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شیوا نوروزی
   گزارش

قزاقس��تان زن��گ 
خطر دوباره ای است 
برای تیم ملی بس��کتبال ایران که برای صعود به 
جام جهانی 2023 تقال می کند و جام ملت های 

آسیا را نیز در پیش دارد. 
شروع پنجره س��وم انتخابی جام جهانی بسکتبال 
کشورمان را به چالش کش��یده است، در شرایطی 
که انتظ��ار داش��تیم تیم مل��ی پ��س از تغییرات 
مدیریتی و فنی متحول ش��ده باش��د، اما عملکرد 
تیم س��عید ارمغانی نه تنها فرقی ب��ا عملکرد تیم 
مصطفی هاش��می نداش��ت، بلک��ه دومین باخت 
تاریخ بس��کتبالمان برابر قزاق ها نیز به ثبت رسید 
تا مشخص ش��ود مش��کالت عمیق تر از آن است 
که با تغییر کادرفنی بتوان آنه��ا را در مدت کوتاه 

برطرف کرد. 
   

انتخاب جواد داوری، رئیس جوان و بس��کتبالی 
فدراسیون، سعید ارمغانی بود که سال ها در ایران 
مربیگری نکرده بود. با این  وجود سرمربی جدید 
از زمان شروع کارش سعی کرد با برخورد منطقی 
و جمع کردن نف��رات مدنظرش اتحاد و همدلی 
از دس��ت رفته را دوباره به تیم مل��ی بازگرداند. 
ارمغانی ب��ه دور از حاش��یه، اردو را برگزار کرد و 
تنها مشکل او جور نش��دن بازی های تدارکاتی 
بود. البته تیم ملی اردویی هم در صربستان پشت 
سر گذاشت، ولی به نظر می رسد برگزاری بازی 
دوستانه با یک تیم باشگاهی چندان در عملکرد 
ملی پوش��ان کش��ورمان تأثیری نداشته است. 
منتها برای غلبه بر حریف��ان، اتحاد تنها یکی از 

فاکتورهای موفقیت محسوب می شود. 
س��ردرگم  و  ضعی��ف  پراش��تباه،  ب��ازی 
بسکتبالیست های ملی پوش در شهر آستانه جای 
هیچ توجیهی باقی نگذاشته است. تیم ملی سال 
گذشته در پنجره دوم انتخابی در تاالر بسکتبال 
آزادی برای اولین بار طعم شکست برابر قزاقستان 
را چشید. تصور  می شد در بازی برگشت انتقام آن 
باخت را بگیریم، ولی متأسفانه این قزاق ها بودند 
که درس بزرگی به ما دادند؛ غفلت از ضعف های 
فنی. شکست 68 بر 60 در بازی برگشت در حالی 
رقم خورد که کوارتر اول به سود تیم کشورمان 
به پایان رسید )23 بر 22(، ولی با شروع کوارتر 
دوم، میزبان آن روی سکه را نشان داد. قزاق ها با 
توجه به آنالیز دقیق تمامی بازیکنان اصلی برای 
مهار تک تک آنها برنامه داشتند. حامد حدادی، 
ستاره ایران در جریان بازی کاماًل مهار شده بود. 
عالوه  بر این تیم حریف برای دفاع مستحکم نیز 
برنامه داشت و بازیکنان قزاق از اشتباهات زیاد 
ش��اگردان ارمغانی، امتیاز های زیادی به دست 
آوردند. حریف توپ ربایی را در دستور کار داشت 
و با هر توپی که بازیکنان ما لو می دادند، قزاقستان 

امتیازهایش را افزایش می داد.
در عوض تیم ایران در حفظ توپ، دفاع تیمی و 
حمله به ش��دت ضعیف ظاهر شد و ترن اورهای 
زیاد در جریان ب��ازی کار دس��تمان داد. ضمن  
اینکه بازیکن��ان ما دق��ت و تمرک��ز الزم را در 
پرتاب ها نداش��تند. آمار نش��ان می دهد، تیم ما 
18 پرتاب س��ه امتیازی داشته، اما حتی یکی از 
این پرتاب ها نیز وارد سبد نشده است! اشتباهات 
پی در پی ملی پوش��ان ثابت ک��رد ارمغانی هنوز 

