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 برد پرگل دختران فوتبال 
مقابل بنگالدش

تیم ملی فوتبال زنان ایران در نخستین دیدار 
خود از مقدماتی جام ملت های فوتبال زنان آسیا 
روز گذشــته مقابل بنگالدش به میدان رفت و با 
پنج گل به پیروزی رســید. ایران در دقیقه چهار 
بازی نزدیک به محوطه جریمه بنگالدش ضربه 
آزاد به دســت آورد که با ارســال دقیق سمانه 
چهکندی و ضربه سر ملیکا متولی به گل رسید. 
چهکندی در دقیقه ۱۴ بازی ضربه کرنر را ارسال 
کرد و گلنوش خسروی با ضربه سر گل دوم را به 
ثمر رساند. بهناز طاهرخانی، کاپیتان تیم ملی در 
این دیدار نیز در دقیقه ۳۱ ضربه پنالتی را تبدیل 
به گل کرد. در نیمه دوم این دیدار، هاجر دباغی 
با پاس نگین زندی گل چهارم ایران را در دقیقه 
۵۵ به ثمر رساند. پنج دقیقه بعد بهناز طاهرخانی 
باز هم از روی نقطه پنالتی گل زنی کرد و حساب 
کار پنج بر صفر شد که در نهایت مسابقه با همین 
نتیجه هم به پایان رســید. در گروه G مقدماتی 
جام ملت ها تیم های ایران، اردن و بنگالش حضور 
دارند که تنها یک تیم راهی مرحله اصلی می شود. 
با نتیجه این دیدار، تیم هــای ایران و اردن هر دو 
با سه امتیاز و تفاضل گل پنج، در شرایط برابری 
قرار دارند. این دو تیم ســوم مهر مقابل هم قرار 
می گیرند و هر کدام برنده شــود به مرحله اصلی 

جام ملت ها صعود می کند. 
    

مدال آوری دختر سنگ نورد ایران 
در مسابقات جهانی 

ملـــی پـــــوش 
ســنگنوردی ایران در 
مســابقات قهرمانــی 
جهان نخستین مدال 
را بــرای کشــورمان 
کسب کرد. الناز رکابی 
در مســابقات کمباین 
)مجموع ســه رشــته 
سرعت، سرطناب و بولدرینگ( قهرمانی جهان با 
کسب ۴2 امتیاز سوم شــد و مدال برنز را از آن خود 
کرد. ۱۱ نفر در ســه ماده رقابت کرده بودند که در 
مجموع سه رشــته یعنی کمباین ورزشکارانی از 
اتریش و اسلواکی در جایگاه اول و دوم قرار گرفتند و 

الناز رکابی با ۴2 امتیاز سوم شد.
    

نبرد هندبال برای فینال آسیا
مرحله گروهی مســابقات هندبال قهرمانی 
زنان آســیا به میزبانی اردن به پایان رسید و تیم 
ملی هندبال زنان ایران با برتری مقابل ســوریه 
به مرحله نیمــه نهایی راه یافــت و جواز حضور 
در رقابت هــای قهرمانــی جهان را نیز کســب 
کرد. تیم ملی هندبــال زنان ایــران باید امروز 
)پنج شنبه یکم مهر( ساعت ۱۸:۳۰ به مصاف تیم 
صدرنشین گروه A یعنی کره جنوبی برود. تیم 
ملی هندبال زنان ایران با برتری در این دیدار به 
فینال مسابقات راه خواهد یافت. دیگر دیدار نیمه 
نهایی نیز میان تیم ژاپن صدرنشــین گروه B و 
قزاقستان خواهد بود که  ســاعت 2۰:۳۰ امروز 
انجام خواهد شــد. هجدهمین دوره مسابقات 
هندبال قهرمانی زنان آســیا از 2۴ شــهریور تا 
ســه مهر به میزبانی اردن در حال انجام اســت. 
در این مسابقات قرار اســت پنج سهمیه جهانی 
توزیع شــود. تیم ملی هندبال زنــان ایران برای 
اولین بار در تاریخ هندبال ایران عالوه بر صعود به 
 مرحله نیمه نهایی آسیا، پا به رقابت های جهانی 

خواهد گذشت.
    

