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به نظر میرسد بارسلونا از شرایط مبهم عثمان دمبله کامال خسته شده است.
روزهــا ســپری میشــود و همچنــان عثمــان دمبلــه هیــچ پاســخ مشــخصی بــه پیشــنهاد تمدیــد قــرارداد بارســلونا نمــی دهــد .ژاوی اخیــرا ً تأکیــد کــرده بود کــه قــرارداد این
ســتاره فرانســوی تمدیــد شــود امــا ایــن وضعیــت باعــث شــده کــه باشــگاه بارســلونا تــا حــدود زیــادی بیخیــال عقــد قــرارداد جدیــد با ایــن بازیکن شــده باشــد.
در همیــن حــال مونــدو دیپورتیــوو گــزارش داده کــه مشــکل اساســی در راه تمدیــد قــرارداد عثمــان دمبلــه بــا بارســلونا مدیــر برنامههای او یعنی موســی سیســوکو اســت .در
واقــع او بــه ســتاره فرانســوی اطمینــان خاطــر داده کــه مــی توانــد بــا جدایــی از بارســا پــول بــه مراتــب بیشــتری بــه دســت بیــاورد .ایــن در حالی اســت کــه از رختکن بارســا
شــنیده مــی شــود کــه خــود دمبلــه تمایــل زیــادی بــه مانــدن در ایــن تیــم دارد امــا مدیــر برنامــه او کار را دشــوار کرده اســت.
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قهرمان نشدن استقالل پشت پرده سیاسی دارد

این بازی با احساسات هواداران است

سعید عزت اللهی به گمانهزنی و شایعات پیرامون بازگشتش به ایران واکنش نشان داد.

سعید عزتاللهی چهره درخشان تیم ملی در فیفادی اخیر بود که حاال از سوی اتحادیه فوتبال دانمارک به عنوان کاندیدای بازیکن ماه لیگ این کشور نیز انتخاب شده است.
عزتاللهی در گفتگو با خبرنگار ما به انتقادات درباره تیم ملی پرداخته و با دفاع از عملکرد دراگان اسکوچیچ و ملیپوشان ،گفته که این تیم توانایی شگفتیسازی در جام
جهانی را هم دارد .هافبک دفاعی تیم ملی همچنین به شایعات پیرامون بازگشتش به ایران نیز پرداخته و گفته که عدهای با طرح این مسائل قصد دارند که هواداران تیمشان
را فریب بدهند .دو برد مقابل لبنان و سوریه خیلی بردهای حیاتی برای تیم ما بود چون ما میتوانستیم مسیر صعودمان را از همیشه هموارتر کنیم و از همیشه به صعود به
جام جهانی نزدیک تر باشیم .هیچکدام از این حریف ها حریف آسانی نبودند .قبل از بازی همه فکر میکردند ما کار آسانی مقابل این دو تیم داریم اما در زمین مسابقه اینطور
نبود .ما خودمان هم پیش بینی میکردیم که بازی سخت پیش بروند .این دو تیم ،تیم هایی هستند که قطعا مقابل ما فوتبال بسته ای را ارائه میدهند و نیم نگاهی هم به
اتفاقات فوتبالی دارند .در بازی با لبنان هم یکی از این اتفاقات فوتبالی افتاد و متاسفانه ما گل خوردیم و حتی تا آخرین لحظات هم گل زدن به این تیم سخت بود کمااینکه
بحث زمین خیلی بد لبنان و شرایط جوی تاثیر زیادی روی بار فنی تیم و بازیکنان گذاشته بود اما خدا را شکر اینکه تا آخرین لحظه ناامید نشدیم و تالش کردیم خیلی
مثمرثمر بود .شایعاتی پیرامون بازگشت تو به ایران مطرح میشود .آیا حرفی مطرح شده؟
هر از چند گاهی این شایعات به گوش من هم میرسند ولی واقعیت این است که من احساس میکنم بیشتر این شایعات جنبه حاشیه سازی و بازی کردن با احساسات
هواداران را دارد و من واقعا گاهی اوقات از این اتفاقاتی که رخ میدهد ناراحت میشوم چون هوادارانی که عاشقانه تیمشان را دوست دارند شایسته این نیستند که با
احساسات آنها بازی شود و هرروز یک اسمی را به آنها بگویند .کار قشنگی در فوتبال نیست و من قبال هم گفتهام من قرارداد دارم و باشگاهی هم که خواهان من باشد باید به
صورت مستقیم با باشگاه من مذاکره کند.

