
مصاف دشوار بارسا بدون نيمار برابر رئال
ال كالسيكو پيش درآمد الليگا

س�وپركاپ اس�پانيا بدون ش�ك جذاب ترين ديدار قب�ل از آغاز 
رقابت ه�اي الليگاس�ت. دي�داري ك�ه با توج�ه به ش�رايط كاماًل 
نابراب�ر دو رقيب قديم�ي مي تواند، متفاوت ترين ال كالس�يكوي 
كهكش�اني ها و آب�ي اناري ه�ا در س�ال هاي اخي�ر باش�د. 
سوپركاپ اسپانيا در دو ديدار رفت و برگشت برگزار مي شود كه ديدار رفت 
آن بامداد دوشنبه به ميزباني كهكشاني ها و در نيوكمپ برگزار مي شود و 
ديدار برگشت كه مي تواند تعيين كننده قهرمان اين رقابت جذاب در برنابئو 
باشد. ديداري كه مي تواند نشان دهند عيار دو تيم هميشه مدعي و رقيب 

قديمي قبل از استارت الليگا باشد.
   يك بازي متفاوت

رئالي هاي مادريد بامداد دوشنبه با ارتش��ي كامل براي كسب سه امتياز 
خانگي ديدار رفت سوپركاپ در نيوكمپ به صف مي شوند. ديداري كه 
زيدان بعد از كسب جام قهرماني ليگ قهرمانان و سوپرجام اروپا به دنبال 
اضافه كردن آن به كلكسيون افتخارات خود در رئال مادريد است. جامي 
كه مي تواند تهديدي جدي براي رقباي او قبل از استارت الليگا نيز باشد. 
موفقيتي كه حاال دسترسي به آن با توجه به شرايط كهكشاني ها و البته 

آبي اناري ها خيلي هم دور از دسترس به نظر نمي رسد. 
درست برعكس رئالي هاي مادريد كه تمرينات پيش فصل را با موفقيت 
پشت سر گذاشته و نقاط ضعف خود را در تعطيالت تابستاني سامان داده اند 
و آماده ماراتن الليگا و پيش از آن كسب جام سوپركاپ هستند، آبي اناري ها 
هر چند در امريكا از پس رئال برآمدند و سه بر دو پيروز شدند، اما آنطور 
كه بايد مهياي اين رقابت حساس و البته جذاب نيستند. آنهم در حالي كه 
هنوز در شوك از دست دادن نيمار است و نتوانسته به رغم داشتن جيبي 
پرپول از اين انتقال جنجالي جاي خالي بازيكن برزيلي خود را در تركيب 
آبي اناري ها پر كند. اگر چه والورده سعي دارد با صحبت هاي اميدوار كننده 
خود انگيزه و روحيه شاگردانش و همچنين هواداران تيم را حفظ كند و 
بارها تأكيد كرده كه جدايي نيمار را بايد به دست فراموشي سپرد و تيم او 
حتي نيازي به جايگزيني براي نيمار ندارد و بيشتر يك هافبك الزم دارد، 
اما واقعيت اين است كه اوضاع كاتاالن ها آنطورها هم كه سرمربي اين تيم 
سعي در به تصوير كشيدنش دارد، خوب نيست. رئال اما سرمست از پيروزي 
بر من يونايتد در سوپركاپ اروپا، براي فتح سوپركاپ اسپانيا و مصاف با بارسا 
لحظه شماري مي كند. ديداري كه كهكشاني ها البته در آن اجازه استفاده 
از مودريچ را به دليل محروميت ندارند. شايد مهم تر از غيبت مودريچ ادعاي 
ماركار در خصوص تصميم زيدان براي استراحت دادن به مارسلو و ميدان 
دادن به تئو هرناند باشد كه به تازگي جذب رئال شده و در زمان حضورش 

در آالوس يك گل زيبا هم به بارسا در فينال كوپا دل ري زده است.
   زيدان در مسيرجاودانگي

زيدان  الدين زيدان با كسب ششمين جام با رئال ) دو قهرماني در ليگ قهرمانان 
اروپا، دو قهرماني در سوپركاپ اروپا، يك قهرماني در الليگا و يك قهرماني در 
جام جهاني باشگاه ها( تنها يك جام با دل بوسكه، سرمربي افسانه اي اين تيم 
با هفت جام و دو جام با لوئيز مولوني و البته هشت جام با ميگل مونوز فاصله 
دارد. هرچند كه به نظر مي رسد ماجراجويي سرمربي فرانسوي به تازگي در 
سانتياگو برنابئو آغاز شده و رسيدن به اين ركوردها خيلي هم دور از دسترس 
نباشد. وقتي كه زيدان به تازگي و با ش��رط افزايش حقوق و پاداش هايش، 
 قرارداد خود با اين باشگاه را به مدت سه سال ديگر تمديد كرده است. ) زيدان 
در تمديد قرارداد تازه خود مبلغ 8 ميليون يورو اضافه دريافت كرد و اين يعني 
دريافت ساالنه 35/4 ميليون يورو كه به اين رقم بايد منزل مسكوني و اتومبيل 