حذف شهسواری از تور قطر
تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران که قبل از 
حضور در قهرمانی آسیا در تور جهانی قطر شرکت 
کرده است، در سومین روز از این مسابقات در بخش 
دوبل با شکست مقابل رقبای خود حذف شد. ابتدا 
تیم دو نفره ندا شهسواری و مهشید اشتری سه بر 
صفر مقابل چین تایپه شکست خورد. در ادامه هم 
تیم دونفره شیما صفایی و مریم فرعی در رقابت با 
تیمی دو نفره با ترکیب بازیکنانی از انگلســتان  و 
اتریش سه بر صفر مغلوب شد. در بخش انفرادی 
مسابقات ندا شهســواری تنها نماینده زنان ایران 
در بخش انفرادی مســابقات، در جدول ۶۴ نفره 
مقابل پینگ پنگ بازی از اوکراین قرار گرفت و سه 

بر دو پیروز شد. 

خبر ورزشی

آریا رهنورد

همه هواداران پرســپولیس 
به خوبــی از اهمیت قهرمانی تیم 
محبوب شان در رقابت های لیگ 
قهرمانان آسیا آگاهند. جامی که 
در طول تاریخ هرگز برای سرخ ها 
به دست نیامده است. با این حال 
دشواری های قهرمانی در دیدارهای 
آسیایی این فصل، از همیشه بیشتر 
به نظر می رســد. اگر پرسپولیس 
بتواند در چنین شــرایطی جام 
قهرمانی را به دست بیاورد، این جام 
تبدیل به مهم ترین قهرمانی تاریخ 
باشگاه خواهد شد. چراکه مسیر 
تصاحب چنین جامی، بی نهایت 
سخت و نفس گیر بوده است. به چند 
دلیل کلیدی، این قهرمانی لذتی 

فراتر از یک جام فوتبالی برای تیم 
یحیی خواهد داشت.
    

 جنگ علنی با پولدارها
پرسپولیس در حالی روبه روی تیم 
قدرتمند الهالل قرار خواهد گرفت که در 
تابستان، سه مهره مهمش را از دست داده 
است. قرمزها با جدایی احمد نوراللهی، 
محمدحسین کنعانی زادگان و شهریار 
مغانلو، کامال کم ستاره تر از دور گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا هستند. تیم هایی 
مثل الهالل یا النصر اما در مسیر کامال 
معکوس حرکت کرده اند. هر دو تیم تا 
می توانستند دست به تقویت ترکیب شان 
زدند و حاال دو تیم کهکشــانی به شمار 
می روند. برای پی بــردن به تفاوت های 
مهم پرسپولیس با دو حریف عربستانی، 
می توان به یک حقیقت ساده توجه کرد. 

درست در همان فصلی که پرسپولیس 
به خاطر »بدهکاری« نمی تواند بازیکن 
خارجی به خدمت بگیرد، الهالل و النصر 
آنقدر مهره خارجــی دارند که مجبور 
شــده اند نام برخی از آنها را از فهرست 
نهایی شــان برای لیگ قهرمانان آسیا 
خارج کنند. در حقیقت ازدیاد ستاره های 
خارجی به یکــی از دغدغه های این دو 
تیم تبدیل شده است. اگر پرسپولیس 
قهرمان آسیا شود و یا حداقل اینکه باز هم 
عنوان بهترین تیم غرب آسیا را به دست 
بیاورد، برای چندمین بار ثابت می کند 
که در فوتبال، همه چیز را نمی توان در 
قدرت »پول« خالصه کــرد. این یک 
شورش بزرگ علیه قدرت پول در دنیای 
فوتبال اســت و می تواند یک الگو برای 
باشــگاه های دیگری هم باشــد که از 

شرایط مالی ایده آلی برخوردار نیستند.

