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مسابقات والیبال جام قهرمانان بزرگ جهان - ژاپن 

ایران با برتری برابر آمریکا بر صدر جدول تکیه زد
سرویس ورزشی-

تیم ملی والیبــال ایران در دومیــن دیدار خود در 
مسابقات جام قهرمانان بزرگ مردان جهان موفق شد روز 
گذشته آمریکا دارنده سه مدال طالی المپیک را شکست 

دهد.
دومین روز هفتمین دوره مســابقات والیبال جام قهرمانان 
بزرگ مردان جهان روز گذشته )چهارشنبه( با سه دیدار در سالن 
»گایشی هال« شــهر ناگویا ژاپن پیگیری شد. در دومین دیدار 
روز دوم این رقابت ها ، تیم های ایران و آمریکا در حالی به مصاف 
یکدیگر رفتند که دو تیم در روز نخســت یک پیروزی به دست 
آورده بودنــد و برای دومین برد و صدرنشــینی در جدول مقابل 

یکدیگر صف آرایی کردند.
ملی پوشان آمریکا در ست های اول و دوم ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر 
۱۷ به پیروزی رسیدند اما در ست های سوم تا پنجم به ترتیب با 
امتیازهای ۲۷بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۱۲ مغلوب ایران شدند تا 
پنجمین شکست خود برابر ایران را در تاریخ والیبال تجربه کنند. 
تیم ملی والیبال ایران با کســب این پیروزی با دو برد و ۴ امتیاز 

صدرنشین جدول این رقابت ها شد.
ایران چگونه برابر آمریکا صاحب برتری شد؟

ایگور کوالکوویچ در ابتدای این مســابقه از ترکیب ســعید 
معروف، ســید محمد موســوي، امیر غفور، فرهاد قائمي، میالد 
عبادی پور، سامان فائزی، مهدی مرندی برای دریافت و مصطفی 
حیدري براي توپ گیري استفاده کرد. جان اسپیرو سرمربی تیم 
ملی والیبال آمریکا در ابتدای این دیدار از ترکیب متیو اندرسون، 
تیلور ساندر، جفری جندریک، میکا کریستنسون، بنجامین پتچ، 

مکسول هولت و اریک شوجی استفاده کرد.
نخســتین امتیاز ســت نخســت به تیم ایران رسید. وقت 
استراحت فنی نخست ۸ بر ۵ به آمریکا رسید. ایگور کوالکوویچ 
در این ســت دو درخواســت ویدیو چک کرد که در هر دو مورد 
اعتراض ایران رد شــد. در امتیاز ۱۵ بر ۱۰ به سود آمریکا، ایران 
وقت استراحت درخواست کرد. وقت استراحت فنی دوم این ست 
نیــز ۱۶ بر ۱۰ به آمریکا رســید. تیم ایران در ادامه ســه امتیاز 
متوالی به دســت آورد. در نهایت تیم ایران نتیجه این ســت را 
۲۵ بر ۲۰ به آمریکا واگذار کرد. در ســت نخست رضا قرا نیز به 

میدان رفت.
تیم ایران ست دوم را نیز با ترکیب ست نخست شروع کرد. 

وقت اســتراحت نخست این مسابقه ۸ بر ۴ به سود آمریکا شد تا 
اختــالف چهار امتیازی در ابتدای این ســت نیز برای تیم ایران 
بوجود آید. در امتیاز ۱۱ بر ۷ به سود آمریکا، محمد جواد معنوی 
نژاد به میدان آمد. وقت استراحت فنی دوم این ست ۱۶ بر ۱۱ به 
آمریکا رســید. در نهایت این ست نیز با امتیاز ۲۵ بر ۱۷ به سود 

آمریکا به پایان رسید.
در ست سوم نخستین امتیاز به ایران رسید و تا امتیاز چهارم 
نیز ایران پیش بود. وقت اســتراحت فنی نخســت این ست ۸ بر 
۷ به آمریکا رســید. در امتیاز ۱۲ بر ۹ و پس از اینکه ســرویس 
اندرسون با ۱۱۲ کیلومتر سرعت تبدیل به امتیاز برای آمریکا شد، 
کوالکوویچ وقت اســتراحت درخواست کرد. در امتیاز ۱۵ بر ۱۱ 
به سود آمریکا، مسعود غالمی نیز به میدان رفت. وقت استراحت 
دوم فنی نیز ۱۶ بر ۱۲ به آمریکا رســید. ملی پوشــان ایران در 
پوئن های پایانی این ســت عملکرد بســیار خوبــی برابر آمریکا 
داشــتند و عالوه بر جبران چهار امتیاز اختالف در امتیاز ۲۳ نیز 
از حریف پیش افتادند. در امتیاز ۲۶ بر ۲۵ به ســود ایران، سال 
افزون به زمین آمد. در نهایت این ســت ۲۷ بر ۲۵ به سود ایران 

شد تا ملی پوشان نتیجه این ست را به سود خود خاتمه دهند.

در ست چهارم نخستین امتیاز به آمریکا رسید. در این ست 
همانند ست سوم محمدجواد معنوی نژاد از ابتدای ست در ترکیب 
تیم ایران قرار گرفت. ملی پوشــان در امتیاز ۶ دو پوئن از آمریکا 
پیش افتادند، اما آمریکا دو امتیاز متوالی به دست آورد تا دو تیم 
مســاوی شوند. وقت اســتراحت فنی نخست این ست ۸ بر ۷ به 
ایران رسید. برتری تیم ایران در این ست ادامه داشت و بازیکنان 
آمریــکا نیز تمرکز خود را به همین دلیل از دســت داده بودند. 
آمریکایی ها در این ست سرویس های زیادی خراب کردند. وقت 
استراحت فنی دوم ۱۶ بر ۱۴ به سود ایران شد. در امتیاز ۲۰ بر 
۱۸ به ســود ایران، داور رای به سود آمریکا داد که با درخواست 
ویدیو چک کوالکوویچ، امتیاز به ایران برگشت و نتیجه ۲۱ بر ۱۸ 
شد. در نهایت این ست نیز ۲۵ بر ۲۱ به سود ایران به پایان رسید 

تا ایران یک امتیاز از آمریکا گرفته باشد.
تیم ملی والیبال ایران در ست پنجم دیدار حساس با آمریکا 
باز هم نمایشــی بسیار خوب برابر آمریکا داشت و تا امتیاز ششم 
از این تیم پیش بود. تنها وقت استراحت فنی این ست ۸ بر ۷ به 
سود ایران شد تا دو تیم در زمین جابه جا شوند. امتیاز نهم ایران 
با سرویس میالد عبادی پور به دست آمد. آمریکا برای این امتیاز 

