هندبال ميتواند پديده انتخابيالمپيك باشد

همگروهي با تيمه��اي مطرح جهان كار
ايران را براي رسيدن به سهميه المپيك
دشوار كرده اس��ت اما در صورتي كه تيم
خوبي را راهي مسابقات كنيم ميتوانيم
اميدوار به درخش��ش هندباليس��تهاي
كشورمان باشيم .سوئد ،اسپانيا و اسلووني
هر س��ه از تيمهاي مط��رح هندبال اروپا
محسن طاهري
و جهان هس��تند .ع�لاوه بر اي��ن تمامي
كارشناس هندبال
تيمه��اي ش��ركتكننده در رقابتهاي
يپش رو براي كسب س��هميه المپيك نقشه كش��يدهاند .با اين حال
معتقدم ميتوانيم از اين رقابتها بهره الزم را ببريم و حتي به برخي از
بازيكنان جوان ميتوانيم ميدان دهيم تا براي آينده تجربه اندوزي كنند.
اسپانيا در حال حاضر در رده بندي جهاني دوم است .اسپانيا و سوئد هر
دو سبك قدرتي را در بازيهايشان در دستور كار قرار ميدهند و معموالً
با دفاع ش��ش صفر اجازه نفوذ به حريفان نميدهند .بهعالوه ميانگين
قدي خوبي هم دارند و با توجه به ش��وتزنهاي قهاري كه در اختيار
دارند به راحتي دروازه حريفان را باز ميكنند .سبك بازي اسلووني ديگر
رقيب ايران در انتخابي المپيك شباهت زيادي به سبك بازي كرواسي
و صربس��تان دارد .اين تيم در رده يازدهم رنكينگ جهاني ايس��تاده.
اسپانيا در قهرماني اروپا نتيجه را به آلمان واگذار كرد و تالش ميكند از
آخرين فرصت باقي مانده استفاده كند .تيم ملي هندبال كشورمان در
مقايسه با همگروههاي خود از جايگاه مطلوبي در سطح جهان برخوردار
نيست اما باز هم نميتوان گفت كه در انتخابي المپيك شانسي نداريم.
با توجه به شرايط امروز هندبال ايران و با در اختيار داشتن چند لژيونر
بايد با قدرتتر از هميشه پا به مسابقات بگذاريم و ضمن كسب تجربه
بازيهاي خوب��ي در مقابل حريفان ارائه دهي��م .معتقدم در مصاف با
اسلووني ميتوانيم خوش بدرخشيم و اسپانيا و سوئد هم قطعاً رقباي
سرسختي براي ما خواهند بود .در ورزش حرفهاي نميتوان از احتماالت
سخن گفت .ش��ايد روي كاغذ با توجه به گروهبندي بازيها حريفان
شانسي براي ما قائل نباش��ند اما تجربه ثابت كرده هر تيمي ميتواند
به عنوان يك پديده ظاهر شود .فراموش نكنيم در انتخابي المپيك با
بهترينهاي دنيا و اروپا بازي خواهيم كرد.
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با فدراسيون فوتبال طبق قانون رفتار ميكنيم

گودرزي وزير ورزش در خصوص انتخاب
سرپرست براي فدراسيون فوتبال پس از
به پايان رسيدن دوره مديريت كفاشيان
گفت‹‹ :در اين ب��اره طبق قان��ون رفتار
ميكنيم .بايد ببينيم ك��ه در اين زمينه
اساسنامه و قوانين چه چيزي را ميگويد
و ضمن احترام به قوانين بينالمللي بايد به چارچوبهاي داخلي در
نظر گرفته شده قوانين براي كشورها نيز احترام گذاشت .ما بر اساس
آنچه قانون ميگويد امور خود را دنب��ال ميكنيم ».صحبتهاي
گودرزي در حالي مطرح ميشود كه پيش از اين كفاشيان گفته بود
نيازي به سرپرست نيست و من تا انتخابات فدراسيون فوتبال كه
اردبيهشت ماه است در فدراسيون فوتبال ميمانم ».اسفندماه دوره
رياست كفاشيان در فدراسيون فوتبال به پايان ميرسد.

