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کار هندبال برای جهانی شدن 
سخت شد

مســابقات هندبال قهرمانی زنان آســیا قرار 
بود از ۲۴ شهریور به میزبانی اردن و با حضور ۱۲ 
تیم در دو گروه استارت بخورد اما به فاصله چند 
روز مانده تا آغاز مسابقات کنفدراسیون آسیا از 
انصراف  قطر خبر داد. طبق اعالم کنفدراسیون 
آسیا این مســابقات با ۱۱ تیم در دو گروه انجام 
خواهد شــد. در گروه A کشورهای کره جنوبی، 
سنگاپور، هنگ کنگ، قزاقســتان و ازبکستان 
حضور دارند و در گروه B ایران بــا اردن، ژاپن، 
کویت، سوریه و فلسطین همگروه است. پیش از 
این نیز دو تیم هند و افغانستان از حضور در این 
مسابقات انصراف داده بودند که سوریه و فلسطین 
جایگزین این دو کشور شــدند. اکنون نیز قطر از 
حضور در این مسابقات انصراف داده است. با این 
انصراف برنامه مســابقات در گروه B دستخوش 
تغییر شده است. پیش از این کنفدراسیون آسیا 
اعالم کرده بود که در صــورت حضور ۱۲ تیم در 
این مسابقات ۶ سهمیه جهانی توزیع خواهد شد 
که باید دید در نهایت چند سهمیه جهانی توزیع 
خواهد شد؟ عزت اهلل رزمگر، مدیر فنی تیم ملی 
هندبال زنان در خصوص کم شدن تعداد سهمیه 
جهانی با انصراف قطر عنــوان کرد:»بله مطمئنا 
اگر تا زمان برگزاری مســابقات نتوانند تیمی را 
جایگزین قطر کنند مطمئنا تعداد سهمیه های 
جهانی توزیع شــده کم خواهد شــد و تنها پنج 
سهمیه به آســیا خواهند داد که قطعا کار برای 
ما سخت تر می شود، چون تنها پنج تیم سهمیه 
می گیرند و دیگر هیچ ریســکی نباید انجام داد. 
باید تمام تالش خود را بکنیــم تا همه بازی ها را 
در حد توان و با قدرت باال مدیریت کنیم و پیروز 
شویم. امیدوارم تیم ملی هندبال زنان ایران بتواند 
در رشته های توپی زنان برای اولین بار جهانی و 
تاریخ ساز شود و این باب را برای سایر رشته های 
توپی مانند بسکتبال، والیبال و فوتبال باز کند.« 
تیم ملــی هندبال زنان ایران چهارشــنبه با ۱۸ 

ورزشکار عازم این مسابقات خواهد شد.
    

برد  بی دردسر با درخشش کاظمی
در دومیــن روز از بیســت و یکمیــن دوره 
مسابقات والیبال قهرمانی مردان آسیا تیم ملی 
والیبال ایران به مصاف تیم ملــی والیبال تایلند 
رفت و موفق شد یک برد بی دردسر سه بر صفر را 
رقم بزند. کنفدراسیون والیبال آسیا در خصوص 
این بازی نوشــت:»ایران پیروزی دوم خود را در 
مسابقات قهرمانی والیبال آسیا  مقابل تایلند به 
دست آورد. صابر کاظمی در این مسابقه عملکرد 
درخشانی داشت و توانســت ۱۶ امتیاز را کسب 
کند. این ملی پوش ۹ امتیاز از حمله و هفت امتیاز 
از سرویس برای تیم ملی والیبال ایران به دست 
آورد. تایلند ســعی کرد فشــار را روی تیم ملی 
والیبال ایــران قرار دهد اما این تیم اشــتباهات 
زیادی را انجام داد. می تــوان گفت که مجرد در 
دفاع روی تور موثر عمل کرد. ایران در بازی بعدی 

