
مراسم بزرگداشت 
ش�هدای تکواندو 
برگزار و از خانواده 
معزز آنها تجلیل شد. چهارمین یادواره شهدای 
تکواندوی سراسر کش�ور و تجلیل از خانواده 
معظم شهدای تکواندوی اصفهان تحت عنوان 
»قهرمان ماندگار« برگزار شد و در این رویداد 
فرهنگ�ی، خانواده های ش�هدای تکواندوکار 
ش�اخص این ش�هر مورد تجلیل قرار گرفتند. 
معرفی ش��هدا به جوانان و زنده نگه داش��تن یاد و 
خاطره آنها از جمله اهداف یادواره شهدای تکواندو 
بود. سیدمحمد پوالدگر، رئیس فدراسیون تکواندو 
بر نش��ان دادن راه این قهرمانان ماندگار تأکید کرد 
و ش��هدا را فداکارترین انس��ان های معاصر نامید: 
»فداکارترین، مخلص ترین و متعهد ترین انسان های 
معاصر، شهدای عزیز هس��تند که با نثار جان خود 
اقتدار و استقالل ایران اسالمی  را رقم زده اند. بزرگی 
شهدا به  گونه ای اس��ت که دامانی که در آن پرورش 
یافته اند، یعنی پدران و مادران آنها نیز قابل ستایش 
است. باید تالش کنیم شهدا را به نسل امروز که آینده 
کشور در دست آنهاس��ت، معرفی کنیم، زیرا چراغ 
راه هستند. این یکی از وظایفی است که فدراسیون 
تکواندو برای خود در نظر گرفته است. هر صنفی باید 
از شهدای خود تجلیل کند. ما به شهدا نیاز داریم که 
هدایت کننده نسل امروز باش��ند و روزی نباشد که 
نام شهدا در کوچه پس کوچه های ذهن ما گم شود. 

شهدا اسطور ه های تاریخ معاصر و سند هویت ملی ما 
هستند. جوان امروز به هویت نیاز دارد، بدون شک 
شهدا ارزشمند ترین افرادی هس��تند که در تاریخ 
معاصر می شناس��یم. آنها نبردی را رقم زدند که در 
تاریخ بی سابقه است، زیرا تنها نبردی بود که دشمن 
نتوانست خاک کشور را بگیرد. برگزاری چهارمین 
یادواره شهدای تکواندو بس��یار سخت بود، چراکه 
بسیاری از شهدای تکواندوی اصفهان را می شناسم و 

ادا کردن حق آنها بدون شک کار دشواری است.«
     ادای دین به خون شهدا

مشاور فرمانده کل قوا عظمت کشور را مدیون خون 
شهدا خواند. سرلش��کر صفوی با اشاره به برگزاری 
چهارمین یادواره شهدای تکواندوی سراسر کشور 
اظهار داشت: »پیش��رفت و عظمت کشور از برکت 
خون شهدا ست. خون شهدای فدراسیون تکواندو در 
دفاع مقدس، مدافعان حرم و حادثه اخیر رودخانه ای 
از عواطف و احساس��ات و روحیه ظلم ستیزی را در 
جامعه جاری کرده و ملت ما را در ایستادگی مقابل 
تحریم های ظالمانه برای عبور از مشکالت اقتصادی 
اس��توار کرده اس��ت. امیدواریم ابتکار و خالقیتی 
را که فدراس��یون تکواندو در برگزاری بزرگداشت 
این ش��هیدان صورت داده، دیگر فدراسیون ها و در 
س��طح ملی وزارت ورزش هم داشته باشند. 5 هزار 
شهید ورزشکار داریم که یک هزار و 200 نفر از آنها 
در استان اصفهان و 100 نفر آنها هم سردار شهید 

