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چهارمین قهرمانی تیم ملی 
فوتبال ســاحلی در رقابت های 
بین المللی بین قــاره ای، با چند 
نمایش اقتدارآمیز به دست آمد. 
تیمی که همیشــه در این جام 
عملکرد خوب و درخشانی داشته، 
این بار هم همه رقبا را شکست داد 
تا روی سکوی اول مسابقات قرار 
بگیرد. هرچند که ســتاره های 
تیم ملی فوتبال ساحلی این برد 
را جشن نگرفتند و به سبک تیم 
استقالل روی سکو هیچ لبخندی 
به لب نداشــتند. این تیم هم به 
واسطه موفقیت بزرگش و هم به 
خاطر رفتارهای اعتراضی که این 
مدت نشــان داده، به شدت در 
کانون توجهات قرار داشته است.

    
تیم ملی فوتبال ساحلی از همان 
شــروع رقابت های بین قاره ای، برای 
قهرمانی به زمین رفتــه بود. این تیم 
در مســابقه، نفس پاراگوئه را گرفت 
و 6 بــار دروازه این حریــف را باز کرد. 
ایران در مسابقه دوم آمریکا را شکست 
داد و ســپس با کنار زدن ژاپن در یک 
بازی نسبتا نزدیک، سرگروهی اش را 
قطعی کرد. حاال امارات میزبان، رقیب 
تیم ملی در دیدار نیمه نهایی بود. جو 
خاص ورزشگاه به سود اماراتی ها در 
دو وقت اول بازی، تمرکــز ایران را به 
حداقل رساند و در لحظاتی از بازی حتی 
اماراتی ها از ایران جلو افتادند. قیچی 
برگردان های بی نقص ستاره های تیم 
ملی اما شرایط را تغییر داد و در نهایت 
این تیم با ســه اختالف گل، به دیدار 
فینال با برزیل رسید. بازی با برزیل در 
هر شرایطی دشوار به نظر می رسد اما 

تسلط ســتاره های ایران در این بازی 
به مراتب بیشتر از تیم رقیب بود. ایران 
خیلی زود به گل اول رســید و روحیه 
حریف را خراب کرد. تیم ملی در شروع 
وقت دوم نیز گل بعدی را زد تا عمال کار 
را تمام کرده باشــد. برزیلی ها تالش 
زیادی انجام دادند تا به مسابقه برگردند 
اما تنها یک بار موفق به انجام این کار 
شدند. این چهارمین قهرمانی تیم ملی 
فوتبال ســاحلی ایران در رقابت های 
بین قاره ای محســوب می شد. تیمی 
که این بار بــا هدایت یک مربی ایرانی 
به قهرمانی رسید. جالب اینکه نادری و 
تیمش در دیدار فینال با اکتاویو روبه رو 
شدند. مردی که سال ها سرمربی تیم 

ملی ایران بود و شناخت بسیار دقیقی 
از همه نفرات این تیم داشت. با این حال 
اکتاویو نتوانست شاگردان سابقش را 
شکســت بدهد تا تیم ملی با پنج برد 
در پنج مسابقه، روی سکوی اول این 

رقابت ها جای بگیرد.
مجموعــه اتفاقاتی کــه در این 
تورنمنت برای تیم ملی فوتبال ساحلی 
رقم خورد، این تیم را به شدت در کانون 
توجه قرار داد. شــاید فوتبال ساحلی 
تا امروز هرگز این چنیــن تیتر همه 
رسانه ها نشــده بود. بازیکنان ایران از 
همان شروع رقابت ها، هرگز برای هیچ 
گلی شــادی نکردند و همه گل ها را با 
بی تفاوتی محض به ثمر رساندند. در 

