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غریب مثل تیم ملی بسکتبال

آزادی برای چینی ها

نیکاراگوئه، مزد بازیکنانی که خط خوردند؟

تیم ملی بســکتبال ایران در پنجره پنجم رقابت هــای انتخابی جام جهانی در 
مجموعه ورزشــگاه آزادی به مصاف تیم چین رفت و نهایتا با قبول شکســت ۷۲ 
- ۸۱ بــه کار خود پایان داد. این به آن معنی اســت که ملی پوشــان ایرانی برای 
صعود به جام جهانی ۲۰۲۳ کار بســیار دشواری پیش رو خواهند داشت. آنها باید 
در دو دیــدار خارج از خانه مقابل چین و ژاپن به میدان بروند و برای رســیدن به 
مرحله نهایی مبارزه کنند. البته بازی برگزار شــده در ورزشگاه آزادی هم برای تیم 
ملی بســکتبال ایران چندان تفاوتی با یک دیدار خارج از خانه نداشــت! ماجرا از 
این قرار اســت که در بازی اخیر که روز جمعه برگزار شد، تماشاگران ایرانی اجازه 
حضور در ســالن را نداشــتند؛ ولی در عوض، فضا برای حضور تماشــاگران چینی 
فراهم شــده بود تا آنها ســالن ورزشــگاه آزادی را از آِن خود کنند. ورزشگاه های 
ایران از زمانی که اعتراضات نسبت به مرگ مهسا امینی شکل گرفته، بدون حضور 
تماشاگر شــده و بازی ها در بیشتر سطوح سوت و کور برگزار می شود. در شرایطی 
که پیش ازاین مسئوالن فدراســیون بسکتبال ابراز امیدواری کرده بودند که بتوانند 
در میزبانی از تیم چین و اســترالیایی که به ایران ســفر نکرد، از حضور تماشاگران 
بهره ببرند؛ ولی شورای تأمین چنین اجازه ای را به آنها نداد. البته مطابق با قانون، 

فدراســیون بسکتبال ایران باید زمینه را برای حضور تماشاگران چینی در ورزشگاه 
مهیا می کرد. این طور شد که در عین ناباوری، تعداد نزدیک به ۳۰۰ تماشاگر چینی، 
به تشــویق این تیم در تقابل با ایران پرداخته و نهایتا توانستند اثرگذار باشند. چین 
شــاید تصورش را هم نمی کرد در ورزشگاه آزادی در شرایطی رودرروی ایران قرار 
بگیرد که ســالن و سکو را در اختیار داشته باشد. البته در تصاویری که منتشر شده 
مشخص اســت که تعدادی از تماشــاگران ایرانی هم در ورزشگاه حاضر هستند؛ 
ولی این موضوع بدون نکته نیست. تعداد تماشاگران ایرانی حاضر در این بازی به 
زحمت یک سوم تماشاگران چینی می شد. البته آنها هم ظاهرا به صورت گزینشی 
به ورزشگاه راه داده شده بودند. تعدادی از آنها خانواده بازیکنان بودند و تعدادی 
دیگر هم از طریق یک لیدر به ورزشــگاه آورده شده بودند. آن طور که از سکو پیدا 
بود، این دسته دوم چندان شناختی از بازی بسکتبال نداشته و ظاهرا برای پرکردن 
بخشــی از ورزشگاه به سالن مجموعه آزادی آورده شــده بودند. غربت تیم ملی 
بســکتبال ایران در این بازی چنان بود که نهایتا صدای سرمربی این تیم هم بعد از 
بازی درآمد. ســعید ارمغانی با اشــاره به تسخیر ورزشگاه آزادی از سوی چینی ها 
گفت: «در زمین خودمان احساس غربت می کردیم و من فکر می کنم بچه های ما 

در شــرایطی که چندین روز از بازی تدارکاتی تیم ملی ایران برابر نیکاراگوئه در 
ورزشگاه آزادی می گذرد، هنوز انتقادها از سبک بازی ایران و البته رقیب تدارکاتی 
تیم ملی از سوی تعدادی از چهره های قدیمی فوتبال ایران مطرح می شود. ایران 
در این بازی، بدون حضور لژیونرها و تماشــاگران، در دیداری تقریبا کســل کننده با 
تک گل مهدی ترابی به برتری رســید تا با همان بازی، مهیای سفر به قطر و دیدار 
دوســتانه ای دیگر مقابل تونس پیش از شروع رسمی بازی هایش در جام جهانی 

