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عبادى پور: انگيزه بازيكنان تيم ملى 
احتمال صعود به المپيك را باال برده 

است
ايسنا: ميالد عبادى  پور،ملى پوش واليبال ايران درباره شرايط تمرينى 
تيم ملى واليبال ايران گفت: خدا را شكر شرايط تمام بچه ها خوب است 
و هرچه به آغاز رقابت ها نزديك مى شويم انگيزه هايمان باالتر مى رود. 

سخت تالش مى كنيم كه بتوانيم سهميه المپيك را كسب كنيم.
عبادى پور درباه تمرين هاى سخت لوزانو گفت: ما هرچقدر آماده تر 
باشيم و زير فشار تمرينى بيشــترى قرار بگيريم بهتر مى توانيم در 
مسابقه ها ظاهر شــويم. تيم هنوز به آمادگى 100 درصدى نرسيده 
است اما خوشبختانه انگيزه اى داريم كه در مسابقه ها كمك مان مى 

كند و همين احتمال صعود ايران را باال برده است.

نايب قهرمانى لخويا در جام حذفى قطر 
با درخشش نصرتى و استكى

تسنيم: تيم هندبال لخوياى قطر در اولين حضور شاهو نصرتى و اهللا 
كرم استكى به عنوان نايب قهرمانى جام حذفى هندبال قطر دست 
يافت. در اين ديدار شاهو نصرتى 11 گل و اهللا كرم استكى 8 گل از 33 
گل لخويا را به ثمر رساندند. دو بازيكن ملى پوش هندبال كشورمان 
با درخشــش در اين ديدار نقش مهمى در پيروزى تيم لخويا در اين 

ديدار داشتند.

دستيار لوزانو جانشين او در رادوم 
تسنيم: رابرت پريجيل، مربى تيم واليبال «چرالد چارنى رادوم» پس 
از جدايى رائول لوزانو از اين تيم باشگاهى لهستان و حضور در ايران به 

عنوان سرمربى رادوم، جانشين اين سرمربى آرژانتينى شد.

معرفى حريفان بسكتبال با ويلچر ايران 
در پارالمپيك 

ســايت كميته ملى پارالمپيك: مسابقات بســكتبال با ويلچر 
پانزدهمين دوره بازى هاى پارالمپيك با حضور 12 تيم برگزار مى شود 
كه بر اســاس گروه بندى انجام شــده اين تيم ها در قالب دو گروه 6 
تيمى در مرحله مقدماتى ديدارهاى خود را برگزار مى كنند. بر اساس 
قرعه كشى انجام شده تيم ايران در گروه دوم با تيم هاى برزيل ميزبان، 

آمريكا، انگلستان، الجزاير و آلمان ديدار خواهد كرد.

برگزارى مراسم چهلم مربى سابق 
تيم هاى ملى واليبال

فارس: مراســم چهلم مربى ســابق تيم هاى ملى واليبال با حضور 
مديرعامل، اعضاى كادر فنى و بازيكنان تيم پيكان برگزار شد. رضا 
ابراهيمى كه در جريان تمرينات تيم واليبال پيكان دچار ايست قلبى 
شده و به كما رفته بود پس از چند روز دار فانى را وداع گفت. ابراهيمى 

سابقه دستيارى والسكو را نيز در كارنامه داشت.