سفر، سفر و باز هم سفر
تقویم این فصل لیگ قهرمانان آسیا 
برای پرسپولیس به عجیب ترین شکل 
ممکن گذشــته اســت. آنها با تصمیم 
عجیب و بحث برانگیز کنفدراســیون 
فوتبال آسیا، ناچار شدند رقابت های دور 
گروهی را در هندوستان برگزار کنند. 
آن هم در منطقه ای از هندوســتان که 
اصال برای چنین تجربه ای آماده نبود و 
امکانات الزم را برای میزبانی از رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا نداشت. با این حال 
سرخ ها توانســتند در چنین شرایطی 
به عنوان ســرگروه راهی مرحله بعدی 
شوند. به شکلی عجیب و باورنکردنی، 
پرسپولیس تنها سرگروهی بود که در 
دور حذفی »میزبان« نشــد و ناچار شد 
برای رویارویی با استقالل دوشنبه، به 
تاجیکستان ســفر کند. میزبانی ادامه 

رقابت ها هم که طبــق پیش بینی، به 
صورت متمرکز در اختیار عربستان قرار 
گرفت. در حقیقت پرسپولیس تا اینجا به 
هندوستان و تاجیکستان سفر کرده و به 
زودی هم راهی عربســتان خواهد شد. 
آنها برای رسیدن به مراحل نهایی لیگ 
قهرمانان به سه نقطه مختلف قاره سفر 
کرده اند و عمال دور آســیا چرخیده اند. 
اگر ای.اف.سی تصمیم بگیرد که فینال 
هم در کشوری مثل قطر برگزار شود و 
پرسپولیسی ها بتوانند به فینال برسند، 
این تیم عمال برای قهرمانی آســیا در 
چهار کشور مختلف بازی کرده و حتی 
یک مســابقه هم در تهران انجام نداده 
است. روندی که در نوع خودش عجیب، 

تاریخی و حیرت آور به نظر می  رسد.
این »صفر« معنادار

برای تیم هایی مثل پرســپولیس 
که هرگز بودجــه چندانــی ندارند، 
نتیجه گرفتن در تورنمنتی شبیه لیگ 
قهرمانان تا حدود زیــادی به حضور 
مثبت و همیشگی تماشــاگرها گره 
خورده است. با این حال درست مثل 
فصل گذشته، ســرخ ها در این فصل 
هم حتی یک مســابقه خانگی برگزار 
نکرده انــد و تعداد تماشاگران شــان 
روی عدد صفر باقی مانده اســت. تیم 
برانکو بدون هوادارها، نمی توانســت 
غول هایی مثل الســد و الدحیل را به 
راحتی شکست بدهد. اگر پرسپولیس 
قهرمان آسیا شــود و این کار را بدون 
حتــی یک تماشــاگر انجــام بدهد، 
این موفقیت حتــی در تاریخ فوتبال 
ایران هم بی ســابقه خواهد بود. یک 
تجربه تاریخی که حتــی می تواند به 
مهم ترین افتخــار تاریخ فوتبال ایران 
در رده باشگاهی تبدیل شود. قبال هم 
تیم هایی مثل پاس و استقالل، قهرمان 
آسیا شده اند اما قهرمانی به این شکل 

و شیوه، حقیقتا استثنایی خواهد بود. 
اگر تیم های رقیب هم هیچ تماشاگری 
نداشتند، شرایط عادالنه تر می شد اما 
حقیقت این اســت که هم استادیوم 
اســتقالل تاجیکســتان پر بود و هم 
الهالل و النصر قرار است با تماشاگر به 

مصاف پرسپولیس بروند.
نسخه ای از درون باشگاه

نشستن یحیی گل محمدی روی 
نیمکت پرسپولیس، جنس موفقیت 
این تیــم را خاص تر می کنــد. البته 
که برانکو مربی فوق العــاده ای بود و 
کالدرون هم عملکرد خوبی در باشگاه 
داشت اما اینکه یک نفر از درون خود 
باشگاه و بعد از چندین سال بازی برای 
پرسپولیس هدایت این تیم را بر عهده 
بگیرد و این باشــگاه را برای اولین بار 
در تمام تاریخش قهرمان آســیا کند، 
هیجان انگیــز خواهد بــود. فراموش 
نکنیم که بین پرسپولیس وقهرمانی 
آسیا، هنوز راهی بسیار طوالنی وجود 
دارد. آنها هنــوز در یک چهارم نهایی 
هســتند و باید در خاک عربستان با 
قدرت هایی مثل الهالل و النصر روبه رو 
شوند. با این حال این تیم همیشه نشان 
داده که می تواند دست به معجزه های 

بزرگ بزند.