به مصاف پاکستان خواهد رفت.« 
    

لشکرکشی به قهرمانی جهان
رقابت های انتخابی تیم ملی کشتی آزاد آمریکا 
برای حضــور در رقابت های جهانــی برگزار و در 
نهایت ترکیب اوزان دهگانه این تیم مشخص شد. 
دیتون فیکس در وزن ۶۱ کیلوگرم مســافر نروژ 
شــد، یانی دیاکومیهالیس در وزن ۶۵ کیلوگرم 
انتخاب شــد، جیمز گرین هــم در ۷۰ کیلوگرم 
برابر رایان دیکن به برتری رســید. همچنین در 
وزن ۷۹ کیلوگرم جردن باروز دارنده چهار مدال 
طالی جهان و یک طالی المپیک که پس از تحمل 
شکست مقابل کایل دیک در انتخابی، به یک وزن 
باالتر آمده، در فینال از سد آلکس درینگر گذشت و 
به دوبنده وزن جدید رسید. جی دن کاکس دارنده 
دو طالی جهان و یک برنز المپیک هم در وزن ۹۲ 
کیلوگرم با شکست کالین مور صاحب دوبنده تیم 
ملی شد. نیک گویازدوفســکی نیز در وزن ۱۲۵ 
کیلوگرم مسافر جهانی شــد. در چهار وزن دیگر 
هم نفرات مدال آور المپیک توکیو مستقیما راهی 
رقابت های جهانی نروژ می شــوند. بر این اساس 
توماس گیلمان در وزن ۵۷ کیلوگرم، کایل دیک 
در ۷۴ کیلوگرم، دیوید تیلور در ۸۶ کیلوگرم و کایل 
اسنایدر در وزن ۹۷ کیلوگرم المپیک به رقابت های 

جهانی خواهند رفت.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

بازگشــت به آســیا بعد از شکست 
خــوردن در فینال، اصال ســاده به نظر 
نمی رسید اما یحیی و تیمش همه چیز 
را پشــت سر گذاشــتند تا با روحیه ای 
مثال زدنی به لیگ قهرمانان برگردند. 
شروع پرســپولیس در این تورنمنت، 
فوق العاده به نظر می رســید. آنها بعد از 
شکســت دادن الوحده در مسابقه اول، 
الریان و گوآ را هم بردند تا عمال در همان 

دور رفت، صعودشان به مرحله حذفی را 
قطعی کرده باشند. چهارمین برد پیاپی 
پرسپولیسی ها هم روبه روی گوا به دست 
آمد و حتی شکست ناباورانه روبه روی 
الوحده، چیزی را تغییر نــداد. چراکه 
درنهایت آنها با بردن الریان در روز پایانی، 
با ۱۵ امتیاز صدرنشین گروه شدند. با این 
حال بر اســاس برنامه هایی که از پیش 
تعیین شــده بود، این تیم نتوانست در 
اولین مسابقه حذفی میزبانی را به دست 
بیاورد. میزبانی جــدال آنها در دور یک 

هشتم نهایی لیگ قهرمانان، به استقالل 
تاجیکستان سپرده شد تا قرمزها بعد از 
سفر دور و دراز به هند، آماده سفر به یک 
مقصد نزدیک تر برای انجام تقابل حساس 
آسیایی شوند. استقالل تاجیکستان، 
شگفتی ساز بی چون و چرای این فصل 
لیگ قهرمانان بوده است. تیمی که در 
اولین مسابقه دور گروهی، با الشباب به 
تساوی رسید و در آخرین دقایق از دومین 
مسابقه، حریف ازبکستانی اش را شکست 
داد. آنها با شکست خوردن از الهالل در 

مسابقه سوم، در یک قدمی حذف قرار 
گرفتند. اوج شاهکارهای تیم لوچنکو 
اما با زدن چهار گل به همین حریف قدر 
عربستانی در مسابقه چهارم رقم خورد. 
این تیم الشباب را هم شکست داد تا حتی 
با باخت روز آخر، باز هــم در قامت تیم 
صدرنشین به این مرحله برسد. هیچ کس 
انتظار نداشت آنها با این تجربه کم، چنین 
نتیجه ای به دست بیاورند اما استقالل یا 
به قول خودشان »ایستیکلول« به همه 
نشــان داد که می تواند در فوتبال آسیا 

