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منتظر اخبار و مطالب شما هستیم
لطفًا مطالب خود را با درج شماره تلفن به دفتر روزنامه 
روزنامه  ضمنًا  نمائید.  ارسال  ذیل  الکترونیکی  آدرس  یا 
ارسالی  مطالب  و  است  آزاد  ارسالی،  مطالب  ویرایش  در 

برگشت داده نمی شود.
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ورزشـــی

بعد از شکست و حذف از مقدماتی جام جهانی 94 آمریکا پای مربیان شرق اروپا که معروف به ویچ ها 
بودند به فوتبال ایران باز شد، دربازی هایی آسیایی 94 هیروشیما استانکو پاپلوکویچ سرمربی تیم ملی 

بود و بعد از ناکامی از مربیگری تیم ملی کنار گذاشته شد.
برای مقدماتی جام ملت ها 1996 امارات تیم ملی بدون مربی بود و درحالی که از گزینه هایی همچون 
ناصر حجازی و فیروز کریمی نام برده می شد به ناگاه محمد مایلی کهن بدون هیچ تجربه سرمربیگری 

و در میان ناباوری بر نیمکت تیم ملی نشست.
سن  به  که  شدند  بازیکنانی  جایگزین  جوانی  نسل  آسیایی  بازی های  و  مقدماتی  در  شکست  از  بعد 
بازنشستگی نزدیک بودند و مایلی کهن بااخالق و مدیریت خاص خود این تیم را از مقدماتی به راحتی 

گذر داد و تیم را آماده جام ملت ها کرد.
1996- امارات

در اولین بازی تیم ملی مغلوب عراق شد تا حمله رسانه ها به مایلی کهن دوباره سر باز کند، در دیدار 
دوم با سه گل تایلند را برده و سپس رقیب دیرینه ای مانند عربستان را با سه گل شکست دادیم این 

پیروزی اولین شکست عربستان بعدازانقالب بود آن  هم با سه گل.
در مرحله بعد ایران در یک بازی تاریخی تیم ملی کره جنوبی را با شش گل شکست داد؛ ولی در بند 
تیم مرموز عربستان گرفتار شد تا باز به فینال نرسد، در بازی رده بندی با شکست دادن کویت به مقام 

سومی این بازی ها رضایت بدهد.
خداداد عزیزی ستاره این بازی ها شد و علی دایی آقای گل.

این نسل که بنا به گفته کارشناسان نسل طالیی فوتبال ایران بعدازانقالب بود خود را آماده بازی های 
از کشور شدند علی دایی، کریم  تیم راهی خارج  این  از  بازیکنان زیادی  مقدماتی جام جهانی کرد، 

باقری، خداداد عزیزی به فوتبال آلمان رفتند و نام ایران را مطرح تر از گذشته کردند.
عدم صعود مستقیم از گروه مقدماتی باعث شد تا تحت فشار محمد مایلی کهن از مربیگری برکنار شود 
و سکان تیم در ناامیدی کامل به دست ویرای برزیلی بیفتد تا تیم را آماده مقابله با ژاپن در مرحله 
پلی آف کند. در این مرحله نیز مغلوب ژاپن شدیم تا با ناامیدی کامل به دیدار استرالیا پر از بازیکنان 

مطرح در لیگ جزیره برویم.
برکناری مایلی کهن باعث شد تا بازیکنان الیقی همچون پاشازاده بهترین مدافع آن سال های فوتبال 
ایران که براثر کج سلیقگی ها به تیم ملی دعوت نمی شد همچنین جواد زرینچه و مجید نامجو مطلق و 
فرهاد مجیدی مجدد به تیم ملی دعوت شوند و همین پاشازاده جوان بود که یکی از بزرگ ترین عوامل 

صعود ایران در میدان ملبورن بود.
صعود به جام جهانی فرانسه 1998 بعد از 20 سال از آخرین حضورمان در آرژانتین 1978 شور و شعفی 
عجیب در میان ایرانی ها برپا کرد؛ به طوری که روز 8 آذرماه 1376 روزی به یادماندنی و شاد در تقویم 

خاطرات ثبت شد.
بازیکنان این تیم برای همیشه در دل تاریخ و در کنج خاطرات همه ایرانیان جاودانه شدند، از احمدرضا 
عابدزاده با آن انرژی مثبت دادن هایش تا مهدی پاشازاده با فداکارهایش از ابراهیم تهامی با پاس گل 
زیبایش به کریک باقری زننده گل اول تا خداداد و علی دایی، گریه های حمید استیلی و سیگار برگ 

والدیر ویرای برزیلی همه و همه خاطرات زیبایی را برای ما عاشقان فوتبال رقم زدند.
صعود ایران به جام جهانی فوتبال ایران را در تمامی زمینه های زیروزبر کرد، داریوش مصطفوی رئیس 
فدراسیون برکنار شد تا صفایی فراهانی جانشین او شود و او نیز ایویچ مربی نامدار یوگسالوها با روزمه 
درخشان جایگزین ویرای برزیلی کرد، ایویچ باسابقه مربیگری تیم های بزرگی همچون المپیک مارسی 
و بنفیکا لیسبون مرحله آماده سازی تیم ملی را به عهده گرفت و کمترین امکانات تیم را آماده جام 
جهانی کرد؛ ولی در آخرین لحظات بعد از شکست در یک بازی دوستانه جای خود را به جالل طالبی 

مدیر تیم ملی داد.

