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صداوسیمای ملی علیه تیم ملی!
سپهر ستاری

صداوســیما و در چند ماه اخیر نســبت به تیم ملی سیاست عجیبی را در 
پیش گرفته است.

»تصمیمی که اگر به نتیجه دلخواه و صعود از گروه منجر نشــود یک زلزله 
بزرگ دیگر برای فوتبال ایران می سازد«؛ این تنها بخش کوچکی از یکی دیگر 
از برنامه های صداوسیما علیه تیم ملی و فدراسیون فوتبال بود. برنامه هایی که 
حاال آمارش از دســت همه در رفته و تبدیل به بخش ثابتی از کنداکتور روزانه 

رسانه ملی شده است. 
در هفته های اخیر تقریبا روزی وجود نداشــته که صداوسیما علیه تیم ملی 

صحبت نکند.
کار به جایی رســیده که در تلویزیون به صورت علنی تیم ملی را تهدید به 
زلزله می کنند و از همین حاال ماموریت ایجاد فشار روی کادر فنی جدید تیم 
ملی را آغاز کرده اند. کســانی که تا دو هفته پیــش معتقد بودند جام جهانی 
می تواند حکم بازی تدارکاتی جام ملت ها را داشته باشد و از فاصله فوتبال ایران 
با انگلیس و آمریکا سخن می گفتند حاال به چیزی کمتر از صعود قانع نیستند. 
انگار فراموش کرده اند که از جام جهانی 2010 تا 2018 قهرمان دوره قبل در 
همان مرحله گروهی حذف شده و فوتبال غیرقابل پیش بینی تر از چیزی است 

که بخواهند چند ماه قبل بابت صعود به تیمی فشار بیاورند.
البته آن ها قطعا از این مســائل آگاه هســتند اما تسویه حساب با مدیریت 
فدراســیون فوتبال و حاال کارلوس کی روش باعث شده حتی روی اصول اولیه 

فوتبال هم چشم ببندند تا صرفا عرصه را بر تیم ملی تنگ کنند. 
در این مسیر هم هر روز یکی از مخالفین تاج و کی روش را دعوت می کنند 
تا چند ســاعتی علیه آن ها صحبت کند و از مظلومیت اسکوچیچ و بی معرفتی 
ما بگوید. بله رفتاری که با اســکوچیچ شــد صحیح نبود و فدراسیون فوتبال 
می توانســت با احترام بیشتری ســرمربی کروات را برکنار کند ولی هوز از یاد 
نبرده ایم که مدعیان امروز مانند حمید استیلی خودشان قبل تر علیه اسکوچیچ 

صحبت کرده بودند و در کمیته فنی رای به برکناری او دادند.
در این بین رویکرد رســانه ملی نسبت به تیم ملی در فاصله دو ماه تا جام 

جهانی بسیار تامل برانگیز است.
انگار ایجاد آرامش و کمک به تیم ملی دیگر اولویت صداوســیما نیســت و 
تسویه  حساب های شخصی از شرایط تیم ملی مهم تر شده است. آن ها فراموش 
کرده انــد تیم ملی چه با کی روش و چه با اســکوچیچ متعلق به همان مردمی 

است که صاحب اصلی رسانه ملی هستند.
بدون شــک دود این اختالف ها به چشــم تیم ملی خواهــد رفت و رقبای 
ایران در جام جهانی بیش از هر شــخص یا گروه دیگری از این حواشــی سود 

