ورزشی

فاطمه سعادتی آخرین مسافر کاراته جوانان شد

ترکیب تیم کاراته جوانان ایران برای حضوردررقابتهای قهرمانی جهان با
برگزاریآخریندیدارانتخابیکاملشد.ایندیداردروزن ۵۳کیلوگرمدختران
بین فاطمه ســعادتی و صدیقه شریفی به صورت دوره ای برگزار شد که در
مجموع سه مبارزه،سعادتی با کسب دو پیروزی،به ترکیب اصلی تیم ملی راه
یافت وجواز سفربه اسپانیا راکسب کرد.رقابتهای کاراته قهرمانی نوجوانان،
جوانان و زیر21سال جهان،چهارم تا هفتم آبان ماه به میزبانی اسپانیا در تنریف
برگزارخواهدشد.
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گزارش اول

آنالیز  AFCاز عملکرد پرسپولیس؛

غو ل هترانی چطور به نيمه هنايی ليگ قهرمانان آسيا صعود کرد؟
وب ســایت رســمی کنفدراســیون فوتبال آســیا با آنالیز بازی
پرســپولیس و االهلی عربستان در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان
آسیا درباره برنامه تیم ایرانی نوشته است.
وب ســایت کنفدراســیون فوتبــال آســیا در آنالیزی شــرایط
پرسپولیس در دیدار با االهلی که به برد  ۳بر یک این تیم و صعود
به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا بود را بررسی کرد.
در آنالیز  AFCآمده اســت :از ابتدا هم این طور به نظر میرسید
که پرسپولیس با برنامه وارد ابوظبی شده نقشهای برای بازی دارد.
گل زودهنگام علی علیپور هم به بهتر عملی شــدن برنامههای این
تیــم کمک کرد ،تنها اخراج دقیقه  ۱۱کمال کامیابینیا بود که کار
را بــرای تیم قرمزپوش پیچیده کرد .اما در نهایت غولهای تهرانی
توانستند به دور بعدی صعود کنند.
پرس سازنده پرسپولیس
پرسپولیس در این بازی هافبکهای زیادی را در زمین قرار داده
بود و توانســته بود بــا گرفتن فضا از بازیکنــان حریف تهدیدهای
هجومــی آنها را خنثــی کند و کانالهای پــاس دادن به مهاجم
سوری ،عمر السوما را ببندد.
اگرچه االهلی  ۶۳.۳درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت ،این
پرســپولیس بود که تیم برتر میدان بود .بازیکنان برانکو ایوانکوویچ
بــه خوبی بدون توپ پــرس میکردند و زمانی کــه مالکیت توپ
را در اختیار داشــتند هم با آرامــش کار را دنبال میکردند .حتی
زمانی که االهلی با گل دقیقه  ۵۲صالح الجمان بازی را به تســاوی
کشــاند ،باز هم پرسپولیس آرامشــش را حفظ کرده بود .این تیم

مخصوصا در سمت چپ زمین خیلی ریلکس کار میکرد ،جایی که
وحید امیری در مرکز چندین حرکت ترکیبی عالی بود و توانســته
بود بازیکن مقابل را ناکام گذاشــته و چنــد کرنر هم برای تیمش
بگیرد.

تک خبر

رسانه های سعودی :دايی اهلالل را هتديد کرد

رســانه های ســعودی از اظهار نظــر علی دایی درباره برنده شــدن
پرســپولیس در نیمه نهایی به عنوان یک تهدید برای الهالل سخن به
میان آوردند.پرسپولیس در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا باید به مصاف
الهالل عربستان برود تا در صورت پیروزی برای نخستین بار به فینال این
رقابت بزرگ راه پیدا کند.

رسانه های عربســتانی قبل از دیدار حساس پرسپولیس برابر الهالل
ســخنان علی دایی اسطوره فوتبال ایران را منتشر کردند و نوشتند که
بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران الهالل را تهدید کرد.
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1

