
دورانطالييخوزستانبرميگردد
  س��لطاني فر، وزير ورزش پنج ش��نبه در 
دومين جلس��ه مش��ترک خود با حضور 
رؤساي فدراس��يون هاي ورزشي در اهواز 
تأکيد کرد که ورزش خوزستان را به دوران 
طاليي اش باز مي گردان��د: »نگاه دولت با 
تأکيدات رئيس جمهور حل هرچه سريع تر 
مشکالت خوزستان است. ما خودمان را از جهات مختلف مديون اين 
اس��تان و مردم آن مي دانيم. در آينده خبرهاي خوبي از خوزستان 
مي شنويد. خوزستان از جهات مختلف به ويژه ورزشي استعدادهاي 
بسيار زيادي دارد، به همين دليل الزم است بيشتر به ورزش خوزستان 
برسيم و با برگزاري دوره هاي مختلف و سرمايه گذاري روي بحث هاي 
آموزش��ي از همه جهت کمک کنيم تا ورزش خوزستان به روزهاي 

طاليي اش بازگردد.

ايرانراباقلبمانتخابکردم
  س��امان قدوس، هافب��ک هجومي تيم 
اوسترش��وند تصميمش ب��راي انتخاب 
تيم ملي ايران را کاماًل احساس��ي خواند: 
»با خانواده ام صحبت ک��ردم، گفتند هر 
تصميمي بگيري از تو حمايت مي کنيم. 
تنها به خاطر حرف��ه ام چنين تصميمي 
نگرفتم، بلکه با قلبم انتخاب کردم. بله، سوئد تيمي است که ايتاليا را 
حذف کرد و باالتر از هلند راهي انتخابي جام جهاني شد. اگر سوئد 
را انتخاب مي کردم احتماالً در جام جهاني بيشتر ديده مي شدم، در 
بازي هاي انتخابي براي يورو يا جام جهاني۲۰۲۲ حضور داشتم و برابر 
تيم هاي مطرح اروپا بازي مي کردم که بازي براي ايران اين شانس 
را به من نمي دهد، اما لحظه اي که اين تصميم را گرفتم به همه چيز 

فکر کردم و از انتخاب ايران هم خوشحال هستم.«

هنوزازخودمراضينيستم
  کيميا عليزاده، بان��وي برنزي ايران در 
المپيک ريو که پس از مسابقات قهرماني 
جهان پاي خود را به تيغ جراحان سپرد، 
پس از ۱۳۸ روز روي شياپ چانگ رفت 
و با بازگش��ت زودهنگام ورزش ايران را 
ش��گفت زده کرد: »هيچ وقت انتظارم از 
خودم کم نبوده، نه تنها من که همه از من انتظار دارند، اما براي 
بازگش��ت به روزهاي اوج بايد خيلي تالش کنم و هنوز از خودم 
راضي نيس��تم. خيلي ها انتقاد مي کنند که براي بازگشت عجله 
مي کنم، ولي طبق برنامه پيش م��ي روم، چراکه اهداف بزرگي 
پيش رو دارم. به خودم قول داده بودم ک��ه بايد براي فالن تاريخ 
آماده باشم، ولي برگشت به کيمياي قبل، زمان مي برد. با اين حال 

قبول کردم که بايد اين روزها را پشت سر بگذارم.«

هفته بيس�ت و چهارم رقابت هاي ليگ برتر که 
جمعه با برگزاري چهار ديدار اس�تارت خورده 
بود، امروز در حالي با چهار بازي باقيمانده به پايان 
مي رس�د که س�رخابي هاي تهران در دو ديدار 
حساس به مصاف نماينده هاي خوزستان مي روند. 
پرس��پوليس براي قطعي کردن قهرماني خود در 
اين فصل از استقالل خوزستان پذيرايي مي کند و 
استقاللي هاي تهران نيز به مصاف فوالد در خوزستان 
مي روند. در ديگر بازي ها نيز ک��ه به طور همزمان 
ساعت ۱5:۳۰ برگزار مي شود، ذوب آهن با پديده و 

پارس جنوبي با تراکتور ديدار مي کنند.
   سد فوالدين برابر استقالل شفر

استقالل موفق شد روند موفقيت هاي خود را در آسيا 
هم ادامه دهد و بعد از تس��اوي برابر الريان به بردي 
شيرين مقابل الهالل عربستان دست يافت. اين تيم 
حاال به عنوان صدرنشين گروه  D رقابت هاي ليگ 
قهرمانان آس��يا به بازي هاي ليگ بازگشته است، 
آن هم با روحيه و انگيزه اي مضاعف. شاگردان شفر که 
اين روزها به خوبي درس  پس مي دهند، ساعت ۱6 

