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رقابت هاي ليگ 
برتر در حالي عصر 
يک ش�نبه با برگزاري پنج ديدار آغاز شد که با 
اتفاقات جالب توجهي از جمله بازگشت سپاهان 
به صدر جدول و پايان رکورد شکست ناپذيري 
پرس�پوليس در غدي�ر اه�واز هم�راه ب�ود. 
غدي��ر اه��واز نقط��ه پاي��ان شکس��ت ناپذيري 
پرس��پوليس ب��ا پروفس��ور  در لي��گ هجدهم 
بود. مدافع عن��وان قهرماني ک��ه نيم فصل دوم 
را مقتدران��ه و با تک��رار پيروزي براب��ر پديده و 
بازپس گيري صدرنشيني از سپاهان آغاز کرده 
بود، نتوانست رکورد 16 بازي بدون باخت افشين 
قطبي در پرسپوليس را بشکند و با دست پر اهواز 
را ترک کند و نخس��تين باخت اين فصل خود را 
برابر فوالد متحمل شد، باخت به تيم امپراطور نه 
فقط صدر جدول را بار ديگر تقديم سپاهان کرد 
که باعث از دست رفتن عنوان بهترين خط دفاع 
ليگ هم شد. عنواني که تا پيش از اين با شش گل 
خورده به طور مشترک در اختيار پرسپوليس و 
اس��تقالل بود، اما با دو گلي که سرخپوشان در 
غدير اهواز دريافت کردند به آبي پوشان پايتخت 
واگذار شد. اس��تقالل هم در آخرين بازي هفته 
ش��انزدهم 4 بر صفر پي��کان را برد تا بازگش��ت 

موفقي به ليگ داشته باشد. 
قطبي اگرچه با پيروزي 2 ب��ر صفر در اين بازي 
چه��ره رقيبي ج��دي از ف��والد ب��راي مدعيان 
قهرماني به تصوير کش��يد، اما رکوردي تاريخي 

را نيز به قلعه نويي تقديم کرد. در واقع با شکست 
سرخپوش��ان پايتخت در اهواز، رکورد 16 بازي 
بدون باخت پرس��پوليس که تا پي��ش از اين در 
اختيار قطبي و البته اين فصل برانکو بود، بعد از 
11 سال شکسته ش��د و با 17 بازي بدون باخت 
در اختيار سپاهاني قرار گرفت که در پايان هفته 
هفدهم رقابت هاي ليگ تنه��ا تيم بدون باخت 

جدول رده بندي است. 
اگرچه حاشيه هاي برگزاري يا عدم برگزاري بازي و 
مسائل داوري سهم زيادي در رقم خوردن نخستين 
باخت اين فصل پرسپوليس داشت، اما بازي با فوالد 
ثابت که پرس��پوليس تا چه ان��دازه به جذب يک 
دفاع وسط ششدانگ در نقل و انتقاالت زمستاني 
نياز داشت، چراکه در غياب ش��جاع، برانکو فقط 
س��يدجالل و نادري را در اختيار داش��ت و البته 
ماهيني مصدوم و ربيع خواهي که آماده نيستند! 
با وجود اين، پروفسور ترجيح داد نيم فصل دوم را 
با سه دفاع وس��ط تخصصي ادامه دهد، آن هم در 
شرايطي که نادري به عنوان رقيب شايان در دفاع 
چپ، تمريناتش روي دفاع وسط متمرکز نيست. 

در واقع قطبي با برنامه ريزي روي همين مسئله 
بود که توانست برنده سه امتياز اين بازي خانگي 
شود. ميرزايي و زبيدي با استفاده از فضاي بين 
مصل��ح و نادري و همچنين فضاي پش��ت س��ر 
س��يدجالل که مأمور مهار پريرا ب��ود و بارها به 
دليل همراهي او ناچار به جدا شدن از خط دفاع 
پرسپوليس شده بود، توانس��تند موقعيت هاي 
خطرناک��ي را روي دروازه بيرانوند ايجاد کنند و 

