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گفتوگوی «ایران» با فرزانه توسلی ،دروازهبان تیم ملی فوتسال بانوان

برای قهرمانی میجنگیم

محمد محمدی سدهی

پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا از فردا
رســماً در ترکمنســتان آغاز می شود .در این میان
مراســم بدرقــه اعضــای تیمهــای ملی فوتســال
آقایان و بانوان به مســابقات داخل ســالن آســیا،
دوشــنبه گذشته برگزار شــد و اعضای این دو تیم
برای حضور در این مســابقات صبح چهارشــنبه
راهــی ترکمنســتان شــدند .دو تیمــی که شــانس
باالیــی دارند تــا تعداد و کیفیــت مدالهای ایران
در مســابقات داخــل ســالن آســیا را باالتــر ببرند.
دو تیمــی که به خوبی بدرقه نشــدند و مســئوالن
فدراســیون تنهــا بــا یــک پاوربانک (شــارژر ســیار
تلفــن همراه) ،یک قاب عکس و پرچم ایران این
دو تیم را به مســابقات داخل سالن راهی کردند.
موضوعــی که موجب رنجــش بازیکنان تیمهای
فوتســال مردان و زنان کشــورمان شــد و بازیکنان
ایــران با دلخــوری راهی مســابقات داخل ســالن
آسیا شدند.
گلــر تیم ملی فوتســال بانــوان پیــش از اعزام
بــه ایــن مســابقات در خصــوص این موضــوع به
خبرنــگار «ایــران» گفت«:حقیقتــاً در طــول ایــن
مدت تا حدی به فوتســال نامهربانی شد که ما به
آن عادت کردهایم .ناظم الشریعه ،سرمربی تیم
فوتســال مردان نســبت به این موضوع اعتراض
کرد و شدیداً ناراحت بود .مراسم قدردانی هم که
چند روز گذشــته برگزار شد ،بیشتر به منظور رفع
تکلیــف بود و اینکه مســئوالن فدراســیون بگویند

ما از شــما قدردانی کردیم ».فرزانه توسلی ادامه
میدهد« :ما توقع نداریــم که همانند فوتبالیها
بــه فوتســال رســیدگی شــود امــا اختــاف بین ما
و فوتبالیهــا بســیار زیــاد اســت و از ایــن موضوع
ناراحتیــم .ما باید با حجاب در مســابقات حاضر
شــویم بههمین دلیل باید جنس لباسهای ما با
آقایان متفاوت باشد در حالی که این گونه نیست
و کیفیــت لباسهای مــا از آقایان پایینتر اســت.
امیدواریم که حداقل مسئوالن فدراسیون در این
مورد با ما همکاری کنند».
او در خصــوص مســابقات داخــل ســالن
(مســابقات فوتســال زنــان از امــروز شــنبه آغــاز
می شــود) بیان میکند« :تیم فوتســال نسبت به
مســابقات گذشــته تغییــرات زیــادی نداشــت به
همیــن دلیــل از نظر هماهنگی مشــکلی نداریم.
از نظــر آمادگــی هــم دو اردوی خــوب در تایلنــد
و اصفهــان برگــزار کردیــم کــه اردوی تایلند به ما
کمک زیادی کــرد ،اردوی اصفهان هم خوب بود
مثــاً در اصفهان روی کفپوش اســتاندارد تمرین
کردیــم و از نظر اســکان شــرایط خوبی داشــتیم،
این موضوعات باعث شــد تا به شــرایط مســابقه
بازگردیــم و بــا آمادگــی کامل راهی ترکمنســتان
شــویم ».دروازه بــان تیــم ملی فوتســال بانوان با
اشــاره بــه رقبای اصلــی تیــم ملی در مســابقات
داخل ســالن میگوید« :فوتســال بانوان در آســیا
رشــد بسیار خوبی داشــته و در حال حاضر رقبای
سرســختی در ایــن قــاره داریــم .رقبــای اصلــی
مــا در مســابقات داخــل ســالن تیمهــای ژاپــن و
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یادداشت

پنجمیــن دوره بازیهــای
داخــل ســالن فوتســال از
امروز آغاز میشــود  .شــهرزاد
مظفــر ،ســرمربی تیــم ملــی
فوتســال بانوان ،این بازیکنان
را با خود به ترکمنســتان برده
است :نســیمه غالمی ،فرشته
کریمــی ،فرزانــه توســلی،
آرزو صدیقانــیزاده ،ســهیال
ملمولی ،فاطمه پاپی ،طاهره
مهدیپور ،فرشــته خســروی،
نســترن مقیمــی ،ســارا
شــیربیگی ،لیــا خدابندهلــو،
فهیمــه زارعــی ،فاطمــه
اعتدادی و فاطمه ارژنگی.