امروز در غدير اهواز مهمان فوالد هستند. تيم سوم 
جدول که با تفاضل گل جايگاهش را در رده دوم از 
دست داده، مترصد فرصتي براي بازگشت به سکوي 
دوم است. نتيجه اين ديدار براي هر دو تيم از اهميت 
بااليي برخوردار است، به خصوص براي خوزستاني ها 
که با ۳۸ امتياز با سايپا و ذوب آهن رقابتي تنگاتنگ 
دارند و در صورت از دست دادن سه امتياز اين ديدار 
خانگي ممکن است تا رده ششم جدول نيز پايين 
بيايند.   البته استقاللي ها هم به همان اندازه در صورت 
پيروزي در اين ديدار مي توانند خود را باال بکشند و 
براي رسيدن به سکوي دوم اميدوار باشند، به شرط 
اينکه ذوب آهن  و پارس جنوبي در مصاف با حريفان 
خود بازنده باشند. با وجود اين، اگر خستگي استقالل 
را به دليل فشردگي بازي هاي ليگ قهرمانان آسيا 
فاکتور بگيريم، شاگردان ش��فر انگيزه خوبي براي 
پيروزي در اين ديدار دارند، خصوصاً که سه امتياز 
اين بازي مي توان��د آنها را براي درب��ي نيز آماده تر 
کند، اما کسب پيروزي در غدير اهواز و گرفتن سه 
امتياز از فوالد براي هيچ تيمي آسان نيست، حتي 

اگر اين تيم استقاللي باشد که نمايند عربستان را به 
زانو درآورده است. با اين حال بايد ديد شفر آلماني، 
مردي که در ۱۳۰ روز تحولي عظيم در استقالل به 
وجود آورده و از آزمون سخت و بزرگي چون مصاف 
با الهالل عربستان هم سربلند بيرون آمده، مي تواند 
از س��د فوالدين در اهواز هم عبور کند يا شاگردان 
پورموسوي ترمز اين موفقيت را مي کشند و جايگاه 

خود را حفظ مي کنند. 
   پرسپوليس در پي جبران

يکي ديگ��ر از ديدارهاي حس��اس ام��روز، مصاف 
پرسپوليس با اس��تقاللي هاي خوزس��تان است، 
ديداري که ساعت ۱۸:۳۰ در آزادي برگزار مي شود. 
پرسپوليس بعد از باخت سنگين به السد، بايد برابر 
هوادارانش به ميدان برود، هواداراني که بسياري از 
آنها بعد از شکست سنگين برابر نمايند قطر به شدت 
عليه تصميمات برانکو موضع گيري کردند، برانکويي 
که تا قبل از بازي با السد از تصميمات خود دفاع کرده 
بود، اما بعد از اين شکست سنگين شايد ناچار به ايجاد 
تغييرات شود تا با جبران شکست در ليگ قهرمانان، از 

يک سو دل هوادارانش را به دست آورد و از سوي ديگر 
بتواند طي يکي، دو بازي قهرماني تيمش را تثبيت 
کند. احتماالً اولين تغيير مرد کروات پرسپوليس 
بازگشت مسلمان به ترکيب اصلي است. مسلمان 
بعد از بازي با پيکان که دقيقه 75 تعويض شد و جاي 
خود را به رسن داد، در چهار بازي بعدي پرسپوليس 
مقابل سپاهان، صنعت نفت، نسف قارشي ازبکستان 
و السد قطر نيمکت نشين بوده، اما شايد برابر استقالل 
خوزستان فرصتي براي حضور دوباره در ميدان را 
داشته باشد. از سوي ديگر محروم بودن سيدجالل 
و مصدوميت ش��جاع خليل زاده و صادق محرمي 
باعث ش��ده تا با توجه به تمرينات روزهاي گذشته 
سرخپوش��ان، اين احتمال به وجود آي��د که زوج 
مرکز خط دفاعي را ربيع خ��واه و محمد انصاري و 
دفاع راست و چپ را حسين ماهيني و شايان مصلح 
تشکيل دهند. آنطور که از تمرينات پرسپوليس براي 
بازي با استقاللي هاي خوزس��تان برمي آيد؛ احمد 
نوراللهي، سيامک نعمتي و بشار رسن سه بازيکن 
جديدي هس��تند که در اين بازي و در کنار فرشاد 
احمدزاده و کمال کاميابي نيا خط هافبک را تشکيل 
خواهند داد. اگر نعمتي در خط هافبک قرار بگيرد، 
سيستم پرسپوليس با پنج هافبک خواهد بود که در 
اين صورت، بشار رسن جلوتر از کاميابي نيا و نوراللهي 
وظيفه بازيسازي را به عهده خواهد داشت و نعمتي 
و احمدزاده هافبک هاي کناري خواهند بود. در غير 
اين صورت نعمتي به عنوان مهاجم در کنار عليپور، 
زوج خط حمله پرسپوليس را تشکيل مي دهند تا 
وحيد اميري و منشا روي نيمکت  استراحت کنند و 

