
ليگقهرمانانآسياويكهفتهسرنوشتساز
راه هموار آبي ها براي صعود

ليگ قهرمانان آسيا به هفته پاياني و سرنوشت ساز مرحله گروهي رسيد. 
با پايان يافتن ديدارهاي هفته پنجم اين رقابت ها وضعيت چهار نماينده 
فوتبال ايران هرچند تا حدود زيادي مشخص است، اما با اين حال بايد به 

انتظار ديدارهاي سخت و سرنوشت ساز هفته پاياني بود.
فقطپيروزي

روز گذشته از وضعيت پرس��پوليس و ذوب آهن نوشتيم، براي يادآوري 
كافيست كه عنوان كنيم س��رخ ها در گروه D بايد مقابل الوحده امارات 
در آزادي به پيروزي دست پيدا كنند و اميدوار باشند الهالل عربستان و 
الريان قطر فوتبالي پاك ارائه دهند، چراكه اگر تيم عربستاني به نماينده 
قطر راه دهد و شكست بخورد آن وقت دست در دست هم صعود مي كنند 
و پرسپوليس حذف مي شود. ذوب آهن هم بايد در مصافي تعيين كننده 
به ديدار االهلي برود. نماينده عربستان حتي با يك امتياز از اين ديدار هم 
صعود مي كند، بنابراين ذوب آهن چاره اي جز برد ندارد تا حداقل بتواند به 

عنوان تيم دوم راهي مرحله بعد شود.
با اين اوصاف ذوب آهن در گروه C و پرسپوليس در گروه D روز دوشنبه 
18 ارديبهشت ماه تنها بايد به پيروزي برسند به خصوص پرسپوليس كه 

البته اختيار كار در دستانش نيست!
خيالراحتآبيها

ارديبهشت   اما هرچه روز دوشنبه به پيروزي نيازمنديم، بعدازظهر سه شنبه 19 
مي توانيم با خيال راحت به تماشاي بازي  هاي استقالل خوزستان و استقالل 
تهران بنشينيم. درست است كه صعود دو تيم هنوز قطعي نيست، اما آبي هاي 
ليگ ايران بازي هاي چندان دشواري پيش رو ندارند و حتي با كسب تساوي 

نيز مي  توانند راهي مرحله بعدي رقابت ها شوند.
در گروه A استقالل پس از كسب تساوي يك بر يك مقابل االهلي امارات 
هم امتياز با اين تيم در عدد هشت در هفته آخر مهمان التعاون عربستان 
است، تيمي كه به جرئت مي توان گفت نمي تواند مشكلي براي شاگردان 
منصوريان ايجاد كند. البته التعاون براي صعود بايد با اختالف چهار گل 
استقالل را شكس��ت دهد تا جاي اين تيم را بگيرد، اتفاقي كه با توجه به 
شرايط اين تيم و انگيزه آبي پوشان بعيد به نظر مي رسد. بنابراين مي توان 
از همين حاال آبي هاي تهران را به عنوان يكي از نمايندگان صعودكننده 

فوتبال كشورمان به مرحله حذفي رقابت ها معرفي كرد.
در گروه B البته اوضاع اينقدر راحت نيست، اما از آنجا كه استقالل خوزستان 
ميزبان الجزيره امارات است، مي توان پيش بيني كرد كه آبي هاي خوزستان 
با برتري مقابل اين تيم يا حتي كسب يك تساوي به مرحله بعد صعود كنند. 
تساوي استقالل با الفتح در ديدار روز سه شنبه شب باعث شد تا آبي هاي 
خوزستاني كار صعود خود را به اهواز بكشانند. در اين گروه لخوياي قطر با 
11 امتياز صعود كرده، البته اهوازي ها اينجا بايد درست مثل پرسپوليس 
كمي نگران باشند، چراكه راه دادن احتمالي لخوياي صعود كرده به الفتح 
عربستان باعث خواهد شد تا كار براي آنها سخت شود، بنابراين بهتر است 
براي جلوگيري از هرگونه شك و شبهه اي در راه صعود به مرحله حذفي در 

