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آسمانخراش ایرانی در فینیکس راه افتاد
 حدادی بهترین ریباندر تیمش شد

سنتر اهوازی تیم بسکتبال فینیکس سانز در بازی برابر هوستون راکتز بیش از 
28 دقیقه بازی کرد و خوش درخشید. در ادامه رقابتهای بسکتبال حرفه ای 
NBA تیم فینیکس سانز در حالی برابر هوستون راکتز به پیروزی دست یافت که 

حامد حدادی، آسمانخراش ایرانی را بیش از 28 دقیقه در ترکیب داشت. 
در این دیدار که فینیکس به برتری 107 بر 105 رسید حامد حدادی 28  دقیقه 
در ترکیب تیمش حضور داشت و با کسب 11 ریباند نقش موثری را زیر سبد 
ارایه کرد. ستاره ایرانی سانز بهترین ریباندر تیمش شناخته شد و در مجموع 
دومین ریباندر مسابقه لقب گرفت. حدادی در مدتی که در زمین حضور داشت 3 
بالک شات، یک توپ ربایی و 6 امتیاز نیز به نام خود ثبت کرد. این سومین 
بازی متوالی حدادی در ترکیب فینیکس بود.دادلی، گارد - فوروارد تیم فینیکس 

با کسب 22 امتیاز در 33 دقیقه بهترین بازیکن این تیم بود.
 لوییس اسکوال فوروارد سرشناس آرژانتینی سانز با وجود این که از ابتدا به 
میدان رفت در مجموع 16 دقیقه در زمین حضور داشت و 6 امتیاز به دست 
آورد. دیروز در یکی دیگر از بازی های برگزار شده تیم ممفیس که حدادی پیش تر 

عضو آن بود برابر نیواورلئان 85 بر 96 به برتری دست یافت.

 ونگر:باید غیرممکن را به ممکن تبدیل کنیم

سرمربی آرسنال گفت تیم وی برای بازی برگشت مرحله یک هشتم نهایی مقابل 
بایرن مونیخ کار دشواری پیش رو دارد با این حال آنها هنوز هم شانس صعود دارند.

 آرسنال در دیدار رفت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان 
اروپا با نتیجه 3 بر یک در ورزشگاه امارات مقابل بایرن مونیخ تن به شکست 
داد."آرسن نگر" که قرار است تیمش چهارشنبه شب در ورزشگاه "آلیانتس 
آره نا" مقابل بایرن مونیخ به میدان برود، در خصوص این دیدار اظهار داشت: 
بخت ما اندک است اما این شانس را داریم تا ناممکن را به ممکن تبدیل کنیم. ما 
نیمه دوم دیدار با میالن را فراموش نمی کنیم که موفق شدیم سه گل وارد دروازه 
این تیم کنیم. بنابراین از ابتدا تا انتهای مسابقه با روحیه مثبت به دیدار بایرن 
مونیخ می رویم.مربی 63 ساله آرسنال ادامه داد: آرسنال بازی های بزرگی را در 
رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا برده که ما به آنها می بالیم. باید فقط خودمان را 
متقاعد کنیم که می توانیم از پس انجام این کار برآییم. این افتخار بزرگی برای 
آرسنال است چنانچه بتواند جواز صعود به مرحله یک چهارم نهایی را در مونیخ 
کسب کند.ونگر ادامه داد: می دانیم در محیط دشواری باید با تیمی بازی کنیم که 
هیچ نقصی ندارد. منتهی با ذهنیت پیروزی به آنجا می رویم و نه با این اندیشه که 
تیممان صعود نکرده است. باید سعی کنیم بایرن را عقب نگه داریم. تنها راه 

موفقیت ما این است که از ابتدای مسابقه با ذهنیت مثبت گام به زمین بگذاریم.
آمادگی بارسا  برای بازی با میالن

بازی  آستانه  در  رورا"  "جوردی 
برگشت بارسلونا مقابل میالن در مرحله 
لیگ  رقابتهای  نهایی  هشتم  یک 
قهرمانان اروپا از آمادگی نماینده اسپانیا 

