
نگاه

س��رمربي تيم مل��ي دخت��ران كاراته 
گفت: پس از قهرماني در آسيا، حمايت 
هنرمن��دان و بازيگران س��ينما مثال زدني ب��ود و تا 

موفقيت در المپيك پيش رو متوقف نمي شويم. 
سمانه خوش��قدم با اشاره به س��طح باالي مسابقات 
كاراته قهرماني جوانان آسيا، توضيح داد: سطح باالي 
مسابقات همه را س��ورپرايز كرد. با توجه به المپيكي 
ش��دن كاراته، همه كش��ورها س��رمايه گذاري كرده 
و با بهترين نفرات خود در مس��ابقات حاضر ش��دند. 
كش��ورهايي مثل چين تايپه، ماكائ��و و تايلند مدال 
گرفتند و اماراتي كه مدال نداشت يك طال و يك برنز 
كسب كرد تا نشان دهنده سطح باالي مسابقات باشد. 
خوشحالم كه توانستيم در چنين مسابقاتي بهترين 

نتيجه را كسب كنيم. 
او همچني��ن با اع��الم رضايت از عملك��رد دختران 
كاراته كاي ايران در مس��ابقات جوانان آسيا، توضيح 
داد: از همه ش��اگردانم راضي هس��تم كه توانستند 
به خودباوري رس��يده و نس��بت ب��ه دوره هاي قبل 
نتيجه فوق العاده اي را كس��ب كنند. البته يكسري 
از نفرات م��ا مثل »محن��ا ميرزايي« اگ��ر زودتر به 
خودباوري مي رس��يد، به نتيجه اي بهتر از پنجمي 
دس��ت پيدا مي كرد. ب��ه احتمال زياد مي توانس��ت 

يك طالي ديگر را براي دختران ايران كس��ب كند 
اما خب اين اولين اعزام او ب��ود و كم تجربگي باعث 
اين نتيجه ش��د، ولي من راضي هستم. همه اعضاي 
اين تيم اع��م از بازيكن��ان و كادر فني، ب��ا انگيزه و 
تالش زياد عازم اين رقابت ها ش��دند. روي اين تيم 
خيلي كار كرده بوديم و بيش��تر تالش ما اين بود كه 
از نظر رواني و روحي آنها را به آمادگي برس��انيم كه 
خوشبختانه اين طور ش��د و بهترين نتيجه را كسب 
كرديم. او همچنين در پاسخ به اين سوال كه برنامه 
بعدي تيم جوانان دختران كاراته چيس��ت؟ توضيح 
داد: من و همه تيم پله پله حرك��ت مي كنيم. اولين 
پله ما رقابت هاي قهرماني آس��يا ب��ود. االن نگاه ما 
به مس��ابقات بلغارستان اس��ت تا در همين مسابقه 
سهميه هاي ايران را كس��ب كنيم. بازيكنان خوبي 
داريم و اي��ن مدال ها ه��واداران كارات��ه را اميدوار 
مي كنند. چون وقت نداريم و بايد آماده مس��ابقات 
بلغارس��تان ش��ويم، ف��رداي رقابت ه��اي قهرماني 
آس��يا جلس��ه اي را با اعضاي كادر فني و بازيكنان 
داش��تيم تا گذش��ته را كنار گذاش��ته و تمرينات را 
براي رقابت هاي بلغارستان شروع كنيم. 29 همين 
ماه اردوها را ش��روع كرده و س��وم خ��رداد نيز عازم 

مسابقات بلغارستان خواهيم شد. 

او در م��ورد نفرات اعزام��ي هم توضي��ح داد: همين 
بازيكنان اعزام مي ش��وند. در تير ماه هم رقابت هاي 
كرواسي را در پيش داريم اما به دنبال اين هستيم كه 

از رنكينگ به المپيك صعود كنيم. 
س��رمربي تيم نوجوانان دخت��ران كارات��ه در مورد 
عملكرد اين تيم نيز گفت: توانس��تيم يك طال و يك 
رده پنجمي را كس��ب كني��م. قبول ن��دارم نتايج ما 
ضعيف بود اما مي توانس��ت بهتر باش��د و با اين حال 