برخياز بيرون به كشتي ضربه ميزنند

محمد بنا سرمربي تيم ملي كشتي فرنگي
درب��اره علت مخالفتش با حضور س��اير
فرنگيكاران در تورنمنت مجارس��تان
گفت‹‹ :حميد س��وريان و اميد نوروزي
مهمترين نفراتي بودند كه ميخواستند با
حضور در اين تورنمنت ،به خوبي محك
ن سير صعودي
بخورند اما وقتي ديدم اين دو كشتيگير در تمري 
داشتهاند نخواستم فشاري به آنها بابت كاهش وزن وارد شود .آنها
تا مسابقههاي كسب سهميه المپيك در هيچ تورنمنتي حضور
پيدا نميكنند .البته شنيدم انتقاداتي هم شده اما بايد بگويم كه
من به مسائل تيم اشراف كامل دارم .برخي از بيرون ميخواهند
حواشي كش��تي فرنگي را زياد كنند تا به اين صورت به ما ضربه
بزنند اما بدانند من تمامي اين حواشي را جمع و جور ميكنم».

حادثه منا ميگويد چه كسي لياقت ميزباني ندارد

مصاحبهه��اي چند روز اخي��ر دبيركل
فدراسيون فوتبال درباره مواضع خصمانه
عربستان سعودي سر و صداهاي زيادي به
پا كرده است .عليرضا اسدي ديروز دوباره
در اين خصوص گفت ‹‹:عربستانيها به
قصد فشار بر ايران ،مس��ائل سياسي را
وارد فوتبال كردند اما آنچه مهم است اينكه هنوز ميزباني از ايران
گرفته نشده است ما اين زمان را داريم كه حقانيت فوتبال ايران
را ثابت كنيم .عربستانيها ادعا كردند كه ايران به خاطر حمله به
سفارت امنيت ندارد اما آنها هم برادران ما را در حادثه منا شهيد
كردهاند .اين حادثه ثابت ميكند كه چه كس��ي لياقت ميزباني
ندارد .مطمئن باش��ند ما هم بيكار نخواهيم نشس��ت و يك ماه
فرصت داريم كه ميزباني بازيها را به ايران برگردانيم».

سرخابيها چشم در چشم اصفهانيها
گزارش

شيوا نوروزي

حضور زيدان روي نيمكت رئال به رونالدو انگيزه داده

كهكشانيها روي نوار خوشبختي

رئال مادريد با زينالدين زيدان روزهاي خوشي را سپري ميكند.
پيروزي  6بر صف�ر اين تيم برابر اس�پانيول س�ومين ب�رد پرگل
كهكش�انيها از زمان س�رمربيگري زيزو بود ،بردي كه نشان داد
تغييرات روي نيمكت رئال چه تأثيري روي بازيكنان گذاشته است.

