
 توجه به رده هاي پايه
راه پيشرفت واليبال ساحلي

از واليبال ساحلي ايران با توجه به اينکه 
رشته اي نوپا اس��ت، نبايد انتظار زيادي 
داشت. هرچند هر چهار نماينده کشورمان 
از تور جهاني واليبال ساحلي کيش کنار 
رفتند، اما در مجموع با توجه به شرايطي 
که اين تيم ها آماده اين رقابت ها ش��دند، 
نمايش خوبي در اين مس��ابقات داشتند. 
سطح واليبال س��احلي ايران با تيم هاي 
مطرح دنيا مانند س��وئيس و روسيه قابل 
مقايسه نيست و تيم کش��ورمان از تيم هاي درجه سوم جهان است و 
نبايد انتظار داشت که ايران بتوانند در سطح اول واليبال ساحلي نتيجه 
خوبي بگيرد. براي رسيدن ساحلي بازان کشورمان به سطح اول جهان 
بايد مانند واليبال س��الني کارهاي زيربنايي انجام شود. اولين قدم در 
اين راه توجه به رده هاي پايه و شناسايي بازيکنان مستعد و عالقه مند 
به اين رشته در سراس��ر ايران است، ملي پوشان کش��ورمان در حال 
حاضر به جز چند نفر، سن بااليي دارند و بايد نيروي جواني به واليبال 
ساحلي تزريق شود و اين جز با توجه به اس��تعداديابي و رده هاي پايه 
محقق نمي شود. عالوه بر اين بايد از توان مربيان مطرح واليبال ساحلي 
جهان هم استفاده کرد و واليباليس��ت هاي ساحلي کشورمان با توجه 
به پتانسيل و تواني که اين رشته در کش��ورمان دارد، زير نظر مربيان 
برجسته دنيا، مي توانند حرف هاي زيادي در جهان براي گفتن داشته 
باش��ند. البته اين به زمان احتياج دارد، همانطور که واليبال س��الني 
توانست با انتخاب مربي اي مانند والسکو و پشت  سر گذاشتن يک دوره 
زماني 10 ساله به سطح اول جهان برسد، اين اتفاق براي واليبال ساحلي 
هم مي تواند رخ دهد. همچنين امکانات و برگزاري اردوهاي پيوس��ته 
و مداوم از ديگر فاکتورهايي اس��ت که الزمه پيشرفت واليبال ساحلي 
است، در حال حاضر س��احلي بازان س��الي يک يا دو بار دور هم جمع 
مي شوند و براي مسابقات آماده مي شوند و اردوهاي مداومي ندارند که 
روي آماده سازي شان تأثير مي گذارد. همچنين براي پيشرفت واليبال 
ساحلي بايد تيم هاي کشورمان به رقابت هاي بين المللي متعددي اعزام 
شوند، به خصوص که معتقدم شرکت در يک رقابت بين المللي مساوي 
يک سال تمرين در داخل کشور است. حضور در تورنمنت هاي خارجي 
سبب مي شود تا ساحلي بازان، تجربه تنه به تنه شدن با بهترين هاي دنيا 
را داشته باشند و فاصله شان با سطح اول جهان مشخص شود و آنها با 

تجربه اي که کسب مي کنند بتوانند فاصله ها را کمتر کنند. 

ميزباني ها، سياه نمايي را از ايران خنثي کرد
مس��ابقات جام جهان��ي کش��تي آزاد 
در حالي در کرمانش��اه برگزار ش��د که 
محمدرض��ا داورزني با اش��اره به اينکه 
ميزباني مسابقات ورزشي در ايران بازتاب 
خوبي داش��ته اس��ت، گفت: »در طول 
سال هاي پس از انقالب کشور ما با جنگ، 
تحريم و سياه نمايي هايي روبه رو بوده و تصوير نادرستي از ايران 
به جهان مخابره کردند که ش��رايط ايران براي رفت وآمد ناامن 
است و ورزشکاران خود را براي سفر به ايران منع مي کنند. انجام 
اين ميزباني ها و انعکاس آنها در سطح بين المللي سياه نمايي را 
خنثي کرده و  نشان داده کشور ما امن ترين کشور منطقه است 
و توانستيم در کرمانشاه نزديک مرز عراق، مسابقات بين المللي 

