
 استقالل در حالي 
سعيد احمديان

    گزارش
ام�روز در هفت�ه 
يازدهم ليگ برتر 
مقابل ماشين س�ازي تبريز ق�رار مي گيرد که 
آبي ها ب�راي فرار از بحران و نزديک ش�دن به 
باالي جدول تنها به دنبال پيروزي هس�تند. 
در روزهايي که تمام نگاه ها روي بازي برگش��ت 
فينال ليگ قهرمانان در تهران است، هفته يازدهم 
ليگ برتر که پنج شنبه گذشته آغاز شده بود، امروز 
هم ادامه پيدا مي کند. البته مسابقات ليگ از جمعه 
بار ديگر به محاق تعطيلي مي رود تا تيم ملي که 
براي جام ملت ها آماده مي شود، سومين مرحله 
اردوي آماده سازي اش را آغاز کند و در دهه سوم 
آبان ماه و در روزهاي فيفا در دو بازي تدارکاتي به 

مصاف تيم هاي ترينيداد و  توباگو و ونزوئال برود. 
   برد و تنها برد

در ادامه هفته يازدهم ليگ برتر امروز استقالل در 
تبريز مهمان ماشين سازي است. آبي ها در حالي 
به تبريز رفته اند که پس از شکست مقابل سايپا و 
حذف از جام حذفي در مرحله يک هشتم نهايي 
روزهاي بحراني را تجرب��ه مي کنند، به خصوص 
که در ليگ هم ش��اگردان شفر نتايج قابل قبولي 
نگرفته اند تا کنار رفتن از جام حذفي ش��رايط را 
وخيم تر کند. در چنين ش��رايطي استقالل تنها 
در ليگ برتر اين فرصت را دارد که اعاده حيثيت 

کند. البته فاصله 12 امتيازي آبي پوشان با تيم هاي 
باالي جدولي سبب شده کار سختي در ادامه ليگ 
براي قرار گرفتن در جمع مدعيان داشته باشند. 
استقالل در شرايطي آماده بازي با ماشين سازي 
مي شود که با 14 امتياز از 10 بازي در رده هفتم 
ليگ قرار دارد. عملکردي نااميدکننده که باعث شد 
هواداران آبي پوشان در پايان بازي با سايپا که به 
حذف استقالل از جام حذفي انجاميد با شعارهاي 
تند و تيز خود نارضايتي ش��ان را از نتايج ضعيف 

استقالل به گوش بازيکنان و کادر فني برسانند. 
اين در حالي اس��ت که با توجه به روند صعودي 
آبي ها با ش��فر در پايان فصل گذش��ته، هواداران 
اس��تقالل در فصل جديد روي تيم شان به عنوان 
يک مدعي قهرماني حساب باز کرده بودند. با اين 
حال حذف از جام حذفي و رده هفتم ليگ، شفر را 

در شرايط سختي قرار داده است. 
پس از اي��ن نتايج باش��گاه هم وارد عمل ش��د و 
بازيکنان و کادر فني را با جريمه اي 20 درصدي 
روبه رو کرد تا در آس��تانه بازي با ماشين سازي با 
وارد کردن شوک از ادامه اين روند جلوگيري کند. 
فتحي، مديرعامل اس��تقالل که شنبه به تمرين 
آبي ها رفته بود با بازيکنان اتمام حجت کرد تا آنها 
با اين روش به دنبال عبور از روزهاي بحراني شان 
باش��ند. البته او وعده مي دهد که اس��تقالل اين 
روزها را پشت س��ر مي گذارد و به روزهاي خوب 

خود بازمي گردد: »بازيکنان و کادر فني هم خيلي 
ناراحت هستند. فقط مي توانم همين را بگويم که ما 
تالش مي کنيم در ليگ برتر و ليگ قهرمانان آسيا 

جايگاه واقعي استقالل را نشان دهيم.«
  بحران پشت بحران

با وجود اين، تصميم مديريت اس��تقالل براي 
جلوگي��ري از رون��د نزول��ي تيم چن��دان هم 
بي هزينه نبود و اعت��راض دو بازيکن اصلي تيم 
به ميزان جريمه 20 درصدي سبب شد تا آبي ها 
در آستانه بازي با ماشين سازي با بحران جديدي 
روبه رو شوند. البته فتحي، مديرعامل استقالل 
هرگونه درگيري با روزبه چش��مي و فرش��يد 
اس��ماعيلي را در جريان تمرين شنبه تکذيب 
و عنوان کرد که اين اخبار س��اخته و پرداخته 
رسانه هاس��ت. با اين حال خط خوردن اين دو 
بازيکن از ليست بازي با ماشين سازي شائبه ها 
درباره اين درگيري را تقويت کرده، مس��ئله اي 
که سبب شده ش��فر دو بازيکن اصلي تيمش را 
در هفته يازدهم و مقاب��ل رقيب تبريزي اش به 