هستند.«

     قهرمانی ابدی
محمد قورچانی یکی از شناخته شده ترین شهدای 
تکواندوی کشور محسوب می شود. استاد قورچانی 
در حالی در عملیات فتح المبین در سن 30 سالگی 
به ش��هادت رس��ید که خدمات زیادی به ورزش و 
تکواندوی ایران کرده است. محمدحسین قورچانی 
فرزند شهید قورچانی و عضو هیئت رئیسه هیئت 
تکواندوی اس��تان اصفهان پس از حضور در مراسم 
تجلیل از شهدا در گفت وگو با »جوان« در خصوص 
اهداف واالی ش��هدا گفت: »مراس��م زی��ادی ویژه 
گرامیداش��ت ش��هدا برگزار ش��ده، اما این  مراسم   
تخصصی برای ش��هدای ورزشکار جالب توجه بود. 
این شهدا عالوه بر فعالیت های سیاسی و اجتماعی 
فعالیت هایی هم در زمینه ورزش داشتند. آنها اگر 
امروز حضور داشتند، می توانستند به موفقیت های 
بزرگی دست یابند، اما با حضور در جبهه های جنگ 
این قسمت از زندگی شان را کنار گذاشتند و به دنبال 
اهداف واالی خود رفتن��د. اگر بخواهم در خصوص 
پدرم، اس��تاد قورچانی بنیانگذار پومس��ه ایران و 
تکواندوی استان اصفهان حرفی بزنم، باید بگویم که 
در سن 30 سالگی به اوج  فعالیت های اجتماعی و 
ورزشی رسیده بود. با این حال او به دنبال قهرمانی 
ماندگار و ابدی بود. ش��هدای ورزش��کار به عبارتی 
فرهنگ ورزشی – پهلوانی خود را وارد این فضا کردند. 
پدرم وقتی جنگ شروع شد در همان روزهای نخست 

بچه های تیمش را با یک اتوبوس به جبهه برد.«

     جای خالی اخالق در ورزش
رئیس تربی��ت بدنی س��پاه محمد رس��ول اهلل از 
مسئوالن ورزش کشور خواست تا بیش از پیش به 
مسائل فرهنگی توجه کنند. سردار کاظم یزدانی در 
گفت وگو با »جوان« به مراسم گرامیداشت شهدای 
تکواندوکار اشاره کرد و گفت: »اگر شهدا جانفشانی 
نمی کردند دشمن امروز در شهرهای ایران جوالن 
می داد. اگ��ر بتوانیم چنین کارهای ارزش��ی را با 
حضور نوجوان��ان و جوانان رش��ته های مختلف 
ورزش��ی انجام دهیم، قطعاً نتایج مثبتی خواهیم 
گرفت. اگر سجایای اخالقی و منش پهلوانی شهدا 
را به نسل جوان انتقال دهیم، بسیاری از مشکالت 
حل می شود و روند زندگی نس��ل جوان را تغییر 
می دهد. اگ��ر مربیانمان به مس��ائل فرهنگی که 
شخصیت جوانان و نوجوانانمان را شکل می د هد، 
توجه کنند در آینده کشور تأثیرگذار خواهد بود. 
ورزش نباید هدف باشد، بلکه باید وسیله ای برای 
خوب زندگی کردن باشد.  به عنوان کسی که 40 
س��ال مربیگری کرده ام، انصافاً جای فعالیت های 
فرهنگی در ورزش ایران واقعاً کمرنگ بوده است. 
متولیان ورزش باید سرمایه گذاری بیشتری روی 
مس��ئله ترویج اخالق در ورزش و منش پهلوانی 
کنند و از سوی مسئوالن کشور هم باید حمایت 
شود. قهرمانان س��فیران جمهوری اسالمی  ایران 
هستند و باید به بهترین شکل ملت ایران را به کل 

