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 سهمیه جهانی، خواسته 
دختران پینگ پنگ

تیم ملی تنیــس روی میز زنان ایــران از ۶ تا 
۱۳ مهر در مســابقات قهرمانی آســیا شرکت 
می کند. ندا شهسواری، شــیما صفایی، مهشید 
اشــتری، ملیکا کرمی، پرینــاز حاجیلو و مریم 
فرعی ملی پوشان ایران در این دوره از مسابقات 
هســتند که با هدایت حمیده ایرانمنش به قطر 
محل برگزاری قهرمانی آسیا اعزام شدند. هدف 
آنها از حضور در این مسابقات، رسیدن به سهمیه 
جهانی است. ایرانمنش در مورد وضعیت آمادگی 
تیــم گفت:»اردوهای متعددی را پشــت ســر 
گذاشتیم، وضعیت بازیکنان بهتر شده و اکنون 
آمادگی نسبی خوبی دارند. البته قبل از این هم 
گفته ام کمبود مســابقه داریم اما خوشــبختانه 
قبل از قهرمانی آسیا در تور جهانی قطر شرکت 
می کنیم و بازیکنان محک می خورند. کشورهای 
خوبی در قهرمانی آســیا حضور دارند و ۱۰ تیم 
برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را به دست 
می آورند. اولین هدف ما کســب سهمیه جهانی 
اســت. رنکینگ دور قبــل ما یازدهــم بود که 
امیدوارم امسال به ۱۰ تیم راه پیدا کنیم و سهمیه 
را به دســت بیاوریم.« او در مــورد رقبای ایران 
افزود:»کشــورهایی مثل قزاقستان و ازبکستان 
از رقبای اصلی ما هســتند. اگر جزو ۱۰ تیم قرار 
بگیریم، برای صعود به جمع هشت تیم سنگاپور 
و هند هم روبه روی ما هســتند که کار ســخت 
است. در این دوره ۶ تیم برتر دور قبلی در مراحل 
اول مسابقه نمی دهند و ۱۴ تیم دیگر برای قرار 
گرفتن بین ۱۰ تیم و در نهایت هشــت تیم برتر 

رقابت می کنند.«
    

یزدانی، کاپیتان آزاد در جهانی

مســابقات کشــتی آزاد قهرمانی جهان طی 
روزهای ۱۰ تا ۱۳ مهرماه در شــهر اســلو نروژ 
برگزار می شــود. بر این اساس یک سایت روسی 
با پرداختن به ترکیب تیم ملی کشتی آزاد ایران 
و حضور حســن یزدانی در ترکیب این تیم اعالم 
کرد:»تیم ایران در حالــی در رقابت های جهانی 
۲۰۲۱ نروژ شــرکت می کند که حسن یزدانی 
به عنــوان کاپیتان این تیم خواهد بــود اما اکثر 
نمایندگان ایران برای اولین بــار در رقابت های 
جهانی حضور خواهند یافت. حسن یزدانی دارنده 
مدال های طال و نقره المپیــک و طال، نقره و برنز 
جهان در وزن ۸۶ کیلوگرم و یونس امامی در وزن 
۷۴ کیلوگرم از کشتی گیرانی هستند که سابقه 
حضــور در رقابت های جهانی و کســب مدال را 
دارند و امیرمحمد یزدانی و مجتبی گلیج در اوزان 
۶۵ و ۹۷ کیلوگرم نیز یک بار در رقابت های جهانی 
به میدان رفته اند که دست شان از مدال دور مانده 
است.« در ادامه این گزارش آمده است:»در میان 
دیگر کشــتی گیران ایران نام امیرحسین زارع 
به عنوان دارنده مدال برنــز وزن ۱۲۵ کیلوگرم 
المپیک ریو خودنمایی می کند، ضمن اینکه تیم 
ایران از کامران قاســم پور قهرمان آسیا در وزن 
۹۲ کیلوگرم، علیرضا سرلک نایب قهرمان آسیا 
در وزن ۵۷ کیلوگرم و رحمــان عموزاد، عرفان 
الهی و محمــد نخودی دارنــدگان مدال طالی 
رقابت های جهانی جوانان در اوزان ۶۱، ۷۰ و ۷۹ 
کیلوگرم بهره می برد.« حســن یزدانی در حالی 
برای جهانی آماده می شود که می خواهد انتقام 
طالی از دســت رفته اش در المپیک توکیو را از 

تیلور آمریکایی بگیرد. 
    

