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گرگ و ميش دوشنبه درست وقتي همه خواب بوديم، 
فرزندي از ايران به دور از خانه داشت طال ضرب مي كرد 
به نام كش��ور؛ آن هم طالي 24 عيار كه تبديل به يكي 
از زرين تري��ن مدال هاي تاري��خ وزنه ب��رداري ايران در 
رقابت هاي جهاني شد. سهراب بعد از ناكامي رستمي و 
پس از كسب مدال طالي يك ضرب مسابقات جهاني، 
در حركت دوضرب به وزن��ه 223 كيلوگرم حمله كرد 
و توانس��ت با مهار اين وزنه عالوه بر اينكه صاحب مدال 
ط��الي دوض��رب و مجموع ش��ود، رك��ورد دوضرب و 
مجموع دنيا را نيز به نام خود كند و ش��بي به يادماندني 

رقم بزند. 
اي كاش اين مس��ابقات كه در آناهيم امري��كا در حال 
برگزاري است، س��اعت چهار صبح به وقت ايران برگزار 
نمي شد كه آن وقت بسياري از نوجوانان ايراني با ديدن 
درخشش س��هراب مرادي به اين رش��ته قديمي روي 
مي آوردند تا يك بار ديگر همچون گذشته شاهد رونق 
سالن هاي وزنه برداري در كشور باشيم؛ سالن هايي كه 
بسياري از آنها يا تغيير كاربري داده اند يا در حال خاك 
خوردنند، در حال��ي كه روزگاري برو و بيايي داش��تند 
براي خود. ن��ه در ايران بلكه اين موض��وع را مي توان به 
كل دنيا تعميم داد، در واقع مردم دنياي مدرن برخالف 
قديمي ها عالقه اي ندارند كه ببينند يك مرد يك جسم 
سنگين را باالي سر برده و نگه مي دارد. در گذشته براي 
اينكه يك مرد قدرت خود را نشان دهد چيز سنگيني را 
باالي سر مي برد تا ثابت كند كه چقدر قدرتمند است؛ 
اما با گذر زندگي ها از س��نت به مدرنيت��ه، مردم ديگر 
كمتر به اين موضوعات عالقه نش��ان مي دهند و براي 
همين وزنه ب��رداري به عنوان يكي از ش��عارهاي اصلي 
المپيك و كهن ترين رش��ته هاي ورزشي خطر حذف از 
بازي هاي تابستاني را بيخ گوش خود احساس مي كند 
و تصميم گيرندگان جهاني اين رشته دست به هر كاري 
مي زنند تا اين ورزش رونق خود را بيش از اين از دس��ت 
نداده و در المپيك باقي بماند. امروز كشورهاي كمتري 

تمايل به حضور در اين رش��ته س��نتي دارند و در واقع 
وزنه برداري تبديل به رش��ته اي در انحصار چند كشور 
خاص شده كه بيشتر مدال هايش را به نام خود مي كنند 
تا س��اير ملل كمتر رغبت كرده و در آن سرمايه گذاري 

كنند. 
چند سالي اس��ت كه مديران جهاني اين ورزش به اين 
مش��كل پي برده اند و در اين مدت هركاري كه ش��ده، 
كرده اند تا وزنه برداري بيش��تر از اين محبوبيت خود را 
نزد مردم دنيا از دس��ت ندهد و براي اينكه در المپيك 
بماند سناريوي تقسيم مدال ها را پيش كشيده و تالش 
مي كنند تا با اين ترفند توجه كشورهاي بيشتري را به 
اين رشته معطوف كنند كه سرمايه گذاري الزم را در آن 
داشته و به واسطه همين موضوع در المپيك باقي بماند. 

