
پنالتي گيرترين گلر ليگ برتر
در ميان گلرهاي ليگ برتري، تاكنون تنها 7 دروازه بان موفق به مهار ضربات پنالتي در حين بازي ها شده اند و در اين ميان مهدي اسالمي با دفع دو ضربه پنالتي، پنالتي گيرترين دروازه بان ليگ محسوب مي شود. مهار 
دو ضربه پنالتي حساس در ديدار برابر تيم هاي تراكتورسازي و سپاهان اصفهان باعث شده تا مهدي اسالمي عنوان پنالتي گيرترين دروازه بان ليگ را به خود اختصاص دهد، اين موضوع در حالي اتفاق مي افتد كه اين 
دروازه بان تنها در 5 بازي ماشين سازي به ميدان رفته و در باقي ديدارهاي اين تيم روي نيمكت قرار داشت. مسعود حسن زاده و محمد ابراهيمي پنالتي زن هايي بودند كه مغلوب اين دروازه بان شدند. 
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گزارش »اعتماد« از آغاز جام جهاني كشتي آزاد در كرمانشاه
طارمي بايد انتقادپذير باشد

ب��ازي زيبا و جذابي را در داربي ش��اهد 
بوديم. پرس��پوليس ه��م خيلي خوب 
ظاهر ش��د اما پس از اينك��ه گل اول زد بازيكنان كمي 
مغرور شدند و همين غرور باعث شد در ادامه، بازي را از 
دست بدهند و سه گل را دريافت كنند. من فكر مي كنم 
در اين شرايط بهترين كار اين است كه اين شكست را 
فراموش كنند تا تيم با آرامش كامل به ديدارهاي بعدي 
در ليگ فكر كن��د. نبايد فراموش كنيم پرس��پوليس 
كماكان تيم صدرنش��ين جدول اس��ت. من مهدي را 
واقعا دوست دارم. او بازيكن بسيار خوبي است كه وقتي 
انفرادي كار مي كند، هم فرصت گلزني به دست مي آورد 
و هم گلزني مي كند ام��ا گاهي اوقات فرصت هايش به 
گل تبديل نمي شود. بهتر اس��ت تمركزش را باال ببرد 
و س��عي كند عصباني نباشد. درس��ت است كه در يك 
بازي شكست باعث ناراحتي بازيكنان مي شود اما او بايد 
خودش را كنترل كند تا كارهاي��ي همچون درگيري 
با محس��ن مس��لمان به وجود نيايد. البته طارمي بايد 
انتقادپذير باشد و با هر انتقادي سريع از كوره در نرود. از 
همان ابتدا هم معلوم بود كه بازيكنان اوكرايني كيفيت 
الزم را ندارند و با داللي به پرسپوليس آمده اند. االن هم 
فقط دالل ها به يك نان و نوايي رسيدند. پرسپوليس كه 
پول از دست داده اما از آن بدتر اين است كه به جاي اين 
دو بازيكن، بازيكن ديگري هم نمي تواند بگيرد. بهتر بود 
زودتر قرارداد اين بازيكنان را فسخ مي كردند تا به جاي 
آنها بازيكنان تاثيرگذار جذب مي شد و در ليگ قهرمانان 

آسيا به تيم كمك مي شد. 

  مش�كل حضور بان�وان در تورجهان�ي واليبال 
ساحلي به عنوان تماشاگر حل شد

   AFC خب�ر داد: محرومي�ت م�ادام الع�م�ر 
۲۲ فوتباليس�ت و م�س�وول ورزش�ي الئوس و 

ك�امب�وج
  بازگش�ت احتمال�ي ربيع خ�واه ب�ه تركي�ب 

پرسپوليس
  قهرماني دانشگاه آزاد در ليگ شمشيربازي

عن�وان   كس�ب  در   س�يامند  ناكام�ي    
ورزشكار معلول سال

  دع�وت از ۲۴ بازيك�ن ب�ه اردوي تي�م فوتبال 
نوجوانان ايران

  ديدار خيريه ليورپول و رئال مادريد/ اس�تيون 
جرارد به آنفيلد بازمي گردد

  طبق�ه دوم ورزش�گاه آزادي ب�راي ب�ازي 
پرسپوليس و سپاهان رايگان نيست

ش�هباززاده: داليل خودم را براي پيوستن به نفت 
دارم

نيمار: صعود بارسا عمال غيرممكن است
برانكو: دلي��ل محروميت كاميابي ني��ا را نمي دانم، 

درباره محروميت سيدجالل هم قانع نشده ام
پاسخ دپارتمان داوري به مديرعامل ذوب آهن: 
با دادن اطالعات غلط باعث تشويش اذهان عمومي 

نشويد
ساوت گيت: انگليس فاصله قابل توجهي با بهترين ها 

پيدا كرده است
پوركيان�ي: وزير بعدا بابت س��رخوردگي ورزش از 
ما گاليه نكند/ اميدوارم مقابل ملت ايران اس��المي 