چرا قهرمانی پرسپولیس در آسیا، مهم ترین افتخار فوتبال باشگاهی ایران است

دور قاره برای یک جام

اتفاق روز

چهره به چهره

تیم ملی فوتســال، عصر جمعــه روبه روی 
اولین حریفش در مرحله حذفــی جام جهانی 
قرار می گیرد. ایران و ازبکستان، در شرایط کامال 
متفاوتی به این مرحله از رقابت ها رسیده اند. تیم 
ملی ایران در شــروع این رقابت ها، صربستان را 
شکست داد و با بردن دومین مسابقه روبه روی 
آمریکا، صعــودش را به مرحلــه حذفی قطعی 
کرد. پس از محرز شــدن صعود تیــم ملی، این 
تیم در آخرین مســابقه روبه روی مدافع عنوان 

قهرمانی قرار گرفت و با یک شکســت نزدیک، 
تیم دوم گروه شد. شــرایط صعود ازبکستان اما 
تا آخرین روز از مرحله گروهی مشــخص نبود. 
آنها در اولین مســابقه، یک جدال بسیار جذاب 
و پرگل را روبه روی گواتماال پشت سر گذاشتند. 
مسابقه ای که در ۶ دقیقه، ســه گل داشت و تا 
آخرین ثانیه ها با تســاوی چهار چهــار دنبال 
می شد. گل دقیقه »۴۰« گواتماال اما ازبکستان 
را به بازنده این مســابقه تبدیل کرد. ازبک ها در 

مسابقه دوم، روبه روی روسیه قرار گرفتند و این 
بار با نتیجه چهار- دو شکست خوردند تا عمال در 
آستانه حذف از مســابقات باشند. هر نتیجه ای 
به جز بردن مسابقه سوم، حذف قطعی این تیم 
را رقم می زد اما یک پیــروزی دو بر یک به لطف 
شکســت ســنگین گواتماال روبه روی روسیه، 
ازبکستان را به شکل معجزه آسایی در رده دوم 
گروه قرار داد. جالب اینکه این تیم اگر با همین 
نتیجه تیم ســوم گروهش می شد، در فهرست 
بهترین تیم های سوم قرار نمی گرفت اما به لطف 
تفاضل گل، این کار بزرگ را عملی کرد. شاگردان 
بهادر احمدوف، تیم بیســت و ششم رنکینگ 
فیفا به حســاب می آیند. تیمی کــه قبل از این 
فقط یک بار در دوره قبلی به جام جهانی رسید 

 و در آن مسابقات هم در دور گروهی حذف شد. 
آنها در طــول تاریخ هرگز قهرمان قاره آســیا 
نشده اند اما ســابقه چهار بازی در فینال جام 
ملت ها را در کارنامه دارنــد. آنها امروز با تیمی 
روبه رو می شوند که در ۱۵ تجربه جام ملت های 
آسیا، ۱2 بار قهرمان شده و همیشه جزو سه تیم 
اول این مســابقه ها بوده است. تیم قدرتمندی 
که در دوره قبلی جام جهانی به ســکوی سوم 
رســید و در این دوره حتی در جســت وجوی 
رده ای بهتر از ســومی اســت. ایران بارها در 
رقابت های مختلف، ازبکســتان را شکســت 
داده و حتی ســابقه زدن ۱۰ گل به این تیم در 
رقابت های جام ملت های آسیا را داشته است. 
با این حال نمی توان انکار کرد که آنها پیشرفت 

