
واليبال نشسته ايران در دنياي ورزش دست نيافتني است، قهرماني هاي متعدد در پارالمپيك و رقابت هاي 
جهاني مؤيد اين مسئله است كه مردان اين رشته از ابتدا يك سر و گردن باالتر و برتر از رقباي جهاني 

خود بوده اند و حاال هم با گذشت يك نسل تيم جوان شده ايران با ادامه راه قهرمانان و پهلوانان 
گذشته باز هم افتخارآفريني مي كند. كسب مدال طالي بازي هاي پارالمپيك 2016 ريو ثابت 
كرد كه واليبال نشسته ايران از چه پتانسيلي برخوردار است و مي تواند تا سال ها همچنان بر بام 

اين رشته بايستند، اما اين قهرماني ها و ادامه آن نيازمند توجه و نگاهي عميق تر به 
مشكالت ورزشكاران اين رشته و برداشتن تبعيض ها از سوي مسئوالن ورزش 
كشور است، نگاهي كه تاكنون هرچند جسته و گريخته وجود داشته، اما به طور 
حتم كافي نيست و بايد بيشتر و بهتر از قبل باشد تا عنوان قهرماني پارالمپيك 
تكرار و تكرار شود. اين خواسته تمام ملي پوشان واليبال نشسته ايران است كه 

از زبان مرتضي مهرزاد، رمضان صالحي و مجيد لشگري عنوان شده است. 
صالحي در خصوص تبعيض  بين ورزشكاران سالم و معلول در ديدگاه 

مسئوالن مي گويد: »حرف ما اين است كه چرا بايد با بقيه متفاوت 
باشيم، چرا ورزشكاران سالم دو برابر ما پاداش مي گيرند، تازه 
اين در شرايطي است كه ما قباًل حتي نصف،  نصف پاداش 

را در واليبال نشسته دريافت مي كرديم، ما پولكي نيستيم اما توقع داريم ديده شويم و با ما درست برخورد 
شود.« لشكري اين مسئله را اين گونه ادامه مي دهد: »صحبت ما، صحبت ارزش قائل شدن است، ما طلبكار 
نيستيم اما توقع داريم وقتي زحمت مي كشيم ارزش داشته باشد و آن طور كه شايسته است با آن برخورد 
شود.«  مهرزاد هم مي گويد: »مردم بين ما و فرد سالم فرق نمي گذارند و حتي بيشتر هم ما را  دوست 
دارند، اما متأسفانه مسئوالن اينطور نيستند، ما پولكي نيستيم ولي به عنوان يك معلول نيازهايي داريم 
كه بايد برطرف شود.« سه ملي پوش واليبال نشسته ايران در خصوص جمله   معلوليت، 
محدوديت نيست نيز اظهارات جالبي دارند. صالحي مي گويد: »گوينده اين جمله 
در شرايطي است كه همه چيز برايش مهياست، به نظرم بايد به روستا بيايد و 
زندگي كند و آن موقع اين حرف را بزند.« مهرزاد ادامه مي دهد: »او در رش��ته 
انفرادي است و همه جوايزش دو برابر ماست، در مجموع بر اين باورم كه اين حرف 
فقط يك شعار قشنگ است.« لشگري اما مي گويد: »ما توانستيم اين شعار را 
جامه عمل بپوشانيم ولي گويا براي برخي دست و پاگير هستيم. اگر در 
جايي دعوت شويم كامالً احساس غربت مي كنيم در مجموع وقتي 
كه مسئوالن براي چند نفر از ما در نظر مي گيرند حتي به اندازه 

يك ورزشكار المپيكي هم نيست.«

تاسوعا انرژي مضاعفي به ما داده بود
ديدار ايران براب��ر كره جنوبي در بعدازظهر 
تاس��وعا و صداي زيادي به راه انداخته در 
حالي كه ما پيش از اين ديدار اس��تقالل با 
داليان چين را در روز قبل از عاشورا تجربه 
كرده ايم. سيروس دين محمدي، پيشكسوت 
فوتبال ايران با اشاره به اين ديدار گفت: »من 
در بازي كه استقالل برابر دانيال روز تاسوعا حضور داشتم. در آن بازي 
يكي از عوامل برد تيم ما همان جو روز تاسوعا بود. شور حسيني حاكم 
بر بازيكنان و ورزشگاه يك انرژي مضاعف به همه داده بود و بازيكنان 
خيلي با انگيزه و با نيت به امام حسين)ع( به ميدان گام گذاشتند.كساني 
كه برخي حرف ها را درباره اين بازي مطرح مي كنند، بدانند كه خود 
مردم همه جور همكاري را در آن بازي داشتند. حتي وقتي علي موسوي 