اهواز با يك پيروزي خوب جشن صعود بگيرند.
واقعيتفوتبالباشگاهيايران

با بررسي وضعيت چهار نماينده فوتبال كش��ورمان و همچنين شرايط 
حريفان آنها مي  توان به اين نتيجه رسيد كه هر چهار نماينده فوتبال ايران 
مي توانستند خيلي راحت تر از اين راه صعود به مرحله حذفي را طي كنند، 
اما درست مطابق تمام ادوار گذشته تيم هاي ايراني بهترين فرصت ها را 
به رغم داشتن برتري برابر حريفان از دست دادند تا امروز كار به اينجا كشيده 
شود، به خصوص براي پرسپوليس و ذوب آهن كه امتيازهاي خانگي را به 
راحتي از دست دادند و حاال بايد چشم انتظار و نگران نتايج بازي تيم هايي 
باشند كه هيچ بعيد نيست براي جلوگيري از عدم حضور نمايندگان ايران 

در مرحله حذفي حتي تباني كنند.
در خصوص استقالل تهران و استقالل خوزستان هم بايد اذعان كرد كه اين 
دو تيم در گروه هايي به مراتب راحت تر از گروه هاي ذوب آهن و پرسپوليس 
قرار داشتند، گروه هايي كه رقيبي تراز اول در آن وجود نداشت،  اما با اين 
حال آبي ها نتوانستند مقتدرانه ظاهر شوند و اين مسئله اي است كه به طور 
حتم مي تواند در مراحل باالتر و مواجهه آنها با تيم هاي بزرگ تر و حرفه اي تر 

قاره آسيا براي آنها دردسرساز شود.
با نزديك شدن به هفته پاياني مرحله مقدماتي ليگ قهرمانان آسيا باز هم 
بايد به اين واقعيت اشاره كرد كه سطح فوتبال باشگاهي ايران هنوز آنقدر 
باال نرفته كه بتواند از پس حريفان آسيايي برآيد، به خصوص اينكه فعاًل 

فقط با حريفان غرب آسيا طرف هستيم.

آسيايي ها معضالت ما را ندارند
عملك��رد چه��ار نماينده كش��ورمان در 
آس��يا با فراز و نش��يب هايي همراه بوده، 
اما مي توان ادعا كرد رش��د فوتبال ايران 
را مي توان در ليگ قهرمانان آس��يا ديد. 
خوش��بختانه دو تيم اس��تقالل تهران و 
خوزستان شرايط خوبي براي صعود دارند. 
پرسپوليس نيز فرصت صعود به دور بعد را 
دارد و از ذوب آهن نيز بايد انتظاري معقول 
داشت. چراكه اين تيم با مربي جوان شكل 
و ش��مايلي جديدي به خودگرفته و براي ادامه راه ب��ه يكي دو بازيكن 
خارجي نياز دارد. در اين ميان بايد به امكانات و شرايط تيم هاي رقيب 
نيز توجه ويژه كرد. به عنوان نمونه مي توان به رقباي عرب پرسپوليس 
اش��اره كرد، رقبايي كه امكانات حرفه اي واقعي را در اختيار بازيكنان و 
كادرفني قرار مي دهند و مشكالت مالي نيز برايشان غيرقابل تصور است. 
در حالي كه هم پرسپوليس و هم س��اير تيم هاي ايراني حاضر در ليگ 
قهرمانان با چالش هاي مالي دس��ت و پنجه نرم مي كنند در شرايطي 
كه حريفان با آرامش خاصي پا به مسابقات مي گذارند. بحث بازيكنان 
خارجي باكيفيت از جمله مباحثي است كه در فوتبال ما توجه چنداني 
به آن نمي ش��ود، اما تيم هاي عربي با به خدمت گرفتن دو، سه بازيكن 
باكيفيت از پتانسيل آنها بهره مي گيرند. در صورتي كه تيم هاي ايراني نيز 
مي توانند از بازيكنان و مربيان خارجي به بهترين شكل ممكن استفاده 
كنند. افق ديد تيم هاي باشگاهي بايد به س��ال هاي آينده باشد. اگر در 
برخي پست ها بازيكنان تأثيرگذار وطني نيست، مي توانند پس از بررسي 
دقيق و حرفه اي اين خأل را با بازيكنان تأثيرگذار خارجي پر كنند. نتيجه 
بزرگ ترين هدف تيم هاي بزرگ دنيا محسوب مي شود و براي رسيدن به 
اين هدف برنامه ريزي هاي بلندمدتي در دستور كار قرار مي گيرد. توجه 
به جوانان، پرورش نيروي هاي مستعد در تيم هاي پايه و مدارس فوتبال 
و در نظر گرفتن امكانات حرفه اي براي تيم هاي باشگاهي ساز و كاري 
براي رسيدن به اهداف بزرگ فوتبالي است. تيم هاي ليگ برتري از نظر 
تكنيكي روندي رو به رشد را در پيش گرفته اند و با حداقل امكاناتي كه در 

اختيار دارند نتايج قابل قبولي در آسيا كسب كرده اند.

