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دنیا حیدری

هراسساوتگیتوبچهها
ازپنالتی

 سنگال – انگلستان

 نبرد لحظه ها

قهرمان آفریقا به هر زحمتی که بود خود را به مرحله یک هشتم 

حامد قهرمانی
نهایی جام جهانی رساند تا حاال مقابل انگلستانی قرار بگیرد که       جام جهانی

برای صعود چندان کار سختی در پیش نداشت. پیش از شروع 
جام از سنگال به عنوان یکی از مدعیان حضور در جمع چهار تیم پایانی یاد   می شد، اما عملکرد 
این تیم با تصورات فاصله زیادی داشت. در آن سوی میدان انگلستان یکی از مدعیان قهرمانی با 
چالش جدی روبه رو نشد و حاال هم احتماالً با این تصور که می تواند به راحتی راهی مرحله بعد 
شود گام به میدان می گذارد. اما سنگال مرحله یک هشتم نهایی حتماً تیمی متفاوت با سنگال 
مرحله گروهی خواهد بود. تیمی که می آید تا باز هم نشان دهد می تواند به باالترین رده های 
جام برسد. سنگال در بازی با اکوادور کیفیت خود را نشان داد و حاال بازی با انگلستان فرصتی 

دوباره برای آنها محسوب می شود تا شایستگی های خود را بیشتر نشان دهند.
اما در آن سوی میدان گرت ساوت گیت و ستاره های تیم ملی انگلستان قرار دارند. تیمی که به 
قطر آمده تا شاید بتواند حسرت 56 ساله هوادارانش را پایان دهد و یک جام معتبر بین المللی 
برای آنها به ارمغان بیاورد. 56 سال از آخرین جامی که انگلیسی ها باالی سر بردند، می گذرد. آنها 
در طول این سال ها، نه در جام جهانی موفق بوده اند و نه در جام ملت های اروپا، اما به قطر آمده اند 

تا همانطور که  خیلی از صاحب نظران پیش بینی کرده اند، بتوانند جام را باالی سر ببرند.
نکته قابل توجه در خصوص انگلستان اینکه این تیم به هیچ عنوان خاطرات خوبی از تساوی در 
بازی های حذفی و کشیده شدن کار به ضربات پنالتی ندارد، حتی خود ساوت گیت هم با شنیدن 
نام ضربات پنالتی به یاد بازی معروف انگلستان و آلمان می افتد که خودش باعث از دست رفتن 
فرصت قهرمانی انگلستان در اروپا شد. در جام جهانی هم هر بار کار انگلستان به پنالتی کشیده 
نتایج خوبی رقم نخورده، پس آنها امشب تمام تالش خود را به کار می گیرند که کار سنگال را در 

همان 90 دقیقه تمام کنند و دوباره با چالش پنالتی ها روبه رو نشوند.
برخالف انگلستان، سنگال با خیالی آسوده تر حتی به ضربات پنالتی نگاه می کند. آفریقایی ها 
تاکنون بارها ثابت کرده اند که می توانند در ماراتن پنالتی ها همه را به چالش بکشند. البته این 
نکته را هم نباید فراموش کرد که سنگال تیمی نیست که برای کشاندن بازی به ضربات پنالتی 
وارد زمین شود. آنها هم می آیند که در همان 90 دقیقه کار انگلستان را تمام کنند و آنها را به 

دیار ملکه برگردانند.

لهستان – فرانسه؛ تقابل تمام اروپایی

حملهعقاببهالنهخروسها
عقاب ها برای پیوستن به تیم های صعود کرده سختی های زیادی را 

اشرف رامین
تحمل کردند و فرصت به دست آمده را به راحتی از دست نمی دهند.       جام جهانی

