
پايان بوفون و پايان رؤياي جام جهاني براي ايتاليا
بهتوحسرتآتزوريدرسنسيرو

سوت پايان بازي كه به صدا درآمد، تساوي بدون گلي كه روي اسكوربود 
ورزشگاه ثبت ش��ده بود نه تنها حاضران در سن سيرو و ايتاليايي هايي 
كه پاي تلويزيون نشس��ته بودند كه ميليون ها هوادار الجوردي پوشان 
در سراس��ر دنيا را بهت زده كرده بود. جام جهاني بدون ايتاليا؟ تصور و 
باورش هم سخت بود. اشك هاي بوفون اما نشان از اين واقعيت داشت. 
مرد افسانه اي كه اجازه نداد دروازه اش باز شود، اما همتايش در آن سوي 
ميدان نيز چنين كرده بود تا بعد از 60 سال، جام جهاني بار ديگر بدون 

ايتاليا باشد، بدون الجوردي پوشان و بدون... شايد جذابيت هميشگي!
آنها براي بردن آمده بودند، هرچند سال يك بار، يكي از گل هاي خورده 
در سن سيرو را جبران كرده بودند و حاال نوبت يك تساوي بدون گل بود، 
اما تساوي براي ايتاليا به قيمت خداحافظي از جام جهاني روسيه تمام 
شد. قيمتي گزاف كه نه ايتاليا مي تواند تا سال هاي آن را سال فراموش 

كند و نه دوستدارانش در سراسر دنيا! 
   حسرتي تلخ

س��وئدي ها بي ش��ك اين صعود را مديون گلر تيم شان هس��تند. در آن 
سوي ميدان، اما شرايط براي ايتاليا فرق مي كرد. آن سوي ميدان، مقصر 
اشك هايي كه بوفون به پهناي صورت مي ريخت و بهتي كه سن سيرو را فرا 
گرفته بود و ايستادن قلب ايتاليا، بي شك مردي بود كه جاي كونته را گرفت، 
اما نه در حد و اندازه هاي كونته بود و نه نيمكتي كه بر آن تكيه زده بود. اين 
را شايد هيچ كس به اندازه ده روسي در نيمه دوم بازي درك نكرد، وقتي به او 
امر شد كه براي رفتن به ميدان گرم كند و با بهت و جديت تمام گفت كه به 
ميدان نمي رود، چراكه تيمش به مهاجم نياز دارد نه مدافع. شايد آن لحظه 
 ده روسي بهتر از هركسي فهميده بود كه قباي سرمربيگري ايتاليا تا چه 
اندازه بر تن ونتورا زار مي زند! مدافعي كه شايد با به صدا درآمدن سوت پايان 
بازي بيش از هركسي خود را مقصر اين حذف ناباورانه مي دانست كه اگر آن 
توپ به او نمي خورد و تغيير مسير نمي داد، شايد آنها كه در سن سيرو بعد از 
پايان بازي به شادماني مي پرداختند، الجوردي پوشان بودند نه زردپوشان! 
اما مقصر دانستن يا ندانست خود چه تأثيري داشت وقتي آن تساوي بدون 
گل لعنتي چيزي جز يك معناي تلخ از خود به جاي نگذاشته بود. حذف! 
حذفي حسرت بار كه شايد تا سال هاي سال به دست فراموشي سپرده نشود! 
حسرت گلي كه بعد از دو بازي بي نقص به اشتباه و اتفاقي راهي دروازه بوفون 
39 ساله شد. مردي كه پايان تلخي داشت و به جاي خداحافظي در روسيه 
با اشك چهار گوشه زمين را بوس��يد و براي هميشه از تيم ملي كشورش 

خداحافظي كرد. تيمي كه ضعف گلزني اش رؤياهاي او را نابود كرد!
   اين سوئد لعنتي!

جذابيت هاي جام جهاني را برهم زدند. اول با كنار زدن نارنجي پوشان 
و حذف هلند و حاال نيز با شكس��ت الجوردي پوشان، شايد اين صعود 
حق ش��ان بود، اما آنچه مسلم اس��ت،  اين حق زيبايي هاي جام جهاني 
روسيه را تحت الش��عاع قرار داده، آن هم وقتي كه اين جام نه ايتاليايي 
دارد و نه هلندي و به جاي قدرت هايي چون شيلي، ساحل عاج و كامرون، 
مصر، پاناما و ايسلندي دارد كه شايد شگفتي سازهاي جام باشند، اما اينها 

