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باخت به مدعی قهرمانی

نخستین مســابقه تیم ملی والیبال در شهر 
هیروشیما با شکست برابر آمریکا به پایان رسید. 
شاگردان کوالکوویچ در ششــمین دیدار خود 
در جــام جهانی مقابل مدافع عنــوان قهرمانی 
قرار گرفتند و با نتیجه ســه بر یک شکســت را 
پذیرا شــدند. ایگور کوالکوویچ در این بازی نیز 
از ترکیب تقریبا جوان میالد عبادی پور، مسعود 
غالمی، امیر غفور، علی اصغر مجرد، امیرحسین 
اسفندیار، جواد کریمی و محمدرضا حضرت پور 
استفاده کرد. در ست نخست، آمریکایی ها بازی 
را خوب شــروع کردند و توانستند از همان ابتدا 
اختالفی چنــد امتیازی با ایــران ایجاد کنند. 
این ســت در نهایت با نتیجه 25 بر 18 به سود 
آمریکا خاتمه پیدا کرد. بازی در ســت دوم نیز 
بسیار نزدیک آغاز شد و هر دو تیم پایاپای پیش 
رفتند. اما این ست در نهایت با نتیجه 25 بر 22 به 
سود ایران خاتمه پیدا کرد. با وجود بازی خوبی 
که ایران انجام داد، ســت ســوم با نتیجه 25 بر 
18 به ســود آمریکا خاتمه پیدا کرد. آمریکایی 
ســت چهارم را پرقدرت تر از ســت های قبلی 
آغاز کردند و توانســتند 25 بر 12 پیروز شوند. 
نکته مهم این مســابقه اما این است که پس از 
مصدومیت فرهاد قائمــی در بازی مقابل کانادا 
و اسپاسم عضالنی سعید معروف، علی شفیعی 
به دلیل بیماری در بــازی مقابل آمریکا حضور 
نداشت. تیم ملی ایران با حضور سه سرعتی زن 
)مسعود غالمی، علی اصغر مجرد و علی شفیعی( 
در مسابقات حاضر شد و حال بیماری شفیعی نیز 
سرعتی زن های تیم ملی را به دو نفر کاهش داد 
و باید منتظر ماند و دید شــفیعی به بازی امروز 
مقابل تونس خواهد رســید یا خیــر. تیم ملی 
والیبال ایران در این مسابقه 37 امتیاز از اسپک، 
2 امتیاز از دفاع روی تور، چهار امتیاز از سرویس 
مستقیم و 30 امتیاز از اشتباهات آمریکا کسب 
کرد. در طرف مقابل آمریکایی ها هم 52 امتیاز 
از اســپک، 9 امتیاز از دفاع روی تور، 9 امتیاز از 
سرویس مستقیم  و 27 امتیاز از اشتباهات تیم 
ایران کســب کردند. در پایان این مسابقه امیر 
غفور ، پشــت خط زن تیم ملــی والیبال ایران 
توانست به تنهایی 17 امتیاز کسب کرده و عنوان 
امتیازآورترین بازیکن ایــران مقابل آمریکا را 
به خود اختصاص داد. تیم ملــی والیبال ایران 
امــروز در هفتمین دیدار خــود در رقابت های 
جام جهانی از ســاعت 8:30 بــه مصاف تونس 

خواهد رفت.
    

وضعیت نامعلوم ستاره بسکتبال
حامد حدادی ستاره بسکتبال ایران با وجود 
درخششی که در جام جهانی و جام باشگاه های 
آســیا داشــت، هنوز وضعیت تیــم آینده اش 
مشخص نشده است. ماه قبل یکی از سایت های 
ایتالیایی بعد از جام جهانی از توافق حدادی و تیم 
سیچوآن چین که چند فصلی در آن بازی کرده 
است، خبر داد، اما این بازیکن آن را فقط در حد 
مذاکره خواند و بستن قرارداد را رد کرد. مدتی 
پیش نیز خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر 
اینکه مهرام و پتروشیمی هم به دنبال جذب وی 
هستند که تاکنون اتفاقی در این زمینه نیفتاده 
است. حال در سالی که به المپیک ختم می شود 
باید دید ستاره بســکتبال ایران چه تصمیمی 

برای تیم باشگاهی اش می گیرد.
    

