
االهلي تمام شد، نوبت به الهالل رسيد 
 جادوي برانكو 

پرسپوليس را به نيمه نهايي آسيا رساند
افتخاري ديگر در كارنامه پرسپوليس برانكو ثبت شد. سرخپوشان 
پايتخت يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان آسيا را رؤيايي پشت سر 
گذاشتند و راهي نيمه نهايي شدند. آنها حاال ديگر حتي مي توانند 
به باال بردن جام هم بينديشند اگر همچون بازي با االهلي كوبنده 
و پرتالش ظاهر شوند. براي اين كار ابتدا بايد از سد الهالل بگذرند.
قيافه بهت زده عربس��تاني ها و اماراتي هاي حاضر در ورزشگاه 7 هزار 
نفري محمد بن زايد به خوبي نش��ان مي داد كه هيچ يك تصور چنين 
شكستي را نمي كردند، اما پرس��پوليس برد، آن هم با نتيجه 3 بر يك. 
نتيجه رؤيايي كه نه عربس��تاني ها به زودي آن را فراموش مي كنند و 
نه پرسپوليس��ي ها. آن هم در يك ديدار پرهيجان، پرحادثه و سخت 
تا رس��انه هاي عربي با تيترهايي چون الرياضي��ه: »وداع تلخ االهلي«، 
البيان: »اش��تباهات ربروف و اظه��ارت بدموقع الس��ومه«، لوما نيوز: 
باي، االهلي«، الح��وار: »ربروف تيم را بي هوي��ت كرده«، اخبار  »باي 
العصر: »پرسپوليس به رؤياي االهلي پايان داد« و الرياض: »پرسپولس 
شادي هواداران عربستاني را خراب كرد« به اين شكست تلخ و فراموش 
نشدني بپردازند. واكنش هايي كه نشان از عصبانيت آنها از نتيجه رقم 
خورده داشت، چراكه آنها قبل از اين ديدار به سرمربي االهلي هشدار 
داده بودند براي عبور از اين ديدار دشوار ساختار تدافعي خود را تقويت 

كند تا در مقابل مهاجمان گلزن حريف ايراني غافلگير نشود.
   90 دقيقه پرحادثه

كار س��ختي بود، اما پرسپوليس��ي ها س��ر قول خود ماندن��د. االهلي 
كري خواني را خيلي قبل ش��روع ك��رده بود. آنها گفت��ه بودند فاتحه 
پرسپوليس را مي خوانند و كارش را در همان نيمه اول تمام مي كنند. 
آنقدر هم تند رفته بودند كه شهريار فوتبال ايران با همان ابهت خاص، 
آنها را به س��كوت فراخوانده بود. خليل زاده هم قول داده بود كه اجازه 
نفس كشيدن را به عمر السومه ندهد. بشار رسن اما اصاًل اهميتي براي 
االهلي قائل نبود ك��ه بخواهد در خصوص اين بازي حرف��ي بزند. او با 
بي توجهي به حريف عربستاني مس��تقيم رفته بود سراغ نيمه نهايي و 
تأكيد كرده بود كه تمركزش روي بازي با العين امارات در نيمه نهايي 
است و به االهلي فكر هم نمي كند. البته بيراه هم نگفته بود. برانكو همان 

دقايق ابتدايي گربه را دم حجله كشت.
 گل زودهنگام عليپور مثل س��يلي محكمي بر گوش س��رگي ربروف 
اوكرايني بود. شلوغ بازي عربستان و امارات، فراخوان كانون هواداران 
تيم هاي اماراتي براي حمايت از االهلي، جش��ن ش��ب قبل از بازي و 
كيك خوران و وعده پ��اداش هنگفت كافي بود تا اين امر بر س��رمربي 
االهلي مشتبه شود كه مي تواند پرسپوليس را در امارات شكست دهد، 
اما گل دقيقه پنج عليپور كه خيلي زود واكنش ه��اي كاربران فضاي 
مجازي و خوش��حالي آنها را با بيان جمالتي كوتاه چون، به نام خدا... 
گل براي پرسپوليس به دنبال داشت، مرد اوكرايني نيمكت االهلي را 
به خودش آورد، هرچند كه اگر اشتباه بچگانه كاميابي نيا نبود كه ساق 
پاي حريف را مقابل ديدگان داور هدف قرار داده بود، برانكو مي توانست 
نس��خه حريف را در همان نيمه اول بپيچد، اما 10 نفره شدن از دقيقه 
11كار را سخت و مساوي ش��دن آن را سخت تر كرد، ولي پرسپوليس 
يك بار ديگر اهميت بدنسازي خوب و آماده بودن بازيكنانش را به رخ 
كشيد و برانكو نيز با تعويض هاي طاليي خود ثابت كرد كه شرايط سخت 
خدشه اي به تفكراتش وارد نمي كند و با برتري،  نه فقط يارانش را در بين 
چهار تيم برتر آس��يا جاي داد بلكه به قولي كه داده بود نيز جامه عمل 
پوشاند، آن هم در حالي كه يك پنالتي تيمش نيز به چشم داور نيامد. 

