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سومين پيروزي متوالي سروقامتان كشورمان

سامانسعادت

F IVB

مثلبنز آلمانرابرديم

تيم ملي واليبال كش��ورمان كه رقابتهاي ليگ ملتهاي
واليبال را ب��ا دو پيروزي مقابل ايتاليا و چي��ن ميزبان آغاز
كرده بود ،در س��ومين گام هم آلمان را از پيش رو برداشت.
در اين ديدار شاگردان كوالكوويچ با تركيب سعيد معروف،
سيدمحمدموسوي،علياصغرمجرد،ميالدعباديپور،پوريا
فياضي،اميرغفورومحمدرضاحضرتپور(ليبرو)واردزمين
شدند.تركيبيكهبعدازدومسابقهپرفشاربههماهنگيكامل
رسيدهبود،بازيمقابلآلمانرانيزخوبآغازكرد.بااينحال

تيم آلمان كه از دو مس��ابقه قبلياش يك برد مقابل چين و
يكشكستمقابلايتاليابهدستآوردهبود،رقابتيپاياپايبا
مليپوشانايرانبهنمايشگذاشت.بازيدربيشترلحظات
ست نخست با تساوي جلو ميرفت و حداكثر فاصلهاي يك
امتيازي بين هر دو تيم وجود داش��ت؛ البته در امتياز 24بر
 23به نفع ايران و در حالي كه آلمان سرويس ميزد ،تيم ما
ت را به
ميتوانست برنده باشد كه دريافت بد فياضي موقعي 
حريف داد تا در امتياز  25با ايران برابر شوند .دو تيم سپس
تا امتي��از 28با هم جلو رفتند كه در نهايت امير غفور با يك
سرويس عالي در امتياز 29بر 28توانست دفاع حريف را به

هم بريزد و ايران به امتياز 30برسد 30.بر 28نتيجه نهايي
ست نخست بود.در ست دوم شرايط كامال مشابه ست اول
پيش رفت؛ رقابتي نزديك و تماشايي كه در آن هيچكدام از
دوتيمقصدعقبنشينينداشتند.بااينكهايران 21بر 20از
حريف عقب افتاده بود ،بازي باز هم در امتياز 25برابر ش��د.
اما اينبار تيم ايران زودتر كار را تمام كرد و موفق شد با امتياز
 29بر 27بازهمآلمانراشكستدهد.رقابتميليمتريدو
تيمدرنهايتبهپيروزي 2برصفرايراندرستشماريمنجر
شد.داستانستسوماماكامالمتفاوتازدوستنخستبود.
ايرانباتركيبابتداييواردزمينشدوتوانستحريفراكامال

