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اخبار

فینالآخرسالوالیبال

لیگ برتر والیبال مثل همیشــه باز هم در
روزهای شلوغ آخر سال برگزار میشود .فینالی
که دو تیم ســایپا و شــهرداری ورامین برای
کسب عنوان قهرمانی به مصاف هم میروند.
در این دیدار ســایپا که هفتمین حضورش در
فینال را تجربه میکند اما تا به حال نتوانسته
جام را باالی ســر ببرد ،برای شکستن طلسم
قهرمانی خود بــه میدان میرود و از ســوی
دیگر شــهرداری ورامین کــه از ابتدای فصل
مدعی قهرمانی بود ،به دنبال کســب دومین
جام قهرمانی است .دو تیم شهرداری ورامین
و سایپا تهران در نخستین دیدار فینال امروز
از ساعت  ۱۶در ســالن  12هزار نفری آزادی
رودرروی هم قــرار خواهند گرفت .همچنین
با اعالم منوچهر پورحسن سرپرست سازمان
لیگ والیبال ایران دیــدار ردهبندی لیگ برتر
والیبال لغو شــد تا عنوان ســوم مشترک به
کاله مازندران و پیام خراسان برسد .دو تیم به
خاطر خطر آسیبدیدگی بازیکنان ملیپوش
و البته هزینههای ســنگینی که باید پرداخت
میکردنــد ،از این مســابقه انصــراف دادند.
همچنین طبق برنامــه قرار بــود دیدار دوم
فینال روز شنبه در سالن  12هزار نفری آزادی
برگزار شود ،اما همزمانی این مسابقه با دیدار
تیمهای فوتبال استقالل و نساجی موجب شد
تا تغییراتی ایجاد و این دیدار به روز یکشــنبه
موکول شود تا دردســرها درباره فینال ادامه
داشته باشد .فینال ســوم در صورت نیاز فعال
قرار است  26اسفند برگزار شود.

آدرنالین 7

تاریخ درباره شانس صعود سرخابیها چه میگوید؟

یک امتیاز برای حذف!
زمانرویاروییاستقاللوپرسپولیسبانمایندگانعربستاندرلیگقهرمانانآسیاهنوزازراهنرسیدهاما
سرخابیهاازدوبازیاولشاندراینتورنمنت،فقطیکامتیازتصاحبکردهاند.ناکامیاحتمالیدرجدالباالهالل
واالهلی،میتوانداینفصلازلیگقهرمانانراخیلیزودبرایقرمزهاوآبیهابهپایانبرساند.آنهاکهفصلگذشته
دغدغهایبرایصعودازدورگروهینداشتند،حاالدرمسیرتبدیلشانسصعودبهماموریتغیرممکنهستند.

سمینار،مبارزهمستقیمنیست!

حضور دبیر فدراسیون ژیمناستیک در دوره
آموزشیکهدرآننمایندهرژیماشغالگرنیزحضور
داشت،سروصداهایفراوانیبهراهانداختوحتی
برخیخواستارپاسخگوییاینفدراسیونشدند.
دراینمیانمحمدرضاداورزنیهمبهاینموضوع
واکنشنشانداد.اوگفت«:شرکتدرکالسهای
مربیگریوسمینارهابانگاهیکهبهرژیماشغالگر
داریمتفاوتدارد.اینکهدرسمینارعلمیومجامع
رشته ورزشی شــرکت کنیم رویارویی و مبارزه
مستقیم نیســت و نباید اینگونه به آن پرداخته
میشد ».وی افزود«:در هیچ زمانی این رژیم را به
رسمیتنمیشناسیموزمانیکهمبارزهایصورت
گیرد یک طرف پرچم ایران و طرف دیگر پرچم
رژیمصهونیستیباشدباآنمخالفهستیم.زمانی
کهدرسمینارهاوسمپوزیمهاکشورهایمختلف
هستند اینکه ما حضور نماینده خودمان را سلب
کنیم منطقی نیست .ما رژیم صهیونیستی را به
رسمیت نمیشناسیم اما از ظرفیت فدراسیون
جهانیهماستفادهمیکنیمونمیگذاریمحقی
ازماضایعشود».

