
انگلیس  با  بازی  تا  هفته  یک  از  کمتر  فاصله  در 
تصور عمومی این است که ترکیب نیمه اول بازی 
با تونس یا بخش زیادی از آن بازی مقابل انگلیس 
را شروع می کنند و حضور این دو هافبک دفاعی 

بلندقد در ترکیب اصلی هم محتمل است.
و  عجیب  قبل  هفته  چند  تا  شاید  ترکیب  این 
امید  مصدومیت  از  بعد  ولی  بود،  غیرمنتظره 
گزینه های  گرفته  تصمیم  کی روش  ابراهیمی 
مختلف را بررسی کند و احتمال می رود که روی 
این ترکیب به جمع بندی رسیده باشد. آنها ممکن 
دفاعی  هافبک  دو  به عنوان  هم  عرض  در  است 
چیدمان  با  بخواهد  کی روش  اگر  یا  کنند  بازی 
آنها  از  یکی  کند،  بازی  عالقه اش  مورد   4-3-3
به عنوان بازوی راست خواهد بود. در هرکدام از 
میانگین  باال بردن  این دو حالت هدف کی روش 
میانی و  بیشتر در خط  قدی تیمش و جنگندگی 

پوشش کامل فضای جلوی خط دفاع است.
انگلیس مصمم است جام جهانی را با برد شروع 
کند و کی روش نمی خواهد تیمش در برابر موج 
هری  بیاورد.  کم  پرستاره اش  حریف  حمالت 
به  و  است  انگلیس  بلندقامت  مهاجم  تنها  کین 
کنند،  بازی  کنارش  ماونت  و  فودن  زیاد  احتمال 
ولی روی سانترها و ضربات ایستگاهی بازیکنان 
بقیه خطوط هم به خط حمله اضافه می شوند و 
حضور همزمان عزت اللهی و چشمی می تواند در 

این صحنه ها استحکام بیشتری به تیم ملی بدهد.
اسکوچیچ  برنامه های  در  جایی  چشمی  روزبه 
نداشت، ولی با بازگشت کی روش یکی از معدود 
بازیکنانی است که از لیگ برتر به تیم ملی اضافه 
سؤاالت  با  استقالل  دفاعی  هافبک  دعوت  شد. 
زیادی همراه شد، ولی حاال مشخص می شود که 
او داشته است.  برای  برنامه ای  پرتغالی چه  مربی 
چشمی در جام جهانی 2018 هم یکی از بازیکنان 
هم  بازی  این  در  و  بود  کی روش  عالقه  مورد 
می تواند مهره ای کلیدی برای کنترل حمالت تیم 

ساوت گیت باشد.
ترکیب متفاوت برای بازی ویژه

این راهکار ویژه  کی روش برای بازی با انگلیس 
ترکیب  بعدی  بازی  دو  برای  او  احتماالً  و  است 
مربی  کرد.  خواهد  انتخاب  را  هجومی تری 
بازی  این سخت ترین  که  می داند  پرتغالی خوب 
از  امتیاز  یک  و  است  گروهی  مرحله  در  تیمش 
حتی  بود.  خواهد  فوق العاده ای  دستاورد  هم  آن 
قهرمانی  مدعی  این  مقابل  ملی  تیم  اگر شکست 
این است که  بدانیم، ترجیح کی روش  را محتمل 
اختالف دو تیم حداقل گل باشد، چرا که احتمال 
گل  تفاضل  به  دوم  تیم  صعود  سرنوشت  دارد 

بکشد.
چشمی  روزبه  که  می رفت  گمان  این  از  پیش 
حفظ  و  پایانی  دقایق  در  بازی  برای  گزینه ای 
نتیجه باشد، ولی کی روش برای این بازی خاص 
وسوسه شده که هر دو هافبک بلندقد و درگیرش 
را به زمین بفرستد؛ نقشه ای که اگر بگیرد به عنوان 

