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نصیحت امام(ره)
به نماز اول وقت و توجه
به درس و ورزش بود
مستطیل سبز
تجليل از
مديران برتر ورزش
نخس��تين همايش مل��ي تجليل
از مدي��ران برتر س��ال ورزش ايران
با يادواره س��ردار ش��هيد غدير دكتر
حسن تهرانيمقدم در حضور بزرگان
ورزش كش��ور برگزارش��د و طي آن
از مديران برت��ر ورزش كه پس از ۳
هزار نظرسنجي از خبرگان ورزش و
رسانه توسط شوراي مركزي سازمان
قهرمانان انتخاب ش��دند ،تجليل به
عمل آمد.
محمود خسرويوفا رئيس كميته
ملي پارالمپيك و فدراسيون جانبازان و
معلولين به عنوان يكي از رؤساي برتر
فدراسيونهاي ورزشي برگزيده شد.

برگزاریانتخابات
فدراسيونها در موعد مقرر
معاون توس��عه ورزش قهرماني و
حرف��هاي وزارت ورزش و جوانان در
مجمع عمومي س��االنه فدراس��يون
گلف گفت :انتخابات فدراس��يونها
بايد قب��ل از اتمام دوره چهارس��اله
برگ��زار ش��ود ت��ا فدراس��يونها با
سرپرست اداره نشوند.
سيدنصراهلل سجادي افزود :تقويم
برنامهه��اي فدراس��يون و انتخاب��ات
بايد آماده ش��ود و گزارشهاي ساالنه
مجامع به امضاي مسئوالن فدراسيون
و امور مالي برسد.

قرارداد نيم ميليون دالري
نكونام با كويتيها
ج��واد نكونام كه گفته ميش��د
شايد به يكي از دو تيم قطري الغرافه
و ام ص�لال بپيوندد و با تيمهايي در
تركي��ه و چين ه��م گفتوگو كرده
بود ،س��رانجام دوشنبه شب با انعقاد
قراردادي  4ماه��ه با الكويت به اين
باش��گاه كويتي پيوس��ت .بهاي اين
قرارداد نيم ميليون دالر است .نكونام
در ب��دو ورودش به الكويت ش��اهد
بازي دوستانهاي بود كه اين تيم برابر
بايرن مونيخ آلمان انجام داد و 8-0
در هم كوبيده شد.

علی دایی همچنان
در صدر
نام عل��ي دايي ش��هريار فوتبال
ايران به عن��وان برترين گلزن تاريخ
ديدارهاي ملي فوتبال جهان يكبار
ديگ��ر در كتاب ركوردهاي گينس و
در نسخه سال  2014اين كتاب كه
از ديروز روي دكهها در اروپا و امريكا
رفت ،به ثبت رسيد.
كاپيت��ان و س��رمربي س��ابق
تي��م ملي اي��ران و س��رمربي فعلي
پرس��پوليس ب��ا  109گل زده طي
س��الهاي  1993ت��ا  2006باالتر
از پهله برزيلي و فرانس پوش��كاش
مجاري همچنان پيشتاز گلزنان ملي
در سطح جهان است.

