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تویــیت
ایکر مونیان:
زندهباد
کوپا دلری.

کوین پرس بواتنگ:
امیدوارم همه روز
خوبی داشته باشید.

برنامه بازی

مرحله یکچهارم نهایی
جام ملتهای آسیا
امروز

کرهجنوبی-ازبکستان	 11:00

استرالیا -چین	 14:00
فردا

ایران -عراق	 10:00

مصدومیت شدید خرید خارجی استقاللیها
انگار قرار نیس�ت در ترکیب تیم اس�تقالل ش�اهد حضور موفق بازیکنان خارجی باش�یم .هندریک
هلمکه ،هافبک آلمانی  -برزیلی استقالل که در آخرین ساعتهای نقل و انتقاالت به این تیم پیوست
تا جایگزین آندرانیک تیموریان شود قبل از شروع لیگ با مصدومیتی شدید مواجه شده است .این
در حالی اس�ت که این بازیکن بدون پشت سرگذاش�تن تست پزشکی با آبیهای پایتخت قرارداد
امض�ا کرده بود و حاال با مصدومیتی مواجه ش�ده که او را چند م�اه از میادین دور نگه میدارد .گفته
میش�ود مینیس�ک این بازیکن پاره شده و او حدود سه ماه از میادین دور خواهد بود .با این حساب
او بخش اعظمی از نیمفصل دوم را از دست میدهد و فقط به چهار بازی آخر فصل میرسد.

دانشگاه آزاد اسالمی -پتروشیمی گام اول مرحله پلیآف لیگ ملی بسکتبال

زیر سبد

شاهینطبع:اشتباههایدیدارهایقبلیتکرارنخواهدشد
مرتضی میثاقی|با چند روز اس�تراحت برای تیمه�ای راهیافته به
مرحله پلیآف لیگ برتر ،رقابت این تیمها از امروز شروع خواهد
شد .دانشگاه آزاد اسلامی ،مهرام ،پتروشیمی بندر امام و فوالد
هفت الماس قزوین چهار تیمی هستند که از امروز برای راهیابی
به دی�دار نهایی لیگ ملی با هم نبرد خواهن�د کرد .مهرامیها که
بهعن�وان تی�م اول قدم به این مرحله گذاش�تهاند کار راحتتری
ب�رای صعود ب�ه فینال دارند .ب�ا توجه به دو برد مه�رام در برابر
حریف قزوینی در مرحله گروهی و لحاظ ش�دن بازیهای مرحله
مقدماتی ،ش�اگردان مصطفی هاش�می فقط به یک برد نیاز دارند
تا راهی دیدار نهایی شوند اما در طرف دیگر تکلیف نبرد حساس
دانش�گاه آزاد اسلامی و پتروش�یمی بندرام�ام ب�ه ای�ن راحتی
مش�خص نخواهد ش�د .ش�اگردان مهران ش�اهینطبع در برابر
پتروش�یمی بن�در امام در دور گروهی یک ب�رد و یک باخت را در
کارنام�ه دارند و در این بین تیمی ب�ه فینال راه پیدا میکند که از
پنج بازی در س�ه دیدار به برتری برسد .دانشگاه آزاد اسالمیها
که ش�روعی باالت�ر از حد تصور در لیگ داش�تهاند کار در مرحله
گروهی را با مقام دومی به پایان بردند و به همین خاطر نسبت به
حریف بازیهای بیش�تری را میزبانی خواهند کرد و امروز در گام

باش�د .عملکردی که این تیم در برابر مهرام به نمایش گذاش�ت
نش�ان داد که تحت تاثیر مربی تیم مهرام قرار گرفته است .یک
مربی ج�وی را ایجاد کرده که همه مس�ابقهها را تحت تاثیر خود
ق�رار میدهد .این مربی در مصاحب�ه حرفهایی زده که از آن روز
هر وقت کنار زمین است مسابقهها را تحت تاثیر قرار میدهد».

اول پلیآف از س�اعت  16در س�الن حکیمیه رودرروی تیم سوم
دور گروهی یعنی پتروشیمی پرمهره خواهند ایستاد.

