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    گزارش
پ�س از تس�اوي 
مقابل عربستان 
در بازي ه�اي آس�يايي روز جمع�ه در دومين 
مس�ابقه به مصاف تيم کره ش�مالي م�ي رود. 
بازي هاي آسيايي جاكارتا در حالي به صورت رسمي 
از ش��نبه آغاز مي ش��ود كه ديدارهاي فوتبال اين 
رقابت ها از چهارشنبه براي تيم كشورمان آغاز شده 
و شاگردان كرانچار ظهر ديروز در ورزشگاه ويباوا 
موكتي جاكارتا در اولين مس��ابقه خود به مصاف 
عربس��تان رفتند، ديداري كه مهم ترين بازي تيم 
كش��ورمان در مرحله گروهي بود، به خصوص كه 
مصاف هاي ايران و عربستان در فوتبال آسيا هميشه 
حساسيت هاي بااليي داشته اند و در چند سال اخير 
نيز با توجه به تنش هاي سياسي بين دو كشور اين 

حساسيت ها بيشتر هم شده است. 
    تساوي در اولين بازي در جاکارتا

بازي در حالي با سوت داور س��نگاپوري آغاز شد 
كه هر دو تيم ب��ا ارائه فوتبال��ي هجومي به دنبال 
پيروزي بودند. همين مسئله سبب شد تا در همان 
15 دقيقه اول بازي، يک بار مدافعان عربستان و دو 
بار مسلمي پور مدافع كشورمان توپ را از روي خط 
دروازه برگردانند. در ادامه شاگردان كرانچار روي 
ارسال از جناحين، ضربات ايستگاهي و همچنين 
نفوذ از سمت چپ زمين با بهره گيري از تکنيک و 

سرعت مهدي قائدي برنامه داشتند به گل برسند، 
اما در سمت مقابل عربستان تنها روي ضدحمالت 
و شوت از پشت محوطه جريمه برنامه داشت كه 
بي دقتي مهاجمان سعودي در زدن ضربات آخر نيز 
آنها را در رسيدن به گل در نيمه اول ناكام گذاشت. 
 نيمه دوم را س��عودي ها بهتر آغاز كردن��د، اما در 
ادامه اين هافبک هاي تيم اميد كش��ورمان بودند 
كه با در اختيار گرفتن ميانه زمين عربستان را زير 
فشار گذاش��تند، اما دفاع محکم سعودي ها مانع 
رس��يدن تيم ايران به گل شد. البته سعودي ها در 
فاز هجومي خطرناک ظاهر شدند و در دقايق پاياني 
حتي مي توانستند دروازه كشورمان را باز كنند كه 
توپ با برخورد به تير دروازه بيرون رفت تا در نهايت 
ايران و عربستان به تقسيم امتيازات در بازي اول 
رضايت دهند و براي صعود چش��م به پيروزي در 
بازي هاي بعدي شان مقابل كره شمالي و ميانمار 

داشته باشند. 
      تساوي انگيزه مان را بيشتر کرد

زالتکو كرانچار، سرمربي تيم اميد تساوي مقابل 
عربستان را با توجه به روند بازي اتفاق خوبي دانست: 
»عربس��تان در نيم��ه اول دو موقعيت صددرصد 
داش��ت، اما در نيمه دوم ما بر بازي سوار شديم. با 
توجه به اتفاقاتي ك��ه رخ داد و با توجه به اينکه در 
گروهی سخت قرار گرفته  ايم و اين بازي اول ما در 
اين تورنمنت بود، همين كه نباختيم، اتفاق خوبي 

است. تساوي مقابل عربستان انگيزه مان را براي دو 
بازي بعدي بيشتر كرده تا بتوانيم عملکرد بهتري 