یاری :درخواست دبیر از کمیته ملی المپیک ،حق کشتی است

پیشکســوت کشــتی گفــت :علیرضــا دبیــر در
ماجــرای اختالفــش بــا کمیتــه ملــی المپیــک
نشــان داد کــه همچــون خلــف خــودش رســول
خــادم بــه دنبــال بــاز کــردن راه کشــتی اســت
و انتصــاب ســوریان در کمیســیون ورزشــکاران
مطالبــه بــه حقــی اســت.
بهــروز یــاری در خصــوص چرخــه انتخابــی
تیــم ملــی کشــتی آزاد اظهــار داشــت :چرخــه
انتخابــی مثــل قانــون اســت .اگرمجــری قانــون
نخواهــد اجرایــش کنــد ،بــه درد نمیخــورد .در
عیــن حــال نیــز قانــون بــد ،بهتــر از بــی قانونــی
اســت .امــروز تمــام مربیــان از ایــن شــک ِو ه و
نالــه دارنــد کــه دو ســه نفــر پشــت درهــای
بســته میخواهنــد بــرای کل کشــتی کشــور
تصمیــم بگیرنــد در حالــی کــه کشــتی بایــد
خــودش در مســیر خــودش حرکــت کنــد.
پیشکســوت کشــتی بــا تاکیــد بــر اینکــه چرخــه
چیــز جدیــدی نیســت ،ادامــه داد :مــا همیشــه
در کشــتیمان چیــزی شــبیه بــه چرخــه

داشــتیم ،مهــم اجــرای آن بــوده کــه در بسـ
ـیاریکن .امــروز چرخــه میگویــد قوانیــن را قبــل از آنکــه
* درباره سرقت از چمدان بازیکنان در لبنان هم صحبت
مــوارد بــه اجــرا در نیامــده اســت .مثــا در دهــه کمیتــه فنــی بخواهــد در مــورد کشــتیگیری
 70میــادی ،ابراهیــم جــوادی در داخــل کشــور تصمیــم بگیــرد ،مکتــوب کــرده اســت تــا همــه
مبــارزه را بــه حریفــان خــودش واگــذار میکــرد بداننــد بــه چــه شــکل امــکان رســیدن بــه
امــا کمیتــه فنــی رای بــه انتخــاب او بــرای دوبنــده تیــم ملــی را خواهنــد داشــت .اگــر ایــن
مســابقات بــرون مــرزی م ـیداد .اگــر کشــتیگیر چرخــه اجرایــی شــود عدالــت اســت ،امــا نگرانــی
نتیجــه میگرفــت کــه کمیتــه فنــی میگفــت خانــواده کشــتی از ایــن اســت کــه بعضــا تبصــره
ایــن حاصــل درایــت و هوشــمندی مــا بــوده و و مــاده بــه آن اضافــه کننــد.
اگــر نتیجــه نمیگرفــت ،میگفــت مــا انتخــاب ایــن مربــی کشــتی بــا اشــاره بــه اتفاقاتــی کــه
اصلــح را بــه جهانــی بردیــم .در ســالهای بعــد در وزن  74کیلوگــرم ،پیــش از المپیــک رخ داد،
هــم مجیــد تــرکان بــه قهرمانــان ردیــف دوم و خاطرنشــان کــرد :مثــا اعــام شــد انتخــاب
ســوم خــودش گاهــی نتیجــه را واگــذار میکــرد ملــی پــوش وزن  74کیلــو بــرای المپیــک در
و مربیــان تیــم ملــی ،حکــم بــه اعــزام تــرکان تورنمنــت بینالمللــی لهســتان اســت .مصطفــی
میدادنــد.
حســینخانی و یونــس امامــی را بــه ایــن
یــاری بــا اشــاره بــه مســابقات جهانــی  1991مســابقه بردنــد و قــرار بــود هــر کســی بهتــر
وارنــا گفــت :تــرکان در ایــن ســال نتیجــه مبــارزه کــرد ملیپــوش شــود .حســین خانــی
کشــتی را بــه کریــم ســوری واگــذار کــرد امــا بهتــر از رقیبــش مبــارزه کــرد امــا کادر فنــی
ســوری را بــا اعــزام بــه اســم کشــتیگیر رزرو،
قانــع کردنــد و تــرکان نماینــده تیــم ملــی بــود.

گفــت حســینخانی و امامــی بایــد یــک کشــتی
رودررو هــم بگیرنــد کــه حســینخانی زیــر بــار
ایــن مســئله نرفــت .رئیــس فدراســیون کشــتی
از قــدرت خــودش اســتفاده کــرد و گفــت بایــد
حرفــی کــه زدیــم را اجــرا کنیــم .در حقیقــت
اجــرای چرخــه مهمتــر از همــه چیــز اســت و
موضــوع چرخــه بایــد در کشــتی نهادینــه شــود.
کشــتیگیر از قبــل بدانــد چــه مســیری بــرای
او تعریــف شــده اســت .بــه نظــر مــن ارزش
معنــوی یــک مــدال آنقــدر بــاال نیســت کــه
طیفــی از کشــتیگیران درجــه دو را منــزوی و
ســرخورده کنیــم .همــان قانــون نوشــته شــده را
اجــرا کنیــم ،ولــو اینکــه بــد باشــد.
وی افــزود :مــن در مــورد چرخــه بــا پژمــان
درســتکار حــرف زدم .او میگویــد وظیفــه مــن
انتخــاب کشــتیگیر نیســت ،بلکــه کار مــن از
فــردای انتخــاب شــدن نفــرات شــروع میشــود؛
بــا کشــتیگیرانی کــه از چرخــه ســربلند
بیــرون میآینــد .اســتارت چرخــه از مســابقات
قهرمــان کشــوری خواهــد بــود ،فقــط امیــدوارم