نتوانس��ته ضعف های قدیمی را برط��رف کند. 
بهترین بازیکن ما در این بازی حامد حدادی بود 
که 18 امتیاز برایمان به دست آورد، درحالی که 
رستم مورزاگالیف، کاپیتان قزاقستان با 26 امتیاز 

بهترین بازیکن تیمش بود. 
در بازی رفت مقابل قزاقس��تان، ح��دادی و بهنام 
یخچالی غایب بودند و تصور  می شد با اضافه شدن 
آنها در دیدار برگش��ت نتیجه دیگری رقم بخورد. 
منتها این دو بازیکن هم نتوانس��تند جلوی باخت 
دوم ای��ران را بگیرند. محمد جمش��یدی یکی از 
ضعیف ترین بازی هایش را انجام داد و در 33 دقیقه 
حضورش فقط ش��ش امتیاز گرفت. نکته عجیب 
اینکه در طول بازی س��رمربی از متین آقاجانپور و 
نوید رضایی فر اصاًل استفاده نکرد. اگر در بازی رفت 
با چهار امتیاز اختالف باخته بودیم در بازی برگشت 
در س��الن ولودروم این اختالف به هش��ت امتیاز 
رسید. برخالف قزاق ها، تیم ایران نه تنها برنامه ای 
برای مهار بازیکنان حریف نداش��ت، بلکه حدادی 
کلیدی ترین بازیکن تیم ملی به خاطر دفاع بسته 
قزاقستان نتوانست بازی همیشگی اش را به نمایش 
بگذارد. ضعف شدید در پرتاب نکته بسیار مهمی 
اس��ت که باید چاره ای اساس��ی برایش اندیشیده 
شود. ناکامی در زدن یک شوت سه امتیازی پسرفت 

بزرگی است برای بسکتبال ملی ایران. 
اگرچه صعودمان به دور بع��دی انتخابی قطعی 
شده است، ولی در گروه D ، قزاقستان صدرنشین 
ماند و ما نیز باید به دومی گروه راضی باشیم. بعد 
از قزاق های 10 امتیازی، ایران هشت امتیاز دارد 
و سوریه و بحرین شش امتیازی هم برای سومی 
در گروه تالش می کنند. سه تیم اول گروه ما در 

مرحله بعدی باید با س��ه تیم اول گروهB مصاف 
دهد. این یعنی باید منتظر بازی های س��خت با 
استرالیا، ژاپن و چین باش��یم. تیم ملی ایران در 
مقابل قزاقستان دو باخت متوالی متحمل شده و 
با این شرایط چطور قرار است از پس قدرت های 
شرق آسیا و همچنین کانگوروها بربیاییم. قرار بود 
با آمدن سعید ارمغانی اتفاقات خوبی برای تیم ملی 
رقم بخورد، ام��ا تیم او در اولی��ن محک جدی و 
رس��می خود همه را ناامید کرد. بازی آخر ما در 
پنجره سوم، فردا مقابل سوریه برگزار می شود. به 
هیچ وجه نباید این تیم عربی را دست کم بگیریم. 
در بازی رفت وقتی شاگردان هاشمی در آزادی 
خیال می کردند بازی آس��انی با سوریه در پیش 
دارند برای شکس��ت این تیم به دردسر افتادند و 
برای کس��ب پیروزی با 12 امتیاز اختالف تالش 
زیادی کردند. تیم ایران تغییراتی داشته و باخت 
به قزاقس��تان روحیه تیم را متزلزل کرده است. 
ضمن  اینکه نقاط ضعف ما برای س��وری ها عیان 
شده و بازی نیز در شهر حلب به میزبانی سوریه 
برگزار می شود، به همین خاطر کادرفنی باید با 
ریکاوری مناسب و آنالیز سوریه اجازه رقم خوردن 
یک شکست دیگر را ندهند. البته سوریه در مصاف 
با بحرین باخته و آنها نیز به نوعی شرایط   خوبی 
ندارند. منتها تیم س��وریه برای صعود به دور بعد 
انگیزه زی��ادی دارد و امیدواریم ای��ن انگیزه کار 
دست ما ندهد. جدا از نتیجه بازی فردا، فدراسیون 
و کادرفنی باید فکر آیند باشند. قطعاً با این سبک 
و سیاق نمی توانیم مقابل اس��ترالیا حرفی برای 
گفتن داشته باشیم و حتی تیم های درجه2 آسیا 

