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داورزنی معارفه شد

مراســم معارفه محمدرضــا داورزنی رییس 
فدراسیون والیبال روز گذشته با حضور احمدی، 
اسبقیان، مستجاب الدعوه، افشاردوست، فتاحی، 
پیمان اکبری، خوش خبر، پورحســن، علی نژاد، 
سهرابیان، تعدادی از مربیان و پیشکسوتان والیبال 
در محل این فدراســیون برگزار شد تا همه چیز 
درباره رییس جدید والیبال با سرعت پیش برود. 
عبدالحمید احمدی در این مراسم گفت:»در این 
مدت نتوانستیم داورزنی را از والیبال جدا کنیم. 
برخالف میل وزارتخانه که به حضور داورزنی نیاز 
داشــت، داورزنی در انتخابات حضور پیدا کرد تا 
بتواند انتظارات مردم را نسبت به این رشته برآورده 
کند.« داورزنی هم در این مراسم عنوان کرد:»برای 
من سخت است که بعد از سه سال مجبور شدم به 
والیبال برگردم. ای کاش شرایط اینگونه نمی شد و 
مجبور نبودم بازگردم. می توانستیم شاهد وضعیت 
بهتری در والیبال باشیم. زحمات زیادی کشیده 
شد، اما آن چیزی که باید اتفاق می افتاد در والیبال 

رخ نداد.«
رییس فدراســیون والیبال گفت:»شرایط به 
گونه ای شد که احساس تکلیف کردم تا برگردم. 
نگرانی هایی وجود داشت و من بین معاونت وزارت 
و فدراسیون والیبال تصمیم گرفتم در انتخابات 
حاضر شوم.« وی افزود:»منطق می گوید کسی 
معاونت وزارت ورزش را رها نکــرده و به والیبال 
نمی آید. دو ســال واقعا اذیت شــدم؛ باید کنار 
می ماندم و خون دل می خوردم. ســال گذشته 
مقام معظم رهبری تذکر دادند، البته این به این 
معنا نیســت که فقط من می توانم به این رشته 
سروسامان دهم. برخی جاها کار از دست همه در 
رفته بود. آمدم تا برخی از امور را بازســازی کنم تا 

شرایط بهتر شود.«
    

ایران مال فاتح لیگ کشتی آزاد
مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر کشتی آزاد 
در سالن 12 هزار نفری آزادی تهران برگزار شد 
و با معرفی تیم های راه یافته به دیدارهای فینال 
و رده بندی در نوبت عصر پیگیری شد. در جریان 
دیدار فینال تیم های اترک خراسان شمالی و بازار 
بزرگ ایران برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف 
هم رفتند که در پایان تیم بازار بــزرگ ایران با 
برتری ۹ بر یک به عنوان قهرمانی این رقابت ها 
رسید و اترک خراسان شــمالی بر سکوی دوم 
ایستاد. در یکی از حساس ترین مبارزات فینال 
و در سنگین وزن گنو پتریاشــویلی دارنده سه 
طالی جهان و یک برنز المپیک برابر امیرحسین 
زارع کشــتی گیر جوان و با آتیه ایــران و دارنده 
مدال طالی زیر 2۳ سال جهان روی تشک رفت. 
زارع در حالی که 11 بر دو عقب بود، با استفاده از 
نیروی جوانی و خستگی مفرط حریف عنوان دار 
خــود در نهایت بــه برتری 1۵ بر 11 رســید تا 
عجیب ترین نتیجه لیگ امسال رقم بخورد. در 
دیدار رده بندی نیز تیم های تا ثبت جهانی توس 
و دانشگاه آزاد مازندران به مصاف هم رفتند که 
در پایان تیم دانشــگاه آزاد با نتیجه 6 بر 4 از سد 
حریفش گذشت و در رده سوم قرار گرفت تا به این 
ترتیب درخشش حسن یزدانی در تیم خراسانی 

برای فینالیستی تیمش کافی نباشد.
    

