
کوالکوویچ از آمادگی بچه ها تعجب کرد
بلندقامت��ان ایرانی زی��ر نظر ایگور      چهره

کوالکووی��چ تمرینات خ��ود را 
پیگیری می کنند و به نظر می رسد اغلب ملی پوشان از آمادگی 
خوبی برخوردارند. تیم ملی والیبال کش��ورمان خود را برای 
حضور هرچه قدرتمندتر در لیگ ملت ها آماده می کند. با توجه 
به اینکه انتظارات از تیم کوالکوویچ باالست و تیم کشورمان 

هیچ دیدار دوس��تانه ای قبل از لیگ ملت ها ندارد، این 
مربی تالش می کند شاگردانش با تمام قوا به جنگ 

حریفان بروند. امیر خوش خبر، سرپرس��ت تیم 
ملی در گفت وگو با تسنیم به رضایت سرمربی از 
ش��اگردانش اش��اره کرد: »تمرینات این فصل 
برخالف فصل های گذشته با حضور 15 بازیکن 
و بسیار پرفشار آغاز ش��د. کوالکوویچ از همان 
ابتدا بازیکنان را به دو گروه تقسیم کرد که با 
هم بازی بسیار سخت و س��نگینی را برگزار 
کردند. او رضایت بس��یار باالیی از آمادگی 
بدنی و روحیه بازیکنان داش��ت. او تعجب 
می کرد که بازیکنان اینقدر آماده و باانگیزه 
وارد اردو شده اند.  شرایط تیم بسیار خوب 
اس��ت و همه منتظریم تا لژیونرها به اردو 
ملحق شوند.  با حضور آنها حال و هوای اردو 

ع��وض می ش��ود. آخری��ن گ��روه از 
بازیکنان لژیونر، روز دوم اردیبهشت 

به تیم اضافه خواهند شد.«
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 همکاری ایران با قطری ها منتفی شد
نیمکت تیم ملی 

معطل 48 تیمی شدن جام جهانی!
نیمکت تیم ملی بعد از گذشت سه ماه از جدایی کی روش همچنان 
معطل تصمیم گیری فدراسیونی است که رئیس آن بعد از گذشت ماه ها 
تازه از تأثیر 48 تیمی شدن جام جهانی در این انتخاب صحبت می کند!

امروز و فردا کردن های آقایان برای معرفی سرمربی جدید تیم ملی تمامی 
ندارد، حرف هایی که به زبان می آورند نیز با هم نمی خواند، به طوری که 
از یک سو گفته می شود مذاکرات خوبی برای انتخاب گزینه جدید انجام 
شده و از سوی دیگر رئیس فدراسیون فوتبال در تازه ترین صحبت های 
خود از تأثیر احتمالی 48 تیمی ش��دن جام جهانی در انتخاب جایگزین 
کی روش می گوید: »منتظریم ببینیم در کمیته مسابقات فیفا که خودم 
عضوش هستم، قرار اس��ت برای تعداد تیم های جام جهانی ۲۰۲۲ چه 
تصمیمی گرفته شود و اینکه مس��ابقات 48 تیمی می شود یا همان ۳۲ 
تیمی. این موضوع برایمان خیلی مهم است و امکان دارد در تصمیم  مان 

تأثیرگذار باشد.«
    تعلل برای کاهش هزینه!

