
باال گرفتن انتقادها 
سعید احمدیان

    گزارش
به ويلموتس پس 
از اولين شکست 
ايران با اين س�رمربي بلژيکي نش�ان دهنده 
کم تحملی و صبور نبودن منتقداني است که به 
انتقاد از مربی ای پرداخته اند که تنها پنج بازي 
اس�ت ک�ه روي نيمکت اي�ران می نش�يند.

انتقادها از مارک ويلموتس ب��اال گرفته تا جايي 
که يکي از روزنامه های ورزشي ديروز از قول علي 
پروين تيتر زده بود: »آقا ويلموتس خيلي بد ارنج 
مي کنه!« انتقادهاي پروين در يک جمع خصوصي 
البته تنها يکي از هجمه هايی است که اين روزها 
عليه س��رمربي بلژيکي به راه افت��اده و باخت به 
بحرين که اولين شکست ويلموتس روي نيمکت 
تيم ملي فوتبال کشورمان است، سبب شده خيلي 
زود اين مربي در منگنه قرار بگيرد و شديدترين 

انتقادها را تحمل کند.
  کم تحملی منتقدان

اين خاصيت فوتبال ايران اس��ت، کارشناس��ان و 
مديراني که صبور نيس��تند و تنها پ��س از اولين 
باخت شمش��يرها را از غالف بيرون می آورند و به 
بازنده می تازند؛ راحت ترين کار ممکن، بدون اينکه 
به ش��رايطي که اين نتيجه به دس��ت آمده است، 
توجه کنند. چند روز از ب��ازي با بحرين می گذرد و 
کم تحملی منتقدان را به خوبي می توانيد در سطر 
به سطر تحليل هايشان در رسانه های مختلف نظاره 
کنيد. هرچند باخت به بحرين، آن هم يک تيم عربي 
که سال ها بود تيم ملي فوتبال کش��ورمان به آنها 
نباخته سخت است، اما حجم باالي انتقاد از سرمربي 

جديد تيم ملي که تنها پنج بازي است روي نيمکت 
ايران می نش��يند و هنوز به صورت کامل با زيروبم 
فوتبال کشورمان آشنا نشده است، جاي تأمل دارد.

البته نمی توان راه انتقاد را بست و بديهي است که 
پس از ي��ک ناکامي يا يک شکس��ت، انتقادها باال 
می گيرد. با اين حال انصاف و سنجيدن همه جواب 
مهم ترين مسئله ای است که در انتقادهايي که مطرح 
می شود، بايد مورد توجه قرار گيرد و نقدهايي حواله 
ويلموتس شود که سازنده باش��د و به مربی ای که 
تنها چند ماه از حضورش در ايران می گذرد، کمک 
کند و ضعف هايش را پوشش دهد؛ مسئله ای که در 
کمتر نقد اين روزها می توان ديد و به قول معروف 
همه کارشناسان فوتبال بيرون گود نشسته اند و از 

سرمربي بلژيکي می خواهند تا لنگش کند!
  يک باخت پايان دنيا نيست

باخت به بحرين اگرچه تلخ بود، اما تنها پنجمين 
مس��ابقه ای بود که ويلموتس روي نيمکت ايران 
می نشست، آماري که نشان می دهد اين مربي زمان 
زيادي نداشته و بديهي است که پس از بازي به اندازه 
تنها انگشتان يک دست نمی توان درباره کارنامه يک 
مربي اظهارنظر و او را رد يا تأييد کرد. در پنج مسابقه 
گذش��ته ايران با هدايت ويلموتس در بازی های 
دوستانه 5 بر صفر سوريه را شکست داده ايم و برابر 

کره در سئول يک – يک مساوي کرده ايم.
در انتخابي جام جهاني و بازی های رسمي هم دو 
برد 2 بر صفر مقابل هنگ کنگ و 14 بر صفر برابر 
کامبوج داشته ايم و در آخرين مسابقه نيز يک بر 
صفر به بحرين باخته ايم. سه برد، يک مساوي و يک 
باخت، کارنامه قابل قبولي می تواند باشد و نمی توان 

