
برگش�ت  دور   
دنيا حيدري
    گزارش

رقابت هاي ليگ 
قهرمانان آس�يا 
در حالي امروز برگزار مي شود که پرسپوليس 
اس�ت  الدحي�ل  ميزب�ان  آزادي   در 
الس�د.  مهم�ان  دوح�ه  در  اس�تقالل  و 
ديدارهاي حساس��ي که پي��روزي نماينده هاي 
ايران در آن مي تواند فينالي کام��ًا ايراني و دربي 
آسيايي سرخابي هاي تهران را به دنبال داشته باشد. 
شکس��ت ي��ک ب��ر صف��ر در قط��ر کار را براي 
پرس��پوليس س��خت کرد. ياران برانکو حاال در 
ديداري خانگي بايد به پي��روزي 2 بر صفر برابر 
حريف قطري دس��ت يابند تا يک��ي از تيم هاي 
راه يافته به نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا باشند. 
سرخپوشان در قطر مي توانستند با نتيجه اي بهتر 
بازي را به پايان ببرند تا کارشان در ادامه آسان تر 
باشد، اما بدشانسي ها مانع از آن شد تا شاگردان 
برانکو با دست پر خانه الدحيل را ترک کنند و حاال 
همه اميد مدافع عنوان قهرماني ليگ ايران به بازي 
ساعت 18:30 امشب در آزادي است. بازي برابر 
تيم قدرتمندي که 9 ديدار گذشته خود را برده و 
با هدف قهرماني آمده تا با کنار زدن سرخپوشان 
تهراني يک گام به اين هدف نزديک تر شود. اين 
تيم براي رس��يدن به اين هدف، حاال بوضيفات 
کاپيتان خود را هم که در بازي رفت مصدوم بود در 

اختيار دارد، درست برعکس پرسپوليس که عاوه 
بر سيامک نعمتي محروم، سيدجال و بشار رسن 
را هم شايد به دليل مصدوميت به همراه نداشته 
باشد. با وجود اين، برانکو به پيروزي در آزادي و 
صعود به نيمه نهايي اميدوار است: »بايد باهوش 
باشيم. بازي با الدحيل دو نيمه داشت؛ نيمه اول را 
آنها در قطر بردند و حاال نوبت ماست که نيمه دوم 
را به سود خود تمام کنيم. خوب مي دانيم که هدف 
الدحيل قهرماني است. اين تيم هشت ملي پوش 
و بازيکن��ان خارجي خوب��ي دارد، اما هيچ يک از 
اينها دليل نمي شود که پرسپوليس نتواند موفق 
از زمين بازي خارج شود. در بازي با حريف قطري، 
بيماري و مصدوميت برايمان معنايي ندارد. ما تنها 
به کسب نتيجه مي انديشيم و اميدواريم با حمايت 
هواداران که هميشه حامي مان بودند، بتوانيم به 
مرحله بعد راه پيدا کني��م. مي دانيم که صعود به 
نيمه نهايي کار آساني نيس��ت، حتي در آزادي. 
خوب مي دانيم که همه انتظار دارند تا دقيقه سوم 
بازي دو گل، سه تير دروازه و چهار موقعيت گل 
داشته باشيم. فلسفه ما هم گل نخوردن نيست و 
گل زدن است، اما بايد صبور باشيم تا بتوانيم به 

موفقيتي که مي خواهيم، برسيم.« 
معلول، سرمربي الدحيل هم تأکيد دارد که تيمش 
براي دفاعي بازي کردن نيس��ت ک��ه وارد زمين 
مي شود: »به تهران نيامديم که ببازيم. دنبال دفاعي 

