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اخـبـار  بـرگـزیـده

حسن یزدانی از سد کریمی گذشت
اطری، زارع و قاسمپور ملی پوش شدند

حساس ترین مصاف مرحله نهایی چرخه انتخابی تیم ملی کشتی 
آزاد برای حضور در رقابت های جهانی به ســود حسن یزدانی به پایان 
رســید. به گزارش مهر، رقابت های مرحله نهایی چرخه انتخابی تیم 
ملی کشــتی آزاد از صبح دیروز در ســالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار 
شــد که طــی آن مدعیــان اوزان ۶۱، ۸۶، ۹۲، ۹۷ و ۱۲۵ کیلوگرم برای 
حضور در مسابقات جهانی به مصاف هم رفتند. بر این اساس در وزن 
۸۶ کیلوگرم حسن یزدانی قهرمان جهان و المپیک در دیدار نهایی این 
وزن بــرای انتخاب ملی پوش اعزامی به رقابت های جهانی به مصاف 
علیرضــا کریمی رفت که این مصاف حســاس و دیدنی با نتیجه ۱۰ بر 
صفر به سود یزدانی به پایان رسید. علیرضا کریمی پیش از این مصاف 
با نتیجه ۶ بر ۳ موفق به شکست محسن مصطفوی شده بود. همچنین 
رضا اطری، کامران قاســمپور، محمدحســین محمدیان و امیرحسین 
زارع هــم با برتری برابر رقبای خود به عنوان ملی پوش کشــورمان در 

رقابت های جهانی معرفی شدند.
نتایج مسابقات برگزارشده به شرح زیر است:

وزن ۶۱ کیلوگرم:رضا اطری ۵ - داریوش حضرتقلی زاده ۱
وزن ۸۶ کیلوگرم:علیرضا کریمی ۶- محسن مصطفوی ۳، حسن یزدانی 

۱۰ - علیرضا کریمی صفر
وزن ۹۲ کیلوگرم:امیرحسین فیروزپور ۶- مهدی حاجیلوئیان ۴

دیدار بعد: کامران قاسمپور ۴- امیرحسین فیروزپور صفر
وزن ۹۷ کیلوگرم: دیدار اول: محمدحسین محمدیان ۴– مجتبی گلیج ۱ 

دیدار دوم: محمدحسین محمدیان ۴ – مجتبی گلیج ۲
وزن ۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی ۸ – یداله محبی ۲، امیرحسین 

زارع ۱۱- امیررضا معصومی ۳
وزن ۱۳۰ کیلوگرم کشــتی فرنگی: امین میــرزازاده، برنده ۱ – علی اکبر 

