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نقره نجات دهنده سابر

سابریست های ایران بعد از مدتی طوالنی با 
یک مدال ارزشمند از زیر فشارها خارج شدند 
تا حاال با قدرت و انگیزه بیشــتری به ســمت 
المپیک 2020 حرکت کننــد. در رقابت های 
شمشــیربازی جایزه بزرگ پــادووا ایتالیا در 
اسلحه سابر ملی پوشــان ایران که با شکست 
45 بر 16 اسپانیا و  45 بر 27 کانادا به یک چهارم 
نهایی رســیده بودند، در این مرحله به مصاف 
مجارستان مدعی رفتند. در این بازی شاگردان 
پیمان فخری در یک بازی برتر موفق شــدند 
حریف خود را 45 بر 37 از پیش رو برداشته و به 
نیمه نهایی برسند. سابریست های کشورمان در 
نیمه نهایی مقابل ایتالیای میزبان قرار گرفتند 
و در یک بــازی نزدیک 45 بــر 43 به پیروزی 
ارزشــمندی رسیدند و فینالیســت شدند. در 
دیدار فینال که با کــره تیم اول رنکینگ جهان 
بود، ملی پوشان سابر کشورمان با نتیجه 45 بر 
28 شکست خوردند اما به مدال ارزشمند نقره 
رسیدند. در پایان این رقابت ها رنکینگ جهانی 
تیم ها اعالم شد که ایران با یک پله صعود به رده 
چهارم رســید. تیم های کره جنوبی، ایتالیا و 
مجارستان به ترتیب اول تا سوم هستند. روسیه 

هم به رده پنجم سقوط کرد.
    

کیانوش دوباره عزیز شد
علی مرادی رئیس فدراسیون وزنه برداری 
که اخیرا زیر فشــار انتقاد درباره بی توجهی به 
سهراب مرادی و اعزامش به آلمان قرار داشت، 
در شــرایطی که مدتی پیش اصطکاک هایی 
با کیانوش رســتمی پیدا کرده بود، حاال برای 
سهراب و کیانوش رستمی برابری را ایجاد کرده 
است. او در مورد اینکه فکر نمی کند باید زودتر 
از این در مورد ســهراب مرادی تصمیم گیری 
می شــد و آیا با این شــرایط زمان را از دست 
نمی دهد، گفت:»در مورد بهبودی او نمی توانم 
نظر بدهم که زمان را از دســت داده یا نه چون 
تخصصی ندارم اما برای بحث گزینشــی های 
المپیک از این به بعد باید هوشیارتر باشیم. من 
خودم خوشبین هســتم سهراب اول سالمتی 
خود را به دســت بیاورد و بعد برای مسابقات 
گزینشــی المپیک آماده شــود. ما هم فضای 
کامال عادالنه ای را برای او و کیانوش رستمی 
مهیا خواهیم کرد. چون به هــر حال یک نفر 
باید به المپیک برود.« اینکه االن که ســهراب 
مصدوم است و آینده ورزشی اش در هاله ای از 
ابهام قرار گرفته با کیانوشی که مدام در حاشیه 
حضور پررنگی داشته، شرایط برابری پیدا کند، 

جای تامل دارد.
    