  امیدواری شاهینطبع

سرمربی تیم بسکتبال دانشگاه آزاد اسالمی اعتقاد دارد که تیمش
ب�ا توجه ب�ه دو باخت در براب�ر مهرام و پتروش�یمی در هفتههای
پایان�ی دور گروهی ش�رایط روحی خوبی نداش�ته اس�ت اما این
ضع�ف در تمرینات چند روز گذش�ته برطرف ش�ده و بازیکنانش
آماده نبرد با حریف هستند .مهران شاهینطبع درباره شرایط بازی
اول مرحله پلیآف برابر پتروش�یمی بندر امام گفت« :خوشبختانه
تمرینات خوبی را پشتسر گذاشتهایم و بچهها رفتهرفته از لحاظ
روحی بازیابی ش�دهاند .کار س�ختی در مرحله نیمهنهایی داریم و
باید تالش کنیم برنامههایمان را به درس�تی پیش ببریم .ما سعی
کردهای�م این نقاط ضعف را برط�رف کنیم و با آمادگی فنی باال به
دیدار حریف امروز برویم .نباید اجازه دهیم اشتباههای دیدارهای
قبلی تکرار ش�ود .اگر از هم�ان اول غفلت کنیم و اختالف امتیازی
ایجاد ش�ود نمیتوانی�م آن را جب�ران کنیم و به مش�کل خواهیم
خورد ».این در حالی است که پرمهرهترین تیم لیگ در دیدارهای

  لیگ ملی و انتقادها

پایانی مرحله گروهی ش�رایط متفاوتی را پشتسر گذاشت .یک
دیدار قابل قبول در برابر دانش�گاه آزاد اسلامی در ماهشهر که با
پیروزی همراه بود و یک عملکرد ضعیف برابر مهرام که شکستی
تلخ را به همراه داش�ت .از ش�اهینطبع پرسیدیم که کدامیک از
این دو بازی معیار واقعی کیفیت ش�اگردان مهران حاتمی اس�ت
که س�رمربی دانش�گاه آزاد اسالمی پاس�خ داد «من فکر میکنم
عملکرد خوب پتروش�یمی در برابر ما مالک کیفیت واقعی این تیم

برگ�زاری لیگ بس�کتبال ب�ه ص�ورت دو مرحله مل�ی و حرفهای
انتقادهای فراوانی را به دنبال داشته است .سرمربی تیم بسکتبال
دانش�گاه آزاد اسلامی درب�اره انتقاد به این ن�وع نحوه برگزاری
گف�ت« :من نمیدان�م چرا وقت�ی از بین نماین�دگان  9تیم لیگ،
هش�ت نفر از آنها به برگزاری لیگ ملی رای دادهاند دیگر چرا در
حالی که این لیگ به پایان خود نزدیک میشود هنوز انتقاد وجود
دارد .برگ�زاری لیگ ملی حداقل این حس�ن را دارد که بازیکنان
بیشتری در آن دیده میشود و فرصت بیشتری برای عرضاندام
به بازیکنان جوانتر میرس�د ».شاگردان شاهینطبع کار سختی
برای رسیدن به فینال دارند و باید دید آنها خواهند توانست یک
پای فینال لیگ ملی شوند؟

امارات -ژاپن	 13:00

توپ و تور

کیروش در نقش فاتح ظاهر میشود

چهارمینشکست
ی هندبال
تیم مل 

هفتمی��ن روز از رقابته��ای جهانی
هندبال در قطر پیگیری شد و شاگردان
ماچ��ک در براب��ر اتری��ش چهارمین
شکس��ت خود در ای��ن رقابتها را
تجربه کردند .ملیپوشان هندبال ایران
بعد از سه شکس��ت در برابر بوسنی،
مقدونیه و کرواس��ی دیروز رودرروی
اتریش قرار گرفتند .اما برخالف انتظار
این اتریشیها بودند که این بازی را با
حس��اب  38بر  26به سود خود پایان
دادند تا ایران هیچ شانسی برای صعود
به مرحله بعدی نداشته باشد.
کیوســـــــک

