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 صعود تیم هندبال بانوان ایران 
به مسابقات جهانی

در شــرایطی که هندبال ایران روزهای از 
دســت دادن میزبانی اش از قهرمانی آســیا را 
پشت سر می گذاشت، تیم ملی هندبال بانوان 
راهی اردن شد تا در قهرمانی آسیا شرکت کند. 
مسابقاتی که جواز حضور در رقابت های جهانی 
را صــادر می کرد. دختران هندبــال ایران روز 
گذشته در آخرین دیدار گروهی خود به مصاف 
تیم ملی سوریه رفتند و با پیروزی 38 بر 19 به 
جمع چهار تیم برتر رســید تا برای نخستین 
بار سهمیه جهانی را به دســت بیاورد و دست 
به تاریخ ســازی بزند. تیم ملــی هندبال زنان 
ایران در مرحله گروهی این مســابقات با یک 
شکســت مقابل ژاپن و چهار پیــروزی مقابل 
اردن، فلسطین، کویت و سوریه و کسب هشت 
امتیاز در رده دوم گــروه B قرار گرفت و عالوه 
بر حضور در مرحله نیمه نهایــی جواز حضور 
در مسابقات جهانی اســپانیا را نیز کسب کرد. 
ملی پوشان هندبال ایران باید در مرحله نیمه 
نهایی این مســابقات روز یکم مهر از ســاعت 
 A 18:3۰ به مصــاف تیم صدرنشــین گروه
یعنی کره جنوبی بروند. قزاقســتان و ژاپن نیز 
دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی را انجام خواهند 
داد. این تاریخ سازی در حالی رقم خورد که تیم 
ملی هندبال ایران در دو بازی اخیر مقابل اردن 
و سوریه بدون حضور کادر فنی شامل عزت ا... 
رزمگر مدیر فنی، نشمین شافعیان مشاور فنی 
و خدیجه قانع مربی مسابقات را پیش بردند و 
تنها ناهید مقبول به عنوان سرپرست و فاطمه 
جعفری به عنوان فیزیوتراپ روی نیمکت ایران 
حضور و هدایت تیم را به عهده داشتند. هر سه 
مربی تیم ملی پیش از مسابقه ایران مقابل اردن 
یعنی ۲8 شهریور تست کرونای شان مثبت شد 
و قرنطینه شــدند. همچنین صونا بیداد اولین 
بازیکنی است که تست کرونایش مثبت شد و 

حق حضور در سالن مسابقات را ندارد.
مینا وطن پرست، شــقایق باپیری، عطیه 
شهسواری، شیما زارع، فاطمه خلیلی، نوریه 
عباسی، هدیه ویســی، آرزو کیانی آرا، حدیث 
نوروزی، مریم یوسفی، ســاناز رجبی، مژگان 
قهرمانی، الناز قاسمی، هانیه لک، رویا نوروزی، 
بهاره ایزدگشب، صونا بیداد و زینب بذرافکن 
بازیکنان حاضر در مسابقات قهرمانی زنان آسیا 
هســتند. هجدهمین دوره مسابقات هندبال 
قهرمانی زنان آسیا از ۲۴ شــهریور تا سه مهر 
به میزبانی اردن در حال برگزاری است. در این 
مسابقات 11 تیم حاضر شدند و قرار است پنج 

سهمیه جهانی توزیع شود. 
    