جایگزین فخری انتخاب شد
تیم ملی شمشــیربازی ســابر ایران پس از 
بازی هــای المپیک توکیو دچــار تغییر و تحول 
در بحث سرمربیگری شــد و پیمان فخری پس 
از سال ها فعالیت به عنوان ســرمربی تیم سابر، 
تصمیم به کناره گیری گرفت. پس از کناره گیری 
فخری، دســتیار او به عنوان اصلی ترین گزینه 
جانشینی اعالم شــد و اکنون این مساله نهایی 
شده است و امین قربانی به طور رسمی به عنوان 
سرمربی جدید تیم ملی شمشــیربازی سابر از 
سوی فدراسیون معرفی شــد. مجتبی عابدینی 
کاپیتان تیم ملی سابر هم که فعال مشغول درمان 
کتف خود اســت، به کمک تیم ملی نوجوانان و 
جوانان آمده و در حال حاضر  روی اردوی این تیم 
که خود را برای قهرمانی آســیا و سپس قهرمانی 

جهان آماده می کند، نظارت دارد.

منهای فوتبال

آریا طاری

مدیرانی کــه تا قبل از مســابقه با 
الهالل، مدام خودشــان را »پنهان« 
می کردند تا مبادا پاسخگوی هواداران 
استقالل باشند، حاال بعد از این شکست 
با قدرت هرچه تمام تر در گفت وگوهای 
رسانه ای شرکت می کنند تا دیگران را 
مقصر چنین نتیجه ای بدانند. همان 
مدیرانی که تا قبل از این جدال پاسخ 
سوال های نقل و انتقاالتی را نمی دادند، 

حاال با اعتماد به نفســی باورنکردنی 
عملکرد خودشــان در باشگاه را مورد 
تمجید قرار می دهند. انگار نه انگار این 
همان باشگاهی است که برای تغذیه و 
تمرین عادی در روزهای منتهی به یک 
نبرد حساس آسیایی با مشکل روبه رو 
بود. انگار نه انگار این همان باشگاهی 
است که مدیرانش قادر نبودند شرایط 
تست کرونا را هم به سادگی برای نفرات 
تیم شــان فراهم کنند. انگار نه انگار 
این همان باشــگاهی بود که در یک 

پنجره، بخشی از بهترین نفرات تیمش 
را به سادگی از دســت داد. استقاللی  
که به مددی سپرده شد، تیم به مراتب 
پرمهره تری از ترکیب فعلی باشــگاه 
بود. استقاللی که به مددی سپرده شد، 
می توانست برای بردن لیگ قهرمانان 
رقابت کنــد اما تیمی که او ســاخت، 
حتی از پس اولین مسابقه دور حذفی 
برنیامد. مقصر اصلی این ماجرا بدون 
تردید، آقای مدیرعامل بود. مردی که 
اختالف نظر با کادر فنی را علنی کرد 

و کار را علیه آنها به رســانه ها کشاند. 
مردی که به جای تمرکز بر مســائل 
و اولویت های مهم باشــگاه، سرگرم 
انتصاب مدیرانــی در تیم بود که اتفاقا 
رابطه خوبی با فرهاد مجیدی ندارند. در 
چند دهه گذشته، هرگز یک مدیرعامل 
در باشگاه استقالل تا این حد با بازیکنان 
تیم درگیر نشده و علیه آنها بیانیه صادر 
نکرده است. همه جای دنیا وقت پایان 
همکاری با یک فوتبالیست یا یک مربی، 
پیام هایی برای قدردانی از آنها در باشگاه 