دنیا معرفی کنند.« 

حرکت خوبي که در ورزش بايد تکثير شود
قدر برنامه هاي فرهنگي در فضاي ورزش را باید بیشتر از قبل دانست، به 
خصوص در روزهایي که مسائل فرهنگي در ورزش کشورمان جدي گرفته 
نمي شود و نسخه حرف درماني تنها از زبان مسئوالن مربوط تجویز و تنها 
به برگزاري چند برنامه محدود که تداوم پیدا نمي کند، بسنده مي شود. در 
چنین زمانه اي برنامه یادواره شهداي تکواندوي سراسر کشور که چهارمین 
دوره آن، این هفته در اصفهان برگزار ش��د، قابل تقدیر اس��ت و حرکت 
فدراسیون تکواندو در تداوم برگزاري چنین یادواره هایي را باید ارج نهاد، 
مراسم هایي که حتي صرف برگزاري آن هم مي تواند فضاي ورزش را به 
سمتي ببرد که ورزشکاران با قهرمانان واقعي که امنیت و آسایش امروز را 
مدیون خونشان هستیم، بیشتر از قبل آشنا شوند. با این حال متولیان ورزش 
که در رأس آن وزارت ورزش است و همچنین بسیاری از فدراسیون  ها و 
باشگاه ها، تمرکز روي برنامه هاي فرهنگي  را به فراموشي سپرده اند و در این 

زمینه کمتر دیده می شود که برنامه اي داشته باشند.
این در شرایطي است که همانطور که جنبه هاي فني و تدارکات در ورزش 
مهم است، بار ها تأکید شده که توجه به فرهنگ و معنویات نیز از مواردي 
است که باید در ورزش جدي گرفته شود. با این حال سال هاست در این 
زمینه کمتر قدمي برداشته شده و همه چیز به چاپ بنر یا انداختن چفیه 
در خیلي از بخش هاي ورزشي کش��ور خالصه شده و کمتر فدراسیون یا 
باشگاهي است که در برنامه ریزي هاي ساالنه خود جایی براي مراسم هاي 
فرهنگي در نظر بگیرد.  یکي از فدراسیون هایي که دراین  زمینه مستثناست 
و به صورت جدي در بحث برنامه هاي فرهنگي و عقیدتي وارد عمل شده، 
فدراسیون تکواندو است که در توجه به مقام شهدا فعال تر از بقیه بخش هاي 
ورزش نشان داده است، مانند همین برگزاري یادواره شهداي تکواندوکار 
که امس��ال چهارمین دوره آن برگزار ش��د. این در حالي است که خیلي 
از فدراسیون  ها در این زمینه تالشي نداش��ته اند و تنها سال گذشته بود 
که برخي فدراسیون  ها یک دوره کنگره ش��هداي ورزشکارشان را برگزار 
کردند. اتفاقي که دیگر ادامه پیدا نکرد تا فدراسیون تکواندو یکي از معدود 
فدراسیون هایي باشد که در این زمینه برنامه جدي دارد و در برنامه هاي 

ساالنه اش برگزاري یادواره شهداي ورزشکار دیده مي شود.
در حالي چنین حرکت بزرگي تنها در تعداد انگشت شماري از بخش هاي 
ورزش برگزار مي شود که باید نسبت به ترویج فرهنگ شهدا که با برگزاري 
یادواره  ها مي توان به آن کمک کرد، در همه بخش هاي ورزش کشورمان 
اقدام شود. بدیهي است که گرامیداشت یاد و نام شهدایي که با خونشان، 
امنیت امروزمان را به ارمغان آورده اند، یک تکلیف براي تمامي کساني است 
که دستي در برنامه ریزي فرهنگي در ورزش دارند، به خصوص که هر رشته 
ورزشي تعداد شهداي زیادي را تقدیم انقالب  کرده است که باید نسبت به 