كريستيانو رونالدو در اين جشنواره گل ،هتتريك كرد تا از حيث گلزني
ليونل مسي را پشت سر بگذارد و رونالدو با اين سه گل شمار گلهاي
خود را در  222بازياش در الليگا به  244گل افزايش داد .اين آمار بدان
معناست كه از آغاز دوران بازيگري رونالدو در الليگا (فصل )2009 -10
او نسبت به رقيب آرژانتينياش گلزن بهتري بوده چون مسي در 222
توهشتمين هتتريك
بازي خود  243گل زده است .همچنين اين بيس 
رونالدو در الليگا بود در حالي كه مسي در اين ردهبندي با 25هتتريك
در جايگاه دوم قرار دارد.
انرژي به نام زيدان
رافا بنيتس از ابتداي فصل نتوانست جايگاه خود را بين بازيكنان تيمش
پيدا كند .از همان ابتدا اخبار حاشيهاي مبني بر درگيريهاي لفظي او و
بازيكنان و بيتوجهي بازيكنان به دستورات سرمربي شنيده ميشد .تا
اينكه با اخراج سرمربي جنجالي مادريديها به خودشان بيايند .آمدن
زيدان به سفيدپوش��ان انرژي مضاعف داد تا جايي كه ميانگين گلزني
مهاجم پرتغالي به شكلي عجيب سير صعودي گرفته است .كريس كه
در دوره مربيگري سرمربي قبلي به ازاي هر بازي  0/7گل زده بود(14
گل در  18بازي) ،از زمان روي كار آمدن زينالدين زيدان در هر بازي
به طور متوسط  1/2گل زده است (پنج گل در چهار بازي) .البته ساير
بازيكنان نيز به تبعيت از رونالدو از پنج هفت��ه پيش تاكنون با جان و
دل بازي كردهاند .پيروزي  5بر صفر مقابل الكرونيا ،پيروزي  5بر صفر
برابر خيخون ،شكس��ت  3بر صفر الس پالماس و همچنين زدن شش
گل به اسپانيول بر متحول شدن رئال صحه ميگذارد .در حال حاضر
قوهاي سفيد با  47امتياز سوم هستند و با همشهري خود يك امتياز و
با بارسلوناي صدرنشين چهار امتياز فاصله دارند.
جبران ميكنيم
ستاره رئال مادريد به هواداران قول داد تا نتايج ضعيف ابتداي فصل را
جبران كنند .كريس رونالدو كه دس��ت از انتقاد از بنيتس برنميدارد
پس از پيشي گرفتن از ركورد مس��ي اظهار داشت« :تيم خيلي خوب
كار ميكند و در سه هفت ه اخير ،نمود بيشتري پيدا كرده است .نتايج را
در زمين ميبينيد .من و كل تيم نياز داريم تا بيشتر كار كنيم .اكنون
ذهن مثبتي داريم .پيش فصل خوبي نداشتيم .سفرها زياد بود .زيزو با
ايده متفاوتي وارد تيم شد و از اين به بعد نيز بايد همينگونه عمل كرد.
نبايد به بارسلونا و اتلتيكومادريد فكر كرد .آنها خوب بازي ميكنند .بايد
بيشتر كار كنيم چون بازيهاي زيادي از ليگ باقي مانده است .كمي
عقب هس��تيم اما بايد تا پايان منتظر ماند .هيچ يك از حريفان ،آسان
نيستند و به نظر من بازي راحتي وجود ندارد».
عادت به گلزني كريس
سرمربي رئال مادريد از تداوم بردهاي پرگل تيمش ابراز خوشحالي كرد.
زين الدين زيدان با اشاره به اينكه به گلزنيهاي رونالدو عادت كرده گفت:
«زدن پنج يا شش گل در يك بازي كار آساني نيست ،اما با سختكوشي
ميتوانيد اين كار را انجام دهيد .چنين بردهايي لذتبخش هس��تند.
ما به تماش��اي گلزني رونالدو عادت كردهايم طوري كه اگر هتتريك
نكند ،مردم فكر ميكنند كه يك جاي كارش ميلنگد .به گلزني او در
همه بازيها عادت كردهايم .اين روند تغيير نخواهد كرد چون رونالدو
بازيكني بسيار تأثيرگذار است كه انگيزه زيادي دارد و هميشه ميخواهد
براي تيم گلزني كند .با اين حال اگر او گل هم نزند مهم نيست .رونالدو
از نظر دفاعي هم برابر اسپانيول عملكردي فوقالعاده داشت ».باالي سر
بردن جام قهرماني اسپانيا موضوع ديگري بود كه زيدان به آن اشاره كرد:
«تالش ميكنيم كه در هر بازي به تمام توانمان بجنگيم تا در هفتههاي
پاياني ليگ شانسي داشته باشيم .در حال حاضر چهار امتياز عقب هستيم
و اين فاصله ميتواند به هفت امتياز افزايش پيدا كند .كار سخت است
اما غيرممكن نيست .من به موفقيتمان در ليگ اميد فراواني دارم چون
هنوز چيزي تمام نشده است .برنامه ما حفظ سطح آمادگي فيزيكيمان
براي بازيهاي بعدي است چون ليگ قهرمانان را در پيش داريم و هر سه
روز يك مرتبه بايد به ميدان برويم».

فريدون حسن

جدال مدعيان در روز پاياني هفته هجدهم ليگ برتر

سعيد احمديان

در حس�ـــاسترين بازيهـــ�اي هفت�ه
پايان�ي هفت�ه هجده�م ،س�ـــرخابيها
بهمص�اف تيمه�اي اصفهان�ي ميرون�د.

