
پایان دور رفت ليگ قهرمانان اروپا 
شبی با اتفاقات عجیب و غریب

دور رفت رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا چهارشنبه شب برگزار شد، آن هم 
بعد از برگزاري دیدارهاي گروه هاي اول تا چهارم كه با برتري بارسا، بایرن، 
یووه،  پاري سن ژرمن و تساوي پرگل چلسي و رم همراه بود.  هفته اي مملو از 
اتفاقات جالب كه بدون شك عجيب ترین آن قرص خوردن مسي در حين 

بازي بود كه توجه رسانه ها را به خود جلب و سروصداي زیادي را به پا كرد.
    قرص خوردن جنجالي مسي

بارسا در یك دیدار خانگي المپياكوس را با حس��اب 3 بر یك از پيش رو 
برداشت تا با 9 امتياز مقتدرانه صدر گروه D را در اختيار داشته باشد، اما 
آنچه در جریان این بازي و بعد از آن نظرها را به خود جلب كرد و نقل محافل 
شد، نه پيروزي پرگل آبي اناري ها و گلزني مس��ي و نه صدمين گل او در 
رقابت هاي اروپایي، بلكه رفتار این بازیكن درجریان بازي بود. دقایق زیادي 
از بازي نگذشته بود كه مسي قرصي آبي رنگ را از تاي جوراب خود بيرون 
مي آورد و مي خورد. قرصي كه نظر بسياري را به خود جلب كرد. البته گفته 
مي شود چيزي جز گلوكز نيست كه مسي براي كنترل حالت تهوع اش كه 
هر از گاهي قبل و بعد از مسابقه به سراغ او مي آید، آن را مصرف مي كند. 
البته حالت تهوع هاي عجيب مسي در چند سال گذشته را هنوز كسي از 
یاد نبرده، حالت هاي عجيبي كه گاه او را به گوشه ميدان مي كشاند و گفته 
مي شد آثار بيماري نادري است كه در كودكي داشته است. البته دالیل 
مطرح شده براي استفاده این قرص متفاوت است. برخي از جمله خبرنگار 
شبكه رادیویي »رادیو كاتالونيا« مي گوید كه فوق ستاره آرژانتيني به خاطر 
مشكل عضالني كه داشته، چنين قرصي را مصرف كرده و دليل استفاده از 
آن در ميانه بازي را این گونه تحليل مي كند: »خوردن چنين قرصي پيش 
از پایان 15 دقيقه ابتدایي بازي توصيه شده، چراكه عضالت در این زمان 
بهتر مي توانند آن را جذب كنند، به همين خاطر مسي آن زمان را براي 

خوردن قرص گلوكز انتخاب كرده است.«
 البته واكنش والورده، سرمربي آبي اناري ها نيز به این مسئله جالب توجه 
است: »مي دانم بازیكنان قرص گلوكز همراهشان است، اما نمي دانم مسي 
قرص گلوكز با خود به همراه داشته یا خير! اما اگر خوردن این قرص باعث 
گلزني اش شده، باید از این به بعد تعداد بيش��تري از این قرص ها را همراه 
داشته باش��د.« ازجمله اتفاقات جنجالي این بازي اخراج پيكه و 10 نفره 
شدن بارسا بود كه باعث هو شدن این بازیكن شد و البته سر دادن شعارهاي 
سياسي كه سرمربي بارسا آن را طبيعي می خواند و می گوید كه مردم به 
ورزشگاه مي آیند كه هرچه دلشان مي خواهد، بگویند. در دیگر بازي این 
گروه  یوونتوس هم موفق شد 2 بر یك اسپورتينگ را شكست دهد و با شش 
امتياز، جایگاه خود را در رده دوم جدول تثبيت كند با این وجود آلگري معتقد 

است شاگردانش شادابي الزم را در این دیدار نداشتند.
  اوضاع اورژانسی چلسی!

مهم ترین بازي گروه  C دیدار چلسي و رم بود كه با تساوي پرگل 3- 3 به 
پایان رسيد تا چلسي با هفت امتياز همچنان صدرنشين باشد و رم با پنج 
امتياز تيم دوم جدول. در پي این تساوي كونته وضعيت تيمش را اورژانسي 
خواند .دیگر بازي این تيم نيز با تساوي نااميدكننده اتلتيكومادرید در زمين 

قره باغ و اولين تك امتياز ميزبان در این رقابت ها همراه بود. 
   شب بایرن و ميلياردرهاي پاریسي

