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باتوجهبهعالقهفدراسيونآلمان:لووتا2020تمديدميكند
يواخيم لوو تا پايان جام جهاني 2018 با ژرمن ها قرارداد دارد. با اين وجود احتمال تمديد قرارداد با سرمربي خوش پوش آلماني وجود دارد. راينهارد گريندل، رييس دي اف بي  در مصاحبه اي با كيكر گفت: »با احترام به 
يواخيم لوو، قهرمان جهان، براي تصميم گيري درباره آينده او بالفاصله بعد از جام جهاني تصميم خواهيم گرفت. او كار بسيار خوبي انجام مي دهد و من قبل از يورو هم گفتم كه فكر مي كنم مي توانيم همكاري طوالني 
مدتي با او داشته باشيم. ما با او يك رابطه بسيار خوب داريم و او اگر بخواهد درباره آينده صحبت كند، من هميشه آماده بحث هستم. اما فكر مي كنم بعد از جام جهاني 2018، يورو 2020 براي او يك چالش ويژه باشد.« 

 ايران، تنها تيم آسيايي گروه يك 
ليگ جهاني 2017 

واليبال در ميان ابرقدرت ها

 دومين طالي كاروان ايران
به نام مجيد فرزين

در ادام��ه مس��ابقات پنجمي��ن روز از بازي ه��اي 
پارالمپيك 2016 ري��و و در رقابت هاي وزنه برداري، 
مجيد فرزين در دس��ته ۸0 كيلوگرم با 9 وزنه بردار 
ديگر ب��ه رقاب��ت پرداخت كه ب��ا ثب��ت وزنه 240 
كيلوگرمي و شكس��تن ركورد جه��ان و پارالمپيك 
مدال ط��ا را بر گردن آويخت. فرزين در نخس��تين 
حركت موفق به مهار وزنه 230 كيلوگرمي ش��د كه 
در همان حركت اول نه تنها فاصله خود را با حريفان 
زياد كرد بلكه ركورد پارالمپيك را هم شكس��ت. وي 
در حركت دوم نيز وزنه 235 كيلوگرمي را مهار كرد 
تا بار ديگر ركورد پارالمپيك را بشكند و بيش از پيش 
به كسب مدال طا نزديك ش��ود. بعد از اين حركت 
فاصله فرزين ت��ا نزديك ترين رقيبش به 7 كيلوگرم 
افزايش پيدا كرد. فرزين در سومين حركت وزنه 240 
كيلوگرمي را درخواست كرد تا به ركورد جهان كه با 
236 كيلوگ��رم در اختيار خودش بود حمله كند كه 
با مهار اين وزنه نيز هم بار ديگر ركورد پارالمپيك را 
ارتقا داد و هم موفق به شكس��تن ركورد جهان شد. 
وزنه بردار كش��ورمان براي حرك��ت چهارم تقاضاي 
وزنه 244 كيوگرمي را داد كه با وجود مهار اين وزنه 
به سختي، مورد قبول داوران قرار نگرفت تا با همان 
240 كيلوگرم ب��ه كارش پايان ده��د. مدال طاي 
فرزين دومين نش��ان طا و شش��مين مدال كاروان 
ورزشي شهداي »منا« بعد از طاي ساره جوانمردي 

در تيراندازي بانوان بود. 
وزنه بردار چيني در اين دسته با 22۸ كيلوگرم مدال 
نقره را بر گردن آويخت. بازاروف از ازبكستان با 207 

كيلوگرم مدال برنز را از آن خود كرد. 

گوارديوال: وقت نشد با 
مورينيو نوشيدني بخورم

پپ گوارديوال پيش از داربي منچس��تر گفته بود اگر 
دعوت ش��ود با مورينيو نوشيدني خواهد خورد. قرار 
بود بعد از پايان داربي منچس��تر، مربي دو تيم براي 
صرف نوش��يدني و صحب��ت با هم ديداري داش��ته 
باش��ند، اما فرصت اين كار پيش نيامده است. زماني 
كه از سرمربي منچسترسيتي در اين خصوص سوال 
شد؛ گفت: »نه. ما مجبور بوديم بعد از بازي كار هاي 
زيادي انجام دهيم و براي همين فرصتي پيش نيامد. 
بارها گفته ام كه احت��رام زيادي براي مورينيو قايلم. 
من هميشه رابطه خوبي با همكارانم دارم و برعكس 
گفته رسانه ها هميشه سعي مي كنم از آنها چيزهايي 

ياد بگيرم و مورينيو نيز يكي از آنهاست.«

 شكست سنگين 
تيم ملي فوتسال از اسپانيا

تيم ملي فوتسال كشورمان در نخستين ديدار خود 
در چارچوب مسابقات جام جهاني فوتسال از ساعت 
5:30 روز سه ش��نبه به مصاف تيم قدرتمند اسپانيا 
رفت. اين ديدار در نهايت با نتيجه 5 بر يك به س��ود 
اسپانيا به پايان رس��يد. علي اصغر حسن زاده از روي 
نقط��ه پنالتي تك گل كش��ورمان را به ثمر رس��اند. 
فوتساليست هاي ايراني در ديدارهاي آينده به مصاف 
جمهوري آذربايجان و مراكش مي روند و براي صعود 

به مرحبه بعد بايد در اين دو بازي برنده شوند. 