در ادامه بازی های یک هش��تم نهایی جام جهانی فرانسه – لهستان 
)18:30( رودرروی هم قرار می گیرند. در دیدارهای حذفی جای هیچ گونه اشتباهی وجود ندارد. روی 
کاغذ خروس ها شانس بیشتری دارند، ستاره های دیدیه دشان هر تیمی را به دردسر می اندازند. وقتی 
گلزنی چون امباپه در ترکیب است تیم حریف باید هر لحظه نگران باز شدن دروازه اش باشد. کیلیان 
امباپه در مرحله گروهی سه گل زده و اگر فرانسه به این زودی ها حذف نشود این بازیکن قطعاً یکی از 
مدعیان آقای گلی جام خواهد بود. ژیرو را نیز نباید نادیده گرفت، او هم دو گل برای فرانسوی ها به 
ثمر رسانده و برای درخشش بیشتر انگیزه دارد. با این  حال باخت خروس ها به تونس را نباید فراموش 
کرد. شاگردان دشان خیال شان از بابت صعود راحت بود، اما پذیرفتنی نیست تیمی  که داعیه قهرمانی 
دارد حریفی چون تونس را دست کم بگیرد. نکته دیگر اینکه از اردوی فرانسه خبر می رسد بازیکنان 
از برخی انتخاب های سرمربی راضی نیستند. گفته می شود دشان از سوی تعدادی از بازیکنانش در 
خصوص فرصت دادن به پاوارد مدافع این تیم مورد انتقاد قرار گرفته اس��ت. مدافع عنوان قهرمانی 
طلسم شکنی کرده و به دور حذفی رسیده است. فرانس��وی ها منتظرند تا با گذشتن از سد لهستان 
خودشان را یک گام دیگر به تکرار قهرمانی نزدیک ببینند. لهستان هم تیمی نیست که از پیش باخته 
محسوب شود. تیم میشنوویچ به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به مکزیک در این مرحله حضور دارد. 
لهستانی ها انتظار شروعی امیدوارکننده در قطر را داشتند، اما تساوی بدون گل مقابل مکزیک کارشان 
را گره زد. عقاب ها خوش شانس بودند که در بازی دوم هم دو بار دروازه عربستان را باز کردند، وگرنه 
االن به جای آزتک ها حسرت صعود به دلشان مانده بود. یاران لواندوفسکی در آخرین بازی با دو گل 
مغلوب آرژانتین شدند و اگر مکزیک بیشتر از دو گل به سعودی ها زده بود معادالت به هم می ریخت. 
همه امید لهستانی ها به مهاجمی است که در طول سه بازی فقط یک بار پایش به گلزنی باز شده است. 
لواندوفسکی برخالف بارسا هنوز نتوانسته نقش مهمی در تیم کش��ورش ایفا کند. البته درخشش 
دروازه بان اول عقاب ها کار فرانسه را سخت کرده است. ش��زنی در این دوره جام جهانی بارها دروازه 
لهستان را نجات داد. او در سه بازی اخیر تیمش دو پنالتی را مهار کرد که یکی از آنها پنالتی مسی بود. 
قطعاً در بازی امروز شزنی اگر مثل همیشه ظاهر شود گلزنی برای خروس ها سخت می شود. برنده این 
دیدار با پیروز بازی انگلیس – سنگال می جنگد و با اینکه احتمال برد فرانسه بیشتر است، اما لهستان 

برای حضور در یک چهارم نهایی امیدش را از دست نداده است.

تیم ملی وزنه برداری 

فریدون حسن
      گزارش

ایران آماده پرواز به 
سمت کلمبیا برای 
حضور در مس�ابقات قهرمانی جهان اس�ت. 
وزنه برداری ایران بعد از تغییرات مدیریتی و 
پشت سر گذاش�تن چند س�ال پرالتهاب و 
پردردس�ر حاال خود را آماده حضور در یک 
میدان بزرگ جهانی می کند. شاگردان سعید 
علی حس�ینی ک�ه در رقابت های آس�یایی 
عملکرد قاب�ل قبولی داش�تند، می خواهند 
ثابت کنند که در حد قهرمانی جهان هستند 
و حتی می توان روی موفقیت آنها در المپیک 

هم حساب باز کرد.
حاف��ظ قش��قایی در دس��ته 67 کیلوگ��رم، 
میرمصطفی جوادی در 81 کیلوگرم، کیانوش 
رس��تمی 89 ، رضا دهدار 102، مهدی کرمی  
109، آیت ش��ریفی و عل��ی داوودی در مثبت 
109 کیلوگ��رم اعضای تیم ملی ای��ران در این 
مس��ابقات را تش��کیل می دهند. ی��ک ترکیب 
جوان با هدای��ت مربی جوان که اف��کار تازه ای 
در س��ر دارد. س��عید علی حس��ینی، سرمربی 
تیم ملی ب��رای تک تک وزن ه��ا و نفرات حاضر 
در مس��ابقات برنامه خاصی دارد، حتی در نظر 
دارد تا در وزن هایی که المپیکی نیستند فشار 
زیادی روی وزنه برداران نباشد و آنها مثاًل فقط 
روی یکی از حرکات یک ض��رب یا دوضرب کار 
کنند تا بتوانن��د صاحب مدال ش��وند. ترکیب 
تیم مل��ی برای ش��رکت در مس��ابقات کلمبیا 