یونان آسیا!
روزنامههای ورزش��ی دی��روز آماده
بازی ای��ران و ع��راق ش��دهاند یا با
بازیکنان گفتوگو کردهاند یا آنالیزی
از تی��م ای��ران در مرحل��ه گروه��ی
داش��تهاند .روزنامه  90ب��ا تیتر ایران،
یونان آس��یا به ساختار قوی دفاعی و
ارائه بازیهای تدافعی پرداخته و آنالیز
کاملی از تیم کیروش داش��ته است.
ایران ورزشی هم نقل قول کیروش
را تیتر کرده« :نقشههایم را یکی یکی
رو میکنم ».همچنین پورعلی گنجی
ک��ه کمک��م حاش��یههایش زیادتر از
حد شده اس��ت درباره شوخی خود
با آن��دو گفت« :تا پای��ان جام حرف
نمیزنم ».روزنامه گل هم به تعریف و
تمجیدهای اخیری که از سردار آمون
شده پرداخته و از قول علی دایی تیتر
زده« :مقایس��ه س��ردار آزمون با من
تمرکز این پسر را میگیرد ».همچنین
دایی از عالقهاش به سردار گفته ولی
نگران این موضوع است که فشارهای
اینچنینی تمرکز سردار را به هم بریزد.

گل

سودای فینال

چیا فوادی | استرالیا| شاید
برای اینکه کیروش را
یک پیروزمن��د به تمام
معنا بدانیم کمی زود باش��د ،اما او حاال
کالهش را باالتر گذاش��ته و از دور به
همه منتقدانش لبخند میزند .همانطور
که میگوید تنه��ا نقطه ضعف تیم من
اشتباههای بازیکنانم است ،تیم او حاال
خوب دفاع میکند و البتهدر سه بازی
هیچ گل��ی دریافت نک��رده و خالصه
اینکه شاید کم حمله کند ،اما حمالتش
موث��ر و خطرن��اک اس��ت .خبرنگاران
ژاپنی که ب��ه ورزش��گاه بریزبین آمده
بودند ه��م در گفتوگو با فرهیختگان
اع�لام کردند که س��رمربی ژاپن هم از
مقابل��ه با ایران هراس دارد و دوس��ت
داشته با یک کشور عربی روبهرو شود.
در واق��ع او ب��ر خالف مربی��ان ایرانی
منتق��د ک��یروش فکر میکن��د .اینکه
ایران حریف قدری برای ژاپن اس��ت،
در حالی که بس��یاری از کارشناس��ان
فوتبال ای��ران قبل از بازی ب��ا امارات
فک��ر میکردند که حتی با تس��اوی یا
باخت مقابل ام��ارات ایران با برخورد
ب��ا ژاپ��ن در یکچهارم نهای��ی باید با
ج��ام خداحافظ��ی کند .اینک��ه مربیان
داخلی دوس��ت نداشته باشند موفقیت
ک��یروش را ببینند طبیعی اس��ت ،اما
اینک��ه نخواهند موفقیت ایران را ببینند
مطمئنا بیانصافی اس��ت .کیروش اما
خیلی راحت است و میگوید اگر ایران
بخواهد قهرمان شود باید همه حریفان
را بب��رد .پس در صورت عبور از عراق
برخ��ورد با ژاپن یا کره یا اس��ترالیا در
مراحل بعدی برای ایران فرقی ندارد.

طرفداران ایران پرشورترینها

در حال��ی که بازی ایران مقابل امارات
در شهری نیمهصنعتی و نیمهتوریستی
به نام بریزبین برگزار میشد که تعداد

