
 معرفی سر مربی جدید نفت، هفته آینده
مسووالن باشگاه نفت مسجد سلیمان در اوائل 
هفته آینده )س��ر مربی جدید( ای��ن تیم را معرفی 

خواهند کرد.
 از ای��ن باش��گاه خبر می رس��د اعضای هیات 
مدیره مشغول بررس��ی گزینه های سرمربیگری 
این تیم است و قرار شده فرد مورد نظر شان را تا 
روز س��ه ش��نبه آینده معرفی کنند. با این حساب 
 ش��انس نشس��تن مجدد فرزاد حافظی به عن��وان نفر اول چن��دان زیاد به نظر
 نم��ی رس��د. گویا عده ای تصمی��م گیرنده در این تیم به دنبال کش��اندن پای 
مربیان مورد نظرش��ان می باشند. البته حافظی در فصلی که گذشت نتوانست 

با نفت نتایج خوبی را بدست آورد.

8 هزار بلیت برای فینال 
ورزش��گاه 15 هزار نفری خرمش��هر توسط مس��ئوالن استان خوزستان 

مهیای دیدار فینال حذفی میان اس��تقالل و ذوب آهن ش��ده اس��ت.
 مس��ئوالن برگ��زاری ب��ازی ب��رای مس��ابقه ام��روز فق��ط 8 ه��زار بلی��ت 
می فروشند و دلیل این مساله هم عدم ازدحام جمعیت در آزمون مهم این ورزشگاه 
تازه س��از اس��ت.ظاهرا تجربه مسئوالن خوزستانی پس از دیدار استقالل اهواز و 
پرسپولیس باال رفته و به همین خاطر قصد دارند فقط 8 هزار بلیت دراین بازی به  

عالقه مندان عرضه کنند.

صدرنشینی نفت در سوپرلیگ گلف 
در ادامه دور برگشت مرحله نهایی مسابقات سوپر لیگ گلف کشور، تیم نفت 

مسجدسلیمان موفق شد به صدر جدول رده بندی صعود کند.
هفته دوم از دور برگشت مرحله نهایی این رقابت ها، پنج شنبه و جمعه )ششم 
و هفتم خردادماه( برگزار شد که تیم نفت مسجدسلیمان با حساب 3 بر 2 مقابل 
همش��هری خ��ود آزادگان به پیروزی رس��ید و ب��ا 12 امتیاز ب��ه صدر جدول 
رده بندی مس��ابقات صعود کرد.در دیگر مس��ابقه این هفته هم تیم ملی حفاری 
اه��واز نتیجه را با حس��اب 2 بر یک به میزبان خود، هی��ات تهران واگذار کرد.
هم اینک نفت مسجدسلیمان با 12 امتیاز در صدر جدول رده بندی رقابت ها قرار 
دارد و پ��س از آن، تیم ه��ای ملی حفاری اه��واز و هیات گلف تهران در رده های 
بعدی قرار دارند.دور برگشت مرحله نهایی مسابقات سوپر لیگ گلف کشور 
چهارشنبه و پنج شنبه هفته جاری پیگیری می شود که براساس برنامه، آزادگان 
مسجدس��لیمان و هیات گلف تهران در مسجدس��لیمان به مصاف هم می روند و 
ملی حفاری اهواز نیز در اهواز با نفت مسجدس��لیمان رقابت خواهد کرد.در این 
دوره از بازی ها چهار تیم به صورت رفت و برگشت با یکدیگر رقابت می کنند 

که با اتمام باز ی های این هفته، تیم های اول تا سوم لیگ مشخص خواهند شد.

شکایت گسترش از پورکیانی  
باشگاه گسترش فوالد از قائم مقام باشگاه استقالل خوزستان به مراجع قضایی 
ش��کایت کرد. علی پورکیانی، در حالی درخصوص قرارداد خس��وس با باش��گاه 
گسترش مطالبی را مطرح کرده بود که این بازیکن قراردادی با این باشگاه نداشته و 

گسترش با علم به این موضوع این دروازه بان برزیلی را جذب کرد.

درخشش در انتخابی نوجوانان
ورزشکاران خوزستانی در رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان 