منتشر می شــود اما در دوران پرتنش 
مددی، خبری از این مسائل نیست و 
فقط »دعوا« و درگیری در اســتقالل 

حکمرانی می کند. 
از آخرین تجربه دلچسب و موفق 
استقالل در آسیا، هشت سال سپری 
شده است. تیمی که با امیر قلعه نویی 
به نیمــه نهایی لیگ قهرمانان آســیا 
رسیده بود، دیگر موفق نشد این تجربه 
را تکرار کند. اولین کسی که در تکرار این 
موفقیت شکست خورد، خود قلعه نویی 
بود. سرمربی اســتقالل فقط چند ماه 
بعــد از این تجربه جذاب، نتوانســت 
تیمش را از دور گروهی لیگ قهرمانان 
عبور بدهد. این آخرین تجربه آسیایی 
قلعه نویــی روی نیمکت اســتقالل 
محسوب می شــد. بعد از آن استقالل 
سال های بسیار سختی را سپری کرد 
و مدت زیادی طول کشید تا دوباره به 
آسیا برگردد. این بار همه به علیمنصور 
امید داشــتند و البته به تیمی که در 
مرحله پلی آف، الســد را شکست داده 
بود. شرایط برای این تیم خوب پیش 
رفت و آنها در اولین مسابقه دور حذفی، 
العین را هم بردند اما مسابقه برگشت، به 
یک کابوس تاریخی برای استقاللی ها 
تبدیل شد. مسابقه ای که در آن، العین ۶ 
بار دروازه پسران آبی را باز کرد. استقالل 
با هدایت شفر، در آسیا کمی بهتر نتیجه 
گرفت و از گروهش هــم صعود کرد. 
آنها به کمک درخشــش خیره کننده 
مامه تیام در اســتادیوم آزادی، ذوب 
آهن و قلعه نویی را هم از این جام کنار 
زدند تا جاه طلبی بیشــتری به دست 
بیاورند. همین تیم اما ناچار شد بدون 
ستاره هایی مثل امید ابراهیمی، سرور 
جپاروف و مامه تیام روبه روی السد قرار 
بگیرد. دیداری که به شکست خانگی 
سه بر یک اســتقالل در آزادی منجر 
شد. آنها یک سال بعد، حتی نتوانستند 

از گروه شان صعود کنند. تجربه بعدی 
هم بســیار ناراحت کننده بود. چراکه 
این بار فرهاد قبل از شــروع تورنمنت 
متمرکز استعفا داد و نامجومطلق مرد 
اول نیمکت باشگاه شد. باشگاهی که 
با وجود رد شدن از دور گروهی، مغلوب 
مسابقه یک هشتم نهایی لقب گرفت. 
اتفاقی که حاال در این فصل هم با هدایت 
فرهاد مجیدی برای باشگاه رقم خورده 
است. ماجرایی که استقاللی ها دیگر به 

تکرارش خو گرفته اند.
توهین بــه چهره ای مثــل پرویز 
مظلومی و تالش بــرای وایرال کردن 
آن، کاری نکوهیده است. با این وجود 
بد نیست مظلومی هم از خودش بپرسد 
که در این تیم، چــه کار مفیدی انجام 
می دهد. در استقالل، آدم ها سر جای 
خودشان نیســتند و این بزرگ ترین 
تهدید برای یک باشگاه فوتبال به شمار 
می رود. البته که فرهاد و کادر فنی هم 
در حد خودشان مقصر هستند اما گناه 
اصلی این حذف، متوجه افرادی است 
که نتوانســتند تعادل و توازن ترکیب 
استقالل را قبل از مســابقه با الهالل 
حفظ کنند. مردانی کــه حتی قبل از 
محمدحســین مرادمند، تیم را دچار 

سرنگونی کرده بودند.

