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 پينگ پنگ بانوان 
در چانه زني اعزام به هانگژو

بازي هاي آســيايي 2022 هانگژو چين كم تر 
از يك ســال ديگر برگزار مي شود و در همين راستا 
كميته ملي المپيك برنامه ريزي هــا براي حضور 
در اين رويــداد را آغاز كرده اســت. پيمان فخري 
سرپرست كاروان ايران در اين بازي ها نيز اعالم كرده 
كه حضور 26 رشته در اين بازي ها قطعي است. در اين 
ميان اما ستاد عالي هنوز درباره اعزام تيم پينگ پنگ 
بانوان به هانگژو تصميم نگرفته اســت. طبق اعالم 
حميده ايرانمنش سرمربي تيم ملي كشورمانف در 
جلسه اي كه با كادر سرپرستي بازي ها داشتند، فعال 
دو سهميه انفرادي به تيم بانوان اختصاص داده شده 
اســت و هنوز موافقتي براي حضور در بخش تيمي 
اعالم نشده است. او همچنين اشاره كرد اگر با اعزام 
تيمي زنان موافقت نشود، به دليل اين است كه مالک 
كيفی سازی، مدال آوری و حفظ مدال است. در اين 
باره بايد به چند نكته توجه كرد. اول اينكه افزايش نرخ 
ارز باعث شده كه هزينه كميته المپيك در اين بازي ها 
چند برابر شود و نگاه كيفي در اعزام ها غيرمنطقي 
نيســت. از ســوي ديگر اما تيم ها براي پيشرفت و 
افتخارآفريني نياز به تجربه دارند و چنين ميدان هايي 
است كه مي تواند به بار فني ورزشكاران كمك كند. 
به خصوص كه پينگ پنگ بانوان بعد از 50 سال به 
جمع 10 تيم برتر آسيا راه يافت و اين نشان از پيشرفت 
دختران اين رشته است. حال بايد ديد درنهايت ستاد 

عالي چه تصميمي در اين باره مي گيرد. 
    

 مغاني، لژيونر جديد
 واليبال زنان

واليبال بانوان ايران يك لژيونر جديد دارد. كسي 
كه از تيم پيكان راهي ليگ پرتغال شد تا كارش را در 
تيم پورتو ليگ اين كشور دنبال كند. زهرا مغاني كه به 
خاطر مشكالت پيش آمده در مسير حضور در پورتو 
راهي پيكان شــده بود، در اين تيم به عنوان پاسور 
يك به ميدان رفت و حاال قصــد دارد جزو بهترين 
پاسورهاي پرتغال شــود. مغاني درباره حضورش 
در پورتو گفته است:»هدف تيم پورتو جوانگرايی 
است و روی بازيكنان جوان سرمايه گذاری می كند 
تا ساليان سال برای آنها بازی كنند. هدف من اين 
است كه در اين كشور تجربه بزرگی كسب كنم تا هم 
به آن تيم و هم كشور خودم كمك كنم.« او در حالي 
به عنوان لژيونر جديد واليبال ايران معرفي مي شود 
كه تيم ملي نيز احتماال با كمپدلي، به توافق مي رسد 
تا نيمكت تيم بانوان سرمربي خارجي داشته باشد. 
طبيعتا او نيز عالوه بر پتانسيل بازيكنان در ليگ برتر 

كشور، حواسش به لژيونرها هم هست. 
    

