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جام
استقالل- سپاهان؛ دوئل آلمانی- کروات

پایان نیم فصل بدون استرس
شــهروند| نیم فصل لیگ برتر فوتبال امروز و 
فردا برگزار می شــود. در مهمترین دیدارهای این 
هفته پرســپولیس میهمان سپیدرود رشت است 
و استقالل هم در ورزشگاه آزادی با سپاهان دیدار 
می کند. بعــد از پایان مســابقات بازی های هفته 
پانزدهم لیــگ برتر تا دی ماه تعطیل می شــود تا 

بازی های جام حذفی پیگیری شود.
جشن قهرمانی کنار دریا

یکی از عجیب ترین اتفاقات نیم فصل اول لیگ 
برتر، افــت تمام تیم های مدعــی قهرمانی به جز 
پرســپولیس اســت. ضعف تیم های دیگر کمک 
زیادی به پرســپولیس کرد تا قرمزهــا در فاصله 
یک هفته مانده تا پایان نیم فصل قهرمان شــوند. 
پرسپولیس هفته گذشته در تقابل با ذوب آهن که 
به نظر می رسید دیداری دشوار باشد، پیروزی پرگل 
و آسانی را کسب کرد تا اغلب کارشناسان فوتبال 
از قهرمانی دوباره این تیم حرف بزنند. البته برانکو 
به خوبی می داند نباید بــه بازیکنانش اجازه دهد 
در باد غرور قهرمانی زود هنگام نیم فصل بخوابند. 
پرسپولیسی ها فردا دیداری دشوار در زمین چمن 
مصنوعی رشت دارند. قرمزها می دانند جدی ترین 
رقیب آنها زمین چمن مصنوعی اســت که حتی 
امکان دارد منجر به مصدومیت احتمالی بازیکنان 
مهم این تیم شود. به همین دلیل احتمال می رود 
برانکــو از بازی دادن به ســتاره های خود خصوصا 
آنهایی کــه مصدومیتی کهنه دارنــد، خودداری 
کند. اگرچه پیروزی در رشــت بــه افزایش امتیاز 
پرسپولیس با رقبا کمک می کند اما ممکن است 
برانکو محتاطانه تصمیم بگیرد و با تمام نیرو در این 
میدان حضور پیدا نکند. به ویژه این که ســپیدرود 
نشــان داده تیم خطرناکی نیست و از همین حاال 

یکی از گزینه های سقوط به لیگ دسته اول است.
تقابل جالب کرانچار و شفر

اگرچه حضور وینفرد شفر روی نیمکت این تیم 
تا حدودی اســتقاللی ها را امیدوار کرده اما هنوز 
مشکالت فنی این تیم پابرجا هستند. تساوی های 
بدون گل که این روزها به پرتکرارترین نتیجه تبدیل 
شده اند، نشان می دهند که چقدر استقالل در امر 
گلزنی مشکل دارد. خود شفر هم با اعتراف به این 
موضوع در روزهای اخیر تمریناتی مخصوص برای 
مهاجمان تیمش درنظر گرفته تا بلکه اســتقالل 
بتواند راهی به دروازه حریفــان پیدا کند. این تیم 
فردا در دیداری که همیشــه حساس و مهم بوده، 
میزبان سپاهان است. سپاهانی که این روزها نتایجی 
ضعیف با کرانچار می گیرد، اگرچه تیمی قدرتمند 
و ترسناک نیســت اما نباید دست کم گرفته شود. 
بعید نیست در صورتی که سپاهان مقابل استقالل 
هم نتیجه نگیرد، در نیم فصل تغییراتی روی نیمکت 
این تیم رخ دهد. با این شرایط استقالل و سپاهان 
هر دو به پیروزی در این دیدار نیاز دارند و حتما برای 
آن تالش زیادی خواهند کرد. قطعا تفکرات کرانچار 
کروات و شفر آلمانی می تواند این دیدار را جذاب تر 

