
 در آغاز هفته هجدهم ليگ برتر سپاهان، پيكان را 
برد و صدرنشين ماند، پرسپوليس با پيروزي مقابل 
استقالل خوزس�تان به جاده قهرماني برگشت و 
اس�تقالل با يك گل مقابل تراكتور مغلوب شد تا 
سايه تبريزي ها در جمع مدعيان سنگين تر شود. 
هفته هجدهم ليگ برتر فوتبال كشور با بازي هاي 
هيجان انگيز آغاز شد، آن هم در روزهايي كه بارش 

باران جذابيت بازي ها را بيشتر كرده بود. 
  آبي ها بازنده بازي بزرگ هفته

جورج ليكنز بلژيكي برنده دوئل با وينفرد شفر آلماني 
بود و تراكتورسازي پيروز بازي بزرگ هفته هجدهم 
ليگ لقب گرفت تا تبريزي ها با سه امتياز حساس 
بازي ديروز، جايشان در باالي جدول بين مدعيان 
قهرماني محكم تر شود. ورزشگاه يادگار امام تبريز 
ديروز جاي سوزن انداختن نداشت، بيش از 70 هزار 
هوادار تبريزي به ورزش��گاه آمده بودند تا تماشاگر 
بازي تراكتور  مقابل استقالل باشند، مسابقه اي كه 
با توجه به حضور دو تيم در بين مدعيان قهرماني، 
حساس��يت هاي آن بيش��تر از قبل نيز ش��ده بود. 
حساسيت بازي سبب شده بود تا بازي در نيمه اول 
چنگي به دل نزند، توپ بيش��تر در ميانه زمين در 
جريان بود تا هافبك هاي دو تيم نبرد سختي را در 

خط مياني داشته باشند. همين مسئله سبب شده 
بود تا بازي درگيرانه از سوي بازيكنان دو تيم دنبال 
شود و بارها داور مس��ابقه به نشانه خطا در سوتش 
دميد و حتي در برخي مواقع كار به درگيري فيزيكي 

هم كشيده شد. 
با اين حال در نيمه دوم، اما تراكتور كه بازي را بهتر 
شروع كرده بود، توانست به گل برتري برسد. اشكان 
دژاگه كه در اين بازي خس��تگي ناپذير نشان داده 
بود و يك��ي از دونده ترين بازيكن��ان زمين بود، در 
دقيقه52 روي يك پاس عمقي در پشت مدافعان 
استقالل در پشت محوطه جريمه صاحب توپ شد 
و با پيشروي در داخل محوطه و يك شوت محكم، 
تراكتور را به گل رساند تا تبريزي ها با همين تك گل 
در پايان بازي، جش��ن پيروزي مقابل اس��تقالل را 
بگيرند. تراكتور با اين پيروزي 33 امتيازي ش��د و 
جايگاهش را در رده چهارم محكم تر كرد، در طرف 
مقابل استقالل 28 امتيازي و در رده پنجم باقي ماند 
تا اختالف شاگردان شفر با صدر به 10 امتياز برسد و 
كار آنها براي رسيدن به باالي جدول سخت تر شود. 

  بازگشت پرسپوليس به جاده برد
  بع��د از شكس��ت هفته  گذش��ته مقاب��ل فوالد، 
خيلي طول نكش��يد تا قرمزها با برانكو خودش��ان 

را جمع و جور كنند و ب��ار ديگر به ج��اده پيروزي 
برگردن��د، آن هم ب��ا پي��روزي مقابل اس��تقالل 
خوزس��تان كه تع��داد بردهايش��ان را دو رقمي و 
جايگاهش��ان را در جمع تيم هاي ب��االي جدولي 
محكم تر كردند. پرسپوليس��ي ها كه پس از بازي 
پرحاش��يه اهواز به تهران برگشته بودند، در شروع 
بازي هاي هفته هجدهم پنج ش��نبه هفته گذشته 
در ورزش��گاه آزادي ميزبان اس��تقالل خوزستان 
بودند، مس��ابقه اي ك��ه مانند بازي اهواز حاش��يه 
داوري كم نداشت تا با تداوم سوت هاي بحث برانگيز 
اين هفته ها در فوتب��ال ايران به ج��اي بازيكنان، 
داوران چهره هاي پرس��روصداي مس��ابقات ليگ 
باش��ند و فدراس��يون هم كه در ش��روع نيم فصل 
دوم  خواست با راه اندازي سيس��تم داور ويديويي 
اين س��رو صداها را بخواباند، فعاًل برابر سوت هاي 
بحث برانگيز داورهاي ليگ س��كوت كرده اس��ت. 
با اين حال فدراس��يوني ها خوش شانس بودند كه 
پرسپوليس اين بار قرباني اشتباهات داور زمين نشد 
و با دو گلي كه سيدجالل حس��يني و علي عليپور 
به ثمر رس��اندند، استقالل خوزس��تان را شكست 
دادند و 37 امتيازي شدند. پيروزي پرسپوليس در 
شرايطي بود كه اش��تباهات موعود بنيادي فر داور 

