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جدال با میزبان در هیروشیما

تیم ملی والیبال ایــران امروز در نهمین گام 
مسابقات جام جهانی به مصاف میزبان رقابت ها 
خواهد رفت. تیم ملی والیبال ایران که در شروع 
مسابقات اســتارت خوبی با شکست مقابل تیم 
روسیه و مصر نداشت، دســت به تغییر و تحول 
اجباری زد. فرصتی که به دلیل خستگی و آسیب 
ملی پوشان اصلی به جوانان با انگیزه و آینده دار 
والیبال ایران داده شد و به دنبال آن چهار پیروزی 
مقابل تیم های کانادا، استرالیا، تونس و آرژانتین 
به دست آمد. تیم متحول شده ایگور کوالکوویچ 
حتی توانایی شکســت دادن تیــم ملی برزیل 
صدرنشین و یکه تاز جدول رده بندی را نیز داشت 
اگر سرمربی تیم کمی به کمک ملی پوشان جوان 
می آمد. اکنون تیم ملی در گام نهم رقابت های 
جام جهانی والیبال امروز از ساعت ۱۳:۵۰ مقابل 
تیم ملی ژاپن میزبان مسابقات قرار خواهد گرفت. 
ژاپن تا پایان روز هشــتم با کسب ۶ پیروزی، دو 
شکســت و ۱۷ امتیاز باالتر از تیم های روسیه، 
ایتالیا و ایران در جایگاه چهارم جدول رده بندی 
قرار داد. تیم ملی ژاپن که در مرحله نیمه نهایی 
مســابقات قهرمانی آســیا به میزبانی تهران با 
قبول شکست برابر استرالیا از راهیابی به فینال 
بازمانده بود، در روز ششم رقابت های جام جهانی 
با شکست سه بر صفر استرالیا انتقام گرفت. ژاپن 
که در پایان روز هشتم رقابت ها بهترین جایگاه 
جدول رده بندی را بین تیم های آســیایی دارد 
)جایگاه چهارم( امروز با اتکا به تماشــاگرانش 
در خانه میزبان تیم ملی ایران است تا با شکست 
قهرمان آسیا برای سایر تیم های آسیایی خط و 
نشان بکشــد. تیم ملی ایران در رده هفتم قرار 
دارد. جدال ایران و ژاپن یکی از حســاس ترین 
بازی های روز نهم به شــمار مــی رود و ایران به 

دنبال پنجمین برد در جام جهانی است.
    

غیبت های نگران کننده بنا
نشســت ســتاد عالی بازی های المپیک و 
آســیایی صبح دیروز در حالی بــا حضور وزیر 
ورزش برای بررسی فوتبال و کشتی برگزار شد 
که عالوه بر مسئوالن فوتبال، علیرضا دبیر رییس 
فدراسیون کشتی، غالمرضا محمدی سرمربی 
تیم ملی کشتی آزاد و حســن رنگرز مدیر فنی 
تیم های ملی کشتی فرنگی هم حضور داشتند. 
نکته قابل توجه اما غیبت محمد بنا سرمربی تیم 
ملی کشتی فرنگی بود که با وجود دعوت به این 
نشســت بنابر دالیل نامشخصی غیبت داشت. 
این غیبت در حالی اســت که وی به تازگی در 
رقابت های قهرمانی کشــور هم غیبت داشت. 
غیبت های ســریالی محمد بنــا از رویدادها و 
نشست های اخیر در حالی رو به افزایش است که 
شایعه کناره گیری او بیش از گذشته در محافل 
کشتی مطرح شده است. هرچند حسن رنگرز 
مدیر فنی تیم  ملی کشــتی فرنگی و سخنگوی 
فدراسیون این موضوع را تکذیب کرد و از حمایت 
فدراسیون از ســرمربی های تیم ملی تحت هر 
شــرایطی خبر داد، ولی با این حــال نمی توان 
درباره این غیبت های بنا نگران نبود. در آن سو 
اما محمدی برنامه های تیمش برای حضور در 
مسابقات و تورنمنت های پیش رو و همچنین 
اردوهای تعریف  شده تا المپیک توکیو را تحویل 
مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد داده است تا 

حداقل در کشتی آزاد نگرانی ها کم تر باشد.
    

