
اعالم ليست تيم 
سعيد احمديان

    گزارش
ملي ب�راي بازي 
ب�ا  دوس�تانه 
ترينيداد و توباگو و ونزوئال نشان داد که کرش 
همچنان اعتقادي به ليگ برتر ندارد و تقريبًا 
همان بازيکنان هميشگي را دعوت کرده است. 
پس از پايان هياهوی  فينال ليگ قهرمانان آسيا 
در تهران، دومين اردوي آماده س��ازي تيم ملي 
فوتبال در راه جام ملت ها از ديروز در آکادمي ملي 
فوتبال آغاز شد تا در روزهاي آينده نگاه ها متمرکز 
به سرمربي پرتغالي شود، مربي اي که غيبتش در 
فينال شنبه شب ليگ قهرمانان انتقادهاي زيادي 
را متوجه او کرده اس��ت. با اين حال کرش بدون 
توجه به اهميت حضورش در چنين ديدار مهمي 
با توجه به اختالفاتش با برانکو ترجيح داد يک روز 
پس از برگزاري فينال به تهران بيايد و شاگردانش 
را براي بازي دوستانه با ترينيداد و توباگو و ونزوئال 
در روزهاي فيفا آبان آماده کند. طبق برنامه تيم 
ملي کشورمان 24 آبان در ورزشگاه آزادي ميزبان 
تريني��داد و توباگو خواهد ب��ود و 29 آبان هم در 
دوحه به مصاف تيم ونزوئال مي رود، حريفي که به 
دليل تحريم هاي امريکا حاضر به رؤيايي با ايران 

در تهران نشد تا اين بازي در قطر برگزار شود. 
  24 ملي پوش براي اردوي آبان

صبح ديروز بود که ليست تيم ملي براي بازي هاي 
تدارکاتي آبان ماه اعالم ش��د. ليستي که نسبت 
به نفرات دعوت ش��ده در اردوهاي قبلي تفاوت 
زيادي نداش��ت، ام��ا مانند هميش��ه نکته هايي 
داش��ت که نش��ان مي داد کرش بدون توجه به 
انتقادها و س��روصداهايي که نس��بت به دعوت 
برخي ملي پوشان مي شود، راه خودش را مي رود و 

توجهي به نظرات کارشناسان ندارد. 
طبق ليس��ت اعالم ش��ده کرش ب��راي دو بازي 
دوستانه در آبان ماه؛ عليرضا بيرانوند )پرسپوليس 
ته��ران(، امي��ر عاب��دزاده )ماريتيم��و پرتغال(، 
سيدحسين حسيني )اس��تقالل تهران(، صادق 
محرمي )ديناموزاگرب کرواس��ي(، وريا غفوري 
)اس��تقالل تهران(، محمدرضا خانزاده )االهلي 
قطر(، س��يدمجيد حس��يني )ترابوزان ترکيه(، 
روزبه چشمي )استقالل تهران(، ميالد محمدي 
)احم��د گروژني روس��يه(، احس��ان حاج صفي 
)تراکتورسازي تبريز(، رامين رضاييان )الشحانيه 
قطر(، محمدحسين کنعاني زادگان )ماشين سازي 
تبريز(، احمد نوراللهي )پرسپوليس تهران(، وحيد 
اميري )ترابوزان ترکيه(، اميد ابراهيمي )االهلي 
قطر(، اش��کان دژاگ��ه )تراکتورس��ازي تبريز(، 
سامان قدوس )آميان فرانسه(، مسعود شجاعي 
)تراکتورسازي تبريز(، سردار آزمون )روبين کازان 
روس��يه(، کريم انصاريفرد )ناتينگهام فارس��ت 
انگلستان(، مهدي ترابي )سايپاي تهران(، مهدي 
طارمي )الغرافه قطر(، علي قلي زاده )ش��ارلواي 
بلژيک( و کاوه رضايي )کل��وب بروژ بلژيک( 24 