نمي توانند بر جذابيت هاي اين جام بيفزايند!
بعد از ناكامي ايتاليا، كاسياس سنگربان سابق و كاپيتان تيم ملي اسپانيا 
با همتاي ايتاليايي  خود در آتزوري همدردي كرد. كاسياس در پيامي 
براي بوفون كه با چشماني اشكبار برابر دوربين ها ظاهر شده بود، نوشت: 
»دوست نداشتم تو را در اين حالت ببينم! مي خواستم تو را همان طور 
كه تا االن بودي ببينم، همان طور كه در اكثر روزهاي دوران بازيگري ات 
براي خيلي ها يك اسطوره بودي. شناختنت براي من افتخار و چند باري 
كه مقابلت بازي كردم، برايم غرورآميز بود. تو هنوز هم بايد ما را در فوتبال 
شاد كني، دوست من!« ونتورا، سرمربي ايتاليا كه گويي اتفاق خاصي رخ 
نداده به يك عذرخواهي س��اده اكتفا كرد: »پذيرش اين نتيجه بسيار 
سخت است. ما انگيزه  بسياري براي غلبه بر مشكالت و از سر راه برداشتن 
موانع داشتيم، اما نش��د و من از اين بابت عذرخواهي مي كنم. ولي در 
خصوص استعفا تصميمي نگرفته ام. بيشتر از اين هم چيزي ندارم كه 
بگويم. ضمن اينكه بازنشستگي بوفون، بارتزالي و دروسي چيزي بود كه 
از قبل هم مي دانستيم.« ونتورا مي گويد كه ناراحت است و ناراحتي اش 
را به بازيكنان هم گفته، اما در واقع او بع��د از بازي پنهاني هتل را ترك 
مي كند، چراكه بازيكنان با او درگير شده   بودند. درست مثل بازي رفت 
كه به تاكتيك هاي اشتباهش معترض و او را تهديد به رفتن كرده بودند، 

هرچند كه اين بار او گويا حتي قصدي براي رفتن هم ندارد!

اميدوارمتصميمهاسريعگرفتهشود
پيروزي هاي تيم مل��ي فوتبال ايران در 
دو ديدار دوستانه مقابل پاناما و ونزوئال 
باعث ش��د تا ش��اگردان كارلوس كرش 
س��ال 2017 ميالدي را با پي��روزي به 
پايان برسانند. اوسيانو كروز، مربي تيم 
ملي در خصوص نتايج دو ديدار گذشته 
گفت: »به رغم سختي هايي كه به جهت هماهنگي اين دو مسابقه 
داشتيم، كارها از نظر آنچه از سوي تيم ارائه شد با تثبيت كيفيت 
بازيكنان به خوبي پيش رفت و نتايج بسيار مثبت بود. البته نگراني 
اصلي ما نداش��تن زمان كافي براي كار كردن با بازيكنان به طور 
ايده آل تا جام جهاني است كه اميدواريم فدراسيون بتواند در اين 
راه به ما كمك كند. اگر تصميم ها سريع و صحيح اتخاذ شود، ما 

مي توانيم در شرايط بهتري روند رو به رشدمان را ادامه دهيم.«

اهالي ورزش همگام 
شيوا نوروزي

  گزارش
ب�ا س�اير اقش�ار 
جامع�ه حمايت و 
همدردي خود از مردم زلزله زده کرمانشاه را در 
عم�ل نش�ان دادن�د. در روزهايي ک�ه مردم 
شهرهاي استان کرمانش�اه در سوگ عزيزان 
خود نشس�ته اند و روز و شب ش�ان را در کنار 
خرابه ه�ا و آوار باقي مان�ده از زلزله س�پري 
مي کنند؛ ورزش�کاران، قهرمان�ان و تيم هاي 
ورزشي براي کمک رساني به هموطنانمان در 
غرب کشور دست به کار شده اند. جامعه ورزش 
صبح امروز در ورزشگاه شهيد شيرودي گردهم 
مي آيند تا با جم�ع آوري کمک ه�اي مردمي 
اندکي از مشکالت زلزله زدگان را کاهش دهند. 
قهرمانان و ورزش��كاران براي اداي دين خود به 
مردم ايران هر كاري از دست شان بربيايد، انجام 
مي دهند. آنها كه در ميادين مختلف وظيفه دفاع 
كردن از اعتبار ورزش ايران را برعهده دارند حاال 
براي اينكه مرهم��ي بر زخم ه��اي زلزله زدگان 

