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 سه دختر سپاهاني 
زير نظر اروپايي ها

لژيونر شــدن براي بســياري از ورزشكاران در 
كشور ما به خصوص بانوان اهميت بسيار بااليي دارد. 
چراكه ورزشكاران اين فرصت را پيدا مي كنند تا در 
شرايط حرفه اي تري به ميدان بروند و به تجربه هاي 
خود اضافه كنند. ورزش ما در رشته هاي مختلف 
لژيونرهاي زيادي دارد كه هر كدام در تيم هاي خود 
بسيار تاثيرگذار هستند. حاال اما خبر رسيده است 
كه سه دختر از تيم فوتبال سپاهان شانس بازي در 
يك ليگ اروپايي را پيدا كرده اند. اين سه دختر مورد 
توجه يكي از باشگاه های معتبر اروپايی قرار گرفته اند 
و پيشنهاداتی برای جذب شان به باشگاه فوالد مباركه 
سپاهان ارسال شده است. در اين رابطه باشگاه فوالد 
مباركه سپاهان در حال بررسی اين پيشنهادات است 
و در صورت مهيا بودن شرايط  فنی، مالی مناسب و 
ديگر آيتم های الزم، اين بازيكنان به اروپا ترانسفر 
می شوند. اين باشگاه اروپايی با سپاهان تفاهم نامه 
همكاری امضا كرده و با ارائه اين پيشنهادها رسما 

وارد فاز اجرايی تفاهم نامه شده است. 
    

نبرد براي چهارمين جام
بيست و يكمين دوره رقابت های واليبال قهرمانی 
مردان آسيا از امروز )يكشنبه( به ميزبانی ژاپن آغاز 
می شود. تيم ملی واليبال ايران كه در سال ۲۰۱۱ 
برای اولين بار بــا هدايت خوليو والســكو، عنوان 
قهرمانی آسيا را كسب كرد، در سال های ۲۰۱۳ و 
۲۰۱۹ نيز با هدايت والسكو و كوالكوويچ توانست 
دوبار ديگر قهرمانی آســيا را به دست آورد. اين بار 
ملی پوشان واليبال ايران با هدايت سرمربی ايرانی 
)بهروز عطايي(، گام در مســابقات گذاشتند و در 
انديشه كسب چهارمين مقام قهرمانی در قاره كهن 
هستند. مرحله گروهی مسابقات روزهای يكشنبه، 
دوشنبه و سه شنبه پيگيری خواهد شد و ملی پوشان 
ايران به ترتيب با تيم های هنگ كنگ )يكشــنبه 
۲۱ شهريور، ساعت ۱۰:۳۰(، تايلند )دوشنبه ۲۲ 
شهريور، ساعت ۱۰:۳۰( و پاكستان )سه شنبه ۲۳ 
شهريور، ساعت پنج بامداد( رقابت خواهند داشت. 
تيم ملی واليبال ژاپن كه در گروه A رقابت ها قرار 
دارد و ميزبان مســابقات نيز است، با كسب ۹ مقام 
قهرمانی، ســه نايب قهرمانی و چهــار مدال برنز، 
پرافتخارترين تيم مسابقات به شمار می رود. تيم 
ملی كره جنوبی نيز با چهار قهرمانی، چهار مدال نقره 
و ۹ مقام سومی در رده دوم قرار دارد. همچنين تيم  
چين با سه قهرمانی، ۶ نايب قهرمانی و پنج مدال برنز 
در جايگاه سوم پرافتخارترين ها قرار دارد و تيم ملی 
واليبال ايران با سه عنوان قهرمانی، دو نايب قهرمانی 
و يك مدال برنز در جايگاه چهــارم پرافتخارترين 
تيم های اين مسابقات قرار دارد. ناگفته نماند كه ايران 
در اين دوره از رقابت ها، چهره های شاخصی مانند 
سعيد معروف، محمد موسوی و امير غفور را در اختيار 
ندارد. در ايــن دوره از رقابت ها تيم های ژاپن، هند، 
قطر، بحرين، ايران، پاكستان، تايلند، هنگ گنگ، 
استراليا، چين، سريالنكا، كويت، كره جنوبی، چين  
تايپه، قزاقستان و عربستان ۱۶ تيم شركت كننده 
هســتند كه در چهار گروه چهار تيمی قرار دارند. 
روز چهارشنبه ۲۴ شهريور تيم های شركت كننده 
استراحت دارند، مرحله بعدی از روز پنجشنبه )۲۵ 
شهريور( آغاز می شود و مسابقات تا ۲۸ شهريور با 

معرفی تيم های برتر ادامه خواهد داشت. 
    