مقهور خودش كند .واليباليستهاي كشورمان در ابتداي
س��ت با نتيجه 6بر 2از حريف پيش افتادند اما آلمان موفق
شدبهبازيبرگرددونتيجه 8بر 8مساويشد.دوتيمتاامتياز
 16مساوي پيش رفتند اما به يكباره با سرويسهاي خوب
موسويوغفوروفياضيژرمنهاراتحتفشارقراردادند.تيم
كشورمانازفاصلهامتيازيخوبايجادشدهنهايتاستفاده
را برد و با نتيجه  25بر  20ست سوم را از آن خود كرد .با اين
نتيجهايراندرمجموعستشماريباحساب 3برصفرازسد
آلمان گذش��ت تا هتتريك برد در ليگ ملتها را در همان
سهديدارابتداييجشنبگيردوجزوصدرنشينهايجدول
معرفي شود .در مسابقه ايران و آلمان ،تيم كشورمان موفق
شد 45امتيازدرحملهبهدستآورد.درحاليكهحريف41
امتيازازخطحملهخوددشتكرد.دردفاعرويتوروضعيت
آلمانيها كمي بهتر بود .آنها موفق شدند 5بار مهاجمان ما
را ب�لاك كنند و در طرف مقابل ،دفاع روي ت��ور ايران 4بار
مهاجمانحريفراناكامگذاشت.دراينبينميالدعباديپور
با دو دفاع بهترين عملكرد را در بين بازيكنان ايران داشت و
سيمون هرش از آلمان با  3دفاع بهترين بازيكن تيمش در
اينزمينهبود.شاهكاربازيكنانايراندرمقابلآلماندربخش
سرويس رخ داد .تيم ايران مقابل آلمان فوقالعاده سرويس
زدوبارهاحملههايحريفرانقشبرآبكرد.سفيدپوشان
ايران 6بار هم به ش��كل مستقيم از سرويس صاحب امتياز
شدندوتنها 2باراجازهاينكاررابهحريفدادند.سيدمحمد
موسويبا 3امتياز،پويافياضيبادوواميرغفوربايكامتيازاز
سرويسبهترينعملكردراداشتند.دربخشخطايتيمي
اماشرايطدوتيمتقريبامشابهبود.تيمايران 29امتيازازطريق
خطا به حريف هديه كرد و آلمانيها هم 27امتياز با خطاي
مستقيمبهمادادند.
در نهايت تيم كشورمان در مجموع  84امتياز دشت كرد و
سهمآلمان 75امتيازبود.بعدازبازيسيمونهرشازآلمان
با 17امتياز ،امتيازآورترين بازيكن زمين لقب گرفت .بعد از
او موس��وي و فياضي هر دو با  13امتياز در جايگاه دوم قرار
گرفتند .با برگزاري س��ه ديدار ابتدايي ،تيم ايران با 9امتياز
كاملدرصدرجدولقرارگرفت.تيمكشورماندرهفتهدوم
رقابتها كه 5روز ديگر در ژاپن آغاز خواهد ش��د ،به مصاف
برزيلخواهدرفت.تيمبرزيلدردوديدارنخستشدرهفته
اول ابتدا با نتيجه 3بر صفر از سد امريكا و سپس با نتيجه3
بر  2از سد استراليا گذشت .تيم ايران بعد از بازي با برزيل با
آرژانتينودرنهايتباژاپنميزبانديدارخواهدكرد.شاگردان
كوالكوويچ اگر موفق شوند به روند خوب خودشان در ادامه
رقابتها نيز ادامه دهند ،ميتوانند جواز حضور در مرحله دو
رانيزبهدستآورندوجزوششتيمبرتررقابتهاباشند.

ديدگاه
حسينطالبپوراردكاني
اي��ن فصل فوتبال هم تمام ش��د و ليورپول قهرمان ليگ
قهرمانان اروپا شد .بارسا در اسپانيا ،سيتي در انگليس ،يووه
در ايتاليا ،بايرنمونيخ در آلمان و پاريسنژرمن در فرانسه
قهرمان شدند .مانند هر فصل ،يكي از مهمترين بحثهاي
دنياي فوتبال مربوط به بهترين بازيكن فصل و برنده توپ
طالست.طبقسنتهرساله،برندهتوپطالمعموالازتيم
برنده ليگ قهرمانان اروپا انتخاب ميشود و اين تورنمنت
نقش��ي كليدي در انتخاب بهترين بازيك��ن جهان دارد.
شايد اگر فصل گذشته ليورپول قهرمان ميشد ،انتخاب
صالح خيلي محتمل به نظر ميرس��يد ،اما رئال مادريد
قهرمان شد و لوكا مودريچ موفق شد با كرواسي به فينال
جام جهاني برس��د تا توپ طال به او برسد .در اين فصل اما
اين معضل كمي جديتر است .بهترين بازيكن اين فصل

چه كسي بهترين بازيكن فصل خواهد شد؟

معماي توپ طال

ليورپول ويرجيل فندايك
ب��وده ،بازيكني ك��ه هزاران
دقيقه اس��ت هيچ مهاجمي
نتوانستهازسدشعبوركندو
باحضورشدرليورپولموفق
ش��ده اوضاع دفاع اين تيم را
زير و زبر كند .اما آيا فندايك
واقعا بهتري��ن بازيكن فصل
بوده؟ كمي سخت است او را
بهترينبازيكنجهانبناميم.لئومسيباوجودحذفمقابل
تيم فندايك و محو بودنش در شب معجزه آنفيلد ،فصل

موفقي را از نظر فردي پشت
سر گذاشته است .او آقاي گل
الليگا و ليگ قهرمانان شده
و كف��ش طالي اروپ��ا را هم
مال خود كرده است .از نظر
آماري ،هيچ بازيكني نزديك
به مسي نيست ،اما انتخاب
فصل گذشته مودريچ نشان
داد كه نقش ع��دد و رقم در
انتخاب بهترين بازيكن جهان ارزش��ش را از دست داده و
مسائل كيفي براي فوتباليها از اهميت بيشتري برخوردار

