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نتایج ضعیف کشتی همین را فقط کم داشت. پناهنده 
شــدن یکی از اعضای تیم ملــی در آمریکا. تیم ملی 
کشتی فرنگی ایران بعد از ده سال بدون طال به کشور 
بازگشت و در این بازگشت یکی از اعضای خود را هم 
در خاک آمریکا جا گذاشته است. کشتی گیری که در 
تیم ذخیره ها حضور داشت و بعد از دریافت پاسپورتش 
ناپدید شده تا گمانه زنی ها در خصوص پناهندگی این 

کشتی گیر باال بگیرد. 
محســن حاجی پور دو ماه پیش در مسابقات انتخابی 
تیم ملی در مشهد نفر اول شد. آن هم در وزنی که چند 
سالی است نابغه کشتی جهان، یعنی حمید سوریان 
برای ایران به میدان می رود. اما عدم حضور سوریان 
در مســابقات انتخابی  این فرصت را به حاجی پور داد 
تــا نفر اول وزن 59 کیلوگرم شــود و بــا توجه به تاکید 
فدراســیون کشتی به اهمیت مســابقات انتخابی در 
تعیین ملی پوشان، حاجی پور خوشــحال بود که نفر 
اول ایران در الس وگاس اســت. اما همه چیز بر وفق 
مراد حاجی پور پیش نرفت و بزرگی نام حمید سوریان 
موجب شــد تا او از دوبنده تیم ملی کنــار بماند. او که 
به عنوان ذخیره ســوریان به مسابقات جهانی آمریکا 
رفته بود بدون اینکه رنگ تشــک مســابقات را ببند 
شاهد حذف ناباورانه حمید سوریان بود. اما این همه 
داستان حاجی پور در آمریکا نبود. او در شب آخر و پیش 
از بازگشــت تیم ملی به ایران با دریافت پاسپورتش به 

یکباره ناپدید شد تا تیم ملی بدون او به ایران بازگردد.
تا کنــون هیچ خبر رســمی در خصــوص پناهندگی 
محســن حاجی پور منتشر نشــده اما اینکه او اکنون 
کجاست و چه می کند هم در هاله ای از ابهام قرار دارد. 
تنها اظهار نظر رسمی در این زمینه به رضا حسنی خو، 

مدیــرکل حراســت وزارت ورزش و جوانان بــاز می گردد که پناهندگی محســن 
حاجی پور را کامال تکذیب کرده و از بازگشــت او و حسن بابک با تیم ملی کشتی 
آزاد خبر می دهد. حسنی خو در این زمینه گفت: هنوز کاروان کشتی آزاد به ایران 
برنگشته و حسن بابک و محسن حاجی پور با آنها به ایران برمی گردند. وی در پاسخ 
به این ســوال که آیا حراست وزارت ورزش و جوانان وظیفه برگرداندن کادرفتی و 
بازیکنان کشتی را برعهده دارد یا نه گفت: این وظیفه هم برعهده وزارت ورزش و 
جوانان است و هم برعهده فدراسیون کشتی. البته هنوز کاروان تیم ملی کشتی 
آزاد  ایران به کشور بازنگشته است و بابک و حاجی پور به ایران برخواهند گشت. 
فدراسیون کشتی دلیل برنگشتن آنها را بهتر می داند و وقتی کاروان تیم ملی به 
ایران برگردد، آنها باید در این باره پاســخگو باشند. البته آنها قرار نیست پناهنده 

بشوند و مشکل خاصی وجود ندارد.
حرف های حســنی خو در حالی بیان می شــود که اگر حاجی پور مشــکلی برای 
بازگشت به ایران نداشــت، دلیلی ندارد که با تیم ملی به کشور بازنگردد. تا کنون 
هیچ گاه مشاهده نشده بازیکن تیم ملی به صورت جداگانه به کشور بازگردد و غالبا 
تیم با همه اعضا به کشور باز می گردند مگر در مواردی که شخصیت هایی مثل 

