
  پي�روزي مقابل 
شيوا نوروزي
    گزارش

نساجي مازندران 
براي اس�تقالل از 
نان شب هم واجب تر است. هفته هفتم ليگ برتر 
فوتبال ايران، امروز با برگزاري سه ديدار ديگر 
پيگيري مي شود که در اين بين رويارويي نماينده 
مازندران با آبي ها حساس�يت هاي زيادي دارد. 
ضمن اينکه سايپا با هدايت علي دايي نيز همچنان 
به دنبال ارتقای جايگاه خود در جدول رده بندي 
و رس�يدن به جمع س�ه تيم باالنش�ين است. 
جواد نکونام، بازيکن پيش��ين استقالل در بدترين 
ش��رايط آبی ها رودرروي تيم س��ابقش مي ايستد. 
آبي پوش��ان اين اواخر با چالش هاي زيادي دست 
و پنجه ن��رم مي کنند که ح��ذف از ليگ قهرمانان 
آسيا مهم ترين آنها بود. البته عملکرد وينفرد شفر 
نيز به خاط��ر تعويض ها و نتايج ضعيف اس��تقالل 
زير سؤال رفته و انتقادها از او باال گرفته است. مرد 
آلماني بايد پيش از آنکه خيلي دير شود، فکري به 

حال تيمش کند. 
   پيش درآمد دربي

نزديک بودن تاريخ دربي رفت استقاللي ها را حسابي 

به تکاپو انداخته و در حالي که تصور مي شد اين تيم 
بتواند از سد السد بگذرد، اما اشتباهات بازي رفت در 
بازي برگش��ت هم تکرار ش��د تا آبي ها وداع تلخي با 
ليگ قهرمانان داشته باشند. البته صعود دراماتيک 
پرسپوليس به مرحله بعد اين رقابت ها شدت انتقادها 
را بيشتر کرده است. با اينکه کادر فني و مديريت باشگاه 
از بازيکنان خواسته اند تا ناکامي در آسيا را به دست 
فراموشي بسپارند، اما در فاصله پنج روز تا دربي سنتي 
سرخابي ها نمي توان حذف از آسيا را از ياد برد. ضمن 
اينکه عملکرد استقالل در ليگ برتر نيز چندان تعريفي 
ندارد تا جايي که اين تيم با يک بازي کمتر در رده دهم 
قرار گرفته است و در پنج بازي گذشته شاگردان شفر 

تنها يک بار در اين فصل طعم پيروزي را چشيده اند . 
   بايد ببريم

سرمربي آلماني نتوانسته رضايت هواداران را جلب 
کند و پيش از آنکه کاس��ه صبر آنها لبريز شود بايد 
چاره اي بينديشد. او مدعي شده برخي ها در جهت 
تضعيف اين تيم حرکت مي کنند: »انگار قبل از بازي 
با السد زمين خورده بوديم، ولي االن بلند شده ايم. 
اين انرژي و قدرتي که مقابل السد در قطر ارائه داديم 
را بايد هميشه نگه داريم. بايد روي اشتباهاتمان کار 

کنيم. ما همه يک تيم هستيم. بايد با هم بجنگيم. 
نظم، نظم و نظم در تيم ما شماره يک است. بازيکني 
که نظم نداشته باشد از تيم ما کنار گذاشته مي شود، 
فرقي هم ندارد که بازيکن باتجربه اي باشد يا بازيکن 
جوان ما محسوب ش��ود. هميشه بايد تمريناتمان 
همان چيزي باشد که در قطر بود و بازيمان هم همان 
نمايش باشد. استقالل واقعي اين بود. کاري نداشته 
باش��يد که در فضاي مجازي چه چيزي نوشته اند. 
کساني که آن حرف ها را زده اند به دنبال اين هستند 
که ما را براي درب��ي ضعيف کنند. اگر ما همه با هم 
باشيم، کسي نمي تواند متوقف مان کند. در بازي با 
نساجي بايد با همين قدرت به ميدان برويم و پيروز 
شويم. ما بايد ببريم.« شفر همچنين به بازيکنانش 
هشدار داده که حق ندارند از نيمکت نشيني ناراضي 
باشند: »بازيکناني که روي نيمکت مي نشينند، حق 
ندارند با صورت ناراحت روي نيمکت باش��د. همه 
بازيکنان حتي نيمکت نشينان هم بايد براي کل تيم 
بجنگند. هيچ کس به خاطر مطالب فضاي مجازي به 