بازي کردن هم نيس��تيم. آمده ايم که بجنگيم و 
ببريم. خوب مي دانيم که بازي بزرگ و کار سختي 
داريم. بايد پرسپوليس را مهار کنيم و جز اين نقشه 
ديگري نداريم. بردن پرسپوليس براي تاريخ باشگاه 
الدحيل مهم است. يک بار پرس��پوليس را برديم، 
يک بار هم مساوي کرديم و اميدوارم در بازي امروز 
نوار پيروزي هايمان برابر اين تيم بزرگ پاره نشود.« 
جالب اينکه  AFC درخصوص اين ديدار نوشته 
اس��ت: »الدحيل بعد از بردي خفي��ف در خانه به 
دنبال حفظ نتيجه برابر تيم مرحله نيمه نهايي فصل 
گذشته است و پرسپوليس با پنج  کلين شيت در اين 
دوره مي خواهد بليت مرحله نيمه نهايي رقابت ها را 

براي دومين دوره متوالي به دست آورد.«
   استقالل و اميد به يک معجزه

بازي اس��تقال در دوحه قطر بدون ش��ک بسيار 
س��خت تر از ديدار نماينده س��رخپوش ايران در 
آزادي است. شکست 3 بر يک در آزادي کار ياران 
شفر را براي صعود به فينالي ايراني و دربي آسيايي 
استقال و پرسپوليس بسيار سخت کرده است، به 
حدي که خيلي ها کار آبي پوشان تهراني را در آسيا 
تمام شده مي دانند، اما به رغم تمام سختي هايي که 
استقال براي عبور از سد السد دارد، فوتبال قابل 
پيش بيني نيست، خصوصاً اگر شاگردان پيرمرد 
آلماني يکي از آن بازي هاي زيباي فصل گذش��ته 
خود در ليگ ايران را که باعث شد از قعر جدول جدا 

و به جمع مدعيان اضافه شوند به نمايش بگذارند.  
آبي پوشان چند روزي زودتر راهي قطر شدند تا با 
شرايط دوحه آشنا شوند و بتوانند خود را از لحاظ 
روحي- رواني براي بازي با پولدارهاي قطري آماده 
کنند و به نظر مي رسد که توانسته اند به آنچه که 

مي خواستند، برسند.
بازيکنان اس��تقال تأکيد دارند که هنوز هيچ چيز 
تمام نشده و 90 دقيقه ديگر براي جبران و راه يافتن به 
نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا فرصت دارند. البته شفر 
هم طي چند روز گذشته بارها تأکيد کرده که شکست 
السد در دوحه غيرممکن نيست، هرچند که او براي 
ممکن کردن اين اتفاق بايد مشکل گلزني شاگردانش 
را حل کند: »مي دانيم که کار راحتي نداريم، اما تسليم 
نمي شويم و مي خواهيم در قطر با نتيجه اي مناسب 

برنده مسابقه شويم و به مرحله بعد برويم.«
 الس��دي هاي قطر هم به دنبال نتيجه اي جز برد 
نيستند، خصوصاً که در آزادي به يک پيروزي پرگل 
رسيدند و حاال کاري به مراتب راحت تر از استقال 
پيش رو دارند. ب��ا وجود اين، محم��د غام، مدير 
باشگاه السد تأکيد مي کند که بايد نتيجه دور رفت 
را فراموش و فقط به اين بازي و پيروزي در آن فکر 
کرد. حمزه الصنهاجي، بازيکن السد نيز مي گويد، از 
برد در آزادي مغرور نشدند و خوب مي دانند که کار 
سختي براي تکرار پيروزي برابر استقال دارند. با 

اين حال براي برد به ميدان مي روند.