 دست به کارهای شگفت انگیزی بزند.
پرسپولیس و استقالل تاجیکستان به 
لحاظ تاریخی، چندان قابل مقایسه با هم 
به نظر نمی رسد. چندین دهه از تاسیس 
باشگاه ایرانی گذشته اما باشگاه تاجیکی، 
فقط ۱3 سال عمر دارد. به لحاظ تجربه 
بازی در لیگ قهرمانان هم، تفاوت بزرگی 
بین آنها دیده می شود. پرسپولیس بارها 
در این تورنمنت شرکت کرده و دو بار به 
فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده است. 
اســتقالل دوشــنبه اما »اولین« دوره 
حضورش در لیگ قهرمانان را پشت سر 
می گذارد. آنها فصل گذشته در پلی آف 
صعود به این تورنمنت شکست خوردند 
و در ایــن فصل، باالخره موفق شــدند 
اولین بازی های آســیایی تاریخ شان را 
تجربه کنند. به جز رنگ مشابه پیراهن 
اما، شباهت هایی بین دو باشگاه وجود 
دارد. هر دوی آنها در چند سال گذشته 
قهرمان مطلق لیگ برتر کشورشــان 
بوده انــد و هــر دوی آنها، رکــورددار 
بیشترین قهرمانی در رقابت های لیگ 
داخلی هســتند. فصل جدید فوتبال 
ایران هنوز شروع نشــده اما استقالل 
تاجیکســتان در پایان هفته هفدهم 
لیگ این کشــور، با اختالف فاحش در 
صدر جدول دیده می شــود و احتماال 
یک قهرمانی دیگر را هم جشن خواهد 
گرفت. تیم یحیی هنــوز در این فصل 
مسابقه رسمی نداشته و نفرات جدید 
هنوز برای این تیم بــه میدان نرفته اند. 
نفراتی که قرار اســت در پرســپولیس 
جایگزین ســتاره هایی مثل کنعانی، 
نوراللهی و مغانلو شــوند. برخالف تیم 
ایرانی، تیم تاجیکی ستاره های مهمش 
را بعد از رسیدن به مرحله حذفی لیگ 
قهرمانان از دست نداده است. سرمربی 
اوکراینی این باشگاه، دو مدافع اوکراینی 
را به عنوان مهره خارجی در این تیم در 
اختیار دارد. به جز میسچنکو و الرین، 

ریوتا نوما و پیتر پتف دیگر نفرات خارجی 
این باشگاه هستند. تیمی که معموال با سه 
مدافع به زمین می رود و روی ضدحمله ها 
فوق العاده خطرناک ظاهر می شــود. 
پرسپولیسی ها باید مراقب سرعت این 
تیم در انتقال توپ باشــند. در مجموع، 
استقالل دوشنبه در آسیا، نوسان زیادی 
داشته است. آنها گاهی فو ق العاده بوده اند 
و گاهی هم به شدت از فرم آرمانی فاصله 

گرفته اند.
ورزشــگاه ۲۰ هزار نفری دوشنبه، 
امــروز میزبــان یکــی از بزرگ ترین 
مسابقه های تاریخ باشــگاه استقالل 
تاجیکستان است. مسابقه ای که یکی 
از هشت تیم مرحله بعدی لیگ قهرمانان 
را معرفی خواهد کــرد. جدالی که روی 
چمن مصنوعی انجــام می گیرد. تیم 
یحیی به کمک تجربه ای کــه دارد، به 
دنبال یک پیروزی آسیایی دیگر است اما 
حریف هم نشان داده که به راحتی تسلیم 
نمی شود و می خواهد به شگفتی سازی 
در این جام ادامه بدهد. این یک رقابت 
بسیار جذاب خواهد بود. نبردی بین دو 
تیم صدرنشین که فقط یکی از آنها بعد 
از سوت پایان داور، در جدول مسابقه ها 

باقی می ماند.