با وجود آنکه تاج از مذاکره با گزینه های مدنظر فدراسیون خبر می دهد، اما 
از صحبت های اخیر او در خصوص افزایش تیم های جام جهانی و تأثیر آن 
بر انتخاب سرمربی جدید این طور برمی آید که رئیس فدراسیون به دنبال 
وقت کشی برای روشن شدن تکلیف تیم های حاضر در جام جهانی است 
تا انتخابی ارزان قیمت تر داشته باشد، چراکه این احتمال وجود دارد که در 
صورت عملی شدن وعده اینفانتینو و افزایش سهمیه آسیا، مسیر ایران برای 
صعود به جام جهانی ساده تر از قبل شود و همین مسئله فدراسیون نشین ها 
را بر آن می دارد تا بودجه کمتری را صرف به خدمت گرفتن سرمربی جدید 
تیم ملی کنند. این تصمیم )48تیمی شدن جام جهانی( به احتمال فراوان 
در نشست ماه ژوئن )خرداد 98( فیفا گرفته خواهد شد. درست در مقطعی 
که فدراس��یون فوتبال هم باید برای فیفادی های بعدی سرمربی خود را 
معرفی کند. حال آنکه تاج در آخرین صحبت هایش از معرفی سرمربی تیم 
ملی در اردیبهشت ماه خبر داده، اما بعید نیست برای کاهش بودجه هم که 

شده فدراسیون تا خرداد ماه در انتخاب سرمربی جدید تعلل کند!
    همکاری ایران با قطر منتفی شد

داغ شدن دوباره بحث 48 تیمی ش��دن جام جهانی یک بار دیگر شایعه 
همکاری ایران با قطر در جام جهانی را بر سر زبان ها انداخته، خصوصاً که 
یکس��ال پیش مقامات قطری در دیدار با تاج و برخی مدیران فدراسیون 
فوتبال پیشنهاد استفاده از امکانات جزیره کیش را برای میزبانی بهتر جام 
جهانی داده بودند و گفته  می شد که قرار است هیئتی قطری برای مشاهده 
امکانات وارد کیش ش��ود. حال آنکه رئیس فدراس��یون فوتبال ایران در 
تازه ترین صحبت های خود این بحث را منتفی می خواند: »مشارکت ایران 
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بعید است، چراکه برگزاری بازی باید در کشور 
خاص و همان کشوری که از قبل اعالم شده )قطر( باشد، اما تیم ها برای 
تدارکات و پشتیبانی می توانند به کیش یا بوشهر که ما پیش بینی کرده ایم، 
بیایند. البته بحث کویت هم در این موضوع مطرح است   اما  در صورت 48 
تیمی شدن جام جهانی شانس امارات بیشتر است و این مسئله در فیفا هم 

مطرح شد که این بستگی به روابط دو کشور دارد.«
    سرکشی اینفانتینو به کویت

با مطرح شدن نام کویت در این راستا و س��فر دو روزه رئیس فیفا به این 
کشور یک بار دیگر شایعات 48 تیمی ش��دن جام جهانی را داغ تر از قبل 
کرده است. بامداد روز گذشته بود که اینفانتینو راهی کویت شد. سفری که 
گفته می شود می تواند در خصوص همکاری کویت و قطر برای برگزاری 
جام جهانی ۲۰۲۲ باشد، چراکه فیفا سعی دارد این دوره از مسابقات را برای 
اولین بار با حضور 48 تیم برگزار کند و همین باعث شده ظرفیت کشورهای 
همسایه قطر برای میزبانی از جام جهانی در کنار این کشور کوچک مورد 
بررسی قرار گیرد. در این راستا با توجه به روابط تیره و تار قطر با عربستان و 
امارات، فیفا قصد دارد امکانات عمان و کویت را برای همکاری در این رابطه 
بسنجد، هرچند که قطر سعی دارد تا بزرگ ترین رویداد فوتبال در سطح 
ملی را در کشور خود به طور کامل برگزار کند. البته فیفا هنوز در خصوص 
افزایش تعداد تیم های جام جهانی تصمیم قطعی نگرفته و به نظر می رسد 
که در حال سنجیدن جوانب کار است، اما آنچه مسلم است، همانطور که تاج 

نیز به آن اشاره کرد، همکاری ایران با قطر در این زمینه منتفی است.