شاهکار مربیگری کی روش از آن نام می برند.
در  رفتن  قلعه  به  می توان  را  کی روش  حرکت 
شطرنج تشبیه کرد. قلعه حرکتی دفاعی در شطرنج 
پادشاه،  از مهره  برای محافظت  بازیکن  است که 
رخ را جلوی این مهره قرار می دهد و به کمک دو 
رخ که در موازات هم قرار می گیرند، دژ محکمی 

می توانند  هم  چشمی  و  عزت اللهی  می سازد. 
باروهایی مقابل خط دفاع تیم ملی باشند و نزدیک 
شدن به دروازه بیرانوند را برای بازیکنان تکنیکی 
کردن  کم  با  کی روش  کنند.  سخت تر  انگلیس 
فضای خطوط تیمش می خواهد انگلیس را مجبور 
به ارسال توپ های بلند کند و در این صورت با 

بازیکنان بلندقدش به این حمالت پاسخ بدهد.
هافبک  دو  این  دارد.  هم  نواقصی  زوج  این  البته 
دفاعی کند هستند و سرعت انتقال از دفاع به حمله 
را پایین می آورند. قدرت حفظ توپ در خط میانی 
توپ  مالکیت  می رود  انتظار  و  می شود  کمتر  هم 
انگلیس به شدت باال باشد. با این حال اولویت در 

این بازی گل نخوردن و کنترل انگیس است.
تکرار سناریوی ایران - آرژانتین

 – ایران  بازی  به  می توان  را  بازی  این  سناریوی 
آرژانتین در جام جهانی 2014 و ایران – اسپانیا 
مقابل  ملی  تیم  تشبیه کرد.  در جام جهانی 2018 
آرژانتین بازی را با ترکیب کاماًل دفاعی شروع کرد 
و توانست در پایان نیمه اول با تساوی بدون گل به 
رختکن برود. در نیمه دوم کی روش بتدریج تیمش 
را آزادتر کرد و هرچقدر عطش آرژانتین برای زدن 
گل برتری بیشتر می شد، مهاجمان تیم ملی روی 
دقایق  این  در  می شدند.  خطرناک تر  ضدحمالت 
فرصت های خطرناک تیم ملی بیشتر بود و با کمی 
شانس ممکن بود شگفتی کامل شود. در بازی با 
اسپانیا هم تیم ملی توانست نیمه اول را با تساوی 
بدون گل به رختکن برود و در نیمه دوم حریف به 

زحمت توانست به گل برتری برسد.
اول  نیمه  که  است  امیدوار  هم کی روش  بار  این 
با تساوی بدون گل به پایان برسد و در نیمه دوم 
پرتغالی  مربی  کند.  شروع  را  حمالتش  بتدریج 
برای  که  دارد  سریعی  مهره های  نیمکت  روی 
ترمزی  می تواند  مناسبند و حضورشان  ضدحمله 
قدوس،  باشد.  انگلیس  حمالت  موج  برابر  در 
قلی زاده و احتماالً آزمون که برای این بازی کاماًل 
آماده نیست در نیمه دوم می توانند موازنه را به نفع 

ایران تغییر بدهند.

وسوسه شطرنج باز پرتغالی برای بازی با دو هافبک بلندقد مقابل انگلیس
کــیروشقلعــــــهمـیرود؟

فدراسیون  جدید  رده بندی  در  ایران  بسکتبال 
پله صعود در رده  با یک  )فیبا(  بسکتبال  جهانی 

بیستم قرار گرفت.
فدراسیون جهانی بسکتبال )فیبا( رده بندی جدید 

کشورهای عضو را اعالم کرد.
است،  نوامبر  ماه  به  مربوط  که  بندی  رده  این  در 
بسکتبال ایران با یک پله صعود و مجموع 4۵2.۵ 
امتیاز در رده بیستم قرار گرفته است. ایران دومین 
تیم برتر آسیایی در این رده بندی به حساب می آید. 
از این حیث رده نخست در اختیار استرالیا است که 

با ۷40.3 امتیاز در جایگاه سوم ایستاده است.
بندی  رده  در  آسیایی  برتر  کشور  سومین  چین 
جدید فیبا است. بسکتبال چین با 40۷.۷ در رده 

2۷ قرار دارد.
در رده بندی جدید فیبا، اسپانیا با یک پله صعود 
پله  یک  با  هم  آمریکا  و  است  شده  صدرنشین 

سقوط در رده دوم قرار گرفته است.