دست آخر نيز به هدفي که داشتند برسند. سهم 
داور هم در نتيجه رقم خورده، بسيار پررنگ بود، 
خصوصاً روي پنالتي ک��ه دقيقه 45 نيمه اول به 
بهانه برخورد ن��ادري و ميرزايي به س��ود فوالد 
اعالم ش��د و به زعم کارشناس��ان بسياري چون 
حيدر سليماني صد درصد اشتباه بود. پنالتي که 
حتي گزارشگر خوزستاني هم که به گزارش هاي 
يک طرفه و جانبدارانه مشهور است، تأکيد کرد 
که تصميمي س��ختگيرانه از سوي کرمانشاهي 
)که به گرفتن چنين تصميمات بحث برانگيزي 

مشهور است( بوده است. 
پروفس��ور پرس��پوليس اما ترجيح داد برابر اين 
اشتباه سکوت اختيار کند: »در خصوص پنالتي 
اعالم شده حرفي براي گفتن ندارم. مسئله مهم 
اين اس��ت که ما شکس��ت خورديم و اين اتفاق 
باالخ��ره بايد رخ م��ي داد، ولي اي��ن باخت ما را 

متزلزل و از هدفمان دور نخواهد کرد.«
باشگاه پرس��پوليس اما اعتراضي جدي به نحوه 
برگزاري اين بازي داشت. در واقع تمام حواشي 
اين بازي حول محور اش��تباهات کرمانش��اهي، 
قاضي ميدان نبود. حاش��يه هاي اين بازي قبل 
از به صدا در آمدن س��وت بازي آغاز ش��ده بود. 
زماني که تلفن بيرانوند زنگ مي خورد و از لغو اين 
بازي خبر مي دهد. خبري که ش��ب قبل از بازي 
نيز زمزمه هاي آن در جلسه هماهنگي به گوش 
رسيده  بود، اما با مخالفت سرپرست باشگاه مواجه 
شده بود. مسئله اما به همين جا ختم نمي شود. 
اتوبوس پرس��پوليس بعد از ورود به ورزش��گاه 

متوقف مي شود و اجازه خروج به بازيکنان داده 
نمي شود. شايان مصلح در صفحه شخصي خود از 
شايعه و ادعاي بمب گذاري مي نويسد. بازيکنان 
پرس��پوليس بعد از خروج از اتوب��وس به جاي 
رختک��ن به بهانه قطع��ي برق به کن��ار نيمکت 
هدايت مي شوند و بعد از راهي شدن به رختکن 
در تاريکي خ��ود را آماده ب��ازي مي کنند. روند 
عجيبي که مسئوالن اين باشگاه مدعي هستند 
در روحيه بازيکنان پيش از بازي تأثير بس��زايي 
داش��ته و باعث ايجاد تنش بين آنها شده بود که 
نمونه بارز آن نيز عصبانيت بيرانوند در طول بازي 
بود. مسئله اي که گفته مي شود قرار است از سوي 

باشگاه پرسپوليس پيگيري شود. 
   بازگشت سپاهان به صدر

در روزي که پرس��پوليس نخس��تين باخت اين 
فصل خود را تجربه مي کرد،   سپاهان با پيروزي 
3 بر صفر مقابل سپيدرود رشت يک بار ديگر به 
صدر جدول باز مي گردد و پديده نيز با پيروزي 
يک بر صفر مقابل استقالل خوزستان با تفاضل 
گل کمتر نسبت به سرخپوشان جايگاه خود در 
رده سوم جدول را حفظ مي کند. تراکتورسازان 
تبريزي اما با تس��اوي يک- يک مقابل نساجي 
فرصت خوبي را براي کم کردن فاصله خود با تيم 
سوم جدول از دست مي دهند. البته جنجال هاي 
داوري اي��ن بازي ني��ز جاي بحث بس��يار دارد. 
ماشين س��ازي تبريز اما برخالف تراکتورسازان 
هفته هفدهم را با پيروزي يک بر صفر مقابل نفت 

آبادان به پايان مي برد. 

