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شیوا نوروزی

نمایش خیره کننده 
فریدون حسن
       گزارش

تی�م مل�ی فوتبال 
ای�ران مقاب�ل ول�ز 
ت�رس را در دل امریکایی ه�ا انداخته اس�ت. 
حاشیه سازی های این یکی، دو روز نیز نشان از 
همین ترس دارد. امریکایی ها خوب می دانند 
که اگر تی�م ملی ای�ران با آرام�ش و اعتماد به 
نفسی که پیدا کرده به دیدار آنها برود کار بسیار 
س�ختی در پی�ش خواهن�د داش�ت. بنابراین 
حاشیه س�ازی ها را ش�روع کرده ان�د. آنه�ا 
می خواهند فضای حاکم بر اردوی ایران فضایی 
مانند فضای قبل از بازی با انگلس�تان باشد تا 
بتوانن�د از آب گل آلود ماهی بگیرن�د و این بار 
سرمربی سابق خود را به عنوان عمله به هم زدن 
اتح�اد تی�م مل�ی ای�ران جل�و انداختن�د.
حاشیه س��ازی ها ش��روع ش��ده، از س��اختن 
حس��اب های کاربری جعلی به نام بازیکنان تیم 
ملی گرفته تا حذف نام »اهلل« از وسط پرچم ایران 
اقداماتی بود که انجام دادند و مطمئناً نقشه های 
دیگری هم دارند، اما در ای��ن میان اراجیفی که 
یورگن کلینزمن به زب��ان آورد، بازتاب دیگری 
داش��ت. عضو امریکایی – آلمان��ی کمیته فنی 
فیفا و سرمربی سابق یانکی ها با توهین به ملت و 

فرهنگ ایران و تیم ملی جلو آمد. 
   بی فرهنگ مدعی فرنگ 

بد نیس��ت یکی، دو مورد از اقدام��ات فرهنگی 
جناب کلینزمن را مروز کنیم. یورگن کلینزمن 
هم��ان بازیکن��ی اس��ت ک��ه در ج��ام جهانی 
1998فرانس��ه در ابتدای بازی ای��ران و آلمان 
فرش دس��تبافت یادگاری را از عابدزاده گرفت، 
اما وقتی گل زد وحشیانه تور دروازه ایران را تکان 
می داد. همین آدم حاال برای ما ادعای فرهنگ و 
تمدن دارد. همین آق��ای کلینزمن که بازیکنان 

ایران را متهم به فریب داور می کند در فینال جام 
جهانی 1990 ایتالیا چن��ان داور بازی را فریب 
داد که بازیک��ن آرژانتین را اخراج ک��رد و با این 
کثیف کاری جام را باالی س��ر برد. حاال طبیعی 
اس��ت که کلینزمن امریکای��ی – آلمانی هوادار 
امریکا شود و بخواهد جو تیم ملی را به هم بزند، 
به هرحال برای ماندن در امریکا باید مطابق میل 
آنها حرف زد. کسی چه می داند شاید روزی علیه 