پرسپولیس در انتظار رسیدن به یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان

سه شنبه رویایی در دوشنبه

اتفاق روز

چهره به چهره

پرسپولیس در چند سال گذشته، بارها با همه قدرت های بزرگ غرب آسیا روبه رو شده است. آنها چندین بار روبه روی 
قدرت هایی مثل السد، النصر، االهلی، الهالل و الدحیل قرار گرفته اند و حاال در شروع دور حذفی لیگ قهرمانان در این 

فصل، با حریفی متفاوت و تا حدودی ناشناخته روبه رو می شوند. استقالل تاجیکستان، از جنس رقبای آشنای پرسپولیس 
در آسیا نیست. باشگاهی که برای اولین بار در همه تاریخش، بازی در چنین مرحله ای از لیگ قهرمانان را تجربه می کند. 

یک تیم پرانگیزه که در ترکیبش، ستاره چندان بزرگی ندارد. 

یورو و المپیک، تنها رقابت هایی نبودند که تحت تاثیر کرونا 
به تعویق افتادند. جام جهانی فوتسال هم به همین سرنوشت 
دچار شد. رقابتی که قرار بود تابستان گذشته در لیتوانی برگزار 
شود، حاال با یک ســال تاخیر باالخره از راه رسیده است. تیم 
ملی ایران در این رقابت ها در یک گروه بسیار سخت قرار گرفته 
است. ایران باید در این رقابت ها با قهرمان دوره قبلی رقابت ها 
یعنی آرژانتین و البته تیم های سرســختی مثل صربستان و 
آمریکا روبه رو شود. این هفتمین تجربه متوالی فوتسال ایران 
در جام جهانی محسوب می شود. تیمی که بعد از اولین دوره، 

در همه دوره های بعدی این جام شرکت کرده است. چهارمی 
دنیا در استرالیا برای ســال ها، بهترین نتیجه تاریخ فوتسال 
ایران به شمار می رود اما این تیم در دوره قبلی، روی سکوی 
سوم دنیا ایستاد و چشــم ها را خیره کرد. پنج سال بعد از این 
نتیجه رویایی، حاال فوتسال ایران امروز کارش را در جام جهانی 
روبه روی صربستان شروع خواهد کرد. حریفی که قبل از این 
فقط یک بار در جام جهانی دیده شده است. فوتسال صربستان 
در گذشته اصال مطرح نبوده اما در سال های اخیر، پیشرفت 
قابل توجهی داشته است. آنها پنج ســال قبل در رقابت های 
قهرمانی اروپا چهارم شدند تا نشــان بدهند که می خواهند 
به تدریج در بین قدرت های مطرح فوتســال در این قاره قرار 
بگیرند. مارکو پریچ که در لیگ فوتسال ایتالیا برای ناپولی توپ 
می زند، شناخته شده ترین مهره این تیم است. بدترین خبر 

برای فوتسال ایران قبل از روبه رو شدن با صربستان، مصدومیت 
بدموقع حسین طیبی بوده است. ستاره باشگاه بنفیکا از ناحیه 
دنده آسیب دیده و قطعا دور گروهی را از دست می دهد. شرایط 
او برای رســیدن به مراحل حذفی هم اصال مشخص نیست. 
از دســت دادن یک مهره باتجربه مثل طیبی، بدون شک به 
تیم ملی لطمه خواهد زد. به گفته سرمربی تیم ملی، دیدار با 
صربستان برای صعود این تیم به دور حذفی بسیار تعیین کننده 
خواهد بود. به نظر می رســد آلبی سلسته برای صدرنشینی 
این گروه مبارزه می کند و رقابــت نفس گیر دومی بین ایران 
و صرب ها خواهد بود. در نتیجه سرنوشت مسابقه اول، تاثیر 
بسیار زیادی در شرایط صعود تیم ملی به مرحله بعدی دارد. 
فوتسال ایران در غیاب طیبی، هنوز ستاره های درخشانی در 
جام جهانی دارد. اصغر حسن زاده یکی از این مهره هاست که 