راضي هستم. 
او در ادامه ب��ا ابراز تش��كر از هنرمن��دان و بازيگران 

س��ينماي ايران گفت: از هنرمندان عزيز كشورمان 
كه تيم دختران را حمايت كردن��د ممنونم. تهمينه 
ميالني، استاد پرويز پرس��تويي، استاد آتيال پسياني 
و ديگر هنرمن��دان عزي��ز باعث ديده ش��دن تيم ما 
ش��دند. اميدوارم همين طور از م��ا حمايت كنند تا با 
گرفتن انرژي هاي مثب��ت اين عزي��زان در ادامه راه 
نيز موفقيت هاي بيشتري را كس��ب كنيم. دختران 
نوجوان و ج��وان كاراته ايران روي��اي بزرگي دارند. تا 
زماني كه در المپيك پيش رو موفق نش��وند متوقف 

نمي شوند و تنها به حركت رو به جلو فكر مي كنند. 
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تيم فوتبال استقالل در جريان دور برگشت مرحله 
يك هش�تم نهايي ليگ قهرمانان آس�يا در حالي 
برابر ذوب آهن قرار گرفت كه به لطف درخش�ش 
مهدي رحمتي توانست ش�اگردان امير قلعه نويي 
را 3 بر يك شكس�ت ده�د و در مجم�وع دو بازي 
رفت و برگش�ت 3 بر 2 برنده جدال بزرگ اصفهان 
و تهران لقب بگيرد. درس�ت زماني كه مش�خص 
ش�د اس�تقالل بايد برابر ذوب آهن تحت رهبري 
امي�ر قلعه نويي ق�رار گيرد، خيلي ه�ا پيش بيني 
مي كردند بازي جذاب و تماشايي را شاهد خواهيم 
بود؛ ديداري كه ش�ايد از ابت�دا و پي�ش از بازي با 
جنجال ش�روع ش�د و در نهايت با جنجال هم به 
پايان رس�يد. پس از اينكه داور عماني سوت آغاز 
بازي را به صدا درآورد لحظاتي از بازي نگذشته بود 
كه درگيري ميان بازيكنان دو تيم زهر چش�مي از 
داور بازي گرفت. هرچه از دقايق بازي مي گذشت 
فش�ار زياد ه�واداران و البته اس�ترس موجود در 
س�اق هاي بازيكنان، بازي را س�خت تر و سخت تر 
مي كرد تا اينكه در نهاي�ت »مامه بابا تيام« مهاجم 
نيجريه اي اس�تقالل با هنر ف�ردي خود، س�ه بار 
دروازه  رش�يد مظاهري را باز كرد تا شاگردان امير 
قلعه نويي تيم ش�ان را حذف ش�ده ببينند. البته 
ذوب آهن توانست يك گل به مهدي رحمتي بزند 
تا دقايق پاياني را اميدوارانه دنبال كند و چه بس�ا 
ش�ايد اگر ربيع عطايا بيش�تر دقت مي ك�رد االن 
ذوب آهني ه�ا به جمع 8 تيم برتر آس�يا رس�يده 

بودن�د. البت�ه همانط�ور كه 
اشاره ش�د پيش از آغاز اين 
بازي جدال لفظ�ي كي روش 
و امير قلعه نويي حاشيه هاي 
زيادي را به اي�ن بازي ديكته 
ك�رد؛ حاش�يه هايي كه پس 
از پاي�ان ب�ازي ب�ا واكن�ش 
سرمربي ذوب آهن همراه بود. 
قلعه نوي�ي پس از اي�ن بازي 
در اظهارنظري جالب عنوان 
كرد م�ن پيروزي اس�تقالل 
براب�ر ذوب آه�ن و صعودش 

به جمع 8 تيم برتر آس�يا را به مسعود سلطاني فر، 
وزير ورزش و جوان�ان، مهدي تاج به عنوان رييس 
فدراس�يون فوتبال و كارلوس كي روش سرمربي 
تيم ملي فوتبال تبريك مي گويم. البته اين تبريك 
را به فوتبال نمي گويم. اين اظهارات تند سرمربي 
ذوب آه�ن نش�ان داد او چق�در از اين شكس�ت 
ناراحت اس�ت و حاال وزير ورزش و جوانان، رييس 
فدراس�يون فوتبال و س�رمربي تيم ملي را مقصر 
باخت خ�ود مي دان�د. براي بررس�ي بيش�تر اين 
بازي با عليرضا اكبرپور همكالم ش�ديم تا از زبان 
پيشكسوت تيم فوتبال استقالل بيش از پيش اين 

بازي را بررسي كنيم. 

