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دومین برد فصل استقالل باز 
هم روبه روی یــک تیم تازه وارد 
به دست آمد. آنها یک هفته بعد 
از شکســت دادن ملوان، این بار 
مس را هم بردند تا در پایان هفته 
سوم 6 امتیاز داشته باشند. اولین 
برد خانگی این فصل استقالل، 
یک نبرد چندان مهیج نبود اما 
خوشــبختانه بانوانی که راهی 
ورزشگاه شــده بودند، حداقل 
موفق شدند به تماشای یک گل 
بنشــینند. کوین یامگا همانند 
بســیاری از دیدارهــای فصل 
گذشته، باز هم نقش ناجی را برای 
تیم بازی کرد و استقالل موفق شد 
همه امتیازهای این مسابقه را در 

خانه نگه دارد.

یک بازگشت باشکوه
مهم ترین اتفاق مسابقه این هفته 
اســتقالل و مس، بیــرون از محدوده 
سبز زمین مســابقه رقم خورد. جایی 
که برای اولین بار پای بانوان به یک بازی 
لیگ برتری در فوتبال ایران باز شد. از 
آن ماجراهایی که فراموش نشدنی به 
نظر می رســید. خانم ها وارد ورزشگاه 
شدند و هیچ اتفاق بدی هم رخ نداد. نه 
خون از دماغ کسی آمد، نه شعار زشتی 
شنیده شــد و نه کوچک ترین ناامنی 
برای آنها در ورزشگاه وجود داشت. آنها 

با حضورشان، زیبایی آزادی را بیشتر 
کردند و فریم های فوق العاده ای از این 
حضور نیز به ثبت رسید. این یک فرصت 
ویژه و یک محک عالی بــرای فوتبال 
ایران بود و انتظار مــی رود این روند در 
دیدارهای دیگر نیز تکرار شــود. رفته 
رفته باید منتظر ورود بانوان به ورزشگاه 
در همه شهرهای ایران باشیم. تجربه 
نبرد استقالل و مس ثابت می کند که 
حضور خانم های طرفدار فوتبال، جو 
ســالم تر و بهتری را در ورزشگاه ها به 

وجود می آورد.

کشمکش ادامه دارد
دومین نکته مهم این مسابقه هم 
اصال یک نکته فنی نبــود. درگیری 
ادامــه دار بین باشــگاه اســتقالل و 
صداوسیما، شــرایط خاصی را برای 
پخش بازی های این باشگاه به وجود 

آورده است. هفته گذشته و بعد از انتقاد 
مستقیم از صداوسیما در تبلیغ های 
محیطی باشگاه استقالل، قاب عجیبی 
برای بــازی این تیــم در نظر گرفته 
شــد و این هفته نیز باشــگاه به این 
موضوع معترض بود که همه تبلیغات 
محیطی اش روی آنتن نرفته اند و دیده 
نشده اند. اســتقاللی ها حتی تهدید 
کردند که اگر این قاب اصالح نشود، 
در نیمه دوم به زمین مسابقه نخواهند 
رفت. آنها البته درنهایت رضایت دادند 
و راهی زمین شــدند اما این مســاله 
هنوز حل نشــده باقی مانده اســت. 
باشگاه استقالل هر هفته از راه ندادن 
دوربین های تلویزیون به ورزشــگاه 
خبر می دهد اما درنهایت هر هفته هم 
کوتاه می آید و نهایتا اجازه مصاحبه 
کردن با تلویزیــون را از بازیکنان تیم 
می گیرد. اگر قرار نیست قدم مهمی 
در این راستا برداشته شــود، به نظر 
می رســد که این روند تا پایان فصل 

ادامه خواهد داشت!

