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استوک ،کار دست کاوه داد!

مهاجم اس��تقالل تهران مصدوم شد .به گزارش کاپ ،کاوه رضایی دیروز در محل تمرین
استقالل حاضر شد اما با آبیپوشان تمرین نکرد تا ابهاماتی پیرامون این ماجرا مطرح شود
اما مشخص شد که علت تمرین نکردن کاوه مصدومیت بوده است .کاوه رضایی به اعضای
کادرفنی اس��تقالل اعالم کرد که از ناحیه ناخن پا دچار ضربخوردگی ش��ده و نمیتواند
کفش بپوشد .این بازیکن به همین دلیل تا پایان از روی نیمکت تمرین را به تماشا نشست.
مهاجم استقالل در آخرین تمرین خود با استقاللیها به دلیل برخورد استوک کفش یکی
از همبازیانش دچار این مصدومیت عجیب شد اما این آسیبدیدگی جدی نیست.

با کمک وزیر ورزش اعتصاب آبیها شکست

روز پنجشنب ه که استقاللیها به محل تمرین رفتند تا نتیجه وعده مدیران باشگاه را ببینند با
بس��تههایی حاوی مواد شوینده و بهداشتی مواجه شدند .این مسئله خشم بازیکنان را درپی
داشت و باعث شد بازیکنان دوباره تمرین را تحریم کنند و خواستار استعفای جهانیان شوند.
س��اعاتی بعد افتخاری در مصاحبهای با سایت باشگاه از حل مشکالت و مخالفت با استعفای
جهانیان از سوی وزیر ورزشو جوانان خبر داد .به گفته افتخاری مدیرعامل باشگاه استقالل با
هماهنگیهای صورت گرفته با وزیر ورزش مشکل پرداخت پول بازیکنان مرتفع و در ساعت20
به حساب اعضای تیم واریز شد.

ل  1395ب��ا تم��ام ف��را ز و
س��ا 
فرودهای��ش ب��ه روزه��ای پایانی
نزدیک ش��ده و نفسه��ای آخر خود را میکش��د
و واپس��ین روزهای عمرش را س��پری میکند.در
این س��ال ورزش ایران به جه��ت وقوع رویدادهایی
خوشایند ،روزهای بس��یاری را با شادمانی و برخی
از روزه��ا را نیز با اندوهی وصفناپذیر س��پری کرد.
خ و ش��یرین ،فقدان
درکنار تم��ام این خاطرات تل 
س��تارههایی که دیگر درکنارمان نیستند بر دلمان
س��نگینی میکند .مهرداد اوالدی ،بهمن گلبارنژاد،
منصور پورحیدری و کاظم س��یدعلیخانی از جمله
س��تارگانی هستند که در س��ال  96خانواده ورزش
جای خالیش��ان را احساس میکند .در سال پرفراز
و نشیب  ،95ورزشکارانی بودند که بهترین روزهای
زندگ��ی حرفهای خود را تجرب��ه کردند و در نقطه
مقابلتعدادی از ورزش��کاران کش��ورمان هم بودند
ک��ه برای توصیف عملکردش��ان واژهای جز ناکامی
را نمیت��وان بهکار برد .در ای��ن گزارش قصد داریم
نگاهی داش��ته باش��یم به چهرههای موفق ورزش
کشور در سال .95
کیانوش رستمی؛ قدرت و غیرت
برای کسب اولین طالی المپیک ریو ،همه ایران به
تماش��ای نبرد کیانوش و آهن نشسته بودند.رستم
ورزش ای��ران به روی تخت��ه آمد و با جابهجا کردن
رکوردهای جهان و المپیک و یک س��جده ش��کر،
یک مدال طالی ارزش��مند را به تمام هموطنانش
هدیه کرد .مدالی که شروع تازهای بود برای کاروان
ورزش ایران.
کیمیا علیزاده؛ نوشتن تاریخ
ی اس��ت که دختری 18
 30مرداد س��ال 95؛ روز 
ساله در تاریخ ورزش ایران برای همیشه ماندگار شد
و اولین بانوی مدالآور ورزش ایران در المپیک لقب
گرفت .کیمیا علیزاده بدون هیچ تردیدی چهرهسال
ورزش ایران است .کیمیای ورزش ایران در المپیک
برنز گرفت اما مدالش ب��رای همه ایرانیها از مدال
طال هم خوشرنگتر بود.

از رستم تا سهراب!

