
 مصاف با لهستان و استراليا 
حسن ختام اردوي اروپايي واليبال

تيم ملي واليب��ال ايران در حالي اي��ن روزها خود را ب��راي حضوري 
پرقدرت در ليگ جهاني 2017 آماده مي كند كه دو ديدار تداركاتي در 
برنامه دارد كه طبق آن امروز به مصاف تيم ملي لهس��تان و يك شنبه 

به مصاف استراليا مي رود. 
   محك ياران كوالكوويچ با لهستان

شاگردان كوالكوويچ در ادامه اردوي برون مرزي كه براي آماده سازي 
اين تيم تدارك ديده شده، صبح چهارشنبه ماريبور اسلووني را به مقصد 
كاتوويسه لهس��تان ترك كرد و قرار اس��ت بعد از برگزاري يك ديدار 
تداركاتي با تيم ملي اين كشور، روز يك شنبه نيز در ديدار دوستانه اي 
ديگر مقابل اس��تراليا صف آرايي  كند. ديدارهاي تداركاتي كه به گفته 
راگان كوبيليسكي، دستيار كوالكوويچ، عملكرد فني و تكنيكي بازيكنان 
بيش از نتيجه اش در آن اهميت دارد: »روزهاي خوب اما مهمي را پشت 
سر مي گذاريم. در ليگ جهاني در گروه سختي قرار گرفته ايم و بايد به 
مصاف قهرمان جهان، قهرمان المپيك و برترين تيم هاي دنيا برويم كه 
قطعاً كار آساني نخواهد بود. اهداف تيم ملي واليبال تعيين شده است 
و در تالش��يم تا به آن اهداف طبق برنامه هاي پايه ريزي ش��ده دست 
يابيم. به همي��ن دليل فكر مي كنم دو بازي دوس��تانه خوبي برابر تيم 
ملي اسلووني برگزار كرديم. مسابقه تداركاتي دوم نيز از اولي بهتر بود. 
اطمينان دارم بازي به بازي عملكرد تيم ملي واليبال ايران پيش��رفت 
خواهد كرد. شرايط تيم در حال حاضر خوب است. امروز هم بازي خوب 
اما حساسي با لهستان داريم. لهستان جزو پنج تيم برتر واليبال جهان 
است. بازي در لهستان برابر اين تيم آسان نيست، اما تيم ايران توانايي 
الزم براي مقابله با ملي پوشان اين كشور را دارد، اما در شرايط كنوني، 
نمايش يك بازي خوب مهم تر از كسب نتيجه است. به طور قطع بازي 

خوبي را از تيم ايران شاهد خواهيم بود.« 
   درخواست استراليا براي مصاف با ايران

همزماني حضور تيم ملي واليبال ايران و استراليا در لهستان،  شرايط 
برگزاري ديدار تداركاتي ديگري را براي شاگردان كوالكوويچ فراهم 
كرده است. با توجه به اردوي تيم ملي استراليا در لهستان و درخواست 
آنها براي برگزاري يك ديدار دوستانه، در صورت انجام هماهنگي هاي 
الزم تيم ملي واليبال ايران روز يك شنبه يك ديدار دوستانه نيز با تيم 
ملي اين كشور انجام خواهد داد و در غير اين صورت در دو نوبت صبح 
و عصر آخرين تمرينات خود را در ش��هر كاتوويسه پيگيري مي كند 
و س��پس س��اعت 6 بامداد دوش��نبه يكم خرداد ماه ب��ه وقت محلي 
عازم تهران مي ش��ود و س��اعت 9 ش��ب به وقت تهران وارد فرودگاه 