استارت بسکتبال از 23 آبان
مســابقات انتخابی جــام جهانی ۲۰۲3 
اولین رویدادی اســت که تیم ملی بسکتبال 
با هدایت مصطفی هاشــمی در آن شــرکت 
خواهد داشت. پنجره نخســت این رقابت ها 
برای تیم ملی کشــورمان طی روزهای پنج تا 
هشــت آذرماه و برگزاری دو دیدار با تیم ملی 
بحرین پیگیری خواهد شــد. برای برگزاری 
این دو دیدار، اردوی آماده ســازی تیم ملی  از 
۲3 آبان آغاز می شود. طبق برنامه اعالم شده 
از سوی برگزارکنندگان مســابقات انتخابی 
جام جهانی، دیدار نخست تیم ملی کشورمان 
در پنجره نخست پنج آذرماه در تهران برگزار 
می شــود. دیدار دوم و برگشت مقابل این تیم 
هم هشــت آذرماه در منامه برگــزار خواهد 
 D شد. دیدارهای تیم ملی بسکتبال در گروه
مسابقات انتخابی جام جهانی و در پنجره دوم و 
سوم اسفندماه سال جاری و تیرماه سال آینده 
پیگیری خواهد شــد. مجموع این دیدارها در 
قالب مرحله اول انتخابــی جام جهانی برگزار 
می شــود. این مرحله از رقابت ها با حضور 16 
تیم در چهار گروه برگزار می شــود و در پایان 
سه تیم برتر هر گروه به مرحله دوم مسابقات 
انتخابی که شامل پنجره های چهارم تا ششم 
می شود، صعود خواهند کرد. بر این اساس 1۲ 
تیم از منطقه آسیا – اقیانوسیه به مرحله دوم 
انتخابی جام جهانی ۲۰۲3 راه پیدا می کنند. 
مســابقات بســکتبال جام جهانی ۲۰۲3 به 
میزبانی مشــترک ژاپن، اندونزی و فیلیپین 

برگزار می شود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

در حالی که همــه لیگ های 
آسیایی و اروپایی دنیای فوتبال 
شروع شده اند، معلوم نیست چرا 
لیگ برتر ایران قصد آغاز شــدن 
ندارد. فصل بدنسازی باشگاه ها 
هم آنقــدر طوالنی شــده که 
فوتبالیست ها می توانند همزمان 
با شروع لیگ، در مسابقات مردان 
آهنین هم به میدان بروند. در فاصله 
یک ماه با شروع فصل جدید لیگ 
برتر، بد نیست که به شرایط تیم های 
مختلف نگاهی بیندازیم. شرایطی 
که البته ممکن است تا بیست و هفتم 
مهرماه و شروع رسمی فصل جدید، 

دستخوش تغییر و تحول نیز شود.

    
این سه مدعی

به نظر می رســد فصل جدید لیگ 
برتر، سه مدعی جدی خواهد داشت. 
سه تیم که پرافتخارترین تیم های این 
لیگ هم به شمار می روند. پرسپولیس، 
سپاهان و اســتقالل فصل گذشته در 
رده های اول تا ســوم قــرار گرفتند و 
انتظار می رود چنیــن اتفاقی در این 
فصل هم تکرار شود. اگر معیار کلیدی 
موفقیت تیم ها در این فصل شــرایط 
نقل و انتقاالت باشد، سپاهان شانس 
اصلی بردن لیگ بیست و یکم خواهد 
بود. تیمی که اگرچه چند مهره مهم را 
از دســت داده اما با حفظ سایر نفرات 
کلیدی و خرید چند ســتاره مهم، به 
خوبی توانســته جای خالی آنها را پر 

کند. برخالف ســپاهان، پرسپولیس 
در زمینــه انتخاب جانشــین برای 
ستاره های جدا شده چندان فوق العاده 
نشان نداده اما نباید فراموش کرد که 
آنها قهرمان پنج دوره اخیر لیگ برتر 
هســتند و فصل را با اعتماد به نفسی 
مثال زدنی شروع می کنند. هیچ تیمی 
به اندازه آنها از شخصیت قهرمانی در 
رقابت های لیگ برتر برخوردار نیست. 
مدعی مهم بعدی هم استقالل خواهد 
بود. تیمی که البته با جدایی چند مهره 
کلیدی روبه رو شــده و تالش کرده با 
نفرات جوان، جای آنها را پر کند. حفظ 
فرهاد مجیــدی و اولین تجربه کاری 
او از شــروع یک فصل برای استقالل، 
همچنان هواداران باشگاه را به آینده 

استقالل امیدوار کرده است.

