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لوزانو جايگزين كواچ شد

مسئوالن فدراسيون واليبال باالخره
تصميم خ��ود را گرفتند و جانش��ين
ك��واچ را معرفي كردن��د .يك بار ديگر
سكان هدايت تيم ملي واليبال به يك
آرژانتيني سپرده شد .لوزانو مربي 59
س��اله آرژانتيني جايگزين كواچ صرب
ش��د و بايد تي��م را براي ش��ركت در
مسابقات انتخابي المپيك (ارديبهشت
ماه س��ال آينده) در ژاپن آماده كند .س��ايت فدراسيون واليبال بعد از ظهر ديروز
اين مطلب را روي خروجي خود قرار و از انتخاب سرمربي جديد خبر داد« :در پي
حضور و عملكرد نه چندان قابل قبول تيم ملي واليبال مردان ايران در رقابتهاي
بينالمللي سالجاري ،فدراسيون واليبال بالفاصله پس از جام جهاني با برگزاري
جلسات متعدد هم انديشي با حضور مربيان ،پيشكسوتان ،كارشناسان رسانه ،هيأت
رئيس��ه فدراسيون ،مسئوالن وزارت ورزش و سرمربي تيم ملي به بررسي شرايط
كنوني تيم ملي از ابعاد مختلف پرداخت و متعاقباً ضمن برنامهريزي جهت اصالح
برخ��ي امور داخلي ،مطالعه روي گزينههاي هداي��ت تيم ملي را نيز آغاز كرد .به
همين منظور ،پس از بررسي سوابق و نتايج كاري كانديداهاي تصدي هدايت تيم
ملي مكاتبات خود را با نامزدهاي مورد نظر انجام داده و سپس با اعزام نمايندگاني
به كش��ور لهستان با دو كانديداي اصلي (رائول لوزانو  -آندره آ آناستازي) مذاكره
كرد .در نهايت و پس از جمعبندي ش��رايط گزينه ها؛ فدراسيون واليبال تصميم
گرفت تا سكان هدايت تيم ملي ايران را در رقابتهاي انتخابي المپيك به سرمربي
باتجربه آرژانتيني؛ يعني رائول لوزانو بسپارد .يادآور ميشود؛ خوآن سيچلّو مربي
آرژانتيني و اس��بق ايران نيز به عنوان مربي در تيم ملي كش��ورمان با رائول لوزانو
همكاري خواهد داشت ».گفتني است ،لوزانو در سال  2006به عنوان سرمربي تيم
ملي لهستان به مدال نقره جهان دست يافت .او تجربه دو بار حضور در المپيك را
در كارنامه دارد ،اما بيشتر عمر مربيگري او به هدايت تيمهاي باشگاهي معطوف
بود .او پيش از اين هدايت تيمهاي باشگاهي ايتاليا و لهستان نظير ركسپور دنونه،
اسپولتو ،سيسلي كرويزو ،مترو پليتن ،ايراك ليس ،تسالونكي ،پالرمو و ماچراتا را
برعهده داشته است .همچنين سرمربي تيمهاي ملي واليبال لهستان و آلمان نيز
بوده است .لوزانو در سال  2006نشان صليب شواليه را در توسعه ورزش لهستان و
موفقيت در آموزش از رئيس جمهوري اين كشور دريافت كرد.
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در نشست «همانديشي» مسئوالن فدراسيون فوتبال ،مديران باشگاهها و اعضاي هيأت
رئيسه سازمان ليگ كه ديروز برگزار شد ،نصراهلل سجادي ،معاون وزير ورزش تصريح كرد
هرچند اشتباهات داوري در مسابقات ليگ سهوي است اما بايد به حداقل برسد .وي اضافه
كرد :در اين فصل اشتباهات بيش از حد بوده و در نتيجه الزم است كه در اين خصوص يك
بررسي اساسي و جمعبندي نهايي داشته باشيم تا در ديدارهاي بعدي دردسرها كمتر شود.
در همين حال مهدي تاج ،رئيس سازمان ليگ نيز گفت هدف از چنين گردهماييهايي،

رحيمي رفته یا مانده؟

باشگاه راهآهن اعالم كرد با وجود
نش��ر اخبار مربوط ب��ه كنارهگيري
عليرضا رحيمي از سمت مديرعاملي
اين باشگاه ،وي همچنان در راهآهن
حاضر و مشغول كار است.