کشتي را برگزار کنيم.«

پاسخ ورزشي به جوسازي دروغين غربي ها
ميزباني س��ه رخداد بزرگ ورزش��ي جه��ان در هفته اخي��ر موقعيت 
ويژه اي را براي ورزش کش��ورمان در سطح دنيا فراهم کرده و توانسته 
توانمندي هاي کشورمان را در برگزاري باکيفيت مسابقات جهاني به 
دنيا نشان دهد، مسئله اي که در سال هاي اخير تحت الشعاع تبليغات 
و جوسازي هاي منفي و دروغين غربي ها قرار گرفته بود، اما با اين حال 
برگزاري سه مسابقه بزرگ جهاني در ايران بهترين پاسخ براي مدعياني 
است که با مطرح کردن مطالب کذب سعي در مخدوش کردن چهره 
کشورمان در سطح دنيا دارند. ميزباني باشکوه کشورمان در مسابقات 
ش��طرنج قهرماني بانوان جهان در تهران و تور جهاني واليبال ساحلي 
که در کيش در حال پيگيري اس��ت و جام جهاني کش��تي که ديشب 
در کرمانش��اه به پايان رسيد، بهترين پاسخ براي کس��اني بوده که در 
سال هاي اخير در راستاي تخريب وجهه کشورمان از بيان و القاي هيچ 
مطالب کذبي پرهيز نکرده اند و تا توانسته اند با سياه نمايي سعي در ارائه 
يک چهره منحرف شده و غيرواقعي از کشورمان داشته اند. با اين حال 
همان طور که محمدرضا داورزني معاون قهرماني وزارت ورزش، گفته 
است، ميزباني ايران در رخدادهاي جهاني خنثي کننده تبليغات غربي ها 

بوده و توانسته به خوبي چهره واقعي کشورمان را به دنيا مخابره کند. 
البته تالش بدخواهان جمهوري اسالمي براي استفاده از حربه ورزش جهت 
فشار سياسي به کشورمان تازگي ندارد و آنها در سال هايي که از پيروزي 
انقالب مي گذرد، با دخالت دادن سياست در ورزش و مطرح کردن ادعاهاي 
دروغين، سعي در معرفي ايران به عنوان يک کشور ناامن و خطرناک در نظر 
مجامع ورزشي جهان و ورزشکاران و قهرمانان کشورهاي ديگر داشته اند تا 
آنها را از سفر به ايران منصرف کنند و تالش کنند تا ميزباني مسابقات جهاني 
به کشورمان داده نشود. تالش هايي که هدف آن منزوي کردن کشورمان 
در ميادين جهاني و اعمال فشار براي عملي کردن فعاليت هاي سياسي شان 
است. مانند جوسازي هايي که بر سر حضور بانوان در سالن هاي واليبال در 
سال هاي گذشته صورت گرفته و با علم کردن اين ادعاها، غربي ها سعي در 
سياسي کردن اين مسئله و محروم کردن کشورمان از ميزباني ليگ جهاني 
واليبال داشتند، اما با تدابير در نظر گرفته شده توسط فدراسيون واليبال، 
اين تالش ها به جايي نرسيده تا جايي که مقامات فدراسيون جهاني واليبال 
هم ميزباني کشورمان را تحسين مي کنند، مانند همين مسابقات تور جهاني 
واليبال ساحلي کيش که مسئول کميته برگزاري مسابقات ساحلي، ميزباني 
کشورمان را عالي و بدون نقص عنوان کرده و از کشورمان به خاطر فراهم 

کردن شرايط برگزاري ايده آل مسابقات، تمجيد کرده است. 
عالوه بر اين رقابت هاي شطرنج قهرماني بانوان جهان در حالي در تهران 
در حال پيگيري اس��ت که پيش از آغاز مس��ابقات، برخي شطرنج بازان 
خارجي با به راه انداختن کمپين هاي سياسي، سعي در تحريم مسابقات 
به دليل حجاب داشتند، اما اين پروژه هم خيلي زود شکست خورد و بانوان 
شطرنج بازي که از سراسر جهان به کشورمان آمده اند و همچنين مسئوالن 
فدراسيون جهاني، در مصاحبه هاي ش��ان از ميزباني کشورمان تعريف 
کرده اند و اين مسابقات به بهترين شکل در حال پيگيري است. رقابت هاي 
جام جهاني کشتي که ديشب در کرمانش��اه به پايان رسيد هم سومين 
مسابقه اي است که به خوبي توانست امنيت و مهمان نوازي کشورمان را 
به رخ دنيا بکشد و مسئوالن کشورمان با صادر کردن ويزاي براي تيم ملي 
کشتي امريکا، پاسخي نه تالفي جويانه، بلکه انسان دوستانه نسبت به قانون 
نژادپرستانه مهاجرتي ترامپ که ورود اتباع هفت کشور مسلمان از جمله 
ايران به امريکا ممنوع کرده است، دادند. حضور کشتي گيران امريکايي 
در کشورمان، آن هم با اس��تقبال مهمان نوازانه کرمانشاهي که با گل به 
استقبال شان رفتند، بهترين پاسخ براي دولتمردان کشوري بود که با دست 
بند زدن به يک کودک پنج ساله ايراني هنگام ورود به امريکا، خواسته بودند، 

