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تیم ملی والیبال ایران در ســومین مسابقه 
خود در جام  جهانی 2019 ژاپن مقابل کانادا قرار 
گرفت که با شكست این تیم باالخره طعم برد در 
این رقابت ها را چشید. ایگور کوالکوویچ برای این 
مسابقه از ترکیب جواد کریمی، مسعود غالمی، 
امیرحسین اسفندیار، فرهاد قائمی، علی اصغر 
مجرد، پوریا یلی و محمدرضا موذن استفاده کرد 
تا باالخره بیشتر ترکیب را جوانان تشكیل داده 
باشند. در این بازي که با نتیجه 25 بر 18 به سود 
ایران پایان یافت، کانادا در ســت اول 25 بر 18 
پیروز شد، اما ست دوم 25 بر23، ست سوم 27 
بر 25 و ست چهارم 25 بر 19 به سود ایران پایان 
یافت تا شادي پیروزي در تیم والیبال ایران دیده 
شود. کانادایی ها پیش از این بازی مقابل برزیل 
و روسیه نتیجه را واگذار کرده بودند. آنها در این 
دوره از مسابقات سرمربی اصلی خود یعنی گلن 
هوگ را به همراه ندارند و دنیل لویس کانادایی ها 
را هدایت می کند. در پایان این مسابقه علی اصغر 
مجرد، سرعتی زن کشورمان با کسب 15 امتیاز 
عنوان امتیازآوریــن بازیكن ایــران را به خود 
اختصــاص داد. تیم ملی ایران در این مســابقه 
56 امتیاز از اســپک، 6 امتیاز از دفاع روی تور، 
چهار امتیاز از سرویس مســتقیم و 29 امتیاز از 
اشــتباهات کانادا کســب کرد. در طرف مقابل 
کانادایی ها هم 55 امتیاز از اسپک، هشت امتیاز 
از دفاع روی تور، چهار امتیاز از سرویس مستقیم  
و 25 امتیاز از اشتباهات تیم ایران کسب کردند. 
تیم ملی والیبال در چهارمین مسابقه خود امروز 
از ساعت 11:30 به مصاف استرالیا خواهد رفت. 
حال باید دید ایگــور در این دیدار بــار دیگر به 
جوانان خود اعتماد مي کند یا مقابل کانگوروها 
که به تازگي در فینال قهرماني آســیا در تهران 
مقابل تیم ملي کشــورمان شكست خوردند، از 

بازیكنان باتجربه خود استفاده مي کند.
    

فقط5لژيونرهندبالميآيند
تیم ملی هندبال کشــورمان روز دوشــنبه 
پانزدهم مهر جهت حضور در رقابت های انتخابی 
المپیک 2020 توکیــو راهی دوحه قطر خواهد 
شد. در همین راســتا کادر فني ترکیب 18 نفره 
ایران براي ایــن رقابت ها را اعــالم کرد. میالد 
قلندری،  محمدعلی قاسمی، جالل کیانی،  شاهو 
نصرتی،  وحید مسعودی، مهرداد صمصامی، ا...

کرم استكی، افشــین صادقی، مهران حسینی، 
شــهاب صادق زاده،  مجتبی حیدرپــور، امین 
کاظمی،  محمدامین فرهادی،  ســالمان بربط،  
مجتبی کرمیان، علی رحیمی، محمد سیاوشی 
و محسن باباصفری ترکیب تیم ملي را تشكیل 
مي دهند. در این ترکیب 18 نفره تنها پنج بازیكن 
لژیونر )باباصفری، صادقي، صمصامی، نصرتی 
و ا...کرم اســتكی در این ترکیب دیده می شود.( 
پس از مكاتبات فراوان فدراسیون با باشگاه های 
بازیكنان فوق شرایط حضور آنها در رقابت های 
پیش رو فراهم شــد. تیم ملي هندبال در حالي 
راهي انتخابي المپیک مي شود که تقریبا امیدي 

به کسب سهمیه وجود ندارد.
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دررنکينگ

