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رحیمی: مشکالت مالی این هفته حل می شود 
هاشمیان: دوست دارم مربی تیم ملی ایران شوم

بچیروویچ: به بازیکنانم افتخار می کنم 
فروزان: گرفتن این پنالتی از گرفتن 10تک به تک 

خوشحال ترم کرد
کارخانه: شکست برابر فرانسه تلنگر به موقعی بود 
کرانچار: نویدکیا انتظارات ما را برآورده نمی کند 

عزت الهی: همه رس��انه های دنیا به انتقال من 
اشاره کردند به جز برنامه 90

حرف تو حرف

  دیدارهای دوستانه تیم های ملی فوتبال در 
شب های گذشته پیگیری شد که در مهم ترین 
مس�ابقات ایتالیا با 2 گل از سد هلند گذشت، 
فرانس�ه نیز با یک گل اسپانیا را مغلوب کرد و 

آرژانتین 4 بر 2 آلمان را از پیش رو برداشت. 
  اعضای تیم ملی فوتبال امی��د راهی اردوی چین 
شدند که 5 بازیکن به دلیل مشکل خروج از کشور 
از این سفر بازماندند، اگرچه قرار است با حل مشکل 

خود به چین اعزام شوند. 
  فدراس��یون فوتب��ال کره جنوبی باالخ��ره اولی 
اس��تیالیک را با قراردادی 4ساله به عنوان سرمربی 

جدید تیم ملی این کشور معرفی کرد. 
  روز نخست هفته اول لیگ برتر فوتسال با شکست 
منصوری برابر ماهان و پیروزی تأسیس��ات دریایی 
برابر میثاق هم��راه بود.  همچنین گیتی پس��ند با 

سرمربیگری کشاورز به برتری رسید. 
  خلبان هواپیمایی که اعضای تیم ذوب آهن 
را برای دیدار با سایپا به تهران رساند، قالیباف 
شهردار تهران بود که این مسأله باعث تعجب 

بازیکنان تیم اصفهانی شده بود. 
  زالت��ان ابراهیموویچ در دیدار دوس��تانه تیم ملي 
کش��ورش برابر اس��توني 2 گل به ثمر رس��اند و با 
رساندن تعداد گل هاي زده اش به عدد 50، بهترین 

گلزن تاریخ فوتبال سوئد لقب گرفت. 
  با تصمیم کارل�وس دونگا، نیم�ار به عنوان 
کاپیتان جدید برزیل انتخاب شد، درحالی که 
پی�ش از این تیاگو س�یلوا این مس�ئولیت را 

برعهده داشت. 
  محمد مایلي کهن و نادر فریادشیران به رأي صادره 
از س��وي دادگاه در مورد پرونده شکایت علي دایي 
اعتراض کردند و به زودي پرونده مورد بررسي مجدد 

قرار خواهد گرفت. 
  تیم ملی فوتس�ال ناش�نوایان کش�ورمان 
قهرم�ان دومی�ن دوره مس�ابقات قهرمانی 

فوتسال ناشنوایان آسیا - اقیانوسیه شد.

مداد زرد

گروه ورزش| این روزها همه چیز به سود استقالل 
اس��ت؛ برد مقابل نفت مسجدسلیمان و نتایجی که 
در دیگر بازی ها رقم خورد، آبی پوش��ان را در بهترین 
شرایط قرار داده است. محمد قاضی، مهاجم استقالل 
امسال برخالف  سال گذش��ته عملکرد بسیار خوبی 
در ترکیب تیمش داشته و روز پنجشنبه نیز گل اول 
آبی ها را به ثمر رس��اند. قاضی که این روزها به خاطر 
طلبش از باش��گاه پرس��پولیس و اختالف با سعید 
شیرینی، حاش��یه های زیادی هم پیرامونش وجود 
دارد، هدفش در فص��ل جاری را آق��ای گلی عنوان 
می کند. او بسیار امیدوار است با درخشش در ترکیب 
اس��تقالل دوباره به تیم ملی برگردد و بتواند در جام 
ملت های آسیا برای تیم ملی کش��ورمان بازی کند. 
گفت وگوی »ش��هروند« با محمد قاض��ی را در ادامه 

