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رقابت ه�ای لیگ 
قهرمانان آسیا که 
عصر دوش�نبه ب�ا به می�دان رفتن اس�تقالل و 
شهرخودرو آغاز شده، امروز با مصاف پرسپولیس 
و سپاهان برابر الشارجه و السد پیگیری می شود. 
در شرایطی که بعد از نتایج ضعیف هفته نخست، 
انتظار می رفت این هفته تیم های ایرانی با جبران 
آغاز ناامید کننده خود گامی محکم در ادامه این 
مسیر بردارند شهرخودرو در ازبکستان دومین 

شکست خود را هم تجربه کرد.
شهرخودرو در دیداری دشوار به مصاف پاختاکور 
ازبکس��تان رفت. نماینده مش��هدی ایران بعد از 
شکس��ت مقابل الهالل عربس��تان قهرمان فصل 
قبل در بازی نخس��ت، دومین بازی خود را هم با 
شکست پشت س��ر گذاش��ت تا امیدهایش برای 
صعود از مرحله گروهی ناامید ش��ود. ش��اگردان 
مجتبی سرآسیابی اگرچه نیمه نخست را با تساوی 
بدون گل به پایان رساندند، اما در 45 دقیقه دوم با 
دریافت سه گل هر سه امتیاز بازی را به پاختاکور 
واگذار کردند تا با دو باخت سنگین دیگر امیدی به 

ادامه راه نداشته باشند.
  فرصت جبران و تکرار یک نتیجه خوب!

پرسپولیس بعد از آغاز ناامید کننده برابر الدحیل در 
این فصل از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا که بدون 
تردید نتیجه غافلگیری زودهنگام بود و اشتباهات 
فردی، س��اعت 19:05 امروز برای جبران ش��روع 
ناامید کننده خود در ورزشگاه اختصاصی الشارجه 
به مصاف این تیم می رود. تیمی که 11 سال پیش 
در دومین تجربه حضورش در لیگ قهرمانان آسیا 

با گل های نیکبخت و هادی ن��وروزی در آزادی به 
شکس��ت 2 بر یک تن داد و دست آخر نیز دو بازی 
مانده به پایان رقابت ها در مرحله گروهی انصراف 
خود را از حضور در مس��ابقات اعالم کرد. الشارجه 
امس��ال هم در گروه س��ختی قرار گرفته و باید با 
تیم های قدری رقابت کند، اما امیدوار است با کسب 
نتایجی قابل قبول بتواند این بار جان سالم به در ببرد 
و به مرحله بعد راه پیدا کند. این در حالی است که 
میزبان امروز سرخپوشان تهرانی نیز مانند مهمان 
خود نتیجه بازی رفت را به حریف واگذار کرده، با این 
تفاوت که پرسپولیس به رغم شکست در نخستین 
بازی لیگ قهرمانان شرایط خوبی در لیگ برتر دارد 
و بعد از کسب تس��اوی در دربی با وجود بازی های 
کمتر نسبت به حریفان همچنان صدرنشین است. 
حال آنکه الشارجه به رغم شرایط خوبی که در شروع 
لیگ امارات داش��ت، رفته رفته با افت محسوسی 
مواجه شد و اکنون در آستانه بازی با پرسپولیس 
در رده پنجم جدول قرار دارد، آن هم در حالی که 
در پنج بازی اخیر خود سه شکست، یک تساوی و 
تنها یک برد داشته و حاال در چنین شرایطی بعد از 
شکست برابر التعاون عربستان باید برابر صدرنشین 
لیگ ایران به میدان برود. تیمی که بعد از بازگشت 
ترابی مصدوم انگیزه زیادی برای جبران شروع ناکام 
خود و تکرار نتیجه بازی 11 سال قبل برابر الشارجه 
دارد. نتیجه ای که بدون تردید حریف امارتی نیز در 

پی جبران و گرفتن انتقام آن است.
یحیی این روزها از آمادگی شاگردانش برای رقم 
زدن یک نتیجه قابل قبول خبر می دهد، اما آمار 
و ارقام از ناکامی پرسپولیس در دیدارهای خارج از 
خانه در لیگ قهرمانان آسیا خبر می دهد )در واقع 