فدراسیون جهانی تنیس روی میز رنكینگ 
جدید بازیكنــان را در ماه اکتبر اعــالم کرد. در 
مهم ترین تغییرات ایجاد شــده میان بازیكنان 
ایرانی نوشــاد عالمیان 27 پله صعود داشت اما 
نیما عالمیان تنها ســه پله صعود کرده اســت. 
هدایی، احمدیــان و لطف ا...نســب نیز صعود 
داشتند اما افشــین نوروزی و سروش امیری نیا 
سقوط کردند. پس از بازی های خوب بازیكنان 
کشورمان و صعود دو پله از رتبه 9 به هفت آسیا 
و همچنین صعود هر چهــار ملی پوش ایران به 
جمع 32 بازیكن برتر آســیا، ضمن صعود تیم 
در رنكینگ جهانی، باعث شــد نوشاد عالمیان 
پس از 22 ماه به صدر بازیكنان منطقه آســیای 
میانه بازگردد. نوشــاد با قــرار گرفتن در مكان 
66 جهان، رتبه 27 آســیا و اول آسیای میانه را 
به خود اختصاص داد. در بخش بانــوان نیز ندا 
شهســواری 39 پله صعود داشت و همچنان در 
صدر پینگ پنگ بازان ایرانی قرار دارد اما مهشید 
اشتری و مریم صامت سقوط کردند. عالوه بر این 
مهشید صامت، فاطمه جمالی فر و شیما صفایی 

هم این ماه وارد رنكینگ جدید شدند.

منهای فوتبال

آریا طاری

تنها یک سال از شروع دوران حرفه ای 
مربیگری فرهاد مجیدی سپری شده 
اما در همین مدت، ماجراهای بســیار 
زیادی برای او اتفــاق افتاده اند. فرهاد 
فصل گذشته کمک مربی وینفرد شفر در 
استقالل شد و روی نیمكت تیم محبوبش 
حضور پیدا کرد. او پس از برکناری مرد 
آلمانی، سرمربی »موقت« باشگاه لقب 

گرفت اما در همان چنــد هفته، عالقه 
زیادی به حفــظ این صندلی از خودش 
نشــان داد و تالش کرد که برای فصل 
جدید نیز روی نیمكت باقی بماند. آبی ها 
اما ترجیح دادند به سراغ مربی خارجی 
بروند و مجیدی، پیشنهاد هدایت تیم 
ملی امید را پذیرفت. پیشنهادی که از 
سوی بسیاری از چهره های شناخته شده 
فوتبال ایران، رد شــده بود. شاید این، 
اولین اشتباه بزرگ مجیدی در قامت یک 

مربی محسوب می شد. او می توانست در 
استقالل بماند، نفر دوم بودن را بپذیرد و 
تجربه بیشتری برای کار در سطح باال به 
دست بیاورد. تبدیل شدن از نفر دوم به نفر 
اول نیمكت، همیشه به معنای بهتر شدن 
اوضاع برای مربی ها نیست و این درست 
همان اتفاقی است که برای فرهاد رخ داد. 
حتی اگر قرار به ترک استقالل بود، این 
مربی جوان می توانست در یک تیم لیگ 
برتری دیگر مشغول به کار شود اما عجله 

او برای کار در یک تیم بزرگ و اصرار او به 
»ســرمربی« ماندن، مجیدی را مجاب 
کرد تا به امیدها ملحق شود. انتخابی که 
برای او، به یک بن بست بزرگ ختم شد. 
فرهاد این اشتباه را باالخره اصالح کرد 
اما این اتفاق می توانست هیچ وقت رخ 
ندهد و اولین شكست کاری او، به همین 
ســرعت اتفاق نیفتد. به نظر می رسد 
مجیدی تا آخرین لحظه امیدوار بود که 
مدیران فدراسیون او را به حمید استیلی 

ترجیح بدهند. فرهاد و مدیر تیم ملی، 
آشكارا با هم اختالف نظر داشتند و کمیته 
اصطالحا »فنی« نیز هرگز نتوانست آبی 
بر آتش این اختالف نظرها باشد. وقتی 
برخالف وعده های اولیه، فهرست تیم 
ملی امید در روزهای گذشــته از سوی 
مجیدی اعالم نشد، قابل پیش بینی بود 
که فرهاد دیگر قصد ادامه کار در این تیم 
را ندارد. او مدتی صبر کرد تا اوضاع تغییر 
کند اما سرانجام تصمیمش برای پایان 
همكاری با این تیــم را عملی کرد. حاال 
باید منتظر نقشه فدراسیون برای آینده 
این تیم بمانیم. بعید به نظر می رسد تیم 
ملی امید در این دوره نیز، راهی به المپیک 
پیدا کند. تیمی که دائما به خودش لطمه 
می زند، شانس زیادی برای ضربه زدن 