پنجشنبه،مراسمسالگردمظلومي

مراس��م نخس��تين س��الگرد
درگذش��ت غالمحس��ين مظلومي،
گلزن بزرگ سابق باشگاه استقالل و
تيم ملي فوتبال ايران پنجشنبه اين
هفته برگزار خواهد شد.

پورحيدري :من بياطالعم

منص��ور پورحيدري ،سرپرس��ت
اس��تقالل گفت از وج��ود بندهاي
10گان��ه در مت��ن ق��رارداد برخي
بازيكن��ان اين تي��م ك��ه پايهگذار
درگي��ري كالمي مس��عود معيني و
به��رام اميري در جمع آبيها ش��ده
است ،اطالعي ندارد.

استقالل بازیکن میگیرد

 9صبح امروز؛ نبرد ايران و گوام در سرزمين  170هزار نفري

محروميت  5ساله ميراسماعيلي توسط اتحاديه جهاني

خبـــــر
سليماني :بايد پاسخگوي محبت رئيس جمهوري باشيم

فروزان سليماني ،سرمربي خوزستاني تيم ملي فوتسال بانوان ايران گفت
حاال كه با دستور رئيس جمهوري ،شركت اين تيم در جام جهاني كوچك در
گواتماال مقدور شده است ،بر او و شاگردانش است كه با كسب نتايجي خوب،
پاسخگوي اين محبت باشند.

نقره فرشاد عربي در مسابقات ووشوي قهرماني جهان

نخس��تين م��دال تي��م مل��ي
ووش��وي اي��ران در س��يزدهمين
دوره رقابته��اي قهرمان��ي جهان،
توس��ط فرش��اد عرب��ي به دس��ت
آمد .رقابتهاي ووش��وي قهرماني
بزرگس��االن جهان به ميزباني شهر
جاكارتا اندون��زي در حال برگزاري
اس��ت كه فرش��اد عربي ب��ه عنوان
نخستين نماينده كشورمان در فرم «نن دائو» به مدال نقره دست يافت.

قهرماني رحيم امامي در تور دوچرخه سواري چين

رحيم امامي ،ركابزن تيم پيش��گامان ،قهرمان تور دوچرخه سواري فوژو
چين ش��د .ركابزنان در مرحله س��وم مسيري به مس��افت  130كيلومتر به
رقابت پرداختند و رحيم امامي از تيم پيشگامان با در اختيار داشتن پيراهن
طاليي توانست عنوان قهرماني تور را از آن خود كند .امامي در سال  2013با
تيمي از كشور تايوان توانسته بود مقام قهرماني اين تور را به دست آورد.

فوتبال جهان
راهيابي مجارستان به دور نهايي «يورو »2016

ديدار برگشت مجارستان و نروژ در مرحله پليآف فوتبال يورو  2016يكشنبه
شب در شهر بوداپست برگزار و به برد  2-1مجاريها منجر شد .مجاريها كه در
سايه اين پيروزي و برد  1-0مسابقه رفت ،صعودكننده شدند ،گلهاي خود را توسط
بريس��كين و هنريكس��ن در دقايق  14و  82به ثمر رساندند .اين نخستين حضور
ك جام بزرگ ملي از سال  1986به بعد است.
مجارستان در مرحله نهايي ي 

پيام رونالدو به پرس :بنيتس را بركنار كن!