و سفرهاي رايگان پرواز امارات را اضافه كرد. (  
   مسي در پي طلسم شكني

اين بازي براي مس��ي اهميت زيادي دارد؛ چراكه نزديك به پنج س��ال 
است كه او در نيوكمپ موفق به بازكردن دروازه رئال نشده است. آخرين 
گلزني مس��ي در نيوكمپ به 7 اكتبر 2012 برمي گردد. ديداري كه با 
تساوي2- 2 به پايان رسيد. مسي در مجموع 23 بار دروازه كهكشاني ها 
را باز كرده كه تنها 9 گل در نيوكمپ به ثمر رس��يده و 14 گل ديگر در 
برنابئو به ثمر رسيده است. فوق ستاره آرژانتيني در مقطعي كه نتوانسته 
در نوكمپ دروازه رئال را باز كند، در برنابئو يك بار هت تريك كرده، اما 
بايد ديد در بازي پيش رو مسي مي تواند، طلسم عجيب خود را شكسته و 

در سوپركاپ دروازه رئال را در نيوكمپ باز كند؟

عطشي كه فروكش نمي كند
عط��ش رئ��ال ك��ه در كمت��ر از 18ماه، 
ش��ش قهرماني را با زيدان تجرب��ه كرده، 
فروكش نمي كند. خصوصاً با قهرماني در 
الليگا، ليگ قهرمانان و سوپرجام اروپا حاال 
براي مصاف با رقيب ديرينه و تثبيت خود به 
عنوان بهترين باشگاه فوتبال اسپانيا لبالب 
از اعتماد به نفس نيزهست. كهكشاني ها با 
حفظ تمام قدرت تركيب فوق العاده خود 
و تبدي��ل نقاط ضعف به ق��درت دنبال آن 
هستند كه براي اولين بار از سال  2008از قهرماني خود در الليگا دفاع كنند. 
خصوصاً كه بارسا با فروش نيمار بزرگترين سرمايه خود را از دست داده و 
اتلتيكو نيز از خريد هرگونه بازيكني محروم است، اما رئال توانسته دو استعداد 
بزرگ فوتبال اسپانيا را بگيرد وخسوس و ماركوس يورنته هم با پايان دوران 
حضور قرضي شان در تيم هاي ديگر آماده درخشش در رئال هستند و زيدان 
حاال گروهي از بازيكنان همه فن حريف را در اختيار دارد، براي تكرار قهرماني 
كه با توانايي هاي بي رقيب در كارهاي عمقي بعد از پنج سال به دست آمد. 
البته خط حمله آتشين اين تيم با جدايي آلوارو موراتا و خامس رودريگز 
ضعيف شده و نمي توان از 31گلي كه اين دو در فصل گذشته به ثمر رساندند، 
چشم پوشي كرد. تور پيش فصل در امريكا هم نااميد كننده بود، اما پيروزي 
دو   بريك مقابل منچستر در سوپرجام اروپا جايي براي شك و شبهه در مورد 
كيفيت اين تيم نگذاشت، وقتي تا آخرين لحظات بازي رونالدو كه بي شك 
اين فصل مي تواند بهترين گلزن تيمش باشد روانه ميدان نشد. تهديد گلزني 
شايد تأثيرگذارترين مسئله  رئال باشد، اما فصل گذشته 21بازيكن براي اين 
تيم گلزني كردند و هفت بازيكن، 10 گل يا بيشتر زدند. رئال در هر 66بازي 
آخر خود در رقابت هاي رسمي گلزني كرده و حتي كاسميرو از يك هافبك 
توپ نگه دار كه غل و زنجير به پاي بازيكن حريف مي زند به بازيكني گلزن 
در محوطه جريمه تبديل شده كه در فينال ليگ قهرمانان اروپا، سوپرجام 
اروپا و در برابر بارسلونا، ناپولي و بيلبائو گلزني مي كند. ضمن اينكه ايسكو 
هم كه در اواخر فصل به قدرت بازيسازي و خالقيت اول تيمش تبديل شد، 
قطعاً يكي از بازيكنان مهم اين فصل تيمش خواهد بود كه حتي مي تواند 
موقعيت گرت بيل را براي انتخاب اول زيدان بودن به خطر بيندازد و كار او را 
براي حفظ انگيزه شاگردانش براي موفقيت هاي بيشتر سخت كند. هرچند 
كه زيدان معتقد است رگ خواب شاگردانش را مي داند، اين مسئله حادي 
براي او و تيمش كه هنوز عطش كسب موفقيت هاي بيشتر را دارند، نيست.

