
مس�ئله اجراي 
فريدون حسن

    گزارش
قان��ون من��ع 
به ك�ار گي��ري 
بازنشستگان اين روزها به اصلي ترين مسئله 
مديريتي كش�ور تبديل شده اس�ت. به طور 
طبيعي ورزش نيز به عن�وان يك ركن اصلي 
مباحث مديريتي از اين قاعده مستثنا نيست، 
اما آنچه در ح�وزه ورزش ملموس ت�ر از بقيه 
حوزه هاس�ت، دالي�ل مقاوم�ت مدي�ران 
بازنشسته ورزش برابر اجراي اين قانون است.

اين روزها مديراني كه اين قانون شامل حالشان 
مي شود براي حفظ ميز و صندلي مديريت خود 
يا مسئله غيردولتي بودن نهادهاي زيردست شان 
را مطرح مي كنند يا اينكه با تهديد طرح شكايت 
به مراجع بين المللي ورزش خطر تعليق ورزش 

كشور را پيش مي كشند.
     

 نگاهي گ��ذرا ب��ه ورزش دنيا به خوب��ي ثابت 
مي كند كه كشورهاي پيشرفته و صاحب سبك 
در ورزش ب��ا بهره  گي��ري درس��ت از تجربيات 
مديران، ورزشكاران و به قول معروف استخوان 
خرد كرده ها و خاك خورده هاي ورزشي راه خود 

را براي پيشرفت باز مي كنند.
در جهان حرف��ه اي ورزش اينگونه نيس��ت كه 
يك س��تاره يا يك مدير موفق پس از دوران كار 
به گوشه اي فرس��تاده و فراموش شود. برخالف 

آنچه م��ا در ورزش مان به عنوان كش��ك از آن 
ياد مي كنيم، پس��ت هايي چون مش��اور فني و 
مديريت��ي از چن��ان ارزش و اعتب��اري در دنيا 
برخوردار است كه چيزي كمتر از سمت مديريت 

و رياست ندارد.
اين پست ها در اختيار مديران باتجربه و ستاره هاي 
خداحافظي كرده با دنياي قهرماني و مديريت قرار 
مي گيرد تا تجربه ه��اي آنها در اختي��ار مديران 

جوان تر و بازيكنان تازه قرار گيرد.
آنچه امروز در ورزش كشورمان به سبب اجرايي 
شدن قانون منع به  كارگيري بازنشستگان ديده 
مي شود، ثمره نداشتن چنين برنامه هايي است. 
اگر امروز مديران بازنشسته ش��اغل در ورزش 
به هر دري مي زنند كه پست هايش��ان را حفظ 
كنند، فقط و فقط به خاطر ترس از كنار گذاشته 
شدن و فراموش شدن است، در حالي كه اگر از 
ابتدا با تعريف س��ازو كاري درس��ت از تجربيات 
آنها به درستي استفاده مي ش��د، امروز نه مدير 
چسبيده اي داشتيم و نه بازنشسته اي كه نخواهد 

پست رياستش را از دست بدهد.
    

ام��روز وزارت ورزش در يكي از حس��اس ترين 
برهه هاي خود چاره اي جز به اجرا گذاشتن قانون 
مصوب منع به كارگيري بازنشسته ها ندارد. اگر 
وزارت ورزش زير بار كارهاي غيرقانوني برخي 
مديران براي ماندن در پست هاي رياستي برود، 

عماًل كاري انجام داده كه برخالف منش و راه و 
رسم جوانمردي و ورزش اس��ت. از طرفي بايد 
مراقب برخي شيطنت هاي موجود هم باشد. به 
هر حال در همين عالم ورزش نيز هستند كساني 
كه براي حفظ پس��ت و صندلي خ��ود حاضرند 

حتي كل ورزش را با خطر تعليق روبه رو كنند.
    

