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پینگ پنگ بانوان به 8 تیم برتر نرسید
تیم ملی تنیــس روی میز بانــوان ایران در 
دومین روز از مســابقات قهرمانی آسیا مقابل 
قزاقســتان به میدان رفت که با نتیجه ســه بر 
یک شکست خورد و از راهیابی به جمع هشت 
تیم برتر آســیا بازماند. تیم ایران با ترکیب ندا 
شهســواری، مهشید اشتری و شــیما صفایی 
مقابل قزاقستان قرار گرفت. ابتدا اشتری سه بر 
یک حریف خود را شکست داد، اما شهسواری و 
صفایی به ترتیب سه بر دو و سه بر صفر شکست 
خوردند. در آخرین مســابقه هم شهسواری بار 
دیگر سه بر دو شکست خورد تا در مجموع ایران 
سه بر یک مغلوب حریف خود شود. به این ترتیب 
آنها روز گذشته برای کسب جایگاه نهم و دهم به 
مصاف ازبکستان رفتند. ملی پوشان ایران در روز 
نخست رقابت ها با صعود به مرحله دوم مسابقات 
در جمع ۱۰ تیم برتر آسیا قرار گرفتند و سهمیه 

مسابقات قهرمانی جهان را کسب کردند.
    

 تمرکز، رمز پیروزی یزدانی 
مقابل تیلور

با بسته شــدن پرونده بازی های المپیک 
توکیــو حاال نوبت بــه رقابت هــای قهرمانی 
کشتی جهان ۲۰۲۱ نروژ رسیده است تا برخی 
از جاماندگان از المپیک و مدعیان رقابت های 
جهانــی در این آوردگاه بــزرگ به مصاف هم 
بروند. مطمئنا این دوره از رقابت های جهانی 
که در اتفاقی کم سابقه در همان سال المپیک 
برگزار می شــود، میدان مناسبی برای برخی 
از کشــتی گیرانی ناکام یا کم فروغ در المپیک 
هم خواهد بود. البته نه فقط ناکامان المپیک، 
بلکه مدعیان بزرگی همچون حســن یزدانی 
که تا پای فینال هم تمامــی رقبای خود را در 
هم شکســت، ولی دوباره گرفتار تجربه، توان 
فنی و زیرکــی دیوید تیلور آمریکایی شــد و 
به مدال نقره المپیک بســنده کرد. یزدانی در 
حالی به عنوان مدعی وزن ۸۶ کیلوگرم کشتی 
آزاد ایران در رقابت های جهانی روی تشــک 
خواهد رفت که در سوی دیگر میدان، احتماال 
با رقیب دیرینه و شکست ناپذیرش که عنوان 
قهرمانی المپیک ۲۰۲۰ توکیو را هم از آن خود 
کرده روبه رو خواهد شــد. نبردی که اتحادیه 
جهانی هم به آن واکنش نشان داده از احتمال 
چهارمین دیدار آنها در فینال مســابقات خبر 
داده اســت. یزدانی پیش از این سه بار در جام 
جهانی کرمانشاه، مســابقات جهانی ۲۰۱۸ 
بوداپســت و المپیک ۲۰۲۰ توکیو به مصاف 
تیلور آمریکایی رفته اما هنوز نتوانسته از سد 
این حریف توانمند بگذرد. یزدانی انگیزه زیادی 
دارد که این بار این ســد را بشــکند. اما برای 
تحقق یافتن این هدف باید عالوه بر بدن آماده، 
یک ذهن قوی هم بسازد و با تمرکز کامل روی 
تشک برود. رقابت های کشتی قهرمانی جهان 
۱۰ تا ۱۸ مهرماه در شــهر اســلو نروژ برگزار 

خواهد شد.
    