صعودمان نهايي نشده
سرمربي استقالل با اش��اره به اينكه هنوز 
صعود تيمش به مرحله حذفي ليگ قهرمانان 
آسيا قطعي نشده هواداران را نعمتي براي اين 
تيم عنوان كرد. به رغم اينكه پس از تساوي 
يك بر يك آبي ها مقابل االهلي رسانه ها خبر 
از صعود قطعي استقالل دادند  اما عليرضا 
منصوريان هنوز كار را تمام ش��ده نمي داند: »ش��رايط صعود براي ما 
فراهم است، اما هنوز چيزي نهايي نيست. بايد حرفه اي بازي كنيم تا از 
مشكالت دفاعي التعاون استفاده كنيم. از طرفي خروجي ليگ ما، بار 
تاكتيكي نيست و تيم ها فيزيكي هستند. وقتي به اسفند مي رسيم، 
تيم هاي حاضر در آسيا ضرر مي كنند. ما بايد مواظب وضعيت بدني 
بازيكنان باش��يم و از آنها محافظت كنيم. در هفته هاي پاياني ليگ 

تيم هاي حاضر در آسيا نمي توانند نتايج خوبي در ليگ بگيرند.«

آزادي پر مي شود، اما...
حضور پرش��ور هواداران فوتبال در ورزش��گاه آزادي ب��ه خصوص در 
زمان ديدارهاي بين المللي و به ويژه وقتي پاي تيم هاي پرسپوليس يا 
استقالل در ميان باشد هميشه و همواره مايه سربلندي ايران و بهت و 

حيرت حريفان بوده است.
بسياري از چهره هاي سرش��ناس فوتبال دنيا در قالب مربي يا بازيكن 
تاكنون جو منحصر به فرد ورزشگاه آزادي را تجربه كرده اند، از مارچلو 
ليپي گرفته ت��ا اش��تليكه و الدروپ و اوراليو آنها خ��وب مي دانند كه 
رويارويي پرس��پوليس، اس��تقالل و تيم ملي جلوي اين خيل عظيم 
هوادار پرشور چقدر وحشتناك اس��ت. ديروز و پس از ديدار سه شنبه 
شب استقالل و االهلي امارات دوستان ورزشي نويس يكي از سايت هاي 
پرمخاطب ورزشي مطلبي جالب توجه تهيه كرده بودند، پيرامون وجه 
تمايز استقالل و پرسپوليس با رقبا در آسيا اين وجه تمايز همان پر شدن 
صندلي هاي ورزشگاه آزادي توسط هواداران اين دو تيم و شور و هيجاني 

است كه آنها در طول بازي ايجاد مي كنند.
همان ش��ور و هيجاني كه حتي در زير باران و رگبار تگرگ بعدازظهر 
سه ش��نبه هوادار اس��تقالل را راهي ورزش��گاهي مي كند ي��ا هوادار 
پرس��پوليس را در بدترين ساعات به ورزشگاه مي كش��اند تا تيم شان 
مقابل حريف تنه��ا نماند به خصوص اگر اين حريف، حريفي باش��د از 

برخي كشورهاي عربي خاص!
دوستان به نكته بسيار ظريف و قابل توجهي اشاره كرده اند، خيلي عظيم 
هواداران فوتبال برگ برنده فوتبال ما هستند و همين مسئله باعث شده 
تا سال ها استقالل و پرسپوليس و تيم ملي به سبب اين حضور در صدر 
آسيا و حتي برخي مواقع جهان قرار داشته باشند. هوادار ايران چه قرمز 
و چه آبي و چه با لباس سفيد پرافتخار ملي براي ايران آبروداري مي كند 

و دوستان درست به همي نكته هم اشاره كرده اند، اما...
اما دوس��تان در اين ريزبيني يك نكته را فرام��وش كرده اند، فراموش 
كرده اند كه حداقل نگاهي به نتايج به دست آمده داشته باشند، هوادار 
استقالل و پرسپوليس در گرما و سرما در باران و برف در بدترين ساعات 
هفته به ورزش��گاه مي آيد، حريف، بازيكنان و مربيانش مات و مبهوت 
مي مانند، ولي آنكه بايد از اين شرايط استفاده كند و بهره الزم را نمي برد. 
استقالل به زحمت در نيمه دوم مساوي مي كند و پرسپوليس شانس 

