فوتبال

شفر :به خاطر فشار رسانهها و سکوها ترکيب تيمم را تغيير نميدهم

ضربه سنگين به فوتبال ساحلي ايران

سايت کنفدراسيون فوتبال آسيا شکست
تيم ملي فوتبال س��احلي مقابل ژاپن را
ضربه س��نگيني براي فوتبال س��احلي
کش��ورمان قلمداد کرد.به گزارش آنا از
 ،AFCتيم ملي فوتبال س��احلي ايران
در دي��دار يک چهارم نهايي مس��ابقات
فوتبال ساحلي قهرماني آسيا با نتيجه ۳
بر  ۲برابر ژاپن شکس��ت خورد و حذف
شد.س��ايت کنفدراس��يون فوتبال آسيا
نوشت :همه آسيا انتظار يک ديدار جذابي
داشتند وقتي دو تيم فوتبال ساحلي ايران
و ژاپ��ن برابر هم ق��رار گرفتند و همين
طور هم ش��د .تيم ملي فوتبال س��احلي
اي��ران توانس��ت ابتدا از حري��ف خود با
دو گل پي��ش بيفتد ول��ي در ادامه  ۳بار
دروازه خود را باز ش��ده ديد و شکس��ت
خورد تا ناباوران��ه حضور در جام جهاني
فوتبال س��احلي را از دس��ت بدهد.اين
شکس��ت ضربه س��نگيني براي فوتبال
س��احلي ايران بود که توانسته بود در ۷
دوره از  ۸دوره اخي��ر جام جهاني فوتبال
س��احلي حاضر باش��د و در سال ۲۰۱۷
نيز در رده س��وم جام جهاني قرار گيرد.
مارکو اوکتاويو سرمربي تيم ملي فوتبال
ساحلي ايران گفت :اين ديدار ميتوانست
در ديدار نهايي باش��د و من به بازيکنان
ژاپن بابت برتري در اين مسابقه تبريک
ميگويم و به بازيکنان شجاع تيم خودم
هم خسته نباشيد ميگويم .ايران و ژاپن
از نظر تکنيکي دو تيم قدرتمند در سطح
آسيا محسوب ميشوند.
تالش کادر پزشکي استقالل
براي حضور صيادمنش در دربي

کادر پزش��کي تيم اس��تقالل در تالش
اس��ت تا مهاجم جوان اي��ن تيم را براي
درب��ي فروردين آماده کن��د .به گزارش
ف��ارس ،اللهي��ار صيادمن��ش مهاج��م
جوان آبيپوش��ان چند هفته پيش دچار
مصدوميت ش��د و اردوي تيم ملي اميد
و بازيه��اي تيم��ش را در ليگ برتر را
از دست داد با اين حال شايعات فراواني
در م��ورد غيب��ت اين بازيک��ن در دربي
فروردين ماه مطرح شده اما کادر پزشکي
تيم اس��تقالل در تالش است تا وي را
براي اين مس��ابقه آماده کند.صيادمنش
به احتمال فراوان ميتواند از سال جديد
در تمرينات آبيپوشان شرکت کند و در
صورت نياز کادر فني در دربي به ميدان
ب��رود .همچنين وريا غفوري نيز با ادامه
رون��د درماني خود در کلينيک باش��گاه
اس��تقالل ميتواند مقابل پرسپوليس به
ميدان برود و وي هم مشکلي براي اين
مس��ابقه ندارد.ديدار تيمهاي استقالل و
پرس��پوليس روز  10فروردي��ن برگ��زار
ميشود.
خندهدار است ميگويند
گروه ما راحت است