 بازگشت پورشیب به تاتامی 
در لیگ جهانی

چهارمین و آخرین مرحلــه از رقابت های 
لیگ جهانی کاراته موسوم به کاراته وان با حضور 
یک نماینده از ایران جمعه )فــردا( به میزبانی 
مسکو روسیه آغاز می شــود. ذبیح ا... پورشیب 
تنها نماینده کاراته ایران بــرای حضور در این 
مسابقات به همراه حسن روحانی مربی تیم ملی 
راهی مسکو شــد. این کاراته کا ایران روز شنبه 
دهم مهرماه از ساعت ۱۴:۳۰ )به وقت تهران( 
مســابقات خود را آغاز می کنــد و در صورت 
صعود به دیدار نهایی، روز یکشنبه ۱۱ مهرماه 
برای کســب مدال روی تاتامی می رود. در وزن 
۸۴- کیلوگرم ۳۰ کاراتــه کا حضور دارند که از 
میان کاراته کاهای حاضــر در المپیک توکیو، 
تنها »دانیار یولداشف« قزاقستانی حضور دارد 
و سایر نفرات غایب هستند. سرگروه تیم ملی 
کشــورمان که با ۴۲۰ امتیاز اختالف نسبت به 
»آکتاش« ترکیه ای نفر دوم رنکینگ این وزن 
است به عنوان سید یک در قرعه کشی شرکت 
خواهد کرد. وی در صورت کسب مدال می تواند 
به صدر جدول صعود کــرده و نفر اول این وزن 
شــود. این مدال عنوان »گرند وینری« ســال 

۲۰۲۱ را برای او به ارمغان خواهد آورد.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

شاید نبردهای هفته اول لیگ 
قهرمانان، انتظارهــا را برآورده 
نکرده بودند اما دیدارهای اولین 
شــب از هفته دوم، معرکه به نظر 
می رسیدند. شــبی که همه چیز 
داشت. از اولین گل لئو مسی با لباس 
تیم جدیدش تا شاهکار تاریخی و 
فراموش نشدنی تیمی از مولداوی 
در زمیــن پرافتخارتریــن تیم 
باشگاهی قاره اروپا و از درخشش 
ستاره جوان لیورپول تا برد لحظه 
 آخری اتلتیکومادرید در سن سیرو. 
برای هواداران فوتبــال در ایران 
هم این یک شــب دلچسب بود. 
شبی که در آن مهدی طارمی با یک 

ضربه سر تماشایی، دومین گلش 
را به تیم های انگلیســی در لیگ 

قهرمانان اروپا به ثمر رساند.
    

لئو و این لحظه جنون آمیز
بعد از دو جلســه غیبت بــه دلیل 
مصدومیت، لئو مسی دوباره به ترکیب 
پی اس جی برگشت و این بار روبه روی 
پپ گواردیوال و تیمش از ابتدا به زمین 
رفت. مسابقه ای که از همان ثانیه های 
اول فوق العاده مهیج به نظر می رسید. 
پاریس با یک نمایش هجومی، با شوت 
مهارنشــدنی گانا گی به گل اول رسید 
و تالش های ســیتی هم برای جبران 
این گل بی نتیجه مانــد. تیم پپ چند 
موقعیت فوق العاده ساخت اما تیر دروازه 
و دوناروما مانع گل زنی آبی ها شــدند. 

اواســط نیمه دوم هم اتفاقی که همه 
پاریسی ها در انتظارش بودند باالخره رخ 
داد و لیونل مسی با یک شلیک استثنایی، 
اولین گلش برای باشــگاه فرانسوی را 
جشــن گرفت. این نابغه بزرگ حاال در 
۳۱ مسابقه با رقبای انگلیسی در لیگ 
قهرمانان اروپا ۲7 گل به ثمر رســانده 
اســت. جالب اینکه او در این تورنمنت 
بیشتر از هر مربی دیگری به تیم های پپ 
گواردیوال گل زده است. این هفتمین گل 
مسی در جدال با تیم های پپ به حساب 
می آمد. به نظر می رسد پوچتینو باالخره 
ترکیب ایده آل تیمش را شناخته و حاال 
با این برد بزرگ برای سرگروهی تالش 
می کند. آنها بدون هیچ تردیدی مدعی 
اول بردن لیگ قهرمانــان اروپا در این 

فصل خواهند بود.