ثمره جلسه هم انديشي داوران در اهواز!
همين هفته قبل بود که جلسه هم انديشي سرمربيان تيم  هاي ليگ برتري 
با داوران برگزار شد. جلس��ه اي که در آن داوران با توپي پر انتقاد کردند. از 
تمام هجمه ها و همه عيب و ايرادهايي که به کارشان گرفته مي شود، انتقاد 
کردند.  تصور هم اين بود که با برگزاري اين جلسه حداقل بتوان براي يکي، 
دو هفته با خيال راحت به تماشاي بازي  هاي ليگ برتر نشست. تصور مي شد 
ماحصل اين هم  انديشي حداقل دقت نظر بيشتر داوران باشد که جداي از 
تمام مسائل در نيم فصل اول با اشتباهاتش��ان نتيجه بسياري از بازي ها را 

عوض کردند،  اما...
اما آنچه بعدازظهر يک شنبه در اهواز اتفاق افتاد، نشان داد که اگر صدها و 
هزاران جلسه هم انديشي هم برگزار شود، اتفاق خاصي رخ نمي دهد، چراکه 
داوران فوتبال ايران اشتباهاتشان را قبول ندارند و بالطبع نمي خواهند قدمي 

هم در اصالح اين نقص و عيب بزرگشان بردارند.
داور بازي فوالد و پرسپوليس در حد و اندازه  هاي اين بازي نبود. اشتباهات 
مکرر در جاگيري، سوت  هاي اشتباه و عدم کنترل زمان بازي تنها بخشي 
از ايرادهاي تأثيرگذار او در نتيجه بازي دو تيم بود. داوري که عماًل کنترل 
بازي از دستش در رفته بود و نمي توانست ميدان را مديريت کند. حاال بايد از 
کميته داوران فدراسيون فوتبال پرسيد که مالک انتخاب چنين داوري براي 
اين بازي حساس و مهم چه بوده و بر چه اساس و معياري قضاوت اين بازي 

به اين داور سپرده شده بود؟!
البته داور بازي ش��انس آورده که تنها مقصر اتفاقات يک شنبه بعدازظهر 
ورزشگاه غدير اهواز نيست، چراکه مقصران بزرگ تر مسئوالن هيئت فوتبال 
خوزستان هستند که اصالً اجازه برگزاري اين بازي را صادر کردند. ديداري 
که در شرايطي بسيار خاص سوت ش��روع آن زده شد، آن هم در حالي که 

مهمان تا 30 دقيقه قبل از شروع بازي از برگزاري اين ديدار مطمئن نبود.
اعتراض  هاي پرسپوليسي ها قبل از مسابقه، در طول آن و بعد از پايان بازي 
همه به حساب غيرحرفه اي بودن آنها نسبت به مسائل داوري گذاشته شد، 
اما حقيقت چيز ديگري بود، هرچند سرخ ها به نحوه قضاوت کرمانشاهي و 
اشتباهات وحشتناک او اعتراض داشتند، اما حرف اصلي شان چيز ديگري 
بود، حرفي که حاال با انتشار فيلم  هاي رختکن تاريک پرسپوليس و اخباري 

در خصوص شايعه لغو بازي، حقيقت آن بيشتر مي شود.
واقعيت اين است که فوتبال باشگاهي ايران به رغم ادعاي حرفه اي بودن، نه 
در داوري به سطح حرفه اي رسيده و نه در نوع برنامه ريزي و اين اتفاق چيزي 
نيست که مربوط به يک تيم و يک شهر خاص باشد، بلکه تمام تيم  هاي حاضر 
در رقابت ها را تهديد مي کند. جلوي اين روند بايد گرفته ش��ود که اگر اين 
اتفاق نيفتد، فاجعه رخ مي دهد. اينکه کميته داوران و خود داوران اشتباهات 
تأثيرگذارشان را قبول نداشته باشند و اينکه مسئوالن برگزارکننده مسابقات 
توانايي تأمين امنيت تيم ها براي برگزاري يک مسابقه را نداشته باشند، اگر 
فاجعه نيست چه چيز ديگري مي تواند باشد، آن هم براي فوتبالي که فرياد و 
ادعاي حرفه اي بودنش گوش فلک را کر کرده است؟ فوتبال و عالقه مندانش 
اميدوارند اتفاقات يک ش��نبه بعدازظهر اهواز پاياني بر اين همه اشتباه از 
سوي مسئوالن فوتبال باشد. پاياني باش��د بر غيرحرفه اي بودن داوري ها، 
غيرحرفه اي بودن روند برگزاري مسابقات و غيرحرفه اي بودن ميزباني ها. 