حدادى: مصدومم، اما مدارا مى كنم
سايت فدراسيون دووميدانى: 
احسان حدادى ،نايب قهرمان پرتاب 
ديســك المپيك لندن در خصوص 
شرايطش گفت: شروع سختى را در 
سوشى روسيه داشــتم. فشار باالى 
تمرينات در آفريقــا و تهران كمى 
آزارم مى دهد و دچار آسيب ديدگى 
شده ام، اما بيدى نيســتم كه با اين 

بادها بلرزم چون اين درد، دردى قديمى اســت. يادم مى آيد تازه از 
بند آسيب ديدگى در آسيا رها شــده بودم و در لندن به شانه ام تيپ 
چســبانده بودم و با همان وضعيت هم مــدال گرفتم. موفقيت يك 
ورزشكار، بستگى به همه عوامل دارد كه مهمترين آن سالمت جسمى 
اوست. به لطف خدا اين مشــكل را هم در حال حاضر با فيزيوتراپى 
درمان مى كنم و بايد مدارا كنم تا براى مسابقات شيراز خودم را محك 
بزنم. مســابقه خوبى را پيش بينى مى كنم و دو ست دارم تا برادران 

صميمى هم باشند تا رقابت خوب داشته باشيم.
دارنده سه مدال طالى بازى هاى آســيايى تأكيد كرد: خبر كسب 
سهميه محمود صميمى خوشحالم كرد، چرا كه باعث افتخار من است 
كه هموطنم هم در ليست پرتاب هاى المپيك است. محمود لياقتش 
را داشت كه در المپيك حضور داشته باشد. البته منتظرم تا خبر كسب 
سهميه محمد را هم بشنوم و در المپيك با سه پرتابگر ديسك ايرانى 
ظرفيت دووميدانى ايران را به رخ همه بكشيم. پيش بينى مى كنم كه 
سه تا چهار سهميه ديگر هم بگيريم و با تعداد قابل توجهى نسبت به 
ساير رشته هاى ورزشى كه نماينده ايران هستند در ريو حاضر شويم 

كه اين موضوع باعث افتخار دووميدانى است.

توزيع سكه هاى قهرمانان سال 93 
ورزش:  صندوق اعتبارى حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش 
كشــور جوايز مدال آوران ســال 93 را از اين هفته توزيع مى كند. 
برهمين اساس صندوق اعتبارى حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان 
از اين هفته و طبق جدول زمانبندى كه از طريق سايت صندوق اعالم 
مى شود، اقدام به توزيع سكه هاى قهرمانان خواهد كرد. روال توزيع 
به اين شكل خواهد بود كه ترتيب حضور فدراسيون ها از طريق سايت 
صندوق اعالم و ورزشــكاران مربوطه مى توانند با در دست داشتن 
حواله خود و مدارك شناسايى معتبر (كارت ملى و شناسنامه) پاداش 
خود را دريافت كنند. ورزشكارانى كه در تاريخ تعيين شده خود موفق 
به حضور نشوند، مى توانند در تاريخ هايى كه متعاقبا اعالم مى شود 

پاداش هاى خود را دريافت كنند.

زمان نامعلوم انتخابات فدراسيونى كه 
27 كانديدا دارد!

ايسنا: پس از كنار رفتن عليرضا سمندر از رياست فدراسيون كاراته، 
حدود شش ماه است كه اين فدراســيون به سرپرستى سيد حسن 
طباطبايى اداره مى شود. با توجه به اينكه مهلت سرپرستى طباطبايى 
رو به پايان است ولى تاكنون زمان انتخابات رياست فدراسيون اعالم 

نشده است.
اما مدعيان رياست بر اين فدراسيون بسيار پرتعداد هستند و 27 نفر 
نامزد رياست فدراسيون شده و ليســت نامزدها 27 اسفند ماه سال 
گذشته به وزارت ورزش اعالم شــده است. البته تأييد صالحيت اين 
افراد هنوز صورت نگرفته است و با توجه به نزديكى پايان دوره شش 
ماهه سرپرســتى طباطبايى، نامه اى از سوى وزارت ورزش مبنى بر 

زمان برگزارى انتخابات مجمع صورت نگرفته است.

