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وعده پاداش برابر به فوتبال بانوان

شهاب الدين عزيزی خادم، ريیس فدراسیون 
فوتبــال با حضــور در اردوی تیم ملــی فوتبال 
زنان خطاب به ملی پوشــان گفت:»برای شــما 
در مســابقات پیش رو آرزوي بهترين ها را دارم و 
امیدوارم سربلند از ديدار برابر بنگالدش و اردن 
به کشــور بازگرديد. اگر نتیجه گرفتید که باعث 
خوشحالی همه ما خواهد بود و اگر نتیجه نگرفتید 
خدشه ای بر اراده فدراسیون فوتبال برای توسعه 
فوتبال زنان و حمايت از شما عزيزان وارد نخواهد 
شــد. بدانید که فدراســیون انگیزه الزم را برای 
توسعه فوتبال زنان دارد.« وی بحث همگام سازی 
پاداش تیم های ملی زنان و مــردان را نیز مطرح 
کرد:»زمانی که در تمرين تیم جوانان زنان حضور 
يافتم، يکــی از دغدغه های ســرمربی اين تیم 
نداشتن لباس متحدالشــکل بود و اين موضوع 
فکرم را درگیر کرد، اما امروز به جايی رسیده ايد 
که عالوه بر لباس، پــرواز اختصاصی با مهماندار 
خانم و خلبان خانم داريد. همچنین در جلســه 
هیات ريیسه فدراسیون به اين نتیجه رسیديم که 
همگام سازی در بحث پاداش بازی بانوان و آقايان 
صورت گیرد و فکر می کنم اين امر برای اولین بار 
است که رخ می دهد. می دانم که شما برای پاداش 
برای ايران نمی جنگید اما اين حداقل کاری است 

که فدراسیون برای تان انجام می دهد.«
    

كرونا، جهاني را از ميرزازاده گرفت
امین میرزازاده فرنگی کار وزن ۱۳۰ کیلوگرم 
تیم ملی کشتی کشــورمان که قرار بود به زودی 
در رقابت های جهانــی ۲۰۲۱ نــروژ به میدان 
برود به دلیل تســت مثبت کرونا از همراهی اين 
تیم بازمانــد. محمدابراهیم امامی ســخنگوی 
فدراسیون کشــتی با تايید اين خبر گفت:»قرار 
بود طبق اعــالم کادر فنی تیم ملــی، علی اکبر 
يوســفی عازم رقابت های امیدهای جهان شود 
اما پس از اين اتفاق، يوســفی جايگزين وی در 
رقابت های بزرگساالن جهان شــد و میرزازاده 
در صورت داشتن شــرايط مساعد به رقابت های 
امیدهای جهان که آبان برگزار می شــود، اعزام 
می شود.« رقابت های کشتی قهرمانی جهان طی 
روزهای ۱۰ تا ۱۸ مهرماه در شهر اسلو نروژ برگزار 
می شــود که فرنگی کاران ملی پوش کشورمان 
فقط يک اردوی ديگر تا زمان اعزام پیش رو دارند. 
بدين ترتیب مرحله سوم و پايانی اردوی تیم ملی 
کشتی فرنگی از روز سه شــنبه ۳۰ شهريورماه 
آغاز می شود و تا زمان اعزام به اين رقابت ها ادامه 
خواهد داشت. تیم ملی کشــتی فرنگی ايران در 
بازی های المپیک ۲۰۲۰ توکیو موفق به کسب 
يک مدال طال و يک برنز شد و حاال اهالی کشتی 
انتظار دارند تیــم اعزامی به نــروژ بتواند نتايج 
درخشــانی را رقم بزند. ســجاد عباس پور )۵۵ 
کیلوگرم(، مهرداد مردانی )۶۰ کیلوگرم(، میثم 
دلخانی )۶۳ کیلوگــرم(، محمدرضا گرايی )۶۷ 
کیلوگرم(، محمدرضا مختاری )۷۲ کیلوگرم(، 
محمدعلی گرايی )۷۷ کیلوگرم(، پژمان پشتام 
)۸۲ کیلوگرم(، رامیــن طاهری )۸۷ کیلوگرم(، 
محمدهادی ســاروی )۹۷ کیلوگرم(  و علي اکبر 
يوسفي )۱۳۰ کیلوگرم( ترکیب تیم در جهاني را 

تشکیل مي دهند. 
    

