
 تراکتور صدرنش�ین 
دنیا  حیدری 
    گزارش

شد. چند پاره شدن 
رقابت ه�ای هفت�ه 
بیست و دوم لیگ و همچنین تعداد بازی های کمتر 
مدعیان باالنشین جدول باعث شد تا سرخپوشان 
تبریزی بعد از هفته ها صدرنشینی در این فصل از 
رقابت های لیگ برتر را تجربه کنند. جایگاهی که 
البته بعید نیست خیلی زودتر از حد تصور از سوی  
ش�ود. گرفت�ه  بازپ�س  پرس�پولیس 

 رقابت های این هفته در حالی پنج شنبه با برگزاری 
دو دیدار آغاز ش��د که تراکتورس��ازان تبریزی با 
برتری یک بر صف��ر مقابل پدیده، ص��در جدول 
را به طور موق��ت هم که ش��ده از آن خود کردند، 
آن هم در ش��رایطی که یحیی معتقد بود تیمش 
مستحق پیروزی بود و سه امتیاز این بازی را داور 
از پدیده گرفته اس��ت! س��ه امتیازی که از دست 
دادن آن باعث ش��د تا یاران یحیی گل محمدی با 
حضور در رده پنجم ج��دول از جمع مدعیان جا 
بمانند. در دیگر بازی پنج ش��نبه، شاگردان دایی 
در مسجدس��لیمان با حس��اب یک بر صفر از سد 
نفت این شهر گذشتند. دیداری که جنجال های 
زیادی داش��ت؛ چه در داخل زمی��ن که منجر به 

اخراج بازیکنانی از دو تیم شد و چه خارج از زمین 
که دایی را از نشستن روی نیمکت تیمش در بازی 
بعدی به دلیل اخراج داور از کنار زمین محروم کرد.

در ادامه دیدارهای این هفته، روز گذشته نیز سپاهان 
مدعی که با دو بازی کمتر از سایر تیم ها در رده سوم 
جدول قرار داش��ت، در دیداری حساس به مصاف 
فوالد رفت. تالش دو تیم در پایان به تس��اوی یک 
، یک انجامید تا سپاهان فرصت صدرنشینی را از 

دست بدهد. 
    فرصت طالیی

جدال مدعیان لیگ امروز نیز با مصاف پرسپولیس 
با سپیدرود در رشت و همچنین دیدار استقالل با 
نساجی در تهران ادامه خواهد یافت. پرسپولیس که 
به واسطه تساوی های اخیر و البته یک بازی کمتر 
از تراکتور و پدیده از صدر جدول فاصله گرفته و با 
توجه به فاصله یک امتیازی با تبریزی ها در صورت 
پیروزی برابر س��پیدرود که پیشتر در رقابت های 
جام حذفی نیز تجربه اش را داش��ته، می تواند بار 
دیگر  به صدر جدول بازگردد. موفقیتی که ش��اید 
پایانی بر روند ناکامی های این تیم باشد که نه فقط 
در رقابت های لیگ که در لیگ قهرمانان آسیا نیز 
ادامه داشته و باعث نارضایتی هواداران پرسپولیس 

هم شده است. بدون ش��ک برانکو خوب می داند 
که ساعت 16:30 امروز، بازی س��اده ای برابر تیم 
ته جدولی سپیدرود در رشت ندارد. تیمی که بعد از 
جدایی کریمی هدایت آن را نادر دست نشان برعهده 
گرفته، مربی کهنه کاری که در جالب ترین اظهارنظر 
خود قبل از رویارویی با سرخپوشان تأکید کرده که 
بازی با پرسپولیس ساده ترین نبرد تیمش در این 
فصل خواهد بود. ش��اید از آن جهت که مصاف با 
مدعی قهرمانی انگیزه های زیادی در سپیدرودی ها 
ایجاد کرده و این مس��ئله در کنار میزبانی در این 
دیدار می تواند کار را برای یاران برانکو که به تازگی 
با دست خالی از لیگ قهرمانان و با شکستی ناباورانه 
برابر السد بازگشته اند، سخت تر از آن چیزی کند که 
تصور می شود. البته برانکو هم از این فرصت طالیی 
برای بازگشت دوباره تیمش به صدر جدول مطمئناً 

