
 قهرمانی
در ساحل

تیم نــادری که در همه نبردهای حســاس و 
نزدیک قبلی به خوبی حریفان را شکست داده 
بود، در نیمه نهایی تورنمنت نیز با یک نمایش 
کامال برتر امارات را کنار زد تا در مسابقه فینال 
روبه روي برزیل به میدان برود. در تنها تجربه 
حضور مشــترک این دو تیــم در فینال های 
قبلی، برزیلی ها موفق شــده بودند تیم ملی 
ایران را شکست بدهند، این بار اما ماجرا کمی 
فرق داشت و تیم ملی از همان ثانیه های اول با 
روحیه شکست دادن حریف وارد زمین مسابقه 
شد. تیمی که تسلط عجیبی در زدن ضربات 
قیچی برگردان داشــت گل اول را به همین 
شکل به ثمر رساند. ضربه فوق العاده احمدزاده 
به تور دروازه برزیلي ها نشســت و قدرت تیم 
ملی ایران خیلی زود به حریف ثابت شد. ایران 
در وقت دوم نیز به گل دوم رسید تا خیالش را 
از بابت پیروزی در این مســابقه راحت کرده 
باشد. حتی تک گل برزیلی ها نیز شرایط را به 
سود این تیم تغییر نداد. نکته جالب در مورد 
این مسابقه حضور مارکو اوکتاویو روی نیمکت 
تیم ملی فوتبال ساحلی برزیل بود؛ مردی که 
برای سال ها هدایت تیم ملی را برعهده داشت 
و شناخت بســیار خوبی از نفرات کلیدی این 

تیم برخوردار بود.

شلیک جدید 
توپچی ها!

 قهرمانی
لحظه آخری

نبردهای چلسی و آرســنال نه فقط به خاطر 
دربی بــودن، که به خاطر برخورد 2 ســبک و 
فلسفه متفاوت همیشــه جذاب بوده اند. این 
مسابقه در ســال های حضور مشترک ونگر و 
مورینیو روی نیمکت های 2تیم به اوج جذابیت 
و جنجال رســید. حاال برای اولین بار، آرتتا و 
گراهام پاتر در این مســابقه روبه روی هم قرار 
گرفتند؛ جدالی کــه البته گل هــای زیادی 
نداشت و 2تیم در جریان آن فوق العاده ظاهر 
نشدند. مسابقه در حالی شروع شد که آرسنال 
بعد از پیروزی سیتی، صدر جدول را موقتا از 
دست داده بود و چلسی در رده هفتم جدول 
دیده می شــد. هر دو تیم هــم در رقابت های   
اروپایی در گروه شان صدرنشین شده بودند. 
چهره ویژه این مســابقه بدون شک پیر امیل 
اوبامیانگ بود؛ بازیکنــی که از زمان درگیری 
با آرتتا و ترک باشگاه آرسنال، برای اولین بار 
روبه روی این حریف قــرار می گرفت. برخورد 
با تیم سابق، به تجربه خوبی برای این ستاره 
تبدیل نشد؛ چراکه آرسنالی ها در ادامه روند 
اعجاب آور این فصل، چلســی را هم شکست 
دادند تا همچنان باالتر از پپ و تیمش، در صدر 
جدول این فصل لیگ باقی بمانند. آرسنال در 
نیمه اول بازی در استمفوردبریج، صاحب چند 
موقعیت خوب برای گلزنی شــد و در مجموع 
نمایش بهتری از حریف داشت. اواخر این نیمه، 
چلسی نیز یک بخت خوب به دست آورد اما در 
نهایت نیمه اول با تســاوی بدون گل به پایان 
رسید. تیم آرتتا در نیمه دوم فشار بیشتری به 
حریف آورد و بعد از خلق یک موقعیت خوب 
از سوی ژسوس، صاحب یک ضربه کرنر شد؛ 
کرنری که با سانتر ساکا و ضربه گابریل، به تور 
دروازه چلسی رســید تا تنها گل مسابقه رقم 
بخورد. چلســی در ادامه کمی بهتر شد اما از 
اقتدار کافی برای شکستن خط دفاعی حریف 
برخوردار نبود. آرسنال این پیروزی را تا لحظه 
سوت پایان داور حفظ کرد تا همچنان مدعی 
شــماره یک قهرمانی در لیــگ برتر انگلیس 

باقی بماند.

مسابقات جهانی کشتی فرنگی با بهترین پایان 
ممکن برای تیم ملی کشتی فرنگی ایران همراه 
شد. ایران که توانســته بود به بازی نهایی این 
جام برســد، در فینال روبه روي تیم قدرتمند 
آذربایجان قرار گرفت. در 10دیدار این دوئل، 
5 برد برای ایران و 5 برد بــرای آذربایجان به 
دســت آمد، با این حــال به خاطــر بردهای 
یک طرفه تر و امتیازهای بیشــتر هر مسابقه 
قهرمانی به ایران تعلق گرفت. ایران با امتیاز با 
امتیاز مثبت 21 بر 19 از سد تیم کشور میزبان 
گذشت. این اولین تجربه حسن رنگرز در قامت 
مربی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگساالن بود 
و این پیروزی برای او اهمیت زیادی داشــت. 
شکست دادن آذربایجانی ها می تواند دستاورد 

خوبی برای این مربی باشد.

گزارش بازی
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پیکه رفت، مسی می آید؟
در شب باشکوه و اشک بار نوکمپ خیلی ها هم 

خوشحال بودند؛ از مدیران باشگاه گرفته تا ژاوی 
که حاال می تواند یک خرید جدید داشته باشد

به نظر می رسد طارمی حاال به جایگاهی 
در پورتو رسیده که تصور تیم بدون او، 

تقریبا محال شده است

باورتان می شد؟سوار بر اژدها!
مرور چند اتفاق عجیب در لیگ که 

کمتر قابل پیش بینی بود؛ از گل نزدن 
شهباززاده گرفته تا ناکامی نکونام
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 چهارمين قهرماني
 تيم فوتبال ساحلي 

ايران در جام بين قاره اي 
با شکست دادن يکي از 
ابرقدرت هاي دنيا به 

پايان رسيد

شروع طالیی 
رنگرز!

مسابقات جهانی كشتی با قهرمانی ايران 
به پايان رسيد تا جانشین محمد بنا در اولین 

تورنمنت رسمی اش با دست پر به ایران برگردد


