
فدراسيون شطرنج ايران تعليق شد 
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شطرنج باز ايراني و حتي هيچ داوري از ايران حق شركت در رقابت هاي بين المللي تا پرداخت حقوق كامل فيده را نخواهند داشت. تورنمنت هايي كه از قبل شروع شده اند تحت تاثير اين قانون قرار نخواهند گرفت. 

15ورزش sport@etemadnewspaper.irشنبه 23 ارديبهشت 1396، 16 شعبان 1438، 13  مه 2017،  سال چهارد                     هم، شماره 3805

   كيان�وش رحمتي ك�ه پيش تر در تي�م فوتبال 
اس�تقالل تهران بازي مي كرد به عنوان دس�تيار 
عباس چمنيان در تيم   ملي نوجوانان انتخاب شد

   حسين اوجاقي، سرمربي تيم ملي ووشو از آمادگي 
خوب و انگيزه باالي ووشوكاران تيم ملي خبر داد 

   عل�ي دانش�مندفر، دبي�ر فدراس�يون بوكس 
اعالم كرد ك�ه نتايج ضعيف تيم مل�ي بوكس در 
رقابت هاي قهرماني آسيا از قبل پيش بيني شده 

بود و سياست  فدراسيون را جوان گرايي خواند. 
   انجم�ن ورزشي نويس�ان اي�ران، يك ب�ار ديگر 
توانس�ت با كس�ب اكثري�ت آراي كنگ�ره جهاني 
ورزشي نويس�ان، به عضويت هيات رييسه ايپس 

درآيد. 
   ديداره�اي مرحله نهايي ليگ برتر بس�كتبال 
به دليل تداخل با انتخابات رياس�ت جمهوري به 

تعويق افتاد. 

ش��يخ س��لمان نايب رييس فيفا در حاش��يه كنگره 
اين نهاد در كش��ور بحرين بر برگ��زاري هرچه بهتر 
جام جهاني تاكيد كرد و گفت : با توجه به اطالعاتي كه 
در اختيار دارم، جام جهاني 2018 روسيه به بهترين 
شكل برگزار خواهد شد. قبل از اينكه ما جام جهاني 
را در قاره آفريقا برگزار كنيم يا زماني كه قرار شد در 
برزيل برگزار ش��ود نيز صحبت هاي زي��ادي درباره 
آماده نبودن آن كش��ورها مطرح شد. در حال  حاضر 
همچنين صحبت هاي��ي وجود دارن��د. به صراحت 
مي گويم كه روس��يه مش��كلي براي اي��ن ميزباني 
نخواهد داشت. ميزباني جام كنفدراسيون ها كه ماه 
آينده برگزار مي شود، به روسيه كمك خواهد كرد تا 
بيش از پيش آماده ميزباني جام جهاني 2018 شود. 
بايد جام جهاني روسيه در باالترين حد ممكن برگزار 
شود و روسيه بايد خودش را در اين زمينه اثبات كند. 
جام كنفدراس��يون ها ماه آينده در شهرهاي مسكو، 

سن پترزبورگ، كازان و سوچي برگزار خواهد شد. 

تي��م   ملي واليبال اي��ران كه خود را ب��راي حضوري 
شايس��ته در مس��ابقات ليگ جهاني واليبال آماده 
مي كند، پس از اردوي 6 روزه در كش��ور مونته نگرو 
و برگزاري دو ديدار دوس��تانه شهر بودوا را به مقصد 
لوبليانا اس��لووني ترك مي كند. برگ��زاري دو ديدار 
دوس��تانه با تي��م   ملي اس��لووني كه هداي��ت آن را 
اس��لوبودان كواچ، سرمربي اس��بق تيم ملي واليبال 
ايران بر عهده دارد، از جمله محورهاي اصلي س��فر 
كاروان واليبال ايران به لوبليانا است. بر اساس برنامه 
اعالم شده ديدارهاي دوس��تانه ايران و اسلووني در 
ش��هر ماريبور برگزار خواهد ش��د و سپس لهستان 
آخرين حريف و مكان براي برگزاري اردوي تداركاتي 
و بازي دوس��تانه شاگردان ايگور كوالكوويچ پيش از 

آغاز ليگ جهاني خواهد بود. 

با تالش ها و پيگيري هاي صورت گرفته و مساعدت 
كادر فني تيم اس��تقالل، اميد نورافكن تيم جوانان 
ايران را در مس��ابقات جام جهان��ي همراهي خواهد 
كرد. امير حسين پيرواني، سرمربي تيم ملي جوانان 
در واكن��ش به اين موضوع از عليرض��ا منصوريان به 
خاطر آنكه وطن پرستي و رفاقت را معنا كرد، تقدير 

و تشكر كرد. 