خواهند برد.
منبع: خبرآنالین 

تمجید دشان از مسن ترین گلزن تاریخ فرانسه 
دیدیه دشان از شاگردانش 
بعــد از برتری برابــر اتریش 
تمجید کرد. به گزارش ایسنا 
و بــه نقل از اکیپ، فرانســه 
توانســت با برتری 2 بر صفر 
برابر اتریش روحیه خود را در 
ملت ها  لیگ  دیدارهای  ادامه 
افزایش دهد. کیلیان ام باپه و 
اولیویه ژیرو برای فرانســه گلزنی کردند.  دیدیه دشان پس از پیروزی 2 بر صفر 
تیم فرانســه مقابل اتریش در مورد عملکــرد اولیویه ژیرو گلزن خود و اینکه آیا 
بازیکن میالنی شانســی برای حضور در جام جهانی دارد یا خیر صحبت کرد و 
گفت: خوشحالم که او در این دیدار توانست گل بزند.  او در وضعیت ذهنی عالی 
قرار دارد. او در وین بازی خیلی خوبی ارائه کرد و توانست موثر باشد. هر بار که 
او به تیم ملی فرانسه دعوت شده توانسته عملکرد خوبی ارائه دهد و پاسخ اعتماد 
را داده اســت. اولیویه ژیرو با گلزنی در این دیدار با ســن ۳۵ سال و ۳۵۷ روز به 
مسن ترین گلزن تاریخ تیم ملی فوتبال فرانسه تبدیل شد و تنها دو گل تا رسیدن 
بــه رکورد گلزنی تیری آنری فاصله دارد. ژیرو اکنون ۴۹ گل ملی دارد و با زدن 
دو گل دیگر می تواند به رکورد ۵1 گل زده تیری آنری برســد که برترین گلزن 
تاریخ فرانسه است.  ســرمربی تیم ملی فرانسه در ادامه گفت: من بسیار راضی 
هستم. ما کاری را که باید انجام می دادیم، انجام دادیم. پل پوگبا، هوگو لوریس، 
تئو و لوکاس هرناندز، پرسنل کیمپمبه، انگولو کانته، کینگزلی کومان، کریم بنزما 
و آدرین رابیو به دلیل مصدومیت در این دیدار غایب بودند ولی فرانسه توانست 

سه امتیاز بازی را به دست بیاورد.

بوفون:
 می توانم هر زمان که بخواهم

تصمیم بگیرم بازنشسته شوم
توضیح  بوفــون  جیجــی 
می دهد که چرا در ۴۴ سالگی 
هنوز برای پارما بازی می کند.

به گزارش ایســنا و به نقل 
از فوتبال ایتالیا، جان لوئیجی 
بوفــون دروازه بان ایتالیایی در 
اسپورت  دلو  فستیوال  جریان 
در ترنتو در مورد دوران حرفه 
ای خود صحبت کرد. او با وجود اینکه در ژانویه ۴۵ ساله می شود، هنوز در سری 
B بازی می کند و در عضویت تیم پارماست. جان لوئیجی بوفون گفت: من به دالیل 
زیادی به بازی ادامه می دهم چون هنوز هم احســاس قدرت و رقابت می کنم. من 
در سنی هســتم که می توانم هر زمان که بخواهم تصمیم بگیرم بازنشسته شوم، 
بنابراین کنترل اوضاع را در دست دارم اما انتخاب های من همیشه دالیلی پشت سر 
خود داشتند. من به پارما بازگشتم چون مرد خوشحالی هستم که می بینم هواداران 
چقدر به حضور من در دروازه افتخار می کنند. بوفون جام جهانی 200۶ را با ایتالیا 
برد و جام های بی شــماری را با یوونتوس برد اما هرگز لیگ قهرمانان یا توپ طال 
را نگرفت. او در سال 200۶، تنها چند هفته پس از کسب بزرگترین جام فوتبال، 
با یووه به سری B سقوط کرد. او در ادامه گفت: من در زندگی ام چیزهای زیادی 
برده ام و خوشــحالم که برای بردن آنها جنگیدم اما شخصاً محبت هواداران فراتر 
از هر افتخاری اســت. من به جام لیگ قهرمانان نیازی ندارم تا بدانم چقدر خوب 

هستم حتی بدون بردن آن ها، می دانم چه ارزشی دارم.