دیدار فینال خبری از خواندن سرود 
ملی از ســوی بازیکنان نبود و درست 
در همان لحظات، احمدزاده مچ بندی 
مشکی اش را به شکل غیرمستقیم به 
دوربین ها نشان داد. حرکت نمادین 
گلزن ایران با یک شــادی جنجالی و 
همچنین شــادی نکردن روی سکو، 
همه حواس ها را به طرف این تیم جلب 
کرد. تیمی که با قدرت قهرمان یک جام 
مهم شده بود اما نمی خواست واکنش 
چندانی به این موفقیت نشان بدهد. به 
نظر می رسید مسائل اخیر، تاثیر زیادی 
روی روحیه ستاره های تیم داشته اما 
آنها حتی در ایــن وضعیت نیز با تمام 
وجود تالش کردند تا نــام ایران را در 

باالترین نقطه رقابت های بین قاره ای 
قرار بدهند. این یک تجربه درخشان 
برای تیم ملی فوتبال ســاحلی بود. 
تیمی که با مجموعه ای از قیچی های 
استثنایی و گل های تماشایی، بهترین 
نمایش ممکن را در این جام داشت و 
با شایستگی محض روی سکوی اول 

قرار گرفت.
قهرمانی در یک تورنمنت با حضور 
ابرقدرتــی مثل برزیل، بدون شــک 
نتیجه قابل توجهی است اما اساسا نباید 
رقابت های بین قاره ای فوتبال ساحلی 
را در ردیف رقابت هــای جام جهانی  
قرار داد. این یک تورنمنت سطح اول 
نیست و بسیاری از تیم های مطرح در 

آن شرکت نمی کنند. خیلی از تیم های 
حاضر نیز با نفرات اصلی شان در آن به 
زمین نمی روند. تیمی مثل روسیه که 
یکی از قدرت های همیشگی این جام 
بوده نیز امسال از حضور در این رقابت 
محروم بوده اســت. نباید دســتاورد 
این ســتاره ها را تقلیل داد اما فوتبال 
ســاحلی باید به فکر پشتوانه سازی 
برای این تیم نیز باشــد. چراکه قرار 
نیست این ترکیب ثابت برای همیشه 
در تیم بمانند و نفراتی مثل احمدزاده 
و مسیگر، تا ابد برای تیم ملی به میدان 
بروند. ایران باید به آینده نیز فکر کند 
تا به سرنوشــت فوتسال و چند رشته 
دیگر دچار نشــود. به همین خاطر بد 
نیست که گاهی ترکیب اصلی نیز به 
مسابقه های مختلف نرود. بدون تردید 
آنقدر اســتعداد در ایران وجود دارد 
که می توان جانشــین هر ستاره ای را 
پیدا کرد. همان طور که تیم ملی این 
بار بدون پیمان حســینی روی خط 
دروازه و با حضور دو گلر بســیار آماده 
توانست روی سکوی اول قرار بگیرد. 
این قهرمانی کامــال برازنده تیم ملی 
فوتبال ساحلی ایران بود. تیمی که باز 
هم در قامت یک قهرمان ظاهر شد و با 
اعتماد به نفس مثال زدنی، هر حریفی 

را از پیش رو برداشت.
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اردوي آخر هندبال براي آسيايي
چهارمیــن و آخریــن مرحلــه از اردوهــاي 
آماده سازي تیم ملي هندبال زنان ایران براي حضور 
در سمابقات قهرماني آسیا کره جنوبي، همراه با 19 
بازیکن از رده هاي ســني جوانان و جوانان از 17 تا 
29 آبان در تهران برگزار مي شــود. این تیم که قرار 
است با حمایت باشــگاه بافق یزد در این مسابقات 
حضور پیدا کند، سه مرحله نخست اردوهاي خود 
را در بافق سپري کرد. نوزدهمین دوره رقابت های 
هندبال قهرمانی زنان آســیا از 29 آبان تا 1۴ آذر به 
میزبانی اینچئون  کره جنوبی برگزار خواهد شــد. 
در این رقابت ها پنج تیم جواز حضور در رقابت های 
قهرمانی جهان 2۰2۳ را کسب خواهند کرد. تیم 
ملی هندبال زنان ایران در گــروه A این رقابت ها با 
تیم ها ملی کره جنوبی، ازبکستان، هند و استرالیا 
هم گروه اســت. هم چنین در گروه مقابل تیم های 
ژاپن، قزاقستان، هنگ کنگ، چین و تایلند باید با 
یکدیگر رقابت کنند. ملي پوشان ایران در دوره قبلي 
مسابقات، در رده چهارم ایستادند و براي نخستین بار 
سهمیه حضور در قهرماني جهان را به دست آوردند. 
حاال آنها که یک بار هم زیر سایه لغو اعزام قرار گرفتند، 
مي خواهند بار دیگر جزو پنج تیم برتر باشند و دوباره 

