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مضحک نخست وزير 
رژيم صهيونيستي 
با پاس�خ قاطع و جدي ورزشکاران و مسئوالن 
ورزش کشورمان همراه شد. شکست عليرضا 
کريمي، کشتي گير تيم ملي ايران در مسابقات 
جهاني زير 23 سال در لهستان مقابل حريف 
روس بازتاب گسترده اي داشت، اهالي ورزش 
و مردم کشورمان حمايت همه جانبه خود را از 
کردن�د.  اع�ام  کش�تي گير  دالور  اي�ن 
تأکيد کريمللي بر آرمان هاي انقاب اسللامي و 
گذشتن از مدال طايي که حق او بود، آن هم به 
خاطر حمايت از مردم مظلوم فلسطين موجي از 
قدرداني را در بين مسئوالن و همچنين مردم به 
همراه داشت. در عين حال رسللانه هاي بيگانه و 
معاند از اين فرصت استفاده کردند تا به خيال خود 
از آب گل آلود ماهي بگيرند، غافل از اينکه جامعه 
ورزش بيدار و حامي آرمان هاي کشورمان است. 

  خشم واقعي
انتشللار پيام ويدئويي از بنيامين نتانياهو خشم 
واقعي اشغالگران را به تصوير کشيد. نخست وزير 
رژيم جعلي در توئيتر فيلمي را از خود منتشر کرد 
و به عدم رويارويي عليرضا کريمي  کشللتي گير 
ايراني با حريف صهيونيستش واکنش نشان داد: 
»از نظر من خصومت ايران با اسرائيل مي تواند در 
ماجراي کشتي گير اين کشللور به نام »عليرضا« 
خاصه شود. مربي اش حين مسابقه به او دستور 
داد که رقابت را واگللذار کند. دليلش هم اين بود 
که در مسابقه بعدي عليرضا قرار بود مقابل يک 
کشتي گير اسرائيلي قرار بگيرد. مي دانيد که ايران 
از رقابت ورزشللکارانش با اسرائيلي ها جلوگيري 
مي کند. او در برابر کشللتي گير روس مغلوب شد 
تا مجبور نشللود در مسللابقه بعدي با کشتي گير 

اسرائيلي رقابت کند.«
نتانياهو که از پايبندي ورزشللکاران کشورمان به 
آرمان ها و ارزش ها عصباني بود، اظهار داشت: »با 
توجه به اينکه ايران خواهان نابودي اسرائيل است، 

چنين چيزي تعجب آور نيست.«
  در برابر دشمن متحد هستيم

رسول خادم، رئيس فدراسيون کشتي کشورمان 
ياوه گويي هاي نتانياهو را بي پاسللخ نگذاشللت و 

از عشللق و عاقه مردم به قهرمانللان ملي ايران 
سخن گفت: »تعجب کردم از اينکه پس از سال ها 
دشللمني با ملت بزرگ ايران، هنللوز مردم ايران 
را نشناخته ايد. اين درست اسللت که مردم ما به 
قهرمانان ملي خود عشق مي ورزند و با پيروزي هاي 
آنها پيروز مي شللوند و با شکسللت آنها شکست 
مي خورند. اين درسللت اسللت که همه مردم ما 
مشتاقانه منتظر کسب مدال طا از سوي کاپيتان 
تيم ملي اميد کشورمان در مسابقات جهاني اميد 
بودند، اما يک چيز را فراموش نکنيد؛ مردم ايران 
در ارتباط با يک موضوع همللدل و همفکر بودند 
و هستند و آن اينکه شللما و همفکرانتان دشمن 
سرزمين ايران هسللتيد. ما مردمي هستيم که با 
تمام تفاوت افکار و سليقه ها در زمان خود، نشان 
داده ايم که در برابر دشللمن خاک، سللرزمين و 
ملت مان يکپارچه و در کنللار يکديگريم. هزاران 
عليرضا کريمي کلله در راه دفاع از خاک و ناموس 
سرزمين ايران جان خود را تقديم کرده اند، گواه 