دنيا حيدري

تعلل در انتخاب سرمربی تیم ملی
 توجیهی ندارد

  خیلی پیشتر از اینها باید سرمربی تیم ملی 

بیژن ذوالفقارنسب

پیشکسوت فوتبال

  
معرفی    می شد و با توجه به اینکه قبل از جام 
ملت های آسیا می دانستیم که دیگر قراری 
به ادامه همکاری با کی روش نیست، همان 
زمان باید به صرافت انتخاب سرمربی جدید 
می افتادیم، نه بعد از رفتن کی روش که حاال 
بعد از سه ماه هنوز ندانیم که چه کسی قرار 
اس��ت روی نیمکت تیم ملی بنش��یند و 
هدایت آن را به دست گیرد. البته نمی دانیم 
فدراسیون در این راستا به چه شکلی عمل می کند. آیا کارگروهی تعیین 
کرده برای بررسی و تحقیق در خصوص گزینه های مد نظر یا برنامه های 
دیگری دارد. هرچه که هست، زمان زیادی از دست داده ایم. در حالی که 
کلمبیا بالفاصله بعد از جام جهانی باب مذاکرات خود با کی روش را باز کرد 
تا بعد از پایان کار او در ایران بدون هیچ معطلی کی روش را روی نیمکت تیم 
ملی خود بنشاند. حال آنکه ما هنوز برای معرفی س��رمربی امروز و فردا 
می کنیم. در خصوص اینکه تاج گفته انتخاب سرمربی تیم ملی به 48 تیمی 
شدن جام جهانی بستگی دارد هم باید دید دقیقاً منظور رئیس فدراسیون 
در این زمینه چه بوده است. شاید برخی بر این باور باشند که 48 تیمی 
شدن جام جهانی و افزایش سهمیه آسیا کار صعود را ساده تر می کند، به 
همین دلیل نیازی نیست که هزینه زیادی برای سرمربی جدید تیم ملی 
شود و می توان از گزینه های ارزان تر نیز استفاده کرد. همانطور که خیلی ها 
بعد از دو صعود پیاپی به جام جهانی تص��ور می کنند که راهیابی به این 
رقابت ها دیگر کار چندان سختی نیست. در حالی که این نگاه درست نیست 
و انتخاب سرمربی تیم ملی با چنین نگاهی می تواند عواقب جبران ناپذیری 
داش��ته باش��د، چراکه با وجود دو صعود راحت به ج��ام جهانی، در جام 
ملت های آسیا موفق به شکستن طلسم چندین و چند ساله نشدیم، چراکه 
سایر تیم ها و کشورها نیز رشد قابل توجهی داشتند و نباید از این مهم غافل 
شد. آنچه امروز اهمیت فراوانی دارد، انتخاب هرچه سریع تر سرمربی تیم 
ملی است که زمان زیادی را برای معرفی آن از دست داده ایم و این تعلل 

توجیه منطقی و قانع کننده ای ندارد.

بازي ه�اي پن�ج 
سعید احمديان

    گزارش
هفت�ه آخر لیگ 
تحت تأثیر رقابت 
پرسپولیس، تراکتور، استقالل، سپاهان و پدیده 
ب�ود. خواه�د  قهرمان�ي  ب�راي 

اگر تا چند سال پیش قهرمان لیگ از هفته ها قبل 
مشخص بود و بازي هاي هفته هاي پایاني هیجاني 
نداشت، اما چند سالي است که جذابیت هاي لیگ 
ایران براي تعیین تیم قهرم��ان تا هفته آخر ادامه 
دارد، مانند فصل جاري که در فاصله پنج هفته مانده 
تا پایان مسابقات، پنج تیم شانس قهرماني دارند و 
براي باال بردن جام رقابت سخت و فشرده اي را در 
پیش دارند. بازي هاي باقي مانده مدعیان قهرماني 
را مرور می کنیم تا دست تان بیاید این تیم ها چه 
مسیري براي رس��یدن به جام قهرماني در پایان 