نبرد خودروسازها در پایتخت
دیدارهای هفته هشتم رقابت های لیگ برتر 
والیبال امروز با برگزاری 6 دیدار پیگیری می شود. 
طبق اعالم ســازمان لیگ تمامــی بازی ها راس 
ســاعت 1۷ و بازی هایی که پخش زنــده دارند، 
ساعت 16 آغاز خواهد شد. در حساس ترین بازی 
هفته تیم های ســایپا و پیکان که هرکدام چهار 
پیروزی کسب کرده اند در خانه والیبال تهران به 
میزبانی سایپا رودرروی هم قرار خواهند گرفت. 
تیم شهرداری ورامین نیز که روز چهارشنبه موفق 
شد خاتم اردکان را شکست دهد، همچنان تنها تیم 
بدون شکست مسابقات در پایان هفته هفتم است 
و صدر جدول رده بندی را در اختیار دارد. این تیم 
امروز در مریوان مهمان تیم تازه وارد راهیاب ملل 
است. دو تیم شــهداب یزد و فوالد سپاهان نیز در 
یزد برابر یکدیگر صف آرایی خواهند کرد. در دیگر 
دیدارهای این هفته شهرداری گنبد به مصاف فوالد 
سیرجان ایرانیان می رود، شــهروند اراک مقابل 
شــهرداری ارومیه قرار می گیرد، خاتم اردکان با 
پیام خراسان رقابت می کند و کاله مازندران نیز 

استراحت دارد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

فرضیه برگزاری بخشی از بازی های 
تیم ملــی در مرحلــه پیش مقدماتی 
جام  جهانی در شــهرهای دیگر ایران 
را نباید در شرایط فعلی چندان جدی 
گرفت. چراکه تیم ملی برای سه میزبانی  
بعدی اش در این مرحله، به سه استادیوم 
آزادی کامال پر با ۳00 هزار هوادار نیاز 
دارد. وضعیت تیم ملی این روزها چندان 

امیدوارکننده نیست. کادر فنی، جدیت 
کافــی را از خودش نشــان نمی دهد. 
بازیکن ها به اندازه کافی آماده نیستند و 
نتایج، اصال قابل قبول به نظر نمی رسند 
اما هنوز می شود به عبور این تیم از تنگنا 
امیدوار بود. چراکه فوتبال ایران، هرگز 
عادت نداشــته از یک مســیر راحت، 
به جام جهانی برســد. نســل ۹8 با آن 
همه ستاره خارق العاده، شانس صعود 
بی دردسر به جام جهانی را از دست داد 

و برای رسیدن به این تورنمنت، دور دنیا 
چرخید و سرانجام در ملبورن استرالیا، 
دومین صعود تاریخ ایــران به این جام 
را رقم زد. شــاید از نگاه خیلی ها صعود 
2006 با برانکو در اوج اقتدار اتفاق افتاد 
اما قبل از آن صعود زودهنگام، تیم ملی 
در مرحله پیش مقدماتی به هیچ وجه 
فاصله ای با حذف شدن نداشت. تیمی که 
در زمین خودش نتیجه را به اردن واگذار 
کرده بود، در دیدار برگشت به زحمت 

این حریف را شکست داد. در جدال با قطر 
نیز، وقتی یحیی دروازه تیم خودی را باز 
کرد، خیلی از هواداران تیم از مرز سکته 
هم رد شدند. چراکه دیگر همه چیز تمام 
شده به نظر می رسید اما آرش برهانی 
و وحید هاشــمیان در آخرین ثانیه ها 
ورق را برگرداندند و ایران را به دور دوم 
مقدماتی رساندند. در سال 2014 نیز، 
تنها سه پیروزی در ســه جدال پایانی 
می توانست صعود ایران را قطعی کند و 