كي روش در ازبكستان
عدم حضور كارلوس كي روش در ورزش��گاه آزادي 
براي تماش��اي داربي تهران باعث ش��د اين سوال 
به وجود بيايد ك��ه او چه كاري دارد ك��ه مهم تر از 
تماشاي داربي اس��ت؟ حاال پاسخ اين سوال روشن 
شده است. سرمربي تيم ملي عازم ازبكستان شده. 
كي روش به تاش��كند رفته تا عاوه بر ديدن شرايط 
هتل و س��اير چيزها، زمين ورزشگاه تاشكند را هم 
به خوبي بازرسي كند. او همچنين به زمين تمريني 
كه در اختيار تيم ملي قرار مي گيرد، سرك مي كشد 
تا وضعيت چمن آن را ببين��د. كي روش قصد دارد 
در اين س��فر گزارش��ي كامل از وضعي��ت ميزباني 
ازبك ها تهيه كند و سپس به برنامه ريزي براي تيم 

ملي بپردازد. 

تماس كي روش با منتظري: 
مردم فراموشت نمي كنند

پژمان منتظري مدافع مياني تيم ملي نزديك به سه 
م��اه از ميادين به دور خواهد ب��ود. او چند روز پيش 
جراحي كرد و از بيمارستان هم مرخص شد تا در خانه 
استراحت كند. كارلوس كي روش به دليل آنكه درگير 
كارهاي مربوط به تيم ملي بود فرصتي براي عيادت از 
اين مدافع بااخاق تيم ملي نداشت. با اين حال او طي 
تماسي تلفني آخرين وضعيت منتظري را جويا شد. 
كي روش در اين تماس تلفني به منتظري روحيه داد 
و به او گفت: »درس��ت است كنار ما نخواهي بود ولي 
يادت كنار ما است. به خاطر تيم ملي مصدوم شدي و 

مردم اين را فراموش نمي كنند.«

سرخط خبرها گزارش ريو 2016

اجاس دپارتمان ليگ جهاني واليبال 
براي بررس��ي ليگ جهان��ي 2016 و 
برنامه ري��زي براي ليگ جهاني 2017 با حضور همه 
اعضا در مقر FIVB در لوزان سوييس برگزار شد كه 
محمدرضا داورزني، رييس فدراسيون واليبال ايران 
نيز به نمايندگي از كشورمان در اين اجاس يك روزه 
حضور دارد. تيم ملي واليبال كش��ورمان كه امسال 
در رده هفتم گروه يك ليگ جهاني 2016 ايس��تاد 
با سقوط تيم اس��تراليا به گروه دو، در سال 2017 به 
عنوان تنها تيم آس��يايي در گروه يك اين رقابت ها با 
قدرت ه��اي واليبال دنيا رقابت خواه��د كرد. بر اين 
اس��اس ليگ جهان��ي 2017 به صورت زي��ر برگزار 
خواهد ش��د: تاريخ برگ��زاري از 2 ژوئن تا 2 جوالي 
است و در س��ه گروه يك، دو و س��ه برگزار مي شود. 
مسابقات گروه يك در مرحله مقدماتي در سه هفته 
در تاريخ هاي 2 ت��ا 4 ژوئن، 9 تا 11 ژوئن و 16 تا 1۸ 
ژوئن و مرحله نهايي نيز از 2۸ ژوئن تا 2 جوالي برگزار 
مي شود. مسابقات گروه دو در مرحله مقدماتي در سه 
هفته در تاريخ هاي 2 تا 4 ژوئن، 9 تا 11 ژوئن و 16 تا 
1۸ ژوئن و مرحله نهايي نيز از 23 تا 25 ژوئن برگزار 
مي شود. مس��ابقات گروه سه در مرحله مقدماتي در 
دو هفته در تاريخ هاي 2 ت��ا 4 ژوئن، 9 تا 11 ژوئن و 
مرحله نهايي نيز از 16 تا 1۸ ژوئن برگزار مي ش��ود. 
فرمول برگ��زاري و گروه بندي مطابق با ليگ جهاني 
2016 اس��ت. وقت استراحت فني همانند مسابقات 
المپيك است. هر تيم مي تواند 14 بازيكن در ليست 
نهايي خود معرفي كند. در لي��گ جهاني 2017 در 
مجموع��ه 36 تيم حضور خواهند داش��ت كه در هر 
گروه 12 تيم با هم به رقاب��ت مي پردازند. در مرحله 
مقدماتي گروه يك از 12 تيم حاضر 9 تيم ميزباني را 
تجربه خواهند كرد. در گروه يك تيم هاي صربستان، 
برزيل، فرانسه، ايتاليا، لهستان، امريكا، روسيه، ايران، 
بلژيك، آرژانتين، بلغارس��تان و كانادا حضور دارند. 
در گروه 2، تيم هاي اس��تراليا، پرتغال، هلند، تركيه، 
فناند، جمهوري چك، چين، مصر، اسلوواكي، كره 
جنوبي، ژاپن و اس��لوواني حض��ور دارند. در گروه 3، 
تيم هاي آلمان، يونان، چين تايپه، ميانمار، ونزوئا، 
قطر، اسپانيا، تونس، مكزيك، قزاقستان، پورتوريكو و 
استوني حضور دارند. در گروه يك در مرحله مقدماتي 
هر تيم 9 مس��ابقه مي دهد و در مجم��وع در مرحله 
مقدماتي 54 مس��ابقه برگزار خواهد ش��د. مراحل 
نهايي در گروه يك با حضور 6 تيم، در گروه هاي 2 و 