درخواست ویدیو چک کرد مبنی بر خطای میالد اما باز هم رای 
داور تایید شــد. امتیاز بعدی هم به ایران رسید. روند خوب تیم 
ایران ادامه یافت و در نهایت این ست نیز ۱۵ بر ۱۲ به سود ایران 
پایان یافت تا ملی پوشــان ایران بازی باخته برابر آمریکا را به برد 

دو امتیازی تغییر دهند.
برتری ایران در چهاردهمین جدال

این مســابقه چهاردهمین جدال تیم های ایران و آمریکا در 
طول تاریخ بود که به ســود شاگردان کوالکوویچ به پایان رسید 
تا ایران پنجمین برد خود را به دســت آورند. تیم های ملی ایران 
و آمریکا نخستین بار ۴۷ سال پیش در مسابقات قهرمانی جهان 
۱۹۷۰ در گروهی که برای تعیین رتبه های ۱۷ تا ۲۴ تشــکیل 
شــده بود به مصاف هم رفتند. آن بازی را آمریکا ســه بر دو به 
سود خود رقم زد، این تیم در نهایت هجدهم شد و ایران بیست و 
یکم. اولین پیروزی تاریخ والیبال ایران مقابل آمریکا در مسابقات 
جام قهرمانان بزرگ جهان ســال ۲۰۱۳ به دســت آمد. آخرین 
پیروزی هــای ایران برابر آمریکا نیز دو برد ســه بر صفر در لیگ 
جهانی ۲۰۱۵ در تهران بود. در دیگر دیدارهای روز گذشته ایتالیا 
سه بر دو برزیل را شکست داد تیم فرانسه موفق شد با نتیجه سه 

بر صفر ژاپن را شکست دهد. 
برنامه کامل مسابقات

تیم های شــرکت کننده در جام قهرمانان بزرگ جهان امروز 
)پنج شــنبه( استراحت دارند و این رقابت ها از روز جمعه در شهر 
اوکاسا پیگیری خواهد شد که برنامه دیدارهای باقیمانده به این 

شرح است: 
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آغاز هفته ششم لیگ برتر فوتبال پس از سه هفته تعطیلی

پارس جنوبی- استقالل؛ سرنوشت منصوریان در این دیدار مشخص می شود؟
تنور لیگ برتر بعد از ســه هفته تعطیلی دوباره داغ 
می شود و قرار است مسابقات در ایستگاه ششم از امروز 

آغاز شود.
بازی های هفته ششم لیگ برتر فوتبال در روزهای پنجشنبه 
و جمعه برگزار می شــود و در یکی از بازی های حساس استقالل 
میهمان تیم دوم جدول رده بندی لیگ اســت. هفته ششم لیگ 
برتر از روز پنجشــنبه آغاز می شود و در روز جمعه هم ادامه پیدا 
می کند. آخرین بازی هفته بین پرســپولیس و پیکان یکشــنبه 
آینده برگزار می شود. در ادامه نگاهی به بازی های مهم این هفته 

می اندازیم:
سپیدرود رشت- صنعت نفت آبادان

ســپیدرود بعد از باخت در دربی گیــالن و حذف از گردونه 
رقابت ها با حاشیه هایی روبه رو شد. برخی هواداران علیه سرمربی 
تیم شــعار دادند و علی نظرمحمدی سرمربی تیم هم از سمتش 
استعفا کرد با این حال هیئت مدیره باشگاه با این استعفا مخالفت 
کرد. اکنون قرمزپوشــان رشت میزبان برزیلی های آبادان هستند.  
نفت شــرایطش مناسب اســت و حتی در جام حذفی سپاهان را 
حذف کرد. نفتی ها ســه امتیاز بیشتر از سپیدرود دارند اما ۸ پله 

باالتر از این تیم ایستاده اند. 
نفت تهران - گسترش فوالد تبریز

نفت عجیب ترین تیم فوتبال جهان اســت! تیمی که تا هفته 
پنجم سه بار کادر فنی اش و دو بار مالکیت باشگاهش تغییر کرده 
اما همچنان هم سرمربی و هم مالک قدیمی می گویند تیم متعلق 
به آنهاســت! هرچند علی کریمی بعد از اســتعفا در ابتدای فصل 
دوباره ســکان هدایت این تیــم را برعهده گرفت. اکنون باید دید 
که جادوگر فوتبال آســیا مقابل تیم ته جدولی گســترش فوالد 
چه نتیجه ای می گیرد؟ تیمی که لوکا بوناچیچ ســرمربی کروات 
هدایتش را برعهده دارد و شــاید اگر علی کریمی بتواند گسترش 
را شکست بدهد در آن صورت در اولین روز مربیگری اش در لیگ 

برتر حکم اخراج یک مربی را امضا کرده است!
فوالد - سپاهان؛ حذف شدگان

دو تیم در جام حذفی شکســت خوردند و اکنون باید با تمام 
توان در لیگ شرکت کنند. فوالد البته در رده ششم جدول است 
و ســپاهان ۶ امتیازی در رده دهم قرار دارد. سیروس پورموسوی 
مربی جســور و با دانشی است که تالش می کند توانایی هایش را 
اثبات کند هرچند نســبت به برخی جریان ها در اهواز ناراحت و 

گالیه مند است.  البته سپاهان با کرانچار مربی کهنه کار خود نتایج 
مطلوب  و دلخواه نگرفته است. دوئل این دو مربی دیدنی خواهد 

بود.
تراکتورسازی - سیاه جامگان

تراکتورســازی بعد از شــروع بد در لیگ توانســت خودش 
را جمع و جور کند  و اکنون به رده نهم جدول رســیده اســت. 
شــاگردان گل محمدی در جــام حذفی تیم مشــهدی پدیده را 
شکســت دادند و اکنون باید مقابل دومین تیم اســتان خراسان 
یعنی ســیاه جامگان بازی کنند. تیم های اکبر میثاقیان روش های 
تاکتیکی خاصی دارند و ســختکوش و دونده هستند اما بازیکنان 
تراکتورســازی هم جوان، جویای نام و دونده هستند. با حمایت 
هواداران تراکتورســازی، میثاقیان وشاگردانش روز سختی را در 

تبریز تجربه خواهند کرد.
ذوب آهن - استقالل خوزستان

بیانیه باشگاه ذوب آهن علیه داوری و مصاحبه تند قلعه نویی 
علیه داور بعد از باخت مقابل تیم ۱۰ نفره فجرسپاسی و حذف از 
جام حذفی  شرایط را برای شاگردان قلعه نویی سخت کرده است. 