یک ترکیب��ی از وزنه برداران ج��وان و باتجربه 
است که با توجه به برنامه ریزی های انجام شده 
احتمال موفقیت آن بسیار باالست، این مسئله 
در اظهارنظرهای سرمربی و  اعضای فدراسیون 
وزنه برداری و همچنین پیشکسوتان این رشته 
دیده می شود. ترکیبی که بسیار امیدوار است تا 
بتواند وزنه برداری ایران را دوباره  به اوج برگرداند 
و شکس��ت ها و ناکامی های چند س��ال قبل را 
جبران کند. ترکیبی که می خواهد در المپیک 
هم بدرخشد، اما ابتدا باید خود را در مسابقات 
جهانی ثاب��ت و اعتماد کادر فنی و مس��ئوالن 

فدراسیون را جلب کند.
سعید علی حسینی می گوید: »در حال حاضر 
تمام ظرفیت وزنه برداری ایران همین ها هستند. 
ما هم روی آنها کار کردیم که در بهترین شرایط 
به مس��ابقات قهرمانی جهان برون��د و عملکرد 
بهتری را نسبت به مسابقات قبلی داشته باشند. 
همانطور که در تمرینات با انگیزه و محکم کار 
می کنند، ان شاءاهلل در مسابقه هم بتوانند خوب 

کار کنند.«
حس��ینی به امیدهای کس��ب مدال هم اشاره 
می کند و می گوید: »به حافظ قشقایی امیدواریم 
که در دوضرب مدال بگی��رد. از جوادی، دهدار 
و کیانوش رس��تمی و کرمی امید کسب مدال 
داریم، اما بیش��تر اس��تراتژی ما روی کرمی و 
شریفی، سرمایه گذاری است. از داوودی هم با 
توجه به اینکه نایب قهرمان المپیک است انتظار 
کسب مدال داریم، اما این نیست که ما صددرصد 

مدال بگیریم، چون همه کشورها همانند ما دارند 
کار می کنند. وزنه برداران ما ظرفیت و توانمندی 
ای��ن را دارند ک��ه بتوانند با مدال از مس��ابقات 

قهرمانی جهان برگردند.«
ترکی��ب ت��ازه تیم مل��ی ای��ران نظ��ر قهرمان 
سنگین وزن سابق جهان را هم به خود جلب کرده 
تا جایی که به کس��ب مدال در وزن های مختلف 
امیدوار است. بهداد سلیمی، سرپرست نایب رئیس 
فدراسیون وزنه برداری در این خصوص به ایسنا 
گفت: »همه کس��انی که اعزام می ش��وند طبق 
گزارش��ی که کادر فنی داده است شانس کسب 
مدال در قهرمانی جهان را دارند. البته هیچ چیزی 
در ورزش قاب��ل پیش بینی نیس��ت، ول��ی به هر 
حال ورزشکاران ماه هاست که در اردو هستند و 
شرایط آمادگی آنها نسبتاً خوب است و امیدواریم 

نتیجه ای در خور نام ایران بگیرند.«
س��لیمی در خصوص تعداد نف��رات اعزامی به 
مسابقات کلمبیا هم اظهار کرد: »11 ورزشکار 
داریم و پنج نفر کادر فنی مردان و زنان)سه نفر 
در کادر مردان و دو نفر در کادر زنان( را تشکیل 
می دهند. یک سرپرس��ت، یک نماینده وزارت 
ورزش، یک پزش��ک و یک خبرنگار همراه تیم 
هس��تند. به خاطر هزینه های زیاد نفرات را کم 
کردیم و حتی آقای انوش��یروانی به مس��ابقات 
قهرمانی جهان نم��ی رود. ماس��اژور و داور هم 
نمی روند، تا آنجایی که  می ش��د س��عی کردیم 
تیم کیفی و تعداد همراهان کمتر باشد و در این 
شرایط سخت، هزینه ها را کم کنیم. هزینه های 

