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اولين برد  دختران هندبال
در هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی 
زنان آسیا و انتخابی دیدارهای جهانی، تیم ایران 
كه در گروه دوم این رقابت ها قرار دارد، در دومین 
دیدار خود موفق شــد با پیروزی قاطع 38 بر 11 
مقابل كویت، دو امتیاز حساس این بازی را از آن 
خود كند. پیش از این مســابقه دو بازی دیگر نیز 
برگزار شد كه قزاقســتان با نتیجه نزدیک 31 بر 
۲۹ هنگ كنگ را شکســت داد و كره جنوبی با 
قضاوت كوبــل داوری ایران از اســتان اصفهان 
متشکل از عاطفه مظفری و فرناز مظاهری در یک 
بازی یکطرفه ۹-31 سنگاپور را در هم كوبید. تیم 
ایران در اولین دیدار خود در دور مقدماتی برابر 
تیم ژاپن تنها با اختالف سه گل شکست خورد. 
ملی پوشان روز گذشته را استراحت كردند و امروز 
به مصاف فلسطین خواهند رفت. این مسابقات تا 
ســوم مهر به میزبانی اردن برگزار می شود و پنج 
تیم جواز حضور در مسابقات جهانی اسپانیا را به 

دست می آورند.
    

شاگردان عطايي روي خط برد
روز دوم از مرحلــه دوم مســابقات والیبال 
قهرمانی آســیا به میزبانی ژاپن روز گذشته آغاز 
شــد كه در یکی از بازی ها تیم ملی والیبال ایران 
با نتیجه ســه بر صفر چین تایپه را شکست داد. 
ایران كه در این مرحله در گروه ششم قرار دارد، 
برابر كره جنوبی به پیروزی رســید و صعودش 
به مرحله نیمه نهایــی را قطعی كــرد اما با برد 
مقابل چیــن تایپه به عنوان صدرنشــین راهی 
مرحله نیمه نهایی شــد. در این بازی، شاگردان 
بهروز عطایی در ســت اول با نتیجــه ۲۵ بر 1۰ 
پیروز شــدند. در ســت دوم چین تایپه حریف 
قدرتمندتــری نشــان داد و توانســت حتی در 
مقاطعی از ایران پیش بیفتد اما در پایان ست تیم 
كشــورمان ۲۵ بر ۲3 پیروز شد. در ست سوم باز 
هم این ایران بود كه قدرتش را به حریف تحمیل 
كرد و با نتیجــه ۲۵ بر 11 به پیروزی رســید تا 
بدون باخت راهی مرحله نیمه نهایی شود. بهروز 
عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران در مورد 
پیروزی تیمش برابر چین تایپه و صعود به عنوان 
تیم صدرنشــین به مرحله نیمه نهایی مسابقات 
قهرمانی آسیا عنوان داشت:»چین تایپه نسبت 
به تیم هایي كه تاكنون با آنها مســابقه داشتیم، 
عملکرد بهتری داشت و با توجه به اینکه این دیدار 
برای صدرنشــینی بود، اهمیت ویژه ای برای دو 

تیم داشت.«

پیش از این تیم چین با نتیجه ســه بر دو قطر 
را شکســت داد تا به این ترتیب در مرحله نیمه 
نهایی این رقابت ها، تیم ایران از ســاعت 13:3۰ 
امروز شــنبه به مصاف چین برود. در دیگر دیدار 
این مرحله، ژاپِن میزبان با تیم چین تایپه دیدار 
می كند. همچنین طي این مســابقات رنکینگ 
تیم ها هم دســتخوش تغییراتي شــد. تیم ملی 
والیبال ژاپن كه عملکرد خوبی در المپیک و لیگ 
ملت های والیبال از خود به نمایش گذاشته بود و 
موفق شــد كه در رنکینگ جهانی در صدر آسیا 
بایســتد، صدرنشیني را از دســت داد. تیم ملی 
والیبال ایران پس از عــدم موفقیت ژاپن مقابل 

چین در رده دهم جهان و صدر آسیا ایستاد. 
    

