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سعيد احمديان

    ليگ برتر فوتبال
هفته سوم ليگ 
برتر   استقالل و 
 تراکت�ور ف�ردا در آزادي ب�ا ه�م روب�ه رو
ام�روز پرس�پوليس ه�م  و    مي ش�وند 

در اهواز مهمان اس�تقالل خوزستان است. 
ليگ برتر فوتبال به هفته سوم رسيد، رقابت هايي 
که از همين هفته هاي اول پرگل و جذاب آغاز شده 
و کلي اتفاق ريز و درشت غافلگيرکننده داشته، در 
چنين شرايطي مي توان پيش بيني کرد که هفته 
سوم هم کمتر تماش��اگري بتواند در ورزشگاه ها يا 
جلوي تلويزيون پلک بزند و يک هفته  مس��ابقات 

ديدني پيش روي فوتبالي ها باشد. 
   استقالل – تراکتور، جمعه ساعت 20:30

گل بازي هاي هفته سوم در ورزشگاه آزادي برگزار 
مي شود، رقابت اس��تقالل و تراکتور که همواره در 
س��ال هاي اخير پرتب و تاب و هيجان انگيز از آب 
درآمده، طوري که حساسيت آن در برخي مواقع براي 
هواداران دو تيم به دربي تهران هم پهلو زده است. با 
اين تفاسير در هفته سوم ليگ يکي از جذاب ترين 
بازي هاي ليگ برگزار مي ش��ود، جايي که جمعه 
شب يک سو شاگردان شفر و سوي ديگر شاگردان 
توشاک معروف روبه روي هم قرار مي گيرند، ديداري 
که مي تواند ورزشگاه آزادي را به يک کوره داغ تبديل 
کند، مسابقه اي که دو سرمربي مشهور خارجي روي 

نيمکت دو تيم مي نشينند و براي اعاده حيثيت و باال 
رفتن پرچم شان مقابل هواداران خود تنها با تاکتيکي 

براي 3 امتياز، تيم شان را مي چينند. 
 آبي ها در حالي پا به اين مس��ابقه مي گذارند که در 
دو هفته گذشته با دو تس��اوي، هنوز رنگ پيروزي 
در ليگ را نديده اند. آنها هفته اول مقابل پيکان در 
ورزشگاه آزادي با تس��اوي بدون گل زمين بازي را 
ترک کردند و هفته قبل هم در اصفهان در يک بازي 
پرزد و خورد برابر ذوب آهن باز   به تساوي رسيدند. 

البته اين بار سهم هر دو تيم دو گل بود. 
با اين دو تساوي، شفر و شاگردانش تنها براي پيروزي 
در آزادي به ميدان خواهن��د رفت، 3 امتيازي که با 
توجه به امتيازهاي از دس��ت رفته در دو هفته اول 
ليگ  مي تواند آنها را در ک��ورس رقابت ها نگه دارد، 
به خصوص که با توجه به دو پيروزي پرس��پوليس 
در دو بازي اول، آبي پوشان نمي خواهند فاصله شان 
با قرمزها بيشتر شود تا آخر فصل حسرت امتيازهاي 
از دس��ت رفته را بخورند. در بازي با تراکتور دست 
شفر نسبت به دو بازي اول، بازتر خواهد بود، اضا فه 
شدن مرتضي تبريزي و نيوماير آلماني به ترکيب 
استقالل سبب شده تا مربي آلماني دغدغه هايش 
براي ادامه ليگ کمتر شود.  با اين حال آبي ها جمعه 
شب کار آس��اني پيش رو نخواهند داشت، آن هم 
مقابل حريفي که گران ترين تيم ليگ هجدهم است 
و مانند اس��تقالل در دو بازي اولش با دو تساوي تا 