براي دربي آماده شوند. 
البته دس��ت کم گرفت��ن حريف خوزس��تاني کار 
عاقالنه اي نيس��ت. اگرچه استقالل خوزستان بعد 
از اعتصاب چند روزه بازيکنانش به دليل مشکالت 
مالي، دو روز قبل از مصاف با پرسپوليس تمريناتش 
را از سر گرفته است،  اما   از يک سو موسي کوليبالي 
گفته تا مشکالت حل نشود در تمرينات تيمش حاضر 
نمي شود و از سوي ديگر وحيد نامداري و سعيد زارع، 
دو بازيکن جوان اين تيم هم که درخشش خوبي در 
هفته هاي اخير داشته اند و جونيوز ماريني، بهترين 
بازيکن اين فصل استقاللي هاي خوزستان نيز در 
آخرين تمرين تيم ش��ان مصدوم ش��دند و بازي با 
پرسپوليس را از دس��ت دادند تا دست ويسي براي 
اين ديدار سخت و دش��وار بيش از پيش در پوست 

گردو بماند . 
بازي هاي هفته بيست و چهارم ليگ برتر در حالي 
روز گذشته آغاز شد که سپيدرود رشت ۲ بر صفر 
سايپا را شکست داد تا علي کريمي بعد از روبوسي 
با علي داي��ي، نوار پيروزي هاي تي��م او را پاره کند. 
پيکان ۳ بر صفر گس��ترش فوالد را برد، س��پاهان 
5 بر صفر از سد ميزبانش مشکي پوشان گذشت و 
جدال نفت تهران و آبادان هم با تس��اوي يک- يک 

به پايان رسيد.

حاشيه اي بر حذف نمايندگان ايران در تور جهاني کيش 
نقشهراهتوسعهواليبالساحليعوضميشود

جزيره کيش اين روزها ميزبان رقابت هاي تور جهاني س�ه س�تاره 
واليبال ساحلي است، مسابقاتي که سومين دوره آن از سوم اسفندماه 
آغاز ش�ده و امروز هم با معرفي تيم قهرمان به روز پاياني مي رسد. 
حضور 56 تيم از ۱9 کشور دنيا کيش را در روزهاي ابتدايي اسفند به محلي 
براي حضور بهترين ساحلي بازان دنيا تبديل کرده است، تيم هايي که حضور 
و کيفيت شان نسبت به دو دوره گذشته بنا به گفته برگزارکنندگان، رشدي 
صعودي داشته تا امسال اين مسابقات در س��طح باالتري برگزار شود. از 
کشورمان هم هشت تيم در اين مسابقات حضور داشتند که برخالف سال 
گذشته، هيچ کدام از اين تيم ها نتوانستند به جمع ۱6 تيم پاياني صعود 

کنند و پرونده ساحلي بازان ايران در روز دوم رقابت ها بسته شد. 
 حذف زودهنگام نمايندگان ايران در تور جهاني واليبال س��احلي کيش 
اين سؤال را مطرح مي کند که ميزباني اين تور جهاني در اين حد و کيفيت 
تا چه اندازه مي تواند به رشد واليبال ساحلي کمک کند، رشته اي که زير 
سايه رشد موشکي واليبال ساحلي در شش سال گذشته در بين ۱۰ تيم 
برتر دنيا قرار گرفته تا همه از ساحلي هم انتظار رسيدن به موفقيت واليبال 
سالني را داشته باشند. با اين حال با توجه به نتايج واليباليست هاي ساحلي 
در تور جهاني کيش به نظر مي رسد راهي طوالني پيش روي اين رشته براي 
صعود به جمع تيم هاي برتر دنياست، هرچند که با توجه به وجود سواحل 
جنوب و شمال کشور و عالقه مندان زياد به اين رشته که يکي از جذاب ترين 
ورزش هاي دنياست به نظر مي رسد ظرفيت الزم براي موفقيت واليبال 
ساحلي وجود دارد، پتانسيل هايي که البته با وجود برگزاري رقابت هاي 
سطح بااليي مانند تور سه ستاره جهاني نتوانسته زمينه اي را براي رشد 
موشکي ساحلي فراهم کند، رش��ته اي که در المپيک هم حضور دارد و 
سرمايه گذاري روي اين رشته مانند سالني مي تواند حتي سکوهاي المپيک 