هازارد: 
می خواهم برای جام جهانی به آمادگی کامل برسم

کاپیتان تیــم بلژیک ابراز 
امیدواری کرد تــا زمان جام 
جهانی به آمادگی کامل برسد.
به گزارش ایسنا و به نقل 
از تلگراف، تیــم ملی فوتبال 
بلژیک توانست در یک دیدار از 
لیگ ملت های اروپا با نتیجه 2 
بر یک تیم ملی ولز را شکست 
دهد و خود را برای دیدار با هلند آماده کند. کاپیتان تیم بلژیک از عملکرد خود 
در ۶۵ دقیقه بازی مقابل ولز در لیگ ملت ها در بروکســل رضایت داشــت اما 
اذعان کرد که در شــرایط حساسی با تیم باشگاهی خود، رئال مادرید قرار دارد. 
ادن هازارد درباره آخرین شــرایط خود گفت: من همیشه گفته ام که ادن هازارد 
قدیمی زمانی که بازی کنــد برمی گردد. فقط باید به ریتم برگردم. می دانم چه 
کاری می توانــم انجام دهم. اکنون می خواهم برای جام جهانی به آمادگی کامل 
برسم.  در جام جهانی خواهیم دید که سرمربی چه تصمیمی می گیرد اما زمانی 
که بازی می کنم بیشــتر خوشحالم. وقتی بازی می کنم، تمام تالشم را می کنم. 
شرایط در رئال مادرید حساس است. من دوست دارم بیشتر بازی کنم ولی تابع 
نظر مربی هستم. خوشحالم که دوباره برای هواداران کشورم بازی کردم. بلژیک 
برای کســب مقام اول گروه D لیگ ملت ها روز یکشنبه در آمستردام به مصاف 
هلندی می رود که توانســت لهستان را شکست دهد و همچنان در صدر جدول 
قرار داشته باشد. کاپیتان بلژیک در پایان گفت: سعی می کنیم آنجا بازی خوبی 

انجام دهیم و خود را برای جام جهانی آماده کنیم.

نگاه 

اخبار کوتاه

مربی تیم ملی کشــتی آزاد، با رد ادعاهای مطرح شده 
از ســوی پدر حسن یزدانی مبنی بر اتفاقات قبل از فینال، 
تاکید کرد: درخواست مرور فن با فردی سنگین تر، خواسته 
خود یزدانی بود که در فرم های قبل اعزام توســط او مطرح 
شــده بود. مصطفی میرعمادیان در گفتگو با ایسنا، درباره 
صحبت های پدر حســن یزدانی مبنی بر اینکه دلیل باخت 
یزدانی در دیدار فینال مسابقات جهانی به دیوید تیلور این 
بوده که رئیس فدراســیون نیم ساعت مانده به مبارزه او را 
مجبور کــرده که با مربی 110 کیلوگرمی تیم ملی تمرین 
کند و همین موضوع باعث شــده ضربــان قلبش به 2۵0 
برســد، اظهار کرد: یک هفته مانده به اعــزام تیم ملی به 
مسابقات جهانی ما فرم های مختلفی را که از سوی اساتید 
تمرین، تغذیه و روانشــناس تهیه شــده بود را در اختیار 
تمامی کشــتی گیران اعزامی گذاشتیم تا آن ها را پر کنند. 
در بخشــی از این فرم ها از کشتی گیران پرسیده شده بود 
که قبل از مبارزه فینال به چه مواردی نیاز دارید که حسن 
یزدانی مثال گفته بود خیلی از ورزشکاران و طرفداران قبل 
از مبارزه به ســمت من می آیند و خواســتار گرفتن عکس 
هستند، او در این فرم خواســته بود که دور و بر او خلوت 
باشــد که ما هم دقیقا همین کار را انجــام دادیم و اجازه 
ندادیم افراد غیر مرتبط به حسن نزدیک شوند تا تمرکز او 
به هم نریزد. مربی تیم ملی کشتی آزاد، افزود: یکی دیگر از 
مواردی که یزدانی بر اســاس سواالت فرم درخواست کرده 
بود این بود که باید 20 دقیقه قبل مبارزه مرور فن داشــته 
باشــد. او در خواســته خود تاکید کرده بود که برای مرور 
فن به من حریف سبک ندهید و حریفی سنگین تر از وزن 