داشته باشيم.«
 سعد علي الشهري، س��رمربي تيم عربستان نيز 
اعتراف مي كند كه شاگردانش بازي سختي مقابل 
ايران داشتند: »بازي بسيار سختي بود. روند بازي 
طوري بود كه بايد با تمركز باال به ميدان مي رفتيم. 
بيش از چهار موقعيت گلزني بسيار خوب داشتيم 
كه از آنها استفاده نکرديم. اتفاقات زيادي در جريان 

بازي افتاد، اما در نهايت به تساوي رسيديم.«
    عدم هماهنگي در فاز دفاعي و هجومي

هومن افاضلي، سرمربي سابق تيم اميد در گفت وگو 
با »جوان« درباره نمايش تيم كش��ورمان در بازي 
اول در بازي هاي آس��يايي جاكارتا گفت: »بازي با 
عربستان مشکل ترين بازي ما بود و تساوي با اين 
تيم با توجه به زمان آمادگي كه در اختيار داش��ته 
و بازي هاي تداركاتي كه پشت سر گذاشته نتيجه 
خوبي بود. به هر حال در بازي اول هر تورنمنتي نبايد 
انتظار بااليي از تيم داشت، چون هنوز روند بازي تيم 
شکل نگرفته و آن شناخت كافي وجود ندارد. مقابل 
عربستاني قرار گرفتيم كه يکي از مدعيان قهرماني 
است و به طور قطع برخالف تيم كشورمان زمان 

بيشتري براي آماده سازي داشته است.«
افاضلي درب��اره ضعف ه��اي تيم امي��د در بازي با 
عربستان هم معتقد اس��ت: »در اين مسابقه در فاز 

دفاعي و تهاجمي تيم ضعف هايي را شاهد بوديم. 
در فاز هجومي خيلي هماهنگ نبوديم و با توجه به 
اينکه زمانبندي الزم را بازيکنان نداشتند در زدن 
ضربات آخر ناموفق بودند. همچنين در بخش دفاعي 
هم بايد هماهنگ تر عمل كنيم. در توپ هاي ارسالي 
به صورت مورب يا كناره ها، مدافعان تيم كشورمان 
ضعف نش��ان دادند كه بايد در اي��ن بخش تحکم 
بيشتري داشته باش��ند. معتقدم برخي بازيکنان 
هم به دليل عدم تمركز كافي نتوانس��تند در حد و 
اندازه هاي خود ظاهر شوند كه اين مشکل بايد در 

ادامه بازي هاي برطرف شود.«
با اين حال كارشناس فوتبال كشورمان وعده مي دهد 
كه تيم اميد بازي به بازي بهتر شود: »مطمئن باشيد 
تيم هرچه بيشتر بازي كند، مسابقه به مسابقه بهتر 
خواهد شد. تيم اميد ظرفيت بااليي دارد و بازيکناني 
داريم كه در تيم هاي ليگ برتر بازي مي كنند كه بازي 
به بازي با هماهنگي بيشتري كه به دست مي آورند، 

مي توانند به روند صعود تيم كمک كنند.«
    مصاف با کره شمالي براي صعود

تيم اميد كش��ورمان برخالف تيم هاي ديگر كه با 
تركيب زير 23 ساله هايشان به اندونزي آمده اند، با 
توجه به آينده نگري براي المپيک توكيو با تركيب 

زير 21 ساله ها به بازي هاي آسيايي رفته است. 
روز جمعه و در ادامه اين رقابت ها، تيم ملي كشورمان 

در دومين مسابقه به مصاف كره شمالي مي رود.

کميته اي که وظايفش را فراموش کرده است!
كميته اخالق اين روزها به يکي از پركارترين بخش هاي فدراس��يون 
فوتبال كشورمان تبدل ش��ده تا جايي كه خالکوبي و مدل موي هيچ 
بازيکني از چشم تيزبين مسئوالن اين كميته پنهان نمي ماند. احضار 
چند بازيکن ليگ برتري به كميته اخالق براي ارائه توضيحات، عالوه بر 
اينکه پركار بودن مسئوالن اين كميته را تأييد مي كند، نشان مي دهد 
كه آقايان تا چه اندازه به ظاهر فوتباليست ها اهميت مي دهند و براي 
حل اين معضل بسيار مهم تشکيل جلس��ه هم داده اند. از سوي ديگر 
بي تفاوتي آنها به ساير اتفاقات خانمانسوز، ريشه اي و عميق فوتبال ثابت 