سرمربي تيم فوتبال ذوب آهن با تشريح
داليل موفقيت تيمش در ليگ قهرمانان
آس��يا ،مالکه��اي انتخاب جانش��ين
کيروش را تش��ريح کرد و گفت :نبايد
به س��رمربي بع��دي تيم مل��ي بازيکن
تحميل ش��ود.به گ��زارش مهر ،عليرضا
منصوري��ان درب��اره موفقيتهاي��ش با
تي��م ذوب آه��ن گفت :وقت��ي به جاي
جدي��دي ميروي��د نياز به زم��ان داريد
تا ش��کل تيم را ع��وض کنيد .به خاطر
فش��ردگي برنامهها ،دو هفته مسابقات
را بيش��تر از ساير تيمها انجام ميدهيم.
مجبوريم جوري تمرين کنيم که از تمام
داشتههايمان اس��تفاده کنيم.وي افزود:
ترسي نداريم از اينکه به بازيکنان جوان
ميدان بدهيم .مجموعه تيم و باش��گاه
بر اين اعتقاد هس��تيم که بايد ساختار را
حفظ کنيم و اگر بازيکني تغيير ميکند
نبايد ساختار آس��يب ببيند.سرمربي تيم
فوتب��ال ذوب آه��ن تاکيد ک��رد :النصر
عربس��تان گرانترين تيم آس��يا است.
آنها  ۸بازيکن خارجي در ليگ عربستان
دارند .ميدانس��تيم با حريف دست و پا
بستهاي روبرو نيستيم.منصوريان تاکيد
ک��رد :خوش��بختانه اين اطمين��ان را از
س��عيد آذري مديرعامل باش��گاه داريم
و ب��ا خيال راحت جلو ميرويم .ايش��ان
در تاريخ مديريتش نش��ان داده اس��ت
که پاي مربيانش ميايس��تد .مربيان در
زمان اين حاش��يه امنيت را داش��تند که
تغيي��رات را به نفع تيم انجام بدهند.وي
تصريح کرد :از دوس��تاني که ميگويند
گروه ذوب آهن آسان است گاليه دارم.
اين حرف خنده دار اس��ت .نشستن پاي
ش��ومينه در خانه و نظ��ر دادن راجع به
فوتب��ال آس��ان اس��ت ول��ي در ميدان
اينطور نيس��ت و ما حريفان سختي در
زمي��ن داريم.منصوري��ان که براي يک
بازي س��ابقه هدايت تي��م ملي ايران را
هم بر عهده داش��ته است ،در خصوص
مالکهاي تعيين س��رمربي بعدي تيم
ملي گفت :در گذش��ته اتفاقاتي رخ داد
و ضرباتي به مربيان ايراني زديم .وقتي
به مربيان خودمان شانس حضور در تيم
ملي را داديم ناخواس��ته س��طح توقع را
ب��اال برديم و مربيان را متهم کرديم که
علمينيستند .جوي را عليه مربي ايراني
به کار برديم و ناخواسته به سمت مربي
خارجي رفتيم.

س��رمربي تيم فوتبال استقالل با بيان
اينک��ه فعال ديدار اين تيم با نس��اجي
از بازي با پرس��پوليس برايش مهمتر
است ،گفت :مهدي رحمتي روي گلي
که مقابل العي��ن خورديم مقصر نبود.
ب��ه گزارش تس��نيم ،وينفرد ش��فر در
نشس��ت خبري پيش از ديدار تيمش
مقاب��ل نس��اجي مازن��دران در هفته
بيس��تودوم ليگ برتر اظهار داشت:
قبل از اينکه در م��ورد بازي صحبت
کن��م بايد بگوي��م بازيکن ج��وان ما
رضا آذري يک جراحي داش��ته است.
براي او بهترين آرزوه��ا را دارم .فکر
نميکنم مش��کل بزرگي داشته باشد.
تشکر ميکنم از دکتر که خيلي سريع
عمل جراحي او را انجام داد .سرمربي
تيم فوتبال استقالل در مورد ديدار اين
تيم مقابل نساجي مازندران نيز گفت:
بازي فرداي ما راحت نيس��ت .نساجي
تيم قوي و جنگندهاي است .بايد مثل
نيمه دوم بازي با العين باشيم .ما چهار
روز ي��ک بار بازي داريم و بايد ببينيم
کدام بازيکنان آماده هس��تند و با تمام
وجود تالش کنيم.
رحمتي در زم�ان گل العين فرصتي
براي خروج از دروازه نداشت

وي ادامه داد :در چند روز گذش��ته در
برخي از رس��انهها و صفحات مجازي
ديدم در مورد گلي که از العين دريافت
کردي��م و در م��ورد رحمتي صحبت
ميکردن��د .در آن صحن��ه رحمت��ي
نميتوانس��ت از دروازه بي��رون بيايد،
چون ممکن بود توپ به طور مستقيم
وارد دروازهمان ش��ود .اش��تباه اول ما
اين بود که به حريف ضربه ايستگاهي
دادي��م ،بعد از آن هم کميبدش��انس
بوديم .در هر صورت شانس هم جزئي

بازي با نساجي از دربي مهمتر است

از بازي است .در ادامه هم بازيخواني
بازيکن ژاپني العين بهتر از بازيکن ما
بود ،اما در هر صورت رحمتي فرصتي
براي خروج از دروازه نداشت .شفر به
فشردگي ديدارهاي استقالل اشاره و
خاطر نش��ان کرد :در اين دوره بسيار
س��خت که بازيهاي فش��رده داريم
حض��ور دکتر و کادر پزش��کي در تيم
ما بس��يار مهم است .االن يک الي دو
بازيکنمان مش��کل دارند و امشب يا
حداکثر تا صبح فردا  11نفر اصليمان
ب��راي دي��دار ب��ا نس��اجي را انتخاب
خواهيم ک��رد .وي درباره فش��ردگي
بازيه��اي تيم اس��تقالل و اينکه آيا
اين فش��ردگي باعث تغيي��ر تاکتيکي
آبيپوشان نميشود ،گفت :اين خيلي
خوب است که تمام نفرات تيم ما آماده
باشند ،نه فقط  11نفر .همه بايد آماده
باش��ند به خصوص از لحاظ ذهني .به
طور مثال ميالد زکيپور چندين هفته
روي نيمک��ت بود و به ج��اي او اميد
نورافکن ب��ازي ميکرد ،اما ديديد که