کرتیس، ستاره ای برای آینده
در شبی که خط حمله لیورپول در 
زمین پورتو آتش به پا کرد و فوق العاده 
نشان داد، بهترین بازیکن این مسابقه 
به خط حمله این تیم تعلق نداشــت. 
کرتیــس جونز جوان با یــک نمایش 
رویایــی، بهترین بازیکــن قرمزها در 
این نبرد به شــمار می رفــت. او که به 
تازگی در ترکیب ثابت تیم کلوپ جایی 
برای خودش دســت و پا کرده، در این 
مســابقه دو پاس گل بــه هم تیمی ها 
داد. 9۰ درصد پاس های این بازیکن و 
صددرصد شوت هایش هم کامال دقیق 
بودند. فوتبالیست جوان انگلیسی در 
این جدال از لیگ قهرمانان اروپا، پنج 
موقعیــت برای هم تیمی ها ســاخت. 
آماری که شگفت انگیز به نظر می رسید.

مهدی؛ برابر با هری کین
با وجود شکست ســنگین پورتو 
روبــه روی لیورپول، مهــدی طارمی 
باز هم کار خودش را کرد و توانســت 
دروازه آلیسون بکر را باز کند. مهدی با 
یک شیرجه تماشایی و یک ضربه سر 
دقیق، توپ را به تــور دروازه لیورپول 
رساند. جالب است بدانید که از شروع 
فصل گذشته، طارمی درست به اندازه 
»هری کین« به چهار تیم مطرح لیگ 
برتر انگلیس گل زده اســت. هری دو 
بار دروازه یونایتد را باز کرده و مهدی 
توانسته به چلسی و لیورپول گل بزند. 
به نظر می رسد این مهاجم برای لیگ 
برتر ساخته شــده و باید هرچه زودتر 
پورتو را به مقصد یک تیم انگلیســی 
ترک کنــد. او این روزها بــا اختالف 
قابل توجه، بهتریــن بازیکن پورتو به 

شمار می رود.
دانیل، عبور از کابوس

دومین برد این فصــل دورتموند در 
لیگ قهرمانان اروپا با درخشش بازیکنی 
به دســت آمد که از زمان پیوســتن به 
زنبورها نتوانسته بود گلی برای این تیم 
به ثمر برساند. دانیل مالن در هفته های 
گذشته به شدت تحت فشار قرار داشت 
و باالخره از کابوس عبور کرد. دورتموند 
در غیاب ارلینگ هالند مصدوم، در لیگ 
آلمان به گالدباخ باخت اما با درخشش 
دانیل مالــن، اســپورتینگ را در لیگ 
قهرمانان برد تا با ۶ امتیاز، شرایط ایده آلی 

برای صعود از این گروه داشته باشد.
ثیل، گلی برای نوه ها

عجیب تریــن و باورنکردنی ترین 
نتیجه سه شنبه شب لیگ قهرمانان، 
بدون شــک شکســت رئال مادرید 
مقابل شــریف مولداوی بود. باختی 
کــه می توانــد در فهرســت بدترین 

شکست های تاریخ رئال مادرید قرار 
بگیرد. تیــم کارلتو در این مســابقه 
نمایش بسیار ناامیدکننده ای داشت. 
آنها گل اول بازی را از حریف دریافت 
کردند و بــا پنالتی بنزما به مســابقه 
برگشتند اما سباستین ثیل در آخرین 
ثانیه ها، تیــر خالص را به ســفیدها 
زد تا رئال ســوژه جــدی کری های 
هواداران تیم های رقیب شــود. این از 
آن گل هایی است که سباستین ثیل 
بعدها آن را برای نوه هایش هم تعریف 

خواهد کرد.
آنتوان؛ حافظه ای که برگشت

بازگشــت بزرگ ایــن هفته لیگ 
قهرمانان، توسط آتلتی رقم خورد. تیمی 
که تا دقیقه 9۰ با یک گل از میالن عقب 
بود اما با شوت دیدنی آنتوان گریزمان 
مسابقه را به تساوی کشاند. جالب اینکه 
این اولین شوت درون چارچوب فصل 
گریزمان و اولین گل او از زمان بازگشت 
به تیم سابقش به حســاب می آید. در 
این مســابقه یک اتفاق خاص دیگر هم 
رخ داد. سوارز با پنالتی ثانیه های پایانی 
هم تیمش را برنده کرد و هم بعد از ۶ سال 
در یک مســابقه خارج از خانه در لیگ 

قهرمانان اروپا به گل رسید.

