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32 تيم جهاني هندبال بانوان 
مشخص شدند

بیست و پنجمین دوره مسابقات جهانی هندبال 
زنان برای اولین بار با 32 تیم و از یک تا 19 دسامبر 
2021 )10 تا 28 آذر( در اســپانیا برگزار می شود. 
 Castelló این رویداد در چهار مکان در شهرهای
Granollers ، Llíria ، و Torrevieja برگزار 
می شــود و ایران با قرار گرفتــن در جایگاه چهارم 
مسابقات قهرمانی آســیا برای نخستین بار مجوز 
حضور در این مسابقات را کسب کرد و در کنار نروژ، 
رومانی و قزاقســتان در گروهC  مسابقات جهانی 
قرار گرفت. با برگزاری مسابقات انتخابی آمریکای 
جنوبی و مرکزی در پاراگوئه که با حضور آرژانتین، 
بولیوی، برزیل، اروگوئه، نیکاراگوئه و کشور میزبان 
برگزار شد، چهره 32 تیم نهایی در مسابقات جهانی 
اسپانیا مشخص شد. در پایان این مسابقات برزیل، 
آرژانتین و پاراگوئه در رده های اول تا سوم ایستادند و 
جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب کردند و در 

گروه G و H این مسابقات قرار گرفتند. 
    

 قانون موتورسواری بانوان 
اصالح مي شود؟

موتورســواري بانوان در ایران همیشــه براي 
عالقمندان مطرح بوده و بســیاري خواهان صدور 
گواهینامه براي بانوان بودنــد. موضوعي که حاال 
به گفته رییس پلیس راهنمایي و رانندگي کشور 
احتمال انجام شدن دارد. در این راستا سردار کمال 
هادیان فر در مراســم گرامیداشــت هفته نیروی 
انتظامی در پاسخ به سوالی درباره صدور گواهینامه 
رانندگی موتــور برای بانــوان گفت:»برای صدور 
گواهینامه موتورسواری در این بخش به این دلیل 
که در متن قانون فقط کلمه آقایان آمده است، منع 
قانونی داریم. البته این موضوع را می توان با پیگیری 
فدراســیون موتورســواری و وزارت ورزش و ارائه 
پیشنهاد به دولت و بررسی آن در کمیسیون های 
کارشناسی مرتبط بررسی کرد و در صورت تایید و 
اصالح قانون، این امکان برای بانوان نیز فراهم شود.« 

    
تقابل دوباره ايران و آمريكا دركشتي

پس از دعوت رسمی رییس فدراسیون کشتی 
آمریکا از متولیان کشتی ایران برای برگزاری یک 
دیدار تیم به تیم در این کشــور، سایت فدراسیون 
کشتی آمریکا زمان برگزاری این رقابت ها را اعالم 
کرد. در توضیحات ســایت فدراســیون کشتی 
آمریکا آمده است:»ایران یکی از قدرت های سنتی 
کشتی آزاد است که دارای قهرمانان متعدد جهانی 
و المپیکی است. رقابت دوستانه بین ایران و آمریکا 
به چند دهه قبل بر می گردد و آخرین باری که تیم 
ایران در آمریکا حضور داشــت در سال 201۶ و در 
مســابقات جام جهانی لس آنجلس بود. تماشای 
مسابقات کشتی آمریکا و ایران به طور سنتی در هر دو 
کشور جمعیت زیادی را به خود جلب می کند.« ریچ 
بندر مدیر اجرای کشتی آمریکا نیز گفت:»کشتی 
فراتر از سیاست است و هیچ چیز بهتر از این رقابت 
دوستانه بین کشتی ایران و آمریکا نیست. این دو 
کشور بهترین کشورهای کشتی آزاد جهان هستند 
و ما خوشحالیم تیم آمریکا فرصتی پیدا کرده تا با 
یکی از قوی ترین تیم هــای جهان مبارزه کند.« بر 
اساس برنامه ریزی انجام شده دیدار دوستانه بین 
کشــتی ایران و آمریکا روز 23 بهمن سال جاری 
و در آرلینگتــون داالس در ایالت تگــزاس برگزار 

خواهد شد.
    

