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سردار در التزيو
مهاجم آينده دار تيم ملي فوتبال ايران به ايتاليا مي رود؟

ايراني ها و ليگ هاي عربي

ليگ برتر ايران؛ بي كيفيت 

ابتدا بايد بگويم كه كش��ورهاي عربي 
بازيكنان خارجي را صرفا براي گلزني 
جذب مي كنند. حتي رضا قوچان نژاد نيز براي همين 
مس��اله جذب ش��ده بود و زماني كه خواس��ته آنان 
برآورده نش��د به همكاري با وي پاي��ان دادند. حتي 
بازيكنان بزرگ جهان ني��ز در اواخر فوتبال خود به 
باشگاه هاي عربي مي پيوندند اما جوانان ايران در اوج 
فوتبال خود به اين كشورها رفته و زماني كه در گلزني 
موفق نباشند، خيلي راحت كنار گذاشته مي شوند. 
وقتي بازيكني ك��ه در فوتبال اروپا تاثيرگذار و گلزن 
تلقي مي ش��ود به ليگ هاي ضعي��ف عربي بپيوندد، 
عاقبت خوبي در انتظار او از نظر فني نخواهد بود. اين 
باشگاه هاي عربي فقط گل مي خواهند و كاري به اسم 
و رسم ندارند و بهتر است بازيكنان ما درانتخاب هاي 
خود دقت كنند. در م��ورد اينكه چرا پس از دهه 90 
ميالدي ديگ��ر لژيونر تاثير گ��ذاري از ايران درديگر 
كشورها نداشته ايم، بايد بگويم آن يك نسل طاليي 
بود كه در جام ملت ها و جام جهاني 1998درخشيد. 
فوتبال ايران پيش از آن لژيونر تاثير گذاري نداشت و 
پس از آن هم بازيكن تاثيرگذاري در تيم هاي اروپايي 
نداش��ت. آن تيم، جوانان شايسته وخوش تكنيكي 
چون مهدوي كيا، عزيزي، پاشازاده، ميناوند، باقري 
و دايي و خيلي هاي ديگر داشت. هم اكنون تيم ملي 
ايران پير است و باشگاه هاي اروپايي به دنبال نفرات 
پا به سن گذاشته نمي روند. اميد ما به سردارآزمون، 
وحيد اميري و مرتضي پورعلي گنجي اس��ت تا شايد 
بتوانند در فوتبال روز اروپا تيم هاي خوبي پيدا كرده 
و موفق باشند. در پاس��خ به اين سوال كه چرا نفرات 
دو رگ��ه اي چون فريدون زندي، رض��ا قوچان نژاد و 
اش��گان دژاگه با حضور درتيم ملي ايران دچار افت 
مي شوند، مي گويم اين مساله را بايد از دو زاويه ديد. 
ابتدا اينكه مديران اكثر باش��گاه هاي اروپايي افرادي 
سياسي هس��تند و حضور اين بازيكنان در تيم ملي 
ايران باعث مي شود كه از باشگاه هاي خود طرد شوند. 
اين را هم اضافه كنيد شرايط فوتبال روز اروپا با ايران 
قابل قياس نيس��ت و هر بازيكني در ايران به س��بب 

سطح فني پايين با افت روبه رو مي شود. 

1-  ليگ هر كشور محور توسعه فوتبال 
آن كشور است. تيم هاي ليگ برتري در 
چند سال گذش��ته در رقابت هاي ليگ قهرمانان آسيا 
بسيار ضعيف ظاهر شده اند كه اين نشات گرفته از ليگ 
برتر فوتبال ما اس��ت. ما پس از پايان ليگ مسابقات را 
بايد آسيب شناسي كنيم و براي فصل آينده برنامه ريزي 
داشته باشيم. ما در همه جنبه ها مشكالتي داريم و اين 
مشكالت را همه مي بينيم. از انتخاب مربيان تا بازيكنان 
مشكل داريم. مربيان با چه برنامه اي تغيير مي كنند؟ 
ه��دف از جايگزيني بازيكنان چيس��ت؟ هيچ چيز در 
فوتبال ايران س��ر جاي خودش قرار ن��دارد. فوتبال ما 
ليگ محور نيست و به همين دليل هم رشد نمي كنيم. 

