
نمایندگان فوتبال 
شیوا نوروزی
    گزارش

ایران در دو هفته 
ابتدای�ی فص�ل 
جدید لیگ قهرمانان آس�یا عملکرد ضعیفی 
داشتند و در صورت ادامه این روند ناکامی ها 
قطعًا هیچ یک از آنها ج�واز حضور در مرحله 
حذف�ی رقابت ه�ا را کس�ب نخواهن�د کرد. 
پرسپولیس، اس��تقالل، سپاهان و ش��هرخودرو 
مجموعاً در بازی دوم شان یک امتیاز کسب کردند. 
به غیر از سرخپوشان که دو بار از حریف شان پیش 
افتادند و در نهایت هم به تساوی 2- 2 رضایت دادند، 
سه تیم دیگر مقابل حریفان آسیایی خود شکست 
خوردند تا کارشان برای ادامه مسیر سخت تر شود. 
بدون شک عوامل زیادی در این ناکامی ها دخیل 
بوده، اما اصلی ترین عاملی که تأثیر مستقیمی روی 
عملکرد تیم های ایرانی در ش��روع لیگ قهرمانان 

داشته دو بازی متوالی خارج از خانه بوده است.
    

سنگ اندازی های AFC برای تیم های باشگاهی 
فوتبال کشورمان و گرفتن امتیاز میزبانی در خاک 
وطن چالش جدیدی بود که پس از رایزنی آقایان 
مسئول در ورزش و فوتبال قرار بر این شد که فعاًل 
تیم های حریف میزبان بازی های رفت باشند. این 
مسئله انرژی زیادی از بازیکنان و مربیان تیم هایمان 
گرفت. پرواز به کشورهای مختلف، آن هم در فاصله 
چند روز و بدون اس��تراحت و ریکاوری خستگی 
مفرط نمایندگانمان را در پی داشت. در این بین 
دو تیم اس��تقالل و ش��هرخودرو عالوه بر این دو 

بازی، پل��ی آف را نیز در کش��ورهای عربی برگزار 
کردند و تمام انرژی خود را برای صعود به مرحله 
مقدماتی گذاشتند، حتی تعویق بازی های شان در 
لیگ برتر نیز کمک چندانی به آنها نکرد. استقالل، 
پرسپولیس، سپاهان و ش��هرخودرو زمانی برای 
ری��کاوری، تزریق ان��رژی و انگیزه ب��ه بازیکنان 
نداشتند، باال رفتن آمار مصدومیت تیم ها این ادعا 
را ثابت می کند. ضمن اینکه بازی در خانه و حضور 
تماشاگران ایرانی می توانست تأثیر زیادی در نتایج 

تیم ها داشته است. 
در بین چهار گروه منطقه غرب آسیا نام هیچ یک از 
تیم های ایرانی در صدر یا رده دوم جدول رده بندی 
به چشم نمی خورد. استقالل، پرسپولیس و سپاهان 
در رتبه سوم ایستاده اند و شهرخودرو نیز در رتبه 
چهارم قرار دارد. نکت��ه نگران کننده این موضوع 
اما صدرنشینی چهار تیم س��عودی در گروه های 

چهارگانه نخست لیگ قهرمانان آسیاست! 
صدرنش��ین لیگ برتر در مجم��وع دو بازی فقط 
یک امتیاز کسب کرده است. آبی های تهرانی هم 
شرایطی مشابه به رقیب سنتی  شان دارند و نماینده 
مش��هد نیز هر دو دیدارش را واگذار کرده و بدون 
امتیاز قعرنش��ین گروه دوم رقابت هاست. در این 
بین زردپوشان زاینده رود به لطف برد مقابل العین 
تنها تیم ایرانی هستند که یک پیروزی به دست 
آورده اند، منتها سپاهان شکست تلخی را برابر السد 
تجربه کرد تا به رده سوم گروه چهارم سقوط کند. 
اینکه تیم های کشورمان از هشت بازی اخیر تنها 
پنج امتیاز کس��ب کرده اند، اتفاقی نگران کننده و 

قابل تأمل برای فوتبال ما به شمار می رود. 
    