3 با حضور چهار تيم برگزار مي شود. 

مهرزاد: توجه 
زياد به من مهم 

نيست چون 
عملكرد تيم 
مهم است و 

هدف مان نيز 
شكست رقبا 

و كسب عنوان 
قهرماني است

خبر كوتاه

  محمد رويانيان به عضويت هيات مديره باش�گاه 
سياه جامگان مشهد درآمد. 

  كالهدوزان و موسويان به عنوان داوران قهرماني 
هندبال جهان 2017 فرانسه را قضاوت خواهند كرد. 
  خب�ري از 100 ه�زار نف�ر نيس�ت/ ب�ه دلي�ل 
صندلي  گ�ذاري، 78 ه�زار نف�ر دارب�ي 8۳ را در 

ورزشگاه تماشا مي كنند. 
  س�ايت ترانس�فرماركت ارزش جهانبخ�ش را 
دو ميليون و آزمون را هفت ميليون يورو تخمين زد. 
  س�امان م�رادي در نخس�تين روز مس�ابقات 
بين المللي بوكس جام برادران كليچكو برابر نماينده 

رژيم صهيونيستي حاضر به مبارزه نشد. 
  با محدودتر شدن ظرفيت ورزش�گاه آزادي و به 
فروش رفت�ن بليت هاي داربي 8۳، س�ازمان ليگ 
از تماش�اگراني ك�ه نتوانس�تد بليت تهي�ه كنند، 

درخواست كرد به ورزشگاه آزادي نيايند. 

مربي لهستاني كشتي گراپلينگ بانوان كه اين روز ها در ايران 
به س��ر مي برد، عاوه بر آموزش دختران كش��تي گيرمان در 
تاش است تا نگاه ها را به ايران تغيير دهد. ايرنا پريس مي گويد: 
»در اروپا برخي افراد از ايران و نام ايران مي ترس��ند. روزي كه 
تصميم گرفتم به ايران سفر كنم مادرم گريه مي كرد و مي گفت 
آنها پاس��پورت تو را خواهند گرفت و هيچ وقت نمي گذارند كه 
برگردي اما من درباره ايران بسيار مطالعه كرده و مطمئن بودم 
چنين اتفاقي رخ نخواهد داد به همين دليل تصميم گرفتم كه 
به ايران بيايم و از اينكه در ايران حضور دارم خوشحال هستم. با 

مردم جامعه برخوردي نداشته ام اما زمانيكه در مسابقات جهاني 
داور بوده ام، تيم هاي ايراني را ديده ام و برخورد ها هميشه خوب، 
عادي و خونگرم بوده است. اميدوارم اين موقعيت براي من پيش 
بيايد كه در جامعه ايراني حضور داشته باشم و مطمئن هستم 
ايراني ها بس��يار خوب هستند چرا كه مقاالتي كه خوانده ام در 
مورد تروريست نبوده اس��ت و درباره فرهنگ، رسم و رسوم و 
اينكه ايراني ها چقدر مهمان نواز هستند بوده است. عكس هايي 
از ايران را در فيس بوك به اش��تراك مي گذارم و مي گوييم كه 
ايران بسيار زيباست و من خيلي اينجا را دوست دارم و دوستانم 

مي گويند هر چقدر هم كه ايران خوب باشد مجبور هستي كه 
حجاب را رعايت كني، ولي من مي گويم من عادت كرده ام و شما 
هم عادت خواهيد كرد. حجاب باعث مي شود كه من احساس 
كنم خانم هستم و از مردان جدا هستم. در تاش هستم كه به 
همه ثابت كنم ايران آن چيزي نيست كه درباره آن شنيده اند. 
من به كشورهاي اسامي ديگر نيز سفر داشته ام و اكثر غذاها 
گياهي بود مانند فافل و هموس. توقع داشتم ايران نيز اينگونه 
باشد ولي اين گونه نبود و اينجا بيشتر گوشت خوار هستند و من 

نيز عاشق كباب هستم. 

