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مسابقات هندبال آسيا عقب افتاد

کنفدراسیون هندبال آسیا جدیدترین تاریخ 
برگزاری هجدهمین دوره رقابت های قهرمانی 
زنان آسیا را اعالم کرد که بر این اساس، مسابقات 
با 1۲ روز تاخیر از تاریخ ۲۴ شــهریور تا سه مهر 
سال جاری برگزار خواهد شد. پیش از این زمان 
برگزاری این رقابت ها از 1۲ تا ۲1 شهریور اعالم 
شده بود. کنفدراســیون هندبال آسیا با ارسال 
نامه ای به فدراسیون هندبال ایران عالوه بر تاریخ 
جدید مســابقات، کره جنوبی را نیز میزبان این 
مسابقات اعالم کرد. تیم ملی هندبال زنان ایران 
در هفدهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی 
زنان آسیا به میزبانی ژاپن در ســال ۹۷ به مقام 
ششم رســید. تیم ملی هندبال زنان ایران بعد از 
این مسابقات تشکیل نشــد و در حال حاضر نیز 
فدراسیون عدم حضور تیم ملی زنان ایران به این 
مســابقات را اعالم نکرده است. هفدهمین دوره 
این رقابت ها به میزبانی ژاپن در سال ۹۷ برگزار 
شد. تیم های کره جنوبی، ژاپن و چین مقام های 
اول تا سوم را کسب کردند و کشورمان نیز به مقام 

ششم رسید.
    

 اعتراض به IOC برای سهميه 
از دست رفته

رکسانا رازقیان ملی پوش اساللوم ایران قرار بود 
در مســابقات انتخابی المپیک تایلند شرکت کند 
که به دلیل صادر نشــدن ویزا حضور در این رویداد 
و شانس کسب ســهمیه المپیک را از دست داد. از 
این رو فدراســیون قایقرانی از طریق کمیته ملی 
المپیک نسبت به این اتفاق به IOC اعتراض کرد. 
علیرضا ســهرابیان رییس فدراسیون قایقرانی در 
این مورد گفت:»ما نامه اعتراضی خود را به کمیته 
ملی المپیک ارسال کرده ایم و کمیته ملی المپیک 
نیز به IOC اعتراض می کند. آقای صالحی امیری 
پیگیر موضوع است.« او در پاسخ به این پرسش که 
در نامه چه چیزی عنــوان کرده اند، گفت:»اعالم 
کردیم با وجود مکاتبات فراوانی که با کنفدراسیون 
آسیا، فدراسیون جهانی و کشور تایلند داشتیم اما 
این کشور با بی لیاقتی ویزای ملی پوش ما را صادر 
نکرد. این درحالی اســت که بر اســاس رنکینگ 
موجود هم نماینده ایران باالترین جایگاه را در بین 

شرکت کنندگان داشته است.« 
    

اردوي بسكتبال كامل مي شود
تیم ملی بســکتبال در حالــی از ابتدای هفته 
جاری وارد اردوی آماده ســازی برای شــرکت در 
پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا شد که حضور خارج 
از کشور برخی بازیکنان، باعث ترکیب نصف و نیمه 
اردونشینان شده بود. این ترکیب البته طی روزهای 
آینده به تدریج کامل می شود. به طوری که از ابتدای 
هفته آینده تیم ملی با ترکیب کامل تمریناتش را 
دنبال خواهد کرد. بهنام یخچالی یکی از بازیکنان 
غایب در آغاز اردوی تیم ملی بسکتبال بود که البته 
شامگاه دوشنبه از آلمان به ایران بازگشت و به اردوی 
این تیم اضافه شد. مایک رستم پور که در آمریکا به 
سر می برد هم قرار است شــامگاه چهارشنبه وارد 
تهران شــود. آرن گرامی پور دیگر بازیکن دورگه 
دعوت شــده به اردوی تیم ملی بسکتبال است که 
جمعه انگلستان را به مقصد ایران ترک می کند. صمد 
نیکخواه بهرامی کاپیتان تیم ملی هم این اطمینان 
خاطر را داده که تا روز جمعه به تهــران بازگردد و 
وارد اردوی تیم ملی بسکتبال شود. اردونشینان نیز 
پنجشنبه و جمعه را استراحت کرده و از شنبه آینده 

دوباره استارت مي زنند. 
    