گل آخر را براي ما زد و ما برنده شديم، همه سينه زني  كردند.«

 ورزش قرباني اختالفات شخصي و سياسي 
كميته ملي المپيك و  وزارت ورزش

ورزش ايران سال هاست از اختالفات مديران و متوليان ورزش ضربه خورده 
اس��ت، اختالفاتي كه گاه  و بي گاه به عناوين مختلف مانند يك زخم سر باز 
مي كند و فضاي ورزش را تحت الش��عاع حاشيه هاي مختلف قرار مي دهد و 
سبب مي شود تا مديران بخش هاي مختلف ورزش كشور به جاي تمركز روي 
موفقيت مجموعه، درگير اختالف و درگيري هايي باشد كه سودي به حال 
ورزش ندارد. نتيجه اين اختالفات و در برخي مواقع تسويه حساب هم تحليل 
رفتن توان مديريتي ورزش اس��ت و ورزش كشورمان را درگير بحران هايي 
مي كند كه برنامه ها و سياست هاي اصلي ورزش به حاشيه مي برد. اين روزها 
هم به نظر مي رسد اين اختالفات دوباره در حال شكل گرفتن است و تنها چند 
هفته پس از پايان المپيك، اختالف كميته ملي المپيك و وزارت ورزش به 
عنوان دو متولي اصلي ورزش قهرماني كشور باال گرفته و دو طرف در سكوت 
خبري و به دور از رسانه ها در حال خط و نشان كشيدن براي يكديگر هستند. 
البته كيومرث هاشمي و محمود گودرزي نخستين مديران كميته ملي 
المپيك و وزارت ورزش نيستند كه با توجه به اختالف نظراتي كه با يكديگر 
دارند، صحنه مديريت را به ميداني براي تسويه حساب تبديل مي كنند و 
در دوره هاي گذش��ته هم مواردي از اين دست بوده كه در نهايت دود آن 
در چشم ورزش رفته است. اختالفات كميته ملي المپيك و وزارت ورزش 
اختالف تازه اي نيست و مرور رابطه دو متولي ورزش در سال هاي اخير نشان 
مي دهد كه برخالف عكس هاي دو نفره گودرزي و هاشمي، آنها اختالف 
نظرات جدي با هم دارند. انتقادات تند و تيز كيومرث هاشمي از وزارت در 
اسفند گذشته كه گفته بود »من دولتي هستم، ولي نوكر نيستم« به خوبي 
از عميق بودن اختالف هاشمي و گودرزي پرده برمي دارد. در وزارت ورزش 
هم بارها هم وزير و هم معاونانشان به عناوين مختلف، كميته ملي المپيك 
را از كنايه ها و انتقاداتشان بي نصيب نگذاشته اند. آخرين آن هم سجادي، 
معاون قهرماني و فني وزارت ورزش بود كه پس از پايان المپيك در كنايه اي 
به هاشمي و همكارانش در كميته ملي المپيك گفت: »مسئوالن كميته 

حاال كه بايد پاسخ دهند، خبري از آنها نيست.«
امروز هم دوباره صحنه ورزش كشور شاهد اوج گرفتن دوباره ساكنان خيابان 
سئول شمالي است، دو مديري كه هرچند در دو ساختمان كنار هم مشغول 
به كار هستند، اما اختالفات گسترده شان سبب شده تا با هم فاصله زيادي 
بگيرند. بررسي اتفاقات اين چند روز اخير اين گمانه زني را تقويت مي كند كه 
زير سايه انتقادات وزارت و كميته عليه يكديگر، بار ديگر همان اختالفات و 
منافع شخصي و جناحي پنهان است و در اين بين منافع ملي در حال قرباني 
شدن است. ماجرا هم ساده است، وزارت ورزش با توجه به اختالفات سياسي 
كه با رئيس فدراسيون تيراندازي دارد، حكم ابطال انتخابات اين فدراسيون 
را مي گيرد تا هاشمي كه از منتقدان سرسخت وزير و از جناح مخالف دولت 
است، مجبور به استعفا شود. بالفاصله پس از اين اتفاق، كميته ملي المپيك 
و رئيس آن كه از نظر سياسي به رئيس فدراسيون تيراندازي نزديك است، 
نامه اي را به وزارت ورزش و فدراسيون هاي ورزشي ارسال مي كند كه با توجه 
به نامه كميته بين المللي المپيك كه خواستار توضيح درباره دخالت دولت 
در امور فدراسيون ها شده است، برگزاري انتخابات فدراسيون ها تا اصالح 
 IOC  اساسنامه ها ممنوع است، اين در حالي است كه بررسي نامه ارسالي
توسط رسانه هاي حامي دولت مؤيد اين نكته است كه كميته بين المللي 
المپيك مخالفتي با برگزاري انتخابات نداشته و كميته ملي المپيك ايران 
با دست آويز قرار دادن اين نامه و چوب تعليق كه در خيلي از مواقع صوري 
است، خواسته تا به وزارت ورزش به خاطر برخوردهايي سياسي كه با مديران 

