
  اس�تقالل با كسب 
فريدون حسن

    گزارش
نتي�ج�ه مس�اوي 
مقابل   ماشين سازي 
تبريز دو امتياز حساس ديگر را از دست داد تا 
وينفر ش�فر واقعًا به اين نتيجه برسد كه بايد 
فك�ري اساس�ي ب�ه ح�ال تيم�ش كن�د.

استقالل ديروز در حالي در تبريز به مساوي رسيد 
كه باز هم از مشكالت ريز و درشت تاكتيكي رنج 
مي برد، مش��كالتي كه گويا ب��راي آبي ها تمام 
شدني نيست و تفاوتي هم نمي كند كه حريف كه 
و چه نام داشته باشد. گره تاكتيكي كار استقالل 
باز نش��دني به نظر مي رس��د و گوي��ا بازيكنان و 
س��رمربي اين تيم نيز توانايي باز ك��ردن آن را 

ندارند.
    

 دو باخت بد مقابل س��پاهان و س��ايپا كه دومي 
باعث حذف استقالل از گردونه جام حذفي هم 
شد، وينفرد شفر را به صورت جدي با خطر روبه رو 
كرده است. به اين دو باخت بايد حاشيه سازي هاي 
برخي بازيكنان را ني��ز اضافه كرد، بازيكناني كه 
البته در حال حاضر از مهره هاي تأثيرگذار آبي ها 

محسوب مي شوند. 

ش��فر با علم به اين موضوع، به راحتي خط قرمز 
روي نام هاي��ي چون روزبه چش��مي و فرش��يد 
اسماعيلي كشيد و بدون آنها راهي تبريز و ميدان 
حساس ديدار با ماشين س��ازي شد. ديداري كه 
براي مرد آلماني اس��تقالل حكم مرگ و زندگي 
را داشت و اس��تقالل به اميد كس��ب سه امتياز 
راهی تبريز شده بود . ش��فر ميانه ميدانش را به 
علي كريمي سپرد، رحمتي را دوباره به تركيب 

برگرداند و باز هم به مهدي قائدي اعتماد كرد. 
بازي با سلسله اشتباهات اس��تقاللي ها در خط 
دفاع آغاز شد تا با هر حمله سبزپوشان تبريزي تن 
شفر كنار زمين بلرزد، اما مهاجمان ماشين سازي 
موقعيت ها را يكي پس از ديگري از دست دادند تا 
بازي با گذشت زمان متعادل تر شود. در اين ميان، 
سردرگمي خط مياني استقالل و عدم بهره گيري 
از يک برنامه مناس��ب براي توپ رساني به خط 

حمله بيشتر از هر زمان ديگري به چشم  آمد. 
آبي ها بنا بر داليل كاماًل نامعلومي قصد سرعت 
دادن به بازي را داش��تند كه در اين امر ناموفق 
بودند. در آن سو هم تب تيم مهاجري خيلي زودتر 
از آنچه تصور مي ش��د، عرق كرد تا بازي درست 

مثل هواي تبريز سرد شود. 

ش��فر خيلي زود مجبور به تغيير تركيب ش��د. 
علي كريمي خريد مصدوم اي��ن فصل آبي ها باز 
هم دست شان را در پوس��ت گردو گذاشت و در 
دقيقه 37 جاي خود را ب��ه آذري جوان داد تا به 
اين ترتيب عماًل اس��تقالل در ميانه ميدان خلع 

سالح شود. 
در نيمه دوم ش��فر، قائدي را هم بيرون كش��يد 
و به مهاج��م كهنه كار خود يعن��ي جابر انصاري 
اميد بس��ت، اما باز ه��م اين ماشين س��ازي بود 
كه حمله مي كرد، درس��ت مانن��د ابتداي نيمه 
اول، ماشين س��ازي خطرناك نش��ان داد و اگر 
واكنش خوب مهدي رحمتي نبود، استقالل گل 
را دريافت مي كرد. آبي ها در ادامه باز هم برنامه 
بي نتيجه سرعت دادن به بازي را دنبال كردند، 
برنامه اي ك��ه هرچند به عب��ور از دفاع چنداليه 
حريف مي انجاميد، اما نبود يک مهاجم ششدانگ 

در خط حمله، آن را با شكست مواجه مي كرد.
بازي س��ردرگم و بي برنامه دو تيم در نيمه دوم 
بيشتر به چشم آمد، جايي كه حتي ميزبان هم 
به رغم سروصداهاي فراوان پيش از بازي مبني بر 
گرفتن انتقام حذف از جام حذفي از اس��تقالل، 
حرفي براي گفتن نداشت تا سرانجام اين ديدار 

سرد در هواي سرد تبريز با تساوي بدون گل به 
پايان برسد.

