
در آغاز هفته دوم 
سعيد احمديان

    گزارش
لي�گ قهرمانان، 
اس����تقالل و 
شهرخودرو در حالي امشب به مصاف االهلي و 
پاختاکور مي روند که اين دو تيم به دنبال اولين 

برد در آسيا هستند.
ليگ قهرمانان آس��يا به هفته دوم رسيد؛ امشب 
استقالل و شهرخودرو در ادامه بازي هاي گروه هاي 
A  و B به مصاف حريفانشان مي روند، استقالل با 
االهلي عربستان روبه رو مي شود و شهرخودرو هم 

در تاشکند به مصاف تيم پاختاکور مي رود.
  االهلي عربستان – استقالل ايران، ساعت 19

آبي ها پس از تس��اوي در ب��ازي اول در مرحله 
گروهي ليگ قهرمان��ان، آماده ب��ازي با االهلي 
ش��ده اند و به دنبال اولين برد در آسيا هستند تا 
روند پيروزي هايي که با فرهاد مجيدي در پلي آف 
اين رقابت ها داش��تند را دوباره از س��ر بگيرند. 
استقالل در ش��رايطي براي مصاف با االهلي به 
کويت رفته است که در نخستين مسابقه در ليگ 
قهرمانان در اربيل عراق مقابل تيم الشرطه اين 
کشور به تساوي يک – يک رسيد تا آبي ها با يک 
امتياز کارش��ان را در ليگ قهرمانان آغاز کنند، 
مسابقه ای که عالوه بر از دست رفتن دو امتياز، 
يک مصدوم ديگر هم روي دس��ت آبي پوش��ان 
گذاش��ت تا دس��ت  مجيدي که چندين بازيکن 
تأثيرگذارش را به دليل آسيب ديدگي در اختيار 
ندارد، بسته تر از قبل شود. مهدی قائدی در  حالي 
در بازي هفته گذشته مصدوم شد که شيخ دياباته 

هم چند هفته اي است که به دليل آسيب ديدگي 
خانه نشين شده اس��ت تا مجيدي در هفته هاي 
ابتدايي ليگ قهرمانان، دو مهاجم تأثيرگذارش 

را در اختيار نداشته باشد. 
بحران مصدوميت بازيکنان استقالل در آستانه 
بازي امشب با االهلي يکي از دل نگراني هاي جدي 
فرهاد مجيدي اس��ت. مربي اي که نمي خواهد 
آس��يب ديدگي ها ش��روع کارش روي نيمکت 
اس��تقالل را که با نتايج قابل قبولي همراه بوده، 
متوقف کند. با اين حال او بدش��انس اس��ت که 
حضورش در استقالل به يک ماه نرسيده، هفته 
به هفته ليست مصدوم هاي اين تيم بيشتر شده 
است. البته کادر پزشکي استقالل در تالش است 
قائدي را به بازي امروز برساند، هرچند که احتمال 
آن کم است تا بار گلزني در بازي با االهلي روي 
دوش ارسالن مطهري باشد که پس از پيوستن 
به استقالل در نيم فصل دوم، شروع فوق العاده اي 

داشته است.
با وجود چني��ن مصائبي، مجي��د نامجومطلق 
که ديروز با توجه به کس��الت فرهاد مجيدي به 
جاي سرمربي آبي ها در نشست خبري پيش از 
مسابقه امشب با االهلي شرکت کرد، معتقد است 
مصدوميت ها روند استقالل را متوقف نمي کند: 
»با وجود اينکه بازيکنان مصدوم زيادی داريم، اما 
بازيکنان ما آنقدر از نظر کيفيت فنی باال هستند 
که می توانند جای خال��ی مصدومان را پر کنند. 
قطعاً برای اين ديدار با تمام انگيزه و برای کسب 

سه امتياز وارد زمين می شويم.«

در سوي ديگر االهلي در ش��رايطي به استقالل 
رسيده که 48 ساعت قبل از بازي امشب، مديران 
اين باشگاه، سرمربي سوئيسي اش را برکنار کردند 
تا آنها در يک وضعيت بحران��ي در کويت آماده 
مصاف با حريف ايراني شان شوند. االهلی که اين 
روز ها شرايط مطلوبی ندارد در ديدار آخر خود در 
ليگ عربستان با نتيجه ۲ بر صفر مغلوب الوحده 
عربستان ش��د و با فاصله امتيازی زياد با الهالل 
صدرنشين در رده سوم جدول ليگ عربستان قرار 
گرفته است، نتايجي که سبب شد عذر کريستين 