ترکيب نمي آيد و از ترکيب هم خارج نمي شود.«
   در انتظار استقالل

ورزشگاه وطني فرصت خوبي براي تيم قائمشهري 

اس��ت تا انتقام شکس��ت هفت��ه گذش��ته مقابل 
پرسپوليس را از استقالل بگيرد. نساجي با هدايت 
نکونام براي رويارويي با تيم تهراني انگيزه هاي زيادي 
دارد. سرمربي نساجي ترسي از مواجه با تيم سابقش 
ندارد: »در تم��ام بازي ها براي موفقي��ت به زمين 
مي رويم، اما با استراتژي متفاوت و خوشبختانه اين 
بازي درورزشگاه وطني قائمشهر برگزار مي شود. اين 
مي تواند فاکتور مثبتي براي ما باشد، چراکه بازي 
کردن در ورزش��گاه وطني براي هيچ تيمي راحت 
نيس��ت، حتي تيم هاي بزرگ! در مورد اس��تقالل 
تعصبم را زمان بازي در اين تيم نشان دادم و حتي گل 

قهرماني استقالل در ليگ برتر را هم زدم.«
   ساير بازي ها

اس��تقالل خوزس��تان در اهواز پذيراي ذوب آهني 
اس��ت که دو شکس��ت متوالي مقابل پديده را در 
کارنامه دارد. تيم نمازي از جام حذفي کنار رفته، در 
حالي که يزدي تالش مي کند سروساماني به اوضاع 
آبي هاي خوزستان بدهد. سايپا هم به استقبال نفت 
مسجدسليمان مي رود. تيم علي دايي سه بازي آخر 
خود را با پيروزي پشت سر گذاشته و رقيب جنوبي 

امروز کار دشواري در مقابل اين تيم دارد. 

صرفًا براي يادآوري جناب وزير!
 صحبت هاي روز سه شنبه هفته گذشته مسعود سلطاني فر، وزير ورزش 
ثابت مي کند که يا مسئوالن ورزش کشور حافظه خوبي ندارند يا اينکه 
تصور مي کنند عالقه مندان به ورزش حافظه اي براي به ياد آوردن حرف ها 

و قول هاي آنان و مسئوالن قبلی ندارند.
در س��کوت خبري روزهاي پايان هفته گذش��ته وزير ورزش جلس��ه 
مشترکي با رؤساي فدراس��يون هاي ورزش��ي برگزار کرد، هرچند که 
تعدادي از اين رؤسا بايد اسباب و اثاثيه خود را جمع و فدراسيون هايشان 
را بنا بر قانون منع به کارگيري بازنشسته ها ترك کنند. با اين حال آنچه 
بيشتر از هر چيز جلب توجه کرد، حرف هاي جناب وزير بود. سلطاني فر با 
قدم گذاشتن در راه يکي از رؤساي فدراسيون هاي ورزشي که با دستاويز 
قرار دادن پيام هاي تشکر و تبريک مسئوالن نظام، به ويژه مقام معظم 
رهبري سعي در انحراف نگاه ها از اصل نتيجه کسب شده، داشت سقوط 
يک پله اي کاروان ورزشي کش��ورمان در بازي هاي آسيايي جاکارتا را 
زير سايه همين تشکرها قرار داد و ايستادن در جايگاه ششمي آسيا را 
موفقيت آميز قلمداد کرد، در حالي که اگر به ياد نمي آورد، عالقه مندان 
به ورزش خيلي خوب به ياد دارند که هشت سال پيش در گوانژو چهارم 
شديم و چهار سال قبل هم در اينچئون پنجم. جالب تر اينکه در پيام مقام 