مي آورد و نمي بازد، در آخر چه مي شود؟
عليرضا منصوريان شرمنده هواداران مي ش��ود، برانكو مقابل آنها سر 
تعظيم فرود م��ي آورد، بازيكنان پرس��پوليس و اس��تقالل هم عنوان 
مي كنن��د كه خوب ش��د نباختيم تا بيش��تر خجالت زده نش��ويم. در 

بازي هاي بعدي حتماً جبران مي كنيم، همين!
مزد زحمت آمد و رفت و تشويق و حضور چندده هزار نفري در ورزشگاه 
فقط همين كلمات است، نه پرس��پوليس با حضور پرشور هوادارانش 
مي برد و نه اس��تقالل جلوي چش��م عالقه مندان به پيروزي مي رسد، 
ورزشگاه آزادي پر مي شود، ولي نتيجه اي كه بايد حاصل نمي شود و كار 
به اما و اگر و زمين حريف مي رسد اين مي شود كه به اين واقعيت تلخ و 
دردناك مي رسم كه ما نمي توانيم از شرايط موقعيت ميزباني خودمان به 
درستي استفاده كنيم. پرسپوليس و استقالل هوادارانشان را به ورزشگاه 
دعوت مي كنند، اما فوتبالي كه بايد را به نمايش نمي گذارند تا هزاران 
هوادار سرخورده ورزشگاه را ترك كنند و اين اتفاقي است كه البته نه 

فقط در اين چند هفته كه سال هاست رخ مي دهد.
باز گلي به گوش��ه جمال  تيم ملي كه اگر عالقه مندان را به ورزش��گاه 
مي كشاند حداقل طي اين سال ها لبخند و رضايت پيروزي را روي لبان 
آنها مي نشاند واال چه اس��تقالل و چه پرسپوليس فقط هوادارانشان را 

عذاب داده اند يا با تساوي و شكست يا با پيروزي نه چندان قاطعانه!
هواداران فوتبال هميش��ه آبروداري كرد ه اند، اما فوتباليست ها و تيم ها 
چطور؟ اينطور نمي شود كه هوادار هميشه بيايد، ركورد بزند و باشگاه 
هم به آن نبازد كه بله ما پرتماشاگرترين هستيم، اما وقتي پاي كسب 
نتيجه و پيروزي به ميان  آيد كاسه خالي باشد و همه فقط شرمنده شوند، 
شرمنده هواداري كه خيلي هايشان به زحمت راهي ورزشگاه مي شوند و 
خيلي هايشان از قشرهاي پايين جامعه هستند و با زحمت امرار معاش 
مي كنند، ولي به ورزشگاه مي آيند تا ببينند ستاره هاي ميلياردي شان 

چگونه قرار است شادي را حتي براي ساعاتي به آنها هديه دهند.
پس بهتر است هم پرسپوليسي ها بدانند و هم استقاللي ها كه حق اين 
هوادار، اين بازي هاي ضعيف در زمين خودي نيس��ت حق اين هوادار 

آبرومند، فوتبالي آبرومند با نتايج و بردهايي آبرومندانه است.

قهرمانليگبرتربهشدتباچالشهايداخلي
ازجملهاعتصاببازيکنانومس�دودش�دن
حسابباشگاهدستبهگريباناست.بازيکنانش
اعتصابکردهاندوبدونپولحاضرنيس�تند
تمرينکننددرحاليک�هوزيرورزشتصميم
پرسپوليسيهاراعادتيبدتوصيفکردهاست!

قهرماني پرس��پوليس در ليگ برت��ر نيز موجب 
نش��د تا تيم پرطرفدار از حاش��يه به دور بمانند. 
اعتصاب بازيكنان پرس��پوليس و تمرين نكردن 
آنها پيش از رويارويي با ذوب آه��ن اتفاقي نبود 
كه هواداران انتظارش را داش��تند، اما اين اتفاق 
برخالف انتظارات رخ داد و هيچ كدام از بازيكنان 
نيز حاضر به تمرين كردن نش��دند. اگرچه گفته 
مي شود كاپيتان جالل حسيني و سروش رفيعي 
اعتقادي به اعتصاب نداشتند، اما اين مسئله نيز 
تغييري در اص��ل ماجرا ايج��اد نمي كند؛ اصلي 
كه مي گويد فوتباليس��ت هاي تيم قهرمان ليگ 
تا پول ش��ان را نگيرند خبري از تمرين نيست و 

باشگاه هاي پرهزينه، بدون درآمد و البته پرطرفدار 
قادر به پرداخت مطالبات خود نيستند. حساب 
باشگاه پرسپوليس هم كه تنها 9 ميليون تومان 
موجودي داش��ت و هم ديروز براي چندمين بار 

