
الزلوبهتيراندازيايرانکمکميکند
نجمه خدمتي بازگشت الزلو سوچک به 
ايران را به نفع تيراندازي کشورمان عنوان 
کرد. ملي پوش تيراندازي کش��ورمان در 
شرايطي قرار است به زودي به مسابقات 
دانش��جويان جهان اعزام شود که کمبود 
فشنگ را يکي از دغدغه هاي اصلي تيم ملي 
عنوان مي کند: »بازگشت الزلو صددرصد به ما کمک مي کند، چون 
الزلو هشت سال در کنار تيراندازان بوده و حضورش همچون گذشته 
به ما کمک مي کند. اميدوارم حضورش قطعي شود. اسفند ماه عازم 
مسابقات دانشجويان هستيم، اما وضعيت فشنگ خوب نيست. با 
وجود تالش هاي مسئوالن شرايط مثل روزهاي قبل از المپيک است 
و مانند رقبا نيستيم. االن براي مسابقات کوچکي مانند دانشجويان 

مشکل داريم، نمي دانم براي جاکارتا چه مي شود.«

بازيبامراکشحکمفينالرادارد
هافبک تيم   ملي فوتبال ايران، مراکش 
را حريف اصلي کشورمان در جام جهاني 
روس��يه مي داند. در حالي که تيم ملي 
ايران در جام جهان��ي 2018 با تيم هاي 
اسپانيا، پرتغال و مراکش همگروه است، 
عليرضا جهانبخش در گفت وگو با تلگراف 
به س��ختي هاي پيش روي تيم کرش اش��اره کرد: »ما در گروه 
سختي قرار گرفته ايم، ولي بازي نخس��ت براي ما اهميت بسيار 
زيادي دارد. همان طور که مربي به ما گفته است بازي با مراکش 
برايمان حکم فينال جام جهاني را دارد و اگر بتوانيم س��ه امتياز 
بازي نخست اين رقابت ها را به دست آوريم و عملکرد خوبي داشته 
باشيم، شانس صعود و زنده ماندن را داريم، در غير اين صورت کار 

ما بسيار دشوار مي شود.«

دينيبهدووميدانيايراندارم
احس��ان حدادي از اينکه توانس��ت يک 
مربي خارجي درجه يک را به ايران بياورد، 
خوشحال است. اردوي نايب قهرمان پرتاب 
ديسک المپيک لندن در کيش به پايان 
رسيد و اين اولين باري بود که يک مربي 
امريکايي دووميداني هدايت يک ورزشکار 
ايراني را برعهده داشت: »در اين چند سال که در اردوهاي خارجي 
حضور داشتم، تنها به فکر تمرين نبودم، بلکه ارتباطاتي هم برقرار 
کردم و با مربيان بزرگ و رؤساي فدراسيون ها هم صحبت کردم. اين 
ديني بود که بر گردنم بود و هزينه اي را که براي من مي شد جبران 
مي کردم. دووميداني ايران خيلي از دنيا عقب است. دوست دارم هر 
کمکي که مي توانم، انجام دهم تا ملي پوشان زيادي مدال بگيرند، 

چون اين توانايي در ميان ورزشکاران ما وجود دارد.«

در حالي فضاي فوتبال کش�ورمان اين روزها 
تحت تأثي�ر مناظره جنجالي عل�ي کريمي و 
محمدرضا ساکت، دبيرکل فدراسيون فوتبال 
قرار دارد ک�ه س�اير تيم ه�اي صعودکننده 
آسيايي به جام جهاني در حال برنامه ريزي و 
قطعي کردن بازي هاي تدارکاتي براي حضوري 
قدرتمند در جام جهاني روس�يه هس�تند تا 
بتوانند تابس�تان آينده عملکرد آبرومندي 
در اين رقابت ها داشته باشند. بازي  با تيم هاي 
بزرگ يکي از اولويت هايي است که نمايندگان 
آسيا در روسيه در برنامه هايشان قرار داده اند. 
 اخبار گمانه زني هايي که درباره حريفان تدارکاتي 
ژاپن، کره، عربستان و استراليا پيش از آغاز جام 
جهاني 2018 به گوش مي رسد، نشان مي دهد 
که آنها در تالش هستند تا بهترين تدارک را براي 
جام جهاني داشته باشند، برخالف تيم کشورمان. 

