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سال ها در کشورهایی مثل اسپانیا و سوئیس که در هندبال صاحب نام 	 
هستند حضور داشته اید، اما چندان مورد توجه قرار نگرفتید.

کافی نیست،  اندازه  اینکه توجهات رسانه ها به هندبال به  ابتدا به دلیل  بله! 
اجازه دهید خودم را به مخاطبین شما معرفی کنم! افشین صادقی هستم، بازیکن 
29ساله تیم ملی هندبال ایران که از سال 86، زمانی که 14 سال داشتم در مسابقات 
دانش آموزی جهان شرکت کردم و در همان سال هم موفق به کسب نایب قهرمانی 
کشور پرتغال انجام شد. بعد از آن هم در  که به میزبانی  در این مسابقات شدیم 
مسابقات دانش آموزی آسیا حضور داشتم و در آن تورنمنت موفق به کسب عنوان 
قهرمانی شدیم. سپس به عضویت تیم ملی نوجوانان درآمدم و بعد از آن هم عضو 

تغییرات مکرر باشگاه برای شما عجیب نیست؟	 تیم ملی جوانان شدم. از 22سالگی هم به طور ثابت در تیم ملی بزرگساالن بودم.
چون اصالتا کرمانی هستم، با باشگاه مس کرمان شروع کردم و بعد از آن هم به 
ثامن الحجج مشهد رفتم، سپس به مدت یک سال در سپاهان بودم و درست بعد 
از سپاهان در سال 94، به عنوان لژیونر به سوئیس رفتم و این کشور سرآغاز داستان 
لژیونر شدن من بود. طی این سال ها در کشورهای دیگری مثل اسپانیا، ترکیه، قطر 

کنون هم به ایران بازگشتم و در سپاهان بازی می کنم. این 	 و کویت هم بازی کردم و هم ا به  دوری  سال ها  از  بعد  جهان!  قهرمانی  مسابقات  سراغ  برویم 
تورنمنت برگشتیم.

پیش از مسابقات جهانی لهستان – سوئد که سه شنبه برای ما به پایان رسید، 
کشور قطر بود حاضر بودیم. بعد از  که میزبانی این مسابقات با  در سال 2015 هم 
قطر مسابقات جام جهانی هندبال دو بار دیگر انجام شد که متأسفانه ما نتوانسته 
بودیم کسب سهمیه کنیم و در این مسابقات غایب بودیم. ما تحت هدایت مربی 
اسپانیایی به نام آقای مانوئل فونتایو، موفق شدیم رتبه چهارم مسابقات آسیایی 

فکر می کردید در مسابقات قهرمانی جهان نتایجی خوبی بگیرید؟	 را کسب کنیم و به این ترتیب جواز حضور در مسابقات جهانی 2023به ما داده شد.
در این مسابقات با هدایت یکی از 10مربی برتر جهان، آقای وسلین وویوویچ، 
کردیم و برای نخستین بار هم در تاریخ هندبال ایران موفق شدیم به دور  شرکت 
اصلی رقابت ها صعود کنیم. در مورد این مسابقات هم باید بگویم که از یک ماه پیش 
کش،  کشور لهستان شدیم و ابتدا در یک تورنمنت چهارجانبه با حضور مرا وارد 
لهستان و بلژیک حضور داشتیم و در ادامه یک مسابقه دوستانه هم با کره جنوبی 
برگزار کردیم. می توانم بگویم این مسابقات تدارکاتی به ما خیلی کمک کرد که حضور 

در دور اول مسابقات تاریخ سازی  کردید و برای نخستین بار جواز حضور 	 خوبی در این مسابقات داشته باشیم و با آمادگی کامل وارد مسابقات شویم.
در دور اصلی را به دست آوردید. این موفقیت چطور حاصل شد؟

در دور اول با تیم های شیلی، مونته نگرو و اسپانیا هم گروه بودیم و در همان 
مسابقه اول که حساس ترین مسابقه ما بود، موفق شدیم شیلی را شکست دهیم و 
همانطور که شما گفتید برای نخستین بار در این مسابقات به دور بعد صعود کنیم. 