این اتفاق به شکل غیرمنتظره ای برای 
تیم بازنده در جدال با لبنان و ازبکستان 
افتاد. حتی مقدماتی 2018 هم با امتیاز 
دادن به رقبایی مثل ترکمنستان و عمان 
کلید خورد. ما اهل صعودهای »ساده« 
نیســتیم و حتما قبل از جام جهانی، 
باید کمی خودمان را زجر بدهیم. برای 
رسیدن به این آرزو، همیشه به یک اتفاق 
ویژه نیاز داشته ایم. آن اتفاق ویژه، یک بار 
بازگشت وحید هاشمیان و اتحاد فوتبالی 
بوده، یک بار انگیزه کارلوس کی روش و 
مبارزه اش با بازیکن ساالری، حاال هم 
شاید این بانوان طرفدار تیم ملی باشند 

که همه چیز را عوض می کنند.
کامبوج، هرگز معیــار کاملی برای 
قضاوت در مورد عملکرد تیم ملی نیست 
اما هیچ کس نمی تواند شور و نشاط آن 
مسابقه را فراموش کند. وقتی که پای 
خانواده هــا به آزادی باز شــد و در یک 
فضای جذاب و ســالم، تیم ملی یکی از 
بهترین پیروزی های تمام تاریخش را 
جشن گرفت. برابر عراق و بحرین هم، به 
چنین جوی نیاز داریم. به »یکی« شدن 
همه هواداران فوتبال در ایران. به شور 
و اشتیاق روی ســکوها و فریاد زدن نام 
کشورمان در بلندترین فرکانس ممکن. 
اگرچه این تیم، هنوز تیم درخشــانی 
نیســت، اگرچه یک جای کار این تیم 
هنوز می لنگد اما برای تغییر وضعیت، 
باید روی هوادارها حساب کرد. مرد ها 
و زن ها. ستاره های دوازدهم تیم ملی. 
بحرین و عراق، تیم های خوبی هستند 
اما اصال نمی توانند شکست ناپذیر باشند. 
هیچ کدام از این دو تیم، ترکیب بهتری 
نسبت به تیم ملی در اختیار ندارند و در 
طول تاریخ شــان نیز، هرگز بزرگ تر از 
تیم ملی ایران نبوده اند. روبه روی آنها، در 

ورزشگاه آزادی نباید جایی برای سوزن 
انداختن هم باشد. آنها باید در جو مرگبار 
آزادی، میخکوب شــوند و عمال همه 
کارایی شان را از دست بدهند. تیم ملی، 
خوب شروع نکرده اما هنوز می تواند این 
مرحله را خوب به پایان برساند. تیم ملی، 
خوب نشان نداده اما هنوز می تواند تصویر 
دیگری از خــودش در معرض نمایش 
دیگران قرار بدهد. آزادی می تواند برگ 
برنده تیم ملی در مسیر عبور از این مرحله 
باشد. البته که پایان این مرحله هم، پایان 
کار نیست و تازه شروع یک جنگ بزرگ 
دیگر اســت. حاال که از بازی های لیگ 
اســتقبال چندانی نمی شود، تیم ملی 
نباید تنها بماند. اگر درها همچنان باز 
باشند و بانوان خودشان را به بازی های 
ملی برسانند، ایران کوچک ترین مشکلی 
برای پر کردن ســکوها در سه میزبانی 
بعدی اش نخواهد داشت. ستاره های این 
تیم، باید دوباره حمایت مردم را احساس 
کنند. آنها دوباره باید انگیزه و اعتماد به 
نفس شان را به دست بیاورند و خودشان 
را از ناامیدی های این روزها جدا کنند. 
تیم ملی به جام جهانی خواهد رفت. اگر 
کادر فنی مسئولیت پذیری بیشتری 

داشته باشد.

مرور راز مهم صعود از مرحله پیش مقدماتی جام جهانی

باخانمها،جهانیمیشویم!

سوژه روز

حاال دیگر با چهار پیروزی پیاپی در دیدارهای دور برگشت مرحله پیش مقدماتی، بدون اما و اگر راهی دور بعدی 
مرحله مقدماتی می شویم اما در همین جمله هم، اما و اگرهای زیادی وجود دارد! شاید شکست دادن هنگ کنگ و 

کامبوج چندان دشوار نباشد اما تیم های سخت جانی مثل بحرین و عراق با آن حجم از خشونت و جدی بودن، به راحتی 
شکست نمی خورند. بازگشت خانم ها به استادیوم، می تواند همان اتفاقی باشد که »همه« ایران را کنار هم قرار می دهد و 

تیم ملی را از این بحران سخت رد می کند.