روزبهانیپشتسدجوانگرایی

لیست تیم ملی بوکس ایران برای حضور در
رقابتهایقهرمانیآسیایتایلنددرحالیاواخر
هفته جاری اعالم میشــود که مشخص شده
احسانروزبهانیدراینرقابتهاشرکتنمیکند
و قرار است یک بوکسور جوان جانشین وی شود.
شنیده میشود کادر فنی از روزبهانی خواسته تا
وزنشراپایینبیاوردودروزنتخصصیخود(۸۱
کیلوگرم)رویرینگبرودوبههمینخاطرواینکه
کادر فنی دنبال جوانگرایی است ،احسان میدان
آسیاییراازدستخواهدداد.البتهاینکهروزبهانی
شرایطبدنیوفنیایدهآلینداردواحتمالداشت
در قهرمانی آسیا خیلی زود از دور رقابتها کنار
برود هم میتواند یکی از دالیل اعزام نکردنش به
اینرقابتهاباشد.روزبهانیپسازسهسالدوری
وعملیکهرویگردنشانجامداد،درجاممکران
واردرینگشدومدالبرنزرابهگردنانداخت.

بردآسیاییشیمیدر
درنبردتمامایرانی

در ادامه رقابتهای بسکتبال باشگاههای
غرب آسیا یک دیدار حساس بین دو نماینده
ایران یعنی پتروشــیمی بندر امام و شیمیدر
برگزار شــد .در این بازی بســیار حســاس و
نزدیک شیمیدر موفق شد حریف خود را تنها
با یک امتیاز اختالف و با نتیجــه  ۷۴بر  ۷۳از
پیشرو بــردارد .البته گفته میشــود داوران
اقدام ارســان کاظمی را که فول گل بود ،به
اشتباه مردود دانستند! در پی این اتفاق حرف
و حدیثهای زیادی هم به راه افتاد اما نتیجه را
تغییر نمیداد .دو تیم در وقت قانونی  ۶۳بر ۶۳
کارشان به تساوی کشید و در وقتهای اضافه
بود که شیمیدر توانست به پیروزی برسد .هر دو
تیم تا اینجای کار دو پیروزی را کسب کردند و
پتروشیمی یک شکست را هم در کارنامه دارد.

آريا رهنورد

دقایق پایانی دیدارهای هفته دوم
لیگقهرمانان2019آسیابرایاستقالل
وپرسپولیسفاجعهبارسپریشد.آبیها
که تقریبا در همه لحظات بازی برتر از
حریفبودند،نتوانستنداختالفراازیک
گل بیشتر کنند و در نهایت با رها کردن
شیوتانی در محوطه جریمه ،به سختی
تنبیهشدندودوامتیازخانگیراازدست
دادند .پرسپولیســیها نیز تا آخرین
ثانیههامهاجمانالسدرامهارکردهبودند

اما باالخره بغداد بونجاح کار خودش را
کرد و اجازه نداد پرسپولیس با امتیاز از
قطرخارجشود.البتهکهگلدقایقپایانی
السد در شرایط آفساید به ثمر رسید و
گل سالم دانشــگر در آخرین لحظات
بازی برابر العین نادیده گرفته شــد اما
باید پذیرفت که مشکل پسران برانکو
و شفر ،تنها مســائل «داوری» نبوده و
نیست.آنهادراینفصلازلیگقهرمانان
آســیا ،کیفیت چندانی بروز ندادهاند و
با شــرایط آرمانی فاصله نسبتا زیادی
داشــتهاند .قرمزها در آزادی روبهروی

پاختاکور ،ضعیفتر از حد انتظار ظاهر
شدند و در زمین السد نیز موقعیتها را
یکیپسازدیگریازدستدادند.برانکو
نیز عالقهای به تعویــض نفرات و ایجاد
تغییر در ترکیب اصلی تیمش نداشت
وتعویضهارابرایبعدازدقیقه 90کنار
گذاشتهبود.استقاللنیزدرمسابقهاول،
ناگهانتسلیمالدحیلشدوطعمتحقیر
شدنبهدست اینحریف راچشید .آنها
در بازی دوم نیز با وجود برتریشــان
نسبت به العین ،تنها یک امتیاز دشت
کردند.استقاللوپرسپولبسدرمرحله