خبر كوتاه

شيخ سلمان: روسيه مشكلي 
براي ميزباني جام جهاني ندارد

ملي پوشان بار سفر به مقصد 
اسلووني بستند

 اميد نورافكن مسافر 
جام جهاني شد

سرخط خبرها نگاه ورزش ملي

كسب كرسي هاي بين المللي نشان دهنده 
جايگاه كشتي ايران در جهان است

كشتي آسيا را احيا مي كنيم
جو انتخابات ش��وراي كشتي آسيا واقعا 
پيچيده و س��نگين بود. انتخابات تا دور 
سوم كشيده شد البته خوش��بختانه بنده جزو نفراتي 
بودم كه در همان دور نخس��ت وضعيتم مشخص شد؛ 
اما براي نفر هفتم انتخابات به دور س��وم كش��يده شد. 
پس از آن با حضور 7 عضو هيات رييسه شوراي كشتي 
راي گيري براي انتخاب رييس اين شورا برگزار شد كه 
7 عضو هيات رييس��ه به اتفاق آرا دول��ت تورليخانوف 
قزاق را به عنوان رييس ش��وراي كش��تي آسيا انتخاب 
كردند و پ��س از آن نيز تورليخانوف بالفاصله، دبيركل، 
نايب ريي��س اول و نايب رييس بانوان را با نظر مس��اعد 
اعضا انتخ��اب كرد كه بنده به عن��وان نماينده ايران به 
دبيركلي كنفدراسيون كشتي آسيا انتخاب شدم. كسب 
جايگاه هاي بين المللي براي ورزش هر كشور يك افتخار 
محسوب مي شود و از س��وي ديگر نشان مي دهد ما در 
كشتي آسيا و جهان صاحب جايگاه هستيم. بسياري از 
تغييرات قوانين و به طور كلي تصميمات كالن اتحاديه 
جهاني از دل كنفدراسيون هاي قاره اي بيرون مي آيد و 
از همين باب نيز اين انتخاب مي تواند باعث اثرگذاري هر 
چه بيشتر ايران در تصميمات آسيايي و جهاني كشتي 
شود. كسب كرسي هاي جديد بين المللي نشان دهنده 
جايگاه ويژه ايران در كش��تي جهان است و همه ما بايد 
در جهت حفظ و ارتقاي اين جايگاه تالش كنيم. كشتي 
در ايران س��ابقه زيادي دارد و ب��زرگان و صاحبنظران 
زيادي از ايران به كشتي جهان معرفي شده اند بنابراين 
با استفاده از اين پتانس��يل ارزشمند مي توانيم موجب 
اتخاذ تصميمات فني و منطقي در كشتي جهان شويم 
كه تحقق هر چه بهتر اين امر منوط به كس��ب و حفظ 
كرسي هاي بين المللي از سوي نمايندگان كشتي ايران 
است. به طور حتم برقراري ارتباط با كشورهاي مختلف و 
باالخص كشورهاي آسيايي و تحكيم اين روابط مي تواند 
باعث نفوذ هر چه بيش��تر ايران در تصميمات اتحاديه 
جهاني كش��تي شود و كس��ب جايگاه هاي بين المللي 
باعث مي ش��ود نمايندگان ايران با قدرت هر چه بيشتر 
وارد مذاكرات و ايجاد ارتباط با كش��ورهاي ديگر شوند. 
در اين صورت است كه دنيا به اين موضوع پي خواهد برد 
كه قدرت كشتي ايران تنها روي تشك كشتي نيست، 
بلكه ايران در ديپلماسي جهاني كشتي نيز صاحب نفوذ 
است. در مذاكراتي كه با دولت تورليخانوف، رييس جديد 
شوراي كشتي آس��يا و ديگر اعضاي منتخب داشتيم، 
بنا ش��د در مباحث فني و امكان برگزاري مسابقات به 
كشورهاي آسيايي كمك كنيم. همچنين درباره آموزش 
هرچه بيشتر مباحث فني در كشورهاي آسيايي و توسعه 
كشتي در قاره آسيا صحبت هاي خوبي مطرح و بنا شد 
مورد پيگيري قرار گيرد. همچنين از مهم ترين مباحث 
مطرح ش��ده اين بود كه به توسعه كمي و كيفي كشتي 
در قاره آسيا كمك شود و مخصوصا به كشورهايي نظير 
سوريه و عراق و چند كشور ديگر كه در كشتي مستعد 
هستند كمك هاي آموزشي و فني و … صورت گيرد تا 
اين كشورها از جهات مختلف در كشتي پيشرفت كنند. 
به غير از ايران و يكي دو كش��ور ديگر س��اير كشورهاي 
آسيايي نقش بس��يار كمرنگي در برگزاري رقابت هاي 
بين المللي كش��تي دارند، تصميم گرفتيم در اين باره 
ديگر كش��ورهاي آس��يايي نيز نق��ش پررنگ تري در 
ميزباني رقابت هاي كشتي داشته باشند. قاره آسيا داراي 
پتانسيل هاي فراواني است كه متاسفانه طي سال هاي 
متمادي مغفول مانده و بايد نقش آسيا در كشتي جهان 
را احيا كنيم. متاسفانه سهم آسيا در كشتي جهان طي 
سال هاي گذشته رو به افول بوده. به عنوان مثال تعداد 
داوران آسيايي در اتحاديه جهاني روند كاهشي داشته و 
طبق نتايجي كه دو هفته پيش از سوي اين اتحاديه اعالم 
شد، تعداد 11 داور آسيايي با تنزل درجه روبه رو شدند. 