می خوانید.
* برد خیلی خوبی مقابل نفت به دس�ت آوردید، 

درباره شرایط بازی صحبت کن. 
مهم ترین نکته ای که در مسجدسلیمان اذیتمان 
کرد، گرمای بیش از حد هوا بود. در این ش��رایط تیم 
نفت بسیار خوب بازی کرد و واقعا باعث شد در دقایقی 
در الک دفاعی فرو برویم اما خوشبختانه با انجام یک 
بازی منطقی توانس��تیم 3 امتیاز را مال خود کنیم. 
خوشحالم که سپاهان هم پیروز نشد و با اقتدار در صدر 

جدول جایگاه مان را تثبیت کردیم. 
* از گلی که به ثمر رساندی، بگو. به نظر می رسد 
نسبت به سال گذشته شرایط بسیار بهتری داری. 
می خواهم از آرش برهانی تشکر ویژه ای انجام دهم. 
او قهرمان واقعی بازی با نفت بود. آرش واقعا عالی به 
من پاس داد و در این بازی دوندگی اش فوق العاده بود. 
خوشحالم که توانستم زحمت آرش و بقیه بچه ها را 
به بار بنشانم. درباره خودم باید بگویم، شرایط بسیار 
خوبی دارم. در این فصل انگیزه زیادی دارم تا خودم را 

اثبات کنم و امیدوارم به اهدافی که دارم برسم. 
* اهدافی که می گویی آقای گلی است؟

به هرحال برای هر بازیکنی مهم اس��ت که بتواند 
امیدوارم امس��ال به این عنوان برس��م. هدف دیگرم گلی نزدیک ش��دم اما نتوانستم به دس��تش بیاورم. چنین عنوانی را به دست بیاورد. در ذوب آهن به آقای 

بازگشت به تیم ملی اس��ت. مدت هاست نتوانسته ام 
پیراهن تیم مل��ی را برتن کنم که امیدوارم امس��ال 
بتوانم به این مهم دست پیدا کنم. می خواهم در جام 

ملت های آسیا پیراهن تیم ملی را برتن کنم. 
* در نیمه دوم بازی روز پنجشنبه در خط دفاعی 

هم بازی کردی، برایت سخت نبود؟
در آن شرایط تیم نفت به توپ های بلند روی آورده 
بود و قلعه نوعی با توجه ب��ه این که مدافع تخصصی 
نداش��تیم و بازیکن سرزن می خواس��ت، مرا به خط 
دفاع فرستاد. من تابع نظر سرمربی هستم اما در کل 
تجربه خوبی برایم بود. بعد از بازی بچه ها به شوخی 
می گفتند تو و  هاشم، امیرحسین )صادقی( و حنیف 

)عمران زاده( را نیمکت نشین می کنید!
* به نظرت اس�تقالل می توان�د در فصل جاری 

قهرمان شود؟
تیم خیلی خوبی داریم اما فعال 7 بازی گذش��ته و 
23بازی دیگر باقیمانده اس��ت. تیم ما شایس��تگی 
رسیدن به عنوان قهرمانی را دارد اما نباید مغرور شویم 
و قطعا روند فعلی باید ادامه پیدا کند. با این ش��رایط 
استقالل امسال جام می گیرد. البته به شخصه بسیار 

امیدوارم که بتوانیم جام قهرمانی را به دست آوریم. 
* قضی�ه طلب�ت از پرس�پولیس و اختالف�ت با 

شیرینی به کجا رسید؟
من پیگیر ماجرا هستم. همان طور که قبال هم گفتم 
شیرینی مدارکی را به باشگاه داده که واقعی نیست. 
او امضاي مرا جعل کرده و باید در دادگاه پاسخ بدهد. 
دوست ندارم درباره شیرینی دیگر صحبتی انجام دهم 
و همه چی��ز را به دادگاه موکول می کن��م. این آقا در 
رسانه ها صحبت می کند اما من جوابش را در دادگاه 

می دهم. 
* حرف پایانی؟

می خواه��م درباره آرش برهانی چی��زی را بگویم، 
آرش بازیکن بزرگی است که فوتبالش دیده نمی شود. 
او یکی از بهترین مهاجمان ایران است که به حقش 
نرس��یده. ش��ک ندارم این فصل برای او بسیار خوب 

خواهد بود. 