در بازي قبلي بس��يار خوب ظاهر شد
و يکي از بهتري��ن بازيهاي فصلش
را انجام داد .اين اتفاق طبيعي است و
حتي در تيمهاي ليورپول ،بايرمونيخ و
العين هم رخ ميدهد .ش��ما ديديد که
مهاج��م اين تيم در دقايق پاياني وارد
زمين ش��د ،اما عملکرد بس��يار خوبي
داش��ت .سرمربي تيم فوتبال استقالل
در ادامه تصريح کرد :همهي بازيکنان
ما بايد آماده و منتظر باش��ند تا شانس
بازي کردن به آنها رو کند و وقتي اين
ش��انس به آنها رسيد بايد با تمام توان
در زمين بجنگن��د .ما براي بازي فردا
بازيکن��ان خوبي داري��م ،اما مهم اين
اس��ت که به لحاظ ذهني آماده باشند.
در زمان��ي که ديدارهاي ما به صورت
فشرده برگزار ميش��ود ،کميبازيها
سخت اس��ت و بايد همهي بازيکنان
آماده باش��ند .مثل طارق همام که در
ب��ازي قبلي به زمين آم��د و عملکرد
خوبي داش��ت .اينطور نيست که من
بخواه��م به خاطر فش��ار رس��انهها و

سکوها ترکيب تيمم را تغيير دهم .من
ترکي��ب تيم را خودم انتخاب ميکنم،
نه از روي فشار سکوها و رسانهها.
براي قهرماني بايد تمام بازيها را
ببريم نه فقط دربي را

وي در واکنش ب��ه طرح اين موضوع
که آيا امکان دارد در ديدار فردا مقابل
نس��اجي به برخي بازيکنان استراحت
دهد ت��ا در ديدار مقابل پرس��پوليس
بازيکني محروم يا مصدوم نباشد،گفت:
اگر شما فقط دربي را ببريد نميتوانيد
قهرمان ش��ويد .بايد در همه بازيها
پيروز ش��ويد تا بتوانيد قهرماني را به
دس��ت بياوريد .اکنون بازي فردا براي
ما مهمتر از دربي است .من نميتوانم
پاتوس��ي يا يک بازيکن ديگر را براي
بازي فردا کن��ار بگذارم تا براي دربي
آماده ش��ود .اين هم ک��ه همه جا در
مورد دربي صحب��ت ميکنند ،طبيعي
اس��ت ،اما در حال حاض��ر بازي فردا
براي ما مهمتر از دربي اس��ت .ش��فر
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در واکن��ش ب��ه طرح اين س��ؤال که
بازيکن��ان ايران��ي از دقيقه  80به بعد
تمرکز خود را از دس��ت ميدهند و آيا
او تدبيري براي اين موضوع انديشيده
اس��ت يا خير ،گفت :در  10دقيقه آخر
خيلي از تيمها فوتبال بازي نميکنند
و رو به توپهاي هوايي و ارسالهاي
مس��تقيم ميآورند .بايد در اين دقايق
بازيکنان سرزن خوبي داشته باشيد تا
بتوانيد دفاع کني��د .مهمتر از آن ،اين
اس��ت که از همان جلو اجازه ارس��ال
توپها را ندهيد .در ايران هم خيلي از
تيمها اين کار را خوب انجام ميدهند،
مث ً
ال س��پاهان يک بازيک��ن قدبلند و
سرزن دارد که در دقايق پاياني توپها
را مس��تقيم براي او ارس��ال ميکنند.
همانط��ور که گفتم مهم اين اس��ت
که اجازه ندهيم توپها ارس��ال شود
و مهمتر از آن اين اس��ت که توپ را
در اختي��ار خود نگهداريم .اگر توپ در
اختيار ما باشد ما ميتوانيم بازيسازي
کنيم و موقعيتهاي زيادي به دس��ت
آوريم .س��رمربي تيم فوتبال استقالل
در ادامه يادآور شد :در اين صورت به
جاي اينکه  10توپ ب��ه روي دروازه
م��ا بيايد ،دو توپ خواه��د آمد .برنامه
ما اين اس��ت که تيممان جمع ش��ود،
توپ را به دس��ت بياورد و حفظ توپ
کند ،در اي��ن صورت ميتوانيم جلوي
موقعيتهاي حري��ف را بگيريم .البته
بهتري��ن برنامه اين اس��ت که بتوانيم
گل دوم را بزني��م .م��ا در ب��ازي قبل
مقابل العين ه��م فرصتهاي زيادي
داش��تيم .شايد اگر فرش��يد اسماعيلي
آن ت��وپ را پاس ميداد وضعيت فرق
ميکرد .ضمن اينک��ه العين هم فقط
يک موقعيت داشت که آن هم تبديل
به گل شد.