تایلند هســتند .ما همانند جام ملتها کار بسیار
ســختی در پیش خواهیم داشــت اما بازیکنان ما
بســیار با انگیزه و همدل هســتند .ما برای کســب
قهرمانی خــود را آماده کردهایم و برای این مقام
میجنگیــم ».توســلی در پاســخ به این ســؤال که
آیــا تیم ملــی فوتســال بانــوان میتوانــد همانند
جام ملتهای آســیا بر سکوی قهرمانی بایستد؟
میافزاید« :رقبای ما در ترکمنســتان همان هایی
هستند که ما در جام ملتها با آنها بازی کردیم،
تیم ما شــرایط خوبــی دارد و میتوان امیدوار بود
کــه مجــدداً بتوانیــم آن مقــام را تکــرار کنیــم اما

همانطور که گفتم کارمان بســیار ســخت اســت
چــرا که رقابت ما با تیمهای قدرتمندی همچون
ژاپن و تایلند است».
او بیان میکند« :در ماههای اخیر برای کســب
بهتریــن نتیجه از جان مایه گذاشــتیم و اردوهای
خوبی را برگزار کردیم ،امیدواریم که این زحمات
جواب دهد .ما در بازیهای داخل ســالن آسیا در
ســال  2013مقابل ژاپن شکست خوردیم و نایب
قهرمان شــدیم .امیدوارم که امســال بتوانیم آن
نتیجه را جبران کنیــم و به مدال طالی بازیهای
داخل سالن دست یابیم».

عکس :سایت فدراسیون

گروه ورزش  /هفتمین دوره مسابقات والیبال جام
قهرمانان بزرگ جهان پس از انجام دو بازی برای
هر تیم و یک روز استراحت (پنجشنبه) ،از دیروز در
شهر اوساکا ژاپن پیگیری شد 2.بازی نخست 6تیم
حاضر در مســابقات یعنی برزیل ،ایتالیا ،فرانسه،
امریکا ،ایران و ژاپن (میزبان) در ناگویا برگزار شــد
و شــاگردان ایگــور کوالکوویــچ پــس از پیروزیهای
ارزشمند مقابل ایتالیا و امریکا ،با خاطرهای خوب
این شهر را به مقصد اوساکا ترک کردند تا  3بازی
باقــی مانده را در این شــهر برگــزار کنند .هر چقدر
ناگویا برای والیبال ایران خوشیمن بود اما اوساکا
چنین نبود و تیم ملی ایران صبح دیروز شکســت
تلخــی را تجربــه کــرد .تا قبــل از بازیهــای دیروز،
ایــران تنها تیم بدون شکســت مســابقات بــود اما
در بــازیای کــه تنهــا  80دقیقه به طــول انجامید،
شکستناپذیری ایران از بین رفت.
بــا تمام ایــن اوصــاف ســومین روز مســابقات
والیبال جام قهرمانان بــزرگ مردان جهان دیروز
(جمعه) با 3دیدار برگزار شد که در نخستین دیدار
تیمهای ایران و برزیل درحالی سیزدهمین جدال
تاریخ خود را در جام قهرمانان بزرگ انجام دادند
که ایران با  2پیروزی و  4امتیاز در صدر جدول این
رقابتهــا قــرار داشــت و برزیــل با یک بــرد و یک
باخــت ( 2-3مقابــل ایتالیــا) و کســب  4امتیاز در
جایگاه سوم بود .ســروقامتان ایران در این دیدار و
در  3ست پیاپی نتیجه را به تیم ملی برزیل واگذار
کردند .کوالکوویچ ،سرمربی تیم ملی والیبال ایران
در ابتدای این مســابقه از ترکیب ســعید معروف،
امیر غفور ،میالد عبادیپور ،فرهاد قائمی ،محمد
موســوی ،ســامان فائزی و مهدی مرندی استفاده
کرد.
ملیپوشــان ایــران در شــروع ســت نخســت،
عملکرد خوبی داشتند و وقت استراحت فنی اول