از همیشه کند.
جــم-  پارس جنوبــی  آذر:   14 سه شــنبه 
سیاه جامگان )ساعت16:30(/ استقالل خوزستان- 
صنعت نفت )ســاعت:15:30(/ ســایپا- پیکان 

)ساعت15:00(
چهارشــنبه 15 آذر: ذوب آهن- نفت)ســاعت 
15: 15(/ سپیدرود- پرسپولیس )ساعت15:00(/ 
تراکتورســازی- فوالد )ســاعت15:00(/ پدیده- 
گسترش )ســاعت15:45(/ اســتقالل- سپاهان 

)ساعت17:30(

ورزش جهان

واکنش ســوارس به احتمال حضور نیمار 
در رئال| لوئیس ســوارس در گفت و گو با نشریه 
مارکا درباره شایعه پیوســتن نیمار به رئال مادرید 
واکنش نشان داد و گفت: »من نیمار را می شناسم 
و می دانم که چگونه آدمی اســت به همین دلیل 
تصور نمی کنم که روزی او را در حال پیوســتن به 

رئال  مادرید ببینم.«
مجســمه مســی باز هم تخریب شد| 
 مجســمه ای برای تقدیر از لیونل مسی در جنوب 
بوینس آیرس وجود داشــت که دیروز عده ای آن 
را تخریب کردند. بر اساس گزارش پلیس منطقه، 
مجسمه ســتاره آرژانتینی با پاهای قطع شده بر 
زمین افتاده بود. این نخستین بار نیست که مجسمه 
مهاجم بارسلونا تخریب می شــود. ژانویه ۲017 

مجسمه این بازیکن بدون دست و سر ماند.
تاکید پرز به ادامه همکاری با زیدان| نتایج 
نه چندان مطلوب زیدان با رئال  مادرید در مسابقات 
این فصل باعث شــده حرف و حدیث هایی درباره 
احتمال جدایی اش از نیمکت رئال در رسانه های 
اسپانیا مطرح شــود. فلورنتینو پرز، رئیس باشگاه 
رئال مادرید امــا در تازه ترین اظهارات خود ضمن 
تکذیب شایعات مطرح شده تأکید کرد که زیدان 
یکی از اســطوره های این باشــگاه اســت که به 
موفقیت های زیادی دســت پیدا کرده و قطعا این 

موفقیت ها را ادامه خواهد داد.
آنچلوتی هدایت تیم ملی ایتالیا را قبول 
نکرد| سرمربی سرشناس ایتالیایی تأکید کرد که 
قصد بر عهده گرفتن هدایت یوونتوس و تیم ملی 
ایتالیا را ندارد. آنجلوتی گفته اســت: »فدراسیون 
فوتبال ایتالیا با من تمــاس گرفت. جواب من این 
بود که افتخار می کنم هدایت تیم ملی کشورم را بر 
عهده بگیرم اما زمان حضورم در تیم ملی نرسیده 
اســت. من هنوز می توانم هر روز سر تمرین بروم و 
در زمینه باشگاهی فعالیت کنم.« آنچلوتی همچنین 
تأکید کرد هنوز مدیران باشگاه میالن برای مذاکره 

با او تماسی نگرفته اند.

کیوسک

اینتر بووووم!

روزنامه ایتالیایی »گاتزتا دلو اســپورت« با اشاره 
به برد 5 بر صفر اینترمیــالن مقابل یوونتوس تیتر 
»اینتربوووووم!« را روی جلد برد و در توضیح این تیتر 
نوشت »شنبه، جدال با یووه برای صدرنشینی سری آ 

برگزار می شود.«

نمی توانیم هیچ امتیازی بدهیم

روزنامه اسپانیایی »مارکا« مصاحبه ای با لوییس 
سوارس، ستاره اروگوئه ای انجام داده که او گفته است: 
»نمی توانیم هیچ امتیازی به مادرید بدهیم.« سوارس 
همچنین درباره نیمار، نقل و انتقاالت و بی اعتمادی 

به رقیب حرف زده است.

