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 ژاپن، اولين حريف 
براي جهاني شدن

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی 
زنان آســیا از امروز، چهارشــنبه ۲۴ شهریور به 
میزبانی اردن آغاز می شــود و تیم ملی زنان ایران 
در نخســتین دیدارش در این مسابقات از ساعت 
۱۶:۳۰ به وقت ایران به مصاف ژاپن خواهد رفت. 
در حالی که قرار بود این مسابقات با ۱۲ تیم و در دو 
گروه انجام شود تنها چند روز قبل از آغاز مسابقات 
تیم قطر از حضور در این مســابقات انصراف داد 
تا در گروه A پنج تیم با هــم رقابت کنند. در این 
شرایط کار هندبالیست هاي کشورمان براي کسب 
سهمیه مسابقات جهاني ســخت تر شد. چراکه 
با انصراف قطر به جاي ۶ ســهمیه، پنج سهمیه به 
تیم ها تعلق مي گیرد. مینا وطن پرســت، شقایق 
باپیری، عطیه شهســواری، شــیما زارع، فاطمه 
خلیلی، نوریه عباسی، هدیه ویسی، آرزو کیانی آرا، 
حدیث نوروزی، مریم یوسفی، ساناز رجبی، مژگان 
قهرمانی، الناز قاســمی، هانیه لک، رویا نوروزی، 
بهاره ایزدگشــب، صونا بیــداد و زینب بذرافکن 
بازیکنان حاضر در مســابقات قهرمانی زنان آسیا 
هســتند. ایران پس از نبرد امروز، پنجشنبه  ۲5 
شهریور شــهریور به مصاف کویت مي رود، شنبه 
۲۷ شهریور با فلســطین دیدار مي کند،  یکشنبه 
۲۸ شهریور مقابل اردن میزبان به میدان مي رود 
 و درنهایت سه شــنبه ۳۰ شــهریور برابر سوریه 

قرار مي گیرد.
    

سومين برد در راه چهارمين قهرماني
تیم ملی والیبــال ایران که با هدف کســب 
چهارمین قهرماني راهي مسابقات قهرماني آسیا 
شده اســت، روز گذشته در ســومین بازي خود 
توانست سومین برد سه بر صفر خود را رقم بزند. 
شــاگردان بهروز عطایي بعد از شکست تایلند و 
هنگ کنگ به مصاف تیم ملي پاکستان رفتند و 
در سه ســت با نتایج ۲5 بر ۲۰، ۲5 بر ۱9 و ۲5 بر 
۱5 به مسیر خود پرقدرت ادامه دادند تا با حفظ 
صدرنشــیني گروه B به دور بعــد صعود کنند. 
هشت تیم صعودکننده از مرحله مقدماتی در دو 
گروه چهار تیمی با یکدیگر رقابت خواهند داشت 
و دو تیم از هر گروه بــه مرحله نیمه نهایی صعود 
خواهد داشت. ملی پوشــان ایران در مرحله دوم 
با تیم های پاکستان، کره  جنوبی و چین تایپه در 
گروه F همگروه هستند که دو دیدار مقابل آنها 
برگزار مي کنند. در گروه E نیــز تیم های ژاپن، 
قطر، چین و استرالیا قرار گرفتند. در پایان دو تیم 
صعود کننده از دو گروه E و F به صورت ضربدری 
مرحله نیمه نهایی را برگــزار خواهند کرد. پس 
از پایان مرحله مقدماتی تیم ها روز چهارشــنبه 
استراحت دارند و رقابت های محله دوم روزهای 

۲5 و ۲۶ شهریور پیگیری خواهد شد. 
    