گروه ورزش| تیم ملی والیبال کشورمان بعد از 2 پیروزی خیره کننده 
مقابل ایتالی��ا و آمریکا که جزو ش��انس های اصلی قهرمانی ای��ن دوره از 
مسابقات هستند، در دیدار سوم مقابل فرانسه ای قرار گرفت که به جز مردم 
حتی بازیکنان و کادرفنی نیز آنها را دست کم گرفته بودند. فرانسوی ها که 
سابقه رویارویی با ایران را نداش��تند در دیدار روز پنجشنبه فوق العاده کار 
کردند و با نتیجه 3 بر یک مقابل ش��اگردان کواچ به برتری رس��یدند. این 
شکس��ت دور از انتظار باعث شد ایران از رده نخس��ت گروه به رتبه چهارم 
سقوط کند، البته در دیدار امروز مقابل بلژیک و سپس برابر پروتوریکو که 
حریفان آس��انتری به نظر می آیند، فرصت جبران وجود دارد. بلندقامتان 
ایران امروز از س��اعت 19 برابر بلژیک قرار می گیرند و با توجه به رویارویی 
فرانس��ه و آمریکا می توانند با کس��ب 3 امتیاز از این بازی به باالی جدول 
بازگردند، اگرچه به نظر می رسد ایران فقط 5 امتیاز فعلی را با خود به دور بعد 
می برد زیرا احتماال 3 تیم صعود کننده دیگر فرانسه، ایتالیا و آمریکا خواهند 
بود و طبق قوانین جدید تیم های صعود کننده فقط امتیازات دیدارهایشان 

برابر دیگر تیم های صعود کننده را با خود به دور دوم می برند. بعد از شکست 
تیم ملی والیبال ایران مقابل فرانسه با بهروز عطایی، سرمربی جدید متین 
ورامین که سابقه س��رمربیگری در تیم های ملی پایه را هم دارد، همکالم 
ش��دیم.  وی دراین باره به »ش��هروند« می گوید: »باید از این دیدار تحلیل 
درستی داشته باشیم و ظرفیت های والیبال ایران و فرانسه را بشناسیم.  با 
توجه به 2 برد خیره کننده مقابل ایتالیا و آمریکا این ذهنیت درکادر فنی 
و بازیکنان به وجود آمده بود که به راحتی می توانند فرانسه را نیز شکست 
دهند که مصاحبه کواچ بعد از بازی که اش��اره ک��رده بود فکر نمی کردیم 
فرانسه در حد ایتالیا و آمریکا باشد، همین مس��أله را تأیید می کند.« وی 
همچنین می افزاید: »طبیعی است زمانی که تیم خوب بازی می کند، نیازی 

به دخالت کادرفنی ندارد اما وقتی تیم ما به مشکل برمی خورد، کادر فنی 
تدبیر خاصی نمی اندیشد. از کادر فنی منظورم فقط کواچ نیست، زیرا او در 
کنارش نفراتی را ندارد که بتوانند به او کمک کنند. همین مسأله باعث شده 
تا ما در شرایط سخت نتوانیم موفق باشیم. تعویض های کواچ نیز کلیشه ای 
شده، درحالی در بازی با آمریکا دیدیم آنها بعد از این که 2 ست را به ما واگذار 
کردند، کل سیستم ش��ان را تغییر دادند و 2 ست از ما گرفتند.  همچنین 
چندباری ش��ده که ما در امتیازات پایین درخواست ویدئو چک می کنیم 
که این از بی تجربگی کواچ اس��ت. مربی فرانسه را دیدیم که در امتیاز برابر 
27 ویدئوچک درخواست کرد و با توجه به وقف 2 دقیقه ای، بازی را به سود 
تیمش برگرداند.« عطایی در پایان نیز خاطرنشان می کند: »نمودار والیبال 
ما سینوسی است و فراز و نشیب زیاد داریم. امیدوارم در بازی با بلژیک این 
اتفاق دیگر تکرار نشود زیرا بازیکنان مقابل تیم های ضعیف تر انگیزه کمتری 
دارند. البته مردم نیز نباید توقعش��ان را باال ببرند اما برد مقابل فرانسه در 