رئیس فدراسیون یا سرمربی برای شرکت در کنفرانس ها یا همایش های جانبی 
مسابقات مجبور به ماندن باشند. ماند حسن بابک هم در آمریکا بر ابهامات این 
مسئله افزوده است. حســن بابک، مربی تیم ملی فرنگی ایران هم با این تیم به 
کشــور برنگشت. بازنگشــتن بابک در حالی است که  روز گذشــته وزیر ورزش و 
جوانان تاکید کرده بود که نباید فردی از اعضــای کاروان های اعزامی ایران در 

کشوری بماند.
محمود گودرزی روز گذشته در حاشیه نشست با روسای فدراسیون های ورزشی 
گفت: »اینکه ورزشکار یا مربی به خارج از کشور برود و دیرتر از موعد مقرر به ایران 
بازگردد، با توجه به فضایی که در ورزش وجود دارد، این موضوع می تواند آســیب 
بزند. پس مراقب باشید که اعضای تیم ها در زمان مقرر بازگردند و نمی خواهد به 
آنها این هدیه را بدهید که یکی دو روز اضافه تر بمانند. همچنین مراقب باشید که 

ورزشکاران تان گم نشوند.«
در خصوص ماند بابک در آمریکا هم گمانه زنی های فراوانی وجود دارد. فدراسیون 
کشتی مدعی شده که پیش از این از سفر 15 روزه حسن بابک در آمریکا خبر داشته 
و چنین اتفاقی عجیب نیست اما در مقابل عده ای دیگر ماندن بابک را به ماجرای 

ناپدید شدن محســن حاجی پور ارتباط می دهند. آن 
هم با توجه به سخنان صبح امروز حسنی خو عده ای 
معتقدند که او مامور شده تا کشتی گیر ناراضی ایرانی 
را پیــدا کــرده و او را راضی به بازگشــت کنــد. اما اگر 
خبر پناهندگی حاجی پور صحت داشــته باشد فصل 
جدیدی در ســریال از دست دادن ستاره های ورزشی 
کشورمان باز می شود. در دو سال اخیر با موج مهاجرت 
ستاره های ورزشی کشــورمان در رشته های مختلف 
مواجه بودیم. معروف ترینش هم به کوچ کشتی گیران 
و پس از آن تکواندوکاران ایرانی به جمهوری آذربایجان 
است. همســایه شــمالی ایران که در چند سال اخیر 

مقصد سفر بسیاری از ملی پوشان ما بوده است. 
بهار امســال بود که خبرگزاری ایرنــا از تغییر تابعیت 
5 تکوانــدوکار ایرانــی و عضویت آن هــا در تیم ملی 
آذربایجان خبر داد. اتفاقی که بزرگترین کوچ ورزشی 
چند وقت اخیر کشــورمان به شــمار می آمد. ســینا 
بهرامی، میالد بیگی، سهیال سیاحی، پریسا کفایی 
و احمد محمدی تکواندوکارانی بودند که بهار امسال 
تهران را به مقصد باکو ترک کردند. آذربایجان در حالی 
به عنوان مقصد کوچ این ورزشکاران انتخاب شده بود 
که رضا مهماندوست، سرمربی سابق تیم ملی ایران 
این روزها روی نیکت تیم ملی این کشور نشسته است.
اما آذربایجان تنها مقصد ورزشــکاران ایرانی نیست. 
پیــش از ایــن هــم در ســال ۲۰1۲ راحله آســمانی 
تکواندوکار ایرانی و دارنده مدال نقره بازی های آسیایی 
گوانگجو، بــه عضویت تیم ملی تکوانــدوی بلژیک 
درآمده بــود. دینا پوریونس و میثــم رفیعی هم دیگر 
تکواندوکارانی بودند که به ترتیب به عضویت تیم های 
ملی هلند و فنالند درآمدند. وحید ســرلک، قهرمان 
ســابق جودوی آسیا در سال ۲۰1۰ در سفر برون مرزی از تیم ملی ایران جدا و به 
کشور آلمان پناهنده شد. او در آلمان در باشگاه جودوی یوت.ث. مونشن گالدباخ 
به فعالیتش ادامه داد و بعدها حتی سرمربی گری این تیم را هم به عهده گرفت.

