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درخشش وزنهبرداری در قهرمانی آسیا

پنجمین روز رقابت های وزنه برداری نوجوانان و جوانان قهرمانی
آسیا روز گذشته در ازبکستان برگزار شد .در دسته  96کیلوگرم رده
اخبـــار سنی جوانان ،افشین طاهری در یکضرب صاحب مدال طال شد و
در دو ضرب نقره گرفت .طاهری در مجموع نایب قهرمان شد .در دسته  102کیلوگرم
رده نوجوانــان ،حســن عمــادی در یک ضرب ،دوضــرب و مجموع بــه  3مدال نقره
دســت یافت .در رده جوانان  102کیلوگرم نیز ابوالفضل خاکپور در یکضرب نقرهای
شــد ،در دوضــرب برنز گرفــت و در مجموع نیز نقره را از آن خود کرد .در دســته +۱۰۲
کیلوگرم نوجوانان علیرضا اسفندیاری در یک ضرب ،دوضرب و مجموع ۳طال گرفت
و امیررضا محمدنیا نیز به  ۳مدال نقره دست یافت.

پاداش  50میلیونی برای ژیمناستهای المپیکی

زهرا اینچه درگاهی ،رئیس فدراسیون ژیمناستیک در خصوص حضور ژیمناستیک
ایران در جام جهانی ملبورن اظهارداشت«:حضور مداوم ملیپوشان ژیمناستیک
ایران در ســطح اول ژیمناســتیک دنیا یک ضرورت اســت و به همین خاطر تالش
کردیــم در دو ســال و نیم اخیر تحت هر شــرایطی این کار انجام شــود .به هر کدام
از ملیپوشــان که بتوانند ســهمیه المپیک را کســب کنند ،مبلغ  50میلیون تومان
بــه عنوان پــاداش اهدا خواهیم کرد .امیدوارم این اتفاق تاریخی رخ دهد تا شــاهد
درخشش ژیمناستهای کشورمان در میدان معتبری همچون المپیک باشیم».

جــواد نکونــام ،کاپیتان ســابق تیم ملی فوتبال و ســرمربی فعلی فوالد مدعی شــد در
روند انتخاب اخیر دراگان اسکوچیچ به سمت سرمربی تیم ملی ،فدراسیون تصمیم
گیرنده اصلی نبوده و اگر االن قبول مســئولیت میکند ،با این هدف اســت که فشــار از
«باال» برداشــته شــود .وی با ضعیف خواندن عراق و بحرین ،همگروهیهای ایران در
مقدماتی جام جهانی  2022تصریح کرد که با رفتن کارلوس کیروش ،فوتبال ایران از
قدرت گذشتهاش فاصله گرفته و ویلموتس انتخاب مناسبی برای جانشینی او نبود و
اینک نیز به نظر میرسد با انتخاب اسکوچیچ ،به مربیان ایرانی بیاحترامی شده است.

