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عکس :میزان

امروز؛ بازی تدارکاتی تیم ملی برابر عراق در پشت درهای بسته

تمهیدات«کیروش» برایپیکارمهم 3فروردین
وصال روحانی

تیــم ملــی فوتبــال ایران عصــر امــروز یــک دیدار
دوســتانه برابــر عــراق در ورزشــگاه آزادی تهــران
برگــزار میکند که به ســبب مالحظــات تاکتیکی و
برخی مســائل دیگر به تصمیم کارلوس کیروش
و فدراســیون فوتبــال پشــت درهای بســته و بدون
حضــور تماشــاگران انجام میشــود .مهــدی تاج،
رئیس فدراســیون میگوید با احتساب حساسیت
مســابقه  3فروردیــن ماه تیــم ملی برابــر قطر در
دوحه ،ارجح آن اســت که ملیپوشان دست خود
را به لحاظ فنی رو نکنند و اگر تماشاگران به آزادی
بیایند ،قطعاً در میانشــان چند نفری نیز متعلق
بــه اردوی قطــر بــوده و گزارشهایــی را به خورخه
فوساتی ،سرمربی اروگوئهای قطریها خواهند داد.
ëëکیروش دو ساعت دیرتر آمد
نخســتین گردهمایــی اعضــای فهرســت
 19نفره جدید ســرمربی پرتغالی تیم ملی عصر
روز پنجشــنبه در هتــل آزادی صــورت گرفت اما
کیروش که معموالً وقتشناس است و زودتر از
سایرین میآید ،این بار با دو ساعت تأخیر به این
محل رسید .نخستین تمرین این جمع نیز دیروز
(جمعه) برگزار شــد و کیروش که دور و برش را
بشــدت خلوت کــرده ،این تمرین را با مشــارکت
هموطنش اوشــیانو کروز هدایت و خطوط کاری
را برای بازیکنانش ترســیم و تعریف کرد .گفتنی
اســت دیروز با اعــام کیروش ،دانیــال ماهینی
بازیکن تیم اســتقالل خوزســتان بــه اردوی تیم
ملی دعوت شد.
ëëمقدمهسازی برای دو مسابقه رسمی
بــرای ســرمربی پرتغالــی و کمالگــرای تیــم
ایــران ،بــازی روز شــنبه برابــر عــراق فقــط یــک
زمینه و وســیله برای سنجش نفراتش و دریافتن

جدیدتریــن میزان آمادگی آنهــا برای دیدارهای
مهم  3فروردین  96مقابل قطر در شهر دوحه و
 8فروردین برابر چین در تهران در ادامه مرحله
نهایــی پیکارهای انتخابی جــام جهانی  2018در
قاره آســیا اســت .البته بین ســبک بــازی عراق و
قطر تشابههای کوچکی دیده میشود که این نیز
میتواند به نفع ملیپوشان ما تمام شود و دیدار
روز شنبه را برای ما مفیدتر سازد.
ëëپهلوان ازدواج کرد و رفت!
از فهرســت  19نفره ایران برای بــازی با عراق،
یــک نفــر موقتــاً کــم شــد و او ،احســان پهلــوان
هافبــک جوان ذوب آهن اســت که چون مراســم
عروســیاش در راه است ،از کیروش اجازه گرفت
و رفــت و مقرر شــد اگر در فهرســت نهایــی که 29
اســفند اعــام میشــود نــام وی نیــز بود ،بــه اردو
برگردد و در غیر این صورت ،نزد خانواده تازهاش
بماند.
ëëدستیاران غایب و شاکی کیروش
آنهایــی کــه فعــاً کنار کــیروش نیســتند و از
این بابت بشــدت عصبانی هم هستند ،اعضای
ایرانــی کادر فنــی تیم ملــی و به واقع دســتیاران
ایرانــی کــیروش هســتند .در حالــی کــه جــواد
نکونــام ،مــارکار آقاجانیــان و مهــرداد خانبــان
همیشــه از محبوبــان کــیروش بودهانــد ،بعد از
حذف شــدن در اواســط اردوی اخیر تیم ملی در
امارات ،دیگر توسط کیروش پذیرفته نشدهاند و
سرمربی ایران با این بهانه که چون اردوهای تیم
ملی کمتر و کوتاهتر از گذشــته شــده و مربیان به
اندازه گذشته مورد نیاز نیستند ،از پذیرش مجدد
آنها ســر باز زده است .گروه کنار گذاشته شده روز
پنجشنبه جلسهای تازه با مهدی تاج داشتند اما
دست از پا درازتر محل فدراسیون را ترک کردند.
البته تاج به آنها گفت کیروش بعد از بازی برابر

