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کاپیتان باید بماند
هواداران استقالل مقابل ساختمان باشگاه تجمع کردند؛

همکاری سه خاطره ساز
    مهران مدیری، جواد رضویان و سیامک انصاری سریال می سازند  
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محمودی:

تیمملیوالیبالروانبازیمیکند
توپ و تور
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پنجره مجازی

حباب بازار خودرو هنوز تخلیه 
نشده است

 ساختمان ها در تهران چگونه
سبز می شوند

کاری که می کنم شکست مطلق 
است

 شعر نیمایی دیگر
به اوج نمی رسد
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واکنش فرزاد مجیدی به حضور فرهاد مجیدی در تیم ملی 
امید: نذاشتند و نخواستند که استقالل را به روزهای اوج 

خود بازگردانی

عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در صفحه اینستاگرام خود، 
نوشت: قبالً نیز تأکید کردم، در اجرای سیاست های جدید ارزی 

در قبال صادرکنندگان و نقشی که در...

فرهاد مجیدی پس از جدایی از استقالل و انتخابش به عنوان 
سرمربی تیم امید با انتشار عکسی در اینستاگرام خود نوشت: 

دوباره در آستانه خداحافظی از استقالل قرار گرفته ام...

علی کریمی در اینستاگرام خود به مهناز افشار به مناسبت سالروز 
تولدش تبریک گفت و نوشت: تولدتون مبارک خانم افشار. 

بهترین ها رو براتون کنار خانواده آرزو می کنم...

| پيشكسوت واليبال ايران معتقد است كه تيم ملى در دو 
هفته اول ليگ ملت هاى 2019 روان بازى كرد و شرايط خوبى دارد 
اما، بهتر است كادرفنى در بازى هاى مثل ديدار با چين و ژاپن از 
جوانان خود بيشتر استفاده كند. به گزارش كائنات به نقل از ايسنا، 
بهنام محمودى درباره عملكرد تيم ملى واليبال ايران در هفته هاى 
اول و دوم ليــگ ملت هاى 2019 در چين و ژاپــن، توضيح داد: 
واقعيت اين است كه روند بازى تيم ملى ايران درست و به جا است. 
تيم ما شاداب بازى مى كند و از شرايط خيلى خوبى ميان جوانان 
و با تجربه هاى تيم برخوردار است. اين موضوع را همه كارشناسان 
مى دانند كه تيم ملى روان بازى مى كند و به قول ما در بازى هاى 
مختلف دچار ناهماهنگى نمى شود. يكى ديگر از مسائلى كه باعث 

شده تيم ملى ايران روند خوبى را در اين دو هفته طى كند، انگيزه 
باالى بازيكنان خصوصاً با تجربه هاى تيم ملى اســت، چرا كه ما 
بازى هاى المپيك را پيش رو داريم و اگر اين نفرات بتوانند براى 
بار دوم راهى المپيك شوند، به گونه اى ركوردشكنى كرده اند.او در 
ادامه با بيان اينكه جوانان ما مى توانستند بيشتر در دو هفته اول 
بازى كنند، در اين باره اظهار كرد: پتانسيل واليبال ما باال است و 
من فكر مى كنم اين موضوع را در چين و ژاپن با چشم ديديم. با اين 
حال موضوع ديگرى كه بايد به آن اشاره كنيم حضور بازيكنان با 
تجربه ما در ليگ هاى خارج از ايران است. متأسفانه سرمايه گذارى 
كافى در ليگ برتر واليبال ايران صورت نگرفته اســت و بازيكنان 
مجبور هستند براى داشــتن درآمد در ليگ هاى معتبر خارجى 

