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صعود والیبال به انتخابی المپیک

تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه خود 
در رقابت های قهرمانی آسیا به مصاف قطر رفت 
و با پیروزی ســه بر صفر حضورش در مسابقات 
انتخابی المپیک را قطعی کرد. ایگور کوالکوویچ 
برای شروع این مسابقه از ترکیب سعید معروف، 
میالد عبادی پور، پوریا فیاضی، امیر غفور، علی 
شفیعی، مسعود غالمی و محمدرضا حضرت پور 
استفاده کردکه این مســابقه با نتیجه 3 بر صفر 
و با امتیازهای 25 بــر 18، 25 بر15 و 25 بر 17 
به سود ایران تمام شــد. به این ترتیب شاگردان 
کوالکوویچ ضمن قطعی کــردن صعود خود به 
مرحله دوم، جواز حضور در مســابقات انتخابی 
المپیک را هم کسب کردند. رقابت های انتخابی 
المپیک قرار اســت با حضور 8 تیم برتر آســیا 
به میزبانی چین برگزار شود. شــاگردان ایگور 
کوالکوویچ در مسابقه نخست خود با نتیجه سه 
بر صفر سریالنکا را شکست داده بودند. تیم ملی 
والیبال عصر دیروز در ســومین مسابقه خود به 
مصاف اســترالیا، اصلی ترین رقیب ایران در این 
مرحله رفت. همان طور که پیش بینی می شــد، 
والیبالیست ها کار سختی برای رساندن خود به 
انتخابی المپیک نداشتند. آنها حاال باید به فکر این 
ماموریت سخت باشند تا بعد از بسکتبال دومین 
ورزش گروهی ایران شوند که به المپیک می روند.

    
MMA_جودو مسیر محجوب!

جــواد محجوب بــرای دومیــن بــار بعد از 
خداحافظی از جــودو از تصمیــم حضورش در 
MMA منصرف شد و به جودو برگشت. او یک 
بار حتی در دوره های آموزشی تایلند هم حضور 
پیدا کرد و دوباره به جودو برگشــت. این قهرمان 
آسیا اخیرا نیز عنوان کرد بنا به دالیل شخصی قید 
جودو را زده و می خواهد شانس خود را در مسابقات 
حرفه ای  )MMA(امتحان کند. او به همین دلیل 
مدتی است که ایران را ترک کرده و در کانادا حضور 
دارد. با توجه به نیاز رشته المپیکی جودو در ایران 
برای بازگشت جواد محجوب، آرش میراسماعیلی، 
رییس فدراســیون به صورت تلفنی با او صحبت 
کرد و محجوب نیز موافقت خود را برای بازگشت 
به ایران اعالم کرد و قول داد برای کسب سهمیه 
المپیک 2020 بجنگد. اما با سابقه ای که محجوب 
دارد، هیچ بعید نیست که محجوب دوباره هوای 

MMA کند و از جودو برود.
    

اردوی سابر برای جام جهانی
مجتبی عابدینــی، علــی پاکدامن، محمد 
رهبری، محمد فتوحی، فرزاد باهرارسباران، نیما 
زاهدی و جواد میرحسینی ترکیب اردونشینان 
سابر هستند که دور جدید تمرینات شان را زیر 
نظر پیمان فخــری آغاز کردند. ســابر ایران در 
مســیر رقابت های گزینشی المپیک، حضور در 
جام جهانی مصر را پیــش رو دارد. این رقابت ها 
جایگزین یــک دوره جام جهانی شــده که قرار 
بود اواخر آبان به میزبانی الجزایر برگزار شــود. 
جام جهانی مصر ششــمین مرحله رقابت های 
انتخابی المپیک در اسلحه سابر به حساب می آید 
که هفته اول آبان برگزار خواهد شد. تیم ایران با 
چهار شمشیرباز در این رویداد شرکت می کند. 
کسب رنکینگ دهم انفرادی توسط عابدینی و 
در اختیار گرفتن جایگاه ششم جهان در بخش 
تیمی، نتیجه حضور شمشیربازان ایران در پنج 

رویداد ابتدایی برای کسب امتیاز المپیک بود.
    