يک مربي را ب��ه بهانه ثبت يک شکس��ت در پنج 
بازي از زير تيغ رد کرد و نسخه موفقيت يا ناکامی  
را در ايران برای او پيچيد. بديهي اس��ت که براي 
اظهارنظر دقيق تر درباره روندي که تيم ملي فوتبال 
با ويلموتس با ايران خواهد داشت به زمان بيشتري 
نياز داريم و از ياد نبريم که تيم ملي کشورمان در 
اوايل حضور کی روش در ايران به لبنان در بيروت 
باخت، اما در ادامه توانست با تمام نقدهايي که به 
سبک بازي تدافعي تيم ملي وارد بود برابر آسيايي ها 

شکست ناپذير باشد.
  ويلموتس زمان کافي می خواهد

به ويلموتس هم مانند کی روش باي��د زمان داد، 
نمی شود به بهانه يک شکست از کارشناس فوتبال 
گرفته تا مديران فدراسيون فوتبال براي اين مربي 
بلژيکي شاخ و شانه بکشند و او را به گوشه رينگ 
ببرند. کمتر از پنج ماه است که ويلموتس به ايران 
آمده و نمی توان آمار بازی های ايران با او را مقابل 
تيم های عربي با آمار هشت ساله کی روش مقايسه 
کرد، به خصوص که س��رمربي بلژيک��ي به دنبال 
يک تحول تاکتيکي در تيم ملي کشورمان است و 
می خواهد تيمي که هشت سال با فوتبال دفاعي و 
پيروزي با حداقل گل خو گرفته بود را با 180 درجه 
تغيير تاکتيکي با يک ترکيب هجومي راهي ميدان 
کند. چنين رويکردي که مورد استقبال هواداران 
فوتبال نيز قرار گرفته در روند بازی های اخير ايران 
ملموس اس��ت و در پنج بازي اخير به جز بازي با 

بحرين چنين تغييري به خوبي قابل مشاهده بود.
با اين حال ويلموتس براي شناخت نفراتي که براي 
تاکتيک مدنظرش الزم دارد بايد با داش��تن زمان 

کافي، شناخت کاملي از پتانسيلي که بازيکنان ليگ 
داخلي و همچنين لژيونرها دارند به دست بياورد. 
آزمون و خطاها و تغييراتي که او در بازی های اخير 
در ترکيب تيم ملي اعمال می کند را بايد از همين 
زاويه ارزيابي کرد. اثرات اين ش��ناخت در آخرين 
ليست تيم ملي به خوبي مش��هود بود و سرمربي 
بلژيکي که پيش از اين با توجه به نداشتن شناخت 
کافي، بيشتر ليست کی روش را فرا می خواند براي 
دو بازي آخر تيم ملي ليست متفاوتي ارائه کرد که 
می توان آن را ليست ويلموتس ناميد. به طور قطع 
در بازی های آينده و با شناخت بيشتر ويلموتس، 
دستپخت واقعي اين سرمربي براي تيم ملي را بهتر 

می توان مزه کرد و به تحليل آن پرداخت.
  تأثيرات مثبت ويلموتس را فراموش نکنيد

در چنين شرايطي براي شناخت فني ويلموتس و 
اينکه نقشه های تاکتيکی اش در ايران جواب می دهد 
بايد همچنان منتظر ماند، اما منتقدان اين روزهاي 
ويلموتس نبايد تأثيرات مثب��ت او در همين مدت 
کوتاه  در احياي رابطه با مديران فدراس��يون و ليگ 
برتري ها را در تحليل هايشان از نظر دور داشته باشند. 
ويلموتس نشان داده برخالف کی روش با وجود اينکه 
در پنج ماه اخير يک ريال هم دريافتي نداشته است، 
اهل حاشيه و جنجال نيس��ت. عالوه بر اين رابطه 
خوب او با سرمربيان ليگ برتري هم ديگر مسئله ای 
است که می تواند به استفاده تيم ملي از تمام پتانسيل 
فوتبال ايران از ليگ برتر گرفته تا لژيونرها کمک کند 
و همه بازيکنان مطمئن باشند در صورت شايستگي 
بدون توجه به اينکه در ايران يا خارج از کشور بازي 

می کنند، شانس پوشيدن پيراهن تيم ملي را دارند.
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نقدي بر انتقادهای شديد به سرمربی بلژيکی تيم ملی فوتبال که پس از باخت به بحرين اين روزها باال گرفته است

