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حرف روز

تعویق بازیهای آسیایی را باید به یک فرصت تبدیل کنیم

سجادی :توصیه کردیم ورزش گران نشود
حمیــد ســجادی ،وزیــر ورزش در
حاشــیه مســابقات دوی صحرانــوردی
پیشکســوتان ،بــه وضعیــت دوومیدانــی
اشــاره و تأکیــد میکنــد کــه شــرایط امــروز،
حــق ایــن رشــته نیســت.
او کــه خــود دوومیدانــیکار بــوده،
میگویــد« :صحبتهایــی کــه پیشکســوتان
مطــرح میکننــد حاکــی از ایــن اســت کــه
ایــن رشــته خیلــی جــای کار دارد .متأســفانه
اتفاقاتــی افتــاده کــه باعــث نگرانــی
پیشکســوتان شــده اســت و بایــد رســیدگی
شــود .بــا رئیــس فدراســیون بارهــا جلســه
داشــتیم ،نکاتــی را هــم گفتــهام .در ایــن
جلســات در مــورد توســعه ،وضعیــت
پیســتها ،امکانــات دونــدگان و حتــی از
کفــش میخــی و البســه صحبــت شــده اســت.
آنهــا فضــای تمرینــی مناســب میخواهنــد،
اکثــر فضاهــای دوومیدانــی دیگــر فرســوده
شــدهاند ».او ادامــه میدهــد« :آنهــا از
کیفیــت و کمیــت دوومیدانــی ناراضیانــد،
حــرف دل آنهــا را میدانــم .امــا بیــن کمــال
مطلــوب و وضعیــت فعلــی همیشــه فاصلــه
هســت .بایــد بتوانیــم فاصلههــا را کــم
کنیــم».
وزیــر ورزش در بخــش دیگــری از
صحبتهایــش بــه موضــوع تعویــق
بازیهــای آســیایی واکنــش نشــان میدهــد

و میگویــد« :فدراســیونها بــرای ایــن
بازیهــا برنامهریــزی کــرده بودنــد ،بنابرایــن
کســی از شــنیدن ایــن خبــر خوشــحال نشــده
اســت .بــا ایــن حــال مــا بایــد ایــن تعویــق را
بــه فرصــت تبدیــل کنیــم .مثــل دوومیدانــی
بایــد بــرای ایــن مســابقات دورخیــز خوبــی
کنیــم و تیــک آف و در نهایــت نمایــش خــوب
بــرای مســابقه داشــته باشــیم».
وزیــر ورزش و جوانــان همچنیــن
در محــل برگــزاری رقابتهــای ریــس
قهرمانــی کشــور حاضــر میشــود و در رابطــه
بــا ایــن رشــته مــواردی را مطــرح میکنــد.
او از توصیــهاش بــرای گــران نشــدن ورزش
میگویــد« :عالقهمنــد بودیــم کــه ورزش
در کشــور گــران نشــود و بــه شــرکت توســعه
و نگهــداری ،توصیــه و تأکیــد داشــتیم کــه
مراقــب تعرفههــا باشــند .آنجایــی کــه
دســت مــا اســت بــا تمــام وجــود ســعی
میکنیــم تعرفههــا گــران نشــود و از بخــش
خصوصــی هــم خواهــش کردیــم کــه اگــر
قــرار اســت افزایــش تعرفــه داشــته باشــد،
در حــد معقــول باشــد .تمــام ســعی مــا ایــن
اســت کــه ورزش امســال گــران نشــود ،بویــژه
اماکــن دولتــی کــه تحــت اختیــار خودمــان
اســت و بــه شــرکت توســعه گفتهایــم کــه
ورودی مجموعــه انقــاب را بــه هیــچ عنــوان
گــران نکننــد».

خبر

ارمغانی سرمربی جدید بسکتبال شد

یک ایرانی از خارج!

ایران ورزشــی  -فدراســیون بســکتبال
باالخــره خبری کــه همه منتظــرش بودند را
به طور رســمی اعــام کــرد .با اعالم ســایت
فدراســیون ،کادر فنی تیم ملی بســکتبال به
طور کامل تغییر کرد و ســعید ارمغانی جای
مصطفی هاشــمی را روی نیمکت تیم ملی
گرفت.
جــواد داوری که از ابتــدا تغییــر در کادر
فنی تیــم ملی را الزم و ضــروری عنوان کرده
بود ،پس از تالش برای جذب مربی خارجی
و ناکامــی در جذب منابع مالی الزم ،دســت
روی یــک مربــی ایرانی گذاشــت کــه البته از
اروپا به ایران خواهد آمد.
ارمغانی که سالهاســت در مجارستان
زندگــی کــرده ،هدایــت چنــد باشــگاه در
ردههــای پایه و لیــگ این کشــور را در کارنامه
دارد و البتــه در برهــه بســیار کوتاهــی هــم
در ســال  2001تــا  2002هدایــت تیــم ملــی
بسکتبال را تجربه کرده است.
داوری در حالــی کــه نشــان داده بــود

