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 انتخاب بهترين دختران 
ليگ واليبال

لیگ برتر والیبال زنان پنجشــنبه، ۹ بهمن به 
پایان رسید و تیم ســایپا تهران با پیروزی در تمام 
دیدارهای خود به عنوان قهرمانی دست پیدا کرد. 
تیم ذوب  آهن اصفهان و پیکان تهران نیز به ترتیب 
در جایگاه های دوم و سوم قرار گرفتند. در پایان این 
مســابقات برترین های والیبال زنان در پست های 
مختلف معرفی شدند که بازیکنان سایپا در چهار 
پست و ذوب  آهن و پیکان نیز هر کدام در دو پست 
جزو برترین ها بودند. در پایان این رقابت ها مونا آشفته 
از سایپا عنوان ارزشمندترین بازیکن را کسب کرد، 
عنوان بهترین مدافع به پوران زارع از ســایپا و زهرا 
شیری از ذوب  آهن رسید، مهسا صابری از سایپا و 
فهیمه زارعی از ذوب  آهن بهترین دریافت کننده 
قدرتی لیگ شدند، الهه پورصالح از پیکان به عنوان 
بهترین قطر پاسور انتخاب شد، زهرا بخشی از پیکان 
عنوان بهترین لیبرو را به دست آورد و در نهایت شبنم 

علیخاني از سایپا بهترین پاسور شد.
    

 واترپلو شانس المپيك را 
از دست داد؟

فدراسیون جهانی شنا، شــیرجه و واترپلو با 
انتشار اســامی و پرچم کشــورهای راه یافته به 
مسابقات واترپلو، قزاقستان را به عنوان نماینده 
آسیا معرفی کرد. پس از شــیوع ویروس کرونا و 
لغو رقابت های انتخابی قرار بــود بر طبق قانون 
فینا، رقابتی بین دو تیم اول و دوم آســیا برگزار 
شــود و تیم برنده جــواز حضــور در المپیک را 
کســب کند. تیم های قزاقســتان و ژاپن دو تیم 
اول و دوم آســیا بودند و با توجه به میزبانی ژاپن 
و صعود مستقیم به المپیک، کنفدراسیون آسیا 
قزاقستان را به عنوان نماینده آسیا معرفی کرد که 
با اعتراض ایران همراه شد. نامه اعتراضی ایران به 
فدراسیون جهانی ارسال شد و قرار بود در صورت 
فراهم بودن شــرایط، رقابت انتخابی بین ایران و 
قزاقستان برای کسب ســهمیه المپیک برگزار 
شود اما فدراسیون جهانی در تازه ترین اقدام خود 
با انتشار اسامی و پرچم کشورهای شرکت کننده 
در المپیک آب پاکی را روی دســت ایران ریخته 
است و ظاهرا تیم ملی واترپلو ایران شانس حضور 

در المپیک را از دست داده است. 
    

سابريست ها در مسير مجارستان
جام جهانی شمشیربازی مجارستان آخرین 
رویدادی است که فدراسیون جهانی شمشیربازی 
برگزاری آن را برای کامل کردن ســهمیه های 
تیمی المپیک توکیو مصوب کرده است. قرار بود 
این رقابت سال گذشته برگزار شود که همه گیری 
ویروس کرونــا، آن را برای یک ســال به تعویق 
انداخت. حاال فدراســیون جهانی شمشیربازی 
در تقویم ۲۰۲۱ خــود برگزاری جــام جهانی 
مجارستان را لحاظ کرده؛ اگرچه هنوز دعوت نامه 
حضور در آن برای کشــورها ارسال نشده است. 
قرار اســت این رویداد هفته پایانی اسفندماه در 
بوداپست برگزار شود. فدراسیون شمشیربازی 
ایران هم اعزام تیم ملی اسلحه سابر به این رقابت 
را در برنامه قرار داده است. بدین ترتیب در صورتی 
که عاملی مثل کرونا باز هم نقش بازدارنده پیدا 
نکند و منجر به لغو جام جهانی مجارستان نشود، 
اعضای تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران 
بعد از یک ســالی که برای آنها فقــط به تمرین 
داخلی و حضور یکی،دو روزه در لیگ باشگاهی 
گذشــت، یک اعزام برون مرزی خواهند داشت. 
اینکه بعد از یک سال تیم ملی شمشیربازی اسلحه 
ســابر با چه ترکیبی در جام جهانی مجارستان 
شرکت خواهد داشت مشخص نیست اما قاعدتا 
پیمان فخری ســرمربی این تیم ترکیب اصلی 
تیمش را با المپیکی ها شکل می دهد. در صورت 
برگزاری قطعی جام جهانی مجارستان، تکلیف 
هشــتمین و آخرین تیم برای حضور در المپیک 
توکیو مشــخص می شــود. تاکنون و بر اساس 
رویدادهای انتخابی که تا سال گذشته به سرانجام 
رسیدند تیم های کره جنوبی، ایتالیا، مجارستان 
و آلمان به عنوان چهار تیم اول رنکینگ جهانی 
همراه با ایران، مصر و آمریکا به عنوان نمایندگان 
آســیا، آفریقا و آمریکا حضور خود در المپیک را 
قطعی کردند. برای کســب سهمیه هشتم و آخر 
المپیک رقابت نزدیکی میان تیم های روســیه و 