معظم رهبري صرفاً به مدال آوران اشاره شده، نه نتيجه کلي کاروان!
نکته قابل تأمل حرف هاي وزير ورزش، آن قسمتي است که کسب جايگاه 
سومي بازي هاي آسيايي 2026 را هدف قرار مي دهد، آن هم با تمرکز 
روي رشته هايي چون دووميداني، شنا و ژيمناستيک. جناب سلطاني فر به 
طور حتم به ياد نمي آورد روزي را که پس از بازي هاي آسيايي اينچئون، 
کيومرث هاشمي در مقام رئيس کميته ملي المپيک همين حرف ها را 
مقابل اصحاب رسانه زد، اما ما خوب به ياد مي آوريم و براي تذکر به جناب 
سلطاني فر يادآور مي شويم. کيومرث هاشمي بعد از بازي هاي اينچئون 
از برنامه ريزي روي شنا، ژيمناستيک، دوچرخه سواري و دووميداني به 
عنوان رشته هاي مدال آور و البته پرمدال بازي هاي آسيايي صحبت کرد. 
گفت که بايد براي جاکارتا روي اين رش��ته ها سرمايه گذاري کنيم، اما 
نتيجه اين سرمايه گذاري اين شد که در شنا، شناگرمان بعد از شيرجه 
در آب دچار مشکل شد و دوچرخه سوارمان زنجير پاره کرد و نتوانست 

به رکابزني خود ادامه دهد.
حاال سلطاني  فر در غياب رسانه ها و در حضور رؤساي فدراسيون ها که 
برخي هم بايد بروند از کسب رتبه س��وم آسيا صحبت مي کند و جالب 
اينکه کسي هم پيدا نمي شود که از او بپرسد چگونه و با چه ابزار و راه و 
روشي قرار است کشورهايي چون چين، کره جنوبي و ژاپن را کنار بزنيم و 
روي سکوي سوم بازي هاي آسيايي قرار بگيريم؟ چگونه قرار است فاصله 
115 مدالي خود را با کشور سوم رده بندي بازي هاي آسيايي جبران کنيم 

با حرف يا خيال پردازي؟ 
بايد يکي پيدا شود و به جناب وزير خيالباف اين نکته را يادآور شود که 
ورزش ايران در بهترين ش��رايط مي تواند و بايد عنوان چهارمي خود را 
2010 گوانژو تکرار کند.  رسيدن به جايگاه سومي در بازي هاي آسيايي 
براي ورزش ايران امري نه غيرممکن که محال است. اين را عالقه مندان 
به ورزش و ورزش��کار ايران خوب مي فهمند که با توج��ه به ظرفيت و 
وضعيت موجود در ورزش کشور چنين ادعايي بيشتر شبيه يک شوخي 
و فرار از پاسخگويي بابت نتايج به دست آمده است، اما گويا آقايان مسئول 
دوست دارند در اين خيال پردازي ها باقي بمانند. ورزشي که اين روزها 
حتي از اعزام تيم ها و ورزش��کارانش به رقابت هاي بين المللي، اردوها و 
بازي هاي تدارکاتي عاجز است، چگونه مي تواند سکوي سوم بازي هاي 
آسيايي را تصاحب کند؟ ورزش��ي که به جاي کار زيربنايي دلخوش به 
پيام تبريک است و آن را به کل تعميم مي دهد، چگونه مي تواند از 62 

مدال به 177 مدال برسد؟ 
پاسخ اين سؤاالت را مردم و عالقه مندان به ورزش خوب مي دانند، اما بد 
نيست آقايان مسئول هم به جاي خيال پردازي به آنها فکر کنند. بد نيست 
به ياد آورند که اسالفشان چه ها گفتند و چه شد تا حداقل آنها را تکرار نکنند. 
اين را گفتيم که فقط يادآوري کرده باشيم که سومي در بازي هاي آسيايي 

