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ویژه

ارومیه ،میزبانی سربلند برای هفته سوم لیگ ملتهای والیبال

پایتخت به فراموشی رفت

معروف برترین پاسور و موسوی
بهترین مدافع هفته سوم

در پایان هفته سوم لیگ ملتهای والیبال
 ،۲۰۱۹فدراســیون جهانی والیبال()FIVB
اســامی برتریــن بازیکنان در پســتهای
مختلف را معرفی کرد که اسامی ملیپوشان
ایران نیز در جمــع برترینهای این هفته
قرار دارد .در حال حاضر ســعید معروف به
عنوان بهترین پاسور و سیدمحمد موسوی
به عنوان برترین مدافع روی تور در صدر و
باالتر از رقبای خود قرار دارند .امیر غفور نیز
با  ۱۵۱امتیاز در جایگاه سوم امتیازآورترین
بازیکن و در جایگاه دوم بهترین مهاجمان
قــرار دارد .محمدرضا حضرتپــور هم به
عنــوان برتریــن دریافتکننده(لیبرو) در
جایگاه چهارم قرار دارد.

سوژه
اعطای دیپلم افتخار به نعمتی

اتحادیه جهانــی المپینها به زهرا نعمتی،
دارنده نشان طالی پارالمپیکهای ۲۰۱۲
لندن و  ۲۰۱۶ریو دیپلم افتخار اعطا کرد.
با اعالم کمیته ملــی المپیک این اتحادیه
به ورزشــکاران المپیکی که دستاوردهای
ویــژهای در المپیــک و پارالمپیــک و
رویدادهــای جهانــی داشــتهاند ،مدرک
افتخاری اعطا میکند.
زنیت با چه قیمتی آزمون را میفروشد؟

انتقال اقتصادی سردار
به التزیو

یک رســانه روس به بررسی پیشنهاد التزیوی
ایتالیــا به زنیت ســنپترزبورگ بــرای خرید
ســردار آزمون ،مهاجم ایرانی در نقلوانتقاالت
تابستانی اروپا پرداخت .انتقال سردار آزمون به
التزیو میتواند سبب تضعیف خط حمله زنیت
شــود .او که پیش از این در تیمهای روستوف
و روبیــنکازان بازیکن محدودی بود در زنیت
نقش بســیار پررنگی دارد تا جایی که تیمهای
اروپایی نمیتوانستند منکر بازی خوب سردار
آزمون شوند .التزیوی ایتالیا مدتهاست سردار
آزمــون را در لیگ برتر روســیه زیر نظر دارد.
در دوره محدودیت مالی التزیو شــانس خرید
بازیکن اروپای شرقی توسط این تیم به صورت
قرضی خواهد بود .التزیو در رقابت با تیمهایی
همانند اینتر ،یوونتوس ،رم و ناپولی در جذب
بازیکنان آفریقایی و آمریکای جنوبی شــانس
کمتری دارد .بر اساس این گزارش ،ایگلیتاره،
مدیر ورزشی تیم التزیو مصمم است تا سردار
آزمون را در نقلوانتقاالت تابستانی خریداری
کند .ایــن مهاجم تا ســال  2022میالدی با
زنیت ســنپترزبورگ قــرارداد دارد و التزیو
میداند که برای این انتقال باید ابتدا مســئله
مالی میان ســردار آزمون و تیم روسی را حل
کند .التزیو در فصل اخیر ســری آ ایتالیا رتبه
هشــتم جدول را کسب کرد که برای هواداران
خوشایند نیســت .از سویی این تیم در بحران
مالی قرار دارد و زنیت ســنپترزبورگ سردار
آزمون را با مبلغی کمتر از  20میلیون یورو به
التزیو نخواهد داد .زنیت میتواند بخشی از این
بودجه را کنار بگــذارد یا صرف خرید بازیکن
دیگری در صورت انتقال سردار آزمون کند.

