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ورزشی

وطن امروز شماره 2518

بازیهای آسیایی
حاشیه های بازیهای آسیایی

رکابزن ایرانی ششم شد و از حال رفت!

آرویــ��ن معظمـیگ��ودرزی ،ملیپـ��وش
دوچرخهس��واری در فین��ال تایمتری��ل انفرادی
مردان بازیهای آسیایی به عنوان ششم رسید .به
گزارش «ورزش  ،»3ظهر امروز فینال مس��ابقات
دوچرخهس��واری تایمتری��ل با حض��ور نماینده
ای��ران در حوم��ه جاکارت��ا برگزار ش��د و آروین
معظمیگ��ودرزی در پایان در رتبه شش��م قرار
گرفت .فینال انفرادی تایمتریل با استقبال ویژه
مردم ساکن در حومه جاکارتا مواجه شد .ضمنا
معظمیگودرزی ،نماینده کشورمان پس از عبور از
خط پایان دچار ضعف جسمانی و به مرکز درمانی
منتقل شد .دوچرخهسواری ایران هنوز نتوانسته
در بازیهای آسیایی به مدال دست پیدا کند ،آن
هم در حالی که رئیس این فدراسیون پیشبینی
کرده بود  3مدال به دست بیاید.

ایران همچنان در رتبه چهارم جدول بازیهای آسیایی جاکارتا

یک مدال به خاطر بیتدبیری پرید

رضازاده :پیشبینیام  2مدال طال
برای وزنهبرداری است

دارنده نش��ان طالی وزنهب��رداری در المپیک
گفت :پیشبینیام کسب  4مدال است که  2مدال
آن طال اس��ت .به گزارش فارس ،حسین رضازاده،
قهرمان اس��بق وزنهبرداری که در سالن مسابقات
بازیهای آسیایی حضور داشت درباره رقابت علی
مکوندی با رقیبانش در دسته  85کیلوگرم گفت:
علی رقابت سختی دارد .ما در دسته  85کیلوگرم
مدت زیادی مدعی بودیم .علی هم پسر خوبی است
و تالشهای خودش را کرده است .امیدوارم بهترین
نتیجه را کسب کند .رضازاده درباره رقابت سهراب
مرادی و کیانوش رس��تمی در دسته  94کیلوگرم
هم حرف زد و گفت :قطعا یک مدال طال میگیریم.
سهراب عملکرد خوبی داشته است و کیانوش هم
که بتازگی تغییر وزن داده اس��ت .مطمئن هستم
سهراب مرادی مدال طال میگیرد .رضازاده درباره
سنگین وزن و رقابت بین سعید علیحسینی و بهداد
سلیمی گفت :طالی سنگینوزن هم که برای ایران
است .رقابت بین بچههای خودمان است .پیشبینی
میکنم وزنهبرداری  2مدال دیگر هم میگیرد اما
رنگش مشخص نیست .در دسته  105هم بچهها
خوب هس��تند .پیشبینی ش��خصیام کس��ب
 4مدال است که دو تا طالست.

عاقبت یک کار غیراخالقی!

کرهجنوبی ،استیلی و کرانچار را
ادب کرد

کبدی ایران با کسب مدال طالی بازیهای آسیایی در هر دو بخش مردان و زنان به سلطه هندیها پایان داد
مدالآوران ایران در هجدهمین دوره بازیهای آسیایی