آقای خاص مقابل نسخه تازه خود

دیدارهای رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ فوتبال قهرمانان اروپا که از دیشب با
انجام دو بازی آغاز شد ،امشب با برگزاری دو دیدار دیگر ادامه مییابد که در یکی
از آنها ،تاتنهام با هدایت ژوزه مورینیو معروف از الیپزیش ،پدیده ســالهای اخیر
بوندسلیگا پذیرایی خواهد کرد .موقعی که «آقای خاص» در ســالهای  2003و
« 2004پورتــو»ی فراموش شــده را ابتدا قهرمان جام یوفا (لیــگ اروپای فعلی) و
سپس لیگ قهرمانان اروپا کرد ،بیشتر از  40سال سن نداشت اما جولین ناگلزمان،
ســرمربی فعلی الیپزیش با  33سال سن روی دست مورینیو بلند شده و با اینکه
افتخارات و جامهای او یک بیســتم مرد پرتغالی نیز نیست اما تقابل او به عنوان
یــک مورینیوی جــوان و تازه با ورســیون اصلی مورینیو تبدیل بــه جذابیت اصلی
دیدار امشب شده است .در حالی که مورینیو ،تاتنهام را به رتبه پنجم لیگ انگلیس
ارتقا بخشــیده تا صاحب شانس شــرکت در فصل آتی لیگ قهرمانان اروپا شود،
ناگلزمان از این هم فراتر رفته است و یک الیپزیش کم ستاره و ظاهراً معمولی را
تا رتبه دوم جدول بوندسلیگا باال کشــیده اســت و حتی تا دو هفته پیش در صدر
جدول نیز قرار داده بود .دیگر مسابقه امشب لیگ قهرمانان هم یک پدیده را دربر
دارد که همانا آتاالنتا ،تیم شگفتیساز دو سه سال اخیر «سری  »Aایتالیا است که
در زمینش با والنســیا ،نایب قهرمان ســالهای  2000و  2001اروپا مصاف میکند.
آتاالنتا اینک در رده چهارم لیگ ایتالیا جای دارد و والنسیا در اللیگا هفتم است.
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فرانس فوتبال (فرانسه)

نگاهی به آخرین تحوالت در تیم فوتبال
بارسلونا شامل آینده لیونل مسی و اخبار
مربوط به تالش رئیس این باشــگاه برای
تضعیــف جایــگاه این ســتاره آرژانتینی و
تالش بارســا بــرای صیــد مارتیــن بریت
ویــت ،مهاجــم دانمارکــی تیــم لگانــس
تبدیل به مطلب اصلی این روزنامه شده
است« .موندو» به مســابقه مهم دیشب
لیورپــول و اتلتیکومادریــد در بازگشــایی
لیگ قهرمانان اروپا نیز پرداخته است.

شــرحی بر پیــروزی پر ســر و صــدای 2-0
پریشب منچستریونایتد در زمین چلسی
در لیــگ برتر فوتبال انگلیــس و با تمرکز
بر هــری مگوایر کــه گل دوم قرمزها را زد
(امــا در دقایــق قبلی بایــد از زمین اخراج
میشد) مطلب و عکس اصلی این نشریه
را شکل داده است .تأکید سران و سرمربی
منچسترسیتیبرکوششهمهجانبهبرای
رفــع محرومیــت اروپایی این باشــگاه نیز
دیگر مطلب اصلی دیلی میل است.

ایــن هفتهنامــه شــماره تــازه خــود را بــه
شــروع مرحله حذفــی لیگ قهرمانــان اروپا
اختصــاص داده و تمرکــزش روی پــاری
ســنژرمن ،نماینده پر ســتاره فرانسه در این
رقابتها اســت که دیشــب در این چارچوب
روبــهروی بوروســیا دورتمونــد قــرار گرفــت.
«فرانــس فوتبــال» در ایــن ارتبــاط مطالبی
پیرامــون لیورپــول ،قهرمــان دوره گذشــته و
اینگههالندستارهجدیددورتموندهممنتشر
کرده و از اهداف آنها سخن گفته است.