مي كند كه توجهي به مبارزه با فساد در فوتبال ندارند! 
فوتبال ايران با حواشي زيادي روبه رو است و اين حواشي تنها مختص 
به ليگ برتر هم نمي شود. با اينکه پس از تشکيل كميته اخالق انتظار 
مي رفت اعضاي آن در جهت كاهش اين حواشي گام بردارند، اما در اين 
سال ها تمام توجهات معطوف به مسائلي از قبيل مدل مو، خالکوبي و 
برخي حركات غيرورزش��ي بوده، در حالي كه همه فعاالن اين رش��ته 
پرهياهو و جنجال��ي بر اين واقعي��ت صحه مي گذارند ك��ه فوتبال ما 
اسير چالش هاي عميق و خطرناكي اس��ت. مبارزه با اين چالش ها كه 
متأس��فانه روز به روز نيز بيشتر مي ش��ود، وظيفه فدراسيون و كميته 

اخالق آن است. 
با اين حال عملکرد كميته اخالق نه تنها ه��واداران و جامعه فوتبال را 
راضي نکرده، بلکه فعاليت آنها تنها به شکل ظاهري بازيکنان محدود 
شده است. نگاهي اجمالي به حال و روز فوتبال ايران مشکالت ريشه اي 
و پرتعداد آن را عيان مي كند. مشکالتي از جمله قراردادهاي نجومي، 
تباني، شرط بندي، فعاليت گس��ترده دالالن، مدارس فوتبال و هزار و 
يک چالش ديگر كه رسانه ها بارها به اغلب آنها اشاره كرده اند و آقايان 
نيز بارها وعده برخورد قاطع با متخلفان را داده اند، اما تا به امروز خبري 
از برخورد قانوني نبوده و چالش هاي ذكر شده نسبت به سال هاي اخير 
رشدي قابل توجه داشته است. در چنين شرايطي احضار يک بازيکن 
تنها به خاطر داشتن چند خالکوبي، عکس گرفتن با يک هوادار يا داشتن 
مدل موي منشوري نه تنها دردي از دردهاي فوتبال را دوا نمي كند، بلکه 
اينگونه نش��ان مي دهد كه منحرف كردن افکار عمومي يکي از اهداف 

اصلي كميته اخالق به شمار مي رود. 
درست است كه خالکوبي در فرهنگ ايراني جايي ندارد يا بازيکنانمان 
نبايد به تبعيت از بازيکنان خارجي مدل موهايشان را تغيير دهند، اما 
با در نظر گرفتن معضالت مهم تر و با توجه به اينکه فوتبال ايران انواع 
و اقسام حواشي را تجربه مي كند، قطعاً پرداختن به موضوعات فرعي 
راهکاري براي فرار از مسئوليت تلقي مي شود. فدراسيون فوتبال براي 
مبارزه با ناپاكي ه��اي موجود در فوتبال بايد هرچه س��ريع تر چاره اي 
بينديش��د، چراكه جلوي ضرر را از هر جا بگيريم، منفعت اس��ت. بايد 
معلوم شود هدف از تشکيل كميته اخالق چه بوده و اعضاي آن بايد چه 
مشکالتي را پيگيري كنند. آيا هدف از تشکيل كميته فوق رسيدگي به 
پرونده هاي سنگين و تخلفات گسترده بوده يا اينکه از اعضاي كميته 
خواسته شده تا شش��دانگ حواس ش��ان به حركات، مدل مو و لباس 