فرانسه وجود دارد. 

منهای فوتبال

آریا طاری

اگر بخواهیم مهــرداد میناوند را با 
یک ویژگی تعریف کنیم، بدون شــک 
آن ویژگــی »لبخند« خواهــد بود. او 
همیشــه در حال لبخنــدزدن دیده 
می شد. همیشه به دوستان نزدیکش 
انرژی مثبت مــی داد و همواره در حال 
شوخی کردن بود. همه آنهایی که این 
روزها پیام های صوتی ستاره سابق تیم 
ملی را به اشتراک می گذارند، روی یک 
خصیصه مهم تاکید دارند. اینکه او استاد 

روحیه دادن به دیگران بود و همیشــه 
حرف های امیدوارکننده زیادی برای 
گفتن داشت. او حتی تا همین روزهای 
آخر در بیمارستان هم دست از شوخی با 
دوستان نزدیک و همبازی های سابقش 
برنمی داشت و هرگز تصور نمی کرد که 
قرار است آخرین روزها را سپری کند. 
بخش مهمی از محبوبیــت مهرداد به 
حضورش در نسل محبوب ۹۸ فوتبال 
ایران برمی گشت. آنها تکه ای جدانشدنی 
از تاریخ فوتبال ایران هستند. شاید در 
همه ادوار تیم ملی هیچ نسلی تا این اندازه 

پیوند جدانشــدنی با هواداران فوتبال 
برقرار نکرده است. نسلی که بعد از سال ها 
به جام جهانی رسید و این استحقاق را 
داشــت که در جام جهانی ۲۰۰۲ هم 
حضور داشته باشــد. شاید اگر تیم بالژ 
هم به جام جهانی رسیده بود، مهرداد 
و رفقا فرصت های فوق العاده تری برای 
دیده شدن به دست می آوردند اما حتی با 
وجود از دست رفتن این فرصت، او برای 
چندین سال در فوتبال اتریش درخشید 
و در ترکیب اشــتورم گراتس در لیگ 
قهرمانان روبــه روی قدرت های بزرگ 

فوتبال اروپا به میدان رفت. میناوند در 
فوتبال ایران، با سال های طوالنی بازی 
در پرسپولیس شناخته می شود و البته 
با عالقه ای که همیشــه به این باشگاه 
داشته است. او حتی تا آخرین روزهای 
زندگی اش هم دســت از ابراز عالقه به 
پرسپولیس برنداشــت و هیچ وقت از 
تیم محبوبش فاصله نگرفت. واکنش ها 
به خبر درگذشــت مهــرداد، تنها به 
پرسپولیسی ها مربوط نمی شود. مهم 
نیست طرفدار چه تیمی هستید، همه 
به خاطر این خبر ناراحت و غمگین به 

نظر می رسند. چراکه انگار تیم ۹۸ برای 
همیشه »۱۰ نفره« شده است.