کشتی گیران ایرانی اما در این زمینه از همه قدیمی ترند. اساسا موج تغییر تابعیت 
در ورزش ایران با رفتن چند کشــتی گیر به جمهوری آذربایجان اغاز شد. سامان 
طهماســبی که با دوبنده تیم ملی ایران دو برنز جهانی کسب کرده بود کمی بعد 
و در پی اختالفاتی از تیم ملی ایران جدا شــد و راهی جمهوری آذربایجان شد. او 
با دوبنده تیم ملی آذربایجان هم دو مدال نقره و یک برنز قهرمانی جهان کسب 
کرده است. طهماسبی که در المپیک پکن ملی پوش ایران بوده در المپیک لندن 
با دوبنده جمهوری آذربایجان روی تشک رفته و بارها سابقه رویارویی با ملی پوشان 
کشورمان را دارد. سامان طهماسبی معروف ترین ورزشکار ایرانی است که ایران 
را ترک کرده اســت. اما عالوه بر او مسعود هاشم زاده و صباح شریعتی هم ایران 
را به مقصد آذربایجان ترک کرده اند. همچنین سرمربیگری تیم ملی آذربایجان 
برعهده جمشید خیرآبادی است که شاگرد محمد بنا بوده و سال گذشته موفق شد 

در تهران با شکست روسیه در فینال آذربایجان را قهرمان جهان کند.

خبر آخر

چهره روزاینستوگرافی

 پیروزی 
در آزادی خالی 
پرسپولیس در مرحله یک 
شانزدهم نهایی جام حذفی 
پیکان را با یک گل از پیش رو 
برداشت. این بازی با استقبال 
تماشاگران پرطرفدارترین تیم 
ایران هماه نبود.

تیتر دو

ایران با ۵ سهمیه دوم شد

روســیه قهرمان مســابقات جهانی ۲۰15 کشــتی 
آزاد در الس وگاس شــد و ایــران نیز عنــوان نایب 
قهرمانی سال گذشــته را تکرار کرد. فینالیستهای 
رقابتهای روز پایانی مســابقات جهانی کشــتی آزاد 
مشخص شدند که روسیه با داشتن یک فینالیست 
و سه کشــتی گیر در دیدار رده بندی، قهرمانی اش 
در مســابقات جهانی را از لحاظ امتیازی مســجل 
کــرد و ایران نیــز همانند ســال قبل عنــوان نایب 
قهرمانی جهــان را از آن خود کرد. حســن رحیمی 
در 57 کیلوگــرم و حســن یزدانــی در 7۰ کیلوگرم 
صاحب مدال نقره شــدند و علیرضا قاســمی برای 
مدال برنز وزن 74 کیلوگرم مبــارزه می کند. اما در 
1۲5 کیلوگــرم پرویز هادی با عملکــرد ضعیفی که 
مقابل بالل ماخوف روس داشــت، از دور مسابقات 
حذف شد تا شــانس قهرمانی ایران هم از بین برود. 
ایران پیش از این به دو مدال برنز توسط سید احمد 
محمــدی در 65 کیلوگرم و علیرضــا کریمی در 86 

کیلوگرم رسیده بود.
شاگردان رسول خادم در این مســابقات در حسرت 
مدال طال ماندند اما 5 ســهمیه المپیکی را کســب 
کردند. روسیه نیز با 61 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. 