با ورود تيمهاي مدعي و باالي جدولي تنور بازيهاي
ليگ امروز بعد از يك ماه تعطيلي داغ ميشود .البته
ليگبرترپنجشنبهگذشتهپسازچهارهفتهتعويق
به خاطر بازيهاي تيم اميد در انتخابي المپيك ،با
انجام چهار بازي در روزهاي پنج شنبه و جمعه آغاز
شد و ديروز هم با برگزاري يك مسابقه ديگر ادامه
پيدا كرد اما هر چه باشد بازيهاي تمام آن سه روز
يك طرف و بازي هايي كه امروز انجام ميش��ود و
تيمهاي مدعي به ميدان روند طرف ديگر ،طوري
كه ميشود گفت روز داغ هفته هجدهم بازيهاي
امروز است؛ روزي كه بازي پرسپوليس  -سپاهان،
اوج آن است و مصاف استقالل با ذوب هم ميتواند
جذاب از آب در بيايد .حساسيت مسابقات مدعيان،

با شكست استقالل خوزس��تان تيم شگفتي ساز
ويسي كه در رده دوم جدول قرار گرفته در بازيهاي
اين هفته ،بيشتر هم ميشود ،به هر حال تيمهاي
تعقيبكننده ميخواهند از اين فرصت استفاده و
فاصله ش��ان را با صدر كمتر از قبل كنند .در ديگر
بازي هم پديده ميزبان سايپا است.
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قرمزها پس از يك تعطيالت پر حاشيه آماده شروع
دوباره ليگ ش��دهاند ،آنها پس از بازداشت سوشا
مكاني و جدايي دروازهبان دومشان ،در تعطيالت
نيم فصل در به در به دنبال دروازهبان گشتند و در
نهايت هم لوبانف ازب��ك و دروازهبان نفت را جذب
كردند ،البته در كمال تعجب و ش��گفتي سوش��ا
مكاني كه پروندههاي غيراخالقياش در قوه قضائيه
باز است ،بدون اينكه از سوي باشگاه و فدراسيون
فوتبال محروم شود ،هفته گذشته اجازه بازگشت

آزاديميزبانكنگرهشهدايورزشكشور

كنگره شهداي ورزش كش��ور امروز در س��الن  12هزار نفري آزادي برگزار ميشود.
مراسمي كه طي آن قرار است از خانواده شهدا تجليل به عمل بيايد .حميد عابدي ،دبير
برگزاري كنگره شهدا در گفتوگو با «جوان» در اين باره ميگويد « :استارت شناسايي
شهداي ورزشكار 12سال قبل توسط سازمان بسيج ورزشكاران زده شد .دو
سال قبل نيز ستاد كنگره شهداي ورزشكار با حمايت و همكاري
وزارت ورزش ،كميته ملي المپيك ،فدراس��يونهاي ورزشي و
ارگانهاي ديگر با سازمان بسيج ورزش��كاران آغاز به كار كرد
كه طي اين همكاري  7هزار شهيد شناسايي شدند كه تعداد
 5هزار نفر از اين شهدا،مستندات ورزشي آنها تهيه و جمع
آوري شده است .همچنين قرار اس��ت از  14كتابي كه در
زمينه شهداي شاخص ورزشي به چاپ رسيده پردهبرداري
شود و توضيحاتي نيز در خصوص  32كتاب تاليف شده در
خصوص شهداي ورزشي كشور كه دايرهالمعارف كاملي
در اين زمينه است داده ميشود .در اين مراسم كه با حضور
سردار نقدي و مسئوالن ورزشي و ...كشور برگزار ميشود،
از خانواده شهدا نيز تقدير خواهد شد».

بازگشت دست خالي كمانداران از الس وگاس

مسابقات تيراندازي با كمان داخل س��الن جهان در حالي در الس
وگاس به پايان رسيد كه چهار ورزشكار كامپوند ايران نتوانستند
به جدول حذفي راه پيدا كنند .اما جالبتر از عدم نتيجهگيري ملي
پوشان تيرو كمان در اين رقابتها ،همراهي پنج نماينده از ايران بود،
آن هم در حالي كه همواره از روساي فدراسيونها خواسته شده از
سفرهاي غيرضروري خود داري شود اما به نظر ميرسد نميتوان از
برخي سفرهاي پرزرق و برق چون امريكا خودداري كرد.