قابل توجهی داشته اند و تیمی بسیار یکدست 
و دونده به شمار می روند. با این حال بعید به نظر 
می رسد که این تیم بتواند تیم ناظم الشریعه را 
در لیتوانی به دردســر بیندازد. بازگشت علی 
صمیمی به خــط دروازه تیم ملــی بعد از یک 
جلسه محرومیت، بهترین اتفاق برای فوتسال 
ایران خواهد بود. نکتــه کلیدی در مورد رقیب 
امروز تیم ملی، تنــوع مهره های گل زن در این 
تیم است. آنها در این جام پنج گل زن مختلف 
داشته اند و نشان داده اند که به هیچ مهره خاصی 
متکی نیســتند. ایران باید بــا جدیت زیادی 
روبه روی این حریف قرار بگیرد. چراکه در جام 
جهانی هیچ مســابقه ای ساده و هیچ نتیجه ای 

قابل پیش بینی نخواهد بود.

آریا طاری

نقش هواداران استقالل در پایان کشمکش های مدیریتی 
باشگاه، انکارنشدنی به نظر می رسد. آنها خواهان پایان دوران 
مددی و ابقــای فرهاد بودند و به هر دو هدف مهم شــان هم 
رسیدند. حاال باری از روی دوش اســتقالل برداشته شده و 
انتظار می رود که تیم در مسیر متفاوتی قرار بگیرد. این بازی، 
یک برنده داشته و آن برنده هم فرهاد مجیدی است اما از حاال 
به بعد، انتظارها از این مربی هم بیشتر از همیشه خواهد شد. 
حاال دیگر همه توقع دارند که او تیم را به بهترین فرم ممکن 
برساند و با استقالل، در فوتبال ایران دست به یک قدرت نمایی 

بزرگ بزند.
دوران حضور احمد مــددی در اســتقالل را تا حدودی 
باید تمام شــده دانســت. او البته در چنــد مقطع مختلف، 
خبر اســتعفا را تکذیب کرده اما ظاهرا باالخره هیات مدیره 
باشگاه جدایی او را پذیرفته و این جدایی از سوی وزارت هم 
مورد تایید قرار گرفته است. حتی نام جانشین او هم مطرح 
شــده و ظاهرا آجورلو مدیرعامل بعدی باشــگاه استقالل 
خواهد بــود. پایان این ماجــرای جنجالی، به ســود فرهاد 
مجیدی رقم خورده اســت. مردی که دیگر نمی توانست در 
استقالل با مدیری مثل مددی کار کند. شــاید این، شروع 
یــک دوران هیجان انگیز در تیــم فرهاد مجیدی باشــد. 

 دورانی کــه در آن، متن جــای حواشــی را خواهد گرفت. 
اینکه فرهاد مجیدی با هر دو گروه قبلی مدیریتی استقالل 
به مشــکل خورده، مســاله چندان عجیبی نیست. چراکه 
ســعادتمند و مددی، اصال گزینه های مناسبی برای کار در 
باشگاهی مثل استقالل نبودند. سعادتمند راه و روش خودش 
را برای اداره استقالل داشــت. او به جای آن که در ساختمان 
باشــگاه با بازیکنان قرارداد ببندد، ایــن کار را در یک هتل 
معروف انجام می داد. همین ماجرا به تنهایی کافی اســت تا 
متوجه نســبت او با فوتبال مدرن بشویم. سعادتمند برای 
حفظ چند ستاره، ارقام سرسام آوری به آنها پیشنهاد داد. 

ماجرای باورنکردنی افزایش رقم قرارداد بازیکنان به شــکل 
قابل توجهی درســت در همین دوره اتفاق افتاد و استقالل 
را با مشــکالت بزرگی روبه رو کرد. درســت مثل قرارداد با 
کارگزار که در جزئیات اصال به ســود باشــگاه نبود. درست 
وقتی فرهاد و تیمش به حمایت کادر مدیریتی نیاز داشتند، 
سعادتمند در ایتالیا برای دیدن استراماچونی سرگردان بود. 

