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فريدون حسن

جامعه ورزش مؤمن  و باشرف تا پای جان با ایران
خاصیت فتنه این اس��ت چنان فضا را غبارآلود می کند که تشخیص سخت 
می شود. این روزها تا دلتان بخواهد می توانید در فضای مجازی اظهاراتی را 
ببینید که بیشتر آنها از س��ر تأثیرپذیری از همین فضا و غلبه احساسات بر 
کاربران فضای مجازی اس��ت. جامعه ورزش ایران بارها و در مواقع حساس 
نش��ان داده در کنار مردم اس��ت و درد مردم را به خوبی احساس می کند. 
ورزشکاران ایران اسالمی در رس��یدگی به مردم و قشرهای ضعیف جامعه 
همواره سنگ تمام گذاشته اند و ثابت کرده اند که پای کار مردم همیشه و همه 
جا هستند. در جریان اتفاقات اخیر هم ورزشکاران دلسوز و متعهد نشان دادند 
درد مردم را به خوبی متوجه می شوند، اما با مرز بندی درست بین اعتراض و 

اغتشاش کاری نکردند که به وسیله آنها آب به آسیاب دشمن ریخته شود.
سخنان دیروز رهبر انقالب اسالمی باز هم فصل الخطابی بود برای آنهایی که طی 
هفته های گذشته راه را اشتباه رفته اند. ایشان فرمودند جامعه ورزشی ما سالم 
است و در آن عناصر مؤمن و باشرف کم نیستند. جامعه ورزش با برخی مواضع 
دشمن شادکن آلوده نمی شود. واقعیت همین است،  آنچه دیده شد اظهارنظر 
تعدادی خاص بود و بزرگنمایی های برخی معاندین از س��خنان آنها در فضای 
مجازی و موج سواری دشمنان با سوءاستفاده از احساسات پاک ورزشکار ایرانی. 
جمله رهبر فرزانه انقالب اسالمی کافیست برای روشن شدن تکلیف همه. همه 
خوب می دانیم که ورزشکار ایران حتی در این ایام از سردلسوزی و مردمداریش 
اظهاراتی داش��ته و موضع گیری هایی کرده، اما این را هم خوب می دانیم که به 

وقتش همین ورزشکاران تا پای جان برای اعتالی نام ایران جلو خواهند رفت.
آنچه طی هفته های گذشته دیده شد این بود که درصدی از جامعه ورزش پا 
به پای معاندین و دشمنان قسم خورده این آب و خاک پیش رفتند و شدند 
آتش بیاران معرکه ای که آنها برای کشور ترتیب داده بودند. حاال اما غبار فتنه 
خوابیده و تشخیص جبهه دوست و دشمن آسان است. بخش اعظم جامعه 
ورزش در جریانات اخیر ثابت کرد که نمی خواهد بازیچه دس��ت رسانه های 
سعودی، لندنی، صهیونیستی و امریکایی شود. چه آنهایی که اظهارنظر کردند 
و چه آنهایی که سکوت کردند تا حداقل ایران را دشمن شاد نکنند، اما روی 
صحبت ما با آن دسته ای است که فریب خوردند. مقام معظم رهبری فرمودند: 
»وقتی عنصر سیاسی امریکایی این قضایا را به دیوار برلین تشبیه می کند باید 
بفهمید قضیه چیس��ت و اگر نفهمیدید حاال بفهمید و صریحاً موضع گیری 
کنید.« پس وقت آن است که باز هم ثابت کنید کنار مردم و کشور هستید و 

در زمین دشمن بازی نمی کنید.
در این میان مسئوالن ورزش کشور هم بهتر اس��ت به هوش باشند. اتفاقات 
اخیر جبهه دوست و دش��من را به خوبی نشان داد. نش��ان داد که چقدر در 
زمینه انتخاب درست با مشکل روبه رو هستیم و چقدر عقبه نفراتی که انتخاب 
می شوند برایمان کم اهمیت است. اینکه کسی بیاید و در ورزش کشور فعالیت 
کند و بعد برود آن طرف و در رسانه وابسته به ملکه بشود خط دهنده اغتشاش 
از جمله مواردی است که شاید فقط بتوان در ورزش ایران سابقه ای از آن پیدا 
کرد. پس به هوش باش��یم و بیش��تر از این میدان ورزش را به دشمنان قسم 

خورده این آب و خاک تقدیم نکنیم و در زمین آنها بازی نکنیم.