سه مدال تکواندو در گرندپری
مرحله دوم مســابقات گرندپری تکواندو در  
حالی برگزار شــد که آرمین  هادی پور به عنوان 
نایب قهرمانی رسید و سجاد مردانی برنزی شد. 
هادی پور پس از شکســت نماینده کرواسی، با 
غیبت مبارز ترکیه به یک چهارم رسید و با عبور 
از سد تکواندوکار استرالیایی به نیمه نهایی رفت. 
او در این مرحله نماینده اسپانیا را شکست داد اما 
در فینال برابر نماینده کره جنوبی شکست خورد 
و به مدال نقره بسنده کرد. در وزن 80+ کیلوگرم 
سجاد مردانی نیز در نیمه نهایی این رقابت ها م 
با شکســت مقابل نماینده کره جنوبی به مدال 
برنز دست یافت. میرهاشم حسینی نیز پیش از 
این طالیی شــده بود تا کار ایران با سه مدال در 
گرندپری ژاپن به پایان برسد. فرزان عاشورزاده، 
سعید رجبی و سروش احمدی نیز از دور رقابت ها 

حذف شدند.

منهای فوتبال

آریا طاری

علیرضا بیرانوند، اولین دروازه بانی 
نیست که در اســتادیوم های رقیب، با 
واکنش منفی سکوها روبه رو می شود. 
قبــل از او، دروازه بان هــای بزرگی از 
هواداران حریف توهین شــنیده اند و 
این روند بعد از علیرضا نیز ادامه خواهد 
داشت. بیرو در چند ســال گذشته، به 
شکل فوق العاده ای پیشــرفت کرده و 
از یک گلر ناشناخته در نفت تهران، به 
مرد شماره یک دروازه تیم ملی تبدیل 

شده اســت. بخشــی از این پیشرفت، 
نتیجه توانایی های فنی این دروازه بان 
است اما او برای رسیدن به مراحل باالتر 
در دنیای فوتبــال، تنها نمی تواند روی 
داشته های فنی اش حســاب باز کند. 
علیرضا باید حرفه ای تر عمل کند و دست 
از حاشیه ساختن برای خودش بردارد. 
او می توانست همه شــعارهای یادگار 
امام را بی جواب بگذارد و بدون نشــان 
دادن هیچ عکس العملی، از ورزشــگاه 
خارج شــود. رفتاری که بیرو انجام داد 
اما به سادگی شکار دوربین های تلفن 

همراه شــد تا این دروازه بان به کمیته 
انضباطی احضار شــود. از آن جایی که 
از سه جلسه محرومیت تعلیقی مربوط 
به فصل گذشــته برای این دروازه بان 
زمان زیادی سپری نشــده بود، انتظار 
می رفت به دلیل تکرار در بی انضباطی و 
نمایش رفتار ناخوشایند، آن محرومیت 
تعلیقی برای او به اجرا دربیاید و بیرانوند 
سه دیدار آینده تیمش را از دست بدهد 
اما به نظر می رســد کمیته انضباطی 
مالحظه جنجــال احتمالی این حکم 
و دیدارهــای حســاس پیــش روی 

پرســپولیس را کرد و تنها یک جلسه 
محرومیت برای دروازه بان اصلی قرمزها 
در نظر گرفت. با این حساب او تنها دیدار 
خانگی تیمش با صنعت نفت را از دست 
می دهد و می تواند بدون هیچ مشکلی 
در مسابقه های حســاس با استقالل، 
سپاهان و پدیده مشهد به میدان برود. 
در واقع رای کمیته انضباطی کامال به 
سود این دروازه بان بوده اما او در اعتراض 
به این حکم، با فوتبال ایران و مهم تر از آن 
با »حرفه ای گری« خداحافظی کرده 
است. همه جای دنیا چنین حرکاتی، 

موجب محرومیت یک ستاره می شوند. 
به جای خداحافظی بــا فوتبال ایران، 
بیرانوند باید دســت از ایــن حرکات 
بــردارد، تلفن همراهــش را خاموش 
کند، از جنجال های بزرگ دور بماند و 
همه تمرکزش را روی فوتبال بگذارد. 
دغدغه این سنگربان، باید گل بدی باشد 
که دیدار با تراکتورسازی خورده است. نه 
هوادارانی که روی سکوهای رقیب، علیه 

