ر و زانمه

علی کریمی بهترین هافبک تاریخ جام ملتهای آسیا

6

گروه ورزشی :طبق نظر کاربران سایت  AFCعلی کریمی به عنوان
بهترین هافبک تاریخ جام ملت های آسیا انتخاب شد.
در آستانه جام ملتهای آسیا  ،۲۰۱۹سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا
نامزدهای بهترین هافبک تاریخ جام ملتهای آسیا را اعالم کرد و از
کاربران اینترنتی خواست تا برترین هافبک تاریخ این رقابت را انتخاب
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کنند .در نهایت علی کریمی هافبک سابق تیم ملی ایران در صدر این
نظرسنجی قرار گرفت.
کیم جو سونگ (کره جنوبی) ،شونسوکه ناکامورا (ژاپن) ،علی کریمی
(ایران) ،هری کیول (استرالیا) ،کی سوکه هوندا (ژاپن) ،فهد الحریفی
(عربستان) ،نشاط اکرم (عراق) ،کو جا چئول (کره جنوبی) و سرور جپارف

(ازبکستان) نامزدهایی بودند که کاربران میتوانستند به آنها رای دهند و
در نهایت علی کریمی با اختالفی فاحش در صدر قرار گرفت و به عنوان
بهترین هافبک تاریخ جام ملتهای آسیا انتخاب شد.
پیشتر علی دایی نیز توانسته بود به عنوان بهترین مهاجم تاریخ جام
ملت های آسیا انتخاب شود.

برنامه سخت در انتظار نساجی

عروسی به کوچه قائمشهریها میآید؟

گروه ورزشی :طرفداران نساجی مازندران به دنبال
این هستند تا هفتههای نسبتا سخت برای تیمشان تمام
شود و شاهد بردهای بیشتر تیمشان باشند.
ت تمامی اعضای نساجی مازندران
وجه مشترک صحب 
این است که تا به اینجای کار چه در لیگ برتر و چه
در جام حذفی با قرعه سختی مواجه شدهاند و همین
دلیلی است بر عدم کسب نتایج بهتر از سوی آنها.
سخنی که زیاد هم بیراه نیست .شاگردان جواد نکونام
در بدو شروع لیگ با قرعه سخت ذوبآهن اصفهان و
تراکتورسازی تبریز رو به رو شدند .دو مسابقه ای که
فصل جدید مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای
کشور در حالی از  25مهر ماه در شهرهای مختلف
شروع می شود که مازندران به واسطه سقوط تیم
ساری ،تیم کاله آمل را به عنوان تنها نماینده استان در
این رقابت ها خواهد داشت .تیم کاله مازندران در حالی
دهمین فصل حضورش در سطح اول والیبال کشور را
تجربه می کند که در  9دوره حضورش با هدایت '
بهروز عطایی' سرمربی آملی توانسته  2مقام قهرمانی
 ،یک نایب قهرمانی و دو مقام سومی این رقابت ها
را کسب کند.
قهرمانی در جام باشگاههای آسیا و چهارمی در جام
باشگاههای جهان از دیگر مقام هایی بوده که کاله
ای ها در یک دهه گذشته به آن دست یافته و لقب
دومین تیم پرافتخار والیبال ایران را پس از پیکان تهران
از آن خود کرده اند .کارنامه قابل قبول کاله از یک
سو و پیروی از سیاست های مدیران باشگاه مبنی بر
جذب بازیکنان نوجوان و جوان کشور برای پرورش در
آکادمی این تیم ،باعث شده تا در چند سال اخیر کاله از
رسیدن به مقام و رفتن روی سکو باز بماند ،تصمیمی
که به مذاق والیبال دوستان آملی و عالقه مند به نتیجه

تنها یک امتیاز برای این تیم پرطرفدار داشت .در ادامه
مسابقات شاگردان جواد نکونام دو هفته پیاپی را مقابل
استقالل و پرسپولیس گذراندند و حاال باید بعد از اتمام
تعطیالت بالفاصله در اصفهان به دیدار سپاهان بروند.
تقویمی سخت برای شاگردان نکونام که در شروع لیگ
برای آنها سنگین به نظر میآید.
در جام حذفی هم همین رویه برای نساجی دنبال شد.
آنها پس از اینکه توانستند شاهین لردگان را با  5گل در
هم بکوبند با قرعه سختی به نام سپاهان رو به رو شدند
تا امید هواداران بی شمار این تیم برای موفقیت در این