ايراني ها را حامي تروريسم و خطرناک نشان دهند. 
با اين وجود واکنش قابل تحسين کشورمان به اقدام دولت ترامپ، سبب 
شد تا هم چهره واقعي کشورمان به جهان معرفي شود و هم مسئوالن ايران 
نشان دهند که در مواجهه با دولتمردان تازه کار ايالت متحده، قصد تالفي 
و دخالت دادن سياس��ت در ورزش ندارند. تعريف و تمجيدهاي جوردن 
باروس کشتي گير مطرح امريکايي که گفته اس��ت در ايران محبوب تر 
است و در امريکا، برخوردي به خوبي ايران با آنها نمي شود، به صورت کامل 
نشان دهنده همه چيز است تا در مجموع بشود اينطور بيان کرد که ميزباني 
سه رقابت بزرگ ورزشي جهان، به خوبي توانسته جوسازي درباره امنيت 

کشورمان را خنثي کند و روايتگر ايران واقعي به جهان باشد.

تي�م مل�ي کش�تي آزاد اي�ران در فين�ال 
جام جهاني ۲۰۱۷ کرمانشاه، امريکا را پنج بر سه 
شکست داد تا براي ششمين بار متوالي عنوان 
قهرمان�ي اي�ن رقابت ه�ا را به دس�ت آورد. 
رقابت هاي جام جهاني کش��تي آزاد از پنج شنبه 
به ميزباني ايران در کرمانش��اه آغاز شد و تيم ملي 
کشتي کش��ورمان خيلي زود تکليف فيناليست 
ش��دن خود را روش��ن کرد و با شکس��ت دادن 
مغولس��تان، ترکيه و هند به عنوان س��رگروه به 

فينال جام جهاني راه پيدا کرد.
در گروه دوم نيز آمريکا، آذربايجان، گرجستان و 
روسيه حضور داش��تند که نبرد براي سرگروهي 
بين آمريکا و آذربايجان بود.اما کش��تي امريکا و 
آذربايجان، ديداري نزدي��ک که هيچ کس توقع 
به تساوي رسيدن آن را نداش��ت. آذربايجاني ها 
از غفلت امريکايي ه��ا به خص��وص در وزن 97 
کيلوگرم جايي که کايل اسنايدر، قهرمان جهان 

و المپيک حضور داش��ت، اس��تفاده کردند و در 
شرايطي که چهار بر دو عقب بودند دو کشتي آخر 
را بردند تا کار مساوي شود، اما در نهايت 20 بر 14 
در امتيازات فني به امريکايي ها باختند و جردن 
ب��اروس و يارانش حريف ايران در فينال ش��وند. 

فينالي که از اول رقابت ها قابل پيش بيني بود.
  هشتمين قهرماني

ايران و امري��کا در حالي ديش��ب در فينال جام 
جهاني در کرمانشاه برابر هم قرار گرفتند که در 
مبارزه نخست حسن رحيمي قهرمان سال 2014 
جهان و دارن��ده مدال برنز المپي��ک در وزن ۵7 
کيلوگرم در يک مبارزه برتر با نتيجه شش برصفر 
آنتوني راموس را مغلوب کرد. در کشتي وزن ۶1 
کيلوگرم، مسعود اسماعيل پور دارنده مدال هاي 
نقره و برنز جهان به مصاف لوگان استيبر قهرمان 
سال 201۶ جهان رفت و توانست در يک مبارزه 
فکورانه به برتري ش��ش بر دو برس��د، اما ميثم 

نصيري در مص��اف با فرانک مولين��ارو در حالي 
که چهار بر صفر عقب بود، دس��ت به کار بزرگي 
زد و در تايم دوم به برتري پنج بر چهار رس��يد تا 
سومين پيروزي متوالي نصيب ايران شود. در وزن 
70کيلوگرم مصطفي حسين خاني دارنده مدال 
برنز جهان در يک مب��ارزه مطمئن جيمز گرين 
از امريکا را دو بر صفر شکس��ت داد تا چهارمين 