مسابقه مي توانست تأثيرگذار باشد. وي در دقيقه 
22 خطاي دروازه بان اس��تقالل خوزس��تان روي 
عليپور را پنالتي نگرفت و در هم��ان نيمه اول بود 
كه در صحنه ديگري مهاجم اس��تقالل خوزستان 
با خطا روي خليل زاده در موقعيتي تك به تك قرار 
گرفت، اما دوربودن بنيادي فر باعث ش��د تا او خطا 
اعالم نكند و خوش شانسي اين داور اين بود كه آن 
موقعيت تبديل به گل نشد و گرنه فاجعه بزرگي را 

برايش رقم مي زد.
  با تمام اين تفاس��ير اي��ن بار قرمزه��ا در جنگ با 
اشتباهات داوري هم پيروز ش��دند تا برانكو نفس 
راحتي بكشد و مجبور نباش��د براي دومين هفته 
متوالي شكوائيه اي عليه داوران تنظيم كند. سرمربي 
كروات پرسپوليس معتقد است كه با اين برد قرمزها 
دوباره در جاده قهرماني قرار گرفته اند: »با اين برد 
بعد از باختي كه در اهواز داش��تيم، ما را دوباره در 
مس��ير قهرماني قرار داد. مهم ترين مسئله اين بود 
كه بايد بازي را مي برديم تا بازي بعدي با پديده را با 
روحيه برنده شروع كنيم و كارمان را براي قهرماني 
ادامه بدهيم. انتظار داريم بازي به بازي بهتر و بهتر 

شويم.«
با وجود ادام��ه روند صعودي پرس��پوليس در نيم 
فصل دوم، موضوع نگران كننده براي قرمزها عدم 
درخش��ش بازيكنان جديد قرمزه��ا مانند مهدي 
ترابي، سروش رفيعي، بودمير ومهدي شريفي است، 
مسئله اي كه برانكو درباره آن مي گويد: »نياز به زمان 
دارند تا جا بيفتند. مهم ترين مس��ئله اين است كه 

وقتي به آنها نياز داريم بهترين باشند.«
 برانكو همچنين به يكي ديگر از نگراني هاي قرمزها 
كه شايعه نشستن او روي نيمكت تيم ملي هست 
هم بار ديگر واكن��ش نش��ان داد و آن را رد كرد تا 
هواداران پرس��پوليس نفس راحتي بكشند: »هر 
چندوقت يك بار پيشنهادهاي خوبي برايم مي آيد، 
اما در مورد تيم ملي ايران نه كس��ي با من صحبت 

كرده و نه من با كسي حرف زده ام.« 
  سپاهان برد و صدر را ول نكرد

در ساير بازي هاي ديروز سپاهان با يك گل پيكان 
را شكست داد و با 38 امتياز صدرنشين ليگ باقي 
ماند تا نبرد نزديك آنها با پرسپوليس 37 امتيازي در 
هفته هاي آينده ديدني تر شود. در ديگر مسابقه هم 
سپيدرود رشت مقابل ماشين سازي تبريز به تساوي 
يك – يك رسيد. در ساير بازي هاي هفته هجدهم، 
در روز پنج شنبه پديده در آبادان برابر صنعت نفت 
به تساوي بدون گل رسيد تا شاگردان گل محمدي 
دو امتياز حساس را در روزهايي كه براي رسيدن به 
صدر به آن نياز حياتي دارند، از دس��ت بدهند.   در 
ادامه بازي هاي هفته هجدهم امروز پارس جنوبي 

به مصاف نساجي مي رود.