اعزام موتور ریس به کاپ آسیا
مســابقات موتور ریس ســوپر کاپ آسیا، 
از یکشــنبه 21 مهر در شــهر ناخــون چویی 
تایلند برگزار خواهد شــد و تیم منتخب موتور 
ریس ایران برای اولین بار در تاریخ مســابقات 
موتورسواری کشــور در این مسابقه بین المللی 
حضور می یابد. این تیم از مهدی جابری، سلمان 
عضایی، حمید محسنی و علی باصری از نفرات 
برتر و آماده موتور ریس ایران تشــکیل شده که 
در کالس  R15 با سایر رقیبان آسیایی خود به 
رقابت خواهند پرداخت. یکــی از اهداف اعزام 
تیم های موتورسواری و اتومبیلرانی به اینگونه 
مســابقات، تحقق سیاســت های فدراسیون و 
تعامل با سایر کشــورها به منظور ارتقای سطح 
کیفی ورزشــکاران و ایجاد انگیــزه و ترغیب 
ورزشــکاران برای کســب تجربه و همچنین 
آشنایی بیشــتر با قوانین و مقررات بین المللی 

جدید است.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پس از پیروزی در اولین مســابقه 
مرحله مقدماتی جام جهانی در زمین 
هنگ کنگ، ایــران حــاال در دومین 
مســابقه با کامبوج روبه رو خواهد شد. 
تیم هایی مثل کامبــوج و هنگ کنگ، 
رقیب اصلی تیم ویلموتس در این مرحله 
به شــمار نمی روند اما ایران در رقابت 
نزدیک و حساس با بحرین و عراق، باید 
همه امتیازهــای الزم از این دو رقیب 

ساده تر را به دســت بیاورد. رسیدن به 
12 امتیاز از چهار مسابقه با هنگ کنگ 
و کامبوج، یک ضــرورت برای تیم ملی 
ایران خواهد بود. تیم ویلموتس در زمین 
هنگ کنگ نمایش نسبتا خوبی داشت، 
فوتبالی متفاوت از گذشته بازی کرد و 
به اهداف تاکتیکی اش رسید. سرمربی 
بلژیکی قصد نداشت حریف را با گل های 
متعددی شکست بدهد و ترجیح می داد 
بازیکنــان در این مســابقه در معرض 
خســتگی قرار نگیرند. حریــف امروز 

تیم ملی در شرایطی برای این مسابقه 
آماده شده که تا امروز، یک بازی بیشتر 
از ایران در این مرحله انجام داده است. 
آنها در اولین مسابقه، میزبان تیم ملی 
هنگ کنگ بودند و با این تیم به تساوی 
رسیدند. کامبوج در این بازی خیلی زود 
دروازه رقیب را باز کرد اما در نهایت گل 
مساوی را از حریف خورد. آنها در دومین 
مسابقه، با تیم ملی بحرین مسابقه دادند. 
بازی تا 12 دقیقه قبل از سوت پایان داور، 
با تساوی بدون گل دنبال می شد اما در 

نهایت بحرینی ها روی یک اتفاق، به گل 
برتری دست پیدا کردند. بحرین در این 
نبرد، موقعیت های بسیار زیادی داشت 
که با درخشش گلر و مدافعان تیم ملی 
کامبوج از دست رفتند. البته که پیروزی 
در این جدال، مدنظر سرمربی تیم ملی 
خواهد بود اما بعید نیست ویلموتس در 
این جدال، از چند مهره جوان تیمش نیز 
استفاده کند. 6 بازیکن حاضر در اردوی 
تیم ملی، هنوز حتی یک مسابقه ملی را 
در کارنامه ندارنــد و این احتمال وجود 