برای چهارمین جام جهانی متوالی اش آماده می شــود. او تا 
امروز توانسته ۱۰ گل در رقابت های جام جهانی به ثمر برساند. 
حسن زاده فقط به اندازه چهار گل با قرار گرفتن در  فهرست 
۱۰ گلزن برتر تاریخ جام جهانی فاصله دارد. او همچنین با ۶ 
گل، می تواند بهترین گلزن ایرانی تاریخ جام جهانی فوتسال 
لقب بگیرد. در آستانه نبرد حساس با صربستان، تست کرونای 
همه ملی پوشان منفی بوده و به جز طیبی، هیچ بازیکن دیگری 
در تیم ناظم الشریعه مصدوم نیست. همه مهره های تیم هم 
امیدوار هســتند تا رقابت ها را با یک برد جذاب شروع کنند و 
حتی مشغول مبارزه برای صدرنشینی در گروه باشند. این تیم 
می تواند در لیتوانی، بهترین نتایج تاریخش در جام های جهانی 
را کسب کند. تیمی که برای رقم زدن چنین نتیجه ای، بسیار 

آماده و باانگیزه نشان می دهد. 

آریا طاری

فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا، رسما از امشب 
کلید می خورد. فصلی که در آن هوادارها هم بدون 
هیچ مشکلی بازی های تیم شان را از نزدیک تماشا 
خواهند کرد. یک فصل پرهیجــان در گروه های 
هشت گانه ای که سرشــار از نبردهای حساس و 
نفس گیر هستند. دیدار بایرن و بارسا، جذاب ترین 
مسابقه امشب لیگ قهرمانان خواهد بود. از نمایش 
سردار آزمون در استمفوردبریج هم اما نباید غافل 
شویم. جهانبخش و طارمی این اواخر قیچی های 
فوق العاده ای به چلســی زده اند و سردار می تواند 
با سومین قیچی، یک زخم کاری دیگر به باشگاه 

پرطرفدار انگلیسی بزند.
نبرد هشت تایی ها در نیوکمپ

آخرین مســابقه بارســا و بایرن، اتفاقاتی در 
خودش داشت که هواداران بلوگرانا دوست دارند 
برای همیشــه از صحنه روزگار محوشان کنند. 
شرایط بارسا حتی نسبت به آن روزها بدتر هم شده 
است. چراکه حاال دیگر آنها لئو مسی را در اختیار 
ندارند. گریزمان هم از این تیم جدا شده و با توجه 
به مصدومیت برایتویت، احتماال لوک دی یونگ 

برای اولین بار در نبرد امشب با بایرن مونیخ برای 
این تیم به میدان خواهد رفت. در چنین شــرایط 
نگران کننده ای، امید اصلی آبی اناری ها به درخشش 
ممفیس دیپای دوخته شده است. در نقطه مقابل، 
بایرن مونیخ فصل فوق العاده ای را شــروع کرده و 
همین هفته تیم سابق مربی اش یعنی الیپزیک 
را در هم کوبیده است. آنها با یک ترکیب کامل به 
بارسلونا سفر کرده اند و تک تک ستاره های مهم شان 
برای این مسابقه را در اختیار دارند. در این گروه به 
صورت همزمان، دیناموکیف هم از بنفیکا پذیرایی 
می کند. با این وجود همه حواس ها معطوف جدال 
حساس بارسا و بایرن مونیخ خواهد بود. بایرنی ها در 
آخرین مسابقه شان در نیوکمپ، محو درخشش 
مسی شدند و با نتیجه سه بر صفر شکست خوردند 
اما شرایط هیچ کدام از این دو تیم، اصال شبیه آن 

روزها نیست. 
کریس و ذهنیت اروپایی

کریســتیانو رونالدو بعد از شــروع رویایی در 
یونایتد، از همه اعضای باشگاه خواسته تا ذهنیت 
خودشان را برای لیگ قهرمانان اروپا آماده کنند. 
او همیشه شــیفته این تورنمنت بوده و قبال هم 
توانسته با یونایتد، این جام را فتح کند. رونالدو در 

مجموع پنج بار قهرمان اروپا شده اما منچستری ها 
بعد از آن قهرمانی با کریس، دیگر هیچ وقت این جام 
را نبرده اند. شیاطین سرخ امشب در زمین یانگ 
بویز سوئیس به میدان می رود. نبردی که نباید آنها 
را چندان به دردسر بیندازد. یونایتد فصل گذشته 
در فینال لیگ اروپا شکست خورد و حاال امیدوار 
است در لیگ قهرمانان، یک تجربه دلچسب را پشت 
سر بگذارد. جالب اینکه حریف آنها در فینال فصل 
گذشته یورولیگ هم در همین گروه دیده می شود. 
ویارئال در اولین مســابقه اروپایی اش امشــب با 
آتاالنتا برخورد خواهد کرد. این گروه، ســخت و 
پیچیده به نظر می رسد. چراکه هم یونایتد در نقطه 
اوج قرار گرفته و هم ویارئال و آتاالنتا بسیار آماده 
نشان می دهند. با این حال داشتن امتیازی مثل 
کریستیانو، یونایتد را در شرایط بهتری نسبت به 