اردیبهشت پیش رو دارند.
    پرسپولیس، 54 امتیاز

صدرنشین لیگ برتر براي سومین قهرماني دورخیز 
کرده است. شاگردان برانکو که جام هاي شانزدهم و 
هفدهم را به خانه بردند، براي سومین فصل متوالي 
هم جدي ترین شانس قهرماني هستند. آنها این 
هفته سایپا را شکس��ت دادند تا با توجه به توقف 
تراکتور اختالفشان را با نزدیک ترین تعقیب کننده 
خود به پنج امتیاز برس��انند و حاشیه امنیت شان 
را بیش��تر کنند. حاال قرمزهاي پایتخت به دنبال 
ثبت یک رک��ورد و هت تریک قهرماني هس��تند. 

پرسپولیس اما مسیر  آساني در پنج هفته آخر لیگ 
پیش رو ندارد، طوري که مي توان گفت سخت ترین 
بازي هایش در هفته هاي پایاني لیگ قرار گرفته 
است. پرسپولیس به ترتیب با ذوب آهن در اصفهان، 
سپاهان در تهران، تراکتور در تبریز، ماشین سازي 
در ته��ران و پارس جنوبي در ج��م بازي مي کند. 
رقابت هایي که به رغم اختالف پنج امتیازي با تیم 
دوم جدول مس��یر قرمزها براي باال بردن سومین 
جام متوالي را سخت کرده است. با این حال نتیجه 
بازي  پرسپولیس با س��پاهان و تراکتور مي تواند 
تعیین کننده باشد. البته پرسپولیس با سه برد در 
پنج بازي هم مي تواند قهرماني اش را تضمین کند.

   تراکتورسازي، 49 امتیاز
برخ��الف مالک متم��ول تراکت��ور که ب��ا وجود 
هزینه هاي چن��دده میلیاردي مي گوی��د تیم را 
براي قهرماني نبس��ته اس��ت، تبریزي ها پس از 
پرسپولیس بیشترین ش��انس را براي بردن جام 
به تبریز دارند. آنها هرچن��د این هفته یک باخت 
بدموقع مقابل سپیدرود رشت داشتند، اما همچنان 
تیم دوم جدول هستند و نزدیک ترین تعقیب کننده 
شاگردان برانکو به حس��اب مي آیند. تراکتور که 
براي اولین قهرماني در تاریخ لیگ برتر مي جنگد 
هم با توجه به حاشیه هاي اخراج محسن فروزان، 
دروازه بان این تیم به دلیل گل هاي عجیبي که در 
بازي با سپیدرود دریافت کرد، روزهاي خبرسازي را 
تجربه مي کند. با این حال آنها در پنج بازي آخرشان 

به ترتیب با پیکان در تبریز، ذوب آهن در اصفهان، 
پرسپولیس در تبریز، پارس جنوبي در تبریز و فوالد 
در اهواز ب��ازي دارند. اگرچه تراکت��ور روي کاغذ 
بازي هاي راحت تري نسبت به پرسپولیس پیش رو 
دارد، اما به نظر مي رسد بازي این تیم با شاگردان 
برانکو در هفته بیست و هشتم مي تواند بسیاری از 