نیز جلوی ما مدعی هستند.
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فريدون حسن

دنیا حیدری

این روزها همه همصدا شده اند با معاندان نظام برای سیاسی کردن ورزش، 
همه آنهایی که در سرمقاله های روزنامه های شان در سایت های خبری شان 
همصدا با بی بی سی و من و تو و رسانه فاسد سعودی می خواهند بگویند وریا 
غفوری به خاطر مردم از استقالل می رود. روزنامه سازندگی و مجله، چه 
شده که همصدا با وزارت خارجه رژیم صهیونیستی و رسانه های وابسته 
به ملکه و حاکمان آل سعود ش��ده اید و تمام توانتان را گذاشته اید برای 
اینکه بگویید جدایی یک بازیکن پا به سن گذاشته و در مرز بازنشستگی، 
بازیکنی که افت بدنی فاحشش در فصل قبل داد همه را درآورده بود، از 

تیمی که می خواهد از قهرمانی اش دفاع کند، سیاسی است؟!
برایش میتینگ راه انداخته اند و کار حتی به جایی رسیده که با کاپیتان 
رقیب مقایسه اش می کنند. سیدجاللی که  با کارنامه ای پرافتخار در 
لیگ برتر کفش ها را آویخت و حاال می خواهد روی نیمکت پرسپولیس 
بنشیند. برایش س��روصدا راه انداخته اند که چرا باید از استقالل برود 
و خیلی راحت کار را گره می زنند به مس��ائل سیاسی که بله، چون از 
درد مردم حرف زده، چون انتقاد کرده و چون می خواهد هوای مردم را 

داشته باشد، می خواهند حذفش کنند.
داستان، قضیه وریا غفوری کاپیتان استقالل است. کاپیتان 35 ساله ای که به 
روزهای آخر فوتبالش نزدیک می شود و خودش بهتر از هر کس دیگری می داند 
که برای ماندن در ترکیب ثابت هر تیمی باید در مصاف با جوانان از جان مایه 

بگذارد، چه برسد به استقالل مدافع عنوان قهرمانی.
وریا می خواهد بماند؛ کجا بهتر از اس��تقالل برای دیده شدن، اما وقتی حتی 
فرهاد مجیدی که به لحاظ فکری همسو با اوست هم جایی برایش در تیم خود 
باز نمی کند از دیگران چه توقعی می توان داشت. وریا فصل قبل در اکثر بازی ها 
نیمکت نشین بود. می گویند آن هم دلیل سیاسی داشته، اما به نظر شما فرهاد 
مجیدی کسی بود که زیر بار این حرف ها برود و کاپیتانش را بازی ندهد! نه، وریا 
مثل معنای اسمش کاماًل باهوش است و هوشیار و خوب می داند که برای به 
دیده شدن باید چکار کند. یک نگاه به عملکرد او در فصل گذشته خیلی چیزها 
را روشن می کند. ضریب باالی پاس های اشتباه، کندی و سنگینی در حرکات، 
جا ماندن در برابر مهاجمان سرعتی، عقب نگه داشتن تیم برای دیده نشدن 
ضعف خود و در نهایت مش��کل با کادر فنی از محمود فکری گرفته تا فرهاد 
مجیدی، این عملکرد یعنی اینکه وریا باید از استقالل برود، اما ناگهان جوی راه 