مسدود شده تا خيال آقايان راحت شود. 
اعتصاب15درصدي

سرخپوشان از پس الهالل برنيامدند و صعودشان 
به دور بعد ليگ قهرمانان به اما و اگر كشيده است. 
ش��اگردان برانكو جام قهرماني ليگ را باالي سر 
برده اند، اما هنوز پرونده آسيا براي اين تيم باز است، 
پرونده اي كه اگر به نتيجه نرسد تالش آنها به ثمر 
نمي نشيند و موفقيت پرسپوليس در ليگ قهرمانان 
همچنان يكي از آرزوهاي هواداران اين تيم باقي 
مي ماند. از طرفي هنوز دو هفته به پايان ليگ برتر 
باقي مانده و انتظار مي رود پرسپوليس نيز همانند 
تيم هاي سرشناس دنيا تا آخرين بازي پرقدرت و 
بدون غرور به ميدان برود تا با بيشترين امتياز فصل 
را به پايان برس��اند، اما پرداخت نشدن مطالبات و 

واكنش بازيكنان پرسپوليس اين انتظار را برآورده 
نكرد. قرار بود روز گذشته اولين تمرين تيم برانكو 
پس از تساوي مقابل الهالل برگزار شود و با اينكه 
تمامي نفرات در زمين حاضر بودند، اما همه به غير 
از دو نفر تمرين را تحري��م كردند. قرمزها از اينكه 
قهرمان شده اند ولي وعده ها عملي نشده حسابي 
گله دارند. البته شكايت اصلي بازيكنان پرسپوليس 
به شارژ ش��دن مالي بازيكنان اس��تقالل پيش از 
رويارويي با االهلي بود و اينكه چرا قرمزهاي قهرمان 
تنها 70 درصد مطالبات خود را دريافت كرده اند و 
تيم رده سومي 85 درصد؟! توجه بيشتر اسپانسر 
مشترك به استقاللي ها از ديگر گاليه هاي قرمزها 
به سرمربي تيم بود. مرد كروات اگرچه مي داند در 
فوتبال روز دنيا تحريم، اعتصاب و اينگونه موضوعات 
هيچ محلي از اعراب ن��دارد، اما به خاطر پرداخت 

نشدن دستمزدها حق را به بازيكنانش مي دهد. 
دستشانزيرسنگاست

بازيكنان به شدت نگران نقد شدن چك ها و پرداخت 

شدن مطالبات خود هستند. نگران اينكه با فقط دو 
بازي به پايان اتمام ليگ مسئوالن باشگاه هيچ جواب 
قانع كننده اي به آنها ندهند. بحث تمديد قرارداد هم 
كه به ميان بيايد باز هم بحث بدهي ها پابرجاست. 
حال آنكه مسئوالن پرسپوليس در مصاحبه هايشان 
از توافق با بازيكنان جديد و دادن پيش پرداخت به 
آنها صحبت كرده ان��د در حالي كه بازيكنان فعلي 
هنوز بخشي از دستمزدشان را نگرفته اند! به تمامي 
اين مشكالت بايد معضل تغيير مديرعامل و هيئت 
مديره را نيز افزود. همين چند روز پيش بود كه آقاي 
وزير وعده بررسي وضعيت هيئت مديره سرخابي ها 
پس از پايان ليگ را داد، موضوعي كه نگراني تيم 
برانكو را به اوج رس��انده و بازيكنان پرسپوليس را 
مجبور كرد براي سومين بار در اين فصل دست به 
اعتصاب بزنند. با اين شرايط چه انتظاري مي توان از 
پرسپوليس در بازي هاي آتي داشت؟ به جاي آنكه 
قهرماني و دادن جام به سرخپوشان آرامش آنها را 
براي عملكرد هرچه بهتر در ليگ قهرمانان بيشتر 
كند تمركز بازيكنان به خاطر دستمزدهاي معوقه 
به هم ريخت��ه، آن هم در ش��رايطي كه كار صعود 
پرسپوليس به مرحله حذفي به اما و اگر كشيده و 

احتمال تباني تيم هاي عربي نيز وجود دارد. 
عادتيبد!

