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صداي اعتراض استقاللي ها بلند شد
حاشيه ها در استقالل روز به روز پررنگ تر مي شود. بعد از واكنش هاي تند و 
صريح فرهاد مجيدي در خصوص وضعيت مديريتي استقالل حاال هواداران 
اين تيم هم اعتراض هاي خود را علني تر از گذش��ته به گوش مسئوالن 
مي رسانند. استقاللي ها يك روز جلوي باشگاه جمع مي شوند، روز ديگر 
مقابل مجلس و حتي جلوي وزارت ورزش تا هر طور كه شده بتوانند به 
اوضاع نابسامان مديريتي باشگاه شان سروسامان دهند. جالب اينكه در 
اين ميان حتي به كانديداهاي رياست جمهوري هم متوسل مي شوند و از 
آنها مي خواهند كه فكري به حال آشفته تيم شان بكنند. استقالل بايد روز 
31خرداد ديدار عقب افتاده خود مقابل شهرخودرو را برگزار كند، ديداري 

كه با توجه به اوضاع كنوني بازي سختي براي آبي ها خواهد بود.

اشرف رامين

فريدون حسن

دومين روز از يورو 2020
 جنگ روسي با شياطين قرمز 

در سن پترزبورگ
دومين روز از يورو 2020 يك بازي حساس به همراه دارد، روسيه و بلژيك كه 
اميدوارانه پا به رقابت ها گذاشته اند رودرروي هم قرار مي گيرند. رقابت هاي جام 
ملت هاي اروپا پس از يك سال وقفه آغاز ش��ده و تيم هاي حاضر در شهرهاي 
مختلف قاره سبز به مصاف هم مي روند. امروز در گروه اول، ولز و سوئيس بازي 
مي كنند و در گروه دوم نيز دانمارك با فنالند و بلژيك با روسيه مصاف مي دهند. 

    
ورزشگاه المپيك باكو امروز پذيراي دو تيم سوئيس و ولز است )ساعت 
17:30(، ديداري كه با مجوز يوفا مي تواند با حضور 35 هزار تماشاگر برگزار 
شود. شرايط در گروه A باعث شده بسياري ايتاليا را از هم اكنون تيم اول 
صعود كننده بدانند و در اين صورت س��ه تيم ولز، سوئيس و تركيه براي 
دوم شدن بايد با هم رقابت  كنند. بازي سوئيس و ولز رويارويي تيم هاي 
سيزدهم و هفدهم دنيا با يكديگر است. پتكوويچ هدايت سوئيسي ها را 
برعهده دارد و در بين بازيكنان تيمش اميدوار به درخشش ژردان شقيري، 
 ژاكا و سفروويچ است. سوئيس در جام جهاني به يك هشتم نهايي صعود 
كرد و براي تكرار اين موفقيت در يورو تالش مي كند. در آن سوي ميدان 
تيم رايان گيگز با در اختيار داشتن نسل طاليي ولز دل به هنرنمايي گرت 
بيل و آرون رمزي بسته است. اين تيم دوره گذشته شگفتي ساز جام ملت ها 

بود و در نيمه نهايي به پرتغال قهرمان باخت و حذف شد. 
    

در گروه دوم نيز ش��انس اصلي با بلژيك اس��ت. ديدار اول را دانمارك و فنالند 
)20:30( در ورزشگاه پاركن شهر كپنهاگن برگزار مي كنند. جايگاه اين دو تيم در 
رنكينگ فيفا با هم قابل قياس نيست؛ ميزبان تيم دهم است و فنالند در رتبه 54 
قرار دارد. بسياري معتقدند دانمارك با كسپر هيوملند توانايي خودنمايي در بين 
تيم هاي قاره را خواهد داشت. آنها در يورو 2016 غايب بودند و در يورو 2012 نيز 
نتوانستند از گروه خود صعود كنند، اما در جام جهاني روسيه به دور يك شانزدهم 
نهايي رس��يدند. بازيكنان لژيونر از جمله اش��مايكل )لسترسيتي(، وستگارد 
)ساتهمپتون(، كريستنسن )چلس��ي(، كيائر )ميالن( و هويبرگ )تاتنهام( از 
چهره هاي شاخص دانمارك به ش��مار مي روند. خط حمله آتشين دانمارك 
در انتخابي جام جهاني حريفان را نگران كرده است. به همين خاطر است كه 
شاگردان كانروا در اين بازي كار دشواري پيش رو دارند. فنالند براي اولين بار در 

جام ملت ها حاضر مي شود و تيمو پوكي بهترين گلزن اين تيم است. 
    