كش��ورهاي ديگر وقت��ي مي بينند كه در اين رش��ته 
دوپينگ وجود داش��ته و تمام مدال ها به چند كش��ور 
خاص مي رسد، تصميم مي گيرند در رشته هاي ديگر 
سرمايه گذاري كنند و همين موضوع تصميم گيرندگان 
فدراسيون بين المللي را بر آن داشته تا با روش هايي به 
سبك خود، ميدان را به زعم خود به تساوي در اختيار 
كشورها قرار دهند، مانع دوپينگ شده، اجازه حضور دو 
وزنه بردار از يك كشور در يك دسته را نداده و با كاهش 
دسته ها، اين رش��ته در المپيك باقي بماند. خود شما 
وقتي در مسابقاتي در سطح محالت ببينيد كه مدال ها 
به چند ف��رد خاص مي رس��د، آيا رغبت ك��رده و براي 
رقابت راهي ميدان مي شويد؟! براي همين هم مديران 
جهاني وزنه برداري سياست تقسيم مدال را در دستور 
كار خود قرار داده اند تا مدال به چند كشور خاص نرسد 
و ديگر كش��ورها نيز در اين رشته سرمايه گذاري كرده 
و به واس��طه اين موضوع وزنه برداري همچنان با شكوه 
در المپيك باقي بماند و اين سياس��ت زشت بيشترين 
قرباني را از كشورهايي مي گيرد كه فدراسيون آن كشور 
كمترين ارتباط را با فدراس��يون جهاني داش��ته باشد.  
البته اين اواخر كار آنقدر بيخ پيدا كرد كه فدراس��يون 
جهاني 9 كشور را كه از كشورهاي صاحب نام اين رشته 
بودند به دليل دوپينگ از حضور در رقابت هاي جهاني 

محروم كرد تا هر دس��ته با حضور حدود ده- دوازه نفر 
برگزار ش��ود؛ اما خب اگر آن 9 كش��ور مح��روم و كره 
شمالي را هم كه به داليل سياس��ي به امريكا نرفت به 
اين تعداد اضافه كني��م، باز مي بينيم كه هر دس��ته با 
حضور حدود 20 وزنه بردار برگزار مي شود و اين يعني 
وزنه برداري در اين بره��ه از زمان كمترين عالقه مند را 
در تاريخ به خود اختصاص داده اس��ت. وزنه برداري در 
اين چند س��ال قربانيان زيادي را از وزنه ب��رداري ايران 
گرفته است. سعيد علي حسيني كه بايد در رقابت هاي 
جهاني چين مي باخت تا مدال سنگين وزن به نماينده 
كشور ميزبان برس��د و چون خواس��ت نافرماني كند 
دوپينگش مثبت اعالم ش��د تا درس عبرتي شود براي 
آنهايي كه قص��د نافرماني دارند! بعد نوبت به س��هراب 
مرادي رسيد و در المپيك بهداد سليمي را اذيت كردند 
چون ايران قبل تر توس��ط كيانوش رستمي و سهراب 
مرادي ب��ه اندازه كافي ط��ال گرفته ب��ود، براي همين 
لرزش هاي ميلي متري ناچي��ز را خطا قلمداد كردند تا 
يكي از زشت ترين صحنه هاي المپيك با ناكامي بهداد 
رقم بخورد و اين ب��ار نوبت كيانوش بود تا در راس��تاي 
سياست هاي فدراس��يون جهاني در تقسيم مدال ها، 
ناكام مسابقات جهاني نام گيرد و اگر هم در اين زمينه 
نافرماني صورت گيرد، به سرنوشت سعيد علي حسيني 
دچار مي ش��ود. فدراس��يون جهاني اين قدرت را دارد 
كه دوپينگ مس��ابقات چند س��ال قبل يك وزنه بردار 
را مثبت اعالم كرده و ضمن پس گرفت��ن مدالش او را 
براي هميشه محروم كند! بله، داستان تقسيم مدال ها 
در وزنه ب��رداري همچن��ان ادام��ه دارد وگرنه چطور 
مي توان باور كرد مربيان تي��م ملي يا خود كيانوش كه 
قهرمان المپيك اس��ت با اين همه تجربه به اندازه يك 
بيننده س��اده تلويزيوني نداند چه وزنه هايي بايد براي 
مهار انتخاب كنند كه به مدال برسند! در واقع داستان 
نه داستان مصدوميت زانوس��ت و  نه اشتباه در انتخاب 
وزنه ها! داس��تان، قصه تاماش آيان پيرمرد وزنه برداري 
است كه قبل از رفتن رس��تمي روي تخته پيش او آمد 
و در گوشش چيزي گفت و رفت! در واقع سناريو از قبل 