دوران فوتبــال مهــرداد میناوند 
البته به چند حســرت بزرگ هم گره 
خورده بود. اولین حســرت بزرگ او، 
خراب شــدن موقعیــت طالیی اش 
روبه روی یوگسالوی در جام جهانی 
۱۹۹۸ بود. فرصتی که اجازه نداد نام 
مهرداد در فهرســت گل زنان ایرانی 
جام جهانی قرار بگیــرد. او یک بار در 
آستانه گل زنی در دربی هم قرار داشت 
اما ضربه تماشــایی اش به تیر دروازه 
برخورد کرد. شــلیک میناوند آنقدر 
محکم بود که از نگاه  او آن تیر دروازه 
آزادی هنوز هم در حال لرزیدن است. 
حاال اما دیگر هیچ کس این خاطره ها 
را از زبان او نخواهد شــنید. چپ پای 
دوست داشــتنی فوتبال ایران، برای 
ســال ها در تیم ملی و پرســپولیس 
به میــدان رفت و به یکــی از بهترین 
مهره های این فوتبال بدل شد. هرچند 
که دوران فوتبال او کوتاه تر از چیزی 
شد که به نظر می رسید. مهرداد تحت 
تاثیر یک بیماری خودایمنی هم قرار 
گرفت و ایــن موضــوع روی افولش 
نیز موثر بود. بــا این حال میناوند این 
بیماری را هم تا حدود زیادی پشــت 
سر گذاشت و یک فعالیت جدید را در 
رسانه ها از سر گرفت. او در جایگاه یک 
مجری برنامه های مختلفی داشت و در 
این تجربه موفق هم بود اما حاال اجرای 
ویژه برنامه دربی در اینستاگرام رسمی 
پرسپولیس به آخرین تجربه اجرا در 

زندگی اش تبدیل شد.
یکی از آخرین جمله های شنیده شده 
زندگی مهرداد، حکایت از یک »تغییر 
مهم« برای او داشــت. میناوند درست 
قبل از مــرگ  ناگهانــی و جانکاهش، 
اعالم کرده بود که دیگر دوست ندارد به 
کری خوانی بپردازد. چراکه مردم از این 

وضعیت خسته شده اند و دغدغه های 
مهم تری از این اتفاق های فوتبالی دارند. 
چقدر خوب که بــه جای آن کری های 
همیشگی، مهرداد برای همیشه با این 
جمالت به یاد آورده خواهد شــد. کوچ 
ابدی میناوند، یــک تلنگر بزرگ برای 
فوتبال ایران خواهد بود. موضوعی که 
ثابت می کند زندگــی چقدر کم ارزش 
اســت و در هر لحظه ممکن است همه 
چیز برای همیشــه تمام شود. شاید با 
این اتفاق، فوتبال ایران فضای به مراتب 
مهربانانه تری پیدا کند. شــاید با این 
اتفاق، همه بدانند که جــای خیلی از 
کری خوانی ها در دنیای فوتبال نیست 
و می توان کمی مهربانانه تر برخورد کرد. 
این خبر با همه تلخی اش باید قلب های 
ســنگی در فوتبال ایران را آب کند و به 
دوران ســیاه بیانیه نویسی و دشمنی 
پایان بدهد. مهرداد اما دیگر زنده نخواهد 
شد. داستان زندگی کوتاه اما پرماجرای 
او برای همیشــه به پایان رسیده است. 
یک پایان تلخ و غیرمنتظره برای ستاره 

چپ پای فوتبال ایران.

پایان ستاره ای که صورتش از لبخند خالی نمی شد

این رسمش نبود، مهرداد!

اتفاق روز

چهره به چهره

تلخ و جانکاه. شبیه بدموقع ترین تعویض دنیا. شبیه تعویض دقیقه 45 برای یک ستاره . شبیه به بن بست  رسیدن در 
یک شهر شلوغ اما خالی از امید. همه تصور می کردند مهرداد میناوند با آن روحیه همیشگی، ویروس کرونا را هم کنار 

می زند. همه تصور می کردند مهرداد از این کابوس رد می شود و محبوب تر از همیشه برمی گردد اما این بار، بازگشتی در کار 
نبود و خبر تلخ، جامعه فوتبال ایران را در بهت و ماتم فرو برد. مهرداد برای همیشه چشم ها را بست تا در میان انبوهی از 

خبرهای بد، ایران دوباره رخت سیاه به تن کند.