موفق به کسب چندین مدال رنگارنگ شدند.
این مس��ابقات با حضور 79 کش��تی گیر از 19 اس��تان به مناس��بت سالروز 
آزادس��ازی خرمش��هر در تهران برگزار ش��د.در پایان این پیکارها در وزن 42 
محمد حاجی وند و میالد رضانژاد به ترتیب به نش��ان های نقره و برنز دس��ت 
پیدا کردند و مهرگان جهانگیری در رده پنجم قرار گرفت.در وزن 46 علیرضا 
بیغان به مقام سوم دست پیدا کرد.در وزن 50 محمد حسینوند و پویا دادمرز به 
ترتیب به عناوین قهرمانی و نایب قهرمانی رس��یدند و محس��ن مدنی چهارم 
شد.در وزن 54 رضا جمالی منش و محمد ناقوسی به ترتیب مدال های نقره و 
برنز را از آن خود کردند.در وزن  58 یوس��ف حس��ینوند نایب قهرمان ش��د و 
عل��ی محم��دی و حام��د رضایی به ترتی��ب در رده های چه��ارم و پنجم قرار 
گرفتند.در وزن 63 علی ناقوس��ی گردن آویز طال را به خود اختصاص داد.در 
وزن 69 محمدمه��دی خوش��بخت به نش��ان برن��ز رس��ید.در وزن 76 مهران 
س��عادتی فر به مدال نقره دس��ت پیدا کرد و علیرضا فتاحی در رده پنجم قرار 

گرفت.در وزن 85 حامد عبدولی در مکان سوم جای گرفت.

دعوت ووشوکاران به تیم ملی
س��ه خوزستانی به اردوی تیم ملی ووشو راه پیدا 
کردند.پیکارهای انتخابی تیم ملی ووشوی بانوان 
در بخش س��اندا پنج ش��نبه )شش��م خردادماه( در 
آکادمی ووش��و تهران برگزار شد که در ابتدا 32 
س��انداکار در شش وزن به مبارزه پرداختند و در 

نهایت 12 نفر اردونشین شدند.
زینب قطرانی تنها بانوی سانداکار خوزستانی است 
که در میان 12 نفر انتخاب ش��ده حضور دارد. مس��ابقات انتخابی تیم ملی ووشوی 
آقایان در بخش تالو نیز در همین روز برگزار شد که در پایان رضا خلف زاده و فرشاد 
عربی از خوزستان جواز حضور در تیم ملی را کسب کردند. تیم ملی ووشوی ایران 
خود را برای حضور در نهمین دوره رقابت های قهرمانی بزرگساالن آسیا که از دهم 

تا پانزدهم شهریورماه در تایوان برگزار می شود، آماده می کند.

3 سهمیه ریو به خوزستان رسید
دو و میدانی کاران خوزس��تانی در ماده پرتاب ها، موفق به کس��ب سه سهمیه 
پارالمپیک ریو شدند.مس��ابقات دو و میدانی جانبازان و معلوالن باش��گاه های 
کشور در ماده پرتاب ها، ششم و هفتم خردادماه در تهران برگزار شد و تیم آقایان 

و بانوان مناطق نفت خیزجنوب در این رقابت ها حضور داشت.
در پایان این مسابقات، تیم بانوان و آقایان مناطق نفت  خیز جنوب به ترتیب به 
عناوین قهرمانی و سومی دست پیدا کردند.در همین رقابت ها جواد حردانی و 
هاش��میه متقی��ان در ماده پرتاب نی��زه و علیرضا قلعه ناص��ری در ماده پرتاب 

دیسک، موفق به کسب سهمیه پارالمپیک ریو شدند.

ستاره ای که زود غروب کرد
تصویری که مالحظه می کنید، در 
اوائ��ل ده��ه هفتاد یک��ی از بهترین 

هافبک میانی فوتبال خوزستان بود.
بازیکن��ی که  در کنار س��یروس 
نعی��م س��عداوی،  ن��ژاد،   نعمت��ی 
رحیم حلفی، اسماعیل حاجی زاده با 
پیراهن جنوب اهواز چهره شد اما در 
مس��یر نزول قرار گرفت و نامش به یکباره از ذهنها فراموش ش��د. 
صحبت از سید عادل حسینی شماره 9 تکنیکی جنوب اهواز است. 
 فوتبالیستی خوش تکنیک و بلند قامتی که پس از درخشش با تیم 
آقا لفته سر از سایپا تهران در آمد و در لیگ با شگاههای آسیا نیز تیم 
نارنجی پوش پایتخت را همراهی کرد. مصدومیت های متوالی عادل 
تا جایی پیش رفت که مجبور شد از دنیای  فوتبال خداحافظی کند. از 
این بازیکن خوب دهه هفتاد هیچ خبری در اختیار نیست اما دوستانش 

می گویند کسب و کار خوبی در پایتخت به راه انداخته است.
خرمشهر در شطرنج رکورد زد

رئیس هیات ش��طرنج خوزس��تان گفت: به مناسبت سالروز آزاد 
سازی خرمشهر مسابقات استانی شطرنج در این شهر برگزار شد که 