برنامه واليبال در قهرماني جهان
مســابقات والیبال قهرمانی مردان جهان سال 
2022 با حضور 2۴ تیم به میزبانی روسیه در حالي 
برگزار خواهد شد که گروه بندی کامل مرحله گروهی 
این مسابقات مشخص شده است. به این ترتیب در 
گروه A روسیه، صربستان، تونس و پورتوریکو، در 
گروه B برزیل، ژاپن، کوبا و قطر، در گروه C لهستان، 
آمریکا، مکزیک و بلغارستان، در گروه D فرانسه، 
اسلوونی، آلمان و کامرون، در گروه E ایتالیا، کانادا، 
ترکیه و چین و در گــروه F آرژانتین، ایران، هلند و 
مصر قرار دارند. مرحله گروهی مسابقات، در ۶ گروه و 
در ۶ شهر روسیه )مسکو، کرووا، نووسیبیرسک، اوفا، 
یکاترینبورگ، کراسنویارسک( برگزار خواهد شد. 
تونس و روسیه نیز در روز جمعه چهارم شهریورماه 
سال 1۴01 دیدار افتتاحیه را برگزار خواهند کرد. 
تیم ایران در مرحله گروهی در شهر کراسنویارسک 

به مصاف رقبا مي رود. 

منهای فوتبال

آریا طاری

حتی رســیدن به 10 بــرد متوالی 
هم، درهــا را روی انتقاد از عملکرد یک 
ســرمربی نمی بندد. چراکه در فوتبال، 
همه چیــز را نمی توان در آمــار و ارقام 
خالصه کرد. نمایش تیم ملی روبه روی 
کره جنوبی حداقل در یک ساعت اول 
مسابقه، به شــدت انتقادبرانگیز بود. ما 

در تهران، روبه روی کره ای قرار گرفتیم 
که نتوانسته بود عراق را شکست بدهد، 
لبنان و ســوریه را هم بــه خفیف ترین 
شکل ممکن و با دردسرهای زیاد برده 
بود. ما در تهران، روبه روی حریفی قرار 
گرفتیم که نهایتا دو سوپراستار در کنار 
نفرات متوسط پرشمار داشت و به لحاظ 
مهره، بدون شک تیم برتر زمین مسابقه 
نبود. انتظار می رفت تیم ملی مسابقه را 

به شدت مقتدرانه تر شــروع کند اما در 
نیمه اول، عمال هیچ تالشی از سوی دو 
تیم برای رسیدن به دروازه رقیب صورت 
نگرفت. اسکوچیچ در یک تصمیم کامال 
ناگهانی بــرای این مســابقه، دوباره به 
سیستم چهار چهار دو برگشت. او به طور 
کلی عالقه دارد با ایــن روش به مصاف 
رقبا بــرود. دلیل اصلی ایــن عالقه هم 
داشــتن دو مهاجم تراز اول مثل سردار 

آزمون و مهدی طارمی است. در حقیقت 
اسکوچیچ به شدت دوست دارد که هر 
دو نفر آنهــا را در نزدیک ترین فاصله به 
دروازه رقیب قرار بدهد. در این صورت، 
وحید امیری به سمت چپ خط دفاعی 
برمی گردد، عزت ا للهــی و احمد نور در 
میانه میدان قرار می گیرند و جهانبخش و 
قلی زاده هم دو هافبک کناری تیم ملی به 
حساب می آیند. اسکو قبال هم این روش 

را امتحان کرد و نتوانست بهترین نتیجه 
ممکن را از آن بگیرد. با این حال خیلی 
طول کشید تا او در جریان مسابقه با کره، 
قبول کند که این روش جواب نمی دهد و 
تیم ملی طراوت و شادابی همیشگی اش 
را در زمین ندارد. وقتی کره ای ها به عمق 
دفاع تیم ملی زدند و بــه راحتی به گل 
رسیدند، ســرمربی ایران باالخره قانع 
شــد که این روش بازی را دستخوش 