منتظری؛ معتمد جدید کیروش

نیم نگاه

قطر ،جلســهای با آنهــا میگذارد تــا ببیند مایل
به اســتفاده مجدد از آنها هســت یا خیــر اما این
مسأله بیشتر دل یاران ایرانی کیروش را به درد
آورده اســت .در جدیدترین تحول مرتبط با این
قضایــا ،کــیروش حتی «یــار غار» خــود و مربی
چند ســال اخیــر دروازهبانهای تیم ملــی ایران
یعنی دن گاسپار را هم کنار گذاشته است!
ëëباسالحازجانگذشتگی
کیروش که در جریان سفر اخیرش به دوحه،
شرایط محل برگزاری دیدار تیمهای ملی ایران
و قطر را سنجید ،به سختی این مسابقه معترف
اســت اما دوندگی و ازجانگذشتگی بازیکنانش
و کارایــی و تجربه لژیونرهایی که از  29اســفند به
اردوی ملی ملحق میشوند ،به گونهای است که
وی و جامعه فوتبال را به کســب نتیجهای خوب

تیم ملی کشتی فرنگی ایران سوم جهان شد
رحمان احمدی

روسیه با شکســت 5بر 3آذربایجان عنوان قهرمانی
را کســب کرد .تیم ملی کشــتی فرنگی ایــران هم در
دیــدار ردهبندی بــه مصاف ترکیه رفــت و با پیروزی
7بــر  1مقابــل این تیم بهعنوان ســومی جام جهانی
 ۲۰۱۷رســید .شــاگردان جــوان علی اشــکانی که روز
پنجشــنبه در عین شایســتگی مقابل روسیه با نتیجه
نزدیــک و البته ناداوری در برخی مبارزات شکســت
خورده بودنــد ،در این دیدار مقابــل ترکیه مقتدرانه
به برتری رسیدند و بر سکوی سوم جام جهانی تکیه
زدنــد .تیــم ملی کشــورمان پیش از دیــدار ردهبندی
در مرحلــه گروهــی بــا شکســت قزاقســتان گام بــه
دیــدار ردهبندی گذاشــت .تیــم ملی کشــتی فرنگی

در آن دیدار هم امیدوار نگه داشته است.
ëëامیدهایقطربرپایهشکستپرسپولیس!
قطریهــا هــم مدعیانــد کــه به مســابقه 3
فروردیــن نگاهی از ســر خوشــبینی دارند و چون
هفتــه پیش دو باشــگاه قطری (الریــان و لخویا)
در لیــگ قهرمانــان آســیا مقابــل پرســپولیس و
استقالل خوزســتان خودنمایی کردند ،پس تیم
ملی قطر هــم میتواند موی دماغ ملیپوشــان
ایران شــود و شکســت  2-0دیدار رفت در تهران
را جبــران کنــد .راشــد الخلیفــه ،نایــب رئیــس
الریــان دیروز در دوحه گفت :دیدید که ما چطور
پرســپولیس ،صدرنشــین یکهتــاز لیگ ایــران را
شکســت دادیــم و در نتیجــه به دیــدار تیمهای
ملی دو کشــور نیز باید با امیدواری نگاه کنیم .در
فوتبال هیچ چیز غیرممکن وجود ندارد.

استقاللیها؛ پنجشنبه اعتصاب ،جمعه تمرین
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قرعهکشی یکچهارم نهایی لیگ اروپا انجام شد

نیم نگاه

قرعهکشــی دور یکچهــارم نهایــی لیــگ اروپــا نیز دیروز در شــهر
نیون ســوئیس انجام شد .اندرلشت -منچستریونایتد ،سلتاویگو-
خنک ،آژاکس -شــالکه و لیون -بشیکتاش دیدارهای این مرحله
از مسابقات خواهد بود .دیدارهایی که براساس برنامه اعالم شده
اتحادیه فوتبال اروپا ،دور رفت آن در تاریخ  13آوریل ( 24فروردین
 )96و دور برگشت در تاریخ  20آوریل ( 31فروردین  )96خواهد بود.

