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قهرمان اسبق كشتي زنان جهان
به ايران ميآيد

پرسپوليس پاداش جامجهاني
طارمي را ميخواهد

باش��گاه پرس��پوليس براي صدور رضايت نامه مهاجم
تيمش عالوه بر دريافت  ۵۸۰ه��زار دالر ،پاداش حضور
در جامجهاني اين بازيكن را هم ميخواهد .فدراس��يون
جهاني فوتبال به هر يك از تيمهاي باشگاهي كه بازيكن
يا بازيكناني در تيمهاي ملي حاض��ر در رقابتهاي جام
جهاني دارند ،بر اس��اس تعداد روزه��اي حضور در جام
جهاني ،مبلغي به عنوان پ��اداش پرداخت ميكند .حاال
كه بحث انتقال مه��دي طارمي به الغراف��ه قطر تقريبا
نهايي ش��ده اس��ت ،در صورت حضور طارم��ي در جام
جهاني ،اين پاداش به باشگاه قطري ميرسد .مسووالن
باش��گاه پرس��پوليس اما اعالم كردهاند تنها در صورتي
حاضرند رضايتنامه مهاجم جوان بوشهري تيمشان را
صادر كنند كه باشگاه الغرافه قطر عالوه بر پرداخت ۵۸۰
هزار دالر پول رضايتنامه ،پاداش پرداختي فيفا كه بابت
حضور طارمي در جام جهاني پرداخت خواهد شد را نيز
بهپرسپوليسبدهد.ايسنا

آنا واس��لينكو ،قهرمان اسبق كش��تي زنان جهان از
اوكراين براي باال بردن سطح فني كشتي كالسيك
بانوان به اي��ران ميآيد .فدراس��يون كش��تي از آنا
واس��لينكو ،قهرمان اسبق كش��تي زنان جهان و از
مربيان موفق كشتي اوكراين براي حضور به عنوان
س��رمربي تيم ملي كشتي كالس��يك بانوان دعوت
كرده است .بر اين اساس در صورت موافقت شوراي
برون م��رزي وزارت ورزش و جوانان اي��ن قهرمان
سابق كشتي جهان از اول بهمن ماه و به مدت شش
ماه براي آموزش بانوان كش��تي گير كش��ورمان در
ايران حضور خواهد داش��ت .اولين اردوي تيم ملي
كش��تي كالس��يك بانوان كش��ور روزهاي  4تا 13
بهمن ماه برگزار ميشود .فارس
ليگ1

نكونام استعفا داد
و به تهران بازگشت

تيراندازي

فدراسيون جهاني تيراندازي
دادگر را پذيرفت
فدراس��يون جهاني تيراندازي س��رانجام علي دادگر
را به عن��وان رييس فدراس��يون اي��ران معرفي كرد.
فدراس��يون جهاني تيران��دازي نام عل��ي دادگر را به
عنوان رييس فدراسيون تيراندازي ايران پذيرفت .تا
مدتها قبل فدراسيون جهاني سيد مهدي هاشمي
را به عنوان رييس فدراسيون تيراندازي ميشناخت
و با ارس��ال نامه به ايران درخواست تعيين تكليف در
اين فدراسيون را داشت .كميته ملي المپيك ايران نيز
با ارسال نامهاي به فدراسيون جهاني تيراندازي دادگر
ل حاضر نيز
را رييس فدراس��يون اعالم ك��رد و در حا 
در سايت فدراس��يون جهاني از علي دادگر به عنوان
رييس فدراسيون تيراندازي ايران نام برده است .مهر
فوتبال گيالن