تحول کند.
مثبت ترین خصوصیت اسکوچیچ 
در قامت سرمربی تیم ملی، سرعت باالی 
واکنش این مربی به شمار می رود. تیم 
او معموال همیشــه در نیمه های دوم یا 
در لحظه های حســاس، به تیم بهتری 
تبدیل می شود و این خصوصیت مهمی 
برای یک مربی اســت. مرد اول نیمکت 
تیم ملی درست بعد از دریافت گل، امید 
نورافکن را به زمین فرستاد و علی قلی زاده 
را بیرون کشید. شــاید خیلی ها تصور 
می کردند این یک تعویض تدافعی است 
اما اصال این طور نبود. در واقع نورافکن 
جایگزین وحید امیری در سمت چپ 
خط دفاعی شد تا امیری یک خط جلو 
برود و همان سیســتم قبلی تیم ملی 
پیاده شود. سیستمی که در آن، احمد 
نور و وحید، روی دست سعید عزت بازی 
می کنند و جهانبخــش و طارمی در دو 
طرف سردار به میدان می روند. تیم ملی 
با این روش احیا شد و اتفاقا نمایش خوبی 
هم در 30 دقیقه پایانی داشت. شاید اگر 
توپ های ســعید عزت اللهی و مهدی 
طارمی چند سانتی متر این طرف تر فرود 
می آمدند، تیم ملی به راحتی برنده این 
مسابقه می شد. ایران در این نبرد به اندازه 
شکست دادن کره جنوبی موقعیت خلق 
کرد اما در نهایت به برتری نرسید. دلیل 
این اتفاق را باید در واکنش اسکوچیچ بعد 
از به ثمر رسیدن گل تساوی جست وجو 
کرد. نقشــه این مربی برای به تساوی 

کشیدن مسابقه جواب داد. حاال کافی بود 
او از ستاره های سرعتی اش مثل قایدی و 
ترابی استفاده کند که نفس حریف را در 
کناره ها بگیرند. اگر این اتفاق رخ می  داد، 
تیم کره عمال خلع سالح می شد و دیگر 
حرفی برای گفتن در آزادی نداشــت. 
اسکو حتی می توانست سامان قدوس را 
به زمین بفرستد تا در این دقایق ملتهب، 
نظم بیشــتری به بازی تیم ملی بدهد. 
با این حال او تا دقیقــه 90 برای انجام 
تعویض های بعدی صبــر کرد. نفراتی 
هم که در آن دقیقه وارد زمین شــدند، 
بیشــتر برای اتالف وقت و نگه داشتن 
جریان بازی از راه رســیدند. انتظارها از 
تیم ملی، بی جهت باال نرفته اســت. ما 
تیمی را در اختیار داریم که حتی می تواند 
از دور گروهی جام جهانی هم صعود کند. 
یک نسل بسیار جذاب که قدرت قلع و 
قمع کردن همه رقبای آسیایی را دارند. 
همه انتظار دارند که سرمربی این تیم هم 
کمی شجاع تر باشد و فرصت بیشتری را 
برای بازی در اختیار نفرات ذخیره تیم 
قرار بدهد. در تیــم ملی، هیچ بازیکنی 
نباید مصون از تعویض باشد. چراکه این 
مساله، انگیزه را برای بهتر شدن در نفرات 

اصلی از بین خواهد برد.