2

افقی:
 -1آنچه در نتیجه تجربه یا آزمایش ثابت شده – نوعی
3
پروانه – قدم
سنگینی
–
همتا
بی
گوهر
–
 -2خراب
4
 -3مادربزرگ – جانان – پایان و نهایت کار
5
 -4حیوان بارکش – جوهر مرد – پهلوانی در شاهنامه
 -5اندک – نوعی خروس – زن گندمگون – حرف انتخاب 6
 -6همدلی – شدیدترین – منسوب به ورزش
7
 -7مکتب واقع گرایی – اسب سیاه
 -8جایــگاه گوســفندان – بزرگترین پهنــه آبی – از 8
رشتههای شمشیر بازی
9
 -9نمونه و الگو – منسوب به بازرگان
10
 -10شهری در عراق – ظلم – نامی زنانه
 -11دریای عرب – قســمت کم عمق دریا – صادق و 11
بی ریا – پوستین
12
 -12ثابت و پابرجا – فوری – التماس
-13ریشههایریزگیاه–برگهدریافتکاال–کاتببیسر! 13
-14زمانوهنگام–شهرایتالیا–شهریدرجنوباوکراین
14
 -15روانداز زمستان – داخل دهان – شهر چین
15
عمودی:
-1سازمانفرهنگیسازمانملل–کیمیا–گفتگویخودمانی
 -2اشاره به نزدیک – آلیاژی که از مس و قلع ساخته می شود –
همسایه جنوبی کشورمان
 -3شوکت – استان غربی – پرنده ای مانند کبک
 -4خم کاغذ – به ذهن افکندن – خرم
 -5کاسنی -جزیره جنوبی – میخ عربی
 -6ماست چکیده – بخش باالی پیراهن – امتحان
 -7سرازیری – از رنگ ها – درختی همیشه سبز – رفوزه
 -8رود مرزی – سرزنش – مقصد رود
 -9عدد هندسی – شیر عربی – مشهور – سنت ها
 -10پیوسته – باالترین نقطه – مقابل جزئی
 -11قدیمی – شهر شمالی – رسانه شنیداری
 -12نوعی عقرب –فتنه وبلوا – ضمیر غایب
 -13شاهد – دوره – خرمن ماه
-14امتحان – کنار – از حروف یونانی
15ضمیر اول شخص – غذای آسمانی – بزرگراه
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گزارش دوم

تاکی قهرمانان ما حرص نان بخورند
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سایت العاجل و چند روزنامه و سایت دیگر سعودی نوشتند که علی
دایی در گفت و گویی که با ایســنا داشت ،گفت :وقتی من پیش از این
گفتم االهلی تیم ضعیفی است و پرسپولیس این تیم را شکست می دهد

سعودیها من را به باد تمسخر گرفتند .االن هم می گویم که پرسپولیس
الهالل را شکست خواهد داد.
رسانه های سعودی این نقل قول جالب علی دایی را که پیش از بازی
پرسپولیس برابر االهلی گفته بود" االهلی حتی اگر کریستیانو رونالدو را
هم بیاورد نمی تواند پرسپولیس را شکست دهد" منتشر کردند.

حسن یزدان  :مسئوالن به معیشت قهرمانان توجه کنند

2

1

االهلی بدون برنامه
در سوی مقابل االهلی نتوانست از داشتن یک بازیکن بیشتر بهره
ببرد .این تیم  ۴۹۴پاس داشــت و دقت پاسشان هم  ۸۳.۸درصد
بود ،اما بیشــتر این پاسها رو به عقب بودند و در نتیجه برای تیم

عربستانی نتیجهای در بر نداشتند.
بهترین ترکیبها برای پاســکاری در این تیم مربوط به بازیکنان
دفاعی بود ،مدافعان و هافبک دفاعیها و بهترین پاسور این تیم هم
کالدمیر بود .این تیم  ۵شــوت به ســمت دروازه داشت ،درست به
اندازه پرسپولیس که مالکیت توپ کمتری داشت.
عمر الســوما که در بازی رفت پنجمین گلــش در این تورنمنت
را زده بود ،در ابوظبی هیچ درخششــی نداشــت .او  ۲۵لمس توپ
داشــت ،اما تنها توانســت  ۱۶پاس در طول بازی بدهد و هیچ یک
هم تهدیدی برای حریف ایجاد نکرد.
تاوان ضعف دفاعی
در شروع بازی مدافع االهلی یک اشتباه تاثیرگذار داشت و باعث
شــد علیپور با دروازهبان تک به تک شــود و دروازه محم ال اویس
را باز کند.
گل الجمــان قرار بود االهلی را نجات دهد ،اما نماینده ســعودی
نتوانست از قانون گل زده در خانه حریف استفاده کند .در عوض دو
اشــتباه دیگر در  ۱۵دقیقه پایانی بازی دو پنالتی به حریف داد که
کار را برای آنها تمام کرد.
االهلی میتوانســت هیچ یک از این پنالتیها را به حریف ندهد،
اولــی به خاطر خطای هند موتاز هاوســاکی بــود و بعد از این که
مدافعــان در دفع توپ ناکام بودند او با دســت ســعی در این کار
داشــت .دومی هم بعد از تعویض بشــار رســن بود .این بازیکن با
قدرت دریبلزنی مناسب وارد محوطه جریمه االهلی شد و علی ال
اسمری مجبور شد با تکل او را متوقف کند.
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حل 562