امام خميني)ره( خواهد شد. 
   اميد و انگيزه در اردوي تيم ملي

جالب ترين نكته اي��ن اردو،  انرژي، انگي��زه و روحي��ه مثال زدني تيم 
است، مسئله اي كه خوش خبر، سرپرست تيم نيز به آن اشاره مي كند: 
»انگيزه بازيكنان در اردوي آماده سازي برون مرزي به گونه اي است كه 
نويددهنده حضور شايس��ته تيم ايران در ليگ جهاني 2017 است. به 
ايستگاه آخر بازي هاي تداركاتي و دوستانه رسيديم و مسابقه اي با تيم 
قدرتمند لهستان خواهيم داشت. در مجموع اردوي برون مرزي تيم ملي 
را خيلي خوب داشتيم.  اين اردو محك بسيار خوبي براي سرمربي تيم 
ملي واليبال ايران بود كه با ظرفيت واقعي تيم ايران آشنا شود. كوالكوويچ 
شناخت بهتري نسبت به بازيكنان در چهار ديدار قبلي به دست آورده و 
با نقاط ضعف و قوت آنان به خوبي آشنا شده است. تمرينات در لهستان 
نش��ان مي دهد كه س��رمربي تيم ملي در تالش ب��راي برطرف كردن 
ضعف هاي تيمي و فردي بازيكنان ايران است. تمرينات فشرده اي در دو 
كشور مونته نگرو و اسلووني داشتيم و چهار مسابقه پنج سته و سنگين 
نيز برگزار كردند كه خس��تگي در چهره آنان مش��هود است، اما انگيزه 
فراوان ملي پوشان براي حضور شايسته در ليگ جهاني، آنان را مصمم به 
ادامه تمرينات كرده است. به جرئت مي توان گفت كه يكي از منظم ترين 
و بهترين اردوي هاي سال هاي اخير را برگزار كرديم و بازيكنان كاماًل در 
خدمت تيم و اهداف مدنظر هس��تند. همه كارها حساب شده و منظم 
انجام شده كه نويددهنده حضور شايسته در ليگ جهاني است. خصوصاً 
بازي با لهستان كه اگرچه يك مسابقه تداركاتي است، اما همانند يك 

بازي رسمي براي آماده سازي دو تيم بسيار اهميت دارد.

جذاب ترين قهرمانان
تماشاي بازي هاي موناكو اين فصل لذتي محض بود و بدين خاطر ژارديم 
بسيار اليق تقدير است. ژارديم اين تيم را ظرف سه سال ساخت و با وجود 
تمام بازيكنان بزرگي كه در اين دوران از دست داد )خامس رودريگز، يانيك 
كاراسكو، آنتوني مارسيال( موناكو را به شمايل اين فصلش درآورد. ژارديم 
با بازيكنان جديدي كه به خدمت گرفت و با فلس��فه  فوتبال هجومي اي 
كه در تيمش بنا كرد، با فول بك هايي هجوم��ي، دو مهاجم مركزي و دو 
بال تكنيكي، اين موناكو را س��اخت. در اين راه همچنين ش��اهد احياي 
رادامل فالكائو بوديم، ستاره  كلمبيايي كه دو فصل كابوس وار را به صورت 
قرضي در منچستريونايتد و چلسي سپري كرد و وقتي به موناكو بازگشت 
مردي شكسته و شكست خورده بود، اما ژارديم و تيمش باور را به فالكائو 
بازگرداندند و باعث شدند او با بازوبند كاپيتاني در 28 بازي ليگ )21 بار در 
تركيب اصلي( 21 گل بزند تا در 31 سالگي لبخند به لبش بازگردد. ديگر 
چهره  درخشان اين فصل موناكو برناردو سيلوا بود، استاد خالقيت با پاي 
چپي هنرمندانه. ژارديم در رش��د برناردو هم نقش بسيار مهمي داشت. 
در واقع بايد گفت لحظه  كليدي كورس قهرماني اين فصل وقتي بود كه 
برناردو در ژانويه در حالي كه تيمش با پنالتي ادينسون كاواني يك بر صفر 
از پاري س��ن ژرمن عقب افتاده بود، در دقايق پاياني با شوت از راه دورش 
دروازه  شاگردان اوناي امري را باز كرد تا فاصله  دو تيم در صدر جدول همان 
سه امتياز باقي بماند و دست آخر البته كيلين امباپه را داريم. فكر مي كنم 
تمام واژه ها و صفات ممكن براي توصيف او به كار رفته باشد. امباپه واقعاً از 
سياره اي ديگر آمده است. او دسامبر 2016 تازه 18 ساله شد، اما انگار هر 
وقت كه بازي مي كند اينترنت را منفجر مي كند. اگر پاس گلي كه امباپه 
در همين بازي آخرش��ان مقابل ليل به برناردو داد را نديده ايد، حتماً به 
سراغش برويد و ببينيد چطور او با تكنيك و سرعت خودش فرانك بريا را 
نابود مي كند. امباپه همه چيز دارد و همه كار مي كند و باز هم در اين راه بايد 
ژارديم را تقدير كنيم كه با دقت و قدم به قدم او را به تركيب اصلي اضافه 
كرد و از همه  جهات حواسش بهش بود. ژارديم، فالكائو، برناردو و امباپه 
چهار ستون اصلي موفقيت موناكو در اين فصل بودند، ستون هايي كه البته 
از حمايت فوق العاده  تيمو باكايوكو، فابينيو، جبرئيل سيديبه، بنجامين 
مندي، كاميل گليك و توما لومار هم برخوردار بودند. اين نس��ل طاليي 
موناكو است، تيمي كه بعد از 17 سال و آن موناكويي كه فابين بارتز، مارسلو 
گاياردو و داويد ترزگه را داشت، يك بار ديگر در فرانسه تاج گذاري مي كند. 