قلعه نویی به ذوب آهن نیامده که تیم را در میانه های جدول حفظ 
کند. اســتقالل خوزستان هم با عبداهلل ویسی برای گرفتن امتیاز 
به اصفهان می رود. تقابل ویسی و قلعه نویی همیشه دیدنی است. 
استقالل خوزستان هم هنوز نتوانسته در لیگ برتر نتایج مطلوبی 
بگیرد. سبزپوشــان اصفهانی باید روند رو به رشــد خود را از این 

بازی آغاز کنند.
پارس جنوبی - استقالل تهران 

آخرین فرصت هیئت مدیره به علیرضا منصوریان همین بازی 
است اگر او بتواند در شهر جم بوشهر پیروز شود همچنان سکان 
هدایت آبی پوشان را در دست خواهد داشت اما اگر پارس جنوبی 
شگفتی ســاز که در رده دوم جدول اســت اســتقالل را شکست 
بدهد در آن صورت بحران آبی پوشان عمیق تر خواهد شد. هرچند 
مدیرعامل باشــگاه به صورت تلویحی از منتفی شدن اولتیماتوم 
ســخن گفته با این حال استقالل در این فصل فقط یک گل زده 
و ضعیف ترین خط حمله لیگ را دارد شــاگردان تارتار اما با یازده 
گل زده همراه پرســپولیس زهردارترین خط حمله لیگ را دارند. 
آیا مهدی تارتار ســرمربی پرسپولیسی پارس جنوبی حکم اخراج 

منصوریان را امضا می کند یا این منصوریان اســت که استقالل را 
از ته جدول خارج می کند. اســتقالل از  اولین اولتیماتوم خود در 
جام حذفی سربلند بیرون آمد و توانست گل گهر را شکست بدهد. 

پدیده- سایپا
ناکامان جام حذفی در مشــهد به مصــاف یکدیگر می روند. 
ســایپا با شکست مقابل اکسین البرز در کمال ناباوری حذف شد 
اما در لیگ جایگاه مناسبی دارد.  نارنجی پوشان در جمع سه تیم 
اول هســتند.  پدیده هم با ۸ امتیاز در رده چهارم و سایه به سایه 
شاگردان دایی حرکت می کند. باید دید که در این بازی کدام تیم 

برنده می شود. برنده این بازی روی پله سوم می ایستد.
برنامه کامل بازی های هفته ششــم لیگ برتر به این شــرح 

است:
پنج شنبه ۲3 شهریور

* نفت تهران ...................................... گسترش فوالد)ساعت ۱۹:۴۵(
* فوالد خوزستان ................................................. سپاهان)ساعت ۲۰(
* سپیدرود رشت .................................... نفت آبادان) ساعت ۱۸:۴۵(

جمعه ۲۴ شهریور
* پارس جنوبی ........................................ استقالل تهران)ساعت ۲۰(
* تراکتورسازی تبریز ................................. سیاه جامگان)ساعت ۱۹(
* ذوب آهن اصفهان .................. استقالل خوزستان)ساعت ۱۹:۴۵(
* پدیده خراسان ...................................................... سایپا)ساعت ۱۷(

یکشنبه ۲۶ شهریور 9۶
* پرسپولیس ............................................................ پیکان)ساعت ۲۰(

مسئول مسابقات سازمان لیگ تاریخ دقیق دیدار دو تیم پرسپولیس و  استقالل در لیگ برتر را اعالم کرد
ســعید فتاحی در مورد صعود  پرسپولیس به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا گفت: ابتدا صعود  پرسپولیس را در لیگ 
قهرمانان به همه جامعه فوتبال و  هموطنان تبریک می گویم. این صعود افتخاری برای فوتبال ایران  است و سازمان لیگ نیز 
در حد توان با نماینده ایران در لیگ  قهرمانان آســیا همکاری کرده و خواهد کرد تا پرســپولیس حضوری  قدرتمندانه مقابل 
تیم الهالل عربستان داشته باشد.  وی افزود: با توجه به صعود پرسپولیس به نیمه نهایی لیگ  قهرمانان آسیا و همانطوریکه در 
روز قرعه کشی لیگ اعالم کردیم  در صورت صعود زمان دربی پایتخت تغییر می کند بر این اساس  بازی دو تیم پرسپولیس 
و اســتقالل در هفته دهم لیگ برتر در روز   ۵ آبان ۹۶ ســاعت ۱۵ برگزار می شــود.   مسئول مسابقات سازمان لیگ در مورد 
زمــان بازی این دو تیم در  جام حذفی مقابل حریفان گفت: دیدار پرســپولیس و نفت تهران از  مرحله یک شــانزدهم جام 
 حذفی و بازی اســتقالل باحریفی که در  قرعه کشی مشخص خواهد شد در مرحله یک هشتم در روزهای   ۲۹ و ۳۰ مهر ماه 

انجام می شود. 

برگزاری دربی پایتخت ، 5 آبان در ورزشگاه آزادی اعالم برنامه مسابقات هندبال قهرمانی ملت های آسیا 

گروه بندی مســابقات هندبــال قهرمانی مردان 
آسیا مشــخص شد و تیم ملی هندبال ایران در مرحله 

مقدماتی با عراق و ژاپن همگروه است.
هجدهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی مردان آسیا 
به میزبانی کره جنوبی برگزار خواهد شد. قرعه کشی این دوره 
از مســابقات برگزار شــد و تیم ملی هندبال ایران در مرحله 
مقدماتــی با تیم های عراق و ژاپن در گروه اول رقابت می کند. 
۱۵ تیم در این مســابقات شرکت می کنند که در چهار گروه 
دور مقدماتی به مصاف یکدیگــر می روند.گروه بندی مرحله 

مقدماتی هجدهمین دوره مســابقات قهرمانی مردان آسیا به 
شرح زیر است:

*گروه یک : ایران – عراق – ژاپن
*گروه دو : بحرین – عمان – ازبکستان – استرالیا

*گروه سوم: کره جنوبی – امارات – هند – بنگالدش
*گروه چهارم : قطر – عربستان – چین – نیوزلند

هجدهمیــن دوره رقابت های هندبــال قهرمانی مردان 
 آســیا از ۲۸ دی تا ۸ بهمن ماه به میزبانی کره جنوبی برگزار 

خواهد شد.