بازيکنان باشد؟! 
شايد آقايان تاكنون متوجه حواشي ريز و درشت فوتبال نشده اند كه با 
مطرح كردن اسامي برخي بازيکنان در رسانه ها سعي در مطرح كردن 
نام كميته اخالق دارند! فصل جديد ليگ برتر ش��روع ش��ده و همان 
دالل ها و اختاپوس هاي هميشگي پروژه هاي خود را براي انتقال نفرات 
مورد نظر به س��رانجام رس��انده اند، اما دريغ از يک برخورد. اتهام هاي 
مختلف در ليگ هاي پايين تر كماكان به نتيجه نرسيده و پرونده هاي 
شکايت زيادي همچنان مفتوح است. بد نيست مسئوالن فوتبال كمي 
از وقت خود را صرف به نتيجه رساندن اين پرونده ها كنند تا همزمان با 
برخورد با بازيکنان منشوري، متخلفان بخش هاي ديگر نيز شناسايي و 

طبق قانون با آنها برخورد شود. 
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شيوا نوروزي

خوش شانس و اميدوارکننده!
 تساوي اميد ايران مقابل عربستان در اولين گام در بازي هاي آسيايي 2018

افتتاح اولين مدرسه کشتي 
به نام »جهان پهلوان تختي« 

خيرين مدرسه س��از اين بار براي توس��عه هرچه بيش��تر كشتي قدم 
برداشتند. همه دنيا كشتي را به نام ايران مي شناسند. با اينکه فوتبال در 
كشورمان هواداران زيادي دارد، اما عالقه مندان به كشتي هم كم نيستند. 
به رغم كاستي هاي موجود، فدراسيون كشتي تمام تالشش را مي كند تا 
نونهاالن و نوجوانان عالقه مند به اين رشته پهلواني را به عرصه قهرماني 
برساند. از جمله تالش هاي صورت گرفته در اين راستا، افتتاح نخستين 
مدرسه كشتي دانش آموزي در دماوند است. اين مدرسه به همت بنياد 
نيکوكاري ابراهيمي و جامعه خيرين مدرسه ساز بنا شده است. با احداث 
اين مدرسه، دانش آموزاني كه مستعد پيشرفت در كشتي هستند، حاال 
اين فرصت را دارند كه همزمان با تحصيل، ورزش خود را هم ادامه دهند 

و تا مرحله حضور در ميادين قهرماني نيز پيش بروند. 

سکوها دغدغه اصلي هفته چهارم
مچ اندازي سرخابي ها با جنوبي ها 

هفته چهارم رقابت هاي ليگ برتر در حالي امروز با برگزاري چهار ديدار 
آغاز مي شود كه فضاي فوتبال همچنان از تنش هاي سکوها طي دو هفته 
گذشته ملتهب است و نگراني هاي زيادي از تکرار اين اتفاقات وجود دارد. 
با وجود اين، بازي هاي ليگ طبق برنامه در دو روز برگزار  و پرونده اش 

جمعه با برگزاري چهار ديدار باقي مانده بسته مي شود.
در بازي هاي روز نخست هفته چهارم؛ سپيدرود پرحاشيه چند ساعت 
زودتر از س��اير ديدارها، س��اعت 18:30 ميزبان پديده مش��هد است، 
پديده اي كه اميدوار اس��ت با يک پيروزي دلنش��ين، صدر جدول را از 
آن خود كند. در ديگر ديدارهاي همزمان امروز كه همه ساعت 20:30 
برگزار مي ش��وند؛ پيکان يکي از مدعيان صدرنش��يني، اي��ن هفته از 
گس��ترش فوالد تبريز  پذيرايي مي كند. فوالدي هاي خوزستان هم كه 
هفته گذشته هوادارانشان جنجالي ناباورانه در غدير اهواز به راه انداختند 