خودم را برای مرور فن در اختیار من بگذارید.
وی تصریح کرد: بر اساس همین خواسته یزدانی، حتی 
ما می خواستیم قبل از فینال احسان امینی با یزدانی مرور 
فن کند که منصرف شدیم و گفتیم اباذر اسالمی برای این 

کار بهتر است.
میرعمادیان تصریح کرد: بعد از گذشــت 1۵ دقیقه به 
حسن گفتم آیا مرور فن کافی است؟ که او در جواب گفت 
نه، هر وقت احســاس کنم خودم تمــام می کنم. انتخاب 
حریف برای مرور فن در اختیار همه کشــتی گیران بود، نه 
تنها یزدانی، بلکه کامران قاســمپور، زارع و سایر نفرات نیز 
خواسته شان انجام شد چرا که هر کس بهتر از سایرین بدن 
خود را می شناســد و می داند در چه شــرایطی بهتر برای 
مبارزات حســاس آماده می شود. حتی اگر از بین بچه های 
تیم خودمان کسی واجد شرایط درخواستی آن ها به لحاظ 

وزنی نبود، از کشتی گیران دیگر کشورها استفاده می کردیم، 
مثل کامران قاسمپور که یک کشتی گیر مغول را برای این 
کار انتخاب کردیم. مربی تیم ملی کشتی آزاد، درباره ادعای 
دخالت دبیر در مســائل فنی تیم ملی، گفــت: اول اینکه 
علیرضا دبیر قهرمان جهان و المپیک اســت و مثل خیلی 
از روسای فدراســیون های دیگر نیست که هیچ شناختی 
نسبت به شرایط ورزشکارانشــان نداشته باشند. ما اگر مو 
را می بینیم قطعا دبیر پیچــش مو را می بیند. دبیر در این 
موضوع اصال دخالتی نداشت و از آنجا که نظاره گر مرور فن 
یزدانی با اســالمی بود، چند مرتبه موارد فنی را به یزدانی 
گوشزد می کرد، مثال می گفت اگر موقع اجرای فن سریعتر 
چرخش داشته باشی بهتر است یا برای اجرای فن این کار 
را انجام دهی موفق تر خواهی بود. اینکه از سر خیرخواهی 
اســت و هدف او موفقیت حســن بود و موارد عنوان شده 
درباره دبیر درســت نبود. وی خاطرنشان کرد: به هر حال 
طبیعی است خانواده ها از شکست فرزند خود خیلی ناراحت 
شوند و احساســی صحبت کنند. مگر می شود با مرور فن 
ضربان قلب به 2۵0 برسد؟ ضربان قلب 200 به باال فقط در 
شرایطی تمرین میدانی بسیار شدید ایجاد می شود. در مرور 
فن نهایتا ضربان قلب به 120 تا 1۳0 می رســد. به لحاظ 
علمی حداکثر ضربان قلب هر فرد 220 منهای سن او است 
ونهایتا تحت فشــار بدنی تعداد ضربان قلب 10 تا 20 عدد 

افزایش پیدا می کند.

صحبت های جنجالی پدر حسن یزدانی علیه 
علیرضا دبیر

پدر حســن یزدانی در صحبت هایی کــه بازتاب زیادی 
داشته اســت، مدعی شــد: علیرضا دبیر نیم ساعت مانده 
به مبارزه فینال مقابل تیلور به پســرم گفت با مربی 110 
کیلوگرمــی تیم ملی تمرین کن که همین کار باعث شــد 