محال است. ما مي دانيم، شما هم بدانيد جناب وزير!
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فریدون حسن

نبرد با نساجي پيش درآمد دربي 
استقالل به نکونام رسيد، دايی به نفت 

پرچم ياحسين)ع( بر فراز كليمانجارو
پرچم عاش��وراي اباعبداهلل الحس��ين)ع( همزمان با تاسوعا و عاشوراي 
حس��يني بر فراز قله 5895 مت��ري کليمانجارو در کش��ور تاتزانيا که 

بلندترين قله قاره آفريقاست به اهتزار درآمد.
ياس��ر س��توده، کوهنورد گيالني با صعود به بلندترين قله آفريقا براي 
سومين بار پرچم عاشورايي ياحسين)ع( را بر باالترين نقطه قرار دارد. 
ستوده پيش از اين در سال 95 اين پرچم را بر فراز قله البروس روسيه 
بلندترين قله قاره اروپا و در سال 96 آن را بر فراز کمپ اصلي اورست در 
هيماليا بلندترين قله جهان به اهتزار درآورده بود. ستوده انگيزه اصلي 
خود در خصوص اين اقدام را رس��اندن پيام امام حس��ين)ع( به گوش 
جهانيان که همانا مبارزه با ظلم و تسليم نشدن در برابر آن است، عنوان 

کرد و گفت: »اين مهم ترين و زيباترين پيام امام حسين)ع( است.«

فصل جديد ليگ قهرمانان براي رونالدو خوش يمن نبود
 از هت تريک مسي تا اشک هاي كريس

 رکوردشکني جديد ليونل مسي و اخراج جنجال برانگيز کريس رونالدو 
مهم ترين اتفاقات هفته اول ليگ قهرمانان اروپ��ا بود. فصل جديد ليگ 
قهرمانان در شرايطي آغاز شد که هت تريک ستاره آرژانتيني، آبي اناري ها 
را به آينده اميدوار کرد، اما رقيب سنتي او در نخستين بازي اش با پيراهن 
يوونتوس با کارت قرمز داور مواجه شد و با چشماني اشکبار زمين مسابقه 

را ترك کرد. 
   شروع اميدوارکننده

پيروزي پرگل بارسلونا مقابل آيندهوون نويد روزهاي خوبي را به هواداران 
اين تيم مي دهد. در اين برد 4 بر صفر، مسي باز هم نقش اصلي را داشت. 
هت تريک اين بازيکن در هفته اول رقابت ها مسي را به دومين بازيکن تاريخ 
ليگ قهرمانان اروپا تبديل کرد که در 14 فصل پياپي موفق به گلزني شده 
است. لئو حاال با رکورد رائول گونزالس برابر شده و بدون شک در سال هاي 
آينده نيز مي تواند از رکورد او عبور کند. ارنستو والورده، سرمربي کاتاالن ها 
از اينکه مسي کمک کرد تا تيمش بازي نخست را بدون دردسر پشت سر 
بگذارد، ابراز خوشحالي کرد: »مس��ي کارهاي غيرعادي در زمين انجام 
مي دهد. او هر سختي را آس��ان مي کند. اين بازيکن باعث شد تا ما بردي 
آسان به دست آوريم. با چهار گل به پيروزي رسيديم و طبيعي است که 

خوشحال و راضي باشيم.«
جالب اينکه در ديگر بازي گروه  B ،  اينترميالن در خانه از شکست، پيروزي 
ساخت و 2 بر يک از سد تاتنهام گذشت. روسونري پس از هفت سال دوباره 
به ليگ قهرمانان راه يافته و اسپالتي از تالش شاگردانش به خاطر اين برد 
تمجيد کرده است: »اين واقعيت که ما با تالش زياد نتيجه را برگردانديم، اين 
پيروزي را دلچسب تر کرد. اين برد اهميت زيادي داشت. اين نتيجه اعتماد 