حضور در میدان جهاني را تجربه کنند.. 

بازگشت به مسابقه پس از چهار سال!
تیم ملي واترپلوي ایران که در بازي هاي آسیایي 
2۰18 جاکارتا تاریخ ســاز شد و روي سکوي سوم 
ایستاد، یکي از رشته هایي بود که با شروع بیماري 
کرونا بیشترین آسیب را داد و براي مدت طوالني 
تعطیل شد. حاال اما واترپلوئیست هاي ایران پس از 
چهار سال به میدان برگشته اند. رقابت های واترپلوی 
قهرمانی آسیا به عنوان رقابت های انتخابی واترپلوی 
قهرمانی جهان )فوکوکا-2۰2۳( از روز گذشــته 
آغاز شــد و تا 2۳ آبان به میزبانی تایلند ادامه دارد. 
قرار بود این بازی ها با حضــور 11 تیم در دو گروه 
پیگیری شود که ازبکســتان از رقابت ها انصراف 
داد. ملی پوشان ایران باید در اولین دیدار خود روز 
گذشته به مصاف ازبکستان می رفتند اما با انصراف 
ازبک ها یک روز استراحت اجباري براي ایران رقم 
خورد. به این ترتیب تیم ملی واترپلوی ایران در گروه 
A این مسابقات با تیم های ملی قزاقستان، تایلند، 
هند و کره جنوبی در دور مقدماتی به رقابت خواهد 
پرداخت. با انصراف ازبکستان، اولین دیدار تیم ملی 
واترپلوی ایران برابر هند، امروز از ساعت 1۳:۵۰ به 
وقت ایران خواهد بود. رقابت های دور مقدماتی در 
پنج روز و در دو گروه برگزار خواهد شــد. پس از آن 
بازی ها به صورت یک با چهار و دو با ســه بر اساس 
رده بندی دور مقدماتی گروه های A و B پیگیری 
خواهد شد تا در نهایت چهار تیم مرحله نیمه نهایی 

مشخص شوند.
    

استراليايي ها به ايران نمي آيند
تیم ملی بسکتبال ایران در پنجره پنجم انتخابی 
جام جام جهانی 2۰2۳، میزبان استرالیا و چین بود 
اما چندي پیش استرالیایي ها از سفر به ایران امتناع 
کردند و خواســتار برگزاري مسابقه در کشور ثالث 
شدند. پیش بیني مي شد استرالیایي ها تا اواسط این 
هفته براي دریافت ویزا اقدام کنند اما چنین اتفاقي 
رقم نخورد تا آمدن این تیم به ایران منتفي شود. با 
این اوصاف تنها تیم ملی چین بــرای انجام بازی با 
شاگردان سعید ارمغانی، امروز 17 آبان 1۴۰1 وارد 
تهران می شود. دیدار تیم های ملی ایران و چین روز 
2۰ آبان به میزبانی سالن بســکتبال آزادی برگزار 
می شود و تیم ملی ایران برای حفظ شانس صعود خود 
به جام جهانی 2۰2۳، باید این بازی را با برد پشت سر 
بگذارد. برخی اخبار غیررسمی از این احتمال حکایت 
دارد که فدراسیون جهانی بسکتبال )FIBA(، اعالم 
کند که تیم ملی ایران در پنجره ششم پس از بازی با 
چین و ژاپن، با تیم ملی استرالیا در کشور ثالث بازی 
کند. موضوعي که جواد داوري رییس فدراســیون 
بسکتبال ایران آن را رد کرد و گفت »چنین چیزی 