بسکتبال ایران در حالی در رده بندی فیبا صعود 
جام  انتخابی  پنجم  پنجره  در  که  است  کرده 
دیدار  امتیاز  خورد.  چین شکست  مقابل  جهانی 
برابر استرالیا هم به واسطه ثبت باخت فنی برای 

این تیم بود.

*ایمان گودرزی:
گذشته  هفته  جمله ی  این  بود."  بدی  "انتخاب   
رادیو  زنده  پادکست  یک  در  که  بود  بالتر  سپ 
۵ درباره تصمیم فیفا در سال 2010 برای اهدای 
رئیس  کرد.  قطر صحبت  به  جهانی  جام  میزبانی 
سنجش  بود.  بالتر  خود  البته  زمان  آن  در  فیفا 
اینکه رئیس سابق فوتبال چقدر از تصمیم خودش 
پشیمان است کمی دشوار است. اما صادقانه، حاال 
دیگر  تا چند روز  زیرا  نیست.  مهم  یک ذره هم 
بزرگترین رویداد ورزشی روی زمین در ایالتی در 
شبه جزیره عربستان که 4400 مایل مربع آن عمدتًا 
از صحرای بایر تشکیل شده است، برگزار خواهد 
شد. از مرگ تکان دهنده کارگران مهاجر در حال 
ساخت استادیوم و سوابق وحشتناک حقوق بشر 
در منطقه؛ نکاتی است که تاریخ فوتبال جهان را 
یکی  در  بزرگی  تورنومنت  چنین  برگزاری  برای 
جهان  کشورهای  کوچکترین  و  ترین  گرم  از 
به عنوان بحث  از قطر  زیر سوال می برد و قطعا 
برانگیزترین میزبانان تاریخ جام جهانی تا همیشه 

یاد خواهد شد.
در واقع می توان گفت قطر انتخاب بسیار بسیار 

بدی بود!
گرم گرم گرم

می  برگزار  متناوب  های  تابستان  در  جام جهانی 
شود. این راهی است که همیشه بوده است. این 
امسال،  به جز  باشد.  باید  راهی است که همیشه 
میزبانی مسابقات در  با گرمای شدید قطر،  یعنی 
در  حتی  است.  شده  غیرممکن  جوالی  و  ژوئن 
اوج زمستان قطر دمایی که به بازیکنان تحمیل می 
شود حدود 26 درجه سانتی گراد پیش بینی می 
شود. چیزی که برای فوتبال دوستان حال حاضر 
کمی دور به نظر می رسد اما اگر قدیمی باز باشید 
می توانید با دیدن بازی های قطر یاد جام جهانی 

سال 94 آمریکا یا مکزیک ۷0 خواهید افتاد.

یک فصل با دو نیم فصل
لیگ  در  جذاب  بازی  چهارده  شما  کنید  تصور 
برتر جزیره دنبال کرده اید در فصلی که آرسنال در 
صدر فرمانروایی می کند و سیتی به دنبال اوست 
و لیورپول در حال گذراندن سیاه ترین روزهای 
چیز  همه  ناگهان  است  خود  اخیر  فصل  چندین 
متوقف می شود باید به سراغ جام جهانی و دیدن 
بازی ها در فضایی با شن و ماسه ی زیاد برویم. 
را  انگلیس  برتر  لیگ  بتواند  دی  باکسینگ  شاید 
چه  اروپا  جذاب  های  لیگ  بقیه  اما  دهد  نجات 
هواداران  ما  مغز  بگویم  صادقانه  شد؟!  خواهند 
فوتبال به چنین چیزی عادت ندارد که یک سریال 

فوتبالی را در سه نوبت ببینیم!
سیاست، اخالق و حقوق بشر

برگزاری  زمان  از  گاردین،  گزارش  اساس  بر 
از 6۵00  بیش  مسابقات در قطر در سال 2010، 
کارگر مهاجر در قطر جان باخته اند که بسیاری از 