این تیم در پنج بازی آخر خ��ود به عنوان مهمان 
در لیگ قهرمانان آس��یا بازنده بوده و آخرین برد 
سرخپوشان به 497 روز قبل از بازی با الدحیل و به 
10 مهرماه 97 برمی گردد که با تک گل علیپور برابر 

السد در نیمه نهایی، فینالیست شد(. 
حاال باید دید یحیی که در رقابت های لیگ توانسته 
موفقیت های پرس��پولیس را ادامه دهد، می تواند 
با ادامه این رون��د در رقابت های لی��گ قهرمانان 
نتیجه بازی نخست را جبران کند و بار دیگر قدرت 
پرس��پولیس را در این رقابت ها به رخ بکشد یا نه. 
قدرت تیمی که دو فصل قبل به فینال هم راه یافت، 
اما یک فصل بعد با نتیج��ه ای باورنکردنی، حتی 
موفق به صعود از مرحله گروهی هم نشد و همین 
ناکامی انتظارات را از سرمربی جوان سرخپوشان 
برای جبران و رقم زدن یک نتیجه قابل قبول بیش 
از پیش باال برده، خصوصاً که یحیی به عنوان یک 
سرمربی موفق روی نیمکت پرسپولیس نشست و 
با سرخپوشان نیز جز بازی با الدحیل تا اینجای کار 
موفق بوده و بی شک در بازی امروز برابر الشارجه نیز 
می تواند این روند را ادامه دهد، اگر شاگردانش در 
خط دفاع اشتباهات بازی قبل را تکرار نکنند و در 
خط حمله نیز اندکی با دقت بیشتر به توپ ضربه 
بزنند. بی گمان همان طور که فاکس اسپورت نیز به 
آن اشاره می کند، الشارجه حریف قابل توجهی برابر 
سرخپوشان نیست و پرسپولیس هیچ بهانه ای برای 

برنده نشدن در این بازی ندارد!
  کری قطری ها برای نماینده قدر ایران

سپاهان تنها نماینده برنده ایران در هفته نخست 
این دوره از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا بعد از 
پیروزی کوبنده برابر العین، حاال در دومین مصاف 

خود باید رو در روی السد قطر قرار گیرد. یکی دیگر 
از تیم های قدر گروه D که بعد از تساوی 2-2 برابر 
النصر عربستان بدون تردید در پی کسب هر سه 
امتیاز این بازی خانگی است و روز سختی را برای 
قلعه نویی و یارانش رقم خواهد زد. نماینده قطری 
گروه D که فصل قبل تا نیمه نهایی نیز باال آمد، نه 
فقط یکی از شانس های صعود از گروهی است که 
یاران قلعه نویی در آن مبارزه می کنند، بلکه امیدوار 
است تا با هدایت ژاوی بتواند ناکامی فصل قبل را 
که بیشتر بی عدالتی بود جبران کند و رسیدن به 
این مهم نیز بدون ش��ک برتری مقابل زردپوشان 
اصفهانی در استادیوم جاسم بن حمد دوحه است. 
موفقیتی که کس��ب آن برابر تیمی که گام اول را 
قدرتمندانه و با چهار گل زده برداشته بدون تردید 
کار چندان ساده ای نیست. مس��ئله ای که گابی، 
هافبک اسپانیایی السد نیز به آن اشاره کرده است: 
»اهمیت بازی با سپاهان را خیلی خوب می دانیم. 
کارمان برابر این تیم ساده نیست، اما برای مصاف 
با سپاهان کاماًل آماده ایم و فقط برد می خواهیم.« 
خواسته ای که دستیابی به آن مستلزم عبور از سد 
سپاهان اس��ت، تیمی که با مهره های هجومی و 
زهردار خود چون کی روش استنلی بالی جان هر 
تیمی است، آن هم در شرایطی که حریف قطری در 
نقطه مقابل مهاجم خود عبدالعزیز االنصاری را به 
دلیل مصدومیت به همراه ندارد تا بتواند حمله های 

یاران قلعه نویی را در بازی عصر امروز جبران کند.
با وجود ای��ن قطری ها ط��ی چند روز گذش��ته 
کری خوانی را برای سپاهان آغاز کرده اند، اما باید 
دید حرف های السد در بازی امروز به نتیجه می رسد 

یا عمل نماینده زردپوش ایران!
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سعيد احمديان

شيوا نوروزی

 احتمال دعوت شدن بازیکنان به تیم ملی 
با نظر دالالن! 