دارد که چند نفر از آنهــا برای دقایقی 
در این مسابقه به میدان بروند. محمد 
محبی، منصــوری و مهرداد محمدی، 
شــاید در ترکیب اصلی قرار نگیرند اما 
می توانند به عنــوان مهره تعویضی به 
زمین وارد شوند. احسان حاج صفی با 
108 بازی ملی، پرتجربه ترین بازیکن 
فعلی ایران به شــمار می رود، مسعود 
شجاعی پرسابقه ترین بازیکن تیم است 
و دژاگه 33 ساله، مسن ترین مهره ایران 
محسوب می شود. امید نورافکن 22 ساله 
نیز، جوان ترین بازیکن حاضر در اردوی 
تیم ملی است. او که کاپیتان تیم ملی 
امید نیز هست، اخیرا توسط ویلموتس 
به تیم ملی بزرگساالن نیز دعوت شده 

تا در ترکیب این تیم نیز محک بخورد.
تیم ملی در دوران ویلموتس، نسبت 
به دوره کی روش هجومی تر شده است. 
سرمربی بلژیکی در کنفرانس خبری 
قبل از مسابقه، مثل همیشه حرف های 
مثبت زیادی به زبان آورد و تاکید کرد که 
همه هواداران تیم ملی را دوباره شیفته 
فوتبال خواهد کرد. با حضور ویلموتس، 
برخالف دوره قبلی دیگر خبری از تنش 
و درگیری در اطراف تیم ملی نیست و او 
تالش می کند با نگاهی مثبت، مربیان 
تیم های باشگاهی مختلف را نیز کنار 
خودش نگه دارد. شاید درست مثل بازی 
گذشته، ســردار آزمون در این مسابقه 
نیز نقش خاصی را بر عهده داشته باشد. 
آماده ترین لژیونر این روزهای فوتبال 
ایران، اولین گل رسمی ایران در دوران 
مارک ویلموتس را به ثمر رساند و برابر 
هنگ کنگ نیز، بهترین بازیکن زمین 
مسابقه بود. نکته جالب توجه در مورد 
حریف امروز ایران، عالقه این تیم به ارائه 
فوتبال هجومی است. هوندا و تیمش، 
عالقه ای به فرو رفتن در الک دفاعی و 
ارائه یک بازی بســته ندارند. مدیرفنی 
کامبوج بارها اعالم کرده که تیمش را 
حتی در دیدار با تیم های بزرگ، وادار به 

دفاع نمی کند و از شاگردانش می خواهد 
که در هر مسابقه، یک نمایش هجومی 
را در زمین پیاده کننــد. کامبوج در دو 
مسابقه قبلی، اصال یک تیم دفاعی نبود 
و شاید امروز در آزادی نیز، موقعیت هایی 

را روی دروازه تیم ملی ایران خلق کند.
از بلیت فروشــی دیدار تیم ملی با 
کامبوج، اســتقبال چندانــی به عمل 
نیامده و تنها 6 هزار بلیت فروش رفته اند. 
نیمی از این بلیت ها اما به بانوان اختصاص 
پیدا کرده است. شــاید اگر فدراسیون 
ظرفیت بلیت های خانم هــا در آزادی 
را افزایش می داد، همه سکوها کامال از 
حضور بانوان پر می شدند. بانوان پیش تر 
در دیدارهایی مثل نبرد پرسپولیس با 
کاشیما یا نبرد دوستانه تیم ملی ایران 
با آلمان روی سکوها مستقر شدند اما 
این اولین بار اســت که چنین اتفاقی، 
به صورت آزادانه و بــا فروش بلیت رخ 
می دهد. بدون تردیــد بازیکنان های 
تیم ملی نیز با حضــور این مهمان های 
تازه وارد روی سکوها، انگیزه بیشتری 
برای درخشیدن پیدا خواهند کرد. این 
اولین بار اســت که بیش از سه هزار زن 
در یک مســابقه روی سکوهای آزادی 
می نشــینند و هیچ کس نمی خواهد 
این تجربه برای این بانوان، شــیرین و 

دلچسب تمام نشود.
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تک چرخ با هوندا!