علي كريمي ،جباري را
ميخواهد؟

سرمربي سپيدروديها در رابطه با حضور مجتبي جباري
در اين تيم ميگويد :شرايط ما طوري است كه در بعضي
از پستها نياز به بازيكن داريم ،به دنبال اين هستيم كه
چند بازيكن كه به دردمان ميخورند را به تيممان اضافه
كنيم .در حال��ي كه روزهاي اخير ح��رف و حديثهايي
درباره حضور مل��ي پوش س��ابق فوتبال اي��ران در تيم
س��پيدرود به گوش ميرس��د علي كريمي در نشس��ت
مطبوعاتي پيش از ديدار برابر پي��كان در رابطه با حضور
مجتبي جباري در اين تيم گفت :جباري از دوستان من
است ،شرايط ما طوري است كه در بعضي از پستها نياز
به بازيكن داريم ،به دنبال اين هستيم كه چند بازيكن كه
به دردمان ميخورند را به تيممان اضافه كنيم ،ما دنبال
كس��اني هس��تيم كه بتوانند به تيممان كمك كنند .او
ادامه داد :ما روز اول با  ۳۷بازيكن تيم را تحويل گرفتيم،
نميدانم چه لزومي دارد  ۳۷بازيكن در تمرين باش��ند،
اميدوار هستيم بتوانيم در ادامه راه موفق باشيم .بازيكن
ش��اخص را هيچ تيمي به ما نميدهد ،مثل اين ميماند
كه بازيكنان كليدي م��ا را تيمي بخواهد ،م��ا بازيكنان
كليديمان را نميدهيم و تيمهاي ديگر هم همينگونه
هس��تند .ما اعالم كردهايم چند بازيك��ن در تمرينات ما
حاضر شوند اگر كادر فني ترجيح داد و صالح ديد به تيم
اضافهشوند.تابناكورزشي
حرف روز

انتقادات تازه قلعهنويي

س��رمربي ذوبآهن كه ب��ا برنامه زنده راديويي ش��بكه
تهران صحبت ميكرد ،اعتراضهايي به برخي رخدادها
در ورزش كش��ور مطرح كرد .امير قلعهنوي��ي گفت :در
احاديث آمده زماني كه فقر از در وارد ميش��ود ،ايمان از
پنجره خارج ميشود .ملت ما ملت بزرگي است و كشور
ثروتمندي داريم .ما بايد به فكر جوانان خود باشيم .چرا
مسعودشجاعينبايددرتيممليباشد؟چرابانوانمانبايد
به ورزش��گاه بيايند؟ ميخواهم بدانم «ايران» نام خانم
است يا آقا؟! چرا بانوان سوري ميتوانند به ورزشگاه بيايند
اما خانمهاي ايراني را از ورود به ورزشگاه منع ميكنيم؟
او ادامه داد :سردر باشگاههاي ما نام «فرهنگي -ورزشي»
حك شده اس��ت .باش��گاهها و جامعه چه كار فرهنگي
كردهاند؟ جامعه چ��ه كاري براي جوانان كرده اس��ت؟
جوانان ما مش��كالت زيادي چون مش��كالت اقتصادي
دارند .ورزش��گاه تنها جايي است كه جوانان ما ميتوانند
بيايند حرفهاي خود را بزنند و حرفهايي كه نبايد بزنند
كهدراستاديومهامطرحميكنند.راديوتهران
لژيونر

پاداش كوچك آزمون
براي برد تيم واليبال شهرش

سردار آزمون پس از پيروزي تيم واليبال هاوش گنبد
برابر شهرداري ورامين پنجاه ميليون ريال به اين تيم
پرداخت كرد .پس از پيروزي تيم واليبال هاوش گنبد
برابر تيم شهرداري ورامين در هفت ه پانزدهم ليگ برتر
واليبال در يك ديدار خانگي ،س��ردار آزمون ،مهاجم
تي مملي فوتبال كه در سالن المپيك گنبد شاهد ديدار
همشهريانش بود به دليل اين برد شيرين پنج ميليون
تومان به تيم هاوش هديه كرد .طاهر آزمون ،سرمربي
هاوش گنبد درباره اين موضوع گفت :س��ردار آزمون
مدتي كه در گنبد بود و س��ه ديدار ليگ برتر واليبال
برگزار ش��د به تمريناتمان ميآمد با توجه به شرايط
مالي بد تيم و بيانگيزگي بازيكن��ان اعالم كرد كه در
ديدار برابر كاله مازندران ،شهرداري تبريز و شهرداري
ورامين اگر تيم برنده شود پنج ميليون تومان به ازاي
هر بازي و هر برد به تيم هدي��ه ميدهد كه ما تنها در
ديدار برابر ش��هرداري ورامين پيروز شديم .سرمربي
تيم واليبال هاوش گنبد در خصوص وضعيت بحراني
اين تيم در ليگ و مشكالت مالي و مالكيتي آن ،گفت:
بهتراستدراينبارهاصالصحبتنكنم.ايسنا