بهدنبال جــذب یــک مربی خــوب خارجی
است ،در نهایت به یک ایرانی شاغل در اروپا
راضی شــده تــا روند حضــور مربیــان ایرانی
روی نیمکت تیم ملی ادامه داشــته باشد .از
طرف دیگر برکناری هاشــمی ،دوران حضور
او را به یکــی از کوتاهترینها تبدیل کرد تا این
مربی پرافتخار و نامدار ،زمان کافی برای کار
در تیم ملی را در اختیار نداشته باشد.
طبــق اعــام فدراســیون محمــد
کساییپور ،مهران آتشی و زالتکو جوانوویچ
دستیاران ارمغانی در تیم ایران خواهند بود.
ســعید ارمغانــی قبــل از ایــن انتصاب
بهعنوان سرمربی تیم بزرگساالن کاساشوک
بوداپست فعالیت داشت .جوانوویچ مربی
خارجی تیــم ملی نیز پیش از این ،ســرمربی
بیسی کومارنو در سوپر لیگ اسلواکی بود.
اینطور که در ســایت فدراســیون اعالم
شــده ،مراســم معارفه کادر فنــی جدید تیم
ملــی بســکتبال ایــران اوایــل خــرداد برگزار
میشود.

شنیده ها حاکی از
پناهندگی یکتا جمالی در
آلمان دارد که البته هنوز
خودش اظهارنظری در
این رابطه نداشته
است

گزارش

رضا عباسپور

ماجــرای ناپدیــد شــدن «یکتــا جمالــی»
دخترجــوان و نقــرهای تیــم اعزامــی وزنهبــرداری
جوانــان به رقابتهــای جهانی یونــان ،اگرچه اتفاق
تازهای نیســت اما این ماجرا که در ابتدا بیشــتر شــبیه
بــه یــک ســناریوی «پناهندگــی» از قبــل طراحــی و
چیده شــده به نظر میرســد ،با تکذیــب خانواده این
ملیپوش (پدر و خواهر یکتا) وارد فاز جدیدی شــده
است .البته ماجرای ناپدید شدن یکتا در یونان هرچه
باشــد ،نمیتواند پوششــی باشــد بــر ســهلانگاری،
سوءمدیریت و ناتوانی علی مرادی ،رئیس بازنشسته
و غیرقانونی وزنهبرداری و تیم اجرایی و فنی اعزامی
کــه در یونــان مســئول اصلــی حراســت و هدایــت 2
وزنهبردار جوان پســر و دختــر اعزامی به ایــن دوره از
پیکارهای جهانی جوانان بودند.
بیاعتنایی به تذکر مربی
برخی شــنیدهها پس از بازگشــت تیــم اعزامی
به کشــور از زبــان حاضــران در ایــن دوره از رقابتها
حاکی از این اســت که روز مســابقه علیرضا یوســفی

که روز پایانی مســابقات جهانی جوانــان بوده ،یکتا
جمالی به بهانه استراحت به سالن مسابقه نمیرود
و در هتــل میمانــد .اما مربــی تیم ادعــا میکند این
موضوع (غیبت یکتــا در هتل محــل اقامت تیم) را
ابتدا به مشــاور فنی (اکبر خورشــیدی) اطالع داده و
از نیامدن یکتا به سالن مســابقه اظهار نگرانی کرده
است .اما مشاور فنی اعتقاد داشــته که جای نگرانی
نیســت چــون او تنهایــی جایــی نمــیرود و قطعــاً
در هتــل اســتراحت میکنــد .حتی ایــن موضوع به
نماینده حراســت و علی مرادی نیز اعالم میشــود،
امــا آنها هم نســبت بــه این اتفــاق واکنــش خاصی
نشان نمیدهند.
بعد از مسابقه علیرضا یوسفی ،وقتی همه از سالن
مسابقات به هتل محل اقامت تیمها برمیگردند دیگر
کار از کار گذشــته و مشــخص میشــود که یکتــا جمالی
ناپدید شده اســت .نکته قابل تأمل و البته تأسفبرانگیز
در این خصــوص ،بیاعتنایی عجیب مســئوالن حاضر
در یونان اســت که هیچ واکنشــی نســبت به نیامدن این
دختر  17ساله همراه با مربیاش به سالن مسابقه نشان
ندادند؟! ایــن در حالی اســت که وظیفه ذاتــی و قطعی
آنها حراســت از تــک تک نفــرات اعزامی به مســابقات
برونمرزی است .ســوای ســناریوی پناهندگی جمالی،