گروس خواسته شود.
با اين حال نقطه قوت تيم االهلی مانند استقالل 
خط حمله اين تيم است. اين تيم عربستاني بعد 
از الهالل دومين خط حمله برتر ليگ اين کشور را 
با ۳۳ گل زده در اختيار دارد. عمر سوما، مهاجم 
سوری اين تيم در کنار جانينی خط حمله االهلی 
را تشکيل می دهند، البته مهم ترين مهاجم اين 
تيم باليلی الجزايری است که به دليل مصدوميت 
اين بازی را از دست داده است. االهلي هم مانند 
اس��تقالل، ليگ قهرمانان را با تس��اوی و نتيجه 
مشابه آغاز کرد و برابر الوحده امارات به تساوي 
يک – يک رسيد تا در جدول رده بندي اين گروه، 
چهار تيم يک امتي��ازي گروه A، تعداد گل هاي 

خورده، زده و تفاضل شان هم يکي باشد.
  پاختاکور ازبکستان- شهرخودرو ايران، 

ساعت 17:30
در ديگر بازي امش��ب هفته دوم ليگ قهرمانان، 
تيم ش��هرخودرو در تاش��کند مهمان پاختاکور 

است. شاگردان سرآس��يايي با وجود دو پيروزي 
در پلي آف و صعود به مرحله گروهي در هفته اول 
ليگ قهرمانان دست خالي از زمين بازي بيرون 
آمدند تا در بازي امش��ب با پاختاک��ور به دنبال 
کس��ب اولين امتيازهاي آسيايي ش��ان باشند. 
ش��هرخودرو که در گ��روه B ق��رار گرفته هفته 
گذشته در نخستين بازي برابر الهالل عربستان 
مدافع عنوان قهرماني ۲ بر صفر نتيجه را واگذار 
کرد تا نتواند در اولين مسابقه آسيايي اش امتيازي 
کسب کند. حاال شاگردان سرآسيايي در تاشکند 
ديداري به مراتب آس��ان تر از بازي اول پيش رو 
دارند و هواداران مش��هدي اميدوارن��د که تيم 
شهرشان برابر پاختاکور نمايش متفاوتي نسبت 

به بازي اول داشته باشد. 
در س��وي ديگ��ر پاختاک��ور يک��ي از تيم هاي 
ش��ناخته ش��ده براي فوتبال ايران است، تيمي 
که در فصل هاي اخير هم��واره به عنوان يکي از 
نمايندگان ازبکس��تان در ليگ قهرمانان حاضر 
بوده اس��ت. اين تيم ازبکس��تاني با توجه به اين 
سابقه، تاکنون 17بار در ليگ قهرمانان با تيم هاي 
ايراني روبه رو شده اس��ت که حاصل آن 11 برد، 
چهار شکس��ت و دو مس��اوي بوده است. آماري 
که نش��ان مي دهد اين تيم ازبک مي تواند براي 
شهرخودرو مشکل ساز شود. پاختاکور در هفته 
نخست با نتيجه ۲ بر يک برابر تيم االهلی امارات 
پيروز ش��د تا تنها به دليل تفاضل گل کمتر در 
رده دوم جدول گروه  B ق��رار گيرد، درحالی که 

شهرخودرو بدون امتياز در رده آخر قرار دارد.
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فريدون حسن

