
پورعلي گنجي بهترين بازيكن هفته بيست و چهارم ليگ ستارگان قطر
بازيكن ايراني السد به عنوان بهترين بازيكن هفته بيست و چهارم ليگ ستارگان قطر انتخاب شد. در يكي از حساس ترين بازي هاي هفته بيست و چهارم ليگ ستارگان قطر السد به مصاف الريان رفت و 
توانست با نتيجه  چهار بر يك به پيروزي برسد. پور علي گنجي طبق روال در تركيب اصلي السد به ميدان رفت و توانست جداي از عملكرد بسيار خوب در خط دفاعي گلزني هم كند. سايت برگزاري رقابت هاي 
ليگ ستارگان قطر مرتضي پورعلي گنجي را به عنوان بهترين بازيكن هفته بيست و چهارم انتخاب كرد. 
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  ملي پوش�ان زير ۲۰ س�ال فوتس�ال اي�ران در 
نخستين بازي دوستانه مقابل فرانسه به برد پرگل 

6 بر ۲ دست يافتند. 
  س�رمربي فوتس�ال معتقد اس�ت اين تيم براي 
جوانگرايي و در نهايت موفقيت ني�از به زمان دارد 

و كسب نتيجه در بازي هاي دوستانه مهم نيست. 
  علي كريمي با حضور در هتل المپيك با بازيكنان 

و كادرفني پرسپوليس ديدار كرد. 
  سعيدرضا كيخا، ژيمناست ايراني، در مسابقات 
جام جهاني باكو حركتي را با نام خود و با ارزش باال 

)F( به ثبت جهاني رساند. 
  ملي پوش�ان كاراته 1۹ و ۲1 فروردين براي حضور 
در بازي هاي كشورهاي اسالمي در قزوين و تهران 

به اردو مي روند. 
  س�اخت دومين پيس�ت بزرگ موتورس�واري 

كشور در يزد

برانك�و: به دنبال صعود به مرحله حذفي و قهرماني 
در ليگ برتر هستيم

انصاري ف�رد: اميدوار به موفقي��ت در جام جهاني 
هستيم

قارداش�ي: اميدوارم پينگ پنگ ب��ازان جوان قدر 
حضور در قهرماني آسيا را بدانند

صالحي زاده: اميدوارم جانش��ين خوبي براي قاسم 
رضايي در وزن 98 كيلوگرم كش��تي فرنگي باش��م/

هدفم مدال المپيك است
س�رمربي تيم ملي ژيمناس�تيك: قول مدال در 

آسيايي و بازي هاي كشورهاي اسالمي نمي دهم
اسبقيان: هنوز براي برگزاري انتخابات ژيمناستيك 

دستوري دريافت نشده است
جوكوويچ: ديگر آسيب ديده نيستم/ در ديويس كاپ 

شركت مي كنم

س��هراب مرادي، قهرمان المپيك ريو درباره حضور 
نداش��تن خود در اردوي تيم ملي وزنه برداري بيان 
كرد: م��ن با كادر فني تيم ملي هيچ مش��كلي ندارم 
اما وضعيت حقوق، تغذيه و مكمل ها خوب نيس��ت 
و با اين ش��رايط نمي توان كار كرد. او در پاسخ به اين 
پرس��ش كه چه زماني تصميم دارد دوباره به اردوي 
تيم ملي برگردد، تصريح كرد: منتظر هستم شرايط 
درست شود. اگر شرايط درست نشود، شايد سهراب را 
نمي خواهند. به هر حال كميته ملي المپيك و وزارت 
ورزش هم بايد كمك كنند تا مشكالت برطرف شود. 
قهرمان المپيك ريو در پاس��خ به پرس��ش ديگري 
مبن��ي بر اينكه اكنون كه در اردو نيس��ت، تمرينات 
خود را انج��ام مي دهد، گفت: خير؛ تمرين نمي كنم. 
با اين همه دغدغه هاي فكري و مشكالت روحي مگر 
مي ش��ود تمرين كرد؟ مرادي با گاليه شديد از تيم 
ذوب آهن تصريح كرد: در حالي كه مدتي از پايان ليگ 
برتر گذشته، اما ذوب آهن تنها 20 درصد قرار داد ما 
را پرداخت كرده اس��ت. تا زماني ك��ه احتياج دارند، 
تماس مي گيرند كه بياييم وزن��ه بزنيم و پول مان را 
مي دهند. حتي ما تيم را قهرمان ليگ كرديم و ديگر 
جاي بحثي باقي نمي ماند ام��ا اكنون هيچ خبري از 
پرداخت قراردادها نيس��ت و فكر ورزشكار نيستند. 
او در مورد اينك��ه صحبتي با مس��ووالن ذوب آهن 
داشته است يا نه، گفت: 100 مرتبه صحبت كردم اما 

فايده اي نداشته است. 