شایعه روز

قلعه نوعی، شهباززاده را می خواهد
ذوب آهــن در نقل 
و انتقــاالت نیم فصل 
بــا مشــکالت زیادی 
روبه راه می شــود. این 
تیــم در نیم فصــل، 3 
بازیکن اصلی خود را به 
 خاطر خدمت سربازی 

از دســت خواهــد داد و از هم اکنون به دنبال جذب 
بازیکنانی جدید است تا تیمی قدرتمند را در نیم فصل 
دوم داشته و بتواند نتایج نه چندان خوبش را جبران 
کند. در همین راستا، امیر قلعه نوعی توانسته موافقت 
هیأت مدیره ذوب آهن را برای تزریق بودجه جهت 
جذب چند چهره سرشناس گرفت. شنیده می شود 
یکی از بازیکنان مطرحی که امیر قلعه نوعی به  دنبال 
جذب آن در نیم فصل است، سجاد شهباززاده مهاجم 
اســتقالل خواهد بود. سجاد در این فصل نتوانسته 
برای اســتقالل عملکرد خوبی داشته باشد و ظاهرا 
باشــگاه هم بی میل به فروش او نیست. قلعه نوعی 
درباره احتمال خرید شهباززاده می گوید: »هم  بازی 
ســجاد شهباززاده را دوست دارم، هم خودش را. اگر 
ببینیم که اســتقالل او را نمی خواهد، برای جذب 
وی اقدام می کنیم. شاید استقاللی ها خودشان نیاز 
داشته باشند که این بحث دیگری است. با این  حال 
اگر او را نخواهند، حتما برای جذبش اقدام می کنیم، 
چون مهاجمی مثل ســجاد به دردمان می خورد.« 
قلعه نوعی با این حرف ها نشان داده اگر استقاللی ها 

او را نخواهند، سجاد باز هم شاگرد امیر می شود.

آن سوی مرز

صعود جهانبخش در جمع برترین ها
ملی پوش ایرانی به بهترین رتبه خود در رده بندی 
برترین بازیکنان فصل ۲018 - ۲017 اردویژه هلند 
دست یافت. علیرضا جهانبخش، ملی پوش ایرانی 
تیم آلکمار در تازه ترین رده بندی منتشرشده برترین 
بازیکنان اردویژه مجله معروف فوتبال اینترنشنال 
هلند در جایگاه سوم قرار گرفت. جهانبخش که در 
بازی آلکمار مقابل ونلو حضور 90دقیقه ای داشت 
و نمره خــوب 7 را از مجله هلندی دریافت کرد و با 
معدل نمره ای 6.69 در طول فصل و صعود 3پله ای 

در رتبه سوم برترین بازیکنان اردویژه قرار گرفت.

بی تفاوتی انصاری فرد به نایب رئیس
کریــم انصاری فــرد بــا درخشــش در دیدار 
المپیاکوس و آپولون توانست تیمش را صدرنشین 
لیگ یونان کنــد. او که با دبــل در این بازی نقش 
مهمی در صدرنشــینی المپیاکوس داشت، مورد 
تمجید مدیران این باشگاه قرار گرفت اما دلخوری 
خود از نایب رئیس باشگاه را پنهان نکرد. در دیداری 
که مسئوالن باشــگاه با بازیکنان این تیم داشتند، 
وقتی تئودوریدیس نایب رئیس باشگاه برای تبریک 
و خوش وبش به ســمت انصاری فرد رفــت تا با او 
دست دهد، با بی تفاوتی مهاجم ایرانی روبه رو شد. 
این مدیر المپیاکوس یکی از کســانی بود که برای 
قرارگرفتن کریم در لیســت فروش تالش زیادی 
کرد، چون می خواســت یک مهاجم صربستانی را 

جانشین او کند.
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دور گروهی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا فرداشب پایان می یابد

