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تیم سوم المپیک توکیو، در اولین 
مســابقه از رقابت های جهانی والیبال 
روبه روی ایران شکســت خورد. یک 
برد بسیار ارزشمند که با توجه به صعود 
بهترین تیم های سوم از گروه ها، همین 
حاال نیز عمال صعود تیم ملی را قطعی 
کرده است. پسران بهروز عطایی مسابقه 
با آرژانتین را اصال خوب شروع نکردند و 
ست اول را به راحتی به حریف دادند. در 
ست دوم هم وقتی آرژانتین به امتیاز 16 
رسید، ایران فقط 10 امتیاز داشت و به 
نظر کار تمام شده بود اما سرویس های 
پرشی رویایی میالد عبادی پور، ایران 
را به بــازی برگرداند و تیم ملی حتی از 
حریف جلو هم افتاد. این ست در آخرین 
لحظه ها کامال برابر دنبال می شــد اما 
در نهایت این ایران بود که با سرویس 
پرشی مرتضی شریفی، همه چیز را به 

ســود خودش رقم زد. ملی  پوش ها به 
کمک این روحیه بســیار خوب، برنده 
ست ســوم شــدند اما در ست چهارم 
برتری شان را به شکل غیرمنتظره ای 
از دســت دادند. ســت پنجم هم یک 
رقابت بسیار نزدیک را بین دو تیم رقم 
زد. رقابتی که در نهایت به سود تیم ملی 
ایران رقم خورد تا اولین برد تیم ملی در 
اسلوونی به دست بیاید. ایران در حمله 
موفق تر از آرژانتین بــود و 71 حمله 
موفق روبه روی 69 حمله حریف داشت. 
در دفاع روی تور اما حریف بسیار بهتر 
کار کرد. آرژانتین در این ست 14 دفاع 
روی تور انجام داد اما این عدد برای تیم 
ملی ایران فقط سه دفاع موفق بود. تیم 
ملی در سرویس زدن اما به مراتب بهتر 
از حریف ظاهر شــد. میالد عبادی پور 
بــه کمــک ســرویس های دیدنی 

و آبشارهای مهارنشــدنی، 21 امتیاز 
در این بازی گرفت تــا باالتر از کونته، 
امتیازآورترین بازیکن زمین مسابقه 
باشــد. نکته نگران کننده اما نمایش 
متوسط بازیکنی مثل اسماعیل نژاد بود 
که توقع می رفت همانند لیگ ملت ها 
در این مسابقه هم بدرخشد. به هر حال 
این بازی، پرامتیازترین مسابقه در دور 
اول جام جهانی بود. جایی که آرژانتین 
124 و ایران 120 امتیاز تصاحب کردند. 
فعال هلند به لطف برتری بسیار ساده و 
بی دردسر روبه روی مصر، صدرنشین 
این گروه اســت اما تیم ملی در جدال 
امشب با مصری ها، فرصت رسیدن به 

صدر جدول گروه را خواهد داشت.
والیبال ایران معمــوال هیچوقت 
تورنمنت های بین المللی را خوب شروع 
نمی کرد و حاال شکست دادن تیم سوم 

المپیک با همه ســتاره ها، یک شروع 
عالی برای ایران بــود. با این حال نباید 
تصور کرد که کار تمام شده و ایران دیگر 
ماموریت بزرگی در این رقابت ها ندارد. 
مسابقه امشب با مصر به هیچ وجه نباید 
یک بازی ساده در نظر گرفته شود. مصر 

این روزها فرم خیلــی خوبی ندارد، در 
دوره های اخیر لیــگ جهانی حاضر 
نبوده و حتی لژیونری هم نداشــته اما 
تیمی مرموز و ناشناخته به نظر می رسد. 
ایران برای صعــود قطعی و همچنین 
سرگروهی احتمالی قبل از رویارویی 

سخت با هلند و نیمر عبدالعزیز، به برد در 
بازی امشب نیاز خواهد داشت. بردی 
که باید اقتدار والیبــال ایران را به همه 
دنیا نشان بدهد و تیم ملی را در قامت 
یک تیم مدعی در این مســابقه ها به 

تصویر بکشد.
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خسروی وفا رقابت را از علی نژاد برد
ریاست با حمایت! 