قرعهكشي ليگ
دسته يك جودوي بانوان
قرعهكشي چهــــارميــــن دوره
رقابتهاي ليگ دس��ته اول جودوي
بانوان ايران با حضور  10تيم دوشنبه
با حضور نمايندگان تيمها و مسئوالن
س��ازمان لي��گ در محل فدراس��يون
برگزار ش��د كه در نهايت مقرر ش��د
تيمها در دو گ��روه  5تيمي به رقابت
پرداخته و در نهايت از هر گروه دو تيم
به مرحل��ه نيمه نهايي صعود خواهند
كرد.
طبق برنامه هفته اول اين مسابقات
 25بهمنم��اه برگ��زار خواهد ش��د.
مس��ابقات در  9وزن برگزار ميش��ود
ك��ه هر تيم بايد دو ج��ودوكار در رده
نوجوانان و دو جودوكار در رده جوانان
در تركيب خود داشته باشد.
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سيدحسن خميني نوه مكرم بنيانگذار جمهوري اسالمي از عالقهمندان به ورزش و
توگو با خبرنگار پايگاه اطالعرساني وزارت ورزش خاطرهاي
فوتبال اس��ت .او در گف 
از امام راحل گفت :در ايام كودكي و نونهالي معموالً روزهاي تابستان يك توپ زير
بغلمان بود و با لباسهاي خاكي از فوتبال بر ميگشتيم.
يك روز امام مرا ديد و صدايم زد و گفت نصيحتي ميكنم كه هميشه آن را به ياد
داش��ته باش و به همسن و سالهايت هم توصيه كن .از سه كار غافل نشو نماز اول

وق��ت ،درس خواندن ،تفري��ح و ورزش مثل همين فوتبالي كه بازي ميكنيد خوب
است.
حضرت حجتاالس�لام والمسلمين سيدحسن خميني فس��اد يا پاكي را در ورزش
بازتابي از س�لامت يا نبود س�لامت در جامعه دانست و گفت :با داشتن يك جامعه
ناس��الم نميتوان ورزش سالم داش��ت و بالعكس .اين مسأله را ميتوانيم در تمامي
حوزههاي جامعه لمس كنيم.

تمایلی به پذیرش ریاست کمیته ملی المپیک ندارم
وزي��ر ورزش و جوان��ان صبح دیروز
ب��ا حضور درمنزل مرادعلي ش��يراني از
تالشهاي اين پيشكسوت كشتي كشور
تقدير كرد.
در اين ديدار صميمانه دكتر محمود
گودرزي كه خود هم زماني كش��تيگير
بوده اس��ت با شيراني در مورد خاطرات
گذشته صحبت كرد؛دوراني كه با هم در
امجديه تمرين داشتند .آنها از دوستان
قديمي شان ياد كردند.
يك��ي از پيش��نهادهاي ش��يراني
تصويب پاداش يك ميليارد توماني براي
قهرمانان المپيكي بود .اين پیشکسوت
كشتي گفت« :با اين پاداش ورزشكاران
بس��ياري جذب ورزش ميش��وند ،چرا
ك��ه در المپي��ك همه ورزش��كارانمان
س��عي ميكنند با چنگ و دندان مدال
بگيرند».
وزير ورزش و جوانان هم در ديدار با
شيراني گفت« :در يك ماه اخير خيلي
مرا به اين س��مت هل دادهاند كه رئيس
كميته ملي المپيك شوم .آنها ميگويند
صالح اين است كه رئيس هر دو سازمان
يكي باش��د تا ورزش يكدس��تتر شود،
ام��ا من پرهيز و مقابله كردم از نظر من
دو جريان بايد هماهنگ ش��ود اما جايز
نيست كه به آنجا بروم».
دكتر محمود گ��ودرزي تأكيد كرد:
«مدي��ر بايد تنها يك كار را در دس��ت

حمایت دولت از تیم ملی فوتبال در جام جهانی 2014
قرار است وزير ورزش و جوانان براي حمايت از تيم ملي
فوتب��ال براي حضور در جام جهان��ي 2014برزيل از دولت
كمكبگيرد.
دكتر گودرزي در اين باره گفت« :محور اصلي فعاليتهاي
ما بايد بر اس��اس توفيق در جام جهاني باشد» .عاليترين
مقام وزارت ورزش و جوانان توضيح داد« :در جلس��هاي كه
با اس��حاق جهانگيري ،معاون اول رئيس جمهوري داشتم،
درخواست كردم كه براي حل مشكالت مالي تيم ملي فوتبال
كمكهايي شود و ايشان هم قول مساعد داد تا در جلسه
بگي��رد تا آن را به نحو احس��ن به انجام
برس��اند ».وزير ورزش و جوانان يادآور