 در روزهایی که مقامات فوتبال قاره کهن چش��م 
دیدن تیم های کشورمان را ندارند و برای گوشه گیر 
کردن فوتبال ایران از هر ترفندی استفاده می کنند، 
داوری های بحث برانگیز بازی های اخیر شرایط را 
برای تیم هایمان دشوارتر کرده است. در بازی های 
دوشنبه و سه ش��نبه ش��ب، داورانی که از سوی 
AFC  انتخاب شده بودند با قضاوت های پراشتباه 
خود روی نتایج بازی ها تأثیرگذار ظاهر شدند. تیم 
فرهاد مجیدی در حال��ی 2 بر یک مغلوب االهلی 
شد که داور گل س��الم اس��تقالل را مردود اعالم 
کرد. اش��تباهات داوری فقط به این بازی محدود 
نمی شود؛ در بازی پرس��پولیس – الشارجه، گل 
تیم اماراتی آفساید بود، منتها داور اعتقادی به این 
قضیه نداش��ت. از آنجا که در لیگ قهرمانان آسیا 
فعاًل خبری از ویدئوچک نیس��ت امکان بررس��ی 
صحنه های حس��اس بازی ها و کاهش اشتباهات 

داوران وجود ندارد. 
    

تداوم نتایج ضعیف عواقب جبران ناپذیری برای 
تیم های  ایرانی در پی خواهد داش��ت. در حالی 
که سه دهه اس��ت فوتبال کش��ورمان قهرمانی 
در آس��یا را تجربه نکرده، عملک��رد دور از انتظار 
چهار نماینده ای��ران در لی��گ قهرمانان نگرانی 
هواداران این تیم ها را نیز در پی داش��ته است. با 
برگزاری هفته س��وم مرحله رفت دور مقدماتی 
رقابت ها به پایان می رس��د. نکت��ه حائز اهمیت 

بازی های روز 21 و 31 اس��فندماه اس��ت که هر 
چهار نماینده کش��ورمان برای بقا در مسابقات 
محکوم به شکست حریفان شان هستند. همانطور 
که اشاره شد استقالل و پرسپولیس یک امتیازی 
هستند. سپاهان س��ه امتیازی و شهرخودرو نیز 
هنوز امتیازی دشت نکرده اس��ت. با این اوضاع 
قطعاً نمی توان به صعود به مرحله حذفی فکر کرد. 
در هفته سوم، آبی ها با الوحده امارات، شهرخودرو 
با الشباب امارات، پرسپولیس با التعاون عربستان 
و س��پاهان هم با النصر عربستان روبه رو خواهند 
شد. فراموش نکنیم که بر اساس ادعای مدیران 
فوتبالی، قرار است در بازی های برگشت میزبان 
حریفانمان باشیم و در صورت موفقیت در هفته 
س��وم می توانیم به بازی های برگش��ت امیدوار 
ش��ویم، اما از آنجا که نه به قول ه��ا و وعده های 
مدیران فوتبال کشورمان می توان اطمینان کرد و 
نه به قول های مدیران AFC، هر چهار تیم ایرانی 
باید دور رفت را با حداکثر امتیاز به پایان برسانند 
تا اگر اتفاقات دیگری در دور برگشت رقم خورد 

کمترین آسیب متوجه آنها باشد. 
با توجه به سطح فوتبال کش��ورمان نمی توان از 
بازیکنان ایرانی انتظار داش��ت که به س��ادگی با 
مس��ائلی از جمل��ه پروازهای متوال��ی، اختالف 
ساعت، تفاوت آب و هوایی و مسائل روحی کنار 
بیایند و از نظر بدنی دچار افت نشوند. ریکاوری 
روحی و بدنی نیاز اصلی ه��ر چهار نماینده ما در 
لیگ قهرمانان است تا در فرصت دو هفته ای که 

دارند خود را برای بازی سوم مهیا سازند.  
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فريدون حسن