 البته وزارت ورزش مي توان��د از اين جريان و 
اجراي اين قانون اس��تفاده درس��ت كند و آن 
چيزي نيس��ت جز واگذاري بخ��ش مهمي از 
ورزش به بخ��ش خصوصي. ام��روز كه برخي 
مديران خطر بركناري را احس��اس مي كنند و 
ادعاي جدايي از دولت و چت��ر حمايتي از آن 
را دارند، فرصت خوبي است تا به دولتي بودن 
ورزش كشور پايان بدهيم و بخش خصوصي را 

وارد ميدان كنيم.
ورزش ايران سال هاست كه از بودجه بيت المال 
ارتزاق مي كند و طي اين س��ال ها كه كش��ور با 
بحران هاي زيادي از جمله مشكالت اقتصادي و 
تحريم هاي ريز و درشت بين المللي مواجه است، 
ورزش با مخارج ميلياردي اش كه برخي از آنها 
هم واقعاً بيهوده اس��ت و نتيجه اي هم نداشته ، 
عماًل جز ضرر و زيان و خرج اضافه براي دولت و 

البته از جيب مردم چيزي دربر نداشته است.
پس بهتر اس��ت حاال كه برخي مدعي هستند 
نهادهاي تحت رياست ش��ان خارج از محدوده 

دولت است و به صورت مستقل اداره مي شوند، 
فرصت را غنيمت بدانيم و براي هميش��ه دست 
آنها را از بيت المال و بودجه عمومي كشور قطع 
كنيم تا خودشان مخارج شان را تأمين كنند و به 

رياست  شان ادامه دهند.
    

آنچه در مورد اج��راي قانون من��ع به كارگيري 
بازنشستگان بايد مورد توجه وزارت ورزش قرار 
گيرد، اين اس��ت كه اين قانون الزم االجرا بايد به 
بهترين شكل ممكن اجرا شود تا كمترين تبعات 
را براي ورزش كشور به دنبال داشته باشد و اين 
امكانپذير نيست، مگر با استفاده درست و به موقع 
از مجامع عمومي فدراسيون ها. در اين خصوص 
بايد براي خداحافظي با رؤساي فدراسيون هايي 
كه مشمول اين قانون مي شوند بالفاصله مجمع 
عمومي فدراسيون ها تشكيل و با رأي آنها رؤساي 
جديد انتخاب شوند تا به اين ترتيب جلوي برخي 

شيطنت هاي احتمالي هم گرفته شود.
البت��ه همانطور ك��ه عنوان ش��د وزارت ورزش 
بايد به اي��ن نكته توجه داش��ته باش��د كه اين 
مديران به هر ح��ال طي س��ال هاي حضور در 
رأس كار تجرب��ه اندوخته ان��د و نباي��د از كنار 
اين تجربي��ات به س��ادگي گذش��ت. بنابراين 
وزارت مي تواند ب��ا تعريفي درس��ت و جامع از 
پس��ت هايي چون مش��اور و مدير فني از تجربه 
اين اف��راد ب��ه نح��و مطل��وب اس��تفاده كند.

دغدغه هاي يک قرارداد 
 برگه قرارداد كرش همچنان معطل امضاي مرد پرتغالي اس��ت، براي بسته 
شدن پرونده اي كه فدراس��يون تاج ماه ها پيش وعده تمديدش را داده بود. 
حضور كرش در تهران و برپايي نخستين اردوي تداركاتي و ديدار دوستانه هم 
نتوانست داستان ادامه دار تمديد قرارداد كرش را به سرانجام برساند و چانه زني ها 
همچنان ادامه دارد، بي آنكه توانسته باشد رضايت يا توافق طرفين را براي ادامه 

همكاري به دنبال داشته باشد. 
كرش در دو ديدار اخير با تاج، بار ديگر خواسته هاي خود را براي باز هاي جام 
ملت هاي آس��يا ارائه و تأكيد كرده كه هرچه س��ريع تر تكليف قراردادش را 
مشخص كند. او با وجود نداشتن قرارداد رسمي، طبق برنامه در اردوي تيم 
ملي حاضر شد، اما همانطور كه به رئيس فدراسيون نيز گوشزد كرده فرصت 
زيادي تا بازي هاي جام ملت ها باقي نمانده و در اين فرصت محدود تيم ملي بايد 
با برنامه ريزي براي اردوي هاي آينده مهياي شركت در اين رقابت ها شود. با اين 
حال تعلل در عقد قرارداد با كرش مي تواند مشكالت زيادي را در راه آماده سازي 