مرحله بعدی کمک زیادی به ما می کرد.«

تراکتور با 3 گل   قرمزهای پایتخت را تحقیر کرد

 شکست تلخ پرسپولیس 
در آزادی

گروه ورزش| دیدار تیم های پرس��پولیس و 
تراکتورسازی از هفته هفتم لیگ برتر با حضور 
حدود 40 هزار هوادار در ورزشگاه آزادی برگزار 
شد. حضور این تعداد هوادار که بیشتر از 5 هزار 
نفر آنها طرفدار تیم تراکتورس��ازی بودند، باعث 
شد تا رکورد حضور تماش��اگران در بازی های 

لیگ چهاردهم شکسته شود. 
در نهای��ت مس��ابقه ب��ا برت��ری 3 بر یک 
تراکتورسازی به پایان رسید. در نیمه نخست 
این دیدار محس��ن بنگ��ر روی پرت��اب اوت 
ماهینی پرس��پولیس را پیش انداخت اما در 
نیمه دوم همین بازیکن یک گل به خودی را 
وارد دروازه پرس��پولیس کرد تا کار به تساوی 

کشیده شود. 
در ادامه ادینیو با یک ش��وت سرکش تیمش 
را پیش انداخت تا بار دیگ��ر به تنهایی در صدر 
جدول گلزنان قرار بگیرد. در وقتهای اضافی نیز 
سامان نریمان جهان سومین گل تبریزی ها را 
زد تا تراکتورس��ازی با 16 امتی��از نزدیک ترین 
تعقیب کننده اس��تقالل در صدر جدول باشد. 
در س��وی دیگر تیم دایی با این باخت در امتیاز 
8 باقی ماند و وارد بحران شد. در جریان پخش 
این دیدار از شبکه سوم جواد خیابانی، گزارشگر 
بازی مثل همیش��ه بینندگان را از صحبتهای 
عجیب خود محروم نکرد و بارها در اعالم اسامی 
بازیکنان به شکل عجیبی اشتباه می کرد.او بارها 
سوش��ا مکانی را حامد لک خطاب کرد و باعث 

تعجب مخاطبان شد. 
 در سایر دیدارهای عصر دیروز نتایج ذیل رقم 
خ��ورد: راه آهن 2 – صبای ق��م 2، پیکان یک – 

فوالد صفر و سایپا یک – ذوب آهن صفر
 

کی روش قید تیم ملی را می زند؟

از ایران به یورکشایر
دیلی میرر| کارلوس کی روش، سرمربی پرتغالی 
تیم ملی کش��ورمان کاندی��دای تبدیل ب��ه نهمین 
مربی 10 س��ال اخیر لیدزیونایتد ش��ده اس��ت.  تیم 
س��فیدپوش پس از 6 بازی ابتدایی فصل جاری لیگ 
قهرمانی- سطح پایین تر لیگ برتر- »دیو هوکادی« 
را به دلیل نتایج ضعیف اخراج کرد.  برای جانش��ینی 
او، کی روش 61 س��اله که در 2 دوره به مدت نیم دهه 
کمک سرآلکس فرگوسن در منچس��تریونایتد بود، 
مدنظر است. سرمربی 3 سال اخیر تیم ملی ایران پس 
از رد درخواست چلینو، مالک ایتالیایی لیدز از سوی 
اس��تیوکالرک معروف ب��ه گزین��ه اول مربیگری در 
تیم بحران زده تبدیل شده اس��ت. با این وضع معلوم 
نیست ماجرای توافق رسمی فدراسیون فوتبال ایران 
با کی روش چه می شود و باید دید در برهه کنونی آیا 

مربی پرتغالی قید حضور در ایران را می زند یا خیر.

مدافع ملی پوش در بالتکلیفی محض

پوالدی:  قراردادی با الشحانیه 
نبسته ام! 