دونده  800متر سهمیه جوانان جهان را گرفت

در دومیــن روز از مســابقات قهرمانــی
کشــور در بخــش مــردان و در جریــان
رقابتهای  ۸۰۰متر ،یک سهمیه قهرمانی
جوانان جهان به دســت آمــد .علی امیریان
با ثبت حــد نصــاب  ۱:۵۰.۰۵دقیقه ،ورودی
قهرمانی جوانان جهــان به میزبانی کلمبیا
را بــه دســت آورد .ورودی این مســابقات در
مــاده  ۸۰۰متــر  ۱:۵۱.۰اســت کــه امیریــان
موفق به کسب آن شد.

پیــش از ایــن هم ســارینا ســاعدی در
پرش سهگام سهمیه جوانان را کسب کرده
بود .بر این اســاس ایران تاکنون موفق به
کســب دو سهمیه شده اســت .مسابقات
قهرمانی جوانان جهان  ۱۰تا  ۱۵مرداد
مــاه  ۱۴۰۱بــه میزبانــی کلمبیــا برگزار
خواهد شد و ورزشــکاران تا سه هفته
قبل از مســابقات برای کسب ورودی
زمان دارند.

گزارش

تیم مشکات ،قهرمان دوبل تور جهانی تنیس

پرقدرت رو به جلو

همانطــور کــه پیشبینــی میشــد،
مشــکات الزهــرا صفــی توانســت بــا
برتــری مقابــل نماینــده روســیه بــه فینــال
مســابقات تــور جهانــی برســد .مســابقات
تــور جهانــی زیــر  ۱۸ســال بــا فینالســت
شــدن نماینــده کشــورمان در بخــش
دختــران همــراه بــود.
بــا انجــام مرحلــه نیمــه نهایــی
بخــش دختــران ،مشــکاتالزهرا صفــی
از ایــران موفــق شــد بــا نتیجــه ( ۷-۶و
 )۶-۳ارینــا اریفولینــا از روســیه را شکســت
دهــد و بهعنــوان اولیــن فینالیســت
معرفــی شــود .در دیگــر دیــدار ایــن مرحلــه
مــارگارت فانتــاال از فرانســه وآســلی
اوزجــان از ترکیــه رودرروی یکدیگــر قــرار
گرفتنــد کــه برنــده ایــن دیــدار امــروز بــه
مصــاف نماینــده کشــورمان مــیرود.
همچنیــن پــس از رســیدن بــه فینــال
انفــرادی ،مشــکاتالزهرا صفــی در فینــال
بخــش دونفــره ایــن رقابتهــا بــه همــراه
کات کوپــه از بلژیــک بــه مصــاف تیــم ترکیه
رفــت و در نهایــت ایــن دیــدار بــا نتیجــه
( ۶–۱و  )۶–۱بــه ســود نماینــدگان ایــران و
بلژیــک بــه پایــان رســید .بــه ایــن ترتیــب
نماینــدگان ایــران – بلژیــک صاحــب

عنــوان قهرمانــی ســطح  ۳تــور جهانــی در
بخــش دختــران شــدند و در بخــش پســران
نماینــدگان تونــس و لهســتان بــا نتیجــه
م قزاقســتان را از پیــش رو
( ۶–۲و  )۶–۳تی ـ 
برداشــتند تــا تکلیــف تیــم قهرمــان در ایــن
بخــش نیــز مشــخص شــود.
پیــش از ایــن مشــکاتالزهرا صفــی
بــا کســب عناویــن قهرمانــی و نایــب
قهرمانــی در رقابتهــای جهانــی و
حضــور در گرنــد اســلم اســترالیا بــرای
کشــورمان افتخارآفرینــی کــرده بــود.
کســری رحمانــی نیــز در بخــش
پســران نماینــده ایــران در نیمــه نهایــی
بــود کــه موفــق نشــد از پــس حریــف هنــدی
بربیایــد و بــه فینــال نرســید .بــا ایــن حســاب
مشــکاتالزهرا صفــی ،تنهــا تنیســور
ایــران اســت کــه در ایــن رقابتهــا بــه فینــال
رســید.
ایــن مســابقات امــروز بــا برگــزاری
دیــدار فینــال انفــرادی دختــران و پســران
بــه پایــان میرســد.
ســرداوری ایــن دوره از مســابقات
برعهــده مســیح صــاح ســرداور نشــان
ســفید کشــورمان اســت و امیــر همایــون
صــدری مدیریــت بازیهــا را برعهــده دارد.