تيم ملي به وجود آورد، مسئله اي كه نمي توان به سادگي از كنار آن گذشت. 
تاج امروز از تأمين رقم قرارداد كرش، هزينه هاي تيم ملي و اردوهاي درخواستي 
مرد پرتغالي به عنوان دغدغه هاي اصلي خود ياد مي كند و باال و پايين شدن ارز 
و قيمت دالر را مزيد بر علت عدم دستيابي به تفاهم با سرمربي بدون قرارداد 
تيم ملي مي خواند. واقعيت اما اين است كه فدراسيون زماني كه قيمت دالر 
يك سوم امروز هم بود نتوانسته بود رضايت كرش را براي انداختن امضا پاي 
برگه قراردادش بگيرد. با وجود اين، رئيس فدراس��يون در تمام ديدارهايش 
با كرش تأكيد دارد كه تمام فكر و ذكرش را روي برنامه هاي تيم ملي گذاشته 
تا شرايط را براي ادامه همكاري و عقد قرارداد با او مهيا كند. به رغم اين تأكيد 
اما به نظر مي رسد تاج سرش به جايي ديگر گرم است و همه توان خود را روي 
پرونده كرش نگذاشته كه اين داستان بي آنكه به نتيجه اي مثبت برسد تا به 

امروز طول كشيده است!
توجيه تاج و برشمردن دغدغه هايش نمي تواند قابل قبول باشد، خصوصاً كه 
زمان به سرعت در حال گذر است و نگراني ها بابت عدم تمديد قرارداد كرش 
و آينده مبهم تيم ملي همچنان به قوت خود باقي اس��ت. دغدغه هايي كه با 
نزديك شدن به جام ملت ها بيشتر هم مي شود، وقتي كه بعد از پيشنهادهاي 
ملي ديگر كشورها، حاال زمزمه هايي نيز در خصوص پيشنهاد يك تيم متمول 
داخلي به گوش مي رسد. پيش��نهاد مالكي كه گويا مبلغ هنگفتي از قرارداد 
كرش را نيز آماده كرده و برخالف تاج براي عقد قرارداد اين پا و آن پا نمي كند. با 
اين حال، هنوز هم اين انتظار وجود دارد كه رئيس فدراسيون فوتبال اندكي از 
دلمشغولي هاي اين روزهاي خود را كم و ذهنش را متمركز  قرارداد سرمربي تيم 
ملي و مهيا كردن شرايط براي حضور در جام ملت هاي آسيا كند، رقابت هايي كه 
نتيجه گيري در آن براي ايراني كه سال هاست جايگاه خود را به عنوان تيم اول 
آسيا حفظ كرده از اهميت بسيار بااليي برخوردار است. مسئله اي كه  اي كاش 
بتواند آقايان را به تسريع بخشيدن به روند امضاي قرارداد با كرش مجبور كند، 

اتفاقي كه با وجود وعده هاي فراوان، طي ماه هاي اخير شاهد آن نبوديم!
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 دنیا حیدری

  مجامع عمومی فدراسیون ها را
برای حذف بازنشسته ها فعال کنید 
وزارت ورزش و ريزه كاري هاي اجراي قانون منع به كار گيري بازنشسته ها

كاروان »خودباوري و اميد« در مسير اعزام به جاكارتا
رضايي: فقط مدال آور مي بريم

 نه توريست !
هادي رضايي شرايط ملي پوشان جانباز و معلول اعزامي ايران به 

جاكارتا را تشريح كرد. 
سرپرست كاروان ايران در پاراآسيايي 2018 در ابتداي اين نشست به نام 
و شعار كاروان كشورمان در اندونزي اشاره كرد: »با توجه به شرايط جامعه 
و تالش بي وقفه ورزشكاران جانباز، معلول و نابيناي ما، نام كاروان ايران در 