ليگ كشتي با 21 تيم
مسابقات ليگ برتر كشتي در حالي از اواخر مهر 
آغاز مي شود كه تقريبا تكليف تيم هاي شركت كننده 
مشخص شده است. در كشتي آزاد تاكنون تيم های 
دانشگاه آزاد اسالمی، فوالدين ذوب آمل، ستارگان 
ساری، خراسان جنوبی، جوانان البرز، لرستان، پاس 
مازندران، آذربايجان شــرقی، مدافعان سالمت و 
مركزی اعالم آمادگی كرده اند. همچنين در كشتی 
فرنگی تاكنون تيم های سيناصنعت ايذه، دانشگاه 
آزاد اسالمی، فوالدين ذوب آمل، شهدای قم، رعد 
پدافند ارتش، آريوبرزن بهبهان، خراسان جنوبی، 
جوانان البرز، لرستان، سنندج و رضاپويش تهران 
آمادگی خود را برای حضور در ليگ برتر كشــتی 
اعالم كرده اند. تاكنون چند تيم برای ثبت قرارداد 
با كشتی گيران خود اقدام كرده اند و با توجه به اينكه 
قرعه كشی اين رقابت ها اواخر شهريورماه برگزار و 
مسابقات نيز از دهه  پايانی مهرماه آغاز خواهد شد، 
تيم ها بايد هرچه سريع تر نسبت به ثبت نام و عقد 

قرارداد با كشتی گيران خود اقدام كنند.

خبر ورزشی

آریا رهنورد

درســت به همان نسبت که 
تیم های ایرانی در فاصله بین دور 
گروهی تا مراحــل حذفی لیگ 
قهرمانان تضعیف می شــوند، 
تیم های خارجی در این بازه جان 
دوباره ای می گیرند و خودشان را 
تقویت می کنند. در رقابت های یک 
هشتم نهایی آسیا، دو تیم ایرانی با 
تیم های پرستاره عربستانی روبه رو 
می شوند و یک تیم دیگر، روبه روی 
رقیب شگفتی ساز تاجیکی قرار 
می گیرد. باید صبر کرد و دید که 
در ترکیب نهایی هشت تیم برتر 
قاره آسیا، چند تیم ایرانی حاضر 
خواهند بود. در شــرایط فعلی، 

نشانه ها در اطراف این تیم ها اصال 
امیدوارکننده نیستند.

    

النصر؛ تالیسکا و یک تیم 
کهکشانی

حريــف تراكتورســازی در ليگ 
قهرمانــان آســيا بر اســاس تخمين 
ارزش ستاره هايش، تيمی ۱۶ ميليون 
يورويی است. در حقيقت تراكتور بايد 
با ۱۶ بازيكن، روبــه روی چنين تيمی 
قرار بگيرد. آنهــا در فصل جديد ليگ 
عربستان، سه مسابقه برگزار كرده اند 
و دو پيروزی و يك شكســت را پشت 
سر گذاشته اند. النصر در اين سه بازی 
هشــت گل زده و چهار گل هم خورده 
است. اين تيم بعد از يك اردوی تابستانی 

بسيار خوب، خودش را برای فصل جديد 
ليگ قهرمانان آسيا آماده كرده است. 
باشگاه النصر يك بار در سال ۹۵ به فينال 
آسيا رسيده و تا امروز هيچ وقت موفق به 
قهرمانی در اين جام نشده است. جالب 
اينكه آنها فصل گذشته هم در يك قدمی 
رسيدن به فينال بودند اما در پنالتی ها به 
پرسپوليس باختند و شانس فيناليست  
شدن را از دست دادند. حاال آنها اميدوارند 
روبه روی يك تيــم ايرانی ديگر، انتقام 
فصــل گذشــته را بگيرنــد. النصر با 
روش ۴-۲-۳-۱ بازی می كند. خريد 
گرانقيمت اين تيم تاليسكا، كليدی ترين 
مهره آنها به شــمار می رود و جلوتر از او 
نيز، عبدالرزاق حمــدا... توپ می زند. 
فوتباليستی كه يك چارچوب شناس 
خارق العاده است و سخت ترين توپ ها 