بایرن هم كه با اخراج آنجلوتي و نشستن هاینكس روي نيمكت این تيم نتایج 
خوبي را در بوندس ليگا و ليگ قهرمانان كسب كرده در ادامه این روند، موفق 
شد سلتيك را با حساب 3 بر صفر شكست دهد تا هاینكس بگوید كه ليگ 
قهرمانان در این سن و سال هم برایش هيجان انگيز است. البته باواریایي ها 
با این برد شش امتيازي ش��دند و در رده دوم جدول قرار گرفتند، چراكه 
صدرنشين گروه  B همچنان پاري سن ژرمن است. تيمي كه سومين پيروزي 

خود برابر ستليك را رقم زد، آن هم با نتيجه پرگل 4 بر صفر. 
  برد انتقادآميز منچستر و بي توجهي آقاي خاص

پيروزي یك بر صفر برابر بنفيكا در خانه حریف اگرچه انتقادهاي زیادي 
را براي منچستریونایتد به دنبال داشت، اما مورینيو بي توجه به منتقدان 
مي گوید كه برایش نتيجه مهم است و اینكه حاال براي صعود به مرحله 
بعد تيمش تنها به یك امتياز نياز دارد. یاران او حاال با 9 امتياز صدرنشين 
هستند و نزدیك ترین تيم به آنها بازل شش امتيازي و تيم دوم جدولي 

است كه برابر زسكاي مسكو به پيروزي 2 بر صفر رسيده است.

هدف، افزایش مدال های  بازي هاي آسیایي
كمت��ر از یك س��ال تا ش��روع بازي هاي 
آسيایي 2018 جاكارتاي اندونزي زمان 
داریم، بازي هایي كه حكم المپيك آسيا 
را دارند و مس��ئوالن خ��وب مي دانند كه 
سكوي پرتابي براي موفقيت در المپيك 
2020 توكيو اس��ت. كيومرث هاشمي، 
رئيس كميته ملي المپيك در این خصوص مي گوید: »ستاد عالي 
این بازي ها به ریاس��ت وزیر ورزش تش��كيل و سياست هاي كلي 
اتخاذ شده اس��ت. به زودي در این رابطه جلسات تخصصي هم با 
رؤساي فدراسيون ها برگزار مي شود. در دوره قبل 57 مدال گرفتيم. 
سياست مان افزایش مدال و حفظ جایگاه قبلي است كه البته دشوار 
است، اما این بازي ها و موفقيت در آن زمينه ساز موفقيت در المپيك 

2020 توكيو است كه اميدواریم نتيجه خوبي كسب كنيم. 

در حال�ي ام�روز 
سعید احمدیان

   فوتبال
در  پرس�پوليس 
اولين بازي در جام 
حذفي مقابل نفت تهران به ميدان مي رود که 
دیروز استقالل با شکست نساجي به مرحله 

یک چهارم نهایي صعود کرد. 
نبرد استقالل و تيم دسته اولي نساجي مازندران 
در یك هشتم نهایي جام حذفي از همان دقيقه اول 
جذاب و دیدني آغاز شد، آن هم در شرایطي كه 
براي اولين بار در طول فصل جاري در بازي هاي 
استقالل، تماشاگران نسبتاً زیادي به آزادي آمده 
بودند، هرچند در این بين مازندراني ها استقبال 
بيشتري از بازي دیروز داشتند و شاید براي معدود 
دفعاتي بود كه تماش��اگران استقالل از هواداران 
تيم مهمان كمتر بودند. با این حال شاگردان شفر 
در ش��روع بازي تيم برتر بازي بودند و با ارائه یك 
بازي تك ضرب و سرعتي تيم نساجي را زیر فشار 
گذاشتند. فرشيد اس��ماعيلي پس از اینكه یك 
ضربه س��ر به تير دروازه زد، س��رانجام در دقيقه 
28 توانست با استفاده از اشتباه مدافع نساجي در 
پاس به عقب به دروازه بان تيمش، توپ را در ميانه 