2-  ليگ برتر ما روز به روز ضعيف تر شده و پس از سال ها 
پرسپوليس توانست به مرحله يك چهارم نهايي ليگ 
قهرمانان آسيا صعود كند. ليگ برتر ما نياز به حمايت و 
برنامه ريزي دارد حتي به نظر من پرسپوليس با وجود 
صعود به مرحله بعد، ضعيف تر از سال گذشته شده كه 
اين به خاطر بي برنامگي است. وقتي به ليگ مان توجه 

نداريم همين مشكالت پيش مي آيد. 
3-  چ��را بايد يك بازيكن به محض دريافت پيش��نهاد 
خارجي قصد جدايي داش��ته باشد؟ حتما مشكلي در 
ليگ مان وج��ود دارد كه بازيكنان مي��ل به حضور در 
كش��ورهاي خارجي دارند. چرا اس��تقالل نتوانست به 
مراحل باالتر ليگ قهرمانان آسيا صعود كند؟ حداقل 
بايد دو تيم از ايران به مراحل باالتر ليگ قهرمانان آسيا 

صعود مي كردند. 
4-  از نظر فني، روند تيمداري ما دچار مشكالتي است 
و به همين دليل هم پيشرفت نمي كنيم. باشگاه هاي ما 
ثبات ندارند و تغييرات زياد اس��ت. البته بايد شرايط به 
گونه اي باشد كه با تغييرات، تيم ها دچار تزلزل نشوند 
و ساختارها تغيير نكند با اين حال معتقدم كه در ايران 
روند تغييرات مربيان هم اصولي نيس��ت. وقتي مربي 
تيم شان را بركنار مي كنند به سراغ مربي اي مي روند كه 
180 درج��ه با آن مربي اختالف نظر دارد و اين موجب 

مي شود همه چيز تغيير كند. 
5- بحران هاي مالي در ح��ال حاضر در تيم هاي ليگ 
برتري وجود دارد اما بيش��تر مشكالت به برنامه ريزي 
باز مي گردد. چرا آسيب شناس��ي در دس��تور كار قرار 
نمي گيرد؟ چرا دو، سه مربي خوب تربيت نمي كنيم؟ 
باشگاه هاي ما ضعيف هستند و اين از دست فدراسيون 
خارج اس��ت. واقعيت اين است كه ليگ ما بي كيفيت 
اس��ت و طبق اع��الم AFC هم ج��زو ليگ هاي برتر 

آسيا نيستيم. 

  حميده عباسعلي، ملي پوش كاراته بانوان مدعي 
است كوميته تيمي در سخت ترين گروه ممكن قرار 
داشت و در اين شرايط ملي پوشان توانستند طالي 

آسيا را كسب كنند. 
  س�ايت يوناني اعالم كرد انصاري ف�رد جايي در 

برنامه هاي سرمربي آلبانيايي المپياكوس ندارد. 
  اعزام بانوان شمشيرباز به جهاني لغو شد.

  مهدي زاده ملي پوش كاراته پس از كسب قهرماني 
آسيا، گفت: براي جبران نتيجه  كشورهاي اسالمي 
دو ماه صبر كردم تا انتقامم را از حريف ازبك بگيرم. 

4 ماه در كنار پسر 5 ماهه ام نبودم. 
  شاراپووا بعد از 15 ماه محروميت به دليل مصرف 
ملدوني�وم قصد دارد كه ماه آين�ده در اپن امريكا 
شركت كند. اين نخس�تين گرانداسلمي است كه 
ش�اراپووا بعد از محرومي�ت در آن حضور خواهد 

داشت. 