اين مدعا هستند. گمان نکنيد که در اين فضا، آبي 
گل آلود و قرار اسللت از آن ماهي براي خود صيد 
کنيد. هميشه به ياد داشللته باشيد که مردم ما از 
همه اقوام، افکار، اديان، مذاهب و سليقه ها در برابر 

دشمن خود، يک پيکر واحد هستند.«
  به نتانياهو ربطي ندارد

عليرضللا کريمللي، آزادکار ملي پوش ايللران نيز 
به اظهللارات مداخله جويانه نخسللت وزير رژيم 
کودک کش واکنش نشللان داد: »به عنوان يک 
ايراني مي گويم که مسائل داخلي کشور ما نه به 
نتانياهو و نه به هيچ شخص ديگري ارتباط ندارد و 
ما مي توانيم داخل کشور خودمان مسائل موجود 
را بررسي و برايش تصميم بگيريم. من نتانياهو را 
نمي شناسم، اما اصًا به او چه ربطي دارد که من 

چنين کاري کرده ام.«
  حمايت بسيج ورزشکاران 

سازمان بسيج ورزشللکاران در حمايت از پاسخ 
رئيس فدراسيون کشتي به نخسللت وزير رژيم 

صهيونيستي، بيانيه اي صادر کرد: »به رسميت 
نشللناختن رژيم صهيونيستي توسللط عليرضا 
کريمللي، کشللتي گير دالور کشللورمان چنان 
مسللئوالن اين رژيم را برآشفت که نخست وزير 
آن رژيم را به ياوه گويي عليه ايران و ورزشکاران 
ايراني واداشت. رسول خادم، رئيس فدراسيون 
کشتي کشللورمان بافاصله پاسللخ محکمي به 
سخنان مهمل نخست وزير رژيم صهيونيستي داد 
تا آنها فکر تفرقه افکني بين ملت متحد ايران را از 
سر بيرون کنند. بسيج ورزشکاران به نمايندگي از 
تمامي ورزشکاران از حرکت انقابي رسول خادم 
حمايت و تشکر مي کند و تمام قد پشت مسئوالن 
ارزشي کشورمان مي ايسللتد. در پايان، افرادي 
که در داخل کشللور فکر مي کردند بازي نکردن 
ورزشکاران ايراني مقابل نمايندگان رژيم جعلي 
صهيونيسللتي اثري ندارد، حاال با اين سللخنان 
نخسللت وزير رژيم صهيونيسللتي بايللد متوجه 
شده باشللند که اين اقدام ارزشمند ورزشکاران 
جوانمرد کشورمان چه فشاري به آن رژيم جعلي 

وارد کرده است.«
  پيشنهاد پوشالي

آرش ميراسللماعيلي، ملي پوش اسللبق جودوي 
ايران که خود پيشتاز به رسميت نشناختن رژيم 
صهيونيستي است، در پيامي اظهارات نتانياهو را 
پوشللالي خواند: »خداوند اگر بخواهد عزت دهد 
تمام قدرت هللاي دنيا ياراي مقابله با او نيسللتند. 
متعجب و متأثر شدم از اينکه نتانياهو عقايد و اصول 
ورزشکاران ايراني را نمي داند. ما سربازان کشورمان 
هستيم. براي گرفتن مدال و افتخارآفريني تاش 
مي کنيم، اما نه به هر قيمتي. در دفاع از ارزش ها 
و آرمان هاي کشورمان مصمم هستيم. در آسمان 
اسوه های ايثار و جهاد در کشورمان کم نيستند، 
امثال عليرضللا کريمي که با ايثار بلله جاي مدال 
از جانشللان براي وجب بلله وجب اين مللرز و بوم 
گذشللتند. ما ورزشللکاران ايراني برد و مسللابقه 
باعزت مي خواهيم، نه مللدال و مبارزه با اين رژيم 
کودک کش. پهلواني و جوانمردي باالتر از هر مدال 
و قهرماني براي ماست. پيشنهاد پوشالي شما هيچ 
خللي در اراده ما در به رسميت نشناختن اين رژيم 
ايجاد نمي کند، چراکه ما مدال مان را از قلب مردم 