بازيکن دعوت شده به تيم ملي هستند. 
  کاهش سهميه آبي ها، ثابت ماندن سهميه 

قرمزها
بيشترين دعوت شدگان توسط کرش براي اردوي 
آبان، نه از تيم نايب قهرمان ليگ قهرمانان آس��يا   
بلکه از تيم هاي اس��تقالل و تراکتور هس��تند که 
با سه بازيکن بيش��ترين ملي پوش را دارند. البته 
استقاللي ها نسبت به ليست قبلي تيم ملي با ريزش 
ملي پوشان خود مواجه شده اند و پژمان منتظري، 
علي کريمي و آرمين س��هرابيان به اردوي جديد 

دعوت نشده اند. کريمي و منتظري مصدوم هستند 
و سهرابيان هم به نظر مي رسد نتوانسته نظر مساعد 
کرش را جلب کند تا سرمربي پرتغالي براي اردوي 

جديد مدافع جوان استقالل را دعوت نکند. 
اين در حالي اس��ت که از  دعوت  اش��کان دژاگه، 
مسعود شجاعي و احسان حاج صفي که طي فصول 
گذشته با حضور در فوتبال اروپا به اردوي تيم ملي 
دعوت مي شدند و بازوبند کاپيتاني را هم در اختيار 
داشتند، نمي توان به عنوان توجه سرمربي تيم ملي 

تراکتورسازی و ليگ برتر لحاظ شود. 
 پرسپوليس هم با وجود رس��يدن به فينال آسيا 
مانند اردوي قبلي همان دو سهميه را دارد. بيرانوند 
و نوراللهي مانند ماه گذشته باز هم تنها نمايندگان 
قرمزها در ليست تيم ملي هستند. اين در شرايطي 
است که گفته مي شد با توجه به فيناليست شدن 
پرسپوليس، کرش قرار است بازيکنان سرخپوش 
بيش��تري را به تيم ملي دعوت کند که اين اتفاق 
نيفتاد تا مشخص شود کرش همچنان با شاگردان 
بزرگ ترين منتقدش يعن��ي برانکو ميانه چندان 
خوبي ندارد، به خصوص که صادق محرمي، هافبک 
سابق پرسپوليس پس از جدايي از اين تيم و رفتن به 
ليگ کرواسي و پوشيدن پيراهن ديناموزاگرب براي 
دومين اردوي متوالي است که به تيم ملي دعوت 
مي شود. عدم دعوت بازيکنان پديده و سپاهان به 
عنوان تيم هاي اول و دوم ليگ هم نشان مي دهد 
که مثل هميشه کرش اعتقادي به ليگ برتر ندارد، 

حتي اگر بازيکنان آن ستاره باشند. 
  مورد عجيب ليست آباني 

در ليست جديد تيم ملي مانند تمام ليست هاي 
س��ال هاي گذش��ته، نام بازيکناني به چش��م 
مي خورد که کرش کمتر حاضر به پاسخگويي 

درب��اره دعوت از آنها ش��ده اس��ت. محمدرضا 
خان��زاده مدافع تي��م االهلي قطر يک��ي از اين 
بازيکنان اس��ت که در س��ال هاي اخير به رغم 
نمايش هاي معمولي و سطح پايين همواره يک 
پاي ثابت ليست کرش بوده است. مورد عجيب 
ديگر ليست تيم ملي براي اردوي آبان، بازيکني 
به نام محمدحسين کنعاني زادگان است. مدافع 
مصدوم��ي که تا پي��ش از جام جهان��ي به رغم 
مصدوميت و سکونش��يني يکي از ملي پوشان 
دعوت شده بود. حاال پس از چند ماه غيبت اين 
بازيکن در اردوي تيم مل��ي، او براي بازي هاي 
دوستانه در اواخر آبان دوباره به تيم ملي دعوت 
ش��ده، آن هم در ش��رايطي که عملکرد مدافع 
فصل جاري ماشين س��ازي نظر کسي را جلب 
نکرده اس��ت. به نظر مي رس��د کرش بر همان 
اصل هميشگي که در دعوت از برخي بازيکنان 
دارد در بدترين شرايط و حتي بدون تيم بودن 
بازيکنان مورد نظرش، آنها را به تيم ملي دعوت 