خط و نشان وزنه بردار چينى براى 
كيانوش رستمى 

ايسنا: كيانوش رستمى،وزنه بردار ملى پوش وزن 85 كيلوكشورمان 
جدا از دو حريف روس قدرتمندش يــك حريف از چين دارد كه در 
باز ى هاى آ ســيا يى مدال طالى او را به نقره تبديل كرد. هر چند كه 
اين و ز نه بر د ار  در مسابقات قهرمانى جهان 2014 و 2015 نتوانست 
كار خاصى انجام دهد، اما انگار بــراى المپيك ريو بايد انتظار اين را 
داشته باشيم كه باز هم براى رستمى دردسر ساز شود. در مسابقات 
قهرمانى كشور چين اتفاقات جالبى رقم خورده است از ركوردهاى 
جهانى كه به صورت غير رسمى شكسته شد تا ثبت ركوردهايى كه 
فاصله زيادى با ركورد جهان نداشــتند. تيان تائو، و ز نه بر د ار  دسته 
85 كيلوگرم چين در اين ر قا بت ها دو ركــورد جهان را به طور غير 
رسمى شكست تا از االن براى رقباى ايرانى و روس خود خط و نشان 

كشيده باشد.
تائو در مسابقات قهرمانى كشور چين در يك ضرب 175 كيلوگرم را 
ثبت كرد، اما در دو ضرب 220 كيلوگرم را باالى سر برد كه دو كيلوگرم 
ركورد دو ضرب جهان (218 كيلوگرم) را به طور غير رسمى شكست. 
او همچنين در مجموع دو حركت 395 كيلوگرم را ثبت كرد كه يك 
كيلوگرم از ركورد مجموع جهان (394 كيلوگرم) بيشتر بود. تيان تائو 
اگر با همين شرايط به المپيك برود، شاهد ر قا بت بسيار جذاب و البته 
سختى در دسته 85 كيلوگرم ميان او، كيانوش رستمى، آرتيم اوكوف 

و آپتى آيو كادوف روس خواهيم بود. 

قاسمى منجزى پنجمين المپيكى كشتى فرنگى ايران شد

هت تريك سوريان در نرسيدن به المپيك ريو!
  كشتى  هاشم رسائى فركمتر كسى حتى فكرش را 
هم نمى كرد كه حميد سوريان نابغه كشتى فرنگى جهان با 
7 مدال طالى جهانى و المپيك نتواند تا حدود 3 ماه مانده 
به رقابت هاى المپيك ريو سهميه حضور در اين مسابقات 
را به دســت آورد و تا اينجا در خطر از دست دادن المپيك 
2016 برزيل قرار بگيرد. سوريان بعد از ناكامى در مسابقات 
قهرمانى جهان در لس آنجلس درعيــن ناباورى حتى در 
بين نفرات اول تا ششم رقابت هاى جهانى هم قرار نگرفت 
و نتوانست المپيكى شود و  به مسابقات گزينشى قزاقستان 
فرستاده شد، ميدانى  كه سوريان اينبار با حضور محمد بنا 
در آن شركت كرد اما باز هم با نمايشى ضعيف در همان دور 
نخست مقابل نماينده نه چندان مطرح ژاپن شكست خورد و 
با حذف از اين رقابت ها براى دومين بار از رسيدن به سهميه 