شرمنده نشويم

نايب ريي��س فدراس��يون فوتب��ال عم��ان تاكيد كرد 
كه ه��واداران عماني ب��راي حمايت از اله��الل مقابل 
پرسپوليس به ورزشگاه س��لطان قابوس خواهند آمد. 
با توجه به اينكه سه ش��نبه هفته آينده پرس��پوليس 
در مس��قط ميزبان الهالل عربستان در ليگ قهرمانان 
آسيا اس��ت، نايب رييس فدراس��يون عمان استقبال 
زيادي از عربس��تاني ها كرده اس��ت و اعالم كرده است 
كه عماني ها براي حمايت از الهالل مقابل پرسپوليس 
به ورزشگاه خواهند آمد. جاسم الشكيلي در مصاحبه 
با كانون هواداران الهالل گفت: باعث افتخار ما است كه 
ميزبان بازي هاي الهالل عربس��تان در ليگ قهرمانان 
آس��يا ش��ديم. اين بازي ها باعث باروري ورزش عمان 
خواهد شد. بدون شك هواداران عماني تمام سكوهاي 
ورزشگاه سلطان قابوس را در بازي مقابل پرسپوليس 
پر خواهند كرد. وي افزود: فدراس��يون عمان از حضور 
الهالل در اين كشور بسيار خوشحال است و تمام تالش 
خود را مي كنيم تا بازي به بهترين ش��كل برگزار شود. 
هواداران الهالل اينجا پرش��مار هس��تند و محبوبيت 
الهالل در عمان غيرقابل توصيف است به همين خاطر 
از االن براي اس��تقبال كاروان الهالل فرودگاه را آماده 
كرديم. ديدار پرسپوليس با الهالل عربستان سه شنبه 
آينده )3 اسفند( در ورزش��گاه سلطان قابوس مسقط 

برگزار مي شود. 

وزير ورزش بعد از جلس��ه هيات دولت به پرسش هاي 
خبرنگاران پاس��خ داد. مسعود سلطاني فر، وزير ورزش 
و جوانان در پاسخ به اين س��وال كه طبق قانون وزارت 
ورزش بايد 5 معاونت داش��ته باشد اما در حال حاضر 7 
معاونت دارد و علت اين كار چيس��ت، گفت: چه كسي 
گفته 5 معاونت؟ اگر مستندي در اين باره هست ارايه 
كني��د. او درخصوص علت ع��دم پرداخت پاداش هاي 
ورزشكاران ملي گفت: دكتر روحاني برنامه هاي متنوعي 
دارند و تالش مي كنيم با توجه به برنامه هاي متنوعي 
كه رييس جمهور دارند در اس��فندماه مراس��مي را در 
اين راستا برگزار كنيم. وزير ورزش درباره مشكالت به 
وجود آمده براي استقالل خوزستان و اينكه مسووالن 
اين تيم اعالم كرده اند به دليل مشكالت مالي نمي توانند 
به عمان براي برگزاري مسابقه آسيايي شان بروند، اظهار 
داش��ت: از خودشان س��وال كنيد. باالخره يك باشگاه 
خصوصي  است و بايد مشكلش را حل كند. سلطاني فر 
درباره آخرين وضعيت پرونده حقوقي استقالل در فيفا 
نيز گف��ت: تالش مان را انجام داده ايم و منتظر پاس��خ 
اعتراض هستيم. او درخصوص علت بلوكه شدن مبلغ 
2 ميليارد تومان از حس��اب باشگاه استقالل تهران نيز 
گفت: سوءتفاهمي پيش آمده بود و نامه اي در اين زمينه 

ارايه و مشكل برطرف شد. 

كشور تركيه براي ميزباني مسابقات جام ملت هاي اروپا 
2024 درخواست ميزباني مي دهد. يلديريم دميرورن، 
رييس فدراسيون فوتبال تركيه اعالم كرد، اين كشور 
درخواست ميزباني خود براي مسابقات جام ملت هاي 
اروپا 2024 موس��وم به يورو را به اتحاديه فوتبال اروپا 
)يوفا( خواه��د داد. دميرون خبر داد اين فدراس��يون 
درخواست خود را در تاريخ 2 مارس 2017 )12 اسفند( 
به يوفا ارس��ال خواهد كرد. اين چهارمين تالش تركيه 
براي كس��ب امتياز ميزباني مس��ابقات جام ملت هاي 
اروپاست. رييس فدراسيون فوتبال تركيه گفت: تركيه 
تنها كشور در اروپا و جهان است كه در چند سال اخير 
روي 32 ورزشگاه خود سرمايه گذاري كرده است. ما بر 
اين باوريم كه فدراس��يون فوتبال تركيه و مردم تركيه 
سزاوار پيروزي در كسب ميزباني يورو 2024 هستند. 
تركيه پيش از اين درخواست ميزباني مسابقات مرحله 
پاياني جام ملت ه��اي 2020 را به اتحاديه فوتبال اروپا 
داده بود كه مورد موافقت يوفا قرار نگرفت. مس��ابقات 
يورو 2020 هم كه ش��انزدهمين دوره اين مسابقات و 
60 سالگي اين رقابت ها خواهد بود به ميزباني 13 كشور 
برگزار خواهد ش��د كه عبارتن��د از آذربايجان، بلژيك، 
دانمارك، انگليس، آلمان، مجارس��تان، ايرلند، ايتاليا، 

هلند، روماني، روسيه، اسكاتلند و اسپانيا. 