 حذف شهرجردی 
از بازی های ساحلی

در نخستین دوره بازی های ساحلی جهان که 
در دوحه قطر در حال برگزاری است، نمایندگان 
ایران در کاراته به رقابــت پرداختند که فاطمه 
صادقی راهی مرحله بعد شــد امــا ابوالفضل 
شــهرجردی از دور رقابت ها کنار رفت. فاطمه 
صادقی دستک در دور نخست موفق شد با امتیاز 
۲۴:۴۰ به عنوان دوم گروه خود دست یافته و به 
مرحله بعد راه یابد. در ایــن مرحله نمایندگان 
آمریکا، ایران و نیوزیلند به ترتیب اول تا ســوم 
شــدند تا به دور بعدی راه یابنــد. اما ابولفضل 
شهرجردی تنها کاتاروی مردان با کسب عنوان 
هفتمی در گروه خود از دور رقابت ها حذف شد. 
شهرجردی در گروه خود با ۲۳.۴۸ امتیاز هفتم 
شــد تا نتواند به دور بعد راه یابد. ایران امروز در 
رشته های کاراته، سنگنوردی و فوتبال به رقابت 

خواهد پرداخت.

منهای فوتبال

وقتي در ليگ  يك بيشترين 
پاس گل را داد زياد درباره اش 
صحبــت نشــد. وقتــي در 
ال كالســيكوي ايران از زاويه 
بسته دروازه بيرانوند را باز كرد 
نامش يكي،دو روز بر سر زبان ها 
بود و فراموش شــد. اما حاال 
نه تنها به تيم  ملي دعوت شده 
بلكه مقابل كامبــوج دبل هم 
كرده تا نشان دهد حاال حاالها 
قرار اســت نامش را بشنويم. 
محمد محبي، نامي است كه براي 
پرسپوليسي ها معاني خاصي 

دارد.
همه رده هاي ملي، غير از اميد

جدیدترین فهرســت تیم ملی 
برای بــازی با کامبــوج و بحرین با 
اسامي غیرمنتظره ای از سوی مارک 
ویلموتس همراه بود کــه در میان 
این نام ها باید از محمــد محبی به 
عنوان مهمان ناخوانده لیســت نام 
برد. پدیــده جواني که ایــن روزها 
در ترکیب ســپاهان مي درخشد و 

عالوه بر اینکه با دو گل زده به همراه 
کي روش اســتنلي بهترین گل زن 
زردپوشــان بوده، بــراي اولین بار 
در جمع بزرگان تیــم  ملي هم قرار 

گرفته است. 
این قصــه بازیکني اســت که تا 
همین چند ماه قبل بازیکن گمنامي 
در لیگ دســته  اول بود و دوســت 
داشت به پرسپولیس برود اما کسي 
در این باشــگاه او را تحویل نگرفت! 
محمد محبــی از جملــه بازیکنان 
بوشهری اســت که فوتبال خود را 
در تیم شــاهین این شهر آغاز کرده 
و در تمامــی رده های ســنی براي 
این باشــگاه محبوب به میدان رفته 
اســت. او ســابقه بازي در تیم هاي 
ملي رده هاي پایه را هم دارد. محمد 
در تیم هاي ملــي نوجوانان و جوان 
بازي کرده و فقط تیــم  ملي امید را 
از دست داد چون در آن سن توسط 
کرانچار به تیم  ملي امید دعوت نشد. 
اما حاال براي اولین بــار به تیم ملي 
بزرگساالن دعوت شــده و به مرور 

مي تواند درخشش در رده هاي پایه 
را در رده بزرگساالن هم ادامه بدهد.
تيزهوش، با رتبه زير دو هزار

اســماعیل ارشــدي، یکــي از 
دوســتان صمیمي محبــي که به 
نوعي مشاور او هم محسوب مي شود 
درباره وضعیت خانوادگي و زندگي 
این بازیکن مي گویــد:»او خانواده 
متوســطي دارد و پــدرش از اهالي 