پنالتي كه عرب ها خود نيز به درستي آن معترف هستند. 
    مرد دوست داشتني پرسپوليس

برانكو اما برخالف همتاي خود روي نيمكت االهلي، حاال محبوب تر هم 
شده، چراكه موفقيت تيم او بدون شك در سهميه آسيايي ايران نيز تأثير 
خواهد داشت. او يك بار ديگر خود را ثابت كرد و حاال با شادماني وصف 
نشدني از اين پيروزي و تشكر از شاگردانش مي گويد كه همه تمركزش 
بايد روي فينال قبل از فينال باشد. اين توصيفي است كه او از ديدار چند 
روز آينده تيمش برابر الهالل عربس��تان، در نيمه نهايي ليگ قهرمانان 
دارد. ديدار با تيمي كه پرس��پوليس در گروه  D مرحله مقدماتي با آن 
ديدار كرده است. در گروه موس��وم به گروه مرگ كه حاال دو تيم آن در 

نيمه نهايي و براي رسيدن به فينال بايد بار ديگر به مصاف هم بروند.

 تعويض ها و تغيير تاکتيک پرسپوليس
نشانه هوش برانكو بود

رويارويي پرس��پوليس با االهلي يكي از 
حساس ترين بازي هاي س��ال هاي اخير 
فوتبال باشگاهي  ما بود. پرسپوليس نياز به 
برد داشت و در شروع بازي بسيار باهوش 
و باانگيزه ظاهر شد و گل به موقعي هم به 
ثمر رساند، اما حركت بچگانه و آماتوري 
كاميابي نيا باعث ش��د اين تي��م 10 نفره 
ش��ود و تحت فش��ار قرار گيرد. با اينكه 
به نوعي االهلي ميزبان ب��ود، اما بازيكنان 
پرسپوليس با دوندگي باال و انگيزه فراوان توانس��تند بازي را تا دقايق 
پاياني كنترل كنند. 15 دقيقه انتهاي بازي هم 15 دقيقه هوش برانكو 
بود. او خيلي خوب مهره هاي خود را تعويض كرد و برنامه تيم را تغيير داد. 
پرسپوليسي ها خيلي هوشمندانه توانستند بازي خود را به حريف تحميل 
و نتيجه الزم را كس��ب كنند. در حقيقت تعويض ه��اي خوب و تغيير 
تاكتيك پرسپوليس مقابل االهلي را بايد نشانه هوش برانكو دانست. اين 
بازي نماد خوبي از فوتبال خاص ايراني بود كه در آن بازيكنان بيشتر از 
حد متعارف دويدند و خيلي خوب هم از سوي كادر فني هدايت شدند. 
اين پيروزي حق پرس��پوليس بود. حريف بعدي سرخپوش��ان همان 
الهالل است، همان تيمي كه هميشه رقيب تيم هاي ايراني بوده است. 
الهالل در مرحله قبل با س��ه گل العين امارات را شكس��ت داد كه اين 
نشانگر توانمندي اين تيم است، اما پرس��پوليس ظرفيت پنهاني دارد 
كه مي تواند مقابل هر تيمي به برتري برسد، به شرط آنكه بازيكنان اين 
تيم كنترل شوند. پيروزي مقابل الهالل دور از دسترس نيست. سؤالي 
كه ذهن هواداران پرسپوليس را به خود مشغول كرده اين است كه آيا 
پرسپوليس توانايي قهرماني در آسيا را دارد؟ براي موفقيت در فوتبال 
بايد بازي  پيش رو را همچون يك فينال ديد. به همين دليل است كه بازي 
نيمه نهايي پرسپوليس مقابل الهالل حكم فينال را دارد. براي آنكه تمركز 
بازيكنان روي بازي با الهالل باش��د نبايد از هم اكنون در مورد قهرماني 
صحبت كرد. براي رسيدن به هدف بزرگ بايد اول از همه به  فكر بازي 

نيمه نهايي باشيم و پس از آن به فينال بينديشيم.