تبصــرهای بــه آن اضافــه نکننــد.
بهــروز یــاری در مــورد اختــاف پیــش آمــده
بیــن فدراســیون کشــتی و کمیتــه ملــی
المپیــک در خصــوص عــدم انتصــاب حمیــد
ســوریان در کمیســیون ورزشــکاران تصریــح
ـن واقعــی
کــرد :علــی دبیــر در ایــن مســئله مـ ِ
خــودش را نشــان داد .اگــر اســم کارش را
زیــاده خواهــی هــم بگذاریــم ،امــا حــق کشــتی
اســت .کشــتی بــه واســطه افتخاراتــش صاحــب
حــق اســت کــه کشــتیگیر بیبدیلــی چــون
حمیــد ســوریان ،جــزو انتصا بهــای کمیتــه
ملــی المپیــک باشــد .شــاید صــاح بــر ایــن
بــود بــا صالحــی امیــری کنــار میآمــد امــا
حتــی اگــر خواســته علیرضــا دبیــر زیــاده
خواهــی هــم باشــد ،بــاز تاکیــد میکنــم
بــا توجــه بــه اینکــه افتخــارات ورزش ایــران
مدیــون کشــتی اســت ،درخواســت جامعــه
کشــتی بــرای حضــور ســوریان در کمیســیون
ورزشــکاران بــه حــق اســت .دبیــر ثابــت کــرد
بــرای خــودش چیــزی نمیخواهــد و همچــون
خلــف خــودش رســول خــادم ،راه کشــتی و
کشــتیگیری را بــاز میکنــد.

طیبی همه را حیرت زده کرد!

انتقال مشروط
سردار آزمون از
زنیت به لیون

زنیــت به دنبال فروش مشــروط ســردار آزمون به لیون فرانســه در پنجــره نقلوانتقاالتی ژانویه
است.
لیون فرانســه همچنان در حال بررســی روند انتقال ســردار آزمون ،مهاجم زنیت سنپترزبورگ است.
قرارداد این بازیکن با زنیت تابســتان آینده به پایان میرســد و وی میتواند به صورت رایگان راهی هر تیم
دیگری شــود .با این وجود لیون فرانســه نمیخواهد در تابســتان با تیمهای دیگر برای جذب آزمون رقابت
کند.
بر اســاس این گزارش؛ لیون در تالش اســت تا در پنجره نقلوانتقاالت زمســتانی اروپا سردار آزمون را به
خدمت بگیرد .از ســویی زنیت مخالف این انتقال نیســت اما میخواهد آزمون را به صورت مشــروط در
اختیار لیون قرار دهد .مدیران این تیم شــهر سـنپترزبورگ نمیخواهند مهاجم کلیدی خود را در میانه
راه از دســت بدهند و پس از توافق با لیون به دنبال حفظ آزمون تا پایان فصل هســتند.

باید توقیف اموال را برای اختالسگران بزنند نه برای ما
رئیــس فدراســیون قایقرانــی گفــت :توقیــف امــوال
را بــرای دزد و کالهبــردار و اختالسگــر میزننــد
نــه بــرای کســی کــه بــرای ورزشــکارانش تــاش
میکنــد.
علیرضــا ســهرابیاندر خصــوص عــدم اعــزام تیــم
ملــی روئینــگ کشــورمان بــه مســابقات قهرمانــی
آســیا در تایلنــد ،اظهــار داشــت :مــا بــرای اعــزام
ویــزا گرفتیــم و بلیــت تهیــه کردیــم و حتــی
عــوارض خــروج از کشــور را هــم پرداخــت کردیــم.
ابتــدا دیــروز گفتنــد کنگــره آســیا کنســل شــده و
بــه صــورت مجــازی برگــزار میشــود .امــروز هــم
ایمیــل زدنــد بــه دلیــل شــیوع ویــروس جدیــد
کرونــا ،ایــران و عــراق بایــد  7روز قرنطینــه شــوند
و ایــن در حالــی اســت کــه بــرای مــا فرصــت
قرنطینــه  7روزه وجــود نــدارد.
وی در ادامــه افــزود :مســابقات قهرمانــی جوانــان
آســیا بــه دلیــل اینکــه تعــداد تیمهــای شــرکت
کننــده بــه حــد نصــاب نرســید لغــو شــد .بــرای
رده بزرگســاالن هــم مــا اعــام کردیــم و در نهایــت
تعــداد تیمهــا بــه  7رســید .مــا هــم ضــرر مالــی