  اس�تقالل با پي�روزي برابر ذوب آه�ن به مرحله 
يك هش�تم نهايي ليگ قهرمانان آس�يا رس�يد. 

ارزيابي شما از اين بازي چيست؟

قبل از آغ��از ب��ازي جنجال هاي 
زيادي به پا شده بود. همين مساله 
حساس��يت را در بي��ن بازيكنان 
زياد كرده بود. اگ��ر به بازي دقت 
كني��د مي بيني��د اس��ترس در 
بين س��اق هاي بازيكن��ان بطور 
مش��هودي ديده مي شد بطوري 
كه همان لحظات ابتدايي شاهد 
يك درگيري مي��ان بازيكنان دو 
تيم بوديم. من فكر مي كنم دو تيم، 
بازي بس��يار خوبي را به نمايش 
گذاشتند. البته استقالل از همان 
اول سعي داشت دروازه حريف را باز كند چرا كه نياز به گل 
داشت و مي دانست اگر بازي به دقايق پاياني برسد و گلي 
نزده باشد، كارش بسيار دش��وار خواهد بود. در هر صورت 

فكر مي كنم استقالل به آنچه مستحقش بود، رسيد. 
  با توجه به شكست يك بر صفر در بازي رفت كه 
كار را براي شاگردان آقاي شفر سخت كرده بود، به 

نظرتان صعود استقالل به مرحله بعد محتمل بود؟
در بازي رفت هم اس��تقالل عملكرد خيلي خوبي داشت. 
من خاطرم هس��ت در آن بازي چقدر موقعيت گل روي 
دروازه ذوب آهن ايجاد شد كه رشيد مظاهري آنها را يك 
به يك مهار كرد. اگر اشتباه روزبه چشمي نبود و آن هند را 
مرتكب نمي شد قاعدتا استقالل مي توانست حداقل يك 
تساوي از ذوب آهن در اصفهان بگيرد. به هر حال فوتبال، 
بازي اشتباهات است و ديديد كه استقالل چگونه شكست 

يك بر صفر را در ورزشگاه آزادي جبران كرد. 
  پس از اينكه ذوب آهن به گل رسيد اين استرس 

را نداشتيد كه تيم محبوب تان گل بعدي را بخورد و 
از ليگ قهرمانان آسيا كنار برود؟

چرا؛ واقعا استرس داشتم. ذوب آهن در دقايق آخر فشار 
زيادي روي دروازه ذوب آهن آورد. در ثانيه هاي پاياني هم 
كه ربيع عطايا يك فرصت خوب را از دست داد كه شايد اگر 
كمي دقت مي كرد به راحتي مي توانست دروازه استقالل 
را باز كند. به هر حال اگر آن توپ گل مي ش��د هيچ چيز 
از شايستگي هاي اس��تقالل كم نمي كرد چرا كه اين تيم 
با قهرماني در جام حذف��ي و عملكردش در نيم فصل دوم 

نشان داد چه تيم قدرتمندي است. 
  اين استقالل پتانسيل قهرماني در آسيا را دارد؟

خيلي زود اس��ت از االن بخواهيم درباره قهرماني صحبت 
كنيم اما اگر اين اس��تقالل كمي تقويت ش��ود مي تواند 
به راحتي به فينال آس��يا برسد و قهرمان ش��ود. من فكر 
نمي كنم اس��تقالل چيزي از رقباي ديگرش در آسيا كم 
داشته باش��د. فقط بايد از نظر جذب بازيكن كمي تقويت 
شود تا بتواند با قدرت بيشتري به مصاف حريفان خود برود. 
  دوس�ت داريد اس�تقالل در مرحله يك چهارم 
نهايي با پرس�پوليس ب�ازي كند يا براب�ر يك تيم 