شیوا نوروزی

منبع: اسپورت

 خداحافظ بارسلونای زیبا
سوت های اعتراضی ممتد عليه بارسا در نيوکمپ حکايت از نزديک تر شدن 
يک بحران دارد. اگر ستين دير بجنبد، پايان تلخی در انتظار تيمش خواهد 
بود. بارسا ۲ بر يک بر ختافه پيروز شد، ولی نتوانس��ت ترديدها را از خود 
دور کند. ديداری حساس که ناکامی در آن شايد به قيمت از دست رفتن 
قهرمانی الليگا تمام    می شد. تعويض آنسو فاتی با ويدال در دقايق پايانی بازی 
برای حفظ برتری خفيف ۲ بر يک صورت گرفت. بارسا به سيستم 4-4-۲ 
تغيير تاکتيک داد و ثابت شد که ستين هم به اين نکته پی برده است که 
واقعيت تيمش چيزی متفاوت است از آنچه او در ذهن داشت. تعويض فاتی 
با ويدال يک تعويض کالسيک به سبک ارنستو والورده بود. به خواب رفتن 
پس از زدن گل دوم نشان از افت فاحش نقاط قوت تيم داشت و در نهايت 
قناعت کردن به برتری خفيف. درست است که بارسا توانسته با ستين بار 
ديگر به تيمی مسلط تر بر توپ و ميدان تبديل شود و مالکيت توپ به تيم 
برگشته است و اينکه مسی و گريزمان توانستند در زمين به خوبی يکديگر 
را پيدا کنند و عامل به ثمر رسيدن گل اول شدند، ولی در نهايت تيم توسط 
هواداران حاضر در نيوکمپ هو شد. سوت های اعتراضی آنها عليه پاس های 
پی در پی و بی هدف بازيکنان بود. اين اولي��ن اعتراض علنی نيوکمپ به 
بازيکنان بود. بارس��ا در الليگا و پس از باخت به والنسيا بازی ها را يک به 
يک برده، اما هنوز نتوانس��ته هواداران را نسبت به خود متقاعد کند. آنها 
اولين اخطار را دادند و اگر ستين دير بجنبد، موفق به متحول کردن تيمش 
نخواهد شد و سوت ها ادامه دار خواهد بود. دو بازی حساس و تعيين کننده 
فصل در پيش هستند؛ بازی با ناپولی در يک هشتم نهايی ليگ قهرمانان و 
پس از آن ال کالسيکو. دو ديداری که شکست در آنها به منزله خداحافظی 
با دو جام باقيمانده فصل خواهد بود. دو ديداری که می تواند بهترين معيار 
برای قضاوت کيکه ستين باشد. در آستانه اين دو بازی، بارسا به تيمی بدون 
اشتياق تبديل شده، تيمی که صبر هوادارانش را نيز لبريز کرده است. کسی 

اين بارسا را دوست ندارد، آن هم در چنين مقطع حساسی.

زیبایي فوتبال در قلعه گنج 
در نگاه اول به نظر مي رسد تکه اي از قاره سبز اروپا باشد، جايي که هميشه 
عادت کرده ايم چنين تصاويري را از آن به تماش��ا بنشينيم، اما اينجا نه 
اروپاست و نه امريکا. اينجا تکه اي از خاک گوهربار، زرخيز و سربلند ايران 
در استان کرمان اس��ت. بيابان های وسيع و خشک شهرستان قلعه گنج 
حکايت های تاريخی فراوانی در دل خود دارد، مکانی که گفته می شود در 
گذشته صاحب قنات ها و نعمت های زيادی بوده است و اين روزها نيز خاکی 
حاصلخيز برای کشت انواع محصوالت گرمسيری دارد. حاال با بهره برداری 
از پروژه های چمن مصنوعی، روستا های مناطق محروم اين شهرستان از 
زمين مناسب فوتبال بهره مند شده اند. اين زمين ها در حال افزايش است 
و با توجه به اولويتی که هر روس��تا دريافت می کند در آينده صاحب اين 
مستطيل های سبز خواهد شد که می تواند مکانی سالم و مفرح برای پر 

کردن اوقات فراغت اهالی روستاهای قلعه گنج باشد.

بدهی که اواخر 
دنيا حيدري
      بازتاب

سال قبل و بعد از 
باشگاه  تصميم 
پرس��پوليس ب��ه پايان هم��کاری ب��ا برانکو و 
دستيارانش، بارها و بارها گفته شد در چمدان و 
آماده پرداخت به کادر فنی پرسپوليس است، نه 
فقط پرداخت نشد که کار را به شکايت کشاند تا 
امروز به رقم��ی در حدود 1۲ ميليارد برس��د. 
مبلغی که البته  می شد با ايجاد تعامل با برانکو و 
دستيارانش به صورت قسطی پرداخت کرد اگر 
آقاي��ان به ج��ای گفت��ن واقعي��ت و ادعاهای 
غيرواقعی از پرداخت آن سرباز نمی زدند تا مثل 
هميشه کار به شکايت نکشد. حاال اما پرسپوليس 