شاگردان عطايي مقابل 
كره جنوبي

مرحله دوم رقابت هــای والیبال قهرمانی 
آسیا امروز آغاز می شود. تیم ملی والیبال پس 
از صدرنشینی در مرحله مقدماتی مسابقات در 
دور دوم با تیم های پاکستان، چین تايپه و کره 
جنوبی در گروه F قرار گرفت. ملی پوشان امروز 
پنجشنبه از ساعت ۱۰:۳۰ به مصاف تیم کره 
جنوبی خواهند رفت. بازی دوم تیم ملی در اين 
مرحله روز جمعه ساعت ۱۰:۳۰ مقابل چین 
تايپه برگزار می شود. شاگردان بهروز عطايي 
در حالي راهي قهرماني آسیا شدند که در سه 
بازي نخست خود توانستند سه پیروزي سه بر 
صفر را مقابل تايلند، پاکستان و هنگ کنگ رقم 
بزنند. آنها که پیش از اين سه بار روي سکوي 
قهرماني مســابقات قاره کهن ايســتاده اند، 
قصد دارند چهارمین مقــام قهرماني را نیز به 
دســت بیاورند. اين در حالي است که اين تیم 
ستاره هاي بزرگي از جمله سعید معروف و امیر 

غفور را در اختیار ندارد.

خبر ورزشی

آریا رهنورد

روبه رو شــدن با اســتقالل 
تاجیکستان برای پرسپولیسی ها 
اصال تجربــه ســاده ای به نظر 
نمی رسید. آنها که به دلیل برگزار 
نشدن رقابت های لیگ کامال دور از 
فرم مسابقات بودند، باید روبه روی 
حریفی قرار می گرفتند که در کوران 
رقابت های لیگ داخلی قرار داشت. 
حریفی که مقابل تماشــاگرانش 
در یک جو ســنگین بــه میدان 
می رفت و البته چمن استادیومش 
هم مصنوعــی بود. اســتقالل 
تاجیکستان با شــیوه ای بسیار 
تدافعی روبه روی پرسپولیس قرار 
گرفت اما سرانجام این مهدی ترابی 

بود که با یک گل سرنوشت ســاز، 
پرسپولیس را به مرحله یک چهارم 

نهایی لیگ قهرمانان آسیا رساند.
    

ناجی همیشگی
در چند فصل گذشته هیچ بازيکنی به 
اندازه مهدی ترابی برای پرسپولیسی ها 
گل ســه امتیازی به ثمر نرسانده است. 
بازيکنی که انگار متخصص گل زدن در 
شرايطی است که تیم بیشتر از همیشه 
به او نیاز دارد. پرســپولیس در مواجهه 
با اليه های دفاعی پرشمار تاجیکی ها، 
موقعیت چندانی درست نکرد و شانس 
خوبی برای گل زدن به دست نیاورد اما 
اين مهدی ترابی بود که اجازه نداد مسابقه 
به وقت های تلف شده کشیده شود. معلوم 
نیست که آيا او قصد سانتر کردن توپ را 

داشــت يا اينکه می خواست مستقیما 
دروازه استقالل دوشنبه را باز کند اما به 
هر حال اين گل، پرسپولیس را از شر يک 
گره کور نجات داد. مهدی دوباره در نقش 
ناجی ظاهر شد و تیم يحیی، توانست به 

ادامه ماجراجويی در آسیا امیدوار باشد.
به موقع بود، حامد

استقالل دوشنبه با رويکردی کامال 
تدافعی به اين مسابقه قدم گذاشته بود. 
گل نخوردن، اولويت اول آنها به شــمار 
می رفت و تالش برای اســتفاده از تک 
موقعیت ها، اولويت بعدی شان بود. اين 
تیم در هر دو نیمه، يــک موقعیت گل 
نســبتا خوب به وجود آورد اما هر بار با 
سد محکمی به اســم حامد لک روبه رو 
شد. لک يک بار در نیمه اول راه گل زنی 
حريف را مســدود کرد و يک بار هم در 