می افتد و همه خواهان ماندن او می شوند و حذفش را سیاسی می نامند.
وریا اظهارنظر می کند در خصوص مشکالت و تنگناهای اقتصادی و فشاری 
که روی مردم است. او حق دارد، ورزشکار است و مردم از چهره های ورزشی 
خود توقعی جز این ندارند، اما وریای باه��وش خوب می داند که چه زمانی 
باید سراغ این حرف ها برود. آتش بیار های معرکه هم که هستند، بنابراین 
حذفش را سیاسی جلوه می دهند. حاال س��ؤال اینجاست که وریا غفوری 
چرا زمانی که ش��بانه به همراه چند نف��ر دیگر به هتل��ی در تهران رفت تا 
با احمد س��عادتمند بنش��یند و قرارداد 2 میلیارد و 700 میلیونی خود را 
ناگهان به 6 میلیارد در فصل اول و 8 میلیارد در فص��ل دوم افزایش دهد، 
فکر گرسنگی و وضعیت اقتصادی مردم نبود؟ همان قراردادی که حتی داد 
بازیکنان تأثیرگذار اس��تقالل را هم درآورد. وریا آن روزها حرفی از مردم و 
دغدغه های شان نمی زد، چون خیالش راحت بود، اما امروز نه، امروز بنا به 
همان دالیلی که گفتیم باید از استقالل برود. حاال او شده نماد مردمداری! 
در حالی که خوب یادمان است، پاس��خ یک گروه جهادی را برای کار کردن 
و خدمت به همین مردمی که ام��روز دم از آنها می زند، ن��داد. گروهی که 
دعوتش کرده بودند تا برود برای مردم خطه خودش کار کند، اما دعوت شان 
بی جواب ماند. امثال وریا هم از بیت المال می خورند و هم دوست دارند مانند 
قهرمانان و چریک های مبارز خودشان را نشان دهند! رسانه های آن طرف 
آبی هم حسابی برایش نوشابه باز کرده اند که آهای کجایید دارند یک چهره 
مردمی را از باشگاهش بیرون می کنند. نه خبری نیست، وریا غفوری جایی 
در استقالل ندارد، فصل پیش هم نداشت، فقط فرهاد مجیدی سیاستمدارتر 
از این حرف ها بود که با بیرون گذاشتن کامل او برای خودش و تیمش حاشیه 

درست کند و حتی می گفت وریا باید جام را  باالی سر ببرد و برد.
این روزها برای کاپیتان استقالل برنامه ها دارند. خودش هم خوب می داند که 
وارد چه بازی کثیفی شده است. او را به عنوان نماد مردمداری علم کرده اند تا به 
خواسته های خود برسند، اما واقعیت چیز دیگری است. وریا غفوری، کاپیتان 
استقالل تالش خود را برای تیمش کرده؛ چهره موفقی هم بوده، با استقالل 
خاطرات خوبی برای هواداران رقم زده، اما راه انداختن این بازی برای ماندن در 
استقالل اشتباه بزرگی است که مرتکب شده و کاش باز هم مانند معنای اسمش 
باهوش باشد و هوشیاری به خرج بدهد و راه خود را از کسانی که می خواهند 
از نام او استفاده کنند، جدا کند. قضیه وریا، قضیه ورزشکارانی است که فریب 
خورده اند و بعد رفته اند و فهمیده اند که ب��ازی خورده اند. فقط امیدواریم که 

کاپیتان استقالل زود متوجه دامی که جلوی پایش پهن شده، بشود.

توهم خدمت رسانی در فوتبال
درست یک ماه بعد از به صدا درآمدن سوت پایان لیگ بیست و یکم بود 
که فعالیت ها به شکل جدی و البته آشکار آغاز شد، چیزی حدود یک ماه 
قبل، 30 روز پرتنش که عالوه بر جابه جایی پرسروصدای فوتبال ایران، 
ارقام قابل توجهی نیز رد و بدل شد. اعدادی تنش زا که صدای بسیاری را 
درآورد، اما چهار هفته بعد از تاخت و تاز دالالن و مدیران ناکارآمدی که 
کوچک ترین ترحمی به جیب ملت و بیت المال نمی کردند، آقایان تازه 
به صرافت قانون گذاری برای منع باشگاه ها از عقد قراردادهای نجومی 