به تمرينات پرسپوليس را پيدا كرد و اگر او را امروز
درون دروازه پرس��پوليس ديديد تعجب نكنيد! با
وجود حاش��يههاي زيادي كه برانكو و شاگردانش
در هفتههاي تعطيلي ليگ داشتهاند ،آنها ميگويند
مصمم به ادامه روند فوق العادهشان پيش از تعويق
ليگ هستند .قرمزها از هفته ششم به بعد ليگ از
اين رو به آن رو ش��دند و در  11بازي اخيرش��ان با
7برد و چهار مساوي شكستناپذير نشان دادهاند
تا با جبران نتايج ضعيف شش هفته اول ليگ ،حاال
خودشان را به رده پنجم و پنج امتيازي صدر جدول
رس��اندهاند و به گفته برانكو تنها براي قهرماني در
ادامه ليگ ميجنگند .قرمزه��ا در اين بازي هم به
مهدي طارمي مهاجم جوانش��ان كه اين هفتهها
خوب گل ميزند اميد بستهاند و به دنبال جبران
شكست سنگين  4بر  2دور رفت هستند.
در سوي ديگر سپاهان بر خالف پرسپوليس در ليگ

منهاي فوتبال

دنيا حيدري

احترام بلندقامتان به شهداي واليبال

در آستانه برگزاري كنگره شهداي ورزش كشور كه امروز در سالن 12هزار
نفري آزادي برگزار ميشود ،ديروز نخستين يادواره 200شهيد واليباليست
كشور همزمان با سالروز ورود حضرت امامخميني(ره) به ميهن اسالمي با
حضور خانوادههاي اين شهيدان برگزار شد .در اين مراسم كه با حضورملي
پوشان واليبال ،خانواده واليبال و مقامات عاليرتبه ورزشي و كشوري در
مركز همايشهاي مجموعه ورزش��ي انقالب برگزار شد ،از چند خانواده
شهيد واليباليست تقدير ش��د .عالوه بر اين براي گراميداشت ياد شهدا،
مسابقات واليبال سال  94در ردههاي سني مختلف و در دو گروه زنان و
مردان نيز با نام يادواره  200شهيد واليبال برگزار مي شود.

پانزدهم ،تنها سايهاي از آن تيم مدعي فصلهاي
پيش بوده اس��ت .مدافع عن��وان قهرماني ليگ را
خيلي خوب شروع كرد اما در ادامه آنها با حسين
فركي افت كردن��د تا جايي كه مديران س��پاهان
عذر فركي را خواستند و استيماچ سرمربي سابق
تيم ملي كرواس��ي به اصفهان آمد تا با اين شوك،
سپاهان همان مدعي هميشگي شود .با اين حال به
نظر ميرسد آمدن استيماچ هم تا امروز نتيجهاي
نداشته و زرد پوشان اصفهاني در پنج بازي اخيرشان
حتي يك بار هم رنگ پيروزي را نديدهاند و با چهار
مساوي و يك شكس��ت ،تيم نهم جدول هستند،
جايگاهي كه كمتر س��پاهانيها در تاريخ ليگ آن
را به خاطر ميآورند .با وجود اين عملكرد ،هواداران
سپاهان اميدوارند كه شاگردان استيماچ با استفاده
از تعطيالت چهار هفتهاي ،نمايش متفاوتي نسبت
به  17هفته گذشته از ليگ داشته باشند.
ذوب آهن – استقالل ،ساعت 14:30
ديگر مس��ابقه حس��اس امروز مصاف استقالل و
ذوبآهن در فوالد ش��هر اصفهان است .آبيها در
حالي به مصاف شاگردان گل محمدي ميروند كه با
 34امتيازصدرنشينليگهستند.شكستاستقالل
خوزستان در بازيهاي ابتدايي هفته هجدهم خيال
آبيها را از اينكه در پايان اي��ن هفته هر نتيجهاي
كسب كنند ،صدرنشين هس��تند ،راحت كرده تا
درشروع دوباره ليگ و در مصاف امروز با ذوب بدون
اينكه فشاري را احس��اس كنند ،تنها به پيروزي و
افزايشفاصلهشانباتيمهايتعقيبكنندهشانفكر
كنند .البته تعطيالت ليگ براي آبيپوشان هم مانند
قرمزها چندان بيحاشيه نبود و تهديد به اعتصاب
بازيكنان به دليل پرداخت نشدن پول و همچنين
جذب نكردن بازيكنان مورد نظر مظلومي در فصل
نقل و انتقاالت نيم فصل از جمله حاشيههاي آبيها
پيش از شروع دوباره ليگ بود.
البته آبيها در بازي امروز رقيب سرسختي به نام
ذوب آهن را پي��ش رو دارند كه جزو مدعيان ليگ
است .ذوبيها با  30امتياز در رده سوم جدول قرار
گرفتهاند و ميتوانند با اين سه امتياز خانگي حتي
چشم به رده دوم و يك قدمي استقالل هم داشته
باش��ند .به خصوص اينكه آنها با شكس��ت دادن
استقالل در نيم فصل اول ،نش��ان دادهاند راه برد
شاگردان مظلومي را بلدند و اين ميتواند كار آبيها
را در اصفهان سختتر كند.