رؤياي قهرماني پرسپوليس در آسيا
علي دايي معتقد است قهرماني پرسپوليس 
در ليگ برتر ح��ق اين تيم بوده اس��ت. 
سرمربي جديد سايپا با اينكه هنوز نتوانسته 
طلبش را از سرخپوشان بگيرد اميدوار است 
قهرماني اين تيم در آسيا را ببيند: »نتايج 
پرسپوليس نشان مي دهد كه در ليگ چه 
عملكرد فوق العاده داشت. اين موضوع نشان دهنده اقتدار يك تيم 
است. تنها سالي بود كه پرسپوليس فراز و نشيبي نداشت و هفته هاي 
زيادي صدرنش��ين بود. به نظر من لياقت تماشاگران پرسپوليس 
خيلي بيش��تر از اينهاس��ت. اميدوارم روزي برسد كه پرسپوليس 
قهرمان آسيا شود. تيمي كه چهار هفته مانده به پايان ليگ اين طور 
با اقتدار قهرمان مي شود ديگر ربطي به دست پشت پرده ندارد و اين 

موضوع به توانايي مربيان و بازيكنان برمي گردد.«

 رئيس جمهور دوازدهم 
هواي قهرمانان را داشته باشد

ديروز در حالي مردم كش��ورمان براي انتخاب رئيس جمهور دوازدهم 
به پ��اي صندوق هاي رأي رفتند ك��ه با انتخاب هر يك��ي از نامزدهاي 
رياست جمهوري موضوعي كه اهميت پيدا مي كند، پيگيري مطالبات 
جامع��ه ورزش از رئيس جمه��ور جديد اس��ت. مظلومي��ت ورزش در 
اولويت هاي دولت ها، يكي از انتقاداتي بوده كه همواره نسبت به رؤساي 
جمهور وجود داشته و اهالي ورزش نسبت به اينكه مطالباتشان در سطح 
اول تصميم گيري ها مورد توجه قرار نمي گيرد، انتقاد داش��ته اند. اين 
اتفاق در شرايطي رخ مي دهد كه در دوره هاي مختلف انتخابات، استفاده 
ابزاري از قهرمانان و مدال آوران كشورمان در مسابقات مختلف جهاني و 
المپيك كه چهره هاي مشهوري در بين مردم هستند، همواره رايج  است. 
با اين حال مطالبات اين  قهرمانان بعد از روز انتخابات و تبليغات فراموش 
مي شود و مصائب و مش��كالت جامعه ورزش در حاشيه قرار مي گيرد و 
نسبت به مطالبات آنها كمتر توجه مي شود. كم توجهي به ورزش است 
كه سبب مي شود قهرمانان رشته هاي مختلف كشورمان در حالي براي 
افتخارآفريني آماده مي شوند كه با سخت ترين شرايط روبه رو هستند و با 
كمترين امكانات براي مسابقات مختلف آماده مي شوند و با تكيه بر عزم 

و تالش و غيرتشان در رقابت ها حاضر مي شوند. 
در اين شرايط رئيس جمهور جديد بايد نسبت به مطالبات و خواسته هاي 
ورزش كشور توجه جدي و ويژه داشته باش��د. بديهي است كه برخالف 
وعده هايي كه دولت هاي مختلف در توجه به ورزش قهرماني مي دهند، در 
عمل اما چنين اتفاقي نمي افتد و شرايطي كه مشاهده مي شود نشان دهنده 
وضعيت نه چندان مناسب ورزش قهرماني و ورزش همگاني است. با توجه 
به اين شرايط تغيير نگاه رئيس جمهور دوازدهم و دولت آينده به امر ورزش 
برخالف دولت هاي گذشته ضروري است و ورزش بايد به عنوان يكي از 
اولويت هاي دولت مطرح شود و نس��بت به خواسته هايي كه اين بخش 
مهم از جامعه دارند، رسيدگي شود. هرچند نگاه غالب در دولت ها مسائل 
اقتصادي و سياسي بوده، اما ورزش با توجه به نقش تأثيرگذاري كه چه 
در بعد نشاط و سالمتي و همچنين كاهش آسيب هاي اجتماعي در سطح 
جامعه دارد، بايد بيشتر در سطح تصميم گيري هاي كالن مورد توجه قرار 
بگيرد و در اين زمينه لزوم تجديدنظر در سياست هاي دولت در اين زمينه 