ي��ك س��ايت اس��پانيايي ب��ه نام
الكنفيدنسيال مدعي شد كه كريس
رونالدو ،ف��وق س��تاره پرتغالي رئال
مادري��د كه از نح��وه كار رافا بنيتس
س��رمربي اين تيم ناراضي اس��ت ،به
فلورنتينو پرس ،رئيس رئال گفته عذر
وي را بخواهد .به گزارش اين سايت،
رونالدو متذكر شده است تا روشهاي
كاري بنيتس در رئال برقرار اس��ت ،فتح هيچ جامي براي كهكش��انيها ميسر
نخواهد بود .از س��وي ديگر رونال��دو در مصاحبهاي تأكيد كرد برخالف برخي
اخبار اخير مايل به ترك رئال نيس��ت و به باش��گاه ديگري نخواهد پيوس��ت.
رونالدو متذكر شد كه تا  40سالگي به فوتبال حرفهاي خود ادامه خواهد داد.

شناسايي و حل مشكالت است و افزود :اخيراً نشستهايي با كارشناسان داوري داشتهايم تا
مشكالت كاهش يابد .تحت هر شرايطي معضالت فوتبال نبايد مستمر باشد .عليرضا اسدي
هم كه دبير فدراسيون است ،در اين نشست گفت :اگر مديريت قوي بر داوري اعمال شود،
بخش عمدهاي از مشكالت حل خواهد شد و نقش آموزش هم در اين ارتباط بسيار مهم
است .شايان ذكر است كه در نشست ديروز طاهري ،سرپرست پرسپوليس با تأخير در محل
حاضر شد و افشارزاده ،مدير آبيها هم زودتر از بقيه جلسه را ترك كرد.

مستطیل سبز

سوژه
کميته انضباطي اتحاديه جهاني
کوراش ،س��رمربي تيم ملي کوراش
و ناي��ب رئيس فدراس��يون جودوي
اي��ران را به دلي��ل اتفاقهايي که در
رقابتهاي قهرماني جهان در خرمآباد
رخ داد براي  5سال از هرگونه فعاليت
در ک��وراش محروم ک��رد .موضوع از
این قرار اس��ت که در پايان مس��ابقه مرحله نيمه نهايي مردان در دسته زير
 66کيلوگرم (ميان معروف گايبولوف از ازبکس��تان و قاسم نوروزي از ايران)،
يک مرد که گزارش ش��ده برادر کوارشکار ايراني بوده و عضو منصوب ش��ده
کميته برگزاري رقابتها (به رياست آقاي آرش ميراسماعيلي) در تيم فني که
مسئوليت اسکوربورد را برعهده داشته ،در حضور تماشاگران و در پخش زنده
تلويزيوني دو کوراشکار رقابت کننده ،حریف ازبک را زده است .پس از برنده
اعالم شدن نماينده ازبک از سوي داوران ،آرش مير اسماعيلي تهديد کرد که
اگ��ر پيروزي به رقابت کننده ايراني تعلق نگيرد ،رقابتها را متوقف و مانع از
برگزاري ادامه مسابقات رقابتهاي قهرماني جهان ميشود .ميراسماعيلي پس
از رد ش��دن مطالبات غيرقانوني خود ،به نشانه اعتراض مانع از حضور يکي از
کوراش کاران ايراني شد بر اين اساس اتحاديه جهاني نايب رئيس فدراسيون
جودوي ايران را  5سال محروم و مسئوليت جهانياش را لغو کرد.
در این شرایط و در پی انتشار حکم کمیته اخالق و انضباطی فدراسیون جهانی
کوراش ،آرش میراسماعیلی با انتشار بیانیهای ،نسبت به حكم فدراسيون جهاني
كوراش درخصوص محروميت  5سالهاش اعتراض كرد .آرش ميراسماعيلي در اين
بيانيه ،انتشار خبر محرومیت نمایندگان ورزش ایران را موجب شگفتي دانست و
اعالم كرد كه بزودی در نشستی با حضور نمایندگان رسانهها درخصوص اتفاقات
مسابقات جهاني كوراش صحبت خواهم كرد و به مردم و سرزمینم از تمام توان
و اعتبار خود برای احقاق حق و نشان دادن حقیقت استفاده خواهم کرد.
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مصمم براي جبران كارشكنيها
وصال روحاني