جذاب ترین چهره های یک شب دیوانه وار فوتبالی

جنون سبز

اتفاق روز

چهره به چهره

آن چه در همین دو هفتــه از لیگ قهرمانــان اروپا اتفاق 
افتاده، بیشتر از هر چیزی نشان از »ناکارآمدی« طرحی مثل 
سوپرلیگ اروپا دارد. طرحی که فلورنتینو پرز، آندره آ آنیلی و 
البته خوان الپورتا همچنان جزو حامیانش هســتند. طرحی 
که چند ماه قبل، ناگهان به جریان افتاد و البته با سرعت قابل 
توجهی هم سقوط کرد و سرانجامی جز ناکامی نداشت. با این 
وجود یووه، رئال مادرید و بارســا همچنان امیدوار هستند تا 
روندهای مربوط به این طرح دوباره کلید بخورند. دیدارهای 
این فصل لیگ قهرمانان، به روشــنی نشــان می دهد که چرا 
رقابتی مثل سوپرلیگ اساســا هیچ معنایی ندارد. در همین 

تورنمنت، تیمی مثل شــریف مولداوی که برای 99 درصد از 
فوتبالی ها تیمی کامال ناشناخته بود، در سانتیاگوبرنابئو رئال 
مادرید را شکست داد. اگر سوپرلیگ اروپا اجرا می شد، تیمی 
مثل شریف هرگز نمی توانست روبه روی تیمی مثل رئال مادرید 
قرار بگیرد. چه برسد به اینکه بتواند چنین رقیبی را شکست 
هم بدهد. طبیعتا این چیزی است که یک مدیر مثل فلورنتینو 
می خواهد. او دوست دارد تیمش را از چنین شکست هایی دور 
نگه دارد اما دنیای فوتبال، اصال چنین چیزی را نمی خواهد. 
این تنها شگفتی بزرگ در رقابت های این فصل لیگ قهرمانان 
نبوده است. در دو هفته ابتدایی همین جام تا امروز، تیم یانگ 

بویز سوئیس، توانسته منچســتریونایتد را با کریس رونالدو و 
همه ستاره هایش شکســت بدهد. تیمی که طبیعتا جایی در 
طرح سوپرلیگ نداشــت. پی اس جی هم با همه ستاره هایش 
روبه روی بروخه بلژیک متوقف شده و به برتری دست پیدا نکرده 
است. همه این نتایج در کنار هم، بسیار معنادار به نظر می رسند. 
بی جهت نیست که لیگ قهرمانان، بهترین و مهم ترین تورنمنت 
باشگاهی در همه دنیای فوتبال به شمار می رود. این جام، پر 
از لحظات شگفت آور اســت. پر از لحظه هایی که مخاطب را 
میخکوب می کنند و تماشاچی را در بهت فرو می برند. اگر قرار 
باشد تنها تیم های قدرتمند روبه روی هم قرار بگیرند، چنین 

لحظاتی هرگز خلق نخواهند شد.
 اگر قرار باشــد این تورنمنت بین ۱۲ تیم برگزار شود، این 
شــگفتی ها هرگز به وجود نخواهند آمــد. فصل جدید لیگ 
قهرمانان، جذاب تر و غیرقابل پیش بینی تر از همیشــه کلید 
خورده اســت. فصلی که بیشــتر به یک قیام مسلحانه علیه 

