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تونل زمان

 رونالدو 500 تایی شد
 کیانوش نقره ای

شهروند| یک ســال قبل در چنین هفته ای 
)25 آذرماه تا یک دی ماه  ســال 1395( ورزش 

ایران و جهان اتفاقات مهمی را به خود دید.
رونالدو 500 تایی شد

رئال مادرید 25 آذرماه  سال قبل در نیمه نهایی 
جام جهانی باشــگاه ها با دو گل بنزما و رونالدو، 
آمریکای مکزیک را برد و به فینال رسید تا حریف 
کاشیما شود. کریستیانو رونالدو که در دقیقه90 
توانســت گل دوم تیمش را به ثمر برســاند، به 
رکورد 500 گل باشگاهی دست یافت. او پیش 
از این توانســته بود 499 گل باشــگاهی اش را 
در تیم های اســپورتینگ، منچســتریونایتد و 
رئال مادرید به ثمر برساند. او نخستین گلش را در  
سال 2002 زمانی که تنها 17 سال سن داشت، 
برای اسپورتینگ در بازی برابر مورینسه به ثمر 
رساند و بعد از آن توانست روند گلزنی خودش را 

سرعت ببخشد. 
برنز کیانوش نقره شد

دوپینگ آپتــی آئوکادوف، وزنه بــردار روس 
دســته 85کیلوگرم هــم از ســوی وادا و هم 
فدراسیون جهانی وزنه برداری تأیید شد تا روال 
جابه جایی مدال و جایگاه نماینده ایران به یک 
رتبه باالتر پیگیری شود. بدین ترتیب از کمیته 
ملی المپیک روســیه و ایران درخواســت شد 
تا گواهینامه، دیپلم و مدال های دو ورزشــکار 
موردنظــر )آئوکادوف و رســتمی( را به کمیته 
بین المللی المپیک جهت جابه جایی ارســال 
کنند. این اتفاق 27 آذرماه  سال گذشته رخ داد 
و بدین ترتیب مدال برنز کیانوش رســتمی در 

المپیک 2012 به نقره تبدیل شد.
گریزمان، بازیکن  سال فرانسه

29آذرماه  ســال 95 آنتوان گریزمان، مهاجم 
اتلتیکومادرید و تیم ملی فرانسه به عنوان بهترین 
بازیکن  سال 2016 فرانسه از نگاه مجله فرانس 
فوتبال انتخاب شد. مهاجم فرانسوی  سال موفقی 
را تجربه کرد و توانست با تیم ملی نایب قهرمان 
یورو 2016 شود. او به عنوان بهترین بازیکن این 
رقابت ها معرفی و برترین گلزن این بازی ها شد. 
گریزمان همچنین به همــراه اتلتیکو در لیگ 
قهرمانان اروپا نایب قهرمان شد. مهاجم اتلتیکو 
نســبت به پل پوگبا و کریم بنزما رأی بیشتری 
کسب کرد و توانست بهترین بازیکن فرانسه شود.

تغییر جنجالی در ورزش بانوان
یک دی ماه  ســال گذشــته وزیــر ورزش و 
جوانان در حکمی فریبــا محمدیان را به عنوان 
معــاون ورزش بانوان ایــن وزارتخانه منصوب 
کرد. محمدیان که ریاست فدراسیون اسکیت 
را برعهده داشــت، جای رباب شهریان را در این 
ســمت گرفت. البته این تغییر با حاشیه هایی 
نیز همراه بود و برخی هم نســبت به این تغییر 
انتقاداتی را مطرح کردند. البته وزارت ورزش از 
بازنشستگی رباب شــهریان به عنوان دلیل این 
تغییرات خبر داد و محمدیان هم جای خود را در 

فدراسیون اسکیت به فرد دیگری داد. 