وصال روحاني

مراسم معرفي بهترينهاي سال فوتبال جهان كه
فيفا و نشريه معتبر «فرانس فوتبال» فرانسه مجري
آن هس��تند و آن را «فيفا گاال» مينامند ،دوش��نبه
شب در شهر زوريخ سوئيس كه مقر فيفا است ،برپا
شد و در رقابتي نزديكتر از آن چه تصورش ميرفت
كريس رونالدو با كنار زدن دو كانديداي اصلي ديگر
اين عنوان يعني ليونل مس��ي آرژانتيني و  27ساله
و فرانك ريبهري فرانس��وي و  31ساله صاحب توپ
طالي  2013شد.
اين دومين باري است كه اين پرتغالي  29ساله
و انفجاري و تكنيكي به اين عنوان ميرس��د .مرتبه
نخست پيروزي او در سال  2008بود كه وي پيراهن
منچس��تر يونايتد را به تن داش��ت .او كه  3سال و
نيم اس��ت پيراهن رئال مادري��د را به تن كرده و در
اين مدت در هر بازي به طور متوسط يك گل براي
اي��ن تيم اس��پانيايي زده ،در چهار س��ال بعد از آن
تك انتخابش ،آن قدر پيروزيهاي «مس��ي» را در
انتخابات توپ طال ديد كه وقتي پريش��ب نامش در
مراس��م براي آمدن به صحنه و گرفتن جايزه اعالم
شد ،نتوانس��ت بر احساساتش فائق آيد و به دفعات
طي سخنرانياش اش��ك ريخت و به همين سبب
در حرفهايش وقفه افتاد و سر آخر هم گفتههايش
را ناتم��ام گذاش��ت و رفت .مردي كه اي��ن بار هم
پيروزياش نه با فاصلهاي زياد با مس��ي و با كسب
 27/99درصد آرا (در قبال  24/72درصد براي مسي
و  23/34درصد ب��راي ريبهري) حاصل آمد ،گفت:
«من ذاتاً آدمي احساس��اتي هستم و امشب غليان
عواطف��م به خاطر اين پيروزي بزرگ طبعاً بيش��تر
ش��ده است .اينها دقايقي استثنايي براي من است
ولي بايد تأكيد كنم كه بدون مشاركت و كمك يارانم
در رئال مادريد و تيم ملي پرتغال اين موفقيت برايم
غيرممكن بود .فكر ميكنم كه ريبهري هم مثل من
سزاوار اين عنوان بود».
اعتراض ان ريبهري
به واقع شايستگي ريبهري به حدي ميرسيد كه
بعد از مراسم سر و صداي خيليها بابت پيروز نشدن
او در آمد و س��رآمد آنها بايرن مونيخيها بودند كه
ميپرسيدند اگر فتح  5جام بزرگ هم در طول يك
فصل براي تصاحب توپ طال توسط يك بايرني كفايت
نميكند ،پس چه چيزي ميكند؟ «اولي هوينس»
رئيس بايرن اين را يك دسيسه دانست و كارل هاينز
رومنیگه كه نايبرئيس بايرن است با انتقاد از چرخه
انتخاب مردان س��ال گفت بايرن اي��ن رأيگيري را
قبول ندارد و فقط اين دلگرمي را ميتواند به ريبهري
بدهد كه او حتماً در آينده به اين عنوان خواهد رسيد.

شوراي عالي ورزش كه درهفتههاي آتي برگزار ميشود در
حضور رئيس جمهوري ،اين مسأله بررسي شود» .وي افزود:
«در شوراي عالي ورزش ،مسائل كالن ورزش كشور بررسي
ميش��ود .اين شورا سال هاست كه تشكيل نشده و مسائل
مهمي كه در ورزش وجود دارد الينحل مانده است» .دكتر
محمود گودرزي همچنين با تأكيد برمحوريت قانون گفت:
«س��ر لوحه بحثهاي ما در ورزش ،قانون اس��ت از جمله
اصالح اساسنامهها و ...كه بايد براي انجام كارها مجوز رسمي
داشتهباشيم».