اين دوره »خودباوري و اميد« انتخاب شده است.
همچنين شعار »با توكل و تالش ما مي توانيم« براي كاروان اعزامي برگزيده 
شده است. كاروان كشورمان نهم و دهم مهرماه به محل برگزاري بازي ها 

اعزام مي شود.«
    سرپرست نمادين

هادي رضايي در ادامه از انتخاب فرزند ش��هيد همداني به عنوان سرپرست 
نمادين كاروان خبر داد: »در هر دوره از بازي هاي پاراآس��يايي يك نفر را به 
عنوان سرپرست نمادين كاروان انتخاب مي كنيم. از آنجا كه 16 مهرماه سالگرد 
شهادت سردار همداني است و بازي ها نيز در همين تاريخ آغاز مي شود، تصميم 
گرفتيم وهب همداني، فرزند اين سردار شهيد را به عنوان سرپرست نمادين 
انتخاب كنيم. فرزند شهيد همداني همراه با كاروان اعزام مي شود و در جريان 

بازي ها و مراسم افتتاحيه و اختتاميه نيز در كنار ورزشكارانمان خواهد بود.«
    كاروان كيفي 

سرپرست كاروان ايران تعداد ورزشكاران اعزامي كشورمان به جاكارتا را 
209 نفر اعالم كرد: »106 ورزش��كار مرد و 73 ورزشكار خانم به جاكارتا 
مي روند. سختگيري هاي زيادي براي انتخاب نفرات اعزامي به خرج داديم 
و فقط مدال آور مي بريم، نه توريست. 14 مهرماه افتتاحيه و 21 مهر نيز 
اختتاميه برگزار مي شود. از 17 رشته بازي ها، ايران در 13 رشته حضور 
دارد. به غير از رشته بوچيا در 12 رشته ديگر انتظار مدال آوري حداكثري 
داريم. با توجه به اينكه ورزشكارانمان از فيلترهاي زيادي براي اعزام عبور 
كرده اند، با در نظر گرفتن اميد و خودباوري معلوالن و جانبازان شانس همه 

ملي پوشان براي كسب مدال باالست.«
   ارز ثانويه

به گفته رضايي كاروان »خودباوري و اميد« با هيچ مش��كل مالي مواجه 
نيست: »ارز ثانويه گرفته ايم و مشكالت اقتصاديمان حل شده است. حاال 
وقت ناله كردن نيست و سعي مان بر اين است كه ورزشكاران پاراآسيايي با 
جديت و روحيه مضاعف در جاكارتا به ميدان بروند. با حمايت وزارت ورزش 

مشكل ارزي و پشتيباني نداريم.« 
    نگاه به رتبه سوم

رضايي درباره پيش بين��ي  اش از عملكرد كاروان اعزامي اظهار داش��ت: 
»هدفگذاريمان بر مبناي ق��درت تيم ها و نيروي ورزش��كارانمان تكرار 
رتبه چهارم است، نيم نگاهي هم به رتبه سوم داريم. در بازي هاي 2010 
گوانگژو با حضور در 14 رشته، 80 مدال كسب كرديم و در بازي هاي 2014 
اينچئون هم 120 مدال گرفتيم. بايد به اين نكته توجه داشت كه در اين 
دوره از رقابت ها، دو رشته فوتبال پنج نفره و هفت نفره برگزار نمي شود، در 
حالي كه ايران در اين دو رشته حرف اول را در آسيا مي زند. از طرفي ميزبان 

حق دخل و تصرف در رشته هاي بازي ها را دارد. «
   پاداش دالري

پرداخت پاداش دالري به ورزشكاران مدال آور نكته اي بود كه هادي رضايي 
در پايان نشست خبري از آن سخن گفت: »تمام تالشمان را به كار گرفتيم 
تا مشكالت را پيش از اعزام حل كنيم. از طرفي با توجه به بودجه اي كه در 
اختيارمان است، قصد داريم جوايز خوبي را به ورزشكاران و مدال آوران پاي 
سكو اهدا كنيم. وزارت ورزش اعالم كرده پاداش مدال آوران پاراآسيايي 
و آسيايي يكس��ان است. بر اين اس��اس كميته ملي پارالمپيك نيز براي 
مدال آوران طال 5 هزار دالر، نقره اي ها ه��زار دالر و برنزي ها 500 دالر در 

نظر گرفته است. 