در پی محکوم شدن به پرداخت مطالبات مربيان 
کروات سابق خود )7۹7 هزار و ۹۲1 يورو( بايد 
مبالغی هم تحت عن��وان ديرکرد و همين طور 
هزينه های دادرسی بپردازد که می تواند مجموع 
رقم بدهی های برانکو، زالتکو، ايگور و مارکو را به 
بيش از يک ميليون يورو برس��اند. مبلغی که با 
توجه به نرخ فعلی يورو چيزی حدود 1۲ ميليارد 

تومان می شود!
 رقم هنگفتی که بدون ترديد مسئوالن آن بايد بابت 
به جا گذاشتن چنين رقم نجومی که بدون ترديد 
نتيجه بی کفايتی مديريتی آنهاست، بازخواست 
شوند. اتفاقی که ش��ايد اگر سال ها پيش در قبال 
پرونده 10 ميليارد تومانی که به لطف آقايان و در 
پی بی تدبيری در خصوص داستان ژوزه روی دست 
پرسپوليس گذاشته شد با آن برخورد  می شد، امروز 
شاهد يک رقم کالن ديگر )1۲ميلياردی( نبوديم. 
همان رقمی که خيلی پيشتر بارها و بارها ادعا شد 
که در چمدان آماده پرداخت به برانکو است. ادعايی 
که تعلل در عملی کردن آن يا شايد هم غيرواقعی 
بودنش باعث شد امروز نه فقط شاهد چند پرونده 
شکايت ديگر از پرس��پوليس در فيفا باشيم که با 
رقم نجومی ديگری هم طرف باشيم که بی شک 
چشم مديران امروز پرسپوليس نيز مثل قبلی ها 
برای پرداخت آن به بيت المال اس��ت و جيب 
مردم! مسئله ای که مهم ترين دليل تکرارش 
در گذشته و حتی آينده، عدم کشيده شدن 
مديران بی کفايت پای ميز محاکمه برای 
پاسخگويی است. مسئله مهمی که انتظار 
می رود يک بار برای هميشه پای نهادهای 
نظارتی را به عملکرد مديران مقصر برای 
کوتاه کردن دس��ت آنها از فوتبال باز کند 
تا ديگر آقايان اين چني��ن بی محابا و بدون 
دغدغه  بابت پاسخگويی به اين حيف وميل ها، 
به جيب مردم دس��ت درازی نکنند. مسئله ای 
که سال هاست از س��وی مردم و رسانه ها مطالبه 
می شود، اما تا به امروز بی پاسخ مانده تا به جرئت 
بتوان گفت که اين دست درازی 1۲ ميلياردی به 
جيب مردم، آخرين دست درازی مديران ناکارآمد 

به بيت المال نخواهد بود.

 بی اعتنایی صریح فدراسیون نشین ها 
به متن قانون

دست درازی یک میلیون دالری به جیب مردم
پای مديران مقصر به ميز محاکمه کشيده می شود؟

متن صريح قانون، 
شميم رضوان
     انتخابات

بزرگ ترين سد 
مقاب��ل آنهاي��ی 
اس��ت که اين روزه��ا با وجود هم��ه ضعف ها، 
همچنان به دنبال ادامه حضور و حفظ قدرت در 
فدراسيون فوتبال هس��تند، آن هم درحالی که 
چند روز قبل، سازمان بازرسی با ارسال نامه ای 
به وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال، انتصاب 
بازنشسته ها در سه پس��ت رياست، دبيرکلی و 