خادم ریاست کشتی را 
نمی خواسته؟

امیررضا خادم در حالی هیچ وقت برای حضور 
در انتخابات فدراســیون کشتی اعالم آمادگی 
نکرده بود که اولین نفر در نخستین روز ثبت نام 
مدارکش را به دست گرفت و کاندیداتوری اش 
را رســما اعالم کرد. او اما در نشست خبری که 
رسانه ها را در اینستاگرام شخصی خود دعوت 
کرده بود، صحبت های عجیبی را مطرح کرد:»دو 
گزینه و مســیر را برای خودم در نظر گرفتم که 
یکی وزارت کار بود و دیگــری هم از 12 رئیس 
فدراسیون بازنشســته، عالقمند بودم به یکی 
از این فدراســیون ها که جزو فدراسیون های 
تخصصی نبود بروم. نهایی شده بود که به آنجا 
بروم اما موضوع اســتعفای رسول خادم مطرح 
شد. دو روز بعد در خانه پدری رسول را دیدم که 
وی گفت خوب است تو به کشتی بیایی و ثبت نام 
کنی. اصرار و پیشــنهادش به این دلیل بود که 
8 سال فعالیت کرده ام و به نظرم می آید کسی 
که بتواند شرایط را ادامه دهد تو باشی. همانجا 
قاطعانه به رسول گفتم این کار را نمی کنم آن 
هم به دلیل عالقه مند نبودن، نبود بلکه فردا هر 
حرکتی که من بکنم اگر مغایر با کارهای او بوده 
می گویند کاری خالف رسول خادم کرده ام و یا 
به عکس و این به نفع کشتی نباشد.« اینکه خادم 
ریاست فدراسیونی را می خواسته که تخصصی 
در آن نداشته نکته بســیار قابل تاملی است. آیا 
فدراسیون ها در درجه ای از بی اهمیتی هستند 
که هر مدیری بدون در نظر گرفتن تخصص آن را 

برای کار انتخاب کند؟!

منهای فوتبال

 آريا رهنورد

ایــن روزها بین اســتقالل حاضر 
در لیگ برتر و اســتقالل آســیایی، 
تفاوت هــای زیادی دیده می شــود. 
آبی ها در لیگ همه رقبا را یک به یک 
از دم تیغ می گذرانند اما اولین تجربه 
آسیایی فصل این تیم، به یک شکست 
دردناک در زمیــن الدحیل قطر ختم 
شده است. پسران شفر در این مسابقه، 
به مراتب ضعیف تر از حد انتظار ظاهر 
شــدند و برابر شــاگردان روی فاریا، 

حرفی بــرای گفتن نداشــتند. خط 
دفاعی آهنین اســتقالل در لیگ، به 
ســادگی در آســیا زانو زد و نتوانست 
از پرستیژ تیم شــفر دفاع کند. با این 
وجود آنها هنوز زمــان کافی را برای 
جبران در اختیار دارند. پیروزی برابر 
العین امــارات، می توانــد اولین قدم 
برای امیدوار شدن استقالل به آینده 
آسیایی این تیم باشد. به نظر می رسد 
العین ضعیف ترین تیم این گروه است 
و آبی ها برای جنگیدن بر ســر صعود، 
باید برای گرفتن حداکثر امتیازها از این 

رقیب تالش به خرج بدهند. آمادگی 
کم تر العین در قیاس با دو رقیب دیگر، 
به هیــچ وجه از این باشــگاه یک تیم 
»ضعیف« نمی سازد. العینی ها هنوز 
در نوک حمله از مارکوس برگ پرتجربه 
استفاده می کنند و درون زمین، نفراتی 
مثل تونگو دومبیا و تسوکه شیوتانی 
را در اختیــار دارند. دفــاع میانی این 
تیم یعنی اســماعیل احمد در جدال 
هفته گذشته برابر الهالل عربستان از 
زمین اخراج شده و نمی تواند تیمش 
را در بازی امــروز همراهی کند. کایو 

و محمد عبدالرحمن نیز بخشــی از 
کاروان تیم شــان در ســفر به تهران 
نبوده اند. رســیدن وریا به این بازی، 
بهترین خبــر برای آبی ها به شــمار 
می رود. طارق همام نیز بعد از مدت ها 
چراغ سبز پزشکی برای فیکس شدن 
را دریافت کرده اما احتماال در شــروع 
مسابقه نیمکت نشــین خواهد بود. 
روزبه چشمی که در جدال با الدحیل 
بود، امروز دوباره به ترکیب تیم شــفر 
برمی گردد. به احتمال زیاد درســت 
مثل دیدار با نفت مسجدســلیمان، 