مخالفش دارد، ضرب شست نشان دهد و ابتكار عمل را در دست بگيرد. 
انتش��ار عكس هاي حضور كيومرث هاش��مي در كنار هاش��مي، رئيس 
فدراسيون تيراندازي در ديدار ملي پوشان تيراندازي با خانواده هاي شهداي 
مدافع حرم چند روز بعد از نامه كميته مل��ي المپيك، مي تواند به خوبي 
زواياي جنگ قدرتي كه اين روزها در ورزش كش��ور شكل گرفته است را 
روش��ن و نمايان كند، يك طرف وزارت ورزش كه به دنبال از ميدان به در 
كردن منتقدان و مخالفان سياسي اش با حربه هاي مختلف از جمله ماجراي 
دوشغله ها و عدم به كارگيري بازنشسته هاست. سوي ديگر هم كميته ملي 
المپيك قرار دارد كه مديران آن با چوب تعليق و اصالح اساسنامه يك بازي 
سياسي را آغاز كرده اند تا به رفتن احتمالي هاشمي همان طور كه اشاره شد 
از نظر سياسي به رئيس كميته ملي المپيك نزديك است، واكنش سختي 
نشان دهند. هر طرف در اين دعوا برنده شود، بازنده اصلي ورزش كشور است 
كه با توجه به اختالفات مديرانش، منافع جناحي و سياسي شان بر منافع ملي 
مي چربد و به ورزش هزينه هاي سنگيني تحميل مي شود، به همين خاطر 
شايسته است كه مديران وزارت ورزش و كميته ملي المپيك، در صورتي كه 
واقعاً مدعي خدمت و دلسوزي براي ورزش هستند، به اختالفات پايان دهند 
و اجازه ندهند، شيريني نتايج نسبتاً خوب كاروان كشورمان در المپيك ريو 
زير سايه اين درگيري ها و حاشيه ها تلخ شود و با باال زدن آستين ها از همين 

امروز براي موفقيت در المپيك توكيو برنامه ريزي كنند.

تالش برزيل و آرژانتين براي صدرنشيني
رويارويي قهرمانان سابق جهان در تورين

رقابت هاي مقدماتي جام جهاني ۲۰۱۸ روس�يه درحال�ي امروز با 
پيگيري ۲۰ بازي در سراس�ر جهان برگزار مي ش�ود ك�ه در هفته 
دوم از مرحل�ه گروه�ي مقدماتي ج�ام جهان�ي ۲۰۱۸ در منطقه 
اروپا از امروز آغاز مي ش�ود ك�ه در مهترين رقابت هاي قاره س�بز 
قهرمانان اسبق جهان در مسير مس�ابقات روسيه در شهر تورين 
به ميدان مي روند و در مهم ترين بازي هاي منطقه امريكاي جنوبي 
نيز برزيل ميزبان بوليوي اس�ت و آرژانتين به مهماني پرو مي رود. 
مهم ترين بازي امروز، روياوريي قهرمانان اسبق جهان است. جايي كه 

ايتاليا در ورزشگاه يونتوس، از اسپانيا پذيرايي مي كند. 
اسپانيان و ايتاليا، هر دو بازي هاي مقدماتي جام جهاني را با پيروزي هاي 
پرگل آغاز كرده و ام��روز در حالي به مصاف هم مي رون��د كه از لحاظ 
امتيازي در شرايط كامالً مساوي قرار دارند و اسپانيا، تنها به دليل تفاضل 
گل بهتر است كه صدرجدول را در اختيار دارد، اما سه امتياز اين ديدار، 
مي تواند نقش تعيين كننده اي در سرنوش��ت تيم صعودكننده داشته 
باش��د. خصوصاً كه در اروپا، در نهايت 14 تيم جواز حضور در روسيه را 
كسب مي كنند. به اين ترتيب كه 9 سرگروه به همراه بهترين تيم دوم به 
صورت مستقيم راهي جام جهاني 2018 مي شوند و بين هشت تيم دوم 
نيز ديدار پلي آف برگزار مي شود تا تكليف چهار تيم ديگر صعود كننده 
مشخص مي شود و به همين دليل، اسپانيا و ايتاليا سعي دارند به عنوان 
سرگروه صعود كنند تا كارشان به اما و اگر نكشد. هر چند كه جامپيرو 
ونتورا، سرمربي الجوردي پوش��ان معتقد است اين بازي تعيين كننده 
نيست: »بازي مقابل اسپانيا مهم است، اما تعيين كننده نيست. ما مقابل 
بهترين تيم گروه قرار مي گيريم. آخرين باري كه آنها در مقدماتي جام 
جهاني مغلوب شده اند، 23 سال قبل بوده است. آنها تيمي هستند كه 
رويكردش��ان و نحوه بازي كردنش��ان در زمين تغيير كرده است. اين 
اسپانيايي متفاوت از گذشته است.« لئوناردو بونوچي، مدافع ملي پوش 
يوونتوس نيز اسپانيا را قوي تر مي خواند: »به نظرم اسپانيا نسبت به ما 
شانس بيشتري براي پيروزي دارد چون در مجموع از بازيكنان بهتري 
سود مي برد. براي اثبات ادعايم كافي است به تركيب آنها نگاهي بيندازيد. 

