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باخت سوم مقابل صدرنشين

تیم ملی والیبال ایران در پنجمین مســابقه 
خود در جام جهانــی 2019 ژاپن مقابل برزیل 
قرار گرفت که این مســابقه بــا نتیجه 3 بر یک 
و با امتیازهــای 27 - 25، 21 - 25، 25 - 27، 
25 - 22 به سود برزیل خاتمه پیدا کرد تا این تیم 
همچنان بدون شکست به کار خود در جام جهانی 
ادامه دهد. با وجود اینکــه ایران ترکیب جوانی 
داشت، اما بازی را مقابل برزیل خوب شروع کرد. 
این شروع خوب در نهایت با نتیجه 27 بر 25 به 
سود ایران تمام شد. ترکیب جوان ایران در شروع 
ست دوم هم تغییری نکرد. برزیلی ها در این ست 
عملکرد بهتری داشتند و توانستند با نتیجه 25 
بر 21 ست را به سود خود تمام کنند. بازی در ست 
سوم پایاپایی آغاز شد. این ست با نتیجه 25 بر 
23 به ســود ایران خاتمه پیدا کرد، اما دال زاتو 
درخواست ویدئوچک کرد و نتیجه بازی 24 بر 
24 شد. این ست در نهایت با نتیجه 27 بر 25 به 
سود برزیل تمام شد. در ست چهارم، ایران آغاز 
بهتري داشت و توانست اختالف خوبی با حریف 
ایجاد کند، اما برزیلی ها اجازه ندادند این اختالف 
بیشتر شود. این ست هم در نهایت با نتیجه 25 بر 
22 به سود برزیل خاتمه پیدا کرد. در 10 تقابل 
اخیر تیم های ایران و برزیل شاگردان کوالکوویچ 
دو بار و برزیلی ها 10 بار موفق به کسب پیروزی 
شــده اند. آخرین رویارویی دو تیــم در مرحله 
نهایی لیگ ملت های 2019 اتفــاق افتاد که با 
برتری نزدیک برزیل به پایان رســید . تیم ایران 
پیش از این به تیم های روسیه و مصر باخته بود 
و کانادا و استرالیا را شکست داده بود. در مقابل 
برزیل هر چهار مســابقه قبلی خــود را مقابل 
تیم های کانادا، استرالیا، مصر و روسیه با پیروزی 
پشت سر گذاشته بود. تیم ملی ایران چهارشنبه 
17 مهر از ســاعت 12:30 مقابــل آمریکا قرار 

خواهد گرفت.
    

فشنگ هايي كه جا ماند
فدراســیون تیراندازی ایران مدت هاست با 
کمبود فشــنگ و مهمات روبه رو است که بارها 
این مشــکالت از سوی ورزشــکاران و مربیان 
مطرح شده است. یکی از راه های حل این مشکل 
اعزام تیراندازان به رویدادهای بین المللی است 
تا بتوانند از این طریق فشنگ تهیه کرده و وارد 
کشور کنند. در جریان ســفری که ملی پوشان 
تیراندازی به آلمان داشــتند، چندهزار فشنگ 
خریداری شد اما نکته عجیب ماجرا اینجاست 
که این فشــنگ ها در فرودگاه جــا ماند! رضا 
ملک محمدی دبیر فدراسیون تیراندازی درباره 
شــایعاتی که مطرح شــده بود مبنی بر اینکه 
تعدادی فشنگ گم شده، خاطرنشان کرد: ما در 
حال حاضر مشکلی از بابت فشنگ نداریم موضوع 
این است که فشنگ ها در آلمان جا مانده است. 
حتی یکی از دوستان مان در آلمان را فرستادیم 
اما گفتند باید شــخصی که این فشــنگ ها را 
خریداری کرده )رضایــی مربی تفنگ(، بیاید و 
تحویل بگیرد. وی درباره اینکه چه اتفاقی افتاده 
که باعث شده تا فشــنگ ها در آلمان جا بماند، 
تصریح کــرد: چون ورزشــکاران لحظه آخر به 
فرودگاه رسیده بودند به خاطر مسائلی که پیش 
آمد نتوانسته بودند فشنگ ها را با خود بیاورند. 
حاال قرار است در اعزامی که تیم ملی به هانوفر 
دارد این فشنگ ها را تحویل بگیریم.ملی پوشان 
تیرانــدازی تفنــگ و تپانچه قرار اســت برای 
آمادگی جهت کسب سهمیه المپیک سفری به 

آلمان داشته باشند.
    

