
تور جهاني واليبال ساحلي کيش در حالي 
سعيد احمديان

   واليبال
آغاز شد که اين مسابقات مانند گذشته 
تحت تأثير عدم ورود بانوان قرار داشت. 
صبح ديروز رقابت 16 تيم براي صعود هش��ت تيم به جدول اصلي 
مس��ابقات آغاز ش��د و در پايان رقابت هاي جدول مقدماتي هشت 
تيم روسيه، فرانسه، آلمان، اتريش، هلند، استراليا، ايران با پيروزي 
مقابل حريفانشان راهي جدول اصلي شدند تا از امروز رقابت ها وارد 
مرحله اصلي شود و 32 تيم حاضر در اين مسابقات براي تعيين تيم 
قهرمان به صورت تک حذفي با ه��م رقابت کنند. با اين حال در روز 
اول مسابقات تور جهاني واليبال ساحلي، باز هم ورود بانوان به محل 
مسابقات مسئله ساز شد تا جايي که شايعه لغو اين مسابقات هم سر 
زبان ها افتاد. پس از اين اتفاق بود که ناظران و مسئوالن فدراسيون 
جهاني واليبال تهديد به لغو مسابقات در صورت عدم رفع اين مشکل 
کردند.   با اين حال اين مسئله با تدابير فدراسيون واليبال حل شده 

است، اتفاقي که ديروز هم رخ داد و پس از جلسه مسئوالن برگزاري 
مسابقات و نمايندگان فدراسيون جهاني، اين مشکل بر طرف شد و 
رئيس سازمان واليبال س��احلي ايران ظهر ديروز از رفع اين مشکل 
خبر داد و به وجود آمدن  اين مسئله را به دليل برخورد غيرمسئوالنه 
عنوان کرد.  غف��وري درباره ممانع��ت از حضور بانوان تماش��اگر و 

مشکالتي که ممکن است اين موضوع ايجاد کند، گفت: »ديروز صبح 
از ورود بانوان ممانعت به عمل آمد که غيرمس��ئوالنه بود. بالفاصله 
تمهيداتي انديشيده ش��د و صحبت هايي با مديرعامل منطقه آزاد 
کيش و فرماندهي نيروي انتظامي انجام شد و جلسه اي برگزار کرديم. 
در اين جلسه ناظران فدراسيون جهاني حضور داشتند و توانستيم اين 

مشکل را حل کنيم. بر همين اساس ورود بانوان آزاد شد.« 
رئيس سازمان واليبال ساحلي با بيان اين مطلب که کشور ما موازين 
اسالمي دارد، گفت: »بايد مقررات و شئونات رعايت شود و قرار شد 
محلي از جايگاه تماش��اگران به بانوان تعلق بگيرد.« با اين حال در 
شرايطي رقابت 32 تيم در جدول اصلي رقابت هاي تور جهاني واليبال 
ساحلي کيش با حضور چهار تيم از کشورمان آغاز مي شود، که ديروز 
رنکينگ جديد واليبال ساحلي در سال 2017 اعالم شد و تيم ملي 
واليبال ساحلي ايران متشکل از بهمن سالمي و رحمان رئوفي در اين 

رده بندي در جايگاه 108 قرار دارند.

آغاز جام جهاني کشتي آزاد- کرمانشاه
ايران–  امريكا فينال احتمالي

رقابت هاي جام جهاني کشتي آزاد از صبح امروز در کرمانشاه آغاز 
مي ش�ود. هش�ت تيم حاضر در اين مس�ابقات همگي به کرمانشاه 
رسيده اند و با انجام کنترل هاي پزشكي و مراسم وزن کشي کشتي گيران 
که ديش�ب برگزار ش�د حاال همه چيز آم�اده آغاز رقابت هاس�ت.

هشت تيم حاضر در اين رقابت ها در گروه به شرح زير قرار گرفته اند:
گروه A: روسيه، امريکا، آذربايجان و گرجستان
گروه B: ايران، ترکيه، مغولستان و هندوستان

براساس برنامه اعالم شده در دور اول مسابقات در گروه A آذربايجان با 
روسيه کشتي  مي گيرد و گرجستان با امريکا روبه رو مي شود. در گروه 
B ايران و ترکيه مقابل هم قرار مي گيرند و مغولستان و هندوستان هم 