ضربان قلب او به 2۵0 برسد و حاال باید پاسخگو باشد.
به گزارش ایســنا، پدر حسن یزدانی در مراسم استقبال 
از تیم ملی کشــتی آزاد در بازگشت از رقابتهای قهرمانی 
جهان، در جمــع خبرنگاران، اظهار کرد: پســر من دنبال 
رکورد نیست و فقط برای شادی دل مردم کشتی می گیرد. 
پســر من دنبال رئیس فدراســیون نیست، دنبال سرمربی 
نیست، دنبال شــورای شهر و نماینده مجلس نیست. پسر 
من می خواهــد بعد از پایان کشــتی در مجموعه خودش 
بچه هــا را آموزش بدهد و مثل خودش کشــتی گیر به بار 
بیاورد. وی در ادامه با طرح ادعاهای جنجالی علیه علیرضا 
دبیر - رئیس فدراسیون کشتی، گفت: سوال من این است 
چرا آقای دبیر نیم ساعت مانده به مبارزه فینال به پسر من 
گفت که با مربی 110 کیلوگرمی تمرین کن که باعث شد 
ضربان قلب او به 2۵0 برســد؛ در حالیکه نیم ساعت بعد، 
مبارزه فینال داشت؟ چرا این کار را کرد؟ باید پاسخ بدهد. 
چرا در فدراسیون کشــتی در تمرینات زیر کتف با حسن 
یزدانی کار می کند اما اینجا می گوید کشتی فقط زیر کتف 

زدن نیست؟
او ادامه داد: حسن یزدانی زیر کتف می زند، زیر می گیرد، 
ســر و ته یکی می کند، کشتی بلد است و کشتی می گیرد. 
حسن را این ها نســاختند بلکه مربی سازنده ساخت. همه 
کشتی گیران را مربیان سازنده ساختند. پدر حسن یزدانی 
در پاســخ به ســوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا 
معتقد اســت رئیس فدراسیون کشتی در امور فنی دخالت 
می کند؟ گفت: این را می توانید از آقای دبیر ســوال کنید. 
مگر در فضای مجازی فیلم ها را نمی بینید؟ اینکه آیا دخالت 
می کند یا نه را من نمی دانم اما من اینجا جواب می خواهم. 
آقــای عامل چرا قبــال گزارش می کــرد می گفت رحمان 
عموزاد به سبک حســن یزدانی کشتی می گیرد اما اینجا 
اسمی از او نبرد؟ تمام کشتی گیرانی که کشتی می گیرند 
به سبک حســن یزدانی زیر کتف می زنند. بعد از 2۷ سال 
می خواهند سبک کشتی حسن را عوض کنند؟ برای چه؟ 
حسن باید کشتی خودش را بگیرد. حسن مگر نونهال است 

که می خواهند از نو سبک او را عوض کنند؟
او در واکنــش به اظهارات کارشناســان مبنی بر اینکه 
دیوید تیلور آنالیز بهتری از یزدانی داشــت، گفت: از دیوید 
تیلور بگذریم. مگر حریفان اطری، محمدیان و سرلک آنالیز 
شده بودند؟ من وکیل وصی بقیه کشتی گیران نیستم اما 
وکیل وصی پســر خودم هستم. بر خالف اینکه این آقایان 
فکر می کنند، پسر من دنبال رکورد نیست. پسر من دنبال 

این چیزهایی که نام بردند نیست.
پدر حســن یزدانی در پاسخ به این سوال که آیا حسن 
یزدانی از این صحبت ها ناراحت نمی شود؟ گفت: حسن آقا 
ناراحت شود. من پدر او هستم. حسن آقا هنوز بچه است و 
متوجه نمی شود. حسن آقا دوست ندارد من مصاحبه کنم 
اما دیگر کاســه صبرم لبریز شده اســت. خیلی از حرف ها 
هســت که باید بعدا بگویم. ان شاءاهلل به موقع حرف هایم را 
می زنم. وی در پایان گفت: حسن آقا هدفش این است که 
در بازی های آسیایی، مســابقات جهانی 202۳ و المپیک 
202۴ پاریس کشــتی بگیرد. هر کــس ادعای این را دارد 
که جای حسن را بگیرد بســم اهلل. حسن از همان اول در 
انتخابی شــرکت کرد و از این به بعد هم شــرکت می کند 
و بــه قوانین احترام می گذارد اما باید تمام کشــتی گیران 
در انتخابی شــرکت کنند. مگر کشتی گیران آزاد همه در 
انتخابی شرکت کردند؟ نه، فقط ۴ نفرشان این کار را کردند. 
اگر خوب بودند و مشــکلی نداشتند خب چرا در مسابقات 