سیامند رحمان؛ سال جاودانگی
امس��ال در پارالمپی��ک ری��و ب��ا زدن رکورده��ای
باورنکردن��ی و حیرتانگیز بازهم ب��ه مدال طالی
المپیک رسید.سیامند که در نخستین حرکت خود
با مهار وزنه ٢٧٠کیلوگرمی مدال طالیش را قطعی
کرده بود ،در آخری��ن حرکت وزنه 310کیلوگرمی
را انتخ��اب کرد که موفق به مهار این وزنه ش��د تا
نامش برای همیش��ه در تاریخ بازیهای پارالمپیک
ماندگار شود.
کارلوس کیروش؛ موفق و جنجالی
ل  95را ب هعن��وان بهترین تیم قاره
ایران تمام س��ا 
آس��یا پشت سر گذاش��ت .یوزهای ایرانی با هدایت
کارلوس کیروش به رکوردهای فوقالعادهای دست
یافتند .با توجه به این عملکرد درخشان نمیتوان در
لیست موفقترینهای س��ال نام کیروش را از قلم
انداخت؛ حتی با تمام حاشیهها و جنجالهایش.
مجتبی عابدینی؛ پدیده شمشیر به دست
بع��د از صعود به المپیک ،هیچکس از شمش��یرباز
محجوب ایران انتظار رس��یدن ب��ه مراحل پایانی را
نداش��ت .او با رسیدن به المپیک هم کار خودش را
ک��رده بود اما این پایان کار نبود و مجتبی عابدینی

درنهای��ت پدیده کاروان ای��ران در ریو لقب گرفت.
مقام چهارمیاش در المپیک آنقدر ارزش داش��ت
که همه به او لقب قهرمان را دادند.
زهرا نعمتی؛ بانوی ورزش
زه��را نعمتی به قول��ش عمل کرد و در س��ال 95
توانست سهمیه حضور در مسابقات المپیک را هم
به دست بیاورد .او پرچمدار کاروان المپیک ایران بود
و در پای��ان رقابتها نیز به عنوان یکی از چهرههای
ماندگار این رقابتها معرفی ش��د .بعد از حضور در
المپیک ،نعمتی س��ال موفق خود را در پارالمپیک
تکمیل کرد و مثل دوره قبل به مدال طال رسید.
علیرضا فغانی؛ سوتهای جهانی
مردی ک��ه تنها نماینده فوتبال ای��ران در المپیک
ریو بود .فغان��ی در المپیک آنقدر خوب و بینقص
قضاوت کرد که درنهای��ت فینال این رقابتها بین
تیمهای آلمان و برزیل را هم با تصمیم فیفا س��وت
زد و درنهایت هم نامش در بین نامزدهای کس��ب
عنوان بهترین داورانسال جهان قرار گرفت.
ن یزدانی؛ دالور من
حس 
چه کسی باور میکرد در وزنی که جردن باروز مدعی
حضور دارد جوانی به نام حسن یزدانی بتواند مدال

گاف عجیب سایت فدراسیون فوتبال

درحال��ی که صب��ح دیروز خبر دعوت حس��ین ماهینی در س��ایت
فدراس��یون فوتبال درج شد اما بعد از یک ساعت این خبر اصالح و
خبر دعوت دانیال ماهینی همراه با عکس��ش منتش ر و عکس و خبر
دعوت حسین ماهینی حذف شد!

سلطانیفر:هیئتمدیرهسرخابیتغییرنمیکند

مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزشو جونان با وجود اختالف پیش آمده
بین بازیکنان اس��تقالل ب��ا برخی از اعض��ای هیئتمدیره این تیم
گفت که تغییری در اعضای هیئتمدیره آبیپوشان تهرانی به وجود
نخواهد آمد .وی احتمال تغییر اعضای هیئتمدیره پرس��پولیس را
نیز رد کرد.