ثانیه های پايانی، قرص و محکم ظاهر 
شد. حامد در اين جدال تحت فشار نبود 
و به سیوهای متعددی نیاز نداشت اما در 
بهترين لحظات به کمک تیمش آمد. گل 
خوردن پرسپولیس روبه روی اين رقیب 
تدافعی، کار را برای بردن در دوشــنبه 

بیش از حد دشوار می کرد.
 خریدهای جدید؛ 

قبولی با نمره معمولی
از بین همه مهره های تازه وارد باشگاه 
پرسپولیس، فقط اســدی در ترکیب 
اصلی تیمش قرار گرفــت. او به همراه 
میالد سرلک، زوج پرســپولیس را در 
میانه میدان تشــکیل دادند. اسدی در 
اولین بازی  اش با لباس پرســپولیس، 
کمی ســردرگم به نظر می رسید اما در 
مجموع توانســت وظايفش در زمین را 

به خوبی انجام بدهد. حامد پاکدل هم 
در دقايق پايانی اين مسابقه وارد زمین 
شد و کمی عجوالنه فوتبال بازی کرد. 
او برخالف اســدی، زمان زيادی در اين 
مســابقه در اختیار نداشت. هر دو مهره 
جديد پرســپولیس، نمره قبولی از اين 
نبرد را البته با يک عدد بسیار معمولی 
به دست آوردند. ترديدی وجود ندارد که 
پرسپولیس برای رسیدن به يک موفقیت 
بزرگ در آســیا، به درخشــش خاص 

مهره های جديد نیاز خواهد داشت.
وحید و عادت به تغییر

ســتاره ای که در دو مسابقه اخیر 
تیم ملی يک بار در پست دفاع چپ و 
يک بار در پست هافبک چپ به میدان 
رفته بود، حاال در تاجیکستان در نقطه 
متفاوتی از زمین قــرار گرفت تا ثابت 
کند کــه توانايی بازی در هر پســت 
را دارد. وحید در جريــان اين جدال 
مهاجم دوم پرسپولیســی ها به شمار 
می رفت و تالش می کرد با دوندگی باال، 
دفاع حريف را تحت فشار قرار بدهد. 
البته که عملکــرد او به عنوان مهاجم 
دوم، بــه اندازه پســت های قبلی اش 
درخشان نبود اما به هر حال نمی توان 
اين حقیقت را ناديده گرفت که وحید، 
انعطاف پذيرترين مهره اين روزهای 

فوتبال ايران است.
خسته نباشید آقای گزارشگر

ظاهرا گزارشــگر تلويزيونی اين 
مســابقه اصال برای گزارش اين نبرد 
آماده نشــده بود. او که انــگار حتی 
کوچک ترين شــناختی از مهره های 
حريــف نداشــت و کوچک تريــن 
جســت وجويی در مورد آنهــا انجام 
نداده بود، حتی اسم کشور میزبان را 
هم اشــتباه به زبان می آورد. سیانکی 
در طول بازی بارها و بارها تیم استقالل 

را تیمی از کشــور »ترکمنســتان« 
معرفی کــرد و حتــی در لحظه رقم 
خوردن گل مهدی ترابی، مرتکب اين 
اشتباه بزرگ شد. اين بازی به خودی 
خود نبرد جذاب و پرموقعیتی نبود و 
گزارش ســیانکی هم تحمل تماشای 
اين نبرد را کمی سخت تر کرد. به نظر 
می رسد اين روزها بحران گزارشگر در 
فوتبال ايران از بحران آب هم جدی تر 