احتمال ندارد و اگر باشد هم ما قبول نمی کنیم.«

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

شاید فوتبال ساحلی تا 
امروز هرگز این چنین تیتر 

همه رسانه ها نشده بود. 
بازیکنان ایران از همان 

شروع رقابت ها، هرگز برای 
هیچ گلی شادی نکردند و 
همه گل ها را با بی تفاوتی 

محض به ثمر رساندند

قهرماني بدون جشن و لبخند ساحلي بازان

امپراتور شن!

ششمین قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی در رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی 
مردان، درحالی به دست آمد که ملی پوشان به دلیل حوادث اخیر از ابراز شادمانی 
خودداری کرده و به نشانة غم و عزا دست های خود را روی هم گذاشتند. ایران که در 
دوره قبلی رقابت ها در سال 2۰17 قهرمانی را به روسیه واگذار کرده بود و در آبادان 
نتوانسته بود قهرمانی را جشن بگیرد، این بار در باکو توانست روی سکوی اول دنیا 
برود. با این نتیجه، ایران پشت سر شوروی سابق و روســیه، سومین تیم پرافتخار 
تاریخ جام جهانی کشتی فرنگی به حســاب می آید. این موفقیت در حالی به دست 
آمد که ایران در سه دوره گذشته فقط یک بار توانسته بود جام جهانی کشتی فرنگی 

را فتح کند.
رقابت های جام جهانی کشتی فرنگی در حالی شروع شد که ایران با ترکیبی از 
چهره های حاضر در مسابقه های جهانی و چند کشتی گیر جوان به این رقابت ها رفت. 
در تیم ملی خبری از ســتاره هایی مثل برادران گرایی نبود اما چند مهره ملی پوش 
ایران را همراهی می کردند. این مســابقه از سطح همیشگی اش نیز برخوردار نبود. 
چراکه غیبت تیم ملی مثل روسیه در آن مشهود به نظر می رسید و کشورهایی مثل 
ازبکستان، آمریکا و کوبا نیز در آن حضور رسمی نداشتند. تیم ها در این مسابقه ها 
به دو گروه تقسیم شدند. آذربایجان میزبان به گروه اول رفت و در آن گروه روبه روی 
تیمی منتخب از کشتی گیران کشــورهای مختلف قرار گرفت. تیم سوم گروه نیز 
صربســتان بود که تصمیم گرفت در بازی ها حاضر نشود. ایران اما باید دو مسابقه با 
ترکیه و قرقیزستان انجام می داد تا در صورت سرگروهی، خودش را به فینال برساند. 
ایران در بازی اول مقابل ترکیه قرار گرفت و نبرد را رویایی شروع کرد. پویا دادمرز و 

مهدی محسن نژاد دو برد نزدیک به دست آوردند و ایمان محمدی رقیبش را با امتیاز 
فنی شکست داد. با پیروزی دانیال سهرابی و محمدرضا رستمی، عمال برد ایران قطعی 
شده بود. از همین جا شکست های ایران آغاز شد. محمدرضا مختاری به شکل عجیبی 
به یونس امره باشار باخت تا به روند ناکامی هایش ادامه بدهد. تیم ملی در سه وزن دیگر 
نیز شکست خورد تا عمال در سنگین وزن رقابت را به ترکیه واگذار کرده باشد. پیروزی 
مهدی بالی اما در نهایت خیال ایران را از برد بازی اول راحت کرد. با این حال این تجربه 
بسیار نزدیکی بود و این احتمال وجود داشت که ایران در مسیر شکست قرار بگیرد. 
مسابقه دوم با قرقیزها به مراتب راحت تر بود. این بار تیم ملی در هشت وزن از 1۰ وزن 
برنده شد و تنها محمدحسن محمودی و ابوالفضل چوبانی به رقیب باختند. در این 