آجرلــو ،مدیرعامــل باشــگاه اســتقالل در آســتانه
دربــی اظهــارات جنجالــی بــر زبــان آورد و عوامــل
سیاســی را بــه عــدم موفقیــت ایــن تیــم در ســالیان
اخیــر مرتبــط دانســت.
مصطفــی آجرلــو مدیرعامــل اســتقالل در میــان
تشــویق حاضریــن در مراســم تقدیــر از هــواداران
ایــن تیــم حضــور پیــدا کــرد .او در بخشــی از
صحبــت هــای خــود از تیمــی پشــت پــرده صحبــت
کــرد کــه طــی چنــد ســال اخیــر اجــازه موفقیــت و
قهرمانــی بــه اســتقالل نــداده انــد.
آجرلــو بــا اشــاره بــه ایــن تیــم پشــت پــرده گفــت:
یــک تیمــی اســت و ایــن آدم هایــی کــه چنیــن
حــرف هایــی مــی زننــد هــم مهــره هــا و ســربازهای
پیــاده شــان هســتند .اســم نمــی آورم ایــن هــا
ســربازهای شــطرنج هســتند .یــک گــروه آن پشــت
نشســته کــه مایــل نبــودم و نیســتم کــه اســم شــان
را بیــاورم و ایــن هــا همــان جماعتــی هســتند کــه
نگذاشــتند اســتقالل در پنــج شــش ســال گذشــته
قهرمــان شــود.
بعــد از ایــن صحبــت هــا ،عــده ای از حاضریــن بــا
شــعار وای اگــر آجرلــو حکــم جهــادم دهــد از او
حمایــت کردنــد کــه مدیرعامل اســتقالل ضمــن آرام
کــردن آنهــا بــه شــوخی گفــت« :مگــر مــی خواهیــم
برویــم جنــگ؟»
در ادامــه بازهــم شــعارها ادامــه یافــت و آجرلــو
بازهــم مجبــور شــد از ایــن افــراد بخواهــد کــه
ســاکت شــوند.
مدیرعامــل اســتقالل در ادامــه صحبــت هایــش
خطــاب بــه هــواداران ایــن تیــم گفــت :هــر حرفــی
کــه بــار منفــی داشــته باشــد بــه مــا کمــک نمــی
کنــد .مــن درگوشــی صحبــت نمــی کنــم بلکــه
بــا همــه هــواداران دارم صحبــت مــی کنــم .شــما
لیدرهایشــان هســتید و دارم بــه شــما مــی گویــم
کــه موضــوع چیســت .یــک جماعــت سیاســی از

دولــت قبــل هســتند کــه نگذاشــتند شــما قهرمــان
شــوید ،ایــن هــا دســت بــردار نیســتند ولــی اشــتباه
کــرده انــد پوســت شــان را مــی کنیــم!
یــن در مراســم بعــد از ایــن جمــات آجرلــو بــار
دیگــر بــه وجــد آمــده و شــعارهایی در حمایــت از
او ســر دادنــد :بــه آن دوســتان سیاســی مــی گویــم
کــه دســت از ســر ایــن بچــه هــا بردارنــد! بــه آنهــا
مــی گویــم کــه در خــواب شــان در مــورد تخریــب
اســتقالل اشــتباه مــی کنند .مــا همــه از کوچکترین
عضــو تا ســرمربی و بازیکنــان و کاپیتانــش در مقابل
ایــن افــراد مــی ایســتیم و حــق مــان را مــی گیریــم.
در ادامــه مشــروح صحبــت هــای مدیرعامــل
اســتقالل را بخوانیــد:
بــا پررویــی مــی گفتنــد اســتقالل  35میلیــارد
بیشــتر نمــی ارزد!
جلســه ای در مــورد خصوصــی ســازی برگــزار شــد
کــه بایــد در آن حضورپیــدا مــی کــردم چــون
بحــث حرفــه ای ســازی اســتقالل و پرســپولیس
هــم بــه ایــن موضــوع مربــوط اســت .دوســتانی
کــه ایــن جــا مســئول بودنــد ،رفتنــد یــک چاهــی
کندنــد و اســتقالل را داخلــش انداختنــد .بعــد
هــم مــی گوینــد برویــد مشــکل تــان را حــل
کنیــد .ایــن همــه مــدت حــل نکردیــد و االن مــی
خواهیــد عقــده گشــایی کنیــد و بــرای اســتقالل
مانــع تراشــی مــی کنیــد .اگــر در بحــث مالکیــت
اســتقالل از وزارت ورزش جــدا شــود مــی توانیــم
وارد بحــث حرفــه ای ســازی شــویم و مشــکلمان
حــل شــود و در آســیا حضــور پیــدا کنیــم.
موضوعــی کــه خیلــی داغ اســت ایــن اســت کــه
اوال یــک ظلمــی بــه اســتقالل شــده بــود؛ اســتقالل
گرانقــدر و گــران مایــه را بــا پــر رویــی تمــام مــی
گفتنــد  35میلیــارد بیشــتر نمــی ارزد .بــه کمــک
شــما و بــه لطــف خــدا قــرارداد یــک طرفــه هــای
وب بــا حکمیــت وزارت ورزش لغــو شــد.