جنگ سهمیه
قبل از شروع فصل گذشته، فوالد 
و تراکتــور هم جــزو مدعیان جدی 
قهرمانی لیگ به حســاب می آمدند 
اما حاال دیگر نمی توان آنها را در میان 
مدعیان جدی قــرار داد. فوالد بعد از 
نکو و با عبدا... ویسی، به تیم متوسطی 
تبدیل شده و تراکتور هم آنقدر مشکل 
دارد که اصال به یک موفقیت بزرگ فکر 
نکند. با این حال این دو تیم می توانند 
در الیــه دوم تیم هــای مدعــی قرار 
بگیرند. این فهرســت، تیم سومی هم 
دارد. »گل گهر سیرجان« با فهرست 
شــلوغ مهره های ورودی، تبدیل به 
شــعبه ایرانی پی اس جی شده است. 
تیمی که فصل گذشته هم فراتر از حد 
انتظار نشان داد اما در نهایت به سهمیه 

آسیا نرسید. آنها این فصل سهمیه آسیا 
را بــه عنوان یک هدف بســیار جدی 

نشانه خواهند رفت.
غافلگیر کننده ها

لیگ برتر بیســت و یکم، می تواند 
تیم های غافلگیرکننده ای هم داشــته 
باشد. البته که حدس زدن نام این تیم ها 
قبل از شروع مسابقات ساده نخواهد بود 
اما ذوب آهن با مهــدی تارتار، می تواند 
دوباره قدرت گذشــته اش را به دست 
بیاورد و از کابوس این چند ســال فرار 
کند. پیکان هم در فصل گذشــته تیم 
بسیار خوبی داشت و با حفظ نفرات مهم 
و جذب مجتبی حسینی برای نیمکت، 
می توان پتانسیل تبدیل شدن به یک 
تیم غافلگیرکننده را در این تیم دید. مس 
رفسنجان هم با طرح و برنامه جالبی که 
دارد، می تواند در این فهرست قرار بگیرد. 
آنها از لیگ یک تا امروز، همواره محمد 
ربیعی را روی نیمکت نگه داشته اند و حاال 
با خرید چند مهره خارجی، می خواهند 

یک فصل جذاب را پشت سر بگذارند.
متوسط ها

شــهرخودرو که زمانی برای بردن 
لیــگ و گرفتن ســهمیه می جنگید، 
با اتفاقــات اخیر تبدیل بــه تیم کامال 
متوسطی شده و در این فصل هم هدف 
چندان بزرگی را دنبــال نخواهد کرد. 
نساجی قائمشــهر هم بدون تردید با 
ســاکت الهامی دیگر در کورس سقوط 
قرار نمی گیرد اما با توجه به فعالیت های 
نقل و انتقاالتــی، بعید اســت که این 
باشگاه فصل فوق العاده ای را سپری کند. 
آلومینیوم اراک هم احتماال به دســته 
تیم های متوســط این فصل لیگ برتر 
تعلق خواهد داشت. تیمی که در اولین 
فصل بازی در لیگ برتر، نتایج نســبتا 

خوبی به دست آورد.

ناشناخته ها
هنوز شــناخت چندانــی از دو تیم 
تاز ه وارد این فصل لیگ برتر وجود ندارد. 
فجر که ســتاره چندانــی را به خدمت 
نگرفته و هوادار هم تا همین چند روز قبل، 
شرایط مبهمی برای بازی در این فصل 
داشته است. آنها دو تیم کامال ناشناخته 
در آستانه آغاز فصل جدید رقابت های 
لیگ برتر هســتند. نفراتی که این دو تا 
امروز در پنجره نقــل و انتقاالت جذب 
کرده اند، نفرات فوق العــاده ای به نظر 
نمی رسند. شاید کمی بعد از شروع لیگ، 

قضاوت ساده تری از آنها به دست بیاید.
نبرد بقا

شرایط نفتی های لیگ برتر، در این 
فصل هم چندان جالب نخواهد بود. شاید 
فجر سپاســی و هوادار هم در جنگ بقا 
قرار بگیرند اما احتمال قرار گرفتن نفت 
مسجدســلیمان در این نبرد به مراتب 
بیشتر است. تیمی که در فصل گذشته 
هم به ســختی خودش را در لیگ برتر 
حفظ کرد. نفت آبادان هــم با توجه به 
شرایط نقل و انتقاالتی، احتماال با یک 

فصل بحرانی روبه رو خواهد شد.