پيروزي متوالي نصيب ايران شود. 
در يکي از مبارزات ديدني پيکار فينال، در وزن 74 
کيلوگرم پيمان ياراحمدي به مصاف جردن باروس 
دارنده دو طالي جهان و قهرمان المپيک لندن رفت 
و سه بر دو شکست خورد تا طلسم شکست ناپذيري 
اين کشتي گير مقابل ايراني ها پابرجا بماند، اما در 
وزن ۸۶ کيلوگرم حسن يزداني قهرمان المپيک 
ريو در مصاف با ديويد تيلور از امريکا در حالي که در 
تايم اول پيش بود، در وقت دوم از لحاظ نفس کم 
آورد و ضربه فني شد تا شوک بزرگي به تيم ايران 

وارد شود. در مبارزه وزن 97 کيلوگرم امير محمدي 
حريفي قدر به نام کايل اسنايدر قهرمان المپيک 
ريو را پيش رو داشت که نتوانست مقابل رقيب خود 
کاري از پيش ببرد و شش بر صفر شکست خورد 
تا حساب کار چهاربر سه به س��ود ايران شود و کار 
براي تعيين تيم قهرمان به کشتي آخر بکشد. در 
کشتي سرنوشت ساز سنگين وزن، کميل قاسمي 
نايب قهرمان المپيک ريو برابر نيک گويازدوفسکي 
قرار گرفت که با پنج بر صفر پيروز ش��د تا ايران با 
حساب پنج بر سه امريکا را شکست دهد و قهرمان 

جام جهاني شود. 
   اينجا محبوب تريم!

 اما در حاش��يه برگزاري رقابت هاي جام جهاني 
کشتي آزاد در کرمانشاه،  استقبال ديدني از تيم 
ملي کشتي امريکا و حمايت هاي بي دريغ هواداران 
کشتي ايران از ملي پوشان امريکايي در رقابت هاي 
روز اول و دوم باعث ش��د تا آنها لب به تحسين از 

ايران و هواداران کشتي کشورمان بگشايند.
جردن باروس و کايل اسنايدر دو قهرمان المپيک 
و جهان کش��تي امريکا در گفت وگو با CNN از 
مهمان نوازي و حمايت هاي ايراني ها تشکر کردند.

باروس گفت: »در ايران با ما مثل قهرمان ها رفتار 
مي کنند، ولي در امريکا زياد بين مردم پذيرفته 
نمي ش��ويم. ما بدون هرگونه موضع سياسي به 
ايران آمده ايم و فکر مي کنم اين فرصت مناسبي 

است تا رابطه مردم دو کشور را نشان دهيم.«
اسنايدر هم گفت: »با هر ايراني که برخورد مي کنم و 
ارتباط دارم، فوق العاده مؤدب و با احترام است. ما به 
يکديگر احترام مي گذاريم، ما با مردمي روبه رو هستيم 

که از فرهنگ بسيار بااليي برخوردار هستند.«
رسول خادم، رئيس فدراسيون کشتي کشورمان 
هم در گفت وگويي با CNN با اشاره به تالش هاي 
ايران براي حضور امريکا در اين مسابقات گفت: 
»البي کرديم و دولت هم لطف خود را به کشتي 
نشان داد، بايد بگويم که جام جهاني بدون حضور 

امريکا يک جام واقعي نمي شد.«
   سايه کمرنگ روس ها

دو شکس��ت مقابل آذربايجان و امريکا باعث شد 
که روس ها خيلي زود از گردونه و کورس قهرماني 
مس��ابقات خارج ش��وند، البته با توجه به اينکه 
روس ها با نفرات جوان خود راهي کرمانشاه شده 

بودند، مي شد تصور اين نتيجه گيري را داشت.
حاجي مراد ماگودوف، سرمربي تيم ملي روسيه 
در اين خصوص گفت: »بايد قدرت واقعي روسيه 
را در رقابت هاي قهرماني اروپا مشاهده کنيد، ما 
با جوان هاي دوم و سوم خود راهي اين مسابقات 
شديم، البته جوان هايمان نتوانستند انتظارات را 

برآورده کنند.«
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88498432سرويس ورزشي