 مقصر فدراسيون است، نه كرش
اين روزها بحث رقم قرارداد کارلوس کرش، سرمربي تيم ملي فوتبال و 
ميزان دريافتي او يکي از اصلي ترين سوژه هاي خبري است. طي چند 
روز گذش��ته ميزان دريافتي کرش به صورت ساالنه، ماهانه، هفتگي، 
روزانه و حتي س��اعتي مورد توج��ه قرار گرفته اس��ت. البته منتقدان 
سرمربي تيم ملي هم آن را دستاويزي براي حمله به سرمربي تيم ملي 

قرار داده اند.
در اينکه کرش يکي از گران ترين مربيان تاري��خ فوتبال ايران و حتي 
دنياست، هيچ شکي نيست اما آيا در اين خصوص بايد او را مورد هجوم 

و تاخت و تاز قرار داد؟
 به طور يقين کارلوس کرش به لحاظ فني و دانش تکنيکي و تاکتيکي 
يکي از کم نظيرترين مربيان خارجي بوده و هس��ت ک��ه فوتبال ايران 
تاکنون به خود ديده، اما اينکه   زياده خواه و جاه طلب اس��ت و تحمل 

انتقاد را ندارد تنها به رفتارهاي او مربوط نمي شود.
فدرا سيون فوتبال، شخص رئيس فدراسيون و تمام مسئوالني که با تيم 
ملي فوتبال در ارتباط هستند بايد از روز اول حيطه کاري و مسئوليت 
کرش را مشخص مي کردند. آنچه طي تمام اين سال ها رخ داد، اين بوده 
که کرش از تمام اهالي فوتبال ايران؛ چه رئيس فدراسيون، چه مربيان و 
چه بازيکنان بزرگ تر بود. به همين دليل تمام مسئوالن فوتبال از همان 
ابتدا مقابل او عقب نشيني کردند و به تمام خواسته هاي بحق يا ناحق 
کرش عمل کردند تا کار به جايي برسد که او حقوقي ميلياردي دريافت 

کند و فوتبال ايران را زير سايه خود قرار دهد. 
به عنوان نويسنده اين مطلب به ياد دارم که از زبان يکي از پيشکسوتان 
فوتبال کشورمان شنيدم که از رئيس فدراسيون فوتبال پرتغال شنيده 
بود، کرش شما را عاصي خواهد کرد و کاري مي کند که پشيمان شويد. 
همين چند روز قبل هم رئيس فدراسيون فوتبال امارات عنوان کرده 

بود که ما حتي حاضر نشديم دو ماه با او کار کنيم. 
البته همانطور که عنوان کرديم کرش به لحاظ فني، موفقيت و کسب 
پيروزي تأثير بسزايي بر فوتبال ايران داشته، اما نبايد از اين مسئله نيز 
غافل شد که اين فوتبال ايران بود که او را دوباره به فوتبال دنيا برگرداند. 
در حقيقت فوتبال ايران و کرش الزم و ملزوم هم هس��تند و همانطور 
که او به فوتبال ايران وجهه اي بين المللي بخشيد، فوتبال ايران هم اين 

فرصت را در اختيار کرش قرار داد تا دوباره مطرح شود.
اينکه کرش اين روزها هرگونه که مي خواهد، مي تازاند و پيش مي رود، 
حاصل س��هل انگاري ها و عقب نش��يني هاي مس��ئوالن قبلي و فعلي 
فدراسيون فوتبال در برابر خواس��ته هاي او است. کرش بايد از روز اول 
کنترل مي شد. از روز اول متوجه مي شد که قرار نيست در ايران حقوق  
نجومي بگيرد و امکاناتي در حد الليگا داشته باشد. کرش در اين مسئله 
توجيه نش��د و امروز هم کسي حاضر نيس��ت به او بفهماند که شرايط 
چگونه است. بنابراين بسيار راحت کار خودش را انجام مي دهد و حرف 
خودش را مي زند. جالب اينکه خيالش هم از بابت به کرس��ي نشستن 
خواسته هايش راحت است. پس کرش را نبايد کوبيد، بايد مسئوالني را 

مورد نقد قرار داد که از ابتدا مقابل او کوتاه آمدند.
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فریدون حسن