زنده کردن نام و راهشان اراده ای جدي وجود داشته باشد.
به طور قطع برگزاري یادواره هاي شهداي ورزشکار توسط فدراسیون هاي 
مختلف و البته باشگاه هاي ورزشي یکي از برنامه هایي است که باید گسترش 
پیدا کند. فدراسیون  ها و در رأس آنها وزارت ورزش باید با الگو قرار دادن 
فدراسیون تکواندو، نسبت به مقوله مهم زنده نگه داشتن نام شهدا اهتمام 
جدي داشته باشند. امري که باید در برنامه ریزي هاي ساالنه مورد توجه قرار 
گیرد و جاي ثابتي براي آن در نظر گرفته شود. هرچند در سال هاي اخیر 
کم کاري هایي در این زمینه صورت گرفته، اما بدیهي است که برگزاري 
یادواره شهدا یکي از مهم ترین برنامه هاي بارز فرهنگي است که باید براي 
برگزاري مداوم و ساالنه آن برنامه ریزي کرد و هر ساله در کنار برنامه هایي 
که براي ورزش قهرماني و حرفه اي در نظر گرفته مي شود، جاي ویژه و نه 
دکوري به برنامه هاي فرهنگي اختصاص داده ش��ود تا در ورزش کشور 
عالوه بر بعد فني در بخش فرهنگي هم شاهد برداشتن قدم هاي بزرگ 

و تأثیرگذاري باشیم.

سعيد احمديان

تجليل از قهرمانان ماندگار تکواندوی ايران
چهارمین یادواره شهدای تکواندوی سراسر کشور برگزار شد 

فرزند شهید قورچانی در گفت وگو با »جوان«: پدرم بچه های تیمش را با یک اتوبوس به جبهه برد

 شب بدون گل یک هشتم نهایي لیگ قهرمانان اروپا  
همه چيز مساوي!

سومین شب مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا گلزن نداشت. 
رقابت های مرحله یک هش��تم لیگ قهرمانان اروپا در حالی سه شنبه 
ش��ب با مصاف لیورپول- بایرن و لیون- بارس��ا پیگیری شد که هر دو 
دیدار با تساوی بدون گل به پایان رس��ید. در حالی که انتظار می رفت 
بازی های پرگلی از دیدارهای ش��ب سوم مرحله رفت یک هشتم لیگ 
قهرمانان شاهد باشیم، اما بعد از تساوی نماینده اسپانیا در دیدار با لیون 
در فرانسه، نتیجه مشابه در آنفیلد هم سرنوشت بایرن و لیورپول را به 

بازی برگشت موکول کرد. 
   لیون صفر- بارسلونا صفر

چند روز بعد از تمدید قرارداد والورده که گفته  می شد حمایت بازیکنان 
بارسا تأثیر زیادی در آن داشت، آبی واناری ها در زمین لیون به تساوی 
بدون گل دست یافتند تا همه چیز برای صعود به یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان به نتیجه بازی در نیوکمپ بستگی داشته باشد. نتیجه ای که 
البته نباید تساوی باشد، چراکه لیون با هر نتیجه تساوی که با گل همراه 
باشد، راهی دور بعد خواهد شد، در حالی که بارسا تنها در صورت غلبه بر 
حریف فرانسوی است که می تواند به جمع هشت تیم برتر این رقابت ها 
راه یابد. اگرچه کار یاران والورده برای کس��ب سه امتیاز بازی برگشت 
ساده نیست، اما آبی واناری ها انگیزه زیادی برای کسب پیروزی در بازی 
بعدی با لیون دارند و پس از سه فصل ناکامی  متوالی در یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان، بارسا بدهی بزرگی به هواداران خود دارد، خصوصاً که 
در این سه فصل رئال مادرید به سه قهرمانی متوالی دست یافته و بارسا 
نمی خواهد در ادامه روند ناکامی چند فصل قبل، امس��ال هم شانس 
قهرمانی را از دست بدهد. البته به شرط آنکه بتواند در مصاف بعدی با 
لیون تساوی خارج از خانه برابر این تیم فرانسوی را که والورده نیز آن 
را خطرناک می خواند، جبران کند: »کس��ب پیروزی در بازی خارج از 
خانه در رقابت های لیگ قهرمانان کار آس��انی نیست. ما واقعاً بر بازی 
تسلط داش��تیم، اما لیون هم در این فصل از رقابت ها شکست نخورده 
اس��ت. ما موقعیت های زیادی خلق کردیم، ام��ا در فوتبال موفقیت و 
رسیدن به پیروزی مطرح اس��ت، کاری که ما در رسیدن به آن عاجز 
بودیم. به همین دلیل سرنوشت این تقابل هنوز روی هواست،  چراکه 
صفر- صفر نتیجه خطرناکی است و نمی توانیم خودمان را گول بزنیم 
و باید به دنبال جبران باش��یم.« البته جبران نتیجه کار چندان آسانی 
نیست، حتی اگر در نیوکمپ باشد، چراکه لیون هم بدون شک همانطور 
که برونو ژنسیو، سرمربی آن می گوید بعد از کسب تک امتیاز خانگی به 
دنبال نتیجه ای است که جواز حضورش در بین هشت تیم برتر را صادر 
کند: »برابر بارسا خوب کار کردیم، اما نیمه دوم به دردسر افتادیم و از 
سوی آنها به شدت تحت  فشار قرار گرفتیم. با وجود این به دنبال صعود 