استارت واترپلو بعد از 18 ماه
تمرین ملی پوشــان  واترپلوی ایران پس از یک 
ســال و نیم تعطیلی زیر نظر الکساندر چیریچ آغاز 
شد.  الکساندر چیریچ، ســرمربی تیم در این باره 
گفت:»با توجه به شیوع ویروس کرونا شرایط یک 
مقدار پیچیده است. در این مدت بازیکنان تمرینات 
جدی نداشــتند و در حال حاظر نیز منتظر نرمال 
شدن شرایط هستیم تا نفرات دیگر ما از شهرستان ها 
بیایند که با تیم کامل اردوی خود را داشته باشیم. 
باید تقویم آسیا و تقویم ســاالنه ما مشخص شود 
تا بتوانیم با توجه به آن برنامه ریزی مناسبی انجام 
دهیــم.« وي افزود:»ترکیب ما پــس از بازی های 
آسیایی جاکارتا جوان تر شده و امیدوار هستیم در 
این زمان باقی مانده نفرات فعلــی را به تجربه تیم 

۲018 برسانیم.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

معادله های جام حذفی، هیچ وقت 
به »سادگی« حل نمی شوند. همیشه 
ممکن اســت تیم هایــی در رده های 
یایین تــر در این تورنمنت شــگفتی 
بیافرینند و بزرگ ترها را غافلگیر کنند. 
همین دو ســال قبل بود که باشــگاه 
داماش گیالن از دســته دوم فوتبال 
ایران بــه فینال جام حذفی رســید و 
چشــم ها را خیره کرد. »شاهین بندر 
عامری« آخرین تیم دسته دومی باقی 

مانده در جدول این فصل از جام حذفی 
بود. باشگاهی در تنگستان که سنگ 
بنایش را مردم روســتای بندرعامری 
گذاشته اند. یکی از شاهین های پرشمار 
بوشهر، برای اولین بار در همه تاریخش 
روبه روی پرســپولیس قرار گرفت و 
اتفاقــا موفق به باز کــردن دروازه این 
تیم هم شــد. گل زودهنــگام مهدی 
عبدی، تــا حدودی موجب شــد که 
قرمزها حریف شان را دستکم بگیرند 
و حداقل در دفاع، سختگیری چندانی 
از خودشان نشان ندهند. همین اتفاق، 

گل اول تیم میزبــان را رقم زد تا نیمه 
اول با نتیجه تساوی به پایان برسد. در 
نیمه دوم، شاگردان یحیی فشار بسیار 
زیادی به حریف آوردند و ســرمربی 
پرســپولیس حتی مهدی ترابی را نیز 
به زمین فرســتاد. الیه هــای دفاعی 
شاهین هم باالخره با ضربه سر احمد 
نوراللهی از هم باز شدند. این گل درست 
در لحظاتی رقم خورد که ســرمربی 
شاهین مدام از شاگردانش می خواست 
عقب نروند و جلو بازی کنند. بعد از این 
گل، دیگر شاهینی ها انگیزه شان را تا 

حدود زیادی از دســت دادند. ترابی از 
روی نقطه پنالتی ســومین گل را زد و 
مهدی عبدی هم موفق شد روبه روی 
شــاهینی ها دبل کنــد. روی کاغذ، 
ظاهــرا قرمزها یک پیــروزی پرگل، 
کامال یک طرفه و بی دردسر به دست 
آورده اند اما در زمین مسابقه، شاهین 
بندرعامری حریف چندان ســاده ای 
نبود و نمایش نســبتا خوبی روبه روی 
قهرمــان چهار دوره اخیــر لیگ برتر 
پیاده کرد. موضوعی که نشان می دهد 
»فاصله « ها بین سطوح مختلف فوتبال 

ایران از همیشــه کم رنگ تر شده اند و 
مرزها بیشتر از همیشه رنگ باخته اند.