مي خواهم حضوري مؤثر داشته باشم
حض��ور در مجام��ع بين المللي ورزش��ي و 
تأثيرگ��ذاري در تصميم گيري هاي مهم از 
جمله نقاط ضعف ورزش ايران به حس��اب 
مي آيد. اين مسئله حتي در رشته هايي كه 
ايران حرف اول را در دنيا مي زند مثل رشته 
كشتي نيز صادق است. حضور كميل قاسمي، 
مدال آور سنگين وزن ايران در كميسيون ورزشكاران اتحاديه جهاني 
كشتي يكي از موفقيت هاي خوب ورزش كشورمان در اين خصوص به 
حساب مي آيد. قاسمي مي گويد: »اميدوارم حضوري مؤثر داشته باشم 
و براي تداوم حضور كشتي در المپيك و فراهم شدن شرايط پيشرفت 
كشتي ايران همه تالش��م را انجام خواهم داد. واقعيت انكارناپذير اين 
است كه هر چقدر تعداد نمايندگان ايران در بخش هاي مختلف اتحاديه 

جهاني كشتي بيشتر باشد اين به نفع كشتي خواهد بود.«

تيم ملي واليبال ايران 
شيوا نوروزي

   واليبال
دومي�ن پي�روزي 
ش�يرين خود را در 
جام قهرمانان قاره ها مقابل امريكا به دست آورد و 
صدرنشين رقابت ها تا پايان روز دوم لقب گرفت. 
بلندقامت�ان كش�ورمان در جدال�ي نفس�گير و 
دراماتيك در حالي كه دو ست ابتدايي را به يانكي ها 
واگذار كرده بودند 3 بر 2 از س�د تيم جان اسپروا 
گذشتند تا لرزه بر اندام ديگر مدعيان جام بيفتد. 
اين دومين پيروزي تيم ملي در جام قهرمانان است. 
بازگش��ت دوباره به ب��ازي ثم��ره تاكتيك هاي 
ايگور كوالكوويچ و تكنيك هاي ناب ملي پوشان 
كش��ورمان بود. كمتر كس��ي تصور مي كرد در 
مصاف با امريكا آن هم در ش��رايطي كه دو ست 
اول را 25 ب��ر 20 و 25 ب��ر 17 واگ��ذار كرده ايم 
از پس اين تيم برآيي��م، اما بلندقامت��ان ايراني 
يك بار ديگ��ر غيرممكن  را ممكن س��اختند و با 
صرف فعل خواستن قدرت خود را به رخ حريف 
كش��يدند. ش��اگردان كوالكوويچ در ست هاي 
بعدي اشتباهات كمتري مرتكب شدند و تالش 
كردند تا با تذكرات س��رمربي از فرصت هايشان 

بهترين استفاده را ببرند. قرمزپوش��ان در ادامه 
بازي نفس��گيري را در ست هاي س��وم و چهارم 
پشت سر گذاش��تند و با نتايج 25 بر 27 و 21 بر 
25 به برتري رسيدند تا تكليف برنده اين ديدار در 
ست پنجم مشخص شود. درخشش ملي پوشان 
تا پايان بازي ادامه داش��ت و در ست آخر نيز تيم 
سوم المپيك ريو 15 بر 12 مغلوب ايران شد. نكته 
جالب اينكه در دوره گذش��ته رقابت ها )2013( 
هم تيم كشورمان رودروي امريكا قرار گرفت و با 
نتيجه 3 بر 2 پيروز ميدان شد. ميالد عبادي پور با 
18 امتياز و تيلور ساندر با 17 امتياز بهترين هاي 
اي��ران و امريكا بودند. در ديگ��ر بازي هاي ديروز 
برزيل 3 بر 2 مغلوب ايتاليا شد و ژاپن ميزبان نيز 

مقابل فرانسه صف آرايي كرد. 
   انرژي گرفتيم

ايگور كوالكوويچ اس��تفاده نكردن از موقعيت ها 
را دليل باخت ش��اگردانش در دو س��ت ابتدايي 
بازي عنوان كرد. سرمربي تيم ملي واليبال ايران 
از اينكه تيمش دو برد متوالي در جام قهرمانان 
قاره ها به دست آورده، ابراز رضايت كرد: »بازي 
خيلي سختي بود و لحظات سختي براي ايران در 

اين بازي رخ داد. امريكا در دو ست اول به صورت 
عجيبي در دريافت، حمالت پ��س از دريافت و 
سرويس خوب كار كرد. من با بازيكنانم صحبت 
كردم و به آنها گفتم اگر به اين صورت بازي كنيد 
كاري از پي��ش نخواهيد برد. امري��كا فوق العاده 
واليبال بازي كرد، بنابراي��ن بايد براي خودمان 
فرصت به وجود مي آورديم و از فرصت هايي كه به 
طور قطع تيم مقابل در طول ست ها در اختيارمان 
قرار مي داد، به خوبي استفاده مي كرديم. امريكا 
نمي توانست هميشه با يك روند بازي كند. بايد از 
فرصت ها استفاده مي كرديم كه بازيكنانم اين كار 
را كردند. بعد از آن هم تيم انرژي زيادي گرفت 
و به اين باور رس��يد كه مي تواند پيروز ش��ود. از 