نامه برای مشکل رستمی و 
علی حسينی

بعد از نشســت ســه جانبه وزارت ورزش و 
جوانان، کمیته ملــی المپیک و فدراســیون 
وزنه برداری مقرر شد با توجه به اهمیت موضوع 
بنا به درخواست فدراسیون وزنه برداری ایران، 
نامه ای از ســوی کمیته ملی المپیک به تاماش 
آیان رییس فدراسیون جهانی جهت مساعدت 
در اعزام کیانوش رستمی و سعید علی حسینی 
به مســابقات کسب سهمیه ســوییس آماده و 
ارسال شود. بعد از درخواست شفاهی و مکتوب 
مسئولین فدراســیون وزنه برداری، این نامه با 
امضای ریاســت کمیته ملــی المپیک خطاب 
به رییس فدراســیون بین المللی وزنه برداری 

ارسال شد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

حمیــد اســتیلی ســرانجام بــه 
خواسته اش رسید. او حاال دیگر »بدون 
رقیــب« روی نیمکت تیــم ملی امید 
حضور خواهد داشت. این همان اتفاقی 
بود که پیش بینی اش چندان دشوار به 
نظر نمی رسید. چراکه ظاهرا تحرکات 
آقای مدیر برای رسیدن به این جایگاه، 
از مدت ها قبل شروع شده بود. انتخاب 
استیلی به عنوان مدیر تیم ملی امید، از 

همان ابتدا با انتقادهای زیادی روبه رو 
شــد. چراکه او هیچ ســابقه ای در این 
زمینه نداشت و در نهایت به جای انجام 
وظایف اصلی، سرگرم دخالت در کنار 
سرمربیان تیم ملی امید بود. فدراسیون 
فوتبال، قبل تر چهره ای مثل مایلی کهن 
را در همین پست قرار داد و با تنش هایی 
که به خاطر مایلی به تیم امید اضافه شد، 
یک شکست سنگین را تجربه کرد. با این 
وجود آنها از این اتفاق درس نگرفتند و 
این بار به استیلی فرصت دادند تا جایی 

روی نیمکت برای خودش دســت و پا 
کند. اختالف نظر اســتیلی با کرانچار، 
یکــی از دالیل جدایی مــرد کروات از 
نیمکت تیم ملی امید بــود. حمید که 
در چند مقطع تنش هایی با سرمربیان 
وقت تیم ملی بزرگساالن نیز به وجود 
آورده بود، از جدایی زالتکو اســتقبال 
کرد اما این بار نوبت فرهاد مجیدی شد 
که هدایت امیدها را بر عهده بگیرد. فرهاد 
هم اما در این تیــم، هرگز رنگ آرامش 
را ندیــد. ظاهرا در یکــی از دیدارهای 

تدارکاتی تیم ملی امید، اســتیلی کار 
را به جایی رســانده بود که حتی قصد 
داشت به تصمیم خودش یک تعویض 
برای تیم انجام بدهد و بدون پرسیدن 
نظر سرمربی، یک بازیکن را وارد زمین 
مســابقه کند! فرهاد مجیدی در نامه 
استعفایش، به »دخالت« های بی شرمانه 
در وظایف خودش اشاره کرده و با وجود 
نام نبردن از استیلی، منظورش را واضح 
به زبان آورده اســت. از چند روز قبل، 
مشخص بود که فدراسیون فوتبال باید 

