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با حسرت سوت و پرچم چه کنیم؟

بازتاب درخشش دوباره رونالدو
در رسانههای جهان

رسانههای جهان پس از عملکرد درخشان
کریستیانو رونالدو در دیدار یوونتوس برابر
اتلتیکو مادرید به تمجید از او پرداختند.
به گزارش ایسنا و به نقل از آس ،پس از
هتتریک کریستیانو رونالدو برابر اتلتیکو
مادرید که منجر به حذف تیم اسپانیایی از
مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا شد
رسانههای جهان به تمجید از مهاجم یوونتوس
پرداختند .آنها دو ضربه سر فوقالعاده و
رهبریاش در زمین را برجسته کردند.
اکیپ :منحصر به فرد ،غولآسا ،فرازمینی…
نشریه فرانسوی نوشت :زمانی که از بزرگی
صحبت میشود نباید نام رونالدو را فراموش
کرد .عملکرد فوقالعاده مهاجم پرتغالی باعث
شد به تاریخ سازیاش در لیگ قهرمانان
ادامه دهد .او پس از شکست  ۲بر صفر در
دیدار رفت به رسانهها گفت که من پنج لیگ
قهرمانان دارم و در بازی برگشت با سه گلی
که در دقایق  ۴۸ ،۲۶و  ۸۵به ثمر رساند این
موضوع را نشان داد .مهاجم پرتغالی در شبی
که همه تورینی ها انتظار داشتند خود را نشان
دهد ،نشان داد .بزرگان این چنین هستند.
گاتزتا دلو اسپورت :رونالدو ،اتلتیکو را ناک
اوت کرد
نشریه ایتالیایی نوشت :همه چیز در
ستارههایی نوشته شد که باالی سر ورزشگاه
یوونتوس میدرخشیدند و این شب را روشن
نگه داشته بودند تا برای همیشه در خاطر
هواداران یوونتوس بماند .این اتفاق به خاطر
حضور رونالدو ،مرد  ۱۰۰میلیون یورویی رخ
داد که باعث شد نتیجهای که به نظر غیر
قابل جبران میرسید را جبران کند .رونالدو
فوقالعاده بود اما یوونتوس نیز بازی عالی را به
نمایش گذاشت و باعث سکوت منتقدان شد.
این تیم نشان داد میتواند فاتح لیگ قهرمانان
شود.
اوله :فراتر از قهرمانان
نشریه آرژانتینی نوشت :رونالدو دیشب به
یک بازیکن فرا زمینی تبدیل شد .لیگ قهرمانان
متعلق به او است و او نمیخواهد جامش را
به کسی قرض دهد .درست است که پنج بار
فاتحش شده اما به آن راضی نیست و جامهای
بیشتری میخواهد .با تشنگیاش برای کسب
افتخار و روح فاتحش ،یک عملکرد فوقالعاده
برابر اتلتیکو داشت و توانست این تیم را از
صعود به دور بعد باز دارد.
آبوال :یوونتوس میتواند با رونالدو کشنده
باشد
رسانه پرتغالی نوشت :یوونتوس صعودش
را به مرحله یک چهارم با پیروزی  ۳بر صفر
قطعی کرد .بانوی پیر میتواند با حضور رونالدو
در ترکیبش کشنده باشد .مهاجم پرتغالی سه
گل در یک بازی به ثمر رساند و بلیت حضور
تیمش در دور بعد را صادر کرد.
گلوبو اسپورت :او اینجاست
نشریه برزیلی نوشت :بدترین فصل رونالدو
در لیگ قهرمانان در  ۱۳سال یک چرخش
قابل توجه داشت .مهاجم پرتغالی تا پیش از
دیدار دیشب برابر اتلتیکو تنها یک گل در این
رقابتها به ثمر رسانده بود اما دیشب یکی از
شبهای جادوییاش را سپری کرد .بازیکن
شماره هفت پیشین رئال مادرید سه گل برای
بانوی پیر به ثمر رساند .او بازیکنی است که به
تعیین کننده بودن عادت دارد.