سوپرلیگ اروپا شباهت دارد. شکست فاجعه بار ابداع کننده 
این طــرح هم، خودش بــه تنهایی گویای همه چیز اســت. 
رئال مادرید، هیچ وقت نمی تواند از روبه رو شــدن با تیم های 
کوچک تر فرار کند. تیم هایی که یک سال تمام تالش می کنند 
تا خودشــان را به این مرحله برسانند و روبه روی چنین تیمی 
به میدان بروند. هیچ کس نمی تواند فرصت درخشــیدن در 
تورنمنتی مثل لیگ قهرمانان را از این تیم ها و هواداران شان 
بگیرد. چراکه فوتبــال، فقط به پولدارها اختصــاص ندارد و 
همه می توانند فرصت برابری در این ورزش داشــته باشــند. 
لیگ قهرمانان، تورنمنت فوق العاده ای است و فوق العاده هم 
خواهد ماند. هیچ کس هم نمی تواند این جذابیت را با یک طرح 
مبتنی بر ســرمایه داری، از بین ببرد. جذابیت این جام، حفظ 
خواهد شــد. چراکه در گذشــته هم ثروتمندها نتوانسته اند 
 فوتبال را به طور کامل به تملک خودشان دربیاورند و همه چیز 

را از آن خودشان کنند.

آریا طاری

به نظر می رسد برخی از رشته های تیمی ورزش 
ایران، در حســاس ترین مقطع ممکن هستند. 
مقطعی که قرار است به یک تغییر نسل کلیدی 
در این رشته ها بینجامد. عجیب اینکه در چنین 
شرایط حساس و سرنوشت ســازی، هدایت این 
تیم ها به مربیان ایرانی ســپرده شده اند. آزمون و 
خطایی که قبال همه به زیر و بم آن در ورزش ایران 
پی برده اند. رفتن این رشته ها به سراغ مربیان بزرگ 
خارجی، یک خواسته عمومی است. خواسته ای که 
البته بعید به نظر می رسد در راس هرم مدیریت این 
رشته ها جدی گرفته شود. چراکه آنها کار کردن 
با مربی ارزان ایرانی را به جذب نفرات گرانقیمت 

خارجی ترجیح می دهند.
شکست دردناک تیم ملی فوتسال روبه روی 
قزاق ها، به روشنی نشان داد که یک مربی متوسط 
داخلی چطور می تواند در چنین شرایط حساسی، 
تیم را با مشــکالتی روبه رو کند. البته منصفانه 
نیست که ســرمربی را به تنهایی مقصر همه این 
اتفاق ها بدانیم اما بدون شــک، این مســئولیت 
مهم یک سرمربی اســت که تیمش را در چنین 

مواقعی آرام نگه دارد و روحیه همه نفرات را برای 
لحظات سرنوشت ســاز حفظ کنــد. در جریان 
مسابقه با قزاقستان، هر وقت که دوربین ها چهره 
ناظم الشریعه را نشان می دادند، او به شدت عصبی 
و مضطرب بود و به نظر می رســید دائما اصال از 
شرایط راضی نیست. چهره یک سرمربی در کنار 
زمین، چیزهای زیادی را نشــان می دهد و این 
حقیقت، انکارشدنی نیست که ما قبل از شکست 
در زمین مسابقه، روی نیمکت به حریف و مربی 
برزیلی اش باخته بودیم. اگــر هدف تکرار صعود 
چهار سال قبل به نیمه نهایی نبود و اگر تیم ملی 
آمادگی الزم برای چنین کاری را نداشت، حداقل 
بهتر بود به جای شکســت مصلحتی روبه روی 
آلبی سلسته، ایران با تمام قوا به مصاف این رقیب 
بزرگ می رفت و خــودش را روبــه روی یکی از 
غول های دنیای فوتسال محک می زد. تیم ملی 
هر چهار سال یک بار می تواند با تیم های بزرگ دنیا 
بازی کند اما حاال که این فرصت بزرگ هم به دست 
آمده بود، کادر فنی ایرانی تیم ملی با خوشحالی از 
»شکست« روبه روی حریف می گفتند و از اینکه 
حاال مسیر تیم برای رسیدن به جمع چهار تیم برتر 
دنیا هموار شده است. اتفاقی که در نهایت رخ نداد. 