 هندبال مردان 
در تورنمنت اسپانيا

تيم ملی هندبال مردان قرار است چهارشنبه 15 
دی عازم تورنمنت اسپانيا شود. اين تورنمنت قرار 
است با حضور كشورهای ايران، لهستان، اسپانيا و 
ژاپن انجام شود. پيش از اين ملی پوشان هندبال ايران 
قرار بود 6 دی عازم تورنمنتی در رومانی شوند كه به 
دليل درگير شدن برخی از بازيكنان به بيماری كه با 
تب و بدن درد همراه بود، لغو شد. تيم ملی هندبال 
مردان خود را برای حضور در مســابقات قهرمانی 
مردان آسيا آماده می كند. پيش از اين ملی پوشان 
هندبال ايران در يك تورنمنت در كشور قطر حاضر 
شــده اند و با تيم های عمان و عراق در داخل ايران 
نيز بازی تداركاتی انجام داده اند. مسابقات هندبال 
قهرمانی مردان آســيا از 2۸ دی تــا 11 بهمن به 
ميزبانی عربستان انجام خواهد شد. ايران در گروه 
B اين رقابت ها با عربستان، استراليا و هند همگروه 
است. اكنون حال عمومی همه بازيكنان خوب است 
و سفر به اسپانيا قرار است چهارشنبه انجام شود. ناصر 
سليمی سرپرست تيم ملی هندبال مردان نيز در اين 
باره تصريح كرد:»حال عمومی همه بازيكنان خوب 
است و مشكل برطرف شده است. تيم ملی چهارشنبه 
عازم اسپانيا خواهد شــد تا در تورنمنتی با حضور 

كشورهای ژاپن، اسپانيا و لهستان شركت كند.« 

منهای فوتبال

آدرنالین

سال 2022 سال مهمی برای ورزش 
دنيا خواهــد بود. چراكه در اين ســال 
رقابت های جام جهانــی فوتبال و البته 
چند رقابت ورزشی بســيار مهم ديگر 
برگزار می شــوند. با اين حــال به نظر 
می رســد ســال 2021 هم، يك سال 
فراموش نشــدنی برای همه هواداران 
ورزش در دنيا بوده اســت. سالی كه در 
آن با وجود بحران های مربوط به كرونا و 
همه محدوديت های اعمال شده، اتفاقات 
بسيار جذاب و غافلگيركننده ای در دنيای 
ورزش رخ داد. ســالی كه حاال ديگر به 
پايان رسيده و فقط خاطراتش را برای 

ورزشی ها به جا گذاشته است.
تيم آرمانی، کت آرمانی

رقابت های جــام ملت های اروپا كه 
قرار بود در ســال 2020 انجام شود، به 
خاطر كرونا يك ســال به تعويق افتاد. 
حتی در ســال 2021 هم نگرانی های 
زيادی در خصوص اين رقابت ها وجود 
داشت اما يورو بدون هيچ مشكلی و در اوج 
نظم برگزار شد. ديدارهای جام ملت ها 
هم فوق العاده جذاب به نظر می رسيدند و 
شگفتی های جالب توجهی هم داشتند. 
در يكی از تماشايی ترين ديدارهای يورو، 
سوئيس توانست قهرمان جام جهانی 
يعنی فرانسه را حذف كند و اسپانيا هم 
در يكی از به ياد ماندنی ترين ديدارهای 
جام ملت ها، كرواســی را شكست داد. 
اوج هيجان و حــرارت يورو اما در فينال 
اتفاق افتاد. جايی كه انگليس و ايتاليا به 
هم برخورد كردند. 70 هزار تماشــاگر 
استاديوم ومبلی، اميدوار بودند انگليس 
اين جام را در خانه نگه دارد اما در نهايت 
ايتاليا بود كه در پنالتی هــا، فاتح جام 
ملت های اروپا شــد تا اين قهرمانی را با 
مربی خوش تيپش مانچينی جشــن 
بگيرد. جالب اينكه همين ايتاليا در همين 
سال ميالدی برای رفتن به جام جهانی به 
دردسر افتاد. آنها حاال بايد برای رسيدن 
به جام جهانی در مرحله نهايی پلی آف به 