گروهیاینفصللیگقهرمانانتنهادو
بازیدرورزشگاهآزادیبرگزارمیکنند.
آنها همین حاال یکی از این دو مسابقه
را بدون پیروزی پشت سر گذاشتهاند.
هر دو تیم باید خیلی زود در دو مسابقه
در زمین بیطرف بــه مصاف تیمهای
عربستانی بروند .جدالهایی که شاید
پرونده حضور سرخابیها در این فصل
ازآسیارابهطورکاملببندند.
در گروه استقالل ،الهالل عربستان
با درخشــش مهاجم مهارنشدنیاش
«گومیس»،ازدوبازی 6امتیازتصاحب

کرده است .الهالل بعد از شکست دادن
العیندرروزاولبازیها،اینبارالدحیل
قطر را با نتیجه سه بر یک شکست داد
و ثابت کرد که فوتبال عربستان در رده
باشگاهی قرار نیست درست مثل رده
ملی از قطر شکست بخورد .الدحیل با
ســه امتیاز هفته اول ،در رده دوم گروه
دیده میشــود و العین و استقالل نیز
با یــک امتیاز تیمهــای بعدی جدول
هستند.بدترینتفاضلگلدراینگروه
به اســتقاللیها تعلق دارد .آبیها باید
دو مسابقه بعدیشان را مقابل الهالل
صدرنشــین انجام بدهند .اگر این تیم
در دو مسابقه با حریف عربستانی پیروز
نشــود و الدحیل نیز در دو بازی رفت و
برگشتالعینراشکستبدهد،استقالل
باتوجهبهشکستسنگیندردیداررفت
برابر نماینده قطر خیلی زود در آستانه
ف شدن قرار خواهد گرفت .تنها راه
حذ 
صعود استقالل ،این است که الهالل را
حداقل در یک مسابقه شکست بدهد،
ســپس العین را در امارات از پیش رو
بردارد تا در بازی مرگ و زندگی پایانی
روبهروی الدحیل قرار بگیرد و در آزادی
به کمک هوادارانش ،این رقیب را کنار
بزند .اوضاع برای پرسپولیس نیز کامال
پیچیدهبهنظرمیرسد.درگروهسرخها،
پاختاکورباچهارامتیازصدرنشینشده
است.االهلیوالسدسهامتیازیهستند
وپرسپولیسبایکامتیازدرقعرجدول
دیدهمیشود.قرمزهاحداقلبایدچهار
امتیازازدوجدالسختبعدیبااالهلی
بهدستبیاورندتادرصورتتساویبرابر
پاختاکور در ازبکستان و شکست دادن
السدقطردرآزادی،شانسصعودبهدور
بعدیلیگقهرمانانآسیاراپیداکنند.
پس از لیــگ قهرمانــان ،2014
استقالل و پرســپولیس هرگز دو بازی
اول مرحله گروهی را تنها با یک امتیاز
پشت ســر نگذاشــتهاند .آبیها لیگ