طباطبايي يا مهندسي؛ كدام يك رييس فدراسيون بسكتبال ميشوند؟

وارثمشحون

وحيدجعفري
محمود مش��حون ه��م بازنشس��ته بود و ه��م باالي
 70س��ال س��ن داش��ت و طبق قانون بايد از رياست
فدراس��يون بس��كتبال كنار ميرفت .او  76سال سن
داشت و بازنشسته آموزش و پرورش بود؛ اما با توجه به
ارتباطاتي كه داشت همچنان در راس اين فدراسيون
باقي مانده بود تا اينكه اولتيماتوم سازمان بازرسي كل
كشور به دستگاههاي دولتي منجر به اين شد تا مسعود
سلطانيفر ،وزير ورزش جلس��هاي با رييس كهنهكار
بسكتبال گذاشته و او را راضي به استعفا كند ،چرا كه
در غير اينص��ورت و ب��ا بركنارياش توس��ط وزارت
ورزش بحث مداخله دولت در رشته بسكتبال مطرح
ميش��د و احتمال تعليق پيش ميآمد ،پس بهترين
راه همان صحبت وزير با مشحون بود تا او با احترام به
قوانين ،خود اس��تعفا داده و از رش��تهاي كه سالها در
انحصارش بود ،كنار برود .مشحون در دوران نوجواني
بسكتبال بازي ميكرد و در ادامه به تيم ملي راه يافت
و نخستينبار سال  ٤٥رييس هيات بسكتبال ري شد
و در ادامه پلههاي ترقي را طي كرد تا اينكه س��ال ٥٨
بعداز انقالب به جاي برادرش كمال رييس اسبق اين
فدراسيون به رياست فدراسيون بس��كتبال رسيد .او
هر وقت از بسكتبال كنار گذاشته شد به هندبال رفت
و در نخستين فرصت بازگشت .مش��حون سال  ٥٩و
 ٦٢رياست فدراسيون هندبال را به دست گرفت .او از
س��ال  ١٣٨١به غير از يك دوره هفت ماهه ،به صورت
پيوسته رياست فدراسيون بسكتبال را برعهده داشت

و درحالي كه هنوز از دوره چهار س��الهاش يك س��ال
ونيم باقي مانده بود ،باالخره تصميم به استعفا گرفت.
با كنار رفتن او اين س��وال مطرح ش��د كه چه كس��ي
جانشين مشحون خواهد شد؟ جالب اينكه مشحون
بعد از استعفا تصميم گرفت در انتخابات كميته ملي
المپيك شركت كند و ثبت نام هم كرد؛ اما خيلي زود از
اين اتخابات نيز انصراف داد! انصراف محمود مشحون
از جمع كانديداهاي نايبرييسي كميته ملي المپيك
نه تنها غيرمنتظره نبود ،بلكه تا ح��د زيادي هم قابل
پيش بيني ب��ود ،چراكه نهادهاي نظارت��ي در نامهاي
رس��مي به كميته ملي المپيك به كنار گذاشته شدن
افراد دوتابعيتي تاكيد كرده بودند! از همين رو درست
به فاصله چند روز پس از ارس��ال اين نامه ،مش��حون
انصراف خ��ود را از حض��ور در انتخاب��ات كميته ملي
المپيك اعالم كرد تا مشخص شود كه او عالوه بر اينكه
باالي 70سال سن داشته و بازنشسته بوده ،دو تابعيتي
هم است .در واقع مش��حون كه به خاطر بازنشستگي
مجبور به استعفا از رياست فدراسيون بسكتبال شده
بود با مجوزي كه از هيات اجرايي كميته ملي المپيك
به واسطه معرفي به عنوان كارش��ناس خبره گرفت،
توانست عضو مجمع اين كميته شود و به همين دليل
نامزد ش��دنش براي انتخابات بالمانع بود؛ اما به خاطر
فش��ار نهادهاي نظارتي و تصميم به كنارهگيري ،نام
وي در نهايت از فهرست كانديداها پاك شد .حاال شنبه
انتخابات فدراسيون بسكتبال پس از كش و قوسهاي
فراوان بر سر تاييد صالحيت نامزدها و زمان برگزاري
برگزار خواهد شد و همه منتظر هستند تا ببينند چه