س��اعت  9صبح امروز شش��مين بازي ايران در
گروه چهارم انتخابي جام جهاني فوتبال  2018در
قاره آسيا برگزار ميشود و ايران ميكوشد با پيروزي
بر گوام در خاك اين كشور كوچك صدرنشينياش
را قوام بخشد و صعودش را به مرحله نهايي از حاال
قطع��ي كند .امروز عمان و تركمنس��تان نيز ديدار
ميكنند اما اگر عمان برنده اين ديدار هم باش��د و
ايران و عمان هر دو  14امتيازي ش��وند ،صعود هر
دوي آنان ب��ه مرحله نهايي پيكارهاي انتخابي قاره
آس��يا حتمي ميش��ود و فاصله زياد آنها با سه تيم
ديگر گروه رسيدن رقبا را به دو پيشاهنگ غيرممكن
خواهد س��اخت و اهميت فراوان دو مسابقه امروز از
همين بابت است.
ëëغايباني پرشمار
بعد از همه كاس��تيهايي كه در تركيب تيم به
سبب كارشكني پايانناپذير گواميها و خودداري آنها
در صدور ويزاي تعدادي از نفرات تيم ايران به وجود
آمد و با توجه به غيبتهاي برخاسته از مصدوميت
ي��ا محروميت تعدادي از نف��رات تيم ملي ،اين تيم
با حدود  10غايب بازي امروز را ش��روع ميكند كه
حقيقي ،منتظري ،حسيني ،ابراهيمي ،عزتاللهي،
حاجصفي و آزمون از اين دس��ت بازيكنان هستند.
به اينها اضافه كنيد مشكالت برخاسته از سفري 40
ساعته به گوام و دو مرتبه توقف در دوبي و سئول كه
انرژي زيادي از مليپوشان گرفت .مسأله تفاوت زياد
ساعت دو كشور نيز تطابق با شرايط بسيار متفاوت
گوام را براي مليپوش��ان ما سخت كرده و مجموعه
اين عناصر و همچني��ن بازي روي چمن مصنوعي
و موكت مانند ورزش��گاه «دددو» براي مليپوشان
ما رنج آفرين اس��ت و البته گرماي  31درجهاي هوا
و رطوبت زياد گوام نيز بخش ديگري از مش��كالت
م��ردان كارلوس ك��يروش را در دي��دار صبح روز
سهشنبه تشكيل ميدهد.
 43ëëمقابل 155
اي��ران براي بياثر ك��ردن همه اين عوامل منفي
از زمان اس��تقرارش در گوام (صبح شنبه)  6جلسه

تمرين��ي برگزار كرده و به رغم غيبت نفراتي متعدد
در مجموع مسلط و آرام و خوشروحيه نشان داده و
مصمم به جبران تمامي مشكلآفرينيهاي تيم رقيب
اس��ت .حتي قياس جايگاه دو تيم در آخرين جدول
فيفا نيز نشانگر اين است كه گوام به هيچروي تيمي
در سطح ايران نيس��ت و در حالي كه ايران صاحب
رده چهل و س��وم جدول است ،گواميها در جايگاه
 155نشس��تهاند .اگر اين تفاوت سطح فراوان وجود
نداشت ،ايران بازي رفت را روز  12شهريور در تهران
با نتيجه يكطرفه  6-0نميبرد .همان نتيجه شروع
كننده روند نزول گواميها بود ،زيرا آنها هر دو بازي
اول خود را برده و مدتي صدرنشين گروه چهارم نيز
بودند اما پس از آن به سراشيبي افتادند و هفته پيش
حتي به هند ،قعرنشين گروه هم باختند.
ëëگوام  -ايران؛ زير سايه تدابير امنيتي
حوادث تروريس��تي اخير در پاريس سبب شده
مسابقه امروز ايران با گوام در خاك اين كشور بسيار
كوچك نيز در حلقههاي شديد امنيتي برگزار شود و
طبعاً سيطره امريكاييها بر گوام كه از ديرباز جريان
داشته ،به اين تدابير افزوده است.

