
 بازي ه�اي دوم 
فريدون حسن

  جام ملت های آسیا
مرحل�ه گروهي 
رقابت ه�اي جام 
ملت هاي آسيا عصر امروز در حالي آغاز مي شود 
كه نتايج ديدارهاي دور اول نشان مي دهد كه 
هيچ تيمي را نمي توان دست كم گرفت. نتايج 
بازي هاي اول تقريباً همه را شگفت زده كرده، به 
خصوص مدعياني كه انتظ�ار بازي هاي بهتر و 

نمايش هاي دلپذيرتري از آنها مي رفت.
دور اول رقابت ها در حالي عص��ر ديروز به پايان 
رس��يد كه ايران و عربس��تان همانطور كه بايد 
نتيجه گرفتند و با پيروزي هاي پرگل برابر يمن 
و كره شمالي نشان دادند كه مثل هميشه آماده 
هستند،  اما مدعياني چون استراليا، كره جنوبي، 
چين و ژاپن با كسب نتايج دور از انتظار و ضعيف 
حاال در دور دوم بايد شايس��تگي هاي خود را به 
عنوان مدعي قهرماني ثاب��ت كنند، به خصوص 
اينكه ب��ا توجه ب��ه نتاي��ج دور اول ح��اال ديگر 
هيچ كدام از مدعيان قهرماني در حاشيه امنيت 

نيستند و بايد با ترس به مصاف رقبا بروند.
   سامورايی ها  از باخت تا برد 

عصر ديروز وقتي عليرضا فغاني سوت شروع بازي 
تيم هاي ژاپن و تركمنس��تان را به صدا درآورد، 
كمتر كسي مي توانست باور كند كه سبزپوشان 
تركمنستاني ژاپن را تحت فشار بگذارند، فشاري 

كه باعث شد 45 دقيقه اول بازي با پيروزي يك 
بر صفر تركمنستان همراه شود.

ژاپني ها كه دست به جوانگرايي زده اند، در نيمه 
اول بس��يار س��ردرگم و تقريباً بي برنامه بودند 
و همين باعث ش��د در برابر دوندگ��ي و قدرت 
بدني تركمن ها ك��م بياورند. ش��وت دقيقه 27 
ارس��ان مراد آمانف كافي بود تا آب س��ردي بر 
پيكر ژاپني ها ريخته شود و نيمه اول با شگفتي 
به پايان برسد. تركمنستان اما نتوانست شگفتي 
خود را تكميل كند. آنها با اينكه در ابتداي نيمه 
دوم هم تيم برتر بودند و مي توانستند اختاف را 
بيشتر كنند، اما آرام آرام ميدان را به حرفه اي گري 

ژاپني ها واگذار كردند.
سلسله اشتباهات مبتديانه بازيكنان اين تيم،  به 
خصوص در خط دفاع باعث ش��د ژاپن از دقيقه 
56 تا 71، سه بار به گل برس��د و بازي باخته را 
به س��ود خود برگرداند. ژاپني ه��ا در اين دقايق 
اوج حرفه اي ب��ودن خود را ثاب��ت كردند. با اين 
حال تركمنستان به رغم اينكه عقب كشيده بود 
در ضدحمات خطرناك نش��ان  داد و اوج آن در 
دقيقه 79 بود، جايي كه دروازه بان ژاپن را مجبور 
به خطاي پنالتي كرد. عطايف اين پنالتي را گل 

كرد تا اختاف به حداقل ممكن برسد.
به اين ترتيب با وجود اينكه تركمنستان شكست 
خورد و شگفتي ساز نشد، اما ژاپن يكي از مدعيان 

قهرماني را حسابي به دردسر انداخت، اينقدر كه 
چشم بادامي ها حتي طعم تلخ شكست برابر اين 
حريف گمنام را هم تجربه كردند. در ديگر بازی 

اين گروه ازبكستان 2 بر يك عمان را برد.
   ميزبان به دنبال جبران

عصر امروز از س��اعت 14:30 بحرين و تايلند در 
ش��رايطي كامًا متفاوت در گ��روه A به مصاف 
هم مي روند. تايلند در بازي اول ناباورانه از هند 
شكست خورد و سرمربي خود را اخراج كرد تا در 
شرايطي كامًا بحراني به مصاف تيمي برود كه 
در ديدار افتتاحيه ميزبان پرمدعاي مس��ابقات 
يعني امارات را به زحمت انداخ��ت و با ناداوري 
تن به تس��اوي داد. بحرين به طور حتم حريفي  
سرسخت تر از هند براي تايلندي هاست و هيچ 
بعيد نيس��ت بعد از اين 90 دقيقه تايلند اولين 

