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دهمیــن برخــورد اســتقالل و 
پرسپولیس در اسفندماه در حالی برگزار 
می شود که در 9 دیدار گذشته در این ماه، 
وزنه کامال به سود استقالل سنگین بوده 
است. استقاللی ها در پنج بازی از 9 نبرد 
اسفندماه، موفق به شکست دادن حریف 
شده اند و فقط یک بار در جریان بازی در 
این ماه شکســت خورده اند. آماری که 
آنها را قبل از جدال حساس این هفته، 
به لحاظ روحی در وضعیت بهتری قرار 

خواهد داد.
سلطانآبیپوش

اولین تجربه روبه رو شــدن این دو 

رقیب سنتی در اسفندماه، دربی یازدهم 
بود. یازدهم اسفندماه سال 51، دو تیم 
در جام باشگاه های تهران با هم روبه رو 
شدند. این بازی در نهایت به سود آبی ها 
تمام شد و این استقالل بود که توانست 
حریف را با نتیجه دو بر یک شکســت 
بدهد. هر دو گل استقالل را در این نبرد 
علی جباری به ثمر رساند. جباری یک 
بار اواخر نیمه اول و بار دیگر اواخر نیمه 
دوم، برای تیمش گل زنی کرد تا این برد 
حساس را به سود آبی ها رقم بزند. همین 
نمایش های درخشان در دربی بود که 

جباری را به سلطان آبی ها تبدیل کرد.
اخراجدراسفند

دومین برخورد دو تیم در اسفندماه، 

به سال 1354 برمی گردد. این مسابقه 
در بیست و هفتمین روز از اسفند برگزار 
شد. 20 دقیقه بعد از شروع این مسابقه، 
مسعود مژدهی توانست برای تیمش گل 
بزند و استقالل را از حریف پیش بیندازد. 
در فاصله پنج دقیقه بــه پایان بازی اما 
محمود خوردبین کار را به تساوی کشاند 
و اجازه نداد سرخ ها در این نبرد شکست 
بخورند. در آخرین دقیقــه این بازی، 
مسعود مژدهی از زمین اخراج شد تا یک 
دربی عجیب و کامال متفاوت را پشت سر 

گذاشته باشد.
حریفیکهحذفشد

برخورد بعدی دو تیم در اسفندماه، 
در جام حذفی اتفاق افتــاد. نوزدهم 

اســفند ســال 1367 دو تیــم در 
یک چهارم نهایی جــام حذفی با هم 
روبه رو شــدند. این مســابقه در وقت 
قانونی با تســاوی بدون گل به پایان 
رسید و این پرسپولیس بود که توانست 
در وقت های تلف شده رقیب را با نتیجه 
چهار بر دو شکســت بدهد و صعود به 
نیمه نهایی جام حذفی را در پایان این 

نبرد حساس جشن بگیرد.
توفانآبی

سه سال طول کشید تا دو تیم دوباره 
در اســفند با هم مســابقه بدهند. این 
بار نبرد دو تیــم در پانزدهمین روز از 
اسفندماه سال 70 برگزار شد. این بازی، 
دیدار رفت دو تیــم در اولین دوره لیگ 

آزادگان بود. اســتقالل این مسابقه را 
توفانی شروع کرد و در همان 15 دقیقه 
اول توانســت دو گل به حریــف بزند. 
صادق ورمزیــار و صمد مرفاوی خیلی 
زود دو گل به حریف زدند تا اســتقالل 
به ســرعت خودش را به رقیب تحمیل 
کند. خیلی ها تصور می کردند استقالل 
در این جدال یک بــرد پرگل و تاریخی 
می سازد اما مسابقه در نهایت با همین 
دو گل تمام شــد و اســتقالل در ادامه 
مسابقه توپ بیشتری را از خط دروازه 