ورزش خوزستان سير صعودی خود را طی می كند. يكی 
از داليل رشد ورزش خوزستان حضور افشين حيدری 
بر مسند اداره كل ورزش استان است. اين مدير جوان از 
بدو حضور خود تحوالت مثبت و قابل قبولی را به وجود 
آورده و ورزش شهرس��تان ها دچار تحول شد و شور و 
ش��وق فراوانی در بين جوانان به وجود آمد.مدير جوان 
ورزش خوزس��تان در اولين و اساسی ترين اقدام خود 
دكتر تهذيبی، مدير باتجربه ورزش آبادان را به عنوان 
معاون توس��عه و پش��تيبانی اداره كل ورزش و جوانان 
اس��تان معرفی كرد. تهذيبی از نظ��ر ذكاوت صداقت 
و ش��هامت و از همه مهم تر تجربه كاری زبانزد اس��ت 
و كارنامه روش��نی دارد و با حضور وی در كنار افش��ين 
حيدری جوان، آينده ورزش استان روشن ترسيم شده 
و افق روشنی را در ورزش خوزستان شاهد خواهيم بود.

اس�تكي: براي قهرماني در جام ملت هامتحد شديم/ 
آرزوي ما هندبالي ها حضور در المپيك است

برانكو: منش��ا كمي كس��الت دارد/ طارمي نرفته بود 
كه برگردد/ داربي را نمي دانم، براي س��وپر جام آماده 

مي شويم
علي كريمي: اراده اي در مسووالن تيم نفت نمي بينم

ترخيص كيميا از بيمارستان
مهرو كمراني، سرمربي تكواندوي بانوان درباره آخرين 
وضعيت و ترخيص كيميا عليزاده از بيمارستان، اظهار 
كرد: عليزاده قرار بود شنبه مرخص شود، ولي با توجه 
به مشكالتي كه از ناحيه گوارش و معده در طول دوره 
درمان برايش ايجاد ش��ده، با نظر پزشكان مقرر شد تا 
دوشنبه در بيمارستان تحت مراقبت باشد. خوشبختانه 
پس از آزمايشات و چكاپ كامل پزشكان تصميم گرفتند 
كه از بيمارستان مرخص شود. كيميا حداقل يك سال 
روي شياپ چانگ نخواهد رفت. عليزاده به دليل سال ها 
حضور در اردوي تيم   ملي نياز به استراحت دارد. حتي 
اگر روي پاي او جراحي صورت بگيرد يا نيازي به جراحي 
نباشد، يك سال او را در اردوها نخواهيم ديد. به نظرم در 
اين يك سال او مي تواند هم از لحاظ روحي و هم از لحاظ 
جسمي دوباره خود را آماده مبارزه كند. عليزاده قبال از 
ناحيه دست دچار شكستگي شده بود و در همان زمان 
به دليل عدم تشخيص درست پزشكان اين شكستگي 
درمان نشده بود. در حال  حاضر با كوچك ترين برخورد 
به دس��ت او مفصل هاي روي دستش دچار خونريزي 
مي ش��ود و به همين دلي��ل حتما در اين س��ال عمل 
جراحي روي دس��تش صورت خواهد پذيرفت. درباره 
آسيب ديدگي  وي از ناحيه پا نيز منتظر انجام MRI و 

تشخيص پزشكان هستيم. 

ويژه

تيتربازي

خبر

 آينده روشن ورزش خوزستان 
با حيدری و تهذيبی

سرخط خبرها نگاه گزارش روز

غريزه توپ ربايي
س�ردار آزم�ون يكي از 
ي�ن  نگيز تر ن ا هيجا
مهاجم�ان ش�اغل حال 
حاضر در فوتب�ال اروپا 
است. با وجود جواني، از 
تجرب�ه بااليي برخوردار 
اس�ت و بيش از سه سال 
در س�طح اول فوتب�ال 
روس�يه ب�ازي ك�رده و 
س�ابقه ب�ازي در لي�گ 
اروپ�ا و لي�گ قهرمانان 
اروپا را نيز دارد. او غريزه 
توپ رباي�ي بااليي دارد 
و با اي�ن وجود در تمامي 
رقابت ها طي 55 بازي با 
روستوف، 1۷ گل به ثمر 

رسانده بود. 