قطري به ميدان برود؟
من واقعا دوس��ت دارم تيم مان برابر يك تيم قطري بازي 
كند و پرسپوليس هم همين گونه برابر يك تيم قطري به 
ميدان برود تا نمايندگان اي��ران يكديگر را در يك چهارم 
نهايي حذف نكنند. اگر اين اتفاق بيفتد قاعدتا اين دو تيم 
مي توانند در نيمه نهايي به مصاف هم بروند و بازي بسيار 
زيبايي را شاهد باشيم. ش��ما تصور كنيد برنده داربي به 
فينال ليگ قهرمانان آسيا برس��د ،چقدر براي هواداران 

جذاب تر خواهد بود. 

دو تيم ذوب آهن و استقالل به 
عنوان تيم دوم و س��وم جدول 
رده بندي ليگ برت��ر به مصاف 
هم رفتن��د كه همين مس��اله 
باعث حساسيت اين ديدار  شد. 
از طرف��ي قلعه نويي ب��ه عنوان 
مرب��ي س��ابق اس��تقالل روي 
نيمكت ذوب آهن بود كه موجب شد حساسيت اين 
بازي دو چندان شود. تقابل اين دو تيم در اين مرحله 

و حذف يكي از اين دو تيم در اين مرحله حيف بود. 
در بازي رف��ت، بازي پربرخورد و باكيفيتي را ش��اهد 
بوديم كه اس��تقالل ه��م در آن ب��ازي نمايش بدي 
نداش��ت. در دقيقه 9۰ ديدار رفت آن خطاي عجيب 
رخ داد و ذوب آهن ب��ه برتري رس��يد. نتيجه يك بر 
صفر در ديدار رفت، بازي برگش��ت را براي هر دو تيم 
سخت مي كرد. استقالل مي دانست در بازي برگشت 
حمايت پرش��ور هوادارانش را در اختيار دارد كه اين 
اتفاق هم افتاد. آنها به خاطر اينكه پرس��پوليس هم 
توانسته بود به جمع هشت تيم برتر آسيا صعود كند، 

نمي خواستند مقابل حريف سنتي شان كم بياورند. 
تيام يك تنه اس��تقالل را برنده كرد. تي��ام از نبود دو 
مدافع مياني ذوب آهن كمال استفاده را برد و در اين 
ديدار هت تريك كرد. گل دوم او نشان دهنده كيفيت 
باالي اين مهاجم بود. در كل اين ديدار بازي پرهيجان 
و سختي بود. وقتي استقالل گل سوم را به ذوب آهن 
زد، همه فك��ر كردند ك��ه تير خالص ب��ه ذوب آهن 
وارد ش��ده اس��ت اما ذوب آهن توانس��ت خيلي زود 
گل اول را به ثمر برس��اند تا هيجان ب��ازي دو چندان 
ش��ود. ذوب آهن مي توانس��ت در دقيقه 9۵ گل دوم 
كه موجب صعودش مي ش��د را به ثمر برس��اند اما با 

بدشانسي موفق به اين كار نشد. 
دو تي��م از داوري اين دي��دار راضي نبودن��د. داور در 
حد و اندازه اين ب��ازي نبود و ش��ايد درصدي هم به 
ضرر ذوب آهن س��وت زد. او مي توانست از هر دو تيم 

بازيكناني را اخراج كند اما اين كار را نكرد. 
به نظ��رم اعالم فهرس��ت ۳۵ نفره تيم مل��ي فوتبال 
پيش از مسابقات  نمايندگان ايران در ليگ قهرمانان 
آسيا بي سليقگي بود و اصال حرفه اي نبود. اگر قرار بود 
فدراسيون فوتبال تا تاريخ معيني فهرست نفراتش را 
به فيفا اعالم كند، اين فهرست را اعالم مي كرد اما پس 
از بازي هاي مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان 
آسيا آن را رسانه اي مي كرد تا جلوي حرف و حديث ها 
را مي گرفت. قطعا اعالم فهرست تيم ملي پيش از اين 
دو ديدار، روي عملكرد بازيكناني كه اميدوار به حضور 
در تيم ملي بودند اما در اين فهرست حضور نداشتند، 
تاثيرگذار بوده و از نظر رواني آنه��ا را تحت تاثير قرار 