راه بگيرد و با دریبل دروازه بان، اس��تقالل را یك 
بر صفر پيش بيندازد. نيمه اول با همين تك گل 
به سود آبي ها به پایان رسيد تا شفر 45 دقيقه تا 
اولين پيروزي با استقالل و صعود به مرحله بعد 
جام حذفي فاصله داشته باش��د. نساجي اگرچه 
نيمه دوم را براي جبران گل خورده بهتر آغاز كرد، 
اما اعتراض مهدي پاشازاده، سرمربي این تيم به 
داور بازي باعث اخراج وي از كنار زمين شد، عدم 
تمكين پاشازاده به رفتن روي سكوها سبب شد 
داور تهدید به قطع بازي كند تا سرانجام پاشازاده 
از كنار زمين خارج و بازي از س��ر گرفته ش��ود. 
زمان زیادي از اخراج س��رمربي نساجي نگذشته 
بود كه علي قرباني در دقيقه 58 توانست ارسال 
از جناح چ��پ را با یك ضرب��ه تك ضرب به طاق 
دروازه نساجي بكوباند تا نتيجه بازي 2 بر صفر به 
نفع استقالل شود. در دقيقه 71 نساجي توانست 
با ضربه محمد اوس��اني یكي از گل هاي خورده 
را جبران كن��د، اما ت��الش مازندراني ها تأثيري 
نداشت تا اس��تقالل 2 بر یك نساجي را شكست 
دهد و شفر در دومين بازي به اولين پيروزي روي 

نيمكت آبي ها برسد. 

  پرسپوليس – نفت تهران؛16:45
پرس��پوليس چهار روز پس از بازي ب��ا الهالل و 
ناكامي در رسيدن به فينال ليگ قهرمانان آسيا، 
امروز در جام حذفي ميزبان نفت تهران اس��ت، 
مسابقه اي از مرحله یك شانزدهم كه اولين آزمون 
ش��اگردان برانكو در جام حذفي است. برانكو در 
حالي پرسپوليس را آماده رویارویي با نفت كرده 
كه در چند مسابقه اخير در ليگ و آسيا، نشاني از 
تيم روزهاي خوبش نداشته است. قرمزها در آسيا 
به رغم رسيدن به نيمه نهایي ليگ قهرمانان آسيا 
نتوانستند از پس الهالل در دو بازي رفت و برگشت 
بربيایند و بهترین فرصت را براي فيناليست شدن 
از دس��ت دادند، هرچند كه حاش��يه هایي مانند 
محروميت طارم��ي، حكم فيفا و خوش��گذراني 
بازیكنان این تيم در ش��ب قبل از ب��ازي رفت با 
نماینده عربستان در كنار اش��تباهات مضحك 
داوري در بازي برگشت نيمه نهایي ليگ قهرمانان 
در نتایج پرسپوليس در آس��يا هم بي تأثير نبود. 
در ليگ هم پرسپوليس آن اقتدار فصل پيش را 
ندارد و روند پرفراز و نشيبي در هشت بازي اخير 
داشته است. در چنين شرایطي قرمزها امروز در 

اولين بازي در جام حذفي باید مقابل نفت تهران 
قرار بگيرند. ب��ا این حال پرس��پوليس كه فصل 
گذشته مقابل تيم گمنام قشقایي شيراز، حذف 
زودهنگام��ي در این رقابت ها داش��ت، در فصل 
جدید نمي خواهد غافلگير شود و در همين مرحله 

اول با جام حذفي خداحافظي كند. 
مسئله اي كه در آس��تانه بازي نفت، حاشيه هاي 
اردوي سرخپوشان را بيشتر كرده، كنار گذاشته 
شدن محسن مسلمان از ليس��ت بازي با نفت به 
دليل عملكرد ضعيف فني و مشكالت اخالقي و 
همچنين نمایش هاي نااميدكننده عليرضا بيرانوند 
در درون دروازه است. برانكو دیروز در واكنش به 
عملكرد بيرانوند تصریح كرد كه او همچنان شماره 
یك تيمش است، س��رمربی كروات همچنين به 
خارج شدن مسلمان ازليست هم واكنش نشان 
داد تا آینده این بازیكن در پرسپوليس در هاله اي 
از ابهام قرار گيرد: »: فعاًل به او استراحت مي دهم. 
اگر مشكلي هم باشد در داخل تيم حل مي كنيم. 
او در فهرست نيست و نقطه سرخط.« با تمام این 
حاشيه ها، درخشش منش��ا در بازي برگشت با 
الهالل، سبب ش��ده تا برانكو كه طارمي را براي 
چهار ماه به علت محروميت در اختيار ندارد، زیاد 
نگران خط حمله تيمش نباشد. او دیروز گفت كه 
تيمش در جام حذفي هم براي رسيدن به مراحل 
باالتر وارد این رقابت ها مي شود و پرسپوليس یكي 

