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بانوان گلبالیست در راه کره جنوبی 
مســابقات گلبال قهرمانی آســیا آبان در کره 
جنوبی برگزار می شود. برای شرکت در این مسابقات 
اولین اردوی آمادگی تیم ملی گلبال بانوان با حضور 
۱۲ ورزشــکار از ۱۱ شــهریور در اردوگاه شهید 
عظیمی بابلسر آغاز می شود و تا ۱۸ شهریور ادامه 
خواهد داشــت. طیبه اســتکی، زهره مظاهری ، 
فاطمه دلیر، ســمیرا محمودی، مریم جعفرزاده، 
زهرا گزمه، رعنا نیازی، مریم حســام آبادی، کیانا 
کریمیان، سمیرا جلیلوند، ریزان دژآهنگ و زینب 
رئیسی گلبالیست های دعوت شده به اردو هستند 
که هدایت تیــم را زینب ارگ دســتانی )مربی( و 
طیبه ملکی )ســرمربی( بر عهده دارند. مسابقات 
گلبال قهرمانی آسیا آبان ماه در کره جنوبی برگزار 
می شود و ۶ بانوی گلبالیســت پس از چهار سال 
دوری از مسابقات برای اولین بار عازم این رقابت ها 

خواهند شد.
    

 بلندقامتان نوجوان 
در میدان جهانی

هفدهمین دوره مسابقات والیبال نوجوانان جهان 
از امروز سه شنبه به میزبانی تهران آغاز می شود و تیم 
ایران، ســیزدهمین حضور خود را در این رقابت ها 
تجربه می کند. ایران با دو قهرمانی، دو نایب قهرمانی 
و دو مدال برنز پس از برزیل و روســیه در رتبه سوم 
پرافتخارترین تیم های والیبال نوجوانان زیر ۱9 سال 
جهان قرار دارد و در تاریخ برگزاری مسابقات والیبال 
رده پایه نشان داده که همیشه یک تیم مدعی بوده و 
در این دوره نیز که میزبان رقابت هاست، نگاه ویژه ای 
به کسب مدال دارد. دیدارهای تدارکاتی خارجی و 
داخلی متعددی برای آماده سازی شاگردان مسعود 
آرمات توسط فدراسیون در نظر گرفته شده بود که به 
نظر می رسد در شرایط کرونایی فعلی، حداکثر کار 
ممکن بود. آخرین دیدارهای تدارکاتی نوجوانان 
ایران در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شد که با 
پیروزی مقابل ایتالیا و آلمان به پایان رسید تا تیم با 
شرایط روحی مضاعف وارد تورنمنت قهرمانی جهان 
شود. در گروه نخست این مسابقات ایران با نیجریه، 
لهستان و هند همگروه است )گواتماال از این گروه 
حذف شد(. همچنین در گروه دوم ایتالیا، جمهوری 
چک، بالروس، کلمبیا، برزیل، در گروه سوم روسیه، 
بلغارستان، کامرون، بلژیک، تایلند و در گروه چهارم 
آرژانتین، مصر، آلمان، کوبا )جمهوری دومینیکن 
حذف شــد( قرار دارند. به دلیل مثبت شدن تست 
PCR تعــدادی از بازیکنــان تیم های جمهوری 
دومینیکن و گواتماال پیش از پرواز در کشور مبدا، این 
دو کشور از حضور در رقابت های قهرمانی نوجوانان 
جهان کنار گذاشته شدند. پیش از این فدراسیون 
جهانی والیبال اعالم کرده بود در صورتی که تیمی 
نتواند حداقل از ۶ بازیکن خود در جریان رقابت ها 
استفاده کند، برای آن تیم باخت فنی )باخت سه بر 
صفر( در نظر گرفته خواهد شد. با غیبت جمهوری 
دومینیکن و گواتماال در رقابت های قهرمانی جهان، 

برنامه مسابقات تغییر نخواهد کرد.
    

