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تمرینباچینیها

احسان حدادی رکورددار بازی های آسیایی 
که بعد از کلی معطلی و فراز و نشیب راهی ینگه 
دنیا شــد، در مورد اردویــش در آمریکا و نحوه 
تمریناتش گفت:»چند هفته است که تمرینم در 
آمریکا زیر نظر مک  ویلکینز آغاز شده و به خوبی 
پیش می رویم.« او در مورد اینکه به تنهایی تمرین 
می کند یا ورزشکاران دیگری هم هستند یا خیر، 
افزود: «با توجه به اینکه این مربی با چینی ها هم 
قرارداد دارد، در حال حاضر هفت پرتابگر چینی 
هم همزمان با من تمرین می کنند، همه در کنار 
هم تمرین می کنیم تعداد ورزشکاران زیاد شده 
و این مربی مانند سابق نمی تواند تمام تمرکزش 
را روی من بگذارد و قطعا با این شــرایط کیفیت 
کار یک مقدار پایین می آید، اما به هر حال فعال با 
این شرایط ادامه می دهیم.21 و 22 فروردین در 
مسابقات بین المللی آمریکا شرکت می کنم و پس 
از آن به ایران باز خواهم گشــت تا برای قهرمانی 

آسیایی و جهان آماده شوم.«
    

قهرمانجامفجر
در ادامه رقابت های بین المللی وزنه برداری 
جام فجر گزینشــی المپیک 2020 توکیو و در 
سومین روز این مسابقات هشــت وزنه بردار در 
دسته 96 به رقابت پرداختند. کیانوش رستمی 
نماینده کشورمان در نخستین حرکت یک ضرب 
موفق به مهار وزنه 161 کیلوگرمی شــد. وی در 
دومین تالش نیز وزنه 172 کیلوگرمی را به راحتی 
مهار کرد. رســتمی از حرکت سوم انصراف داد. 
وی با 172 کیلوگرم اول شد. وادیمیس از لتونی 
با 160 کیلوگرم دوم شــد و یورگن اسپایس از 
آلمان نیز با 160 کیلوگرم در جایگاه سوم ایستاد. 
ســهراب مرادی دیگر نماینده کشورمان که به 
دلیل مصدومیت اجازه وزنه زدن پیدا نکرد، برای 
ثبت شــدن نامش در فهرست سهمیه المپیک 
تنها نامش در بین شرکت کنندگان قرار گرفت و 

روی تخته نیامد و وزنه نزد.  
    

شیرکوندتهدیدشد
تنش های پایان دیدار شهرداری ورامین و پیام 
مشهد جدا از بررسی در کمیته انضباطی بازتاب 
دیگری هم داشته که تهدید احسن شیرکوند بوده 
است. در حالی که دوربین های تلویزیونی طوری 
ماجرا را وانمود می کردند که درگیری بین محمد 
موسوی و احسن شیرکوند رخ داده، اما لیبروی 
باتجربه ورامینی ها معتقد اســت فیلم هایی که 
از درون زمین گرفته شده، نشــان می دهد او در 
این ماجــرا فقط قصد وســاطت و میانجی گری 
داشته است. او می گوید:»من به سمت بازیکنان 
تیم پیام و موســوی رفتم تا آنها را آرام کنم، اما 
متاسفانه بازیکنان حریف دنبال ایجاد درگیری 
و جنجال بودند. متاسفانه برخی حاشیه سازان از 
دیروز اسم من را مطرح کردند و گفتند در درگیری 
شرکت کردم. تصاویر گویای همه چیز است. اگر 
من نبودم، شاید اتفاقات بدتری هم رخ می داد. من 
را تهدید کردند که به مشهد نیا و اگر بیایی، فالن 
کار را می کنیم. من به این حرف ها کاری ندارم و 

