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پنجمین نبرد مســتقیم حســن 
یزدانی با دیوید تیلور، به ســود ستاره 
تیم ملــی آمریــکا تمام شــد تا این 
چهره اسطوره ای برای چهارمین بار 
جدی ترین رقیبش را شکست بدهد 
و شانس رســیدن به یک طالی دیگر 
را از او بگیرد. شکســت سال گذشته 
در اسلو، تاثیر منفی زیادی روی تیلور 
گذاشــته بود. او به گفته خودش در 
آن مقطع حتی به وداع همیشــگی با 
کشتی فکر می کرد اما تصمیم گرفت 
به تشک برگردد و کاری کند که آخرین 
بازی اش در دنیای کشتی یک شکست 
نباشد. تیلور امسال با انگیزه و آمادگی 
محسوسی به زمین مسابقه برگشت. 
کســی که در رقابت های جهانی 40 
امتیاز گرفت و فقط یک امتیاز از دست 
داد. تنها امتیاز از دست رفته او نیز به 

دلیل دریافت اخطار روبه روی حسن 
یزدانی بود و دالور ایرانی حتی یک بار 
نتوانست او را خاک کند. تیلور در این 
بازی استراتژی مشخصی داشت. هر بار 
که حسن به زیر کتف او می زد، دیوید 
به سرعت زیر می گرفت. او در رقابت 
با حسن یزدانی هفت امتیاز به دست 
آورد و یک بــرد خیره کننده را تجربه 
کرد. جدالی کــه برخالف دو برخورد 
گذشته آنها در المپیک توکیو و جهانی 
نروژ، یک طرفه به نظر می رسید. نکته 
جالب در مورد این شکســت، پنهان 
شدن رییس فدراسیون کشتی است. 
ســال گذشــته که یزدانی موفق به 
شکست دادن تیلور شد، دقیقه ای یک 
فیلم از توصیه های فنی دبیر به حسن 
به انتشار می رسید. در آن فیلم ها دبیر 
مدام در حال توضیح دادن به یزدانی 

دیده می شد و ظاهرا قرار بود بخشی 
از اعتبار مهــم آن برد به ســود دبیر 
تمام شود. حاال اما حتی یک ویدئو نیز 
در این خصوص منتشــر نشده است. 
ظاهرا مدیران فدراسیون کشتی فقط 
شریک روزهای برد ستاره ها هستند. 
حتما سال گذشــته دبیر موجب برد 
یزدانی در اسلو شده و امسال این خود 
حسن بوده که روبه روی تیلور شکست 
خورده است! این رفتار، خجالت آور به 
نظر می رسد. دقیقا در روزهای شکست 
است که مدیرها باید پای ورزشکارها 
بایستند و مســئولیت قبول کنند اما 
در ایران، این اتفاق به شکل معکوس 
رخ می دهد و ناگهان دیگر هیچ نشانی 
از آقای رییس دیده نمی شود. جایی 
برای ســرزنش کردن ستاره ای مثل 
حســن وجود ندارد. او در شکست و 

پیروزی، نور چشم مردم ایران است. 
او که کلمه مردم از دهانش نمی افتد 
و برای شــاد کردن مردم بــه دل هر 
خطری می زند. نباید توقع داشــت 
او روبه روی هیوالیی مثــل تیلور، به 
سادگی برنده شود. نه امکانات این دو 
نفر با هم یکسان است، نه شرایط مالی، 
نه شرایط تمرینی و نه عمال هیچ چیز 
دیگر. فدراسیون کشتی آمریکا یکی از 
بهترین تیم های تاریخ را به مسابقه ها 
آورده و فدراسیون کشتی ایران برای 
مدت ها درگیر دعوا و درگیری در همه 
مجامع بوده است. ایران در 16 وزن اول 
کشتی آزاد و فرنگی در جهان، حتی 
برنده یک مدال طال هم نشده است. آیا 
مدیران فدراسیون مسئولیت چنین 
فاجعه بزرگــی را می پذیرند؟ آیا آنها 
قبول می کنند که تیم ملی در غیاب 
روســیه، بدترین نمایش های ممکن 
را در رقابت های جهانی داشته است؟ 
اگر دبیر برای چند دقیقه از دعوا فاصله 
بگیرد، شاید بتواند این بحران بزرگ را 
اصالح کند. هرچند که استعفا، روش 
عاقالنه تری در برخورد با این ماجرا به 