به مصاف هم مي روند.
دور دوم رقابت ها با کش��تي تيم هاي امريکا و روسيه که حساس ترين 
دي��دار رقابت ها هم هس��ت، آغاز مي ش��ود و بعد از آن گرجس��تان و 
آذربايجان به مصاف هم مي روند. در گروه B هم ايران مقابل هند قرار 

مي گيرد و مغولستان و ترکيه هم با هم نبرد مي کنند.
با انجام اين ديدارها رقابت هاي امروز به پايان مي رس��د و تيم ها براي 
معرفي سرگروه ها و تيم هاي دوم و سوم گروه ها صبح فردا جمعه در دور 

سوم روي تشک مي روند.
در دور س��وم رقابت ه��ا در گروه A روس��يه با گرجس��تان و امريکا با 
آذربايجان مص��اف مي دهند و در گروه B ايران با مغولس��تان و هند با 

ترکيه کشتي مي گيرند.
براس��اس برنامه اعالم ش��ده از س��اعت 10 صبح فردا رقابت براي کسب 
عنوان هاي پنجم تا هفتم برگزار مي ش��ود. از س��اعت 16 تا 17:15 ديدار 
رده بندي ميان تيم هاي دوم گروه ها انجام مي ش��ود و در نهايت از س��اعت 
17:15 تا 19 ديدار فينال مسابقات بين تيم هاي اول دو گروه انجام مي شود.

    بازتاب هاي يك استقبال
اما حضور پرسروصداي تيم ملي کش��تي آزاد امريکا در اين رقابت ها با 
استقبال گرم عالقه مندان به کشتي و مس��ئوالن دست اندرکار ايراني 

رقابت ها باعث شد تا تمامي نگاه ها به سمت ايران معطوف شود.
س��ايت خبري »يو اس  دي تودي« با انتش��ار گزارشي اس��تقبال گرم 
ايراني ها از کشتي گيران امريکا، آن هم بعد از تصميم هاي نژادپرستانه 

رئيس جمهور امريکا را بسيار جالب  توجه عنوان کرد.
جردن باروس ه��م عکس هايي از اي��ن لحظات را در صفحه ش��بکه 

اجتماعي خود منتشر کرد.
   برنامه ريزي و تدارك الزم صورت گرفته است

اسداهلل رضايي، مسئول برگزاري رقابت هاي جام جهاني با اشاره به اينکه 
حضور ايران و امريکا در ديدار فينال مي تواند نقطه عطفي در رقابت هاي 

جام جهاني باشد. اين ديدار را جدالي حساس و جذاب عنوان کرد.
رضايي که با مهر گفت وگو مي کرد، ادامه داد: »حضور تيم ملي کشتي 
امريکا در ايران نشان دهنده ثبات و امنيت کشورمان است، خوشبختانه 
شاهد ديپلماسي مطلوب کشتي مقابل سياست بوديم و امريکا توانست 

کشتي گيرانش را راهي مسابقات کند.«
وي در خصوص آمادگي کرمانش��اه براي برگزاري مسابقات هم گفت: 
»نيروهاي اجرايي فدراسيون کشتي و همچنين مسئوالن کشتي و اداره 
کل ورزش استان مدت هاست که در حال برنامه ريزي و تدارکات الزم 
براي برگزاري اين رويداد مهم در کشورمان هستند و اميدوارم بار ديگر 
شاهد موفقيت کشورمان در برپايي مسابقات مهم بين المللي باشيم.«

رضايي همچنين هرگونه پيش بيني در خصوص رقابت ها را غيرممکن 
اعالم کرد و گفت: »بسياري از اهالي کشتي معتقدند ايران و امريکا به 
راحتي به فينال مي رسند، اما نبايد به س��ادگي از کنار تيم هايي چون 

روسيه، آذربايجان و گرجستان گذشت.«
رضا اليق، دبير فدراسيون کشتي هم در خصوص رقابت هاي جام جهاني 
و حضور پرقدرت ايران در اين رقابت ها گفت: »هم در مسابقات کشتي 
آزاد و هم در فرنگي به دنبال قهرماني هس��تيم، مي خواهيم حضوري 
قدرتمند در رقابت هاي کشتي قهرماني جهان که سال آينده در فرانسه 
برگزار مي شود، داشته باش��يم و رقابت هاي جهاني کرمانشاه و آبادان 
مي تواند به مثابه تدارك ويژه و جدي براي کسب موفقيت هاي آينده 

محسوب مي شود.«
اليق افزود: »البته نگاهمان به سوي جوانگرايي نيز هست و مي دانيم که 
بايد با جرئت اين نکته مهم را مورد توجه قرار دهيم تا در آينده نتيجه 