ایرانیهایش به اندازه شهرهای ملبورن
و س��یدنی نب��ود ،آنها ب��رای تیم ملی
س��نگتمام گذاش��تند ،هرچند که 11
هزار تماش��اگر نهتنها از بریزبین بلکه
از دیگر ش��هرها وارد ورزشگاه شدند
و ایرانیهای بریزبین از محل کارش��ان
مستقیم به ورزشگاه آمدند و به اندازه
همه س��کوهای ورزش��گاه سانکوپ
س��روصدا تولید کردن��د .حتی برخی
ایرانیانی که همسران استرالیایی داشتند
به هم��راه آنها با پیراهن تیم ملی ایران
وارد ورزش��گاه ش��دند و مورد توجه
رس��انههای غیرایران��ی ق��رار گرفتند،
پیراه��ن تیم ملی کمیاب ش��ده بود و
برخ��ی ایرانیه��ا هم با ی��ک حرکت
جال��ب بلیتهای بیش��تری را خریده
بودند تا ایرانیهایی که نتوانسته بودند
بتوانن��د به صورت رای��گان بلیت تهیه
کنن��د و در ورزش��گاه حض��ور یابند.
حالوهوای خاصی حاکم بود و برخی
از رسانههای ایرانی تا آخرین لحظات
جل��وی در ورودی ماندند تا تش��ویق
ایرانیه��ا را پوش��ش دهند ،بس��یاری
از خبرن��گاران ایران��ی ،طرفداران را با
هواداران تراکتورسازی در تبریز مقایسه

تمرکز کیروش
روی بازی یکچهارم نهایی

تی��م ملی س��اعت  12ظهر سهش��نبه

جنگ صدرنشینی والیبال بانوان با گاز تهران

90

نمایندگان دانش��گاه آزاد اس�لامی به غیر از مرحله
پلیآف لیگ ملی بسکتبال در دو رشته والیبال بانوان
و ووش��و هم به رقابت با حریفان خواهند پرداخت.
هفت��ه هفتم لیگ والیبال بانوان ایران پس از دو هفته
اس��تراحت تیمها در پایان دور رفت این مسابقات،
با برگزاری س��ه دیدار در شهرهای ارومیه ،مشهد و
تهران برگزار خواهد شد که در مهمترین دیدار تیم
والیبال بانوان دانشگاه آزاد اسالمی که عنوان قهرمانی
دور رفت این مسابقات را یدک میکشد در دیداری
حساس ،در خانه والیبال تهران ،میهمان تیم رده دومی
گاز تهران خواهد بود .ش��اگردان مریم هاشمی که با
 16امتی��از در صدر جدول ق��رار دارند ،در حالی به
مصاف تیم گاز تهران خواهند رفت که تنها شکست
دور رفت را مقابل همین تیم متحمل ش��ده بودند و

درصدد هس��تند ضمن
جبران شکس��ت بازی
رفت ،بتوانند اختالف
امتی��از تیم خ��ود را با
رقیب اصلیشان بیشتر
کرده و در صدر جدول
باقی بمانند .این دیدار که قرار بود امروز برگزار شود،
به دلیل برخی تغییرات در زمان برگزاری لیگ برتر
مردان ،به یک روز بعد ،یعنی جمعه موکول شد.

نبرد تشریفاتی ووشوکاران

دور مقدماتی لیگ برتر ووشو هم امروز با برگزاری
س��ه دیدار به پایان خواهد رسید تا تکلیف آخرین
تیم راهیافته به مرحله پلیآف هم مش��خص ش��ود.

سازمان آگهیهای روزنامه
Advertisement`s Organization

اول آمادگی روانی
دومجنگهافبکها

میکردند که لحظهای از تشویق دست
برنمیداشتند .دوربینهای شبکههایی
که پخ��ش بازی را در اختیار داش��تند
مرت��ب صحنههای حض��ور طرفداران
ایران��ی حاضر در ورزش��گاه را پخش
میکردند و یک��ی از بهیادماندنیترین
صحنهها حض��ور یک نوزاد دوماهه با
پیراهن تیم ملی به همراه پدر و مادرش
بود .باران آخر بازی از س��وی یکی از
بازیکنان تیم ملی به اشک آسمان برای
اماراتیها تشبیه ش��د .حدود  500نفر
از هواداران هم به هتل س��افیتل آمدند
و خیابان مقابل هت��ل را بند آوردند و
برای امنیت بیشتر مردم کار به حضور
پلی��س انجامید .آنها خواس��تار گرفتن
عکس یادگاری ب��ا هواداران بودند که
با مخالفت کیروش روبهرو شدند .اما
کیروش به بازیکنان اس��تراحت داد تا
آنها در طبق��ه دوم هتل که مخصوص
تیم ملی ایران بود ،ریکاوری روحی و
روانی داشته باشند.