سعيد احمديان

 2 سهميه المپيک براي بانوان کاراته 
کنار بگذاريد 

ملي پوش��ان کاراته بانوان کش��ورمان در 
حالي براي کسب سهمیه المپیک تالش 
مي کنند که از س��ال 97 تا به امروز در 23 
رویداد بین المللي براي کس��ب س��همیه 
شرکت کرده اند و کاراته یکي از سخت ترین 
ش��رایط را براي المپیکي شدن نسبت به 
سایر رش��ته ها دارد و بانوان کشورمان در 
دو س��ال اخیر با توجه به حج��م باالیي از 
مسابقاتی که در آنها شرکت کرده اند، تحت 
فشار زیادي هستند. این در حالي است که در رشته های دیگر ورزشکار با 
حضور در یک یا چند مسابقه محدود سهمیه مي گیرد. با وجود این تعداد 
مسابقات سنگین، بانوان کاراته کاي ایران عملکرد قابل قبولي داشته اند و 
در حال حاضر نیز حمیده عباسعلي و سارا بهمنیار با امتیازاتي که تا امروز 
به دست آورده اند در منطقه سبز و کسب سهمیه قرار دارند و رزیتا علیپور 
هم مي تواند با امتیازاتي که در مسابقات باقي مانده می گیرد، امیدوار به 
کسب سهمیه باشد. در چنین شرایطي باید کاراته کاهاي بانوي کشورمان 
در دو مسابقه اي که تا پایان سال باقي مانده، همین شرایط را حفظ کنند تا 
بتوانند سهمیه المپیک شان را قطعي کنند. عالوه بر کومیته، در بخش کاتا 
هم بانوان کشورمان شانس کسب سهمیه دارند و فاطمه صادقي با توجه 
به ارتقاي رنکینگي که داشته اس��ت، مي تواند امیدوار باشد. البته بانوان 
ملي پوشي که نتوانند از طریق رنکینگ سهمیه کسب کنند، این شانس را 
دارند که  در رقابت هاي وایلدکارت پاریس که اردیبهشت سال آینده برگزار 
مي شود، شرکت کنند تا با قرار گرفتن در بین نفرات اول تا سوم، سهمیه 
توکیو را به دس��ت آورند. در مجموع معتقدم که بانوان کاراته با توجه به 

پتانسیلي که دارند، مي توانند دو سهمیه المپیک را کسب کنند.

اشرف امیني

 جوانان وزنه برداري کارشناس کاراته بانوان
نايب قهرمان آسيا شدند

تیم وزنه برداری جوانان ایران نایب قهرمان آسیا شد. نوجوانان کشورمان 
هم در رده چهارم قرار گرفتند. مسابقات وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و 
جوانان آسیا در تاشکند ازبکستان برگزار شد. در رده بندی امتیازی تیم 
جوانان ایران با 9 وزنه بردار و کسب چهار مدال طال، 10نقره و پنج برنز 
نایب قهرمان شد و تیم نوجوانان هم با چهار وزنه بردار و کسب سه طال، 
هفت نقره و دو برنز چهارم شد. در رده جوانان ازبکستان با 694 امتیاز 
اول شد، ایران هم با 641 امتیاز روي سکوي دوم ایستاد و عربستان با 
615 امتیاز سوم شد. در رده نوجوانان اما ملي پوشان ایران هرچند به 
لحاظ مدالي سوم ش��دند، اما از نظر امتیاز با کسب 305 امتیاز بعد از 

ازبکستان، چین تایپه و هند چهارم شدند.

تی�م  مل���ي 
شمیم رضوان

      کشتی
کشتي فرنگي 
کش�ورمان با 
کسب پنج  طال، یک نقره و سه برنز قهرمان 

آسیا شد.
رقابت هاي کشتي فرنگي قهرماني آسیا در حالي 
دیشب به پایان رس��ید که درخشش شاگردان 
محمد بنا در روز پایاني ای��ن رقابت ها هم ادامه 
پیدا ک��رد. در روز نخس��ت رقابت هاي کش��تي 
قهرماني آسیا که سه شنبه به میزباني هند آغاز 
شد، ملي پوشان فرنگي کشورمان توانستند شروع 

مقتدرانه ای در این رقابت ها داشته باشند و در 
پنج وزن اول؛ دو مدال طال، یک نقره و یک 
برنز کس��ب کردند. در روز نخست پویا 
ناصرپور و امین می��رزازاده، دو طالیي 
کش��ورمان بودند. در فین��ال وزن 55 
کیلوگرم نیز پویا ناصرپور قهرمان 201۸ 

جوانان جهان برابر جاسوربک اورتیکبوئف 
از ازبکستان با نتیجه عالی ۸ بر صفر 

به پیروزی رسید. ناصرپور 
پس از قهرمانی گفت: »در 
فینال بدنم شرایط خیلی 
خوبی داشت. شش ماه 
به سختی تمرین کرده 
ب��ودم و از این مدال 
طال خوش��حالم.« 
امین می��رزازاده، 
 201۸ قهرم��ان 
جوان��ان جه��ان 
هم برای پنجمین 
متوال��ی  س��ال 
ط��الی  م��دال 