نيم نگاهي به نام هايي که براي بازي هاي تدارکاتي 
تيم کشورمان مطرح مي شود، نشان مي دهد که 
برخالف وعده هاي اوليه مهدي تاج و همکارانش 
مبني بر بازي با تيم هاي بزرگ، شاگردان کرش 
پيش از حضور در روسيه حريف نامدار تدارکاتي 
نخواهند داشت و مثل هميشه فدراسيون به بازي  
با تيم هاي درجه س��وم آفريقا و درجه دوم اروپا 

بسنده کرده است. 
    در انتظار بازي بزرگ

يونان و ليتوان��ي، دو حريف جديد تدارکاتي تيم 
ملي فوتبال پيش از جام جهاني روسيه هستند. 
پس از اينکه بازي با تيم هايي مانند ليبي و الجزاير 
قطعي شد، حاال خبر مي رسد که بازي با دو تيم 
اروپايي يونان و ليتواني هم قطعي شده و شاگردان 
کرش مقابل اين دو تيم هم محک خواهند خورد. 
تيم ملي ايران در تاريخ هاي 26 اس��فند، سوم و 

هفتم فروردين و هفتم خرداد به ترتيب با تيم هاي 
ليبي، تونس، الجزاير و ترکيه ديدار مي کند و در 
دو تاريخ 12 و 18 خرداد هم دو بازي ديگر قطعي 
شده است. در همين راستا تيم ملي در تاريخ 12 
خرداد در ترکيه به مصاف يونان مي رود و پس از 
اين بازي به تهران بازمي گردد و سپس عازم کمپ 
روسيه مي شود. در تاريخ 18 خرداد و در آخرين 
بازي تدارکاتي نيز تيم ملي با ليتواني در روسيه 
ديدار مي کند. البته تيم ملي در ارديبهشت ماه هم 
يک اردوي اروپايي خواهد داشت که هنوز محل 

اين اردو مشخص نشده است. 
عالوه بر اين بازي ها، شاگردان کرش روز هفتم 
خرداد ماه هم يک بازي در تهران خواهند داشت، 
مسابقه اي که گفته مي شود بازي بدرقه تيم ملي 
خواهد بود و به گفته مس��ئوالن فدراسيون قرار 
است يکي از تيم هاي بزرگ فوتبال دنيا به تهران 

بيايد. البته از ايتاليا به عنوان يکي از گزينه هاي 
فدراسيون براي اين بازي بزرگ نام برده مي شود، 
مسابقه اي که برگزاري آن تنها در حد گمانه زني 
اس��ت و فدراس��يون فوتبال همچن��ان در حال 
مذاکره براي سفر يک تيم بزرگ به تهران است. 
ديداري که اگر برگزاري آن با تيمي نامدار نهايي 
شود، سبب خواهد شد تا پس از سال ها يک تيم 
بزرگ فوتبال دنيا به ايران بيايد. چنين تدارکي 
در ش��رايطي اس��ت که تيم کش��ورمان در جام 
جهاني با حريفان بزرگي مانند پرتغال، اسپانيا و 

مراکش همگروه است. 
     ساير آسيايي ها در مهماني غول ها

برخالف تيم ملي فوتبال کش��ورمان که تا امروز 
نتوانسته يک تيم بزرگ را براي بازي تدارکاتي 
انتخ��اب کند، س��ه تيم ديگ��ر آس��يايي که در 
جام جهاني حض��ور دارند، حريف��ان تدارکاتي 
قدرتمن��دي خواهند داش��ت. در همين زمينه 
ديروز عربستاني ها از بازي با سه غول فوتبال دنيا 
پيش از اعزام شان به روسيه خبر دادند. براساس 
اعالم ع��ادل ع��زت، رئيس فدراس��يون فوتبال 
عربستان، بازي هاي دوستانه تيم ملي اين کشور 
پيش از آغاز جام جهاني 2018 روسيه مشخص 
شده و عربستاني ها پيش از شروع اين رقابت ها در 
سه بازي دوستانه به مصاف سه غول فوتبال ملي 
جهان خواهند رفت. عربس��تان قرار است طبق 
برنامه با تيم هاي ملي آلمان، ايتاليا و بلژيک بازي 
و خود را براي حضور در جام جهاني بيش از قبل 
آماده کند. عربس��تان در جام جهاني با تيم هاي 