حریف عبور نداد.
مهدیوپایان

چندین سال طول کشید تا دو تیم 
دوباره در آخرین ماه سال با هم مسابقه 
بدهند. این مسابقه در نهمین دوره لیگ 
آزادگان برگزار می شد. دو تیم در حالی 
روبه روی هم ایســتادند که در جدال 
رفت به تساوی بدون گل رسیده بودند. 
تنها هفت دقیقه بعد از شروع مسابقه، 
مهدی هاشمی نسب گل اول بازی را زد 
و در دقیقه 80 هم پایان رافت تیر خالص 
را به حریف شلیک کرد تا خیال قرمزها از 
کسب همه امتیازهای این مسابقه کامال 
راحت شود و پرسپولیس برد مهمی را به 

دست بیاورد.
فراربهسبکعلیرضا

پنج روز بعد از شروع اسفندماه 79، 
استقالل و پرسپولیس در دیدار برگشت 
لیگ دهم آزادگان با هم مسابقه دادند. 
این مسابقه، دیدار برگشت همان نبردی 
بود که در نیم فصل اول به جنجال کشیده 
شد و با تســاوی دو-دو به پایان رسید. 
خیلی از ســتاره های دو تیم هم در این 
جدال محروم بودند. تنها گل این بازی 
حســاس را علیرضا اکبرپور با یک فرار 
تماشایی و یک ضربه دقیق، وارد دروازه 
قرمزها کرد. این مهم ترین گل اکبرپور 

در لباس استقالل بود.
آدرنالینمحض

یکــی از بهترین و تماشــایی ترین 
دربی های تاریخ ایــران هم در همین 
اسفندماه برگزار شده است. مسابقه ای 
که فراز و فرودهای بسیار زیادی داشت 

و یک نبرد فراموش نشدنی بود. در این 
مسابقه ابتدا اســتقالل از حریف پیش 
افتاد اما قرمزها با شیث رضایی و سهراب 
انتظاری به بازی برگشــتند و از حریف 
پیشی گرفتند. استقاللی ها اما دوباره 
بازی را مســاوی کردند و در ثانیه های 
پایانی، ایــن پیروز قربانی بــود که تیر 
خالص را به حریف زد و سرنوشت این 

مسابقه را تعیین کرد. 
یخبندانآزادی

جدال بعدی اسفندماه، اصال مسابقه 
خوبی نبود. دو تیم در دیدار برگشــت 
لیگ پنجم، اصال نمایش خوبی نداشتند 
و به تساوی برابر هم رضایت دادند. این 
بازی نه گل داشــت و نه حتی موقعیت 

گل چندانی در آن ایجاد شد.
ضربهاشتباه،شیرجهدرست!

تا امــروز، آخرین دربــی دو تیم در 
اسفندماه به برخورد وینفرد شفر و برانکو 
ایوانکوویچ مربوط می شود. مسابقه ای 
که در آن وریا غفوری با یک ضربه دیدنی، 
تنهــا گل بــازی را وارد دروازه حریف 
کرد. نکتــه جالب در مــورد این بازی، 
اظهارنظر جالب بیرانوند بعد از خوردن 
گل بود:»من درست شیرجه زدم، وریا 

اشتباه شوت کرد!«.

نگاهیبههمهدربیهایتهراندراسفندماه

اسفند آبی است!

چهرهبهچهره

سرنوشت دو تیم دیگر از هشت تیم نهایی این فصل لیگ 
قهرمانان، امروز مشخص خواهد شد. یکی از دو مسابقه این 
سه شنبه، برخورد دوباره ای بین رونالدو و حریف محبوبش 
خواهد بود. او در این ســال ها بارها و بارهــا اتلتیکو را ناکام 
گذاشته و حاال دوباره با سیمئونه برخورد خواهد کرد. مسابقه 
بعدی امشب در آمســتردام بین دو تیمی برگزار می شود که 
هم سطح به نظر می رسند و در دیدار رفت، یک نبرد فوق العاده 
را برگزار کرده اند. بر اســاس پیش بینی ها، شــانس صعود 
یونایتد و آژاکس به مرحله بعد بیشتر است اما لیگ قهرمانان، 