نحوه انتخاب س��رمربی تیم ملی فوتبال 
به گونه ای بوده که انتقادهای زیادی را در 
پی داشته است. مهم ترین مسئله صداقت 
مربی است که با اتفاقاتی که در جدایی این 
مربی از صنعت نفت رخ داد، این موضوع 
در خصوص اسکوچیچ کمرنگ شده است. 
او ابتدا مشکل خانوادگی، بعد از آن مریضی 
را ب��رای جدایی از آبادان بهان��ه کرد و در 
نهایت به تیم ملی آمد. این یک برنامه ریزی 
غیراخالقی برای حضور در تیم ملی بود که توسط دالل  ها رقم خورد. در 
این شرایط بهتر بود یک مربی خوب ایرانی انتخاب  می شد. صحبت هایی 
از حضور یک آقا زاده در پش��ت پرده انتخاب اسکوچیچ مطرح است که 
باید در این باره شفاف سازی شود. باید کسانی که اسکوچیچ را انتخاب 
کرده اند معرفی شوند. ش��اید تیم ملی نتایج خیلی خوبی با اسکوچیچ 
ً  از این افراد تشکر کنیم، ولی اگر نتایج منفی بود باید  بگیرد، می توانیم بعدا
مشخص شود چه کسانی پشت این موضوع بودند. البته االن هم همه چیز 
مشخص است و خود آقایان خوب می دانند، ولی باید جرئت داشته باشند 
و بگویند کدام دالل این مربی را به تیم ملی آورده تا فردا پاسخگو باشند. 
کسانی هستند که در این چند سال فوتبال ایران را مهندسی کرده اند 
و االن هم افرادی به خودشان اجازه داده اند که درباره تیم ملی هم این 
کار را انجام دهند. با این وضعیت احتمال دارد که بازیکنان دعوت شده 
به تیم ملی با داللی انتخاب ش��وند و حتی اتفاقات بدتری هم رخ دهد. 
وقتی تیم ملی دست دالل ها باشد، هر بازیکنی می تواند پول بدهد و به 
اردو دعوت شود. باید همان طور که قباًل نیز در تیم ملی و در حضور یک 
مربی خارجی این اتفاقات رخ داده بود، ولی االن داللی  می تواند در تیم 
ملی واضح تر باشد.  باید مدیرانی بیایند که از جنس فوتبال باشند تا کاله 

سرشان نرود و کسی نتواند مربی به تیم ملی قالب کند.

علی اصغر مدیرروستا

برخورد خبرساز زیدان بازیکن اسبق تیم ملی 
تساوي یک شنبه شب رئال مادرید برابر سلتاویگو هرچند اختالف رئال 
صدرنشین با بارس��ا را در فاصله یک هفته تا ال کالسیکو به یک امتیاز 
رساند، اما این مسابقه یک تصویر ویژه داشت که در شبکه هاي اجتماعي 
بازتاب زیادي داشته است. تصویر برخورد ژوزف آیدو، بازیکن سلتاویگو 
با زیدان که عکاس images getty آن را ثبت کرده اس��ت. آیدو در 
دقیقه 61 با توپ با تونی کروس بازیکن رئال کورس گذاشت، اما او به 
محض اینکه پا را باالی توپ قرار داد، لیز خورد و از پشت سر وارد منطقه 
فنی تیم رئال شد که زیدان در آن ایستاده بود. پاهای آیدو در حالی که 

به دور او می چرخید باال رفت و به صورت زیدان برخورد کرد.

