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ورزشـــی

دوشکست مقابل مکزیک و پرتغال و یک تساوی مقابل آنگوال 
بود، جام جهانی که  ایران در جام جهانی آلمان  همه دستاورد 

برای تیم ما پر از حاشیه بود.
برانکو سرمربی تیم ملی از همان آلمان به کشورش بازگشت و 
فدراسیون هم توسط سازمان تربیت بدنی به انزوا کشیده شد تا با 

تعیین سرپرست از سوی سازمان خطر تعلیق را احساس کنیم.
امیر  فوتبال،  فدراسیون  موقت  سرپرست  هاشمی  کیومرث 
با  تا  انتخاب کرد  ملی  تیم  سرمربیگری  به سمت  را  قلعه نوعی 
از  با دعوت  قلعه نوعی  نزدیک شویم.  به رؤیاهایمان  بتوانیم  او 
بازیکنان جدید تیم را راهی بازی های مقدماتی جام ملت ها کرد 
و با نتایج خوب همه را درست به مانند دوره های قبل امیدوار 

کرد.
2007 مالزی- تایلند- الئوس و ویتنام

در 4 کشور جنوب شرق  بار  اولین  برای  ملت های 2007  جام 
چهارم  مصاف  بازی ها  دوره  چهاردهمین  در  شد.  برگزار  آسیا 
ایران در مرحله یک چهارم نهایی با کره جنوبی به صورت پیاپی 
اتفاق افتاد که درنهایت با حذف تیم ملی همراه شد. در این جام 
عراقی که جنگ را پشت سر می گذاشت در کمال ناباوری جام 

را به خانه برد.
در این سال 2 اتفاق ویژه رخ داد. اتفاق اول میزبانی مشترک 
بار تجربه  4 کشور مالزی، الئوس، تایلند و ویتنام برای اولین 
جدیدی برای مسئوالن کنفدراسیون فوتبال آسیا بود تا به تقلید 
از فیفا و یوفا دست به این کار زده تا عماًل 4 کشور بدون حضور 
قطعی  پایانی  مرحله  تیم   16 بین  حضورشان  انتخابی  بازی  در 
باشد و دومین اتفاق کم شدن فاصله با دوره قبل به مدت یک 
سال بود، چراکه با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا برای عدم 
دوره  این  آسیا،  ملت های  جام  و  المپیک  رقابت های  همزمانی 

بافاصله 3 سال نسبت به دوره سیزدهم برگزار شد.
به  ایران  در این دوره یکی از جوان ترین مربیان تاریخ فوتبال 
دلیل تداوم موفقیت هایش در تیم باشگاهی، هدایت تیم ملی را 
نتایج مطلوبی  به  استقالل  با  قلعه نوعی که  امیر  بر عهده داشت. 
ترکیب  با  تا  شد  ملی  تیم  سرمربی  بود،  رسیده  ایران  لیگ  در 

بازیکنان باتجربه و جوان پا به این رقابت ها بگذارد.
در این دوره هر کشور میزبان یک گروه بود و تیم ملی در گروه 

سوم با چین، ازبکستان و مالزی در کشور مالزی بازی هایش را 
برگزار کرد.

در مرحله گروهی شاگردان قلعه نوعی با 7 امتیاز به عنوان تیم اول 
راهی مرحله یک چهارم نهایی شدند تا حریف کره ای شوند که با 

4 امتیاز به دور بعدی صعود کرده بود.
را  زندگی  و  مرگ  حکم  قلعه نوعی  شاگردان  برای  دیدار  این 
داشت به همین منظور 120 دقیقه بازی تدافعی از این تیم باعث 

شد تا سرنوشت مسابقه در ضربات پنالتی مشخص شود.
تصمیم سرمربی این بود که وحید طالب لو برای پنالتی ها جای 
رودباریان وارد دروازه شود تا پنالتی گیر بودنش در لیگ را در 
اینکه  از  غافل  اما  بگذارد،  نمایش  معرض  به  هم  رقابت ها  این 
کره ای ها ضربات خود را به قدری حرفه ای نواختند که کاری از 
دست بهترین پنالتی گیر ایران هم برنیامد تا پس از خراب شدن 
چهاردهمین  در  ایران  برای  کار  خطیبی  و  مهدوی کیا  ضربات 

دوره هم به پایان برسد.
درنهایت عراق شگفت انگیز و جنگ زده با تک گل یونس محمود 

عربستانی را که می توانست با قهرمانی چهارم، پرافتخارترین تیم 
آسیا شود را شکست داده و با جام به خانه بازگشت.