از شهادت حججي به خود باليدم
عكس اسارت شهيد حججي و شهادت 
او به دست تروريست هاي جاني داعشي 
دل ايرانيان را خون كرد. اتفاق غمباري 
كه حسين ماهيني، مدافع پرسپوليس 
در خصوص آن مي گويد: »بعد از ديدن 
عكس و فيلم لحظه اسارت شهيد حججي 
به خود و هموطنانم به خاطر وجود چنين انسان هاي پاك و از خود 
گذشته اي باليدم. چشمان باز، سر باال و اراده اي آهنين در حالي 
كه ترس در چشمان تروريست پشت س��ر شهيد حججي موج 
مي زد، صحنه بسيار زيبايي را شكل داده بود. چهره مصمم شهيد 
حججي بعد از اسارت حكايت از اعتقاد راستين او به دفاع از حريم 
آل اهلل دارد. شهادت اين غيور مرد و شهيد از خود گذشته مدافع 

حرم را به او و خانواده اش تبريك عرض مي كنم.«

تقصير بي بصيرتي ستاره ها گردن ماست!
شنيدن برخي اظهارنظرها از سوي ستاره هاي ورزشي تعجب برانگيز و بعضاً 
باعث تأسف است. ستاره هايي كه مردم ايران با يادآوري نام و خاطرات آنها 
جز غرور و افتخار و بزرگي چيز ديگري به خاطر  نمي آورند، اما حقيقت اين 
است كه در طول اين 38 سال مسئوالن ورزش، باشگاه ها و آنها كه بايد روي 
فرهنگ و مقوله اعتقادي ورزشكاران ايران به ويژه فوتبالي ها كار مي كردند 

به درستي وظيفه خود را انجام ندادند.
در س��ال هاي اخير به ويژه دو دهه 80 و 90 كه آخرين س��ال هاي آن را 
طي مي كنيم اين مسئله و زاويه پيدا كردن برخي از چهره هاي ورزشي 
با آرمان هاي انقالب اسالمي پررنگ تر از قبل نيز شده است. به طور حتم 
كسي توقع ندارد كه يك فوتباليست طراز اول اسلحه دست بگيرد و بجنگد، 
هرچند كه در طول دفاع  مقدس و حتي در جمع مدافعان حرم ورزشكاران 
و فوتباليست هايي داشته ايم كه قيد دنياي حرفه اي را زده اند و سعادت 
را در جاي ديگري جست وجو كرده اند، اما با اين حال از فوتباليست هاي 
بزرگ اين توقع هم نمي رود كه صراحتاً عليه مواضع نظام و سياست خارجي 
كش��ورمان حرف بزنند. اينكه امثال بزرگاني چون علي كريمي، مهدي 
مهدوي كيا و فرهاد مجيدي در فضاي مجازي حرف هايي از سر احساسات 
بزنند كه كامالً خالف آرمان ها و اهداف انقالب اسالمي است، تنها و تنها به 
اين برمي گردد كه ما نتوانسته ايم آنها را از اين لحاظ به خوبي تربيت كنيم. 
بدون ترديد آنها دلسوز مردم ايران و متعصب به ايران و پرچم كشورمان 
هستند، اما وقتي در مواقع حس��اس و سرنوشت ساز چنين واكنش هاي 
احساسي از خود نشان مي دهند و به قول معروف در زمين دشمن بازي 
مي كنند، مؤيد اين نكته مي شوند كه فرصت  شناس نيستند و نمي دانند 