    
استقالل با اين تساوي نتوانست به وضعيت خود 
در جدول رده بندي سروس��اماني بدهد. آبي ها 
حاال با يک بازي بيشتر و هم امتياز با سايپا در عدد 
15 به رده ششم صعود كرده اند و بايد خود را آماده 
جدال حساس روز جمعه مقابل پديده صدرنشين 
كنند. ديداري كه هرچند در آن ميزبان هستند، 
اما نمي توانند در ورزشگاه آزادي از مهمان خود 
پذيرايي كنند، چراكه اين ورزشگاه بايد مهياي 

ديدار نهايي ليگ قهرمانان آسيا شود.
    

با تساوي ديروز اس��تقالل بايد منتظر حمالت 
تندتر و بي رحمانه  تر منتقدان شفر به مرد آلماني 
بود. آبي ها ديروز اي��ن فرصت را داش��تند تا به 
ناكامي هاي اخيرشان پايان دهند، اما نوع بازي 
اين تيم و دست خالي سرمربي   نشان از روزهاي 
سخت تر براي اس��تقالل دارد، روزهايي كه عدم 
نتيجه گيري در آن به طور حتم سكوها و هواداران 
را عليه شفر و يارانش خواهد كرد و صداي اعتراض 

آنها را درخواهد آورد.

 تيم ملي فوتبال تنها براي تهران نيست
در حالي كه قرار بود بازي تداركاتي هفته آينده تيم ملي فوتبال مقابل 
ترينيداد و توباگو در تبريز برگزار ش��ود با اعالم برگزاري اين مسابقه در 
تهران، بار ديگر پرونده انجام مسابقات ملي در خارج از پايتخت بسته شد. 
اين در شرايطي است كه سال هاست يكي از مطالبات هواداران فوتبال در 
سراسر كش��ور، برگزاري برخي از بازي هاي تيم ملي فوتبال در خارج از 

تهران و شهرهاي ديگر است.  
مرور بازي هاي تيم مل��ي در چند دهه اخير نش��ان مي دهد كه تنها در 
مواردي نادر و محدود بازي هاي ملي در ورزش��گاه هايي خارج از تهران 
برگزار شده و برنامه ويژه و مدوني براي ميزباني ساير شهرها از تيم ملي 
فوتبال وجود نداشته و تنها برخي موارد ويژه سبب شده فدراسيون فوتبال 
از روي اجبار بازي هاي ملي را در شهر ديگري غير از پايتخت برگزار كند. 
اين در شرايطي اس��ت كه هواداران فوتبال ملي تنها منحصر به تهران 
نيستند و در اقصي نقاط كشور، هواداران دوست دارند از نزديک تماشاگر 
بازي هاي ملي باشند. عدم رسيدگي به اين مطالبه سبب شده خيلي از 
تماشاگران با هزينه ها و سختي هاي زياد به تهران بيايند تا در ورزشگاه 

آزادي بازي تيم ملي را از نزديک تماشا كنند. 
در همين راستا برگزاري بازي هاي ملي، به خصوص مسابقات تداركاتي 
در شهرهاي غير از تهران يكي از مطالبات بحق هواداران فوتبال در سراسر 
كشور است. بديهي است با توجه به كمبود زيرساخت ها، خيلي از شهرهاي 
كشورمان چه از نظر ورزش��گاه مجهز و چه امكانات اقامتي نمي توانند 