رقیبان ما خود را از آسیا جدا کردهاند

کاروان ورزش ایران درحالی در کسب مدال در
بازیهای آسیایی عملکرد قابل قبولی داشته که
حاشیهها و بیتدبیری برخی رؤسای فدراسیونها
و مس��ؤوالن نتایج را تحت تاثیر قرار داده اس��ت.
بزرگتری��ن گاف کاروان ایران تا به امروز از طرف
مسؤوالن فدراسیون تیروکمان سرزده که منجر به
حذف بدون رقابت زهرا نعمتی از جدول مسابقات
شد .حال آنکه در تیم اعزامی تیروکمان ،ترکیب
کامل کادر فنی همراه با رئیس و نایبرئیس کنار
ورزش��کاران دیده میشوند اما اینکه هیچ یک از
س��اعت رقابت کماندار خود مطل��ع نبودند ،چه
دلیلی دارد جز انتخابات نادرست و غیرمتخصص
ب��ودن همراهان! ب��ه گزارش مهر ،ب��رای چنین
افتضاحات��ی ،توجیه��ی بدتر از این نیس��ت که
«مریم دباغ» نایبرئیس فدراس��یون تیروکمان
بگوی��د« :از این اتفاقات پی��ش میآید ».یا اینکه
شعبانیبهار بگوید« :موضوع را از مربی و سرپرست
تیم بپرس��ید» .حال پرسش این است :آیا رئیس
فدراسیون تیروکمان که در یک مجمع انتصاباتی
و به لطف کمک کسانی که متخصصان این رشته
را از گردونه رقاب��ت دور کردند ،این جایگاه را به
دس��ت آورد ،در صورت مدالآوری ورزشکارانش،
باز هم خود را اینچنین کنار میکشید؟

گزارش

روز تاریخی کبدی ایران

سرمربی تیم ملی دوچرخهسواری:

سرمربی تیمملی دوچرخهسواری گفت :نتایج
تیم استقامت دوچرخهسواری به بدشانسی مربوط
نمیشود بلکه باشگاههای ما نتوانستند به سمت
حرفهایگری بروند .رسول هاشمکندی ،سرمربی
تیمملی استقامت دوچرخهس��واری ایران پس از
ششم شدن معظمیگودرزی در تایمتریل جاده
بازیهای آس��یایی جاکارتا گفت :به نظرم نتایج
تیم استقامت دوچرخهسواری به بدشانسی مربوط
نمیشود بلکه از  2یا  3سال گذشته شرایطی برای
باشگاههای دوچرخهسواری در ایران به وجود آمد
که این رش��ته را با مشکل روبهرو کرد .باشگاهها
نتوانستند به سمت حرفهایگری بروند در حالی
که رقیبان ما و تیمهایی که در آسیا مطرح نبودند
به سمت ساختارسازی حرفهای رفتند و نتیجهاش
را در ای��ن دوره دیدند .وی ادامه داد :در این دوره
در بازیهای آس��یایی در بخش استقامت نتیجه
نگرفتی��م در حالی که همه کاره��ا را با حمایت
فدراسیون انجام دادیم و طبق برنامه پیش رفتیم.
رقیبان ما خود را از آسیا جدا کرده و االن در سطح
دوچرخهس��واری اروپا برنامهریزی میکنند و در
اروپا صاحب کمپ آمادهسازی هستند .قزاقستان
با تیم آستانه پیش��رفت قابل مالحظهای کرده و
نفرات��ش در اروپا مس��ابقه میدهند .این رش��ته
ورزش��ی در جهان سبک و س��یاق حرفهای پیدا
کرده و ما هم باید به سمت حرفهای شدن برویم.