این ســت با برتری  8بر  6ایران به پایان رســید اما
بــه رغم تســاوی دو تیــم در امتیاز  22برزیل ســت
نخســت را با نتیجه  25بر  22به ســود خود خاتمه
داد .در ست دوم نیز با وجود تالش بازیکنان ایران،
ایــن تیم برزیل بود که با نتیجه  25بر  19به برتری
رســید .شــاگردان کوالکوویچ در ســت ســوم شروع
طوفانــی داشــتند و در ابتــدای این ســت با نتیجه
 5بر صفــر از حریف قدرتمند خــود پیش افتادند
امــا در نهایت در این ســت نیز با نتیجــه  25بر 15
مغلوب برزیل شدند .امتیازات ثبت شده در پایان
هر ست مؤید آن است که بازیکنان ایران برخالف
رویه  2دیدار قبلی ،هر چه از بازی میگذشت ،بهتر
نمیشــدند و اوضاع دقیقاً برعکس بــود .ایران در
صورت پیروزی مقابل برزیل میتوانست به اولین
مــدال جهانــی خــود برســد و حضور روی ســکوی
جهانی را مسجل کند .تیم ایران در دوره قبلی جام
قهرمانان بزرگ جهان در سال  ۲۰۱۳با نتیجه  3بر
یک مقابل برزیل شکست خورده بود .در مجموع
 12تقابــل پیشــین این دو تیــم ،ایران  3پیــروزی و
برزیل  ۹پیروزی کســب کــرده بودند .برزیل دارنده
 3مدال طالی المپیکهای  1992بارسلون2004 ،
آتن و  2016ریو و  9عنوان قهرمانی در لیگ جهانی
و رکــورددار قهرمانــی در جــام قهرمانــان بزرگ با
 4مــدال طال و چندین مقــام قهرمانی جهان هم
اکنــون در رنکینــگ فدراســیون جهانــی در صــدر
تیمهای جهــان قرار دارد و ایران در مکان هشــتم
است.
تیم ایران در پایان این بازی  27امتیاز از اسپک،
 4امتیاز از دفاع  5 ،امتیاز از ســرویس و  20امتیاز از
اشتباهات حریف کسب کرد و تیم ملی برزیل نیز
 44امتیــاز از اســپک 11 ،امتیــاز از دفــاع  3 ،امتیاز از
ســرویس و  17امتیاز از اشــتباهات ایران به دســت
آورد .در این دیدار «واالس دســوزا» بازیکن شماره

اخبار

حمله سایبری هکرهای امریکایی به سایت فدراسیون والیبال ایران

برش

بــه دنبال پیروزی مردان والیبال ایران برابر امریکا ،مدعی اصلی قهرمانی در مســابقات جام
قهرمانان بزرگ جهان ،هکرهای امریکایی حمالت گستردهای را به سایت فدراسیون والیبال
ایران تدارک دیدند .به گزارش روابط عمومی فدراســیون والیبال ،تیم ملی والیبال کشــورمان
چهارشــنبه گذشــته در یک بازی نفســگیر و حســاس 3بر 2مقابل تیم ملی والیبال امریکا به
پیروزی رســید که وبسایت رسمی و سایر شــبکه های اجتماعی فدراسیون والیبال  ،با انتشار
مطالب زیادی به زبان فارسی و انگلیسی به بازتاب این پیروزی تاریخی پرداختند .اما ساعاتی
بعد از این پیروزی ،هکرهای امریکایی با حمالت سایبری گسترده ،سعی در هک کردن سایت
فدراسیونوالیبالایرانواخباراینپیروزیتاریخیکردند.خوشبختانهبالفاصلهاینحمالتبا
هوشمندی تیم فنی –مهندسی شناساییو وبسایت فدراسیون در حالت امنیتیقرارگرفت.
در نهایت پس از چند ســاعت تالش بی نتیجه ،هکرهای امریکایی در حمله و تسخیر سایت
فدراسیونوالیبالایرانناکامماندندوبهحمالتسایبریپایاندادند.

 8برزیل با کســب  15امتیــاز ،عنوان امتیازآورترین
بازیکــن زمین را به دســت آورد و میالد عبادیپور

دریافت کننده تیم والیبال کشورمان نیز با  9امتیاز،
امتیازآورترین بازیکن تیم ایران بود .در دیگر دیدار

پیروزی خبرساز سپیدرود برابر نفت آبادان

کریمی متوقف شد ،کرانچار به خطر افتاد

وصال روحانی

هفته ششــم لیگ برتر فوتبال کشــور پنجشنبه شــب با انجام
 3بازی آغاز شــد و در یکی از آنها ،فوالد در زمینش سپاهان را
 2-0برد تا موقعیت زالتکو کرانچار متزلزلتر و خلع این مربی
کروات در دومین مقطــع زمامداریاش در جمع طالییهای
اصفهان محتملتر شــود .دو گل این مســابقه در دقایق  63و
 90+4به دســت آمد و اولی را آرش افشــین زد و دومی به نام
فرشاد جانفزا نوشته شد .سیروس پورموسوی ،سرمربی قرمز
و زردهای شهر اهواز در پایان این دیدار گفت :این برد در درجه
اول محصــول این نکته بود که تمامی شــاگردان من خواهان
پیروزی بودند و میخواستند شکست در جام حذفی (مقابل
ایرانجوان بوشهر) را جبران کنند.
خوشــحالم که پای افشــین نیــز بعد از مدتهــا به گلزنی
باز شــد و ایمان مبعلــی هم بزرگی کرد که تا دقیقــه  76روی
نیمکــت نشســت و وقتی هم آمــد ،بازی را بــرای ما مدیریت
کــرد .کرانچار در نقطه مقابل این نتیجــه را ناعادالنه خواند و
گفت اگر شــاگردانش فرصتهــای موجــود را گل میکردند،
نتیجــهای متفــاوت به دســت میآمــد .وی افــزود :باید نقاط
ضعفمــان در کار حمله را در دیدارهای بعدی رفع کنیم .پر