از اول مي گفتم كه ب��ه تيم 10 بازيكن 
جدي��د اضاف��ه ش��ده و ه��ر ك��دام از 
باشگاه هاي مختلف آمده بودند. نياز به زمان بود كه اينها 
با هم جفت و جور شوند. مربيان از بازيكناني كه جذب 
كردند، شناخت داشتند، اما نياز به زمان بود كه بتوانند 
آنها را هماهنگ كنند. مدام مي گفتيم اين تيم شرايط 
بهتري پيدا مي كند، اما هواداران كه حق ش��ان اس��ت 
نسبت به تيم حساس باش��ند، برخي مواقع انتقاداتي 
مطرح مي كردند. از همين االن مي توانم بگويم س��ال 
بعد براي تيم فعلي استقالل چه اتفاقي مي افتد، چون 
مي بينيم در تمرينات چه مي گذرد. هيچ كادري مثل 
كادر فني استقالل را نديده ام كه اين همه براي تيم شان 
وقت بگذارند. بازيكناني كه از استقالل جدا شدند، منيت 
نداشته و جزو بازيكنان بزرگ فوتبال ما هستند. تيمي 
كه 20 بازيكن دارد، بايد از لحاظ اخالقي، روحي و رواني 
جور باشند. شايد اين بازيكنان نتوانستند خودشان را 
با ش��رايط تيم هماهنگ كنند. به عنوان مثال، بختيار 
رحماني بازيكن بزرگي بود، ام��ا با تيم ما جفت و جور 
نشد. استقالل و پرسپوليس مقوله اي جدا از ساير تيم ها 
هستند. شايد بازيكنان بزرگ در تيمي مانند سايپا مدام 
فرصت بازي كردن پيدا كنند، اما در استقالل توقعات 
زياد است. بازيكنان جوان زيادي داريم كه خودشان را 
نشان داده اند. دو، سه بازيكن جوان ديگر هم داريم كه 
در قوطي هستند و قرار اس��ت بيرون بيايند! برخي ها 
مي خواهند براي تيم دلسوزي كنند، اما دايه مهربان تر 
از مادر هستند. اينها كساني هستند كه در تيم اختالل 
زيادي ايجاد كردند. شايد از جاي ديگري شانتاژ شده يا 
از روي دلسوزي صحبت مي كردند. اينها كساني هستند 
كه نزديك باشگاه و از دوستان ما هستند. بهتر است مدام 
در رسانه ها و سايت  ها نباشند و انتقادات خود را درون 

باشگاه بگويند. 

1- درباره قرع��ه تيم ملي جوانان ايران 
در جام جهاني زير 19 سال بايد بگويم 
ايران در گروهي قرار دارد كه بايد با امريكا، ايتاليا و آنگوال 
رقابت كند. همه ما مي دانيم كه سطح بسكتبال امريكا 
كجاست و چه ش��رايطي دارد؛ به همين دليل معتقدم 
اين تيم بايد كامال جدا قرار بگيرد اما با توجه به تجربه اي 
ك��ه از كار با تيم ملي جوانان در جام جهاني دارم تاكيد 
مي كنم كه جز امريكا همه حريفان براي ما دست يافتني 
هستند و برابرشان حرف هاي زيادي براي گفتن داريم. 
2- تجربه حضور ما در جام هاي جهاني دوره هاي قبلي 
نشان داد كه فاصله اي با حريفان نداريم. به همين دليل 
نيز بايد با قدرت برنامه ريزي كنيم و با ش��رايط بسيار 
خوبي راهي جام جهاني س��ال آينده ش��ويم. به نظرم 
يكي از نكات ويژه براي رشد اين تيم نيز آمادگي رواني 
و اعتماد به نفس باالس��ت. همان طور كه گفتم تيم ها 
دست يافتني هستند و بازيكنان ما بايد اين نكته را بدانند 
و با اين ذهنيت به مصاف حريف بروند. اگر خودشان را از 
پيش بازنده بدانند به مشكل خواهند خورد. اصلي ترين 
نياز براي رده جوانان بازي كردن است. تفاوت تيم ملي 
ما با حريفانش در جام جهاني تعداد بازي هاس��ت و اگر 
اين فرصت براي تيم ملي ايران ايجاد شود كه بازيكنان 
قبل از حضور در جام جهاني چند مسابقه بسيار خوب 
داشته باشند مطمئنا خيلي بهتر به ميدان خواهند رفت. 
3- در دوره هاي قبلي وقتي تيم ملي قبل از حضور در جام 
جهاني بازي هاي تداركاتي خوبي انجام داد بدون ترس 
و با اعتماد به نفس به ميدان مي رفت. رقابت با تيم هاي 
قدرتمند و س��طح باال باعث مي شود آن ترس بازيكنان 
بريزد و به خودباوري برسند. از طرف ديگر تجربه بازي 
كردن شان بيش��تر مي ش��ود و مي توانند راحت تر كار 
كنند. به نظرم هر چقدر بتواني��م براي اين تيم جوانان 
نيز تورنمنت هايي داشته باشيم خيلي خوب مي شود. 
فدراسيون نيز برنامه هاي خوبي براي آنها دارد و مطمئنا 
اين تيم را با آمادگي كامل راهي مسابقات خواهد كرد. 