ميزبان بازي هاي ملي باشند.   
اين در حالي اس��ت كه در دو دهه اخير با احداث ورزشگاه هاي مجهز 
در شهرهايي مانند اصفهان، اهواز، مشهد، تبريز و حتي شيراز، مراكز 
اين استان ها نيز ظرفيت ميزباني از بازي هاي تيم ملي را پيدا كرده اند 
و مثل گذش��ته دغدغه اي در اين باره كه غير از تهران شهرهاي ديگر 
امكانات الزم براي ميزباني را ندارند، وجود ندارد. در چنين شرايطي 
به نظر مي رسد مس��ئوالن فدراس��يون فوتبال بايد براي جامه عمل 
پوشاندن خواسته بحق هواداران فوتبال در نقاط مختلف كشور جدي تر 
وارد عمل ش��وند. البته مديران فدراس��يون فوتبال در مصاحبه هاي 
مختلف خود به صورت زباني وعده برگزاري بازي هاي ملي در شهرهاي 
ديگر كشور را داده اند، اما اين مسئله تنها در مرحله وعده باقي مانده و 
در سال هاي اخير كه تيم ملي هم در راه جام جهاني و هم جام ملت ها، 
بازي هاي تداركاتي متعددي برگزار ك��رده براي يک بار هم به مرحله 
عمل نرسيده تا تهران و ورزش��گاه آزادي ميزبان هميشگي بازي هاي 

ملي باشد. 
متمركز كردن برگزاري بازي هاي ملي در تهران سبب شده تا استقبال 
تماشاگران از مسابقات تيم ملي به حداقل برسد و مسابقه به مسابقه 
از حضور هواداران به عنوان يكي از اركان اصلي موفقيت تيم ملي در 
ورزشگاه آزادي كاسته شود، به طوري كه در خوشبينانه ترين شرايط 
در حال حاض��ر براي بازي ه��اي تيم ملي، به خص��وص در بازي هاي 
تداركاتي 10 تا 20 هزار تماش��اگر به ورزش��گاه آزادي مي آيند. اين 
استقبال اندك در حالي است كه تيم ملي براي حضوري قدرتمند در 
مسابقات مختلف مانند جام ملت ها و جام جهاني نياز به حضور پرشور 
تماش��اگران دارد. با اين حال چنين مس��ئله مهم��ي در نظر مديران 
فدراسيون فوتبال ناديده گرفته ش��ده و تيم ملي عماًل از حمايت يار 

دوازدهمش به خصوص در بازي هاي تداركاتي محروم است. 
البته تصور مي ش��د براي دو بازي تداركاتي تيم ملي فوتبال كه هفته 
آينده برگزار مي شود، طلسم برگزاري بازي هاي ملي در خارج از تهران 
شكسته شود، اما باز هم تهران انتخاب شد. اين در شرايطي است كه به 
طور قطع برگزاري مسابقات تيم ملي در شهرهاي ديگر سبب مي شود 
تا تيم ملي برخالف تهران از حمايت پرشورتر هواداران برخوردار باشد 
و مانند تهران در جريان بازي هاي تداركاتي تيم ملي سكوهاي خالي 
ورزشگاه آزادي توي ذوق نزند. تصميمي كه يک بازي دوسر برد براي 
فدراسيون فوتبال است، چراكه هم تيم ملي با حضور هواداران بيشتر 
روحيه مي گيرد و هم به انتظار هواداران غيرتهراني جامه عمل پوشيده 

مي شود و آنها نيز از نزديک تماشاگر بازي هاي ملي خواهند بود. 

سعيد احمديان

بحران ادامه دار آبی ها
تساوي سرد استقالل و ماشين سازي در هواي سرد تبريز

آقاي خاص از بازي در تورين مي ترسد
جدال انتقامي اينتر – بارسا در سن سيرو

قدرت ه�اي اصل�ي فوتب�ال اروپ�ا امش�ب و فردا ش�ب ب�ه مصاف 
حريف�ان خ�ود مي رون�د. در حس�اس ترين ديداره�اي هفت�ه 
چهارم ليگ قهرمان�ان، اتلتيكومادري�د با دورتمون�د، اينترميالن 
با بارس�لونا و يوونت�وس نيز با منچس�تريونايتد روبه رو مي ش�وند. 