ميدان بروند.
ورزش عليه کوويد

اتفاق بسيار مثبت ســال 2021، 
بازگشــت دوبــاره تماشــاگرها بــه 
استاديوم های ورزشی بود. سال 2020 
بدون حضور تماشاگرها به پايان رسيد 
اما به لطف واكسيناسيون گسترده كرونا 
در تمام جهان، درهای اســتاديوم ها 
دوبــاره روی هوادارها باز شــدند. در 
رقابت هايی مثل بسكتبال ان.بی.ای و 
ليگ برتر انگليس، حتی ظرفيت كامل 
ورزشگاه دوباره در اختيار تماشاگرها 
قرار گرفت. البته اواخر ســال به خاطر 
رشــد گونه جهش يافته اوميكرون از 
ويروس كرونا، دوبــاره ظرفيت برخی 
اســتاديوم ها به حداقل رســيد. حاال 
همه اميدوارند در سال جديد ميالدی، 
كرونا كمرنگ و كمرنگ تر شود و دنيای 
ورزش دوبــاره همان حــال و هوای 

سابقش را به دست بياورد.

توکيو، رقابت رويايی
درســت مثل جام ملت هــای اروپا، 
المپيــك توكيو هم با يك ســال تاخير 
برگزار شــد. اين اولين بار در تمام تاريخ 
بود كه برگــزاری رقابت های المپيك به 
يك ســال فرد موكول می شد. توكيو در 
مجموع ميزبانی خوبــی از رقابت های 
المپيك داشــت و نمره بســيار خوبی 
برای اين ميزبانی دريافت كرد. درســت 
مثل هميشــه رقابت بسيار سختی بين 
چين و آمريكا بر ســر قهرمانی المپيك 
شــكل گرفت و در نهايت اين آمريكا بود 
كه توانســت تنها با يك طالی بيشتر، 
قهرمان المپيك لقــب بگيرد. عملكرد 
كشور ميزبان هم در اين زمينه فوق العاده 
بود و آنها روی سكوی سوم جدول توزيع 
مدال ها ايستادند. جالب اينكه در اين دوره 
به دليل محروميت كاروان روسيه، اين 
كشور ناچار بود با نام و پرچم كميته ملی 

المپيك روسيه در المپيك شركت كند.
حلقه ای برای يانيس

تنها سه سال بعد از تاسيس باشگاه 
ميلواكی باكــس، اين تيــم قهرمانی 
رقابت های بســكتبال حرفه ای آمريكا 
را به دســت آورد. با اين وجود هواداران 
ميلواكی برای تماشای قهرمانی بعدی 
تيم شان 50 سال صبر كردند. نيم قرن 
طول كشيد تا گوزن ها دوباره قهرمانی 
را به دست بياورند. اين موفقيت تاريخی 
در حالی رخ داد كه تا همين يك ســال 
قبل، خيلی ها به فوق ستاره باكس يعنی 
»يانيس آنته تكومپو« توصيه می كردند 
كه برای گرفتن حلقه قهرمانی، به تيم 
ديگری برود. يانيس اما در ميلواكی باقی 

ماند و نشــان داد كه با قدرت رهبری و 
استعداد خارق العاده اش، می تواند دست 
به هر كاری بزند. جالب اينكه ميلواكی 
در طول فصل عادی در كنفرانس شرق 
صدرنشين نشد و پشت سر فيالدلفيا و 
بروكلين در رده سوم قرار گرفت. با اين 
حال آنها در اولين قدم دور حذفی، ميامی 
هيت را در چهار مسابقه متوالی شكست 
دادند، سپس روبه روی بروكلين نتس 
قرار گرفتند و در نهايت با نتيجه چهار بر 
سه اين تيم را هم از مسيرشان كنار زدند. 
قربانی بعدی اين تيم آتالنتا هاكس بود و 
ميلواكی در مسابقه فينال هم توانست با 
غلبه بر فنيكس سانز، اين قهرمانی بسيار 

ارزشمند را   از آن خودش كند.
سرشاخ قهرمانانه

اگر قرار باشد تنها دو رقابت فوق العاده 
كشتی در سال گذشــته ميالدی را به 
خاطر بســپاريم، بايد به رقابت جذاب 
ديويد تيلور و حســن يزدانی برگرديم. 
رقابتی كه عصاره نبردهای كشــتی در 
سال گذشته ميالدی بود. اين دو نفر دو 
بار در اين سال با هم روبه رو شدند. اولين 