در ديگر بازي امروز از نساجي مازندران پذيرايي مي كنند. 
     استقالل به جم می رود

مهم ترين بازي پنج شنبه اما مصاف استقاللي ها با پارس جنوبي جم در 
بوشهر است. پارس جنوبي در خانه حريف ساده و بي دردسري نيست. 
اين تيم فصل گذشته استقالل منصوريان را به زانو درآورد، اگرچه فصل 
جديد را با شکس��ت آغاز كرد، اما در ادامه با يک برد و يک تساوي روند 
قابل قبولي را در پي��ش گرفت. امروز نيز برگ برن��ده  اين تيم انگيزه و 
روحيه بازيکنان جواني است كه در اختيار دارد. با اين حال، استقالل هم 
با پيروزي پرگل برابر تراكتور بعد از دو تساوي ابتدايي فصل نشان داد كه 
عزم خود را براي حضور در بين مدعيان ليگ جزم كرده است. در واقع با 
وجود انگيزه هاي فراوان شاگردان تارتار، بازي با پارس جنوبي بهترين 
فرصت براي ياران شفر است كه فاصله خود را با صدرنشين كم كنند و به 
طور موقت هم كه شده، صدرنشيني در ليگ هجدهم را تجربه كنند. از 
سوي ديگر پيروزي در اين بازي مي تواند خاطرات تلخ  آبي پوشان برابر 
پارس جنوبي را پاک كند. مس��ئله اي كه بدون شک بر محبوبيت مرد 
آلماني نيمکت استقالل روي سکوها مي افزايد. سکوهايي كه با توجه به 
اتفاقات هفته گذشته اهواز و تهران، نگراني هاي زيادي بابت شرايط آن 
وجود دارد، اما گويا بوشهري ها برنامه هايي براي كنترل آن دارند، چراكه 
رئيس هيئت فوتبال بوش��هر مي گويد هواداران نبايد به حواشي توجه 

كنند و بايد در پي حفظ آرامش ورزشگاه باشند. 
            

در ادامه رقابت هاي هفته چهارم، جمعه نيز چهار بازي برگزار مي شود 
كه در يکي از ديدارهاي حساس آن، تراكتورسازاني كه هفته گذشته 
شکست سنگيني را در تهران تجربه كردند، ساعت 19:45 در ديداري 
خانگي از ي��اران دايي پذيراي��ي مي كنند و در خانه به مصاف س��ايپا 
مي روند. دربي اصفهان و مصاف ذوب آهن و سپاهان و مچ اندازي مربي 
سابق تيم ملي با س��رمربي اس��بق تيم ملي هم از ديگر بازي هاي روز 
پاياني اين هفته است كه س��اعت 20:15 برگزار مي شود و ديگر دربي 
اين هفته، دربي خوزستان و مصاف نفتي هاي آبادان با استقاللي هاي 

خوزستان است. 
     فرصتي براي تحکيم صدرنشيني

در ديگر بازي حساس جمعه سرخپوشان تهراني كه هفته قبل در غدير 
اهواز شاهد اتفاقات ناگواري بودند در خانه از نفتي هاي مسجدسليمان 
ديگر نماينده خوزس��تان در لي��گ برتر پذيرايي مي كنن��د. مصاف با 
نفت مسجدسليمان فرصتي طاليي براي برانکو و شاگردانش است تا 
صدرنشيني خود را مستحکم كنند. ياران برانکو با دو برد و يک تساوي 
و كسب هفت امتياز از سه ديدار قبلي صدر جدول را در اختيار دارند و 
برانکو به كسب سه امتياز اين بازي اميد زيادي دارد، اما از سويي قصد 
دس��ت زدن به تركيب تيمش را هم ندارد، حتي با وجود تساوي هفته 
گذشته، چراكه بر اين باور است كه از دس��ت رفتن دو امتياز در اهواز، 
نه فني كه حاش��يه اي بوده اس��ت. او در اين بازي برخالف نفتي ها كه 
ميالد مي داوودي، كاپيتان خود را به دليل مصدوميت به همراه ندارند 
همه نفراتش را در اختيار دارد و در پي كسب دومين پيروزي خانگي و 
افزايش فاصله اش با ديگر رقباي ليگ است. البته به شرط اينکه سکوها 

و ليدرهاي خودي تشنجي براي او و تيمش ايجاد نکنند.

