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پرچمدار كاروان پارالمپيك ايران دووميدانيكار شد
عشرت كردستاني ،پرچمدار كاروان پارالمپيك ايران در بازيهاي  ۲۰۱۶ريو ،فعاليتش را در رشته دووميداني آغاز كرد .او در اين باره گفت :بعد از بازيهاي پارالمپيك ريو تصميم گرفتم فعاليت در يك رشته
جديد را تجربه كرده و توانمنديام را محك بزنم .بنابراين در سال جديد عالوه بر رشته واليبال نشسته در دو و ميداني نيز فعاليت ميكنم تا بتوانم در اين رشته نيز نتيج ه كسب كنم .تمام تمركزم روي رشته
انفرادي دو و ميداني و ماده پرتاب وزنه است تا در مسابقات انتخابي موفق باشم .البته فعال در اين رشته تواناييام را محك ميزنم و اميدوارم بيشتر از واليبال نشسته در آن موفق باشم.

نگاه

گپ و گفت

گزارش «اعتماد» از جشن قهرماني پرسپوليس

هستند .امروز بهترين هديه ،پيروزي در اين بازي بود.
قبل از همه از دكتر طاهري و كادر مديريتي او تش��كر
ميكنم .از كادر پزش��كي و تداركاتي تشكر ميكنم.
همينطور تش��كر ويژه از كادرفني و همكارانم دارم».
سرمربي پرس��پوليس گفت« :استحقاق اين قهرماني
را داش��تيم .تبري��ك را به هواداران��ي ميگويم كه در
تمام ط��ول فصل از ما حمايت كردن��د ،كنار ما بودند
و تش��ويقمان كردند .هم��ه ما از اي��ن قهرماني لذت
برديم ».او درب��اره بازي با الهالل عربس��تان و غيبت
رفيعي و حسيني گفت« :فقدان بزرگي براي ما است
كه كاپيتان ما در اين بازي نيست .سيد جالل و سروش
بازيكنان بزرگي هستند .بازيكنان ديگري داريم .همه
بازيكنانمان سالم هستند .در نيمه دوم هم ربيع خواه
را بازي دادم كه به عنوان دفاع وسط مقابل الهالل بازي
ميكند .نكته خوب اين است كه فرشاد احمدزاده هم
سالم است » .برانكو گفت« :ميل ما بر اين بود كه با برد
جشن قهرماني را بگيريم».

سرخهاي قهرمان

گروه ورزش| ش��يك و مجلس��ي؛ اين
نخس��تين تصوير از برگزاري مراس��م
قهرماني پرس��پوليس در ليگ اس��ت .شلوغي و هرج و
مرج ،تصويري اس��ت كه از تمامي جشنهاي قهرماني
ليگ برتر در ذهن داريم .از اجراي مراس��مهاي عجيب
و غريب ب��ا حضور آدمهاي كام�لا غيرقانوني تا حضور
س��رزده حيواناتي مثل اس��ب و حتي از خ��ود بيخود
شدنهاي سرمربي تيم قهرمان كه زمان اجراي مراسم،
گريه ميكند يا در حال انجام رقص محلي اس��ت و بايد
دور ورزشگاه را وجب به وجب با همين حركات موزون
بگذراند .جشن قهرماني پرسپوليس در ليگ شانزدهم
اما هيچ ش��باهتي به اين ش��لوغيها نداشت .همهچيز
تقريبا سر جاي خودش بود و غريبهها ديده نميشدند.
رييس فدراسيون به عنوان ارشدترين مقام فوتبالي در
كنار وزي��ر ورزش به عنوان راس هرم ورزش ايران ،جام
را به كاپيتان هديه كردند .تنها اتفاق عجيب البته حضور
كودكان و به عبارت بهتر ن��وزادان بود و اينكه در پايان
مراس��م ،ليدرها قبل از بازيكنان اصلي جام را باالي سر
بردند .در شبي كه همه منتظر باال بردن جام شانزدهم