 هت تريك قهرماني ووشو 
دانشگاه آزاد

پانزدهمین دوره رقابت های لیگ برتر ووشو 
مردان، جام مدافعان ســالمت و یادواره هشت 
ســال دفاع مقدس، با قهرمانی تیم دانشگاه آزاد 
اسالمی به پایان رسید. در دیدار نهایی این دوره 
از مسابقات تیم های دانشــگاه آزاد و پاس ناجا با 
هم رقابت كردند كه در پایان، دانشــگاه آزاد ۹ بر 
چهار پیروز شــد و از عنــوان قهرمانی اش كه در 
دوره قبلی كسب كرده بود، دفاع كرد و باز هم بر 
سکوی نخست ایستاد تا در كسب عنوان قهرماني 
هت تریک كرده باشد. دانشــگاهي ها سه دوره 
پیش با تیم پاس ناجا به عنوان قهرماني مشترك 
رسیده بودند. در دیدار رده بندی نیز هیات ووشو 
بندر ماهشــهر 1۰ بر چهار مقابل پارس جنوبی 
به برتری رسید و در مکان ســوم قرار گرفت. در 
مرحله نیمه نهایی این مســابقات هم پاس ناجا 
1۰ بر چهار از سد پارس جنوبی گذشت و دانشگاه 
آزاد 11 بر سه ســد مقابل تیم هیات ووشو بندر 

ماهشهر پیروز شد. 

منهای فوتبال

آریا طاری

درست اســت كه شــهاب الدین 
عزیزي خادم از روزي كــه به صندلي 
ریاست فدراســیون فوتبال تکیه زد، 
به بسیاري از وعده هایش عمل نکرد و 
سیبل انتقادات شد اما در بخش بانوان 
با وجود تمام مســایلي كــه به وجود 
آمد، مي تــوان گفت گام هــاي خوبي 
برداشــت. او هرچند دیــر، اما باالخره 
تکلیف كادر فني را مشــخص كرد تا 

اردوهاي ملي شکل بگیرد. همین طور 
براي نخســتین بار درهاي استادیوم 
آزادي روي تیم بانوان باز شد و شاگردان 
مریم ایراندوســت توانستند نخستین 
تمرین شــان را در چمن این ورزشگاه 
تجربه كنند. بســیاري معتقد هستند 
اقدامات عزیزي خادم تنها براي نمایش 
است اما حتي اگر پشت این كارها »شو« 
باشد، باز هم اتفاقات خوبي براي فوتبال 
بانوان قلمداد مي شود. در همین راستا 
مهم ترین موضوعي كه به چشــم آمد، 

لباس هاي متحدالشکل اعضاي تیم و 
ترتیب دادن پرواز اختصاصي با خلبان و 
مهمانداران زن بود كه در اعزام تیم ملي 
به ازبکستان ترتیب داده شد. موضوعي 
كه قطعا در روحیه دختران ایراندوست 
تاثیرگذار خواهد بود و امید مي رود اثر این 
تصمیمات در بازي هاي آنها در قهرماني 
آسیا دیده شود. خواندن سرودهایي براي 
ایران در فرودگاه امام خمیني )ره( پیش 
از پرواز كه در فضاي مجازي دســت به 
دست چرخید و همین طور وعده رییس 

فدراســیون به پاداش برابر آنها با تیم 
مردان، دیگر نشانه هاي بازگشت امید 
به تیم دختران اســت. وعده اي كه اگر 
به آن عمل شود، تاثیر بسیار زیادي در 
پیشرفت هاي این تیم خواهد گذاشت. 