داده است. 
كار اس��تقالل و پرس��پوليس در مراح��ل بعد خيلي 
سخت است. اش��كال اين مس��ابقات اين است كه از 
يك فصل ب��ه فصل بعد موكول مي ش��ود. همچنين 
حريفان قطري قطعا بازيكنان بزرگي جذب مي كنند 
اما اميدوارم كه تيم هاي ما بتوانند پس از س��ال ها به 
فينال ليگ قهرمانان آسيا راه پيدا كرده و براي ايران 
افتخار كس��ب كنند. البته در فين��ال بايد با تيم هاي 
قدر شرقي بازي كنند كه كار را براي تيم هاي ما بسيار 
س��خت مي كند. اين فاصله زماني تا برگزاري مرحله 
يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا، مي تواند موجب 
آماده تر شدن نمايندگان ما شود ولي تيم هاي قطري 

با قدرت مالي كه دارند قدرتمندتر مي شوند. 
پيشكسوت ذوب آهن

داور بازي استقالل با ذوب آهن 
در حد اين بازي نبود

رسول  كربكندي

س�رمربي كاراته زنان : دختران نوجوان و جوان كاراته ايران روياي بزرگي دارند. تا زماني كه در 
المپيك پيش رو موفق نشوند متوقف نمي شوند و تنها به حركت رو به جلو فكر مي كنند. 

قدرداني سرمربي كاراته زنان از حمايت هنرمندان بابت قهرماني 
تيم جوانان در آسيا

خوشقدم: متوقف نمي شويم

ورزش زنان

فرهاد   اصالنپور

توپ وتور

اردوي تيم   ملي هندب��ال با 2۰ بازيكن 
در آكادم��ي مل��ي المپي��ك در حال 
برگ��زاري اس��ت. اين اردوه��ا به مدت هش��ت روز 
ادام��ه  دارد و لژيونرهاي هندبال اي��ران در اين دوره 
از اردوها حض��ور ندارند. عليرض��ا رحيمي، رييس 
فدراس��يون هندبال كه در اين اردو حضور داش��ت، 
گفت: ما در حال  حاضر مجبور هس��تيم با بازيكنان 
موجود در كش��ور پيش رويم. م��ا نمي دانيم كه در 
بازي ه��اي آس��يايي جاكارت��ا لژيونره��ا مي توانند 
حضور داشته باش��ند يا خير، حتي اگر در اردوهاي 

تيم   ملي لژيونرها حاضر ش��وند مطمئن نيستم كه 
باش��گاه هاي آنها اجازه دهند كه در اندونزي حضور 
داشته باشند. البته حق طبيعي باشگاه ها است چون 
بازي هاي آس��يايي در تقويم ورزشي هيچ كشوري 
ثبت نشده اس��ت. نمي توان ريس��ك كرد. در درجه 
اول با همين بازيكناني كه آماده هس��تند، تمرينات 
را آغاز خواهيم كرد. هركدام از لژيونرها كه توانستند 
به ايران بيايند و در اردوي تيم   ملي حاضر ش��وند با 
تشخيص مربي مي توانند تيم را در بازي ها همراهي 
كنند. باي��د مربي تش��خيص دهد ك��ه لژيونرها در 

تمرينات بوده اند يا خير. حضورش��ان كم بوده يا نه. 
ما از تمام ابزارهايي ك��ه بتوانيم يك تيم   ملي خوب 
در اختيار داشته باشيم، اس��تفاده مي كنيم. از نظر 
مالي و در اختيار ق��رار دادن امكانات و س��الن و هر 
چيزي كه الزم باش��د براي تيم اس��تفاده مي كنيم. 
اردوهاي تداركاتي نيز پيش بيني شده است تا ديگر 
هيچ كسي هيچ بهانه اي نداش��ته باشد. وي به نتايج 
تيم   ملي هندبال در رقابت هاي قهرماني آسيا اشاره 
كرد و گفت : بعد از مس��ابقات كره هم من پاي هيچ 
كسي را وسط نكشيدم. خودم دس��تم را باال بردم و 

