
فصل گذشــته، الدحیل در هر دو 
دیدار رفت و برگشــت لیگ الســد را 
شکست داد و سرانجام قهرمانی قطر را 
با اقتدار تصاحب کرد اما به نظر می رسد 
رقابت قهرمانی در این فصل، به مراتب 
جذاب تــر، نفس گیرتر و حســاس تر 
باشد. دو هفته بعد از شروع فصل جدید، 
هر دو تیم مثل تانــک از روی رقبا رد 
شــده اند و قدرت شــان را به رخ سایر 
تیم ها کشیده اند. السد قطر در دو بازی 
ابتدای فصل، 16 گل به ثمر رســانده 
است. سفیدها 6 بار دروازه الخریطیات 
را باز کردند و در بازی عجیب هفته دوم، 
العربی لوکا بوناچیچ را با نتیجه شاهکار 
10 بر یک شکست دادند. بغداد بونجاح 
سه گل در بازی اول و هفت گل در بازی 
دوم به ثمر رساند تا از همین حاال، کفش 
طالی لیگ ستارگان را برای خودش 
رزرو کرده باشد. السد در تابستان گابی 
را با یک قرارداد ویژه از آتلتی به خدمت 
گرفته تا با قــرار دادن او در کنار ژاوی، 

بهترین خط هافبک ممکــن را برای 
خودش بسازد. تمدید با اکرم عفیف و 
بغداد بونجاح نیز موفقیت بزرگ دیگر 
این باشــگاه در تابســتان بوده است. 
اوضاع الدحیل نیز در این دو هفته تفاوت 
چندانی ندارد. دحیل در هفته اول لیگ 
سه گل به الشحانیه زده و در هفته دوم، 
الخور را با نتیجه 6 بر صفر شکست داده 
است. مصدومیت یوسف المساکنی، 
حکیم بوضیاف و اسماعیل محمد برای 
تیم قطری نگران کننده به نظر می رسد 
اما آنها با خرید ادمیلسون جونیور، امید 
زیادی به پر شدن جای خالی مساکنی 
دارند و به نظر می رسد در خط حمله با 

مشکالت زیادی روبه رو نخواهند شد.
روبه رو شــدن با الســد و الدحیل 
برای هواداران پرسپولیس و استقالل، 
ترسناک به نظر می رسد. آنها هر هفته 
نتایج دو تیم قطری را مرور می کنند و 
به خوبی می دانند که صعود به مرحله 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا، این 
بار تا چه اندازه دشــوار خواهد بود. به 
نظر می رسد قطری ها در این فصل، به 

جز قهرمانی هیچ نقشه دیگری در سر 
ندارند و کنــار زدن آنها، یک ماموریت 
بسیار دشوار خواهد بود. دو سال پیش، 
استقالل با علیرضا منصوریان، السد قطر 
را از مرحله پلی آف لیگ قهرمانان حذف 
کرد و مدتی بعد، پرســپولیس برانکو 
موفق شد الدحیل را که هنوز با نام لخویا 
مسابقه می داد، در مجموع دو دیدار رفت 
و برگشت از آسیا حذف کند اما هرچه از 
آن بازی ها سپری شده، تیم های قطری 
قدرت بیشتری گرفته اند و سرخابی ها، 
با مشــکالت بزرگ تری دست و پنجه 
نــرم کرده اند. اســتقاللی ها در دیدار 
رفت میزبان السد هستند و امیدوارند 
به کمک جو ورزشــگاه آزادی، از غرور 
تیم رقیب استفاده کنند و در این بازی، 
به حریف ســفیدپوش لطمــه بزنند. 
پرسپولیسی ها اما اولین مسابقه را در 
ورزشــگاه اختصاصی الدحیل انجام 
می دهند تا اگر در این نبرد زنده بمانند، 
در آزادی از آخرین شانس برای نتیجه  
گرفتن مقابل این تیم استفاده کنند. 
در واقع تنها برتری سرخابی ها نسبت 

به دو حریف سرشــناس قطــری، در 
»تماشــاگران« خالصه می شود. این 
تنها برگ برنده استقالل و پرسپولیس 
در مواجهه با السد و الدحیل خواهد بود.