حذف شده جام لقب گيرد.
هند و امارات هم از س��اعت 19:30 امشب برابر 
هم قرار مي گيرند. هندي ها سرمست از پيروزي 
و اماراتي ه��ا در انديش��ه جبران. البت��ه در اين 
ميان هندي ها يك رقيب وحش��تناك ديگر هم 
دارند و آن كس��ي نيس��ت جز داور مسابقه كه 
بدون ترديد تفاوتي نمي كند، نامش چه باش��د. 
امارات در بازي اول با پنالتي مشكوك از شكست 
گريخت و امشب هم به هيچ عنوان نمي خواهد 

بازنده باشد.

   استراليا و كره در بيم و اميد
عصر فردا از ساعت 14:30 استراليا و فلسطين بازي 
دوم خود در گروه B را انجام مي دهند. فلس��طين 
چيزي براي از دست دادن ندارد. آنها بازي اول خود 
را با سوريه مساوي كردند و امروز هم انتحاري بازي 
خواهند كرد، اما تيمي كه بايد بترسد، استرالياست 
كه در بازي اول باخت، بد هم باخت تا در بحران قرار 
گيرد. اس��تراليا در اين بازي چاره اي جز برد ندارد. 
مدافع عنوان قهرماني اگر از پس فلسطين برنيايد، 
آن وقت ش��ايد مجبور به خداحافظي زودهنگام با 
جام ش��ود. بنابراين به آب و آتش مي زند تا بتواند 
سه امتياز حساس اين بازي را كسب كند. فيليپين 
و چين بازي دوم عصر جمع��ه را برگزار مي كنند. 
فيليپين در بازي اول گ��روه C، كره جنوبي مدعي 
را به زحم��ت انداخ��ت و چين به س��ختي از پس 
قرقيزستان برآمد. عصر جمعه جداي از جدال هاي 
بازيكنان در زمين، جدال تفكر مارچلو ليپي روي 
نيمكت چين و اسون گوران اريكسون روي نيمكت 
فيليپين حتماً ديدني خواهد بود. ديگر بازي گروه 
C را هم قرقيزستان و كره جنوبي انجام مي دهند. 
كره اي ها بي شك حاال با ترس بيشتري مقابل تيم 
گمنام آسيايي قرار مي گيرند. آنها برابر فيليپين به 
مش��كل خوردند و مي دانند كه قرقيزستان، چين 
را خيلي اذيت كرد. بنابراين اين سه امتياز چيزي 

نيست كه به راحتي نصيب كره جنوبي شود.

از حرف تا عمل
مي توان همپا  و همدرد مردم بود، مي توان در اين اوضاع نامناسب اقتصادي 
كه افشار ضعيف و كم درآمد جامعه را به ش��دت تحت فشار قرار داده، در 

كنار مردم بود. 
قرار نيست براي برداشتن باري از دوش مردم هميشه مدير يا مسئول بود. 
مي توان سرمربي يك تيم بود، اما با تصميمي نه چندان ساده، اين در كنار 
مردم بودن را نشان داد. درست مثل سرمربي تيمي كه وقتي با جمعي كارگر 
هم صحبت مي شود، تصميم مي گيرد با لغو اردوي خارجي تيمش نشان 
دهد كه قدر زحمات و سختي هاي آنها را مي داند و مي خواهد در كنار آنها 
باشد، حتي اگر لغو اين اردو به دليل عدم وجود زمين تمرين مناسب كار را 
براي او و شاگردانش سخت كند. شنيدن چنين خبرهايي در اين وانفساي 
اقتصادي خوش��حال كننده است. در ماه هاي پاياني س��ال كه به فرموده 
رهبري قرار بود متكي به خودمان باشيم، خيلي از مديران از جمله مديران 
ورزشي فقط حرفش را زدند تا به تك چهره ها و كارهاي انگشت شمارشان 