کرش بايد دستيار ونگر شود
بع��د از باخ��ت س��نگين پنج ب��ر يک 
آرس��نال از بايرن موني��خ در بازي رفت 
مرحله يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان 
اروپا، بحث هايي در ارتباط با شکس��ت 
توپچي هاي لندن مطرح ش��د. رسانه ها 
و کارشناس��ان مختل��ف دراي��ن مورد 
نظريه هايي را مطرح کردند. از جمله هري ردنپ، چهره قديمي 
فوتبال انگليس بحث��ي را مطرح کرد که نام ک��رش در آن ديده 
مي شود. او گفت: »آنچه آرسن ونگر با آن مواجه است، حرف هاي 
تکراري ش��ده وي، براي بازيکنانش اس��ت. حرف هاي که ديگر 
خريداري نداش��ته و تأثيري در روند بازي تيم سنتي ليگ برتر 
باقي نمي گذارد. کادر فني بايد با وارد کردن چهر ه هاي مثل استيو 

مک الرن و کرش، مانع تکرار و يکنواختي فني شود.«

طارمي مقابل الهالل محروم نيست
پرس��پوليس در دي��دار اول خ��ود در 
فصل جديد لي��گ قهرمان��ان در حالي 
بايد به مصاف الهالل عربستان برود که 
شايعات زيادي درباره محروميت مهدي 
طارمي به خاطر اخ��راج در آخرين بازى 
سرخپوش��ان در ليگ قهرمانان شنيده 
مي شود. حرف و حديث هاي ضد و نقيض دراين باره زياد است، اما 
به گفته فتاحي، رئيس کميته سازمان ليگ با توجه به استعالمي 
که از AFC گرفته شده، او مش��کلي براي همراهي تيمش برابر 
الهالل ندارد، چراکه طارمي محروميت خود را پيش از تغيير در 
مقررات اين مسابقات در فصل 201۶ پشت سر گذاشته و از آنجا 
که محروميت خود را برابر پديده در مس��ابقات داخلي پشت سر 

گذاشته و قانون عطف به ماسبق نمي شود، محروم نيست.

حشمتاهللاميدي

کارشناس واليبال ساحلي

صعود پيکان و بانک سرمايه به نيمه نهايي ليگ واليبال 
تيم واليبال پيکان و بانک سرمايه به نيمه نهايي ليگ برتر صعود کردند. 
دور برگشت مرحله پلي آف اين رقابت ها چهارشنبه با انجام چهار ديدار 
پيگيري شد و در يکي از بازي ها بانک سرمايه که موفق شد با حساب 
سه برصفر شهرداري تبريز را شکست دهد و با کسب دو پيروزي از سه 
ديدار به دور بعد راه يابد. پيکان هم که ميزبان يزدي ها بود سه بر يک 
خاتم اين شهر را برد و با رسيدن به دومين برد خود به نيمه نهايي رسيد. 
اما در دوديدار ديگر کار به تساوي کشيد؛ صالحين ورامين سه بر صفر 
سايپا را برد و کاله نيز سه بر يک شهرداري اروميه را از پيش رو برداشت تا 

بازي سوم، دو تيم ديگر صعودکننده به نيمه نهايي را مشخص کند. 
------------------------------------------------------------

برد آسان صدرنشينان بسکتبال
هفته هجدهم ليگ برتر بس��کتبال عصر پنج ش��نبه برگزار شد که در 
جريان اي��ن ديدارها، مدعيان لي��گ در برابر حريفان خ��ود به برتري 
رسيدند. پتروشيمي در خانه به مصاف لوله آ.اس شيراز رفت و با نتيجه 
9۶ بر 4۸ به برتري رسيد. نفت آبادان نيز برابر شهرداري تبريز با نتيجه 
۸9 بر ۸2 به برتري رس��يد. بازي اين دو تيم در وقت قانوني 7۳ بر 7۳ 
مساوي شده بود. دانشگاه آزاد به مصاف شهرداري گرگان رفت و 101 
بر ۵7 اين تيم را شکست داد و نيروي زميني نيز در خانه برابر شهرداري 
اراک ۸7 بر 7۵ مغلوب ش��د. در آخرين مسابقه اين هفته نيز شيميدر 

تهران در ديدار برابر شهرداري کاشان 79 بر 72 به برتري رسيد. 

فريدونحسن
گزارش

دنيا حيدري

سعيد احمديان

امريکا در خاک پهلوانان
ايران براي هشتمين بار قهرمان جام جهاني کشتي آزاد شد

تشکر باروس از حسن نيت ايران
حضور در جام جهاني کش��تي آزاد آنقدر براي کشتي گيران امريکايي 
مهم بود که جردن باروس از حسن نيت مسئوالن ايراني حسابي ذوق زده 
شده است. از وقتي رئيس جمهور جديد امريکا در تصميمي نژادپرستانه 
ورود ايراني ها و اتباع چند کشور ديگر را به خاک اين کشور ممنوع کرد؛ 
مقامات کش��ورمان نيز در اقدامي متقابل ورود تيم کشتي امريکا را به 
ايران ممنوع کردند، اما لغو دستور جنجالي ترامپ سبب شد تا رواديد 
حضور در جام جهاني کرمانشاه براي امريکايي ها نيز صادر شود.استقبال 
گرم کشتي دوستان ايراني از او باعث شد تا باروس در مالقات کوتاهش 

با وزير ورزش شخصاً از ديپلماسي ورزشي کشورمان تشکر کند.