کردیــم و هــم اینکــه بچههــا در حالــی کــه آمــاده
بودنــد ،مســابقات را از دســت دادنــد.
رئیــس فدراســیون قایقرانــی کشــورمان تاکیــد
کــرد :بــا توجــه بــه عــدم حضــور ایــران وعــراق و
باقیمانــدن تنهــا  5کشــور ،مســابقات قهرمانــی
آســیا غیــر اســتاندارد اســت و تعــداد تیمهــا
کمتــر از  6تیــم اســت .تایلنــد بــرای کســب
ســهمیه هــم کارشــکنی کــرد و آنقــدر صــدور ویــزا
را طــول داد و رازقیــان کــه شــانس کســب ســهمیه
هــم داشــت بــه مســابقات نرســید .همچنیــن در آن
مســابقه بچههــا  10روز قرنطینــه بودنــد و از نظــر
روحــی بهــم ریختنــد .بــا ایــن شــرایط متعجبــم
چــرا بــاز هــم میزبانــی را بــه تایلنــد دادنــد .مــن
قبــا گفتــم اســت قــرار اســت ایــن رویــه از ســوی
تایلنــد تکــرار شــود ،اعتــراض خواهیــم کــرد ولــی
آنهــا عذرخواهــی کردنــد و گفتنــد دیگــر شــاهد
ایــن موضوعــات نخواهیــد بــود ولــی بــاز هــم از
ســوی تایلنــد ایــن رفتارهــا تکــرار شــد .در واکنــش
بــه ایــن موضــوع جوابیــه تنــدی بــرای آســیا
میفرســتیم.

ملیپــوش ایرانــی بنفیکا در جریــان بازی تیمــش در لیگ
قهرمانان اروپا دو گل اســتثنایی به فاصلــه  ۲۰ثانیه زد.
حســین طیبی چهار شــب پــس از نمایــش فوقالعــادهای
کــه در لیــگ برتــر فوتســال پرتغــال مقابــل نونــو آلـوارس
داشــت و توانســت  ۴گل در جریان برتری  ۷بر یک بنفیکا
بــه ثمــر رســاند ،در مرحلــه دوم و دور اِلیــت رقابتهــای
فصــل  ۲۰۲۱-۲۲لیــگ قهرمانــان اروپــا نیــز توانســت این
رونــد را ادامــه بدهــد .طیبــی کــه در فصــل جــاری لیــگ
برتــر فوتســال پرتغــال  ۹گل در  ۶مســابقه به ثمر رســانده
و همـراه بــا تیمــش حضــور در رتبــه دوم جــدول را تجربه
میکنــد ،شــب گذشــته نیــز رونــد درخشــان خــود را با
زدن دو گل تماشــایی در لیــگ قهرمانــان اروپــا ادامــه
داد تــا در برتــری مقابــل هــاالداس مجارســتان
نقش داشــته باشــد.
تیــم فوتســال بنفیکا کــه میزبــان گــروه  Dدور
اِلیــت لیــگ قهرمانــان اروپــا اســت ،از ســاعت
 ۲۳:۳۰چهارشــنبه شــب در نخســتین مسابقه
خــود در ایــن مرحلــه و در حالــی کــه ملیپــوش
ایران ـیاش را در اختیــار داشــت ،بــه مصــاف
هــاالداس مجارســتان رفــت و
در نهایــت موفــق شــد بــه
پیــروزی  ۸بــر  ۳دســت
پیــدا کنــد .در شــرایطی
کــه بنفیــکا با نتیجــه ۲
بــر یــک از هــاالداس
مجارســتان پیــش
افتــاده و  ۱۰دقیقــه
و  ۲ثانیــه از شــروع
نیمه اول ســپری شــده
بــود ،حســین طیبــی
روی خــط عرضــی زمیــن
صاحــب تــوپ شــد ،امــا در زاوی ـهای
بســته و در حالــی کــه پشــت بــه
دروازه قـرار داشــت ،بــا یــک حرکــت
وی یــادآوری کــرد :اینگونــه رفتارهــا و دســت چیــن
کردنهــا اصــا درســت نیســت .اگــر تایلندیهــا
بــا ایــن روش بــه دنبــال مــدال باشــند ،کاری بســیار
زشــت اســت .وقتــی رئیــس کنفدراســیون روئینــگ
آســیا از تایلنــد باشــد وضعیــت همیــن اســت.