بــار برابــر هم به میــدان میرونــد .رئا 
ل
مادریــد و بایــرن مونیــخ در مرحلــه
حذفی لیگ قهرمانــان اروپا  10بار برابر
هــم بــازی کردهانــد کــه هــر کــدام پنج

بار بــه پیــروزی رســیدهاند .با ایــن حال
مادریدیها در ســه بازی اخیر خودشان
برابر بایرن مونیخ سربلند زمین را ترک
کردهانــد .یکی دیگر از دیدارهای جذاب

ایــن مرحلــه کــه میتــوان آن را فینــال
زودهنــگام نامیــد را دو تیــم یوونتــوس
و بارســلونا برگــزار خواهنــد کــرد .یکــی
از نــکات جــذاب ایــن دیــدار ،بازگشــت
دنی آلوز به نیوکمپ اســت .این مدافع
برزیلی  247بازی برای بارســلونا انجام
داد و در هشت سال حضور در این تیم،
قهرمانیهــای زیــادی را کســب کــرد .او
چند روز پیش در پاســخ به این سؤال که
دوســت دارد بــا چه تیمی روبهرو شــود،
گفت« :هر تیمی جز بارســلونا ».دو تیم
بارســلونا و یوونتوس در فینال دو فصل
قبل در برلین نیز برابر هم دیدار کردند
کــه بارســلونا  3بــر یک به برتری رســید
و قهرمــان شــد .بــه گــزارش «ایــران»،
دیدارهــای دور رفــت  22و  23فروردین
و دیدارهای برگشت 29 ،و  30فروردین
مــاه برگــزار خواهــد شــد .دیــدار نهایی
ایــن دوره از رقابتهــا نیز قرار اســت در
ورزشــگاه میلینیــوم شــهر کاردیــف ولز
برگزار شود.

تمنا برای سال جدید

این را همه میدانیم که در آســتانه ســال نو و به مناســبت
شــنیدن قدمهای ســال جدید ،نوشــتن در آخرین شماره
سال،تکراریترینکاریاستکهمیتوانانجامداد.تمامی
آن هزاران نشریهای که در همین صد سال بعد از مشروطه
در ایــن ملک پا گرفتهاند و احیاناً عمرشــان قد داده تا پای
حسین مسلم
در سالی دیگر بگذارند ،بیاستثنا ،در شماره آخر خودشان
دبیر گروه زندگی
نوروزیــهای قلمی کردهاند و تمنای ســالی را کردهاند ،بهتر
از آنچه پشت سر گذاشتهاند .قانونی نانوشته که  -تا به یاد
داریم -هر نشریه و جریدهای بدان پایبند بوده و هست .با اینکه ما آدمها دل خوشی
از تکرار نداریم و تکرار همواره دلمان را میزند و اوقاتمان را تلخ میکند ،اما شاید
از آنجا که تکرار بخش جداییناپذیر طبیعت است و این سنت فرخنده «نوروزیه» نیز
پای در ساحت پاک طبیعت تکرارشونده دارد ،نوشتناش تکراری نمیشود و همواره
نویســنده و خواننده را بد نمیآید .اما اگر بخواهیم در این واپســین روزهای ســال 95
برای ورزش این مملکت آرزویی بکنیم ،بیگمان میبایست پیروزیهای پرشمارتر،
مدالهای خوشرنگتر و درخشــش بیشــتر ورزشکاران و قهرمانان ملی ایران زمین
را خواستار باشــیم .درهرحال ،خواستنی در عرصه ورزش کم نیست .دلخوشکنک و
آرزو فراوان است و به همان نسبت نیز مشکلها و نقیصهها .ناگفته پیداست که صرفاً
با خواســت قلبی و تمنای من و شــما نمیتوانیم طرفی ببندیم و بدانچه آرزویش را
ی روی کاغذ ،امکان و
داریم ،برسیم .مطمئناً رسیدن به آرزوهای در سر و خواستهها 
طرح و برنامه و کار مداوم میخواهد و صدالبته پشتکار و بیشتر از همه اینها ،مدیریتی
قدرتمند و روزآمد؛ که بدون اینها مصداق همان مثل معروف عامیانه خواهد بود که
میگوید«بی مایه فطیر است» .از این روی باید امیدوار بود به حضور و استمرار بیش
از پیش دلســوزان و مدیرانی که بیش از هر نوع دلبســتگی به پول و اســم و صندلی و
دلگرمی به گروه و باند و جناح ،دل در گرو اعتالی ورزش این مملکت و بهروزی این
ملت داشــته باشند .کیســت که نداند ،گســترش ورزش ،پادزهر قوی و فوقالعادهای
اســت در برابر هجمه بیامان زهر کشنده انواع آسیبهای اجتماعی که نوجوانها و
جوانهای ما را بیرحمانه نشــانه رفتهاند .مدیران ما چنانچه به این کارکرد بیمثال
ورزش اعتقاد داشــته باشــند و در این جهت دل بســوزانند و کار کنند ،بر گردن نســل
جوان و آســیبپذیر ما ،از خراسان تا سیســتان و از هرمزگان تا مازندران ،حق مهمی
خواهند داشت که با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نخواهد بود.
بیاییــد امیدوار باشــیم به ســالی پربار در ورزش و مدیریت ورزشــی ،کــه گاه فراموش
میکنیم چه کارکرد و تأثیر بیمانندی در پویایی و پیشرفت یک سرزمین و یک ملت دارد.