همیشه غافلگیری های زیادی در آستین دارد.
یونایتد-آتلتی؛هراسبزرگاوبالک

شاید هیچ بازیکنی به اندازه کریستیانو رونالدو، یان اوبالک 
را زجر نداده باشــد. گلــری که بدون تردید یکــی از بهترین 
سنگربان های دنیا به شمار می رود اما بارها روبه روی کریستیانو 
تسلیم شده اســت. وقتی رونالدو در رئال بود، مادریدی ها دو 
بار در فینال اروپا و چند بار در مراحل حذفی آتلتی را شکست 
دادند. وقتی رونالدو به یووه رفت هم هت تریک او مقابل اوبالک، 
حذف آتلتی را رقم زد. دیدار رفت دو تیم با تســاوی یک-یک 
به پایان رسید. تیم اسپانیایی در آن نبرد بهتر از حریف ظاهر 
شد و یونایتد به لطف تیر دروازه و البته درخشش دخیا از یک 
شکست پرگل گریخت. شیاطین سرخ البته در دقایق پایانی به 

خودشان آمدند و با تنها گل االنگا، بازی را به تساوی کشاندند. با 
توجه به حذف قانون گل زده در خانه حریف، منچستری ها 

دیگر نمی توانند با تســاوی بدون گل از این 
مرحله عبور کنند و برای صعود حتما باید 

حریف را شکست بدهند. منچستر در 
سه تجربه اخیر اروپایی اش بعد 

از تســاوی در دیدار رفت، در 
مسابقه برگشت حذف شده 
است. شرایط برای آتلتی 
هم اما چندان بهتر نیست. 

آنها در چهار تجربه حذفی 
اخیر بعد از ناکامی در پیروزی در 

دیدار رفت، سه بار در دیدار برگشت حذف 
شده اند و این موضوع برای این تیم نگران کننده 
خواهد بود. هر دو تیم در رقابت های این فصل 
لیگ داخلی اصال خوب نتیجه نگرفته اند اما 
این هفته بردهای خوب و مهمی به دســت 
آورده اند. در اتلتیکو، سوارز دوباره اوج گرفته 
و به یک ســتاره برای تیم تبدیل شده و در 
یونایتد، کریستیانو دومین هت تریکش در 
لباس این تیم را انجام داده است. اتلتیکو در دو 
سفر اخیرش به انگلیس برای روبه رو شدن با 

تیم هایی از این کشور شکست خورده و موفق به 

زدن گل هم نشده است. با وجود قدرت 
دفاعــی فوق العاده، ایــن تیم هرگز 
نتوانسته در زمین یک تیم انگلیسی، 
دروازه اش را بســته نگه دارد. آنها در 
هشت تجربه بازی در انگلیس، 14 گل 
دریافت کرده اند. منچستریونایتد هم 
فقط در دو بازی از هشت نبرد 
اخیرش در اولدترافورد 
روبــه روی رقبــای 
اسپانیایی به برتری 
رسیده اســت. آنها 
فصل گذشــته هم 
رقابــت قهرمانی 
در یورولیــگ را 
به ویارئال واگذار 
کردند. این بازی 
برای هــر دو تیم 
یک مســابقه بسیار 
حیاتی خواهد بود. یک نبرد تماشایی 
برای رسیدن به جمع هشت تیم برتر 
لیگ قهرمانــان اروپا و ادامــه دادن به 

ماجراجویی در این تورنمنت جذاب.
آژاکس-بنفیکا

بدون شــک یکی از جذاب ترین 
دوئل های دور رفت یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان بین آژاکــس و بنفیکا 
برگزار شــد. تیم هلندی شــروع بسیار 