مي گيريم. پس تکليف ما با شما معلوم است.«

استقال، سپاهان را برد و اميدوار ماند

ادامه موفقيت هاي پرسپوليس با برانكو
پرونده نيم فصل اول رقابت هاي ليگ برتر فوتبال کشور در حالي روز 
گذشته بسته شد که پرسپوليس صدرنشين ليگ، قهرماني خود را 
يک هفته قبل آن هم با يک بازي کمتر از ساير تيم ها مسجل کرده بود. 
بازي هاي هفته پانزدهم سه شللنبه با برگزاري سه ديدار همزمان آغاز 
شد که پارس جنوبي جم، شگفتي ساز اين دوره از رقابت هاي ليگ برتر 
با يک برد ناپلئوني دقيقه 96 و از روي نقطه پنالتي موفق به شکسللت 
مشکي پوشان قعرنشين شد. در ديگر بازي هاي روز نخست هفته پاياني 
دور رفت نيز دربي خوزستان را نفت آبادان با حساب يک بر صفر مقابل 
استقال خوزستان به پايان برد و دربي خودروسازان هم با نتيجه مشابه 

به سود سايپا تمام شد تا پيکان همچنان روي نوار ناکامي باشد. 
    سپيدرود رشت- پرسپوليس

هفته پانزدهم براي پرسپوليس با برد يک بر صفر برابر سپيدرود رشت 
همراه بود. نيمه نخست اين بازي به خوبي نشان داد چرا برانکو همواره 
تأکيد دارد که هيچ تيمي را نبايد دست کم گرفت و گول جايگاه آن در 
جدول رده بندي را خورد. سروته جدول که به هم رسيدند، کمتر کسي 
تصورش را مي کرد قهرمان نيم فصل که قهرماني اش در پايان دور رفت 
رقابت هاي ليگ با يک بازي کمتر، يک هفته زودتر مسللجل شللده در 
سردار جنگل به بن بسللت بخورد و مدافعانش به چالش کشيده شوند. 
شايد به دليل بي دقتي هاي خط حمله اين انتظار مي رفت که مهاجمان 
پرسپوليس مقابل سپيدرودي ها نيز نتوانند خودي نشان دهند، اما اينکه 
خط دفاع صدرنشللين جدول با شللش گل خورده در 14 بازي چندين 
مرتبلله روي ضدحمات ميزبان گره بخورد و سللردرگم شللود، چيزي 
نبود که حتي برانکو نيز انتظارش را داشته باشد، اما تيمي که اين فصل 
با اسللترس کمتري به ميدان رفته بود و توانسته بود حتي بهتر از فصل 
گذشته نتيجه بگيرد و نيمي از راه قهرماني را طي کند، در سردار جنگل 
با مشکات تازه اي مواجه شد که مي تواند زنگ خطري جدي براي برانکو 
باشد، مربي تيمي که در سومين سال حضورش در پرسپوليس به دنبال 
کسب دومين قهرماني پياپي در ليگ برتر اسللت، موفقيتي که اگرچه 
شاگردان برانکو نيمي از راه را براي رسيدن به آن طي کرده اند، اما طي 
کردن ادامه آن کاري به مراتب سللخت تر اسللت. البته سردرگمي دفاع 
پرسپوليس مقابل سپيدرود را مي توان به گردن چمن مصنوعي ورزشگاه 
سردار جنگل انداخت، اما عدم گلزني اين تيم ارتباطي به مصنوعي بودن 
چمن ورزشگاه نداشت و ارتباط مستقيمي با بي دقتي و عدم تمرکز الزم 
مهاجمان پرسپوليس در زدن ضربات آخر داشت. مشکلي که برانکو در 
طول سه سال حضورش در اين تيم موفق به حل آن نشده تا در هر بازي 
تيمش شاهد از دست رفتن موقعيت هاي گلزني فراواني باشد، هرچند 
که پرسپوليس با 25 گل زده به همراه پديده بهترين خط حمله ليگ را 
دارد، با وجود اين سرخپوشان در هر بازي موقعيت هاي بسياري را از دست 
مي دهند. موقعيت هاي هدررفته اي که گاه به از دست رفتن امتيازهاي 
حساسي نيز انجاميده است! درست مثل بازي با سپيدرود رشت که اگر 
گل ديگرهنگام علي عليپور در دقيقه 82 نبود، مي توانست فاصله اين تيم 
با پارس جنوبي را به حداقل برساند )دو امتياز(، اما گل سه امتيازي عليپور 
نه فقط پنجمين باخت پياپي سللپيدرود را رقم زد  که توانسللت رکورد 
جديدي نيز براي سرخپوشان رقم بزند، چراکه پرسپوليس حاال با يک 
بازي کمتر، امتيازي بيش از نيم فصل اول سال گذشته کسب کرده و در 
همين راستا  رکورد سپاهان را نيز شکسته که در ليگي 14 تيمي با 32 
امتياز قهرمان نيم فصل شده بود و حاال پرسپوليس در ليگي 16 تيمي 
با يک بازي کمتر 33 امتياز کسب کرده است. اين رکورد پرونده موفق 
پروفسور نيمکت سرخپوشان را پربارتر مي کند و البته انتظارات را نيز به 
همان اندازه از مرد 200 امتيازي پرسپوليس و تيمش باال مي برد. عليپور 
هم با گلزني در اين بازي هشت گله شد تا به همراه قاضي در صدر جدول 
گلزنان ليگ برتر قرار بگيرد.  در ساير بازي هاي روز گذشته تراکتور و فوالد 
به تسللاوي يک- يک رضايت دادند، پديده 2 بر صفر به گسترش فوالد 