دل خوش كنيم. 
ديدن چنين رفتاري از يك تيم ورزشي در اين روزها كه اوضاع اقتصادي 
كشور   فشار زيادي بر اقشار مختلف جامعه وارد كرده، نه تنها خوشحال كننده 
اس��ت كه يك درس بس��يار مهم هم دارد. درس��ي مهم براي آنهايي كه 
حرف هاي زيبا مي زنند، اما فقط ح��رف مي زنند و وقت عمل، به گونه اي 
متفاوت رفتار مي كنند. آنها كه مدام از مسائل مالي مي نالند و از بي پولي 
گله مي كنند، اما از برپايي اردوهاي خارجي پرهزينه ابايي ندارند، بي آنكه 
توجهي داشته باشند كه هزينه اين اردوها از جيب مردمي مي رود كه در 

بدترين شرايط مالي بسر مي برند. 
البته اين بي مباالتي هاي مالي، تنها به برگزاري اردوهاي پرخرج خارجي 
برنمي گردد و سفرهاي غيرضروري رؤساي برخي فدراسيون هاي ورزشي 
را نيز شامل مي شود، آن هم در حالي كه به دليل اوضاع نامناسب اقتصادي 
مدت هاست كه گفته مي شود بايد از هزينه هاي غيرضروري چشم پوشي 
كرد و با اين بهانه، اردوهاي بسياري از تيم هاي ملي در رشته هاي مختلف 
لغو و از بسياري از اعزام ها صرف نظر مي شود، به طوري كه گاه شاهد آن 
هستيم كه ورزشكاران براي عقب نماندن از رقباي خود دست به جيب شده 
و با هزينه هاي شخصي راهي مسابقات بين المللي مي شوند، اما در چنين 
شرايطي، برخي رؤساي فدراسيون ها به بهانه هاي واهي راهي سفرهاي 
خارجي و مسابقاتي مي شوند كه كمترين ربطي به ايران ندارد، آن هم در 
حالي كه ورزشكاران همان رشته براي برپايي اردوها و داشتن مربي بايد 

مدام پشت در اتاق اين مدير و آن مدير باشند!
حرف زدن كار سختي نيست، درست مثل گرفتن ژست هاي آنچنانی بابت   
نابساماني هاي اقتصادي و فشاري كه اين روزها روي اقشار مختلف جامعه 
است. كار زماني سخت مي ش��ود كه پاي عمل به ميان مي آيد، زماني كه 
آقايان بايد نشان دهند تا چه اندازه به حرف هاي خوش آب و رنگي كه زده 
بودند، پايبند هستند. آن وقت است كه كار سخت مي شود و واقعيت عيان 
كه چه كسي مرد عمل است و چه كسي مي تواند سختي ها را براي بودن 
در كنار مردم به جان بخرد و چه كسي بي تفاوت به حرف هايي كه زده و 

نگراني هايي كه دم از آن مي زده، به راهي كاماً متفاوت مي رود.
فاصله از حرف تا عمل زياد نيست. البته به شرط آنكه حرف هايي كه به زبان 
مي آوريم از دل باشد و نه تنها متن هاي زيبايي براي تحت تأثير قرار دادن 
ديگران كه بدون شك كمترين ارزشي ندارد، وقتي قرار نيست هرگز به 

مرحله اجرا درآيد!

دنیا حیدری

 هراس مدعيان در آغاز دور دوم
تركمنستان شگفتي ساز نشد، ژاپن به زحمت برد

اعتصاب استقالل شکسته شد 
تمرين به خاطر هواداران!

تمرينات آبي پوشان پس از چهار روز اعتصاب پشت درهاي بسته برگزار شد. 
تيم استقال كه اين روزها از بي پولي شديد رنج مي برد، سرانجام با تأخير 
فراوان تمرينات خود را آغاز كرد. اضافه ش��دن فرهاد مجيدي به اردوگاه 
استقال روحيه بازيكنان را باال برد. ضمن اينكه سرپرست باشگاه نيز قول 