فريدون حسن

درس سرمربي صربستاني به مربيان داخلي
الکس��اندر چيريچ، س��رمربی تيم ملی واترپلو که س��ال گذشته تيم 
کشورمان با هدايت او در بازی های آس��يايي جاکارتا پس از 40 سال 
به مدال برنز رسيد، برخالف گاليه های برخي مربيان داخلي از شرايط 
س��خت اقتصادي و کمبود بازی های تدارکاتي معتقد است که با اين 
ش��رايط هم بايد براي موفقيت ت��الش کرد: »باي��د بجنگيم و نتيجه 
بگيريم و نبايد برای سختی ها گريه کنيم. اردوی سنگاپور و مسابقات 
کره جنوبی را در پيش داريم که کش��ورهای ميزبان هزينه های آن را 
پرداخت می کنند. مشکالت اقتصادی وجود داد، اما بايد با همين شرايط 

کار کرد و نتيجه گرفت.«

دست کياني به مدال جهاني ووشو نرسيد
زهرا کيانی، نماينده تيم ملی تالو بانوان کش��ورمان پس از اجرای فرم 
جين شو موفق به کسب امتياز الزم نش��د و از رسيدن به مدال بازماند. 
در روز اول پانزدهمين دوره مسابقات ووش��وی قهرمانی جهان، زهرا 
کيانی نماينده تيم ملی تالو بانوان کشورمان در فرم جين شو با کسب 
۹/54 امتياز در اين فرم پس از نمايندگان ماکائو، ويتنام و کره جنوبی 

در جايگاه چهارم قرار گرفت.

شیوا نوروزی

 کمبود اعتماد به نفس 
عامل باخت به کره ای ها بود 

سخت شدن ش��رايط برای کسب سهميه 
المپيک کار را برای همه تکواندوکاران سخت 
کرده، ب��ه همين خاطر فش��ار زيادی روی 
ملی پوش��ان اس��ت. تيم ملی در گرندپری 
بلغارستان تنها دو مدال برنز به دست آورد 
و در اين مدت عملکرد تيم با فراز و نشيب 
همراه بود. فشردگی مس��ابقات و حساس 
شدن شرايط باعث ش��ده که ملی پوشان از 
نظر روحی تحت فشار باشند. همانطور که 
عسگری، سرمربی تيم ملی اعالم کرده مسابقات روسيه اصلی ترين رقابت 
برای ما محسوب می شود، چراکه هم آخرين فرصت برای کسب سهميه است 
و هم امتيازهای بيشتری به تکواندوکاران موفق تعلق می گيرد. در حقيقت 
کادر فنی برای حفظ آمادگی بازيکنان و حضور تيم در کوران رقابت ها اعزام 
به گرندپری صوفيه و پس از آن هم صربستان را در دس��تور کار قرار داده 
است. از آنجا که حساسيت مسابقات روسيه برای همه آشکار است، سرمربی 
تيم ملی ريسک نکرده و بچه های ايران تمام قدرت خود را در بلغارستان به 
نمايش نگذاشتند، چراکه در اين صورت در روسيه به مشکل برمی خوردند. 
شکست پنج تکواندوکار کشورمان مقابل حريفان کره ای  بسيار عجيب بود 
و به نظر می رسد اين شکست های متوالی به خاطر کمبود اعتماد به نفس 
باشد. قطعاً تکواندوی ايران آنقدر ضعيف نيست که هر حريف کره ای  بتواند 
ملی پوشانمان را شکست دهد. به عنوان مثال ميرهاشم حسينی دو راند از 
رقيب کره ای  پيش بود، اما در راند سوم شرايط به ضرر او تغيير کرد. با توجه 
به رقابت های گرندپری روسيه شرايط ايران نگران کننده نيست. هميشه که 
نبايد ما پيروز شويم، بعضی اوقات شکست برای ملی پوشان ضروری است. 
اين شکست ها باعث می شود در آينده پيروزی های بزرگ تری به دست آوريم. 
در حال حاضر بايد بيشتر از قبل روی مسائل روانی کار شود، واال تيم ايران 
از نظر فنی مشکلی ندارد و هرچه هست مربوط به فشارهای روحی - روانی 
است. تکواندوکاران در اين سطح کامل همديگر را می شناسند و در اين بين 

تنها آمادگی روانی و فيزيکی است که نتيجه را تعيين می کند.