رقابت، دادمزد، محمدی و سهرابی قبل از پایان بازی و با امتیاز عالی برنده شدند. 
سخت ترین نبرد ایران در این مسابقه ها، دیدار فینال با آذربایجان بود. دو تیم از نظر 
سطح کامال نزدیک به هم به نظر می رسیدند و حدس زدن سرنوشت بازی ممکن نبود. 
شکست دادمرز روبه روی عزیزلی در همان وزن اول، اوضاع را به شدت به سود رقیب 
تغییر داد. با این حال مهدی محسن نژاد یک برد بسیار سخت را برابر حریف تجربه 
کرد تا همه چیز را به تساوی بکشاند. در وزن سوم ایمان محمدی باز هم گل کاشت و با 
امتیاز فنی برنده این مسابقه شد. این برد عمال تعیین کننده ترین نتیجه این دوئل بود. 
محمدی در طول جام بهترین بازیکن ایران به شمار می رفت و در سه مسابقه رقبا را 
با امتیاز عالی شکست داد. شکست دانیال سهرابی روبه روی حسرت جعروف، دوباره 
آذربایجان را جلو انداخت. محمدرضا رستمی نیز بازی را واگذار کرد تا آذربایجان در 
پنج وزن اول صاحب سه برد شده باشد. شکست سنگین عارف حبیب اللهی نیز ایران 
را در موقعیت بسیار سختی قرار داد. پس از آن محمدحسین محمودی نیز بازنده شد 
تا در هفت وزن، فقط دو برد برای ایران به دست آمده باشد. فرمول قهرمانی حاال بسیار 
پیچیده بود. ایران حاال تنها در شرایطی روی سکوی اول می رفت که در هر مسابقه 
پایانی به برتری می رسید. کاری که به شدت دشوار بود. ابوالفضل چوبانی چراغ اول 
را در یک بازی نزدیک، روشن کرد و ایران را به برتری رساند. مهدی بالی نیز حریف را 

برد تا بازی آخر به مهم ترین نبرد تبدیل شود. علی اکبر یوسفی در این جدال توانست 
بکا کندالکی را از پیش رو بردارد تا هر تیم صاحب پنج برد شده باشد. حاال همه چیز 
مساوی بود اما ایران به خاطر برد محمدی با امتیاز فنی، توانست قهرمان رقابت های 
کشتی فرنگی مردان جهان شود و برای ششمین بار روی سکوی اول بازی ها بایستد. 

اگرچه بازیکنان تیم به عادت معروف این روزها، روی سکو شادی نکردند.
این اولین قهرمانی حسن رنگرز در اولین تجربه سرمربیگری تیم ملی البته در رده 
بزرگساالن بود. او پیش از این تیم زیر 2۳ سال را در مسابقات جهانی اسپانیا هدایت 
کرد و با جام قهرمانی به ایران بازگشت. این مسابقه ها البته کم اهمیت تر از بازی های 
جهانی و بسیار کم اهمیت تر از المپیک هستند اما نتیجه خوب ایران در غیاب چند 
ستاره، امیدواری های زیادی را در مورد آینده تیم رقم می زند. تیمی که در مسابقه های 
جهانی اصال آماده نبود و این بار کمی سرحال تر کشتی می گرفت. تیمی که به نظر 
می رسد آینده درخشانی در ورزش ایران خواهد داشت. ایمان محمدی بدون شک، 

پدیده این مسابقه ها برای ایران بود.

دو جام در 45 روز روي دستان فرنگي کاران غم زده

رنگرز و رنگ طال!