درخشش دانشجویان ایران  با 21 مدال 
نمایندگان ایران در اولی��ن دوره جام جهان��ی ورزش های رزمی 
دانشجویان با کسب ۲۱ مدال به کار خود پایان دادند. کار تیم های 
ملی دانشجویی ایران در اولین دوره جام جهانی ورزش های رزمی 
دانشجویان که در ترکیه برگزار شد با  حضور نمایندگان ایران در 
رشته های ساندا، تالو، کشتی آزاد و کشتی فرنگی به پایان رسید و 

کاروان ایران موفق شد ۱۳ طال، سه نقره و پنج برنز به دست آورد.

اردوی مشترک بزرگساالن و امیدهای فرنگی
 دومین و آخری��ن مرحل��ه از اردوی تیم ملی کش��تی فرنگی امید 
)زیر ۲۳ سال( به صورت مش��ترک با تیم بزرگساالن برای حضور در 
رقابت های جهانی اس��پانیا از روز ۱۳ مهرماه در خانه کشتی برگزار 
می شود. بر این اساس حس��ن رنگرز، س��رمربی تیم ملی و تیم زیر 
۲۳ سال، ۳۲ نفر از کشتی گیران جوان را به اردو فرا خواند تا از بین آنها 
نفرات اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان را انتخاب کند. رقابت های 
کشتی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان روزهای بیست و پنجم مهر تا اول 

آبان ماه سال جاری در کشور اسپانیا برگزار می شود.

قهرمانی آسیا هدف ماست
حسین ثوری، رئیس فدراسیون بوکس گفت: »مسابقات قهرمانی 
آسیا در مسیر اهداف بزرگ ما در مسیر مسابقات قهرمانی جهان، 
بازی های آسیایی و کسب سهمیه المپیک پاریس قرار دارد. امروز 
به سطحی رس��یده ایم که بگویم دیگر قهرمانی آس��یا و قهرمانی 
جهان برای تجربه اندوزی است و ما در اردو با ازبکستان، هند و عراق 
و همچنین تورنمنت کویت تجربه اندوزی خود را انجام دادیم. این 
اتفاقات نیز مسبوق به س��ابقه نبوده و در حال حاضر باید بهترین 
نفرات به قهرمانی آسیا اعزام شوند و با تیم کیفی در این مسابقات 

حضور داشته باشیم.«

هفته هفتم رقابت های شیوا نوروزی
دنیا حیدری

   گزارش  یک
لی�گ برتر آبس�تن 
اتف�اق�ات ج�ال�ب 
توجهی بود، هفته ای که طی دو روز برگزار شد و 
به رغم اولین شکس�ت سرخپوش�ان پایتخت، 
تغییری در صدر جدول ایجاد نشد، اما با توجه به 
اینکه استقالل به واس�طه برد این هفته تنها با 
تفاضل گل کمتر نسبت به پرسپولیس است که 
در رده دوم قرار گرفته، حساسیت هفته هشتم 
که طی دو روز پنج شنبه و جمعه برگزار می شود 