به سادگی عبور نخواهد کرد!
    احتمال صدرنشینی

شاگردان ش��فر که با توجه به نتایج قابل قبول 
هفته ه��ای اخیر موفق ش��دند خود را به س��ه 
امتیازی صدر جدول برسانند، ساعت 19 امروز 
در دیداری خانگی از نساجی مازندران پذیرایی 
می کنند. تیمی از میانه های جدول که می تواند 

اس��تقاللی ها را حت��ی در ش��رایطی خاص )در 
صورت عدم نتیجه گیری مدعیان( به صدر جدول 
هم برساند، اما به نظر می رسد شفر در بازی امروز 
برابر نس��اجی بیش از صدرنش��ینی به پیروزی 
تیم��ش در آزادی می اندیش��د تا خاط��ره تلخ 
تساوی برابر العین امارات را که جدا از مشکالت 
فنی آبی پوشان نتیجه قضاوت ضعیف داوری بود 
که یک گل کاماًل سالم استقالل را مردود اعالم 
کرد از ذهن ش��اگردانش و همچنین هواداران 
تیم پاک کند. ش��فر اما در بازی امروز عالوه بر 
مهار نس��اجی باید خود را بار دیگر به هواداران 
استقالل که این روزها به اش��کال مختلف از او 
انتقاد می کنند، ثاب��ت کند. مرد آلمانی نیمکت 
آبی پوشان قبل از رویارویی با نساجی تأکید کرده 
که فشار رسانه ها و سکوها نمی تواند تغییری در 
تصمیم گیری های او ایجاد کند، اما مسئله مهم 
این است که شفر به حمایت هوادارانش نیاز دارد 
و موفقیت در این بازی می تواند تضمینی برای 
ادامه دار بودن این حمایت باشد. البته به شرط 
آنکه اس��تقالل اش��تباهات بازی با اماراتی ها را 
مقابل نس��اجی تکرار نکند و بتواند با دست پر 

زمین بازی را ترک کند. 

 حکايت ايران و ژاپن و عدالت فوتبال 
حذف تیم ملي فوتبال ساحلي کشورمان در رقابت هاي قهرماني آسیا 
با شکست برابر ژاپن بیشتر از آنکه یک حادثه یا یک اتفاق باشد، بیانگر 
فاصله اي بود که فوتب��ال ایران با ژاپن دارد. در اینکه فوتبال س��احلي 
ایران یکي از تیم هاي مطرح جهان اس��ت، شکي نیست. ساحلي بازان 
ایران در سال هاي اخیر یکي از تیم هایي بوده اند که با کسب افتخارات 
متعدد مانند قهرماني جام بین قاره اي و درخشش در جام جهاني، نام 
ایران در فوتبال ساحلي جهان سر زبان ها انداختند. با این حال به نظر 
مي رسد آینده نگري نه تنها در بخش ساحلي، بلکه در سایر بخش هاي 
فوتبال کشور نیز دیده نمي شود. این در حالي است که کشورهاي دیگر 
با برنامه ریزي سعي در عبور از تیم کشورمان دارند، نمونه آن ژاپني ها 
هستند که پیروزي شان مقابل ش��اگردان اوکتاویو یک حادثه نبود و 