ورزش جهان

توافق بیل با یونایتــد؟| درحالی  که آینده 
گــرث بیل در تیــم فوتبــال رئال مادرید مبهم 
است، نشریه »دیاریو گل« اسپانیا مدعی شد که 
منچستریونایتد و گرث بیل به توافق با یکدیگر 
رســیده اند و این بازیکن ولزی تابستان آینده به 
جمع شیاطین سرخ اضافه خواهد شد. براساس 
این گزارش، طرفین حتی پیش قراردادی نیز بین 

خود امضا کرده اند.
ابراز انزجار مجری قرعه کشی از حرکت 
»تهوع آور« صهیونیســت ها| گری لینکر، 
ستاره سابق تیم ملی انگلیس که دوهفته پیش 
مجری مراســم قرعه کشــی جام جهانی 2018 
در مســکو بود، در صفحه توییتر خــود، اقدام به 
بازنشر کلیپی از حرکات وحشیانه نظامیان رژیم 
صهیونیستی در اسراییل کرده است. این کلیپ 
که توسط گروهی از حامیان حقوق بشر در قدس 
تهیه شده است، دستگیری عده ای از کودکان و 
جوانان فلسطینی و بازداشت آنها توسط نظامیان 
مسلح اسراییلی را در یک قفس کوچک به تصویر 
کشیده اســت. لینکر این اقدام اســراییلی ها را 

تهوع آور توصیف کرد.
احضار مورینیو به کمیته انضباطی| ژوزه 
مورینیو، ســرمربی منچســتریونایتد به خاطر 
اظهاراتــش در کنفرانس خبری پیــش از بازی 
تیمش در دربی منچستر در هفته شانزدهم لیگ 
برتر انگلیس به کمیته انضباطی اتحادیه فوتبال 
انگلیس احضار شــد. او در نشست خبری قبل از 
بازی اظهار داشــت بازیکنان منچسترسیتی با 
یک نسیم به زمین می افتند و تیم پپ گواردیوال 
را متهم کرده بود با خطاهــای تاکتیکی، مانع از 
شکل گیری بازی حریف می شود. گفته می شود 

احتمال محرومیت مورینیو وجود دارد.
سرقت از منزل سرمربی پاری سن ژرمن| 
منزل اونای امری، ســرمربی پاری سن ژرمن در 
حین حضور او روی نیمکت تیمش در بازی اخیر 
جام حذفی فرانســه مقابل استراسبورگ مورد 
دستبرد سارقان قرار گرفت. طبق گزارش پلیس، 
خانه امری واقع در طبقه هفتم یک آپارتمان در 
ناحیه 16 پاریس توسط ســارقان مورد دستبرد 
واقع شــد و بازبینی صحنه های ضبط شــده از 
دوربین مداربسته نشــان داده عالوه بر 2پیراهن 
نیمار، ســتاره برزیلی تیم، اشیای قیمتی مانند 
یک ساعت رولکس 7 هزار یورویی و برخی مدارک 
نقل و انتقاالتی و اسناد باشگاه هم به سرقت رفته 

است. 

شهروند| فدراســیون های فوتبال قطــر و ایران به 
دنبال مکاتباتی که از یک ســال قبل با هم داشــتند، 
باالخره بعد از برگزاری جلسات رسمی در برج البیدای 
دوحه ، تفاهمنامــه همکاری امضا کردنــد. این اعالم 
پیمان برادرخواندگی و توافقاتی که برای همکاری های 
دو جانبه در ســطوح مختلف انجام شد، دستاورد های 
بســیار بزرگی برای فوتبال ایران به همراه داشــت که 
درصــورت اجرایی شــدن نقطه روشــنی در کارنامه 
مدیریتی مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال 
خواهد بــود. منتهی با توجه به فاصلــه اقتصادی زیاد 
فوتبال ایران با قطر تاج و همکارانش راه ســختی برای 
اجرایی کردن توافقاتی که در این گزارش به آن اشــاره 
شد، خواهند داشــت. با این وجود، عالوه بر این که قرار 
شده اردوهای تیم های ملی فوتبال، فوتسال و فوتبال 
ساحلی ایران در کشور قطر برگزار شود، خبرهای خوب 
دیگری نیز برای فوتبال ایران ایــن مذاکرات به همراه 

