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 معرفي قهرمان واليبال 
يا فينال سوم؟

دومیــن روز فینال ســی و چهارمیــن دوره 
رقابت های لیــگ برتر والیبال امروز )یکشــنبه( 
ساعت ۱۶ در ســالن فدراســیون برگزار خواهد 
شد. تیم های شــهرداری ارومیه و فوالد سیرجان 
فینالیست های جام سی و چهارم هستند که هر دو 
تیم برای کسب نخستین جام تالش خواهند کرد. 
شاگردان پیمان اکبری در تیم شهرداری ارومیه در 
بازی نخست فینال )روز جمعه( در رقابتی نزدیک 
و فشرده تیم سیرجان را شکست دادند تا یک گام 
به جام نزدیک تر شــوند. بازی دوم دو تیم امروز 
)یکشنبه( برگزار خواهد شد و در صورت پیروزی 
دوم ارومیه، جام سی و چهارم به شاگردان پیمان 
اکبری خواهد رسید. شاگردان محمدرضا تندروان 
در تیم فوالد سیرجان نیز که برای رسیدن به فینال 
تیم های قدرتمند سایپا و ســپاهان را از پیش رو 
برداشتند انگیزه  بســیاری برای شکست ارومیه 
دارند و رقابت نزدیک و فشــرده جمعه این نوید را 
می دهد که آنها برای جبران این شکست و کشاندن 
مسابقات به بازی ســوم به زمین خواهند آمد. در 
صورت پیروزی ســیرجان در بازی امروز، دو تیم 
برای تعیین قهرمان روز سه شنبه ساعت ۱۶ مقابل 

هم قرار خواهند گرفت.
    

 پينگ پنگ 
در ايستگاه گزينشي المپيك

مســابقات قهرمانی جهان تنیس روي میز به 
عنوان مهم ترین رویداد این رشته که تعیین کننده 
وضعیت پینگ پنگ بازان جهــان برای حضور در 
بزرگ ترین آوردگاه جهان است از امروز در قطر آغاز و 
با برگزاری مسابقات گزینشی در سطح قاره پیگیری 
می شــود. با برگزاری اولین مسابقات گزینشی در 
قطر چهار نفر از مسافران توکیو معرفی می شوند. 
بعد از آن پینگ پنگ بازان آســیایی رقابت خود را 
برای تعیین تکلیف سهمیه های منطقه ای این قاره 
ادامه می دهند. نوشــاد و نیما عالمیان همراه با ندا 
شهسواری و شیما صفایی نمایندگان تنیس روی 
میز ایران در مسابقات گزینشی المپیک در سطح 
جهانی و قاره ای هستند که از امروز دیدارهای خود 
را در این میادین آغاز می کنند به این امید که بتوانند 
برای هفتمین بار تنیس روی میز ایران را المپیکی 
کنند. شانس نمایندگان ایران برای اینکه بتوانند از 
رقابت با حریفان جهانی خود صاحب سهمیه شوند 
خیلی زیاد نیست اما این دیدارها می توانند تدارکات 
خوبی باشد برای آنها تا شانس خود را برای دستیابی 
به تک ســهمیه در نظر گرفته شــده برای آسیای 
میانه - در هر دو بخش مردان و بانوان - بیشتر کنند. 
قزاقستان و ازبکستان حریفان اصلی پینگ پنگ بازان 
کشورمان در هر دو بخش مردان و بانوان در آسیای 
میانه هستند که شاید بتوانند برای آنها در راه کسب 
سهمیه المپیک دست و پا گیر شوند. اگرچه برادران 
عالمیان و ندا شهسواری تجربه المپیکی شدن در 

رقابت با نمایندگان این کشورها را دارند.
    