از مدعيان قهرماني خواهد بود. 
در س��وي دیگر نفت تهران با مالك جنجالي اش 
روب��ه روي پرس��پوليس قرار مي گي��رد و جالب 
اینكه این تيم مدافع عنوان قهرماني هم هست 
و در دوره گذش��ته این رقابت ها توانسته با علي 
دایي تراكتور را شكس��ت دهد و جام قهرماني را 
در ورزشگاه خرمشهر باالي سر ببرد. نفت یكي 
از نمایندگان ایران در آسياست، با این حال و با 
توجه به حاشيه هاي مالكيتي این تيم كه مالك 
و نيمكت آن در سه ماه گذش��ته از ليگ، دو بار 
دست به دست شده، شاید آنها سهميه شان را از 
دست بدهند. این مشكالت دست به دست هم 
داده تا در فصل جدید اوضاع شاگردان درخشان 
متفاوت باشد. آنها براي س��ومين بار در سه ماه 
گذشته با پرسپوليس بازي مي كنند، نفتي ها دو 
بازي قبلي را در س��وپرجام و هفته سوم ليگ به 
پرسپوليس باخته اند و تكرار یك شكست دیگر 
این بار برایش��ان گران و قهرمان فصل گذش��ته 
مجبور  به خداحافظي از این رقابت ها خواهد شد. 
با وجود این نفت در شرایطي مهياي اولين بازي 
در جام حذفي و مقابل پرسپوليس شده كه این 
تيم در آخرین بازي در ليگ، چهارشنبه گذشته 
استقالل خوزس��تان را شكس��ت داد تا با برد به 
مصاف پرس��پوليس بياید، بر خالف قرمزها كه 
پس از ناكامي در ليگ قهرمان��ان، آماده بازي با 

نفت شده اند. 

توجه ویژه به فوتبال و انتظار مدال از بقیه! 
حمایت ویژه آرزویي است كه سال هاست همه رشته هاي مدال آور، موفق 
و پایه انتظارش را مي كش��ند و با رویه اي كه مس��ئوالن ورزش در پيش 
گرفته اند، بعيد است كه به این زودي ها آرزویشان به حقيقت نزدیك شود. 
در پيش بودن بازي هاي آسيایي جاكارتا و همچنين بحث كسب سهميه 
المپيك توكيو از جمله موضوعات مهم و سرنوشت سازي است كه اميدواریم 
مدیران و دست اندركاران ارشد ورزش برنامه ریزي ویژه اي براي آنها داشته 
باشند، چراكه تصميمات و عملكرد مس��ئوالن در این مدت باقي مانده 

سرنوشت ورزش كشورمان را در رویدادهاي پيش رو تعيين مي كند. 
در جلسه اخير مسئوالن وزارت ورزش و رؤساي فدراسيون ها در خصوص 
موارد مختلفي بحث و تبادل نظر ش��د؛ توجه به رش��ته هاي پایه، كسب 
سهميه المپيك و موضوعاتي از این دست مورد بررسي قرار گرفت. نكته 
تعجب برانگيز این جلسه اما تأكيد داورزني بر حمایت ویژه از فدراسيون 
فوتبال بود! با اینكه همه اهالي ورزش به خوبي مي دانند در این س��ال ها 
چگونه بخش اعظم بودجه ورزش كشور به سمت ساختمان خيابان سئول 
سرازیر ش��ده و رقم قراردادهاي فوتباليست هاي درجه چندم هم از یك 
ميليارد باالتر رفته، با این حال اما صعود به جام جهاني روس��يه بهانه اي 
شده تا فدراسيون فوتبال منتظر توجهات ویژه جدیدي باشد. درست است 
كه تيم ملي با هدایت كارلوس كرش صعودي قدرتمندانه به جام جهاني 
داشته و این صعود بازتاب گسترده اي در سطح جهان داشت، اما تأكيد بر 
توجه ویژه وزارت به فوتبال قابل قبول نيست، چراكه وزارت نشينان بهتر 
از هر كسي مي دانند حال و روز سایر فدراسيون ها چگونه است. آقایان از 
گالیه هاي تمام نشدني مدال آوران و قهرمانان رشته هاي مختلف مطلع 
هستند و به خوبي مي دانند شرایط تمریني برخي رشته ها و اوضاع معيشتي 
بسياري از ورزش��كاران چگونه اس��ت، اما هنوز كه هنوز است خبري از 
حمایت ویژه و تأكيد بر آن منتشر نشده است. به رغم اینكه در جلسه اخير 
صحبت هایي در مورد آماده سازي تيم ها براي المپيك 2020 و بازي هاي 
آسيایي مطرح شده و از توجه به رشته هاي پایه و مدال آور نيز سخن به ميان 
آمده، اما همه ما خوب مي دانيم كه از حرف تا عمل فاصله زیادي وجود دارد، 
همان فاصله اي كه در این سال ها نگاه مدیران مختلف را به رشته هاي پایه 
و آینده دار را تغيير نداده و مدال آوران المپيكي و پارالمپيكي همچنان از 
تبعيض ها و محقق نشدن وعده ها گالیه دارند. باز هم تأكيد مي كنيم كه 
كمتر از یك سال تا شروع بازي هاي آسيایي 2018 زمان باقي مانده و رقباي 
آسيایي براي درو كردن مدال ها و تصاحب سكوها شبانه روز مي كوشند. 
در شأن ورزش ایران نيست كه فدراس��يون ها از وصول نشدن مطالبات 
مالي شان رنج ببرند، بودجه مصوب به دست شان نرسد، برنامه مدوني براي 
موفقيت در ميدان جاكارتا در دس��ترس نباشد و بسياري از اميدهایمان 
براي كسب مدال با نااميدي به آینده نگاه كنند. شاید به همين دليل است 
كه تأكيد معاون وزیر بر حمایت از فوتبال اهالي ورزش را خوشحال نكرده 
است. خواسته هاي حرفه اي كرش آنقدر زیاد اس��ت كه قطعاً به بودجه 
زیادي نياز دارد، اما با همين بودجه و البته با مدیریت بهتر مي توان بخشي از 
توقعات سرمربي پرتغالي را تأمين كرد. در واقع تا مدیریت فوتبال حرفه اي 
نشود، نگاه و توجه ویژه نيز راه به جایي نخواهد برد. در این بين فقط و فقط 
حق سایر رشته ها پایمال مي شود و نخبگاني كه مي توانند با اندكي توجه 
به قله هاي ترقي برسند، مأیوس شده و زندگي شان با دستفروشي سپري 
مي شود! اگر وزارت ورزش، كميته المپيك و سایر مسئوالن واقعاً به فكر 
آینده ورزش ایران در بازي هاي آس��يایي و المپيك هستند، باید هرچه 
سریع تر چالش هاي پيش روي رشته هاي مختلف و ورزشكارانشان را مرتفع 
كنند، نه اینكه همچون گذشته چند هفته قبل از شروع مسابقات سري به 
اردوها بزنند و عكس یادگاري بگيرند. تنها در این صورت است كه تبعيض 