همراه نداشته باشد. 
با تمام حاشيه ها و بحران هايي که استقالل با آن 
درگير است، ش��فر تأکيد کرده که در بازي امروز 
مقابل ماشين س��ازي تنها به دنبال برد است، به 
خصوص که نتيجه اي به غير از پيروزي مي تواند 
فاصله اس��تقالل با صدر جدول را بيش��تر و کار 

آبي پوشان را براي رسيدن به جمع تيم هاي مدعي 
س��خت تر کند. به همين خاطر اس��تقالل که در 
آخرين بازي اش در ليگ مقابل سپاهان شکست 
خورده براي بازگشت به جاده پيروزي چاره اي جز 

قرباني کردن ماشين سازي ندارد. 
  70 روز است که نباخته اند

در س��وي ديگر ماشين س��ازي تبريز ه��م مانند 
استقالل، هفته گذشته با شکست مقابل داماش 
گيالن از دور رقابت هاي جام حذفي کنار رفت تا 
مسابقه امروز نبرد دو تيم حذف شده از جام حذفي 
باشد. ماشين سازي که پس از به بن بست خوردن 
با فيروز کريمي در هفته هاي اخير رضا مهاجري را 
روي نيمکت خود مي بيند، با 10 امتياز از 10 هفته 
گذشته از ليگ در رده دوازدهم جدول رده بندي 

قرار گرفته است. 
با نشستن مهاجري روي نيمکت ماشين سازي و 
به رغم حذف از جام حذفي، اين تيم در رقابت هاي 
ليگ در پنج هفته گذشته شکست ناپذير بوده و سه 
مساوي و دو برد کسب کرده است. آخرين شکست 
اين تيم در ليگ به هشتم شهريور  و مقابل تراکتور 
در دربي تبريز برمي گردد و پس از آن، شاگردان 
مهاجري در 70 روز گذش��ته باختي نداشته اند. 
روندي که نش��ان مي دهد آبي ها که براي فرار از 
بحران تنها به برد مي انديش��ند، عص��ر امروز کار 

سختي برابر ماشين سازي پيش رو دارند. 

صعود تاريخي بانوي شطرنج  باز ايراني
علي نسب به دور دوم مسابقات جهاني

 صعود کرد
مبينا علي نسب برای اولين بار به دور دوم رقابت هاي قهرماني بانوان 

شطرنج باز جهان راه يافت. 
مبينا علي نسب روز گذشته با تساوي در بازي دوم دور نخست مسابقات 
قهرماني بانوان جهان مقابل اليزابت پتز آلماني به دور دوم اين رقابت ها 
صعود کرد.  او پيش از اين در بازي اول دور نخست مقابل اين شطرنج باز 
آلماني به برتري رسيده بود و با مجموع 1/5 امتياز به دور دوم صعود کرد.  
اين اولين صعود بانوان شطرنج ايران به دور دوم رقابت هاي قهرماني بانوان 
جهان است.  مسابقات شطرنج قهرماني بانوان جهان 201۸ از 11 آبان  تا 
دوم آذر ماه به ميزباني روسيه در شهر خانتي مانسيسک در حال برگزاري 
است.  مبينا علي نسب، شطرنج  باز 1۸ ساله بابلي پرافتخارترين ورزشکار 
بانوي مازندراني است که در ورزش شطرنج براي کشور ايران بارها افتخار 
کسب کرده است. او قهرمان مسابقات شطرنج غرب آسيا )زون 3/1( شد و 