از شروع مسابقات مش��خص بوده و حركت يك ضرب 
رس��تمي آخر ماجرا بود. حاال به اين ماجراها داس��تان 
ركوردگيري، ويزا و فيل��م گفت وگو درباره مصدوميت 
كيان��وش را اضافه كنيد. مگر مي ش��ود به اين ش��كل 
ريسك كرد براي انتخاب وزنه در حالي كه مصدوميت 
هم وجود دارد؟! پس چرا انتخاب وزنه ها براي سهراب 
دقيق ب��ود و يك كيلو، ي��ك  كيلو جلو رف��ت تا ركورد 
هم بزند تازه مصدوم هم نبود مرادي! اكثر ش��ما حتما 
حداقل چند باري با ميله  هالتر كار كرده ايد و مي دانيد 
كه بدون استراحت، زدن وزنه سبك تر هم سخت تر از 
قبل است چه برس��د به همان وزنه يا حتي سنگين تر، 
حاال به اين موضوع اس��ترس، جو س��الن و  مسابقات، 
داوران، هيات ژوري و... را نيز اضافه كنيد. خود كيانوش 
رستمي بعد از مس��ابقات مصاحبه كرده و گفته است: 
»خيلي مواقع شكست بهتر از پيروزي معمولي است. 
به مردم ه��م قول مي ده��م كه در مس��ابقات جهاني 
س��ال آينده يك س��ورپرايز براي شان داش��ته باشم!« 
با اين سياس��ت IWF عجيب نيس��ت اگر فردا روزي 
ببينيم و بشنويم عربستان و آنگوال هم در وزنه برداري 
صاحب مدال بش��وند! مگر ش��يلي كه كسي فكرش را 
نمي كرد طالي كيانوش را به س��ينه نزد؟! نمي دانيم، 
ش��ايد هر كدام از ما هم جاي آيان بوديم همين كار را 
مي كرديم. خود ش��ما اگ��ر ببينيد ورزش ت��ان دارد از 
المپيك حذف مي ش��ود چه كارهايي حاضر هس��تيد 
براي ماندنش در بازي هاي تابستاني انجام دهيد؟! شايد 
بسياري از عالقه مندان به وزنه برداري مخالف آنچه در 
باال آمد، باشند اما ما آنچه ديده، ش��نيده و مي دانيم را 
نوشته ايم در مورد تقسيم مدال ها و اگر ادعاي ما كذب 
و باطل است، فدراس��يون مي تواند بيايد خيلي راحت 
تكذيب كند! راه ديگرش اين اس��ت كه پاي حرف ها و 
درددل هاي وزنه برداران بنش��ينيم. بي ترديد خواهند 
گفت اگر نافرماني كنند مافياي وزنه برداري به داوران 
مي گويند »چراغ ها را قرمز كنند، دوپينگ ها را مثبت 
اعالم كنند و با سختيگيري هاي ميلي متري شرايط را 

