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منهای فوتبال

مسابقات هندبالآسياعقب افتاد

کنفدراسیون هندبال آسیا جدیدترین تاریخ
برگزاری هجدهمین دوره رقابتهای قهرمانی
زنان آسیا را اعالم کرد که بر این اساس ،مسابقات
با  12روز تاخیر از تاریخ  ۲۴شــهریور تا سه مهر
سال جاری برگزار خواهد شد .پیش از این زمان
برگزاری این رقابتها از  ۱۲تا  ۲۱شهریور اعالم
شده بود .کنفدراســیون هندبال آسیا با ارسال
نامهای 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 رقابتهای هندبال قهرمانی
زنان آسیا به میزبانی ژاپن در ســال  ۹۷به 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
اين رقابتها به میزبانی ژاپن در سال  97برگزار
شد .تیمهای کره جنوبی ،ژاپن و چین مقامهای
اول تا سوم را کسب کردند و کشورمان نیز به مقام
ششم رسید.

آدرنالین 7

پيروزي پرسپوليس در جام حذفي با مهرههاي اصلي

فرار ازشگفتی اول!

یکساعتاولمسابقهباشاهینبندرعامری،نشاندادکهچرایحییبسیاریازنفراتاصلیاشراروبهرویاینتیم
دستهدومیبهزمینفرستادهاست.شایدخیلیهاانتظارداشتندپرسپولیستنهابامهرههایذخیرهونفراتجوان
دراینمسابقهحاضرشودامایکغفلتسادهدرخطدفاعی،برایبهگلرسیدنحریفکافیبود.شاهینتاآنجاکه
میتوانستروبهرویقرمزهامقاومتکردودرسطحخودش،بازیخوبیبهنمایشگذاشت.حاالسرخهاازخطر«اولین
شگفتی»گریختهاندامادرادامهفصل،بایدباچندشگفتیدیگرنیزمبارزهکنند.

اعتراض به  IOCبرای سهميه
از دسترفته

رکسانا رازقیان ملیپوش 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  IOCاعتراض کرد.
علیرضا ســهرابیان ريیس فدراسیون قایقرانی در
این مورد گفت«:ما نامه اعتراضی خود را به کمیته
ملی المپیک ارسال کردهایم و کمیته ملی المپیک
نیز به  IOCاعتراض میکند .آقای صالحیامیری
پیگیر موضوع است ».او در پاسخ به این پرسش که
در نامه چه چیزی عنــوان کردهاند ،گفت«:اعالم
کردیم با وجود مکاتبات فراوانی که با کنفدراسیون
آسیا ،فدراسیون جهانی و کشور تایلند داشتیم اما
این کشور با بیلیاقتی ویزای ملیپوش ما را صادر
نکرد .این درحالی اســت که بر اســاس رنکینگ
موجود هم نماینده ایران باالترین جایگاه را در بین
شرکتکنندگانداشتهاست».

اردوي بسكتبالكامل ميشود

تیم ملی بســکتبال در حالــی از ابتدای هفته
جاری وارد اردوی آمادهســازی برای شــرکت در
پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا شد که حضور خارج
از کشور برخی بازیکنان ،باعث ترکیب نصف و نیمه
اردونشینانشدهبود.اینترکیبالبتهطیروزهای
آیندهبهتدریجکاملمیشود.بهطوریکهازابتدای
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
شامگاهدوشنبهازآلمانبهایرانبازگشتوبهاردوی
این تیم اضافه شد .مایک رستمپور که در آمریکا به
سر میبرد هم قرار است شــامگاه چهارشنبه وارد
تهران شــود .آرن گرامیپور دیگر بازیکن دورگه
دعوت شــده به اردوی تیم ملی بسکتبال است كه
جمعهانگلستانرابهمقصدایرانترکمیکند.صمد
نیکخواهبهرامی کاپیتان تیم ملی هم این اطمینان
خاطر را داده که تا روز جمعه به تهــران بازگردد و
وارداردویتیمملیبسکتبالشود.اردونشیناننيز
پنجشنبهوجمعهرااستراحتكردهوازشنبهآینده
دوبارهاستارتميزنند.

استارت واترپلوبعد از  18ماه

تمرین ملیپوشــا ن واترپلوی ایران پس از یک
ســال و نیم تعطیلی زیر نظر الکساندر چیریچ آغاز
شد .الکساندر چیریچ ،ســرمربی تیم در اين باره
گفت«:با توجه به شیوع ویروس کرونا شرایط یک
مقدارپیچیدهاست.دراینمدتبازیکنانتمرینات
جدی نداشــتند و در حال حاظر نیز منتظر نرمال
شدنشرایطهستیمتانفراتدیگرماازشهرستانها
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 برنامهریزی مناسبی انجام
دهیــم ».وي افزود«:ترکیب ما پــس از بازیهای
آسیایی جاکارتا جوانتر شده و امیدوار هستیم در
این زمان باقیمانده نفرات فعلــی را به تجربه تیم
 2018برسانیم».