شود. 
واقعیــت امر این اســت که تیم ملــی در جدال با نیکاراگوئــه نمایش جذابی 
نداشــت و بــا وجــود برتری در تملــک توپ، به ویــژه در نیمه نخســت، از خلق 
موقعیت های متعدد هم عاجز نشان داد. این موضوع باعث شده بسیاری با اشاره 
به تفکرات فوتبالی کی روش که مبتنی بر کارهای دفاعی است از این مرد پرتغالی 
ایراد بگیرند که او هرگز عوض نمی شــود و حتــی در بازی با ضعیف ترین رقبا هم 
به فکر نباختن اســت. استفاده کردن از تعدادی بازیکن جوان و سپردن شماره های 
مهــم تاریخ فوتبال ایران به آنهــا هم بخش دیگری از انتقادها را در پی داشــته 
است. با وجود این، موافقان کارلوس کی روش هم می گویند او عالقه ای به روشدن 

دستش برای رقبا نداشته و نمی خواسته این بازی که پخش تلویزیونی هم داشته، 
سوژه ای دست رقبای جدی اش در تیم ملی دهد.

البتــه در کنار این موارد باید به جزئیات دیگری هم رســید. تیم ملی ایرانی که 
برابر نیکاراگوئه به میدان رفت، هرگز تیم اصلی ایران نخواهد بود. از ســوی دیگر، 
بازی کردن با رقیبی در ســطح نیکاراگوئه، به  مراتب بهتــر از یک بازی درون تیمی 
برای بازیکنانی اســت که از هفته یازدهم بــه بعد لیگ برتر ایران، وارد اردوی تیم 
ملی شده اند. بدیهی است که بودن در شرایط مسابقه، برای بازیکنانی که جلسات 

متعدد تمرینی را سپری کردند، امری دلپذیرتر است. 
در کنــار این موارد، کی روش نیم نگاهی مختصر به لیگ برتر ایران هم داشــته 
و عالقه مند اســت تعدادی بازیکن جوان را زیر نظر بگیــرد. بازی گرفتن از جوانان 
در چنیــن دیدارهایی، می تواند بخشــی از برنامه های بلندمدت این مربی باشــد. 
آریــا برزگر، امیرعلی صادقی، مهدی هاشــمی نژاد و ســامان تورانیان، تعدادی از 
بازیکنان کمتر شناخته  شــده ای بودند که فرصت اضافه کردن یک بازی تیم ملی و 
کنترل هیجان و اســترس یک دیدار ملی را در اختیار داشتند. با مرور این اتفاق ها، 
بدیهی اســت که نتیجه این بازی و تالش برای رســیدن به برتــری پرگل، چندان 

بــرای کارلوس کی روش و کادرش اهمیتی نــدارد. گو اینکه چنین موضوعی نافی 
نگاه محافظه کارانه کارلوس کی روش نیست. این موضوع هم البته باید منصفانه 
مــورد نقد قــرار بگیرد؛ چراکه ســبک بازی تیم ملــی در دیــدار تدارکاتی مقابل 
اروگوئــه، با وجود احتیاط، برای فوتبال ایران مثمرثمر بود و باعث رقم خوردن برد 

روحیه بخشی شد.
 به هــر روی، این نــکات یک بخش دیگر هم دارد که شــاید هرگــز جایی به 
صورت رسمی عنوان نشود. ماجرا از این قرار است که بازی با نیکاراگوئه می تواند 
قدردانی از زحمات بازیکنانی باشــد که قرار اســت از فهرست تیم ملی ایران خط 
بخورند. بســیاری از ستاره های اصلی ایران که قرار است در جام جهانی به میدان 
بروند، لژیونر هســتند و همین امروز و فردا قرار اســت در قطــر به تیم ملی ایران 
اضافه شوند. در چنین شرایطی، شاید بهترین کاری که کی روش می توانست انجام 
دهد، برگزاری یک دیدار تدارکاتی برای بازیکنان بزرگســالی بود که ممکن است در 
یکی، دو روز آینده، تعدادی از آنها را از فهرســت کنار بگذارد. این پیام ارزشمندی 
برای آنهاســت تا متوجه شوند به عنوان سرمربی، تمامی شرایط از لحاظ تمرینی و 

مسابقه را برای آنها فراهم کرده است.