روسيه، مصر و اروگوئه همگروه است.
ژاپني ها ه��م از تدارکي قوي ب��راي جام جهاني 
خبر داده اند و در همين راستا بازي هاي تدارکاتي 
چشم بادامي ها با مالي، اوکراين، سوئيس و پاراگوئه 
قطعي شده تا شاگردان زاکه روني محکي جدي 
بخورند. البته آنها برگزاري چند مسابقه ديگر را 
نيز در برنامه شان قرار داده اند تا با يک آماده سازي 
ايده آل در ج��ام جهاني 2018 کارش��ان را آغاز 
کنند. ژاپني ها که با تيم هاي لهستان، سنگال و 
کلمبيا در جام جهاني همگروه هستند، حريفان 
تدارکاتي ديگري نيز خواهند داشت که هنوز به 

صورت رسمي اعالم نشده است. 
کره جنوبي هم که در گروه س��ختي با تيم هاي 
آلمان، مکزيک و س��وئد همگروه است، تاکنون 
دو بازي تدارکاتي آنها با تيم هاي لهستان و ايرلند 
شمالي قطعي شده اس��ت. اس��تراليا ديگر تيم 
آسيايي حاضر در جام جهاني که با فرانسه، پرو و 
دانمارک همگروه است، دو بازي تدارکاتي  اش با 

تيم هاي نروژ و کلمبيا نهايي شده است. 

دور رفت يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا 
توقفخانگييووهوبردپرگليارانپپ

دور رفت مرحله يک هشتم نهايي رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا سه شنبه 
شب با برگزاري ديدار تيم هاي بازل - منچسترسيتي و يوونتوس- تاتنهام 
پيگيري ش��د که در پايان بانوي پير به تس��اوي در خانه رضايت داد، اما 

من سيتي با نتيجه اي پرگل حريف سوئيسي اش را از سد راه برداشت. 
   احتياط کار دست بانوي پير داد

تساوي 2– 2 نتيجه اي نبود که فيناليست دور قبل انتظارش را داشته 
باشد، اما بانوي پير در ورزش��گاه خانگي خود تنها يک امتياز به دست 

آورد و در برابر تاتنهام متوقف شد. 
ماسيميليانو آلگري، س��رمربي يووه معتقد است تيمش آماده است تا 
فينالي سرنوشت س��از را در لندن برگزار کند: »در شروع خوب بوديم، 
اما در حفظ توپ به مشکل برخورديم، چون تاتنهام فشار وارد مي کرد 
و خيلي خوب بود. درست است که در نيمه دوم به حريف فرصت گل 
نداديم، اما وقتي مرتکب دو اش��تباه ش��ديم،  به خود لطمه زديم. بايد 
باورکرد که در فصل جاري رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا س��خت تر 
شده و در فصل آينده هم باز سخت تر مي شود. با وجود اين، دنبال نتيجه 
خوب در بازي برگشت هستيم و فينالي سرنوشت ساز در لندن خواهيم 
داشت.« برناردشي، هافبک تکنيکي يووه هم مي گويد که به نتيجه بازي 
برگشت اطمينان دارند. ماتيا دشيليو، مدافع اين تيم نيز گفته که در 

بازي برگشت تيمش کار را تمام خواهد کرد.
مائوريسيو پوچتينو، سرمربي تاتنهام نيز با شادي از کسب اين تساوي 
خارج از خانه گفت که بازي با يووه نشان از ادامه پيشرفت تاتنهام دارد: 
»اين بازي به عنوان بهترين مثال نش��ان داد تاتنهام چقدر کامل تر از 
قبل شده است، با وجود اينکه دقايق ابتدايي بازي سخت بود، اما تيم 
به ش��کلي خيره کننده به نتيجه عکس العمل نش��ان داد و به آنچه که 
مي خواست هم رسيد تا کار در خانه اندکي آسان تر شود.« هري کين، 

مهاجم ملي پوش تاتنهام هم که با گل خود توانست تيمش را به 
بازي برگرداند، معتقد اس��ت يارانش به خوبي به بازي با بانوي 
پير بازگشتند و يک امتياز مهم با خود به لندن بردند: »اينکه 
از حريف عقب بوديم، اما بازي را به تس��اوي کشانديم نشان 

از ش��خصيت قوي کادر بازيکنان تاتنهام داشت. حاال با روحيه 
منتظر بازي برگشت هستيم.«