رقابت نمایندگان دانشگاه آزاد اسالمی در لیگهای برتر

ايران ورزشی

گيشـــــه

ياد

داشـــــت

س��افیتل را ب��ه مقصد کنب��را ،پایتخت
سیاس��ی اس��ترالیا ،ترک ک��رد تا برای
بازی مقاب��ل عراق آماده ش��ود .کنبرا
ش��هری س��اکت اس��ت ک��ه مطمئن��ا
ش��رایطش برای تیم ملی نسبت به سه
ش��هر دیگر بسیار متفاوت خواهد بود.
ک��یروش در طول چند روز گذش��ته
بازیه��ای گ��روه چه��ارم را زیر نظر
گرفته و تیمهای عراق ،اردن و ژاپن را
به کمک دس��تیارانش آنالیز کرده است
و ش��ناخت خوبی نسبت به این تیمها
دارد.
قیافه او در حین ترک هتل خندان بود
و اتفاقا دیروز صبح با ایرانیها عکس
یادگاری انداخت و اجازه داد بازیکنان
نی��ز ب��ا طرف��داران عکس ی��ادگاری
بگیرن��د .او در گفتوگوی��ی کوت��اه
گف��ت ما رویای��ی فک��ر نمیکنیم ،اما
میخواهیم موفق باشیم؛ همانطور که
یک روز قب��ل در کنفرانس مطبوعاتی
بزرگتری��ن نقط��ه ضع��ف تیمش را
اش��تباههای فردی بازیکنانش دانست.
تیم او حاال همه را بیشتر امیدوار کرده
و بیشتر منتقدان روزهای گذشته وی،
ش��اید در روزهای آینده فتیله انتقادها
را پایین بکشند .شاید کیروش بیشتر
از ب��ازی یکچهارم نهای��ی به فینال و
نیمهنهایی فکر میکند ،آنجا که ممکن
اس��ت اس��ترالیا ،ژاپ��ن و کرهجنوبی
باش��ند .مرب��ع قدرته��ای آس��یا در
اس��ترالیا ،کش��وری که فوتبال بعد از
کریکت ،تنیس ،ش��نا و فوتی (فوتبال
اس��ترالیایی که ش��باهت بس��یاری به
فوتبال آمریکای��ی دارد) اولویت پنجم
را دارد ،به دنبال قهرمانی هستند تا اوج
هیجان در فوتبال آس��یا را در روزهای
آینده شاهد باش��یم .همه امیدوارند به
زودی اس��ترالیا برای فوتبال تب کند.
باور کنید جو فوتبال هنوز به اس��ترالیا
نرسیده است.

ناصر ابراهیمی

کارشناس فوتبال

کوريره دلو اسپورت
این روزنامه ایتالیایی مکالمات تند
و تی�ز مالک میلان را تعدیل کرده
و با انتخاب ای�ن تیتر فضا را برای
سرمربی میالن قابل تحملتر کرده
اس�ت :اینزاگ�ی ،هم�ه چیز عوض
ش�د .تم�اس برلوس�کنی ب�ا پیپو
برای اطمین�ان دادن به او .اینزاگی
ترکی�ب را عوض میکن�د ،پاتزینی
در جلو ،منز پشت سر او ،مونتولیوو
بهعنوان بازیساز.

موندو دپورتيوو
ای�ن روزنام�ه اس�پانیایی طرف�دار
بارس�لونا با انتخاب تیت ِر «کالسیکو
جدی�د» به ب�ازی م�ردان نیوکمپ
و آتلتیک�و مادری�د پرداخته اس�ت.
ی�ک ب�ازی ب�زرگ در نیوکمپ که
نشان میدهد چه تیمی شایستگی
قهرمان�ی را دارد .لوئی�س انریک�ه
ه�م گفته به حمایت ه�واداران نیاز
داری�م .بای�د بهت�ر ش�روع کنیم و
میدانیم که چگونه حمله کنیم.