ايگور كوالكوويچ، س��رمربي تيم ملي واليبال ايران 
درباره پذيرفتن پشنهاد فدراسيون ايران گفت: زماني 
كه پيشنهاد فدراس��يون واليبال ايران داده شد، من 
هيچ دوراهي نداشتم. من نمي خواستم اين فرصت را 
از دست دهم؛ چرا كه مطمئن نبودم مي توانم يك تيم 
براي كار كردن با آن پيدا كنم. اين اتفاق ها در زندگي 
رخ مي دهد. زمان��ي كه با ايران وارد مذاكره ش��دم، 
تيم هاي باشگاهي از تركيه و لهستان به من پيشنهاد 

دادند اما براي فكر كردن به آنها دير شده است. 

تيتربازي

جهان

خبر كوتاه

شرط مرادي براي بازگشت 
به اردوي وزنه برداري 

دليل كوالكوويچ براي 
پذيرفتن هدايت واليبال ايران

سرخط خبرها گپ و گفت

امتياز منفي
هيچ خط�ري مبن�ي بر 
كس�ر امتي�از، باش�گاه 
پرس�پوليس را تهدي�د 
نمي كند و اگر قرار باشد 
امتيازي از قرمزپوش�ان 
تهراني كس�ر ش�ود در 
س�ال آينده رخ خواهد 
داد به ط�وري كه ش�ايد 
سال آينده پرسپوليس 
لي�گ را با امتي�از منفي 
بنابراي�ن  آغ�از كن�د. 
ش�اگردان برانكو بدون 
نگراني مي توانند به ادامه 
رقابت ه�اي لي�گ فكر 

كنند.

تيم فوتبال پرسپوليس كه 
اين روزها نتاي��ج خوبي در 
ليگ برتر فوتبال ايران به دست آورده است با 
اختالف 9 امتيازي نسبت به تيم دوم جدول 
در صدر ليگ ايران قرار دارد، البته هواداران 
قرمزپوش��ان تهراني كه اي��ن روزها نگران 
پرونده مانوئل ژوزه هستند دوست ندارند با 
كسر 6 امتياز، قهرماني از دست شان خارج 
شود. بررسي ها نشان مي دهد كسر 6 امتياز 
در اين فصل، پرسپوليس را تهديد نمي كند 
و اگر قرار باشد از اين تيم امتيازي كسر شود 

در فصل آينده اعمال خواهد شد. 
آذر ماه 91 زماني كه محمد رويانيان مانوئل 
ژوزه را از سرمربيگري پرسپوليس اخراج و 

يحيي گل محمدي را به جاي او به نيمكت 
پرس��پوليس آورد ش��ايد هيچ وق��ت فكر 
نمي كرد اين مربي پرتغالي پرونده بزرگي در 
فيفا عليه باشگاه پرسپوليس ايجاد كند و اين 
باشگاه روزي تهديد به كسر 6 امتياز شود. در 
آن مقطع با وجود اينكه اعالم مي شد ژوزه از 
پرسپوليس شكايت نخواهد كرد اين اتفاق 
افتاد تا مرد پرتغالي براي دريافت مطالباتش 
از باشگاه پرس��پوليس به كميته انضباطي 
فيفا ش��كايت كند. در ادامه و پس از صدور 
آراي مختلف و درحالي كه مديران باشگاه 
پرسپوليس دفاعيات مناسبي را ارايه نكردند 
كميته انضباطي فيفا باشگاه پرسپوليس را 
محكوم به پرداخت يك ميليون و 200 هزار 
يورو به مانوئل ژوزه ك��رد. اين راي در زمان 
مدير جديد باش��گاه صادر شد تا علي اكبر 

طاهري كه در حال حاضر مديريت باشگاه 
را بر عهده دارد با تنظيم يك اليحه مناسب 
و مشورت با وكالي حرفه اي كار را به دادگاه 
داوري ورزش بس��پرد تا بلكه اين دادگاه به 

سود  قرمز پوشان تهراني راي بدهد. 
بررسي ها نشان مي دهد با توجه به قرارداد 
مانوئل ژوزه با باش��گاه پرس��پوليس، اين 
باشگاه اميد چنداني براي پرداخت نكردن 
پول ندارد و به احتم��ال فراوان راي دادگاه 
داوري ورزش به سود پرسپوليس نخواهد 
بود. بنابراين خيلي ها منتظرهستند پس از 
صدور اين راي از اين باشگاه 6 امتياز كسر 
شود. اين در حالي اس��ت كه طي روزهاي 
گذشته شايعه زيادي پيرامون كسر امتياز از 
پرسپوليس مطرح شد و باشگاه پرسپوليس 
هم نسبت به اين موضوع واكنش نشان داد. 