کیلوگ��رم   130
را در دس��تان ای��ران 

نگ��ه داش��ت. او در فینال 
س��نگین وزن مقاب��ل کیم 
مین سئوک از کره جنوبی به 
برتری قاطع 9 بر صفر رسید 
و کشتی را در دو دقیقه و دو 

ثانیه به پایان رس��اند. همچنین پژمان پشتام و 
میثم دلخانی نیز در پایان روز نخست به ترتیب در 
اوزان 77 و 63 کیلوگرم صاحب مدال نقره و برنز 
شدند. دیروز در روز دوم و پایاني هم شاگردان بنا 
فوق العاده ظاهر شدند. امین کاویانی نژاد، مهدی 
ابراهیمی و محمدهادی س��اروی در اوزان 72، 
۸2 و 97 کیلوگرم س��ه مدال طال کسب کردند. 
همچنین مهدی محسن نژاد و حسین اسدی نیز 
در اوزان 60 و 67 کیلوگرم موفق شدند دو مدال 
برنز براي کشورمان کس��ب کنند تا در پایان این 
رقابت ها تیم کشتي فرنگي کشورمان با کسب پنج 
طال، یک نقره و سه برنز، قهرمان سي امین دوره 
رقابت های قهرماني آسیا شود. محمد بنا، 
سرمربي تیم ملي کشتي فرنگي پس از 
درخشش شاگردانش گفت که قهرماني 
ایران دور از ذهن نبود: »سطح مسابقات 
متوسط بود و آنچنان به عنوان قهرمانی 
آسیا باال نبود. اگر هم باال بود با همین تیم، 
قهرمانی م��ان دور از ذهن نبود. 
برخی تیم ها مانند ازبکستان 
ک��ه نایب قهرمان جهان 
محسوب می ش��وند از 
برخی نفرات س��همیه 
گرفته برای قدرت تیمی 
اس��تفاده کردن��د. در 
تهران به ما گفته بودند 
این رقابت ها برای کسب 
سهمیه المپیک امتیاز دارد 
و شاید تیم ها برای جمع کردن 
امتیاز بیاین��د، ام��ا االن که در 
مسابقات هس��تیم به ما گفتند 
اصالً امتیاز ندارد. شاید آنها بهتر 
از ما این موضوع را می دانستند، 
ما هم 90 درصد بچه ها را از جام 
تختی انتخاب کرده ایم و باید به 
اوزان غیرالمپیکی که امس��ال 
تنه��ا همین رقابت ه��ا برگزار 
می ش��ود به نفرات اول شانس 

می دادیم.«

امروز؛ آغاز انتخابی کاپ آسیا در تهران

خيز بسکتبال برای عبور از سد سوريه و قطر

با کسب5 طال، یک نقره و 3 برنز

ايران بر بام کشتي فرنگي آسيا ايستاد

مرحله مقدماتی 
دنیا حیدري
      بسکتبال

ی  بت ه��ا قا ر
بسکتبال انتخابی 
کاپ آس��یا از عصر ام��روز با نخس��تین بازی تیم 
بس��کتبال ایران در س��ال 2020 آغاز می شود و 
شاگردان مهران شاهین طبع در اولین گام به مصاف 
سوریه می روند. بسکتبال ایران که در این رقابت ها 
با عربس��تان، س��وریه و قطر در گروه E قرار دارد، 
ساعت 16 امروز در تاالر بسکتبال آزادی از سوریه 
پذیرای��ی می کند. دی��داری که البت��ه نمی تواند 
آسمانخراش های ایران را به دردسر بیندازد. هرچند 
که دس��ت کم گرفتن هیچ حریفی کار عاقالنه ای 
نیست، اما سوریه بی گمان حریف دست و پاگیری 
برای شاگردان شاهین طبع نخواهد بود. تیمی که به 
دلیل تأخیر در ورود به ایران، درصدد آن است که 
بتواند بازی عصر امروز خ��ود را به تعویق بیندازد.  
برخالف نخستین بازی ایران برابر سوریه، دیدار دوم 
یاران ش��اهین طبع برابر قطر که ساعت 16 عصر 
یک شنبه در آزادی برگزار می شود، دیدار ساده ای 
نیست، نه فقط چون تیم بسکتبال ایران در این بازی 
هم مانند بازی با س��وریه صمد نیکخواه بهرامی و 
احتماالً آرمان زنگنه را به دلیل مصدومیت به همراه 
ندارد، از آن جهت که حضور بازیکنان چندملیتی در 
ترکیب تیم قطر می تواند کار تیم ایران را در بازی 
عصر یک ش��نبه س��خت تر کند. اگرچ��ه حضور 
ستاره هایی چون حامد حدادی، بهترین سنتر آسیا 