   جنگ در مادريد
در گ��روه اول، دورتموند صدرنش��ين امش��ب يک بازي س��خت در 
واندامتروپوليتانو در پيش دارد. اتلتيكومادريد در خانه به مصاف تيمي 
مي رود كه در ش��رايط ايده آلي قرار دارد و براي رس��يدن به اين تيم 
محكوم به پيروزي است. ضمن اينكه بازي رفت با برد پرگل 4 بر صفر 
تيم آلماني همراه بود. به همين خاطر است كه مادريدي ها به اين بازي 
نگاه انتقامي دارند. از طرفي شاگردان سيمئونه براي اينكه از زردپوشان 
جا نمانند نبايد در خانه امتياز از دست بدهند. راه راه پوشان همين هفته 
مقابل لگانس در الليگا متوقف شده اند و حاال با ايستادن در رده سوم 
فوتبال اسپانيا سايه س��ويا را نيز باالي سر خود احساس مي كنند، در 
صورتي كه دورتموند در بهترين ش��رايط خود قرار دارد. صدرنشين 
بوندس ليگا از ابتداي فصل تاكنون هيچ شكس��تي را متحمل نشده و 
كماكان به روند رو به رشدش ادامه مي دهد. لوسين فاور تيمي ساخته 
كه توانايي ايستادگي برابر همه حريفان را دارد. سرمربي دورتموند كه 
ركورد 15 بازي بدون باخت را در كارنامه دارد، پيش از بازي با اتلتيكو 
گفت: »بايد بيشتر پيشرفت كنيم. اين از هر چيز ديگري مهم تر است. 
هنوز كارهاي زيادي براي انجام داريم. فعاًل تمام تمركزمان روي بازي 

با اتلتيكومادريد است.«
   به اميد موفقيت

تيم هاي اينتر – بارسلونا ديگر بازي حساس اين هفته را برگزار مي كنند. 
بازي رفت دو تيم با پيروزي 2 بر صفر كاتاالن ها همراه بود. نتيجه اي كه 
آبي و اناري ها را به صدر جدول گروه B فرستاد. با وجود اين، اينتر امشب 
اين فرصت را دارد تا در حضور هواداران پرتعداد خود درس بزرگي به تيم 
والورده بدهد. تيم اسپالتي دو بازي آخر خود در سري آ را برده و ميزباني 
از بارسا در سن سيرو موقعيت خوبي براي اينتر به شمار مي رود، به ويژه 
كه مصدوميت ليونل مسي و غيبت اين بازيكن به نفع تيم ايتاليايي است. 
اين همان نكته اي است كه اسپالتي،  سرمربي اينتر نيز به آن اشاره كرد: 
»بهتر اين است كه مسي برابر ما بازي نكند، چراكه وقتي او در تركيب 
است، بارسلونا قدرتي مضاعف مي گيرد و انرژي عجيبي به هم تيمي هايش 
تزريق مي كند. بارسا با او بسيار تماشايي تر است. پيش از بازي برابر بارسا 
در نيوكمپ با يک نكته عجيب مواجه شديم. بازيكنان بارسا تنها 10 دقيقه 
به بازي در زمين شروع به گرم كردن كردند. اين موضوع را پيگيري كردم 
كه به من گفتند خيلي از بازيكنان بارسا پيش از هر بازي در كنار خانواده 
خود هستند و حتي فرزندانشان را از مدرسه به خانه برمي گردانند. اگر قرار 
باشد روش آماده سازي ما مثل بارسا باشد، هر بازي را 18بر صفر خواهيم 

باخت. اين قدرت ذهني باالي بازيكنان بارسا را نشان مي دهد.« 
اين در حالي است كه نام مسي در ليس��ت بازيكنان بارسا براي سفر به 
ميالن به چشم مي خورد و حتي گفته مي شود احتمال به ميدان رفتن اين 
بازيكن در سن سيرو نيز وجود دارد. مسي كه چهار بازي تيمش را از دست 

داده، اين هفته تمريناتش را از سر گرفته است. 
   يووه عليه منچستر

يكه تاز س��ري آ بي صبرانه منتظر رويارويي دوباره با منچس��تر است. 
يوونتوس در اين فصل از رقابت ها خوش درخشيده و بدون هيچ نگراني 
به مصاف حريفان اسم و رس��م دار خود مي رود. بانوي پير با در اختيار 
داشتن س��تاره هايي از جمله كريس رونالدو براي هر تيمي خطرناك 
اس��ت. ديدار فردا ش��ب دو تيم براي مهاجم پرتغالي حساسيت هاي 
زيادي دارد. رونالدو با پيراهن منچس��تر به يک س��تاره تبديل شد و 
از آنجا به مادري��د رفت. كريس بازي رف��ت در اولدترافورد را به دليل 
محروميت از دست داد، اما حاال در بازي برگشت مي تواند هنرش را در 
تورين به نمايش بگذارد. اين بازيكن هف��ت گل براي يووه زده و هيچ 
بعيد نيس��ت با باز كردن دروازه من يونايتد به تعداد گل هايش اضافه 
كند. توريني ها اميدوارند در اين بازي ركورد شكست ناپذيري شان را 
حفظ كنند، اما شياطين سرخ اوضاع خوبي ندارد. تيم هفتم جزيره دو 
بازي آخر خودرا برده، اما انتقادها از آقاي خاص ش��دت بيشتري پيدا 
كرده است. ضمن اينكه خوزه مورينيو به شدت از عملكرد مدافعانش 

انتقاد دارد.   