بیش از پیش خواهد بود. 
قلعه نویی در ادامه ناکامی های خود مقابل استقالل 
ترک عادت نک��رد و یک بار دیگر برابر آبی پوش��ان 
پایتخت تن به شکست داد، آن هم در شرایطی که 
پیروزی در هفته هفتم می توانست صدرنشینی را 
برای گل گهر به همراه داشته باشد، اما قلعه نویی از 
زمان حضورش روی نیمکت این تیم سیرجانی هرگز 
موفق به کسب برتری مقابل استقالل نشده و این بار 
نیز به شکس��ت ۲ بر یک تن داد. اما مهم تر از تکرار 
شکس��ت های قلعه نویی برابر آبی پوشان پایتخت 
رفتار عجیب ساپینتو، سرمربی استقاللی ها بود که به 
واسطه دریافت کارت قرمز از داور میدان در واپسین 
ثانیه های بازی چنان برآشفت که استقاللی ها هم 
قادر به مهارش نبودند. هرچن��د کمیته انضباطی 
خیل��ی زود برای این رفتار ناشایس��ت دو جلس��ه 
محرومیت در نظر گرفت، اما به زعم بسیاری از جمله 

پیشکس��وتان این تیم عصبانیت غیرقابل مهار این 
مربی می تواند برای استقالل دردسرساز شود. 

    
فوالد هم ب��ا قبول تس��اوی مقابل م��س کرمان 
فرصت حضور در مثلث مدعیان را از دس��ت داد. 
تراکتور ام��ا برخالف مدعیان ای��ن هفته در ادامه 
روند موفقیت آمیزی که قب��ل از تعطیلی لیگ به 
دلی��ل برپای��ی اردوی اتریش تیم مل��ی در پیش 
گرفته بود، نه فقط س��ومین برد پی در پی خود را 
در این فصل جش��ن گرفت که موفق به کسب هر 
سه امتیاز مصاف با پرس��پولیس، آن هم در آزادی 
شد، در شرایطی که بازی می توانست با تساوی به 
پایان برسد اگر ترابی قدر موقعیت به دست آمده 
را می دانس��ت و پنالتی خود را گل می کرد. اما در 
شبی که شانس با تراکتورسازان یار بود، این تیم با 
حساب یک بر صفر نخستین باخت این فصل را به 
پرسپولیس تحمیل کرد. باختی که البته نتوانست 
ش��اگردان یحیی را از صدر جدول به زیر بکش��د. 
سپاهان بعد از چهار هفته ای که با تساوی و باخت 
به پایان برده بود، توانست نوار ناکامی های خود را با 

برتری ۲ بر یک مقابل هوادار پاره کند. 
یکی از بازی های جذاب این هفته بی ش��ک دیدار 
پرگل نس��اجی - نفت مسجدس��لیمان بود که با 
برتری 4 بر صفر مازندرانی ها به پایان رسید، آن هم 
در شرایطی که اکثر بازی های هفته با حداقل گل 
ممکن به پایان رس��یده بود، درست مانند برتری 

یک بر صف��ر آلومینی��وم – ملوان ک��ه در مصاف 
ذوب آهن- پیکان نیز عیناً تکرار ش��د. نفتی های 
آبادان��ی با وجود تغیی��ر کادر فنی نتوانس��تند به 
نتیجه ای بهتر از تس��اوی ی��ک – یک مقابل مس 

رفسنجان دست یابند. 
    

هفته هش��تم رقابت های لیگ برتر پنج ش��نبه با 
برگزاری دو دیدار آغاز می شود که طی آن پیکان 
میزبان همسایه جدولی خود آلومینیوم اراک است 