این هفته درخشش مردان برانکو و شکست دادن السد قطر در یک بازی کاماًل کالسیک امیدهایی 
را برای کسب یک جام معتبر آسیایی در دل دوستداران فوتبال زنده کرد.

پرسپولیس- السد
سرخ پوشان تهرانی که با هدایت برانکو موفق شده بودند برای دومین بار پیاپی راهی مرحله نهایی 
باشگاه های آسیا شوند اشتباه سال قبل مقابل تیم الهالل را تکرار نکردند. یاران برانکو با یک فوتبال 
منطقی و منطبق بر داشته های خود سعی برکشاندن دعوا به جهنم آزادی را داشتند که در این راه 
بسیار موفق عمل کرده و حتی موفق به زدن گل برتری نیز شدند تا با کسب یک مساوی و یا حتی 
شکست با اختالف یک گل به شرط زدن گل به تیم حریف به آرزوی 50 ساله باشگاه پرسپولیس 

جامه عمل پوشید و حضور در فینال باشگاه های آسیا را تجربه کنند.
تیم السد که در بازی قبلی خود جلوی تیم ده نفره استقالل هم موفق به برد نشده بود نشان داد که 
نامدار هم نمی تواند ضامن برد و پیروزی باشد اگر تیم استقالل در آن  داشتن بازیکنان بزرگ و 
نیمه دوم بازی رفت در آزادی احساسی عمل نکرده بود بی گمان امروز یک داربی جذاب آسیایی را 

می توانستیم تجربه کنیم.
استقالل- نفت مسجدسلیمان )جام حذفی(

استقالل که برحسب قرعه جام حذفی باید به دیدار نفتی ها می رفت و همچنین بازی عقب افتاده از 
هفته ششم نیز همان جا برگزار می کرد با دعای خیر هواداران نگران خود، راهی این شهر شد.

دربازی اول که از سری مسابقات جام حذفی کشور بود استقالل بازی طوفانی را آغاز کرد و در 
همان 5 دقیقه اول به چند فرصت گل و 7 ضربه کرنر دست یافت که یکی پس از دیگری هدر 
رفت، تا بازی متعادل شد. حتی لحظات کسل کننده ای را سپری کرد، وقت اضافی و تک گل باقری 
و اخراج غفوری از نکات دیگری این بازی بود که در انتهای آن استقالل به سالمت به دور بعد راه 

یافت.

استقالل- نفت مسجدسلیمان )لیگ برتر(
در بازی لیگ یک بار دیگر شفر مربی آلمانی استقالل زیرکی و فوتبال فهمی خود را ثابت کرد، 
میدان دادن به جوانانی که می توانند در ادامه راه بنزین سبز استقالل باشند، در کنار گلزنی همه و همه 
نشان از زیرکی شفر بود که نشان داد اسم ها مهم نیستند؛ بلکه نحوه تمرین کردن و داشتن انگیزه و 

روحیه برتری طلبی برای کسب موفقیت الزم و ضروری است.
مربیان کشاند.  اخراج  و  و کالمی  لفظی  درگیری  و  به جنجال  را  زیبا  بازی  این  پراشتباه،  داوری 
اخراج میالد زکی پور از استقالل تمام برنامه های شفر در نیمه دوم را خنثی کرد تا جایی که مجبور 
بالی  به تعویض دو گلزن خود شد، همچنین اشتباه مشکوک داور در اخراج نکردن موسی کولی 
در دقیقه 50 و حضور این بازیکن در خط حمله نفت و بازی مستقیم نفتی ها عماًل آبی ها را مجبور 
به عقب نشینی و حفظ اندوخته های خودکرده بود تا اینکه باالخره داور در دقیقه 73 کولی بالی را 

باکارت قرمز از زمین بیرون کرد.
اخراج شفر و مرزبان در کنار پنالتی خنده دار نفتی ها از نکات دیگر بازی عقب افتاده از هفته ششم 

بود.
محسن مسلمان- سید حسین حسینی

حواشی  از  بعد  ایران  فوتبال  اخیر  فصل  دو  رؤیایی  پرسپولیس  طراح  و  مهندس  مسلمان  محسن 
سابق  تیم  راهی  اخراج خود کرد،  به  مجبور  را  برانکو  و  داشت  پرسپولیس  در  خودخواسته ای که 
خود ذوب آهن شد تا فوتبال خود دریکی از کم حاشیه ترین تیم های ایرانی و یکی از باشگاه های به 
معنی کلمه فرهنگی- ورزشی زیر نظر امید نمازی ادامه دهد؛ ولی محسن در آنجا هم دست از حاشیه 

برنداشت تا جایی که مدیران ذوب آهن حکم به اخراج او را صادر کردند. 
آیا باید چنین پدیده ای که خود قدر داشته هایش را نمی داند به حال خود رها کرد؟ آیا در ایران 
باشگاهی یا سرمربی قادر به کنترل چنین بازیکنی نیست؟ ای کاش محسن کمی دلش برای آینده 

خودش می سوخت و دست از حواشی برمی داشت.
سید حسین حسینی

دروازه بان شیرازی تیم استقالل که فصل قبل با حمایت های منصوریان و سپس شفر، مهدی رحمتی 
را بر روی نیمکت نشانده بود دربازی های این فصل چه آسیایی چه حذفی و لیگ بر روی نیمکت 
چسبیده شد تا بعد از بازی با نفت در یک کار کاماًل غیرحرفه ای تهدید به جدایی در نیم فصل کند.