با نبردن پرسپولیس و شکست سپاهان ،ناکامی در آسیا ادامه داشت

یک تساوی و دیگر هیچ

گروه ورزش  /هفتــه دوم مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آســیا ،دیروز با برگزاری دیدارهایی
به پایان رســید .در بازیهای گروه  Cالشارجه
امــارات و پرســپولیس از ســاعت  ۱۹:۰۵در
ورزشــگاه اختصاصی این تیم در شهر شارجه
کــه به نــام همین تیم اســت ،بــه مصاف هم
رفتند .دراگان اســکوچیچ ســرمربی تیم ملی
کــه بــرای بــازی االهلی عربســتان و اســتقالل
به کویــت رفته بود ،راهی امارات شــد تا بازی
پرســپولیس را هــم از نزدیــک تماشــا کنــد.
این بــازی در حالی آغاز شــد که سرخپوشــان
پایتخــت از همــان ابتدا بــازی هجومــی را در
دستور کار خود قرار دادند و سعی در طراحی
حمالتی داشــتند تا دروازه میزبــان خود را باز
کننــد .دقیقــه  ۹پرسپولیســیها صاحــب یک
ضربــه ایســتگاهی شــدند امــا ضربــه زیبــای
مهــدی ترابــی را عــادل الحســنی دروازهبــان
ملــی پــوش حریــف برگرداند اما یــک دقیقه
پــس از ایــن صحنــه ،ترابــی از ســمت چــپ
صاحــب تــوپ شــد و بــا یــک پــاس در عمق
زیبا ،فرصت بســیار خوبی بــرای علی علیپور
ایجــاد کرد و این بازیکن هم با یک ضربه زیبا
دروازه الشــارجه را باز کرد تا قرمزها در دقیقه
 10از حریــف خــود پیــش بیفتنــد .دقیقــه ۱۳
سفیدپوشــان شــارجه این فرصت را داشــتند
تا گل تســاوی را به ثمر برســاند اما شوت کایو
به ســید جالل حسینی برخورد کرد و برگشت

خــورد .در ادامــه و دقیقــه  ۲۵روی حرکــت
خــوب کایــو ،محمد خلفــان در شــش قدمی
دروازه پرسپولیس به توپ رسید و گل تساوی
را برای شــارجه به ثمر رســاند .پرسپولیسیها
روی ایــن گل معتقــد بــه آفســاید بودند ولی
نوید مظفری کارشــناس داوری معتقد است
کــه گل الشــارجه صحیــح بــوده اســت .با این
حــال و یــک دقیقــه پــس از گل الشــارجه ،باز
هــم روی حرکت خوب ترابــی و پاس او برای
علیپــور ،مهاجــم پرســپولیس توانســت گل
دوم خودش و پرســپولیس را به ثبت برساند.
دقیقــه  ۳۴ریــان منــدس بــا نفــوذ بــه درون
محوطــه جریمــه پرســپولیس فرصت بســیار
خوبی بــرای باز کــردن دروازه به دســت آورد
اما ضربــه او از کنار دروازه به اوت رفت اما در
حالی کــه نیمه اول رو به پایان بود مندس در
دقیقــه  45+1با یک شــوت در داخل محوطه
جریمه دروازه پرسپولیس را بازی کرد تا نیمه
اول با تساوی به پایان برسد.
پرســپولیس نیمه دوم را بــا یک تغییر آغاز
کــرد و یحیی گل محمدی که به نظر میرســید
از بــازی کاپیتــان تیم خــود راضی نبوده ،ســید
جالل را بیرون کشــید و محمد حسین کنعانی
زادگان را جایگزیــن او کرد تا قلب خط دفاعی
تیمــش مســتحکمتر بــه کار خود ادامــه دهد.
نیمه دوم بیشــتر در میانه میدان دنبال شــد و
در این شــرایط ،یحیی که به دنبــال گل برتری

صحنه گل اول علیپور به الشارجه  /عکسAFC :
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بــود ،اوســاگونا را دقیقــه  70بیــرون کشــید و
آنتونی اســتوکس را وارد زمین کرد تا با حضور
ایــن مهاجــم ایرلنــدی ،خــط حملــه تیمــش
تقویــت شــود .ضمــن اینکــه دقیقه  75بشــار
رسن جایگزین وحید امیری شد تا با پاسهای
خود قرمزهــا را راه بینــدازد .دقیقه 80حرکت
زیبای مهدی شیری و سانتر او به علیپور رسید
اما ضربه سر آرام مهاجم سرخها را دروازهبان
الشــارجه گرفــت .در ادامــه اتفاقــی رخ نداد تا
ایــن بــازی با تســاوی  2-2بــه پایان برســد .در
دیگــر بــازی این گــروه التعاون عربســتان 0-2
الدحیل را شکست داد.
ëëشکست تلخ سپاهان مقابل السد
در بازیهــای گــروه  Dکــه با شکســت 1-2
العیــن امــارات در خانــهاش مقابــل النصــر
عربســتان آغــاز شــد ،الســد قطــر و ســپاهان
هم از ســاعت  ۱۹:۰۵در ورزشــگاه جاسم بن