آن را ببينيم.«
وي ادامه داد: »ما مي دانيم انتظار از کشتي  ايران بسيار باالست که البته 
انتظاري به حق است. مردم دوست دارند کشتي ايران در دنيا آقايي کند 

و تمام هدف ما نيز روي اين محور استوار است.« 

وقت خداحافظي با انريكه است!
دو گل زيباي آنخل دي ماريا در تولد 29 س��الگي، برق از چشمان همه 
ربود، گوش ها را تيز کرد تا زمزمه ها رساتر شنيده شود: کومان، دي بوئر، 
پوچتينو و... نام هاي زيادي براي جانشيني انريکه شنيده مي شود. انگار 
وقت خداحافظي با لوئيس انريکه مارتينز فرا رس��يده اس��ت. در طول 
بازي، دنيا دور س��ر انريکه مي چرخيد! او که پس از کس��ب نتايج اخير 
انتظار مواجهه شدن با چنين فاجعه اي را نداشت، مات و مبهوت به فکر 
فرو رفته بود. وقت رفتن فرا رسيده است؟! آبي اناري ها نشان دادند اگر 
بهترين بازيکنان دنيا را هم در اختيار داشته باشيد، مي توانيد در مقابل 
بهترين عملکرد يک تيم بدجور بازنده باشيد. اتفاقي که در بازي اين تيم 
مقابل ميزبان پاريسي به بدترين شکل ممکن افتاد بدون آنکه از روي 
نيمکت خودي هيچ امدادي برسد. حاال نيوکمپ به هيچ وجه منتظر بازي 
برگشت نيست! حتي خوشبين ترين هوادار بارسا هم رؤياي جبران آنچه 
در پاريس اتفاق افتاد را در سر ندارد. آنها مي خواهند زمان همين حاال 
متوقف شود تا کاتاالن ها همچنان در ليگ قهرمانان باقي بمانند، اما زمان 
بي رحم تر از هر چيز ديگري است. ضمن آنکه براي گذر از دوران انريکه 
هم اجتناب ناپذير است. هرچند بارساي انريکه از لحاظ آماري چيزي کم 
ندارد؛ دو قهرماني در الليگا و احتماالً سه قهرماني در کوپا، سوپرکاپ هاي 
اروپا و اسپانيا و حتي باشگاه هاي جهان و يک ليگ قهرمانان اروپا. آنها 
که دقيق تر مي بينند، مي دانن��د که وضعيت فعلي بارس��لونا با انريکه 
وحشتناك نيست، اما آينده اين تيم بيش از حد دلهره آور به نظر مي رسد؛ 
فوق ستاره هاي پا به س��ن گذاش��ته، آلترناتيوهاي معمولي و آکادمي 
بي استعداد، البته نقش انريکه در ميراثي که به جا خواهد گذاشت، انکار 
ناشدني است. او تا توانست براي بارس��ا جام آورد اما براي اين کار تمام 
سرمايه هاي بارسا را خرج کرد، بدون آنکه جواني آينده دار رو کند. پس 
از باخت خردکننده و تحقيرآميز چهار- صفر مقابل PSG، بارسا به خانه 
بازگشته تا در تاريکي، ش��مع هاي باقي مانده اش را بيابد، آنها را دوباره 

روشن کند و در نور آن به دنبال اسطوره هاي آينده بگردد. 

متهم کردن به حكم رنگي، منصفانه نيست 
پس از اعالم رأي کميته انضباطي درباره 
بازي دربي خيلي ها رئيس کميته انضباطي 
را به صادر کردن حکم رنگي متهم کردند. 
اس��ماعيل حس��ن زاده گفت: »بعضي از 
ب��زرگان فوتبال خ��ود را ج��دا از جامعه 
فوتبالي دانسته و يک مصونيت تصنعي و 
ساختگي براي خود ايجاد کرده اند و انتظار ندارند که تخلفات آنها نيز 
بررسي و مورد حکم قرار گيرد. کميته انضباطي فقط قانون را اجرا 
مي کند و فرقي ندارد که يک تيم يا بازيکن گمنام شهرستاني باشد يا 
يک تيم مشهور پايتخت يا يک بازيکن و مربي بزرگ، برخي افرادي 
که مخالف رأي کميته انضباطي هس��تند، اقدام به دادن اطالعات 
نادرست به هواداران و تهييج و گماردن برخي از آنان براي مزاحمت، 