مسعود سلطاني فر در واكنش به اعتصاب تمرين 
از سوي پرسپوليس��ي ها تنها به گفتن يك جمله 
كليشه اي بس��نده كرد. وزير ورزش و جوانان در 
حاشيه دهمين همايش بين المللي علوم ورزشي 
در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران اظهار داشت: 
»اين موضوع در حال تبديل ش��دن به يك عادت 
بد است و به هر حال بايد بررسي هاي الزم صورت 
بگيرد.« آقاي وزير هم مثل خيلي هاي ديگر اين 
روزها به شدت درگير مسائل انتخاباتي است و به 
نظر مي رسد وقت رس��يدگي كردن به حال و روز 
سرخابي هاي فوتبال ايران را ندارد. بعيد است كه 
س��لطاني فر نداند طبق قانون مبلغ ذكر شده در 
قرارداد بازيكنان بايد تمام و كمال و در موعد مقرر 
پرداخت ش��ود. توجه به اين نكته مهم در اين باره 
ضروري است؛ مديران و هيئت مديره اي كه از سوي 
وزارت ورزش انتخاب مي شوند چرا قراردادهايي با 
رقم هاي باال امضا مي كنند در حالي كه مي دانند 
بودجه كافي ندارند و بدهي هاي سنگين گذشته 
نيز به قوت خود باقي است! پرسپوليس و استقالل 
زير نظر مستقيم وزارت هستند و نه تنها درآمدزايي 
نمي كنند بلكه ساالنه چند ميليارد ناقابل صرف عقد 
قرارداد با بازيكنان خود مي كنند. بدون شك اگر 
متولي اين دو باشگاه نظارت كافي و حرفه اي روي 
عملكرد مديران آنها داشته باشد نه از هزينه هاي 
ميلياردي خبري مي شود و نه از عادت هاي بدي 

چون اعتصاب و تحريم. 
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کم کاري در واليبال بانوان نداشتيم
محمود افشاردوست هرگونه كم كاري در 
خصوص برنامه ريزي هاي واليبال بانوان را 
رد كرد. استعفاي ميرسپاسي از نايب رئيسي 
بانوان فدراس��يون واليبال با واكنش هاي 
زيادي همراه بوده است. در حالي كه گفته 
مي شود دخالت در امور بانوان دليل اصلي 
استعفاي ميرسپاسي بوده، اما دبير فدراسيون در گفت وگو با ميزان 
ش��رايط واليبال بانوان را مطلوب توصيف كرده است: »ما اقدامات 
زيادي براي واليبال بانوان انجام داديم و اعزام هاي زيادي هم براي آنها 
تدارك ديديم. سعي كرديم بهترين شرايط را براي واليبال بانوان ايجاد 
كنيم و كم كاري در اين زمينه نداشتيم اما به هر حال كمبودهايي 
نسبت به واليبال مردان وجود دارد كه اين مسئله بيشتر در تعداد 

تيم هاي باشگاهي ديده مي شود.«

جوانان در قهرماني آسيا محک مي خورند
سجاد انوش��يرواني فرصت دادن به جوانان 
و پشتوانه س��ازي براي المپي��ك 2020 را 
اصلي ترين هدف تيم مل��ي در رقابت هاي 
قهرماني آسيا عنوان كرد. پوالدمردان ايران 
در حالي در تركمنستان از روز گذشته به روي 
تخته رفتند كه س��رمربي تيم ملي اميدوار 
است اهداف برنامه ريزي ش��ده، تحقق يابد: »طبق برنامه قرار بود به 
جوان ترها فرصت بدهيم تا پتانسيل همه بچه ها را براي تيم بزرگساالن 
ايران محك بزنيم. با اين شرايط مي توانيم با شناخت بيشتري روي آنها 
براي مسابقات قهرماني جهان در امريكا و حتي بازي هاي آسيايي سال 
2018 در اندونزي تمركز كنيم. برنامه ريزي ما براي المپيك2020 
توكيو است. بايد توانمندي وزنه برداري در بخش پشتوانه سازي را باال 

ببريم تا هويت اصلي وزنه برداري ايران را دوباره ثابت كنيم.«

مرتضي محصص

كارشناس فوتبال

آغاز مرحله پلي آف ليگ بسكتبال
مرحله پلي آف ليگ برتر بس��كتبال از امروز با برگزاري چهار بازي انجام 
مي شود. بر اين اساس امروز و از ساعت 16 پتروشيمي بندر امام با نيروي 
زميني، دانشگاه آزاد با شهرداري تبريز، پااليش نفت آبادان با شهرداري 
كاشان و شهرداري اراك با شيميدر تهران مسابقه مي دهند. بازي هاي دوم 
اين تيم ها عصر فردا جمعه هشتم ارديبهشت ماه به همين ترتيب برگزار 
مي شود و ديدارهاي سوم روز دوشنبه 11 ارديبهشت با جابه جايي تيم هاي 
مهمان و ميزبان انجام خواهد شد، چنانچه تعيين تيم هاي صعودكننده 
به بازي چهارم يا پنجم كشيده شود، مقرر شده تا اين دو ديدار در روزهاي 
سه شنبه 12 ارديبهشت و جمعه 15 ارديبهشت ماه برگزار شود. ديدارهاي 