مرتضی کریمی

نبي بخش ستاره يک و نيم ميلياردي کبدي کارشناس تکواندو
وقتي در مس��ابقات آس��يايي جاکارتا، کبدي در هر دو بخش آقايان و 
بانوان مدال خوش رنگ طال را به دست آورد تصور می کرديم که شايد 
نگاه آقايان مسئول به اين رشته عوض ش��ود و زحمتکشان آن بيشتر 
ديده شوند، اما تب وتاب بازی های آسيايی که خوابيد دوباره پول ها به 
سمت فوتبال سرازير و اوضاع هماني شد که بود تا امروز خبر برسد يکي 
از ملی پوشان ايران در ليگ هند ستاره مسابقات شده و جام قهرماني 
را با تيمش به دست آورده و جالب اينکه در هند برخالف ايران قرارداد 
ميلي��اردي دارد! معين نبی بخ��ش در تمام ديدارهای ليگ س��نگين 
کبدی هندوس��تان که بهترين های جهان و از جمله چند بازيکن تيم 
ملی ايران را دارد، به ميدان رفت و بارها عنوان بهترين مدافع، بهترين 
امتياز و بهترين حرکت در مسابقه را به خود اختصاص داد. رقم قرارداد 
نبي بخش با تيم بنگال واريورز يک ميليارد و 418 ميليون تومان است. 
خودش در اين خصوص می گويد: »مطمئن باشيد هيچ گاه نمی توانم 
چنين پولی را از باشگاه های ايرانی بگيرم. جالب است بدانيد بازيکنان 
تيم ملی کبدی بعد از قهرمانی در بازی های آسيايی جاکارتا نفری 240 

ميليون تومان جايزه گرفتند.«

فرار از مسئوليت با اتهام زني به ديگران
در روزهايي که مهدي تاج رئيس فدراسيون فوتبال مهر سکوت بر لب 
زده اطرافيانش حسابي حرف می زنند تا جاي خالي جناب رئيس زياد 
حس نش��ود و جالب اينکه حرف هايی می زنند که همه بابت اين همه 

هوچي گري و فرار از زير بار مسئوليت مبهوت می مانند!
 نمونه بارزش همين حرف های ديروز فريدون اصفهانيان، عضو هيئت 
رئيسه فدراس��يون به خبرگزاري فارس بود، بازنشس��ته ای  که بايد از 

فدراسيون می رفت، اما فعاًل مانده و اظهار فضل می کند.
اصفهانيان که با بهانه غيردولتی بودن فوتبال در پستش باقي مانده و 
مدعي است به اين دليل قانون بازنشس��تگي شامل حالش نمی شود، 
عنوان کرده که فدراسيون بايد تحت حمايت دولت قرار بگيرد، چراکه 
براي پرداخت مطالبات ويلموتس نيازمند حمايت دولت است. مهم ترين 
بخش حرف های اين مدير بازنشسته فدراسيون فوتبال اما نه اين بخش 
تکراري و زياده خواهانه فدراس��يوني ها، بلکه آنجايي است که او عماًل 
سرمربي تيم ملي را متهم به کم کاری در برابر بحرين می کند و مقصر 
اصلي شکست در مقابل اين تيم می داند: »اگر ويلموتس مطالباتش را 
نگيرد بعدها به هر حال برای دريافت طلبش شکايت خواهد کرد، ولی 
اينکه سرمربی تيم ملی مطالباتش را دريافت نکرده، دليل نمی شود ما 
خيلی راحت به بحرين ببازيم. معتقدم با همه اين شرايط تيم ملی ما 

نبايد در بحرين شکست می خورد.«
بيان چنين حرف��ي با اين صراحت نش��ان از فرار رو ب��ه جلوي آقايان 
فدراس��يون دارد، آقاياني که به جاي انجام دادن وظيفه اصلي خود به 
دنبال بهانه تراشی براي کم کاری هايشان و اتهام زني به ديگران براي فرار 
از پاسخگويي هستند. مسئوالنی که اين روزها بايد به دنبال شکايت از 
بحريني ها بابت اهانت به سرود جمهوري اسالمي باشند، اما گويا وظيفه 
خود را فراموش کرده اند. بايد از آقاي اصفهانيان پرسيد چطور آن روز 
که ويلموتس بدون کسب دستمزد دو پيروزي خوب براي تيم ملي به 
دست آورد حرف نزديد که دس��تمريزاد بدون اينکه پول بگيرد تيم را 
خوب ارنج کرديد و خوب به ميدان فرستاديد و پيروز شديد، اما امروز 
اينقدر راحت سرمربي تيم ملي را با اين ادبيات مورد اتهام قرار می دهيد 
و جلو جلو از شکايتي حرف می زنيد که بدون ترديد کم کاری های شما 