در هر حال تیم ملي فوتبال بانوان به 
ازبکستان رسیده و بعد از طي پروتکل ها 
از جمله دادن تست PCR روز گذشته 
نخســتین تمرینش را هم برگزار كرد. 
البته آنها نگراني زیادي هم بابت كرونا 
نداشــتند، چراكــه به دلیــل رعایت 

پروتکل هــاي بهداشــتي و به حداقل 
رسیدن ریسک ابتال به كووید 1۹، این 
تیم هم مثل تیم ملي فوتســال بدون 
مراسم بدرقه راهي ازبکستان شد. با این 
حال طبق اعالم امین نوروزي مشــاور 
پزشکی رییس فدراســیون فوتبال، با 
هماهنگی كمیته پزشکی فدراسیون 
تمامی امکانات پزشکی همراه تیم ملی 
بانوان ارسال شــد تا این تیم هیچ گونه 
كمی و كاستی در این زمینه در مسابقات 

پیش رو نداشته باشند.
فوتبالیست هاي دختر ایران اواخر 
مرداد با ازبکستان، میزبان این مسابقات 
دیدار دوســتانه هم برگزار كردند تا با 
حداكثر توان آماده این میدان بشوند. تیم 
ایراندوست در گروه G رقابت ها با اردن و 
بنگالدش همگروه است. طبق برنامه 
فردا )یکشنبه( تیم هاي بنگالدش و اردن 
به مصاف هم مي روند. نخستین دیدار 
ایران اما سه شنبه 3۰ شهریور از ساعت 
1۵ به وقت محلي مقابل بنگالدش رقم 
مي خورد. دیدار دوم ایــران نیز مقابل 
اردن اســت كه این مسابقه شنبه سوم 
مهر از ساعت 1۵ به وقت محلي برگزار 
مي شود. ایراندوست و دخترانش باید 
با جدیت تمام مقابــل این دو حریف به 
میدان بروند، چراكه از هر گروه تنها یک 
تیم به مرحله نهایي صعود مي كند و این 

یعني كار براي آنها سخت است. 
ایراندوست: كار آساني نداریم

مریم ایراندوست، سرمربی تیم ملی 
فوتبال در كنفرانــس مطبوعاتی هم 
شركت كرد و ضمن تشکر از فدراسیون 
فوتبال ازبکســتان به خاطر میزبانی 
مسابقات، در پاســخ به این سوال كه با 
توجه به شیوع ویروس كرونا تیم ایران 
با چه میزان آمادگی در این مســابقات 
حضور یافته اســت، گفت:»شــرایط 
اپیدمی در كشورهای منطقه مختلف 
بوده است. مسئوالن فدراسیون فوتبال 
ایران تمام امکانات را بــا رعایت كامل 
پروتکل های بهداشتی برای تیم فوتبال 

زنان با شرایط عالی فراهم كردند. نزدیک 
به 8۰ روز در اردو بودیم و با آماده سازی 
خوبی به این مسابقات اعزام شدیم. هیچ 
مشــکلی در این زمینه نداشتیم و تیم 
توانســت در روال عادی به كار خودش 

ادامه بدهد.« 
وی در ادامه افزود:»به تیم های حاضر 
در این مرحله تبریک می گویم. ما كار 
آســانی در این مرحله نداریم چرا كه از 
هر گروه یک تیم به مرحله نهایی بازی ها 
صعود خواهد كــرد و این موضوع كار را 
ســخت تر می كند، اما دختران ایرانی 
عاشق فوتبال هستند و توانایی فراوانی 
دارند. استعداد در بین دختران ایران از 
شــمال تا جنوب و از شرق تا غرب موج 
می زند و تکنیک ناب دختران مثال زدنی 

است.« 
ایراندوســت در پایان خاطرنشان 
كرد:»امیدوارم شاهد بازی جوانمردانه 
و بهتریــن عملکرد از تمامــی تیم ها 
باشیم. ما نیز همانند تیم های دیگر برای 
كسب موفقیت و بهترین عملکرد به این 
مسابقات اعزام شــدیم و در این دوره از 
بازی ها از هیچ تالشــی دریغ نخواهیم 
كرد. بازی های سختی را پیش رو داریم 
و با توجه به تداركاتــی كه برای مان در 
نظر گرفته شده بدون شک برای كسب 

بهترین عملکرد تالش خواهیم كرد.«

بازگشت فوتبال بانوان به مسابقات رسمي در قهرماني آسيا

اتحاد در تاشكند

اتفاق روز

چهره به چهره

این هفته، هفته بسيار مهمي براي تيم ملي فوتبال بانوان ایران است. هفته اي كه نخستين دیدار دختران فوتبال ایران 
در مرحله مقدماتی قهرمانی آسيا 2022 هند در آن برگزار مي شود. فوتبال بانوان در دوره اي، روزهاي خوبي را تجربه مي كرد. 