جنگ اصلي بين روسيه و بلژيك است. حس��اس ترين بازي گروه دوم در 
سن پترزبورگ انجام مي شود و روس ها بعد از اقدامات سياسي اوكراين و 
جنگ لفظي با مقامات اين كشور، كارشان در مستطيل سبز را آغاز مي كنند. 
بلژيك در حال حاضر بهترين تيم دنياس��ت، به همين خاطر چرچسوف 
معتقد است روسيه در گروه مرگ قرار گرفته است. روس ها دوره گذشته 
در مرحله گروهي ناكام بودند و در اي��ن دوره آرتم دزوبا كه فصل خوبي را 
در زنيت پشت سر گذاشته، بار اصلي گلزني را به دوش مي كشد. الكساندر 
چرچسوف، سرمربي روسيه جام ملت ها را سخت تر از جام جهاني خواند: 
»هر بازي در يورو نيازمند آماده سازي ويژه اي است، زيرا هيچ تيمي به طور 
تصادفي راهي اين تورنمنت نمي شود. يورو سخت تر از جام جهاني است و 
هيچ مسابقه اي در آن آسان نخواهد بود. در جام جهاني 32 تيم حضور دارند 

كه گاهي برخي تيم ها از سطح فني ضعيفي برخوردار هستند.«
روبرتو مارتينز بسيار اميدوار اس��ت بلژيك با هدايت او براي نخستين بار 
فاتح جام ملت هاي اروپا شود. تيم سوم جام جهاني 2018 كه به شياطين 
قرمز معروف است با در اختيار داشتن چهره هايي چون دي بروين، هازارد، 
تيلمانز و لوكاكو با تمام قوا به يورو 2020 آمده است. اين سرمربي اسپانيايي 
تيمش را يكي از بخت هاي قهرماني می داند: »نمي توان فقط يك تيم را بخت 
قهرماني دانست، به خصوص كه شيوه برگزاري بازي ها كه در كشورهاي 
مختلف به انجام مي رسد و برخي از موهبت ميزباني هاي متعدد برخوردارند، 
مي تواند تأثيرگذار باشد. يورو باكيفيت ترين رقابت فوتبالي دنياست و اصاًل 
قابل پيش بيني نيست. ما قطعاً يكي از شانس ها هستيم و البته فرانسه كه 
ستاره هاي بزرگي دارد، ولي از نظر من انگليس بيش از همه شانس قهرماني 
دارد، چراكه مي تواند شش بازي از هفت بازي خود را تا رسيدن به فينال 
ميزبان باشد.« مارتينز با تمجيد از دي بروين و هازارد گفت: »در 11 روز سه 
بازي بايد برگزار كنيم و ببينيم شرايط كوين چگونه خواهد بود. هازارد براي 
ما بازيكن بسيار مهمي است و يك رهبر در تيم محسوب مي شود. او يكي از 

كاپيتان هاست و اگر در بهترين فرم باشد می تواند تفاوت ها را رقم بزند.«

شيوا نوروزي

 ديپلماسي ورزشي يك طرفه 
با عربستان ممنوع!

تعامل با كشورها و نهادهاي بين المللي اهميت زيادي در ورزش قهرماني 
دارد، اما اين تعامالت اگر يك طرفه باشد جز زير سؤال بردن اعتبار كشور و 
ملت ايران سودي نخواهد داشت. در سال هاي گذشته و پس از تيره شدن 
روابط سياس��ي ايران – عربستان، تيم هاي ورزش��ي اين دو كشور نيز در 
كشورهاي ثالث به مصاف هم رفتند، البته با حواشي بسيار زياد. با اين حال در 
ماه هاي اخير تحوالتي صورت گرفته كه بر اساس آن سفر تيم هاي ايراني به 
شبه جزيره عربستان از سر گرفته شده و اين موضوع با اعزام دو تيم استقالل و 
تراكتورسازي براي انجام ديدارهاي مرحله گروهي ليگ قهرمانان آغاز شد و از 
امروز نيز دو تيم باشگاهي در رشته هندبال كه به جده سفر كرده اند كار خود را 
در رقابت هاي جام باشگاه هاي آسيا آغاز مي كنند. از سرگيري روابط ورزشي 
بين دو كشور اتفاق خوبي در اين حوزه است، ولي ابهام اصلي اينجاست كه 