اوج شاهکارهای او هم وقتی اتفاق افتاد که به دروغ از 
دیدار با استراماچونی صحبت کرد اما خیلی زود 
مشخص شد که این مالقات هیچ وقت اتفاق 
نیفتاده اســت. اهمال در پرداخت مطالبات 

شفر هم در دوران همین مدیر، استقالل را با یک 
بحران نقل و انتقاالتــی روبه رو کرد. عدم مدیریت 

سعادتمند در اســتقالل، آن حواشی عجیب و غریب 
اردوی دوحــه را رقم زد و کاری کــرد که درگیری های 

فیزیکی زیادی در اردوی اســتقالل اتفــاق بیفتد. جالب 
اینکه در نهایت هم برخورد چندانی با این چهره های خاطی 
صورت نگرفت. در دوران مددی هم شرایط اصال بهتر نشد. 

این مدیرعامل بیشتر از هر کار دیگری، سرگرم شلوغ کردن 
اطرافش با مدیران مختلف بود. مدیرانی که اصال صالحیت کار 
کردن در چنین باشگاهی و قرار گرفتن در چنین جایگاهی 
را نداشتند. در این دوران هم مشکالتی مثل »زمین تمرین« 
هرگز به صورت جدی رفع نشدند تا استقالل حتی برای رفع 
ســاده ترین نیازهای یک تیم فوتبال با دردسر روبه رو باشد. 
باشــگاه در این دوران هم به درآمد 
خاصی نرسید و مدیران مجموعه 
به جای تمرکــز روی چنین 
مســائلی، دائما مشغول 
انتقــاد از کادر فنی و 

کشاندن اختالف شان با فرهاد به رسانه ها بودند. در این دوره 
به خصوص هر بازیکنی که از مدیران باشگاه انتقاد می کرد، با 
جریمه های بسیار سنگین روبه رو می شد. مددی و دوستانش 
حتی چند نفر را در فهرست سیاه باشگاه قرار دادند و حاضر 
به تمدید قرارداد با آنها نشــدند. وسط این دعواهای عجیب 
رسانه ای، فرصتی برای پیشرفت استقالل وجود نداشت. با 
وجود رضایت »9۸« درصدی مدیران از عملکردشــان هم، 

شرایط تیم اصال مطلوب نبود.
این هواداران اســتقالل بودند که در نهایت دست به یک 
»انتخاب« بزرگ زدند. آنها صدای شــان را به گوش وزارت 
ورزش رساندند و تاکید کردند که بین فرهاد مجیدی و احمد 
مددی، اولی را برای تیم شان می خواهند. راه این دو نفر از هم 
جدا شده بود و سرانجام، فرهاد فاتح این مچ اندازی شد. حاال 
همه توقع دارند که مجیدی، یک فصــل جذاب برای آبی ها 
رقم بزند. او دوباره مورد اعتمــاد طرفدارها قرار گرفته و حاال 
صاحب جایگاهی در تیم شــده که حتی قدرت سوق دادن 
مدیران باشگاه به سوی اســتعفا را هم دارد. حاال همه انتظار 
دارند مجیدی این صداها را خوب بشــنود، از همه حواشی و 
درگیری ها فاصله بگیرد و با همه تمرکز، اســتقالل را برای 
رســیدن به موفقیت ارنج کند. شــاید او به همه مهره های 
دلخواهش در این تابستان نرسیده باشد اما نشستن گابریل 
پین روی نیمکت و بازگشت احتمالی رشید مظاهری وفرشید 
اسماعیلی، شرایط را به سود این مربی تغییر می دهد. بدون 
هیچ شکی، این سخت ترین فصل مربیگری فرهاد مجیدی 
در باشگاه استقالل خواهد بود. او یک جنگ بزرگ را با مدیران 
سابق باشگاه برده و حاال انتظار می رود برنده بودن را در زمین 

فوتبال هم امتحان کند.

به استقبال اولین مسابقه حذفی تیم ملی در جام جهانی

در جست وجوی برد سوم

پایان زورآزمایی آبی ها به سود فرهاد

بمان، بساز و ببر

پرسپولیس تا اینجا به 
هندوستان و تاجیکستان 

سفر کرده و به زودی هم 
راهی عربستان خواهد شد. 
آنها برای رسیدن به مراحل 

نهایی لیگ قهرمانان به 
سه نقطه مختلف قاره سفر 

کرده اند و عمال دور آسیا 
چرخیده اند
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