نايب قهرمان در شرف وداع زودهنگام؟

تيم پرس��پوليس با باخت در مقابل السد کار خود را
براي صعود به دور بعد ليگ قهرمانان آسيا سخت
کرد ،بهنام ابوالقاسم پور ،مهاجم پيشين پرسپوليس
در گفتگ��و با مهر ،در خصوص باخت يک بر صفر
پرسپوليس در هفته دوم ليگ قهرمانان آسيا گفت:
اين باخت به ضرر پرسپوليس شد .شاگردان برانکو
فرصتهاي زيادي را از دست دادند؛ موقعيتهايي
ک��ه به خاطر خس��تگي زياد بازيکن��ان هدر رفت.
تمرک��ز مهاجمان پرس��پوليس هم کاف��ي نبود و
آنها نميتوانس��تند چارچوب دروازه را خيلي خوب
بشناس��ند .مهاجم پيشين پرس��پوليس و تيم ملي
فوتبال ايران افزود :گلي که پرسپوليس خورد روي
اشتباه داور بازي بود .اما به نظرم بازيکنان هم مقصر
هستند که از موقعيتهاي گلزني استفاده نکردند تا
کار به آخرين توپ بازي برس��د .وي در ادامه اظهار
داشت :علي عليپور موقعيت مسلم گلزني را از دست
داد که کمبود توان بدني اش ناشي از خستگي بود.
بايد بازيکنان پرسپوليس در همين مدت کوتاه هم
خودش��ان را در شرايط ايده آل نگه دارند .ابوالقاسم
پور درباره احتمال صعود پرس��پوليس از گروه خود
ادامه داد :کار صعود براي پرس��پوليس سختتر از
قبل ش��د .برانکو بايد ش��ادابي را دوباره به تيمش
بي��اورد .همچنين حاال وقتش اس��ت ت��ا ذخيرهها
خودشان را نشان دهند تا بازيکنان اصلي از فرصت
اندکي که ب��راي ريکاوري دارند اس��تفاده کرده و
بدنهايش��ان به فرم ايده آل بازگردد .ضمن اينکه
نبايد منکر برنامه فشرده پرسپوليس شويم .همين
موضوع باعث ش��ده تا اي��ن تيم کيفيت بازيهاي
هميشگي را نداشته باشد.

کار پرسپوليس براي صعود سخت شد
منشا بهتر از بوديمير براي پرسپوليس است

به��زاد داداش زاده پيشکس��وت فوتب��ال ايران نيز
در خص��وص نتايج پرس��پوليس در هفتههاي اخير
رقابتهاي ليگ برتر و ليگ قهرمانان فوتبال آس��يا
گفت :متأسفانه پرسپوليس همچنان با مشکالت فني
و روحي دس��ت و پنجه نرم ميکند .باخت اين تيم
مقابل الس��د قطر نشان داد که بازيکنان پرسپوليس
روحيه خود را از دست دادهاند و ميخواهند پرسپوليس
از لحاظ روحي دچار مشکل شده است .اين تيم نيازمند
ريکاوري است .پرسپوليس هميشه در دقايق پاياني
گلزني ميکرد اما امسال خالف اين اتفاق افتاده است.
کارشناس فوتبال ايران ادامه داد :تعجبآور است که
پرسپوليس با وجود بازيکنان جديدش که هر کدام به
تنهايي خيلي خوب هستند هنوز نتوانستهاند در قالب
ترکيب تيميعملکرد مناس��ب داشته باشند .داداش
زاده درب��اره عملکرد مهاجمان پرس��پوليس اظهار
داشت :شايد خستگي بازيکنان روي موقعيتهايي
که از دست ميدهند تأثيرگذار باشد اما مشکل اصلي
آنها روحي است .برانکو ايوانکوويچ يکي از بهترين
مربيان تاريخ فوتبال ايران است و حاال وقتش است
بار ديگر هنر خود را در بازيابي روحيه تيمش نش��ان
دهد .وي اذعان داشت :مورد مهميکه هنوز براي من
و بسياري از هواداران جاي سوال دارد کنار گذاشتن
گادوين منش��أ از پرسپوليس اس��ت .ايکاش ماريو
بوديمير را ابتداي فصل به پرسپوليس ميآوردند .او
نياز به زمان دارد .در صورتيکه منشأ ميتوانست براي
پرس��پوليس بهتر از بوديمير بازي کند .پيشکسوت
تيم فوتبال پرسپوليس در اظهاري نظري عجيب در
خصوص عدم نتيجهگيري اين تيم گفت :پرسپوليس

