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حضــور محمــد محبی در 
تمرین های پیش فصل سانتاکالرا، 
این تصور را به وجود آورده بود 
که ســتاره ایرانی در این فصل 
تیم پرتغالی را ترک نمی کند اما 
ظاهرا حاال جدایــی او از تیمش 
جدی شده و محبی ظرف روزهای 
آینده به لیگ برتر برمی گردد. 
استقالل جدی ترین مشتری در 
بین تیم های ایرانی خواهان محبی 
بوده و احتماال خیلی زود با این 
بازیکن قرارداد می بندد. خریدی 
که تیم ساپینتو را کامل خواهد 
کرد. این درست همان بازیکنی 
است که استقاللی ها در این مقطع 
به آن نیــاز دارند. بازیکن جوان 
و پرانگیزه ای کــه ظرافت های 
ترکیب استقالل در این فصل را 

بیشتر خواهد کرد.

ظاهرا دوری محمــد محبی از 
فوتبال ایران، موجب شده خیلی ها 
از یاد ببرند که او چه فوتبالیســت 
معرکه ای بوده اســت. بازیکن 23 
ساله ای که در کم ترین زمان ممکن 
در باالترین سطح فوتبال ایران جا 
افتاد و نمایش های بسیار خوبی هم 
داشت. او خرید بسیار مهمی برای 
استقالل اســت. حتی اگر خیلی از 
طرفداران آبی هــای پایتخت هنوز 
متوجه اهمیت این خرید نباشند. 
محبی، یکی دیگر از استعدادهای 
بوشــهری فوتبال ایران به شــمار 
می رود. پدیده ای که با درخشــش 
در ترکیب شاهین و رسیدن به لیگ 
برتر با این تیم، چهره شد و به محض 
صعود به لیگ برتر، پیراهن سپاهان 

را به تن کرد. 
در مورد این بازیکن و اعتماد به 
نفس همیشــگی اش، نکته جالبی 
وجود دارد. او در اولین بازی رسمی 

با لباس سپاهان در لیگ برتر و اولین 
بازی رســمی در لیــگ قهرمانان 
موفق به گل زنی شده است. محمد 
در اولین فصل بازی برای سپاهان 
در 35 بــازی به میــدان رفت و از 
مجموع 39 بازی فصل سپاهان فقط 

چهار نبرد را از دست داد. 
او کارش را در این تیم با آمار فراتر 
از انتظار هشت گل و چهار پاس گل 
برای این تیم تمــام کرد. محبی در 
دومین فصل بازی برای سپاهان هم 
یک مهره کلیدی بــرای این تیم به 
شمار می رفت. بازیکنی که 29 بازی 
برای تیم محرم انجــام داد، چهار 
گل برای این تیم زد و با پیشــنهاد 
اروپایی سانتاکالرا روبه رو شد. این 
بازیکن روند پیشــرفت را به شکل 
قابل توجهی سریع طی کرده است. 
محبی ظرف سه سال از یک بازیکن 
لیگ یکی به یک لژیونر تبدیل شد و 
حتی توانست برای تیم ملی هم به 

میدان برود. حاال زمان خوبی برای 
بازگشــت او به لیگ برتر و بازی در 
یک تیم بزرگ اســت. لیگ بیست 
و دوم می توانــد فصل ویژه ای برای 

محمد محبی باشد.
به نظر می رســد که این انتقال 
به ســود همه خواهد بــود. چراکه 
حتی خــود محبی نیــز به فرصت 
بیشــتری برای بازی کــردن نیاز 
دارد. او فصل گذشته در همه جام ها 
تنها 18 بــازی برای ســانتاکالرا 
انجام داده و هرگز 90 دقیقه کامل 
را در ترکیــب ایــن تیم بــه پایان 
نرسانده است. قرار داشتن در سال 
جــام جهانی، انگیــزه قدرتمندی 
برای بازگشت این بازیکن به لیگ 
برتر به وجود می آورد. او در دوران 
حضور ویلموتس، نه تنها پای ثابت 
اردوهای تیم ملی، بلکه مهره ثابت 
ترکیب تیم ملی هم بــود اما بعد از 
جدایی مرد بلژیکــی، دیگر جایی 