یوسفی ۱
حبس کامران قاسمپور و محمدیان در سالن گرم آزادی

رقابت هــای انتخابی تیم ملی کشــتی آزاد در میان غیبت عجیب 
نیروهای یگان ویژه، با اوج بی نظمی در ســالن ۱۲ هــزار نفری آزادی 
به پایان رسید. به گزارش ایســنا، رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی 
آزاد در ســالن ۱۲ هزار نفری آزادی با انتخاب رضا اطری در ۶۱، حسن 
یزدانــی در ۸۶، کامران قاســمپور در ۹۲، محمدحســین محمدیان در 
۹۷ و امیرحســین زارع در سنگین وزن به عنوان پنج ملی پوش ایران در 
رقابت های جهانی صربستان به پایان رسید. در کشتی فرنگی نیز تنها 
در یک وزن انتخابی برگزار شــد و امین میرزازاده با شکســت علی اکبر 
یوسفی به عنوان ملی پوش ســنگین وزن ایران در رقابت های قهرمانی 
جهان انتخاب شــد اما بی نظمی در برگزاری این رقابت ها باعث شــد 
رقابت های حساس و تماشایی کشتی آزاد با حواشی زیادی همراه شود. 
پس از پیروزی حسن یزدانی برابر کریمی، صدها تماشاگر عالقه مند به 
یزدانی با پریدن از روی سکوها به روی تشک آمدند و به سمت یزدانی 
هجوم بردند و در نبود نیروهای امنیتی او را در آغوش گرفتند تا یکی از 
عجیب ترین صحنه های رقابت های کشتی در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی 
رقم بخورد. بی نظمی سالن به حدی بود که تماشاگران بدون مزاحمت 
یزدانی را تا ســالن گرم دنبال کردند و ســپس به سکوها بازگشتند. این 
پایان ماجرا نبود و در پایان این رقابت ها، تعداد زیادی از تماشاگران وارد 
محوطه مسابقات شدند و حتی تعدادی از آنها نیز روی تشک مسابقه 
رفتند و به کشــتی گرفتن با یکدیگر پرداختند! تماشــاگران سپس برای 
دیدن قهرمانان کشتی به سالن گرم هجوم بردند و کشتی گیران در چنین 
شرایطی به سختی توانستند سالن مسابقات را ترک کنند. تماشاگران دِر 
سالن گرم را شکستند و در نهایت حاضر به ترک سالن شدند اما خارج از 
سالن منتظر کشتی گیران بودند تا با آنها عکس یادگاری بگیرند و همین 
موضوع باعث شد برخی کشتی گیران نتوانند تا ساعت ها خارج شوند. 
هجوم تماشاگران باعث شد کامران قاسمپور، محمدحسین محمدیان و 
برخی دیگر از کشتی گیران که نتوانسته بودند از سالن گرم خارج شوند، 
برای دقایق زیادی در سالن محبوس شوند. نیروهای حراست ورزشگاه 
آزادی نیز به اندازه کافی در ســالن نبودنــد و توانایی آرام کردن اوضاع 
و خارج کردن تماشــاگران را نداشتند تا این مســابقات با وجود زیبایی 
مســابقات، در اوج بی نظمی به پایان برســد. همچنین در بیرون سالن 
برخی درگیری ها بین تماشاگران رخ داد اما هیچ نیروی امنیتی حضور 
نداشت که تماشاگران را به سمت بیرون از ورزشگاه آزادی هدایت کند!

برگ سبز خودرو  پژو  206TU3  رنگ خاکستری 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پالک ایران ۴۰ _ ۵۸۸ و ۴۸ و 
شماره موتور 182A0170504 و شماره شاسی 

 NAAP03EE6NJ286113 به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

  207I_MT)برگ سبز  خودرو  پژو  هاچ بک)پانوراما
به شماره پالک  ۲۷ ایران ۹۲۵ ن۱۷  و شماره موتور 

 178B0094167 و شماره شاسی

  NAAR03FEXNJ492641 به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

برگ سبز خودرو دنا  پالس  EF7   رنگ سفید مدل 
۱۴۰۱  به شماره پالک ایران ۱۹ - ۴۳۹ ه ۲۱ و شماره موتور 

 153H0063320  و شماره شاسی

 NAAW61HU0NE564015  به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

سند کمپانی خودروی  پژو  پارس  XU7  به شماره 
شاسی NAAN01CA3EH196863 و شماره 

 موتور 124K0573874 مفقود گردیده
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

کارت تردد  به شماره 
ملی ۰۰۸۰۹۲۴۶۳۸ مربوط به اداره کل فردوگاه های 

مهرآباد و فرودگاه امام خمینی  مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط میباشد.

گواهینامه موقت فارغ التحصیلی    فرزند 
جلیل به شماره شناسنامه و کدملی ۲۷۴۱۲۳۰۳۶۶  صادره از ارومیه در مقطع 
کارشناسی رشته مهندسی تکنولوژی نرم افزار صادره از واحد دانشگاهی تهران 

شمال مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود گواهینامه 
موقت  را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال به نشانی تهران ، بزرگراه شهید 

بابایی ( غرب به شرق ) خروجی حکیمیه، خیابان شهید صدوقی، بلوار وفادار ، 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ارسال نماید .