است.
در انتظار رقیب بعدی

پرسپولیس حاال تنها بازمانده ايرانی 
لیگ قهرمانان آســیا در اين فصل به 
شمار می رود. آنها يکی از چهار تیم باقی 
مانده در منطقه غرب آســیا هستند. 
پرسپولیسی ها در دور بعدی بر اساس 
قرعه کشــی با الوحده، الهالل يا النصر 
برخورد خواهند کرد. الوحده، همگروه 
سرخ ها در دور مقدماتی بود و الهالل و 
النصر هم از قدرت های بزرگ فوتبال 
عربستان هســتند. از آن جايی که دور 
بعد در کشور عربستان برگزار می شود 
و قرار است تورنمنت به صورت متمرکز 
دنبال شــود، قطعا ســرخ ها ترجیح 
می دهند در اولین مســابقه حذفی با 

الوحده امارات بازی کنند.
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ترابی؛ حاکم دوشنبه

اتفاق روز

چهره به چهره

اولین دقايق از مســابقه نخســت تیم ملی در جام جهانی 
فوتســال، فوق العاده به نظر می رســید. ايران در همان چهار 
دقیقه اول، با گل های احمــدی و فخیم از حريف پیش افتاد و 
بازی اش را کامال به حريف تحمیل کرد. بدترين اتفاق ممکن 
برای ايران اما اخراج حمید احمدی از زمین مسابقه بود. او با يک 
بی احتیاطی و در حالی که يــک کارت زرد هم از داور دريافت 
کرده بود، با دست به صورت بازيکن حريف زد و با کارت زرد دوم 
روبه رو شد تا ايران برای دقايقی، با يک يار کم تر روبه روی حريف 
قرار بگیرد. در همین دقايق بود که صرب ها موفق شدند يکی از 

گل های خورده را جبران کنند تا نیمه اول با اختالف حداقلی 
تیم ملی به پايان برســد. در نیمه دوم هم، صربستان نمايشی 
هجومی را ارائه کرد اما درخشــش علــی صمیمی روی خط 
دروازه ايران، بارها مانع گل زنی اين تیم شد. هفت دقیقه بعد از 
شروع نیمه دوم مسابقه، احمد اسماعیل پور با يک شوت ديدنی 
سومین گل تیم ناظم الشريعه را هم به ثمر رساند تا ايران به بازی 
مسلط تر شود. با اين وجود تنها دو دقیقه بعد، صرب ها به گل 
دوم رسیدند و مسابقه در ۱۲ دقیقه پايانی، به شدت پراسترس 
دنبال شد. ايران به هر قیمتی توانست از اين پیروزی کلیدی 

دفاع کند. بردی که به نظر می رسد از همین حاال صعود تیم ملی 
به مرحله حذفی را قطعی کرده باشد. اين برد در حالی رقم خورد 
که حسین طیبی به دلیل مصدومیت، فرصت همراهی با تیم 
ملی را نداشت. اين مسابقه لحظات پرتنش زيادی هم داشت. 
هم سرمربی ايران با کارت زرد داور روبه رو شد و هم در آخرين 
ثانیه ها، يکی از مهره های حريف از داور کارت قرمز گرفت. اين 
برد اگرچه بسیار خفیف و سخت بود اما نبايد فراموش کرد که 
صرب ها هم اين اواخر در فوتسال بسیار پیشرفت کرده اند. اين 
تیم در رقابت های قهرمانی اروپا در رده چهارم ايستاده و يکی از 

تیم های مطرح فوتسال دنیا به شمار می رود.
تیم ملی فوتســال جمعه در دومین مسابقه اش روبه روی 
آمريکا قرار می گیرد. حريفی که ســاده ترين تیم گروه است و 
در فوتسال، حرفی برای گفتن ندارد. آنها در اولین مسابقه، ۱۱ 
گل دريافت کرده اند تا نشان بدهند که هنوز در قواره های جام 

جهانی نیستند. اين برد می تواند خیال ملی پوشان را از صعود 
کامال راحت کند. 