خطر بیخ گوش یووه و اتلتیکو
شهروند| مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا امشب و 
فرداشب با برگزاری 16 مسابقه گروه های هشت گانه به 
پایان خواهد رسید و تکلیف 16 تیم صعود کننده به مرحله 

حذفی این رقابت ها مشخص خواهد شد.
جدال غول های صعودکرده

در گروه A منچســتریونایتد با 1۲ امتیاز صدرنشین 
است و تیم های بازل سوییس و زسکا مسکو نیز 9 امتیازی 
هستند. در بازی هفته آخر دور گروهی زسکا مسکو یک 
بازی سخت مقابل منچستریونایتد در ورزشگاه خانگی 
ایــن تیم برگزار می کند. بازل هم در خانه بنفیکای صفر 
امتیازی به میدان خواهد رفت. با توجه به شرایط جدول 
و تفاضل گل بهتر بازل نسبت به بنفیکا )5 گل( احتماال 
تیم سوییسی با برتری مقابل بنفیکا می تواند جواز صعود 
را به دست بیاورد. پاری سن ژرمن و بایرن مونیخ به ترتیب 
بــا 15 و 1۲ امتیــاز از قبل صعود خود را از گروه B به دور 
حذفی قطعی کرده اند و این غول های متمول فوتبال اروپا 
چهارشنبه شــب در مونیخ به مصاف هم خواهند رفت. 
دیگر بازی این گروه بین تیم های ســلتیک و اندرلخت 

برگزار خواهد شد. 

پایان اتلتیکو؟
در گروه C ســه تیم شانس صعود به دور حذفی لیگ 
قهرمانان اروپا را دارند و دو مسابقه باقیمانده از حساسیت 
بســیار باالیی برخــوردار خواهد بود. چلســی تیم 10 
امتیازی و صدرنشین در ورزشگاه استمفورد بریج میزبان 
اتلتیکو مادرید 7 امتیازی است. رم 8 امتیازی نیز مقابل 
تیم ضعیف قره باغ جمهوری آذربایجان در ورزشــگاه 
المپیکو این شهر به میدان خواهد رفت. با توجه به شرایط 
جــدول، از حاال می توان گفت کــه رم با پیروزی مقابل 
حریف خود صعود خواهد کرد، اما از بین تیم های اتلتیکو 
مادرید )تفاضل گل 1( و چلسی )تفاضل گل 8( یک تیم 

حذف و راهی لیگ اروپا خواهد شد.
احتمال حذف یووه

بارســلونا با 11 امتیاز صعود خود از گروه D را از قبل 
قطعی کرده است و رقابت اصلی برای مشخص شدن دیگر 

تیم صعود کننده بین تیم های یوونتوس و اسپورتینگ 
لیســبون خواهد بود. بارسلونا امشــب در خانه میزبان 
اسپورتینگ 7 امتیازی است و یوونتوس 8 امتیازی هم در 
آتن باید به مصاف المپیاکوس یک امتیازی برود. با توجه 
به این که فوتبال قابل پیش بینی نیست شاید شاهد یک 

شگفتی بزرگ با حذف این تیم باشیم.
ناپولی یا شاختار؟

فرداشب تکلیف تیم های صعود کننده از گروه E هم با 
برگزاری دو بازی آخر مرحله گروهی روشن خواهد شد. 
لیورپول درحال حاضر 9 امتیازی است و در آنفیلد میزبان 
اسپارتاک مسکو 6 امتیازی و تیم سوم گروه خواهد بود. 
از طرف دیگر ســویا تیم 8 امتیازی و دوم گروه نیز باید 
در زمیــن ماریبور به مصاف این تیــم دو امتیازی برود. 
منچسترسیتی یکی از شانس های اصلی کسب عنوان 
قهرمانی ایــن دوره از رقابت ها در گروه F با 15 امتیاز در 