امروز رنگ برد را نديده؛ تراکتور هفته اول مقابل نفت 
مسجدسليمان بدون گل متوقف شد و در بازي دوم 
هم برابر نساجي به نتيجه تساوي رضايت داد. اين 
نتايج براي تيمي مانند تراکتور که جان توش��اک، 
سرمربي سابق رئال را روي نيمکت خود دارد، قابل 
قبول نيست، تيمي که حاال ستاره هايي مانند اشکان 
دژاگه و مسعود ش��جاعي را نيز به ترکيبش اضافه 
کرده، دو کاپيتان تيم ملي که جمعه ش��ب اولين 
بازي شان را با پيراهن تراکتور مقابل استقالل انجام 

خواهند داد. 
   استقالل خوزستان – پرسپوليس، امروز 

ساعت20:30
قرمزها پس از دو قهرماني متوالي، در ليگ هجدهم 
هم از هم��ان هفته هاي اول نش��ان دادند که براي 
سومين جام دورخيز کرده اند، آن هم در شرايطي 
که با توجه به محروميت از جذب بازيکن در تابستان 
امسال نتوانسته اند بازيکن جديدي را به ترکيب شان 
اضافه کنن��د و حتي چند بازيکن تأثيرگذارش��ان 
مانند وحيد اميري را نيز از دس��ت داده اند. با وجود 
اين، شاگردان برانکو با دو پيروزي در دو هفته اول 
مقابل پديده و فوالد، امروز در سومين مسابقه مقابل 
اس��تقالل خوزس��تان در اهواز به ميدان مي روند، 
مسابقه اي که پيش بيني مي شود عليرضا بيرانوند 
پس از دو هفته نيمکت نشيني دوباره به ترکيب اصلي 
قرمزها برگردد و حاشيه هاي مربوط به اختالفش با 

برانکو و لژيونر شدنش فعاًل منتفي شود.  در سوي 
ديگر استقالل خوزس��تان برخالف دو فصل پيش 
هرچند چهره يک تيم شگفتي ساز را ندارد، اما برانکو 
و شاگردانش به خوبي مي دانند که نبايد اين تيم را 
دست کم بگيرند. آبي هاي خوزستان در شرايطي در 
اهواز ميزبان پرسپوليس هستند که ابراهيم يزدي 
پس از جدايي عبداهلل ويسي روي نيمکت اين تيم 
نشسته و در دو هفته اول يک تساوي مقابل گسترش 

فوالد و يک شکست برابر پديده کسب کرده است. 
   ساير بازي ها

در ساير مسابقات هفته سوم روز پنج شنبه، گسترش 
فوالد ميزبان سپيدرودي است که با خداداد عزيزي 
روزهاي پرحاش��يه اي را از همي��ن هفته هاي اول 
ليگ تجربه مي کند. س��ايپا که با داي��ي يک برد و 
يک شکست داشته، ميزبان ذوب آهن و شاگردان 
اميد نمازي اس��ت که ليگ را خوب آغاز کرده اند و 
پيش از آغاز هفته سوم، 4 امتيازي هستند. نساجي 
هم که حاش��يه هاي مربوط به صعودش با توجه به 
ش��کايت خونه به خونه اي ها همچنان ادامه دارد، 
در قائمش��هر ميزبان پارس جنوبي جم است که با 
تارتار اميدوارکننده ظاهر ش��ده است. روز جمعه 
هم پديده مقابل صنعت نفت به ميدان مي رود، نفت 
مسجدسليمان ميزبان فوالد است و سپاهان که با 
امير قلعه نويي دوباره چهره يک تيم مدعي را گرفته به 
مصاف تيم پيکان و شاگردان مجيد جاللي مي رود. 

در انتظار پاسخ حسن نيت ستاد كل
چهار سال قبل وقتي مهرداد پوالدي مجرم با ريش سفيدي رئيس وقت 
فدراسيون فوتبال و اغماض رئيس وقت س��تاد کل نيروهاي مسلح از 
جرم او، به استراليا رفت و ديگر بازنگشت، انتظار مي رفت که ستاد کل 
نيروهاي مسلح ديگر توجهي به اين قبيل درخواست ها نداشته باشد، 
چراکه اصاًل قرار نيس��ت يک نظام مورد تمسخر عده اي قرار بگيرد که 
ميلياردي پول بيت المال را دريافت مي کنند و دس��ت آخر هم به همه 
نيشخند مي  زنند و به کشورهاي عربي حاشيه خليج فارس مي روند و 