قدرتنمایی سروقامتان ایران از نگاه سایت کرواسی

والیبال ایران جهان را شوکه کرده است

رویای معاون وزیر :مسابقات والیبال را میتوانیم در زمین فوتبال برگزار کنیم
هفته ســوم رقابتهای لیگ ملتهای والیبال در گروه ایران
به میزبانی ارومیه برگزار شد و تیم ملی با  ۳پیروزی شیرین
و ارزشمند از این شهر خداحافظی کرد .سالن  6هزار نفری
غدیر میزبان  ۳روزه یاران ایگــور کوالکوویچ و رقیبان بود.
مردمان خونگــرم و میهماننواز ارومیه میزبانان خوبی برای
ملیپوشان بودند و حتی لحظهای دست از حمایت بازیکنان
برابر حریفان برنداشــتند؛ مردمانی که از ســاعتها قبل از
آغاز بازی در ســالن غدیر حاضر و یکصدا با شــور و حرارت
و سر دادن شعار به حمایت از تیم ملی پرداختند و آنهایی
که موفق به خرید بلیت و ورود به ورزشــگاه نشده بودند در
پارکها به صورت جمعی به تماشای مسابقات پرداختند.
لهستانیها غافلگیر شدند
کوبیاک مصاحبهای تند علیه ملت ایــران انجام داده بود و
باوجود اعالم فدراســیون جهانی بــرای عذرخواهی از مردم
ایران قبل از بازی با لهســتان ،از انجــام آن امتناع کرد .اما
مردم ارومیه در سالن غدیر به بهترین شیوه از همتیمیهای
کوبیاک پذیرایی کردند هرچند سرمربی این تیم صحبتهای
متناقضی درباره ایران مطرح کرد.
مردم دوستداشتنی ارومیه
ارومیه برای نخســتین بار میزبان لیگ جهانی والیبال بود و
نقطه قوت و برگ برنده این شــهر مردمان ساده ،بیآالیش
و دوستداشــتنی بود که از جان و دل به حمایت تیم ملی
پرداختند؛ مردمانی که جو فوقالعادهای در سالن غدیر ایجاد
کردنــد و نه تنها ذرهای بیاحترامی به حریفان انجام ندادند
بلکه رقیبان را نیز تشویق کردند.
حضور بانوان
حضور بانوان تماشاگر در سالن غدیر از دیگر نکات مثبت در
سالن غدیر بود که گزینشــی در کار نبود و بانوان به راحتی
وارد ســالن شدند و به حمایت از تیم ملی پرداختند هرچند
ظرفیت در نظر گرفته شــده برای بانوان با توجه به تقاضای

حضور ،کم بود امــا گام خوبی برای حضور بانوان بود .خروج
میزبانی از تهران و برگزاری آن در شهرســتانها میتواند به
رونق این شهرها کمک کند البته اگر با استفاده از تجربیات
به دســت آمده از این رویداد در جهت پیشرفت و بهبود گام
برداشته شود.
میزبانی عالی بود
محمدرضا داورزنی ،معاون ورزش قهرمانی که در آخرین روز
مسابقه در سالن غدیر حاضر شده بود در مورد میزبانی گفت:
«میزبانی بســیار عالی بود و مردم شریف ارومیه نشان دادند
واقعا پایتخت والیبال آســیا هستند .فکر میکنم حدود ،۴۰
 ۵۰هــزار نفر هم در خیابانها و پارکها بودند و بازی ایران
را تماشــا میکردند .ما این ظرفیــت را در ارومیه داریم که

اگر به اندازه یک زمین فوتبال فضا داشــته باشــیم آن را پر
کنیم .به اســتاندار گفتم اگر بتوانیم شرایطی فراهم کنیم تا
مثل لهســتان و ایتالیا مسابقه را در استادیوم فوتبال برگزار
کنیم خیلی عالی میشــود .ســالن غدیر واقعا برای مردم
ارومیه کوچک اســت .در آینده باید شرایطی فراهم کرد تا
تماشاگران راحتتر به سالن مسابقه بیایند ».داورزنی درباره
لقب پایتخت والیبال به ارومیه گفت« :زمانی که میزبان جام
ملتهای آسیا بودیم دنبال گرفتن این عنوان بودیم و امروز
این لقب ثابت شــد .بدون شک امکانات بهتری را باید برای
مردم آماده کنیم تا کمتر اذیت شوند .به استاندار هم گفتم
که اگر به جای اســتادیوم فوتبال ،یک سالن والیبال بسازیم
بهتر باشد».

ستارههای ایران زیر ذرهبین فدراسیون جهانی

از درخشش کاپیتان  33ساله تا آبشارهای برقآسای امیر غفور

تیم ملی ایران توانســت با داشتن سعید معروف در کنار
برزیل به هشــتمین برد در لیگ ملتهای والیبال ۲۰۱۹
دســت پیدا کند .به گزارش ایســنا ،فدراســیون جهانی
والیبــال( )FIVBپس از پیروزی -۳صفر تیم ملی والیبال
ایران مقابل روســیه در هفته سوم لیگ ملتهای ۲۰۱۹
در ارومیه ،با انتشــار گزارشی به تمجید از ستارگان ایران
خصوصا ســعید معروف پرداخت .متن گزارش فدراسیون
جهانی به این شــرح اســت؛ ایران با درخشش کاپیتان