به نفس زيادي در خصوص کاري که انجام مي دهيم به ما داد.«
   باخت نجومي ها

در گروه سوم بازي ها، اما پاري سن ژرمن در جزيره شکست 3 بر 2 را مقابل 
ليورپول متحمل شد تا در همين ابتداي راه تيم نجومي توخل در حضور 
نيمار، کاواني و امباپه بحران را تجربه کند: »انتظار زيادي از مثلث هجومي 
ما وجود دارد و طبيعي است که بازيمان بر اساس اين سه بازيکن بزرگ 
طراحي شود. يک شبه نمي توان ش��رايط تيم را تغيير داد. در اين ديدار 
هماهنگي تيمي نداشتيم و اين يکي از داليل شکست ما بود. اطمينان دارم 
که در بازي هاي بعدي بهتر از اين ظاهر خواهيم شد.« در ساير بازي هاي 
شب اول ليگ قهرمانان کلوب بروژ با يک گل مغلوب دورتموند شد. موناکو 
2 بر يک به اتلتيکومادريد باخت. در بازي ستاره سرخ و ناپولي گلي رد و 
بدل نشد. گاالتاسراي با سه گل لوکوموتيو مسکو را درهم کوبيد و شالکه و 

پورتو نيز به تساوي يک – يک رضايت دادند. 
   اشک رونالدو 

در شب دوم رقابت ها در حالي که همه نگاه ها به ديدار رئال – آ.اس رم بود، 
 H  اخراج کريستيانو رونالدو همه بازي ها را تحت الشعاع قرار داد. در گروه
جايي که والنسيا ميزبان يوونتوس بود، راه راه پوشان 2 بر صفر پيروز شدند، 
اما اخراج مستقيم مهاجم پرتغالي کام همه را تلخ کرد. در حالي کارت قرمز 
داور بازي در دقيقه 29 به رونالدو داده شد که کارشناسان تصميم داور در 
خصوص درگيري اين بازيکن با مدافع والنس��يا را اشتباه خواندند. گريه 
کريس پس از اين اتفاق داد آلگري، سرمربي بانوي پير را هم درآورد: »تا 
قبل از اخراج رونالدو فرصت هاي زيادي را روي دروازه حريف خلق کرديم 
و بازي را در دست داشتيم. بعد از آنکه رونالدو اخراج شد حريف در خانه 
خود و با حمايت تماشاگرانش به بازي هجومي روي آورد. با اين حال اجازه 
نداديم تا دروازه ما تهديد جدي شود. کارت قرمز به رونالدو اشتباه بود. ليگ 

قهرمانان اروپا هم به VAR نياز دارد.« 
تصميم جنجالي داور موجب شده يوفا اين موضوع را به شکلي ويژه بررسي 
کند. معموالً يوفا بازيکناني را که با کارت قرمز مستقيم اخراج مي شوند 
بيش از يک جلسه محروم مي کند که در اين صورت کريس عالوه بر بازي 
بعدي يووه با تيم يانگ بويز، بازي رفت با منچستر در اولدترافورد را هم از 

دست خواهد داد. 
در ساير بازي ها آژاکس با سه گل آ.اك آتن را برد. بايرن در خانه بنفيکا به 
پيروزي 2 بر صفر رسيد. ليون 2 بر يک من س��يتي را شکست داد. ديدار 
شاختار – هافن هايم و ويکتوريا پلژن – زسکا هم با تساوي 2-2 به پايان 
رسيد. رئال در برنابئو با سه گل رم را بدرقه کرد و تيم ناشناخته يانگ بويز با 

سه گل در مصاف با من يونايتد شکست خورد. 