آریا رهنورد

معادلههای جام حذفی ،هیچوقت
به «سادگی» حل نمیشوند .همیشه
ممکن اســت تیمهایــی در ردههای
یایینتــر در این تورنمنت شــگفتی
بیافرینند و بزرگترها را غافلگیر کنند.
همین دو ســال قبل بود که باشــگاه
داماش گیالن از دســته دوم فوتبال
ایران بــه فینال جام حذفی رســید و
چشــمها 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
گذاشتهاند.یکیازشاهینهایپرشمار
بوشهر ،برای اولین بار در همه تاریخش
روبهروی پرســپولیس قرار گرفت و
اتفاقــا موفق به باز کــردن دروازه این
تیم هم شــد .گل زودهنــگام مهدی
عبدی ،تــا حدودی موجب شــد که
قرمزها حریفشان 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 .الیههــای دفاعی
شاهین هم باالخره با ضربه سر احمد
نوراللهیازهمبازشدند.اینگلدرست
در لحظاتی رقم خورد که ســرمربی
شاهین مدام از شاگردانش میخواست
عقب نروند و جلو بازی کنند .بعد از این
گل ،دیگر شاهینیها انگیزهشان را تا

حدود زیادی از دســت دادند .ترابی از
روی نقطه پنالتی ســومین گل را زد و
مهدی عبدی هم موفق شد روبهروی
شــاهینیها دبل کنــد .روی کاغذ،
ظاهــرا قرمزها یک پیــروزی پرگل،
کامال یکطرفه و بیدردسر به دست
آوردهاند اما در زمین مسابقه ،شاهین
بندرعامری حریف چندان ســادهای
نبود و نمایش نســبتا خوبی روبهروی
قهرمــان چهار دوره اخیــر لیگ برتر
پیاده کرد .موضوعی که نشان میدهد
«فاصل ه»هابینسطوحمختلففوتبال

ایران از همیشــه کمرنگتر شدهاند و
مرزها بیشتر از همیشه رنگ باختهاند.
نبــرد بــا شــاهین بندرعامری،
پرســپولیس را به همه اهدافی که در
چنین مســابقهای در ذهن داشــت،
نرســاند .البته که آنها «برنده» شدند
اما نتوانستند یک استراحت درست و
حسابی به ستارههای کلیدی تیمشان
بدهند.جاللحسینیبازهمدرترکیب
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 ستارههای
جوان تیــم را فراهم نکرد .شــاید در
اواخر این فصل ســخت ،این آخرین
فرصت مهرههای 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 درمیآورد.
جالب اینکه همین دفــاع  90دقیقه
برابر استقالل در شهرآورد نودوپنجم
دستنیافتنی بوده است .سرخها باید
در نبردهــای معمولی هــم به همان
خوبی جدالهای بــزرگ دفاع کنند.
امیدوارکنندهترین نکته در مورد این
مسابقه پرسپولیس ،شاید درخشش
دوباره مهدی عبدی باشــد .بازیکنی
که این اواخر به نیمکت دوخته شــده
و وضعیت ذهنی ایدهآلی نداشــت ،با
این دو گل دوباره میتواند آمادگیاش
را به دســت بیاورد و حداقل یک مهره
تعویضــی ایــدهآل برای عیســی و
شهریار باشد.
یحیی و تیمش ،ماجــرای برانکو و
«قشــقایی» را تکرار نکردند و سد راه

نبردباشاهینبندرعامری،
پرسپولیسرابههمه
اهدافی که در چنین
مسابقهای در ذهن
داشت ،نرساند .البته که
آنها «برنده» شدند اما
نتوانستندیکاستراحت
درست و حسابی به
ستارههایکلیدیتیمشان
بدهند
یک شگفتی بزرگ شدند .با این وجود
اینتنهاشگفتیبزرگینبودکهقرمزها
باید مقابلش بایســتند .دو مســابقه
بعدی این تیم ،روبــهروی ذوبآهن و
استقالل تاجیکستان برگزار میشود.
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
رقابتهای لیگ برتر باید ذوبآهن را
در اصفهان شکست بدهد و برای زنده
نگهداشتنرویایآسیایی،بایدبهحریف
تاجیکیاش غلبه کند .در نگاه اول ،این
دو مسابقه اصال ســخت و نفسگیر به
نظرنمیرسند.چراکهذوبدرردههای
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 میزنند تا بهترین روز ممکن
را روبهروی پرسپولیس سپری کنند.
سرنوشت این فصل ســرخها 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 ایدهآلتريــن موقعیــت ممکن قرار
میدهد.