نظر می رسد. 
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تالش بانوان والیبال نشسته
برای ارتقای رنکینگ 

مسابقات والیبال نشسته قهرماني جهان بانوان به 
زودي به میزباني بوسني برگزار مي شود. تیم ملي ایران 
نیز که از بازي هاي پاراآسیایي جاکارتا اعزامي نداشته، 
با هدف ارتقاي رنکینگ عازم این میدان مي شــود. 
مریم ایرانمنش ســرمربی تیم ملی والیبال نشسته 
بانوان درباره وضعیت ایران برای شرکت در مسابقات 
قهرمانی جهان بوسنی، تصریح کرد:»این مسابقات 
با حضور 16 تیم آبان در بوســنی و هرزگوین برگزار 
می شود که تاکنون 10 مرحله اردوی آماده سازی را 
پشت سر گذاشتیم و یازدهمین مرحله با حضور 1۳ 
ورزشکار در کمپ تیم های ملی فدراسیون جانبازان 
و معلولین در حال برگزاری است و تا ۲۷ شهریور ادامه 
دارد. بعد از جاکارتا بانوان والیبال نشسته متاسفانه 
هیچ اعزام برون مرزی نداشته و چهار سال از شرایط 
تمرینات و اردو دور بودند و تقریبا یک سال است که 
تمرینات خود را برای شرکت در قهرمانی جهان آغاز 
کرده اند.« وي افزود:»در مسابقات جهانی هلند که 
قبل از جاکارتا برگزار شد، تیم بانوان از نظر رنکینگ 
نهم شد، این بار عزم خود را جزم کرده ایم که در بوسنی 
این جایگاه را ارتقا ببخشــیم و عملکرد موفق تری 

نسبت به هلند داشته باشیم.« 
    

روئینگ سواران در پیست جهاني
مسابقات روئینگ قهرمانی جهان ۲۷ شهریور تا 
سه مهر در راچیچ جمهوری چک برگزار می شود. سه 
ملی پوش کشورمان نمایندگان ایران در این رقابت ها 
هستند. افشین فرزام ســرمربی این تیم است و مهسا 
جاور، نازنین مالیی و امیرحسین محمودپور پاروزنان 
تیم ملی ایران در مســابقات قهرمانی جهان هستند. 
مهســا جاور در روئینگ تک نفره سنگین وزن بانوان، 
نازنین مالیی در روئینگ تک نفره سبک وزن بانوان و 
امیرحسین محمودپور در روئینگ سبک وزن مردان 
در این رویداد رقابت خواهند کرد. این تیم بامداد ۲4 
شهریورماه عازم جمهوری چک شد. علیرضا سهرابیان 
رییس فدراسیون قایقرانی نیز برای حضور در کنگره 
فدراسیون جهانی روئینگ به همراه تیم عازم مسابقات 
شد. روئینگ ســواران به تازگي در کاپ آسیا دست به 

پارو شده اند و حاال باید در پیست جهاني رقابت کنند. 

اعزام سه جودوکار به تاجیکستان
مسابقات جودو جام ریاست جمهوری طی روزهای 
۲۷ تا ۲۹ شهریورماه در شهر »خوجند« تاجیکستان 
برگزار خواهد شــد که تیم ملی جودو مردان ایران با 
ترکیب ســه ملی پوش در این رقابت هــا حضور پیدا 
می کنند. حمیدرضــا پاپــی در وزن 66- کیلوگرم، 
مهدی فتحی پور در وزن ۸1- کیلوگرم و قاسم باغچقی 
در وزن ۹0- کیلوگرم با هدایت حسین قمی عصر جمعه 
۲۵ شهریورماه بمنظور حضور در این رقابت ها راهی 
تاجیکستان شدند. بابک مهاجری رییس کمیته داوران 
فدراسیون نیز به همراه تیم ملی راهی تاجیکستان شد. 
طبق تصمیم مسئوالن فدراسیون جودو تاجیکستان 
به نفرات اول تا سوم به ترتیب چهار هزار دالر، دو هزار 

دالر و هزار دالر به عنوان پاداش پرداخت خواهد شد.
    