دعواي شخصي زير نقاب قانون

آنچه اين روزها به اسم اختالف و كش��مكش بين فدراسيون فوتبال و
وزارت ورزش بر سر انتخاب سرپرست براي فدراسيون تا زمان انتخابات
ارديبهشت ماه شنيده و ديده ميشود بيشتر جنبه دعواي شخصي دارد
تا دلسوزي براي يك رشته ورزشي.
بدون ترديد وزارت ورزش��يها تنها به اين دليل اين مسئله را پررنگ
كردهاند كه با شخص كفاشيان مشكل دارند و ميخواهند هر طور كه
ش��ده حتي براي مدت زماني كوتاه او را از صندلي رياست فدراسيون
فوتبال دور كنند ،در آن س��وي اين كارزار دو سر باخت كفاشيان قرار
دارد كه فدراسيونش حاال متهم به فساد و بياخالقي است ،متهم است
به سوءمديريت و متهم است كه فوتبال را در سرازيري سقوط قرار داده،
اما او هم بنا به اختالفي كام ً
ال ش��خصي با گودرزي و س��جادي حاضر
نيست بعد از  15اس��فند ماه ،يعني پايان مدت چهار ساله رياستش بر
فدراسيون فوتبال كنار برود.
بحث انتخاب سرپرس��ت براي فدراس��يون فوتبال تا زم��ان برگزاري
انتخاب��ات كام ً
ال قانوني اس��ت ،از طرفي ب��ا توجه به مفاد اساس��نامه
فدراسيون فوتبال كه به تأييد فيفا رس��يده ادامه كار كفاشيان حتي
پس از  15اسفند و تا زمان برگزاري انتخابات هم درست به نظر ميرسد
بنابراين در اين بين ميماند اختالفي كه بين اين چند نفر يعني گودرزي
وزير ورزش ،سجادي معاون او و علي كفاشيان رئيس فدراسيون فوتبال
وجود دارد ،اختالفي كام ً
ال ش��خصي كه با استفاده از بندها و مصوبات
قانوني ميخواهند آن را يك مسئله قانوني جلوه دهند ،اين وسط آن كه
ضرر ميكند كيست؟ پاسخ كام ً
ال روشن است؛ فوتبال!
توگوها
وزارت ورزش حاضر به كوتاه آمدن نيست .اين را ميشود از گف 
و مصاحبههاي آقايان وزارت ورزشنشين كه هر روز در رسانهها درج
ميشود به خوبي فهميد ،گودرزي و سجادي بستهاند تا كفاشيان را از
فدراسيون فوتبال جدا كنند .فدراسيون هم كوتاه بيا نيست ،كفاشيان
و دوستان هم ميخواهند به هر ترتيب كه شده حرف خود را به كرسي
بنشانند و به وزارتيها ثابت كنند بر خالف خيلي از فدراسيونها توانايي
اعمال نظر در تصميمهاي فدراسيون فوتبال را ندارند بنابراين پاي حرف
خود ايستادهاند و خطر درست همين جاست!
خطر اين است كه ادامه اين كشمكش شخصي باعث حساس شدن مجامع
بينالمللي و متعاقب آن تعليق فوتبال ايران ميشود ،حرفي كه البته از
سوي طرف كفاشيان زده ميشود اما به نظر ميرسد بيشتر به عنوان يك
برگ برنده در دعواي ميان فدراسيون و وزارت ورزش از سوي فدراسيونيها
رو ش��ده باش��د اما حتي اگر اين موضوع صحت هم داش��ته باشد حرف
درستي است .آنچه به نظر ميرسد اينكه بزرگان ورزش ايران و مسئوالن
بزرگترين فدراسيون ورزشي كشور بايد به جاي شاخ و شانه كشيدن براي
هم و حساستر كردن وضعيت موجود براي يك بار هم كه شده سر ميز
ي
مذاكره بنشينند و براي هميشه به غائله خاتمه دهند .به قول معروف گره 
را كه ميشود با دست به راحتي باز كرد ،به دندان نميكشند و به بيرون
نميبرند ،طرفين دعوا توجه داشته باشند كه همين حاال فوتبال ايران بابت
دعوايبينالملليباعربستانوهمپيمانانشزيرذرهبينقرارگرفتهدعوايي
كه حواس همين آقايان بابت اختالفات شخصي از آن پرت شده تا عربستان
آن را ببرد ،حاال كه همه توجهها به ماست نبايد بهانه دست دشمنان داد.
اين مشكل داخلي بايد با صحبت و همفكري حل و فصل شود كه در غير
اين صورت ضربه جبران ناپذيري به فوتبال وارد ميشود.