المپيك بازماند.
باتوجه به اينكه ســوريان به تازگى درمسابقات قزاقستان 
شركت كرده بود و به علت فشار ناشى از كاهش دوباره وزن، 
بسيارى از كارشناسان از جمله اعضاى شوراى فنى كشتى 
فرنگى مخالف حضور او در رقابت هاى گزينشى مغولستان 
بودند اما محمــد بنا در حالى كه قرار بود ســامان عبدولى 
جوان را عازم  مسابقات گزينشى مغولستان كند در واپسين 
روزهاى مانده به مسابقات سوريان را جانشين عبدولى كرد. 
اما سوريان كه گويا با آن سوريان هميشگى فاصله زيادى 
دارد در رقابت هاى كشــتى فرنگى گزينشى المپيك در 
مغولســتان پس از يك برد مقابل آمويان ارمنستانى كه با 
نتيجه 7 بر 4 بدست آمد در دور دوم به مصاف ايوو آنگلوف 
بلغار و دارنــده مدال طالى جهان و اروپا در ســال 2013 
رفت و در حالى كه يك دقيقه مانده بــه پايان مبارزه 4 بر 
2 از حريف پيش بود با تحليل شــديد نيروى جسمانى 7 
امتياز از دست داد تا در نهايت نتيجه اين مبارزه 9 بر 4 به 
سود آنگلوف شود. از آنجا كه نفرات اول تا سوم اين رقابت 
ها سهميه المپيك را بدست مى آورند ،سوريان اين شانس 
را داشت تا با صعود رقيبش به فينال به گروه بازنده ها برود 
و براى رسيدن به مدال برنز و سهميه المپيك تالش كند اما 
اين انتظار بيهوده بود چرا كه آنگلوف بلغارى در مرحله يك 
چهارم نهايى مقابل كيم ســيونگ هاك از كره جنوبى 9 بر 
صفر شكست خورد تا سوريان ضمن حذف از اين رقابت ها 

شانس خود را براى رسيدن به سهميه المپيك از دست بدهد  
و  پرافتخار ترين فرنگى كار ايران در راه نرسيدن به ريو  هت 

تريك كند!
در شرايط فعلى آخرين فرصت براى كسب سهميه المپيك، 
مسابقات استانبول تركيه است كه كار به مراتب سخت ترى 
در انتظار نماينده ايران براى كســب سهميه المپيك است 
چرا كه تنها فيناليست هاى هر وزن مى توانند جواز حضور 
در المپيك را بدســت بياورند. اعضاى شوراى فنى پيش از 
اين تأكيد كرده بودند در صورتى كه ســوريان در مسابقات 
مغولستان موفق به كسب سهميه نشــود فرد ديگرى كه 

به احتمال زياد سامان عبدولى اســت جايگزين او در اين 
رقابت ها خواهد شد.با اين شرايط بايد منتظر ماند و ديد آيا 
باز هم محمد بنا روى حفظ سوريان در تيم ملى و حضور در 
آخرين مرحله گزينش سهميه المپيك ريو پافشارى خواهد 
نمود يا اينكه اين بار تســليم رأى كميته فنى خواهد شد 
و عبدولى جوان را جايگزين ســوريان براى كسب آخرين 

سهميه فرنگى كاران ايران خواهد نمود؟

 قاسمى سهميه سنگين وزن را گرفت
تلخى شكست سوريان در ســومين ميدان كسب سهميه 

المپيك با كسب سهميه سنگين وزن توسط امير قاسمى 
منجزى تا حدى كمتر شد.

 قاســمى كه در واپســين لحظات اعزام تيم به گزينشــى 
مغولســتان جايگزين بشير باباجانزاده شــده بود توانست 
با كســب چهار پيروزى متوالى برابر حريفانى از آرژانتين 
مجارستان ازبكستان و بالروس راهى فينال شود و مدال طال 
را به دست آورد  و سهميه وزن 130 كيلوگرم را كسب نمايد.

تا با اين ســهميه تعداد فرنگى كاران ايرانى حاضر در ريو تا 
اينجا به عدد 5 برسد و همه اميدها براى تكميل ظرفيت به 

گزينشى تركيه معطوف شود.