آيا آل سعود هم تيم هايش را به كشورمان اعزام خواهد كرد يا نه! 
وقتي  اي اف سي براي برگزاري متمركز ليگ قهرمانان حق هر چهار تيم 
ايراني را ناديده گرفت، آقايان در فدراس��يون با سكوت كار را پيش بردند 
به اين اميد كه در صورت صعود تيم هاي كش��ورمان به دور حذفي حق 
ميزباني مان محفوظ خواهد بود. با درخشش سه تيم ايراني در آسيا حاال 
استقالل با الهالل عربستان بازي دارد و تراكتورسازي نيز با النصر. در اينكه 
شهرهاي تهران و تبريز و بهتر است بگوييم همه شهرهاي كشورمان توانايي 
ميزباني مطلوب همه رقابت هاي بين المللي را دارند شكي نيست، منتها 
وقتي طرف حسابمان سعودي ها هستند و از  اي اف سي گرفته تا شوراي 
المپيك آس��يا حامي و بله قربان گوي آنها، داستان عوض مي شود. اعزام 
تيم هاي فوتبال و هندبال به عربستان حسن نيت كشورمان را يك بار ديگر 
ثابت كرده، ولي آيا تضمين هاي الزم از سعودي ها براي برخوردي مشابه و 
دور از البي هاي سياسي گرفته شده است يا اينكه اين يك جاده يك طرفه 
است. اميدواريم مسئوالن ارشد ورزش حواس شان به اين موضوع حائز 
اهميت باشد و قبل از اينكه از دشمن رودست بخوريم، تكليف ميزباني 

يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا )شهريور ماه( را روشن كنند.

پنجره سوم انتخابي بسكتبال كاپ آسيا امروز آغاز مي شود

حمله به قطر براي تكرار پيروزي

پايان كار كشتي آزاد در تورنمنت زيلكوفسكي لهستان

حسين خاني، محمديان و زارع المپيكي شدند؟

تيم ملي بسكتبال 
اشرف رامين
     بسکتبال

س��اعت  اي��ران 
ام��روز   17:30
مقابل قطر صف آرايي مي كند. پنجره سوم انتخابي 
 E كاپ آسيا امروز با انجام سه بازي آغاز و در گروه
تيم صدرنش��ين با قطري ها روبه رو مي شود. تيم 
كشورمان كه در گروه پنجم كاپ آسيا با تيم هاي 
سوريه، عربستان و قطر همگروه است از چهار بازي 
قبلي خود سه برد و يك شكست به دست آورده و با 
هفت امتياز تيم اول گروه است. بازي هاي پنجره 
سوم قرار بود اسفندماه به ميزباني قطر انجام شود، اما 
اوضاع كرونايي باعث انصراف قطري ها شد تا فيبا 
بازي ها را چند ماهي به تأخير بيندازد. اردن ميزباني 
رقابت هاي انتخابي گروه هاي E و F را برعهده دارد و 
ايران نيز امروز با قطر و دوشنبه هم با عربستان ديدار 
مي كند. شاگردان مهران شاهين طبع سال گذشته 
در بازي رفت قطري ها را 95 بر 52 مغلوب كردند و 
حاال نوبت تكرار اين پيروزي در شهر عمان است. 
ملي پوش��ان كه تمرينات خود را ماه گذشته آغاز 
كردند براي حضور در پنجره آخر انتخابي كاپ آسيا 
هيچ ب��ازي تداركاتي نداش��تند. برخ��الف ايران، 
قطري ها قبل از شروع بازي ها يك ديدار دوستانه با 
اردن برگزار كردند و 69 بر 57 مغلوب تيم ميزبان 
ش��دند. روزبه ارغ��وان، پويان جالل پ��ور، محمد 
جمشيدي، سينا واحدي، محمد حسن زاده، حامد 
حسين زاده، سعيد داورپناه، مايك رستم پور، نويد 