مرد آلمانی بــه صــورت همزمان از 
پاتوسی، منشا و ایسما در ترکیب اصلی 
تیمش اســتفاده خواهد کرد تا برای 
راه انداختن یک آتش بازی در آزادی 

تالش به خرج بدهد.
نبرد السد و پرســپولیس در قطر، 
جایی برای برخورد دوباره ستاره های 
دوباشگاه است. ســتاره هایی که حاال 
دیگر به خوبی یکدیگر را می شناسند 
و پس از انجام چهار مسابقه رودررو در 
فصل گذشته، به درک متقابلی از هم 
رسیده اند. تیم برانکو در اولین دیدار 
آســیایی این فصل، دو امتیاز خانگی 
را از دســت داد و در جدال با پاختاکور 
ازبکســتان متوقف شد. السد قطر نیز 
شــروع بدی را تجربه کرد و در زمین 
االهلی عربســتان با دو گل شکست 
خورد. السد با میانگین بیشتر از چهار 
گل در هر مســابقه در لیــگ فوتبال 
قطر، کامال بی رحم ظاهر شده اما نباید 
فراموش کرد که همیــن خط حمله 
فوق العاده در شــروع لیگ قهرمانان 
آســیا برابر دفاع االهلی حرف زیادی 
برای گفتن نداشته است. ژاوی بعد از 
مدت ها مصدومیت حاال دوباره آماده 
بازی برای السد شده تا در میانه میدان 
در کنار مرد اســپانیایی دیگر این تیم 
یعنی گابی قرار بگیرد. بغداد بونجاح 
نیز درست مثل همیشه آماده حمله 
کردن به طرف دروازه پرســپولیس 

خواهد شد.
 السد در لیگ قطر، صدرنشین است 
و پرســپولیس نیز به لطف انجام یک 
بازی بیشتر نســبت به سپاهان، صدر 
جدول لیگ برتر ایــران را در اختیار 
دارد. فصل گذشــته، پرســپولیس و 
الســد آخرین تیم های باقی مانده در 
جدول لیگ قهرمانان آســیا از غرب 
آسیا بوده اند. الســد مهره های خوب 
خارجی اش را حفظ کرده و پرسپولیس 
در پایان محرومیت نقــل و انتقاالت، 

چند ستاره جدید را به خدمت گرفته 
اســت. بودیمیر کــه در اولین تجربه 
حضورش در لیگ قهرمانان آسیا موفق 
به گل زنی شــد، از شانس خوبی برای 
فیکس شــدن در این نبرد برخوردار 
اســت. مهدی ترابی نیز با وجود همه 
حرف و حدیث ها، به این مسابقه رسیده 
و احتماال از ابتدا در ســمت چپ خط 

دفاعی سرخ ها توپ خواهد زد.
استقالل در آزادی با هوادارانش و 
پرسپولیس در دوحه برای هوادارانش، 
مبارزه خواهنــد کرد. شــاید آینده 
روشنی در این فصل از لیگ قهرمانان 
در انتظار نماینده های ایران نباشــد 
و حتی طرفداران این باشــگاه ها نیز 
ترجیح بدهند تیم محبوب شان برای 
بردن لیگ در هفته های پایانی تالش 
کند. با این وجود آنها قرار نیســت در 
هیچ شرایطی در آسیا به زنگ تفریح 
تبدیل شوند. استقالل با شکست دادن 
العین و پرسپولیس حتی با یک تساوی 
در زمین السد، دوباره مدعی صعود از 
گروه های شان خواهند بود. رسیدن به 
این اهداف بــرای تیم هایی که در یک 
سال گذشــته کارهای بزرگ زیادی 
انجام داده اند، هرگز یــک ماموریت 

غیرممکن نخواهد بود.