داشت که مهمترین آنها به شرح زیر است.
 اتفاق بزرگ؛

 رسمی شدن میزبانی کیش در جام جهانی
ماجرای همکاری ایران با قطر برای میزبانی جام جهانی 
2022 در ماه های اخیر بارها و بارها در رسانه ها مطرح 
شده بود و قطری ها هم یک سال قبل درخواست کتبی 
رسمی برای کمک گرفتن از ایران را به فدراسیون فوتبال 
ارایه داده بودند. به این ترتیــب در جریان مذاکره اخیر 
مسئوالن فوتبال دو کشور در دوحه،  توافق و برنامه ریزی 
الزم برای اجرایی شدن این طرح انجام شد. شیخ احمد 
آل ثانی رئیس فدراسیون فوتبال قطر به مهدی تاج اعالم 
کرده که هیأتی بلندپایه از کمیته برگزاری جام جهانی 
2022 به همراه خود به کیش مــی آورد تا امکانات این 
جزیره را مورد بازدید و بررسی قرار بدهند و اگر نقایص 
و کمبود امکاناتی ازجمله زمین  های تمرین،  ورزشگاه 
کیش و مسأله دیگری وجود دارد، قطری ها آن را برطرف 
کنند. همچنین مقرر شد به دلیل نداشتن پرواز مستقیم 

از قطر به این جزیره، احتماال با یک پرواز اختصاصی یا 
یک کشــتی از دوحه به کیش ســفر کند و به محض 
این که تاریخ بازی های جام جهانی 2022 مشخص شود، 
فدراســیون فوتبال ایران را هم در جریان این موضوع 
بگذارد. اگر توافق قطر و ایران برای ایجاد یک کمپ کامال 
حرفه ای و استاندارد در کیش اجرایی شود، بدون تردید 
یک اتفاق بزرگ در فوتبال ایران خواهد بود که می تواند 
مورد استفاده تیم های ملی و باشگاه های ایرانی هم قرار 
بگیرد و فدراسیون فوتبال از آن درآمدزایی خوبی طی 

سال های آینده داشته باشد.
حضور هیأت قطری در تهران

در حاشیه بازدید علی کفاشیان و مهدی تاج از آکادمی 
مشهور و بین المللی اسپایر فوتبال قطر از سوی رئیس 
این آکادمی به مهدی تاج عنوان شده است که هیأتی 
از مدیران فوتبالی قطر به تهران ســفر خواهند کرد تا 
از امکانات ورزشــگاه، زمین های چمــن فوتبال ایران 
بازدیدی داشته باشند و پس از بررسی شرایط آکادمی 
اسپانســر قطر با توجه به استعدادهای فوتبالی ناب در 
سطح کشور ایران دو کشور در زمینه همکاری در فوتبال 
پایه و آکادمی های فوتبال هم همکاری نزدیکی با هم 
داشته باشند که این همکاری قدم بزرگی برای توسعه 
فوتبال پایه ایران خواهد بود و تحولی اساسی در آن اگر 

مدیریت درستی وجود داشته باشد، ایجاد خواهد کرد.
 اردوی تیم ملی 

در بهترین آکادمی فوتبال قطر
همان طور که اشاره شــد، آکادمی اسپایر که اواخر 
دی ماه رســما از ســوی قطری ها افتتاح خواهد شد، 
امکانات کم نظیری در ســطح جهانــی دارد و به یکی 
از 3 آکادمی برتر ســطح جهان تبدیل خواهد شــد. با 
توافقات انجام شده قرار است تیم ملی ایران در فروردین 
97 که در قطر اردو خواهد داشت، امکانات این آکادمی 
در اختیار تیم ملی قرار بگیرد تا کی روش و شاگردانش 
برای آماده سازی حضور در جام جهانی از آن استفاده ای 

بهینه داشته باشند. مرکز اســپایر امکاناتی همچون 
مرکز ریکاوری، اســتخرهایی برای رفع یا جلوگیری از 
آسیب دیدگی و زمین های چمن مصنوعی و طبیعی 
باز و سرپوشیده و مرکز بدنسازی و اتاق مطالعه و جلسه 
و... دارد. شــیخ  حمد آل ثانی، رئیس فدراسیون قطر از 
ایران دعوت کرد تا قبل از جام جهانی 2018 در هر زمان 
دیگری که برنامه تمرینی داشتند، از این کمپ استفاده 
کنند تا تمام امکانات کمپ اسپایر در اختیار ایران باشد. 
به این ترتیب، درصورتی که تیم ملی ایران مجددا قصد 
داشته باشد قبل از جام جهانی و در اردیبهشت ماه )می( 