گويا نفرين شده است .شايد خيليها بگويند زدن اين
حرف ،خرافات است اما بازيهاي قبلي پرسپوليس
نش��ان ميدهد که اين تيم دچار مشکالت اساسي
ش��ده اس��ت .داداش زاده درب��اره ش��انس صع��ود
پرسپوليس از مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا نيز
اظهار داشت :کار پرسپوليس سخت شد .برانکو بايد
تيمش را از لحاظ روحي تقويت کند تا آنها اعتماد به
نفس الزم را پيدا کنند .در غير اينصورت بعيد نيست
اي��ن تيم در ليگ برتر هم نتيجه الزم را بگيرد .وي
در پايان خاطرنش��ان کرد :من هميشه گفتهام بهتر
از برانکو هيچکس نميتواند پرس��پوليس را بررسي
کند .بايد کادر فني آسيب شناسي کند که چرا برخي
بازيکنانش نظير س��روش رفيعي و سيامک نعمتي
دچار افت ش��ده اند .شخص ًا به خاطر وجود برانکو در
اين تيم به آينده پرسپوليس اميدوارم و فکر ميکنم
خيلي زود بردهاي متوالياش را تکرار کند.
زمان تعويض برانکو اشتباه بود

اسماعيل حاللي پيشکسوت تيم فوتبال پرسپوليس
ه��م درباره عملکرد بازيکنان پرس��پوليس در بازي
هفته دوم ليگ قهرمانان آس��يا مقابل الس��د قطر
گفت :پيشرفت فني پرسپوليس در بازي برابر السد
کام ً
ال محس��وس بود .اين تيم کامل ش��ده اس��ت
و ب��ه بلوغ تاکتيکي مد نظر کادر فني اش رس��يده
اس��ت .پيشکسوت تيم فوتبال پرس��پوليس درباره
عملکرد داور بازي اظهار داش��ت :باخت پرسپوليس
روي اشتباه داور رقم خورد اما به هر حال نميتوان
نتيجه را بازگرداند .واقع ًا اگر سيس��تم داور ويدئويي
در بازيه��اي ليگ قهرمانان آس��يا و ليگ برتر راه

اندازي ش��ود کمک زيادي به پرسپوليس ميکند.
 VARب��ه داد پرس��پوليس خواه��د رس��يد .اين
پيشکسوت پرس��پوليس ادامه داد :شايد تنها اشتباه
برانک��و زمان تعويض آخر تيمش بود .لحظهاي که
قصد داشت در دقيقه آخر تعويض کند بازيکن حريف
ضربه کاش��ته را زد و همان توپ هم گل شد .شايد
اگر چند ثانيهاي قب��ل يا بعد از آن صحنه تعويض
ميکرد بهت��ر بود .چون تعداد نفرات داخل محوطه
جريمه پرسپوليس به اندازه بازيکنان حريف ميشد.
وي درباره شانس پرسپوليس براي صعود از مرحله
گروهي ليگ قهرمانان آس��يا تصريح کرد :اين تيم
قطع ًا از گروه خود صعود ميکند و مشکلي نخواهد
داش��ت .پرسپوليس به پختگي الزم رسيده است و
ميتواند حريفان عربي خود را شکست دهد .حاللي
با اشاره به بازيهاي فشرده پرسپوليس افزود :برانکو
باي��د به بازيکنان ذخيره خود بازي دهد تا بازيکنان
اصلي بتوانند ريکاوري مناس��بي داشته باشند .حاال
وقتش اس��ت تا ذخيرهها نش��ان دهند پيراهن چه
تيميرا بر تن کرده اند .پرسپوليس نياز به  ۲۳بازيکن
دارد که بايد هميشه آماده باشند.