نگاهی به تیم ها در فصل جدید لیگ برتر

لیگ 6 طبقه

اتفاق روز

چهره به چهره

مسابقه تیم ملی فوتســال با آرژانتین، از هر 
نظر مسابقه بسیار عجیبی بود. جدالی که به نظر 
می رسید در آن هیچ تیمی میل چندانی به برنده 
شــدن ندارد. چراکه بردن در این جدال، کار تیم 
برنده را در مرحله بعدی سخت تر می کرد. نیمه 
اول آخرین مسابقه تیم ملی در دور گروهی، عمال 
بدون هیچ اتفاق خاصی سپری شد. در ۲۰ دقیقه 
مفید اول بازی، دو تیم حتی موقعیت چندانی هم 
ایجاد نکردند و بازی با یک تساوی صلح آمیز همراه 
شد. در شروع نیمه دوم اما رقیب، کمی جلو کشید 
و موفق شد دو بار دروازه سپهر محمدی را باز کند. 
محمدی در غیاب صمیمی محروم، سنگربان اصلی 
ایران در این مسابقه بود. بعد از خوردن گل دوم، تیم 
ملی کمی به خودش آمد و جدی تر فوتبال بازی 

کرد. چیپ استثنایی اصغر حسن زاده در همین 
دقایق، به یکی از گل های جذاب جام جهانی تبدیل 
شد. ایران دقایقی بعد حتی به گل دوم هم رسید 
و کار را به تساوی کشاند اما داوران مسابقه گل را 
مردود کردند. در بازبینی تصاویر هم مشخص شد 
که این تصمیم درست بوده است. به هر حال، تیم 
ملی اولین شکستش در رقابت های جام جهانی 
لیتوانی را تجربه کرد. شکستی که البته برای تیم 
ناظم الشریعه بیشتر شبیه پیروزی بود. این باخت، 
مسیری هموار برای رســیدن به نیمه نهایی در 

اختیار تیم ملی ایران قرار داد. 
ستاره های فوتسال ایران روز جمعه در اولین 
مسابقه دور حذفی جام جهانی با ازبکستان روبه رو 
می شــوند. تیمی که تنها با یک پیروزی در گروه 

روســیه، گواتماال و مصــر، در رده دوم گروه قرار 
گرفت. ازبک ها در این گروه فقط مصر را بردند و در 
نهایت تنها به لطف تفاضل گل، تیم دوم گروه شدند. 
ایران با شکست دادن این حریف، می تواند خودش 
را به جمع هشت تیم برتر رقابت ها برساند. در ان 
مرحله هم اما قرعه بسیار ایده آلی در انتظار تیم ملی 
خواهد بود. در صورت شکست دادن ازبکستان، 
فوتبالیســت های ایرانی باید با برنده قزاقستان و 

تایلند مسابقه بدهند. 
تایلند در گروهی که پرتغــال و مراکش در 
آن به عنوان تیم هــای اول و دوم صعود کردند، 
»سوم« شد و به عنوان یکی از بهترین تیم های 
سوم خودش را به این مرحله رساند. قزاقستان 
هم سرگروه گروه ساده ای شد که در آن، ونزوئال، 
کاســتاریکا و لیتوانی میزبان دیده می شدند. با 
این مسیر، شرایط تیم ملی برای دومین صعود 
متوالی به نیمه نهایی جــام جهانی کامال مهیا 
خواهد بود. حتی بعید نیســت ایران با دو جدال 