حرف نزنيم، عمل كنيم!
بعضي حرف ها مثل نمك پاش��يدن روي زخم اس��ت و داغ دل را تازه 
مي كند. درس��ت مثل توصيه اي كه معاون توس��عه ورزش قهرماني و 
حرفه اي وزارت ورزش و جوانان در نشست مشترك رؤساي فدراسيون 
در قصر ش��يرين به رؤس��اي فدراسيون هاي ورزش��ي و تيم هاي ملي 
مي كند. داورزني با اش��اره به رش��ادت هاي مردم كرمانش��اه در طول 
40 س��ال گذش��ته، چه در زمان جنگ و چه پس از آن و با يادكردن از 
اتفاقات ناگواري كه در طول اين س��ال ها براي آنها رخ داده از رؤساي 
فدراسيون هاي ورزشي مي خواهد و به آنها توصيه مي كند كه اردوهاي 
مختلف تيم هاي ملي و مس��ابقات ورزش��ي در رده هاي گوناگون را با 
توجه به كمپ هاي خوبي كه در استان كرمانشاه به خصوص شهرهاي 
گيالنغرب، سرپل ذهاب و قصرشيرين وجود دارد در اين منطقه برگزار 

كنند. 
توصيه داورزني در نگاه نخس��ت كاماًل منطق��ي و البته معقول به نظر 
مي رسد. كمترين فايده برگزاري عملي شدن اين توصيه، عدم خروج 
ارز از كشور است. خصوصاً اين روزها كه دست و بال مان هم در زمينه 
ارزي خيلي باز نيس��ت و دولت در اين خصوصاً با مشكالت عديده اي 
دست به گريبان است، اما واقعيتي كه معاون وزير به زبان آورده زماني 
تلخ و گزنده مي شود كه سال هاست شاهد آن هستيم كه در اين زمينه ها 
فقط حرف مي زنيم و شعار مي دهيم كه اگر غير از اين بود، امروز در اكثر 
شهرهاي بزرگ شاهد كمپ هاي متعدد و البته فول امكانات بوديم كه 
نياز برگزاري اردوهاي خارجي را براي تيم هاي ملي به صفر مي رساند. 
داورزني از كمپ هاي كرمانشاه به خصوص شهرهاي گيالنغرب و سرپل 
ذهاب و قصر ش��يرين تعريف مي كند و آنها را براي برگزاري اردوهاي 
تيم هاي ملي مناسب مي خواند، اما بايد ديد مناسب از نظر معاون وزير 
ورزش و جوانان چيست. ضمن اينكه شرايط و امكانات براي تيم هاي 
ملي در رشته هاي مختلف متفاوت است و نمي توان منكر اين مسئله 
شد شرايطي كه براي برخي رشته ها ايده آل است، مي تواند براي ديگر 
رشته ها در حد متوسط يا حتي سطح پايين باشد يا بالعكس. پس بنا 
بر يك توصيه نمي توان روي اين مه��م برنامه ريزي يا حتي اقدام كرد. 
اما از آنچه در خصوص برگزاري اردوهاي تيم هاي ملي در داخل كشور 
گفته مي ش��ود، مي توان به پرسش هاي بي پاس��خي رسيد كه جواب 
آن را بدون شك جز داورزني و دوس��تان و رؤسايش در وزارت ورزش 