برای این دیدار خبر داد.
 بارسلونا در دیدار رفت با نتیجه 2 بر 
مقابل  صفر در ورزشگاه سن سیرو 
میالن تن به شکست داد و سه شنبه در دیدار برگشت که در ورزشگاه نیوکمپ 
برگزار خواهد شد کار دشواری مقابل این تیم پیش رو خواهد داشت."جوردی 
رورا" در خصوص این بازی گفت: بهترین راه برای انجام مسابقه ای که در پیش 
دارید این است که مسابقه قبلی را ببرید و ما در بازی شنبه این کار را انجام دادیم. 
اللیگا و لیگ قهرمانان اروپا دو رویداد مشکل هستند و هیچ ربطی هم به یکدیگر 
ندارند.مربی بارسا افزود: ما برای بازی با میالن هیجان زده ایم و مشتاق رویارویی 
با این تیم هستیم. تا سوت پایان بازی هر کاری که الزم باشد انجام می دهیم تا 
پیروز از زمین خارج شویم. به لحاظ منطقی، باید حمله کنیم البته نباید شتاب زده 
عمل کنیم و دچار سردرگمی شویم. نیاز داریم که تعادل تیم را حفظ کنیم. چنانچه 

سریع تر بازی کنیم فرصت های بیشتری در اختیارمان قرار خواهد گرفت.
قوچان نژاد در فهرست نبود، لیژ با ژاپنی ها 4 گل زد!

تیم استاندارد لیژ در حالی هفته بیست و نهم لیگ برتر بلژیک را با یک برد پرگل 
پشت سر گذاشت که رضا قوچان نژاد در فهرست 18 نفره این تیم حضور نداشت. 
استاندارد لیژ در غیاب رضا قوچان نژاد مقابل تیم "اوه لوون" با چهار گل به برتری 
ازکیل)1(،  ایموه  شد  برگزار  حریف  زمین  در  که  بازی  این  در  یافت.  دست 
باتشوایی)22(، کیمان)68( و بولوت)84( برای لیژ گلزنی کردند. نکته جالب این که 
در بازی شنبه شب رضا قوچان نژاد لِژیونر ایرانی تیم استاندارد لیژ در فهرست 18 نفره 
این تیم جایی نداشت. این برای نخستن بار بود که قوچان نژاد از روی سکوها بازی تیم 
خود را تماشا می کرد. کاواشیما دروازه بان ژاپنی تیم لیژ از ابتدا در ترکیب اصلی 
حضور داشت. یونجی اونو دیگر بازیکن ژاپنی این تیم هم تا دقیقه 46 در زمین حضور 

داشت و ناگایی نیز از دقیقه 80 به میدان رفت تا جای باتشوایی بازی کند.
بازی بزرگ در انتظار دانیال داوری!؟

اینتراخت برانشویگ که دروازه بان 
دو رگه ایرانی را در ترکیب دارد امشب 
یک بازی حساس را برابر تیم سوم جدول 
رده بندی بوندس لیگا 2 پیش روی دارد.
تیم برانشویگ که با 51 امتیاز در رده دوم 
جدول رده بندی قرار دارد در صورت 
برتری در این مسابقه گام بلندی را 
برای صعود به بوندس لیگا بر می دارد چرا که اختالف 11 امتیازی این تیم با 
کایزرسالترن به عدد 14 می رسد و حاشیه امنیت خوبی برای یاران دانیال داوری در 
هفته های باقی مانده به وجود خواهد آمد.صدرنشین بوندس لیگا2 آلمان تیم سرشناس 

هرتابرلین است که تا قبل از دیدار عصر روز یکشنبه برابر بوخوم 52 امتیاز دارد. 

عابدینی: یک کیلو چک برگشتی داریم!