توسط كاپيتان پرسپوليس بودند ،اين تيم بهترين برد
فصلش را كس��ب كرد .تا پيش از اي��ن بهترين برد تيم
برانكو مربوط به بردهاي س��ه گله است .ابتدا تيم علي
دايي با س��ه گل توس��ط برانكو بدرقه شد .سپس نوبت
به س��ياهجامگان و فوالد رس��يد كه بازي را سه بر صفر
از پرس��پوليس شكس��ت بخورند .تراكتورسازي هم با
دريافت سه گل از پرسپوليس از كورس قهرماني خارج
شد .حاال پرس��پوليس در به يادماندنيترين شب چند
سال اخيرش ،بهترين بردش را جشن ميگيرد .نخستين
مسابقهاي است كه پرس��پوليس به يك تيم چهار گل
ميزند و گلي ه��م دريافت نميكند .پرس��پوليس در
نيمفصل اول  32امتياز كس��ب كرده بود و عملكردي
عالي از خود ارايه داده بود اما در نيمفصل دوم شاگردان
برانكو فوقالعاده عمل كردند ديروز با پيروزي  -4صفر
بر پديده ،امتيازات اين تيم در نيم فصل دوم به  33رسيد.
اين در حالي است كه هنوز دو بازي ديگر تا پايان فصل
مانده و پرسپوليس ميتواند  6امتياز ديگر هم بگيرد.
پشت ش��ادي چند ميليون ايراني در اين ساعتها نام

يك نفر ميدرخشد .پروفسوري كه خالق قشنگترين
پرسپوليس تاريخ شده است .برانكو در دو فصل و شش
هفته ،ي��ك قهرماني و ي��ك نايبقهرماني به اين تيم
هديه داده اس��ت .تيمش س��ال قبل در همين روزها
جذابترين دربي دهه را پش��ت س��ر گذاشت و چند
روز بعدش هم تا آستانه قهرمان شدن پيش رفته بود.
ولي در رفتار او ،كوچكترين تغييري ديده نميشود.
همچنان خونس��رد و دوست داشتني است .همچنان
قراردادش را خيلي زودتر از پايان فصل تمديد ميكند
ي قراردادهاي مالي و كج اخالقي نميشود.
و وارد باز 
سرمربي تيم پرسپوليس پيروزي چهار بر صفر تيمش
برابر پديده را نمايش��ي زيبا از تيمش ميداند .برانكو
ايوانكوويچ در نشست خبري پس از ديدار پرسپوليس
برابر پديده گف��ت« :فكر ميكنم اين يك نمايش زيبا
از قهرماني م��ا بود .ديديد كه چه ش��ادي بزرگي ما و
هواداران را فرا گرفته بود .واقعا خوش��حال هستم در
چنين ح��ال و هواي زيبايي با يك نمايش زيبا به طور
قاطع با يك نتيجه خوب برديم و قهرماني خودمان را
ثابت كرديم .هواداران ما نش��ان دادند يار دوازدهم ما

تلخترين ماجراي ديش��ب اما چيز ديگ��ري بود .فرزند
مرحوم هادي نوروزي در حالي كه خودش را از دو سال
پيش براي جشن قهرماني پرسپوليس آماده كرده بود در
عين بيتوجهي عوامل اين باشگاه و مسووالن ورزشگاه،
از شركت در مراسم قهرماني محروم شد تا بغض و اشك
س��هم كودك خردس��ال كاپيتان فقيد اين تيم از اين
جشن شود .در اواخر اين بازي پدربزرگ هاني نوروزي
كه از اين اتفاقات دلخور و ناراحت بود وارد اتاقك عادل
فردوسيپور گزارشگر بازي هم شد تا گاليههاي خود را
از اين بيتوجهي سرخپوش��ان و ممانعت از ورود آنها به
زمين اعالم كند .اتفاقي كه باعث شد پخش زنده جشن
قهرماني پرسپوليس به طور ناگهاني قطع شود و عادل
فردوس��يپور بدون خداحافظي گزارش��ش را به پايان
برساند .در نخستين تصاويري كه از اتاق گزارش آزادي
رسانهاي ش��ده بهت و سردرگمي عادل به وضوح ديده
ميش��ود؛ و البته هاني نوروزي با غمي عميق؛ كه حتي
از پشت سر و اليهاي كمرنگ از نگاهش هم ميتوان به
عمق اين بغض پي برد .هاني كه شايد فقط به در دست
گرفتن جام يا دويدن روي چمن آزادي و تش��ويقهاي
س��كوها فكر ميكند؛ اما عادل به هم��ه روزهايي فكر
ميكند كه جو رسانهاي عجيبي ساخته شد كه هاني را
به عنوان يكي از نمادهاي اصلي روز قهرماني پرسپوليس
معرفي ميكرد .به همه آن تش��ويقهاي روي س��كو.
محمد انصاري درباره اينكه چرا بازيكنان پرس��پوليس
هاني نوروزي ،فرزند كاپيتان فقيد تيمشان را به جشن
قهرماني نياوردند ،گفت :روي س��كوي قهرماني خيلي
دنبال هاني بودم ،اما متاسفانه او را نديدم .هاني در هتل
هم با ما بود ،اما نش��د كه در جشن قهرماني با ما باشد.
نميدانم چه شد و چه كسي هماهنگي كرده بود و شايد
كم كاري صورت گرفت كه پسر هادي همراه ما به جشن
قهرماني نيامد.