سایه روشن های اسکوچیچ بعد از بزرگ ترین محک

واکنش سریع، جابه جایی دیر

چهره به چهره

این اساسا عادت همیشگی اغلب مربیان کروات است که در جریان مسابقه به راحتی تعویض نمی کنند. حتی برانکو 
ایوانکوویچ هم این خصوصیت را داشت و به راحتی حاضر نمی شد نفرات درون زمین تیمش را تغییر بدهد. روند بردهای 
متوالی دراگان اسکوچیچ باالخره پاره شد اما او حتی در یازدهمین مسابقه هم همچنان بدون شکست باقی ماند. با این 

وجود جدی ترین انتقاد به مرد اول نیمکت تیم ملی در اولین ساعات پس از نبرد با کره جنوبی، این بود که او به اندازه کافی از 
جواهرهای تراش خورده نیمکتش استفاده نمی کند.

آریا رهنورد

تیم ملی در یازدهمین مســابقه متوالی هم 
بدون شکست ماند. با این وجود در جریان نبرد با 
کره، نگرانی های زیادی برای هواداران این تیم به 
وجود آمد. همه آنهایی که انتظار دارند تیم ملی 
را در فرم آرمانی و با بهترین نمایش های ممکن 
ببینند، عصر سه شنبه یک دیدار امیدوارکننده 
را تماشــا نکردند. با این حال نتیجه نهایی این 
مسابقه، نتیجه نسبتا خوبی بود و صدرنشینی 

تیم ملی را در پایان هفته چهارم تثبیت کرد.
علیرضا بیرانوند

مرد شماره یک دروازه تیم ملی اگرچه روی 
صحنه به ثمر رسیدن گل سون کمی بیشتر از 
حد جلو آمده بود اما در مجموع نمایش خوبی 
در این جدال داشت. او به خصوص روی خروج 
از دروازه در زمــان ارســال های رقیب خوب و 
بی اشــتباه ظاهر شد. مهم ترین ســیو بیرو در 
آخرین ثانیه های مســابقه از راه رسید. جایی 
که سون می توانست گل برتری کره را بزند اما 
واکنش خوب گلر ایران، نتیجه مساوی مسابقه 
را حفظ کرد. در مجموع او در این نبرد هم نشان 
داد که هنــوز بهترین گزینه برای پوشــیدن 

پیراهن شماره یک تیم ملی است.
صادق محرمی

بدون تردیــد، ناامیدکننده تریــن بازیکن 
زمین مســابقه بود و بدترین نمایش ملی اش را 
تجربه کرد. از صادق، بازی های خوب پرشماری 
دیده ایم اما مدافع محبوب اسکوچیچ روبه روی 
کره جنوبی با آگاهی محیطی پایین، مقصر اصلی 
گل خوردن تیم ملی به شمار می رفت. او در دفاع 
به خوبی مسئولیت هایش را انجام نداد و در حمله 
بسیار پراشتباه بود. پاس های اشتباه و سانترهای 
عجوالنه، صادق را به بدترین بازیکن این مسابقه 
تبدیل کرد. این نمایش بدون شک اسکوچیچ را 
نگران سرنوشت سمت راست خط دفاعی تیمش 

کرده است.

شجاع خلیل زاده
او هم یک روز آرمانی را پشت سر نگذاشت و 
در مجموع، عملکرد درخشانی نداشت. شجاع 
البته مرتکب اشتباه وحشتناکی هم نشد اما در 
مجموع، چند بار توپ را در موقعیت های نسبتا بد 
لو داد. اگرچه صادق محرمی با از دست دادن سون 
مقصر اصلی گل خوردن تیم به حساب می آمد اما 
خلیل زاده هم به عنــوان نزدیک ترین مهره به 
صادق، پوشش الزم را ایجاد نکرد. او این روزها در 

اوج آمادگی به سر نمی برد.
محمدحسین کنعانی زادگان

روی دوئل هــای هوایی، عملکــرد خوبی 
داشت اما به طور کلی کره جنوبی تیمی نیست 
که روی هوا چندان مقتدر و فوق العاده باشــد. 
بدون احتســاب نیمه اول و 30 دقیقه پایاني 
بازی، ایــران روبه روی کــره جنوبی مجموعا 
15 دقیقه تحت فشــار قرار گرفت و در همان 
15 دقیقه یک گل دریافت کرد. این اتفاق، اصال 
نشانه خوبی برای هیچ کدام از مدافعان تیم ملی 