شب سرنوشت 
کار سخت پرسپوليس و استقالل از تهران تا دوحه 

ادامه واکنش ها به تأييد قانون
 منع به کارگيري بازنشستگان در ورزش

 بازنشسته ها بروند   ورزش تعليق نمي شود
 تأييد قانون منع به کارگيري بازنشستگان همچنان خبرساز است و در 
ورزش هم مانند ديگر بخش ها، مديراني که مشمول اين قانون مي شوند، 
کم کم بايد براي تحويل دادن صندلي رياست خود آماده شوند. البته در 
اين بين برخي مديران هم به رغم بازنشسته بودن به هر نحوي به دنبال 
گرفتن حکم ماندن هستند و گويا قصد تمکين به قانون را ندارند، طوري 
که چند روز پس از تأييد اين قانون در شوراي نگهبان، برخي براي ماندن 

به دنبال باال بردن درصد جانباري خود هستند. 
با اباغ قانون منع به کارگيري بازنشستگان حاال چند روزي است که در 
ورزش همه نگاه ها به سمت وزارت ورزش چرخيده تا همان طور که وعده 
شده بود، مديران ورزشي را که مشمول اين قانون مي شوند، خانه نشين 
کند. برخاف اظهارنظر برخي نمايندگان مجلس که مدعي شده بودند 
رؤساي فدراسيون ها مشمول اين قانون نمي شوند، ديروز محمدشروين 
اسبقيان، مديرکل دفتر امور مش��ترک فدراسيون ها در وزارت ورزش 
اعام کرد:   بازنشستگي شامل حال رؤس��اي فدراسيون هاي ورزشي 
هم مي ش��ود و هر زمان که اين قانون به دست ما برسد، ظرف ۶0 روز 
اقدامات الزم را انجام خواهيم داد.« البته در اين بين وزارت ورزشي ها با 

چالش هاي مختلفي روبه رو هستند. 
   رؤساي بازنشسته استعفا بدهند

يکي از مهم ترين چالش هايي که وزارت ورزش در اجرايي کردن قانون 
منع به کارگيري بازنشستگان با آن مواجه است، احتمال تعليق ورزش 
به دليل دخالت دولت در امور فدراس��يون ها در کنار گذاشتن رؤساي 
بازنشسته اس��ت، تهديدي که برخاف حاشيه س��ازي برخي مديران 
بازنشسته جدي نيست و اجرا شدن اين قانون باعث نمي شود خطري 
ورزش کشورمان را در ميادين بين المللي تهديد کند. در همين راستا، 
گفته مي شود قرار است رئيس فدراسيون هايي که بازنشسته هستند از 

سمت شان استعفا دهند تا خطر تعليق هم منتفي شود. 
در همين رابط��ه علي رغبتي، مدي��رکل دفتر برنامه ري��زي و نظارت 
حوزه ورزش در وزارت ورزش ديروز به خبرگ��زاري مهر گفت:  » منع 
به کارگيري بازنشس��ته ها يک قانون است، نه تصميم فردي. بنابراين 
آنها بايد خودشان کنار بروند، نه اينکه ما اقدام به برکناري کنيم. بحث 
قوانين ملي مطرح است. رؤس��اي ما بايد بدانند که رئيس فدراسيون 
بين المللي يک رشته نيستند. آنها رئيس فدراسيون ملي هستند و بايد 
از قوانين داخلي تبعيت کنند. اين موض��وع هم به هيچ عنوان دخالت 

محسوب نمي شود.«
رغبتي معتقد است با اجراي اين قانون خطري ورزش را تهديد نمي کند: 
»سازمان هاي بين المللي ورزشي با بحث دخالت دولت که قوه مجريه به 
حساب مي آيد، مخالفت دارند، اما هيچ مشکلي با قوه مقننه، قضائيه و 
تبعيت از دستگاه هاي ورزش از قوانين آنها ندارند. قانونگذار قانوني مثل 
منع به کارگيري بازنشسته ها هم قوه مقننه است و دولت مجري آن به 
حساب مي آيد.« مصطفي هاشمي طبا، رئيس سابق سازمان تربيت بدني 
هم در پاسخ  به اين سؤال که آيا در صورت اجراي قانون بازنشستگي، 
فدراسيون هاي ورزشي ايران از سوي فدراسيون هاي جهاني و کميته 
بين المللي المپيک تعليق مي شوند، ديروز به خبرگزاري ميزان گفت: 
»اين موضوع با توجه به اينکه قانون عمومي کشور است، هيچ مشکلي 
براي فدراس��يون ها ايجاد نخواهد کرد. مسئوالن بين المللي ورزش به 
قوانين کشور ها احترام مي گذارند و معتقد هستند دولت تنها نبايد در 