نبــرد بــا شــاهین بندرعامری، 
پرســپولیس را به همه اهدافی که در 
چنین مســابقه ای در ذهن داشــت، 
نرســاند. البته که آنها »برنده« شدند 
اما نتوانستند یک استراحت درست و 
حسابی به ستاره های کلیدی تیم شان 
بدهند. جالل حسینی باز هم در ترکیب 
ثابت قرار گرفت، احمد نور و سرلک هم 
در جمع قرمزها فیکس بودند و عیسی 
هم در خــط حمله برای ایــن تیم به 
میدان رفت. به جز این نفرات، مهدی 
ترابی هم ناچار شد برای عوض کردن 
جریان مسابقه به ترکیب اضافه شود. 
در نتیجه این دیدار، مجال الزم برای 
محک خوردن بخشــی از ستاره های 
جوان تیــم را فراهم نکرد. شــاید در 
اواخر این فصل ســخت، این آخرین 
فرصت مهره های جوان پرســپولیس 
برای خودنمایــی در ترکیب تیم بود. 
گل خــوردن از شــاهین بندرعامری 
مدتــی بعــد از گل خــوردن از گوا 
هندوســتان، زنگ خطر را برای خط 
دفاعی پرسپولیس به صدا درمی آورد. 
جالب اینکه همین دفــاع ۹0 دقیقه 
برابر استقالل در شهرآورد نودوپنجم 
دست نیافتنی بوده است. سرخ ها باید 
در نبردهــای معمولی هــم به همان 
خوبی جدال های بــزرگ دفاع کنند. 
امیدوارکننده ترین نکته در مورد این 
مسابقه پرسپولیس، شاید درخشش 
دوباره مهدی عبدی باشــد. بازیکنی 
که این اواخر به نیمکت دوخته شــده 
و وضعیت ذهنی ایده آلی نداشــت، با 
این دو گل دوباره می تواند آمادگی اش 
را به دســت بیاورد و حداقل یک مهره 
 تعویضــی ایــده آل برای عیســی و

 شهریار باشد.
یحیی و تیمش، ماجــرای برانکو و 
»قشــقایی« را تکرار نکردند و سد راه 

یک شگفتی بزرگ شدند. با این وجود 
این تنها شگفتی بزرگی نبود که قرمزها 
باید مقابلش بایســتند. دو مســابقه 
بعدی این تیم، روبــه روی ذوب آهن و 
استقالل تاجیکستان برگزار می شود. 
دو تیمی که قاعدتــا روی کاغذ نباید 
شانسی برای امتیاز گرفتن از تیم آماده 
یحیی داشته باشند اما در زمین، همه 
چیز ممکن خواهد بود. پرســپولیس 
برای عقب نمانــدن از کورس قهرمانی 
رقابت های لیگ برتر باید ذوب آهن را 
در اصفهان شکست بدهد و برای زنده 
نگه داشتن رویای آسیایی، باید به حریف 
تاجیکی اش غلبه کند. در نگاه اول، این 
دو مسابقه اصال ســخت و نفس گیر به 
نظر نمی رسند. چراکه ذوب در رده های 
پایینی جــدول لیگ قــرار دارد و تیم 
تاجیکی برای اولین بار به این مرحله از 
لیگ قهرمانان رسیده اما در واقعیت هر 
دو حریف، بسیار پرانگیزه هستند و به 
هر دری می زنند تا بهترین روز ممکن 
را روبه روی پرسپولیس سپری کنند. 
سرنوشت این فصل ســرخ ها تا حدود 
زیادی به نتیجه ایــن دو دیدار خارج از 
خانه بستگی خواهد داشت. دو مسابقه 
که پیروزی در آنها، تیــم را در بهترین 
و ایده آل تریــن موقعیــت ممکن قرار 

می دهد.

پيروزي پرسپوليس در جام حذفي با مهره هاي اصلي

فرار از شگفتی اول!