دنيا حيدري

مرد عمل مي خواهيم 
 مدت هاست كه شاهد اتفاقات خوبي در 

امير حاج رضايي

  كارشناس فوتبال 

  
ورزشگاه ها نيستيم، مسئله اي كه البته در 
چند بعد قابل بررس��ي اس��ت. در اينکه 
تماشاگران نبايد ش��عارهاي قوميتي و 
تفرقه انگيز سر دهند، كوچک ترين شک 
و ترديدي وجود ندارد. اينگونه ش��عارها 
آسيب هاي جسمي و مالي در پي دارد كه 
باعث مي شود مردم از ورزشگاه ها گريزان 
شوند، اما واقعيت اين است كه تماشاگران 
با وجود مش��کالت اقتصادي و اجتماعي كه با آن مواجه هستند، وارد 
ورزشگاه  مي شوند. در واقع از يک جامعه بزرگ وارد يک جامعه كوچک  
مي شوند و مشکالت معيشتي و اقتصادي باعث مي شود كه رفتارهاي 
لجام گس��يخته از خود بروز دهند. چند سال اس��ت كه مسئوالن امر 
مي گوين��د، مي خواهي��م بليت فروش��ي الکترونيکي را اج��را كنيم، 
وعده هايي كه در حد حرف باقي مانده و تا به امروز عملي نشده است. 
در اروپا تماش��اگر با خيال راحت 15 دقيقه قبل از ش��روع مسابقه در 
شرايطي كه شماره صندلي اش از قبل مشخص است، راهي ورزشگاه 
مي شود و از تماشاي فوتبال لذت مي برد، اما در ايران  چنين شرايطي را 
نمي بينيم. به طور مثال در دربي پرسپوليس و استقالل، تماشاگران از 
شب قبل خود را به ورزشگاه مي رسانند و گرما و سرما را تحمل مي كنند 
تا بتوانند بازي را از نزديک و از روي سکوها تماشا كنند. از اين تماشاگر 
ديگر نبايد انتظار داشت كه به آرامي به تماشاي فوتبال بنشيند و رفتار 
مناسبي از خود نشان دهد. اگرچه اين عوامل دليل نمي شود كه همه را 
غير از تماشاگران مقصر بدانيم و بگوييم همه چيز بد است و تماشاگران 
خوب. صدالبته كه رفتارهاي تماشاگران هم بايد مورد نقد قرار گيرد، اما 
نبايد از حقيقت دور شويم. ابتدا بايد شرايط را بررسي و همه راهکارهاي 
مناس��ب براي حضور هواداران در ورزش��گاه ها را فراه��م و ايرادهاي 
ورزشگاه ها را برطرف كنيم، بعد از آن انتظار فضاي آرام در ورزشگاه ها 
را داشته باش��يم. براي بهبود اين ش��رايط و كاهش ناآرامي سکوهاي 
ورزشگاه ها، مرداني را مي خواهيم كه انديش��ه وااليي داشته باشند و 
حرف هايشان را عملي كنند. بايد شرايطي فراهم شود تا مردمي كه در 

ورزشگاه حضور مي يابند از فوتبال لذت ببرند. 

 دوري موقت مسي از تيم ملي آرژانتين
ليونل مس��ي در ديدارهاي آينده تيم ملي آرژانتين به ميدان نخواهد 
رفت. مهاجم آلبي سلس��ته حداقل تا پايان سال 2018 براي تيم ملي 
كشورش بازي نخواهد كرد و زمان بازگشت او نيز هنوز مشخص نيست. 
مسي كه تحت فشار رس��انه ها و هواداران آرژانتيني قرار دارد، تصميم 
گرفته مدتي در تيم ملي حضور نداشته باش��د. ستاره آرژانتيني قصد 
داشت براي هميشه آلبي سلسته را ترک كند، اما صحبت هاي چيکي 
تاپيا، رئيس فدراسيون فوتبال اين كشور او را از اين كار منصرف كرد. 