باور نمی کردند چنین رکوردی بزنم

از سیاستمان عدول کردیم
با تأیید اعزام تیم       بازتاب
ملي بسکتبال با 
ویلچر به رقابت هاي پارالمپیک 2020 توکیو به 
نظر مي رس��د کمیته ملي پارالمپی��ک ایران از 
سیاس��تي که در قبال عدم اعزام رشته هایي که 
شانس مدال آوري کمي دارند، کوتاه آمده است. 
هادی رضایی، دبیر اجرایي کمیته ملي پارالمپیک 
در این خصوص مي گوید: »این سیاست 14 ماه 
قبل گذاشته شد و ما هم روی آن پافشاری کردیم، 
اما از سیاستمان عدول کردیم، بحث ما سیاست 

است. ورزش ما نیاز به سیاست و تقسیم بندی دارد 
که در چه جای��ی، چه افرادی و ب��ا چه راندمانی 
شرکت کنند. با توجه به اوضاع اقتصادی و سیاسی 
نباید زیاد هزینه کنیم. در این صورت دیگر نتیجه 
نباید مالک باشد. برای پارالمپیکی ها محدودیت 
گذاشته اند و برای المپیکی ها نه. حداقل برای یک 
نفر 200 میلیون تومان برای پارالمپیک باید هزینه 
ش��ود، اما اگر نتیجه مالک نباش��د این هزینه 
می تواند برای زیرس��اخت ها، اس��تعدادیابی و 

مسابقات مختلف در نظر گرفته شود.«

هفته هفدهم رقابت هاي لیگ 
فریدون حسن

      خبر
برتر والیبال با تداوم پیروزي هاي 
شهرداري ورامین و صدرنشیني 
این تیم در سایه شکست سایپا به عنوان اصلي ترین تعقیب کننده 

ورامیني ها به پایان رسید.
در جریان دیدارهاي این هفته که عصر یک ش��نبه برگزار شد، 
شهرداري ورامین در یک دیدار سخت و نفسگیر 3 بر 2 مهمان 
خود کاله مازندران را شکست داد. ورامیني ها هرچند ست اول 
را با برد پشت س��ر گذاشتند، اما با شکس��ت در ست هاي دوم و 
سوم غافلگیر شدند و با زحمت ست چهارم را بردند تا کار به ست 
پنجم کشیده شود که میزبان با برتري 15 بر 10 در نهایت پیروز 
این بازي شد و با کسب 38 امتیاز فاصله خود را با دیگر مدعیان 
در صدر جدول بیشتر کرد. اما س��ایپا در هفته اي که پیکان تیم 
سوم جدول رده بندي استراحت داشت و مي توانست با پیروزي 
اختالف خود را با این تیم بیشتر کند 3 بر یک مغلوب میزبان خود 

سپاهان شد. سایپا با قبول این شکست 35 امتیازي باقي ماند و 
این فرصت را به پیکان، تیم هم امتیازش داد تا با یک بازي کمتر 
مدعي تصاحب رتبه دوم جدول شود. سپاهان هم با این پیروزي 
35 امتیازي شد و خود را به صف مدعیان اضافه کرد.  دیگر تیم 
35 امتیازي جدول، شهرداري ارومیه است که با برتري سه ست 
مقابل راهیاب ملل مریوان خود را به چهار تیم باالي جدول نزدیک 
کرد. با این حساب چهار تیم سایپا، پیکان، سپاهان و شهرداري 
ارومیه با 35 امتیاز رقابتي سخت در هفته هاي باقیمانده خواهند 
داشت. در دیگر بازي هاي انجام شده؛ شهرداري گنبد 3 بر صفر 
شهروند اراک را از پیش رو برداشت، پیام مشهد با حساب 3 بر 2 
مغلوب مهمان خود فوالد سیرجان شد و در نهایت نیز شهداب 
یزد 3 بر یک مهمانش خاتم اردکان را پشت سر گذاشت. چهار 
تیم راهیاب ملل، پیام مشهد، شهروند اراک و خاتم اردکان با قرار 
گرفتن در انتهاي جدول کار بسیار سختي در هفته هاي باقیمانده 

براي بقا در لیگ برتر پیش رو دارند.