به جام جهاني 2017 شطرنج راه يافت. 
علي نسب پيش از اين با اشاره به اينکه قهرماني و نايب قهرماني مسابقات 
آسيايي و جهاني رده سني زير 1۶ س��ال را در اختيار دارد، گفته بود: »با 
قهرماني در مسابقات غرب آسيا سهميه جهاني مسابقات جهاني رده سني 
بزرگساالن را گرفتم. البته هيچ تجربه اي از حضور در اين رده سني رقابت ها 
ندارم. اولين بار است که سهميه مسابقات جهاني رده سني بزرگساالن 
را گرفته ام و تالش مي کنم تا بتوانم حضوري موفق داش��ته باشم.«  اين 
ش��طرنج باز با بيان اينکه زير نظر مربي ارمنس��تاني تمريناتش را دنبال 
مي کند، خاطرنشان کرده بود: »بايد براي مسابقات جهاني خيلي بيشتر 

تمرين کنم تا بتوانم نتيجه  خوبي بگيرم.« 
۶4 بازيکن از کشورهاي مختلف، برگزارکننده مسابقات شطرنج قهرماني 
زنان جهان هستند. مسابقات شطرنج قهرماني جهان در بخش بانوان هر دو 
سال يک بار برگزار مي شود. علي نسب سال گذشته  حضور در رقابت هاي 
قهرماني غرب آسيا )تهران( صاحب س��هميه مسابقات جهاني شد. اين 
شطرنج باز کش��ورمان با مجموع 7/5 امتياز و کسب عنوان نخست، اين 
س��هميه را دريافت کرد.  در دوره گذشته مسابقات قهرماني زنان جهان 
و از ميان شطرنج بازان ايران، سارا خادم الشريعه موفق به کسب سهميه 
شده بود.  مبينا علي نسب تنها نماينده ايران در مسابقات امسال شطرنج 
زنان جهان است. وي که ريتينگ 2205 جهان را در اختيار دارد، بر اساس 
قرعه کشي انجام شده در دور نخست به مصاف »اليزابت پتز« از آلمان رفت. 
اين شطرنج باز آلماني با ريتينگ 2513 در مسابقات جهاني حاضر خواهد 

شد. وي در دوره پيش مسابقات، حريف آتوسا پورکاشيان بود. 

مأموريت آبي ها براي فرار از بحران در تبريز
 استقالل امروز در هفته يازدهم ليگ برتر به مصاف ماشين سازي مي رود

اميد پرسپوليس به کام بکي ديگر
برانکو: فينال تهران آخرين بازي عمر ماست

شکس�ت در ژاپ�ن تجرب�ه تلخ�ي ب�ود، ام�ا هن�وز ي�ک ران�د 
ديگ�ر مان�ده و پرس�پوليس امي�دوار ب�ه جب�ران ماف�ات 
اس�ت، کاري ک�ه پيش�تر ني�ز باره�ا انجام�ش داده اس�ت.
 پرسپوليس در يک هش��تم نهايي همين رقابت ها بود که بازي نخست 
برابر الجزيره  را 3 بر 2 واگذار کرد تا کارش در ديدار برگشت سخت شود. 
ديداري که نيمه نخس��ت آن بدون گل به پايان رسيد، اما در نيمه دوم 
نوراللهي گلزني کرد که زحمت او با گل حريف برباد رفت تا سيدجالل 
در نقش س��وپرمن گل پيروزي تيمش را در دقيقه ۸9 به ثمر برساند و 
عامل صعود به يک چهارم شود. در اين مرحله نيز پرسپوليس بازي رفت 
را يک بر صفر به الدحيل واگذار کرد و در ديدار برگشت هم يک گل از 
حريف خورد تا کار صعود سخت  شود، اما در ادامه ياران برانکو بازي را 3 بر 
يک بردند. در نيمه نهايي هم اگرچه پرسپوليس بازي رفت را يک بر صفر 
برد، اما در برگشت يک گل از حريف خورد تا داستان بار ديگر تکرار شود. 
شاگردان برانکو اما در يک کام بک ديگر با گل سيامک نعمتي و تساوي 
مقابل السد فيناليست شدند و حاال در فينال، سرخپوشان بار ديگر بازي 
نخست را به حريف واگذار کرده اند و منتظر بازي برگشت و کام بکي ديگر 

هستند که اين تيم را به نخستين جام ليگ قهرمانان آسيا برساند. 
  