براي بررسي بيشتر اين موضوع با هوشنگ 
نصي��رزاده هم��كالم ش��ديم ت��ا از زب��ان 
كارشناس حقوقي فوتبال درباره اين مساله 
مطلع ش��ويم. او در ابتداي صحبت هايش 
اظه��ار كرد: نمي دانم بحث كس��ر امتياز از 
پرسپوليس از كجا آمده است؟! اين باشگاه 
تمام ادله خود را به دادگاه داوري ورزش ارايه 
كرده و اين دادگاه پس از بررسي پرونده راي 
صادر مي كند. پس از اينكه اين دادگاه راي 
خود را صادر كرد در صورتي كه اين راي به 
زيان باشگاه پرسپوليس باشد و اين باشگاه 
محكوم به پرداخت پولي شود راي به كميته 
حل اختالف فيفا مي رود تا آنها راي را اجرا 
كنند. آنها هم براساس قوانين يك يا دو ماه به 
باشگاه پرسپوليس مهلت مي دهند كه پول 
تعيين شده را پرداخت كنند. پس از اينكه 

مهلت مقرر به اتمام رسيد و باشگاه اقدام به 
پرداخت پول نكرد كميته حل اختالف فيفا 
پرونده را به كميته انضباطي فيفا مي فرستد. 
زيرا اين كميته ضامن اجرايي ش��دن آراي 
فيفا اس��ت. كميته انضباطي هم بر اساس 
قوانين نامه اي به باشگاه ارسال مي كند كه 
در آن نامه يك مهلت يك ماهه به باش��گاه 
مي دهند تا پول تعيين شده را پرداخت كنند 
البته در آن نامه باشگاه را تهديد هم مي كنند 
و عنوان مي كنند كه اگر ظرف اين مدت پول 
پرداخت نشود باشگاه به كسر امتياز و شايد 
سقوط به ليگ پايين تر محكوم خواهد شد. 
او ادامه داد: تا اين لحظه هيچ نامه اي مبني بر 
اينكه باشگاه پرسپوليس محكوم شده است 
به فدراسيون فوتبال نيامده است بنابراين 
فعال هيچ خطري باش��گاه پرس��پوليس را 
تهديد نمي كند. اگر مهلت هاي تعيين شده 
را در نظ��ر بگيريم و حس��ابي انجام بدهيم 
متوجه مي ش��ويم كه به احتم��ال فراوان 
باشگاه پرسپوليس پس از قهرمان شدن در 
ليگ برتر محكوم ب��ه پرداخت پول خواهد 
ش��د. اگر هم باش��گاهي پس از اتمام ليگ 
به كسر امتياز محكوم شود، كسر امتياز در 
فصل آينده اعمال مي شود. اين يعني در اين 
فصل امتيازي از پرسپوليس كسر نمي شود 
و اگر قرار باشد امتيازي كسر كنند، احتماال 
حكم بعد از اتمام ليگ ايران صادر مي شود، 
يعن��ي پ��س از قهرم��ان ش��دن احتمالي 
پرسپوليس، حكم كسر امتياز صادر مي شود 
و اجرا شدن اين حكم به سال آينده موكول 
مي شود يعني پرس��پوليس سال آينده را با 
امتياز منفي آغاز خواهد كرد بنابراين براي 
هواداران اين تيم جاي نگراني وجود ندارد. 

نصيرزاده در ادامه درباره اينكه آيا تا به حال 
نامه اخطاري به فدراسيون فوتبال آمده است 
يا خير گفت تا اين لحظه هيچ نامه اي مبني 
بر تعيين تهديد باشگاه پرسپوليس نيامده 
اس��ت. طبق صحبت هاي اين كارش��ناس 
فوتبال به نظر مي رس��د در اين فصل هيچ 
خط��ري مبن��ي بر كس��ر امتياز، باش��گاه 
پرسپوليس را تهديد نمي كند و اگر قرار باشد 
امتيازي از قرمزپوش��ان تهراني كسر شود 
در س��ال آينده رخ خواهد داد به طوري كه 
شايد سال آينده پرسپوليس ليگ را با امتياز 
منفي آغاز كند. بنابراين ش��اگردان برانكو 
بدون نگراني مي توانند به ادامه رقابت هاي 

ليگ فكر كنند. 