اولین مدال نوجوانان بوکس در آسیا
در سومین روز از رقابت های بوکس قهرمانی 
نوجوانان و جوانان آسیا ۲۰۲۱ امارات، دو بوکسور 
ایران روی رینگ رفتند که در پایان، نخســتین 
مدال برنز بوکســورهای نوجوان ایــران در این 
مسابقات قطعی و یکی دیگر از نماینده های تیم 
نوجوانان حذف شــد. ابتدا در وزن ۶۰ کیلوگرم، 
علیرضا براتعلی پــور در مرحله یک چهارم نهایی 
با برتری مقابل »عبدالعزیز« از امارات قرار گرفت 
و با شکســت دادن این حریف خود راهی مرحله 
نیمه نهایی شد. به این ترتیب مدال برنز نماینده 
ایران نیز قطعی شد. او در دور بعد مقابل بوکسور 
قرقیــز روی رینگ می رود. امــا در ۶۳ کیلوگرم 
علیرضا موسوی با شکست مقابل »تولکینوف« 
ازبکستانی از حضور در دور بعد بازماند تا سومین 
بوکســور حذف شــده تیم نوجوانــان ایران در 
این رقابت ها باشــد. پیش از این میالد فالحی و 
محمدســینا مرتضوی دو بوکسور تیم نوجوانان 
ایران، با شکســت مقابل حریفان خــود از دور 
رقابت ها کنار رفته بودند. این رقابت ها تا هشتم 
شــهریور ۱۴۰۰ ادامه خواهد داشت و تیم ملی 
ایران نیز با ۱۵ بوکسور در قالب دو تیم نوجوانان 
و جوانان، راهی امارات شــده است. هدایت این 
تیم هــا را رضا مهدی پــور یه عنوان ســرمربی 

برعهده دارد.

منهای فوتبال

آریا طاری

فصل نقل و انتقــاالت فوتبال 
ایران همچنان بــا جدیت دنبال 
می شــود و هر روز خبــر تازه ای 
در مــورد جابه جایی بازیکن ها به 
گوش می رسد. در این پنجره نقل 
و انتقاالت، نام چند ستاره بیشتر 
از دیگــران به گوش می رســد. 
مهره هایی که به نام هایی جنجالی 
در پنجره نقــل و انتقاالت تبدیل 
شــده اند و حواشــی زیادی در 
اطراف شان شــکل گرفته  است. 
جالب اینکه همزمان با غوغای چند 
باشگاه ثروتمند، تیم های متوسط تر 
فوتبال ایران تنها تماشاگر بازی نقل 
و انتقاالت هستند و فعالیت خاصی 
در این مورد انجــام نمی دهند. 
تیم هایی که نمی توانند به لحاظ 
مالی، در این رقابت شانسی داشته 
باشند و به رقابت با تیم های متمول و 
دست به نقد لیگ برتر فوتبال ایران 

بپردازند. 
    

ایمان سلیمی؛ بختی که لگد خورد 
ایمان سلیمی از آن مدافعان مطمئن 
و بااستعدادی است که اگر کمی بیشتر 
قدر خــودش را می دانســت، حتی در 
همین سن و سال در موقعیت به مراتب 
بهتری قرار داشت. او در تراکتور، خودی 
نشان داد و به یک ســتاره تبدیل شد. 

ایمان در همان مقطع، هــم از تراکتور 
پیشنهاد تمدید داشــت و هم از سایر 
تیم های قدرتمند فوتبــال ایران مثل 
پرسپولیس، پیشــنهاد دریافت کرده 
بود اما در نهایــت تصمیم گرفت راهی 
یک لیگ خارجی شود و برای یک تیم 
نه چندان شناخته شده به میدان برود. این 
تجربه برای ایمان چندان موفقیت آمیز 
نبود و او در بازگشت به فوتبال ایران، به 
باشگاه گل گهر ســیرجان ملحق شد. 
باشگاه ثروتمندی که تا همین جا چند 
خرید ایده آل داشــته و در حال بستن 