انتخابي تکواندو براي جهاني
بیست و پنجمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی 
جهان از ۲۲  لغایت ۳0 آبان در »گواداالخار« مکزیک 
برگزار خواهد شد. بر همین اساس و طبق تصمیم بیژن 
مقانلو، سرمربی تیم ملی کشورمان قرار است رقابت های 
انتخابی تیم ملی جهت مشخص شدن ترکیب تیم ملی 
کشورمان برای حضور در این رقابت ها روز شنبه دو مهر 
برگزار شود. در حال حاضر پنجمین مرحله تمرینات 
تیم ملی تکواندو کشورمان با حضور ۲۷ بازیکن در خانه 
تکواندو در حال برگزاری است. تیم ملي همچنین براي 
آماده سازي حضور پرقدرت در سومین مرحله مسابقات 
تکواندو گرندپری در سال ۲0۲۲ )منچستر( و بیست و 
پنجمین دوره مسابقات قهرمانی جهان در تورنمنت 
بین المللي لبنان شرکت کند. تورنمنت لبنان از 1۵ تا 

1۷ مهرماه برگزار خواهد شد. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

آدرنالین

شكست يزداني در نبرد با حريف آمريكايي

کجا بودید آقای دبیر؟

کارلوس کــی روش باالخره اولين فهرســت 
نهايی اش را برای برگزاری اولين اردوی برون مرزی 
تيم ملی در دوره تازه مربيگری اش اعالم کرده است. 
فهرستی که چندان غافلگيرکننده نيست و شباهت 
بسيار زيادی به فهرســت های دراگان اسكوچيچ 
دارد. به جز چند بازگشت و چند ستاره خط خورده، 
تيم ملی به لحاظ بازيكن در دوران کی روش متحول 
نشده اســت. اين در حالی اســت که ليست های 
سرمربی سابق تيم ملی همواره با اتهام های زيادی 
مواجه می شــدند. به هر حال کی روش فعال تيم 
اوليه اش را شناخته و احتماال با کنار گذاشتن چهار 
بازيكن از اين فهرست، ليست نهايی اش را برای جام 

جهانی آماده خواهد کرد.
 

گلرها؛ همان هميشگی
اعالم نام دروازه بان ها در فهرست تیم ملی، غافلگیری 
خاصی ندارد. در این فهرســت، همان چهــار نفری دیده 
می شوند که در اردوهای قبلی هم حاضر بوده اند. علیرضا 
بیرانوند، حسین حسینی و پیام نیازمند در اردوی داخلی 

اخیر تیم شرکت کرده اند و امیر عابدزاده نیز در اتریش به 
تیم ملی ملحق خواهد شد. این چهار نفر بهترین گلرهای 
حال حاضر فوتبال ایران به شمار می روند و شاید هر مربی 
دیگری هم آنها را به اردو دعوت می کــرد. درنهایت اما از 
بین آنها باید یک نفر از تیم کنار گذاشته شود و ایران با سه 
سنگربان به جام جهانی برود. به نظر می رسد حضور بیرو 
و عابدزاده در تیم ملی قطعی باشــد و نفر سوم نیز از بین 
سیدحســین حســینی و پیام نیازمند انتخاب شود. این 
یک رقابت جذاب و جدی برای دو ســنگربان استقالل و 

سپاهان خواهد بود.

