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دختران هندبال در آستانه 
تاریخ سازی

تیم ملی هندبال زنان ایران در چهارمین دیدار 
از رقابت های آسیا به مصاف میزبان مسابقات اردن 
رفت و توانست این تیم را با حساب ۲۸ بر ۲۲ از پیش 
رو بردارد. تیم ملی ایران اکنون با سه پیروزی مقابل 
اردن، فلسطین و کویت و یک شکست برابر ژاپن در 
رده دوم گروه خود قرار دارد. البته هنوز از دیدارهای 
مرحله گروهی باقی مانده که تیــم ملی باید امروز 
)سه شنبه( به مصاف تیم سوریه برود. ایران در صورت 
پیروزی بر ســوریه صعودش به نیمه نهایی قطعی 
می شود. در این مســابقات قرار است پنج سهمیه 
جهانی توزیع شــود که تیم ملی هندبال زنان ایران 
در صورت پیروزی بر سوریه و قرار گرفتن بین چهار 
تیم اول گروه، سهمیه جهانی را قطعی خواهد کرد و 
تاریخ ساز می شود. در گروه B  ژاپن هشت امتیازی 
و صدرنشین است و ایران و اردن هر دو با ۶ امتیاز در 
رده دوم و سوم هستند تا بازی های روز آخر مرحله 
گروهی تعیین کننده باشد. مینا وطن پرست، شقایق 
باپیری، عطیه شهسواری، شیما زارع، فاطمه خلیلی، 
نوریه عباسی، هدیه ویسی، آرزو کیانی آرا، حدیث 
نوروزی، مریم یوسفی، ساناز رجبی، مژگان قهرمانی، 
الناز قاسمی، هانیه لک، رویا نوروزی، بهاره ایزدگشب، 
صونا بیداد و زینب بذرافکن اسامی بازیکنان حاضر در 

مسابقات قهرمانی زنان آسیا است. 
    

ادامه سلطنت والیبال در آسیا
در فینال بیست  و یکمین دوره مسابقات والیبال 
قهرمانی مردان آسیا در ژاپن، تیم ملی والیبال ایران 
به مصاف ژاپن رفت و با برتری ســه بر صفر به عنوان 
قهرمانی دست پیدا کرد. فدراسیون جهانی والیبال 
پس از قهرمانی بلندقامتان والیبال ایران در آســیا 
نوشت:»تیم ملی والیبال ایران در رقابت های قهرمانی 
آسیا تنها در یک ست مقابل چین بازی را واگذار کرد. 
والیبال ایران در فینال ژاپن را شکست داد و قهرمان 
آسیا شــد. صابر کاظمی ارزشــمندترین بازیکن 
مسابقات بود و تیم ملی والیبال ایران از عنوان قهرمانی 
خود در ســال ۲۰۱۹ دفاع کرد. با این تفاسیر ایران 
دوره پادشاهی خود را افزایش داد و چهارمین عنوان 
آســیایی خود را با پیروزی برابر ژاپن کسب کرد. دو 
فینالیست آسیا موفق شدند جواز حضور در مسابقات 
جهانی ۲۰۲۲ روسیه را کسب کنند. والیبال ایران 

با این قهرمانی به سلطنت خود در آسیا ادامه داد.«
    

 امروز، تصمیم گیری درباره 
کادر تکواندو

پس از ناکامی تکواندوی ایران در المپیک توکیو، 
کمیته فنی فدراسیون تکواندو جلسات مختلفی را با 
حضور مربیان و چهره های شاخص تکواندوی ایران 
برگزار کرد اما برخالف گمانه زنی های متعدد هنوز 
هیچ تصمیمی درباره تغییرات یا تقویت کادرهای 
فنی گرفته نشد. برخی شنیده ها از احتمال تغییرات 
در کادرهای فنی تکواندو حاکی است اما این پیشنهاد 
موافقان و مخالفانی دارد، در مقابل برخی نیز خواستار 
تقویت کادر فنی و انتخاب یک فرد شناخته شده و با 
تجربه به عنوان مدیر تیم های ملی هستند. در این 
میان انتقادات زیادی به بیانیه کمیته فنی تکواندو 
درباره دالیل ناکامی در المپیک  توکیو مطرح شــد 
و برخی آن را نشــانه انفعال و بی تفاوتی فدراسیون 
تکوانــدو ارزیابی کردند. با این وجــود پس از بحث 
و حواشــی گســترده پس از المپیک، کمیته فنی 
فدراسیون تکواندو امروز )سه شنبه( تصمیم نهایی 

خود را درباره تیم های ملی اتخاذ خواهد کرد. 
    

