تنیس
نایب رییس فدراسیون تنیس:

حضور تنیسور زن ایران در گرند
اسلم افتخار بزرگی است

ایرنا :پله ،فوق ستاره اسبق تیم ملی فوتبال برزیل برای بار سوم مورد هجوم تورموها به بدنش قرار گرفت« .ادسون آرانتس دوناسیمنتو»
ملقب به پله ،فوق ستاره فراموشنشدنی سالهای دور فوتبال یک بار دیگر مورد هجوم تومورهای سرطانی قرار گرفته است .پیش از این
و طی چند ماه گذشته معده و روده بزرگ پله با حمله تومورهای سرطانی مواجه شده بود اما با انجام عمل جراحی این تومورها از بدن
او خارج شدند .با این وجود به نقل از شبکه تلویزیونی  ESPNتومورهای جدیدی در ریه او پیدا شده و به همین دلیل این پیشکسوت
 ۸۱ساله چند روزی را در بیمارستان سپری کرد تا پزشکان ضمن انجام دادن آزمایشات الزم از محل دقیق حضور تومورها مطلع شوند.
پله حاال وضعیت پایداری در دوره چند روزه بستریاش داشته است و اخیرا ً مرخص شد تا دوباره در آیندهای نزدیک شاهد معالجهاش
باشیم.

ایسنا :رسانههای ترکیهای واوکراینی ازانتقال ستاره ایرانی باشگاه «فنرباغچه» به «هال سیتی» انگلیس خبردادند .اللهیارصیادمنش
یکی از بازیکنان لژیونر ایرانی بود که تکلیف آیندهاش مشخص نبود و حواشی فراوانی پیرامونش وجود داشت .او که در سال  ۲۰۱۹با
انتقالی پنج ساله از استقالل به «فنرباغچه» ترکیهای رفت تا به حال  ۲انتقال قرضی را تجربه کرده ودرتیم های استانبول اسپورترکیه
وزوریا لوهانسک اوکراین بازی کرده است .دوران حضور اللهیار در اوکراین با درخشش این بازیکن جوان همراه بود و باعث شد تا مشتریان
زیادی برای او پیدا شود .صیادمنش پس از پایان دوران حضور قرضیاش در اوکراین به فنرباحچه بازگشت .سه تیم اندرلخت بلژیک،
شاختاردونتسک اوکراین و هال سیتی انگلیس جزو مشتریان بازیکن ایرانی تیم ترکیهای بودند اما مبلغ درخواستی باالی تیم فنرباحچه
باعث شد تا تیمهای بلژیکی و اوکراینی از جذب صیادمنش منصرف شوند.
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تعجب سرمربی هند از کیفیت تیم ملی
زنان ایران:

آنها بی باک بودند

سخنی با سپاهانیها ،هواداران ،فعاالن مجازی و آنها که میدانند؛

بهتنهادلخوشیاصفهانیهاسنگنزنید!
سعید واعظ  /گروه ورزش
news@ naslefarda.net

 .1باور کنید تک تــک بازیکنان ،مربیان و
هواداران از حذف تیم سپاهان در مسابقات
جام حذفی ناراحتاند .قلبشــان زخمی
اســت با زبانهای بســته! مثل زاینده رود،
خشک و بی آب.
تنها ،دلخوشــی مردم نصف جهان همین
سپاهان است که از گردونه مسابقات جام
حذفی کنار رفــت .اما ،واقع بین باشــیم
سپاهان مفلس و بی چیز نیست .در فضای
مجازی با هجمه تمام ،زبــان دراز کردن و
بازیکنان را مورد نکوهش و شــماتتهای
ســخیف قرار دادن دور از انصاف است .بی
انصاف اگر نداند که انصاف چیست ،انصاف
داند که بی انصاف کیست .همین بازیکنی

خبرروز

که پنالتــی را خراب کرد مگــر فصل قبل
لیگ برتر ،آقای گل نشد؟ فشارهای جمعی
همیشه نزد هواداران ســبب میشود که
شعورشــان تحت تأثیر قرار بگیــرد و زود
به قاضــی بروند و قضاوت کننــد و راضی
برگردند .هوادار واقعی کســی است که در
مواقع تلخکامی و شکستها بگوید «حاال
چکار کنیم؟» نگویــد «میخواهی چکار
کنی؟» شکست بخشی از ورزش و فوتبال
است  ...اگر شکســت نخورید نمیآموزید
و اگر نیاموزید هرگز تغییر نخواهید کرد.
 .2البته بازیکنان و کادر مربیان زرد پوش
هم بایــد بدانند پوشــیدن پیراهن و روی
نیمکت نشســتن تیم پر افتخار سپاهان
لیاقــت میخواهد .در ســپاهان پول پارو
نمیکنند .انتظارات نزد هوادران پرشور این