معادالت را حل کند.
   استقالل، 47 امتیاز

شانس سوم قهرماني آبي پوشان پایتخت هستند، آن 
هم در شرایطي که پنج سال از آخرین قهرماني شان 
در لیگ برتر مي گذرد. لیگ دوازدهم آخرین باري 
بود که استقالل قهرمان شد و از آن سال تاکنون 
در رس��یدن به قهرماني ناکام بوده اس��ت. آبي ها 
که فصل پیش با شفر در رده س��وم قرار گرفتند، 
در فاصله پنج هفته تا پای��ان لیگ هجدهم با قرار 
گرفتن در رده سوم لیگ، هفت امتیاز با صدر فاصله 
دارند، فاصله اي که با توجه به بازي هاي باقي مانده، 
هواداران این تیم امیدوارند تا تیم هاي دیگر امتیاز از 
دست بدهند و آنها بتوانند تا هفته آخر شانس شان را 
براي قهرماني زنده نگه دارند. استقالل در ادامه لیگ 
با تیم هاي ماشین سازي در تهران، پدیده در مشهد، 
استقالل خوزستان در تهران، صنعت نفت در آبادان 
و سپیدرود در رشت بازي مي کند. به نظر مي رسد 
شاگردان ش��فر نسبت به پرس��پولیس و تراکتور 
بازي هاي ساده تري پیش رو داشته باشند، هرچند 
که با توجه به فاصله هفت امتیازي براي قهرماني 

باید منتظر لغزش سایر مدعیان باشند.
   سپاهان، 47 امتیاز

زردپوشان اصفهان پس از فصل کابوس وار در لیگ 
هفدهم که براي سقوط نکردن مي جنگیدند، در 
لیگ هجدهم دوباره همان تیم مدعي همیشگي 
شده اند. شکست مقابل استقالل در آخرین بازي 
شاید کار امیر قلعه نویي و شاگردانش را سخت تر 
کرده باش��د، اما آنها نیز مانند استقالل تنها هفت 
امتیاز با صدر جدول فاصله دارند و دل به امتیاز از 
دست دادن سایر تیم هاي مدعي بسته اند. سپاهان 
در پنج بازي آخرش در لیگ به ترتیب با س��ایپا و 
پرسپولیس در تهران، ماشین سازي در اصفهان، 
پدیده در مشهد و استقالل خوزستان در اصفهان 

بازي مي کند.
   پدیده، 46 امتیاز

پدی��ده مدع��ي ناخوانده ب��االي جدول اس��ت. 
شاگردان یحیي گل محمدي با وجود مشکالت 
مال��ي و برخ��الف پیش بیني ها از ابت��داي لیگ 
در جم��ع تیم هاي مدعي ق��رار دارن��د و پاپس 
نکشیده اند. مشهدي ها اگرچه با توجه به اختالف 
هشت امتیازي با صدر، شانس کمتري نسبت به 
دیگر مدعیان دارند، اما نمي توان آنها را دست کم  
گرفت. پدیده در بازي هاي باقي مانده به ترتیب با 
نساجي در مازندران، استقالل در مشهد، سایپا در 
تهران، سپاهان در مشهد و ماشین سازي در تبریز 

بازي مي کند.

جام در محاصره گروه 4+یک
نگاهي به بازي هاي باقي مانده مدعیان قهرماني تا پایان لیگ برتر

سوءمدیریت را گردن دیگران نیندازید
ت  مش�کال       حاشیه
مدیریتی در 
فدراسیون دوچرخه س�واری به اوج خود 
رسیده تا جایی که این فدراسیون قادر به 
اعزام ملی پوشانش به مسابقات قهرمانی 

آسیا نیست.
خس��رو قم��ری، رئی��س فدراس��یون 
دوچرخه س��واری دو روز پیش از کمبود 
بودج��ه و عدم هم��کاری کمیت��ه ملی 
المپیک سخن گفت و نس��بت به غیبت 
دوچرخه س��واران ایران��ی در رقابت های 
آسیایی هشدار داد. دیروز اما کمیته ملی 
المپیک در بیانیه ای سوءمدیریت را عامل 
بحران دوچرخه س��واری ایران دانس��ت: 
»کمیته ملی بودجه تمام فدراسیون ها 