کارت دانشجویی فرزند 
محمدحسین با شماره دانشجویی ۹۹۲۳۶۰۵۴ از 
دانشگاه شهید بهشتی رشته مهندسی مکانیک در 
مقطع کارشناسی پیوسته مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

 پروانه اشتغال به کار مهندسی به شماره
 ۲۳۹۶۶-۳۰۰-۱۰  متعلق به 

به شماره شناسنامه ۱۵۵۸۶ کد ملی ۰۰۵۹۵۴۶۶۶۲ و 
شماره عضویت ۰۲۲۶۰-۰-۳-۳۶ جهت کار در استان 
قزوین مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت خودرو  رنو  ساندرو  رنگ سفید روغنی مدل ۱۳۹۵ 
به شماره پالک ایران ۲۰ _ ۹۸۶ ق ۸۶ و شماره موتور 

 K4MC697-R028611 و شماره شاسی

 NAPBSRBYAG1009844 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو  پیکان  وانت  رنگ سفید روغنی 
مدل ۱۳۸۴ به شماره پالک ایران ۵۵ _ ۷۴۴ ی ۱۵ 

و شماره موتور ۱۱۲۸۴۰۵۸۵۷۴ و شماره شاسی 
۱۲۱۳۳۷۸۳ به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرك فارغ التحصیلى اینجانب زهرا نوذرى فرزند رضا به شماره 
شناسنامه 1339 و کد ملى 2219790029 صادره از تنکابن در 

مقطع کارشناسى رشته مهندسى کامپیوتر-نرم افزار صادره
 از دانشگاه آزاد اسالمى الهیجان با شماره128820200017

مفقود گردیده و فاقد اعتبار قانونى است. از یابنده تقاضا مى شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد الهیجان به نشانى استان 

گیالن، الهیجان، خیابان کاشف شرقى، انتهاى خیابان شقایق 
باکدپستى: 44169-39515 صندوق پستى: 1616 ارسال نماید.

  اوضاع فوتبال ایران در آستانه برگزاری جام جهانی به قدری آشفته 
شده که امیدی به اصالح امور در کوتاه مدت نیست. در حالت طبیعی، 
فدراسیون فوتبال به همراه مجموعه وزارت ورزش و نهادهای دولتی، 
در این فاصله اندک باید به فکر برگزاری اردوی مناســب برای بازیکنان 
باشند تا در جام پیش رو موفقیتی هرچند اندک کسب کنند؛ اما در عین 
ناباوری این اتفاق رخ نداده هیچ، بلکه هنوز تکلیف سرمربی تیم ملی 
برای جام جهانی هم مشخص نیست! این روزها صحبت از دودستگی 
عجیبی اســت که بین بازیکنان تیم ملی صورت گرفته است؛ عده ای 
از آنها با فرماندهی ســردار آزمون موافق دراگان اســکوچیچ و تداوم 
همکاری با او هستند و عده ای دیگر با پیشتازی مهدی طارمی، در صف 
مخالفان دراگان ایســتاده و تالش می کنند تــا کارلوس کی روش را به 
ایران برگردانده و او را به عنوان ســرمربی در جام جهانی روی نیمکت 
بنشــانند. پیش از پرداختن به این مورد باید سری به گذشته زد و از این 
نوشت که این دودستگی و دوگانگی تازه نبوده و از زمانی که دراگان به 
عنوان سرمربی ایران معرفی شده، وجود داشته است. برای شرح بیشتر 
داســتان کافی اســت به مطلبی با تیتر «چاره کار کارلوس است؟» که 
روز دو تیر منتشــر شده، رجوع کرد. برای آگاهی از چندوچون کار، مرور 
بخشــی از آن گزارش که مدت ها قبل از جریان جدید به رشــته تحریر 
درآمده بد نیســت. در آن گزارش عنوان شده که تعدادی از بازیکنان از 
مدت هــا قبل موافق حضور دراگان نبودند. این موضوع را یکی از افراد 
حاضر در فدراســیون قبلی تأیید کرده بــود. او که نمی خواهد نامش 
مطرح شود، به «شــرق» گفته بود: «واقعیت این است که بزرگان تیم 
ملی اعتقاد دارند دراگان در حد ایران نیست. آنها بارها اعتراض شان را 