تیم ملی آلمان هم به نفع امریکا صحبت کند.
   مایه شرم فوتبال

کارل��وس کی روش، س��رمربی تیم مل��ی ایران 
البته پاس��خ محکمی به یاوه گویی ه��ای او داده 
است، پاسخی در خور که بعید است کلینزمن تا 
س��ال ها آن را فراموش کند. کی روش در صفحه 
ش��خصی اش نوش��ت: »یورگن عزیز! تو ابتکار 
عمل به خرج دادی ک��ه  منو کارلوس صدا کنی، 
فکر می کنم بهتر باشد من هم تو را یورگن صدا 
کنم. حتی ب��ا وجود اینکه من را نمی شناس��ی، 
شخصیتم را با یک پیش داوری زیر سؤال بردی. 
مهم نیس��ت چقدر به ت��و بابت آنچ��ه در زمین 
فوتبال انجام داده ای احترام می گذارم، ولی آن 
صحبت ها درباره فرهنگ ایران، تیم ملی فوتبال 
ایران و بازیکنانم، مایه شرمساری در فوتبال است. 
البته هیچ ک��س نمی تواند به اتح��اد ما وقتی در 
سطح ما نیست، صدمه بزند، حتی اگر هم باشد 
دوس��ت داریم تو را به عن��وان میهمان به کمپ 
تیم  ملی دعوت کنیم تا با بازیکنان ایران آش��نا 
شوی و از آنها درباره ایران، مردم ایران،  شاعران و 
هنرمندان، جبر )ریاضی( و تمام فرهنگ هزاران 
ساله ایران یاد بگیری و از بازیکنان ما بشنوی که 
چقدر آنها به فوتبال عشق می ورزند. به عنوان یک 
امریکایی-آلمانی، می فهمیم که تو از ما حمایت 
نمی کنی و مشکلی هم نداریم و با وجود اظهارات 

توهین آمیز تو در بی بی س��ی ک��ه تالش کردی 
زحمت، ف��داکاری و توانمندی ما را زیر س��ؤال 
ببری، ما به تو قول می دهیم ک��ه هیچ قضاوتی 
درباره فرهنگ،  ریشه و سابقه تو نداشته باشیم 
و همیشه از تو در بین خانواده خودمان استقبال 
می کنی��م. در همین ح��ال با تم��ام تمرکزمان 
می خواهیم تصمیم فیفا را در قبال پس��ت تو به 
عنوان عضو گ��روه تحقیقات ج��ام جهانی قطر 
۲0۲۲ ببینیم، چراکه انتظار داریم قبل از بازدید 

از کمپ ما از سمتت استعفا کنی.«
   منتظر استعفای کلینزمن

فدراس��یون فوتبال ایران در بیانیه ای اظهارت 
یورگ��ن کلینزم��ن را محکوم کرد و خواس��تار 
عذرخواه��ی و اس��تعفای او از گ��روه مطالعات 
فنی فیفا ش��د. در این بیانیه آمده است: »آقای 
کلینزمن، عضو گروه مطالع��ات فنی فیفا گفته 
که در بازی ایران و ولز، بازیکنان تیم ملی و کادر 
فن��ی »روی داورکار کردن��د« و »این تصادفی 
نیست، این بخشی از فرهنگ آنهاست که چگونه 
بازی می کنند«. فدراسیون فوتبال ایران پیش 
از این خواستار شفاف س��ازی فوری فیفا در این 
مورد شده و خواهان عذرخواهی آقای کلینزمن 
و اس��تعفا از وظایف خود به عن��وان عضو گروه 
مطالعات فنی فیفاست. در همین حال فدراسیون 
فوتبال ایران از آقای کلینزمن دعوت می کند از 
کمپ تیم ملی در دوحه برای یادگیری فرهنگ 
غنی ایرانی و ارزش های فوتبال و ورزش بازدید 
کند. از آنجایی که کلینزمن یک آلمانی اس��ت 
به او قول داده می ش��ود که برای شرم آورترین 
قسمت تاریخ جام جهانی »ننگ گیخون 8۲«، 
زمانی که آلم��ان غربی و اتری��ش نتیجه را رقم 
زدند، مورد قضاوت قرار نگیرد و او به عنوان یک 
بازیکن سابق با شیرجه های دراماتیک معروفش 

قضاوت نخواهد ش��د. مطمئناً او به عنوان یک 
بازیک��ن حرفه ای فوتب��ال برای هی��چ موضوع 
سیاسی و تاریخی دیگری که مربوط به کشورش 
باش��د مورد قضاوت قرار نخواهد گرفت. در این 
بازدید به آقای کلینزمن پیش��نهاد می شود که 
99 دقیقه آخرین بازی ایران مقابل ولز را مرور 
کند، حتی اگر این بازی قباًل در سراس��ر جهان 
پخش شده باشد و برای بسیاری به عنوان یکی 
از عادالنه ترین و زیباترین بازی های تاریخ جام 