براي اوت كردن وزنه ها مهيا كنند.«

روايتي از شب ناكام و طاليي وزنه برداري ايران در امريكا

چرا رستمي اوت كرد، سهراب ركورد زد؟

29 آذر ب��راي مهدي ت��اج روزي معمول��ي نخواهد بود. 
مجمع ساالنه فدراسيون فوتبال تحت تاثير يك انتخابات 
اس��ت؛ انتخاب عضو هيات رييسه فدراس��يون فوتبال. 
خبرگزاري ميزان در تحليلي نوشته: مشخص است كه 
رييس فدراس��يون تمايل دارد اين اسالميان باشد كه به 
صورت رسمي عضو هيات رييسه شود؛ اضافه شدن يك 
اصفهاني ديگر به فدراس��يون فوتبال. اسالميان مديري 
اس��ت كه ارتباط بس��يار نزديكي هم با مهدي تاج دارد 
و حتي در مجمع انتخاباتي ارديبهش��ت 94 فدراسيون 
فوتبال به عنوان نايب رييس دوم از س��وي تاج به مجمع 
معرفي شد اما موفق به كس��ب آراي الزم نشد. چند ماه 
بعد وقتي تاج تصميم گرفت حي��در بهاروند را به عنوان 
نايب رييس دوم و به مجمع معرفي كند، در اقدامي قابل 
تامل اسالميان را هم به عرصه مديريتي فوتبال بازگرداند 
و او را به عنوان عضو موقت هيات رييسه انتخاب كرد. در 
طرف مقابل ش��هاب الدين عزيزي خادم كه در دوره دوم 
رياست كفاش��يان عضو هيات رييسه فدراسيون فوتبال 
بود و در تمام اين مدت اختالفات بسيار زيادي هم با مدير 
خنده رو سابق فوتبال كشور داشت حاال قصد بازگشت 
به هيات رييس��ه را با حضور در انتخابات دارد. نكته قابل 
تامل اينجاست كه عزيزي خادم در سال 94 خودش در 
انتخابات براي رياست فدراس��يون ثبت نام كرده بود. در 
آن مقطع هر سه كانديداي رياس��ت فدراسيون با توجه 
به اينكه راي اكثر اعضاي مجمع در اختيار عزيزي خادم 
بود پيش��نهاد ائتالف به اين مدير را دادند كه در نهايت با 
حمايت از مهدي تاج نقش تاثيرگ��ذاري در پيروزي اش 
در انتخابات رياست فدراس��يون فوتبال داشت. دوگانه 
عزيزي خادم ك��ه راي مجم��ع را دارد و اس��الميان كه 
فدراسيون حامي او اس��ت چه خواهد شد؟ 29 آذر پاسخ 

در مجمع داده خواهد شد. 

رسانه يوناني از مش��كل بين كريم انصاري فرد و ساواس 
تئودوريدي��س خبر داد. به نق��ل از رادي��و ورزش يونان، 
بازيكناني كه در المپياك��وس بازي نمي كنند، همچنان 
براي تيم حاشيه درست مي كنند. همه بازيكنان عقيده 
دارند كه آنها بايد در زمين بازي به ميدان بروند. در بازي با 
آپولون كريم انصاري فرد در تركيب اوليه قرار نداشت و از 
دقيقه ۶2 به زمين آمد ولي موفق شد دو بار براي تيمش 
گلزني كند. بعد از پايان بازي س��اواس تئودوريديس نزد 
كريم انصاري فرد آمد ولي اين بازيكن با او دست نداد. به 
نظر مي رس��د حمايت نايب رييس باشگاه المپياكوس از 
مهاجم صربستاني باشگاه باعث شده كه كريم انصاري فرد 
ناراحت ش��ود. البته س��ايت يونان��ي در ادام��ه به كريم 
انصاري فرد يادآور شد كه فصل قبل هم اين صحبت ها را 
نايب رييس باشگاه درباره او زده بود و عنوان كرد كه كريم 
انصاري فرد مي تواند با ادامه درخشش در تيم، قيمتش به 
۱0 ميليون يورو نيز برسد. با اين حال اين دلخوري بين 
كريم انصاري فرد و نايب رييس باش��گاه المپياكوس در 

صدر اخبار ورزشي يونان بود. 