كاراته المپيكي شده؛ بيشتر توجه كنيد
انتظار از بانوان كاراته باالست

هميش��ه انتظار از جامعه كاراته به ويژه  
بان��وان ايران باال ب��وده چراكه دختران 
ايران در نخس��تين حضور خود در مس��ابقات رسمي 
صاحب مدال بودند و تا به امروز خوش درخشيدند. تيم 
را از فروردين ماه پس از رقابت ه��اي كاراته وان امارات 
تحويل گرفتيم و س��ه مرحله اردو ه��م برگزار كرديم. 
بازيكن��ان خوبي را در اختي��ار داريم كه همه جنگنده 
و صاحب مدال هس��تند. با توجه ب��ه اينكه كاراته جزو 
رشته هاي المپيكي قرار گرفته، رقابت ها بسيار سخت و 
شديد شده است. همانطور كه ما تالش مي كنيم، ساير 
كش��ورها نيز تالش مي كنند اما تالش س��اير كشورها 
بيش��تر از ما است. براي مثال سه كش��ور ژاپن، تركيه 
و فرانسه، در هر وزني چهار بازيكن را به رقابت ها اعزام 
مي كنن��د و در تمام��ي رقابت هاي كارات��ه وان حضور 
دارن��د. حض��ور در كاراته وان ها در عملك��رد بازيكنان 
تاثير دارد و در نهايت بررس��ي و سنجيده مي شود ولي 
ما تاكنون چنين چيزي را در اختيار نداشتيم. فرجي به 
تازگي رياست فدراسيون كاراته را عهده دار شده است. 
ان شاء اهلل با حضور او در كاراته وان هاي بيشتري شركت 
كنيم چراكه بازيكنان ما در كاراته وان ها ديده خواهند 
ش��د. از سال 2018 تمام رنكينگ ها پاك مي شوند و از 
نو براي رنكينگ المپيك ش��روع مي شود. كشورهايي 
مانند روسيه و امريكا در كاراته آنچنان قوي نيستند اما 
از آنجايي كه وزارت ورزش آنها بر اين پايه استوار است 
كه به ورزش هاي المپيكي توجه كنند، خيلي زود شروع 
كردند. حتي چيني ها نيز در اين زمينه ورود پيدا كردند 
تا قهرمانان خوبي در المپيك داش��ته باشند. به محض 
المپيكي شدن كاراته، كشورها فعاليت هاي شان را آغاز 
كردند. پتانسيل  بانوان ما بسيار باالست. در رقابت هاي 
بازي هاي آسيايي اهميت خوبي به كاراته مي دهند زيرا 
عموما كاراته و كش��تي در رقابت هاي پاياني بازي هاي 
آس��يايي هس��تند و به يك مرتبه كاروان اي��ران را در 
جدول مدال ها باال مي برند. اميدوارم توجه بيش��تري 
به اين مساله شود و رسيدگي هاي بيشتر با حساسيت 
بيش��تري به جامعه كاراته به خصوص دختران را مورد 

توجه قرار دهند. 

اعتماد به جوانان
قهرمان�ي آس�يا نش�ان 
داد اعتماد ب�ه جوانان و 
سرمايه ها هميشه جواب 
مي دهد؛ شايد كمي دير 
ام�ا ج�واب مي ده�د و 
ح�اال بهتر آن اس�ت كه 
تمام ش�رايط را براي اين 
جوان�ان تازه نفس آماده 
كرد ت�ا بتوانند خ�ود را 
ب�راي ميادي�ن بزرگ تر 
و مهم ت�ر آم�اده كنند. 
ش�اگردان علي اشكاني 
از روز 27 ارديبهشت بايد 
در بازي هاي همبستگي 
اس�المي  كش�ورهاي 
پنج�ه در پنج�ه رقباي 
گردن كلفت آذربايجاني 
و  بيندازن�د  ت�رك  و 
شايس�تگي هاي خود را 

نشان دهند.