خوبی در این جدال داشــت اما بازیکنان بنفیکا به موقع به 
بازی برگشتند و توانســتند بین خودشان و شکست فاصله 
بیندازند. دیدار برگشــت دو تیم حاال در کشور هلند برگزار 
خواهد شد. آژاکس در اولین تقابل خانگی تاریخش روبه روی 
یک تیم پرتغالی، مقابل همین بنفیکا شکست خورد اما از آن 
به بعد دیگر هرگز در خانه مغلوب حریفی از پرتغال نشد و در 
چهار مسابقه هم نمایندگان این کشور را در آمستردام آره نا 
شکست داد. آژاکسی ها در لیگ قهرمانان اروپا هرگز در خانه 
نتیجه ای به جز برد روبه روی پرتغالی ها به دست نیاورده اند. 
با احتســاب دیدارهای مقدماتی، آژاکس فقط در یک بازی 
از 10 مسابقه اخیرش در خانه تیم های هلندی بازنده بوده 
است. تیم اریک تن هاخ این فصل حداکثر امتیاز دیدارهای 
خانگی در لیگ قهرمانان را به دست آورده و با اعتماد به نفس 
بســیار زیادی روبه روی بنفیکا قرار می گیــرد. هرچند که 
قرمزهای پرتغالی هم نشان داده اند که به سادگی روبه روی 
هیچ حریفی زانو نمی زنند و تســلیم نمی شوند. اگر بنفیکا 
بتواند به جمع هشت تیم برتر لیگ قهرمانان برسد، این یک 
تجربه فوق العاده برای باشــگاه خواهد بود. چراکه این تیم 
در قرن بیست و یکم فقط سه بار شانس بازی در یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان را به دســت آورده است. شاید امشب 
بیشتر نگاه ها معطوف نبرد اولدترافورد شود اما این مسابقه 
هم جذابیت های خاص خودش را خواهد داشت. جدالی بین 
دو تیم تاکتیکی که آماده اند تا یک فوتبال بسیار تماشایی را 
بازی کنند و برای صعود به مرحله بعدی همه راه های ممکن 
را مورد آزمایش قرار بدهند. این بازی می تواند درست مثل 
مسابقه رفت، شگفت انگیز و کامال غافلگیرکننده و سرشار 

از هیجان باشد.

بهاستقبالشبهیجانانگیزلیگقهرمانان

عطش رونالدو، جادوی آمستردام! 
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 اردوی اول سال
 با 18 والیبالیست

نخستین اردوی تیم ملی والیبال بانوان زودتر 
از تیم مردان و از تاریخ دهم فروردین آغاز می شود. 
اردویی که مدعی ها بــرای ورود به آن باید از فیلتر 
انتخابی رد می شــدند. در همین  راستا اردوهای 
انتخابی که از یکم اســفندماه آغاز شــده بود، روز 
سه شنبه 17 اسفندماه با برگزاری چهارمین مرحله 
به پایان رسید و الســاندرا کمپدلی تصمیم گرفت 
18 بازیکن را به نخســتین اردوی تیم ملی دعوت 
کند. همان طور که اشاره شد این اردو از چهارشنبه 
دهم فرودین ماه 1401 آغاز می شــود و بعدازظهر 
جمعــه 19 فروردین ماه به پایان خواهد رســید. 
شنبم علیخانی، معصومه اسماعیلی، فرزانه زارعی، 
آیتک سالمت، شــکیال صدری، پوران زارع، زهرا 
کریمی، هانیه محتشمی، ریحانه کریمی، تهمینه 
درگذنی، مهسا صابری، مهسا کدخدا، منا آشفته، الهه 
پورصالح، محدثه مشتاقی، هاله متقیان، نگار کیانی 
و زهرا بخشی، بازیکنان دعوت شده به این مرحله از 
تمرینات هستند. تیم ملی والیبال زنان ایران خود 
را برای حضور شایسته در جام کنفدراسیون آسیا، 
بازی های آسیایی و بازی های همبستگی کشورهای 
اسالمی آماده می کند و امید بســیاری دارد که با 
سرمربی جدید خود بتواند خیلی زود خودی نشان 
دهد و در میادین مهم موفق ظاهر شود. تا اینجای کار 
نظرها روی الساندرا  کمپدلی بسیار مثبت و بسیار 

امیدوارکننده است. 
    