سایر رقبا قرار می دهد.
 معمولی ها به خط می شوند

قهرمان شگفتی ساز فصل گذشته لیگ فرانسه 
هم، امشب کارش را در لیگ قهرمانان آغاز خواهد 
کرد. لیل امشب روبه روی وولفسبورگ آلمان قرار 
خواهد گرفت. تیم آلمانی بــرای اولین بار بعد از 
پنج سال توانسته به لیگ قهرمانان صعود کند. دو 
تیم تنها دو بار در تاریخ لیگ قهرمانان با هم روبه رو 
شدند که سهم لیل، یک شکســت و یک تساوی 
بوده اســت. آنها هیچ وقت این رقیب را نبرده اند. 
رناتو سانچز در ترکیب لیل و وگوست در ترکیب 
وولفسبورگ، ستاره های کلیدی این نبرد به شمار 

می روند. مسابقه دیگر این گروه در اندلس بین سویا 
و سارلزبورگ برگزار خواهد شد. این دو باشگاه تا 
امروز دو بار روبه روی هم قرار گرفته اند و ســویا در 
هر دو مسابقه به برتری رسیده است. اولیور تورس 
تنها مهره غایب تیم میزبان در این جدال به شمار 
می رود. سکو کیتا، زالتکو یانوزوویچ و آلبرت والچی 
هم غایبان مهم سارلزبورگ برای مسابقه حساس 

امشب هستند.
سردار در استمفوردبریج

رقابت های امشــب لیگ قهرمانان اروپا، یک 
ســتاره ایرانی هم دارد. ســردار آزمون امشب در 
لباس زنیت روبه روی چلسی قرار خواهد گرفت. 
باشگاهی که متخصص گل خوردن از ستاره های 
ایرانی اســت و قبال علی دایی، جهانبخش و البته 
مهدی طارمی دروازه اش را باز کرده اند. تیم توخل، 

مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان به شمار می رود 
و در شروع این فصل لیگ برتر هم نتایج خوبی به 
دست آورده اســت. آنها با جذب لوکاکو، صاحب 
مهره تمام کننده ای شــده اند که هیچ فرصتی را 
به سادگی از دســت نمی دهد. زنیت هم قهرمان 
تکراری این سال های لیگ روســیه بوده و قصد 
دارد در لیگ قهرمانان، به عنوان یک شگفتی ساز 
به زمین برود. مسابقه دیگر این گروه در سوئد، بین 
مالمو و یوونتوس برگزار می شود. تیم آلگری، شروع 
فاجعه باری در سری آ داشته و در سه مسابقه، فقط 
به دو امتیاز رسیده است. آنها همین حاال با صدر 
جدول لیگ فوتبال ایتالیا هشت امتیاز فاصله دارند. 
درست مثل یووه، مالمو هم در سه مسابقه اخیرش 
هیچ بردی به دست نیاورده است. این مسابقه در 
واقع، برخورد تیم های بحران زده محسوب می شود.

در انتظار اولین نمایش تیم ملی در جام جهانی فوتسال

سالنی بازها وارد می شوند

نگاهی به دیدارهای امشب لیگ قهرمانان اروپا

قیچی سوم لطفا

پرسپولیس و استقالل 
تاجیکستان به لحاظ 
تاریخی، چندان قابل 

مقایسه با هم به نظر 
نمی رسد. چندین دهه 

از تاسیس باشگاه ایرانی 
گذشته اما باشگاه تاجیکی، 

فقط 13 سال عمر دارد. به 
لحاظ تجربه بازی در لیگ 

قهرمانان هم، تفاوت بزرگی 
بین آنها دیده می شود
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