مرحله گروهي لي��گ قهرمانان 
آسيا به پايان رسيد و چهره شانزده 
راه يافته به مرحله يك هشتم نهايي مشخص شد. 
در اين بين سه تيم ايراني پرسپوليس، استقالل 
تهران و اس��تقالل خوزس��تان توانس��تند جواز 
صعود به مرحله بعد را به دس��ت بياورند. سايت 
كنفدراس��يون فوتبال آس��يا به بررسي آماري 
هفته  پاياني مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا 

پرداخته كه در ادامه مي خوانيد. 
طارمي جادويي

مهدي طارم��ي، دومين هت تري��ك اين فصل 
ليگ قهرمان��ان آس��يا را انج��ام داد و از هفت 
موقعيت گلي كه نصيبش شد، توانست سه گل 
را به موقعيت تبديل كند. همين باعث ش��د تا 
طارمي در صدر ج��دول گلزنان ليگ قهرمانان 

آسيا قرار بگيرد. 

تمرين شوت زني
محمد الس��ياري، مهاجم التعاون در بازي برابر 
استقالل تهران 9 شوت به سمت دروازه  داشت 
كه تنها يك شوت آن گل شد. او شوت زن ترين 

بازيكن اين هفته  ليگ قهرمانان آسيا بود. 
بهترين رفتار

تنها يك ضربه پنالتي  در اين مرحله گرفته ش��د 
كه آن را الكرس��ون وارد دروازه  كرد. در ش��انزده 
بازي اين مرحله 419 خطا صورت گرفت كه آمار 

خوبي است. 
توپ من

ريوتا اوش��يما كه عضو كاوازاكي است، با 172 
لمس توپ بيش��ترين آم��ار را در اين عرصه به 
خود اختصاص داده است. او در طول 90  دقيقه 
با 172 لمس ت��وپ و 151 پاس موفق بهترين 

آمار را داشت. 
بازي گل به خودي

سه گل به خودي در يك بازي در جريان ديدار 
لخويا و الفتح باعث ش��د يك��ي از عجيب ترين 
بازي ها در تاريخ ليگ قهرمانان آسيا انجام شود. 

دستان امن
مهدي رحمت��ي در بازي برابر التعاون هش��ت 
مهار توپ داش��ت كه بهتري��ن عملكرد در بين 
32 دروازه بان هفته  بود. با اين حال ماجد ناصر 
از االهل��ي در جريان پيروزي چهار بر صفر برابر 
لكوموتيو توانس��ت هر 6 ش��وتي كه به سمت 

دروازه اش زده شده بود را مهار كند. 
سوپر سروش

سروش رفيعي توانست شانزده نبرد را برنده شود 
كه بهترين عملكرد در اي��ن مرحله بود. اين  در 
حالي است كه او فقط 68  دقيقه براي پرسپوليس 
بازي كرد. او همچنين گل نخس��ت تيم فوتبال 

پرسپوليس را برابر الوحده به ثمر رساند. 
استاد سانتر

تيم آداليد يونايتد با 41 سانتر در بازي برابر جيانسو 
بيشترين تعداد سانتر را به خود اختصاص داد. 

طارمي جادويي، سوپر سروش و دستان امن رحمتي
گزارش AFC از ليگ قهرمانان آسيا

كنفدراسيون

رقابت هاي كش��تي فرنگي 
قهرماني آس��يا به ميزباني 
هندوس��تان برگزار شد و پس��ران گوش 
شكسته ايران توانستند تيم ايران را به يك 
قهرماني با ارزش برسانند. قهرماني اي كه 
طعم و بوي متفاوتي داشت. قهرماني اي با 
طع��م اميد؛ اميد به آينده كش��تي فرنگي 
با جواناني كه گويي هم قس��م ش��ده اند تا 
به اندازه تمام س��ال هايي كه پش��ت خط 
مانده اند و مجال خودنمايي پيدا نكرده اند، 
س��رود ملي اي��ران را در ميادين مختلف 
طنين انداز كنند. در روز نخست مسابقات 
تيم ايران در اوزان 80، 98 و 130 كيلوگرم 
توس��ط رامي��ن طاهري، س��يدمصطفي 
صالحي زاده و بهنام مه��دي زاده به مدال 
طال دست يافت. در وزن 66 كيلوگرم توسط 
علي ارسالن صاحب مدال برنز شد و پژمان 
پشتام در وزن 75 كيلوگرم از دور رقابت ها 
كنار رف��ت. در روز دوم و پاياني رقابت ها، 
س��امان عبدولي به مدال نق��ره وزن 59 و 
افشين بيابانگرد به نقره 71 كيلوگرم دست 
يافته بودند و حسين نوري نماينده وزن 85 
كيلوگرم مدال طالي آسيا را از آن خود كرد 

