این شرایط به ما کمک میکند تا رشد کنیم و بهتر آماده شویم ،اما برای
فوتبال کره و طرفدارانش تنها سرافکندگی به بار میآورد.
ایران مجوز حضور در جام جهانی را به دست آورده است آن هم برای
دومین بار متوالی .انتظارات شما در این باره چیست؟ آیا شما این انتظار
را دارید که به مرحله دوم هم دست پیدا کنید؟
در مورد این مسئله هیچ شکی نیست .اوالً اینکه انتظارات من و طرفداران
فوتبال ایران این است که فوتبال را در سطح عالی بازی کرده و افتخار ،شادی و
خوشحالی را به میهن بیاوریم .دوماً اینکه اگر تیم ملی فوتبال ایران عالی بازی
کند مسلماً شانس بهتری داریم تا برای اولین بار در تاریخ فوتبال ایران به مرحله
دوم صعود کنیم .با این وجود این هدف و رویا به این بستگی دارد که ایران بتواند
یک برنامه آمادهسازی ،جاهطلبانه ،ممتاز و خاص را برای جام جهانی برگزار کند.
برای انجام این کار نیاز داریم تا یک سرمایه گذاری درست ،به جا و یک برنامه
تقویت فنی را به طور خاص برای آن دسته از بازیکنانی داشته باشیم که از تیمهای
داخلی میآیند و تمرینها و استانداردهای مشابه بازیکنانی را که در اروپا بودهاند،
نداشتهاند .معلوم است که مرحله قرعه کشی جام جهانی میتواند باعث بهبود
آمال و آرزوهای ما شود اما اگر ما تنها اهداف و رویاهایمان را متکی بر بخت و
اقبال کنیم و باز هم همان وعدههای معوقه را بدهیم ،دیگر به هیچ کجا نمیرسیم.
برای همین ابتدا باید در مورد شرایط آمادهسازی خود صحبت کنیم و بعد از آن
است که میتوانیم در مورد قرعه کشی صحبت کنیم و نه برعکس.

یکی از قوی ترین تیم های آسیاست و فرصت مهمی پیش
روی ایران است که یاد بگیرد و پیشرفت کند .به پارک جی
سونگ هم سالم میفرستم و دوست دارم او را مالقات کنم.
بهترین راه برای آموزش و پیشرفت ،کسب پیروزی است.
ما و همکارانمان تمام تالشمان را میکنیم تادبه پیروزی
برسیم و رکورد بدون شکست و بدون گل خورده مان را
حفظ کنیم».
این جمالت به نظر جمالتی عادی از یک مربی است
که هدفش پیروزی است .با این حال این یک جنگ روانی
تمام عیار است که قصد دارد وضعیت ضعیف کره را نشانه
برود و قدرت و وضعیت بسیار خوب ایران را به رخ بکشد.
از سوی دیگر از وضعیت نامطلوب زمینهای تمرین که
در اختیار تیم ایران قرار داده شده شکایت شده است .آنها
در حال برنامه ریزی هستند که بازیکنانی که دیرتر به جمع
تیم اضافه شده اند ،خیلی سریع هماهنگ شوند و طبق
گفته فدراسیون ،احتمال اینکه زمین تمرین ایران تغییر
کند ،وجود دارد.
کی روش در بخش پایانی صحبت هایش گفت«:برای
ازبکستان و کره که برای کسب رده دوم میجنگند آرزوی
موفقیت دارم ».حال باید دید که آیا شین تای یونگ قادر به
شکست شاگردان کی روش و صعود به جام جهانی خواهد
بود یا نه.

تورنمنت  ۲۴تیمی باشگاهی جایگزین جام کنفدراسیون ها می شود

 ۱۲تیم از اروپا ،دو نماینده از آسیا
فیفا از سال  ۲۰۲۱جام جهانی باشگاه ها را با حضور  ۲۴تیم باشگاهی برگزار می کند و به
گفته موندو دپورتیوو و گاتزتا دلوا اسپورت ،این تورنمنت جدید جای جام کنفدراسیون
ها را می گیرد.
به گزارش وبسایت نود ،موندو دپورتیوو گزارش داد که جام کنفدراسیون های  ۲۰۱۷آخرین
دوره برگزاری این تورنمنت بوده است چرا که از سال  ۲۰۲۱هر چهار سال یک بار جام جهانی
باشگاه ها به جای این تورنمنت برگزار خواهد شد .تیمهای منتخب مسابقات ،قهرمان های سالهای