صدر جدول قرار دارد و صعود  خود را قطعی کرده اســت. 
شــاگردان گواردیوال در آخرین بازی خود باید به مصاف 
شاختار 6 امتیازی بروند که با 9 امتیاز در رده دوم جدول 
قــرار دارد و برای صعود فقط به یــک امتیاز از این بازی 
نیاز دارد. ناپولی 6 امتیازی نیز در هلند باید با فاینوردی 
مســابقه بدهد که هیچ امتیازی از 5 بازی قبلی خود به 
دســت نیاورده است. بشیکتاش تیم خوب ترکیه ای در 
گروه G با 11 امتیاز بدون نگرانی بازی هفته آخر خود را 
مقابل الیپزیک برگزار خواهد کرد. این تیم صعود خود را 
به عنوان تیم اول قطعی کرده است. پورتو و موناکو هم در 

لیسبون دیدار می کنند. 
تالش رئال و تاتنهام صعودکرده

در گــروه آخــر رقابت هــا، تاتنهــام 13 امتیازی و 
صدرنشین، میزبان آپوئل نیکوزیا، تیم قعرنشین جدول 
است. رئال مادرید 10 امتیازی هم باید در سانتیاگو برنابئو 
مقابل دورتموند بازی کند که از قبل حذف این تیم قطعی 
شده است. به این ترتیب تنها حساسیت بازی های امشب 
گروه G، مشخص شدن صدرنشین گروه از بین تیم های 

رئال و تاتنهام خواهد بود.

شهروند| چشــم میلیون ها ایرانی در اولین 
ساعات بامداد روز گذشــته به گیرنده ها بود تا 
نمایش 4 وزنه بردار ایرانی که 2نفر از آنها  سال قبل 
با طالی المپیک به ایران بازگشتند را تماشا کنند. 
آنهایی که تا صبح بیدار ماندند، انتظار داشتند 
2 مدال خوشــرنگ طال را روی سینه کیانوش 
و ســهراب ببینند اما برخی اتفاقات غیرقابل 
پیش بینی رخ داد تا فقط یکی از خواســته ها 
برآورده شود. قهرمان کرمانشاهی که در روزهای 
اخیر صحبت های زیادی پیرامون مصدومیتش 
بود، بدون مربی و با اشتباه تاکتیکی خودش مدال 
جهان را خیلی راحت از دســت داد تا وزنه بردار 
شــیلیایی با رکوردهایی نازل، باالتر از کیانوش 
قرار گرفته و قهرمان شود. البته اگر در ماه های 
اخیر به دقت اخبار تیم ملی وزنه برداری را دنبال 
می کردید؛ قطعا می توانستید حدس بزنید که 
چنین اتفاقاتی در انتظار کیانوش رستمی است. 
نیمه پرلیوان هم شاهکار سهراب مرادی بود که 

جهان وزنه برداری را تحت تأثیر خودش قرار داد. 
اشتباه بزرگ کیانوش در انتخاب وزنه

کیانوش رســتمی درســت چند روز قبل 
از مســابقه اش در آمریــکا اعــالم کرد که 
مصدومیتش از ناحیه زانو تشــدید شده است. 
این آسیب دیدگی در حین مسابقه هم احساس 
می شــد اما غیبت مدعیان مطرح در این دوره، 
باعث شــد تا از کیانوش مصــدوم هم انتظار 
مدال طال برود. قهرمان المپیک 2016 و 2 دوره 
مســابقات جهانی در یکضرب مقابل حریف 
شــیلیایی خود کم آورد و با 174کیلوگرم به 
مدال نقره رســید. در دوضرب وقتی به تابلوی 
اعالم رکوردهــای ورودی نگاه کردیم، خواب از 
سرمان پرید! رســتمی با وجود این که رقیبش 
203کیلوگرم در حرکت اول انتخاب کرده بود، 
خواست با 212کیلوگرم کار خودش را آغاز کند. 
با توجه به مصدومیت زانوی کیانوش انتخاب این 
وزنه عجیب بود و درنهایت با 3 تالش ناموفق او 
از حرکت دوضرب اوت کــرد و مدال طال هم به 