4- حريفان تيم ملي ايران در جام جهاني زير 19 سال 
سن دارند و شرايط شان مثل بازيكنان ما است. نبايد از 
اين موضوع غفلت كنيم. اگر بتوانيم از نظر فني تيم را 
تقويت كنيم و به آنه��ا خودباوري بدهيم وضعيت مان 

بسيار خوب خواهد شد. 

تيتربازي

خبر كوتاه
نگاه2

نگاه3

 محبوبيت عجيب الهالل
در عمان 

 وعده سلطاني فر 
درباره استقالل

 تركيه به دنبال
 ميزباني يورو ۲۰۲۴

استقالل آينده

با ترس به جام جهاني نرويم

سرخط خبرها نگاه 1 گزارش روز

روز سخت كميل
در چند س�ال گذشته و با 
حض�ور آزادكاراني چون 
طاه�ا آكگ�ول، حاج�ي 
مراد گاتس�الوف، كميل 
قاسمي، گئو پترياشويلي 
و ديگر مدعيان سرعت در 
كشتي هاي سنگين وزن 
بيش�تر از گذش�ته شده 
و همين موض�وع رقابت 
غول ه�اي س�نگين وزن 
را جذاب تر كرده اس�ت، 
كافي است كشتي زيبا و 
معروف 33 ثانيه اي كميل 
قاس�مي در نيم�ه نهايي 
المپي�ك در براب�ر ترول 
دالگنف امريكاي�ي را به 

ياد بياوريد. 

امروز جام جهاني كش��تي 
آزاد ب��ا حضور هش��ت تيم 
برتر دنيا در كرمانش��اه آغاز مي شود. ايران 
در اين رقابت ها به دنبال كس��ب هفتمين 
قهرماني پياپي از اين رقابت هاست و ديگر 
تيم ها به خصوص امريكا و روسيه به دنبال 
اين هستند تا مانع ايران شوند. مسابقات در 
هش��ت وزن و به صورت تيم به تيم برگزار 
مي ش��ود و جمعه شب تكليف تيم قهرمان 
در ديار بيس��تون مش��خص خواهد ش��د. 
مراس��م افتتاحيه رقابت هاي جام جهاني 
كش��تي آزاد 2017 ميالدي با حضور وزير 
ورزش و جوانان عصر پنجشنبه در كرمانشاه 
برگزار مي شود. تيم ملي كشتي آزاد ايران در 
حالي پا به رقابت هاي جام جهاني مي گذارد 
كه مي تواند با تكيه ب��ر نفرات اصلي خود و 
تشويق بي امان تماشاگران ايراني، ششمين 
قهرماني متوالي در اين رقابت ها را جش��ن 
بگيرد. در روزه��اي اخير تك تك اوزان را تا 
وزن 86 كيلوگرم كه حس��ن يزداني ستاره 
اين روزهاي اي��ران در آن به ميدان مي رود 
مورد بررسي روزنامه »اعتماد« قرار گرفت 
و نوش��تيم كه يزداني در وزن جديد بايد به 
جنگ ستاره ها برود. در اين شماره و در روز 
آغازين مسابقات و در ادامه مي توانيد تحليل 

دو وزن باقي مانده را بخوانيد. 
برخالف ساير اوزان تيم ملي كه نفرات اصلي 
در آنها حضور دارن��د، كادرفني در وزن 97 
كيلوگرم از دو كش��تي گير جوان و جوياي 

نام بهره مي برد كه در س��ال هاي اخير زير 
سايه نفرات ش��اخص اين وزن بودند و حاال 
فرصتي به دس��ت آورده اند تا خودي نشان 
دهند. امير محمدي و حس��ين شهبازي، 
نمايندگان ايران در وزن هفتم هستند. اين 
وزن سال ها در سيطره رضا يزداني معروف به 
پلنگ جويبار بود و او در اين وزن تقريبا پشت 
تمامي رقبا را به خاك رس��اند و مدال هاي 
زيادي را به سينه زده است. همين موضوع 
سبب ش��ده تا مصدوميت و نبود او در جام 
جهاني ذهن هواداران را به تشويش بكشاند. 
در سال هاي اخير بسياري از مدعيان تالش 
كردند تا يزداني را كنار زده و ملي پوش شوند؛ 
اما فاصله پلنگ جويبار با ديگر هم وزن هاي 
خود در ايران بسيار بوده؛ اما خب در پاره اي 
از مواقع تني چند از آزادكاران از جمله حامد 
طالبي زرين كمر و عباس طحان توانسته اند 