باشند، دس��ت به كار ش��ده اند؛ يكي مدالش را 
به حراج مي گ��ذارد، ديگري ب��راي جمع آوري 
كمك هاي مردمي اعالم آمادگي مي كند و برخي 
ملي پوش��ان هم مي خواهند خ��ود را به مناطق 
زلزله زده برس��انند. البته اين اولين باري نيست 
كه ورزشي ها در شرايط سخت و روزهاي بحراني 
مرد روزهاي سخت مي شوند و به ياري هموطنان 
خود مي شتابند. داس��تان حضور جهان  پهلوان 
تختي در منطقه زلزله زده بوئين زهرا در س��ال 
1341 از مشهورترين مواردي است كه مي توان 
به آن اشاره كرد. كمك هاي محمدرضا طالقاني 
و احمدرض��ا عابدزاده ب��ه مردم زلزل��ه زده بم و 
جمع آوري كمك هاي نقدي بازاري از سوي كريم 
باقري در زلزله ورزقان تنها چند مورد از همدردي 

ورزشكاران با هموطنانمان است. 
   حراج مدال 

كيان��وش رس��تمي، قهرم��ان المپي��ك ريو و 
جهان م��دال ط��الي المپي��ك 2016 را به نفع 
مردم زلزله زده ب��ه حراج مي گ��ذارد. ملي پوش 

كرمانش��اهي وزنه برداري ايران روز گذش��ته در 
پيامي ضمن همدردي با هم اس��تاني هاي خود 
اين خبر را اعالم كرده است. رستمي در خصوص 
گرفتن اين تصميم مي گويد: »اين فاجعه بزرگ 
را به ملت ايران تس��ليت مي گويم و دوست دارم 
در اين شرايط س��خت، ايراني هاي سراسر دنيا و 
مس��ئوالن هر كمكي كه در توانشان است براي 
مردم زلزله زده انج��ام بدهند. قطعاً فراهم كردن 
امكانات در اين شرايط براي كساني كه عزيزانشان 
را از دس��ت داده اند، باعث مي ش��ود آنها اين غم 
س��نگين را تحمل كنند. اميدوارم مردم دس��ت 
به دست هم بدهند و كمك كنند تا اتفاق خوبي 
براي بازماندگان رقم بخورد. من نيز سعي كردم 
در فضاي مجازي با اطالع رساني به كساني كه از 
رساندن كمك اطالعي نداشتند، قدمي در اين راه 
بردارم. دوست داشتم خودم نيز در اين راه شريك 
مردم باشم و به همين دليل تصميم گرفتم مدال 
المپيك خودم را بفروشم و درآمد حاصل از فروش 

آن را به مردم زلزله زده كمك كنم.«

   کمک سرخابي ها و سفر کشتي گيران
مس��ئوالن، بازيكن��ان و كادر فن��ي تيم ه��اي 
پرس��پوليس و اس��تقالل نيز كمك رس��اني به 
مردم زلزله زده كشورش��ان را فراموش نكرده اند. 
روز گذش��ته 2 ه��زار تخته پتو و چ��ادر اهدايي 
مديران، بازيكنان و كادر فني تيم هاي استقالل 
و پرس��پوليس به هموطنان زلزل��ه زده به غرب 
كشور ارسال شد. سيدرضا افتخاري، مديرعامل 
اس��تقالل با اش��اره به اين موضوع اظهار داشت: 
»در غم هموطنان عزيزمان ش��ريك هس��تيم و 
اميدواريم خداوند به بازماندگان صبر بيشتر عطا 
كند. بازيكنان و كادر فني تيم استقالل در غم آنها 
شريك هستند.« گرشاس��بي، سرپرست موقت 
باشگاه پرسپوليس هم در پيامي براي اهالي غرب 
كشور آرزوي صبر و ش��كيبايي كرد. ملي پوشان 
كش��تي نيز امروز خ��ود را به مناط��ق زلزله زده 
مي رسانند. زمستان سال گذشته مسابقات جام 
جهاني كشتي آزاد به ميزباني كرمانشاه برگزار شد 
و مردم خونگرم اين خطه حمايت همه جانبه خود 
از كشتي ايران را نشان دادند. حاال اعضاي تيم هاي 
ملي كش��تي آزاد و فرنگي به پ��اس قدرداني از 
حمايت هاي مردم كرمانشاه و همچنين همدردي 

با زلزله زدگان به اين منطقه سفر مي كنند.
همچني��ن ملي پوش��ان برخي اقالم م��ورد نياز 
زلزله زدگان را كه تاكنون به فدراس��يون كشتي 

رسيده ميان زلزله زدگان توزيع خواهند كرد. 
  شهريار پيشقدم شد

آق��اي گل فوتبال جه��ان بع��د از آنك��ه در پيامي 
همدردي اش را با زلزله زدگان كرمانش��اه اعالم كرد، 
شخصاً براي رس��اندن كمك هاي مردمي به دست 
آنها پيشقدم شد. علي دايي، س��رمربي سايپا  براي 
جمع آوري كمك هاي غيرنقدي مث��ل پتو و لباس 
گرم وارد عمل ش��ده و با انتش��ار پس��تي در صفحه 
اينس��تاگرامش از افرادي كه مايل به كمك رساني 
هستند خواست تا با شماره اعالم شده، تماس بگيرند. 

