
 شکس�ت تیم ملی 
شیوا نوروزی
   گزارش 

اس�ترالیا در تهران 
صعود بی دغدغه ای 
را برای تیم ملی بسکتبال ایران به جام جهانی 
رقم می زن�د. رقابت های انتخاب�ی جام جهانی  
بس�کتبال چین در قاره آسیا امش�ب به پایان 
می رسد و بسکتبالیس�ت های کشورمان عصر 
ام�روز )18:00(   در آخری�ن بازی خ�ود در این 
رقابت ها میزبان کانگوروهای صعود کرده هستند. 
با توجه به باخت ایران به ژاپن و پیچیده ش�دن 
شرایط مان در جدول رده بندی، شاگردان مهران 
شاهین طبع در صورتی که موفق به شکست تیم 
قدرتمند استرالیا شوند، می توانند صعود بی حرف 
و حدیث ش�ان را با ه�واداران جش�ن بگیرند. 
رویارویی با استرالیا دومین دیدارمان در پنجره 
ششم است. در حالی که انتظار می رفت با گذشتن 
از سد ژاپن در بازی اول بلیت ایران به مقصد چین 
اوکی ش��ود، اما باخت با 8 امتیاز اختالف به این 
تیم برنامه ها را به هم ریخت. از آنجا که گذشتن از 

استرالیا بسیار دشوار است، این احتمال وجود دارد 
کار صعودمان به نتایج سایر تیم ها گره بخورد. 

   سومین صعود؟
تیم ملی بسکتبال ایران امیدوار است در آخرین 
گام بتواند برای سومین بار حضور در جام جهانی 
را تجربه کند. عملکرد دفاعی تیم کشورمان در 
بازی برگشت برابر ژاپن رضایت بخش نبود، ضمن 
اینکه بازیکن امریکای��ی نیز کمک زیادی به برد 
ژاپنی ها در تهران کرد. عالوه بر این خداحافظی 
آرن داوودی، غیب��ت صم��د نیکخواه بهرامی و 
حامد ح��دادی خألهایی اس��ت ک��ه کادر فنی 
برای پر کردنش��ان تالش می کند. ضمن اینکه 
در بازی رفت ملی پوش��ان در استرالیا 76 بر 47 
نتیجه را به کانگوروها واگذار کردند، اما بازی در 
تاالر بسکتبال آزادی و حضور تماشاگران کمک 

بزرگی برای تیم کشورمان محسوب می شود. 
   همه احتماالت

آس��مانخراش ها که از 11 بازی قبلی خود هفت 
برد و چهار شکست به دست آورده اند، با 18 امتیاز 

در رده سوم گروه F قرار دارند. این در حالی است 
که اس��ترالیای 21 امتیازی و ژاپ��ن 18 امتیازی 
در رتبه ه��ای اول و دوم ایس��تاده اند. کانگوروها 
صعودشان را قطعی کرده اند و ژاپن نیز که امشب 
با قطر مصاف می دهد به احتمال زیاد به عنوان تیم 
دوم گروه سهمیه جام جهانی را می گیرد. سه تیم 
اول هر یک از دو گروه )به جز چین( و بهترین تیم 

چهارم سهمیه جام جهانی را به دست می آورند.
 در حال حاضر در گروه ما، فیلیپین 17 امتیازی با 
قزاقستان بازی می کند و رقیب ایران برای تصاحب 
جایگاه سوم جدول است. با اینکه پیروزی بر استرالیا 
حکم صعودم��ان را امضا می کند، ام��ا در صورت 
شکس��ت باید تمام احتم��االت را در نظر گرفت. 