قهرمانی جهان بدون ایرانی ها
آمریکا میزبان دوره جدید مسابقات تیروکمان 
قهرمانی جهان اســت که در هــر دو بخش ریکرو و 
کامپوند آغاز می شــود اما برخالف دوره پیشین که 
به میزبانی هلند برگزار شد، کمانداران کشورمان در 
رقابت های امسال حضور ندارند. البته زهرا نعمتی 
تنها کمانداری بود که فدراسیون تیروکمان اقدامات 
الزم برای اعزام وی به مسابقات قهرمانی جهان را انجام 
داد. اتفاقا ویزای نعمتی برای سفر به آمریکا صادر شد 
اما در نهایت اعزام وی هم به نتیجه نرسید. قرار بود 
نعمتی همراه با غالمرضا شعبانی بهار و امید نجاری 
رئیس فدراسیون و مدیر تیم های ملی تیروکمان عازم 
آمریکا شود تا پیش از مسابقات قهرمانی جهان در 
پنجاه و چهارمین کنگره جهانی تیروکمان و انتخابات 
این رشته هم شرکت داشته باشند اما از آنجا که ویزای 
سفر شعبانی بهار و نجاری صادر نشد، سفر نعمتی هم 

منتفی شد!

منهای فوتبال

آریا رهنورد

هیاهوی نقل و انتقاالت در فوتبال 
ایران از مدت ها قبل فروکش کرده اما 
هنوز ستاره هایی هســتند که مقصد 
جدیدشــان را انتخــاب نکرده انــد. 
مهره هایی که در فصل بدنسازی بدون 
تیم بوده اند اما با توجه به زمان طوالنی 
باقی مانده تا شــروع فصل جدید لیگ 
برتر، هنوز فرصت کافی را برای هماهنگ 
شدن با تیم   جدیدشان خواهند داشت. 
این نفرات هنــوز به هیچ تیمی ملحق 
نشده اند اما انتظار می رود ظرف چند روز 
آینده، مقصد تازه شان را انتخاب کنند. 
در این گزارش، به معرفی یک ترکیب 
۱۱ نفره با سیستم چهار، سه، سه از این 

نفرات می پردازیم.
خط دروازه:

رشید مظاهری
تابستان عجیبی را در فوتبال ایران 
پشت سر گذاشــته اســت. او ابتدا به 
خاطر »فســخ نکردن« قــراردادش، 
تا می توانست سر اســتقاللی ها منت 
گذاشــت اما فقــط چنــد روز بعد، 
قراردادش را به راحتی فســخ کرد. کار 
بین او و مددی باال گرفت و رشــید در 
نهایت از استقالل جدا شد. با این حال، 
حاال کــه ظاهرا مددی رفتنی شــده، 
رشید لوگوی اســتقالل را در صفحه 
اینستاگرامش گذاشته و پالس بازگشت 
به تیم را داده است. بعد از چند بار سالم 
و خداحافظی، بعید نیست رشید دوباره 

به فهرست نفرات این باشگاه برگردد. 
آن هم در حالی کــه در مهم ترین نبرد 
آسیایی آنها روبه روی الهالل، غایب بوده 
و تیم را در این برهه بسیار حساس، به 
حال خودش رها کرده است. مظاهری 
در این پنجــره نقل و انتقــاالت چند 
پیشنهاد خوب از باشگاه های دیگر هم 

داشته است.
خط دفاعی:

روزبه چشمی
کارلوس کی روش معتقد بود که او 
مدرن ترین دفاع ۱۰ سال اخیر فوتبال 
ایران است اما بازیکنی که اتفاقا با تیم 
ملی به جام جهانی هم رفت و در اولین 
مســابقه فیکس بود، حاال در بازار نقل 
و انتقاالت بدون مشــتری مانده است. 
روزبه دو فصل قبل، اســتقالل را ترک 
کرد و راهی لیگ قطر شد اما در این لیگ 
شرایط مطابق میل او پیش نرفت. او که 
فصل گذشته با باشــگاه ام صالل قطر 
قرارداد داشت، حاال از این تیم جدا شده 
و هنوز مقصــدی را در فوتبال ایران یا 
قطر برای خودش در نظر نگرفته است. 
از آخرین تجربه ملی چشمی هم زمان 

بسیار زیادی می گذرد.
ایمان سلیمی

بدون تیم ماندن این مدافع مستعد، 
دلیل عجیب و غریبی دارد. او در همین 
پنجره نقل و انتقاالت با گل گهر سیرجان 
قرارداد بست و آماده بود تا فصل جدید 
را در این باشگاه شــروع کند اما در یک 
مسابقه محلی، آسیب دید و رباط پاره 

کرد. این رفتار غیرحرفه ای از ســوی 
بازیکنی که نباید بدون اجازه باشــگاه 
در هیچ زمین فوتبالی به میدان برود، 
موجب شد گل گهر سیرجان قرارداد 
او را به صورت یک طرفه فسخ کند. حاال 
ایمان بعد از یک دوره کوتــاه بازی در 
فوتبال اروپا، بدون تیم مانده و بعید است 
با این شرایط حداقل تا نیم فصل بتواند 
تیمی برای خودش دســت و پا کند. او 
پتانسیل بسیار زیادی برای درخشیدن 
در لیگ برتر بیست و یکم داشت اما این 
آسیب دیدگی بدموقع، همه چیز را به 

شدت تحت تاثیر قرار داد.
امین حاج محمدی

روزگاری برای استقالل بازی می کرد 
و در ترکیب ثابت این باشگاه به میدان 
رفت. شــرایط برای امین اما در نهایت 
خوب پیش نرفت و او نتوانست با سرعت 
قابل توجهی پیشــرفت کند. او بعد از 
دوران نه چندان دلچسب در استقالل، 
به ماشین سازی تبریز پیوست و مدتی 
هم با گســترش فوالد و خونه به خونه 
همکاری داشت. امین سپس به سایپا 
ملحق شد و در نهایت با این تیم از لیگ 
برتر سقوط کرد. فعال در این فصل هیچ 
باشگاهی به سراغ این مدافع نیامده و با 

او قرارداد نبسته است.
یوسف وکیا

این مدافــع کناری تا قبــل از ۲7 
سالگی، تجربه های زیادی در فوتبال 
ایران به دست آورده است. او محصول 
آکادمی باشگاه فوالد بود و سال ها برای 

این تیم توپ زد. پس از ترک فوالد، وکیا 
به مسجدســلیمان رفت تا برای نفت 
بازی کند. او دو فصل هم برای گل گهر 
توپ زد و فصل گذشته به پدیده مشهد 
پیوست. وکیا فعال قراردادش را با تیم 
مشهدی تمدید نکرده و معلوم نیست 
برای آینده فوتبالی اش چه تصمیمی 
خواهد گرفت. بدون تیم ماندن در این 
شرایط سنی، برای او کمی عجیب و دور 
از انتظار به نظر می رسد. بازیکنی که با 
وجود مطرح شدن در سن و سال بسیار 
کم، تا امروز به همه اهدافش در فوتبال 

دست پیدا نکرده است.
خط هافبک:

داریوش شجاعیان
مصدومیت های متعدد و طوالنی، 
هرگز اجــازه ندادند داریــوش به فرم 
دلخواهش دراســتقالل برسد. خراب 

کردن پنالتی در فینــال جام حذفی، 
چیزی شبیه تیر خالص به کارنامه او در 
جمع آبی ها بود. شجاعیان در فهرست 
مازاد باشــگاه قرار گرفت و از استقالل 
جدا شد اما هنوز خبری از انتخاب تیم 
بعدی او نیست. به نظر می رسد سابقه 
مصدومیت ها اجازه نمی دهد این بازیکن 
یک مشتری پروپاقرص در فوتبال ایران 
داشته باشد. شرایط در این چند فصل 
برای داریوش، اصال خوب پیش نرفته 