 بسکتبالي ها هم پاي کارند
حامد س��هراب نژاد از ارس��ال كاالهاي مورد نياز 
زلزله زدگان خبر داد. ملي پوش س��ابق بسكتبال 
ايران در گفت وگو با فارس به جمع آوري پتو و ساير 
اقالم اشاره كرد: »پس از اطالع از اقالمي كه مورد 
نياز مردم زلزله زده است با تعدادي از دوستان خود 
حدود 180 پتو، چادر و مقداري مواد غذايي تهيه 
و با سه دستگاه خوردوي ش��خصي به كرمانشاه 
اعزام كرديم. در باش��گاه انقالب نيز مكاني براي 
جمع آوري كمك هاي ورزشكاران در نظر گرفته 
شده اس��ت كه اميدوارم همه مش��اركت داشته 
باشند. پتو، مواد غذايي و آب آشاميدني مهم ترين 
اقالم مورد نياز است. با توجه به قطعي آب، نياز به 
آب معدني به شدت احساس مي شود و بايد هرچه 

سريع تر اين اقالم به دست آنها برسد.«

مسئوليتاجتماعيقهرمانان
روي خوب ورزش امروز عيان تر از هميش��ه است، زلزله سرپل ذهاب 
قهرمانان و چهره هاي مشهور ورزش ايران را گردهم آورده تا گرهي از 
درد مردم زلزله زده غرب كشورمان باز كنند، قدمي تحسين برانگيز كه 
بار ديگر نشان داد بسياري از ورزشكاران ايراني همان طور كه در زمين 
مسابقه تمام سعي شان را براي موفقيت و باال بردن پرچم كشورمان در 
ميادين المپيك و جهاني به كار مي بندند در خارج از ميدان مبارزه هم 
سعي مي كنند قهرمان بمانند و در بعدهاي اخالقي هم همان قهرمان 
و الگويي باش��ند كه مردم آنها را روي س��كوهاي مسابقات مي بينند. 
اگر خيلي وقت ها از فضاي غيرفرهنگي و بداخالقي هايي كه در برخي 
رشته هاي ورزشي مانند فوتبال گاليه مي شود، اما بعضي وقت ها هم 
بايد روي ديگر سكه را ديد، مانند امروز كه قهرمانان رشته هاي مختلف 
به ميدان آمده اند ت��ا براي زلزله زدگان كه روزهاي س��ختي را تجربه 
مي كنند، قدمي بردارند. اين همان حال خوب ورزش اس��ت. يكي از 
روزنامه نگاران قديمي مي گفت؛ اگر در ورزش دنيا احترام به ديگران، 
بيش��تر و تنها در احترام به قوانين خالصه مي شود، اما در ايران اينجا 
يك قهرمان بايد در عرصه اخالق هم قهرمان باشد، قهرماني كه مردمي 
كه برايش در روزهاي قهرماني هورا مي كش��يدند را در روزهاي رنج و 

سختي شان تنها نمي گذارد و به ياري شان مي شتابد. 
حاال هم قهرمانان كش��ورمان كه اغلب شان س��عي در رعايت اصول 
پهلواني و جوانمردي دارند با زلزله غرب كش��ور پاشنه هايش��ان را ور 
كشيده اند و به وسط گود آمده اند تا نش��ان دهند كه تنها در حرف و 
پست هاي شبكه هاي اجتماعي نيست كه غمخوار مردم هستند، آنها 
در ميدان عمل هم ، همپاي ديگران براي اينكه كمي از داغ زلزله زدگان 
غرب كش��ور را كم كنند، از هر راهي كه بتوانند وارد ميدان مي شوند 
تا در اين زمينه تس��كين دهنده آالم مردم مصيب زده سرپل ذهاب و 
استان كرمانشاه باشند. مانند روزهايي كه جهان پهلوان تختي بعد از 
زلزله بوئين زهرا در بازار ته��ران راه افتاد و كمك جمع كرد تا آخرين 
بار كه علي دايي و خيلي از چهره��اي مطرح آمدند و در زلزله ورزقان 
مردم را تنها نگذاشتند. امروز هم در مصيب مردم غرب كشور خيلي از 
مدال آوران و قهرمانان رشته هاي مختلف ورزشي دست به كار شده اند 
تا به سهم خود گوشه اي از مشكالتي را كه مردم زلزله زده با آن درگير 
هستند، برطرف كنند. هر كدام به نحوي در اين ميدان وارد شده اند، 
يكي قص��د دارد مدالش را به ح��راج بگذارد، ديگري در ش��بكه هاي 
اجتماعي پيام مي دهد كه مي خواهد كمك هاي غيرنقدي مردم را به 