مدیرعامل باشگاه داماش با ابراز تاسف از وضعیت مالی باشگاهش 
گفت،خصوصی سازی باشگاه ها با وضعیت موجود چندان مناسب 
اظهار کرد:  داماش  باشگاه  درباره وضعیت  نیست.امیر عابدینی، 
متاسفانه به خاطر شرایط بد مالی با روزمرگی روبه رو هستیم و این 
بدترین شرایط برای مدیریت است. برنامه و بودجه باشگاه باید تعریف 
شده باشد. باشگاه ما هر سال دستخوش حوادثی از باب مسایل مالی 
می شود.مدیرعامل داماش در ادامه درباره ماندن یا نماندن خودش در 
راس هرم مدیریت این باشگاه گفت: خودم به هیچ عنوان دوست ندارم 
با این شرایط و فشارها بمانم. از این نگران هستم که کسانی که ابتدای 
فصل می آیند و قول می دهند که هزینه کنند، با همان اشتیاق اول فصل 
تا روز آخر نیایند.عابدینی همچنین گفت: اکنون فکر می کنم حدود 
یک کیلو چک برگشتی دست بازیکنان و اعضای تیم هست! وقتی 
یک باشگاه برای رزرو هتل در یک شهرستان مجبور شود که پول 
قرض بگیرد، دیگر آخر کار است. آن وقت در این شرایط برخی در باغ 

سبز نشان می دهند و خودشان را به مالکیت می چسبانند.
کاظمی مقابل یوتا به میدان رفت

کالج  ایرانی  ملی پوش 
اورگن در لیگ دانشگاهی 
بسکتبال آمریکا 28 دقیقه 
مقابل یوتا به میدان رفت.

رقابت های لیگ دانشگاهی 
 )NCAA( بسکتبال آمریکا
امروز پیگیری شد که تیم کالج اورگن در حضور ارسالن کاظمی 
مقابل یوتا به میدان رفت.کاظمی در این مسابقه 28 دقیقه به میدان 
رفت و با کسب 5 امتیاز، 4 ریباند، چهار توپ ربایی و یک پاس 
منجر به گل نتوانست مانع شکست 72 بر 62 تیمش شود.سینگلز با 
کسب 21 امتیاز و 7 ریباند بهترین بازیکن اورگن بود.اورگن از 31 

بازی این فصل خود 23 برد و 8 شکست را در بدست آورده است.
برتری پرگل ایران مقابل تاجیکستان

تیم ملی فوتبال زیر 14 سال دختران ایران در مسابقات قهرمانی 
آسیا مقابل تاجیکستان پیروز شد.

 دیدار دو تیم ملی زیر 14 سال دختران ایران و تاجیکستان صبح 
دیروز برگزار شد. ملی پوشان در این دیدار موفق شدند با نتیجه 7 بر 
یک به برتری برسند. برای ایران فاطمه قاسمی، فاطمه مزیدی، ثنا 
صاقی  هر کدام 2گل و مارال محمدی یک گل به ثمر رساندند.در 
ادامه بازی های قهرمانی آسیا در رده سنی زیر 14 سال بوتان به 

مصاف هند و سریالنکا به مصاف بنگالدش می رود.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن محکوم کردن تیم فوتبال استقالل تهران 
به برگزاری یک بازی بدون تماشاگر، آرش برهانی، حنیف عمران زاده و جواد کاظمیان 

را به پرداخت جریمه نقدی و محرومیت از همراهی تیم های خود محکوم کرد.
رای کمیته انضباطی در خصوص تخلفات دیدار تیم های استقالل و تراکتورسازی تبریز 
اعالم شد که بر این اساس آبی پوشان پایتخت در نخستین دیدار خانگی خود در لیگ برتر 
فوتبال از داشتن هواداران شان محروم هستند. آرش برهانی و حنیف عمران زاده دو 
بازیکن این تیم نیز به ترتیب با محرومیت دو و یک جلسه ای انضباطی محکوم شده اند. 