منهاى فوتبال

ورزش بيســت و دومين دوره رقابت هاى تكواندوى 
قهرمانى آسيا در حالى در مانيل فيليپين به پايان  رسيد 
كه تيم ملى تكواندوى ايران عنوان قهرمانى را كســب 
كرد. تيم ملى كشــورمان در روز پايانى مســابقات دو 
نماينده داشت كه هر دو تكواندوكار ايرانى راهى بازى 
پايانى شدند و هر دو شانس كسب مدال طال داشتند كه 
در پايان يك مدال طال و يــك نقره ديگر به مدال هاى 
تيم ملى  اضافه شد. با احتساب سه طالى آرمين هادى 
پور، ميرهاشم حسينى و سعيد رجبى و نقره ابوالفضل 
يعقوبى و عليارى تيم ملى كشورمان به عنوان قهرمانى 
بيست و دومين دوره مســابقات دست يافت. تيم ملى 

ايران پيش از اين در ســال هاى كسب عنوان قهرمانى 
در سال هاى 2008، 2010 و 2014 سكوى قهرمانى را 
كسب كرده بود و در بيست و دومين دوره مسابقات نيز 

براى چهارمين بار بر بلنداى آسيا قرار گرفت.
 بهترين مربى و بازيكن از ايران

در پايان بيست و دومين دوره مسابقات قهرمانى آسيا و با 
اعالم كميته فنى اين رقابت ها سيدنعمت خليفه به عنوان 
بهترين مربى آسيا انتخاب شــد و آرمين هادى پور كه با 
كسب مدال طالى وزن 54- كيلوگرم اين دوره از مسابقات 
نخستين طالى تاريخ ايران در اين وزن در آسيا را بدست 

آورد، عنوان فنى ترين بازيكن آسيا را كسب كرد.

ايسنا  حامد آفاق ، ملى پوش تيم بسكتبال شهردارى اراك درباره اين 
فصل از ليگ برتر بسكتبال كه با چهارمى تيمش يعنى شهردارى اراك 
به پايان رســيد، گفت: در اين فصل رقابت تيم ها بســيار نزديك بود و 
تفاوت اصلى اش با فصل هاى گذشته اين بود كه تنها دو يا سه تيم نبودند 
كه به عنوان مدعى محسوب مى شدند. در سال هاى قبل از همان ابتدا 
مى توانستيم مشخص كنيم كه چه تيم هايى مدعى قهرمانى هستند و 
در نهايت فيناليست مى شوند اما اين فصل رقابت ها به داليل مختلفى 
نزديك شــد و تعداد تيم هايى كه مى خواستند روى سكو بروند بيشتر 
بود.او با اشاره به نزديكى رقابت تيم ها گفت: تقسيم شدن بازيكنان در 
تيم هاى مختلف باعث شد تا قدرت تيم ها در ليگ تقريبا يكسان شود 
كه رقابت ها را نزديك كرد. البتــه نزديك بودن رقابت ها را نمى توان به 

طور كامل مصداق سطح كيفى ليگ دانست چرا كه براى اين موضوع 
بايد فاكتورهاى مختلفى را بررسى كرد. با اين حال در اين فصل پنج يا 
شش تيم رقابت نزديكى داشتند تا به مرحله نيمه نهايى و نهايى برسند 

كه اين اتفاق خوبى بود.
آفاق در پاســخ به اين ســؤال كه بازيكنان خارجى حاضــر در ليگ را 
چطور ارزيابى مى كند؟ گفت: به نظرم بازيكنان ايرانى از بسيارى از اين 
خارجى ها بهتر كار مى كردند يعنى مى توانستيم به جاى جذب بازيكنان 
خارجى بى كيفيت از بازيكنان داخلى اســتفاده كنيم. برخى بازيكنان 
خارجى واقعا سطح كيفى بسيار پايينى داشتند. با آغاز مرحله پلى آف 
خب شرايط فرق كرد و ديديم تيم ها براى تقويت خود تغييراتى داشتند 

و خارجى هاى خوبى گرفتند. 