جام هم کمرنگ شده و پس از باخت برابر این حریف
قدرتمند به طور کامل قطع شود.
اما حاال وقتی به برنامه آینده تنها نماینده مازندران نگاه
میکنیم به این نکته پی میبریم آنها در مسابقات آینده
خود هم با تیمهای آسانی رو به رو نخواهند شد.
شاگردان نکونام بالفاصله بعد از اتمام لیگ به مصاف
سپاهان اصفهان میروند و بعد از آن با ماشین سازی
تبریز ،استقالل خوزستان و پدیده مشهد مصاف میدهد.
سه هفته پایانی نساجی هم به ترتیب مقابل صنعت نفت
آبادان ،سپیدرود رشت و پیکان تهران تمام میشود.

آنها در هشت هفته پایانی باید با یکی از مدعیان اصلی
قهرمانی لیگ ،صدرنشین حال حاضر جدول مسابقات و
پیکانی که برای کسب سهمیه آسیایی تالش میکند
مصاف دهند و باز هم کار سختی پیش رو خواهند
داشت.
حال باید دید نساجی با مربی جوان خود در مسابقات
باقی مانده تا پایان نیم فصل اول چه خواهد کرد و آیا باز
هم نتایج به دست آمده را با مسئلهای به نام قرعه سخت
توجیه خواهد کرد یا اینکه با کسب نتایج الزم رتبهای
خوب برای سرخپوشان قائشمهری به دست میآید.

نگاهی به وضعیت تنها نماینده مازندران در لیگ برتر والیبال کشور
گرایی خوش نیامد و اینها در  5سال گذشته در پی
جذب نشدن بازیکنان ستاره و ملی پوش به این تیم و
جدایی بازیکنان ملی پوش این شهر و کوچیدن به تیم
های رقیب  ،حسابی گله مند بودند .کاله ای ها تمرینات
پر فشار خود را امسال هر چند دیرتر از دیگر تیم های
لیگ برتر در آمل شروع کردند و از اواخر شهریور ماه و با
اضافه شدن چند بازیکن جدید به این تمرینات گروهی
 ،برنامه با نظم بهتری دنبال شد.
ظواهر امر حاکی از آن است که کاله ای ها امسال هم
با بازیکنان جوان به دنبال کسب نتایج دلخواه و در خور
شان در رقابت های این فصل باشند .بازیکنانی که در
فصل گذشته در تیم ملی نوجوانان وجوانان مسابقات
جام جهانی را به همراه سرمربی آملی تیم ملی تجربه
کردند ،دراین فصل به آمل آمدند تا نمایش خود را در
مهد والیبال کشور به رخ تیم های لیگ برتر بکشانند.
بهروز عطایی سرمربی آملی تیم کاله که در همه این

سال ها به جز یک فصل با این تیم در سطح اول والیبال
کشور حضور داشته ،پیش از شروع تمرینات این تیم و به
یک باره و پس از نشست با مدیران این باشگاه وت وانق
دوجانبه راهی ارومیه شد .حضور عطایی در ارومیه فقط
منتج به عقد قراردادی شد که هرگز تا برگزاری تمرینات
گروهی پیش نرفت تا این مربی آملی در کمتر از یک
ماه ،در تصمیمی عجیب تر به زادگاهش بازگشت تا تیم
کاله را همانند چند سال اخیر در لیگ برتر همراهی کند.
مدیران این تیم امسال هم با نظر بهروز عطایی مربی
آملی و حفظ کردن برخی بازیکنان فصل گذشته این
تیم و جذب بازیکنانی از تیم های ملی نوجوانان وجوانان
و چند بازیکن جوان و بومی  ،لیگ را شروع خواهند کرد.
سرمربی تیم والیبال کاله مازندران در این باره گفت :البته
تیم کاله به نسبت سال های گذشته دیرتر از نیمه دوم
شهریور ماه تمرینات آماده سازی خود را شروع کرد و
علت این امر هم وجود برخی ابهامات در نوع برگزاری