انتخابی شرکت نکردند؟

پیشکسوت کشتی ایران گفت: رنگرز از قهرمانان خوب 
ما و از مدیران با تجربه ورزش است که می تواند تیم ملی 

را اداره کند. 
رحیم علی آبــادی در گفتگو با ایســنا، درباره انتخاب 
حسن رنگرز به عنوان ســرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، 
اظهــار کرد: فکر می کنم در انتخاب رنگرز عجله کردند. او 
از قهرمانان خوب و از مدیران با تجربه ورزش ایران اســت 
اما ســرمربیگری در تیم ملی آن هم در رده بزرگســاالن 
کار واقعا دشــواری اســت و باید دید چــه طرحی برای 
موفقیــت دارد. البته او می تواند از پــس این کار بربیاید 
چرا که شایســتگی آن را دارد. پیشکســوت کشتی ایران 
و دارنــده مدال های نقره جهان و المپیــک، افزود: به هر 
حال بچه های تیم ملی مدت زیادی است که با بنا تمرین 
و زندگی کرده اند، امیدوارم این تغییر به ســود کشتی ما 

تمام شود و بچه ها دو هوا نشوند. 
رنگرز از قهرمانان خوب ماســت اما برای موفقیت باید 
مثــل بنا پای کار باشــد و فکر و ذکــرش فقط تیم ملی 

شــود. امیدوارم تصمیم خوبی باشد که در نهایت کشتی 
فرنگی ما در رویدادهای بســیار سختی که در پیش دارد 

موفق شود.
وی با بیان اینکه اگر محمد بنا اگر قصد رفتن داشــت 
باید زودتر از این ها ایــن کار را انجام می داد، گفت: فقط 
یک ســال و 10 ماه به المپیک داریم، اگر بنا خسته شده 
بود و می خواست برود کاش بعد از مسابقات جهانی سال 
پیش که نتایج خوبی هم گرفت و همه خوشــحال بودند 
این کار را می کرد، با این کار او در بهترین شــرایط از تیم 
ملی می رفت و هم فرصت خوبی در اختیار نفر بعدی بود 
تا تیم را به خوبی آماده کند. فدراســیون حق داشــت بر 
روی انتخابی حســاس باشــد چرا که اگر انتخابی نباشد 
هیات ها و مربیان ســازنده را از دســت می دهد، خب بنا 
هم که همه می دانستند روش خودش را داشت پس باید 
زودتر تصمیم گیری می کرد. حاال ممکن است سرمربی در 
یکی دو وزن نظر خود را اعمال کند اما نمی شود در همه 

اوزان این کار را کرد چرا که انگیزه ها از بین  می برد.

علی آبــادی در پایان، گفت: انتخــاب رنگرز را به فال 
نیک می گیریم. 

مســابقات جهانی تمام شــد، هر چنــد نتایج راضی 
کننــده نبود اما چه کســی فکرش را می کــرد گرایی یا 
یزدانی شکســت بخورند؟ به هر حال باخت نیز جزئی از 

ورزش اســت و باید تصمیمات در زمان مناســب و پس 
از بررســی های کامل صورت بگیرد. ما نفراتی مثل قاسم 
رضایــی و امید نوروزی را داریم کــه خیلی به مربیگری 
عالقه دارند، امیدوارم این نفرات هر چه سریعتر با حمایت 

فدراسیون وارد گود شوند و به تیم ملی کمک کنند.