خط دفاع، سورپرايزی به اسم شجاع! 
خیلی ها تصــور می کردند کــی روش روی نام مدافع 
محبوب اسکوچیچ قلم قرمز بکشد اما این اتفاق رخ نداد. 
کی روش و شجاع رابطه چندان خوبی با هم نداشتند و در 
روزهای اوج خلیل زاده، کارلــوس او را به تیم ملی دعوت 
نمی کرد اما این اتفاق حاال رخ داده است. به نظر می رسد 
ســرمربی تیم ملی قصد دارد یک محک جدی در اردوی 
اتریش برای شــجاع در نظــر بگیرد. به جــز خلیل زاده، 
کنعانی، مجید حسینی و مرتضی پورعلی گنجی مدافعان 
میانی دیگر تیم ملی هستند. مرتضی که اولین بار با تصمیم 

خود کی روش از خط میانی بــه خط دفاع رفت، یک دوره 
مصدومیت طوالنی را پشت سر گذاشت و در اردوی آخر 
تیم ملی نیز غایب بود. او حاال با سی کیو، دوباره لباس ایران 
را به تن خواهد کرد. شــاید مرتضی و کنعانی، گزینه های 
فیکس شدن تیم ملی در جام جهانی باشند. کی روش برای 
سمت راســت خط دفاع رامین رضاییان، صالح حردانی و 
صادق محرمی را به اردو دعوت کرده و در سمت چپ نیز 
به سراغ ابوالفصل جاللی، امید نورافکن و میالد محمدی 
رفته است. به نظر می رسد یکی از دفاع های راست و یکي از 
دفاع های چپ این فهرست در نهایت در جام جهانی غایب 
خواهند بود. اگر اتفاق خاصی رخ ندهد شــاید آن دو نفر 
صالح حردانی و ابوالفضل جاللی باشند. از اردوی داخلی 
تیم ملی، نفراتی مثل عارف غالمی، مهدی شیری و سامان 
فالح از تیم ملی خط خورده اند تا شاید دیگر شانسی برای 

همراهی تیم ملی در جام جهانی نداشته باشند.

خط ميانی؛ مردان پرتجربه
وزن تجربــه در خــط میانی تیم کی روش به شــدت 
احساس می شود. او نفراتی مثل احسان حاج صفی و امید 
ابراهیمی را به تیم ملی دعوت کرده است. سعید عزت اللهی 
نیز دیگر در تیم ملی به یک بازیکن به شدت باتجربه تبدیل 
شده است. یکی از نکات جالب این فهرست نیز، دعوت از 
وحید امیری به اردو بوده اســت. بازیکنی که همچنان در 
مصدومیت به ســر می برد و در این فصل از لیگ برتر اصال 
بازی نکرده اما کارلوس کی روش اعتقاد زیادی به سبک 
بازی  اش دارد. او یکی از سربازان محبوب کارلوس در تیم 

ملی به شمار می رود. میالد سرلک نیز بعد از درخشش در 
لیگ برتر، در این اردو حاضر خواهد بود. بازیکنی که این 
اواخر پای ثابت اردوهای تیم ملی بوده است. کی روش از 
احمد نوراللهی نیز دعوت کرده اما با توجه به مشکالت ویزا، 
احمد احتماال در اردوی قطر غایب است و بعید نیست که 
کارلوس یک نفر را جایگزین این بازیکن کند. رضا اسدی، 
مهدی پور، سعید حسینی، سعید صادقی و یاسین سلمانی 
چهره های شاخصی هستند که با وجود حضور در اردوی 
داخلی تیم ملی، در فهرســت نهایــی کارلوس کی روش 
غایب بوده اند. به نظر می رسد کی روش روی سامان قدوس 

نیز حساب ویژه ای باز خواهد کرد.