رای کامل کمیته انضباطی در خصوص بازی روز جمعه دو تیم به شرح زیر است:
1- کمیته انضباطی رعایت ضوابط و مقررات قبل از بازی را به باشگاه تراکتورسازی 
به صورت موکد توصیه می کند.2- به دلیل رفتار تماشاگران تیم تراکتورسازی تبریز 
این باشگاه به مبلغ 80 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.3- آرش برهانی، عالوه بر 
محرومیت ناشی از کارت قرمز داور، به مدت دو جلسه از همراهی تیم مربوطه و حضور 

در مسابقات لیگ برتر محروم و به پرداخت 30 میلیون ریال محکوم شد.4- مصطفی 
اکرامی بازیکن تیم تراکتورسازی به توبیخ کتبی و پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال جریمه 
نقدی محکوم شد.5- حنیف عمران زاده به مدت یک جلسه از همراهی تیمش و حضور 
در مسابقات رسمی لیگ برتر محروم و به پرداخت 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم 
شد.6- جواد کاظمیان بازیکن تیم تراکتورسازی تبریز به مدت یک جلسه از همراهی تیمش 
و حضور در مسابقات رسمی محروم و به پرداخت 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.

7- هواداران تیم استقالل تهران به دلیل پرتاب مواد منفجره، اهانت به عوامل و 
تماشاگران تیم مهمان و اهانت به داور مسابقه که باعث شد داوران در آغاز نیمه دوم 
تصمیم به عدم برگزاری بازی بگیرند و با وساطت از تصمیم خود منصرف و حاضر به 
ادامه بازی شوند، با توجه به سوابق قبلی تیم میزبان و عدم تنبیه و بروز تخلفات گذشته، 
باشگاه استقالل به برگزاری یک مسابقه به عنوان میزبان در لیگ برتر بدون حضور 

تماشاگر و به پرداخت مبلغ 30 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود.
* با توجه به تاخیر دو دقیقه ای تیم استقالل در ورود به زمین، این تیم به پرداخت 6 

میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می شود.
* همچنین کمیته انضباطی از اقدامات پسندیده امیر قلعه نویی و میرشاد ماجدی، 
سرمربی و سرپرست تیم میزبان که ضمن اقدام الزم در جهت پرهیز تماشاگران از بروز 
تخلف از تیم داوری نیز عذرخواهی کردند، قدردانی می کند. به استثنا جریمه نقدی تیم 
تراکتورسازی تبریز که قابل تجدید نظر است، در بقیه موارد رای صادره، به استناد 

مقررات ماده 15 آئین نامه انضباطی قطعی است.

چهره روز

جهان

ایران

حاشیه ها

ورزشی
استقالل به انجام یک بازی بدون تماشاگر محکوم شد

محرومیت برهانی، عمران زاده و کاظمیان

دوشنبه 21  اسفند 1391، سال هجدهم،شماره 2815

عمران زاده:بدون شنیدن حرفم، محروم شدم
 محروم کردن استقالل و برهانی منصفانه نبود!

مدافع استقالل در واکنش 
انضباطی  کمیته  رای  به 
گفت: در همه دنیا رسم بر 
را  خاطی  فرد  است  این 
ولی  می کنند  بازخواست 
مرا  حرف  که  این  بدون 
بشنوند، محروم کردند.حنیف عمران زاده، با اشاره به رای کمیته 

انضباطی علیه خود گفت: از این حکم خیلی ناراحتم. 
در تمام دنیا مرسوم است که متهم را بازخواست می کنند و پس از آن 
حکم صادر می کنند ولی متاسفانه اینجا بدون این که کسی به حرفم گوش 
کند، حکم صادر کردند.وی اضافه کرد: در اینکه جو بازی روی من 
تاثیر گذاشت، هیچ شکی نیست و هیچ مشکلی هم با این قضیه ندارم. 
نارحتی ام بیشتر برای این است که بدون اینکه مرا بخواهند حکم را 
صادر کردند.مدافع تیم فوتبال استقالل افزود: تا حاال به کسی توهین 
نکرده ام. وقتی هم بین دو نیمه آقای کامرانی با من حرف زد، گفتم با 
داور وسط می خواهم صحبت کنم با شما کاری ندارم. تنها حرف من 
به داور این بود که اگر کار آرش کارت قرمز داشت، باید به بازیکن 
تراکتور هم کارت قرمز نشان می داد. این محرومیت سنگین برای 

تماشاگران، استقالل و آرش دور از انصاف است.
 قهرمانی سه خواهر مبارز!