تهديد و اهانت به رکن قضايي فدراسيون مي کنند.«

کميته انضباطي دربي!
تصميمات اخير کميته انضباطي فدراسيون فوتبال به قدري عجيب و 
سريع اتخاذ شده که شائبه هاي زيادي را ايجاد کرده و صداي اعتراض 
تيم هاي مدعي قهرماني را درآورده است، اما هيچ يک از مسئوالن اين 

کميته پاسخي قانع کننده اي به افکار عمومي و هواداران نمي دهد. 
هفته هاست اصلي ترين مرجع رسيدگي به تخلفات صورت گرفته در 
مس��ابقات فوتبال ايران آرايي را صادر مي کند که تعجب همگان را در 
پي دارد؛ از يک سو به برخي تخلفات مهم به رغم گذشت زمان اهميتي 
نمي دهد و از يک سو در کمتر از يک روز متخلفان دربي تهران را نقره داغ 
مي کند. در اينکه مصاف سرخابي هاي پايتخت حساسيت هاي خاص 
خود را دارد و هر زمان که دو تيم پرسپوليس و استقالل به مصاف هم 
مي روند، حواشي نيز زياد مي شود شکي نيست، اما مسئله سؤال برانگيز 
زماني مطرح مي شود که کميته انضباطي چه توجيهي براي رفتارهاي 
دوگانه خود در برخورد با خاطيان ساير تيم ها در مستطيل سبز دارد؟! 
تا بوده حساسيت دربي س��نتي آبي ها و قرمزها از هر بازي ديگري در 
فوتبال ايران باالتر بوده و قطعاً در بازي هاي آتي نيز ش��رايط به همين 
منوال خواهد بود منتها توجه به اين نکته ضروري است که در اين فصل 
از رقابت ها پرسپوليس مدعي اصلي قهرماني است و استقالل نيز درست 
پس از دربي به ج��ام فکر مي کند. از طرفي به غي��ر از اين دو، يک تيم 
ديگر نيز اميدوارانه و با انگيزه قهرماني به ميدان مي رود.  برخي تيم هاي 
ميانه جدول هم بر اين باورند که آراي صادر شده تنها به سود يک تيم 
است و بس. در اين صورت چطور مي توان از باشگاه ها، مربيان، بازيکنان 
و هوادارانش��ان انتظار داشت که واکنش��ي به تضادهاي اخير در آراي 
کميته انضباطي نشان ندهند و تنها به اين توجيه که »حساسيت دربي 
باالست« اکتفا کنند. اگرچه دقايق پاياني بازي حساس روز يک شنبه با 
حواشي تلخ بسياري همراه بود و بزرگان دو تيم صحنه هاي غيرورزشي 
زشتي را رقم زدند، اما نبايد يک طرفه به قاضي رفت و همه اعتراض هاي 
مطرح شده را نادرست خواند. رفتار دو کاپيتان سرخابي در عرض يک 
روز کميته انضباطي را به نقره داغ کردن هر دو نفر واداشت، اما همين 
کميته پرونده هاي ديگر را با اين سرعت بررس��ي نمي کند. متأسفانه 
چند هفته اي است که تصميمات مسئله ساز، بحران را در فوتبال ايران 
به اوج خود رسانده تا جايي که حاال مي توان متصور بود کميته انضباطي 
را بايد کميته انضباطي دربي ناميد. بحث محروميت يکي از بازيکنان 
تيم مدعي قهرماني و حضور او در بازي بعد به حدي جدي است که تيم 
متضرر بيانيه صادر کرده و خواستار احقاق حق تيمش شده است. بدون 
شک با ادامه اين روند ديگر سنگ روي سنگ بند نمي شود. تا پيش از 
اين همه کساني که از سوي کميته انضباطي جريمه مي شدند به رأي 
خود معترض بودند و حتماً به کميته استيناف شکايت مي کردند؛ حاال 
با در نظر گرفتن تصميمات شائبه برانگيز اخير مي توان انتظار داشت که 
با نزديک شدن به هفته هاي پاياني ليگ برتر اين اعتراض ها پررنگ تر 
ش��ود. اگر قرار باشد آقايان کميته به همين ش��کل براي برخي تيم ها 
و بازيکنان ش��ان جريمه در نظر بگيرند و در قبال برخي ها سعه صدر 
نشان دهند هر بازيکن و تيمي که محروم شود، بيانيه اعتراضي خواهد 
داد؛ بايد پذيرفت ک��ه جايگاه کميته انضباطي ب��ه خاطر تبعيض ها و 
تصميمات هفته هاي گذشته در بين اهالي فوتبال به خطر افتاده است. 
در حال حاضر حتي آنها که در مقابل هواداران و دوربين هاي تلويزيوني 
حاشيه ساخته اند نيز شاکي شده اند. در حالي که اگر مسئوالن کميته 
انضباطي با يک ديد به همه تخلفات رخ داده در فوتبال نگاه مي کردند 
جاي شاکي و متهم عوض نمي شد و هر کس��ي به خود اجازه نمي داد 
در کار قاضيان فوتبال دخالت کن��د. در گير و دار اعتراض هاي صورت 
گرفته يک نکته عجيب ديگر نيز وجود دارد و آن سکوت فدراسيون و 
شخص رئيس است و س��ؤال اينکه چرا فدراسيون فوتبال در مواجه با 
اين بحران سکوت اختيار کرده و نظاره گر دعواي تيم هاست؟! روزگاري 
که کفاشيان همه کاره ساختمان سئول بود، تصور مي کرديم اگر رئيس 
کسي ديگر بود اوضاع فرق مي کرد. منتها مهدي تاج نيز همچون رئيس 
قبلي س��کوت را به پاس��خگويي ارجح مي داند تا امروز برخي تيم ها و 