شیوا نوروزي

رئال - رم در شروع لیگ قهرمانان 
فصل جديد ليگ قهرمانان اروپا امشب آغاز مي شود. سوت آغاز هفته اول 
مرحله گروهي اين رقابت ها در حالي به صدا درمي آيد كه حساس ترين 
بازي اين هفته را رئال مادريد و آ.اس رم برگزار مي كنند. از جمله بازي هاي 
مهم امشب رويارويي بارسلونا و آيندهوون در نيوكمپ است. آبي اناري ها 
كه فصل پيش از رسيدن به قهرماني اروپا بازماندند با والورده عملكرد خوبي 
در الليگا داشته اند و اميدوار هستند گام اول در ليگ قهرمانان را محكم 
بردارند. آيندهوون نيز صدرنشين ليگ هلند است و براي مواجهه با بارسا 
آمادگي الزم را دارد. در ديگر دي��دار گروه B، اينترميالن ميزبان تاتنهام 
است. اينتر در سري آ جايگاهي بهتر از چهاردهمي ندارد و بايد ديد مقابل 
حريف انگليسي اش چه مي كند. در گروه سوم نيز ليورپول در خانه پذيراي 
پي اس جي است؛ قرمزها در ليگ جزيره در رده دوم هستند و براي موفقيت 
در اين فصل برنامه ويژه اي دارند. فردا شب هم هشت ديدار ديگر برگزار 
مي شود؛ كهكشاني ها بدون رونالدو انتظار رم را مي كشند. برخالف آنچه 
انتظار مي رفت مهاجم پرتغالي از برنابئو دل كند و براي هميشه رئال را ترك 
كرد. ضمن اينكه با رفتن زيدان كادر فني تيم نيز دستخوش تغييرات شد 
و حاال لوپتگي بايد همه سختي ها را به دوش بكشد. قوهاي سفيد باز هم 
پشت سر بارسا قرار دارند، ولي رئالي ها اميدوارند نوار قهرماني هايشان در 
اروپا قطع نشود. سه قهرماني متوالي انتظار هواداران تيم را باال برده است. 
بايد ديد اين تيم بدون كريس چه نتيجه اي در اروپا كس��ب مي كند. اين 
در حالي اس��ت كه رمي ها هم در ايتاليا فعاًل نتايج خوبي نگرفته اند و در 
آخرين بازي شان نيز با نتيجه تساوي متوقف شده اند. والنسيا هم ميزبان 
يوونتوسي است كه رونالدو را در تركيب دارد. در ساير بازي ها كلوب بروژ با 
دورتموند، موناكو با اتلتيكومادريد، ستاره سرخ بلگراد با ناپولي، گاالتاسراي 
با لوكوموتيو مسكو، شالكه با پورتو، بنفيكا با بايرن مونيخ، آژاكس با آ.اك آتن، 
شاختار با هافن هايم، من سيتي با ليون، ويكتوريا پلژن با زسكا و يانگ بويز با 

منچستريونايتد مصاف مي دهند. 

يک طال و دو برنز حاصل کار کاراته در برلین
جهان�ي  لي�گ  رقابت ه�اي  مرحل�ه  شش�مين  پاي�ان  در 
كارات�ه وان 2018 ك�ه در برلي�ن برگ�زار ش�د، كاراته كاه�اي 
اي�ران موف�ق ب�ه كس�ب ي�ك م�دال ط�ا و دو برن�ز ش�دند.
س��جاد گنج زاده، نماينده وزن 84 + كيلوگرم ايران در اين رقابت ها با 
غلبه بر حريفاني از امريكا، تركيه، كوزوو و كرواسي به فينال رسيد و در 
ديدار نهايي آركانياي گرجس��تاني را با حساب 4 بر يك شكست داد و 
مدال طال را از آن خود كرد. ذبيح اهلل پورش��يب و امير مهديزاده هم در 
اوزان 84 - و 60 -كيلوگرم دو نشان برنز ايران را به دست آوردند. نكته 
قابل تأمل در خصوص اين رقابت ها اين بود كه به دليل مشكالت تهيه 

ارز كاراته كاها با هزينه شخصي راهي اين مسابقات شد ند.