مي کند. 
  بازگشت رسمي پس از پيدا کردن تيم

از نکات ديگر ليس��ت جديد تيم ملي بازگشت 
کاوه رضايي و رامين رضاييان است. رضايي که 
اردوي قبلي تيم مل��ي را به دليل مصدوميت از 
دست داده بود با برطرف شدن آسيب ديدگي اش 
دوباره به تيم ملي برگشته است. رضاييان هم که 
در اردوي قبلي هر چند به صورت رسمي دعوت 
نشد، اما يکي از حاضران در تمرينات بود، پس 
از پيوس��تن به الش��حانيه تيم رده نهمي ليگ 
12 تيمي قطر اين بار نامش در ليست تيم ملي 
قرار گرفته تا حاال حضورش در تمرينات جنبه 

رسمي  هم به خود بگيرد!

چرا تیم های شرق قاره 
بر فوتبال آسیا سلطه دارند

از دس��ت رفتن قهرماني آس��يا، آن ه��م در آزادي درس هاي بزرگي 
به فوتب��ال و حتي ورزش ايران داد. پرس��پوليس با تمام مش��کالت و 
چالش هايش به فينال ليگ قهرمانان رس��يد. همه براي قهرماني اين 
تيم در اي��ن رويداد مهم از بازيکن��ان و کادر فني گرفته ت��ا هواداران، 
مسئوالن فدراسيون و وزارت ورزش دست به دست هم داده بودند، اما 
ناکامي سرخپوشان در فتح ليگ قهرمانان ثابت کرد براي موفقيت در 
چنين تورنمنت هايي يک شبه نمي توان کم کاري هاي کهنه را جبران 
کرد. ضمن اينکه نمي توان منکر تفاوت هاي فاحش فوتبال غرب آسيا 

با شرق قاره کهن شد. 
کاش��يما آنتلرز به لطف همان دو گلي که در توکيو به پرسپوليس زده 
بود در تهران جشن قهرماني به راه انداخت تا هفتمين قهرماني متوالي 
تيم هاي شرق قاره در ليگ قهرمانان آسيا رقم بخورد. البته اين اولين 
قهرماني آنها نبوده و قطعاً هم نخواهد بود، تيم هاي شرق نش��ين آسيا 
تاکنون 12 بار جام قهرماني را باالي سر برده اند. موفقيت هاي پي در پي 
اين تيم ها در ليگ قهرمانان بدون شک بي دليل نيست و مديران فوتبالي 
ما مي توانند با بررسي دقيق علل موفقيت هاي آنها، نحوه مديريت شان 
را تغيير دهند تا بلکه در آينده تيم هاي کش��ورمان نيز طعم قهرماني 

آسيا را بچشند. 
برترين تيم هاي آسيا به ليگ قهرمانان مي آيند و هر يک با توجه به ظرفيت 
خود تالش مي کنند تا بهترين نتيجه را به دست آورند. در شانزدهمين 
دوره اين رقابت ها پرسپوليس عمالً با دست خالي پا به مسابقات گذاشت و 
قطعاً اگر تدابير برانکو ايوانکوويچ، اتحاد بازيکنان و حمايت هواداران نبود، 
هرگز به فينال نمي رسيد. حال که پرسپوليس به نايب قهرماني بسنده کرد 
و دستش به جام نرسيد، زمان آن است که به شکلي منطقي ضعف هاي 
هميش��گي فوتبالمان را ريش��ه يابي کنيم و در جهت رفع آنها بکوشيم. 
مهم ترين معضلي که دامن قرمزها را گرفت، محروميت پرسپوليس از به 
خدمت گرفتن بازيکن جديد بود. محروميتي که اگرچه هيچ خيريتي براي 
اين تيم نداشت، اما نشان داد که مديريت ضعيف و سرکشي يک بازيکن 
چگونه مي تواند به ناکامي يک تيم منجر شود. خيانت بزرگ طارمي به 
پرسپوليس تحت حمايت مديرعامل وقت باشگاه، زخم بزرگي بر پيکر 
قرمزها وارد کرد. در حالي که چنين اتفاقاتي هرگز در فوتبال ژاپن، کره 
جنوبي و استراليا نمي افتد. مديران در شرق آسيا، نه تنها حرفه اي  هستند، 
بلکه براي کوچک ترين تصميمات خود نيز مجبور به پاسخگويي به مقامات 
باالتر و افکار عمومي هستند. آنها براي موفقيت فوتبال شان چه در عرصه 
ملي و چه در عرصه باشگاهي برنامه هاي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت 
دارند و همه فعاالن فوتبالي شان موظف به اجراي اين برنامه ها هستند. در 
اين مسير تغييرات مديريتي نيز خللي در اجراي برنامه ها به وجود نمي آورد 
و در صورت بروز هرگونه تخلف، قانون گري��زي و منفعت طلبي با فرد يا 
افراد خاطي به شدت برخورد مي شود. به خاطر همين سختگيري هاست 
که باشگاه هاي شرقي با کمترين جرايم از سوي  اي اف سي و فيفا مواجه 
مي شوند و سال هاست که در مس��ير قدرت نمايي در عرصه هاي جهاني 