چهره به چهره
پس از دو هزار روز انتظار

بازگشتکریمانه!
آریا طاری

دو هــزار و چند روز انتظار کریــم بنزما برای
بازگشت به تیم ملی ،ســرانجام به پایان رسید و
دیدیهدشانبادعوتازاینبازیکن،یکبمببزرگ
خبری را در فرانسه منفجر کرد .حاال همه دارند
درباره ستارهای حرف میزنند که برای سالها از
حضور در رده ملی محروم بود و سرانجام صاحب
یک فرصت دوباره برای درخشیدن در تیم ملی
کشورش شد .مهمترین ستاره این روزهای رئال
مادرید،پسازغیبتدریکدورهازیوروویکجام
جهانی ،حاال دیگر مجبور نیست رقابتهای جام
ملتهایاروپاراازصفحهتلویزیونتماشاکند.
اعالمفهرستجدیدتیمملیفرانسه،هواداران
فوتبال در این کشور را شــگفتزده کرد .دیدیه
دشاننامکریمبنزمارادرفهرست 26نفرهتیمش
برای جام ملتها قرار داد تا ایــن بازیکن پس از
مدتها دوباره به تیم ملی برگردد .کریم از ســال
 2015بهبعد،دیگرجاییدرفهرستهایتیمملی
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
فهرستهای فرانســه خط خورد .یک سال پس
از جدایی این بازیکن در تیم ملی ،فرانسویها در
کشور خودشــان در فینال جام ملتها شکست
خوردندوقهرمانیرابهپرتغالدادند.همانروزها
زمزمههایی 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 نداشتهاند.
حاال اما کریم آنقدر آماده است که دیگر گذشتن
از او ممکن نبود .عالوه بر این سپری شدن نزدیک
به 6سالزمان،دیگربرایتنبیهاینبازیکنکافی
بودهاست.حاالیکدورانتازهدرتیمملیفرانسه
آغازخواهدشد.تیمیکهدریکگروهبسیاردشوار
با آلمان و پرتغال و مجارســتان همگروه شده و از
همانمسابقهاول،کارهایزیادیبرایانجامدادن
خواهدداشت.بازگشتبنزماهمخوداینبازیکن
رابهوجدآوردهوهمفرانسویهاراخوشحالکرده
است .آنها آنقدر ســرگرم پرداختن به این اتفاق
هســتند که حتی فجایعی مثل دعوت نکردن از

اتفاق روز
یک نگرانی بزرگ در مورد تیم اسکوچیچ

مواظبتیمملی باشید!

به جرات میتوان گفت فوتبال ایــران به لحاظ اخالقی در
یکی از منحطترین دورههای همه تاریخش قرار گرفته است.
به هر جا که نگاه میکنیم ،از سر و روی این فوتبال «خشونت»
میبارد و در این فضای مسموم ،هیچکس هم عالقهای ندارد
تا دستاوردهای مثبت رقبا را مورد ســتایش قرار بدهد .حاال
ستایش پیشکش ،اینجا در واکنش به موفقیت دیگران حتی
«ســکوت» هم نمیکنند و اصرار دارند همه چیز را زیر سوال
ببرند .این روزها در فوتبال ایران ،همه با هم درگیر هســتند.

اوپامکانووفراخواندنکلمانلنگلهودمبلهبهتیم
ملیراهمازیادبردهاند!
دوران دوری کریم بنزمــا از تیم ملی ،بیش
از  2000روز طول کشید و ســرانجام به پایان
رســید .خیلیها تصور میکردنــد دیگر هرگز
این فوتبالیست را در ترکیب خروسها نخواهند
دید اما زمان همه چیز را تغییر داد .شاید ویروس
«کرونا» هم در بازگشت کریم بیتاثیر نبود! اگر
یورو سال گذشته و طبق برنامه برگزار میشد،
این ســتاره شــانس زیادی برای حضور دوباره
در تیم دشان نداشــت اما این یک سال تعویق،
فرصت کافی را به ســرمربی فرانسویها داد تا
نظرش را در مورد این بازیکن تغییر بدهد .عالوه
بر این ،کریم فصل درخشانی را در مادرید سپری
کرده و بهترین گلزن فصل باشگاه بوده است .به
نظر میرسد جدایی کریستیانو رونالدو از رئال
مادرید ،موقعیــت را برای بلوغ هرچه
بیشتر این ستاره فراهم آورده است.
زمانی با حضور مهرههایی مثل
گرت بیل و رونالــدو ،کریم به
اندازه کافی دیده نمیشــد و
حتی مورد انتقاد طرفدارها
قرار میگرفت امــا حاال او
به تنهایی بــار خط حمله
ســفیدها را بــه دوش
میکشد و بین هواداران