تیمی کامال قدرتمند است. 
همه چیز مهیا بود تــا ایمان فصل 
جدیدی را در لیگ برتر شــروع کند اما 
گفته می شود که او در یک مسابقه محلی 
در زادگاهش دچار پارگی رباط صلیبی 
شــده اســت. به همین خاطر، باشگاه 
گل گهر هم تصمیم گرفته قرارداد این 
بازیکن را فسخ کند. شاید انتظار می رود 
که باشگاه ها در چنین شرایطی، حمایت 
بیشتری از بازیکن شــان نشان بدهند 
اما از هر منظری، کار سلیمی به شدت 
غیرحرفه ای بوده و این اتفاق حتی در یک 
باشگاه اروپایی هم به یک جریمه سنگین 
برای او ختم می شــد. به هر حال ایمان 
برای چندین ماه دور از میادین فوتبال 
است و حداقل تا نیم فصل نمی تواند برای 
هیچ تیمی به میدان برود. شاید در نیم 
فصل دوم، او برای تیم دیگری در لیگ 

برتر به میدان برود. 

اشکان دژاگه؛ بازگشت آخر 
نام اشکان در این سال ها، چندین 
بار در اطراف اســتقالل شنیده شده 
اما پروســه انتقال او به این باشــگاه، 
هرگز به مرحله تکامل نرسیده است. 
او حتی وقتی آخرین سال های بازی در 
کشورهای خارجی را سپری می کرد، 
مورد توجه استقالل بود اما در بدو ورود 
به فوتبال ایران، تراکتــور را انتخاب 
کرد و چنــد فصل را در این باشــگاه 
گذراند. اگــر آبی ها بــه دنبال خرید 
اشکاِن فوالم هستند، چیزی گیرشان 
نمی آید اما دژاگه حتی در همین سطح 
هم، فوتبالیســت بسیار خوبی است و 
می تواند در فوتبال ایران، درخشــش 
زیادی داشته باشد. او در اولین روزهای 
پیوستن به تراکتور، تاکید داشت که 
برای »تفریح« به فوتبال ایران ســفر 
نکرده و می خواهد بهترین فرمش را در 
تبریز به نمایش بگذارد اما در مجموع 
میزان آسیب دیدگی ها و غیبت های 
او در تمرین باشــگاه، کمــی بیش از 
حد انتظار بود. اشــکان این روزها به 
ســختی در برلین تمرین می کند تا 
شاید بازگشت دیگری به فوتبال ایران 
داشته باشد. رقم نجومی قرارداد او با 
تراکتور، کار را برای راضی کردن این 
ستاره در استقالل کمی سخت می کند 
اما خود او هم به خوبی می داند که دیگر 
در اوج نیست و حداقل خارج از ایران، 

هیچ پیشنهاد چشمگیری ندارد. 

 محسن فروزان؛ 
قلعه نویی در نقش معلم

همین دو هفته قبل بود که محسن 
فروزان در اســتودیوی برنامه فوتبال 
برتر، به شدت از قلعه نویی تمجید کرد، 
به انتقــاد از رای کمیته انضباطی علیه 
او پرداخت و این مربــی را یک »معلم« 
دانست. وقتی خبر انتقال این گلر به گل 
گهر شنیده شد، خیلی ها به دلیل واقعی 
این تمجیدها پی بردند. البته رابطه این 
دو نفر از قبل هم یک رابطه ایده آل بود. 
چراکه امیر عمال اولین ســرمربی لیگ 
برتری به شــمار می رود که در تراکتور، 
به فروزان فرصت بازی داد و او را در قامت 
یک پدیده در لیگ برتــر فوتبال ایران 
مطرح کــرد. اعتماد بــه علی حقیقی، 
برای قلعه نویی بسیار ناامیدکننده بود و 
این سنگربان، فصل بدی را در سیرجان 

ســپری کرد. حاال امیر از این تصمیم 
دنده عقب گرفته، با حقیقی وداع کرده 
و ســنگربان فصل گذشــته فوالد را به 
خدمت گرفته اســت. اعتماد به نفس، 
مهم ترین خصلت محســن فروزان به 
شــمار می رود. گلری که خــودش را 
مرد روزهای سخت می داند، حاال باید 
خودش را برای روزهای سخت بازی در 