شنبه  3شهریور 1397

گروه ورزش�ی :تیمملی کبدی زن��ان و مردان ایران با
درخش��ش خیرهکننده در بازیهای آسیایی جاکارتا
تاریخس��ازی کردند و برای نخستینبار مدال طالی
این رشته را برای کاروان ورزشی کشورمان به ارمغان
آوردند.
به گزارش «وطنامروز» ،ملیپوشان کبدی ایران
دیروز در فینال بازیهای آس��یایی  ۲۰۱۸به مصاف
کرهجنوب��ی رفتند و با نتیجه  ۲۶بر  ۱۶پیروز و برای
نخستینبار قهرمان بازیهای آسیایی شدند .تیمملی
کبدی ش��اهکار بزرگ را ی��ک روز قبل از فینال و در
دیدار نیمهنهایی مقابل هند قدرتمند انجام داد و روز
پنجشنبه با نتیجه  27بر  17بر هند غلبه کرد تا کار
آسانی برابر کرهجنوبی در فینال داشته باشد.
فاضل اتراچال��ی ،ابوذر مهاجر ،محمداس��ماعیل
نبیبخش ،هادی اشترک ،ابوالفضل مقصودلومحلی،
حمید میرزایینادر ،محسن مقصودلو جعفری ،محمد
قربانی ،میثم عباسی ،محمد مالک ،محمدامین نصرتی
و محمداس��ماعیل مقصودلو ملیپوشان ایران در این
دوره از بازیها بودند.
ش��اگردان مازندران��ی در ای��ن دوره از بازیها در
مرحل��ه گروهی با پاکس��تان ،ژاپن ،نپ��ال ،مالزی و
اندون��زی همگروه بودند که توانس��تند همه حریفان
خود را از پی��ش رو بردارند .آنها در نیمهنهایی مقابل
هند بازی کردند و به برد تاریخی مقابل هند رسیدند.
تیمملی در فینال هم کرهجنوبی را شکس��ت داد و به
قهرمانیرسید.
تیمملی کبدی ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۱۴
و  ۲۰۱۰به عنوان نایبقهرمانی و در  ۲۰۰۶دوحه به
مقام چهارمی رسیده بود .این نخستین قهرمانی کبدی
مردان ایران در بازیهای آسیایی است.
تیمملی کبدی بانوان ای��ران نیز دیروز جمعه در
گروه ورزش�ی :تساوی دس��ت از سر استقالل
و پرس��پولیس بر نمیدارند تا همچنان امتیازهای
حساس ابتدای فصل برای این  2تیم از دست برود.
به گزارش «وطنامروز» تیمهای خوزستانی در
هفته پنجم لیگ برتر سرخابیها را مجبور کردند
در تهران و آبادان تن به تس��اوی بدهند تا رقیبان
سرس��ختی همچون س��پاهان و ذوبآهن از این
فرصت استفاده کنند.
پرس��پولیس که ب��ه نظر میرس��د در همین
روزهای اول فصل با افت مواجه ش��ده در نیمه اول
نمایش خوبی نداش��ت و این صنعت نفت بود که
موقعیتهای بهتری را برای رس��یدن به گل خلق
کرد .در دقیقه  ۲۲این دیدار یک پاس رو به عقب
برای بیرانوند با تعلل او در دور کردن توپ همراه شد
و پس از یک رفت و برگشت کوتاه کرار جاسم پاس
خوبی را برای میالد جهانی درون محوطه جریمه
ارسال کرد که ضربه این بازیکن براحتی وارد دروازه
پرسپولیسشد.
ای��ن گل در ش��رایطی ب��ه ثم��ر رس��ید که
بیرانوند زاویه تیر اول را کامال باز گذاش��ته بود تا
بازیکن حریف براحت��ی و با ضربهای دقیق دروازه
س��تاره ایرانی استرشوند سوئد با قراردادی چهار
ساله به آمیان فرانسه پیوس��ت .به گزارش «ورزش
س��ه» ،سامان قدوس بعد از دو سال و نیم فوقالعاده
در استرشوند و رسیدن به کاپیتانی این تیم در فصل
 ۲۰۱۸و نمایش تاثیرگذار در لیگ آلسونسکان سوئد،
موردتوجهباشگاههایزیادیازجملهاوئسکایاسپانیا،
تیمهای انگلیس��ی واتفورد و سوانس��ی و همچنین
باشگاههای فرانسوی رن ،آمیان و بورد قرار گرفت .این
مهاجم  ۲۴ساله که حضور در تیمملی ایران را به بازی
برای تیمملی س��وئد ترجیح داد و در هر  3مسابقه
جامجهانی مقابل مراکش ،اسپانیا و پرتغال بهعنوان
بازیکن تعویضی بازی کرد ،در بازگشت به سوئد باز
هم در لیگ آلسونس��کان خوش درخشید و طی ۶
مس��ابقه  5گل زد و  2پاس گل داد تا بیش از پیش

فینال بازیهای آسیایی به مصاف تیم هندوستان رفت
که این ب��ازی در نهایت با نتیج��ه  ۲۷بر  ۲۴به نفع
ایران تمام شد .به این ترتیب تیمملی کبدی کشورمان
قهرمان بازیهای آسیایی شد.
نیمه اول این مسابقه در شرایطی تمام شد که ایران
با نتیجه  ۱۱به  ۱۳از حریفش عقب بود ولی با شروع
نیمه دوم ایران حتی  ۱۸به  ۱۵از حریفش پیش افتاد
و توانست این برتری را تا پایان مسابقه حفظ کند.
ایران در مرحله گروهی کرهجنوبی و بنگالدش را
شکست داده و مقابل چین تایپه باخته بود .ملیپوشان
کبدی بانوان در مرحله نیمهنهایی تایلند را از پیش رو
برداشتند و در فینال به هندوستان خوردند.