ضروري به نظر مي رسد. 
با توجه به اهميت اين موضوع، شناخت مشكالت جامعه ورزش در قدم 
اول مي بايست يكي از برنامه هاي رئيس جمهور جديد باشد. عالوه بر عدم 
فرهنگ س��ازي در س��طح جامعه براي ورزش و اضافه شدن آن به سبد 
خانوار، يكي از مش��كالت اساس��ي كه جامعه ورزش با آن درگير است، 
عدم تأمين آينده شغلي و معيشت قهرمانان  است و اين دغدغه بايد مورد 
توجه دولت جديد و رئيس جمهور دوازده��م قرار بگيرد. هرچند دولت 
سال گذشته با تدوين قانون اس��تخدام قهرمانان و مدال آوران سعي در 
حل اين مشكل داشت، اما به نظر مي رس��د پيگيري اين طرح و عملي 
ش��دن آن بايد در برنامه دولت دوازدهم قرار بگي��رد. به هر حال بديهي 
است كه يك قهرمان در صورتي كه آينده شغلي و معيشتي اش تأمين 
باشد، با انگيزه بيشتر در مس��ابقات حاضر مي شود و افتخارآفريني هاي 
قهرمانان كه زنده كننده غرور ملي كشورمان در سطح جهان است، بيشتر 
مي شود. عالوه بر اين تأمين آينده قهرماني كه با تمام وجود و سخت ترين 
شرايط و كمترين امكانات نسبت به ساير رقبايش، افتخار كسب مي كند، 
كوچك ترين قدم براي تقدير از اين قهرمان است و فراهم كردن شرايطي 
مناسبي براي آينده قهرمانان در اكثر كشورها به پاس افتخاراتشان صورت 
مي گيرد. متأسفانه اما اين موضوع مهم در ايران به اهداي جوايزي مانند 

چند سكه و قول هايي كه كمتر عملي مي شود، خالصه مي شود. 
تأمين آينده شغلي قهرمانان در دولت ها كمتر مورد توجه قرار گرفته و 
اين مسئله سبب شده همواره قهرمانان كشورمان نسبت به عدم توجه 
دولت به وضعيتي معيشتي و تمريني شان كه خواسته بحقي است، انتقاد 
داشته باشند و نسبت به عملي نشدن وعده ها گاليه كنند. در اين شرايط 
تأمين آينده قهرمانان و مدال آوران از مهم ترين مطالبات جامعه ورزش 
از رئيس جمهور دوازدهم است، مس��ئله اي كه البته با رفع تبعيض ها و 
نگاه هايي كه به ورزش هاي مختلف مي شود بايد همراه شود تا ورزش از 
مظلوميتي كه امروز در نگاه دولت ها رنج مي برد، رها شود و جامعه ورزش 
به جايگاهي كه شايسته آن است برس��د و شرايطي مانند دستفروشي 
يك قهرمان كه در سايه كم توجهي مسئوالن و به خاطر مشكالت مالي 
و شغلي رخ مي دهد، در دولت آينده تكرار نشود و رئيس جمهور دوازدهم 

تدبير جدي در رفع اين دغدغه ها داشته باشد.

تداوم م��دال آوري 
شيوا نوروزي
   گزارش

ورزش�������كاران 
كش��ورمان جايگاه 
ايران در رده س��وم بازي هاي كشورهاي اسالمي را 
تثبيت كرد. بازي هاي همبستگي كشورهاي اسالمي 
در باكو در جريان است و نمايندگان اعزامي ورزش 
كش��ورمان به اي��ن رقابت ه��ا همچن��ان افتخار 
مي آفرينن��د. در روزهاي شش��م و هفت��م بازي ها 
مدال هاي خوشرنگ زيادي در رشته هاي تكواندو، 
وزنه برداري، شيرجه، واترپلو و دووميداني به ارمغان 
آمد. در پايان روز ششم مجموع مدال هاي كاروان 
ورزش كشورمان به 67 مدال )16 طال، 22 نقره و 29 
برنز( رسيد. به اين ترتيب ركورد مدال آوري كاروان 
ورزش ايران در بازي هاي همبس��تگي كشورهاي 
اسالمي شكسته شد. كاروان كشورمان در دوره قبل 

اين بازي ها مجموعا 59 مدال كسب كرد. 
   تکواندو

رقابت ه��اي تكوان��دو بازي ه��اي همبس��تگي 
كشورهاي اسالمي به پايان رسيد و هوگوپوشان 
كش��ورمان موفق به كس��ب 13 مدال رنگارنگ 
ش��دند. تكواندو ايران در اي��ن دوره 16 نماينده 