و نساجی در انزلی با ذوب آهن دیدار می کند. 
اس��تارت دومین روز هفته هشتم س��اعت ۱7 در 
ورزشگاه آزادی زده می شود. جایی که فوالدی های 
خوزس��تان برابر ش��اگردان س��اپینتو صف آرایی 
می کنند. مربی که هفته گذش��ته با وجود برتری 
تیمش جنجال آفرین ش��د و حاال به حکم همان 
عصبانیت بی منطق باید ش��اگردانش را در مصاف 
با یاران نکونام از روی سکوها ُکچ کند. مصافی که 
نتیجه آن برای دو تیم از اهمیت باالیی برخوردار 
است، چراکه برتری در این میدان می تواند فوالد را 
تا سکوی سوم جدول باال بکشد و برای استقاللی ها 
نیز صدرنشینی را به دنبال داش��ته باشد. البته به 
شرط آنکه سه ساعت بعد پرسپولیس در کسب هر 
سه امتیاز یکی از حساس ترین بازی های نیم فصل 
نخس��ت )بع��د از دربی( ن��اکام بماند ت��ا فرصت 
صدرنشینی را دودستی تقدیم آبی پوشان پایتخت 
کند. یاران یحیی بعد از قبول نخس��تین شکست 

این فصل برابر تراکتور س��اعت ۲0 شب جمعه در 
اصفهان و برابر سپاهان به میدان می روند. مصافی 
که طی سال های اخیر به یکی از بازی های حساس 
و البته جنجالی لیگ تبدیل شده است. سپاهان که 
به واسطه برتری هفته گذشته حاال تنها دو امتیاز با 
صدر جدول فاصله دارد بدون شک شب سختی را 
برای پرسپولیس رقم خواهد زد، اما سرخپوشان هم 
بی تردید در فکر جبران شکست ناباورانه هفته قبل 
هس��تند و حفظ جایگاهی که به سادگی به دست 
نیامده است. آخرین مصاف دو تیم به هشتم دی ماه 
سال گذشته برمی گردد که با تک گل کامیابی نیا به 
سود سرخپوشان خاتمه یافت، اما باید دید سپاهان 
مورای��س می تواند برابر پرس��پولیس زخم خورده 

یحیی از شکست به تراکتور مقاومت کند یا نه.
در ادامه ساعت ۱7:۳0ملوان قعرنشین این هفته 
میزبان همسایه جدولی خود نفت آبادان است که 
هنوز با فیروز کریمی نتوانسته نتیجه قابل توجهی 
بگیرد! در دیگر دیدار همس��ایه های جدولی این 
هفته مس کرمان ساعت ۱8 روز جمعه به مصاف 
هوادار می رود و تراکت��ور، تیمی که حاال روی دور 
برد افتاده همزمان با این دیدار در رفسنجان برابر 
مس قرار می گیرد و گل گهر س��یرجان نیز ساعت 
۱9 به میهمانی نفتی های مسجدسلیمان می رود. 
مصافی که برتری در آن می توان��د صعودی قابل 
توجه به دنبال داشته باشد، چه برای میزبان نفتی 