اخیر هر قاره خواهند بود .این تورنمنت که با  ۲۴تیم و در هشت گروه سه تیمی ،برگزار
می شود و «سوپرجام جهانی باشگاه ها» نام خواهد داشت .صدرنشین هر گروه به مرحله یک
چهارم نهایی می رسد .در حال حاضر بر اساس تصمیم های اولیه قرار است که  ۱۲تیم از اروپا،
پنج تیم از آمریکای جنوبی ،دو تیم از آفریقا ،دو تیم از آسیا و دو تیم از آمریکای شمالی در این
تورنمنت حضور داشته باشند .برای نماینده اقیانوسیه هم یک سهمیه در نظر گرفته شده و آنها این
شانس را خواهند داشت تا بازی پلی آفی را با نماینده یکی از قاره ها برگزار کنند و شانس خود را

برای حضور در این تورنمنت محک بزنند .دو تیم اروپایی حاضر در مسابقات را چهار قهرمان
آخر لیگ قهرمانان و چهار فینالیست آخر این مسابقات تشکیل خواهند داد .همچنین چهار
نماینده دیگر هم تیمهایی خواهند بود که به فینال لیگ قهرمانان نرسیدند اما در رنکینگ
یوفا بهترین رتبه ها را دارند .از سویی احتماال تا سال  ۲۰۲۱جام جهانی باشگاه ها که در حال
حاضر در دسامبر هر سال با حضور نمایندگان شش قاره و نماینده ای از میزبان برگزار می شود
لغو خواهد شد .چین میزبان احتمالی اولین دوره «سوپرجام جهانی باشگاه ها» خواهد بود.

با شکست سه بر یک در دیدار فینال

م ملی والیبال نوجوانان ایران موفق شد با پیروزی در
تی 
دیدار پایانی رقابتهای قهرمانی والیبال نوجوانان ۲۰۱۷برای
دومین بار مدال طالی جهان را از آن خود کند.
ب ه گزارشایسنا ،در پایان رقابتهای والیبال نوجوانان جهان در
سال  ۲۰۱۷که از بیست و هفتم مرداد ماه تا پنجم شهریور ماه
به میزبانی شهر منامه در کشور بحرین برگزار شد ،تی مملی ایران
موفق شد با کسب هشت پیروزی پیاپی عنوان قهرمانی جهان را از
آن خود کند.
قبل و بعد از این قهرمانی نظرات متفاوتی راج ع به نوجوانان ایران
و همچنین کادرفنی این تیم از سوی کارشناسان والیبال مطرح شد.
از همین رو به بررسی عملکرد تی مملی نوجوانان ایران در ادوار
حضورش در قهرمانی جهان و نیز قهرمانی اخیرش با هدایت محمد
وکیلی پرداخته شد.
طلوع نسل جدید در آسمان افتخارات والیبال
رقابت و مسابقات ورزشی در رده سنی نوجوانان همراه با الویت
آشنایی بازیکنان و ورزشکاران با فضای مسابقه و کسب تجربه و
پشتوانه سازی پیگیری می شود .در این دوره از مسابقات جهانی
نوجوانان ،تیم ملی ایران با بازیکنانی قهرمان شد که به زعم بسیاری
از کارشناسان هر یک از آن ها می توانند به ستاره های بی بدیل
والیبال ایران و جهان در آینده ای نزدیک تبدیل شوند .در پایان
رقابتهای والیبال قهرمانی نوجوانان جهان  ۲۰۱۷که با قهرمانی
تیم ایران به پایان رسید ،نفرات برتر این دوره معرفی شدند .امیر
حسین اسفندیار موفق شد عنوان امتیاز آورترین بازیکن مسابقات
و همچنین عنوان بهترین دریافت کننده را از آن خود کند .امیر
حسین توخته هم به عنوان بهترین مدافع وسط رقابتها انتخاب
شد .اما جالب آنکه با وجود کسب بیشترین امتیاز در دور مقدماتی
نامی از پوریا یلی  ،در لیست بهترین های این مسابقات دیده نشد.
کسب بهترین نتیجه در تاریخ و پنجمین مدال جهانی
تی مملی والیبال نوجوانان ایران برای اولین بار در سال  ۱۹۸۹و در
دبی امارات در قهرمانی جهان حاضر شد و در نخستین حضور نگاهها
را به خود جلب کرد و به عنوان قابل توجه چهارمی دست یافت .پس
از  ۱۲سال دوری از رقابتهای جهانی تیم نوجوانان ایران در سال
 ۲۰۰۱مقتدرانه وارد قاهره مصر شد و توانست در دومین حضورش
اولین مدال خود را کسب کند .نوجوانان ایران در آن سال با هدایت
مصطفی کارخانه در نیمه نهایی روسیه را بردند ،اما در فینال مغلوب
برزیل شدند و مدال نقره را از آن خود کردند.
در سال  ۲۰۰۳که رقابتها در سوپانبوری تایلند برگزار شد باز