ش��د « ورزش بايد از سوي متخصصان
اداره ش��ود و در فدراسيونها هم تمركز

روي مربيان باش��د ،تا آنه��ا بتوانند با
استعداديابي زمينه رشد و پشتوانهسازي

اشكهاولبخندهای
«كريس» در زوريخ

ايران به «مسي» رأي داد

سرمربيان و كاپيتانهاي تمامي تيمهاي
ملي فوتبال جهان طبق قوانين موجود حق
داشتند در انتخابات امسال فيفا شركت كنند
و رأي بدهن��د و اي��ن طبعاً ش��امل كارلوس
كيروش و جواد نكونام از ايران هم ميشد و
هر دو نفر ليونل مسي را به عنوان فوتباليست
سال جهان برگزيدند .اگرچه صدور اين رأي
از جان��ب نكونام ب��ا ارادتي كه هميش��ه به
مسي داش��ته جاي تعجبي نداشت ،اما براي
كيروش ب��ا توجه به پرتغالي بودنش توقعي
ج��ز اين ميرفت و او بايد البد به هموطنش
كريس رونالدو رأي م��يداد .البته كيروش
ب��راي رعايت نكردن مجدد اين قضيه و رأي

ميشل پالتيني رئيس فرانس��وي يوفا هم كه  4ماه
پيش جايزه مرد سال اروپا را با نظارت نهاد متبوعش
به ريبهري داد گفت اگر با كارنامهاي مافوق درخشان
مثل آنچه ريبهري و باي��رن دارند باز نميتوان توپ
طال را برد البد اين جايزه اس��ت كه ايراد دارد و بايد
معايبش برطرف شود.

دادن دوباره به مسي همانند تمامي سالهاي
اخير ،اينبار دليل موجهي داش��ت .او گفت
در اين نظرسنجي آراي تمامي مربيان مطرح
ايران��ي را هم لحاظ كرده اس��ت و رأيي كه
صادر ش��ده ادغامي از آراي او و مربيان ليگ
برتري ايران ب��وده و مربيان ليگي نيز حرف
او را تأيي��د ميكنند و ميگوين��د نزديكان
كيروش با آنها تماس گرفته و نظرش��ان را
خواس��ته بودند .به اين ترتي��ب رأي ندادن
مجدد كيروش به رونالدو زير سايه اين بهانه
كه رأي صادره ي��ك رأي تركيبي بوده ،گم
ش��د و او مثل س��الهاي پيش يك محكوم
صرف در اين زمينه نيست!
پيشتازي هاينكس در ميان مربيان
لقب مربي سال به هماني رسيد كه بايد ميرسيد
و اينج��ا حرف و حديث و مش��كلي پي��ش نيامد و
ي��وپ هاينكس ط��راح  3مرتبه قهرمان��ي بايرن در
جامهاي داخلي و خارجي فصل گذش��ته كه بعد از
آن بازنشسته شد ،در رده اول قرار گرفت و بر يورگن