داشت كه توانستند سه طال، پنج نقره و پنج برنز را 
به گردن آويختند. مهدي يوسفي در ديدار نهايي 
وزن 63- »سريكبايف« از قزاقس��تان را پيش رو 
داشت كه با پيروزي 27 بر 7 حريف خود را شكست 
داد و طالي شانزدهم كاروان و طالي سوم تكواندو 
را به گردن آويخت. سيداحمد خسروفر در ديدار 
پاياني وزن 7۴- كيلوگرم مقابل حريف ازبكستاني 
خود در ديدار فينال شكس��ت خورد و گردن آويز 
نقره را كس��ب كرد. احمد محمدي نيز در ديدار 
نهايي وزن 87- كيلوگرم به مصاف رامين عزيزاف 
از كشور آذربايجان رفت و در پايان سه راند 16 بر1۴ 
بازنده ميدان را ترك كرد و به نشان نقره دست پيدا 
كرد. محمدي تا دو ثانيه به پايان پيروز اين ميدان 
بود كه با حمله رقيب و اجراي تكنيك از س��وي 
رقيب، بازنده ميدان را ترك كرد. حسين قربانزاده 
و حسين درويش زاده نيز برنزي شدند. در بخش 
بانوان مليكا ميرحسيني در وزن 73- كيلوگرم در 
فينال 11 بر ۴ نتيجه را به رقيب تركيه اي باخت و 
نشان نقره اي ديگر براي كشورمان كسب كرد. اين 
بيستمين مدال نقره كاروان ورزشي كشورمان در 
اين دوره از بازي ها بود. اكرم خدابنده در وزن 73+ 

كيلوگرم با قبول شكست از تكواندوكاري از تركيه 
يك مدال نقره را به جمع مدال ه��اي ايران افزود. 
سودابه پورصادقي نيز به نش��ان برنز بسنده كرد. 
سيدمحمدرضا پوالدگر، رئيس فدراسيون تكواندو 
از عملكرد ملي پوش��ان اعزامي ابراز رضايت كرد: 
»بچه هاي ما خوب كاركردند و از آنجايي كه اغلب 
اولين حضورشان در رده بزرگساالن بود مي توانيم 
بگوييم نتيجه خوبي گرفتند. به دليل اينكه تيم اول 
ما در تدارك حضور در مسابقات جهاني است، با تيم 
دوم مردان ايران در اين بازي ها شركت كرديم و به 
جز يكي، دو وزن كه كمتر از حد انتظار ظاهر شدند 
باقي نفرات عملكرد خوبي داشتند. تيم اول دختران 
را به اين مس��ابقات اعزام كرديم تا هم يك تجربه 
خوب كس��ب كنند و هم يك مسابقات تداركاتي 
مناسب براي حضور بهتر و مقتدر تر در مسابقات 

جهاني پيش رو باشد.«
   درخشش رشته هاي آبي

مجتبي ولي پ��ور در فينال رقابت هاي ش��يرجه 
سه متر مدال خوشرنگ طال را براي كشورمان به 
ارمغان آورد. ولي پور كه در دور مقدماتي با ركورد 
تاريخي و امتياز كل 356 و 65 صدم به عنوان نفر 

اول راهي فينال ش��ده بود، در فينال نيز توانست 
امتي��از كل 338 و 35 صدم را به ثبت برس��اند. 
قهرمان بازي هاي اس��المي از موفقيت ش��يرجه 
ايران ابراز خوشحالي كرد: »ركورد خوب مرحله 
مقدماتي باعث ش��ده بود داوران مق��داري روي 
حركات من حساس تر شوند و اين موضوع كار را 
براي من سخت كرده بود. از اينكه توانستم مدال 
طال را در ش��يرجه براي ايران كسب كنم بسيار 
خوش��حالم.« تيم ملي واترپلوي كش��ورمان نيز 
به عنوان نايب قهرماني رسيد. فينال اين دوره از 
رقابت ها بين ايران و تركيه برگزار شد و در نهايت 

مدال نقره به واترپلوئيست هاي كشورمان رسيد.
  يك مدال در ورزش معلوالن

 ،F13 در رقابت هاي پرتاب نيزه معلوالن در كالس
پنج پرتابگر حضور داشتند كه سجاد نيك پرست 
در جايگاه دوم قرار گرفت و به مدال نقره دس��ت 
يافت. همچنين ديگر نماينده كش��ورمان به نام 
سيد عرفان حسيني در جايگاه سوم و مدال برنز 
را آن خود كرد. در فينال مسابقات دوي 100 متر 
معلوالن كالس T11 با حض��ور چهار نفر برگزار 
شد و آرش خسروي نماينده ايران در اين رقابت 