وحيد اميري با ش��رايطي كه دارد به احتمال بسيار 
زياد غايب بزرگ پرس��پوليس در داربي ۸3 خواهد 
بود. ب��ا وجود اينكه كادر پزش��كي پرس��پوليس از 
وضعيت اين بازيكن ابراز رضايت و اظهار اميدواري 
ك��رده  كه او بتواند در داربي ۸3 ب��ه ميدان برود، اما 

بازي كردن او در اين مسابقه ريسك بزرگي محسوب 
مي ش��ود. اميري در تمرين روز گذشته پرسپوليس 
موقع نرم دوي دردي در زانويش احساس كرد و اين 
در حالي است كه زانوي او همچنان تورم دارد. در اين 
ش��رايط نمي توان تصور كرد كه او روز جمعه بتواند 

در يك بازي فوق العاده س��نگين ب��ه ميدان برود. از 
طرف��ي برانكو ترجي��ح مي دهد در اين مس��ابقه در 
مورد يكي از بهترين بازيكنان تيمش ريسك نكرده 
و از او بخواهد دوران درماني خود را طي كند. شماره 
19 پرسپوليس همچنان روزي دو جلسه فيزيوتراپي 

مي كند تا هر چه زودتر شرايط تمرين كردن را پيدا 
كند و ب��ا وضعيتي كه او دارد احتماال بتواند در بازي 
با س��پاهان به ميدان رود، در غير اين صورت اميري 
خود را براي بازي حساس تيم ملي مقابل ازبكستان 

آماده خواهد كرد. 

اظهارات اخير ژاوي هرناندس در مورد ليونل مسي و 
كريس��تيانو رونالدو با واكنش تند فوق ستاره پرتغالي 
رئال مادريد مواجه شد و او سعي كرد هافبك پيشين 
بارسلونا را با س��ه توپ طايش تحقير كند. كاپيتان 
پيشين بارسلونا چندي پيش در مصاحبه اي با راديو 
كادناس��ر اس��پانيا، گفته بود: »رونالدو با وجود آنكه 
بازيكني خارق العاده است به پاي ليونل مسي نمي رسد 
و به نظر او و همه آنهايي كه فوتبال را دوس��ت دارند، 
مهاجم آرژانتيني بارسلونا بهترين بازيكن دنيا هست، 
خواهد ماند و قابل مقايسه با ساير بازيكنان نيست مگر 
آنكه شما طرفدار رئال مادريد باشيد«البته همانطور كه 
پيش بيني مي شد اين صحبت ها واكنش رونالدو را در 
پي داشت و او در جواب ژاوي تاكيد كرد: » همه مي دانند 
كه اگر مي خواهند نام شان روي جلد )نشريات( برود 
بايد درباره من صحبت كنن��د. ژاوي يك بار هم توپ 
طا را نبرده و من س��ه ب��ار اين كار را ك��رده ام. ژاوي 
در قطر بازي مي كند و چ��را درباره اين موضوع حرف 

مي زند؟ من در ش��بكه هاي اجتماعي محبوب ترين 
ورزشكار دنيا هس��تم« به دنبال اين درگيري لفظي 
به وجود آمده اما حاال پ��اي يكي از روزنامه هاي چاپ 
كاتالونيا به اين ماجرا باز شده و در كنار كوبيدن رونالدو 
به حمايت از ژاوي پرداخته است. روزنامه »اسپورت« 
چاپ كاتالوني��ا در اين باره مقال��ه اي به قلم »لوئيس 
ماس��كارو« چاپ كرده كه در آن آمده است: »رونالدو 
احمق است. او خيلي احمق است. اين توهين نيست 
چون چيزي ك��ه او در مورد ژاوي گفته تنها س��زاوار 
چنين حرفي است. بي احترامي به ژاوي بي احترامي 
به فوتبال است؛ ورزش��ي كه اين هافبك كاتالونيايي 
در بارسلونا و تيم ملي اسپانيا به طور استثنايي در آن 
خوب بود.«»بله، ژاوي اكن��ون در قطر بازي مي كند. 
خير، او توپ طا نبرده اس��ت، اما ن��ام ژاوي در تاريخ 
به عنوان فوتباليستي الگو كه مورد تحسين و تمجيد 
جهانيان است، باقي خواهد ماند. تنها اين نيست، بلكه 
نام ژاوي در تاريخ به عنوان رفتار فوق العاده اش در زمين 