در اين صورت، مســابقه نهايی بــا آرژانتیــن تنها برای 
ســرگروهی خواهد بود. آلبی سلســته قهرمــان دوره قبلی 
مسابقات محسوب می شود و ســتاره های زيادی را در اختیار 
دارد. اگر تیم ملی بتواند در گروهش صدرنشــین شود، با تیم 
دوم گروهی مســابقه می دهد که ژاپن، اسپانیا و آنگوال در آن 
شانس صعود دارند. به نظر می رسد در اين صورت، يک جدال 
تمام آســیايی تیم ملی ايران را راهی يک چهارم نهايی جام 
جهانی خواهد کرد. در صورت دوم شــدن در گروه اما، با تیم 
دوم گروه روسیه، گواتماال، ازبکستان و مصر برخورد می کند. 
به نظر می رسد در هر شرايطی، ايران به جمع هشت تیم برتر 
دنیا می رسد. رقابت اصلی برای اين تیم، تازه از آن مرحله شروع 

خواهد شد.

آریا طاری

روبه رو شــدن با باخت برای هیواليی مثل 
رونالدو، اصال ساده نیســت. با اين حال به نظر 
می رســد کابوس »يانگ بويز« دســت از سر او 
برنمی دارد. کريس که در لباس يووه هم به اين 
تیم باخته بود، اين هفته در اولین تجربه اروپايی 
بعد از بازگشت به يونايتد، شکست تلخ ديگری 
را تجربه کرد. شکســتی که البته ۱۰ نفره شدن 
شیاطین سرخ نقش بسیار مهمی در آن داشت. به 
جز اين نتیجه، ديدارهای شب اول لیگ قهرمانان 
شگفتی ديگری نداشتند. يووه و چلسی اين هفته 
برنده شدند و بارســا هم طبق انتظار، شکست 

سختی را تجربه کرد.
تحقیر دوباره در نیوکمپ

هرچقدر که به زمان مســابقه حساس بارسا 
و بايرن نزديک تر می شــديم، استرس هواداران 
بلوگرانا برای رويارويی با تیم خطرناک ناگلزمان 
هم افزايش پیدا می کرد. آبی اناری ها مســابقه 
را چندان بد شــروع نکردند اما يک شــلیک از 
توماس مولر اواسط نیمه اول، بايرن را در شرايط 
به مراتب بهتری از حريف قرار داد. مونیخی ها در 
حالی که ستاره هايی مثل گنبری و کومان را هم 

روی نیمکت نشانده بودند، اصال کار سختی برای 
شکست بارسا نداشتند. بارسلونايی  که در غیاب 
برايتويت، آگرو و فاتی، در خط حمله با مشکالت 
بزرگی روبه رو بود. لوک دی يونگ در اين مسابقه 
اولین بازی اش را در بارسا انجام داد و البته، اين به 
يک تجربه ناامیدکننده تبديل شــد. با تنها گل 
مولر و دو گل از لواندوفسکی، بايرن دوباره به روند 
پیروزی های پرگلش برابر بارسا ادامه داد. آنها که 
در آخرين بازی هشت گل به بلوگرانا زده بودند، 
اين بار هم با سه گل به برتری رسیدند تا خیلی 
زود صدرنشینی گروه را به دست بیاورند. با اين 
شکست دردناک مقابل 4۰ هزار تماشاگر خودی، 
بارسلونايی ها بايد به شدت نگران مسابقه برگشت 
با بايرن در آلیانز آره نا باشند. انقالب الپورتا تا اين 
لحظه ثمری برای باشگاه نداشته و فقط شرايط را 

برای اين تیم ناامیدکننده تر کرده است.
بارش پنالتی در جنوب اسپانیا

يکــی از عجیب تريــن و باورنکردنی ترين 
اتفاق های شــب اول ديدارهای مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان، در مســابقه سويا و سارلزبورگ 
رقم خورد. در 4۲ دقیقه اول اين مســابقه، داور 
چهار پنالتی اعالم کرد تا رکورد پنالتی ها در يک 
نیمه از لیگ قهرمانان جابه جا شود. در اين نیمه 