پیروزی ژاپن برابر قطر به سود ما تمام می شود. 
در این ش��رایط حت��ی اگر فیلیپین ه��م پیروز 
و 19 امتیازی ش��ود از آنجا که ای��ران در بازی 
رودررو فیلیپین را شکس��ت داده، امتیاز صعود 
به تیم ملی کش��ورمان تعلق می گیرد. شکست 
فیلیپین به قزاقستان نیز با صعود تیم کشورمان 

همراه می شود، اما چند احتمال هم برای سقوط 
تیم کش��ورمان ب��ه رده چهارم ج��دول وجود 
دارد؛ شکست ایران به اس��ترالیا و ژاپن به قطر 
و همچنین پیروزی فیلیپین مقابل قزاقس��تان. 
در این صورت به خاطر باخت در دو بازی رودررو 
به ژاپن این تیم ایران اس��ت که ب��ه رده چهارم 
سقوط می کند. در این شرایط وضعیت تیم ما با 
تیم چهارم گروه E مقایسه می شود؛ اردن، چین 
و لبنان سه تیم 17 امتیازی گروه E هستند که 
چین به دلیل میزبانی نیازی به کس��ب سهمیه 
ندارد و یکی از دو تیم اردن و لبنان برای گرفتن 
س��همیه بهترین تیم چهارم دو گ��روه با ایران 
رقابت می کنند. اردن ب��ا نیوزلند بازی می کند 
و لبنان ه��م با کره جنوبی. در صورت شکس��ت 
هر یک از این دو تیم سهمیه بهترین تیم چهارم 
به م��ا می رس��د و در صورتی ک��ه اردن و لبنان 
حریفان ش��ان را شکس��ت دهن��د، تفاضل گل 
بین دو تیم ایران و لبنان سرنوشت آخرین تیم 

صعود کننده از قاره کهن را روشن می کند. 
   مصمم برای پیروزی

س��رمربی تیم مل��ی بس��کتبال امیدوار اس��ت 
بازیکنانش مصمم ت��ر از همیش��ه کار صعود را 

یکسره کنند.
 مهران ش��اهین طبع در گفت وگو با »جوان« به 
قدرت باالی اس��ترالیا اش��اره کرد: »اوضاع تیم 
خوب است و امیدواریم ملی پوشان باانگیزه زیاد 
به میدان بروند. استرالیا تیم بسیار خوبی است، 
اما بچه های ما نیز مصمم هس��تند تا یک بازی 
خوب را ارائه دهند. باید این بازی را ببریم. همه 
نتایج برای ما مهم اس��ت، ولی اگر برنده شویم، 
صعودمان قطعی می شود. نتایج بازی ژاپن، اردن، 
لبنان و فیلیپین تأثیرگذار است. نمی توانم نتیجه 
را پیش بینی کنم، فقط امیدوارم به جام جهانی 
صعود کنیم. اس��ترالیا همیشه تیم خوبی است؛ 
برای این بازی آنها چند بازیکن شاغل در خارج 
از کشورشان را در اختیار دارند. اصوالً بازیکنان 
 NBA اس��ترالیا به غیر از چند بازیکنی که در
بازی می کنند، در یک سطح هستند.« سرمربی 
تیم ملی یک بار دیگ��ر از عملکرد بازیکنانش در 
بازی با ژاپن دفاع کرد: »دفاع ما ضعیف نبود و این 
ژاپنی ها بودند که خوب کار کردند و خوب شوت 
زدند. بچه های ایران زحمت شان را کشیدند. قطعاً 
بازی با استرالیا سخت تر است و همانطور که قباًل 
هم گفتم، مطمئنم بازی بهتری ارائه می دهیم.«

دیوار کوتاه ورزشکاران
انتظاراتشان بسیار باالست و مدام هم باال و باالتر می رود، خصوصاً حاال که 
اوضاع نابسامان اقتصادی کشور نیز بهانه خوبی برای فشار آوردن بیش از 
حد به ورزشکاران دستشان داده، ورزشکارانی که گویی دیواری کوتاه تر از 
آنها پیدا نکرده اند که اگر بود، وزیر ورزش مخاطب قرارش��ان نمی داد که 
آنها هم باید همانند ملت شرایط اقتصادی را تحمل کنند.  توصیه ای که 
در ظاهر منطقی به نظر می رسد. شاید هم حتی بتوان آن را پدرانه  یا حتی 
دلسوزانه خواند، چراکه اوضاع نامناسب اقتصادی کشور بر کسی پوشیده 
نیست، اما نه وقتی که خوب می دانیم ورزشکاران خیلی پیشتر از این بحران 
اقتصادی که کشور را دربر گرفته، صبورانه سختی ها را به جان می خریدند 