■■کریمی :مدالم را به رهبری تقدیم میکنم

ملیپ��وش کب��دی بانوان گف��ت :دوس��ت دارم
ارزشمندترین مدالم را به رهبری عزیز کشور و عموی
شهیدم تقدیم کنم.
به گ��زارش فارس ،زهرا کریمی ،ملیپوش کبدی
بانوان ایران اظهار کرد :خدا را شکر امروز توانستیم یکی
از بهترین لحظات زندگی خود را داش��ته باشیم .بعد
از  ۱۵سال کبدی بانوان ایران در مهمترین مسابقات
خود مدال طال گرفت .بچهها با تمام وجود و با غیرت
جنگیدند .
وی افزود :من خودم یک عموی ش��هید دارم .این
مدال را به عموی ش��هیدم تقدیم میکنم ،همچنین
دوست دارم اینهدیهناقابل رابه رهبر عزیزم تقدیمکنم.

■■اورسجی :مدال طالی تیم کبدی بانوان را به مقام
معظم رهبری تقدیم میکنیم

رئیس فدراس��یون کب��دی گفت :خدا را ش��کر
توانستیم بعد از سالها به سلطه هندیها در کبدی
پای��ان دهیم و این مدال خوشرن��گ طال را به مقام
معظم رهبری و تمام کسانی که از ما حمایت کردند،

ردیف

نام

رشته ورزشی

نوع مدال

1

حسن یزدانی

کشتی آزاد

طال

2

علیرضاکریمی

کشتی آزاد

طال

3

پرویز هادی

کشتی آزاد

طال

4

سعیدرجبی

تکواندو

طال

5

میرهاشمحسینی

تکواندو

طال

6

محمدعلیگرایی

کشتیفرنگی

طال

7

حسین نوری

کشتیفرنگی

طال

8

عرفانآهنگریان

ووشو

طال

9

محسنمحمدسیفی

ووشو

طال

10

رضاعلیپور

سنگنوردی

طال

11

تیمملیبانوان

کبدی

طال

12

تیمملیمردان

کبدی

طال

13

مرجانسلحشوری

پومسهتکواندو

نقره

14

کورشبختیار

پومسهتکواندو

نقره

15

زهرا کیانی

ووشو

نقره

16

الههمنصوریان

ووشو

نقره

17

شهربانومنصوریان

ووشو

نقره

18

فرود ظفری

ووشو

نقره

19

تیم  4نفره زنان

قایقرانیروئینگ

نقره

20

امیرمحمدبخشی

تکواندو

نقره

21

تیم اسلحه سابر مردان

شمشیربازی

نقره

22

نازنینمالیی

قایقرانیروئینگ

نقره

23

نازنین رحمانی و مریم امیدپارسا

تیم  2نفره روئینگ

نقره

24

رضا اطری

کشتی آزاد

برنز

25

فرزان عاشورزاده

تکواندو

برنز

26

علیپاکدامن

شمشیربازی

برنز

27

محمدرضاگرایی

کشتیفرنگی

برنز

28

مهرداد مردانی

کشتیفرنگی

برنز

29

مهلقاجامبزرگ

تیراندازی

برنز

30

مریم کرمی و پریسا احمدی

تیم روئینگ  2نفره بانوان

برنز

31

ناهیدکیانی

تکواندو

برنز

تقدیممیکنیم.
عباس خواجهاورسجی افزود :اردوهای بسیار منظم
و برنامهری��زی دقیقی برای حضور در این مس��ابقات
داشتیم .پیش از این در نشریه فدراسیون اعالم کرده
بودم در کبدی بانوان صاحب مدال طال میشویم و در
اندونزی به قولمان وفا کردیم.
با وجود اینکه تیمملی کبدی ایران تنها طالآوران
بازیهای دیروز بودند اما ورزشکاران سایر رشتههای
روز پنجش��نبه بهترین روز بازیهای آسیایی را برای
ای��ران رقم زدند .عرف��ان آهنگریان در س��اندای 60
کیلوگرم و محس��ن محمدس��یفی در س��اندای 70

پرسپولیس و استقالل مقابل صنعت نفت و فوالد به مساوی راضی شدند

سرخابیها گرفتار تساویها!