می افتند و این رویه را نکوهش می کنند.
سازمان لیگ درست بعد از انجام توافقات بس��یار با ارقام کالنی که در 
مخیله کمتر کسی می گنجد، تازه حرف از سقف قرارداد به میان آورده و 
سرپرست فدراسیون نیز با نگران نشان دادن خود از شرایط موجود مدعی 
است اگر فدراسیون و سازمان لیگ به این کار ورود نکنند، معلوم نیست 
سال بعد رقم ها چگونه خواهد بود. صدالبته که یک سر این کالف دست 
فدراسیون فوتبال است و تنها این ارگان می تواند به افسارگسیختی ارقام 

در فصل نقل و انتقاالت پایان دهد، البته نه با حرف که با عمل. 
آنچه این روزها سرپرس��ت فدراس��یون به عنوان دغدغه های خود از 
وضعیت بلبشوی فصل نقل و انتقاالت به زبان می آورد، داستان تازه ای 
نیست و رؤسا، مدیران و مسئوالن قبل تر از ماجدی بارها بدان اشاره 
کرده بودند، چه بس��ا تأثیرگذارتر از صحبت های ام��روز ماجدی! اما 
مقابله با این افسارگس��یختگی نیاز به توضیح واضحات و تکرار آنچه 
سال هاست اصحاب رسانه به زبان می آورند، ندارد که در این مقوله قلم 
رسانه ها به مراتب شیواتر و تأثیرگذارتر است. مسئله امروز ایجاد سدی 
بازدارنده مقابل س��یلی اس��ت که دارد کل فوتبال را با خود به سمت 
تباهی می برد. سدی که وظیفه ساخت و ساز آن به عهده فدراسیون و 
در رأس آن رئیسی است که امروز میرشاد ماجدی به جای او نشسته 
و قصدی جدی برای ادامه این حضور دارد. تصمیمی که این تصور را 
ایجاد می کند که صحبت های آقای سرپرست بیشتر از آنکه دغدغه اش 
برای نجات فوتبال از چنگال دالالن میلیاردی باشد، کار تبلیغاتی برای 
هشتم شهریورماه است که اگر غیر از این بود به جای حرف زدن دست 
به کار اقدامی اساسی  می شد برای برچیدن بساطی که جز به منظور 

تاراج بیت المال پهن نشده است.
عقد قراردادهای نجومی، کار امروز و دیروز نیست و تقصیر همه آن را 
نمی توان به گردن ماجدی انداخت، اما این اگر به راستی دغدغه آقای 
سرپرست بود قبل از توافقات انجام شده از سوی برخی باشگاه ها و رد 
و بدل شدن رقم های هنگفت گامی برای مقابله با آن برمی داشت، نه 
یک ماه بعد از هرگونه تاخت و تاز، آن هم با باز ک��ردن دوباره پرونده 
شکست خورده قانون س��قف قراردادها که اگر نتیجه ای داشت کنار 
گذاشته نمی شد. قانونی که شرایط را به مراتب بدتر کرد و پای پول های 
زیرمیزی را به میان کش��ید، اما گویا تجربه تلخ گذشته برای ماجدی 
درست عبرت نش��ده که قدم در همان راه گذاش��ته است، آن هم در 
شرایطی که خود معترف است در زمان قدیم پروسه ای را انجام دادند 

که موفق نبوده است.
این بی شک نمایشی برای انتخابات شهریور ماه است، خصوصاً که آقای 
سرپرست صراحتاً می گوید که اگر احساس کنیم که می توانیم خدمت 
کنیم ورود خواهیم کرد. اما ای کاش ماجدی مشخص می کرد خدمت از 
نظر او چه تعریفی دارد، حرف زدن از مش��کالت و برشمردن آن بی شک 
خدمت رسانی نیست، اما نظر سرپرست فدراسیون گویا متفاوت است که 
بی هیچ ابایی می گوید اگر شرایط به همین منوال باشد برای کاندید شدن 
در انتخابات اقدام می کند. اما ماجدی طی چهار ماه گذشته کدام بار را از 