انتخابي كاراته براي جهاني
رقابت های انتخابی تیم ملی کاراته به مدت دو 
روز به صورت رفت و برگشت با نظارت مستقیم 
اعضــای کادر فنی و قضاوت داوران رســمی در 
ســالن شــهید کبکانیان تهران برگزار شد و در 
نهایــت کاراته کاها در ســه وزن ۷5- کیلوگرم، 
۸۴- کیلوگرم و ۸۴+ کیلوگــرم جواز حضور در 
اردوی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی 
را کســب کردند. بر همین اســاس در وزن ۷5- 
کیلوگرم علی اصغرآسیابری و الیاس محمدزاده 
در اردو باقی ماندند و علی رحیمی و مهدی شهگل 
می توانند شانس خود را برای حضور در مسابقات 
قهرمانی آسیا آزمایش کنند. مهدی خدابخشی 
و کیوان بابان در وزن ۸۴- کیلوگرم به اردوی تیم 
ملی برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان راه 
پیدا کرده و علی نجفی و علی اکبر دستجانی هم 
به مســابقات انتخابی قهرمانی آســیا رفتند. در 
وزن ۸۴+ کیلوگرم نیز صالــح اباذری به صورت 
مســتقیم در اردوی مســابقات جهانی رفت و 
مهدی عاشــوری نیز در رقابت های انتخابی تیم 
ملی برای حضــور در بخش کومیته تیمی تالش 
خواهد کرد. ضمن اینکه صادق سنچولی و مهدی 
قاهری برای شــرکت در رقابت هــای قهرمانی 
آســیا تالش می کنند. مرحله نهایی رقابت های 
انتخابی تیم ملی کاراته ۲۸ و ۲9 مهرماه با حضور 
ذبیح ا... پورشــیب و ســجاد گنج زاده برگزار و 
 ترکیب تیم ملی در هر دو بخش انفرادی و تیمی 

مشخص می شود.

منهای فوتبال

آریا طاری

صعود اســتقالل از یک گروه 
بسیار ســخت در لیگ قهرمانان 
با حذف تیمی مثــل الدحیل را به 
تدریج همه فراموش خواهند کرد. 
چراکه این تیم در همان اولین نبرد 
حذفی، ناچار بــه ترک تورنمنت 
شده است. خواسته فرهاد مجیدی 
در پایان دور گروهی، اصال خواسته 
بزرگی به نظر نمی رســید. او از 
مدیران باشگاه درخواست کرد که 
همه نفرات کلیدی تیمش را حفظ 
کنند اما ستاره هایی مثل مهدی 
قایدی، شیخ دیاباته، محمد نادری 
و هروویه میلیچ در مسیر جدایی 
از استقالل قرار گرفتند. شکست 
دادن حریفی مثــل الهالل با این 

تیم جوان و کم تجربه، شبیه پرتاب 
کردن تیری در تاریکی بود. تیری 

که طبق انتظار، به هدف ننشست.
    

حریف، هیوال نبود
خیلی ها انتظار داشــتند استقالل 
در این مسابقه شکست بخورد. عده ای 
حتی تصور می کردند ماجرای مسابقه 
با العین تکرار می شود اما در همان دقایق 
اول بازی ثابت شد که حریف، آن هیوالی 
مهارنشدنی و آن تیم بی نقصی که تصور 
می شد، نیست. اســتقالل مسابقه را 
عالی شروع کرد و شاید اگر کمی شانس 
می آورد و البته اگر مهره های باتجربه تری 
داشــت، به راحتی می توانست دروازه 
الهالل را باز کند امــا هرچقدر از زمان 
بازی گذشــت، حریف بیشتر خودش 
را در زمیــن پیدا کــرد. تجربه عمال به 

کلیدی ترین تفــاوت دو تیم در جریان 
مسابقه تبدیل شد. لحظه بر هم خوردن 
تعادل مرادمند، همه چیز را به ســود 
الهالل تغییر داد. فراموش نکنید مرادمند 
یکی از همان نفراتی بود که خیلی دیر به 
اردوی تیم ملحق شد و در اولین روزهای 
سفر اســتقاللی ها به دوبی، تیمش را 
همراهی نکــرد. با این ترکیــب و این 
نفرات، شکست دادن الهالل کامال دور 
از دســترس به نظر می رســید. ظاهرا 
آبی ها در انتظار معجــزه ای بودند که 