در خوب بودن و عملکرد فنی این دروازه بان جوان هیچ شکی نیست؛ ولی اگر این جوان به یاد داشته 
باشد خود زمینه نیمکت نشینی را مهیا کرد، بازی سال قبل استقالل با پیکان که حسینی بر روی گل 
دوم مقصر بود و حاشیه هایی که خود بعدازآن به وجود آورد در زمین بازی و چه در فضا مجازی 
او را از چشم شفر انداخت. حاال به جای تمرکز بر تمرینات و صبر و حوصله باشگاه استقالل را 
 تهدید می کند؟ این آقا در عالم بی خبری سیر می کند و نمی داند که چه بزرگانی صاحب پیراهن آبی
 بودند.  مگر ناصر حجازی با آن  همه افتخار روزی از تاج به شهباز نرفت؟ مگر عابدزاده از استقالل 
به سپاهان و سپس پرسپولیس نرفت؟ آیا استقالل بی دروازه بان ماند؟ منصور رشیدی ها، خاکسار، 
تهرانی ها، برومند، طالب لو و طباطبایی ها ازلحاظ فنی و افتخار به مراتب از حسینی بسیار باالتر و بهتر 
بودند، پس یا بمان و بجنگ یا برو به دنبال راهی که بتوانی خود را همچنان ملی پوش بدانی که این 

عنوان از صدقه سری لباس استقالل است که با خود همراه داری.

عکـس هفتـه:

استقالل کازرون قهرمان جام شهدای نورآباد 1362
تیم فوتبال استقالل کازرون یکی از تیم های باسابقه و پرافتخار در تاریخ فوتبال کازرون است 
این قاب زیبا مربوط به سال 1362 این تیم است که قهرمان جام شهدا نورآباد ممسنی شد.

ایستاده از راست: بهادر امیر حکیمی، مجید نقیبی، غالمحسین ابراهیم پور، حمید فروغی، حسن ایزدی، 
عزیز ابراهیم پور، عباس پسندیده، اصغر حاتمی و غالمحسین جباری مربی و سرپرست تیم.

نشسته از راست: هادی عمویی، فردین هنرمند، مسعود سرشناس، کاظم زارع، مسعود هنرمند و حسن 
هنرمند.

42 سال انتظار 
ایران در راه جام ملت های آسیا

لیگ برتر از نگاهی دیگر

به روایت: محمدرضا پوالدی قسمت چهارم

محمدرضا پوالدی

خبرنگار و عکاس/ علیرضا گلچین: مسابقات بازنشستگان در کازرون 
برگزار شد.

به مناسبت روز سالمندان یک دوره مسابقات بومی محلی ویژه بازنشستگان 
برگزار شد. در این مسابقات 80 نفر بازنشسته از کانون های بازنشستگان جهان 
دیدگان، ارتش، سپاه و اداره ورزش و جوانان حضور داشتند. در این مسابقات 

به بازی های هفت سنگ، طناب کشی و... پرداختند.
و  قهرمانی  حکم  برندگان  و  سپاس  لوح  شرکت کنندگان  تمام  به  پایان  در 

جایزه اهدا گردید.

خبرنگار و عکاس/ علیرضا گلچین: مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی 
زیر ۶ سال استان فارس به صورت رپید به مدت ۱ روز، در دو جدول پسران 
با حضور ۱۶ شرکت کننده و در جدول بانوان با حضور ۱۱ بازیکن به میزبانی 

شیراز برگزار شد.
در جدول دختران یسنا مهبودی، نونهال آینده دار و متفکر کازرونی بااقتدار 
کامل و پیروزی در تمام پیکارها مقام اول مسابقات را به دست آورد و در 
جدول پسران بردیا رضاییان زاده بازیکن خوش فکر و پرتالش توانست در ۷ 
دور رقابت های نزدیک و تنگاتنگ مقام سوم مسابقات را به دست آورد و دو 

مدال طال و برنز برای جامعه ورزش شهرستان به ارمغان آوردند.
شایان ذکر است یسنا مهبودی به نمایندگی از باشگاه شطرنج فرزین در این 

مسابقات حضور یافت.

برگزاری مسابقات بازنشستگان 
به مناسبت روز سالمندان

درخشش شطرنج بازان نونهال کازرون
در مسابقات قهرمان رده سنی زیر ۶ سال 

دختران و پسران استان فارس