مرگ و میرها به طور مستقیم به زیرساخت های 
نیاز برای میزبانی این رویداد مرتبط است.  مورد 
گفته می شود که شرایط کاری نفرت انگیز - از 
جمله کار اجباری - و گرمای طاقت فرسا علت 

اصلی آن است.
دیده بان  اخیر  گزارش  این کشور،  مورد خود  در 
بیان می کند که دستگیری شهروندان  بشر  حقوق 
همجنس گرا و ترنس جندر و گاهی مجبور کردن 
آنها به عمل جراحی تبدیل جنسیت، کاری است 
قطر  می دهند.  انجام  قطر  امنیتی  نیروهای  که 
کشوری است که قوانین سختگیرانه مسلمانان را 
غربی  تفکر  با  آنها  از  برخی  که  کند  می  رعایت 

بسیار مغایرت دارد.
در حال حاضر، تیم استرالیا ویدئویی در انتقاد از 
حقوق بشر در قطر منتشر کرده است و برند هامل 
تولید  نحوی  به  را  جهانی خود  جام  پیراهن های 
کاپیتان   9 می رود  انتظار  و  نشوند  دیده  که  کرده 
افزایش  برای  را   »OneLove« بازوبند  اروپایی 

آگاهی در مورد تبعیض جنسیتی ببندند.
که  آید  می  پیش  کمتر  انگیزی  شگفت  طور  به 
سیاست وارد عرصه جام جهانی شود. چیزی که هم 
در المپیک و هم در اسکار به خوبی مشاهده می شود.

تجربه طرفداران
برای یک لحظه تصاویر بسیار آشنای پرتاب شدن 
صندلی های پالستیکی درون زمین و آتش بازی 
بله در قطر هیچ  کنید.  فراموش  پشت دروازه ها 
هولیگانی وجود نخواهد داشت و این حداقل نکته 
بدی نخواهد بود. اما برای اکثریت قریب به اتفاق 
هواداران فوتبال که از سفر به یک کشور جدید و 
تشویق تیم خود در جام جهانی امسال لذت می 
برند، تجربه ای ناامید کننده خواهد بود. بنابراین 
وقتی یک کشور گلی به ثمر رساند انتظار زیادی 
نداشته باشید که در سکوها دست و پا زدن های 

زیادی از تماشاگران ببینید.
است،  غیرقانونی  قطر  در  شرط بندی   نوع  هر 
گلزنی  برای  ها  تیم  مهاجمان  روی  زیاد  بنابراین 
در  الکل  مصرف  سخت  قوانین  نکنید.  حساب 
این معنی است که نوشیدن در مالء عام  به  قطر 
و  است  غیرقانونی  عام  مالء  در  بودن  مست  و 
جرم به حساب می آید. بنابراین در داخل محوطه 

ورزشگاه آبجو سرو نخواهد شد.
فاصله در حد یک فریاد است

جهانی  جام  این  جنبه های  عجیب ترین  از  یکی 
آن  دلیل  که  است  ورزشگاه ها  تمام  نزدیکی 
کوچک بودن قطر است. در حالی که چهار سال 
روسیه  وسیع  شهرهای  و  دشت ها  تیم ها،  پیش 
در  ها  فعالیت  تمام  اینجا  در  می کردند،  طی  را 
می شوند.  انجام  فریاد  یک  اندازه ی  به  فاصله ای 
شما نگران گم شدن در دوحه نباشید با یک صدا 
را  خود  آشنایان  باشند  قطر  جای  هر  ساده  زدن 

دوباره پیدا خواهید کرد! 
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ر
مرگ "لئو تولْْستوي" نویسنده بلندآوازه روسي )1910م(

 آغاز بنای شهر بغداد در زمان خالفت خاندان بنی  عباس )145 ق(

 آغاز ساخت ایستگاه فضایی بین المللی در مدار زمین)1998م(
ساخت اولین هواپیما با نیروي محرکه خورشیدي )1980م(