پاياني باشد بر تمام کوتاهي ها تا فوتبال باشگاهي بيش از اين ضربه نخورد.

فريدون حسن

  امپراطور ترمز پروفسور را کشيد
پايان شکست ناپذيري پرسپوليس با تقديم صدرنشيني به سپاهان

جدال يونايتد-  PSG در ليگ قهرمانان 
پپ: ياد بارسا افتادم

تحقير چلسي در مقابل منچسترسيتي نتايج فوتبال اروپا را تحت تأثير قرار 
داد. در شبي که يوونتوس با يک پيروزي ديگر به قهرماني کالچو نزديک تر 
و بارسلونا هم برابر بيلبائو متوقف شدند، من سيتي در اتحاد کوالک به پا 
کرد و با شش گل از خجالت تيم ساري درآمد. اين در حالي است که مرحله 
يک هشتم نهايي ليگ قهرمانان نيز امشب آغاز مي شود و شياطين سرخ تيم 

اول شهر منچستر نبرد سختي مقابل PSG در پيش دارند. 
   پيش به سوي صدر

 شش تايي ش��دن چلس��ي به معني صدرنش��يني سيتي اس��ت؛ تيم 
پپ گوارديوال با درخش��ش آگوئرو، اس��ترلينگ و گون��دوگان آبي هاي 
استمفوردبريج را با تحقير بدرقه کرد. با اين نتيجه من سيتي تيم اول ليگ 
جزيره لقب گرفت تا سرمربي اين تيم بيش از هر زمان ديگري به شاگردانش 
افتخار کند: »سه بازي خيلي دشوار داشتيم و در هر سه مسابقه نيز با قدرت 
در زمين حاضر شديم. برتري برابر آرسنال، برتري در زمين اورتون و در ادامه 
برتري برابر چلسي، سه ديدار سختي بود که ما در روزهاي اخير داشتيم و 
فوق العاده ظاهر شديم. از بازيکنانم بعد از اين ديدار تشکر کردم. زماني که به 
نيوکاسل باختيم، من به بازيکنانم گفتم که آرام باشند و ديديد که در نهايت 
آرامش توانستيم کارمان را پيش ببريم. اين عملکردي که سيتي داشت و 
اين عطش براي گلزني و بهتر شدن من را به ياد بارسلونا انداخت. از نظر من 
هرچه بيشتر برنده شويد و بازي هاي خودتان را ببريد، بايد بيشتر کار کنيد. 
اين بازيکنان سخت تمرين و تالش کردند. آنها سزاوار اين ستايش هستند. 

رکوردهاي زيادي را شکستيم و بازي به بازي بهتر شديم.«
   در يک قدمي اخراج

سنگين ترين باخت چلس��ي در تاريخ ليگ برتر موجب شده حتي بحث 
اخراج سرمربي تيم هم سر زبان ها بيفتد. با اين شکست تيم لندني تا رده 
ششم جدول پايين آمده و مائوريتسيو ساري بيش از هر زمان ديگري روي 
لبه پرتگاه قرار دارد: »احتمال اخراج از چلسي؟ بله درست است، زيرا من 
مسئول نتايج تيم هستم. نمي دانم، در حال حاضر صحبتي با باشگاه در 
مورد آينده ام نداشته ام، اما فکر مي کنم اين اتفاق مي افتد و رخ دادن آن نيز 
طبيعي است. شغل من هميشه در معرض خطر است. ما در خانه بهتر از 
بيرون از خانه بازي مي کنيم و به نظر مي رسد در تيم ما چيزي تغيير کرده 
است که من دليل آن را متوجه نمي شوم. هدف من ارائه فوتبال براساس 
تفکراتم اس��ت، اما اين اتفاق رخ نداده است.« سزار آسپليکوئتا، کاپيتان 

چلسي به خاطر اين شکست تحقيرآميز از هواداران عذرخواهي کرد. 
   خوشبختی يووه، توقف بارسا