سال ها برنامه ریزي پشتوانه آن بود.
چنین برتري را در سطوح دیگر هم مي توان دید، تنها مرور نتایجي که 
تیم هاي ایران مقابل ژاپني ها در شش ماه اخیر گرفته اند، نشان مي دهد 
که فوتبال کشورمان چه در عرصه ملي و چه باشگاهي مقابل تیم هاي 
ژاپني ناکامی تمام عیار بوده اس��ت. در سطح باش��گاهي، پرسپولیس 
مقابل کاشیما انتلرز در فینال لیگ قهرمانان حرفي براي گفتن نداشت 
و به نایب قهرماني بسنده کرد. چند ماه بعد در نیمه نهایي جام ملت هاي 
آسیا، تیم ملي فوتبال هم با ارائه یک نمایش ضعیف به ژاپني مي بازد 
که با تیم مقتدر یک دهه گذشته فاصله زیادي داشت، آخرین آن هم 
پنج شنبه گذشته در تایلند بود که در جریان قهرماني فوتبال ساحلي 
آسیا، تیم کشورمان 2 بر یک به ژاپن باخت تا تنها در شش ماه فوتبال 
ایران در سه س��طح مختلف برابر چش��م بادامي ها حرفي براي گفتن 

نداشته باشد.
ریش��ه چنین ناکامي هایي برابر نمایندگان ژاپن را نباید در چارچوب 
اشتباهات فردي یا مس��ائل فني جس��ت وجو کرد و باید آن را در نوع 
نگاه مدیران دو کش��ور به فوتبال دید. مدیراني که ه��ر کدام با نحوه 
مدیریت ش��ان مس��یر فوتبال کش��ورمان را تعیین مي کنند. ش��اید 
عمده تری��ن تفاوت مدیری��ت فوتبال ای��ران و ژاپ��ن در صحبت هاي 
میرشاد ماجدي، رئیس کمیته آموزش فدراسیون فوتبال پس از سفر 
یک هفته اي به این کش��ور نهفته باش��د، جایي که او پس از بازگشت 
به ایران به پنج فاکت��ور مهم در فوتبال ژاپن؛ یعن��ي احترام، انضباط، 
مس��ئولیت پذیری، کار گروه��ی و اجرای ب��ه موقع و در اس��رع وقت 
موضوعات اشاره مي کند. از آینده نگري ژاپني ها حرف مي زند و از اینکه 
براي گرفتن میزبان��ي و قهرماني در جام جهان��ي 2050 برنامه ریزي 
کرده اند، می گوید!  نکت��ه مهم تر اینکه وقتی ه��دف 2050 قرار داده 
می ش��ود با تغییر افراد هیچ تغییری در خط مش��ی، سیاستگذاری و 

رسیدن به هدف به وجود نمی آید.
مقایس��ه فوتبال ژاپ��ن ب��ا ای��ران در بع��د فاکتوره��اي مدیریتي و 
آینده نگري هاي صورت گرفته، حاکي از تفاوت 180 درجه اي اس��ت. 
اگر ژاپن براي 31 سال آینده از سال ها قبل برنامه ریزي کرده، اینجا در 
ایران چه در سطح باشگاهي و چه فدراسیون فوتبال در روزهاي پایاني 
سال 97، هنوز مدیران فوتبال برنامه سال 98 شان را نمي دانند و حرف از 
برنامه ریزي حتي براي سال آینده نیز در چنین سیستمي دور از واقعیت 
است. حال این را مقایسه کنید با ژاپن که براي چند دهه آینده اش هم 
برنامه ریزي کرده اس��ت. در بحث زیرساخت ها و امکانات هم وضعیت 
همین اس��ت، در حالي ژاپني ها  تنها در اوزاکا به دنبال س��اخت یک 
کمپ بزرگ با 20 زمین چمن، هتل و رس��توران ب��راي میزباني جام 
جهاني 2050 هستند که در کشورمان، تیم ملي و باشگاه ها یک چمن 