را در دسترس قرار دهد. 
    تور 3 ستاره برايمان زود است

براي رشد واليبال ساحلي و رسيدن به کيفيت واليبال سالني و تيم های 
مطرح دنيا چه بايد کرد؟ ميزباني تورهاي سه ستاره يا حضور در تورنمنت ها، 
اردوها و بازي هاي تدارکاتي بيشتر؟ با وجود اينکه مسئوالن سابق فدراسيون 
واليبال باالتر رفتن کيفيت و تعداد ستاره هاي تور جهاني واليبال ساحلي 
کيش را يکي از زمينه هاي پيشرفت اين رشته مي دانستند، اما مديران جديد 
واليبال نسبت به اين مسئله با شک و ترديد نگاه مي کنند. صحبت هاي احمد 
ضيايي، رئيس جديد فدراسيون واليبال در حاشيه رقابت هاي تور جهاني 

گوياي سياست جديد فدراسيون نشينان است. 
ضيايي مي گويد: »برگزاري مس��ابقات سه س��تاره تور جهاني، رهاورد 
خوبي براي واليبال ساحلي کشورمان ندارد. براي سال هاي آتي به صورت 
منطقه اي ميزبان مسابقات ساحلي خواهيم بود. بهتر بود با سطح پايين تر 
شروع کنيم تا بازيکنان ظهور و بروز داشته باشند. به دنبال اين هستيم که 
رقابت هاي کارآمدتري برگزار کنيم تا هم بازيکنان در تورهاي بين المللي 
براي باال بردن رنکينگ خود شرکت کنند و هم مسابقات داخلي به کارمان 

بيايد.«
فريدون الهامي، رئيس جديد س��ازمان واليبال ساحلي هم مانند رئيس 
فدراسيون توسعه اين رشته را به حضور در تورنمنت هاي سطح پايين تر و 
البته بازي هاي بيشتر منوط مي داند: »شخصاً با برگزاري تور جهاني ساحلي 
با اين سطح و کيفيت در ايران مخالف هستم، چون اين سطح بنا به گفته 
ملي پوشان و کارشناسان باالتر از سطح ساحلي ايران است و جايگاه تيم ما 
خيلي پايين تر از تيم هاي شرکت کننده است. براي رشد رشته ساحلي بايد 
با تيم هاي هم سطح خودمان بازي کنيم. به همين دليل در برنامه هاي سال 
97، ميزباني از تورهاي تک ستاره جهاني به تعداد بيشتر را در برنامه قرار 
داده ايم. از ديگر برنامه هايمان حضور بيشتر در رقابت هاي بين المللي، حضور 
مربي مطرح خارجي و خارج کردن ميزباني تور جهاني از کيش به شهرهاي 
ساحلي ديگر براي جذب تماشاگر به جهت توسعه واليبال ساحلي است.«

     پيشرفت با بازي تدارکاتي بيشتر 
رضا نائيني، س��رمربي تيم ملي واليبال س��احلي  با اش��اره به نتايج تيم 
کش��ورمان در اين رقابت ها مي گويد: »در رقابت هاي تور جهاني کيش، 
بازی هاي تيم هاي کشورمان سه سته شد و به رغم سطح فني خوبي که 
ملي پوشان دارند، در ست نهايي با توجه به تجربه کم دچار استرس مي شدند 
و نمي توانستند تمرکز کافي براي پيروزي را داشته باشند. دليل اين ضعف 
به اين برمي گردد که بازيکنان ايراني نس��بت به ساير کشورها در تورها و 
بازي هاي تدارکاتي کمتري شرکت مي کنند و ساحلي بازان کشورمان آن 
تجربه الزم را نمي توانند براي رقابت  با تيم هاي سطح باال به دست بياورند.« 
رحمان رئوفي، بازيکن تيم ساحلي ايران حاضر در تور جهاني کيش هم 
مي گويد: »شايد بهتر باشد به جاي ميزباني چنين مسابقاتي، تيم هاي ايراني 