جدال سخت 35 امتیازي هاي والیبال
ورامیني ها به صدر چسبیدند

بانوی دونده ایران یک شنبه شب در 
حامد قهرماني

     چهره
دو 60 مت��ر کاپ بین الملل��ی 
استانبول دوید و رکورد ملی ایران 
را که پیش از ای��ن هم در اختیار خودش بود، شکس��ت. فرزانه 
فصیحی در این مسابقات زمان 7/25 را ثبت کرد و 4 صدم ثانیه 
رکورد قبلی خود را ارتقا داد. ضمن اینکه فدراسیون جهانی نیز 
این رکورد فصیحی را مانند رکوردهای قبلی اش ثبت کرد. این 
ارتقای رکورد در حالی اتفاق افتاد که عملکرد فصیحی 
پس از ثبت زمان 7/29 در صربستان و کسب سهمیه 
مسابقات جهانی داخل سالن با حواشی زیادی رو به رو 
ش��د. بارها رکورد او و مسابقات صربستان به دلیل 
نداشتن شماره روی سینه و ابهام در فتوفینیش از 
سوی برخی زیر سؤال رفت. فصیحی اما این بار در 
مسابقاتی دوید که هم فتوفینیش داشت و هم 
 شماره سینه. عالوه بر این فیلم  مسابقات کامل 
پخش ش��د تا با بهانه منقطع شدن فیلم، شائبه 
تقلب مطرح نش��ود. خودش مي گوی��د: »در این 
مسابقات دوندگان بزرگی شرکت کرده بودند، اما موفق 
ش��دم 14صدم ثانیه زودتر از آنها به خط پایان برسم. تا 
چند ماه پیش کسی نمی توانست باور کند که بتوانم در 
دو 60 متر چنین رکوردی را به ثبت برس��انم، اما این 
اتف��اق افتاد. ان ش��ا ءاهلل در 100 و 200 مت��ر هم این 

رکوردها تکرار شود.«

دیدار انتقامی پرسپولیس– الشارجه بعد از 11 سال
خط و نشان قطری ها برای سپاهان

فوتبال رئیس ضدفساد مي خواهد
این هفته ها گمانه زني ها درباره انتخابات فدراس��یون فوتبال که قرار است 
25 اسفند برگزار ش��ود در حال باال گرفتن است و تحرکات زیادي از سوي 
گروه هاي مختلف براي رس��یدن مدیران مورد نظرشان به صندلي ریاست 
فوتبال آغاز ش��ده است. ائتالف ها ش��کل گرفته و گفته مي شود که برخي 
نامزدها در البي با یکدیگر به دنبال باال بردن ش��انس خود در انتخابات 25 
اسفند فدراسیون فوتبال هس��تند و در آخرین اخبار شنیده شده که از 9 
نامزد، شش مدیري که براي پست ریاست ثبت نام کرده اند، توانسته اند 10 
فرم تأیید از اعضاي مجمع بگیرند و یک قدم به انتخابات نزدیک تر شوند. حاال 
آنها باید منتظر بررسي احراز صالحیت ها از سوي نهادهاي نظارتي باشند تا 

بتوانند مجوز نهایي براي شرکت در انتخابات فدراسیون فوتبال را بگیرند.
با تمام این تفاس��یر در این بین نقش اعضاي مجمع فدراسیون که باید با 
رأي  شان رئیس جدید فوتبال را انتخاب کنند، اهمیت بسیار زیادی دارد، 
به خصوص که شنیده مي شود نامزدهاي انتخابات فوتبال براي تطمیع این 
اعضا به انواع و اقسام ترفندها رو آورده اند. با این حال بررسي شرایط فوتبال 
ایران به خصوص در 12 سال اخیر نشان مي دهد که فدراسیون فوتبال به 
یک خانه تکاني اساسي و هواي تازه نیاز دارد. انکار شدني نیست که فوتبال 
به رغم موفقیت هایي که در یک دهه گذشته داشته است، هرچه مي گذرد 
بیشتر در منجالب فساد و سوء مدیریت فرو مي رود. چنین مسئله اي سبب 
شده در سال هاي اخیر بارها نهادهاي نظارتي مانند مجلس به اتفاقاتي که 
در این رشته پرطرفدار رخ مي دهد ورود کنند و نسبت به گردش ساالنه 
مالي هزار میلیاردي فوتبال باشگاهي و ملي در ایران که بیشتر آن از منابع 