180 دقیقه نفس گیر برای سرخابی ها در آسیا

# نباید ببازی!

عدد به عدد

اتفاق روز

استقالل و پرسپولیس در فصل گذشته، دغدغه چندانی برای صعود از مرحله گروهی نداشتند. هر دو تیم از اين گردنه عبور 
کردند تا سخت ترين جدال های شان را در مراحل حذفی پشت سر بگذارند. در اين فصل اما اوضاع کمی متفاوت به نظر می رسد 

و شايد صعود از گروه نیز يک »دستاورد« برای هر دو باشکاه تلقی شود. پس از شروع نه چندان امیدوارکننده در هفته اول، 
سرخابی ها تنها با فرار از ناکامی برابر السد و العین می توانند به ادامه رقابت های اين فصل لیگ قهرمانان آسیا امیدوار باشند. 

 آريا طاري

حساســیت این فصل لیگ قهرمانان آسیا 
برای ســرخابی های فوتبال ایران، خیلی زود 
به اوج رسیده است. تیم برانکو امروز در قطر با 
السد مسابقه می دهد و استقالل نیز در امارات 
با العین روبه رو خواهد شــد. هر دو تیم در آمار 
دوئل های آسیایی گذشته، بهتر از این دو حریف 
ظاهر شده اند و امیدوارند این روند را در جریان 
دیدارهای امروز تکرار کنند. پرسپولیس امروز 
برای پنجمین بار در یک دیدار رسمی به مصاف 
السد می رود و استقالل هشــتمین مسابقه با 

العین امارات را پشت سر خواهد گذاشت.
پرسپولیس و السد

پرســپولیس ایران و الســد قطر پیش از 
شــروع رقابت های فوتبال باشگاهی در آسیا، 
چند بار در دیدارهایی غیررســمی روبه روی 
هم قرار گرفتند اما اولین برخورد رســمی دو 

تیم در آسیا، فصل گذشــته انجام شد. دو تیم 
در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 2018 برای 
اولین بار در یک گروه مشترک قرار گرفتند و با 
هم مسابقه دادند. اولین مسابقه رسمی تاریخ 
باشگاه پرســپولس برابر الســد برای قرمزها 
چندان خوش یمــن نبود. مســاوی با برتری 
محسوس و غیرقابل انکار تیم حریف آغاز شد و 
در نهایت السد به کمک درخشش خیره کننده 
بغداد بونجاح و البته یک بازی تماشایی از سوی 
ژاوی، توانست ســه بار دروازه سرخپوشان را 
باز کند. تنها گل تیم برانکو را سیامک نعمتی 
در ثانیه های پایانی بــازی وارد دروازه حریف 
کرد. گلی که هیچ تاثیری در سرنوشــت این 
شکســت نداشــت. دو تیم در آخرین مسابقه 
مرحله گروهی، این بار در ورزشگاه آزادی به هم 
رسیدند. مرتضی پورعلی گنجی که آن روزها 
برای الســد به میدان می رفت در همان دقایق 
ابتدایی با یک گل به خودی، تیمش را به دردسر 

انداخت. تیم برانکو تا ســوت پایان بازی، این 
برتری حداقلی را حفظ کرد و با رسیدن به اولین 
پیروزی  تاریخش در دیدارهای رسمی با السد، 
صدرنشــینی مرحله گروهی را جشن گرفت. 
تیم های برانکو و فریرا، دوباره در همین جام و 
این بار در مرحله نیمه نهایی به هم رسیدند. این 
بار پرسپولیس نه تنها بازنده جدال دوحه نبود، 
بلکه در میان ناباوری توانست با فرار دیدنی علی 
علیپور و تصاحب یک ضربه پنالتی، حریف را در 
خانه شکســت بدهد. جدال برگشت با برتری 
یک بر صفر قطری ها روی گل بونجاح آغاز شد 
اما ســیامک نعمتی روی پاس گادوین منشا 
بازی را به تساوی کشاند تا سرخ ها راهی دیدار 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا شوند. پرسپولیس تا 
امروز در چهار جدال رسمی با السد، دو بار برنده 
بوده و تنها یک بار طعم شکســت را چشــیده 
اســت. این تیم در 21 تقابل رسمی آسیایی با 
رقبای قطری نیز، 10 بار برنده شده و 6 بار بازنده 