فکر می کنم این اتفاق به دلیل حمایت رسانه ها در یک سال اخیر و توجهات بیشتر 
به هندبال بود. فدراسیون در این دو سال تالش خوبی برای رشد هندبال به خرج 
که سبب رشد  گفتم یکی از 10مربی برتر جهان را به ایران آورد  که  داد و همان طور 

با توجه به اینکه میزبان مسابقات آسیایی بعدی هنوز مشخص نشده 	 هندبال ایران شد.
است، فکر می کنید بتوانیم میزبان شایسته ای برای مسابقات باشیم؟

از نظر من قطعا این اتفاق می تواند برای کشور ما بیفتد. برای میزبانی در وهله اول 
شرایط اسکان تیم ها اهمیت دارد و بعد از آن هم بحث سالن های مسابقات مطرح 
است. ما در کالنشهرهایی ایران مثل تهران، اصفهان و تبریز امکانات بسیار مناسبی 
داریم. هتل های مجلل و سالن های خوبی که آماده میزبانی از این مسابقات باشند 
کمک به هندبال ایران باشد.  در دسترس هستند. این میزبانی می تواند بهترین 
تصور کنید خبرنگاران از سراسر جهان برای پوشش مسابقات به ایران بیایند. این 
مسئله برای کسب سهمیه هم می تواند مؤثر باشد و من به عنوان کسی که در اروپا و 

به 	 آسیا لژیونر بوده ام می گویم که ایران پتانسیل میزبانی از این مسابقات را دارد. توجه  با  است.  بوده  المپیک  در  غیبت  ایران  هندبال  تاریک  نقطه 
به  شما  صعود  منتظر  می توانیم  جهانی،  مسابقات  در  تاریخ سازی  تان 

المپیک پاریس باشیم؟
ما در مهر ماه سال 1402مسابقات مقدماتی المپیک پاریس را در تقویم داریم و 
باید بگویم با این روندی که فدراسیون پیش گرفته است، بله، می توانیم به نخستین 
گر  صعودمان به المپیک امیدوار باشیم. صعود به المپیک آرزوی قلبی من است. ا
کند و همین روند  فدراسیون هندبال به المپیک هم مثل مسابقات جهانی نگاه 
آماده سازی را برای ما فراهم کنند، می توانم این قول را بدهم که برای نخستین بار 

حضور در تیم ملی برای شما درآمد ویژه ای هم دارد؟ 	 به المپیک صعود کنیم.
درآمد نه، اما حضور در تیم ملی باعث می شود که بیشتر دیده بشویم و این دیده 
شدن به لژیونر شدن بازیکنان کمک می کند. همچنین حضور در تیم ملی باعث 

قراردادهای 	 می شود که بازیکنان ملی پوش قرارداد بهتری در باشگاه خود داشته باشند. رقم  کنیم.  صحبت  هم  باشگاهی  قراردادهای  درخصوص 
شما قابل قیاس با رشته ای مثل والیبال است؟

به هیچ عنوان! شاید بهترین بازیکنان هندبال کمی بیشتر از یک میلیارد تومان 
قرارداد داشته باشند و این رقم یک سوم بازیکنان برتر والیبال است. بازیکنان ما با 

صحبت پایانی؟	 احتساب پاداش و... چیزی نزدیک به یک میلیارد تومان دریافت می کنند.
ابتدا از رسانه ها تشکر می کنم که این روزها به هندبال اهمیت بیشتری می دهند 
و سپس از مسئولین درخواست دارم که به رده های پایه این رشته، به ویژه نوجوانان 
که می خواهند  کسانی هستند  که آنها  و جوانان هم اهمیت بیشتری بدهند، چرا 

جای ما را در تیم ملی پر کنند و نیاز به رسیدگی بیشتری دارند.

آرزوی من هم حضور در المپیک است
  ] فاطمه ابراهیمی [ تیم ملی هندبال ایران بعد از دو دوره ناکامی در کسب جواز حضور در مسابقات جام جهانی این رشته، سرانجام با کسب عنوان چهارمی در مسابقات 
آسیایی عربستان، موفق به صعود به مسابقات جهانی لهستان -سوئد شد. شاگردان وسلین وویوویچ در مسابقات جهانی با شکست شیلی تاریخ سازی  کردند. آنها برای 
نخستین بار در تاریخ این مسابقات موفق شدند به دور اصلی رقابت ها صعود کنند. اگرچه تیم ملی هندبال ایران با قرار گرفتن در جایگاه بیست و چهارم با این جام وداع کرد، 
اما نخستین صعود ایران به مرحله دوم مسابقات جهانی سبب شد تا در این خصوص با افشین صادقی، ستاره باتجربه تیم ملی و باشگاه سپاهان، که سال ها در کشورهای 

اروپایی به عنوان لژیونر حضور داشته است به گفت وگو بنشینیم.