حل 562

محمدرضا داورزنی و حســن یزدانی در خصوص وضعیت معیشتی
قهرمانان و مشکالت پیش روی ورزشکاران صحبت کردند.
حسن یزدانی قهرمان کشــتی آزاد جهان و المپیک درباره وضعیت
معیشتی قهرمانان و قول خانه ای که پس از طالی المپیک داده شده
بود ،گفت :پس از بازیهای المپیک ســازمان مسکن و شهرسازی قول
خانــه داده بود که پس از مدتی به اندازه  120میلیون تومان بن برای
خرید خانه داده شد .سپس قرار شد در مسکن مهر شهر پرند این خانه
را بدهنــد .بعد هم که پی گیری کردیم گفتند شــما باید زمین 300
میلیونی بخرید و بعد  120میلیون تومان بن را از آن کم خواهیم کرد.
در واقــع من نه تنها چیزی نگرفتــه بودم بلکه باید یک چیزی حدود
 180میلیون تومان هم دســتی به عزیزان می دادم .در واقع خبری از
پاداش خانه نبود.
قهرمان المپیک ادامه داد :من بچه روستا هستم و به روستازاده بودنم
افتخار می کنم .مــن در حال حاضر در خانه پدری و در کنار خانواده
زندگی می کنم .اما مردم به دیدن ما می آیند و از قهرمانانشان انتظار
دارند .ما هم باید چیزی در دست و بال خود داشته باشیم تا از مهمانان
و افرادی که سمت ما می آیند پذیرایی کنیم.
او همچنین گفت :ورزشکاران از جان خود مایه می گذارند و سختی
های زیادی را می کشند .امیدوارم مسئوالن وزارت ورزش نگاه ویژه ای
به قهرمانان داشته باشند و باعث دلگرمی آنها شوند تا با روحیه باالتری
ورزش خود را ادامه دهند.
یزدانی در ادامه گفت :تا جایی که توان دارم برای کشــورم کشتی
خواهم گرفت و سعی خواهم کرد پرچم کشورم را به اهتزاز درآورم .اگر
وزنم باال نرود در همین وزن  86کیلوگرم خواهم ماند و فعال تصمیمی
برای کشتی گرفتن در وزن باالتر ندارم.
همچنین محمدرضا داورزنی معاون قهرمانی وزارت ورزش در رابطه
با پاداش قهرمانان ،وضعیت معیشــتی آنها و انتقاداتی که در این باره
وجود دارد ،اظهار کرد :باید به معیشــت قهرمانان و کسانی که عمر و
زندگی خود را برای عزت و غرور ملی گذاشــته اند و حتی در این راه
حتی سالمتی خود را نیز به خطر می اندازند رسیدگی کرد و در این باره
شکی وجود ندارد .در این راه دولت و مجلس باید کمک کنند تا قوانینی
وضع کنیم تا تمامی دســتگاه ها خصوصا وزارت ورزش در این حوزه
مسئولیت داشته باشــند .در این زمینه ما نمی توانیم برخورد سلیقه
ای داشــته باشــیم .در این زمینه آئین نامه ای از قبل مشخص شده
که طبق آن هر ســاله قهرمانان بر اساس مسابقه و رده سنی جوایزی
دریافت می کنند که چیزی حدود  30میلیارد تومان هر ساله جوایزی
به ورزشــکاران داده می شود .از ســوی دیگر خود مسئوالن محلی و
استانی هم قولها و جوایزی می دهند .البته این آئین نامه نیاز به بازنگری
دارد چرا که بعضی مســابقات در این آئین نامه دیده نشده اند و کادر
فنی و ورزشکاران گله مندی هایی دارند .یکی از کارهای ما که با تاکید
آقای ســلطانی فر در وزارتخانه در حال انجام هستیم بازنگری همین
موضوع است تا جوایز در خور شان ورزشکاران باشد .البته ارزش و اعتبار
قهرمانان ما خیلی بیشتر از این جوایز است چرا که شور و شعف بزرگی
را به جامعه هدیه می کنند.