وزنه برداران در اردوي آخر
آخرین اردوی تیم ملی وزنه برداری بزرگساالن 
برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند 
ازبکستان، از امروز )یکشنبه 24 اسفندماه( آغاز 
خواهد شد. بر این اســاس میرمصطفی جوادی، 
حسین سلطانی، علی میری، کیانوش رستمی، 
رضا دهدار، ســهراب مرادی، رسول معتمدی، 
عارف خاکی، عای هاشــمی، کیــا قدمی و علی 
داوودی نفرات دعوت شده به این اردو هستند که 
زیر نظر محمدحسین برخواه سرمربی، تمرینات 
خود را آغاز خواهند کرد. نفرات دعوت شــده روز 
گذشته در محل کمپ تیم های ملی حضور یافته 
و تست کرونا دادند تا از امروز، تمرینات به صورت 
رسمی آغاز شود. البته، علی هاشمی و کیا قدمی 
به دلیل ابتال به کرونا و طی کردن دوران نقاهت، 
اکنــون در اردو حضور ندارنــد و مراحل درمانی 
را پشــت ســر می  گذارند. تیم ملی وزنه برداری 
بزرگســاالن خود را برای حضــور قدرتمند در 
مسابقات قهرمانی آسیا در تاشکند که فروردین ماه 
سال آینده برگزار می شــود، آماده می کند. این 
رقابت ها کسب سهمیه قاره ای المپیک توکیو نیز به 
شمار می رود و ایران مي تواند طبق سهمیه بندي 
که انجام شده، براي المپیک توکیو دو سهمیه را 
ازآن خود کند. سهمیه هایي که سهراب و کیانوش 

در پي به دست آوردنش هستند.

منهای فوتبال

آریا طاری

آیا تیم ملی می توانــد به مرحله 
بعدی مقدماتی جــام جهانی صعود 
کند؟ بارها این ســوال را از خودمان 
پرســیده ایم و هر بار جواب متفاوتی 
برای آن داشــته ایم. وقتی تیم ملی 
در شــروع این مرحله هنگ کنگ و 
کامبــوج را در هم کوبیــد، مطمئن 
بودیم که صعود برای ایــن تیم کار 
ساده ای خواهد بود. پس از شکست 
روبــه روی بحرین، کمــی تردید به 
جواب های مان اضافه شــد اما هنوز 
باور داشــتیم که صعــود کامال در 
دسترس است. پس از دیدار با عراق، 
تردیدها تقریبا در وضعیت مساوی 
با امیدواری ها قــرار گرفتند. اگرچه 
شکســت دوم، دردناک تر و جدی تر 
به نظر می رسید اما هنوز قرار بود تیم 
ملی در چهار مسابقه نهایی، سه بار در 
استادیوم آزادی و روبه روی هزاران 
تماشــاگر به میدان برود. جوی که 
می توانست سرنوشت را به سود ایران 
تغییــر بدهد. این نکتــه را هم نباید 
فراموش می کردیم که سرنوشــت 
هنوز در دســت خودمان اســت. در 
حقیقت اگر تیم ملی چهار مسابقه اش 

را می بــرد، قطعا بــه مرحله بعدی 
می رفت و این موضــوع، کفه ترازو را 
کمی به ســمت امیدواری سنگین 
کرده بود. تصمیم جدید ای.اف.سی 
با سپردن میزبانی به بحرین اما همه 
چیز را تغییر داد. حاال دیگر کفه ترازو 
به سمت و سوی ناامیدی سنگین بود. 
ما یک بار در مرحله رفت در بحرین به 
میدان رفتیم و حاال به همین سادگی 
از دیدارهای خانگی محروم شده ایم. 
حتی اگر در ایــن رقابت ها خبری از 
حضور تماشاگر نباشد، باز هم بازی 
در زمین حریف تفاوت های زیادی با 
برگزاری مســابقه در آزادی خواهد 
داشــت. این فقط یکی از مشکالت 
بــزرگ دراگان اســکوچیچ از زمان 
پذیرفتــن هدایت تیم ملــی ایران 
است. وقتی با فدراسیون مهدی تاج 
قرارداد امضا می کنی، باید هم انتظار 
چنین اتفاق هایی را داشته باشی. تاج 
همین حاال هم صاحب یک کرســی 
در ای.اف.سی اســت اما ظاهرا برای 
پرداختن به مشــکالت ایران وقت 
ندارد و زمــان گرانبهایش را صرف 