برخورد بين آنها در اين سال، در فينال 
المپيك رقم خورد. جايی كه حســن 
فقط چند ثانيه با رسيدن به مدال طال 
فاصله داشت اما يك جهش ناگهانی از 
تيلور، همه چيز را به ســود او تغيير داد 
و در نهايت ســتاره آمريكايی را صاحب 
يك برد تاريخی كرد. اين دو نفر اما مدتی 
بعد در فينال رقابت های جهانی نيز با هم 
روبه رو شــدند. رقابتی بسيار حساس و 
نفس گير كه اين بار با اقتدار به سود حسن 
يزدانی تمام شد. حسن در همه دقايق 
اين مسابقه، تيلور را مهار كرد و سرانجام 
توانست اين حريف را بعد از سه شكست 
متوالی، از پيش رو بردارد و قهرمان جهان 
شود. كار اين دو ابرســتاره با هم، هنوز 
تمام نشده و آنها در چند سال آينده نيز، 
رقابت های بسيار جذابی را با هم برگزار 

خواهند كرد.
اشک، لبخند و دوباره لبخند لئو

سالی كه ســپری شد، حقيقتا سال 
بسيار عجيبی برای لئو مسی بود. سالی 
كه بخشی از بهترين و بدترين اتفاق های 
ممكن برای او رخ دادند. مسی در اين سال 
برای اولين بار فاتح يك رقابت مهم ملی 
شــد. او در قامت كاپيتان آلبی سلسته، 
رقابت های كوپا را فتح كرد و مدتی بعد به 
پشتوانه همين موفقيت بزرگ، توانست 
هفتمين توپ طالی دوران فوتبالش را 
به دســت بياورد. برای مسی، اين اتفاق 
خيره كننــده به نظر می رســيد. همه 
ماجراهای امسال لئو اما روی مدار لبخند 
استوار نبودند. مســی در همين سال، 
ناچار به ترک بارسلونا شــد و به دوران 
طوالنی بازی برای اين باشگاه پايان داد. 

هنوز هم هواداران بارسلونا نمی توانند 
اشك های اين سوپراســتار را در زمان 
ترک تيم به فراموشــی بسپارند. مسی 
حاال در پی اس  جی بــه ميدان می رود و 
آماده می شود تا در سال جديد، يك بار 
ديگر با تيم ملی كشورش به رقابت های 

جام جهانی برود.
48 ساعت

يكی از باورنكردنی تريــن اتفاقات 
امسال دنيای ورزش، تشكيل و سپس 
نابودی ايــده برگزاری رقابتــی به نام 
»سوپرليگ« فوتبال اروپا بود. اگر اين 
طرح به مرحله اجرا می رســيد، فرمت 
فعلی فوتبال در جهــان تغيير می كرد 
و هر ســال برای تعيين قهرمان اروپا، 
تنها گروه كوچكی از تيم های بزرگ به 
مصاف هم می رفتند. 12 باشگاه بزرگ 
اروپايــی به اين طرح پيوســتند و يك 
زلزله بزرگ به رهبری فلورنتينو پرز در 
اين جام اتفاق افتاد اما ظرف 4۸ ساعت، 
همه چيز به نابودی كشــيده شد. ابتدا 
انگليسی ها و سپس ايتاليايی ها از طرح 
كنار كشــيدند و در نهايت همه چيز به 
مرحله لغو شدن رســيد. در نهايت هم 
فقط باشگاه های رئال مادريد، يوونتوس 
و بارسا در جام باقی ماندند. باشگاه هايی 
كه البته اميدوارند اين طرح دوباره احيا 
شود و سوپرليگ اروپا دوباره به زندگی 

برگردد.
پيراهن جديد کريستيانو

درست مثل مسی، كريس رونالدو 
هم سال بســيار پرماجرايی را سپری 
كرد. بهترين اتفاق ســالی كه گذشت 
برای كريس، شكستن ركورد بيشترين 