گروه ورزش

س��تاره س��وئدي شياطين 
س��رخ در يك��ي ديگ��ر از 
اظهارات سرش��ار از اعتماد ب��ه نفس خود 
از عالقه من��دي اش به هنرپيش��گي گفت. 
زالت��ان ابراهيموويچ كه سه شنبه ش��ب با 
گلزني از روي نقطه پنالتي منچستريونايتد 
را از شكست خانگي برابر اورتون نجات داد، 
در واكنش به شايعاتي كه از توافق او با يك 
تيم امريكايي براي بازي در MLS حمايت 
دارند، اظهارنظر جالبي انجام داد. »ايبرا«ي 
35 ساله كه از زمان انتقالش به اولدترافورد 
در تابستان س��ال گذش��ته به عنوان يك 
بازيكن آزاد، در 41 بازي اش براي من يونايتد 
26 گل زده و بهتري��ن بازيكن اين تيم بوده 
اس��ت، تنها تا پايان اين فصل با ش��ياطين 
س��رخ قرارداد دارد اما در قراردادش  بندي 
وجود دارد كه به او اجازه مي دهد يك سال 
ديگر با اين تيم تمديد كن��د. اين در حالي 
اس��ت كه اخيرا گزارش هايي منتشر شده 
مبني ب��ر اينكه تيم لس  آنجلس گلكس��ي 
مي خواهد با ابراهيموويچ ق��رارداد ببندد، 
البته س��ايت ESPN روز دوشنبه مدعي 
شد كه احتمال رفتن ايبرا به امريكا 50-50 
است و تا اين مقطع هنوز هيچ قرارداد قطعي 
ميان اي��ن بازيكن س��وئدي و امريكايي ها 

منعقد نشده است. 
ابراهيمووي��چ در پايان ب��ازي تيمش برابر 
اورتون به شبكه BT اس��پورت گفت: من 
به عنوان بازيكني 35 ساله به انگليس آمدم 
و هم��ه فكر مي كردند كه م��ن روي ويلچر 
هستم اما چه اتفاقي افتاد؟ شير هنوز زنده 
اس��ت و اوضاع هميني است كه مي بينيد. 
نش��ان دادم چيزهايي كه همه مي گفتند، 
اشتباه بوده است. ديگر نمي شنوم كه كسي 
درب��اره ام بد بگويد. ديگ��ر تفريحي در كار 
نيس��ت چون آنهايي كه از من متنفر بودند 
هم ب��ه جمع هواداران پيوس��ته اند و حتي 
شبيه كساني شده اند كه به توانايي هاي من 
ايمان دارند. من 35 س��اله ام و يكي دو ماه 
ديگر هم 36 ساله مي شوم اما سن فقط يك 
عدد است. من به كارم ادامه مي دهم و كاري 
مي كنم كه بقيه از من مسن تر به نظر برسند. 
مي دانم كه ليگ برتر التماس��م مي كند كه 
بمانم. وقتي به اينجا آمدم گفتم كه يك سال 
زمان الزم دارم اما در عرض سه ماه به چيزي 
كه مي خواستم، رسيدم با اين حال نمي دانم 
حالي كه امروز دارم را سال آينده هم داشته 
باش��م يا نه. مهاجم پيشين پاري سن ژرمن 
ادامه داد: من يك ش��ير هستم. جدول هم 
دروغ نمي گويد. اگر تيم در جايي قرار دارد 

كه هس��ت به خاطر اين است كه در همين 
حد نتيجه گرفته ايم. قرار گرفتن در جمع 
4 تيم باالي جدول ب��راي من... )حرفش را 
نيمه تمام رها مي كند(. مهاجم س��وئدي 
گفت: آخرين باري كه دوم ش��دم را حتي 
به ياد نمي آورم، شايد در ميالن بود )فصل 
12-2011 س��ري A  كه روس��ونري بعد 
از يوونت��وس ناي��ب قهرمان ش��د(. در اين 
سال هاي اخير اما تيم من هميشه قهرمان 
بوده است. من واقعا جايگاه فعلي تيمم را 

دوست ندارم. اين يك شكست است. 
در واقع قرار گرفتن در هر رده اي بعد 
از ص��در جدول يك ناكامي اس��ت. 
م��ا اما هنوز جام ه��اي ديگري براي 

بردن داري��م. هنوز مي توانيم بهترين 
بازي هاي م��ان را ارايه كنيم و 

هنوز به دنبال موفقيت هاي 
بيشتري هستيم. 

ابراهيمووي��چ گف��ت كه 
درب��اره زندگ��ي پ��س از 
بازنشستگي اش فكر كرده 
است و شايد همان راهي 

را در پي��ش بگيرد كه ديگر 
منچستريونايتد،  اسطوره 
اريك كانتونا رفته اس��ت. 

او عنوان كرد: اريك، اريك اس��ت و زالتان، 
زالتان. من با ش��رايطي متفاوت مي آيم و 
كاري كه از دس��تم برآيد را انجام مي دهم. 
م��ردم اريك را تا پايان عمرش��ان به خاطر 
كارهايي كه انجام داده به ياد خواهند سپرد 
و مرا هم به خاط��ر كارهايم به ياد خواهند 
س��پرد. تنها كاري كه او انج��ام داده و من 
انجام نداده ام، هنرپيش��گي است. من هم 
كنجكاوم بدانم هنرپيشگي چگونه است، 
مثال ايفاي نقش به عنوان يك مامور مخفي 
در فيلم »هويت بورن« و »جيمز باند« 