چه چيز را در چه مقطعي بايد بيان كرد.
همه ما خاطرات خوبي با بزرگان فوتبال داريم. خاطراتي كه در روزهايي 
رقم خورد كه كشورمان آماج حمالت استكبار جهاني به سركردگي امريكا، 
انگليس و رژيم صهيونيستي بود. همين فوتباليست ها در آن شرايط پرورش 
يافتند. مهدوي كياها، كريمي ها و مجيدي ها در ايامي فوتباليست شدند 
كه برومندترين جوانان اين مرز و بوم رفتن��د و جان دادند تا آنها با خيال 
راحت و امنيت كامل به كار و ورزش شان بپردازند. امروز هم اگر فوتبالي برپا 
مي شود از صدقه سري جانفشاني ها و رشادت هاي مردان و جواناني است 
كه نگذاشتند امنيت ايران و ايراني به خطر بيفتد، رفتند در عراق، سوريه و 

لبنان ايستادند تا ما اينجا آسوده خاطر باشيم.
به خوبي مي دانيم كه حرف هاي اين چند روز از قصور و كوتاهي مسئوالن 
ورزش و حتي رسانه ها در كار فرهنگي و عقيدتي روي بزرگان است، واال 
همه به ياد مي آورند كه علي كريمي چگونه بر دستان جانباز روي ويلچر 
كنار زمين بوس��ه زد و گفت: »قهرمانان واقعي ش��ماها هستيد.« همه 
مي دانيم كه مهدوي كيا بزرگ شده منطقه اي است كه بيشترين شهيد را 
در هشت سال دفاع مقدس تقديم كرد. بنابراين تلخ است كه از زبان كريمي 
يا مجيدي بشنويم كه حضور در مسابقه اي با نماينده رژيم صهيونيستي را 
به هر دليل تأييد كنند يا تلخ تر اينكه از زبان مهدوي كيا حرف هايي بشنويم 

كه كامالً برخالف اهداف و آرمان هاي انقالب اسالمي است.
اين روزها آن خاطرات خوب را بارها مرور كرده ايم، مي دانيم كه س��تارگان 
فوتبال ايران،  جوانمردي و پهلواني را بارها و بارها به درستي معنا كرده اند، 
اما بايد پذيرفت كه در اين امتحان آخر نمره قبولي نگرفته اند. قرار نيس��ت 
محكمه اي برگزار شود، قرار هم نيست كسي به خاطر نظراتش توبيخ شود،  ولي 
اي كاش به ستارگانمان ياد مي داديم وقتي به دروازه حريف حمله مي كنند، 
وقتي در ميانه ميدان با دريبل هايشان جادوگري مي كنند، وقتي موشك وار 
روي خط كنار زمين حركت مي كنند به ياد داش��ته باش��ند كه كشورشان 

آرمان هايي دارد، اهدافي دارد مقدس كه همه چيز را دربر مي گيرد.
كاش به آنها ياد مي داديم كه فقط تكني��ك و تاكتيك را از فوتبال دنيا 
نياموزند و بياموزند همين فوتبالي كه امروز دم از جدايي از سياس��ت 
مي زند، سياس��ي ترين ورزش دنياس��ت كه هيچ كدام از ستاره هايش 
تاكنون برخالف سياست هاي داخلي و خارجي كشورشان حرف نزدند 
و اعالم موضع نكرده اند. ما اين كار را نكرديم. مس��ئوالن ورزش از اين 
امر غافل بودند و امروز بايد تأس��ف بخوريم از ش��نيدن و ديدن برخي 
اظهارنظرها، برخي حرف ها ك��ه حداقل امروز جايش نيس��ت. ما هم 
مي دانيم كه مهدوي كيا دغدغه زيرس��اخت ها و پرورش استعدادهاي 
پاك ايران زمين را دارد،  اما آيا مهدوي كيا و امثال او نمي دانند كه اگر در 
سوريه، لبنان و عراق نباشيم بايد در كوچه پس كوچه هاي همين تهران با 
عمال امريكا، اسرائيل و انگليس بجنگيم. حتماً نمي داند،  چون فقط از او 
خواسته ايم كه گل بسازد  و گل بزند، ولي يادش نداده ايم كه منافع نظام و 
همين مردمي كه دم از آنها مي زند تا كجا مي شود و بايد دفاع كرد. تقصير 
بي بصيرتي ستاره ها گردن ماست. گردن مسئوالن بلندپايه و ريز و درشت 

ورزش است كه از آنها فقط پيروزي و گلزني خواسته اند.