به رقبا در زمین مسابقه نخواهد داشت.
همه آنهایی که این اواخر پیشنهاد 
کار در تیم ملی امیــد را رد کردند، یک 
دلیل مشخص برای این کار داشتند و 
این دلیل، »گذشته« امیدها بود. فوتبال 
ایران سال های سال اســت که در این 
رده موفق ظاهر نشده و قتلگاهی برای 
مربیان مختلف بوده است. عالوه بر این، 
فدراسیون مهدی تاج نیز اصال گزینه 
ایده آلی برای همكاری به نظر نمی رسد. 
چراکه برخالف همه وعده ها و شعارهای 
بزرگ، این فدراسیون معموال حمایت 
الزم را از سرمربیانش نشان نمی دهد. 
وقتی مربی بــزرگ و پرتجربه ای مثل 
زالتكو کرانچار نتوانســته در این تیم 
توفیقی داشته باشــد، طبیعتا فرهاد 
مجیدی کم تجربه نیز نمی توانســت 
روزهای خوبی را روی نیمكت امیدها 
سپری کند. آن چه این مربی جوان را به 
شدت آزار داد، دخالت هایی بود که در 
تصمیم هایش صورت گرفت. البته که 
یک مربی نباید به تنهایی همه تصمیم ها 
را برای تیم بگیرد اما انتخاب دستیارها 
و تنظیم اردوها، از اختیارات مهم یک 

سرمربی به شمار می روند. اگر فدراسیون 
به انتخاب مجیدی باور داشت، باید پای 
او می ایستاد و شرایط را برای آرامش و 
تمرکز کاری این مربی فراهم می کرد. 
اگر هم مدیران فدراسیون تا این اندازه 
به مجیدی بی اعتماد بودند، بهتر بود 
اصال به ســراغ این مربی نمی رفتند. 
حمید اســتیلی که ظاهرا اهرم اعمال 
دخالت ها در تیم فرهــاد بود، احتماال 
عالقه زیادی دارد تا به عنوان سرمربی 
امیدها در مســیر صعود بــه المپیک 
انتخاب شــود. رزومه او اما این انتخاب 
را از سوی فدراسیون، چندان عاقالنه 

نشان نمی دهد.
سرمربی بعدی تیم ملی امید، با یک 
گروه دشوار در رقابت های قهرمانی زیر 
23 سال آسیا و البته طلسم همیشگی 
صعود به المپیک دست و پنجه نرم خواهد 
کرد. فرهاد مجیدی هم شاید دیر یا زود در 
حوالی لیگ برتر دیده شود. بدون شغل 
ماندن او، خبر خوشایندی برای سرمربی 
فعلی استقالل به نظر نمی رسد. چراکه 
مجیدی از همین حــاال به جدی ترین 
آلترناتیو او برای نیمكت آبی ها تبدیل 

خواهد شد.

فرهاد مجیدی و تیم ملی امید؛ این پایان غیرمنتظره نبود

ناامیدی زودرس!

اتفاق روز

سوژه روز

سرمربی تیم ملی امید با انتشار یک نوشته ساده و کوتاه اینستاگرامی، پایان همکاری اش با این تیم را رسانه ای کرد. فرهاد 
مجیدی که همواره حضور پررنگی در فضای مجازی داشته، از همین فضا استفاده کرد و خبر قطع همکاری اش با امیدها را در 

معرض دید همه هواداران فوتبال قرار داد. او از مدت ها قبل با مشکالتی در تیم ملی امید روبه رو شده بود و شاید بهتر بود در همان 
مقطع، تصمیم به جدایی می گرفت. با این حال در فاصله ای نه چندان زیاد با مسابقه های قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک، این 

مربی باالخره از سمتش کنار کشید. داستان مجیدی و امیدها دیگر به پایان رسیده اما هنوز ابهامات زیادی درباره نحوه مدیریت 
فدراسیون در این تیم وجود دارد. شاید این جدایی، آخرین خبر مهمی نباشد که تا پایان امسال، درباره فرهاد مجیدی می شنویم!