عکس هايشان را برايمان مي فرستند.
با تمام اين احوال در موضوع درخواس��ت غيرمنطق��ي و دور از انصاف 
وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال درباره معافيت هفت ملي پوش حاضر 
در جام جهاني روسيه از خدمت سربازي، س��تاد کل نيروهاي مسلح 
باز هم حسن نيت خود را ثابت کرد و با تصويب قانوني باعث شد تا هم 
مشکل اين هفت  ملي پوش حل ش��ود و هم رشته هايي چون واليبال و 

بسکتبال ديگر دغدغه اي در اين خصوص نداشته باشند.
البته در اين بين برخي اظهارنظرهاي نامعقول همراه با ادبيات خاص 
و توهين آميز نس��بت به مسئوالن س��تاد کل نيروهاي مسلح نشان از 
زياده خواهي تمام نشدني بعضي از ورزشي ها داشت، اما اقدام بموقع و 
معقوالنه ستاد کل نيروهاي مسلح در بحث خدمت سربازي بازيکنان 
ملي پوش رش��ته هاي تيمي به عنوان رش��ته هايي که کس��ب عنوان 
قهرماني جهان براي آنها مقدور نيس��ت، جلوي هرگونه بهانه گيري و 
توجيه از سوي آنها در حاشيه سازي نس��بت به اينکه ستاد کل جلوي 

پاي آنها سنگ مي اندازد را گرفته است.
امروز ديگر فدراسيون فوتبال براي عقد قرارداد با کرش مشکلي ندارد 
و س��رمربي تيم ملي هم که گفته مي ش��د يکي از داليل عدم امضاي 
قراردادش مس��ئله معافيت بازيکنان اس��ت با اقدام هوشمندانه ستاد 
کل نيروهاي مسلح عماًل خلع سالح ش��ده و نمي تواند بهانه اي در اين 
خصوص بياورد، مگ��ر اينکه براي ناز کردن بهانه هاي ديگري داش��ته 

باشد.
س��تاد کل نيروهاي مس��لح يک بار با اعتماد به يک مج��رم، آن هم با 
بزرگواري با رفتار دور از منش و غيراخالقي او مواجه ش��د، اما اين بار 
ش��رايطي را فراهم کرده که بازيکنان ملي پوش رشته هاي مختلف، به 
ويژه رشته هاي تيمي هم با خيال راحت به بحث ورزش قهرماني خود 
برسند و هم دوران خدمت مقدس سربازي را طي کنند. بديهي است، 
اگر در اين ميان بازيکني نظير پوالدي دوباره پيدا ش��ود بايد عيب را 
در خود او جس��ت وجو کرد، چراکه نظام و به طور مش��خص ستاد کل 
نيروهاي مسلح حس��ن نيت خود را در اين خصوص به جامعه ورزش 

کشور نشان داده است.
در سوي مقابل ورزشکاران تيم هاي ملي نيز بايد توجه داشته باشند، در 
شرايطي از چنين امتيازي بهره مند مي شوند که فرزندان برومند اين 
سرزمين دو سال خدمت سربازي را در سخت ترين مکان ها و زمان ها 
مي گذرانند و به پوشيدن لباس سربازي و خدمت زير پرچم پرافتخار 
جمهوري اس��المي ايران مباهات مي کنند. بنابراين بايد خوب درک 
کنند که خدمتي که قرار اس��ت انجام دهند، اصاًل و به هيچ وجه قابل 
مقايسه با خدمتي که بقيه مي کنند، نيس��ت. پس بهتر است دست از 
زياده خواهي و درخواست هاي نابجا بردارند و بيش��تر از اينکه به فکر 
زياده خواهي و درخواست هاي نامتعارف باشند به فکر تالش براي باال 
بردن پرچم مقدس ايران اسالمي و دادن پاسخي مناسب و در خور به 
اين حسن نيت س��تاد کل نيروهاي مس��لح و در اصل حسن نيت نظام 
جمهوري اسالمي باش��ند. حاال نوبت آنهاست که خودشان را به مردم 
و اين نظام ثابت کنند. نوبت آنهاست که باعث شادي دل همه شوند و 
نوبت آنهاست که با ايستادن روي سکوي قهرماني نام ايران را بلندتر از 