وزیر برای تیم فوتبال کری میخواند ،مربی به وزیر بد و بیراه
میگوید ،باشگاه حریف از مربی شــکایت میکند ،این یکی
باشگاه پرونده شادی گل بازیکن رقیب را به کمیته انضباطی
میبرد و خالصه همه در حال شــکایت از هــم و اتهام زدن به
همدیگرهستند.چنینجویممکناستبیشترازهمهبهتیم
ملی لطمه بزند .تیمی که به اتحاد نیاز مبرمی دارد و بازیکنان
ن ساز خودشان را کوک کنند اما با روند فعلی ،بعید
نباید در آ 
نیست که رفتارهای تنشآمیز بازیکنان تیمهای 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 تلطیفشدن ببرند .اصرار برای «سبقت» گرفتن از
هم در دعوا و جنجال ،فقط همه چیز را پیچیدهتر خواهد کرد.

این تیم هم از همیشــه محبوبتر شده است.
بازگشــت به تیم ملی در  33سالگی ،حتما یک
اتفاقویژهدرزندگیبنزماخواهدبود.ایندرست
همان ســن و سالی اســت که در آن بسیاری از
بازیکنها از تیم ملی جدا میشــوند .بنزما که
در  81بازی ملی  27گل برای فرانسویها به ثمر
رسانده ،امیدوار اســت در سالهای باقی مانده
تعداد بازیهای ملیاش را به عدد  100برساند.

شرایط به گونهای اســت که انگار کلید اختیار فوتبال ایران به
دستپسربچههای 11تا 13ساله افتادهو آنهاکنترلهمهچیز
رادردستگرفتهاند.اینوسطستارههایمیلیاردیهمطوری
رفتار میکنند که انگار مشــغول بازی کردن گل کوچک در
حوالی خانهشان هستند و اصال انگار نه انگار که بخشی از بدنه
یک فوتبال حرفهای به شمار میروند.
کارلوس کیروش با وجود همه تنشهایی که در اطراف تیم
ملی به وجود میآورد و علیرغم روحیه جنگطلبانهاش ،یک
ویژگی بسیار مثبت داشت .او هرگز اجازه نمیداد این تنشها
و دعواها جایی در اردوهای تیم ملی پیدا کنند و شــکافی بین
بازیکنان تیم به وجود بیاید .اگر بازیکنی ســاز مخالف میزد
و در اردو دردسر درســت میکرد ،بالفاصله توسط کیروش
حذف میشد .یکپارچگی تیم ملی در آن سالها نیز مثالزدنی

هرچند که گفته میشود ممکن است او پس از
جام ملتها ،تصمیم به ترک تیــم ملی بگیرد.
یورو 2020یک فرصت ویژه برای «جام گرفتن»
در رده ملی را در اختیار بازیکنی قرار خواهد داد
که در رده باشگاهی همه جامهای ممکن را فتح
کردهاست.بنزماایناواخرآنقدرازبازگشتبهتیم
ملی ناامید شده بود که حتی تصمیم داشت برای
«الجزایر»بهمیدانبرودوپیراهناینتیمرابرتن
کند .الجزایریها 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  19به فهرست تیم ملی فرانسه برگشت.
نه فقط هــواداران فوتبال در این کشــور ،بلکه
حتی ســتارههای فوتبال فرانسه هم از بازگشت
این مهاجم آماده هیجانزده شــدهاند .کیلیان
امباپه یکی از اولین ستارههایی بوده که این
خوشحالی را مستقیما در توئیتر
به نمایش گذاشــته اســت.
دو بازیکنــی که حاال یک
ترکیب ترسناک در خط
حملهخروسهامیسازند
و اصال بعید نیســت که
فصلآیندهبهصورتهمزمان
درترکیبرئالمادریدهمبهمیدانبروند!

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 تورنمنتهای بزرگ ،تیم ملی را آزار
داده است .امروز در رســانهها ،پرسپولیسیها ،استقاللیها،
ســپاهانیها و تراکتوریها دائما با هم درگیر هستند اما این
درگیریها هرگز نباید به تیم ملی برســند .اگر جنس رابطه
بازیکنها 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 باشگاهیشــان بودهانــد ،این بار کمی
هم به تیم ملی فکر کنند!