قرعه کشی لیگ قهرمانان هم سرانجام انجام شد و تیم های 
ایرانی رقبای شان را در این تورنمنت شناختند تا طبق معمول 
همه آنها از قرار گرفتن در گروه مرگ حرف بزنند. به نظر می رسد 
گروه استقالل و فوالد و تراکتور، گروه های به مراتب سخت تری 
نسبت به پرسپولیس باشند اما این موضوع تا حدودی طبیعی 
است. چراکه پرسپولیسی ها به عنوان فینالیست فصل گذشته، 
در »سید یک« قرعه کشی قرار داشــتند. با این وجود رقابت با 
هیچ حریفی برای نمایندگان فوتبال ایران، ســاده نخواهد بود. 
چراکه رقبای آسیایی هر روز در حال بزرگ تر شدن و قدرتمندتر 

شدن هستند و در فوتبال ایران، این شیب به صورت معکوس طی 
می شود. پرسپولیس فصل گذشته در فینال آسیا حاضر بود اما 
پس از رسیدن به آن مسابقه، ستاره های مهمی مثل بشار رسن و 
شجاع خلیل زاده را از دست داد. مهره هایی که هر دو نفرشان حاال 
در لیگ ستارگان قطر توپ می زنند. در استقالل هم اوضاع اصال 
بهتر نیست. چراکه هرویه میلیچ ایران را ترک کرده و هنوز خبری 
درباره بازگشتش شنیده نشده و این روزها شایعه های زیادی در 
مورد جدایی احتمالی شیخ دیاباته هم به گوش می رسد. فوالدی ها 
هم پس از مدت ها دوباره راه شان را به آسیا هموار کرده اند اما برای 

صعود از این گروه، کار بسیار سختی دارند. اوضاع برای تراکتور هم 
درست همین طور است. چراکه اساسا جنگیدن با رقبای مولتی 
میلیاردر در غرب آسیا چیزی شــبیه یک جدال نابرابر به نظر 
می رسد. حتی پاندمی کرونا هم نتوانسته به لحاظ مالی، تیم های 
غرب آسیایی را دچار مشکل و فروپاشی کند اما در فوتبال ایران 
باشگاه هایی وجود داشته اند که به محض انتشار ویروس کرونا، 
خواهان تعطیلی و نیمه تمام ماندن مسابقات بودند تا مجبور نشوند 
برای تست کرونا هزینه کنند و هزینه های جاری شان را برای انجام 
بازی های مختلف انجام بدهند! این قرعه کشی یک پیام مهم و 
کلیدی برای فوتبال ایران دارد. اینکه باید هرچه زودتر به دنبال 
راهی برای لغو قانون منع به کارگیری مهره های خارجی باشیم. 
سعید آذری در قامت مدیرعامل باشگاه فوالد، یکی از افرادی است 
که این ماجرا را به صورت جدی پیگیری می کند. این بار دیگر باید 
منفعت شخصی کنار گذاشته شود و برای یک هدف جمعی، همه 

کنار هم بایستند. لغو این قانون می تواند به شکل همه جانبه ای به 
سود فوتبال ایران تمام شود و فاصله باشگاه های وطنی با تیم های 
خارجی را تا حد زیادی کاهش بدهد. جالب اینکه پرسپولیسی ها 
در آسیا با شجاع خلیل زاده و استقاللی ها در آسیا با علی کریمی 
روبه رو خواهند شد. همان مهره های ارزشمندی که دو باشگاه به 
خاطر انبوه مشکالت مالی، قادر به حفظ شان نبودند. در شرایطی 
که بزرگ ترین تیم های فوتبال ایران به دلیل مسائل مالی مهم ترین 
مهره های شان را دودستی تقدیم قطری ها می کنند، حداقل باید 
این ظرفیت وجود داشته باشد که تیم ها بتوانند با جذب نفرات 
خارجی و کشف استعدادهای خوب، در این رقابت بیشتر خودی 
نشان بدهند. لغو این قانون، حداقل کاری است که می توان برای 
بهبود اوضاع فوتبال باشگاهی ایران در رقابت های آسیایي انجام 
داد. تصمیمی که باید هرچه زودتر توسط مدیران فدراسیون به 

مرحله اجرا دربیاید. 