چرخه باطل آبی ها در آسیا

مغازه خودکشی

اتفاق روز

چهره به چهره

با هـزار امید و آرزو به لیگ قهرمانان آسیا می روند، شکست می خورند، در فرودگاه دچار حاشیه می شوند، در 
بازگشت به ایران تصمیم های شتاب زده و اشتباه می گیرند و در نهایت همین چرخه را دوباره تکرار می کنند. این یک 

داستان کامال آشنا برای باشگاه استقالل است. باشگاهی که برای چندین سال متوالی، همواره در لیگ قهرمانان آسیا به 
میدان رفته اما مدت هاست که به جز یک بار بازی در یک چهارم نهایی، همیشه به وداع های زودرس با این جام خو گرفته 
است. استقالل بیشتر از آن که به رقبا ببازد، نتیجه بازی ها را به مدیران خودش و تصمیم های غلط  شان واگذار کرده است.

با وجود همه مشکالت ریـز و درشتی که در جریان میزبانی 
جام ملت های آسیا برای تیم ملی ایران به وجود آمده بود، این 
تیم به هیچ وجه تمرکزش را از دست داد و با تمام قدرت، در 
مسیر دلخواهش باقی ماند تا امروز آخرین مسابقه این جام را 
با سامورایی ها برگزار کند. شاگردان عطایی در اولین مرحله 
هنگ کنگ، پاکستان و تایلند را شکســت دادند تا به عنوان 
صدرنشین به مرحله بعدی برسند. تیم ملی در دور دوم هم 
کره جنوبی و چین تایپه را برد تا بدون هیچ دردســری راهی 

نیمه نهایی شود. تیم ملی در حقیقت در حالی به نیمه نهایی 
رسید که حتی در یک ست هم روبه روی رقبا بازنده نشده بود. 
رکورد »صددرصدی« ست های تیم البته در مسابقه با چین 
باالخره شکست و ایران یک ست را به این حریف داد. چینی ها 
اما از قدرت الزم برای شکســت دادن ایران در این مســابقه 
برخوردار نبودند و سرانجام تیم ملی صعود به فینال را جشن 
گرفت. این صعود از این جهت اهمیت داشت که رسیدن تیم 
ملی به جام جهانی والیبال را هم قطعی کرد. این سهمیه فقط 
در صورت فینالیست  شدن به تیم ملی تعلق می گرفت. پسران 
جوان ایران تا امروز در این تورنمنت شاهکار کرده اند. دیگر 
نه خبری از غرور در اردوی تیم ملی است و نه هیچ کس در تیم 
ساز خودش را می زند. تیم ملی در اوج اتحاد و یکدستی به جام 
ملت ها رفته و این نمایش های خوب هم، نتیجه همین اتفاق 

هستند. نفرات جوانی مثل صابر کاظمی، میثم صالحی، اصغر 
مجرد و البته جواد کریمی، تا امروز فوق العاده ظاهر شده اند. 
میانگین سنی تیم کامال پایین آمده و حاال بازوبند کاپیتانی 
به میالد عبادی پور سپرده شده است. فراموش نکنیم بردیا 
سعادت هم یکی دیگر از پدیده های مهم این تیم بوده که به 
خاطر ناهماهنگی های باشگاهش نتوانسته به این مسابقات 
راه پیدا کند. با هر نتیجه ای در مسابقه امروز، باید به این نسل 
امیدوار باشیم. نسلی که می تواند موفقیت های بزرگی برای 
والیبال ایران رقم بزند. نه شکســت آنقدر فاجعه بار است که 
همه نمایش های قبلی را بپوشاند و نه برد آنقدر تکان دهنده 
است که مشکالت فدراسیون را به دست باد بسپارد. مشکالت 
به قوت خودشان باقی هستند اما این نسل به تدریج می تواند 
همه تردیدها را شکســت بدهد. اگر در جــام جهانی هم به 

همین نفرات اعتماد شــود، ایران می تواند دست به کارهای 
بزرگی بزند.