چرا پاسپورت گرفته نشد؟
یکــی از ســؤاالتی کــه در این رابطــه وجــود دارد،
این اســت که چرا بعد از گرفتن تســت دوپینگ از یکتا،
کادرفنی بالفاصله پاســپورت جمالی را از او نگرفتند تا
مانع تصمیم او شوند؟ همه این موارد ثابت میکند که
حتی اگــر جمالی از هتل محل اقامت تیم ایران به نیت
پناهندگــی هم فرار کرده ،مســئول اول و آخر این اتفاق
تأسفبرانگیز ،علی مرادی بهعنوان رئیس و سرپرست
تیــم ،همچنیــن نماینــده حراســت ،کادرفنــی وهمه
آنهایی هســتند که از مرادی بعد از بازنشستگی و حکم
دیــوان تا به امــروز حمایت کردنــد .حمایتی کــه امروز
با ســهلانگاری و بیمســئولیتی این رئیس بازنشســته
تبدیل شــد بــه ماجرایی تلخ کــه هجمه ســنگینی را به
وزنهبرداری و ورزش ایران تحمیل کرد.
دومین پناهندگی در دوره جدید ریاست مرادی
یکتــا جمالــی دومیــن ورزشــکاری اســت کــه
در دوره جدیــد ریاســت علــی مــرادی در مســابقات

بالیی سر دخترم بیاید
چه کسی پاسخگو است؟

ً
خانــواده یکتــا جما
لــی خصوصــا پــدر و خواهــر او ،بــا
توجه به اینکه مســئوالن
فدراســیون از رئیس گرفته تا دبیر و
نایب رئیس و ،...حاضر
به پاســخگویی درســت و حســابی و
شفافسازی ماجرا نیس
تند تا نگرانی این خانواده را کم کنند،
قصد شــکایت دارند .پدر
یکتــا در گفتوگو با ایران ورزشــی
میگویــد« :من هرچــه با
آقــای مــرادی و بیرانونــد ،رئیس و
دبیر فدراســیون و بقیه م
ســئوالن مربوطه مثل حراست و،...
تماس گرفتم در این چند
روز یک جواب درست و حسابی که
ما را قانع کنــد از وضع
ً
یت دخترم ندادند .اصال ما نمیدانیم
چه بالیی ســر یکتا آمده و
دختر  17ســالهام االن کجاســت و
چه سرنوشــتی دارد؟
هیچ مسئولی هم پاســخگو نیست و ما
نمیدانیم باید چه کنیم؟»
او ادامه میدهد« :من به خاطر ب 
یتوجهی و نامالیمات
زیــادی کــه در ایــن چ
نــد ســال روی دختــر جوانــم بعــد از
مــدالآوری پیاده شــد ،ق
ســم خــورده بودم کــه دیگــر اجازه
نم 
یدهم یکتــا با این و
ضعیت اســفبار در مســابقهای وزنه
بز
نــد.
تا
ق
بــل
از
اعــ
زام
تیم بــه یونان هــم روی حرفــم بودم،
امــا
و
قتی
اص
ــرار
علی
مــرادی ،خــود یکتــا و کادرفنــی تیم را
بــرای اعزام دخترم به
م
ســاب
قات
جه
انی
دی
دم،
راضی شــدم
و بــه فدراســیون آمــدم و
اجازه خروج از کشــور دختــرم را به
فدراسیون دادم .اما نمیدانستم ای 
نطور از امانتی که به آنها
ســپردم مراقبت میک
نند .من و طایفه ما که طایفه بزرگی در
ایل بختیاری اســت ،شـ
ـنبه به تهــران میآییم تــا ببینیم چه
بالیی ســر دخترم آمده
اســت .در این ماجرا همــه آنهایی که
بابت مراقبت از فرزندم
در مسابقات جهانی یونان کمکاری
و سهلانگاری کردند ،مق
صر هستند و باید تاوان سهلانگاری
و قصورشــان را پس بد
هند .اگر بالیی سر دختربچه من بیاید
ما باید چه کنیم؟» خ
واهر یکتــا جمالی هم در این خصوص
صحبتهای جالبی د
ارد« :یکتا برای عروسی من که قرار بود
بعد از بازگشــت او از م
سابًقات جهانی یونان باشد ،قول داده
بود دســت پر برگردد .ا
صال کلی با هم برای مراســم عروســی
تدارک دیده بودیم .خوا
هرم حتی زمان برگشتش به ایران را
به من و خالهام گفته بود
و خیلی امیدوار بود که مدال جهانی
بگیــرد که خدا را شــکر
گرفت .البتــه او بعد مســابقه خیلی از
ک 
متوجهــی مربیان در
پشــت صحنــه مســابقه و بیتجربگی
آ
نهــا
در
جدو