كسي رييس فدراس��يون بس��كتبال خواهد شد .اين
انتخابات دو روز قبل از انتخابات كميته ملي المپيك
برگزار ميشود تا ش��ائبهاي در خصوص برگزاري اين
انتخاباتايجادنشود.
بهروز منتقمي ،سيدمهرداد هاشمي ،رمضانعلي دولو،
مهرداد آگين ،مازيار ناظمي ،سيدحس��ن طباطبايي،
كرماهلل عليم��رادي ،رضا دروي��ش ،غالمعلي محمد
عليپور ،رضا مهندس��ي ،رامي��ن احمديطباطبايي،
محمد رضاعلي ،ج��واد داوري و حس��ن ميرزاآقابيك
 14نام��زد تايي��د صالحيت ش��ده براي ش��ركت در
انتخابات هس��تند كه در اي��ن بين به نظر ميرس��د
شانس سيدحسن طباطبايي و رضا مهندسي بيشتر
از سايرين باشد ،چرا كه ميرزا آقابيگ تازه روز گذشته
صالحيتش تاييد ش��ده و تا حدود زيادي فرصت را از
دست داده اس��ت .حال بايد منتظر ماند و ديد كه چه
افرادي از اين انتخابات شلوغ ،انصراف خواهند داد تا با
توجه به اين موضوع ،بازي انتخابات را خواند .شايعات
زيادي در م��ورد حمايت وزارت ورزش يا مش��حون از
گزينههاي مورد نظرشان مطرح شده است اما اينطور
كه به نظر ميرس��د تا انصرافيها مش��خص نشوند و
انتخابات برگزار نش��ود ،به درستي نميتوان گفت كه
چه كس��ي رييس آينده بس��كتبال ايران خواهد بود.
مازيار ناظمي ،مس��وول روابط عمومي وزارت ورزش
فردي بود كه گفته ميش��د با حمايت وزارتخانه پا به
انتخابات گذاشته اما با اينكه خود گفته است تا آخر در
انتخابات خواهد ماند ،شواهد حكايت از اين دارد كه او
در آخرين لحظات به نفع گزينهاي كه ش��انس بااليي

براي رياست دارد و به توافق رس��يدهاند ،كنار خواهد
كش��يد! در واقع به نظر ميرس��د كه دوئل اصلي بين
همان طباطبايي و مهندسي خواهد بود .مهندسي از
قديميهاي بسكتبال است كه سابقه حضور در هيات
رييس��ه فدراس��يون را دارد .او در زمان پرورش نسل
طاليي بسكتبال ايران در فدراس��يون بود و در كميته
آموزش نيز فعاليتهاي گس��تردهاي انج��ام دادهبود.
طباطبايي كه اين روزها مديريت مجموعه ورزش��ي
آزادي را ب��ر عه��ده دارد ،پيش از اين از ط��رف وزارت
ورزش به عنوان سرپرست سه فدراسيون وزنهبرداري،
كاراته و دووميداني انتخاب شده بود و جالب اينكه در
هر سه رش��ته هم موفق بود به نحوي كه خانواده اين
رش��تهها رضايت كامل از طباطبايي داش��تند؛ اما با
اين وج��ود او در انتخابات اين س��ه فدراس��يون ورود
نكرد تا افراد ديگري س��كان هدايت اين رشتهها را به
دس��ت گيرند .حاال او عزم خود را جزم كرده تا رييس
فدراسيون بسكتبال شود و گفته ميشود اصليترين
گزينه براي تصدي اين پست اس��ت .او اعالم كرده كه
برنامه جامعي براي بكستبال تهيه كرده و در نظر دارد
در صورتي كه اعضاي مجمع ب��ه او اعتماد كرده و راي
دهند ،به عنوان رييس اين فدراسيون دست به كارهاي
مهمي بزند تا عقب افتادگيهاي بسكتبال در سالهاي
اخير جبران شده و اين رشته يك بار ديگر به روزهاي
خوب خ��ود بازگردد .مجم��ع انتخاباتي فدراس��يون
بسكتبال س��اعت  10صبح روز ش��نبه  23ديماه در
آكادمي ملي المپي��ك و پارالمپيك ته��ران برگزار و
باالخرهوارثمحمودمشحونمشخصخواهدشد.