یکن ما یــک میلیارد قرارداد می بندد   گفت وگوی »شــهروند« با افشــین صادقی، ســتاره تیم ملی هندبال: بهترین باز

تریبون: 

علی فتح اهلل زاده: تا 
ساعت ۱۲ شب روز 
چهارشنبه به همراه 
چندتا از دوستان منتظر 
بودیم تا سیاوش 
یزدانی به باشگاه 
بیاید/ ما هم فرصت 
بیشتری نداشتیم و 
مجبور شدیم یک طرفه 
فسخ کنیم. انشاءاهلل 
تا سه روز آینده با یک 
بازیکن بزرگ قرارداد 
می بندیم/  باید ۴ 
بازیکن به آقای ساپینتو 
معرفی کنیم و ایشان 
تشخیص بدهد به درد 
ما می خورند یا نه و ما 
با یک بازیکن قرارداد 
خواهیم بست

وحید فاضلی، مربی 
آلومینیوم: تالش تیم 
مدیریتی ما ستودنی 
است، ولی ما به 
جیب مان نگاه کردیم و 
شاید بودجه ما نسبت 
به تیم های پایین جدول 
نیز کمتر بود/ محترمانه 
درخواست داریم که 
سریال ناداوری علیه تیم 
آلومینیوم اراک تمام 
شود. البته اشتباهات 
داوری همیشه هست، 
نرمال و روتین است، اما 
نباید از حالت استاندارد 
ج شود خار

: اگر  ژاوی هرناندز
بپرسید انتظار حذف از 
چمپیونزلیگ را داشتی، 
پاسخ من بله است. ولی 
ما در لیگ و جام حذفی 
موقعیت خوبی داریم. 
سوپرجام را هم بردیم 
که باعث شد روحیه تیم 
افزایش پیدا کند. ما 
االن در نقطه ای هستیم 
که می توانیم فصل را 
عالی به پایان ببریم/ 
تمدید قرارداد دمبله 
برای من مهم است 
چون عثمان را برای تیم 
خیلی مهم می دانم. پیدا 
کردن چنین بازیکنان 
تاثیرگذاری ساده نیست

گر فکر می کنید جنجال های عجیب و غریب فقط مختص لیگ برتر مردان  ] شهروند [   ا
است، کامل اشتباه می کنید. لیگ برتر زنان ایران در فصل جاری با اتفاقات عجیبی در 
سیرجان همراه شد و اتفاقا پیرو همین رخدادها، ظهر دیروز غیرمنتظره ترین نتیجه فصل 
فوتبال زنان نیز در همین شهر رقم خورد. ماجرا از این قرار است که تیم شهرداری سیرجان 
که در شروع فصل یکی از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی در فصل چهاردهم لیگ 
برتر زنان بود، به فاصله چند ماه وارد بحرانی بزرگ شد. سیرجانی ها نیم فصل نخست 
را با کسب 8 پیروزی، یک تساوی و بدون شکست با 25 امتیاز به عنوان صدرنشین به 
اتمام رساندند، اما با شروع نیم فصل دوم و شکست در برابر سپاهان وارد بحران شدند. 
گردان مریم جهان نجاتی در ادامه راه، در مهم ترین دیدار فصل خود یک مسابقه  شا
گذار کردند تا با دور شدن از صدر  حیثیتی را با نتیجه سنگین چهار بر دو به خاتون وا
جدول، زمزمه هایی درباره تغییر مربی در این تیم به گوش برسد. شهرداری سیرجان که 
در هفته های گذشته با تغییرات مدیریتی در رأس باشگاه نیز مواجه شده بود، این بار 
با تصمیم مدیرعامل جدید و در پی شکست در دربی کرمان، پس از هفت سال دچار 
تغییرات در کادر فنی شد. سعید خاتم تصمیم به اخراج مریم جهان نجاتی گرفت و مهدیه 
آمیغی، دروازه بان سابق این تیم را به عنوان سرمربی جدید معرفی کرد. اما این پایان کار 
نبود و بالفاصله بعد از مطرح شدن اخراج جهان نجاتی، بازیکنان این تیم با گذاشتن 
از نیمکت  گر جهان نجاتی  ا که  کردند  را تهدید  گرامی، باشگاه  اینستا استوری های 

سیرجان کنار گذاشته شود، آنها نیز دست به اعتصاب خواهند زد. 
سیرجانی ها که در هفته گذشته، با خوش اقبالی و به دلیل حذف تیم کیان نیشابور از 

جدول، با قرعه استراحت مواجه شده بودند، در این هفته از مسابقات در برابر حریف 
قعرنشین خود )بادرود تهران( با نتیجه دو بر یک شکست خوردند تا کسب این نتیجه 
ضعیف و متحمل شدن سومین شکست فصل، شایعاتی را به دنبال داشته باشد. از 
سیرجان خبر رسید که بازیکنان این تیم بعد از کش وقوس های فراوان در زمین حاضر 
شدند اما نه به قصد پیروزی، بلکه برای نشان دادن اینکه در غیاب مربی محبوب خود، 
برای کسب نتیجه مطلوب تالش نخواهند کرد و در نهایت نیز موفق شدند این مهم را رقم 
بزنند. باید دید که نهایتا در جنگ میان مدیران و بازیکنان شهرداری سیرجان کدام یک 

پیروز خواهند شد.