آریا طاری

آخرین فیفادي ســال201۹ را هم پشت سر گذاشتیم و 
آخرین بازي هاي ملي )رسمي و دوستانه( در این سال میالدي 
به پایان رسیدند. سه شنبه شــب و در حالي که تیم ملي ایران 
در استراحت مطلق به سر مي برد تیم هاي کره جنوبي، ژاپن 
و عربســتان به ترتیب با برزیل، ونزوئال و پاراگوئه بازي هاي 
تدارکاتي برگزار کردند. همزمــان بازي هاي مقدماتي جام  
جهاني نیز در گروه هاي هشت گانه آسیا در جریان بود و در هر 
هشت گروه تیم هاي سرگروه مانند ایران استراحت داشتند. با 
انجام این بازي ها ششمین شب از رقابت ها نیز به پایان رسید 
و تا پایان این مسابقات فقط چهار شب دیگر باقي مانده است. 
دو بازي در فروردین و دو بازي هــم در خردادماه پایان بخش 
رقابت هاي مقدماتي جام  جهاني و جام ملت هاي آسیا در این 
مرحله خواهد بود. سه شنبه شــب در گروه هاي A تا H آسیا 
اتفاقاتي رخ داد که مهم ترین آنها براي ما، تساوي دو تیم بحرین 

و عراق در شهر امان بود.
A گروه

ســوریه با بردن بازي این هفته اش تبدیل بــه تنها تیم 
1۵امتیازي این مســابقات در تمامي گروه هاي هشت گانه 
شد. سوریه با اینکه ســید اول نبوده و به عنوان سرگروه وارد 
گروهA نشده بهتر از سرگروهش نتیجه گرفته و صددرصد 
بازي هایش را برده است. در این گروه، تیم چین به عنوان سید 

اول وارد رقابت ها شده بود اما چیني ها بعد از چهار بازي فقط 
هفت امتیاز دارند. اما سوریه که قبل از آغاز این بازي ها در یک 
بازي دوستانه با پنج گل به ایران باخته بود با بردن همه رقبا از 
جمله چین، دور رفت را با 12امتیاز از چهار بازي به پایان برد 
و سه شنبه در اولین بازي دور برگشت نیز فیلیپین را شکست 
داد و 1۵امتیازي شد. مقام اول سوریه در این گروه تقریبا قطعي 
است و چین و فیلیپین با هفت امتیاز از چهار و پنج بازي به دنبال 

رتبه دوم هستند.
B گروه

استرالیا که با چهار بازي و چهار برد در صدر گروه قرار دارد این 
هفته استراحت داشت. کویت و اردن، مدعیان کسب رتبه دوم 
سه شنبه شب پیروز شدند و با امتیازي برابر )10امتیاز( در رتبه 
دوم و سوم قرار گرفتند. بازي کویت و اردن که 12فروردین ماه 
به میزباني کویت برگزار مي شود نقش زیادي در تعیین تیم دوم 
گروه خواهد داشت. اســترالیا حتي در صورت باختن یکي از 

چهار بازي دور برگشت باز هم تیم اول گروه خواهد بود.
C گروه

عراق و بحرین که با بردن ایــران، کار صعود ما را به اما و اگر 
کشانده اند مقابل هم موفق به کسب پیروزي نشدند. بازي رفت 
دو تیم یک بر یک مساوي شده بود و بازي برگشت هم بدون گل 
تمام شد تا شانس اول شدن در گروه براي ایران محفوظ باشد. 
اگر ایران هر چهار بازي برگشت -از جمله بازي هاي خردادماه با 
بحرین و عراق در ورزشگاه ازادي- را با پیروزي پشت سر بگذارد 

تیم اول گروه خواهد شــد. در غیر این صورت باید امیدوار به 
کسب مقام دوم و صعود با اما و اگر باشیم.