است.
فرشید اسماعیلی

در پایان فصل گذشــته، فرشید در 
فهرست مازاد باشــگاه قرار گرفت اما 
با توجه به مشــکالت باشگاه در جذب 
مهره های خارجی، مجیدی از وداع با 
فرشید منصرف شد و به باشگاه اعالم 
کرد که برای فصل جدید به این هافبک 
هجومی نیاز دارد. مدیران باشگاه اما با 
اسماعیلی زاویه داشتند و حاضر نشدند 
قرارداد این هافبک را تمدید کند. او حتی 
در روز مسابقه با الهالل در استادیوم بود 
اما فقط از روی سکوها مسابقه را تماشا 
کرد. فرشید فعال بدون تیم مانده اما اگر 
تغییر مدیریتی در استقالل رخ بدهد، 
بعید نیست او هم دوباره به تیم برگردد و 

برای استقالل به میدان برود.
مسعود شجاعی

کاپیتان فصل گذشته تراکتور، دیگر 
نمی خواهد به کار در این باشگاه ادامه 
دهد. فصل گذشته واقعا فصل عجیبی 
برای شجاعی بود. او کارش را به عنوان 
کاپیتان شروع کرد، به عنوان سرمربی 
موقت ادامه داد و در نهایت تصمیم به 
ترک باشگاه گرفت. مســعود فعال به 
تیمی در فوتبال ایران ملحق نشــده و 
ممکن است در مسیر همبازی و دوست 
صمیمی اش اشکان به فوتبال قطر برود. 
البته اگر قرار به این اتفاق باشــد، او هم 
مثل اشکان به دسته های پایین تر فوتبال 
قطر خواهد پیوســت. به نظر می رسد 
دوران طالیی شجاعی در دنیای فوتبال 
دیگر تمام شده و او آرام آرام باید آماده 

پذیرفتن مسئولیت های دیگر شود.
گوچی

زووله آخرین تیم گوچی در فوتبال 
هلند محسوب می شد. باشگاهی که 
تمایلی به همکاری با این مهاجم نشان 
نداده اســت. گوچی که این سال ها 
مدام تیم هایش را تغییــر می دهد، 
باید برای یک تغییر دیگر آماده باشد. 
او در چند سال گذشته عالوه بر هلند، 
در قبرس، اســترالیا، انگلیس و قطر 

به میدان رفته و احتماال در روزهای 
پیش رو تیم بعدی اش را هم معرفی 
خواهد کرد. رضا در این چند ســال 
همواره از فوتبال ایران هم پیشنهاد 
داشــته اما بعید به نظر می رسد که 
تصمیم به بازی در این لیگ بگیرد و 

برای یک تیم ایرانی توپ بزد.
مسعود حسن زاده

در ترکیب ذوب، یک استعداد واقعی 
بود. یک مهاجم بســیار خوش استیل 
که گل های فوق العــاده ای برای تیم 
اصفهانی می زد. مســعود چند بار به 
استقالل و پرسپولیس هم لینک شد اما 
در نهایت از ذوب به سایپا رفت و مدتی 
هم برای ســپاهان فوتبال بازی کرد. 
ماشین سازی، آخرین تیم حسن زاده در 
فوتبال ایران به شمار می رفت. بازیکنی 
که این روزها بدون تیم مانده اســت. 
حسن زاده می توانست یکی از بهترین 
مهاجمان فوتبال ایران باشــد اما حاال 
در 3۰ ســالگی، دیگر حتی اسمی از 
او هم شنیده نمی شــود. مسعود فعال 
جایی در فهرست خرید تیم های لیگ 

برتری ندارد.
روح اهلل باقری

فاصله پوشــیدن پیراهن شماره 
۱۰ استقالل با بدون تیم ماندن برای 
روح اهلل باقری در فوتبال ایران اصال 
زیاد نبود. او بعد از جدایی از استقالل، 
راهی شهرخودرو شد و برای نساجی 
و سپاهان هم بازی کرد. رو ح اهلل این 
فصل در فهرست مازاد سپاهان قرار 
گرفته و محــرم نویدکیا اعالم کرده 
که نیازی به این مهاجم ندارد. هنوز 
هیچ تیمی بــرای عقد قــرارداد به 
این بازیکن پیشنهاد رسمی ارسال 
نکرده است. او فعال در آستانه شروع 
فصل جدید لیگ برتــر، بدون تیم 
 مانده و مقصد بعدی اش را مشخص 

نکرده است.