تیم چه بسا ،از سرخابیهای پایتخت نشین
فراتر است .شرکت در مسابقات باشگاههای
جهان کمتر از قهرمانی ،آنها را ســیراب
نمیکنــد .پس با دقت نظــر باید مالکیت
توپ و میدان را در دست بگیرند و چارچوب
شناس باشند .وقتی تیم باشکست مواجه
میشود یک شهر در غم و ماتم فرو میرود.
برای یک نصف جهان ،سپاهان میتواند پر
از خاطرات خوب شود و همان تیم میتواند
شهر را با خاطرات تلخ تداعی کند .مشکل از
شهر و مکان نیست .مشکل از تفکر بازیکن
و کادر فنی هم میتواند باشد .با ستارههای
درخشان میتوان فردای این تیم را بهتر و
بهتر بسازند در حد مدعی تراز اول در لیگ
قهرمانان آسیا ،که شکوه و افتخار در آن دور
از دسترس نیست.

سرمربیبارسلونا:

هنوز اللیگا و لیگ اروپا را داریم

سرمربی بارسلونا ابراز امیدواری کرد تمش در ادامه فصل جبران مافات کند .بارسلونا و اتلتیک بیلبائو در مرحله یک
هشتم نهایی کوپا دلری به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان  ۱۲۰دقیقه با نتیجه  ۳بر  ۲به سود بیلبائو به
پایان رسید تا این تیم به مرحله یک چهارم نهایی صعود کند .ژاوی هرناندز بازی جام حذفی را خیلی بد تمام کرد .نه
تنها به دلیل حذف در وقت اضافه ،بلکه به دلیل مصدومیت آنسو فاتی که به مصدومیت جدی دچار شد .او بعد از این
دیدار گفت :راستش اتلتیک بازی فوق العاده ای انجام داده است .ما از هر لحاظ تالش کردهایم ،اما آنها با شدت دفاع
کردهاند ،در دوئلها خیلی برتر بودهاند .تالش کردهایم .ما قهرمان دوره قبل جام حذفی هستیم .روزهای سختی در
راه است زیرا همه چیز برای ما خوب نیست .نتایج حاصل نمیشود ،اما باید به این باور ادامه دهید.

عکس  :ایرنا

مهر :نایب رییــس فدراســیون تنیس گفت:
حضور مشکات الزهرا صفی تنیسور جوان برای
نخستین بار در مهمترین رقابتهای تنیس آزاد
جهان افتخار بزرگی برای ایران اســت .مهرافزا
منوچهری درباره نخســتین اعزام یک تنیسور
زن به رقابتهای گرند اسلم گفت :مشکات الزهرا
صفی تنیسور جوان کشورمان موفق شد با کسب
حد نصاب الزم به عنوان  ۱۰۰تنیسور برتر دنیا
معرفی شــود و اکنون داری رنکینگ  ۶۸جهان
اســت که به مهمترین رقابتهــای تنیس آزاد
استرالیا موسوم به گرنداسلم دعوت شده است و
هرساله در ملبورن برگزار میشود .وی ادامه داد:
حضور یک تنیسور زن ایران برای نخستین بار در
این رویداد افتخار بزرگی برای کشــور است و از
این منظر گامهای بزرگی در تنیس برداشتیم و
از طرفی سطح کیفی بازیکنان به ویژه در دختران
افزایش داشته اســت .صفی دوشنبه به استرالیا
اعزام شد که این رویداد از  ۲۹دی آغاز شده است
و او در جدول اصلی مسابقات حضور دارد .نایب
رییس فدراســیون تنیس اضافه کرد :دختران
تنیسور یک ماه پیش رقابتهای غرب آسیا عنوان
پنجمی را کسب کردند و اسفندماه به رقابتهای
تنیس جوانان ســریالنکا زیــر  ۱۴و  ۱۶اعزام
میشوند .همین بازیکنان هم در مسابقات بیلی
جین کینگ موسوم به (فدکاپ) در اردیبهشت
سال آینده به مالزی اعزام خواهند شد که رویداد
پیشتر به دلیل کرونا لغو شــده بود.منوچهری
افزود :اکنون بیشتر بازیکنان تنیس زنان جوانان
هستنند که رده سنی بین  ۱۶تا  ۲۱سال است و
امیدهای زیادی داریــم ،اگر اعزامهای متعددی
داشته باشــیم تا بتوانند رنکینگ کسب کنند.
البته با شرایط موجود سخت است اما فدراسیون
سخت تالش کرده است و وزارت ورزش و کمیته
المپیک حمایت میکند تا موفقیتها تداوم یابد.
وی درباره اعزام تنیسورها به بازیهای آسیایی
 ۲۰۲۲چین گفت :تالش کردیم تا در بازیهای
آسیایی حضور داشته باشیم که اکنون به تصویب
اولیه رسیده است و اگر قطعی شود تیم ملی تنیس
برای دومین دوره متوالی به بازیهای آســیایی
اعزام میشــود و باید به این رویداد راه یابیم زیرا
ما رقابت رسمی در سال کم داریم و برای ایجاد
انگیزه تنیسورها ضروری است وقتی برای اولین
بار یک دختر وارد رقابتهای گرند اسلم میشود
چرا نباید به بازیهای آسیایی برود و الگویی برای
همه دختران شود.