بانوي پير ساسولو را نيز با سه گل از پيش رو برداشت تا با 11 امتياز اختالف 
نسبت به ناپولي صدرنش��يني قاطعانه اي را تجربه کند. يوونتوس که با 
رونالدو روزهاي خوبي را پشت س��ر مي گذارد حاال با کمترين دغدغه به 
قهرماني ايتاليا مي انديشد. با وجود اين، تس��اوي بدون گل آبي و اناري ها 
برابر بيلبائو فاصله امتيازي با رئال را کمتر کرد. ناتواني مسي در باز کردن 
دروازه بيلبائو و نزديک شدن کهکشاني ها از جمله سؤاالتي بود که والورده، 
سرمربي بارسلونا به آنها پاسخ داد: »مسي خوب است و صددرصد براي اين 
ديدار آماده بود. اين درست نيست که بگوييم مسي آماده نبود و به اجبار در 
ترکيب قرار گرفت. مطمئن باشيد وقتي مسي در ترکيب قرار مي گيرد به 
اين معناست که او شرايط خيلي خوبي دارد و کامالً آماده بازي کردن است. 
قبول دارم در اين نتيجه بعضي از بازيکنان خيلي خوب نبودند، ولي تيم ما 

يک مجموعه است.«
   ليگ قهرمانان 

ديدارهاي مرحله رفت يک هش��تم نهايي ليگ قهرمانان اروپا امش��ب با 
برگزاري دو ديدار برگزار مي شود؛ آ.اس رم ميزبان پورتو است و من يونايتد 
نيز پاري سن ژرمن را پيش رو دارد. تيم چهارم جزيره در 10 بازي آخر خود 
با هدايت سولسشر هيچ شکستي را متحمل نشده است. روبه راه شدن اوضاع 
يونايتد نگراني پاريسي ها را به همراه داشته، به ويژه که پي اس جي؛ نيمار، 
کاواني و مونيه را نيز به دليل مصدوميت در اختيار ندارد. پر کردن جاي خالي 
بازيکنان مصدوم چالش اصلي توخل سرمربي ژرمن ها محسوب مي شود: 
»خبر خوب اين است که وراتي بدون شک براي ديدار برابر يونايتد آماده 
است. حتي برابر بوردو هم از تعويض شدن ناراحت بود و دوست داشت که 
بيشتر بازي کند. نيمار مصدوم است و نمي تواند بازي کند. پاري سن ژرمن 
بازيکنان خوبي در اختيار دارد و حتي اگر کاواني، نيمار و وراتي هم نتوانند 

بازي کنند باز هم برنامه خاص خود را داريم.  «

شيوا نوروزي

سيتي چطور چلسي را نابود کرد؟
 منچسترسيتي با هت تريک سرخيو آگوئرو 
)دومين هت تريکش در فاصله يک هفته(، 
دو گل از رحي��م اس��ترلينگ و يک گل از 
ايلکاي گوندوگان با نتيجه 6 بر صفر چلسي 
را در اتحاد شکس��ت داد تا به صدر جدول 
ليگ برتر، البته با يک بازي بيشتر نسبت 
به ليورپول  بازگردد. اين پيروزي بزرگ اما 
چطور به دست آمد؟ آگوئرو با هت تريکش 
در اين بازي به رک��ورد 11 هت تريک آلن 
شيرر در تاريخ ليگ برتر رسيد. اين بازيکن 
در اين بازي سه گل زد، اما حداقل دو گل ديگر هم مي توانست بزند. سه 
گلي که مهاجم آرژانتيني س��يتيزن ها در اين بازي زد، او را کنار محمد 
صالح با 17 گل در صدر جدول بهترين گلزنان اين فصل ليگ برتر قرار 
داد. مهم تر اينکه آگوئرو حاال بهترين گلزن سيتي در تاريخ بازي هايشان 
در ليگ است. جدا از درخشش انفرادي آگوئرو، طرح پپ گوارديوال براي 
ضربه زدن به چلسي هم در اين شب کاماًل مشخص بود. شاگردان پپ در 
طول بازي 51/6 درصد از حمالتشان را از سمت راست خط دفاعي چلسي 
برنامه ريزي کردند، اما بازيکنان چلسي هم در راه رقم خوردن سنگين ترين 
شکست شان در تاريخ ليگ برتر نقش خودشان را بازي کردند. مشکل بزرگ 
چلسي مقابل سيتي جورجينيو بود. مائوريتسيو ساري يک بار ديگر استفاده 
از انگولو کانته، يکي از بهترين هافبک هاي دفاعي دنيا، اگر نگوييم بهترين 
در پست خودش سر باز زد و شاگرد سابقش در ناپولي را نزديک به خط 
دفاعي اش قرار داد. جورجينيو در اين بازي تا حدي تحت فشار بازيکنان 
سيتي بود که پايين ترين درصد پاس هاي صحيح خود در اين فصل را به 
ثبت رساند )83 درصد(. خط حمله چلس��ي که در بازي قبل اميدهاي 
زيادي براي هواداران آبي هاي لندن ايجاد کرده بود هم کاري از پيش نبرد. 
ترکيب ادن ازارد و گونزالو هيگواين در دقايقي براي دروازه ادرسون مورالس 
خطرناک به نظر مي رسيد، اما هيچ کدام از اين تهديدها منجر به گل نشد. 
در نهايت تمام اين عوامل دست به دست هم دادند تا سيتي يک پيروزي 
مقتدرانه و پرگل ديگر را به ثبت برساند و سنگين ترين شکست چلسي در 