نیمکت پارتی جعفر!
بین دو نیمه مســابقه بــا ملوان، 
ساپینتو تصمیم گرفت شــیوه بازی 
تیمش را تغییر بدهد و اســتقالل را با 
چهار مدافع به زمین بفرســتد. آنها در 
دو مسابقه با سپاهان و ملوان از کناره ها 
به شدت آسیب پذیر بودند و به همین 
خاطر ساپینتو به دنبال ایجاد تغییر بود. 
نقشــه او جواب داد و استقالل با چهار 

مدافع، عملکرد بسیار خوبی روبه روی 
ملوان داشت. این شیوه بازی حاال برابر 
مس هم پیاده شد. در این روش، عارف 
غالمی و ســیلوا مدافعان مرکزی تیم 
بودند و صالح حردانی در سمت راست 
به میدان می رفت. روزبه چشــمی نیز 
در کنار مهدی پور و رضاوند خط میانی 
استقالل را شکل داده بودند. نکته جالب 
اما حضور ثابت ابوالفضل جاللی در سمت 
چپ خط دفاعی است. بازیکنی که ظاهرا 
مربی پرتغالی استقالل عالقه زیادی به 
او دارد. ساپینتو تا اینجا اصال اعتقادی 
به بازی جعفر ســلمانی نداشته است. 
بازیکنی که فصل گذشته مهره مهمی 
برای استقالل بود و حتی توانست چند 
گل حساس سه امتیازی برای این تیم 

به ثمر برساند.

صدای پای مهدی
سجاد شهباززاده در این چند مسابقه 
از زمان بازگشــت به اســتقالل، اصال 
متقاعدکننده نشــان نداده و به هیچ 
وجه آماده نبوده است. شاید این آخرین 
تجربه حضور فیکس سجاد در استقالل 
بود. فعال و تا قبل از ورود کاوه رضایی به 
تیم، ساپینتو می تواند به سراغ استفاده 
از یامگا، محبی و قایدی در خط حمله 
برود. در این روش محبی این قابلیت را 
دارد که به عنوان مهاجم مرکزی برای 
تیم بازی کند و قایدی و یامگا نیز در دو 
سمت او به میدان بروند. البته مهدی 
قایدی نیز سابقه بازی در نوک حمله را 
داشته است. به هر حال این سه نفر فعال 
آماده ترین مهره های هجومی باشگاه به 

حساب می آیند.

این تیم جوان
نمایش مــس در آزادی، نمایش 
قابل احترامی بــود. تیمی که فوتبال 
بازی کرد، نمایش خوبی داشت و حتی 
موقعیت های خوبی را هم از دست داد. 
مس تیم بسیار جوانی است و با چند 
ســتاره از آکادمــی در ترکیب اصلی 
ظاهر شــده اســت. آنها با حفظ این 
فرم می تواننــد در ادامه فصل یکی از 
تیم های غافلگیرکننده فوتبال ایران 
لقب بگیرند. تیمی که فعال فصل را بهتر 
از حد انتظار شــروع کرده و روبه روی 
استقالل هم یک تیم کامال بسته نبوده 
است. فرزاد حســین خانی در اولین 
تجربه کاری اش به عنوان ســرمربی 
در لیــگ برتر، فعال عملکــرد خوبی 

داشته است.
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مهم ترین اتفاق مسابقه 
این هفته استقالل و مس، 

بیرون از محدوده سبز 
زمین مسابقه رقم خورد. 

جایی که برای اولین بار پای 
بانوان به یک بازی لیگ 

برتری در فوتبال ایران باز 
شد. از آن ماجراهایی که 

فراموش نشدنی به نظر 
می رسید

 شماره  1151 /     شنبه  5 شهریور   1401  /     29 محرم  1444  /  27 آگوست   2022

آریا   طاري 

صاحب امتیاز: موسسه اطالع رساني و خبرگزاري ایلنا
مدیرمسئول: مسعود حیدري

زیرنظر شوراي سردبیري
مدیر بازرگانی و  روابط عمومی: مرتضی بلوکی

چاپ: کار و کارگر 66817317
نشاني تحریریه: تهران، خیابان انقالب، خیابان دانشگاه نرسیده به روانمهر، پالک 132

              t oseeir ani . i r :نشانی سایت تلفن تحریریه: 66956600)021(   
t osei r ani@gmai l .com :ایمیل    @t osee_ir ani :اینستاگرام