در اردوهای تیم نداشــته اســت. 
اگرچه خــط حمله اســتقالل در 
این فصل شلوغ و پرســتاره به نظر 
می رســد اما محبی شانس زیادی 
برای حضــور در ترکیب اصلی تیم 
خواهد داشت. جدایی امیرحسین 
حســین زاده نیز شــرایط را برای 
حضور ثابت این بازیکن در ترکیب 
فراهم می کند. قرارداد او با استقالل 
البته یک قــرارداد دائمی نخواهد 
بــود. محبی به صــورت قرضی در 
ترکیب این تیم قرار می گیرد و باید 
بعد از ســپری کردن یک فصل به 
ســانتاکالرا برگردد. در حقیقت او 
در ســال جام جهانی رویای حضور 
در این جام را در سر دارد و پس از آن 
راهی اروپا می شود تا ماجراجویی با 

تیم پرتغالی اش را نیز ادامه بدهد.
محمد محبی، خامه روی کیک 
این فصــل اســتقالل خواهد بود. 
وینگری کــه می توانــد در هر دو 

سمت چپ و راست برای تیم بازی 
کند. محبی حتی می تواند پشــت 
ســر مهاجم تیم به میــدان برود و 
این شانس را هم دارد که به عنوان 
مهاجم مرکزی برای تیم بازی کند. 
توانایی بازی در چند پســت، یکی 
از کلیدی تریــن ویژگی هــای این 
بازیکن به شمار می رود. او همچنین 
ســرعت باالیی دارد، استارت های 
خوبی می زند و همان فوتبال دلخواه 
ســاپینتو را بازی می کند. محبی 
اســتقالل را در فاز هجومی به تیم 
بهتری تبدیل خواهــد کرد. تیمی 
که در حمله بســیار خطرناک تر و 
زهردارتر از فصل گذشــته به نظر 
می رسد. استقالل در فصل گذشته 
در فاز دفاعــی فوق العاده بود اما در 
حمله بی نقص به نظر نمی رسید و 
کمی ســخت گل می زد. ماموریت 
مهم مربی پرتغالی ایــن تیم برای 
فصل تازه، حفظ ســاختار دفاعی و 
کمک به تقویت ســاختار هجومی 
تیم است. اگر استقالل مثل گذشته 
در دفاع نفوذناپذیر باشد و در حمله 
کمی بهتر شود، قهرمانی لیگ برتر 
برای ایــن تیم تکرار خواهد شــد. 
آنها در این فصــل رقبای به مراتب 
سرسخت تری از گذشته دارند اما با 
خرید محبی، تیم کاملی را نیز برای 
شــروع این جنگ بزرگ در اختیار 

خواهند داشت.

مصاف با ایسلند و سوئد 
مرحله گروهی نهمین دوره سمابقات هندبال 
قهرمانی جهان دختران نوجــوان در حالی پایان 
یافت که تیم ملی کشــورمان در نخستین حضور 
در این میدان، دســت به کاری بزرگ و فوق العاده 
زد. دختران نوجوان ایران با عبور از سد ازبکستان 
و سنگال و البته واگذاری نتیجه به مقدونیه میزبان 
به عنوان تیم دوم از گروه B صعود کرد تا در جمع 
16 تیم برتر این رقابت ها قرار بگیــرد. اتفاقی که 
برای اولین بار در تاریخ رشته های گروهی زنان به 