هوادارانشان نگران اتفاقات بعدي باشند.

هفته بيست و دوم رقابت هاي ليگ برتر در حالي 
طي امروز و فردا با برگزاري هفت ديدار پيگيري 
مي شود که سرخابي هاي پايتخت بعد از بازي 
حساس دربي، به مصاف نماينده هاي اصفهان 
مي روند. آن هم در حالي که حاشيه هاي دربي 
همچنان به قوت خود باقي است. ديداري که 
نتيجه آن شرايط تيم هاي جدول را نيز تغيير 
داد. ب�ه طوريكه حاال نه فقط تراکتورس�ازان 
ب�ار ديگر ب�ه قهرماني امي�دوار ش�ده اند که 
اس�تقالل هم مي تواند خود را به عنوان يكي 
ديگ�ر از مدعي�ان اين فص�ل معرف�ي کند. 
    پنج شنبه سخت استقالل برابر ذوبي ها

ياران منصوريان بعد از کسب پيروزي در دربي، 
ساعت 15 امروز به مهماني ذوب آهن مي روند. تيم 
چهارم جدول در فاصله چهار امتيازي با آبي پوشان 
پايتخت است. ذوب آهن بدون شک حريف آساني 
نيس��ت. هرچند با دو باخت متوالي اخير شرايط 
مجتبي حسيني اين روزها در ذوب آهن چندان 

جالب نيست، اما بازي خانگي با استقالل مي تواند 
فرصتي براي جبران ناکامي هاي اخير باشد. با اين 
وجود اما نمي توان اين مه��م را ناديده گرفت که 
استقالل بعد از پيروزي پرگل در دربي و پيش از آن 
پلي آف ليگ قهرمانان، حاال انگيزه هاي بيشتري 
براي ادامه راه موفقيت آميزي که در پيش گرفته 
دارد، خصوصاً اينکه پيروزي هاي اخير اين تيم در 
ليگ شرايطي را به وجود آورده که ديگر بايد ياران 
منصوريان را هم در زمره مدعيان اين فصل ليگ 
برتر براي کسب عنوان قهرماني قرار دهيم. تيمي 
که به رغم نيم فصل اول و وجود مشکالتي که در 
خصوص عدم خريدهاي زمس��تاني با آن مواجه 
شده بود،  توانسته طي هفته هاي اخير حق خود را 
با جوانانش از بازي هاي ليگ بگيرد و بار ديگر در 
چهره يک مدعي ظاهر شود. با اين وجود اما بازي 
در اصفهان، کار چندان آس��اني نيست. خصوصاً 
که ذوبي ها نيز انگيزه هاي زيادي براي کسب سه 
امتياز اين بازي خانگي دارند، اما شايد مهم ترين 

مسئله استقالل در اين بازي محروميت رحمتي 
باشد. گلر اول اين تيم که به دليل حاشيه هايي که 
در دربي داشت و دريافت دو کارت زرد در جريان 
بازي ، اعم��ال محروميت هاي تعليقي قبل و يک 
جلس��ه محروميتي که کميته انضباطي براي او 
در نظر گرفته،  در چهار بازي نمي تواند استقالل 
را همراهي کند که اولين آن ب��ازي با ذوبي هاي 
اصفهان است. حاال منصوريان بايد بعد از چهار برد 
متوالي، به دليل محروميت رابسون مدافع برزيلي 
و رحمتي،  خط دف��اع و دروازه تيمش را به اجبار 
تغيير دهد. تغييراتي که بايد ديد به ضرر اين تيم 