تنها راه صعود استقالل ،این
است که الهالل را حداقل در
یکمسابقهشکستبدهد،
سپس العین را در امارات
از پیش رو بردارد تا در
بازی مرگ و زندگی پایانی
روبهروی الدحیل قرار
بگیرد و در آزادی به کمک
هوادارانش ،این رقیب را
کناربزند
قهرمانان 2014را با شکســت خانگی
برابر الشــباب آغاز کردند و سپس در
جدالدوماینمرحلهنیزدرزمینالریان
یکبرصفرمغلوبشدند.تیمیکهلیگ
قهرمانانراباصفرامتیازدردوبازیکلید
زدهبود،درچهاربازیبعدیهفتامتیاز
به دست آورد اما در نهایت در رده سوم
جدول گروه ایســتاد و شانس صعود به
مرحله حذفی را پیدا نکرد .اســتقالل
در لیگ قهرمانان  2011نیز از دو بازی
اول مرحله گروهی با السد و النصر تنها
یک امتیاز تصاحب کــرد و در نهایت با
ایستادندرردهسومگروهشانسصعود
بهدوربعدراازدستداد.درهمانفصل،
پرسپولیسنیزبهشرایطمشابهیدچار
شــد .قرمزها از دو بازی اول با االتحاد و
الوحده فقط یک امتیــاز گرفتند و در
جدول نهایی گروه ،قعرنشــین شدند.
آبیها در لیگ قهرمانــان  2009نیز از
دو نبرد با االتحــاد و الجزیره تنها یک
امتیاز گرفتنــد و در نهایت تیم چهارم
گروهشان شدند .در واقع در طول تاریخ،
سرخابیها چهار بار در پایان هفته دوم
مرحله گروهی یک امتیاز بودهاند و هر
چهار بار ،حذف از گروه در کارنامه این
تیمهاقرارگرفتهاست.

سوژه روز
سرخابیها و هراس آسیاییشان

تاوان ترس!

آنچه پرسپولیس و استقالل را در خطر حذف زودهنگام
از لیگ قهرمانان آسیا قرار داده ،تنها به «خستگی» و حتی
مشکالت فنی دو تیم برنمیگردد .آبیها و قرمزها عالقه
زیادی دارند تا برنامه فشرده سازمان لیگ را عامل ناکامی
آسیایی معرفی کنند و داورها را در جایگاه متهم قرار بدهند
اما حقیفت را نمیتــوان تنها در همین مســائل خالصه
کرد .واقعیت این اســت که هم استقالل و هم پرسپولیس
با «ترس» به ســراغ دیدارهایشــان در لیگ قهرمانان
 2019آسیا رفتهاند .پیش از جدال تیم برانکو با پاختاکور،
مهرههای این تیم مدام تاکید داشــتند که حریفشــان
همان «تیم ملی ازبکســتان» اســت .در زمین فوتبال اما

ترکیب پاختاکور شباهت چندانی به تیم ملی ازبکستان
نداشت .آنها پیش از جدال با السد نیز در همه مصاحبهها
اصرار داشتند تا روی قدرت حریف صحه بگذارند و السد را
«قویتر از تیم ملی قطر» توصیف کنند اما آیا السد واقعا در
زمین فوتبال به اندازه تیم ملی قطر در جام ملتها قدرتمند
و آماده به نظر میرســید؟ ظاهرا قرمزهــا عالقه دارند از
رقبایشان غولی بسازند که در دنیای واقعی وجود ندارد.
هدف آنها کمی اغراق و بزرگنمایی در مورد بازیهایشان
در آسیاست اما ترس و وحشت در استقبال در رقیب ،هیچ
کمکی نمیکند و تنها به آنها لطمه میزند .استقاللیها نیز
در شرایط نسبتا مشابهی به سر میبرند .آنها «احترامی»

افراطی برای تیمهای حریف در آسیا قائل هستند و انگار
به این باور رسیدهاند که شانس زنده ماندن در این جدالها
را ندارند .السد ،همان تیمی است که سال گذشته با ژاوی
و همه ستارههای دیگرش در خانه نتیجه را به پرسپولیس
واگذار کرد .العین امارات که حریف استقالل بود نیز فصل
گذشته در خانه تنها به لطف اشــتباههای داور توانست از
استقالل وینفرد شفر مساوی بگیرد .در این یک سال ،چه
اتفاقی رخ داده که اعتماد به نفس سرخابیها به این اندازه
کاهش پیدا کرده است؟
البته که رقبای آســیایی قرمزها و آبیهــا ،تا دندان
مسلح هســتند اما اگر آنها همه جای زمین ستاره دارند،
پرسپولیس و اســتقالل نیز تیمهای کمستارهای به نظر
نمیرسند .علیرضا بیرانوند و سیدمهدی رحمتی روی خط
دروازههای این دو تیم ،از بهترینهای قاره آسیا به شمار
میروند .سیدجالل حسینی و پژمان منتظری سالها در