امور فدراسيون ها دخالت کند.«
اجازه سوءاستفاده از عنوان جانبازي داده نشود

در حالي برخي از مديران بازنشسته در ورزش به دنبال باال بردن درصد 
جانبازي شان براي ماندن هستند که اين مسئله با واکنش نمايندگان 

مجلس روبه رو شده است.
در اين خصوص ديروز امير خجسته، نماينده مردم همدان از ارسال نامه 
مجلس براي سران قوا براي اجراي کامل قانون ممنوعيت به کارگيري 
بازنشستگان و مقابله با سوءاس��تفاده برخي از مديران براي باال بردن 
درصد جانبازي ش��ان خبر داد: »در اين نامه به دنبال اين هستيم که 
هش��دارهاي الزم را براي اجراي هرچه س��ريع تر اين قانون به تمامي 
نهادها و دستگاه ها بدهيم. همچنين اجازه نمي دهيم که برخي بخواهند 
قانون را دور بزنند، به طور مثال شنيده ايم برخي از مقامات با مراجعه به 
بنياد شهيد به دنبال افزايش درصد جانبازي خود هستند تا از اين قانون 
مستثنا شوند. بنابراين ما خطاب به بنياد شهيد مي گوييم که تحت فشار 

اين افراد قرار نگيرند.«

سعيد احمدیان

دولت، حقوق كارمندان و حقوق كرش!
اين روزها در حالي مسئوالن فدراسيون 

مصطفي هاشمي طبا

 رئيس سابق سازمان تربيت  بدني

   
فوتبال به دنب��ال ارز دولتي براي تمديد 
ق��رارداد با ک��رش، اردوه��ا و بازي هاي 
تدارکاتي در راه آماده سازي جام ملت ها 
هستند که فقط مشکل مملکت فوتبال 
نيست. دولت مشکات زيادي دارد که بايد 
با مديريت و صرفه جويي آنها را حل کند. 
مدي��ران ما با ي��ک مديريت درس��ت و 
برنامه ريزي دقيق و همچنين خرج کم 
بايد ورزش را اداره کنند، حتي اگر کرش جدا شود. مگر آسمان به زمين 
مي آيد، نبايد به يک خارجي اينقدر وابسته باشيم. نمي توانيم فقط به دنبال 
اين باشيم که خواس��ته هاي کرش را فراهم کنيم. مربيان زيادي در دنيا 
هستند که با خرج کم توانسته اند بسياري از تيم هاي ملي را موفق کنند. مگر 
کشورهايي مثل عراق، ژاپن و کشورهاي آسيايي از چه مربياني استفاده 
مي کنند. مسئله کشور امروز تيم ملي نيست. دولت اين همه مشکات دارد، 
از کجا پول بياورد وقتي کره جنوب��ي يک قطره نفت ما را نمي خرد. وقتي 
مشکل ارز داريم، چرا بايد براي تيم ملي 40 ميليارد هزينه کنيم و با اين 
هزينه باال در آخر با تيم هايي مثل سيرالئون بازي دوستانه برگزار کنيم. اين 
مديريت ورزشي نيست. مگر مديريت بايد با پول باشد، مگر تيم هاي ديگر 
رشته هاي ورزشي با کمترين هزينه نتوانستند نتايج خوبي را در مسابقات 
جاکارتا کسب کنند. بازيکنان تيم ملي بايد بجنگند. اگر قابليت موفق شدن 
نداريم، بايد شکست بخوريم. شرايط سخت است و مملکت بايد با هزينه کم 
و مديريت درست اداره شود. مگر تيم هايي مثل کاراته ووشو با مربيان ايراني 
اداره نشدند. هر کس دوست دارد، برود و هر کس شرايط مملکت را درک 
مي کند، بماند. مملکت به مدير پولي و ترسو نياز ندارد. متأسفانه کرش و 
امثال او لوث ش��ده اند و همواره پول پول مي کنند. دولت هنوز نمي تواند 
حقوق کارمندان را به راحتي بدهد، محدودي��ت فروش ارز داريم، در اين 