رضايي فر، صمد نيكخواه بهرامي، ارسالن كاظمي، 
آرون گرامي پور و بهنام يخچالي، 13 بازيكن ايراني 
در پنجره سوم هستند. حضور دو بازيكن دوتابعيتي 
)رستم پور و جالل پور( در ليست نفرات اعزامي از 
جمله نكات جالب توجه است. ضمن اينكه در اين 
مرحله س��ينا واحدي يك��ي از بازيكن��ان جوان و 
آينده دار تيم ملي فرصت حضور در انتخابي كاپ 
آسيا را پيدا كرده است. در گروه ما، سوريه و عربستان 
شش امتيازي هستند و اميدوارانه براي صعود تالش 
مي كنند. در صورتي كه تيم كشورمان هر دو بازي 
خود برابر قطر و عربس��تان را با موفقيت پشت سر 
بگذارد بدون دردسر به عنوان تيم اول گروه به كاپ 
آسيا صعود خواهد كرد. طبق قوانين دو تيم اول هر 
گروه مستقيماً راهي كاپ آسيا مي شوند و شش تيم 
سوم گروه هاي مختلف نيز در تورنمنتي انتخابي كه 
در جاكارتا برگزار خواهد شد براي كسب سهميه 
تالش خواهند كرد. تيم ملي ايران سهميه بازي هاي 
المپييك را ب��ه دس��ت آورده و صعود ب��ه عنوان 
صدرنش��ين گروه انتظاري است كه بسكتبالي ها 
منتظر تحقق آن هستند. قبل از رويارويي ايران و 
قطر، عربستان و س��وريه با هم مصاف مي دهند. 
نتيجه اين بازي در جايگاه هر دو تيم تأثير مستقيم 
 دارد. ديگ��ر بازي ام��روز را هم فلس��طين و قطر 

)گروهF( برگزار مي كنن��د. رقابت هاي كاپ 
آسيا 2021 از تاريخ 16 آگوست )25 مرداد( 

در جاكارتا اندونزي آغاز خواهد شد.

جام زيلكوفسكي 
ماني سعيدي

     کشتی
لهستان در حالي 
چهارش��نبه شب 
گذشته به پايان رسيد كه به نظر مي رسد تركيب 
تيم ملي كشتي آزاد براي حضور در المپيك توكيو 
در حال نهايي شدن است. پس از آنكه اسفند سال 
گذشته در وزن هاي 57 و 86 كيلوگرم رضا اطري 
و حسن يزداني و خرداد امسال مرتضي قياسي در 
وزن 65 كيلوگ��رم توانس��تند با برت��ري مقابل 
حريفان شان در رقابت هاي انتخابي صاحب دوبنده 
تيم ملي كشتي در توكيو شوند با تصميم كادر فني 
كشتي آزاد قرار شد تكليف ملي پوشان سه وزن 
باقيمانده در اوزان 74، 97 و 125 كيلوگرم با اعزام 
مدعيان به تورنمنت زيلكوفسكي لهستان مشخص 
شود. به همين خاطر با تصميم غالمرضا محمدي 
با هدف نهايي كردن تركيب تيم ملي در المپيك، 
يونس امام��ي و مصطفي حس��ين خاني در وزن 
74كيلوگ��رم، عليرضا كريمي، علي ش��عباني و 
محمدحسين محمديان در 97 كيلوگرم و امين 
طاهري و اميرحسين زارع در 125 كيلوگرم عازم 
اين رقابت ها شدند تا در نهايت با مشخص شدن سه 

نماينده ايران در المپيك توكيو، پرونده انتخابي تيم 
ملي كشتي آزاد براي حضور در اين رقابت ها بسته 
شود.  در جام زيلكوفسكي كه چهارشنبه شب به 
پايان رسيد در وزن 74 كيلوگرم يونس امامي كه با 
توجه به كسب سهميه المپيك، گزينه اصلي كادر 
فني براي حضور در المپيك بود در دومين مبارزه 
خود در جام زيلكوفس��كي برخالف انتظارات به 
خادجي مراد گادجيف كشتي گير نه چندان مطرح 
آذربايجاني كه سال گذشته در رقابت هاي قهرماني 
اروپا به عنواني بهتر از دهمي  نرس��يده بود 4 بر 2 
باخت.  ام��ا در مقاب��ل مصطفي حس��ين خاني 
كشتي گير كهنه كار تيم ملي در نيمه نهايي مقابل 
اين كشتي گير آذربايجاني به برتري 3 بر صفر رسيد 
تا امامي از دور رقابت ها كنار برود و حسين خاني 
مدعي اصلي كسب دوبنده تيم ملي در المپيك 
شود. حسين خاني با توجه به حاضر نشدن فرانك 
چاميزو كشتي گير كوبايي االصل ايتاليا در فينال 
به مدال طال تورنمنت لهستان رس��يد.  در وزن 
97كيلوگرم محمدحسين محمديان در نيمه نهايي 
عليرضا كريمي را با نتيجه 2 - 2 برد و در فينال نيز 
علي شعباني را يك - يك شكس��ت داد تا انتقام 
شكست 8 بر 4 در انتخابي تيم ملي در سال گذشته 
را بگيرد و بي حرف و حديث المپيكي شود. در وزن 
125 كيلوگرم اين اميرحسين زارع بود كه توانست 
بهتر از امين طاهري كار كند و به عنوان كشتي گير 
المپيكي در اين وزن انتخاب شود. در حالي طاهري 
با شكست دور از انتظار مقابل حريف مصري از دور 
رقابت ها كنار رفت كه اميرحسين زارع در آستانه 
المپيك با شكس��ت حريف امريكايي و نفر سوم 
جهان در فينال تا حد زيادي مطمئن  نشان داد تا 
بي حرف و حديث صاحب دوبن��ده تيم ملي در 
المپيك توكيو ش��ود.  ح��اال با توجه ب��ه پايان 
رقابت هاي زيلكوفسكي، غالمرضا محمدي و 
دستيارانش در روزهاي آينده به طور رسمي 
ليس��ت تيم ملي كش��تي آزاد را براي 
المپيك اع��الم خواهن��د كرد تا 
آزادكاران با مشخص شدن تركيب 
اصل��ي با انگي��زه باالت��ري براي 
درخشش در توكيو در يك ماه و نيم 