گفتم كه خودم مقصر هستم. اكنون بايد دقت كرد 
تا اش��تباهات تكرار نش��ود. رحيمي در پاسخ به اين 
سوال كه آيا با اين تيمي كه در اختيار داريد مي توان 
از نايب قهرماني آس��يا دفاع كرد، در اين باره گفت : 
در بازي هاي گروهي اگر بهتري��ن تيم دنيا را هم در 
اختيار داش��ته باش��يد، نمي توان قول س��كو را داد. 
من هم قول س��كو را نمي دهم، اما سعي خواهم كرد 
چون با نام ايران و با پرچم كش��ورمان به اين بازي ها 
مي رويم بهترين بازيكنان را اعزام كنيم و هرچه در 

توان داريم براي تيم   ملي انجام دهيم.

رحيمي: قول سكوي مسابقات هندبال بازي هاي آسيايي را  نمي دهم

قهرماني نوجوانان تاريخي بود
۸۰ درصد از كشتي گيران اعزامي 
به مس��ابقات قهرماني نوجوانان 
آسيا در مسابقات س��ال گذشته 
آس��يايي تايلند و جهان��ي يونان 
حضور داشتند و ما تنها روي تعداد 
مح��دودي از اين كش��تي گيران 
ش��ناخت نداش��تيم. بنابراين از 
اين طريق توانس��تيم خأل عدم حضور در تورنمنت هاي 
تداركاتي كه من نسبت به اين موضوع انتقاد دارم و فاصله 
زماني كمي كه براي آماده س��ازي تيم داشتيم را جبران 
كنيم و با كسب شش مدال طال و دو مدال برنز از۱۰ وزن 
قهرمان آسيا شويم. نتيجه اي كه توسط تيم كشتي آزاد 
نوجوانان كسب ش��د، يك نتيجه  تاريخي اس��ت و براي 
رسيدن به اين نتيجه  هماهنگي خوبي بين كادر فني انجام 
شده بود. نتيجه  گرفتن در اين رده سني بسيار لذت بخش 
است، اما نبايد اين نتيجه  را خيلي براي خود پر رنگ كنيم. 

با توجه به اينكه در تير ماه جهاني كرواسي را پيش رو داريم 
و در اين رويداد با تيم هايي همچون روسيه، آذربايجان و... 
رقابت داريم و بعد از مسابقات جهاني، المپيك نوجوانان 
در آرژانتين را پيش رو داريم بايد از االن برنامه ريزي  دقيق 
و منظمي داشته باشيم تا بتوانيم در هر دو رويداد حضور 

قوي و پر رنگي داشته باشيم. 
آنچه براي ما اهميت دارد اين اس��ت كه ما كار خودمان را 
درس��ت انجام دهيم و به كش��تي گيران جسارت، خوب 
كشتي گرفتن، جنگندگي و تا آخرين لحظه مبارزه كردن 
را آموزش مي دهيم تا بتوانند به نتايج خوبي دس��ت پيدا 
كنند. بدون شك اگر بتوانيم اين فاكتورها را به درستي به  
كشتي گيران انتقال دهيم زماني كه وارد رده سني جوانان 
و بزرگساالن مي ش��وند، ما مي توانيم يك دهه در كشتي  
خود اين ضمانت را بدهيم كه ديگر مشكلي براي كسب 

نتيجه  و قهرماني نخواهيم داشت. 
كار كردن ب��ا نوجوانان نه براي من انگيزه مال��ي دارد و نه 
چيز ديگري، بلكه به خاطر عش��ق و عالق��ه اي كه به اين 
بچه ها دارم از كار ك��ردن با من لذت مي برن��د و مي دانم 
اگر در اين رده س��ني كش��تي را به درس��تي ياد بگيرند 
آينده سازان كشتي ما در رده سني بزرگساالن خواهند بود 
تا بتوانند كشتي  ناب ايراني را در تمام صحنه ها به نمايش 
بگذارند. ما سعي مي كنيم كشتي  گرفتن درست را به اين 
كشتي گيران آموزش دهيم تا بتوانند به موفقيت دست 