ëëاستاديوم  500نفرهاي كه  4هزار نفري شد!
در يك رويداد عجيب ظرفيت تنها ورزشگاه ملي
گوام كه «دددو» نام دارد ،ديروز از  500نفر به چهار
هزار نفر افزايش يافت تا امروز پذيراي تماش��اگران
بيشتري باشد .نيمكتهاي فلزي جديد كه پذيراي
تماشاگراني اضافي هستند ،روبهروي جايگاه و پشت
دروازهها نصب ش��دهاند .البته ت��ا عصر ديروز فقط
نيم��ي از بليتهاي مس��ابقه به ف��روش رفته بود و
گواميها اميدوار بودند كه در ساعات شب و دقايق
قبل از مسابقه بليتها تماماً به فروش برسد ،تصور
حاكم اين اس��ت كه فقط  50تا  70تماشاگر حاضر
در ورزشگاه ايراني باشند.
ëëبليتهاي  25دالري
تماشاگران مسابقه امروز از هر مليتي باشند ،بايد
براي ابتياع بليت در اس��تاديومي كه به رغم بيشتر
ش��دن سكوهايش هنوز كوچك نشان ميدهد25 ،
دالر بپردازند.
 10ëëگلزن در اردوي ايران
 10بازيكن در فهرست تيم اعزامي ايران به گوام
س��ابقه زدن گل «ملي» دارن��د و فقط كاميابينيا و

به ياد روزي كه  19گل به گوام زديم

بزرگتري��ن برد تيم ملي فوتبال ايران در تاري��خ حياتش ،روز  4آذر  1379در ديدار برابر
گوام به دست آمد .در آن روز ايران اين حريف كوچك آسيايي را در ورزشگاه باغشمال تبريز
به توپ بس��ت و  19-0برنده ش��د .اين نخستين بازي ايران در ش��روع مرحله مقدماتي جام
جهاني  2002بود و از آنجا كه جالل طالبي از تيم ملي جدا ش��ده بود ،آدمار براگاي برزيلي
كه به عنوان كمك مربي جذب تيم ايران ش��ده بود ،به عنوان س��رمربي روي نيمكت ايران
نشست .گل اول مسابقه را فرهاد مجيدي زد و او بعداً دو گل ديگر هم به ثمر رساند اما مرد
اول آن مسابقه كريم باقري ،هافبك وسط نفوذي ايران بود كه به تنهايي  6گل زد .علي دايي
نيز مثل مجيدي در آن روز هتتريك كرد و س��اير گلزنان آن ديدار س��هراب بختياريزاده و
عليرضا نيكبخت واحدي بودند .آن مس��ابقه به قدري يكطرفه و تعداد گلها چنان زياد بود
كه گزارشگر تلويزيوني مسابقه چند بار در اعالم نتيجه مرتكب اشتباه شد و سرانجام گفت :در
عمرم مسابقهاي اين قدر يكطرفه را نديده بودم! ايران پيشتر مالديو را هم  17-0برده بود اما
پيروزي در آن روز خاص در تبريز به تاريخ فوتبال ايران پيوند خورد هرچند در نهايت موجب
صعود ايران به مرحله نهايي جام جهاني  2002نشد.

