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فرصتی برای درخشیدن بامدادی تیم ملیفرصتی برای درخشیدن بامدادی تیم ملی
والیبال تایموالیبال تایم

نگاهی به دومین حضور زنان استقاللی در ورزشگاه
همه چیز  دو  برابر شد

تصمیم گیری درباره اسکوچیچ و مهدوی کیا
جلسه سرنوشت ساز  در  سئول

مرحله یک هشــتم نهایــی رقابت های والیبــال قهرمانی جهان 
امشــب به پایان می رســد کــه در مهم ترین تقابل بــرای ما  حوالی 
بامــداد، یعنی از ســاعت ۲۳:۳۰ دقیقه تیم ملی والیبــال ایران به 
مصــاف برزیل، یکی از قدرتمندترین تیم هــای دنیا می رود. این بازی 
که آخرین جدال مرحله یک هشــتم نهایی است در شرایطی برگزار 
می شــود که نیمه امیدی به برتری تیم ملی ایــران برابر رقیب اهل 
آمریکای جنوبــی اش وجود دارد. ایران اگــر در آخرین بازی مرحله 
گروهی به هلند نمی باخت، به مراتب قرعه راحت تری در این مرحله 
نصیبش می شد ولی به هر روی، برای رسیدن به مراحل باالتر، باز هم 
مجبور می شــد با قدرت های دنیا بازی کند. شــاگردان بهروز عطایی 
 F در تیــم ملی والیبال ایران بــا دو برد و پنج امتیاز در رتبه دوم گروه
مرحله مقدماتی و دوازدهم جدول کلی (۲۴ تیمی) این مســابقات 
قرار گرفتند و رقیب برزیل شــدند. روی کاغذ، برزیل بخت بیشــتری 
برای برتری در این دیدار دارد. دست کم، مرور افتخارات این کشور در 
عرصه والیبال چنین چیزی را نشان می دهد. برای مرور قدرت برزیل 
همین بس  کــه در مجموع ۱۹ دوره برگزار شــده رقابت های والیبال 
قهرمانی مردان جهان، تیم  ملی والیبال مردان برزیل با سه قهرمانی 
و دو نایب قهرمانی پرافتخارترین تیم حاضر در این رقابت ها محسوب 
می شــود. البته روسیه افتخارات بیشتری نســبت به برزیل دارد  اما 
روس ها در این دوره از مســابقات حضور ندارد. والیبال مردان برزیل 
همچنین از ســال ۱۹۶۴ که برای نخســتین بار در بازی های المپیک 
شرکت کرد، تاکنون ۱۴ دوره در این رویداد مهم ورزشی جهان شرکت 
کرده که سه مقام قهرمانی در سال های ۱۹۹۲، ۲۰۰۴ و ۲۰۱۶ از جمله 
افتخارات این تیم است. تیم ملی والیبال مردان برزیل سه مدال نقره 
المپیک هم در گنجینه افتخارات خود دارد که نشان می دهد شش بار 
در دیدار نهایی المپیک حضور داشــته اســت؛ تجربه ای گران بها که 
والیبال بسیاری از کشورها در حسرت یک دوره آن هستند. زردپوشان 
برزیل با ۱۰ قهرمانی، هفت عنوان نایب قهرمانی و چهار نشــان برنز 
و مقام ســومی، ۲۱ بار هم در لیگ جهانی و لیگ ملت ها روی سکو 
رفته اند. برزیل به عنوان نماینده آمریکای جنوبی در بازی اول مرحله 
گروهی دو ســت را به کوبا واگذار کرد اما پس از آن موفق شد روند 
خوب خود را آغاز کند. برزیل در مرحله مقدماتی کوبا، ژاپن و قطر را 
شکست داد و با هشت امتیاز صدرنشین شد. نکته قابل توجه درباره 
جدال تیم های برزیل و ایران اینکه این دو تیم طبق روایتی ۱۸ و طبق 