هميشه فرياد بزنند.
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فریدون حسن

جنگ ستارگان در آزادي
پرسپوليس در اهواز به دنبال پيروزي سوم

اميدها در چين آماده حضور در جاكارتا مي شوند
زالتکو کرانچار، ش��اگردانش را اي��ن روزها به چين برده تا بيش��تر از 
قبل آماده حضور در بازي هاي آس��يايي جاکارتا شوند. اميدهاي ايران 
سال هاست که کوچک ترين اميدي را بارور نمي کنند، نه در آسيا و نه 
در راه رس��يدن به ميدان بزرگي چون المپيک. با اين حال کرانچار با 
بهره گيري از اس��تعدادهايي چون يونس دلفي، مهدي قائدي و برخي 
چهره هاي ديگر قصد انجام کارهاي بزرگي را دارد، کارهايي که شروع آن 
از بازي هاي آسيايي است. اميدها اين روزها در چين تمرين مي کنند و از 
چند روز آينده که بازي هاي فوتبال در جاکارتا آغاز مي شود به اندونزي 
مي روند. کرانچار و شاگردانش اصاًل نمي خواهند مانند تيم چهار سال 
قبل، پيش از افتتاح بازي هاي آسيايي از گردونه رقابت ها حذف شوند.

مارادونا: چرا من بين گزينه ها نيستم!
مذاكره با سيمئونه و پوچتينو
 براي هدايت آلبي سلسته 

فدراسيون فوتبال آرژانتين هنوز تصميم نهايي خود را در مورد انتخاب سرمربي 
جديد آلبي سلسته نگرفته و همين مسئله شايعات و ابهامات زيادي را در اين 
خصوص ايجاد کرده است. ناکامي راه راه پوشان در جام جهاني روسيه براي 
هواداران و جامعه فوتبال آرژانتين بس��يار سنگين بود تا جايي که برکناري 
خورخه سمپائولي حاشيه ساز نيز آتش خشم آنها را خاموش نکرده است. با 
اينکه مردم اين کشور بي صبرانه منتظر استعفاي رئيس فدراسيون هستند، اما 
آقاي رئيس در حال بررسي گزينه هاي روي ميز براي انتخاب سرمربي جديد 

است و بايد جواب انتقادهاي ديه گو مارادونا را نيز بدهد. 
    گزينه هاي مختلف

براي آرژانتيني ها حذف در مرحله يک هشتم نهايي جام 2018 که در رؤياي 
قهرماني بودند، شکستي تحقيرآميز محسوب مي شود تا جايي که با گذشت 
يک ماه از آن اتفاق، انتقادهاي تند آنها تمام نشده و کماکان اميدوارند انقالبي 
بزرگ در فوتبال ملي اين کشور رخ دهد. ياران مسي در مصاف با خروس هاي 
قهرمان 4 بر 3 تن به شکس��ت دادند و در نهاي��ت خداحافظي تلخي با جام 
داشتند. حذف زودهنگام، درگيري با بازيکنان و کسب نتايج ضعيف، راهي جز 
اخراج سرمربي قبلي اين تيم باقي نگذاشت. به عقيده بسياري از کارشناسان 
فوتبال جهان، س��مپائولي هرگز در حد و اندازه هاي سرمربيگري آرژانتين 
نبود و از همان ابتدا انتخاب او به اين سمت تصميمي اشتباه بود. با برکناري 
پرس��روصداي اين مربي، دو نام آشنا بر س��ر زبان ها افتادند؛ خوزه پکرمن و 
الخاندرو س��ابه يا. دو مربي اي که نتايج خوبي گرفته اند و گفته مي شود هر 
دو گزينه مورد حمايت فدراسيون فوتبال آرژانتين هستند، اما هنوز خبري 
از انتخاب سرمربي نشده است. مس��ئوالن فوتبال آلبي سلسته اخيراً ليونل 
اسکالوني را به عنوان مربي موقت اين تيم انتخاب کرده اند. اين مربي 40 ساله 
هدايت تيم زير 20 ساله هاي آرژانتين را برعهده داشت و در اولين گام دو بازي 
دوستانه در پيش دارد. گواتماال و کلمبيا دو حريف دوستانه آرژانتيني ها پس از 