دولتي و بیت المال تأمین مي شود، سؤاالتی جدي را مطرح کنند. 
نمونه آن پرونده فساد در فوتبال بود که توس��ط مجلس گذشته آماده 
ش��د. اگرچه این پرونده توس��ط نمایندگان فعلي مجلس ب��ا یک نگاه 
سیاسي بایگاني شد، اما یکي از مهم ترین واکنش هاي نهادهاي نظارتي 
به گسترش فساد در فوتبال بود، پرونده اي که فقط متن گزارش قرائت 
شده آن در صحن علني مجلس که تنها نگاهي تیتروار به تخلفات صورت 
گرفته داشت، واقعیت هاي تلخي را برمال کرد که نشان مي داد فوتبال با 
توجه به اهمال دستگاه هاي بازرسي و قضایي به یک حیاط خلوت براي 
بخش زیادي از مربیان، بازیکنان، مدیران و دالل ها براي سوء استفاده از 
بیت المال تبدیل شده است. بخش عمده اي از پرونده فساد در فوتبال به 
فساد در فدراسیون فوتبال بر مي گشت، مجموعه اي که در روزهاي ریاست 
علي کفاشیان و مهدي تاج تخلفات و سوء استفاده هاي مالي گسترده اي را 

که منجر به حیف و میل بیت المال و فساد شده، ثبت کرده است.
با وجود چنین پرونده هاي محرزي از فساد مدیران فدراسیون فوتبال که در 
مجلس تهیه شده، دستگاه هاي قضایي با بي تفاوتي از کنار آن گذشتند، به 
طوری که شرایطي پدید آمده که مدیران فعلي فدراسیون فوتبال که سهم 
زیادي از فساد در فوتبال نشئت گرفته از مدیریت آنها بوده است، همچنان 
براي ماندن در فوتبال در حال البي هستند تا با همراهي اکثریت اعضاي 
مجمع به حضورش��ان در فوتبال ادامه دهند. حتي یکي از مدیران سابق 
فدراسیون که به بهانه بیماري از فوتبال کنار رفت هم گفته مي شود در پشت 
پرده به دنبال مهندسي انتخابات و ادامه سلطه مدیران فعلي فدراسیون 
است. مدیري که آقازاده خودش را هم وارد این بازي کرده و گفته مي شود 
که انتصاب اسکوچیچ به عنوان سرمربي جدید تیم ملي فوتبال نیز توسط 

این آقازاده منتسب به مسئول سابق فدراسیون صورت گرفته است.
در این ش��رایط در حالی انتخابات فدراس��یون فوتبال نزدیک است که 
فوتبال براي رس��یدن به یک هواي تازه و دور از فساد و سوء مدیریت به 
کوتاه کردن دست مدیراني که نقش زیادي در فساد در فوتبال داشته اند، 
احتیاج دارد و این مسئله سبب شده وظیفه اعضاي مجمع با توجه به رأیي 
که 25 اسفند به صندوق خواهند انداخت، سنگین تر شود. اعضاي مجمع 
فدراسیون فوتبال باید با درک شرایط ویژه اي که فوتبال پیش رو دارد در 
مسیر اصالح وضعیت مفسده انگیز مدیریت فدراسیون قدم بردارند و آن 

هم انتخاب یک مدیر ضدفساد براي عبور از فساد در فوتبال است.
در چنین شرایطي اعضاي مجمع فدراسیون فوتبال باید به دور از هیاهوی 
مدیراني که نقش زیادي در ایجاد چنین شرایطی در فوتبال داشته اند با 
یک انتخاب درست، فوتبال را از مسیر نادرست و پر از فساد، به خصوص 

در 12 سال اخیر خارج کنند و به مسیر درست برگردانند.