احسان حدادى ،نايب قهرمان پرتاب 
ديســك المپيك لندن در خصوص 
شرايطش گفت: شروع سختى را در 
سوشى روسيه داشــتم. فشار باالى 
تمرينات در آفريقــا و تهران كمى 
آزارم مى دهد و دچار آسيب ديدگى 
شده ام، اما بيدى نيســتم كه با اين 

بادها بلرزم چون اين درد، دردى قديمى اســت. يادم مى آيد تازه از 

با سه مدال طال و دو نقره به دست آمد
چهارمين قهرمانى تكواندوكاران ايران در آسيا

حامد آفاق: 

برخى خارجى هاى ليگ كيفيت پايينى داشتند

 ورزش  رؤياهاى ليورپول براى قهرمانى در رقابت هاى ليگ اروپاى 
اين فصل با مصدوميت اخير ديووك اوريگى كه در پى مصدوميت 
ليگامنت زانو به مدت چهار تا 6 هفته از ميادين دور خواهد بود، به خطر 
افتاده اند. ستاره تيم ملى بلژيك كه در بازى هاى اخير ليورپول در فرم 
خوبى ظاهر شده و دهمين گل اين فصل خود را در دربى چهارشنبه 
گذشته مقابل اورتون به ثمر رساند، درپى خطاى راميرو فونس مورى، 
لنگ لنگان آنفيلد را ترك كرد. آزمايش هاى انجام شده روى پاى 
مصدوم او در روز پنجشنبه نشان داد كه او با مصدوميت ليگامنت زانو 
مواجه شده و دست كم يك ماه از ميادين دور خواهد بود.اين به معنى 
اين است كه اوريگى 21 ساله بقيه ديدارهاى اين فصل ليورپول را از 
دست خواهد داد و كلوپ براى ديدارهاى بعدى در ليگ اروپا با مشكل 
روبه رو خواهد شد، بخصوص كه امره چان و جوردن هندرسون هم 
بتازگى آسيب ديده بودند. فونس مورى بعد از اينكه اولين بازيكنى 

معرفى شد كه درپنج سال اخير در دربى مرسى سايد از زمين اخراج 
شده،  بعد از مسابقه از اوريگى عذرخواهى كرد. 10 نفره شدن اورتون 
منجر به شكست سنگين تيم روبرتو مارتينس در دربى شده كه در 
بازى نيمه نهايى جام حذفى انگليس مقابل من يونايتد در بازى امروز 
در ورزشگاه ومبلى دراختيار تيمش نخواهد بود. مارتينس براى بازى 
امروز با شرايط ســختى در خط دفاعى روبه رو خواهد بود. مورى با 
محروميت سه جلسه اى روبه روست و جان استونز هم با دردهاى 
شكم دربى را ترك كرد. فيل جكيلگا هم از مصدوميت همسترينگ 
رهايى يافته و كولمن هم تقريباً مصدوميت مشابهى دارد. استونز 
در تمرين روز پنجشنبه حاضر بود و احتماالً به دربى خواهد رسيد. 
جكيلگا، كاپيتان اورتون احتماالً در برابر من يونايتد به زمين مى رود 
و احتمال مى رود گرت برى ديدار نيمه نهايى جام حذفى را به دليل 

آسيب عضله ران از دست بدهد.

 ورزش  يوونتوس همين دوشنبه مى تواند پنجمين  قهرمانى 
متوالى اش در رقابت هاى ليگ ايتاليا را مقابل تلويزيون جشن 
بگيرد. درحال حاضر اين تيم 9 امتياز برترى نسبت به ناپولى 
در جدول رده بندى دارد و تنها چهار هفته تا پايان رقابت هاى 
اين فصل باقى است. با توجه به نتايج رودر روى دو تيم كه با برد 
ناپولى در بازى رفت و پيروزى يووه دربازى برگشت همراه بوده، 
بعد از انجام بازى هاى اين هفته، آلگرى درسه بازى باقى مانده 
تنها به 10 امتياز برترى نســبت به ناپولى براى قهرمانى نياز 

خواهد داشت.
 اين به معناى اين است كه درهفته آينده يوونتوس بايد نتيجه 
بهترى از ناپولى كســب كند. بينكونرى بايد مقابل فيورنتينا 
در فلورانس پيروز شــوند و البته اين نتيجه تنها كافى نيست. 