 4جلسه تمرین سرخها در غیاب برانکو

تیــم فوتبــال پرســپولیس در هــر یــک از روزهای پنجشــنبه
اخبار
و جمعــه در غیــاب برانکــو و برخــی هموطنانــش کــه برای
اســتراحت چنــد روزه به کرواســی بازگشــتهاند ،دو نوبت در
ورزشگاه شهید کاظمی زیر نظر مارکو تمرین کرد .گرم کردن
بدن و ســپس تقسیم شدن به دو گروه و انجام طرحهای مختلف تاکتیکی در هر یک از
گروهها ،بخشهای تشــکیل دهنده این تمرینات بود .البته ملیپوشــان پرسپولیس به
سببحضوردرتمریناتتیمملی،درتمریناتپرسپولیسغایببودند.

ویسی از سپاهان اخراج شد

ایــران در مبــارزه نخســت خــود بــا نتیجــه هفــت بر
یک از ســد آلمان گذشــت ،اما در دیدار برای تعیین
ســر گروه به مصاف تیــم قدرتمند و پرمهره روســیه
رفــت کــه در پایان با نتیجه  5بر  3شکســت خورد تا
شانس رسیدن به فینال را از دست دهد .داوری این
دیدار حــرف وحدیثهای زیادی داشــت و قضاوت
آنهــا اعتــراض کادرفنــی تیــم ملــی و تماشــاگران را
نیــز به همــراه داشــت .در دیــدار برای کســب مقام
پنجــم هــم تیم آلمــان با نتیجــه  5بر  3از ســد تیم
اوکراین گذشــت و در دیدار برای کســب مقام هفتم
نیــز تیم قزاقســتان با نتیجــه  6بر  2تیــم بالروس را
شکست داد.

قرعهکشی مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا انجام شد
قرعهکشــی مرحلــه یکچهــارم نهایی
لیــگ قهرمانــان اروپــا دیــروز در شــهر
نیون ســوئیس برگزار شــد و هشــت تیم
راه یافته بــه این مرحله حریفان خود را
شناختند .در این مرحله دو دیدار بسیار
جذاب برگزار خواهد شد؛ رئال مادرید-
بایــرن مونیــخ و یوونتــوس -بارســلونا.
دیدارهایی که هر کدام را میتوان فینال
زودهنــگام دانســت .اتلتیکومادریــد-
لسترسیتی و بوروسیا دورتموند -موناکو
نیــز دو دیدار دیگر این مرحلــه را برگزار
خواهند کرد.
اتلتیکومادرید و لسترســیتی پیشتر
در دو دوره برابــر هــم به میــدان رفتند.
تیم اســپانیایی در ســال  1962توانســت
در جــام برنــدگان اروپــا لســتر را حــذف
کنــد .اتلتیکومادریــد همچنین در ســال
 1997موفق شــد با نتیج ه مشــابه دو بر
یک در دور نخست جام یوفا لسترسیتی
را شکســت دهــد .امــا دو تیــم موناکــو
و بوروســیا دورتمونــد بــرای نخســتین

ëëدر دوحه هم درها بسته است
در همیــن حــال خورخــه فوســاتی در
تمرینــات روزهــای اخیر تیم ملی قطر بشــدت
روی روشهــای بازدارنــدهای که امیدوار اســت
شــاگردانش روی رقبــای ایرانــی در دیــدار 3
فروردیــن اعمــال دارنــد ،کار کــرده و راههــای
خنثیســازی ضدحمــات ایــران را بــه آنهــا
انتقــال داده اســت .به نوشــته روزنامه الشــرق
چــاپ دوحــه ،فوســاتی معتقد اســت ایــران با
شــیوه پرســینگ و بــازی کنترلــی پــای بــه ایــن
میــدان میگــذارد و او بــرای خنثیســازی آن
آماده اســت .فوساتی هم مثل کیروش حضور
مردم و رســانهها را در محــل تمرین تیم تحت
فرماندهــیاش تــا اطــاع ثانوی ممنــوع اعالم
کرده است.