به شمار نمی رود.
وحید امیری

به نظر می رسید بخش مهمی از توانایی های 
وحید در ســمت چپ خط دفاعی هدر می رود. 
او در این پســت هم وظایفش را به خوبی انجام 
می دهد اما به طور کلی برای بازی در این پست 
ساخته نشده است. با تبعید وحید به سمت چپ 
خط دفاعی، توانایی خط هافبک ایران به شکل 
قابل توجهی کاهش پیدا کرد. درســت از وقتی 
که وحید به جمع هافبک ها ملحق شــد، موتور 
تیم ملی هم روشن شد و ایران نمایش به مراتب 
بهتری در زمین داشت. ملحق شدن وحید به خط 
هافبک، برای مهدی طارمی هم ایده آل تر بود و 
فضای بیشتری را در زمین در اختیار این ستاره 

قرار داد.
سعید عزت اللهی

هافبک دفاعی تیم ملی، بدون تردید بهترین 
بازیکن ایــران در این دوئل به شــمار می رفت. 

بازیکنی کــه نه فقــط در اکت هــای دفاعی و 
توپ گیری و نه فقــط در شــوت زنی، بلکه در 
بازیسازی هم به تیم ملی کمک می کرد. سعید 
چند بــار با پاس هــای بلند دیدنــی اش، برای 
هم تیمی ها موقعیت درست کرد و کالس خاص 
بازی اش را به نمایش گذاشت. او در مجموع روز 
بسیار درخشانی را برابر کره جنوبی سپری کرد. 
روزی که البته، با بدشانســی هم برای او همراه 
شد و تیر دروازه اجازه نداد اسمش را به فهرست 

گل زن های مسابقه وارد کند.
احمد نوراللهی

کاری که اســکوچیچ از احمد می خواهد، به 
بازی در نیم فضاها مربوط می شود و احمد هم این 
کار را به خوبی انجام می دهد. با این حال نمی توان 
ادعا کرد که نوراللهی این روزها در بهترین فرم 
ممکن قرار دارد. او در جریان این مســابقه چند 
بار هم به دروازه حریف نزدیک شد و می توانست 
با پاس های کات بک، مهاجمــان تیم ملی را در 
موقعیــت گل زنی قرار بدهد امــا در نهایت این 
اتفاق رخ نداد و پاس هــای نهایی احمد چندان 

دقیق نبودند.
علی قلی زاده

ظاهرا وقتی به عنوان مهره ذخیره وارد جریان 
مسابقه می شود، موثرتر از زمانی است که ثابت 
در ترکیب قــرار می گیرد. خیلی هــا در انتظار 
تماشــای دریبل ها و نمایش  تکنیکی قلی زاده 
روبه روی کــره بودند؛ اما قلــی زاده در این نبرد 
چیز خاصی از خودش نشــان نداد. البته اینکه 

رویکرد تیم ملی ایران هــم در زمان حضور او در 
زمین چندان هجومی نبود، روی این اتفاق موثر 
به نظر می رســید. به هر حال قلی زاده روبه روی 
کره جنوبی، اصال روز خوبی را پشت سر نگذشت.

علیرضا جهانبخش
باز هم نشــان داد که در قامت یک کاپیتان، 
مهره ای مطمئن و قائل اعتمــاد برای تیم ملی 
ایران به شمار می رود و باز هم درست وقتی تیم به 
شدت به او نیاز داشت، با یک گل بسیار حساس 
از راه رسید. مرد شماره هفت تیم ملی، شکست 
را برای ایران به تساوی تبدیل کرد. جهانبخش با 
اینکه در زمان به ثمر رســیدن گل فاصله نسبتا 
زیادی از دروازه حریف داشت، ضربه سر بسیار 
خوبی زد و شانســی برای گلر کره جنوبی باقی 
نگذاشت. جالب اینکه او حاال بهترین گل زن دور 
نهایی مرحله انتخابی جام جهانی در قاره آسیا به 
شمار می رود و تا این لحظه، سه گل در این مرحله 