ريي��س فدراس��يون فوتب��ال عن��وان ك��رد ب��ه زودي 
تفاهمنامه اي با كش��ور قط��ر خواهند داش��ت كه طي 
آن ديداره��اي دوس��تانه و س��رمايه گذاري هايي اتفاق 
خواهد افتاد. مهدي تاج در نشس��ت خب��ري مربوط به 
امضاي تفاهم نامه با فدراسيون فوتبال آلباني، از امضاي 
تفاهم نامه اي با فدراس��يون فوتبال قطر خبر داد. رييس 
فدراسيون فوتبال در اين باره گفت: پس از امضاي تفاهم 
نامه با فدراسيون هاي ژاپن و كره و ايتاليا و امروز آلباني، 
صحبت هايي با فدراسيون فوتبال قطر داشتيم تا با آنها 
نيز به همكاري بپردازيم. البته نوع اين تفاهم نامه با بقيه 
تفاهم نامه ها تفاوت دارد. تاج در اين باره ادامه داد: طي اين 
همكاري اردوهايي در كشورهاي يكديگر خواهيم داشت 
و بازي هاي دوستانه برگزار خواهيم كرد. حتي اين امكان 
دارد برخي بازي هاي دوستانه خود را با تيم هاي ديگر در 
اين كشور برگزار كنيم. البته قطري ها نيز ممكن است به 
جزيره كيش بيايند و سرمايه گذاري هايي روي زمين هاي 
ما انجام دهند و اين احتمال م��ي رود تا در جام جهاني از 
آنها استفاده كنند. اين تفاهمنامه در 7، 8 روز آينده امضا 

خواهد شد. 

سرمربي سرشناس ايتاليايي تاكيد كرد كه قصد بر عهده 
گرفتن هدايت يوونتوس و تيم ملي ايتالي��ا را ندارد. او به 
حضور در ميالن هم واكنش نشان داد. كارلو آنچلوتي به 
خاطر كسب نتايج ضعيف با بايرن مونيخ از كار بر كنار شد 
و هنوز هدايت تيمي را بر عهده نگرفته اس��ت. خبرهاي 
زيادي درباره حضور آنچلوتي در ميالن، يوونتوس و تيم  
 ملي فوتبال ايتاليا به گوش مي رس��د اما او هنوز تصميم 
نهايي خود را نگرفته اس��ت. آنچلوتي درباره حضور روي 
نيمكت آتزوري گفت : فدراس��يون فوتب��ال ايتاليا با من 
تماس گرف��ت. جواب من اي��ن بود كه افتخ��ار مي كنم 
هدايت تيم   ملي كشورم را بر عهده بگيرم اما زمان حضور 
در تيم ملي نرسيده اس��ت. من هنوز مي توانم هر روز سر 
تمرين بروم و در زمينه باشگاهي فعاليت كنم. او ادامه  داد: 
تيم   ملي فوتبال ايتاليا به تغييرات اساسي نياز دارد. بايد 
تصميمات جديدي گرفته شود مثال اينكه تعداد تيم هاي 
ليگ از 20 تيم به ۱8 تيم كاهش داده شود و اين به سود 
تيم   ملي است. سرمربي سرشناس ايتاليايي درباره حضور 
در يوونتوس گفت : همه شما گذش��ته من را در اين تيم 
مي دانيد و من نمي خواهم دوباره چنين دوراني را تجربه 
كنم. نمي خواهم به خاطر گذش��ته اي ك��ه دارم دوباره 

هدايت يوونتوس را بر عهده بگيرم. 

تاج و دوگانه عزيزي خادم 
واسالميان

چرا انصاري فرد با نايب رييس 
باشگاه دست نداد؟

قطر براي جام جهاني روي ايران 
حساب مي كند؟

واكنش آنچلوتي به حضور در تيم 
ملي ايتاليا

پلس از گذرانلدن تعطيلات و آغاز 
مجدد ليگ، پرسلپوليس در دوبازي 
عملكرد مطلوب گذشلته را نداشلت اما در ادامه 
دوباره به روز هاي اوج خود رسيد. شاگردان برانكو 
ابتلدا برابر پديده در ورزشلگاه آزادي با تسلاوي 
بدون گل متوقف شلدند و در ادامله در يك ديدار 
پر از هيجلان مقابل پارس جنوبي يلك بر صفر به 
پيروزي رسليدند تا اينكه در نهايت چهار بر صفر 
ذوب آهن را شكسلت دادنلد. برانكلو ايوانكويچ 
اعتقلاد دارد تيملش در برابر ذوب آهلن بهترين 
عملكرد ممكن را داشت. او بر اين باور است كسب 
پيروزي چهار بلر صفر برابر شلاگردان قلعه نويي 
حاصل تلاش بازيكنانش بلوده اسلت. در ادامه 
گفت وگوي ما را با سرمربي پرسپوليس مي خوانيد. 