البته که تیم ملی فوتسال، مشکالت بزرگی داشت. 
این تیم در چند سال گذشته، اردوی منسجمی 
برگزار نکرد و نتوانســت در دیدارهای تدارکاتی، 
روبه روی قدرت های اصلی دنیا قرار بگیرد. شاید 
اگر یک سرمربی خارجی در این تیم حضور داشت، 
حداقل کمی به فدراسیون فشــار می آورد تا به 
سراغ برگزاری چند دیدار دوستانه برود اما برای 
ناظم الشریعه، نشستن روی نیمکت تیم ملی کافی 
به نظر می رسد و نمی توان انتظار داشت که او تحت 
هیچ شرایطی وارد یک چالش جدی با فدراسیون 

فوتبال شود.
فاصله ای که در بسیاری از رشته های ورزشی 
بین مربیان ایرانی و خارجی وجود دارد، آنقدر زیاد 
است که اصال نمی توان نادیده اش گرفت. تیم ملی 
فوتبال ایران قبل از انتخاب دراگان اسکوچیچ به 
عنوان ســرمربی جدید، دو گزینه جدی داخلی 
داشت. امیر قلعه نویی و علی دایی، دو مردی بودند 
که عمال تا یک قدمی تصاحب نیمکت تیم ملی 
پیش رفتند. قلعه نویی چند مــاه بعد، بدون جام 
سپاهان را ترک کرد و حاال مربی تیم متوسط گل 
گهر سیرجان است. علی دایی هم از همان موقع، 
حتی یک پیشنهاد جدی لیگ برتری نداشته و 
در هیچ تیمی مشغول به کار نبوده است. به جای 
این دو نفر، فدراســیون دست به یک ریسک زد و 
با دراگان اسکوچیچ قرارداد بست. یک تئوریسین 
در حوزه فوتبال که البته به خاطر رزومه نه چندان 
جذاب، انتخابش با انتقادهای وحشتناکی همراه 

شد. به هر حال اسکوچیچ به مرور زمان نشان داد 
که مربی ایده آلی برای تیم است و حداقل بهتر از 
داخلی ها می تواند تیمش را به طرف مقصدهای 
بزرگ هدایت کند. نتیجه دادن این تصمیم، نشان 
می دهد که ورزش ایران برای سایر رشته ها هم باید 
به دنبال جذب مربی خارجی باشد. اتفاقی که باید 

برای نسل تازه فوتسال ایران هم بیفتد.
تیم ملی فوتســال بــا ۱۶ بازیکــن به جام 
جهانــی رفت کــه »۱۲« نفرشــان بیشــتر از 
۳۰ ســال داشــتند. طبیعتا این تیم در مقطع 
یک تغییر نسل اساســی اســت و این کار تنها 
با یک مربی بــزرگ خارجی ممکن می شــود. 
یک مربی کــه قید مهره های تمام شــده را بزند 
و شــهامت دعوت از جوان ترها به تیــم ملی را 
داشــته باشــد. این شــرایط برای رشته هایی 

 مثل بســکتبال و والیبال هم صــدق می کند.  
رشــته هایی که باید همیــن روزها بــه وداع با 
سوپراستارهای زیادی بپردازند. در این سه رشته 
بسیار مهمی تیمی، به یک بازسازی بسیار اساسی 
نیاز داریم اما نکته تلخ و گزنده این است که هدایت 
هر سه تیم به مربیان ایرانی سپرده شده است. این 
یعنی کج گذاشته  شــدن اولین خشتی که برای 
پیشرفت تک تک این رشته ها نیاز داریم. مربیان 
ایرانی مردانی با دســتمزد پایین، سختکوشی 
مثال زدنی و سکوت همیشگی هستند و طبیعی 
است که فدراسیون ها در چنین شرایطی، دردسر 
جذب مربیان مطــرح خارجی را به خودشــان 
ندهند. این کار اما چیزی جز محروم کردن نسل 
جوان ستاره های ورزشــی از دانش به روز شده و 

تمرین های مدرن نخواهد بود.

درس بزرگ لیگ قهرمانان به فلورنتینو

قیام مسلحانه علیه سوپرلیگ

نیاز رشته های تیمی به تغییر نیمکت

مربی خارجی لطفا

با وجود شکست سنگین 
پورتو روبه روی لیورپول، 
مهدی طارمی باز هم کار 
خودش را کرد و توانست 
دروازه آلیسون بکر را باز 

کند. مهدی با یک شیرجه 
تماشایی و یک ضربه سر 

دقیق، توپ را به تور دروازه 
لیورپول رساند
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