ل
خوا
نــی م
ســابقه ناراحــت و گلهمنــد بــود .او
بــه
من
گف
ت،
هر
چــه
به
مربیانــم میگفتم زمــان رفتنم روی
صحنه برای حرکت
دوم
د
وض
ربم
را
بگ
ویید
به
من میگفتند
اســ
نگران نباش زود ت،
بعد  15ثانیه مانده به مسابقه گفتند
و من با بدن ســرد رفتــم
روی تخته و نتوانســتم وزنــه را مهار
کنــم .او ناراحــت بود
کــه بهخاطر یــک کیلو اختــاف مدال
نقره جهان را درمجموع
از دســت داد .مــرادی و همه آنهایی
کــه آنجا بودند خواهــرم
را به امان خدا رهــا کردند و حاال هم
جواب ما را سرباال م 
یدهند».

رونمایی از ستارهها در آزادی
گزارش

رقابت  200پناهنده در اردن

با اعــام فدراســیون جهانــی تکواندو
رقابتهــای قهرمانی جهان در ســال ۲۰۲۳
به میزبانی باکو آذربایجان برگزار میشود.
فدراســیون جهانــی تکوانــدو ،بــا ارائه
گزارشــی از نشســت فوقالعــاده شــورای
اجرایــی در لوزان ســوئیس از میزبانی شــهر
باکو آذربایجان برای بیســت و ششمین دوره
رقابتهــای قهرمانی جهان در ســال ۲۰۲۳
خبر داد.
طبــق بیانیــه فدراســیون جهانــی،
مســابقات قهرمانــی جهــان بهدلیــل اینکه
مصــادف بــا پنجاهمیــن ســالگرد تأســیس
فدراســیون جهانــی اســت بــه طــور ویژهای

اگر حادثهای برای ایــن دختر جوان رخ دهد ،مســئوالن
حاضر چه پاســخی برای بیمسئولیتی خود در مواجهه
با خانواده این ملیپوش دارند؟

برونمــرزی ناپدیــد شــده و بــه همیــن ســبک و ســیاق
دســت مــرادی و تیــم همراهــش را در حنــا میگــذارد.
اولیــن وزنهبــرداری کــه ســال  96در دوره مدیریتــی
جدیــد علــی مــرادی همــراه بــا تیــم پیشکســوتان
وزنهبــرداری ایــران بهعنــوان نماینــده کشــورمان
بــه المپیــک ایــن رده ســنی در کشــور نیوزیلنــد
اعــزام شــد ،امــا در نهایــت مثــل یکتــا جمالــی در
زمــان بازگشــت تیــم بــه ایــران در فــرودگاه نیوزیلنــد
غیبــش زد و متــواری شــد ،احســان بیاتــی بــود .گویــا
آن تجربــه تلــخ بــرای علــی مــرادی و همراهانــش
درس عبــرت نشــد کــه حواسشــان را بیشــتر روی
افــرادی کــه احســاس میشــود ممکــن اســت بــه هــر
دلیلــی پایشــان در اعزامهــای برونمــرزی بلغــزد
متمرکــز شــوند .حــاال ایــن دومیــن مــورد ناپدیــد
شــدن عجیــب و غیرمنتظــرهای اســت کــه در طــول
 7 ،6ســال اخیــر مدیریــت پرحاشــیه علــی مــرادی
در مجموعــه وزنهبــرداری ایــران و در حاشــیه
رقابتهــای برونمــرزی رخ میدهــد و روی ســر
وزنهبــرداری آوار میشــود .قطعــاً ماجــرای یکتــا
اولیــن مــورد نیســت و آخریــن مــورد هــم نخواهــد
بــود اگــر تغییــرات اساســی در ایــن مجموعــه
ایجاد نشود.