   جشنواره گل سيتي در سوئيس
منچستر س��يتي اما در ديداري خ��ارج از خانه غوغا ک��رد. اين تيم در 
ورزشگاه جاکوب پارک مهمان بازل سوئيس بود و موفق شد با نتيجه 
پرگل 4 بر صفر زمين بازي را ترک کند تا کار سوئيسي ها براي جبران 
در خانه حريف تقريباً غيرممکن شود.  سيتي که در شرايط آرماني به 
سر مي برد، در همان بازي رفت و در خانه حريف، نسخه بازل را پيچيد 

تا دغدغه اي براي بازي برگشت نداشته باشد. 
پپ، سرمربي صدرنشين بالمنازع ليگ انگليس بعد از برد پرگل تيمش 
در خانه حريف، اين نتيجه را خيره کننده توصي��ف کرد: »از عملکرد 
تيمم راضي هستم. منچسترسيتي بردي خيره کننده و غيرقابل تصور 
به دست آورد. البته اين مصافي 180 دقيقه اي است که ما بخش نخست 
را خوب انجام داديم. نمي توانم بگويم که کار صعود تمام شده، چون در 
فوتبال ممکن است هر نتيجه  اي رقم بخورد. ابتداي بازي امکان داشت 
حتي 2 بر صفر از حريف عقب بيفتيم، ام��ا 2 بر صفر جلو افتاديم. تيم 
جنگنده و هوشيار ظاهر شد و من از عملکرد آن راضي هستم. با وجود 

اين هرگز فکر نمي کنم چيزي تمام شده باشد.« 
رافائل ويکي، سرمربي تيم فوتبال بازل س��وئيس، اما اعتراف کرد که 
مردانش خيلي زود پي بردند شانس��ي براي کس��ب پي��روزي در اين 
بازي ندارند: »تالش خ��ود را کرديم، اما فاقد يک س��ري چيزها مثل 
خوش شانسي بوديم. شخصاً سعي مي کنم نکات مثبت زيادي را از بازي 
بگيرم. جدا از نتيجه، تيمي را ديديم که ۹0 دقيقه تمام سعي و تالش 
کرد، جنگيد و هر آنچه را که از دستش برمي آمد، انجام داد، اما شانس 

کافي براي گلزني نداشت.«

قهرمانيشهرداريتبريز
تلنگريبرايتيمداريبود

سطح ليگ بسکتبال ايران سال هاست که 
نسبت به گذشته پيش��رفت چشمگيري 
داش��ته، اما هنوز هم مي توان با مديريت 
درست و برنامه ريزي مناسب، کيفيت آن را 
ارتقا داد. به طور مثال، ليگ را بايد حداقل 
با 12 تيم البته يکدست و يک سطح برگزار 
کرد و تنها ب��ه همين هفت، هش��ت تيم 
اکتفا نکرد، چراکه گسترش ليگ مي تواند 
استعدادهاي فراوان بسکتبال را شکوفا و 
تيم ملي را پويا تر کند.  رقابت هاي امسال 
نکات مثبت و منفي خوبي داشت که توجه به آن مي تواند به پربار بودن 
ليگ کمک ش��اياني کند، براي نمونه تيمي قهرمان مي شود که ابتداي 
فصل قصد داشت از حضور در رقابت ها انصراف دهد، اما در پايان قهرمان 
مي شود. اين مي تواند اس��تان، تبريز و حتي ديگر استان ها را مجاب به 
حمايت و تيم داري کن��د، هرچند نمي توان گفت ک��ه تيم قدرتمندتر 
قهرمان ش��د و تبريزي ها به دليل برتري کيفي جام را به خانه بردند. در 
واقع اين تيم به دليل داشتن بازيکنان دفاعي و برنامه خوبي که در دفاع 
داشت، توانست به اين عنوان دست يابد. در کل مي توان گفت که ليگ 
چهار تيم برتر داشت که تقريباً در يک سطح بودند. پتروشيمي ماهشهر 
که همه انتظار قهرماني اش را داش��تند، نفت آبادان، مهرامي که سال ها 
با آباداني ها در فينال بود و چن��د قهرماني دارد و ش��هرداري تبريز که 
قهرمان شد، اما از نکات منفي ليگ اين بود که در برخي تيم ها خارجي ها 
حرف اول را مي زدند و اين فرصت را ب��ه بازيکنان داخلي نمي دادند که 
توانايي هاي خود را به نمايش بگذارند. مثاًل در مهرام که تيم جواني بود، 
حامد حسين زاده قابليت هايش را به نمايش گذاشت، اما در نفت آبادان 
سجاد مشايخي با وجود اينکه از نفرات اصلي بود، نتوانست قابليت هايش 
را نش��ان دهد، چراکه گارد راس تيم خارجي بود و اگر س��جاد به زمين 
مي آمد و بازيکن خارجي تيم پوزيشن  دو بود، باز هم او نفر اصلي بود، نه 
مشايخي. در پتروشيمي هم شرايط به همين شکل بود و فريد اصالني 
که به تيم ملي هم دعوت شده بود، فرصت چنداني براي بازي نداشت، 
در حالي که او بايد ميدان ببيند تا بتواند در تيم ملي بهترين عملکرد را 
داشته باشد. البته حضور بازيکنان خارجي خوب است و بازيکنان داخلي 
مي توانند تجارب خوبي از حضور در کنار آنها به دست آورند، اما به شرط 
اينکه خارجي ها ستون اصلي نباشند و ايراني ها سياهي لشکر. ضمن اينکه 
تقسيم بازيکنان نامي در تيم ها به ليگ و تيم ملي کمک مي کند و باعث 
شکوفايي استعدادها مي شود که اين موضوع بايد مورد توجه قرار گيرد. 