کارشــناس فوتبال ایران می گوید تیم ملی در دو بازی 
دوستانه پیش رو باید به دنبال مشخص کردن شیوه بازی 

باشد.
مجیــد جاللی در گفت وگو با ایســنا، درباره لیســت 
بازیکنانی که به  اردوی تیم ملی در اتریش دعوت شدند، 
اظهــار کرد: نفراتی کــه االن در تیم ملی حضور دارند، از 
بهرین بازیکنان هستند و اگر 10 مربی دیگر هم قرار بود 
لیســت بدهند، همگی همین لیست را می دادند. شاید در 
بین 10 بازیکن فقط یک نفر  در لیست مربی دیگر تغییر 
می کرد. با این حال باید ببینــم ترکیب اصلی تیم در دو 
بازی دوستانه چه نفراتی خواهند بود و بعد بررسی کنیم 
که میانگین سنی تیم چقدر است. با توجه به شیوه ای که 
ما می خواهیم بازی کنیم، میانگین سنی بسیار مهم است. 
بایــد دو بازی تدارکاتی تیم ملــی را ببینیم و بعد به طور 

دقیق اظهار نظر کنیم.
او دربــاره بازی تیــم ملی برابر ارگوئه و ســنگال هم 
گفت: ما برای مشــخص کردن حریــف تدارکاتی خیلی 
حق انتخاب نداشــتیم. بنابراین بایــد تیم هایی را انتخاب 
می کردیم که مایــل به بازی با ما بودنــد. در هر صورت 
وقتی برابر این تیم ها بازی کنیم، می توانیم ترکیب اصلی 
تیم را انتخاب کنیم و به نوعی شیوه بازی  خودمان را هم 

مشخص کنیم.

جاللــی درباره اینکه تیم ملی در جام جهانی باید با چه 
شــیوه ای بازی کند؟ گفت: از نظــر کالس بازی هنوز به 
ســطحی نرسیدیم که مثال برابر انگلیس حمله کنیم. باید 
در مدار واقعیت ها شیوه بازی خودمان را انتخاب کنیم. از 
نظر سبک کار مربیان، شاید شیوه بازی متفاوت باشد اما 
اینکه در جام جهانی مجور به دفاع کردن می شویم، امری 
اجتناب ناپذیر است. با توجه به زمانی که برای آماده سازی 
داریم، نمی توانیم بگوییم پلن A و پلن B داشــته باشیم. 
اگر این پلن ها را داشــته باشــیم آرمانی است اما با زمان 
کمی که تا جام جهانی در اختیار داریم، اجرایی کردن این 

برنامه ها کار سختی است.
او در ادامه درباره شــرایط لژیونرهای ایرانی هم گفت: 
االن بهترین بازیکنان ما در خط حمله بازی می کنند. اگر 
بخواهیم با همان روشی که در 201۴ و 2018 بازی کنیم 
و از ظرفیت این بازیکنان را در خط دفاع اســتفاده کنیم، 
نمی توانیــم از همه ظرفیت آنها در خط حمله اســتفاده 
کنیم. بــا این حال باید دو بازی پیــش روی تیم ملی را 
ببینیم و بعد مشــخص شــود که تیم ملی با چه روشــی 
بازی خواهــد کرد. بازیکنانی همچــون طارمی، آزمون و 
جهانبخش نفراتی هستند که ظرفیت های خوبی در خط 
حمله دارند اما گاهی در بازی ها از ظرفیت آنها در کارهای 
دفاعی استفاده شــد. مثال طارمی در جام جهانی قبلی در 

سمت چپ مثل یک دفاع چپ بازی کرد آیا در جام جهانی 
قطر هم اینگونه قرار است از او استفاده کنیم؟ اگر اینطور 
باشد از ظرفیت طارمی در خط حمله نمی توانیم استفاده 
کنیم. جاللی همچنین گفت: ما دو بازی دوستانه پیش رو 
داریم و باید سعی کنیم از نظر نوع بازی به نتیجه برسیم. 
یعنی نتیجه بازی نباید مالک باشــد و برای ما نتیجه باید 

مشخص شدن شیوه بازی باشد.
وی دبــاره اینکــه آیا حضور کی روش بــرای تیم ملی 
مثبــت خواهد بود یا خیر، گفت: بــا توجه به مواردی که 

