
فرانسه و پرتغال سهميه گرفتند، يانکي ها حسرت به دل ماندند

صعود رؤيايي با هت تريک اعجوبه
جشن صعود آرژانتين، فرانس��ه و پرتغال با ناکامي مطلق هلند و امريکا 
همراه شد. ديدارهاي هفته پاياني مرحله مقدماتي جام جهاني 2018 به 
پايان رسيد و تکليف تيم هايي که بليت مستقيم روسيه را دريافت کردند، 
مشخص شد. درخشش ليونل مسي صعود آلبي سلسته را رقم زد، در حالي 

که يانکي ها حسرت جام جهاني روسيه به دلشان ماند. 
   مسي سرنوشت ساز

حساس ترين ديدارها در امريکاي جنوبي برگزار شد، جايي که راه راه پوشان با 
همه ستاره هايشان در آستانه حذف از جام 2018 بودند، اما هت تريک طاليي 
ليونل مسي به داد آرژانتين رسيد. پيروزي 3 بر يک مقابل اکوادور تيم خورخه 
سامپائولي را از مرگ نجات داد و آنها را مستقيماً به روسيه برد. مسي با اين 
س��ه گل برترين گلزن امريکاي جنوبي در رقابت هاي انتخابي لقب گرفت. 
سرمربي آرژانتين به هواداران اين تيم قول داد تيمي قدرتمند را به جام جهاني 
برساند: »پيش از بازي هم گفتم که به تيمم اطمينان دارم و به جام جهاني راه 
پيدا مي کنيم. بسيار خوشحالم به چيزي که شايسته آن بوديم، رسيديم. به 
هواداران قول مي دهم که در روسيه بسيار بهتر از اين ظاهر شويم و تغييراتي را 
در تيم به وجود آوريم. مسي بار ديگر توانايي خود را نشان داد و ثابت کرد که در 
تيم ملي هم يک ستاره است. اگر مي خواهيم در روسيه نتيجه بگيريم بايد ديگر 
بازيکنان هم به سطح مسي برسند.« راه راه پوشان در حالي به عنوان تيم سوم 
سهميه جام جهاني را کسب کردند که حتي ليونل مسي هم به شدت نگران 
حذف از اين رقابت ها بود: »به هدفمان يعني رسيدن به جام جهاني دست 
يافتيم. به خاطر نتايجي که کسب کرده بوديم، رابطه خوبي با مردم و رسانه ها 
نداشتيم، اما از اين مرحله گذشتيم. درست است که براي صعود به جام جهاني 
به سختي افتاديم، اما بايد از اين لحظات لذت ببريم. ترس صعود نکردن به جام 
جهاني را داشتم به همين خاطر همه با هم تمام تالش مان را کرديم تا اين اتفاق 
نيفتد. زماني که اکوادور دروازه ما را در دقيقه يک بازي باز کرد، دوست داشتم 
بميرم. در سرم افکار زيادي مي پيچيد، چون ما بايد پيش از آخرين بازيمان در 
مرحله مقدماتي صعودمان را قطعي مي کرديم، اما اين اتفاق نيفتاد. به همين 
خاطر در بازي آخر ناچار بوديم که تنها به صعود فکر کنيم.« شکست 3 بر صفر 
شيلي در خانه برزيل قرمزها را از رسيدن به جام جهاني محروم کرد. اروگوئه 4 
بر 2 بوليوي را برد و دوم گروه شد. کلمبيا و پرو نيز به تساوي يک – يک رضايت 
دادند تا آخرين سهميه به کلمبيا برسد و پرو به پلي آف برود. پس از اين ديدار 