عکس :سایت فدراسیون کشتی

تیم روسیه قهرمان سی و پنجمین دوره رقابتهای
جــام جهانی کشــتی فرنگی آبادان شــد ،آذربایجان
دوم و فرنگی کاران کشورمان نیز سوم شدند.
دیدارهــای ردهبندی و فینال جام جهانی کشــتی
فرنگــی  ۲۰۱۷بــا حضور مســعود ســلطانی فــر وزیر
ورزش و جوانــان ،رســول خــادم رئیــس فدراســیون
کشــتی ،دولت تورلیخانوف نماینده اتحادیه جهانی
کشتی ،تعدادی از اعضای هیأت رئیسه این اتحادیه
و عالقهمندان به کشــتی در ســالن کوثر شــهر آبادان
برگــزار شــد .درفینــال ایــن رقابتها دو تیم روســیه
و آذربایجــان برابــر هــم صــف آرایی کردنــد که تیم

در حالــی کــه ادامه غیبت مربیــان ایرانی تیم ملی فوتبــال ایران
در جدیدتریــن اردوی ایــن تیــم همچنان خبرســاز اســت ،دیروز
گفتــه شــد شــاید دلخــوری کارلــوس کــیروش از آنهــا از همــان
اردوی دردسرســاز اخیــر در امــارات نشــأت گرفته باشــد .آنجا که
ســرمربی پرتغالــی تیم ملی به دســتیارانش گفت چــرا محتوای
مصاحبههای برانکو ایوانکوویچ را زودتر به اطالع وی نرساندهاند
تا نیازی به آوردن ملیپوشــان پرســپولیس به دوبی نباشــد .او که
دیر از حرفهای انتقادی برانکو مطلع شــد و پس از آن ،ســرخها
را از اردو معــاف و بــه تهــران دیپــورت کرد و بر ســر این مســأله با
مهدی تاج هم چالشهایی داشت ،پیشتر نیز دستیاران متعدد
قبلی خود مانند امید نمازی ،علی کریمی ،مجید صالح و خسرو
والــیزاده را یــا مســتقیماً جواب گفت یــا به گونهای برخــورد کرد
که خودشــان دلســرد شــوند و برونــد و این حتی شــامل هموطن
وی ،آنتونــی ســیموئز هــم شــد .گــروه جدیــد کنــار ماندههــا این

در امتداد امید...

 -1فراز و فرود ورزش ایران در یک دهه گذشته قابل توجه
و تأمل اســت .در مقاطعی روزهای سخت و تصمیماتی
برگرفته از ســوء مدیریــت ،گرد ناامیدی بــر چهره ورزش
نشــاند اما در ســالهای اخیــر با وجود برخی کاســتیها و
ناکامیها ،شــاهد اتفاقاتی بودیم که حاکی از زنده شــدن
مهدی ملکی
امید میان جامعه ورزش بود .به واقع هیچ امیدی بدون
دبیر گروه ورزش
تدبیــر بــه ثمر نمینشــیند و این مهــم در یکی ،دو ســال
گذشته وجه قابل اعتنایی یافت.
 -2ســال  95یکــی از مهمتریــن ســالهای ورزشــی ایــران بــود چــرا کــه المپیــک و
پارالمپیک را پشت سر گذاشتیم و آرزوهایی داشتیم که برآورده شد .حضور والیبال
ایران در المپیک که برای اولین بار اتفاق افتاد و مدالآوری کیمیا علیزاده در ریو که
عنوان اولین بانوی مدالآور تاریخ ورزش ایران در المپیک را به خود اختصاص داد.
البته ورزش ایران آرزوهای بسیاری دارد که باید به دنبال محقق شدن آن باشیم.
 -3اتفاقات تلخ و شیرین ورزش درسال  95به تاریخ پیوست .حال نیازمند بالندگی
و پوســتاندازی بیشتری هســتیم .به زعم بسیاری از کارشناســان ،برجام ثمرهها و
گشایشهای زیادی داشته و دامنه آن به حوزه مهم ورزش وجوانان نیز کشیده شده
است .بنابراین میتوان امیدوار بود ورزش در سال پیش رو قبای تازگی و طراوت به
تن کند .یادمان نرود که ســبز بودن،ریشــه در تاریخ ما دارد؛ ریشه در سنت ایرانیان
دارد؛ ریشــه در ذهن ادیبان و شــعرا و فرهنگ نیاکان ما دارد ،بنابراین باید «امید»
را امتداد بخشید...
یادداشت2