او شعار داده اند.
البته که علیرضــا بیرانوند، یکی از 
بهترین دروازه بان های یک دهه اخیر 
فوتبال ایران است اما کیفیت فنی او نباید 
دلیلی برای مصونیتــش از قانون تلقی 
شود. مدیرعامل باشگاه پرسپولیس دائما 
به »قدردانی« بیشتر از این دروازه بان در 
فوتبال ایران تاکید دارد. کاپیتان باشگاه 
محرومیت بیرو را اســم رمز عملیات 
انتحاری علیه پرســپولیس می داند و 
هوادارها نیز معتقدند که گلرشــان با 
این حکــم، مورد »ظلم« قــرار گرفته 
است. ظلم اصلی را اما کسانی به بیرو روا 
می دارند که از همه کارهای او حمایت 
می کنند و حتی حاضر بــه پذیرفتن 
اشتباه های بزرگ این سنگربان نیستند. 
او مرتکب یک اشتباه شــده، دست به 
یک رفتار غیرحرفه ای زده و اگر قرار بود 
مجازاتی مناسب با این رفتار داشته باشد، 
دو دیدار حســاس تیمش با استقالل و 
سپاهان را از دست می داد. او تا امروز در 
سه هفته ابتدایی لیگ برتر، دو بار محروم 
شده و حاال دیگر بیشتر از گذشته، زیر 
ذره بین قرار خواهد گرفــت. او رقبای 
بسیار زیادی برای خط دروازه تیم ملی 
دارد و اگر به همین روند حاشیه سازی 
ادامه بدهــد، جایگاهش را از دســت 
خواهد داد. برخــالف آن چه علیرضا 
تصور می کند، پرســپولیس بدون او تا 
امروز مشکل بزرگی را احساس نکرده 
و رادو در همه تجربه های بازی برای تیم، 
نمایشی امیدوارکننده داشته است. به 

نظر می رسد پیشنهادهای خارجی، نگاه 
بیرو به فوتبال ایران را تغییر داده اند اما 
این پیشنهادها تا امروز همانقدر حقیقت 
داشته اند که شایعه رفتن سردار آزمون 

به لیورپول، معتبر بوده است!
شــاید درصد زیــادی از نارضایتی 
علیرضــا بیرانونــد، ناشــی از توجیه 
رییس فدراســیون فوتبال روی آنتن 
تلویزیون است. مهدی تاج در یک برنامه 
تلویزیونی، تاکیــد کرده بود که همین 
»عذرخواهی« هم برای این دروازه بان 
کافی به نظر می رســد. این تصمیم اما 
در حیطه اختیارات رییس فدراسیون 
فوتبال نیست و بهتر بود مهدی تاج نیز 
در این مورد سکوت به خرج می داد. شاید 
بیرانوند انتظار داشت که عذرخواهی اش 
همه چیز را حل خواهد کرد اما به هیچ 
وجه نباید اجــرای قانون بــرای یک 
دروازه بان ملی پوش با سایر مهره های 
لیگ برتری متفاوت باشد. علیرضا همین 
حاال نیز با تخفیف بزرگی از سوی کمیته 
انضباطی روبه رو شــده و بهتر است به 
جای جنجال ســازی، به اندازه کافی 
برای یک بازگشت قدرتمندانه به دروازه  

پرسپولیس تالش کند.

درباره بیرو که با لطف کمیته انضباطی روبه رو شده است

خداحافظحرفهایگری!