و دم هم نمی زدند.
بله، حرفی در این نیست که در شرایط سخت همه باید آستانه صبر و تحمل 
خود را باال ببرند و برای عبور از بحران و سختی دست به دست هم بدهند، اما 
وقتی که سلطانی فر ورزشکاران را اینگونه مخاطب قرار می دهد، این سؤال 
پیش می آید که آیا جناب وزیر از شرایطی که ورزشکاران متحمل می شوند، 
بی خبر است و نمی داند که آنها قبل از این نابسامانی های اقتصادی که حاال 
بهانه خوبی است برای شانه خالی کردن مسئوالن از زیر بار مسئولیت، خود 

را به تحمل سختی ها موظف کرده بودند؟!
 شرایط سختی که شاید حتی وزیر ورزش هم تحمل شنیدنش را نداشته 
باشد و بعد از آن، دیگر اینطور پدرانه آنها را به صبوری دعوت نکند، اگر بداند 
تحمل شرایط برای آنها آنقدر ملموس و عادی است که گاه زندگی  خود را 

نیز پای این تحمل کردن ها و دم نزدن ها می گذارند. 
حرف های وزیر شاید یک توصیه ساده و منطقی باشد، اما نه وقتی می دانیم 
که تحمل کردن شرایط داغ فرزند را بر در دل یک مادر ورزشکار گذاشته و 
زندگی او را از هم پاشیده است. حرف های وزیر نه منطقی که دردناک است، 
وقتی می دانیم برخی از ملی پوشان به دلیل نبود امکانات برای اولین بار در 
تیم ملی فرصت تمرین کردن در برخی ماده ها را به دست می آورند و گاه با 
یکی، دو جلسه تمرین مسابقه می دهند. توصیه در ظاهر منطقی سلطانی فر 
آزاردهنده است، چون به نظر می رسد که وزیر ورزش در جریان خیلی از 
مسائل نیست. این صحبت ها نشان از آن دارد که وزیر ورزش نمی داند که 
ملی پوشان با خوردن عدس پلو، سیب زمینی آب پز و ساالد کاهو مهیای 
حضور در میادین مسابقه می  شوند. توصیه وزیر توصیه خوبی است، اما 
نه وقتی که مخاطب این توصیه ورزشکارانی باشند که همواره با کمترین 
امکانات و شرایط خود را مهیای نبرد با حریفان تا بن دندان مسلح کرده اند 

و دم برنیاورده اند! 
این توصیه دلسوزانه و پدرانه، ورزشکاران را شامل نمی شود، وقتی شرایط 
آنها را از نزدیک نظاره گر هستیم و می بینیم که با کمترین امکانات تمرین 
می کنند. وقتی می بینیم که ورزشکار دوومیدانی که شانس مدال است 
برای ورود و خروج به چمنی که قرار است در آن تمرین کند، باید حواسش 
به حفاظ خراب جویی باشد که یک لحظه غفلت از آن )به دلیل بلند شدن 
از زمین و خراب شدن( ممکن است به سرنگونی اش بینجامد و مصدومیتی 

جبران ناپذیر را برایش در پی داشته باشد!
می توان از زاویه ای دیگر نیز به این صحبت ها نگاه کرد و در تحلیل آن گفت 
که شاید منظور وزیر سفرها و اردوهای برون مرزی باشد، اما چرا ورزشکاران 
باید حتی در این زمینه ها متحمل سختی شوند، وقتی در هر اعزام هم اندازه 
و گاه حتی بیش��تر از ورزش��کاران اعزامی نفرات اضافه در کنار تیم ها و 
کاروان های ورزشی دیده می ش��وند. نفراتی که هیچ گونه دلیل منطقی 