باقي مانده تا المپيك تالش كنند. 

تالش مي كنم نماينده خوبي براي ايران باشم
حافظ مهدوي، رئيس كميته داوران فدراسيون تكواندو گفت: »خيلي از 
داوران ايران شايسته حضور در رويدادهاي معتبر هستند، اما قرعه به نام 
من افتاده و تالش می كنم تا نماينده خوبي براي داوران ايران در پارالمپيك 
باشم. با توجه به اولين حضور رشته پاراتكواندو در رقابت هاي پارالمپيك، 
اين رويداد مي تواند يك رويداد تاريخي باشد و به نوعي تمام افرادي كه در 
اين رويداد تاريخي براي اولين بار حضور خواهند داشت، نام و يادشان در 
تكواندو دنيا ثبت خواهد شد. حضور و قضاوت در اين رويداد باعث افتخارم 
است و اميدوارم بتوانم نماينده خوبي براي داوران تكواندو ايران باشم و 
از كيان و اعتبار داوران كشورمان خوب دفاع كنم. خيلي از داوران ايران 
شايسته حضور در رويدادهاي معتبر هستند، اما قرعه به نام من افتاده و 

تالش می كنم تا نماينده خوبي براي داوران ايران باشم.«

ثريا آقايي در آستانه المپيكي شدن
ثريا آقايي در ليست سايت فدراسيون جهاني به عنوان نفر سوم ذخيره مشخص 
شده است كه به معناي داشتن شانس براي راه يافتن به المپيك است. فريبا 
مددي، نايب رئيس بانوان فدراس��يون بدمينتون با اعالم اين خبر گفت: »با 
توجه به ليستي كه در سايت فدراس��يون جهاني مشخص شده و افرادي كه 
واجد شرايط ورود به بازي هاي المپيك هستند، 38 نفر به عنوان نفرات اصلي 
مشخص شده و ثريا آقايي نيز براي نخستين بار نفر سوم ليست ذخيره است. 
تالش كرديم براي ثريا آقايي وايلدكارت بگيريم كه طبق مقررات فدراسيون 
جهاني امكانپذير نيس��ت، چون ما بازيكنان المپيكي داريم و كش��ورهايي 
مي توانند از اين سهميه استفاده كنند كه تا االن بازيكن المپيكي نداشته اند.«

 وزارت ورزش 
وسط ماجراهاي سرخابي هاست

»دولت هيچ دليلی نمي بيند كه در امورات باشگاه هاي استقالل و پرسپوليس 
دخالت كن��د و در اين راس��تا هيچ توصيه اي ب��راي تداوم يا ع��دم تداوم 
قراردادهاي اين باشگاه نداشته و نخواهد داشت«، اين را مهدي علي نژاد، 

معاون ورزش قهرماني وزارت ورزش مي گويد. 
جناب علي نژاد در حالي چنين ادعايي را مطرح مي كند كه اين روزها باشگاه 
استقالل با مشكالت عجيب و غريب مديريتي دست و پنجه نرم مي كند و اين 
مشكالت به حدي باال گرفته كه با ادامه آن نمي توان اوضاع خوبي را براي اين 
باشگاه پرهوادار و پرافتخار فوتبال كشور متصور بود. اوضاع به حدي وخيم 
است كه فرهاد مجيدي، سرمربي تيم متوسل به هواداران شده تا شايد بتواند 