مهاجم  همین  لقب گرفت.  جام  بازیکن  بهترین  محمود  یونس 
از  القحطانی  یاسر  و  ژاپن  از  تاکاهارا  ناوهیرو  با  عراقی همراه 
عربستان با 4 گل عنوان مشترکی آقای گلی را به دست آوردند.
بعد از حذف ناباورانه تیم ملی قلعه نوعی را با جوسازی برنامه 90 
از تیم ملی کنار گذاشتند تا یک بار دیگر دست به مهره سوزی 
 6 و  برد   10 با  ملی  تیم  سرمربی  بازی   17 در  قلعه نوعی  بزنیم 
مساوی و تنها یک شکست کارنامه خوبی از خود به جا گذاشت.
بعد از قلعه نوعی، پرویز مظلومی تیم را برای مسابقات غرب آسیا 
از  بعد  کند.  آسیا  غرب  قهرمان  را  تیم  توانست  و  کرد  آماده 
مظلومی سکان تیم ملی به منصور ابراهیم زاده و سپس علی دایی 
رسید تا عنوان سال 2007 در غرب آسیا را تکرار کند؛ ولی علی 
دایی هم در مقدماتی جام جهانی 2010 با شکست و حذف تیم 
ایران برکنار شد. اریش روته مولر آلمانی نیز برای یک بازی 

سرمربی تیم مای شد تا بعد از او نوبت به افشین قطبی برسد.

هفته نهم لیگ برتر هم بدون برگزاری بازی پرسپولیس با پیکان 
به پایان رسید تا همچنان تیم پدیده با 20 امتیاز در صدر جدول 

جوالن دهد.
سال 2013

یک چهارم نهایی باشگاه های آسیا
تیم  مقابل  در  که  سال  آن  در  استقالل  مقتدرانه  صعود  از  بعد 
بوریرام تایلند اتفاق افتاده بود باید استقالل راهی کره جنوبی و 
دیدار با نماینده این کشور می شد در فاصله یک هفته ای، در آن 
زمان مهدی تاج رئیس کنونی فدراسیون در پست ریاست سازمان 
تیم  برای  یک هفته ای  فاصله  این  در  و  بود  مشغول  برتر  لیگ 
استقالل در شهر اصفهان و مقابل تیم ذوب آهن بازی گذاشته بود.
آقای تاج با تقاضای استقاللی ها برای تعویق بازی مخالفت کرد 
و آنها را مجبور کرد از تایلند برگشته و راهی اصفهان شوند و 
دوباره همان شب به کره جنوبی بروند تا تیم خسته قلعه نوعی با 
ناامیدانه  دوگل مغلوب نماینده کره شود، در بازی برگشت هم 

به تساوی رضایت دهند.
و  نبود  مطرح  فوتبال  حیثت  از  دفاع  و  ملی  بحث  روز  آن  در 
شاید شکست استقالل و نرسیدن آنها به فینال برای فدراسیون و 

سازمان لیگ بهترین خبر تلقی می شد. 
پرسپولیس  تیم  بازی  ولی  گذشته؛  سال   5 روزها  آن  از  امروز 
سازمان  رئیس  فتاحی  سعید  همه جانبه  حمایت  و  برانکو  نظر  با 
السد  با  پرسپولیس  بازی  ورزش  وزیر  می افتد،  تعویق  به  لیگ 
را بازی ملی قلمداد می کند و مهدی تاج از هیچ کوششی برای 
برنده شدن پرسپولیس کوتاهی نمی کند که بدون شک همه این 
تالش ها وظیفه این نهادها بوده و هست؛ ولی سؤال اینجاست که 
چرا استقالل شامل این سخاوتمندی ها نشد مگر این تیم نماینده 