باشــگاه های قطــری هر ســال 
با ســرمایه گذاری فوق العــاده، خرید 
مهره های بــزرگ و تــدارکات تمام و 
کمــال بــه ســراغ لیــگ قهرمانان 
می روند و نمایندگان ایران به شــکل 

کنایه آمیزی، نگران کنار گذاشته  شدن 
از آســیا به دلیل بدهی های نجومی و 
تسویه حساب  نکردن با طلبکاران شان 
هستند. فصل گذشــته هر دو تیم در 
معرض حذف از لیگ قهرمانان آســیا 
بودند و ممکن اســت این سرنوشــت 
در فصل تازه ایــن رقابت ها حتی قبل 
از مرحله گروهی شــامل حال این دو 
باشگاه شود. باشگاه های ایرانی از سال ها 
قبل، قدرت های اصلی لیگ قهرمانان به 
شمار می رفتند اما بین قطر و تورنمنت 
باشگاهی قاره، تاریخچه افتخارآمیزی 
وجود ندارد. اولیــن و آخرین قهرمانی 
یک تیم قطری در لیگ قهرمانان آسیا، 
سال 2011 توسط السد به دست آمد. 
الســد در همان فصل در آستانه حذف 
شدن به دست سپاهان بود اما استفاده 
اصفهانی ها از رحمان احمدی محروم، 
موجب شد ورق به سود حریف برگردد 
و تیم قطــری از این مرحله صعود کند 
و ســرانجام جام قهرمانی را به دست 
بیاورد. به جز آن سال، باشگاه السد هرگز 
موفق نشده از یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان آسیا عبور کند. باشگاه های 
الغرافه، الدحیل، الریان، العربی و القطر 
نیز هیچ گاه به مرحله باالتر از یک چهارم 
نهایی نرسیده اند. ام صالل در تنها تجربه 
آســیایی اش راهی نیمه نهایی شده و 
الجیش نیز سابقه یک حضور در مرحله 
نیمه نهایی این تورنمنت را دارد. مرور 
نمایش های باشــگاه های قطری در 
آسیا، نشــان می دهد قدرتنمایی این 
تیم ها در همین چند ســال گذشته 
به کمک تزریق سرمایه های بزرگ به 
فوتبال صورت گرفته است. در وضعیتی 
که باشگاه های ایرانی به خاطر قیمت 
ارز، قدرت جــذب مهره های خارجی 
مدنظر و یا تمدید قرارداد با ستاره های 
خارجی شــان را ندارند، باشگاه های 
قطری بــدون کوچک تریــن دغدغه 
مالی اسطوره های دنیای فوتبال را در 
ترکیب شــان قرار می دهند و حتی به 
پیشــنهادهای اروپایی برای بازیکنان 
بزرگ تیم شان، پشت  پا می زنند. نظم و 
آرامش، گمشده های بزرگ باشگاه های 
وطنی هستند اما در فوتبال قطر، به وفور 

یافت می شوند.
به نظر می رســد دوئل استقالل و 
پرسپولیس با السد و الدحیل، به یک 

»جنگ نابرابر« تبدیل شده اما چه کسی 
مقصر نابرابر  شدن این نبردها به شمار 
می رود؟ البته که میان این باشگاه ها، 
اختالف طبقاتی وجــود دارد اما نباید 
فراموش کــرد که ضعــف مدیریتی 
نیز، آنها را از هــم متمایز می کند. اگر 
اســتقاللی ها بــه جــای بالتکلیفی 
محض در شروع تابستان، کمی زودتر 
وضعیت تیم شان را روشن کرده بودند 
و بازیکنان فعلــی را چند هفته زودتر 
جذب می کردند، حاال تماشاگران این 
تیم نیز امید بیشتری به هماهنگ  شدن 
مهره های شفر تا روز مسابقه بزرگ با 
السد قطر داشتند. استقالل خیلی دیر 
بسته شده و نفرات تازه وارد زمان بسیار 
کمی برای خو گرفتن با شرایط باشگاه 
در اختیار دارند. پرسپولیس نیز قربانی 
»خیریت« یک فوتبالیســت شده و با 
رفتار و تصمیم کامال غیرحرفه ای برای 
بازگرداندن مهــدی طارمی از ترکیه، 
خودش را با دردســر محرومیت از دو 
پنجره نقل وانتقاالت روبه رو کرده است. 
بدون تردید اگر سروش رفیعی، مهدی 
ترابی، مهدی شیری و مهدی شریفی 
به لحاظ قانونــی توانایی همراهی این 
تیم در مســابقه با الدحیل را داشتند، 
شرایط کامال فرق می کرد و شاید این 
الدحیل بود کــه باید به خاطر برخورد 
آسیایی با پرســپولیس، در نگرانی به 
سر می برد. شــاید اتفاقات فوتبال، در 
نهایت صعود سرخابی ها را به جای دو 
حریف قطری از ایــن مرحله رقم بزند 
اما در درازمدت، شرایط باشگاه هایی 
مثل الســد و الدحیل با تیم هایی مثل 
استقالل و پرسپولیس قابل مقایسه به 

نظر نمی رسد.