گ�روه ورزش| انتش��ار خبر عقد قرارداد رسمی 
مهرداد پوالدی با تیم الش��حانیه قطر س��بب ش��د 
جنجال های زیادی دراین باره به راه بیفتد. پوالدی که 
پرسپولیسی ها معتقدند با پرسپولیس قرارداد دارد، 
بحث سرباز بودنش نیز مطرح شده است. اعالم خبر 
عقد قرارداد پوالدی با الشحانیه سبب واکنش شدید 
باشگاه پرسپولیس شد، علیرضا رحیمی دراین باره 
عنوان ک��رد: »ما مدارکی داریم که نش��ان می دهد 
پوالدی بازیکن پرسپولیس است و نمی تواند به غیر 
از تیم ما جای دیگری بازی کند. هر قراردادی یا هر 
توافقی کرده باشد هیچ اعتباری ندارد.« در نهایت اما 
پوالدی تمام شایعه ها درخصوص عقد قرارداد با تیم 
قطری را تکذیب کرد: »متأسفم که هر روز برای من 
یک شایعه درست می کنند و حتی در این شایعات از 
رقم قراردادم هم می نویسند. اگر با هر تیمی قرارداد 
امضا کنم خودم رسما اعالم می کنم. نیازی نیست 

که کسی گمانه زنی کند.« 

بررسی علل شکست تیم ملی والیبال مقابل فرانسه با بهروز عطایی

کواچ، بی تجربه است
نگاه

آلزایمر

1- »بعضی ها می گویند افراد سیاسی می توانند به 
ورزش پول بیاورند درحالی که باید بدانیم این پول را 
از بیت المال می آورند.«   آنچ��ه وزیر ورزش و جوانان 
به آن اش��اره می کن��د از آن منظر که بدون اش��اره 
به مصادیق با »بعضی«ها ش��روع می ش��ود، با افراد  
سیاسی و پول ادامه پیدا می کند و با بیت المال تمام 
می شود و ش��مایل یک گزاره خبری نیمه تمام را به 
خود می گیرد.   سال هاست با پتک سیاست بر سندان 
همه چیز کوبیده می ش��ود.   بعضی ها، همیش��ه، بار 
انتخاب مردم را بر دوش خواهند کشید؛ مثل صلیب. 
تنها، رنگ بندی داس و چکش یا بیرق  سرمایه داری 
اس��ت که عوض می ش��ود مدام؛ در قابی نورانی که 
زمانی خصوصی س��ازی را در بوق و کرن��ا می کند و 
زمانی حاکمیت دولت را. پیتزای »قورمه س��بزی« از 
رپر های فارس��ی وام گرفته می شود تا سرمایه بتواند 
چرخ ورزش را بچرخاند. هزینه ای که باید صرف ارایه 
خدمات عمومی به شهروندان شود در جیب  ورزش 
می رود تا درنهایت زنی در مترو خودکشی کند. آنچه 
گودرزی می گوید به حقیقت نزدیک است اما آن جا 
که به حض��ور چهره های نظامی در ورزش اش��اره ای 
نمی کند چهره گزاره اش تا حدودی مکدر می ش��ود.   
گودرزی می گوید که وزارتخانه تحت امرش به دنبال 
تصویب قانونی تحت عنوان نظام ورزش اس��ت که از 
حریم مدیریت این حوزه صیانت ک��رده و اجازه ورود 
سیاس��یون را به ورزش ندهد. او از حضور بنگاه های 
صنعتی در ورزش نیز ناخرسند است. ارزیابی او بر مدار 
منطق سازماندهی می شود؛ امری که روز به روز او را 
به سایه استیضاح مجلس نزدیک و نزدیک تر می کند.  

جایی که دوپینگ الریجانی هم دیگر اثر ندارد.  
2- س��ال ها دنبال قیم بودیم و منتظر که دیگران 
از قس��مت های مختلف بیایند و مشکالت ما را حل 
کنند. این بار گودرزی در جلس��ه ش��ورای مرکزی 
اتحادیه فوتبال خواستار مش��ارکت اهالی فوتبال و 
رسانه ها در مبارزه با آنچه ادامه روند افسارگسیخته 
مشکالت و پیرایه های فوتبال عنوان بندی می کند 
شده اس��ت.   فرهنگ معین، قیم را به معنای  آن که 
عهده دار سرپرس��تی کودکی یتیم اس��ت، تعریف 
می کند. رویکرد کابینه روحان��ی در مواجهه با انبوه 
مشکالت در بخشی از کالم وزیر ورزش قابل ردیابی 
اس��ت:   »حذف نگاه قیم مابانه.« همه چیز تکه تکه و 
ازهم گسیخته است. در این سو وزیر ورزش همزمان 
با برخی از خبرگزاری های نزدیک به دولت به برخی 
از سیاست های فدراسیون فوتبال کارت قرمز نشان 
می ده��د. در طرف مقابل کفاش��یان به طور ضمنی 
دلیل عدم تمدید قرارداد با مربی پرتغالی را ساختمان 
وزارت ورزش عن��وان می کند درحالی ک��ه خود در 
یک س��ال گذش��ته از تنظیم متن یک قرارداد مورد 
اطمینان جامعه در این خصوص ناتوان نش��ان داده 
اس��ت. رضایت افکار عمومی از عملکرد کی روش  و 
قرارداد ترکمانچ��ای و دیگر چیزها را به دس��ت باد 
بس��پارید. تاریخ یتیم خانه های دنیا را همراه با الیور 
توئیست مرور کنید و لبخند بزنید. همه چیز تکه تکه 
و ازهم گس��یخته اس��ت. مثل بح��ران آب؛ حافظه 