استاندارد براي تمرین ندارند.
در حال��ي در فوتب��ال ژاپ��ن فاکتورهایي مانن��د احت��رام، انضباط، 
مس��ئولیت پذیری، کار گروه��ی و اجرای ب��ه موقع و در اس��رع وقت 
موضوعات جزو اصول اولیه کاري است که در فوتبال ایران کمتر مي توان 
نمونه اي را پیدا کرد که چه در مدیریت باشگاه ها و چه فدراسیون، پایبند 
به این اصول اولیه باش��د و همین زمینه هرج و مرج مدیریتي را فراهم 
می کند که نتایج آن را مي توان به خوبي در نتایج فوتبال در رقابت هاي 
بین المللي مشاهده کرد. در چنین ش��رایطي نباید از شکست فوتبال 
ساحلي کشورمان برابر ژاپن متعجب شد و آن را یک فاجعه به حساب 
آورد، به خصوص که تنها یک مقایسه س��اده و سطحي از تفاوت هاي 
فوتبال دو کشور نشان مي دهد که هر کشور به همان اندازه که کاشته، 
برداشت خواهد کرد و نباید انتظار داشت که کفه ترازوي  فوتبال ایران 
با حجم عظیمي از بي برنامگي و روزمرگي از فوتبال ژاپن که آینده نگري 
براي چند دهه پش��توانه آن و اص��ول مدیریتي صحیح چاش��ني کار 

مدیرانش است، سنگین تر باشد.

سعید احمدیان

خیز پرسپولیس برای پايین کشیدن تراکتور

نتايج   3 ديدار لیگ بسکتبال 
در هفته پایانی لیگ بسکتبال، شهرداری گرگان  76 بر 58  نفت آبادان 
را  شکست داد، نیم ذوب آهن 80 بر 73 پگاه را شکست داد و  تیم رعد 
پدافند هوایی هم شکس��ت 60 بر 58 را به تیم نیروی زمینی تحمیل 
کرد.در حال حاضر پتروشیمي با 31 امتیاز صدرنشین است و شیمیدر 

با 28 امتیاز و یک بازی کمتر در رده دوم قرار دارد.

شیمیدر قهرمان باشگاه های غرب آسیا شد
تیم بسکتبال ش��یمیدر ایران با کس��ب چهار پیروزی پیاپی، قهرمان 
مسابقات باش��گاه های غرب آس��یا ش��د. در آخرین بازی از مسابقات 
بسکتبال جام باشگاه های غرب آسیا، تیم شیمیدر تهران مقابل نفت 
عراق به میدان رفت و توانست با برتری در این مسابقه عنوان قهرمانی 

را از آن خود کند.

حس��ن  سید
شیوا نوروزی
    گزارش

طباطبای��ی به 
عنوان سکاندار 
جدی��د فدراس��یون کاراته انتخاب ش��د. مجمع 
انتخاباتی کاراته پنج شنبه برگزار شد و در حالی که 
تنها پنج کاندیدا از 9 کاندیدای تأیید شده، حضور 
داشتند، طباطبایی موفق ش��د با کسب 36 رأی 
رئیس جدید این فدراس��یون لق��ب گیرد. احمد 
شقاقی نیز تنها پنج رأی به دست آورد. رئیس جدید 
فدراسیون کاراته پس از برگزاری مجمع انتخاباتی 
در جمع خبرنگاران از برنامه های ویژه اش سخن 
گفت: »تشکر می کنم از همه که به من رأی دادند و 
خوشحالم از اینکه انتخابات به شکل کاماًل آزادانه 

برگزار ش��د. بعضی ها تبلیغات منفی  علیه مجمع 
انتخاباتی می کردند، اما فضای خوبی بر جلسه حاکم 
بود. راه پرفراز و نشیبی در سال 98 پیش روی کاراته 
ایران است؛ مسابقات کسب س��همیه المپیک و 
رقابت های رده های سنی. در این مسیر باید با کمک 
و همدلی بتوانیم افتخار بزرگی را برای کاراته کشور 
در المپیک 2020 رقم بزنیم.« اس��تفاده از کمک 