اطميناندارمباايرانبهالمپيكريوميرويم

لوزانو  20آوري��ل كارش را با تيم ملي واليبال ايران ش��روع ميكند و آن زمان تمام
نفراتش را براي كسب نتيجهاي بزرگ با ايران فرا ميخواند و اميدوار است با تيم ملي
واليبال ايران به المپيك ريو راه يابد .با وجود اين معتقد است تالش ميكند در كنار
تيم ملي ايران ،فصل آينده نيز هدايت رادورم لهستان را داشته باشد« :المپيك
بزرگترين مسابقات جهان است كه هر ورزشكاري اهميت آن را ميداند و
مطمئنم كه به هدف خود براي حضور در اين رقابتها ميرسيم ،چراكه
ايران تيم بزرگي است با پتانس��يل باال و بازيكنان مستعدي دارد كه
حضور در المپيك براي آنها افتخار بزرگي است » .سرمربي آرژانتيني
تيم واليبال رادوم لهس��تان معتقد اس��ت بعد از خداحافظياش با
ي واليبال را از دست داده است« :تصميم
دوران بازيگري ليونل مس 
مربيگري ريسك بزرگي بود و در نگاه اول شايد قدري احمقانه به
نظر ميرس��يد ،چون من به قدر كافي تجرب��ه و اندوخته زيادي
نداشتم ،اما تصميم گرفتم براي مربيگري به ايتاليا بروم .از حضور
در زمين واليبال و ايس��تادن مقابل تور به جايگاه فعلي رسيدم.
زمان بازيگريام را ميتوانستم بازهم ادامه دهم ،اما ترجيح دادم
ادامه كارم در نقش جديدي باشد و خوشحالم كه موفق هستم».

ادامه صدرنشيني جهاني بانوي تيرانداز ايران

الهه احمدي براي پنجمين ماه متوالي صدرنشين رنكينگ تفنگ بادي
جهان شد .تازهترين رنكينگ جهاني تيراندازي در ماه فوريه  ۱۲بهمن
اعالم شد و مليپوش تفنگ بانوان ايران همچنان در جايگاه نخست قرار
دارد .الهه احمدي در تفنگ بادي ۱۰متر براي پنجمين ماه متوالي در
جايگاه نخست قرار دارد .نجمه خدمتي ديگر مليپوش ايران در تفنگ
در جايگاه دهم و مهلقا جام بزرگ كه با مدال نقره موفق به كسب سهميه
المپيك سه وضعيت شد در رده بيست و هشتم قرار گرفت.

انتخابي تيم ملي تكواندوي بانوان براي آسيا

اولين مرحله مسابقات انتخابي تيم ملي تكواندوي بانوان براي ورود به
اردوي تيم ملي ،امروز در خانه تكواندو برگزار ميشود .در اين رقابتها64
تكواندوكار در هشت وزن به رقابت ميپردازند تا 16هوگوپوش جواز
حضور در اردوي تيم ملي را براي شركت در مسابقات قهرماني آسيايي
 2016به دست آورند .مسابقات قهرماني آسيايي ( )G4چهارم و پنجم
ت 95در فيليپين برگزار ميشود .تيم ملي بانوان ايران در سري
ارديبهش 
قبل اين رقابتها يك نقره و سه برنز را به دست آورد.