اشرف رامين

درس هاي هفته اول براي مدعيان اروپايي
 هفته اول فصل جديد ليگ قهرمانان به 

جيمي رينکون

مارکا

   
پايان رسيد و در همين ابتدا هواداران به 
آينده برخي تيم ها اميدوار شدند و برخي 
تيم ها نيز طرفداران خود را نگران کردند. 
با اينکه عملکرد بعضي ها نااميدکننده و 
تعدادي نيز اميدوار کننده بود، اما براي 
نظ��ر دادن در خص��وص تيم ه��اي 
صعودکنن��ده از مرحل��ه مقدمات��ي و 
همچنين کانديداهاي فتح اروپا واقعاً زود 
اس��ت. از بين بازي هاي برگزار ش��ده نتايج بعضي از ديدارها اهميت 
بيشتري داشت. رئال مادريد به خاطر رفتن کريس رونالدو بيش از همه 
در کانون توجهات قرار گرفت ، چراکه خيلي ها فکر مي کردند راموس، 
مودريچ، بيل، آسنسيو و بنزما نمي توانند جاي خالي او را پر کنند، اما 
غلبه بر رم با سه گل عکس اين ادعا را ثابت کرد و معلوم شد کهکشاني ها 
هنوز مدعي چهارمين قهرماني متوالي در قاره سبز هستند. ليونل مسي 
هم نشان داد تا زماني که او هست، کاتاالن ها توانايي شکست هر تيمي 
را دارند. هت تريک لئو مقابل آيندهوون تصوير واضحي از بارس��لوناي 
مدعي بود که فقط ب��ه فينال لي��گ قهرمانان مي انديش��د. از طرفي 
يوونتوس و بايرن نيز هر دو در خارج از خانه حريفان ش��ان را شکست 
دادند و چهره مدعي قهرماني به خود گرفتند. البته با اخراج کريس جاي 
خالي VAR کاماًل احساس شد. فينال اين فصل در واندا متروپوليتن 
مادريد برگزار مي ش��ود، جايي که ورزش��گاه خانگي اتلتيکو است، به 
همين خاطر راه راه پوشان اميدوارند يک پاي فينال باشند. شکست دو 
تيم متمول من سيتي و پاري سن ژرمن در هفته اول عجيب و خطرناك 
بود، تيم هايي که با هزينه زياد تالش مي کنند جايگاهشان را در جمع 
مدعيان حفظ کنند. ليورپول جانی تازه گرفته و انتظار مي رود تيم کلوپ 
همين روند را ادامه دهد. از طرفي منچستريونايتد ديگر تيم انگليسي 
که آقاي خاص را روي نيمکت دارد با غلبه بر رقيب سوئيسي بايد خود 
را براي بازي های دشوار آينده آماده کند. کاسياس بيستمين فصل ليگ 
قهرمانان را شروع کرد و اينترميالن هم پس از سال ها غيبت به آينده 

خوش بين است. 

 جودوكاران حريفان خود را شناختند
ج��ودوکاران اي��ران در رقابت هاي قهرمان��ي جهان حريف��ان خود را 
شناختند. قرعه کشي مسابقات جودوي قهرماني جهان در باکو برگزار 
شد و بر اين اساس محمد محمدي بريمانلو در وزن 73- کيلوگرم صبح 

امروز در اولين مسابقه به مصاف جودوکاري از کره شمالي مي رود.
سعيد ماليي در 81- کيلوگرم روز يک شنبه در دور اول استراحت دارد 
و در دور دوم به مصاف حري��ف کانادايي مي رود و در صورت پيروزي بر 
اين حريف به ديدار برنده کنگو و ايسلند خواهد رفت. چهارشنبه چهارم 
مهر ماه نيز جواد محجوب در وزن 100+ کيلوگرم بعد از استراحت در 

دور اول به مصاف برنده رقابت اکوادور و تاجيکستان خواهد رفت.