از آنجايي كه مي دانيم اسپانيا بخت اول صعود از گروه است.«
جولن لوپتگي، سرمربي اسپانيا كه از عملكرد شاگردانش در بازي نخست 
راضي است، تأكيد مي كند كه بازي با الجوردي پوشان كامالً متفاوت است: 
»ايتاليا حريفي سخت براي ماست زيرا آنها بازيكنان بسيار خوبي دارند و 
در سال هاي اخير به عنوان يك تيم عملكردي بسيار خوب و پرتالش ارائه 
داده اند. آنها مدت هاست كه يك راه را ادامه مي دهند و فكر نمي كنم تغيير 
مربي تأثيري منفي روي ايتاليا بگذارد. تفكرات ونتورا و كونته در تيم ملي 
ايتاليا تقريباً يكسان است و به نظرم آنها مربياني شبيه به هم هستند، اما 

هدف ما در هر بازي پيروزي و كسب سه امتياز است.«
   بازي آرژانتين تحت تأثير بازگشت مسي

در منطقه امريكاي جنوبي نيز پنج بازي برگزار مي شود كه در مهم ترين 
آن، برزيل به مصاف بولي��وي مي رود و آرژانتين با پ��رو ديدار مي كند.  
آرژانتين امروز در نهمي��ن هفته از رقابت ه��اي مقدماتي جام جهاني 
روسيه، مهمان پرو است. تيمي كه از ديدارهاي گذشته خود تنها هفت 
امتياز كسب كرده و با تفاضل گل بهتر نسبت به پرو، رده نهم جدول را در 
اختيار دارد و نمي تواند حريف دست و پاگيري براي آرژانتيني ها باشد. 
بازي با پرو مي توانس��ت البته با آلبي سلسته به گونه اي ديگر باشد. اين 
نخستين بازي آرژانتيني ها بعد از كوتاه آمدن مسي از تصميم خود مبني 
بر خداحافظي از تيم ملي است. اما فوق ستاره بارسا، به دليل مصدوميت 
نمي تواند در اين بازي تيمش را همراهي كند. هرچند كه ادگاردو بائوسا، 
سرمربي تيم ملي آرژانتين معتقد است پائولو ديباال مي تواند نمايشي 
در حد و اندازه هاي ليونل مسي ارائه بدهد، اما بعد از مساوي با ونزوئال، 
آرژانتين بايد به سه امتياز اين بازي دست يابد اگر نمي خواهد از جمع 

تيم هاي باالي جدول جا بماند. 
   مصاف سلسائو با پروي قعرنشين

برزيلي هاي 15 امتيازي هم كه با تفاضل گل بهتر نسبت به آلبي سلسته رده 
دوم جدول را در اختيار دارند، امروز به مصاف پرو مي روند تيم هفت امتيازي 
و قعرنشين جدول كه هفته گذشته با شيلي مساوي كرده است، اما شاگردان 
تيته براي از بين بردن فاصله تك امتيازي خود با صدر جدول، به سه امتياز 
اين بازي نياز دارند. برزيل هفته هشتم،  كلمبيا را از سد راه برداشت و اكنون 

تنها يك امتياز با اروگوئه صدرنشين فاصله دارد.