توپ و تور
هفته چهاردهم ليگ برتر بسكتبال

هفته بيتغيير تيمهاي باالي جدولي
الهام محمدی مجد

وزیر ورزش و جوانان در دیدار پیشکسوت کشتی کشور مطرح کرد

گروه ورزش

ورزشـــــی
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را فراه��م كنن��د ».وي گف��ت« :اگ��ر
فدراسيونها با سرپرستان غير متخصص
اداره ش��وند ،گردش ام��ور به روزمرگي
ميافتد و افراد فني كه عزت نفس دارند
بي��رون از اين مجموع��ه ميمانند» .در
پايان اين ديدار وزير ورزش و جوانان از
شيراني تقدير كرد و گفت :اين را وظيفه
خودمان ميدانيم كه از تمام كساني كه
براي ورزش اين كش��ور تالش كردهاند،
تجليل كنيم.
اخالقم�داري و آرام�ش را در
اولويت قرار دهيد
وزي��ر ورزش و جوان��ان از مدي��ران
باش��گاههاي اس��تقالل و پرس��پوليس
خواست كه بازي دربي را حساس نكنند.
به گ��زارش پايگاه اطالعرس��اني وزارت
ورزش و جوانان ،محمود گودرزي گفت:
متأس��فانه برخی از مديران باشگاههاي
صاحبن��ام به بعضي از حاش��يهها دامن
ميزنن��د .او ادام��ه داد :من پيش از اين
از مديران اين دو باش��گاه خواسته بودم
از پرداختن به مس��ائل ريز پرهيز كنند
و اخالقمداري و آرام��ش را در اولويت
كاري خود قرار دهن��د .ما نميخواهيم
ش��اهد جنگه��اي لفظي ي��ا مجازي
باشيم.گودرزي در مورد بازي استقالل و
پرسپوليس گفت :نظر خاصي ندارم ،اگر
فرصت داشته باشم به ورزشگاه ميروم.
توصيه من به بازيكنان و مس��ئوالن اين
دو تيم اين اس��ت كه مسائل اخالقي و
فرهنگ ديني را رعايت كنند.

كلوپ سرمربي بالنسبه جوان بوروسيا دورتموند كه
تيمش را نايب قهرمان اروپا كرد و الكس فرگوس��ن
كه بعد از  27سال افتخارآفريني در منچستر يونايتد
سرانجام بازنشسته شد ،فائق آمد.
يك آلماني ديگر در صدر
عنوان برتري��ن بازيكن زن دنيا ب��ه نادينه انگرز
دروازهبان تيم ملي آلمان رسيد .او «مارتا»ي برزيلي
ح  3دوره اين
كاندي��داي دائم��ي اين عن��وان و فات�� 
رقابتها را پشت سر نهاد و بر ابي وامباك امريكايي
هم غلبه كرد.
«نايد» مربي زن سال شد
بهترين مربي زن سال هم يك آلماني بود .سيلویا
نايد به خاط��ر قهرمان كردن ژرمنه��ا در پيكارهاي
اروپايي به اين افتخار رس��يد .سرمربي تيم ملي سوئد
به نام پيا سانداژ و مربي باشگاه وولفسبورگ آلمان كه
اسمش كلرمن است ،كانديداهاي بازنده اين رده بودند.
گل زالتان بيرقیب بود
جايزه زيباترين گل سال هم به زالتان ابراهيموويچ
رسيد .اين سوئدي پرقدرت و  1/90متري به خاطر
گل ش��گفت انگي��زي كه ب��ا يك قيچ��ي برگردان
باورنكردن��ي از فاصلهاي حدود  22متر و پش��ت به
دروازه انگليس��يها در بازي دوستانه تيم هاي ملي
انگليس و سوئد در آبانماه سال پيش به ثمر رساند
جايزه مربوطه را كه به ياد س��تاره سابق مجارستان
«فرانس پوشكاش» ناميده شده ،دريافت كرد.
افغانها جوانمردتر بودند
جايزه بازي جوانمردانه س��ال را هم به افغانيها
دادند .افغانستان در سالي كه عنوان قهرماني فوتبال
جنوب غرب آسيا را براي اولين بار كسب كرد و سال
بازگش��تاش به صحنههاي بينالملل��ي بود ،به اين
افتخار رسيد .رئيس فدراس��يون فوتبال افغانستان
هنگام دريافت اين جايزه روي صحنه به زبان فارسي
با حاضران سخت گفت.
جايزهاي ويژه براي «پهله»
از امسال فيفا اهداي جايزهاي تحت عنوان جايزه
وي��ژه و بهتر بگويي��م يك توپ ط�لاي افتخاري را
ش��روع كرده و آن را به كسي ميدهد كه در گذشته
دستاوردهاي خاصي را براي اين ورزش داشته است.
اين عنوان در مرتبه اول نصيب پهله شد كه پيشينه
سه بار فتح جام جهاني با تيم ملي برزيل را دارد اما در
زمان او توپ طال فقط ويژه اروپاييها بود و به همين
سبب نيز آن را گزينش مرد سال اروپا ميناميدند و نه
جهان .پهله با داشتن چنان پيشينهاي در ذهنش بعد
از دريافت جايزه خود گفت«:هميشه وقتي رسيدن
توپ طال به سايرين را ميديدم افسوس ميخوردم و
ناراحت ميشدم اما حاال فرصتي براي چشيدن طعم
تصاحب آن است».