مرحله پلي آف به صورت سه برد از پنج مسابقه است.
------------------------------------------------------------

ملي پوشان تكواندو معرفي شدند
فريبرز عسگري، س��رمربي تيم ملي نفرات زير را براي شركت در اردو 
اعالم كرد: مهدي اسحاقي، صادق دهقاني، مهدي يوسفي، سيدحسين 
احساني، س��يداحمد خس��روفر، عليرضا درويش پور، احمد محمدي 
و حس��ين قربان زاده نفرات دعوت شده هس��تند كه بايد از 26 تا 28 
ارديبهشت ماه در رقابت هاي كشورهاي اسالمي به ميزباني شهر باكوي 

آذربايجان به مصاف حريفان بروند.

حامد قهرماني

فريدون حسن

يا پول يا اعتصاب!
بازيکنانپرسپوليستمريناتراتحريمکردند

روي آوردن نيمار به طب سنتي
نيمار هم به طب سنتي روي آورد. س��تاره بارسلونا به پيشنهاد كادر 
پزشكي بارسلونا از روش پزش��كان مايكل فلپس، شناگر امريكايي 
استفاده كرد. اس��تفاده از بادكش و حجامت به عنوان يك ابزار مهم 
پزشكي مدتي است به ساير قاره ها رسيده و بسياري از ورزشكاران از اين 
روش براي حضور در رقابت ها با بهترين شرايط روحي و جسمي استفاده 
مي كردند. نيمار نيز به تازگي تن به حجامت و استفاده از بادكش ها داد تا 

در چند بازي مهم پيش رو آمادگي بيشتري داشته باشد. 

پيكه سريع ترين بازيكن ال کالسيكو
روزنامه اسپانيايي ماركا مدافع بارسا را سريع ترين بازيكن ال كالسيكو 
ناميد. بر اساس آمار ارائه شده از سوي ماركا، بازيكنان بارسلونا در 
جريان پيروزي مقابل رئال حدود 7 كيلومتر بيشتر دويده اند. جرارد 
پيكه، مدافع مياني آبي و اناري ها سريع ترين ستاره اين ميدان بود. اين 
بازيكن با ثبت سرعت33 /33 كيلومتر بر ساعت، سريع ترين بازيكن 
ال كالسيكو در ورزشگاه برنابئو لقب گرفت. اين در حالي است كه 

كهكشاني ها حدود 7 كيلومتر كمتر از آبي و اناري ها دويده اند. 

مسي در يک قدمي کفش طالي چهارم
ليونل مس��ي در يك قدمي فتح چهارمين توپ طالي خود است. 
مهاجم آرژانتيني با اقتدار در صدر رده بندي توپ طالي اروپا قرار 
دارد. مسي با كسب 62 امتياز در صدر جدول ايستاد. لئو در اين فصل 
31 گل به ثمر رس��انده اين در حالي است كه باس دوست، مهاجم 
هلندي اسپورتينگ ليسبون با 28 گل اصلي ترين رقيب او به شمار 
مي آيد. در فهرست گلزنان ليگ هاي اروپايي تنها ادينسون كاواني 

است كه همانند مسي 31 گل زده است. 

شكست خانگي اتلتيكومادريد فاصله تيم سوم را با صدرنشينان 
الليگا بيش��تر كرد. در آغاز هفته س��ي و چهارم ليگ اسپانيا تيم 
راه راه پوشان در وينسنته كالدرون يك بر صفر به ويارئال باختند و 
با 68 امتياز در رده سوم باقي ماندند. نزديك شدن سويا و به خطر 
افتادن رتبه سومي ديه گو سيمئونه، سرمربي اتلتيكو را نگران كرده 
است: »موقعيت هاي گل زيادي هم داشتيم ولي توپ نمي خواست 

وارد دروازه آنها ش��ود. گاهي اوقات در چنين بازي هايي، با وجود 
برتري در ميدان نمي توانيم پيروز شويم. البته نگران اين موضوع 
نيستم و به مهاجم جديدي نياز ندارم. بازي هاي زيادي در ويسنته 
كالدرون انج��ام داديم كه نتوانس��تيم گلزني كني��م. تيمي ما را 
شكست داد كه در كارهاي دفاعي خوب كار مي كند. چهار فينال را 