و چه برای یاران قلعه نویی.
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پایان فراق 2 ساله بارسا از صدر
اتفاقی که همگان منتظرش بودند، افتاد 
و حاال بارسلونا برای اولین  بار در این فصل 
و بعد از 8۳۳ روز صدرنشین شده است. 
یاران ژاوی می دانس��تند اگ��ر مایورکا را 
شکست دهند احتمال لغزش رئال وجود 
دارد و در آن صورت اگر مادریدی ها امتیاز 
از دست بدهند آبی واناری ها به هدف شان 
می رسند. آنها با شکست مایورکا هفتمین 
برد خود را ثبت کردن��د و منتظر نتیجه 
رئال – اوساسونا ماندند. تساوی یک- یک 
کهکش��انی مقابل تیمی از پامپلونا بهترین اتفاق ممکن برای کاتاالن ها 
بود. شب بد کریم بنزما و پنالتی که او از دست داد باعث شد صدر جدول 
در اختیار بارسا قرار بگیرد. این نتیجه تالش هایی است که ژاوی باانگیزه 
با کمک یارانش در تیم انجام می دهند و تا رسیدن به هدف نهایی دست از 
کوشش نخواهند کشید. آخرین بار کاتاالن ها در ماه ژوئن ۲0۲0 درست 
زمانی  که در کورس قهرمانی با رئال بودند مقابل سویا با تساوی متوقف 
شدند تا رئالی ها با کنار زدن شاگردان کیکه ستین در نهایت فاتح اللیگا 
شود. با پایان هفته هفتم اللیگا، بارسا و رئال هر دو ۱9 امتیازی شدند، 
منتها گلزنی های لواندوفسکی اینجا هم به سود کاتاالن ها بوده و تفاضل 
گل ۱8+ صدرنشینی را تقدیم بارسا کرده است. در حالی که تفاضل گل 
تیم کارلو آنچلوتی ۱۱ + است و از این حیث نیز رسیدن به آمار درخشان 
رقیب سنتی بس��یار س��خت خواهد بود. اگرچه مدعیان اصلی اسپانیا 
هم امتیاز هس��تند، ولی در حقیقت عملکرد خوب و آمار بازیکنان ژاوی 
بسیار بهتر از رئال بوده است. بارسا از ابتدای فصل تاکنون با زدن ۱9 گل 
بهترین خط حمله و با دریافت تنها یک گل بهترین خط دفاع لیگ را در 
اختیار دارد و با ثبت شش کلین ش��یت و خلق ۳0موقعیت گل در هفت 
بازی بی رقیب است. همانطور که همه می دانند ستاره لهستانی با ثبت 
9گل بهترین گلزن بارسا محسوب می شود و دمبله و فاتی نیز هر کدام دو 

بار پای شان به گلزنی باز شده است.  
مترجم: شیوا نوروزی

 چلسی برای فرار از بحران می جنگد
بارسا برای قدرت نمایی

 دوئل ستاره های ایرانی
 در لیگ قهرمانان 

مدعیان اروپا برای آنک��ه دور رفت مرحله گروهی لی��گ قهرمانان را با 
موفقیت به پایان برس��انند، انگیزه های متفاوتی دارند. هفته سوم این 
رقابت ها در حالی امشب و فردا شب برگزار می شود که چلسی برای فرار 
از بحران می جنگد، بارسلونا در اندیشه جبران باخت مقابل بایرن است و 

لژیونرهای ایرانی نیز جدال سختی پیش رو دارند. 
صدرنشینی گروه اول در قرق ناپولی اس��ت. این تیم نه تنها در سری 
 آ، بلکه در اروپا نیز به حریفانش باج نمی دهد. ناپولی ش��ش امتیازی 
بعد از تحمیل دو شکست س��نگین به لیورپول و گالسکو، امشب در 
آمس��تردام به مصاف آژاکس می رود. حال آنک��ه لیورپول بحران  زده 
میزبان گالسکو رنجرز است. تیم یورگن کلوپ با توقف برابر برایتون به 
رده نهم لیگ سقوط کرد و بندرنشینان بیش از هر زمانی برای کسب 

برد تحت فشار قرار دارند. 
در گروه B نی��ز نماینده بلژی��ک از دیگر تیم ها فاصل��ه گرفته و فعاًل 
مقتدرانه به مس��یرش ادامه می دهد. کلوب بروژ ش��ش امتیازی در 
خانه پذیرای اتلتیکومادرید است؛ ش��اگردان دیه گو سیمئونه مقابل 
لورکوزن تن به شکست دادند تا به رتبه سوم تبعید شوند. راه راه پوشان 
مادریدی در اللیگا هم تا رده پنجم تنزل داشته اند. حساس ترین دیدار 
گروه در ورزشگاه اس��تادیو دراگائو برگزار می شود، جایی که پورتو با 
ستاره گلزنش مهدی طارمی در انتظار رویارویی با لورکوزن و سردار 
آزمون است. پورتو هنوز در این فصل از لیگ قهرمانان حتی یک امتیاز 
نیز کس��ب نکرده و هر دو بازی قبلی خود براب��ر اتلتیکو و کلوب بروژ 
را واگذار کرده اس��ت. با این  وجود کنسیس��ائو همچنان به درخشش 
طارمی در بازی امشب امیدوار و منتظر است تا لژیونر ایرانی با گلزنی 
به لورکوزن طلسم ناکامی های اروپایی پورتو را بشکند. تیم آلمانی با 
هدایت جراردو سیوانه وضعیت بغرنجی دارد و لورکوزن بعد از تحقیر 
برابر بایرن به جایگاه هفدهم بوندس لیگا سقوط کرد! هیچ بعید نیست 
اگر تیم سردار آزمون امش��ب مقابل پورتو نتیجه نگیرد حکم اخراج 