داده هرچه زودتر حواله هاي پرداخت شده، نقد شود. 
    پست هماهنگ

همه مدعيان ليگ برتر تمريناتش��ان در تعطيات نيم فصل را از يك 
هفته پيش آغاز كرده اند. در اين بين فقط اس��تقال بود كه نه تمرين 
كرد و نه به اردوي خارج از كش��ور رفت . مشكات اقتصادي براي اين 
تيم آنقدر شدت پيدا كرد كه در نهايت كاسه صبر هواداران نيز لبريز 
شد و چاره اي جز اعتصاب باقي نماند. بازيكنان استقال با گذشت يك 
نيم فصل از ليگ امسال فعًا فقط 25 درصد از قراردادشان را دريافت 
كرده اند. همين مسئله موجب ش��د تمرينات آبي ها با تأخير استارت 
بخورد. تا پيش از اين، شاگردان شفر حاضر به برگزاري تمرين نبودند تا 
اينكه بازيكنان تيم با انتشار پستي هماهنگ از پايان اعتصاب به خاطر 
هواداران خبر دادند: »حتماً ش��ما هواداران بهتر از ما وضعيت تيم را 
مي دانيد و باخبر هستيد كه تمرينات تيم چند روزي به تأخير افتاده، 
اما با توجه به اينكه ما مي دانيم در اين بين فقط استقال ضرر مي كند، 
تصميم گرفتيم با آمادگي كامل در تمرينات شركت كنيم. البته اين 
انتظار را داريم كه مسئوالن باشگاه هم مشكات بازيكنان را حل كنند. 

به اميد موفقيت استقال.«
   بازگشت مجيدي

بازيكن محبوب اس��تقال باالخره به تيم س��ابقش بازگشت. فرهاد 
مجيدي كه تا پي��ش از اين بارها خبر حض��ورش روي نيمكت آبي ها 
منتشر شده بود، روز گذشته رسماً به عنوان دستيار شفر در تمرينات 
حاضر شد. اگرچه هنوز شايعه جانش��يني شفر كامًا از بين نرفته، اما 
مجيدي حاال بيش از هر زمان ديگري به موفقيت استقال و درخشش 

در كنار سرمربي آلماني مي انديشد. 
   پول، حالل مشکالت

در روزهايي كه تيم هاي ليگ برتري براي گرفتن بازيكن جديد تاش 
مي كنند، استقال هنوز نتوانسته هيچ بازيكن تازه اي به ليست خود 
اضافه كند. آبي ها با بحران مالي مواجهند و اين بحران كل باش��گاه را 
تحت تأثير قرار داده است. از يك سو پرداخت نشدن مطالبات بازيكنان 
كار را به اعتصاب كشاند و از سوي ديگر هم كادر فني تيم از عملكرد 
منفعانه در بازار نقل و انتقاالت زمستاني گايه دارد. اوضاع به حدي 
بحراني است كه   تكليف جذب س��رور جباروف نيز در هاله اي از ابهام 

قرار دارد. 
   قول فتحي

سرپرست باشگاه استقال در تمرين ديروز هر كاري كرد تا بازيكنان 
دوباره خيال اعتصاب به سرش��ان نزند. اميرحسين فتحي با اشاره به 
تاش هايش براي رفع مشكات مالي گفت: »مشكات شما را مي دانم 
و درك مي كنم. از ش��نبه و بعد از بازي با پديده دنبال رفع مشكات 
بوديم و بحث مالي ما حل ش��د. حواله ها صادر مي شود و ما همچنان 
پيگير كارها هستيم تا ش��ما تنها به تمرين فكر كنيد و روحيه بااليي 
داشته باشيد. به همه خسته نباشيد مي گويم و از صبوري شما تشكر 
مي كنم. از رحمتي كه در اين مدت كنار من بود، تش��كر مي كنم كه 
تاش كرد تا مشكات حل شود.« البته هنوز تكليف اظهارنظر عجيب 
علي كريمي، هافبك اس��تقال در مورد دستور باش��گاه به اعتصاب 

مشخص نشده است!
   سفر به قطر

طبق برنامه استقال بايد يك شنبه به قطر سفر و اردوي تمريني خود 
را در كمپ السد برپا مي كرد، اما ناراحتي بازيكنان از نرسيدن پول مانع 
از انجام اين سفر شد. عاوه بر اين، تس��ت هاي پزشكي تيم هم انجام 
نشده، ولي سرپرست باش��گاه همچنان بر انجام اردوي دوحه تأكيد 
دارد، تا جايي كه فتحي در جمع بازيكنان عنوان مي كند كه تيم فردا يا 
نهايتاً پس فردا به قطر مي رود. گفته مي شود اردوي استقال 10 روزه 

است و انجام چند بازي تداركاتي نيز در دستور كار قرار دارد. 