 رویارویی زنبورها با پاری سن ژرمن 
در آغاز یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 

توپ پر لیورپول در مادرید
مدعی اول فوتبال جزیره با توپ پر به مادرید رفته تا روزهای خوبش را با 
برتری مقابل اتلتیکو تکمیل کند. مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا امشب با انجام دو بازی آغاز می شود، عالوه بر دیداری که در اسپانیا 

برگزار خواهد شد، دورتموند نیز میزبان پاری سن ژرمن است. 
    

حساس ترین دیدار ش��ب اول این مرحله از رقابت های لیگ قهرمانان 
در واندا متروپلیتن برگزار می ش��ود؛ راه راه پوشان تا رده چهارم اللیگا 
پایین آمدند و آخرین بازی این تیم مقابل والنس��یا با تساوی به پایان 
رسید. شاگردان آنتونیو سیمئونه در هفته های اخیر نتایج خوبی کسب 
نکرده اند. اتلتیکو نه تنها با شکست مقابل یک تیم گمنام از جام حذفی 
کنار رفت، بلکه در پنج بازی آخر خود در اللیگا نیز دو شکس��ت و دو 
تساوی به دست آورده و با از دست دادن امتیازهای زیاد، 13 امتیاز از 
صدر جدول فاصله گرفته است. تیم دوم مادرید در مرحله گروهی نیز 
پس از یوونتوس به عنوان تیم دوم به دور حذف��ی صعود کرد. همین 
مسئله نگرانی س��رمربی را به همراه داش��ته تا جایی که سیمئونه بعد 
از تساوی ناامید کننده برابر والنسیا از عملکرد بازیکنانش انتقاد کرد. 
رفع مصدومیت آلوارو موراتا بهترین خبر برای اتلتیکومادرید پیش از 

رویارویی با لیورپول بود. 
در آن سوی میدان اما همه چیز بر وفق مراد یورگن کلوپ است. عالوه 
بر اینکه سادیو مانه، ستاره سنگالی آس��یب دیدگی اش برطرف شده، 
درخش��ش لیورپول به حدی رس��یده که از هم اکنون می توان آنها را 
قهرمان انگلیس خواند. قرمزها در این فصل هنوز طعم باخت در لیگ 
برتر را نچشیده اند و با 15 امتیاز از سیتی تیم دوم جدول پیش افتاده اند. 
17 پیروزی متوالی تنها یکی از رکوردهای لیورپول به ش��مار می رود. 
بندرنش��ینان مدافع عنوان قهرمانی اروپا هستند و امیدوارند عالوه بر 
جزیره در اروپا نیز بتوانند قدرت شان را به رقبا دیکته کنند. این تیم به 
سختی با صدرنشینی در گروه چهارم به یک هشتم نهایی رسید و اتلتیکو 
حریف مناسبی برای آنها در این مرحله محسوب می شود. کلوپ برای 
آنکه فش��ار را از روی تیمش کم کند، یوونتوس را شانس اول قهرمانی 
خوانده و همچنین از بازیکنانش خواسته به نتایجی که در لیگ به دست 
آورده اند غره نشوند. به غیر از مانه، محمد صالح گلزن اصلی قرمزهاست 
و 14 گل برای تیمش به ثمر رسانده است. در صورتی که موتور گلزنی 
مهاجمان لیورپول در این بازی هم روشن ش��ود، قطعاً نتیجه دلخواه 

کلوپ رقم خواهد خورد. 
    

دومین دیدار امشب به میزبانی دورتموند برگزار می شود. زردپوشان در 
مقابل پاری سن ژرمن کار سختی پیش رو دارند؛ تیم سوم بوندس لیگا در 
شرایط سختی باید بازی رفت در مرحله حذفی لیگ قهرمانان را برگزار 
کند. آنها در جام حذفی به وردربرمن باخته اند و بعد از آن هم در لیگ 
آلمان مقابل لورکوزن شکست خورده اند. با این حال برد پرگلی که این 
هفته برابر بایرلورکوزن به دست آوردند، آنها را تا حدودی از حاشیه دور 
کرده است. فاوره، سرمربی دورتموند در این بازی نیز به گلزنی سانچو 
و مارکو رویس امیدوار است و می توانند با درخشش آنها بیشترین بهره 
را از این بازی خانگی ببرند. زنبورها برای صعود به یک هشتم نهایی تا 
روز آخر می جنگیدند و در نهایت هم با غلبه بر اس��الویا پراگ جش��ن 