روز گذشته سرانجام انتخابات کمیته ملی المپیک 
برگزار شد. انتخاباتی که چند بار به تعویق افتاد و حتی 
در شب برگزاری هم شائبه هایی مبنی بر لغو شدنش 
به گوش می رسید. گفته می شــد تعدادی از اعضای 
مجمع هیچ کدام از نامزدهای ریاست را برای این سمت 
مناسب نمی دانند و در صورت اینکه در مجمع حاضر 
نمی شدند، مجمع بدون برگزاری انتخابات به پایان 
می رسید. درنهایت اما اعضای مجمع در آکادمی ملی 
المپیک حاضر شدند و در رقابتی که بی حاشیه هم نبود، 
محمود خسروی وفا به عنوان رییس چهار سال آینده 

کمیته المپیک انتخاب شد. 
مهدی علی نژاد، محمود خســروی وفا، فضل ا... 
باقرزاده و مجید شایســته چهار کاندیدایی بودند که 
برای ریاســت این نهاد ثبت نام کردند. البته علی نژاد 
و شایســته درســت چند روز مانده به مجمع با خبر 
رد صالحیت شان مواجه شــدند که پس از اعتراض 
و نامه نگاری علی نــژاد، نام آنها به لیســت نامزدها 

برگردانده شد. 

رضا صالحی امیری که ریاست مجمع را بر عهده 
داشت، بدون فوت وقت مجمع را رســما آغاز کرد. او 
برای انتخاب ناظر از حاضران خواست پیشنهادشان را 
مطرح کنند و در غیر این صورت خودش انتخاب کرد. 
موضوعی که نخستین حاشیه مجمع را به دنبال داشت. 
چراکه محمد علیپور سه نفر را برای نظارت پیشنهاد داد 
که با واکنش و اعتراض علیرضا دبیر مواجه شــد. این 
اعتراض درگیری لفظی دو نفر را به همراه داشت که با 

ورود صالحی امیری موضوع بسته شد. 
حاشــیه بعدی مجمع هم به مجید شایســته 
برمی گردد که به انصرافش از رقابت منجر شد. شایسته 
از صالحی امیری درخواســت صحبت داشــت که با 
مخالفت او روبه رو شــد. صالحی امیری در واکنش به 
درخواست شایسته عنوان کرد حتی یک ثانیه هم اجازه 
صحبت نمی دهد چون در این صورت باید به بقیه هم این 
اجازه را بدهد. درنهایت هم شایسته هم با عصبانیت و در 
مخالفت با تصمیم صالحی امیری و با هدف نشان دادن 
این نکته که اخالق در ورزش وجود دارد، انصرافش را 

اعالم کرد. 
درنهایت نوبت به رای گیری رسید. در مجمع 53 
عضو شــامل 28 المپیکی و 25 غیرالمپیکی حضور 
داشــتند. پس از شــمارش آرا، از مجمــوع 53 رای 
خسروی وفا و علی نژاد 24 رای به دست آوردند و باقرزاده 
پنج رای گرفت تا انتخابات به دور دوم کشیده شود. در 
دور دوم رای گیری دو عضو غیرالمپیکی دیگر به مجمع 
اضافه شدند و تعداد اعضا به 55 نفر رسید. موضوعی که با 
واکنش و اعتراض دبیر روبه رو شد. او معتقد بود با اضافه 
شدن این دو نفر باید به اساسنامه مراجعه کرد. نصرا... 
سجادی در پاسخ گفت در اساسنامه به این مورد اشاره 
نشده و دبیر خواستار تصمیم گیری دستگاه نظارتی 
شد. درنهایت حیدر فرمان که از شورای المپیک آسیا 
مهمان ویژه مجمع بود، حضور مسعود سلیمانی و هاشم 
اسکندری که از اعضای مجمع بودند را قانونی دانست تا 
انتخابات ادامه پیدا کند. در پایان رای گیری دور دوم از 
55 رای، خسروی وفا 28 رای و علی نژاد 27 رای کسب 
کردند. به این ترتیب محمود خسروی وفا تنها با یک رای 
بیشتر برای چهار ســال به عنوان رییس کمیته ملی 

المپیک انتخاب شد.
خســروی وفا در حالی به عنــوان رییس جدید 
کمیته ملی المپیک انتخاب شــد که مورد حمایت 
صالحی امیری قرار داشت. رییس پیشین کمیته ملی 
المپیک در واکنش به اینکه چرا در انتخابات ثبت نام 
نکرده اســت، پاســخ داد تا زمانی که خسروی وفا در 
انتخابات هست، حضور او دلیلی ندارد. در هر حال آنچه 
اهمیت دارد این است که سرانجام تکلیف کمیته ملی 
المپیک روشن شد و خســروی وفا هم که سال ها در 
راس کمیته ملی پارالمپیک حضور داشته، با این فضا 
غریبه نیست. خسروی وفا باید زودتر دست به کار شود 
و برنامه های الزم برای میادین پیش رو را مشخص کند. 
او برای ثبت یک کارنامه موفقیت آمیز راه دشــواری 

پیش رو دارد.