روستاي طلحه است. 
پــدر محبــي کارمنــد اداره 
کشاورزي و بسیار مرد زحمتکشي 
اســت. محمــد در حــال حاضــر 
نفــت  نشــجوي مهندســي  ا د
خلیج فارس اســت و شاید براي تان 
جالب باشــد که براي حضور در این 
رشــته باید رتبه زیر دو هزار داشته 

باشید. 
محمــد در کنکور رتبه بســیار 
خوبي داشــت. او به  جز فوتبال در 

درس هم تیزهوش است.«
برانكو او را نخواست

دربــاره داســتان محبــي و 

پرســپولیس، این روزهــا نظرات 
متفاوتي مي شنویم. این خبر که او 
ابتدا به باشگاه پرسپولیس پیشنهاد 
شده و پرسپولیسي ها این بازیکن را 
نخواسته اند با واکنش هاي متفاوتي 
میان نزدیکان این باشــگاه روبه رو 

شده است. 
چون در زمان نقل وانتقاالت بین 
دو فصل، پرسپولیســي ها در حال 
تغییر و تحول روي نیمکت مربیگري 
بودند و حاال کســي مســئولیت رد 
کردن پدیده جدید لیگ را بر عهده 

نمي گیرد. دوســت صمیمي 
محبي در خصــوص این ماجرا 
توضیح مي دهد:»محبي یک 
پرسپولیسي شش آتیشه است. 

به همین دلیل ما ابتدا فیلم او را 
به باشگاه پرسپولیس فرستادیم 

اما برانکو این بازیکــن را رد کرد و 
بعد از آن فیلم محبي را به تراکتور 
و سپاهان دادیم و جالب اینجا بود 
که هر دو باشگاه خواهان او شدند 
اما محمد در آخر تصمیم گرفت به 

سپاهان برود.« 
ارشــدي در خصوص اینکه 
پرســپولیس احتمــاال بعدها 
افسوس از دســت دادن محبي 
را خواهد خورد، گفت:»کامال 
درست اســت، این موضوع را 
قبول دارم. حتــي قائدي هم 
دوست داشت به پرسپولیس 

بــرود امــا پرســپولیس او را 
نخواست و با حضور توفیقي در 
بوشهر این بازیکن در نهایت 

به استقالل پیوست.«

آشنايي با دبل كار جديد تيم ملي

از گل زني به پرسپوليس تا كامبوج
محبي سابقه بازي در 

تيم هاي ملي رده هاي پايه را 
هم دارد. محمد در تيم هاي 
ملي نوجوانان و جوان بازي 
كرده و فقط تيم  ملي اميد را 
از دست داد چون در آن سن 

توسط كرانچار به تيم  ملي 
اميد دعوت نشد
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گابریل کالدرون در همان اولین روزهایي که سرمربي 
پرسپولیس شــد خیلي زود به مســئوالن باشگاه اعالم 
کرد به یک مهاجم خارجي نیاز دارد. بعد از مطرح شدن 
نام هاي زیاد سرانجام جونیور برزیلي به جمع سرخپوشان 
اضافه شــد تا بار گل زني را در خط حمله پرسپولیس به 
دوش بکشــد. اما این مهاجم جوان خیلي زود نشان داد 
که اصال در حد و اندازه هاي پرسپولیس نیست و تنها به 
واسطه دالل ها به ایران آمده است. سرمربي سرخپوشان 
با انتقاد از این بازیکن و حتي ایــن اظهارنظر عجیب که 
جونیور نهمین گزینه اش براي خط حمله پرســپولیس 
بوده، در پایان بازي با ســپاهان به او اعالم کرد که بازي 
ماشین سازي آخرین شانس او براي حضور در ترکیب تیم 
خواهد بود و در صورت عملکرد ضعیف از تیم کنار گذاشته 
خواهد شد. دقیقا همین اتفاق هم افتاد و مهاجم برزیلي 
بعد از یک بــازي ضعیف دیگر، در مشــهد روي نیمکت 