تمام مي شود يا نه. 
    روز سرنوشت

بازي خانگي برابر س��پاهان فرصتي است براي 
برانکو تا ضمن جبران شکست در دربي،  بار ديگر 
توانايي هاي مربيگري خود را به معرض نمايش 
بگذارد. او تصورش را هم نمي کرد تيمش با سه 
گل مغلوب استقالل شود. آن هم وقتي که خيلي 

زود برتري را از آن خود ک��رد. تيمي که تا هفته 
بيس��تم تنها پنج گل خورده در کارنامه داشت، 
در يک بازي سه مرتبه دروازه اش باز مي شود تا 
دومين باخت اين فصل خ��ود را نيز تجربه کند. 
باختي که به زعم بسياري پرسپوليس براي رهايي 
از غرور به آن نياز داشت، اما بايد ديد بعد از اين 
شکست پرگل، برانکو مي تواند روند موفقيت هاي 
مدعي اصل��ي قهرماني اين فص��ل را ادامه دهد 
يا نه! اين تيم بازي بزرگ فص��ل را باخت و حاال 
ديگر فرصتي براي اش��تباه ن��دارد. برانکو براي 
جبران، چندان هم دست پر نيست. غيبت کمال 
کاميابي نيا در دربي ضربه سختي به اين تيم زد و 
حاال پرسپوليس عالوه بر کاميابي نيا، سيدجالل 
حسيني، کاپيتان خود را نيز به دليل محروميت 
در اختي��ار ن��دارد و مجبور اس��ت تغييراتي در 
قلب دفاعي خود ايجاد کند. درست مثل زماني 
ک��ه در رقابت ه��اي حذفي به مصاف قش��قايي 
رفت. استفاده از ماهيني و ربيع خواه در آن بازي 
تجربه اي تلخ براي برانکو به همراه داشت، اما او 
شايد مجبور شود در بازي امروز که ساعت 17:10 
در آزادي برگزار مي شود بار ديگر از اين ترکيب 
اس��تفاده کند. ک��ه در آن صورت باي��د بازيکن 
ديگري را به ج��اي ماهيني به عن��وان هافبک 
دفاعي به ميدان بفرستد. تغييراتي که مي تواند 
بازيکن جديدي را براي نخستين بار روانه ميدان 
کند. بازيکني که مي تواند ش��هاب کرمي باشد. 
در واقع برانکو در بازي با س��پاهان ش��رايطي به 
مراتب س��خت تر از دربي دارد و باي��د تغييرات 
ناخواس��ته و اجباري زيادي در ترکيب تيمش 
بدهد. ضمن اينکه بايد همزمان به فکر جبران هم 
باشد. البته سپاهاني ها هم شرايط چندان خوبي 
ندارند. دو باخت پي در پي، شکس��ت س��نگين 
برابر ماشين س��ازي قعرنشين و حاشيه هايي که 
در اصفهان براي ويسي به وجود آمده اين تيم را 

تحت فشار زيادي قرار داده است. 
    سايربازي ها

در س��اير بازي هاي امروز، فوالد س��اعت 15 در 
غدي��ر اهواز از گس��ترش فوالد تبري��ز پذيرايي 
مي کند.  در بازي هاي جمعه نيز تراکتورس��ازان 
تبريزي که با شکس��ت پرسپوليس در دربي، بار 
ديگر به قهرماني اميدوار شده اند، ساعت 14:30 
به مهمان��ي س��ياه جامگان خراس��ان مي روند.  
نفتي هاي آبادان س��اعت 16 از پديده مش��هد 
پذيرايي مي کنند و در دي��دار همزمان، صبا به 
مهماني س��ايپا مي رود.  نيم ساعت بعد از شروع 
بازي، نفت تهران در س��اعت 16:30 در  اين دو 

تبريز به مصاف ماشين سازي مي رود.
در اولين ب��ازي اين هفته بعد از ظهر سه ش��نبه 

پيکان 4بر3 استقالل خوزستان را شکست داد.
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  چـهـره ها