گل ملی بود. او باالخره توانست از ركورد 
تاريخی علی دايی عبور كند و البته در 
فضای مجازی هم كلمات محبت آميزی 
با شــهريار رد و بــدل كرد. ايــن پايان 
ماجراجويی های امســال رونالدو نبود. 
او در تابســتان در فصل ديوانه وار نقل و 
انتقاالت، با ترک يوونتوس به تيم سابقش 
يونايتد برگشت. تماشای دوباره كريس 
با پيراهن شــماره هفت يونايتد، اتفاق 
فراموش نشدنی امسال برای هواداران 

فوتبال در تمام دنيا به شمار می رفت.
اهميت يک اخراج

بركناری فرانك لمپــارد از هدايت 
چلسی در نگاه اول اتفاق چندان مهمی 
به نظر نمی رســيد اما تاثير اين اتفاق 
مدتی بعد مشخص شد. مالكان چلسی 
به جای لمپارد، توخل را روی نيمكت تيم 
نشاندند و همين تيم بحران زده در اوج 
حيرت، قهرمان ليگ قهرمانان اروپا لقب 
گرفت. بركناری به موقع لمپارد، مسير 
چلســی را كامال تغيير داد. تيم توخل 
برای بردن مهم ترين رقابت باشگاهی 
در فوتبال اروپا، ســيتی را شكست داد 
و با تنها گل كای هاورتــز، قهرمان قاره 
اروپا شد. يك جام بسيار ارزشمند برای 
باشگاهی كه بعد از سال ها به فينال اروپا 

قدم گذاشته بود.
هشدار نائومی

همه اتفاقات مهم امسال هم از جنس 
موفقيت و مدال نبودنــد. كناره گيری 
تنيسور مطرح آمريكايی نائومی اوزاكا 
از چند گرنداسلم مهم به دليل فشارهای 
روحی، يك هشدار بســيار بزرگ برای 
دنيای ورزش بود. يك هشدار بزرگ كه 
نشان داد نبايد به ورزشكارها بيشتر از 
ظرفيت روحی و روانی شــان فشار وارد 
كرد. سالمت روحی ورزشكارها به لطف 
هشــدار بزرگ نائومی در سال گذشته 
بيشتر از هميشه مورد توجه مردم دنيا 

قرار گرفت.
جوکر، قاتل گرنداسلم ها  

نوواک جوكوويچ موفق ترين تنيسور 
سال 2021 به شمار می رفت. او در اين 
سال برای دومين بار در دوران حرفه ای، 
به فينال هر چهار گرنداسلم رسيد. جوكر 
كه در اولين تجربه رسيدن به فينال چهار 
گرنداسلم تنها فاتح ويمبلدون شده بود، 
اين بار در سه فينال اول به پيروزی رسيد و 
فاصله اي با خلق »چهار از چهار« نداشت 
اما در آخرين فينــال روبه روی مدودف 
شكســت خورد. با اين حال اين ســال 
برای او، همچنان رويايی و خارق العاده 

بوده است.
مکس بدون مکث

قهرمانــی مكــس ورشــتپن در 
رقابت های فرمول يــك، يكی ديگر از 
اتفاقات بسيار مهم سال بود. او در همه 
پيست ها رقابت بسيار نزديكی با لوئيس 
هميلتون داشت و ســرانجام توانست 
هميلتون را در پيســت پايانی شكست 
بدهد. ايــن رقابت البتــه جنجال ها و 
اعتراض های بســيار زيــادی را نيز به 

همراه آورد.

مرور اتفاقات مهم ورزش جهان در سالی که گذشت

کرونايي؛ اما جذاب و غافلگیرکننده

چهره به چهره

رشيد مظاهری از شايعه سازی رسانه ها عليه خودش 
به شدت شاكی اســت. او به گفته خودش اقدام به 

شكايت از رسانه هايی كرده كه خبر بازداشتش را 
به انتشار درآورده اند. با اين حال اين رسانه ها 

حداقل به شــنيدن نام يك گلر فراموش 
شده در فوتبال ايران كمك كرده اند. 
نامی كه ديگــر به آرامــی از ذهن 
هواداران اســتقالل هم پاک شده 
است. اينكه رشيد بازداشت شده يا 