اردو بزند، این کمپ میزبان تیم ایران است.
کمک برای بازی دوستانه

با توجه به این که فدراســیون فوتبــال قطر دعوتی 
از ســوی عراقی ها برای دو دیدار تدارکاتی در بغداد و 
نجف دارد، مقرر شــد اگر تیم قطــر در زمان حضور 
ایران در آکادمی اســپایر در کشــورش نباشد، با دو 
تیم دیگر هماهنگی الزم را انجام دهد تا با شــاگردان 
کارلوس کی روش مسابقه ای دوســتانه انجام بدهد. 
همچنیــن در رابطه با تبــادل کالس هــای داوری، 
بازاریابــی، مدیریت فوتبال در ســطوح مختلف که از 
سوی انستیتوی جســور برگزار می شــود، مقرر شد 
این امکانــات نیز در اختیار فدراســیون ایــران قرار 
بگیرد و همچنین جسور به طور مســتقیم با ایران در 
تماس باشد تا به چه شــکل این برنامه ها را اجرا کند.

ائتالف قدرتمند علیه سعودی و امارات
امضای این تفاهمنامه همکاری با فدراسیون فوتبال 
ایران همان طور که قطری ها در بیانیه رســمی اعالم 
کرده اند،  بخشی از برنامه های بلندمدت آنها در راستای 
توسعه فوتبال در این کشور و افزایش روابط با همتایان 
آســیایی و جهانی خودشان اســت. این تفاهمنامه 
همچنین به توسعه روابط فدراســیون های دو کشور 
می پردازد و تمرکز آن بر موضوعاتی اســت که منافع 
دو طرف را در فرآیند توســعه فوتبال در ایران و قطر 

تأمین می کند. در آینده ای نزدیک، یک گروه مشترک 
شــکل خواهد گرفت که چارچوب های قانونی اجرای 
ایــن تفاهمنامه را با جزییات مورد بررســی و مطالعه 
قرار خواهنــد داد. یک برنامه کاری مــدون نیز آماده 
خواهد شد که شامل گزارشی از مهمترین دستاوردها 
و همچنین برنامه زمانی فعالیت ها و رویدادهایی است 
که دو فدراســیون در آن مشــارکت خواهند داشت. 
مهمترین نکته اما با توجه به فضای سیاسی حاکم بر 
منطقه خلیج فارس این اســت که ائتالف ایران و قطر 
در مقابل عربســتان و امارات  و سایر کشورهای عربی 
هم پیمان آنها می تواند از بُعد دیپلماســی ورزشی هم 
دستاورد های زیادی برای فوتبال ایران به همراه داشته 
باشــد. به هرصورت بعد از این که مناقشــات سیاسی 
بین عربستان و امارات با قطر باال گرفت، این کشور در 
تمامی زمینه ها به جمهوری اســالمی ایران نزدیک تر 
شد و قطعا این همکاری دوطرفه در زمینه های مختلف 
به سود دو کشــور خواهد بود و می تواند قدرت البی و 
نفوذ عربســتان و امارات را تا حد بسیار زیادی کاهش 

بدهد.
تاج: این توافق در قفسه خاک نخواهد خورد

مهدی تاج بعد از امضای تفاهمنامه با فدراســیون 
فوتبال قطر چنین گفت: »در ابتدا جا دارد از فدراسیون 
فوتبال قطر به خاطر میهمان نوازی شان از فدراسیون 
فوتبال ایران تشکر کنم. مشتاقانه منتظر همکاری های 
بیشتری با قطر در زمینه فوتبال هستیم، که منجر به 
تقویت روابط ایرانی ها و قطری ها می شود و حامی رابطه 
آینده دوکشــور خواهد بود. ما مجذوب تجهیزاتی که 
برای میزبانی از این رقابت ها توسط قطر در نظر گرفته 
شــده ایم. ما قراردادهایی با فدراسیون های متعددی 
همانند ایتالیا و هلند منعقد کردیــم اما قرارداد با قطر 
استثنایی است، زیرا میان دو کشور مسلمان منعقد شد. 
همگرایی جغرافیایی داریم و این تفاهمنامه در قفسه 

خاک نخواهد خورد و روی جزییات کار می کنیم«.