پيروزي امروز برابر امريكا خوشحال هستم.«
   تبريك به مردم ايران 

كاپيتان تيم ملي واليبال برتري مقابل امريكا را 
به همه مردم ايران تبريك گفت. سعيد معروف از 
جمله ملي پوشاني است كه بعد از يك دوره افت 
دوباره به دوران اوج خود بازگشته و نقش مهمي 
در بازي با ايتاليا و امريكا ايفا كرده است. كاپيتان 
معروف با اش��اره ب��ه عملكرد خ��وب تيم اظهار 

داشت: »خوشحاليم كه پيروز شديم. در دو ست 
اول حرفي براي گفتن نداشتيم. اصاًل نجنگيديم 
و سرويس هاي امريكا امان تيم ايران را بريده بود. 
حمالت بعد از دريافت تيم امريكا هم بي نقص بود. 
بعد از ست دوم به بازي برگشتيم. به توانايي هاي 
خود تكيه كرديم. تعويض هايي كه امروز صورت 
گرفت نيز به تيم ايران كمك زيادي كرد. خيلي 
خوش��حاليم. اين پيروزي را به همه ايراني ها، به 
بازيكنان و كادر فني تبريك مي گويم. بازي برابر 
امريكا باور نكردني بود و همه بازيكنان براي اين 

پيروزي تالش كردند.«
   غفور، عامل باخت امريكا

س��رمربي تيم ملي امري��كا امير غف��ور را عامل 
اصلي شكست تيمش معرفي كرد. جان اسپروا 
كه انتظار باخت به ايران را نداش��ت در واكنش 
به اين نتيجه گفت: »در دو س��ت نخست، بازي 
خوبي را به نمايش گذاشتيم و در رساندن توپ ها 
به مهاجمان درخشان بوديم. در اين بازي فقط 
خوب بازي كرديم. به نظرم بايد به دو دقيقه اي 
كه در ست سوم تمركزمان را از دست داديم، نگاه 
كنيم، ما در حالي كه باالتر از ايران بوديم، نتيجه 
اين ست را واگذار كرديم. در آن لحظات ايران به 
دنبال نتيجه بود و امير غفور هم بس��يار خوش 
درخشيد. از ست سوم به بعد هم ما واليبال بدي 
بازي نكرديم و تنها در امتيازگيري دچار ضعف 
ش��ديم و تمركز كافي به اندازه ابت��داي بازي را 
نداشتيم. در مقابل بازيكنان ايران از ست سوم با 
تمركز و دقت باالتري كار كردند.« متيو اندرسون، 
ملي پوش امريكا نيز از بازي تيم ملي كشورمان 
تمجيد كرد: »تيم امريكا به خاطر پيروزي مقابل 
ژاپن با روحيه خوبي برابر ايران وارد زمين ش��د. 
ايران در ست سوم تعويض هايي انجام داد كه قادر 
به مهار آنها نبوديم. بازي ايران فوق العاده بود. به 
تيم ايران تبريك مي گوي��م. ما براي بازي بعدي 

خود را آماده  مي كنيم.«
    از ناگويا به اوساكا

بازي ها امروز تعطيل اس��ت و تيم ه��اي حاضر 
در رقابت هاي قهرمان��ان قاره ها بايد خ��ود را از 
شهر ناگويا به اوس��اكا برسانند. س��ه بازي آخر 
تيم ها در اوساكا برگزار مي شود. قناري ها سومين 
حريف تيم ملي ايران هستند. شاگردان كوال فردا 
صبح )8:10( به مصاف تيم ملي برزيل مي روند. 
زردپوش��ان در حالي خ��ود را ب��راي صف آرايي 
مقابل صدرنش��ين رقابت ها آم��اده مي كنند كه 
فرانسه را 3 بر صفر شكست داده اند، اما نتيجه را به 

الجوردي پوشان واگذار كرده اند. 