نقره گرندپري بر گردن حسيني
سومين مرحله از مسابقات گرندپري تکواندوی 2018 در چين تايپه با 
کسب مدال نقره ميرهاشم حسيني و حذف مهدي خدابخشي، آرمين 
هادي پور ادام��ه يافت که در وزن 68- کيلوگرم ميرهاش��م حس��يني 
نماينده کشورمان با قبول شکست 13 بر 9 مقابل حريف کره اي مدال 
نقره را به دست آورد. مهدي خدابخشي و آرمين هادي پور اما با شکست 
برابر حريفان اردني و کره اي از دور مسابقات حذف شدند. اين در حالي 
است که پيش از اين ابوالفضل يعقوبي و س��جاد مرداني نيز از گردونه 

رقابت ها کنار رفته بودند.

نام حريف مهم نيست، ما برد مي خواهيم
پيروزي بزرگ پرسپوليس برابر الدحيل و بازي خوب و        چهره
تحسين برانگيز سرخ ها برابر تيم متمول قطري حاال اين 
اميدواري را براي هواداران به وجود آورده که با پيروزي برابر السد دومين تيم قطري، 
راهي ديدار نهايي ليگ قهرمانان آسيا شوند. برانکو ايوانکوويچ، سرمربي موفق پرسپوليس 

در گفت وگويي کوتاه با سايت اسپورت کرواسي با اشاره به 
اين پيروزي سخت به نقش هواداران پرسپوليس در کسب 
اين برد و راهيابي به مرحله نيمه نهايي ليگ قهرمانان آسيا 
اشاره کرد و گفت: »هواداران فوق العاده اي داشتيم که کار 
را براي  ما بهتر کردند.  احساسات آنها به زمين مسابقه هم 

سرايت کرد و باعث شد بازيکنان براي پيروزي از 
جان مايه بگذارند.« او در خصوص نوع و نحوه 
بازي با تيم هاي عربي هم عنوان کرد: »در 

بازي با اين تيم ها رقابت خاصي وجود دارد. 
آنها هميشه از بازي در ورزشگاه آزادي 
واهمه دارند و اين ترس بيشتر مربوط به 
جو و احساساتي است که تماشاگران و 

بازيکنان ايراني در اين ورزشگاه دارند.« 
برانکو که تيمش دهم مهر ماه بايد بازي رفت 

مرحله نيمه نهايي را مقابل الس��د در قطر 
برگزار کند، در مورد اين ديدار گفت: »تفاوتي 
نمي کند نام حريف چه باش��د، م��ا به دنبال 
پيروزي هستيم. هيچ چيز غيرممکن نيست، 
حتي اگر قطري ها ثروتمندترين کش��ور در 
جهان باش��ند. براي ما فرقي نمي کند، ما بايد 
الس��د را شکس��ت دهيم و به فينال راه پيدا 

کنيم.«

دبل قهرماني فرنگي كاران جوان در جهان
تيم ملي کشتي        کشتی
فرنگي جوانان 
ايران با قدرت از مقام قهرماني جهان خود دفاع 
کرد. جوانان فرنگي کار ايران در پايان رقابت هاي 
قهرماني جهان که در اسلواکي برگزار شد با کسب چهار 
مدال طال و دو برنز به عنوان قهرماني دست يافتند و براي 
اولين بار طي دو س�ال بر س�کوي اول جهان ايستادند.

براي ايران در اين مسابقات پويا ناصرپور در 55 کيلوگرم، 
امين کاوياني نژاد در 72 کيلوگرم، محمدهادي س��اروي 
در 87 و امين ميرزازاده در 130 کيلوگرم مدال طال کسب 
کردند. يوسف حس��ين وند در 67 و عليرضا نجاتي در 60 
کيلوگرم هم دو مدال برنز را براي ايران به دست آوردند. به 