جهانورزش
بیبرنامگی بیپایان در برگزاری
فینال لیگ برتر والیبال

استقالل و پرسپولیس زیر آوار !VAR
سهشنبه شب اما نه در آزادی و نه در جاسم بن
حمد ،هیچ ایرانی ای خوشحال ورزشگاه را ترک نکرد
و هیچ بیننده و شنونده ای کانال یا موج گیرندهاش
را با رضایت تغییر نداد .شب دوم از هفته دوم
لیگ قهرمانان ،امیدوارانه شروع شد و مایوس
کننده به پایان رسید.
به گزارش ورزش سه ،آنچه آخرین سه شنبه
فوتبالی سال را برای سرخابی ها تلخ تر کرد ،این بود
که تقریبا همه آنها از نمایش تیمشان راضی بودند
و تقریبا هر مانعی سر راه تیم های محبوبشان سبز
شد ،از طرف قاضی میدان بود .داوران دو بازی یا
به شکل عجیبی ناعادل بودند ،یا بسیار ضعیف.
این اشتباهات هم تنها به داوران وسط محدود نبود
و کمک ها هم در ناتوانی چیزی از سرداور خود
کم نداشتند.
صحنه های مشکوک این دو بازی با اتفاقاتی
همزمان شروع شد .در دقیقه  23بازی استقالل در
ورزشگاه آزادی پژمان منتظری با تکل عجیب مدافع
العین در محوطه جریمه متوقف شد و در کمال
تعجب ،داور مسابقه خطای پنالتی اعالم نکرد.
دقیقا در همین لحظات بود که دست
پرسپولیسی ها در ورزشگاه جاسم بن حمد به
نشانه خطای پنالتی باال رفت .شوت مهدی ترابی
در حدود دقیقه  9به دست پدرو میگل برخورد کرد
و این بازیکن تکنیکی پرسپولیس شدیدا اعتقاد به
پنالتی داشت ولی کیم دونگ جین کره ای دستور
به ادامه بازی داد.
دیگر صحنه های مهم داوری که میتوانست
تاییدی بر متضرر شدن نمایندگان ایران از این
حیث باشد ،در نیمه دوم بازی ها و در اوقات تلف
شده رخ داد .محمد دانشگر ،مدافع پیش تاخته
تیم استقالل که به جای وریا غفوری وارد زمینشده
بود ،در دقیقه  92با ضربه سر دومین گل استقالل
به العین را زد ولی آتشفشان ورزشگاه آزادی پس از
چند ثانیه خاموش شد ،چرا که دست احمد الکاف
به نشانه آفساید باال رفته بود .این گل البته به نظر
می رسید که به شکلی میلی متری در موقعیت
آفساید به ثمر رسیده باشد.
در دقیقه  94بازی السد و پرسپولیس هم ناراحت
کننده ترین اتفاق امشب از نظر داوری برای
ایرانیها رقم خورد ،چرا که یک گل به ضرر نماینده
ایران ثبت شد .بغداد بونجاح ،مهاجم زهردار السد
و آقای گل مقتدر لیگ ستارگان قطر که امشب
هرچه زده بود ،به در بسته خورده بود ،در آخرین
دقیقه بازی روی یک ارسال و پاس عبدالکریم
حسن با ضربه سر ،دروازه پرسپولیس و بیرانوند
را باز کرد .گلزن الجزایری این توپ را در موقعیت

سرمربی تیم فوتبال ساحلی:

سرخابی های پایتخت ایران در بازی های نسبتا همزمان خود ضرر بزرگی از داوری های ضعیف آسیا دیدند .دومین هفته از مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا سراسر بازی های دشوار بود برای نماینده های ایران .اما استارت عالی ذوب آهن در بازی بزرگ مقابل النصر عربستان ،همه را امیدوار
کرد که طلسم نبردن ها تمام شده باشد و آماده دومین و حتی سومین برد این فصل برای تیم های ایرانی باشیم.

داوران دو بازی
یا به شکل
عجیبیناعادل
بودند ،یا بسیار
ضعیف .این
اشتباهاتهم
تنها به داوران
وسط محدود
نبود و کمک ها
هم در ناتوانی
چیزی از
سرداور خود کم
نداشتند
آفساید به درون دروازه سرخپوشان فرستاد و زمانی
که عبدالکریم ضربه سر خود را می زد ،او نزدیک
ترین بازیکن دو تیم به دروازه بود و باید آفسایدش
اعالم می شد .در شبی که پرسپولیس یک نمایش
خوب و تماشاگرپسند در دوحه ارائه کرده بود،
خوردن این گل آفساید در آخرین دقیقه و سقوط
به رده چهارم گروه ،کلکسیونی از خبرهای بد را در
چند ثانیه به اردوی پرسپولیس رساند .این اتفاق
در حالی افتاد که دیگر گل خورده پرسپولیسی ها
در لیگ قهرمانان آسیا هم در بازی قبلی مقابل
پاختاکور ،در موقعیت آفساید از سوی مارات
بیکمائف زده شده بود.