خرمشهر با میزبانی بیش از 102 نفر از شطرنج بازان رکورد زد.
عبداالمیر خطیب زاده اظهار کرد: به مناسبت آزاد سازی خرمشهر 
مسابقات آزاد شطرنج در سطح استانی در این شهر برگزار شد.وی 
ادامه داد: سطح این دوره از مسابقات از لحاظ کمیت و کیفیت بسیار 
باال بود، به طوری که بهترین بازیکنان استان در این دوره حضور پیدا 
کردند.آمار شرکت کنندگان در این دور از مسابقات 102 نفر بود که 
یک رکورد به حساب می آید.وی با بیان اینکه خرمشهر میزبان خوب 
و الیقی است، خاطر نشان کرد: امیدواریم اینگونه مسابقات تداوم 

پیدا کند تا سال های خوبی را برای شطرنج استان داشته باشیم.
خوزستانی ها تا مرقد امام رکاب می زنند

به مناس��بت بزرگداش��ت چهاردهم خردادماه، س��الروز رحلت 
بنیان گذار جمهوری اس��المی ایران، 12 دوچرخه سوار خوزستانی 

مسیر اهواز تا تهران را رکاب می زنند.
با توجه به در پیش بودن سالروز رحلت حضرت امام خمینی)ره(، 
12 رکاب زن استان با همکاری هیات دوچرخه سواری، روزجمعه با 
شعار "میثاق با امام و والیت" راهی مرقد مطهر امام )ره( شدند. بر 
اس��اس برنامه ریزی صورت گرفته، این رکاب زنان طی س��فر خود 

روزانه بین 160 تا 180 کیلومتر را رکاب خواهند زد.
کالس مربیگری بانوان در اهواز

هیات بس��کتبال خوزستان یک دوره کالس مربیگری درجه سه 
بان��وان برگزار می کند.این کالس از نهم تا س��یزدهم خردادماه در 

دانشگاه شهیدچمران اهواز برگزار خواهد شد.
مربیان در این دوره زیر نظر خانم عادلی، مدرس اعزامی فدراسیون 
بسکتبال آموزش می بینند.ش��رکت کنندگان پس از گذراندن این 
دوره و کس��ب نم��ره قبولی از آزمون عملی، موف��ق به اخذ کارت 

مربیگری درجه سه از سوی فدراسیون بسکتبال خواهند شد.
ضعف فوتبال خوزستان در زیرساخت ها

کارشناس فوتبال خوزستان با بیان 
اینکه موفقی��ت در ورزش و به ویژه 
فوتبال از دو جنبه قابل بررسی است، 
گفت: اگر منظور از موفقیت توس��عه 
فوتبال و زیرساخت ها است می توانیم 
بگوئیم که از نظر کیفی و رس��یدن به 
جایگاه پرورش استعدادها است، موفق 
عمل نکردیم.داریوش یزدی با بیان اینکه »موفقیت« در فوتبال باید 
تبیین شود، اظهار داشت: اگر موفقیت به معنی قهرمانی و یا رسیدن به 
لیگ های باالتر فوتبال کش��ور اس��ت که خوشبختانه امسال به آن 
رسیدیم گرچه تیمی مانند استقالل اهواز حذف شد.وی با بیان اینکه 
البته حذف استقالل اهواز به دلیل شرایط این تیم پیش بینی شده بود، 
گفت: برای استقالل خوزستان که توانست قهرمان لیگ برتر شود و 
صنعت نفت آبادان به لیگ برتر صعود کرد می توان نوعی موفقیت 
قلمداد کرد و تیم های پایه خوزستانی در بین 3 تیم اول قرار گرفتند.
اگر منظور از موفقیت توسعه فوتبال و زیرساخت ها است می توانیم 
بگوئیم که از نظر کیفی و رسیدن به جایگاه پرورش استعدادها است، 
موفق عمل نکردیم. استعداد در خوزستان زیاد است اما پرورشی در 
فوتبال نداریم و نداشتن خروجی این تیم ها در تیم های  بزرگ ساالن 
نش��ان از ناموفق بودن فوتبال اس��ت.یزدی با بیان اینکه موفقیت در 
ورزش و به ویژه فوتبال از دو جنبه قابل بررسی است، گفت: قهرمانی 
استقالل خوزستان و لیگ برتری شدن نفت موفقیت قلمداد می شود 

اما از نظر توسعه فوتبال موفق عمل نکردیم.

دست نشان بماند، بهتر است
خیلی ها به آبادان عالقه دارند!