کرشبهجایتاج
سيبلشد!

اتفاق بدي در شرف وقوع است، گويا تمام فوتبال ايران منتظر صدور يک 
فرمان براي حمله به سرمربي تيم ملي فوتبال بودند. علي کريمي کار 
همه را راحت کرد، آن هم در مناظره اي که مثاًل قرار بود فدراس��يون از 

سوي بازيکن سابق تيم ملي مورد انتقاد قرار گيرد و پاسخگو باشد.
کريمي از پس جدال لفظي با ساکت برنيامد، جواب هم نگرفت، اما حاال 
خيلي ها که از سرمربي تيم ملي دل خوشي ندارند، پشت کريمي رفتند و 
به سرمربي تيم ملي مي تازند که چرا به ستاره سابق تيم ملي توهين کرده 
است. جالب اينکه خودشان بيشترين توهين را از اين طريق نثار سرمربي 
تيم ملي مي کنند، حرف هايي که ظاهراً مدت هاس��ت در دلشان مانده و 
حاال کريمي فرصتي براي بيان آنها پيش آورده است. کريمي خواسته يا 
ناخواسته مخالفان سرمربي تيم ملي فوتبال را شارژ کرد. اتفاق بدي در 
شرف وقوع است و آن اينکه حاال سرمربي تيم ملي به جاي فدراسيون مورد 
هجوم و انتقاد قرار گرفته و در اين بين همه يادشان رفته که طرف دعواي 
کريمي فدراسيون فوتبال بوده نه کرش! مسئله اي که باعث شده منتقدان 
به سراغ عقده گشايي با مرد پرتغالي بروند. تا همين چند روز پيش اگر فقط 
محمد مايلي کهن گاه و بي گاه حرف هايي م��ي زد، اما حاال که پاي افراد 
ديگري چون ذوالفقارنسب، شرفي، تارتار و علي جبار هم به ميان مي آيد و 
کرش با شديدترين الفاظ از سوي آنها مورد حمله قرار مي گيرد، راحت تر 
مي شود نتيجه گرفت که سرمربي تيم ملي چقدر مخالف دارد و چند نفر 

نمي توانند حضور او در رأس تيم ملي را تحمل کنند.
اتفاق بدي در شرف وقوع است، درست مثل آقايان منتقد که پشت علي 
کريمي پنهان شده اند و به س��رمربي تيم ملي مي تازند. اين طرف هم 
فدراسيون نشينان پشت کرش پنهان شده اند. بله ورق برگشت در حالي 
که تصور مي شد کريمي فدراسيون را به چالش بکشد، اما اشتباه او در 
جريان مناظره و البته اشتباه کرش در پاسخگويي سريع و عجيب باعث 
شد تا جريان کاماًل عوض شود و حاال همه مدعيان فوتبال به جاي متهم 
کردن فدراسيون به عدم پاسخگويي، به صورت کاماًل مغرضانه سرمربي 
تيم ملي را مي کوبند که چرا به کريمي گفته »بزدل«، در حالي که کريمي 
از ديد آنها شجاع دل فوتبال ايران است. حاال سؤال اينجاست؛ اگر کريمي 
اين فرصت را براي امثال مايلي کهن، ذوالفقارنسب، شرفي و بقيه براي 