بازگشت موفق رونالدو به لیگ قهرمانان
فصل جدید لیگ فوتبال قهرمانان اروپا ،چهارشــنبه شــب با
انجــام 8بازی ادامه یافــت و در یکی از پربینندهترین دیدارها،
رئال مادرید در زمینش و در چارچوب بازیهای گروه هشــتم،
اپوئلنیکوزیایقبرسرا 3-0شکستدادتاتالشخودرابرای
کسبچهارمینقهرمانیاشطی 5سالاخیرباموفقیتآغاز
کنــد .کریس رونالدو کــه در دیدارهای «داخلــی» رئال محروم
بوده اســت ،در مســابقه برابــر اپوئل دو بــار در دقایــق  12و 50
گلزنــی کرد تا نشــان بدهد حضورش تا چه میزان سرنوشــت
کهکشــانیها را عــوض میکنــد و دیگر گل رئال را نیز ســرخیو
راموس به ثمر رساند .اما دیدار جالبتر گروه هشتم را در لندن

دیروز تیمهای امریکا و فرانسه که هر کدام یک برد
در پرونده داشتند ،به مصاف هم رفتند و شاگردان
جان اســپیرو ،ســرمربی امریکا موفق به شکســت
حریف اروپایی خود شدند .قهرمان قاره سبز در سه
ســت متوالی مغلوب امریکا شد تا دومین ناکامی
خود را در این رقابتها تجربه کند .تیمهای ژاپن و
ایتالیا نیز سومین دیدار دیروز را برگزار کردند که در
پایان ایتالیا بانتیجه  3بر یک به پیروزی رسید .تیم
ملــی والیبال ایران امــروز در چهارمین دیدار خود
ســاعت  14:45به مصاف ژاپن میزبان مســابقات
یرود.
م 
ëëکوالکوویــچ :انــرژی الزم برای شکســت برزیل را
نداشتیم
ســرمربی تیــم ملــی والیبــال ایــران تأکیــد کــرد
شاگردانش مقابل برزیل ،انرژی الزم برای شکست
حریف را نداشــتند .کوالکوویچ در نشســت خبری
بعــد از دیدار ایــران و برزیل ،ضمن تبریک به تیم
برزیل و کادر فنیاش گفت« :فکر میکنم بازیکنان
ایران در این بازی و در اواسط ستهای دوم و سوم
انرژی کــم آوردند .روند بازی میتوانســت بهتر از
این پیــش رود اما برزیل در نیمه دوم ســت دوم و
سوم در دفاع باورنکردنی بود ».سرمربی تیم ملی
والیبال ایران ادامه داد« :برزیل در ضد حمله هم
خیلــی خوب کار کرد .البته ما فرصت داشــتیم در
ســت ســوم بازی را بهتر پیــش ببریم ،امــا از زمان
اســتراحت فنی دوم به بعد ،برزیل در دفاع عالی
ظاهــر شــد و بخوبــی از فرصتهایی که ایــران در
توپهای با ارتفاع باال برای این تیم ایجاد میکرد،
اســتفاده برد .به هر حــال انرژی الزم بــرای برد در
این بازی را نداشتیم .شاید خیلی انرژی در دو بازی
اولمان از دست دادیم و برزیلیها هم بخوبی و با
تواناییهای بی نظیرشان ،ایران را تحت فشار قرار
دادند».

جدالرسانهایدرخشانوکریمیبهجاهایباریککشیدهشد

انتقاد ،توصیه ،کنایه و در آخر تهدید!