شیوا نوروزی 

 سوالري مي تواند رئال را برگرداند؟
 آخرين باري كه رئال مادري��د در خانه به 
رئال سوس��يداد باخت، هفته آخر فصل 
2003 بود كه فلورنتينو پرس در ورزشگاه 
حضور داشت. اين بازی در دوره اول حضور 
او به عنوان رئيس باشگاه برگزار می شد و 
چرخ هاي رئال داش��تند از ماشينش جدا 
مي شدند. سانتياگو سوالري هم بود، البته 
داخل زمين. آن بازي پنجمين شكس��ت 
پياپي رئال بود و آنه��ا در آن فصل چهارم 
شدند. اوضاع فعلي رئال بيش از اينها شبيه 
به آن روزهاست. در ابتداي آن فصل، فلورنتينو بر اين باور بود كه سياست 
»زيدان ها و پاوون ها« باعث مي شود تيم نتايج درخشاني بگيرد. به همين 
دليل او بازيكني نخريد. در واقع او در سه سال گذشته، تنها يك كهكشاني 
خريده؛ رونالدو كه در تابستان 2003 به تيم آمد. حاال هم رئال ستارگان 
زيادي نخريده است. كهكشاني ترين خريد آنها تيبو كورتوا بوده است. آنها 
تاش كرده اند بازيكنان جواني مانند لوكاس واسكس، تئو هرناندس، دني 
سبايوس و خسوس وايخو را پرورش دهند. نتيجه چه شد؟ باشگاه مانند 
آن زمان تاش كرد با فروش ستارگانش تا جايي كه مي شود پول به دست 
بياورد تا بتواند بازيكنان جوان را بخرد و از آنها نسل بعدي فوق ستاره ها 
را بسازد. اين كار از نظر مالي معقول به نظر مي رسد و آنها سه سالي است 
كه فاتح ليگ قهرمانان مي ش��وند. اوضاع كمي شبيه به دوران پيش از 
سال 2004 است، زماني كه رئال در سه س��ال، دو بار ليگ را فتح كرد 
و يك بار ليگ قهرمانان را. مش��كل اين روش اين است كه بايد توازن به  
خوبي برقرار شود. اگر بازيكنان جوان تبديل به بازيكنان بزرگ شوند، 
اما كهكشاني نشوند - اتفاقي كه براي ماركو آسنسيو و ايسكو روي داده 
است- در نهايت اتكاي تيم به بازيكنان كهنه كار بيشتر مي شود. اگر مربي 
شما پس از فتح ليگ قهرمانان از تيم برود و جانشين او هم اخراج شود 
و مربي بعدي هم مرتباً در مبارزه با آتش باشد، اوضاع به همين جا ختم 
مي شود. شرايط زماني بدتر مي شود كه بهترين گلزن تاريخ باشگاه هم 
از تيم رفته باشد. سوالري پس از شكست يك شنبه توجه ها را به داوري 
و  VAR معطوف كرد. با اين حال، اين حرف ها هم نمي تواند عملكرد 
پرآشوب و متزلزل رئال مادريد را توجيه كند. سوالري بايد حمايت الزم 

را داشته باشد تا بتواند با تاش اوضاع را درست كند. 

 هنوز با سنگين وزن هاي جودو کار دارم
شنيده مي ش��د جواد محجوب به دليل مصدوميت از دنياي قهرماني 
خداحافظي خواهد كرد، اما قهرمان ج��ودوي ايران تأكيد مي كند كه 
قصدي براي اي��ن كار نداد: »هنوز با س��نگين وزن هاي دنيا كار دارم و 
بايد از آنها انتقام بگيرم و قصد خداحافظي ندارم.« قهرمان سنگين وزن 
جودوي ايران كه هنوز چشمش به دنبال مدال هاي بين المللي است، 
امروز س��ه مدال خود را به امام رضا)ع ( تقدي��م مي كند. محجوب كه 
هشت ماه قبل درخواست اهداي مدال هايش به موزه امام هشتم را داده 
بود، امروز طاي مسابقات قهرماني آسيا، طاي كاپ آزاد اروپا و نقره 
گرندپري تركيه را به موزه حرم مطهر امام رضا)ع( تقديم خواهد كرد. 