قبل از آن که توپ از خط دروازه بنفیكا عبور کند، ســردار 
آزمون شــادی اش را آغاز کرده است. شاهكار اصلی او، با عبور 
از دروازه بان رقیب به کمک یک دریبل تماشایی اتفاق افتاده 
و دیگر هیچ تردیدی وجود ندارد که آزمون، گل سوم زنیت را 
به تور دروازه حریف خواهد دوخت. مهاجم ایرانی به جز زدن 
گل سوم، روی صحنه های رقم خوردن هر دو گل دیگر نیز نقش 
ویژه ای داشت. زوج او و زیوبا، حاال مخوف ترین زوج هجومی 
فوتبال روسیه هستند و قدرت شان را به اروپا نیز ثابت کرده اند. 
زنیت در اولین مسابقه این فصل لیگ قهرمانان، در زمین لیون 
گل اول را به حریف زد. آن جا هم این سردار بود که فرانسوی ها را 
با یک گل تماشایی غافلگیر کرد. حاال زنیت روسیه با چهار امتیاز 
از دو بازی، صدرنشین گروه به شمار می رود و یكی از شانس های 

مسلم رسیدن به مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
محسوب می شود. آزمون تا امروز در اروپا، بهترین و زهردارترین 
بازیكن تیمش بوده است. او در حالی دو گل برای زنیت در دو 
هفته از لیگ قهرمانان به ثمر رسانده که تیم هایی مثل رئال و 
بارسا با همه ستاره های شان در این دو هفته به همین اندازه گل 
زده اند. حاال در اروپا، خیلی ها به سردار آزمون توجه می کنند. 
او در فوتبال ایران نیز، یک رکورد تاریخی را به نام خودش ثبت 
کرده است. علی دایی و مهدوی کیا تا همین چهارشنبه شب، 
با ســه گل زده در لیگ قهرمانان اروپا در کنار سردار به عنوان 
بهترین گل زنان ایرانی این جام دیده می شدند اما ضربه آزمون 
به بنفیكا، او را به تنهایی به بهترین گل زن ایرانی لیگ قهرمانان 

تبدیل کرد.

دوران درجا زدن ســردار در تیم های قربان 
بردی اف دیگر به پایان رســیده و او حاال هویت 
تازه ای در فوتبال روســیه و اروپــا پیدا کرده 

اســت. روســتوف و روبین کازان هرگز در 
حــد اســتعدادهای واقعی 

ایــن مهاجــم نبودند. 
او باالخــره از شــر این 
تیم هــا خالص شــد و 
به یک باشــگاه بزرگ 
پیوســت. باشــگاهی 

کــه از او بــه انــدازه 
اســتعدادهایش استفاده 
می کند. مرد شماره هفت 

زنیت، فصل گذشــته یكی 
از بهتریــن مهره هــای این 
باشــگاه بود و برای اولین بار 
در دوران حرفه ای، قهرمانی 

لیگ روســیه را نیز به دســت آورد. او حاال جایگاهی 
مســتحكم تر از همیشــه در تیمش دارد و در لیگ 
قهرمانان نیز یكی از مهره های کلیدی زنیت به شــمار 
می رود. برای سال ها درباره پیشنهادهای لیورپول و التزیو 
به آزمون، داستان های زیادی شــنیده  ایم اما اگر او کیفیت 
فعلی اش را حفظ کند، دیر یا زود باالخره یكی از غول های 
اروپایی به ســراغ این بازیكن خواهــد آمد. زنیت، 
مهره های زیادی را به تیم های درجه یک فوتبال 
اروپا فرستاده و سردار می تواند تازه ترین ستاره 
خروجی این تیم باشد. او حاال دیگر در تیم ملی 
نیز یک وزنه مهم محسوب خواهد شد. چراکه 
همه تردیدها دیگر در مورد این بازیكن فراموش 
شــده اند و او حاال دیگر خــودش را به عنوان 
یک فــوروارد درجه یک تثبیت کرده اســت. 
فورواردی که حتــی از موقعیت های معمولی، 
 گل  می سازد و دیگر هیچ فرصتی را به سادگی از 

دست نمی دهد.