اعتماد به جوانان، برگ برنده ورزش ايران 
پيروزي ديروز واليبال ايران مقابل امريكا را بايد حاصل اعتماد به جوانگرايي 
و چهره هاي جوان دانست و كوالكوويچ را بابت اين ميدان دادن به جوانان 
ستود، اعتمادي كه سبب شد تا يك پيروزي بزرگ براي ورزش ايران ثبت 
ش��ود. پيش از اين هم در ليگ جهاني در بازي سوم وقتي بعد از دو باخت 
متوالي، كوالكوويچ تركيب تيمش را در بازي سوم مقابل لهستان كاماًل 
عوض كرد و بازيكن��ان جوان را به ميدان فرس��تاد، نتيجه گرفت و اولين 
پيروزي كش��ورمان در ليگ جهاني 2017 رقم خورد. اين اتفاق در بازي 
ديروز مقابل امريكا و از ست سوم با ورود بازيكنان جواني مانند محمدجواد 
معنوي نژاد و پررنگ تر شدن نقش س��امان فائزي افتاد و سبب شد تا تيم 
ملي واليبال كشورمان به دومين پيروزي متوالي خود در اين رقابت هاي 
معتبر دست پيدا كند. پيروزي ايران مقابل تيم ملي واليبال امريكا، تنها 
نمونه كوچكي از اعتماد مربيان به بازيكنان جوان در ورزش ايران است كه 
خروجي آن اتفاقات بزرگي براي ورزش ما بوده است. ظهور چهره هاي جوان 
در ورزش ايران و اعتماد به آنها از جمله مواردي اس��ت كه مي تواند آينده 
روشني را پيش روي ورزش قرار دهد و سبب شود تا در رشته هايي كه در 
جهان حرف هايي براي گفتن داريم، ديگر نگران بازنشستگي و خداحافظي 
ستاره ها نباشيم و با توجه به دلگرمي كه به حضور بازيكنان جوان وجود دارد، 

روي اين پديده ها براي آينده ورزش سرمايه گذاري كنيم. 
در واليبال با توجه به اينكه تعداد زيادي از ستاره هاي نسل طاليي اين رشته، 
در سال هاي پاياني بازي شان هستند، ظهور بازيكنان جوان خبر خوشي 
براي اين رشته است، رشته اي كه از ابتداي دهه 90 توانسته با يك جهش 
چشمگير در بين تيم هاي مطرح دنيا قرار بگيرد. در اين بين نقش مربيان 
در استفاده و به كارگيري از بازيكنان جوان تر در تركيب تيم هاي ملي در 
رشته هاي مختلف ورزشي، برجسته و تأثيرگذار است. كارلوس كرش يكي 
از نمونه هاي موفق ميدان دادن به جوانان در ايران است كه اين اعتماد باعث 
شده تا فوتبال ايران در كمتر از سه سال از يك تيم پا به سن گذاشته به تيمي 
جوان و با معدل سني پايين تر تبديل شود. با كنار گذاشتن بازيكنان پا به سن 
گذاشته از تيم ملي، امروز ملي پوشان ايران در حالي براي جام جهاني روسيه 
آماده مي شوند و تركيبي جوان و البته باتجربه دارند كه توانسته   اند بدون 

هيچ دردسري برخالف دوره هاي گذشته به جام جهاني صعود كنند. 
نتيجه اعتماد كارلوس ك��رش به بازيكنان جوان، تبديل ش��دن تيم ملي 
فوتبال كشورمان به بهترين تيم آسيايي در س��ال هاي اخير است، تيمي 
كه شكست ناپذير نش��ان داده و ركورد 11 بازي گل نخوردن و كلين شيت 
را در انتخابي جام جهاني ثبت كرده است. عالوه بر دانش مربيگري، اعتماد 
مربياني مانند كرش به جوانان را در چنين موفقيت هايي نبايد ناديده گرفت 
كه زمينه ساز شرايط اين روزهاي فوتبال ايران در سطح آسيا شده است. در 
واليبال هم به نظر مي رسد كوالكوويچ در ابتداي راهي قرار دارد كه همتاي 
پرتغالي اش در فوتبال توانسته با رفتن در اين مسير، تيم ملي فوتبال كشورمان 
را به يكي از تيم هاي قدرتمند آسيايي كه سوداي صعود به مرحله دوم جام 
جهاني را دارد، تبديل كند. كوالكوويچ در پنج ماهي كه از زمان حضورش در 
ايران مي گذرد، بارها اعتقادش را به جوانگرايي در تيم ملي واليبال بيان كرده 
و كارنامه اين مربي مونته نگرويي هم در صربس��تان و ديگر كشورهايي كه 

مربيگري كرده، بيانگر اعتماد اين مربي به بازيكنان جوان است. 
بازي با امريكا و اس��تفاده از بازيكنان جواني مانند معنوي نژاد و فائزي و 
همچنين مسعود غالمي، نش��ان از اين دارد كه كوالكوويچ پس از ليگ 
جهاني همانطور ك��ه وعده داده بود، در مس��ابقات پي��ش روي واليبال 
مي خواهد فرصت بيش��تري به بازيكنان جوان بدهد، اتفاقي كه در جام 
قهرمانان بزرگ مردان جهان در ژاپن در حال عملي شدن است و چهره هاي 
جوان تيم ملي هم توانسته اند با نمايش درخشان شان در كنار ملي پوشان 
باتجربه و ستاره هاي واليبال به خوبي پاسخ اعتماد كوالكوويچ را بدهند. 
تداوم اين روند و جوان تر شدن تركيب تيم ملي واليبال در كنار استفاده 
از تجربه ستاره هاي نسل طاليي واليبال، آينده اين رشته ورزشي را بيمه 
مي كند تا از بابت خداحافظي ستاره ها نگراني احساس نشود. در چنين 
شرايطي به نظر مي رسد تجربه مربياني مانند كرش و كوالكوويچ در مسير 
جوانگرايي مي تواند سرمشق مربيان كشورمان قرار بگيرد تا در رشته هاي 
ديگر هم بتوان ردپاي جوانان را در موفقيت ها مانند پيروزي بزرگ واليبال 