تا حدودي يزداني را به خطر بيندازند. 
امير محم��دي در جام تختي كش��تي گير 
رو به جلويي نش��ان داد كه با اجراي فنون 
مختل��ف و زير گيري هاي س��ريع در حال 
پخته شدن است. او توانست بر طحان غلبه 
كند و خ��ودش را به عنوان مدعي اصلي در 
نبود يزداني در اين روزهاي كشتي آزاد ايران 
نشان دهد. با اين حال جام جهاني كرمانشاه 
بهترين ميدان براي سنجش عيار محمدي 
با ورژن جديد اس��ت تا ديد كه آيا مي تواند 

جانشين رضا يزداني شود يا... 
مردان فني كشتي با تصميمي جسورانه و 
البته منطقي به حسين شهبازي كه تازه به 
رده بزرگس��االن آمده و مدال برنز و طالي 

جوانان جه��ان را در كارنام��ه دارد ميدان 
داده اند. شهبازي كش��تي گير قدرتمندي 
اس��ت كه در زيرگيري به خوبي عمل كرده 
و در خاك نيز ب��ه خوبي اقدام به اجراي فن 
مي كند. جام جهاني مي تواند ميدان خوبي 
براي شهبازي باش��د تا كسب تجربه كند و 
خودي نش��ان دهد تا در ادامه موفقيت در 
رده جوانان را در بزرگساالن نيز تكرار كند. 

اما بي ش��ك نگاه ه��ا در اي��ن وزن به كايل 
اس��نايدر امريكايي معطوف است. قهرمان 
المپيك ريو كه قبال ب��راي حضور در ايران 
ابراز عالقه كرده بود با حضور در سالن امام 
بي ش��ك يكي از جذابيت هاي مس��ابقات 
را رق��م خواه��د زد. اس��نايدر ب��راي همه 
شناخته شده است و نيازي به معرفي ندارد. 
امريكايي ها بسيار به او كه موفق به شكست 
ايراني ها و روس ها ش��ده مي نازند؛ اما خب 
نباي��د فراموش كرد كه طح��ان او را برده و 
حاال اين آزادكار قدرتمن��د زخم خورده از 
ايراني ها، براي گرفتن انتقام راهي كرمانشاه 

شده است. 
روس ها در اين وزن آنزور بولتوكايف را هم 
دارند كه بع��د از غلبه بر مدعيان داخلي در 
المپيك راه به جايي نبرد. بولتوكايف از آن 
دسته كش��تي گيراني است كه در اصطالح 
كش��تي اش بگير نگير دارد. اگر روز، روز او 
باش��د هيچ كس جلودارش نيست؛ اما اگر 
روزش نباش��د نبايد زياد روي دارنده مدال 

برنز جهان حساب باز كرد. 
يوري بلونوفسكي و رسول ماگومدوف نفرات 
تديف در جام جهاني هستند كه مطمئنا آنها 

هم حرف هاي زيادي براي گفتن دارند. 
خت��اك گازيم��وف آذربايجان��ي از ديگر 
غايبان سرشناس اين وزن است. گازيموف 
اصالت��ي روس دارد، س��ال ها در اي��ن وزن 
براي آذربايجان افتخار كس��ب كرده و پس 
از كس��ب مدال نقره المپيك و ثبت خاطره 
تلخ شكس��ت رضا يزداني با ناداوري، حاال 
ازدني��اي قهرماني خداحافظ��ي كرده و به 
جرگه مربيان زادگاهش در منطقه اوستياي 
روسيه پيوست. كشتي هاي او با رضا يزداني 
همواره جنجالي بوده است. در جام جهاني 
باكو نيز كشتي اين دو با حساسيت و جنجال 
بسياري دنبال شد؛ مس��ابقه اي كه ايران و 
آذربايجان در فينال برگزار كردند و يزداني 
موفق به شكست گازيموف شد و ايران هم 

قهرمان جام جهاني. 
در چند سال گذشته و با حضور آزادكاراني 
چون طاها آكگول، حاجي مراد گاتسالوف، 
كميل قاس��مي، گئو پترياش��ويلي و ديگر 
مدعيان سرعت در كشتي هاي سنگين وزن 
بيشتر از گذش��ته ش��ده و همين موضوع 
رقابت غول هاي س��نگين وزن را جذاب تر 
كرده است، كافي است كشتي زيبا و معروف 
33 ثانيه اي كميل قاس��مي در نيمه نهايي 
المپيك در برابر ترول دالگنف امريكايي را 
به ياد بياوريد. كميل قاسمي و يداله محبي 
دو م��رد س��نگين وزن محم��د طاليي در 

كرمانشاه هستند. 
كميل قاسمي در اوج جواني عناوين زيادي 
را از آن خود كرده و با كسب مدال هاي برنز و 
نقره المپيك هاي لندن و ريو، پرافتخارترين 
س��نگين وزن ايران در المپيك به ش��مار 
م��ي رود. قاس��مي هميش��ه در اي��ن وزن 
كشتي گير قابل اعتمادي بوده، هرچند باال 
و پايين زيادي داشته؛ اما ذكاوت، سرعت در 
زير گيري و البته وزن سبك نسبت به ساير 
كشتي گيران مزايايي است كه قاسمي را از 
بقيه جدا مي كند و البته يكي از نقاط قوت 
او به شمار مي رود. كميل در سنگين وزن به 
خوبي به پاي رقبا مي رسد و با تكيه بر دستان 
پرقدرت و قفل كردن آنها به دور كمر حريف 
به خوبي در خ��اك، رقبا را بار انداز مي كند. 
غيبت طاها اكگول قهرمان المپيك در اين 
مسابقات، فرصت گرفتن انتقام را از كميل 
گرفته و تماشاگران را از ديدن كشتي هاي 