و مديران باالدستی تان در فدراسيون مسبب آن است.
فدراس��يون فوتبال فرافکني را به بهترين شکل ممکن انجام می دهد. 
فدراسيوني که دستش مستقيم به بيت المال دراز می شود و کوچک ترين 
بازخورد و موفقيتي هم نداشته است. فدراسيوني که با صداي بلند اعالم 
می کند دولتي نيس��تيم، اما ه��م خودش و ه��م  تيم هايش به صورت 
مستقيم از پول مردم ارتزاق می کنند و دست آخر نيز طلبکار می شوند 
که دولت بايد از م��ا حمايت کند. بهانه هم براي خودش��ان دارند؛ چه 
بهانه ای  بهتر از همگاني بودن و محبوبيت فوتبال بين مردم که آقايان 

آن را مستمسک قرار دهند و براي خودشان بتازانند.
حرف های اصفهاني��ان را باي��د چندب��اره خوان��د و در آن دقت کرد. 
فدراسيوني ها از همين حاال برنامه ريزی کرده اند و خود را حق به جانب 
نش��ان می دهند و در اين راه حت��ي از اتهام زني به س��رمربي تيم ملي 
هم ابا ندارند. مردي که هن��وز هيچ حرفي باب��ت مطالباتش نزده، اما 
متهم اس��ت که چون طلبش را نگرفته به بحرين باخته و اين را آقايان 
فدراسيون نش��ين می گويند. آقاياني که به هيچ عنوان حاضر نيستند 
بروند و فعاًل هم هستند و از ديدش��ان همه متهم به کم کاری هستند 
جز خودشان، پس الزم است که از همين حاال جوسازی را شروع کنند؛ 
اول دولت را متهم کنند به اينکه به فدراسيون مستقل و جداي از دولت 
فوتبال پ��ول نمی دهد و بعد متهم س��ازی کنند براي پروژه شکس��ت 
احتمالي تيم ملي در مسابقات سخت پيش رو تا خود را پشت همه اينها 
پنهان کنند. ام��روز اصفهانيان جلودار اين حرکت اس��ت و فردا حتماً 
ديگري حرف های او را به نوعي ديگر تکرار می کند و ما منتظر حرف های 
تاج می مانيم تا ببينيم او به جاي پيگيري توهين بحريني ها به سرود 

مقدس کشورمان چه توجيهاتی بر زبان جاري می کند. 

کار سخت تکواندوی ايران برای کسب سهميه در مسکو 

فرصتی که به سادگی از دست رفت

شب رؤيايی يووه با مردی که تمام شدنی نيست

برابری بوفون با رونالدو
درون دروازه که 

دنیا حیدري
      فوتبال اروپا

بايس����تيد کار 
سختی برای ديده 
شدن داريد.  اينجا مثل ساير پست ها نيست که با 
کوبيدن هر توپی به طاق دروازه حريف روی سر 
حلوا حلوايتان کنند. فرصتی که حتماً قرار نيست 
در اختيار مهاجمان نوک قرار بگي��رد و از دفاع 
گرفته تا هافبک هم می توانند به چنين افتخاری 
نائل ش��وند. اينجا درون قفس توری به سختی 
می ت��وان ديده ش��د، مگر با ي��ک عکس العمل 
خارق العاده و خيره کننده. چيزی شبيه به مهار 
پنالتی يک س��تاره ب��رای بوفون، ام��ا تنها يک 
شيرجه کافی اس��ت تا نگاه ها در دنيا را به خود 
جلب کند. يک شيرجه ديدنی در 41 سالگی که 
می تواند دنيا را مبهوت توانايی های خارق العاده 
گلری کند که در 1۹سالگی برحسب يک اتفاق و 
به واس��طه مصدوميت جانلوکا پاليوکا مصدوم 
پلی آف ج��ام جهانی ۹8 فرانس��ه درون دروازه 
الجوردی پوش��ان جای گرفت و بعد از آن ديگر 
هيچ کس توانايی کنار زدنش را نداشت. مردی که 
گويا تمام شدنی نيست و می تواند حتی پيروزی 
2 بر يک بانوی پير برابر بولونيا را هم تحت تأثير 
بازی خ��ود ق��رار دهد. ش��ايد خ��ودش هم از 
واکنش هايش در عجب اس��ت ک��ه در يکی از 
روزهای 41 سالگی و پيش از رفتن به بستر با يک 
توئيت شيطنت آميز روز به يادماندنی خود را به 
پايان می رساند: »لذت ببريد«. لذت بردنی هم 