تا ايران با 4 طال، يك نقره و 2 برنز و كسب 
69 امتياز باالتر از قزاقستان و كره جنوبي 
قهرمان شود. قزاقس��تان با 59 امتياز دوم 
ش��د و كره جنوبي با 59 امتياز بر س��كوي 
سوم ايستاد. تيم كشتي فرنگي كشورمان 
سال گذشته هم با كسب 4 مدال طال توسط 
افشين بيابانگرد )71 كيلو(، رامين طاهري 
)80 كيلو(، مهدي علياري )98 كيلو( و امير 
قاس��مي منجزي )130 كيلو( و يك نقره 
سامان عبدولي )59 كيلو( و 2 برنز مهدي 
زيدوند )66 كيلو( و پيام بويري )75 كيلو( 

با 71 امتياز قهرمان شده بود. 
انقالبي كه نتيجه داده

ِسير صعودي فرنگي كاران همچنان ادامه 
دارد. پس از روي كار آمدن علي اش��كاني 
جوان، پوست اندازي در نفرات و كادر فني 
در دس��تور كار قرار گرفت تا تيم ملي را با 
شكل و ش��مايلي جديد ببينيم. از همان 
ابتدا ترس از اينكه كشتي فرنگي نتواند در 
كالبد جديدش موفق شود ذهن بسياري از 
هواداران را به تشويش كشاند و ناكامي دو 
چهره با تجربه ايران يعني افشين بيابانگرد 
و يوس��ف قادري��ان در رقابت هاي جهاني 
اوزان غيرالمپيكي بر ش��دت اين موضوع 
افزود تا اشكاني با اولتيماتوم اعضاي شوراي 

فني –كه قبل تر از او حمايت كرده بودند- 
مواجه شود؛ اما پسران اشكاني كارشان را 
از جام جهاني آبادان شروع كردند. پس از 
درخشش خيره كننده جوانان جوياي نام 
ايران در جام جهاني و كسب جايگاه سوم، 
فرنگي كاران با درخش��ش در مس��ابقات 
قهرماني آسيا و قهرماني زودهنگام نشان 
دادند درخشش در جام جهاني يك جرقه 
نب��وده و حاال حااله��ا ادام��ه دارد. مردان 
كش��تي فرنگي توانس��تند با اقتدار بر بام 
كشتي آس��يا بايس��تند. با تيمي كه اكثر 
نفراتش يا جواناني بودند كه تازگي به رده 
بزرگس��االن آمده اند يا نفرات��ي بودند كه 
سال ها پشت خط مانده و هميشه منتظر 
چراغ سبزي بودند تا شايستگي هاي خود 
را به نماي��ش بگذارند، ام��ا كمتر فرصت 

خودنمايي پيدا كردند. 
قهرماني آسيا نشان داد اعتماد به جوانان 
و س��رمايه ها هميش��ه ج��واب مي دهد؛ 
ش��ايد كمي دير اما جواب مي دهد و حاال 
بهتر آن اس��ت كه تمام شرايط را براي اين 
جوانان تازه نفس آماده كرد تا بتوانند خود 
را ب��راي ميادين بزرگ ت��ر و مهم تر آماده 
كنند. ش��اگردان علي اش��كاني از روز 27 
ارديبهش��ت بايد در بازي هاي همبستگي 

كشورهاي اسالمي پنجه در پنجه رقباي 
گردن كلف��ت آذربايجاني و ترك بيندازند 
و شايستگي هاي خود را نشان دهند. البته 
تيم ملي ايران در آن مس��ابقات با تركيبي 
متفاوت و البته با تجربه تر به ميدان مي رود؛ 
اما مطمئنا آن كش��تي گيران هم به اندازه 
تيم اعزام��ي به دهلي نو تش��نه موقعيت 
و مبارزه ان��د تا قابليت هاي خود را نش��ان 
دهند و در نهايت به ميع��ادگاه جهاني در 