چشم نواز اين ترك محروم كرده است. 
يدال��ه محبي ه��م از ديگر كش��تي گيران 
كرمانشاهي است كه در خانه بايد با حريفان 
رودررو شود. محبي فنون كشتي را به خوبي 
از عموهايش ياد گرفته و آنها را از بر اس��ت. 
كار در سرشاخ، استقامت مناسب و البته يك 
دست دو دس��ت و خاك به سبك حسن و 
حسين محبي از سالح هايي است كه محبي 
به وسيله آنها از حريفان باج مي گيرد. محبي 
در مدتي كوتاه به يكي از مدعيان اصلي اين 
وزن تبديل ش��ده كه در گام اول با كس��ب 
مدال برنز جايزه بزرگ باكو جاي پايش در 

تيم ملي را محكم كرده و حاال انتظار اين را 
مي كش��د كه در قالب تيم ملي ايران روي 

تشك جام جهاني برود. 
امريكا به دنبال قهرماني در ايران

كشتي گيران امريكايي در حالي با بهترين 
نف��رات خود پ��ا به ايران گذاش��ته اس��ت 
ك��ه چيزي نمان��ده بود چ��وب بي درايتي 
رييس جمهور افراطي خود را بخورند اما در 
واپس��ين دقايق اجازه حضور در ايران را به 
دست آوردند و با استقبال گرم مردم ايران 

نيز روبه رو شدند. 
ج��ردن باروز قهرمان جه��ان و المپيك در 
وزن 74 كيلوگ��رم دارن��ده طالي المپيك 
لندن و 3 طال و يك برنز جهان شاخص ترين 
كش��تي گير امريكا در جام جهان��ي ايران 
اس��ت كه دومين حضور در ايران را تجربه 
مي كند. پس از ناكامي باروز در المپيك ريو 
حتي زمزمه هايي مبني بر خداحافظي وي 
از دنياي كشتي منتشر ش��د اما او بار ديگر 
تمريناتش را از سر گرفت و قرار است براي 
نخستين بار پس از المپيك 2016 در جام 

جهاني كرمانشاه به روي تشك برود. 
كايل اس��نايدر قهرمان جهان و المپيك در 
وزن 97 كيلوگ��رم، جيمز گرين نفر س��وم 
جهان در وزن 70 كيلوگرم و فران مولينارو 
نفر پنجم المپيك در وزن 65 كيلوگرم ديگر 
كشتي گيران شاخص امريكا در جام جهاني 

كرمانشاه هستند. 
روسيه مرموز و چراغ خاموش!

اما روس��يه پرافتخارترين تيم اين رقابت ها 
تمركز اصلي خود را براي كس��ب موفقيت 
در مس��ابقات اروپايي معطوف كرده است. 
هر چند چهره هاي اصلي اين كش��ور براي 
حضور در جام جهاني راهي ايران نشده اند 
اما روس ها با ميدان دادن به نفرات دوم جام 
ياريگين و همچنين جوانان خود نيم نگاهي 

به جام قهرماني دارند. 
جمال اوتار س��لطانوف، قهرم��ان المپيك 
2012 در وزن 61 كيلوگرم، آلن گوگايف، 
نايب قهرم��ان جه��ان و قهرم��ان اروپا از 
چهره هاي ش��اخص روسيه در جام جهاني 
2017 هس��تند. س��رمربي روسيه مصاف 
اي��ن تيم مقاب��ل امريكا در ج��ام جهاني را 

وحشتناك توصيف كرده است. 
آذربايجان با عنوان داران خود در 

كرمانشاه
آذربايج��ان نيز ب��ا تركيب خوب��ي راهي 
اين رقابت ها ش��ده است. حاجي علي اف، 
قهرم��ان جه��ان و نفر س��وم المپيك در 
وزن 61 كيلوگ��رم، جبرييل حس��ن اف، 
دارنده برنز المپي��ك و جهان در وزن 74 
كيلوگرم، شريف ش��ريف اف، دارنده طال 
و برن��ز المپيك و طالي جهان در وزن 86 
كيلوگرم و جمال الدين ماگومدوف، دارنده 
نقره و برنز جه��ان در وزن 125 كيلوگرم 
چهره هاي عن��وان دار آذربايجان در جام 

جهاني هستند. 