قطری ها چطور به رقیبی ترسناک برای نمایندگان فوتبال ایران تبدیل شدند؟

وحشت خودساخته!
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آریا رهنورد

مصدومیتشوکهکننده
ستارهبسکتبال

بعد از مصدومیت کیمیا علیزاده و از دست دادن 
پرچمــداری کاروان، یک مصدومیــت بدموقع و 
شوکه کننده دیگر این بار در بسکتبال رخ داد. تیم 
ملی بســکتبال که خود را برای بازی های آسیایی 
با هدف کســب عنوان قهرمانی این رقابت ها آماده 
می کند، با مصدومیت کشاله حامد حدادی درست 
در آســتانه بازی ها روبه رو شد. حدادی چند روزی 
است از این ناحیه دچار مصدومیت شده و پزشکان 
به او گفته اند فعال باید استراحت کند به همین دلیل 
او در تمرینات غایب اســت. قرار است یکی،دو روز 
دیگر وضعیت نهایی او مشخص شــود اما آن طور 
که خودش می گوید به بازی های آسیایی می رسد 
اما نمی تواند صددرصد توان خود را بگذارد و شاید 
کمتر بازی کند. البته اینکه پزشکان به او گفته اند 
جای نگرانی نیست، کمی خیال اهالی بسکتبال و 
ورزش را راحت می کند. حامد حدادی در کنار صمد 
نیکخواه بهرامی دو ستاره ای هستند که امید زیادی 
به درخشش آنها در جاکارتا می رفت. درخششی که 
انتهایش مدال طال را دارد و انتظار از شاگردان مهران 
شاهین طبع این است که پایانی طالیی در جاکارتا 
رقم بزنند. بازی های آســیایی جاکارتا از 2۷ مرداد 
آغاز می شود و تیم بسکتبال در دور مقدماتی باید به 
مصاف سوریه برود. بسکتبال ایران در دوره قبل نایب 

قهرمان شده بود.
    

عسگریدررفتوآمد
بهجاکارتا

مجید عســگری که به خاطر دیر متوجه شدن 
فدراسیون وزنه برداری از حضور وزن او در بازی های 
آســیایی قید این میدان را زده بود، چون شــانس 
مدال آوری اش را کم می دید، در تصمیم خود تجدید 
نظر کرد و حاال از او هم به عنوان مسافر جاکارتا یاد 
می شود. وزنه هایی که عسگری در رکوردگیری باالی 
سر برده بود، او را به یکی از شانس های اصلی کسب 
مدال در جاکارتا تبدیل می کرد اما با تصمیم عجیب 
فدراسیون از ترکیب جا ماند تا سرنوشت حضورش در 
المپیک آسیایی پر نوسان طی شود. در هر حال اینکه 
تیم وزنه برداری ایران با ترکیب کامل در هشت وزن 
روی تخته جاکارتا حاضر می شود اتفاق خوبی است 
اما با توجه به اینکه عسگری در این مدت تمرینات 
مناسبی نداشته و بدنش در شــرایط ایده آلی قرار 
ندارد، نمی توان انتظار مدال آوری از این وزنه بردار 
سبک وزن داشت. شاید اگر فدراسیون کمی حضور 
وزن عسگری در مسابقات را با توجه به هشدارهایی 
که او داده بود، جدی تر دنبال می کرد، االن شــاهد 
حضور یک مدعی مدال در کاروان ایران بودیم. در 
هر حال فدراسیون وزنه برداری اقدامات الزم را برای 
اضافه شدن عسگری به کاروان ایران انجام داده است. 
شاید هم عســگری روی تخته بازی های آسیایی 

شگفتی ساز شد.  
    

فدراسیوندوومیدانی
وحاشیههایش

معموال این فدراســیون ها هســتند که برای 
جلوگیری از ورود حاشیه به تیم های خود ورزشکاران 
را ممنوع المصاحبه می کنند یا از آنها می خواهند 
از به زبان آوردن برخی مســایل خودداری کنند. 
این موضــوع اما در فدراســیون دوومیدانی کامال 
برعکس است. بارها ملی پوشان دوومیدانی از اینکه 
خود فدراســیون باعث ایجاد حاشــیه می شود و 
همه چیز را بهم می ریزد گفته اند، اما در تازه ترین 
اقدام این احســان حدادی بود که خیلی صریح از 
فدراسیون خواست حاشیه سازی هایش را متوقف 
کند تا دونده ها در آرامش برای کسب مدال جاکارتا 
تالش کنند. حدادی گفت:»متاسفانه مسووالن 
فدراســیون با صحبت هایی که می کنند ذهن 
ورزشــکاران را به هم می ریرند. من صددرصد از 
مربی و توان بدنی ام استفاده می کنم اما از داخل 
سیستم خود فدراسیون فشــارهای زیادی وارد 
می شود. از مسووالن فدراسیون هم می خواهم در 
این مدت باقی مانده سعی در ایجاد آرامش داشته 
باشند  نه  اینکه با صحبت های حاشیه ای فضا را 
خراب کنند.«بهتر اســت این روزها فدراسیون 
دوومیدانی کمی متوجه این موضوع باشــد  هر 
مدالی که از این بازی ها به دســت بیاید به سود 
خود فدراســیون و دوومیدانی است. حدادی از 
جاکارتا چهارمین طالیش در بازی های آسیایی را 
می خواهد و بهتر است فدراسیون کمی مدارا کند.