پيدا كنند. 
ما در يك يا دو وزن تغييراتي را اعم��ال خواهيم كرد كه 
البته براي مشخص كردن تركيب تيم اعزامي به مسابقات 
جهاني ده��م خرداد ماه تي��م راهي روماني خواهد ش��د 
و ما در اي��ن تورنمنت بين الملل��ي در وزن هايي كه ابهام 
يا ش��ك داريم آنها را مورد شناس��ايي قرار خواهيم داد و 
سپس تركيب تيم اعزامي به مسابقات جهاني كرواسي را 

مشخص خواهيم كرد. 
سرمربي تيم ملي كشتي آزاد نوجوانان

آالردايس از اورتون اخراج شد

خدمتگزار مردم بود

پاتريك وي يرا، گزينه 
سرمربيگري نيس در فصل آينده

اقدامات فدراسيون ژيمناستيك 
براي مقابله با آزار جنسي

مدال طالي بوكسور نيوزيلندي 
به سرقت رفت

باش��گاه اورتون انگليس رس��ما اعالم كرد كه س��ام 
آالردايس، سرمربي خود را از سمتش اخراج كرد. در 
بيانيه باشگاه انگليسي آمده است: با مشورت رييس 
باش��گاه و هيات مديره تصميم بر آن شد تا آالردايس 
را بركنار كنيم. ما از سم به خاطر زحماتي كه در طول 
اين چند ماه كشيده تش��كر مي كنيم. در ماه نوامبر 
گذش��ته اورتون آالرداي��س را آورد درحالي كه براي 
سقوط نكردن مي جنگيد. سم در اين مدت موفق شد 
اورتون را سامان دهد فصل را با رده هشتمي به پايان 
برد و نتايج بدي را نگرفت ولي هواداران از سبك بازي 

تيم شان راضي نبودند. ايرنا

آقاي قاسم افشار يكي از آن كساني بود كه آن روزها در 
آزموني كه براي جذب گوينده گذاشته بوديم، جذب 
سازمان شدند و از نظر تعهد اسالمي و تعهد به انقالب و 
پايبندي به امام فرد بسيار برازنده اي بودند. از طرفي به 
دليل متانت و شيوايي كه در كالم شان بود، براي مردم 
بس��يار جذاب بودند. همچنين به دليل شيوه خاصي 
كه ايش��ان در خوانش خبر داش��تند، معموال س��عي 
مي كرديم اخبار خوب و مهم را عمدتا به آقاي افش��ار 
بدهيم. البته گويندگان خوب ديگري هم بودند اما آنها 
به صورت شيفتي كار مي كردند. اما آقاي افشار با توجه 
به ويژگي هاي اخالقي و نوع پوش��ش و آرايش س��ر و 
صورت و چهره اي كه داشتند، وقتي در تلويزيون حاضر 
مي ش��د به مردم آرام��ش مي داد. همين باعث ش��ده 
خاطرات خوبي از آقاي افشار در ذهن نسل قديمي تر 
جامعه باقي مانده باش��د. عالوه بر اين، دو حادثه مهم 
در زندگي آقاي افش��ار اتفاق افتاده ك��ه باعث افزايش 
احساس همدردي مردم با ايشان شده؛ در اتفاقي تلخ 
مدادپاك كن در گلوي دختر دبستاني ايشان گير كرد 
و تا از مدرسه او را به بيمارستان برس��انند، فوت كرد. 
از دس��ت دادن يك ك��ودك در خانواده آقاي افش��ار 
ميزان ارادت مردم را به اين گوينده خبر بيش��تر كرد. 
خبر تلخ فوت ايشان ما و همه مردم را اندوهگين كرده 
است. ان ش��اء اهلل خداوند ايش��ان را كه يكي از بهترين 

خدمتگزاران مردم بودند، رحمت كند. 