اعزام زیاد اس��ت، فقط هزینه بلیت 2 میلیارد و 
700 میلیون تومان شده است.«

اما در آس��تانه اعزام تیم مل��ی وزنه برداری به 
رقابت های قهرمانی جهان در کلمبیا صبح دیروز 
معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش از 
اردوی تی��م ملی بازدید ک��رد. محمد پوالدگر 
در این بازدید که همراه س��جاد انوش��یروانی، 
سرپرس��ت فدراس��یون وزنه ب��رداری صورت 
گرفت، ضمن ابراز امیدواری به افتخارآفرینی 
وزنه برداران ایران در ای��ن رقابت ها به روند رو 
به رش��د وزنه برداری بعد از تغییرات مدیریتی 
اشاره کرد و اظهار داش��ت: »در ماه های اخیر و 
پس از تغییرات صورت گرفته شرایط بهتری در 
فدراسیون وزنه برداری ایجاد شده و وزنه برداری 
با پویایی بیشتری در مسیر پیشرفت قرار گرفته 
است. برای همه شما در رویداد پیش رو آرزوی 
موفقیت می کن��م و امیدوارم مثل همیش��ه با 
مدال های خوش��رنگی که می گیرید دل مردم 

را شاد کنید.« 
معاون توسعه ورزشی قهرمانی و حرفه ای وزارت 
ورزش در ادامه افزود: »وزنه برداری همیشه یکی 
از رشته    های مدال آور بوده است، چه در مسابقات 
جهانی و چه در المپیک و بازی های آسیایی که 
همه خاطرات خوبی هم دارند. امیدوارم این بار 
هم در مسابقات جهانی کلمبیا تیمی که اعزام 
می شود،  دستاورد خوبی داشته باشد، مخصوصاً 
تیم ملی بزرگساالن بانوان که برای سومین بار 

در مسابقات جهانی شرکت می کند.«
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خسروی وفا که سال ها ریاست کمیته ملی پارالمپیک 
ایران را به عهده داشت، روز گذشته برای آخرین بار با 
حضور در محل کمیته ملی پارالمپیک رسماً از سمت 

خود خداحافظی کرد.

آخرینحضور

قاب

مدیریتباحسابپرشاهکارنیست
فتح اهلل زاده گویا برای حساب پرپول استقالل برنامه ریزی کرده بود که امروز 
شاکی از خالی بودن آن، مدعی است به او گفته بودند استقالل 300میلیارد 

در حساب خود دارد!
حنای مدیرعامل حال و اسبق استقالل سال هاست که دیگر رنگی ندارد. او هر 
بار با وعده  رتق و فتق امور می آید و خبر از ترکاندن بمب های عجیب و غریب 
می دهد، اما طولی نمی کشد که شاکی از انبوه مشکالت و بدهی ها، درخواست 
کمک های دولتی می کند برای اداره استقالل. این بار هم او حرف از آوردن مسی 
به استقالل می زد، ادعایی که پاسخ خوش بین ترین هوادار استقالل هم به آن 
پوزخندی بیش نبود. حاال اما مدیری که قصد آوردن مسی را داشت، شاکی از 
خالی بودن حساب آبی پوشان دادش درآمده که به من گفته بودند فالن قدر در 
حساب باشگاه پول است. واکنشی که این تصور را ایجاد می کند که فتح اهلل زاده 
نه برای مدیریت استقالل و سروس��امان دادن به اوضاع باش��گاه که برای آن 
300میلیارد تومان بار دیگر حاضر به نشس��تن بر صندلی مدیریت باش��گاه 

آبی پوشان پایتخت شده که امروز با این شدت و حدت دادش درآمده است!
فتح اهلل زاده چنان با قیافه ای متعجب می گوید: »اصاًل نمی دانستم بدهی 
داریم و به من گفتند که 300میلیارد پول در حساب است و اسپانسر هم 
داریم و وضعیت خوب است« که گویی او شهروند این مملکت نیست و از کره 

مریخ آمده که تا این اندازه با شرایط استقالل بیگانه است! 
کار فتح اهلل زاده دیگر از ادعاهای واهی و وعده هایی که چون سنگ گنده که 
عالمت نزدن است، گذشته است! او دیگر وارد مرحله ای تازه شده و به نظر 