سرانجام رخ نداد.
دور از فرم بازی

بعد از پایان رقابت های فصل گذشته، 
الهالل اســتراحت بســیار کوتاهی به 
نفراتش داد. آنها به یک اردوی تدارکاتی 
در قبرس رفتند و سپس در بازگشت به 
عربستان، لیگ شــان را شروع کردند و 

حدود یک ماه درگیر برگزاری رقابت های 
لیگ بودند. بدون شک اســتقالل، از 
برنامه ریزی فوتبال ایــران هم لطمه 
خورد. آنها بدون انجام حتی یک مسابقه 
رسمی در فصل جدید، به مصاف الهالل 
عربســتان رفتند. حیرت انگیز است 
که اولین تجربه بــازی چند مهره برای 

استقالل، در چنین جوی رقم بخورد.
ستاره های سکونشین

در اســتادیوم زعبیل، ستاره های 
سکونشــین اســتقالل جذاب تــر 
از ســتاره های ترکیب اصلی به نظر 
می رسیدند. مهدی قایدی و فرشید 
اســماعیلی دو بازیکنی بودند که این 
مســابقه را از بیرون تماشا کردند. دو 
مهره ای کــه در دور گروهی به معنی 
واقعی کلمــه کوالک کــرده بودند. 
اســتقالل با این دو نفــر، تیم کاملی 

می شد و می توانســت مقابل الهالل 
قد علم کند اما مهدی و فرشید در این 
نبرد تنها تماشاچی بودند. قایدی این 
فصل را در الشــباب سپری می کند و 
سرنوشــت اســماعیلی هنوز روشن 
نیســت. بازیکنی که با وجود تمایل 
فرهاد، ظاهــرا در مســیر جدایی از 

باشگاه قرار گرفته است.
گلری که درخشان بود

قبل از شروع مســابقه، آبی ها به 
شدت روی لغزش گلر حریف حساب 
می کردند امــا در جریان بازی معلوم 
شــد این حرف و حدیث ها در مورد 
المعیوف صحت نداشته اند. گلر الهالل 
در چند لحظــه کلیدی از مســابقه 
درخشان ظاهر شــد و در نهایت هم 
لقب بهترین بازیکن زمین را گرفت. 
سیو تماشایی او روی ضربه سر دیدنی 
آرمان رمضانــی، لحظــه ای بود که 
جلوی بازگشت تیم فرهاد به مسابقه 
را گرفت تا همه تحلیل ها در مورد این 

گلر، اشتباه از کار دربیایند.
آینده متعلق به توست

در بین همه نفرات جدیدی که در 
این مسابقه حساس برای استقالل به 
میدان رفتند، امیرحسین حسین زاده 
بیشــترین نمره را گرفــت. او اولین 
بازی اش برای اســتقالل را در سخت 
ترین شرایط ممکن تجربه می کرد اما 
اصال نشانی از هراس در چهره اش دیده 
نمی شد. حسین زاده با همین اولین 
مسابقه، دل هواداران آبی را به دست 
آورده و به شدت مورد توجه آنها قرار 
گرفته است. به نظر می رسد که در این 
فصل، بارها و بارها از او خواهیم شنید. 
بازیکنی که می تواند در لباس استقالل 
به یک ستاره تبدیل شود. هرچند که 
یک مسابقه به تنهایی برای سنجیدن 

توانایی های او کافی نخواهد بود.

توازن از دست رفته
یکی از مشکالت کلیدی استقالل 
در این مسابقه، باختن نبردهای میانه 
میدان به الهالل بود. زوج آرش رضاوند 
و زبیر نیک نفس، نتوانستند به خوبی 
از پس فشار این مســابقه بربیایند و 
الهالل به تدریج، مســابقه را در میانه 
میدان در اختیار گرفت. استقالل در 
سال های گذشته هافبک های میانی 
فوق العاده ای مثل جواد نکونام، امید 
ابراهیمی و علی کریمی داشته است. 
حتی مسعود ریگی هم به شکل دست 
و پا شکسته ای، کارش در این تیم را به 
خوبی انجام می داد. نقشی که آبی ها 
امیدوارند نیک نفس به مرور زمان آن 

را در تیم بر عهده بگیرد.
نمک، روی زخم

تلخ ترین اتفاق در شــب شکست 
آبی هــا، اظهــارات معــاون اجرایی 
باشــگاه در تلویزیون بود. قاعدتا در 
چنین شــرایطی، مدیران استقالل 
باید به خاطر عملکــرد ناامیدکننده 
در نقــل و انتقــاالت از هــواداران 
عذرخواهــی کنند اما فریادشــیران 
طوری صحبــت می کرد کــه انگار 
 اســتقاللی ها، یــک چیــزی هم به 

او بدهکار هستند.