از بین این دو نفر، یکی را برای آینده تیم 
انتخاب کند. چراکه آنها حاضر نیستند 
در کنار هم حضور داشته باشند. در کمال 
تعجب، انتخاب فدراســیون »حمید 
اســتیلی« بود و فرهاد به حضورش در 
این تیم پایان داد. مهدی تاج که پیش از 
این با پاسخ منفی بسیاری از چهره های 
شناخته  شده داخلی برای سرمربیگری 
امیدها روبه رو شده بود، پس از جدایی 
فرهاد دیگر با هیچ کس مذاکره نکرد و 
نیمکت را در اختیار حمید استیلی قرار 
داد. تصمیمی که شاید خیلی زود اثراتش 
را در رده امیدها نشــان بدهد. استیلی، 
همه گزینه ها را یک به یــک کنار زد تا 
خودش به این جایگاه برسد. کودتایی که 
بعید است پایان خوشی برای امیدها در 

پی داشته باشد.
سرمربی 52 ســاله جدید تیم ملی 
امید، در شرایطی به این سمت برگزیده 
شد که از آخرین تجربه سرمربیگری اش 
در فوتبــال ایران، بیش از چهار ســال 
گذشته اســت. او پس از دوران بازی، 
دســتیار چهره های شناخته شده ای 
مثل پروین، آری هان، دنیزلی و افشین 
قطبی بود اما در روزهایی که همه انتظار 
داشتند به یک سرمربی موفق تبدیل 
شود، شکست های وحشتناکی را تجربه 
کرد و نشان داد که برای مربیگری ساخته 
نشده است. او سرمربیگری را از باشگاه 
اســتیل آذین آغاز کرد و پس از مدتی 
کوتاه از این تیم کنار گذاشــته شد. او 
پیش از شــروع لیگ دهم، ســرمربی 
شاهین بوشهر شد اما تنها پس از چند 
هفته، این باشــگاه را نیز ترک کرد. او 
باالخره در سال 90 به خواسته اش برای 
هدایت پرسپولیس رســید اما یکی از 
بحرانی ترین فصول تاریخ این باشگاه را 
رقم زد. خاطره شکست سه بر صفر در 
جام حذفی برابر استقالل با هدایت این 
مربی، هنوز از ذهن هواداران باشــگاه 

بیرون نرفته است. پس از ناکامی سنگین 
در پرســپولیس، او در راه آهن و ملوان 
بندرانزلی نیز یک مربی ناکام بود و بعد 
از آن، دیگــر هیچ تیمی بــه این مربی 
اعتماد نکرد. دوران حرفه ای استیلی به 
عنوان یک مربی، با انبوهی از شکست 
و ناکامی به پایان رسیده بود اما حاال بعد 
از چند سال، او ناگهان قرار است هدایت 
تیم ملی امید را در رقابت های قهرمانی 
زیر 23 سال آسیا و انتخابی المپیک بر 

عهده بگیرد.
 با این رزومه، مربیگری استیلی برای 
امیدها حتی از گروه دشوار در قهرمانی 

آسیا، مرگبارتر به نظر می رسد!
اســتیلی در دوران بــازی، یــک 
فوتبالیســت محبوب بــود. بازیکنی 
که به خاطــر دوندگی بــاال در زمین، 
واکنش های احساســی بعــد از زدن 
گل و نمایش هــای جنگجویانــه اش، 
همواره مورد ستایش قرار می گرفت. او 
می توانست همان اعتبار را برای خودش 
حفظ کند و همیشه محبوب باقی بماند 
اما زننده گل قرن، حاال به دست داشتن 
در کودتای تیم ملی امید، متهم است! 
او در مربیگری آنقدر شکســت خورده 
که از یک ناکامی دیگر نمی ترســد اما 
این انتخاب، برای تیم ملی امید کامال 

ترسناک است.

به بهانه معرفی سرمربی جدید تیم ملی امید

کودتای قرن!

اتفاق روز

سوژه روز

 »از هر چیزی که بترسید، سرتان خواهد آمد!« این جمله احتماال حکایت هواداران فوتبال ایران و سرمربیگری حمید 
استیلی در این تیم است. از مدت ها قبل، این نگرانی وجود داشت که با جدایی فرهاد مجیدی، استیلی تنها گزینه تصاحب 
نیمکت از سوی فدراسیون فوتبال باشد. او که مدتی به عنوان »مدیر« تیم فعالیت کرده بود، عالقه زیادی داشت تا بتواند 

مرد اول نیمکت امیدها باشد. همه از عالقه استیلی برای بازگشت به مربیگری باخبر بودند و او حاال به هدف بزرگش رسیده 
است. هدفی که بعید به نظر می رسد برای فوتبال ایران چندان خوشایند باشد.