که در این رقابت ها بازوبند کاپیتانی ایران را نیز بر 
بازو دارد و همچنین نفراتی چون محمد جمشیدی 
و بهنام یخچالی می تواند وزن��ه ای قابل اتکا برای 
شاهین طبع  باشد. عالوه بر آن، حضور ملی پوشان 
در کوران مسابقات لیگ باعث ش��ده تیم ایران از 
آمادگی باالیی برای رویارویی با حریفان برخوردار 
باشد و تنها پر کردن جای مصدومانی چون صمد و 
زنگنه اس��ت که می تواند کار شاهین طبع را برابر 
قطری ها دشوار کند. با وجود این شاهین طبع بر این 
باور اس��ت ک��ه از لحاظ ذهن��ی به خوب��ی روی 
شاگردانش کار کرده تا با تمرکز و آمادگی کامل به 
مصاف سوریه و سپس قطر بروند: »بازیکنان تا حد 
زیادی خستگی ذهنی داشتند و مصدومیت ها هم 
مزید بر علت شده بود، اما سعی کردیم در فرصتی 
که داشتیم آنها را از لحاظ ذهنی به آمادگی کامل 
برسانیم. در مجموع از ش��رایط برای رویارویی با 
حریفان راضی هستیم و مشکل حادی نداریم. فکر 
می کنم بتوانیم بازی های خوبی را در تهران برگزار 
کنیم، البته که حریفانمان تیم های کمی نیستند. 
هر دو تیم قطر و سوریه در دیدارهایی که پیش از 
این با تیم ملی ایران داشتند خوب و محکم ظاهر 
ش��دند و بعضاً م��ا را اذی��ت کردن��د و می توانند 
دردسرساز شوند اگر نتوانیم برابر آنها تمرکز الزم را 
داشته باشیم. هدفمان برتری در این دو بازی خانگی 
اس��ت و می توانیم به نتیجه هم برسیم اگر در روز 

بازی دقت الزم را داشته باشیم.«

ناکامی محض در زمين حريفان!
نگاهی به علل کسب نتایج ضعیف 4 تیم ایرانی حاضر در لیگ قهرمانان آسیا

نابلد و کم ظرفيت به کار فوتبال نمي آيد
تمامي اتفاقات و حواشي یک دهه اخیر فوتبال کشور ثابت مي کند که 
این رشته تأثیرگذار در تحوالت اجتماعي، اقتصادي و حتي سیاسي باید 
توسط مدیراني از جنس خودش، یعني فوتبال اداره شود. مدیراني که 
عالوه بر مقید و متعهد به نظام بودن کاربلد باش��ند و آشنایي کاملی با 
فوتبال داشته باشند، به قول معروف حداقل در طول عمرشان ضربه اي 

به توپ زده باشند و عکسي با شورت ورزشي داشته باشند.
این روزها هرچه به 25 اس��فندماه نزدیک تر مي شویم فضاي انتخابات 
ریاست فدراسیون فوتبال به جاي شفاف تر ش��دن مبهم تر و مه آلودتر 
مي شود. این روزها شنیده می شود که عده اي تحت حمایت برخي قصد 

حضور پررنگ در انتخابات و حتي پیروزي در آن را دارند.
حال سؤال اینجاست کسي که سابقه اجرایی اش شهرداري یک شهر بوده 
و در نهایت به ریاست هیئت فوتبال استان مربوط رسیده و اتفاقاً فوتبال 
آن شهر و استان را حتي با انتقال یکي از پرسابقه ترین تیم هاي فوتبال 
کشور و آخرین قهرمان آسیا از ایران به خاک سیاه نشانده، چگونه توانایي 