با روحیه قهرمانانه و جوانمردانه به زمین آمدند. باید یاد بگیریم که بسکتبال برد و 
باخت دارد. مهم این است که کار خودمان را خوب پیش ببریم». قرار دادن آزادی 
در اختیار چینی ها تنها اتفاق حاشــیه ای بازی بســکتبال ایران برابر رقیب آسیای 
شــرقی نبود؛ چون این بازی از همان ابتدا که ســرود ملی ایران پخش و با سکوت 
بازیکنان تیم ملی همراه شد، به سرعت در فضای مجازی خبرساز شد. موردی که 
به تازگی در دســتور کار تعدادی از ورزشــکاران قرار گرفته و حتی صدای امامان 
جمعــه را هم درآورده اســت. روز جمعه امام جمعه ارومیه خواســته بود تا با 
ورزشکارانی که چنین تصمیمی می گیرند، برخورد شود. حجت االسالم والمسلمین 
ســید مهدی قریشی ۲۰ آبان ماه در خطبه های نماز جمعه این هفته ارومیه که در 
مصالی امام خمینی شــهر برگزار شد، بی حرمتی به سرود ملی و پرچم را غیرقابل 
اغماض دانست و گفت: «ورزشکاران و کسانی که هویت ایرانی و اسالمی، حرمت 
پرچم و ســرود ملی را زیر پا می گذارند، نماینده کشور نیســتند؛ بنابراین مسئوالن 
باید با چنین افراد خود فروختــه برخورد کنند». به غیر از این مورد، ترک کنفرانس 
خبری بازیکنان و ســرمربیان تیم ملی از سوی تعدادی از خبرنگاران، بعد از بازی 
هم، بحث برانگیز شــد. این عده به دلیل بازداشــت تعدادی از خبرنگاران ورزشی 
که یکی، دو نفر از آنها در حوزه بســکتبال هم فعالیت داشته اند، کنفرانس خبری 
را ترک کردند. آخرین مورد حاشــیه ای بسکتبال هم که کال مربوط به عدم حضور 
اســترالیا در تهران است. موضوعی که روز گذشته، فیبا، به طور رسمی آن را اعالم 
و عنــوان کرد که تیم ملی ایران را ۲۰ بر صفر برنده این بازی می داند. اســترالیا به 
دلیل فضای کنونی ایران حاضر به ســفر به تهران نشده و پیش تر درخواست داده 
بود بازی با ایران به کشــور ثالث برده شــود که مورد توافق مســئوالن فدراسیون 
بســکتبال ایران قرار نگرفته بود. دیروز فدراسیون بســکتبال استرالیا هم با صدور 
بیانیه ای دلیل عدم ســفرش به تهران را این طور شرح داد: «بعد از بررسی شرایط 
با مســئوالن مربوطه و با توجه به ریســک های موجود، تیم ملی بسکتبال تصمیم 