طلسم شکني سرخابي ها برابر نماينده هاي اصفهان
سپاهان قرباني انتقام 70 هزار نفري پرسپوليس

هفته بيست و دوم رقابت هاي ليگ برتر درحالي پنج شنبه با برگزاري 
سه ديدار پيگيري شد که صدرنشين ليگ با جبران شکست در دربي 5۰ 
امتيازي شد. استقالل به پيروزي هايش ادامه داد و ديدار فوالد خوزستان 
و گسترش فوالد تبريز برنده نداشت و با تساوي دو – دو خاتمه يافت. 

   ادامه روند رو به رشد
استقالل در ادامه روند رو به رشدي که هفته هاست در پيش گرفته، 
ذوب آهن را هم با حس��اب دو بر صفر از سد راه برداش��ت تا به آينده 
اميدوارتر ش��ود. خصوصاً که اين ب��رد براي آبي پوش��ان تهراني يک 
طلسم شکني نيز به حس��اب مي آمد، چراکه استقالل براي نخستين 
بار در تاريخ بازي هاي ليگ برتر اس��ت که توانسته ذوب آهن را در هر 
دو بازي رفت و برگشت شکست دهد. البته فاصله آبي پوشان پايتخت 
امتياز اس��ت، اما در صورت کسر امتياز از  با صدر جدول همچنان 10 
تراکتور، استقالل مي تواند شانس بيشتري براي نزديک کردن خود به 
رقيب ديرينه اش در صدر جدول به دست آورد. خصوصاً که اين تيم با 
نتايج به دست آورده در هفته هاي اخير، صدر جدول نيم فصل دوم را 
با تفاضل گل بهتر نسبت به دو گلي که بيشتر از پرسپوليسي ها به ثمر 
رسانده،  در اختيار دارد و در صورت ادامه روند رو به رشدي که در پيش 
گرفته، دور از انتظار نيست که خيلي زود تهديدي براي ياران برانکو به 
حساب  آيد. ياران منصوريان که از نيم فصل اول تنها 22 امتياز کسب 
کرده بودند، از هفت بازي نيم فصل دوم ش��ش برد )1۸ امتياز( و يک 
باخت به دست آورده که اين نشانگر تحول تيم جوان منصوريان است. 
در پي برد مقابل ذوب آهن که يک طلسم شکني هم به حساب مي آمد، 
منصوريان تأکيد کرد که اين نگاه خدا به تيم جوان اوست: »خدا نگاهي 
به اين تيم جوان و يکدس��ت دارد و مقتدرانه بازي کرديم. اين نتيجه 
سختکوشي ماست. در استقالل بايد دو برابر نفت کار کنم و خوشحالم 

اين تالش نتيجه داده است.«
   پرسپوليس جبران کرد

شکست در دربي با پيروزي دو بر يک مقابل سپاهان جبران شد. آن هم 
در حاليکه پرسپوليس آخرين بار 4۳ سال پيش و در ليگ تخت جمشيد 
بود که موفق شده بود سپاهاني ها را در هر دو بازي رفت و برگشت شکست 
دهد، اما در روزي که 70 هزار تماش��اگر به رغم شکس��ت در دربي راهي 
ورزشگاه شده بودند،  پرسپوليس چاره اي جز برد نداشت. سرانجام نيز ياران 

برانکو توانستند با پيروزي در اين بازي حساس، ۵0 امتيازي شوند.
بردي که البته به دليل اعالم س��ه پنالتي،  حرف و حديث هاي زيادي 
داشت. از چرايي گرفته ش��دن پنالتي ها تا نحوه زدن آنها. محمدرضا 
اکبري،  قاضي ميدان اگرچه س��عي کرد با گرفتن بيش از شش دقيقه 
وقت اضافه در نيمه دوم نش��ان دهد که بازي را تحت کنترل دارد، اما 
حاش��يه هاي نيمه دوم حول محور قضاوت پرحرف و حديث او گشت. 
نه فقط چون اصفهاني ها به شدت به پنالتي هاي پرسپوليس اعتراض 
داشتند؛ بلکه به دليل عدم دقت در تکرار پنالتي ها، ناديده گرفتن خطاها 