تا یک دهه قبل، والیبال ایران هیــچ تصوری از قهرمانی 
قاره آسیا نداشــت اما از آن به بعد، نتایج تغییر کردند و ایران 
حاال سه قهرمانی در کارنامه دارد. در سه دوره قبلی بازی ها 
اما دوبــار ژاپنی ها توانســته اند این جام را فتــح کنند. این 
سومین تجربه فینال مشــترک دو کشور است. دو تیمی که 
در فینال های رودررو، هر کدام یک برد را جشــن گرفته اند. 
با دانستن این حقیقت که چین توانسته  در همین رقابت ها، 
حریف امروز تیم ملی در فینال را شکست بدهد، باور خواهیم 
کرد که تیم عطایی شــانس اول قهرمانی اســت. تیمی که 
 باید در نبرد امــروز، انتقام آن شکســت تلــخ در المپیک

 را از حریفش بگیرد.

آریا رهنورد

مهم نیست که مهدی ترابی با چه نیتی توپ 
را روی دروازه حریف تاجیکستانی پرسپولیس 
ارسال کرده است. مهم این است که باز هم یک 
گل سرنوشت ساز برای تیم، با دخالت مستقیم 
این ستاره به دســت آمده اســت. او با یک گل 
پیروزی بخش دیگر، نشــان داده که مهم ترین 
مهره پرســپولیس در این چند فصل به شــمار 
می رود. گلی که اگر به ثمر نمی رســید، شــاید 
هر اتفاقی در ۳۰ دقیقه از وقت های اضافه روی 
چمن مصنوعی مقابل چند هزار تماشاگر حریف 
می توانست علیه پرســپولیس رخ بدهد. ترابی 
دوباره در بهترین زمان، به تنها راه نجات تیمش 

تبدیل شد. 
مهدی ترابی در روزهای بازی در ترکیب سایپا 
در قامت یک فوتبالیست جوان، همیشه با این 
اتهام روبه رو بود که با وجود پتانسیل فوق العاده، 
به اندازه کافی گل زن نشان نمی دهد. باال رفتن 
قدرت گل زنی، دقیقا همان چیزی بود که مهدی 
برای تبدیل شدن به یک فوتبالیست فوق العاده 
به آن نیاز داشــت. در اولین روزهای بازی برای 

پرسپولیس، ترابی همچنان با این مشکل دست 
و پنجه نرم می کرد. او در نیم فصل دوم لیگ برتر 
هجدهم به پرســپولیس ملحق شــد و تا پایان 
فصل، فقط و فقط در برخورد با ســایپا توانست 
دروازه تیم رقیب را باز کنــد. البته که پاس گل 
قهرمانی به بودیمیر، پایان خوشــی را برای این 
فصل نامطمئن رقم زد. پیشــرفت بزرگ ترابی 
به کمک تمرین زیر نظر مربیانی مثل کی روش 
و برانکو رقم خورد. در تیم ملی، کی روش اعتقاد 
بسیار زیادی به ترابی داشت و او را در سن و سال 
کم هم به تیمش دعوت می کرد. در پرسپولیس 
هم برانکو معتقد بود که ایــن بازیکن به یکی از 
فوق العاده ترین مهره های فوتبال ایران تبدیل 
خواهد شد. این دو مربی در کنار هم، نقش مهمی 
در پیشرفت قابل توجه ترابی داشتند. یک سال 
بعد، این ستاره در تیم کالدرون به یک مهره بسیار 
مهم برای پرسپولیسی ها تبدیل شد. سرمربی 
جدید ســرخ ها، تیمش را با محوریت مهدی به 
زمین می فرستاد و مهدی هم در تک تک دیدارها 
برای تیمش می درخشید. این یک فصل رویایی 
برای ترابی بود. چراکــه در آن فصل، او بهترین 
گل زن باشگاه لقب گرفت و بسیاری از گل هایش 

هم، سه امتیازی بودند. گل هایی که در نهایت تیم 
کالدرون و البته تیم یحیی را قهرمان رقابت های 
لیگ برتر کردند. تصور قهرمانی پرســپولیس 
در آن فصل بدون گل های ســه امتیازی مهدی 
ترابی ممکن نبــود. بازیکنی که لحظه به لحظه 
زهردارتر و خطرناک تر به نظر می رســید و حاال 
دیگر چارچوب دروازه رقبا را حتی با چشم های 
بسته هم پیدا می کرد. او برای مدتی به قطر رفت 
و در بازگشت دوباره به فوتبال ایران، نشان داد که 
همچنان آمادگی اش را حفظ کرده است. ترابی 
حاال نه فقط در لیگ برتر، بلکه در لیگ قهرمانان 
آسیا هم گل های سرنوشت سازی برای تیمش 
به ثمر می رســاند. از زمان پیوستن این بازیکن 