نمی توان برای حضور آنها یافت جز داشتن البی و... .
این توصیه کاربردی و منطقی، ورزشکاران را شامل نمی شود، وقتی آنها 
سال های سال است که قبل از هر چیز تحمل ش��رایط سخت را به جان 
خریده و تمرین کرده اند. تحمل شرایطی که به نظر می رسد آقایان مسئول 
یا خبری از آنها ندارند یا ترجیح می دهند خود را به بی خبری بزنند و به روی 

مبارکشان نیاورند!

دنيا حيدري

کانگوروها پله جهاني شدن ایران
تیم ملی بسکتبال امروز در حالي میزبان استرالیاست

 که با پیروزي برابر این تیم بدون دغدغه به جام جهاني صعود مي کند

تساوي پرسپوليس و نفت مسجدسليمان
 در بازي سرد هفته

پرس�پولیس ب�ا قب�ول تس�اوي براب�ر نف�ت مسجدس�لیمان 
داد. دس�ت  از  را  صدرنش�یني  ب�راي  فرص�ت  بهتری�ن 

پرس��پولیس در روزي که دو مهره اصلي خط دفاع خود یعني حسیني و 
خلیل زاده را در اختیار نداشت با تدبیر برانکو کامیابي نیا را به مرکز دفاع 
خود فرستاد و به مصاف نفت مسجدسلیمان رفت. بازي با حمالت جسته و 
گریخته نفتي ها شروع شد، اما مردان برانکو رفته رفته بر بازي مسلط شدند، 
هرچند که کیفیت بد زمین مسجدسلیمان روي بازي هر دو تیم، به ویژه 
پرسپولیس تأثیر گذاشته بود تا جایي که بازي دو تیم را تبدیل به سردترین 

و کسالت آورترین بازي هفته هاي اخیر لیگ کرد.
نیمه اول جز زد و خورد و درگیري هاي فیزیکي بازیکنان با هم چیز دیگري 
نداشت و دو تیم هیچ کار تکنیکي و تاکتیکي به خصوصي نتوانستند در 

زمین انجام دهند.
در نیمه دوم هم اتفاق خاصي رخ نداد. پرسپولیس بي برنامه تر از آني بود که 
به گل برسد و نفت هم فقط احساسي بازي مي کرد تا در نهایت بازي بدون 
گل مساوي شود و پرسپولیس دو امتیاز مهم را از دست بدهد و حتي به 
صورت موقت هم صدرنشین نشود. با قبول این تساوي به طور حتم برانکو و 
تیمش مورد انتقادهاي شدیدي قرار خواهند گرفت، چراکه ادامه این روند 

آنها را از قهرماني دور مي کند.
    سایپا – تراکتور فرصت بازگشت دایي

عصر امروز در آخرین بازي هفته نوزدهم رقابت ه��اي لیگ برتر فوتبال 
سایپا به مصاف تراکتورس��ازي مي رود. نارنجي پوشان پایتخت در حالي 
مقابل تیم احیا شده تبریزی قرار مي گیرند که شکست در مرحله پلي آف 
لیگ قهرمانان آسیا و حذف از این مسابقات روحیه تیم علي دایي را به هم 
ریخته است. عالوه بر این، عدم اجراي تعهدات باشگاه نسبت به بازیکنان و 
استعفاي مدیرعامل هم مزید بر علت شده تا سایپا در شرایطي ناامید کننده 

از تراکتورسازي میزباني کند.
علي دایي، سرمربي سایپا در نشست خبري پیش از بازي امروز گفت :  » تیم 
ما چهار روز تمرین نکرده و هیچ کسی هم به ما کمکی نکرده است. درویش 
هم وقتی دید کسی کمک نمی کند از سمت خود استعفا داد. او جزئی از 
خانواده سایپاست، در حالی که کارخانه با آن عظمت به شکلی است که همه 
فکر می کنند در آن خبری هست. در این روزها هیچ کسی پاسخگو نبود و ما 