حمــد دوحــه مقابــل هــم قــرار گرفتنــد .تیم
تحــت هدایــت ژاوی کــه بــازی را هجومیتــر
از نماینــده ایران شــروع کرده بــود ،در همان
دقیقــه یــک میتوانســت دروازه ســپاهان را
بــاز کند کــه پیــام نیازمنــد بخوبــی موقعیت
تک بــه تک را از اکــرم عفیف گرفــت .بعد از
ایــن حمله نیز بازیکنان الســد تــوپ و میدان
را در اختیــار داشــتند و شــاگردان قلعهنویــی
نیز دل به ضدحمــات دوخته بودند .دقیقه
 ۴۱نخســتین حمله جدی ســپاهان روی نفوذ
ســید محمدرضــا حســینی بــا پاس زیبــای او
بــه داخل محوطــه جریمه بــه محمد محبی
همــراه شــد کــه او فرصت تــک به تــک را به
بیــرون زد .همچنین نیازمنــد در دقیقه  ۴۵با
یک واکنش اســتثنایی مانع از گلزنی بونجاح
شــد تا نیمه اول با تســاوی بــدون گل خاتمه
پیدا کند.

السد که به دنبال گل برتری بود ،نیمه دوم
را هم هجومی آغاز کرد و دقیقه  51پاس عالی
بونجــاح در عــرض محوطه جریمــه ،عفیف را
صاحب موقعیتی اســتثنایی کرد و این بازیکن
هم دروازه ســپاهان را باز کرد .امیر قلعه نویی
که به دنبال گل تساوی تیمش بود ،دقیقه 58
ســجاد شــهباززاده را جایگزین سروش رفیعی
کــرد .ســپاهانیها در ادامــه بــه ســمت دروازه
الســد حمله کردند که دقیقه  60شوت مهدی
کیانــی روی یــک برگشــت از محوطــه جریمــه
الســد با واکنش الشیب دفع شــد و در برگشت
بود کــه تالش علــی قربانی بــرای زدن توپ با
مصدومیــت بازیکن الســد همراه شــد .دقیقه
 66هم ارسال کیانی را بغداد بونجاح با ضربه
آکروباتیــک از محوطه جریمــه دور کرد .با این
حال ،این الســد بود که دقیقــه  73به گل دوم
رســید و پــاس در عــرض بونجــاح بــه محوطه
جریمــه کــه در موقعیتــی کامــاً مشــکوک بــه
آفساید به حســن الهیدوس رسید تا تیم ژاوی
بــه گل دوم برســد .دقیقــه  78بازیکنان الســد
حرکــت هجومیشــان را بــا اســتارت انفجاری
عفیــف که تــکل بلند شــایان مصلح را پشــت
ســر گذاشت ،شــروع کردند و پاس این بازیکن
روی تیر دوم به حســن الهیدوس رســید تا این
بازیکن گل دوم خود و گل سوم تیمش را ثبت
کند و این بازی  0-3به پایان برســد تا شکستی
تلخ در کارنامه سپاهان به ثبت برسد.