گل گهر آماده کند.  
 سیدحسین حسینی؛

 رفت و برگشت 
حسینی که اساسا عالقه بسیار زیادی 
به واکنش های اینســتاگرامی دارد، در 
همان اینســتاگرام با هواداران باشگاه 
استقالل وداع کرد. او با شرح اینکه برای 
ماندن هر کاری انجام داده، دست روی 
این نکته گذاشت که مدیران استقالل 
تالشــی برای حفظ او نداشته اند. تنها 
ساعاتی بعد سیدحســین این نوشته 
اینســتاگرامی را از صفحه رسمی اش 
برداشــت تا شــائبه های جدایی اش را 
کمرنگ کند. ظاهرا برای ستاره های آبی، 
اینستاگرام آخرین سنگر است. آنها از این 
فرصت هم برای فشــار حداکثری روی 
مدیران باشگاه استفاده می کنند. به هر 
حال فعال سیدحسین و رشید مظاهری، 
هر دو تیــم در مانده انــد و باید دید چه 
سرنوشتی در انتظارشان خواهد بود. از 
آن جایی که سپاهان به شدت به دنبال 
جذب گلر در بازار است، بعید نیست یکی 
از آنها در شــروع فصل جدید برای تیم 
محرم نویدکیا به میدان برود و پیراهن 

سپاهانی ها را بر تن کند. 
مهدی قایدی؛ در مسیر احمدنور 

شــرایط نقل و انتقاالت استقالل، 
ایده آل بود و هواداران باشــگاه کامال از 
شرایط رضایت داشتند تا اینکه ماجرای 
جدایی مهدی قایدی تایید شد. درست 
وقتی در تهران مدیران باشــگاه از لغو 
فروش او می گفتند، اماراتی ها تصویری 
از تمرین کردنش با شــباب االهلی را به 
نمایش گذاشــتند. کار تمام شده بود و 
خود مهدی هم با یک پســت، رسما از 
باشگاه جدا شــد. مهدی با این انتقال، 
درآمد قابل توجهی را هم نصیب باشگاه 
کرد اما پــر کردن جــای خالی چنین 
بازیکنی برای تیم بسیار دشوار خواهد بود. 
او حاال همبازی احمد نور در باشگاه االهلی 
است. آن هم در لیگی که اصال سال های 
خوبی را نمی گذرانــد و کیفیتی در حد 
و اندازه های گذشــته اش ندارد. رفتن 
مهدی به لیگ امارات آن هم در سال جام 
جهانی، یک تصمیم نسبتا نگران کننده 
برای آینده فوتبالی این ستاره خواهد بود. 

محمد آبشک؛ 34 هم دیر نیست 
پروســه انتقال محمد آبشــک به 
پرسپولیس همچنان قطعی نشده اما 
به نظر می رسد این انتقال ظرف روزهای 
آینده صورت خواهد گرفت. آبشــک 
یکی از ســتاره های به شدت بااستعداد 
فوتبال شمال بود اما نتوانست مسیرش 
را متناسب با این استعداد سپری کند. 
او وقت زیادی را هدر داد اما در باشــگاه 
فوالد ســرانجام از افول فاصله گرفت و 
دوباره به یک ستاره تبدیل شد. آبشک 
حاال در آســتانه انتقال به قهرمان پنج 
دوره اخیر فوتبال ایران است. تجربه ای 
که نشــان می دهد حتی ۳۴ ســالگی 
هم برای رسیدن ستاره های فوتبال به 

آرزوهای شان دیر نیست. 
لوسیانو پریرا؛ لباس آبی 

با توجه به فرم دیاباته و جدایی قایدی، 
آبی ها نیاز مبــری به خرید یک مهاجم 
داشتند. مهاجمی که از لیگ برتر ایران و 
باشگاه فوالد انتخاب شده است. لوسیانو 
پریرا ســابقه درخشــیدن در ترکیب 
سپاهان و آقای گلی در لیگ برتر ایران 
را در ترکیــب فــوالد دارد. او به خوبی 
شرایط فوتبال ایران را می شناسد و یک 
مهاجم به شــدت چارچوب شناس به 
شمار می رود. ورود لوسیانو به استقالل، 
می تواند نرخ تبدیل شوت به گل را در این 

تیم بیشتر کند. 
سروش رفیعی؛ بقا در اصفهان

هنوز قراردادش را با سپاهان تمدید 
نکرده اما بعید است که مقصد دیگری 
را برای خودش در نظر بگیرد. سروش از 
استقالل و چند تیم دیگر پیشنهادهایی 
داشــته اما ظاهرا ترجیح می دهد بعد 
از یک فصل خوب، به پیراهن سپاهان 
وفادار بماند. بهترین پاسور لیگ بیستم، 
روزهای درخشــانی را زیر نظر نویدکیا 
ســپری کرد و حاال هم به نظر می رسد 
سپاهان، ایده آل ترین انتخاب برای ادامه 
فوتبال این ستاره خط میانی خواهد بود.