نبرد تاریخی پهلوان حسن یزدانی و دیوید تیلور در صربستان

روایتــی دیگر ۱۹ بار برابر همدیگر قــرار گرفته اند که برتری مطلق با 
زردپوشــان بوده است. اگر قرار بر در نظر گرفتن ۱۸ تقابل باشد، برزیل 
۱۵ بار و در صورت در نظر گرفتن ۱۹ رویارویی، برزیل ۱۶ بار برابر ایران 
برنده شده است. مورد مشخص اینکه هر کدام از این دو آمار درست 
باشد، ایران فقط ســه بار موفق به شکست دادن رقیب قدرتمندش 
شده اســت. آخرین رویارویی دو تیم ملی ایران و برزیل هم به هفته 
دوم لیگ ملت ها ســال ۲۰۲۲ برمی گردد که شاگردان بهروز عطایی 
ســوم تیرماه سال جاری ســه بر صفر مغلوب این تیم شدند و دیدار 

امشب فرصت مناسبی برای جبران این شکست تیم ملی ایران بعد 
از ۷۴ روز اســت. شاید روی کاغذ و به گواه آمار، برزیل بخت بیشتری 
برای برنده شدن داشته باشد ولی اگر این تیم تا به حال سه بار به ایران 
باخته، قاعدتا این امکان برای بار چهارم هم میسر است. هرچند  این 
امر دشوار و بسیار سخت است. به هرروی، همان طور که بازیکنان تیم 
ملی ایران اذعان کرده اند، هیچ تیمی از قبل برای شکســت خوردن 
بازی نمی کند. «ان شــاءاهللا تمام توان خــود را به کار خواهیم گرفت 
کــه مقابل برزیل عملکرد قابل قبولی داشــته باشــیم. برزیل تیمی 

قدرتمند است که سابقه قهرمانی المپیک و قهرمانی جهان را دارد. 
در قهرمانی جهان هیچ تیمی برای شکســت وارد زمین نمی شود و 
تیم ایران هم از این موضوع جدا نیست و امیدوارم که بتوانیم بهترین 
نمایش را مقابل برزیل داشــته باشــیم». این بخشی از صحبت های 
جواد معنوی نژاد، دریافت کننده تیم ملی درباره بازی حساس امشب 
مقابل برزیل اســت؛ صحبت هایی مشابه با سایر بازیکنان جوان تیم 
ملی که نشــان می دهد آنها هم انگیزه الزم برای شــاد کردن اهالی 

والیبال را دارند.

بهرام مسعودی: تاکنون حسن یزدانی و دیوید تیلور، دو ابرستاره کشتی جهان 
چهار  بار با هم روبه رو شــده اند. مهم ترین ایــن رویارویی ها در المپیک توکیو 
۲۰۲۰ و قهرمانی جهان ۲۰۲۱ اســلو اتفاق افتاد. برای پیروزی در هر مسابقه 
حساســی عالوه بر توانمندی و تمرینات مناسب و آمادگی کامل کشتی گیر و 
چاشــنی شانس، استراتژی مناسب و برنامه مســابقه نقش بسیار مهمی در 
تعیین برنده مســابقه دارد. نبرد توکیو و اســلو و نبرد صربســتان بین این دو 

نابعه کشتی را باید نبرد استراتژیکی نامید. 
در توکیو با توجه به ســوابق رویارویی این دو قهرمان و ذهنیت شکســت 
دومین رویارویی و مهارت باالی تیلور در بدلکاری، استراتژی نامناسب دفاعی 
تجویزی پس از کسب چند امتیاز برای یزدانی به ویژه در ۴۰ ثانیه آخر موجب 
شکســت حســن یزدانی در توکیو شد و دســت یزدانی از دومین طالی خود 
و ایران در المپیک کوتاه ماند؛ در حالی که برتری حســن در طول مســابقه و 
به ویــژه در نیمه اول کامال محســوس بود. ناراحتی شــدید یزدانی در پایان 

مســابقه عالوه بر ناراحتی شکست بخشی مهم به خاطر استراتژی نامناسب 
بود که از تمام توانمندی و ظرفیت خود استفاده نکرد. 