شايعاتي در خصوص تباني اين دو تيم در رسانه ها مطرح شد. 
  تلخ و شيرين

در قاره سبز و در گروه  A فرانسه با برد 2 بر يک برابر بالروس صدرنشيني اش 
را تثبيت و مستقيماً به جام جهاني صعود کرد. جنگ اصلي اما بين هلند 
و س��وئد بود، ديداري که در زمين الله هاي نارنجي و با دو گل به سود آنها 
تمام شد، اما در نهايت اين سوئدي ها بودند که به پلي آف رسيدند و داغ جام 
جهاني را به دل هلندي ها گذاشتند. آرين روبن، ستاره هلندي ها که هر دو 
گل تيمش را به ثمر رساند، بعد از حذف تيم کشورش از تيم ملي خداحافظي 
کرد. ديک ادوکات، سرمربي هلند غيبت در جام جهاني را غم انگيز خواند: 
»شب غم انگيزي براي فوتبال هلند بود و نتوانستيم به آنچه مدنظرمان بود، 
برسيم. از قبل هم مي دانستيم که زدن هفت گل به سوئد واقع بينانه نيست. 
متأسفانه در طول بازي هايي که در اين رقابت ها داشتيم، نتايج بدي گرفتيم 
و از صدر جدول دور شديم.« در گروه B پرتغال 2 بر صفر سوئيس را برد و به 
عنوان تيم اول صعود کرد. سوئيسي ها نيز جواز حضور در پلي آف را کسب 
کردند. فرناندو سانتوس، سرمربي پرتغال صعود مستقيم را حق اين تيم 
خواند: »نتيجه عادالنه بود و ما با شايستگي توانستيم به عنوان تيم نخست 
راهي جام جهاني شويم.« به اين ترتيب در قاره اروپا؛ آلمان، اسپانيا، انگليس، 
بلژيک، فرانسه، پرتغال، ايسلند، صربستان و لهستان مستقيماً به جام جهاني 
صعود کردند و هشت تيم سوئيس، ايتاليا، کرواسي، دانمارک، سوئد، ايرلند، 

يونان و ايرلندشمالي هم راهي  مرحله پلي آف شدند. 
   ناکام مثل امريکا

يانکي ها 2 بر يک به ترينيداد و توباگو باختند تا جام جهاني 2018 را از خانه 
تماشا کنند. در حالي که سه تيم مکزيک، کاستاريکا و پاناما مستقيماً به جام 
جهاني صعود کردند. هندوراس نيز در پلي آف حريف استراليا شد. بروس 
آرنا، سرمربي تيم ملي امريکا هنوز نتوانسته حذف تيمش را هضم کند: 
»مسئوليت اين باخت را برعهده مي گيرم. اين يک شکست براي ماست. 
خيلي از اين باخت ناراحت هستم. ما نبايد موقع برگزاري جام جهاني در 
خانه باشيم. فوتبال امريکا نبايد منتظر نتايج بقيه تيم ها باشد که به جام 

جهاني راه يابد. فوتبال ما امروز نمره مردودي گرفت.«

خيلي ها قول دادند، ولي عمل نكردند
انحالل تيم هاي فوتبال بانوان از آن دست 
اتفاقات تلخ فوتبال ايران است که اين روزها 
در هياهو و سروصداي  موفقيت هاي ديگر 
اين رشته ناديده گرفته شده است. تيم بانوان 
آينده سازان ميهن نجف آباد، قهرمان فصل 
گذشته ليگ برتر بانوان همين چند روز پيش 
به دليل مشکالت مالي و نداشتن اسپانسر منحل شد، تيمي که هفت 
بازيکن ملي پوش و چهار بازيکن ملي پوش جوان  دارد. ش��يدا تخشا، 
کاپيتان اين تيم در خصوص منحل شدن تيمش مي گويد: »فصل قبل 
هم با چنگ و دندان اول شديم. خيلي ها قول دادند، ولي به وعده هايشان 
عمل نکردند. حتي سپاهاني ها که مي خواستند اسپانسر شوند هم پشت 
ما را خالي کردند. در اين بين تنها آقاي موحدي مديرعامل باشگاه است 

که واقعاً يکه و تنها تيم را اداره کرد، اما تالش هايش بي نتيجه بود.«

رقابت ه�اي ليگ 

دنيا حيدري
  گزارش

 برت�ر از ام�روز و 
ب�ا پاي�ان اردو و 
ديداره�اي دوس�تانه تي�م ملي ب�ار ديگر از 
س�رگرفته و بازي ها طي دو روز پنج ش�نبه و 

جمعه برگزار مي شود.
اگرچ��ه هفته نهم ام��روز س��اعت 16 با مصاف 
پيکان و گسترش فوالد قعرنشين آغاز مي شود، 
ام��ا مهم ترين ديدار روز نخس��ت اي��ن هفته را 
استقاللي هاي خوزستان در مصاف با پرسپوليس 

ميزباني مي کنند.
روزهاي سخت پرس��پوليس تمام نشده، هفته 
نهم آغاز مي شود. برانکو از حاشيه هاي روحي و 
رواني اين روزهاي سرخپوشان رهايي نيافته که 
تيمش را بايد ساعت 17 امروز براي رويارويي با 
رقيب سرسختي که دو فصل قبل لحظه آخر جام 
قهرماني را از آن خود کرد و به خوزستان برد، روانه 
ميدان کند. ديدار با استقاللي هاي خوزستان جدا 
از جايگاه متفاوت امروز اي��ن تيم در قعر جدول 
مي تواند يادآور رقابت سرسختانه دو تيم در ليگ 
پانزدهم و از جمله بازي ه��اي ديدني اين هفته 
باشد، اما مشکالت به شکلي پرسپوليس را احاطه 