از نیوکمپ هستیم.«
  لیورپول صفر- بایرن مونیخ صفر

بایرن مونیخ با یک نمایش دفاعی منظم و سازمان یافته توانست حمالت 
میزبان انگلیسی  خود را خنثی کند، اما در خط حمله حرف  زیادی برای 
گفتن نداشت و نتوانست با حمالت پراکنده  حتی یک شوت هم به سمت 
دروازه لیورپول بزند. با این حال باواریایی ها توانستند پنجمین بازی بدون 
شکست خود در ششمین بازی اخیرشان را به ثبت برسانند، اما تساوی 
بدون گل باعث شد نیکو کواچ اعتراف کند که با وجود کسب نتیجه قابل 
قبول، نگران بازی برگشت است: »این بازی هم یک نیمه پر دارد هم یک 
نیمه خالی. من به یاد ندارم که باشگاه  های زیادی توانسته باشند اینجا در 
آنفیلد نه تنها شکس��ت نخورند. بلکه گل هم نخورند، آن هم مقابل این 
لیورپول که ش��یوه بازی اش بی نهایت خوب است. پس ما نتیجه خوبی 
گرفتیم، اما نمی توانم اعتراف نکنم که نگران نتیجه بازی برگشت در خانه 
نیستم.« کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول هم البته همانند همتای خود از 
نتیجه به دست آمده و تساوی بدون گل رضایت کامل دارد: »دلیل ناکامی 
 برابر بایرن، اشتباه بازیکنان خودمان در استفاده از موقعیت ها بود. با وجود 
این، تساوی بدون گل نتیجه بدی هم نیست و ما هنوز بازی برگشت را هم 
داریم که باید نقطه ضعف هایمان را تا آن زمان برطرف کنیم. مشکل ما در 
این بازی دو چیز بود؛ اول بازی خوب حریف که برای آن کاری نمی توانیم 
بکنیم جز تالش و دوم پاس های آخر خودمان که نتوانست در این بازی به ما 