نشست و حتي در نیمه دوم هم اجازه بازي پیدا نکرد.
در روزهاي گذشته انتقادات نسبت به عملکرد جونیور 
به اوج خود رســیده و حتي پیشکسوتان پرسپولیس از 
مدیران باشگاه درخواســت کرده اند که این بازیکن را 
خیلي زود از تیم کنار بگذارند. شنیده ها حاکي است که 
شایعه کنار گذاشته شدن جونیور به گوش این بازیکن 
رسیده و او به مسئوالن پرسپولیس اعالم کرده است که 
حاضر نیست به هیچ عنوان با پرسپولیس فسخ کند! گویا 

جونیور به دنبال این است که بتواند بازي هاي گذشته را 
جبران کند. این در حالي است که مدیرعامل پرسپولیس 
از حاال به دنبال تقویت خط حمله سرخپوشــان است و 
براي باز کردن جاي خالي در لیست تیمش مجبور است 
نفراتي را از لیســت کنار بگذارد. نکته مهم در خصوص 
مهاجم برزیلي سرخپوشان شکل قرارداد و پول کالني 
اســت که باید به او پرداخت شــود. قــرارداد جونیور با 
پرســپولیس ۳۵۰ هزار یورو )یعني حدود چهار و نیم 
میلیارد تومان( است که مسئوالن پرسپولیس در صورت 
فسخ قرارداد باید فکري به حال مطالبات او بکنند تا در 
آینده با مشکل مواجه نشوند. البته جونیور در همان ابتدا 
۱۵۰ هزار یورو از قراردادش را دریافت کرده که این اقدام 
مدیرعامل سابق پرســپولیس هم در نوع خودش اتفاق 

جالبي بوده است.

بازیکن جوانــي که در ابتداي فصل پرســپولیس و 
تراکتور بر ســر خریدش رقابــت مي کردند هنوز یک 
دقیقه هم براي تیمش به میدان نرفته اســت. تراکتور 
در یک رقابت نزدیــک در پنجــره نقل وانتقاالت این 
مهاجم را از چنگ پرسپولیس در آورد اما به نظر مي رسد 
تردیدهایي که در مورد قرارداد این بازیکن وجود دارد 
باعث شده تراکتوري ها از ترس سه بر صفر شدن بازي ها 
او را به میدان نفرستند. رضا شکاری یکی از خریدهای 
پرسروصدای تراکتور برای لیگ برتر نوزدهم بود. این 
ستاره جوان در ابتدای فصل با حواشی فراوان قراردادی 
طوالنی مدت با تبریزي ها امضا کرد و شاگرد مصطفی 
دنیزلی شد. با گذشت ۶ هفته از رقابت های لیگ برتر اما 
شــکاری حتی یک  دقیقه هم در ترکیب تراکتور بازی 
نکرده اســت. هرچند مدیرعامل باشــگاه تراکتور در 
مصاحبه اخیرش به این موضوع اشاره کرده که شکاري 
با تصمیم فني دنیزلي به میدان نرفته اما گفته مي شود 
اصلي ترین دلیل بازي نکــردن این بازیکن، به ماجراي 
شکایت باشگاه ذوب  آهن از شــکاري مربوط مي شود 
که در زمان مدیریت ســعید آذري در این باشــگاه رخ 

داده است.
رضا شــکاري که از ذوب آهن به لیگ روسیه رفته 
بود قبل از شروع این فصل به ایران برگشت و با باشگاه 
پرسپولیس به توافق رسید. اما سعید آذري، مدیرعامل 

وقت باشــگاه ذوب آهن مدعي بود شکاري هنوز با این 
باشگاه قرارداد دارد و اگر براي تیم دیگري به میدان برود 
به مشکل برمي خورد. در نهایت مسئوالن پرسپولیس 
به دلیل همین اظهارنظرها از جذب این بازیکن منصرف 
شدند. حاال باشــگاه تراکتور هم در انتظار پاسخ قطعي 
فیفا در مورد شــکاري اســت و قبل از نهایي شدن این 
پاســخ، از مهاجم جوانش اســتفاده نخواهد کرد. روز 
گذشته با رضا شکاري تماس گرفتیم تا در این مورد با 
او صحبت کنیم ولي بازیکن تراکتور از مصاحبه امتناع 
کرد. بازی نکردن شکاری در شرایطی اتفاق افتاده که 
دنیزلی با تغییــرات فراوان در ترکیــب تیمش تقریبا 
به همه بازیکنان خود فرصت حضــور در زمین را داده 
است و همین موضوع بازي نکردن شکاري را عجیب تر 

کرده است.