به این موضوع بیان کرده و خواستار تغییر شده اند». او در پاسخ به اینکه 
کدام یک از بازیکنان چنین درخواســتی داشته است، می گوید: «وقتی 
می گویم بزرگان تیم ملی، دیگر نیازی نیست که از کسی نام ببرم. آنهایی 
که ســابقه بیشــتری دارند از کار دراگان در تیم ملی ناراضی هستند». 
بازیکنان به دنبال کدام مربی هستند؟ این فرد در پاسخ می گوید: «ببینید! 
بیشتر این بچه ها با کارلوس کی روش کار کرده و می گویند کارکردن با این 
دو مربی اصال قابل مقایسه نیست. دیسیپلین کارلوس و کیفیت تمرینات 
و سخت گیری های او کجا، وضعیت دراگان اسکوچیچ کجا؟». اگرچه 
همان زمان هم حــدس زدن موافقان و مخالفان دراگان اســکوچیچ 
چندان ســخت نبود ولی با جبهه گیری جدید می توان با مدرک و سند، 
راحت تر صحبت کرد. االن کامال واضح است در بین بازیکنان باتجربه 
تیم ملی، به غیر از سردار آزمون همگی مخالف دراگان هستند و بقیه 

می خواهند کارلوس کی روش دوباره سرمربی شود.
سردار در تیم دراگان

همان طورکه در باال عنوان شد این دودستگی از مدت ها قبل وجود 
داشــته ولی به طور مشخص از سه روز قبل علنی شده است. از همان 
روزی که شــایعه و مطرح شــد که «مجلس ایــران به دنبال کارلوس 
کی روش» است! از آن زمان، این شایعه به طور جدی تری مطرح شد که 
نهادی بیرون از فدراسیون فوتبال در تالش است تا با دراگان اسکوچیچ 
قطع همکاری کرده و احتماال کی روش را به عنوان ســرمربی معرفی 
کند. این شایعه با اقدامی عجیب از سوی تعدادی از بازیکنان تیم ملی 
همراه شد. ابتدا این سردار آزمون، مهاجم ایرانی باشگاه لورکوزن آلمان 
بود که با انتشار پستی در اینستاگرام خواست دراگان بماند. «ما اعضای 

تیم ملی جمهوری اســالمی ایران از تالش ها و حمایت های مقامات 
دولت در راستای حمایت همه جانبه از تیم ملی تشکر می کنیم. اعالم 
می کنیم در شرایط فعلی فرد فرِد بچه های تیم ملی همدل و یکصدا در 
کنار کادر فنی تالش خواهیم کرد تا در جام جهانی قطر دل مردم ایران 
را همچون گذشته شاد کنیم، به ما اعتماد کنید و تیم ملی را در این برهه 
حساس و کوتاه تا جام جهانی حمایت همه جانبه نمایید. ما بازیکنان از 
شــما ها خواهش می کنیم چیزی را تغییر ندهید، همه چیز را بگذاریم 
برای بعد از جام جهانی». این بیانیه را چندین بازیکن دیگر تیم ملی در 
اینستاگرامشان منتشر کردند تا مشخص شود سردار آزمون موافقانی هم 
دارد. با وجود این، همین بیانیه و تأکید روی کلمه «ما» باعث شد مهدی 
طارمی و علیرضا جهانبخش، دو مهاجم تأثیرگذار تیم ملی خیلی سریع 
وارد میدان شده و نشان دهند که «ما»یی وجود ندارد. این دو با انتشار 
استوری ای متفاوت با آنچه سردار آزمون گذاشته بود، بیانیه ای کوتاه تر 
منتشر کرده و نوشتند: «استوری امروز که تحت عنوان بازیکنان تیم ملی 
منتشر شده بدون موافقت، هماهنگی، اطالع و برخالف میل ما بوده و 
بی احترامی به تیم ملی است. صدور بیانیه های غیرواقعی به نام تیم 
ملی براساس منافع شخصی برخی بازیکنان تیم ملی صورت گرفته و 
باعث دودسته شدن تیم ملی  می شود. ما همه سرباز مردم ایران و پرچم 
خوش رنگ کشورمان هستیم و قابلیت هایمان را با تمام وجود در زمین 
نشان می دهیم و برای نشــاندن یک لبخند روی لبان این مردم از جان 
مایه می گذاریم. انکار وضعیت بغرنج کنونی که تیم ملی با آن مواجه 