روشن شدن موتور 
شيوا نوروزي
   گزارش

 گلزن�ي اس�تقالل 
و دش�ت اولي��ن 
پي�روزي، ت�داوم ناكامي ه�اي س�پاهان و 
قعرنشيني تراكتورسازي، مهم ترين اتفاقات 
هفته سوم ليگ برتر فوتبال بودند. سه هفته از 
فصل هفدهم ليگ برتر مي گذرد و در حالي كه 
پرس�پوليس بدون رقيب صدر ج�دول را در 
اختيار گرفته ساير مدعيان  از جمله سپاهان، 
تراكتور و اس�تقالل براي پشت سر گذاشتن 
بحران هاي هفته هاي ابتدايي تالش مي كنند 
كه در اين بين زردپوشان و پرشورهاي تبريزي 
همچنان امتياز از دست مي دهند و فاصله شان 
با تيم هاي باالنشين بيشتر و بيشتر مي شود. 
حساس ترين بازي هفته در ورزشگاه آزادي برگزار 
شد، جايي كه استقالل با يك گل قرمزهاي تبريز را 
شكست دادند تا عليرضا منصوريان خطر بركناري را 

احساس نكند و اعضاي هيئت مديره موقتاً دست از 
سر او بردارند. در شرايطي كه گفته مي شد مصاف 
با تراكتورسازي آخرين فرصت باشگاه به سرمربي 
آبي هاست، تك گل سرور جبارف ازبكستاني هم 
استقالل را نجات داد و هم منصوريان را. آبي ها در دو 
بازي قبلي فقط يك امتياز دشت كرده بودند، تساوي 
مقابل هم نام خوزستاني و باخت به نفت آبادان. از 
سوي ديگر اينكه استقالل تنها تيمي بود كه موفق به 
گلزني نشده بود. به همين خاطر كادرفني و بازيكنان 
استقالل هم از سوي هواداران و هم از سوي باشگاه 
به ش��دت تحت فش��ار بودند. ديدار خانگي مقابل 
تراكتورسازي عالوه بر سه امتياز نتايج مثبت ديگري 

هم براي استقالل داشت. 
   گلزني و گل نخوردن

عليرض��ا منصوريان با اي��ن پيروزي ب��ه موقع به 
بازي هاي آينده اميدوار شده است. استقالل اين 
هفته ديداري دشوار با ساپيا در پيش دارد و سرمربي 

اين تيم به استفاده از دفاع سه نفره مي انديشد: »از 
نتيجه بازي بسيار راضي هستيم. به اين سه امتياز 
نياز داشتيم. دو موضوع براي ما خيلي مهم بود و 
آنهم گلزني و گل نخوردن بود. در برخي از دقايق 
نگران از دست دادن س��ه امتياز بوديم و اين باعث 
ش��د، روندمان بهم بريزد. من و يحيي بد موقع به 
هم مي خوريم و پارسال هم همين زمان ها بود با هم 
بازي كرديم. هفته قبل چند فرصت از دست داديم 
و دو پنالتي ما را نگرفتند، ولي چند سال بعد كسي 
يادش نمي آيد چقدر خوب بوديم، هم نتيجه و هم 
لذت بردن از بازي را مي خواهيم. ممكن است در 

ادامه دفاع سه نفره در دستور كار ما قرار بگيرد.«
   در سراشيبي سقوط

تراكتورس��ازان با بحراني جدي دست و پنجه نرم 
مي كنند؛ قعرنشيني در جدول آنهم بدون امتياز از 
سه بازي آن چيزي نيست كه هواداران و مسئوالن 
باش��گاه انتظارش را مي كشيدند. هدايت تيم سوم 

فصل پيش به يحيي گل محمدي سپرده شده است. 
گل محمدي كه عملكرد خوبي با تيم هاي شهرستاني 
داشته، در اين فصل با مشكالتي از جمله مصدوميت 
يكي، دو بازيكن كليدي و محروميت تراكتورسازي 
از گرفتن بازيكن مواجه اس��ت. اين بدترين نتيجه 
تراكتورسازي در هشت سال گذشته بود. در روزهايي 
كه گل محمدي و تيمش بحراني بي سابقه را تجربه 
مي كنن��د، ه��واداران تراكتورس��ازي همچنان از 
س��رمربي خود حمايت كرده و منتظر بازي با نفت 
تهران هستند تا اولين پيروزي اين فصل را جشن 
بگيرند. سرمربي قرمزها بعد از سومين باخت پياپي 
تراكتورسازي از شرمندگي اش نسبت به هواداران 
گفت و محروميتي كه اين تيم را به بحران كشيده 
است: »مش��كل ما همان زدن ضربات آخر بود كه 
بي دقت بوديم. در مجموع فكر مي كنم درست است 
كه سه امتياز را داديم ولي نباختيم و بازي را برديم. 
شرمندگي ما بابت هواداران است و شرمنده فوتبال 
نيستيم. تنها شرمندگي ما بابت هواداران است. آن 
كسي كه بايد شرمنده باشد، كساني هستند كه تيم 