مرگ "حسن پیرنیا" معروف به "مشیرالدوله"نخست وزیر قاجار و سیاستمدار)1314 ش(

ذکرروزیکشنبه

مقداری برنج با نرخ دولتی برای مراسم محرم و عزاداری امام حسین)علیه 
السالم( به هیئت های مساجد داده شده است؛ آیا می توان در ایام اربعین برای 

زائرانی که به عراق می روند، آن را مصرف کرد؟
جایز نیست و باید در همان هیئت های مساجد برای مراسم محرم

ری و عزاداری مصرف گردد.
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داستان کوتاه
مترجم: بتول حکاکی

امام علی علیه السالم
تقواپیشگان، خوبِی اکنون و آینده )دنیا و آخرت( را به دست آوردند.

 با اهل دنیا در دنیایشان شریک شدند؛ اّما اهل دنیا در آخرت آنان با ایشان 
شریک نیستند. خداوند، از دنیا به اندازه ای که کفایتشان کند و بی نیازشان 

گردانَد، برایشان مباح شُمرد. ...

یا ذالجالل واالکرام 
ای صاحب شکوه و بزرگواری

این بدترین تورنمنت فوتبالی تاریخ خواهد بود
پنجدلیلکهقطرعجیبترینجامجهانیتاریخاست!

صدزنموفقدنیا»خواهرانمیرابال«

" ما نمی توانیم بگذاریم فرزندانمان در این 
سرزمین ویران و حکومت ظالمانه بزرگ شود."

 زمانی که دیکتاتور تروخیو قدرت را در جمهوری 
میرابال  چهار خواهر  گرفت.  دست  به  دومنیکن 
برای بدست آوردن آزادی شروع به مبارزه با او را 
کردند. چهار خواهر میرابال به ترتیب به نام های 
مینروا، پاتریا، ماریا ترسا، و دده  که مردم به آنها 
لقب پروانه داده بودند. آنها یک حرکتی را بنیان 
گذاری کردند که برای باز گرداندن دموکراسی به 
مبارزه می کردند.  تراخیو  دیکتاتور  برعلیه  وطن 
بود و  برای آگاهی مردم  آنها پخش اعالمیه  کار 
دیکتاتور به هیچ وجه این کار ها را نمی پسندید.
همراهی  درد  به  فقط  دختران  دیکتاتور  نظر  از   
کردن در جشن ها می خوردند. دخترها کارشان 
و  است.  مردان  از  تمجید  و  تعریف  و  ستایش 
آنها فقط  داده شود. و  بهشان هدیه و گل  اینکه 
صدایشان  اینکه  نه  کنند.  تشکر  و  بزنند  لبخند 
یا  و  کنند.  مخالفت  حکومت  با  و  کنند  بلند  را 
حتی بخواهند حکومت را عوض کنند. اما خشم 
استقالل طلبی این پروانه ها او را می ترساند. پس 

او تصمیم گرفت با چند روش صدای آن ها را در 
بطنشان خفه کند.

 دیکتاتور آنها را به زندان انداخت. او آنها را از 
حقوق طبیعیشان محروم کرد. او مینروا و مادرش 
قصد  حتی  و  کرد  زندانی  هتل  اتاق  یک  در  را 
اغوا کردن او را داشت. اما مینروا گفت:"او هرگز 
نخواهد شد و  قدرتمند  دوست دختر یک ظالم 
کسی نمی تواند او را بخرد. تنها چیزی که برای 

او اهمیت دارد آزادی کشورش است."
علیه  مبارزه  به  تشویق  را  مردم  خواهران  این   
دیکتاتور کردند تا جایی که او را از قدرت پایین 

کشیدند و دوباره آزادی به کشور باز گشت.
 تروخیو یک هرم 411 متری برای  جشن پیروزیش 
بر افراشته بود. اما  آن امروز تبدیل به  دیواری شده 
است که مردم در آنجا جشن پیروزی استقالل خود 
را می گیرند که باعث آن خواهران میرابال چهار 