البته باید گفت که بازی پرسپولیس یک صحنه
مشکوک داوری هم داشت که شاید بتوان گفت
عملکرد تیم داوری به سود این تیم شده است.
در دقایق تلف شده نیمه اول ،بغداد بونجاح
روی ارسال اکرم عفیف با یک ضربه سر دروازه
پرسپولیس را باز کرد که کمک داور این توپ را
آفساید اعالم کرد .مشاهده این صحنه به شکل
فریز شده نشان میدهد که بونجاح با محمد
نادری که آخرین مدافع پرسپولیس است ،در
موقعیتی تقریبا مساوی قرار دارد .در این صحنه
یا تصمیم کمک داور صحیح بوده و آفسایدی کامال
میلی متری رخ داده یا اینکه موقعیت مهاجم السد

مساوی با آخرین بازیکن پرسپولیس است.
در این شرایط ،تیم هایی که در لیگ ایران
مشغول صدور بیانیه در نکوهش اشتباهات داوری
لیگ هستند ،با انبوهی از اشتباهات و مشکالت
در عملکرد داوران خارجی تایید شده از سوی AFC
روبهرو شده اند و حاال باید فریادهای یکصدا برای
استفاده از تکنولوژی کمک داور ویدئویی ()VAR
در این مسابقات مهم بلند شود .این حجم از
اشتباهات داوری ،از نخستین بازی گروهی تا
مراحل نهایی ،می تواند باعث تضییع حق تیمهای
زیادی بشود و روز به روز بر تعداد شاکیان از
داوری در قاره کهن بیفزاید.

تغییرات در لیگ یک تمامی ندارد!

فریسات به جای پاشازاده
پاشازاده به جای فکری

شانس صعود به نیمه نهایی را داریم
سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران گفت :در دیدار مقابل
ژاپن با تمرکز و تالش زیاد ،توانایی غلبه بر حریف و صعود به
نیمه نهایی را داریم.
به گزارش ایرنا ،تیم فوتبال ساحلی ایران که جایگاه دوم رنکینگ
جهانی را در اختیار دارد در رقابت های قهرمانی آسیا با نتیجه
 4بر  3مقابل عمان شکست خورد و با توجه به پیروزی  5بر
 2برابرعراق در دیدار نخست ،به عنوان تیم دوم به یک چهارم
نهایی صعود کرد.
«مارکو اکتاویو» در نشست خبری پیش از مصاف مقابل ژاپن،
افزود :می دانیم با تیم قدرتمندی مانند ژاپن رو به رو خواهیم شد،
اما برای اهتزاز پرچم ایران بهترین نمایش خود را ارائه می دهیم.
وی گفت :هر چند قرعه کشی این دوره از رقابت ها در نوع
خودش عجیب بود ،ولی ما برای کسب سهمیه جام جهانی
پاراگوئه و موفقیت برابر تیم قدرتمند ژاپن در این رقابت ها از هیچ
تالشی فرو گذار نیستیم.
سرمربی تیم فوتبال ساحلی ایران در خصوص دیدار گذشته
مقابل عمان ،اظهار کرد :به رغم شکست مقابل عمان در مرحله
گروهی به بازیکنانم افتخار می کنم و این مصاف در نوع خود
شگفت انگیز بود.
اکتاویو ادامه داد :در دیدار مقابل عمان  37بار شوت زدیم در
صورتی که عمان تنها  17شوت به دروازه ما زد ،ولی در نهایت

عمان موفق به  4بار گلزنی شد و ما  3گل زدیم.
«مسلم مسیگر» ملی پوش تیم فوتبال ساحلی ایران نیز در
این خصوص ،گفت :هرچند تیم ایران در مسابقات بین قاره ای
قهرمان شد ولی افزایش سطح توقعات از بازیکنان سبب می شود
آنها از نظر روانی تحت فشار روانی باشند.
وی گفت :بازی با عمان تمام شد و فرصتی برای ناراحتی نداریم
و تمام تمرکز ما برای بازی مقابل ژاپن است .البته از نظر بدنی به
مانند رقابت های بین قاره ای آماده نیستیم ،ولی با ارائه یک بازی
خوب مقابل ژاپن می خواهیم از جایگاه خود در آسیا دفاع کنیم.
نهمین دوره رقابت های قهرمانی فوتبال ساحلی آسیا از  16تا 26
اسفند به میزبانی شهر بانکوک پایتخت تایلند در حال برگزاری
است .ساحلی بازان ایران از ساعت  14امروز به مصاف تیم ملی
ژاپن می روند.همچنین «امیرحسین اکبری» ملی پوش ایران به
دلیل دریافت دو کارت زرد ،بازی مقابل ژاپن را از دست داد.
در هشت دوره گذشته این مسابقات تیم فوتبال ساحلی ژاپن
با  2قهرمانی 5 ،نایب قهرمانی و یک مقام سومی پر افتخارترین
تیم در آسیا است و پس از سامورائی ها ،تیم فوتبال ساحلی ایران
با  2قهرمانی 5 ،مقام سومی و یک مقام چهارمی در جایگاه دوم
قرار دارد.
تیم فوتبال ساحلی ایران چندی پیش در رقابت های بین قاره ای
جهان در سال  2019به مقام قهرمانی رسیده بود.