هفت نکته از شکست قابل پیش بینی استقالل در دوبی

الهالل؛ برد حالل

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا رهنورد

در دومین شــب از هفته اول مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان، چند نبرد بسیار تماشایی انجام 
خواهد شد. در این نبردها لئو مسی برای اولین 
بار با پیراهــن پاریس به لیگ قهرمانــان اروپا 
می رسد. مهدی طارمی و هم تیمی ها هم باید در 
یکی از مخوف ترین استادیوم های اروپا روبه روی 
تیم سیمئونه قرار بگیرند. حساس ترین جدال 
امشــب هم بین لیورپول و میالن برگزار خواهد 
شد تا برخی معادله های صعود در گروه مرگ را 
خیلی زود روشن کند. آن چه به دیدارهای این 
فصل لیگ قهرمانان هیجان زیادی می بخشد، 
بازگشت دوباره تماشــاگرها به سکوها خواهد 
بود. اتفاقی که در دو فصل گذشــته، از دیدنش 

محروم بودیم.
لئو پا به توپ می شود

اولیــن تجربه اروپایــی لئو مســی در تیم 
جدیدش، امشب روبه روی بروخه رقم می خورد. 
مسی تا امروز فقط در یک مسابقه لیگ فرانسه 
برای پاریس به زمین رفته و هیچ وقت در ترکیب 
ثابت این باشگاه نبوده است. انتظار می رود او برای 
اولین بار امشــب در ترکیب اصلی باشد و مثلث 

نیمار، ام باپه و مسی برای اولین بار در تاریخ فوتبال 
شکل بگیرد. بدون تردید همه هواداران پاریس در 
انتظار چنین لحظه ای خواهند بود. این مسابقه 
البته در زمین حریف برگزار می شود. پاریس تا 
این هفته از لیگ فرانسه حتی یک امتیاز را هم از 
دســت نداده اما حریف هم در ۱۱ بازی اخیرش 
موفق به گل زنی شده است. مسابقه حساس تر 
این گروه، به صورت همزمان در شهر منچستر 
برگزار خواهد شد. جایی که من سیتی به استقبال 
الیپزیک می رود. فینالیست فصل گذشته لیگ 
قهرمانان هم باالخــره به ایــن تورنمنت وارد 
می شود. جالب اینجاســت که هیچ کدام از این 
دو تیم تا اینجا در این فصل نتیجه مســاوی را 
تجربه نکرده اند. سیتی در ۱۲ جدال اخیر حتی 
یک بار هم نتیجه تساوی را پشت سر نگذاشته و 
الیپزیک هم در پنج مسابقه این فصل، هیچ وقت 

مسابقه را با تساوی به پایان نرسانده است.
مهدی و اولین مسابقه گروه مرگ

شگفتی ساز فصل گذشــته لیگ قهرمانان 
که یــووه را از این جام کنار زده بود، امشــب در 
وندا متروپولیتانو روبه روی اتلتیکومادرید قرار 
می گیرد. پورتو فصل جدید لیگ پرتغال را عالی 
شروع نکرده و فعال چهار امتیاز کم تر از بنفیکا به 