مسابقات لیگ و نیز دیر تنظیم شدن قرارداد برخی از
بازیکنان بوده است.
بهروز عطایی افزود :با این حال ،نسبت به برخی
تیم های دیگر از نظر برگزاری تمرینات عقب نیستیم
 ،اما نکته مهم این است که تمرینات را به طور منظم
در دو نوبت صبح و عصر و جدیدی تر و پرفشار در آمل
برگزار کردیم.
وی ادامه داد :با این حال اکنون وضع تیم خیلی خوب
است و در روزهای اخیر فشار تمرینات را کمتر کردیم.
** بازی های دوستانه کاله درآمل
سرمربی تیم کاله مازندران همچنین به برگزاری
بازی های تدارکاتی برای آماده سازی تیمش پیش از
آغاز مسابقات لیگ برتر اشاره کرد وگفت :در روزهای
آینده دو بازی دوستانه با تیم گنبد که در رقابت های
لیگ برتر امسال حضور دارد ،برگزار خواهیم کرد که
کمک زیادی به شناخت وضعیت آمادگی بازیکنان تیم

پیام تسلیت مدیرکل ورزش و جوانان در پی درگذشت "بهرام شفیع" مجری برنامه های ورزشی
به گزارش روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان
مازندران ,حبیب حسین زادگان در پیامی درگذشت
بهرام شفیع ،گزارشگر و مجری توانای برنامه های
ورزشی سیما و همچنین رئیس فدراسیون هاکی
را تسلیت گفت .متن پیام مدیر ورزش و جوانان
مازندران بدین شرح است؛ اناهلل و انا الیه راجعون
خبر تلخ درگذشت ناگهانی آقای بهرام شفیع
مجری و گزارشگر برنامه های خاطره ساز ورزشی
تلویزیون و رئیس فدراسیون هاکی جمهوری
اسالمی موجب تاثر عمیق اینجانب گردید.
باور دارم مرحوم شفیع سالها در برنامه های

ُپرمخاطب رسانه ملی و در سمت ریاست
فدراسیون هاکی جمهوری اسالمی ایران منشا
خدمات ارزنده ای بود.

این مجری توانا در برنامه قدیمی "ورزش و مردم"
سالیان زیادی نقش پل ارتباطی مردم و ورزش را
با هنرمندی و بخوبی ایفا کرد و به حق ایشان در
آن سالها صدا وسیمای ورزش ایران بود.
اینجانب ضایعه درگذشت این پیشکسوت با
اخالق برنامه های ورزشی را خدمت خانواده
ایشان و جامعه ورزش و رسانه استان مازندران
تسلیت عرض می نمایم و علو درجات این فقید را
از درگاه حق مسئلت مینمایم.
حبیب حسین زادگان
مدیرکل ورزش و جوانان مازندران

خواهد کرد .عطایی افزود :در مسابقات پیش رو ،با توجه
به افزایش تعداد تیم های شرکت کننده ،لیگ بسیار
سختی را پیش رو خواهیم داشت و این وضعیت را برای
تیم ما که بسیار جوان است  ،سخت خواهد کرد.
وی ادامه داد :برای لیگ امسال حداقل  5تا  6تیم
شانس رفتن روی سکو را دارند و از شانس قهرمانی
برخوردار هستند و بقیه تیم ها نیز به تدریج در ردیف
بعدی قرار می گیرند.
** قطعا کاله مدعی لیگ نیست
سرمربی تیم کاله مازندران با بیان اینکه به طور حتم تیم
کاله با وضعیت مالی تعیین شده و بازیکنانی که جذب
کرده و در اختیار دارد ،نمی تواند با تیم های مدعی
همچون پیکان و ارومیه رقابت کند ،گفت :انتظار بر این
است که هواداران و عالقه مندان به والیبال کاله واقعیت
موجود باشگاه و تیم را درک کنند و توقع متناسبی را با
وضع موجود داشته باشند.