در چند روز گذش��ته رس��انه ها به طور گسترده خبر 
دادند لوس��ين فابره اقدام به ت��رك نيس خواهد كرد 
و به اين دليل مس��ووالن باشگاه فرانس��وي به دنبال 
انتخاب جانشين خواهند بود. براساس اعالم روزنامه 
»نيس متن« پاتريك وي يرا مورد نظر مديريت باشگاه 
حاضر در ليگ لوش��امپيونه اس��ت. وي يرا ۴2 ساله 
از س��ال 2۰۱۱ تا 2۰۱۵ به عنوان مربي تيم جوانان 
منچسترس��يتي فعاليت ك��رده و در 2 س��ال اخير 
سكان هدايت تيم نيويورك سيتي در ليگ حرفه اي 
امريكا را برعهده داش��ته اس��ت. وي در دوران جواني 
براي تيم هاي كن،  آ. ث ميالن، آرس��نال، يوونتوس، 
اينترميالن و منچسترس��يتي ت��وپ زد. در تيم ملي 

فرانسه نيز در ۱۰۷ بازي، ۶ گل زده است. فارس

فدراسيون جهاني ژيمناستيك در جلسه اي در استانبول 
به بررس��ي چارچوب هاي جديد براي مقابله با آزارهاي 
جنس��ي در اي��ن ورزش پرداخت. فدراس��يون جهاني 
ژيمناس��تيك قصد دارد يك بخش حفاظتي مستقل 
تشكيل دهد كه به بررسي مس��ائل و مشكالت مربوط 
به آزارهاي جنسي و اتهامات در اين زمينه بپردازد. قرار 
است كه اين قوانين جديد در كنگره فدراسيون جهاني 
در ماه دسامبر تاييد ش��ود. پرونده آزارهاي جنسي در 
ژيمناس��تيك از اتفاق��ات مربوط به آزارهاي جنس��ي 
مربي س��ابق ژيمناس��تيك امريكا آغاز ش��د. ناسار به 
۱۷۵ سال زندان محكوم شده اس��ت. بيش از 2۵۰ نفر 
از او شكايت كرده اند. اخيرا نيز فرناندو لوپز، مربي سابق 
ژيمناستيك برزيل متهم به آزار جنسي كودكان شده 
است. فدراسيون جهاني ژيمناستيك همچنين قصد 
دارد قانوني را تصويب كند كه طبق آن حداقل ۳۰ درصد 

مسووالن در اين فدراسيون زن باشند. ايسنا

مدال ط��الي ديويد نيكا، قهرم��ان بوكس بازي هاي 
كش��ورهاي مش��ترك المنافع به س��رقت رفت. اين 
ورزش��كار نيوزيلندي در اين ب��اره احتمال مي دهد 
مدال وي دو هفت��ه پيش زماني كه در يك مدرس��ه 
قصد داشت تماشاگري را س��ورپرايز كند به سرقت 
رفته باشد. او در اين باره اظهار داشت: فكر مي كنم در 
آن زمان مدال من دزديده ش��د. من فقط مي خواهم 
مدال مرا برگردانند. به جز من اين مدال براي هر كسي 
بي ارزش است بنابراين اميدوارم اين مدال برگردد. اين 
بوكس��ور قهرمان ادامه داد: يكي از بهترين چيزهايي 
كه مدال دارد اين است كه به مدرسه بروي و آن را به 
كودكان نش��ان دهي اما حاال من نمي توانم اين كار را 
انجام دهم. پليس كار خود را به خوبي انجام مي دهد و 

من مطمئنم آنها مي توانند مدال را برگردانند. فارس

خبر كوتاه

ادامه از صفحه اول

خبر ورزشي

گفت وگوي »اعتماد« با اكبرپور، پيشكسوت استقالل

اميدوارم برنده داربي به فينال قهرمانان آسيا برسد
غالمرضا   محمدي

عليرض�ا اكبرپ�ور، مهاجم اس�بق 
بهتري�ن  دارد  اعتق�اد  اس�تقالل 
قرعه ب�راي س�رخابي ها در مرحله 
يك چه�ارم لي�گ قهرمانان آس�يا 
برخورد با قطري هاست. او مي گويد: 
اگر اين اتفاق بيفتد قاعدت�ا اين دو 
تي�م مي توانن�د در نيم�ه نهايي به 
مصاف هم بروند و بازي بسيار زيبايي 
را شاهد باش�يم. ش�ما تصور كنيد 

برنده داربي به فينال آسيا برسد .

مهدي قرباني/ ايرنا