فوتبال ایران نبود؟
به  پرسپولیس  لیگ  سنگین  بازی  به جای  برانکو  مستقیم  نظر  با 
مصاف تیم دسته اولی نود ارومیه از سری بازی های جام حذفی 
رفت و در یک بازی سردرگم با کمک اشتباه تأثیرگذار داور 
در عدم اخراج مدافع پرسپولیس، این تیم موفق شد با یک گل 
تیم نود را مغلوب کند تا با روحیه خوب به دیدار تاریخی خود 
که بی گمان حساس ترین و مهم ترین بازی کل تاریخ پرسپولیس 

است، راهی شود.
در ادامه بازی های این هفته لیگ تیم استقالل به مصاف سایپای 
علی دایی رفت، استقاللی که در تعطیالت لیگ فرصت تمرین 

با تیم کامل فقط در یک جلسه داشت، موفق شد با یک کامبک 
زیبا تیم سایپا را با دوگل مغلوب کند.

پوشیدن لباس تیم ملی از بزرگ ترین آرزوهای هر فوتبالیستی 
یاد  به  را  آدم  استقالل  تیم  با  کی روش  کار  نحوه  ولی  است؛ 
برخورد همین مربی با ژوزه مربی پرتغالی پرسپولیس می اندازد 
که از آن تیم پرسپولیس که تیمی متوسط بود برای هر اردو به 
از  قبل  تا شب  بازیکن دعوت می کرد  انگشتان دودست  تعادل 
مسابقه که همگی را خط می زد بی روحیه آنها را راهی تمرینات 
به خاطر  پرسپولیس  مربی  بدانجا که  تا  پرسپولیس می کرد  تیم 

نتایج ضعیف برکنار شد.
دعوت از 6 بازیکن استقالل و فقط بازی دادن به یکی از آنها 
آیا در همان راستای خراب کردن شفر آلمانی است؟ یا نگاه ما 

بدبینانه است؟
و اما شفر:

یک آلمانی تمام عیار که بازی های حاشیه ای را خوب می شناسد و 
آن را به نفع خود می کند. حضور در ورزشگاه آزادی و تماشای 
و  ملی  تیم  بازی  از  تمجید  و  تعریف  و  بولیوی  ایران-  دیدار 

بازیکنان آن به خصوص شاگردان فصل قبل خود.
با قاطعیت اعالم کرد تیمی  شفر روزی که در آسیا حذف شد 
می سازم که حریفان از اینکه هم گروه استقالل شوند به وحشت 
بیفتند و حال کم کم نوید آن تیم رؤیایی را می بینیم. بازی زیبا 
استقالل با بنزین های سبزش و بردن تیم چغر سایپا که تیم فصل 
قبل استقالل هم حریف آن نشد گوشه ای از آن تیم وعده داده 

شده ی شفرست.
ایران- بولیوی

روزی که آزادی، آزادی بود
از وقتی که در سال 1360 جلوی ورود زنان به ورزشگاه ها گرفته 
شد کمتر کسی فکر می کرد که روزی دوباره این قشر جامعه 
بتواند یک بازی ملی یا باشگاهی را از نزدیک ببیند. هرچند که 
اتفاق  بعدی  برخوردهای  از  ترس  و  فیفا  تحت فشار  اتفاق  این 
و  شود  شکسته  حصر  این  که  بود  امیدوار  می توان  ولی  افتاده؛ 
مکان  این  در  بهانه گیری ها  تمام  به دوراز  بتوانند  خانواده ها 
حاضر شوند و از دیدن یک بازی خوب ساعتی خود را به دوراز 

گرفتاری های روزمره ببینند.

عکـس هفتـه:
حسین استواری
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هندبالکازرونبابیشاز27سالسابقهدرعرصهبازیگری،مربیگریومدیریتبیشکچهرهمنتخباینهفتههفتهنامهطلوعاست:
کاپیتان حسین استواری

متولد 1357 کازرون
با 27 سال سابقه بازیگری، مربیگری و مدیریت تیم های هندبال منتخب بزرگساالن، جوانان و نوجوانان و منتخب های مدارس کازرون

منتخب  متوالی  دوره  سه   75 و   74 و   73 سال های  کشوری  سوم  مقام   71 و   70 سال های  کشوری  سوم  مقام  راهنمایی(،  مدارس  )منتخب   1372 ایران  آموزشگاه های  قهرمان 
دبیرستان های ایران، قهرمان مسابقات نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا ایران )1377(

مقام سوم کارگران ایران، مقام اول دسته اول کشور )1387(، فنی ترین هندبالیست مسابقات قهرمانی دسته اول ایران )1387(، نایب قهرمان امیدهای کشور )1381( و دعوت به تیم 
ملی هندبال، مقام قهرمانی دانشگاه های آزاد ایران در کسوت سرمربیگری )1393(، نایب قهرمان لیگ برتر ایران )1396( و افتخارات فراوان دیگر در سطح استان و کشور.