یک بانوی ورزشکار ایران در مدت سه ماه دو مقام کشوری در دو 
رشته مختلف را به دست آورد تا باز هم ثابت شود که ورزش بانوان 
عجایب زیادی دارد.25 آذر ماه بود که سحر چغلوند در وزن 78- 
کیلوگرم در مسابقات جودوی قهرمانی بانوان کشور مقام قهرمانی را 
کسب کرد و نشان داد که توانایی زیادی در این رشته دارد.او با این 
قهرمانی که به دست آورد خودش را در تیم ملی فیکس کرد، اما با 
توجه به این که این رشته هیچ اعزامی پیش رو ندارد تنها توانست نام 
خود را دوباره مطرح کند. سه ماه بعد از مسابقات جودو بود که سحر 
چغلوند 18 اسفند در مسابقات قهرمانی کشور ووشو در اصفهان هم 
توانست توانایی های خود را اثبات کند. او توانست در وزن 70 – 
کیلوگرم مقام دوم را کسب کند آن هم در حضور شهربانو منصوریان 
که مدال قهرمانی جهان را در این رشته در کارنامه دارد.چغلوند در 
مقابل  فینال  دیدار  دلیل مصدومیت، در  به  شرایطی دوم شد که 
منصوریان مبارزه نکرد و شاید اگر مبارزه ای بین یک مدال آور رشته 
جودو و مدال آور جهانی ووشو در فینال قهرمانی کشور ووشو 
صورت می گرفت شرایط خیلی فرق می کرد.به هر حال مسابقات 
قهرمانی کشور در هر دو رشته جودو و ووشو در حالی طی این سه ماه 
برگزار شد که چغلوند که اکنون 26 ساله است توانسته در هر دوی 
آنها مقام کسب کند و به مسئوالن هر دو فدراسیون خودش را ثابت 
کند.نکته جالب دیگر در مسابقات قهرمانی کشور ووشو این بود که 
خواهر کوچک تر سحر چغلوند یعنی لیال چغلوند هم در وزن 56 – 
کیلوگرم مقام سوم را کسب کرد. لیال چغلوند هم عضو تیم ملی جودوی 
جوانان و امیدهای ایرانی است.این دو خواهر تنها خواهرانی نبودند که 
خواهران  بلکه  کردند،  کسب  مقام  ووشو  قهرمانی  مسابقات  در 
منصوریان هم در مسابقات قهرمانی های کشور حضور داشتند. در این 
مسابقات الهه منصوریان، شهربانو منصوریان و سهیال منصوریان هر 
سه موفق به کسب مدال طال شدند تا این دوره از رقابت های ووشوی 

قهرمانی کشور در نوع خود به شکل جالبی برگزار شده باشد.

آنها بهترین بازیکنان جهان هستند اما هیچ وقت با 
یکدیگر دوست نخواهند بود. وقتی کریستیانو رونالدو و 
لیونل مسی با یکدیگر روبه رو می شوند، تنها در ابتدای 
بازی به یک دست دادن ساده با هم اکتفا می کنند اما در 
طول سال رقابت )بخوانید دشمنی( آنها همیشه بحث 

اول مطبوعات است.
فوتبال امروزه عصری را می گذراند که به رونالدو و 
مسی خالصه شده است. دو بازیکنی که فاصله زیادی با 
دیگر فوتبالیست ها دارند اما این دو بازیکن باید بیش از هر 
بازیکن دیگری قدردان هم باشند. هر زمان که رونالدو 
برای تیمش هت تریک می کند، مسی در بازی بعد سعی 
می کند برای بارسلونا هت تریک کند و یا حتی بیش از سه 
گل بزند. نتیجه فوق العاده بوده و کافی است آمار گلزنی 
این دو بازیکن را با دیگر بازیکنان بزرگ دنیا مقایسه کرد.