سلطانيفر :روند جوانگرايي در وزارت ورزش با جديت دنبال ميشود

وزير ورزش و جوانان گفت :مجموع آمار پروژههاي
ورزش��ي افتتاحي امس��ال در کش��ور با احتس��اب
طرحهاي چند روز آينده به حدود  ۸۰۰پروژه خواهد
رسيد .به گزارش ايسنا ،مسعود سلطانيفر در نشست
با سمنها و هيأتهاي ورزشي استان در شهرستان
خمين اظهار کرد :کشور در يک شرايط خاص قرار
دارد و به تعبير مقام معظم رهبري شرايط خطيري
اس��ت .زماني جنگ تحميلي  ۸ساله به ما تحميل
ش��د ولي اين  ۸سال با دالوريها و جانفشانيهاي
م��ردم ب��ه دورهاي طاليي تبديل ش��د و قطع ًا اين
جنگ اقتصادي نيز که ناعادالنه به ما تحميل شده
با وحدت و همدلي م��ردم به دوران طاليي تبديل
خواهد شد .وي افزود :در راهپيمايي  ۲۲بهمن براي
بسياري از سياس��ت مداران داخلي و خارجي جالب
بود که مردم با توجه به تحمل فشارهاي اقتصادي
اينگونه حضور بهم برس��انند .هيچکس پيشبيني
نميک��رد که م��ردم اينگونه ب��ه خيابانها بيايند و
پاي نظام بايس��تند .در اين رابطه وظيفه ما سنگين
است و نبايد آدرس اشتباه به مردم بدهيم و تسويه
حس��ابهاي سياسي داشته باش��يم .وزير ورزش و

جوانان کش��ور تصريح کرد :به دنبال اجراي برجام
اگر يکي از اعضا بدعهدي نميکرد و با قلدري از آن
خارج نميشد و تحريمهاي غيرقانوني بر ما تحميل
نميکرد صادرات نفت ما  ۲.۵ميليون بشکه در سال
ميماند و طبيعي است که قيمت ارز و سکه همانند
دو سال پيش بود و تغييري نميکرد .سلطانيفر ادامه
داد :برخي اين مش��کالت را ناش��ي از سو مديريت
ميدانند اما اين موارد حسابهاي پيچيده اقتصادي
است .البته ممکن است برخي مسئوالن کوتاهي نيز
در اين زمينه داش��ته باشند اما زياد تأثيرگذار نيست
و مشخص اس��ت که ش��رايط اقتصادي کشور ما
به گونهاي اس��ت که به ش��دت به صادرات نفت و
فرآوردههاي نفتي وابسته هس��تيم .وي بيان کرد:
ايران نشان داد در عمر  ۴۰ساله انقالب هرگاه فشار
از بيرون بيشتر ش��ده وحدت مردم نيز افزايش پيدا
ک��رده و نگاه به درون م��ا را به حد و مرزي خواهد
رساند که بتوانيم روي پاي خود بايستيم .وزير ورزش
و جوانان خاطرنشان کرد :در بيانيه گام دوم انقالب
که توسط مقام معظم رهبري تبيين شده نقشه راه
حرکت آينده نظام مشخص شده و محور آن تمرکز
بر جوانان اس��ت .جوانان ،مديران و مسئوالن بايد
نس��بت به اين بيانيه تمرکز ويژه داشته باشند ،روند
جوانگرايي به شيوه گسترده و دقيقي دنبال ميشود
و ما هم در وزارت ورزش با تاکيد مقام معظم رهبري
و رئيس جمهور اينمسير را با جديت دنبال ميکنيم.
سلطاني فر اضافه کرد :امروز از  ۳۱مديرکل ورزش
و جوانان استانها  ۱۰مديرکل زير  ۴۰سال هستند
و در فدراسيونهاي ورزشي نيز با اجراي قانون منع
بکارگيري بازنشس��تگان اکثر افراد منتخب از گروه

س��ني زير  ۴۰سال و جزو ورزش��کاران و نخبگان
اين عرصه هس��تند .وي افزود :امسال فجر چهلم
در وزارت ورزش و جوانان از هفته دولت آغاز ش��ده
و تا دهه فجر ادامه داش��ته و مقرر ش��د که از هفته
دول��ت تا دهه فجر هر هفته يک پ��روژه بزرگ به
بهره برداري برس��د .پيشبيني ما بر اينبود که در
س��ال  ۵۰۰پروژه در کش��ور افتتاح شود اما تا امروز
با احتس��اب پروژههاي چند روز آين��ده  ۸۰۰پروژه
در س��طح کش��ور به بهره برداري خواهد رس��يد و
توانس��تهايم کارنامه خوبي در عرصه ورزشي کشور
ارائ��ه دهيم .وزي��ر ورزش و جوانان گفت :امس��ال
نتايج بسيار مطلوبي در مسابقات جام جهاني روسيه
توس��ط ورزش��کاران ،با وجود اينکه در گروه مرگ
قرار داشتند ،کس��ب شد ،در رقابتهاي جاکارتا نيز
بيشترين تعداد مدال در دوران بعد از پيروزي انقالب
در تمام رشتهها کسب ش��د که موجب خوشحالي
مردم شد .سلطاني فر با اشاره به ارتقاي رتبه ايران
در مسابقات پارا آسيايي و المپيک جوانان بيان کرد:
امسال در مسابقات پاراآسيايي از رتبه چهارم به سوم
و در المپيک جوانان از رتبه  ۲۴جهان به رتبه هفتم
ارتقا پيدا کرديم و در رش��تههاي شطرنج ،تکواندو،
وزن��ه برداري ،کاراته و وش��و در مس��ابقات جهاني
رتبههاي بسيار خوبي توسط ورزشکاران کسب شد.
وي با بيان اينکه قرار داش��تن دو تيم پرسپوليس و
اس��تقالل در يک چهارم نهايي و جزو هش��ت تيم
برتر ليگ قهرمانان آس��يا ب��راي اولين بار در تاريخ
ورزش کش��ور از ديگر افتخارات ورزش کش��ور در
سال جاري بود ،گفت :در جام ملتهاي آسيا اگرچه
انتظار قهرماني داشتيم ،اما بعد از  ۱۴سال به مرحله