وزنه بردار شیلیایی تقدیم شد. 
چه کسی مقصر ناکامی کیانوش است؟

شاید خیلی از مردم با ناکامی کیانوش رستمی 

احساســی برخورد کنند؛ اما اگــر بخواهیم 
اشتباهات او را در یک ســال اخیر بشماریم، 
شاید از تعداد انگشتان 2 دست هم بیشتر باشد. 
لجبازی با کادرفنی تیم ملی و ایستادن جلوی 
خواسته فدراسیون اولین رفتار عجیبی بود که 
از رستمی بعد از المپیک سر زد. او می خواست 
همچنان انفرادی تمرین کند و کار به جایی رسید 
که تهدید به خداحافظی از ورزش کرد. کیانوش 
رستمی به همین دلیل ماه های طالیی زیادی را 
برای تمرین از دست داد. فدراسیون درنهایت 
زیر بار رفت اما کیانوش در شــرایطی به اردوی 
تیم ملی می آمد که برادرش را به عنوان مربی کنار 
خودش داشت. کوروش رستمی هیچ سابقه ای 
در وزنه برداری نــدارد و کیانوش برخالف قبل 
از المپیک که با حسین توکلی تمرین می کرد، 
این بار همه چیز را می خواست یک تنه پیش ببرد. 
ترک اردوی تیم ملی در فاصله چند روز مانده تا 
اعزام به مسابقات جهانی برای کمک زلزله زدگان 
شاید از نظر حرفه ای درست نبود. بی توجهی به 
مصدومیت کهنه از دیگر اشتباهات کیانوش بود 
و در آخر هم انتخاب اشــتباه وزنه در دوضرب 

باعث شد یک مدال با ارزش از دست او برود. 
علی میری، پایین تر از حد انتظار

رقابت های دســته 85کیلوگرم با حضور 2 
وزنه بردار ایرانی یعنی علــی میری و کیانوش 
رستمی در شرایطی آغاز شد که این 2 ملی پوش 
مربیان متفاوتی داشــتند. کادرفنی تیم ملی 
میری جوان را هدایت می کرد و کیانوش رستمی 
هم در کنار برادرش و علی  هاشمی که خودش 
یک روز بعد مسابقه داشت، روی تخته رفت اما 
تصمیمات را خودش می گرفت. میری که اولین 
تجربه جهانی را پشت سر می گذاشت،  بعد از 2 
تالش ناموفق برای باالبردن وزنه 155کیلوگرمی، 
باالخره در حرکت ســوم توانست این وزنه را به 
نام خود ثبت کند و در رده هفتم قرار گرفت. در 
دوضرب هم این ملی پوش ارومیه ای وضع بهتری 
نداشت و با 193کیلوگرم به کار خود پایان داد تا 
حتی رکوردهای شــخصی خودش را هم تکرار 
نکند و درنهایت با همان هفتمی به کار خود پایان 

بدهد.

شهروند| ســهراب مرادی با امید زیادی وارد 
مســابقات جهانی وزنه برداری شــد و اوضاع 
همان طور که خودش می خواســت، پیش رفت 
تا با 3 مــدال با ارزش طال و 2 رکوردشــکنی در 
دوضرب و مجموع به کارش پایــان بدهد. حاال 
سهراب در 29سالگی به آرزوهای بزرگتر و ادامه 

افتخارآفرینی اش فکر می کند. 
هت تریک طالیی و دبل رکوردشکنی

شاید در روزهای وســط هفته دیدن مسابقه 

وزنه برداری 
اولین  تــا 
ت  عا ســا
خیلــی  صبــح 
منطقــی بــه نظر 
به  اگر کسی  اما  نیاید 
ســهراب  توانایی 
اطمینان  مــرادی 
قطعا  داشــت، 
شــاهکار  دیدن 
سحرگاهی او را از 
دست نمی داد. این 
29ساله  وزنه بردار 
از  بعد  اصفهانی 
ســال  چند  
میت  و محر
ر  د
لمپیک  ا
با   2016