پروانه ای است که بر علیه ظلم قیام کردند.
خواهران میرابال بین سالهای 

1924-2014   دومنیکن

صعود یک پله ای بسکتبال ایران در رنکینگ جهانی
تیمملیبسکتبالدرجمع۲۰تیمبرترجهان

گلزن ترین ها به دنبال 
بهبود رکورد خود در جام 

جهانی 2022 قطر 

همچنان  که  جهانی  جام  تاریخ  گلزنان  بهترین 
بازی می کنند؛ به دنبال بهبود رکورد خود در این 

دوره از رقابت ها هستند.
جام جهانی 2022 در حالی به میزبانی قطر آغاز 
خواهد شد که بازیکنانی در این دوره از مسابقات 
هستند که بین برترین گلزنان تاریخ این رقابت ها 
خود  گلزنی  رکورد  بهبود  به دنبال  و  دارند  قرار 
هستند که از آن جمله می توان به توماس مولر، 
لوئیس سوارس و کریستیانو رونالدو اشاره کرد.

که  را  بازیکنی   10 مارکت«  »ترنسفر  سایت 
می توانند در بیست ودومین دوره جام جهانی این 
رکورد را بهبود ببخشند، به شرح زیر معرفی کرد:
در 16  با 10 گل زده  آلمان  از  مولر  توماس   -1

بازی در ادوار مختلف جام جهانی
2- لوئیس سوارس از اروگوئه با ۷ گل زده در 13 

بازی در ادوار مختلف جام جهانی
3- کریستیانو رونالدو از پرتغال با ۷ گل زده در 

1۷ بازی در ادوار مختلف جام جهانی
4- هری کین از انگلیس با 6 گل زده در 6 بازی 

در ادوار مختلف جام جهانی
۵- نیمار از برزیل با 6 گل زده در 10 بازی در 

ادوار مختلف جام جهانی
در 19  با 6 گل زده  آرژانتین  از  لیونل مسی   -6

بازی در ادوار مختلف جام جهانی
۷- ایوان پریشیچ از کرواسی با ۵ گل زده در 10 

بازی در ادوار مختلف جام جهانی
8- روملو لوکاکو از بلژیک با ۵ گل زده در 10 

بازی در ادوار مختلف جام جهانی
با ۵ گل زده در  از اروگوئه  ادینسون کاوانی   -9

14 بازی در ادوار مختلف جام جهانی
 ۷ در  گل زده   4 با  فرانسه  از  امباپه  کیلیان   -10

بازی در ادوار مختلف جام جهانی

ایران با لباس های قرمز 
مقابل انگلیس

مهمان  کاغذ  روی  که  ایران  فوتبال  ملی  تیم 
یک  لباس های  با  تیم  این  با  دیدار  در  انگلیس، 

دست قرمز رنگ به میدان می رود.
خود  بازی  نخستین  در  ایران  فوتبال  ملی  تیم   
آبان  دوشنبه)30  روی   ،2022 جهانی  جام  در 
تیم  به مصاف  قطر  1401( در ورزشگاه خلیفه 

ملی انگلیس می رود.
با توجه به این که تیم ملی انگلیس روی کاغذ 
ملی  تیم  می شود،  محسوب  دیدار  این  میزبان 
پیراهن  از  انگلیس  برابر  دیدار  در  ایران  فوتبال 
نیز  انگلیس  و  کرد  خواهد  استفاده  خود  قرمز 

پیراهن سفید خود را بر تن می کند.
دوشنبه  روز  انگلیس  و  ایران  تیم های  دیدار 

ساعت 16:30 آغاز خواهد شد.

بردیف«  »قربان  کرد  افشا  روسی  خبرنگار  یک 
باشگاه  با  مذاکره  حال  در  تراکتور  تیم  سرمربی 

سوچی روسیه است.
دنبال  به  روسیه  سوچی  فوتبال  تیم  مدیران 
انتخاب سرمربی جدید برای تیم خود هستند و 
گزینه های  از  یکی  که  است  حاال مشخص شده 
تراکتور  تیم  فعلی  سرمربی  بردیف«  »قربان  آنها، 