مقابل امريكا، مشاهده كرد و براي آنها هورا كشيد.
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  چـهـره ها 

88498432سرويس ورزشي

بعضي بازيكنان ايران را مي شناسم
بازي با تيم ملي روس��يه براي شاگردان 
كارلوس كرش نهايي شده است. ديداري 
كه قرار است روز 18 مهر ماه در ورزشگاه 
كازان برگزار شود. روسيه به عنوان ميزبان 
جام جهاني و يكي از تيم هاي خوب فوتبال 
اروپا مي تواند محك��ي جدي براي مردان 
كرش باشد، البته روس ها هم خوب مي دانند كه تيم اول قاره آسيا 
حريفي متفاوت از ساير تيم هاست. السكاندر چرچسوف، سرمربي 
تيم ملي روسيه در خصوص اين ديدار مي گويد: »االن در حال بررسي 
بازيكنان ايران هستيم، هنوز شناخت الزم را ندارم و خيلي نمي توانم 
با ظرافت حرفي در خصوص آنها بزنم، البته به صورت شخصي بعضي 
از بازيكنان ايران را مي شناسم، اما در قالب تيم ملي نمي توانم چيز 

زيادي درباره آنها بگويم، بايد روي آنها مطالعه كنم.«

فكر کرديم پاوربانک ها، عابربانک است
عدم توجه درست به فوتسال باعث شده تا هر 
روز صداي اعتراض اهالي اين رشته بيشتر از 
قبل بلند شود. برگزاري جشن برترين هاي 
اين رشته با حال و هوايي عجيب و غريب، 
اهداي يك سكه به برترين ها و در نهايت دادن 
پاوربانك به دو تيم اعزامي آقايان و بانوان به 
رقابت هاي داخل سالن آسيا تنها بخشي از بي توجهي ها و كم توجهي ها 
به فوتسال است. سرمربي تيم ملي فوتس��ال در واكنش به اين همه 
كم توجهي به دفاع از شاگردانش پرداخته است. محمد ناظم الشريعه 
مي گويد: »نمي دانم هدفشان از اين كارها چيست. شايد مي خواستند 
بازيكنان دست خالي نروند. اول فكر كرديم اين پاوربانك ها، عابربانك 
است، خيلي هم زير و رويش كرديم تا ش��ايد به سكه برسيم، اما بعد 

متوجه شديم شارژر گوشي است. خنده دار است.«

دنيا حيدري

طوفان واليبال ايران امريكا را درنورديد
پيروزي دراماتيك مقابل يانكي ها و صدرنشيني در جام قهرمانان قاره ها

سعيد احمديان

اتومبيل قديمي پروين براي خيريه حراج مي شود
علي پروين از آن دست پيشكسوتان محبوب فوتبال كشورمان است كه 
همواره دستي در كار خير دارد و هميشه در حركت هاي خيرخواهانه و 
انسان دوستانه پيشقدم بوده است. در همين راستا قرار است پيشكسوت 
باشگاه پرسپوليس اتومبيلي كه به او اهدا ش��ده را حراج كند. از سوي 
برخي از هواداران فوتبال، اتومبيلي به علي پروين، پيشكسوت باشگاه 
پرسپوليس اهدا شده كه اين پيشكسوت نامدار قصد دارد آن را براي امور 
خيريه به حراج بگذارد. قرار است پروين در مركز خيريه كامياب در شهر 
مشهد مقدس اين اتومبيل را به حراج بگذارد تا پولي كه از آن به دست 

مي آيد صرف امور خيريه شود.