نمي توانند بدهند. 
برپايي اردوهاي تيم هاي ملي در كشور فوايد زيادي دارد كه عدم خروج 
ارز تنها يك چشمه آن است. در واقع كارآفريني، درآمد زايي و استفاده 
از پتانسيل هاي يك منطقه چه در زمينه گردشگري و چه ديگر زمينه ها 
از جمله مواردی اس��ت كه مي تواند از پيامدهاي برگ��زاري اردوهاي 
داخلي باشد. اما برگزاري اردوهاي داخلي نه به حرف كه به عمل است. 
در حقيقت وزارت ورزش و معاونان آن كه به فايده هاي برپايي اردوهاي 
داخلي واقف هستند بايد پيش از مطرح كردن چنين مسئله اي، در پي 
فراهم آوردن زيرس��اخت هاي الزم مي بودند. حتي اگر فرض را بر اين 
بگذاريم كه كمپ هاي شهرهاي اس��تان كرمانشاه همانطور كه معاون 
وزير تعريف مي كند آمادگي كامل براي برگ��زاري اردوهاي تيم هاي 
ملي را دارند و فول امكانات هستند، بايد با تأكيد بر اين مهم پرسيد كه 
آيا وزارت هرگز در طول همه اين سال ها به صرافت مهيا كردن چنين 
كمپ هايي در ديگر شهرهاي كشور افتاده  است تا گامي بلند و اساسي 
در برچيدن بس��اط اردوهاي خارجي بردارد و مانع از برون رفت ارز و 

خرج تراشي براي تيم هاي ملي و دست درازي به بيت المال بردارد ؟
ايران كشوري چهار فصل است كه مي تواند در تمام فصول سال نه فقط 
ميزبان تيم هاي داخلي، كه حتي تيم هاي خارجي نيز باش��د. البته به 
شرط آنكه شرايط الزم را براي اين گونه اردوها داشته باشد. شرايطي كه 
مهيا شدن آن نيازمند نگاه آينده نگر مسئوالن دارد و عزم جزمي كه در 
تمام اين سال ها در هيچ يك از وزراي ورزش و معاونان آنها ديده نشده 
كه اگر غير از اين بود، اكنون بايد حداقل شاهد چند كمپ فول امكانات 
و البته درآمد زا در كيش مي بوديم، اما عالقه وافر مس��ئوالن به حرف 
زدن به جاي عمل كردن باعث شده تا در تمام اين سال ها به رغم تأكيد 
بر ضرورت اين مسئله، همچنان در حس��رت آن و نهايتاً شنيدن چند 

توصيه اي كه شايد در عمل خيلي هم كاربردي نباشد،  بسنده كنيم. 
 

دنيا حيدري

تراكتور مدعی ماند، استقالل جا ماند
سپاهان از صدر تكان نخورد، بازگشت پرسپوليس به جاده قهرماني

 گام بلند تاتنهام و رئال
 براي صعود به يك چهارم نهايي

در ادامه بازي هاي رفت مرحله يك هش��تم نهايي لي��گ قهرمانان اروپا 
چهارشنبه شب گذشته دو بازي در هلند و انگلستان برگزار شد كه طي آنها 
رئال مادريد مدافع عنوان قهرماني و تاتنه��ام با برتري مقابل حريفان راه 

صعود به مرحله بعدي را براي خود هموار كردند. 
در جريان اين دو بازي، رئال مادريد در زمين آژاكس آمستردام به برتري دو 
بر يك رسيد تا كار راحتي در ديدار برگشت داشته باشد. در دومين بازي 
هم تاتنهام در زمين خود دورتموند صدرنشين بوندس ليگا را با حساب سه 

بر صفر شكست داد تا با خيال راحت به بازي برگشت بينديشد. 
  قدرتمان را به رخ كشيديم 

رئال مادريد اين روزها با سانتياگو سوالري بهتر از هميشه نتيجه مي گيرد. 
روند رو به رشد رئال در الليگا حاال در ليگ قهرمانان هم ديده مي شود تا 
سوالري از قدرتمندي تيمش حرف بزند. سرمربی رئال بعد از برتري برابر 
آژاكس گفت: »مي دانستيم كه بايد چگونه در اين ديدار بازي كنيم. اصاًل 
بازي آساني نبود. قدرت خود را بار ديگر نشان داديم. توانستيم به خوبي 
فشار حريف را تحمل كنيم. ما تيمي قوي هستيم و به خوبي نتيجه را به 
س��ود خود كرديم. در ليگ قهرمانان اروپا هيچ ديدار آساني وجود ندارد. 
آژاكس تيم خوبي بود، اما ما با آرامش و برنامه هاي كه داشتيم به پيروزي 
رس��يديم.« س��والري با تمجيد از نوع بازي آژاكس ادامه داد: »بازيكنان 
آژاكس با تمركز بسيار بااليي بازي كردند و فشار زيادي روي ما آوردند. آنها 