تنهای تنها بودیم، درست مثل سال گذشته که این شرایط را داشتیم.«
دایی افزود: »تراکتورس��ازی تیمی اس��ت که کل مردم آذربایجان آن را 
دوست دارند. آنها امس��ال خیلی هزینه کرده اند و هم بازیکنان خارجی 
خوبی گرفته اند و هم بازیکنان داخلی خوبی. مطمئناً این تیم برای کسب 
سهمیه آسیا می جنگد و االن بهترین فرصت را دارد. ما هم با وجود اینکه 
تمرین نکرده ایم، اما مطمئن باشید هر کاری از دستمان بربیاید در زمین 

انجام خواهیم داد.«
  هفتمین نبرد منصوریان با استقالل

عصر امروز اما یک دیدار حساس دیگر هم در تهران برگزار مي شود. دیداري 
عقب  افتاده از هفته هفدهم بین تیم هاي استقالل و ذوب آهن اصفهان. 
صرف نظر از شرایط خوب و روند رو به رشد دو تیم طي هفته هاي گذشته 
این دیدار از یک جنبه دیگر هم حائز اهمیت است و آن چیزی نیست جز 
تقابل علي منصوریان با تیم محبوبش.  سرمربي ذوب آهن که با راهیابي به 
مرحله گروهي لیگ قهرمانان آسیا دست به کاري بزرگ زده، حاال براي 
هفتمین بار مقابل تیم محبوبش یعنی استقالل قرار مي گیرد، تقابلي که 
خود منصوریان اعتراف مي کند هیچ گاه دوست نداشته در آن پیروز شود و 

از گلزني تیمش هم ابراز خوشحالي نمي کند!
 با این ح��ال آمار چیز دیگري مي گوید؛ از ش��ش رویارویي گذش��ته 
منصوریان با استقالل که در همه آنها منصوریان سرمربي نفت بوده، 
توانسته چهار پیروزي، یک تس��اوي و فقط یک شکست داشته باشد. 
با این حال غیبت او در نشست خبري دیروز باز هم مهر تأییدي بود بر 
اینکه منصوریان هنوز هم چندان خوش ندارد که استقالل را شکست 
دهد، ولي خب داس��تان امروز ذوب آهن و منصوریان ماجرایي کاماًل 

متفاوت است.
 