تاریخی ما آلزایمر  نگرفته؛ به ِگل نشسته!

گ�روه ورزش| غالب��ا در اش��اره ب��ه 
ژیمناس��تیک از اصطالح »ورزش پایه« 
اس��تفاده می کنند اما این ورزش ما در طول 
س��ال های اخیر کوچک ترین بهره ای از یکی 
از پرمدال ترین رشته های ورزش��ی نبرده است. حاال 
ژیمناستیک ایران درحالی برای حضور در بازی های آسیایی اینچئون 
آماده می ش��ود که در 3 م��اده دارحلقه، خرک حلق��ه و پرش خرک 
بیشترین شانس برای مدال آوری را دارد؛ البته ژیمناستیک ایران عالوه 
بر این موارد در رشته های ترامپولین و ژیمناستیک هنری هم شرکت 

می کند تا بلکه در این 2 ماده هم اتفاق خاصی رخ دهد. 
به دنبال تکرار اتفاق پارسال 

ژیمناس��تیک هنری ما،  س��ال گذشته نش��ان داد توانایی به دست 
آوردن مدال را دارد. کس��ب مقام چهارم تا شش��م و نزدیک شدن به 
مدال در رقابت های آسیایی سال گذشته نشان داد، سقف توانایی های 

ژیمناس��ت های هنری ما بیش از آنچه نش��ان داده اند، است.  در سایر 
رشته ها هم تک س��تاره کش��ورمان، امید مدال آوری را زنده می کنند.  
به طور مثال  هادی حفاری نژاد و سعیدرضا کیخواه امیدهای اصلی ایران 

در دار حلقه و خرک حلقه محسوب می شوند. 
صفر از 42!

 اگر امید های ما درباره حفاری نژاد و کیخواه به واقعیت تبدیل شود، 
به روند منفی کس��ب صفر مدال در بازی های ژیمناس��تیک آسیایی 
خاتمه داده می شود. به طورکلی در هر دوره رقابت های ژیمناستیک، 
42 مدال در 14 رشته توزیع می شود که تا به حال تیم ملی کشورمان 
تاکنون از این خوان گس��ترده نصیبی نبرده است. البته سابقه حضور 
ژیمناستیک ما در بازی های آسیایی خیلی زیاد نیست چون تا به حال 

در رشته ژیمناس��تیک بازی های آسیایی س��ال های 1974، 1998، 
2006 و 2010 شرکت کرده ایم که عمده حضورهایمان به دوران پس 
از پیروزی انقالب اسالمی برمی گردد. شرایط تیم فعلی قبل از پنجمین 

حضور در بازی های آسیایی چگونه است؟
اردوی اوکراین و نفرات نامشخص

تیم ملی مدتی در اوکراین اردو زد، با این حال هنوز اس��امی نفرات 
اعزامی به بازی های آس��یایی اینچئون مشخص نشده است.  از همه 
بدتر این که لیگ ژیمناستیک به دلیل عدم سرمایه گذاری در 2 سال 
گذشته برگزار نشده، با این حال همه اهالی این رشته به دنبال اولین 
هستند. به هرحال این رشته مفرح ورزشی به عنوان یک ورزش پایه، 
مدال آور هم هست و ژیمناستیک ما با وجود این که شانس مدال آوری 
ندارد اما بس��یار مورد توجه کمیته ملی المپیک است. این سازمان 
انتظار دارد ورزشکاران رش��ته پرمدال در اینچئون برای کشورمان 

آبروداری کنند. 