گرفت در این شرایط به ایران سفر نکند».
دژان واسیلیویچ، یکی از بازیکنان تیم ملی هم در اخباری که روزنامه فرانسوی 
فیگارو منتشــر کرده درباره عدم سفر تیم استرالیا به تهران چنین گفت: «این روزها 
اعتراضات در ایران ادامه دارد و شــمار بازداشــت افراد خارجی هم بیشــتر شده 
اســت. شــرایط امنیتی در ایران ثبات الزم را نداشــت و به همین دلیل باید تصمیم 
مهمی می گرفتیم. صادقانه بگویم با توجه به شــرایطی که در ایران وجود دارد و 
اعتراضات ادامه دارد، از اینکه به ایران سفر نکردیم رضایت دارم». این صحبت ها 
در حالی مطرح می شــود که ســعید ارمغانی، ســرمربی تیم ملی بسکتبال ایران 
می گوید حضور تماشاگران در بازی با چین، نشان داد که فضای امنی حاکم است. 
او درباره احتمال برگزاری بازی با اســترالیا در زمین ثالث و درخواســتی که رقیب 
داشــته، گفت: «ما باید هر کاری می کنیم طبق قوانین فیبا باشــد. فیبا می گوید در 
ایران شــرایط خاصی نداریم که در کشور ثالث با اســترالیا بازی کنیم. تماشاگران 
چین آمدند و بسیار هم شرایط امنی داشتند. ما تابع فیبا هستیم. بازیکنان استرالیا 
بدون هیچ اطالعی به ایران نیامدند و مشکل آنهاست. ما آماده بازی با آنها بودیم 
و مــن امیدوارم فیبا به قوانین خــود عمل کند». با وجود حواشــی به وجود آمده 
در بــازی ایران با چین در ورزشــگاه آزادی، ارمغانی هنوز شــانس صعود به جام 
جهانی را برای بازیکنان تیمش قائل اســت. «همه ما می دانیم چین چه ســرمایه 
و انــرژی ای در بســکتبال دارد، می دانیم چقــدر برنامه ریزی  خوبی در بســکتبال 
دارند. همه این موارد نشــان از خوب بودن چین است. می دانستیم بازی سنگینی 
داریم؛ اما امیدوار بودیم پیروز شــویم که خیلی هــم دور نبودیم از این اتفاق، اما 
نتیجه مد نظر کســب نشد. قزاقستان به اســترالیا باخت و ما امیدوار هستیم. بازی 
با اســترالیا برگزار نمی شود و دو دیدار ســخت با چین و ژاپن در خانه آنها داریم. 
مــن امیــدوارم با یک بازی خوب مقابــل ژاپن و چین برنده از زمین خارج شــویم 

و به جام جهانی برسیم».
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گل محمدی: از مسئوالن می خواهم 
بازداشت شدگان وقایع اخیر را آزاد کنند

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس می گوید تیم ملی در جام جهانی شرایط خوبی 
دارد و می تواند از گروهش صعود کند. او همچنین با اشاره به اتفاقات اخیر کشور 
از مســئوالن خواست برای بازگشــت آرامش به جامعه، زمینه آزادی دانشجویان 
و معترضان ســریع تر فراهم شــود. یحیی گل محمدی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
آخرین وضعیت تیم فوتبال پرســپولیس گفت: بعــد از چند روز تعطیلی، از امروز 
تمرینات خودمان را پیگیری می کنیم و سه بازی تدارکاتی هم پشت سر می گذاریم 
و بعد از هفتم آذر اردویی در امارات برگزار خواهیم کرد و تا ۱۷ آذر آنجا هســتیم 
و دو بازی تدارکاتی هم در ایــن اردو برگزار خواهیم کرد و برمی گردیم و خودمان 
را برای دربی آماده می کنیم. باید ببینیم وضعیت تیم ملی چطور خواهد شــد. اگر 
ان شــاهللا تیم ملی از گروهــش صعود کرد که بازیکنان ملی پــوش ما با تیم ملی 

خواهند ماند و اگر این اتفاق رخ ندهد، به ما اضافه خواهند شد.
او درباره شــرایط تیم ملی فوتبال ایران در آســتانه جام  جهانی قطر گفت: تیم 
ملی یک بازی تدارکاتی داشت و این بازی ها به شناخت مربیان کمک می کند. تیم 
ملی بازی مفیدی را پشــت سر گذاشت؛ چون باعث می شود بازیکنان هماهنگ تر 
شــوند. جدا از نتیجه و نوع بازی ای که ارائه شــد، بازی برابر نیکاراگوئه برای تیم 