چشـمنواز بــا تعویــض پــا و چرخــش  ۱۸۰درجـهای ،اقدام
بــه شــوتزنی کــرد کــه ضربــه او بــا عبــور از کنار پــای گلر
هــاالداس تبدیل به گل شــد .طیبی با اســتفاده از تکنیک
و ذهنیــت عالــی از موقعیتــی کــه در آن قرار داشــت ،کامال
چرخیــد تــا از زاوی ـهای کــه در تصویــر میبینیــد ،یــک
گل بــه یادماندنــی بزنــد طیبــی کــه در دور گروهــی لیگ
قهرمانان اروپا نیز نمایش درخشــانی داشــت ،در نخســتین
بــازی مرحلــه الیــت نیــز با یک گل اســتثنایی بنفیــکا را با
نتیجــه  ۳بــر یــک از هــاالداس پیــش انداخــت کــه گل او
موجــب شــگفتی بازیکنــان و کادر فنــی تیمش هم شــد.
آرتــور ،ســتاره برزیلــی بنفیــکا کــه پــاس گل طیبــی را داده
بــود ،پــس از حرکــت و ضربه طیبــی بــه دروازه هــاالداس،
حیــرت زده شـد.اما تنهــا ۱۸ثانیــه از این گل گذشــته
بــود کــه بازهــم طیبــی یــک گل فو قالعــاده دیگــر به
ثمــر رسـاند؛ ایــن بــار توپگیــری رافــا هنمــی ژاپنــی
در میانــه میـدان را ســتاره ایرانــی بنفیکا بــدون مکث
و بــا شــوت بیــرون پــای راســت اســتثنایی از زمیــن
خــودی ،بــه کنــج دروازه هــاالداس مجارســتان فرســتاد
تــا بازهم مــورد تشــویق ویــژه تماشــاگران قـرار بگیرد.
طیبی سـابقه گلزنــی به بارســلونا و دیگر
تیمهــای بــزرگ دنیــا را دارد ،اما شــاید
بتــوان ایــن ضربــه بیــرون پــای
هوشــمندانه و تماشــایی به گوشه
دروازه هــاالداس را تماشــاییترین
گل فوتســال ایـران طی سـالیان
اخیر دانس ـت .طیبــی در حالی
ایــن دو گل تماشــایی را به ثمر
رســاند کــه امشــب و فــردا
شــب هــم در دو دیـدار دیگــر
مرحلــه اِلیــت مقابــل اوراگان
اوکرایــن و لوانتــه اســپانیا فرصــت
درخشــشدرلیگقهرماناناروپــاراداردتا
بتوانــدهمراهتیمــشازگــروه Dبهمرحله
نیمــهنهایــیایــنرقابتهــاراهپیـداکند.
ســهرابیان در ادامــه در پاســخ بــه ایــن ســوال
کــه آیــا قایقهــای روئینــگ خریــداری شــده از
چیــن باالخــره بــه دســت قایقرانــان رســید ،گفــت:
متعجــب هســتم از مســئولین میانــی .نمیدانــم
دنبــال چــه هســتند .بــا امضــای خــود کارهــای
محیــر العقولــی میکننــد ،یکبــار گمــرک و یکبــار
اداره مالیــات میآینــد و ســنگ انــدازی میکننــد
و حســاب شــخصی افــراد را مســدود و توقیــف
امــوال میکننــد .مــن در حــال حاضــر بــا ایــن
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در یکــی از بازیهــای فوتبــال باشــگاهی ترکیــه،
بازیکــن ســابق تیــم منچســتریونایتد ،شــبی بــه یــاد
ماندنــی را بــرای خــود و همتیمیهایــش ســاخت.
مامــه بیــرام دیــوف بازیکنــی اســت کــه هــواداران
منچســتریونایتد او را بــه خوبــی میشناســند امــا نــه
بــه خاطــر بازیهــای درخشــانش در اولدترافــورد بلکــه
بــه خاطــر روزهــای ناامیــد کننــدهای کــه بــا پیراهــن
شــیاطین ســرخ ســپری کــرد .او امــا شــب گذشــته نــزد
هــواداران تیــم فعل ـیاش هاتایااســپور ترکیــه بــه یــک
قهرمــان تبدیــل شــد.
در ایــن بــازی از دور چهــارم رقابتهــای جــام حذفــی
فوتبــال ترکیــه ،تیــم هاتایــا اســپورت بــه مصــاف تیــم
ایوپاســپور رفــت کــه ایــن بــازی پــس تســاوی یــک
 یــک در وقتهــای اضافــه بــه ضربــات پنالتــی رفــتو در نهایــت ایــن تیــم هاتایااســپور بــود کــه بــا نتیجه 6
بــر  5بــازی را بــرد.
بخــش جالــب ماجــرا امــا از زمانــی آغــاز شــد کــه
دروازهبــان تیــم هاتایــا اســپور در دقیقــه  90بــازی
اخــراج شــد و ســرمربی ایــن تیــم هــم تصمیــم گرفــت
در ثانیههــای پایانــی بــازی بــه جــای اینکــه دروازهبــان
دوم را بــه میــدان بفرســتد ،مهاجــم تیــم مامــه بیــرام
دیــوف را درون دروازه بگــذارد .بــه ایــن ترتیــب مهاجــم
 33ســاله ســنگالی کــه در ســه فصــل قــراردادش بــا
منچســتریونایتد فقــط  9بــازی بــرای ایــن تیــم انجــام
داد ،در ثانیههــای پایانــی از دروازه تیمــش دفــاع کــرد و
آن را بســته نگــه داشــت تــا بــازی بــه وقتهــای اضافــه
کشــیده شــد .در وقتهــای اضافــه ســرمربی تیــم
دروازهبــان دوم را بــه میــدان فرســتاد امــا در ســناریویی
باورنکردنــی او نیــز ماننــد دروازهبــان اول تیــم بــه دلیــل
خطــا روی بازیکــن حریــف در موقعیتــی تــک بــه تــک
در خــارج از محوطــه جریمــه اخــراج شــد و در دقیقــه
 120زمیــن بــازی را تــرک کــرد.
بــه ایــن ترتیــب هاتایــا اســپور که دیگــر امــکان تعویض
نداشــت ،مجبــور شــد دوبــاره دیــوف را درون دروازه
برگردانــد و خــود او نیــز در فهرســت پنالتیزنهــا
تیمــش قــرار گرفــت .دیــوف بــا خونســردی مثــال زدنی
اولیــن ضربــه پنالتــی تیمــش را بــه گل تبدیــل کــرد.
و ســپس درون دروازه ایســتاد .او نتوانســت هیــچ یــک
از ضربــات پنالتــی بازیکنــان حریــف را مهــار کنــد امــا
وقتــی کار بــه ضربــه ششــم کشــیده شــد ،تیــر عمودی
دروازه بــه کمکــش آمــد و بــه ایــن ترتیــب او بــا وجــود
داشــتن تنهــا یــک جــام در تمــام حرفــهاش (جــام
اتحادیــه بــا منیونایتــد در ســال  )2010میتوانــد ادعــا
کنــد لحظ ـهای را تجربــه کــرده کــه بــه نــدرت پیــش
آمــده بازیکنــی جــز دروازهبانهــا تجربــهاش کــرده
باشــد :شــرکت در جشــن پیــروزی تیــم در پســت یــک
مهاجــم امــا بــا دســتکش و پیراهــن دروازهبانــی.
حــاال تیــم هاتایااســپور بایــد بــدون دو دروازهبــان اصلــی
خــود کــه محــروم هســتند در دور پنجــم جــام حذفــی
ترکیــه شــرکت کنند و شــاید عملکــرد دیــوف کادر فنی
تیمــش را وسوســه کــرده باشــد کــه ایــن بــار او را از
ابتــدا درون دروازه قــرار دهنــد امــا مشــکل اینجاســت
کــه او یکــی از بهتریــن گلزنــان تیمــش در ایــن فصــل
هــم هســت و در  14بــازیاش در تمامــی رقابتهــای
ایــن فصــل  6گل بــه ثمــر رســانده اســت.