زيدان به دنبال سرمربيگري منچستريونايتد
نشريه معتبر فرانسه مدعي شد سرمربي پيشين رئال مادريد چشم به 
سرمربيگري شياطين سرخ دارد. زين الدين زيدان كه پس از دو فصل 
و نيم حضور روي نيمکت رئال مادريد، اين تيم را به 9 عنوان قهرماني 
مختلف از جمله س��ه قهرماني متوالي در ليگ قهرمانان اروپا رسانده، 
به سرمربيگري در ليگ برتر انگليس عالقه مند است. نشريه اكيپ در 
گزارشي عنوان كرد، زيدان 46 ساله به دنبال سرمربيگري در ليگ برتر 
انگليس و به خصوص نشستن روي نيمکت منچستريونايتد است. در 
حال حاضر ژوزه مورينيو هدايت ش��ياطين سرخ را برعهده دارد. او كه 
سومين سال حضورش در منچس��تريونايتد را تجربه مي كند، معموالً 
بيشتر از سه فصل در يک تيم نمي ماند. بنابراين اگر آقاي خاص در پايان 

فصل جاري از اولدترافورد برود، زيزو گزينه جانشيني او خواهد بود. 

 لطفًا با دم شير بازي نکنيد! 
در ش��رايطي از همين حاال خيلي ها طالي وزن 86 
كيلوگرم بازي هاي آسيايي را براي حسن يزداني كنار 
گذاشته اند كه اتحاديه جهاني كشتي بار ديگر به تمجيد از او پرداخته است. اتحاديه 
جهاني كشتي با انتشار گوشه هايي از فيلم پيروزي مقتدرانه 12 بر 2 حسن يزداني، 
قهرمان جهان و المپيک برابر عظمت دولت بکوف، دارن��ده مدال هاي نقره جوانان 

و اميدهاي جهان از قزاقس��تان در جريان رقابت هاي 
قهرماني آسيا 2018در بيشکک قرقيزستان نوشت: 
»لطفاً با دم شير بازي نکنيد!« در جريان اين مبارزه 
كش��تي گير قزاق ابتدا با اجراي فن درخت كن روي 
حسن يزداني موفق به كس��ب دو امتياز شد، اما اين 

اقدام او با واكنش شديد يزداني همراه بود، 
چراكه او بارها حريف را اس��ير هجوم 

همه جانبه خ��ود ك��رد و در نهايت 
پيش از پايان مب��ارزه و در دقايقي 

كوتاه با برت��ري 12 بر 2 مقابل 
حريف خود به برتري قاطعانه 
رسيد. اتحاديه جهاني كشتي 
با انتش��ار اي��ن فيلم قصد 
داشت تا نشان دهد كه سر 
به سر گذاشتن با قهرمانان 
بزرگ تاوان سنگيني دارد 
و البته نوشت: »لطفاً با دم 
شير بازي نکنيد«. يزداني 
در حالي م��دال طالي قاره 

كهن را بر گردن آويخت كه در 
اين رقابت ها تنها دو امتياز آن هم مقابل حريف 

قزاق از دست داده بود. 

شروع مقتدرانه هندبال در جاکارتا
بازي ه��اي آس��يايي 

حامد قهرمانی
جاكارت��ا 2018 ب��ا        بازی های آسيايی

پيروزي پرگل براي تيم 
ملي هندبال كش��ورمان آغاز ش��د. صبح ديروز 
ملي پوشان هندبال ايران در يک ديدار يک طرفه 
و كاماًل برتر موفق شدند با حس��اب 55 بر 11 

مالزي اولين حريف خود را شکست دهند.
با كسب اين پيروزي جوانان هندبال ايران با 
روحيه اي مضاعف آماده بازي حس��اس روز 
جمعه برابر اصلي تري��ن حريف خود يعني 
قطر مي ش��وند، تيمي كه ب��ا بهره گيري از 
بازيکنان چندمليتي و غيربومي يکي از برترين 
قدرت هاي هندبال آسيا طي سال هاي گذشته است. در پايان 