جهانی شناخته می شود.«
  عقب نشینی 

جالب است که برابر بند 13 اساسنامه فیفا هر فرد 
یا نهادی که به هویت و نش��انه های ملی و دینی 
یکی از اعضای فیفا توهین کند باید از 10 بازی 
محروم شود. مطابق این بند امریکایی ها همین 
حاال بای��د از جام حذف ش��وند، ام��ا واکنش  به 
حرف های کلینزمن باعث شد او حرف های قبلی 

خود را پس بگیرد.
کلینزمن حاال می گوید: »به نظرم برداشت بدی 
از صحبت های من شد. من واقعاً سعی می کنم 
با کی روش تماس بگی��رم و اوضاع را آرام کنم. 
قصدم هرگز انتقاد از کارلوس یا نیمکت ایران 
نبود. بعضی حتی فکر کردند من از داور انتقاد 
کردم، چون او کاری درباره نحوه رفتار آنها روی 
نیمکت انجام نداد. تم��ام حرف من این بود که 
آنها احساسی با شرایط برخورد می کنند که در 
واقع از بعضی جهات قابل تحسین است. تمام 
نیمکت آنه��ا در تمام طول ب��ازی با تیم داخل 
زمین هم��راه بود. آنها ب��اال و پایین می   پریدند 
و کارلوس مربی بس��یار احساس��اتی است. او 
به طور مداوم کنار زمین حضور می یابد و سعی 
می کند به بازیکنان��ش انرژی بده��د و آنها را 

راهنمایی کند.«
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داوود عطايی

روز استثنایی فوتبال ملی
نفس ها در سینه حبس شده است. سه ش��نبه روزی استثنایی برای فوتبال 
ایران است. همه فوتبال دوستان ایرانی تنها یک توقع از تیم ملی و مرد پرتغالی 

دارند؛ پیروزی در برابر امریکا و صعود قاطع به مرحله حذفی جام جهانی.
فاصله خوشبختی تیم ملی، خوشحالی و ش��ادی بی حد و حصر مردم عزیز 
کشور تنها 90 دقیقه دوندگی بی امان، روحیه جنگندگی و مبارزه فوتبالی 

برای شکست تیمی است که هنوز طعم برد در جام قطر را نچشیده است.
س��رمربی باتجربه ایران با تبحری مثال زدن��ی در فرصت کوتاه بازی 
نخست با انگلیس و دیدار حس��اس با ولز با درایت ش��اگردانش را از 
نظر روحی و روانی احیا کرد. او با ایجاد همدلی و اتحاد موفق شد یک 
پیروزی شیرین و به یادماندنی را به مردم فوتبال دوست ما هدیه دهد. 
تیزهوشی، قدرت بازی خوانی و شجاعت مرد پرتغالی بی تردید در شب 
دیدار با امریکا کمک شایان توجهی به ملی پوشان خواهد کرد. به عقیده 

کارشناسان، کی روش ترکیب تیم برنده را تغییر نخواهد داد.
پیروزی دلچس��ب و امیدبخش روز جمعه دلیل خوبی است که همانند 
بازی با ولز کادر فنی به ط��ور همزمان از مثلث هجومی س��ردار آزمون، 
مهدی طارمی و علی قلی زاده در ترکیب اصلی استفاده کند. عملکرد عالی 
قلی زاده در بازی گذشته و عطش گلزنی طارمی و آزمون بی شک خط دفاع 
امریکا را به دردسر می اندازد. قلی زاده، احمد نوراللهی و احسان حاج صفی 
با دور زدن دفاع های کناری تیم گرگ برهالتر و ارسال های مواج می توانند 

موقعیت های مناسب گلزنی برای مهاجمان آماده ما فراهم سازند.
ش��ادی زایدالوصف مردم ایران پس از پیروزی مقابل ولز و انرژی مثبتی که 
تماشاگران و هواداران در ورزش��گاه به ملی پوشان منتقل کردند، بی تردید 