شرايط به فکر حقوق کرش هم باشيم؟

 كمي نگران بارسا هستم!
پيروزي بارس��لونا مقابل رئال سوس��يداد خيال والورده را راحت کرد. 
آبي اناري ها با اينکه با يک گل از  رئال سوسيداد عقب بودند، اما در نهايت 
باخت را با پيروزي 2 بر يک عوض کردند و به صدرنشيني شان در الليگا 
ادامه دادند. ارنستو والورده، سرمربي بارسا با اشاره به بازي شاگردانش 
گفت: »سه امتياز خيلي مهمي را به دست آورديم. حريف آزارمان داد و 
ما بايد تاش بيشتري براي گلزني مي کرديم. سه امتياز خيلي سختي 
را به دست آورديم. تنها کمي نگران هس��تم، بايد در برخي از مسائل 
بهتر شويم. رئال مي تواند ضدحمات خوبي داشته باشد، اما نبايد اين 
را فراموش کرد که آنها نيز تيم خيلي خوبي در اختيار دارند. پيروزي در 

آنوئتا آسان نبود و مجبور شديم ريسک بيشتري داشته باشيم.«

آقاي خاص در انديشه ليگ قهرمانان 
خوزه مورينيو از اينکه شياطين سرخ توانستند تيم شگفتي ساز واتفورد 
را شکست دهند، ابراز رضايت کرد. منچستريونايتد در هفته پنجم ليگ 
جزيره 2 بر يک واتفورد را برد. آقاي خاص که تا حدودي از شرايط بحراني 
فاصله گرفته، در خصوص پيروزي تيمش و حضور در ليگ قهرمانان اظهار 
داشت: »فهميديم که نياز است تغييري در تيم داشته باشيم، به همين 
خاطر مروان فايني را به عنوان ديوار اول جل��وي مدافعان قرار داديم تا 
شرايط دفاعي تيم ما بهتر شود. اکنون بايد به فکر بازي در ليگ قهرمانان 
باشيم. نياز است که ليگ قهرمانان را با برد شروع کنيم.« در ساير بازي هاي 
مهم ليگ برتر، ليورپول در خانه تاتنهام 2 بر يک به برتري رسيد و چلسي 
هم 4 بر يک کارديف را شکست داد. چلسي با 15 امتياز صدرنشين ماند و 

بندرنشينان نيز با تفاضل گل کمتر در رده دوم هستند. 

شکستي ديگر براي اينتر در سري آ
هفته چهارم رقابت هاي سري آ با انجام يک ديدار آغاز شد. در اين ديدار 
اينتر در خانه از پارما پذيرايي کرد و با يک گل تن به شکست داد تا روند 
نااميدکننده اين تيم ادامه داشته باشد. اينتر در فصل جاري رقابت ها 
عملکرد نااميدکننده اي داش��ته و در چهار بازي خود دو شکست، يک 
پيروزي و يک تساوي به دست آورده تا شرايط براي اين تيم که يکي از 

شانس هاي اصلي عنوان قهرماني است، سخت شود. 