کشتی آزاد در آوردگاه جام جهانی
تیم ملی کشتی امید ایران امروز عازم روسیه محل برگزاری جام جهانی
سال  2019شد .این میدان میتواند محک جدی برای آزادکاران جوان
باشد.
به گزارش ایرنا ،رقابت های جام جهانی کشتی آزاد سال  2019میالدی
با حضور هشت تیم برتر دنیا در دو گروه  4تیمی روزهای  25و 26
اسفند در شهر یاکوتسک روسیه برگزار می شود.
تیم ایران با تیم های قدرتمند آمریکا ،گرجستان و مغولستان هم گروه
است و در دیگر گروه مسابقات تیم های روسیه ،کوبا ،ژاپن و ترکیه
حضور دارند.
طبق برنامه مسابقات ایران در این رقابت ها ابتدا با تیم مغولستان
مسابقه می دهد و سپس به ترتیب مقابل تیم های آمریکا و گرجستان
به میدان می رود.
تیم کشتی آزاد زیر  23سال (امید) ایران با سرمربیگری علیرضا رضایی
در این رقابت ها که در رده ی سنی بزرگساالن برگزار می شود ،شرکت
می کند.
تیم ملی ایران  8مرتبه در سال های  1996تهران 2006 ،ساری2012 ،
باکو 2013 ،تهران 2015 ،2014 ،و  2016لس آنجلس و  2017کرمانشاه
عنوان قهرمانی جام جهانی را کسب کرده و  11مرتبه هم نایب قهرمان

سازمان لیگ فدراسیون والیبال یک بار دیگر
برنامه برگزاری فینال لیگ برتر را تغییر داد تا
بیبرنامگی و بینظمی در این رقابتها همچنان
ادامه داشته باشد.
به گزارش ایرنا ،لیگ برتر والیبال ایران از اواخر
مهر آغاز شد .در آن زمان قرار بود این رقابتها
تا اردیبهشت ادامه پیدا کند و حتی «محمدحسن
شفقی» رئیس وقت سازمان لیگ ،وعده برگزاری
جام حذفی و سوپرجام را هم داده بود .وعدههایی
که البته در همان زمان هم مشخص بود هیچگاه
عملی نمیشود .پس از مدتی ،نه تنها جام
حذفی و سوپرجام از یاد همه رفت ،بلکه قرار شد
مسابقات لیگ هم در همین سال  97به پایان
برسد و تا اردیبهشت ادامه نیابد.
چند هفته قبل بود که سازمان لیگ اعالم کرد
که فینال لیگ برتر به میزبانی تبریز برگزار میشود
و حتی تاریخ برگزاری مسابقات نیز اعالم شد .بر
اساس برنامهای که ابتدا اعالم شده بود ،پنجشنبه
 25اسفند باید سومین بازی فینال برگزار می شد.
درحالی که همه منتظر آغاز مسابقات در
تبریز بودند ،اعالم شد که این رقابتها در تهران
برگزار میشود ،آن هم بدون اینکه تاریخی برای
آن مشخص شود .باشگاه سایپا به شدت به این
مسئله اعتراض کرد و حتی مسئوالن این تیم
اعالم کردند در صورتی که فینال در تبریز برگزار
نشود ،از لیگ برتر کنار میکشند.
ولی مسئوالن فدراسیون بدون توجه به اعتراض
سایپاییها ،سالن  12هزار نفری آزادی را آماده
برگزاری فینال کردند و روزهای  25 ،23و 26
اسفند هم به عنوان تاریخ برگزاری فینال اعالم
شد .قرار شد بازی ردهبندی هم  25اسفند برگزار
شود .این پایان ماجرا نبود .امروز ابتدا خبر آمد
که بازی ردهبندی ،مانند فصول گذشته لغو شده
است چون تیمهای راهیافته به این مسابقه،
انگیزهای برای کسب مقام سومی ندارند .سپس
خبر رسید که تاریخ برگزاری مسابق دوم فینال هم
تغییر کرده است.
بر اساس برنامه جدید سازمان لیگ ،مسابقه
اول در همان روز  23اسفند برگزار میشود ،اما
مسابقه دوم و سوم  26و  27اسفند برگزار خواهد
شد .سایپا و شهرداری ورامین دو تیم راهیافته به
فینال لیگ برتر والیبال هستند .این مسابقه به
صورت دو برد از سه بازی برگزار میشود.