برای مثال نگاهی به آمار 300 گل لیونل مسی نشان 
می دهد، 80 گل اول این بازیکن در 161 بازی به دست 
آمد اما از زمانی  که رونالدو از منچستریونایتد راهی 
رئال مادرید شد مسی در 207 بازی 222 گل زده است. 
این داستان برای رونالدو نیز رخ داده است. رونالدو در 
292 بازی برای منچستر یونایتد 118 گل به ثمر رساند اما 
او در رئال مادرید در 185 بازی 186 گل برای رئال مادرید 
به ثمر رسانده است.دشمنی رونالدو با مسی در یورو 
2012 نمایان شد؛ زمانی که هواداران دانمارک در بازی با 

پرتغال وقتی رونالدو صاحب توپ می شد، نام »مسی« را 
بر زبان می آوردند. رونالدو پس از بازی گفت: می دانید 
سال گذشته این موقع مسی کجا بود؟ او از کوپا لیبرتادورس 
آن هم در کشور خودشان حذف شد. این بدتر است. درست 
نیست؟بار دیگر دشمنی این دو ستاره در مراسم توپ طال 
نمایان شد که لیونل مسی سه رای خود برای مراسم توپ 
طال را به ترتیب آندرس اینیستا، ژاوی و رادامل فالکائو 
اعالم کرد و خبری از نام رونالدو نبود. رونالدو نیز همزمان 
شانس رای  دادن در این مراسم را به عنوان کاپیتان تیم ملی 
پرتغال داشت اما این وظیفه را به هم تیمی اش  برونو آلوس 
واگذار کرد و او نیز رونالدو را انتخاب کرد و لیونل مسی 
را جزو سه نفر اول قرار نداد. اوج دشمنی این دو ستاره به 
پایان ال کالسیکو برمی گردد که مسی و رونالدو بی تفاوت 
از کنار هم گذشتند و با یکدیگر دست ندادند.رقابت در 
ورزش چیز تازه ای نیست. سباستین کو و ایستو آوت، دو 
دونده انگلیسی در دهه 80 نیز مانند رونالدو و مسی 
رقابت فشرده ای با هم داشتند. آوت در ماده 800 متر به 
طال رسید و کو در ماده 1500 متر شکست شش روز قبل 

خود را جبران کرد و به مدال طال رسید. 
رقابت فشرده بین این دو ورزشکار باعث شد، ورزشکاران 
انگلیسی در دهه ی 80 عصر طالیی داشته باشند؛ به طوری که 
خود سباستین کو رقابت با آوت را دلیلی برای سه بار 
شکستن رکورد جهان در فاصله 41 روز عنوان کرد.

هم چنین بین آیرتون سنا و آالین پروست زمانی که فرمول 
یک را به تسخیر خود در آوردند، رابطه دوستانه ای نبود. 
اگر چنین رابطه ای بین آنها حکمفرما نبود باز هم آنها 
می توانستند به عنوان نفر اول از خط پایان عبور کنند؟ اما 
تراژدی زمانی رخ داد که سنا در سال 1994 کشته شد و 
پروست اعالم کرد قسمتی از بدن او نیز به خاطر مرگ سنا 
از بین رفت! اگرچه آنها هیچ وقت با هم رابطه دوستانه ای 
نداشتند اما حضور پروست در مراسم تشییع جنازه سنا 

نشان داد، سنا چقدر برای او مهم بوده است.
همچنین ویکتور پندلتون و آنا میرس، دو دونده زن نیز 
سال ها با هم رقابت داشتند اما وقتی میرس در المپیک به 
مدال طال رسید آن دو همدیگر را در آغوش گرفتند و یخ این 
رقابت سخت و فشرده ذوب شد.آیا این اتفاق برای کریستیانو 
رونالدو و لیونل مسی نیز رخ می دهد؟ زمانی که مسی جایزه 
توپ طال را دریافت می کرد چهره رونالدو مانند صاعقه ای 
خشمگین بود.آیا این رابطه باید همین شکل ادامه یابد؟ هر 
دوی آنها هم تیمی های بسیار خوبی دارند و از حمایت 
مربیان خود بهره می برند، اما آنها باید ارزش رقابت بین 
خودشان را بدانند که باعث شده است کیفیت بازی آنها 
روز به روز بهتر شود. بهتر از آن چیزی که فکرش را 
می کردند. بنابراین اگرچه ممکن است آنها قادر نباشند با هم 
زندگی کنند اما یک نکته به طور قطع وجود دارد و آن هم 

اینکه آنها بدون هم نیز نمی توانند زندگی کنند.