روزهایي كه جاي خود را به تلخي هاي خارج شدن از رنكينگ فدراسيون جهاني و همين طور بالتكليفي طوالني بدون هيچ اردو یا 
حتي داشتن اسمي از تيم ملي، داد. اما حاال این تيم دوباره شكل گرفته و مي خواهد بهتریِن خود را به نمایش بگذارد. دختران این 
تيم سرشار از انگيزه هستند و از جاي جاي كشور كنار هم جمع شدند مي خواهند توانایي  و استعدادشان را نشان دهند. به همين 

دليل بهتر است در این روزها اتفاقات گذشته را به باد فراموشي بسپاریم و روي داشته هاي مان تمركز كنيم. 

میالد محمدی مدافع چپ تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته به 
باشگاه آ.ا.ك در لیگ یونان پیوست تا یک لژیونر دیگر در لیگ این 
كشور داشته باشیم. طبق اعالم رسمي مسئوالن باشگاه آ.ا.ك 
قرارداد محمدي با این تیم تا ســال ۲۰۲4 است. محمدی پس 
از پشت سر گذاشتن تست های پزشکی این باشگاه قراردادش 
را نهایی كرد تا تعداد ایراني هاي این تیم را به عدد سه برساند. این 
بازیکن كه تا این فصل در تیم خنت بلژیک حضور داشت، بعد از 
فسخ قراردادش با این تیم به عنوان بازیکن آزاد راهی آ.ا.ك شد؛ 

تیمی كه در حال حاضر كریم انصاری فرد و احسان حاج صفی دو 
بازیکن دیگر از تیم ملی ایران را در اختیار دارد و با اضافه شــدن 
میالد محمدی به جمع راه راه پوشــان تیم فوتبال آ ا ك آتن، 
جمع ملی پوشان ایرانی این تیم جمع شد.  این باشگاه یونانی كه 
در سال 1۹۲4 تاسیس شده، حاال چند سالی می شود كه مقصد 
مناسبی برای لژیونرهای فوتبال ایران شده و پس از اینکه مسعود 
شــجاعی كاپیتان تیم ملی در آن به میدان رفت، حاال بار دیگر 
كاپیتان های اول و دوم تیم ملی را در تركیب خود می بیند. كریم 

انصاری فرد در ابتدای فصل گذشته از السیلیه قطر به آ.ا.ك آتن 
پیوست. با پایان لیگ برتر ایران در دوره بیستم نیز حضور احسان 
حاج صفی و بازگشــت او به فوتبال اروپا قطعی شده بود، تا حاال 
كاپیتان های اول و دوم تیم ملی ایران در تركیب این باشگاه یونانی 
حضور داشته باشند. هرچند زماني كه صحبت حضور حاج صفي 
به این تیم مطرح شد، هواداران باشگاه با این تصمیم مخالف بودند 
و اعتراضات زیادي انجام دادند. اما در هر حال حاج صفي هم رسما 
به این تیم ملحق شد تا در سالي كه كشورها براي رسیدن به جام 
جهاني تالش مي كنند، لژیونر باشد.  برای عالقمندان به فوتبال 
در ایران، اضافه شدن میالد محمدی به این تیم یونانی اتفاق جالب 
توجهي بود. حاال حتی محمدی و حاج صفی كه هر دو می توانند 
در پست وینگر و دفاع چپ بازی كنند، با این انتقال برای رسیدن 