فرانسه برسند. 
حق با اللوويچ بود

»در قوانين تغيير انجام شده تا اين كشتي 
را قوي تر و با تغييرات بهتري مواجه كنند. 
ما مطمئن هستيم كه اين قوانين مي تواند 
به تكنيكي تر ش��دن اين ورزش و زيبايي 
فنون كمك زيادي كن��د. « اين جمالت 
بخشي از سخنان و توضيحات نناد اللوويچ 
رييس اتحاديه جهاني كشتي درباره تغيير 
قوانين در كش��تي فرنگي و حذف برخي 
قوانين جمله خاك اجباري است. در نگاه 
اول ش��ايد اين جمله اللوويچ براي جامعه 
كشتي فرنگي و كش��تي ايران قابل هضم 
نباشد. كش��تي فرنگي ايران سال ها با كار 
در خاك خو گرفته و به پش��توانه قدرتي 
كه ورزش��كاران در اين زمينه داش��ته اند 

اميررضا احمدي

عليرضا بيرانوند ع��الوه بر اينكه 
دروازه باني مطمئ��ن در تيم   ملي 
فوتبال ايران و باشگاه پرسپوليس نشان داده است، 
مهارت ه��اي ويژه اي دارد كه منحصر به اوس��ت. 
پرتاب با دس��ت هاي بلند و پ��اس گل از فواصل 
طوالني از بيرانوند دروازه باني خاص ساخته است. 
روزنامه  گاردين درباره اين دروازه بان نوش��ت: 
بيرانوند زماني كه در نفت تهران بازي مي كرد، 

در بازي برابر تراكتورس��ازي هن��ر پاس خود را 
ب��ه نمايش گذاش��ت. عملكرد خ��وب او در آن 
سال براي نفت باعث ش��د تا او در تيم منتخب 
س��ال ليگ خليج فارس ايران ق��رار بگيرد ولي 
اين فقط همه چيز را درباره بيرانوند نمي گويد. 
ويژگي هاي منحصر به فرد اين دروازه بان، بسيار 

جالب توجه است. 
بيرانوند ويژگي خاصي دارد. او مي تواند توپ را 

با دست جايي پرتاب كند كه خيلي از انسان ها 
با پ��ا نمي توانند آن كار را انج��ام بدهند. اينكه 
دروازه ب��ان بتواند با دس��ت پ��اس گل بدهد، 
در فوتبال خيل��ي كم رخ داده اس��ت ولي اين 
دروازه بان ايراني در سال 2015، دو بار اين كار 
را انجام داد. او يك بار با يك ضربه محكم پا و بار 
ديگر نيز با پرتاب بسيار بلندش اين كار را انجام 
داد ك��ه البته مورد دوم بس��يار عجيب و جالب 

توجه است. پاس گل او به امير ارسالن مطهري 
در بازي نفت و تراكتورسازي، يكي از جالب ترين 
صحنه هاي فوتبال است. اين دروازه بان در حال  
حاضر در تيم فوتبال پرسپوليس بازي مي كند. 
عملكرد خوب عليرضا بيرانوند باعث شده تا اين 
دروازه بان به تيم   مل��ي فوتبال ايران نيز دعوت 
شود و در حال  حاضر دروازه بان شماره نخست 

تيم   ملي ايران محسوب مي شود. 

پرتاب با دست هاي بلند و پاس گل
تمجيد نشريه گاردين از هنر دروازه باني عليرضا بيرانوند

سايت

قهرمان وزنه برداري آس��يا 
اظه��ار ك��رد پاداش ه��اي 
تعيين ش��ده براي م��دال آوران بازي هاي 
كشورهاي اسالمي خيلي كم است و كاش 
مقداري از بودجه ميلياردي تيم هاي فوتبال 
كم مي كردند و به پاداش ها اضافه مي كردند. 
محمدرضا براري درب��اره آخرين وضعيت 
خود پيش از حضور در بازي هاي كشورهاي 
اسالمي بيان كرد: دو هفته بعد از مسابقات 
قهرماني آسيا بايد در بازي هاي كشورهاي 
اسالمي ش��ركت كنيم. البته سرمربي تيم 

مل��ي با برنام��ه اي كه داش��ت، چند روزي 
را فرص��ت داد تا بدن هاي م��ان را ريكاوري 
كنيم. هنوز به ش��رايط مسابقات قهرماني 
آسيا نرسيدم؛ با اين حال حدود يك هفته 
تا آغاز مسابقه ام زمان باقي مانده و ان شاءاهلل 
در اين فرصت به شرايط ايده آل مي رسم. به 
نظرم س��طح رقابت ها پايين نخواهد بود و 
وزنه برداران خوبي در بازي ها شركت خواهند 
كرد. اين طور نيست كه مدال طال براي من 
كنار گذاش��ته باش��ند و راحت بروم مدالم 
را بگيرم. قهرمان وزنه برداري آس��يا درباره 