برای تیم ملی به ثمر رسانده است.
مهدی طارمی

او مهم ترین و آماده ترین ستاره این روزهای 
تیم ملی به شــمار می رود امــا نمی توان انتظار 
داشــت که همواره در بهترین فرم ممکن دیده 
شــود. مهدی در این مسابقه کم تر صاحب توپ 
شــد و کم تر در موقعیت جدی  بــرای گل زنی 
قرار گرفت. او روی یــک قیچی برگردان دیدنی 
و البته یک شوت تماشایی به تیر دروازه حریف، 
در یک قدمی باز کردن دروازه کره قرار گرفت اما 
چندان خوش شانس نبود. مهدی در این مسابقه، 

کمی دیر آن استارت های انفجاری و نفوذهای 
دیدنی اش را شروع کرد. هرچند که وقتی او راه 
افتاد، تیم ملی هم راه افتــاد و نمایش به مراتب 

بهتری را در زمین به اجرا گذاشت.
سردار آزمون

اسکوچیچ در کنفرانس خبری بعد از مسابقه 
به درســتی از ســردار دفاع کرد و از نقش او در 
صعود از مرحله قبلی صحبت بــه میان آورد. با 
این حال نمی توان انکار کرد که سردار این روزها 
اصال فوق العاده ظاهر نشــده و چندان حریص و 
تشنه گل زنی نبوده است. حرکات ترکیبی او با 
مهدی طارمی در این مســابقه هم ثمربخش به 
نظر نمی رسیدند. شاید فشار گل نزدن در چند 
مسابقه متوالی، موجب شده که این فوتبالیست 
کمی افت کند و یا در جریان نبردی حساس مثل 
دیدار با کره، با استرس و نگرانی روبه رو شود. به 
هر حال نمایش او در این جدال هم همانند چند 
مســابقه قبلی، ایده آل به نظر نمی رسید. برای 
شکســت دادن جدی ترین رقبا در آسیا، به یک 

سردار آماده، گل زن و مهارنشدنی نیار داریم.
امید نورافکن

در دقایق کوتاهی که در زمین حضور داشت، 
یک اخطار از داور گرفت تا مســابقه بعدی را هم 
از دســت بدهد. این یک نکته منفی برای امید 
نورافکن به شمار می رود که اساسا خیلی ساده 
کارت زرد دریافت می کند. بدون در نظر گرفتن 
این نکته، عملکرد او در سمت چپ خط دفاعی 

تیم ملی قابل قبول به نظر می رسید.
میالد سرلک

در آخرین لحظات مسابقه وارد زمین شد و 
آنقدر در زمین نبود که تاثیر چندانی روی جریان 
این مسابقه داشته باشــد. با این حال ورود یک 
هافبک تدافعی به زمین نشان می دهد که هدف 

اصلی اسکو در لحظات آخر، حفظ نتیجه بود.
مهدی قایدی

جواد خیابانــی در لحظــه ورود او به زمین 
می گفت که خــوراک مهدی قایــدی، چنین 
مسابقه هایی است اما قبل از آن که مهدی قایدی 
فرصتی برای خوراک جمع کردن داشته باشد، 
مسابقه به اتمام رسید. او هم آنقدر دیر به جریان 
بازی وارد شــد که فرصتی برای عرض اندام به 

دست نیاورد.

نفر به نفر با ستاره های تیم ملی در نبرد با کره جنوبی

يوزها عليه ببرها

شاید اگر توپ های سعید 
عزت اللهی و مهدی طارمی 
چند سانتی متر این طرف تر 
فرود می آمدند، تیم ملی به 

راحتی برنده این مسابقه 
می شد. ایران در این نبرد 

به اندازه شکست دادن 
کره جنوبی موقعیت خلق 
کرد اما در نهایت به برتری 

نرسید
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