چهره روز
هتتریک رویایی رونالدو ،پایان رویای اروپایی سیمئونه

کریس تسلیم نمیشود
آريا طاري

برای رونــد کامبکها در لیــگ قهرمانان
اروپا انگار پایانی وجود ندارد .پس از شــاهکار
منچستریونایتدوالبتهبازگشتباشکوهآژاکس
درزمینرئالمادرید،اینبارنوبتیوونتوسبود
که باخت دو بر صفر در زمین آتلتی را با پیروزی
دلچسبسهبرصفردرخانهجبرانکند.پروسه
بازگشت یونایتد و آژاکس شاید به مجموعهای
از عوامل بستگی داشت اما کامبک یووه بیشتر
ازهرچیزدیگریتنهابهیک«اسم»گرهخورده
بود .اسم ستارهای که قصد نداشت تسلیم شود
و به تماشــای صعود چولو و تیمش بنشیند.
کابوس همیشگی آتلتی ،این بار در لباس یووه
ف مادریدیاش را آزار داد.
حری 
در ســالهای بــازی برای رئــال مادرید،
کریستیانو رونالدو عادت نداشت که خودش
را به جلســههای کنفرانس مطبوعاتی قبل از
بازیها برساند .او معموال در هیچ کنفرانسی

در کنار ســرمربی تیم دیده نمیشد اما وقتی
با لباس یــووه به جلســه مطبوعاتی پیش از
دیدار با آتلتی آمد ،خیلیهــا متوجه انگیزه
فوقالعادهاش برای این بازی شــدند .الگری
از سیآرســون به عنــوان نمــاد «روحیه»
تیمش اســتفاده کرد و با بردن او به کنفرانس
مطبوعاتی ،بــرای حریف مادریــدی خط و
نشان کشید .چهره کریس در همان لحظات
اول مســابقه ،همه چیز را در مورد این ستاره
نشــان میداد .او به هیچ قیمتی قصد نداشت
که زمین این بازی را به عنوان تیم بازنده ترک
کند .روخی بالنکوس در بــازی رفت ،فراتر از
انتظار ظاهر شــده بودند .آنهــا روی کارهای
ایستگاهی فوقالعاده آماده به نظر میرسیدند
و در دفاع هیچ فرصتی بــه بیانکونری ندادند
اما حکایت بازی برگشت ،کامال متفاوت بود.
این بار یووه مالکیت تــوپ را در اختیار گرفت
و قرمز و ســفیدها با تجمع در زمین خودی،
کاری به جــز دفاع کردن نداشــتند .اتوبوس

سیمئونه در ضدحملهها نیز توپ را به سادگی
از دست میداد و تعویضهای مرد آرژانتینی
نیز هیچ کمکی به بهتر شدن وضعیت تیمش
نکرد .استفاده از ضربات سر ،نقشه اصلی تیم
میزبان برای ضربه زدن به حریف بود .آنها یکی
از بهترین سرزنهای تاریخ فوتبال را در اختیار
داشــتند و به کمک درخشــش خارقالعاده
کریستیانو ،با دو ضربه سر تماشایی توپ را از
خط دروازه یان اوبالک عبور دادند .گل ســوم
که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید ،نمایش
تمرکز و تسلط کریســتیانو بود .ستارهای که
شــادی جنجالی چولو در بازی رفت را به این
مربی برگرداند .او حاال به تنهایی  25بار دروازه
اتلتیکومادرید را باز کرده است .رونالدو به عدد
خیره کننده  124گل در لیگ قهرمانان اروپا
رسیده و به تنهایی در این جام  6گل بیشتر از
باشگاه آتلتی به ثمر رســانده است .خیلیها
تصور میکردند  30سالگی زمانی برای شروع
دورانافترونالدوباشدامااینبازیکنبعداز30