قدم برمي دارند. 
برنامه ريزي و سازماندهي فوتبال در شرق قاره با غرب زمين تا آسمان 
تفاوت دارد. در غرب آسيا از يک سو تيم هاي ايراني از سوءمديريت هاي 
قديمي و دائمي رنج مي برند و بارها بهاي سنگيني بابت همين مسئله 
پرداخته اند. از سوي ديگر تيم هاي عربي حوزه خليج فارس نيز تالش 
مي کنند تا دالرهاي نفتي شان را وارد مستطيل سبز کنند و با ريخت و 
پاش هاي ميلياردي و خريد ستاره هاي پا به سن گذاشته سري در ميان 
سرها در آورند، در شرايطي که تيم هاي شرقي با تکيه بر حرفه اي گري، 
نظم و انضباط و رعايت اصول فوتبال روز دنيا تأثير هزينه هاي ميلياردي 

را نيز خنثي کرده اند. 
در روزهاي اخير همه دس��ت به دس��ت هم دادند تا يک افتخار بزرگ 
نصيب فوتبال کشورمان شود، اما بايد پذيرفت در فوتبال حرفه اي فقط 
حرفه اي ها موفق مي شوند و آماتورهاي مدعي بايد کنار بايستند و به 

سهم بزرگشان در ناکامي ها فکر کنند. 

شيوا نوروزي

همان لیستي که از کرش انتظار مي رفت!
حاشيه اي بر اعالم اسامي نفرات دعوت شده به تيم ملي   براي بازي با ترينيداد و توباگو و ونزوئال

پرسپوليس به طاهري و طارمي باخت، نه کاشيما 
جلوه ايران امن

 مقابل چشمان اينفانتینو و شیخ سلمان
براي پاياني خوش رفته بودند، اما نشد. نشد که به رؤياهايشان رنگ واقعيت 
بزنند. دست به دس��ت هم دادند و به زمين و زمان زدند، اما دست شان 
خالي تر از آني بود که در گام آخر و در آن 90دقيقه نهايي موفقيت هايشان 

را با معجزه اي تاريخي تکميل کنند. 
تيم برانکو نفس کم آورد، نه چون پسران سرزمين آفتاب تند و تيز تر 
از غرب آس��يايي ها بودند و جبران دو گل خورده در کاشيما ساکر به 
چيزي فراتر از معجزه نياز داشت، تيم برانکو زماني کم آورد که طاهري 
با وقاحت جعل سند کرد، زماني کم آورد که طارمي بازگشتي شرم آور 
به جمع سرخپوش��ان داش��ت و مديريتي که بويي از مديريت نبرده 
بود س��نگي به چاه انداخت که هيچ اتحادي موفق به خارج کردن آن 
نمی ش��د. تيم برانکو همان زمان بود که نفس کم آورد، وقتي که فيفا 
وقاحت را در رفتار مديري ديد که از کرده خود پشيمان نبود و انتظار 
داشت تا قوانين جهاني را هم با البي گري هاي دولتي به سود خود تغيير 
دهد. درست مثل گرفتن رضايت باشگاه ترک که رهاورد رفاقت هاي 