کارهای دیگری می کند! 
دراگان اسکوچیچ هنوز به گفته 
خودش به صعود بــه مرحله بعدی 

»خوش بین« است. فدراسیون جدید 
هم حمایت همه جانبه ای از این مربی 
داشــته اما باید پذیرفت که حاال کار 
بیش از حد سخت شــده است. اگر 
کرونایی در کار نبود، سرنوشت تیم 
ملی در این مرحلــه از مدت ها قبل 
روشــن به نظر می رســید اما هنوز 
همه چیــز در هالــه ای از ابهام قرار 
دارد. اگر خوش بینی ســرمربی تیم 
ملی ناشی از سنجیدن دقیق شرایط 
باشد، می توان همه چیز را پذیرفت 
اما آیا برای این خوش بینی، پشتوانه 
منطقی وجــود دارد؟ هنوز وضعیت 
اردوهای تدارکاتی تیم ملی روشــن 
نیســت. با این ســطح از دیپلماسی 
منجر بــه تحقیر در ســطح جهان، 
بعید است که ایران در یافتن حریفان 
تدارکاتــی نیز بــه موفقیت خاصی 
دست پیدا کند. لژیونرها خیلی سخت 
راهی اردوهای تیم ملی می شــوند و 
باید رضایت باشگاه شان را به دست 
بیاورند و ســتاره های ایرانی حاضر 
در تیم های این فصل لیگ قهرمانان 
آسیا نیز باید چند ســفر طوالنی را 
تجربه کنند. در ظاهر همه چیز دست 
به دســت هم داده تا ایران نتواند به 
جام جهانی راه پیدا کند اما این اولین 

بار نیست که چنین جوی در اطراف 
تیم ملی ساخته می شود. در دوران 
برانکو هم فقط یک قــدم با حذف از 

این مرحله فاصله داشــتیم اما چند 
پیروزی به موقع، همه چیز را به سود 
تیم ملی عوض کــرد. حاال هم دیگر 
وقت حرف زدن و رویا بافتن سپری 
شده است. اگر در این شرایط کامال 
نابرابر و با برگــزاری تنها و تنها یک 
بازی خانگــی در آزادی صعود به 
مرحله بعدی را می خواهیم، باید 
چندبرابر گذشــته تالش کنیم و 
خیلی سخت تر از گذشته، بجنگیم. 
در اختیار داشــتن چند ستاره 
در کالس جهانی، 

می تواند تیم ملی را به آینده امیدوار 
کند. مهدی طارمــی همین حاال با 
تیمش به مرحله یــک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان اروپا رســیده و با این 
تجربه، یک وزنه کلیــدی برای تیم 

ملی خواهد بود. 
سردار آزمون به نوعی پختگی در 
فوتبالش دست پیدا کرده و علیرضا 
جهانبخــش عضو یکــی از بهترین 
لیگ های فوتبال در جهان است. به 
این فهرســت باید چند ستاره آماده 
دیگــر را هم اضافه کرد کــه ایران را 
به لحاظ فردی، در موقعیتی بهتر از 

عراق و بحرین قرار می دهد. 
با این حال تیم ملــی دیگر هیچ 
فرصتی برای از دســت دادن ندارد. 
شاید تصمیم های عجیب و ضدایرانی 
ای.اف.ســی، در نهایت بتواند نوعی 
اتحاد در تیم ملی بــه وجود بیاورد و 
ستاره ها را برای تعقیب رویاهای شان 

به هر قیمتی مجاب کند.

تیم ملی و »خانه« گمشده اش

سرنوشتعلیهدراگان!