از جمله فدراسیون دوچرخه س��واری را به صورت 
تمام و کمال پرداخت کرده است. اتفاقاً بخش قابل 
توجهی از بودجه سال 9۷ در تاریخ ۲۷ اسفند ماه به 
حساب فدراسیون واریز شد که رئیس فدراسیون 
می توانست در صورت برنامه محور بودن و داشتن 
پیش بینی های الزم همین مبلغ را برای تهیه بلیت 
یا سایر هزینه های اعزام تیم هزینه کند. فدراسیون 
دوچرخه س��واری در بازی های آس��یایی جاکارتا 
ضعیف ترین نتیجه کاروان را گرفت و نشان داد که 
هیچ برنامه ریزی مدون و شناخت درستی از وضعیت 
تیم های خود نداش��ته و ندارد. رئیس فدراسیون 
دوچرخه سواری قصد دارد ناکامی قطعی این رشته 
طی یکسال اخیر را با فرافکنی و اظهارات غیرواقع 
متوجه نهادهای وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک 

کند و سوء مدیریت خود را منکر شود.« 

فرهنگ  چهره سازی رسانه ای برای ورزش 
چه بخواهیم چه نخواهیم رسانه ها نقش مستقیم و غیرقابل انکاري در ترویج 
فرهنگ در ورزش کشور دارند. حاال اگر این فرهنگ سازي درست تبیین و 
برنامه ریزي شود، ثمره آن اعتالي ورزش مي شود در غیر این صورت روز به 

روز شاهد انحطاط بیشتر ورزش و اهالي آن خواهیم بود.
متأسفانه آنچه در فرهنگ ورزش ما حقیقت دارد، همان مقوله دوم است؛ 
عدم آشنایي مدیران ارشد رسانه ها با ورزش و البته اهمیت ندادن به ورزش 
به عنوان یک مقوله تأثیر گذار در مسائل مختلف کشور از سوي آنها باعث 
ظهور و اوج گیري جریاناتي در رس��انه ها مي شود که نه تنها فرهنگ ساز 
نیس��تند بلکه خود بعد از مدتي به صورت هدفمند ضدفرهنگ ها را در 

ورزش ترویج مي کنند.
متأسفانه این اهمال و کوتاه آمدن تا جایي پیش مي رود که منجر به بزرگ 
شدن چنین جریاناتي مي شود، به گونه اي که برخورد با آنها سخت و تبعات 
آن متوجه نظام و سیاست هاي کالن آن مي شود، تا جایي که حتي همان 
مدیرانی که به جریاني خاص پرو بال داده اند براي معرفي جایگزین یا حتي 
تعدیل آن با مشکل روبه رو مي شوند و ناخودآگاه و تحت فشار از خود سلب 

مدیریت می کنند.
در این میان جریان مقابل هم با ایجاد سروصدا و بهره گیري از فضایي که در 
اختیار دارد، مظلوم نمایي را به حدي مي رساند که حتي مخالفان دیروز خود 
را به صف موافقان   اضافه و چنین وانمود مي کند که تنها و تنها این جریان یا 
آدم خاص است که توان انجام یک کار به خصوص را دارد و نمی توان و نباید 

براي آن جایگزیني متصور بود.
رسانه ها چشم و گوش مردم و نظام هستند. ورزش��ي و غیرورزشي هم 
ندارد، هیچ کس نمي تواند منکر مشکالت موجود در ورزش کشور شود. 
ضمن اینکه اختالف سلیقه هم حقیقتي انکارناپذیر است، اما حرکت در 
جهت مخالف و لج و لجبازي با سیاس��ت هاي تعریف شده براي رسانه ها 
چه مکتوب و چه دیداري و شنیداري چیزي نیست که بتوان در مقابل آن 
سکوت کرد، حتي اگر از سوي یک رسانه یا برنامه باسابقه و پرهوادار باشد 
که همان هواداران هم چنین بي اخالقي هایي را برنمي تابند، چرا که قرار 
نیست فضاي رسانه هاي ورزشي به میدان تاخت و تاز عده اي براي رسیدن 
به اهداف خاص خودشان تبدیل شود. البته در حال حاضر کوتاه آمدن ها و 