اداره فدراسیون فوتبال کشور را دارد؟
یا اینکه باید پرس��ید چگونه کس��ي که به تجربه ثابت ش��ده آس��تانه 
تحمل بسیار پایینی دارد و کارنامه عملکرد مدیریتي اش در فوتبال به 
مدیرعاملي محدود در یک باشگاه با هزار و یک حاشیه خالصه مي شود، 
مي تواند از عهده مدیریت فدراسیون پرهیاهو و پرحاشیه فوتبال برآید؟ 
تمامي اینها باعث مي شود شائبه مهندسي ش��دن انتخابات و حتي به 

تعویق افتادن آن بیشتر از هر زمان دیگر جدي تر شود.
در چنین ش��رایطي، اوالً باید تأکید کرد که انتخابات فدراسیون فوتبال 
قطعاً در زمان مش��خص شده، یعني 25 اس��فندماه برگزار شود تا جلوي 
سیاسي کاري و میدان دادن به آنهایی که قصد مهندسي این انتخابات را 
دارند گرفته شود. ثانیاً باید تأکید شود که فوتبال به مدیران اهل و کاربلداني 

سپرده شود که دست دالل ها و البي گر ها را از فوتبال کوتاه کنند.
بدون تردید چند گزینه اي که این روزها برخي به شدت روي آنها مانور 
می دهند و به نظر مي رسد از حمایت هاي محکمي هم برخوردارند، به 
هیچ عنوان شایستگي رسیدن به این پست را ندارند. جالب اینکه یکي 
از آنها طي هفته هاي گذش��ته چند بار قصد کناره گیري از انتخابات را 
داشته که با مخالفت حامیانش روبه رو شده است. جالب تر اینکه سابقه 
شکست این کاندیدا در دوره هاي قبلي انتخابات باعث شده حاال با ترس از 
شکست دوباره قصد کناره گیري داشته باشد. شاید روي همین اصل باشد 
که حامیان این کاندیدا با روي آوردن به گزینه دوم یعني جناب شهردار 
سابق قصد دارند عرصه را براي انتخاب این یکي آماده کنند که در صورت 

موفقیت باید منتظر وقوع یک فاجعه دیگر در فوتبال کشور بود.
از تمام اینها که بگذریم به فعالیت گسترده تیم فعلي حاضر در فدراسیون 
می رس��یم که حتي با تصور پیروزي قطع��ي افراد و عناصر خ��ود و نواب 
رئیس ش��ان را هم انتخاب کرده اند. عناصر معلوم الحالي که خود به خود 
مشخص است فوتبال کشور را به چه سمت و سویي خواهند برد. هرچند 
که باید منتظر پاسخ تأیید صالحیت ها بود و دید که چه کساني به میدان 
انتخابات وارد می شوند، اما آنچه مشخص است اینکه سرنوشت فوتبال امروز 
به دست خود فوتبالي هاست. کسانی که نباید رأي شان را بفروشند یا اسیر 
جوسازي ها و بازي هاي سیاسي شوند که اگر این اتفاق افتاد و فوتبال به دست 
نابلدان و کم ظرفیت ها افتاد، آن وقت باید فاتحه همین فوتبال محتضر را هم 
خواند و براي همیشه آن را فراموش کرد، چون در این صورت این فوتبال 
دیگر فوتبالي نیست که اختیارش در دست فدراسیون باشد و از جایي دیگر 
برایش برنامه ریزي خواهند کرد، درست مثل برخي برنامه ها که در چند سال 

اخیر با تمام وسواسي که به خرج داده شد به اجرا درآمده است.

نگاهي به  نتایج شب اول مرحله یک هشتم لیگ قهرمانان
کلوپ به سيمئونه: در آنفيلد مي بينمت

در حالي اتلتیکو و دورتموند با برتري مقابل لیورپول و پي اس جي 
در بازي رفت یک هش�تم نهایي، نیمي از راه صع�ود را رفته اند که 
کلوپ و توخل امیدوار به جبران تیم شان در بازي برگشت هستند. 
لیگ قهرمان��ان اروپا با آغاز بازي هاي مرحله یک هش��تم نهایي داغ تر 
و پرهیجان تر از قبل دنبال مي ش��ود. سه ش��نبه ش��ب در آغاز مرحله 
یک هشتم، دو بازي برگزار شد؛ اتلتیکو در مادرید میزبان لیورپول بود و 