جام جهاني هستند که هر دو بازي ماه آينده و در امريکا برگزار خواهد شد. 
    پپ، مربي رؤيايي آرژانتين

از آنجا که حضور سمپائولي روي نيمکت آرژانتين انتقادهاي زيادي را به همراه 
داشت، به نظر مي رسد مسئوالن فوتبال اين کشور تالش مي کنند تا با انتخاب 
سرمربي جديد اشتباه گذش��ته خود را جبران کنند. با اينکه مربي موقت تا 
پايان سال ميالدي هدايت آرژانتين را برعهده دارد، اما فدراسيون اين کشور 
مي کوشد تا يک گزينه سرش��ناس را برگزيند. پپ گوارديوال يکي از همان 
مربياني است که به دليل باال بودن رقم دس��تمزدش راه راه پوشان قيدش را 
زده اند. کلوديو تاپيا، رئيس فدراسيون فوتبال آرژانتين اين موضوع را تأييد کرده 
و او نيز از دستمزد نجومي پپ گفته است: »قصد به خدمت گرفتن گوارديوال را 
داشتيم، اما خيلي دشوار بود و نياز به پول زيادي داشت. براي پرداخت دستمزد 
او بايد فدراسيون را گرو مي گذاشتيم، اما شايد آن موقع هم نمي توانستيم تمام 
پول او را بدهيم. ما مي دانستيم که او مربي گراني است، اما فکر نمي کرديم تا 

اين اندازه گران باشد.«
    جاي خالي مارادونا

با اينکه اسامي زيادي در رسانه هاي آرژانتين به عنوان سکاندار جديد تيم ملي 
مطرح هستند، اما تاپيا تنها مذاکره با دو مربي را تأييد کرده و آن دو نفر نيز 
ديه گو سيمئونه و مائوريسيو پوچتينو هستند: »تنها کسي که ما با او صحبت 
کرده ايم، گوارديوال بود. حاال قصد داريم با سيمئونه، مارسلو گاياردو، پوچتينو 

و يک نفر ديگر که مديران پيشنهاد کرده اند، صحبت کنيم.«
رسانه اي شدن مذاکره با گزينه هاي مدنظر بيشتر از آنکه واکنش منتقدان را به 
همراه داشته باشد تعجب و انتقاد تند اسطوره فوتبال آرژانتين را در پي داشت. 
ديه گو مارادونا با اينکه در سال هاي اخير هدايت هيچ تيم مشهور و شناخته 
شده اي را برعهده نداشته، اما به نظر مي رسد ستاره جنجالي اين بار نيز انتظار 
داشته تا فدراسيون فوتبال کشورش، نام او را در بين گزينه هاي احتمالي قرار 
دهد و رسانه ها نيز از مارادونا نام ببرند: »با تمام احترام به تيم ملي آرژانتين، 
اينکه برخي از روزنامه نگاران من را در ميان گزينه هاي احتمالي نمي بينند، 
باعث ناراحتي من مي شود. به عنوان مثال به صحبت هاي چاوو ووکس گوش 
دادم و او اسمي از من در بين کانديداي هدايت تيم ملي نبرد. من اوايل کار چاوو 
ووکس را به ياد دارم. زماني او کارش را شروع کرد که من هنوز بازي مي کردم، 
اما انگار ديگر من را نمي شناسد. متأسفم که برخي از روزنامه هاي آرژانتيني از 
احتمال انتخاب ساير مربيان سابق صحبت مي کنند، اما نامي از من نمي برند. 