ابتدا درباره پيروزي برابر ذوب آهن صحبت 
كنيد. تيم تلان بعلد از دو بازي نله چندان 
خوب، نمايشلي فوق العاده برابر ذوب آهن 

داشت. 
 براي اين برد خيلي خوش��حال هستم. يك بار ديگر به 
خاطر نمايش عالي كه بازيكنانم در اين بازي داشتند به 
آنها تبريك مي گويم واقعا يك بازي باكيفيت را در حد 
ليگ قهرمانان آسيا بازي كردند. آنها مسووليت پذيرانه 
با نظم تاكتيكي و منسجم بازي كردند و به همين خاطر 
از آنها راضي هستم. اين من را بيشتر از شكستن طلسم 
نبردن خوش��حال مي كند. از هواداران مان هم تش��كر 

مي كنم. اين برد هم حاصل تالش بازيكنان بوده است. 
شلما صحبت از تاش بازيكنلان و نمايش 
خلوب تيم تلان مي كنيلد درحاللي كله 
قلعه نويي بعد از بازي عنوان كرد فقط چهار 
توپ روي دروازه تيمش آمد و به گل تبديل 

شد. 
اين صحبت ها طبيعي است. هر كسي به روش خودش 
نگاه مي كند اما يك چيز را يادآوري مي كنم. نخستين 

شانس گل منشا، دقيقه پنج بود. يك شانس ديگر هم 
مس��لمان در موقعيت تك به تك داش��ت و پس از آن 
دوباره منشا صاحب موقعيت شد. موقعيت هاي ديگري 
هم داشتيم كه شايد كمتر خطرناك بود. خود حريف 
مي دانس��ت كه ما ضربه هاي ايستگاهي زيادي تمرين 
مي كنيم و روي همي��ن كار هم به گل رس��يديم. اين 
برد ما اتفاقي نبود و شانس هاي گل ۱00 درصد زيادي 
داش��تيم. دوس��ت دارم يكي بگوي��د ذوب آهن چقدر 
ش��انس گل زني داش��ت. امروز هم كه هنوز مشخص 

نشده پنالتي اي كه عليه ما گرفته شد درست بود يا نه. 
البته يكي از نكات بازي شلما بلا ذوب آهن 
اشلتباه داوري بود كه داور به اشلتباه عليه 
تيم شما پنالتي گرفت. اين اشتباهات، شما 

را اذيت نمي كند؟
اين پنالتي در يك لحظه كليدي عليه ما گرفته ش��د. 
مقابل پارس جنوبي هم همين ط��ور براي تيم حريف 
پنالتي گرفته ش��د. اين تصميمات تاثيرگذار اس��ت. 
من دوس��ت ندارم درباره داوري صحبت كنم چون به 
تصميم آنها احترام مي گذارم ولي م��ا بايد طوري كار 
كنيم كه تيم ما روز به روز بهتر ش��ود. به خاطر همين 
گفتم كه از تي��م به لحاظ تاكتيك��ي و تكنيكي راضي 

هستم. 
يكي ديگر نكات فني تيم شلما استفاده از 
دو هافبك دفاعي است. خيلي ها مي گويند 
با اين روش بازي، موقعيت گل كمتري خلق 

مي كنيد. 
هجومي بازي كردن به اينكه چند بازيكن عقب و چند 
بازيكن جلو بازي مي كنند بس��تگي ندارد بلكه بايد به 
اين توجه كرد كه چه تع��داد بازيكن به ۱8 قدم حريف 
وارد مي شوند. من هميش��ه از بازيكنانم مي خواهم كه 
حداقل سه تا چهار نفر در محوطه جريمه حريف حضور 
داشته باشند. من آزادي عمل مي دهم تا بتوانند فشار 
مضاعف روي تيم حري��ف بياورند. م��ا در حال حاضر 
نسبت به پارسال نتايج بهتري كسب كرديم و گل هاي 