اتفاق روز 

چهره به چهره

یک ساعت اول مسابقه با شاهين بندرعامری، نشان داد که چرا یحيی بسياری از نفرات اصلی اش را روبه روی این تيم 
دسته دومی به زمين فرستاده است. شاید خيلی ها انتظار داشتند پرسپوليس تنها با مهره های ذخيره و نفرات جوان 
در این مسابقه حاضر شود اما یک غفلت ساده در خط دفاعی، برای به گل رسيدن حریف کافی بود. شاهين تا آن جا که 

می توانست روبه روی قرمزها مقاومت کرد و در سطح خودش، بازی خوبی به نمایش گذاشت. حاال سرخ ها از خطر »اولين 
شگفتی« گریخته اند اما در ادامه فصل، باید با چند شگفتی دیگر نيز مبارزه کنند.

به جرات می توان گفت فوتبال ایــران به لحاظ اخالقی در 
یکی از منحط  ترین دوره های همه تاریخش قرار گرفته است. 
به هر جا که نگاه می کنیم، از سر و روی این فوتبال »خشونت« 
می بارد و در این فضای مسموم، هیچ کس هم عالقه ای ندارد 
تا دستاوردهای مثبت رقبا را مورد ســتایش قرار بدهد. حاال 
ستایش پیشکش، اینجا در واکنش به موفقیت دیگران حتی 
»ســکوت« هم نمی کنند و اصرار دارند همه چیز را زیر سوال 
ببرند. این روزها در فوتبال ایران، همه با هم درگیر هســتند. 

وزیر برای تیم فوتبال کری می خواند، مربی به وزیر بد و بیراه 
می گوید، باشگاه حریف از مربی شــکایت می کند، این یکی 
باشگاه پرونده شادی گل بازیکن رقیب را به کمیته انضباطی 
می برد و خالصه همه در حال شــکایت از هــم و اتهام زدن به 
همدیگر هستند. چنین جوی ممکن است بیشتر از همه به تیم 
ملی لطمه بزند. تیمی که به اتحاد نیاز مبرمی دارد و بازیکنان 
نباید در آن  ساز خودشان را کوک کنند اما با روند فعلی، بعید 
نیست که رفتارهای تنش آمیز بازیکنان تیم های مختلف، به 
تیم ملی هم کشیده شــود و فضای این تیم را تا حدود زیادی 
تحت تاثیر قرار بدهد. این یک نگرانی بزرگ در مورد سرنوشت 
تیم ملی ایران خواهد بود. همه اهالی فوتبال ایران باید فضا را 
به سمت تلطیف شدن ببرند. اصرار برای »سبقت« گرفتن از 
هم در دعوا و جنجال، فقط همه چیز را پیچیده تر خواهد کرد. 

شرایط به گونه ای اســت که انگار کلید اختیار فوتبال ایران به 
دست پسربچه های 11 تا 13 ساله افتاده و آنها کنترل همه چیز 
را در دست گرفته اند. این وسط ستاره های میلیاردی هم طوری 
رفتار می کنند که انگار مشــغول بازی کردن گل کوچک در 
حوالی خانه شان هستند و اصال انگار نه انگار که بخشی از بدنه 

یک فوتبال حرفه ای به شمار می روند.
کارلوس کی روش با وجود همه تنش هایی که در اطراف تیم 
ملی به وجود می آورد و علی رغم روحیه جنگ طلبانه اش، یک 
ویژگی بسیار مثبت داشت. او هرگز اجازه نمی داد این تنش ها 
و دعواها جایی در اردوهای تیم ملی پیدا کنند و شــکافی بین 
بازیکنان تیم به وجود بیاید. اگر بازیکنی ســاز مخالف می زد 
و در اردو دردسر درســت می کرد، بالفاصله توسط کی روش 
حذف می شد. یکپارچگی تیم ملی در آن سال ها نیز مثال زدنی 