مالی اسپانسرها نکته دیگری بود که طباطبایی به 
آن اش��اره کرد: »با توجه به جن��گ اقتصادی که 
دشمنان علیه کشور ایجاد کرده اند، هرچه بیشتر 
بتوانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم، 
قطعاً به سود کاراته خواهد بود. امیدواریم با استفاده 
از اسپانسرها بتوانیم مسابقاتمان را با حمایت بخش 
خصوصی برگزار کنیم.« انتخاب دوباره محس��ن 

آش��وری به عنوان دبیر فدراسیون اولین تصمیم 
مدیریتی طباطبایی بود: »ب��ا در نظر گرفتن این 
موضوع که ملی پوشان در تعطیالت نوروز در اردو 
هستند و مسابقات زیادی را پیش رو داریم، آشوری 
را به عنوان دبیر فدراس��یون پیش��نهاد دادم و در 
خصوص س��ایر اعضای هیئت رئیسه و همچنین 
انتخاب کادر فنی به زودی تصمیم گیری می کنیم.« 
محمدرضا داورزنی، معاون وزی��ر ورزش نیز ابراز 
امیدواری کرد مش��کالت س��اماندهی سبک ها و 
چالش های اقتصادی کاراته به زودی مرتفع شوند: 
»یکی از جدی ترین بحث های ما در کاراته جلوگیری 
از رشد قارچ گونه سبک ها در کشور است و تقریباً به 
یک بیزینس برای برخی افراد تبدیل شده، ضمن 
اینکه توقع از کاراته زیاد اس��ت و به عنوان یکی از 
رش��ته های مدال آور ایران در توکی��و روی کاراته 
حساب می کنیم. ورزشکاران ما نباید دغدغه اعزام، 
محل تمرین و غذا را داشته باشند. باید با مدیریت 

بهینه منابع حرکت کنیم.«

طباطبايی
 سکاندار جديد کاراته ايران

 المپیکي ها به خانه شهدا رفتند
کارهاي فرهنگي از آن دس��ت برنامه هایي اس��ت که در ورزش ایران 
چندان جدي گرفته نمي ش��ود و کمتر برنامه خاصي در این زمینه به 
مناسبت هاي مختلف در برنامه فدراسیون ها و باشگاه ها دیده مي شود. 
در این بین برخي فدراس��یون ها مانن��د تکواندو س��عي کرده اند خأل 
برنامه هاي فرهنگي را پر کنند، تالشي که باید مورد توجه دیگر بخش ها 
هم قرار گیرد.  چهارشنبه گذشته همزمان با روز شهدای انقالب اسالمی 
و در راس��تاي ارج نهادن به جایگاه رفیع و گرامیداش��ت یاد و خاطره 
شهداي هشت سال دفاع مقدس،  جمعی از ملی پوشان و کادر فنی تیم 
ملي تکواندو و مدیران این فدراسیون در منزل شهید باقی نژاد حضور 

پیدا کردند تا آنها را مورد تکریم قرار دهند.

 دلم می خواهد وزير در يخچال خانه ام را باز کند!
در بازی های پاراآسیایی جاکارتا که ایران بر سکوی سوم ایستاد،         چهره
مس��ئوالن با افتخار این مهم را در رزومه خود ثبت کردند. این 
موفقیت اما ثمری برای ورزشکارانی که کارد به استخوانشان رسیده، نداشت، به طوری که راضیه 
شیرمحمدی، ملی پوش خراسانی تیروکمان جانبازان و معلوالن که رهاورد سفرش از المپیک 
لندن برنز و از جاکارتا نقره بود با دلخوری از به تعویق افتادن پرداخت پاداش ها می گوید که دلم 
می خواهد وزیر در یخچال خانه ام را باز کند: »می گویند بودجه نیست، اما پاداش فوتبالی ها قبل 
از خشک شدن عرقشان پرداخت می ش��ود، در حالی که بعد از ماه ها چشم انتظاری از سروته 
سکه های ما می  زنند و دست آخر مبلغ ریالی سکه ها، آن هم نه 
به قیمت روز پرداخت می شود. توجهی به این موضوع ندارند 
که ما به عنوان ورزش��کاران جانباز و معلول که کاری هم 
برایمان نیس��ت، چطور باید هزینه های زندگی را تأمین 
کنیم. به راحتی حقوق برنزی ه��ا را قطع می کنند و به 
نقره ای ها هم مبلغی ناچیز می دهند و در این بین فقط 
طالیی ها حقوق می گیرن��د! پاداش ها هزینه یک 
سال زندگی ما هم نمی شود، اما بعد از ماه ها 
تاخیر از سر و ته آن می زنند، در حالی که ما 
ورزش��کاران ب��رای ورزش قهرمان��ی از 
زندگی مان می زنی��م. ورزش تنها خانه 
امیدم است که این را هم به بهانه جنگ 
اقتصادی می خواهند از من بگیرند. مگر 
ما ورزش��کاران از مردم نیستیم؟ اگر 
حق��وق و پاداش م��ن را ندهن��د با دو 
فرزندم چگونه زندگی کنم، کاسه گدایی 