جهانبخش از نیمکت فراری است

گروه ورزشی :هافبک ایرانی باشگاه برایتون در
دومین روز حضور در اردوی تیم ملی با انگیزه و
نشاط زیاد تمرینات خود را پیگیری کرد .علیرضا
جهانبخش به عنوان ستاره و آقای گل فصل
گذشته لیگ هلند در ابتدای فصل با باشگاه
برایتون در لیگ برتر انگلیس قرارداد امضا کرد تا
به گفته خودش بازی در سطح جدیدی را تجربه
کند .مطابق انتظار جهانبخش در  7هفته ابتدایی
لیگ برتر انگلیس حضور ثابتی در ترکیب برایتون
نداشت و یا بازی ها را از روی نیمکت تماشا کرد
و یا در دقایق پایانی برای تغییر شرایط بازی وارد

زمین شد .اما این چیزی نبود که جهانبخش را
راضی کند و او در این مدت آنقدر خوب تمرین
کرد که در نهایت کریس هیوتن سرمربی تیمش را
راضی کرد در بازی با وستهام در هفته هشتم لیگ
برتر از او در ترکیب اصلی تیمش بازی بگیرد .حاال
جهانبخش بعد از اولین حضور فیکس در ترکیب
تیم برایتون به اردوی تیم ملی آمده تا این بار برای
حفظ جایگاه ثابت خود در این تیم بجنگد .هرچند
جهانبخش در حال حاضر مهمترین لژیونر فوتبال
ایران است اما نباید فراموش کرد هرگز حضور او
در ترکیب اصلی تیم ملی برای جام ملت ها گارانتی

خداحافظی وزنه بردار دالور ساروی از دنیای قهرمانی
گروه ورزشی :حمزه محمدی که دارای نشان طال و برنز
بازیهای پارالمپیک نیز است با کسب برنز بازیهای پاراآسیایی
،از دنیای ورزشی خداحافظی کرد.
نماینده مازنی وزنه بردارى ایران در دسته  ٦٥کیلوگرم مردان به
مدال برنز بازی های پاراآسیایی جاکارتا دست یافت تا نخستین
مدال آور مازندرانی در این رقابت ها لقب بگیرد.
در روز دوم رقابت هاى وزنه بردارى ،دیروز وزنه برداران دسته ٦٥
کیلوگرم مردان به روى تخته رفتند که در پایان حمزه محمدى
نماینده ساروی کشورمان موفق به کسب مدال برنز شد.
محمدى در دو حرکت خود به ترتیب موفق به مهار وزنه هاى
 ١٨١و  ١٨٥کیلوگرمی شد ،اما در حرکت سوم در مهار وزنه ١٩٠
کیلوگرم ناکام ماند .در این دسته وزنه بردار چینى با مهار وزنه
 ٢٠٥کیلوگرمی به مدال طال رسید و وزنه بردار مالزیایی با ثبت
وزنه  ٢٠٤کیلوگرم مدال نقره را از آن خود کرد .محمدى در بازی
هاى آسیایى گوانگجو  ٢٠١٠به مدال طال و در بازیهاى آسیایى
اینچئون  ٢٠١٤به مدال نقره دست یافته بود .حمزه محمدی در
مورد این مسابقه گفت :رقابت سختی داشتم و می دانستم باید در
انتخاب وزنه هایم دقت کنم اما موضوعات دیگری نیز در زمان

رقابتم وجود داشت که باعث شد نتوانم مدال نقره را قطعی کنم.
وی افزود :متاسفانه تعداد زیادی از وزنه هایی که رقبای من
می زدند ،خطا بود اما داوران به راحتی دو چراغ سفید به آن می
دادند که واقعا جای تعجب داشت .اگر یکی از همان خطاها را
می گرفتند ،من نایب قهرمان می شدم .البته باید بگویم با وزنه
مشترک با وزنه بردار هندی به این مقام رسیدم اما وزنم کمتر
از او بود.
وزنه بردار هندی نیز تالش زیادی داشت و این در حالی است
که او را هرگز در گذشته ندیده بودم .محمدی خاطر نشان کرد:

از آنجا که کلکسیون مدال هایم کامل شده ،از ورزش قهرمانی
خداحافظی می کنم .امیدوارم توانسته باشم در این سال ها
افتخارات خوبی را برای کشورم کسب کرده باشم و مردم از
تالش هایم رضایت داشته باشند .حمزه محمدی متولد 24
فرودین  1357ساری است که دارای نشان طال و برنز بازیهای
پارالمپیک است.
گوشه ای از افتخارات حمزه محمدی
در دوره قهرمانی:
بازیهای پارالمپیک  :برنز آتن – یونان  ۲۰۰۸ ،۲۰۰۴پکن
– چین طال  ،باال بردن رکورد پارالمپیک سیدنی.
بازیهای جهانی ۲۰۰۲ :جهانی مالزی نقره ۲۰۰۶ ،جهانی
کره جنوبی طال رکورددار جهان ۲۰۰۷ ،جهانی چین تایپه طال،
 ۲۰۱۰جهانی مالزی طال ۲۰۱۴ ،جهانی امارات نقره.
بازیهای آسیایی ۲۰۰۵ :آسیایی مالزی طال ۲۰۰۶ ،آسیایی
فسپیک مالزی طال 2010 ،آسیایی گوانگجو چین طال۲۰۱۴ ،
آسیایی اینچئون کره نقره.
بازیهای بینالمللی 2003 :بینالمللی اسلواکی طال۲۰۱۰ ،
بینالمللی لیبی طال .

واکنش جالب  AFCبه بازگشت آزمون به تیم ملی ایران

شده نیست چون ستاره ایرانی برایتون
بازیکنان آماده ای مثل سردار آزمون،
کریم انصاری فرد ،سامان قدوس ،کاوه
رضایی و وحید امیری را در پست خود
می بیند و باید مثل برایتون ،در تیم ملی هم
برای جایگاه خود بجنگد .آنچه مسلم است
جهانبخش از نیمکت نشینی فراری است و او
همیشه سعی کرده با تمرین کردن و درخشش
شرایط خود را در تیمی که در آن بازی می
کند تغییر دهد و این روحیه ای است
که در تیم ملی هم ادامه خواهد داشت.
شماره184 :

- 1اسپانسر باشگاه سپاهان  -انجير
 -2غذاي طبي  -از دانشمندان بزرگ رياضي-
االغ
-3شهر عرب  -خجالت
-4همدم پروانه-جانور چسبنده-روز نيست
-5جميع  -اندازه سرما و گرما  -بازيکن بارسا
-6عالمت جمع  -نظافتچي شهر  -نيمه گرم
-7الزمه فوتبال  -حقوق ان بايد حفظ شود -
ضمير غايب
-8از وسائل حمام  -هميشه
-9قلب  -جهان سوم از ان رنج ميبرد-بدنه
-10اسم دختر  -علم رفيق اوست  -مساوي
 -11کوچک  -چيز بد و زشت -شهري در فارس
 -12داس بي سر  -شوخي نيست  -حروف الفبا
 -13نپخته  -شناخته
 -14دريا  -نام قديمي بندر ترکمن  -طاقت
 -15عبا  -نويسنده برتر گينس خالق خانم مارپل
و ....

 -1طالع  -جواب تک  -از پادشاهان هخامنشي
 -2خوش و زيبا  -محبوبترين فوتباليست نصف
جهان  -کشيدن
 -3خواهر پدر  -بعد از زلزله
 -4صداي درد  -از خلفاي سني  -پياله
 -5اول نيست  -ذهن  -انسان
 -6بهشت زير پايش  -درک کردني  -کيسه انگليسي
 -7بي عيب  -واحد اندازه گيري  -مي نوازند -انجا
که حاجيان قرباني کنند
 -8روستايي اطراف تهران  -زمزمه درويش -
کوچکتر از ميني بوس  -بازگرداندن
 -9گله  -روستايي اطراف سنندج  -در هنگام غم
مي ايد -خانه .مکان
 -10کدام وقت  -به کسي که از ناحيه کمر درد
ميکشد  -از لوازم نوزادان
 -11ورزش ابي  -موي گردن اسب -حيواني خزنده
 -12صداي شير  -مطيع  -دائم  .هميشه
 -13زمان به دنيا امدن  -محاسن
 -14اب منجمد -پوششي که با چوب يا حلب
بسازند  -الفباي موسيقي
 -15پلکاني متحرک  -زيبا چهره  -خداحافظي
انگليسي

پاسخنامه شماره183 :