بود. حاال دراگان اسکوچیچ هم باید همین راه را برود و جلوی 
بروز تنش و چند دسته شدن تیم را بگیرد. این همان مشکلی 
است که در بســیاری از تورنمنت های بزرگ، تیم ملی را آزار 
داده است. امروز در رســانه ها، پرسپولیسی ها، استقاللی ها، 
ســپاهانی ها و تراکتوری ها دائما با هم درگیر هستند اما این 
درگیری ها هرگز نباید به تیم ملی برســند. اگر جنس رابطه 
بازیکن ها حداقل در اردوی تیم ملی تغییر نکند، نباید انتظار 
داشته باشیم که اتفاق مثبتی در این تیم رخ بدهد. تیم دراگان 
چهار مسابقه بسیار حساس و تعیین کننده در مسیر صعود به 
مرحله دوم مقدماتی جام جهانی خواهد داشت و بدون اتحاد 
و یکپارچگی، به جایی نخواهد رســید. کاش آنها که همیشه 
 فقط به دنبال منافع باشگاهی شــان بوده انــد، این بار کمی 

هم به تیم ملی فکر کنند!

آریا طاری

دو هــزار و چند روز انتظار کریــم بنزما برای 
بازگشت به تیم ملی، ســرانجام به پایان رسید و 
دیدیه دشان با دعوت از این بازیکن، یک بمب بزرگ 
خبری را در فرانسه منفجر کرد. حاال همه دارند 
درباره ستاره ای حرف می زنند که برای سال ها از 
حضور در رده ملی محروم بود و سرانجام صاحب 
یک فرصت دوباره برای درخشیدن در تیم ملی 
کشورش شد. مهم ترین ستاره این روزهای رئال 
مادرید، پس از غیبت در یک دوره از یورو و یک جام 
جهانی، حاال دیگر مجبور نیست رقابت های جام 

ملت های اروپا را از صفحه تلویزیون تماشا کند.
اعالم فهرست جدید تیم ملی فرانسه، هواداران 
فوتبال در این کشور را شــگفت زده کرد. دیدیه 
دشان نام کریم بنزما را در فهرست ۲6 نفره تیمش 
برای جام ملت ها قرار داد تا ایــن بازیکن پس از 
مدت ها دوباره به تیم ملی برگردد. کریم از ســال 
۲015 به بعد، دیگر جایی در فهرست های تیم ملی 
نداشت. او در پرونده جنجالی همبازی سابقش 
مت والبوئنا، به دست داشتن در »اخاذی« از این 

بازیکن متهم شد و به همین خاطر دیگر از همه 
فهرست های فرانســه خط خورد. یک سال پس 
از جدایی این بازیکن در تیم ملی، فرانسوی ها در 
کشور خودشــان در فینال جام ملت ها شکست 
خوردند و قهرمانی را به پرتغال دادند. همان روزها 
زمزمه هایی از بخشــش احتمالی کریم مطرح 
شد اما فرانسه در نهایت بدون این بازیکن به جام 
جهانی رفت و توانست قهرمانی این تورنمنت را 
به دســت بیاورد. در حقیقت آنها ثابت کردند که 
برای بردن جام جهانی، نیازی به بنزما نداشته اند. 
حاال اما کریم آنقدر آماده است که دیگر گذشتن 
از او ممکن نبود. عالوه بر این سپری شدن نزدیک 
به 6 سال زمان، دیگر برای تنبیه این بازیکن کافی 
بوده است. حاال یک دوران تازه در تیم ملی فرانسه 
آغاز خواهد شد. تیمی که در یک گروه بسیار دشوار 
با آلمان و پرتغال و مجارســتان همگروه شده و از 
همان مسابقه اول، کارهای زیادی برای انجام دادن 
خواهد داشت. بازگشت بنزما هم خود این بازیکن 
را به وجد آورده و هم فرانسوی ها را خوشحال کرده 
است. آنها آنقدر ســرگرم پرداختن به این اتفاق 
هســتند که حتی فجایعی مثل دعوت نکردن از 

اوپامکانو و فراخواندن کلمان لنگله و دمبله به تیم 
ملی را هم از یاد برده اند!