بوده است. در صورت پیروزی در جدال امشب، 
تعداد بردهای پرسپولیس مقابل قطری ها در 
آسیا، درســت به »50 درصد« می رسد. این 
بیست و دومین نبرد پرســپولیس با یک تیم 

قطری در تورنمنت های آسیایی خواهد بود.
استقالل و العین

شفر در حالی روی نیمکت استقالل با یکی 
از تیم های ســابقش روبه رو می شود که فصل 
گذشته نیز آبی ها با همین تیم همگروه بودند. 
در مسابقه رفت، اســتقالل فراتر از حد انتظار 
نشــان داد و در زمین حریــف در یک قدمی 
پیروزی قرار گرفت اما سوت های حیرت انگیز 
و یک جانبه داور، در نهایت شــانس پیروزی را 
از پسران شفر گرفت و یک امتیاز را به حساب 
العین میزبان واریز کرد. دیدار برگشــت نیز تا 
دقایق پایانی به سود استقالل بود اما در نهایت 
با تســاوی یک بر یک به پایان رسید. پیش از 
لیگ قهرمانان 2018، اســتقالل و العین در 
لیگ قهرمانــان 2017 نیز با هم برخورد کرده  
بودند. در روزهایی که هنوز هدایت اســتقالل 
به وینفرد شــفر سپرده نشــده بود، این تیم با 
علیرضا منصوریان در یک هشــتم نهایی آسیا 
روبه روی العین قرار گرفــت. بازی رفت با تک 

گل دیرهنگام کاوه رضایی با برتری یک بر صفر 
استقاللی ها تمام شد اما در دیدار برگشت، یک 
شب وحشتناک برای استقاللی ها رقم خورد. 
آنها در زمین العین تحقیر شدند و 6 گل از رقیب 
دریافت کردند. نتیجه ای که بزرگ ترین لطمه 
را به آینده کاری علیرضا منصوریان در باشگاه 
استقالل زد. سال 92، استقالل امیرقلعه نویی 
در لیگ قهرمانان با العین همگروه بود و توانست 
این تیم را دبل کند. آبی هــا در جدال رفت در 
ورزشگاه آزادی با نتیجه دو بر صفر برنده شدند 
و در مســابقه برگشــت نیز العین را با یک گل 
شکســت دادند تا هر 6 امتیاز مرحله گروهی 
را از این حریف بگیرنــد. تیم ژنرال در نهایت تا 
نیمه نهایی آسیا به مسیرش ادامه داد و سرانجام 
از این مرحله کنار رفت. اولین تقابل رســمی 
استقالل با العین در لیگ قهرمانان آسیا نیز به 
سال 1381 برمی گردد. جایی که تیم اماراتی 
در مرحله گروهی آبی ها را با نتیجه سه بر یک 
شکســت داد. در مجموع اســتقالل در هفت 
دوئل رسمی با العین در آسیا، به سه پیروزی و 
دو تساوی رسیده و دو بار نیز باخته است. آنها 
در 33 تقابل با تیم های اماراتی در آسیا هشت 

بار برنده و 6 بار بازنده بوده اند.

داستان رئال مادرید و لیگ قهرمانان اروپا در این فصل به 
پایان رسیده اما کریستیانو رونالدو هنوز این شانس را دارد 
که برای چهارمین سال پیاپی، این جام را از آن خودش کند. 
نمایش کریســتیانو و تیمش در دیدار رفت این مرحله در 
زمین آتلتی کامال ناامیدکننده بود. سی آر سون در تقابل با 
هواداران و بازیکنان رقیب، بارها به شکلی کنایه آمیز عدد 
پنج را به نشانه قهرمانی هایش در اروپا به آنها نشان داد اما 
در جریان بازی، آتلتی تیم بــه مراتب بهتری از یوونتوس 
بود و در کنــار زدن دو گل، موقعیت های گل زنی زیادی را 
نیز خراب کرد. کمک داور ویدئویی نیز یک بار گل موراتا را 