کمک کند و برای بازی برگشت باید فکری اساسی برای آن کنیم.«

دنيا حيدري

 بايد برای ورزش 
در دهه پنجم انقالب برنامه داشت

با تمام نق��اط ضع��ف و ق��وت موجود، 
ورزش همراه با چهار ده��ه انقالب عمر 
کرد و اگرچه مس��یر حرکت��ی باثبات و 
یکنواختی نداشت، اما بد هم عمل نکرد. 
ضمن اینکه می توان براس��اس کارنامه 
این 40 س��ال برای آین��ده برنامه ریزی 
کرد. در واقع ورزش در دهه پنجم انقالب 
می تواند ارتقای جایگاه داش��ته باش��د. 
البته به ش��رطی اینکه برخی فاکتورها، 
به خص��وص مدیریت مس��تمر و برنامه 
بلندمدت مهیا شود. المپیک بهترین معیار برای برنامه ریزی و ارزیابی 
ورزشی هاست. المپیک هر چهار سال یکبار برگزار  می شود، اما نباید 
اینگونه باشد که برنامه ریزی مدیران چهار ساله و برای هر دوره المپیک 
باش��د. در دهه پیش رو از عمر انقالب باید ورزش براساس یک برنامه 
12 س��اله به حرکت خود ادامه دهد. المپیک توکی��و احتماالً دغدغه 
اصلی مدیران برای آینده است، در حالی که درست تر این است که از 
حاال به فکر 12 سال آینده باش��یم و برای آن زمان برنامه ریزی کنیم. 
برای ارتقای جایگاه در بازی های المپیک به عنوان مهم ترین رویداد 
برای ارزیابی ورزش یک کشور، باید مدیریت بلندمدت، مستمر و البته 
برنامه های حساب شده داشته باشیم و در بین کشورهای اول تا هشتم 
شرکت کننده قرار بگیریم. باید برنامه ای اینگونه داشت و بر اساس آن 
پیش رفت، اما برنامه ریزی برای ورزش کلی حرف زدن و خوب حرف 
زدن نیست، اینها دردی را دوا نمی کند.  برای ایده آل های مدنظر باید 
برنامه ای اس��تراتژیک تدوین کرد، به گونه ای که اجرای آن ضمانت 
دستیابی به نتایج باشد. ورزش متکی به جوانان و در کل عموم مردم 
است و این افراد بودند که در بسیاری از مواقع ضعف های مدیریتی را 
با حمایت های خود جبران کردند، خصوصاً ک��ه ورزش در این مدت 
گاهی خوب بوده و گاهی هم ناکام. با ای��ن حال ورزش در دهه پنجم 
انقالب می تواند عملکردی متفاوت داشته باشد، اگر برنامه و مدیریتی 

باثبات داشته باشیم. 

ادامه هفته نوزدهم ليگ برتر با انجام 4 بازي
هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال فردا  با چهار بازي پیگیري مي ش��ود. در 
رقابت هاي فردا؛ پدیده به مصاف سپیدرود رشت مي رود، نساجي مازندران 
میزبان فوالد است، ماشین سازي تبریز به مصاف پیکان مي رود و استقالل 

خوزستان و صنعت نفت آبادان هم دربي خوزستان را برگزار مي کنند.

دايي و منصوريان چه گفتند؟
رقابت هاي پلي آف لیگ قهرمانان آس��یا در حالي سه شنبه شب به پایان 
رسید که ذوب آهن با برتري 3 بر 2  مقابل الغرافه قطر راهي مرحله گروهي 
شد. سایپا اما به الریان قطر 3 بر یک باخت و حذف شد. علیرضا منصوریان، 
س��رمربي ذوب آهن پس از صعود این تیم گفت: »تیمم در این بازی کار 
بزرگی انجام داد و موفق شد بازی باخته 2 بر صفر را با زدن سه گل به برد 
تبدیل کند. مهم ترین چیز در این بازی برای تیم ما به نظرم انضباط تیمی 
فوق العاده بازیکنان در نیمه دوم بود. م��ا در ادامه رقابت  ها تالش زیادی 
خواهیم کرد، چون در بازی با الغرافه شانس نیز با ما یار بود.« علي دایي، 
سرمربي سایپا اما کم تجربگي شاگردانش را دلیل حذف از لیگ قهرمانان 
عنوان کرد: »تیم ما تجربه الزم ب��رای رویارویی با تیم قوی مثل الریان را 
نداشت. تنها یک بازیکن باتجربه داشتیم. اگر بازی در ایران برگزار می شد، 

شرایط فرق می کرد و می توانستیم صعود کنیم.«

برانکو چيپ پسند نيست!
چند روز پس از صعود پرسپولیس به نیمه نهایي جام حذفي برانکو واکنش 
جالبي به پنالتي چیپ علي علیپور که به صعود این تیم با برتري در ضربات 
پنالتي منجر شد، نش��ان داد و گفت طرفدار این نوع پنالتي زدن نیست: 
»طرفدار اینطور ضربات نیس��تم. یحیی گل محم��دی مقابل چین در 
نیمه نهایی جام ملت های سال 2004 این حرکت را انجام داد. اگر آن توپ 
گل می شد ما در فینال بازی می کردیم که نشد. این ضربات ریسک باالیی  