می رسد دانسته و آگاهانه به شعور مخاطب خود توهین می کند. 
فتح اهلل زاده در شرایطی مدعی است شرایط امروز باشگاه استقالل با آنچه 
به او گفته بودند مغایرت دارد که گویی نخستین بار است که پشت میز و 
صندلی مدیرعاملی این باشگاه می نشیند که تا این اندازه خود را ناآگاه از 
اوضاع آبی پوشان می خواند! حرف های او را اگر مدیری تازه وارد یا کم تجربه 
به زبان می آورد شاید  می شد با ش��ک و تردید باور کرد، اما این بهانه ها از 
زبان فتح اهلل زاده پذیرفتنی نیست. مدیری که همواره با شعار درآمدزایی، 
حل مش��کالت و پرداخت بدهی ها می آید، اما خوب که جاگیر ش��د تمام 
وعده هایش را به دست فراموشی می سپارد و زمین و زمان را به هم می دوزد 
که اس��تقالل پول الزم اس��ت و وزارت، دولت و فدراس��یون باید به خاطر 
هواداران هم که ش��ده به این باش��گاه کمک کنند. امروز ام��ا او پا را فراتر 
می گذارد و می گوید قبل از قبول مسئولیت چند باره در استقالل به او گفته 
شده این باشگاه نه فقط 300 میلیارد در حسابش دارد که اسپانسر هم دارد و 
هیچ گونه مشکلی برای اداره آن وجود ندارد! شاید هم به پشتوانه این حرف ها 

بود که آقای مدیرعامل وعده پرطمطراق آوردن مسی به استقالل را داد! 
این بازی ها دیگر نخ نما ش��ده و کمتر کس��ی اس��ت که نداند این ترفند 
همیش��گی فتح اهلل زاده است، اما خوب اس��ت او امروز که اینطور خود را 
فریب خورده نشان می دهد، حداقل به یک س��ؤال پاسخ دهد؛ اینکه اگر 
ش��رایط اس��تقالل تا این اندازه که او تصور می کرده اکازیون بود، دیگر 
این تیم چه نیازی به مدیرعامل داشت؟ آیا در این صورت حتی یک بچه 

دبیرستانی هم از عهده اداره امور این باشگاه برنمی آمد؟
آقای مدیرعامل آنقدر طی این سال ها با احساسات هواداران استقالل 
بازی کرده که یادش رفته مدیریت جن��م می خواهد. او فراموش کرده 
کس��ی که با کوچک ترین مش��کل اینگونه صدای��ش درمی آید، یعنی 
کوچک ترین توانایی در مدیریت ندارد که اگر داشت به جای ناله زدن 
قدمی در راستای حل مشکالت برمی داش��ت، نه آنکه با به هم دوختن 
زمین و زمان به دنبال گرفتن باج و وام های متعدد از این بانک و آن بانک 
باشد و بعد از درآمدزایی از قبال استقالل، به حال قهر یا هر بهانه ای دیگر 
عطای مدیریت در استقالل را به لقایش ببخشد. کاری که به یک عادت 

برای فتح اهلل زاده تبدیل شده است.

انتقاد قهرمانان از بی توجهی به رشته های پرمدال

کشتیمدالمیگیرد
فوتبالپاداش!

تبعیض بین ورزش��کاران موضوع جدیدی نیس��ت، انتقادی اس��ت که از 
سال های گذشته توسط بسیاری از مدال آوران مطرح شده و هرگز گوش 

شنوایی برای شنیدن آنها وجود نداشته است. 
پرداخت به موقع پاداش به ملی پوشان فوتبال پس از پیروزی بر ولز و قبل از 
رویارویی با امریکا داغ ملی پوشان رشته های غیرفوتبالی را تازه کرد. با اینکه 
بار اصلی مدال آوری ورزش کشور در بازی های آسیایی و المپیک روی دوش 
رشته هایی چون کشتی است، اما مسئوالن برای تعیین و همچنین پرداخت 
پاداش ها بین ورزشکاران کشورمان تبعیض قائل می شوند. قهرمانان آسیا، 
جهان و المپیک بارها نس��بت به عدم توجه، بی تفاوتی مس��ئوالن، عدم 
رسیدگی به وضعیت معیشت و پرداخت پاداش ها گالیه کرده اند. تحمل این 
شرایط برای مدال آوران کشتی، رشته های رزمی، وزنه برداری و تیراندازی 
ناامید کننده است و حاال که فوتبالیست ها هم 15هزار دالرشان را گرفته اند 

و هم امتیاز واردات خودروی خارجی، داغ دل آنها تازه شده است. 
   تبعیض های آزاردهنده