سرپل ذهاب ببرد. 
تمام اين جنب و جوش ها براي ياري رس��اندن به مردمي اس��ت كه 
روزي براي اين قهرمانان هورا مي كش��يدند و امروز مصيبت زلزله بر 
سرشان آوار ش��ده اس��ت. اين همان حال خوب ورزش است و نشان 
مي دهد كه هنوز ريشه پهلواني و جوانمردي در ورزش ايران نخشكيده 
اس��ت، اگرچه مردمداري و پهلواني در ورزش كمتر از گذشته شده و 
بي اخالقي و فساد بر برخي رشته ها مانند فوتبال سايه انداخته، اما هنوز 
هم مي توان در ورزش رگه هايي از جوانمردي را ديد، قهرماناني كه تنها 
در شبكه هاي اجتماعي و در كنار شوفاژ پست هاي همدردي نمايشي 
نمي گذارند، بلكه به ميدان مي آيند و آستين هايشان را باال مي زنند تا 
با كمك كردن به مردم زلزله زده، ديگران را هم تشويق كنند تا مردم 

زلزله زده كرمانشاه را تنها نگذارند. 
 البته ورود قهرمانان براي كمك به زلزله زدگان را بايد از زاويه ديگري 
هم ديد و آن هم مسئوليت اجتماعي است كه آنها با توجه به شهرت و 
الگو بودنشان در جامعه دارند، مسئوليتي كه در روزهايي مانند امروز 
بايد بيشتر از هميش��ه مورد توجه اين چهره ها قرار بگيرد، كاري كه 
امروز خيلي از چهره هاي مش��هور را براي كمك به زلزله زدگان پاي 
كار آورده و حاكي از آن است كه آنها مسئوليت بزرگي در اين زمينه 
دارند كه فراموش نكرده اند، هرچند در اين بين برخي چهره هاي مطرح 
ورزشي را هم مي بينيم كه با بي تفاوتي نسبت به دردي كه مردم دارند، 
خودشان را از جامعه جدا كرده اند، چهره هايي كه بايد حساب شان را 
از قاطبه جامعه ورزشكاران كشورمان كه همپاي مردم هستند، جدا 
كرد و از حال خوب امروز ورزش به واسطه حضور پرشور اكثر قهرمانان 

و مدال آوران در كمك به زلزدگان ياد كرد.

نبردصدروقعرجدول
درهفتههفتمليگواليبال

هفت�ه هفتم لي�گ برت�ر واليب�ال روز چهارش�نبه 24 آبان ماه با 
ش�ش دي�دار پيگي�ري مي ش�ود که ج�دال کال�ه و ش�هرداري 
اروميه يک�ي از مهم تري�ن ديدارهاي اين هفته به ش�مار مي رود. 
هفته هفتم مسابقات واليبال قهرماني باش��گاه هاي برتر سال 96 جام 
شهيد محس��ن حججي امروز با شش ديدار در ش��هرهاي تهران )دو 
ديدار(، گنبد، آمل، تبريز و ورامين پيگيري خواهد شد. در حال حاضر 
تيم هاي ش��هرداري ورامين، كاله مازندران، پيكان تهران، شهرداري 
اروميه، سايپا و خاتم اردكان با سه برد در رتبه هاي سوم تا هشتم اين 
رقابت ها قرار دارند و در حساس ترين ديدار اين گروه از تيم ها، كاله در 
هفته هفتم ليگ برتر ميزبان شهرداري اروميه است. تيم بانك سرمايه 
صدرنش��ين اين رقابت ها اين هفته در گنبد به مصاف هاوش اين شهر 
مي رود. تيم شمس در هفته هفتم ليگ برتر واليبال در سالن فدراسيون 
واليبال ميزبان نارنجي پوش��ان سايپاست. تيم ش��هرداري تبريز كه با 
شش برد و 16 امتياز در رتبه دوم جدول قرار دارد و همانند سايه بانك 
سرمايه صدرنشين را تعقيب مي كند، در هفته هفتم ليگ برتر ميزبان 
خاتم اردكان است. پيمان اكبري، س��رمربي پيكان و شاگردانش اين 
هفته ميزبان سارويه در خانه واليبال تهران خواهند بود. تيم شهرداري 
ورامين هم ميزبان رعد پدافند كاش��ان در س��الن ش��هيد گل عباسي 
ورامين خواهد بود. رعد پدافند كاش��ان نيز به رغ��م ميزباني در هفته 

ششم، 3 بر يك مغلوب شهرداري تبريز شده بود.