D گروه
عربستان استراحت داشت و ازبکستان از همین استراحت 
بهره برد و با برتري مقابل فلســطین صدرنشین شد. جالب 
است بدانید که فلسطین در زمین خودش ازبکستان را برده 
و با عربستان هم به تساوي رسیده بود. یعني فلسطیني ها از 
تیم هاي مدعي این گروه چهار امتیــاز گرفته اند اما از دو تیم 
ســنگاپور و یمن هیچ امتیازي نگرفته اند و کل امتیازات آنها 
همان چهار امتیاز است! در این گروه فعال ازبکستان با ۹امتیاز 
در صدر نشسته و عربستان و سنگاپور به ترتیب هشت و هفت 
امتیاز دارند. سنگاپور که در زمین خودش به ازبکستان باخته 
براي بازي برگشت باید به تاشکند برود و هیچ شانسي براي دوم 
شدن ندارد. عربستان تیم اول این گروه خواهد شد و ازبکستان 
دوم مي شود اما معلوم نیست امتیازاتش براي صعود کافي باشد.

E گروه
افغانستان در زمین خودش دالورانه مقابل قطر مقاومت 
کرد و یک پنالتي هم از دســت داد. اما در نهایت با یک گل به 
قهرمان آسیا باخت. قطر با این برد 1۳امتیازي شد و عمان هم 
با پیروزي بر هند به امتیاز 12 رسید. تیم هاي اول و دوم گروه

E همین دو تیم خواهند بود چون افغانستان، هند و بنگالدش 
جمعا هشت امتیاز دارند.

F گروه
ژاپن که هر چهار بازي دور رفت را برده استراحت کرد و بازي 
قرقیزستان و تاجیکستان که نقش مهمي در تعیین تیم دوم 
گروه خواهد داشت با تساوي یک بر یک به پایان رسید. هر دوي 
این تیم ها هفت امتیازي اند و در رتبه دوم و سوم گروه قرار دارند. 

با توجه به سطح امتیازات تیم ها در این گروه، به احتمال فراوان 
تیم دوم این گروه شانسي براي صعود نخواهد داشت.

G گروه
امارات به عنوان سرگروه کامال به مشکل خورده و از چهار 
بازي اش فقط 6امتیاز دارد. اماراتي ها سه شــنبه استراحت 
داشتند و شاهد تساوي ویتنامي هاي صدرنشین مقابل تایلند 
بودند. ویتنام در دور رفت شگفتي ساز گروه شد و با 10امتیاز از 
چهاد بازي در صدر نشست. این تیم دور برگشت را هم با یک 
تساوي آغاز کرده و فعال باالتر از رقبا در صدر قرار دارد. ویتنام 
)11(، مالزي )۹( و تایلند )8( باالتــر از امارات 6امتیازي قرار 

دارند.
H گروه

کره جنوبي استراحت داشــت و ترکمنستان با استفاده از 
این فرصت سریالنکا را برد و به صدر رفت. در این گروه شاهد 
نزدیک ترین رقابت ممکن بین چهار تیم از پنج تیم هستیم. 
ترکمنستان ۹امتیازي است و کره جنوبي، لبنان و کره شمالي 
همگي هشت امتیازي هستند. البته کره جنوبي در چهار بازي 
باقیمانده اش سه بار میزبان است و مي تواند کار صعودش را در 

این بازي ها یکسره کند.