عامل مهم دیگری برای نمایش اعجاب انگیز در برابر امریکا خواهد بود.
شاگردان کی روش به خوبی می دانند 8۵ میلیون ایرانی بی صبرانه مشتاق 
دیدن یک فوتبال تماشاگرپسند، جوانمردانه و یک پیروزی دلنشین دیگر 
هس��تند. بنابراین با انرژی مضاعف و با تمام توان در زمین مس��ابقه حاضر 
می شوند و یکدل و با روحیه عالی و با تمرکز برای هدفشان، یعنی نخستین 
صعود به دور گروهی جام جهانی خواهند جنگید. به ش��خصه خوشبینم با 
کسب پیروزی در برابر یاران پولیسیچ جش��ن صعود به مرحله حذفی را با 
هواداران در ورزشگاه قطر و میلیون ها ایرانی در میهن برگزار خواهیم کرد. 

دعای 8۵ میلیون ایرانی بدرقه راهتان، دالورمردان ایران.
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هواداری که بدون مشورت با همسرش برای سفر به 
قطر وام بانکی گرفته بود توس�ط دوربین عکاس�ان 
شکار شد و حاال با یک بحران خانوادگی مواجه شده 
است. عاشقان فوتبال از سراسر جهان خود را به دوحه 
رسانده اند تا جام جهانی 2022 را از نزدیک تماشا و تیم 
کشورشان را تشویق کنند. یکی از طرفداران اکوادور 
که برای تأمین هزینه های س�فر از بان�ک وام گرفته 
ب�ود در مصاف این تیم ب�ا هلند در ورزش�گاه حاضر 
بود. اکوادور با کسب یک امتیاز در رده دوم گروهش 
ایستاد، اما عکس های وایرال  ش�ده تماشاگران این 
دیدار به ضرر هوادار بدش�انس اکوادوری تمام شد. 
او که بدون مشورت و اطالع همس�رش با پول وام به 
قطر آمده از طریق یک بنر تلویحًا از این کارش ابراز 
پشیمانی کرده است: »عزیزم، وقتی برگشتم ماجرای 

وام را توضیح می دهم.«

بعد از جام جهانی توضیح می دهم!

قاب

اهمیت خروج فدراسیون ها از بالتکلیفی
مدیریت در ورزش حرف اول را می زند و حتی یک لحظه هم نباید از این 
مسئله غافل شد. اگرچه تا قبل از این وزیر ورزش چند بار در خصوص 
اداره فدراسیون ها با سرپرس��ت صحبت و از آن حمایت کرده بود، اما 
خوشبختانه مراحل ثبت نام فدراسیون ها طبق برنامه در جریان است. 
کل ورزش درگیر جام جهانی و همه نگاه ها معطوف تیم کی روش است. 
در اهمیت این رقابت ها و عملکرد تیم کشورمان شکی نیست، ولی بقیه 
کارهای حوزه ورزش هم نباید روی زمین بماند. عدم برگزاری مجامع 
انتخاباتی معضلی اس��ت که در ماه های اخیر بارها محل مناقشه بوده 
است. آنها که اهمیت این مسئله را درک کرده اند به دفعات نسبت به 
عواقب بالتکلیفی فدراسیون ها هشدار داده و خواستار تعیین تکلیف 
مدیریتی رشته های مختلف شده اند. با این  وجود در ماه های گذشته 
تعلل زیادی از سوی وزارت ورزش در این زمینه به بهانه های مختلف 
صورت گرفت. حاال که رئیس کمیته  ملی المپیک انتخاب ش��ده و تا 
بازی های آسیایی نیز کمتر از یک سال باقی مانده، عماًل توجیهی برای 