باخت و ذوب آهن 2برصفر نفت تهران را شکست داد.
در آخرين بازي نيم فصل هم استقال در يک بازي پرگل با حساب 3 بر صفر 
مقابل سپاهان به پيروزي رسيد. شاگردان شفر با کسب اين پيروزي عاوه 
بر سروسامان دادن به وضعيت گلزني خود در ليگ برتر به رده نهم جدول 
رده بندي صعود کردند. اسللتقال با اين پيروزي به ادامه رقابت ها در دور 
برگشت اميدوار شد. براي آبي ها در اين ديدار علي قرباني و جبارف )دو گل( 
به ثمر رساندند. سپاهان هم در ادامه روند نزولي خود 15 امتيازي باقي ماند 
و در رده دوازدهم جدول رده بندي جا خوش کرد تا حاال مسئوالن اين تيم به 
صورت جدي تري به برکناري کرانچار و تعيين جانشين براي او بينديشند.

تيم ملي وزنه برداري 
فريدون حسن

   گزارش
ايران در خاك امريکا 
قهرمان جهان شد. 
صبح ديروز و ب�ا انجام رقابت هاي دس�ته 105+ 
کيلوگرم، رقابت هاي وزنه برداري جهان در امريکا 
به پايان رس�يد و پوالدمردان ايران با کسب پنج 
طا، سه نقره، شش برنز و کسب 509 امتياز براي 
نخس�تين بار روي س�کوي اول دنيا ايستادند.
بعد از درخشللش فوق تصور سللهراب مرادي و 
تاش چشم نواز ايوب موسوي، بامداد سه شنبه 
علي هاشمي، وزنه بردار جوان کشورمان خوش 
درخشيد و دو مدال طاي ارزشمند ديگر به جمع 

مدال هاي ايران اضافه کرد.
    اولين قهرماني دسته 105 کيلوگرم

قهرماني علي هاشللمي و کسللب مللدال طاي 
يک ضرب و  مجموع دسته 105 کيلوگرم از آن 
حيث قابل اهميت بود که اين عنوان در اين دسته 
براي نخسللتين بار به کشللورمان تعلق گرفت. 
هاشللمي در حرکت يک ضرب با مهار وزنه 183 
کيلوگرمي طا را از آن خللود کرد و در دوضرب 
هم وزنه 221 کيلوگرمي را باالي سر برد و برنز 
اين حرکت را از آن خود کرد. هاشمي در مجموع 
404 کيلوگرم وزنه زد تا بلله اين ترتيب باالتر از 
سللاير رقباي خود مدال طاي مجموع را نيز به 