را به گل تبديل می كند. النصر كه در دور 
قبلی رقابت ها با فوالد همگروه بود، به 
عنوان تيم صدرنشين از اين گروه سخت 
راهی مرحله حذفی شــد. آنها با هزينه 
زياد در فصل نقــل و انتقاالت، به دنبال 
يك موفقيت تاريخی در آسيا هستند. 
هدايت تيم النصر به مانو منزس سپرده 
شده اســت. مردی كه سال ها در ليگ 
فوتبال برزيل كار كرده و دو سال هم به 
عنوان ســرمربی در تيم ملی كشورش 

مشغول به كار بوده است.
استقالل تاجیکستان؛ 

شگفتی ساز دوشنبه
حريف پرسپوليس در ليگ قهرمانان 
آسيا، صدرنشــين بی رقيب ليگ برتر 
تاجيكستان به شــمار می رود. آنها در 
۱7 مســابقه قبلی در ليــگ برتر اين 

كشور، ۱۳ برد را جشــن گرفته اند و با 
تيم دوم جــدول ۱۰ امتيــاز اختالف 
دارند. جالب اينجاســت كه استقالل 
قرمزپوش دوشــنبه، از سال ۲۰۱۴ به 
بعد، همواره قهرمان ليگ تاجيكستان 
شده و جام را به هيچ تيم ديگری نداده 
اســت. با اين حال از تاريخ تاسيس اين 
باشگاه فقط ۱۳ سال می گذرد. آنها يك 
تيم نوظهور هستند كه با سرمايه باال و 
جذب ســتاره های تاجيكی در فوتبال 
اين كشور به موفقيت رسيده اند. اين تيم 
در ۱۲ فصل بازی در ليگ تاجيكستان، 
۹ بار قهرمان شده است. آنها ركورددار 
قهرمانی در جام حذفی و ســوپرجام 
تاجيكســتان هم به شــمار می روند. 
استقالل فصل گذشته در دور پلی آف 
ليگ قهرمانان حذف شد و به دور گروهی 
نرسيد اما امسال مستقيما خودش را به 
مرحله گروهی رساند. خيلی ها انتظار 
داشــتند اين تيم، در همين مرحله از 
مســابقات كنار برود اما آنها به شــكل 
فوق العاده ای، صدرنشين شدند و در يك 
گروه سخت باالتر از الهالل قرار گرفتند. 
زدن چهار گل به الهالل در يك مسابقه، 
استقالل تاجيكستان را به يك حريف 
بســيار خطرناک برای سرخ ها تبديل 
خواهد كرد. نبايد فراموش كنيم كه اين 
تيم ميزبان مسابقه است و در اين نبرد از 
اين امتياز بزرگ هم برخوردار خواهد بود. 
سرمربی اوكراينی اين تيم، استقالل را 
با آرايش ۳-۵-۲ به زمين می فرســتد. 
دفاع سه نفره آنها می تواند يكی از نقاط 

آسيب پذيری شان در زمين باشد.
الهالل؛ موج آبی

الهالل پنجره تابســتانی شلوغی 
داشت و در فصل نقل و انتقاالت، حسابی 
سروصدا به راه انداخت. آنها فصل جديد 
ليگ عربستان را تا پايان هفته سوم، با 

هفت امتياز سپری كرده اند. جالب اينكه 
الهالل در اين سه هفته، فقط موفق به 
زدن سه گل شده اســت. الهالل فصل 
گذشته با هجوم ويروس كرونا ناچار به 
كناره گيری از ليگ قهرمانان آسيا شد 
و نتوانســت به كارش در اين تورنمنت 