توپ بزنند. حضور نفرات شناخته تيم ملى در اين ليگ هاى معتبر 
خارجى باعث شده از نظر تجربه نيز در سطح خوبى قرار گرفته و 
براى موفقيت تيم ملى مثمرثمر باشند.كارشــناس واليبال ايران 
تاكيد كرد: بازيكنان جوان ما از نظر آمادگى و شرايط فنى سطح 
خوبى دارند كه مى توان در برخى از بازى ها كه مى دانيم نســبت 
به حريف برترى فنى و نسبى داريم، استفاده شوند. البته موضوع 
ديگرى هم كه باعث شده اســت تيم ملى واليبال ايران با انگيزه 
بااليى بازى كند، دو هفته ميزبانى ما در اروميه و اردبيل اســت. 
بازيكنان ما با ذهنيت قبلى كه دارند مى دانند حضور بى شــمار 
هواداران واليبال در ســالن ها باعث باال رفتن روحيه مى شود و به 
همين دليل سعى دارند كار صعود به مرحله بعدى ليگ ملت ها را 

در ايران تمام كنند. همان طور كه من قبًال گفته ام درصد صعود ما 
به مرحله بعد خيلى باال است و تا حدودى هم قطعى است. اميدوارم 
كه تيم ملى بتواند عملكرد خوبى را در اروميه و اردبيل داشــته و 

همين روند خوب در دو هفته ابتدايى را تكرار كنند.

باید از جوانان بیشتر استفاده کرد
محمودى در پاسخ به اين سوال كه آيا كوالكوويچ نمى توانست 
استفاده بيشترى از جوانان داشته باشد، گفت : تيم هايى همچون 
آمريكا، ايتاليا و فرانســه برخــى از بازيكنان اصلــى خود را براى 
هفته هاى پايانى نگه داشــته اند تا آنها اســتراحت كنند. من نيز 
معتقد هستم كه ايران مى توانست در بعضى از بازى ها جوانانش را 
مورد اســتفاده قرار دهد تا با تجربه ها استراحت كنند، اما با وجود 
بازى هاى المپيك پيــش روى تيم ملى واليبال بــا تجربه هاى ما 
انگيزه بسيار بااليى داشــتند كه از ابتداى اين مسابقات به ميدان 
بروند كه خوشبختانه اين انگيزه باال روند خوب تيم ملى را در پى 
داشته است. اميدوارم كه همين شــرايط براى تيم ملى ادامه دار 
باشد، اما باز هم تاكيد مى كنم كه كوالكوويچ بايد بيشتر از جوانان 

ما استفاده كند چون ما در انتخابى المپيك به آنها احتياج داريم. 
شايد در يك مسابقه روز خوب يكى از با تجربه هاى خود را شاهد 
نباشيم چون اين واليبال است و نمى توان آن را پيش بينى كرد. در 
آن مواقع اين نفرات جوان هســتند كه به تيم ملى كمك خواهند 
كرد.پيشكسوت واليبال ايران با بيان اينكه جوانان ايران مى توانند 
عملكرد خوبى داشته باشند، افزود: مطمئناً كوالكوويچ در ادامه و 
در صورت حتمى شدن صعود تيم ملى واليبال ايران به مرحله بعد 
از جوانان استفاده مى كند، اما بهتر است در بازى هايى مانند بازى با 
ژاپن و چين كه تيم ملى يك سرو گردن باالتر بود اين نفرات بيشتر 
استفاده مى شدند خصوصاً بازيكنانى همچون جواد كريمى (پاسور) 
و پوريا يلى (پشــت خط زن) تا با تجربه هاى ما دچار مصدوميت 
نشوند.او در مورد نقطه قوت و ضعف تيم ملى در اين دو هفته نيز، 
گفت : اصلى ترين نقطه قوت ما انگيزه بسيار باالى بازيكنان خصوصاً 
با تجربه ها است. نفراتى همچون سعيد معروف، امير غفور و سيد 
محمد موسوى كه كمك شايانى به تيم ملى كرده اند. همچنين از 
نظر بنده به عنوان كارشناس، بزرگترين نقطه ضعف ما هم استفاده 

نكردن بيشتر از جوانان است.