متوالی روبه روی تیم هایی از قاره آســیا، به این 
مرحله راه پیدا کند. تجربه ای که در نوع خودش 
برای ستاره های فوتسال ایران جالب توجه خواهد 
بود. جالب اینکه تیم ملی تا دیدار فینال با برزیل، 
روسیه و آرژانتین هم مسابقه نخواهد داد. حریف 
احتمالی این تیم در نیمه نهایی، یک تیم از بین 

اســپانیا و پرتغال خواهد بود. ایران، اسپانیا و دو 
تیم قدرتمند آمریکای جنوبــی یعنی برزیل و 
آرژانتین، ترکیب احتمالی تیم های مرحله نیمه 
نهایی جام جهانی هستند. شاید در این مرحله، 
تیم ملی برای اولین بار در تمام تاریخش، به فینال 

رقابت های جام جهانی راه پیدا کند.

آریا طاری

وقتی تیم ملی والیبال با چند مهره جوان، سرسخت ترین 
حریف آسیایی این ســال ها را در فینال جام ملت ها در سه 
ست متوالی شکســت می دهد، طبیعتا حرف زدن از لزوم 
تغییر در این تیم چندان ساده نیست اما تحلیل های اصولی، 
همیشه هم نباید ســاده و قابل هضم به نظر برسند. بهروز 
عطایی تا همین جا کار بزرگی انجام داده و به شــدت قابل 
احترام است اما به نظر می رســد این نسل مستعد والیبال 
ایران در این مقطع مهم و کلیــدی، به یک مربی باکیفیت 
خارجی نیاز دارد. درســت مثل اتفاقی که با والسکو برای 

نسل طالیی قبلی رخ داد.
موفقیت تیم ملی والیبال در جام ملت های آسیا، جذاب 
و تماشــایی بود. موفقیتی که در اوج شایســتگی و با یک 
ترکیب کامال جوان به دست آمد. نفراتی مثل صابر کاظمی، 
میثم صالحی، جواد کریمی و... هم نشــان دادند که چقدر 
آماده هستند تا در ترکیب اصلی تیم ملی بدرخشند. بهروز 
عطایی به خوبی توانســت این تیم را مدیریت کند. چراکه 

خیلی از این نفرات قبال در رده های سنی پایه برای این مربی 
بازی کرده اند. با این حال والیبال ایران نباید فریب چنین 
موفقیتی را بخورد. جام ملت های آســیا، کم اهمیت ترین 
تورنمنت در تقویم تیمی اســت که بایــد در رقابت هایی 
مثل جام جهانی، لیگ ملت ها و المپیــک به میدان برود. 
این نســل جوان و جاه طلب نباید تصور کنند که با همین 
 قهرمانی، آماده رســیدن بــه اســتثنایی ترین جایگاه ها 

در دنیای والیبال هستند.
به نظر می رسد فدراســیون والیبال ایران، درگیر یک 
تلقی کامال »اشــتباه« از زمان انتخاب مربی خارجی برای 
تیم ملی شده است. اساسا وقتی که شما یک نسل طالیی 
را ساخته اید و آن نســل به آخرین نفس هایش در تیم ملی 
رسیده، وقت مناسبی برای اســتفاده از مربی ایرانی است. 
چراکه ستاره ها بعد از تبدیل شدن به سلبریتی های محبوب 
اجتماع، کم تر با مربی خارجی ارتبــاط می گیرند و زیر بار 
قوانین خــاص او می روند. در چنیــن مقطعی آنها معموال 
با مربی ایرانی ســاده تر کنار می آیند. یک مربی که عالقه 
چندانی به ایجاد یک تغییر بزرگ در نحوه بازی شان نداشته 