نگاهي به وضعیت تیم هاي قاره کهن در مسیر رسیدن به قطر

از آسیا چه خبر؟

بحرین و عراق، تیم های 
خوبی هستند اما اصال 

نمی توانند شکست ناپذیر 
باشند. هیچ کدام از این دو 
تیم، ترکیب بهتری نسبت 

به تیم ملی در اختیار ندارند 
و در طول تاریخ شان نیز، 
هرگز بزرگ تر از تیم ملی 

ایران نبوده اند
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همان طور که پیش بیني مي شد، تیم ملي ایران در رنکینگ 
جدید فیفا جایگاه خود را در صدر تیم هاي ملي آســیا از دست 
مي دهد و با 6پله سقوط پشت سر ژاپن قرار مي گیرد. البته رنکینگ 
رسمي فیفا هنوز منتشر نشده و در پایان ماه میالدي اعالم خواهد 
شد. اما سایت »فوتبال رنکینگ« مثل همیشه با توجه به نتایج 
به دست آمده و بر اســاس فرمول هاي فیفا اقدام به محاسبه و 
پیش بینی جایگاه احتمالی تیم های ملی در رده بندی بعدی 
فیفا کرده است. طبق اعالم این سایت، تیم ملی ایران که در بازی 
رسمی اخیر خود مقابل عراق تن به شکست داد، در رده بندی فیفا 
6پله نزول خواهد داشت و از رتبه2۷ تا رتبه۳۳ سقوط خواهد کرد. 

اما ژاپن که تا پیش از بازي هاي این ماه در رتبه28 دنیا و یک پله 
پایین تر از ایران قرار داشت، بدون تغییر جایگاه در همان رتبه باقي 
مي ماند تا در رده بندي جدید پنج پله باالتر از شاگردان ویلموتس 
قرار بگیرد. ایران از سال2014 تاکنون در میان تیم هاي آسیایي 
صاحب باالترین رتبه در رنکینگ فیفا بوده و بعد از پنج سال این 
اولین بار است که یک تیم آســیایي را در این رده بندي باالتر از 
خودش مي بیند. طبق پیش بیني سایت »فوتبال رنکینگ« در 
صدر رنکینگ تغییر خاصي صورت نمي گیرد و تیم هاي ملی 
بلژیک، فرانسه، برزیل، انگلیس و اروگوئه همچنان رده های اول تا 

پنجم را در اختیار خواهند داشت.

بعد از شکســت تیم  ملي مقابل عراق، سیل انتقادها به 
سمت ویلموتس سرازیر شد که او به  خوبي بازي هاي لیگ را 
نمي بیند و درخشش بازیکنان را در این لیگ رصد نمي کند. 
یکي از بازیکناني که منتقدان ویلموتس اعتقاد دارند حتما 
باید به تیم  ملي دعوت شود شجاع خلیل زاده است. شجاع 
در زمان کي روش به خاطر مصاحبه اي که علیه او انجام داده 
بود هرگز به تیم ملي دعوت نشــد و خودش هم به  خوبي 
مي دانســت تا زماني که کي روش حضور دارد در تیم ملي 
جایي نخواهد داشــت. با رفتن کــي روش انتظار مي رفت 
سرمربي جدید تیم  ملي سرانجام شجاع را به تیم  ملي دعوت 

کند. اما مدافع پرسپولیس باز هم به تیم  ملي دعوت نشد تا 
مشخص شود موضوع فقط تصمیمات کادر فني نیست و 
از جاي دیگري رقم مي خورد. به هــر حال انتقادات درباره 
غیبت او در لیست تیم  ملي دوباره باال گرفته و این در حالي 
اســت که خلیل زاده این روزها در ترکیب پرسپولیس هم 
جایگاه متزلزلي پیدا کرده است. در آســتانه بازي با نفت 
مسجدسلیمان همه منتقدان تیم  ملي چشم انتظار تصمیم 
کالدرون براي این بازي هستند. اگر شجاع به هر دلیلي در 
این بازي در ترکیب اصلي پرســپولیس قرار نگیرد، پروژه 

بازگشت او به تیم  ملي نیز شکست خواهد خورد.

چهره به چهره

در پایان سال 2019، ایران در رتبه 33 قرار مي گیرد و ژاپن با کسب رتبه28 بهترین تیم آسیا مي شود

سقوط آزاد
شجاع جایگاهش در پرسپولیس را از دست داده است

ویلموتس را رها کن، کالدرون را بگیر