هس��ت س��يو نجات بخش يووه که سروصدای 
زي��ادی ب��ه راه انداخت��ه، آن هم در ش��بی که 
صدرنشين سری آ پيراهن 700 را به رونالدو بابت 
به ثمر رس��اندن هفتصدمين گل��ش تقديم او 
می کند، اما کدام دني��ای فوتبال را يک بار ديگر 
زيرورو می کند؟  هفتصدمين گل ستاره پرتغالی 
که رک��وردی ديگ��ر ب��ه کارنامه افتخ��ارات و 
رکوردهای او اضافه کرده و با پيراهن شماره 700 
از رونالدوتقدير می شود يا سيو ديدنی اسطوره 
دروازه ها که در سن 41 سالگی بار ديگر دنيای 
فوتبال را به حيرت وامی دارد و نشان می دهد که 
تمام ش��دنی نيس��ت، حتی بعد از پش��ت سر 
گذاشتن چهار دهه از زندگی خود. برای يووه اما 
همه چيز با يک شب رؤيايی به پايان می رسد. 
صدرنشينی همچنان با يک برد شيرين حفظ 
می شود. اينتر هنوز هم با فاصله ای يک امتيازی 
پايين تر ايستاده و ستاره پرتغالی هفتصدمين 
گل خود را با پيراهن بانوی پير به ثمر می رساند 
و گلر افسانه ای ايتاليا با يک سيو تماشايی دنيا را 
به تعظيم وامی دارد و ستايش جهانی را به دنبال 
دارد. عکس العمل��ی که پيش��تر در فينال جام 
جهانی 2006 و بازی ايتاليا و فرانسه از خود به 
نمايش گذاشته بود و حاال بعد از 13 سال آن را 
تکرار می کند تا ثابت کند گذر زمان کيفيت او را 
باالتر ب��رده و تنها س��تاره هايی چ��ون رونالدو 
نيستند که می توانند با رکوردهايی چون به ثمر 

رساندن 700 گل جهان فوتبال را تکان دهند.

انتظارات برآورده 
شمیم رضوان
      تکواندو

نش��د. داس��تان 
بلغ�ارس�����تان 
می توانست بهتر از اين تمام شود، نه با حذف سه 

نماينده و کسب تنها دو برنز!
 مرحله س��وم رقابت های تکواندوی گرندپری 
201۹ در صوفيه پايتخت بلغارستان آنطور که 
بايد به پايان نرس��يد تا حاال روسيه تنها شانس 
باقی مانده باشد.  کار بيش از پيش سخت شده 
و روسيه تورنمنت نهايی و فرصت آخر است که 
در صورت از دس��ت رفتن تنها آه حسرت باقی 
می گذارد. عسگری تيم خوبی را با خود به صوفيه 
برده ب��ود. آرمين هادی پور)58-(، ميرهاش��م 
حسينی، سروش احمدی )68 -(، سعيد رجبی 
و سجاد مردانی )80+( ترکيبی بود که سرمربی 
تيم تکواندوی ايران در راه افزايش امتياز سهميه 
المپيک راهی گرندپری بلغارس��تان 
کرده بود که از بين آنها هادی پور 
و احمدی صاحب گردن آويز 
برنز شدند و سه هوگوپوش 
ديگر با دست خالی و حذف 
ناباورانه از گردونه رقابت ها کار 
کسب س��هميه را 