دورتموند هم در وست فالن از پي اس جي پذیرایی کرد.
  دیدار به آنفیلد

برخالف لیگ جزیره، اوضاع در لیگ قهرمانان آنچنان که کلوپ و شاگردانش 
انتظار دارند به نفع  ش��ان نیس��ت و آنها در UCL شکس��ت ناپذیر نشان 
نمی دهند. لیورپولي ها در حالي سه شنبه شب در وینسنته کالدرون به مصاف 
اتلتیکو رفتند که در لیگ برتر یکه تازي مي کنند و با 25 برد، یک مساوي و 
بدون باخت خودشان را براي خواندن سرود قهرماني پس از چند دهه آماده 
کرده اند. شاگردان کلوپ سه شنبه شب اما در اروپا به صخره سخت خوردند 
و در بازي رفت مرحله یک هش��تم نهایي لیگ قهرمانان با گل زودهنگام 
سائول برابر اتلتیکو بازنده شدند تا امیدهاي قرمزهاي آنفیلد براي صعود به 
مسابقه برگشت و بازي در خانه شان باشد، به خصوص که آنها نشان داده اند 
راه بازگشت را خوب بلدند و هواداران اتلتیکو این را مي توانند از بارسایي ها 
بپرسند. فصل گذشته بود که لیورپول بازي 3 بر صفر باخته در نیوکمپ را با 
برد 4 بر صفر در خانه جبران کرد تا شاگردان سیمئونه چندان هم سرخوش 
به برد یک بر صفرش��ان در بازي رفت نباش��ند و خود را براي جهنم بازي 

برگشت در آنفیلد در 21 اسفند آماده کنند.
یورگن کلوپ که چهره عصباني اش در بازي سه ش��نبه شب بارها در قاب 
دوربین هاي تلویزیوني و عکاس ها ثبت ش��د، وعده جبران داد و در پایان 
بازی تأکید کرد هنوز تنها نیمی از مسیر سپری شده و بخش دوم ماجرا در 
استادیوم آنفیلد رقم خواهد خورد؛ جایی که او از عبارت »به آنفلید خوش 
آمدید« به نوعی برای تهدید حریف استفاده کرد: »حریف با تمام وجود دفاع 
کرد و دفاع وصف ناپذیری هم داشت، اما به آنها در آنفیلد خوشامد می گوییم 

و باز هم تکرار می کنم هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.«
البته دیگو سیمئونه، سرمربي اتلتیکو که 90 دقیقه کنار زمین در وینسنته 
کالدرون مانند تماشاگران روي س��کوها، باال و پایین می پرید، نگران بازي 
برگشت نیست: »وقتی بازیکنان با تمام وجود بازی کنند،  می توانند به هر 
چیزی که می خواهند برسند. این بهترین شب برای باش��گاه نبود، زیرا ما 
هنوز عنوانی کسب نکرده ایم، اما شب هایی وجود دارد که شما هرگز آنها را 
فراموش نمی کنید و این یکی از آن شب ها بود. بهترین تیم جهان بعد از کسب 
پیروزی های متوالی به خانه ما آمده بود و ما موفق به شکست چنین تیمی 
شدیم. در دیدار برگشت باید با فروتنی و تواضع در استادیوم آنفیلد به میدان 
برویم، زیرا حریفمان عادت دارد در خانه اش بازی های فوق العاده ارائه دهد.«

  پي اس جي هالند نداشت 
ورزشگاه وست فالن سه ش��نبه میزبان دومین مسابقه مرحله یک هشتم 
نهایي بود، جایي که دورتموند و پي اس جي به مصاف هم رفتند و در پایان 
این زردپوشان آلماني بودند که 2 بر یک حریف فرانسوي شان را شکست 
دادند تا نیمي از راه صعود به جمع هشت تیم برتر UCL را طي کنند. در 
این مسابقه ارلینگ هالند مانند هفته هاي اخیر ستاره دورتموند بود و هر دو 
گل زردپوشان را وارد دروازه کیلور ناواس کرد تا تک گل نیمار سودي براي 
شاگردان توخل نداشته باشد. هالند، ستاره 19 ساله نروژی با به ثمر رساندن 
دو گل یک بار دیگر نشان داد لیاقت تمجیدهای ماه های اخیر را داشته است. 
او  در شرایطی موفق به زدن 10 گل شده که هر 45 دقیقه میانگین یک گل را 
به ثبت رسانده است. این ستاره جوان در سریع ترین شکل ممکن و در هفت 