آریا رهنورد

فرهاد مجیدی، آخرین انتخاب فدراسیون 
فوتبال  برای عبور دادن تیم ملی امید از طلسم 
صعود بــه المپیک بود اما مدتی قبل از شــروع 
رقابت های قهرمانی زیر 23 ســال آسیا، فرهاد 
از سمتش اســتعفا داد. چنین اتفاقی اصال برای 
فوتبال ایران غافلگیرکننده به شــمار نمی رود. 
چراکه پیش از این نیز مربیان زیادی در »زمان 
نادرســت« برای هدایت تیم ملی در نظر گرفته 
شدند و این تیم را بدون موفقیت ترک کردند. این 
حجم از شكست و ناکامی در سال های متمادی، 
اصال نمی تواند »اتفاقی« باشد. در همه این سال ها 
انتخاب ها در اطراف تیم ملی امید، ناامیدکننده 
بودند و نتایج نیز به وضــوح این موضوع را ثابت 
کرده انــد. مقصران اصلی رقم خــوردن چنین 
شكســت هایی اما »مربیان« نیستند. مقصران 
اصلی این ماجرا، مدیرانی هستند که از سال ها 

قبل، دیگر تیم ملی امید را به دســت های امنی 
نســپرده اند! تیم ملی امید باید جایی برای کار 
کردن »برنده ها« باشــد. چراکه پای سرنوشت 
یک نسل از فوتبال ایران وسط است اما اینجا تیم 
ملی امید را یا به مربیان بدون کارنامه می دهند و یا 
برای مربیان بازنده حراج می کنند. سال هاست که 
نیمكت امیدها ثبات کافی را نداشته و هیچ کس 
نتوانسته نسل های مختلف را به رویای صعود به 
المپیک نزدیک کند. این اتفاق در حالی رخ داده 
که تیم هایی مثل کره و ژاپن، حتی به نیمه نهایی 
المپیک نیز رسیده اند. آخرین موفقیت »بزرگ« 
فوتبال ایران در رده امید، به بازی های آسیایی 
2002 کره جنوبی برمی گردد. در آن رقابت ها 
برای اولین بــار به جای تیم های بزرگســاالن، 
تیم های زیر 23 سال  با ســه بازیكن بزرگسال 
حاضر شدند. تیم ملی امید در ســال 2002 با 
همه داشته هایش به استقبال بازی های آسیایی 
رفت. آن تیم، نفرات بزرگسالی مثل علی دایی و 

یحیی گل محمدی را داشت و از قدرتی به مراتب 
بیشتر از همه رقبا برخوردار بود. تیم پروفسور، 
طالی بازی های آســیایی را مقتدرانه به چنگ 
آورد اما مرد اول نیمكت تیم ملی، تنها تا یک سال 
بعد روی نیمكت امیدهــا باقی ماند. برانكو همه 
تمرکزش را برای تیم ملی گذاشت و فدراسیون 
وقت تصمیم گرفت سرمربیگری در رده امید را 
به محمد مایلی کهن واگذار کرد. تصور می شد 
نسل فوق العاده فوتبال ایران با ستاره هایی مثل 
ایمان مبعلی، جواد کاظمیان، محرم نویدکیا و 
... به سادگی راه صعود به المپیک را پیدا کند اما 
آن تیم با همه ستاره هایش، حتی نمی توانست 
کره جنوبی را در ورزشگاه آزادی شكست بدهد. 
شكست بزرگ مایلی کهن، مدیران فدراسیون را 
وادار کرد که دوباره برای رده امید به سراغ مربیان 
خارجی بروند. ایران با »رنه سیموئز« برزیلی، به 
مدال برنز بازی های آسیایی 2006 رسید اما این 
مربی نیز زمان زیادی در فوتبال ایران دوام نیاورد. 
پس از او، نوبت وینگو بگوویچ بود که یک ناکامی 
بزرگ دیگر را در مسیر راهیابی به المپیک تجربه 
کند. حتی »نناد نیكولیــچ« که با فوالد قهرمان 
لیگ برتر شــده بود نیز گره تیم ملی امید را باز 
نكرد. پایان تلخ پروژه نناد، دوباره فدراســیون 