دشوارتر از پيش کردند. البته تکواندوکاران ايران 
برای افزايش امتياز سهميه المپيک رقابت های 
صربس��تان، کرواس��ی و در نهايت مس��کو را 
پيش رو دارند که به نفرات اول تا سوم تورنمنت 
صربس��تان و کرواس��ی به ترتيب برای کسب 
مدال های طال، نقره و برن��ز 10، 6 و 3/6 امتياز 
اختصاص داده خواهد شد، اما رقابت نهايی در 
مسکو است که تنها 16 نفر برتر رنکينگ حضور 
خواهند داشت که به مدال آوران طال 80، نقره 
48 و برنز 28 امتياز اختصاص داده می شود و با 
توجه به نتايج ملی پوشان ايران و وضعيت آنها در 
رنکينگ، کادر فنی حساب ويژه ای برای کسب 
مدال در تورنمنت مسکو مخصوصاً برای آرمين 
هادی پور، ميرهاشم حس��ينی و سجاد مردانی 
باز کرده تا در نهايت سهميه های المپيک را از 
آن خود کنيم. مردانی که پيش از اين رقابت ها 
با 273 امتياز و فاصله اندک نس��بت به رقيب 
انگليس��ی در رتبه چهارم رنکينگ قرار داشت، 
می توانس��ت در صوفيه از تکواندوکار انگليسی 
فاصله بگيرد، اما به سادگی اين فرصت طاليی 
را از دست داد. کار هاشم حسينی اما سخت تر 
از سايرين است. او که با کارشکنی انگليسی ها 
نتوانست در مسابقات جهانی ش��رکت کند از 
گرندپری رم، يونيورسياد دانشجويان جهان و 
گرندپری چيبا ژاپن 100 امتياز باارزش به جيب 
زد، اما در بلغارستان با وجود آنکه از او انتظار طال 
می رفت از گردونه رقابت ها حذف شد و حاال با 
2۹2 امتياز تمام اميدش به رقابت های مس��کو 
اس��ت. احمدی اما با کس��ب برنز بلغارستان نه 
فقط 14 امتياز ديگر به اندوخته های خود اضافه 
کرد، بلکه با پيروزی براب��ر جائود آچاب چهره 
شاخص تکواندوی جهان از بلژيک که يک رده 
باالتر از ميرهاش��م قرار دارد کمک بزرگی به 
حفظ موقعيت ميرهاشم حسينی در رنکينگ 
کرد. هادی پور هم با به دست آوردن برنز اين 
رقابت ها ش��انس خود را برای کسب سهميه 
المپيک در رقابت های باقيمانده بيشتر کرد. 
با وجود اين تکواندوی ايران می توانس��ت در 
صوفيه با کسب نتايج بهتر شانس خود را برای 

کسب سهميه بيشتر کند.

رقابت سپاهان و تراکتور در ليگ برتر ادامه دارد
مصاف استقالل خسته با سايپای سختکوش

آبی های پايتخت به دنبال کس��ب دومين پيروزی متوالی خود در اين 
فصل ليگ برتر هستند. رقابت های هفته هفتم امروز به پايان می رسد و 
حساس ترين ديدار را هم استقالل و سايپا برگزار می کنند. ضمن اينکه 
سپاهان نيز در بازی خارج از خانه خود برابر گل گهر به تداوم صدرنشينی 
می انديش��د و تراکتورسازی هم در زمين نس��اجی هر 3 امتياز بازی را 

می خواهد تا در صورت لغزش تيم اصفهانی صدر را در اختيار بگيرد. 
  ميزبانی در آزادی

سايپا در حالی ميزبان استقالل اس��ت که اين ديدار در ورزشگاه آزادی 
برگزار می شود؛ ورزشگاه های دستگردی، تختی، شهدای قدس و انقالب 
کرج هيچ کدام مورد تأييد س��ازمان ليگ قرار نگرفت تا تيم خودروساز 
مجبور شود در آزادی از آبی ها پذيرايی کند. تيم استراماچونی شرايط 
خوبی برای رويارويی با س��ايپا دارد؛ آبی ها فجر سپاسی را در وقت های 
اضافی شکس��ت دادند و به يک چهارم نهايی جام حذفی صعود کردند، 
ولی سايپا برخالف استقالل مغلوب شهرداری بوشهر شد و از جام حذفی 
کنار رفت. استقالل در ليگ اولين بردش را مقابل گل گهر دشت کرد تا 
امتيازی که کسب کرده رتبه ای  بهتر از يازدهمی در اختيار نداشته  با 6 
باش��د. آبی ها در اين فصل هم ضعف گلزنی داش��ته اند و هم مشکالت 
دفاعی. ضمن اينکه س��رمربی ايتاليايی تا اينجا نتوانس��ته انتظارات را 
برآورده کند. واکنش استراماچونی به علی دشتی بازيکن معترض و کنار 
گذاشتن او از تيم جديدترين حاشيه آبی ها قبل از رويارويی با سايپاست. 
رفع مصدوميت دياباته مهاجم سيه چرده خبر خوبی برای استقالل است. 
در س��وی ديگر تيم ابراهيم صادقی دو بازی آخر خود را )جام حذفی و 
ليگ( با شکست پشت سر گذاشته است. با وجود اين سايپا با يک امتياز 