تاريخ ليگ برتر رقم بخورد. 

ژاپني ها براي نمايندگان ايران سوت مي زنند
رقابت هاي فصل جديد ليگ قهرمانان آسيا از امروز با مسابقات مرحله پلي آف 
آغاز مي شود. سايپا و ذوب آهن در حالي عصر امروز در مرحله نخست پلي آف 
آسيا به ترتيب برابر نمايندگان هند و کويت به ميدان مي روند که داوران ژاپني 
قضاوت اين دو بازي را برعهده خواهند داشت. يوداي ياماموتو و مينورو توجو 

به ترتيب ديدارهاي سايپا و ذوب آهن را سوت مي زنند. 

همکاري کميته ملي المپيک
 و تيم نوجوانان باشگاه پرشين

تيم منتخب فوتبال نوجوانان باشگاه ورزشي پرشين )وابسته به جمعيت امام 
علي( در قالب توري يک روزه در کارگاه هاي آموزشي و تست هاي آمادگي 
جسماني آکادمي ملي المپيک شرکت کرد.  با توجه به نقش کليدي ورزش 
در پيشگيري و کاهش آسيب هاي اجتماعي، فائق آمدن بر ناهنجاري هاي 
اخالقي و فرهنگي و  نيز  اهميت ورزش در کاهش استرس و افسردگي ناشي 
از ش��رايط س��خت زندگي، آکادمي ملي المپيک در راستاي سياست ها و 
رويکرد اجتماعي خود و پيروي از خط مشي هاي IOC، ضمن انجام تعامالت 
و توافقات الزم با جمعيت امام علي، به برگزاري کارگاه آموزشي و تست هاي 
آمادگي جسماني از تيم فوتبال تحت پوش��ش اين جمعيت اقدام کرد تا 
اعضاي تيم منتخب فوتبال نوجوانان باشگاه ورزشي پرشين عالوه بر حضور 
در آزمون هاي آمادگي جسماني مرکز سنجش و توسعه قابليت هاي جسماني 
آکادمي، در کارگاه هايي با عنوان پيشگيري از آسيب هاي ورزشي که توسط 

کارشناسان آکادمي ملي المپيک تدريس مي شد نيز شرکت کنند. 

فيروزجا قهرمان جام فجر شد
قهرماني شطرنج جام فجر به عليرضا فيروزجا رسيد. دور نهم )پاياني( بيست 
و هفتمين دوره مسابقات شطرنج بين المللي آزاد جام فجر )گراميداشت 
چهلمين سالگرد پيروزي انقالب( در حالي صبح روز گذشته در فدراسيون 
شطرنج برگزار شد که در مهم ترين رقابت اين دور عليرضا فيروزجا مقابل 
س��رگئي فدورچک اوکرايني با ريتينگ 2604 به برتري رس��يد تا عنوان 
قهرماني اين رقابت ها را به خود اختصاص دهد. در اين رقابت ها که با حضور 
826 بازيکن در س��ه جدول برگزار ش��د، فيروزجا با پيروزي برابر حريف 

اوکرايني در اختتاميه جام فجر مجموع امتيازاتش را به عدد 7/5 رساند.