سوژه روز

اتفاق روز

»قانون بعضی ها را گرم می کند و بعضی ها را می سوزاند«. این جمله قصار، یکی از واکنش های علیرضا بیرانوند به 
محرومیت از یک مسابقه با رای کمیته انضباطی به دلیل اتفاقات دیدار با تراکتورسازی تبریز بوده است. او ظاهرا از این رای 

ناراضی است اما در حقیقت قانون کامال به نفع این دروازه بان تفسیر شده و برخالف انتظارها، حکم محرومیت »تعلیقی« 
او از سه مسابقه، به جریان نیفتاده است. مرد شماره یک دروازه پرسپولیس به خاطر این رای باید از کمیته انضباطی تشکر 

کند اما در عمل ژست ناراحتی گرفته و حتی با فوتبال ایران، خداحافظی کرده است. هواداران پرسپولیس البته این 
خداحافظی را چندان جدی نمی گیرند. چراکه بیرو قبل از این نیز بارها دست به چنین کارهایی زده است.

آریا رهنورد

بازی های قبل از دربی، همیشه شرایط خاص خودشان 
را دارند و بازیکنان را با چالش های بزرگی روبه رو می کنند. 
پرسپولیس در این سال ها در هفته ماقبل دربی، نتایج خوبی 
به دســت آورده و حاال یک هفته بعد از شکست در زمین 
تراکتورسازی، امیدوار اســت که برنده جدال هفته سوم با 
صنعت نفت باشد. آنها در چهار فصل گذشته هرگز در هفته 
قبل از برگزاری شهرآورد شکست نخورده اند. در 10 مسابقه 
پیش دربی اخیر، سرخپوشان هفت بار برنده بوده اند و تنها 

یک بار نتیجه را به حریف واگذار کرده اند.
لیگ هجدهم؛ 6 از 6

فصل گذشته، یکی از ســاده ترین رقبای ممکن قبل از 
دربی در مسیر پرسپولیس قرار گرفت. با این وجود یکی از 
دیدارهای پیش از دربی برای این باشگاه، شرایط دشواری 
پیدا کرد. سپیدرود رشــت، حریف تیم برانکو پیش از دو 
شهرآورد رفت و برگشت بود. پیش از اولین شهرآورد فصل، 
قرمزها در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم علی کریمی رفتند. 

تصور می شد قرمزها به سادگی حریف را شکست می دهند 
اما بازی تا دقایق پایانی با تساوی بدون گل دنبال می شد و 
سرانجام آدام همتی در نقش یک ذخیره طالیی قرار گرفت و 
با یک ضربه دیدنی، همه سه امتیاز بازی را در حساب تیمش 
حفظ کرد. این اولین و آخریــن گل آدام همتی در ترکیب 
پرسپولیس تا امروز بوده است. سرخ ها در دیدار برگشت، 
کار نسبتا ساده تری داشــتند. آنها در نیمه اول با گل های 
علیپور، نوراللهی و نعمتی حریف را در هم کوبیدند و در نیمه 
دوم نیز تنها یک گل دریافت کردند تا با پیروزی سه بر یک به 
استقبال دربی بروند. فصل گذشته قرمزها پیش از شهرآورد 
در دو مسابقه 6 امتیاز گرفتند و چهار گل نیز به ثمر رساندند.

لیگ هفدهم؛ استقالل قبل از استقالل
در هفدهمین فصل از لیگ برتر نیز، قرعه پرســپولیس 
قبل از دربی ایده آل به نظر می رســید. آنها قبل از مواجهه 
با استقالل، به مصاف استقالل خوزستان رفتند و به خوبی 
از این موقعیت اســتفاده کردند. پیــش از دربی رفت، تیم 
پروفسور در زمین استقالل خوزستان سه بر یک برنده شد. 
علی علیپور دو بار و شــجاع خلیل زاده یک بار در این دیدار 

موفق به گل زنی برای قرمزها شدند و گادوین منشا یک ضربه 
پنالتی را نیز از دست داد. موسی کولیبالی در این مسابقه از 
زمین اخراج شد و تنها گل حریف را رضا کرمالچعب به ثمر 
رساند. قرمزها در دیدار برگشت نیز استقالل خوزستان را با 
تنها گل سیامک نعمتی در استادیوم آزادی شکست دادند. 
در لیگ برتر هفدهم نیز قرمزها در دو دیدار پیش از دربی 6 

امتیاز گرفتند و چهار بار دروازه حریف را باز کردند.
لیگ برتر شانزدهم؛ طارمی و رامین علیه ژنرال