بيژن ذولفقارنسب

كارشناس فوتبال

هفته ششم رقابت هاي ليگ برتر امروز آغاز مي شود

بازگشت جادوگر، آخرين فرصت منصوريان
فصل جديد ليگ قهرمانان اروپا آغاز شد

شروع طوفاني بارسا با درخشش مسي
هفته ششم رقابت هاي ليگ برتر در حالي از امروز عصر 
و بعد از سه هفته تعطيلي آغاز مي شود كه دو شاخصه 
متفاوت نسبت به پنج هفته ابتدايي ليگ دارد. اولين 
شاخصه بازگشت علي كريمي به فوتبال باشگاهي 
است، البته نه به عنوان بازيكن بلكه در قالب سرمربي 
تيم نفت طالئيه يا همان نفت تهران كه بعد از پنج 
هفته پرحاشيه و پرتنش سرانجام به بخش خصوصي 
واگذار و با تغيير اسم و رس��م تحويل جادوگر شد، 
هرچند كه كريمي تيم را پيش از شروع فصل بسته و 
تمرين داده بود، اما بروز برخي اختالفات باعث شد تا او 
قيد همكاري با نفت را بزند، اما حاال اين فرصت دوباره 
به او داده شده تا توانايي هاي خود را در قامت مربي به 
نمايش بگذارد. حريف اول كريمي و تيمش گسترش 
فوالد قعرنشين است، تيمي كه با هدايت لوكا بوناچيچ 
نيز نتوانسته شايس��تگي هاي خود را نشان دهد و 

براي رهايي از قعرنشيني بايد نفت را از پيش رو 
بردارد. كادر فني و بازيكنان اين تيم براي اثبات 
توانمندي هايشان بايد از همين بازي شروع 
كنند. امروز به جز اين ديدار دو بازي ديگر 

هم برگزار مي شود؛ در اهواز فوالد 
ميزبان س��پاهان اصفهان 
است و در رشت سپيدرود از 
صنعت نفت آبادان پذيرايي 
مي كند، اما ش��اخصه دوم 
اين هفته از رقابت هاي ليگ 
برتر را عليرضا منصوريان به 
خود اختصاص داده است. 
استقالل عصر جمعه در يك 
بازي مهم، تأثيرگذار و سخت 

بايد رودرروي ميزبان خود پ��ارس جنوبي جم قرار 
گيرد، تيمي كه برخالف استقالل رده پانزدهمي با 
13 امتياز و فقط به خاطر تفاضل گل كمتر نسبت 
به پرس��پوليس در رده دوم ج��دول رده بندي قرار 
گرفته است. منصوريان كه با اولتيماتوم سخت هيئت 
مديره استقالل ناچار به پيروزي در دو بازي پيش رو 
است در اولين ميدان مقابل گل گهر در جام حذفي با 
اقبال بلند و خوش شانسي تمام پيروز شد، اما خودش 
هم خوب مي داند كه پارس جنوبي، گل گهر نيست 
و مهدي تارت��ار و مردانش هم انگي��زه بااليي براي 
شگفتي سازي دارند، بنابراين پيروزي در اين ميدان 
كار راحتي نيس��ت و نمي ش��ود روي بخت و اقبال 
حساب باز كرد. استقالل در اين ديدار چاره اي جز برد 
ندارد، حتي تساوي هم نمي تواند دردي از دردهاي 
آبي  هاي پايتخت را درمان كند. كسب هر نتيجه اي 
جز پيروزي به منزله تغيير كادر فني استقالل و 
اخراج منصوريان است، البته اگر هيئت مديره 
پاي اولتيماتومش بايستد. آنچه مسلم است  
اينكه آينده استقالل به اين بازي گره خورده، 
ديداري كه يا استقالل و منصوريان را به ليگ 

بازمي گرداند يا اينكه ...
ام��ا در س��اير بازي ه��اي عص��ر 
جمعه، پديده ميزبان سايپاست، 
تراكتورسازي و سياه جامگان در 
تبريز با هم روبه رو مي ش��وند، 
ذوب آه��ن در اصفهان ميزبان 
استقالل خوزستان است و ديدار 
پرسپوليس و پيكان هم يك شنبه 

آينده برگزار مي شود.

فصل جديد رقابت هاي ليگ قهرمانان اروپا با پيروزي 
قدرت هاي س��نتي فوتبال در قاره س��بز آغاز شد.  
سه شنبه شب بارسلون، بايرن مونيخ و منچستريونايتد 
به همراه چلسي و پاري سن ژرمن مقابل حريفان خود 
پيروز شدند تا شروع قابل پيش بيني در اين فصل 
داشته باش��ند، اما در تمام اين پيروزي ها، پيروزي 
بارسلونا مقابل يوونتوس براي كاتاالن ها طعم ديگري 
داشت. بارسا كه در ديدار مرحله يك چهارم نهايي 
فصل قبل مقابل يووه شكست خورده و حذف شده 
بود، سه شنبه شب با درخشش فوق تصور ليونل مسي 
موفق ش��د حريف قدرتمندش را با سه گل بدرقه 
كند و اولين گام خود در رقابت هاي اين فصل ليگ 
قهرمانان را محكم بردارد. مسي دو بار در دقايق 45 و 
96 بوفون را مغلوب هنرنمايي خود كرد و روي گل 
دقيقه 56 راكيتيچ نيز تأثير به سزايي داشت. والورده، 