شيوا نوروزي

کاراته   پتا نسيل موفقيت در اسپانيا را دارد
كاروان كاراته كش��ورمان در شرايطي به 
مسابقات جهاني اس��پانيا اعزام شده كه 
در حقيقت بهترين نفرات در تركيب تيم 
ملي حضور دارند. بررسي عملكرد تک تک 
نفرات در تيم مردان نش��ان مي دهد كه 
همگي از عنوان داران و مدال آوران آسيايي 
و جهاني هس��تند. ضم��ن اينكه كوميته 
مردان ايران در بخش تيم��ي نيز تجربه 
قهرمان��ي در دوره گذش��ته را در كارنامه 
دارد و با انگيزه زيادي كه ملي پوشان دارند 
بايد منتظر درخشش دوباره آنها در مسابقات جهاني باشيم، چراكه آنها 
پتانسيل الزم را دارند. تيم دختران هم ش��رايط خوبي دارد و در جمع 
اين تيم هم مدال آوران آس��يايي، جهاني و دانشجويان جهان به چشم 
مي خورد. در مجموع نگاه ها به تيم كش��ورمان تغيي��ر كرده و حتي در 
المپيک جوان��ان آرژانتين نيز همه حريفان، اي��ران را بهترين تيم دنيا 
مي ناميدند. اميدواريم تمام نمايندگانمان در روز مسابقه شرايط خوبي 
داشته باشند و به حق شان برسند. البته هيچ چيز از قبل مشخص نيست 
و نمي توان نتايج را پيش بيني كرد. تيم ژاپن معموالً با توجه به مدال هاي 
زيادي كه در بخش كاتا مي گيرد در رده بندي كلي قهرماني را به راحتي 
به دست مي آورد. با در نظر گرفتن سطح باالي مسابقات هر ملي پوشي 
كه روي سكو برود، كار بزرگي انجام داده و فرقي نمي كند رنگ مدالش 
چه باشد. در رقابت هاي جهاني كسي كه برنز مي گيرد مثل يک ورزشكار 
طاليي تمرين كرده و شايد به خاطر يک اشتباه نتيجه را واگذار كند. با 
اين حال از آنجا كه در اينگونه تورنمنت ها مدال طال امتياز بااليي دارد، 
كسب يک طالي بيشتر مي تواند سرنوش��ت يک تيم را تغيير دهد. به 
عنوان مثال در المپيک جوانان، كاروان ايران با يک طال بيشتر هفت پله 
صعود كرد و حتي امريكا را نيز پشت سر گذاشت. عالوه بر اين نبايد رقبا را 
دست كم گرفت. در حقيقت آنها نيز بيكار ننشسته اند و براي درخشش در 
جهاني مادريد سرمايه گذاري كرده اند. انتظار مي رود با درخشش دوباره 

كاراته ايران در عرصه جهاني كام ورزش ايران دوباره شيرين شود. 

 وراميني ها صدرنشين ليگ واليبال شدند
در هفته پنجم ليگ برتر واليبال، پيكان تهران با شكست برابر سايپا صدر 
جدول را از دست داد و شهرداري ورامين نيز به رده نخست صعود كرد. 
در يكي از مهم ترين ديدارها كه در خانه واليبال، سايپا ميزبان پيكان 
صدرنشين بود توانست در سه ست پياپي برابر مهمانش به برتري برسد. 
ش��اگردان پيمان اكبري با اين برد در پايان هفته پنجم با سه برد و دو 
شكست و رساندن مجموع امتيازاتشان به عدد 10 به رده چهارم صعود 
كردند. همچنين س��ايپا با قبول اولين شكس��ت  در ليگ پس از چهار 
هفته صدر جدول را از دست داد تا با چهار برد و 12 امتياز به رده سوم 
سقوط كند. در س��اير ديدارهاي مهم، شهرداري ورامين موفق شد در 
روز شكست پيكان از فرصت استفاده كند و با پيروزي قاطع 3 بر صفر 
بر شهرداري اروميه بحران زده با 13 امتياز به رده نخست جدول صعود 
كند. همچنين خاتم اردكان هم  توانست سومين برد متوالي اش را برابر 
شهرداري تبريز به دست آورد و 12 امتيازي شود. در ساير بازي هاي اين 
هفته، عقاب نهاجا 3 بر صفر كاله مازندران را شكست داد. پيام مشهد 
3بر صفر شهروند اراك را برد و شهرداري گنبد نيز با نتيجه 3 بر 2 مقابل 

درناي اروميه به برتري رسيد. 