دارد، اما اگر به گل تبدیل شود، خیلی زیبا خواهد بود.«

 تیم ملی بسکتبال 
ای��ران عصر امروز 
در پنجره شش��م 
رقابت های انتخابی جام جهانی در حالی برابر ژاپن 
قرار می گیرد که پی��روزی در این دی��دار عالوه بر 
انتقام شکست پنجره چهارم از چشم بادامی ها کار 
صعود آسمانخراش های کش��ورمان به جام جهانی 
2019 چین را هم تمام می کند. مهران شاهین طبع، 
سرمربی تیم ملی که شاگردانش پس از مصاف با ژاپن 
یک شنبه آینده هم باید مقابل استرالیا قرار گیرند در 
خصوص بازی امروز گفت: »ژاپن نسبت به بازی رفت 
دو بازیکن جابه جا کرده، ولی این مسئله هیچ تأثیری 

در نظم و ثبات تیمی آنها ندارد. ترکیب ما هم تقریباً 
مشخص اس��ت.« وی ادامه داد: »امیدوارم دو بازی 
خوب داشته باشیم. ما قباًل به جام جهانی رفته ایم، 
اما می خواهیم این بار با ترکی��ب و کیفیت بهتر در 

جام جهانی حاضر ش��ویم.« دیروز تمرین تیم ملی 
بسکتبال یک مهمان ویژه داشت، مسعود سلطانی فر، 
وزیر ورزش. سلطانی فر با حضور در جمع ملی پوشان 
ایران از اهمیت بس��کتبال ب��رای وزارت صحبت و 

ابراز امیدواری ک��رد که تیم ملی با پی��روزی در دو 
دیدار پیش رو به مسابقات جهانی برسد. وزیر ورزش 
گفت: »باید تمرکزمان را روی این دو بازی بگذاریم. 
بسکتبال ایران استعدادهای زیادی دارد و می تواند در 
عرصه های بین المللی بیش از این بدرخشد. از نظر ما 
بسکتبال این ظرفیت را دارد که در جمع 15 تیم برتر 
دنیا باشد. سلطانی فر افزود: »ما حمایت الزم را از تیم 
ملی بسکتبال انجام می دهیم. البته این مسئله با بحث 
اعطای پاداش متفاوت است، اما سعی می کنیم برای 
حمایت از روند رو به جلوی بسکتبال از هیچ حمایتی 
دریغ نکنیم.« در حاشیه این دیدار رامین طباطبائی، 
رئیس فدراسیون بسکتبال هم در خصوص غیبت 
حامد حدادی و ارس��الن کاظمی و احتمال حضور 
دوباره آنها در تیم ملی گف��ت: »در موضوع انتخاب 
بازیکن دخالتی ندارم، چ��ون کار من چیز دیگری 
است، اما مطمئن باشید که از بازیکنان بزرگمان در 

آینده و در جام جهانی استفاده خواهیم کرد.«

بسکتبال ايران آماده 
انتقام گيری از ژاپن
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 تمرين انفرادی  محمد انصاری 
محمد انصاري   که با عکس ماندگارش با عصا مدال نقره لیگ قهرمانان 
آس��یا را با پرس��پولیس گرفت  خیلي  ها او را نماد تیم جنگنده برانکو 
مي دانند. انصاری این روز ها پس از پشت سر گذاشتن دوران نقاهت عمل 
جراحي رباط صلیبي به صورت انفرادي تمریناتش را آغاز کرده و باید 
چند ماه دیگر به صورت انفرادی تمرین کند. او که پیشتر نارضایتی خود 
را از خروج نامش از فهرست سرخ  ها اعالم کرده بود باید این شرایط سخت 
را سپری کند و بار دیگر به میادین بازگردد. پرسپولیس برای نیم فصل   
دوم مصلح و نادری را در سمت چپ در اختیار دارد، اما بر کسی پوشیده 

نیست که وضعیت دفاع چپ قرمزها در زمان انصاری بهتر از این بود.