88498432سرويس ورزشي

رستمي اغوا نمي شود
رئيس فدراس��يون وزنه ب��رداري درباره 
صحبت هاي کيانوش رس��تمي مبني بر 
داشتن پيشنهاد از سه کشور خارجي براي 
وزنه زدن زير پرچم آنها گفت: »رستمي 
به هيچ عن��وان به چنين پيش��نهادات 
اغواکننده اي اهميت نمي دهد و توجهي 
ندارد. وقتي او مدالش را به مدافعان حرم و سردار سليماني تقديم 
مي کند، نشان دهنده اعتقاد به کشورش است، همه ما از نيات قلبي 
او اطالع داريم. رستمي افتخار ورزش وزنه برداري کشور ما و قهرمان 
ايران است. قوانين مشخص و مدون است و کيانوش به عنوان يک 
ورزشکار حرفه اي از آن اطالع دارد. قوانين و مقررات مربوط به همه 
است و اين موضوع با تعامل حل مي شود. رستمي بعد از المپيک 

نيازمند استراحت براي ريکاوري جسمي و روحي است.«

نياز به آرامش داشتم 
سونامي تکواندوي ايران که بعد از ناکامي 
در المپيک هيچ اظهارنظري نکرده بود، 
باالخره سکوتش را شکست و درباره علل 
ناکامي اش و س��رمربي جديد تيم ملي 
توضيحاتي ارائه کرد. فرزان عاشورزاده 
در اين باره گفت: »تنها دليل سکوتم اين 
بود که نمي خواستم درباره شرايط عجيب حذف شدنم به کسي 
توضيح دهم چون هيچ کس جاي من نبود که بتواند درکم کند. 
در آن روزها با توجه به ش��رايطي که وجود داشت نياز به آرامش 
داشتم. درباره س��رمربيگري بي باك هم بايد بگويم که او تجربه 
بااليي دارد و در رقابت هاي جهاني مي تواند بدرخشد. شايد حضور 
يک فرد باتجربه و استخوان خرد کرده به عنوان مدير فني يا مدير 

تيم هاي ملي کمک زيادي به تيم کند.«

نبرد صدرنشين و قعرنشين در ليگ بسكتبال
ليگ برتر بسکتبال به ايستگاه هجدهم رس��يد. امروز پتروشيمي در 
ماهشهر از آ.اس شيراز پذيرايي مي کند، مصاف صدرنشين و قعرنشين 
رقابت ها جالب توجه است. ش��هرداري تبريز در اين شهر به استقبال 
پااليش نفت مي رود، تيمي که با يک امتياز کمتر رقابت شانه به شانه اي 
را با پتروشيمي دارد. دانش��گاه آزاد که در رده س��وم جدول قرار دارد 
در حکيميه، ش��هرداري گرگان فانوس به دس��ت را پيش رو مي بيند. 
شهرداري کاشان نيز ميزبان شيميدر رده چهارمي است و نيروي زميني 

نيز در آزادي با شهرداري اراك مصاف مي دهد. 
------------------------------------------------------------
جشنواره ورزشي طالب و روحانيون بسيج برگزار مي شود
حجت االسالم محمود محمدي شاهرودي، رئيس سازمان بسيج طالب 
و روحانيون از برگزاري جشنواره ورزش��ي طالب و روحانيون خبر داد: 
»شانزدهمين دوره جشنواره ورزش��ي طالب و روحانيون بسيج کشور 
امروز با حضور بيش از 400 ورزشکار روحاني منتخب استان هاي کشور 

در چهار رشته جودو، تکواندو، تيراندازي و شنا برگزار مي شود.«
------------------------------------------------------------
برگزاري رقابت هاي شنا و قايقراني قهرماني بسيج کشور

ابوالفضل قلي پور، مدير قهرماني سازمان ورزش بسيج گفت: جشنواره 
ورزشي شنا و قايقراني قهرماني بسيج جام انقالب اسالمي، گراميداشت 
ش��هداي آتش نش��ان روز جمعه 29 بهمن به ميزباني ته��ران برگزار 
مي شود. در اين مس��ابقات که ويژه پايگاه هاي اس��تعداديابي برگزار 
مي شود، ورزشکاران برتر بسيجي شرکت کننده در شنا در رده نوجوانان 

و در رشته قايقراني در رده نوجوانان و جوانان با هم رقابت مي کنند.