هفته اول ليگ دس��ته اول 
روس��يه برگ��زار ش��د و 
روبين كازان كه از ابتدا س��ردار آزمون را 
روي نيمكت نشانده بود با دو گل تا پايان 
نيمه اول از حريفش كراسنودار عقب بود. 
قربان بردي اُف در نيمه دوم براي جبران 
نتيجه، سه تغيير در تركيب روبين كازان 
انج��ام داد كه يكي از آنها حضور س��ردار 
آزم��ون از دقيقه 62 به ج��اي گوكدنيز 
كارادني��ز بود اما كازاني ه��ا تنها يك گل 
در دقيقه 72 توس��ط ماكس��يم لستينه 
زدند و نخستين مس��ابقه فصل جديد را 
2 بر ي��ك واگذار كردند. اما احتماال ذهن 
س��ردار جاي ديگري بود. سه هفته پيش 
بود كه س��ايت lazionews اعالم كرده 
بود التزيو قصد داش��ته با فروش لوكاس 
بيليا ب��ه مي��الن و دريافت پ��ول از اين 
باشگاه، براي جذب آزمون اقدام كند كه 
اين اتفاق رخ داده و روسونري ها هافبك 
دفاع��ي آرژانتيني بيانكو چلس��تي ها را 

ج��ذب كردند. اين س��ايت نوش��ته بود: 
همان طور كه كوريره دال اس��پورت خبر 
داده هدف اصلي التزيو در نقل و انتقاالت 
س��ردار آزمون اس��ت. بنابر نوش��ته اين 
س��ايت ايتاليايي، التزي��و مي تواند براي 
خريد س��تاره ايراني مبلغ قابل توجه 18 
تا 20 ميليون ي��ورو هزينه كند چراكه او 
تا اين اندازه ارزش گذاري ش��ده و قيمت 
او در روسيه ساالنه 3 ميليون يورو است. 

گزارش تازه
 دي��روز صفح��ه 16 روزنام��ه كوري��ره 
دالاس��پورت تصوي��ر بزرگي از س��ردار 
آزمون چ��اپ كرد كه مربوط به جش��ن 
صعود تيم ملي فوتبال ايران به جام جهاني 
2018 روس��يه است. س��ايت ورزش سه 
با انتش��ار بخش��ي از اين گزارش يادآور 
ش��ده: »س��ردار آزمون همچنان گزينه 
اول در ماركتين��گ تابس��تاني باش��گاه 
الجوردي پ��وش پايتخ��ت ايتالي��ا قرار 
دارد تا جايي ك��ه نماينده هاي التزيو در 
مذاكراتي كه با مديربرنامه و پدر س��ردار 

داش��تند پيش��نهاد خود را تا سقف 15 
ميليون يورو افزاي��ش داده و با گنجاندن 
بند پاداش س��ه ميلي��ون يورويي حاضر 
به پرداخت رقمي گزاف براي كش��اندن 
مهاجم 22 ساله ايراني به رم شدند. التزيو 
بعد از فروش چن��د بازيكن خود از جمله 
لوكاس بيليا آرژانتيني به باش��گاه ميالن 
حاال بودج��ه اي كالن در حس��اب خود 
براي خريده��اي جديد دارد ك��ه بعد از 
ورود لوكاس ليوا برزيلي از ليورپول سران 
التزيو روي خريد س��ردار به عنوان بمب 
نقل و انتقاالتي خود براي برطرف كردن 
ضعف گلزني تمركز كرده اند و پيش بيني 
مي ش��ود اين پروسه تا يك هفته آينده با 
پاس��خ مثبت آزمون و باش��گاه روسي به 
نتيجه برس��د«. كوريره دالاسپورت يكي 
از معروف ترين و پرتيراژترين روزنامه هاي 
ورزشي كشور ايتاليا محسوب مي شود كه 
فوتبالدوس��تان اين كشور صبح خود را با 
خواندن اين روزنامه آغاز مي كنند و قرار 
گرفتن س��ردار آزمون در بين سوژه هاي 
داغ نق��ل و انتقاالت��ي تابس��تان 2017 

سري A باعث شده فوتبال ايران بيش از 
هر زمان ديگ��ري مورد توجه ايتاليايي ها 
و طرفداران دومين تي��م بزرگ پايتخت 
قرار بگيرد؛ بازيكني كه با توجه به امضاي 
قرارداد با روبين كازان در هفته گذش��ته 
بر اس��اس قوانين نق��ل و انتقاالتي فيفا 
مي تواند در همين تابستان و پنجره نقل 
و انتقاالتي راهي ايتاليا ش��ود تا پيراهن 
التزيو را به عن��وان گران تري��ن بازيكن 
آسيايي اين فصل برتن كند و ايران دوباره 

در سري A نماينده اي داشته باشد. 