به دست بگیرم؟! 

 نارنجي ها در يک قدمی قهرماني لیگ والیبال
       والیبال سایپا با پیروزي 3 
ب��ر ی��ک مقاب��ل 
شهرداري ورامین در مس��ابقه اول فینال لیگ برتر 
والیبال به یک قدمي قهرماني رس��ید. اولین دیدار 
فینال لیگ برتر والیبال پنج شنبه به میزباني سالن 12 
هزار نفري مجموعه ورزشي آزادي برگزار شد. در این 
رقابت شاگردان پیمان اکبري توانستند با حساب 3 بر 
یک مقابل حریفشان به برتري برسند و نیمي از راه 
قهرماني را طي کنند. سایپا در صورت پیروزي در دیدار 
دوم فینال که یک شنبه برگزار مي شود، جشن قهرماني 
خواهد گرفت، اما در صورت برد شهرداري ورامین در 
بازي دوم، کار براي تعیین تیم قهرمان به بازي سوم 

کشیده مي شود. پیمان اکبري، سرمربي سایپا پیروزي 
در بازي اول فینال را مزد زحمات شاگردانش دانست: 
»برای این مسابقه از نظر روانی فشار زیادی روی تیم ما 
بود، اما خوشبختانه در لحظات حساس سخت تالش 
کردی��م و در نهایت مزد زحمات خ��ود را گرفتیم.« 
رحمان محمدي راد، سرمربي شهرداري ورامین هم 
چشم به دیدار دوم براي جبران شکست در بازي اول 
دارد: »شاید سایپایی ها بازیکنان باتجربه تری داشتند، 
اما ما هم بازیکنان باتجربه ای داش��تیم و از این نظر 
ش��رایط برای هر دو تیم تقریباً یکسان بود. عملکرد 
خوب س��ایپایی ها اجازه نداد مثل همیش��ه باشیم، 