س��رمربی نفت آبادان گفت: هنوز 
صحبت جدیدی در مورد ادامه کارم 
در باش��گاه نفت آبادان مطرح نشده 
است و منتظرم که ببینم در آینده چه 

اتفاقی می افتد.
نادر دست نش��ان در مورد اینکه 
ش��رایط ادامه همکاری او با باشگاه 
نف��ت ب��ه کجا انجامی��د، گفت: فعال خب��ر جدیدی نش��ده و همان 
موضوعات قبلی مطرح اس��ت.وی در م��ورد اینکه آیا به صورت 
تلفنی هم با مسئوالن باشگاه ارتباطی نداشته است، خاطرنشان کرد: 
در تماس های تلفنی با مسئوالن باشگاه در ارتباطم اما هنوز اتفاق 
جدیدی رخ نداده است. فردا هم برای حضور در جشن صعود باشگاه 
ب��ه لی��گ برتر راهی آبادان می ش��وم و باید ببینیم چ��ه اتفاقی رخ 
می دهد.سرمربی نفت در مورد اینکه شایعه شده مسئوالن نفت به 
دنبال برخی مربیان دیگر هستند، اظهار داشت: مهم نیست. نفت تیم 
بس��یار بزرگی اس��ت و خیلی از افراد دلشان می خواهد در این تیم 
حضور داشته باشند همانطور که این مسئله هم خواست من است. 
امیدوارم هر اتفاقی می افتد به سود نفت باشد.دست نشان در مورد 
اینک��ه او تی��م را به لیگ برتر آورده و هواداران اعتقاد دارند حق او 
است که در این تیم مربیگری کند، خاطرنشان کرد: این نظر لطف 
هواداران است. مدیریت باشگاه هم این مسئله را اعالم کرده است 
اما باید ببینیم در آینده چه اتفاقی می افتد امیدوارم تصمیمی بگیرند 

که به سود تیم باشد.
*توصیه کاپیتان سابق نفت

این روزها شایعات مختلفی در خصوص تغییر کادر فنی صنعت 
نفت آبادان مطرح شده است. وحید سالمات، مربی سابق نفت، در 
ای��ن زمین��ه به کارون می گوید: از نظ��ر من تغییر کادر فنی اصال 
منطقی نیست چون نادر دست نشان و همکارانش زحمات زیادی 
کش��یدند تا تیم لیگ برتری ش��ود. این کادر یک نیم فصل در نفت 

حضور داشته و االن به شرایط تیم تسلط و آگاهی دارند.
 او در م��ورد اینک��ه آیا نفت نباید برای فصل جدید مربی بیاورد، 
تاکی��د می کن��د: این موضوع به تصمیم هیات مدیره و مدیر عامل 
 بس��تگی دارد و بای��د دی��د آنها چه تصمیمی م��ی گیرند. معتقدم
 دست نشان اگر قرار باشد برای فصل جدید در نفت بماند باید کادر 
 فن��ی را تقوی��ت و بازیکن��ان خوب��ی نی��ز ج��ذب کن��د.وی 
افزود: نفت این پتانسیل را دارد که بتواند در لیگ برتر با بازیکنان 

جوان و گمنام و با قراردادهای نه چندان کالن شگفتی ساز شود.

  ?جهاد زرگانی
اس�تقالل خوزس�تان، پس از کسب عنوان 
ارزشمند قهرمانی پانزدهمین دوره لیگ برتر 
باش�گاههای کشور، هواداران زیادی را به خود 
جل�ب کرده اس�ت. این موض�وع را نمی توان 
کتم�ان ک�رد ک�ه اس�تقالل در فص�ل جدید 
تماش�اگران اندکی نخواهد داشت، زیرا از هم 
اکن�ون ه�واداران بی ش�ماری لحظه به لحظه 

اخبار تیم موفق خوزستان را رصد می کنند.
به هر حال این هواداران استقالل خوزستان، تمام 
مدیران، مربیان و بازیکنان تیمشان رادوست دارند، 
همان ط��ور که فوتبالی های قدیمی هم این تیم را 
دوس��ت دارن��د. با تم��ام این اوصاف، ب��رای آنها 
منافع)تیم( در اولویت قرار دارد و موفقیت استقالل 

خوزستان از هر چیز دیگری مهمتر است.
  س��ید س��یروس پور موس��وی، مرب��ی جوان و
 بی ادعای اهواز که نیمی از عمر خود را به عنوان 
ی��ک مربی س��ازنده در فوتبال ای��ن آب و خاک 
گذران��ده و بازیکن��ان زی��ادی به تی��م های ملی 
باش��گاهی معرفی کرده است. حاال پس از جدایی 
عبدا... ویسی و پیوستن به سپاهان اصفهان، با یک 
تصمیم  شجاعانه از سوی مدیران باشگاه استقالل 