سرمربی لورکوزن امضا شود.
در گروه مرگ )C( نیز باید منتظر برگزاری یک جدال مهم باشیم؛ اینتر 
– بارسا. بایرن مونیخ صدرنش��ین بازی راحتی در خانه برابر ویکتوریا 
پلژن دارد، اما در سن س��یرو راه راه پوش��ان مقابل تیم با انگیزه ژاوی 
صف آرایی می کنند. اینتر مقابل رم باخت تا با روحیه ضعیف با بارسلونا 
روبه رو شود. تیم اینزاگی در هفته های اخیر بدترین نتایج اینتر در یک 
دهه گذشته را ثبت کرده اند. سقوط به رده نهم باعث شده تا اینزاگی 
روی لبه تیغ قرار بگیرد. انتقادها از عملکرد او و تیمش به حدی است 
که در صورت باخت، شاید بازی با بارسا آخرین حضورش روی نیمکت 
اینتر باشد. برخالف اینتر، کاتاالن  ها در اوج هستند. بازگشت به صدر 
اللیگا، آن هم پس از بیش از دو سال افتخار بزرگی است که شاگردان 

ژاوی به آن دست یافته اند. 
المپیک مارسی قعرنش��ین گروه چهارم جدال س��ختی برابر اسپورتینگ 
صدرنشین پیش رو دارد و اینتراخت هم در خانه از تاتنهام پذیرایی می کند. 
جدال های چهار گروه بعدی فردا شب برگزار می شود و بدون شک بازی 
چلسی – آث میالن حساس ترین آنهاست.  آبی ها هنوز بر مشکالت خود 
چیره نشده و به رغم تغییر سرمربی فعالً خبری از آرامش نیست. آبی های 
استمفوردبریج در لیگ پنجم هستند و در لیگ قهرمانان نیز تنها با یک 
امتیاز در انتهای جدول گروه E جا خوش کرده اند. آث میالن صدرنشین 
با برد روحیه بخش مقابل امپولی به لندن آمده تا دومین بردش در این 
فصل لیگ قهرمانان را به دس��ت آورد. سالزبورگ و دیناموزاگرب دیگر 

دیدار این گروه را برگزار می کنند.
در گروه F، رئال مادرید بعد از کسب دو برد متوالی در برنابئو به مصاف شاختار 
می رود. تیم آنچلوتی در بازی با اوساسونا متوقف شد و صدر جدول اللیگا 
را تقدیم بارسلونا کرد. کهکش��انی ها که فرصت سوزی کرده اند قصد دارند 
مقابل شاختار عقده گش��ایی کنند تا بلکه برای کورس قهرمانی با بارسا به 
شرایط ایده آل بازگردند. الیپزیش هم میزبان سلتیک است. منچسترسیتی 
تیم نخست گروه G در ورزشگاه اتحاد مقابل کپنهاگن صف  آرایی می کند 
و دورتموند هم میزبان سویاس��ت. در گروه آخر دو تیم ش��ش امتیازی به 
جنگ هم می روند؛ یک طرف پاری س��ن ژرمن با ستاره هایش مسی، نیمار 
و امباپه و یک طرف هم بنفیکا که هر دو بازی قبلی خ��ود را با برد به پایان 

رسانده است.