خط حمله؛ آبی ها کنار رفتند
کارلوس کی روش هر دو وینگر استقالل را از فهرست 
نهایی تیم ملی کنار گذاشته است تا شانس مهدی قایدی 
و محمد محبی برای بازی در جام جهانی به حداقل برسد. 
دو بازیکنی که از استعداد الزم برای بازی در جام جهانی 
برخوردار بودند اما فصل گذشته برای شان اصال خوب پیش 
نرفت. نکته جالب در مورد خط حملــه تیم ملی، دعوت 
دوباره از کریم انصاری فرد اســت که ایــن روزها در لیگ 
قبرس بازی می کند. به جز او، مهدی طارمی، سردار آزمون، 
مهدی ترابی و علی قلی زاده به همراه علیرضا جهانبخش 
نیز در اردوی تیم ملی حضور دارند. اگر اللهیار صیادمنش 
مصدوم نبود، نام او نیز می توانست در فهرست قرار بگیرد اما 
کی روش همچون گذشته اعتقادی به علی علیپور و کاوه 

رضایی نداشته است.

نگاهی به فهرست تيم ملی برای اردوی اتريش

کی روشیچ!

چهره به چهره

آريا   طاري 

دوران حرفــه ای یکی از بهترین ورزشــکارهای تاریخ، ســرانجام به پایان 
رسید. روبه رو شدن با این خبر در هیچ شرایطی ســاده به نظر نمی رسد. راجر 

خداحافظی کرده و دیگر در هیچ فدرر بــزرگ از دنیــای قهرمانی 
شــد. برای همه آدم هایی که گرنداســلمی دیده نخواهد 
شــدند، تحمل ایــن خبر با راجر به تنیــس عالقه مند 
ساله سوئیسی، سال ها در نفس گیر خواهد بود. مرد 41 

حاال دیگر به شــکل رسمی دنیــای تنیس ســلطنت کرد و 
استثنایی پایان بــه ایــن ماجراجویی بــزرگ و 

داد. هرچند که افســانه هایی مثل 
راجر، پایانی نخواهد داشت. او برای 

همیشه در یادها خواهد ماند.
همه طرفــداران تنیــس در دنیا و 

همه طرفداران ورزش در سراســر جهان، 
می دانســتند که باالخره زمان خداحافظی راجر فدرر از راه خواهد 

رســید اما باز هم روبه رو شــدن با چنین خبری، راحت نبود. دنیای 
تنیس یکی از بهترین چهره های تمام تاریخش را از دست داد. آن چه 
فدرر را به یک افســانه در ورزش دنیا تبدیل کرده اما تنها درخشش 
همیشــگی او در زمین تنیس نیســت. فدرر یکی از متواضع ترین و 
خوش اخالق ترین چهره های تاریخ این ورزش در دنیا بود. کسی که 

حتی در شکست ها نیز همیشه آرام به نظر می رسید. مرد سوئیسی 
دنیای تنیس، هرگز درگیر حاشــیه و عصبانیت نشــد. او نه مثل 

جوکوویچ روبه روی علم و واکسن قیام کرد و نه مثل رافا نادال، راکتش را به زمین 
محبوب ترین ورزشــکاران کوبید. فدرر در همه این ســال ها یکی از 

استانداردهای زیادی دنیا به شــمار می رفت. کســی که 
و خیلی ها را به این برای رشته تنیس در دنیا ساخت 
کوتاهــی بعد از ورزش عالقه مند کــرد. مدت 
با دنیای تنیس، وداع همیشگی ســرنا ویلیامز 
را اعالم کرده تا حاال فدرر نیز رسما بازنشستگی 
برای همیشه به یک عصر طالیی از تاریخ تنیس 

دو نفر برای مدت پایان رســیده باشد. این 
یک تنیس در دنیا زیادی مرد و زن شماره 

از زندگی را شروع بودند و حاال بخش تازه ای 
بــود وقتــی در خواهند کرد. راجر ۲۲ ســاله 
زندگی اش را برد. ویمبلدون، اولین گرنداســلم 
به دست آورد که او در حالی این موفقیت بزرگ را 
نتوانســته بود قبل از آن حتی 