با فشار آنها قدري اوضاع را سروسامان دهد. 
البته آنچه امروز در استقالل ديده مي شود، داستاني تكراري است كه طي 
سال هاي قبل هم ديده شده و نمونه هاي مشابه آن را مي توان در اردوي تيم 
رقيب يعني پرسپوليس هم مشاهده كرد. ضمن اينكه اوضاع مثالً آرام اين 
روزهاي سرخ ها هم مانند آتش زير خاكستر است و بايد منتظر يك جرقه 

كوچك براي زبانه كشيدن اين آتش باشيم. 
با وجود اين حرف هاي مهدي علي نژاد در بيان عدم دخالت دولت و مشخصاً 
وزارت ورزش در امور دو باشگاه بزرگ و صددرصد دولتي پرسپوليس و استقالل 
از آن دست حرف هايي است كه به هيچ عنوان قابل درك و فهم نيست. بايد از 
جناب علي نژاد پرسيد كه چگونه مدعي عدم دخالت در امور دو باشگاه هستيد، 
در حالي كه هيئت مديره و مديران عامل اين دو باشگاه به صورت مستقيم و با 
نظر وزارت ورزش انتخاب مي شوند و اصالً شخص وزير ورزش رئيس مجمع اين 
دو باشگاه است، پس چگونه است كه با بروز كوچك ترين مشكلي وزارت نشينان 

مدعي مي شوند كه دخالتي در امور دو باشگاه ندارند!
بايد از علي نژاد پرسيد، چگونه است كه وقتي بابت قراردادهاي ميلياردي 
بازيكنان اين دو باشگاه و پرونده هاي ريز و درشت شكايات هاي خارجي عليه 
آنها دست به بيت المال دراز مي كنيد، اما به راحتي مي گوييد كه در امور دو 
باشگاه دخالتي نداريد. وزارت ورزش متولي اول و آخر استقالل و پرسپوليس 
است و اين واقعيتي است كه به رغم تالش براي پنهانكاري در خصوص آن، 
همه از آن باخبرند و خوب مي دانند كه همين وزارتخانه است كه با وجود تمام 
شعارها درباره واگذاري دو باشگاه به بخش خصوص مانع واگذاري آنهاست، 

چراكه آن وقت نمي تواند از قبل آنها درآمد هاي آنچناني داشته باشد. 
البته جاي تعجب نيست كه وزارت نشينان براي فرار از پاسخگويي در خصوص 
اوضاع بغرنج دو باشگاه به خصوص اوضاع وخيم اين روزهاي استقالل با اتخاذ 
سياس��ت فرار رو به جلو اعالم كنند كه در امور دو باش��گاه دخالتي ندارند و 
توصيه اي هم در اين مورد نمي كنند. اما واقعيت اين است كه آنها فقط چشم هاي 
خود رابسته اند و تصور مي كنند كسي از چيزي خبر ندارد. اگر هوادار استقالل يا 
پرسپوليس راهي مجلس مي شود يا جلوي وزارت ورزش تجمع مي كند، خوب 
مي داند كه اين آب از كجا گل آلود شده و سرمنشأ اين همه معضل، حاشيه و 

فساد كجاست، فقط حيف كه صداي شان به جايي نمي رسد. 
وزارت ورزش متولي دو باشگاه پرسپوليس و استقالل است و درست وسط 
ماجرا ها و حاشيه هاي اين دو باشگاه قرار گرفته و بيان چنين حرف هايي فقط 
براي فرار از مسئوليت و پاسخگويي در قبال كم كاري ها و كاستي هاست. 
وزارت نشينان نبايد فراموش كنند كه رسيدگي به وضعيت اين دو باشگاه 
فقط در تزريق ميلياردي پول به آنها نيست و تا وقتی كه صاحب و متولی اول 

و آخر اين دو باشگاه هستند بايد همه جانبه از آنان حمايت كنند. 

تيم ملي واليبال در 
سعيد احمديان

   گزارش
هفته س�وم ليگ 
ملت ها پس از برد 
امريكا، مقابل صربستان و آلمان شكست خورد 
تا نوار بردهاي متوالي شاگردان آلكنو قطع شود. 
هفته س��وم ليگ ملت هاي واليب��ال در حالي از 
چهارشنبه شب گذش��ته آغاز شد كه شاگردان 
آلكنو با س��ه برد متوالي در هفت��ه دوم به دنبال 
حفظ رون��د موفقيت هاي ش��ان در ادامه حضور 
در ريميني بودند، روندي كه بايد در س��ه جدال 