دسللت آورد. بعد از درخشش هاشللمي سايت 
فدراسيون جهاني وزنه برداري اعام کرد: »ايران 
در پنج وزن بللاالي رقابت هاي جهانللي تنها در 
105 کيلوگرم عنوان قهرماني جهان را نداشت 

که اکنون آن را نيز به دست آورده است.«
   بهداد اسير هيئت  ژوري

اما صبللح ديروز در حالللي کلله عاقه مندان به 
وزنه برداري منتظر بازگشت رؤيايي دو قهرمان 
سنگين وزن کشورمان يعني بهداد و سعيدعلي 
حسيني در دسته 105+ کيلوگرم بودند، اتفاقات 
المپيک ريو براي بهداد سليمي تکرار شد تا با يک 
شوک اساسي دو وزنه بردار کشورمان در اين وزن 

از رسيدن به مدال طا ناکام بمانند و تاالخادزه 
در ايللن وزن قهرمان شللود. بهداد سللليمي در 
حرکت يک ضللرب با مهار وزنلله 211 کيلوگرم 
صاحب مدال نقره شد، در دوضرب هم وزنه 251 
کيلوگرمي را باالي سر برد، اما وقتي وزنه 252 
کيلوگرمي را مهار کرد و سه چراغ سفيد را هم از 
داوران گرفت، هيئت ژوري درست مثل اقدامي 
که در المپيک ريو انجام داده بللود، حرکت او را 
قبول نکرد تا قهرمان کشللورمان از کسب مدال 
دوضرب محروم شود، هرچند که با رکورد 453 

کيلوگرم موفق به کسب مدال برنز مجموع شد.
سعيدعلي حسلليني ديگر وزنه بردار اين دسته 
کشللورمان هم با مهار وزنه 203 در يک ضرب و 
251 در دوضرب دو مللدال برنز گرفت و با 454 

کيلوگرم صاحب مدال نقره مجموع شد.
    ديگر وزنه نمي زنم

بهداد سليمي، قهرمان وزنه برداري کشورمان که 
پس از مدت ها مصدوميت به امريکا رفته بود تا 
عنوان قهرماني خود را پس بگيرد، هنگام اهداي 
مدال هاي فوق سنگين با درآوردن مدال هاي نقره 
و برنز خود به تصميللم هيئت ژوري در خصوص 
او به تاماش آيان اعتراض کرد. سللليمي گفت: 
»با اين شللرايط وزنه زدن فايده اي ندارد. ماه ها 
زحمت کشيدم و آخرش اين اتفاق افتاد. گردن 
ما از مو هم باريک تر است و آنها هر کاري دلشان 
مي خواهد انجام می دهنللد. بايد فکر کنم، چون 

اين برخوردها واقعاً بد است.«
    بغض حسيني شکست

سللعيدعلي حسلليني پللس از اينکلله عنللوان 
نايب قهرمانللي جهان را به دسللت آورد، اشللک 
ريخت. او که بعد از هشت سال دوري از ميادين، 
بار ديگر به اين رقابت ها بازگشته است، موفق شد 
در اولين حضور خود که البته با کمي اسللترس 
همراه بود، چهللره خوبي از خود نشللان دهد و 
در مجموع روي سللکوي نايب قهرماني بايستد 
و همين کافي بود که بغض هشللت ساله جوان 

اردبيلي شکسته شود و اشک شوق بريزد.