سر و صداتر و جذابتر از دیدار فوق ،تالقی سپیدرود در رشت
با صنعت نفت آبادان بود که حاصل آن (برد  2-0سپیدرود)
اتفــاق بســیار خوبی بــرای علی نظرمحمــدی بود کــه بعد از
ناکامی سرخهای رشتی در جام حذفی از هدایت آنها استعفا
داد اما توسط مدیریت باشگاه ابقا شده بود .حسین ابراهیمی
بــا یک پنالتی در دقیقه  7و محمد نزهتی بــا زدن گل دوم در
دقیقه  ،15کار حریف را بسیار زود یکسره کردند بخصوص که
جاســم کرار در دقیقه  30پنالتی اعالم شــده به سود زردهای
آبادانی را هدر داد .نظرمحمدی در پایان دیدار گفت این برد
را به شــاگردانش تقدیم میکند و ســپس با کنایهای آشکار به
اضافه شــدن اخیر جالل چراغپور بــه کادر فنی و عنوان مدیر
فنــی جدید باشــگاه گفــت :از تمــام اعضای کادر فنی تشــکر
میکنم و بخصوص از آقای چراغپور که در  48ساعت اخیر به
سبب کسالت کنار ما نبود! بهنام سراج ،یکی از دستیاران فراز
کمالوند سرمربی صنعت نفت هم گفت شکست تیمش در
درجه اول محصول بدشانسیها بوده است.
دیگر مسابقه پنجشنبه شب لیگ به تساوی خانگی بدون
گل نفت تهران با گسترش فوالد ،قعرنشین منجر شد تا علی
کریمی در نخســتین بازی رســمیاش تحت عنوان ســرمربی

نفــت ،طعم برد را نچشــد .در پایــان دیدار ،کریمی با ارســال
پیامی شــفاف برای مالــک جدید نفت ،حمایت مالی هر چه
بيشــتر و هر چه ســریعتر این مقام از بازیکنان نفــت را الزامی
خواند و گفت :از نظر بدنی شــرایط خوبی نداشــتیم و چوبش
را هــم خوردیم و شــاید هم یک امتیاز در آغــاز مجدد راه من،
دستاورد چندان بدی نباشد .همان طور که ما مشغول مسائل
فنــی تیم هســتیم ،مالکان باشــگاه نیــز باید بــه وظایف خود
عمل کنند .لوکا بوناچیچ ،ســرمربی کروات گسترشیها هم از
تعیین اولتیماتوم توســط سران این باشگاه در مورد خود ابراز
بیاطالعیکرد.
ëëتراکتورازشکستخانگیگریخت
دیــروز هم  4بازی برگزار شــد که در یکــی از آنها ،تیمهای
پدیده و ســایپا در ورزشــگاه ثامناالئمه(ع) مشهد به مصاف
هــم رفتنــد .این بــازی بــا پیــروزی  3بر صفــر شــاگردان رضا
مهاجری به پایان رسید .در دومین دیدار دیروز ،تراکتورسازی
و ســیاهجامگان بــه میزبانی ورزشــگاه یــادگار امــام(ره) تبریز
مقابل یکدیگر قرار گرفتند که این دیدار به تســاوی یک  -یک
انجامید .میرهانی هاشــمی ()85برای ســیاهجامگان و فرزاد
حاتمی ( )90+1برای میزبان گلزنی کردند.

مشــاهده کردیم .آنجا که تاتنهام به لطــف دو بار گلزنی هری
کیــن ،دورتموند آلمان را  3-1شکســت داد .تــک گل زردهای
وستفالن را در این مسابقه ،آندری یارمولنکو اوکراینی به ثمر
رســاند .در گروه ششــم ،منچسترســیتی  4-0در زمین فاینورد
هلند از ســد این تیم گذشت .جان استونز ،مدافع پیشتاخته
«منســیتی» بــا زدن دو گل ،حتــی فراتــر از اگهرو و خســوس،
ستارهتیمتحتهدایتپپگواردیوالیاسپانیاییبودوفاینورد
قهرمان فصل گذشــته لیگ هلند عمالً چیزی برای گفتن در
ایندیدارنداشت.درگروههفتم،موناکوکهفصلپیشتانیمه
نهاییپیشتاخت،بهتساوی1-1برابرالیپزیکآلماناکتفاکرد

تانشانبدهدکوچامباپهوتعداددیگریازستارههایشبهسایر
تیمها ،اثر منفیاش را گذاشــته و این تیم همان شگفتیســاز
بزرگ فصل گذشــته نیســت .دو گل این مسابقه به فاصله دو
دقیقه ( 33تا  )35به دســت آمد و ابتدا امیل فورسبرگ برای
الیپزیکگلزنیکردوسپسیوریتیلمانسبازیرابرایموناکو
به تساوی کشاند .در گروه پنجم نیز لیورپول و سهویا در آنفیلد
 2-2مســاوی کردند .لیورپول در این مسابقه توسط فرمینیوی
برزیلیومحمدصالحبهگلرسیدامافرمینیوباهدردادنیک
پنالتی ،پیروزی را از ســرخهای آنفیلد گرفت و برای سهویا نیز
وسامبنیدروخواکینکورناگلزنیکردند.