نگاهی به چهرههای برتر ایران در سال 95

پشت پرده قطع همکاری با
مربیان ایرانی تیم ملی

مربیان ایرانی تیم ملی در اردوی جدید این تیم حضور
ندارن��د و همین موضوع ش��ایعههای زی��ادی را به راه
انداخته اس��ت .بهگ��زارش فارس ،داس��تان از آنجایی
ش��روع ش��د که تیم ملی به اردوی کذایی امارات رفت
و برانکو در مصاحب��های کیروش و تیمش را ب ه خاطر
بدموق��ع بودن ای��ن اردو به باد انتقاد گرف��ت.در ادامه
س��رمربی تیم ملی از اینکه چرا این مصاحبه در موعد
مقرر به اطالعش نرس��یده بود ،ابراز ناراحتی کرده و از
دس��تیاران ایرانی از مربی تا مترج��م میخواهد اردو را
ترک کنند.این اتفاق هم میافتد اما دستور تاج موجب
برگشت دوباره آنها به اردو و ناراحتی مضاعف کیروش
میشود تا جاییکه او تصمیم قطعی برای قطع همکاری
ن میگیرد.نکت��ه جالب اینکه
ب��ا این دس��ته از مربیا 
کیروش از یک عده از این مربیان درخواست میکند تا
حتی علیه برانکو نیز مصاحبه کنند که این درخواست
او ب��ا واکنش منفی یکی از مربیان تازهکار تیم ملی که
اتفاقا افتخارات زیادی را نیز برای تیم ملی کسب کرده،
مواجه میش��ود و اینطور به نظر میرس��د که داستان
تیم ملی فوتبال ایران و دس��تیاریاش برای همیش��ه
برای این مربی جوان به پایان رس��یده باشد .کیروش
در این مدت  6س��ال همکاری ب��ا خیلیها را برنتافت؛
در حیطه مس��تطیل س��بز از نمازی گرفته تا صالح و
علی کریمی و حتی برخی هموطنانش مثل س��یموئز،
اما داستان همکاری با نکونام و مارکار و حتی آنالیزوری
مث��ل خانبان ب��ا بقیه متفاوت بود.اینک��ه چرا در این
برهه حس��اس زمانی کیروش عذر چشم و گوشهای
ایرانیاش را خواس��ته ،با توجه به سبقه رفتاری او چیز
عجیبی نیس��ت بلک��ه این مورد عجیب اس��ت که چرا
چنین رفتاری با زحمتکش��ان تیم ملی انجام ش��ده و
اینکه چطور کارلوس کیروش میخواهد به تنهایی به
جنگ غولهایی مثل قطر و چین برود .اگرچه ش��نیده
میشود قطع همکاری با ایرانیها موقتی و تا پایان دیدار
با قطر و چین محس��وب میشود اما گویا این دسته از
مربیان ایرانی به خاطر رفتارهای دور از احترام و شاید به
نوعی به دلیل بیمعرفتی کیروش به اندازهای ناراحت
هستند که تصمیم خود را برای جدایی همیشگی از تیم
ملی گرفتهاند و چه بسا داستان دستیاران قبلی ،امروز
نیز دوباره به نوع دیگری در حال تکرار است.

رادشوویچ جای بیرانوند را میگیرد؟

علیرضا بیرانوند با خوردن  6گل در  3مس��ابقه آس��یایی ،عملکرد ضعیفی را از خود به
جای گذاشته .تزلزل وی در درون دروازه سرخپوشان باعث شد تا تفاضل گل این تیم
منفی و پرس��پولیس هم دارای ضعیفترین خط دفاعی در بین  4تیم ایرانی حاضر در
آس��یا باشد .شنیدهها درخصوص پرسپولیس حکایت از این دارد که حاال برانکو به طور
جدی به استفاده از رادشوویچ ،دیگر دروازهبان تیمش فکر میکند.هیچ بعید نیست که
سرمربی سرخپوشان در رقابتهای آسیاییاش از این دروازهبان کروات استفاده کرده و
ی داخلی و لیگ برتر معطوف کند.
موارد استفاده از بیرانوند را به رقابتها 