گروه ورزشی :صفحه اجتماعی کنفدراسیون فوتبال آسیا
به بازگشت سردار آزمون به تیم ملی ایران واکنش جالبی نشان
داد.
ت های جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه و تقابل
پس از پایان رقاب 
با تیمهای مراکش،اسپانیا و پرتغال ،آزمون با انتشار ُپستی
اینستاگرامی مانند رضا قوچان نژاد از تیم ملی خداحافظی کرد
و بعد از آنکه متوجه شد ،سئول نشینها (مسئوالن فدراسیون
فوتبال) برای حضور این بازیکن در تیم ملی به روبین کازان
نامه نوشتند ،با انتشار پستی بار دیگر تاکید کرد" :همیشه باعث
افتخار من بوده و هستش ،اما من االن نمیتونم حتی یک روز
از خانواده عزیزم دور باشم و میخوام کنار خانوادم لذت ببرم.
مرسی درک میکنید" سپس فدراسیون فوتبال اسامی بازیکنان
تیم ملی فوتبال کشورمان را برای اردوی آماده سازی و بازی
با ازبکستان اعالم کرد که نام آزمون هم در آن دیده میشد اما
او به جای حضور در تمرینات تیم ملی در ورزشگاه پژوهشگاه
ی شد
صنعت نفت و آزادی ،در سالنهای سینمای گنبد حاضر م 
و فیلم " سریک " را می دید و سپس در مقاطعی با کی روش

و مهدی تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال جلساتی را برگزار می
کرد و در پایان آن مقرر شد تا تصمیم گیری نهایی انجام شود.
کارلوس کی روش که مهمان برنامه  90بود ،در پاسخ به سوال
عادل فردوسی پور درباره دعوت از سردار آزمون بیان کرد " :این
هیچ تفاوتی با اصول بنده ندارد و بلکه یک تصمیم بسیار خوب
است .اتفاقی که در مورد رحمتی و عقیلی افتاد ،تفاوت زیادی
با سردار آزمون دارد.
حال بار دیگر مرد پرتغالی فوتبال ایران ،سردار آزمون را به
اردوی تیم ملی دعوت کرد و پس از  ۴روز ،آزمون بار دیگر در
تمرینات تیم ملی حضور یافت.
پس از این اتفاق ،اینستاگرام رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا (
 ) AFCواکنش جالبی داشت و با انتشار تصویری از سردار
آزمون در تمرین تیم ملی نوشت" :حدس بزنید چه کسی به
تمرین تیم ملی بازگشته است؟"
جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۹امارات از دی ماه  ۱۳۹۷در دبی آغاز
میشود که تیم ملی فوتبال ایران با هدایت کارلوس کی روش
در گروه  Dبا تیمهای عراق ،یمن و ویتنام همگروه است.

عطایی گفت :البته این به آن معنی نیست که ما هیچ
تالشی نکنیم ،اما تیم کاله در این فصل بازیکنان کامال
انگیزشی در اختیار دارد که آماده رقابت با بزرگان
والیبال کشور است .وی افزود :به هر حال ما در کاله
کار خودمان را انجام خواهیم داد و با توجه به وضعیت
دیگر تیم ها ،این دلیل نمی شود که ما دست روی دست
بگذاریم و کاری نکنیم  .ما تالش خودمان را خواهیم
کرد و هدف ما در این فصل این است که بهتر از فصل
قبل باشیم و به عنوان یک تیم خوب در آخر فصل از
کاله یاد شود .مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاههای
ایران با حضور تیم های شهروند اراک  ،خاتم اردکان،
پیکان تهران ،فوالد سیرجان ایرانیان ،شهرداری تبریز
 ،کاله مازندران ،سایپا  ،عقاب نهاجا  ،نماینده خراسان
رضوی  ،چی چست ،درنا ارومیه  ،شهرداری ارومیه،
شهرداری ورامین و شهرداری گنبد از روز  25مهر ماه
آغاز می شود .تیم کاله مازندران که در فصل گذشته
این مسابقات به مقام ششمی لیگ دست یافته بود ،
در دهمین سال حضور خود در این مسابقات در هفته
نخست روز  25مهر ماه در آمل میزبان نماینده خراسان
رضوی است/.ایرانا