س��رمربي بارس��ا پس از اين پيروزي 
دلچسب گفت: »واقعاً اليق پيروزي 
بوديم، در كار گروه��ي فوق العاده 
عمل كرديم، اين پي��روزي امتياز 
بزرگي براي ما محسوب مي شود و 

واقعاً روحيه بخش است.« آلگري، 
سرمربي يونتوس هم در پايان 
بازي گفت: »بازيكنانم خوب 
بازي كردن��د، اما مس��ئله 
اينجاست كه در بازي مقابل 
تيمي مانند بارس��ا با اولين 
اشتباه مجازات مي شويد.« 
در ديگ��ر ديدار اي��ن گروه 
اسپورتينگ ليس��بون با 

حس��اب 3 بر 2 ميزبان خود المپياك��وس يونان را 
شكست داد. در گروه A شاگردان خوزه مورينيو در 
ادامه روند رو به جلوي خود در ليگ برتر انگلستان، 
موفق شدند 3 بر صفر بازل سوئيس را شكست دهند. 
منچستريونايتد با اين پيروزي نشان داد كه كم كم به 
همان تيم قدرتمند دوران فرگوسن نزديك مي شود، 
تيمي كه بقيه رقبا بايد از آن بترسند. مورينيو بعد از 
دشت اولين برد خود در اروپا گفت: »فوتبال فانتزي 
و پلي استيشني تيمم را دوست ندارم، هرچند برديم، 
اما نبايد اجازه دهيم كه توپ و ميدان از دس��تمان 
خارج شود.« در اين گروه بنفيكاي پرتغال هم 2 بر 
يك زسكاي مس��كو را برد. در گروه B بايرن مونيخ 
موفق شد با س��ه گل اندرلخت بلژيك را از پيش رو 
بردارد. باواريايي ها با اين پيروزي، شكست تلخ هفته 
گذشته خود در بوندس ليگا را فراموش كردند، اما در 
دومين بازي اين گروه پاري سن ژرمن با حساب 5 بر 
صفر مقابل ميزبان خود سلتيك به پيروزي دست 
يافت. در گروه C چلسي در استمفوردبريج جشنواره 
گل به راه انداخت و با شش گل قره باغ آذربايجان را 
درهم كوبيد تا به لطف تساوي دو تيم 
ديگر اين گروه صدرنشين شود. 
دومين بازي اين گروه را دو تيم 
مط��رح اتلتيكومادريد و رم 
در ايتاليا برگزار كردند كه 
تالش دو تيم در پايان 90 
دقيقه گلي در پي نداشت و 
دي فرانچسكو و سيمئونه 
امتيازات را به نفع كونته 

بين خود تقسيم كردند.

فريدون حسن
   فوتبال

تصحيح و پوزش
در ستون يادداشت صفحه ديروز تيتر »فوتسال هنوز بچه سرراهي 
است« درس��ت  بوده كه به اش��تباه »فوتبال هنوز بچه سرراهي 
است« چاپ شده كه بدين وس��يله ضمن تصحيح از خوانندگان 

محترم پوزش مي خواهيم.«

دربي 85 سرخابي ها روز پنجم آبان برگزار مي شود
همانطور كه از قبل اعالم ش��ده بود، با صعود پرسپوليس به نيمه نهايي 
ليگ قهرمانان آسيا ديدار اين تيم با اس��تقالل كه قرار بود 26 مهر ماه 
برگزار ش��ود به تعويق افتاد و پنجم آبان برگزار مي ش��ود. بنا بر اعالم 
س��ازمان ليگ برتر فوتبال، با توجه به صعود پرسپوليس به نيمه نهايي 
ليگ  قهرمانان آسيا،  بازي دو تيم پرسپوليس و استقالل در هفته دهم 

ليگ برتر در روز پنجم آبان 96 ساعت 15 برگزار مي شود. 
-------------------------------------------------------------

وقت حمايت مسئوالن از قايقراني است
بانوي المپيكي قايقراني ايران با اشاره به عملكرد خوب پاروزنان رويينگ 
در قهرماني آسيا و كسب دو مدال طال، خواستار حمايت بيشتر مسئوالن 
از اين رشته ورزشي شد. مهسا جاور ديروز به ايسنا گفت: »كشورهاي 
مختلف جهان از جمله آسيايي ها روي رشته هاي پرمدال سرمايه گذاري 
زيادي كرده اند. قايقراني هم به عنوان يك رشته پرمدال همين شرايط را 
دارد.كمتر از يك سال تا بازي هاي آسيايي فرصت داريم و پاروزنان ايران 
نشان دادند در صورت حمايت مي توانند در جاكارتا مدال هاي رنگارنگي 

كسب كنند. اكنون وقت حمايت مسئوالن از قايقراني است.«