ایران با عراق و ژاپن همگروه شد 

* تیم فوتبال هفت نفره کشورمان در دومین دیدار خود در رقابت های جهانی مقابل آرژانتین به پیروزی رسید. 
تیم کشورمان که در نخســتین دیدار برابر روسیه شکست خورده بود، در دومین دیدار خود به مصاف آرژانتین 
رفت و با نتیجه 8 بر 3 میزبان را مغلوب کرد. برای تیم ایران حسین تیزبر )۴ گل(، مهدی جمالی )۲ گل(، احسان 
معصوم زاده و جاسم بخشی گلزنی کردند. تیم ملی ایران امروز )پنج شنبه(مقابل تیم پرتغال به میدان خواهد رفت.

خواندنی از ورزش ایران

سرمربی تیم ملی فوتسال آخرین وضعیت تیم را قبل از شرکت در مسابقات داخل سالن آسیا شرح داد و نسبت به عدم 
پرداخت پاداش ها انتقاد کرد.

تیم ملی فوتســال ایران بامداد دیروز عازم مشــهد شد تا از این طریق با اتوبوس به عشق آباد ترکمنستان محل برگزاری 
مسابقات داخل سالن آسیا برود. سیدمحمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال کشورمان در گفت وگویی درباره اعتراضش 
به مسئوالن در مراسم بدرقه تیم ملی نسبت به تاخیر یک ساله در پرداخت پاداش ها، جوانگرایی در تیم ملی و... توضیحاتی 

داد که گزیده ای از صحبت های وی در ادامه می آید: 
* من ســعی می کنم منطقی حرف بزنم. هیچ گاه به خاطر پســت و مقام تالش نکرده ام و بارها و بارها از حق ملی پوشان در 
موضوعات مختلف دفاع کرده ام. اما معتقدم با دعوا نمی توان کار را پیش برد. اما در مراسم بدرقه، وقتش بود که متوجه شوند 

کمبودهایی وجود دارد.
* هر کســی یک نوع طرز فکر دارد. آرامش در تیم ما بســیار مهم است و معتقدم شلوغ کاری درست نیست. به عنوان مثال 
اگر کی روش یک هفته از موعد پاداش  بگذرد، اعتراض می کند، طرز فکرش این طور است. با این حال ما می گوییم شخصیت 
بازیکن ملی باید حفظ شود. نمی دانم چقدر قرار است پاداش بدهند و فکر می کنم حدود ۱۵ میلیون تومان باشد اما واقعیت 
این اســت که من در گذشــته هم در جلسات خصوصی به مسئوالن فدراسیون گوشزد کرده بودم. ما اگر می گوییم فوتسال، 
برای ورزش ایران افتخار آفریده پس باید به آن توجه کنیم و شخصیتش حفظ شود. این شخصیت می تواند با پاداش، امکانات، 

برخورد خوب، تغییر کف پوش کمپ و... حفظ شود.
* درباره انتقادهایی که از بنده به خاطر عدم  جوان گرایی در تیم ملی مطرح می شــود، باید بگویم که مسلم اوالدقباد و احمد 
عباسی تا به حال در تیم ملی بزرگساالن نبودند و قرار است به مسابقات داخل سالن بیایند. نمی دانم میانگین سنی تیم چقدر 
است اما باید حواسمان باشد همه تیم ها روی تیم ملی ایران حساب باز می کنند. قرار نیست ما طوری جوان گرایی کنیم که به 
یک باره همه را کنار بگذاریم. تیم ملی تایلند قبل از مسابقات ترکمنستان در تورنمنتی با تیم های آرژانتین و قزاقستان بازی 

کرده و با تیم اصلی هم به مسابقات داخل سالن می آید اما ما چه بازی دوستانه ای داشته ایم؟

قرار نیست طوری جوان گرایی کنیم که به یک باره همه را کنار بگذاریم 
ناظم الشریعه: شخصیت فوتسال باید حفظ شود

دوری ۶ هفته ای پوگبا از میادین
بر اساس گزارش های منتشر شده هافبک فرانسوی شیاطین سرخ به مدت 

۶ هفته خانه نشین خواهد بود.
در جریان  بازی خانگی سه شــنبه شب منچستریونایتد برابر بازل سوئیس 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا که در نهایت به برتری ۳ بر صفر شیاطین 
سرخ انجامید، پل پوگبا در دقیقه ۱۸ دچار مصدومیت شد و به ناچار جای خود 
را به مروان فلینی، زننده گل اول بازی داد. نشــریه »میرر« انگلیس با انتشــار 
تصاویری از پوگبا که با عصا در حال ترک ورزشــگاه اولدترافورد اســت، نوشت 
که این هافبک فرانسوی چیزی حدود ۶ هفته دور از میادین خواهد بود. به این 
ترتیب هافبک طراح شــیاطین ســرخ قطعاً بازی یکشنبه تیمش با اورتون را از 
دست می دهد و حضورش در بازی  با تیم های برتون آلبیون، ساوتهمپتون، زسکا 
مسکو و کریســتال  پاالس در هاله ای از ابهام خواهد بود.ژوزه مورینیو، سرمربی 
سرخپوشــان منچستر در گفت وگو با شــبکه تلویزیونی این باشگاه گفت: طبق 
تجربیاتی که دارم مصدومیت پوگبا عضالنی است و فکر می کنم او چند هفته ای 
شــرایط بازی کردن نخواهد داشت. به نظر می رسد از ناحیه همسترینگ آسیب 

دیده است، اما هنوز در این مورد با کادر پزشکی صحبتی نکرده ام.
پیروزی مدعیان فوتبال اروپا

 در گام نخست لیگ قهرمانان
فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی خانگی آبی و اناری پوشان کاتالونیا 

برابر یوونتوس و تساوی روخی بالنکو و جالوروسی در پایتخت ایتالیا آغاز شد.
در آغاز فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا و در نخستین شب از هفته نخست 
مرحله گروهی این رقابت ها، سه شــنبه شب ۸ دیدار همزمان در گروه های یک 
تا ۴ برگزار شــد که در مهمترین آنها در گروه چهار، بارسلونا با نتیجه ۳ بر صفر 
یوونتوس را شکســت داد و ناکامی فصل گذشــته اش برای گشودن دروازه  این 
تیم در مرحله یک چهارم نهایی را جبران کرد. در این بازی لیونل مســی دو بار 
در دقایــق ۴۵ و ۶۹ و ایوان راکیتیچ در دقیقه ۵۶ گلزنی کردند. در دیگر بازی 
این گروه تیم اسپورتینگ لیسبون پرتغال با نتیجه ۳ بر ۲ بر میزبان یونان خود 