درخواست عجيب رسانههاي ايتاليايي

ايران را حذف كنيد تا ما به روسيه برويم!

ايتالياييها انگار نميخواهند باور كنند كه
قرار نيس��ت در جامجهاني  2018مسافر
روسيه باشند .آنها كه حذف تلخي را در مسابقات انتخابي
تجربه كردند حاال هر از گاهي به كمك رسانههايشان
به صرافت حضور در روس��يه ميافتند .اس��تراتژي آنها
براي رسيدن به جامجهاني هم ساده است :حذف يكي
از تيمهاي حاضر در جام .تا چندوقت پيش آنها اميدوار
بودند اس��پانيا به دليل تخلفات رييس فدراس��يونش از
جام خداحافظي كن��د و حاال فكر تازهاي در س��ر دارند.
روز گذش��ته س��ايتهاي ايتاليايي «اس��پورت فِير» و
«ليبرو كوئيوتيديانو» با اشاره به مصاحبه اخير مسعود
شجاعي با روزنامه «الپاييس» اسپانيا مدعي شدند كه
فدراسيون فوتبال ايران قوانين فدراسيون جهاني فوتبال
را نقض و دولت ايران در امور فدراسيون فوتبالش دخالت
سياس��ي كرده و به همين دليل فيفا بايد ايران را از جام
جهاني  2018روسيه كنار بگذارد تا ايتاليا شانس حضور
در جام بيستويكم به جاي ايران را داشته باشد.
تراكتورسازي
اوضاع در تبريز اصال مساعد نيست .ظاهرا
يكبار ديگر رابطه س��رمربي و مديرعامل
تراكتورس��ازي ش��كرآب ش��ده .يحيي گلمحمدي در
نشست خبري ديروز خود عليه افراد مختلف و مديريت
باشگاه تراكتورسازي موضع گرفت تا مشخص شود كه
اختالف او و آجورلو خيلي بيش��تر از آن چيزي است كه
به نظر ميرسيد؛ اختالفي كه س��رمربي تراكتورسازي
صراحتا اعالم كرد آن را تكذيب نميكند .از مركز استان
آذربايجان ش��رقي خبر ميرس��د كه اخت�لاف يحيي
گلمحمدي و مصطفي آجورلو باعث شد كه مديرعامل و
سرمربي تراكتورسازي در هفته گذشته نتوانند با يكديگر
جلسهاي داشته باشند و صحبتها و بيانيههاي اخير دو
طرف هم آتش اين اختالفات را بيش��تر كرد .در نهايت،
موضع يحيي گلمحمدي در نشست خبري چهارشنبه
خود شكاف بين باشگاه و سرمربي را بيشتر كرد تا يحيي

صداي پاي دنيزلي در تبريز

بيش از هر زمان ديگري به درهاي خروجي باش��گاهي
نزديك ش��ود كه به قول او «از خودش هيچ چيز ندارد».
همه اين صحبتها نش��ان ميده��د گلمحمدي خطر
بركناري را بيشتر از هر زمان ديگري حس ميكند وگرنه
آنقدر بيمحابا علي��ه مديرعاملش موض��ع نميگرفت.
او حتي عليه يك��ي از مربيان تبري��زي هم صحبتهاي
تندي ك��رد« :مربي مريضي را در تبريز ميشناس��م كه
براي خودش هم با خبرنگاران باند درس��ت كرده است،
نميخواهم بيادبي كنم و در قشر ما مربيان هم مربيان
هزاري و دوهزاري هس��تند و در هر قش��ري از اين افراد
وجود دارند ،اما او با يكسري خبرنگار هزارتوماني جوي
را در تبريز راه انداختند كه خودشان بيايند ،مربياني كه
حتي در ليگ دسته يك هم نميتوانند نتيجه بگيرند ،اما
حاال به تراكتورسازي چش��م دارند».اين روزها در تبريز
گزينههاي زيادي مطرح است؛ صحبت از مربيان تبريزي