از تیم ملی می شــنیدیم، تغییرات در تیم ملی باعث شده 
دیسیپلین تیم ملی بهتر شــود اما اینکه از نظر فنی تیم 
بهتر شده است یا خیر، با گذشت زمان می توانیم صحبت 
کنیم. جاللی درباره شــانس صعود  ایــران از گروه خود 
در جام جهانی هم گفت: اینکه باید امید داشــته باشیم و 
اراده ای برای صعود داشــته باشیم، باید باشد اما خودمان 
می دانیــم ظرفیــت فوتبال ما این نیســت کــه از گروه 
صعــود کنیم. اگر هم به آن مرحله برســیم، این در مدار 

ظرفیت های ما نیست اما اتفاق خوبی رخ داده است.

ماجرای تمرین قبل از فینال حسن یزدانی چه بود؟

پیشکسوت کشتی ایران:

رنگرز می تواند کار را جمع کند

مجید جاللی: 

با کی روش دیسیپلین به تیم ملی برگشته است

دختر ملی پوش قایقرانی ایران با تاریخ ســازی توانست 
در رده هشتم رویینگ یک نفره سبک وزن قهرمانی جهان 

قرار بگیرد.
به گزارش ایسنا، فینال مسابقات رویینگ قهرمانی جهان 

در جمهوری چک برگزار شــد و دو نماینده ایران به رقابت 
پرداختند. 

 نازنیــن مالیی در فینال B رویینگ یک نفره ســبک 
وزن زنــان دوم شــد و در مجموع در قهرمانــی جهان به 
عنوان هشتمی رسید. او توانست با کسب این جایگاه تاریخ 
سازی کند و برای نخستین مرتبه است که این نتیجه برای 

رویینگ ایران به دست آمده است. 
 B و A مالیی پیش از این با صعود به مرحله نیمه نهایی

قهرمانی جهان تاریخ سازی کرده بود. 
امیرحسین محمود پور نیز در فینال C رویینگ یک نفره  
ســبک وزن مردان دوم شد و در مجموع در رده چهاردهم 
قهرمانی جهــان قرار گرفت. محمودپور هم در نخســتین 
حضور خود در مســابقات قهرمانی جهان توانســت نتیجه 

خوبی را رقم بزند. 
این نتایج در حالی به دست آمد که ملی پوشان ایران در 

پیست استاندارد تمرین نداشتند. 
نتیجه فینال B رویینگ یک نفره سبک وزن زنان: 

1- کنیــا لچوگا از مکزیک با زمان ۷ دقیقه و ۳۹ ثانیه و 
۵8 صدم ثانیه 

2- نازنیــن مالیی از ایران با زمان ۷ دقیقه و ۴1 ثانیه و 
۹۵ صدم ثانیه

۳- لیدیــا هفی از ایرلند با زمــان ۷ دقیقه و ۴۴ ثانیه و 
1۳ صدم ثانیه

مالیی در مجموع هشتم جهان شد.  

نتیجه فینال C رویینگ یک نفره سبک وزن مردان: 
1- فین والتــر از آلمان با زمان ۷ دقیقه و 8 ثانیه و ۷۶ 

صدم ثانیه 
2- امیرحسین محمود پور از ایران با زمان ۷ دقیقه و 8 

ثانیه و ۹۹ صدم ثانیه
۳- محمد الخفاجی از عراق با زمان ۷ دقیقه و 12 ثانیه 

و ۴۶ صدم ثانیه 
به این ترتیب محمودپور در مسابقات قهرمانی جهان در 

یک نفره سبک وزن چهاردهم شد.  
ایران در فینال D رویینگ سنگین وزن زنان هم نماینده 
دارد که مهسا جاور یکشنبه هفته آینده به رقابت می پردازد. 
هدایــت تیم ملی رویینگ ایران بر عهده افشــین فرزام 

است.

تاریخ سازی نازنین مالیی با کسب مقام هشتمی رویینگ قهرمانی جهان