متأسفانه روزنامه نگاري ورزشي ما در آرژانتين اينگونه است.« 

شيوا نوروزي

چالش هاي كواچ و لوپتگي براي فصل جديد
گاهي يک تصوير ه��زاران حرف با خودش 

جيمز هورن کاسل 

 کارشناس فوتبال

  
دارد. فقط کافي بود به چهره فلورنتينو پرس 
نگاه کنيد، وقتي زين الدين زيدان اعالم کرد 
که قصد ترک رئال را در اوج و بعد از بردن سه 
قهرماني پياپي اروپا دارد، چهره پرس کاماًل 
گوياي نظر او درباره اين تصميم بود. رئيس 
باشگاه براي جانشيني زيدان، اول به سراغ 
مکس الگري رفت، اما مربي يوونتوس ترجيح 
داد در تورين بماند و به جنگ براي فتح اروپا 
روي نيمکت بيانکونري ادامه دهد. بدين ترتيب پرس، لوپتگي را به عنوان 
مربي بعدي تيمش برگزيد با اين اميد که او به عنوان مردي که اس��پانيا را 
قهرمان جام جهاني کرده، راهي برنابئو شود. نقشه پرس اما نتيجه اي عکس 
داد و لوپتگي در فاصله 36 ساعت مانده به شروع  اين تورنمنت از تيم ملي 
اخراج شد. مربي سابق الروخا حاال در شرايطي پا به مادريد مي گذارد که باعث 
خشم تمام هواداران فوتبال اسپانيا شده است، ضمن اينکه او تيمي را تحويل 
مي گيرد که بعد از نزديک به يک دهه، ديگر ابرستاره اي به نام کريستيانو 
رونالدو را در اختيار ندارد و جانشيني براي او در حد و اندازه هاي نيمار و کيلين 
امباپه هم خريداري نشده است. رقباي داخلي رئال براي فصل جديد تقويت 
شده اند و شايد دليل اصلي زيدان براي ترک برنابئو به پايان رسيدن چرخه اي 
موفق از نظر او براي رئال بود. رئال اما تنها غول اروپايي نيست که اين فصل 
دوراني جديد را شروع مي کند. بايرن مونيخ، حاکم مطلق بوندسليگا در فصلي 
که پيش روس��ت، نيکو کواچ را روي نيمکت خود خواهد ديد، مربي اي که 
اينتراخت فرانکفورت را از سقوط نجات داد و تا آستانه کسب سهميه اروپا هم 
باال برد. با وجود کارنامه چشمگير او در فرانکفورت، تجربه اروپايي کواچ به 
هيچ وجه قابل مقايسه با مربيان سابق بايرن؛ پپ گوارديوال، کارلو آنچلوتي و 
يوپ هاينکس نيست. البته کواچ از همان ابتدا هم گزينه اول بايرن نبود، اما 
حاال او بايد با رختکني سروکله بزند که مديريتش بسيار دشوار است. وظيفه 
کواچ حفظ سلطنت باواريايي ها در ليگ و تالش براي فتح چمپيونزليگ 

است، مأموريتي که پپ و کارلتو در آن شکست خوردند. 

پوالدي مجرم است
ابالغيه جديد ستاد کل نيروهاي مسلح در خصوص خدمت سربازي 
ملي پوشان سه رشته فوتبال، واليبال و بسکتبال خيال تمام بازيکنان 
تيم هاي ملي اين رشته ها را راحت کرد. حاال آنها با آرامش مي توانند به 
کارشان ادامه دهند. سردار موسي کمالي، رئيس اداره سرمايه انساني 
س��تاد کل نيروهاي مس��لح بار ديگر با تأکيد بر اين موضوع به موارد 
اس��تثنايي نيز اش��اره کرد، مواردي نظير آنچه براي مهرداد پوالدي 
اتفاق افتاد. کمالي در اين خصوص گفت: »مصوبات اخير تنها شامل 
حال قهرمانان مي شود، اما در مورد مهرداد پوالدي ابتدا بايد به جرم 
او رسيدگي شود.« الزم به ذکر است، پوالدي چهار سال قبل در حالي 
که متهم به جعل سند و دريافت کارت پايان خدمت غيرقانوني بود با 
هماهنگي ستاد کل و فدراس��يون فوتبال همراه تيم ملي راهي جام 

ملت هاي آسيا در استراليا شد و ديگر به کشور بازنگشت.