تصادف شدید مدیرعامل سابق استقالل

طالی المپیک را به گردن بیاویزد .طالی المپیک او
ش��یرینی خاصی برای مردم و اهالی کشتی داشت.
مس��لما مبارزه یزدانی در فینال ب��ا گدیف روس تا
سالها از یادمان نخواهد رفت.
عبدا ...ویسی؛ معجزه
کار ب��زرگ او با قهرمان کردن استقاللخوزس��تان
از مهمترین اتفاقهایس��ال جاری فوتبال و ورزش
ی مربی ساده و کمادعا ،آبیپوشان
ایران بود.ویس�� 
خوزستانی را با بدترین شرایط مالی و مدیریتی ب ه
عنوان قهرمانی رساند و اکثر شاگردانش را ب ه عنوان
ستارههای نوظهور به فوتبال ایران معرفی کرد.
برانکو؛ سرخ خوشرنگ
پرسپولیس در سال  95چشمنواز بازی کرد و به گواه
بس��یاری از کارشناسان پرس��پولیس برانکو بهترین
پرس��پولیس یک دهه اخیر بود .د ر ابتدای س��ال ٩٥
پرس��پولیس برانکو قهرمانی لیگ گذشته را فقط به
خاطر تفاضل گل به استقاللخوزستان واگذار کرد و
ب ه نظر میرسد در فصل جاری با قهرمانی سرخها در
لیگ شانزدهم پروژه پروفسور به ثمر بنشیند.
د ناظمالشریعه؛ کمتوقع و موفق
محم 
ناظمالش��ریعه ب��ا بدتری��ن امکان��ات ،بدتری��ن
برنامهری��زی و بدترین حمای��ت مالی و معنوی از
سوی فدراسیون فوتبال بهعنوان قهرمان آسیا در
جامجهانی فوتس��ال  ٢٠١٦کلمبیا شرکت کرد و
پسران تاریخساز فوتسال ایران با هدایت این مربی
کمتوقع توانستند با شایستگی به مقام سومی این
رقابتها برسند که یک موفقیت تاریخی در ورزش
ایران به حساب میآمد.
سهراب مرادی؛ بازگشت طالیی
بعد از مثبت اعالم ش��دن تس��ت دوپینگ سهراب،
کمتر کس��ی فکرش را میکرد که س��هراب مرادی
بتواند بار دیگر روی تخته وزنهبرداری بدرخشد .اما
س��هراب ورزش ایران با تمرینات س��نگین یکبار
دیگر به دنیای ورزش بازگش��ت؛ بازگشتی با شکوه
ک��ه با م��دال ط�لای المپیک و پ��س از آن طالی
قهرمانی آسیا همراه بود.

بهرام افش��ارزاده ،مدیرعامل س��ابق باش��گاه اس��تقالل بعدازظهر
پنجش��نبه در نزدیکی منزلش دچار سانحه رانندگی شد .افشارزاده
اعالم کرد خوش��بختانه در این تصادف ،آس��یبی به وی نرسیده و
فقط خودرویش خسارت دیده است.

ی منصور
تمرین استقالل بدون عل 

آبیپوش��ان دی��روز زیرنظر محمد خرمگاه تمریناتش��ان را از س��ر
گرفتند.نکته جالب اینکه آبیپوشان با لباسهای تمرین در کمپ
زندهی��اد حجازی حضور نیافته بودن��د و پس از صحبتهای محمد
خرم��گاه در تمرین ش��رکت کردند .علیرضا منصوریان ،س��رمربی
استقالل که در تمرین تیمش حاضر نشده بود ،راهی آلمان شده و
روزهای ابتدایی فروردین سال  96به تهران بازمیگردد.

عیادت تراکتوریها از هوادار قدیمی

کاظم ش��هریارى ،مع��اون فرهنگى تراکتورس��ازى و رئیس کانون
هواداران باشگاه به عیادت اولین هوادار تراکتورسازى و قدیمىترین
لیدر باش��گاه رفتند.عبدا ...مهدىپور به عنوان شناسنامه هوادارى
باش��گاه تراکتورس��ازى مدت زیادى است ،به علت کهولت در بستر
بیمارى است.وی از قدیم در بین هواداران تراکتورسازى به عبدا...
لیدر معروف است.

تمرین پرسپولیس در غیاب مسلمان

سرخپوشان تمرین دیروز را از ساعت 10با ایگور و مارکو آغاز کردند.
ابتدا مارکو با برنامههای بدنس��ازی خود ،بازیکن��ان را گرم کرد و در
ادامه کار با توپ در دستور کار بازیکنان قرار گرفت .محسن مسلمان
با هماهنگی کاد ر فنی ،غایب تمرین صبح پنجش��نبه سرخپوش��ان و
تمرین عصر ،آخرین تمرین پرسپولیس در سال جاری بود.

ویسی رفت ،کرانچار میآید!

عبدا ...ویس��ی که در این فصل روزهای پرفراز و نش��یبی را با س��پاهان
پشت س��ر گذاش��ت ،با تصمیم مدیران این تیم از سمت سرمربیگری
طالییپوشان اصفهانی اخراج شد.گفته میشود زالتکو کرانچار در آستانه
عقد قرارداد با سپاهان است و از روز سوم فروردین ماه در تمرین این تیم
شرکت خواهد کرد.البته گفته میشود جلسه نهایی امروز است.

هافبک استقالل داماد شد

فرش��ید باق��ری ،هافبک دفاعی اس��تقالل کهدی��روز در تمرین
این تیم حضور نداش��ت ،تا چند روز دیگر و در روزهای ابتدایی
سال  96جش��ن ازدواج خود را برپا میکند و به جرگه متاهلین
میپیوندد .باقری به بازیکنان و مربیان استقالل کارت دعوت به
عروسیاش را داد که  2فروردین در کرمان برگزار میشود.

 /٩٥٣٦٥٧٧٦پ