قلب دفاع تیم ملی خوش درخشیدهاند .کمال کامیابینیا
و روزبه چشمی ستارههای مســتعدی به نظر میرسند و
مهدی ترابی ،پاتوسی ،ایسما ،علیپور و بشار رسن ،همگی
ستارههایی در قواره موفقیتهای بزرگ در آسیا محسوب
میشوند .اگر استقالل و پرسپولیس ترس را کنار بگذارند و
با اعتماد به نفس بیشتری در لیگ قهرمانان حاضر شوند،
اوضاع برای آنها تغییر خواهد کرد اما اگر همین روند ادامه
داشته باشد و آنها از رقبایشان در آسیا ،اژدهاهای ذهنی
بسازند ،در روی همین پاشنه خواهد چرخید و یک حذف
قابل پیشبینی در انتظار این دو باشــگاه خواهد بود .در
فوتبال ،ترس نزدیکترین رابطه ممکن را با مرگ دارد و
سرخابیها برای زنده ماندن ،باید قبل از هر چیز دیگری
ترس را کنار بگذارند و با روحیه بهتری به مصاف تیمهای
رقیبشــان بروند .رقبایی که اگرچــه قدرتمند به نظر
میرسند اما شکست ناپذیر نیستند.

ســالگی 52 ،گل در اروپا وارد دروازه تیمهای
رقیب کرده است!
وسوسه خرید رونالدو شاید در همان شبی
برای یوونتوسیها شــکل گرفت که او با یک
قیچی اســتثنایی ،توپ را به تور دروازه بوفون
دوخت و اولین قــدم را برای حذف بیانکونری
از لیگ قهرمانان برداشت .در اولین ثانیههای
بعد از رقم خــوردن این گل ،هــواداران یووه
رونالدو را تشــویق کردند و این بازیکن نیز به
ق شدن در ورزشگاه رقیب واکنش نشان
تشوی 
داد .یووه بازیکنی به بزرگی رونالدو نداشت و
خوششانس بود که در تابستان ،مادریدیها
به سادگی از این سوپراســتار گذشتند .کلید
موفقیت یوونتوس در اروپــا آنتونیو کونته و
الگری نیستند ،این باشــگاه برای رسیدن به
قهرمانی تنها به دســتان بوفون نیاز نداشته
است .همین حاال ،ســتارههایی مثل دیباال،
مانژو و یا پیانیچ نیســتند که بار یووه را روی
دوش میکشند .رونالدو در اولین فصل حضور
در باشگاه ،شانس مسلم آقای گلی در سری آ
به شمار میرود و در اروپا نیز ،همه مدعیان را به
شدت تهدید کرده است .انگیزه او برای برنده
شدن و اشــتیاقش برای جام گرفتن ،موتور
محرک یووهبه طرف موفقیتهایبعدی است.

چهره آنیلی در زمان ترک ورزشــگاه و لبخند
عمیق او ،تنها به خاطر برنده شدن در این جدال
و بازگشت به لیگ قهرمانان اروپا نبود .او کامال
راضی به نظر میرسید که پروژه امضای قرارداد
با رونالدو ،به چنین موفقیتی ختم شده است.
تفاوت بزرگ یووه با اتلتیکــو ،در همین یک
نفر خالصه میشــد .گریزمان ،موراتا و همه
ستارههای حریف ،فاصله بسیار زیادی با یک
ستاره درخشان در ابعاد کریستیانو دارند.
چهارشنبهشب،همسروپسربزرگرونالدو
روی سکوهای ورزشگاه یوونتوس ،درخشش
او را با اشک و فریاد جشــن گرفتند .رونالدو،
بالغتر از همیشه ،مسیرش را برای تبدیل شدن
به یک فوتبالیست افســانهای طی میکند.
حذفتحقیرآمیزرئالدرهمینمرحلهوصعود
فوقالعاده یووه ،تفاوتی اســت که او در این دو
باشگاه رقم زده اســت .کریس به جستوجو
برای چهارمیــن قهرمانی متوالــی در اروپا و
ششــمین توپ طال ادامه خواهــد داد .او در
آخرین سالهای بازی برای رئال ،اصرار داشت
که مدیران و هواداران باشگاه دقیقا نمیدانند
که چــه جواهــری را در اختیــار دارند .حاال
دیگر همه میدانند کــه اهمیت کریس برای
کهکشانیها چقدر بوده است.