سرخپوش��ان را پس از  4بازی باز کند .در دقیقه
 ۶۸علی علیپور از موقعیت نه چندان مطلوبی که
نصیبش ش��ده بود با شوتی زمینی گل تساوی را
وارد دروازه صنعت نفت کرد تا زردپوش��ان آبادانی
از الک دفاعی خارج شوند و بعد از این گل نمایش
بهتری داشته باش��ند .پرسپولیس با وجود اینکه
بخش عمده زمان نیمه دوم را در اختیار داش��ت
اما همچنان با ضعف گلزنی مواجه است .شاگردان
برانکو با اینکه توپ را بارها تا پشت محوطه جریمه
صنعت نفت پیش بردند اما در ایجاد موقعیت کماثر
بودند.
■■استقالل هم  2امتیاز دیگر از دست داد

تیم فوتبال استقالل که هنوز نتوانسته خود را
به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی در لیگ هجدهم
مطرح کند ،در هفته پنجم این رقابتها برابر فوالد
خوزستان متوقف شد .در نیمه اول شاگردان شفر
نمایش قابل قبولی داشتند و تالش زیادی کردند به
گل برتری دست پیدا کنند اما دفاع خوب تیم فوالد

موجب شد نیمه اول با تساوی به پایان برسد .نیمه
دوم ش��رایط برای استقالل متفاوت بود و این تیم
موقعیتهای بسیار خوبی برای گلزنی ایجاد کرد اما
مرتضی تبریزی در  2نوبت نتوانست دروازه خالی را
باز کند .نخستینموقعیت جدی این تیم در دقیقه
 ۵۸به دس��ت آمد که پاس خ��وب و رو به جلوی
خس��رو حیدری از مقابل دروازه خالی عبور کرد و
تبریزی نتوانست روی آن اثری بگذارد.
اما بهترین موقعیت اس��تقالل برای رسیدن به
گل برتری در دقیقه  ۷۵به دس��ت آمد و مرتضی
تبریزی در حالی که درون محوطه شش قدم مدافع
حریف را هم جا گذاش��ته ب��ود در زدن ضربه آخر
بس��یار بد عمل کرد و توپ را ب��ه دروازهبان فوالد
کوبید.
اس��تقالل ب��ا این تس��اوی  ۶امتیازی ش��د و
همچنان در میانههای جدول باقی ماند .فوالد نیز
با این تساوی  ۸امتیازی شد و در جمع باالنشینان
جدول باقی ماند.

اولین ایرانی در لوشامپیونه

سامان قدوس به آمیان فرانسه پیوست
مورد توجه قرار بگیرد .در حالی که حدود  ۱۰روز قبل
تصویری از حضور س��امان قدوس پای میز مذاکره و
امضای چند برگه با مسؤوالن باشگاه اوئسکای اسپانیا
در رس��انههای خارجی منتشر ش��ده بود اما باشگاه
استرشوند س��وئد اعالم کرد هیچ توافقی با این تیم
حاضر در اللیگا نداشته و آنها با یک باشگاه فرانسوی
به توافق نهایی رسیدهاند .سامان قدوس بعد از  2سال
موفقیتآمیز ،در فصل  ۲۰۱۸لیگ آلسونسکان سوئد
هم تاکنون  ۱۵بازی برای استرشوند انجام داده که ۹
گل به ثمر رسانده و  2پاس گل داده که این عملکرد

در این مدت زمان کم ،آماری بهتر از فصل گذشته او
بوده ،چرا که این ستاره ایرانی سال گذشته در تمام
مسابقات موفق به زدن  8گل شد .باشگاه استرشوند
بهرغم عدم تمایل به جدایی س��تاره و کاپیتان خود
اما به دنبال فروش س��امان قدوس ب��ود تا بتواند با
جدایی او ،درآمدزایی داشته باشد و به همین منظور
با باشگاه آمیان فرانسه به توافق نهایی دست یافت و
با قرارداد  ۴میلیون یورویی برای انتقال قدوس به این
باشگاه موافقت کرد .قدوس که با قراردادی  4ساله از
استرشوند سوئد راهی آمیان فرانسه شده ،نخستین