دوش فوتبال ایران برداشته که خود را شایسته این حضور می داند؟

خسروشاهی قهرمان دوچرخه سواری ایران

بهنام خسروش��اهی عن��وان قهرمانی دوچرخه س��واری ایران را 
به دس��ت آورد. مس��ابقات دوچرخه س��واری قهرمانی ایران در 
کمربندی فرودگاه امام خمینی برگزار ش��د و عنوان قهرمانی به 
نماینده آذربایجان شرقی رسید. رقابت استقامت جاده در مسیری 
به مسافت 130 کیلومتر برگزار شد  و 77 رکابزن از 22 استان به 
رقابت پرداختند و در پایان بهنام خسروشاهی از آذربایجان شرقی 
به مقام اول دست یافت. حسن سیف الهی دیگر رکابزن آذربایجان 
شرقی در رده دوم قرار گرفت و میالد قالیچی از تهران سوم شد. 

اساسنامه دوچرخه سواری برای تأیید برگشت

سرپرس��ت فدراس��یون دوچرخه س��واری اعالم ک��رد اتحادیه 
جهانی اساس��نامه فدراس��یون را برای لحاظ ک��ردن تغییراتی 
برای فدراس��یون ارسال کرده است. رس��ول هاشم کندی گفت: 
»اتحادیه جهانی دوچرخه سواری بعد از جلس��ه ای که با وزیر و 
رئیس کمیته ملی المپیک ایران داشت، روند تأیید اساسنامه را 
تسریع بخشید. از این رو مجدداً اساسنامه را برای ما فرستادند و 
برخی نکات را تغییر دادند و خواس��تار این شدند که نکات مورد 
نظرمان را برای شان بفرستیم. ما هم سریعاً این تغییرات را انجام 
دادیم و اساسنامه را بعد از تغییرات به وزارت ورزش و کمیته ملی 
المپیک می بریم تا تأییدیه آنها را بگیریم و سپس برای اتحادیه 
جهانی ارسال کنیم. پس از گرفتن تأییدیه اتحادیه جهانی، مجمع 
فوق العاده برگزار می کنیم و تأییدیه مجم��ع را هم می گیریم و 

سپس وارد پروسه برگزاری انتخابات می شویم.«

قضیه چیپ  وریا!

 قیمت های سرسام آور نقل و انتقاالت 
توجیهی ندارد

می خواه��م بدانم چ��ه اتفاق��ی افتاده 
که ش��اهد قیمت های سرس��ام آور در 
نقل و انتقاالت هستیم. رقم های مطرح 

شده هیچ توجیهی ندارد! 
مگر نیمار، مسی و رونالدو به فوتبال ایران 
آمده اند که تا این اندازه قیمت ها را افزایش 
می دهند. باید کار کارشناسی انجام گیرد. 
ما شدیداً به این وضعیت معترض هستیم. 
خود س��ازمان لیگ در درجه اول مقصر 
است که سقفی را تعیین نمی کند. تعیین 
سقف با قاطع ایستادن در تصمیمی خیلی فرق می کند. زیرمیزی ها، پاداش ها 
و آپشن های مختلفی پرداخت می شود. مفسر یا تهیه کننده برنامه ورزشی باید 
وظیفه اش را درست انجام دهد. اگر مافوق بخواهد پاداشی به او پرداخت کند 
بحثش جداست، اما اگر بگوید برای رسیدن من به آفیش، خوب صحبت کردن 
و هیجان دادن من هم باید پاداش پرداخت کنید، درست نیست. وظیفه یک 
مهاجم، بدنساز و دروازه بان این است که به بهترین شکل کار کنند، اما در کمال 
تعجب شاهد آپشن های مختلفی مثل گل نخوردن، گل زدن، ارسال پاس گل 
یا کلین شیت کردن هستیم که کار را سخت می کند. این وضعیت باشگاه های 
خصوصی را دچار مشکالت جدی می کند. باشگاه های دولتی از جیب دولت 
هزینه می کنند، ب��ه همین دلیل ه��م دغدغه ای ندارند. برای باش��گاه های 
خصوصی اما ش��رایط اینگونه نیست. مگر چند باش��گاه خصوصی داریم که 