نه، اهميت چندانی ندارد. سوال 
كليدی اين است كه چطور 
گلری با آن استانداردهای 
فوق العاده فنــی كه اتفاقا 
پای ثابــت اردوهای تيم 

ملی هم بود، حاال در استقالل پشت سر 
يك گلر جوان باقی مانده و عمال به »گلر 
سوم« اين باشگاه تبديل شده است. بدون 
شك پاسخ اين سوال را خود رشيد بهتر از هر 
كس ديگری می داند. او در ذوب آهن به يك ستاره 
تبديل شد و توانست از همان باشگاه به تيم ملی 
هم برسد. خيلی ها باور داشتند كه مظاهری يك 
تهديد جدی برای بيرانوند به حساب می آيد اما 
اين گلر بيشتر سرگرم تهديد كردن خودش 
بود. او با رفتــن به تراكتــور، طرفداران 
بيشتری پيدا كرد اما نحوه جدايی اش از 
اين باشگاه بسيار تلخ و نااميدكننده بود. 

رشيد حتی حاضر نشد با تيم به فينال جام حذفی برود و قبل از 
اين مسابقه بزرگ قراردادش را فسخ كرد. جالب اينكه تراكتور 
بدون اين دروازه بان، قهرمان جام حذفی شد تا جای خالی رشيد 
اصال احساس نشود. مظاهری در استقالل هم همين شيوه را 
در پيش گرفت. جدايی از باشــگاه قبل از مســابقه حساس و 
تعيين كننده با الهالل، تصميمی بود كه خشم فرهاد مجيدی را 
برانگيخت و او را مجاب كرد كه در بازار، گلر ديگری برای تيمش 
بخرد. در اين فصل، سيدحسين حسينی مرد شماره يك دروازه 
استقالل است و علی رضايی پشت سر او به عنوان گلر شماره دو 
روی نيمكت ديده می شود. حتی رضايی در چند مسابقه از اين 
فصل به ميدان رفته اما نام رشيد حتی روی نيمكت تيم هم ديده 
نمی شود. حاال هم حواشی مربوط به اين بازيكن از عملكردش 

پيشی گرفته اند. به نظر می رسد راهی به جز جدايی از استقالل 
پيش روی مظاهری باقی نمانده اما تلخ اســت كه او از رقابت 
برای تبديل شدن به گلر ثابت تيم ملی، در رقابت برای نيمكت 
نشينی در استقالل سهيم شده است. رشيد با اين روند نبايد به 
آينده چندان اميدوار باشد. او در چند موقعيت كليدی، پول را 
به درخشيدن در تيم های مختلف ترجيح داده و چند تصميم 
انتحاری، اين گلر را حاال به گوشه رينگ كشانده است. قبل از 
رشــيد هم چهره های زيادی در فوتبال ايران با اين عادت ها، 
زندگی را برای خودشان سخت كردند. شايد آنها پول بيشتری 
به دست آورده باشــند اما در عوض چيز مهم تری را از دست 
دادند. مظاهری برای تغيير دادن شــرايط تا ابد فرصت ندارد. 
اگر او می خواهد دوباره يك ســتاره باشد، بايد دوباره به همان 
گلری تبديل شود كه همه تمركزش روی فوتبال بود. گلری كه 
با كوچك ترين بدقولی باشگاه، به سراغ فسخ يك طرفه قرارداد 
با تيم نمی رفت. گلری كه درخشيدن درون دروازه را از هر چيز 

ديگری مهم تر می دانست.

مظاهري دور از روزهاي آرماني 

تو فراموش شده ای

اگر قرار باشد تنها دو رقابت 
فوق العاده کشتی در سال 

گذشته ميالدی را به خاطر 
بسپاريم، بايد به رقابت 

جذاب ديويد تيلور و حسن 
يزدانی برگرديم. رقابتی که 
عصاره نبردهای کشتی در 

سال گذشته ميالدی بود

آريا رهنورد

آريا طاري 