منهای فوتبال

بدون تردید اگر سروش 
رفیعی، مهدی ترابی، مهدی 

شیری و مهدی شریفی 
به لحاظ قانونی توانایی 

همراهی این تیم در مسابقه 
با الدحیل را داشتند، شرایط 

کامال فرق می کرد و شاید 
این الدحیل بود که باید به 
خاطر برخورد آسیایی با 

پرسپولیس، در نگرانی به 
سر می برد

دو سال پیش، استقالل با 
علیرضا منصوریان، السد 

قطر را از مرحله پلی آف 
لیگ قهرمانان حذف کرد 
و مدتی بعد، پرسپولیس 

برانکو موفق شد الدحیل را 
که هنوز با نام لخویا مسابقه 
می داد، در مجموع دو دیدار 

رفت و برگشت از آسیا 
حذف کند

السد و الدحیل، رقبای استقالل و پرسپولیس در مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا هستند. این بار، لیگ 
ستارگان قطر زودتر از همیشه آغاز شده و این دو باشگاه، در اوج آمادگی به نظر می رسند. آنها رقبا را یک به یک مات 

می کنند و سطح فوق العاده  آمادگی شان را به رخ سرخابی ها می کشند. حاال سوال بزرگ اینجاست که چطور به مرور زمان، 
رویارویی با باشگاه هایی مثل السد و الدحیل، به تجربه ای هراس آور برای تیم های ایرانی تبدیل شد؟

فصل جدید برای استقاللی ها در اوج ناامیدی آغاز شد. 
آنها با چند بازیکن جوان و چند مهره ناشناخته در اولین 
نبرد لیگ برتری شان حاضر شدند و چیزی بیشتر از یک 
امتیاز به دست نیاوردند. در فاصله هفته اول تا هفته سوم 
لیگ اما، چهره استقالل کامال عوض شد و تیم کم رمق بازی 
با پیکان، توانست شکست سنگینی را به تراکتورسازی 
تحمیل کند. تیم شفر ناگهان به یک تیم پرستاره تبدیل 
شــده و به کمک خریدهای تازه، رویاهای بزرگی در سر 
دارد. استقالل نسبت به فصل گذشته، ستاره های بیشتری 

دارد اما حقیقت آن است که این ستاره ها هنوز کامال محک 
نخورده اند و استعدادشان را به اثبات نرسانده اند. عیار نفراتی 
مثل الحاجی گرو، نویمایر و همام طارق در هفته های پیش 
رو مشخص خواهد شــد. نکته کلیدی در مورد استقالل 
لیگ هجدهم، افزایش رقابت در این تیم نسبت به فصل 
قبل اســت. در لیگ برتر هفدهم مصدومیت هر بازیکن، 
می توانست سرمربی آلمانی را به دردسر بیندازد اما حاال 
شفر مهره های خوب بیشــتری در اختیار دارد و دست او 

روی نیمکت نیز، بازتر از گذشته خواهد بود.

پیروزی ســه بر صفر مقابل تراکتورسازی بدجور به استقاللی ها روحیه 
داده تا جایی که هواداران این تیم حاال از قهرمانی صحبت می کنند! این در 
حالی است که استقالل شفر در مقایسه با تیم فصل گذشته منصوریان تنها 
یک  امتیاز بیشتر از سه  هفته ابتدایی دشت کرده است! استقالل منصوریان 
فصل پیش لیگ را با شکســت مقابل نفت  آبادان استارت زد، در هفته دوم 
از اســتقالل  خوزســتان یک  امتیاز گرفت و در هفته سوم با شکست دادن 
تراکتورسازی، چهار  امتیازی شــد. این در حالی است که تیم شفر پس از 
تســاوی مقابل پیکان و ذوب آهن، با پیروزی مقابل تراکتورســازی پنج 
 امتیازی شده است. استقالل فصل پیش در پایان هفته سوم تیم نهم جدول 
بود اما امسال با شفر روی پله چهارم ایســتاده است. شفر که حاال تنها یک  
امتیاز بیشتر از منصوریان جمع کرده، از این هفته باید عیار واقعی تیمش 
را نشان دهد. اســتقالل این هفته مهمان پارس جنوبی است و برای حفظ 

جایگاهش در جمع مدعیان باید برنده از زمین خارج شود.