منهای فوتبال

آدرنالین

شاهکار پسران واليبال در اسلوونی

صعود فوری!

سه بازی بدون حتی یک گل خورده، شروع بسیار خوبی 
برای پرسپولیس به حساب می آید. آنها از شروع لیگ شانزدهم 
به بعد، فقط یک بار در ســه هفته ابتدایی بیشتر از یک گل 
خورده اند و آن اتفاق هم در زمانی رخ داده که حامد لک روی 
خط دروازه این تیم بوده است. به نظر می رسد تیم یحیی دوباره 
راه موفقیت را پیدا کرده و دوباره به تســلیم  نشدن روی خط 
دروازه برگشته است. اتفاقی که آنها را در مسیر تبدیل شدن 

به یک مدعی جدی برای قهرمانی این فصل قرار می دهد.

ليگ بيست و يکم؛ سه گل و صفر کلين شيت
پرسپولیس فصل گذشــته را با حامد لک روی خط 
دروازه شروع کرد و این سنگربان اصال شباهتی به لک 
فصل های قبل نداشت. او به شــدت افت کرده بود و 

خیلی ها دلیل این اتفــاق را مربی دروازه بان های 
لیس  ســپو می دانستند. به هر پر

و لک در ســه حــال قرمزها 
ول  ا گذشته هفتــه  فصل 
ی  و بــه ر و فوالد، نساجی ر

و آلومینیــوم 

قرار گرفتند و در هر مســابقه یک گل دریافت کردند تا سه 
هفته اول برای شان بدون کلین شیت شــروع شود. لک به 
خصوص در مسابقه هفته سوم در اراک، یک اشتباه بسیار بد 
داشت و زمینه ساز شکست تیمش شد تا در هفته های بعدی 
حتی به نیمکت هم منتقل شــود. در پایان فصل گذشته، 

به صورت همزمان از جمع قرمزها جدا لک و فنایی 
شدند.

 
ليگ بيستم؛ صفر گل و سه 

کلين شيت
قبل از این فصل، 
آخرین باری که 
لیس  سپو پر
نسته  ا تو
بود در 

سه مسابقه ابتدایی شروع فصل کلین شیت کند، لیگ برتر 
بیستم بود. آنها در سه هفته اول لیگ بیستم روبه روی سایپا، 
صنعت نفت و نفت مسجدسلیمان قرار گرفتند و توانستند 
در هر سه مسابقه دروازه شان را بسته نگه دارند. درست مثل 
این فصل آنها لیگ بیستم را نیز با پنج امتیاز در سه بازی اول و 
بدون شکست و گل خورده شروع کردند. نتیجه آن شروع در 
نهایت پنجمین قهرمانی متوالی این تیم در رقابت های لیگ 

برتر فوتبال ایران بود.

ليگ نوزدهم؛ يک گل و دو کلين شيت
در آغاز لیگ برتر نوزدهم، گابریل کالدرون مربی قرمزها بود 
و علی بیرانوند روی خط دروازه این تیم دیده می شد. آنها فصل 
را با زدن یک گل به پارس جنوبی و گرفتن همه امتیازها از این 
تیم شروع کردند اما در هفته دوم مغلوب تراکتورسازی شدند 
و بعد از این شکست یک بر صفر، در مسابقه هفته سوم با همین 
نتیجه صنعت نفت آبادان را شکست دادند. تیم کالدرون فصل 
را با دریافت تنها یک گل در سه مسابقه و البته کسب سه امتیاز 
شــروع کرد. تیمی که در نهایت به یحیی سپرده شد و با این 

مربی لیگ برتر را فتح کرد.

ليگ هجدهم؛ صفر گل و سه کلين شيت
در آخرین فصل برانکو، پرسپولیس تیم بسیار مطمئنی 
بود که در طول فصل فقط یک بار طعم شکست را چشید. 
آنها فصل را نیز بسیار آرمانی شروع کردند. پرسپولیس در 
اولین هفته لیگ در مشهد، با یک گل پدیده را شکست داد، 
در دومین هفته سه گل به فوالد خوزستان زد و در سومین 
هفته روبه روی استقالل خوزســتان به تساوی بدون گل 
رسید. این تیم سه هفته اول فصل را با سه کلین شیت متوالی 
شروع کرد و باز هم توانست قهرمانی لیگ را به دست 
 بیاورد. این آخرین قهرمانــی برانکو در فوتبال 

ایران بود.