ادامه بدهد. 
آنها در اين فصل هم شــروع خوبی 
نداشتند و در گروه شان دوم شدند اما در 
فاصله دور گروهی تا دور حذفی، قدرت 
به مراتب بيشتری به دســت آوردند. 
روندی كه درست مخالف روند هميشگی 
تيم های ايرانی است. كوئالر به عنوان 
هافبك دفاعی، كاريو به عنوان هافبك 
تهاجمی و گوميس و موســی مارگا به 
عنوان مهره های خط حمله، ستاره های 
كليدی الهالل هســتند. سرمربی اين 
تيم هم ســابقه موفقيت های زيادی 
را در باشگاه موناكو فرانســه دارد. آنها 
با همه وجــود آماده شــده اند تا به هر 
قيمتی در آسيا نتيجه بگيرند. الهالل 
پرافتخارترين تيم غرب آسيا به شمار 
می رود و اين بار هم برای قهرمانی در اين 

جام، دست به هر كاری می زند.

نگاهی به شرایط سه حریف ایرانی ها در لیگ قهرمانان

غولوغولتر

اتفاق روز

چهره به چهره

ويدئوهايی كه به تازگی از رختكن تيم ملی 
قبل و بعد از مسابقه با عراق منتشر شده اند، يك 
حقيقت دلچسب را در خودشان دارند. اينكه 
تيم ملی، صاحب كاپيتان های بسيار شايسته 
و برازنده ای است. نفراتی كه نقش شان در تيم 
را به بهترين شــكل به اجرا می گذارند. كريم 
انصاری فرد كه قبل از مســابقه با سوريه هم 
صحبت های بســيار خوبی در رختكن انجام 
داده بود، اين بار هم به همــه نفرات تيم ملی 
توصيه كرد كه به هيچ وجــه در جنگ روانی 
حريف نروند. او به خوبی تجربياتش از مسابقه 
با عراق را در اختيار ملی پوشــان گذاشت و به 
همه آنها هشــدار داد كه به هيچ وجه به سراغ 
صحبت با مهره هــای حريف، دعــوا با داور و 
اعتراض شديد نروند. اتفاقی كه بارها در نبرد با 
عراق به فوتبال ايران لطمه زده است. عليرضا 

جهانبخش هم مثل هميشــه بــه مهره های 
جوان تر تيم ملی كمك می كــرد تا به خوبی 
با شــرايط تيم خو بگيرند و استرس كم تری 
داشــته باشــند. صحبت های مهدی طارمی 
هم در نوع خودش درخشان به نظر می رسيد. 
طارمی قبل از شروع مســابقه در حلقه اتحاد 
بازيكن ها، به اين نكته اشــاره داشت كه تيم 
ملی با شكست دادن سوريه، فقط وظيفه اش را 
انجام داده و آن مسابقه تاثيری در صعود به جام 
جهانی ندارد. او از مهره های تيم می خواست تا 
با جديت بيشتری به سراغ جدال با عراق بروند. 
چراكه به باور مهدی، شكست دادن تيم ملی 
عراق تازه اولين قدم برای حركت در مسير جام 
جهانی قطر بود. بــه كمك همين روحيه، تيم 
ملی يكی از بهتريــن بردهای تاريخش مقابل 
عراق را جشــن گرفت. بردی كه در نيم قرن 

اخير، بی سابقه بود و شر يك طلسم بزرگ را از 
سر تيم ملی كم كرد.

تيــم ملــی در ايــن 
مقطــع، كاپيتان های 
فوق العــاده ای دارد كه 
هم از نظر فنی درخشان 
هستند و هم در هدايت 
ســاير مهره ها نقش 

مهمی بر عهده می گيرنــد. كريم انصاری فرد 
در تيم ملی فيكس نيست اما هر وقت به زمين 
می رود، با همه وجود برای 
اين تيم بازی می كند. 
بــدون شــك توانايی 
رهبری او و تاثيرش 
روی ســاير مهره ها، 
يكــی از داليــل مهم 