سرمربی پیشین و فعلی نفت طالئیه
(نفــت تهــران) وارد جــدال رســانهای
بــا یکدیگر شــدهاند .حمید درخشــان
دربــاره صحبتهــای علــی کریمــی
پــس از دیــدار مقابــل گســترش فوالد
و غیرحرفــهای دانســتن کار او ،گفتــه:
«وقتــی ایشــان تیــم را رهــا کردنــد و
رفتند حرفهای بود ،اما کار ما غیرحرفهای؟! ما هم در آن مقطع مشکالت خاص
خودمــان را داشــتیم و بــه همین خاطر تصمیــم گرفتیم چنــد روزی تمرینات را
تعطیل کنیم ».ســرمربی پیشــین تیم نفت طالئیه در ادامــه توصیههایی هم به
علی کریمی داشــته اســت« :من نمیخواهم از کســی انتقاد کنم اما بهتر اســت
کریمی تمرکزش را روی تیم خودش بگذارد ،نه مســائل دیگر .ایشــان در ابتدای
مسیر مربیگری حضور دارند و انجام این صحبتها درست نیست .آقای کریمی!
بهتر اســت مشــکالت خودتــان را گــردن دیگران نیندازیــد .مگر وقتی مــا آمدیم
مشــکالت را گردن کســی انداختیــم؟ ما کار خودمــان را انجام دادیــم ،کم یا زیاد
باالخره کار کردیم .ایشان هم بهتر است تمرکز کند و مشغول کار خودش باشد».
این صحبتهای درخشــان ،از ســوی علی کریمی بیپاسخ نماند .کریمی به
فــارس گفــت« :من تصمیم گرفتــه بودم که هیــچ حرفی نزنم امــا ظاهراً هرچه
سکوت میکنم بعضیها بیشتر حرف میزنند .من قبل از هرچیز از پیشکسوتان
بــزرگ پرســپولیس عذرخواهــی میکنــم چون احساســم این اســت که ســکوتم
بیشتر بر ابهامات اضافه میکند».وی افزود« :من تا روزی که بودم بدون قرارداد
تیــم نفت تهــران را تمرین دادم و زمانی هم که رفتم ،حرفــی نزدم .درواقع تیم
زمانی تحویل آقای درخشان شد که باید برای بازی سوپرجام با پرسپولیس ،تیم
استراحت میکرد و بالفاصله بعد از من هم شما به تیم اضافه شدید ».در مقابل
اظهــارات درخشــان ،ســرمربی فعلی نفت هم مــواردی را بصــورت کنایه و البته
تهدید مطرح کرده است« :برای چندمین مرتبه میگویم شما تیم را رها کردید و
 ۷-۸روز بچهها بدون تمرین ماندند که حتماً مقصرش هم من هستم .شما بهتر
اســت درباره پروندهتان در کمیتــه اخالق صحبت کنید .من منتظر مصاحبهتان
هســتم تــا درباره دســتهگلهایتان در تیــم ملی نوجوانــان حرف بزنــم .بازهم با
احترام به همه پیشکسوتان پرسپولیس ،آقای درخشان! به شخص شما میگویم
کــه اگــر جرأت دارید ،بازهم درباره من حــرف بزنید چون من هم خیلی حرفها
برای گفتن دارم آنوقت مشخص میشود چه کسی در این فوتبال باید کار کند».