دست آنها رقم خورد. 
شــاگردان محمدخانی حــاال با انگیــزه باید 
در مرحلــه یک هشــتم نهایی به مصــاف رقبای 
سرســخت تری بروند. آنها در این مرحله با ایسلند 
و سوئد هم گروه هســتند. به این ترتیب تیم ملی 
کشورمان ابتدا از ســاعت 18:30 چهارشنبه 12 
مرداد با ایسلند بازی می کند. تیمی که مثل ایران 
برای نخستین بار اســت که راهی میدان جهانی 
شــده و با دو برد برابر الجزایر و سوئد و یک تساوی 
مقابل مونته نگرو به عنوان صدرنشین از گروهش 

صعود کرده است. 
حریف دوم ایران سوئد است. این تیم در مرحله 
گروهی فقط یک برد به دست آورد و به عنوان تیم 
دوم به جدول اصلی راه پیدا کرد. بازی ایران و سوئد 
جمعه از ســاعت 20:30 برگزار می شود. در پایان 
مرحله گروهی 16 تیم برتر به مرحله دوم رسیدند 
و ســایر تیم ها برای رتبه های 1۷ تا 32 در مرحله 
پرزیدنت کاپ یا جام ریاســت جمهوری به رقابت 
خواهند پرداخت. دختران هندبــال ایران تالش 
می کنند به تاریخ سازی خود ادامه دهند. موضوعی 

که شاید سخت اما غیرقابل دسترس نیست. 

    
اعزام تنیس بدون مشکات

مسابقات تنیس تیمی زنان گروه دو منطقه آسیا 
و اقیانوســیه )بیلی جین کینگ کاپ( از هفدهم 
مرداد به میزبانی مالزی آغاز می شــود. تیم زنان 
ایران نیز قرار است با پنج تنیس باز در این مسابقات 
شرکت کند. ایران در گروه A با تیم های چین تایپه، 
هنگ کنگ، مالزی، مولداوی، جزایر پاســیفیک، 
الئوس، ســنگاپور، تایلند و ویتنام هم گروه است. 
تنیس ایران در این مســابقات اما یک غایب بزرگ 

دارد. 
ابتدا قرار بود مشــکات الزهراصفــی، فاطمه 
زنجانی، مهرانه ظهوریان، یاســمن یزدانی و درسا 
چراغی برای ایران بازی کنند اما کرونا مانع حضور 
مشکات در اردوهای تیم ملی شــد تا این بازیکن 
تاریخ ساز از حضور در این مسابقات انصراف دهد. 
به این ترتیــب بین نیلی عطفــی و رومینا زینالی 
مسابقه انتخابی برگزار شــد که در نهایت عطفی 
برنده شد. حضور مشکات با توجه به تجربه ای که 
دارد می توانست کمک موثری به تیم باشد اما حاال 
تنیس ایران باید بدون حضور او به مصاف رقبا برود. 

چراغ اول اعزام روشن شد
پنجمین دوره بازی های همبستگی کشورهای 
اسالمی با برگزاری مراسم افتتاحیه از 18 مرداد در 
قونیه آغاز و 2۷ مرداد هــم خاتمه می یابد. کاروان 
ورزشی کشــورمان در این بازی ها در رشته های 
والیبال مردان و زنان، بســکتبال مــردان و زنان، 
کشــتی آزاد و فرنگــی، تکواندو مــردان و زنان، 
کاراته کومیته و کاتای مــردان و زنان، تیراندازی، 
تیروکمان، دوچرخه ســواری، هندبــال مردان و 
زنان، دوومیدانی، شمشیربازی، تنیس روی میز، 
ژیمناســتیک ایروبیک و هنری، شنا، وزنه برداری 
مردان و زنان و پارا تنیس روی میز، پارا تیروکمان 
و پارا شــنا حضور دارد. روز گذشته نخستین گروه 
کاروان ایران راهی قونیه شد تا چراغ اعزام ها به این 

میدان روشن شود. 
تیم های ملی دوچرخه سواری، هندبال آقایان 
و بانوان، گروه نخســت تیم ملی دوومیدانی، تیم 
ملی والیبال آقایان، تیم های ملی تکواندو آقایان و 
بانوان، تیم ملی تنیس روی میز مردان و زنان و تیم 
ملی پاراشنا به همراه کادر پزشکی، کادر سرپرستی 
و کادر فرهنگــی این گروه را تشــکیل می دادند. 
تیم ملی والیبال بانوان کشــورمان هــم تهران را 
به مقصد اســتانبول ترک کرد تا پس از حضور در 
اردوی تدارکاتی 15 میرداد عازم قونیه شود. انتظار 
 می رود کاروان ایران با دســتی پر از مدال به کشور 

برگردد. 