سفيدپوش�ان ايراني امروز سومين ديدار خود 
در مسابقات انتخابي جام جهاني ۲۰۱۸ را مقابل 
تيم ملي ازبكس�تان و در ورزش�گاه بنيادكار 
برگزار مي كنند. تيم ملي فوتبال كشورمان در 
ش�رايطي ميهمان ازبک هاس�ت كه كسب هر 
سه امتياز اين ديدار خارج از خانه راه صعودمان 
به جام جهاني روسيه را هموار مي كند. اگرچه 
شاگردان كارلوس كرش براي پيروزي هم قسم 
شده اند، اما ازبكستاني ها نيز اميدوارند به روند 
شكس�ت ناپذيري تيم ملي ايران پايان دهند. 
با بازگشت اشكان دژاگه به جمع ملي پوشان نگراني هاي 
سرمربي پرتغالي به حداقل رسيده و پژمان منتظري 
تنها مصدوم و غايب اين ديدار است. يوزهاي ايران دو 
بازي گذشته خود را با يك پيروزي و يك تساوي پشت 
سر گذاشته است. پيروزي روحيه بخش مقابل قطر و 
تساوي مقابل چين ايران را چهار امتيازي كرده تا با 
 A تفاضل گل بهتر نسبت كره جنوبي در رده دوم گروه
قرار بگيرد. از سوي ديگر ركورد شكست نخوردن تيم 

كرش مقابل تيم هاي آسيايي حساسيت اين بازي را 
افزايش داده است. از سه سال پيش تاكنون ملي پوشان 
ايراني هيچ باختي را مقابل حريفان آسيايي متحمل 
نشده اند )به غير از باخت به عراق در ضربات پنالتي( 
و تمام تالش شان را مي كنند تا اين ركورد در تاشكند 
هم حفظ شود. حال آنكه تيم ايران پيش از رويارويي 
با ازبكستان اردويي تداركاتي و به دور از هياهوهاي 
رسانه اي را پشت سر گذاشته و انتظار مي رود كرش 
تيمي سرحال را راهي ميدان كند. اين نهمين باري 
است كه ازبكستان و ايران به مصاف هم مي روند. در 
ديدارهاي گذشته چهار برد نصيب كشورمان شده، 
سه پيروزي سهم ازبك ها شده و يك بازي هم با نتيجه 
تساوي به پايان رسيده اس��ت. قضاوت اين بازي به 
بنجامين ويليامز استراليايي سپرده شده؛ داوري كه در 
جام ملت ها با سوت هاي پراشتباهش حذف تيم ملي 

كشورمان را از جام ملت هاي آسيا رقم زد. 
   خط و نشان صدرنشين

تيم رده چهل و نه��م رنكينگ فيفا رده اول گروه 

را در اختيار دارد و امروز نيز قص��د دارد از امتياز 
ميزباني اش به بهترين ش��كل ممكن بهره ببرد. 
س��وريه و قطر تيم هايي بودند كه در دوبازي اول 
مغلوب ازبك ها ش��ده اند. حاال همين ازبكستان 
شش امتيازي براي تيم كش��ورمان خط و نشان 
كشيده؛ تحميل شكست به تيم كرش پس از سه 
س��ال از مهم ترين اهداف اين تيم است. ساموئل 
بابائيان ت��الش مي كند تا بهتري��ن تركيب را به 
ميدان بفرستد تا سومين برد پياپي را كسب كنند. 
رويارويي الكس��اندر لوبانف با تيم كش��ورمان و 
تقابل با عليرضا بيرانوند از ديگر حساسيت هاي 
اين ديدار است. س��نگربان اول ازبك ها كه در دو 
بازي اخير كلين شيت كرده است، سابقه عضويت 
در پرس��پوليس را دارد اما عملكرد ضعيفش در 
ايران سبب شد تا خيلي زود به كشورش بازگردد. 
گرگ هاي سفيد تاكنون حضور در جام جهاني را 
تجربه نكرده اند و دوره گذشته نيز با صعود ايران و 

كره جنوبي در حسرت جام جهاني ماندند. 

   ازبكستان قوي ترين تيم گروه
كارلوس كرش سربلند بيرون آمدن از تاشكند را 
هدف اول تيمش خواند. سرمربي تيم ملي ايران 
ازبكستان را قدرتمندترين تيم گروه اول رقابت هاي 
انتخابي در منطقه آسيا خواند: »به عنوان سرمربي 
اين سومين بار است كه به ازبكستان مي آيم و اين 
باعث افتخارم است. بدون شك ما مقابل بهترين 
تيم گروه بازي مي كنيم؛ تيمي كه با شش امتياز 
در صدر گروه است و به لحاظ بازي و نتيجه خوب 
كار كرده است، اما ما هم از تيم ايران توقعاتي داريم 
و انتظارمان اين است بهترين عملكردمان را ارائه 
كنيم. متأسفانه مصدوميت جزئي از فوتبال است 
و در چند بازي گذشته نتوانس��تيم چند بازيكن 
آماده مان را در اختيار داشته باشيم. ما نه تنها اشكان 
دژاگه، عليرضا جهانبخش و مسعود شجاعي را در 
اختيار داريم بلكه بازيكني را داريم كه از همه بهتر 
است و آن تيم ايران است و امروز شاهد بازي تيمي 
خوبي از تيم ايران خواهيم بود. در اين چند وقت 
اردوهاي خوبي داش��تيم. تيم اي��ران اكنون براي 
تمام پست ها راهكار دارد. وقتي من آمدم تنها يك 
بازيكن ايراني در اروپا ب��ازي مي كردند اما اكنون 
11 بازيكن ايراني در اين ش��رايط قرار دارند و اين 
نشان دهنده پيشرفت فوتبال ايران است و تأثيرات 
اردوهاي خوب و اتفاقات خوب در چند سال گذشته 