پتروشیمی در ثانیه آخر
 دومین بازی را هم برد

 بازی دوم فینال لیگ برتر بسکتبال بین پتروشیمی و 
مهرام همانند مسابقه اول به سود پتروشیمی به پایان 
رسید.بازی دوم فینال لیگ برتر بسکتبال بین پتروشیمی و 
مهرام روز یکشنبه از ساعت 16 در سالن اندیشه ماهشهر و 
به میزبانی پتروشیمی برگزار شد که در پایان پتروشیمی 
موفق شد با نتیجه 96 بر 93 به برتری برسد و دومین بردش 
را جشن بگیرد.پتروشیمی با ترکیب سانی بچیروویچ، جابر 
ابراهیم، حامد سهراب نژاد و حامد آفاق و روزبه ارغوان کار 
را آغاز کرد و بچیروویچ سرمربی مهرام نیز در ترکیب اولیه 
خود مهدی کامرانی، امیر صدیقی، صمد نیکخواه بهرامی، 

مارکو میلیچ و فرانسیسکو السون را به میدان فرستاد.
در کوارتر اولذد مهرام در پایان با بازی بهتر نسبت به 

حریفش توانست 28 بر 23 به برتری برسد.در کوارتر دوم 
مهرام تا امتیاز 48 از حریفش پیش بود که در ثانیه های پایانی 
پتروشیمی ضمن جبران اختالفش توانست در پایان کوارتر 
دوم با حساب ) 28 بر 20( برنده شود و نیمه نخست را 51 بر 
48 برنده به رختکن برود.در  کوارتر سوم مهرام پس از 2 

دقیقه که امتیاز کسب نکرده بود 3 امتیازی صدیقی وارد سبد 
پتروشیمی شد، اما سانی بچیروویچ با یک پرتاب 2 امتیازی 
حساب کار را 63 بر 54 کرد.2 دقیقه مانده بود که ضدحمله 
مهرامی ها توسط میلیچ با خطای حامد سهراب نژاد مواجه شد 
که 2 پرتاب نصیب این تیم شد و پس از آن نیز صمد نیکخواه 
2 پرتاب را برای این تیم از دست داد.جابر ابراهیم بازیکن 
خارجی پتروشیمی که یکی از ستاره های میدان بود با یک 
پرش بلند از روی سر میلیچ امتیاز تیمش را به 71 رساند تا 
در نهایت این تیم کوارتر سوم ) 20 بر 19( و در مجموع 71 
بر 64 به برتری برسد.در کوارتر چهارم در 2 دقیقه پایانی 
حساب کار 91 بر 89 به سود پتروشمیی بود که یک توپ 
ربایی از جابر ابراهیم از دستان صمد و پاس به سانی 2 امتیاز 
را برای پتروشیمی به ارمغان آورد.دیدار سوم 2 تیم روز 
چهارشنبه هفته جاری در تهران برگزار خواهد شد.مسابقه 

فینال به صورت 3 برد از 5 مسابقه برگزار می شود.

به خاطر
 یک مدال؟!

در جریان رقابت هاي کشتي فرنگي قهرماني کشور 
را  کشتي گیران  از  یکي  چاقو  با  تماشاگران  از  یکي 

مجروح کرد.
رقابت هاي کشتي فرنگي قهرماني کشور که از صبح شنبه 
در سالن شهداي هفتم تیر تهران آغاز شده است در حالي که به 
آرامي در نوبت بعدازظهر پیگیري مي شد و نفرات راه یافته 
به دیدارهاي فینال 4 وزن نخست مشخص شده بودند و 
کشتي گیران در گروه شانس مجدد براي حضور در دیدار 
از  شد.یکي  کشیده  جنجال  به  مي شدند  آماده  رده بندي 
تماشاگران با چاقو به میالد خسروي از تیم لرستان که خود را 
براي دیدارهاي شانس مجدد آماده مي کرد حمله و این 
کشتي گیر را از ناحیه صورت به شدت زخمي کرد. این 
تماشاگر پس از ارتکاب به این عمل اقدام به فرار کرد که 
توسط سایر تماشاچیان دستگیر شد.اینکه این عمل با چه نیتي 
از سوي فرد خاطي صورت رفته است موضوعي بود که براي 
بسیاري از نفراتي که در سالن حضور داشتند جاي سوال 
داشت، موضوعي که تنها کشتي گیر مصدوم مي توانست از 
پشت پرده ماجرا پرده بردارد.میالد خسروي، کشتي گیر 
لرستاني مضروب وزن 84 کیلوگرم که مدال نقره قهرماني 
جوانان آسیا را نیز در کارنامه دارد بعد از شکست مقابل داود 
عابدین زاده و با توجه به حضور حریفش در فینال براي کسب 
مدال برنز به گروه شانس مجدد راه یافت، اما در حالي که خود 