تعویق دوباره انتخابات وجود ندارد. 
در حال حاضر مسئولیت 1۲ فدراسیون برعهده سرپرستان است و تشکیل 
مجمع انتخاباتی باید در اولویت قرار بگیرد. اگرچه برخی از سرپرس��تان 
فعل��ی در انتخابات های پیش رو کاندید می ش��وند، ولی بس��یاری از آنها 
می دانند مدت کوتاهی عهده دار مس��ئولیتی بزرگ هستند و باید خیلی 
زود میز ریاس��ت را تحویل رئیس دهند. به همین خاطر هیچ سرپرستی 
نمی تواند حرف از برنامه ریزی بلندمدت بزند. درحالی که بازی های هانگژو 
و رقابت های کسب سهمیه المپیک پاریس برای بسیاری از رشته ها مهم و 
سرنوشت ساز است. ثبت نام برای برگزاری مجمع پنج فدراسیون به تازگی 
انجام شد، مراحل ثبت نام از نامزدهای فدراسیون شمشیربازی نیز در جریان 
است و ژیمناستیک هم از امروز وارد مرحله انتخاباتی می شود. با این حساب 
تا پایان سال انتظار می رود حداقل این چند فدراسیون از بالتکلیفی های 
طوالنی مدت خالص شوند. کاراته، جودو، ژیمناستیک، هندبال و قایقرانی 
جزو رشته های مدال آور ایران هستند و دست به دست شدن مدیریت آنها 
بین سرپرستان موقت تأثیرات جبران ناپذیری روی عملکرد ورزشکاران این 
رشته ها خواهد گذاشت. عالوه  بر این در ماه های آتی باز هم فدراسیون هایی 
هستند که دوران ریاست رؤسای فعلی شان به پایان برسد. آنها را نیز نباید به 

حال خود رها و همه چیز را به سال آینده موکول کرد. 
از ابتدای س��ال تاکنون برخالف آنچه وزارت مدعی است، شرایط برای 
تش��کیل مجامع انتخاباتی مهیا نبوده و همین مس��ئله حواشی زیادی 
به همراه داشته است. متأسفانه رش��ته هایی از جمله ژیمناستیک بابت 
کشمکش ها و سوءمدیریت ها به شدت ضرر کرده اند و دود بالتکلیفی ها 
به چشم ورزشکارانش رفته است. درحالی که فرآیند ثبت نام نامزدها در 
چند فدراسیون انجام شده، انتظار می رود مسئوالن امر با بررسی دقیق 
عملکرد و رزومه نامزدها با جدیت بیشتر و با در نظر گرفتن آینده ورزش 
کشور صالحیت ها را تأیید یا رد کنند. نباید شلوغی این روزها باعث شود 
مهره های امتحان پس داده با پیشینه مبهم و تاریک خود را در حد تصدی 
پست های مهم در فدراسیون ها فرض کنند. به همان اندازه که بالتکلیفی 
مخرب است، س��پردن پس��ت ریاس��ت به مدیران ناالیق و ناکارآمد نیز 
آسیب زا خواهد بود. این مس��ئله وظیفه اعضای مجمع را نیز سنگین تر 
می کند. از گذشته تاکنون البی های انتخاباتی تعیین کننده اغلب مجامع 
فدراس��یون ها بوده اند، درحالی که صاحبان رأی باید ارزش رأی خود را 

بیشتر از اینها بدانند و با هر حرف و توصیه ای تغییر نظر ندهند.

س��رمربی پرتغال بابت برت��ری مقابل غنا در 
نخس��تین دیدار جام جهان��ی یک روز 

مرخصی به ش��اگردانش پاداش داد. 
فرصتی که رونالدو با اس��تفاده از آن 
ضیافت ش��امی برای هم تیمی های 

خود در یکی از رستوران های دوحه که 
با این بازیکن مرتبط است ترتیب داد و به 

این ترتیب پایان کابوس حضور در منچستر و 
گلزنی در جام جهانی را جشن گرفت.
      