بازار سرد فوتبال ايران
پس از ج��ام ملت هاي آس��يا 1996 در 
امارات كه با كسب مقام سوم و درخشش 
بازيكنان��ي چون عل��ي داي��ي، مهرداد 
ميناوند، خداداد عزي��زي، كريم باقري، 
عليرضا منصوريان، نيما نكيسا و... همراه 
شد، باشگاه هاي اروپايي به فوتبال ايران 
چراغ س��بز نش��ان دادند. ج��ام جهاني 
1998، مقدمات��ي ج��ام جهاني 2002 
و حتي ج��ام جهان��ي 2006 نيز محلي 
بود تا جوان��ان با اس��تعداد فوتبال ايران 
چون مهدي مهدوي كي��ا، علي كريمي 
و وحي��د هاش��ميان كه در باش��گاه هاي 
ايراني بازي مي كردند، مسير فوتبال اروپا 
و به خصوص آلم��ان را در پيش بگيرند و 
در باش��گاه هايي چون هامبورگ، بايرن 
مونيخ و بوخوم تاثيرگذار باشند. آن روزها 
فوتبال اروپا و به خصوص بوندس ليگاي 
آلم��ان براي م��ردم ايران ح��ال و هواي 
خاصي داش��ت، چرا كه هم��ه در انتظار 
هنرنماي��ي لژيونرهاي فوتب��ال ايران در 
سرزمين ژرمن ها بودند. حتي پس از آن 
نيز حضور درخشان جواد نكونام و مسعود 
شجاعي در اوساسوناي اسپانيا و آندرانيك 
تيموريان در ليگ برت��ر انگليس اميد را 
براي حضور فوتباليس��ت هاي كشورمان 
در ليگ ه��اي مختل��ف افزاي��ش داد. 
توليدي فوتبال ايران گويي به بن بس��ت 
رس��يده اس��ت. محصوالت فوتبال ايران 
سال هاست جايي در س��طح اول فوتبال 
جه��ان ندارند. در حالي كه كش��ورهايي 
نظير ك��ره، ژاپن، اس��تراليا و حتي چين 
بازيكنان ش��ان را به بهتري��ن ليگ هاي 
اروپايي مي فرس��تند، فوتب��ال ايران در 
بهترين شرايط بازيكنانش در ليگ هلند 
به مي��دان مي روند. حضور س��تاره هاي 
ايراني در ليگ هاي درجه دو و سه همچون 

ليگ برتر روس��يه )آزم��ون، عزت الهي، 
محمدي، شكاري و...( هلند )قوچان نژاد 
و جهانبخش( بلژيك )رضاييان و رضايي( 
يونان )انصاري فرد، شجاعي، حاج صفي( 
قطر )پورعلي گنجي، رفيعي( كرواس��ي 
)كريمي( و... در نگاه اول چندان بد نيست 
اما سطح اول فوتبال اروپا كجا و حضور در 
اين باشگاه ها كجا؟ انتقال سردار آزمون از 
آن جهت مهم است كه راه را براي حضور 
ايران فراهم مي كند. البته اش��كال اصلي 
جايي ديگر اس��ت. كشوري مثل چين به 
مدد قدرت اسپانسرها و توان مالي باالي 
خود است كه مي تواند البي و معامله كند 
و اس��تعدادهايش را به بهترين باشگاه ها 
بفروشد. ژنگ مهاجم 20 ساله چيني ها 
با پيوس��تن به وردربرم��ن تحت هدايت 
آلكساندر نوري چين را در تورنمنتي مثل 
بوندس ليگا صاحب نماينده كرد در حالي 
كه انتظ��ار مي رفت مرب��ي ايراني االصل 
حداقل زمينه حضور يكي از هم وطن هاي 
خود را در اين تيم فراهم كند اما راه براي 

ما هموار نيست. 