خوزستان، شنل سر مربیگری تیم قهرمان لیگ برتر را به تن 
کرد.در این مقطع دشوار فوتبالی های خوزستان، حمایت از او 
را در دستور کار قرار خواهند داد. پور موسوی آمده تا ادامه 
دهنده ی راه موفقیت های گذش��ته باش��د و طبعا باید حمایت 
ش��ود، همان طور که اگر یک مربی دیگر هم آمده بود، چون 
برای خدمت به فوتبال خوزس��تان و باشگاه استقالل می آمد 
باید مورد حمایت قرار می گرفت.از امروز همه استقاللی ها از 
پور موس��وی حمایت م��ی کنند زیرا او س��ر مربی یک تیم 
خوزس��تانی حاضر در رقابته��ای فصل جدید لیگ قهرمانان 
آس��یا اس��ت و طبع��ا بای��د حمایتش کنن��د تا موفق ش��ود. 
هواداراستقالل خوزستان باید در فصل پیش رو آنقدر صبور 
باش��د که راه پیروزی های تیمش هموار ش��ود. این هوادار، 
همانی است که در طول 3 فصل گذشته درروزهایی که تیم با 
عبدا... ویسی نتیجه نمی گرفت، حمایت خود را اعالم کرد تا 

نشان دهد همیشه در صحنه است و پشت تیم را خالی نمی کند.  
در فصل جدید هم حمایت از س��یروس پور موس��وی به همان 
معناس��ت چون اگر خدای ناکرده او شکس��ت بخورد، پروژه 
استفاده از مربیان جوان بومی ناکام شده و این مساله خوشایند 
هیچ یک از اهالی ورزش استان نیست این حکایت برای باشگاه 
فوالد خوزستان و سر مربی خوزستانی این تیم صدق می کند.

*قراردادها زیر ذره بین مدیر عامل
مدیر عامل باش��گاه استقالل خورستان که حاال در آستانه 
اولی��ن حضورش در پس��ت مدیریت فوتبال ق��رار دارد، این 
تجرب��ه را ب��ه دس��ت آورده که باید در چنی��ن ایامی به دقت 
قرارداد بازیکنان تیم استقالل خوزستان را مورد بررسی قرار 
دهد تا درادامه به مشکل بر نخورد.سید جواد نعمتی نژاد روز 
گذش��ته از مسووالن باش��گاه خواس��ت تا اطالعات کامل 
ق��رارداد بازیکن��ان تیم را به او بدهند ت��ا درباره موضوعات 
مرتب��ط با تمدید قرارداد بازیکنان اقدام کند؛ البته آنهایی که 

قرار اس��ت قراردادشان تمدید شود.در همین حال 
 رحیم زهیوی ، بازیکنی اس��ت که گفته  می ش��ود

 مد نظر حسین فرکی قرار گرفته است. اما، باشگاه 
اس��تقالل در صدد ارائه پیش��نهاد جدید به بهترین 
مهاجم فصل گذشته خود است تا در صورت توافق 
 ب��ا او، مهاجم سوس��نگردی خود را ب��ه ماندن در 
تیم آبی خوزستان ترغیب کند. به غیر سایپا، چند 
تیم��ی نیز او را می خواهند.همچنین چند تیم لیگ 
برتری خواهان به خدمت گرفتن حسن بیت سعید، 
مهاجم این تیم، هس��تند اما تکلیف او تا چند روز 
آینده مشخص خواهد شد.گفته می شود بیت سعید 

یک فصل دیگر با استقالل قرارداد دارد.
ام��ا ب��دون کوچک ترین تردی��دی علی اصغر 
عاشوری یکی از بهترین نفرات استقالل خوزستان 
در لیگ پانزدهم بود. این بازیکن همدانی عملکرد 
 خوب��ی در ترکی��ب تیمش به نمایش گذاش��ت و

 بر همین اساس مورد اعتماد پور موسوی سر مربی 
جدید آبی پوش��ان است.عاش��وری ابتدای لیگ 
پانزدهم و با قراردادی 2 س��اله به استقالل پیوست 
که س��ال دوم آن توافقی اس��ت. به عبارت ساده تر 
بازیکن اس��تقالل در صورت رس��یدن به پیشنهاد 
بهتر می تواند این تیم را به مقصد دیگری ترک کند و باید دید 

مسووالن باشگاه چه اقدامی در این راستا انجام خواهند داد.
*سکه ها رسیدند

بازیکنان اس��تقالل از 5 تا 3 سکه از طرف باشگاه دریافت 
کردند.بازیکنان این تیم که بیش از دو هفته از قهرمانی شان 
می گذرد،از طرف باش��گاه سکه باران شدند. هر بازیکن این 
تیم نس��بت به حضورش از 5 تا 3 سکه دریافت کرده است تا 
بازیکنان این تیم اولین پاداش پس از قهرمانی به حسابش��ان 
بیاید. این در حالی است که هنوز قرارداد فصل قبل بازیکنان 

به طور کامل پرداخت نشده است.
*بازگشت  سامی

پ��س از اینکه ق��رارداد رافائل ویراییپور مربی بدنس��از 
اس��تقالل با این باش��گاه به اتمام رسید، س��امی جمالی پور 
به عنوان بدنساز جدید آبی پوشان انتخاب شد.سامی 2 فصل 

پیش نیز درکنار این تیم بود.