اولین قهرمانــی برانکو روی نیمکت پرســپولیس، در 
رقابت نزدیک با تیمی به دســت آمد که در هر دو نیم فصل 
درست قبل از دربی به مصاف این تیم رفته بود. دوئل های 
پرســپولیس و تراکتورســازی در لیگ برتر شــانزدهم، 
حساسیت های فوق العاده زیادی داشــت. دیدار رفت دو 
تیم قبل از شهرآورد، با تساوی بدون گل به پایان رسید اما 
پرسپولیس در دیدار برگشت، حریف را با درخشش رامین 
رضاییان، مهدی طارمی و وحید امیری از پیش رو برداشت. 
این نتیجه تا حدود زیادی تکلیف تیم قهرمان لیگ را روشن 
کرد اما همین پرسپولیس تنها چند روز بعد از شکست دادن 
تراکتور، نتیجه را به تیم منصوریان واگذار کرد. پرسپولیس 
در لیگ شانزدهم از دو بازی قبل از دربی، چهار امتیاز جمع 

کرد و یک پیروزی بزرگ را جشن گرفت.
لیگ برتر پانزدهم؛ جادوی جری       

خاطــره خــوب قرمزهــا از پیش  دربی هــای 

لیــگ برتــر پانزدهــم، بــه نمایــش درخشــان جری 
بنگســتون در هــر دو مســابقه برمی گــردد. در لیــگ 
 پانزدهــم، ملــوان حریــف پرســپولیس در دیدارهای

 قبل از شهرآورد بود. 
قرمزها در ورزشــگاه آزادی با گل هــای علی علیپور و 
جری بنگستون ملوان را شکست دادند و همه امتیازهای 
این مسابقه را در خانه حفظ کردند. جری در دیدار برگشت 
دو تیم نیز گل زنی کرد اما بازی تا آخرین ثانیه ها با تساوی 
دنبال می شد و در دقیقه 92 این کمال کامیابی نیا بود که 
تیر خالص را به حریف زد تا قرمزهــا از 6 امتیاز ممکن در 

دیدارهای پیش دربی 6 امتیاز گرفته باشند.
لیگ برتر چهاردهم؛ در حسرت برد

پرسپولیس لیگ چهاردهم، در دو بازی رفت و برگشت 
استقالل را شکست داد اما در دو بازی رفت و برگشت قبل از 
دربی، برنده نشد. آنها در دیدار رفت در حالی که با دو گل از 
گسترش فوالد جلو بودند، دو گل از حریف دریافت کردند 
و مسابقه با تساوی به پایان رسید. در دیدار برگشت اوضاع 
کمی بدتر هم شد و آنها در زمین گسترش فوالد با نتیجه دو 
بر یک شکست خوردند. پرسپولیس لیگ چهاردهم از دو 
مســابقه قبل از دربی ها تنها یک امتیاز گرفت اما در هر دو 
شهرآورد با هدایت حمید درخشان و برانکو ایوانکوویچ برنده 
شد تا برای هر دو نیم فصل، سکانس های پایانی دلچسبی 

ساخته باشند.

شکســت خانگِی برابر الوحده، بــه معنای 
پایــان کار برانکو ایوانکوویچ در باشــگاه االهلی 
عربستان بود. پروفســور و تیمش نتوانستند از 
بحران هفته های ابتدایی فاصله بگیرند و عصبانیت 
وحشتناک ســکوها که به پرتاب بطری به طرف 
سرمربی نیز منجر شده بود، در نهایت موجبات 
برکناری برانکو را فراهم آورد. قهرمان ســه دوره 
گذشــته لیگ برتر فوتبال ایران و خالق یکی از 
رویایی ترین پرســپولیس های تاریخ، تنها »سه 
هفته« در لیــگ فوتبال عربســتان دوام آورد. با 
احتســاب دو دیدار در مرحله یک هشتم نهایی 

لیگ قهرمانان آســیا، مرد کــروات تنها در پنج 
مسابقه روی نیمکت تیم عربستانی حضور داشت. 
او در آسیا یک پیروزی و یک شکست را برابر الهالل 
تجربه کرد و در ســه هفته اول رقابت های لیگ 
نیز مجموعا چهار امتیاز گرفــت. ایوانکوویچ در 
شرایطی شغلش را از دست داد که فاصله تیمش 
با صدرنشین لیگ عربستان تنها سه امتیاز است. 
در واقع تیم برانکو حتی می توانست هفته آینده در 
صورت شکست باالنشینان و رسیدن به سه امتیاز، 
به صدر جدول نیز برســد! واکنش های هواداران 
االهلی بــه این اخراج، کامال دوگانه بوده اســت. 