با مجازاتهايي روبرو كند و حتي از جام جهاني 2018
اخراجكند.
خبرگ��زاري تس��نيم در اين باره نوش��ته :رس��انههاي
ايتالياي��ي در حالي چنين موضوع��ي را مطرح كردهاند
كه پس از اظه��ارات داورزن��ي مع��اون وزارت ورزش و
جوانان درباره دعوت نكردن ش��جاعي به تيم ملي ،فيفا
از فدراسيون ايران در اين باره استعالم گرفت .فدراسيون
فوتبال ايران نيز اعالم كرد محروميت شجاعي از حضور

اس��ت ،از جواد نكونام كه تازه از خونهبه خونه جدا شده و
البته از مصطفي دنيزلي .ديروز ميزان خبر داد مسووالن
باشگاه تراكتورسازي براي س��پردن هدايت تيمشان به
مصطفي دنيزلي با اين مربي كهنهكار تركيهاي مذاكراتي
داشتهاند .حتي شنيده ش��ده كه نمايندههايي از باشگاه
تراكتورسازيبهتركيهسفركردهوبهصورتحضوريهم
با دنيزلي جلساتي داشتهاند .ظاهرا دنيزلي شرايطش را
به باشگاه تراكتورس��ازي اعالم كرده و گفته براي حضور
نيمفصل در تراكتورسازي حدود  250هزار دالر دستمزد
ميخواهد اما باشگاه تراكتورسازي ميخواهد با اين مربي
قرارداديكسالونيمهببندد.
برخي ميگويند با توجه به رابطه خوب آجورلو با دنيزلي
و با توجه به اين مساله كه آجورلو دنيزلي را براي اولينبار
به ايران آورد احتمال همكاري تراكتورسازي با اين مربي
مطرحتركيهايبسيارباالاست.

تنيس

آمادگي جوكوويچ
در آستانه مسابقات اپن استراليا

روسيه 2018

بر اساس گزارش «اسپورت فِير» مسعود شجاعي پس
از بازي براي تيم پانيوني��وس يونان مقابل نماينده رژيم
صهيونيستي در رقابتهاي ليگ اروپا ديگر به تيم ملي
دعوت نشد و گفته ش��د دليل اين موضوع فني بوده ،اما
انگيزههاي سياسي براي دعوت نكردن از شجاعي پشت
اينموضوعپنهانماند.
اين س��ايت با اش��اره به اين اظهارنظر اخير شجاعي 33
س��اله كه گفته بود «م��ادرم هرگز نتوانس��ته بازي من
را از نزديك در ورزش��گاه ببيند .ما تنها كشور در جهان
هس��تيم كه بانوان اجازه حضور در ورزشگاه را ندارند،».
دولت اي��ران را به دخال��ت در امور فدراس��يون فوتبال
محكوم كرد و معتقد است فيفا بايد ايران را از جام جهاني
 2018كنار بگذارد.
«ليبرو كوئيوتيديانو» هم با اش��اره به داليل مشابه ذكر
شده نوشت؛ مسعود شجاعي بنا به داليل غيرورزشي از
پوشيدن پيراهن تيم ملي كش��ورش منع شده است .با
اين تفاس��ير فيفا ميتواند ايران را به دليل نقض قوانين

سرمربي خونه به خونه از سمت خود استعفا داد .جواد
نكونام سرمربي تيم فوتبال خونه به خونه بابل دو روز
پس از شكست مقابل مس رفس��نجان از سمت خود
استعفا داد .نكونام ،چند هفت ه قبل هم از هدايت خونه
به خونه استعفا داده بود اما پس از صحبت با مالك اين
باش��گاه به كارش ادام ه داد .دليل اين استعفاي نكونام
مشكالت مالي و حواشي بوده اس��ت كه در چند وقت
اخير در مورد خونه به خونه وجود داشته است .نكونام
به همراه تمام كادر فني خونه به خونه ،بابل را به مقصد
تهران ترك كردند .با اين وجود تمرين ساعت  ۱۱خونه
ل برگزاري است .ايرنا
به خونه بدون حضور مربي در حا 

در تيم مل��ي صحت ندارد و انتخ��اب بازيكنان تيم ملي
با نظر س��رمربي صورت ميگي��رد .نكته ديگ��ر اينكه
احس��ان حاج صفي نيز با وجود بازي برابر نماينده رژيم
صهيونيستي به تيم ملي ايران دعوت شد و بازي كرد.
همه اين مسائل در حالي اس��ت كه حتي اگر ايران از
جامجهاني هم كنار گذاشته شود ،باز نوبت به ايتاليا
نميرس��د و قاعدتا اين تيمي از آس��يا خواهد بود كه
جاي ايران را ميگيرد.