موتور گلزني رونالدو روشن شد 
بعد از س��ه هفته ناكام��ي در گلزني،        چهره

انتقادها شروع شد. بسياري بر اين 
باور بودند كه ستاره سابق كهكشاني ها نمي تواند موفقيت هايش 
با رئال را در رقابت هاي سري آ تكرار كند، اما آمار نشان مي دهد 
كه رونالدو براي جا افتادن در تركيب يك تيم و گلزني نياز به 
زمان دارد، زماني كه در بازي برابر ساسولو به پايان رسيد. اين 
اولين گلزني رونالدو براي يوونتوس بود كه با دو گل در يك بازي 

همراه شد تا ثابت كند مشكل تنها دير روشن شدن موتور 
گلزني هايش اس��ت، نه چيزي بيشتر. اتفاقي كه در 
اس��پورتينگ ليس��بون بعد از پنج بازي رخ داد تا 
رونالدوي جوان بتواند اولين گل خود را وارد دروازه 
مورينس��ه كند. در تيم ملي پرتغال هم هفت بازي 
زمان برد تا در نهايت برابر يونان در يورو 2004 موفق 
به ثبت اولين گل ملي خود شد. او البته در رئال مادريد 
در همان ابتدا مقابل الكرونيا توانست دروازه حريف را 
باز كند، اما در يوونتوس هم به رسم ديرينه، سه هفته 
زمان الزم داشت تا بتواند خود را مهياي گلزني كند، 
وقتي هم كه موتور گلزني هايش روشن شد، توانست 
دو مرتب��ه ب��راي يوونت��وس گل بزن��د و ج��واب 
دندان شكني به منتقداني بدهد كه تصور مي كردند 

او در سري آ موفق نخواهد بود.

جدايي بي سروصدا!
نيمه شب دوش��نبه، پس از اينكه تراكتور جام حذفي را از دست داد، مرد       بازتاب
ولزي نيمكت تراكتور تبريز را ترك كرد، بدون آنكه كسي بداند با توافق 
مسئوالن باشگاه رفته يا در پي ناكامي هاي سرخپوشان تبريزي عذرش خواسته شده است. پرواضح بود 
كه دير يا زود، توشاك بار و بنديلش را جمع و ايران را ترك مي كند، نه چون پسرش را با هزار و يك ترفند 

در تي��م جا ك��رد و از اي��ن بابت با 
انتادهاي فراوان مواجه شد يا آنطور 
كه مي گويند با ستاره هاي تراكتور 
به مشكل خورد و در بازي آخر نيز با 
دژاگه درگيري لفظي پيدا كرد. او 
رفت، چون از مدت ها قبل به اين 
مس��ئله مي انديش��يد، ب��ه 
طوري كه زنوزي، مالك باشگاه 
نيز يك ماه پيش گفته بود 
كه آقاي توشاك هر روز 
به من مي گويد من را 

كجا آورده ايد؟ اينجا چه چيزي دارد؟!
 سرمربي سابق رئال مادريد با آن كارنامه موفقي كه داشت، در تراكتور هرگز نتوانست 
آنطور كه بايد موفق باش��د، چون همانطور كه از آخرين سروده اش برداشت مي شود، 
حضور روي نيمكت تراكتور برايش اهميتي نداشت و ش��ايد به همين دليل هم بود 
كه برخالف حضورش كه با استقبالي پرش��كوه با حضور دو هزار هوادار همراه شد، 

خروجش از تبريز در سكوت و بي خبري بود. 