دست آورده اما این تیم نشان داده که همیشه در 
لیگ قهرمانان تیمی غافلگیرکننده است. آتلتی 
در چهار مسابقه آخر و پورتو در ۱۲ نبرد اخیر، با 
هیچ شکستی روبه رو نشده اند. تیم سیمئونه این 
هفته با یک گل حساس در دقیقه 99، حریفش 
را در لیگ اسپانیا شکســت داد. مسابقه بعدی 
این گروه، یک رقابت بســیار جذاب بین دو تیم 
پرافتخار در تاریخ لیگ قهرمانان است. تیم هایی 
که قهرمانی های زیادی در این جــام را تجربه 
کرده اند. میالن تا اینجا در همه دیدارهای سری 
آ برنده بوده و لیورپول هم از ۱۲ امتیاز ممکن، به 
۱۰ امتیاز رسیده است. به نظر می رسد که هر دو 
تیم، در فرم بسیار خوبی با هم روبه رو می شوند. 
لیورپول در این جدال الیوت و ویلیامز را در اختیار 
ندارد و احتماال فیرمینو هم بــه ترکیب اصلی 
نخواهد رســید. در ســمت مقابل هم کرونیچ 
و باکایوکو نمی توانند تیم شــان را در این نبرد 

حساس و سخت همراهی کنند.
جنگ بازیکن سازها

مسابقه آژاکس هلند و اسپورتینگ پرتغال، 
احتماال از آن نبردهای جذاب و پرموقعیت لیگ 
قهرمانــان خواهد بود. تیم هایی که در کشــور 
خودشان متخصص پرورش استعدادهای خاص 
هستند. اسپورتینگ در حالی به این مسابقه قدم 
می گذارد که در 9 مسابقه اخیرش طعم شکست 
را نچشیده است. اسپورتینگ فعال در جدول لیگ 
پرتغال، در رده چهارم دیده می شود و حریف، در 
رده دوم جدول لیگ هلند قرار دارد. هر دو تیم در 

این فصل به لحاظ دفاعی، عملکرد قابل قبولی 
داشــته اند. دورتموند و بشیکتاش هم، مسابقه 
دیگر این گروه را انجــام می دهند. یک فرصت 
ایده آل دیگر برای بازگشــت ارلینگ هالند به 
تورنمنتی که بســیار به آن عالقه دارد. هالند تا 
اینجا در ۶5 بازی برای دورتموند ۶5 گل به ثمر 
رســانده و کار حیرت انگیزی انجام داده است. 
ارلینگ متخصص گل زنی در لیگ قهرمانان هم به 
شمار می رود و قصد دارد در آینده، بهترین گل زن 
تاریخ این رقابت ها لقب بگیرد. این مسابقه هم در 

نوع خودش بسیار جذاب و تماشایی خواهد بود.
هیجان در گروه زندگی

برخالف بســیاری از قدرت های شــاخص 
اروپایی، رئال مادرید در گروه بسیار ایده آلی قرار 
گرفته است. با این حال آنها امشب سخت ترین 

مســابقه دور گروهی را در زمیــن اینتر برگزار 
می کنند. اینتــر کونته فصل گذشــته در اروپا 
روبه روی رئال موفق نبــود و حاال باید دید اینتر 
ســیمونه اینزاگی چه سرنوشــتی را روبه روی 
این تیم تجربه خواهد کــرد. دو تیم هفته کامال 

متفاوتی را سپری کرده اند. 
رئال در اولین تجربه بازگشت به برنابئو بعد از 
مدت ها، درخشان نشان داد و با هت تریک بنزما 
و البته درخشش کاماوینگا پنج گل به سلتا زد اما 
اینتر برابر ســمپدوریا، تنها به یک امتیاز دست 
پیدا کرد. شــریف مولداوی و شاختار دونتسک 
هم مســابقه دیگر ایــن گــروه را در مولداوی 
برگزار می کنند. تیم هایی که در پنج مســابقه 
 اخیرشــان در جام های مختلف، هیچ باختی را 

تجربه نکرده اند.