شکایت پدر یکتا

آغاز جام باشگاههای آسیا در تهران

باکو ،میزبان تکواندوی قهرمانی جهان  ۲۰۲۳شد
برگــزار میشــود و بــر همیــن اســاس تاریخ
دقیــق ایــن رویــداد را در زمــان مناســب
مشخص میکند.
همچنیــن دکتــر «چــو» رئیــس
فدراســیون جهانــی در حضــور تومــاس
باخ رئیــس کمیتــه بینالمللــی المپیک که
میهمان ویژه این جلســه بــود ،گزارشهایی
از برنامــه و فعالیتهــای  WTاز جملــه
حمایت از پناهنــدگان و آوارگان ارائه داد .در
همین راستا قرار است  200پناهنده در اولین
مســابقات قهرمانی تکواندو که توسط بنیاد
بشردوســتانه تکوانــدو ۱۹ ،مــارس در اردن
برگزار میشود ،با هم رقابت کنند.
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محسن آجرلو

به این میگویند یک رویداد جذاب
والیبالی .رقابتهایی که اگرچه با حضور
 8باشگاه آسیایی برگزار میشود و
بخشی از رقابتهای مقدماتی آن
کیفیت مطلوبی نخواهد داشت،
اما آنقدر بازیکن سرشناس و با
کیفیت در آن هست که برگزار
شدنش در ایران را غنیمت
بشماریم و برای تماشای 3 ،2
مسابقه آن لحظهشماری کنیم.
رقابتهای والیبال باشگاههای آسیا
در بیست و سومین دورهاش ،شاهد حضور
تعداد قابل توجهی از ستارههای دنیای
والیبال خواهد بود .ستارههایی که برخی از آنها از
همین امروز برای تیمهای خود به میدان میروند و
باقی هم طی روزهای آینده تنور این رقابتها را داغتر
خواهند کرد.
ستارههای دنیا در تهران
اگر از موزرسکی پا به سن گذاشته و نامدار که
در تیم ژاپنی توپ میزند ،شروع کنیم ،در ادامه به
برترینهای ورزش ایران در طول یکصد سال گذشته
معرفی شدند تا ورزش ایران با کارشناسان و خبرههای
ورزش و همچنین با آرای مردم برترینهای خود را بشناسد.
آیین اختتامیه جشنواره برترینهای ورزش ایران با حضور
حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان ،رضا صالحی امیری
رئیس کمیته ملی المپیک ،محمود خسرویوفا رئیس
کمیته ملی پارالمپیک و جمع زیادی از قهرمانان و مربیان
ورزش برگزار شد .در این مراسم جایزههای متعددی اهدا
شد که برخی از آنها مثل جایزه شهدای ورزشکار که به تیم
ورزشی شهدای چوار رسید یا تندیس مدیر شهید برای شهید
عبداهلل اسکندری که اول خرداد  93در سوریه به شهادت
رسید یا انتخاب شهید سعید طوقانی بهعنوان ورزشکار
شهید و همچنین معرفی پهلوان سید حسن رزاز بهعنوان
پهلوان قرن یا معرفی رفتار محمد انصاری بهعنوان رفتار
جوانمردانه از لحاظ معنوی اهمیت زیادی داشتند.
کارگری که مدیر قرن شد
در بخش انتخاب مدیر ورزشی جایزه بهترین مدیر به
محمود خسرویوفا رسید .کسی که سالها بهعنوان رئیس
فدراسیون جانبازان و معلوالن فعالیت کرد و نقش بسیار
مهمی را در رشد این ورزش داشت .او سالهاست که رئیس
کمیته ملی پارالمپیک هم هست و با مدیریت صحیح
توانسته بسیاری از معلوالن جامعه را به ستارههای ورزش
تبدیل کند .فعالیتی بسیار تأثیرگذار و مهم که از دید مردم

انگاپت و نیمیر عبدالعزیز میرسیم که پیراهن پیکان را در این رقابتها
خواهند پوشید و همبازی موسوی و معروف خواهند شد .در طرف
دیگر هم شهداب باالخره با سیمون نامدار هم توافق خود را نهایی کرد
تا این ستاره کوبایی لوبه هم فردا به ایران بیاید و به جمع دو خارجی
دیگر شهداب اضافه شود.
پرین و دونوان ،دو خارجی دیگر شهداب هستند که
اگرچه مانند بازیکنان قبلی اسم و رسم چندانی ندارند
اما کیفیتشان به طور قطع از سطح آسیا باالتر است
و سطح جام را باالتر بردهاند .به اینها اضافه کنید چند
خارجی دیگر تیم قطری و همینطور نیشیدای ژاپنی که
همگی به جذابیت این رقابتها افزوده و سطح آن را باالتر برده
است .سوای همه اینها دو تیمی از ایران در باشگاههای آسیا حاضر
شدهاند که فینال لیگ برتر را برگزار کردهاند و تعداد قابل توجهی از
بازیکنانشان هم در اردوهای تیم ملی آمادهتر شدهاند.