اتفاق روز

سوژه روز

اولین مسابقه خانگی تیم ملی در مسیر صعود به جام جهانی قطر، امروز در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. 
ویلموتس و تیمش تا امروز هرگز در دیدارهای رسمی در آزادی به میدان نرفته اند و حاال اولین تجربه برگزاری دیدارهای 

مقدماتی جام جهانی را در آزادی پشت سر خواهند گذاشت. کامبوج روی کاغذ حریف دشواری برای ایران نیست اما عالقه 
این تیم به فوتبال هجومی و انگیزه های مهره  های نه چندان شناخته شده آنها، می تواند این مسابقه را کمی دشوار کند. 

بخش مهمی از جذابیت این جدال برای ایران، به ورود تماشاگران زن به سکوها مربوط می شود. تماشاگرانی که حاال دیگر به 
راحتی می توانند خودشان را به آزادی برسانند.

با وجود پیروزی در رقابت های این هفته سری آ، 
جامپائولو کارش را در این باشــگاه از دست داد. 
ظاهرا حتی در باشگاهی مثل میالن نیز، »مدیر 
ورزشی« نفوذ چندانی ندارد. حتی اگر اسم این 
مدیر ورزشــی، پائولو مالدینی باشد. مالدینی 
هفته گذشته تاکید کرده بود که جامپائولو باید 
به هر قیمتی در تیم باقی بماند و پروژه اش را ادامه 
بدهد. تنها چند روز پس از این مصاحبه اما آقای 
مربی از هدایت میالن برکنار شد. مارکو جامپائولو 
پس از سپری کردن سه فصل رویایی در باشگاه 
سامپدوریا، مورد توجه میالن قرار گرفت و با این 
تیم قرارداد بســت تا یک دوران جدید و باشکوه 
برای روسونری بســازد اما تنها هفت هفته روی 

نیمکت باشــگاه دوام آورد. او هم درســت مثل 
بسیاری از مربیان مستعد دیگر، قربانی کشتارگاه 
میالن شد. در فصل درخشــان اینتر با آنتونیو 
کونته، میالن یک بار دیگر نشان داد که هنوز چند 
قدم با رقیب سنتی اش فاصله دارد و همچنان راه 
خروج از بحران را بلد نیست. آنها پس از برکناری 
سرمربی شان، با لوچیانو اسپالتی مذاکراتی انجام 
دادند اما طلبکاری پنج میلیون یورویی اسپالتی از 
باشگاه اینتر و از بین رفتن این طلبکاری در صورت 
ملحق شدن آقای مربی به میالن، این قرارداد را 
متوقف کرد. روسونری می توانست این رقم را به 
سرمربی پرتجربه سابق اینتر پرداخت کند و او را 
به خدمت بگیرد. اسپالتی پیش از این، خودش را 

در رم و اینتر ثابت کرده بود اما میالنی ها در نهایت 
تصمیم گرفتند به سراغ یک مربی متوسط بروند 
و استفانو پیولی را به خدمت بگیرند. پیولی پیش 
از سیمونه اینزاگی، سرمربی التزیو بود و سپس 
هدایت اینتر و فیورنتینا را بر عهده گرفت. او تنها 
27 بازی روی نیمکت اینتر دوام آورد و در همین 
مدت، 10 شکست را نیز تجربه کرد. شاید حدس 
 زدن آینده این مربی در میالن نیز چندان دشوار 
نباشد. او قبل از پایان فصل، شغلش را در این باشگاه 
نیز از دســت خواهد داد. مکس الگری، آخرین 
مربی در سال های ثبات باشگاه میالن بود. او چهار 
فصل متوالی روی نیمکت میالن نشست و در این 
باشگاه، به افتخارات زیادی دست پیدا کرد. پس 
از او، نیمکت باشگاه ایتالیایی دیگر رنگ آرامش را 
ندید. از سال 2014 تا امروز، میالن هشت مربی 
مختلف را انتخاب کرده است. در واقع این تیم در 
طول پنج ســال، در هر  فصل نزدیک به دو مربی 

مختلف داشته است. آنها بسیاری از چهره های 
اسطوره ای باشگاه را نیز با انتخاب های اشتباه شان 
سوزانده اند. سیدورف، اینزاگی و گتوسو در همین 
بازه زمانی، روی نیمکت میالن حضور داشته اند 
و حاال برای آینده از احتمال پیوستن شوچنکو 
به میالن نیز صحبت می شــود. با ایــن روند اما 
سرنوشتی به جز اخراج، در انتظار همه سرمربیان 