بازی در تاریخ این رقابت ها به این تعداد گل رسیده است.
ستاره دورتموند که در نقل و انتقاالت زمستانی رد بول زالتسبورگ را ترک 
کرد و به بورسیا آمد، پس از تداوم درخشش این بار در لیگ قهرمانان اروپا 
معتقد است که توانایي هایش بیشتر از این است تا نشان دهد یک مهاجم 
جاه طلب است: »از اینکه گلزنی کردم  بسیار خوشحالم، اما حس می کنم 
توانایی هایم خیلی بیشتر از این است.« لوسین فاوره، سرمربي دورتموند هم 
پس از این پیروزي گفت که تیمش هم خوب حمله مي کند و هم دفاع خوبی 
دارد: »ما در تمام مسابقاتمان فرصت های زیادی ایجاد می کنیم. برای همه 
ما مهم است که به طور همزمان و البته به سبک درست دفاع کنیم. باید در 

بازی برگشت نیز مثل این دیدار و حتی بهتر بازی کنیم.«
در سوي دیگر بازگشت توماس توخل، سرمربي سابق دورتموند که حاال روي 
نیمکت پي اس جي نشسته به وست فالن با این باخت تلخ شد. اما  او معتقد 
است که تیمش در بازي برگشت کیفیت بهتري را براي جبران به نمایش 
خواهد گذاشت: »به نظرم پاري س��ن ژرمن با کیفیت بود، اما صبور نبود و 
نتوانست در لحظات حساس به خوبی ضربه آخر را وارد کند. منتظر نمایشی 

بهتر از تیمم  در دیدار برگشت در پاریس باشید.«

سهميه ام را قطعي مي کنم
بانوان کاراته همپاي مردان این رشته چشم به حضوري مقتدر در المپیک 
دارند. المپیک 2020 توکیو به طور حتم میدان درخش��ش کاراته ایران 
در دو بخش آقایان و بانوان خواهد بود و س��ارا بهمنیار یکي از این بانوان 
افتخارآفرین است. او که با کسب مدال ارزشمند برنز کاراته وان امارات حاال 
بیش از هر زمان دیگری به کسب سهمیه المپیک نزدیک است، مي گوید: 
»کاراته کاهای اتریشی و آلمانی مهم ترین رقبایم در کسب سهمیه المپیک 
توکیو هستند. بتینا پالنک با 4747/5 امتیاز و سارا هوبریخ با کسب 4505/7 
امتیاز در تعقیبم هستند. در حال حاضر در وزن 50- من 750 امتیاز جلوتر 
هستم. دو لیگ جهانی در سالزبورگ اتریش و رباط مراکش باقی  مانده و با 
کسب امتیازات الزم در این رقابت ها فاصله خود را با بتینا و هوبریخ افزایش 

خواهم داد و حضورم در المپیک توکیو را قطعی می کنم.«

 ژيمناست هاي ايران 
آماده کسب سهميه المپيک 

رقابت های کسب سهمیه المپیک در رش��ته ژیمناستیک از امروز در 
ملبورن استرالیا آغاز می شود. ورزشکاران ایران بعد از کش و قوس های 
ف��راوان باالخره به ملب��ورن رفتند ت��ا بتوانند امتی��ازات الزم را برای 
کسب سهمیه المپیک به دس��ت آورند. اعضای تیم ملی ژیمناستیک 
را س��عیدرضا کیخا، عبداهلل جامعی و مهدی احمدی کهنی تش��کیل 
می دهند و هدایت این تیم برعهده رضا خیرخواه اس��ت. به گفته زهرا 
اینچه درگاهي، رئیس فدراسیون ژیمناستیک ایران هر ملی پوشی که 
سهمیه المپیک کسب کند، پاداش 50 میلیون تومانی دریافت خواهد 
کرد. وي گفت: »عملکرد همه ملی پوش��ان ژیمناستیک در مسابقات 
کسب سهمیه راضی کننده اس��ت و امیدوارم این روند رو به رشد آنها 
ادامه داشته باشد. به امید خدا این تالش ها به کسب سهمیه المپیک 
ختم ش��ود، اما حتی اگر این اتفاق هم رخ ندهد باید به ژیمناست های 

ایران افتخار کنیم، چون تا االن هم کار بزرگی انجام داده اند.«