حمله به سرمربي تيم ملي ايجاد نمي کرد باز هم شجاع دل بود؟!
آقاياني که اين روزها به اسم دفاع از کريمي به سرمربي تيم ملي مي تازند 
همه امتحان پس داده فوتبال ملي و باش��گاهي و البته اکثراً هم بيکار 
هستند! پس چه فرصتي بهتر از اين براي نش��ان دادن خودشان پيدا 
مي کردند. اصاًل خود کريمي چه فرصتي بهتر از اين مي توانست براي 
دوباره ديده ش��دن پيدا کند، آن هم در برنامه اي که بارها ميکروفون 
و خبرنگارانش را از نشس��ت هاي خبري اش بيرون کرده بود. کريمي 
هرچند که حرف هاي بحقي زد و مطالبات درستي از فدراسيون داشت، 
اما خواسته يا ناخواسته کاري کرد که حاال فدراسيون فوتبال کاماًل کنار 
رفته و از باال به دعواي ديگران با سرمربي تيم ملي فوتبال نگاه مي کند.

اتفاق بدي در شرف وقوع است، تيم ملي در آستانه حضور در جام جهاني 
است و فوتبال ايران به سرکردگي مثالً بزرگانش در حال کوبيدن سرمربي 
موفق تيم ملي، مردي که به جرئت مي توان گفت نمونه اش در تاريخ فوتبال 
ايران براي تيم ملي وجود نداشته است. مردي که با تمام حواشي و برخي 

نقايصش موفق ترين مربي تيم ملي در تاريخ فوتبال ايران بوده است.
به جرئت مي توان گفت اتفاق بدي که اين روزها در فوتبال ايران روي 
داده در هيچ کش��وري سابقه نداش��ته اس��ت. اين روزها و در ماه هاي 
منتهي به جام جهاني روسيه تمام کشورهاي حاضر در جام جهاني به 
حمايت کامل و قاطع از تيم ملي شان مي پردازند، اما اينجا ما به بهانه  
واهي حمايت از ستاره سابق که البته در عرصه مربيگري کوچک ترين 
توفيقي نداشته، بي مهابا به سرمربي موفق مان مي  تازيم و توقع داريم در 
جام جهاني نتيجه الزم را هم کسب کنيم. به جرئت مي توان گفت که 
اين آقايان از همين حاال منتظر شنيدن خبر شکست تيم ملي در جام 
جهاني هستند و متأسفانه کريمي اين بهانه را دست آنها داد تا خيلي 
زودتر از آنچه که فکرش را مي کرديم به سرمربي تيم ملي حمله کنند. 
اتفاق بدي در شرف وقوع است، اتفاقي که به طور مستقيم به تيم ملي 
فوتبال ايران ضربه مي زند و حاصلي جز شکست نخواهد داشت. اتفاق 
بدي در شرف وقوع اس��ت، اتفاقي که بي ترديد علي کريمي شجاددل 

فوتبال ايران خواسته يا ناخواسته مسبب اصلي آن است.

جامجهانيکشتيآزادقرعهکشيشد
در حالي که مسئوالن فدراس��يون کش��تي ايران اعالم کرده اند که در 
رقابت هاي جام جهاني کشتي آزاد امريکا شرکت نمي کند، اما قرعه کشي 
اين رقابت ها انجام شد و تيم ملي ايران در کنار امريکا، گرجستان و ژاپن 
در گروه اول قرار گرفت. تيم هاي روسيه، آذربايجان، کوبا و قزاقستان هم 
در گروه دوم قرار گرفتند. اين مسابقات طي روزهاي 18 و 1۹ فروردين 
س��ال آينده در امريکا برگزار مي ش��ود. در عين حال حميد بني تميم، 
نايب رئيس فدراسيون کشتي تصريح کرد: »در صورت موافقت اتحاديه 
جهاني کشتي با تاريخ پيشنهادي فدراسيون کشتي، ما نيز در جام جهاني 
کشتي آزاد شرکت خواهيم کرد، در غير اين صورت به امريکا نمي رويم.« 
گفتني است، رقابت هاي جام جهاني کشتي فرنگي به ميزباني ايران قرار 
بود ارديبهشت  سال آينده برگزار شود، اما به درخواست تيم هاي اروپايي 

و با دخالت روس ها و البته با نظر اتحاديه جهاني به آذرماه موکل شد.
-------------------------------------------------------------