بين فوتبال و سایر رشته ها كمرنگ تر مي شود.

 با این فرمول هاي اشتباه 
نباید هم قهرمان آسیا شویم

25 سال است در آسيا قهرمان نمي شویم و 
تيم هاي ما پشت سر هم در ليگ قهرمانان 
آسيا حذف مي شوند. از جمله اطالعاتي كه از 
گذشته داریم و روي آن حساب مي كنيم، این 
است كه پرسپوليس با اختالف 10 امتيازي 
قهرمان ليگ ایران ش��ده و باید حداقل در 
فينال ليگ قهرمانان حضور داش��ته باشد، 
چون این 10 امتياز نشان مي دهد این تيم 
فراتر از كيفيت ليگ ماس��ت، اما وقتي 10 
امتياز اختالف با تيم دوم هم چاره ساز نيست و تيمي با این كيفيت در آسيا 
اسير مي ش��ود و چهار گل مي خورد، یعني اینكه خطر خيلي به فوتبال ما 
نزدیك شده است. خطر از 25 سال پيش آغاز و كم كم به ما نزدیك شده، اگر 
بگویيم این حادثه بوده و خوشبينانه نگاه كنيم، آن وقت در مورد استقالل چه 
بگویم كه شش گل از العين خورد. آیا هم چهار گل پرسپوليس و هم شش 
گل استقالل شانسي بود؟ نه، اینها شانسي نيست. اتفاق از آنجا شروع شد كه 
در یك دوره خاص، خوب هاي فوتبال ما حدود 18 نفر از آنها لژیونر شدند. 
رفتن آنها محتواي فوتبال را از درون خالي كرد و بازیكنان بي كيفيت به فوتبال 
تزریق شد. در حالي كه ژاپني ها زیكو را آوردند، ازبكستان ریوالدو و قطري ها 
ژاوي را و ما كس��اني كه حتي جایي در تيم ملي كشورش��ان هم نداشتند. 
بازیكنان پير و فرسوده هستند، 16مربي هستند كه تغييري نمي كنند و فقط 
مي چرخند! در واقع یك تفكر و یك استيل و فرم در فوتبال ما مي چرخد. 
خودمان مي دانيم كه دانش مربيان ما به روز نيست، پس چطور باید از فوتبال 
آسيا جلو بزنيم. با مربي،  دانش و آموزش ثابت چطور مي خواهيم تحول ایجاد 
كنيم،  مربي خارجي هم كه مي آوریم مثل برانكو سطح او را مي دانيم. نهایت 
فشاري كه به خودمان بياوریم، مي شود شفر!  23سال است 50 صفحه جزوه را 
تدریس مي كنيم. با این فرمول همه چيز نابود مي شود باید اجازه دهيم فوتبال 
به صورت طبيعي مربيان خوب را انتخاب كند و مربياني را كه چيزي ندارند، 
پس بزند. مربي در یك فصل، سه بار از تيم هاي خود جدا مي شود و هنوز پاي 
خود را از هواپيما روي زمين نگذاشته، سر تمرین تيم دیگر مي رود. ما این 
فرمول طبيعي را دستكاري كرده ایم. در فوتبال اروپا بازیكنان به خاطر یك 
توپ مي جنگند و تالش مي كنند، اما اینجا بازیكن، نيم فصل مي داند بگوید 
كجایش درد مي كند. برخي فاكتورها را كه كنار هم بگذاریم مي فهميم چرا 