جديد! چرا كه نه؟
كاپيتان پيشين تيم ملي سوئد در 
مصاحبه اي ديگر به شبكه تلويزيوني 
باشگاه منچستريونايتد هم 
گفت: خيل��ي چيزها 
بايد درس��ت شوند. 
من ديگر 20 ساله 
نيس��تم كه 5 يا 
10 س��ال ديگر 
ب��ازي  ب��راي 
وقت  ك��ردن 
داش��ته باشم. 
ش��ايد يك، دو 
يا سه سال ديگر 

بتوانم بازي كنم پ��س همه چيز به چيزي 
بستگي دارد كه دنبالش باشيد و چيزي كه 
باشگاه مي خواهد در بينش آن است به اين 
دليل است كه من به اينجا نيامده ام كه وقت 
هدر دهم. من اينجا آمده ام تا پيروز باشم. اگر 
مي خواهيد پيروزي هاي بزرگ تري كسب 
كنيد بايد موقعيت هاي بزرگ تري به وجود 
آوريد. من در حالي پيشنهاد من يونايتد را 
قبول كردم كه اين تيم در ليگ قهرمانان نبود 
و شرايطش را همانطور كه بود پذيرفتم اما 
مي دانس��تم ك��ه اين تيم تيمي اس��ت كه 
پتانس��يل قهرماني دارد. من آمدم تا كمك 
كنم و كاري كه از دس��تم س��اخته است را 
انجام ده��م. آمدم تا اوض��اع را بهتر كنم و 
تيم را به س��طوح باالتر برس��انم. ببينم چه 
مي شود. ابراهيموويچ در پايان درباره اينكه 
آيا ق��راردادش با تيم تح��ت هدايت آقاي 
خاص تمديد خواهد شد يا خير، تاكيد كرد: 
اگر چيزي براي گفت��ن درباره اين موضوع 
وجود داش��ت، ت��ا االن آن را گفته بودم. ما 
در حال مذاكره هس��تيم. فعال درباره اينكه 
به عقد قراردادي جديد نزديك ش��ده ايم يا 
از آن دور، خبر جديدي نيست. هنوز داريم 
مذاكره مي كنيم و بايد ديد كه چه مي شود. 

براي من هنوز هيچ چيز قطعي نيست. 

شايد مثل كانتونا هنرپيشه شوم
ابراهيموويچ از آينده بعد از فوتبالش مي گويد

فوتبال جهان

حرف روز

  به زودي در اين س�تون اقدام به انتشارمهم ترين  
سوژه هاي روز ورزش با نگاهي تحليلي خواهيم كرد.

انتشار سوژه هاي روز ورزش

سرمربي تيم ملي فوتسال 
بهانه نياورد

جاي تاس��ف دارد كه بازي تداركاتي 
برگ��زار مي كنن��د، اما عل��ي صانعي 
سرمربي تيم زير 20س��اله ها به همراه تيم نمي رود. 
كجاي دنيا چنين اتفاقي را مش��اهده مي كنيد؟ اگر 
س��رمربي در كنار تيم نباش��د مي تواند اشتباه هاي 
بازيكنانش را رصد كند؟ پس ه��دف از اين اردو چه 
بوده اس��ت؟ آيا آقايان به دنب��ال برگزاري دور همي 
بودند تا برون��د از برج ايفل ديدن كنند؟نمي دانم كه 
در كميته  فوتسال چه مي گذرد. از آن طرف تيم   ملي 
بزرگس��االن ما مقابل كرواسي نخستين باخت خود 
را تجربه مي كند و س��رمربي اش مي گويد كه زمين 
استاندارد نبوده و بازيكنانم به هماهنگي نرسيده اند. 
مگر بازيكنان ت��ان را از آفريقا آورده ايد كه هماهنگ 
نشده اند. از آقايان مي خواهم درست مصاحبه كنند و 
حداقل بگويند بازي تداركاتي بوده و نتيجه  براي شان 
اهميتي نداشته است، اما اينكه مي گويند زمين كج 
بوده و بازيكنان مان تجربه نداش��تند بهانه است. اين 
حرف ها براي خودشان ش��ايد قانع كننده باشد، اما 

براي ما ارزش ندارد. 
 در عرض دو روز سه فاجعه در فوتسال اتفاق مي افتد. 
ابتدا سرمربي تيم   ملي به همراه تيم نمي رود. سپس 
براي نخس��تين بار از كرواسي شكست مي خوريم و 
س��ومين فاجعه هم افتضاحي است كه در ليگ يك 
به بار آورده ان��د و نمي خواهند راي كميته  انضباطي 
را اج��را كنند. اين نخس��تين بار در تاريخ اس��ت كه 
اهميتي ب��ه راي كميته  انضباطي نمي دهند و تيمي 
كه محروم شده را كنار نمي گذارند. واقعا فوتسال ما 
تا اين حد بي صاحب ش��ده كه چنين فجايعي را بايد 