اين ترتيب تيم ملي کش��تي فرنگي جوانان ايران با کسب 
136 امتياز باالتر از روس��يه 131 امتيازي و ارمنستان 83 
امتيازي قهرمان جهان ش��د. جوانان فرنگي کار ايران سال 
گذشته در رقابت هاي جهاني فنالند با کسب سه مدال طال، 
يک نقره و يک برنز براي نخس��تين بار قهرمان شده بودند 
که امسال با شايس��تگي و اقتدار تمام از عنوان خود دفاع 
کردند. رقابت هاي کشتي آزاد قهرماني جوانان جهان نيز 
از عصر ديروز آغاز شد و رضا عليجان زاده در 57 کيلوگرم، 
اميرحسين مقصودي 65 کيلوگرم، اميرحسين کاووسي 70 
کيلوگرم، سجاد غالمي 79 و سجاد عزيز در 97 کيلوگرم به  
مصاف رقباي خود رفتند. سه وزن باقي مانده رقابت هاي آزاد 

نيز عصر امروز برگزار مي شود.

محمدرضا عباسي |  مهر

       واليبال با پايان يافتن مرحله 
بت ه��اي  قا ول ر ا
واليبال قهرماني جهان، تيم ملي واليبال ايران از 
شب گذشته بازي هاي خود را در مرحله دوم اين 
مسابقات آغاز کرد. ش��اگردان کوالکوويچ بعد از 
شکست مقابل لهستان در آخرين بازي مرحله اول 
اين مسابقات برابر فنالند قرار گرفتند، ديداري که 
به تصور همگان يک بازي س��اده براي تيم ايران 
محس��وب مي ش��د، اما جنگندگي و توپ گيري 
مثال زدني بازيکنان حريف کار را براي ملي پوشان 
کشورمان سخت کرد. ايران گيم اول را 25 بر 19 
برد، اما دو گيم بعدي را با نتايج 22 بر 25 به حريف 

واگذار کرد تا کار براي واليباليست هاي ما سخت 
شود. گيم چهارم را تيم ملي کشورمان با نتيجه 25 
بر 23 پيروز شد تا همه چيز به گيم پنجم کشيده 
شود. شاگردان کوالکوويچ که براي تثبيت جايگاه 
دومي خود نياز مبرمي به پي��روزي در اين ديدار 
داش��تند، گيم پنجم را محکم تر بازي کردند و در 

نهايت 15 بر 12 پيروز شدند تا 3 بر 2 بازي را به سود 
خود خاتمه دهند. با کسب اين پيروزي ايران بعد از 
لهستان در رتبه دوم جدول گروه خود ايستاد و با 
مشخص شدن گروه بندي دور دوم رقابت ها در کنار 
کانادا، بلغارستان و امريکا در گروه G مسابقات قرار 
گرفت و ديش��ب ب��ه مص��اف بلغارس��تان رفت.  

ملي پوشان کشورمان امشب در دومين بازي اين 
مرحله از مسابقات از ساعت 17:30 به مصاف کانادا 
مي روند. ايگ��ور کوالکوويچ، س��رمربي تيم ملي 
کشورمان بعد از پيروزي بر فنالند با اشاره به اينکه 
در اين مسابقات هيچ تيمي از پيش بازنده نيست، 
گفت: »خوش��حالم ک��ه در تمام طول مس��ابقه 
جنگيدي��م و در نهاي��ت برنده ش��ديم. همه فکر 
مي کردند که ما 3 بر صفر يا 3 بر يک مي بريم، ولي 
مسابقات قهرماني جهان نشان داد که هيچ تيمي از 
پيش برنده نيست. شما ديديد که برزيل و فرانسه از 
هلند شکست خوردند و بازي امريکا و استراليا هم به 
ست پنجم کشيده شد.« سرمربي تيم ملي واليبال 
ايران به استفاده از بازيکنان جوان نيز اشاره و عنوان 
کرد: »به چند چه��ره جوان ک��ه تاکنون فرصت 
چنداني براي بازي پيدا نک��رده بودند، اجازه بازي 
دادي��م و در نهايت نيز با کمک هم توانس��تيم در 

شرايطي که 2 بر يک عقب بوديم، پيروز شويم.«

كوالكوويچ: هيچ تيمي 
از پيش برنده نيست