حدادي، غايب سفر به استراليا

تیم ملي بسکتبال ایران پنجره چهارم انتخابي جام 
جهاني را مقتدرانه آغاز کرد. شاگردان سعید ارمغاني که 
در خانه به مصاف ژاپن رفتند، پیروزي ارزشمندي مقابل 
مهمان خود به دست آوردند. تیم ملي بسکتبال که هر 
بازي اش در این پنجره بــراي ارتقاي جایگاه و صعود 
برایش حائز اهمیت است، در اولین گام ژاپن را 79 بر 68 
شکست داد. ژاپن در حالي مقابل ایران به میدان رفت که 
سرمربي و یکي از بازیکنانش را به همراه نداشت. گفته 
مي شود آنها به دلیل داشتن تابعیت آمریکا نتوانستند 
به ایران سفر کنند. بسکتبال ایران که در مرحله اول طی 
دیدارهای رفت و برگشت با قزاقستان، بحرین و سوریه 
رقابت کرد و به عنوان تیــم دوم گروه D از این مرحله 
صعود کرد، دیدارهایش در مرحله دوم با را در گروه F و 
در کنار استرالیا، قزاقستان، چین، ژاپن و بحرین دنبال 
خواهد کرد. آنها با این برد، با روحیه و البته با چند غایب 
راهي استرالیا شدند روز دوشنبه مقابل این تیم قرار 
بگیرند. طبق اعالم سرمربي تیم ملي، حامد حدادي 
سنتر و کاپیتان ایران و بهنام یخچالي گارد لژیونر تیم 
ملي، در استرالیا غایب هســتند. یخچالي که در تیم 
BBC در بوندس لیگا بازي مي کند، با توجه به شروع این 
رقابت ها عازم آلمان مي شود. به این ترتیب ساالر منجي 
به جاي حدادي و متین آقاجانپور به جاي یخچالي در 
ترکیب ایران مقابل استرالیا قرار مي گیرند. حدادی 
و یخچالی در پنجره دوم به ترکیــب تیم ملی اضافه 
می شوند. ایران در پنجره پنجم میزبان استرالیا است 
و مقابل چین مهمان خواهد بود. روز گذشته همچنین 
فدراسیون خبر یک غایب مهم دیگر را نیز منتشر کرد. 
گویا ارسالن کاظمي به دلیل مصدومیت و تشخیص 
پزشک به استرالیا نرفته تا لیست غایبان به عدد سه 
برسد. باید دید ارمغاني که ترکیب کاملش را از دست 

داده، براي پیروزي برابر کانگوروها چه برنامه اي دارد. 
    

رقابت رياست كميته المپيك
با 4 كانديدا

باالخره روزي که اهالي ورزش در انتظارش بودند 
از راه رسید. روزي بسیار مهم براي ورزش کشور که در 
آن رییس جدید کمیته ملي المپیک قرار است معرفي 
شود. این انتخابات قرار بود مدت ها پیش برگزار شود اما 
بارها به دالیل و البته بهانه هاي مختلف عقب مي افتاد. 
فردا )یکشنبه، 6 شهریور( اما باالخره انتخابات برگزار 
مي شود تا صالحي امیري پس از چهار سال و هفت ماه از 
این مسئولیت کنار برود. این مجمع اما تا آخرین روزها 
بي حاشیه هم نبود. در فاصله چند روز مانده به انتخابات 
صالحیت مهدي علي نژاد و مجید شایسته تایید نشد 
و تنها اسم محمود خسروي وفا و فضل اهلل  باقرزاده در 
لیست نامزدها باقي بماند. البته علي نژاد خیلي زود 
دست به کار شد و طي یک نامه اعتراضي و همین طور 
تهدیدآمیز، خواســت وضعیتش هرچه زودتر براي 
انتخابات روشن شود. در هر حال روز گذشته کیکاووس 
سعیدي، سخنگوي کمیته ملي المپیک اعالم کرد 
حضور شایسته و علي نژاد در انتخابات بالمانع است و به 
این ترتیب تعداد کاندیداهای انتخابات ریاست کمیته 

ملی المپیک به چهار نفر رسید. 
    