ایران است.
خبرنگار  ایلییف«  »سرگئی  که  است  خبری  این 
افشا کرده است.  تلگرامی خود  کانال  روسی در 
»سوچی  است:  گفته  خصوص  این  در  سرگئی 
نگرفته است که چه کسی هدایت  هنوز تصمیم 
این تیم را بر عهده بگیرد، اما در عین حال می دانم 
که قربان بردیف که اکنون سرمربی تراکتورسازی 
ایران است )در بین 16 تیم در حال حاضر رتبه 

هفتم جدول( را در نظر گرفته است.«
طریق  از  بردیف  خبرنگار،  این  اطالعات  طبق 

در  آندریف«  »پاول  نام  به  معروف  ایجنت  یک 
این  اگر  و  است  سوچی  باشگاه  با  مذاکره  حال 
اتفاق محقق شود، باید در انتظار ورود بازیکنان 
انتقاالت  و  نقل  در  سوچی  باشگاه  به  جدیدی 

زمستانی یا تابستانی بود.
 این خبر در حالی منتشر شده که بردیف در حال 
با  با باشگاه تراکتور قرارداد دارد و همراه  حاضر 
این تیم در اردوی آماده سازی آنتاالیا به سر می برد.

باوجود حضور در اردوی ترکیه؛
سرمربی تراکتور در حال مذاکره با باشگاه سوچی روسیه!

سرمربی تیم والیبال هراز گفت: من به عنوان مربی 
تیم برنده، داوری ها را آزاردهنده دیدم و هر دو تیم 

برنده و بازنده نسبت به داوری معترض هستند.
 بهروز عطایی، سرمربی تیم والیبال هراز آمل در 
مورد 10 پیروزی متوالی تیمش در تیم فصل لیگ 
برتر اظهار داشت: فاصله زیادی تا پایان مسابقات 
و  باخت  و  برد  مورد  در  قضاوت  و  دارد  وجود 
می کنیم  سعی  ولی  است  زود  خیلی  قهرمانی 

عملکرد خوبی داشته باشیم.
داوران  قضاوت  با  که  حاشیه هایی  مورد  در  وی 
تالش  همیشه  من  کرد:  تصریح  می شود،  ایجاد 
ولی  نکنم  نظر  اظهار  داوری  مورد  در  کرده ام 
داوری کم کم جریان بازی را تحت تاثیر خودش 
قرار می دهد و تیم ها را اذیت می کند. من به عنوان 
مربی تیم برنده، داوری ها را آزاردهنده دیدم و هر 
به داوری معترض  بازنده نسبت  برنده و  تیم  دو 
هستند. داوران، اصول داوری را رعایت نمی کنند 
که  حرف هایی  و  صحبت  مربی  و  بازیکن  با  و 
منطقی نیست را مطرح می کنند. بسیاری از داوران 
و  هستند  بازی  ناظر  و  خط  داوران  تاثیر  تحت 
به  که  را  مسابقه ای  آنها  ندارند.  رأی  استقالل 
راحتی می توان کنترل کرد را به چالش می کشند. 

کمیته داوران باید در این زمینه کاری انجام دهد 
چیدمان  روی  هستند.  منفعل  آنها  نظرم  به  ولی 

داوران باید دقت شود.
خوشحالم  من  افزود:  والیبال  ملی  تیم  سرمربی 
زیادی  انگیزه  ما  تیم  مقابل  حریف،  بازیکنان  که 
دارند و توانایی واقعی خودشان را نشان می دهند. 
بازیکن  هر  از  خوبی  اطالعات  شرایط،  این  در 
باشگاهی،  تیم  در  طرفی  از  ولی  می رسد  من  به 
و  طلوع کیان  علی  با  من  می شوم.  مشکل  دچار 
را  تیم ها  که  داده ام  مسئولیت هایی  جزیده  عظیم 
رصد کنند و بازیکن ها را ببینند. در حال حاضر، 
بازی  آنها  با  که  تیمی   10 از  دقیقی  اطالعات 
کردیم، دارم که قطعا در مورد دعوت بازیکنان به 

تیم ملی از آنها استفاده خواهم کرد.

عطایی: 
داوریهاآزاردهندهاست