كمتري هم دريافت كرديم. 
روز جمعه قرعه كشلي جام جهانلي برگزار 
شلد و در نهايت ايران با اسلپانيا، پرتغال و 
مراكلش همگروه شلد. ارزيابي تلان از اين 

گروه چيست؟
زمان س��رمربيگري من هم با پرتغال همگروه شديم. 
مربي آنها قهرمان جهان، اسكوالري بود. شايد آن تيم 
بهترين تيم ملي تاريخ پرتغال بود. آن زمان آنها در جام 
ملت هاي اروپا دوم شده بودند آنها رونالدو، فيگو، دكو، 
مانيش و... را در اختيار داش��تند و تيم عجيبي ساخته 
بودند. ما 2 بر صفر به آنها باختيم ولي يك پنالتي عليه 
تيم ما گرفته شد كه نبايد آن اشتباه را مي كرديم. دكو 
هم از فاصله 30-40 متري به م��ا گل زد. ايران گزينه 
صعود نيست اما من روي انگيزه و شوق مبارزه بازيكنان 
حس��اب باز مي كنم. آنها خيلي وقت اس��ت كه با هم 

هستند و ايران حق خوش بيني را دارد. 

مهم تريلن سلوالي كه ايلن روزها از شلما 
مي شلود درباره تمديد قراردادتان اسلت. 

قراردادتان را تمديد مي كنيد؟
عجله نكنيد. كارها خوب پي��ش مي رود. صحبت هاي 
خوبي انج��ام داده ايم اما فعال تمركزم��ان روي بازي با 

سپيدرود است. 

گفت وگوي »اعتماد« با برانكو ايوانكوويچ

درباره تمديد قرارداد عجله نكنيد

گپ وگفت

وحيد جعفري

آرژانتيني ها مجسمه مسي 
تخريب كردند  را 

تدارك قوي مراكش 
براي جام جهاني

پاسخ رسول خادم به اظهارنظر 
نخست وزير رژيم اشغالگر قدس

با اين همه دشمني هنوز مردم 
ايران را نشناخته ايد

مجس��مه اي براي تقدي��ر از ليون��ل مس��ي در جنوب 
بوينس آيرس وجود داشت كه ديروز عده اي آن را تخريب 
كردند. بر اساس گزارش پليس منطقه، مجسمه ستاره 
آرژانتيني با پاهاي قطع ش��ده بر زمين افت��اده بود. اين 
مجسمه در پاسئو گلوريا واقع است كه در آن جا مجسمه 
افراد برجسته ورزشي همچون روبرتو وينچنزو، امانوئل 
خينوبيلي، خوان مانوئل فانخيو، گيلرمو ويالس، گابريال 
س��اباتيني، لوس��يانو آيمار، اوگو پورتا، پاسكوال پرس و 
خوس��ه مئوالنس ديده مي شود. اين نخستين بار نيست 
كه مجسمه مهاجم بارس��لونا تخريب مي ش��ود. ژانويه 

20۱7 مجسمه اين بازيكن بدون دست و سر ماند. 

 تيم ملي فوتبال مراكش قبل از آغاز جام جهاني روسيه 
۵ ب��ازي تداركاتي با تيم ه��اي قدرتمند جه��ان برگزار 
خواهد كرد. به گزارش س��ايت مراكش��ي النخبه، فوزي 
لقجع، رييس فدراس��يون فوتبال مراك��ش درباره گروه 
B جام جهاني 20۱8 روس��يه گف��ت: »در جام جهاني 
بهترين تيم ها حض��ور دارن��د و بنابراين تم��ام گروه ها 
قدرتمند و س��خت هس��تند. برنامه هاي آماده س��ازي 
تيم ملي فوتبال مراكش از ماه مارس ميالدي )اس��فند 
۱39۶( براي جام جهاني 20۱8 روسيه با انجام ديدارهاي 
تداركاتي برابر حريفان مش��ابه مان آغاز خواهد شد. اين 
تيم ها از س��وي هروه رن��ار )س��رمربي مراكش( تعيين 
 مي شوند كه ش��امل آرژانتين، لهس��تان، سوئد، بلژيك 