مدعيان ليگ برتر بسكتبال
كش��ور كه در هفت��ه چهاردهم
مقاب��ل حريفان خود قرار گرفته
بودند با كس��ب پيروزي ،باالي
ج��دول رده بن��دي را بيتغيير
باقي گذاشتند.
پتروش��يمي بن��در ام��ام
صدرنش��ين ،هم��ان ط��ور كه
پيشبيني ميشد رقابت راحتي
را در اين هفته در تهران پشت سر گذاشت ،شاگردان مهران حاتمي در اين ديدار
اف��را خلي��ج فارس را با نتيجه  98بر  56مغلوب كردند و نوار پيروزيهاي خود را
ادامه داده و پيشتاز اين رقابتها ماندند.
مهراميها كه اين هفته را خارج از خانه س��پري كردند با شكس��ت  79بر 72
استقالل زرين قشم در جايگاه دوم باقي ماندند 2 .تيم كه در حضور شمار زيادي
از عالقهمندان به بسكتبال در سالن تختي قشم رودرروي هم قرار گرفته بودند تا
لحظات آخر فاصله ميليمتري باهم داشته و رقابتي نزديك را سپري كردند اما در
انتها اين مهراميها بودند كه با تجربه خود از دقايق پاياني بازي به نفع خود بهره
برده و ديدار را به سود خود خاتمه دادند.
ديدار دانشگاه آزاد و شهرداري گرگان هم يكي از  3ديداري بود كه اين هفته
در تهران برگزار شد و در پايان ،اين ياران مهران شاهين طبع بودند كه موفق به
برتري  60بر  49شده و مانند قبل در رتبه سوم ايستادند.
اما ذوب آهن ديگر تيم مدعي اين فصل در هفته چهاردهم درحالي كه مهمان
نيروي زميني بود ميزبان خود را با اختالف  74بر  49شكست داد .در اين ديدار
براي شاگردان اسالوكو ،سنتر خارجي ذوبيها در كوارتر چهارم با مصدوميت روبه
رو شد و بيرون رفت .بيشك اگر اين بازيكن در ديدار بعدي ياران فرزاد كوهيان
حضور نداشته باشد كار براي اين تيم سخت خواهد شد.
نبرد فوالد هفت الماس و همياري زنجان نيز در قزوين از ديدارهاي جذاب اين
هفته بود كه در پايان ،تيم ميزبان موفق به برتري  63بر  60شد .قزوينيها تنها
تيمي بودند كه در اين هفته صعود را تجربه كرده و با  2پله برتري جايگاه ششم
را از آن خود كردند .فوالد ماهان سپاهان ديگر تيم برنده اين هفته بود كه موفق
ش��د ميزبان خود پتروشيمي بندر ماهش��هر را با نتيجه  73بر  68شكست دهد.
محسن صادقزاده سرمربي فوالد ماهان سپاهان بعد از اين ديدار با بيان اين كه
تيمش با اين پي��روزي در جمع مدعيان باقي ماند ،گفت :رقابت در صدر جدول
بسيار نزديك است و يك شكست ،تيمها را از قهرماني دور ميكند.
برنامه ديدارهاي هفته پانزدهم
ديدارهاي اين هفته عصر فردا پيگيري خواهد ش��د (اس��امي تيمهاي ميزبان
در ابتدا آمده است):
* افرا خليج فارس -نيروي زميني
*ذوب آهن -پتروشيمي ماهشهر
* پتروشيمي بندر امام -فوالد هفت الماس
*همياري زنجان -استقالل زرين قشم
* مهرام تهران -دانشگاه آزاد
* فوالد ماهان سپاهان – شهرداري گرگان