به تركیب اصلی باید با هم رقابت هم داشته باشند. این اتفاق و 
حضور سه بازیکن ملی پوش بدون شک برای اسکوچیچ هم خبر 
خوبی است؛ سه بازیکنی كه هر سه شانس قرار گرفتن در تركیب 
اصلی تیم ملی ایران را در هشت بازی باقی مانده مقدماتی جام 
جهانی ۲۰۲۲ قطر دارند و حضــور در یک تیم می تواند آنها را با 
شرایط ایده آل تری به تیم ملی برســاند. تیم ملي فوتبال ایران 
در راه رسیدن به جام جهاني ۲۰۲۲ قطر گام هاي محکم و خوبي 
برداشته است و جدیت ملي پوشان و حضورشان در لیگ هاي 
معتبر خارجي مي تواند نقطه قوت خوبي براي كادر فني باشد. 
سرمربي تیم ملي فوتبال مي تواند با داشتن ستاره هاي آماده در 
میدان و یک نیمکت آماده، صعود خوبي به جام جهاني داشته 
باشد. مسابقاتي كه شاید این بار ایران را در مراحل باالتر هم ببیند. 

آریا رهنورد

روز گذشته قرعه كشــي مرحله یک چهارم 
نهایي لیگ قهرمانان آســیا به صورت آنالین 
برگزار شد تا هشــت تیم حاضر در این مرحله، 
رقبــاي خــود را بشناســند. در ایــن مرحله 
پرسپولیس تنها نماینده ایران است كه بر اساس 
قرعه كشي براي رسیدن به مرحله نیمه نهایي 
باید از الهالل عربســتان عبور كنــد. قرعه اي 
سخت كه نصیب شاگردان یحیي گل محمدي 
شــده اما با این حال انتظار مي رود فینالیست 
فصل گذشته این رقابت ها، از سد این حریف نیز 
بگذرد. در منطقه غرب همچنین الوحده امارات 

به مصاف النصر عربستان مي رود. 
در منطقه شــرق هم كره جنوبــي میزبان 
مسابقات است. كشــوري كه سه نماینده در این 
مرحله دارد و ناگویا گرامپوس ژاپن تنها مهمانش 
اســت. به این ترتیب چونبوك موتورز و اولسان 
هیوندای با هم دیدار مي كنند و پوهانگ استیلرز و 
ناگویا گرامپوس ژاپن مقابل هم به میدان مي روند. 
بازی های مرحله یک چهارم نهایی روزهای ۲4 و 

۲۵ مهر، دیدارهای نیمه نهایــی ۲۷ و ۲8 مهر و 
فینال بازی ها دوم آذر برگزار می شوند.

یکي از دالیــل اینکه رودررویي بــا الهالل را 
یک قرعه ســخت مي كند این اســت كه طبق 
تصمیم گیري ها مراحل یک چهارم و نیمه نهایي 
این رقابت ها در منطقه غرب به صورت متمركز 
در عربستان و شهر ریاض برگزار مي شود و به این 
ترتیب پسران یحیي باید در كشور و شهر رقیب 
خود به میدان بروند. الهالل همان تیمي است كه به 
تازگي با دو گل استقالل ایران را از آسیا حذف كرد. 
آن هم در شرایطي كه آنها سه بازي در لیگ داخلي 
عربستان انجام داده بودند و لیگ ایران در تعطیلي 
به سر مي برد. موضوعي كه پایگاه خبری سعودی 
اسپورت عربســتان هم به آن اشاره و برنامه لیگ 
فوتبال ایران را بزرگ ترین خدمت به الهالل برای 
صعود از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
آسیا توصیف كرد. بر اســاس این شرایط آخرین 
بازي پرســپولیس مقابل استقالل تاجیکستان 
است و آنها از ۲3 شهریور تا ۲4 مهر كه باید به مصاف 
الهالل بروند كه فاصله یک ماه و دو روز را تشکیل 
مي دهد، هیچ بازي رســمي انجام نخواهند داد. 