این مدالها
هستند که
باعث اهمیت
به ورزشکاران
میشوند
ملیپــوش المپیکــی تکوانــدوی ایــران گفــت :بــرای
المپیــک حتــی بیشــتر از جانــم مایــه گذاشــتم ،امــا
متأســفانه در کشــور مــا ارزشــی نداشــت و بایــد بــا ایــن
قضیــه کنــار بیایــم.
آرمیــن هادیپــور دربــاره آخریــن وضعیــت مصدومیتش
اظهــار داشــت :در ایــن دوران تنهــا چیــزی کــه خــوب
پیــش مـیرود ،رونــد درمــان مصدومیتم اســت .حســابی
در حــال درمــان هســتم تــا بــه امیــد خـدا هــر چــه زودتر
بــه شــرایط ایــدهآل برســم .بعــد از پایــان رقابتهــای
المپیــک و در آن ش ـرایط بــد روحــی ،ربــاط صلیبــی و
مینیســکم را جراحــی کــردم و با ســختیهایی که پشــت
ســر گذاشــتم در حــال حاضــر از لحــاظ وضعیــت روانــی
و بدنــی شـرایط خوبــی دارم .فکــر میکنــم دو ســه مــاه
بیشــتر بــه پایــان دوران دوریام از تکوانــدو نمانده اســت تا
دوبــاره بــه میادیــن بازگــردم.
وی در مــورد شانســش بـرای حضــور در مســابقات جهانی
گفــت :مهمتریــن رویـداد ورزشــی دنیــا المپیــک اســت
و وقتــی در ایــن روی ـداد معتبــر آن اتفــاق برایــم افتــاد،
دیگــری عجلــهای بــرای بازگشــت نخواهــم داشــت .دو
مـدال مســابقات جهانــی را دارم و حضور در این مســابقات
وسوسـهام نخواهــد کــرد تــا زودتــر بازگــردم .هیــچ وقــت
فکــر نمیکــردم در المپیــک حــذف شــوم ،امــا شـرایطی
رقــم خــورد کــه از دســتم خــارج بــود و بــا ایــن اتفــاق
ســخت در نهایــت کنــار آمــدم .در حــال حاضــر نیــز
عجلـهای نـدارم و اگــر به بهبودی رســیدم و توانســتم نظر
کادر فنــی را جلــب کنــم ،در مســابقات جهانــی حضــور
خواهــم داشــت ،امــا اگــر از لحــاظ جســمانی و بدنــی بــه
آمادگــی نرســم ،قیــد مســابقات جهانــی را خواهــم زد.
دارنــده یــک مـدال نقــره و یــک مـدال برنــز جهــان راجع
بــه خــارج شــدن از شــوک روانــی اتفاقات المپیــک توکیو
گفــت :در گذشــته فکــر میکــردم کــه در ورزش ای ـران،
ورزشــکاران اهمیــت دارنــد ،امــا متوجــه شــدم کــه هــر
چقــدر کــه تــاش کنیــد و حتــی از جــا ن مایــه بگذاریــد،
ایــن مدالهــا هســتند کــه باعــث اهمیت بــه ورزشــکاران
میشــوند .ب ـرای المپیــک حتــی بیشــتر از جانــم مایــه
گذاشــتم ،امــا متأســفانه در کشــور مــا ارزشــی نداشــت و
بایــد بــا ایــن قضیــه کنــار بیایم.
هادیپــور خاطرنشــان کــرد :وقتــی مــا مــدا ل کســب
میکنیــم و کســی بــه مــا زنــگ نمیزنــد ،طبیعی اســت