روس ها ۲ مدال طال را از آن خود کردند.
آمریکا به عنوان میزبان مســابقات به ۲ طال دســت 
یافت. ترکیه، ایتالیا، گرجســتان و آذربایجان نیز هر 

کدام صاحب یک مدال طال شدند.
رده بندی تیم مسابقات جهانی به شرح زیر است:

1- روسیه 61 امتیاز
۲- ایران 48 امتیاز

3- گرجستان 44 امتیاز
4- مغولستان 41 امتیاز
5- آذربایجان 39 امتیاز

 عملکرد خوب جهانبخش 
در اولین بازی

نمایــش خــوب علیرضــا جهانبخــش در پیــروزی 
3-1 آلکمار برابر گرافشــاپ تحســین کارشناسان را 
برانگیخت. جهانبخش که پس از یک ســاعت بازی 
جای خود را بــه بازیکن برزیلی تیــم داد، عملکردی 
مناســب و قابل قبول را از خود به جای گذاشت . او در 
این بازی 15 پاس داد که 73 درصد آنها به هم تیمی ها 
رسید ، همچنین جهانبخش با یک پاس کلیدی تیمش 
را صاحبه موقعیت گلزنی کرد که البته حمله وران تیم 
توفیقی در این مسئله نداشتند . جهانبخش دو شوت 
به دروزاه و دو ســانتر به سمت گل حریف نیز داشت تا 
اولین بازی او در بازگشــت به اردویزه )لیگ برتر هلند( 
به اولین برد تیمش منجر شود .  او از سوی کارشناسان 
نمره 7 از ده را بعد از یک ساعت بازی دریافت کرده است 
. مسابقه بعدی آی زی آلکمار مقابل خرونینخن خواهد 
بود . این بازیکن ایرانی با رهایی از مصدومیت در اردوی 

بعدی تیم ملی نیز حضور خواهد داشت .

 شکست روستوف 
در حضور  سردار

روستوف در هفته هشتم لیگ روسیه با یک گل مغلوب 
تیم اسپارتاک مسکو شــد. سردار آزمون در این دیدار 
6۰ دقیقه در ترکیب تیمش به میدان رفت و جای خود 
را الکساندر بوخارف داد. تک گل این دیدار را کوانسی 
پرومف در دقیقه ۲7 به ثمر رســاند تا روستوفی ها در 
پایان هفته هشتم لیگ روسیه در مکان ششم جدول 
قرار گیرد. برزبــردوف به عنوان داور ایــن دیدار به یو 
بیونگ سو و باشتوش از روستوف و کومبارف و پوپوف از 
اسپارتاک کارت زرد نشان داد. روستوف در هفته آینده 

لیگ روسیه به مصاف آنژی خواهد رفت.

 پوگبا بارسلونا را 
انتخاب کرده است

پل پوگبــا به احتمال فــراوان، تابســتان آینده راهی 
بارسلونا خواهد شد و در این مورد به جمع بندی نهایی 
رسیده است. اگر محرومیت بارسلونا از خرید بازیکن 
در تابســتان جاری وجود نداشت، چه بسا هم اکنون 
پوگبا را در لباس آبی و اناری بارسا مشاهده می کردیم 
و او نیز همچــون ته وز، ویدال و پیرلــو، از یوونتوس 
جدا می شد.  منچسترسیتی و پاری سن ژرمن، بسیار 
تــالش کردند تا پوگبا را برای جدایــی از یووه متقاعد 
کنند و حتی ســیتی یک رقم هنگفــت را برای خرید 
این بازیکن در نظر گرفته بود اما به ادعای اکسپرس، 
وقتی از تمایل پوگبا برای پیوســتن به بارسلونا مطلع 
شــدند، از جذب او عقب نشینی کرده و به سمت دی 
بروین رفتنــد. به ادعای این منبــع، پوگبا صراحتا به 
نمایندگان سیتی گفته است که تیم بعدی او بارسلونا 
خواهد بود؛ چون فضا برای پیشرفت در این باشگاه را 

مساعدتر از دیگر تیم ها می بیند.