خزانه داری را ممنوع کرد.  
اگرچه نامه نگاری های س��ازمان بازرس��ی تا به 
اين لحظ��ه تأثيری در تالش های پش��ت پرده 
و غيرقانون��ی بعضی ها در فدراس��يون فوتبال 
نداش��ته، اما فياض شجاعی، دادس��تان ديوان 
محاس��بات کش��ور با توجه ب��ه در پيش بودن 
انتخابات فدراسيون فوتبال و تالش بازنشسته ها 
برای حضور در پست های مهم با اشاره به متن 
صريح قانون صراحتاً تأکي��د می کند که قانون 
منع به کارگيری بازنشستگان شامل فدراسيون 
فوتبال ني��ز می ش��ود: »در ماده واح��ده گفته 
ش��ده عالوه بر دس��تگاه های اجرايی موضوع 
ماده5 قانون مديريت خدمات کشوری، شامل 
نهاده��ای عمومی غيردولتی هم می ش��ود. در 
ادامه اين ماده می گويد به طور کلی هر واحدی 
که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده 
می کند؛ اين شامل تمام دستگاه ها و واحدهايی 
می شود که رديف بودجه دارند يا از بودجه کل 
کشور کمک می گيرند.« براس��اس گفته های 

شجاعی از نظر ديوان محاسبات، فدراسيون های 
ورزش��ی)فوتبال( مش��مول اي��ن ممنوعيت 
می شوند، يعنی اگر رئيسی بازنشسته شده باشد 
و جزو اس��تثناهای مقرر در قانون نشده باشد، 
مشمول ممنوعيت اس��ت و نمی تواند بر مسند 
رياست بنشيند.  با اين حال حتی صحبت های 
دادستان ديوان محاس��بات هم گويا خللی در 
روندی که بازنشس��ته های کانديد ش��ده برای 
پست های مختلف فدراسيون در پيش گرفته اند، 
ايجاد نکرده، به طوری که فري��دون اصفهانيان 
يک��ی از کانديداهای فدراس��يون با بی اهميت 
قلمداد کردن حرف های شجاعی تأکيد می کند 
که اين مسئله در اساس��نامه فدراسيون نوشته 
نشده است. در واقع بازنشسته های فدراسيون 
س��عی دارند اين گونه القا کنند ک��ه اين قانون 
بع��د از مطرح ش��دن بحث انتخاب��ات به ميان 
کشيده ش��ده، درحالی که قانون فوق، شهريور 
سال گذش��ته برای اجرايی شدن مصوب شد و 
دامن بسياری را هم در فدراسيون گرفت و حاال 
قانوناً می تواند مانع تأييد صالحيت بس��ياری 
از کانديداها از جمله بهاروند ش��ود که عالوه بر 
رياست برای چندين پس��ت ديگر هم کانديد 
ش��ده اند. با وجود اين با استناد به اينکه مرحله 
اول تأييد صالحيت ب��رای نامزدها گرفتن 10 
امضا از اعضای مجمع اس��ت، دارند به کار خود 
ادامه می دهند. حاال بايد ديد ديوان محاسبات 
می تواند جلوی عاشقان قدرت در فدراسيون را 

برای نجات فوتبال بگيرد يا نه.

پیش به سوي برد اول در آسیا
االهلي – استقالل و پاختاکور- شهرخودرو، امشب در هفته دوم ليگ قهرمانان به مصاف هم می روند

 دورهمی خودمانی 
به نام مجمع باشگاه ها!

در خبرها آمده بود که قرار است مجمع دو باشگاه پرسپوليس و استقالل 
اوايل اس��فند ماه برگزار ش��ود. ش��نيدن اين خبر چندان جلب توجه 
نمي کند، اما وقتي متوجه کارکرد اين مجامع در دنياي فوتبال شويم، آن 
وقت است که مي فهميم مجامعي که در تمامی سال هاي گذشته برگزار 
شده صرفاً يک دورهمي آخر سال بوده براي لقمه گرفتن تتمه بودجه و 

آنچه باقي مانده است.
چيزی که مشخص است اينکه برگزاري اين مجامع، آن هم در پايان هر 
سال با هدف شفاف س��ازي تمام امور مربوط به باشگاه صورت مي گيرد، 
يعني اينکه حاضران در اين جلسات بايد مشخص کنند که در طول سال 
چگونه درآمد به دست آورده اند و چطور آن را هزينه کرده اند، يعني اينکه 
تراز مالي باشگاه را به صورت روش��ن و صحيح ارائه دهند، به گونه اي که 
جاي هيچ شک و شبهه اي باقي نماند. در چنين مجامعي بايد اعضاي آن از 
مديرعامل و هيئت مديره گزارش کار بخواهند و از آنها بابت ريال به ريالي 
که در گردش مالي باشگاه ثبت ش��ده، توضيح بخواهند و حساب کشي 
کنند. فعاليت هاي انجام شده را توسط مديراني که امور اجرايي را در دست 
داشته اند با توجه به برنامه هاي تنظيم شده براي باشگاه بسنجند و بابت 