اميررضا احمدي

بارس��لونا در ب��ازي رف��ت 
مرحله يك هش��تم نهايي 
ليگ قهرمانان با 4 گل مغلوب پاري س��ن 
ژرمن ش��د تا براي صعود نياز به خلق يك 
معجزه در نوكمپ داشته باشد. هيچكس 
 PSG تصور نمي كرد كه بارسلونا در زمين
با چنان نتيجه س��نگيني شكست بخورد. 
دي ماريا دو گل و دراكسلر و كاواني هم يك 
گل به ثمر رساندند تا شكستي تحقيرآميز 
نصيب بارسا ش��ود. نكته جالب اينكه دي 
ماريا و كاواني هر دو در روز تولدشان گلزني 
كردند. پيش از اين تنها يك بار اتفاق افتاده 
بود كه دو هم تيمي كه روز تولدشان يكي 
اس��ت، در يك بازي گلزني كرده باشند )1 
اكتبر 2008، باپتيس��تا و ووچينيچ از رم( 
. بارسا حاال بايد شكس��ت 4-0 بازي رفت 
را جب��ران كرده و به دور بع��د صعود كند. 
تاكنون در همه رقابت هاي اروپايي، 185 

ب��ار اتفاق افتاده كه يك تي��م بازي رفت را 
4-0 ب��ه حريف خود واگذار كرده باش��د و 
جال��ب اينكه هيچ كدام در بازي برگش��ت 
موفق ب��ه جبران نش��ده اند. البته در مورد 
باخت با اختالف 4 گل در بازي رفت شرايط 
كمي متفاوت است. در سال 1961، ليكسو 
نخستين تيمي بود كه توانست باخت 2-6 
بازي رفت را در بازي برگشت جبران كرده و 
صعود كند. سال 1984 نيز پارتيزان بلگراد 
توانس��ته بود باخت 6-2 ب��ه كوئينزپارك 
رنجرز را در بازي برگش��ت جبران كرده و 
صعود كند. رئال مادريد هم در سال 1985 
با وجود شكس��ت 5-1 از گالدباخ در بازي 
رفت )جام يوفا( توانست در بازي برگشت 

4-0 پيروز شده و صعود كند. 
افزايش احتمال جدايي لوئيس انريكه 

در تابستان 
 تعداد زيادي از هواداران بارسلونا از عملكرد 

لوئيس انريكه ناراحت هس��تند. اينكه او 
روي جذب بازيكن تمركز دارد تا استفاده 
از بازيكنان آكادمي، يكي از داليلي اس��ت 
ك��ه او محبوبيت چنداني در بارس��ا ندارد 
و بس��ياري معتقدند كه تيم هويتش را از 
دست داده است. در طول چند فصل اخير 
نيز او تيم را شس��ت و ش��وي مغزي داده 
و تغيي��رات اساس��ي در تاكتيك ها ايجاد 
كرده اس��ت. درمورد انريكه هميش��ه اين 
ابهام وجود داشته كه آيا تيم او مي خواهد 
مث��ل گوارديوال مالك توپ باش��د يا بازي 
مس��تقيم اجرا كند. با تغييراتي كه ايجاد 
كرد، نه خط مياني توانست بازي را كنترل 
كند و نه خط دفاع توانست فشار حمالت را 
كاهش دهد. اتكاي بيش از حد به 3 بازيكن 
خط حمله باعث چنين شكست سنگيني 
شد. شكست مقابل سلتاويگو، بيلبائو )كوپا 
دل ري( و سوسيداد از جمله شكست هايي 

بوده كه دليلش همين اتكا به MSN بوده 
است. در حالي كه صحبت از تمديد قرارداد 
او مطرح ش��ده بود، انتظار مي رود كه روند 

تمديد متوقف شود. 
تسلط بر خط مياني، كليد موفقيت پاري 

سن ژرمن
در حال��ي كه تمام تعري��ف و تمجيد ها از 
دراكس��لر، دي ماريا و كاواني خواهد بود 
كه به بارس��ا گل زدند، نمايش فوق العاده 
در حقيقت در ميانه زمين رخ داد، جايي 
كه وراتي، ماتوييدي و رابيو حضور داشتند 
و قهرمان هاي شب گذشته بودند. وراتي 
كيفي��ت باالتري نس��بت ب��ه دو هافبك 
ديگر دارد و شب گذشته با كنترلي كه بر 
بازي داش��ت اين را ثابت كرد. حركات او 
باعث شده بود تا تمام تفكر بوسكتس به 
هم بري��زد و او را از بازي حذف كرده بود. 
ماتوييدي نيز خس��تگي ناپذير ظاهر شد 

و رابيو هم پختگي بس��يار 
خوب��ي در حذف اينيس��تا 
و مس��ي از حمالت حريف 
ايفا كرد. نمايش نه چندان 

خ��وب اينيس��تا و 
ضعي��ف  ب��ازي 
آندره گومز يكي 

ك��ه از دالي��ل اصلي بود 
بارس��ا مقاب��ل پي اس جي 

مغلوب شد. بوسكتس 
از دوهافب��ك ديگر 

بهتر ظاهر شد و 
به همين علت 
ام��ري براي 
ش  ر مه��ا
ب�رن��ام��ه 
ي  ه ا ي��ژ و

داشت. 