با نهايت قدرت آماده اين بازي شده بودند.«
اما سرمربي آژاكس تيمش را سزاوار اين شكست نمي داند به خصوص اينكه 
معتقد است، داور در مردود اعالم كردن گل آژاكس دچار اشتباه شده است. 
اريك تن هاگ بعد از بازي گفت: » برابر بهترين تيم اروپا بازي بسيار خوبي 
را به نمايش گذاشتيم. توپ و ميدان را در اختيار داشتيم و مي توانستيم 

گل هاي زيادي به ثمر برسانيم. رئال حريف بسيار قدرتمندي بود.«
  بهتر از اين نمي شد 

تاتنهام در ب��ازي رفت تقريب��اً كار دورتمون��د را تمام كرد ت��ا پوچتينو 
خوش��حال ترين مرد اين روزهاي آنها باشد. س��رمربي تاتنهام بعد از اين 
پيروزي بزرگ گفت: »بعد از آنكه گل نخست را به ثمر رسانديم، شرايط 
بهتر ش��د و با اعتماد به نفس باالتري به دروازه حريف نزديك شديم. در 
كارهاي دفاعي بسيار خوب بوديم و اجازه فرصت سازي را به حريف نداديم. 
بازي بسيار خوبي بود و بهترين نتيجه را كسب كرديم. در نيمه دوم بازي 
بسيار خوبي به نمايش گذاشتيم، اما در نيمه نخست كمي اذيت شديم و 
كار ما سخت بود. بازي از همان ابتدا درگيرانه بود. دورتموند همه فضاها 
را بسته بود. مي خواستيم با سبك بازي هميشگي خود به دروازه حريف 

نزديك شويم.«
 پوچتينو با اشاره به اينكه به رغم كس��ب اين نتيجه هنوز كار تمام نشده، 
ادامه داد: »در ليگ قهرمانان اروپا ش��رايط سخت اس��ت. دورتموند تيم 
بسيار خوبي اس��ت. «  لوئيس فاوره س��رمربي دورتموند اما دليل اصلي 
شكست سنگين تيمش را نداش��تن تمركز عنوان كرد و گفت: »نداشتن 
تمركز و عجله كردن بيش از حد كار دست ما داد. نتوانستيم فرصت هاي 
خوبي خلق كنيم و به همين خاطر تن به شكست داديم. اميدوارم كه در 

ادونا پارك جبران كنيم.«
  ليگ اروپا، چلسي برد، آرسنال باخت

اما در ليگ اروپ��ا بازي ها در مرحله يك هش��تم نهايي ادام��ه پيدا كرد. 
پنج شنبه شب در ادامه اين مسابقات آرسنال در ش��ب اخراج الكازت با 
يك گل از ميزبانش باته بوريسف شكست خورد. چلسي توانست مالمو را با 
گل هاي ژيرو و باركلي دو بر يك شكست دهد. والنسيا برابر سلتيك دو بر 

صفر پيروز شد و التزيو سه بر يك زوريخ را شكست داد. 
بنفيكا توانست در زمين گاالتاسراي دو بر يك پيروز شود و صعودش را به 
مرحله بعد تقريباً قطعي كند.  سويا با يك گل التزيو را در شهر رم شكست 
داد تا با خيالي آسوده تر ديدار برگشت را در س��انچس پيسخوان برگزار 
كند. رئال بتيس، ديگر تيم اس��پانيايي برابر رن س��ه بر سه مساوي كرد.  
اينتر توانست با يك گل برابر راپيد وين پيروز ش��ود. در ديگر ديدار مهم 
ويارئال با يك گل اسپورتينگ را شكست داد.  ديدار تيم هاي كراسنودار 
با بايرلوركوزن و اسالويا پراگ با خنك با تساوي بدون گل به پايان رسيد. 
همچنين المپياكوس برابر ديناموكيف دو بر دو متوقف شد. ديدار شاختار 
و آينتراخت فرانكفورت نيز با نتيجه مشابه به پايان رسيد.  ويكتوريا پلژن 
دو بر يك برابر دينامو زاگرب پيروز ش��د. بروخه در حالي سالزبورگ را با 
نتيجه مشابه شكست داد كه كاوه رضايي از روي نيمكت ذخيره ها شاهد 

پيروزي تيمش بود. 