دعوتش به تيم ملی اســت اما بــه لحاظ فنی 
هم، كريم هنوز حرف های زيادی برای گفتن 
دارد. بازيكنی كه در آخريــن دقايق ديدار با 
عراق، يك پــاس گل عالی به علــی قلی زاده 
داد. جهانبخــش هم ايــن روزها بــا بازوبند 
در فرم بســيار خوبی قرار گرفتــه و بهترين 
روزهايش در لباس تيم ملی را تجربه می كند. 
ســاير مهره های پرتجربه تيــم مثل مهدی 
طارمی و وحيد اميری هم نشــان داده اند كه 
چطور بايــد فداكارانه برای تيــم ملی دويد و 
جنگيد. همه اين نفــرات، طرفداران تيم ملی 
را به آينده اين تيم اميــدوار می كنند. تيمی 
كه كامال يك دســت به نظر می رســد و برای 
يك هدف بزرگ متحد شــده است. تيمی كه 
در آن هيچ كس در مســير مخالف جمع شنا 
نمی كند و اين اتحــاد مثال زدنی را به هم 
نمی زند. اين تيم دوست داشــتنی، شايد 
يكی از بهترين صعودهای تاريخ تيم ملی 
به جام جهانی را رقم بزند. ادامه اين روند، 
 تيم را در شــرايط بسيار دلچســب و جذابی 

قرار خواهد داد.

آریا طاری

حاميان سرسخت كارلوس كی روش در فوتبال ايران، قبل از 
نبرد تيم ملی با عراق مدام به اسكوچيچ می تاختند و او را گزينه ای 
نامناسب برای تيم ارزيابی می كردند اما بعد از اين برد بی سابقه و 
سنگين روبه روی يك حريف هميشه سرسخت، ناگهان به سراغ 
عبارت »ميراث كی روش« رفته اند و موفقيت دراگان را به مرد 
پرتغالی ربط می دهند. جالب اينجاست كه خود كی روش هرگز 
موفق نشد در يك مسابقه رسمی به تيم ملی عراق غلبه كند اما 
حاال عده ای باور دارند كه نقشه های قديمی او، راه را به تيم ملی 
نشان داده است. تصوری كه حتی از يك توهم بزرگ هم فراتر به 

نظر می رسد.
برخی از دوستداران و نزديكان كارلوس كی روش در فوتبال 
ايران، بردهای اخير تيم ملی و به خصوص شكست دادن عراق 
را »ميراث كارلوس« در تيم ملی می دانند. در حقيقت آنها باور 
دارند كه اين بردها با كارهای زيربنايی كی روش برای تيم ملی 

به دست آمده است. برای بررسی اين ادعا، در درجه اول بايد به 
تركيب تيم ملی نگاه كنيم. اگــر همه نفرات تيم همان نفرات 
دعوت شده در دوران كی روش باشند، می شود چنين ادعايی را 
پذيرفت. در تركيب نهايی تيم اسكوچيچ برای آخرين مسابقه 
اما نفراتی هستند كه همواره در فهرست سياه مربی پرتغالی 
ديده می شدند. كی روش در بهترين سال های دوران فوتبال 
شجاع  خليل زاده، به هيچ قيمتی اين مدافع را به تيم ملی دعوت 
نمی كرد. او با آن سليقه عجيب، روزبه چشمی را مدرن ترين 
مدافع ۱۰ سال اخير فوتبال ايران می دانست و خانزاده را هم 
به تيم ملی دعوت می كرد اما همواره روی نام شجاع قلم قرمز 
می كشيد. صادق محرمی هم هيچ وقت مورد اعتماد كی روش 
نبود و با تيم ملی به هيچ تورنمنتی نرفت. درست همان طور كه 
اميد نورافكن در اين تيم فرصتی برای خودنمايی نداشت و به 
تيم ملی دعوت نمی شد. در حقيقت از چهار مدافع فيكس اين 
روزهای تيم ملی، ســه نفر به هيچ وجه مورد عالقه كی روش 
نبودند و در تيم او جايی نداشــتند. در خط هافبك هم احمد 
نوراللهی در دوران كارلوس جايگاهی در تيم ملی نداشــت و 
معموال در اردوهای حساس و سرنوشت ســاز تيم غايب بود. 
در واقع تا همين جا حدود ۴۰ درصد تيم اسكوچيچ، با نفراتی 
تشــكيل شــده كه در دوران مرد پرتغالی اصال شانسی برای 
ملی پوش شدن نداشتند. بسياری از نفرات ديگر اردو هم شرايط 

مشابهی دارند. نفراتی مثل مهدی قايدی و تعداد زياد ديگری از 
ملی پوش ها، محصول دوران كی روش نيستند.