با قدرت برای کمک به تیمم به مشهد می روم.«
    

نایبقهرمانیدنیاوصعودیکجا
تیم کاراته ایران در مجمــوع مردان و بانوان 
با کســب دو مدال طال، دو نقره و دو برنز در لیگ 
کاراته وان ســری آ اتریش پس از تیــم ژاپن به 
عنوان نایب قهرمانی رسید. ضمن اینکه در بخش 
کومیته مردان )یک طال، یک نقره و دو برنز( تیم 
ایران قهرمان شــد و در بخش بانوان هم عنوان 
نایب قهرمانی )یک طال و یک نقره( را به دســت 
آورد. بعد از این تورنمنت، ملی پوشان کشورمان 
با درخواســت فدراســیون کاراته فرانسه برای 
برگزاری اردوی مشــترک راهی پاریس شدند 
و 24 اســفند به تهران برمی گردند. اما رنکینگ 
فدراسیون جهانی هم منتشر شد که کاراته کاها 
صعود قابل توجهی داشتند. بهمن عسگری با دو 
پله صعود به رده دوم جدول راه یافت. همچنین 
علی فداکار از رتبه 38 به رده 27 رسید. هامون 
درفشــی پور از رده نهم با سه پله صعود در مکان 
ششم قرار گرفت و امیررضا میرزایی با هفت پله 
صعود در رده بیستم ایســتاد. در این رنکینگ 
جایگاه ذبیح ا... پورشب و سجاد گنج زاده بدون 

تغییر باقی ماند.

منهای فوتبال

آریا طاری

یک روز پــس از جــدال خانگی 
ذوب آهــن در لیگ قهرمانان آســیا، 
پرســپولیس دومین تیم ایرانی است 
که در مرحلــه گروهی ایــن جام به 
میدان می رود. 15 دقیقه بعد از سوت 
شروع دیدار پرســپولیس نیز نوبت به 
استقالل خواهد رســید که در زمین 
الدحیل، محک بخورد. بــرای برانکو 
و پســرها، هیچ چیز به اندازه شکست 
دادن پاختاکــور در گام اول مهــم به 

نظر نمی رســد. آنها رقابت های بسیار 
سختی را مقابل الســد قطر و االهلی 
عربستان پشت سر خواهند گذاشت 
و به خوبــی می دانند امتیــاز دادن به 
پاختاکور، سرنوشــت صعودشان به 
مرحله بعــدی را پیچیده خواهد کرد. 
پاختاکور شاید کم ستاره ترین تیم این 
گروه باشد اما حریف دست و پا بسته ای 
مقابل قرمزهای ایران نخواهد بود. این 
تیم دو بازیکن صربســتانی در اختیار 
دارد و بخشی از ســتاره  های تیم ملی 
ازبکستان نیز برای پاختاکور به میدان 

می روند. حریف امروز پرســپولیس، 
فصل گذشــته در دور مقدماتی لیگ 
فوتبال ازبکســتان پــس از 22 بازی 
صدرنشین شــد اما در نهایت در دور 
تعیین کننده برای قهرمانی، پشــت 
سر لوکوموتیو تاشکند قرار گرفت. آنها 
برای رسیدن به دور گروهی، دو مسابقه 
پلی آف را پشت ســر گذاشتند. ابتدا با 
نیروی هوایی عراق بازی کردند و این 
تیم را با نتیجه دو بر یک شکست دادند، 
برنده شدن در زمین تیم پرستاره النصر 
امارات، چیزی شــبیه یک ماموریت 

غیرممکن بــرای پاختاکور بــود اما 
این تیم در نهایت بــا کنار زدن النصر، 
هواداران فوتبال را شــگفت زده کرد. 
شاگردان شوتا آروالدزه قصد دارند یکی 
از شگفتی ســازهای این فصل از لیگ 
قهرمانان باشند. این تیم از سال 2010 
به بعد، دیگر هرگز نتوانسته از مرحله 
گروهی لیــگ قهرمانان عبــور کند. 
مهم ترین موفقیت آسیایی پاختاکور 
نیز حضور در نیمه نهایی سال 2004 
بود کــه در نهایت به شکســت مقابل 
ســئونگنام کره جنوبی منجر شــد. 

پرسپولیس برای مســابقه امروز، تنها 
شــایان مصلح را در اختیار ندارد. این 
اولین تقابل آسیایی سرخپوشان، پس 
از پایان محرومیت نقل و انتقاالت است.