یاغی  گری به فوتبال زنان کشیده شد
اعتصاب بازیکنان علیه مدیریت باشگاه!

رقابت در این لیگ به اوج خود رسیده است

حرفمیزنند! سردار همهزنانوالیبالیستاز
دو  پنجشنبه  ظهر  ]شهروند[ 
والیبال  سوپرلیگ  حساس  دیدار 
زنان در حالی برگزار شد که چهار تیم 
از  مرحله  این  به  صعود کرده 
در  گروهی  دور  در  که  مسابقات 
قرار  جدول  چهارم  تا  اول  جایگاه 
داشتند، در تهران و گنبد به مصاف 
پلی آف  مرحله  در  رفتند.  هم 

سوپرلیگ والیبال زنان، پیکان در زمین ساپکو از ذوب آهن میزبانی کرد و در دیگر دیدار، 
سایپا در شهر گنبد میزبان سریک بود.  در دیدار نخست که به میزبانی پیکان در تهران 
گردان نیلوفر رشیدی به راحتی در سه ست متوالی حریف اصفهانی خود را از  برگزار  شد، شا
پیش رو برداشتند و نشان دادند که صدرنشینی مقتدرانه آنها در دور گروهی بی علت 
کنش به سوال خبرنگاران مبنی بر اینکه سردار  نبوده است. رشیدی پس از این دیدار در وا
آزمون به عنوان مالک تیم سریک برای تیم شما کری خوانده است، گفت: »ما در زمین 
حرف می زنیم و بیرون گود صحبت کردن فایده ای ندارد.« درست بعد از صحبت های 
رشیدی در پایان همین دیدار بود که مسابقه سریک و سایپا در گنبد به اتمام رسید، آن 
گردان نیلوفر حجتی در تیم سریک، این مسابقه حساس  هم با نتیجه ای غیرمنتظره! شا
گذار کردند. این در حالی بود که پیشتر سردار  را با نتیجه سه بر دو به حریف تهرانی خود وا
آزمون به دفعات برای تیم پیکان کری خوانده بود و پیروزی های این تیم را به مسائلی 
گر در دیدار برگشت  چون داوری بی ربط نمی دانست. اما شکست این تیم برابر سایپا ا
جبران نشود، آنها به فینال صعود نخواهند کرد و در کمال ناباوری، این سایپا خواهد بود 
که در دیدار فینال در یک مسابقه تمام تهرانی به مصاف پیکان می رود. البته درباره 
شکست سریک این نکته را هم باید در نظر گرفت که آ نها به تازگی الهه پورصالح، یکی از 
بهترین بازیکنان خود را به دلیل مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی از دست دادند و حضور 

نداشتن او تاثیر منفی بر این مسابقه گذاشت.

شعارهای عجیب علیه مهدی تارتار در اصفهان

زادگاهمادریبغضکرد اینمربیدر
]شهروند[ بازی تیم های ذوب آهن و 
برای  نه  جمعه  روز  عصر  کتور  ترا
که به دلیل  نتیجه به دست آمده 
حاشیه ای عجیب مورد توجه قرار 
گرفت. در دقایق پایانی این مسابقه 
کتور در  ترا بر یک  برتری سه  با  که 
اصفهان خاتمه یافت، هواداران تیم 
مهدی  علیه  شدت  به  ذوب آهن 