را به اين روز انداختند.«
   بحران در سپاهان

تساوي نااميد كننده زردپوشان در ديداري خانگي 
مقابل پارس جنوبي، زنگ خطر را براي سپاهان به 
صدا درآورده است. سپاهان با دو تساوي خانگي و 
شكست تحقيرآميز برابر پديده دو امتيازي است و 
در رده چهاردهم قرار دارد. اين وضعيت به هيچ وجه 
باب ميل مسئوالن باشگاه نيست؛ چراكه آنها انتظار 
داشتند زالتكو كرانچار با بازيكناني كه دراختيار دارد 
از همان هفته هاي آغازين براي حريفان خط و نشان 
بكشد. به نظر مي رسد دربي اصفهان آخرين فرصت 
سپاهان براي خروج از اين وضعيت است، ديداري 
كه كرانچار در آن مجبور اس��ت، تيم قلعه نويي را 
شكست دهد. مروان حسين، مهاجم عراقي به جمع 
زردپوشان اضافه شده و س��رمربي كروات اميدوار 
است با آمدن او بخشي از مشكالت تيم حل شود: 
» مهم اين است كه من از عملكرد بازيكنانم در مقابل 
پارس جنوبي راضي بودم، چون توانستيم در بازي 
مسلط باشيم، فقط بدشانسي باعث شد پيروز نشويم. 
مسلماً هدف اول ما كسب سهميه ليگ قهرمانان 
آسيا است و در مرحله بعدي هم اگر امكانش باشد 
با تيم هايي پرسپوليس، استقالل و ذوب آهن براي 
قهرماني مبارزه مي كنيم. تجربه الزم را دارم و اصاًل 
تحت فشار نيستم. تنها چيزي كه االن ما را تحت 
فشار قرار مي دهد اين است كه در گل زني بايد بهتر 
باشيم. دربي ها هميشه حس��اس و جذاب است و 
مسلماً بازي با ذوب آهن هم از اين قاعده مستثني 
نيست. مي دانيم ذوب آهن تيمي قدرتمند است، اما 

ما هم مي خواهيم برنده دربي باشيم.«
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88498432سرويس ورزشي

فيفا: فعاًل   اظهار نظر نمي كنيم
محروميت ش��جاعي و حاج صفي از تيم  
 ملي فوتبال بازتاب هاي زيادي داش��ته 
كه مهم ترين آن ماهيگيري كره اي ها از 
اين آب گل آلود است. چشم بادامي ها كه 
شيريني عدم رويارويي با كويت به دليل 
محروميت را زير دن��دان دارند، خواهان 
محروميت ايران و صع��ود به عنوان تيم نخس��ت گ��روه به جام 
جهاني شدند. طبق اساسنامه فيفا هرگونه دخالت دولت در امور 
فدراسيون ها با جريمه مواجه مي شود و در صورت اثبات اين مسئله، 
ايران به رغم صعود به جام جهاني از حضور در ميادين بين المللي 
محروم مي شود. با اين وجود سخنگوهاي فيفا مي گويد براي اظهار 
نظر زود است: »بررسي دقيقي آغاز كرده و از ايران خواستار توضيح 

شديم و تا نرسيدن پاسخ آنها اظهار نظري نمي كنيم.«

تنديس بهترين بازيكن ليگ تقديم امام رضا )ع( شد
بهترين گلزن دو دوره اخي��ر ليگ برتر 
جايزه خود را به موزه آستان قدس رضوي 
تقديم كرد. مهاجم پرسپوليس كه همواره 
ب��راي گلزني به ائمه اطهار)ع( متوس��ل 
مي شود و آرزوي خادمي امام رضا)ع( را 
دارد، ابتداي فصل گذشته به سرمربي و 
هم تيمي هايش نيز گفته بود كه در صورت كسب دوباره عنوان 
آقاي گلي، هديه خود را به آستان آقا امام رضا)ع( تقديم مي كند. 
طارمي پنج شنبه بعد از گلزني برابر نفت تهران راهي مشهد شد 
و عصر جمعه طي مراسمي در سالن همايش هاي آستان قدس 
رضوي جايزه مرد سال فوتبال ايران را به موزه امام رضا)ع( تقديم 
كرد. طارمي ابتدا اين تنديس را به پدر يك شهيد اهدا كرد تا او 

اين تنديس را به موزه امام رضا)ع( تقديم كند. 