تساوی بدون گل برابر امریکا به مذاق هواداران 
سه ش��یرها خوش نیامد، به طوری که در 

پایان ب��ازی بازیکنان تیم خ��ود را هو 
کردند. عکس العملی که واکنش شدید 
وین رونی، سرمربی دی سی یونایتد را 
به دنبال داشت. او با عصبانیت از رفتار 

تماش��اگران انگلیس گف��ت: فرهنگ 
فوتبال م��ا گاه باعث خ��ود بزرگ بینی و 

دست کم گرفتن حریف می شود.
      

نیمار که در نخس��تین دی��دار سلس��ائو به دلیل 
مصدومی��ت ناچار ب��ه ترک میدان ش��د، 

تصاویری از پای مصدوم خود منتش��ر 
کرد ک��ه ناراحتی ه��واداران فوتبال، 
به خص��وص برزیلی ه��ا را ب��ه دنبال 
داشت. تیته مدعی بود نیمار به زودی 
بازمی گردد، اما از اشک های این بازیکن 

هنگام ت��رک زمین واضح ب��ود او مرحله 
گروهی را از دست داده است.

      
ژاپ��ن می توانس��ت نخس��تین تی��م آس��یایی 

صعودکننده به مرحله بعدی جام جهانی 
قطر باشد، اما برخالف مصاف نخست 
براب��ر آلمان که ب��ا برت��ری ۲ بر یک 
به پایان رس��ید، س��امورایی ها برابر 
کاس��تاریکا بازی چندان دلچسب و 

دندان گیری ارائه ندادند و دس��ت آخر 
با تک گل دقیقه 8۲ کیشر فولر نخستین 

باخت این جام را متحمل شدند. 
      

شزنی، دروازه بان لهستان مرد اول بازی تیمش 
مقابل عربستان مغرور بود. شزنی با مهار 

پنالتی عربس��تان کاری ک��رد که این 
تیم نتواند بعد از دریافت گل به بازی 
برگردد. ش��زنی با حرکت فوق العاده 
خود زننده پنالتی را فری��ب داد تا او 

دقیقاً ضرب��ه اش را همانجایی بزند که 
شزنی می خواست. او توپ ریباندی را هم 
گرفت تا عربستان همان زمان تسلیم شود.

      
دو تیم بلژیک و مراکش نیز عصر روز گذش��ته به 

مصاف هم رفتند. دی��داری که بلژیک در آن 
به دنبال قطع��ی کردن صع��ودش بود و 
مراکش از آن امتیاز الزم را برای روز آخر 
می خواس��ت. دیداری که باز هم همه را 

شگفت زده کرد. مراکش با دو گل سبیری و 
ابوخالل، بلژیک را برد و چهار امتیازی شد.

قبل از پایان نوزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا، بانوان     دنیا حیدری
ایران جهانی شدن خود را قطعی کردند. هدفی که سرمربی هندبال بانوان 
ایران قبل از مصاف با استرالیا بدان تأکید کرده بود. شاگردان قانع بعد از برتری مقابل هند و ازبکستان 
به استرالیا هم رحم نکردند و این تیم را از سد راه برداشتند، آن هم با نتیجه پرگل 43 بر 1۵. نتیجه ای 
که نش��ان از برتری مطلق بان��وان هندبال ایران در رقابت های قهرمانی آس��یا کره جنوبی داش��ت. 
رقابت هایی که اتفاقاً انتخابی مسابقات جهانی هم بود و با صعود هندبال بانوان ایران به جمع چهار تیم 
برتر این مسابقات، برای دومین بار در تاریخ هندبال بانوان، صعود ایران به رقابت های جهانی را در پی 