به پرســپولیس، هیچ بازیکنی 
در پرســپولیس به اندازه او 
نتوانسته برای تیمش گل 

سه امتیازی بزند.
این فقط باز کردن دروازه 

تیم های رقیب نیســت که از مهدی 
ترابی، یک ستاره استثنایی می سازد. اساسا 

تنوع بسیار باالی گل های او، مهم ترین خصلت 
این فوتبالیست به شمار می روند. در حقیقت 
ترابی فقط یک روش برای عبور دادن توپ از 
خط دروازه ندارد و این کار را به شکل متنوعی 
انجام می دهد. در این چند سال، ترابی چند 
بار با شوت های حیرت انگیز راه دور دروازه 
حریفان را باز کرده اســت. شوت هایی که 

بهترین شــان به تور دروازه گل گهر و السد قطر 
رسیده است. مهدی چه با شــلیک های زاویه 
بسته نظیر آن چه برابر شاهین انجام داد، چه با 
ضربه های ســر که مقابل نفت مسجدسلیمان 
نمونه اش را دیدیم و چه بــا چیپ هایی که برابر 
پارس جم به نمایش گذاشته شــدند، بارها در 
حســاس ترین لحظات به کمک پرســپولیس 

آماده است. حاال هم نوبت یک ارسال مواج بوده 
که شیوه های گل زنی این ستاره در پرسپولیس 
را گسترش بدهد. داشتن بازیکنی در قواره های 
او، همه هواداران باشگاه پرسپولیس را به نتیجه 
گرفتن در رقابت های این فصل لیگ قهرمانان 
آسیا امیدوار می کند. وقتی مسابقه گره خورده، 
وقتی شــرایط ســخت به نظر می رسد، وقتی 
پرســپولیس موقعیت چندانی نمی سازد و تیم 
چندان باطــراوت فوتبال بــازی نمی کند، این 
مهدی ترابی است که آماده به نظر می رسد تا تیر 
خالص را شلیک کند. با خونسردی خاصی که 
فقط در یک فوتبالیست نخبه دیده می شود. در 
تجربه قبلی پرسپولیسی ها در فینال آسیا، جای 
خالی مهدی ترابی به شــدت احساس می شد. 
بازیکنی که می توانســت به کمک خالقیت و 
قدرت گل زنی، گره کور آن مسابقه را برای تیمش 
باز کند. آن روز خیلی ها حسرت خوردند که چرا 
ترابی در چنین موقعیتی برای سرخ ها به میدان 
نمی رود. آن روز شاید حتی خود این بازیکن هم 
حسرت خورد که در چنین شرایط حساسی، 
همراه تیمش نیست و برای پرسپولیس بازی 
نمی کند. در فوتبال، همیشــه زمانی برای 
»جبران« به دســت نمی آید و مهدی حاال 
این زمان را در اختیار دارد. او این بار می تواند در 
دیدارهای حساس باقی مانده از لیگ قهرمانان، 
برای این تیم به میدان بــرود و به دنبال تبدیل 

کردن یک رویای قدیمی به واقعیت باشد.

به استقبال آخرین مسابقه جام ملت های والیبال آسیا

به رنگ انتقام

درباره یک ستاره فوق کلیدی در ترکیب پرسپولیس

آخرین راه نجات

مدیرانی که تا قبل از مسابقه 
با الهالل، مدام خودشان 
را »پنهان« می کردند تا 

مبادا پاسخگوی هواداران 
استقالل باشند، حاال بعد از 
این شکست با قدرت هرچه 

تمام تر در گفت وگوهای 
رسانه ای شرکت می کنند 
تا دیگران را مقصر چنین 

نتیجه ای بدانند
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