بابك ساالربهزادي

مرگ تدريجي روياي بايرن

آقاي برانكو

پشت شادي چند ميليون
ايراني در اين س�اعتها
نام يك نفر ميدرخش�د.
پروفس�وري ك�ه خال�ق
قشنگترين پرسپوليس
تاريخ ش�ده است .برانكو
در دو فصل و شش هفته،
ي�ك قهرمان�ي و ي�ك
نايبقهرماني به اين تيم
هديه داده است.

باي��رن و رئال ب��ا يك بازي نفس��گير و
دراماتيك ،ش��بي فراموش نش��دني را
براي فوتبالدوس��تان رقم زدند .در پاي��ان اين ماراتن
دوساعته رئال مادريد ،گرچه با بهره بردن از اشتباهات
داوري ،توانست براي هفتمين بار پياپي به نيمه نهايي
ليگ قهرمانان برس��د تا از اين نظر تاريخسازي كند اما
چگونه اين بايرن آتشين را مهار كرد؟

پرده اول :مديريت نيمه اول

رئال در نيم��ه اول فقط ب��ه مديريت باي��رن و ميدان
پرداخت .پرس را از زمين بايرن آغاز كرد تا عمال بايرن
نتواند هيچ موقعيتي را ايجاد كند .عدم به ثمر رساندن
گل فشار روحي سنگيني را روي سرخپوشان ايجاد كرد.

پرده دوم :فضاهاي خالي نيمه دوم

در نيمه دوم ميدان از دس��ت رئال خارج شد .فضاهاي
زيادي بين خطوط و كنارهها مش��اهده ميشد و بايرن
از همين فضاها آغاز به فشار آوردن كرد .پنالتي گرفت
و اميدها را بازگرداند.
پرده سوم :آسنسيو

اين بازيكن جوان كليد برنده زيدان بود!با ورود او سيستم
رئالبه flat۱-۵-۴تغييركرد.خطهافبكخطي۵نفره
باعث شد تمام فضاها بسته شود و دوباره رئال مديريت
ميدان را در دس��ت گيرد .آسنسيو هم در ضدحمالت
زهردار نش��ان م��يداد و هم با مس��ووليتپذيري باال
در كاره��اي دفاعي ش��ركت ميكرد .ب��ا اين تعويض
موقعيتهاي بايرن كاهش پيدا كرد و با اشتباه مهلك
خط دفاعي رئال بود كه گل دوم را به ثمر رساندند.

پرده چهارم :باز هم اخراج!

همانند بازي رفت يك اخراج ديگر روند بازي را تغيير داد
و اين بازي پاياپاي به يك بازي يكطرفه تغيير روند داد؛
آن هم درست هنگامي كه مسابقه به ۳۰دقيقه اضافي
كشيده ميشد! بايرن  10نفره از لحاظ جسمي و روحي
تحليل رفت تا ديدار را واگذار كند.
پرده پنجم :داور

نق��ش داور را نميتوان ناديده گرفت .كاس��اي مجار و
تي��م داورياش هميش��ه عملكرد خوبي داش��تند اما
اين بازي خاطره داور بارس��ا PSG-را زنده كردند! دو
گل اشتباه آفس��ايد براي رئال ضربه تمامكننده آنها به
بايرن بود .البته الزم به ذكر است طبق نظر كارشناسان
بين اسپورت گل دوم بايرن نيز آفسايد بود .تك به تك
لواندوفسكي نيز به اشتباه آفسايد گرفته شد.
پرده ششم :انعطاف تاكتيكي رئال

در پايان بايد از انعطاف تاكتيكي تيم زيدان تجليل كرد؛
تيمي كه سه سيس��تم  ۳-۳-۴ ،۲-۴-۴و  ۱-۵-۴را به
خوبي پياده ميكند .تمام اين اتفاقات دست به دست هم
داد تا بازي استرس زا آدرنالين خون را به جريان بيندازد
و شبي فوقالعاده براي ما و چمپيونز ليگ رقم بزند.