و خارج از زمين، جاودانه خواهد شد. اين دو ويژگي به 
ميليون ها توپ طا مي ارزد و كريستيانو هرگز اين دو 
ويژگي را نخواهد داشت.«البته ديروز پدر ژاوي هم به 
اين ماجرا و صحبت هاي اخير رونالدو واكنش نشان داد 
و گفت: » بعد از بازي بارس��لونا، من گزارش ها را ديدم 
و بعد هم گفته هاي رونالدو را كه برايم ذره اي اهميت 
نداشتند، ش��نيدم. ژاوي تجربه زيادي دارد و مي داند 
اين داس��تان چه معنايي دارد. من فكر مي كنم كه او 
نس��بت به حرف هايي رونالدو كاما بي تفاوت خواهد 
بود. اظهارات اخير كريستيانو رونالدو درباره او، ذره اي 
روي ژاوي تاثير منفي نخواهد گذاشت. ژاوي از بازي در 
ليگ قطر احساس بسيار خوبي دارد و خوشحال است. 
او در آنجا زندگي آرامي دارد و از هرگونه فش��ار رواني 
دور است. من هيچ چيزي براي گفتن به رونالدو ندارم، 
اما او خودش مي داند كه بايد چه كار كند. نمي خواهم 
وارد اين موضوع شوم. او هم نظرش را گفته است و بايد 

به آن احترام گذاشت.« 

در تالشم به همه ثابت كنم ايران آن چيزي نيست كه درباره آن شنيده اند

از صحبت هاي ژاوي تا واكنش تند رونالدو

مطمئنبودمدرايرانهيچاتفاقيبرايمنميافتد

برانكو در مورد اميري ريسك مي كند؟

رونالدو: من محبوب ترين ورزشكار دنيا هستم

ورزش ملي

فوتبال ايران

فوتبال جهان

توپوتور
از  متن�اوب  اس�تفاده 
مرتضي مهرزاد، بازيكن 
در  اي�ران  س�روقامت 
تركيب تيم در نوع خود 
جالب توجه ب�ود و وي با 
حضور خود روند حركتي 
تي�م اي�ران را بهب�ود 
مي بخش�يد. تيم ايران 
در پارالمپي�ك لندن در 
دور مقدماتي ب�ا نتيجه 
سه بر يك از سد بوسني 
و هرزگوين گذش�ت اما 
در ديدار پاياني با همين 
نتيج�ه مقاب�ل حري�ف 
اروپاي�ي خ�ود ت�ن ب�ه 
شكس�ت داد تا از كسب 
ششمين طالي بازي هاي 

پارالمپيك بازبماند.

تيم ملي واليبال نشسته ايران كه در بازي نخست خود 
موفق ش��ده بود با نتيجه سه بر صفر از سد چين بگذرد 
دوشنبه شب در دومين ديدار خود كه در »ريو سنترو« 
برگزار ش��د همين نتيجه را مقابل بوسني و هرزگوين 
تكرار كرد. تيم واليبال نشسته كشورمان ست نخست 
را مقتدرانه و با نتيجه 25 بر 17 ظرف 19 دقيقه از سد 
بوسني گذشت. بوسني در ست دوم نمايش بهتري از 
خود نشان داد ضمن اينكه ضريب اشتباهات بازيكنان 
ايران هم باال رفته بود با اين حال اين مردان هادي رضايي 
بودند كه در نهايت با نتيجه 25 بر 22 در اين س��ت به 
برتري رسيدند. در ست سوم و پاياني تيم ايران در ادامه 
بازي خوب خود موفق ش��د با حساب 25 بر 17 مقابل 
بوس��ني به برتري برسد. اس��تفاده متناوب از مرتضي 
مهرزاد، بازيكن سروقامت ايران در تركيب تيم در نوع 
خود جالب توجه بود و وي با حضور خود روند حركتي 
تيم ايران را بهبود مي بخشيد. تيم ايران در پارالمپيك 
لندن در دور مقدماتي با نتيجه سه بر يك از سد بوسني 
و هرزگوين گذشت اما در ديدار پاياني با همين نتيجه 
مقابل حريف اروپايي خود تن به شكست داد تا از كسب 

ششمين طاي بازي هاي پارالمپيك بازبماند. 
تكاپوي امريكايي ها براي يافتن افراد بلند قد

روزنامه نيويورك تايمز در گزارش��ي از حضور مرتضي 
مهرزاد ملي پ��وش 2 متر و 46 س��انتي متري واليبال 
نشسته ايران سخن به ميان آورده است. نيويورك تايمز 
در اي��ن باره نوش��ت: »گرك والكر براي نخس��تين بار 
بلندقامت ترين مرد ايران را در هتلي در منطقه روستايي 
در چين ماقات كرد كه با عصا حركت مي كرد. مرتضي 
مهرزاد بلندقام��ت در آن زمان توجه هم��ه را به خود 
برانگيخ��ت. در آن زمان والكر هدايت تيم ملي واليبال 