خوشحالم که فرصت جبران داریم.«

کسب سهمیه المپیک
 اولويت اصلی رئیس جديد کاراته

  انتخاب طباطبایی به عنوان رئیس جدید 

ذبیح اهلل پورشیب

کاپیتان تیم ملی کاراته

 
فدراس��یون را باید به فال نیک گرفت و با 
توجه به س��ابقه سرپرس��تی که او در این 
فدراسیون داش��ته، می توان به بهتر شدن 
شرایط امیدوار بود. در همان مدت کوتاه او 
کارهای خوب زیادی در کاراته انجام داد و 
انتظار می رود کارهای مثبتی که در گذشته 
ب��رای کاراته و تیم ه��ای ملی ب��ه عنوان 
سرپرس��ت انجام داده این بار هم به عنوان 
رئیس ب��ا یک مدیریت قاط��ع تکرار کند. 
کاراته در حال حاضر در مسیر حساسی قرار دارد و همه ملی پوشان باید برای 
کسب سهمیه بجنگند. با برنامه ریزی درست می توان به این هدف دست 
یافت. قطعاً با توجه به تجربه قبلی جایگاه کاراته را کامالً درک می کنند، نقاط 
ضعف و قدرت این رشته را می شناسند و می دانند باید به چه مسائلی بیشتر 
رسیدگی و توجه شود. بچه های تیم ملی کاراته در کوران مسابقات قرار دارند 
و باید برای کسب سهمیه بجنگند. رقابت های زیادی پیش روی ماست و 
ملی پوشان اس��ترس زیادی را تحمل می کنند. امیدواریم شرایطی برای 
کاراته کاران فراهم شود که با آرامش در این مسیر حرکت کنند و در نهایت 
با کسب سهمیه بازی های المپیک موجب سرافرازی ورزش ایران شوند. با 
همکاری همه و برنامه ریزی دقیق می توان به درخشش در المپیک هم فکر 
کرد. از طرفی گالیه های ورزشکاران از مسئوالن همچنان پابرجاست و آنها 
انتظار دارند با یک چشم به همه رشته ها نگاه شود. وقتی به یک رشته که 
عناوین زیادی هم به دست نمی آورد، سر موعد مقرر به وعده هایشان عمل 
می کنند، اما در قبال رشته های مدال آوری که همیشه عصای دست ورزش 
ایران در بازی های آسیایی و المپیک بوده اند، بدقولی کرده اند، این به معنی 
تبعیض است. تبعیض هایی که واقعاً زیاد است. ورزشکاران مدال آور اهل 
حاشیه نیستند و همگی به موفقیت در آوردگاه های مختلف فکر می کنند. 
ما از جوانی و عمرمان می گذریم تا موفق شویم. البته هیچ منتی به سر کسی 
نداریم، چراکه شهدای ما از جانشان گذشتند. ما سربازان دوران صلح هستیم 
و برای پرچم کش��ورمان می جنگیم، ولی روی قول مس��ئوالن حس��اب 
می کنیم. انتظار داریم همانطور که ورزشکاران تالش می کنند، آنها هم به 

قولشان عمل کنند.  

 قرعه کشی   یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 
نبرد مرگ و زندگی شیاطین با کاتاالن ها

قرعه کش��ی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپ��ا دیروز در نیون 
سوئیس برگزار شد و هشت تیم صعود کننده به این مرحله حریفان خود را 
شناختند. ژولیو سزار، سنگربان اسبق اینترمیالن قرعه کشی تیم ها را انجام 
داد و بر این اساس، منچستریونایتد با بارسلونا، آژاکس با یوونتوس، لیورپول 
با پورتو و تاتنهام با من سیتی مصاف می دهند. به این ترتیب بازی های رفت 
این مرحله 20 و 21 فروردین ماه برگزار خواهد شد. دو فینالیست این دوره 
لیگ قهرمانان اروپا نیز خردادماه در ورزشگاه واندا متروپولیتانو شهر مادرید 

به مصاف هم خواهند رفت. 
به یاد سال 1996

آژاکس آمس��تردام همان تیمی اس��ت که رئال مادرید مدعی را ازگردونه 
رقابت ها حذف کرد. این تیم در مجموع پنج بار دروازه کهکشانی ها را باز کرد 
تا قهرمان سه دوره متوالی اروپا وداع تلخی را تجربه کند. حاال این تیم هلندی 
امیدوار است شکست 23 سال پیش را مقابل یووه جبران کند. آژاکس یک 
سال پس از قهرمانی در اروپا یعنی در سال 1996 دوباره به فینال صعود کرد، 
اما در یک بازی سخت نتیجه را به یوونتوس واگذار کرد و از کسب دومین جام 
قهرمانی بازماند. با این حال به نظر می رسد هلندی ها برای گرفتن انتقام از 
بانوی پیر کار سختی در پیش دارند. یوونتوس که با هدایت آلگری اتلتیکو را 
حذف کرد، به این سادگی ها دست از تالش نمی کشد. پاول ندود، نایب رئیس 
باش��گاه یوونتوس در واکنش به این قرعه گفت: »نه خوشحال هستم و نه 
ناراحت. آژاکس در مرحله قبل رئال مادرید را حذف کرد، از این رو تقابل با 
آنها شوخی بردار نیست. بازی آژاکس را مقابل رئال مادرید دوست داشتم. از 
این رو باید در تقابل با آژاکس خیلی محتاط باشیم. انتظار دو بازی فوق العاده 
را دارم.« کریس رونالدو، مهاجم اول یوونتوس تاکنون هفت بار دروازه آژاکس 