المپیاکوس یونان غلبه کرد.
در بازی مهم دیگر از گروه ســوم، تیم های رم و اتلتیکو مادرید در ایتالیا به 
مصاف هم رفتند که این بازی نه برنده داشــت نه گل و با تســاوی بدون گل به 
پایان رسید.دیگر بازی این گروه میان چلسی و قره باغ آذربایجان که در ورزشگاه 
اســتمفوردبریج برگزار شد اما پرگل بود. آبی پوشــان لندن با نتیجه ۶ بر صفر 
پیروز شدند که در این بازی گل های پدرو در دقیقه ۵، زاپاکاستا در دقیقه ۳۰، 
آسپیلیکوئتا در دقیقه ۵۵، باکایوکو در دقیقه ۷۱ و باتشوای دو بار در دقایق ۷۶ 

و ۸۲ دروازه میهمان را باز کردند.
در گروه A نیز منچســتریونایتد با نتیجه ۳ بر صفر از ســد بازل ســوئیس 
گذشــت که در این بازی فلینی در دقیقه ۳۵،  لوکاکو در دقیقه ۵۳ و رشــفورد 
در دقیقه ۸۴گل های میزبان انگلیسی را زدند. در بازی دیگر این گروه بنفیکای 

پرتغال در خانه با نتیجه ۲ بر یک مغلوب زسکا مسکوی روسیه شد.
در گروه دوم همانطور که انتظار می رفت مدعیان صعود به آسانی بر رقبای 
خود غلبه کردند. بایرن مونیخ با نتیجه ۳ بر صفر از سد اندرلخت بلژیک گذشت 
که در این بازی لواندوفسکی در دقیقه ۱۲ از روی نقطه پنالتی، تیاگو در دقیقه 
۶۵ و کیمیچ در دقیقه ۹۰ گلزنی کردند. اندرلشــت با اخراج اســون کومس در 
دقیقه  ۱۱ این بازی، ۱۰ نفره به کارش ادامه داد. پاری ســن ژرمن هم با گلزنی 
مثلث خط حمله جدیدش به آسانی و با نتیجه ۵ بر صفر میزبان اسکاتلندی  اش 
ســلتیک را از پیش رو برداشــت. نیمار ۱۹،  امباپه ۳۴ و ادینسون کاوانی ۴۰ و 
۸۵ از روی نقطه پنالتی و الســتیگ ۸۳ )گل بــه خودی(، گل های این بازی را 

به ثمر رساندند.
کاستا به مادرید بازگشت

مهاجم چلســی به مادرید سفر کرد و تا ژانویه در این شهر خواهد ماند تا با 
اتلتیکو مادرید قرارداد امضا کند.

دیگو کاستا عصر سه شنبه به همراه خانواده اش به مادرید سفر کرد و دیدار 
اتلتیکومادرید و رم را در لیگ قهرمانان اروپا از طریق تلویزیون تماشا کرد. یکی 
از نزدیکان مهاجم برزیلی- اســپانیایی اعالم کرد که او تصمیم گرفته است در 
مادریــد بماند تا ژانویه فرا برســد و با اتلتیکو قــرارداد امضا کند. با این حرکت 
جدید، مهاجم برزیلی-اســپانیایی می خواهد باشــگاه چلسی را تحت فشار قرار 
دهد تا پیشنهاد قرمز و سفیدپوشان را بپذیرد. این  در حالی است که کاستا هیچ 
عالقه ای ندارد دوباره به تیم لندنی بازگردد و او تنها به بازگشــت به اتلتیکو فکر 
می کند. کاستا به همین خاطر پیشنهاد ۵ میلیون یورویی فنر باغچه تا نیم فصل 
را قبول نکرد. مهاجم برزیلی تا چند هفته  پیش در کشــورش تمرین می کرد و 

اکنون می خواهد به تمرینات خود در پایتخت  اسپانیا ادامه  دهد.
آغاز فروش اینترنتی 

بلیت های جام جهانی از ۲۳ مهر
بلیت فروشی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه از ۲۳ شهریور فقط از طریق سایت 
فیفا آغاز خواهد شــد.در حالی که تقریبا ۹ ماه تا شروع جام جهانی زمان باقی  
مانده اســت، فیفا اعالم کرد که از روز ۲۳ شهریور )۱۴ سپتامبر( بلیت فروشی 
جام جهانی روســیه آغاز خواهد شد و عالقمندان به فوتبال می توانند بلیت های 
بیســت و یکمین دوره جام جهانی که تابستان ســال آینده برگزار خواهد شد 
را خریداری کننــد. بلیت های جام جهانی بر مبنای تیم های شــرکت کننده و 
بازی های شــرکت کننده و همچنین ورزشگاه های بازی ها در اختیار عالقمندان 
به فوتبال قرار خواهد گرفت.برای بازی های مرحله گروهی جام جهانی چهار نوع 
بلیت در نظر گرفته شــده که ارزان ترین آن ۱۷ پوند و گران ترین آنها ۱۶۵ پوند 
خواهند بود.تاکنون صعود تیم های روســیه )میزبــان(، برزیل، ایران، ژاپن، کره 

جنوبی، عربستان سعودی، مکزیک و بلژیک به جام جهانی قطعی شده است.
قرارداد مارسلو با رئال مادرید

 تا سال ۲۰۲۲ تمدید شد 
مارســلو دو ســال دیگر به مدت قرارداد خود با رئال مادرید افزود و طبق 
اعــالم AS، تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ در این تیم ماندگار خواهد بود. این خبر توســط 
وبسایت رسمی باشگاه رئال مادرید هم تأیید شد. امروز پنجشنبه مدافع برزیلی 
در کنفرانس مطبوعاتی شــرکت خواهد کرد. به این ترتیب رئال مادرید پاداش 
عملکرد فوق العاده این بازیکن را داد. این تمدید قرارداد، شامل افزایش دستمزد 
مارســلو نیز می شود. مارســلو در حال حاضر دوازدهمین فصل حضور خود در 
رئال مادرید را تجربه می کند و می تواند تا پایان مدت قرارداد، ۱۶ فصل ســپری 
کنــد. او تاکنون ۴۱۴ بازی بــا پیراهن رئال مادرید انجــام داده و بعد از روبرتو 
کارلــوس که به عنوان یک بازیکن خارجی ۵۲۷ بــازی انجام داده، در رده دوم 

قرار دارد.