فريدون حسن 

 نبرد تاکتيکی یونایتد و ليورپول
بازی رفت منچستریونایتد و لیورپول در 

دنی هیگینبوتام

  اسکای اسپورتس

این فصل از لیگ برتر با نتیجه یک بر 3 
به سود شاگردان یورگن کلوپ در آنفیلد 
به پایان رسید. این بازی در ماه دسامبر، 
منجر به اخ��راج مورینی��و و آمدن اوله 
سولسش��ر ب��ه عن��وان مرب��ی موقت 
منچستریونایتد شد. از این بازی به بعد 
بود که یونایتد با رهبری ذخیره طالیی 
سابقش روند رو به احیای شگفت انگیزی 
را در پیش گرفت. وقتی بازی رفت را به 
خاطر می آوریم، می بینیم که یونایتد می توانست حتی شکستی به 
مراتب س��نگین تر هم بخورد. این بازی چکی��ده ای از وضعیت کلی 
یونایتد مورینیو را به نمایش گذاشت. سیس��تمی که مورینیو از آن 
اس��تفاده می کرد در نهایت در زمین به 1 - 5 - 4  تبدیل   می ش��د، 
سیستمی که در آن لوکاکو یا رشفورد فاصله زیادی با هم تیمی هایشان 
می گرفتند. در نتیجه وقتی در ضدحمله حتی پاس��ی دقیق به آنها 
می رسید باید یک تنه از پس دو یا سه مدافع حریف برمی آمدند. تیم 
سولسش��ر وقتی در مقاطعی از بازی ها شکل 1 - 5 - 4 را به خودش 
می گیرد، رشفورد را که در حال حاضر مهاجم مرکزی اصلی یونایتد 
اس��ت، نزدیک تر به هافبک های��ش می بیند. در واق��ع یونایتدی ها 
دست جمعی دفاع می کنند و دست جمعی دست به ضدحمله می زنند. 
مثلث خط حمله این تیم که غیر از رشفورد شامل آنتونی مارسیال و 
جسی لینگارد می ش��ود، هماهنگی چشمگیری با هم پیدا کرده اند. 
وقتی پل پوگبا به این مثلث اضافه می ش��ود، چهار نیروی هجومی 
یونایتد نزدیک به هم و با عرض کم بازی و برتری عددی پشت باکس 
حریف را ایجاد می کنند. با وجود پیشرفت بسیار زیادی که یونایتد با 
سولسشر کرده، انتظار می رود لیورپول باز هم مالکیت بیشتری نسبت 
به میزبانش داش��ته باش��د. مثل��ث خط حمل��ه لیورپ��ول را همه 
می شناسیم، اما احتمال دارد آنها در خانه یونایتد به جای 3-3-4 با 
سیس��تم 1-3-2-4 به زمین بروند. به خاطر درخش��ش فوق العاده 
صالح در فصل پیش، به طور طبیعی او بیش��تر فکر و ذهن مدافعان 
حری��ف را به خودش مش��غول می کند و این فضای بیش��تری برای 
فعالیت مانه پدید می آورد، اما دیر یا زود حریفان متوجه خطری که 
از سوی مانه تهدیدشان می کند هم خواهند شد. مانه واقعاً فوتبالیست 

فوق العاده ای است.

 دیدار انتقامی 
ماه دسامبر مصاف با لیورپول بود که روند حرکتی شیاطین سرخ را تغییر 
داد. شکست 3 بر یک برابر یاران کلوپ در آنفیلد به اخراج مورینیو انجامید 
تا سولسشر به عنوان مربی موقت سکان هدایت منچستر را به دست گیرد و 
یونایتدی ها را به طرز شگفت انگیزی احیا کند. حاال در آخرین روز از هفته 
بیست و هفتم لیگ برتر انگلیس، منچستریونایتد باید بار دیگر با لیورپول 
دیدار کند. دیداری که پیروزی آن ش��اگردان کل��وپ را به صدر جدول 
می رساند، اما کسب سه امتیاز برای صدرنشینی در مصاف با یونایتدی ها 
بدون شک به سادگی بازی دور رفت نخواهد بود، خصوصاً که شیاطین سرخ 

بدون شک به دنبال گرفتن انتقام و اعاده حیثیت هستند.

کمک پرسروصداي هلندي ها به آژاکس
فدراسیون فوتبال هلند به آژاکس کمک کرد تا این تیم تمام تالش خود را 
برای حذف رئال مادرید از لیگ قهرمانان اروپا به کار گیرد. آژاکس 9 روز برای 
آماده سازی دیدار برگشت مقابل رئال مادرید در مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا فرصت دارد. فدراسیون هلند دیدار این تیم مقابل زوله 
را به تعویق انداخت تا آژاکس با تمام توان مادرید را پشت سر بگذارد .باشگاه 
زوله و آیندهوون، رقیب اصلی آژاکس نسبت به این تصمیم اعتراض کردند 
و آن را ناعادالنه خواندند. اگر آژاکس مادرید را حذف و به مرحله یک چهارم 
نهایی صعود کند، این پیروزی شرایط هلند را در یوفا بهتر خواهد کرد. هلند 
می تواند جایگاه یازدهم را که اکنون به اتریش اختصاص دارد، از آن خود 
کند. تنها 11 تیم برتر یوفا قهرمانشان به طور مستقیم به مرحله گروهی 

لیگ قهرمانان صعود می کنند.