ورزش بانوان

منهای فوتبال

محمد محبی و تیمی که کامل می شود

خامه روی کیک !
آریا   طاری 

ظاهرا دوری محمد محبی از 
فوتبال ایران، موجب شده 

خیلی ها از یاد ببرند که او چه 
فوتبالیست معرکه ای بوده 

است. بازیکن 23 ساله ای که 
در کم ترین زمان ممکن در 

باالترین سطح فوتبال ایران 
جا افتاد و نمایش های بسیار 

خوبی هم داشت

در فصلــی که آبی ها یــک خط حمله شــلوغ را برای 
خودشان ساخته اند، اوضاع خط حمله پرسپولیس عجیب 

به نظر می رسد. پرسپولیسی ها روی کاغذ فقط سه 
مهاجم دارند که هیچکدام شان سوپراستار 

نیستند. چشم یحیی هنوز به پنجره نقل 
و انتقاالت است که با یک خرید خارجی 
باز شود اما شاید در نهایت فصل برای او 

با همین مهاجم های فعلی رقــم بخورد. تنها راه 
نجات پرسپولیس از شرایط فعلی، درخشش فراتر از انتظار 
مهاجمی مثل مهدی عبدی است. بازیکنی که بارها نشان 
داده استعدادهای ویژه ای برای درخشیدن در لحظه های 

خاص دارد اما باید این درخشش را کمی مستمرتر کند.
شرایط خط حمله پرسپولیس در این فصل، به شدت 
پیچیده به نظر می رسد. یحیی گل محمدی از شروع فصل 
نقل و انتقاالت روی جذب مهاجم خارجی تاکید داشته اما 
این اتفاق هنوز رخ نــداده و همچنان خبری از خرید یک 
مهاجم خارجی برای لیگ بیست و دوم در این تیم نیست. 
عیسی آل کثیر همچنان مصدوم است و از نیم فصل دوم به 
تیم برمی گردد. پاکدل هم دوباره آسیب دیده و نبرد هفته 
اول با ذوب را از دست می دهد. هواداران باشگاه می دانند 
که اصال نباید روی تمیروف حســاب کنند. بازیکنی که 
به تازگی قهر از تیــم را هم تجربه کــرده و در یک اقدام 

اعتراضی)!( صفحه شخصی سرمربی رقیب را دنبال 
کرده است. در این شــرایط مهدی عبدی 

شاید تنها نقطه اتکای سرخپوشان 
در خط حمله برای شروع 

فصل جدید 

باشــد. 
یحیــی در چند فصل 

گذشته، هرگز به طور کامل به عبدی اعتماد 
نکرده است. این مهاجم جوان فصل گذشته به 
خاطر حضور در جشن قهرمانی نساجی در جام 
حذفی، با برخورد بسیار تند یحیی روبه رو شد 
و چند مسابقه را نیز از دست داد. در این فصل 
اما شاید همه چیز برای او متفاوت باشد. عبدی 

باید از پیله همیشگی اش خارج شود و در کنار زدن 
گل های حساس، نمایش های خوبی را نیز در زمین 
پیاده کند. او ناگهــان به اصلی ترین امید هجومی 

سرخ ها در این فصل تبدیل شده است.
شــاید هیچ بازیکنی در تاریخ پرسپولیس نباشد 

که در سن و ســال کم و در یک بازه زمانی بسیار کوتاه، 
این تعداد گل حساس برای تیمش به ثمر رسانده باشد. 
مهدی عبدی در فینال غرب آسیا دروازه النصر را باز کرد. 
آن هم درست در دقایقی که تیم از حریف عقب افتاده بود 