چهره به چهره

قرعه کشــی این فصل مرحله حذفــی لیگ قهرمانان 
اروپا در غیاب نام هایی مثل بارســا و یووه شروع شد. یک 
قرعه کشی که نبردهای بسیار جذابی را به هواداران فوتبال 
در دنیا هدیه داد. در اولین دور حذفــی از لیگ قهرمانان 
اروپا، الیپزیش و من سیتی به هم برخورد کردند. قرعه ای 
که برای پپ خوشایند به نظر می رســد. تیم آلمانی البته 
قبال چند بار سیتی را آزار داده اما با داشتن چهره ای مثل 
ارلینگ هالند که متخصص درخشش در لیگ قهرمانان 
است، هیچ حریفی سخت به نظر نمی رسد. بروژ و بنفیکا 
نیز در قامت دو تیم شگفتی ساز مرحله قبلی، با هم مسابقه 

می دهند. بنفیکا در حضور پی اس جــی و بروژ در حضور 
اتلتی و پورتو از گروه شان صعود کردند تا در این مرحله با 
هم برخورد کنند. حضور یکی از این دو تیم در یک چهارم 
نهایی در نوع خودش جذاب خواهد بود. جالب ترین بازی 
این مرحله اما بین لیورپول و رئال مادرید شکل می گیرد. 
تیم هایی که این چند فصل چند بار در فینال با هم مسابقه 
داده اند و هر بار نیز رئالی ها موفق به شکست دادن حریف 
شده اند. با توجه به شرایط لیورپول در جدول لیگ برتر، این 
تیم به هر قیمتی لیگ قهرمانان را می خواهد اما تیم کارلتو 
و ستاره ای مثل کریم بنزما، ثابت کرده اند که قاتل تیم های 

انگلیسی هستند. بازی میالن و تاتنهام نیز تکرار مسابقه 
یک دهه قبل دو باشــگاه در اروپا خواهــد بود. نبردهای 
جذابی که هواداران اسپرز خیلی خوب آن را به یاد دارند. 
برخورد دوبــاره کونته با یک تیــم ایتالیایي نیز جذابیت 

بسیار زیادی خواهد داشت.
قهرمان فصل گذشــته یورولیگ نیــز در این مرحله 
باید با آماده ترین تیم این فصل لیــگ قهرمانان برخورد 
کند. فرانکفورت که به سختی از گروهش صعود کرده در 
این مرحله با ناپولی روبه رو خواهد شــد. تیمی که در دور 
گروهی فوق العاده بود و زودتر از هر تیم دیگری صعودش 
را به دور بعدی قطعی کرد. بازی دورتموند و چلسی نیز با 
توجه به ستاره های آلمانی چلسی جالب توجه خواهد بود. 
هر دو تیم به فوتبال هجومی اعتقاد دارند و این مســابقه 
بسیار تماشایی خواهد بود. یک بازی غیرقابل پیش بینی 
برای تیم هایی که در این فصل از لیگ های داخلی بسیار 

پرنوسان بوده اند. مهدی طارمی و هم تیمی ها نیز در این 
مرحله با اینتر مســابقه خواهند داد. اینتر با صعود از دور 
قبلی، دست به یک شاهکار تمام عیار زد. پورتو نیز بعد از 
شکست در هر دو بازی اول، به خوبی اوج گرفت و با چهار 
برد متوالی سرگروه شد. نباید انتظار داشت که این مسابقه 
گل های زیادی داشته باشــد. این مرحله یک نبرد بسیار 
هیجان انگیز دیگر نیز خواهد داشت. جایی که پی اس جی 
و بایرن با هم برخورد کرده اند. یک آزمون بســیار بزرگ 
برای گالتیه و تیمش روبه روی تیمی که همه دیدارهای 
دور گروهی را برده است. شاید این بازی فرصتی برای لئو 
مسی در جهت انتقام گرفتن از بایرن مونیخ باشد. تیمی 
که چند خاطره بســیار بد برای این بازیکن ساخته است. 
این قرعه کشــی هیجان زیادی را به دنیای فوتبال اضافه 
می کند اما برای از راه رسیدن این بازی ها، باید در انتظار 

پایان جام جهانی باشیم.

نگاهی به قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا

صالح و رئال، مسی و بايرن!

اتفاق روز