و حتي کوتاه آمدن برابر اعتراض ها.
مسئله اي که حسين عسگري،  رئيس اسبق دپارتمان داوري فدراسيون 
فوتبال نيز به آن تأکيد دارد: »هر سه پنالتي اعالم شده درست بود، اما 
در کل داور روز خوبي نداش��ت. خطاهاي زيادي به سود دو تيم ناديده 
گرفته ش��د و با برخي اعتراضات هم مماشات کرد، اما بدترين آن عدم 
تکرار پنالتي ها بود. هم پنالتي اول پرسپوليس و هم پنالتي سپاهان بايد 

دوباره تکرار مي شد، اما داور اهميتي به اين مسئله نداد.« 
با اين وجود پرسپوليس بعد از ناکامي در دربي،  توانست با شکست سپاهان 
خود را جمع و جور کند و برانکو نيز به شدت از اين مسئله راضي است: »بعد 
باخت در دربي بازيکنان از لحاظ روحي و فيزيکي خالي شده بودند، اما به 
خودمان آمديم و بعد از سال ها سپاهان را در بازي برگشت هم به مانند بازي 
رفت شکست داديم. اين برد برايمان خيلي مهم بود. حاال حتي اگر مقابل 
امتياز  نفت شکس��ت هم بخوريم باز قهرماني را از دست نمي دهيم و 10 
باالتر از استقالل هستيم. البته اگر از تراکتور که اصلي ترين رقيب ماست 
هشت امتياز کم شود،  اس��تقالل رده دوم جدول را به دست مي آورد، اما 

برايمان فرقي نمي کند و همچنان براي قهرماني مي جنگيم.«

جشنواره گل رئال و بايرن در ليگ قهرمانان 
پيروزي پرگل رئال مادريد و بايرن مونيخ خيال اين دو تيم را از صعود به يک چهارم نهايي 
ليگ قهرمانان اروپا راحت کرد. دو بازي ديگر از مرحله يک هشتم نهايي اين رقابت ها 
برگزار شد و کهکشاني ها سه بر يک ناپولي را در برنابئو بردند و باواريايي ها نيز با 
برتري پنج بر يک آرسنال را در آليانس بدرقه کردند تا دو مدعي اصلي قهرماني 
اروپا خيالشان از بابت صعود راحت شود. زين الدين زيدان، سرمربي رئال اما همچنان 
نگران بازي برگشت است: »نتيجه خوبي کسب کرديم، ولي هنوز چيزي قطعي 
نشده است، چراکه يک 90 دقيقه بسيار حساس در ناپل داريم و من به خوبي 
مي دانم جو ورزشگاه ناپل چطور خواهد بود به همين خاطر مي گويم تيمم 
هنوز صعود خود را قطعي نکرده است.« آرسن ونگر، سرمربي توپچي ها نيز 
که بحث برکناري اش نيز در رسانه ها مطرح شده نيز شکست مقابل بايرن 
را کابوس بي پايان ناميد: »بازي بسيار بد و دور از انتظاري ارائه کرديم. شب 
واقعاً کابوس واري برايمان بود. با اين حال بايد بتوانيم شرايط را براي خود 
بهتر کنيم تا در ديدار برگشت بتوانيم شرايط بهتري پيدا کنيم. نتيجه بسيار 
بدي گرفتيم، ولي بايد اين نتيجه را قبول کنيم و با آن کنار بياييم. هيچ کس 

دوست ندارد تيمش اينطور شکست بخورد. احساس نااميدي مي کنم.«

هت تريک زالتان در شب گلزني آزمون و جهانبخش
گلزني هاي لژيونرهاي ايراني در قاره سبز کماکان ادامه دارد. دور رفت مرحله يک شانزدهم 

نهايي ليگ اروپا با برتري اميدبخش منچس��تريونايتد و درخشش بازيکنان ايراني 
روستوف و آلکمار همراه شد. رستوف در خانه با چهار گل مقتدرانه اسپارتاپراگ را 
شکست داد؛ س��ردار آزمون تنها يک دقيقه پس از حضورش در ميدان گل چهارم 
روستوف را به ثمر رس��اند. آلکمار هلند در خانه ليون سرسخت را در پيش داشت 

و چهار بر يک مقابل حريف فرانسوي تن به شکس��ت داد. تک گل آلکمار را عليرضا 
جهانبخش از روي نقطه پنالتي زد. مهاجم ملي پوش کشورمان شانس صعود 