صميميدوشغلهنيست
مراسم معارفه حميدعلي صميمي، رئيس فدراسيون جانبازان و معلوالن 
در حالي ديروز برگزار شد که طي روزهاي گذشته خبرهايي مبني بر 
دوشغله بودن او منتشر شده بود. با اين حال روز گذشته اعالم شد که 
صميمي از سمت قبلي خود يعني رياست بنياد شهيد و امور ايثارگران 
استان تهران اس��تعفا داده و در حال حاضر تنها در سمت جديد خود 

يعني رياست فدراسيون جانبازان و معلوالن فعاليت مي کند.
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  چـهـره ها 

88498432سرويس ورزشي

دنيا حيدري

مخالفت جامعه ورزش امريکا با سياس��ت های دونالد ترامپ ادامه 
دارد و در اين بين بسکتبالی ها س��ردمدار هستند. در همين راستا 
ديروز سرمربي تيم بس��کتبال سن آنتونيو اس��پرز رئيس جمهور 
امريکا را ب��زدل خواند. گ��رگ پاپاويچ که پن��ج قهرماني در ليگ 
NBA را در کارنامه دارد به ش��دت از سخت شدن شرايط زندگي 
براي سياهپوستان امريکايي انتقاد کرد. پاپاويچ معتقد است ترامپ 
 NBA يک نژادپرست دو آتشه است: »قضيه خيلي واضح است. در

بازيکنان سياهپوست زيادي وجود دارند، بنابراين فهميدن تالش 
سياهپوستان براي ارتقاي ليگ، بسيار ساده است. چگونه مي توان 
منکر آن شد؟ ولي مهم تر از همه اين است که ما متأسفانه در کشوري 
زندگي مي کنيم که حرم��ت و اهميت س��ياهان را درک نکرده و 
همچنان نژادپرست است. توجه به اين قضيه هميشه مهم است حتي 
اگر باعث عصبانيت بعضي ها شود. دونالد ترامپ بزدل و بي عاطفه 

است. بايد زشتي نژادپرستي را هميشه به عده اي متذکر شد.«

درتيممليپيروجوانمعناندارد
صمد نيکخواه بهرامي، کاپيتان تيم ملي بسکتبال از بازگشت دوباره به 
تيم ملي استقبال کرد: »اصالً مشکلي براي حضور من در اردوها نيست. 
فقط مشکل اينجاست که مشحون به شکل بدي ما را از تيم ملي کنار 
گذاشت. تيم ملي ويترين بسکتبال ايران و جاي بهترين هاست. اينکه 
سن بازيکنان چقدر است، نبايد معيار درستي براي ارزيابي ليست تيم 

ملي باشد، چون در تيم ملي بحث پير و جوان مطرح نيست.«

سومينپيروزيمليپوشانجوان
تيم ملي بسکتبال جوانان در سومين مسابقه غرب آسيا مقابل سوريه 
پيروز شد. سومين روز از مسابقات بسکتبال جوانان غرب آسيا در 
اردن با پيروزي تيم ايران به پايان رسيد. جوانان ملي پوش کشورمان 
در دو گام قبلي مقابل لبنان و عراق به برتري رسيده بودند و در سومين 
مسابقه نيز به مصاف سوريه رفتند و در نهايت با نتيجه 106 بر 4۷ اين 

تيم را شکست دادند. تيم جوانان ايران امروز به مصاف اردن مي رود.

پاپاويچ:ترامپيکبزدلنژادپرستاست!

فريدون حسن

»8«شاکيباخانوادهتماشاگراستقالل
8 شاکي استقالل تماشاگر ويژه بازي سه شنبه شب اين تيم مقابل الريان در 
قطر بود. مجتبي جباري که ابتداي فصل به جمع آبي ها اضافه شد، درست 
مثل هميشه اينقدر حاشيه داشت که خيلي زود کارش با مسئوالن تيم به 
جاهاي باريک رسيد تا جايي که مجبور به خداحافظي از تيم محبوبش شد. 
با اين حال جباري با حضور خانوادگي در ورزشگاه الريان قطر نشان داد که تا 
چه حد استقاللي و عالقه مند به موفقيت اين تيم است، هرچند که او بيشتر 
دقايق بازي مشغول مواظبت از کوچولوهايش بود تا تماشاي بازي، اما همين 
که در ورزشگاه حاضر بود، شايد نقطه قوتي براي شاگردان شفر بود که از 

باخت، مساوي بسازند و يک امتياز ارزشمند از قطر به ارمغان بياورند.