خودكشيايتالياباونتورا
حذف ايتالي��ا برتافته از چه ب��ود؟ هجوم 
بازيكنان خارجي كه جلوي استعدادهاي 
بومي را گرفته ي��ا داوري كه خطاي انجام 
ش��ده روي دارميان درون محوطه جريمه 
س��وئد را ناديده گرفت يا درخشش رابين 
اولسن درون دروازه س��وئد؟ احتماالً همه 
اينها به عالوه يك دلي��ل ديگر؛ جاينپيرو 
ونتورا نشسته روي آن نيمكت داغ. ونتورا 
جاي آنتونيو كونته را گرفت. كونته در يووه 
مجموعه اي از قهرماني هاي س��ري آ را به رخ كشيده بود و ونتورا طي 41 
سال فعاليت در سال 1996 از سري سي راهي سري بي  شده بود. او هدايت 
تيمي جوان و تهاجمي را در دست گرفت و گفت چه اهميتي دارد مربي 
باشگاه بزرگي نبوده! ونتورا 69 ساله محتاط باقي ماند و همان رويكردي را 
دنبال كرد كه روي نيمكت مسينا، ورونا، پيزا، باري و تورينو دنبال كرده بود؛ 
بازي محافظه كارانه با جوانان با استعداد. جواناني كه در تيم ملي برخالف 
باشگاه هايش نشان ندادند به او اعتقاد دارند. ايتاليا نبرد سرنوشت با سوئد 
را در پي جبران گل خورده، آغاز كرد. ماركو وراتي محروم بود، ولي لورنزو 
اينسينيه، الشراوي و بلوتي روي نيمكت نشسته بودند. ونتورا سرانجام دو 
نفر از آنها را راهي ميدان كرد، ولي وقتي بازي تمام ش��د ايتاليا سه مدافع 
مياني در ميدان داشت. كارشناسان ايتاليايي پيشتر بارها سيستم 4- 2- 4 
ونتورا را زير سؤال برده و آن را خودكش��ي خوانده بودند، ولي نتوانستند 
جلوي خودكشي را بگيرند. پس از خودكشي چه كسي روي آن نيمكت 
خواهد نشست؟ چه كسي ايتاليا را به پرواز درخواهد آورد؟ آنچلوتي، رانيري 
يا آلگري؟ سوئد شايسته تقدير بود. آنها براي رسيدن به روسيه هم هلند 
و هم ايتاليا را پشت سر گذاشتند. ماركوس برگ در گروهي كه آرين روبن 
هلندي، آنوتان گريزمان و اليور ژريو فرانس��وي به مي��دان رفتند با زدن 
هشت گل بهترين گلزن گروه شد. آنها در نبرد بزرگ برابر فرانسه 2 بر يك 
با گشودن دروازه هوگو لوريس در واپسين لحظات پيروز شدند و به مصاف 
ايتاليا رفتند. مردان يان اندرسن بدون زالتان ايبراهيموويچ سازمان يافته 
و سختكوش بودند. 180 دقيقه برابر ايتاليا بازي كردند و گلي نخوردند. يك 

گل زدند و ايتاليا را با دفاعي جانانه از نوع »ايتاليايي« حذف كردند. 
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  چـهـره ها 

88498432سرويس ورزشي

يكيبايدبهمنبگويدبرو
بيستم آبان ماه گذشت، روزي كه قرار بود 
تعدادي از مديران بازنشسته از صندلي هاي 
رياست شان جدا شوند، اما با گذشت چهار 
روز از زمان اعالم ش��ده هنوز هيچ اتفاقي 
نيفتاده اس��ت. محمود مشحون، رئيس 
فدراسيون بسكتبال يكي از اين مديران 
است. البته او مي گويد هنوز هيچ  ابالغي در اين خصوص به دستش 
نرسيده است. رئيس فدراسيون بسكتبال مي افزايد: »هيچ فشاري 
روي من نيست و هر كس اين مسائل را عنوان مي كند دروغ مي گويد، 
فقط نامه اي به من زدند كه شما اقداماتت را به ما اعالم كن، من چه 
اقدامي بايد انجام دهم؟ تفاوتي نمي كند، باالخره يك نفر بايد به من 
بگويد برو، اگر بگويند همين فردا مي روم، با خودم كيف هم نمي برم 