گزارش
عزم صبا براي كسب جايگاه بهتر

تيم فوتبال صباي قم اين روزها نوس��انات زيادي را س��پري ميكند و از 6
بازي آخر خود  4بازي را با شكس��ت مواجه ش��ده و هماكنون با  22امتياز از
 22ب��ازي در رده دوازدهم جدول جاي دارد و اين هفته در تبريز مقابل تيم
قدرتمند اين ش��هر يعني تراكتورس��ازي قرار ميگيرد و به نظر ميرسد روز
سختي مقابل اين تيم داشته باشد .به هر حال جايگاه دوازدهم در جدول براي
تيمي كه هميشه در ادوار گذشته ليگ برتر يكي از تيمهاي قدرتمند بوده به
هيچ عنوان شايسته نيست و امتياز بازيهاي آينده براي اين تيم سرنوشت ساز
است .غالمرضا ملكي مدير رسانهاي اين تيم در همين باره گفت :جايگاه كنوني
صبا در خور اين تيم نيست و تيم صبا شايستگي بيشتري دارد اما ما در اين
فصل با مشكالت زيادي روبهرو بوديم از جمله مشكالت مالي و مصدوميتهاي
پي در پي كه بيشتر بازيكنان كليدي ما درگير آن بودند البته با انتخاب آقاي
صالحي منش به عنوان استاندار قم و توجه ايشان به مقوله ورزش اميدواريم با
حمايت ايشان هر چه زودتر مشكالت مالي به پايان برسد.
وي در ادامه گفت :يكي ديگر از مس��ائلي كه اين روزها باعث ش��ده تيم
صبا نتواند نتيجه الزم را بگيرد به مسائل روحي و رواني بازيكنان برمي گردد
بهطوري كه نميتوانند تواناييهاي خود را در زمين بهطور كامل بروز دهند و
در هفتههاي اخير آقاي مرفاوي عالوه بر كارهاي تاكتيكي و فني تيم بخشي
از وق��ت و انرژي خود را براي برطرف كردن اين مش��كل صرف كردهاند .وي
در پايان گفت :هر مربي براي موفق ش��دن نياز دارد بازيكناني را به خدمت
بگيرد كه با قالب تفكرات فني خود سازگاري داشته باشد و با توجه به اينكه
آقاي مرفاوي در اواس��ط فصل هدايت تيم را به عهده گرفتند هماهنگي اين
بازيكنان در آن قالب مش��كل و زمانبر اس��ت.در هرحال اميدواريم با درايت
آقاي مرفاوي و ارائه بازيهاي قابل قبول به جايگاه باالتري در جدول دس��ت
پيدا كنيم.

پارا ورزش
تيم ملي واليبال نشسته در صدر رنكينگ جهاني

بر اساس اعالم رسمي سازمان
جهاني واليبال معلوالن ،تيم ملي
واليبال نشس��ته كش��ورمان در
جايگاه نخست رنكينگ جهاني
ق��رار گرفت .بر اين اس��اس تيم
ملي ايران با كسب  4800امتياز
از سقف  5هزار امتياز در رده اول
قرار دارد و پ��س از آن تيمهاي
بوسني و هرزگوين و روسيه به ترتيب با امتيازات  4350و  4261در ردههای دوم
و س��وم قرار دارند .در بخش واليبال بانوان نيز تيم واليبال نشسته بانوان ايران با
امتياز  405در جايگاه  15قرار گرفته است.