سیدمصطفیهاشمیطبا

  رئیس پیشین سازمان 
تربیت بدنی

رحيمی به تشک کشتی برنمی گردد
پروژه استفاده از باتجربه ها و جوانان در کش��تی آزاد که از سوی غالم 

فریدونحسن
کشتی

محمدی، سرمربی تیم ملی کلید خورد، ظاهراً نمی تواند به نتیجه دلخواه 
سرمربی منجر شود. بعد از اینکه مهدی 

تقوی حاضر به شرکت در اردوهای تیم ملی نشد و پس از یک جلسه 
حضور در تمرینات قید تیم ملی را زد، حاال شنیده می شود حسن 
رحیمی دیگر کشتی گیر کهنه کار تیم ملی هم قصد کناره گیری 
از تیم ملی را دارد. رحیمی که بعد از کسب مدال برنز در المپیک 
2016 در هیچ مسابقه بین المللی و مهمی حضور نداشته، حاال 
تصمیم گرفته در جام دانکلوف هم حضور پیدا نکند. رحیمی 

طی دو سال گذشته مصدوم بوده و به صورت مرتب تحت درمان 
قرار داشته است و شرکت در جام دانکلوف می توانست میزان 

آمادگی این کشتی گیر باتجربه را مشخص کند، مسئله ای 
که حاال با انصراف رحیمی از این مسابقات ناتمام 

مانده است. شنیده ها حاکی از آن است که 
حسن رحیمی حتی اردوی تیم ملی را هم 
ترک کرده است. موضوعی که باعث شده 
شایعه خداحافظی او از تیم ملی هم قوت 
بگیرد. با توجه به این ش��رایط باید دید 
غالم محمدی، س��رمربی تیم ملی که 
پیش از این نیز نگرانی خ��ود را از بابت 
نقطه ضعف تیم در اوزان سبک مطرح 
کرده بود، حاال چه تصمیمی اتخاذ خواهد 
کرد و ک��دام گزینه را برای جانش��ینی 

رحیمی رو می کند.

عمل جراحی مرادی فعاًل منتفی شد
وضعیت سهراب  

م��رادی، قهرمان 
وزنه ب��رداری کش��ورمان ای��ن روزه��ا به 
اصلی ترین دغدغه مربیان، عالقه مندان و 
فدراسیون وزنه برداری تبدیل شده است. 
در حالی که شنیده می ش��د مرادی باید 
تحت عمل جراحی قرار بگیرد، دیروز خبر 
رسید قهرمان المپیک فعالً باید استراحت 
مطلق داشته باشد. مرادی که برای پیگیری 
روند درمانی اش به چندین پزشک مراجعه 
کرده است حاال به پیشنهاد یکی، دو نفر از 
آنها تمرینات بدنسازی خود را متوقف کرده و 
به استراحت مطلق روی آورده، چراکه به زعم 

این پزشکان مصدومیت ناشی از دیسک کمر او با 
استراحت بهبود پیدا می کند. البته خبر دیگری نیز 
در این خصوص به گوش می رسد که مرادی عالوه 
بر استراحت باید با آب درمانی و کارهای فیزیوتراپی 
روند بهبودی خود را تسریع کند. آنچه مسلم است 
اینکه فعاًل عمل جراحی روی کمر سهراب مرادی 
منتفی است و کمیته پزشکی به این نتیجه رسیده 
که قهرمان المپیک فعالً فقط استراحت کند. تنها 
مسابقه پیش روی سهراب مرادی، مسابقات جام 
فجر است که او بدون زدن وزنه در آن حضور خواهد 
داشت، چون جام فجر مسابقات گزینشی المپیک 
محسوب می شود. مرادی تنها وزن کشی می کند تا 

نامش در جدول مسابقات قرار گیرد.

حامدقهرمانی
بسکتبال

بازتاب

شیوانوروزی
گزارش