خوردن 10 گل در یک هفته برای تیمی که در 
این سال ها همیشه صاحب یکی از بهترین خطوط 
دفاعی فوتبال انگلیس بوده، باورنکردنی به نظر 
می رسد. اســپرز این روزها کامال از هم پاشیده و 
دیگر نشانی از آن تیم رویایی فصول قبلی ندارد. 
آنها در لیگ قهرمانان هفــت گل از بایرن مونیخ 
دریافت کردند و بالفاصلــه در زمین برایتون در 
لیگ برتر، با سه گل شکست خوردند تا تلخ ترین 
هفته ممکن را پشت سر بگذارند. محال است با نگاه 
کردن به کیفیت این روزهای تاتنهام، به این نتیجه 
رسید که همین تیم فصل گذشته در فینال لیگ 

قهرمانان حاضر بوده است. پس از شکست خوردن 
در آن مسابقه، اسپرز دیگر آن تیم سابق نشد. به نظر 
می رسد همه اعضای باشگاه در انتظار یک موفقیت 
بزرگ بودند و پس از تجربه این ناکامی، روحیه و 
اعتماد به نفس شان را از دست دادند. حاال تاتنهام با 
این کیفیت، شاید فصل آینده حتی نتواند سهمیه 
لیگ قهرمانان را به دست بیاورد. آنها تا همین جا هم 
خوش شانس بوده اند که به جز لیورپول و سیتی، 
هیچ تیم دیگری در لیگ برتر فوق العاده نشــان 
نداده است. شاید اگر من یونایتد، آرسنال و چلسی 
کمی آماده تر بوده اند، تاتنهــام به صورت تمام و 

کمال از بین تیم های باالنشین، خط 
خورده بود. مصدومیت شدید لوریس 
و دوری چند ماهه او از میادین، اوضاع 

را برای سفیدها دشوارتر خواهد 
کرد. هرچند که خود لوریس 
نیز این هفته ها، به شدت 
ناامیدکننده ظاهر شــده 
بود. درگیری های رختکن 
تاتنهام، حاال برای هواداران 
باشگاه نگران کننده به نظر 

می رسد. ســتاره های تیم 
آشــکارا افت کرده اند و بعضی 

از مهره ها نیز حاضــر به تمدید 
قرارداد با باشــگاه نشــده اند. 
پوچتینو در مصاحبه تازه اش 
اعالم کرده کــه نگران اخراج 

شدن از باشگاه نیست. چراکه نگرانی های او به 
زندگی مربوط هستند و ربطی به فوتبال ندارند! با 
این حال به نظر می رسد او از همین حاال 
جست وجوی مقصد بعدی اش را 
آغاز کرده اســت. بعید است تا 
اعالم رسمی اخراج او از باشگاه 
لندنی، زمان زیادی باقی مانده 

باشد.
پس از شکست سنگین 
در زمین برایتون، پوچتینو 
در ســفری که ظاهرا از قبل 
هماهنگ شــده بود، به قطر 
رفت تا در مراســم ساالنه 
آکادمی اسپایر، حضور 
داشته باشد. گفته 
می شود قطری ها از 

حاال او را به عنوان سرمربی بعدی پی اس جی در نظر 
گرفته اند. پوچ سابقه بازی برای پاریسی ها را دارد و 
قبل تر اعالم کرده که کار کردن در این باشگاه، یک 
رویای بســیار بزرگ برای او محسوب می شود. با 
این وجود چند باشگاه دیگر نیز خواهان جذب این 
مربی هستند. یونایتد که مدت هاست در بحران 
به ســر می برد، قصد دارد برای به خدمت گرفتن 
این مربی تالش کند. رئالی ها نیز پوچ را زیر نظر 
گرفته اند و عالقه زیادی به جذب او نشان داده اند. 
مرد آرژانتینی از همین حــاال، یک تهدید بالقوه 
برای توخل، سولسشر و زیدان به شمار می رود. هر 
کدام از این مربی ها که زودتر لغزش را تجربه کنند، 
احتماال جای شان را به سرمربی این روزهای اسپرز 
خواهد داد. مردی که در میانه یک فصل کابوس وار، 
به کار کردن در یک باشگاه بزرگ تر و جاه طلب تر 

می اندیشد.