را براي کسب عنوان سوم آماده مي کرد با حادثه اي تلخ و 
حمله یکي از تماشاگرنماهاي حاضر در سالن مسابقه مواجه 
شد و از ادامه کار بازماند.وي در حالي که براي مداوا توسط 
اورژانس به بیمارستان »سینا« منتقل شده بود گفت: هنوز هم 
نمي دانم چه اتفاقي افتاده و در شوک هستم. در حالي که داشتم 
خودم را براي شانس مجدد گرم مي کردم یکي از کساني که 
در سالن در کنار من حضور داشت گفت بروم جاي دیگري 
گرم کنم، اما به ناگاه بعد از رد و بدل شدن چند جمله کوتاه با 
چاقو به من حمله کرد و صورتم غرق خون شد.وي تصریح 
کرد: مثل اینکه من در دیدارهاي شانس مجدد باید با دوست 
این فرد کشتي مي گرفتم و وي براي اینکه من روي تشک 

حاضر نشوم اقدام به این کار کرده است.
کشتی گیر مضروب لرستانی: 

 چرا در سالن مسابقه هم امنیت نداریم؟
در همین حال میالد خسروی گفت: هیچ کس از مسووالن 
فدراسیون کشتی به من زنگ نزده است.این کشتی گیر 
لرستانی که در مسابقات قهرمانی کشور توسط یکی از 
تماشاگران با چاقو مضروب شد،  با اشاره به این حادثه اظهار 
کرد: در حال گرم کردن برای رویارویی با حریف کهگیلویه و 
بویراحمدی خود بودم که ناگهان یکی از تماشاگران به سرعت 
نزدیک شد و در حالی که الفاظ رکیک نثار من می کرد با 
چاقو حمله ور و مرا مضروب کرد و دیگر هیچی نفهمیدم.وی با 
بیان این که ظاهراً این فرد از همشهریان کشتی گیر حریفم بوده، 
تصریح کرد: متأسفانه این اتفاق آن هم در رقابت های قهرمانی 
کشور رخ داده که به هیچ وجه قابل تصور نیست. چرا 
داشته  امنیت  هم  ورزشی  سالن  در  نباید  کشتی گیر 
باشد؟خسروی با تأکید بر این که متأسفانه در حالی که ورزش 

قداست خاصی دارد اما حرمت کشتی با این اتفاق شکسته شده، 
ادامه داد: بعد از این اتفاق حتی یک پزشک در سالن وجود 
نداشت و فرد ضارب نیز توسط تماشاگران دستگیر شد.این 
کشتی گیر لرستانی یادآور شد: پس از این اتفاق مرا به 
بیمارستان سینا متتقل کردند و موقعی که جریان را به پزشک 
گفتند وی به حالت تمسخر گفت مگر سالن ورزشی جای 
چاقوکشی است؟وی در ادامه گفت: تا االن هیچ کس از 
فدراسیون کشتی حتی یک تماس کوچک با من نگرفته ولی 
انتظار دارم موضوع را به جد پیگیر شوند تا بار دیگر شاهد 

چنین اتفاقات ناگواری در سالن های ورزشی نباشیم.

پشت پرده چاقوکشي در مسابقات کشتي فرنگي

رقابت در ورزش چیز تازه ای نیست

مسی و رونالدو بهترین دشمنان جهان!