حسن یزدانی یک کشتی گیر حمله ای تمام عیار است و هر  لحظه می تواند 
از هر حریفی ازجمله تیلور امتیاز بگیرد و در این تردیدی نیست ولی از سوی 
دیگر تیلور یک بدلکار قهار اســت و همین ریســک و حساسیت این رویارویی 
را بیشــتر می کند . در مسابقه جهانی اسلو تیلور با همان استراتژی توکیو وارد 
مسابقه شــد و در نیمه اول با اســتراتژی دفاعی و در نیمه دوم با استراتژی 
حمله مســابقه را ادامه داد. اما یزدانی در اســلو برعکــس توکیو این بار با 
اســتراتژی حمله هــم در نیمه اول و هم در نیمــه دوم البته با احتیاط الزم 
ادامــه داد و در حالی که از حریف جلو بود، بــا یک حمله در آخرین لحظات 

تیلور را خاک کرد و ۶ بر ۲ بر او پیروز شد. 
مطمئنــا با همین اســتراتژی  در توکیو هم قهرمان ما می توانســت پیروز 
میدان باشــد و آرزوی داشتن کشــتی گیری با دو مدال طالی المپیک را برای 

کشــورمان محقق کند امــا در نبرد پیش رو که در هفته آینده در صربســتان 
برگــزار می شــود، اگــر حــوادث غیر مترقبــه ای روی ندهد و ایــن دو نابغه 
رودرروی هم قــرار گیرند، مهم تریــن مبارزه این دو قهرمان و یک مســابقه 
ماندنــی و تاریخــی و پربیننده تریــن خواهد شــد. مســلما تیلور بــا برنامه 
و اســتراتژی متفاوتــی در این مســابقه ظاهر خواهد شــد. اســتراتژی های 
محتملــی کــه تیلــور در این مبارزه بــه کار خواهــد گرفت با وجــود آنکه 
کشتی گیر پر نفســی است، چنانچه مطمئن باشــد که از نظر نفس در مقابل 
حســن کم نمی آورد یا برنامه خســته کردن حســن را در نیمه اول در دستور 
کار نداشــته باشد، بدون تردید حمله را از همان ســوت آغاز مسابقه شروع

 خواهد کرد.
 ترجیحــات او زیــر دوخم یا زیرگیری از پای راســت و چــپ خواهد بود. 
به هر حال بر عکس مســابقات گذشــته در نیمه اول تالش خواهد کرد امتیاز 
بگیرد و امتیاز ندهد یا اگر با اســتراتژی دفاعی مســابقه را شروع کند، سعی 

خواهــد کرد با حداقل اختالف امتیاز نیمــه اول را تمام کند. در نیمه دوم در 
صورت جلو بودن تالش برای حفظ امتیاز ها را در دســتور کار قرار خواهد داد 
و در صورت عقب ماندن در نیمه اول اســتراتژی حمله را از شروع نیمه دوم 
به کار خواهد گرفت. مربیان محترم حتما برنامه و استراتژی الزم را برای این 

مقابله تعریف و تعیین خواهند کرد.
 به نظر می رســد بهترین اســتراتژی یزدانی همان اســتراتژی اتخاذی در 
اســلو باشد. گرفتن مچ دست چپ با دســت راست و با دست چپ زیر کتف 
حریــف زدن برای مهار حریــف؛ قوس کردن مداوم حریــف و ضد حمله در 
مقابل حمالت حریف با احتیاط کامل که قبال هم این اســتراتژی جواب داد. 
امیدواریم با کمک فکری مربیان عزیز با همان برنامه و استراتژی مناسبی که 
در اســلو اتخاذ کردند، در این نبرد تاریخی نیز پهلوان نامدار و نابغه کشــتی 
ایران و جهان را راهی این مســابقه تاریخی کنند تا شــاهد پیروزی قاطع این 

پهلوان پر افتخار ایران و جهان باشیم.