کــه در صــورت عــدم کســب مـدال کســی جـواب ســام
مــا را ندهــد .خـدا را شــکر دوســتانم و عوامــل فدراســیون
تکوانــدو حضــور دارنــد تــا هــر کاری داشــته باشــم بــا آنها
در میــان بگ ـذارم .در ای ـران ورزشــکار همیشــه بایــد در
ایــدهآل خــود باشــد و نبایــد هیــچ وقــت اُفــت کنــد .اُفت
ورزشــکار باعــث خواهــد هـزار حــرف پشــت او در بیایــد و
ایــن مســائل طبیعــی اســت .البتــه مردم همیشــه بــه ما
لطــف و محبت داشــتند.
وی در واکنــش بــه اینکــه گفتــه میشــود ای ـران دیگــر
در میــان قدرتهــای تکوانــدوی دنیــا حضــور نــدارد،
تصریــح کــرد :ایــن صحبــت کامـ ً
ا اشــتباه اســت .مــا در
مســابقات جهانــی دوره گذشــته بــا وجــود تمــام بالهایی
کــه ســرمان آوردند ،موفــق به کســب دو مدال شــدیم .در
مســابقات گرندپــری نیز همیشــه موفــق به کســب مدال
شــدیم و فقط در المپیک دســت خالی بازگشــتیم .با این
شـرایط چـرا بایــد گفــت ایـران در میــان قدرتهــای دنیا
نیســت؟ نبایــد فرامــوش کــرد ســه مــاه قبــل از المپیک
هوگوهــای اســتاندارد بــه دســت مــا رســید ،اما ایــن هوگو
بــا هوگوهایــی کــه در المپیــک وجــود داشــت زمیــن تــا
آســمان تفــاوت داشــت .کشــورهای دیگــر دنیــا در حــال
ســرمایهگذاری هســتند و نتیجــه ایــن ســرمایهگذاری را
نیــز میبیننــد .مــا نیــز بایــد بــه گونـهای حرکــت کنیــم
کــه عقــب نمانیم.
دارنــده ســه مدال طــای مســابقات المپیک دانشــجویان
دربــاره حضــورش در المپیــک پاریــس گفــت :کل زندگی
خــود را تــا االن گذاشــتم و بعــد از ایــن نیــز تــا زمانــی
کــه احســاس کنــم میتوانــم کارهــای بزرگــی انجــام
بدهــم ،ادامــه خواهــم داد .مطمئــن باشــید هیــچ وقــت
میـدان را خالــی نخواهــم کــرد ،مگــر اینکه احســاس کنم
دیگــر جایــم در تکوانــدو نیســت .تــا آن روز تمــام وقــت و
اولویتهایــم تکوانــدو خواهــد بــود تــا مـدال المپیــک که
کلــی بـرای آن درد و زجــر کشــیدیم را کســب کنــم.
هادیپــور در پایــان بــا آرزوی موفقیــت بـرای ملیپوشــان
تکوانــدو ،گفــت :بــرای ایــن بچههــا و کادر فنــی در
مســابقات جهانــی آرزوی موفقیــت میکنــم و در کنــار
تمــام بچههــا خواهــم بــود .هــر موفقیتــی بـرای تکوانــدو
کســب شــود همــه نفــع آن را خواهیــم بــرد و این منفعت
بـرای همــه خواهــد بــود .بـرای همدیگــر خــوب بخواهیم
تــا اتفاقــات خــوب بیفتد.