هشت تیم در دو گروه
در جام بیست و دوم هشت تیم شرکت کردهاند که در گروه اول
سانتوری سانبردز ژاپن ،ناخون راتچاسیمای تایلند ،پیکان و گاز جنوبی
ایران حضور دارند .در گروه دوم هم شهداب ایران ،اربیل عراق ،الریان
قطر و تاراز قزاقستان قرار دارند که در نهایت دو تیم برتر هر گروه راهی
نیمه نهایی شده و بهصورت ضربدری برای رسیدن به فینال با هم
رقابت میکنند.
رقبای آسان برای روز اول
والیبال جام باشگاههای آسیا از امروز آغاز میشود که در روز اول
هر دو نماینده ایران به مصاف نمایندگان عراق میروند .عراقیها هم
بهدلیل انصراف نماینده ازبکستان ،دو نماینده در این رقابتها دارند
که در روز اول به مصاف تیمهای ایرانی میروند.
پیکان در گام اول به مصاف گاز جنوبی با هدایت نجاتی میرود و
شهداب هم با اربیل دیدار میکند.
جدال نمایندگان ایران با عراق
در روز اول این رقابتها چهار بازی از هر دو گروه برگزار میشود .در
اولین بازی نمایندگان ژاپن و تایلند به مصاف هم میروند و پیکان با گاز
جنوبی عراق دیدار میکند .در دو بازی گروه دوم هم الریان قطر با تاراز
قزاقستان دیدار میکند و شهداب هم با اربیل عراق رقابت خواهد کرد.

برنامه کامل روز اول:
سانتوری سانبردز ژاپن  -ناخون راتچاسیمای تایلند ساعت 10
الریان قطر  -تاراز قزاقستان ساعت 13
پیکان ایران  -گاز جنوبی عراق ساعت 16
مقاومت شهداب ایران  -اربیل عراق ساعت 19

میزبان پرافتخار
بیست و دومین دوره جام باشگاههای آسیا در حالی
از امروز در سالن  12هزار نفری آزادی برگزار میشود که
تیمهای ایرانی همواره جزو مدعیان اصلی بوده و با
اختالف فراوان ،رکورددار قهرمانی در این رقابتها به
شمار میروند .از همان دوره اول این رقابتها که
در سال  1999با فرمت جدید برگزار شد ،پیکان
بهعنوان نماینده ایران روی سکو (سومی)
رفت و تا آخرین دوره که سال گذشته برگزار
شد ،نمایندگان ایران به جز یک دوره،
همواره یکی از عناوین اول تا سوم را از
آن خود کردهاند؛ مدالهایی که البته
اغلب طالیی رنگ بودهاند!
در بیست و یک دوره قبلی
این رقابتها ،قهرمانی برای  15بار
به نمایندگان ایران رسیده که اقتدار
کامل والیبال ایران در رده باشگاهی قاره
آسیا را نشان میدهد .این قهرمانیها که از سال
 2001و با قهرمانی پیکان و میزبانی تهران آغاز
شده ،در سال گذشته با ایستادن فوالد سیرجان
روی سکوی قهرمانی به عدد  15رسیده و در این
دوره هم به احتمال قریب به یقین ،به عدد 16
رسیده است.
از میان تیمهای ایرانی هم پیکان با
 7قهرمانی ،دو نقره و دو برنز ،با اختالف
بسیار زیاد پرافتخارترین تیم قاره کهن در
این رقابتها محسوب میشود .پس از
پیکان ،سامسونگ کره ،متین ورامین و
بانک سرمایه با  2قهرمانی پرافتخارترین
تیمهای این رقابتها هستند.