کرده که بعيد اس��ت برانکو يا حتي شاگردانش 
بتوانند لذتي از رويارويي دوباره با ويسي و يارانش 
ببرند. مربي اي که يک بار به بدترين شکل مچ او را 
خواباند و جام را از چنگش بيرون کشيد. سرمربي 
پرس��پوليس حاال تمام دغدغ��ه اش کم کردن 
فاصله اي اس��ت که با صدر جدول دارد و کسب 
سه امتياز اين ديدار خارج از خانه که شايد بتواند 
روحيه از دست رفته سرخپوشان را براي ديدار 
برگش��ت نيمه نهايي ليگ قهرمانان آس��يا برابر 
الهالل عربستان احيا کند. آن هم در شرايطي که 
نه مي  تواند حسابي روي طارمي محروم باز کند و 
نه ملي پوشان خسته که از بين آنها تنها بيرانوند را 
با خود به اهواز برده و نه حتي فرشاد احمدزاده اي 
که حاال مصدوميتش قوز باال قوز شده تا شرايط 
براي خودنمايي ميزبان در ورزشگاه خانگي مهيا 
شود. پرسپوليس که با يک بازي کمتر اکنون در 
رده س��وم جدول جا خوش کرده، براي نزديک 
ش��دن به صدر چاره اي جز پي��روزي برابر ياران 
ويسي ندارد، تيمي که بازيکنانش از انگيزه هاي 
باالي خود براي شکست پرسپوليس و کنار زدن 
دوباره اين تيم مي گويند. هدفي که ويسي پيش 
از اين يک بار آن را عملي ک��رده و حاال بايد ديد 

در اين شرايط نابه س��امان سرخپوشان پايتخت 
بارديگر مي تواند به آن دست يابد و کار پروفسور 
و شاگردانش را س��خت تر کند يا نه، هرچند که 
طاهري در آخرين تمرين پرسپوليس در تهران 
و قبل از راهي شدن به اهواز حضور يافت و سعي 
کرد با صحبت ها و وعده هايش روحيه اين تيم را 
براي بازي فردا و سپس الهالل باال ببرد، اما بدون 
شک برانکو امروز يکي از سخت ترين روزهاي خود 
برابر استقالل خوزستان و ويسي جوان را تجربه 
مي کند. خصوصاً که نتايج دو هفته قبل اين تيم 
در ليگ  )باخت به پيکان و تساوي با سپاهان( هم 
پروفسور را به شدت تحت تأثير قرار داده و حاال 
همه از او و يارانش انتظار نتيجه اي متفاوت براي 

جبران ناکامي هاي گذشته را دارند.
    رونمايي از شفر

رقابت هاي روز جمعه با دي��دار همزمان پارس 
جنوبي جم، صدرنشين و شگفتي ساز اين فصل 
برابر تراکتورسازان تبريزي، سايپا - سپيدرود و 
سپاهان – س��ياه جامگان، همسايه هاي جدولي 
ساعت 16آغاز مي ش��ود و در ادامه پديده، ديگر 
تيم مدع��ي ليگ با در دس��ت داش��تن جايگاه 
دوم جدول س��اعت 16:30 به مصاف ذوب آهن 

اصفهان مي رود و نفت آبادان هم ساعت 17:15 
با نفت تهران ديدار مي کند، تيمي که مشکالتش 
تمامي ن��دارد و بع��د از تغيي��رات پرتعداد روي 
نيمک��ت و رف��ت و آمدهاي تک��راري کريمي و 
درخش��ان، يک بار ديگر ماج��راي مالکيت اين 
باشگاه داستان ساز ش��ده و بار ديگر خطر کنار 
گذاش��تن نفت تهران از ليگ قهرمانان آس��يا را 

جدي تر کرده است.
 اما مهم ترين بازي فردا بي شک ديدار استقالل 
تهران و فوالد خوزس��تان اس��ت که ساعت 15 
در ورزش��گاه آزادي انجام مي ش��ود. اين ديدار 
در واقع رونمايي آبي پوش��ان از ش��فر، سرمربي 
جديد اين تيم اس��ت. مربي آلمان��ي که آمده تا 
ناکامي هاي منصوريان را جبران و اس��تقالل را 
از ميانه هاي پايي��ن جدول جدا کن��د و در بين 
مدعيان جاي دهد. اس��تقالل طي هشت بازي 
قبلي تنها هش��ت امتياز به دست آورده و همين 
مس��ئله نارضايتي هواداران را به دنبال داشته و 
زمينه جدايي منصوريان را فراهم کرده است، اما 
بايد ديد با تغييرات ص��ورت گرفته روي نيمکت 
اين تي��م، آبي پوش��ان پايتخت در ب��ازي فردا با 
استقبال هواداران خود در آزادي مواجه مي شوند 
و مي توانند با مرد آلماني گام نخس��ت را در برابر 
فوالد خوزس��تاني که با پورموسوي خوب نتيجه 
گرفته و با 14 امتياز رده پنجم جدول را در اختيار 
دارد و رؤياي جايگاهي به مراتب بهتر را در سرمي 