بيشتر دو پله باالتر استقالل قرار دارد. 
  شرايط سخت

سرمربی استقالل مصاف با س��ايپا را برای تيمش دشوار خواند. آندره 
استراماچونی در نشس��ت خبری قبل از بازی به خستگی بازيکنانش 
اشاره کرد: »اين بازی قطعاً سخت خواهد بود. اين مسئله داليل مختلفی 
دارد؛ دليل اول اينکه ما انرژی زيادی را در مسابقات حذفی گذاشتيم و 
فشاری که تحمل کرديم، عالوه بر فشار فيزيکی، فشار روانی هم برای 
ما به همراه داش��ت. اين ليگ برای ما خيلی سخت شده، چون سخت 
اس��ت چند بازيکن را در همه بازی ها داشته باشم. يکی ديگر از داليل 
سخت بودن اين بازی استراحت بيش��تر تيم سايپاست. همانطور که 
گفتم اين بازی برای ما سخت خواهد بود، به داليل مختلف و من برای 
اين بازی نگرانی های خودم را دارم. به همين دليل به بازيکنانم گفتم 
که برای ما مهم است به روند که در پيش گرفته ايم، ادامه دهيم. تيم ما 
با يک سيستم خيلی مشخص بازی می کند. اين را می دانم که اگر يک 
سيستم جديد را بخواهيد اجرا کنيد، زمانبر خواهد بود. بايد بازيکنان 

تمام کننده ای داشته باشيد که بتوانند در اين سيستم گلزنی کنند.«
صادقی، سرمربی س��ايپا برخالف انتظارها از بازی تيمش در آزادی ابراز 
نارضايتی نکرد: »تيم ما انگيزه زيادی برای بازی کردن مقابل استقالل دارد. 
درست است که آنها فصل را خوب شروع نکرده اند، ولی استقالل تيم خوبی 
است و ما بايد در مصاف با آنها تالش زيادی کنيم. اين تيم در خط هافبک 
بازيکنان خوبی دارد که سعی می کنيم آنها را به خوبی مهار کنيم. اگر خيلی 

به تيم حريف توجه کنيد از برنامه های تيم خودتان جا می مانيد.«
  ساير بازی ها 

تيم امير قلعه نويی برای حفظ صدرنش��ينی روی ه��ر 3 امتياز ديدار با 
گل گهر حساب ويژه باز کرده است. اين بازی در سيرجان برگزار می شود 
و طاليی پوشان از شروع فصل تاکنون طعم باخت را نچشيده اند و هر سه 
بازی آخرشان را نيز با پيروزی به پايان رسانده اند. برای ژنرال پيروزی بر 
تيم سيرجانی از هر چيزی مهم تر است و با توجه به شرايطی که گل گهر 
دارد رسيدن به اين هدف برای سپاهان دشوار به نظر نمی رسد. گل گهر 
رده پانزدهمی يکی از تيم های بدون برد اين فصل ليگ برتر به ش��مار 
می رود و مجيد جاللی به تازگی هدايت اين تيم را برعهده گرفته است. در 
ديگر بازی نساجی ميزبان تراکتورسازی است؛ پرشورها به خاطر تفاضل 
گل کمتر در رده دوم ايستاده اند و مصطفی دنيزلی اميدوار است تيمش 
دست پر از شمال خارج شود. تراکتور هم مثل سپاهان بدون گل خورده 
فعاًل بهترين خط دفاع لي��گ را در اختي��ار دارد. ذوب آهن در اصفهان 
ميزبان شهرخودرو است؛ تيم عليرضا منصوريان اصاًل اوضاع خوبی ندارد 
و با 4 امتياز در رده چهاردهم جدول ايستاده است. در آخرين بازی هم 

نفت مسجدسليمان از شاهين بوشهر پذيرايی می کند.

عجول و شتابزده روبه روی ويلموتس!