جدال امروز اســتقالل، به مراتب 
دشوارتر از مسابقه خانگی پرسپولیس 
به نظر می رســد. شــفر و تیمش باید 
فصــل جدید لیــگ قهرمانــان را در 
استادیوم اختصاصی باشگاه الدحیل 
پشت ســر بگذارند. بین این دو تیم، 
شباهت های نسبتا زیادی وجود دارد. 
هم استقالل و هم الدحیل، از خطوط 
دفاعی قدرتمندی برخوردار هستند. 
قلب دفاع استقالل با ثبات زوج دانشگر 
و پژمان منتظری، جان تازه ای گرفته و 
بهترین آمــار را در این فصل از فوتبال 
ایران به ثبت رســانده است. الدحیل 
نیز بعد از انجام یک خرید بزرگ برای 
خط دفاعی و جــذب مهدی بن عطیه 
از یوونتوس، در دفاع فوق العاده به نظر 
می رســد و بهترین آمار دفاعی لیگ 
ستارگان قطر را به خودش اختصاص 
داده اســت. بن عطیه پیش از این در 
لباس تیم ملی مراکش، روبه روی تیم 
ملی ایران شکست خورده و حاال در رده 
باشگاهی روبه روی تیمی از ایران قرار 
می گیرد. آبی های تهران و قرمزهای 
دوحه، یک شــباهت دیگر نیز دارند. 
هر دو تیم، چهار امتیاز از صدر جدول 
فاصله دارند و هنوز بــه قهرمانی این 
فصل امیدوار هســتند. الدحیل برای 
نبرد حساس امروز، المعز علی بهترین 
گل زن جام ملت های آسیا را در اختیار 
نخواهد داشت اما حریف ایرانی نیز باید 
بدون روزبه چشــمی محروم و طارق، 
علی کریمــی و صیادمنش مصدوم به 
میدان برود. شطرنج روی فاریا با شفر، 
جذابیت های بســیار زیادی خواهد 
داشــت. یک شــروع خوب، همه آن 
چیزی اســت که تیم ها در گروه مرگ 

به آن نیاز دارند.

شروع لیگ قهرمانان 2019 برای 
ســرخابی های فوتبال ایران، شباهت 
بسیار زیادی به شروع فصل گذشته این 
تورنمنت دارد. فصل قبل، پرسپولیس 
جام را با جدال خانگی برابر نسف قارشی 
ازبکســتان آغاز کرد و استقالل شفر 
به قطر رفت تــا در بازی افتتاحیه  اش، 
روبــه روی الریان قرار بگیــرد. به نظر 
می رســد تکرار نتایج هفته اول فصل 
گذشته لیگ قهرمانان، به سود هر دو 

باشگاه خواهد بود. 
پرسپولیسی ها که توانسته بودند 
شکست ســنگینی را به نسف قارشی 
تحمیل کنند، حاال بــه دنبال گرفتن 
همه سه امتیاز دیدار خانگی با پاختاکور 
ازبکســتان هستند. اســتقالل نیز با 
تساوی در قطر، امیدوارانه به مسیرش 
ادامه خواهــد داد. بــدون تردید تیم 
شفر نیم نگاهی نیز به پیروزی در این 
جدال دارد. اســتقالل و پرسپولیس 
با نتایج خوب ایــن هفته در لیگ برتر، 
مهیای لیگ قهرمانان آســیا شده اند. 
فصل گذشــته یک اخراج در بدترین 
زمان ممکن، شانس رقم خوردن یک 
نیمه نهایی تمام ایرانی را از بین برد. در 
این فصل اما شاید نتایج پسران برانکو و 
شفر، رویای برخورد قرمزها و آبی ها در 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان را به حقیقت 

تبدیل کند.