محمد فنایی ،کارشناس داوری در گفتوگو با «ایران»:

کسی که گل مطهری را آفساید بگیرد،داوری بلد نیست

حامد جیرودی /دیدار االهلی عربستان
و اســتقالل از ســری رقابتهــای لیــگ
قهرمانــان آســیا 2020در حالــی بــا
پیــروزی  1-2تیــم ســعودی بــه پایــان
رســید که امیر ارســان مطهری دقیقه
 88با شوتی استثنایی از پشت محوطه
جریمــه ،دروازه حریف را بــاز کرد ولی
کمــک داور کــرهای پرچــم خــود را بــه
نشــانه آفســاید باال برد .در تکمیل این
تصمیم عجیــب ،کو هیون جیــن داور
کرهای بــه علت اینکه محمد دانشــگر
مانــع دید یاســر المســیلیم دروازهبان
االهلی شــده بــود ،گل را مــردود اعالم
کــرد .در واقــع تصمیــم تیــم داوری،
مانــع از این شــد کــه فرهــاد مجیدی و
شاگردانش به گل تساوی دست یابند.
محمــد فنایــی ،کارشــناس داوری
دربــاره عملکــرد تیم داوری ایــن دیدار
بــه خبرنــگار «ایــران» گفــت« :انتخاب
داور اهــل کــره جنوبــی بــرای بــازی،
انتخــاب خوبــی بــود امــا تیــم داوری

مبتــدی و بیتجربــه عمل کــرد .دقیقه
 8یــک پنالتــی مســلم بــرای اســتقالل
گرفتــه نشــد .در حالــی کــه داور کامــاً
روی صحنــه مســلط بــود و یــک اخطار
هــم باید مــیداد .در صحنــهای هم که
بــرای االهلــی پنالتــی گرفــت ،صحنــه
واضــح نبــود و مــن آن را صــد درصــد
تأییــد نمیکنم .یــک پنالتی هــم برای
اســتقالل گرفــت کــه  50 -50بــود کــه
وریــا غفــوری آن را از دســت داد .در هر
دو صحنــه پنالتی هــم بازیکنان دو تیم
وارد محوطه جریمه شــدند که معموالً
داوران آنهــا را تکــرار نمیکنند ».کمک
داور فینــال جــام جهانــی  1994امریــکا
ادامه داد« :گلی که اســتقالل در دقایق
پایانــی زد ،شــفاف و ســالم بــود .وقتــی
مطهــری ایــن شــوت را زد ،دروازهبــان
آنقدر غافلگیر شد که واکنشی نداشت و
هیچ عاملی نمیتوانســت مانع مردود
شــدن گل شود .در فوتبال دنیا اگر کسی
ایــن صحنــه را آفســاید بگیــرد ،یعنــی

اصالً داوری بلد نیســت و قوانین کمک
داوری را نمیداند ».فنایی درباره اینکه
ایــن قانون به چه صورت اســت ،گفت:
«ایــن قانــون از قدیم بوده ولــی در این
صحنه هیــــــــــچ
مز ا حمتــــــــــی
بــرای دروازهبــان
ایجــاد نشــد و او
تــوپ را میدیــد کــه
به ســمتش میآید .هیچ
ســدی هــم جلــوی او نبــود و
بازیکن استقالل (دانشگر) چند متر
با او فاصله داشت .در واقع این صحنه
شــامل قانون مورد اشاره نمیشود ».او
درباره سرنوشت این داور در صورت
اعتراض اســتقالل به  AFCگفت:
«ایــن داور قطعــاً نمــره خوبی
نمیگیرد ولی چون کشورش
در آســیا قــدرت دارد ،نهایتــاً
چنــد بــازی بــه او داوری نمیدهند .در
واقــع اســتقالل کاری نمیتوانــد انجام