اتفاق روز

چهره به چهره

از لحظه پذیرفتن هدایت تیم ملی ایران، دراگان اسکوچیچ با انبوهی از 
بدشانسی های بزرگ و تاریخی روبه رو شده است. اول اینکه بحران کرونا همه چیز را به 

شدت پیچیده کرد و برنامه بازی های تیم ملی را تغییر داد، پس از آن گروهی از لژیونرها به 
خاطر شرایط خاص باشگاه شان در اردوی تیم ملی حضور پیدا نکردند و حاال خبر رسیده 

که عمال »میزبانی« های تیم ملی در مرحله مقدماتی جام جهانی از این تیم گرفته شده اند. 
با این حجم از بدشانسی های بزرگ، رسیدن به جام جهانی برای اسکوچیچ و تیمش به یک 

چالش بسیار سخت بدل شده است.

این روزهــا در فوتبال ایتالیا، همــه درباره 
کریســتیانو رونالدو حرف می زنند. این موضوع 
برای بازیکنــی در قواره هــای او اصال عجیب و 
غیرمنتظره نیست. چراکه کریس عادت کرده 
»سوژه« همیشــگی حرف و حدیث ها باشد اما 
نوع زمزمه ها در مورد این ستاره این بار با همیشه 
متفاوت است. برای سال ها او همیشه در کانون 
توجه و تحســین قرار گفته اما حاال بازار انتقاد 
از عملکرد این بازیکن به شــدت داغ شده است. 
رونالــدو در دو جدال رفت و برگشــت با پورتو، 
عمال هیچ حرکت موثری انجــام نداد و طوری 
فوتبال بازی کرد که انگار اصال در زمین مسابقه 
حضور ندارد. ایستادن او در دیوار دفاعی یووه در 
زمان رقم خوردن گل دوم پورتو هم فوق العاده 

انتقادبرانگیز به نظر می رســید. چراکه خیلی 
راحت از روی توپ پریــد و عمال توجهی به توپ 
نشــان نداد. بانوی پیر این بازیکن صدمیلیونی 
را تنها با یک هدف خریــداری کرد. آنها رونالدو 
را به خدمت گرفتند تا در اروپا به قهرمانی برسند 
اما حاال برای سومین فصل متوالی، یک ناکامی 
بزرگ دیگر را در اروپا تجربــه کردند. تیمی که 
تا قبل از کریس حداقل تا نیمــه نهایی و فینال 
اروپا پیش می رفت، حاال خیلــی زود در همان 
دیدارهای حذفی اول از ایــن تورنمنت حذف 
می شود. با این نتایج، رویای رسیدن رونالدو به 
توپ طالی ششــم هم کامال محال خواهد بود. 
او و تیمش این فصل حتی در آســتانه از دست 
دادن رقابت های سری آ نیز هستند. موضوعی 

که برای یوونتوس فاجعه بار خواهد بود. جیووانی 
جی جی که از روسای قدیمی باشگاه یوونتوس 
به شمار می رود، خرید این بازیکن را یک اشتباه 
بزرگ ارزیابی کرده و از باشــگاه خواســته تا در 
پایان فصل، او را به فروش برســاند. ستاره سابق 
این باشگاه لگراتالیه اما از رونالدو خواسته تا یووه 
را ترک نکند و حداقل شانسش را در این باشگاه 
یک بار دیگر مورد آزمایش قرار بدهد. این روزها 
زمزمه های بازگشت سی آر سون به رئال مادرید 
هم شنیده می شــود. جالب اینکه وقتی او برای 
رئال بازی می کرد، همیشه حرف و حدیث هایی 
در مورد بازگشتش به یونایتد نیز مطرح بود. به 
نظر می رسد باید در انتظار یک تابستان جنجالی 
برای فوق ستاره پرتغالی باشــیم. حتی شایعه 
حضور دوباره او در برنابئو هواداران رئال مادرید 
را به وجد می اورد. از طرفی باشــگاه پی اس جی 
نیز همیشــه نیم نگاهی به این ســتاره داشته و 
بعید نیست برای جذب رونالدو از یووه اقدام کند. 
شواهد این طور نشــان می دهند که این آخرین 