همزمان با سفر رئيس جمهور به استان فارس

ورزشگاه بزرگ پارس چهارمين ورزشگاه
بزرگ كشور پنجشنبه افتتاح مى شود

مدیرعام�ل ش�رکت توس�عه و نگه�داری اماکن
ورزش�ی از افتتاح ورزش�گاه  50هزارنفری پارس
در اس�تان فارس ب�ه عنوان چهارمين ورزش�گاه
بزرگ کش�ور خبر داد.به گ�زارش روابط عمومی
ش�رکت توس�عه ،مهندس مصطفى مدب�ر اظهار
داش�ت :همزمان با سفر اس�تانی ریاست محترم
جمهور جن�اب آق�ای دکت�ر روحانی به اس�تان
فارس ،قرار اس�ت روز پنجشنبه  31فروردین ماه
ورزشگاه  50هزارنفری پارس شیراز توسط دکتر
س�لطانی فر وزیر محترم ورزش و جوانان افتتاح
گردد .اين ورزش�گاه چهارمين ورزش�گاه بزرگ
كش�ور پ�س از آزادى ،يادگار ام�ام و نقش جهان
اس�ت.وی با اعالم اینکه عملیات اح�داث پروژه
از س�ال  80آغاز شدهاس�ت ،افزود :این مجموعه

ورزشی  45هکتاری دارای زمین چمن استاندارد
طبیعی با سيس�تم مدرن گرمايش از كف ،پیست
تارتان  8خطه ،دکل های روشنایی  1200لوکس و
اسکوربردی به مس�احت  104مترمربع می باشد.
مدیرعامل ش�رکت توس�عه در ادامه ب�ه انتخاب
سازه بتنی ورزشگاه پارس به عنوان برترین سازه
بتنی سال  1393اش�اره كرد و عنوان داشت :این
ورزشگاه از پروژه های شاخص و با کیفیت « شرکت
توسعه اماکن ورزشی کشور» در شهرستان شیراز
میباشد که دارای سازه بتنی متقارن در سه گالری،
دارای سایبان فلزی با پوشش پارچه ای که حداقل
75درصد استادیوم را سرپوش�یده نمودهاست.
ش�رايط مناس�ب اين ورزش�گاه س�بب شده كه
تيمه�اى اس�تان ف�ارس بتوانند از فص�ل آينده

مسابقات خود را در استاديوم  ٥٠هزار نفرى پارس
برگزار كنند.مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری
اماکن ورزش�ی تصريح كرد :از دیگر امکانات این
ورزش�گاه می توان به س�ونای خشک و جکوزی،
س�اختمان اداری ،پارکینگ و همچنین فضاهای
مخصوص تماشاگران و مهمانان ویژه اشاره كرد.
مهندس مدبر در خاتمه اظهار داش�ت :این پروژه
ب�ا تلاش مهندس�ان ،کارشناس�ان و کارگ�ران
زحمتکش شرکت توسعه آماده بهره برداری برای
مردم ورزشدوست فارس است .بسيار خوشحال
هس�تيم كه پس از افتتاح ورزش�گاه زيباى نقش
جه�ان اصفه�ان در س�ال  ،١٣٩٥حاال ب�ا افتتاح
ورزشگاه بزرگ پارس  ،خدمتى ديگر براى جامعه
ورزش كشور انجام دادهايم.

مشخصات پروژه

كارفرما

شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي
کشور

شماره طرح1702004001 :