بي تدبیري ها کار را به اینجا رسانده است.
حقیقت این است که ظهور چنین جریاني در رسانه هاي ورزشي کشور 
معلول سوءمدیریت و بي تدبیري مسئوالن رسانه ها و حتي مدیران ورزش 
است. متأسفانه امروز کار جایي رسیده که فضاي رسانه هاي ورزشي چنان 
از سوي جریاني که چندان هم به آرمان ها و اهداف انقالب و نظام پایبند 
نیست، اشباع شده که به راحتي از تریبون هایي که در اختیار آنها قرار دارند 
به جاي فرهنگ سازي در جهت مخالف آن بهره مي برند و به کوچک ترین 
اعتراض انگ خشونت طلبي و تحجر زده مي شود. طبیعي است در چنین 
فضایي نقد ها شنیده نمي شود، جریان انقالبي در اقلیت قرار مي گیرد و به 
ناچار سیاست س��کوت را در پیش مي گیرد، درست مانند آنچه طي این 
هفته ها شاهد آن هستیم. تغییر، تنوع و میدان دادن به چهره ها و تفکرات 
جدید الزمه پیشرفت است. در اینکه با تخلف، بي اخالقي و زیاده خواهي باید 
برخورد شود، شکي نیست، هرچند که روي نوع برخورد با این مشکل هم 
انتقادهاي زیادي وارد است، اما در انجام آن هیچ شکي نیست، ضمن اینکه 
نباید از یاد ببریم که باید جایگزیني مناسب براي آن داشت و با دست پر، 
تدبیر و مدیریت به اصالح اشتباهات و سیاست هاي نادرست قبلي پرداخت 
و از همه مهم تر اینکه همان حمایتي را که از سیاست ها و برنامه هاي قبلي 

وجود داشت در مورد برنامه هاي جدید هم پیاده کرد.
واقعیت این است که فرهنگ جامعه ورزش به صورت مستقیم از رسانه هاي 
ورزش��ي تأثیر مي پذیرد. فرهنگي که به قول خیلي از ستاره هاي دیروز 
ورزش که این روزها حرف هایشان دست به دست مي چرخد اگر به درستي 
از سوي بزرگان ورزش و رسانه ها به جوانان دیکته نشود عاقبت آن چیزي 

جز از هم گسیختگي اخالقي در پی نخواهد داشت.

فريدون حسن 

 مسئوالن ضرورت توسعه واترپلو را
 درک نکردند

الکس��اندر چیریچ، س��رمربی تیم  ملی واترپلو با ابراز ناراحتی از کمبود 
بازی های تدارکاتی برای تیم ملی گفت: »متأسفانه مسئوالن ضرورت آمدن 
مربی صرب برای رده های پایه و توسعه واترپلو را درک نکرده اند. از آنجایی 
که من در ایران هستم، پس کشور من نیز ایران است. متأسفانه در کشور 
ما )ایران( شرایط واترپلو به گونه ای است که درآمدزایی ندارد. از همین رو 
محور اصلی ملی پوشان واترپلو نیست و دنبال شغل هستند. درخواست 
بازی تدارکاتی داش��ته و دارم، ولی باید کلی نگاه کرد، شرایط اقتصادی 
سخت است. دوست دارم خیلی پیشرفت کنیم، اما این شرایط وجود ندارد 

و تنها از این موضوع ناراحتم و مسائل مالی برایم چندان مهم نیست.«

نایب قهرمانی حدادی در امریکا
احسان حدادی که در تمرینات آماده سازی خود زیر نظر مک ویلکینز، 
مربی امریکایی اش در کالیفرنیا به سر می برد، در دومین مسابقه اش در 
سال جدید موفق شد به مقام نایب قهرمانی دست پیدا کند. حدادی در 
مسابقات بین المللی امریکا توانست با پرتابی به طول 65/۷9 متر عنوان 
دومی را به دست آورد. در این مسابقه رجی جگرس از کشور امریکا بر 
سکوی نخست قرار گرفت. حدادی پیش از این در رقابت های کالیفرنیا 

به مقام نخست رسیده بود.