س��ي و نهمي��ن 
دوره رقابت هاي 
بين المللي کشتي آزاد جام جهان پهلوان تختي  
گراميداش��ت دهه مبارک فجر ک��ه هجدهم و 
نوزدهم بهمن ماه با حضور کش��تي گيران مدعي 
داخلي و آزادکاراني از 9 کشور آذربايجان، ترکيه، 
روسيه، ارمنستان، مجارس��تان، هلند، بالروس، 
قرقيزستان و گرجس��تان در سالن امام خميني 
کرمانشاه برگزار شد، با قهرماني مقتدرانه ايران و 
حضور آذربايجان و قرقيزستان بر سکوهاي دوم و 

سوم به پايان رسيد. 
تيم ملي کش��تي آزاد اي��ران در اي��ن رقابت ها 
11فيناليس��ت در هفت وزن داش��ت که شش 

برتري به دنبال داشت، آن هم در شرايطي که در 
برخي وزن ها هر دو فيناليست ايراني بودند که 
اين نشان از توانايي باالي آزادکاران کشورمان 
داشت. تيم ملي ايران اگرچه با قهرماني يونس 
امامي در 70 کيلوگ��رم، بهمن تيموري در 79، 
کامران قاس��مپور در 86، ارشک محبي در 92، 
عليرضا گودرزي در 97 و يداهلل محبي در 125 

کيلوگرم و شش طال موفق شد بر سکوي نخست 
اين مسابقات بايستد، اما در سه وزن اول رقابت ها 
که فيناليست هاي آن آزادکاران خارجي بودند، 
نماينده اي در فينال نداشت که اين زنگ خطري 

جدي براي کشتي ايران در سبک وزن است. 
جام تختي در ش��رايطي با قهرماني ايران به پايان 
رسيد که اتحاديه جهاني کشتي از مصاف بهمن 

تيموري ب��ا جبرئي��ل حس��ن اف آذربايجاني در 
فينال79 کيلوگرم که با برتري 6 بر 4 کشتي گير 
کشورمان برابر نايب قهرمان جهان همراه بود، به 
عنوان بهترين مسابقه جام تختي ياد کرد. همچنين 
در پايان اين رقابت ها آشوک کومار، داور المپيکي و 
نماينده اتحاديه جهاني کشتي با تمجيد از استقبال 
تماشاگران کرمانشاه از مس��ابقات تأکيد کرد که 
رقابت هاي بين المللي کش��تي آزاد جام تختي با 
حضور چهره هاي شاخص کش��تي ايران و جهان 
اعتبار باالي��ي در بين تورنمنت ه��اي بين المللي 
دنيا پيدا کرده است: »برگزاري جام تختي قبل از 
رقابت هاي قاره اي و جهان��ي باعث حضور پررنگ 
تيم ها و قهرمان هاي کشورهاي مختلف شده بود 
که همين ام��ر کيفيت فني مس��ابقات را در کنار 
ميزباني خوب و سازماندهي شده کرمانشاه باال برده 
بود. البته استقبال خوب، بي نظير و بي حاشيه مردم 
کرمانشاه را هم نمي توان ناديده گرفت و بايد قدر اين 