سوژه روز

مهاجم خارجي پرسپوليس مي خواهد در هفته هاي پيش رو همه چيز را جبران كند

جونیور رفتني نیست که نیست!
چرا خريد جنجالي قرمز هاي تبريز در ليگ بازي نمي كند؟!

ترس تراکتور

مهاجمان تیم ملي این روزها رقابتي عجیب با یکدیگر دارند. کریم انصاري فرد 
و مهدي طارمي بهترین گل زنان تیم ملي در دوران ویلموتس بوده اند. هرکدام از 
این بازیکنان پنج گل براي این مربي زده اند. پس از طارمي، سردار آزمون با چهار 
۴ گل زده بهترین گل زن تیم ملي زیر نظر ویلموتس بوده است. فراموش نکنیم 
سردار مهاجم مورد عالقه کي روش بوده و حاال توانسته زیر نظر مربي جدید هم 
توانایي هایش را به رخ بکشــد. محمد محبي ۲ بار، نوراللهي، مهرداد محمدي، 
صیادمنش و جهانبخش، دیگر گل زنان تیم ویلموتــس در چهار  بازي ابتدایي 

بوده اند. یک  گل ایران هم گل به خودي بوده است.

سردار مقابل کامبوج هت تریک کرد تا مجموع گل هاي ملي اش در ۴۸  بازي 
به ۳۲   گل برسد. این دومین هت تریک ســردار آزمون با پیراهن تیم ملي ایران 
بوده اســت. آزمون اولین  بار در دیدار دوســتانه مقابل مقدونیه هت تریک کرد. 
ســردار آزمون تا به امروز در ۲۲  بازي ملي اش موفق به گل زني شده است. سردار 
در حال  حاضر پنجمین گل زن برتر ملي ایران اســت. او امسال در رده باشگاهي 
هم عملکردي رویایي داشته و توانســته از رکورد گل هاي اروپایي علي دایي در 
مرحله گروهي لیگ قهرمانان عبور کند. باید دید درخشــش سردار تا چه زماني 

ادامه پیدا مي کند.

کریم انصاري فرد مقابل کامبوج براي هشتادمین  بار پیراهن تیم ملي را برتن 
کرد و موفق شد براي اولین بار در یک  بازي ملي بیشــتر از دو  گل به ثمر برساند. 
انصاري فرد در ۸۰  بازي ملي اش، تنها ۲۴  گل وارد دروازه حریفان کرده است. او 
پیش از این سه  بار با پیراهن تیم ملي موفق به دبل مقابل حریفان شده بود. کریم 
این روزها در لیگ قطر توپ مي زند اما هیچ بعید نیست در تعطیالت نیم فصل سر از 
لیگ ایران در بیاورد. بر اساس اخبار رسیده او از پرسپولیس پیشنهاد دارد اما هنوز 
به آن پاسخ نداده است. انصاري فرد پیش از این هم در زمان رویانیان به پرسپولیس 

پیوست اما دوران خوبي در این تیم نداشت.

کريم به رکورد جديدش رسید آزمون در اوج کورس کريم و مهدي
عدد به عدد

دیدار با کامبــوج، چهارمین حضور رســمي مارک 
ویلموتس روي نیمکت تیم ملي بود. تیم ملي ایران حاال از 
دو بازي دوستانه و دو بازي در چارچوب مرحله مقدماتي 
جام جهاني با این مربي، صاحب سه  برد و یک  تساوي شده 
است. تیم ملي ویلموتس در این چهار  بازي، رکورد رویایي 
۲۲  گل زده را ثبت کرده؛ آماري که نشان مي دهد تیم ملي 
با مربي جدیدش در هر بازي به طور میانگین ۵.۵  گل وارد 
دروازه حریفان کرده و خط حمله اي قدرتمند را تشکیل 
داده است. این در حالي است که دروازه تیم ملي با ویلموتس 
تنها یک  بار باز شده است. تیم ملي در همین مدت کوتاه با 
نتیجه پنج بر صفر سوریه را شکست داده، مقابل کره جنوبي 
به تســاوي یک- یک رضایت داده، مقابل هنگ کنگ با 
نتیجه دو بر صفر پیروز شده و در آخرین بازي هم کامبوج 

را با نتیجه ۱۴ بر صفر گلباران کرده است.