تغییر ذهنیت بازیکنان در مسابقات
جام قهرمانان بزرگ جهان

تیــم ملــی والیبال ایران ســومین دیــدار خود را هم پشــت
سر گذاشــت و حاال میتوان ارزیابی بهتری از عملکرد تیم
داشــت .گرچه جمعبندی نهایی را باید به پایان مسابقات
موکول کرد اما برد تیم ملی والیبال مقابل تیمهای بزرگی
همچون ایتالیا و امریکا در مسابقات جام قهرمانان بزرگ
جهان کامالً تحســین برانگیز بود .این  2تیم جزو تیمهای
مصطفی کارخانه
پرآوازه دنیا محسوب میشوند و تک تک بازیکنان تیم ملی
کارشناسوالیبال
والیبال کار بزرگی انجام دادهاند که به نظر میرسد این کار
بزرگ تداوم داشــته باشد .بازگشت ایران در بازی با امریکا
فوق العاده بود موضوعی که در چند بازی دیده می شــود و تیم ملی و کادر فنی نشــان
داد که این ضعف پیشــین را بخوبی پوشــش داده اســت .پیروزی مقابل تیم قدرتمند
امریکا آنقدر با ارزش است که نمیتوان به سادگی از کنار آن گذشت .تیم ملی در برخی
ازصحنههاازتعللبازیکنانامریکابخوبیاستفادهکردبخصوصازستسومبهبعدکه
تیمملیبهیکباره ازخواببیدارشد.حضوربازیکنیهمچونجوادمعنوینژاد درزمین
دستپاسورتیممانرابازترکردوباآمدنمعنوینژادسبکبازیتیمملیبخوبیتغییر
کرد ،تغییری که به هیچ وجه از سوی امریکاییها پیشبینی نشده بود و این موضوع یکی
از اصلیترین دالیل برتری تیم ملی مقابل امریکا بود .مزد بازی هوشیارانه و جسورانه
بازیکنان ما مقابل تیم امریکا پیروزی مقابل این تیم قدرتمند بود که امید میرود این
روند در  2بازی باقی مانده مقابل ژاپن و فرانســه ادامه یابد و تیم ملی بتواند با دســت
پــر از این مســابقات بازگردد .شــاگردان کوالکوویچ در بازی دیروز مقابــل برزیل به رغم
شروعهای خوب در هر ست ،اما در ادامه توان الزم برای شکستن سد قدرتمند قهرمان
المپیک را نداشتند .ایران برای لحظاتی در هر ست ،نشانی از دو بازی قبلی داشت اما در
مجموع عملکرد بچهها در حد انتظار نبود .گرچه برزیل تیم شکستناپذیری نیست اما
به واقع تک تک بازیکنان این تیم جزو بهترینهای حال حاضر دنیا هستند .البته تمامی
تیمهای حاضر در مسابقات جام قهرمانان بزرگ جهان به جز ژاپن در یک سطح قرار
دارند و نمیتوانیم یک تیم را قدرتمندتر از تیم دیگری بدانیم به همین دلیل این دوره
از مســابقات به هیچ وجه قابل پیشبینی نیســت .ناکامی تیم ملی در مســابقات لیگ
جهانی موجب ناراحتی بچهها شد به همین منظور تمامی بازیکنان به دنبال جبران آن
ناکامی هستند ،بازیکنان تیم ملی میخواهند مزد حمایتهای مردم ایران را بدهند و با
این انگیزه وارد مسابقات جام قهرمانان بزرگ جهان شدهاند .بازیکنان تیم ملی به این
نتیجه رســیدهاند که هیچ زمانی برای برنده شــدن دیر نیست و با این ذهنیت توانستند
امریــکا و ایتالیــا را شکســت دهند .مردم ایــران والیبال را دوســت دارنــد ،والیبالی که به
خانوادهها کشیده شده و پیوند خوبی بین مردم و این رشته به وجود آمده است که این
پیوند میتواند در آینده موجب قدرت بیشتر والیبال ایران شود.

والیبال جام قهرمانان بزرگ جهان؛ اوساکا برای شاگردان کوالکوویچ خوشیمن نبود

نخستین شکست ایران مقابل قهرمان المپیک رقم خورد
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صحبتهایامیدوارکننده<مرتضی
بانک> برای حضور زنان در ورزشگاهها
س جمهوری
بــه گزارش ایلنــا ،مرتضی بانک مشــاور رئی 
در همایش جوانان توسعه و تعالی ایران درباره اقدامات
دولــت برای حضــور زنان در ورزشــگاهها گفــت« :حضور
زنــان در ورزشــگاهها تا حدی حل شــده و دولت به دنبال
حل بقیه آن اســت .یک بده بســتانهایی صــورت گرفته
اســت نمیخواهــم بگویم جنــگ ،اما گامهایی برداشــته
شده و گامهای بیشتری برداشته میشود».

سلطانی فر در مراسم اختتامیه رالی خاورمیانه

مراســم اختتامیه رالی خاورمیانه با حضورمسعود سلطانی فر وزیر ورزش
و جوانان در شــهر شــیراز برگزار شــد .در این مراسم دکتر سلطانی فر جوایز
نفــرات برتر را اهدا کرد .این رالی پس از برگزاری در کشــورهای قطر ،اردن،
قبرس و لبنان با حضور تیم های منطقه ای و اروپایی از کشورهای عمان (3
تیم) ،لبنــان ،قطر ،جمهوری چک(تیم میهمان) و با حضور ناصرالعطیه
قهرمــان نامــدار رالی جهانی و داکار در ســال  2011و  2015میالدی از کشــور
قطر و ناظرین عالی رتبه و حضور تیم ملی ایران برگزار شد.

زهرا نعمتی با شکست نماینده روسیه ،فینالیست شد

در پایــان ســومین روز از رقابتهــای تیرانــدازی بــا کمان معلولیــن قهرمانی جهان،
نماینــده کشــورمان در مرحله حذفی رقابتهــای انفرادی به مصــاف حریفان خود
رفت .زهرا نعمتی در مرحله یک هشتم با هم تیمی خود سمیه رحیمی روبهرو شد
و با حذف این کماندار در مرحله یک چهارم مقابل نماینده برزیل به میدان رفت و با
شکستویراهینیمهنهاییشد.اینبانویکماندارپرافتخارکشورماندرنیمهنهایی
با نماینده روسیه مصاف داد و با شکست این کماندار به فینال راه یافت .زهرا نعمتی
در دیدار پایانی برای تصاحب نشان طال با کمانداری از ترکیه روبهرو خواهد شد.