وقتي تير نتانياهو به سنگ خورد
از دست دادن مدال حس تلخي است که ورزشکاران زيادي آن را تجربه 
کرده اند، حسي که تحملش براي خيلي ها دشوار است و تا سال ها آن 
را از ياد نمي برند، اما اگر اين ناکامي در راسللتاي احترام گذاشللتن به 
ارزش هاي يک ملت باشد نااميدي جاي خود را به سربلندي و افتخار 
مي دهد، افتخاري که براي دومين بار نصيب عليرضا کريمي شللد و او 
منش پهلواني اش را بار ديگر ثابت کرد. همين روحيه و منش پهلواني و 
حمايت از مظلوم است که لرزه بر اندام اشغالگران قدس انداخته است. 
ويدئوي منتشللر شللده از نتانياهو کامًا واضح بللود؛ درک حرف هاي 
نخست وزير رژيم جعلي کار دشواري نيست، او مي خواست با حرف هايش 
تفرقه افکني کند. پيام عليرضا کريمي در واگذار کردن نتيجه به حريف 
روس برخاف باور خيلي ها به سرزمين هاي اشغالي رسيد و اين پيام به 
قدري براي سران اشغالگر روشن بود که نتانياهو نتوانست ناراحتي اش 
را پنهان کند. او مقابل دوربين رفت و ياوه هايي را بلله زبان آورد که به 
خيال خودش واقعيت دارد. رئيس رژيم کودک کش که نمي توانسللت 
عصبانيتش را از پافشاري ورزشللکاران کشللورمان به ارزش ها پنهان 
کند، ادعا کرد متنفر بودن از آنها قهرمان نمي سللازد! سال هاسللت که 
صهيونيست ها هذيان مي گويند و به خيال واهي خود منتظرند تا مردم 
ايران هذيان هاي آنها را باور کنند. در حالي که موضوع عليرضا کريمي و 
حماسه اي که او در جريان رقابت هاي جهاني خلق کرد، تازه ترين مورد 
از حس انسان دوستي مردم کشورمان بود. اگرچه باخت به رقيب روس 
آن هم در شللرايطي که پيروزي و قهرماني حق مسلم فرزند اين مرز و 
بوم بود، ناراحت کننده است اما حمايت از آرمان هايي چون عزت، آزادي 
و دفاع از مظلوم نه تنها ناراحتي از شکست را جبران که حسي مملو از 
غرور و افتخار را به همه ورزشکاران و مردم تزريق مي کند. در روزهاي 
نخست رسانه هاي غربي، معاند و شبکه هاي اجتماعي عليه اين حرکت 
ارزشي موضع گرفتند و از هيچ توهيني دريغ نکردند و متأسفانه بودند 
کساني که مثل هميشه اسير هجمه هاي مسموم آن سوي آب ها شدند و 
در درياي دروغ ها و تهمت ها غرق شدند. عده اي هم مدعي بودند شکست 
به خاطر کشوري ديگر و حمايت از آنها نه تنها تأثيري ندارد، بلکه هيچ 
کس در هيچ جاي دنيا متوجه آن نخواهد شد. ايستادگي نظام و ملت 
ايران در چهار دهلله اخير در مقابل زياده خواهي ها و سلللطه گري هاي 
صهيونيست ها بر کسي پوشيده نيسللت، اما بايد اذغان کنيم مخاطب 
پيام نتانياهو آنهايي هستند که تا همين چند روز پيش حرکت کريمي 
و حتي ورزشکاران قبل از او را نادرست و پوچ مي دانستند. پريشان حالي 
نتانياهو ثابت کرد که عدم رويارويي ورزشللکاران ايراني با نمايندگان 
رژيم اشغالگر قدس به رسميت نشناختن اين رژيم را به معناي واقعي 
کلمه نشان مي دهد، واال باخت کشتي گير کشورمان قطعاً به خودي خود 
اهميتي براي نتانياهو نداشللته و ندارد، مگر اينکه ورزشکار ما به خاطر 
نشللان دادن اعتقاد و تأکيدش بر آرمان ها بي خيال مدال طا و سکوي 
قهرماني شود. آن موقع است که حتي حاضر است پيام ويدئويي منتشر 
کند و ورزشکاران ما را مورد خطاب قرار دهد. واکنش همه جانبه اهالي 
ورزش همان چيزي بود که انتظارش را داشتيم؛ در اين سال ها بسياري 
از نمايندگان کشورمان در ميادين مختلف ورزشي قيد مدال را زده اند 
و حاضر نشده اند با نماينده کشوري که به رسميت نمي شناسند، مبارزه 
کنند. همانطور که آرش ميراسماعيلي گفته اين ورزشکاران مدال واقعي 
خود را از قلب مردم دريافت مي کنند و افتخاري باالتر از اين نيست که 
در قلب مردم جاي بگيرند. برخاف انتظار نخسللت وزير درمانده رژيم 
کودک کش، اظهارات سراسر نفرت او نه تنها بين ايراني ها تفرقه ايجاد 
نکرد، بلکه مردم و به ويژه جامعه ورزش را بيش از پيش با هم متحد کرده 
تا جايي که مطمئن هستيم در آينده نيز حمايت از مظلومان فراموش 
نخواهد شد و چه زيبا تعبير شد اين بيان بنيانگذار کبير انقاب اسامي 
وقتي که فرمود: »خدا دشمنان ما را از احمق ها آفريد«، چرا که  نتانياهو 
با حرف هايش عزم ملي ما را براي نابودي رژيم صهيونيسللتي و دفاع از 