با ورزش اين دنياي متشنج را زيبا كنيم

كيروش :بدون هيچ بهانهاي به ميدان ميرويم

كارلوس كيروش در نشس��ت خبري مس��ابقه امروز ايران
برابر گوام گفت هرچند «مش��كالت خ��ارج از زمين» فراواني
ب��راي تيم ملي ايران ب��ه وجود آوردهاند اما او و ش��اگردانش
بدون هيچ عذر و بهانهاي به مصاف ميزبان ميروند .سرمربي
پرتغالي و  62س��اله ايران افزود :مس��ابقاتي از اين دس��ت بر
پيش��رفت فوتبال گوام ميافزايد ولي هدف اصلي ما در بازي
سهش��نبه ،فتح اين مسابقه و كسب  3امتياز و ادامه دادن به
مس��ير صعودمان از اين گروه اس��ت و در اين راه با نهايت دقت و تمركز به ميدان ميرويم .مشكالت
ما حتي شامل زمين چمن مصنوعي اينجا هم ميشود .با اين حال اين مشكلي است كه شامل همه
تيمهاي ميهمان ميشود و مختص ما نيست و وقتي آنها هم در تهران روي چمن طبيعي مقابل ما
قرار گرفتند ،قاعدتاً س��ختيهاي زيادي كش��يدند .در همه حال انتظار از شاگردان من اين است كه
تحت هر شرايطي با تمامي وجود بجنگند و با سرما و گرما كاري نداشته باشند .كيروش اضافه كرد:
اين روزها جهان متش��نج و وضعيت سياس��ي ناگوار است ولي ورزش و مسابقات آن وسيله مناسبي
براي تلطيف اين فضا است .بايد كاري كنيم كه جوانان دنيا با دلگرمي ديدن اين رقابتها ،با جهان
زيباتري مواجه شوند.

رضايي در اين س��طح گل نزدهان��د .پورعليگنجي
(ب��ا  2گل زده) ،ترابي و طارمي ( 3گل) ،ش��جاعي،
جهانبخ��ش ،امي��ري و دژاگه (همگ��ي  ،)6آندو و
انصاريفرد ( )9و قوچانن��ژاد ( )13گلزنان «ملي»
حاضر در گوام هس��تند .بهترين گلزن در تيم ملي
گوام كانليف با  17گل زده است .اين مهاجم در 37
بازي ملي به اين آمار باال رس��يده تا پرثمرترين مرد
فوتبال گوام باشد.
ëëمرداني با  387بازي ملي
مجموع بازيهاي ملي نفرات گسيل شده ايران
به گوام به رقم  387ميرسد و باالترين آمار را آندو
تيموريان دارد كه  96بار پيراهن ملي را به تن كرده
است.
ëëگوام؛ بيشكست در خانه
گوام در شرايطي امروز مقابل ايران ميايستد كه
در چارچ��وب اين پيكارها هنوز در خانهاش نباخته
اس��ت و حتي چندي پيش عمان را هم با تس��اوي
صفر  -صفر متوقف كرد.
ëëكوچكترين تيم آسيايي
گ��وام كه بيش��تر به خاط��ر س��واحل آفتابي و
صخرههاي مرجانياش در اقيانوس آرام شهرت دارد،
عم ً
ال كوچكترين کشور آسيايي شناخته ميشود و
جمعيت آن فقط  170هزار نفر است.
ëëدو جلسه تمرين گواميها در هر روز
همانطور كه ايران با جلس��ات تمريني متعدد
براي ديدار امروز مهيا شده است ،گوام نيز از شنبه در
اردويي  24ساعته به سر ميبرده است« .جنگجويان
چام��ورو» (لقب گوام) در كش��ور بس��يار كوچكي
كه فاصلهاش با ژاپن  2600كيلومتر اس��ت ،كمتر
توانستهاند فوتبال را به يك اپيدمي و پديده فراگير
تبديل كنند اما نتايج امسالشان بهترين نتايج تاريخ
فوتبال اين كشور بوده است .روزي دو جلسه تمرين
و تأكيد بر بازي فيزيكي تدابير گري وايت سرمربي
انگليس��ي گوام براي رويارويي روز سهشنبه با ايران
بوده است و حضور  6بازيكن امريكاييتبار در جمع
 18بازيكن گوام براي اين ديدار از مسائلي است كه
بر اميدهاي وايت افزوده است.

دار و ندار گوام همين يك زمين است

وايت :به ما امضا بدهيد!