بازگشت مهماندوست به آذربايجان
زماني که رضا مهماندوســت از هدایت تیم ملي 
تکواندوي آذربایجان اســتعفا داد، بسیاري منتظر 
بودند که او بار دیگر در راس تیم ملي ایران قرار بگیرد. 
مهماندوست حتي آمادگي اش را براي بازگشت به 
تیم ایران اعالم کرد اما پیشنهادي از سوي فدراسیون 
هادي ساعي به او نرسید تا این سرمربي به دعوت دوباره 
آذربایجان پاســخ مثبت بدهد. مهماندوست دلیل 
این تصمیم خود را قول رییس فدراسیون تکواندوي 
آذربایجان براي حمایت کامل و تمام قد از تیم ملي 
این کشور عنوان کرد. هادي ساعي زماني که به عنوان 
رییس فدراسیون تکواندو ایران انتخاب شد، تصمیم 
گرفت سکان هدایت تیم ملي را به بیژن مقانلو بسپارد. 
مقانلو و مهماندوســت هر دو از سرمربي هاي نامدار 
تکواندو هســتند اما نتیجه اخیر مقانلو در قهرماني 
آسیا، بسیاري را بر این باور نشانده بود که مهماندوست 

مي تواند گزینه بهتري براي تکواندوي ایران باشد. 

منهای فوتبال

آدرنالین

پنج نکته از برد خانگی آبی ها روبه روی مس

طال و مس!

قرعه کشی این فصل لیگ قهرمانان، نبردهای جذابی را به هواداران 
فوتبال در دنیا هدیه داد. بازگشت هالند و لواندوفسکی به آلمان، رویارویی 
دوباره بایرن و بارسا، برخورد لیورپول، آژاکس و ناپولی با فلسفه فوتبال 
هجومی و البته غیبت کریستیانو رونالدو بعد از سال ها، بخشی از نکات 
این قرعه کشی هستند. در جریان مراسم قرعه کشی فصل جدید، کارلو 
آنجلوتی به عنوان بهترین مربی اروپا در سال گذشته انتخاب شد و جایزه 

مرد سال اروپا نیز به کریم بنزما رسید.

گروه اول؛ از بریتانیا تا ایتالیا!
قرعه کشی این فصل لیگ قهرمانان اصال آژاکسی ها را راضی نکرد. ادوین فن در 
سار نایب رییس باشگاه آژاکس قبل از شــروع قرعه کشی ترجیح می داد که از سید 
یک با لیورپول و از سید سه با ناپولی روبه رو نشود اما هر دو اتفاق رخ داد تا یک گروه 
بسیار سخت با حضور لیورپول، آژاکس، ناپولی و رنجرز شکل بگیرد. آژاکس در این 
تابستان سرمربی اش تن هاخ و چند مهره کلیدی را از دست داده و تیمی کم تجربه 
به نظر می رسد. تیمی که البته فصل را با شکست وحشتناک در سوپرجام روبه روی 
پی اس وی شروع کرد اما کم کم توانست در لیگ هلند به فرم دلخواهش برسد. اوضاع 
لیورپول هم چندان جالب نیست. این تیم در این فصل بدترین شروع ممکن از زمان 
روی کار آمدن یورگن کلوپ را تجربه کرده است. آنها بعد از شکست روبه روی یونایتد، 
در سه هفته شروع این فصل فقط دو امتیاز کسب کرده اند. فعال بهترین فرم در این 
گروه متعلق به ناپولی است که توانسته فصل جدید سری آ را با هدایت لوچیانو اسپالتی 

خیلی خوب شروع کند. رنجرز نیز 
بعد از 12 سال به مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان برگشته است. 
برگ برنده اصلــی این تیم، جو 
خارق العاده ورزشگاه ایبروکس 
در جریــان میزبانی های آبی ها 

خواهد بود.

گروه دوم؛ 
دوئل به سبک ایرانی!