نظراتخود را
برایما پیامک
کنید
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نواك جوكوويچ با پي��روزي مقاب��ل دومينيك تيم
در مس��ابقات كويرن��گ كالس��يك نش��ان داد كه
آس��يبديدگياش بر طرف ش��ده و براي مسابقات
اپن استراليا آمادهتر ميشود .نواك جوكوويچ بعد از
غيبت طوالني از مسابقات توانست مقابل دومينيك
تيم در مسابقات كويرنگ كالسيك به پيروزي  ۲بر
صفر برسد .اين پيروزي نش��ان داد كه او تقريبا ۱۰۰
درصد آمادگي الزم را دارد و ميتواند در مس��ابقات
اپن اس��تراالي خوب ظاهر ش��ود .نواك جوكوويچ،
قهرم��ان  ۱۲دوره گرنداس��لم بازگش��ت خوبي به
مسابقات تنيس داشت .او  ۱۸۲روز از مسابقات دور
بود و با بازگشت به تنيس و پيروزي مقابل دومينيك
تيم ،تنيس��ور شماره پنج توانست نش��ان دهد كه از
آمادگي جس��ماني خوبي برخوردار است .جوكوويچ
ميگويد :حس بس��يار خوب��ي دارم .من ش��ش ماه
منتظر اين لحظه ب��ودم .دوميني��ك حريف خوبي
بود .او تنيسور شماره پنج جهان است .اين آزمايش
خوبي برايم بود كه ببينم در چه ش��رايطي قرار دارم.
اين آزمايش بس��يار خوب پيش رف��ت .نميخواهم
بيش از حد اعتماد به نفس داش��ته باشم .نميتوانم
بگويم كامال براي اپن اس��تراليا آماده هس��تم .نواك
جوكوويچ كامال تاييد نكرد كه در اپن استراليا حضور
ل حاضر همه
خواهد داش��ت اما اعالم كرد كه در حا 
نشانهها مثبت است .ايسنا
ورزش زنان

گلريزان هم به داد بانوان
واليباليستبهنميرنرسيد

گلريزاني در مازندران برگزار ش��د تا عوايد حاصل از
آن صرف تيم بهنمير مازن��دران در ليگ برتر واليبال
بانوان شود ،اما اس��تقبال خوبي از اين گلريزان انجام
نش��د .فاطمه شعبان خمسه ،س��رمربي تيم بهنمير
مازن��دران درباره مش��كالت تيم��ش و گلريزاني كه
انجام شد ،گفت :در اوايل ليگ برتر واليبال دواسپانسر
براي حمايت مالي از تيم وجود داش��ت ،اما با شروع
كار و لغو ش��دن بازي ما در هفت ه نخست رقابتها هر
دواسپانسر عقبنش��يني گفت :مسووالن شهر قول
دادهاند براي باقي ماندن تيم تالش خود را انجام دهند
و يك گلريزان كه معموال مشكالت شهر را با آن حل
ميكنند ،براي تيم انجام دهند .روز گذشته گلريزان
انجام شد اما اس��تقبال خوبي از اين گلريزان صورت
نگرفت و مشكالت پا بر جا باقي ماند .شعبان خمسه
در ادام ه گفت :امروز يا فردا تكليف تيم براي ماندن در
ليگ برتر واليبال بانوان مش��خص ميشود .در برخي
از خبرها اعالم شده بود كه تيم روز گذشته تمرينات
خود را پيگيري نكرده است كه اين خبر كذب است.
بازيكنان روز گذش��ته در تمرين حاضر بودند و امروز
نيز تمرين خود را انجام خواهيم داد تا براي بازي فردا
آماده باش��يم .بعد از بازي با سالوت كه هفت ه گذشته
برگزار شد ،قرار بود مشكالت حل شود ،اما تا به امروز
مشكليحلنشد.ايسنا