تا پايان فصل پيش رو داريم.«

شكست اتلتيكو و به خطر افتادن جايگاه سومي

ايبرا و بازي يک پايي در ليگ سوئد!
مصدوميت زالتان ايبراهيموويچ، ستاره گلزن منچستريونايتد عالوه بر 
نگراني هواداران شياطين سرخ و خوزه مورينيو در سوئد كشور زالتان 
نيز واكنش هاي جالبي را به همراه داشته است، اما تأثيرگذارترين واكنش 
به اين مسئله را هواداران تيم مالمو اف اف سوئد داشتند، هواداران اين 
تيم كه اولين تيم رسمي زالتان اس��ت در جريان بازي تيم شان مقابل 
دجورگاردن بنري را به ورزشگاه آوردند كه روي آن نوشته بود: »زالتان 
هرچه سريع تر سالمت خود را بازياب، تو با يك پا هم مي تواني راحت در 
ليگ سوئد نزد ما بازي كني«، حاال بايد ديد ايبراهيموويچ با اين سطح 

استقبال آيا باز هم حرف از خداحافظي به بهانه مصدوميت مي زند.

شيوا نوروزي
   گزارش

دربي منچستر به صرف انتقام اشرف رامين
   فوتبال اروپا

دربي شهر منچستر امشب در ش��رايطي به ميزباني ورزشگاه اتحاد برگزار مي شود كه 
برنده اين ديدار نگراني كمتري از بابت قرار گرفتن در بين چهار تيم برتر ليگ جزيره و 
حضور در ليگ قهرمانان اروپا خواهد داشت. ديدار معوقه از هفته بيست و ششم ليگ 
برتر انگليس را من سيتي و من يونايتد در زمين آبي پوشان برگزار مي كنند. تقابل دوباره 

پپ گوارديوال و خوزه مورينيو حساسيت را به اوج رسانده؛ شياطين سرخ با سه برد 
متوالي در ليگ 63 امتيازي شده و خود را به رده پنجم رسانده اند در حالي 

كه همشهري شان با يك امتياز بيشتر يك پله باالتر از آنها قرار دارد. با اين 
تفاوت كه يونايتد در اين فصل قهرمان جام اتحاديه شده و در ليگ اروپا 
نيز تا مرحله نيمه نهايي پيش رفته است. منتها تحمل همين يك پله 
اختالف نيز براي آقاي خاص سخت است. تقابل پپ و خوزه و حواشي 
آن از الليگا آغاز شده و به ليگ جزيره كشيده شده با اين حال مورينيو 
قبل از دربي امشب تمام تالشش را كرد تا همه بحث هاي حاشيه اي را 
كنار بگذارد: »احساس مي كنم اگر اينكه تمركز روي ما نباشد، نگرش 
درست تري است و شيوه گذشته درست نبود. مسئله رويارويي دوباشگاه 

است، دو تيم و جايگاه آنها در پايان فصل. اين رويارويي من و گوارديوال نيست. بنابراين 
فكر مي كنم اين نگرش درست است. از نظر من بازيكنان بايد جام اتحاديه كه مدتي 
پيش موفق شديم در آن قهرمان و داشتن 25 درصد شانس قهرماني در ليگ اروپا را 
فراموش كرده و تمام تمركز خود را روي ديدار برابر سيتي قرار دهند. منچسترسيتي در 
اين مقطع از فصل در هفته تنها يك بازي انجام مي دهد، اين در حالي است كه ما در مرحله 
نيمه نهايي ليگ اروپا كه براي مان خيلي مهم است، هم بايد بازي كنيم. قطعاً 
انجام يك بازي در يك هفته، تيم و بازيكنان را به سطحي ديگر مي رساند، 
از اين رو كار براي ما دشوارتر است.« مصدوميت و خانه نشيني زالتان 
قطعاً در اين بازي بيش از هميشه به چشم مي آيد. نكته جالب اينكه 
مورينيو در چهار بازي اخيرش در ليگ انگليس هيچ بردي مقابل سيتي 
كسب نكرده است. ديدار رفت اين فصل هم دو بر يك در اولدترافورد 
به سود سيتيزن ها تمام شد و فكر انتقام ذهن خوزه را مشغول كرده، 
اما من سيتي و گوارديوال پس از شكست مقابل آرسنال و حذف از جام 

حذفي تنها اميدشان به ليگ است. 