نشسته امريكا را بر عهده داش��ت و براي برگزاري يك 
تورنمنت در كش��ور چين به سر مي برد و فهميد ايران 
براي حضور اين فرد در پارالمپيك ريو برنامه ريزي كرده 
است. افرادي كه در اين ورزش فعاليت مي كنند، دچار 
معلوليت هس��تند كه روي زمين مي نشينند و تاش 
مي كنند توپ را از تور كه تقريبا 1/2 متر اندازه دارد به 
زمين مقابل بفرستند. در اين ورزش قد از اهميت بااليي 
برخوردار است. طوري كه برزيل توانست با داشتن چند 
بازيكن بلندقامت ب��ه يكي از قدرت ه��اي برتر جهان 
تبديل شود. حاال با ورود مهرزاد به اين رقابت ها، والكر و 
ديگر مربيان جهان يا بايد استراتژي خود را تغيير دهند 
يا بازيكنان بلندقامت ديگري پيدا كنند. وقتي مهرزاد 
مي نشيند، دس��تانش مي تواند 6 فوت و 4 اينچ )193 
س��انتي متر( از زمين بلندتر باش��د و اين همان چيزي 
است كه هواداران اين رشته ورزشي دوست دارند آن را 
از نزديك تماشا كنند. به نظر مي رسد واليبال نشسته 
نيز مانند بيس��بال است. زماني نيز در بيسبال يك تيم 
با يك استراتژي موفق مي ش��د و ديگر تيم ها به سراغ 
همان حرب��ه مي رفتند و حاال در واليبال نشس��ته نيز 
همين اتفاق رخ داده است. ايران از اين حربه به بهترين 
شكل ممكن اس��تفاده كرد و 5 سال بر روي مهرزاد كار 
كرد تا بتواند مدافع و اسپك زن قدبلند برزيلي ها يعني 
اندرس��ون ريباس را مهار كن��د. بازيكني كه قبا براي 
تيم ملي واليبال برزيل بازي مي كرد اما مصدوميت زانو 
باعث شد رو به واليبال نشس��ته بياورد. در اين بين نيز 
امريكايي ها به تكاپو افتادند تا با بررسي كلينيك ها و يك 
بررسي كشوري، فهرست تمام افراد بلندقامت اين كشور 
را استخراج كرده و با يك استعداديابي بتوانند بازيكن 

قدبلندي را براي اين تيم به خدمت بگيرند. 

دليلي براي شاد شدن
هادي رضايي، سرمربي ايران درباره كشف مهرزاد گفت: 
»من دنبال بازيكني بودم كه بتواند در كنار تور قرار گيرد 
و بازيكنان حريف را مهار كند تا اينكه 5 سال قبل يك روز 
تلويزيون را روشن كردم و مهرزاد را در تلويزيون ديدم. 
برنامه اي كه افراد معلول يا افرادي كه استعدادهاي قابلي 
دارند در آن حاضر مي شدند و همان موقع دريافتم كه 
مي توانم از او در تيم ملي واليبال نشسته ايران استفاده 
كنم.« رضايي با صدا و سيما ارتباط برقرار كرد تا بتواند 
ش��ماره اين جوان را كه در شمال ايران در يك منطقه 
روستايي به صورت خلوت زندگي مي كرد به تيم ملي 
بياورد. مهرزاد 29 ساله اغلب از ويلچر استفاده مي كند. 
رضايي ادام��ه داد: »او زماني كه 16 س��اله بود هنگام 
دوچرخه س��واري از ناحي��ه لگن بعد از ي��ك تصادف 
مصدوم و همين باعث ش��د تا پاي راست او ديگر رشد 
نكند و اكنون پاي راست او 15 سانتيمتر از پاي چپ او 
كوچك تر است. مشكات هورموني و تغيير در ساختار 
صورت اين ورزشكار باعث شد تا او از حضور در محله هاي 

عمومي خودداري كند.«
مهرزاد پي��ش از اين هيچ وقت براي تي��م ملي واليبال 
نشس��ته ايران بازي نكرده بود اما چيزهاي درباره اين 
رشته شنيده بود مخصوصا اينكه ايران در 7 دوره اخير 
پارالمپيك به 5 قهرماني و دو نايب قهرماني رسيده بود. 
رضايي ادامه داد: »ما به او دليلي براي ش��اد شدن اهدا 
كرديم. من جمل��ه اي را كه خود او براي من اس��تفاده 
كرده اس��ت بازگو مي كنم و آن اين است كه مهرزاد به 
من گفت كه قبل از اينكه معروف شود همه با تعجب به 
او نگاه مي كردند اما حاال همه در جمع دوست دارند با او 