پروراند، محکم بردارند يا خير. 
شفر اما نه فقط بايد به فکر سه امتياز اين ديدار 
باشد  که بايد به گونه اي تيمش را براي بازي فردا 
کوچ کند که در دربي با معض��ل بازيکن مواجه 
نشود، چراکه استقالل هفته آينده بايد به مصاف 
پرسپوليس برود و دو اخطاره بودن سيد حسين 
حسيني، حسن بيت س��عيد و لئوناردو پادوواني 
نگراني هايي را براي کادر فني آبي پوشان پايتخت 
به وجود آورده و تنها يک کارت زرد کافي است تا 
استقالل اين سه مهره را در دربي نداشته باشد. 
مهم تر از آن اينکه در بين اين س��ه بازيکن تنها 
حسيني است که در صورت س��ه اخطاره شدن 
جايش را به رحمتي مي دهد، اما نقش دو بازيکن 
ديگر به اندازه اي مهم است که سرمربي تازه وارد 
آلمان را در نخس��تين ديداري که روي نيمکت 
اين تيم مي نش��يند، برابر فوالد دس��ت به عصا 

خواهد کرد!
با اين حال هر چند شفر فرصت زيادی برای کار با 
استقالل نداشته است، اما به نظر می رسد نمايش 
آبی ها مقابل ف��والد می تواند چش��م اندازی از 
حرکت استقالل در ادامه ليگ با حضور اين مربی 

آلمانی ترسيم کند.

درد مديريت بر تن ورزش بيمار!
ورزش ايران درد مديريت دارد و صحبت هاي ديروز يزداني خرم به خوبي 
گوياي شرايط حاکم بر سيستم مديريتي ورزش کشور بود، آنجايي که 
در حرف هايش در مصاحبه با يکي از خبرگزاري  ها گفت: »بايد کساني 
بر مسند رياست بنشينند که از قدرت سياس��ي، مالي و معنوي بهره 
ببرند نه کساني که توانايي اداره خانه خود را هم ندارند.« رئيس سابق 
فدراسيون واليبال و کش��تي از واقعيت تلخي پرده برداشت که ورزش 
ايران را از نظر مديريتي به جايگاهي رسانده که امروز در آن قرار دارد.  
در فدراسيون ها و باش��گاه هاي مختلف ورزشي، سوءمديريت ها کم به 
ورزش ضربه نزده؛ س��وءمديريت هايي که ريش��ه آن همان حرف نغز 
يزداني خرم است که مي گويد برخي مديراني امروز سر کار هستند که 
حتي خانه شان را هم نمي توانند اداره کنند، چه برسد به اينکه بخواهند 
براي ورزش کشور تصميم بگيرند و آن را مديريت کنند. با اين حال اما 
وقتي در ورزش هيچ چيز سر جاي خودش نباشد، مديران اين چنيني 
قدرت مي گيرند و با حکم هايي که بر اساس روابط سياسي و شخصي 
صادر مي شوند، پش��ت ميز صندلي مديريت فدراسيون يا يک باشگاه 
مي نشينند، بدون اينکه کوچک ترين سررشته اي از آن رشته ورزشي و 

علم مديريت داشته باشند. 
حضور مديراني که بر اساس روابط خاص به جايگاه مديريتي در ورزش 
رسيده اند، در سال هاي اخير کم دردسر براي ورزش نداشته و کشورمان 
چه در داخل و چه در خ��ارج، هزينه هاي زي��ادي را بابت اين مديران 
متحمل شده اس��ت. آخرين نمونه آن هم ماجراي سوءمديريت هايي 
است که در فوتبال رخ داده و باشگاه پرسپوليس هم به واسطه همين 
سوءمديريت ها و حضور مديران ناکاربلد که در رأس اين تيم هستند، 
با جريمه اي چن��د ميلياردي از س��وي فيفا مواج��ه و در فصل نقل و 
انتقاالت در زمستان و تابستان آينده هم نمي تواند بازيکني جذب کند 
و با محروميت روبه رو شده اس��ت. البته در فوتبال ايران حضور چنين 
مديراني کم نيست، مديراني که نه به واسطه شايستگي و توانايي هاي 
مديريتي ش��ان، بلکه بر اس��اس روابط خاص و فاميلي و زد و بندهاي 
سياس��ي، حکم مديريتي گرفته اند و همين مس��ئله هم زمينه س��از 
هزينه هاي زيادي براي فوتبال ما شده است. چنين مديراني که بر اساس 
روابط و نه شايسته ساالري وارد فوتبال شده اند و با توجه به عدم اشراف 
به مسئوليتي که قبول کرده اند، در تصميم هايي که مي گيرند با کوتاه 
آمدن و ناديده گرفتن تخلفاتي که صورت مي گيرد به گسترش فساد در 
زيرمجموعه مديريتي شان کمک مي کنند! واقعيت تلخي که اين روزها 