سياسي آقايان بود! 
فيفا اما همچون مراجع قانوني داخلي چش��م بر اين بي قانوني نبست 
و ضربه آن را نه طاهري که پرس��پوليس  خورد، آن هم در فينال ليگ 
قهرمانان آسيا و برابر کاشيما آنتلرز دست خالي تر از آن بود که بتواند 

معجزه اي تاريخي و فراموش نشدني رقم بزند. 
هيچ جايي براي گله به برانکو و يارانش نيست، حتي تماشاگراني که از 
نخستين س��اعات روز خود را به آزادي رسانده بودند و شب هنگام ناي 
رفتن نداشتند هم نتوانستند بعد از س��وت پايان بازي تيم پروفسور را 
تشويق نکنند. تماش��اگراني که مغموم از کوتاه ماندن دست تيم شان 
از جام با دنيايي از اندوه راه خانه را در پيش گرفته بودند هم نتوانستند 
ايستاده پرسپوليس خسته را تشويق نکنند. تش��ويقي که بيش از هر 
چيزي قلب بازيکنان تيم را شکست، همان هايي که با اتحادي مثال زدني 
و غيرتي بي مانند از س��د تيم هايي چون الدحيل و السد گذشته بودند. 
همان هايي که اجازه ندادند دالرهاي نفتي تيم هاي حاشيه خليج هميشه 
فارس يا حتي بازيکناني چون کاپيتان س��ابق بارسا سدي مقابل شان 
براي رسيدن به فينال شود. همان هايي که در فينال کم آوردند، درست 
مثل کورس پيکان و بنز که هر ان��دازه هم که اولي معرفت بگذارد براي 

راننده اش، نمي تواند به پاي موتور دومي برسد و دست آخر کم نياورد!
حاال برانکو هم ديگر حرفي براي گفتن ندارد. او همه تالش��ش را کرد، 
درست مثل تک تک شاگردانش. نيمکت ذخيره هاي او، خود گوياي همه 

چيز بود، نام هايي که حتي در ليگ هم شنيده نشده بودند!
او حاال متأسف است، متأسف از بابت جامي که از دست رفت، اما خرده اي 
نمي تواند به يارانش بگيرد، وقتي مي داند آنها هرچه در توان داش��تند، 
گذاش��تند: »گله اي ندارم. با اين جوان ها نمي توانستيم مقابل کاشيما 
هجومي باشيم. با بازيکناني که تجربه شان در ليگ قهرمانان بيشتر از ليگ 
است بايد متفاوت بازي مي کرديم. متأسفم، متأسفم که قهرمان نشديم، 

در حالي که مي توانستيم به اين مهم برسيم.« 
کاپيتان پرسپوليس هم مي گويد که فوتبال همين است. او با تجربه تر از 
آن است که بخواهد آنقدر اسير اين ناکامي شود که تيمش روحيه اش را 
ببازد. پرسپوليس حاال بايد در ليگ و جام حذفي ادامه دهد. تيم برانکو 
بايد داستان اين فينال را به فراموشي بسپارد و به ليگي فکر کند که بايد 
بازي هاي عقب افتاده اش را بدون ملي پوش��ان خود برگزار کند، بدون 
بيرانوند و نوراللهي، آن ه��م در حالي که انصاري نيز رب��اط پاره کرده، 
ماهيني هم که پيشتر مصدوم شده بود و عاليشاه که به تازگي دوباره به 
جمع مصدومان پيوسته تا دست پرسپوليس خالي تر از هر زمان ديگري 