کیلوگرم در رش��ته ووش��و موفق به کسب مدال طال
شدند و رضا علیپور در رشته سنگنوردی و در بخش
سرعت نخستین مدال طالی تاریخ ایران در بازیهای
آسیایی را به ارمغان آورد.
در پایان روز ششم رقابتهای آسیایی ،ایران با
 12طال 11 ،نقره و  8برنز در رده چهارم جدول قرار
گرفت .چین با  66طال ،ژاپن با  29طال و کرهجنوبی
با  23طال ،اول تا سوم هستند و اندونزی با  9طال،
کرهش��مالی با  8طال ،چینتایپه ،هند و تایلند هر
کدام با  6طال در ردههای پنجم تا نهم جدول قرار
گرفتهاند.
■■پیروزی ش�اگردان نمازی مقاب�ل کریمی در
تبریز

دیدار  2تیم ماشینس��ازی تبری��ز و ذوبآهن
اصفهان در پایان با برتری  2بر یک شاگردان نمازی
به پایان رسید.
فرناندز دقای��ق  35و  63برای ذوبآهن و رضا
خالقیفر دقیق��ه  48برای ماشینس��ازی گلزنی
کردند .ذوبآهن با این پیروزی  ۸امتیازی ش��د و
تا رده پنجم صعود کرد و گس��ترش فوالد تبریز با
 4امتیاز در رده دهم جدول رقابتهای لیگ برتر
باقی ماند.

■■اولی�ن ب�رد نس�اجی در لیگ برت�ر و صعود
 6پلهای

نساجی مازندران با غلبه بر نفت مسجدسلیمان
به نخستینپیروزی خود در لیگ برتر دست یافت.
علیاصغر عاش��وری در دقیقه  54موفق ش��د
تکگل نساجی را به ثمر برساند و حتی عباسزاده
یک ضربه پنالتی را برای نس��اجی از دس��ت داد.
نساجی با این برد  5امتیازی شد و به رده نهم صعود
کرد .نفت مسجدسلیمان نیز با این شکست یک پله
سقوط کرد و به رده پانزدهم رسید.
بازیکن تاریخ فوتبال ایران محس��وب میشود که در
لیگ لوش��امپیونه به میدان خواهد رفت و جانشین
گائل کاکوتا میشود که از این تیم فرانسوی به رایو
وایهکانو اس��پانیا رفته است .تیم آمیان سال گذشته
در لیگ لوش��امپیونه فرانسه رتبه سیزدهم را کسب
کرد و در  2مسابقه اخیر فصل جدید هم  2شکست
برابر تیمهای لیون و مونپلیه داشته است .مسؤوالن
باشگاه اوئسکای اسپانیا طی روزهای گذشته عنوان
کردند به توافق ش��خصی با س��امان قدوس رسیده
و ق��راردادی امضا کردهاند و تاکید داش��تند اگر این
ملیپوش ایرانی به تیم دیگ��ری برود از طریق فیفا
شکایت میکنند ولی هر چه هست قدوس و باشگاه
استرش��وند برای این انتقال با تیم آمیان فرانسه به
نتیجهرسیدهاند.