می توانند چنین مبالغی را پرداخت کنند. رقابت برای ما سخت است. 
باید این موضوع جدی گرفته ش��ود. نباید بگویند دو تیم قرارداد بستند، 
اشکالی ندارد و برویم برای 14 تیم دیگر محدودیت و سقف قرارداد بگذاریم. 
ش��رایط همه باش��گاه ها باید به یک شکل باش��د. اگر ثابت شد باشگاهی 
زیرمیزی می دهد باید با آن برخورد شود و حتی از این تیم امتیاز کسر شود 

و محرومش کنند. 

سیف اهلل پور

مدیرعامل باشگاه نساجی 

چوکای تالش با برتری مقابل شهرداری بندر عامری بار دیگر 
به رقابت های لیگ دس��ته اول برگش��ت. چوکا که روزگاری 
نه چندان دور از تیم های خوب س��طح اول فوتبال کشور بود، 
فصل قبل به لیگ دسته دوم سقوط کرد، اما بعدازظهر جمعه 
با غلبه  بر ش��هرداری بندر عامری دوب��اره به لیگ یک صعود 
کرد و امیدوار است با درخشش در مسابقات لیگ یک بتواند 
باز هم در سطح اول فوتبال کش��ور حضور داشته باشد. دیدار 
 دو تیم عصر جمعه در قم برگزار شد و در نهایت چوکا با برتری

 2 بر یک هم قهرمانی لیگ دس��ته دوم را جشن گرفت و هم 
جواز حضور در لیگ دسته اول را به دست آورد. این بار مسابقات 

این تیم در ورزشگاه پوریای ولی برگزار خواهد شد.

چوکا باز هم دسته اولی شد
قاب

تیم ملی ارث پدری من نیست
کاپیتان تیم ملی کاراته که بعد از هفت، هشت ماه دوری از میادین در      چهره

رقابت های انتخابی روی تاتامی رفت، 
می گوی��د به س��ادگی پیراه��ن تیم مل��ی را از دس��ت نمی دهد: 
»سال هاس��ت می گویند نفرات باتجربه دیگر آن کارایی سابق را 
ندارند و باید جای خود را به جوان��ان  بدهند. این حرف ها مهم 
نیست، عملکرد ورزشکاران مهم است. من هم مانند بقیه نفرات 

تمام تالش��م را می کنم تا بهترین نمایش را داشته باشم، 
چراکه موفقیت تیم ملی و پرچم کشورم برای من از 

هر چیزی باارزش تر است. قطعاً تا زمانی که برای 
تیم ملی مفید باشم دست از تالش برنخواهم 
داشت. برای هر ورزشکاری در مقاطع مختلف 
برد و باخت وج��ود دارد، اما تجربه در کنار 
جوانی تی��م می تواند به تی��م ملی کاراته 
کمک کند. قطعاً هر کسی که بتواند به تیم 
ملی در هر سن و سالی از 17 یا 18 ساله تا 
نفرات باتجربه کمک کند باید در تیم ملی 
حضور داشته باشد. بدون شک کادر فنی 
در هر رش��ته ای دوس��ت دارد تیمش به 
بهترین نتایج برسد و انتخاب های درست 
داش��ته باش��د، اما من پیراهن تیم ملی 
کاراته را به راحتی به دست نیاورده ام که 

آن را به راحتی از دست بدهم.«

احتمال حذف دوومیدنی از بازی های کشورهای اسالمی
سرپرست کاروان اعزامی ایران به بازی های همبستگی کشورهای 