آریا طاری

نبرد تیم ملی با کامبوج در مرحله مقدماتی جام جهانی، 
اولین مسابقه  فوتبال ایران نیست که بانوان از سکوهای آن 
سهم دارند اما اولین جدالی است که تماشاگران زن در آن به 
صورت غیرگزینشی و با خرید آزادانه بلیت انتخاب شده اند. 
این مسابقه، یک بازی فراموش نشدنی برای فوتبال ایران 
خواهد بود. یک شــروع جذاب که اگر همه چیز در آن به 
خوبی و خوشی برگزار شود، می تواند از این به بعد نیز ادامه 
داشته باشد و حتی به بازی های لیگ برتر نیز کشیده شود.

بلیت فروشی یکی از ســکوهای آزادی به بانوان برای 
مســابقه با کامبوج، زودتر از زمان اعالم شده، کلید خورد 
و بالفاصله همه بلیت ها به صورت شــبانه فروش رفتند. 
خیلی زود شبکه های اجتماعی در تســخیر بانوانی قرار 
گرفتند که برای اولین بار در زندگی شان، بلیت یک مسابقه 
فوتبال داخلی را خریده بودند و حاال می توانســتند بدون 
هیچ مشکلی، برای نخستین بار از گیت های آزادی عبور 
کنند. تصور می شد تنها همین سکوها به بانوان اختصاص 
پیدا کند اما در روزهای بعدی، بلیت فروشــی آنالین چند 

سکوی دیگر نیز فعال شد. تا این جا، چهار سکو به خانم ها 
اختصاص داده شــده و آنها حضوری پررنــگ در دیدار با 
کامبوج خواهند داشــت. پیش بینی می شود بیش از سه 
هزار خانم طرفدار فوتبال برای این بازی در ورزشگاه آزادی 
حضور پیدا کنند. تردیدی وجود ندارد که این اســتقبال، 
واکنش همه رسانه های دنیا را در پی خواهد داشت و یک 
روز تاریخی را برای ورزش ایران رقم خواهد زد. تا پیش از 
این، عده ای اصرار داشتند که مســاله ورود به استادیوم، 
اصال یک دغدغه بزرگ برای بانوان ایرانی نیست اما سرعت 
فروش رفتن بلیت ها، نشان می دهد که این موضوع چقدر 
برای آنها اهمیت داشته است. آنها به خوبی از این فرصت 
استفاده کردند و به همه نشان دادند که چقدر به تماشای 
فوتبال از نزدیک عالقه مند هســتند. تالش های زیادی 
انجام شــد تا این اتفاق، باالخره رخ بدهد. حساسیت فیفا 
روی این ماجرا نیز، فدراســیون فوتبــال را مجاب کرد تا 
باالخره درهــای آزادی را روی »همه« هواداران تیم ملی 
باز کند. پیش از ایــن دخترها با گریم های پســرانه وارد 
ورزشگاه می شدند اما حاال دیگر این اتفاق، رخ نخواهد داد. 
البته که ظرفیت ورود بانوان، هنوز محدود است اما نباید 

انتظار داشته باشیم که همه تحوالت بزرگ، یک شبه اتفاق 
بیفتند. فعال تا همین مرحله نیز، اوضاع به خوبی پیش رفته 
و بدون شک در سال های بعدی، محدودیت های کم تری 
برای ورود بانوان به ورزشگاه ها وجود خواهد داشت. قبل تر 
در بسیاری از بازی های رشته های بسکتبال و والیبال، این 
اتفاق بدون هیچ دردسر خاصی رخ داده است. تجربه های 
پیشین ورود بانوان به ورزشگاه های فوتبال نیز هیچ چالشی 
را به همراه نداشته است. حاال همه چیز برای یک آزمایش 