عدم حضور در جام جهاني روسيه 
قطعي نيست

فدراسيون كشتي تصميم گيري براي حضور در جام جهاني روسيه را 
به عهده كادر فني كشتي آزاد گذاشته بود كه غام محمدي هم گفت 
بعد از بررسي هاي همه جانبه به اين نتيجه رسيدند كه تيم ملي در اين 
مسابقات ش��ركت نكند. با وجود اين، بني تميم سرپرست فدراسيون 
كشتي مي گويد اين موضوع هنوز به صورت كامل منتفي نشده است: 
»شايد با آينده نگري تيم اميد يا تيم جواني را عازم اين مسابقات كنيم 

كه البته تصميم گيري در اين خصوص نياز به بررسي بيشتر دارد.«

 اميدواري کوالکوويچ
 به ادامه همکاري با ايران

كوالكوويچ، سرمربي تيم ملي واليبال ايران كه پس از پايان رقابت هاي 
قهرماني واليبال جهان راهي كشورش شده بود، صبح روز گذشته وارد 
تهران شد تا پس از برگزاري جلسات هماهنگي خود با فدراسيون، كار 
خود در كنار تيم ملي واليبال را از سر گيرد. كوالكوويچ بعد از ورود به 
ايران گفت: »خوشحالم كه بار ديگر در ايران و سرزمين واليبال هستم. 

اميدوارم بتوانيم دوباره با هم همكاري كنيم.«

 نيم فصل اول ليگ 
برت��ر بس��كتبال 
ام��روز ب��ه پايان 
مي رسد. چهار بازي هفته نهم ليگ برتر در حالي 
برگزار مي شود كه تكليف قهرماني پتروشيمي در 
نيم فصل اول مشخص است و اين تيم نيز امروز 
با قرعه اس��تراحت روبه رو است. در تاالر آزادي 
دو بازي انجام مي شود كه طي آن پگاه ميزبان 
ذوب آهن است. پگاه در اين فصل فقط يك برد 
كس��ب كرده و در رده هش��تم قرار دارد. ذوب 
آهن هم با هدايت فرزاد كوهيان هنوز نتوانسته 
نتايج درخشاني كسب كند و فعا در رده پنجم 
ايستاده است. نيروي زمين و رعد پدافند بازي 

دومي است كه در آزادي برگزار مي شود. نيرو هم 
شرايط چندان خوبي ندارد؛ تيمي كه بازيكنان 
سرباز را در اختيار دارد، جايگاهي بهتر از ششم 
كسب نكرده اس��ت. با اين حال مهمان نيروي 

زميني قعر نشين ليگ اس��ت؛ تيم دزفولي هر 
هشت بازي گذش��ته خود را به حريفان واگذار 
كرده و بسيار بعيد است كه در اين بازي هم راه 
به جايي ببرد. آويژه صنعت در مشهد به مصاف 

ش��يميدر مي رود. ش��يميدر يك��ي از مدعيان 
اصلي اين فصل است و با س��رمايه گذاري زياد 
و به خدمت گرفتن بازيكنان ش��ناخته ش��ده 
تاش مي كند تا ج��ام قهرماني را در تهران نگه 
دارد. تيم اسامي با س��ه امتياز كمتر نسبت به 
پتروشيمي در رده دوم ايستاده و بدون شك در 
مقابل ميزبان ام��روزش نيز فقط با هدف برد به 
زمين مي رود. صنعت نفت در آبادان به استقبال 
شهرداري گرگان مي رود. هر دو تيم بازي آخر 
خود را واگذار كرده اند؛ نفتي ها دربي خوزستان 
را باختن��د و گرگاني ها نيز مقاب��ل ذوب راه به 
جايي نبردند. صنعت نفت براي بقا در رده سوم 
جدول به پيروزي در اين بازي نياز دارند در غير 
اين صورت احتمال س��قوط اين تيم در جدول 
وجود دارد. شهرداري گرگان كه اين هفته بايد 
دور از خانه بازي كند در شرايطي كه بتواند دو 
امتياز را از آباداني ها بگيرد، صعودي يك پله اي 

را تجربه مي كند. 

 ليگ بسکتبال 
در ايستگاه نيم فصل اول
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 ديدار دوستانه برانکو با سرمربي بايرن مونيخ
اردوي نيم فصل پرس��پوليس به طور همزمان با تيم هاي بايرن مونيخ و 
منچسترسيتي در كمپ اسپاير قطر برگزار مي شود و همين مسئله باعث 
ديدار برانكو با كواچ شد. بعد از نوبت تمرين صبح روز گذشته بود كه برانكو 
و كواچ، به دليل همسايگي تمرين پرسپوليس و بايرن مونيخ با هم ديدار 
كردند. برانكو ايوانكوويچ، سرمربي پرس��پوليس و نيكو كواچ، سرمربي 
بايرن مونيخ و دستيارانشان در اين ديدار دوستانه گفت وگوي صميمانه اي 
داشتند كه كواچ از شرايط پرسپو ليس پرس و جو كرد و مرد كروات نيمكت 
سرخپوشان نيز توضيحاتي در خصوص تيمش به سرمربي جوان بايرن 
ارائه داد. بعيد نيست اگر طي روزهاي آينده، مربيان بايرن مونيخ يا حتي 
منچستر مهمانان ويژه تمرين پرسپوليس باشند يا برانكو براي نت برداري 

از شيوه كار مربيان اين تيم ها مهمان تمرينات آنها شود. 