فرق اساســی را با گــروه قبلی دارند که محرم و پشــتیبانان بزرگ
کیروش در ســالهای اخیــر بودهاند و امروز خیلیها میپرســند
چرا مترجم ســالهای اخیر کیروش هم جواب گفته شده است.
فالگوشهــای پشــت درهــای تیــم ملــی میگویند اگــر آنها علیه
سرمربی پرســپولیس مصاحبه میکردند ،شاید کارشان به اینجا
کشیده نمیشد! از دیروز که مشخص شد پژمان منتظری ،مدافع
کارکشته تیم ملی که در سالهای اخیر در لیگ قطر توپ میزده،
بــه عنوان معتمــد جدید کیروش مورد اســتفاده وی قرار گرفته،
ناظــران تیزهوشتر از خود میپرســند تاریخ مصرف این بازیکن
اســبق اســتقالل در پســت و ســمت تازهاش به چه میزان خواهد
رسید؟! آنچه شکی درباره آن وجود ندارد ،این است که منتظری
در تمرین دیروز تیم ملی به سبب اشرافش بر زبان انگلیسی ،به
عنوان مترجم کیروش و واســطه انتقال خواســتههای او به سایر
بازیکنان تیم ملی عمل کرد .خدا به خیر بگذراند!
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در پی اســتمرار روند تمرین نکردن اســتقاللیها در اعتراض به دیرکرد در دریافت
دستمزدهایشــان ،وزیر ورزش به سران باشــگاه آبی دستور اکید داد که این مشکل
را هر چه سریعتر حل کنند .این واقعه در حالی شکل گرفته است که به گفته رضا
افتخاری مدیرعامل اســتقالل ،اســتعفای جهانیان ،یکی از اعضــای هیأت مدیره
استقالل از سوی وزیر ورزش رد شده .وزیر تأکید کرده که تسلیم امواج فشار و هیاهو
نخواهد شد .افتخاری افزود :آقای جهانیان سهمی در تأخیر پرداخت پول بازیکنان
ما نداشت و در هر حال با مساعدتهای وزارت ورزش ،بخشی از مبالغ بازیکنان در
پنجشنبه شب به آنها ارائه شد .البته این تمام ماجرای روز پنجشنبه نبود و زمانی که
یکی از اعضای استقالل در حال گفتوگوی تلفنی با شهاب جهانیان درباره مسائل
مالی استقالل بود ،سایر بازیکنان با صدای بلند شعار میدادند «جهانیان حیا کن،
استقالل رو رها کن ».ظاهراًآنها معتقد بودند دلیل پرداخت نشدن مطالباتشان
 ،شــهاب جهانیان بوده اســت .اتفاق دیگری خشــم بازیکنان را در پی داشــت ،در
حالــی کــه آنها منتظر دریافتیهای خود بودند ،با بســتههایی روبهرو شــدند که در
آن شــامپو ،آجیل و دیگر اقالم عجیب و غریب دیده میشــد .اســتقاللیها از این
مسأله دلخور و اعالم کردند شب عیدی پول میخواهند ،نه شامپو! البته آبیپوشان
دیروز (جمعه) یک جلســه تمرینــی در کمپ حجازی از ســاعت  12برگزار کردند.
امید ابراهیمی و وریا غفوری به دلیل حضور در اردوی تیم ملی ،در تمرین آبیها
حضور نداشتند .مگویان ،دیگر ملیپوش استقالل است که به دلیل حضور در تیم
ملی ارمنستان ،در تمرین این تیم شرکت نکرد .بازیکنان در غیاب منصوریان زیر
نظر خرمگاه تمرینات خود را با صحبتهای دستیار اول آبیها آغاز کردند .در این
جلســه تمرینی بازیکنان بعد از گرم کردن ،به مرور کارهای ترکیبی پرداختند و در
بخش آخر فوتبال درون تیمی بازی کردند .استقاللیها امروز شنبه نیز یک جلسه
تمرینی برگزار خواهند کرد که آخرین تمرین این تیم خواهد بود.