صعود گرفتند. 
قدرت اصلی فوتبال فرانس��ه امس��ال نیز مانند س��ال های گذش��ته 
آرزویی جز قهرمانی ندارد. آنها مرحله گروهی را مقتدرانه پش��ت سر 
گذاشته اند؛ تحمیل یک شکست تحقیرآمیز به رئال و صعود به عنوان 
تیم اول، آن هم با پنج امتیاز بیشتر از کهکشانی ها موفقیت بزرگی برای 
پاری سن ژرمن محسوب می شود. توماس توخل امسال نیز نگرانی بابت 
لوشامپیونه ندارد. پاریس��ی ها با 13 امتیاز اختالف نسبت به مارسی، 
رقیبی در لیگ یک فرانس��ه ندارند، ولی خواس��ته مدیران باش��گاه و 
هواداران این تیم قهرمانی در اروپاس��ت. انتظاری ک��ه در فصل های 
گذش��ته به رغم هزینه های گزاف برآورده نشده اس��ت. حضور یا عدم 
حضور نیمار در این بازی دغدغه بزرگی برای توخل است. مصدومیت 
این س��تاره برزیلی پیش از بازی های حس��اس  این تیم همواره سوژه 
رسانه ها بوده است. جالب تر اینکه در روزهای اخیر که کادر فنی برای 
رویارویی با دورتموند برنامه ریزی می کرد و نگران شرایط نیمار بود، این 
بازیکن در سفری تبلیغاتی به آلمان رفت! پیروزی در این بازی برای هر 
دو تیم تأثیرگذار اس��ت، به ویژه برای پاریسی ها که می توانند در بازی 

برگشت با استرس کمتری به میدان بروند.

 2 طال و یک برنز برای تیراندازان ایرانی 
در دانمارک

تیراندازان ایرانی در روز پایانی رقابت های آزاد دانمارک سه مدال دیگر 
به  دست آوردند. آخرین روز مسابقات آزاد تیراندازی دانمارک در حالی 
پیگیری شد که در رشته تفنگ بادی آقایان، مهیار صداقت با کسب مدال 
ارزشمند طال در جایگاه اول ایستاد. همچنین با برگزاری فینال رشته 
تپانچه بادی بانوان، هانیه رستمیان تیرانداز ارزنده کشورمان به مدال 
طال دست یافت و پس از تیرانداز سنگاپور، گلنوش سبقت اللهی دیگر 

ملی پوش کشورمان به مدال برنز رسید.

 سایه شوم کرونا همچنان روی المپیک
مسئوالن ژاپنی هرچند تأکید بر برگزاری بازی های المپیک طبق برنامه دارند، 
اما نگرانی های زیادی درباره شیوع ویروس کرونا ایجاد شده است. بزرگ ترین 
پیامد شیوع کرونا می تواند لغو بازی های المپیک باشد؛ موضوعی که البته 
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن می گوید رخ نخواهد داد. از ژانویه که این ویروس 
گسترش یافته، شینزو آبه بارها سالمت میلیون ها توریست و ورزشکارانی را 
که به ژاپن خواهند آمد تضمین و عنوان کرده است که این ویروس تأثیری در 
رقابت های المپیک نخواهد داشت. با وجود این کرونا باعث تغییرات زیادی در 
رقابت های انتخابی بازی های المپیک شده است. تنها المپیک 1940 لغو شد؛ 
این رقابت ها در ابتدا قرار بود در ژاپن و در ادامه در فنالند برگزار شود که این 
بازی ها به دلیل جنگ جهانی لغو شد. در دوره قبل نیز در ریو شیوع ویروس 

زیکا، زمزمه هایی مبنی بر لغو بازی های المپیک 2016 را مطرح کرده بود.