راهیابی اوراواردز ژاپن به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
در آخرین دیدار دور برگشــت مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا روز 
گذشــته تیم های ژاپنی اوراواردز و کاوازاکی در حالی از ســاعت ۱۵ مقابل هم قرار 
گرفتند که کاوازاکی موفق شده بود در دیدار رفت با نتیجه ۳ بر یک مهمان خود را 
شکســت دهد. در این دیدار ابتدا کاوازاکی توسط السینیو در دقیقه )۱۹( پیش افتاد 
اما سپس اوراواردز توانست چهار گل را توسط کروکی )۳۵(، یوبیانکیچ  )۷۰(، رافائل 
ســیلوا )۸۳( و توشییوکی تاکاگی  )۸۵( به ثمر برساند و در مجموع با نتیجه ۵ بر ۴ 
مهمان خود را شکست دهد و به نیمه  نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کند. کاوازاکی 
از دقیقــه ۳۸ با اخراج کورومایا ۱۰ نفره بــازی می کرد. اوراواردز در نیمه نهایی باید 
با شــانگهای SIPG روبرو شود که در مرحله گروهی این دوره با این تیم هم گروه بود. 
دیگر دیدار نیمه  نهایی را تیم های فوتبال پرسپولیس ایران و الهالل عربستان برگزار 

خواهند کرد.
تمایل پرسپولیس به بازی در امارات به جای عمان

علی اکبر طاهری مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در خصوص درخواست این باشگاه 
برای تغییر محل میزبانی از الهالل عربســتان از مســقط عمان به دبی امارات گفت: 
این بحث برای االن نیســت و ما از قبل این بحث را داشــتیم اما متأسفانه آن زمان 
همکاری های الزم با ما صورت نگرفت حتی به ما زمین مسابقه هم ندادند و در چند 
باری که به دبی رفتیم تا اردو برگزار کنیم مســابقاتمان را در باشگاه ایرانیان برگزار 
کردیم اما این بار شــرایط فرق می کند چرا که قول هایی به ما در این باره داده شد و 
اگر نتوانیم به صورت قطعی میزبانی را به دبی ببریم در همان مسقط عمان از الهالل 
پذیرایی می کنیم. این موضوع نیاز به هماهنگی هایی در داخل و خارج از کشور دارد و 
ما هم عالقه داریم که بازی به دبی منتقل شود چرا که ایرانی ها در این منطقه بیشتر 
هستند و می توانند حمایت بیشتری از ما انجام دهند. باید بگویم که بحث میزبانی در 

دبی را از سال گذشته آغاز کردیم که آن زمان به نتیجه نرسیدیم. 
برنامه نیمه نهایی و فینال لیگ قهرمانان آسیا

برنامه لیگ قهرمانان آســیا تا مشخص شدن قهرمان این دوره از مسابقات اعالم 
که جزئیات آن به این شرح است: 

برنامه دیدارهای نیمه نهایی:
۴ مهر: الهالل عربستان ..................................................................... پرسپولیس)در ابوظبی(
۵ مهر: شانگهای چین ......................................................................................... اوراواردز ژاپن
۲۵مهر: پرسپولیس ................................................................... الهالل عربستان )در مسقط(
۲۶ مهر: اوراواردز ژاپن ...................................................................................... شانگهای چین

برنامه فینال:
۲۷ آبان: برنده غرب آسیا .............................................................................. برنده شرق آسیا
۴ آذر: برنده شرق آسیا ................................................................................... برنده غرب آسیا

تست نهایی از شهباززاده برای بازگشت به میادین 
مهاجم اســتقالل هفته آینده برای بازگشــت به میادین تست نهایی می دهد. 
شهباززاده در بازی با سایپا در هفته چهارم لیگ برتر زانویش مصدوم شد و مجبور شد 
یک ماه بیرون از میادین باشد. سجاد شهباززاده که مدتی است به دلیل مصدومیت در 
تمرین استقالل شرکت نمی کند، شنبه یا یکشنبه هفته آینده از پای مصدومش تست 
نهایی می گیرد در صورت موفقیت در تست های نهایی می تواند تمرینات خود را آغاز 

کند. شهباززاده در فصل نقل و انتقاالت جانشین کاوه رضایی شد
بازیکن سابق چلسی در یک قدمی تیم الهالل

باشگاه الهالل عربســتان حریف پرسپولیس در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا 
به دنبال جذب مهاجم تیم ملی اســپانیا و باشگاه چلسی انگلستان است. تیم فوتبال 
الهالل عربســتان رقیب تیم پرسپولیس در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا به دنبال 
تقویت هرچه بیشتر خود است و به همین دلیل مذاکرات خود را با دیگو کاستا مهاجم 
تیم ملی اســپانیا و بازیکن ســابق تیم چلســی آغاز کرده اند تا بتوانند از حضور این 
بازیکن مقابل نماینده ایران استفاده کنند. مذاکرات برای جذب این بازیکن ۲۸ ساله 
آغاز شــده و طبق گزارشات توافقات اولیه ای هم با مدیر برنامه این بازیکن اسپانیایی 
به دست آمده است.این مذاکرات از زمانی جدی شد که مقامات باشگاه چلسی دیگو 
کاستا را از این تیم کنار گذاشتند و به او اجازه دادند تا در بازار نقل و انتقاالت حاضر 
شــود. قیمت این بازیکن رقمی در حدود ۶۰ میلیون یورو تخمین زده شده است و 
این رقمی اســت که به اتلتیکومادرید که خواهان کاستا است داده شده اما این تیم 
اســپانیایی فعاًل از حضور در نقل و انتقاالت محروم اســت و تا ماه ژانویه باید منتظر 
پشت سر گذاشتن دوران محرومیت باشد.دیلی میل در این خصوص گزارش داده که 
باشــگاه الهالل عربستان می تواند در این نقل و انتقاالت سهمی داشته باشد چرا که 
این باشگاه عربستانی به دنبال حضور کوتاه مدت کاستا تا ژانویه است و او می تواند به 
این تیم عربستانی برود چرا که کاستا برای پیوستن به اتلتیکومادرید باید تا ماه ژانویه 
منتظر بماند و طبق این گزارش حضور کاستا در الهالل می تواند بخشی از حضور او 

در اتلتیکومادرید اسپانیا باشد.
نوراللهی جانشین کامیابی نیا می شود

هافبک سرباز پرســپولیس می تواند تیمش را در بازی رفت با الهالل در مرحله 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا همراهی کند. دوران سربازی احمد نوراللهی در تاریخ 
۲۹ شــهریور ماه به پایان می رســد و از این رو او می تواند از مهرماه پرسپولیس را در 
بازی های لیگ و لیگ قهرمانان آسیا همراهی کند. باشگاه پرسپولیس نام نوراللهی را 
به AFC ارســال کرده است و این بازیکن مشکلی برای همراهی تیمش در بازی رفت 
با الهالل نخواهد داشــت. این درحالی است که کمال کامیابی نیا در این بازی محروم 

است و برانکو نگرانی بابت غیبت او نخواهد داشت.