به رقابت هاي مختلف بين المللي اعزام شوند و تجربه کسب کنند.«

تغييرکادرفنيتيممليتکواندو
کاريازپيشنميبرد

در مقطع کنوني و با توجه به اينکه زمان 
کوتاهي ت��ا بازي هاي آس��يايي پيش رو 
داريم، تغيير کادر فن��ي نمي تواند کاري 
از پيش بب��رد، اما مي تواني��م اين کادر را 
تقويت کنيم. جلسه شوراي فني با حضور 
اساتيد و پيشکسوتان و نقطه نظرات آنها 
و مطرح شدن نقدها و نظرات طبيعتاً بايد 
گره گش��ا و به نفع تکواندوي ايران باشد. 
بي باک، سرمربي تيم ملي هم بايد نقدها 
را قبول کند، چراکه اين مسائل به خاطر خود او و آينده تيم ملي است 
که مطرح مي ش��ود. نتايج تيم ملي تکواندو در ط��ول اين مدت خوب 
بوده، اما مي توانست بهتر از اين باشد. تکواندوي ايران از لحاظ سرمايه  
انساني خيلي غني است. در حال حاضر شوراي فني فدراسيون تکواندو 
خوب اس��ت، اما مي تواند خيلي بهتر از اينها باشد. مي توانيم با حضور 
بزرگاني همچون ذوالقدري، کريمي، ساعي، افالکي و مقانلو يک گروه 
تخصصي فني درست کنيم. ما براي اين نفرات سرمايه گذاري کرد ه ايم 
و نبايد به راحتي از کنار آنها بگذريم. تجربه آنها مي تواند تکواندو را به 
ذوالقدري نيرويي بود که به س��ختي به  روزهاي خوب بازگرداند. مثال ً
دستش آورده بوديم. او حاصل ۳۰ سال تجربه بود که به خاطر يکي، دو 
مسابقه به راحتي از دستش داديم. نبايد به راحتي از کنار اين تجربه ها 
گذشت. در صورت حضور ذوالقدري به عنوان مدير فني، نفرات جواني 
مانند مهدي  بي باک تربيت مي شوند و چيزهاي زيادي ياد مي گيرند. 
من مربي يا هر مربي وقتي ببينيم در کنار تيم ملي کوه تجربياتي مانند 
ساعي و ذوالقدري ايستاده اند، طبيعتاً با آرامش خاطر تيم ملي را هدايت 
مي کنيم. اگر قرار است گرهي از مش��کالت تکواندو را باز کنيم، نبايد 

شخصی صحبت کنيم. تيم ملي ملک شخصي کسي نيست. 

ريزگردهابرایاهوازیهاقابلتحملتر
ازحرفهایوزير!

فاصله زيادي اس��ت ميان حرف زدن و ش��عار دادن تا عمل کردن، بين 
رؤياپردازي و واقعيت هاي عيني نيز فاصله اي نجومي وجود دارد.

صحبت هاي وزير ورزش در نشست رؤساي فدراسيون هاي ورزشي آن هم 
در اهواز نمونه بارز و عيني ضرب المثل »بزک نمير بهار مي ياد، ...« بود. اينکه 
سلطاني فر با افتخار اعالم  کند که5۰ رئيس فدراسيون را با خودش به اهواز 
برده، نه مشکلي از کوه مش��کالت مردم ديار خوزستان را حل مي کند و نه 
ثمري براي ورزش آن دارد. حاال سؤال اينجاست که 5۰ رئيس با خود بردي 
که چه شود؟ همين 5۰ رئيس حتماً به اندازه 5 هزار نفر هزينه و خرج روي 

دوش بيت المال براي اين سفر پرافتخار گذاشته اند!
جناب سلطاني فر نيازي به بازگو کردن شما نبود. همه خوب مي دانيم که 
خوزستان معدن استعداد ورزش ايران است و تاکنون به آنچه که حقش 
در ورزش بوده، نرسيده، اما شما و اسالفتان براي اين معدن گوهربار چه 
کرده ايد؟ نکند 5۰ نفر را به دنبال خود راه انداخته ايد که تنها اين را بگوييد؟ 

واقعاً زحمت کشيده ايد. خسته نباشيد!
جناب وزير اينکه بيان مي کنيد مي خواهيد ورزش خوزستان را به روزهاي 
طاليي اش بازگردانيد بسيار جذاب و مردم پسند است، حتماً بعد از بيان اين 
جمله، همراهان 5۰ نفريتان هم برايتان کف زده اند، اما حقيقت اين است 
که مردم ديار خوزستان طي سال هاي بعد از جنگ تاکنون زياد از اين وعده 
و وعيدها شنيده  اند، اينقدر زياد که ديگر حتي به آنها اعتنا هم نمي کنند، 
اصاًل نمي شنوند اين حرف ها را چون خوب مي دانند که پشت آن چيزي 

نيست که بتوان رويش حساب باز کرد.
جناب وزير چرا از غيرممکن حرف مي زنيد و وعده مي دهيد؟ ميزباني جام 
ملت هاي آسيا! با کدام امکانات و با کدام شرايط؟ مثل اينکه رؤياپردازي هاي 
زيادي داريد و بقيه را هم در رؤهايتان شريک مي کنيد. فوتبال ايران با کدام 
زيرساخت قرار است جام ملت ها را برگزار کند که شما وعده برپايي بازي هاي 
يک گروه آن را هم به اهوازي ها مي دهيد؟ مث��ل اينکه يادتان رفته براي 
برگزاري يک ديدار ملي با چه معضالتي روبه رو مي شويم. فدراسيون زير نظر 
شما که حتماً رئيس آن يکي از 5۰ نفر همراهتان در اهواز بود، حتي قادر به 
کسب ميزباني براي باشگاه هاي ايراني نيست، آن وقت شما دم از برگزاري 