به وضوح مي توان در فوتبال ايران مشاهده کرد. 
 البته تنها فوتبال نيس��ت که از س��وءمديريت و مديران سفارشي رنج 
مي برد و اين مس��ئله را مي توان ب��ه کل حوزه ورزش تعمي��م داد و در 
رشته هاي مختلف ورزشي حضور چنين مديراني را می توان به عينه ديد 
که با بي تدبيري  هايشان، ورزش کشور را از بهره گيري از تمام ظرفيت و 
پتانسيلي که دارد، محروم کرده اند. عزل و نصب هايي که منافع شخصي 
و سياسي افراد را تأمين مي کند، در کنار دخالت هايي که از سر ناآگاهي 
و به دليل منفعت طلبي صورت مي گيرد، کم ش��دن نفوذ ورزش ايران 
در فدراس��يون هاي بين المللي، تعليق و خانه نشيني مربيان و مديران 
شايسته را به همراه داشته است. عالوه بر اين، چنين مديراني با پخش 
بودجه  در بخش هايي که منفعت شخصي و گروهي در آن نهفته است به 
جاي هزينه در زمينه هايي که ورزش به آن نياز مبرم دارد، سبب حيف و 

ميل بودجه عمومي مي شوند. 
در چنين شرايطي با حضور مديران سفارش شده که بر اساس رابطه وارد 
ورزش شده اند، به طور قطع نبايد انتظار داشت در سيستم مديريتي که 
روابط فاميلي، سياسي و منافع شخصي تعيين کننده است، ورزش در 
يک مسير صعودي قرار بگيرد و قهرمانان و مدال آوران در بهترين شرايط 

آماده درخشش در رقابت هاي بين المللي شوند. 
اين در شرايطي است که ورزش کشورمان با توجه به استعدادهاي زيادي 
که در رشته هاي مختلف دارد، در صورت اصالح سيستم مديريتي و کنار 
رفتن مديران سفارشي، در رقابت هاي مختلف جهاني، آسيايي و المپيک 
مي تواند کارنامه درخشاني داشته باشد و يک قهرمان و مدال آور به حق و 
جايگاهي که شايسته آن است، برسد، مسئله اي که تنها با خروج مديران 
ناکارآمد و روي کار آمدن مسئوالن بر اساس شايسته ساالري و ضابطه 
مي تواند ورزش را به سرمنزل مقصود برساند تا مانند امروز مديريت، درد 
ورزش نباش��د و به گفته يزداني خرم مديراني سرکار نباشند که حتي 

توانايي اداره خانه شان را هم ندارند.