است .غير از مس��ي و ويرجيل فندايك ،شايد اين فصل
شاهد يك رقيب ديگر هم باشيم .بايد در نظر داشته باشيم
كهچيزيتاكوپاآمهريكانماندهواينتورنمنتميتوانددر
انتخاب بهترين بازيكن جهان بسيار اثرگذار باشد.
اگر آرژانتين قهرمان ش��ود ،انتخاب لئو مس��ي به عنوان
بهترينبازيكنسال 2019حتميخواهدبود.امااگربرزيل
قهرمان شود ،آن موقع است كه يك رقيب جدي به رقابت
فندايك و مسي اضافه ميشود و آن هم آليسون بكر است.
دروازهبان فوقالعاده ليورپول كه اين فصل نقشي كليدي
در موفقيتهاي اين تيم داشت .سالهاي سال است هيچ
دروازهباني به اين عنوان نرسيده است .جانلوئيجي بوفون
افسانهاي و مانوئل نوير يكي ،دو باري در آستانه فتح توپ
طال بودهاند ،اما بعد از لئو ياش��ين ،هنوز هيچ دروازهباني
موفق نش��ده اين جايزه را مال خود كند .نتيجه برزيل در
كوپا آمهريكا ،ش��ايد اين دروازهبان را بيش از پيش مورد
توجه رسانهها قرار بدهد.
ام��ا آيا غير از اين س��ه نف��ر گزينه ديگري هم هس��ت؟
ادن آزار ،بازيك��ن چلس��ي كه در آس��تانه پيوس��تن به
رئ��ال مادريد ق��رار دارد ،عملكرد فردي خوبي داش��ته و
بعيد نيس��ت با عملكرد سه ماه اول فصل آيندهاش بتواند
به فهرس��ت نهايي توپ طال راه پيدا كند .اين فصل اولين
فصلي خواهد بود كه بعد از سالها كريستيانو رونالدو در
فهرست س��ه نفره نهايي توپ طال حضور نخواهد داشت.
او در ليگ قهرمانان اروپا نااميدكننده ظاهر ش��د و حتي
در سري آ هم موفق به كسب عنوان آقاي گلي نشد .عصر
رونالدو در فوتبال تمام ش��ده و بعد از اينكه فصل گذشته
توپ ط�لا را نبرد ،اين فصل به احتمال زياد در فهرس��ت
نهايي هم حضور نخواهد داش��ت و ميتوان گفت رونالدو
ديگر سردمدار فوتبال جهان نيس��ت .براي نظر نهايي و
قطعي بايد منتظر برگزاري كوپ��ا آمهريكا و البته مرحله
پاياني ليگ ملتهاي اروپا باشيم .حضور هلند در مرحله
پاياني اين تورنمنت جديد ميتواند به فندايك كمككند
تا رايهاي بيشتري جمع كند.