كه اگر يادم رفت برگردم  آن را بردارم.«

قهرمانيحاصلكاربودنهجادوگري
برنامه دوشنبه شب 90 بحث جادوگري 
و رمالي در فوتبال را س��وژه خود قرار داد، 
مس��ئله اي كه واكنش هاي زي��ادي را به 
همراه داشت. در گزارش برنامه 90 بازيكنان 
مطرحي وجود جادو، جادوگري و اقدامات 
عجيب آنها را تأييد كردند و حتي صراحتاً 
از گسترش اين پديده در سال هاي 81 و 82 صحبت كردند، يعني 
همان سالي كه پاس تهران با هدايت مجيد جاللي قهرمان ليگ برتر 
شد. جاللي كه در اين فصل با پيكان نتايج قابل قبولي كسب كرده در 
پاسخ به اين اظهارات گفت: »اين يك القاي خطرناك است، اگر پاس 
قهرمان شد بهترين بازيكنان و اعضا را در اختيار داشت و مربيان اين 
تيم شبانه روز كار مي كردند. ربط دادن موفقيت ها به اين مسائل باعث 

به وجود آمدن فاجعه نه تنها در فوتبال بلكه در اجتماع مي شود.«

دنيا حيدري

ادامه تمرينات تيم ملي وزنه برداري 

پوالدمردانايرانآمادهروياروييبارقبايجهاني
فريدون حسن
   وزنه برداری

تمرينات تيم ملي وزنه برداري براي شرکت در رقابت هاي جهاني امريکا ادامه دارد 
و ملي پوش�ان ايران با انگيزه اي باال خ�ود را آماده رويارويي ب�ا رقيبان مي کنند.

البته نبايد از ياد برد كه غيبت 9 كشور مدعي در اين مسابقات به دليل محروميت باعث شده 
تا حساسيت ها كمتر شود، اما با اين حال شاگردان بيرانوند سخت در تالشند تا با آمادگي 

كامل براي فتح سكوهاي جهاني و نشان دادن قدرت خود به رقبا راهي امريكا شوند. 
سنگين وزن ايران دو وزنه بردار نامي و اميدوار دارد؛ اولي بهداد سليمي، قهرمان 
المپيك لندن است كه حاال با پشت سر گذاش��تن دوران مصدوميت روز به روز 
آماده تر مي شود و دومي سعيدعلي حسيني است كه با پايان دوران محروميت 
طوالني مدتش مي خواهد ثابت كند حرف هاي زيادي براي گفتن دارد. بهداد 
سليمي با اشاره به روند رو به رشد خود گفت: »دوست دارم اتفاقات و خاطرات 

خوب گذش��ته را تكرار كنم. االن كاماًل آماده هس��تم. البته بايد اذعان كنم كه 
شرايط تمرين و مسابقات كاماًل متفاوت اس��ت، اگر در تمرينات هزار كيلو هم وزنه 

بزنيم، ولي نتوانيم در مسابقات آن را تكرار كنيم، هيچ ارزشي ندارد. حريف اصلي همه 
ما وزنه ها هستند و هر كس بتواند مقابل آنها پيروز شود، قهرمان مي شود.« سعيدعلي 

حسيني، ديگر وزنه بردار سنگين وزن ايران هم مي گويد: »مسابقات جهاني امسال مي تواند 
سكوي پرتاب من به المپيك براي كسب مدال طال باشد. خوشبختانه در اين مدت كوتاه به 
ركوردهاي خوبي دست پيدا كرده ام. البته همه چيز به روز مسابقه و تاكتيك  اتخاذ شده از 
سوي مربيان بستگي دارد.« كيانوش رستمي، قهرمان وزنه برداري المپيك 2016 ريو يكي 
ديگر از اميدهاي كسب طال در امريكاست. وزنه برداري كه حضور و عدم حضورش در 
تمرينات با حاشيه هاي زيادي همراه بود. رستمي هم مانند سليمي حريف اصلي 
خود را وزنه ها و ركوردهاي دنيا معرفي مي كند و مي گوي��د: »با دل و جان براي 
خوشحالي مردم ايران كار مي كنم. اصاًل به اين فكر نمي كنم كه برخي كشورها 
غايب هستند، چون ممكن است ناگهان وزنه برداران گمنام شگفتي ساز شوند. 
بنابراين با قدرت به كارم ادامه مي دهم.« سرمربي تيم ملي وزنه برداري هم با 
اعالم اينكه شاگردانش آماده حضور در مسابقات هستند از غيبت كشورهاي 
صاحب نام ابراز ناراحتي كرد. بيرانوند گفت: »دوست داشتم تمام كشورهاي 
دنيا در مسابقات امسال حضور داشتند. بچه هاي ما در بهترين شرايط هستند 