شده است.
ملی پوشان کشتی آزاد ایران در سال های  2015 ،2014و  2016سه
مرتبه پیاپی در لس آنجلس و در خاک آمریکا جام قهرمانی را باالی
سر بردند.
ایران در سال های  2013 ،2009 ،1996و  2017میزبان جام جهانی
کشتی آزاد بود.
پیکارهای جام جهانی کشتی که شکل و شمایلی کامال متفاوت با
مسابقه های کشتی قهرمانی جهان دارد و با سبک و سیاق خاص و به
صورت تیم به تیم برگزار می شود در حالی از سال  1973با پیشنهاد و
ابتکار آمریکایی ها و با جلب نظر و موافقت فدراسیون اتحادیه جهانی
کشتی (فیال سابق) در شهر تولیدو آمریکا ،بنیان و سنگ بنای آن
گذاشته شد که از نظر مرتبه و اعتبار در سطح پایین تری در مقایسه با
مسابقه های کشتی قهرمانی جهان قرار دارد.
از آغاز رقابت های جام جهانی تا به امروز ،بیشترین میزبانی به
نام آمریکایی ها نوشته شده و آنان در دهه های  70، 80، 90و 2000
میالدی ،بارها این مسابقه ها را در شهرهای تولیدو ،چاتانوگا ،استیل
واتر ،اسپوکن ،فیرفاکس ،سیاتل ،بالتیمور و بویزی میزبانی کرده اند و
در این بین ،شهر تولیدو در ایالت اوهایو و یکی از شهرهای کشتیخیز

آمریکا  17بار میزبان این رقابت ها بوده و از این حیث ،پیشگام و
رکورددار است.
شهر تولیدو آمریکا همچنین سال  1966پیکارهای کشتی آزاد قهرمانی
جهان را برگزار کرده بود.
در  44سال برگزاری مسابقه های جام جهانی کشتی آزاد ،عالوه بر
آمریکایی ها که بیشترین نقش و سهم را در میزبانی این مسابقهها
داشته اند ،روس ها و ایرانی ها نیز چند بار میزبان بوده اند و در کنار
آنها جمهوری آذربایجان (دو بار) و اسپانیا ،مغولستان و کانادا نیز
میزبان این مسابقات بودند.
در طول تاریخ  44سال اخیر پیکارهای جام جهانی کشتی آزاد15 ،
قهرمانی به نام اتحاد جماهیر شوروی (قبل از فروپاشی) نوشته شده و
 13قهرمانی برای آمریکا رقم خورده است .پس از این دو کشور پیشتاز
و پیشگام در رقابت های جام جهانی ،کشورهای ایران با  8بار ،روسیه
با  6بار ،جمهوری آذربایجان با دو بار و کوبا یک مرتبه قهرمان جام
جهانی شده اند.
تیم ملی کشتی آزاد زیر  23سال (امید) که تعدادی از آزادکاران رده
سنی بزرگساالن از جمله کمیل قاسمی دارنده مدال نقره و برنز المپیک
را به همراه دارد امروز راهی روسیه شد.

محمود فکری پس از چند هفته هدایت تیم
سرخپوشان پاکدشت از سمت خود برکنار شد.
به گزارش ایسنا ،محمود فکری ،سرمربی
سرخپوشان پاکدشت به علت نتایج ضعیف
از سمت خود برکنار شد و مهدی پاشازاده که
هدایت شهرداری ماهشهر را بر عهده داشت
جایگزین وی در سرخپوشان پاکدشت شد.
محمود فکری در طول پنج هفتهای که
هدایت سرخپوشان پاکدشت را برعهده داشت
یک برد ،دو تساوی و دو شکست کسب کرده
بود .فکری تیم سرخپوشان را در رده دوم
جدول لیگ دسته اول از فرهاد کاظمی تحویل
گرفت و پس از پنج بازی تیم را در رده سوم به
پاشازاده سپرد.
عزیز فریسات که در فصل جاری مربی فوالد
خوزستان در لیگ برتر بود ،هدایت شهرداری
ماهشهر را برعهده گرفت و جانشین مهدی
پاشازاده در این تیم شد.