است، فقط کوه مشکالتمان را بزرگ تر می کند».
کلیــدواژه اصلی بیانیه دوم «انکار وضعیت بغرنج کنونی» بود که 
نشان می داد مهدی طارمی در کنار چندین بازیکن مهم دیگر تیم ملی 
که این بیانیه دوم را بازنشر کرده اند، دل خوشی از حضور دراگان در تیم 
ملی ندارند. از اینجا به بعد دودســتگی کامل شد؛ سردار و رفقا علیه 
مهدی طارمی و دوستان! به خوبی از همین دو بیانیه کوتاه، دودستگی 

و بحران موجود در تیم ملی روشن تر از هر زمان دیگری شد.
اسکوچیچ  علیه  لجن پراکن ها!

بعد از صف کشــی بازیکنان تیم ملی در حمایت و عدم حمایت از 
سرمربی تیم ملی، این بار نوبت به خود دراگان رسید تا با صدور بیانیه ای 
تقریبا ۵۰۰ کلمه ای نســبت به اتفاقات رخ داده در ایران واکنش نشان 
دهد. او که به کرواســی رفته بود، متنی به زبان فارســی در اینستاگرام 
منتشر کرد که چندین جمله مهم در دل داشت. «ظاهرا گروهی حداکثر 
تالششــان را برای کنارگذاشــتن من از تیم ملی به کار بسته اند. ضمن 
تبریک بابت پشتکارشان، پیامی شفاف و صریح برایشان دارم: من زمانی 
هدایــت تیم ملی را بر عهده گرفتم کــه احتمال حذف از جام جهانی 
بسیار زیاد بود و عده کمی باور داشتند می توانیم به قطر صعود کنیم. 
من ســخت تالش کردم و ثابت کردم ظرفیت انجام این کار را دارم. در 
برابر تمام توهین ها و فشــار ها مقاومت کردم و نشان دادم می توانم از 
پس تمام این موقعیت ها برآیــم. به لطف تالش تک تک اعضای تیم 
ملی سریع ترین صعود تاریخ آسیا را رقم زدیم؛ اما شایستگی ها و نقش 
من و کادر فنی در این موفقیت غیرقابل انکار اســت. به خودم، نتایجم، 
تصمیماتم و مقاومتم در برابر لجن پراکنی ها افتخار می کنم. مستحق 
آن هستم که همراه تیمم به این جام جهانی بروم و آرامش الزم برای 
مهیاکردن تیمم به بهترین نحو را داشته باشم، آرامشی که اکنون برقرار 