قدرت به روی تخته بازگشت و طال گرفت. سهراب 
با این که هیچ مدال جهانی در کارنامه اش نداشت 
اما رکوردهای خارق العاده او در ماه های اخیر همه 
را تحت تأثیر قــرار داده بود. در حرکت یکضرب 
وزنه بردار ازبکستانی پا به پای مرادی پیش رفت 
اما درنهایت این ســهراب بود که با 184کیلوگرم 
طالی این حرکت را به دست آورد. سپس وقتی کار 
تمامی وزنه برداران به اتمام رسید، نوبت به سهراب 
مرادی رسید تا کار خود را در حرکت دوضرب آغاز 
کند. این وزنه بردار قدرتمند با 220کیلوگرم کسب 
3 مدال طالی خود را قطعی کرد و در حرکت دوم 
خودش به ســراغ رکورد جهان رفت. ســهراب 
به شکل شــگفت انگیزی 233کیلوگرم را باالی 
سر برد تا بعد از 17 ســال رکورد دوضرب دسته 
94کیلوگرم را جابه جا کند و رکورد مجموع این 

دسته که از آن خودش بود را 4کیلوگرم ارتقا داد. 
نمره قبولی به جوان آبادانی

ایوب موســوی هم جزو نفراتی بود که اولین 
تجربه جهانی خود را پشت ســر می گذاشــت. 
او در کنار ســهراب مــرادی باتجربه روی تخته 
وزنه برداری آمریکا در دسته 94کیلوگرم رفت. 
این پسر آبادانی در تمرینات آماده نشان داده بود 
اما با انداختن وزنه 166کیلوگرمی در حرکت اول 
یکضرب برای خودش، کادرفنی و مردم نگرانی 
ایجاد کرد. هرچقدر مســابقه جلوتر می رفت، 
موسوی بهتر از قبل نشان می داد. او در یکضرب 
با 171کیلوگرم پنجم شــد اما اوج کار این جوان 
در دوضرب بود که 208 و ســپس 214کیلوگرم 
توانســت مدال برنز این حرکت و مجموع را مال 
خود کند. بدون  شک ایوب موسوی در اولین تجربه 

جهانی نمره قبولی گرفت. 

 کیانوش رستمی بعد از یک سال پرهیاهو
ناکام بزرگ تخته آمریکا لقب گرفت

پاداش غرور

سهراب مرادی با کسب 3 مدال طال و رکوردشکنی شاهکار کرد

وقتی همه خواب بودند...

همه در انتظار حضور بهداد سلیمی و سعید 
علی حسینی روی تخته

هرکول ها چه می کنند؟
ایران با 3 طالی سهراب مرادی، ۲ برنز ایوب موسوی 
و یک نقره کیانوش رستمی وارد جدول مدال ها شد؛ 
اما برای رســیدن به قهرمانی نیاز دارد تا وزنه برداران 
ایرانی در فوق ســنگین هم بدرخشند. جذاب ترین 
بخش مسابقات جهانی بدون  شک رقابت های دسته 
فوق سنگین است؛ جایی که ایرانی ها دل به توانایی 
بهداد سلیمی و سعید علی حســینی بسته اند. این 
۲ وزنه بردار برای رقابت تنگاتنگ با الشــا تاالخادزه 
از گرجســتان 4:55 بامداد چهارشــنبه روی تخته 
می روند. بدون  شــک تماشــاگران ایرانی بار مثل 
مسابقات بامداد دیروز وزنه برداران کشورشان را تنها 
نمی گذارند و جو سالن را به ســود نمایندگان ایران 
خواهند کرد. در این دسته 10 وزنه بردار حضور دارند 
که سعید علی حسینی، بهداد سلیمی و تاالخادزه با 
رکورد ورودی 450کیلوگرم در صدر قرار دارند. حتما 
عالقه مندان به وزنه برداری به یاد دارند که در المپیک 
۲016 این وزنه بردار گرجستانی با چه قدرتی مدال 