مس سونگون به يك چهارم نهايي صعود كرد
تي�م فوتس�ال م�س س�ونگون، نماين�ده اي�ران در رقابت هاي 
باش�گاه هاي آس�يا ب�ا برت�ري مقاب�ل نماين�ده قزاقس�تان 
ب�ه مرحل�ه يك چه�ارم نهاي�ي اي�ن مس�ابقات صع�ود ک�رد.

مسي ها در جريان اين بازي موفق شدند با حساب 8 بر 3 حريف خود 
را شکست دهند. اصغر حسن زاده، سنگ سفيدي، عروجي، تقي زاده و 
عسگري گل هاي مس را به ثمر رساندند. نماينده کشورمان در مرحله 
يک چهارم نهايي به مصاف برنده بازي دو تيم الوس��ط عراق و واموس 

اندونزي مي رود.

مي خواهيم در جاكارتا بهترين باشيم
تيم ملي کاراته در حال��ي 10 روز ديگر ب��راي حضور در       چهره 
بازي هاي آسيايي، تهران را به مقصد جاکارتا ترک مي کند 
که هروي، سرمربي اين تيم معتقد است که همه چيز براي افتخارآفريني کاراته کاران ايران 
آماده و مهياست: »کاراته از ورزش هاي رکوردي نيست که پيش بيني آن راحت باشد، اما 
شرايط خوبي داريم و پشتيباني الزم نيز انجام شده است. در مسابقات بين المللي هم 
عملکرد خوبي داشتيم که باعث افزايش روحيه و انگيزه بچه ها شده و روي کاغذ هر چهار 

عضو تيم مردان ايران شانس زيادي براي رسيدن به فينال و کسب 
مدال طال دارند. کاراته ايران چند سالي است که خودش را از 
آسيا جدا کرده، به طوري که مي توانستيم حتي دو تيم عالي 
به اين مسابقات اعزام کنيم، انتخاب ترکيب اصلي هم بسيار 
سخت بود. البته قصد دست کم گرفتن هيچ حريفي را ندايم، 
اما اکنون بهترين زمان است تا حق خودمان را از بازي هاي 

آس��يايي بگيريم. مي خواهيم با کسب مدال هاي 
زرين، بهترين تيم کاروان ورزش��ي ايران در 

جاکارتا باشيم.« دغدغه هايي در خصوص 
مافياي داوري آس��يا وجود دارد که باعث 
مي ش��ود کس��ب هر چهار مدال طالي 
بازي هاي آس��يايي توس��ط مردان ايران 
سخت شود، اما سرمربي تيم ملي معتقد 
اس��ت که اتفاق ناگواري در اين راستا رخ 

نخواهد داد: »با حضور جواد س��ليمي در 
کنسول داوري آس��يا، اطمينان داريم اتفاق 

خاصي رخ نمي دهد و به طور يقين اگر حق خوري 
خاصي نباشد، نتايج درخشاني در تاتامي جاکارتا 
براي تيم ايران رقم خواهد خورد. ضمن اينکه قصد 
نداريم به اين مسائل فکر کنيم و تمرکزمان را روي 

خودمان معطوف کرده ايم.«

خواهران منصوريان براي جبران حمايت هاي مردم مي جنگند
      بازی های آسيايی بانوان ووش��وکار تيم 
مل��ي در حال��ي اين 
روزها خود را مهياي حضوري پرقدرت در بازي هاي 
آس��يايي جاکارتا مي کنند که مايوبي، س��رمربي 
چيني تيم ملي ووش��وي بانوان در بخش س��اندا 
معتقد اس��ت ش��رايط براي موفقيت اين تيم در 
بازي هاي آسيايي فراهم اس��ت: »ووشوي ايران از 
بهترين هاي جهان است و شناخت خوبي از آن دارم. 
در چين بودم که با ورزشکاران ايران ديدار کردم و زماني 
که ش��رايط براي حضور در تيم ملي ايران برايم فراهم 
شد، آن را پذيرفتم و ديدم که شرايط براي رسيدن به 
موفقيت در اينجا فراهم است. تيم ايران آماده حضوري 
پرقدرت در بازي هاي آسيايي است. الهه و شهربانو به 