این باشگاه نخواهد بود. شاید اگر آنها پس از پنجمی 
فصل گذشته، کمی بیشــتر به گتوسو اعتماد 
می کردند، این فصل شــرایط به مراتب بهتری 
داشتند اما اصرار به تغییر، میالن را این روزها به 
شدت گرفتار کرده است. آنها دائما مربیان را تغییر 
می دهند و این موضوع، هیچ چیزی را در باشگاه 

عوض نخواهد کرد.

آریا طاری

سومین مســابقه تاریخ تیم ملی ایران با کامبوج، امروز در 
ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. هر دو مسابقه قبلی، با پیروزی 
ایران به پایان رسیده اند و هر دو بازی، مربوط به گذشته های نسبتا 
دور هستند. شاید کامبوج امروز در زمین حرف های زیادی برای 
گفتن نداشته باشد اما دالیل بسیار زیادی وجود دارد که باور کنیم 
یک دوران تازه برای فوتبال در این کشور آغاز شده است. آنها راهی 
را شروع کرده اند که شاید در سال های پیش رو، به یک پیشرفت 
قابل توجه ختم شــود. هرچند که هنوز نباید برای سال های 

بعدی، انتظار زیادی از فوتبال در این کشور داشته باشیم.
مردم کامبوج، با رنج کشــیدن بیگانه نیستند. آنها حدود 
یک قرن در استعمار فرانســه بودند و پس از آن نیز سایه شوم 
کمونیسم افراطی و جنگ های داخلی روی سرشان افتاد. وقتی 
جمعیت کشور فقط هشت میلیون نفر بود، رهبران کمونیسم 
افراطی نزدیک به یک چهارم مردم کامبوج را به دالیل مختلف 
به کام مرگ کشاندند. آنها جمعی از باسوادترین مردم کشور را 

کشتند و تقویم را به »سال صفر« برگرداندند تا یک دوران جدید 
را شروع کنند. این دوران اما باالخره به پایان رسید و مردم از شر 
کمونیسم رها شدند. با این وجود هنوز مشکالت بزرگ دیگری 
در مسیرشان قرار داشت. کامبوج همیشه از منابع انرژی مثل 
نفت و گاز، بی بهره بوده و به همین خاطر کار دشواری برای رونق 
دادن به اقتصادش داشته است. آنها برای پیشرفت اقتصادی، 
روی توریسم، کشاورزی و البته صنعت پوشاک حساب ویژه ای 
باز کرده اند. کامبوجی ها با چند برند تولید لباس های ورزشی 
برای انتقال بخشی از خط تولیدشان به این کشور نیز به توافق 
رسیده اند و به زودی، این همکاری را گسترش خواهند داد. مردم 
این کشور، عالقه زیادی به فوتبال و سپک تاکرا دارند اما کامبوج 
اساسا به لحاظ ورزشی، سابقه موفقی نداشته است. این کشور 
هرگز نتوانسته حتی یک مدال برنز در رقابت های المپیک به 
دســت بیاورد. کامبوج در حالی مرحله مقدماتی جام جهانی 
2022 قطر را آغاز کرده که تا امروز هرگز به صعود به رقابت های 
جام جهانی نیز نزدیک نبوده است. آنها تنها یک بار در رقابت های 
جام ملت های آســیا حاضر بوده اند و مهم ترین افتخار تاریخ 

فوتبال شان را نیز در همان دوره به دست آورده اند. کامبوج که 
سال 1972 با نام »خمر« در رقابت  های جام ملت ها حاضر بود، با 
سه شکست و تنها یک پیروزی مقابل کویت، روی سکوی چهارم 
این تورنمنت ایستاد. آنها بعد از این اتفاق دیگر حتی نتوانستند 
به این تورنمنت صعود کنند. کامبوج حاال در رده 169 رنکینگ 
فیفا دیده می شود. آنها زمانی در رده 198 نیز بودند و بهترین رده 
تاریخ شان نیز در این رنکینگ با قرار گرفتن در جایگاه 135 به 
دست آمد. پیروزی 11 بر صفر مقابل یمن بهترین برد تاریخ این 
کشور و شکست 10 بر صفر مقابل اندونزی، بدترین نتیجه تاریخ 