سرخابی ها به استقبال لیگ قهرمانان می روند

قرمز، آبی، آسیا

عدد به عدد

اتفاق روز

پرسپولیس در تهران و استقالل در قطر، فصل جدیدی از لیگ قهرمانان آسیا را کلید می زنند. تیم برانکو در اولین 
مسابقه مرحله گروهی، میزبان پاختاکور ازبکستان است و تیم شفر باید برای مسابقه با الدحیل در دوحه آماده شود. 
نتیجه تیم ملی در جام ملت های آسیا برای فوتبال ایران خوشایند نبود اما شاید این غرور زخم خورده حاال به دست 

باشگاه ها احیا شود. فوتبال ایران فصل گذشته در یک قدمی فتح لیگ قهرمانان قرار داشت و شاید در این فصل، حسرت 
طوالنی رسیدن به این جام باالخره به پایان برسد.

 آریا رهنورد

جــدال امــروز بــا پاختاکــور، دهمین 
مسابقه پرســپولیس با حریفی از ازبکستان 
در رقابت هــای آســیایی به شــمار می رود. 
پرسپولیس در 9 جدال گذشته با ازبک ها، سه 
بار برنده بوده، سه بار به تساوی رضایت داده و 
سه بار نیز شکست خورده است. استقاللی ها 
نیز برای بیست و چهارمین بار روبه روی تیمی 
از قطر قــرار خواهند گرفــت. در 23 جدال 
گذشــته، آبی ها 11 بار در وقت قانونی برنده 
شــده اند، هشــت بار شکســت خورده اند و 
چهار بار نیز با تساوی از زمین خارج شده اند. 
استقالل 10 بار با السد، 9 بار با الریان، دو  بار 
با الغرافه و دو بار با ام صالل بازی کرده و امروز 
برای اولین بار روبه روی الدحیل قرار می گیرد.

اولیــن برخورد رســمی پرســپولیس با 
حریفــان ازبکســتانی در جام باشــگاه های 
آســیایی، بــه 21 ســال قبــل برمی گردد. 

اسفندماه ســال 76 سرخپوشــان در لبنان 
روبه روی نوبهار یا همان نوف باخور ازبکستان 
قرار گرفتند و با این تیم به تســاوی یک-یک 
رســیدند. اولیــن و آخرین برخــورد آنها با 
پاختاکور تا امــروز، اســفندماه 81 در لیگ 
قهرمانان 2003-2002 برگزار شد. رقابتی 
که با برتری یک بر صفر به سود حریف ازبک به 
پایان رسید. پرسپولیس تا امروز پنج بار مقابل 
بنیادکار ازبکستان به میدان رفته است. اولین 
برخورد دو باشگاه خردادماه 88 با شکست یک 
بر صفر تیم نلو وینگادا به پایان رسید. شکستی 
که با تک گل ریوالدو از روی نقطه پنالتی، به 
یکی از تلخ ترین خاطره های تاریخ هواداران 
پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا تبدیل 
شد. پرسپولیس در حضور صد هزار هوادار، در 
تک مسابقه مرحله یک هشتم نهایی میزبان 
بنیادکار بــود و در این بازی با یک شکســت 
تلخ روبه رو شــد. دو تیــم در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان 2011، دوباره به هم رسیدند. 

بازی رفت دو تیم در تاشکند با تساوی بدون 
گل تمام شد و در بازی برگشــت، باز هم این 
بنیادکار بود که در ورزشگاه آزادی به پیروزی 
دست پیدا کرد. تیم ازبکستانی، شاگردان علی 
دایی را با نتیجه سه بر یک از پیش رو برداشت. 
تک گل پرسپولیس را در این نبرد، اشپیتیم 
آرفی وارد دروازه حریف کرد. اولین برد تاریخ 
پرســپولیس برابر تیمی از ازبکستان در لیگ 
قهرمانان آســیا، اســفندماه 93 اتفاق افتاد. 
جایی که تیم حمید درخشان در تاشکند با گل 
محمد نوری از روی نقطه پنالتی، سه امتیاز را 
از این رقیب گرفت. در بازی برگشت و در حالی 
که برانکو روی نیمکت قرمزها نشســته بود، 
این تیم به لطف گل به خودی بازیکن حریف 
و البته گل زنی دوبــاره محمد نوری، موفق به 
دبل کردن بنیادکار شد و در مرحله گروهی، 
6 امتیاز از این تیم گرفت. یک پیروزی و یک 
تساوی نیز، سهم سرخ ها از دو جدال گذشته 
با نسف قارشی ازبکســتان بود. فصل گذشته 
پرســپولیس در تهران با دو گل علیپور و یک 
گل از منشا حریف ازبکستانی را شکست داد و 
در زمین این رقیب، به تساوی بدون گل رسید. 
پرســپولیس با برانکو، در سه نبرد با تیم های 