موفقیت آمیز دیگر، آماده به نظر می رسد.
بدون تردید ورود بانوان به ورزشگاه آزادی، مخالفانی نیز 
خواهد داشت. اتفاقاتی که در روز برگزاری بازی رخ می دهد، 
شعارها و واکنش ها روی ســکوها، در میزان این مخالفت 
تاثیرگذار خواهد بــود. اگر همه چیز خــوب پیش برود، 
طبیعتا مخالفان نیز نمی توانند برخورد تندی با این موضوع 
از خودشان نشــان بدهند. در چند روز گذشته، بخشی از 
کاربران مرد شــبکه های اجتماعی، توصیه هایی در مورد 
ورود به استادیوم ها را با بانوان در میان گذاشته اند اما بعید 
به نظر می رسد این توصیه ها چندان مفید باشند. چراکه 
برخالف انتظار، خانم ها با اســتادیوم های ایرانی چندان 
غریبه نیستند و در مراسم های مختلف، در این ورزشگاه ها 
حضور پیدا کرده اند. فوتبال دیــدن از نمای نزدیک، یک 
آرزوی بزرگ برای آنها بوده و شــکی وجود ندارد که آنها 
همه سختی ها را برای به دست آوردن این تجربه، تحمل 
خواهند کرد. البته که تماشــای فوتبال در استادیوم های 

داخلی، گاهی کمی زجرآور و طاقت فرسا می شود اما اوضاع 
به آن بدی که در شبکه های اجتماعی گفته می شود، نیست 
و همه چیز برای خانم ها، قابل تحمل خواهد بود. شاید آنها 
در همین مسابقه، بتوانند با نظم و شعارهای شان، به الگویی 
برای تماشاگران مرد تبدیل شوند. در دیدار ساده ای مثل 
مقابله با کامبوج، خبری از تنش و درگیری نخواهد بود اما باز 
هم حضور بانوان، جو ورزشگاه را تعدیل خواهد کرد و یک 

محیط خانوادگی تر را در استادیوم آزادی خواهد ساخت.
تجربه خاص مسابقه پیش روی تیم ملی، شاید بیشتر 
از همه به سود خود این تیم تمام شــود. چراکه معموال از 
دیدارهای آسان این تیم استقبال چندانی به عمل نمی آید 
اما حاال حداقل بانوان بخشــی از ســکوها را پر می کنند و 
به تبع آنها، شــاید سکوهای دیگری در اســتادیوم نیز پر 
از جمعیت شــوند. فوتبال ایران، به چنین شــور و شوقی 
نیاز دارد اما نباید فراموش کرد که این، تازه اول راه اســت. 
هنوز قدم های زیادی باید برداشته شوند. قدم هایی مثل 
اختصاص ظرفیت برابر برای خانم ها روی ســکوها و البته 
حضور مشــترک خانواده ها بدون جدایی فضای نشستن 
آنها از هم. دیر یا زود، این اتفاق هــا نیز رخ می دهند و این 
جدایی طوالنی مدت، به پایان خواهد رســید. دیدار تیم 
ملی با کامبوج، تنها یک مسابقه ســه امتیازی نیست. در 
این مســابقه بیشــتر از جریان بازی، حواس ها به سکوها 
 دوخته می شــود. چراکه یک تغییر بزرگ روی ســکوها 

در حال رخ دادن است.

پوچتینو و جست وجوی مقصد بعدی

پايان پوچ در لندن!

به بهانه اولین حضور غیرگزینشی بانوان در دیدارهای فوتبال

اين بازی »سه  امتيازی« نيست!

دوران حرفه ای استیلی به 
عنوان یک مربی، با انبوهی 

از شکست و ناکامی به پایان 
رسیده بود اما حاال بعد از 
چند سال، او ناگهان قرار 

است هدایت تیم ملی امید 
را در رقابت های قهرمانی 

زیر 23 سال آسیا و انتخابی 
المپیک بر عهده بگیرد
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