درخواست فردی 
ناشناس از رئیس 
فدراسیون جهانی جودو برای اعزام ناظر خارجی 
در انتخابات این فدراس��یون، مس��ئوالن جودو 
را برآش��فته اس��ت، به طوری که گفته می شود 
مسئوالن فدراس��یون جودو درصدد یافتن فرد 

مکاتبه کننده هستند. 
در واقع بع��د از آنکه رئیس فدراس��یون جهانی 
در نامه ای به فدراس��یون جودو، میش��ل هوت 
فرانس��وی را به عنوان ناظر فدراس��یون جهانی 
در انتخاب��ات فدراس��یون ج��ودو معرفی کرد، 
مس��ئوالن جودوی ایران از این اتفاق بی سابقه 
آگاه شدند. مسئله ای که حکایت از اوج اختالفات 
در این فدراس��یون و تالش عده ای برای تأمین 

منافع ش��خصی دارد. البته عمادی، سرپرست 
فدراسیون جودو بعد از معرفی ناظر، طی نامه ای 
اعالم می کند که نیازی به این مس��ئله نیست. 
محمد درخش��ان، مش��اور عالی فدراس��یون و 
رئیس اس��بق فدراس��یون جودو نیز که رابطه 

نزدیکی هم ب��ا رئیس فدراس��یون جهانی دارد 
نیز در نامه ای خواس��تار تجدیدنظ��ر در اعزام 
ناظر به ایران ش��ده، اما مهم تر از ارسال نامه به 
فدراس��یون جهانی جودو، وجود اختالف نظرها 
و بی اعتمادی ه��ای نگران کننده ای اس��ت که 

عده ای را بر آن داشته که پای خارجی ها را برای 
نظارت به انتخاب��ات باز کنن��د. اگرچه این نوع 
رفتارها نش��ان از تالش عده ای برای دستیابی 
به اهداف شخصی دارد، اما نمی توان از این مهم 
هم چشم پوش��ی کرد که چنین بی اعتمادی در 
اکثر انتخابات فدراس��یون ها و حتی هیئت های 
ورزشی به چش��م می خورد. مسئله ای که بدون 
شک وجهه خوبی برای ورزش کشور ندارد، اما 
همتی هم برای برچیده ش��دن بساط آن دیده 
نمی شود. شاید چون این بی اعتمادی ها گاهی 

اوقات خیلی هم بی دلیل نیست!
 اما آنچه در این راستا به ضرر ورزش ایران است، 
رفتن آبرویش در پی درخواست های اینچنینی 
برای برگزاری انتخاباتی س��الم است. حال آنکه 
بدون تردید اگر وزارت ورزش و فدراس��یون ها 
سالمت اینگونه انتخابات را تضمین کنند، حرف 
و حدیثی باقی نمی ماند، آن وقت است که شاهد 
چنین نامه نگاری های نادری که آبروی ورزش 

ایران را نشانه می روند، نخواهیم بود. 

نامه نگاری نادر
در فدراسيون جودو
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 اقدام ارزشمند مدافع منچستر
خرید تازه یونایتدی ها خیلی زود ثابت کرد که منچستر در انتخاب او اشتباه 
نکرده است. مدافع جوان پورتو که به تازگی به جمع منچستری ها اضافه 
شده در اقدامی ارزش��مند بعد از دریافت اولین حقوق خود، یک دستگاه 
مینی بوس برای تیم سابقش خریداری کرد. دیگو دالوت که فوتبال خود را 
از باشگاه اسکوال در براگای پرتغال آغاز کرده اگرچه در 9 سالگی این باشگاه 
را ترک کرد، اما نه فقط هر بار که راهی براگا می شود، سری به تیم سابق 
خود می زند که با توجه به اوضاع نامناسب مالی این تیم بعد از دریافت اولین 
حقوق خود از منچستر، مینی بوس��ی کوچک برای تیم سابقش خرید تا 
بازیکنان این تیم دیگر مشکل حمل و نقل و جابه جایی نداشته باشند. مدافع 
جوانی که توسط مورینیو به منچستر پیوست، با این حرکت قابل تقدیر خود 
نشان داد که گذشته اش را فراموش نکرده، هرچند که بدون شک صداقت و 
صمیمیت مسئوالن این باشگاه کوچک پرتغالی تأثیر بسزایی در اتخاذ این 

تصمیم از سوی دالوت داشته است.