پاداش هاي تعيين ش��ده براي مدال آوران 
بازي هاي كشورهاي اسالمي نيز اظهار كرد: 
پاداش هاي تعيين شده خيلي كم هستند. 
20سكه خيلي كم است. حداقل يك مقدار 
از بودجه ميلياردي كه به تيم هاي باشگاهي 
فوتبال مي دهند، كم كنند و به مدال آوران 
پاداش بيش��تري بدهند. براري در پاسخ به 
اين پرسش كه توقع تغيير شرايط اردوها را 
براي مسابقات جهاني دارد نيز تاكيد كرد: 
شرايط بايد درست شود. در غير اين صورت 
براي مس��ابقات جهاني لطمه مي خوريم. 

حاال رييس فدراس��يون قول داده اس��ت از 
اردوهاي آينده ش��رايط درس��ت مي شود. 
قرار اس��ت وضعيت مانند اردوي بازي هاي 
المپيك ش��ود. البته خدا را ش��كر وضعيت 
در يك ماه اخير مقداري بهتر ش��ده است. 
با اين حال همه چيز بازهم به حمايت هاي 
وزارت ورزش و كميته ملي المپيك بستگي 
دارد تا شرايط مالي فدراسيون خوب شود. 
اين ملي پوش دسته 105 كيلوگرم، هدف 
خود را كس��ب مدال طالي جهاني در سال 
2017عنوان كرد و گفت: رقابت در دس��ته 

105 كيلوگرم هميش��ه سخت بوده است. 
البته گاهي اوقات در كس��ب مدال شانس 
نيز دخيل اس��ت. با اين حال به مس��ابقات 
جهاني امريكا خيلي اميدوارم و مي خواهم 
مدال بگيرم. اي��ن كار را هم انجام مي دهم. 
مي خواهم به منتقدان نشان بدهم در عمل 
هم مي توانم حرف هاي��م را ثابت كنم. او در 
پاس��خ به اين پرسش كه برنامه اي مبني بر 
خداحافظي پس از مسابقات جهاني دارد يا نه 
نيز عنوان كرد: در حال حاضر برنامه اي براي 

بعد از آن ندارم و هيچ چيز معلوم نيست. 

براري: 2۰ سكه خيلي كم است
گاليه قهرمان وزنه برداري آسيا از پاداش ها در بازي هاي كشورهاي اسالمي

منهاي فوتبال

چه�ارم بهمن م�اه94 ب�ود كه رس�ما اعالم 
كردند: خرمشهر ميزبان هرساله فينال جام 
حذفي ش�د. تصميمي كه علت آن مشخص 
نشد و به نظر مي رس�د براي مديران فوتبال، 
شوآف محسوب مي شود. انتخاب خرمشهر 
به عنوان ميزبان ثابت فين�ال حذفي، از روز 
اول با انتقادهاي زيادي همراه بود. خرمشهر 
ورزش�گاه و چمن مناس�ب ب�راي برگزاري 
ب�ازي را ن�دارد و گرماي هوا ه�م يكي ديگر 
از مش�كالتي بود كه مهم تري�ن بازي حذفي 
كش�ور را تح�ت تاثير ق�رار م�ي داد. چمن 
ورزش�گاه خرمش�هر بعد از يك سال تقريبا 
بدون اس�تفاده، ش�رايط الزم براي برگزاري 
يك مس�ابقه در س�طح فينال حذف�ي را از 
دست داده بود و مشخص نيست اصرار روي 
برگزاري بازي در اين ورزش�گاه، چه سودي 
به فوتبال ايران مي رس�اند. س�ال گذش�ته 
كه از برگ�زاري فينال حذفي در خرمش�هر 
نوش�تيم، مدافع�ان اين طرح اع�الم كردند 
چ�را اينگونه نمي بينيم كه ب�ا برگزاري بازي 
در خرمش�هر، كاس�تي هاي ورزش�گاه و 
مش�كالت آن براي فينال بع�دي حذفي كه 
قرار اس�ت در آن شهر برگزار ش�ود، مرتفع 
مي ش�ود. چرا هيچ اتفاقي در اين يك س�ال 
نيفتاد؟ چرا بايد عالي ترين بازي جام حذفي 
را در ورزشگاهي ببينيم كه گرما، طاقت را از 
بازيكن�ان گرفته، هوادار دسترس�ي راحتي 
تا آنج�ا ن�دارد و زمين چم�ن، در نازل ترين 
كيفيت قرار دارد؟ ي�ك ريال از برگزاري اين 
فينال به جيب فوتبال مي رود؟ چرا فرصت ها 
را مي سوزانيم و قدر فرصت هاي درآمدزايي 
را نمي دانيم؟ اس�تقبال ضعي�ف جنوبي ها از 
دي�دار تراكتورس�ازي و نفت تهران نش�ان 
مي دهد اساسا برگزاري اين بازي در خرمشهر 
چيزي عايد فدراسيون فوتبال و باشگاه ها و 
در مجموع فوتبال ايران نخواهد كرد. لجاجت 

نكنيم با منافع فوتبال... 