آلکمار به دور بعد را کم عنوان کرد: »بازي خوبي ارائه داديم، ولي حريف حرفه اي 
بود. شانس صعود ما خيلي کم شد. ولي در فوتبال هر چيزي امکانپذير است.« 
شياطين سرخ در اولدترافورد با هت تريک زالتان ايبراهيمووچ سنت اتين را با 
سه گل بدرقه کردند. با اين حال خوزه مورينيو از عملکرد شاگردانش راضي نبود: 
»از نتيجه به دست آمده بسيار خوشحال هستم، ولي از عملکرد بازيکنان در 
نيمه نخست راضي نيستم. در نيمه نخست بسيار بد بازي کرديم. بازيکنان 
تمرکز الزم را نداشتند .هنوز صعود ما نهايي نشده است و اگر مي خواهيم به 

دور بعد راه پيدا کنيم، بايد در ديدار برگشت هم خوب ظاهر شويم.«

شيوانوروزي
فوتبالاروپا

تور واليبال جهاني ساحلي کيش در 
مانيسعيدي
واليبال

حالي امروز قهرمانش را مي شناس�د 
که چهار تيم کشورمان نتوانستند به 
جمع ۱6 تيم برتر اين رقابت ها صعود کنند و با شکست در اولين 

بازي، از دور رقابت ها کنار رفتند. 
کيش در شرايطي اين روزها ميزبان دومين دوره تور جهاني واليبال 
ساحلي است که بارش باران و باد، اين مسابقات را تحت الشعاع قرار 
داده و سبب شده تا برخي مسابقات حتي در شرايط توفاني برگزار 
شود. پنج شنبه بود که چهار نماينده ايران در مرحله يک شانزدهم 
نهايي به مصاف حريفانش��ان رفتند. پراميد ترين تيم کشورمان در 
رقابت هاي تور جهاني، تيم رحمان رئوفي و بهمن سالمي بود که با 
قرار گرفتن در رده 10۸، بهترين تيم ايران در رنکينگ جهاني است، 
تيم ايران متشکل از رئوفي و سالمي در اولين مسابقه به مصاف تيم 
استراليا )دورانت و ش��وبرت( رفت. بازيکنان ايران در اين مسابقه 
با وجود نمايش ديدني ک��ه مقابل حريف خود داش��تن، نتيجه را 

دوبر يک واگذار کردند و از رس��يدن به جمع 1۶ تيم برتر مسابقات 
بازماندند. پس از اين مس��ابقه رحمان رئوفي باد را عامل شکس��ت 
عنوان کرد و گفت: »بازي از دستمان در نرفت و بهتر است بگوييم که 
وزش باد در اين مسابقه روي کار ما تأثير گذاشت. باد در اين مسابقه 
مهمان ناخوانده ما بود. در مجموع بازي سختي بود و شرمنده مردم 
شديم.« بهمن سالمي هم گفت: »بايد بيشتر دقت مي کرديم. نبايد 

فراموش کنيم که استراليا قهرمان آسيا و اقيانوسيه است و تجربه 
المپيک دارند و ما با تيم سرسختي مواجه بوديم.«

ديگر نماينده تيم ايران)س��الق / ميرزاعلي( مقابل فرانس��ه تن به 
شکس��ت دو بر صفر داد و حذف ش��د. تيم ايران )اميري/ صادقي( 
هم مقابل تيم روسيه )استويانوفسکي/ يارزوتکين( به ميدان رفت 
و با حساب دو بر صفر تن به شکست داد و از گردونه رقابت ها خارج 
شد. چهارمين نماينده ايران )پورعسگري/وکيلي( هم مقابل آلمان 
)شومن/تول( به ميدان رفت. در اين ديدار آلمان دو بر يک به پيروزي 
رسيد تا با حذف هر چهار نماينده کشورمان، پرونده تيم ها ايراني در 

تور جهاني واليبال ساحلي کيش بسته شود. 
پس از حذف نماين��دگان کش��ورمان، ديروز رقابت ه��اي مرحله 
يک هشتم نهايي و يک چهارم نهايي پيگيري شد و در نهايت تيم هاي 
لهستان، روسيه)دو تيم( و آلمان به نيمه نهايي راه پيدا کردند تا امروز 
با برگزاري رقابت هاي نيمه نهايي و فينال، چهره قهرمان دومين دوره 

تور جهاني واليبال ساحلي کيش مشخص شود.

تيم هاي ايراني حذف شدند، امروز از قهرمان رونمايي مي شود
تور جهاني واليبال ساحلي کيش به روز پاياني رسيد