42 سال انتظار 
ایراندرراهجامملتهایآسیا

لیگ برتر از نگاهی دیگر

به روایت: محمدرضا پوالدی قسمت ششم

به قلم: محمدرضا پوالدی

فارس  نوجوانان  فوتبال  برتر  لیگ  مسابقات 
در  رسید،  خواهد  نیم فصل  به  هفته  این  آخِر 
گروه یک و در حساس ترین دیدار تیم سرباز 
کازرون که با ۱۰ امتیاز در جایگاه دوم جدول 
قرار دارد میزبان تیم پیام شیراز است که از ۴ 
بازی گذشته اش هر ۱۲ امتیاز را کسب کرده 

و قاطعانه در صدر جدول ایستاده است.
تیم سرباز هم با سه پیروزی مقابل برق شیراز، 
در  قائمیه  قائم  نی ریز،  درخشان  استعدادهای 
شهرآورد و یک تساوی مقابل میهمان خود 
یعنی باران ممسنی با ۱۰ امتیاز نشان داده که 
شایسته ۱۲ امتیاز بوده، اما بدشانسی در هوای 
مسابقات  این  طوفانی کازرون در هفته سوم 
آن ها را مجبور کرد که مقابل نماینده ممسنی 

تن به تساوی ۲ بر ۲ دهند.
گل   ۱۰ با  پیام  و  زده  گل   ۱۳ با  سرباز 
در  و  سرباز  آتشین  حمله  خط  از  نشان  زده 
به تمام معنای  قاتل  جوکار  حسین  آن  رأس 
سربازی ها در خط حمله در چند دیدار گذشته 

که این روزها در صدر جدول گلزنان استان 
است.

و  خورده  گل   ۲ با  پیام  دیگر  سوی  در  اما 
دفاع  خط  از  نشان  خورده  گل   ۴ با  سرباز 
اما  خوب؛  نسبتًا  دفاع  خط  و  پیام  خوب 

کم تجربه سرباز می دهد.
هم گروه  سرباز  و  پیام  هم  گذشته  فصل 
بودند که دیدار رفت با برتری پیام و دیدار 
با  شیراز  حمزه  شهید  ورزشگاه  در  برگشت 
برتری شیرین همراه با صدرنشینی سربازی ها 

همراه بود.
حال باید منتظر ماند و دید که این هفته دیدار 
سرباز کازرون و پیام شیراز از سری مسابقات 
در  فارس  نوجوانان  برتر  لیگ  پنجم  هفته 

گروه ۱ چه نتیجه ای در بر خواهد داشت.
از  هنوز  دیدار  این  برگزاری  دقیق  زمان 
نشده  اعالم  فارس  استان  فوتبال  هیئت  سوی 
است که به هنگام اعالم هیئت به اطالع شما 

عزیزان خواهیم رساند.

سربازی ها با یکه تازی جوکار نوار پیروزی های پیام را در کازرون 
پاره می کنند یا خیر

برنامه هفته دهم لیگ برتر فوتبال

اطالعیــه
هیئت والیبال شهرستان کازرون

آبان ماه 1397  اول  دهه  در  فارس که  استان  نونهاالن  رده سنی  مسابقات  در  قصد شرکت 
برگزار می گردد را دارد، لذا خواهشمند است بازیکنان واجد شرایط )متولدین 1383/۱۰/11 
دارند، روز  را  تمرینات  در  انتخابی و شرکت  تست  در  بازی، حضور  توانایی  باال( که  به 
چهارشنبه 1397/۸/2 ساعت ۱۸:۳۰ در سالن شهید اعتمادی حضور یابند وخود را به مربی 
تیم آقای علی اکبر جمشیدی معرفی نمایند.             هیئت والیبال شهرستان کازرون