سه شنبه
۱۵ شهریور  ۱۴۰۱

سال بیستم      شماره ۴۳۶۸

اخـبـار  بـرگـزیـده

روایت فاکس اسپورت 
از  دیدار  ایران  و  آمریکا  در  سال ۹۸

رســانه آمریکایی در ادامه سلســله گزارش هــای خود قبل 
از جام جهانی به بررســی اتفاقات بین ایــران و آمریکا در جام 

جهانی فرانسه پرداخت. 
بــه گزارش ایســنا، فاکس اســپورت اعالم کرده کــه هر روز 
تا شــروع اولین بازی جــام جهانی فوتبــال ۲۰۲۲ خاطره های 
متفاوتــی از تاریخ جــام جهانی را بررســی خواهد کــرد. این 
رســانه دیروز (دوشــنبه) به دیدار تیم ملی فوتبــال ایران برابر 
آمریــکا در ســال ۹۸ پرداختــه و عنوان «نمایــش صلح ایران 
برابــر تیم ملی آمریکا در جام جهانی ۹۸ فرانســه» را برای آن 

برگزیده است. 
فاکس اســپورت نوشــت: یکی از مورد انتظارترین مسابقات 
دور اول در جام جهانی فرانســه ربطی به خود بازی نداشــت. 
ایاالت متحده و ایران در آن مقطع مدت ها دشــمنان سیاســی 
 F بودند. هنگامی که در قرعه کشــی جــام جهانی آنها در گروه
با هم قرار گرفتند، شــمارش معکوس برای رویارویی در شــهر 
لیون فرانسه آغاز شــد. هرگونه حدس و گمان مبنی بر سرایت 
تنش بین دو دولت به میدان مســابقه در همــان ابتدای بازی 
از بیــن رفت؛ در نمایش صلح بیــن بازیکنان، اعضای تیم ملی 
فوتبال ایران به هر یک از اعضای تیم ایاالت متحده یک دســته 

گل سفید داد. 
لحظاتــی بعد، هر دو تیم با هم عکس گرفتند که عکاســان 
زیــادی از آن صحنــه اســتقبال کردند تا این اتفــاق به یکی از 

ماندگارترین صحنه های تاریخ جام جهانی تبدیل شود.
آن اتفــاق، ژســت زیبایی بود؛ ژســتی که هنــوز هم مورد 

قدردانی بازیکنان آمریکایی است.
۴۰ هزار تماشــاگر در ورزشــگاه ژرالن شــهر لیــون حاضر 
بودند تــا این بــازی را از نزدیک تماشــا کنند؛ جایــی که ابتدا 
حمید اســتیلی ایــران را پنج  دقیقــه قبل از پایان مســابقه در 
نیمه نخســت با یک ضربه ســر فوق العــاده  از ۱۵ متری پیش 
انداخت. این بازیکن توانست سانتر زیبای جواد زرینچه را به گل 

تبدیل کند.
در اواخــر نیمــه دوم پــاس زیبــای علی دایی بــه مهدی 
مهدوی کیا رســید و او هم با آرامشــی مثال زدنی دروازه  کیسی 
کلر را باز کرد و با خوشــحالی شــروع به گرفتن جشــن بعد از 
زدن گل کرد. در اواخر مســابقه برایان مک براید توانست یکی 
از گل های خورده را پاســخ دهد. گل او سه  دقیقه قبل از سوت 
پایان مسابقه زده شد تا حساسیت بازی به اوج خود برسد ولی 
ایران توانســت برتــری خود را حفظ کند تا بــه این برد تاریخی 

دست پیدا کند.
دو سال بعد در سال ۲۰۰۰ تیم   ملی فوتبال ایران در دیداری 
دوســتانه به لس آنجلــس رفت و برابر آمریکا به تســاوی یک 
بــر یک رضایــت داد. دو تیم ملی ایــران و آمریــکا بعد از ۲۴ 
ســال قرار اســت به زودی و این بار در کشــور قطر برابر هم به 
میــدان بروند کــه این دیــدار دومین دیــدار دو تیــم در تاریخ 

جام جهانی است.