به هرحال آن ها مى توانند روز دوشنبه در حال تماشاى بازى 
ناپولى و رم در ورزشــگاه المپيك پايتخت، جشــن قهرمانى 
بگيرند. اگر يووه در فلورانس پيروز شود، تساوى رم و ناپولى هم 

براى قهرمانى اين تيم كافى است.
 اگر يووه مساوى كند، آن گاه بايد اميدوار بماند كه رم در برابر 
ناپولى برنده از زمين خارج شود. به هرحال شكست در فلورانس 
به منزله به تعويق انداختن جشــن قهرمانى تا يكشنبه آينده 
خواهد بود. آن گاه همه چيز به بازى مقابل كارپى در ورزشگاه 
يوونتوس موكول مى شود. ناپولى هفته آينده هم يك روز ديرتر 
از يووه بازى مى كند. به هرحال آلگرى در پايان آن بازى بايد 
10 امتياز برترى نسبت به تيم ساررى داشته باشد تا خودش 

را قهرمان ايتاليا بداند.

ورزش  افســانه پســربچه اى كه در اتوبوس هاى كلمبيا بليت 
مى فروخت و در اروپا به مهاجمى 30 ميليون يورويى تبديل شد، 
حاال به يك قصه تلخ تبديل شده است. در چهره كارلوس باكا آن 
لبخند معمول در بيست هفته نخست رقابت هاى ليگ ايتاليا جايش 
را به افسردگى داده اســت. چهره عصبانى او و گرمكنى كه بعد از 
تعويض شدن به روى نيمكت پرت مى كند و خروج مستقيم از زمين 
با سرى افكنده به سوى تونل رختكن در ديدار مقابل كارپى بخوبى 

بحران اين روزهاى مهاجم ميالن را به تصوير مى كشند.
با گلى كه هفته پيش به ســمپدوريا زد، شرايط تا حدودى تغيير 
كرده بود. او بعد از 180 دقيقــه ناكامى مقابل دروازه حريفان، به 
گلزنى بازگشته و اولين  پيروزى را به كريستن بروكى، مربى جديد 
ميالن تقديم كرده بود. باكا در دوماه گذشته به شكلى باورنكردنى 
در اجراى مهــارت اصلــى اش در زمين به مشــكل برخورده و 
نمى تواند دروازه حريفــان را باز كند. تا پيش از هفته بيســت و 
ســوم ليگ، او 12 گل زده و ركورد چهار هفته گلزنى پياپى هم 
ثبت كرده بود. از آن تاريخ به اين طرف اما باكا با افت محسوسى 

روبه رو شده است. يك گل به التزيو، يك گل به جنوا و يك گل به 
سمپدوريا حاصل عملكرد او در يازده بازى اخير بوده اند. ديدار با 
كارپى آخرين مسابقه اى بود كه باكا در زمين صرفاً به يك شبح 
شباهت داشــت. ميالن در بازى پنجشنبه شــب در سن سيرو، 
تركيبى هجومى به زمين فرســتاد، چيزى كه بيشتر با خواسته 
هاى برلوسكنى، رئيس اين باشگاه شــباهت دارد. باكا و بالوتلى، 
مهاجمان روســونرى درزمين بودند، ولى هيــچ اتفاقى رخ نداد. 
ميالن در نيمه اول تنها دو شــوت به سمت دروازه حريف داشت 
و باكا 70 دقيقه تك و تنها در زمين مانــد و هيچ موقعيتى خلق 
نكرد. درست مثل روزهايى كه در كلمبيا بليت اتوبوس مى فروخت 
و زمانى كه بروكى تصميم به تعويض او گرفت، با نگاهى آكنده از 
خشم به مربى روســونرى از زمين بيرون رفت. بروكى با اين حال 
نمى خواست بعد از بازى به اين مسأله دامن بزند: «كارلوس درآن 
لحظه به دليل تعويض شدن عصبى بود و واكنشى لحظه اى داشت، 
ولى ديگر از اين اتفاق ها رخ نمى دهد. او بايد به همتيمى هايش 

احترام بگذارد.»