حاج صفی نیمکت نشین شد
بازیکن سابق ســپاهان که هفته گذشته با قراردادی 
که با فرانکفورت به امضا رســاند در لیگ دســته دوم 
آلمان حضور یافته اســت در اولین حضورش در این 
لیگ نیمکت نشین شد. فرانکفورت امروز به مصاف 
برانشوآیگ رفته و در این دیدار برخالف تصور احسان 
حاج صفی به عنوان بازیکن نیمکت نشین در لیست 
این تیم قرار گرفت.  به نظر می رسد دیر رسیدن احسان 
حاج صفی در تمرینات این تیم به دلیل حضور در تیم 
ملی باعث نیمکت نشــینی این بازیکــن در این بازی 
شده است و باید دید در دیدارهای آینده شرایط مدافع 

چپ ثابت تیم ملی در لیگ آلمان چطور خواهد بود.

طغیان حیدری
نتایج ضعیف تیم ملی کشتی موجب شد تا علیرضا حیدری، نائب رئیس فدراسیون کشتی 
امروز به شدت از کشتی گیران و کادر فنی انتقاد کند و احتمال تغییرات در نیمکت تیم 
ملی سخن بگوید. علیرضا حیدری در خصوص عملکرد تیم ملی کشتی آزاد کشورمان 
در مسابقات قهرمانی جهان و کسب مقام نایب قهرمانی گفت: طحان و قاسمی بسیار 
کم تجربه بودند، آنها پتانسیل بیشتری برای موفقیت دارند. قاسمی می توانست بهتر 
کشتی بگیرد اما از الک خودش بیرون نیامد. در کشتی مثالی داریم که می گوییم یک 

کشتی گیر اگر 1۰۰ تومن در جیبش پول دارد باید همه آن را روی تشک خرج کند 
تا پشیمان نشود اما متاسفانه خیلی از کشتی گیران ما خسته نشدند. اگر 

کشتی گیری پس از یک مسابقه شکست بخورد اما واقعا تمام توانش 
را گذاشته باشد از آن کشتی گیر دفاع هم می کنیم اما کشتی گیرانی 

که از 1۰۰ تومن شان 5۰ تومن را روی تشک خرج کردند به مردم بدهکار 
هستند و به راحتی هم برای آنها جایگزین پیدا می شود. کشتی گیران باید 
بدانند که برای به دست آوردن پیراهن تیم ملی باید بجنگند. خود ما هم 
زمانی که پیراهن تیم ملی را به تن داشتیم شب تا صبح از استرس خوابمان 

نمی برد اما االن خیلی راحت پیراهن تیم ملی را از دست می دهند. 

پناهنده در آمریکا
محسن حاجی پور در آمریکا ناپدید شد

تیم ملــی والیبال ایــران در پنجمین بازی خــود در جام 
جهانی مقابل روســیه شکســت ســنگین 3 بــر صفر را 
متحمل شــد. تیم کشــورمان که در ســال جــاری 5 بار 
روســیه را برده بود این بار حتی یک ســت هم از این تیم 
نگرفت. تیم ملی والیبال ایران بعد از ظهر امروز یکشنبه 
پنجمین دیدار خود در جام جهانی ژاپن را مقابل روســیه 
برگــزار کــرد و در پایان نتیجــه را 3 بر صفر بــه قهرمان 
المپیک لندن واگذار کرد. این ســومین باخت تیم ایران 
در پنج بازی برگزار شــده بود. آلکنو سرمربی تیم روسیه 
موزرسکی را به عنوان بازیکن سرعتی بکار نگرفت و او را 
تحت عنوان پشت خط زن در ارنج خود استفاده کرد تا با 
اتکا با اسپک ها و ســرویس های این بازیکن به ترتیب با 
امتیازات ۲4 بر ۲6، ۲5 بر 18 و ۲5 بر ۲۰ برنده شود. تیم 
ایران در سال جاری ســه بار در لیگ جهانی و دو بار هم 
در دیدارهای دوستانه ای که در خاک روسیه برگزار شده 
بود این تیم را شکســت داد اما این بــار در بازی هایی که 
جنبه انتخابی المپیک را دارد روسیه برنده شد. تیم ایران 
در شــروع این ست با ترکیب ســعید معروف، سیدمحمد 
موســوی، میالد عبادی پور، مجتبی میرزاجانپور، امیر 
غفور، عادل غالمی و مهدی مرنــدی )لیبرو( به مصاف 
حریف رفت. در طــرف دیگر نیز آرتم وولویخ، ماکســیم 