داورزنی ادامه داد :قسمتی از موضوع جوایز قهرمانان در اختیار وزارت
ورزش است اما بخشی از آن باید در هیئت دولت مطرح شود و بخشی
هم باید به مجلس برود تا بتوانیم بازنگری داشــته باشیم و انتظارات
قهرمانان ملی را برآورده کنیم و در خور شــان ورزشــکاران باشند .ما
با شــرایط مطلوب هنوز فاصله داریم .البته دولت موظف کرده شرایط
استخدامی قهرمانان المپیک و برخی قهرمانان جهان مهیا شود .دولت و
مجلس باید با همکاری یکدیگر شرایطی را ایجاد کنند که یک قهرمان
دغدغه معیشتی نداشته باشد که اقداماتی در این زمینه در حال انجام
اســت و باید شرایطی مهیا ســازیم که دغدغه های آنها برای امورات
زندگی شان برطرف شده تا زندگی عزت مندی داشته باشند.
داورزنی در مورد صحبتهای حســن یزدانی نیز گفت :آقای یزدانی
باعث افتخار همه ملت ماست و عزت ملی ما را ارتقا می دهد .طبیعی
اســت که باید به اندازه تاثیری که در ایجاد شــادابی و نشاط جامعه
می گذارد به حســن یزدانی توجه شود تا دیگر برای آینده اش دغدغه
معیشــت و ادامه تحصیل نداشته باشد .یزدانی باید به قهرمانی هایش
ادامه دهد تا انگیزه ای برای سایر افراد جامعه شود .یزدانی چهره جوانی
است که در این سالهای اخیر افتخارات بسیار خوبی را بدست آورده اما
در حد این افتخارات به او توجه نشــده است .بعد از قهرمانی ها وزارت
ورزش و جوانان خود را ملزم می داند پاداش قهرمانان را بدهد و آنها را
عضو صندوق قهرمانان کند اما البته این را بپذیریم که برخی دستگاه ها
یا مسئوالن در شهرستانها قولهایی را میدهند و این موضوعات رسانه
ای هم میشوند اما عدم اجرای این قولها رسانه ای نمی شود و پیگیری
الزم برای تحقق قولها صورت نمی گیرد.
همچنین هادی حســینی معاون حقوقی ،امور مجلس و استا نهای
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در ادامه ویژه برنامه کشتی برنامه
چهارشنبه شب پنجره ای رو به شــب رادیو ورزش ،گفت :باید سر تا
پــای جوانان افتخار آفرین ما چه در حــوزه علم و هنر و چه در حوزه
ورزش را طال گرفت چرا که الگوی جامعه می شــوند .ورزش در کشور
شــورآفرین است و زمانی که یک مجموعه چنین ویژگی دارد ،باید به
آن عنایت داشــت .نه تنها وزارت ورزش بلکه تمامی دستگاه ها و قوا
باید تالش کنیم تا عزت جامعه حفظ شــود و قهرمانان تشویق شوند.
این کار ملی اســت و عــزت و افتخار ملی را به همــراه دارد .در حال
حاضر آئین نامه ای وجود دارد که شــاید نقص داشته باشد .به پاداش
ایــن آئین نامه خودمان اعتراض داریم تا یک قهرمان به دنبال قولهای
مسئوالن شهری و شورایی دیگر نرود .باید قهرمان ما طوری استطاعت
داشته باشــد که دستش را به سمت مســئولی دراز نکند و حتی به
پیشنهاد کشورهای دیگر هم فکر نکند .برای ایجاد چنین استطاعتی
دولت ،مجلس و نهادهای دیگر می توانند مکلف شــوند تا این شرایط
را بــرای قهرمانان ایجاد کنند .وضعیت فعلی وضعیت خیرالموجودین
است و شرایط نسبت به گذشته که خودم در آن زمان مدیر کل ورزش
مازندران بودم ،بهتر شده اما کافی نیست.
او همچنین گفت :من هر کجا باشم حس می کنم خادم ورزشکاران
هستم و تمام توانم را به کار می گیرم تا مشکالت حقوقی این موضوع
حل شود.