ماه های حضور کریستیانو در تورین خواهد بود. 
او به یووه ملحق شد تا یک چالش جدید را تجربه 
کند اما بعید به نظر می رسد که این ستاره چندان 
از نتیجه چالش اش راضی باشد. او با سه قهرمانی 
پیاپی در اروپا رئال مادرید را ترک کرد و به تیمی 
پیوســت که حتی نمی تواند خودش را به جمع 

هشت تیم برتر اروپا برساند. ظاهرا هم این بازیکن 
و هم باشگاه، در جست وجوی راه هایی برای یک 
جدایی مسالمت آمیز هســتند و بین آنها دیگر 
»آینده« چندانی وجود نخواهد داشــت. شاید 
فصل آینده پیراهن شماره هفت یوونتوس بر تن 

بازیکن دیگری دیده شود.

آریا رهنورد

در همین اولین مرحله از ورود تیم هــای لیگ برتری به 
جام حذفی، ۶ تیم از این لیگ در این تورنمنت حذف شدند. 
در پنج مسابقه از مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی، هر 
دو تیم لیگ برتری بودند و چــاره ای به جز حذف یکی از آنها 
وجود نداشت اما نفت مسجدسلیمان، تنها تیمی بود که در 
این مرحله، کار را به رقیبی در سطوح پایین تر واگذار کرد. فعال 
سرنوشت ۱5 تیم حاضر در مرحله یک هشتم مشخص شده 

و تیم بعدی در پایان جدال نفت آبادان تعیین خواهد شد.
یک قدم تا شگفتی

تنها چند روز قبل از جدال هوادار و آلومینیوم اراک در جام 
حذفی، باشگاه اراکی به رضا عنایتی پیشنهاد همکاری داده 
بود اما رضا حاضر به پذیرفتن این پیشنهاد نشد و در نهایت این 
علیرضا منصوریان بود که هدایت آلومینیوم را بر عهده گرفت. 
منصوریان در اولین تجربه نشستن روی نیمکت این باشگاه، 
روبه روی عنایتی و هوادار ایستاد و در یک بازی بسیار حساس و 
نزدیک، در ضربات پنالتی به پیروزی دست پیدا کرد. هوادار در 
اراک، فاصله ای با خلق یک شگفتی بزرگ نداشت. این مسابقه 

در وقت های قانونی و اضافه با تساوی به پایان رسید و در نهایت 
این اراکی ها بودند که با برتری پنج بر  چهار به مرحله بعدی راه 

پیدا کردند و یکی از ۱۶ تیم نهایی جام حذفی شدند.
شکست با اسم جدید

باشگاه مشهدی لیگ برتر، عجیب ترین روزهای ممکن را 
سپری می کند. اسم این باشگاه دوباره عوض شده و حاال آنها 
دوباره با نام »پدیده« در رقابت های مختلف به میدان می روند. 
پدیده در اولین مسابقه پس از تغییر اسم، روبه روی ذوب آهن 
شکســت خورده و از جام حذفی کنار رفته است. درست در 
روزهایی که این باشگاه مشکالت شدیدی را سپری می کند 
و درگیر نوعی سردرگمی شده، ذوب آهن با مجتبی حسینی 
روی دور پیروزی افتاده و حاال یک پیروزی جذاب را پشت سر 

گذاشته است.
غرور و اشک در وطنی

یکی از جذاب ترین لحظه های این مرحله جام حذفی، در 
ورزشگاه وطنی قائمشهر خلق شد. جایی که نساجی پس از 
مدت ها شکســت و ناکامی محض، باالخره توانست یک برد 
دلچسب به دست بیاورد. تنها چند روز پس از جدایی مجید 
جاللی، نساجی در خانه روبه روی سایپا قرار گرفت و مسابقه 

با تساوی بدون گل به پایان رســید اما در ضیافت پنالتی ها، 
این تیم میزبان بود کــه حریف را با نتیجه هشــت بر هفت 
شکست داد. ستاره های نساجی این مدت آنقدر تحت فشار 
قرار داشتند که پس از این برد خانگی، مشغول اشک ریختن 
شــدند. این باخت برای تیم ابراهیم صادقی، یک شکســت 