حرف روز
علي عالي

حميد بني تميم
 دبير كشتي آسيا و ايران

سمانه خوش قدم
مربي تيم   ملي كاراته

نگاه -2

تركيب جوان كشتي فرنگي ايران به قهرماني آسيا رسيد

موفقيت سربازان وظيفه شناس اشكاني در هند

پرسش هاي فينال 
خرمشهر

توانست مدال هاي مختلف جهان و المپيك 
را از آن خود كنند. خيلي ها مي پنداشتند 
تغيير قوانين باعث ضعيف ش��دن كشتي 
فرنگي ايران مي ش��ود و فقر فن در س��رپا 
كار را ب��راي ايراني ها دش��وار مي كند. در 
ابتدا هم اينچنين بود. اما ملي پوشان ايران 
نش��ان دادند با تمرينات م��داوم و اجراي 
تاكتيك ه��اي جديد مي توان ب��ا قوانين 
جديد خ��و گرفت و كش��تي هاي زيبايي 
را اجرا كرد. مس��ابقات قهرماني آس��يا در 
هندوس��تان به خوبي گوياي اين امر بود 
كه تغيير قوانين و حذف خاك اجباري نه 
تنها كشتي فرنگي ايران و ساير كشور ها را 
به چالش نكشيده بلكه اين كشتي را زيبا 
و جذاب ت��ر كرده. در مس��ابقات قهرماني 
آسيا خوش��بختانه ش��اهد آن بوديم كه 
اخطاره��اي داوران كمتري��ن تاثير را در 
سرنوشت كشتي ها داشت و به جز فينال 
وزن 59كيلوگ��رم در بقي��ه اوزان تمامي 
فينال ه��ا با امتيازات باال به پايان رس��يد. 
در اين رقابت ها بارها ش��اهد آن بوديم كه 
كشتي گيران با اجراي فنون زيبا و پرتابي 
توانستند از حريفان امتياز بگيرند. نمونه 
بارز اين ام��ر را مي توان در كش��تي هاي 
نمايندگان كشورمان مانند علي ارسالن 
ديد كه بارها با اصرار بر اجراي س��وبلكس 
حريف��ان را آزار مي داد و با همين س��بك 
توانست از تسمرادف نامدار امتياز بگيرد. يا 
مصطفي صالحي زاده جوان كه با وجود وزن 
نسبتا باال توانست به راحتي گارد حريفان 
را بازكند و با اج��راي كمرگيري و خاك و 
بارانداز مرحله به مرحله تا مدال طال پيش 
برود. همه اينها گوياي اين امر است كه در 
اين زمينه حق با اللوويچ بوده و مطمئنا در 
مس��ابقات با كيفيت تر و مهم تر همچون 
رقابت هاي جهاني شاهد كشتي هاي زيبا 
و به مراتب فني تري از سوي فرنگي كاران 

كشورهاي مختلف خواهيم بود. 
امروز آزادكاران روي تشك مي روند

بيست و هفتمين دوره رقابت هاي كشتي 
آزاد قهرمان��ي آس��يا روزه��اي 23 و 24 
ارديبهشت ماه در شهر دهلي نو كشور هند 
برگزار مي شود و امروز در نخستين روز اين 
مسابقات رضا اطري در وزن 57 كيلوگرم، 
ميثم نصيري در وزن65 كيلو گرم، بهمن 
تيموري در وزن 74 كيلو گرم و حس��ين 
ش��هبازي در وزن 97 كيلوگرم به ميدان 
مي روند. فردا در روز پاياني مبارزات بهنام 
احس��ان پور در وزن 61كيلوگ��رم، حامد 
رش��يدي در وزن 70 كيلوگ��رم، عليرضا 
كريمي در وزن 86 كيلوگرم و يداله محبي 
در وزن 125 كيلوگرم ب��ه مصاف رقباي 
خود مي روند. اين تيم را محمد طاليي به 
عنوان سرمربي و علي اكبر دودانگه، امير 
توكليان و احسان لشگري به عنوان مربي 

همراهي مي كنند. 