انحراف ها و کم کاري هاي صورت گرفته پاسخ بخواهند.
با توجه به چنين وظايفي که مجامع باشگاه هاي فوتبال برعهده دارند، امروز 
خبر مي رسد که قرار است مجمع دو باشگاه پرهوادار فوتبال ايران در اسفند ماه 
برگزار شود و جالب اينکه همزمان خبر مي رسد که بدهي باشگاه پرسپوليس 
به برانکو، سرمربي سابق خود لحظه به لحظه بيشتر مي شود و آقايان حاضر 
در باشگاه فقط نظاره گر اين افتضاح بين المللي هستند. پرسپوليس را مثال 
زديم، چون خبر بدهي هايش را عالم و آدم مي دانند، اما تصور نکنيد که اوضاع 
در اردوگاه رقيب بر وفق مراد است. استقالل اگر شرايطي بدتر از پرسپوليس 
نداشته باشد وضعيت بهتري هم ندارد و اين نيست جز اينکه در تمام اين 
سال ها اعضای محترم مجامع اين دو باشگاه فقط دورهم جمع شده اند. شايد 
حق الجلسه هاي آنچناني هم گرفته باشند بدون اينکه کوچک ترين تأثيري 

در روند شفاف سازي و کمک به دو باشگاه داشته باشند.
اين گونه اس��ت که هر روز شاهد يک ش��کايت و يک پرونده جديد عليه 
سرخابي ها هس��تيم، به طوری که اگر کسي در آن س��وي دنيا برگي در 
محکوميت اين دو باشگاه به دس��ت بگيرد و راهي دادگاه شود به راحتي 
آب خوردن محکوم شان مي کند بدون اينکه از کسي يا مسئولي در ايران 

کاري ساخته باشد.
مجامع باش��گاه ها براي حل و فصل اين معضالت و شفاف سازي شرايط 
باشگاه ها در پايان هر سال و برنامه ريزي براي شروع سال جديد است، اما 
اگر شما تاکنون چنين چيزي را در دو باشگاه بزرگ فوتبال ايران ديده ايد 
بقيه هم ديده اند. تأسف انگيز اينکه موضوع فقط مربوط به اين دو باشگاه 

نمي شود و بقيه هم کم و زياد با آن درگير هستند.
خوب که نگاه کنيم به راحتي مي توانيم به اين نتيجه برسيم که اين معضل 
هم بي ربط به فوتبالي نيست که صرفاً به لحاظ اسم حرفه اي شده و عنان 
کارش از فدراسيون گرفته شده تا باشگاه ها در دست عده اي غيرفوتبالي 
باشد، کس��انی که چيزي از دنياي توپ گرد نمی دانند. نتيجه هم اينکه 
مجمع باش��گاه ها مي ش��ود يک دورهمي خودماني، مهماني خصوصي 
می شود که بخورند و بخندند و در نهايت ميليون ميليون و ميليارد ميليارد 
براي بيت المال هزينه تراشي کنند و عين خيال شان هم نباشد که مردم 
کوچه و بازار چگونه روزگار مي گذرانند. دور هم جمع مي شوند و اسمش 
را مي گذارند مجمع باش��گاه و خيال شان راحت است که کسي نيست تا 
يقه شان را بگيرد که در تمام اين س��ال ها چه نتيجه و سودي از اين همه 

مجمع عايد فوتبال باشگاهي ايران شده است.
مجمع دو باشگاه استقالل و پرسپوليس اوايل اسفند ماه برگزار خواهد شد، 
حتماً در جريان اخبارش قرار خواهيد گرفت و عکس هاي يادگاري آخر 

سال آقايان را در کنار هم با خنده خواهيد ديد. 
راستي تا به حال کسي از آقايان پرسيده اصالً براي چه مجمع ساالنه برگزار 
مي کنيد، البته که کسي نيست پاسخ بدهد و اينکه همه خوب مي دانيم 

پاسخ اين سؤال چيست، فقط خواستيم که پرسيده باشيم.