سنگین و دور از انتظار به نظر می رسید.
بازگشت باشکوه سیدجالل

همیــن هفته قبــل بــود کــه ســیدجالل رافخایی 
خداحافظی  اش را پس گرفت و دوباره به ملوان برگشــت. او 
خیلی زود موفق به گل زنی برای این باشــگاه شــد و در جام 
حذفی، دروازه ویستاتوربین را باز کرد. شاگردان مازیار زارع 
روز ســختی را روبه روی این حریف سپری کردند و سرانجام 
توانستند خودشــان را به مرحله یک هشتم نهایی برسانند. 
آقای گل سابق فوتبال ایران در این بازی، نشان داد که هنوز 

می تواند برای ملوانی ها مثمرثمر باشد.
درخشش پنج مدعی

تیم های مدعی قهرمانی در جام حذفی، مشکلی با عبور 
از اولین آزمون شان در این فصل نداشتند. استقالل با هدایت 
فرهاد مجیدی، دومین بــرد پیاپی را جشــن گرفت و تیم 
ســختکوش مهدی تارتار را شکســت داد. پرسپولیس هم 
در روزی که شــهریار مغانلو و چند بازیکــن دیگر به راحتی 
موقعیت های خوب گل زنی را از دست دادند، با سه گل از سد 
فوالد نوین عبور کرد. بازی سپاهان با نفت مسجدسلیمان، 
فوق العاده نزدیک بود اما شــاگردان محرم از پس این آزمون 

هم برآمدند و توانستند تیم آماده محمد ربیعی را از پیش رو 
بردارند. نکته جالب این بازی گل زنی مهدی کیانی روبه روی 
تیم ســابقش در دقیقه 94 بود. با این گل بازی به تســاوی 
کشیده شد و سرانجام گئورگی گولســیانی در دقیقه ۱20 
گل صعود سپاهان را زد. تراکتور بدون دردسر و حتی بدون 
برگزاری بازی، از سد تیم شهرداری ماهشهر عبور کرد و فوالد 
خوزستان نیز با هت تریک درخشان لوسیانو پریرا، سه گل به 
ماشین ســازی زد تا با اقتدار خودش را به مرحله بعدی جام 

حذفی برساند.
شگفتی بزرگ

کلیدی ترین و مهم ترین شگفتی این مرحله از جام حذفی 
را خیبر خرم آباد با شکســت دادن حریــف لیگ برتری اش 
ساخت. آنها توانستند در ضربات پنالتی به نفت مسجدسلیمان 
غلبه کنند و تیمی را شکســت بدهند که حتی در لیگ برتر، 
خیلی ســخت روبه روی هر رقیبی نتیجه را واگذار می کند. 
خیبر حاال به یکی از غافلگیرکننده تریــن تیم های مرحله 
یک هشتم نهایی جام حذفی تبدیل شده است. آ نها تنها تیم 
لیگ یکی هستند که با شکست یک تیم لیگ برتری به این 

مرحله رسیده اند.
یک نام آشنا

قشقایی شیراز که زمانی با شکست دادن پرسپولیس یکی 
از فراموش نشدنی ترین شگفتی های تاریخ جام حذفی را رقم 
زده بود، در این مرحله به لطف ضربات پنالتی از اتحاد کامیاران 

گذشت تا همچنان بخشی از رقابت های جام حذفی باشند.

سرنوشت مبهم رونالدو در تورین

اين آخرين فصل است؟

در اولین مرحله ورود لیگ برتری ها به جام حذفی چه گذشت؟

شاهکار خيبر، فرار سرخابی! 

در ظاهر همه چیز دست 
به دست هم داده تا ایران 

نتواند به جام جهانی راه پیدا 
کند اما این اولین بار نیست 

که چنین جوی در اطراف 
تیم ملی ساخته می شود. در 

دوران برانکو هم فقط یک 
قدم با حذف از این مرحله 

فاصله داشتیم اما چند 
پیروزی به موقع، همه چیز 

را به سود تیم ملی عوض 
کرد
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