عكس بگيرند چرا كه او يك قهرمان است.«

اين همان چيزي بود كه رضايي ب��ه او وعده داده بود با واليبال، انتقام شكست فينال پارالمپيك لندن را از بوسني گرفت
ورود به ورزش به دست آورد. آن هم زماني كه مهرزاد در 
اجراي ساده ترين مهارت هاي واليبال نيز مشكل داشت. 
رضايي با بيان اينكه مهرزاد در دو س��ال آينده تبديل 
به بهترين بازيكن جهان مي ش��ود، عن��وان كرد: »اين 
ورزشكار در حال حاضر 50 درصد از توانايي را دارد كه 

بايد داشته باشد.«
با توجه به قانون واليبال نشس��ته كه مدافعان روي تور 
مي توانند سرويس را نيز دفاع كنند، كار براي تيم حريف 
كه برابر اين بازيكن قرار مي گيرند خيلي سخت است. 

مهرزاد: عملكرد و هماهنگي تيمي مهم تر از 
توجه به من است

مرتض��ي مهرزاد پس از كس��ب دومين پي��روزي تيم 
ملي واليبال نشس��ته اظهار داش��ت: »مسابقه خوبي 
برابر بوس��ني داش��تيم و با هماهنگي تيمي توانستيم 
پيروز ميدان باشيم. توجه زياد به من مهم نيست چون 
عملكرد تيم مهم اس��ت و هدف مان نيز شكس��ت رقبا 
و كس��ب عنوان قهرماني اس��ت. ملي پوش بلندقامت 
واليبال نشسته كشورمان پارالمپيك را براي معلولين 
بزرگ ترين رويداد ورزشي دانست و گفت: »خوشحالم 
كه در نخستين بازي خود در پارالمپيك حضور خوبي 
دارم و تمام تاشم را براي كسب بهترين مقام مي كنيم. 
تا سال 200۸ واليبال بازي نمي كردم و به دليل قد بلندم 
نمي توانستم از منزل بيرون بيايم اما بعد از پارالمپيك 
لندن و رفتن به يك برنامه تلويزيوني تصميم گرفتم در 

رشته واليبال نشسته فعاليت كنم.«
بيگدلي: خوشحالم صعودمان قطعي شد

صادق بيگدلي، ملي پوش تيم واليبال نشس��ته درباره 
پيروزي مقابل بوس��ني، گفت: »بازي حساس��ي بود و 
خوش��حاليم كه با پيروزي در اين دي��دار صعودمان به 
نيمه نهايي قطعي ش��د. « وي در پاسخ به اين سوال كه 
به عنوان يكي از ب��ا تجربه ترين بازيكنان تيم چطور به 
همدلي و برقراري اتحاد بين بازيكنان قديمي و تازه وارد 
كمك مي كند، گفت: »خيلي خوشحالم كه چهارمين 
حضورم در پارالمپيك را در كشوري هستم كه مردم با 
قلب هاي شان ورزش را دنبال مي كنند و تاكنون اين همه 

تماشاگر را در مراحل ابتدايي مسابقات نديده بودم.«
 هفت بازيكن جوان به تركيب تيم ملي اضافه شده اند كه 
قطعا آنها رفته رفته در تركيب تيم جا خواهند افتاد. ما 
سعي مي كنيم مانند يك دوست با كساني كه در كنارمان 
هستند و كمك مان مي كنند رفتار كنيم و مانند برادر 
باشيم و از تجربيات يكديگر در جهت كمك به هم براي 

موفقيت تيم استفاده كنيم. 
رضايي: هنوز سه فينال ديگر مانده است

هادي رضايي، سرمربي تيم ملي واليبال نشسته ايران 
كه در طول بازي با بوس��ني سعي مي كرد كه هيجان و 
اشتياق پيروزي را به تيمش منتقل كند، گفت: »براي 
ما اين بازي مهم بود و به همين دليل سعي مي كردم كه 
بازيكنان تيمم را تهييج كنم تا با روحيه بهتري مقابل 
بوس��ني به ميدان بروند كه خوش��بختانه بچه ها بازي 
خوبي را به نمايش گذاشتند. بازي خوبي بود، به هر حال 
اين بازي يك جور بازي حيثيتي هم محسوب مي شد آن 
هم در برابر تيمي كه چهار سال پيش در لندن تيم ما را 
متوقف كرده بود، براي ما مهم بود كه با امتيازات بيشتري 
اين بازي را ببريم.« سرمربي تيم ملي واليبال نشسته در 
پاسخ به اين سوال كه آيا مي توان بازي در برابر بوسني را 
يك فينال زودرس دانست، تاكيد كرد: »بازي با بوسني 
تمام شد و ما به فكر آينده هستيم همه بازي هاي ما در 