بيست و چهارمين         بازتاب
دوره رقابت ه��اي 
كاراته قهرماني جهان در حالي از امروز به مدت 
شش روز و به ميزباني تاالر »ويزينک« مادريد 
اسپانيا آغاز مي شود كه استقبال كشورها )هزار 
و 117كاراته كار از 140 كش��ور( باعث شگفتي 
كميت��ه برگزاري مس��ابقات ش��ده اس��ت. در 
نخس��تين روز اين رقابت ها، امروز از كاروان 16 
نفره ايران در اين مسابقات، ابوالفضل شهرجردي 
و فاطمه صادقي در كاتاي انفرادي اولين نفراتي 
هستند كه روي تاتامي خواهند رفت. در ادامه و 

در وزن84+ كيلوگرم س��جاد گنج زاده، در وزن 
68+ كيلوگرم حميده عباس��علي، در وزن 84- 
كيلوگ��رم ذبي��ح اهلل پورش��يب و در وزن 68- 
كيلوگرم پگاه زنگن��ه ديگر نماين��دگان ايران 
هس��تند كه به ترتيب به مص��اف حريفان خود 
مي روند، آن هم در حالي كه امير مهديزاده كه 

پيش��تر دو طال و يک برنز از رقابت هاي جهاني 
كس��ب كرده بود و نفر اول وزن خود در جهان 
است، از سوي فدراسيون جهاني در ليست 16 
كاراته كاي برتر اين مسابقات قرار گرفته است. 
ليستي كه البته سجاد گنج زاده نيز يكي از نفرات 
آن است. تيم ايران در حالي نخستين روز از اين 

رقابت هاي شش روزه را با رفتن شش كاراته كا 
روي تاتام��ي آغاز مي كند ك��ه در بخش تيمي، 
مدافع عنوان قهرماني اس��ت و س��ايت رسمي 
فدراسيون جهاني نيز در بررسي اجمالي اوزان 
مختلف و بخت هاي كسب مدال طال، ايران را با 
دو طالي سال 2014 برمن و 2016 لينز، شانس 
اول كس��ب مدال طال در كوميته تيمي معرفي 
كرده است. موفقيتي كه البته شاگردان هروي 
نيز در پي كسب آن هس��تند، به طوري كه امير 
مهديزاد ش��انس طالي اي��ران در اين رقابت ها 
مدعي اس��ت همه كارات��ه كاران اي��ران در اين 
مسابقات شانس مدال هستند. او تأكيد مي كند 
خود نيز در پي كسب چهارمين طالي رقابت هاي 
جهاني اس��ت. مهدي خدابخش هم بر اين باور 
اس��ت كه هيچ تيمي در دنيا مانند ايران هفت 
بازيكن تاپ ندارد و كوميته تيم��ي ايران را در 
حال حاضر بدون حريف و شانس اول قهرماني 

مي داند.

خيز کاراته کاران ايران
 براي تکرار قهرماني
 در رقابت هاي جهاني
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 مصاف ساحلي بازان با امريکا 
در گام نخست جام بين قاره اي

جام بين قاره اي فوتبال ساحلي از امروز در امارات آغاز مي شود.   در هفت 
دوره قبل اين مسابقات تيم هاي روسيه و برزيل هر كدام با سه قهرماني و 
دو نايب قهرماني پرافتخارترين تيم ها  هستند. تيم ملي ايران نيز در سال 
2013 موفق شد به مقام قهرماني برسد. ايران يک نايب قهرماني هم در 
سال 2016 به دست آورده است. تيم ملي ايران كه اوكتاويوي برزيلي را 
روي نيمكت خود دارد با تلفيقي از بازيكنان جوان و باتجربه در اين دوره 
در گروه B بايد با تيم هاي امريكا، تاهيتي و روسيه به رقابت بپردازد. ايران 
در اولين مسابقه خود از ساعت 1۹:30 به وقت ايران به مصاف تيم امريكا 
می رود. در ادامه رقابت ها نيز ساحلي بازان كش��ورمان روز چهارشنبه با 
تاهيتي و پنج شنبه با روس��يه ديدار مي كنند. شاگردان اوكتاويو همگي 
مصمم هس��تند تا دوباره ايران را به مقام قهرماني اين رقابت ها برسانند. 
صحبت هاي آنها نشان مي دهد برزيل را قدرتمندترين رقيب خود مي دانند، 

اما براي تصاحب قدرت از اين تيم پرافتخار عزم خود را جزم كرده اند.