نوجوانان ایران قهرمان والیبال جهان شد

هم در جوانان ایران برسکوی جهانی ایستادند و به مدال برنز دست
یافتند.
پس از عدم موفقیت در سال  ، ۲۰۰۵هدایت تی مملی نوجوانان
ایران به یوتسا ستکوویچ سپرده شد .این مربی صرب توانست اولین
مدال طالی ایران را کسب کند .رقابتهای  ۲۰۰۷در تیخوانا
مکزیک برگزار شد و تیم ایران عجیبترین قهرمانی جهان را کسب
کرد .در آن سال ایران در دور گروهی به کوبا باخت و تا نیمه نهایی
هم دو شکست را برابر آرژانتین و هند تجربه کرد ،اما به یکباره با
کسب دو پیروزی برابر فرانسه و برزیل به فینال رفت و در دیداری
تمام آسیایی چین را شکست داد و مدال طال را بر گردن آویخت.
تیم نوجوانان ایران سال  ۲۰۰۹در ایتالیا میتوانست در کسب
قهرمانی دبل کند ،اما این مدال طال از دست ایران پرید .ایران تنها
با یک باخت برابر آمریکا به فینال راه یافت ،اما در برابر صربستان در
حالی که دو بر صفر پیش بود با تعویض نفرات اصلی تیم به تصمیم
ستکوویچ نتیج ه را سه بر دو واگذار کرد و به مدال نقره رسید.
در سال  ۲۰۱۳باز هم رقابتها در مکزیک برگزار شد ،اما ایران
نتوانست بر روی سکو قرار بگیرد و با شکست در دیدار رده بندی به
مقام چهارمی دست یافت.
پس از گذشت  ۱۰سال از نخستین قهرمانی نوجوانان ایران در
جهان ،نسل طالیی دیگری با هدایت محمد وکیلی راهی بحرین
شدند .شهر منامه برای نوجوانان ایران بسیار خوش یمن بود .ایران
اولین مدالش را در سال  ۲۰۰۱کسب کرد و آن هم نقرهای ارزشمند
بود ،اما این بار بلند قامتان ایران با درخشش خیره کننده و بدون
شکست راهی فینال شدند و در دیدار پایانی هم روسیه را سه بر