انتقال جذاب
س��ردار آزمون يكي از هيجان انگيز ترين 
مهاجمان ش��اغل حال حاضر در فوتبال 
اروپا است. با وجود جواني، از تجربه بااليي 
برخوردار است و بيش از سه سال در سطح 
اول فوتبال روس��يه بازي كرده و س��ابقه 
بازي در ليگ اروپا و ليگ قهرمانان اروپا را 
ني��ز دارد. او غريزه توپ ربايي بااليي دارد 
و با اين وجود، در تمامي رقابت ها طي 55 
بازي با روس��توف، 17 گل به ثمر رسانده 
بود. بازي براي ضعيف ترين تيم گروه در 
لي��گ قهرمانان اروپا كه ش��امل تيم هاي 
اتلتيكو مادريد، بايرن مونيخ و پي اس وي 
آيندهوون اس��ت آسان نيست، اما آزمون 
نش��ان داده كه ش��م باالي گلزني دارد و 
تالش تحسين برانگيزي درون زمين دارد 
و به نظر مي رس��د منبع بي پايان انرژي و 
خستگي ناپذير اس��ت. كي روش در سال 
 ESPN FC 2015 در مصاحبه اي كه با
داش��ت، گفت: »او تمام ويژگي هاي الزم 
براي موفقيت در باالترين س��طح را دارد. 
او همواره در حال پيشرفت است. آزمون 
نبايد مغرور شود و بايد سخت تالش كرده 
و تصميمات درس��تي اتخاذ كند. اگر اين 
طور باشد، مي تواند ستاره واقعي فوتبال 
ايران و آسيا در سال هاي پيش رو باشد.«

گروه ورزش

راجر فدرر سوييسي پس از 
پيروزي ب��ر مارين چيليچ و 
كسب قهرماني ويمبلدون گفت كه هميشه 
به فت��ح دوباره ويمبلدون باور داش��ته. اين 
تنيس باز سي و پنج ساله در شرايطي براي 
هشتمين بار قهرمان اين تورنمنت شد كه 
مارين چيليچ كروات را با حساب سه- هيچ 
و با نتايج 3-6، 1-6 و 4-6 شكست داد و به 
پنج سال انتظار خود براي قهرماني مجدد در 
اين رقابت ها پايان داد. فدرر با اين قهرماني، 
موفق ترين تنيس باز در تاريخ اين رقابت ها 
شد. ضمن اينكه شمار قهرماني هاي خود در 
مسابقات گرنداسلم تنيس را به عدد نوزده 
رساند. او آخرين بار در سال 2012 قهرمان 
ويمبلدون شده بود، ولي در اين فاصله دو بار 
در س��ال هاي 2014 و 2015 در فينال اين 
مسابقات شكست خورده بود. او در مجموع 
يازده بار بازي در فينال ويمبلدون را تجربه 
كرده اس��ت. فدرر كه در ابتداي رقابت هاي 
امس��ال بخت ش��ماره س��ه براي قهرماني 
محس��وب مي ش��د، مي گويد ويمبلدون 
هميش��ه براي او مهم ترين تورنمنت است: 
»من شخصاً باور داشتم كه دوباره مي توانم 
در ويمبلدون قهرمان ش��وم. خوشبختانه 

كادر فن��ي و همراهان��م نيز اي��ن اعتقاد را 
داشتند. خيلي خوشحال و هيجان زده ام كه 
در اين تورنمنت تاريخ ساز شده ام. در جايي 
كه هميش��ه قهرمانان زندگي ام را ديده ام 
و براي همين از اينك��ه در اين تورنمنت به 
اين حد خوش��حال بوده ام، خيلي به خودم 