داشت. هدفی که سرمربی تیم قبل از مصاف با استرالیایی ها نوید آن را داده بود. 
جواز حضور در مسابقات جهانی هندبال بانوان در حالی به دست آمد که یکی از معضالت سرمربی 
تیم قبل از اعزام به کره جنوبی، عدم آمادگی کامل شاگردانش بود و بارها نیز به این مهم اشاره کرده 
بود. با این وجود بانوان هندبال ایران موفق شدند هر سه دیدار خود را با نتایجی قابل توجه و گل های 
پرتعداد به پایان ببرند و یک بار دیگر توانمندی های خود را به رخ آس��یا بکشند. بانوان ایران بعد از 
برتری 43 بر 3۵ در مصاف نخست با هند، ازبک ها را نیز با حساب 3۵ بر 3۲ مغلوب کردند، اما بهترین 
نتیجه برابر استرالیا کسب شد، برتری قاطع 43 بر 1۵ که جواز حضور در رقابت های جهانی را برای 
این تیم به دنبال داش��ت. صعود به رقابت های جهانی اما به معنای پایان کار نیست و تیم هندبال 
ایران که با برتری مقابل هند، ازبکستان و استرالیا، شش امتیازی است و در رده اول گروه خود، هنوز 
چهار بازی دیگر در مرحله گروهی دارد و چهارش��نبه نیز در ادامه مسابقات هندبال قهرمانی زنان 

آسیا با کره جنوبی دیدار می کند. 
مرحله اصلی، نیمه نهایی و نهایی این مس��ابقات از 10 تا 1۲ آذر ماه انجام می شود. دو تیم اول هر 
 B با تیم چهارم گروه A گروه راهی نیمه نهایی قهرمانی آسیا خواهند شد. همچنین تیم سوم گروه
و تیم سوم گروه B با تیم چهارم گروه A مصاف می دهند تا در نهایت دو تیم پیروز این دو مسابقه 
مقابل هم قرار بگیرند و تیم پنجم مسابقات قهرمانی آسیا و آخرین سهمیه مسابقات قهرمانی جهان 
مشخص شود. اما باید دید یاران قانع می توانند در ادامه مسیر موفقیتی که در پیش گرفته اند عالوه 

بر کسب سهمیه جهانی با کسب مدال کره جنوبی را ترک کنند.

جدایی اسکوچیچ از فوتبال ایران از آن دسته اتفاقات پرحاشیه ای بود که     شمیم رضوان
برخی آن را ناحقی خواندند، چراکه با وجود تمام استدالل ها برای سپردن 
سکان هدایت تیم ملی به دست کی روش برای حضور در جام جهانی قطر نمی شد سهم این مرد کروات 
را در صعود به این دوره از رقابت های جام جهانی منکر شد. سرمربی سابق فوتبال ایران که دو، سه ماه 
قبل تصورش را هم نمی کرد یکی از مسافران قطر نباشد، این روزها به عنوان کارشناس تلویزیونی 

بازی های تیم ملی ایران را دنبال می کند.
اسکوچیچ با تمجید از بازی هجومی ایران مقابل ولز که به کسب نخستین برد در این دوره ختم شد، 
شکست سنگین برابر انگلیس را ناشی از اشتباهات تاکتیکی کی روش خواند و صراحتاً به مرد پرتغالی 
نیمکت ایران توصیه کرد برابر یانکی ها نیز هجومی بازی کند اگر به دنبال کسب نتیجه و دومین برد 
است: »حمله، بازی تهاجمی و دفاع نکردن در DNA ایران است. کی روش مقابل انگلیس به این مهم 
توجه نکرد، به همین دلیل تیمش به اشتباهات تاکتیکی سرمربی باخت. ایران مقابل یاران ساوت گیت 
از نظر تاکتیکی بسته بازی کرد، در حالی که برابر ولز به جای پنج مدافع، شاهد چهار بازیکن در خط دفاع 
بودیم و با تغییر چهار بازیکن، تیم تهاجمی تر شده بود.« سرمربی سابق ایران همچنین با اشاره به نیمکت 
پربار ایران تأکید کرد دست کی روش در ایجاد تغییرات بسته نیست: »شما نگاه کنید، وقتی سردار از ابتدا 
در زمین حضور دارد چطور دفاع و دروازه حریف را آزار می دهد، حتی اگر تیرک دروازه مانع از عبور توپ 