?حسین زمانی
مهمتری�ن آورده کارلوس کی روش 
برای فوتبال ایران این اس�ت:... عاشق 
بازیکنانی هس�تم که حرفش�ان را در 

زمین می زنند.
ح��رف زدن در زمین؛ این نکته تازه ای 
نیس��ت. تمام مربیان به راس��تی مربی ما، 
بازیکنانی را دوس��ت داش��ته اند که زبان 
بس��ته و بازو )و نیز پ��ای هنرمند خود را( 
بگشوده اند.مربیان، از بازیکنان حراف، از کسانی که به توجیه عملکرد اغلب ضعیف و غیر 

قابل قبول خود می پردازند، خوششان نمی آید.
از نظر مربیان کاردان که مقبولیت عامه را پشت خود دارند، دروازه بان خوب و دروازه بانی 
که حرف دارد، در زمین بازی، خوب جا می گیرد، خوب توپ ها را به سینه کشیده مال خود 
می کند. در مشت کردن توپ و در شوت گیری، قابل است و ماهر.دروازه بانی که گل های 
بچه گانه می خورد و پس به توضیح علل گل خوردن خود مشغول  می شود، گلری نیست که 
حرفش را درون زمین می زند.دفاعی که مهاجم مستقیم خود را می گیرد و ازکار می اندازد و 
دریبل نمی خورد و باالتر از حریف، با پرش های بلند سر می زندو با تکل های قانونی، توپ 

را از مقاب��ل پ��ای او م��ی زند و در کار راه اندازی بازی و حمایت از همبازیان غلطی مرتکب 
نمی شود، حرفش را در زمین زده است.هافبکی که زیاد می دود، با توپ ور نمی رود، بازی 
ب��دون توپ��ش او را در هم��ه جا حاضر می کند، در پ��اس دادن، درحمایت از مهاجم، در ایجاد 
موقعیت های خاص، در برگشت به عقب، در پرسینگ، در فشار به حریف، در یاد گیری و.... 

این چنین بازیکنی را نه فقط کارلوس کی روش، که همه مربیان دوست دارند.
 چنین بازیکنانی، حرف زدن و یا ردیف کردن کلمه های آهنگینی، برای خود مقبولیت دست 
 و پ��ا ک��ردن، کار بازیکن��ان واقعی نیس��ت. یک مهاجم که خوب از هافب��ک های خود پاس

 م��ی گی��رد)و این به مه��ارت او در جای گیری بر می گردد( مهاجمی که فقط نقطه کور دفاع 
حریف را  می شناس��د، مهاجمی که  حمله ور ش��دن به سمت توپ را خوب می داند، مهاجمی 
که سر می زند، مهاجمی که 90 دقیقه با مدافعان حریف می جنگد، مهاجمی که یک لحظه از 
فشار آوردن به تیم مقابل غافل نمی شود، مهاجمی که ساقش را، سرش را ، خودش را جلوی 
 توپ می گذارد، مهاجمی که بازی را برای خط دفاع تیم مقابل، س��خت و دش��وار و جهنمی 
می کند، آیا نیاز به حرف زدن در حد یک کلمه دارد؟در فوتبال خوزستان و کشور از مرحوم 
دهداری، حمید برمکی، امیر نعمت پور، منوچهر سالیا و حسین فکری تا لفته سه برادران،  مجید 
باقری نیا، امیر قلعه نوعی، عبدا... ویسی، ابراهیم قاسم پور، داریوش یزدی، حسن سالمی و ... 
همه بازیکنانی  می خواستند و می خواهند که رونده و جنگنده باشند. بازیکنانی که حرفشان را 

با عملشان، در زمین بازی می زنند.

حردانی پس از کسب سهمیه پارالمپیک:

 برای تفریح به برزیل نمی روم
دو و میدانی کار معلول خوزس�تانی پس از کس�ب سهمیه پارالمپیک گفت: به ریو 

می روم تا سومین نشان طال پارالمپیک ام را کسب کنم. 
جواد حردانی در خصوص کسب سهمیه پارالمپیک در ماده پرتاب نیزه، اظهارکرد: پس از 
اتفاقاتی که بعد از مسابقات پارالمپیک لندن در زمینه تغییر ماده ها افتاد، این تغییر خیلی به 
ضرر من تمام شد و سر در گم شدم.وی بیان کرد: با ثبت رکورد 47 متر توانستم به صورت 
مستقیم جواز حضور در پارالمپیک را کسب کنم و در حال حاضر ورزشکارانی از آفریقای 
جنوبی، اوکراین و اس��ترالیا حریفان اصلی من در این ماده هس��تند و رقابت بین ما چهار نفر 
است.دارنده چندین مدال پارالمپیک افزود: از بین ما چهار نفر نیز هر کسی که بتواند رکورد 
خود را در پارالمپیک ارتقا بخشد، به نشان طال دست پیدا می کند. رکورد من به سه حریف 