مهران بهنام فر

  كارشناس كاراته

احتمال ماندن کوالکوويچ خيلي کم است
      چهره  ناكامي در رقابت هاي قهرماني جهان زمزمه هاي رفتن كوالكوويچ 
را س��ر زبان ها انداخ��ت. طبق گفته ه��اي افشاردوس��ت، قرارداد 
كوالكوويچ سال 2016 كه با فدراسيون فوتبال ايران ثبت شد به مدت دو سال و تا پايان رقابت هاي 
قهرماني جهان بود. البته با اين بند كه پس از قهرماني جهان و صحبت طرفين با يكديگر قرارداد 
فسخ يا تمديد شود. البته خود او مدعي است قراردادش با ايران تا 
پايان 2020 است، آن هم در شرايطي كه از صحبت هاي منظمي، 
دبير فدراسيون واليبال اينطور برمي آيد كه قرارداد سرمربي تيم 
ملي به پايان رسيده و احتمال تمديد آن هم خيلي كم است: 
»در حال حاضر مشخص نيست كوالكوويچ چه زماني به ايران 
برمي گردد. البته ما فيلم مس��ابقات را براي او مي فرستيم. قرار 
است در جلسه هيئت رئيسه فدراسيون واليبال در خصوص 
ابقا يا بركناري كوالكوويچ تصميم گيري شود، اما تصور 
مي كنم احتم��ال ماندن اين مرب��ي خيلي كمتر از 
نماندن او باش��د. تمام اين مس��ائل بايد در جلسه 
هيئت رئيس��ه بررسي ش��ود. س��ؤاالت زيادي از 
كوالكوويچ داريم. همان زمان كه او انتخاب شد، 
ما مي توانستيم گزينه بهتري براي سرمربيگري 
تيم ملي انتخاب كنيم، اما در نهايت اين مربي 
هداي��ت تيم مل��ي را برعه��ده گرف��ت. اگر 
كوالكوويچ ما را قانع كرد ب��ه كار خود ادامه 
خواهد داد. اين مربي انتخابي بوده كه از گذشته 
به ما رسيده است. در نهايت اينكه ما تابع تصميم 

هيئت رئيسه هستيم.«

چشم اميد وزنه برداري به سهراب
تيم ملی وزنه برداری         خبر
كش��ورمان از امروز 
كار جدی خود برای دفاع از عنوان قهرمانی جهان را 
در ازبكستان آغاز می كند.   ساعت 13 امروز، عارف 
خاكي وزنه بردار دسته 8۹ كيلوگرم ايران روي تخته 
مي رود. بعد از او نيز نوبت به س��هراب مرادي اميد 
اصلی تيم ملی و س��رمربی آن  مي رس��د كه عصر 
چهارشنبه ساعت 16 براي زدن وزنه در دسته ۹6 
كيلوگرم در رقابت با 12 وزنه بردار روي تخته خواهد 
رفت. علي هاشمي ديگر وزنه بردار ايران است كه در 

پنج ش��نبه  عص��ر  102كيلوگ��رم،  دس��ته 
ساعت18:30پش��ت وزن��ه قرار مي گيرد ت��ا با 11 
وزنه برداري كه مهم ترين آنها ايليا ايلين قزاق با ركورد 
ورودي 400 و همچنين رض��ا بيرالوند و دميتري 
چوماك از اوكراين هستند، رقابت كند. محمدرضا 
براري هم ساعت 16 جمعه در دسته 10۹كيلوگرم 
براي ايران وزنه مي زند. در آخرين روز از رقابت هاي 
قهرماني بزرگساالن جهان در عشق آباد تركمنستان 
نيز علي داوودي، ملي پوش فوق س��نگين ايران در 

دسته 10۹+كيلوگرم به رقابت خواهد پرداخت. 