بازي ديروز، زوران كاستاراتويچ سرمربي تيم ملي ايران كه 
در اين بازي ها از لژيونرها استفاده نکرده و با تركيبي جوان 
پا به بازي هاي آسيايي گذاش��ته با ابراز رضايت از عملکرد 
شاگردانش گفت: »خواسته بودم بچه ها سريع حمله كنند 
و به سرعت به دفاع برگردند. گفته بودم روي شوت هاي از 
راه دور تمركز كنند و آنها نيز خواسته هايم را به خوبي اجرا 

كردند. هدفمان اين بود كه خيلي فشار نياوريم.«
او با اشاره به بازي مهم مقابل قطر ادامه داد: »مسابقه سختي 
در پيش داريم. قطر تيمي متشکل از برترين هاي هندبال 
دنياست كه اكثراً هم قطري نيس��تند. از زمان باقي  مانده 
براي هماهنگ تر شدن اس��تفاده مي كنيم. قول مي دهم 
كه بازيکنان براي كس��ب بهترين نتيجه تمام تالش خود 

را به كار گيرند.« 

مصدوميت كيميا 
فريدون حسن
      تکواندو

علي��زاده به عنوان 
يک��ي از اميدهاي 
كسب مدال براي ايران در بازي هاي آسيايي جاكارتا 
شوک ناگهاني به تکواندوي ايران وارد كرد. با اين حال 
خبري كه طي روزهاي گذشته مبني بر خداحافظي 
هميش��گي او از دني��اي قهرماني ش��نيده ش��د، 
غيرمنتظره تر از خبر مصدوميتش بود، خبري كه 

البته با واكنش هاي متفاوتي همراه شد.
محمد پوالدگر، رئيس فدراسيون تکواندو با اشاره به 
اينکه عليزاده در سني قرار دارد كه حداقل مي تواند 

تا شش، هفت سال ديگر در ورزش قهرماني حضور 
داشته باشد، پيرامون شايعه خداحافظي او مي گويد: 
»اول از همه سالمتي كيميا براي ما مهم است، در 
ادامه نيز خودش بايد براي بازگشت اراده داشته باشد 
كه من اين اراده را در او مي بينم. ما بارها مش��اهده 

كرديم، حتي انسان هايي با شرايط سني باال وقتي 
اراده انجام كاري را داشتند، غيرممکن ها را به ممکن 

تبديل كردند.«
در اين بين مليکا ميرحسيني، جانشين كيميا عليزاده 
در تيم ملي حال و هواي ديگري دارد. اين روزها همه 

از حسيني توقع كسب مدال آسيايي دارند تا جاي 
خالي عليزاده زياد احساس نشود. بانوي تکواندوكار 
كش��ورمان مي گويد: »واقع��اً از مصدوميت كيميا 
ناراحت شدم. با اين حال فرصت خوبي پيدا كرده ام 
تا خودم را نشان دهم. اميدوارم بتوانم با كسب مدال 
طال، هم كيميا و هم اساتيد و عالقه مندان تکواندو را 

خوشحال كنم.«
ميرحسيني با انتقاد از برخي اظهارنظرها در خصوص 
كمبود اعتماد به نفس در بانوان عنوان مي كند: »من 
مي گويم تکواندو در تمام دنيا پيشرفت كرده است و 
ديگر تيم يا حريف ضعيف وجود ندارد. بحث عدم 
اعتماد به نفس نيست، رقبا واقعاً قوي شده اند. ضمن 
اينکه بايد اذعان كنم، واقعاً در برخي مواقع با قرعه 
سخت و بدشانسي روبه رو مي شويم. همه بچه ها عالي 
هستند، اميدوارم با توجه به توانايي بچه ها بتوانيم 

بهترين نتيجه را در اندونزي كسب كنيم.«

ميرحسيني: با کسب طال 
کيميا را خوشحال مي کنم
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