تیمملی امید با همه تالش و کوشش��ی که
برای روبهرو نشدن با کرهجنوبی انجام داد ،برابر
این تیم تن به شکست داد.
تیمملی امید بعد از برگزاری چهار دیدار در
بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا باید به تهران
بازگردد و به فکر مسابقات آتی باشد .شاگردان
کرانچار روز پنجش��نبه در مرحله یکهش��تم
نهایی بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸با  2گل مقابل
کرهجنوب��ی شکس��ت خوردند تا ب��ه روزهای
پرحاشیه خود در این مسابقات پایان بدهند.
تیممل��ی امید برای کس��ب تجرب��ه راهی
مسابقات آسیایی شد و جز مهدی امینی ،همه
بازیکنان این تیم را فوتبالیستهای زیر  ۲۱سال
تش��کیل میدادند .امیدهای فوتب��ال ایران در
مرحله گروهی برابر عربستان با خوششانسی
به تساوی بدون گل دست یافتند اما کرهشمالی
را با اقتدار شکست دادند.
بعد از این بازی ،تیمملی امید بر س��ر یک
دوراهی سرنوشتس��از قرار گرفت ،چرا که در
گروه مجاور ،کرهجنوبی در اتفاقی عجیب برابر
مالزی شکست خورد و به عنوان تیم دوم راهی
مرحله بعد ش��د .این موضوع به این معنی بود
که تیم نخست گروه ایران ،باید با کرهجنوبی
دیدار کند.
نه عربس��تان و نه ایران خواس��تار بازی با
کرهجنوبی نبودند .پس هر دو تیم یک تصمیم
سرنوشتس��از و تقریبا ناجوانمردان��ه را اتخاذ
کردند .تصمیم عربستان و ایران شکست برابر
کرهشمالی و میانمار به عنوان قعرنشینهای این
گروه بود تا صدرنشین نشوند.
امیدها ب��ا تغیی��رات زیادی پا ب��ه میدان
گذاش��تند تا با کسب تس��اوی برابر میانمار و
پیروزی عربستان در بازی همزمان ،دوم شوند
اما س��عودیها دست ایران را خوانده بودند و با
نتیجه سنگینتری مقابل کرهشمالی باختند تا
نهتنها اول و دوم نشوند ،بلکه به عنوان تیم سوم
راهی مرحله بعد شوند و ایران صدرنشین شود.
شکست برابر میانمار تبعات سنگینی برای
کادر مدیریتی تیم امید داشت ،چرا که موجی
از انتقادات را به دنبال داشت و حواشی عجیب
و غریبی برای بازیکنان جوان ایران بهوجود آمد.
حمید استیلی به عنوان مدیر تیمملی امید هم
برای نخستینبار شکست تعمدی مقابل میانمار
را تایید ک��رد و گفت این اتف��اق به مصلحت
فوتبال ایران بوده است.
در نهایت تیمملی با کولهباری از حواش��ی به
مصاف تیم قدرتمند کرهجنوبی رفت و نتوانست از
پس از این تیم بربیاید و کار ویژهای را انجام دهد.
درس��ت است که تیمملی در این مسابقات
تجربه کس��ب کرد اما بازیکنان از نخس��تین
روزهای اردو به دلیل س��وءمدیریت حواش��ی
مختلفی را تجربه کردند و یک کار غیراخالقی
مانند شکست عامدانه در مسابقات بینالمللی را
نیز تجربه کردند.
بازیکنان جوان ایران در بازیهای آس��یایی
تجربه خوبی به دس��ت آوردند اما این رقابتها
درس خوبی هم برای حمید استیلی و زالتکو
کرانچار بود تا دس��ت از کاره��ای غیراخالقی
بردارند و به بازی جوانمردانه فکر کنند.
اخبار

بسکتبال بانوان برای نخستین بار
مجوز حضور در المپیک را گرفت

فیبا مجوز حضور تیمملی بسکتبال دختران
ایران را در المپیک نوجوانان صادر کرد .به گزارش
سایت فدراسیون بسکتبال ،با پیگیریهای فراوان
فدراسیون بسکتبال ایران درباره حضور بسکتبال
بانوان ای��ران در رویدادهای معتب��ر بینالمللی،
فدراس��یون جهانی بسکتبال (فیبا) مجوز حضور
تیمملی بس��کتبال  3نفره دختران نوجوان را در
رقابتهای المپیک نوجوان��ان در آرژانتین صادر
کرد .تیمملی بس��کتبال  3نفره دختران نوجوان
ایران حاال س��همیه المپیک نوجوانان  2018در
آرژانتین را دارد.

مهاجم پیشین استقالل
به «کلوب بروژ» بلژیک پیوست

مهاجم پیش��ین تیم فوتبال اس��تقالل که
فصل گذشته راهی بلژیک شده بود با قراردادی
 4ساله به تیم سوم لیگ این کشور پیوست.
کاوه رضایی مهاجم باشگاه شارلوا ،با امضای
قراردادی  ۴س��اله به کلوب بروژ ،قهرمان سال
گذشته بلژیک پیوس��ت تا این تیم را در لیگ
قهرمانان اروپا سال جاری همراهی کند.
تی��م کلوب بروژ در فصل جاری رقابتهای
لیگ بلژیک از  4بازی  10امتیاز کسب کرده و
در رده سوم قرار دارد.