نکته  ورزشی

سرویس ورزشی-
در خصــوص رعایت اصل نظــارت در ورزش، هفته گذشــته وزیر ورزش 
حرف های منطقی و امیدوارکننده ای زده بود. ایشــان اول از خودش و ســازمان 
تحت امرش شروع کرده و گفته است: »وزارت ورزش و جوانان پاسخگوی مردم، 
مجلس و دولت اســت.« و بعد افزوده است این روند و روحیه »باید در نزد همه 
رؤســای فدراسیون ها« وجود داشته باشــد. یعنی آنان هم باید به نوبه خود به 

»وزارت و در واقع مردم« درباره عملکرد و رفتار و نتایج خود، پاسخگو باشند.
 البته آقای وزیر به اســتقالل فدراســیون ها هم تأکیــد می کند اما میان 
استقالل فدراســیون ها و اصل نظارت و همچنین پاسخگویی هیچگونه تضاد و 
تعارضی وجود ندارد. آنها که برخالف این فکر می کنند درواقع اصل استقالل را 

با »خودکامگی« و حکومت »ملوک الطوایفی« اشتباه گرفته اند.
 در یک روند و پروســه منطقی و اصولی مثل استقالل، نظارت، پاسخگویی 

و حمایت و... در کنار یکدیگر پازل مدیریت علمی و صحیح را کامل می کنند. 
در هرحال متأســفانه تاکنون در مدیریت ورزش ما، این اصول کمتر رعایت 
شــده و یا اگر شده، کمتر در کنار یکدیگر و باهم اعمال شده است، و تشکیالت 
ورزش ما تمام فکر و ذکر و هدف و آرمانش، کســب مدال و نتیجه بوده و برای 
اینکه این اتفاق افتاده شأن و منزلت و کارکرد خود را در حد یک »تدارکاتچی« 

و یک »نازکش مستأصل«! پایین آورده است.
اینکه امروز آقای سلطانی فر می گوید: »وزارتخانه در قبال فدراسیون ها نقش 
تدارکاتچی ندارد و وظیفه ما این نیســت فقط پول بیاوریم و نظارتی نداشــته 

باشیم...« در واقع ترجمان و اثبات ادعای ماست. 
آقای وزیر بهتر از ما می داند که متأســفانه وزارتخانه امروز و سازمان تربیت 
بدنی دیروز- به ویژه در ســال های پس از پایــان جنگ تحمیلی- در ورزش ما 
همین نقش را یعنی نقش »پول بیار«! و »تدارکاتچی« و... را بازی کرده است. 

این واقعیتی تلخ اســت که خود ریشــه در حکایات و واقعیات تلخ تر دارد. 
حکایاتی مثل »کمیت گرایی افراطــی« و »نتیجه گرایی جنون آمیز«، و... وقتی 
تمام هم و غم و آرمان و هدف تشــکیالت ورزش ما »نتیجه« و »مدال« باشــد 
همه مسئوالن ورزش و فراورزش از فوتبال »صعود به جام جهانی« آن هم به هر 
قیمت- ولو به قیمت نابودی فوتبال- بخواهند، آن وقت رئیس  و مسئوالن فوتبال 
هم همه  کارهای اساســی و زیربنایی و پایــه ای را رها کرده، پول و هزینه کالن 
صــرف این هدف می کنند، ناز مربی و بازیکــن و... را می خرند، تحقیر و توهین 
آنها را تحمل می کنند، چرا که آقایان شــاخ غول شکســته و می خواهند بروند 
جام جهانی! و... آخرش هم بدهکار و شــرمنده می شوند، چنانکه اکنون هستند 

و... باالتر به حرف های کی روش و تهدید و نامه ها و انتقادات او  اشاره کردیم و...
حال اگر آقای سلطانی فر و همکارانش قصد تغییر این روال و روند را داشته 
باشند، و می خواهند در دوره خود حداقل بعضی هنجارهای غلط و ضدارزش هایی 
که در ورزش ما رســوب کرده و خود به عنــوان »اصل« و »تابو« و... درآمده اند، 
بشکنند و طرحی نو و منطقی دراندازند، باید اوالً واقعیات را بشناسند و بعد هم 

جرأت درافتادن با آن را داشته باشند. 
تردیدی نیست که در راه ایجاد این تغییرات و علی الخصوص در شروع آن با 
مقاومت ها و مخالفت ها و تبلیغات سنگین و شدید منفی و جوسازی ها و.. روبه رو 
خواهند شــد، اما اگر توانستند با اعمال مدیریتی جهادی و قاطع، از این مراحل 
مردافکن اولیه عبور کنند، می توانند به ادامه راه و تحقق هدف امیدوار باشند و.. 

البته جامعه ورزش و دوستداران اصیل ورزش را نیز امیدوار سازند.

مدیریت ورزش 
یا تدارکاتچی ورزش؟!

صفحه 9
پنج شنبه ۲۳ شهریور ۱۳9۶ 

۲۳ ذیحجه ۱4۳۸ - شماره ۲۱۷۲۲

مربی دوومیدانی کشورمان به همکاری خود با فدراسیون پایان داد.
سجاد مرادی قهرمان پیشین دوومیدانی آسیا که از چندی قبل به عنوان مربی در کنار چند ورزشکار مطرح کشورمان حضور 
داشت، تصمیم گرفت به همکاری خود با فدراسیون دوومیدانی پایان بدهد. وی در جریان رقابت های قهرمانی آسیا به عنوان مربی 
در کنار حسین کیهانی حضور داشت و ورزشکارش توانست به مقام قهرمانی برسد. کیهانی همچنین در رقابت های جهانی لندن 
نیز پس از نزدیک به سه دهه توانست رکورد ایران را به نام خود ثبت کند مرادی دیروز این خبر را تایید و عنوان کرد که دالیل 
آن را در آینده اعالم می کند. این مربی در عرصه قهرمانی توانسته بود یک طال، چهار نقره و یک برنز در رقابت های قهرمانی آسیا، 

یک طال و یک نقره در بازی های آسیایی، و یک طال و یک برنز در بازی های داخل سالن آسیا کسب کند.