یک مغلوب قدرت خود کرده و به مدال طال دست یافتند .این مدال
پنجمین مدال تاریخ ایران در نوجوانان جهان به حساب میآید .با
کسب دومین مدال طالی جهانی ایران صربستان را در رنکینگ
مدالی پشت سر گذاشت و با دو مدال طال  ،دو مدال نقره و یک
مدال برنز پس از برزیل و روسیه در رده سوم قرار گرفت.
عملکرد نوجوانان ایران در طول حضورش در قهرمانی جهان
ستودنی است .این عملکرد آن جا درخشانتر جلوه میکند که
تاکنون هیچ تیم دیگری از آسیا به کسب مدال طال نائل نیامده
است و تنها کشورهای چین (دو نقره)  ،ژاپن (یک نقره و دو برنز) ،
هند (یک نقره) و کره جنوبی (دو برنز) موفق به کسب مدال شدهاند.
ستارههایی در انتظار درخشش
پس از عملکرد نه چندان مطلوب تی مملی با محمد وکیلی در
قهرمانی نوجوانان آسیا عده ای انتقادات را به سوی او و همچنین
بازیکنان شروع کرده بودند .در این شرایط وکیلی بسیار با اعتماد به
نفس همه تقصیرها را بر گردن گرفت و از نوجوانان جویای نام ایران
دفاع کرد .مهمتر این که پس از قهرمانی آسیا توانست شرایطی
آرام و بدون حاشیه را برای بازیکنان آیندهدارش ایجاد کند و کامال
مشخص شد که در قهرمانی جهان تمامی نقاط ضعف پوشش داده
شده و یکی پس از دیگری ایران حریفان را تار و مار کرد.
نسل طالیی جدیدی که بسیار با اقتدارتر از سال  ۲۰۰۷قهرمان
جهان شدند نشان از آن دارند که در سالهای آتی این بازیکنان
پستهای مختلفی در تی م ملی بزرگساالن را میتوانند پوشش
دهند.
در پایان رقابتهای نوجوانان جهان امیرحسین اسفندیار توانست

عالوه بر کسب عنوان بهترین دریافت کننده رقابتها عنوان
امتیازآورترین بازیکن جهان را نیز از آن خود کند .امیر حسین
توخته هم که میتواند بعدها جای خالی موسوی را در دفاع وسط
پر کند به عنوان بهترین مدافع وسط رقابتها معرفی شد .پوریا یلی
هم با تغییراتی که مسئوالن برگزاری رقابتها در انتخاب نفرات برتر
ایجاد کردند ،با این که جایی در لیست بهترینها نداشت ،اما نشان
داد که با اعتماد به نفس وصف نشدنیاش میتواند در دیدار پایانی
جهان  ۲۹امتیاز را به تنهایی از دفاع قدرتمند روسیه کسب کند.
انتقادات نابه جا و مخرب
قبل از رسیدن تی مملی به فینال قهرمانی جهان عدهای از منتقدان
بحثهایی را در مورد صغر سنی برخی از بازیکنان ملیپوش مطرح
کردند .این صحبتها تا پیش از بازی فینال فضای والیبال ایران را
ملتهب کرد .اگر واقعا افرادی مستنداتی را در مورد صغر سنی و
وجود تخلف در اعضای تی مملی دارند بهتر بود قبل از اعزام تی مملی
مطرح میکردند .این بازیکنان در رده سنی زیر  ۱۹سال قرار دارند و
از لحاظ روحی و روانی بسیار آسیب پذیرند.متاسفانه به نظر میرسد
بحث درباره این پدیده به بدعتی برای تخریب موفقیت های والیبال
ایران بدل شده تا هر از چند گاهی منتقدان فدراسیون آن را دست
مایه مصاحبه های خود کنند.
هر چند که عملکرد محمد وکیلی چه از لحاظ تاکتیکی و چه از
جهت روحی و روانی قابل ستایش است ،اما این انتقادات آن هم در
هنگام کسب افتخار آفرینی از مربی ایرانی و بازیکنانش میتوانست
باز هم دست ایران را از کسب مدال طال کوتاه کند.
این بازیکنان که هر کدام از شهرهای مختلف ایران به تی مملی
دعوت شدهاند بعد از المپیک  ۲۰۲۰میتوانند در پیراهن تی مملی
بزرگساالن بدرخشند و دوباره افتخار آفرینی کنند.
اخالق مداری در موازات نکات فنی
والیبال ایران در سالهای اخیر کامال حرفهای شده است و شرایط
لیگ برتر نیز هم سال بهتر میشود و به شرایط جهانی کامال نزدیک
شده است .عملکرد نوجوانان هر چند در این قهرمانی جهان ستودنی
است و کسب مدال طال آن هم در رشتهای تیمی ارزشمند است ،اما
بازیکنان جویای نام در این رده سنی باید روز به روز در فکر بهبود
تواناییهای فنی خود باشند.
در سالهای گذشته شاهد برخی بی اخالقی ها هر چند بسیار
کم بین ستاره های تی مملی بوده ایم .امیدواریم با تدابیری که در
ردههای سنی پایین اندیشیده میشود و اخالق مداری به موازات
موارد فنی در نظر گرفته شود.