نيمه نهايي رسيديم که در اثر يک اشتباه نتوانستيم
به فينال برس��يم .وزير ورزش و جوانان با اشاره به
اينکه تس��هيالت قرضالحسنه ازدواج افرايش پيدا
کرده گفت :در س��ال  ۹۳تسهيالت قرض الحسنه
ازدواج  2هزار و  ۹۰۰ميليارد تومان بود که در سال
 ۹۶به  ۱۲ه��زار ميليارد تومان افزايش پيدا کرده و
با توجه به اينکه ميزان تسهيالت از  ۱۵ميليون به
 ۳۰ميليون افزايش داشته پيشبيني ميشود در سال
آينده تس��هيالت پرداختي به  ۲۰تا  ۲۵هزار ميليارد
تومان برسد .س��لطاني فر ادامه داد :استان مرکزي
جوانان شايسته و با استعدادي در رشتههاي مختلف
ورزشي دارد و با فراهم شدن زيرساختها و حمايت
مسئوالن خبرهاي خوبي در اين حوزه شنيده شده
و با اين روند اميدواريم در س��الهاي آينده ش��اهد
درخش��ش تيمها و ورزش��کاران مختلف در استان
باشيم .تکميل پروژههاي نيمه کاره تا پايان دولت در
دستور کار قرار دارد به ويژه اينکه اميد است بتوانيم
از منابع مردميو خصوصي و غير دولتي در تکميل
اين پروژهها استفاده شود .وي بيان کرد :خوشبختانه
در اج��راي ماده  ۲۷در رابطه با حمايت از س��رمايه
گذاري بخش خصوص��ي ،وزارت ورزش و جوانان
جزو دستگاههاي برتر ش��د .سلطاني فر افزود :قرار
است با انعقاد تفاهمنامه ميان وزارت ورزش و استان
مرکزي استارت ايجاد  ۱۰۰زمين چمن مصنوعي در
مدت دو سال به صورت مشترک زده شود .رونمايي
از دو کتاب مدال آوران بهشت با موضوع زندگي نامه
شهداي اس��تان مرکزي و کتاب مدالهاي سرخ با
موضوع نقش جامعه ورزش استان مرکزي در دوره
دفاع مقدس نيز در پايان اين نشست انجام شد.
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اخبار
دومين شوک به پرسپوليس
براي بازي با سپيدرود

«ماري��و بوديمير» مهاجم ک��روات تيم
فوتب��ال پرس��پوليس ديدار با س��پيدرود
رش��ت را به دليل مصدوميت از دس��ت
داد تا در کن��ار بيرانوند غايب بزرگ اين
تيم در بازي امروز باشد.به گزارش مهر،
ماريو بوديمي��ر به دليل مصدوميت بازي
با سپيدرود رش��ت را از دست داد.مهاجم
بلند قامت پرسپوليس که در پنجره نقل و
انتقاالتي زمستان به پرسپوليس پيوست
به دليل آس��يب ديدگي به رشت نميرود
تا تمرين��ات اختصاصي خود را در تهران
دنبال کند.اين در حالي است که عليرضا
بيرانوند دروازه بان ملي پوش پرسپوليس
نيز قب ً
ال اعالم ش��ده ب��ود به دليل درد از
ناحيه پا به رشت نميرود تا پرسپوليس در
آستانه اين بازي با بحران روبرو شود.تيم
فوتبال پرس��پوليس ساعت  ۱۶:۳۰امروز
در رشت به مصاف سپيدرود ميرود.
تراکتورسازي تيم مدعي ُ
کش ليگ