ليگ هفدهم؛ يک گل و دو کلين شيت
لیگ برتر هفدهم برای قرمزها با یک برد امیدوارکننده 
روبه روی فوالد شروع شــد. آنها دو بار دروازه این تیم را باز 
کردند و هیچ گلی هم نخوردند. تیم پروفسور در هفته دوم 
تراکتورســازی را با نتیجه دو بر یک در تبریز شکست داد. 
این تنها گل خورده این تیم در سه هفته ابتدایی لیگ برتر 
به شمار می رفت. چراکه آنها در هفته سوم نفت تهران را با 
سه گل شکســت دادند و باز هم اجازه ندادند توپی از خط 

دروازه شان عبور کند.

ليگ شانزدهم؛ يک گل و دو کلين شيت
در اولیــن فصل منجــر به قهرمانــی با مــرد کروات، 
پرسپولیســی ها لیگ را با شکست دادن ســایپا با یک گل 
شــروع کردند. برد مهمی که خیلــی زود روحیه این تیم 
را به اوج رســاند. ســرخ ها در دومین هفته لیگ به تساوی 
یک-یک روبه روی فوالد رسیدند و نتوانستند در این مسابقه 
کلین شیت کنند اما در مسابقه سوم، گسترش فوالد را با گل 
جالب و عجیب وحید امیری بردند و باز هم دروازه را بسته 
نگه داشتند. این شروع خوب، آنها را در مسیر درستی قرار 
داد و در نهایت این تیم بعد از نزدیک به یک دهه لیگ برتر 

ایران را فتح کرد.

ليگ پانزدهم؛ هشت گل و صفر کلين شيت! 
کامال مشخص است که سرنوشت پرسپولیس بعد از لیگ 
پانزدهم چقدر تغییر کرده. این آخرین فصلی بود که آنها در 
سه هفته شــروعش تعداد گل های زیادی دریافت کردند. 
پرسپولیس در سه هفته اول آن فصل، دو گل از پدیده، دو گل 
از استقالل خوزستان و چهار گل از سپاهان خورد تا بدون 
حتی یک کلین شیت با هشــت گل خورده شرایط تلخی 
داشته باشد. کیفیت دفاع و گلرهای آن فصل قرمزها افتضاح 

به نظر می رسید اما از فصل بعدی، همه چیز تغییر کرد.

نگاهی به کلين شيت های شروع فصل قرمزها از شروع عصر برانکو

مقاومت آهنی!

چهره به چهره

آريا   رهنورد

لیورپول برای مدت زیادی هوادارانش را در انتظار اولین برد فصل گذاشت اما بردی 
را به آنها هدیه کرد که ارزش این صبر و انتظار را داشت. آنها در یک مسابقه تاریخی 9 گل 
به بورنموث زدند تا به صورت مشترک با چند تیم دیگر، خالق سنگین ترین پیروزی و 
طبعا سنگین ترین شکست تاریخ لیگ برتر باشند. این برد، تیم کلوپ را از پیله ای که در 
شروع فصل به دور خودش کشیده بود، خارج کرد. حاال همه متوجه شده اند که قرمزها 

از چه قدرت فوق العاده ای برخوردار هستند و چه تیم ترسناکی به نظر می رسند.

من يونايتد 9- صفر ايپسويچ تاون
تا قبل از آن که لیورپول، بورنموث را به خاک و خون بکشاند، بهترین برد و بدترین 
شکست تاریخ لیگ برتر تنها به یک مسابقه اختصاص داشت و هنوز شریکی برای این 
بازی پیدا نشده بود. چهارم مارس 1995 در ورزشگاه اولدترافورد، یونایتد 9 بار توپ را 
از خط دروازه ایپسویچ عبور داد. اندی کول که آن روزها گرانقیمت ترین مهاجم فوتبال 
انگلیس بود، در آن بازی پنج گل زد، مارک هیوز هم دو بار دروازه حریف را باز کرد. روی 
کین و پل اینس هم هر کدام یک بار در فهرست گل زنان این بازی تاریخی قرار گرفتند. 
این برد یونایتد را باالتر از بلک برن به صدر جدول لیگ برتر انگلیس رساند. برای سال ها 

هیچ تیمی نتوانست چنین اختالفی را در یک مسابقه لیگ برتر تکرار کند.