آریا رهنورد

قرمزها امروز در حالی با ماشین سازی روبه رو 
می شوند که سیاهپوش شده اند و خبر درگذشت 
مهــرداد میناوند، اردوی این تیــم را کامال تحت 
تاثیر قرار داده است. مهرداد در دوران بازی، یکی از 
بهترین های این باشگاه بود و در سال های گذشته 
نیز همواره در کنار تیم دیده می شد. از دست دادن 
او، یک شوک بزرگ برای همه هواداران و بازیکنان 
باشگاه بوده و حاال پرسپولیسی ها امیدوارند تیم 
محبوب شان این بار به خاطر میناوند و شادی روح 
او، برای رسیدن به موفقیت دست به هر کاری بزنند. 
درست همان اتفاقی که بعد از کوچ تلخ هادی برای 

باشگاه رخ داد.
این دومین بار در چند ســال گذشــته است 
که پرســپولیس یک بازی »خانگی« را با پیراهن 
»مشکی« پشت سر خواهد گذاشت. سیاهپوش 
شدن دوباره باشگاه، قلب هواداران تیم را فشرده و 
احساسات آنها را تحت تاثیر قرار داده است. بدون 
تردید اگر آنها امروز در استادیوم آزادی بودند، در 
دقیقه ۲5 به یاد مهرداد میناوند از جا بلند می شدند 

و او را تشویق می کردند اما ویروس کرونا، حتی اجازه 
خلق شدن چنین موقعیتی را به آنها نمی دهد. با 
این حال تردیــدی وجود ندارد که تماشــاگران 
پرسپولیس در بازگشت دوباره به سکوها، حتما از 
مهرداد و عالقه همیشگی اش به این تیم یاد خواهند 
کرد. شنیدن این خبر برای تک تک آنها باورنکردنی 
و حزن انگیز بوده است. آنها باور ندارند که این چهره 
پیشکسوت را برای همیشه از دست داده اند و دیگر 
ردی از خنده ها و شوخی های همیشگی مهرداد 
در جلسه های تمرینی و اردوهای شان نخواهند 
دید. طبیعتا چنین خبری، یک شوک بزرگ برای 
یحیی، پیروانی، کریم باقری و دیگر پرسپولیسی ها 
به وجود می آورد اما آنها به خوبی می دانند که برای 
شاد کردن میناوند، فقط یک راه وجود دارد و آن، 
رســیدن به قهرمانی های بیشتر و موفقیت های 
بزرگ تر است. درخشیدن در زمین مسابقه برای 
تبدیل کردن پرســپولیس به همــان چیزی که 
مهرداد همیشــه آرزویش را داشت. قبل از جدال 
امروز با ماشین سازی، قرمزها اولین شکست فصل 
را در اراک تجربه کردند. باختی که در سایه تزلزل 
خط دفاعی به دســت آمد و این تیم را در جدول 