پروژه

استاديوم  50000نفری شیراز

درصد پيشرفت فيزيكي کل95 :درصد

مشاور

مهندسين مشاور اروین معماری پارس

مبلغهزينهشدهتاکنون741950:میلیونریال

پيمانكار

شرکت فارس تست

تاریخ شروع :سال 1380

شناسنامهعموميپروژه:
اس�تادیوم 50000نفری شیراز از پروژه های شاخص و با کیفیت « شرکت
توسعه اماکن ورزشی کشور» در شهرستان ش�یراز احداث گردیده که
دارایسازهبتنیمتقارندرسهگالری دارایسایبانفلزیباپوششپارچه
فراریکهحداقل75درصداستادیوم راسرپوشیدهنمودهاست.سازبتنی
استادیوم برترین سازه بتنی سال 1393گردیده است.
سازهبتنی
٭ مساحت کل سایت 45:هکتار
٭مساحتجایگاهتماشاچیانعادی(:روباز 8498مترمربع-سرپوشیده
 13664مترمربع)
٭مساحت جایگاه تماشاچیان ویژه( :سرپوشیده 114متر مربع)
٭دارای فضای جایگاه خبرنگاران و مهمانها  931:متر مربع
٭ فضاهای بازیکنان و مربیان  1180:متر مربع
٭مساحتفضاهایداوران 134:مترمربع-فضاهایپشتیبانیوخدماتی
1032متر مربع- .دارای پیست تارتان هشت خطه  8673:متر مربع
دسترس�ي استادیوم شامل  4دسترس�ی سیلندری(.شمالی و جنوبی)
و هف�ت دسترس�ی .پلکان�ی در ضلع غرب�ی و هفت باک�س پلکانی در
ضلع شرقی و یک دسترسی در ضلع جنوبی.
٭زیر بنای فضاي سرپوشيده 37050:متر مربع
٭سکوها و صندلی های تماشاچیان به ظرفیت 50000نفر
٭ اسکوربرد استادیوم  104 :متر مربع
٭ دارای شش فضای رختکن به مساحت 1200متر مربع.
٭سیستمگرمایشوسرمایش.موتورخانهمرکزیوفنکویلهایسقفی.
٭دارای س�ونای خش�ک و جک�وزی -مس�احت راههای دسترس�ی و
پارکینگ های سواری و اتوبوس 11هکتار و سرپوشیده 1223متر مربع

حرف روز

علي عالي

هانيگيت

از س�كوها تا بازيكنان .از هواداران تا مربيان.
همه نام هادي و هاني نوروزي را فرياد ميزدند.
«هادي كجايي /بيا ببين پرسپوليس�ت ش�د
آس�يايي/بهجاي دس�تهاي تو ،دستهاي
هاني/ميبره باال جام قهرماني»؛ اين بخش�ي
از ش�عاري بود كه يكصدا نزديك ب�ه  90هزار
هوادار فرياد ميزدند .اما پايان مسابقه و اهداي
جام ،خبري از هاني و پدربزرگش نبود .برخي
رسانهها به بازيكنان حمله ميكنند .بعضي هم
مديران را نشانه گرفتهاند .شايد تصويري كه
آنها براي جامعه ميس�ازند ،سفارشي باشد.
آنه�ا ك�ه در اس�تاديوم بودند ،نظ�ر ديگري
دارند .آنه�ا از برخوردها دلگيرن�د .ماموراني
كه چارچوبهاي اخلاق را رعايت نميكنند
و بس�ياري از افرادي كه به ورزشگاه ميروند
اعتقاد دارند «ش�أن» آنها رعايت نميش�ود.
لذتي وجود ندارد .فيلم�ي كه چندماه قبل از
برخورد ماموران با سروش رفيعي منتشر شد
را از ياد بردهايد؟ وقتي اجازه سلفي گرفتن با
هواداران داده نشد و «بازيكن پرسپوليس» را
به سمتي ديگر هل دادند .شايد اعتقاد بر اين
باش�د كه ميخواهند امنيت مسابقه را حفظ
كنند اما نباي�د در اين روش ،تجديدنظر كرد؟
فوتبال در بس�ياري از كش�ورها ،محلي براي
لذتبردن اس�ت .آنها ك�ه از نزديك ماجراي
هان�ي را ديدهان�د ،ميگوين�د همهچيز براي
حضور هان�ي هماهنگ بود اما «ي�ك مامور»
جلوي حض�ورش را گرفت .كار به درگيري هم
كشيد .پدربزرگ و عموي هاني هرچقدر ماجرا
را توضيح دادند ،فايدهاي نداش�ت .به جاهاي
باريك هم كش�يده ش�د تا بعد از  10دقيقه و با
پادرمياني مسوول س�ربازان ،هاني با گريه به
محوط�ه راه يافت اما پدربزرگ�ش با دلخوري
هان�ي را برگردان�د و اعتقاد داش�ت «اش�ك
ن�وهاش» را درآوردهاند .حق هم داش�ت .اين
رفتارچهمعناييدارد؟حضورپرتعدادماموران
در جشن قهرماني زيبنده زحمتكشان بخش
حفظ امنيت ورزشگاه نبود .اينكه با بازيكنان
اينقدر نزديك باش�ند كه عكسه�ا را خراب
كنند و جش�ن را از حال�ت فوتبالي دور كنند.
آنها كه بازيكنان را هل ميدادند تا به هواداران
نزديك نش�وند .كار بهجايي رس�يد كه يكي
از آنها پرچم كرواس�ي را از دوش رادوش�ويچ
برداشت! موضوع هاني چندان پيچيده نبود.
مگر اينكه برخي رس�انهها عامدانه بخواهند
تصوير نادرستي از آن نمايش دهند.