را در تيم ايران شاهد هستيم.« 
   ايران شانس بيشتري دارد

ساموئل بابايان سرمربي ازبكستان نيز ابراز اميدواري 
كرد كه روند پيروزي هاي تيمش در اين ديدار حفظ 
شود: »تازه اول راه هستيم و تنها به بازي برابر ايران 
فكر مي كنيم. حضور تيم ملي ايران در رده نخست 
رده بندي فيفا اتفاقي نيس��ت. آنها به واقع يكي از 
قدرتمندترين تيم هاي قاره آسيا محسوب مي شوند 
و اين بر هيچ كس پوشيده نيست. بازي بسيار سختي 
پيش رو داريم. فشار زيادي روي ما وجود دارد چراكه 
االن در صدر جدول قرار داريم. به خوبي از اين موضوع 
آگاهي داريم كه خط حمله ايران بس��يار قدرتمند 
است. آنها در ساير خطوط نيز بازيكنان تأثيرگذار 
و خوبي دارند. به همين خاطر طبيعتاً ش��انس برد 
آنها در بازي فردا بيشتر است، ولي ما در بازي قبل در 
تهران توانسته بوديم آنها را شكست دهيم و اين نشان 
مي دهد كه توانايي اين را داريم كه ايران را شكست 

دهيم و بايد اين را باور داشته باشيم.«
   ساير بازي ها

در گروه A رقابت هاي انتخابي در قاره كهن امروز 
دو دي��دار ديگر نيز برگزار مي ش��ود. كره جنوبي 
ميزبان قطر اس��ت و چين نيز از سوريه پذيرايي 
مي كند. در گروه B نيز سه ديدار انجام مي شود كه 
طي آن ژاپن با عراق، امارات با تايلند و عربستان با 

استراليا مصاف مي دهند. 
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مي توان از دفاع كند ازبك ها امتياز گرفت
تيم ملي ايران بازي سختي برابر ازبكستان 
دارد. در واقع ايران هميشه در مقابل ازبكستان 
مش��كل داش��ته، خصوصاً حاال كه ازبك ها 
صددرصد امتيازه��اي دو بازي قبل را نيز به 
دس��ت آورده و به عنوان صدرنشين گروه به 
ميدان مي آيند و بدون شك، به هيچ عنوان 
حاضر نيستند كه به راحتي از خير سه امتياز 
اين بازي خانگي بگذرند. كرش و شاگردانش 
بايد قبل از هر چيزي اين مس��ئله را جدي 
بگيرند كه ازبك ها حريف دست و پا بسته و ساده اي نيستند و بايد برابر آنها 
با حواسي جمع بازي كنند. ازبكستان تيمي قدرتي است كه از بازيكناني با 
قدرت بدني باال سود مي برد و در خط مياني جنگنده است، اما در دفاع سريع 
نيست و مهاجمان سرعتي ايران مي توانند با عبور از دفاع الک پشتي ازبك ها و 
باز كردن دروازه اين تيم، زمينه پيروزي در تاشكند را فراهم كنند. ازبك ها به دو 
شيوه بازي مي كنند. ارسال پاس هاي بلند اوديل احمدوف، كاپيتان و هافبك 
بازيساز و تأثيرگذار اين تيم از ميانه زمين به كنار خط طولي و ارسال توپ به سر 
مهاجمان بلندقامت و قدرتمند روش اول بازي ازبك هاست كه خوشبختانه 
اوديل احمدوف به دليل اخطار آخر در مقابل تيم ملي فوتبال قطر در بازي برابر 
ايران محروم است. روش دوم بازي اين تيم ضربات ايستگاهي است كه در دو 
بازي مقابل سوريه و قطر به اين شيوه به گل برتري دست يافته اند. تيم ملي 
فوتبال ايران به لحاظ فني و تكنيكي در خط مياني جنگنده و سرعتي است، اما 
چيدمان بازيكنان ايران از سوي كرش در دو بازي گذشته سؤال برانگيز است و 
دليل و اصرار تغيير در چيدمان بازيكنان تيم ملي را از سوي كرش نامعلوم است.