قهرمان کشتی فرنگی جهان و المپیک در تازه ترین اظهاراتش از بی توجهی 
مدیران به ورزش اول کش��ور انتقاد کرد. محمدرضا گرایی در گفت وگو با 
ورزش س��ه از تالش کشتی گیران برای ش��ادی دل مردم گفت: »با اینکه 
همیشه گفته ایم برای مردم کشور و ش��ادی آنها تالش می کنیم و تمامی 
س��ختی ها را به جان می خریم، اما واقعاً به عنوان کس��ی که در دو س��ال 
اخیر طال و نقره جهان و طالی المپیک را کس��ب ک��رده ام، انتظار دارم از 
سوی مسئوالن دولتی توجه بیش��تری به کشتی شود. کشتی ورزش اول 
کش��ور اس��ت و این موضوع نباید فقط در حد حرف باشد. کشتی بیش از 
80 درصد مدال های جهانی و المپیک ورزش ایران را به دست می آورد، اما 
موقع رسیدگی و اهدای پاداش و حمایت که می رسد کسی سراغ کشتی و 
کشتی گیران نمی آید. از جانمان مایه می گذاریم، اما انگار حمایت و توجهات 
سمت دیگری می رود. بازی های جام جهانی را دیدم و به بازیکنان هم خسته 
نباشید می گویم، اما شنیدم با وجود حذف تیم ملی، بازیکنان حواله واردات 
خودرو دریافت کرده اند. هیچ وقت نمی گویم چرا به فوتبال رسیدگی شد 
یا چرا به فالن ورزش��کار پاداش دادند. نوش جان فوتبالیست ها، اما اینکه 

تبعیض بین رشته ها قائل می شوند، اذیت کننده است.«
   ما هم جام جهانی داریم

کامران قاس��م پور از وزارت  ورزش خواس��ت بین فرزندانش تبعیض قائل 
نشود. قهرمان کشتی آزاد جهان نیز با تأکید بر اینکه برای ورزشکاران همه 
رشته ها احترام قائل است، اظهار داشت: »واقعیت این است که ورزشکاران 
هر رشته به اندازه خودشان زحمت می کشند، حاال چه در فوتبال و چه بقیه 
رشته ها. ملی پوشان و قهرمانان ورزش ایران در هر رشته ای برای من قابل 
احترام هستند و هر پاداش یا دستمزدی هم که می گیرند گوارای وجودشان. 
مشکل ما این است که مسئولین نگاه یکسانی به ورزشکاران ندارند. انگار ما 
فرزند سرراهی این ورزش هستیم. اگر تیم ملی فوتبال در جام جهانی بوده، 
ما هم چند روز دیگر باید در خاک امریکا در جام جهانی شرکت کنیم، اما 
همان مسئوالنی که به فوتبالیست ها حواله خودرو داده اند اگر کشتی گیران 

در جام جهانی قهرمان هم شوند چنین پاداشی به آنها می دهند؟«
قاس��م پور با مقایس��ه میزان پاداش ها با فوتبالی ها گفت: »واقعاً خنده دار 
است که من دو سال است قهرمان جهان می شوم و برمی گردم، اما همان 
پاداش��ی را که خ��ود وزارت ورزش تصویب کرده ه��م نمی دهند. اگر هم 
بدهند به نظرتان 150 میلیون تومان دردی از م��ا دوا می کند! به فوتبال 
پاداش های میلیاردی می دهند، اما به کشتی که می رسند می گویند بودجه 
نداریم. چطور بودجه در زمان قهرمانی های کشتی محدود می شود، ولی 
در  جام جهانی به فوتبالیست ها پاداش می دهند، اما دو سال از قهرمانی ما 

می گذرد و هنوز از پاداش خبری نیست!«

همایش کوهپیمایی خانوادگی بسیجیان سپاه محمد رسول اهلل 
تهران بزرگ به همت سازمان ورزش سپاه تهران بزرگ صبح جمعه 
گذشته در پارک کوهسار برگزار شد. در این کوهپیمایی مسئوالن 

سپاه محمد رسول اهلل نیز حضور پررنگی داشتند.