گزارش كوتاه

 ورزش  روى هاجســون گفتــه كه خيلى بعيد اســت 
ماركوس راشفورد در فهرســت 23 نفره تيم ملى انگليس 
براى رقابت هاى يورو 2016 حضور داشــته باشد. مربى 
اين تيم اعــالم كرده كه بيشــتر به مهاجمــان با تجربه 
براى رقابت هاى جام ملت هاى اروپا اتــكا مى كند و ابراز 
اميدوارى كرده كه وين رونى به رغم انتقادهاى فراوان از 
وى، انگيزه كافى براى حضور در رقابت هاى يورو داشــته 

باشد. هاجســون مى خواهد كه رونى از اين شرايط به نفع 
خود براى ارايه نمايش هرچه بهتر در يورو 2016 استفاده 
كند: «اگر انتقادهاى كنونــى از رونى و حرف و حديث ها 
درمورد اينكه آيا بايد در رقابت هاى يورو بازى كند يا نكند، 
انگيزه او را در فرانسه افزايش دهند، مايه تعجب نخواهد 
بود.» راشــفورد كه در 13 بازى براى من يونايتد در اين 
فصل هفت گل به ثمر رسانده، تنها در صورت مصدوميت 

يكى از مهاجمان اصلى هاجسون يعنى هرى كين، دانيل 
اســتوريج، دنى ولبك و تئو والكات شانس سفر به يورو را 
خواهد داشت. هاجســون مى خواهد پنج نفر از 6 مهاجم 
فعلى اش را به يورو 2016 ببرد و گفته ترجيح مى دهد به 
مهاجمان با تجربه تر در فرانســه اتكا كند. در اين شرايط 
والكات نسبت به بقيه مهاجمان تيم ملى بعد از يك فصل 

نااميد كننده، آسيب پذيرتر به نظر مى رسد. 
راشــفورد حتى براى تيم ملى زير 21 ســال انگليس هم 
بازى نكرده و بعيد است تا روز 12 مه كه اسامى بازيكنان 
دعوت شده از سوى هاجسون به تيم ملى اعالم مى شود، 
شانســى براى قرار گرفتن در بين مســافران يورو داشته 

باشد. هاجسون مى داند كه موقعيت وين رونى با توجه به 
اينكه كاپيتان تيم ملى دراين فصل تنها هفت گل زده در 
قياس با كين و واردى كه روى هــم در اين فصل 46 گل 
براى لسترســيتى و تاتنهام زده اند، با ترديدهاى زيادى 
روبه روست. با اين حال او از كاپيتان و مهاجم با تجربه اش 
حمايت كرده و مى گويد: «دليلى نمى بينم كه موقعيت او 
را در تيم ملى زير سؤال ببرند. ترديدها در مورد حضور او 
در تركيب تيم را مى فهمم، ولى اين موضوع چيز ديگرى 
است و اين دليل نمى شــود كه او را از فهرست تيم اصلى 
كنار بگذاريم، بخصوص كه در دو سال اخير كارهاى مهمى 

به عنوان كاپيتان در تيم انجام داده است.»

 با اعالم هاجسون
راشفورد هم در بين مسافران يورو نيست

 خبر بد براى تيم ملى بلژيك و ليورپول

مصدوميت 6 هفته اى «اوريگى»
 همه چيز آماده براى پنجمين اسكودتو

يووه دوشنبه قهرمان مى شود اگر...

3 گل در 11 بازى آخر در تركيب «ميالن»

واكنش خشمگينانه «باكا» به تعويض «بروكى»