فـوتـبـال در امـروز
استقالل – پیکان ۱۹:۰۰

دیناموزاگرب – چلسی ۲۱:۱۵
دورتموند – کپنهاگن ۲۱:۱۵

سلتیک – رئال مادرید ۲۳:۳۰
سویا – منچسترسیتی ۲۳:۳۰

پاری سن ژرمن – یوونتوس ۲۳:۳۰
الیپزیش – شاختار ۲۳:۳۰
سالزبورگ – میالن ۲۳:۳۰

بنفیکا – مکابی ۲۳:۳۰

بعد از قریب به یک هفته از برگزاری انتخابات فدراســیون فوتبال، 
امروز قرار اســت برای اولین بار اعضای هیئت رئیســه تشکیل جلسه 
دهند و درباره مســائل مهم فوتبالی تصمیم گیری کنند. اتفاق مهمی 
که در این بین رخ داده، رســمیت یافتن هیئت رئیسه است. پیش از این و 
با محرومیت شهاب عزیزی خادم و برکناری حیدر بهاروند و حمیدرضا 
مهرعلی و البته بازداشت شــهره موسوی در کنار رأی نیاوردن مهرداد 
سراجی در مجمع، تعداد اعضای هیئت رئیسه به میزان درخور توجهی 
ریزش داشــت و به همین دلیل رســمیت آنها از بین رفــت. این مورد 
مهم ترین ابهامی اســت کــه در ماه های اخیر صــورت گرفته و هنوز 
مشخص نیســت که آیا واقعا هیئت رئیسه فدراســیون فوتبال رأی به 
بقای اسکوچیچ داده یا اینکه چون رسمیت نداشته اند، چاره ای به غیر 
از ادامه کار با او نداشــته اند. این پرســش و ابهام امروز می تواند برای 
همیشه از بین برود. حاال با اضافه شدن مهدی تاج، محمدمهدی نبی، 
منصور قنبرزاده و محمدرضا ساکت، تعداد اعضای هیئت رئیسه قانونی 
شــده و می توانند درباره موارد مهــم تصمیم گیری کنند. پربحث ترین 
اتفاقی که این روزها قرار اســت درباره آن نظر نهایی داده شود، ماندن 
یا رفتن دراگان اســکوچیچ از تیم ملی ایران است. دراگان مدت هاست 
با انتقاد زیادی از سوی تعدادی از بازیکنان تیم ملی مواجه شده است. 
از طرفی، کمیته فنی فدراســیون فوتبال هم صالحیت او برای نشستن 

روی نیمکت تیم ملی را تأیید نکرده اســت. در کنار این دو مورد، وعده 
تاج برای برکناری او و آوردن کارلوس کی روش هم مزید بر علت شده 
تا جلســه امروز از اهمیت دوچندانی برخوردار شــود. از آنجا که عزل 
یا بقای ســرمربی تیم ملی در گرو تصمیم اعضای هیئت رئیسه است، 
جلسه امروز به نظر می رشد برای تعیین سرنوشت مرد کروات تشکیل 
می شــود. تاج اگر بخواهد دراگان را برکنار کند، می تواند روی رأی سه 
یار جدیدی که با خود آورده، حساب کند. میرشاد ماجدی یکی دیگر از 
اعضای هیئت رئیســه تنها فردی است که تا به االن به صورت رسمی 
عنوان کرده، پای برگه اخراج دراگان را امضا نخواهد کرد. شهره موسوی 
هم که همچنان در بازداشت است. حاال شاید فقط به دو رأی دیگر نیاز 
باشد تا پرونده دراگان در تیم ملی فوتبال ایران بسته شود. ضمن اینکه 
شاید در جلســه امروز، موضوع به سمت و سویی برود که دراگان برای 
حضور در جام جهانی در پســتش ابقا شود. دیگر موضوع مهمی که 
قرار است درباره آن تصمیم گیری شــود، وضعیت مهدی مهدوی کیا 
به عنوان ســرمربی تیم امید ایران است. او مدت هاست هدایت امید را 
بر عهده دارد؛ ولی ظاهرا از بی برنامگی فدراســیون کالفه شده است. 
همین حاال دســتیاران او می گویند مهدوی کیا قراردادی با فدراســیون 
ندارد و دلیلی برای تشکیل اردوی تیم هم ندارد. این مورد هم از  جمله 

مواردی است که امروز سرنوشت آن قرار است تعیین شود.