 برانکو فقط به برد مي انديش��د، آن هم بردي که صعود را در پي داشته 
باشد، يعني به جبران مافات در آزادي، کاري که شاگردانش پيشتر هم 
انجام داده اند. براي او و يارانش غيرممکن وجود ندارد. برانکو اين را بارها 
بعد از پايان بازي در کاشيما ساکر چشم در چشم به شاگردانش گفته 
است: »هيچ جايي براي کوتاه آمدن از اين هدف نيست. براي رسيدن به 
اين نقطه خيلي تالش کرديم. با کمک هم و حمايت هواداران به اينجا 
رسيديم، اما هميشه به دنبال هدف بزرگ تري بوديم. يک تک بازي در 
پيش داريم و قرار نيست متوقف شويم. هواداران ما منتظر يک بازي خوب 
و البته يک نتيجه خوب هستند. تا اينجا هم کارهاي زيادي انجام داده ايم 
که از نظر بسياري غيرممکن بود، ولي براي ما غيرممکني وجود ندارد. ما 
با تمام وجود و تمرکزمان مي رويم تا براي اين بازي تالش کنيم. حاال بايد 

در تهران طوري مسابقه بدهيم که انگار آخرين بازي عمر ماست.«
 اين تمام آن چيزي است که برانکو مي خواهد، جبران نتيجه در آزادي 
و به گونه اي با شاگردانش در خصوص آن حرف مي زند که اين هدف 
ملکه ذهن آنها ش��ود: »ما 2 بر صفر بازي را در خارج از خانه باختيم. 
وقتي به ژاپن آمدم، از من سؤال شد چطور به فينال آسيا رسيده اي؟ 
موضوع اين اس��ت که االن ما با دو گل عقب هستيم، اما بازگشت مان 
امکانپذير است. در تهران مي توانيم نتيجه مورد عالقه خودمان را به 

دست آوريم.«
 برانکو اما براي رسيدن به هدفش بايد شاگردانش را از لحاظ روحي- رواني 
آماده کند. کاري که پروفسور ثابت کرده به خوبي آن را بلد است: »بازيکنان 
کاشيما آنتلرز در زمين خود هم بازي را با ترس و لرز آغاز کردند و اگر علي 
عليپور از دو قدمي دروازه اين تيم موفق به گلزني مي ش��د، نتيجه طور 
ديگري رقم مي خورد. در بازي برگشت هم قطعاً ژاپني ها از جوي که در 
ورزشگاه آزادي حاکم است، خواهند ترسيد. شما بايد آنقدر بازي را خوب 
و تهاجمي آغاز کنيد که حريف حتي فرصت نکند از محوطه جريمه خود 

بيرون بيايد.«
 برانکو يک حامي ديگر هم براي موفقيت در اين بازي دارد و او کس��ي 
نيست جز زالتکو داليچ، سرمربي کرواسي در جام جهاني روسيه که براي 
سرمربي پرسپوليس آرزوي موفقيت مي کند: »برانکو خيلي خوب کار 
کرده، آن هم در شرايطي که پنج بازيکن اصلي خود را از دست داده، اما با 
همين شرايط به فينال رسيده است. اميدوارم در آخرين بازي هم موفق 

شود، چون استحقاق آن را دارد.« 
حاال مي توان اميد را در چهره تک تک ش��اگردان برانکو ديد، به طوري 
که بيرانوندي که بعد از دريافت دو گل از سامورايي ها اشک مي ريخت 
حاال براي آنها خط و نشان مي کشد: »نمي خواهيم اين شانس بزرگ  را 
در تهران از دست بدهيم. براي قهرماني مي جنگيم و اجازه نمي دهيم 