مردود دانست اما سیمئونه و شاگردها دست از تالش برای 
رسیدن به پیروزی برنداشتند. سخت ترین کار دنیا، تالش 
برای جبران نتیجه برابر اتلتیکومادرید اســت. چراکه این 
تیم اساسا با قدرت دفاعی اش شناخته می شود و وقتی جلو 
باشد، دیگر در دفاع نفوذناپذیر نشان خواهد داد. اتوبوس 
چولو امروز در تورین پارک می شود اما رونالدو و هم تیمی ها 
دســت به هر کاری می زنند تا راهی برای نفوذ به این قلعه 
پیدا کنند. در دیدارهای برگشت مرحله یک هشتم نهایی 
لیگ قهرمانان، تا امروز دو بازگشت بزرگ از سوی آژاکس 
و منچســتریونایتد رقم خورده و حاال یووه امیدوار است 

سومین تیمی باشــد که از شکست در دیدار رفت به طرف 
پیروزی در مسابقه برگشت پل می سازد. ستاره های اصلی 
یووه این هفته در سری آ استراحت کرده اند تا کامال آماده 
این بازی سخت و پرهیجان شوند. از 16 تیم گذشته ای که 
یک دیدار حذفی در لیگ قهرمانان را با برتری دو بر صفر در 
خانه پشت سر گذاشته اند، 13 تیم در پایان دیدار برگشت 
به مرحله بعدی راه پیدا کرده اند. آتلتی نیز با ســیمئونه 
هرگز در مصاف با یک حریف ایتالیایی شکســت نخورده 
اســت. کریســتیانو رونالدو اما تا امروز 22 بار دروازه این 
رقیب اسپانیایی را باز کرده و به عنوان متخصص گل زدن 
به آتلتی، امیدوار است راه پیروزی در جدال بزرگ امشب 

را به بانوی پیر نشان بدهد.
منچسترسیتی و شالکه در حالی دیدار دیگر امشب را 
برگزار می کنند که پیروزی سه بر دو  سیتیزن ها در دیدار 
رفت در آلمان، عمال پرونده صعود را در این دوئل بســته 

اســت. تیم پپ گواردیوال در هر سه برخورد اخیر با شالکه 
برنده بوده و حاال در جســت وجوی چهارمین برد متوالی 
مقابل این تیم است. آنها در 10 مسابقه گذشته با آلمانی ها، 
تنها یک بار شکست خورده اند. پپ گواردیوال به عنوان مربی 
تا امروز هفت جدال با شــالکه انجام داده و در هیچ کدام از 
این بازی ها طعم شکست را نچشیده است. به نظر می رسد 
اگر معجزه خاصی در ورزشگاه اتحاد رخ ندهد، سیتی بدون 
دردسر به جمع هشت تیم برتر لیگ قهرمانان خواهد رسید. 
پپ که در بایرن هرگز نتوانست موفقیت های اروپایی بارسا 
را تکرار کند، حاال قصد دارد این راه را با منچسترســیتی 
برود. او حتی در صورت عبور از این مرحله، در مراحل بعدی 
رقبای بسیار سرسختی خواهد داشت. رویارویی سانه با تیم 
سابقش، از جذابیت های جدال امشب است. بازیکنی که 
در دیدار رفت در گلزن کرشن، تیر خالص را به تیم تدسکو 

شلیک کرد.

نگاهی به سابقه تقابل پرسپولیس و استقالل با السد و العین

پنج و هشت!

شب پرحرارت لیگ قهرمانان در تورين رقم می خورد

چولو کام بک؟

پیروزی برابر العین امارات، 
می تواند اولین قدم برای 

امیدوار شدن استقالل 
به آينده آسیايی اين تیم 

باشد. به نظر می رسد 
العین ضعیف ترين تیم اين 

گروه است و آبی ها برای 
جنگیدن بر سر صعود، 

بايد برای گرفتن حداکثر 
امتیازها از اين رقیب تالش 

به خرج بدهند
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