نیســت، اما با یکدلی از این موقعیت نیــز گذر خواهیم کرد. هیچ کس 
بــه اندازه مــن برای این جام جهانــی انگیزه نــدارد، خصوصا بعد از 
سختی هایی که از سر گذرانده ام. بنابراین به هیچ وجه، هیچ قصدی برای 
واگذاری جایگاهم ندارم. گروهی از بازیکنانم در شبکه های اجتماعی 
حمایتشان را از من نشان دادند و از تمامشان قلبا تشکر می کنم، اما بهتر 
این بود چنین کاری انجام نمی شد. همچنین، گروهی دیگر از بازیکنانم 
لزومی برای این کار ندیدند که آن هم برایم قابل احترام اســت، چراکه 
هیچ نیازی به چنین کار هایی نیست. چیزی که اکنون بیش از همیشه 
بدان نیازمندیم اتحاد و یکدلی اســت؛ چه از درون و چه از بیرون باید 
شکل یک تیم را داشته باشــیم. برای بازیکنان مهم ترین موضوع باید 
تمرکز روی کارشان باشد و اینکه برای کشورشان از جان مایه بگذارند و 
درگیر موضوعات خارج از تخصص شان نشوند. بازیکنان تیم ملی نباید 
در هیچ موضوع دیگری که خارج از حوزه مسئولیت شان است دخالت 
کنند. اما کسانی که سعی می کنند با گل آلودکردن آب ماهی بگیرند و 
من را زیر سؤال ببرند، کســانی که توانایی های خود را زیادی دست باال 
گرفته اند، اما نتایج گذشته شــان قابل  دفاع نیست و کسانی که سعی 
دارند حقیقت را نادیده بگیرند یا تحریف کنند، باید فکری دوباره کنند. در 
فوتبال هیچ استداللی قوی تر از نتایج کسب شده وجود ندارد و نتایجی 

که من کسب کرده ام خود گویاست».
بیانیه دراگان بیانگر چندین موضوع مشخص است؛ اول اینکه او به 
خوبی حس کرده جریانی در حال کنارگذاشــتن او از تیم ملی است و 
همین مورد باعث شده مربی به ظاهر آرام تیم ملی به سیم آخر بزند و 
از واژه «لجن پراکنی» استفاده کند. او همچنین گفته قصد ندارد نیمکت 

را رها کند تا مشخص شود که شایعه استعفای او ممکن نیست.
روز سرنوشت؟

با توجه به اتفاقات رخ داده، این روزها دیگر چیزی به اســم شایعه 
وجود ندارد؛ عده ای از بازیکنان تیم ملی علیه دراگان شــده و جریانی 
بیرون از فدراســیون فوتبال (چون قطعا فدراســیون نقش و توانی در 
انتخاب و تصمیم گیری ندارد) در پی اعمال تغییر روی نیمکت هستند. 
فدراســیون هم اگرچه تا پیش از این می گفت خبری از تغییر نیست و 
دراگان قطعا ســرمربی تیم ملی اســت ولی خبر داده که روز دوشنبه 
(امــروز) تصمیم نهایی اش درباره همکاری یا عدم همکاری با دراگان 

را اعالم خواهد کرد.
سردار و طارمی علیه یکدیگر؛ بازی دو سر باخت

حال که وضعیت فوتبال به این نقطه رسیده و ستاره های بزرگ تیم 
ملی ایران یعنی ســردار آزمون و مهدی طارمی علیه یکدیگر شده اند 
مشــخص است هر اتفاقی رخ دهد، جز شکســت حاصلی ندارد. اگر 
دراگان باقــی بماند خیلی خوب می داند که قریب به دوســوم ترکیب 
اصلی تیم ملی ایران علیه او هستند. اگر دراگان برود و سرمربی جدیدی 
بیاید، موافقان اسکوچیچ احساس بی اهمیت بودن دارند و طبیعی است 
که کیفیت الزم را نخواهند داشت. ضمن اینکه بقا یا اخراج دراگان هم 
ریســک خاص خودش را دارد؛ اگر بماند و تیم ملی نتیجه نگیرد دیگر 
فرصتی برای تغییر نیست. مشخص اســت که اگر او برود و هر مربی 
دیگری هم بیاید، تضمینی برای موفقیت در جام جهانی نیست. از هر 
طرف که به این ماجرا نگاه شود، از آنجا که دودستگی در تیم ملی عیان 

شده، جز شکست عایدی دیگری نخواهد داشت.