جا به جايي بازيكنان و قرار ندادن بازيكنان كليدي در پست اصلي مي تواند به 
روند بازي تيم ملي ضربه وارد كند. ايران در دو بازي نخست انتظارات را برآورده 
نكرده و به نظر مي رسد تيم ملي در شرايط ايده آل نيست. كرش بايد در اين 
ديدار از بازيكنان سرعتي استفاده كند و فضاي پشت مدافعان ازبكستان را 
هدف بگيرد تا از س��ريع بودن مهاجمان تيم ملي فوتبال ايران و كند بودن 
مدافعان حريف بهره الزم را بب��رد، چراكه دفاع كند اين تيم برابر مهاجمان 
سرعتي ايران كامالً شكننده است و ايران مي تواند روي اين ضعف حريف، اين 

تيم را در تاشكند به زانو در آورده و امتياز الزم را از آن بگيرد.
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چـهـرهها

88498432سرويس ورزشي

خط قرمزم، داشتن همه ملي پوشان است
س��جاد انوش��يرواني دي��روز ب��ه صورت 
غيرمستقيم نسبت به ادامه تمرين انفرادي 
كيانوش رستمي واكنش نشان دا د  و اعالم 
كرد، همه ملي پوشان بايد زير نظر او تمرين 
كنند.   سرمربي تيم ملي وزنه برداري پيش 
از آغاز دور جديد تمرينات شرايط خود را 
اعالم كرد و گفت: »در نظر داريم براي مسابقات قهرماني آسيا 2017 
بيشتر از نفرات جوان در تركيب تيم ملي استفاده كنيم و نفرات اصلي 
تيم ملي تمركز خود را بر روي مس��ابقات جهاني بگذارند، زيرا اگر 
بخواهيم براي المپيك 2020 پشتوانه سازي كنيم بايد نفرات جوان 
در مسابقاتي مانند قهرماني آسيا صاحب تجربه شوند. برنامه هايمان 
به گونه اي است تا تمام ملي پوشان يكدست و يكدل باشيم و اين خط 

قرمز من است كه همه ملي پوشان را در اختيار داشته باشم.«

سعيد احمديان

قرار است ۱۲ سکه به من هديه دهند!
بي شك قضاوت داوران ما در فينال المپيك 
ريو كمتر از مدال آوري ملي پوش��ان نبود. 
دوشنبه شب مراسم تقديري از داوران برتر 
فوتبال تهران برگزار شد كه داور المپيكي 
هم يكي از تقدير شده ها بود. عليرضا فغاني 
با اشاره به اينكه داوران بيش از پول نيازمند 
احترام هستند، مي گويد: »در ليگ هاي معتبر دنيا كه داوران پول هاي 
خوب مي گيرند شاهد اشتباهات داوري هستيم. اميدوارم كه نگاه به 
داوري در فوتبال و ورزش ما تغيير كند. ما داوران بيش از پول نياز به 
احترام داريم. اميدوارم وزارت ورزش به داوران ورزش ايران در همه 
رشته ها نگاه ويژه اي داشته باشد. قرار است فدراسيون فوتبال 12 سكه 
طال به من و هشت سكه طال به كمك هايم اهدا كند، اما آنچه مهم است 

اين كه نگاه وزارت ورزش به داوران بايد تغيير كند.«

ملي پوش ايراني در بين 60 استعداد برتر دنيا
گاردين هر سال فهرستي از بهترين بازيكنان نوجوان دنيا كه مي توانند در 
آينده اي نزديك به ستاره هاي دنياي فوتبال تبديل شوند، منتشر مي كند و 
بعد از اينكه سال گذشته رضا شكاري، پديده ذوب آهن در اين فهرست قرار 
گرفت، امسال نام محمد سطاني مهر در اين فهرست ديده مي شود. در معرفي 
سلطاني مهر آمده است: »اميدواري زيادي به اين هافبك نوجوان وجود دارد 
و بسياري معتقدند كه او در اين سن بهتر از 17 سالگي جواد نكونام، كاپيتان 
سابق تيم ملي است كه به تازگي و بعد از شش سال بازي در اسپانيا و 150 
بازي ملي، بازنشسته شد. اين بازيكن نوجوان كه روي ضربات ايستگاهي 