و به روحیه نیاز داشت، او در فینال آسیا نیز توپ را 
از خط دروازه حریف عبــور داد، دو بار در دربی 
گل های مهمی برای پرسپولیس زد و در لیگ 
برتر نیــز چند بار نقش ناجی را بــرای این تیم 
بازی کرد. با وجود همه این گل های حساس و 
کلیدی اما عبدی هیچوقت به شکل 
جدی مورد ســتایش و 

اطمینان کادر فنی نبوده اســت. 
در همان نبردهای معروف با النصر 
و اولسان هم اگر محرومیت عیسی 
آل کثیر اتفاق نمی افتاد، بعید بود 
مهدی از ابتــدا در ترکیب اصلی 
تیمش قرار بگیــرد. او تا اینجا به 
هر قیمتی خــودش را به قرمزها 
تحمیل کــرده امــا از این جا به 
بعد همه چیــز متفاوت خواهد 
بود. او باید مرد شماره یک خط 
حمله این تیم باشد و بار هجومی 

پرسپولیس را به دوش بکشد. 
از یاد نبریم که تیم یحیی سه 
پاســور برتر فصل گذشــته لیگ 
برتر را در ترکیب ایــن فصل دارد. 
در نتیجه شــرایط برای گل زنی و 
درخشش مهاجمان تیم از همیشه 
فراهم تر خواهد بود. کافی است آنها 

تمرکزشان را از دست ندهند و با اشتیاق و انگیزه در ترکیب 
تیم قرار بگیرند. برای مهدی عبدی، این مهم ترین فصل 
ممکن خواهد بود. فصلی که او باید از قامت یک »بازیکن 
جوان« خارج شود و نقش یک ستاره را در پرسپولیس بازی 
کند. همه دشــواری هایی که او در این سال ها پشت سر 
گذاشته، می توانند این بازیکن را برای آینده آماده تر کنند. 

ن  آ سختی ها می توانند سوخت حرکت او همه 
در این فصل باشند. 

طارمــی و علیپــور هم 
زمانی در پرســپولیس به 
اوج رســیدند که باشگاه بیشتر 
از همیشه به درخشش شان نیاز داشت. مهدی که توسط 
دایی جذب شده بود، درخشش را در تیم درخشان شروع 
کرد و کمی بعد در تیم برانکو به یک ستاره کلیدی تبدیل 
شد. بازیکنی که قفل بازی های بزرگ را برای تیمش باز 

می کرد. 
علی علیپور هم برای مدت زیادی همیشــه یک مهره 
نیمکت نشــین و یا یک مهاجم ســایه در پرسپولیس به 
شــمار می رفت اما وقتی که طارمی از تیم جدا شد، علی 
مسئولیت بزرگی را پذیرفت و به خوبی هم از پس اجرای 
این مســئولیت برآمد. هواداران باشــگاه هنوز استارت 
خیره کننده او برای گرفتن پنالتی در زمین السد و البته آن 
ضربه پنالتی دقیق و بی نقص را برای نزدیک تر کردن تیم 
به فینال آسیا از یاد نبرده اند. حاال زمانی برای پرواز مهدی 
عبدی است و او باید هرچه دارد در این فصل نشان بدهد. 
این بازیکن هم می تواند مثل دو ســتاره قبلی خط حمله 
قرمزها، بعد از ستاره شدن در این تیم پیراهن یک باشگاه 
اروپایی را به دست بیاورد. برای مهدی، همه چیز باید در 

همین فصل اتفاق بیفتد. 

طارمی، علیپور و حاال... مهدی عبدی! 