در آن ببينيم؟
 مگر مي ش��ود سرمربي را با خودش��ان نبرند؟ وقتي 
سرمربي نيست بايد به سفارت فرانسه اعالم مي كردند 
تا ويزاي صانعي درس��ت نش��ود ما ه��م نمي رويم. 
متاسفانه كسي در كميته  فوتسال پاسخگو نيست و 
ما اين حرف ها را مي زنيم و كسي ككش هم نمي گزد. 
كفاشيان به عنوان سرپرست كميته  فوتسال پاسخي 
براي اين فجاي��ع دارد؟ اهالي اين رش��ته خون دل 
مي خورند اما صاحبش مشخص نيست. معتقدم كه 
ترابيان نبايد به فرانسه مي رفت. او االن چه سمتي در 
تيم دارد؟ اميدوار بوديم اين سفر انجام نمي شد و در 
اعتراض به سفارت فرانسه مي گفتند ويزاي سرمربي 
ما بايد صادر شود تا برويم. حتي مي توانستند بازي ها 
را چند روز به عقب بيندازند تا مش��كل سرمربي تيم  

 ملي برطرف شود. 

نگاه

طرح مشترك رشته هاي كانو اسپرينت، كانو اساللوم 
و رويينگ با عنوان استعداديابي نوجوانان به منظور 
حضور موفق در مسابقات انتخابي المپيك نوجوانان 
20 ت��ا 29 ارديبهش��ت در درياچ��ه آزادي برگ��زار 
مي شود. اين طرح اس��تعداديابي با مركزيت كميته 
ملي المپيك و با همكاري كميته بين المللي المپيك 
انجام خواهد شد. رده سني رشته رويينگ نوجوانان 
متولد 11 دي ماه 78 تا 10 دي ماه 80 و رده س��ني 
رشته هاي كانو اس��پرينت و كانو اس��اللوم 11 دي 
ماه 80 تا 10 دي ماه 82 تعيين ش��ده اس��ت. تعداد 
ورزشكاران معرفي شده هر رشته از هر استان حداكثر 
2 نفر شامل 1 خانم و 1 آقا است. هيات هاي قايقراني 
ت��ا 30 فروردين مهلت دارند تا ورزش��كاران خود را 
جهت حضور در اين طرح به فدراسيون معرفي كنند. 

خبر

طرح بزرگ استعداديابي 
قايقراني

تيم ايران مرحله اول را با 9 امتياز پشت سر گذاشت و 
اين در حالي بود كه تيم هاي روسيه و بالروس با امتياز 
كام��ل از گروه خود صعود نكردند و ه��ر كدام با 4 و 5 
امتياز به ترتيب وارد مرحله بعدي مس��ابقات شدند. 
متاس��فانه در دور بعدي اين تورنمنت با تيم روس��يه 
بازي داش��تيم كه معتقدم رقابت با تيم ميزبان خيلي 
سخت بود، داوري به ما لطمه زد و دو گل ايران را آفسايد 
اعالم كرد. ضمن اينها به لحاظ اينكه ميزبان روس��يه 
بود، شرايط را براي ما سخت تر كرده بودند همچنين 
تعدادي از بازيكنان آس��يب ديدند. حتي يك بازيكن 
خود را به ايران بازگردانديم كه يكي از دفاع هاي اصلي 
ما بود كه باعث ش��د تا ارنج تيمي تغيير كرد. با توجه 
به شرايط فيزيكي و آس��يب ديدگي ملي پوشان، آنها 
انتظارات من را برآورده كردند اما در مجموع برنامه من 
براي شركت در اين تورنمنت حضور در فينال مسابقات 
بود كه متاسفانه رخ نداد. تيم هاي اروپايي حاضر در اين 
تورنمنت از لحاظ فيزيكي و قدرت بدني، مهارت فردي 
از ما بس��يار باالتر بودند. ما چند بازيكن خود را نيز در 
اختيار تيم فوتبال بزرگساالن قرار داده بوديم و در واقع 
با تمام داشته هاي خود به اين تورنمنت رفته و از هيچ 
تالش��ي براي موفقيت ايران دريغ نكرديم. اسلووني 
بازيكنان بسيار خش��ن و پرقدرتي داشت و در ديدار 
پاياني كه با اين تيم داشتيم، بازي را واگذار كرديم. سه 
تا از بازيكنانم مصدوم شدند ضمن اينكه داوري در اين 
دوره از تورنمنت بسيار ضعيف بود. نتيجه قابل قبول 
من نيست اما شرايط و مصدوميت بازيكنان باعث شد 
تا در فينال حضور نداشته باشيم اما بي شك ملي پوشان 
از هيچ تالش��ي دريغ نكردند. حضور در تورنمنت ها و 
بازي هاي دوستانه باعث مي شود تا ملي پوشان تجربه 
بااليي كسب و از لحاظ فيزيكي خود را تقويت كنند. 
مهارت هاي فردي و تكنيكي تيمي را بايد ارتقا دهند 
كه رقابت با حريفان سرسخت باعث مي شود تا شاهد 
موفقيت و روند رو به رش��د ملي پوشان باشيم. ضمن 
اينكه نقاط ضع��ف و قوت تيم و بازيكنان مش��خص 
مي ش��ود و كادر فني نيز با شناخت كامل از بازيكنان 
آنها را براي حضور در مسابقات اصلي انتخاب مي كند. 
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نتيجه قابل قبول من نبود