عباس مرشدي

  عضو کميته فني 
فدراسيون بسکتبال

حريفبزرگدردسترسنميباشد!
مقايسه حريفان تدارکاتي ايران با 3 نماينده ديگر آسيا در جام جهاني

راهدشوارشاهينطبعدرتيممليبسکتبال شيوا نوروزيقهرمانيليگحقآذريهابود
   بسکتبال

سعيد احمدیان
   گزارش

توافقپتروشيميباحامدحدادي
تيم بسکتبال پتروشيمي اسفند ماه بايد به اردن برود و در رقابت هاي 
غرب آس��يا ش��رکت کند. اين تيم براي حضوري قدرتمن��د در اين 
تورنمنت با حامد حدادي، ستاره بسکتبال کشور به توافق رسيده  است. 
پتروشيمي در دوره گذشته غرب آسيا نايب قهرمان شده است. شاگردان 
مهران شاهين طبع براي پس گرفتن قهرماني از الرياضي لبنان و کسب 

سهميه باشگاه هاي آسيا در مسابقات غرب  آسيا شرکت مي کنند. 

شهرداري تبريز در شرايطي قهرماني در ليگ برتر بسکتبال را جشن گرفت که کمتر 
کسي انتظار رسيدن اين تيم به فينال و تصاحب جام توسط شهرداري را داشت. 
مهران حاتمي و شاگردانش در جريان رقابت هاي ليگ تالش زيادي کردند تا با 
همه رقباي سرسخت مبارزه کنند و با پشت سر گذاشتن آنها به هدف اصلي شان 
برسند. شهرداري با رسيدن به ديدار نهايي ليگ ثابت کرد حرف هاي زيادي 

براي گفتن دارد و پس از تس��اوي 2 – 2 مقابل مهرام اميد زيادي به 
قهرماني در تبريز داش��ت. انگيزه باالي بازيکنان شهرداري و 
حمايت همه جانبه تبريزي ها از اين تيم، اولين قهرماني در 
ليگ بسکتبال را به آذربايجان هديه داد. مهران حاتمي، 
سرمربي شهرداري با اشاره به عملکرد خوب بازيکنانش 
گفت: »خوشحالم که شرمنده مردم آذربايجان نشديم. 
هيچ راهي نداشتيم جز اينکه برنده فينال پنجم باشيم و 
قهرمان شويم. بازي پنجم خيلي سخت بود. بازيکنانم 
نشان دادند که توانمندي بااليي دارند و در کل مسابقه 
از حريف پيش بودند و در نهايت هم به مقام قهرماني 
رس��يدند. فکر مي کنم آذري هاي ما حق شان بود که 

بسکتبال خوبي داشته باشند و موفق شوند.« 

استارت تمرينات تيم ملي بسکتبال ايران امروز زده مي شود و ملي پوشان زير نظر مهران 
شاهين طبع براي دو بازي حساس مقابل قزاقستان و عراق آماده مي شوند. پس از مشخص 
شدن قهرمان ليگ برتر، فدراسيون بسکتبال کادر فني جديد تيم ملي را معرفي کرد. 
ش��اهين طبع در حالي جاي حاتمي در تيم ملي را گرفت که براي آماده سازي تيم ملي 
در انتخابي جام جهاني کار سختي را در پيش دارد. روزبه ارغوان، فريد اصالني، محمد 
جمشيدي، حامد حدادي، محمد حسن زاده، س��عيد داورپناه، آرن داوودي، 
نويد رضايي فر، اوشين ساهاکيان، اصغر کاردوست، ارصالن کاظمي، سجاد 
مش��ايخي، نويد نيکتاش، صمد نيکخواه بهرامي و ميثم رضايي نفرات 
دعوت شده به تيم ملي هستند. آسمانخراش ها در ديدار اول خود مقابل 
عراق تن به شکست دادند و حاال در مرحله دوم رقابت هاي انتخابي بايد 
به مصاف قزاقستان و عراق بروند. انتخاب مهران شاهين طبع به عنوان 
س��رمربي جديد واکنش هاي متفاوتي را به همراه داشته است. رامين 
طباطبايي، رئيس فدراسيون بسکتبال، کميته فني را مسئول اين انتخاب 
خواند: »قرار بر اين بود که پس از روشن شدن تکليف قهرمان، کادر جديد 
معرفي شود. کميته فني انتخاب زوج شاهين طبع – کوهيان را براي تيم 
ملي مفيد مي داند.« کادر فني جديد تا پايان بازي هاي آسيايي جاکارتا 

هدايت تيم ملي بسکتبال را برعهده خواهد داشت. 