جام ملت هاي آسيا مي زنيد!
جناب سلطاني فر باور کنيد تحمل گرد و غبار و ريزگردهاي نفسگير اهواز 
براي مردم خوزستان خيلي راحت تر از اين وعده و وعيدهاي پرطمطراقي 
است که از سوي شما و ديگر مسئوالن ريز و درشت کشور به آنها داده مي شود. 
ورزشکار خوزستاني در تمام اين سال ها کار خود را انجام داده است. شما اگر 
خيلي دلتان براي ورزش خوزستان مي سوزد همين حاال آستين ها را باال بزنيد 
و به وضعيت استقالل خوزستان، قهرمان دو فصل پيش رقابت هاي ليگ برتر 
رسيدگي کنيد. همين حاال به ورزشکاران مدال آور خوزستاني رسيدگي کنيد 
که از سر اجبار و جبر روزگار مي خواهند عطاي ورزش قهرماني را به لقايش 
ببخشند و خداحافظي کنند، برگزاري جام ملت ها پيشکش تان. شما امروز 
ورزش خوزستان و ورزشکاران مدال آور و پرافتخار آن را دريابيد، بقيه قضايا 
درست مي شود. حضور 5۰ رئيس فدراسيون در اهواز يک سفر پرسروصدا 
و حتماً پرخاطره براي آقايان محس��وب مي شود، سفري که خروجي آن 
حرف هاي تکراري وزير ورزش و رؤياپردازي هايي است که تا به حال زياد 
شنيده ايم، حرف هاي اميدوارکننده اي که ديگر حتي رنگ اميد هم به خود 

ندارد و بايد آنها را از يک گوش شنيد و از گوش ديگر به در کرد.
راستي جناب وزير اگر امکان دارد، فاکتور مخارج اين سفر 5۰  و چند نفري 
را منتشر کنيد تا حداقل همه بدانند خوزستاني ها براي رؤياهايي که شما 

برايشان داريد، چقدر هزينه کرده اند، حتماً مبالغ جالبي دارد.

منچسترمساويکرد،رمباخت
دور رفت مرحله يک هشتم نهايي رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا چهارشنبه 
شب با انجام دو بازي به پايان رسيد و تيم هاي حاضر در اين مرحله حاال خود 
را آماده بازي هاي برگشت مي کنند. در دو بازي انجام شده، سوياي اسپانيا در 
زمين خود ميزبان منچستريونايتد بود که تالش دو تيم در پايان 9۰ دقيقه 
گلي دربر نداشت. مونتال، س��رمربي سويا پس از تساوي مقابل منچستر با 
مشکل شدن کار صعود تيمش در بازي برگش��ت گفت: »چند اشتباه بد 
داشتيم. در اولدترافورد بازي س��ختي را پيش رو داريم و ديگر نبايد اشتباه 
کنيم.« دخيا، دروازه بان منچستريونايتد که با چند سيو تماشايي مانع باز 
شدن دروازه تيمش ش��د و در نهايت هم عنوان برترين بازيکن زمين را به 
خود اختصاص داد، در خصوص بازي گفت: »بس��يار مهم بود که در زمين 
سويا دروازه خودمان را بسته نگه داريم و خوشحالم که موفق به اين کار شدم. 
حاال به پيروزي در بازي برگشت اميد زيادي داريم.« اما مورينيو، سرمربي 
شياطين سرخ که پل پوگبا را در اين بازي نيمکت نشين کرده بود مورد انتقاد 
قرار گرفت.   او با رضايت از نتيجه کسب شده گفت: »من تيمم را بهتر از هر 
کسي مي شناسم، براي اين بازي نيازي به پوگبا نداشتيم. ضمن اينکه بقيه 

بازيکنان بسيار خوب بازي کردند و به آنچه مي خواستيم رسيديم.«
در ديگر بازي چهارشنبه شب، اما شاختار دونتسک در کيف ۲ بر يک از سد 
مهمان خود آ.اس رم گذشت. دي فرانچسکو، سرمربي رم بعد از قبول اين 
شکست گفت: »بسيار ناراحتم، البته نمي توانيم در زمين خودمان جبران 
کنيم. نکته اصلي اينجا بود که ما از نظر بدني کم آورديم، ولي تا قبل از اينکه 

آنها به گل برسند، خوب بوديم، اما بعد از آن همه چيز خراب شد.«

صعودمدعيانقهرمانيليگاروپا
مدعيان قهرماني ليگ اروپا پنج شنبه شب با برتري مقابل حريفان خود در 
ديدارهاي برگشت اين مسابقات به مرحله يک هشتم نهايي اين رقابت ها 
صعود کردند. اتلتيکومادريد اسپانيا با يک گل کپنهاک دانمارک را برد تا 
در مجموع 5 بر يک اين تيم را حذف کن��د. التزيو با برتري 5 بر يک مقابل 
بخارست گام به  مرحله بعدي گذاشت. ليون فرانسه و ناپولي ايتاليا هم از سد 
ويارئال و اليپزيک گذشتند. همچنين آرسنال و بورسيا دورتموند نيز با برتري 