تيم فوتبال تراکتورسازي تبريز با پيروزي
ي��ک بر صفر مقابل پديده مش��هد يکي
ديگ��ر از رقيبان خود را کنار زد تا مدعي
اصل��ي قهرماني لق��ب بگيرد.به گزارش
مهر ،تيم فوتب��ال تراکتورس��ازي تبريز
پنجشنبه گذشته توانست در هفته بيست
و دوم رقابتهاي ليگ برتر در ورزشگاه
يادگار امام تبريز ب��ا نتيجه يک بر صفر
از سد پديده مش��هد عبور کند.شاگردان
ج��رج ليکن��ز ک��ه در هفتهه��اي اخير
بردهاي اقتصادي متوالي کسب کردهاند
در حالي از س��د پديده گذشتند که موتور
گلزني آنتوني استوکس مهاجم ايرلندي
تراکتورسازي بار ديگر روشن شده است
تا کس��ي جلودارش نباشد.اس��توکس با
گلزن��ي در هفتههاي اخير  ۱۱گله ش��د
تا بار ديگر در کنار کي روش اس��تنلي از
س��پاهان در صدر ج��دول آقاي گلهاي
لي��گ برت��ر فصل ج��اري ق��رار بگيرد.
تراکتورس��ازي ابتداي فص��ل در اختيار
محمدرض��ا زن��وزي قرار گرف��ت تا اين
تيم پرطرفدار به بخش خصوصي ملحق
شود .مالک تراکتورسازي در همان نقل و
انتقاالت ليگ برتر بازيکنان سرشناس��ي
نظير اش��کان دژاگه ،مس��عود شجاعي،
احس��ان حاج صفي ،ل��ي اروين و آنتوني
استوکس را به خدمت گرفت تا خط حمله
اين تيم زهردار ش��ود .خط آتش��ي که تا
کنون به خوبي نتيجه داده اس��ت و اين
تيم با  ۳۳گل زده در  ۲۲هفته گذشته در
کنار سپاهان اصفهان بهترين آمار گلزني
را در اختيار دارد.
مرادي راهي آلمان شد

س��هراب م��رادي ب��راي پيگي��ري
مصدوميتش راهي آلمان شد.به گزارش
آنا ،س��هراب مرادي قهرمان وزنهبرداري
جهان و المپيک که به دليل مصدوميت
کمر مس��ابقات جام فجر را از دست داد
ب��راي درمان مصدوميت��ش راهي آلمان
ش��د.مرادي به هم��راه داود باقري نائب
رئيس فدراسيون وزنهبرداري صبح امروز
راهي آلمان شد.
ايران در رده ششم مسابقات شطرنج
تيمى جهان ايستاد

تي��م مل��ي ش��طرنج اي��ران در پاي��ان
رقابتهاى شطرنج قهرماني تيميجهان
عنوان ارزشمند ششم را از آن خود كرد.
به گزارش «عص��ر ايرانيان» به نقل از
روابط عموميفدراس��يون شطرنج ،دور
نهم (پايانى) مسابقات شطرنج قهرماني
تيميجهان امروز در آس��تانه قزاقستان
برگزار ش��د و تيم ملي کش��ورمان برابر
آمريکا با نتيجه س��ه بر يک شکس��ت
خورد.اي��ران در اين مس��ابقات در دور
نخس��ت مغلوب روسيه شد ،در دور دوم
با هند مس��اوى کرد و در دور س��وم و
چه��ارم موف��ق ش��د س��وئد و مصر را
شکس��ت دهد .نمايندگان کشورمان در
دور پنجم و شش��م ني��ز مغلوب چين و
انگليس ش��دند ام��ا در دور هفتم برابر
قزاقس��تان به پي��روزى رس��يدند.ايران
در دور هش��تم ب��ا آذربايجان مس��اوى
ک��رد و در دور نه��م مغل��وب آمري��کا
ش��د.دوازدهمين دوره مسابقات شطرنج
قهرماني تيميجهان (آقايان و بانوان) از
 ۱۳تا  ۲۴اسفندماه در آستانه قزاقستان
برگزار شد .در پايان اين رقابتها روسيه
ب��ا  ۱۶امتي��از قهرمان ش��د و تيمهاى
انگلي��س و چين ب��ه ترتيب با  ۱۳و ۱۲
امتياز در ردههاى دوم و سوم ايستادند.
تي��م ايران نيز با  ۸امتياز باالتر از مصر،
س��وئد و آذربايجان ،رده ششم را از آن
خود کرد.در اين رقابتها تيمهاى هند
و آمريکا در ردههاى چهارم و پنجم قرار
گرفتند.گفتني است که در بخش بانوان
عنوان قهرمانى به چين رسيد.