درباره چهره های پرسروصدای فصل نقل و انتقاالت 

بمب های فعال، بمب های خاموش 

اتفاق روز

آریا رهنورد

دراگان اســکوچیچ، شــاید آرام تریــن 
ســرمربی دو دهه اخیر تیم ملی است. البته 
اینکه اســکو در اطراف تیم هیچ تنشــی به 
وجود نمی آورد، خصلت بدی نیست اما اینکه 
او اصال روی سرنوشــت تیم ملی حساسیت 
نشــان نمی دهد و نگرانی چندانــی از بابت 
انفعال فدراســیون فوتبال نــدارد، حقیقتا 
ترسناک به نظر می رسد. شرایط تیم ملی، به 
شدت حساس شده و این تیم برای رسیدن به 
جام جهانی، مسیر سختی خواهد داشت. تیم 
ملی این روزها بیشتر از هر چیزی، به جدیت 
و البته برنامه ریزی دقیق و اصولی نیاز دارد. 
دو اتفاقی که اصال در اطراف این تیم به چشم 

نمی خورند. 
کادر فنی تیم ملی آنقدر آرام و خونســرد 
به نظر می رسند که انگار تا شروع دیدارهای 
انتخابی جام جهانی، حداقل »دو سال« زمان 
باقی مانده اســت. البته که با شناخت دقیق 
نفرات نیمکــت تیم ملی، این خونســردی 
اصال هم عجیب به نظر نمی رسد. چراکه تک 
تک این نفرات همیشه این خصلت را همراه 
خودشان داشته اند. دراگان اسکوچیچ اساسا 

از آن دست مربیان به شمار می رود که به آب و 
آتش نمی زنند، مدیران تیم شان را تحت فشار 
نمی گذارند و برای هیچ کس، چالش به وجود 
نمی آورند. کریم باقری هم که همیشه بسیار 
آرام بوده و در جایگاه یک مربی، تفاوتی نکرده 
اســت. این خاصیت در وحید هاشمیان هم 
دیده می شود. ستاره ای که حتی در بهترین 
سال های فوتبالش در بوندس لیگا، به ندرت 
مصاحبه می کرد و خودش را در کانون توجه 
قرار می داد. این آرامش، در چنین روزهایی 
می تواند برای تیم ملی شبیه یک »سم« عمل 
کند. چراکه این تیم در این موقعیت حساس، 
به توجه زیادی نیاز دارد. قرارداد کریم باقری 
با پرســپولیس به تازگی تمدید شده و این 
مربی احتماال باز هم به صورت همزمان در تیم 
ملی و پرسپولیس دیده خواهد شد. طبیعتا 
با این روند بعید است او بتواند تک تک نفرات 
ملی پوش در لیگ های مختلــف را زیر نظر 
بگیرد. فهرست آخر  اسکوچیچ برای اردوی 
بحرین، فهرستی کامل و امیدوارکننده بود اما 
تکرار این لیست در شرایطی که لیگ برتر در 
تعطیلی به سر می برد و لیگ های اروپایی هم 
به تازگی شروع شده اند، کار ساده ای نخواهد 
بود. جام جهانی، دســتاوردی نیست که به 

راحتی برای فوتبال ایران به دست بیاید. این 
فوتبال درست به همان اندازه که پتانسیل و 
استعداد درخشیدن در این رقابت را دارد، از 
این قابلیت هم برخوردار است که همه چیز را 
به سمت تباهی بکشاند و فرصت رسیدن به 