گابريله مارکوتي

ESPN

درس از شکست براي موفقيت دوباره
در  شكست 
ت  بقا مس��ا

تكواندوي آزاد كش��وري با ح��ذف فرزان 
عاش��ورزاده از اردوي تيم ملي همراه 
ش��د. س��ونامي تكواندوي اي��ران كه 
پس از ناكامي در المپيك ريو ديگر 
نتوانس��ت درخش��ش گذشته خود 
را تكراركن��د، پس از تغيي��ر وزن در 

اين رقابت ه��ا در دور چهارم به 
حريفي ناش��ناخته باخت 

تا سرمربي تيم ملي روي 
نام او خط قرمز بكشد. 
با اين حال عاشورزاده 
همچنان به پوشيدن 
دوب��اره پيراه��ن 
تيم مل��ي اميدوار 
اس��ت: »قطع��اً از 
عملكرد خ��ود در 
مس��ابقات  اي��ن 
راضي نب��ودم. من 
بايد انگيزه ام را براي 
اين مسابقات حفظ و 

خيلي متفاوت تر عمل 

مي كردم، اما متأسفانه مسابقه خود را واگذار 
كردم. در ح��ال حاضر بايد تاش بيش��تري 
داشته باش��م و خيلي با دقت تر به سمت 
جلو حركت كنم. اميدوارم در مسابقات 
آينده باتجربه بيشتر از همه شكست ها 
درس بگيرم و جبران كنم. در رابطه 
با مس��ابقات آينده هر آنچه صاح 
كادر فني باش��د را انجام خواهم داد. 
اگر صاح باشد در مسابقات جام 
رياس��ت جمهوري حضور 
داشته باشم، اين كار را 
انج��ام خواه��م داد و 
قطعاً براي پوشيدن 
مجدد پيراهن تيم 
ملي تاشم را بيشتر 
مي كنم. اميدوارم 
اين شايس��تگي را 
داش��ته باش��م كه 
دوباره پيراهن تيم 
ملي را ب��ر تن كنم. 
وظيفه م��ن در حال 
حاضر تمركز روي كار 

خودم است.«

مرادي نامزد عنوان بهترين وزنه بردار ۲۰۱۸ 
       بازتاب وزنه بردار ايراني به 
عن��وان يك��ي از 
نامزده��اي دريافت جايزه بهتري��ن وزنه بردار 
جهان انتخاب ش��د. س��هراب م��رادي يكي از 
ورزش��كاراني اس��ت ك��ه فدراس��يون جهاني 
وزنه برداري نامش را در ليست بهترين هاي اين 
رشته قرار داده است. مرادي در يك سال اخير 
درخشش فوق العاده اي داش��ته؛ مدال طاي 
بازي هاي آس��يايي اينچئون، سه مدال طا در 
مس��ابقات جهان��ي تركمنس��تان و همچنين 
ركوردش��كني در وزن 96 كيلوگرم جهان، از 

جمله افتخارات اين قهرمان كش��ورمان است. 
جالب اينكه سال گذش��ته نيز سهراب مرادي 
يكي از نامزدهاي دريافت اين جايزه بود، ولي در 
نهايت در رده س��وم قرار گرفت. در ليست پنج 
نفره اي كه فدراسيون جهاني اعام كرده؛ الشا 
تاالخادزه از گرجس��تان، قهرمان دسته 109+ 
كيلوگرم جه��ان اصلي ترين رقي��ب مرادي به 
شمار مي رود. نظرسنجي فدراسيون جهاني تا 
11 بهم��ن( ادام��ه دارد و  31 ژانوي��ه )
ورزش دوستان ايراني مي توانند با شركت در اين 

نظرسنجي از مرادي حمايت كنند. 

اشرف رامین
   خبر 

       بازتاب