روز عید در قایق
مسابقات اساللوم قهرمانی آسیا از 29 اسفند تا دو 
فروردین در پاتایا تایلند برگزار می شود و سه قایقران 
از کشــورمان نیز در این رقابت ها حضور دارند. تیم 
ایران بامداد روز گذشته تهران را به مقصد تایلند ترک 
کرد. اسفندیار شیرمحمدی مربی تیم ملی اساللوم 
در این رقابت هاســت و نیروانا اسدبیگی در بخش 
کانواساللوم بانوان، محدثه حســن پور در کایاک 
اساللوم بانوان و محمد مهدوی نیا در کانواساللوم 
مردان نمایندگان کشورمان در مسابقات اساللوم 
قهرمانی آسیا هستند. کتایون اشرف نایب رییس 
فدراســیون قایقرانی و داور بین المللی اســاللوم 
ایران نیز به عنوان داور در این رقابت ها حضور دارد. 
ورزشکاران زیادی هستند که روز اول نوروز و حتی 
لحظه ســال تحویل درگیر مســابقه بودند و حاال 
این حس و حال را قایقرانان اســاللوم ایران تجربه 
می کنند. امیدواریم ســال نو برای آنها با موفقیت 
همراه شود و عملکرد خوبی در قهرمانی آسیا داشته 

باشند. 
    

حسرت هفت ساله جام قهرمانی
پرونده سی وپنجمین دوره مسابقات لیگ برتر 
والیبال کشور هم بسته شد و این مسابقات این بار 
قهرمان جدیدی داشــت. دو تیم والیبال شهداب 
یزد و پیکان تهران که به فینال صعود کرده  بودند در 
دومین دیدار مقابل هم صف آرایی کردند و درنهایت 
این یزدی ها بودند که جشــن قهرمانی سر دادند. 
شاگردان علیرضا طلوع کیان در تیم مقاومت یزد 
که بازی نخست را با نتیجه سه  بر صفر به سود خود 
به پایان بردند در این دیدار به  دنبال کسب پیروزی و 
برپایی جشن قهرمانی بودند. شهدابی ها در مسابقه 
دوم فینال سه بر یک به پیروزی رسیدند تا حسرت 
پیکان پرافتخار برای کســب ســیزدهمین جام 
قهرمانی هفت ساله شود. پیکان در سال 1393 به 
دوازدهمین قهرمانی خود در این رقابت ها دســت 
یافت. البته پیمان اکبری سرمربی تیم پیکان بعد 
از این دیدار اعالم کرد هدف شــان از ابتدای فصل 
قهرمانی در لیگ نبوده و فقط می خواستند در جمع 

چهار تیم اول باشند! 
    

نیاز ۴۸۰ میلیاردی کمیته المپیک 
بودجه کمیته ملی المپیک قرار اســت از 216 
میلیارد تومان به مرز 300 میلیارد تومان برسد و این 
نهاد به دنبال رایزنی است که بودجه کمیته در سال 
1401 به عدد 300 میلیارد تومان برســد. کمیته 
ملی المپیک برای حضور عزت مندانه در سه رویداد 
مهم که در ســال 1401 پیش رو دارد، )بازی های 
کشورهای اســالمی، بازی های آسیایی و المپیک 
آســیایی جوانان( مبلغی در حدود 180 میلیارد 
تومان به صورت مجزا از بودجه اش نیاز دارد. در واقع 
اگر مجلس این ارقــام را تصویب کند، کمیته ملی 
المپیک 300 میلیارد تومان به عالوه 180 میلیارد 

تومان برای سال 1401 خواهد داشت. 