لسترسيتی 9-صفر ساوتهمپتون
24 سال طول کشید تا یک تیم دوباره بتواند در یک بازی لیگ برتر 9 اختالف با 
حریف ایجاد کند و به بازسازی نتیجه تاریخ تیم سر الکس فرگوسن بپردازد. آن تیم 
لسترسیتی بود که تجربه نادر دو هت تریک در یک مسابقه لیگ برتر را رقم زد و همه را 
شگفت زده کرد. در آن مسابقه هم آیوزه پرز و هم جیمی واردی برای لستر هت تریک 
کردند تا یک نمایش رویایی و فراموش نشــدنی را برای این تیم پشت سر بگذارند. 
چیلول، تیلمانس و جیمز مدیسون هم گل های دیگر این مسابقه را به ثمر رساندند 
تا لستر یک برد عجیب و باشکوه را به دست بیاورد. این بهترین برد یک تیم مهمان در 

تاریخ رقابت های لیگ برتر انگلیس به حساب می آید.

منچستريونايتد 9- صفر ساوتمهپتون
یونایتد که رکورد ش را توسط لستر از دست داده بود، دو سال بعد رکورد دیگری 
خلق کرد و تبدیل به اولین تیم تاریخ لیگ برتر شد که دو مسابقه را با اختالف 9 گل 
می برد. جالب اینکه باز هم ســاوتهمپتون در نقش قربانی قرار گرفت. حاال آنها هم 
اولین تیمی شدند که در دو بازی از لیگ برتر با اختالف 9 گل شکست می خوردند. به 
همین خاطر هم بود که بعد از شکست سنگین بورنموث روبه روی لیورپول، باشگاه 
ساوتهمپتون با یک توییت به این تیم دلداری داد. یونایتد در آن مسابقه، هشت گل زن 
مختلف داشت. به جز مارسیال که در آن نبرد دو گل زد، فن بیساکا، رشفورد، کاوانی، 
مک تامینی، برونو فرناندز و دنیل جیمز آن روز برای منچستر گل زدند و بدنارک هم 

یک بار به اشتباه دروازه تیم خودی را باز کرد.

تاتنهام 9-يک ويگان اتلتيک
اواخر ســال 2011 بود که تاتنهام در وایت هارت لین، خاطره تاریخی یونایتد را 

تکرار کرد و 9 گل به حریفش زد. 9 دقیقه بعد از شروع این بازی، پتر کرواچ اولین گل 
را به ویگان زد. نیمه اول با همین نتیجه به پایان رسید و ویگانی ها امیدوار بودند تا در 
نیمه دوم به بازی برگردند و کار را به تساوی بکشانند اما تاتنهام تازه گرم شده بود! در 
نیمه دوم آرون لنن، دیوید بنتلی و نیکو کرانچار برای اسپرز گل زدند و جرمین دفو نیز 
به تنهایی پنج گل به ثمر رساند تا یک نتیجه کامال تاریخی در این مسابقه رقم بخورد. 
او در هفت دقیقه، یکی از سریع ترین هت تریک های تاریخ لیگ برتر را انجام داد. دفو 
در آن بازی بعد از اندی کول و آلن شیرر، تبدیل به سومین بازیکن تاریخ لیگ برتر شد 

که در یک مسابقه پنج گل می زند.

نيوکاسل 8- يک شفيلدونزدی
تجربه زدن پنج گل در یک بازی توسط آلن شیرر، به بهترین برد تاریخ نیوکاسل 
در لیگ برتر ختم شــده اســت. در ماه سپتامبر ســال 1999، نیوکاسل روبه روی 
شفیلدونزدی قرار گرفت و حریف را با نتیجه له کننده هشت بر صفر شکست داد. به جز 
شیرر، هیوز، دایر و اسپید هم در آن بازی خاص برای نیوکاسل گل زدند. گری اندرو 
اسپید که آن روزها چهره محبوب هواداران نیوکاسل بود، بعدها سرمربی تیم ملی ولز 

شد و کمی بعد با خودکشی به زندگی اش پایان داد.

چلسی 8-صفر ويگان اتلتيک
ویگان هم درســت مثل ســاوتهمپتون، در جمع تیم هایی دیده می شود که دو 
شکست دردناک و فاجعه بار را در تاریخ لیگ برتر پشت سر گذاشته اند. در ماه می سال 
2010، چلسی روبه روی ویگان قرار گرفت و هشت بار دروازه این تیم را باز کرد. دروگبا 
آن روز دو گل برای تیمش زد و اشلی کول، انلکا، لمپارد و کالو گل زنان دیگر چلسی در 

آن مسابقه فراموش نشدنی بودند.

نگاهی به سنگين ترين شکست های تاريخ ليگ برتر

آرواره های خرد شده!

اتفاق روز

آريا   طاری 

نگار  رشيدی