شــروع رویایي ویلموتس با تیم ملي، بهانه اي شد تا 
نگاهي هم به شروع کي روش با تیم ملي ایران داشته باشیم. 
کي روش براي اولین  بار در دیدار دوستانه مقابل ماداگاسکار 
روي نیمکت تیم ملي نشست و پس از آن در مقدماتي جام  
جهاني رفت و برگشت مقابل مالدیو و سپس مقابل اندونزي 
قرار گرفت. تیم کي روش هر چهار  بازي را با برد پشت سر 
گذاشت و توانست 9  گل وارد دروازه حریفان کند، آماري 
که نشــان مي دهد تیم ملي در هر بازي به طور میانگین، 
۲.۲۵  گل زده است. تیم ملي با مربي پرتغالي اش در چهار 
 بازي اول هیچ گلي نخورد و دروازه را بســته نگه داشت. 
بهترین برد تیم ملي در چهار  بــازي ابتدایي با کي روش، 
پیروزي چهار بــر صفر مقابل مالدیو در تهــران بود. تیم 
کي روش در بازي برگشت مالدیو را یک بر صفر شکست داد 
و پس از آن هم با نتیجه سه بر صفر از سد اندونزي گذشت.

تیم ویلموتس در بازي چهارم بــه رکورد ۲۲  گل زده 
رســیده و این در حالي اســت که کي روش در هفتمین 
بازي اش به این رکورد دست پیدا کرد. تیم ملي ایران در 
ششمین حضور کي روش روي نیمکت، با نتیجه هفت بر 
صفر فلسطین را در دیداري دوستانه شکست داد و درست 
در بازي هفتم با نتیجه ۶ بر صفر از سد بحرین گذشت. تیم 
کي روش در هفت  بازي ابتدایي، روي هم رفته ۲۳  گل وارد 
دروازه حریفان کرد و میانگین گل زني اش در هر بازي را به 
۳.۲۸ رساند. همین آمار نشان مي دهد تیم کي روش هم 
در بازي هاي ابتدایي با این مربي، در فاز هجومي حرف هاي 
زیادي براي گفتن داشته است. به این نکته هم باید اشاره 
داشــت که تیم کي روش در پنجمین بازي اش یک  گل 
خورد و این در حالي است که تیم ویلموتس در بازي دوم 

چنین اتفاقي را تجربه کرده است.

تیم ملي ایران پس از ۱۸  سال و ۱۰  ماه و ۱۶  روز موفق 
به دو رقمي کردن گل هایش در یک  بازي رسمي شد. این 
اتفاق آخرین  بار در چهارم آذرماه ۱۳۷9 و در بازي ایران 
و گوام رخ داد، جایي که تیم جالل طالبی با نتیجه ۱9 بر 
صفر و در تبریز حریفش را گلباران کرد. بد نیست بدانید 
ایران در مقدماتي جام جهانــي ۲۰۰۲، گوام را با ۱9  گل 
شکست داد و مهم تر اینکه نتوانست در پایان جواز حضور 
در مرحله نهایي این تورنمنت را کسب کند. ایران پیش از 
دیدار با گوام هم مقابل مالدیو گل هایش را دو رقمي کرده 
بود. تیم ملي ایران ۲۲  ســال و چهار  ماه و 9  روز پیش در 
چارچوب مقدماتي جام  جهاني ۱99۸ فرانسه، با نتیجه 
۱۷ بر صفــر مالدیو را شکســت داد. در این بازي محمد 
مایلي کهن هدایت تیم ملي ایران را بر عهده داشت، تیمي 

که در نهایت با ویرا به جام  جهاني صعود کرد.

گلباران از مالديو تا کامبوجپرگل هاي کي روشکي روش عقب افتادرويايي مثل ويلموتس
چهره به چهره