باشد. با این حال وقتی یک نسل طالیی دیگر به پایان کار 
رســیده و نوبت ســاخت یک تیم جوان و تازه نفس شده، 
دقیقا زمانی است که شــما باید بدون چون و چرا به سراغ 
یک مربی خارجی بروید. یک مربــی خارجی کامال جدی 
و ســخت گیر که بتواند این جوان ها را مثل تندیس هایی 
برای تیم ملی بتراشد، نقاط ضعف شان را برطرف کند و آنها 
را ارتقا بدهد. فدراســیون والیبال ایران باید درست قبل از 
المپیک، به سراغ یک مربی مثل بهروز عطایی می رفت و بعد 
از آن رقابت ها و جدایی چند ستاره سرشناس، یک نفر مثل 
آلکنو را برای ساخت آینده جذب می کرد. این اتفاق اما به 
صورت کامال معکوس در تیم ملی والیبال ایران رخ داد. ما با 
فرصت بسیار کمی که به آلکنو داده بودیم، به المپیک رفتیم 
و بعد از آن یک تیم جوان را به عطایی ســپردیم. فراموش 
نکنیم که خولیو والسکو، چه نقش مهم و تعیین کننده ای 
در شکل گیری نسل طالیی قبلی والیبال ایران داشت. آن 
ستاره ها در آن روزها، درست مثل پدیده های امروز تیم ملی 
بودند اما هنوز تجربه بین المللی خاصی نداشتند. بدون شک 
تک تک آنها سرشار از استعداد بودند اما والسکو، دید تازه ای 
به این نفرات بخشــید و آنها را برای آینده به اوج آمادگی 
رساند. طبیعتا آنها خوش شــانس بودند که با چنین مربی 
بزرگی کار کردند. خوش شــانس تر از نسل جدید والیبال 

ایران که قرار است با نسخه مربی وطنی اداره شوند.
از فدراسیون داورزنی، اصال انتظار نمی رود که به اندازه 

جذب یک مربی خارجی در این مقطع، »هوشیار« باشد. این 
تصمیم هوشمندانه اساسا از چنین تشکیالتی برنمی آید. 
از بهروز عطایی هم توقع نمی رود که بعد از ســال ها تالش 
برای رســیدن به این جایگاه و سال ها کار در رده های پایه، 
این موقعیت را رها کند و نیمکت تیم ملی را به فرد دیگری 
بسپارد. با این حال مسئولیت او بسیار بسیار سنگین خواهد 
بود. عطایی باید کاری فراتر از مربیگری برای این نسل انجام 
بدهد. آنها باید ارتقا پیدا کنند، بهتر سرویس بزنند، تجربه 
بیشتری به دســت بیاورند و مورد اعتماد قرار بگیرند. تیم 
ملی با همین ترکیب و نهایتا ملحق شــدن چند استعداد 
جوان مثل بردیا سعادت، قادر خواهد بود که کارهای بزرگ 
و تاریخی انجام بدهد. عطایی اگر واقعا به این تیم بیشتر از هر 
چیزی اهمیت می دهد، باید قید دعوت از نفرات بی انگیزه ای 
مثل موسوی، غفور و قائمی را به تیم ملی بزند. این تیم باید 
حفظ شود، به رقابت هایی مثل لیگ جهانی و جام جهانی 
برود و به مرور زمان، به قله های تاریخی در والیبال برســد. 
شاید اســتفاده از یک تمرین دهنده خارجی و به روز شدن 
با جدیدترین متدهای تمرینی والیبال، راه پیشــرفت را به 
عطایی و تیمش نشــان بدهد. این مربــی حتما بهتر از هر 
کسی می داند که شــرایط فعلی والیبال ایران با این همه 
اســتعداد جوان، چقدر حســاس و کلیدی است. این تیم 
بیشتر از هر چیزی، به تصمیم هایی خردمندانه برای شکل 

دادن به آینده نیاز دارد.

نتیجه ای که راه تیم ملی فوتسال را هموار کرد

شکست مفید 

درباره یک اشتباه تاریخی در فدراسیون والیبال

مربی درست، زمان غلط

به نظر می رسد فصل جدید 
لیگ برتر، سه مدعی جدی 

خواهد داشت. سه تیم که 
پرافتخارترین تیم های این 
لیگ هم به شمار می روند. 

پرسپولیس، سپاهان و 
استقالل فصل گذشته در 
رده های اول تا سوم قرار 
گرفتند و انتظار می رود 

چنین اتفاقی در این فصل 
هم تکرار شود
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