 ضرورت انتخاب  
مربي بزرگ خارجي براي فوتبال

فدراس��يون فوتبال ايران در حالي پس از 
رفتن كارلوس كي روش به دنبال يك مربي 
براي تيم ملي اس��ت كه اين روزها نظرات 
متفاوت��ي درباره آينده نيمك��ت تيم ملي 
فوتبال مطرح مي ش��ود. ب��ر خالف برخي 
كه معتقدند يك مربي ايراني بايد جانشين 
كي روش شود، معتقدم هنوز زمان حضور 
يك مربي داخلي در رأس كادر فني فوتبال 
فرا نرسيده است. اگر چه حضور يك مربي 
ايراني روي نيمكت تيم ملي ارجح تر است، 
اما متأسفانه در س��ال هاي اخير فرصت پرورش مربيان جوان ايراني را از 
دس��ت داده ايم و نتوانس��ته ايم مربي اي در حد هدايت تيم ملي آموزش 
دهيم. در چنين شرايطي همچنان فدراسيون فوتبال بايد به دنبال يك 
مربي خارجي بزرگ براي جانشيني كي روش باشد، مربي اي كه عالوه بر 
داشتن كارنامه قوي، با زير و بم فوتبال كش��ورمان آشنا باشد و عالوه بر 
مسائل فني، در زمينه خصوصيات اخالقي نيز حاشيه هاي مربيان قبلي 
را نداش��ته باش��د. البته در انتخاب يك مربي خارجي باي��د فاكتورهاي 
اقتصادي را هم در نظر گرفت كه بتواند با شرايطي كه كشورمان در حال 
حاضر دارد، سازگاري داشته باشد. عالوه بر موفقيت در جام جهاني و جام 
ملت ها، مهم ترين انتظاري كه از مربي آينده تيم ملي بايد داشته باشيم، 
پرورش دو يا سه مربي جوان در كنار مربي بزرگ خارجي است تا بتوانيم 
در آينده از اين ظرفيت براي آينده مربيگري كش��ورمان استفاده كنيم، 
همچنين مديريت تيم هاي جوانان و اميد هم بايد به مربي جديد سپرده 
شود و اين مربي بايد مديريت رده هاي پايه، روي سيستم پشتوانه سازي 
فوتبال كشور هم نظارت داشته باشد.   با توجه به اين مسائل معتقدم كه 
عالوه بر رايزني براي انتخاب يك مربي خوب خارجي، بايد انتظاراتي كه از 
وي داريم هم مكتوب كنيم تا بتوانيم از دانش اين مربيان در رده هاي پايه 

هم استفاده كنيم. 

تالش اسكالوني براي بازگرداندن مسي 
به ادعاي روزنامه موندو دپورتيوو اسپانيا، ليونل اسكالوني، سرمربي تيم 
ملي آرژانتين كه چند روز قبل در خصوص مسي ابراز بي اطالعي كرده 
بود حاال براي گفت وگو و بازگردان كاپيتان تي��م ملي آرژانتين راهي 
اسپانيا شده است. پيش از اين رسانه هاي مختلف از احتمال بازگشت 
مس��ي به تيم ملي آرژانتين براي حضور در مسابقات كوپا امريكا خبر 

داده بودند. 

پيشنهاد يووه براي جذب صالح
باشگاه يوونتوس پيش��نهاد جديد و وسوس��ه كننده اي را براي جذب 
ستاره مصري ليورپول ارائه داد. روزنامه اكسپرس انگليس خبر داد كه 
مسئوالن باشگاه ليورپول انگليس تنها به معاوضه پائولو ديباال با محمد 
صالح، ستاره مصريشان رضايت نمي دهند. مسئله اي كه سران يووه را 
بر آن داشته تا براي آوردن صالح به تورين دست به جيب شده و عالوه 

بر ديباال، پيشنهاد پرداخت 50ميليون يورو را نيز مطرح كنند. 