خوبي براي حضور در جاکارتا آماده ش��ده اند و از لحاظ 
تکنيکي، س��رعت و قدرت بدني پيشرفت قابل توجهي 
داشته اند. آنان سختي هاي تمرينات را به خوبي تحمل 
می کنند و براي جبران حمايت ه��ا و محبت هاي مردم 
ايران و کسب بهترين نتايج مي جنگند و به طور حتم در 
بازي هاي آس��يايي 2018 به موفقيت مي رسند. البته 
ووش��و قابل پيش بيني نيس��ت، اما با توجه به پشتکار 
خواهران منصوريان حتماً نتيجه خوبي به دست خواهيم 
آورد.« احتمال رويارويي بانوان ووشوکار ايران با حريفاني 
از چين دغدغه هايي را به وجود آورده، اما سرمربي چيني 
تيم ايران مي گويد اين شغل و حرفه اوست و مشکلي با 
اين مسئله ندارد و حرفه اي با اين مسئله برخورد خواهد 

کرد. 

دومي��ن مرحل��ه 
رقابت ه��اي  از 
گرندپ��ري 2018 
تکواندو در حالي از جمعه به مدت سه روز با حضور 
تکواندوکاران برتر جه��ان در چهار وزن المپيکي 
مردان و زنان در مسکو آغاز مي شود که کره جنوبي به 
عنوان اصلي ترين رقيب شاگردان عسگري هم مانند 
ايران بهترين هاي خود را براي حضور در بازي هاي 
آسيايي در ليست مس��افران جاکارتا قرار داده و با 
نفرات دوم و سوم در اين رقابت ها حضور پيدا کرده  
است. البته »کيم دائه هون« و »تائه هون کيم« دو 

غايب بزرگ اين رقابت ها هس��تند. اين در حالي 
است که تيم آذربايجان نيز مانند مرحله نخست، 
اين مسابقات را از دست داده تا »راديک عسي اف« 
و »ميالد بيگي« دو چهره ش��اخص آذري ها هم 
ديگر غايبان بزرگ اين مسابقات باشند. تيم ملي 

ايران هم البته بنا بر تصميم کادر فني در نخستين 
مرحله گرندپ��ري 2018غايب بود، ام��ا اين بار با 
حضور هفت تکواندوکار )محمد کاظمي، آرمين 
هادي پور، ابوالفضل يعقوبي، سروش احمدي، احمد 
محمدي و سجاد مرداني( در اين رقابت ها شرکت 

دارد. بر اساس برنامه اعالم شده، مسابقات از فردا با 
برگزاري مبارزات اوزان 68- و 80+ کيلوگرم مردان 
و 6۷- کيلوگرم زنان آغاز مي شود که تيم ايران در 
بخش زنان نماينده اي ندارد، اما ابوالفضل يعقوبي و 
سروش احمدي در وزن 68- کيلو و سجاد مرداني 
در وزن 80+ کيل��و نخس��تين نماينده هاي ايران 

هستند که روي شياپ چانگ مي روند.
 در ادام��ه ني��ز ش��نبه 20 مردادم��اه در روز دوم 
تکوان��دوکاران اوزان 6۷- و 6۷+ کيلو زنان و ۵8- 
کيلو مردان مسابقه خواهند داد که محمد کاظمي 
و آرمين هادي پور ديگر نمايندگان ايران هستند 
که با حريفان خود رو به رو مي ش��وند. يک ش��نبه 
21 مردادماه در روز پاياني هم رقابت هاي دو وزن 
80- کيلو مردان و 4۹- کيلو زنان برگزار مي شود که 
احمد محمدي تنها نماينده ايران در روز پاياني است 

که رودرروي رقباي خود قرار مي گيرد. 

رقابت بهترين هاي تکواندوي 
جهان در سرزمين تزارها

 دنيا حيدری
     خبر