مردم مظلوم فلسطين منسجم تر کرد.

همگروهي استقالل و تراکتورسازي با نمايندگان عربستان
تيم هاي پرسپوليس، اسللتقال و تراکتورسللازي رقباي خود در ليگ 
قهرمانان آسيا را شللناختند. ذوب آهن هم در مرحله پلي آف با تيمي از 

کشور هند رو به رو می شود.
نکته جالب توجه اينکه AFC اعام کرد بازی های نمايندگان ايران و 

عربستان همچنان در زمينی بی طرف برگزار می شود. 
گروه A: الجزيره امارات، االهلي عربسللتان، تراکتورسللازي و برنده 

پلي آف قطر و ازبکستان.
گروه B: الوحده امارات، الدحيل قطر، لوکوموتيو ازبکسللتان و برنده 

پلي آف ذوب آهن و نماينده هند.
گروه C: الوصل امارات، پرسللپوليس ايران، السد قطر و برنده پلي آف 

نماينده ازبکستان و اردن.
گروه D: الهال عربستان، استقال ايران، الريان قطر و برنده پلي آف 

نماينده امارات و بحرين.
------------------------------------------------------------

صعود رم و يووه و حذف اتلتيكومادريد
هفته پاياني مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا سه شللنبه شللب آغاز 
و چهره سلله تيم ديگر صعود کننده به دور حذفي مشللخص شللد. در 
مهم ترين بازي چلسي ميزبان اتلتيکومادريد بود که اين ديدار با تساوي 
يک - يک به پايان رسيد و اتلتيکو حذف شد. رم با برتري يک بر صفر 
مقابل قره باغ به همراه چلسي به يک هشتم نهايي صعود کرد. در گروه 
D نيز يوونتوس با پيروزي 2 بر صفر برابللر المپياکوس صعودش را به 

يک هشتم نهايي قطعي کرد.
در ساير بازي ها منچستريونايتد 2 بر يک زسکا را برد، بنفيکا در خانه با 
دو گل مغلوب بازل شد، بايرن 3 بر يک پي اس جي را از پيش رو برداشت، 
اندرلخت با يک گل سلتيک را مغلوب کرد و بارسا هم در نيوکمپ با دو 

گل اسپورتينگ را شکست داد.