رده بندی لیگ برتر به دردسر انداخت. برای دورتر 
نشدن از رده های باالیی جدول، پرسپولیس باید به 
هر قیمتی به دنبال شکست ماشین سازی باشد. 
اگر آنها باز هم امتیاز از دست بدهند، رقبایی مثل 
استقالل و سپاهان برای شان کمی دست نیافتنی 
خواهند شد. بازگشت احتمالی سیدجالل حسینی 
به ترکیب اصلی خط دفاعی سرخپوشــان، خبر 
امیدوارکننده ای برای این تیم به شــمار می رود. 
غیبت همزمــان او و کنعانی در مســابقه قبلی، 
بدجوری پرسپولیسی ها را آزار داد. کنعانی حداقل 
تا پایان نیم فصل اول لیگ برتر، نمی تواند تیمش را 
همراهی کند اما سیدجالل این روزها به سختی 
تمرین کرده تا هر طور که شده روبه روی ماشین 
به میدان برود. پرسپولیســی ها البته برای پیدا 
کردن زوج مناسب سیدجالل، با مشکالت زیادی 
روبه رو خواهند بود. چراکه نه مهدی شیری در این 
قد و قواره نشان داده و نه احسان حسینی از آمادگی 
الزم برای قرار گرفتن در این پست برخوردار است. 
پرســپولیس یحیی فعال در رده نهم جدول دیده 
می شود اما برنده شدن در دو دیدار معوقه می تواند 
این تیم را به یک قدمی صدر جدول برساند. برای 
این تیم هنوز هیچ چیز از دست نرفته اما فقط سه 
پیروزی در ۱۰ بازی اول لیگ، نشان می دهد که 
اوضاع سرخ ها اصال به خوبی گذشته نیست. چند 
بازیکن در پرسپولیس به صورت مشخص تحت 
فشار زیادی هســتند. آرمان رمضانی یکی از این 

مهره ها به شــمار می رود که از زمان ملحق شدن 
به باشگاه، هرگز گلی به ثمر نرسانده و تقریبا هیچ 
حرکت مثبتی انجام نداده اســت. حاال خیلی ها 
انتظار دارند گل محمدی قید اعتماد همیشگی 
به این بازیکن را بزند و به مهره های جوان تری مثل 
آریا برزگر اعتماد کند. تصمیمی که یحیی حداقل 

تا امروز در مقابل آن مقاومت به خرج داده است.
حریف امــروز پرســپولیس در آخرین رده 
جدول لیگ برتر دیده می شــود. تیمی که در ۱۲ 
بازی گذشــته فقط چهار امتیاز تصاحب کرده و 
جدی ترین کاندیدای ســقوط به شمار می رود. 
ماشین در این فصل شباهتی به آن تیم سخت جان 
فصل های گذشته نداشته و از شروع فصل تا امروز، 
در حسرت رسیدن به اولین پیروزی بوده است. با 
این حال آنها روبه روی تیم های بزرگ کامال دست 
و پا بسته نشان نمی دهند. همین تیم در این فصل 

از ســپاهان امتیاز گرفته و روبه روی استقالل در 
آزادی، نمایش بسیار خوبی داشته است. روبه رو 
شــدن با قهرمان چهار دوره اخیر لیگ برتر ایران 
هم، بدون شــک انگیزه این تیم را برای انجام یک 
نمایش دلچســب به اوج می رســاند. ماشین تا 
اینجا، ضعیف ترین تیم تاریخ لیگ برتر به لحاظ 
کسب امتیاز بوده اســت. هیچ تیمی تا پایان ۱۲ 
هفته از لیگ، فقط چهار امتیاز نداشــته اما آنها 
هنوز می توانند با چند نتیجه خوب، شــرایط را 
تغییر بدهند. سبزها روبه روی فوالد هم نمایش 
خوبی ارائه کردند اما یک گل زودهنگام از رقیب، 
در نهایت موجب شکست شان شد. حاال اخباری و 
تیمش امیدوارند که از همین هفته، روند متفاوتی را 
پشت سر بگذارند. هرچند که برای پرسپولیسی ها 
 بردن ایــن نبرد خانگی از نان شــب هم واجب تر 

به نظر می رسد.

پیام مهم قرعه کشی لیگ قهرمانان برای فوتبال ایران

اين قانون را لغو کنيد! 

پرسپولیس-ماشین سازی؛ تحت تاثیر یک اتفاق تلخ

به ياد مهرداد!

اولین حسرت بزرگ 
میناوند، خراب شدن 

موقعیت طالیی اش 
روبه روی یوگسالوی در 

جام جهانی 1998 بود. 
فرصتی که اجازه نداد 

نام مهرداد در فهرست 
گل زنان ایرانی جام جهانی 

قرار بگیرد. او یک بار در 
آستانه گل زنی در دربی 
هم قرار داشت اما ضربه 

تماشایی اش به تیر دروازه 
برخورد کرد
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