تكرار معجزه رئال مادريد
شكست سنگين بارسلونا و تبعات آن

فوتبال اروپا

مي ش��ود  روزي  چن��د 
ك��ه به نق��ل از قهرم��ان 
وزنه برداري ايران در المپيك حرف هايي 
از رفتن خوانده و ديده مي ش��ود. كيانوش 
رس��تمي كه اعتقاد دارد ب��ه او بي مهري 
شده است، با رس��انه ها درباره مشكالتش 
درد و دل مي كند. قهرمان كرمانش��اهي 
خواهان توجه بيش��تر به شرايطش براي 
آماده س��ازي اس��ت. قهرمان المپيك ريو 
گفت: من هيچ وقت تهديد به رفتن از ايران 

نكردم و چنين آدمي نيستم بر روي سكوي 
قهرماني بروم و پرچم يك كش��ور ديگر را 
به اهتزاز درآورم. كيانوش رستمي درباره 
اينكه گفته شده رستمي براي حل شدن 
مش��كلش و تنها تمرين كردن، تهديد به 
رفتن از ايران و وزنه زدن براي كشور ديگر 
كرده اس��ت، بيان كرد: همه مي دانند كه 
من اصال تهدي��د نكردم، فقط در مورد ريز 
مسائل صحبت كردم و گفتم وجود برخي 
از اتفاق��ات در داخ��ل باعث مي ش��ود كه 

بعضي از كشورها جرأت اين را داشته باشند 
چنين پيشنهاداتي را مطرح كنند و من از 
اي��ن موضوع ناراحتم. اص��ال بحث تهديد 
نبود. برنامه من اين است كه براي كشورم 
افتخارآفرين��ي كنم همانطور كه قبال اين 
كار را انج��ام دادم. او ادامه داد: من چنين 
آدمي نيس��تم كه روزي بر روي س��كوي 
قهرمان��ي بروم و پرچم يك كش��ور ديگر 
را ب��ه اهتزاز درآورم. اص��ال چنين چيزي 
نبوده كه بگويم براي كش��ور ديگري وزنه 

مي زنم. فقط خواستم مس��ووالن بدانند 
كه اصال درس��ت نيس��ت برخي كشورها 
به خود ج��رأت بدهند كه پيش��نهاداتي 
را مطرح كنند. كس��اني ك��ه گفته اند من 
تهديد به رفتن ك��رده ام، نمي دانم منظور 
صحبت هاي من را متوجه نش��دند يا چيز 
ديگري بوده اس��ت. نظر من اين است كه 
بايد ب��راي كش��ورم افتخارآفريني كنم و 
اگر ق��رار بود چنين تصميمي بگيرم كه از 
ايران بروم، اصال مساله را بازگو نمي كردم. 

اميدوارم اين مسائل هم حل شود. او پيش 
از اين در مورد پيشنهاداتي كه از كشورهاي 
خارجي داشته است، گفته بود : از سه كشور 
خوب پيشنهاد داش��تم، ولي هيچ وقت به 
پيش��نهادات آنها فكر نكردم چون ايراني 
هس��تم و مي خواهم براي كش��ورم وزنه 
بزنم. من به هيچ عنوان ن��ام هيچ كدام از 
اين كش��ورها را نياورده ام چون كيانوش 
رستمي در ايران وزنه مي زند و پرچم ايران 

را به اهتزاز در مي آورد. 

رستمي: هيچ وقت تهديد به رفتن از ايران نكردم
ورزش ايران

امريكا و روسيه مانع قهرماني ايران 

عكس نوشت 

تيم ملي ايران ب�ا برگزاري تورنمن�ت بين المللي فوتبال 
ساحلي پرشين كاپ در بوشهر مهياي حضور در مسابقات 
مقدماتي جام جهاني مي شود. اميرحسين اكبري، بازيكن 
تيم ملي فوتبال س�احلي اي�ران گفت: با توج�ه به اينكه 

بازي هاي مقدماتي جام جهاني از۲۰ روز ديگر آغاز مي شود، 
حضور در اين تورنمنت فرصتي مناسب براي رسيدن تيم 
ملي به اوج آمادگي است. بازي هاي مقدماتي جام جهاني 
فوتبال س�احلي به ميزباني مالزي برگزار مي ش�ود كه در 

اين بازي ها تيم اي�ران با تيم هاي بحري�ن، چين، مالزي و 
افغانس�تان هم گروه اس�ت. اكبري ادام�ه داد: تورنمنت 
بين المللي پرشين كاپ شايد نخستين جامي باشد كه در 
قالب آن تيم هاي مطرح اروپايي به ايران سفر كرده اند. به 

فراخور اهميت اين بازي ها بوشهري ها نيز حمايت جانانه اي 
از تيم ملي خود دارند و اميدواريم با كسب قهرماني بتوانيم 
ش�ادي حضور آنها در مجموعه ورزشي ساحلي بوشهر را 

دو چندان كنيم. 

رضا شاهرودي
پيشكسوت تيم فوتبال پرسپوليس

نصراهلل عبداللهي
سرپرست استقالل

مهران حاتمي
سرمربي پيشين تيم ملي بسكتبال جوانان 

خبرگزاري ايرنا