ملی مفید بود.
گل محمــدی گفت: کی روش یک هفته زودتر لیگ را تعطیل کرد و در این مدت 
۴۰ تــا ۵۰ درصد ترکیب اصلی خود را در اختیار داشــت و با آنها تمرین کرد. فکر 
می کنم با این تمرینات شــناخت کی روش از بازیکنان بیشــتر شد. با توجه به زمان 
برگزاری جام  جهانی همه تیم ها فقط از ۱۰ روز قبل از بازی ها بازیکنان شــان را در 
اختیار گرفتند و از طرف دیگر بازیکنان در شــرایط مســابقه به تیم های ملی خود 
اضافه می شــوند. از آنجایی که تیم ها اردوهایی را کنار هم نداشتند، از نظر اجرای 
تاکتیک ها به مشکالتی برمی خورند؛ به ویژه در شروع جام جهانی این مشکل وجود 
دارد، اما با گذشــت زمان کیفیــت بازی ها بهتر خواهد شــد و مربیان می توانند با 
بازی های بیشتر تاکتیک های خود را اجرائی کنند. امیدوارم در هر صورت بازی های 

خوبی ببینیم و بتوانیم از بازی ها استفاده کنیم.
ســرمربی پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که نخســتین بازی ایران در جام  
جهانی برابر انگلیس چقدر سخت خواهد بود؟ تصریح کرد: قرعه خوبی برای ما 
به دســت آمد که با انگلیس اولین بازی را به میدان برویم. هیچ کس انتظار ندارد 
ایران برابر انگلیس به پیروزی برســد و بازیکنــان ایران راحت تر بازی می کنند. من 
کاری به نتیجه ندارم و جدا از نتیجه، تیم ایران با یک تیم بسیار خوب بازی می کند 
و می تواند با تجربه بهتر خود را برای مصاف برابر ولز و آمریکا آماده کند. در بازی 
اول هر نتیجه ای به دســت بیاید، ما اســتفاده خودمان را از ایــن بازی می بریم و 

شانس خوبی برای بازی های بعدی داریم.
او در پاســخ به این سؤال که چقدر امیدوار است تیم ملی ایران از گروهش در 
جام  جهانی قطر صعود کنــد؟ گفت: تیمی خوب و قوی داریم و باید به خودمان 
ایمان داشته باشیم و خودم احساس می کنم امسال سالی است که تیم ملی ایران 
می تواند از گروهش صعود کند. کار ســختی است، اما شدنی است و می توانند با 

همدلی بازیکنان و کادر بازی های خوبی را انجام بدهند.
گل محمدی در پاسخ به این پرسش که آیا از سوی فدراسیون فوتبال با او برای 
هدایت تیم ملی فوتبال ایران بعد از جام  جهانی صحبت شده است یا خیر؟ گفت: 
نه، چنین شــایعه ای صحت ندارد و کســی درباره تیم ملــی با من صحبت نکرده 
و خودمم همه تمرکزم روی پرســپولیس اســت. ما تیم خوبی داریم و باید از این 
شــرایط خوب استفاده کنیم و امسال برای ما مهم اســت و برای کسب قهرمانی 
همه تالش مــان را انجام می دهیم. بحث های مرتبط با تیم ملی هم حاشــیه ای 

است و قویا آنها را تکذیب می کنم.
او در پایــان گفــت: همه ما روزهای ســختی را گذراندیم. شــرایط دشــواری 
بــرای مــردم مــا بــود و خانواده های زیای متأســفانه عزیزان شــان را از دســت 
دادند. از مســئوالن می خواهیم که نســبت بــه آزادی دانشــجویان و معترضان 
ســریع تر اقدام کنند تا آنها زودتر به آغوش خانواده هایــش برگردند و آرامش به 

جامعه برگردد.

والیبال نشسته ایران قهرمان جهان شد
تیم والیبال نشسته مردان ایران با شکست بوسنی به  عنوان قهرمانی مسابقات 
جهانی رســید. در دیدار نهایی مسابقات جهانی والیبال نشسته مردان در بوسنی، 
تیم ایــران با نتیجه ۳ بر صفر میزبان را از پیش رو برداشــت و به عنوان قهرمانی 
رســید. تیم والیبال نشســته ایران با مربیگری هادی رضایی در سه ست با نتیجه 
۲۶ بر ۲۴، ۳۲ بر ۳۰ و ۲۵ بر ۱۲ تیم والیبال نشســته بوســنی را شکســت داد. تیم 
والیبال نشســته ایران با هفت طال و دو نقره پارالمپیک پرافتخارترین تیم جهان به 
شمار می رود. پیش از این تیم والیبال نشسته دختران ایران عنوان نهمی مسابقات 

جهانی در بوسنی را به دست آورده بود.