فصل پرواز

چهره به چهره

آریا    رهنورد

درباره سجاد غریبی حرف های زیادی گفته شــده است. دیگر همه می  دانند 
که او اصال یک مبارز نیست، اندام خاصی ندارد و آن عضله های بزرگ و عجیب را 
با فتوشاپ ساخته اســت و با علم به این دروغ بزرگ و برای کسب درآمد به دنیای 

شاخ های مجازی قدم گذاشته است. 
مرور دوباره این حرف ها دیگر لطفی ندارد اما بد نیست برای یک بار هم که شده، 
به زاویه دیگری از این ماجرا هم نگاه کنیم. به این کــه پدیده هایی مثل غریبی، 
چطور مطرح می شوند، اوج می گیرند و فرصت عرض اندام پیدا می کنند؟ خیلی 
از دنبال کنندگان صفحه او، هوادارانش نیســتند. اصال کسی که در تمام عمرش 
یک مبارزه حرفه ای هم نداشــته، چطور می تواند هوادار پیدا کند؟ کســانی که 

غریبی را دنبال می کنند، به دنبال این هستند که با کمی کنجکاوی، از شرایط او 
سر دربیاورند و حتی کمی سرگرم شوند اما اگر این کنجکاوی فقط کمی کنترل 
می شد، شاید چنین پدیده ای اصال شکل نمی گرفت. غریبی، تنها مقصر وضعیت 
موجود نیست. او نهایتا یک متقلب و یک هالک پفکی است اما یک میلیون نفر این 
فرصت را برایش فراهم آورده اند که خیلی بیشتر از استحقاق واقعی اش دیده شود 

و حتی مورد توجه خارجی ها قرار بگیرد. 
اگر همین حاال همه آدم ها قید بودن در صفحه شخصی او را بزنند، اگر بی خیال 
تماشــای ویدئوی له کردن پرتقال توسط او شــوند، اگر آن صفحه را بدون هیچ 
پرسشی ترک کنند، کمک بزرگی به خود غریبی کرده اند. او در دوراهی ورزش-

مضحکه، دومی را انتخاب کرده چون در ایران بیشتر خریدار دارد. چون ساده تر 
و درآمدزاتر است. برای تبدیل شدن به یک ورزشکار حرفه ای، باید سال ها تالش 
کرد. برای تبدیل شدن به یک ورزشکار حرفه ای، باید روزها و هفته ها عرق ریخت 
و ممارست به خرج داد. برای تبدیل شدن به یک شــاخ مجازی اما چند ویدئوی 
دستکاری شده و چند عکس فتوشاپی کفایت می کند. یعنی شما می توانید زیر 

کولر بنشینید، عکس تان را دستکاری کنید و بیشتر از یک ورزشکار حرفه ای که 
زیر آفتاب سوزناک تابستان عرق می ریزد توجه به دست بیاورید. این رویه از یک 
جایی به بعد باید اصالح شــود. تا وقتی در ایران این همــه رزمی کار درجه یک و 
حرفه ای حضور دارند، تا وقتی در ایــران این همه قهرمان پرورش اندام با بهترین 
عضالت ممکن هست، تا وقتی در ایران این همه ورزشکار حرفه ای و خوش اخالق 
و قهرمان هست، چرا باید افرادی را دنبال کنیم که هیچ هنری به جز پول درآوردن 

از بی هنری ندارند؟ 
بهتر نیســت که به این ماجرا به چشــم تلنگری به خودمان نــگاه کنیم؟ نه 
تحسین های پرشمار از غریبی در گذشته و نه توهین های مداوم به او در شرایط 
فعلی، اوضاع را برای سجاد تغییر نمی دهند. او می خواهد دیده شود و برایش حتی 
بدنامی از گمنامی مفیدتر است. بهترین کار اما این خواهد بود که قید دنبال کردن 
چنین افرادی را بزنیم. این طور شاید خود آنها هم به زندگی واقعی برگردند و از این 
وضعیت اسفبار رها شوند. شاید آنها با این رویه، واقعا به ورزش تکیه کنند و مثل 

یک مبارز واقعی به درون رینگ بروند. 

نگاه به هالک پفکی از زاویه ای دیگر

این صفحه را ببندید! 

اتفاق روز