وضعيت س��هراب         بازتاب
م��رادي، يك��ي از 
شانس هاي كسب طالي المپيك ريو اين روزها در 
هاله اي از ابهام اس��ت. مس��ئله ب��ه مصدوميت 
نگران كنن��ده او از ناحي��ه كم��ر برمي گ��ردد. 
مصدوميتي كه گفته مي شود اين وزنه بردار را به 
تي��غ جراح��ان خواهد س��پرد. مرادي توس��ط 
متخصصان مختلفي مورد معاينه قرار گرفته تا در 
نهايت بهترين تصميم در خصوص او گرفته شود. 
اما آنچه كه از صحبت هاي مطرح ش��ده برداشت 
مي شود اين اس��ت كه وزنه بردار طاليي ايران در 
المپيك ريو بايد براي رهايي از ديسك كمر خود 
را به جراحان بس��پارد تا هر چه سريع تر بتواند به 

تمرينات برگردد و براي رسيدن به المپيك 2020 
آماده ش��ود. غالمرضا نوروزي، رئيس فدراسيون 
پزش��كي ورزش��ي نتيجه جمع بندي نشس��ت 
كميسيون پزشكي فدراسيون پزشكي ورزشي در 
خصوص آسيب ديدگي س��هراب مرادي را لزوم 
انجام عمل جراحي مي خواند: »متأسفانه قهرمان 
خوش اخ��الق وزنه ب��رداري ايران دچار آس��يب 

ديدگي از ناحيه ديس��ك كمر اس��ت. به همين 
منظور كميسيون پزش��كي فدراسيون پزشكي 
ورزشي با حضور شماري از همكاران متخصص و 
خود اين وزنه بردار نشس��تي برگزار كرد و پس از 
انجام معاينات الزم و ارائه نقطه نظرات مختلف، در 
نهايت انجام عمل جراحي براي اين ورزش��كار از 
طرف كميسيون تجويز شد. البته طبيعي است كه 

در نهايت خود بيمار براي درمانش تصميم نهايي 
را مي گيرد و بايد ديد تصميم سهراب مرادي در 
اين خصوص چ��ه خواهد بود. « س��هراب مرادي 
مدتي است كه به دليل مصدوميت از ناحيه كمر از 
تمرينات دور اس��ت و با توجه ب��ه آنچه كه گفته 
مي ش��ود، هنوز نمي ت��وان اظهارنظ��ر قطعي در 
خصوص وضعيت او و اينكه چه زمان مي تواند بار 
ديگر تمريناتش را از سر بگيرد داشت. البته فعاًل 
يك پزشك تشخيص به عمل با ليزر داده اما قرار 
است پزشكان ديگري هم وضعيت مرادي را مورد 
بررسي قرار دهند و او را براي اتخاذ بهترين تصميم 
معاينه كنند. البته رئيس كميته ملي المپيك هم 
پيگير وضعيت س��هراب مرادي است و قرار است 
يك تيم پزشكي ديگر هم تشكيل و حتي پرونده 
او به خارج از كش��ور ارس��ال ش��ود. پس از اعالم 
مصدوميت مرادي، فدراسيون جهاني وزنه برداري 
در توييتر رسمي خود نوشت: » براي شما آرزوي 

بهبودي سريع را داريم.«

وضعيت مبهم قهرمان وزنه برداري
مرادي زير تيغ جراحان؟!
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پروين در كنار كارتن خواب هاي بهبوديافته
بازي كارتن خواب هاي بهبوديافته در مجموعه ورزشي گالب پنج شنبه 
شب يك مهمان ويژه داشت. مهماني كه بعد از تماشاي ديدار دوستانه تيم 
پرديس پاك كه نفرات آن را كارتن خواب هاي بهبوديافته تشكيل مي دهند 
با تيم بيمارستان پارس، قول داد تا در كنار جمعيت مردمي پرديس پاك 
باشد و هركاري كه از دستش برمي آيد براي بهبود كارتن خواب ها انجام 
دهد. علي پروين بعد از تماشاي اين ديدار دوستانه كه با حساب 4 بر 3 به 
سود كارتن خواب هاي بهبوديافته به پايان رسيد، تأكيد كرد كه هر كاري 
از دستش برآيد براي آنها انجام مي دهد. اما پروين، اسطوره پرسپوليس 
و تيم ملي حاضر به پذيرفتن پست مديرعاملي نشد و گفت: دنبال پست 
و مقام نيست، اما از هيچ كمك و حمايتي فروگذار نخواهد بود. جمعيت 
مردمي پرديس پاك كه از سال 13۹4 در زمينه آسيب هاي اجتماعي به 
ويژه كارتن خوابي فعاليت مي كند و توسط خيرين اداره مي شود، حاال علي 

پروين را هم در كنار خود دارد. 