را در لیگ قهرمانان باز کرده است.
    اظهارنظر محتاطانه

یورگن کلوپ پس از مشخص شدن قرعه تیمش در مورد حریف پرتغالی 
بسیار محتاطانه صحبت کرد. س��رمربی لیورپول که اهداف بزرگی در سر 
دارد، امیدوار است بازیکنانش با شکست پورتو به راهشان در لیگ قهرمانان 
ادامه دهند: »چه می توانم بگویم، حریف ما پورتو است. سال گذشته هم با 
این تیم بازی کردیم و می دانیم رویارویی با پورتو تا چه اندازه سخت است. 
در واقع کیفیت بازی این تیم را از نزدیک تجربه کرده ایم و باید با احتیاط به 

میدان برویم.«
    نبرد انگلیسی

شادمانی پپ گواردیوال در نوع خود جالب توجه بود. رویارویی دو تیم انگلیسی 
حساسیت های خاص خود را دارد. از بین دو تیم تاتنهام و من سیتی یکی باید 
با جام خداحافظی کند و سرمربی سیتیزن ها اصالً دوست ندارد این شرایط را 
تجربه کند. هوگو لوریس، دروازه بان اول تاتنهام نیز اینگونه به قرعه کشی دیروز 
واکنش نشان داد: »در فوتبال هر چیزی ممکن است و نباید هیچ احتمالی را رد 
کرد. امسال هم از اعتبار خود دفاع کردیم و همچنان در رقابت ها حضور داریم. 

برای ادامه کار فقط به اندکی شانس و اتحاد تیمی نیاز داریم.«
    نکات جالب

قرعه کشی این فصل لیگ قهرمانان در شرایطی انجام شد که حضور چهار تیم 
انگلیسی در بین هشت تیم برتر قاره حسابی خودنمایی می کرد. از بین آنها 
تاتنهام برای سومین بار است که جواز حضور در یک چهارم نهایی را کسب 
می کند. بارسلونا تنها نماینده تیم های اسپانیایی است و این موضوع از فصل 
2010 – 2009 بی سابقه بوده است. آبی و اناری ها دوازدهمین حضور متوالی 
خود در یک چهارم نهایی را تجربه می کنند. از آن مهم تر اینکه بوندس لیگا 
در این فصل هیچ نماینده ای در مرحله یک چهارم نهایی ندارد و آخرین بار 
این اتفاق در فصل 2006 – 2005 رخ داد. با این حال فوتبال هلند از اینکه 
پس از 13 سال یک نماینده )آژاکس( در این مرحله دارد، به خود می بالد. از 
طرفی بارسلونا تاکنون در مصاف با یونایتد چهار پیروزی، چهار تساوی و سه 
شکست کسب کرده، ضمن اینکه 20 گل هم به شیاطین زده است. این در 
حالی است که لیونل مسی به تنهایی 22 بار دروازه تیم های انگلیسی را در 
لیگ قهرمانان باز کرده است. عدم حضور تیم های آلمانی و حذف رئال مادرید 

از اتفاقات عجیب و غریب این دوره به شمار می روند.

اشرف رامین 

8849843213سرویس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 5615  شنبه 25  اسفند 1397 | 9 رجب 1440 |

تبریزی ها با برتری مقابل پدیده صدرنشین لیگ شدند 