یی  نیمه نها به 
سلم ها  ا ند گر
راه پیدا کند. 
ســال بعد از آن قهرمانی 
برای فــدرر، به رویایی ترین 
شکل ممکن گذشت. او در آن ســال به جز رولن 
گارلوس، هر سه گرنداســلم دیگر را فتح کرد و خبری 
از ظهور یک نابغه جدید در دنیــای تنیس به همه داد. 
قهرمانی در پنج دوره پیاپی از ویمبلدون و ســلطنت در 
پنج دوره پیاپی از یو اس اوپن، او را به یک افسانه در دنیای 
تنیس تبدیل کرد. ســتاره ای که البته عالقه زیادی به 
بازی روی خاک رس نداشت و در دوران ورزشی اش فقط 
یک بار رولن گاروس را برد. شاید اگر او روی خاک رس 

هم به اندازه چمن ویمبلدون می درخشــید، تعداد گرنداسلم هایش برای همه 
ســتاره های تاریخ تنیس دست نیافتنی می شــد. راجر اولین تنیسوری بود که 
قهرمان ۲0 دوره گرنداسلم شد. هرچند که بعدها نادال و جوکو از این عدد عبور 
کردند. او 11 بار هم روی ســکوی دوم این رقابت قرار گرفت. قهرمانی در اوپن 
استرالیا در سال ۲01۸، به آخرین افتخار بزرگ این ستاره تبدیل شد. چهره ای 
که سال گذشته حتی به جمع هشت تنیســور برتر ویمبلدون هم رسید تا نشان 

بدهد که هنوز تمام نشده است.
۳10 هفته صدرنشینی در رنکینگ تنیس دنیا، فدرر را به یک افسانه بی پایان 
بدل می کند. او تنها تنیسور مرد تاریخ است که توانسته ۲۳۷ هفته متوالی را در رده 
اول جدول تنیسورها به پایان برساند. او در پایان پنج سال میالدی، در رنکینگ 
تنیس مرد »شماره یک« بوده است. رقابت های او با حریف اسپانیایی اش نادال که 
با عنوان »فدال« شناخته می شد، یکی از کالسیک ترین برخوردهای تاریخ تنیس 
به شــمار می رود. او در کنار نادال و جوکو، کمک زیادی به پیشرفت هم کردند و 
رقابت شان در دنیای تنیس رقابت جذابی بود که با برچسب »سه بزرگ« توصیف 
می  شد. دوران سلطنت او در دنیای تنیس سرانجام به پایان رسیده اما هیچ کس 
نمی تواند نمایش های خارق العاده این ستاره خوش اخالق در زمین مسابقه را از یاد 
ببرد. او بارها بهترین ورزشکار سال جهان شده و از هر ستاره دیگری در هر رشته ای 
پیشی گرفته است. راجر به عنوان یکی از برترین شخصیت های فرهنگی و ورزشی 
در تاریخ سوئیس شناخته می شود اما هواداران پرشمارش فقط محدود به مردم 
این نقطه از دنیا نمی شود. او در 41 سالگی از راکت طالیی اش فاصله می گیرد اما 

همه توقع دارند که با تربیت ستاره های بعدی، بخشی از دنیای تنیس بماند.
بیل گیتس با انتشار یک پیام طوالنی، دوران حرفه ای راجر فدرر را وصف ناپذیر 
دانسته و لئو مسی اخیرا تصویری از یکی از سروهای معروف این ستاره را به اشتراک 
گذاشته است. همه پیام های قدردانی برای این ستاره بزرگ و فراموش نشدنی، یک 
وجه مشترک دارند. همه به »تاثیر« شگفت انگیز راجر روی دنیای تنیس اشاره 
کرده اند. فدرر تنیس را به قبل و بعد از خودش تقسیم کرد. شاید حاال خیلی ها هیچ 
تصوری از این دنیا بدون راجر نداشته باشند. کسی که انگار محبوبیت تنیس در 

دنیا را چند پله باالتر برد.

خداحافظي راجر با دنياي تنيس حرفه اي

افسانه بی پایان!

اتفاق روز

آريا   رهنورد