گـزارش یک جشــن
معرفی برترینهای قرن ورزش ایران

هم جا نماند .محمود خسرویوفا تکه کالم معروفی دارد
که خودش را همیشه کارگر معرفی میکند اما عملکرد کم
نظیرش او را به مدیر قرن رساند.
هر چند که محمود خسرویوفا فرد شایستهای برای
این مسئولیت بود اما نباید از کنار مرحوم محمدرضا یزدانی
خرم به سادگی گذشت .او  7سال در والیبال فعالیت کرد
و عملکرد فوقالعاده خوبی داشت .به نحوی که وقتی
مدیریت والیبال ایران را برعهده گرفت ،در سطح آسیا هم
حرفی برای گفتن نداشت اما وقتی تحویل داد در سطح
مسابقات جهانی و المپیک حرفهای زیادی برای گفتن
داشت .بعد از والیبال هم راهی کشتی شد و در موفقیت
تاریخی کشتی در کسب سه مدال طالی المپیک لندن نقش
زیادی داشت .موقعی هم که در بند ب فعالیت میکرد
توانست با مدیریت و درایتش پول زیادی را به ورزش ایران
تزریق کند .به همین دلیل هم مورد توجه آرای مردمی قرار
گرفت و از مرحوم محمدرضا یزدانی خرم رئیس سابق

فدراسیونهای والیبال و کشتی تقدیر شد و پسر او لوح و
تندیس را دریافت کرد.
محمد بنا؛ مربی قرن
در انتخاب بهترین مربی قرن هم جایزه به محمد بنا
رسید .سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی که در رقابت با افرادی
مثل حشمت مهاجرانی ،کوروش باقری و هادی رضایی
این موفقیت مهم را به دست آورد .محمد بنا در دورانی
که هدایت تیم ملی را برعهده داشت موفقیتهای زیادی
را کسب کرد و در نهایت هم با آرای مردمی به شایستگی
بهترین مربی تاریخ شد .هر چند که در بین کاندیداها میشد
نام منصور برزگر هم بهعنوان یکی از کاندیداها باشد.
تیم 98
یکی دیگر از آیتمهای این جشنواره انتخاب بهترین
تیم قرن بود .با آرای مردمی هم تیم ملی فوتبال در جام

جهانی  98بهعنوان بهترین تیم قرن انتخاب شد .تیمی که
به واسطه برتری مقابل امریکا در جام جهانی  98و قبل از
آن حذف تیم ملی استرالیا در مرحله مقدماتی این عنوان را
به دست آورد .البته در این بخش از تیم ملی والیبال نشسته
بهعنوان یکی از تیمهای برتر تاریخ ورزش ایران و جزو سه
تیم برتر در رأیگیری تقدیر شد.
تختی ؛ مدال قرن
یکی دیگر از جوایز مهمی که در این جشنواره
اهدا شد؛ انتخاب مدال قرن بود .مدالی که به غالمرضا
تختی رسید .مدال طالی المپیک  1956که توسط تختی
به دست آمد .در این بخش هم میشد به مدال طالی
حمید سوریان در المپیک  2012نگاه ویژهای داشت که
اولین طالی تاریخ کشتی فرنگی در المپیک بود اما نه
تنها جایزه نگرفت بلکه حتی این مدال مورد تقدیر هم
قرار نگرفت و در این بخش از زهرا نعمتی ،ملیپوش

پاراتیراندازی دارنده سه طالی پارالمپیک بهعنوان یکی
از مدالآوران برتر تاریخ ورزش ایران تقدیر شد .انتخابی
که شاید هم بهدلیل راضی نگه داشتن تمام بخشها
انجام شد.
یزدانی؛ صحنه ماندگار
حسن یزدانی هم در این جشنواره جایزه قرن را گرفت
که در نوع خود بسیار جالب توجه بود .صحنه مسابقه او با
دیوید تیلور در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان بهعنوان
صحنه ماندگار قرن انتخاب شد .در این بخش هم میشد
به صحنههای جذاب دیگری اشاره کرد اما به هر شکلی بود
مسابقه یزدانی با تیلور این جایزه را برد .یکی از صحنههای
مهم رکوردشکنی سیامند رحمان در پارالمپیک ریو بود
که چند بار رکورد دنیا را شکست .در این مراسم از مرحوم
سیامند رحمان ،قویترین ورزشکار معلول جهان تقدیر شد
و پدر او لوح و تندیس را دریافت کرد.
گل قرن؛ خداداد عزیزی
جایزه گل قرن هم به خداداد عزیزی به واسطه گلی که
به استرالیا در انتخابی جام جهانی  1998زد؛ رسید .جایزهای
که کاندیدای دیگری مثل گل حمید استیلی به امریکا در
جام جهانی  98را داشت .شاید میشد در بین کاندیداها گل
معروف سیروس قایقران به کرهشمالی را هم که سالها تیزر
اخبار ورزشی بود ،قرار داد.