اصلی ام بس��یار نزدیک اس��ت و تمام هم و غم من این است 
که با خوش رنگ ترین مدال که طال است، از این مسابقات 
برگردم.وی گفت: برای جواد حردانی که دارای دو نش��ان 
ط��ال، دو م��دال نق��ره و یک مدال برنز پارالمپیک اس��ت، 
پارالمپیک ریو جای شوخی و خوش گذرانی نیست و فقط 
برای کسب مدال می روم و امیدوارم بتوانم به سومین نشان 

طالی پارالمپیک دست پیدا کنم.
وی با بیان این که طی مدتی که از این رشته به واسطه تغییر ماده دور بودم، کسی سراغی از 
من نگرفت، گفت: دوست دارم این نگاه ها تغییر کند؛ ورزشکاری که مدال آوری می کند و از 
جوانی  و وقتش برای استان و کشورش می گذرد، نباید به واسطه این که در مقطعی از ورزش 
دور می ش��ود، نادیده گرفته و به فراموش��ی س��پرده ش��ود. من در این مدت متوجه شدم که 

پیشکسوتان چه  می کشند. 

خوزستانی ها در آزمون سخت جام شانزدهم

 لزوم حمایت از نسل جدید مربیان بومی

حرف کی روش چکیده حرف همه مربیان ایرانی 

بدوید، بجنگید، حرفتان را در زمین بزنید
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کارشناس فوتبال خوزستان معتقد 
است انتخاب پورموس�وی و سعداوی 
برای هدایت تیم های ستقالل خوزستان 
و فوالد، انتخاب ه�ای خوب و به جایی 
ب�وده اس�ت و تاکی�د ک�رد، مدی�ران 
باش�گاه  های فوتب�ال اس�تان چنی�ن 
گرایش های بومی گرایی داشته باشند.

عبدالرضا شاه غریب اظهارکرد: انتخاب 
نیروهای بوم��ی برای تیم های اس��تقالل 
خوزس��تان و ف��والد بس��یار کار خوب و 
پس��ندیده ای اس��ت و من همیش��ه از هر 
مدی��ری که گرایش فکری اش به س��مت 
نیروهای بومی اس��ت، دف��اع می کنم.وی 

افزود: انتخاب سرمربیانی چون پورموسوی 
و س��عداوی که کارنامه مشخصی دارند، 
خ��وب اس��ت، چ��را ک��ه از ظرفیت ها و 
پتانسیل های استان هستند و من از انتخاب 
چنین مربیانی خوش��حال هس��تم.اگرچه 
اس��تقالل خوزستان فصل آینده کار بسیار 
سختی  دارد و باید در سه جبهه آسیا، لیگ 
برت��ر و جام حذفی ت��الش کند ولی فکر 
می کنم یک تجربه خیلی خوب اس��ت که 
ببینیم آی��ا ظرفیت های بومی می توانند از 
پس کار برآیند یا خیر. چرا که در گذش��ته 
به جز ویسی از نیروهایی استفاده کردیم که 
بوم��ی نبودند و نتیج��ه خوبی هم حاصل 

نش��د.وی افزود: امیدوارم با انتخاب هایی 
که برای استقالل خوزستان و فوالد صورت 
گرفته اس��ت، ای��ن ظرفیت ه��ای بومی، 
خودش��ان را نشان دهند.این نگاه بومی در 
کل می تواند به فوتبال خوزستان در جهت 
رشد و توس��عه کمک کند.شاه غریب در 
خص��وص انتخاب س��عداوی نی��ز گفت: 
سعداوی از نیروهایی است که برای کشور 
افتخارآفرین ب��وده و بازیکن تیم ملی هم 
بوده اس��ت و تحصیالت خوبی دارد. فکر 
می کن��م او با تجاربی که در فوالد داش��ته 
است، بتواند به این تیم کمک کند. به نظرم 
ای��ن انتخاب نیز به جا و خوب بوده اس��ت. 

س��عداوی بر حاشیه ای که برای این تیم به 
وجود آمده اس��ت، اشراف دارد و می تواند 
 ای��ن حواش��ی را مدیری��ت و آرام تر کند.

در کل انتخاب س��عداوی و پورموس��وی 
برای تیم های فوالد و اس��تقالل خوزستان، 

انتخاب های به جا و خوبی بوده است.