در جايگاه سوم ايستاد. 
   مدال آوري با طعم ركوردشکني

درخش��ش بانوان ايران در بازي هاي كش��ورهاي 
اسالمي با مدال آوري در بخش پرتاب نيزه ادامه پيدا 
كرد. سحر ضيايي، ملي پوش پرتاب نيزه با ركورد ۴9 
متر و 15 سانتي متر به مدال نقره اين دوره از رقابت ها 
دست يافت. ضيايي با ثبت اين ركورد، ركورد ملي 

پرتاب نيزه بانوان را هم ارتقا بخشيد. 
   قهرماني وزنه برداري

تيم ملي وزنه برداري كشورمان با كسب دو مدال 
طال، دو نقره و يك برنز در رده بندي مدالي بخش 
مردان عنوان قهرماني بازي هاي كشورهاي اسالمي 
را به ارمغان آورد. در آخري��ن روز رقابت هاي اين 
رشته همايون تيموري و رامين ربيعي وزنه برداران 
دسته فوق س��نگين روي تخته رفتند و به ترتيب 
صاحب گردن آويز نقره و برنز ش��دند. تيموري با 
188 كيلوگرم يك ضرب، 226 دوضرب و مجموع 
۴1۴ كيلوگ��رم عنوان نايب قهرمان��ي بازي هاي 
كشورهاي اسالمي را به دست آورد و ربيعي هم با 
ركورد181 كيلوگرم يك ضرب، 218 دوضرب و 
مجموع 399 كيلوگرم به مدال برنز رسيد. سجاد 
انوشيرواني سرمربي اين تيم پس از پايان رقابت ها 
از رسيدن به اهداف تعيين شده خبر داد: »سطح 
مسابقات حتي باالتر از آسيايي بود و نزديكي اين 
دو رقابت موجب ش��د تا ما تاكتيك ويژه اي براي 
اين رقابت ها داشته باشيم و به برخي نفرات فرصت 
كسب تجربه بدهيم و با آنكه رقابت ها فشرده بود، 
اما بچه هاي ما خواسته هايمان را برآورده كردند. ما 
دو طال گرفتيم و مي توانستيم مدال هاي بيشتري 
بگيريم و كم تجربگي موجب ش��د چند نفر حتي 

ركوردهاي خودشان را نزنند.«
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فرصت را به تهديد تبديل نکنيم
مهدي تاج معتقد است امنيت ورزشگاه هاي 
ايران بايد حفظ شود. پرسپوليس در حالي 
از سوي  اي اف سي به بازي بدون تماشاگر 
مقابل لخويا محكوم ش��ده ك��ه به گفته 
رئيس فدراسيون فوتبال تخلف هواداران 
سرخپوشان محرز بوده است: »پرسپوليس 
در 15 مي  2015 به مدت دو سال جريمه تعليقي شده بود. اگر يك 
هفته ديرتر اين كار صورت مي گرفت با جريمه محروميت تماشاگران 
مقابل لخويا روبه رو نمي شد. تماش��اگران ايراني يك فرصت براي 
فوتبال ايران در آسيا هستند و تيم هاي حريف از آنها وحشت مي كنند، 
ولي اين نبايد تبديل به تهديد و مشكل شود. ممكن است البي يك 
جاهايي باشد، اما ما بايد خودمان حواسمان باشد و حتي بدبينانه اش 

اين است كه يك نفر اين كار را به عمد انجام داده باشد.« 

لوتسه زير پاي قيچي ساز 
عظيم قيچي ساز، هيماليانورد سرشناس 
ايراني بامداد ديروز به س��مت قله لوتسه 
حمله ك��رد و توانس��ت بدون كپس��ول 
اكس��يژن چهارمين قله بلند دنيا )ارتفاع 
8 هزار و  516 متر( را فتح كند. قيچي ساز 
با فتح اين قله، ج��زو 16 ركورددار جهان 
شد كه بدون استفاده از كپسول اكسيژن و شرپا، تمام 1۴ قله باالي 
8 هزار متري را پيموده اند. البته عظيم قيچي س��از تنها كوهنورد 
ايراني نيست كه ديروز به لوتس��ه صعود كرده، به غير از او حسين 
مقدم، سعيد ميرزايي، ايرج معاني و محمود هاشمي نيز لوتسه را 
فتح كردند. كوهنورد سختكوش كش��ورمان در حالي به باشگاه 8 
هزارتايي ها پيوس��ت كه اولين كوهنوردي كه به اين عنوان دست 

يافته يك كوهنورد ايتاليايي در سال 1986 بود.