والیبال نشسته ایران قهرمان دنیاست، اما همین قهرمان بالمنازع جهان 

شمیم رضوان
      چهره

برای ادامه قهرمانی نیازمند برپایی اردوی درست و بازی های تدارکاتی 
مناس��ب اس��ت. خبر لغو دو بازی 

دوستانه ایران مقابل آلمان و قزاقستان از آن دست خبرهایی بود 
که باید خیل��ی روی آن تأمل کرد. خبری ک��ه هادی رضایی، 
سرمربی تیم ملی والیبال نشسته در خصوص آن می گوید: »به 
منظور آماده سازی تیم ملی والیبال نشسته ایران برای شرکت در 
مس��ابقات قهرمانی جهان بوس��نی قرار بود دو تی��م آلمان و 

قزاقس��تان ۱8مهر به ایران بیاین��د و از ۱9 مهر اردویی 
مشترک و مسابقات تدارکاتی به مدت یک هفته در محل 

کمپ تیم های ملی فدراس��یون جانبازان و معلولین 
داشته باشیم که این اردو لغو شد. به جز برگزاری اردو 
برنامه دیگری تا زمان اعزام تیم به قهرمانی جهان 
بوسنی پیش بینی نشده است. این اردو با حضور 
۱۳ ملی پوش از ۱7 تا ۲4 مهر برگزار می ش��ود.« 
باید دید سرمربی تیم ملی می تواند آنچه را که در 

بازی مقابل دو حریف خوب جست وجو می کرد در این اردو 
پیدا کند یا خیر، اما آنچه مسلم است بازی با حریفان قدر با 
برپایی اردوی داخلی تفاوتی قابل توجه دارد. مسابقات والیبال 
نشسته قهرمانی جهان آبان ۱40۱ به میزبانی بوسنی برگزار 
می شود و تیم ایران در این رقابت ها با تیم های عراق،  قزاقستان 

و کرواسی همگروه است.

قهرمانی کشتی پهلوانی و کسب تاریخی ترین طال

اردوی چالوس به جای بازی تدارکاتی

تیم ملی کشتی پهلوانی ایران با کسب پنج مدال قهرمان مسابقات جهانی        خبر
کشتی سنتی ۲0۲۲ ترکیه شد. تیم ایران که با هدایت امین رشید لمیر 
راهی ترکیه شده بود کار خود را با کسب دو نقره توسط رسول صحرایی و اکبر سبحانی آغاز کرد. موفقیتی 
که در روز دوم و پایانی این رقابت ها با کسب دو طال و یک برنز ادامه یافت، به طوری که حمید الهیان در 80 
کیلوگرم به گردن آویز طال دس��ت یافت و امیر محمدی نیز در 90 + بر سکوی قهرمانی ایستاد، اما امید 
خدمتی در 70 کیلوگرم به برنز این رقابت ها اکتفا کرد. در پایان مسابقات نفرات برتر کشتی های سنتی 
جهان در مسابقات جایزه بزرگ به مصاف هم رفتند که باز هم امیر محمدی، پهلوان سنگین وزن ایران 
توانس��ت با غلبه بر تمامی حریفان عن��وان پهلوان پهلوانان جه��ان را از آن خود کن��د. تاریخی ترین و 

بی سابقه ترین عنوان در رشته کشتی پهلوانی که به لطف محمدی نصیب ایران شد.