این روزها دیدن یا شنیدن هر مصاحبه ای از محمود فکری، 
نشان می دهد که استقالل در یک مسابقه شکست خورده است. 
او طوری هماهنگ با باخت های استقالل مصاحبه می کند یا 
جنجال می آفریند که انگار بیشتر از رقبا برای شکست این تیم 
لحظه شماری کرده است. اگر عملکرد خود فکری در قامت یک 
سرمربی را نمی دیدیم، حتما باور می کردیم که حق با اوست و 
»دانش« و »عشــق« کافی در کادر فنی استقالل وجود ندارد 
اما عشقی که فکری از آن صحبت می کند، سوءتفاهمی بیش 

نیست. همین مربی بود که ســعی کرد یک کادر »باعشق« را 
در استقالل دور هم جمع کند اما حاصلش این شد که حنیف 
عمران زاده یک حرف به بازیکنان می زد و صمد مرفاوی چیز 
کامال متفاوتی به آنهــا می گفت. کادری کــه خود فکری در 
استقالل ترتیب داده بود، بیشتر شبیه یک تیم از پسربچه های 
دبیرســتانی بود و حتی در یک لحظه، این پیام را به هوادارها 
القا نکردند که می توانند کارشــان را به درستی انجام بدهند. 
فکری فرصت خوبی برای کار کردن در استقالل به دست آورد، 
مزاحمی هم نداشت و همه چیز برایش فراهم بود. هوادارها هم 
به خاطر سوابق دوران بازی اش در اولین هفته ها تا می توانستند 
به او احترام گذاشــتند. بــا این حال نتیجه ایــن اتفاق، اصال 
امیدوارکننده نبود. فکری به سختی شکست خورد و فرصتش 
را هدر داد. با این حال به نظر می رسد خود او هنوز با این شکست 

کنار نیامده و فعال بیرون گود نشسته تا بعد از هر باخت، متلکی 
را نثار فرهاد و دستیارها کند. فکری می توانست یک اخراجی 
محترم در بین استقاللی ها بماند اما ظاهرا او اصرار دارد که هر 
طور شده، خودش را از چشم هواداران این باشگاه بیندازد. فکری 
انگار قصد ندارد از کشتن ســوابق خودش در استقالل دست 
بکشــد. او با این رفتارها، حتی در بین تیم های پایین جدولی 

فوتبال ایران هم خواهان چندانی ندارد.
سقوط فکری در یک بازه زمانی کوتاه اتفاق افتاد. او همانی 
اســت که یک ســال قبل از فروش خانه اش برای پیوستن به 
استقالل حرف می زد. او همان کاپیتانی است که سال ها در این 
باشگاه عرق ریخت و همواره شخصیتی محترم در بین هواداران 
استقالل به شمار می رفت. راه بازگشت او به باشگاه اما حاال دیگر 
در هر سمتی برای همیشه بسته شده است. هیچ کس نمی تواند 

بپذیرد فردی که این طور برای باخت های باشگاه سر و دست 
می شکند، روزی دوباره در استقالل آفتابی شود. این یک سقوط 
دردناک و تمام عیار است. داستان سقوط مردی که از نیمکت 
استقالل، به فراموشخانه ذهن هواداران باشگاه تبعید شد. اگر 
او واقعا دلش برای تیم می سوخت، هرگز چنین حرف هایی به 
زبان نمی آورد. ظاهرا محمودخان اما نیمکت تیم را فقط وقتی 
دوست دارد که خودش از آن سهمی داشته باشد. فکری با این 
حرف ها نه تنها به استقالل کمک نمی کند، بلکه حتی جو تیم را 
بیشتر به هم می ریزد. با این وجود به مرور زمان این صحبت ها 
کم تر جدی گرفته می شود و خود فکری هم کامال به حاشیه 
رانده خواهد شــد. اگر قصد او واقعا کمک کردن به استقالل 
بود، »ســکوت« بهترین و ایده آل ترین راه موجود در مقابلش 

به نظر می رسید.

نگاهی به دیدارهای حساس امشب لیگ قهرمانان اروپا

شب مهدی، مسی و كريم

درباره یک سقوط باورنکردنی

بی فکری

استقالل مسابقه را عالی 
شروع کرد و شاید اگر کمی 
شانس می آورد و البته اگر 

مهره های باتجربه تری 
داشت، به راحتی 

می توانست دروازه الهالل را 
باز کند اما هرچقدر از زمان 

بازی گذشت، حریف بیشتر 
خودش را در زمین پیدا کرد
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