از منظر ســبك بازی هــم، به هيچ وجــه نمی توانيم تيم 
اســكوچيچ را وام دار تيم كی روش بدانيم. اگر كارلوس هنوز 
ســرمربی تيم ملی بود، اين تيم پس از باز كردن دروازه عراق، 
عقب می كشيد و تا آخرين ثانيه مســابقه در الک دفاعی فرو 
می رفت تا اين برتری را نگه دارد. كامال بعيد بود كه تيم كی روش 
جلو بكشد و مثل تيم اسكوچيچ، به دنبال گل های بعدی باشد. 
كامال بعيد بود كه كی روش در تيمش، سعيد عزت اللهی را با 
سامان قدوس عوض كند. البته كه كارلوس به لحاظ دفاعی، 
يك مربی درجه يك محسوب می شد. او يك تكنسين دفاعی 
بی نقص به شمار می رفت اما در كارهای هجومی هيچ تبحری 
نداشــت. اگر قرار باشــد كی روش را با اســكوچيچ مقايسه 
كنيم، بدون ترديد كارلوس مربی بســيار بزرگ تر، پرآوازه تر 
و رزومه دارتری خواهد بود. با اين حال نســبت دادن بردهای 
اسكوچيچ به اين مربی، تنها يك تالش بسيار آماتور برای تقليل 
دادن سطح فنی فعلی تيم ملی است. اين فقط در فوتبال ايران 
اتفاق می افتد كه اگر »جانشــين« يك مربی شكست خورد 
و بدترين نتايج ممكن را برای تيم ملی به دســت آورد، هيچ 
ربطی به خود آن مربی ندارد اما اگر »جانشين جانشين« او به 
موفقيت رســيد، اين بردها حتی ميراث همان مربی هستند. 

اين اســتانداردهای عجيب دوگانه را هرگــز نبايد در فوتبال 
جدی گرفت.

دوران كارلوس كی روش در فوتبال ايران، تمام شده است. 
حتی خود اين مربی هم اين حقيقت ســاده را پذيرفته و بعد از 
شكست مطلق در فوتبال كلمبيا، حاال به فوتبال مصر ملحق شده 
است. با اين حال همچنان عده ای در ايران در حال دوقطبی سازی 
تيم ملی هستند و دست از مقايسه همه مربيان تيم با كی روش 
برنمی دارند. كارلوس طی هشت سال، تحوالت بسيار مثبتی را 
به لحاظ فنی رقم زد و تيم ملی را دو بار به جام جهانی رساند. با اين 
حال نمره رفتاری او در آخرين سال ها بسيار نااميدكننده بود. او 
به همان اندازه كه به خاطر توانايی های فنی اش بايد مورد تحسين 
قرار بگيرد، به خاطر رفتارهای زننده اش در آخرين سال ها نيز 
سزاوار نقد و پرسش است. گروهی از افراد كه منافع مشتركی با 
اين مربی داشتند اما ظاهرا قصد ندارند آن دوران را برای هميشه 
فراموش كنند. تيم ملی حاال بيشتر از هميشه به آرامش نياز دارد. 
دراگان اسكوچيچ كارش را به درستی انجام داده و تيم هايی را 
كنار زده كه در دوران سی كيو، هميشه مزاحم تيم ملی بودند. 
حتی طرفداران كی روش هم بايد ممنون اسكوچيچ باشند كه 
كابوس های بزرگ مربی پرتغالی را پاک كرده است. در چنين 
شرايطی مرتبط دانستن بردهای تيم ملی با مردی كه دورانش 

در ايران تمام شده، خنده دار خواهد بود.

انصاري فرد، طارمي و جهانبخش شایسته بازوبند

كاپيتان های برازنده

تفکر عجیب دوستداران کي روش

توهم يک ميراث

زدن چهار گل به الهالل 
در یک مسابقه، استقالل 

تاجیکستان را به یک 
حریف بسیار خطرناک 

برای سرخ ها تبدیل خواهد 
کرد. نباید فراموش کنیم 

که این تیم میزبان مسابقه 
است و در این نبرد از این 

امتیاز بزرگ هم برخوردار 
خواهد بود
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