موضوعي كه به شدت به ضرر سرخپوشان ایراني 
است. اما الهاللي ها تا پیش از دیدار با پرسپولیس 
چهار مســابقه دیگر در لیگ عربستان به ترتیب 
مقابل االتفاق، الشــباب، الفیحا و الحزم برگزار 
مي كنند. به همین دلیل هم رسانه هاي عربستاني 
از حاال خودشان را پیروز دیدار یک چهارم نهایي 
مي دانند. روزنامه الریاضیه تیم آبي پوش را پیروز 
مراحل حذفي عنوان و صفحه الهالل در توئیتر نیز 

این تیم را بزرگ آسیا معرفي كرد. 
الهالل در این فصل »ژاردیم« مربي سرشناس 
پرتغالي را روي نیمکت نشــانده و با جذب چند 
بازیکن خارجي از جمله »موسي ماره گا« خود را 
تقویت كرده است، اما آنها در دیدار با استقالل نشان 
دادند كه تیم شکست ناپذیري نیستند. درست 
است كه آنها خریدهاي گرانقیمتي انجام دادند 
اما به هر حال براي هماهنگي كامل نیاز به زمان 
دارند. در این شرایط اگر پرسپولیس هم از زماني 
كه در اختیار دارد به خوبي استفاده كند و با برنامه 
آماده این دیدار شود، مي تواند یک برد دیگر را رقم 
بزند و تیم صعود كرده به نیمه نهایي باشد. نباید 
فراموش كرد كه تیم سرخپوش ایران تجربه بسیار 
زیادي دارد و در ســال هاي ۲۰18 و ۲۰۲۰ یکي 
از فینالیست هاي لیگ قهرمانان آسیا بوده است. 
از نگاه آمار الهالل در تاریخ این مسابقات عملکرد 
بهتري از پرسپولیس داشته است. این دو تیم تا 
به حال هشت بار مقابل هم به میدان رفته اند كه 

طي آن الهالل سه بار به پیروزي رسیده و تنها یک 
بار شکست خورده است. چهار بازي هم با تساوي 
به پایان رسیده است. الهالل در خط حمله و دفاع 
هم با 1۲ گل زده و تنها پنج گل خورده بهتر عمل 
كرده است. حاال اما نوبت این است كه شاگردان 
گل محمدي این آمار را به سود خود تغییر بدهند. 

دیدار الهالل و پرسپولیس ساعت ۲1 روز ۲4 
مهر در استادیوم امیر فیصل بن فهد در شهر ریاض 
برگزار خواهد شد. استادیومی قدیمی كه در سال 
1۹۷1 ساخته شده و نزدیک به ۲3 هزار تماشاگر 
ظرفیت دارد. طبق اعالم رســمی كنفدراسیون 
فوتبال آسیا، دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی 
لیگ قهرمانان آسیا، با حضور تماشاگران سعودی 

برگزار می شــود و با وجود اینکــه ریاض میزبان 
است، اما سهم هواداران پرسپولیس نیز ۵۰ درصد 
از ظرفیت ورزشگاه است. طبیعتا تعداد هواداران 
الهالل به شدت چشــمگیر خواهد بود و همین 
موضوع مي تواند شرایط ســختي را براي پسران 
یحیي رقم بزند. با این حال هیچ چیز در ورزش قابل 
پیش بیني نیست و باید دید چه اتفاقاتي در ریاض 

خواهد افتاد.
 كاروان پرسپولیس پس از پیروزي بر استقالل 
تاجیکستان بامداد چهارشــنبه به ایران رسید و 
با تصمیم كادرفنی پرسپولیســی ها پس از پنج 
روز اســتراحت مجددا از روز دوشنبه تمرینات 

آماده سازی خود را آغاز می كنند. 

ميالد محمدي هم به ليگ یونان رفت

مثلث ايراني هاي آ.ا.ك

قرعه  سخت پرسپوليس در یك چهارم نهایي ليگ قهرمانان

نبرد سرخابي هاي تهران و رياض

درست است كه 
شهاب الدین عزیزي خادم از 
روزي كه به صندلي ریاست 
فدراسيون فوتبال تكيه زد، 

به بسياري از وعده هایش 
عمل نكرد و سيبل انتقادات 

شد اما در بخش بانوان با 
وجود تمام مسایلي كه به 
وجود آمد، مي توان گفت 

گام هاي خوبي برداشت
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