سرمايه هاي اصلي ورزش را دانست.«

جام تختي در خانه ماند 

قهرماني به ايران رسيد 
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ورزش قطره اي از اقيانوس ملت
22 بهمن که مي ش��ود، تفاوتي نمي کند چه پست و مقامي داشته باشي. 
فرقي نمي کند جايگاه اجتماعي ات چه باشد، وقتي وارد خيل عظيم مردم 
مي شوي، همرنگ آنها مي ش��وي. 40 سال اس��ت که اين رويداد بزرگ و 
بي نظير تکرار مي شود و چشم يک جهان را به خود خيره مي کند. 22 بهمن 
که مي شود تفاوتي نمي کند، مربي باشي يا سرمربي، مدال آور باشي يا نه، 
وقتي آمدي قطره اي مي شوي از درياي خروشان مردم. ديروز 22 بهمن بود 
و جامعه ورزش هم قطره اي از درياي مردم شد. فريبرز عسگري، سرمربي تيم 
ملي تکواندو و شاگردانش هم ديروز قطره اي بودند از اقيانوس ملت بزرگ، 
نجيب و فهيم ايران اسالمي. ملي پوشان تکواندو ديروز همدوش سرمربي شان 

آمدند تا نشان دهند هم در مدال آوري يکه تازند و هم در واليتمداري.

نيک رايت

اسکاي اسپورت

برنزي به رنگ طال
مدال برنز را به 
گردن آويخت، 
ام��ا الح��ق و 
االنصاف برنز او ارزش طال دارد. سعيد ماليي نفر 

اول رنکينگ جهاني در وزن81 -  کيلوگرم 
جودوي جهان در رقابت هاي گرنداسلم 
پاريس مقتدرانه حريفان را يکي پس از 
ديگري از پيش رو برداشت، اما در مرحله 

يک چهارم نهايي يک ب��ار ديگر 
روحيه پهلواني اش را نش��ان 

داد. شکس��ت مصلحتي به 
حريف قزاق براي روبه رو 
نشدن با رقيبي از رژيم 
صهيونيستي، آن هم 
در چهلمين سالگرد 
پي��روزي انق��الب 
اسالمي حرکتی 
ارزش��ي ب��ود از 
س��وي ملي پوش 

جودوي کش��ورمان که 
اميدواريم مسئوالن ورزش 

قدر اين رفتارهاي ارزش��مند را بيشتر بدانند. 
ماليي ک��ه مدال طال را حق خود مي دانس��ت 
در جدول بازنده ها به کارش ادامه داد. ماتياس 
کاس نفر هش��تم رده بندي جهاني مقابل 
ورزش��کار ايراني حرف��ي براي گفتن 
نداش��ت و با غلبه بر جودوکار روس 
که اتفاقاً قهرم��ان المپيک ريو هم 
بود، مدال برنز گرنداس��لم پاريس 
به سعيد ماليي رسيد. قهرمان 
جه��ان در س��ال 2018 
همين دو ماه پيش نيز 
در راستاي احترام به 
ارزش ها و آرمان هاي 
انقالب اسالمي در 
رقابت ه��اي چين 
در همان دور اول 
به جودوکار ژاپني 
باخت تا در مرحله 
بع��د ب��ا حريف 
اشغالگر خود مبارزه 

نکند. 

باخت همزمان خودروسازان در ليگ واليبال 
       واليبال هفت��ه بيس��ت و 
چهارم ليگ برتر 
واليبال با باخت عجيب پيکان به پايان رسيد. در 
يکي از بازي هاي مهم اين هفته، تيم خودروساز 
در خانه واليبال تهران ميزبان پيام مشهد بود که 
برخالف انتظ��ارات اين تيم مش��هدي بود که با 
هدايت قوچان نژاد با برتري قاطع 3 بر صفر پيکان 
را شکس��ت داد. س��رمربي پيام دفاع روي تور و 
توپ گيري هاي خوب را رمز برتري شاگردانش 

دانست. شهرداري ورامين، صدرنشين رقابت ها 
در گنبد کار س��ختي نداش��ت و 3 ب��ر يک تيم 
شهرداري اين شهر را از پيش رو برداشت. خاتم 
اردکان تيم دوم جدول نيز 3 بر صفر عقاب نهاجا 
را برد. درناي اروميه تي��م ته جدولي ليگ 2 بر 3 
مقابل شهروند اراک تن به شکست داد، شهرداري 
تبريز 3 بر يک سايپا ديگر تيم خودروساز تهراني 
را مغلوب کرد و فوالد سيرجان هم با همين نتيجه 

شهرداري اروميه را شکست داد. 

اشرف رامين 
  چهره 

     کشتی  