ازبکستانی به دو پیروزی و یک تساوی دست 
پیدا کرده و هرگز مقابل این تیم ها شکســت 

نخورده است.
بین اســتقالل و حریفان قطری در آسیا، 
تاریخچــه مفصل تــری وجــود دارد. اولین 
رویارویی آبی ها با یک حریف قطری در آسیا، 
سال 1369 اتفاق افتاد. جایی که این تیم در 
زمین الســد با حریفش به تساوی یک بر یک 
رســید. صمد مرفاوی اولین بازیکنی بود که 
توانست با لباس آبی، دروازه یک رقیب قطری 
در جام باشــگاه های آســیا را باز کند. اولین 
پیروزی استقالل در مصاف با قطری، در ست 
یک هفته بعد از اولین بازی به دست آمد. جایی 
که در دیدار برگشــت، باز هم صمد مرفاوی 
موفق به گل زنی برای آبی ها شد و این بار دیگر 
خبری از گل مســاوی نبود. اولین شکســت 
اســتقالل در جدال با یک تیم قطری، ســال 
1388 اتفاق افتاد. در این نبرد که در مرحله 
گروهی برگزار می شد، ام صالل قطر موفق شد 
استقالل را با یک گل از پیش رو بردارد. جدال 
برگشت دو تیم در ورزشگاه آزادی نیز با نتیجه 
تساوی به پایان رسید. اســتقاللی ها با شفر، 
چهار بار روبه روی قطری ها قرار گرفتند. فصل 

گذشته آبی های ایران در مرحله گروهی پس 
از تساوی در دیدار رفت با الریان قطر، این تیم 
را در دیدار برگشت از پیش رو برداشتند. گذر 
این تیم در مرحله یک چهارم نهایی نیز به یک 
تیم قطری افتاد. این بار استقالل در مسابقه 
رفت در ورزشــگاه آزادی با نتیجه سه بر یک 
شکست خورد اما در دیدار برگشت، حریفش 
را آزار داد و با این تیم به نتیجه دو بر دو رسید. 
حریف امروز استقالل، فصل گذشته به دست 
یک تیم ایرانی حذف شده و خود استقالل نیز 
توسط یک تیم قطری از جام کنار رفته است. 
این اتفــاق، هیجان نبرد امــروز را چند برابر 

خواهد کرد.
پاختاکــور و الدحیل، حریفــان چندان 
آشنایی برای استقالل و پرسپولیس نیستند. 
قرمزها پیش از این فقــط یک بار با پاختاکور 
روبه رو شده اند و آبی ها هرگز مقابل الدحیل 
قرار نگرفته انــد. دو بازی حســاس و بزرگ 
امروز، فرصت خوبی هســتند تا پرسپولیس 
برای اولین بار در آمار جدال های مستقیم، از 
رقبای ازبکستانی پیش بیفتد و استقالل نیز 
اختالفش با قطری ها در دیدارهای رودررو را 

بیشتر کند.

دورتموند و تاتنهام در حالی مسابقه رفت مرحله یک هشتم 
نهایی لیــگ قهرمانان اروپا را برگزار کردند که شــرایط هر 
دو تیم در جدول لیگ های انگلیــس و آلمان ایده آل به نظر 
می رسید. چند هفته بعد اما، حاال دیگر هیچ کس تاتنهام را 
در جمع مدعیان قهرمانی این فصل لیگ برتر قرار نمی دهد 
و شرایط این تیم حتی برای باقی ماندن در تاپ فور، دشوار 
به نظر می رسد. اسپرز روزهای ناامیدکننده ای را پشت سر 
گذاشته است. آنها در دو دیدار متوالی مقابل برنلی و چلسی 
شکست خوردند و در هر دو مســابقه، دور از استانداردهای 
همیشگی شان نشــان دادند. هواداران لیلی وایتز، امیدوار 