ایران -روسیه؛  18مهر ساعت 17/30

دیروز تصریح شد دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتبال ایران و روسیه از
ساعت  17/30روز  18مهر در ورزشگاه کازان آرهنا در شهر کازان روسیه
برگــزار خواهد شــد .جالبتر اینکه روسها  3روز قبــل از آن در همین
محل با کره جنوبی هم مصاف خواهند داد .گفتنی اســت روز گذشــته
تاریخ قرعهکشــی مرحلــه نهایی جام جهانــی فوتبــال  2018که ایران
هم از حاضران آن است ،از سوی فیفا مشخص و تأکید شد که مراسم
مربوطه در روز  10آذرماه در شهر مسکو روسیه برگزار خواهد شد.

<قدوس> جزو  8بازیکن برتر هفته اول «لیگ اروپا»

بازیهــای مرحلــه گروهــی فوتبال «لیــگ اروپا» کــه از  12گروه  4تیمی شــکل میگیرد،
پنجشــنبه شــب آغاز شــد و در یکی از مورد توجهترین مسابقات ،آرســنال در لندن و در
دیداری که به سبب حاشیهسازی تماشاگران با نیم ساعت تأخیر آغاز شد ،کلن آلمان
را در گروه هشــتم با نتیجه  3-1شکســت داد .با اینکه کلن گل اول را در دقیقه  9توســط
کوردوبــا زد امــا مردان آرســن ونگــر فرانســوی در نیمه دوم بــا گلزنیهای کوالســیناچ،
ســانچس و بلرین از باخت ،پیروزی ساختند .در مسابقهای دیگر تیم اوسترسوند سوئد
در گروه دهم زوریای اوکراین را با نتیجه  2-0پشــت ســر نهاد .ســامان قدوس ،مهاجم
ایرانیاالصل اوسترسوند در این دیدار گلزنی کرد و آنقدر خوب کار کرد که اتحادیه فوتبال
اروپــا (یوفــا) مجری این مســابقات ،نــام وی را جزو یکی از  8بازیکن برتــر هفته اول این
رقابتها آورد .سایر منتخبان یوفا در این زمینه امثال الکسیس سانچس از آرسنال ،اندره
سیلوا از آ.ث .میالن و ممفیس دپای از لیون بودند .در سایر دیدارهای قابل ذکر پنجشنبه
شب رئال سوسیهداد  4-0بر روزنبورگ نروژ چیره شد ،ویتس هلند  3-2به التزیو باخت،
مارسی  1-0کنیا اسپور ترکیه را برد و زووله هلند  5-1تسلیم نیس فرانسه شد.

برانکو :نمیخواهم برنامههای تیم ملی به هم بریزد

در پایــان نخســتین جلســه تمرینــی پرسپولیســیها بعد از بازگشــت
از امارات که عصر پنجشــنبه در ورزشــگاه شــهید کاظمی برگزار شــد،
برانکــو تأکید کرد خواســتهاش به هــم زدن برنامه تمرینات تیم ملی
نیســت .ســرمربی کــروات ســرخهای پایتخت کــه دیدارهــای رفت و
برگشــت تیمش بــا الهالل عربســتان در لیگ قهرمانان آســیا به طور
نسبی مقارن با دو دیدار دوستانه  13و  18مهرماه تیم ملی برابر توگو
و روســیه اســت ،افزود :خودم ســرمربی تیم ملــی ایران بــودهام و اگر
نفرات ما دعوت شــوند ،با رفتن آنها بــه اردوی ملی موافقت خواهم
کرد .در مورد غیبت کامیابینیا در بازی رفت با الهالل هم باید بگویم
حتماً جانشین کارســازی برای او خواهم داشت و امسال با خریدهای
خوبی که داشتهایم ،مشکل حادی در این زمینهها نداریم ضمن اینکه
میکوشیم مجوز بازی احمد نوراللهی را هم بگیریم.

کتک زدن داور در مسابقات هندبال جوانان ایران

در مرحله نیمه نهایی رقابتهای هندبال جوانان کشور ،تیمهای سپاهان اصفهان و
طالی سرخ قائن به مصاف هم رفتند که در این بازی تیم طالی سرخ قائن توانست
پیروز میدان شــود و به فینال راه پیدا کند .از اتفاقات حاشــیهای این مســابقه میتوان
به شکستن صندلیهای کنار زمین توسط بازیکنان تیم سپاهان اشاره کرد .همچنین
بازیکنان این تیم که از شکست مقابل تیم قائن ناراحت بودند داور را کتک زدند که در
نهایت با دخالت مأموران حاضر در سالن ،درگیریها به پایان رسید.