 استرس نتيجه گرفتن را 
از تيم هاي پايه برداريد تا موفق شوند

شکست آلمان کار بزرگي بود که نوجوانان 
کشورمان آن را محقق کردند. شرايط تيم 
ملي نوجوانان ايران بس��يار خوب است. در 
هر صورت آلمان هميش��ه آلمان اس��ت و 
نمي توان گفت اين تيم ضعيف بود، ش��ير 
مرده هم هميشه ارزش��مند است. عباس 
چمنيان در سال 2012 در آسيا چهارم شد. 
او مربي کارداني است و از دستياران بسيار 
خوبي هم استفاده مي کند. وقتي کادر فني 
خوبي داشته باشيد، موفقيت ممکن خواهد بود. در دو بازي گذشته موفق 
شديم آلمان و گينه را با گل هاي زيادي شکست دهيم که نشان از سازندگي 
در تيم ملي نوجوانان دارد. اميدواريم اين تيم در ادامه راه هم موفق باشد و 
به جايگاه خوبي در اين رقابت ها برسد. سرمربي حرف از قهرماني زده و از 
آنجا که عباس چمنيان مربي فهيمي است، وقتي از چيزي صحبت مي کند 
به آن اطمينان دارد و حتماً تيمش اين پتانسيل را دارد. او به تيمش اعتماد 
دارد و در اين مدت شناخت خوبي از بازيکنانش به دست آورده است. بارها 
گفتم که در رده نوجوانان و جوانان نتيجه مهم نيست و بايد به فکر سازندگي 
و پرورش بازيکنان باشيم. استرس تيم هاي ايراني براي حضور در رقابت هاي 
بين المللي يکي از مشکالت هميشگي تيم هاي پايه بوده است. بايد به جايي 
برسيم که هيچ استرسي در بازيکنان و مربيان ايراني ديده نشود. بازي هاي 
تدارکاتي کمک زيادي به تيم هاي ملي مي کند و در از بين رفتن استرس 
مؤثر است. در سال 2009 زماني که توانستيم هلند را شکست دهيم، در 
هتل بازيکنان هلند خوشحال بودند و هيچ استرسي نداشتند چون براي 
نتيجه به اين مسابقات نيامده بودند، اما بازيکنان ما براي بازي بعد و اينکه 
مبادا ببازند، استرس داشتند. بايد ذهنيت نتيجه گرايي در تمام تيم هاي ما 
از بين برود. تقاضاي ما از فدراسيون فوتبال اين است که استرس را از روي 
دوش مربيان تيم ملي بردارد و اجازه بدهد آنها به فکر پيش بردن اهدافشان 
باشند. برنامه ريزي خوب در کنار از بين رفتن نتيجه گرايي به رشد فوتبال ما 
کمک مي کند. اميدوارم تيم ملي در اين رقابت ها به درجات باالتر صعود کند 

و همانطور که سرمربي تيم وعده داده، قهرمان اين مسابقات شويم. 
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  چـهـره ها 

88498432سرويس ورزشي

طارمي با پول  رضايتنامه خانه خريد!
حاشيه هاي ايجاد ش��ده از سوي طارمي 
براي پرسپوليس بي پايان است و به نظر 
مي رسد تا زماني که خود اين بازيکن در 
خصوص شرايط ايجاد شده، صحبتي نکند 
اين حاشيه ها تمام شدني نيست. مرتضي 
فنوني زاده، پيشکسوت باشگاه پرسپوليس 
در خصوص پول هايي که طارمي براي اخذ رضايت از باشگاه ريزه 
اسپورت از حسين هدايتي گرفته است، مي گويد: »چند روز پيش 
در جلسه اي هدايتي رسيد پول هايي را که براي طارمي و رضاييان 
پرداخت کرده بود، نشان داد. او يک ميليارد و 150 ميليون تومان به 
طارمي پول داده که ظاهراً اين بازيکن هم پول را به جاي اينکه براي 
رضايتنامه بپردازد، صرف خريد خانه کرده است. در اين ميان اما دود 

اشتباهات طارمي، باشگاه و فدراسيون به چشم هواداران مي رود.«

برخي مديران در اداره خانه هم عاجزند!
لزوم حضور چهره هاي باتجربه و کارآمد در 
رأس فدراسيون هاي ورزشي امري الزم و 
ضروري است. ورزش کشور تاکنون بابت 
سوءمديريت ها ضربات زيادي خورده و اين 
مهم از ديد استخوان خردکرده هاي ورزش 
مخفي نمانده است. محمدرضا يزداني خرم، 
رئيس سابق فدراس��يون واليبال و کشتي اظهارنظر جالبي در اين 
خصوص دارد. او مي گويد: »بايد در فدراسيون ها شايسته ساالري 
وجود داشته باشد. در واقع بايد کساني بر مسند رياست بنشينند 
که از قدرت سياسي، مالي و معنوي بهره مند باشند، نه کساني که 
حتي توانايي اداره خانه خود را هم ندارند. به نظر من س��ن رؤساي 
فدراسيون ها و تعيين سقف براي آن اشتباه است و کميته بين المللي 

المپيک هم چنين چيزي را تأييد نمي کند.«

شيوا نوروزي

سعيد احمديان

حميد عليدوستي و فيلسوف ها دور يک ميز
در روزهايي که به فوتبالي هاي کشورمان اين انتقاد وارد است که کتابخوان و 
فرهنگي نيستند، بايد قدر تک چهره هايي مانند حميد عليدوستي را بيشتر 
از قبل دانست، مربي ای  که عالوه بر فوتبال، عالقه زيادي به حوزه کتاب و 
فرهنگ دارد، به همين خاطر هم او يکي از حاضران در نشست نقد و بررسي 
کتاب »فوتبال و فلسفه« بود. عليدوستي در اين برنامه در مورد نسبت فوتبال 
با فرهنگ سخن گفت و فوتبال ايراني را به شدت نيازمند مطالعات فرهنگي 
دانست. او همچنين به عنوان کسي که از درون فوتبال با آن درگير بوده، نگاه 
خود را بيشتر آکنده از رنج فوتبالي توصيف و خاطرنشان کرد که تالقي فلسفه 

و فوتبال شايد نياز به ضلع سومي به نام رنج درون بازي داشته باشد.