ليال وقاري
سرمربي تيم فوتبال دختران ايران

حسين شمس
سرمربي سابق تيم ملي فوتسال

  دولت روس��يه عنوان كرد به دليل حق پخش باال، 
رقابت هاي جام جهاني را پخش زنده نخواهد كرد. 

  فدراسيون فوتبال قطر به دنبال گرفتن ميزباني جام 
جهاني باشگاهي و جام هاي جهاني زير 17 سال و زير 

20 سال در سال 2021 است. 
  دليل مسووالن مس��ابقات تنيس براي دادن وايلد 
كارت به ماريا شاراپووا، جذب تماشاگران بيشتر است. 
  كميته  فني فدراسيون فوتبال كره جنوبي به كادر 
فني تيم   ملي اين كشور يك مربي بدنساز و يك مشاور 

فني اضافه كرد. 
  كميته  بين المللي المپيك 600 هزار دالر به كشور 

پرو براي كمك به سيل زدگان اهدا كرد. 
  دي بروين س��تاره بلژيكي منچسترسيتي مي گويد 
شكست چلس��ي آخرين ش��انس ما براي قهرماني در 

ليگ است.
  تيم هاي ملي واليبال ساحلي ايران براي حضور در 
رقابت هاي قهرماني آسيا و جام كنفدراسيون اين قاره 

راهي تايلند شدند. 
  واليب��ال نوجوانان در رده بندي قهرماني آس��يا به 
مصاف چي��ن رفت و برابر اين تيم شكس��ت خورد و 

چهارم شد. 
  پينگ پنگ بانوان عازم قهرماني آسيا در چين شد. 
  رقابت هاي بسكتبال سه نفره بانوان 26 و 27 فروردين  
در قزاقستان برگزار مي شود و تيم ايران با تركيب سعيده 
علي، معصومه اسماعيلي، مژگان خدادادي و سارا اعتماد 
با هدايت افسانه حسن نايبي عازم اين رقابت ها مي شود. 

در آس��تانه آغاز رقابت هاي دوي 
بين المللي پارس ب��ا اجراي يك 
شركت هلندي، تصميمات عجيبي در خصوص 
اين رقابت ها گرفته شده است. در حالي كه قرار بود 
مسير اين مسابقه استاديوم آزادي، ميدان آزادي 
و ميدان فردوسي و بالعكس باشد، اما با مخالفت 
ش��وراي تامين تهران مسير اين مسابقات تغيير 
كرده و دوندگان مسير استاديوم آزادي، دهكده 
المپيك و برعكس را مي دوند. اتفاق جالب ديگر 
اين رقابت ها اين اس��ت كه بانوان در يك زمان و 
مس��ير جدا در بعد از ظهر روز مس��ابقه مردان و 
تنها در اطراف درياچه آزادي مس��ابقه خواهند 
داد. البته اين امكان وجود دارد كه شوراي تامين 
اس��تان تهران با حضور بانوان در مس��ير اصلي 
مسابقه موافقت كند. عالوه بر بانوان دونده ايران، 
دوندگاني از كشورهاي خارجي نيز حضور دارند 
كه همه آنها با پوشش اس��المي رقابت خواهند 
كرد. نخس��تين دوره دوي بين المللي پارس روز 
جمعه 18 فروردين ماه در تهران برگزار مي شود. 

كيهاني: مسير جديد چالش كمتري دارد
مجيد كيهاني، رييس فدراس��يون دووميداني 
درباره نخس��تين دوره دوي بين المللي پارس 
گفت: الزم بود كه در كش��ور ما مس��ابقه اي به 
اين ش��كل طراحي شود. يك س��ال به صورت 
آزمايشي در شيراز اين مسابقه ها برگزار شد اما 

امسال ميزباني را به تهران داديم. عالوه بر امسال 
اين مس��ابقه ها براي هميش��ه در تهران برگزار 
مي ش��ود. دوي پارس منحصر به فرد است. نوع 
برگزاري اين رقابت ها در ايران نو و جديد است و 
به هيچ وجه تقليد از هيچ كشور يا مسابقه ديگري 
نيس��ت و كامال مختص ايران است. با اين حال 
تمام ضواب��ط الزم را در آن رعايت كرديم. اين 
رقابت ها براي آقايان در 21 - 10 و 42 كيلومتر 
برگزار مي شود و در بخش بانوان هم تنها در 10 