غلبهبرویتنامپلصعودبهنیمهنهایی

ش��اگردان وحید شمس��ایی ب��رای صعود به 
نیمه نهایی جام  ملت های فوتسال آسیا باید از 
سد ویتنام بگذرند. مرحله یک چهارم  نهایی این 
رقابت ها امروز آغاز می شود و تیم ملی فوتسال 
کشورمان ساعت ۱۱:۳0 به مصاف تیم ویتنام 

می رود. ملی پوش��ان ایران��ی در آخرین بازی 
مرحله گروهی خود یک شنبه شب با 9 گل از 
سد لبنان عبور کردند و دور گروهی را با زدن 

۲4 گل به پایان رساندند. 
تیم ایران با کسب سه پیروزی متوالی مقابل 

اندون��زی، چین تایپ��ه و لبن��ان ب��ا 9 امتیاز 
صدرنشین گروه سوم شد و مقتدرانه به جمع 
هشت تیم برتر قاره رسید. در یک چهارم  نهایی 
تیم شمسایی برابر تیم دوم گروه D صف آرایی 

می کند. 
ویتنام با دو برد و یک شکست به عنوان تیم دوم 
گروه خود جواز صعود گرفته و تالش می کند 
مقابل مدعی قهرمانی آسیا خودی نشان دهد. 
س��رمربی تیم ملی در کنفرانس خبری مصاف 
با ویتنام را دیداری س��خت عنوان کرد. وحید 
شمسایی با توجه به صعود تیمش و رویارویی با 
ویتنام در یک چهارم گفت: »باز هم برمی گردم 
به صحبت قبلی خودم که مربی های خوبی به 
آسیا آمده اند و یکی از آنها همین مربی ویتنام، 
دیگو است. او دوست خوب من است و زمانی که 
من در ایتالیا بازی می کردم او هم در این کشور 
بازی می کرد. او آرژانتین را قهرمان جهان کرده 

و در ویتنام تحول خوبی ایجاد کرده است. 

قطعاً بازی سختی را پیش رو داریم.« اوالد قبا 
که با زدن یک گل و ارسال دو پاس گل بهترین 
بازیکن ایران در مصاف با لبنان بود در خصوص 
بازی در یک چهارم نهایی اظهار داش��ت: »در 
این چند س��ال روند خوبی داشتیم. ویتنام در 
مس��ابقات تایلند همگروه ما بود و کار سختی 

برابر این تیم داشتیم. 
بازی با این تیم بس��یار س��خت اس��ت و کار 
دشواری برابر آنها داریم.« نکته جالب اینکه با 
پایان یافتن مرحله گروهی نام دو گلزن ایران در 
بین برترین گلزنان رقابت ها به چشم می خورد. 
کاپیتان حسین طیبی با شش گل زده در صدر 
جدول گلزنان قرار دارد و س��یداحمد عباسی 
نیز با پنج گل زده رتبه سوم این رده بندی را در 

اختیار گرفته است. 
امیدواریم با تداوم درخش��ش تیم کشورمان 
عن��وان آقای گل��ی ج��ام ۲0۲۲ ب��ه یکی از 

ستاره های ایرانی برسد.

 یک چهارم  نهایی

 جام  ملت های آسیا 

امروز شروع می شود

اشرف  رامین
      بازتاب
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 از صدرنشین بازنده

اودهاو آرورا

بارسا یونیورسال

رئیس فدراسیون تکواندو همراه برخی از مسئوالن 
این فدراس�یون با حضور بر مزار شهدای شاخص 
تکواندو با آرمان های ش�هدا تجدی�د میثاق کرد. 
س�اعی به اتفاق همراهان ضمن ذکر فاتحه بر سر 
مزار ش�هدای ش�اخص تکواندو از جمله ش�هید 
پاجانی و ش�هید گیتی نما با آرمان های ش�هیدان 
انقالب، مدافعان س�المت و شهدای گمنام تجدید 
میثاق کردند. همچنین رئیس فدراسیون تکواندو 
و همراهان بعد از حضور بر سر مزار شهدا در منزل 
ش�هید س�عید حاجی عس�گری ش�هید گرانقدر 
تکواندوکار در شهرری حاضر شدند و با والدین این 
شهید بزرگوار دیدار و گفت وگو کردند. ساعی در 
این دیدار با اهدای لوح و تندیس از والدین شهید 

حاجی عسگری تجلیل کرد.