آينده حكم يك فينال را دارد.«

تايمزازسروقامتنشستهايراننوشت

 برديم، دشمن پيدا كرديم
باختيم هم باز دشمن پيدا كرديم

مقانلو: هنوز شرايط نرمال را 
به دست نياورده ام

بيژن مقانلو، س��رمربي تيم ملي تكواندو در خصوص 
ادامه همكاري اش با فدراسيون، اظهار كرد: قرارداد 
من تا المپيك بوده اس��ت و ماندن يا رفتنم بستگي 
ب��ه نظ��ر فدراس��يون دارد. ام��ا اگر ب��روم از رييس 
فدراسيون تكواندو تشكر مي كنم كه در اين دو سال 
از ما حمايت ك��رد. در اين مدت تيم تكواندوي ايران 
افتخارات زيادي كسب كرده است. وي با بيان اينكه 
از نتيجه گرفته ش��ده هنوز در ش��وك است، گفت: 
من هنوز شرايط نرمال را به دس��ت نياورده ام و فكر 
مي كنم خوابم. نتايج دور از انتظارات بود و من هنوز 
شوكه ام. در دو سال گذشته هر سه تكواندوكار ايران 
شايس��تگي هاي خود را ثابت كرده بودند اما با وجود 
نتايج خوب گذشته، در المپيك نتيجه نگرفتيم. البته 
اكثر رنك ه��اي اول دنيا در المپيك ناكام بودند. تيم 
ما مي توانست خوش بدرخشد. شرايط ورزشكاران ما 

ايده آل بود و شايسته مدال بودند. 
مقانلو اضافه كرد: من اگر مس��ووليت باخت را قبول 
كردم، به خاطر حاش��يه هاي پنهان��ي بود كه نديده 
بودم. م��ن به كار خودم ايم��ان دارم. ما هر موقع كه 
برديم افتخارش به اس��م تكواندوكار بود و مدال را به 
پتانسيل تكواندوي ايران نسبت مي دادند اما باخت ها 
به نام مربي است. همين اتفاق در باورهاي ورزشكاران 
تاثيرگذار بوده و تكواندوكاران فكر مي كردند كه هر 
نتيجه اي كه گرفته اند بر اس��اس پتانسيل خودشان 
بوده است و ناخودآگاه باور متقابل شان كمرنگ شده 
بود. ما برديم دش��من پيدا كردي��م، باختيم هم باز 

دشمن پيدا كرديم. 
برخي بر من خرده مي گيرند كه تعداد مسابقاتي كه 
تكواندوكاران در آن حضور داشتند بيش از اندازه بود 
اما بايد به آنها بگويم كه حضور در اين مسابقات الزم 
بوده و شرايط كسب سهميه متفاوت بود. صحبت هاي 
زي��ادي گفته مي ش��ود. حت��ي برخي كارشناس��ي 
مي كنند كه چ��را تكوان��دوكاران المپيكي در ليگ 
مبارزه نكرده اند. اخت��اف نظرهايي در اين حرف ها 
وجود دارد كه ب��ه نظرم به دليل عدم اطاعات كافي 
بوده است. زماني كه گفتم كارشناسان سكوت كنند 
كه ديگر صحبت كارشناس��ان تاثير خود را گذاشته 
بود و دير ش��ده بود. در هر مس��ابقه اي ك��ه يكي از 
تكواندوكاران نتيجه نمي گرفت هجمه اي از انتقادات 
به گوش ما مي رسيد. به قدري بار رواني زياد بود كه 
بازيكن در وسط زمين به اين فكر مي كرد كه اگر ببازم 
چه مي ش��ود؟ بعد از هر مسابقه ما زمان زيادي براي 
كم كردن بار رواني مي گذاشتيم. من بايد حاشيه هاي 
پنهان را مي ديدم. البته تا جايي كه امكان داشت اين 
حاشيه ها را به حداقل رساندم اما باز هم گريبان ما را 
گرفت. مقانلو با بيان اينكه تيم از نظر فني چيزي كم 
نداشت، گفت: مهدي خدابخش��ي يا سجاد مرداني 
حريف را 12 تايي مي كنند اين نش��ان مي دهد كه از 
نظر فني نمايندگان ايران چيزي كم نداشتند اما فشار 
رواني زياد بود. تيم كه جوان مي ش��ود احتمال دارد 
هر اتفاقي بيفتد. اين تيم جوان در مسابقات جهاني 
و بازي هاي آسيايي نتيجه الزم را كسب كرده است. 
بايد آسيب شناسي درست انجام شود اما از نظر من در 
نهايت به اين نتيجه مي رسيم كه حاشيه هاي پنهان 

باعث عدم كسب نتيجه شد. 

تكواندو