25 سال است قهرمان آسيا نشدیم. 
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  چـهـره ها 

88498432سرویس ورزشي

از فوتبال به صورت ویژه حمایت مي كنم
توجه ویژه به فوتبال! این را معاون وزیر 
ورزش مي گوی��د؛ محمدرض��ا داورزني 
معتقد اس��ت براي حضور پرقدرت تيم 
ملي فوتبال در روسيه باید از فدراسيون 
حمایت و ب��ه این رش��ته توجه خاص و 
ویژه اي داشت. داورزني در كنار این نگاه 
حرف هاي دیگري هم زد. حرف های��ي نظير اینكه تمركز وزارت 
روي تقویت رشته هاي مدال آور و رشته هاي پایه است. البته كه 
باید قس��مت اول حرف هاي داورزني را جدي گرفت. به هر حال 
جام جهاني جایي است كه براي دیده شدن بهتر فوتبال از همين 
حاال بيشتر توجه و نگاه مسئوالن بلندپایه ورزش كشور را به خود 
اختصاص داده است، بنابراین داش��تن چنين نگاهي اصاًل جاي 

تعجب ندارد. فوتبال هميشه باید با نگاه خاص دیده شود!

اسپانیا یك چالش دوست داشتني است
بازي روز یك شنبه تيم فوتبال نوجوانان 
ایران مقابل اسپانيا در مرحله یك چهارم 
نهایي جام جهاني از دید عباس چمنيان، 
سرمربي تيم نوجوانان یك دیدار تاریخي 
براي فوتب��ال ایران اس��ت. چمنيان كه 
درخشش ش��اگردانش تحس��ين همه 
را برانگيخته در خصوص بازي عصر ف��ردا مي گوید: »صحبت از 
اس��پانيا نياز به پيچيدگي خاصي ندارد. هم��ه دنيا مي دانند كه 
تيم هاي ملي این كشور بسيار قدرتمند هستند و با توجه به كار 
كالسيك و پایه اي كه در این كشور صورت مي گيرد، بازي با این 
تيم یك چالش بس��يار خوب براي بازیكنان تيم ملي است. من 
این چالش را دوس��ت دارم و تجربيات بزرگ و جدیدي را در آن 

به دست مي آورم.«

دنیا حیدري

شیوا نوروزي

دستفروشي تکذیب شد!
داس��تان تك��راري دستفروش��ي اهال��ي ورزش این ب��ار در خص��وص 
دوچرخه سواري مطرح شد كه به رغم داشتن مدال هاي رنگارنگ در خيابان 
دستفروشي مي كند. آتوسا عباسي همان بانوي دوچرخه سواري است كه 
به گفته همسرش براي امرارمعاش به شغل دستفروشي روي آورده است. با 
اینكه این موضوع بازتاب زیادي در رسانه ها و شبكه هاي اجتماعي داشت، اما 
خسرو قمري رئيس فدراسيون دوچرخه سواري تمام ادعاهاي همسر عباسي 
را كذب محض خوانده و حتي تهدید به شكایت كرده است. فارغ از درست 
یا غلط بودن خبر منتشر شده، باید به این نكته توجه داشت كه ورزشكاران 

زیادي به خاطر غفلت مسئوالن از مشكالت معيشتي رنج مي برند!