بيژن ذوالفقارنسب

كارشناس فوتبال

فقط به خاطر ايران بازي مي كنم
دو ب�ازي تداركاتي تيم مل�ي بس�كتبال برابر اردن 
هرچن�د ب�ا دو پي�روزي خ�وب و روحيه بخ�ش 
براي ش�اگردان مه�ران ش�اهين طبع هم�راه بود، 
ام�ا بهتري�ن خب�ر ممكن ك�ه اي�ن دو مس�ابقه را 
تحت الش�عاع خود ق�رار داد، خبر بازگش�ت حامد 
حدادي ب�ه اردوي تيم ملي براي حض�ور در دو بازي 

حس�اس تيم در مرحل�ه مقدماتي ج�ام جهاني بود. 
حدادي كه ش��امگاه پنج شنبه تماش��اگر بازي تيم ملي 
براب��ر اردن بود، در اي��ن خصوص گف��ت: » همه من را 
مي شناسند و مي دانند طي 20 سال اخير هميشه و در 
هر ش��رايطي براي تيم ملي بازي كردم حتي وقتي كه 
مصدوميت داشتم، اما اخيراً مشكالت و كدورت هايي 
پيش آمد كه باعث شد در تمرينات حضور پيدا نكنم. با 
اين حال به خاطر كشورم، پرچم آن و جامعه بسكتبال و 
تيم ملي كشورم همه اين كدورت ها را كنار مي گذارم. از 
اين به بعد به خاطر كسي بازي نمي كنم من براي كشورم 

و با تعصب و غيرت و تمام قدرت بازي مي كنم.«
بازگش��ت حامد حدادي به تيم ملي حاال نويد بازگشت 
ارسالن كاظمي و صمد نيكخواه بهرامي را هم مي دهد، 
ستاره هايي كه وجودشان در تيم ملي وزنه تأثيرگذار براي 

شكست رقبا و حضور پرقدرت در جام جهاني است. 

ليگ برتر واليبال تيم هاي پلي آف خود را شناخت
رقابت ه�اي هفت�ه         خبر
بيست و پنجم ليگ 
برتر واليبال با مشخص شدن هشت تيم راه يافته به 

پلي آف به پايان رسيد. 
چهارشنبه شب در نخس��تين بازي اين هفته پيكان 
توانس��ت در سه س��ت پياپي ميزبان خود شهرداري 
تبريز را شكست دهد. ش��هرداري تبريز براي اينكه 
شانس صعود داشته باشد، نياز به پيروزي در اين بازي 
داشت اما با اين نتيجه به مرحله پلي آف صعود نكرد.  
شهرداري اروميه نيز با نتيجه س��ه بر صفر دربي اين 
شهر مقابل دورنا را برد، اما در سومين بازي تيم هاي 
عقاب نهاجا و فوالد سيرجان ايرانيان مقابل يكديگر 

قرار گرفتند كه فوالدي ها توانستند سه بر صفر ميزبان 
خود را شكست دهند.  ديدار دو تيم سايپا و شهروند 
اراك را هم شاگردان اكبري با نتيجه سه بر دو بردند. 
همچنين كاله مازندران در ديداري حساس موفق شد، 
خاتم اردكان را در اردكان سه بر دو شكست دهد.  پيام 
مشهد هم با همين نتيجه به شهرداري گنبد باخت تا 
گنبدي ها با اين پيروزي ارزشمند راهي پلي آف شوند.  
به اين ترتيب تكليف تيم هاي صعود كننده به پلي آف 
در فاصله يك هفته تا پايان دور مقدماتي ليگ مشخص 
شد و هش��ت تيم ش��هرداري ورامين، پيكان، خاتم 
اردكان، پيام مشهد، فوالد سيرجان، كاله آمل، سايپا و 

شهرداري گنبد به مرحله پلي آف صعود كردند. 

فريدون حسن 

حامد قهرماني
    چهره

سعيد احمديان
    گزارش