خودمان به همديگر رحم كنيم
قهرمانان ورزش ايران هميشه دغدغه مردم را داشته و        چهره
دارند، به ويژه در شرايط سخت که همواره حامي مردم 
بوده اند. بهداد سليمي، قهرمان وزنه برداري نيز از اين قاعده مستثنا  نيست. سليمي 
هرچند شرايط سخت اقتصادي اين روزهاي کشور را ثمره سوءمديريت ها مي داند، 
اما از مردم مي خواهد که بيشتر از هميشه هواي هم را داشته باشند: »کشور در شرايط 

بحراني اس��ت. کاري ب��ه مديريت کان کش��ور ندارم. ب��ه هر حال 
سياست هايي اتخاذ شده، اما به نظرم بهتر است خودمان به همديگر 

رحم کنيم. هنوز تحريمي شروع نشده که همه 
چيز گران شده يا برخي کاالها پيدا نمي شود. 
تا حدودي مقصر خودمان هستيم. در همين 
بحث پوشک، هفته پيش شمال بودم و دو، سه 

شهر را گشتم، اما نتوانستم 
براي دخترم پوشک پيدا 
کنم. دولت که اين پوشک ها 

را قايم نمي کند. ما خودمان 
هس��تيم ک��ه آنه��ا را قايم 
مي کنيم. يک ماه و نيم پيش 
پوشک ايراني را بسته اي 38 
هزار توم��ان مي خريدم، اما 

حاال ب��راي هر ک��دام 83 هزار 
تومان پول مي دهم. ش��ش بس��ته 
پوشک خريدم و 498 هزار تومان پول 
دادم. به همس��رم گفتم اين بار آخر 
است که پوشک مي خرم، سعي کن 

بچه را از پوشک بگيري.«

ژاپن حريف سرسخت   ايران در راه جام جهاني
ژاپ��ن امروز 
دومين رقيب 
در  اي��ران 
پنجره چهارم انتخابي جام جهاني بسکتبال 
است. تيم ملي بسکتبال کشورمان در ادامه 
مسيرش براي رسيدن به جام جهاني 2019 
بايد به مصاف ژاپن��ي برود که چند بازيکن 
دورگه در ترکي��ب دارد. ملي پوش��ان براي 
صعود به جام جهاني چين تاکنون هفت بازي 
را پشت سر گذاشته اند که شش پيروزي و تنها يک 
شکست در ديدارهاي قبلي به دست آمده و اين بار ژاپني ها 
سد راه تيم ملي ايران شده اند. آسمانخراش ها در شرايطي 

امروز در ورزشگاه اوتاسيتي شهر توکيو به ميدان مي روند 
که نبود دو بازيکن اصلي خأل بزرگي در تيم ملي محسوب 
مي شود. حامد حدادي به دليل مصدوميت در تهران مانده تا 
مراحل درمانش را پيگيري کند، به همين دليل به همراه تيم 
به ژاپن نرفته است. از طرفي صمد نيکخواه بهرامي هم براي 
حضور در تمرينات يک تيم امريکايي دعوت شده و او نيز در 
بازي با ژاپن غايب است. غيبت حدادي و صمد بزرگ ترين 
چالش کادر فني در اين ديدار است. شاهين طبع که پس از 
نايب قهرماني تيم ملي در جاکارتا با انتقادهاي زيادي مواجه 
ش��د، حاال بايد با تيم قدرتمند و پرمهره ژاپن روبه رو شود.  
هواداران ژاپني همه بليت هاي بازي را خريده اند و جو سالن 

قطعاً به سود ميزبان خواهد بود. 