بدینوسیله اعالم می گردد دانشنامه تخصصی رشته بیماریهای 
مغز و اعصاب  فرزند احمد شماره 

شناسنامه ۲۹۱۸ صادره از آمل متولد ۱۳۶۴ مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. از یابنده درخواست میشود مدارک فوق را 

به مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی شهید بهشتی تحویل نماید.

پالک جلو، پالک عقب   کمباین  کشاورزی  رنگ  سبز      
 مدل   ۱۴۰۱   به شماره پالک ایران ۱۴-   ۶۹۲ ک  ۶۸  

 و شماره موتور     A9lS4M00288  و شماره شاسی    
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مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

فـوتـبـال در امـروز
برایتون – استون ویال ۱۷:۳۰

فوالم – منچستریونایتد ۲۰:۰۰
آتاالنتا – اینتر ۱۵:۰۰
رم – تورینو ۱۷:۳۰

میالن – فیورنتینا ۲۰:۳۰
یوونتوس – التزیو ۲۳:۱۵

پاری سن ژرمن – اوسر ۱۵:۳۰
موناکو – مارسی ۲۳:۱۵

در جریان مسابقات واترپلوی قهرمانی ۲۰۲۲ آسیا که به 
میزبانی تایلند در حال برگزاری اســت، تیم ملی ایران برابر 
هنگ کنگ قرار گرفت و توانست با پیروزی قاطع به مرحله 

نیمه نهایی این مسابقات راه پیدا کند.
 در ششــمین روز از مســابقات واترپلو قهرمانی آســیا 
۲۰۲۲، ملی  پوشــان ایران که در بــازی گروهی تمام تیم ها 
را شکســت داده و بــه عنوان صدرنشــین گــروه A راهی 
مرحله حذفی این مســابقات شــده بودند، برابر هنگ کنگ 

تیــم چهارم گــروه B صف آرایی کردند. مــردان واترپلوی 
ایــران در ادامه روند پیروزی هــای خود تیم هنگ کنگ را با 
امتیازهای ۹-صفــر، ۴-۱، و ۱-صفــر و ۵-۱ و در مجموع 
بــا نتیجــه ۱۹ بــر ۲ از پیش رو برداشــتند. به ایــن ترتیب 
شــاگردان الکساندر چیریچ با کسب پنجمین برد متوالی به 
نیمه نهایی رقابت های واترپلــو ۲۰۲۲ صعود کردند. ایران 
در صورت فینالیست شــدن سهمیه جهانی خود را قطعی 

خواهد کرد.

«رحمان عموزادخلیلی» و «کامران قاسم پور» در آخرین 
رده بندی اعالم شده از سوی اتحادیه جهانی کشتی در صدر 
وزن هــای ۶۵ و ۹۲ کیلوگرم قرار گرفتند. «حســن یزدانی» 
قهرمان جهان و المپیــک در رده چهارم وزن ۸۶ کیلوگرم 
اســت. اتحادیه جهانی کشتی در جدیدترین رده بندی خود 
آزادکاران برتــر اوزان ۱۰ گانه را اعالم کرد که از کشــورمان 
تنهــا دو کشــتی گیر در فهرســت برترین ها و یــک نفر در 
رده ســوم قرار گرفت. نفرات برتر در حالی اعالم شــد که 

نفرات برگزیده توانســته اند در رقابت های قهرمانی جهان، 
رقابت های قاره ای، مســابقات سری رنکینگ و رقابت های 
منتخب منطقه ای حائز رتبه شــوند که بــه ترتیب ۵، ۳ و 
۲ هزار دالر جایزه نقدی را برای آنان در نظر گرفته اســت. 
رحمان عموزاد کشــتی گیر کشورمان در وزن ۶۵ کیلوگرم و 
در وزن ۹۲ کیلوگرم هم کامران قاسم پور در صدر فهرست 
قــرار دارند و همچنین در وزن ۷۹ کیلوگرم محمد نخودی 

در رده سوم است.

سقوط حسن یزدانی در رده بندی اتحادیه جهانی کشتیواترپلوی ایران در یک قدمی جهانی شدن
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