دانشگاه

تاکنون صعود تیمهای
دانش��گاه آزاد اسالمی،
پارسجنوب��ی و پاس
قوامی��ن کرمانش��اه به
دور نیمهنهای��ی قطعی
ش��ده اس��ت .دانشگاه
آزاد اس�لامی در دیداری تشریفاتی به مصاف رنگ
فیروزه ش��یراز خواهد رفت .دیگر تیم صعودکننده
بع��د از دیدارهای ش��هرداری بندرعباس با کمیته
ش��ینگ ئیچوان (عمران اریک��ه) و رنگ فیروزه
شیراز با شهرداری بندرعباس مشخص خواهد شد.
لیگ برتر فوتس��ال بان��وان هم فردا پیگری خواهد
شد که دانشگاه آزاد اسالمیها این هفته به استراحت
خواهند پرداخت.

آ.اس
روزنامه طرف�داری مادرید هم برای
بارس�ا خط و نش�ان کش�یده و این
تیتر را برای نسخه چاپی چهارشنبه
خود انتخاب کرده اس�ت :ال نینیو در
راه اس�ت .با این توضیح که تورس
در  12بازی مقابل بارس�لونا هش�ت
گل به ثمر رسانده است .کریستیانو
رونال�دو هم گفته رقابت با مس�ی به
منانگیزه میدهد.

ب��ازی ب��ا ع��راق میتواند یک��ی از
س��ختترین بازیهای تی��م ملی در
چند س��ال اخیر باش��د که به لحاظ
حساس��یت همپای بازیهایی چون
ایران با کره جنوبی در مرحله انتخابی
ج��ام جهانی برزیل و ایران و قطر در
یکی ،دو س��ال گذش��ته است .بازی
دوستانه ایران و عراق پیش از شروع
جام ملتها را به هیچ عنوان نمیتوان
مالک قرار داد و تیم حریف را از پیش
بازنده دانست .در آن بازی هر دو تیم
با بازیکنان ذخیره خود حاضر شدند
که حاال شرایط فرق دارد ،ضمنا آنها
به دنبال جبران همان شکست هستند
و زخمخورده و جری شدهاند .اما به
لح��اظ فنی من کار زوجی و گروهی
هافبکهای تیم ایران را نمیپس��ندم
و مش��کل بزرگ ما ب��ه همین نکته
برمیگردد .به لحاظ انفرادی هیچ تیمی
در آسیا همپای ما نیست و هافبکهای
ما مانند آندرانیک تیموریان یا اشکان
دژآگه از بهترینهای جام هستند ،اما
در کار زوجی و گروهی هافبکهای
ما بس��یار ضعیف عم��ل میکنند و
نمیتوانن��د مالکیت ت��وپ و ابتکار
عمل را در دس��ت داش��ته باشند .از
ط��رف دیگر هافبکه��ای تیم عراق
در کار گروه��ی موفق عمل میکنند
و برخ�لاف س��ایر تیمه��ای عربی
خالقیت بیشتری در این خط از خود
نش��ان میدهند .پس نتیجه میگیریم
سرنوشت بازی فردا در خط هافبک
رقم زده میش��ود و اگر هافبکهای
م��ا بتوانند ب��ازی را از مرکز زمین به
کنارهها منتقل کنند شانس موفقیت با
ماس��ت .اما از همه این مسائل مهمتر
بحث روحی و روانی اس��ت .این دو
تیم در س��الیان پس از جنگ همواره
رقابتهایش��ان از حساسیت خاص
و جداگانهای برخوردار بوده اس��ت
و حاال هم که عراقیها با مش��کالت
فراوانی در کشورش��ان دستوپنجه
نرم میکنند قطعا با روحیهای متفاوت
به زمین میآیند .امی��دوارم کارلوس
کیروش برای این بازی شاگردانش
را به لحاظ روانی بیش از پیش آماده به
زمین مسابقه بفرستد تا در این زمینه به
مشکل نخوریم .از طرفی تیم ما نسبت
به عراق یک روز بیش��تر اس��تراحت
کرده است و در صورت کشیده شدن
بازی ب��ه وقتهای اضاف��ه و پنالتی
بازهم شانس موفقیت ما بیشتر خواهد
بود .من به تیم ملی خوشبینم و فکر
میکنم برد با تیم ایران است و بعد از
آن باید به برنده پیکار ازبکستان و کره
جنوبیبپردازیم.
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