و ايسلند هستند. «

رسول خادم، رييس فدراسيون كشتي ايران در پي پيام 
ويديويي نخست وزير رژيم اشغالگر قدس پيامي را در 

پاسخ به وي منتشر كرد. 
خادم در پاس��خ به نخس��ت وزير رژيم صهيونيس��تي 
نوشته است: س��اعتي قبل برخي رس��انه ها به انتشار 
پيامي از سوي ش��ما درباره قهرمان ملي ايران، عليرضا 
كريمي، اق��دام كردند. تعج��ب ك��ردم از اينكه پس از 
سال ها دش��مني با ملت بزرگ ايران، هنوز مردم ايران 
را نشناخته ايد. اين درست است كه مردم ما به قهرمانان 
ملي خود عش��ق مي ورزند... با پيروزي هاي آنها پيروز 
مي شوند و با شكس��ت آنها، شكس��ت مي خورند. اين 
درست اس��ت كه همه مردم ما مشتاقانه منتظر كسب 
مدال طال از سوي كاپيتان تيم ملي اميد كشورشان در 
مسابقات جهاني اميد بوده اند. رييس فدراسيون كشتي 
در بخش ديگري از پيام خود نوشته است: اما يك چيز 
را فراموش نكنيد؛ مردم ايران در ارتباط با يك موضوع 
همدل و همفكر بوده و هستند، و آن اين است كه شما 
و همفكرانتان، دشمن بزرگ س��رزمين ايران هستيد. 
ما مردمي هس��تيم كه با تمام تفاوت افكار و سليقه ها، 
در زمان خود، نشان داده ايم، كه در برابر دشمن خاك، 
س��رزمين و ملت مان يكپارچه و در كن��ار يكديگريم... 
هزاران عليرضا كريمي كه در راه دفاع از خاك و ناموس 
س��رزمين ايران جان خود را تقديم كرده اند، گواه اين 
ادعاست. گمان نكنيد كه در اين فضا، آبي گل آلود است 
و قرار اس��ت از آن ماهي براي خود صيد كنيد. هميشه 
به ياد داشته باش��يد مردم ما از همه اقوام، افكار، اديان، 
مذاهب و سليقه ها در برابر دشمن خود، يك پيكر واحد 

هستند. 

همبازي شدن دايي و كريمي 
شايد وقتي ديگر

فوتبال ايران

ســازمــانآگــهـيهــاي
روزنــامهاعتــمــاد

تلفن:66124025

لژيونر

جام جهاني 2022

فوتبال ايتاليا

ديدار دوس��تانه دو تيم  پيشكس��وتان ايران و روسيه 
به دلي��ل مش��كالت تيم روس��يه لغو ش��د. بر طبق 
صحبت هايي كه طي چند روز گذش��ته مطرح شد، 
قرار بود ديدار خيرخواهانه براي كمك به زلزله زدگان 
كرمانش��اه بين تيم هاي ملي پيشكس��وتان ايران و 
روسيه روز پنجشنبه در ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد 
برگزار ش��ود، كه بنا به داليلي اين مس��ابقه لغو شده 
اس��ت. خداداد عزي��زي در اين خص��وص مي گويد: 
»تمام برنامه ريزي هاي اين مس��ابقه انجام شده بود 
اما متاسفانه تيم ملي پيشكس��وتان روسيه به دليل 
مشكالتي كه براي صدور بليت براي ش��ان به وجود 
آمد از ما عذرخواهي كردند.« طبق قول هايي كه براي 
برگزاري اين مسابقه داده شده بود، قرار بود هم علي 
كريمي و هم علي دايي در اين مس��ابقه خيرخواهانه 
حضور داشته باشند كه با اين وصف همبازي شدن دو 

اسطوره فوتبال ايران به آينده موكول شد. 

فدراسيون وزنه برداري جمهوري اسامي ايران

جام جهاني 2018

فوتبال آرژانتين