شهروند|  روز پنجشــنبه جمعی از ســتاره های فوتبال ایران در 
ورزشگاه ســرپل ذهاب کنار هم جمع شدند تا دیداری نمادین را برای 

کمک به زلزله زدگان این شهرستان انجام بدهند.
بازدید ستاره ها از زلزله زدگان

طبق برنامه ریزی قبلی جمعی از ستاره های فوتبال ایران در دهه های 
70 و 80 روز پنجشنبه به کرمانشاه و منطقه سرپل ذهاب سفر کردند تا 
عالوه بر برگزاری یک بازی خیرخواهانه با تیمی از این منطقه، به بازدید 
از مردم زلزله زده بپردازنــد. نفراتی چون علی کریمی، خداداد عزیزی، 
مهرداد میناوند، محمد نوازی، کریم باقری و... در جریان این ســفر در 
مناطق زلزله زده غرب کشور حاضر شدند و پای درد دل مردم این منطقه 
نشستند. زلزله زدگان هم که از دیدن ستاره های فوتبال ایران خوشحال 
بودند، درخواست های خود را بیان کردند. پیشکسوتان فوتبال همچنین 
با حضور در مناطق زلزله زده هدایا و کمک های جمع آوری شده را بین 
آنها توزیع کردند. پاسخ به ابراز احساسات مردم زلزله زده و گرفتن عکس 

سلفی با مردم سرپل ذهاب از حاشــیه های جالب و به یادماندنی این 
مسابقه خیریه بود.

بازی خیرخواهانه در دل زلزله
عالوه بر نفراتی که   نامشــان را ذکر کردیــم، پرویز برومند، ابراهیم 
میرزاپور، سهراب بختیاری زاده، محمدرضا مهدوی، حسین کاظمی و 
جواد کاظمیان از دیگر بازیکنان تیم ستارگان فوتبال ایران بودند که در 
یک بازی خیرخواهانه با منتخب پیشکسوتان استان کرمانشاه شرکت 
کردند. این بازی که  در دل مناطق زلزله زده و در زمین شهر سرپل ذهاب 
برگزار می شد، با استقبال خوبی از سوی مردم این منطقه روبه رو شد. 
درنهایت هم این بازی 4 بر 2 به سود ملی پوشان به پایان رسید. جالب 
این که قضاوت مسابقه هم بر عهده علیرضا فغانی، داور مطرح کشورمان 
بود که قرار اســت در جام جهانی هم قضاوت کند. در کنار برگزاری این 
مسابقه نمادین کمک هایی هم از سوی خیرین جمع آوری شد تا برای 

سروسامان دادن به مناطق زلزله زده هزینه شود. 

پای زنان هم به ورزشگاه باز شد
نکته ای که در این دیدار توجه همگان را به خود جلب کرد حضور بانوان 
در ورزشگاه بود. در حالی  که استادیوم احرار سرپل ذهاب مملو از جمعیت 
شده بود، بانوان هم اجازه حضور در ورزشگاه و تماشای مسابقه را پیدا کردند. 
آنها توانستند در کمال آرامش و شاید برای نخستین بار در سال های اخیر 
یک مسابقه فوتبال را از نزدیک تماشا کنند. این موضوع در نوع خود جالب 
توجه بود و بازتاب زیادی هم در میان رســانه ها داشت؛ با توجه به این که 
مدت هاست بحث حضور زنان در استادیوم های فوتبال مطرح شده است. 

 ستاره های فوتبال در سرپل ذهاب گل کاشتند

زلزله، پای زنان را به ورزشگاه باز کرد

همه آنچه باید از عقد پیمان برادرخواندگی فوتبال ایران با قطر بدانید

کیش میزبان کمکی جام جهانی 2022
  قرار است مسئوالن قطری با سفر به جزیره کیش نقایص این جزیره را برطرف و از آن به عنوان یکی از شهرهای میزبان جام جهانی استفاده کنند

  ائتالف ایران و قطر علیه عربستان و امارات پیام روشنی برای سعودی ها دارد
  با هماهنگی های انجام شده، تیم ملی فوتبال قبل از جام جهانی روسیه اردوهای خود را در بهترین آکادمی فوتبال قطر برگزار می کند

کیوسک

اعتراف جیجی

روزنامه ایتالیایی »گاتزتا دلو اسپورت« مصاحبه ای 
با جیجی دوناروما دروازه بان میالن درباره شــایعه 
جدایی اش انجام داد. این دروازه بان گفت: »هرگز نه 
گفته و نه نوشتم که تحت فشار روحی بوده ام. هنوز 

چیزی درباره آینده ام مشخص نیست.