اس��المی، این روزها در قونیه مش��غول رتق و فتق امور است. با این      خبر
وجود دغدغه اصلی او تعلل برخی فدراسیون ها در ارسال معرفی کادر فنی و ورزشکاران خود برای 
حضور در این رقابت هاس��ت: »مس��ئولیت حذف احتمالی از پنجمین دوره بازی های همبستگی 
کشورهای اسالمی شخص فدراسیون ها هستند. با وجود نامه نگاری و پیگیری های الزم در این راستا، 
هنوز هم دو، سه فدراسیون از جمله دوومیدانی اس��امی نفرات خود را برای حضور در این رقابت ها 
ارسال نکرده اند. این در حالی اس��ت که مهلت پایانی تعیین شده برای ارسال اسامی ورزشکاران و 
کادر فنی پنجم تیرماه بود. این مهم در نامه ای به صورت مکتوب به فدراس��یون ها ارسال و گوشزد 
شده، اما به رغم گذشت تقریباً یک هفته و پیگیری های الزم هنوز دو، سه فدراسیون اسامی نفرات 

خود را اعالم نکرده اند تا در خطر حذف قرار گیرند.«

اروگوئه باالخره نهایی شد

اروگوئه انتخاب جدیدی نب��ود. در فیفادی قبلی 
هم صحبت هایی در راس��تای برگزاری دیداری 
تدارکاتی با تیم فوتبال این کشور مطرح شده بود. 
قرار بود تیم ملی فوتبال ایران بعد از مصاف با کانادا، 

راهی این کشور شود که برخی مسائل برگزاری این 
بازی را منتفی کرد، درست تا جمعه، دهم تیرماه 
که برخ��ی رس��انه های اروگوئه از قطعی ش��دن 
برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی این کشور با ایران 

در تاریخ 22 سپتامبر در اتریش خبر دادند. خبری 
که ابتدا کامرانی فر، دبیرکل فدراسیون فوتبال از 
تأیید آن طفره رفت. ح��ال آنکه رودریگو رومانو، 
خبرنگار مشهورترین شبکه ورزش��ی اروگوئه با 
قاطعیت تمام از برگزاری دیدار دوستانه با ایران در 
نخستین روز شهریورماه و به میزبانی اتریش خبر 
داد. خبری که سرانجام فدارسیون فوتبال اروگوئه 
بر آن صحه گذاشت و ایگناس��یو آلونسو، رئیس 
اتحادیه فوتبال این کش��ور )AUF( آن را تأیید 
کرد: »کادر فنی تیم ملی از ما درخواست کرد که 
به مصاف تیم های ملی حاضر در جام جهانی برویم 
و بیشترین بهره را از فیفادی ببریم. همه مسائل 
را حل می کنیم تا آرامش ذهنی به کادر فنی تیم 
ملی تزریق شود. ما قرار اس��ت با دو تیمی که در 
جام جهانی حضور دارند بازی دوستانه و تدارکاتی 
داشته باشیم، آن هم در یکجا؛ اتریش. عدم نیاز به 

سفر به شما این امکان را می دهد که هر روز تمرین 
کنید و این بهترین اتفاق است.«

»السلسته« پیش از این و پس از راهیابی به جام 
جهانی سه بازی دوستانه انجام داده که با دو برد 
برابر مکزیک و پاناما و تساوی مقابل ایاالت متحده 
همراه بوده و ح��اال بازی با ای��ران و قطر دو بازی 
دوستانه دیگری هستند که اروگوئه برای حضوری 
قدرتمند در جام جهانی در برنام��ه دارد. این در 
حالی است که شاگردان اسکوچیچ بعد از کسب 
جواز حضور در جام جهانی قطر تنها یک مصاف 
دوستانه برابر تیم دوم الجزایر در قطر داشتند که 
انتقادهای بس��یاری را به دنبال داش��ت و به زعم 
بسیاری نتوانست سودی برای یوزهای ایرانی در 
پی داشته باشد. اروگوئه حاال دومین حریف ایران 
است. تیمی که می تواند حریف خوبی برای محک 

زدن شاگردان اسکوچیچ باشد.

شمیم رضوان
      بازتاب

دومین بازی 

 تدارکاتی ایران 

ش
در اتری

   باخت دوباره به قزاق ها در انتخابی جام جهانی ضعف ها را عیان کرد

زنگ خطر برای بسکتبال ایران