این جام را به راحتی از دست بدهد. 
ایران کم تــر از دو هفته دیگــر، باید در 
یک دیدار رسمی بســیار حساس روبه روی 
سوریه قرار بگیرد و به سرعت مسابقه دومش 
روبه روی عراق را هم برگزار کند. هم سوریه و 
هم عراق، برنامه های مفصلی برای این نبردها 
دارند و عــالوه بر اردو، دیــدار تدارکاتی هم 
خواهند داشت. ایران اما دوباره بدون انجام 
نبرد دوستانه، به مصاف این رقبا خواهد رفت. 
ظاهرا قرار است یک مینی اردوی کوتاه مدت 
برای تیم ترتیب داده شود و سپس ستاره ها 
روبه روی ســوریه قرار بگیرند. اینکه دراگان 
اسکوچیچ عمال فرصت محک زدن مهره های 
تیمش در دیدارهــای دوســتانه را ندارد، 
به خــودی خود عجیب به نظر می رســد اما 
عجیب تر این است که او عمال هیچ واکنشی 
به این اتفاق هم نشان نمی دهد. ظاهرا خود 
این مربی هم قانع شده که تیمش را تنها در 
دیدارهای رســمی به زمین بفرســتد و قید 
نبردهای تدارکاتی را بزند. این روند به هیچ 
وجه برای تیمی که قصــد دارد خودش را به 
سومین جام جهانی متوالی برساند اصولی به 

نظر نمی رسد. 

همین سوریه که در ظاهر حریف ساده ای 
به نظــر می رســد و معمــوال در دیدارهای 
دوســتانه به راحتی به تیم ملــی می بازد، 
مدت هاست که در یک مسابقه رسمی نتیجه 
را به تیم ملی ایران واگذار نکرده اســت. تیم 
ملی در مقدماتی جام جهانی روسیه هم دو 
بار با این حریف به تساوی رسید و نتوانست 
سوریه را شکست بدهد. عراق هم که همیشه 
یک حریف بسیار سرســخت برای ایران به 
شــمار می رود. تیمی که اگرچه در آخرین 
نبرد با تیم ملی ایران شکســت خورده اما در 
چند مســابقه قبل از آن، برنده بوده اســت. 
تصور »ســاده« بودن ایــن نبردها، ممکن 
است به قیمت اتفاق های زیادی تمام شود. 
به قیمت دور شــدن تیم ملی از جام جهانی 
و شــاید حتی به قیمت از دست رفتن شغل 

دراگان اسکوچیچ. این همه سکوت و انفعال 
در این شرایط حساس، دردی از تیم ملی دوا 

نمی کند. 
شــاید مربیان تیــم ملی و مســئوالن 
فدراسیون، هنوز در باد نتایجی خوابیده اند 
که اخیرا تیم ملی روبه روی بحرین و عراق به 
دســت آورد. تصور اینکه آن نتایج تحت هر 
شرایطی ادامه پیدا می کنند، هرگز منطقی 
نخواهد بود. نباید فرامــوش کرد که همین 
تیم با همین مهره ها و یــک مربی دیگر، در 
دور رفت مرحلــه اول مقدماتی چه فجایعی 
را تجربه کرده بــود. آن دفعه، تیم ملی جان 
همه را به لب رساند تا اشتباه های خودش را 
جبران کند و صعود را جشــن بگیرد. این بار 
اما هر اشتباه، می تواند آخرین اشتباه باشد و 

تیم را در لبه پرتگاه قرار بدهد. 

یک نگرانی بزرگ برای تیم ملی 

این سکوتِ ترسناک 

ظاهرا برای ستاره های آبی، 
اینستاگرام آخرین سنگر 

است. آنها از این فرصت هم 
برای فشار حداکثری روی 

مدیران باشگاه استفاده 
می کنند. به هر حال فعال 

سیدحسین و رشید مظاهری، 
هر دو تیم در مانده اند و 

باید دید چه سرنوشتی در 
انتظارشان خواهد بود

اعتماد به علی حقیقی، 
برای قلعه نویی بسیار 
ناامیدکننده بود و این 

سنگربان، فصل بدی را در 
سیرجان سپری کرد. حاال 

امیر از این تصمیم دنده 
عقب گرفته، با حقیقی 

وداع کرده و سنگربان فصل 
گذشته فوالد را به خدمت 

گرفته است
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