اسلووني ،سوئد و اسپانيا حريفان هندبال ايران در راه المپيك

حريفان ايران در مرحله آخر انتخابي المپيك ريو  2016مشخص
ش��دند .تيمملي هندبال ايران در مسابقات انتخابي المپيك قاره
آسيا نايب قهرمان شد و نتوانست سهميه بگيرد ،اما جواز حضور در
يك تورنمنت انتخابي ديگر را كسب كرد و حال بايد خود را آماده
مصاف با اسپانيا،اسلووني و سوئد كند .با توجه به قهرماني آلمان
در ديدار فينال قهرماني اروپا ،در گروه  2انتخابي المپيك اسلووني،

سوئد و اسپانيا همگروه ايران شدند .بر اين اساس تيمملي هندبال
ايران بايد ارديبهشت ماه سال  1395با تيمهاي اسپانيا ،اسلووني
و سوئد ديدار كند .دو تيم از اين مسابقات سهميه المپيك 2016
ريو را كسب ميكنند .پيش از اين حضور تيمهاي برزيل ،فرانسه،
آرژانتين ،قطر ،آلمان و مصر در رقابتهاي المپيك هندبال 2016
قطعي شده است.

گوارديوال سرمربي منچسترسيتي شد

س��رمربي حال حاضر تيم فوتبال بايرن مونيخ براي هدايت آبيپوشان
شهر منچس��تر در فصل آينده با اين تيم به توافق رسيد .سايت باشگاه
منچسترسيتي با انتشار بيانيهاي اعالم كرد كه مانوئل پيگريني در پايان
فصل از اين تيم جدا ميشود تا سكان هدايت آبيپوشان شهر منچستر را
به پپ گوارديوال بدهد .قرارداد باشگاه منچسترسيتي با پپ گوارديوال سه
ساله است .قرارداد فعلي پپ گوارديوال با بايرن مونيخ در پايان فصل جاري
تمام ميشود و او پيش از اين اعالم كرده بود كه قصد ندارد قراردادش را
تمديد كند و ميخواهد مربيگري در ليگ برتر را تجربه كند.
-------------------------------------------------------------

دربي واليبال آذربايجان را تبريز برد

هفته بيستم رقابتهاي ليگ برتر واليبال با برگزاري پنج مسابقه به پايان
رسيد .در تهران سايپا ،سه بر صفر آلومينيوم المهدي را شكست داد .بازرگاني
جواهري گنبد هم با همين نتيجه مقابل پيكان شكست خورد .ثامن الحجج
در ست پنجم سرانجام از سد آرمان اردكان گذشت و بانك سرمايه در شهر
آمل سه بر يك كاله را مغلوب كرد تا در حسرت قرار گرفتن در جمع تيمهاي
راه يافته به پليآف باشد .دربي واليبال آذربايجان برخالف پيش بيني بسياري
از كارشناسان با نتيجه 3بر صفر به سود تبريزيها به پايان رسيد.
-------------------------------------------------------------

حريفان واليبال نشسته ايران مشخص شدند

مسابقات واليبال نشس��ته جام بين قارهاي اواخر اسفند آغاز مي شود.
در بخش م��ردان تيمهاي الجزاير ،برزيل ،كان��ادا ،چين ،مصر ،آلمان،
جمهوري اسالمي ايران ،عراق ،ژاپن ،قزاقستان ،كنيا ،كره جنوبي ،هلند،
لهستان ،روسيه ،اوكراين و امريكا در اين مسابقات حضور دارند و با هم
به رقابت خواهند پرداخت .اين مس��ابقات آخرين فرصت براي كسب
سهميه بازيهاي پارالمپيك ريو است .مسابقات جام بين قارهاي از 24
اسفند تا  3فروردين به ميزباني چين برگزار ميشود.
-------------------------------------------------------------

ديدار شاگردان كرش با مقدونيه در اسكوپيه

تيم ملي ايران  ۱۳خرداد ماه سال آينده به مصاف مقدونيه خواهد رفت.
قرار است اين مسابقات در اس��كوپيه پايتخت مقدونيه برگزار شود و
يكي از بازيهاي شاگردان كرش در راه آماده شدن براي مرحله نهايي
انتخابي جام جهاني روسيه است.