آمادگی ملی پوشان برای 2 بازی در کاپ آسيا
شاهین طبع: سوریه و قطر را دست کم نگیرید

تمرين تيم ملی بسکتبال با حضور اصحاب رسانه برگزار شد. ملی پوشان 
بسکتبال ايران پس از صعود به المپيک توکيو حاال خود را برای دو بازی 
پيش رو با تيم های ملی سوريه و قطر در چارچوب رقابت های انتخابی 
کاپ آسيا آماده می کنند. پس از اتمام مرحله اول ليگ برتر، کادر فنی 
تيم ملی 18 بازيک��ن را به اردو فراخواند. در تمرين روز گذش��ته صمد 
نيکخواه بهرامی و آرمان زنگنه به دليل مصدوميت و آرون گرامی پور نيز به 
دليل بازی در خارج از کشور غايب بودند. ديدار تيم ملی کشورمان مقابل 
تيم ملی سوريه روز پنج شنبه و بازی با تيم ملی قطر يک شنبه چهارم 

اسفند ماه در تاالر بسکتبال آزادی تهران برگزار می شود. 
    

سرمربی تيم ملی دو بازی پيش رو با سوريه و قطر را دشوار خواند. مهران 
شاهين طبع در جمع خبرنگاران به استفاده از تمام ظرفيت بسکتبال 
ايران اشاره کرد: »اردوی کوتاه مدتی را برای پنجره اول مسابقات فيبا 
کاپ آسيا ۲0۲1 در تهران برگزار می کنيم. اين رقابت طی سه پنجره 
انتخابی برگزار خواهد ش��د و تيم های برتر در مرحله نهايی کاپ آسيا 
حضور خواهند داشت. در اين مرحله کارمان را با دعوت از 18 بازيکن آغاز 
کرديم. در حال حاضر با توجه به اينکه گرامی پور درگير مسابقات خارج 
از کشور است، اين اردو را به او مرخصی داده ايم. نيکخواه بهرامی و زنگنه 
هم آسيب ديدگی  دارند و احتمال دارد در اين دو بازی در خدمت تيم ملی 
نباشند، ولی 15 نفر ديگر شرايط تمرينی خوبی دارند. سعی مان بر اين 
بود بازيکنانی را که در ليگ درخشيدند دعوت کنيم، اما با توجه به مرحله 
پلی آف ليگ برتر حتماً تغييراتی را در ترکيب تيم ملی خواهيم داشت.« 
شاهين طبع در خصوص دو بازی کاپ آسيا گفت: »تيم های سوريه و قطر 
را نبايد دست کم گرفت. در رقابت های انتخابی جام جهانی به سختی قطر 
را شکست داديم و س��وريه نيز در بازی های آسيايی اندونزی نشان داد 
که تيم سرسختی است. سوريه جوانگرايی کرده و در تورنمنت اردن هم 

شرکت داشته است. قطعاً بازی های آسانی نخواهيم داشت.«
س��رمربی تيم ملی بسکتبال در پاس��خ به س��ؤالی در مورد بازی های 
تدارکاتی قبل از مسابقات المپيک ۲0۲0 اظهار داشت: »قبل از بازی های 
المپيک چند دعوتنامه از تورنمنت های معتبر داريم. به جام استانکوويچ 
و دو تورنمنت ديگر در چين دعوت شده ايم. منتها به خاطر شرايط جديد 
تصميم گيری برای فدراسيون سخت شده است. يک دعوتنامه هم از ژاپن 
داريم که خود تيم ملی ژاپن نيز در آن تورنمنت حضور دارد. به احتمال 
زياد اگر در قرعه کش��ی بازی های المپيک با ژاپن همگروه نش��ويم به 
تورنمت ژاپن برويم. يک دعوتنامه اروپايی هم داريم که البته با تورنمنت 
ژاپن تداخل زمانی دارد. تالش می کنيم با تغيير زمان آن شرايط حضور 
در اروپا را داشته باشيم. تيم ملی ارمنستان نيز تقاضای دو بازی دوستانه 
با ما را ارائه داده است. از بابت بازی های تدارکاتی شرايط خوبی داريم، 
ولی مهيا ش��دن اين بازی ها به هماهنگی هرچه بيشتر وزارت ورزش و 
کميته ملی المپيک بستگی دارد. فدراسيون تالش می کند برنامه خوبی 
را برای حضوری موفق تر در المپيک تدارک ببيند. همه تيم های حاضر 
در المپيک جزو بهترين ها هس��تند. تمام تالشمان را انجام می دهيم و 
بازيکنان هم کم کاری نمی کنند. بهترين بازی هايمان را در توکيو انجام 
خواهيم داد، اما برای صعود به مرحله بعدی حداقل به دو پيروزی نياز 