ُکری مارادونا برای رونالدو و مسی

روزنامه اســپانیایی »آس« مصاحبه جالبی با 
دیگو مارادونا انجام داده که در آن اسطوره فوتبال 
آرژانتین برای رونالدو و مســی کری خوانی کرده 
است. ماردونا گفته اســت: »اگر من در این زمان 
فوتبالیست بودم، توپ طالهای بیشتری نسبت به 

رونالدو و مسی می داشتم«.

شایعه روز

اسپانیا از جام جهانی حذف می شود؟
آنخل ماریــا ویار، رئیس ســابق فدراســیون 
فوتبال اســپانیا، مدتی پیش به اتهام فساد مالی و 
سوء استفاده از قدرت دستگیر شد و اکنون مقامات 
فوتبال این کشــور به دنبال انتخــاب یک رئیس 
جدید برای این فدراسیون هستند. دستگیری ویار 
زمانی رخ داد که تنها دومــاه از انتخاب مجددش 
به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا گذشته 
بود. درحال حاضر، خــوان لوئیس الرئال به عنوان 
رئیس موقت، ریاست این فدراسیون را برعهده دارد. 
اکنون نشریه ال پائیس گزارش داد که یک برنامه 
پیشنهادی از سوی دادگاه عالی اسپانیا، توسط فیفا 
دخالت دولتی در امور فدراســیون تشخیص داده 
شده و همین مسأله تهدید فیفا را به دنبال داشته 
است. همچنین براســاس گزارش ها، ویار در مورد 
چگونگی برکناری اش از فدراسیون فوتبال اسپانیا 
به فیفا شکایت کرده و همین باعث حساس ترشدن 
این پرونده شده است. اکنون فیفا تهدید کرده که 
اگر دولت اســپانیا از دخالت در امور فدراســیون 
دست برندارد، این فدراسیون را تعلیق می کند که 
به حذف این تیم از جام جهانی منجر خواهد شــد. 
این نخستین بار نیست که اســپانیا با تهدید کنار 
گذاشته شــدن از جام جهانی روبه رو می شود. در 
 سال 2008 هم شرایط مشابهی برای فوتبال این 
کشور رخ داده بود و سپ بالتر تهدید کرده بود که 
اجازه حضور اسپانیا در یورو را نخواهد داد؛ هرچند 
درنهایت الروخا در آن رقابت ها حضور پیدا کرد و 

به قهرمانی رسید.

آن سوی مرز

گوچی همچنان نیمکت نشین است
رضا قوچان نژاد، مهاجــم ایرانی تیم هیرنفین 
هلند برای سومین بازی متوالی نیمکت نشین شد. 
گوچی که از ابتدای فصل تا هفته سیزدهم به طور 
ثابت در ترکیب هیرنفین بود؛ ولی در 3 مســابقه 
اخیر تیمش روی نیمکت حضور پیدا کرده است. با 
این که پیش بینی می شد این بازیکن مقابل فاینورد 
در ترکیب باشد اما با نظر سرمربی تیم روی نیمکت 
ذخیره ها نشست تا شانسش برای بازی کردن کمتر 
به نظر برسد. باید دید این شرایط تا چه زمانی برای 
قوچان نژاد ادامه پیدا می کند. یاران قوچان نژاد پس 
از دو باخت و یک تســاوی اخیرشان 19 امتیازی 
شدند و اکنون جایگاه نهم جدول لیگ اردیویسه را 

در اختیار دارند.