گري وايت ،س��رمربي  41ساله و انگليسي تيم ملي فوتبال
گ��وام در كنفران��س مطبوعاتي ديروز گفت آم��دن تيم ملي
قدرتمن��د اي��ران به اين جزي��ره كوچك ،بزرگتري��ن رويداد
فوتبالي اين كشور به شمار ميآيد اما تأسف ميخورد كه چرا
ايران به خاطر برخي مس��ائل تركيب ثاب��ت خود را در اختيار
ندارد .وايت اضافه كرد :با جديت و انگيزهاي كه نفرات ما دارند،
ميخواهيم براي تيم ايران مشكلس��از ش��ويم .نگاه ما به اين
ديدار مثل نگاهي است كه در جام حذفي انگليس رؤيت ميشود و تيمهاي كوچك دائماً شگفتيساز
ميشوند و تيمهاي بزرگ را حذف ميكنند .بازي با تيمي در اندازههاي ايران ،سبب ارتقاي فني تيم
ملي گوام ميش��ود و اضافه بر اين ،فرصت خوبي پيش روي ما اس��ت تا نتيجهاي بسيار بهتر از ديدار
رف��ت (باخت  )6-0بگيريم .وايت همچنين گفت :همه دار و ندار ما همين يك زمين چمن مصنوعي
است و تنگناهاي مالي اجازه نداده است صاحب چيزي بهتر از اين شويم .با اين حال من با استناد به
حرفهاي كيروش كه مربي بزرگي است ،ميگويم همين مسابقه نيز مكان و موقعيت مناسبي است تا
جوانان بيشتري به سمت ورزش بيايند و محيط شادتر و سالمتر شود .از بازيكنان ايران نيز ميخواهم
كه در پايان مسابقه با هواداران ما عكس يادگاري بگيرند و به آنها امضا بدهند.

چهرهها
ëëبنا :داغ بابك هنوز برايم تازه است
ي��ك س��ال از درگذش��ت بابك
قرباني فرنگي كار وزن  96كيلوگرم
تي��م مل��ي گذش��ت ،محم��د بنا
سرمربي تيمملي كشتي فرنگي كه
روزگاري بابك قرباني شاگردش بود
با بيان اينك��ه داغ بابك هنوز برايم
تازه است و نميتوانم آن را فراموش
كنم ،اظهار داش��ت :متأسفانه سرنوشت تلخي براي اين كشتيگير
محجوب و بس��يار فني و كسي كه ميتوانست سالهاي سال براي
ايران در المپيك و مس��ابقات جهاني افتخ��ار آفريني كند رخ داد.

بابك براي من يك پهلوان و مرد اخالق بود .او هيچ گاه سرش را باال
نميكرد و جواب نميداد .مرگ او براي من يك شوك بسيار بزرگ
بود ،اما ب ه ه ر حال سرنوشت او نيز اين گونه رقم خورد.
ëëقهرماني نيما عالميان در مسابقات تنيس روي ميز
رقابتهاي تنيس روي ميز دسته
برتر بزرگساالن مردان كشور پس از
دو روز رقابت  11بازيكن ،ظهر ديروز
با قهرماني نيما عالميان به پايان رسيد.
در پايان اين مسابقات نيما عالميان با
 9پيروزي و يك شكست و كسب 19
امتياز به مقام قهرماني دست يافت و

محمدرضا اخالق پسند با  18امتياز ،مهران احدي با  17امتياز و ميديا
لطفاهلل نسبي با  16امتياز در ردههاي دوم تا چهارم قرار گرفتند .نكته
مهم اين مسابقات غيبت نوشاد عالميان به دليل مصدوميت بود .همين
مسأله باعث شد تا مليپوش تنيس روي ميز كشورمان به دسته اول
سقوط كند و نتواند در مسابقات انتخابي تيم ملي شركت كند.
ëëكفاشيان :تا المپيك از اميدها حمايت ميكنيم
علي كفاشيان ،رئيس فدراسيون فوتبال تصريح كرد كه بديهي
است حمايت كامل وي و فدراسيون تا پايان دور مقدماتي المپيك
 2016برزيل شامل حال تيم ملي اميد شود .وي افزود :اگر بازيكنان
و مربيان تيم اميد از تجربيات يك س��ال اخي��ر درسهاي الزم را
گرفته باشند ،قطعاً به المپيك راه خواهيم يافت.