میخائیلوف، سرگی تتیوخین، الکساندر بوتکو، دیمیتری 
موزرســکی، ایالس کورکائف و الکساندر یانتوف )لیبرو( 
در ارنج اولیه قــرار گرفتند که در این بین موزرســکی در 
پســت پشــت خط زن به کار گرفته شــد. تیم ایران ست 
نخســت را با ســرویس های خوب عبادی پور شروع کرد 
و ســه امتیاز متوالی کســب کرد. در طرف دیگر روس ها 
که دریافت های اول خوبی نداشــتند تالش کردند مانع 
شــکاف بیشتر دو تیم شوند اما این تیم ایران بود که وقت 
نخست اســتراحت فنی را 8 بر 5 به نفع خود ثبت کرد. با 
تغییر آرایش روســیه و قرار گرفتن موزرســکی در سه نفر 
جلوی رســیه کار مهاجمان ایران روی تور ســخت شد و 
این تیم در امتیاز 9 به کشــورمان رســید. تیم ایران پس 
از آن دو امتیاز از روســیه پیش افتــاد و آن را تا وقت دوم 
اســتراحت فنی که روی تابلو امتیاز 16 بر 14 برای ایران 
ثبت شــده بود حفظ کــرد. ایران 18 بــر 15 پیش افتاده 
بود که روســیه ســرویس را تغییر داد و موزرســکی هم با 
سرویس های ســهمگین خود برابری در عدد 18 را رقم 
زد. کواچ تقاضای تایم اوت کرد اما موزرســکی تیمش را 
به امتیاز ۲۰ رساند و بار دیگر کواچ تایم اوت را تقاضا کرد 

اما مورزسکی پوئن سرویس دیگری گرفت.
روسیه برتری ۲۲ بر 18 را با سرویس های موزرسکی رقم 

زده بود که بازیکنان ایران سرانجام سرویس را تغییر دادند 
و یک امتیاز بعد گرفتند تا شــرایط حساس تر شود. ایران 
فاصله یک امتیازی خود را حفظ کرد اما در نهایت روسیه 
۲6 بر ۲4 برنده شــد. در ســت دوم تیم روســیه از همان 
ابتدای کار با سرویس های خوب خود دریافت کننده های 
تیم کشــورمان را تحت فشــار قرار داد. این تیم برتری دو 
امتیازی که از ابتدای ســت دوم ایجاد کرده بود را تا وقت 
نخست اســتراحت فنی حفظ کرد و 8 بر 6 این وقت را به 

نام خود ثبت کرد.
تیم ایران با دفاع های خوبی که روی تور داشــت در امتیاز 
دوازدهم با روســیه برابر شد و با پوئن سرویس موسوی 13 
بر 1۲ پیش افتاد. در ادامه روسیه بار دیگر دو امتیاز متوالی 
گرفت و وقت دوم اســتراحت فنی را هم 16 بر 15 پیشــی 
گرفت. در بازگشــت به زمین اشــتباهات متوالی را از تیم 
ایران شــاهد بودیم و روســیه برتری ۲۰ بر 16 خود را روی 
تابلو امتیازات ثبت کرد. روســیه این برتــری را حفظ کرد و 
کاری از کواچ ســاخته نبود تا نتیجه این ست ۲5 بر 18 به 

سود روسیه تمام شود. 
تیــم ایران بازی بعدی خــود را روز ۲5 شــهریورماه مقابل 
ایتالیا برگزار می کند. تیم های حاضر در جام دو روز آینده را 

به استراحت خواهند پرداخت.

روس ها از ایران انتقام گرفتند

ورزش