داريم و رسيدن به اين هدف سخت، ولی شدنی است.« 
    

سعيد داورپناه، ملی پوش بس��کتبال بر کمک به تيم ملی و تالش برای 
فيکس شدن در ترکيب تأکيد کرد: »از آنجا که اردوی تيم ملی بالفاصله 
پس از بازی های ليگ شروع شد در يکی، دو روز اول بچه ها خسته بودند. 
فشار تمرينات بيشتر ش��ده و با توجه به اينکه دو بازی در تهران داريم، 
می توانيم با حضور تماشاگران نتيجه را به نفع خودمان تمام کنيم. امتياز 
اين دو بازی اهميت زيادی دارد، چراکه اگر در بازی های بعدی کارمان 
سخت شود، قطعاً اين امتيازها به دردمان می خورد. من هم مانند ساير 
ملی پوشان از جان و دل مايه می گذارم. همه چيز بستگی به نظر کادر 
فنی دارد، حتی اگر روی نيمکت هم بنشينم و دست بزنم، قطعاً به تيم 
کشورم کمک خواهم کرد.« حامد حدادی، سنتر باتجربه تيم ملی نيز 
که قبل از شيوع بيماری کرونا چين را ترک کرده بود ابراز اميدواری کرد 
ملی پوشان بازی های درخشان شان در جام جهانی را در المپيک هم تکرار 
کنند: »خستگی بازيکنان از سوی مربيان کنترل شده و از آنجا که قباًل 
نيز با هم بازی کرده ايم، طی چند جلسه می توانيم به هماهنگی برسيم. 
المپيک شرايط متفاوتی دارد؛ در اين س��ال ها با تيم های بزرگی بازی 
کرديم و سطح بسکتبالمان بهتر شده است. اميدوارم مثل بازی با اسپانيا 

در جام جهانی بتوانيم در توکيو هم بازی های خوبی انجام دهيم.«

درخشش کاراته کاهاي ایران در امارات 
در ادامه رقابت هاي کاراته وان امارات، کاراته کاهاي ايران با غلبه بر حريفان 
خود صاحب مدال هاي ارزشمندي شدند. در بخش بانوان سارا بهمنيار به 
مدال برنز رسيد، رزيتا عليپور به نشان برنز دست يافت و شيما آل سعدي 
هم موفق به کسب مدال نقره شد. در بخش مردان ذبيح اهلل پورشيب با غلبه 
بر تمامي حريفان مدال خوشرنگ طال را به گردن آويخت، بهمن عسکري 
سهميه المپيک خود را قطعي کرد و با غلبه بر نماينده ترکيه صاحب مدال 

برنز شد و مهدي خدابخشي هم به مدال برنز دست پيدا کرد.

امضای تفاهمنامه کشتي با دانشگاه شریف
به منظور ارائه خدمات پژوهش��ی برای تدوين برنامه راهبری توسعه 
کشتی، فدراسيون کشتی با دانشگاه صنعتی شريف تفاهمنامه ای را به 
امضا رساند. بر اساس اين تفاهمنامه که به امضای عليرضا دبير رئيس 
فدراسيون کشتی و دکتر محمدرضا محمدی  معاون پژوهش و فناوری 
دانشگاه صنعتی شريف رسيده است، مواردی همچون تحليل محتوای 
اسناد و برنامه های توس��عه ورزش و کشتی، هم انديشی با متخصصان 
و مديران ارشد کش��تی در خصوص جايگاه کنونی و آتی کشتی ايران 
و تدوين برنامه راهبری توسعه کشتی راهبردها و سياست های توسعه 
کش��تی در ايران و تدوين منابع مالی مورد نياز تحق��ق برنامه و نظام 

درآمدها و تأمين مالی کشتی در دستور کار قرار خواهد گرفت.
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