هوادارانمان ناراحت راهي خانه هايشان شوند.«

دنيا حيدري

 نبايد وارد بازي ژاپني ها شويم
 براي سومين بار به دام ژاپني ها افتاديم و 
با رفتن به سبک فوتبال حريف، نتيجه را 
واگذار کرديم. بازي رفت فينال يک مسابقه 
اس��تراتژيک بود. برانکو ب��ازي با تيم هاي 
عربي را ياد گرفته، اما بازي با تيم هاي نژاد 
زرد ش��رايط خاصي دارد که براي مربي و 
بازيکنان ما ناشناخته است. ژاپني ها فوتبال 
ما را خوب مي شناسند، به همين دليل است 
که بارها ايران را حتي در آزادي شکس��ت 
داده اند. آنها به سرعت فوتبال اضافه کرده اند 
و فوتبال را از سرعت معمولي خارج مي کنند. در اين حالت اگر سرعت اضافه 
بازي را کم کنيم مي توانيم با آنها مقابله کنيم، اما اگر بخواهيم همپاي آنها 
پيش برويم و وارد اين سرعت اضافه شويم در دامي که برايمان پهن کرده اند، 
مي افتيم و مي بازيم، درست مثل بازي رفت، چراکه بازيکنان در اين سرعت 
اضافه تمرين نکرده اند و کوچينگ نشده اند. پرسپوليس در کاشيما ساکر در 
نيمه نخست انرژي زيادي سوزاند، به طوري که مربي آنها بعد از بازي گفت 
بعد از فوتبال سرعتي، نيمه نخست منتظر تغيير شرايط بوديم. اين همان 
چرخش فيزيولوژيکي بدن بازيکنان ما بود که در فوتبال انفجاري ژاپن به 
شکست منجر شد و برانکو بايد براي بازي برگشت فکري به حال آن کند تا 
اسير يکي ديگر از اين انفجارهاي ژاپني نشود. اگر وارد بازي ژاپني ها شويم، 
شکست مي خوريم. ما بايد اين تيم را به سبک خودمان بياوريم. ما فوتبال 
خاص خودمان را داريم. وقتي توپ دست ماست، اگر حريف پرس کند، 
بلد نيستيم توپ را انتقال بدهيم و در اين مواقع توپ را به جلو مي فرستيم. 
زماني هم که حريف توپ را از ما مي گيرد، ما براي پس گرفتن توپ بازي 
نمي کنيم، يعني مثل اروپايي ها برنامه خاصي براي اين گونه مواقع نداريم. 
از طرفي وقتي توپ را مي گيريم، نمي توانيم از تجمع دفاعي خارج شويم و 
با توپ بازي کنيم، در نتيجه يک شبه ضدحمله مي زنيم. شدت فوتبال ما 
پايين است و نبايد فوتبال را با شدت باال بازي کنيم، چون بدن هيچ کدام از 
بازيکنان ما براي اين فوتبال جواب نمي دهد. کاشيما در گلزني ابزار خوبي 
دارد، اما در دفاع ضعيف و آسيب پذير است. بايد اول به گل نخوردن فکر 
کنيم. چيدمان خط دفاعي پرسپوليس هم خوب جواب نداد. مثالً در دفاع 
چپ بازيکني که حضور دارد، مهره تکنيکي اين پست نيست و تعداد لو 
دادن توپ باالست. پرسپوليس اگر در اين خط به دنبال استحکام بيشتر 

است بايد فکري به حال هافبک خود کند. 

 بهترين شروع رئال پس از ۶۱ سال
سانتياگو سوالري شروع خوبي به عنوان سرمربي رئال مادريد داشته است. 
سرمربي آرژانتيني دو ديدار نخست خود با سفيدپوشان را با دو پيروزي به 
پايان رساند و هيچ گلي دريافت نکرد که اين آمار قابل توجهي است. او بهترين 
شروع را در ميان سرمربيان رئال مادريد در ۶1 سال اخير به ثبت رساند. در 
آن زمان نيز يک سرمربي آرژانتيني به نام لوئيس کارنيگليا چنين رکوردي 
را به ثبت رسانده بود. سوالري  می گويد: »بايد تمرين و تالش بيشتري کنيم 
و تا پايان بجنگيم. دوست دارم بازي ها را با نتيجه  7 بر صفر به پايان برسانم، 
اما فوتبال چيز ديگري است. بايد نظم، تعهد، جديت، جنگندگي و روحيه 

ورزشکاري داشته باشيد تا بتوانيد پيروز شويد.«

رسوايي بزرگ در انتظار پاري سن ژرمن
روزنامه آلماني اشپيگل در گزارشي از رسوايي بزرگ در پاري سن ژرمن 
سخن به ميان آورد.اين روزنامه مدعي شد اتحاديه فوتبال اروپا تحقيقات 
فوق سري و محرمانه اي را درباره باشگاه پاري سن ژرمن انجام داده و به اين 
نتيجه رسيده که آنها در پرونده جذب نيمار و امباپه قواعد پاک مالي را 
رعايت نکرده اند. در صورتي که اين اتهام ثابت شود، ممکن است اين تيم از 
ليگ قهرمانان اروپا کنار گذاشته شود يا اينکه اجازه فعاليت در پنجره هاي 

نقل و انتقاالت به آنها داده نشود. 