یکی از جالب توجه ترین اتفاقات این 
فصل از قرعه کشی لیگ قهرمانان، 

قرار گرفتن دو ستاره ایرانی 
در یک گروه بوده است. 
فوتبال ایران این فصل دو 
نماینده در این جام دارد 
که قرار است در یک گروه 

برای صعود مبارزه کنند. پورتو و لورکوزن در این گروه با آتلتی و بروژ قرار گرفته اند. 
دیگو سیمئونه امیدوار اســت ترکیب ژواوو فلیکس و آلوارو موراتا این فصل در خط 
حمله تیمش جواب بدهد و این تیم را به مراحل پایانی لیگ قهرمانان هدایت کند. 
پورتو نیز در چند فصل گذشته نمایش های بسیار خوبی در لیگ قهرمانان داشته است. 
پورتو البته در این پنجره، ستاره های بسیار مهمی را از دست داده اما امیدواری اصلی 
آنها، درخشش و گل زنی مهدی طارمی خواهد بود. شرایط برای سردار و لورکوزن 
فاجعه بار به نظر می رسد. این تیم در هر سه مسابقه اش در شروع این فصل شکست 
خورده و قعرنشین جدول بوندس لیگا شده و حتی در اولین مرحله جام حذفی روبه روی 
تیمی از سطوح پایین تر بازنده بوده است. بروژ نیز بعد از جدایی دو بازیکن بسیار مهم، 
کار سختی در این گروه خواهد داشت. این گروه تقریبا گروه تیم های بحران زده به 

حساب می آید.

گروه سوم؛ مرگ در مونیخ!
ظاهرا کابوس روبه رو شدن با بایرن در لیگ قهرمانان قرار نیست دست از سر بارسا 
بردارد. این تیم با کیکه ستین هشت گل از بایرن خورد و فصل گذشته نیز در دو مسابقه 
رفت و برگشت روبه روی بایرن تحقیر شد. البته این بازی یک تفاوت اساسی با نبردهای 
دیگر دارد و آن حضور رابرت لواندوفسکی در ترکیب بارسا خواهد بود. ستاره ای که 
همیشه نقش مهمی در بردهای پرگل بایرن مقابل این حریف ایفا می کرد. بارسا این 
فصل نفرات خوبی را جذب کرده و تیم بهتری شده اما باز هم عالقه مند به همگروهی 
با بایرن آماده ناگلزمن نبوده است. تیمی که رقبا را در لیگ آلمان پشت سر هم از دم 
تیغ گذرانده است. بدشانس همیشگی لیگ قهرمانان نیز تیم اینتر است که همیشه در 
گروه های مرگ قرار می گیرد. آنها یا با بارسا همگروه هستند یا با رئال و به همین خاطر 
معموال از دور گروهی عبور نمی کنند. ویکتوریاپلژن نیز از سید چهارم به این گروه 
ملحق شده است. تیمی که بعید است حتی شانس رسیدن به لیگ اروپا را از گروه مرگ 
داشته باشد. بازگشت لواندوفسکی به آلیانز آره نا آن هم در اولین فصل جدایی از بایرن، 
جذاب خواهد بود. بدون شک او در این استادیوم به شدت مورد تشویق قرار می گیرد.

گروه چهارم؛ 
همه چیز به سود کونته

یکی از معمولی ترین گروه های این 
فصل لیگ قهرمانان، بــرای تاتنهام و 
آنتونیو کونته رقم خورده است. اسپرز 
در این فصل با آینتراخت فرانکفورت، 
اسپورتینگ لیسبون و المپیک مارسی 
همگروه خواهد بود. کونته همیشه در 
دیدارهــای داخلی عملکرد 
خوبی داشــته اما در لیگ 
قهرمانــان اصــال مربی 
موفقی نبوده اســت. او و 
تیمش حاال به دنبال 
این هستند که از این 
طلســم عبور کنند. 
اسپرز قبال با هدایت 
پوچتینــو حتی به 

فینال لیگ قهرمانان هم رسیده است. به هر حال سخت ترین رقیب آنها در این گروه، 
تیم فرانکفورت است که فصل گذشته توانسته قهرمان رقابت های یورولیگ شود. آنها 

به خصوص در دیدارهای اروپایی همیشه تیم خطرناکی به نظر می رسند.