ترکیب منتخب ستاره های بدون تیم مانده فوتبال ایران

اف.سی. بالتکلیف

اتفاق روز

آریا طاری

ظاهرا قرار است انتظار لئو مســی برای زدن اولین گل در 
لباس پی اس جی همچنان ادامه داشــته باشد. او سه بار برای 
این تیم به میدان رفته، دو بار تــوپ را به تیرک دروازه کوبیده 
و همچنان موفق نشــده اولین گلش را در تیــم جدید به ثمر 
برساند. واکنش تند او به تعویض شدن در تیم پوچتینو، حاال 
به یک جنجال مهم در فوتبال فرانسه تبدیل شده است. مثلث 
»ام.ان .ام« تا اینجا درخشش چندانی نداشته و مسی، نیمار و 
ام باپه تا امروز، همچنان نتوانسته اند به یک هماهنگی فوق العاده 
دست پیدا کنند. البته که پاریسی ها تک تک دیدارهای شان در 
لوشامپیونه را برده اند اما این بردها، برای یک تیم فراکهکشانی 

کافی به نظر نمی رسند.
جدال با تیم منظم و خوش ساخت پیتر بوش، اولین محک 
کامال جدی لئو مسی در ترکیب پاریس به شمار می رفت. لیون 
با خریدهای جدیدش و ستاره های فصل گذشته، تیم بسیار 
خوبی ســاخته و دفاع آهنین آنها در نیمه اول دیدار با پاریس 
هم، نشــان می داد که این تیم قصد دارد حتی تهدیدی برای 
شانس های قهرمانی تیم پوچتینو باشــد. آنها در نیمه دوم با 
جاگیری دقیق و شلیک عالی پاکتا، به گل هم رسیدند اما در 
نهایت نتوانستند به ســتاره های گرانقیمت تیم حریف غلبه 
کنند. تکنیک فردی نیمار، پی اس جی را در این جدال صاحب 
یک پنالتی کرد. این اولین پنالتی باشگاه در عصر شکل گیری 
این مثلث جادویی در خط حمله بود. خیلی ها تصور می کردند 

مسی پشت این توپ قرار می گیرد اما این نیمار بود که پشت 
توپ رفت و با فریب دادن گلر حریف، مسابقه را به تساوی کشاند. 
اتفاق مهم این نبرد، بعد از گل تساوی رخ داد. جایی که پوچتینو 
لئو مسی را از زمین بیرون کشید و به جای او اشرف حکیمی را 
به زمین مسابقه فرستاد. لئو از این تصمیم اصال راضی نبود و 
حتی در زمان خروج از زمین، با پوچتینو دست نداد. چهره مسی 
نشان می داد که او چقدر از این تصمیم عصبانی است. لئو در این 
نبرد، اصال نمایش بدی نداشت و حتی یکی از بهترین نمره ها 
را در بین نفرات این مســابقه دریافت کرد. او بارها با فرارهای 
دیدنی اش، پاریسی ها را صاحب فرصت کرد و چند کار ترکیبی 
ایده آل هم با نیمار و ام باپه داشت. با این وجود اولین گل او باز هم 
به ثمر نرسید و همین اتفاق، فشار را روی شانه های فوق ستاره 
جدید پاریسی ها به اوج رساند. خریدهای جدید دیگر این تیم 
هم، اصال درخشش خاصی نداشته اند اما آنها لئو مسی نیستند 
و با یک مسابقه بدون گل، تحت فشار قرار نمی گیرند. دوناروما 
فعال حتی از ناواس بهتر نشان نداده، راموس همچنان مصدوم 
است و واینالدوم فعال از نیمکت فاصله نمی گیرد اما بدیهی است 
که در باشــگاهی مثل پاریس، همه نگاه ها به نابغه ای مثل لئو 