برابر پيکان، سپاهان و ذوب آهن باشد!
پرسپوليس اما در شبي که نتوانست جام را باالي سر ببرد، خيلي چيزها 
را ثابت کرد و به رخ کشيد که مهم ترين آن بدون شک امنيت مثال زدني 
ايران بود. پرسپوليس در مقابل چشمان رئيس فيفا و  AFC امنيت ايران 
را به رخ کشيد، آن هم در روزهايي که شيخ سلمان از شکست ايران در 
دادگاه  CAS برابر زياده خواهي عربس��تاني هاي مغرض پرده برداشت. 
امنيتي مثال زدني که چند سالي است سعودي ها سعي کردند با خباثت 
آن را مخدوش کنند، اما در فينال تاريخي پرسپوليس به رخ دنيا کشيده 
شد، آن هم در شبي که پرسپوليس برنده جام نبود و مي توانست به شکلي 

ديگر باشد، اما نه وقتي که اينجا ايران است. 

دنيا حيدري

 سومي امسال از قهرماني سال گذشته 
باارزش تر بود

 شاگردان برخواه عملکرد خوب و قابل قبولي 
در رقابت هاي قهرماني جهان داشتند. شايد 
گفته شود ايستادن بر س��کوي سوم افت 
وزنه برداري ايران بوده، وقتي سال گذشته 
عنوان قهرماني را به دست آورده، اما نبايد 
اين را  فراموش کنيم که امسال همه تيم ها 
حضور داشتند و وزنه برداري ايران در مصاف 
با تمام قدرت ها موفق به کسب عنوان سوم 
شده، آن هم با پنج طال. البته طالي سهراب 
مرادي قابل پيش بيني بود، اما علي هاشمي 
به دومين طالي پي در پي خود دست يافت. درست است که هاشمي در وزن 
المپيکي نيست، اما در هر صورت مدال طال باارزش است. ضمن اينکه نبايد 
فراموش کنيم تيم ملي وزنه برداري به لحاظ مدالي عنوان دوم را به دست 
آورد و در کنار مدال هاي به دست آمده عملکرد جوان هايي چون خاکي، 
داووي و س��لطاني هم قابل قبول بود. البته داوودي هنوز فاصله زيادي تا 
مدال آوري دارد، اما پتانسيل آن را دارد که اگر رويش کار شود، بتواند در بين 
مدال آوران تيم ملي جاي گيرد. با اين حال اميد آن مي رود که فدراسيون 
دست از شخص محوري بردارد و با حفظ کادر فني و کنار گذاشتن عادت 
نادرست هميشه که تعويض يک ساله سرمربي اس��ت، اين فرصت را در 
اختيار برخواه و شاگردانش بگذارد که خود را براي المپيک 2020آماده 
کنند. براي اين آمادگي هم بايد اردوهاي مناسبي تدارک ديده شود، اما 
مسئله مهم ديگر آماده سازي ذهني ورزشکاران است. براي مثال سهراب 
مردادي فاصله زيادي با رقيب چيني خود ندارد. فدراسيون بايد با کم کردن 
و از بين بردن دغدغه هاي غيرورزشي اين ورزشکار، او را بيش از هر زمان 
ديگري آماده مسابقات بعدي کند، چراکه بدون ترديد حريف چيني در پي 
رساندن خود به سهراب و حتي عبور از او است. ضمن اينکه نبايد تصور کنيم 
روسيه هميشه مثل اين رقابت ها ضعيف خواهد ماند. بايد با تمام قوا، بدون 

اشتباه و با اتحاد بيشتر خود را مهياي مسابقات بعدي کنيم.

 حذف بانوي تاريخ ساز شطرنج ايران
 از رقابت هاي جهاني

مبينا علي نسب که توانسته بود با صعود به دور سوم رقابت هاي شطرنج 
قهرماني بانوان جهان تاريخ سازي کند در دور سوم مقابل نماينده لهستان 
شکس��ت خورد. علي نس��ب با ريتينگ 22۳۶ در بازي دوم دور س��وم 
رقابت هاي 201۸ قهرماني بانوان جهان مقابل ماريا موزيچوک با ريتينگ 
2545 شکست خورد تا با کسب تنها 0/5 امتياز از دور سوم نتواند به مرحله 
نيمه نهايي اين رقابت ها برسد. اين بانوي شطرنج باز با صعود به دور سوم 

رقابت هاي جهاني جايزه خود را به مبلغ ۸ هزار دالر افزايش داد. 