طال را از آن خود کرد. بهداد سلیمی که تجربه تلخی 
را در ریودوژانیرو پشت سر گذاشت، با قدرت بیشتری 
برگشته تا ناکامی چند  سال اخیر خودش را جبران 
کند و برای ســومین بار روی سکوی قهرمانی جهان 
برود. سعید علی حسینی، وزنه بردار اردبیلی کشورمان 
هم از امیدهای زیادی برخوردار اســت. او که بعد از 
پشت سرگذاشتن محرومیت 8ساله به وزنه برداری 
بازگشته، در ماه های اخیر رکوردهای امیدوارکننده ای 
را از خود ثبت کــرده و در کنار بهداد می خواهد برای 
شکست دادن حریف گرجستانی تالش کند. بعد از 
این که بهداد سلیمی در  ســال ۲011 و در مسابقات 
جهانی پاریس به مدال طال رسید و سپس قهرمانی 
المپیک ۲01۲ را هم مال خود کرد، عنوان قوی ترین 
مرد جهان 5ســالی است که از دســت ایرانی ها دور 
مانده اســت. باید دید تاکتیک مربیان برای ۲ غول 
وزنه برداری ایران چیست؛ آیا یک طال از دل مسابقات 
دسته فوق ســنگین در آمریکا برای ایران استخراج 
می شود یا خیر. احتمال رکوردشکنی دوباره توسط 
وزنه برداران این دسته هم وجود دارد که ۲ رکورد در 
اختیار وزنه بردار گرجســتانی و رکورد دوضرب در 

اختیار حسین رضازاده است.

فدراسیون بیشتر از کیانوش مقصر است

باقری: مدیران االن باید پاسخ بدهند
باقری، ســرمربی  کوروش 
ســابق تیم ملــی وزنه برداری 
درباره ناکامی کیانوش رستمی 
در مسابقات جهانی ۲017 به 
»شهروند« می گوید: »برخالف 
گفتــه رئیــس فدراســیون 
وزنه برداری، مشاهدات من از مســابقات نشان داده که 
سطح رقابت ها به دلیل غیبت 10 کشور پایین بوده است. 
در یکضرب کیانوش بد کار نکرد و بــا توجه به آمادگی 
پایینی که داشت، با یک کیلوگرم اختالف نقره گرفت. 
من اعتقاد دارم در حرکت دوضرب هم کیانوش با همین 
آمادگی توانایی شکست  ادن وزنه بردار شیلیایی را داشت 
اما در تاکتیک انتخاب وزنه اشتباه کرد.« وی همچنین 

با اشاره به مسائل حاشیه ای پیرامون رستمی و نداشتن 
مربی می افزاید: »انتقادات زیادی به رســتمی وارد شده 
که شاید برخی از آنها به حق نباشد. من به هیچ وجه کار 
کیانوش برای انتخاب وزنه بدون توجه به نظر سرمربی 
را تأیید نمی کنم اما سوالم این است در چند  سال اخیر 
چه وزنه برداری را ساختیم که پشت کیانوش باشد و او 
را مجاب کند تابع دستورات فدراسیون باشد؟« باقری در 
پایان خاطرنشان می کند: »مگر کیانوش رستمی با همین 
روش در المپیــک طال نگرفت؟ من ایــن روش را قطعا 
اشتباه می دانم اما کمترین تقصیر گردن خود کیانوش 
است. باید اتفاقاتی که باعث ناکامی رستمی شده، واکاوی 
شود و مشخص شود که اشتباه او سهوی بوده یا ماجرای 
دیگری در میان است. فدراسیون هم باید پاسخ بدهد که 
چرا اجازه داده اتفاقات دست به دست هم بدهد و قهرمان 

المپیک با تک مدال نقره از آمریکا بازگردد.«