و رقابت  با چهره هاي مطرح دنيا مي توانست براي آنها مفيد باشد.«

سعيد احمديان

كيامهمانويژهقرعهكشيجامجهانيشد
اين هفته و با پايان بازي هاي انتخابي جام جهاني، در حالي چهره 32 تيم 
راه يافته به روسيه كامل مي شود كه شمارش معكوس براي قرعه كشي اين 
رقابت ها آغاز شده است. مراسم قرعه كشي جام جهاني 2018، 10 آذر ماه 
در كاخ كرملين برگزار مي شود كه نمايندگان 32 تيم حاضر در جام جهاني 
در اين مراسم حضور دارند. عالوه بر نمايندگان تيم ها، فيفا مهمانان ويژه اي 
هم به اين مراسم دعوت كرده است كه مهدي مهدوي كيا به عنوان يكي از 
مهمانان ويژه در اين مراسم حاضر خواهد بود. به اين ترتيب كاپيتان پيشين 
تيم ملي فوتبال كشورمان جمعه 10 آذرماه در مسكو حاضر خواهد بود تا 

شاهد قرعه كشي جام جهاني 2018 روسيه باشد. 

حميدرضا صدر

 كارشناس فوتبال

ديدار حساس تيم هاي پتروشيمي     بسکتبال
بندر ام�ام و مه�رام در هفته نهم 
رقابت هاي ليگ برتر با پيروزي شاگردان مهران شاهين طبع به 
پايان رسيد تا آنها عالوه بر پيروزي بر يکي از مدعيان، قهرماني 

نيم فصل اين رقابت ها را نيز جشن بگيرند.
پتروش��يمي در جريان اين ديدار كه در سالن بسكتبال ورزشگاه 
آزادي برگزار شد با حس��اب82 بر 73 از سد ميزبان خود گذشت. 
شاهين طبع، س��رمربي پتروش��يمي بعد از كس��ب اين پيروزي 
ارزشمند كه باعث شد تيمش بدون شكست قهرمان نيم فصل شود، 
گفت: »نيمه اول خوب نبوديم، ولي در نيمه دوم خودمان را پيدا 
كرديم و به بازي برگشتيم. ما بازيكنان باتجربه اي داريم و توقع از 
آنها همين است.«  مصطفي هاشمي، سرمربي مهرام هم با اشاره به 
اينكه شاگردانش مي توانستند پتروشيمي را شكست دهند، گفت: 

»قطعاً چيزي در ورزش قابل پيش بيني نيست، اما ما مي توانستيم 
پترو را شكست دهيم. 

متأسفانه خطاهاي بازيكن پست يكمان باال رفت و نتوانستيم از او 

استفاده كنيم به همين خاطر به مشكل برخورديم، حاال بايد تالش 
كنيم تا ايرادهاي تيم برطرف شود.« 

در ديگ��ر ديداره��اي هفته پايان��ي نيم فصل، نفت آب��ادان 80 بر 
70دانشگاه آزاد را پشت س��ر گذاش��ت.  يس آل گرگان با برتري 
70بر 58 مقابل شهرداري اين شهر برنده دربي گرگان شد و نيروي 
زميني هم 76 بر 80 نتيجه را به مهمان خود شهرداري تبريز واگذار 
كرد. پدافند رعد نيز اين هفته استراحت داشت. در جدول رده بندي 
اين رقابت ها و در پايان نيم فصل پتروشيمي بندر امام با 16 امتياز و 
بدون شكست صدرنشين است، شهرداري تبريز و نفت آبادان با 14 
امتياز دوم و سوم هستند، مهرام و نيروي زميني هم با 13 امتياز به 
ترتيب در رده هاي چهارم و پنجم قرار گرفته اند. تيم هاي دانشگاه 
آزاد، يس آل گركان، رعد پدافند خوزستان و شهرداري گرگان هم 

رده هاي ششم تا نهم را به خود اختصاص داده اند.

پتروشيمي بدون باخت قهرمان نيم فصل ليگ برتر بسکتبال
هاشمي حريف شاهين طبع شد

حمايت همه جانبه جامعه ورزش از زلزله زدگان کرمانشاه

پهلوانانبهياريديارپهلوانيآمدند
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