منهایفوتبال

آریارهنورد

آریاطاري

شانزدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی 
جوانان آسیا در بخش دختران با تاریخ سازی تیم 
ملی کشورمان به پایان رسید. مسابقاتی که در 
آن دو سهمیه جهانی توزیع می شد و از اهمیت 
بسیار زیادی برای تیم ها برخوردار بود. در پایان 
این مسابقات هندوستان با 6 امتیاز و به دلیل 
تفاضل گل بهتر نســبت به ایران قهرمان شد، 
تیم کشــورمان با همین امتیاز به عنوان نایب 
قهرمان بر سکوی دوم آسیا ایستاد و قزاقستان، 
میزبان این دوره از مســابقات در رده سوم قرار 
گرفت تا درنهایت این ایران و هند باشــند که 
دروازه  مســابقات جهانی به روی شان باز شود. 
البته ناگفته نماند اگر کــره جنوبی از حضور 
در این مســابقات انصراف نمی داد و معادالت 
به هم نمی خورد، ســه تیم جــواز جهانی را به 

دســت می آوردند. غیبتی که البته باعث شده 
برخی صحبت ها درباره این ســهمیه مطرح 
شود. شانزدهمین دوره قهرمانی آسیا با حضور 
پنج تیم و با غیبت برخی تیم های قدرتمند از 
جمله کره و ژاپن برگزار شــد. برخی معتقدند 
اگر این تیم ها در قهرمانی آسیا حضور داشتند، 
سهمیه های جهان به ایران و هند نمی رسید. 
این در حالی است که در این دوره شاهد کیفیت 
خوبی بودیم و همین که تکلیف مدال و سهمیه 
در آخرین روز مشخص شد، مشخص می کند که 
تیم ها قوی ظاهر شده اند. از طرفی تیم جوانان 

ایران بعد از هشت سال در قهرمانی آسیا شرکت 
کرده و نمی توان قضاوت درســتی درباره اش 
داشت. درست است که شــاید با حضور کره و 
ژاپن سهمیه ها متفاوت توزیع می شد اما با این 
حال نمی توان چشم ها روی توانایی ملی پوشان 
ایران بســت و آنها را شایســته جهانی شدن 
ندانست. در همین مسابقات جهانی اسپانیا که 
هندبال بانوان برای نخستین بار جوازش را به 
دست آورد تعدادی از جوانان حضور داشتند که 
این خود یک تجربه خوب برای شان به حساب 
می آید. هدیه ویســی هم بهترین بازیکن در 

پست پخش شد تا پتانســیل دختران ایران را 
نشان دهد.

البته نباید فراموش کرد که اگر کره جنوبی 
و ژاپن هم در قهرمانی آسیا حضور داشتند، باز 
هم ایران شانس جهانی شدن را داشت. چراکه 
همان طور که اشاره شــد با حضور این تیم ها 
تعداد ســهمیه ها کاهش پیدا نمی کرد و سه 
تیم مجوز این رویداد را به دســت می آوردند. 
به منظور توســعه هندبال زنان، قرار است این 
دوره از مسابقات قهرمانی جهان با حضور 32 
تیم برگزار شــود که پنج تیم از آسیا می آیند. 
کره جنوبی و ژاپن سهمیه شــان را مستقیما 
دریافت کردند، دو تیم نیز در مسابقات قهرمانی 
آسیا مجوز را به دســت آوردند و تیم پنجم هم 
توســط کنفدراســیون هندبال آسیا معرفی 

خواهد شد که به احتمال زیاد قزاقستان خواهد 
بود. بنابراین اگر هــم کره جنوبی و ژاپن هم در 
مسابقات قهرمانی جوانان آسیا حاضر می شدند 
با توجه به افزایش تعداد سهمیه های آسیا، باز 
هم دختران ما جهانی می شــدند. در این دوره 
از مســابقات 13 کشــور بحرین، هند، اردن، 
قزاقســتان، کره جنوبی، کویت، ازبکســتان، 
امارات، تایلند، فیلیپین، سوریه و عمان اعالم 
آمادگی کرده بودند که به جز کره جنوبی سایر 
تیم ها حریفان قدرتمندی برای ایران نبودند و 
در نهایت تنها پنج تیمی که آمادگی داشتند در 
مسابقات حاضر شدند. در اینجا باید گفت بهتر 
اســت به جای تلخ کردن این شگفتی سازی از 
تیم حمایت کرد تا مســیر پیشرفت را باانگیزه 

طی کند. 

سهمیهجهانیزیرسایهغایبانآسیا!

شگفتی سازی را تلخ نکنید