رفقای قدیم و دشمنان امروز!
تا همی��ن چند ماه پی��ش رفقای خوبی ب��رای هم بودن��د؛ هم رئیس 
فدراس��یون از س��رمربی پیش��ین تیم ملی حمایت می کرد و هم مرد 
پرتغالی کنار او لبخند می زد. البته در سال هایی که کی روش در ایران 
بود چند باری با تاج به مش��کالت جدی برخورد، اما جنگ این دو نفر 
هیچ وقت تا این اندازه جدی نش��ده بود. سرمربی این روزهای کلمبیا 
که هنوز دستمزدش را از فدراسیون ایران دریافت نکرده، شمشیرش را 
برای تاج از رو بسته و مصمم تر از همیشه برای گرفتن حق و حقوقش 
منتظر رأی فیفاست. البته فدراسیون نشین ها مدعی  هستند شکایتی 
به دست شان نرسیده و پول کی روش در دست AFC است، اما دعوای 
این دو رفیق قدیمی برای خیلی ها باورپذیر نیست. انگار همین دیروز 
بود که آقای رئیس هیچ انتقادی علیه کی روش را نمی پذیرفت و اختیار 
کار را به او سپرده بود. حاال باید منتظر ماند و دید فیفا چه رأیی برای این 

دعوای مالی صادر می کند. 

 
دومین دیدارهاي 

شیوا نوروزي 
مرحله نیمه نهایي     بسکتبال

رقابت ه��اي لیگ 
برتر بسکتبال عصر دیروز در حالي برگزار شد که 
نتایج بازي هاي اول باعث ش��ده بود دو میزبان 
بازي هاي دیروز با احتیاط و البته تهاجمي تر پا به 

میدان بگذارند.
شیمیدر تهران و پتروشیمي بندر امام در جریان 
بازي هاي اول این مرحله کاماًل غافلگیر ش��دند. 
تهراني ها با تمام ادعا مغلوب ش��هرداري گرگان 

شدند و پتروش��یمي هم در یک بازي سخت که 
پایاني جنجالي داشت، موفق ش��د با نتیجه اي 
نزدیک نفت آبادان را از پی��ش رو بردارد. همین 
مسئله باعث شد تا هر دو تیم بازي هاي دیروز را 

کاماًل متفاوت آغاز کنند.
شیمیدر از همان ابتدا کار را هجومي آغاز کرد و با 
بهره گیري از پرتاب هاي بي نقص اختالف امتیاز 
خوبي برخالف بازي اول با گرگاني ها پیدا کرد. در 

این دیدار که جمش��یدي و کامراني از شیمیدر 
بهترین هاي میدان بودند تهراني ها جبران مافات 
کردند و با حساب 9۲ بر 68 پیروز شدند تا دو تیم 
در پیروزي یک - یک مس��اوي ش��وند و خود را 

آماده دو دیدار بعدي در گرگان کنند.
اما در بندر امام کار پتروشیمي و نفت آبادان باز هم 
گره خورد. آباداني ها به هیچ عنوان نمي خواستند 
مثل بازي اول بازنده باشند. بنابراین از همان ابتدا 
برتري خ��ود را به حریف دیکت��ه کردند، برتري 
نزدیکي که در پایان نیمه اول پیروزي ۲۷ بر ۲4 

را براي آنها به ارمغان آورد.
تالش آبادانی ها سرانجام نتیجه داد و آنها موفق 
شدند این دیدار حس��اس را با حساب 68 بر 58 
به سود خود تمام کنند، تا با کسب یک پیروزی 
و یک شکست امیدوار به دوبازی آینده در آبادان 

باشند. 

شیمیدر انتقام گرفت 
نفت جبران کرد