كيلومتر انجام مي شود. 
رييس فدراس��يون دووميداني درباره انتخاب 
مس��ير مس��ابقه نيز گفت: براي انتخاب مسير 
مطالعات زيادي انجام داديم و پيش��نهادهاي 
فراواني دريافت كرديم. اين مس��ير خوب بود. 
ابتدا مسير آزادي به برج ميالد را مي خواستيم 
كه بيشتر از 50 كيلومتر مي ش��د. ما ابتدا يك 
مس��ير ديگري را انتخاب كرده بوديم اما مسير 
جدي��د چالش كمت��ري دارد و از نظر پس��تي 
و بلن��دي هم بهتر اس��ت. نظ��ارت داوران هم 
راحت تر مي ش��ود و همچنين مردم بيش��تري 
مي توانند حضور داش��ته باش��ند. خوشبختانه 
تمام دس��تگاه هاي دولتي با ما همكاري الزم را 
داشتند و هيچ مش��كلي وجود نداشت. تمامي 
مجوزهاي الزم صادر شده و شوراي برون مرزي 
هم پروس��ه الزم براي صدور ويزاي دوندگان به 

خصوص كش��ورهاي امريكا و انگليس را انجام 
داده است. ورزش��كاران نامي و حرفه اي در اين 
دوره حاضر نيستند اما تمام ورزشكاران مطرح 
اي��ران حضور دارن��د. 160 ورزش��كار خارجي 
از 40 كش��ور در دو بخش م��ردان و زنان ثبت 
نام كرده اند و 600 ورزش��كار داخلي هم اعالم 
آمادگي كردند. 50 دونده خارجي خانم و بقيه 
ورزش��كاران خارجي آقا هس��تند. ثبت نام اين 
رقابت ها آزاد بود و ما اصال از هيچ كسي دعوت 
نكرديم. از خيلي از كشورها هزينه ما كمتر شده 
است و نكته جالب اين است كه فدراسيون هيچ 
هزينه اي انجام نداده و همه چيز برعهده اسپانسر 
بوده است. ورزش دووميداني جزو ورزش هاي 
پر اهميت بود و ما خواستيم يك شرايط خوب 
و بين المللي براي برگزاري اين مسابقه ها مهيا 
ش��ود. 18 فروردين روز س��المت اس��ت اما به 
احتمال ف��راوان از دوره هاي ديگر اين رقابت ها 

نيمه اول ارديبهشت انجام مي شود. 
او درباره مس��ير مس��ابقه بان��وان و حضور آنها 
ني��ز گفت: از هم��ان ابتدا قرار نب��ود كه به غير 
از 10 كيلومت��ر بان��وان در م��اده ديگ��ري هم 
حاضر باش��ند. ورزش بانوان ب��راي ما اهميت 
زيادي دارد همانطور ك��ه مقام معظم رهبري، 
رييس جمهور و ديگر مسووالن نيز بر آن تاكيد 
مي كنند. اورژانس بط��ور كامل اين رقابت ها را 

پوش��ش مي دهد و اتوبوس اورژانس نيز وجود 
دارد. در تمام مس��ير مس��ابقه اتوبوس ها پشت 
سر دوندگان هس��تند و تا پايان مسابقه آنها را 
همراهي مي كنند. مسابقه 21 و 42 كيلومتر از 
ساعت 6:30 و 7 صبح و مسابقه 10 كيلومتر هم 
دو الي سه ساعت بعد آغاز مي شود. مسابقه 10 

كيلومتر بانوان نيز ساعت16 برگزار مي شود. 
تغيير موضع كيهاني 

در حالي كه مجيد كيهاني، رييس فدراس��يون 
دووميداني اعالم كرده بود كه از هيچ دونده اي 
براي حض��ور در دوي بين المللي پارس دعوت 

نمي كند اما در اتفاقي عجيب او براي دوندگان 
دعوتنام��ه فرس��تاد. محمد جعفر م��رادي كه 
سابقه حضور در المپيك را دارد از سوي رييس 
فدراس��يون دووميداني به صورت رسمي براي 
حضور در مسابقه هاي دوي پارس دعوت كرد. 
در روزهاي اخير اين دونده اعتراضاتي را نسبت 
به شيوه برگزاري اين رقابت ها در فضاي مجازي 
انجام داده بود و به نظر مي رس��د فدراس��يون 
دووميدان��ي براي اينكه مش��كالت پيش روي 
فدراس��يون با اين دونده حل ش��ود، ب��راي او 

دعوتنامه فرستاده است. 

خروج بانوان از مسير اصلي
دوي بين المللي پارس تغيير مسير داد

دو وميداني

نصيرزاده: خطري پرسپوليس را تهديد نمي كند
گزارش »اعتماد« از احتمال كسر امتياز از پرسپوليس