هفتــه پنجم رقابت های لیــگ برتر فوتبال ایران عصــر امروز با 
برگزاری دیدار تیم های استقالل و پیکان به پایان می رسد. این دو تیم 
پیش از شــروع بازی های این هفته با کسب هفت امتیاز در رده های 
چهــارم و پنجم جــدول رده بندی قرار گرفته بودنــد. موضوعی که 
حساســیت کار را برای آنها دوچندان می کند. فارغ از مسائل فنی که 
می تواند این بازی را دســتخوش تغییر کــرده و به جذابیت های آن 
بیفزاید، مســئله حضور زنان در ورزشگاه همچنان موضوع مهمی 
اســت. اســتقالل برای دومین بار در طول فصــل می تواند پذیرای 
تماشاگران زن باشد. آنها پیش از این در دیدار با مس کرمان با حضور 
۵۰۰ تماشــاگر زن بازی را برگزار کرده و برد شیرینی به دست آوردند. 
کال این باشگاه ایرانی، اولین باشگاه لیگ برتری است که توانسته برای 
اولین بار شــاهد حضور زنان در ورزشــگاه برای یک بازی لیگ باشد. 
این اتفاق خوب امروز برای دومین بار قرار اســت در جمع هواداران 
آبی پوش تهرانی تکرار شــود؛ با این تفاوت که دو اتفاق مهم افتاده 
اســت. اولین اتفاق خوب ولی نه ایدئال افزایــش دوبرابری تعداد 
حضور زنانی است که می توانند با تهیه بلیت راهی ورزشگاه شوند. 
پیــش از این فقط مجــوز حضور ۵۰۰ زن برای حضور در ورزشــگاه 
صادر شــده بود ولــی برای بازی امروز این عدد به هزار نفر رســیده 
اســت. واضح است که در مقایسه با هفته نخســت، این عدد رشد 

قابل توجهی داشته ولی با توجه به گنجایش ورزشگاه، هنوز تعداد 
حضور تماشاگران زن برای این نوع بازی ها، فاصله زیادی با آنچه که 
باید دارد. این مورد هم از چشم مسئوالن امر پنهان نمانده است. آنها 
وعده داده اند که به شرط رعایت مواردی که مدنظر است این تعداد 
در هفته های آتی بیشتر هم می شود. همین رشد ۵۰۰ نفری، نشانه ای 
برای آینده ای بهتر اســت. از این مورد گذشــته، به غیر از هزار نفری 
که می توانند بلیت تهیه کنند همچنان تعدادی از تماشاگران هم با 
گزینش و دعوت شــانس رسیدن به ورزشگاه را دارند. به این ترتیب، 
درســت مثل دو بازی اول تیم های اســتقالل و پرسپولیس که گفته 
شده بود ۵۰۰ نفر تماشاگر زن می توانند در ورزشگاه حاضر باشند ولی 
تعدادشــان به مراتب بیشتر بود، انتظار می رود که برای بازی امشب 
هم تعداد تماشــاگران زن بیش از هزار نفر اعالمی باشد. نکته دوم 
درباره حضور زنان، دوباره به رشــد دوبرابری برمی گردد ولی این بار 
نه تعداد تماشاگران بلکه رقم بلیت آنها! در دیدار نخست برابر مس 
کرمان، قیمت بلیت جایگاه زنان ۵۰ هزار تومان تعیین شده بود ولی 
برای این بازی قیمت بلیت جایگاه زنان دوبرابر شــده و به عدد ۱۰۰ 
هزار تومان رســیده است. درباره همین مورد هم واکنش های مثبت 
و منفی زیاد بوده اســت ولی به هــر روی تعیین نرخ بلیت بر عهده 

باشگاه است و نمی توان زیاد درباره چرایی آن توضیح خواست.
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