جالل چراغپور

كارشناس فوتبال

 بازگشت پارس جنوبی به صدر
 ششمین برد متوالی پیکان

پارس جنوبی جم  در ادامه رقابت های هفته دهم ليگ برتر  با پيروزی 
3 بر صفر مقابل ذوب آهن 22 امتيازی ش��د و دوب��اره به صدر جدول 
ليگ بازگشت.پيكان هم  با غلبه بر تراكتورسازي به ششمين پيروزي 
پي در پي دست یافت. در ادامه رقابت هاي هفته دهم ليگ برتر فوتبال 
پيكاني ها در خانه رودرروي تراكتورس��ازان ق��رار گرفتند و 2 بر یك 
از س��د این تيم تبریزي گذش��تند. در این دیدار گروسيان، سنگربان 
تراكتورسازي در نيمه اول به اشتباه دروازه خود را باز كرد. با این برد تيم 
امتيازي شد و موقتاً به صدر جدول رده بندي صعود  مجيد جاللي 20 
كرد. جاللي، سرمربي پيكان با اشاره به بردهاي متوالي تيمش گفت: 
»تيم ما باید ظرفيت این پيروزي ها را داشته باشد. باید به روندمان ادامه 
دهيم و از وقفه هایي كه در ليگ وجود دارد به سالمت عبور كنيم. من به 
این تيم خوشبين و اميدوار هستم.«  فوالد خوزستان در مقابل سایپا با 
تساوي یك – یك متوقف شد. در جریان این دیدار و در دقيقه 39 داور 
مسابقه یك پنالتي به سود سایپا اعالم كرد كه پس از مشورت با كمكش 

از تصميمش منصرف شد. 
علي دایي، سرمربي سایپا در پایان بازي به ش��دت به عملكرد داوري 
اعتراض داشت: »همه بازي را دیدند. متأسفانه نمي توانيم با این داوري 
بهتر از این امتياز كس��ب كنيم. تا دقيقه 90 سعي كردند تيم ما ببازد. 
پنالتي كه نيمه اول گرفته شد، اگر داور كنار قبول نداشت، نباید پرچم 
مي زد. پنالتي گرفته شده و داور كنار سر جایش ایستاده است. نمي دانم 
چه اتفاق عجي��ب و غریبي افتاد كه به یك باره تصميم عوض ش��د. در 
صحنه دیگري هم به راحتي چشم پوش��ي كرد. اسم این كار را فوتبال 
نمي گذاریم. ما فوتبال بازي نكردیم. فوتبال با فيرپلي انجام مي شود، اما 
امروز فقط دنبال توپ دویدیم. یكي از آقایان كميته داوران االن بياید 
اظهارنظر كند. علي دایي چه كار باید بكند؟ متأس��فانه به مساوي هم 
راضي نيستند. مي خواهند تيم من ببازد كه چه اتفاقي بيفتد؟« در سایر 
دیدارها مصاف گسترش فوالد با س��پاهان با تساوي بدون گل خاتمه 
یافت، س��پيدرود 2 بر یك پدیده را برد و سياه جامگان هم در مشهد با 

یك گل مغلوب نفت آبادان شد.

احیای استقالل برای دربی
پرسپوليس– نفت امروز در یک شانزدهم جام حذفی 

مخالفت صریح عضو شوراي فني با بازگشت ستاره هاي فرنگي

سوریان و نوروزي پشت در خانه كشتي!
فريدون حسن

   کشتی

شكست تلخ كشتي فرنگي ایران با محمد بنا و ستاره هایي چون سوریان و نوروزي در المپيك 2016 ریو 
باعث شد تا هم سرمربي و هم ستاره ها به  یك باره از تيم ملي كناره گيري كنند. كار دست جوان ترها افتاد، 
علي اشكاني سرمربي شد و تعدادي جوان كه پشت ستاره ها مانده بودند، فرصت عرض اندام پيدا كردند و 

كار به جایي رسيد كه در رقابت هاي جهاني فرانسه آبروداري كردند و نتيجه قابل قبولي 
گرفتند، آن هم در حالي كه كشتي گيران آزادكار عالقه مندان را مأیوس كردند. حاال 
بعد از گذشت 14ماه از المپيك و در روزهایي كه شاگردان جوان علي اشكاني خيلي 
خوب كار مي كنند و جا افتاده اند؛ سروصدا راه افتاده كه ستاره ها قصد بازگشت به تيم 

ملي را دارند، اميد نوروزي اعالم كرده و حميد سوریان هم در صحبت هایي جسته 
و گریخته تلویحاً از بازگشت سخن گفته است. علي اشكاني، سرمربي تيم 

ملي چند روز قبل با اشاره به این موضوع گفته بود: » درهاي اردو روي همه 
باز است. شاید اسم ستاره ها در ليست مدعوین نباشد، اما از آنها استقبال 
مي كنيم.« چنين اظهارنظري به خودي خود نشان دهنده این است كه 
اشكاني به مردان جوانش اطمينان كامل دارد و نيازي نمي بيند كه باز 
هم ستاره ها را در تركيب تيمش داشته باشد، هرچند كه نمي تواند از 
تجربه آنها هم چشم پوشي كند. در این ميان اما موضع گيري رحيم 