را مجاب کرد تا مربیــان داخلی را روی نیمكت 
تیم ملی امید بنشــاند. کار کردن با مهره های 
جوان و معرفی ستاره ها به فوتبال ایران در فجر 
سپاسی، تخصص غالمحســین پیروانی بود اما 
همه می دانستند که او به جای مرور تاکتیک ها، 
روی نیمكت تسبیح می زند! تیم شاغالم در حالی 
که ستاره هایی مثل مهدی رحمتی و غالمرضا 
رضایی را به بازی های آسیایی برده بود، از کسب 
مدال در این تورنمنت باز ماند. انتخاب بعدی برای 
نیمكت، حتی عجیب تر هم شد. »هومن افاضلی« 
که مدتی به عنوان دســتیار با تیم های ملی کار 
کرده بود، هرگز در قواره های تیم ملی امید نبود و 
پس از یک سال برکنار شد تا مسئولیت رساندن 
تیم به المپیــک لندن به علیرضــا منصوریان 
سپرده شود. این بار »رسوایی« استفاده از بازیكن 
دواخطاره، موجب شد که علیمنصور و تیمش با 
یک شوک بزرگ دست و پنجه نرم کنند. پس از 
منصوریان، افاضلی این بار به عنوان مربی موقت به 
تیم برگشت و »وینگادا« جانشین او شد. دوست 
صمیمی کارلوس کی روش، بدترین نتیجه تاریخ 
امیدها در بازی های آسیایی را با حذف در مرحله 
گروهی رقم زد. تیم ملی بــا ترکیب »خاکپور« 
و »مایلی کهن« در انتخابــی المپیک 2016 به 

خاک سیاه نشست و امیرحسین پیروانی نیز تنها 
برای مدتی بسیار کوتاه سرمربی این تیم شد. به 
نظر می رسد با انتخاب »کرانچار« تیم ملی امید 
باالخره به سنت انتخاب مربی های بزرگ نزدیک 
شده اما شرایط مســاعد کاری، حتی برای مرد 
کروات نیز فراهم نشد. فرهاد مجیدی، انتخاب 
عجیب بعدی بود. گزینه ای که هرگز نتوانست 

خودش را در این تیم پیدا کند.
در بســیاری از کشــورهای دنیا، از مربیان 
جوان در رده ملی امید استفاده می کنند. گرت 
ساوت گیت و لوپتگی با همین شیوه، به هدایت 
تیم ملی بزرگساالن کشورشــان نیز رسیدند. 
با این وجود، مربیان جوانی کــه در اروپا چنین 
تجربه هایی به دســت می آورند، غالبــا از دل 
دوره های حرفه ای مربیگری بیــرون آمده اند 
و از دانســته های کافی برای این کار برخوردار 
هستند. برای نتیجه گرفتن امیدها، فدراسیون 
باید برنامه ای درازمدت را برای آنها در نظر بگیرد. 
این نكته را هم نباید فراموش کرد که همه مربی ها 
برای نتیجه گرفتن »ابزار« می خواهند. فوتبال 
ایران باید سن درخشــش ستاره هایش را کم تر 
کند تا شاید در آینده، در رده امید هم حرف هایی 

برای گفتن داشته باشد.

رکورد تاریخی، پسر تاریخ ساز

ليگقهرمانانسردار!

انتخاب های فاجعه بار برای نیمکت تیم ملی امید

17سالشکست!

وقتی مربی بزرگ و 
پرتجربه ای مثل زالتکو 

کرانچار نتوانسته در این تیم 
توفیقی داشته باشد، طبیعتا 

فرهاد مجیدی کم تجربه 
نیز نمی توانست روزهای 

خوبی را روی نیمکت 
امیدها سپری کند. آن چه 
این مربی جوان را به شدت 
آزار داد، دخالت هایی بود 

که در تصمیم هایش صورت 
گرفت
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