سوارز فرشته نجات بارسا
بارسلونا در زمين رايووايکانو تا مرز شکس��ت پيش رفت، اما در دقايق 
پاياني با دو گل دمبله و سوارز موفق ش��د پيروزي شيرين 3 بر 2 خود 
را جشن بگيرد. والورده، سرمربي آبي و اناري ها به نقش سوارز و غيبت 
مسي اشاره کرد و گفت: »قطعاً ضعف هايي در دفاع داريم که بايد برطرف 
شود، ولي سه گل زديم و سه امتياز کسب کرديم که مهم تر از دريافت دو 
گل بود. اينطور نيست که سوارز بدون مسي بهتر بازي مي کند. وقتي لئو 

در زمين است، سطح بازي ما باال مي رود .«

 دو هفت��ه پس از 
 مانی سعيدی
   بازتاب 

پاي��ان س��ومين 
المپي��ک  دوره 
جوان��ان در آرژانتين، اصغر رحيمي سرپرس��ت 
کاروان ايران در اين رقابت ها ديروز در يک نشست 
خبري عملکرد ورزش��کاران کشورمان را تشريح 
کرد. کاروان ورزشي کشورمان که با 49 ورزشکار 
در 17 رشته ورزشي به بوينس آيرس رفته بود در 
پايان با کسب هفت مدال طال، سه نقره و چهار برنز 
و 17 پله صعود بين 20۶ کشور در رده هفتم قرار 
گرفت. نتايجي که به گفته رحيمي خيره کننده 
بود: »اينک��ه باالتر از کش��ورهايي مانند امريکا و 
فرانسه، جزو هفت کش��ور قرار بگيريم، مهم بود. 
تقريب��اً مي دانس��تيم در چه رش��ته هايي مدال 

مي گيريم، اما ورزشکارانمان در برخي رشته ها فراتر 
از انتظار بودند. فوتس��ال فرات��ر از انتظار بود و در 
قايقراني و دووميداني هم به مدال نزديک شديم.« 
با اين ح��ال مهم ترين دغدغه اي ک��ه پس از اين 
موفقي��ت مطرح ش��ده، حف��ظ رون��د صعودي 
مدال آوران المپيک جوانان براي مدال آوري شان 
در المپيک بزرگساالن بود، به خصوص که از 11 

مدال آور دو دوره گذش��ته المپي��ک جوانان تنها 
کيميا عليزاده بود که توانست در ريو به موفقيت 
برسد. حاال هم اين نگراني وجود دارد که نتوان از 
ظرفيت ورزشکاران موفق در المپيک جوانان در 
المپيک هاي آينده و به خصوص المپيک 2024 
استفاده کرد.   در همين راستا، سرپرست کاروان 
ايران در المپيک جوانان 201۸ در پاسخ به سؤال 

»جوان« که چه ضمانتي وجود دارد اين جوانان به 
المپيک هاي بعدي برس��ند، اينطور توضيح داده 
است: »اين موضوع دغدغه ما نيز هست. بايد روي 
اين ورزشکاران س��رمايه گذاري ش��ود تا آنها در 
المپيک 2024 بدنه کاروان ايران را تشکيل  دهند. 
پس از پايان مسابقات اين خواسته را با کميته ملي 
المپيک و وزارت ورزش در ميان گذاشتيم. بايد با 
فدراسيون ها هم جلسه داشته باشيم تا اين جوانان 
حفظ شوند، به خصوص که چهره هاي شاخصي 
داشتيم مانند همين وزنه برداري که مي تواند در 
بزرگساالن هم موفق باشد. در ژيمناستيک مدال 
تاريخي گرفتيم و در قايقراني و دووميداني هم تا 
رده چهارم باال آمديم که نتيجه خوبي بود. بايد همه 
کمک کنند تا اين نتايج با حض��ور اين بچه ها در 
المپيک بزرگساالن نيز تکرار شود. در اين زمينه 
مي خواهيم پيشنهاد بدهيم که بودجه ای جداگانه 
براي فدراس��يون ها در جهت حفظ م��دال آوران 