ايران- روسيه قطعي شد
دو تيم فوتبال ايران و روسيه 18 مهر ماه در ديداري دوستانه برابر هم به 
ميدان مي روند. فدراسيون فوتبال روسيه اعالم كرد، اين تيم در ديداري 
دوستانه در روسيه به مصاف ايران مي رود. به نقل مقامات روسي تمام 
توافقات انجام شده و اين بازي قطعاً در تاريخ 18 مهر ماه برگزار خواهد 
شد. محل برپايي اين بازي هنوز مشخص نيست، اما روس ها گزينه هايي 
را در اختيار ايران قرار داده اند تا بتوانند نظر نهايي خود را در خصوص 

محل برگزاري مسابقه اعالم كنند.
------------------------------------------------------------

اعالم برنامه رقابت هاي كشتي قهرماني جهان
برنامه رقابت هاي كشتي قهرماني بزرگساالن جهان در فرانسه اعالم شد. 
روابط عمومي فدراسيون كش��تي اعالم كرد كه بر طبق برنامه مشخص 
ش��ده رقابت هاي كش��تي فرنگي طي روزهاي 29 تا 31 مرداد ماه جاري 
و رقابت هاي كشتي آزاد از  تاريخ دوم تا چهارم شهريور ماه آينده در شهر 
پاريس برگزار مي شود. تيم هاي كشتي فرنگي و آزاد ايران هم اكنون در حال 

سپري كردن آخرين مراحل آماده سازي خود در خانه كشتي هستند.

دنيا حيدري

فريدون حسن

تداوم نتايج ضعيف سپاهان و قعرنشيني تراكتورسازي در هفته سوم ليگ برتر

بازگشت استقالل به جاده خوشبختي

وقتي رحمتي جوانمردي را معني كرد
فوتبال فقط اين نيست كه به دروازه حريف حمله كني، گل بزني. زير تمام 
اين ظواهر حس جوانمردي و پهلواني نيز خوابيده است. اشك هاي فرزين 
گروسيان، دروازه بان تراكتورسازي در بين دو نيمه بازي تيمش مقابل استقالل 
خيلي تلخ بود، اش��ك هاي گلر جواني كه تازه اول راه اس��ت و خود را مقصر 
شكست تيمش مي داند، اما در اين بين حركت سيدمهدي رحمتي يك حركت 
فوق العاده بود. حتماً سيد به گروسيان گفت كه عيب ندارد من هم از اين گل ها 
خورده ام. محكم باش و به تالشت ادامه بده، نگذار اين اتفاقات مأيوست كند. 
كسي چه مي داند شايد رحمتي يك كالس چند دقيقه اي دروازه باني هم براي 

فرزين گذاشت كاري كه نشانه هاي آن را در نيمه دوم بازي مي شد، ديد.

اندي ميتن

كارشناس فوتبال

سالن حسين رضازاده اردبيل اين روزها 

سعيد احمديان
   واليبال

ميزبان واليباليس�ت هاي پنج كش�ور 
آسيايي است كه براي كسب دو سهميه 
رقابت هاي قهرماني مردان 2018 جهان با هم رقابت مي كنند. شاگردان 
كوالكوويچ در حالي عصر ديروز در دومين بازي شان برابر چين به ميدان 
رفتند كه در بازي اولشان توانستند تيم كره جنوبي را در سه ست متوالي 
شكست دهند و امروز در سومين مسابقه به مصاف قزاقستان مي روند. 
تيم ملي واليبال كش��ورمان در حالي در مس��ابقه اول توانست كره را 
شكست دهد كه كره اي ها با تيم جوان شده و بدون بازيكنان اصلي شان 
به اردبيل آمده اند. اين مسئله و همچنين معرفي تيم كشورمان به عنوان 
مسن ترين تيم رقابت ها، سبب شد تا در نشست خبري از كوالكوويچ 
درباره برنامه هايش براي جوان گرايي در واليبال ايران سؤال شود، سؤالي 
كه اين مربي مونته نگرويي اينطور پاسخ آن را داد: »ممكن است ميانگين 
سني تيم ملي باال باشد، اما اين بازيكنان شايستگي حضور در اين سطح 
را دارند. يكي از برنامه هاي ما استفاده از جوان هاست، اما نمي توانيم از 
برخي از اين بازيكنان به دليل حضور در تيم هاي ملي پايه استفاده كنيم. 
كار مهمي كه اينجا داريم اين است كه سهميه مسابقات قهرماني جهان را 
به دست بياوريم.« سرمربي تيم ملي واليبال ايران در ادامه گفت كه برخي 
بازيكنان را حتي با وجود سن باال هم نبايد كنار گذاشت، چون به تيم 
شخصيت مي دهند: » برخي بازيكنان مانند سعيد معروف و سيدمحمد 
موسوي ممكن است باالي 30 سال داشته باشند، اما من به عنوان مربي 