همایشکوهپیماییدرپارککوهسار

طی مراسمی با حضور جمعی از مسئوالن ورزشی و سردار شاهوارپور، 
فرمانده سپاه حضرت ولی عصر)عج( استان خوزستان از مدال آوران 
این اس��تان تجلیل ش��د. در این مراسم که در س��الن همایش های 
مجموعه گیت بوستان برگزار شد از 120 قهرمان رقابت  های آسیایی 
و جهانی، مربی و داور خوزستانی تجلیل شد. 64 ورزشکار آقا و 19 
ورزشکار بانو در 20رشته ورزشی که از سال 1400 تا آبان ماه امسال 
در رقابت های آسیایی و جهانی موفق به کسب مدال)19 طال، 11 نقره 
و 13 برنز(  ش��ده بودند، تجلیل به عمل آم��د. همچنین از عملکرد 

22مربی مرد، سه مربی زن و 9 داور نیز تقدیر شد.

تجلیلازمدالآورانخوزستان

موفقیت های قایقران��ان ایران در پاتایا با کس��ب دو طال و چهار برنز 
همچنان ادامه دارد. مس��ابقات روئینگ قهرمانی آس��یا در حالی از 
9 آذر ماه با شرکت 169ورزشکار در رده سنی بزرگساالن و 90ورزشکار 
در رده س��نی جوانان از 18 کش��ور در پاتایا تایلند آغاز شد که تیم 
روئینگ چهار نفره سبک وزن ایران با ترکیب زینب نوروزی و کیمیا 
زارعی، شکیبا وقوفی و مریم امیدی پارسا به مدال برنز دست یافت. در 
ادامه امیرحسین محمودپور در روئینگ یک نفره سنگین وزن مردان 
دیگر برنز ایران را کس��ب کرد. نازنین مالیی اما در روئینگ یک نفره 
سنگین وزن با اختالف بیش از 10 ثانیه ای اول شد و به مدال طال دست 
یافت. ابوالفضل س��طوتی و امیررضا عبدالی نیز در روئینگ دونفره 
جوانان موفق به کسب گردن آویز برنز شدند. دیگر برنزی  ایران در این 
رقابت ها حمیدرضا رضوانی و شیرزاد قادری در فینال روئینگ دونفره 
س��نگین وزن بود. اما این پایان کار قایقرانان ایران نبود و مهسا جاور 
و نازنین مالیی نیز در روئینگ دونفره س��نگین وزن بانوان بر سکوی 

نخست آسیا ایستادند و صاحب مدال طال شدند.

درخششقایقرانانایراندرپاتایا

تونی کروس، ملی پوش پیشین ژرمن ها 
از عملکرد ضعیف ملی پوش��ان  آلمان 
پس از حذف از جام جهانی انتقاد کرد: 
»با توج��ه به بازیکنانی که داش��تیم 
قطع��اً باید صعود می کردی��م. اگر در 

یک چهارم مقابل برزیل حذف   می شدیم، 
می توانستیم بگوییم که این برزیل است، اما 

هیچ کس نمی تواند بگوید ما کیفیتی کمتر از ژاپن داشتیم.«
      

لوئیس سوارز، ستاره اروگوئه با انتشار پستی 
از حذف تیم کشورش ابراز ناراحتی کرد: 
»وداع با جام جهانی بس��یار دردناک 
اس��ت، اما خیال ما راحت است که با 
تمام وجود برای تیم ملی کشورمان 
تالش کردی��م. از اینک��ه اروگوئه ای 

هستم به خودم افتخار می کنم. هرچند 
آنها به ما احترام نمی گذارند.«

      
تیته، سرمربی برزیل تمامی اعضای تیمش 

را به ی��ک اندازه در پیروزی و شکس��ت 
قناری ها س��هیم خواند: »همه ما در 
بازی با کامرون شکست خوردیم. همه 
ما در آماده سازی، پیروزی و شکست 
شریک هستیم. من تنها سخنگوی تیم 

به حساب می آیم و یکی از کسانی هستم 
که مسئولیت این شکست را برعهده دارد.«

      
هروه رنار، س��رمربی س��عودی ها با منتشر 

کردن پس��تی نس��بت به گمانه زنی ها 
در خص��وص پای��ان هم��کاری او با 
تیم ملی عربس��تان واکنش نش��ان 
داد: »از هواداران عربس��تان، به ویژه 
آنهایی که ب��رای حمای��ت از تیم به 

دوحه آمدند، تش��کر می کنم. همه این 
لحظات شیرین در حافظه من باقی خواهد 

ماند. به زودی شما را می بینم.«

چهرهجدیدوزنهبرداریایران