علي دوستي مهر

کارشناس فوتبال

بازتاب گسترده تحقيرآلمان ها مقابل ايران
چمنيان: بازي با كاستاريكا را جدي مي گيريم

بازي روسيه يك تجربه بين المللي بود
كرش: آزمون با كسب تجربه ثبات بيشتري پيدا مي كند

شکست 4 بر صفر تيم فوتبال نوجوانان آلمان مقابل 
نوجوانان ايران براي ژرمن ها قابل هضم نيست. آنها 
حتي تصورش را هم نمي کردند که با کوله باري از 
افتخار و عنوان مقابل ايران اين گونه تحقير شوند. 
اين واقعيتي اس��ت که مي توان از بازتاب هاي اين 
شکس��ت تلخ در مطبوعات آلمان به آن پي برد. 
روزنامه هاي اشپيگل و کيکر در کنار سايت هايي 
چون ريوراس��پورت و ولت به تحليل اين مسابقه 
پرداختند و يکصدا و واحد اين شکس��ت را براي 
فوتبال  آلمان دردناک قلمداد کردند. اش��پيگل 
نوشت: »اين يک افتضاح بزرگ براي فوتبال آلمان 
بود«، کيکر تيتر زد: »ش��ب تيره فوتبال آ لمان«، 
ريوراسپورت عنوان کرد »اين باخت از ياد هواداران 
آلمان نم��ي رود« و ولت هم روي س��ايتش آورد: 
»4برصفر دردناک«. با اين حال عباس چمنيان و 

شاگردانش اين پيروزي بزرگ را فراموش 
کرده  اند و خود را آم��اده ديدار فردا 

مقاب��ل کاس��تاريکا مي کنند، 
ديداري که از س��اعت 15 

برگزار مي شود و سرمربي 
تيم نوجوانان مي گويد 
که با تمام ت��وان به 
مصاف آخرين حريف 
مرحل��ه مقدمات��ي 
مي رون��د، هرچند که 
صعود اي��ران به عنوان 

س��رگروه تقريباً قطعي 

اس��ت. چمنيان مي گويد: »عملکردمان حاصل 
يک سال و نيم کار س��خت است. از نتيجه کسب 
شده مقابل آلمان تعجب نکردم. با تمرکز باال به اين 
مسابقات آمديم. بازيکنانم بسيار تاکتيک پذيرند و 
با آمادگي ذهني باال مقابل حريفان قرار مي گيرند.« 
سرمربي تيم فوتبال نوجوانان ادامه می دهد: »تنها 
رقيب ما براي صدرنشيني آلمان است، با وجود اين 
نگاهمان به بازي مقابل کاس��تاريکا کاماًل جدي 
و توأم با احترام اس��ت. روحيه پيروزي طلبانه مان 
را از دس��ت نمي دهيم و بازي را جدي 
مي گيري��م. ما ب��ه دنب��ال روح 
جوانمردي در ورزش هستيم، 
بنابراين با انگيزه پيروزي مقابل 
کاس��تاريکا به ميدان مي رويم 
تا نتيجه الزم را کس��ب کنيم.« 
چمنيان با اش��اره به بازي 
تهاجمي و رو به جلوي 
تيمش هم می گويد: 
»مي خواهي��م باعث 
ش��ادي مردم ش��ويم. 
مي خواهي��م ه��ر کس 
بازي م��ا را مي بيند، لذت 
ببرد. در همه جاي دنيا مردم 
عالقه مند به بازي هجومي، 
پرگل و زيبا هس��تند و از 
تيم هايي ک��ه اين روند را 
دارند، حمايت مي کنند.