علي آبادي، عضو شوراي فني تيم هاي ملي كشتي فرنگي به كمك س��رمربي تيم ملي آمد. علي آبادي 
صراحتاً اعالم كرده كه بازگشت این قهرمانان به عنوان كشتي گير ریسك باالیي دارد و به عنوان یك عضو 
قدیمي اصاًل صالح نمي داند. وي ادامه مي دهد: »هر آمدني یك رفتني دارد و این رسم 
ورزش قهرماني است. این دو قهرمان مدت ها از كورس رقابت هاي داخلي و خارجي دور 
بودند و تجربه نشان مي دهد كه بسياري از قهرمانان بزرگ در بازگشت هاي اینچنيني 
با شكست، ناكامي و س��رخوردگي مواجه مي ش��وند. بنابراین از آنها مي خواهم كه 
عاقالنه و منطقي تصميم بگيرند. این قهرمانان باید بدانند كه كشتي ایران متعلق 
به آنهاست و قطعاً به عنوان متوليان آینده این رشته مي توانند نقش 
داشته باشند در نتيجه نباید با تصميم اشتباه هم فرصت هاي آینده را 
از دست بدهند و هم خودشان ضربات روحي بخورند.« با اظهارنظر 
علي آبادي و موضع گيري قبلي علي اشكاني به نظر مي سد راهي 
براي بازگشت ستاره هاي المپيك 2012 لندن وجود نداشته 
باشد. حاال باید به انتظار نشس��ت و دید عكس العمل این دو 
كشتي گير عنوان دار در قبال حرف هاي مسئوالن تيم ملي 

كشتي فرنگي چه خواهد بود.

هفته سوم رقابت هاي ليگ برتر واليبال در حالي به 
پایان رسيد که شاگردان پيمان اکبري در پيکان، 
سومين شکست پي درپي خود را تجربه کردند. 
شكست سوم پيكان در حالي رقم خود كه حریف 
بانك سرمایه مدعي و رقيب اصلي شاگردان اكبري 
بود. یاران مصطفي كارخانه در این دیدار حساس 
و زودهنگام ليگ موفق شدند با حساب 3 بر یك 
پيكان را از پيش بردارند تا پيمان اكبري با انتقاد از 
داوري  عنوان كند: »اميدوارم داوران از روي قصد 
و غرض و براي كم كردن روي بازیكنان اقتدار خود 
را نشان ندهند. در این بازي داور ترمز ما را كشيد، 
واال شرایط عوض مي شد. نمي خواهم شكست را 
گردن داور بيندازم، اما از كميته داوران گله دارم.« 

در سایر بازي ها سایپا 3 بر 2 شهرداري ورامين را 
برد، رعد پدافند یك بر 3 مغل��وب خاتم اردكان 
شد، شهرداري تبریز 3 بر یك گنبد را از پيش رو 
برداشت، كاله در سه ست از سد شمس گذشت و 

سارویه ساري 2 بر 3 به شهرداري اروميه باخت.

دیدار فينال گونه هفته دوم رقابت هاي ليگ 
برتر بسکتبال را پتروشيمي بندر امام از نفت 
آبادان برد تا ثابت کند از همين حاال مدعي 
ش�ماره یک قهرماني این مس�ابقات است.
آباداني ها ميزبان مس��ابقه بودند، اما آنكه برتر 

ميدان نشان داد پتروش��يمي بود كه در نهایت 
هم موفق شد با 16 امتياز اختالف یعني 80 بر 
64 پيروز این ميدان حساس باشد. مهرام دیگر 
مدعي این فص��ل اما بعد از پي��روزي خوب در 
هفته اول، این هفته در تاالر بس��كتبال آزادي 
كارش مقابل نيروي زميني گره خورد. شاگردان 
جوان مصطفي هاشمي در یك بازي نفسگير و 
نزدیك با حساب 76 بر 74 نتيجه را به مهمان 
خود واگذار كردند.  در سایر دیدارهاي این هفته 
پدافند رعد 77 بر 65 شهرداري گرگان را برد و 
یس آل گرگان هم 58 بر 88 مغلوب شهرداري 
تبریز شد. دانشگاه آزاد در این هفته از رقابت ها 

استراحت داشت.

مهرام باخت، پتروشیمي بازي بزرگ را بردبانك سرمایه سومین شکست پیکان را رقم زد
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