مقابل حريفان خود راهي مرحله بعد شدند.
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  چـهـره ها 

88498432سرويس ورزشي

سعيد احمديان

فريدون حسن

ترکتازيمعنوينژاددرايتاليا
 اين روزها هرچند که درخشش   لژيونرهاي فوتبال در تيم هاي اروپايي به 
اوج خود رسيده و هر روز اخباري در خصوص گلزني ها و موفقيت هاي آنها 
به گوش مي رسد، اما در اين ميان درخشش يک واليباليست جوان آن هم 
در ايتاليا خيلي به چشم مي آيد. جواد معنوي نژاد، بازيکن تيم وروناي ايتاليا 
در آخرين بازي تيمش مقابل ميالنو که به پيروزي ۳ بر يک ورونا انجاميد، 
در هر چهار ست جزو بازيکنان ترکيب اصلي تيم بود و با کسب ۱۸ امتياز به 
عنوان دومين بازيکن امتيازآور تيمش معرفي شد. معنوي نژاد  با ادامه اين 
روند مي  تواند به يکي از بازيکنان تأثيرگذار اين تيم تبديل شود و راه خود را 

براي رسيدن به تيم هاي بزرگ تر واليبال جهان هموار کند.

يوسف کرمي 

   کاپيتان سابق تيم ملي 

شاهينطبع:بايدباشرايطفيباکناربياييمنعمتي:حمايتهايمردمبهمنانگيزهداد
پيروزي شيرين آسمانخراش ها در سرماي آستانهعنوان بهترين کماندار پارالمپيکي سال 2017 به ايران رسيد

آزمونشفروبرانکوپيشازدربي
مصاف سرخابي هاي پايتخت با خوزستاني ها

شيوا نوروزي
   منهای فوتبال

دنيا حيدري
   گزارش

آس�مانخراش هاي ايران  اولين باخت را به تيم 
مل�ي بس�کتبال قزاقس�تان تحمي�ل کردند.

 تيم ملي بس��کتبال کش��ورمان در آغاز پنجره دوم 
رقابت هاي انتخاب��ي جام جهاني 75 بر 54 از س��د 
قزاقس��تان گذش��ت تا با روحيه اي مضاع��ف آماده 
رويارويي با عراق شود. شاگردان مهران شاهين طبع 
به رغم وقت کمي که در اختيار داشتند يک پيروزي 
ش��يرين خارج از خانه را در سرماي آستانه به دست 
آوردند. کاپيتان صمد نيکخواه بهرامي پس از دو سال 
دوري با ۲۱ امتياز، بهترين بازيکن کش��ورمان لقب 
گرفت و حامد حدادي نيز ۲۰ امتياز به دست آورد. 
س��رمربي تيم ملي ايران با اشاره به سيستم جديد 

برگزاري مسابقات از سوي فيبا اظهار داشت: 
»بازيکنان بسيار خوب و با تجربه اي داريم. ما 
زمان زيادي براي تمرين نداشتيم و در اين 
مدت بيشتر روي دفاع کار کرديم. تالشم 

را مي کنم ک��ه بهترين عملکردم 
را داشته باش��م. هر مربي اي 
تالشش را مي کند و تالش ما 
اين است که بهتر باشيم و به 
رشد بسکتبال کمک کنيم. 
ش��کل جديد فيب��ا کاماًل 
تغيير ک��رده و بايد با اين 
شرايط خودمان را وفق 
دهيم. ساختار تيم ملي 
براي آينده مهم است و 
بايد به آينده فکر کنيم. 
بايد براي هر بازي آماده 
شويم، اما زماني براي 
تمرين هم نداريم. فيبا 

نمي تواند ما را دنبال کند بلکه م��ا بايد فيبا را دنبال 
کنيم و با هر ش��رايطي خودمان را وفق دهيم. بايد 
برنامه ريزي کنيم، اما االن ما نتيجه مي خواستيم. در 
خصوص بازي بعد هم بايد بگويم بر اساس بازي با عراق 