دوران دوری کریم بنزمــا از تیم ملی، بیش 
از ۲000 روز طول کشید و ســرانجام به پایان 
رســید. خیلی ها تصور می کردنــد دیگر هرگز 
این فوتبالیست را در ترکیب خروس ها نخواهند 
دید اما زمان همه چیز را تغییر داد. شاید ویروس 
»کرونا« هم در بازگشت کریم بی تاثیر نبود! اگر 
یورو سال گذشته و طبق برنامه برگزار می شد، 
این ســتاره شــانس زیادی برای حضور دوباره 
در تیم دشان نداشــت اما این یک سال تعویق، 
فرصت کافی را به ســرمربی فرانسوی ها داد تا 
نظرش را در مورد این بازیکن تغییر بدهد. عالوه 
بر این، کریم فصل درخشانی را در مادرید سپری 
کرده و بهترین گل زن فصل باشگاه بوده است. به 
نظر می رسد جدایی کریستیانو رونالدو از رئال 

مادرید، موقعیــت را برای بلوغ هرچه 
بیشتر این ستاره فراهم آورده است. 

زمانی با حضور مهره هایی مثل 
گرت بیل و رونالــدو، کریم به 
اندازه کافی دیده نمی شــد و 
حتی مورد انتقاد طرفدارها 
قرار می گرفت امــا حاال او 
به تنهایی بــار خط حمله 
ســفیدها را بــه دوش 
می کشد و بین هواداران 

این تیم هم از همیشــه محبوب تر شده است. 
بازگشــت به تیم ملی در 33 سالگی، حتما یک 
اتفاق ویژه در زندگی بنزما خواهد بود. این درست 
همان ســن و سالی اســت که در آن بسیاری از 
بازیکن  ها از تیم ملی جدا می شــوند. بنزما که 
در 81 بازی ملی ۲۷ گل برای فرانسوی ها به ثمر 
رسانده، امیدوار اســت در سال های باقی مانده 
تعداد بازی های ملی اش را به عدد 100 برساند. 

هرچند که گفته می شود ممکن است او پس از 
جام ملت ها، تصمیم به ترک تیــم ملی بگیرد.  
یورو ۲0۲0 یک فرصت ویژه برای »جام گرفتن« 
در رده ملی را در اختیار بازیکنی قرار خواهد داد 
که در رده باشگاهی همه جام های ممکن را فتح 
کرده است. بنزما این اواخر آنقدر از بازگشت به تیم 
ملی ناامید شده بود که حتی تصمیم داشت برای 
»الجزایر« به میدان برود و پیراهن این تیم را بر تن 
کند. الجزایری ها هم امیدوار بودند چنین اتفاقی 
رخ بدهد و ســتاره خط حمله رئال مادرید برای 
این کشور به میدان برود اما فیفا به لحاظ قانونی، 
چنین امکانی را به وجود نیاورده بود. با این حال 
انتظار کریم سرانجام به ســر رسید و او با پیراهن 
شماره 1۹ به فهرست تیم ملی فرانسه برگشت. 
نه فقط هــواداران فوتبال در این کشــور، بلکه 
حتی ســتاره های فوتبال فرانسه هم از بازگشت 
این مهاجم آماده هیجان زده شــده اند. کیلیان 
ام باپه یکی از اولین ستاره هایی بوده که این 
خوشحالی را مستقیما در توئیتر 
به نمایش گذاشــته اســت. 
دو بازیکنــی که حاال یک 
ترکیب ترسناک در خط 
حمله خروس ها می سازند 
و اصال بعید نیســت که 
فصل آینده به صورت همزمان 

در ترکیب رئال مادرید هم به میدان بروند! 

یک نگرانی بزرگ در مورد تيم اسکوچيچ

مواظب تيم ملی باشيد! 

پس از دو هزار روز انتظار 

بازگشت كریمانه! 

نبرد با شاهين بندرعامری، 
پرسپوليس را به همه 
اهدافی که در چنين 
مسابقه ای در ذهن 

داشت، نرساند. البته که 
آنها »برنده« شدند اما 

نتوانستند یک استراحت 
درست و حسابی به 

ستاره های کليدی تيم شان 
بدهند
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