قهرماني نتيجه ماه ها تالش بود 
قهرماني در مسابقات جهاني امريکا، نتيجه 
ماه ها تاش و زحمللت وزنه برداران و کادر 
فني بود که با کسب اين عنوان به بار نشست. 
البته قبل از شروع مسابقات نيز پيش بيني 
مي شللد ايران با توجه به عللدم حضور 10 
کشور، شللانس نخسللت قهرماني باشد، 
هرچند که اين موضوع ارزش قهرماني تيم 
ايران را کم نمي کند، اما با وجود اين، نبايد 
فراموش کرد که حفظ قهرماني هميشلله 
سخت تر از به دست آوردن آن است، چراکه 
ديگر کشورها بيکار نمي نشينند و درصدد جبران برخواهند آمد. خصوصاً 
با بازگشت 10 کشوري که به دليل محروميت )دوپينگ( در اين مسابقات 
حضور نداشتند، کار به مراتب سللخت تر و رقابت نزديک تر مي شود و به 
همان اندازه نيز تاش تيم ملي وزنه برداري ايران و کادر فني آن بايد بيشتر 
و بهتر شود. در کل در اين رقابت ها، عملکرد وزنه برداران ايران خوب بود، 
اگرچه گاهي کاستي هايي ديده شللد، اما در مجموع تيم ايران خوب کار 
کرد. در خصوص بهداد سليمي هم مثل المپيک شاهد يک اتفاق عجيب 
بوديم. هيچ دليلي وجود نداشت وقتي هر سه داور کارت سفيد نشان داده 
بودند، هيئت ژوري نظر بدهد، آن هم مغرضانه و سختگيرانه، اما شايد آنها 
از سال گذشته ذهنيت اشللتباهي داشتند که منجر به اين عکس العمل 
ناعادالنه شد. با وجود اين در خصوص وزنه بهداد در دوضرب مي توانستيم 
به گونه اي ديگر عمل کنيم و حريف گرجستاني را به چالش بکشيم. بايد 
اجازه مي داديم او وزنه سوم را هم بزند و بعد در انتخاب وزنه و رفتن بهداد 
روي تخته تصميم مي گرفتيم تا در آن صورت اگر بهداد از عهده وزنه سوم 
هم برنمي آمد در مجموع مي توانست نتيجه بگيرد، اما وقتي بهداد هر سه 
وزنه را زد، ديگر جايي براي به چالش کشيدن حريف گرجستاني نبود. با 
اين همه، عملکرد تيم ملي وزنه برداري و کادر فني آن مثبت و خوب بود. 
بي شک براي مسابقات بعدي اگر قرار است بار ديگر شاهد کسب مدال ها و 

عنوان هاي قابل قبولي باشيم بايد به مراتب بهتر از اين شويم. 
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زلزله کرمانشاه يکي از مهيب ترين زلزله هايي بود که در کشور اتفاق افتاد. با 
وجود اين همين اتفاق تلخ شرايطي را فراهم کرد تا يک بار ديگر نوع دوستي 
مردم ايران حسابي به چشم بيايد. در همين روزها بود که ورزشکاران نيز 
پاي کار آمدند و علي دايي به نمايندگي از ورزش ايران کمک هاي مردمي 
زيادي را جمع آوري کرد. ارسللال کمک هاي مردمي به مناطق زلزله زده و 
حضور او در کنار زلزله زدگان محبوبيت او را در بين مردم دوچندان کرد. 
بختيار رحماني، هافبک کرمانشاهي پيکان قبل از ديدار تيمش با سايپا با 
اهداي تابلويي به نمايندگي از مردم غرب ايران از علي دايي قدرداني کرد. 

محمدحسين برخواه

 مربي سابق تيم ملي 
وزنه برداري

پرچم قوی ترين مردان جهان در دست ايران
هاشمي تاريخ ساز شد، حق سليمي را دوباره خوردند

عليرضا کريمي: نتانياهو؟! نمي شناسمش، اصاً به او چه ربطي دارد
پاسخ قاطع و همه جانبه به ياوه گويي هاي نخست وزير رژيم صهيونيستي

 پيام قدرداني 
رهبر انقالب  از وزنه برداران  و عليرضا  کريمي

حضرت آي�ت اهلل خامن�ه اي در پيام�ي از قهرماني تيم 
ملي وزنه برداري در مسابقات جهاني امريکا و همچنين 
اقدام عليرضا کريمي، کشتي گير کشورمان در دفاع از 
آرمان هاي انقاب اسامي و ملت مظلوم فلسطين تشکر 

و قدرداني کردند.

ايشان در اين پيام سراس�ر محبت و پدرانه فرموده اند: 
»از تيم قهرمان مسابقات جهاني وزنه برداري که موجب 
خرس�ندي ملت ايران ش�د، تش�کر مي کنم و از آقاي 
عليرضا کريمي پهلوان سرافراز کشورمان که نماد عزت 

ايرانيان شد از صميم دل قدرداني مي نمايم.«

دنیا حیدري

 تجليل
  کرمانشاه
 از دايی