افتخار مي كنم. « 
راجر فدرر كه با كسب اين موفقيت از رتبه 
پنجم رده بندي تنيس بازان حرفه اي مرد 
جهان به رتبه سوم صعود كرده در شرايطي 
در ويمبلدون 2017 قهرمان شد كه حتي 
يك س��ت را هم به حريفانش واگذار نكرد. 
اتفاقي كه چهل و يك سال در اين رقابت ها 
بي سابقه بوده. آخرين تنيس بازي كه موفق 
به انجام اين كار ش��د بيون بورگ سوئدي 
در س��ال 1976 بود. ضمن اينك��ه فدرر با 
اين قهرمان��ي نام خ��ود را از اين نظر ديگر 
در تاريخ ركوردهاي تنيس ثبت كرد. او در 
تاريخ تنيس مدرن، مسن ترين تنيس بازي 
اس��ت كه در ويمبلدون قهرمان مي ش��ود. 
موفقيتي كه تعداد مجموع قهرماني هايش 
در مس��ابقات حرفه اي تنيس را به عدد 93 
رس��اند. اين موفقيت ها در حالي است كه 
او دوازده ماه پيش بعد از رفتن از مسابقات 

ويمبلدون از دوران اوج فاصله زيادي داشت 
و بسياري كارش را تمام شده مي دانستند. او 
بعد از ويمبلدون حدود شش ماه از مسابقات 
تنيس كنار كشيد و مشغول استراحت شد. 
در اين مدت به اصالح ضربات بك هند خود 
هم پرداخت. بعد از اين دوره موفق ش��د در 
مسابقات اوپن اس��تراليا در ملبورن دوباره 
همان فدرر هميش��گي ش��ود و با پيروزي 
بر رافائل نادال در مس��ابقه فينال قهرمان 
يك گرنداسلم ديگر ش��ود. اتفاقي كه اين 
تنيس باز سوييسي براي پنج سال انتظارش 
را مي كشيد. او پس از موفقيت در ملبورن، 
در چند مسابقه مسترز مهم مثل ايندين ولز 
كاليفرنيا و ميامي فلوريدا هم شركت كرد 
و اول شد. س��پس دوباره براي استراحت از 
مس��ابقات ديگر كنار كشيد و در هيچ كدام 
از رقابت هاي خاك ُرس ش��ركت نكرد تا با 
تمام قوا راهي مسابقات مسترز هاله آلمان 
و س��پس ويمبلدون ش��ود. فدرر مي گويد 
خودش انتظار نداشته به اين خوبي و به اين 
سرعت دوباره به اوج برگردد: »مي دانستم 
كه دوباره روزي به فرم مناسب بر مي گردم، 
ولي انتظار نداشتم آنقدر زود و به اين خوبي 
آماده ش��وم. مطمئن باشيد كه اگر پارسال 

به شما مي گفتم كه در س��ال 2017 دو بار 
ديگر قهرمان گرنداس��لم مي ش��وم، به من 

مي خنديديد. «
روز سخت مارين چيليچ در فينال

مارين چيليچ بيست و هشت ساله برابر راجر 
فدرر حرف زيادي براي گفتن نداش��ت. او 
در مس��ابقه اي كام��ال يك طرف��ه مغلوب 
»اس��تاد ب��زرگ« تنيس ش��د. او كه براي 
نخس��تين بار حضور در فينال ويمبلدون 
را تجربه مي ك��رد، كامال تحت تاثير فضاي 
فينال و بازي استادانه تنيس باز سوييسي 
قرار گرفت. او كه مرد شش��م تنيس جهان 

اس��ت فقط نزدي��ك يك س��اعت و چهل 
دقيقه برابر فدرر ايس��تادگي كرد تا يكي از 
يك طرفه ترين فينال هاي ويمبلدون رقم 
بخورد. چيليچ كه س��ابقه يك بار قهرماني 
در مسابقات گرنداسلم تنيس را دارد كامال 
پايين تر از انتظارات طرفدارانش ظاهر شد. 
او حتي در اوايل ست دوم و در حالي كه سه 
گيم از حريفش عقب افتاد، موقع تعويض 
زمين، به گريه افت��اد و هوادارانش را نگران 
كرد. او به هر زحمتي كه بود به مسابقه ادامه 
داد، ولي تا انتهاي مس��ابقه توان برابري با 

فدرر را نداشت. 