اقدام مشکوک کشتیگیر ایران در قهرمانی آسیا
گروه ورزش /رقابتهای کشتی فرنگی
قهرمانی آسیا  ۲۰۲۰در دهلی پایتخت
هنــد در حــال برگــزاری اســت .دیــروز
شــاگردان محمد بنا در  5وزن نخست
روی تشــک رفتنــد و مســابقات با یک
اتفاق عجیب برای یکی از کشتیگیران
ایــران همراه شــد .ماجــرا بــه نماینده
کشــتی کشــورمان در وزن  ۸۷کیلوگرم
و نحــوه شکســت او مربــوط میشــود.
بهــروز هدایــت در دیــدار نیمــه نهایی
مقابــل آزات ســالیندینوف حریفــی
از قرقیزســتان روی تشــک رفــت و در
حالــی که تنهــا  ۶ثانیه به پایان کشــتی
باقــی مانــده بــود و او با نتیجــه  0-7از
حریفــش پیــش بــود ،بــه یکبــاره روی
تشــک نشســت و به داور اعالم کرد که
بــه دلیــل مصدومیــت قــادر بــه ادامه
مبارزه نیســت .تیم پزشــکی مسابقات
بالفاصلــه روی تشــک رفــت امــا در
کمــال تعجــب بــا ممانعــت هدایــت
مواجه شــدند و این کشــتی گیر به داور
اعالم کــرد توان ادامه مبــارزه را ندارد.
داود اخبــاری مربــی تیــم ملــی نیــز
واکنــش خاصی به این اتفاق نداشــت

و هدایت بعد از اینکه دســت حریفش
بــاال رفــت ،بدون داشــتن نشــانههایی
از درد شــدید یا ناراحتــی در چهرهاش
براحتــی روی تشــک قدم زد و ســپس
از پلههــای ســکو پاییــن رفــت .اهالــی
کشــتی معتقدند نماینده ایــران حتی
در صورت مصدومیت میتوانســت با
نشســتن در خاک حریــف  ۶ثانیه باقی
مانــده را مدیریــت کند تا راهــی فینال
شود و حداقل مدال نقرهاش را قطعی

کند .ایــن اتفاق با آنچه همــه در پایان
کشــتی از وضعیــت جســمانی بهــروز
هدایــت دیدند ،باعث ایجاد شــائبهها
و ســؤالهای زیــادی شــد .شــائبههایی
کــه حتــی مســئوالن فدراســیون هــم
حاضر به صحبت درباره آن نشــدند و
واکنشــی به این ماجرای نادر و عجیب
نداشــتند .در این میــان موضوع وقتی
شــکل ویژهتــری به خــود میگیــرد که
درنظر داشته باشیم مسابقات آسیایی

دهــد و شــکایتش بــه جایی نمیرســد.
بــرای چنیــن مــواردی اســت کــه تأکید
میشود آسیا باید به دنبال  VARبرود.
اگر این صحنه  VARمیشد ،گل قطعاً
مــورد تأییــد قــرار
یگرفت».
م 

اســت و در ســمت دیگر جدول کشــتی
گیری از کشور رژیم صهیونیستی وجود
نداشــته که بخواهیم باخت مصلحتی
برای عدم رویارویی را محتمل بدانیم.
در چنیــن وضعیتــی ،یکــی از نزدیکان
فدراســیون احتمــال دوپینــگ ایــن
کشتیگیر را هم مطرح کرد؛ موضوعی
که فعالً نمیتوان درباره آن اظهار نظر
خاصــی داشــت و باید از طریــق منابع
رســمی ،تأیید یــا تکذیب شــود .گرچه
برخی منابع خبری هم مدعی شــدند
که پزشک تیم از ایجاد پارگی در زانوی
بهــروز هدایــت خبــر داده و کادر فنــی
هــم اعالم کردند که او با این وضعیت
نمیتوانــد در دیدار ردهبندی هم روی
تشک برود.
گفتنی اســت ،کشــتی فرنگی ایران
در  5وزن نخســت صاحــب  4مــدال
شد .پویا ناصرپور در وزن  55کیلوگرم
و امین میرزازاده در وزن  130کیلوگرم
بــه مــدال طــا دســت یافتنــد ،میثــم
دلخانــی در وزن  63کیلوگرم به مدال
نقره رســید و پژمان پشتام در وزن 77
کیلوگرم برنزی شد.