بودند بازی با آرسنال فرصت خوبی برای بازگشت این تیم به 
فرم ایده آل باشد اما در ومبلی، این آرسنال بود که گل اول بازی 
را به ثمر رساند و تاتنهام به سختی توانست با تصمیم اشتباه 
داور، کار را به تساوی بکشاند. حتی با وجود اشتباه کمک داور 
در اعالم نکردن آفساید، آرسنال دوباره به بازی برگشت و یک 
ضربه پنالتی به دست آورد و این بار درخشش هوگو لوریس، 
سفیدها را در مســابقه نگه داشــت. پیروزی تیم لندنی در 
مسابقه رفت برابر دورتموند آنقدر مطمئن و باشکوه بوده که 
بعید به نظر می رسد صعود این تیم به یک چهارم نهایی، با خطر 
بزرگی روبه رو شود. حریف آنها نیز این هفته در بوندس لیگا 

نتیجه را به آگزبورگ واگذار کرده و در بحران به سر می برد. 
دورتموند فاصله امتیازی اش با بایرن را از دست داده و تنها به 
دلیل تفاضل گل، باالتر از این تیم قرار دارد. آنها تا همین چند 
وقت پیش به بردن همه جام های فصل امیدوار بودند و حاال 
پشت سر هم، در حال از دست دادن جام های مختلف هستند. 
اگر کار دورتموند در اروپا همین امشب تمام شود، همه تمرکز 
آنها در ادامه فصل روی بوندس لیگا خواهد بود. بزرگ ترین 
کابوس زنبورها برای جدال امشب، رویارویی دوباره با سون 
هیونگ مین است. بازیکنی که در 11 بازی با دورتموند، 9 بار 

برنده شده و هفت گل به ثمر رسانده است.
مسابقه دیگر امشــب، بین آژاکس و رئال مادرید برگزار 
می شد. کهکشانی ها بازی رفت را در زمین حریف با برتری 
دو بر یک به پایان رســانده اند اما در غیاب سرخیو راموس 
محروم، کار دشواری برای دیدار برگشت دارند. این تیم پس 

از دو شکست متوالی برابر بارســا، در وضعیت روحی بسیار 
بدی به سر می برد و حاال لیگ قهرمانان، تنها امید سوالری 
برای حفظ جایگاهش خواهد بود. برخــالف رئال، آژاکس 
در وضعیت روحی بســیار خوبی قرار دارد. اریک تن هاگ با 
پدیده هایی مثل دی لیخت و دی یانگ و مهره های باتجربه ای 
مثل دلی بلیند، هونتالر، دوشــان تادیچ و تاگلیافیکو، برای 
جبران نتیجه رفت در برنابئو تالش خواهد کرد. رئال دیگر 
مثل گذشته تیم ترسناکی به نظر نمی رسد اما نباید فراموش 
کرد که آنها متخصص نتیجه گرفتن در لیگ قهرمانان اروپا 
هستند. قهرمان سه دوره گذشته این جام، قصد ندارد صندلی 
پادشاهی در اروپا را به دیگران واگذار کند. سفیدها در اسپانیا، 
تاج و تخت را از دست داده اند اما در اروپا هنوز حرف هایی برای 
گفتن دارند و امیدوارند نبرد با آژاکس، پایانی برای بحران در 

تیم شان باشد.

نگاهی به سابقه پرسپولیس و استقالل مقابل ازبک ها و قطری ها

دهوبیستوچهار!

نگاهی به جدال های حساس امشب لیگ قهرمانان اروپا

پوچعصبانی،سوالرینگران

الدحیل برای نبرد حساس 
امروز، المعز علی بهترین 

گل زن جام ملت های آسیا 
را در اختیار نخواهد داشت 

اما حریف ایرانی نیز باید 
بدون روزبه چشمی محروم 

و طارق، علی کریمی و 
صیادمنش مصدوم به 

میدان برود
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