هفته آينده براي پرداخت پاداش فوتسال نمي رسد
سنگ سفيدي، ملي پوش فوتسال كشورمان در پاسخ به اين پرسش كه آيا 
پاداش اعضاي تيم ملي پس از كسب مقامي س��ومي جهان در جام جهاني 
2016 فوتسال پرداخت شده است، به خبرگزاري تسنيم گفت: »از زماني 
كه از جام جهاني آمديم، مي گويند پاداش شما هفته آينده پرداخت مي شود. 
اينكه »هفته آينده« چه زماني مي رسد، دست من نيست. فكر مي كنم چنين 
چيزي براي تيم سوم جهان خوب نباشد كه پاداش 10 ميليون توماني ما را 
نمي دهند. مي شنويم ايران به دنبال ميزباني جام جهاني است، در حالي كه 

كمترين امكانات را به ما كه در تيم ملي هستيم، مي دهند.«
-------------------------------------------------------------

ست هاي واليبال ۱۵ امتيازي مي شود؟
رسانه هاي خبري سراس��ر دنيا از تغييرات اساس��ي در قوانين واليبال 
در س��ال 2017 خبر مي دهند. مدتي پيش، برخي از مربيان مطرح و 
صاحب نام جهان ايده برگزاري مسابقه واليبال، حداكثر در هفت ست 15 
امتيازي به صورت رالي را مطرح كردند. به اين ترتيب كه برنده چهار ست، 
پيروز بازي خواهد بود. قرار است اين سيستم جديد بازي در مسابقات 
قهرماني زير 23 سال دختران )اسلووني( و پسران )مصر( جهان به صورت 
آزمايشي به اجرا دربيايد تا اگر مورد رضايت برگزاركنندگان و ورزشكاران 

قرار گرفت در رده بزرگساالن هم مورد استفاده قرار گيرد. 

دنيا حيدري

سعيد احمديان

جولين لوران

به رنگ طال
تثبيت جايگاه سومي ايران در بازي هاي همبستگي كشورهاي اسالمي

شميم رضوان
  فوتبال اروپا

ورزشکاران در باکو هم رأي دادند
مسئوالن و ورزشكاران حاضر در چهارمين دوره بازي هاي همبستگي 
كشورهاي اسالمي با هماهنگي كه از س��وي كادر سرپرستي كاروان 
و سفارت ايران در باكو انجام ش��ده بود پاي صندوق هاي رأي رفتند. 
همزمان با حضور گس��ترده مردم و خانواده ورزش كشور در انتخابات 
رياست جمهوري و ش��وراي اسالمي شهر و روس��تا در سراسر كشور، 
ورزشكاران حاضر در باكو بعد از افتخارآفريني در اين رقابت ها و به اهتزاز 
در آوردن پرچم مقدس كشورمان با حضور در سفارت ايران در باكو پاي 
صندوق هاي رأي رفته و آرا خود را به داخل صندوق انداختند تا مانند 

تمام مردم كشور در حماسه ملي حضور داشته باشند. 

پيروزي در ديدار عقب افتاده با س��لتاويگو رئ��ال را يك گام ديگر به 
قهرماني اين فصل نزديك تر كرد. ياران زيدان با پيروزي چهار بر يك در 
خانه حريف 90 امتيازي شده و با توجه به فاصله سه امتيازي كه با آبي 
اناري ها دارند، يك تساوي برابر ماالگا كافي است كه جام به رئالي هاي 
مادريد برسد و دست آبي اناري ها از آن كوتاه بماند. هرچند كه زيدان 
معتقد است هنوز هيچ چيز قطعي نيست و بايد تا پايان 90 دقيقه باي 

با ماالگا براي مشخص شدن قهرمان صبر كرد: »مي دانستيم اين برد 
چقدر ما را به قهرماني نزديك مي كند، اما نبايد تمركزمان را از دست 
بدهيم. نبايد خود را قهرمان بدانيم كه اين تصور باعث از دست رفتن 
جام مي ش��ود.« اما رونالدو كه در اين بازي ركوردي ديگر به نام خود 
ثبت كرد و به بهترين گلزن تاريخ ليگ هاي اروپايي تبديل شد، تأكيد 

مي كند كه براي رئال براي بردن جام به خانه ماالگا مي رود. 

يک امتياز تا قهرماني کهکشاني ها در الليگا

بنزما باز هم دعوت نشد
كريم بنزما بعد از متهم شدن به اخاذي از متيو والبوئنا با استفاده از يك 
فيلم غيراخالقي، ديگر به تيم ملي فرانسه دعوت نشد و رقابت هاي 
سال گذشته يورو را نيز از دست داد. با توجه به موضع سختگيرانه 
ديديه دش��ان،  بنزما مقدماتي جام جهاني را هم از دست مي دهد، 
چراكه سرمربي خروس ها گفته براي حفظ انسجام تيمش بنزما را 

دعوت نمي كند و گفته است به بازيكن جديدي احتياج ندارد.