ويمبلدون هشتم براي »استادبزرگ تنيس«
راجر فدرر قهرمان گرنداسلم شد

تنيس

جودوكار تيم ملي جوانان 
بانوان مي گويد براي حضور 
در پيكارهاي قهرماني آسيا فقط دو هفته 
در اردو بوده  اس��ت. زهرا باقري با اش��اره 
به كس��ب نش��ان برنز جودو جوانان آسيا 
اظهار كرد: س��طح مس��ابقات خيلي باال 
بود و جو سنگيني داشت. مبارزه اول را به 
جودوكار ژاپني واگذار كردم و در مسابقه 
دوم حريفي از كشور ميزبان )قرقيزستان( 
را با ضربه فني شكس��ت دادم. در مصاف 

رده بندي ورزشكار ازبكستاني را در وقت 
طاليي ضرب��ه فني كردم اگرچ��ه در دو 
دقيقه اول ه��م او را ضربه كردم ولي داور 
وازاري )نصف امتياز( داد. تمام تالشم را به 
كار گرفتم كه امسال مدال طال بگيرم اما 
به علت 13 كيلو وزن كم كردن، نتوانستم 
كار خودم را به خوب��ي انجام دهم. گرچه 
ما فقط دو اردوي يك هفته اي داش��تيم 
و بدون تمرين اعزام شديم! باقري درباره 
باخت ب��ه جودوكار ژاپن��ي گفت: تجربه 

خوبي ب��ود، حتي مي توانس��تم بهتر كار 
كن��م يا امتي��از ندهم ولي رژي��م و تعداد 
كم اردو باعث ش��د عملكردم آن گونه كه 

مي خواهم نباشد. 
اين جودوكار لرس��تاني يادآور شد: اسم 
من را ب��راي وزن »مثبت« ارس��ال كرده 
بودند اما مي خواستم در وزن منهاي 78 
كيلوگ��رم روي تاتامي بروم، چون س��ال 
گذش��ته هم مدال برنز اين وزن را كسب 
كرده بودم و امس��ال هم مي خواستم در 

وزن خودم باشم و مدال بهتري بگيرم كه 
متاسفانه رنگ مدال عوض نشد. 

وي با بيان اينكه مب��ارزه با حريف ژاپني 
خيلي س��خت بود، افزود: ب��ا اينكه به او 
باختم اما ج��ودوكار ازبك س��خت ترين 
رقيبم بود. باقري درباره رقابت بعدي اش 
اظهار كرد: احتماال در مس��ابقات جهاني 
كوراش كه در كرواس��ي برگزار مي شود، 

شركت مي كنم. 
وي در پايان گفت: از خانواده ام كه همواره 

حمايتم كرده اند و در اين پيكارها هر دقيقه 
با من در ارتباط بودند، تش��كر مي كنم و 

شرمنده ام كه نتوانستم طال بگيرم. 

ملي پوش جودوي دختران: 13 كيلو كم كردم
براي آسيايي فقط دو هفته در اردو بوديم

ورزش زنان

 درخواست عدم 
همكاري با تيم هاي تهراني

فوتبال ايران عادت كرده هر روز خبر تازه اي از 
وضعيت نابسامانش منتش�ر كند؛ اوضاعي كه 
كمترين نظارت بر آن است و حاشيه ها بر متن 
پيش گرفته. ديروز خبرگزاري ميزان در خبري 
نوشت: سازمان امور مالياتي در نامه اي از اداره 
كل ورزش استان خواسته با سه باشگاه تهراني 
همكاري نكنند. س�ازمان امور مالياتي كشور 
در نامه اي ب�ه اداره كل ورزش و جوانان تهران 
از آنها خواس�ته تا حل مشكل و تعيين تكليف 
بدهي مالياتي س�ه باش�گاه تهراني از هرگونه 
همكاري در زمين�ه صدور يا تمدي�د پروانه و 
مجوز فعاليت آنها و همچنين ساير همكاري ها 
با اين باشگاه ها خودداري كند. متعاقب اين نامه 
اداره كل ورزش و جوانان استان هم در نامه هايي 
جداگانه به استقالل، پرسپوليس و نفت هشدار 
و اولتيماتوم داده. گفته مي شود بدهي هاي اين 

سه باشگاه از يكصد ميليارد هم بيشتر شده. 
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