بررسي حواشي لیگ والیبال 
در کمیته انضباطي 

ديدار دو تيم شهرداري اروميه و پيام خراسان در هفته ششم مسابقات 
با اتفاقات جنجالي و حواشي زيادي همراه بود که اين موضوع امروز در 
کميته انضباطي بررسي خواهد ش��د. در اين جلسه اتفاقات رخ داده و 

حواشي به وجود آمده، رسيدگي و نتايج آن متعاقباً اعالم مي شود. 

 تيم ملي وزنه برداري 
فريدون حسن

   وزنه برداری 
ايران با کسب پنج 
مدال طال، يک نقره 
و دو برنز به مقام س��ومي رقابت هاي جهاني اين 
رشته در ترکمنستان دست پيدا کرد. مدافع عنوان 
قهرماني در حالي اين مقام را به دست آورد که با 
ترکيبي ناقص و جوان به سبب مصدوميت برخي 
س��تاره  ها و خداحافظي عده اي ديگ��ر راهي اين 
رقابت ها شده بود. محمدحسين برخواه، سرمربي 
تيم ملي اي��ران ک��ه در هش��ت وزن از 10 وزن 
رقابت ها، وزنه بردار به همراه خود برده بود، پس از 

کسب عنوان سومي با تمجيد از عملکرد شاگردان 
جوانش گفت: »حضور جوانان در اين مس��ابقات 
بسيار خوب بود، اما با توجه به اينکه آنها  مسابقات 
جوانان قهرماني جهان و آس��يا را داشتند، سال 

سختي را پشت س��ر گذاش��تند. با اين حال اين 
جوانان مي توانند در سال هاي آينده روي سکوي 
قهرماني جهان بايستند.« برخواه ادامه داد: »من از 
آنها بابت تالشي که در تمرينات و مسابقات براي 

سربلندي کشورشان داشتند، تشکر مي کنم و از 
عملکرد همه آنها راضي هستم.« عنوان سومي تيم 
ناقص و جوان ش��ده اي��ران مورد توج��ه رئيس 
فدراس��يون جهاني وزنه برداري نيز قرار گرفت و 
تاماش آيان در پيامي کسب اين موفقيت را تبريک 
گفت. آيان بالفاصل��ه بعد از پايان مس��ابقات در 
گفت وگو ب��ا کادر فني تي��م ملي کش��ورمان و 
وزنه برداران ايران کس��ب عنوان سومي جهان را 
تبريک گف��ت. در پايان اين مس��ابقات تيم ملي 
وزنه برداري چين با کس��ب 724 امتياز اول شد، 
بالروس با 4۸1 امتياز روي سکوي دوم ايستاد و 
ايران نيز با 44۸ امتياز سوم شد. روس ها هم با 42۸ 
امتياز چهارم شدند. تيم ملي وزنه برداري ايران در 
رده بندي مدال��ي بعد از چين عن��وان دومي اين 

رقابت ها را نيز از آن خود کرده است.

ايران با ترکیبي ناقص سوم 
وزنه برداري جهان شد
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چالش تماشاي فینال آسیا در کانکس!
صعود يکي از دو قطب فوتب��ال ايران به فينال لي��گ قهرمانان مردم 
را حس��ابي به وجد آورد تا جايي که ميليون ها ايراني ش��نبه شب پاي 
جعبه جادويي نشس��تند و بازي پرس��پوليس مقابل حريف ژاپني را 
تماشا کردند. در بين خيل عظيم فوتبال دوستان وطني، زلزله زده هاي 
کرمانشاه نيز داخل کانکس هاي اهدايي ديدار برگشت سرخپوشان را 
تماشا و آرزو کردند مس��ئوالني که در عرض چند روز ورزشگاه آزادي 
را به استانداردهاي جهاني رساندند، فکري هم به حال آنها کنند. يک 
سال از زلزله غرب کشور گذشته و به رغم خسارت هاي زياد آن، هنوز 
قدمي جدي براي بازس��ازي مناطق زلزله زده برداشته نشده است! نه 
سلبريتي ها براي مردم کاري کرده اند و نه مس��ئوالن ديگر سراغي از 
زلزله زده ها مي گيرند، در حالي که نوس��ازي آزادي در کمترين زمان 
ممکن ثابت کرد آقايان مسئول توانايي انجام کارهاي بزرگ را دارند، 

ولي اهميتي به زلزله زده هاي کرمانشاه نمي دهند! 