مسی باشد.
به نظر می رســد پوچتینو باالخره تصمیمش را در مورد 
ترکیب تیم فرانســوی با اضافه شدن مســی گرفته است. او 
تیمش را با آرایش چهار، دو، ســه، یک به زمین می فرســتد. 
آرایشــی که عمال در زمان حمله به چهــار، دو، چهار تبدیل 
می شود. ادریسا گانا گی و آندر هررا، دو هافبک میانی باشگاه 
هستند که وظیفه بسیار سنگینی در ترکیب تیم دارند. چراکه 
نفرات جلویی چندان به شرکت در کارهای دفاعی عالقه مند 
نیستند. این زوج میانی باید با دوندگی بسیار باال، تحرک کم تر 
سایر نفرات را جبران کنند. در این روش، کیلیان ام باپه مهاجم 
نوک باشــگاه به شــمار می رود. نیمار و دی ماریا در دو سمت 

بازی می کنند و لئو مسی هم پشت ســر ام باپه قرار می گیرد. 
در حقیقت مثلث هجومــی پاریس، به یــک مربع هجومی 
تبدیل شــده و دی ماریا، چهارمین ضلع این بخش از ترکیب 
به حساب می آید. با این روش بازی، مسی بیشتر قرار است در 
نقش یک بازیکن سازنده و پاسور ظاهر شود و گل زدن اولین 
مســئولیتش در زمین نخواهد بود. پاریــس در فاز هجومی، 
پرمهره ترین تیم فوتبال اروپا به شمار می رود اما تاریخ نشان 
می دهد تیم هایی که تــا این حد پرســتاره بوده اند، معموال 
نتیجه های خوبی به دســت نیاورده اند. پی اس جی در نهایت 
با کمک گل دیرهنگام مائورو ایکاردی، لیون را شکست داد اما 
واکنش خشمگینانه مسی به سرمربی تیم، می تواند دومینویی 
برای حواشی این فصل باشگاه باشد. بدون تردید ستاره هایی 
مثل نیمار و ام باپه هم با بیرون رفتن از زمین کنار نمی آیند و 

 سرمربی پاریسی ها کار بسیار سختی برای راضی نگه داشتن 
همه آنها خواهد داشت.

شرایط این روزهای متمول ترین تیم تاریخ فوتبال فرانسه، 
بیشتر از هر کسی برای پوچتینو تهدیدآمیز به نظر می رسد. او 
فصل گذشته با این تیم، نه قهرمان لیگ برتر شد و نه توانست 
در لیــگ قهرمانان اروپا به فینال برســد. ایــن پاریس با این 
ترکیب افسانه ای، باید همه جام ها را ببرد تا پوچ خودش را در 
فهرست مربیان موفق فوتبال اروپا قرار بدهد. او با سابقه کار در 
باشگاه هایی مثل اسپانیول، ساوتهمپتون و تاتنهام، هرگز مربی 
چنین سوپراستارهایی نبوده و این تجربه برایش، اصال آسان به 
نظر نمی رسد. اگر مالکان باشگاه احساس کنند که نیمار، مسی 
و ام باپه بزرگ تر از سرمربی تیم شــان هستند، زمان تغییر در 

پی اس جی خیلی زود از راه خواهد رسید.

وقتی لئو عصبانی  می شود

خشم نابغه

گوچی که این سال ها مدام 
تیم هایش را تغییر می دهد، 

باید برای یک تغییر دیگر 
آماده باشد. او در چند سال 

گذشته عالوه بر هلند، در 
قبرس، استرالیا، انگلیس 

و قطر به میدان رفته و 
احتماال در روزهای پیش رو 
تیم بعدی اش را هم معرفی 

خواهد کرد

حاال که ظاهرا مددی 
رفتنی شده، رشید لوگوی 

استقالل را در صفحه 
اینستاگرامش گذاشته 

و پالس بازگشت به تیم را 
داده است. بعد از چند بار 
سالم و خداحافظی، بعید 

نیست رشید دوباره به 
فهرست نفرات این باشگاه 

برگردد
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