امريكا، صربستان و آلمان پي مي گرفتند. 
  فوق العاده مقابل يانكي ها

بازي با امريكا، اولين جدال آلكنو و شاگردانش در 
هفته سوم ليگ ملت ها بود. رويارويي كه هميشه 
حساسيت هاي بااليي داشته و اين بار چهارشنبه 
ش��ب گذش��ته دو تيم در ايتاليا بار ديگر به هم 
رس��يده بودند. والديمير آلكنو براي شروع اين 
مسابقه سعيد معروف، سيدمحمد موسوي، ميالد 
عبادي پور، ميثم صالحي، مسعود غالمي، صابر 

كاظمي و آرمان صالحي را روانه ميدان كرد. 
تيم كشورمان كه مانند تمام شش مسابقه گذشته 
با يك تركيب جوان ش��ده و تركيبي از بازيكنان 
باتجربه راهي ميدان شده بود، مقابل امريكا هم 
روند فوق العاده هفته دوم را ادامه داد و در س��ه 
دس��ت متوالي و با امتياز هاي 25 بر 19، 25 بر 
23 و 25 بر 23، پيروزي شماره پنج ايران در ليگ 
ملت ها را به ثبت رس��اند. آلكنو در پايان بازي از 
احساس خوبش از پيروزي ايران گفت: »پيروزي 
هميشه پيروزي است. تقريباً تركيب دوم تيم ما 
بازي مي كرد. وقتي تع��داد پيروزي هايمان زياد 

مي شود حس خيلي خوبي پيدا مي كنيم.«
آن ه��م در رقابتي كه تي��م ايران ه��م در دفاع، 
هم حمله و هم س��رويس يك روز برتر را مقابل 
امريكايي ها پشت س��ر گذاشت، برتري كه باعث 
شد اسپروا و تيمش حرفي مقابل ايران براي گفتن 
نداشته باشند تا س��عيد معروف بگويد: »بازي با 
امريكا هميشه سخت اس��ت، اما امروز در دفاع و 

سرويس عالي بوديم و به پيروزي رسيديم.«
 بر اس��اس آمار ب��ازي در دفاع روي ت��ور، ايران 
توانست هفت امتياز كسب كند، در حالي كه تيم 
ملي امريكا در اين بخش ش��ش امتياز به دست 
آورد. در بخش سرويس، ملي پوشان پنج پوئن را 
كسب كردند، در حالي كه امريكا تنها به كسب 
يك امتياز از سرويس دس��ت يافت تا شاگردان 
آلكنو در اين بخش با فاصله برتر باشند. همچنين 
در اين بازي امريكا 21 امتياز از اشتباهات ايران 
كس��ب كرد در حالي كه بلندقامت��ان ايران 19 

امتياز از اشتباهات حريف به دست آوردند. 
صابر كاظمي كه در ليگ ملت ه��اي 2021 يكي از 
ستاره هاي واليبال بوده، در بازي با امريكا هم نقش 
اول را در شكست يانكي ها داشت و با كسب 19 پوئن، 
امتيازآورتري��ن بازيكن زمين ن��ام گرفت. عملكرد 

خيره كننده كاظمي، تمجيد اسپراو را به همراه داشت 
و سرمربي امريكا مهار پشت خط جوان ايران را  سخت 
عنوان كرد: »بازيكن شماره 11، پشت خط زن تيم 
ايران )صابر كاظمي( عملكرد خيلي خوبي داشت 

و كنترل او براي ما واقعاً سخت بود.«
  حريف كواچ نشديم

صربستان دومين حريف ايران در هفته سوم ليگ 
ملت ها بود و دو تيم پنج شنبه در ريميني مقابل هم 
قرار گرفتند. حضور كواچ، سرمربي سابق تيم ايران 
روي نيمكت صرب ها حساس��يت بازي را بيشتر 
كرده بود. والديمير آلكنو براي شروع اين مسابقه 
از محمدطاهر وادي، رضا عابديني، اميرحس��ين 
اسفنديار، مرتضي ش��ريفي، علي شفيعي، برديا 

سعادت و محمدرضا حضرت پور استفاده كرد. 
مسابقه اي كه رقابت نزديك دو تيم كار را به دست پنجم 
كشاند و در نهايت هم اين صرب ها بودند كه توانستند 
برنده بازي لقب بگيرند و نوار بردهاي شاگردان آلكنو 
در ليگ ملت ها را پس از پنج بازي قطع كردند و مسابقه 
با نتيجه 3 بر 2 و با امتيازهاي 25 بر 21، 25 بر 15، 28 
بر 26، 25 بر 22 و 15 بر 8 به سود صربستان تمام شد. 
هر چقدر تيم كشورمان در بازي با امريكا توانسته بود 
روي امتيازهايي كه از دفاع و حمله به دست آورده بود 
براي پيروزي استفاده كند، اما مقابل صربستان عملكرد 
ضعيف در دفاع و حمله باعث شد سومين باخت تيم 