عملکرد خوب و قابل توجه ملي پوشان فوتبال ايران 
در ديدار سه شنبه شب مقابل روسيه که به تساوي 
يک – يک مقاب��ل ميزبان جام جهان��ي انجاميد، 
اميدهاي زي��ادي را در دل هواداران تيم ملي ايجاد 
کرده است. ارائه يک بازي بابرنامه در دفاع، هافبک 
و حمله باعث شد  تيم ملي بيشتر از قبل مورد توجه 
قرار گيرد. کرش در اين دي��دار مردان خود را مورد 
ارزيابي ق��رار داد و بعد از پايان مس��ابقه از آنها ابراز 
رضايت کرد. س��رمربي تيم ملي گف��ت: »ديدار با 
روس��يه فرصت مناس��بي بود تا يک تجربه خوب 

و بين المللي به دس��ت آوريم. البته راه 
درازي در پيش داريم و بايد تصميمات 
زيادي بگيريم.« کرش با ابراز رضايت 
از عملکرد بازيکنان به خصوص سردار 

آزم��ون ادام��ه داد: »او بازيکن جوان و 
بااستعدادي است. اين بازيکن در 

تيم من انگيزه زيادي دارد. 
آزمون با کسب تجربه، 
بازيک��ن باثبات ت��ري 
مي شود. فکر مي کنم با 
حضور مجدد در روبين 
کازان آزمون خود را به 

خوبي پس خواهد داد.« 
وي با اشاره به انتخاب شهر 
کازان براي برگزاري اردو 
گفت: »اينج��ا امکانات 
خوب��ي دارد، ول��ي م��ا 

نمي توانيم هنگام جام جهاني در کازان اردو بزنيم. 
مشکالتي وجود دارد که در اختيار ما نيست، بنابراين 
بايد به دنبال محل ديگري براي برپايي اردو باشيم.« 
اما استانيسالو چرچسوف، سرمربي تيم ملي فوتبال 
روس��يه که از نوع بازي ايران غافلگير ش��ده بود در 
پايان اين ديدار با تمجيد از عملکرد شاگردان کرش 
گفت: »بازي مقابل ايران غن��اي تاکتيکي زيادي 
داشت. مش��خص بود که ايراني ها از مدت ها پيش 
خود را مهياي اين بازي کرده  بودند. ما مي خواستيم 
برنده اين بازي باشيم، اما اين طور نشد.« سرمربي 
روسيه ادامه داد: » مقابل ايران به جاي استفاده از 
فرصت ها آنها را از دست داديم. بنابراين تا آغاز 
سال جديد بايد روي تعدادي از بازيکنان بيشتر 
کار کنيم. نکته جالب توجه اين بازي حمايت 
تماشاگران بود. آنها به خصوص بعد از دريافت 
گل در نيمه دوم به خوبي ما را حمايت کردند و 
اجازه ندادند تا مانند بازي قبلي در کازان 
که مقابل مکزيک شکست خورديم، 
دوباره بازنده باشيم.« يکي از نکات 
جالب توجه اين بازي دوستانه 
واکنش سايت اسپورت اکسپرس 
در خصوص گلزني سردار آزمون 
بود. اين سايت نوشت: »آزمون 
در اولين بازي کازان گل نزد، 
اما در ورزشگاه اختصاصي اين 
باش��گاه براي تيم ملی 

ايران گلزني کرد.«

فريدون حسن
   فوتبال

ايران در سيد 3 قرعه كشي جام جهاني
نشريه مارکای اسپانيا ديروز سيدبندي کامل مسابقات جام جهاني 2018 
روسيه را تا اينجاي رقابت ها اعالم کرد که تيم ملي کشورمان به همراه مصر، 
ايسلند و کاستاريکا در سيد سوم جاي گرفت. بر اساس سيدبندي جام 
جهاني 2018 روسيه، آلمان، برزيل، پرتغال، آرژانتين، بلژيک، لهستان و 
فرانسه در سيد يک، اسپانيا، انگليس، کلمبيا، مکزيک و اروگوئه در سيد 
2 و ايسلند، کاستاريکا، مصر و ايران در سيد 3 و صربستان، نيجريه، ژاپن، 

پاناما، کره جنوبي و عربستان در سيد چهارم قرار گرفته اند. 
------------------------------------------------------------

سوريان فعاًل قصدي براي بازگشت به كشتي ندارد
پس از اعالم بازگش��ت اميد نوروزي به دنياي کشتي، اخباري مبني بر 
بازگشت حميد س��وريان به کش��تي در فضاي مجازي شنيده شد، اما 
تسنيم ديروز مدعي ش��د که وي فعاًل قصدي براي بازگشت به دنياي 
کشتي ندارد. حميد سوريان که پس از المپيک ريو ديگر در کشتي حضور 
نداشته، همچنان قصد استراحت دارد و فعاًل تصميمي براي آينده خود 
در زمينه کشتي ندارد. روز گذشته اميد نوروزي خبر داد که قصد دارد به 
دنياي کشتي بازگردد. خبرهايي نيز مبني بر حضور قاسم رضايي براي 
مسابقات جهاني 2018 به گوش مي رسد که بايد صبر کرد و ديد که اين 

اخبار به سرانجام مي رسد يا خير. 
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