در اوج بازنشسته مي شوم
ژابي آلونس��و در آخرين بازي فصل باي��رن در بوندس ليگا براي 
هميشه كفش هايش را مي آويزد. هافبك 35 ساله بايرن كه سال 
201۴ به درخواست پپ راهي اين تيم آلماني شد، با درخشش 
در سوسيداد خود را مطرح كرد و سپس به ليورپول و بعد از آن 
رئال رفت و حاال قصد دارد با باي��رن و در مصاف با فرايبورگ از 

فوتبال خداحافظي كند.

نوري زير ذره بين آلماني ها
تمديد قرارداد مربي ايراني االصل با وردربرمن براي مدتي نامعلوم بهانه 
خوبي شد تا س��ايت هاي آلماني اين بار با وسواس بيشتري به معرفي 
اين سرمربي جوان بپردازند. بعد از هفته ها گمانه زني سرانجام باشگاه 
وردربرمن در توافقي محرمان��ه قرارداد موقت آلكس��اندر نوري را به 
قراردادي دائمي تبديل كرد تا اين جوان 37 ساله و جاه طلب فصل آينده 

بوندس ليگا همچنان مرد شماره يك سبزهاي شمال آلمان باشد.  

قهرماني موناکو بعد از ۱7 سال
انتظار 17 ساله موناكو با پيروزي دو بر صفر برابر سن اتين پايان يافت و شاگردان ژارديم يك 
هفته قبل از پايان رقابت هاي اين فصل، جام قهرماني لوشامپيونه را در اين ديدار خانگي از 
آن خود كردند. شاگردان لئوناردو ژارديم كه در رقابت هاي اين فصل ليگ فرانسه و ليگ 
قهرمانان اروپا نمايش هاي بسيار خوبي داشتند، با كسب تنها يك امتياز و يك تساوي هم 
مي توانستند به جام برسند، اما با پيروزي در اين بازي عقب افتاده مقتدرانه 
نوار قهرماني ها متوالي پاريسي ها را پاره كرد. شاهزادگان موناكو حاال 
با 92 امتياز و فاصله ش��ش امتيازي با تيم دوم، قهرمان لوشامپيونه 
ش��دند. قهرماني كه ژارديم آن را اينگونه توصيف مي كند: »بدون 
شك قهرماني تيمي كه قرار نبوده قهرمان شود، دلچسب است. اين 
يك پايان شيرين بود و از مردانم به خاطر تحمل يك فصل سخت و 
طاقت فرسا ممنونم. از ديد من قهرماني ما كنار زدن پاري سن ژرمن نبوده بلكه 
درخشش در فوتبال باشگاهي فرانسه و غلبه بر ساير تيم هاست. اين قهرماني 

مهم ترين و زيبا ترين قهرماني زندگي ورزشي من است.«

جام حذفي و اولين قهرماني سه گانه بانوي پير
يوونتوس چهارشنبه در فينال جام حذفي ايتاليا، التزيو را با نتيجه دو بر صفر شكست داد 
و براي سومين سال متوالي و در مجموع براي دوازدهمين بار قهرماني كوپا ايتاليا شد. 
قهرماني كه نخستين گام بانوي پير براي كسب اولين سه گانه تاريخ اين باشگاه است. 
افتخاري كه در ايتاليا تنها اينتر مورينيو در سال 2010 به دست آورده است. بانوي پير 
كه با پيروزي برابر التزيو در فينال جام حذفي قهرمان شد، هفته آينده نيز مي تواند با 

پيروزي خانگي برابر كروتونه، قهرماني در سري آ را مسجل كرده و به دنبال 
قهرماني در ليگ قهرمانان اروپا باشد كه فينال آن 13 خرداد در كارديف 
و برابر رئال برگزار مي شود. آلگري، با خوشحالي از اينكه تيمش يكي 
از سه جام مورد نظر اين فصل را به دست آورده مي گويد: »يوونتوس 
معموالً عكس العمل خوبي به شكست نش��ان مي دهند و اين برد 

عكس العمل بازيكنان به شكست برابر رم بود. البته اينزاگي نشان داد مربي 
باهوشي است، اما بازيكنان يووه بار ديگر ثابت كردند جزئيات تفاوت ها را رقم 

مي زند و حاال بايد به فكر كسب جام هاي ديگرباشيم.« 