شايد در ترکيب تغييراتي داشته باشيم.« 
ميخائيل کارپيانکو، سرمربي قزاقستان نيز تغيير کادر 
فني را به سود ايران خواند: »اين پيروزي را به ايران 
تبريک مي گويم. آنها خيلي خوب بازي کردند و کاماًل 
تيم برتر ميدان بودند. از سوي ديگر بازيکنان و مربي 
ايران تغيير کرده و با تجربه تر شده بودند. بايد در دفاع 
بهتر عمل مي کرديم و تصميم بهتري مي گرفتيم. 
نبايد اج��ازه مي داديم امتيازهاي آس��اني بگيرند.« 
نيکخواه بهرامي نيز در  کنفرانس خبري پس از 
بازي از بازگشت به تيم ملي ابراز خوشحالي 
کرد: »قبل بازي حس خيلي خوبي داشتم و 
خيلي خوشحالم که مربي جديد اين شانس را 
به من داد. بازي براي تيم ملي هميشه جذاب 
است. قبل از بازي مي دانستيم حريف 
قدرتمن��دي داريم. قزاقس��تان 
را ب��ه عن��وان تيم��ي قدرتمند 
مي شناختيم. مي دانستيم بازي 
س��ختي در خانه حريف داريم و 
قطعاً کارمان سخت تر مي شود. 
به نظرم در بازي بعدي بايد در 
حمله بهتر شويم. مطمئناً در 
بازي فردا باخت قبلي به عراق 
را جبران مي کنيم.« تيم ملي 
بس��کتبال ايران فردا در تاالر 
بسکتبال آزادي به مصاف عراق 

مي رود. 

پارالمپيک�ي  کمان�دار  بهتري�ن  عن�وان 
س�ال 2017 به زه�را نعمت�ي تعل�ق گرفت. 
سرانجام نظرسنجي فدراسيون جهاني تيروکمان به 
پايان رسيد و بانوي قهرمان پارالمپيک ريو بهترين 
کماندار جهان لقب گرفت. نعمتي در سال هاي اخير 
افتخارات زيادي براي تيروکم��ان ايران به ارمغان 
آورده است. بانوي ملي پوش ايران رمز موفقيتش براي 
کسب اين عنوان را کمک همه مردم مي داند: »براي 
کسب اين عنوان خيلي خوشحالم، چراکه با حمايت 
همه جانبه  مردم اعم از ورزشکاران، هنرمندان و ساير 
اقشار جامعه همراه بود و اين حمايت براي من بسيار 
ارزشمند و خوشايند است. در سال هاي اخير عناوين 
و هديه هاي زيادي دريافت کرده ام، اما هميشه آنهايي 

که با حمايت و رأي مستقيم مردم بوده، برايم طعم 
ديگري داش��ته اند و لذت بخش تر بوده اند. از 
ملت عزيز ايران که مثل هميشه به من انگيزه 
دادند و پش��تيباني ام کردند، سپاسگزاري 
مي کنم.« رقابت با کمانداران خارجي براي 

نعمتي سخت و دش��وار بود: »در 
نظرسنجي فدراسيون جهاني، 
کمانداران مطرحي از روسيه، 
انگلستان، چين و برزيل 

هم براي کس��ب عنوان 
بهترين کماندار سال 
۲۰۱7 ب��ا من رقابت 
مي کردند که مسلماً 
اين ورزشکاران نيز 
در کش��ور خ��ود از 
محبوبيت برخوردار 

بودند، ام��ا رأي مردم 

و همين طور آراي بين المللي باعث ش��د بيشترين 
درصد آرا به نام من ثبت ش��ود. س��ال 96 با فراز و 
نش��يب هاي زيادي برايم همراه ب��ود و اين عنوان 
حسن ختامي است براي اين سال بي نظير. اميدوارم 
در س��ال جديد روزهاي بهتري ب��راي مردم عزيز 
کش��ورم در راه باش��د و بتوانم همچنان براي ايران 
افتخارآفريني کنم.« درخش��ش زه��را نعمتي به 
همين جا ختم نشد، چراکه نام او در بين پنج نامزد 
دريافت جايزه روز جهاني زن نيز قرار گرفته است. 
برترين ورزشکار معلول تيراندازي با کمان در سال 
۲۰۱7 حاال نامزد يک جايزه بين المللي ديگر شده 
است. جايزه روز جهاني زن ۱7 اسفند ماه درست يک 
روز پيش از روشن شدن مشعل بازي هاي پارالمپيک 
زمستاني به نفر برتر اهدا مي شود. کميته 
بين المللي پارالمپي��ک )IPC( به 
همين دليل پنج نامزد دريافت اين 
جايزه را اعالم کرده است. »استر 
ورگير« تنيسور ۳6 ساله از هلند، 
»حيات خط��اب« رئيس کميته 
پارالمپيک مص��ر، »مينا 
مجته��دي« رئي��س 
ايراني االصل کميته 
پارالمپيک فنالند 
و »سارا استوري« 
رکابزن معلول 4۰ 
ساله اهل بريتانيا 
و دارنده ۱6 مدال 
پارالمپيک به همراه 
زهرا نعمتي نامزدهاي 
جايزه روز زن هستند. 