گروه پنجم؛ قرمز و آبی
 میالن و چلسی تاریخچه ای طوالنی در لیگ قهرمانان دارند اما از سال 1999 به 
بعد دیگر در این جام به مصاف هم نرفته اند و حاال قرعه ها این دو تیم را در یک گروه قرار 
داده اند. میالن که قهرمان هفت دوره لیگ قهرمانان شده، فصل گذشته در دور گروهی 
این جام کنار رفت اما قهرمان سری آ شد. آنها امیدوارند در این فصل عملکرد بهتری 
در اروپا داشته باشند. اوضاع برای چلسی و توخل فعال اصال خوب به نظر نمی رسد و 
شکست سنگین روبه روی لیدز، روحیه این تیم را تحت تاثیر قرار داده است. شاید فقط 
خرید چند ستاره در فرصت باقی مانده از نقل و انتقاالت بتواند ناجی این تیم شود. 
سارلزبورگ و دیناموزاگرب نیز دو تیم دیگر این گروه هستند و بعید به نظر می رسد که 

مشکلی برای صعود چلسی و میالن به مرحله بعدی به وجود بیاورند.

گروه ششم؛ قهرمان اینجاست
قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان، کارش را از یک گروه نسبتا ساده شروع خواهد 
کرد. البته بعد از درخشش خیره کننده فصل گذشته، هر مسابقه ای برای رئال ساده به 
نظر می رسد! تیم کارلتو در فصل جدید لیگ قهرمانان با الیپزیش، شاختار و سلتیک 
همگروه خواهد بود. برخالف انتظار، سفیدها در تابستان امباپه و هالند را جذب نکردند 
و حتی کاسمیرو را فروختند اما این تیم در هر وضعیتی یک مدعی جدی برای بردن 
اروپا به شمار می رود. شاختاردونتسک با شرایط بسیار سختی در این گروه قرار دارد. 
چراکه لیگ داخلی اوکراین تعطیل شده و حتی میزبانی های این تیم باید در کشور 
لهستان انجام شود. سلتیک نیز بعد از پنج سال باالخره توانسته به مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان برگردد. پیش بینی سرگروهی رئال مادرید در این گروه اصال کار دشواری 

نخواهد بود. سایر تیم ها باید برای ایستادن روی سکوی دوم مبارزه کنند.

گروه هفتم؛ بچه غول و دیوار زرد
بعد از بازگشت لوا به مونیخ، دومین بازگشت مهم این فصل حضور دوباره هالند 
در ورزشگاه خانگی دورتموند خواهد بود. بازیکنی که چند سال رویایی در دورتموند 
داشت و حاال برای اولین بار با ســیتی به لیگ قهرمانان قدم خواهد گذاشت. به جز 
دورتموند و سیتی که جنگ جذابی در این گروه دارند، سویا را نیز باید یک تیم مهم 
دانست. تیمی که این سال ها در نبردهای اروپایی همیشه عملکرد خوبی داشته است. 
کپنهاگن دانمارک نیز تیم چهارم این گروه است. به نظر می رسد تیم گواردیوال در این 
گروه صدرنشین می شود و دورتموند و سویا باید رقابت بسیار جذاب و نفس گیری برای 

ایستادن روی سکوی دوم داشته باشند.

گروه هشتم؛ کهکشان سابق، کهکشان فعلی
حضور گالتیه در پاریس، کیفیت پي اس جی را باالتر برده و انگار بازیکنان این تیم 
را دوباره به فوتبال عالقه مند کرده است! مشکالت بین نیمار و امباپه کم تر شده و همه 
چیز برای یک فصل خوب در این باشگاه مهیا به نظر می رسد. یوونتوس و بنفیکا نیز 
نمی توانند رقبایی مهارنشدنی برای پاریس باشند. آلگری با سبک دفاعی مدنظرش 
هر کاری می کند تا پی اس جی را به دردسر بیندازد اما تیم فرانسوی فقط با قهرمانی 

راضی خواهد شد.

نگاهی به گروه بندی مهیج فصل جدید لیگ قهرمانان

خانه جام كجاست؟

چهره به چهره

آریا   رهنورد