فوتبال کامبوج به شمار می رود.
فوتبال کامبوج برای رقم زدن تحول، به ســراغ یک چهره 
شناخته شده در فوتبال آسیا رفت. آنها کیسوکه هوندا را به عنوان 
سرمربی جدیدشان انتخاب کردند. هوندا در روزهایی که هنوز 
برای ملبورن ویکتوری استرالیا توپ می زد، روی نیمکت کامبوج 
نیز نشست و متعهد شد که در تمام فیفادی ها، هدایت این تیم را بر 
عهده بگیرد. هوندا، فلیکس دالماس را به عنوان دستیار انتخاب 
کرد و او را کنار خودش روی نیمکت نشاند. با این وجود پس از 
چند شکست، دالماس در نقش سرمربی قرار گرفت و کیسوکه 
هوندا »مدیر فنی« تیم ملی کامبوج شد. او این روزها پررنگ ترین 
نقش ممکن را در تیم ملی دارد و پس از هر بازی، با سخنرانی های 
احساساتی اش بازیکنان تیم را تحت  تاثیر قرار می دهد. او یک 
پروژه استعدادیابی را نیز در کشور کامبوج آغاز کرده و امیدوار 

است بازیکنان جدیدی را برای تیم ملی کشف کند. کامبوج در 
فهرست فعلی اش، هیچ بازیکن شاخصی را در اختیار ندارد. دو 
بازیکن این تیم، در لیگ فوتبال مالزی توپ می زنند و همه نفرات 
دیگر نیز، در لیگ خودشان به میدان می روند. پراک مونی اودوم 
با 52 بازی ملی، پرتجربه ترین بازیکن این تیم محسوب می شود. 
چی وانساک که به تازگی به تیم ملی دعوت شده نیز هنوز حتی 

یک بازی ملی نیز انجام نداده است.
یک تساوی و یک شکست، عملکرد کامبوج در دو مسابقه 
قبلی مرحله مقدماتی جام جهانی بوده اســت. آنها از دو بازی 
با هنگ کنگ و بحرین، تنهــا یک امتیاز به دســت آورده اند. 
همانند دوره های قبلی، کامبوج این بار هم قرار نیست بخشی 
از رقابت های جام جهانی باشــد اما آنها از این مرحله، درست 
مثل یک ماجراجویی بزرگ لذت می برند. بر اساس آماری که 
به تازگی منتشر شده، 48 درصد جمعیت 14 میلیونی کشور 
کامبوج، کم تر از 15 سال سن دارند و این، یک اتفاق فوق العاده 
برای ساخت یک نسل جدید در فوتبال اســت. جوان ترها در 
کامبوج، به سنت ها و  باورهای گذشته اعتقاد چندانی ندارند و با 
سلیقه غربی تری، بزرگ می شوند. بسیاری از آنها شیفته فوتبال 
هستند و حاال با حضور چهره سرشناسی مثل کیسوکه هوندا، 
به تیم ملی شان نیز عالقه بیشتری پیدا کرده اند. نرفتن به جام 
جهانی قطر برای کامبوج نه آخر مسیر، بلکه اول راه پیشرفت 

فوتبال این کشور خواهد بود.

رسم عجیب میالن، همچنان ادامه دارد

کشتارگاه مربی ها!

همه چیز درباره حریف امروز تیم ملی

پایان رنج، آغاز فوتبال!

رسیدن به 12 امتیاز از چهار 
مسابقه با هنگ کنگ و 

کامبوج، یک ضرورت برای 
تیم ملی ایران خواهد بود. 

تیم ویلموتس در زمین 
هنگ کنگ نمایش نسبتا 

خوبی داشت، فوتبالی 
متفاوت از گذشته بازی کرد 

و به اهداف تاکتیکی اش 
رسید
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