گروهی از هواداران معتقدند که باشگاه مرتکب یک 
اشتباه تاریخی شده است. آنها باور دارند که 
مدیران االهلی باید به برانکو فرصت می دادند 
و کمی صبر می کردند تا اندیشه های او رفته 
رفته در تیم خودش را نشان بدهد. این گروه 

دوران حضور پروفســور در فوتبال 
ایران را یادآوری می کنند و دست 
روی این نکته می گذارد که او در 
تهران نیز شروع خوبی نداشت 
اما به تدریج اوج گرفت و به مرور 
زمان تیم فوق العاده ای ساخت. 
مخالفان برانکو اما مشــکالت او 
را فراتر از »نتیجــه« می دانند. 
پروفسور از یک سو با چند بازیکن 
کلیدی تیمش مثل عمر السوما 
به بن بست رسیده بود و از سوی 

دیگر در جذب مهره های خارجی، عملکرد قابل 
قبولی نداشت. به همین خاطر گروهی از 
هوادارها معتقدند این مربی در صورت 
بقا نیز نمی توانست کار بزرگی در االهلی 

انجام بدهد.
برانکو در 6 بــازی اول روی نیمکت 
پرسپولیس، تنها دو بار طعم پیروزی را 
چشید اما بازی هفتم او، دربی پایتخت 
بود که در نهایت به یــک برد بزرگ 
منجر شد. شاید اگر فوتبال عربستان 
نیز چنین فرصتی به او می داد، تیم 
این مربی به مرور زمان به شکوفایی 
می رسید. عربســتانی ها استقبال 
زیــادی از برانکو به عمــل آوردند، 
ســروصدای زیادی بــرای او به راه 
انداختند، تالش زیادی انجام دادند 

تا این مربی را از تیم شــان جدا کنند و سرانجام 
موفق به انجام چنین کاری شــدند. آنها با یک 
طرح موزاییکی غول پیکر از »اعتماد« به سرمربی 
کروات تیم شان حرف زدند اما در عمل، برخوردها 
در فوتبال ایران با برانکو بــه مراتب وفادارانه تر 
و هوادارانه تر بود. شــاید حاال مرد کروات برای 
دریافت مطالباتش دیگر به دردسر نیفتد و همه 
چیز برای او نسبت به فوتبال ایران، ساده تر انجام 
شــود اما اعتباری که این مربی در فوتبال ایران 
برای خودش ســاخته بود، در عربستان اصال به 
دست نیامد. شاید این فرصت خوبی برای اثبات 
این حقیقت بود که فوتبال عربســتان برخالف 
تصویر باشــکوهی که از خودش ساخته، قتلگاه 
مربیان بزرگ اســت. فوتبالی که هرگز به ثبات 
بها نداده و به همین خاطــر، ضربه های بزرگی 

خورده است.

پرسپولیس- صنعت ؛ قرمزها آماده شهرآورد  می شوند

صنعت پیروزی در پیش دربی!

عربستانی ها به برانکو فرصت ندادند

پایان پروفسور در جهنم

کاپیتان باشگاه محرومیت 
بیرو را اسم رمز عملیات 

انتحاری علیه پرسپولیس 
می داند و هوادارها نیز 
معتقدند که گلرشان با 
این حکم، مورد »ظلم« 
قرار گرفته است. ظلم 

اصلی را اما کسانی به بیرو 
روا می دارند که از همه 

کارهای او حمایت می کنند 
و حتی حاضر به پذیرفتن 

اشتباه های بزرگ این 
سنگربان نیستند
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