روئيز با شكست جاشوا صاحب هر سه كمربند او شد

فروپاشي يك امپراتوري

وحيدجعفري
بامداد يكشنبه ،ش��ب نوراني سالن مشهور «مدسون
اس��كوئر گاردن» نيويورك ،ش��اهد فروپاش��ي يك
امپرات��وري قدرتمن��د در داخل رين��گ رقابتهاي
مشتزنيبود؛جاييكهآنتونيجاشوادارندهسهكمربند
قهرماني«آيبياف»« ،دبليوبياو» و «دبليوبياي» در
دي��داري مهيج و در برابر ديدگان حيرتزده بيس��ت
هزار تماشاگر حاضر در ورزشگاه به مصاف اندي روئيز
جوني��ور امريكايي ،ملقب به ويرانگر رف��ت و برابر اين
بوكسور شكست خورد تا به اين ترتيب هر سه كمربند
خود را از دست دهد .اين اولين شكست رسمي جاشوا
دربوكسحرفهاياست.حاالديگرمشتزنبريتانيايي
آن بوكسور شكستناپذيري كه نشان ميداد ،نيست و
واژه باخت مقابل نام او نيز ديده ميشود تا يك بار ديگر
ثابت شود كه دست روي دست بسيار است و هيچ كس
نيست كه طعم تلخشكست را نچشد.
اكنونروئيزامريكاييكهازپدرومادريمكزيكيمتولد
شده ،قهرمان سنگين وزن جهان و البته اولين قهرمان
اين دسته در مكزيك است .جالب اينكه حضور روئيز در
مقابل جاشوا اتفاقي بود .حدود شش هفته قبل و پس از
آنكهآزمايشدوپينگجرلميلرامريكاييمثبتاعالم
ش��د ،پروانه بوكس او باطل و به جاي او روئيز در مقابل
قهرمان مشهور بريتانيايي قرار گرفت تا با ناكاوت فني
حريف در راند هفتم شگفتيساز شود .روئيز در حالي
برنده مبارزه با جاشوا شد كه در بنگاههاي شرطبندي
از ش��انس پايينتري ب��راي پيروزي برخ��وردار بود.
مشتزن امريكايي در حالي بوكس را از شش سالگي
شروع كرد كه همواره به دليل وزنش مسخره ميشد و
تواناييهايش زير سوال ميرفت.
آنتوني كه مبارزه را كند ش��روع كرده بود در حالي در
برابر بوكس��ور امريكايي متوقف شد كه مبارزه را بهتر
آغاز كرده و توانسته بود حريف خود را به زمين بزند؛ اما
اين اندي روئيز سنگين وزنبودكهدرراندسومتوانست
حري��ف قدرتمند خ��ود را ناكدان كند تا مش��تزن
بريتانيايي بدترين لحظ��ات دوران حرفهاي خود را با

دو بار ناكدان در اين راند و در مقابل روئيز كه كس��ي
فكرش را نميكرد تجربه كند ،البته جاشوا بلند شد و
به مبارزه ادامه داد.
آنتوني بيشتر زمان خود در راندهاي بعدي را در حالت
دفاعي و براي ريكاوري از صدماتي كه در راند س��وم از
حريف دريافت كرده بود ،سپري كرد.
براي همين در راند چه��ارم اتفاق خاصي رخ نداد و دو
طرف به ه��م ضرباتي زدند؛ راند پنجم ه��م به آرامي
گذشت .در راند ششم به نظر ميرسيد كه جاشوا انرژي
ندارد،برايهميندراواخرراندتالشميكردتاباحريف
خود درگير نشود.
روئيز در راند هفتم مب��ارزه دو بار ديگر رقيب را نقش
بر زمين كرد و با وجود آنكه جاش��وا روي پاهاي خود
ايس��تاده بود ،داور رينگ مبارزه را متوقف كرد تا اندي
روئيز سي و سومين پيروزي خود در بوكس حرفهاي
را جشن بگيرد .روئيز كه در حال حاضر صاحب ركورد
 ۳۳پيروزيويكشكستاست،بادراختيارگرفتنسه
كمربند قهرماني نامش را در كنار اسطورههاي بوكس
دنياميبيند.اسماوپسازپيروزيمقابلجاشوادركنار
جيمز باستر داگالس كه س��ال  ۱۹۹۰مايك تايسون
را شكس��ت داد و حازم رحمان كه سال  ۲۰۰۱مقابل
لنوكس لوئيس پيروز ش��د ،قرار گرفته است .لوئيس
البته در مسابقه تكراري موفق شد رحمان را شكست
دهد .ادي هرن از ترتيبدهندگان اين مسابقه گفت كه
احتماال ديدار مجدد اين دو در نوامبر يا دسامبر در لندن
برگزار خواهد شد.پس از اين مسابقه تايسون فيوري
ن وزن بوكس جهان
قهرمان بريتانيايي پيشين سنگي 
نوزناز
درصفحهتوييترخودنوشت«:دربوكسسنگي 
ايناتفاقاترخميدهد.استراحتكن،دوبارهنيروبگير،
خودت را جمع و جور كن و بازگرد».
ن وزن جهان از منظر
دينوتي وايلدر قهرمان س��نگي 
سازمان معتبر دبليوبيسي كه تنها كمربندي بود كه
جاشوا در اختيار نداشت نيز نوشت« :او قهرمان واقعي
نبود .تمام حرف��ه او بر پاي��ه دروغ و تناقض بود .حاال
حقيقت برمال شده و متوجه شديم كه چه كسي از چه
كسي فرار ميكرد».
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