پرسپولیس برانکو در پایان هفته سوم صدر جدول را در اختیار گرفته اما 
این در حالی است که تیم این مربی در مقایسه با فصل قبل شروع ضعیف تری 
داشته اســت. قرمزپوشــان پایتخت پس از پیروزی مقابل پدیده و فوالد، 
مقابل استقالل  خوزستان به تساوی بدون گل رضایت دادند و با هفت  امتیاز 
صدر جدول را در اختیار گرفتند. این در حالی اســت که پرسپولیس فصل 
گذشته با کسب صددرصد امتیازات ممکن در سه  هفته ابتدایی و با 9  امتیاز، 

صدرنشین لیگ برتر بود.
 پرسپولیس سال گذشته لیگ را با برد مقابل فوالد آغاز کرد و پس از آن 
در تبریز، تراکتورسازی را شکست داد. شاگردان برانکو در هفته سوم فصل 
گذشــته مهمان نفت  تهران بودند و با پیروزی مقابل ایــن تیم 9  امتیازی 
شدند. پرسپولیس در هفته چهارم فصل قبل مقابل سیاه جامگان متوقف 
شد و اولین امتیازات فصل را از دست داد. حاال باید دید برانکو در هفته های 

پیش رو این عقب افتادگی را جبران می کند یا خیر.

سپاهان این هفته فرصت طالیی رسیدن به صدر را از دست داد و مقابل 
پیکان، دومین تساوی خانگی فصلش را کسب کرد. سپاهان با تساوی مقابل 
پیکان، پنج  امتیازی شد و رتبه سوم جدول را در اختیار گرفت. با این وجود 
سپاهانی ها باید حسابی خوشحال باشند چراکه فصل گذشته در پایان هفته 
سوم، تیم چهاردهم جدول بودند! سپاهان فصل گذشته را با تساوی مقابل 
سایپا آغاز کرد و پس از آن در هفته دوم مقابل پدیده گلباران شد. زردپوشان 
اصفهانی پس از شکست چهار بر صفر مقابل پدیده، پارس جنوبی را متوقف 
کردند و در پایان هفته سوم، دو امتیازی شــدند. حاال سپاهان این فصل با 
قلعه نویی، ماشین ســازی و پیکان را در خانه متوقف کرده و سپیدرود را با 

نتیجه 6 بر یک شکست داده است. 
به این نکته هم باید اشاره داشت که قلعه نویی لیگ امسال را درست مثل 
سال گذشته آغاز کرده و از سه  بازی ابتدایی پنج  امتیاز گرفته است. او سال 

گذشته هدایت ذوب را برعهده داشت.

اواخر فصل قبل همه چیز در استقالل به میزان آمادگی 
مامه تیام ختم می شد و این بازیکن به تنهایی، همه گره ها را 
برای آبی ها باز می کرد. درخشش او محاسن زیادی داشت 
اما عیب بزرگ آن این بود که در غیاب تیام، خط حمله تیم 
دندان هایش را از دست می داد. حاال دیگر همه وظیفه ها در 
خط آتش استقالل فقط به »یک بازیکن« سپرده نخواهد 
شد. مرتضی تبریزی، الحاجی گرو و مهدی قائدی قرار است 
وظیفه گل زنی را بین خودشان تقسیم کنند. فورواردهای 
جوانی مثل سجاد آقایی و اللهیار صیادمنش نیز کمک حال 

تیم خواهند بود و روح ا... باقری نیز با توجه به شروع خوبش در 
استقالل، اگر به نیمکت دوخته نشود و فرصت بازی به دست 
بیاورد، شانس خوبی برای درخشیدن در تیم شفر خواهد 
داشت. باقري در هفته هاي اخیر نشــان داده مي تواند یک  
کاوه رضایي جدید براي آبي ها باشد و بیشتر در گل ساختن به 
شفر و شاگردانش کمک کند. خط حمله استقالل دیگر تک 
بعدی نیست و به نظر می رسد بهتر از خط حمله فصل گذشته 
با نفراتی مثل علی قربانی ظاهر شود، البته اگر همه  چیز براي 

آبي ها خوب پیش برود.
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