کورش باقري

 پيشکسوت وزنه برداری

ايران باز هم باالتر از روسیه و برزيل
س��احلي بازان ايران بار ديگر افتخارآفرين��ي کردند و در حضور 
برزيل و روسيه، بزرگان فوتبال اين رشته قهرمان مسابقات جام 
بين قاره اي امارات شدند. برزيل و روسيه سال هاست که قهرماني 
اين مسابقات را بين خود تقس��يم کردند، اما از چند سال گذش��ته و با ظهور قدرتي تازه به  نام 
ايران، آنها نمي توانند به راحتي قهرمان مس��ابقات شوند. شنبه شب 
تيم کشورمان براي دومين بار در حضور اين دو قدرت فوتبال ساحلي 
جهان موفق به کسب مقام قهرماني شد. قهرماني ساحلي بازان ايران 
با شکست 4 بر 2 روسيه در حالي رقم خورد که ايران پيش از ديدار 
نهايي و در مرحله گروهي نيز روس ها را ۳ بر 2 شکس��ت داده بود. 
شاگردان اوکتاويو اين قهرماني را در شرايطي جشن 
گرفتند که بع��د از مس��ابقه دوم مرحله گروهي 
مقابل تاهيتي با مصدوميت چهره هاي نامداري 
چون حس��يني دروازه بان اول خود روبه رو شد، 
اما با وجود اين مش��کل جدي نفرات ذخيره 
به خوبي از عه��ده پر کردن ج��اي خالي 
بازيکنان اصلي برآمدند و سرانجام نيز با 
قهرماني کار بزرگ خود را تکميل کردند. 
در پايان اين رقابت ه��ا حميد بهزادپور، 
دروازه بان تيم ملي به عنوان برترين دروازه بان 
مسابقات انتخاب ش��د. در ديدار رده بندي اين 
مسابقات هم برزيل با حساب 5 بر ۳ مصر قهرمان 
آفريقا را شکست داد و روي س��کوي سوم اين 

مسابقات ايستاد.

هت تريك طاليي کومیته پايان کار کاراته در اسپانیا
با کسب مدال طالي         خبر
تيم کوميته کاراته 
ايران، تيم ملي کشورمان به کار خود در رقابت هاي 
کاراته قهرماني جهان در اس��پانيا پايان داد. تيم 
کوميته ايران عصر ديروز ۳ بر 2 ترکيه را شکست 
داد و قهرمان جهان شد. کاراته کاهاي ايران در حالي 
به کار خود در اين مسابقات پايان دادند که پيش از 
اين يک مدال طال توسط بهمن عسگري، يک نقره 
توسط س��جاد گنج زاده و چهار مدال برنز توسط 
ذبيح اهلل پورشيب، سارا بهمنيار، هامون درفشي پور 

و تيم کاتاي مردان کسب کرده بودند. در اين ميان 
درخشش کاتاروهاي مرد ايران که براي اولين بار 
تاريخ س��از ش��دند و مدال برنز جهان را به دست 
آوردند، بسيار جالب توجه بود. عالوه بر اين عصر 
ديروز تيم کوميته ايران دست به کار بزرگي زد و با 
کس��ب عنوان قهرماني در رقابت  نهايي با ترکيه 
هت تريک کرد. شاگردان هروي در سال هاي 2014 
و 201۶ نيز در اين بخش م��دال طالي جهان را 
کسب کرده بودند. با کسب اين نتيجه تيم ايران به 

عنوان نايب قهرمانی رقابت ها دست پيدا کرد 

حامد قهرماني
  چهره 