کار بزرگ وشایسته مدیران سرخابی های خوزستان

هیات مدیره شرکت تولیدی مصالح بتونی اهواز

دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه

 سهامداران شرکت تولیدی مصالح بتونی اهواز
بدینوس�یله از کلیه سهامداران ش�رکت تولیدی مصالح بتونی 
اهواز دعوت می ش�ود تا درجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
این ش�رکت در جمعه مورخ 95/3/21 راس س�اعت 4 بعد از 

ظهر در محل دفتر فروش ش�رکت حضور بهم رس�انند. 
 موضوع جلس�ه:

 1- انتخاب اعضاء جدید هیات مدیره و مدیر عامل
 2- بررسی دفاتر مالی و عملکرد سال مالی منتهی به 94/9/30

3- انتخاب بازرس�ان ش�رکت
4- انتخاب روزنامه برای درج آگهی های ش�رکت

5- س�ایر موضوعاتی که در صالحیت مجمع باش�د.

والی خطاب به هواداران فوالد: 

از سعداوی حمایت کنید
والی می گوید واقعا هواداران خوزس�تانی من را خجالت زده و ش�رمنده کردند آنها 

حتی در بازیهایی که دیگر تیم های استان داشتند مرا مورد لطف قرار می دادند.
کاپیتان محروم فوالد در مورد انتخاب نعیم سعداوی به عنوان سرمربی قرمزپوشان اهواز 
گفت: انتخاب بس��یار خوب و بزرگی انجام دادند چون  نعیم چندین س��ال اس��ت در لیگ برتر 
مش��غول به کار می باش��د. او در تیم ملی ایران هم بعنوان بازیکن و هم به عنوان مربی حضور 
داشته است و در تیم های بزرگی مثل فوالد و پرسپولیس تهران هم مربی و هم بازیکن بوده و 
 مدارک الزم را برای این پس��ت دارد ولی از نظر من مهمترین ویژگی که ایش��ان را متمایز 

می کند شخصیت باالیش است و سرمربی که شخصیت باالی داشته باشد بی شک می تواند 
موفق باش��د. وی ادامه داد: ازهواداران تقاضادارم  که ازنعیم س��عداوی حمایت بکنند و به او 
فرصت بدهند تا فرزند خوزستان  بتواند در آرامش تیمش را به جایگاه واقعی خود برساند تا 
همانگونه که به ویس��ی و جوانان خوزس��تانی اعتماد ش��د و به آنها فرصت کافی داده شد به 
 س��عداوی فرصت داده ش��ود.والی در مورد حمایت هواداران خوزس��تانی از خودش و ارسال

 نامه ای خودجوش توسط هواداران به تاج گفت: واقعا هواداران خوزستانی من را خجالت زده 
 و ش��رمنده کردند آنها حتی در بازیهایی که دیگر تیم های اس��تان داشتند مرا مورد لطف قرار 
می دادند و تشویق می کردند و من نمی دانم چگونه از آنها تشکر کنم فقط امیدوارم دوباره 
شرایط ایجاد شود و به فوتبال برگردم و با جان و دل برای شاد کردن مردم خوزستان در زمین 

بازی کنم و این تنها راه تشکر از این مردم خونگرم است که من می توانم انجام دهم.

 در شهرس�تان رامهرمز متولد ش�د و فوتبال را از زمین های خاکی این ش�هر شروع 
کرد.

ابتدا فوتبال حرفه ای را از تیم نونهاالن عدالت آغاز کرد و بعد به همراه تیم جوانان استقالل 
رامهرمز قهرمان مسابقات استان شد.این امر سبب شد تا مرییان تیم نفت اهواز خواهان جذب 

او شدند.یوسف سعیدی دو سال در تیم نفت بازی کرد.
 در سال اول، تیم نفت به مقام سومی و در سال دوم به مقام قهرمانی امید های کشور دست 
یافت تا وی اولین مقام قهرمانی کشوری خود را کسب کند.سعیدی در سال سوم فوتبال خود 
در اهواز سال خوبی در پیش نداشت و مصدومیت نگذاشت که این فصل کامل به سر برسد.

وی که فصل بدی را س��پری کرده بود تصمیم گرفته بود که به برای گذش��ت زمان به خدمت 

مقدس س��ربازی برود ولی ای��ن پایان فوتبال 
برای سعیدی نبود و پس از سپری کردن دوسال 
خدمت س��ربازی عزم خود را جزم کرده بود که 
دوب��اره به می��دان حرفه ای باز گردد.ش��هرام 
غالمی که در تیم نفت شناخت کافی از سعیدی 

داش��ت دوباره در تیم ملی حفاری ش��اگرد وی شده و استارت دوباره ای برای فوتبالش باشد.
سعیدی در این فصل با زدن 8 گل و 4 پاس گل یکی از مؤثرترین بازیکنان ملی حفاری تا به 
این این جای مسابقات است.حاال باید منتظر ماند که یوسف سعیدی می تواند با ملی حفاری 

دومین جشن قهرمانی دوران فوتبالش را جشن بگیرد یا خیر.

به بهانه درخشش سعیدی در لیگ دسته سوم؛

فوتبالیست رامهرمزی عصای دست ملی حفاری