معروف توانســت بازیهای خانگی خــود در ارومیه را با
شکست -3صفر روسیه به پایان برساند چراکه با درخشش
معــروف در دادن پاسها ایران و خصوصا امیر غفور به راه
افتادند تا امتیازها یکی پس از دیگری برای ایران کســب
شوند .پاسور  ۳۳ساله ایران توانست در این بازی  ۳امتیاز
را در جریان بازی و  ۲امتیاز سرویس کسب کند تا ایران
مقابل قهرمان دوره گذشته لیگ ملتها بهترین عملکرد
را داشته باشد .او در حال حاضر با امتیاز  ۹.۰۳در باالترین
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رده ســتارگان در پســت خود قرار گرفته است .از طرف
دیگر هم امیر غفور  ۱۷امتیاز را با آبشارهای خود به دست
آورد .سیدمحمد موسوی و میالد عبادیپور هم هر کدام
با  ۸امتیاز ،پوریا فیاضی و علی شــفیعی هم هر کدام با ۵
امتیاز در این برد ایران سهم داشتند .در حال حاضر امیر
غفور با کســب  ۱۵۱امتیاز ۷ ،امتیاز اختالف با شــارون
ورنون  ۱۵۸امتیازی در تیم کانادا و  ۶امتیاز با گابریل نلی
 ۱۵۷امتیازی در تیم ایتالیا فاصله دارد.

معنوینژاد را با احمدینژاد اشتباه نگیرید!
سایت  sportklubاز قدرتنمایی تیم والیبال ایران در عرصه جهانی
و گرفتن جای آمریکا در این رشته ورزشی نوشت .به گزارش ایسنا،
سایت  sportklubکرواســی در تحلیلی درباره موفقیتهای تیم
ملی والیبال ایران نوشت« :میالد عبادیپور ،امیر غفور ،پوریا فیاضی،
سیدمحمد موسوی ،سعید معروف ،محمد معنوینژاد ...مراقب باشید
با احمدینژاد اشتباه نگیرید .این معنوینژاد یا خالصهتر معنوی است.
در چند هفته گذشته رقابتهای لیگ ملتهای والیبال برگزار شده
اســت .تیم ملی والیبال ایران توانســته با بازی سریع و زیبای خود
جهان را شوکه کند؛ در ورزشی که میتواند از نظر هیجان با فوتبال یا
تنیس رقابت کند .موفقیت ایران در این دوره از رقابتها خیرهکننده
بــود ،هرچند بعضی از بازیکنان ایران در لیگهای خوب جهان بازی
میکنند و سعید معروف نیز یکی از بهترین پاسورهای جهان محسوب
میشود .ایران توانست روسیه قهرمان فعلی جهان ،لهستان و ایتالیا را
شکست دهد و تنها برابر برزیل آن هم در دیداری که  5ست داشت،
شکست خورد .حتی خود ایرانیها نیز این تصور را نداشتند که بتوانند
در صدر جدول قرار بگیرند .حاال تیم والیبال ایران در حالی که هنوز
بازیها تمام نشده توانسته جواز حضور در رقابتهای مرحله بعد لیگ
ملتهای والیبال در شــیکاگوی آمریکا را به دست بیاورد که مرحله
نهایی این رقابتهاســت .آمریکا یکی از قدرتهای اصلی این رشته،
حاال ایران را باالی سر خود میبیند که توانسته در صدر قرار بگیرد و
آمریکا در جای ششم است .برتری برابر آمریکا رقیب مستقیم ایران
در ورزش و دیپلماسی در این رقابتها میتواند یک پاداش جداگانه
برای ایران باشــد .سال گذشته بود که نیروهای امنیتی در آمریکا با
تیم والیبال ایران رفتار تحقیرآمیزی داشــتند .آنطور که کوالکوویچ
میگفت FBI ،از بازیکنان ایران مدام به مدت  ۳ساعت سوال میکرد
و به آنها عکسهایی از تروریستهای احتمالی نشان میداد که آیا
شــما اینها را میشناســید .حاال برای جبران این رفتارها ،تیم ملی
والیبال ایران باید در هفته پایانی برابر آمریکا قرار بگیرد که این دیدار
در آمریکا نیســت و در بلغارستان است .آیا واقعا این اتفاق رخ داده و
ایرانیها توانستند در رشته ورزشی که آمریکاییها سالها در آن در
بین بزرگان بودند ،جایگاه اول را به دست بیاورند؟ به شوخی میتوانیم
بگوییم که این اتفاق میتواند آستانه صبر دونالد ترامپ را لبریز کند».

خبر
شمشیربازی ایران نایب قهرمان آسیا شد

تیم ملی شمشیربازی اسلحه ســابر مردان ایران در فینال رقابتهای
قهرمانی آســیا با قبول شکســت برابر کرهجنوبی به مدال نقره و مقام
نایب قهرمانی رســید .در دیدار فینال به رغــم مصاف نزدیک  2تیم،
سابریستهای ایران با نتیجه نزدیک  ۴۲-۴۵شکست را برابر کرهجنوبی
پذیرفته و در جایگاه دوم آسیا ایستادند .امروز در آخرین روز مسابقات
شمشیربازی قهرمانی آسیا رقابت تیمی اپه مردان و فلوره زنان برگزار
میشود.