شکست قطعی است

سردار علیه مهدی طارمی

 درخشش تیم ملی والیبال ایران در لیگ ملت ها همچنان ادامه 
دارد. این تیم که بعد از پوست اندازی و جاگذاشتن ستاره های نامی 
نســل قبل، پا به این رقابت ها گذاشــته بود، در هفته ســوم چنان 
درخشید که تحسین بسیاری را برانگیخت. ایران که تا قبل از شروع 
هفته ســوم در ثبت بــرد و باخت عملکرد یکســانی را به نمایش 
گذاشته بود، در لهستان با چهره ای کامال متفاوت ظاهر شد و دیگر 
نشانی از تیم جوان و کم تجربه دو هفته نخست نداشت. شاگردان 
بهروز عطایی هفته ســوم را بــا برتری خیره کننــده و مهم مقابل 
لهســتان میزبان شروع کرده و در ادامه در جدالی حساس کار را به 
ایتالیا واگذار کردند. ثبت همان دو نتیجه بازی تیم ملی با اسلوونی 
و صربستان، دو رقیب اصلی ایران برای صعود به جمع هشت تیم 
برتر، کار را حســابی مهم کرد؛ ولی جوانان ایران بدون استرس و با 
ارائه نمایشی خیره کننده اسلوونی را با قدرت و با نتیجه ۳ بر صفر 
از پیش رو برداشتند تا برای صعود به جمع برترین های دنیا نیاز به 
کسب پیروزی برابر صربســتانی داشته باشند که ایگور کوالکوویچ، 
ســرمربی سابق ایران را به عنوان ســرمربی باالی سر داشت. ایران 

ولی در دیدار برابر صربســتان هم نمایشــی بی نقص داشت تا در 
مجموع با ایستادن در رده هفتم جدول لیگ ملت ها، جواز قطعی 
صعود به مرحله پایانی این تورنمنت را که قرار اســت در بولونیای 
ایتالیا برگزار شــود، به دســت بیاورد. ایران در سیزدهمین تقابل با 
لهســتان در شــرایطی به ششمین برد رســید که حاال در مجموع 
برای سومین بار است که جواز حضور در جمع هشت تیم برتر این 

رقابت ها را به دست می آورد.
نمایــش ایران در لیگ ملت هــا فراتر از تصور بــود. این تیم با 
ترکیبی متحول شده و متشکل از جوانان پا به این تورنمنت گذاشت 
و فقــط میالد عبادی پور را به عنوان بازیکنی به نســبت با تجربه در 
اختیار داشــت. عبادی پور به عنوان کاپیتان، پیش از این گفته بود که 
همین جوانان هم می توانند دســت به کارهای بزرگی بزنند. با این 
حال پیش  از این رقابت ها از این تیم به عنوان تیمی که رفته اســت 
تا تجربه کسب کند، یاد شــد. موردی که با صعود به جمع هشت 
تیم برتر لیگ ملت ها کامال رنگ باخته اســت. اتفاقا نگاه منفی به 
این تیم در آستانه جام ملت ها با واکنش تند میالد عبادی پور همراه 