تابستان سخت کوال و واليبال ایران
مسابقات قهرماني آس��یا، لیگ ملت ها، انتخابي المپیک و جام 

جهاني یعني بهار و تابستاني داغ، سخت      چهره 
و نفس��گیر براي تیم ملي والیبال. کوالکوویچ، سرمربي تیم ملي 

حاال با نگراني از نزدیک شدن آن صحبت مي کند، هرچند که 
به بازیکنان باتجربه اش  ایمان و به جواناني که باید بسازد، امید 
دارد، با این حال نمي تواند نگران نباشد. کوالکوویچ مي گوید: 
»تیم ملی ای��ران در مس��ابقات انتخابی المپیک با روس��یه، 
مکزیک و کوبا دیدار خواهد کرد و اگر نتواند در این تورنمنت 

جواز حضور در المپیک را به دست آورد باید شانس خود 
را از سال آینده در مسابقات انتخابی قاره آسیا 

بیازمای��د.  تورنمن��ت مه��م دیگ��ری که 
پیش روی ماست، جام جهانی است. تیم 
ملی ایران تابس��تان بس��یار س��خت و 
س��نگینی را پیش رو دارد . وظیفه من 
جوانگرایی در تیمی اس��ت که باید 
قدرت والیبال ایران را در آینده به 
هم��گان نش��ان ده��د. در ایران 
بازیکنان باتجربه تر که رسانه ها به 
آنها اسطوره هم می گویند به جایگاه 
خود در تیم ملی ع��ادت کرده اند.  
آنها نسلی هستند که برای نخستین 

بار در س��ال 2012 در لی��گ جهانی 
ش��رکت کردند و تیم ملی ای��ران را برای 

نخستین بار به المپیک رساندند. «

 اوج حساسيت در بازي هاي برگشت پلي آف واليبال
ي  ه��ا ر ا ید  د
مرحله  برگشت 
پلي آف لیگ برتر والیبال عصر امروز در حالي 
برگزار مي شود که نتایج به دست آمده در دور 
رفت تقریباً تکلیف تیم هاي صعود کننده را 
مشخص کرده است. با این حال رقابت هاي 
داغ امروز آخرین فرصت براي تیم هایي 
است که نمي خواهند به راحتي از دور 
رقابت ها کنار بروند. عصر امروز در دربي 
خودروس��ازان پایتخت سایپا میزبان 
پیکان است. بازي رفت را پیکاني ها 3 بر 
صفر برده اند. بنابراین با روحیه باال به میدان 
مي روند، مگر اینکه پیمان اکبري و مردانش 

جبران مافات کنند. در گنبد ش��هرداري ورامین 
مهمان شهرداري این شهر است. ورامیني ها بازي 
رفت را 3 بر صفر برده اند و به نظر نمي رسد مشکل 
خاصي براي صعود داشته باش��ند، اما دو میزبان 
امروز که بازي هاي رفت را برده اند؛ کاله مازندران 
و پیام مشهد هستند. کاله 3 بر 2 خاتم اردکان را از 
پیش رو برداش��ته و پیام 3 بر یک از سد میزبانش 
فوالد سیرجان گذش��ته است، پس طبیعي است 
که هر دو تیم برنده بازي هاي رفت نباید در زمین 
خود مشکلي براي پیروزي داشته باشند، هرچند 
که نباید از انگیزه هاي باالي یزدي ها و سیرجاني ها 
براي جبران شکست دور رفت و صعود به مرحله بعد 

نیز به سادگي گذشت.
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