پرويز مظلومي ،سرمربي استقالل
گفت اين تيم در تعطيالت نيم فصل
بازيكن��ان تازهاي ج��ذب ميكند و
شايد يكي از آنها ،خارجي باشد.

برد با درايت كيروش

عزتاهلل پورقاز ،مدافع جديد تيم
ملي فوتبال ايران كه ملواني اس��ت،
تأكيد كرد كه ديدار روز سهش��نبه
ب��ا گ��وام طبع��اً در فض��ا و محيط
اختصاص��ي گواميها كار س��ختي
خواه��د بود اما او و يارانش با درايت
كارلوس ك��يروش ميتوانند برنده
اين نبرد باشند.

درخواست كاپيتان گوام

جيس��ن كانليف ،بهترين بازيكن
و كاپيت��ان تيم ملي فوتب��ال گوام
دي��روز در مصاحب��هاي ب��ا يكي از
سايتهاي خبري كشورش ،از مردم
گوام خواس��ت به استاديوم بيايند و
از گوام در بازي مقابل ايران حمايت
كنند .وي افزود :از تمامي مردم اين
جزيره و بزرگ و كوچك ميخواهم
در ورزشگاه حاضر شوند و هم از اين
بازي لذت ببرن��د و هم به ما كمك
كنند ت��ا ايران را شكس��ت بدهيم.
درخواست كانليف از جمعيت 170
ه��زار نفري گ��وام در حالي صورت
ميگيرد كه كل ظرفيت ورزش��گاه
گوام براي پذي��رش جمعيت چهار
هزار نفر است!!

وظيفه استيماچ در سپاهان

ايگور استيماچ ،سرمربي كروات
و جديد س��پاهان همزمان با شروع
نظارت��ش ب��ر تمرين��ات اي��ن تيم
اصفهان��ي ،تأكي��د ك��رد از آنجا كه
س��پاهان هميش��ه از قطبه��اي
فوتبال ايران بوده ،وظيفه وي حفظ
اين جايگاه و اس��تمرار بخش��يدن
به فتوحات اين باش��گاه اس��ت .وي
افزود :اعتماد جامعه فوتبال ايران به
كرواتها اسباب افتخار من است .در
م��ورد محرم نويدكيا هم بايد بگويم
او در بين هواداران س��پاهان جايگاه
رفيع��ي دارد و طبعاً م��ن نيز اين را
ميدانم.

بازگشت رحمتي به تمرینات

در جري��ان تمري��ن دي��روز
آبيپوش��ان پايتخ��ت ك��ه محم��د
محم��دي ،دروازهبان س��ابق آبيها
و قرمزه��اي پايتخ��ت ه��م ب��ر آن
نظارت داش��ت ،سيدمهدي رحمتي
سنگربان فعلي استقالل پس از سه
روز مصدومي��ت و غيبت ،از نو كنار
س��ايرين حاضر ش��د و تمرين كرد.
محمدي دو س��ال است كه خارج از
كشور زندگي ميكند.

بازيكن تستي در تمرين قرمزها

در تمرين ديروز پرسپوليس��يها
يك بازيكن تستي هم مشاهده شد
و اين شايعه به گوش خورد كه اين
بازيكن از سوي يكي از اعضاي هيأت
مديره قرمزها معرفي شده است .اين
تمرين در ورزش��گاه درفشيفر فقط
 10تماشاگر داش��ت و تمركز روي
ضربات سر بود.

فركي :حرفهاي بيشتري دارم

حسين فركي با نوشتن يادداشتي،
جواب اظهارات اخير برخي هواداران
سپاهان را داد و گفت درد دلهايش
بسيار بيشتر از چيزي است كه اخيراً
در مصاحبهاي تلويزيوني عنوان كرد.
وي آورده اس��ت :پاس��خهايم براي
آدمهايي است كه از جنس فرهنگ
نيس��تند و مأمورند كه حتي به تيم
مورد عالقهشان نيز خيانت كنند.