دوست دارم آنها را تا المپيك بعد حفظ كنم، زيرا حضور آنها براي تيم ملي 
مهم است و به آن اعتبار مي دهد.« كيم هوچول، سرمربي كره جنوبي هم 
كه تيمش از روزهاي قدرت نمايي در واليبال آسيا فاصله دارد، از سختي 
بازي مقابل تيم ايران صحبت كرد: »چيزهاي زيادي از ايران ياد گرفتيم. 
فراموش نكنيد كه ايران قهرمان آسياست و حتي مي تواند اين قهرماني 

را به اروپا هم ببرد. بازي كردن با قهرمان آسيا سخت است.«
   تمجيد از حضور پر شور تماشاگران

يكي از نكاتي كه در ميزباني اردبيل به چش��م مي آيد، استقبال پر شور 
تماشاگران، تا جايي كه س��الن رضازاده در زمان بازي هاي ايران تبديل 
به يك ديگ جوش��ان و جهنم براي حريفان تبديل مي شود، مسئله اي 
كه مربيان تيم هاي حريف اي��ران هم به خوبي به آن اذع��ان دارند و در 
مصاحبه هايشان با خبرنگاران، به جو سنگين س��الن اشاره مي كنند، 
مانند س��رمربي كره جنوبي كه معتقد بود دليل اينكه تيمش در ست 
اول با اختالف زياد به ايران باخته است، تشويق تماشاگران بوده است.  
كوالكوويچ درباره جو استاديوم رضازاده شهر اردبيل و تأثير تشويق هاي 
پرشور آنان معتقد است: » من خيلي خوشحالم كه اين فرصت را داريم كه 
در اردبيل باشيم. چنين تجربه اي را در سالن هاي ديگر از جمله تهران هم 
داشتيم و تماشاگران همواره ما را حمايت كردند. تماشاگران در بازي امروز 
هم با انرژي كه به بازيكنان دادند حس مسئوليت و بردن را افزايش دادند. « 
تيم ملي واليبال كشورمان در ادامه بازي هاي انتخابي مردان جهان، امروز 

از ساعت 18 در سومين بازي مقابل قزاقستان قرار مي گيرد.

تيم ملي بس�كتبال اي���ران براي    بسكتبال
صدرنشيني در مرحله مقدماتي كاپ 

آسيا امروز به مصاف اردن مي رود.  
شاگردان مهران حاتمي كه اين دوره از رقابت ها را با پيروزي قاطع مقابل 
هند آغاز كرده بودند، در دومين ديدار خود 87 بر 63 از سد تيم سوريه 
گذشتند. ايران و اردن دو تيم بدون شكست گروه اول هستند. سرمربي 
تيم ملي بسكتبال اميدوار است تيمش در مصاف با اردن به هماهنگي 
كامل برسد. حاتمي دست كم گرفتن حريف را علت پيروزي نزديك مقابل 
سوريه عنوان كرد: » بازيكنان اول مسابقه يك مقدار حريف را دست كم 

گرفتند و فكر مي كردند خيلي ساده برنده بازي هستند، اما خيلي زود 
به خودشان آمدند و برنده شدند. خيلي خوشحالم كه اين اتفاق در اين 
مسابقه افتاد و حاال بازي بعد را از ابتدا با قدرت شروع مي كنيم. واقعيتش را 
بخواهيد از عملكرد دفاعي تيم راضي نيستم. با اينكه سوريه 63 امتياز آورد 
به نظرم بازيكنان آن طور كه بايد در دفاع خوب نبودند. با اين حال اتفاقي 
است كه براي هر تيمي مي افتد. « جدال دشوار با اردن نكته ديگري بود كه 
مهران حاتمي به آن اشاره كرد: » همه مسابقات براي ما دشوار است. قطعاً 
ديدار با اردن هم سخت است و نبايد غفلت كنيم. همه تيم ها برابر ما انگيزه 

دارند و با قدرت برابر ايران به ميدان مي آيند و بايد حواسمان باشد. « 

حاتمي: همه تيم ها مقابل ايران انگيزه دارند

اردبيلي ها براي واليبال ايران سنگ تمام گذاشته اند

كوالكوويچ: برخي بازيكنان اعتبار تيم ملي اند