تبحر دارد، در تيم زير 19 ساله هاي ايران هم بازي كرده است.«

اميرحاجرضايي

كارشناس فوتبال

دوچرخه سواري قهرماني كشور به نام مرحوم گلبارنژاد
مسابقات دوچرخه س��واري قهرماني كش��ور در س��ال جاري همزمان با 
ايام چهلمين روز درگذش��ت مرحوم بهمن گلبارنژاد و به نام اين ركابزن 
پارالمپيكي در ش��يراز برگزار خواهد ش��د. قرار بود رقابت هاي قهرماني 
دوچرخه سواري كشور آذرماه برگزار شود، اما بنا بر تصميم مسئوالن انجمن، 
اين رقابت ها يك ماه زودتر و طي روزهاي 10 تا 13 آبان ماه برگزار مي شود تا 

مصادف با ايام چهلمين روز درگذشت مرحوم بهمن گلبارنژاد شود.
------------------------------------------------------------

براي پاداش بازي نمي كنيم
مهدي جاويد، ستاره تيم ملي فوتسال كشورمان در جام جهاني كلمبيا گفت: 
»مسئوالن اعالم كردند به بازيكنان فوتسال پاداش خوبي داده اند، به همين 
خاطر در بيانيه اي گفتيم تنها 250 دالر پاداش داده اند. با اين حال به هيچ 
عنوان براي پاداش بازي نكرديم و نخواهيم كرد. اين يك شعار نيست، واقعاً 
براي خوشحالي مردم تالش مي كرديم و وقتي پيام هاي محبت آميز مردم را 

مي ديديم، حاضر نبوديم آنها را با هيچ چيزي عوض كنيم.«

دنيا حيدري

ايران- ازبكستان؛ انتخابي جام جهاني ۲۰۱۸، امروز ۱6:3۰

بعدازظهر سخت در بنيادكار

سيدكاظم دلخوش، نايب رئيس فراكسيون ورزش مجلس گفت: 
»وجود پش��ت صحنه هاي سياس��ي و اختالفات بين مس��ئوالن 
ورزشي كشور موجب تضعيف جايگاه فدراسيون هاي ورزشي شده 
و استقالل كاري آنها را با مش��كل مواجه كرده است.« وي ادامه 
داد: »اگر نگاه ها حرفه اي بود به چنين مشكالتي برنمي خورديم. 
فدراسيون هاي ورزش��ي بايد حق و حقوق خود را مطابق قانون از 

مس��ئوالن مطالبه كنند و اجازه دخالت در امور را ندهند، به اين 
ترتيب مراجع بين المللي نيز حس��اس نمي شوند. استقالل كاري 
فدراسيون ها بايد در اساسنامه هاي ورزش��ي ذكر شود تا بتوانيم 
به جايگاه بهتري در ميان كشورهاي مختلف دست يابيم. وزارت 
ورزش بايد بستري را فراهم كند تا خود فدراسيون ها براساس قانون 

به امور حرفه اي خود در عرصه  بين المللي بپردازند.

حسيني به اردوي وزنه برداري دعوت شد
سجاد انوشيرواني، سرمربي تيم ملي وزنه برداري در نظر دارد با 
آغاز اردوي تيم ملي سعيدعلي حس��يني را به اردو دعوت كند. 
سعيدعلي حس��يني آبان ماه س��ال آينده محروميتش به پايان 
مي رسد. به همين منظور سرمربي تيم ملي مي خواهد او با آمادگي 

كامل وارد ميدان شود.

پتروشيمي راهي چين شد
پيكارهاي جام باش��گاه هاي آس��يا از 17 مهر ماه آغاز مي ش��ود و 
پتروش��يمي در اولين ديدار برابر پائيان چين تايپه قرار مي گيرد. 
نماينده كشورمان روز 18 مهر ماه برابر نماينده هند به ميدان مي رود، 
روز نوزدهم مهر اس��تراحت دارد و در روزهاي 20 و 21 مهر ماه به 

ترتيب برابر الريان قطر و الرياض لبنان به ميدان مي رود.

پشت صحنه هاي سياسي ورزش را ضعيف كرده است

فيبا جوابمان را نداد
محمود مشحون، رئيس فدراسيون بسكتبال گفت: »پيگير لباس 
با حجاب بسكتبال بانوان شديم، اما فيبا جوابي نداد. از ما نمونه 
لباس خواستند و ما هم فرستاديم، هيچ مهلتي هم در كار نبود، 
اما جواب مثبتي به ما ندادند. من متأسفم كه برخوردهاي اخير 

صورت گرفته و حرف هايي زده شده است.«

درددل هاي 3 ملي پوش واليبال نشسته ايران

پولکي نيستيم، ولي تبعيض ها را برداريد
فريدونحسن
منهايفوتبال

شيوانوروزي
گزارش