آلكنو در ليگ ملت ها ثبت شود. 
تيم ايران در اين مس��ابقه 51 امتي��از از حمله، 

هش��ت امتياز از دفاع، هفت امتياز از سرويس و 
32 امتياز از اشتباهات صربستان كسب كرد. در 
امتياز  طرف مقابل صرب ها 65 امتياز از حمله، 12 
از دف��اع، 9 امتياز از س��رويس و 26 امتياز نيز از 

اشتباهات تيم ايران به دست آوردند. 
اميرحسين اسفنديار، ملي پوش ايران معتقد بود 
كه اش��تباهات نقش زيادي در اين باخت داشته 
است: »در دست اول و سوم ما سرويس هاي خوب و 
دريافت هاي خوبي داشتيم كه نشان دهنده توانايي 
ما بود. در دست هاي دوم و چهارم افت كرديم و در 
دست پنجم نيز نتوانستيم ش��روع خوبي داشته 
باشيم. اشتباهاتي در برخي دست ها داشتيم. اگر 
ما برخي اشتباهات را در امتياز 20 انجام نمي داديم 

ممكن بود به بازي برگرديم و برنده شويم.« 
كواچ، س��رمربي صربس��تان هم عنوان كرد كه 
بازيكنان��ش ب��راي رس��يدن ب��ه اي��ن پيروزي 
جنگيده اند: »آنها بازيكنان جوان هم در تركيب 
خود داشتند. به آنها تبريك مي گويم و خوشحالم 

كه توانستيم دو امتياز بگيريم.«
   به خودمان باختيم

آلماني ها س��ومين حريف واليبال در هفته سوم 
ليگ ملت ها بودند و تيم كش��ورمان ظهر ديروز 
برابر ژرمن ها ق��رار گرفت. بلندقامت��ان ايران با 
تركيب سعيد معروف، سيدمحمد موسوي، ميثم 
صالحي، ميالد عبادي پور، مسعود غالمي، صابر 
كاظمي و آرمان صالحي )ليب��رو( مقابل آلمان 

صف آرايي كردند. اين ب��ازی در نهايت با نتيجه 
3بر2 و با امتيازهاي 25 بر 23، 25 بر 20، 19 بر 
25، 19 بر 25 و 15 بر 13 به سود آلمان خاتمه 
يافت و ش��اگردان جياني توانستند با استفاده از 

اشتباهات ملي پوشان برنده اين ماراتن باشند. 
تيم ملي واليبال در اين بازي 60 امتياز از حمله 
به دست آورد، در حالي كه تيم ملي آلمان در اين 
بخش تنها به كسب 47 امتياز بسنده كرد. در دفاع 
روي تور تيم ملي آلمان عملكرد درخشاني داشت 
و 13 امتياز به دست آورد، در حالي كه ايران هفت 
امتياز از دفاع كس��ب كرد. در سرويس تيم ملي 
آلمان ش��ش امتياز به دس��ت آورد، در حالي كه 
تيم ملي ايران پنج پوئن از س��رويس مس��تقيم 
كسب كرد. اش��تباهات فردي ايران در اين بازي 
بس��يار زياد بود و 41 امتياز را به تيم ملي آلمان 
تقديم كرد، در حالي كه آلماني ها تنها 30 امتياز از 

اشتباهات تيمي را به ايران واگذار كردند. 
ايران در اين بازي، بيش��تر مغلوب اش��تباهات 
متعدد خود ش��د تا بازي خوب آلمان كه نمونه 
بارز آن در سرويس بود. تيم ملي واليبال در بازي 
مقابل آلمان 31 خطاي سرويس داشت كه سهم 
ميالد عبادي پور شش، صابر كاظمي شش، ميثم 
صالحي پنج و محمد موسوي هفت خطا بود. اگر 
نيمي از اين سرويس ها با خطا مواجه نمي شد و 
امتياز رالي هاي آن به س��ود ايران رقم مي خورد، 

شاگردان آلكنو قطعاً پيروز ميدان بودند.

برديم، باختيم و باختيم!
نگاهي به 3 بازي تيم ملي واليبال در هفته سوم ليگ ملت ها مقابل امريكا، صربستان و آلمان