بازگشت عزت اللهی به ایران
ســعید عزت اللهی که در تیم جدیدش، آمکار 
روسیه درخشش های بیشتر و بهتری دارد، به ایران 
بازگشته و حدود یک ماهی را این جا خودمان سپری 
خواهد کرد تا برای ادامه لیگ روسیه، به این کشور 
برود. ســعید که چهارمین فصل حضور در فوتبال 
اروپا را ســپری می کند، با آمکار در رده سیزدهم 
جدول 16 تیمی روسیه حضور دارد و با تیم سردار 
آزمون یعنی روبین کازان، تنها 2 امتیاز فاصله دارد و 
هر دو تیم وضع خوبی در جدول ندارند. این  هافبک 
21ساله که شــماره 6 تیم ملی را برتن می کند، در 
فصل جــاری رقیبانی بزرگ را در پســت  هافبک 
دفاعی برای خود می بیند و بدون  شک برای حضور 
ثابت در ترکیب تیم ملی بــرای جام جهانی 2018 

باید بیشتر از اینها تالش کند.
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شــهروند| مســابقات کشــتی فرنگی جام 
باشــگاه های جهان در 2روز اخیر در سالن 25 آبان 
شــهر اصفهان برگزار شــد و درنهایت با قهرمانی 

نماینده ایران به پایان رسید.
آمادگی برای میزبانی های بزرگتر

در روزهایی که فدراسیون کشتی ایران با میزبانی 
از مسابقات جام باشــگاه های جهان در رشته های 
آزاد و فرنگی به دنبال اثبات شایســتگی های خود 
است، مسابقات اخیر در اصفهان با شعار »کشتی در 
خدمت صلح و دوستی جهانی« برگزار شد. این مسأله 
به خوبی در طول رقابت های کشــتی آزاد و فرنگی 
باشگاه های جهان دیده شد که نمایندگان کشورهای 
مختلف ازجمله آمریکا هم در ایران با آسودگی خاطر 
کشتی گرفتند. جالب این که رسول خادم در حاشیه 
این رقابت ها در جمع خبرنگاران از آمادگی کشورمان 
برای میزبانی مسابقات قهرمانی آسیا و جهان هم خبر 

داد که می تواند در سال های آینده رخ دهد.
رستگاری کشتی فرنگی در اصفهان

چهارمین دوره مســابقات کشــتی فرنگی جام 
باشــگاه های جهان طی 2روز در اصفهان با حضور 
10 تیم خارجی و 3 تیم داخلی برگزار شد. تیم ها در 

4 گروه تقسیم شدند که البته روس ها به همگروهی 
با بیمــه رازی، پرمهره ترین تیــم ایرانی اعتراض 
داشتند. به نظر می رسید حساس ترین مسابقه دور 
گروهی نیز بین بیمه رازی و تیم روســیه ای باشد 

که البته شاگردان حسن رنگرز با نمایشی مقتدرانه 
توانستند 10 بر صفر حریف خود را شکست داده و 
به نیمه نهایی برسند. سینا صنعت ایذه، گئورگین 
کالب گرجستان و بیوک شهیر ترکیه 3 تیم دیگری 

بودند که با شکست دادن رقبای خود به نیمه نهایی 
رســیدند. در این مرحله 2 تیم ایرانی در دو طرف 
جدول مقابل کشتی گیران گرجستانی و ترکیه ای 
قرار گرفتند و توانستند مجوز حضور در فینال را به 
دست آورند تا شاهد یک فینال تمام ایرانی باشیم. 
این اتفاق اقتدار فرنگی کاران ایرانی را نشان می داد 
که از میان 10 تیم خارجی، اجازه حضور خارجی ها 

را در فینال ندادند.
بیمه رازی، قهرمان با اقتدار

رقابت تمام ایرانی فینال جام باشگاه های جهان، 
از حساســیت باالیی با توجه به حضــور برخی از 
ملی پوشان در ترکیب 2 تیم برخوردار بود. درنهایت 
هم بیمــه رازی با توجه به داشــتن ســتاره های 
مطرح در ترکیب تیم خود توانســت 8 بر 2 مقابل 
سینا صنعت ایذه به برتری رسیده و جام قهرمانی 
مســابقات را باالی ســر ببرد. محمدعلی گرایی و 
سعید عبدولی جزو مطرح ترین فرنگی کارانی بودند 
که در ترکیب بیمه رازی برابر حریفان خارجی خود 
در فینال به پیروزی دست یافتند. بدین ترتیب تیم 
بیمه رازی بعد از حذف ناباورانه در کشــتی آزاد، در 

کشتی فرنگی جبران مافات کرد و قهرمان شد. 

درخشش ملی پوشان کشتی فرنگی در اصفهان

جام باشگاه های جهان »بیمه« شد!