تارتار، سرمربی نماینده اصفهان، موضع گرفتند. هواداران ذوب آهن که از چند شکست 
متوالی تیم خود ناراحتند، عالوه بر شعار »حیا کن، رها کن« که برای تارتار سر دادند، 
گران که از تغییرات مکرر در کادر بازیکنان  موضوعاتی عجیب را بیان کردند. این تماشا
ذوب آهن ناراحت بودند، موضوع داللی را وسط کشیدند و این طور وانمود کردند که تیم 
کنفرانس  الن بسته شده است. این مساله در  ذوب آهن توسط تارتار با دخالت دال
کنش تارتار هم مواجه شد. سرمربی ذوب آهن گفت: »این جو،  مطبوعاتی بعد از بازی، با وا
بازیکن من را در بازی له می کند. من تجربه دارم. من در شهر رشت بدتر از اینها را دیده ام و 
در پایان فصل، هفتم شدیم. در مسجدسلیمان، در تبریز. من خیلی جاها کار  کرده ام و 
تجربه این  جوها را دارم، اما بازیکنم به هم می ریزد. هوادار ما صبور باشد. نه به خاطر من، 
بلکه به خاطر بازیکنان. هرچه دارند به من بگویند. تحمل من آنقدر باال هست که درست 
می کنم.« او افزود: »گناه ما این است که سالم کار می کنیم. من شعارهایی شنیدم که 
می گویند دالل. کسانی که من را می شناسند، می دانند. گناه من این است  که سالم کار 
می کنم. هر کسی که خوب است جذب می کنم. بروید دربیاورید و ببینید ما چطور بازیکن 
می گیریم. آیا از یک مدیر برنامه خاص می گیریم؟ مشخص می شود. سالم کار کردن تاوان 
دارد و ما هم تاوان می دهیم.  اشکالی ندارد، باز هم می دهیم، اما می ایستیم و مشکالت را 

حل می کنیم.«

سیاوش یزدانی را کنار گذاشتند، چند ستاره بیرون ماندند

آخرینساعاتنقلوانتقاالتجنجالیشد
در  پنجشنبه شب،  ]شهروند[ 
انتقاالت  و  نقل  لحظات  واپسین 
زمستانی برای تیم های لیگ برتری، 
شایعات جابه جایی ستاره ها به اوج 
خود رسید و مدیرعامالن باشگاه ها 
نیز تمام تالش خود را به کار گرفتند تا 
بتوانند بمب های نقل و انتقاالتی را 
در  اما  بترکانند!  خود  باشگاه  در 
ساعات پایانی نقل و انتقاالت چه 

کدل  گذشت؟  پرسپولیس که در همان ابتدای فصل نقل و انتقاالت، عدم نیاز به مهدی پا
و سیامک نعمتی را اعالم کرد و یورگن لوکادیا را در کوران مسابقات نیم فصل نخست از 
کتور، ظرفیت خود را برای جذب بازیکن جدید  کدل به ترا دست داد، با انتقال سریع پا
ارتقا بخشید و در واپسین ساعات نیز برای جذب لئوناردو پریرا، مهاجم برزیلی 33ساله به 
توافق نهایی رسید. پرسپولیسی ها البته در روزهای اخیر برای انتقال سیامک نعمتی به 
یک تیم دیگر دچار چالش شده بودند و در نهایت نیز با وجود اعالم عدم نیاز به این 
بازیکن از سوی کادر فنی، نعمتی در جمع سرخپوشان ماندگار شد. رشید مظاهری، 
دروازه بان سابق تیم ملی، نیز با فسخ قرارداد، از جمع طالیی پوشان اصفهانی جدا شد و 
به پیکان پیوست. وریا غفوری، بازیکن سابق استقالل، که در نیم فصل نخست برای فوالد 
به میدان می رفت، در نهایت با تیمی به توافق نرسید و به عنوان بازیکن آزاد، همچنان 
فرصت انتقال به تیم های دیگر را خواهد داشت. اما بدون شک ماجرای سیاوش یزدانی و 
استقالل، عجیب ترین پرونده نقل و انتقاالتی این روزهای فوتبال ایران بود. بعد از اعالم 
عدم نیاز به سیاوش یزدانی از سوی ساپینتو، سرمربی استقالل، و مدیران این باشگاه، 
این بازیکن برای فسخ قرارداد با باشگاه توافق نکرد و اعالم کرد که تا پایان قراردادش در این 
باشگاه خواهد ماند. مدیران باشگاه استقالل اما در تصمیمی عجیب و جنجالی در 
دقایق پایانی نقل و انتقاالت اعالم کردند که قرارداد مدافع آبی ها به صورت یک طرفه از 
سوی باشگاه فسخ شده است! بر اساس اعالم علی فتح اهلل زاده، قرارداد یزدانی به علت 
رعایت نکردن مفاد قرارداد و مصاحبه علیه مدیران باشگاه  یک طرفه فسخ شده است. 
این درحالی است که یزدانی در فصل جدید مصاحبه ای علیه مدیران استقالل انجام 
نداده و همین موضوع هواداران این باشگاه را نگران کرده است که در صورت شکایت 

یزدانی، چه حکمی نصیب آبی پوشان خواهد شد!

اتفاق روز

چهره روز

حاشیه روز