سارلزبورگ صاحب ســه پنالتی شد که هر سه 
پنالتی را هم کريم آديمی گرفت. جالب اينکه با 
وجود اعالم چهار پنالتی در يک نیمه، در نهايت 
اين مسابقه با تساوی يک - يک به پايان رسید. 
آديمی اولین پنالتی مســابقه را خودش خراب 
کرد، سپس لوکا سوچیچ پنالتی دوم تیمش را 
به گل تبديل کرد. چنــد دقیقه بعد، لوکا دوباره 
پشت پنالتی قرار گرفت و اين بار موفق به گل زنی 
نشد. اواخر نیمه هم ايوان راکیتیچ از تنها پنالتی 
ســويا در اين مســابقه، يک گل برای خودش 
ساخت. سويا در شروع نیمه دوم با اخراج يوسف 
النصیری، ۱۰ نفره شد اما توانست نتیجه تساوی 

را در اين نبرد خانگی حفظ کند.
 جسی، کریس را کشت

اولین مسابقه يونايتد در لیگ قهرمانان اروپا 
بعد از بازگشــت رونالدو، به تجربه بسیار تلخی 
برای اين تیم تبديل شــد. اوله در اين جدال به 
تعويض طاليی معنی تازه ای بخشید و نشان داد 
که اصال هم يادآور دوران جوانی الکس فرگوسن 
نیست. او در ۲۰ دقیقه پايانی، کريس رونالدو را 
از زمین بیرون کشید و جسی لینگارد را به جايش 
به زمین فرستاد. همین بازيکن در ثانیه های آخر 
يک پاس اشتباه فاجعه بار به مهاجم حريف داد و 
همین توپ در نهايت از خط دروازه يونايتد عبور 
کرد تا منچستر روبه روی حريف سوئیسی اش 
بازنده باشــد. شکســتی که رونالدو را به شدت 
عصبانی کرده بود. ظاهرا او تازه متوجه شده که 
به چه باشگاهی آمده و قرار است برای چه تیمی 

فوتبال بازی کند. پرگل ترين مسابقه اين شب از 
لیگ قهرمانان هم در همین گروه برگزار شد. يک 
رقابت سرشــار از آدرنالین که چهار گل داشت. 
آتاالنتا خیلی زود در اين نبرد به ويارئال گل زد اما 
تیم اسپانیايی مسابقه را به تساوی کشاند و حتی 
با زدن گل دوم در آستانه برتری بر حريف بود اما 
روبین گوزنس در ثانیه های آخر تیمش را از يک 
شکست نجات داد تا مسابقه با تساوی دو - دو به 

پايان  برسد.
آلگری و رویای بازگشت

يوونتوس آلگری باالخره اولین پیروزی اش 
در رقابت های اين فصل را جشن گرفت. آنها يک 
مسابقه نسبتا ساده با مالمو داشتند و توانستند 

سه بار دروازه اين تیم را باز کنند. نکته جالب اين 
نبرد تبديل شدن پائولو ديباال به پنالتی زن اول 
يووه بود. اتفاقی که نشان داد پائولو چقدر برای 
آلگری بازيکن مهمی اســت. يووه فعال در صدر 
جدول اين گروه قرار گرفته اما برای سرگروهی 
بايد با قهرمان فصل گذشــته اروپا رقابت کند. 
چلسی در يک مسابقه بسیار سخت، با تنها گل 
لوکاکو زنیت روسیه را شکســت داد. آنها فشار 
زيادی به زنیت آوردند اما بــا حمله های خوبی 
هم از ســوی حريف روبه رو شدند. سردار در اين 
نبرد با چند پاس خوب، هم تیمی ها را در آستانه 
گل زنی قرار داد اما زنیت در نهايت استاديوم را با 

دست های خالی ترک کرد.

نگاهی به اولین مسابقه تیم ملی در جام جهانی فوتسال

شروع رويايی، پايان لغزان

چند نکته از شب شروع لیگ قهرمانان اروپا

شبی كه رونالدو  دق كرد

در چند فصل گذشته هیچ 
بازیکنی به اندازه مهدی 

ترابی برای پرسپولیسی ها 
گل سه امتیازی به ثمر 

نرسانده است. بازیکنی 
که انگار متخصص گل زدن 

در شرایطی است که تیم 
بیشتر از همیشه به او نیاز 

دارد
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