شــد. او گفت که دشــمن این تیم در ایران بود! میالد عبادی پور با 
ابراز خرســندی از حمایت مردم از تیم ملی والیبال ایران گفت: «از 
تمام بازیکنان و کادر فنی تشــکر می کنــم و مهم تر از اینها از مردم 
عزیز ایران که در برد و باخت ها پشــت تیــم ایران را خالی نکردند، 
ممنونم. کسانی که در تمام این مسابقات با تیم ملی همراه بودند، 
دست تک تک این مردم را می بوسم که در بدترین شرایط و باخت ها 
تیم را تنها نگذاشــتند و امیدوارم تا به اینجای کار بخش کوچکی 
از لطف آنها را جبران کرده باشــیم. از ابتــدا هم کاری به منتقدان 
مغرض والیبال نداشــتیم و دشــمن را در بیرون از ایران می دیدیم؛ 
در حالی که دشــمن داخل ایران بود. حتی اگر االن قهرمان المپیک 
هم می شــدیم، باز همین منتقدان می گفتند این اتفاق شانسی بود. 
با این افراد کاری نداریم، همان طور که در گذشــته هم با این نقدها 
کاری نداشتیم. جا دارد حتی از آنها تشکر کنیم که اگر این منتقدان 
نبودند، شــاید این اتفاقات سال های اخیر برای والیبال رخ نمی داد. 
تشکر ویژه از آنها دارم به خاظر اینکه این انگیزه را به بازیکنان دادند 
تا با تالش صد درصدی اکثر مسابقات را ببریم و خوب پیش برویم».
دیگر اتفــاق مهم در ایــن دوره از رقابت های لیگ ملت های 
والیبال اینکه ایران برای اولین بار با یک مربی ایرانی جواز حضور 
در مرحله نهایی و هشت تیم برتر را به دست آورد. بهروز عطایی 
که پیش ازاین توانایی اش را به عنوان ســرمربی تیم جوانان ایران 
نشان داده بود، با بسیاری از همان جوانان به تیم بزرگساالن رسید 
و حــاال مزد زحماتش را گرفته اســت. دو بار قبلــی که ایران به 
جمع هشت تیم برتر رسیده بود، سرمربی ایران یک خارجی بود. 
عطایی هم بعد از صعود ایــران به مرحله نهایی گفت از اینکه 

توانسته مردم ایران را خوشحال کند، راضی است. «۴۰ روز بسیار 
سخت را ســپری کردیم. در ابتدای کار به نظر می رسید عملکرد 
تیم خیلی عالی نیســت؛ اما رفته رفته وضعیت بهتر شــد و ما از 
زیر فشار انتقادات خارج شدیم. خوشحالم که تیم کیفیتی عالی 
در ادامه ارائه داد و باعث ســربلندی کشورمان شدیم. مسابقات 
خوبی را پشت ســر گذاشتیم و مرحله به مرحله بهتر شدیم. در 
نهایت به گونــه ای عمل کردیم که توانســتیم به مرحله نهایی 
صعود کنیم. تاکنون ۹ بار در این مسابقات شرکت کرده ایم و این 
سومین صعود والیبال ایران به مرحله نهایی است. این نتیجه را 
به مردم خوب کشــورم و بازیکنان تیم تبریک می گویم و از اینکه 
این مردم را خوشــحال کردیم، خرســندم و به این تیم می بالم. 
اعتقاد دارم که پیشــرفت محدودیتی ندارد و همیشــه می توان 
بهتر شد. بازیکنان توانســتند روز به روز خود را بهتر نشان دهند و 
فضــای ایدئالی را برای تیم ایجاد کنند. در هفته ســوم برخی از 
مسابقات ما بسیار ســخت بود و مقابل تیم های بسیار باکیفیتی 

بازی داشــتیم. فکر می کنم در نهایت مردم 
از این نتایج خوشــحال شدند». گفتنی است 
مرحلــه نهایی لیگ ملت هــای ۲۰۲۲ از روز 
چهارشــنبه ۲۹ تیرماه با حضور هشــت تیم 
برتر مسابقات در شــهر بولونیای ایتالیا آغاز 
می شــود و به مدت پنج روز پیگیری خواهد 
شــد. تیم ملی هم بعد از برگزاری بازی های 
هفته سوم در لهســتان مانده و قرار است از 

همان جا عازم بولونیا شود.

درخشش والیبال ایران
 با کلید واژه «دشمِن داخلی»
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