حمله سهباره تومورها به بدن اسطوره فوتبال برزیل

توافق رسانههای ترکیهای و اوکراینی؛ لباس ببر بر تن صیادمنش

 .3آنچه قابل پیش بینی است ،آن است که
کادر فنی و بازیکنان هرچه بیشتر خطاهای
خود را بیشــتر بشناســند رویکرد بهتری
نسبت به تیم خواهند داشت .چطور باخت
و شکستها را به برد تبدیل کنند یک اصل
مهم در فوتبال محسوب میشود .سپاهان،
اتفاقات و ناکامیهای تلخ گذشته را به بوته
فراموشی بســپارد و در انتخابهای آینده
بهینه عمل کند .به تنها دلخوشــی مردم
دیــار گنبدهای فیروزهای ،ســنگ نزنند.

خبر ویژه

پشت تما ِم شدنها و نشــدنها توانستن
و نتوانســتنها افتــادن و نیفتادنها هیچ
حکمتی جــز درس گرفتن وجــود ندارد.
درس بیشتر پارو زدن و قویتر شدن است؛
مهمترین درسی که در مدارس و دانشگاهها
هم به کسی آموزش داده نمیشود.
 .4این ســطور به تحریر در آمــد در باره
پیشــگیری از غمگینی خود ساخته برای
تنها دلخوشی اهالی نصف جهان ،باشد که
مورد مقبول افتد.

سرمربی رم ایتالیا:

دراین تیم خواهم ماند

ایلنا :سرمربی رم ایتالیا اعالم کرد دراین تیم خواهد ماند و به تیم دیگرنخواهد رفت .در ادامه دیدارهای مرحله
یک شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایتالیا ،تیم فوتبال آ اس رم در ورزشگاه خانگی خود به مصاف لچه رفت
که در پایان موفق شد با نتیجه سه بریک میهمان خود را شکست دهد .با این نتیجه شاگردان مورینیو توانستند
راهی مرحله یک هشتم نهایی شوند .و با اینتر روبرو خواهند شد .راه طوالنی در پیش است ما چند بازی دیگر
داریم و برای من شکی نیست که اینتر قویترین تیم و لیگ و کوپا ایتالیا است .بنابراین ما بدترین قرعه ممکن را
گرفتیم ،اما به آنجا خواهیم رفت و سعی میکنیم شگفتی ایجاد کنیم .خواهیم دید که آیا ممکن است .نمیدانم
حضوردرسن سیرو چه احساسی خواهم داشت .باید ازنظر احساسی آماده شوم ،همانطور که رم میزبان اینتر بود.

ایسنا :سرمربی تیم هند اعتراف کرد در ابتدا از
کیفیت فنی تیم ایران شگفت زده شده است .تیم
ملی فوتبال زنان ایران در اولین دیدار خود از جام
ملتهای فوتبال زنان آســیا از ساعت  ۱۷و ۳۰
دقیقه پنجشنبه ۳۰ ،دی در ورزشگاه دی وای
پاتیل بمبئی مقابل هند میزبان به میدان رفت و
در پایان به تساوی بدون گل دست پیدا کرد .در
پایان این دیدار زهره کودایی ،دروازهبان ایران به
عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.
توماس دنربی سرمربی هند پس از تساوی بدون
گل تیمش مقابل ایــران در بازی افتتاحیه جام
ملتهای آســیا ابراز ناامیدی کرد و گفت :بله،
از این طریق ،مــن از نتیجه ناامید هســتم .ما
موقعیتهای کافی برای گلزنی داشتیم اما همین
که هست .همه چیز به مهارتهای فنی بستگی
دارد .ایران فوتبال بی باک بازی کرد و سرمربی
هند اعتراف کرد که در ابتدا کمی شــگفت زده
شده بود .او گفت :من در ابتدا کمی شگفت زده
شدم .البته نمیتوانید بدانید هر بازی یک بازی
جدید اســت ،اما آنها باالتر از حد انتظار شروع
کردند .ما همچنین بعــد از اینکه آنها را محک
زدیم شروع به کنترل بازی کردیم .سعی میکنیم
از بــازی مقابل چین تایپه امتیــاز بگیریم .این
بازی تمام شده است ،ما نمیتوانیم این نتیجه
را تغییر دهیم.مهاجمان هنــدی در حالی که
موقعیتهای زیادی ایجاد کردند ،نتوانستند آنها
را به گل تبدیل کنند و مربی معتقد است که باید
برنامهها را به خوبی اجرا کنند.دنربی در پاسخ به
این سؤال که چرا کام ً
ال دیوی از تیم کنار گذاشته
شد ،گفت :او کمی دیر وارد تیم شد .ما در تالشیم
تا بفهمیم چه کسی برای هر بازی بهترین است.