تيم ملي بسكتبال        بسکتبال
اي��ران ب��ا نتيجه 
70 بر56 مقاب��ل ژاپن مغلوب ش��د. در ادامه 
ديدارهاي پنجره چهارم رقابت هاي انتخابي 
جام جهاني 2019 چين، ملي پوشان بسكتبال 
كشورمان روز گذش��ته در توكيو مقابل تيم 
پرمهره ژاپن صف آرايي كردند و در شرايطي 
كه نيمه اول را با برتري پش��ت س��ر گذاشته 
بودند در نهايت با اخت��الف 14 امتياز تن به 
شكست دادند.  شاگردان مهران شاهين طبع 
در غياب نيكخواه بهرامي و حامد حدادي در 
كوارترهاي سوم و چهارم از نظر دفاعي ضعيف 
ظاهر شدند و نتوانس��تند امتيازهاي از دست 
رفته را جبران كنند. اي��ن دومين باخت تيم 
ملي كش��ورمان در رقابت ه��اي انتخابي بود. 
بازي برگشت مقابل ژاپن، فيليپين و همچنين 
دو بازي رفت و برگشت با استراليا ديدارهاي 
باقي مانده تيم ملي در مس��ير صعود به جام 
جهاني هس��تند. بسكتباليست هاي ايران در 
بازي قبلي خود فيليپين را در آزادي شكست 
داده بودند. س��رمربي تيم ملي علت شكست 
تيمش را عملكرد ضعيف در زير سبد عنوان 

كرد. مهران ش��اهين طبع با اعالم رضايت از 
بازي بازيكنانش گفت: »عملكرد بدي نداشتيم 
و من از بازيكنانم راضي هس��تم. آنها در حد 
توانشان خوب بازي كردند. ما در نيمه نخست 
خوب بوديم، اما در نيمه دوم اشتباهات زيادي 
در دف��اع و حمله داش��تيم و زمان��ي كه آمار 
اش��تباهاتمان زياد شد، نتوانس��تيم به روند 
بازيمان در نيمه نخس��ت برگرديم. ما در زير 
حلقه مشكل داشتيم و برتري زير حلقه حريف 
برابر ما كام��اًل مش��هود بود. خألي��ي كه ما 
داشتيم، مش��خص بود. دو بازي بسيار مهم با 
فيليپين و اس��تراليا داريم. بايد براي اين دو 
مسابقه مشكل زير س��بد را حل كنيم و براي 

اين كار دو ماه فرصت داريم.«
 آرن داوودي، ملي پ��وش بس��كتبال ايران نيز 
در خصوص شكس��ت برابر ژاپن گفت: »بازي 
را خيلي خوب ش��روع كرديم، اما نتوانس��تيم 
روندم��ان را حفظ كنيم و در نهاي��ت نتيجه را 
واگذار كرديم. در نيم��ه دوم و به خصوص در 
كوارتر سوم داوران بد سوت زدند. آنها در برخي 
مواقع عليه ما سوت مي زدند كه اين شرايط را 

تغيير داد و روند بازي به ضرر ما شد.«

راه صعود به جام جهاني بسکتبال سخت شد

شکست بدموقع ايران مقابل ژاپن

وقتي آمبوالنس کم مي آورد
اينجا نه كنار جاده است و نه مكاني تفريحي. اينجا ورزشگاه است و اينها هم 
بازيكنان دو تيم واسكو دوگاما و فالمينگوي برزيل هستند. جريان از اين 
قرار است كه پس از حضور آمبوالنس در زمين مسابقه به خاطر مصدوميت 
شديد برونو سيلوا، راننده آمبوالنس هر چقدر تالش كرد موفق به روشن 
كردن دوباره آن نشد. جالب اينكه تالش دو تيم هم در اين كار بي نتيجه بود 
تا در نهايت بازيكنان آستين باال بزنند و اقدام به هل دادن آمبوالنس تا بيرون 
از زمين كنند. البته اين آخرين خبري است كه در اين خصوص شنيده شده 
و از سرنوشت اين آمبوالنس و بازيكن مصدوم داخل آن چيز ديگري شنيده 
نشده است. بازي دو تيم بزرگ برزيل هم با تساوي يك – يك تمام شد، اما 

شايد سيلوا هنوز به بيمارستان نرسيده باشد.

اشرف رامین