اتفاقات پارسال تکرار می شود؟
ژیمناستیک؛ کم امید، به دنبال معجزه

محمد قاضی در گفت وگو با »شهروند«: 

پیراهن تیم ملی و آقای گلی را باهم می خواهم
شیرینی در رسانه ها حرف می زند، من در دادگاه!  برهانی قهرمانی است که فوتبالش دیده نمی شود                    

گروه ورزش| تیم ملی بس��کتبال کشورمان که در 
دومین حضور خود در جام جهانی هدف خود را صعود 
از دور مقدماتی قرار داده بود با شکس��ت نزدیک مقابل 
فرانس��ه به کارش در مس��ابقات جام جهانی اسپانیا با 
4شکست و یک پیروزی که مقابل مصر به دست آمده 
بود، پایان داد. این نتیجه دقیقا تکرار نتیجه جام جهانی 
قبلی در ترکیه بود که در ظاهر نشان می دهد بسکتبال 
ایران هیچ پیشرفتی نداش��ته و درواقع درجا زده است، 
اگرچه نبای��د از بازی شایس��ته آس��مان خراش های 
کشورمان مقابل صربستان و فرانسه گذشت که هر کدام 
از این باخت های نزدیک اگر تبدیل به پیروزی می شد، 

می توانست صعود ایران را رقم بزند.  
رویای صعود، پرپر شد

بعد از پیروزی مقابل مصر تیم ملی بسکتبال در آخرین 
دیدار دور گروهی به مصاف فرانس��ه ای رفت که س��ال 
گذشته قهرمانی اروپا را به دس��ت آورده بود و البته در 
غیاب چندس��تاره اش ازجمل��ه تونی پارک��ر با قدرت 
کمتری به این رقابت ها پای گذاش��ته بود. شروع خوب 
شاگردان بچیروویچ همه را امیدوار کرد اما درنهایت بازی 

با نتیجه 81 بر 76 به سود فرانسوی ها به پایان برسد. 
هدف صعود بود یا کسب تجربه؟

خیلی از کارشناسان نسل فعلی بس��کتبال ایران را 
نسل طالیی این رش��ته در دهه های اخیر می دانند که 
چندسالی است به راحتی قهرمانی در قاره کهن را جشن 

می گی��رد. ح��ال 
این که با این نسل 
طالیی که تجربه 
ی��ک دوره حضور 
در جام جهان��ی و 
المپیک را داشته، 
هدف��ی ک��ه کادر 
فنی و فدراسیون 
جام جهان��ی  در 
دنب��ال   2014

می کردند، چه بود، در آخر هم مش��خص نشد.  قبل از 
آغاز این رقابت ها وقتی با بچیروویچ، سرمربی اسلوونیایی 
صحبت می کردیم از صعود به دور بعدی به عنوان هدف 
ایران خبر می داد و اع��الم کرد که می خواهد همه را در 
جام جهانی سورپرایز کند اما بعد از شکست مقابل اسپانیا 
و برزیل در 2 بازی ابتدایی صحبت های او و مس��ئوالن 
فدراسیون به شکل عجیبی تغییر کرد و دیگر صحبت 
از صعود کمتر به میان می آمد. شاید بازی کلیدی برای 

ای��ران  صع��ود 
صربستان  مقابل 
بود که شاگردان 
ی��چ  و و بچیر
می توانستند یکی 
قدرت ه��ای  از 
س��ال های نسبتا 
را  جه��ان  دور 
اما  متوقف کنند 
این اتفاق رخ نداد 
تا فقط یک پیروزی مقابل مصر تنها دلخوشی بسکتبال 
ایران در جام جهانی اس��پانیا باش��د، اتفاقی که در دوره 

قبلی نیز رخ داده بود. 
هاشمی:   از حریفان غول ساختند

مصطفی  هاشمی، کارشناس بسکتبال کشورمان بعد 
از پایان کار تیم ملی ایران در جام جهانی به »شهروند« 
می گوید: »دیدگاه یک کارشناس مثل من که سال ها 
بسکتبال را می شناسد با مردم که بیشتر احساسی به 