المپيک جوانان در نظر گرفته شود.«

دغدغه مان حفظ مدال آوران 
المپيک جوانان است
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پيراهن شماره 400 براي آقاي شماره 7
مهاجم پرتغالي يک رکورد ديگر به نام خودش ثبت کرد تا همچنان يکي از 
بهترين هاي جهان فوتبال باشد. کريس رونالدو در بازي يوونتوس – جنوا 
تک گل تيمش را به ثمر رساند، گلي که او را به 400 گل زده در ليگ هاي 
مختلف اروپايي رسانده است. مهاجم پرتغالي بهترين روزهايش را در تورين 
سپري مي کند. با اينکه هوادارانش در رئال انتظار جدايي او را نداشتند، اما 
درخشش کريس در يووه نشان داده که اين بازيکن تصميم درستي گرفته 
است. البته رونالدو در چهار بازي نخست خود با پيراهن بانوي پير گلي به 
ثمر نرساند، اما رفته رفته موتور گلزني اش روشن شد تا به مهره  کليدي 
يوونتوس تبديل شود. رونالدو در شش فصل حضور در منچستريونايتد ۸4 
گل در ليگ برتر زد و 311 گل هم در الليگا براي رئال مادريد به ثمر رساند. 
او حاال در س��ري آ نيز پنج بار دروازه حريفان ايتاليايي را باز کرده است. 
رسيدن به رکورد 400 گل زده آنيلي، رئيس راه راه پوشان را بر آن داشت تا 

پيراهن شماره 400 را به بازيکن پرتغالی اهدا کند. 

جالل چراغپور

کارشناس فوتبال

IOC مشکلي با  رفتن بازنشسته ها ندارد
 IOC حاشيه دبيرکل کميته ملي المپيک اب��راز اطمينان کرد       
مشکلي با رفتن مديران بازنشسته ندارد. پس از تصويب 
قانون منع استفاده از مديران بازنشسته با توجه به اخباري که برخي ها از ايران مخابره 
کرده بودند، کميته بين المللي المپيک نسبت به رفتن رؤساي بازنشسته فدراسيون ها 
حساس شد و از مس��ئوالن ورزش کشورمان توضيح خواست. 
شاهرخ ش��هنازي در گفت وگو با ايسنا از توضيح قانع کننده 
کميته به اين نه��اد بين المللي صحبت ک��رد: »IOC به 
صورت شفاهي از ما در اين مورد سؤال کرده بود و ما هم به 
آنها نامه اي رسمي ارسال کرديم مبني بر اينکه قانون منع 
به کار گيري بازنشس��ته ها را مجلس ايران تصويب 
کرده و يک قانون کلي و عمومي در کشور ايران 
اس��ت و فقط مربوط به ورزش نيست، بلکه در 
تمام دستگاه هاي دولتي اجرا مي شود. مطلع 
ش��ديم IOC هم قص��د دارد به تمام 
فدراسيون هاي جهاني اعالم کند که 
اين قانون مصوبه مجلس ايران است 
و بحث برکناري رؤس��اي فدراس��يون ها 
مطرح نيست.« پيش از اين، اخباري مبني 
بر تعليق فدراسيون هايي که رؤساي آنها به 
دليل بازنشستگي استعفا مي دهند در رسانه ها 
مطرح شده بود، اما اقدام بموقع و شفاف سازي 
کميته ملي المپيک اجازه نداد منفعت طلبان 

به هدف خود برسند.« 

۱۱2 مدال جهانی کشتی در 5 سال
ب��ا کناره گيري رس��ول        کشتی
خ��ادم پ��س از نتاي��ج 
ضعيف کشتی در جهانی مجارستان،  انتقادها از رئيس 
مستعفي به اوج خود رس��يده، اما نگاهي به کارنامه او 
نش��ان مي دهد که تيم هاي ملي کش��تي در 55 ماه 
رياست خادم افتخارات زيادي کسب کرده اند. خادم 
نزديک به پنج سال سکان مديريت ورزش اول ايران را 
به دست داشت و در اين مدت مدال هاي زيادي براي 
کشتي کشورمان کسب شد. کشتي ايران در اين مدت 
در تمامي رده هاي سني در رقابت هاي قهرماني جهان 

به مقام قهرماني رسيد؛ 32 مدال طال، 32 مدال نقره و 
4۸ مدال برنز در مس��ابقات جهاني به دس��ت آمد و 
تيم هاي ايران هشت بار قهرمان جهان و به ترتيب شش 
و پنج بار هم به مقام دوم و سوم رسيدند. ضمن اينکه 
بهترين نتيجه کاروان ورزش��ي اي��ران در بازي هاي 
آس��يايي در دو دوره 2014 و 201۸ توسط کشتي به 
دست آمد و تيم کشتي آزاد نايب قهرمان المپيک ريو 
شد. در مدت زمان رياس��ت خادم در مجموع هشت 
قهرماني، هفت  نايب قهرماني و پنج سومي جهان در 

رده هاي سني مختلف کسب شد. 