به آن سوی خط شود باز هم این حمالت خطرناک نه فقط تیرک 
که بدن دفاع و گلر حریف را به لرزه درمی آورد. به همین دلیل 

اس��ت که می گویم ایران ظرفیت و جای پیشرفت زیادی 
دارد. بازیکنانی روی نیمکت هستند که می توانند جهش 

بیشتری از نظر کیفی به بازی بدهند. 
امیری بازیکنی همه فن حریف اس��ت ک��ه می تواند در 
همه پس��ت ها بازی کند. ایران باید هجومی بازی کند 
که تدافعی بازی کردن آس��یب زننده اس��ت. باید برای 

کسب پیروزی ریس��ک کرد. با حضور س��ردار در زمین، 
حریف نمی توان��د حتی برای ی��ک لحظه هم 

آرام بگی��رد. به محض از دس��ت دادن 
توپ در دفاع، س��ردار آنجاس��ت تا 
از آن اس��تفاده کند. او می تواند از 
ناکجاآباد از ی��ک موقعیت ظاهراً 
نه چندان خطرناک گلزنی کند. او 
به فضاها حمله می کند. در مقابل 
ولز دیدیم که او چق��در خوب و 
مفید است و می تواند حریف را به 
وحشت بیندازد. به همین دلیل 
تهاجمی بازی ک��ردن تنها راه 

برتری مقابل امریکاست.«

محسن بیرانوند، دبیر س��ابق فدراس��یون وزنه برداری به عنوان 
سرپرس��ت مرکز نظارت بر تیم های ملی کمیت��ه ملی المپیک 
انتخاب شد. سیدمناف هاشمی، دبیرکل و سخنگوی کمیته  ملی 
المپیک با اشاره به این موضوع گفت: »مدیران، قهرمانان و افراد 
زیادی از سوی اعضای هیئت اجرایی معرفی شدند که با بررسی 
سوابق و شرایط آنها در نهایت رئیس کمیته  ملی المپیک تصمیم 
گرفت محسن بیرانوند از قهرمانان تحصیلکرده ورزش که سابقه 
دبیری فدراس��یون وزنه برداری و دکترای تربیت بدنی را نیز در 

کارنامه دارد به عنوان سرپرست این مرکز انتخاب کند.«

بیرانوند جانشین فخری شد

در فاصله دو هفته مانده به زمان انتخابات کمیته  ملی پارالمپیک 
هنوز در مورد پرونده ۲1 کاندیدای ای��ن کمیته و صالحیت آنها 
برای تصدی شش پست تعریف شده، تعیین تکلیف نشده است. 
محمد تابع، دبیر این کمیته با تأیید این خبر اظهار داش��ت: »از 
طرف کمیته  ملی پارالمپیک پیگیر وضعیت کاندیداها هستیم، اما 
هنوز نتیجه ای مشخص نشده است. ۲۲ آذرماه زمان مقرر برای 
برگزاری انتخابات است و تحت هیچ شرایطی هم این زمان جابه جا 
نمی ش��ود.« سیدمحمدشروین اسبقیان، س��یدمحمد پوالدگر، 
محمدرضا مظلوم��ی، غفور کارگری و جلی��ل کوهپایه زاده برای 

پست ریاست ثبت نام کرده اند.

صالحیت کاندیداهای پارالمپیک تأیید نشده

شکست ناپذیری هندبال بانوان در قهرمانی آسیا

کسب سهمیه جهانی با 3 برد
توصیه اسکوچیچ به کی روش در آستانه بازی با امریکا

بازی تهاجمی در خون ایرانی هاست

مأمور امریکایی 
یورگن  زیاده گو!

حمله 
 تیم ملی به اتحاد و آرامش  ناجوانمردانه

ایران