اتفاقات نگاه می کنند، کامال متفاوت است. من قبل از این 
رقابت ها گفته بودم، باید ب��ه دور دوم صعود کنیم و این 
حداقل انتظاری است که از این تیم که بازیکنانش 8 سال 
است کنار هم بازی می کنند، می رود. این درحالی است 
که مسئوالن فدراس��یون هدف اصلی شان را بازی های 
آس��یایی عنوان کرده و از حریفان ایران در جام جهانی 
یک غول ساخته بودند. این صحبت ها از نظر روحی روی 
بازیکنان نیز تأثیر گذاشته بود و این طرز فکر نیز به وجود 
آمده بود که نمی توانند مقابل رقبا به برتری برس��ند.« 
وی همچنین می افزاید: »بسکتبال ما در جایگاهی قرار 
دارد که قطعا در اینچئون به راحتی قهرمان می ش��ود. 
اگر هدف این بازی ها بود، پ��س چرا تیم اصلی مان که 
اکثرا از بازیکنان س��ن باال تشکیل شده، به جام جهانی 
اعزام ش��د؟ تیمی جوان تر را که بتوان��د در دوره بعدی 
نیز شرکت کند، به اسپانیا می فرستادند و تیم اصلی را 
برای بازی های آسیایی نگه می داشتند تا آسیب دیدگی 
هم به وجود نیاید. « هاشمی در پایان نیز می گوید: »ما 
می توانستیم فرانسه و صربستان را شکست دهیم.  مگر 
سنگال که تیم ضعیفی اس��ت به دور دوم صعود نکرد؟  
بازیکنان فعلی م��ا از جمله حدادی، صم��د و کامرانی 
هرکدام در پست خود جزو بهترین های این مسابقات 
هستند اما طرز فکر بازیکنان با توجه به مصاحبه های 
کادر فنی و مسئوالن فدراس��یون این تصور را به وجود 

آورده بود که ما نمی توانیم از این گروه صعود کنیم. «

بررسی عملکرد تیم ملی بسکتبال ایران در رقابت های جام جهانی

رویایی که تعبیر نشد
    مصطفی  هاشمی در گفت وگو با »شهروند«:  این تیم ملی، پیر است!

خبر

اتفاق

درگیری، قهر و رکورد در شروع هفته هفتم لیگ

پنجشنبه پرحاشیه
گروه ورزش| ش��روع رقابت های هفته هفتم لیگ برتر فوتبال پر بود از حواش��ی رنگارنگ. در 
مهم ترین بازی روز پنجشنبه تیم استقالل با دو گل میزبانش، نفت مسجدسلیمان را شکست داد 
تا جایگاهش در صدرجدول تثبیت شود. می توان یکی از مهم ترین اتفاقات این مسابقه را پنالتی 
دانست که محسن فروزان در دقیقه 80 و در شرایطی که تیمش یک بر صفر پیش بود، مهار کرد.  
فروزان تاکنون در 7 بازی، 4 بار کلین شیت کرده است.  نکته جالب دیگر اینکه قلعه نوعی از دقیقه 
65 محمد قاضی را به مرکز خط دفاع فرس��تاد! اما بازی سپاهان و ملوان که با تساوی یک-یک 
به پایان رسید، کم حاش��یه نبود. زالتکو کرانچار که دوست ندارد از همتایش در استقالل عقب 
بماند،  هادی عقیلی را به خط حمله فرس��تاد و اتفاقا او در دقیقه 90 می توانس��ت با یک قیچی 
برگردان دروازه ملوان را باز کند ولی مهم ترین حاش��یه این بازی به قهر رحمان احمدی مربوط 
می شد.  احمدی که دوباره نیمکت نشین گردان شده بود، حتی حاضر نشد روی نیمکت بنشیند. 
نفت تهران نتوانست برتری اش مقابل گسترش فوالد را حفظ کند و در دقایق پایانی گل تساوی 
را دریافت کرد.  درگیری مهرداد بایرامی با مهدی تارتار بعد از تعویضش حاش��یه چشم نواز این 
مسابقه بود. رضا عنایتی هم در اهواز یک گل مهم برای پدیده به ثمر رساند تا نه تنها یک امتیاز 

برای تیمش به دست آورد بلکه با 4 گل در کنار ادینیو در صدرجدول گلزنان قرار بگیرد. 

|  سیدامید خاتون آبادی  |   روزنامهنگار|

حاشیه