جوانان  نشسته  والیبال  تیم های  آمادگی  اردوهای 
و بزرگســاالن از ۱۲ مهرماه همزمان با اردوی تیم ملی 

روسیه در ایران آغاز می شود.
 هادی رضایی، مدیر تیم های ملی والیبال نشسته با اعالم 
این خبر گفت: تیم ملی روسیه جهت برگزاری اردوی مشترک 
و چند بازی دوستانه روز ۱۲ مهرماه به ایران می آید. اردوهای 
تیم های جوانان و بزرگساالن نیز از ۱۲ مهرماه در تهران آغاز 
می شود. در این اردوی مشترک چند مسابقه تدارکاتی با تیم 
جوانان و بزرگســاالن در نظر گرفته ایم. این اردوی مشترک تا 

۲۰ مهرماه ادامه دارد.

وی در خصوص ترکیب تیم ملی اظهار داشــت: اردوهای 
تیم ملی با همان ترکیب قبل برگزار می شود و بعد از برگزاری 
مسابقات قهرمانی کشــور که آبان ماه برگزار خواهد شد، هر 
ورزشــکاری که آمادگی بیشتری داشت را به تیم ملی دعوت 
می کنیــم. البته از چند ورزشــکار جوان کــه در تیم جوانان 
هســتند نیز در ترکیب تیم ملی بزرگساالن استفاده خواهیم 

کرد.
ســرمربی تیم ملی والیبال نشســته ایــران برای نظارت 
 بر مســابقات المپیک جنوب شــرق آسیا »آســه آن« امشب 

به مالزی می رود.

قطع همکاری سجاد مرادی با فدراسیون دوومیدانی

آغاز اردوی مشترک تیم های والیبال نشسته ایران و روسیه از ۱۲ مهر

امتیازتفاضل گلگل خوردهگل زدهباختتساویبردبازيتیم

15410112913. پرسپولیس

25410115613. پارس جنوبی

3531176110. سایپا

452219548. پدیده

552128717. نفت آبادان

17-6521256. فوالد

751317616. ذوب آهن

851317706. سیاه جامگان

952035506. تراکتورسازی

26-10513146. سپاهان

15-11512245. استقالل خوزستان

15-12512245. پیکان

35-13512258. نفت تهران

24-14511335. سپیدرود رشت

34-15511314. استقالل

93-165104312. گسترش فوالد

جدول رده بندی لیگ برتر- جام خلیج فارس

یداهلل محبی در رقابت های کشتی آزاد بازی های داخل سالن آسیا به میدان می رود.
محمد طالیی سرمربی تیم ملی کشتی با تأیید این خبر گفت: امین طاهری ملی پوش ما در وزن ۱۲۵ کیلوگرم برای حضور 
در رقابت های داخل ســالن آسیا )ایندورگیم( ترکمنســتان بود اما به دلیل آنکه وی جهت حضور در رقابت های نظامیان جهان 
انتخاب شــده است، یداهلل محبی جایگزین وی شد. بدین ترتیب یداهلل محبی ملی پوش وزن ۱۲۵ کیلوگرم در رقابت های کشتی 
آزاد بازی های داخل سالن آسیا خواهد بود. رقابت های کشتی داخل سالن آسیا روزهای یک تا ۴ مهرماه در شهر عشق آباد کشور 
ترکمنستان برگزار می شود. همچنین رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تورلیخانوف روزهای ۸ و ۹ مهرماه در شهر آلماتی 
کشور قزاقستان برگزار می شود که سامان طهماسبی ملی پوش سابق ایران و جمهوری آذربایجان برای بار نخست به صورت رسمی 

به عنوان مربی تیم ملی ایران را همراهی می کند. اسامی نفرات اعزامی به شرح زیر است:
*۵۹ کیلوگــرم: کرامت عبدولی- میثم دلخانی *۶۶ کیلوگرم: محمدرضا گرایی- امین کاویانی نژاد *۷۵ کیلوگرم: شــایان 
عفیفی- پیام بویری *۸۵ کیلوگرم: مهدی فالح- آرمان علیزاده عبدولی *۹۸ کیلوگرم: امیرحســین حسینی- علی اکبر حیدری 

*۱۳۰ کیلوگرم: شهاب قوره جیلی- امین میرزازاده- امیر محمدحاجی پور

تغییرات در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد

حدیث دشت عشق

به یاد شهید مدافع حرم »سید یحیی)مجید( براتی«
پیش نمازی عاشق

شــهید »ســید یحیی براتی احمدآبادی« در 
تاریــخ ۲۵ شــهریور ۱۳۴۹ در محلــه احمدآباد 
درچه بدنیا آمد کــه این محله در جنگ تحمیلی 
با جمعیت ۱۲۰۰نفر، شــصت شهید تقدیم اسالم 
کرده اند. که از این لحاظ محله نمونه شاهد کشور 
است در تاریخ ۱۶ آذر۱۳۹۴ در شهر حلب سوریه 

و توسط گروه تکفیری داعش به شهادت رسید. 
وی پاسدار لشــکر مقدس حضرت امام حسین)ع( و همچنین در حوزه 
علمیه امام حســین)ع( درچه مشغول کســب علوم دینی بود. که حضور در 
جبهــه مدافع حرم حضرت زینــب)س( را به دروس دینــی ترجیح داد. و 
عازم سوریه شــد و در آنجا فدای دفاع از راه امام حسین)ع( و حرم حضرت 

زینب)س( شد.
فرازی از وصیتنامه شــهید : امروزه بعضا شــاید بشنویم و شنیده ایم که 
مطرح مي کنند که به ما چه، و در کشورهاي دیگر رفتن کاري به ما نداره، ما 
وظیفمون را همینجا انجام بدیم، نه، اگر کســي بصیرت داشته باشه و بدونه 
هدف چیه مســلماً هدف یاري اســالمه، اگر دقت کنیم ما، از صدر اسالم یه 
مطالعاتي داشــته باشــیم، از زماني که خداوند این دین را به ما مردم ارزاني 
داشــته، از زمان خود پیامبر، متحمل مشکالتي در این راه شدن، و شنیدیم 
که در طول تاریخ همچنین ائمه اطهار)علیه الســالم( و این زماني که ما االن 
هســتیم و در آن قرار گرفتیم و ما که پیرو اهل بیت ان شــاءاهلل هســتیم و 
جزو شیعیان هستیم گفتن خدمتتون، اگه بصیرت داشته باشیم، بحث یاري 
اســالمه، حاال در هر ســرزمیني مي خواد باشــه، وظیفه ما یاري اسالمه، و 
باید بتونیم به بهترین نحو اســالم را یاري کنیم و به مدافعان حرم ان شاءاهلل 
بپیوندیم. همه را به پیمودن راه حق ودفاع از اسالم و آماده جانفشانی در راه 
اسالم دعوت می کنم امید است همه ما جزو سربازان امام زمان)عج( ارواحنا 

فداه باشیم.