عبــداهلل ویســی کــه در ایــن فصــل روزهــای پرفــراز و نشــیبی را بــا ســپاهان
پشــت سرگذاشــته اســت ،با تصمیم مدیران این تیم از ســمت ســرمربیگری
طالییپوشان اصفهانی اخراج شد و دیگر در تمرینات این تیم شرکت نخواهد
کرد .گفته میشــود زالتکو کرانچار در آســتانه عقد قرارداد با سپاهان است و از
روز سوم فروردین ماه در تمرین این تیم شرکت خواهد کرد.

افق روشن ورزش در سال 96

ادامه از
بنــده به آينده ورزش بانوان بســيار خوش بيــنام .بانوان
صفحه اول
ايرانــي ثابــت كردهانــد هر زمان كــه به آنها فرصــت داده
شده از فرصت به بهترين نحو استفاده كردند ،حتي فراتر
از پیشبينيها .در ســال  96بايد در مســير توسعه ورزش
بانــوان جديترحركت كنيــم ،حركتي كه مطمئناً انجام خواهد شــد و ثمره آن را در
المپيك  2020با افزايش چمشگير مدالهاي بانوان خواهيم ديد .در سالجاري يك
بــار ديگــر نقش ورزش را در ايجاد شــور و نشــاط ملي ديديم .همه مشــاهده كرديم
موفقيت پسران و دخترانمان در ريودوژانيرو چگونه باعث غرور و افتخار ملي شد.
پيامهاي محبتآميز رهبر معظم انقالب و رئيس جمهوري محترم هم نشــان داد
ورزش براي نظام يك اولويت ملي اســت .از اين ســرمايه بزرگ بايد اســتفاده كرد.
در دنياي امروز ورزش پديدهاي چند وجهي اســت .از ورزش براي وفاق ملي ،ايجاد
توســعه ،تزريق شــور و نشاط در جامعه ،ســامت شهروندان و ...اســتفاده ميشود.
در كنــار ايــن موضوعات مهم« ،ديپلماســي ورزش» را نبايد ناديده گرفت .در ســال
 95قــدرت ديپلماســي ورزش به وضــوح ديده شــده؛ زمانيكه دختــران ما با حفظ
ارزشهــاي دينــي و شــرعى در المپيــك و پارالمپيك خوش درخشــيدند .زماني كه
ايران ســرفراز با عزت ميزبان جام جهاني كشــتي بود و ورزشــكاران امريكايي پس از
ديدن فرهنگ واالي تماشاگران ايران به سفيراني براي تبليغ فرهنگ و تمدن ايراني
تبديل شــدند .يكي از برنامههــاي اصلي وزارت ورزش و جوانان تالش براي كســب
ميزباني رويدادهاي مهم ورزشــي مانند جام جهاني فوتســال و جام ملتهاي آسيا
خواهد بود .بدون ترديد ميزباني اين مسابقات معتبر بينالمللي يك بار ديگر پيام
دوســتي جمهوري اســامي ايران را به ملل ديگر صادر خواهد كرد .امنيت ستودني
كشــورمان را نشــان ميدهد و خنثيكننده بســياري از دسيســههاي دشمنان خواهد
بــود .براي كســب ميزبانــي اين رويدادهاي مهــم نياز به همگرايــي و همافزايي بين
تمامي دستگاههاست .كالم آخر؛ سال  96سالي است كه ورزش ايران در رويدادهاي
بينالمللــي از جملــه مقدماتــي جام جهانــي فوتبال حضــور دارد .خانــواده بزرگ
وزارت ورزش و جوانان بدون هيچ حاشيهاي با تمام توان خود تالش خواهد كرد در
اين عرصههاي بينالمللي نتايجي حاصل شــود كه باعث افتخار و سربلندي ايران
و ايراني شــود .ميخواهيم براي نخســتين با در تاريخ ،حضور دو جام جهاني پياپي
را تجربه كنيم.به اميد صعود مقتدرانه تيم ملي فوتبال كشورمان به مسابقات جام
جهاني  2018روسيه.