دنيا حيدري
   ليگ برتر

فريدون حسن

شيوا نوروزي

سايت ورزش3

سپاهان، امتحان سخت برانكو
سرخابي هاي پايتخت در مصاف با نماينده هاي نصف جهان

اهداي جايزه الروس به اعجوبه شمشيربازي
مراسم انتخاب برترين هاي ورزش جهان در موناکوي فرانسه برگزار شد، 
جايي که بهترين هاي رشته هاي مختلف براي تصاحب جايزه الروس 
گردهم آمده بودند.در اين بين  انتخاب بهترين ورزش��کار پارالمپيک 
اهميت ويژه اي داش��ت. در جمع نامزدها نام سيامند رحمان، حسابي 
جلب توجه مي کرد. با اينکه دلمان مي خواست جايزه الروس به سيامند 
برسد، اما در نهايت بئاتريس ويو شمشيرباز معلول ايتاليايي برنده اين 
رقابت شد. ويو همان بانوي ورزش��کار ويلچري است که از ناحيه هر دو 
دس��ت و هر دو پا نقص عضو دارد، اما در پارالمپيک 2016 مقتدرانه بر 
سکوي قهرماني ايستاد. لقب اعجوبه شمشيربازي واقعاً برازنده اوست. 

مرحله يك هشتم نهايي ليگ قهرمانان اروپا

تحقير بارسلون در پاريس
حامد قهرماني
   فوتبال اروپا

دور رفت مرحله يک هشتم نهايي رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا با نتيجه باور نکردني 
و دور از انتظار پاري سن ژرمن مقابل بارسلوناي مدعي آغاز شد. در مهم ترين بازي 
سه شنبه شب بارس��ا مهمان PSG بود. به جرئت مي توان گفت شاگردان انريکه 
حتي در بدترين شرايط نيز چنين نتيجه اي را براي خود متصور نبودند. بارسا چهار 
بر صفر مقابل پاري سن ژرمن شکست خورد تا کاري تقريباً ناممکن را در نيوکمپ 
داشته باش��د، زدن پنج گل به تيم آماده و س��رحال پاريس به نظر بعيد مي آيد، 
هرچند که در فوتبال چيزي غيرممکن نيس��ت. در ديگري بازي سه شنبه شب 
بنفيکا يک بر صفر دورتموند آلمان را از پيش رو برداشت، اما تحقير بارسلون در 
فرانسه چيزي نبود که بتوان به س��ادگي از کنار آن گذشت. لوئيز انريکه، 
سرمربي آبي واناري ها با مقصر قلمداد کردن خود در اين شکست گفت: 
»اگر مي خواهيد انگشت اتهام به سمت کسي بگيريد و او را مقصر جلوه 
دهيد آن شخص من هستم چون اين بازيکنان همان هايي هستند که در 
بازي هاي ديگر پيروز ش��ده اند.« انريکه ادامه داد: »شب فاجعه آميزي بود. 

PSG در حرکات بدون توپ از ما بهتر کار کرد. نتيجه نهايي همه اتفاقاتي که رخ داده 
را شفاف بازگو مي کند و نيازي نيست که من درباره آن حرفي بزنم.« اما در سوي 
مقابل اوناي امري، سرمربي پاري سن ژرمن با اشاره به اينکه وحدت را رمز پيروزي 
بزرگ شاگردانش مقابل بارس��لون عنوان کرد و گفت: »ما عالي بازي کرديم و با 
استعداد و توانايي فردي بازيکنانمان بازي خوبي را رقم زديم، اين پيروزي در سايه 

وحدت بازي گروهي حاصل شد، بارسلونا تيم بزرگي است که بازيکنان بزرگي 
هم در ترکيبش دارد، اما ما کارمان را بي نقص انجام داديم.« امري ادامه داد: 
»مزه اين برد در دهانمان باقي مي ماند، اما بايد مراقب باشيم چون هنوز 90 
دقيقه ديگر از اين تقابل باقي مانده است و هر اتفاقي ممکن است رخ دهد. بايد 
سطح تمرکز خودمان را باال ببريم چون بازي بارسا تنوع زيادي دارد. بايد هوشيار 
باشيم و سعي کنيم در بازي برگشت هم به همين روش عمل کنيم، وقتي پيروز 
مي شويم همه برده ايم و وقتي مي بازيم همه باخته ايم.« بازي برگشت بارسا و 

PSG، 18 اسفندماه در ورزشگاه نيوکمپ برگزار خواهد شد.

تور جهاني واليبال ساحلي تا آستانه لغو شدن پيش رفت
برخورد غيرمسئوالنه با حضور بانوان، مسئله ساز شد