تيم مل��ي واليبال 
ايران در چهارمين 
خ��ود  دي��دار 
در مرحله گروه��ي رقابت هاي جهاني امش��ب 
مقاب��ل لهس��تان صف آرايي مي کن��د. در ادامه 
رقابت هاي اين دوره بلندقامتان در وارنا به مصاف 
يکي از قدرت هاي واليبال جه��ان مي روند. تيم 
کوالکوويچ براي صدرنشيني درگروه D بايد از 
سد لهس��تان بگذرد. اين در حالي است که غلبه 
بر حريف امش��ب کار آساني نيست. لهستان هم 
مانند تيم کشورمان سه ديدار قبلي خود را با برد 
پشت سر گذاشته و بدون شک آنها نيز هدفي جز 

پيروزي در اين بازي ندارند. کوبا رقيب آخر تيم 
ملي در شرايطي مقابل تيم ايران تن به شکست 
3 بر يک داد که ايگ��ور کوالکوويچ از بازيکنانش 
خواسته در مقابل لهس��تان هم تمرکز خود را از 
دست ندهند: »بازي با لهستان نيز مثل بازي با 
کوبا براي ما مهم است. لهستان قطعاً براي پيروزي 

وارد زمين مي شود. آنها در ليگ جهاني بازي هاي 
بس��يار خوبي ارائه کردند و موفق به شکست ما 
شدند. تماش��اگران زيادي براي تشويق اين تيم 
به سالن مي آيند. ما نيز اميدواريم تماشاگرانمان 
در سالن حاضر شوند. سازماندهي دفاع تيم ملي 
لهستان بسيار خوب است. سرويس هاي بازيکنان 

اين تيم هم خيلي خوب است و کوبياک بازيکن 
کليدي اين تيم به حساب مي آيد.« سرمربي تيم 
ملي ايران با اش��اره به حساس��يت هاي گذشته 
در بازي با لهس��تان گفت: »به حاشيه هايي که 
ممکن است، وجود داشته باشد توجهي نداريم 
و همه تمرکزمان روي يافتن راه هاي شکس��ت 
لهستان است. مس��ائل حاش��يه اي در گذشته 
بوده و من اميدوارم که در آينده تکرار نش��ود.« 
در گروه چهارم رقابت ها دو تيم لهستان و ايران 
مدعيان اصلي به شمار مي روند، دو تيمي که تا 
به اينجاي کار هيچ شکستي را تجربه نکرده اند. 
لهستان فعًا صدر جدول را در اختيار دارد و تيم 
کشورمان نيز در رده دوم قرار گرفته است. مصاف 
ايران و لهستان تکليف صدرنشين گروه را روشن 
مي کند. ش��يوه بازي هاي اي��ن دوره به گونه اي 
است که صدرنشين گروه ها در دور بعد با حريفان 

آسان تري روبه رو مي شوند. 

ايران - لهستان  نبرد 
صدرنشيني حريفان هميشگي 

 شيوا نوروزی
     بسکتبال

 اشرف رامين
     واليبال

 قدوس مدعي آقاي گلي ليگ فرانسه شد
درخشش ستاره ايراني در ليگ فرانس��ه ادامه دارد و سامان قدوس در 
سومين بازي با پيراهن آميان در لوش��امپيونه دومين گلش را به ثمر 
رساند. س��تاره فوتبال ايران در بازي شنبه شب آميان مقابل ليل، گل 
دوم تيم��ش را در اولين دقيقه وقت هاي تلف ش��ده از روي يک ضربه 
ايس��تگاهي به ثمر رس��اند و با اين گل لقب بهترين خريد تابس��تاني 
آميان را به خود اختصاص داد. سايت LIG 1  فرانسه پس از درخشش 
قدوس با انتشار گزارشي از قرار گرفتن گل ديدني مهاجم ايراني در بين 
کانديداهاي گل هفته لوشامپيونه از نمايش فوق العاده سامان تمجيد 
کرد و نوشت: »در ميان تمام خريدهاي جديد آميان، قدوس ثابت کرده 
لياقت سرمايه گذاري سنگين باش��گاه در پرداخت بيش از 4 ميليون 
يورو به اوسترش��وند را داش��ته، چون زدن دو گل در سه بازي نخست 
لوشامپيونه، بهترين مهاجم ليگ سوئد در سال هاي گذشته را مدعي 

آقاي گلي در فرانسه کرده است.«


