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شیمیدر قهرمان غرب آسیا
در روز پایانی مســابقات بسکتبال باشگاه های 
غرب آسیا که در شهر بغداد عراق جریان داشت، تیم 
شیمیدر نماینده کشورمان به مصاف نفت بغداد، 
میزبان مســابقات رفت که در این دیدار موفق شد 
حریف خود را با نتیجــه ۶۶ و ۵۸ از پیش رو بردارد. 
شیمیدر با این نتیجه چهارمین برد پیاپی خود را 
جشن گرفت و به مقام قهرمانی رسید. پتروشیمی 
دیگر نماینده کشورمان هم در جایگاه دوم ایستاد و 

نفت بغداد سوم شد.
    

گرگان، برنده دیدار مهم
هفته هجدهم و پایانی مســابقات بســکتبال 
باشگاه های کشور با سه دیدار برگزار شد. مهم ترین 
دیدار این هفته در ســالن امام خمینی )ره( و میان 
تیم های شهرداری گرگان و نفت آبادان برگزار شد 
که طی آن گرگانی ها به برتری ٧۶ بر ۵۸ دست یافتند. 
در این هفته از مسابقات تیم ذوب آهن که در اصفهان 
میزبان پگاه بود موفق به کسب برتری ۸٠ بر ٧٣ شد. 
همچنین تیم رعد پدافند هوایی شکست ۶٠ بر ۵۸ 
را به تیم نیروی زمینی تحمیل کرد. این نخستین 
برد رعد پدافند در این فصل از مســابقات بود. تیم 
پتروشیمی در این هفته از مسابقات با قرعه استراحت 
روبه رو بود ضمن اینکه دیدار تیم های شــیمیدر و 
آویژه صنعت به دلیل حضور شیمیدر در مسابقات 

باشگاه های غرب آسیا با تاخیر برگزار می شود.
    

باخت مدعی قهرمانی
مسابقه اول فینال رقابت های لیگ برتر والیبال 
کشور در ســالن ۱۲ هزار نفری آزادی تهران بین 
تیم های والیبال شــهرداری ورامین و سایپا تهران 
برگزار شد که این مســابقه با نتیجه سه بر یک به 
سود سایپا خاتمه پیدا کرد. فینال لیگ برتر والیبال 
به صورت دو از ســه برگزار می شود، یعنی روزهای 
پنجشنبه ۲٣ اسفند و یکشنبه ۲۶ اسفند دو تیم 
والیبال شهرداری ورامین و سایپا تهران با یکدیگر 
مسابقه می دهند و تیمی قهرمان مسابقات می شود 
که هر دو مسابقه را با پیروزی پشت سر بگذارد و اگر 
هر تیم یک مســابقه را برنده میدان باشد، قهرمان 

لیگ دوشنبه ۲٧ اسفندماه مشخص می شود. 

بازگشت نارنجي ها
تیم سایپا در حالي که با اخراج دو بازیکن خود 9 
نفره به بازي ادامه مي داد، دروازه نفت مسجدسلیمان 
را باز کرد و به برد باارزشــي مقابل میزبانش دست 
یافت. شاگردان علي دایي اولین تیم لیگ هجدهم 
هستند که 9 نفره به گل مي رســند و سه امتیاز را 
به دست مي آورند. ســایپا که در ۱۱ بازي متوالي 
در کســب پیروزي ناکام مانده بود حاال دومین برد 
متوالي اش را هم به دست آورده و به روزهاي خوبش 
بازگشته است. خط دفاعي این تیم نیز براي چهارمین 
بازي متوالي دروازه اش را بسته نگه داشت تا به رکورد 
4۲۶ دقیقه برســد. این بهترین رکورد فصل براي 
سایپا و پنجمین رکورد در میان همه تیم ها است. 
نارنجي پوشان در هفته هاي آینده فرصت دارند تا 

این رکورد را باالتر هم ببرند.
    

صدرنشین موقت
تراکتورسازي سومین برد متوالي اش را به دست 
آورد و محســن فروزان هم پنجمین کلین شیت 
متوالي را ثبت کرد تا رکــورد گل نخوردن تراکتور 
را به 4۶٧ دقیقه برساند. این سومین رکورد برتر این 
فصل است و تراکتورسازي این فرصت را دارد تا در 
دو بازي بعدي رکورد دو تیم پدیده و استقالل را هم 
بشکند. تراکتور که در دور رفت هم یک بار به سه برد 
متوالي رسیده بود این بار مي تواند طلسم برد چهارم 
را بشکند. این تیم در هفته بعدي مهمان استقالل 
خوزستان قعرنشــین جدول است و هفته بعد هم 
میزبان نفت آبادان خواهد بــود. پیروزي در این دو 
بازي همه رکوردها و احتماال صدرنشــیني مطلق 

لیگ را به تراکتورسازي خواهد بخشید.
    

تساوي تراكتور و پرسپولیس
تراکتورســازي بــا شکســت دادن پدیده به 
نهمین برد خانگي اش هم رسید و در این رکورد با 
پرسپولیس مساوي شد. پرسپولیس و تراکتورسازي 
هر دو از ۱۱ بازي خانگي به 9 پیروزي رسیده اند اما 
پرسپولیس با یک امتیاز بیشتر از تراکتور در صدر 
جدول بازي هاي خانگي است. پرسپولیس هنوز در 
خانه شکست نخورده اما تراکتورسازي یک باخت 
خانگي مقابل فوالد در کارنامه دارد. در عوض تراکتور 
با ۲4 گل زده گل زن ترین تیم در بازي هاي خانگي 
بوده و در این زمینه اختالف زیادي با پرسپولیس 
دارد. پرسپولیس با ۱٧ گل زده دومین خط حمله 
برتر در بازي هاي خانگي را دارد. بهترین خط دفاعي 
در بازي هاي خانگي اما متعلق به اســتقالل تهران 

است که در تهران فقط یک گل دریافت کرده است.

منهای فوتبال

عدد بازی

آریا طاری

یک بازی بــزرگ دیگر برای تیم 
شفر در این فصل، بدون رسیدن به 
پیروزی سپری شد. استقاللی ها در 
جدال با العین نمایش خوبی داشتند 
اما فرصت ها را پشت سر هم از دست 
دادند و سرانجام با یک اشتباه ساده، 
تسلیم ضربه شیوتانی شدند تا برای 
سومین بار متوالی، به تساوی برابر 
این رقیب رضایــت بدهند. به نظر 
می رسد اوضاع در آسیا برای آبی ها 

بد و بدتر می شود اما رویای قهرمانی 
این تیم در لیگ هنوز محکم ســر 
جایش ایستاده است. استقالل این 
هفته در ورزشگاه آزادی با نساجی 
قائمشهر روبه رو خواهد شد. مشکل 
بزرگ تیم شفر برای بازی های بزرگ 
در این فصل هنوز به قوت خود باقی 
مانده است اما آنها در دیدار با رقبای 
معمولی تر به شــدت آماده و موفق 
ظاهر شــده اند و حاال امیدوارند که 
با پیروزی برابر نســاجی، همچنان 
جایگاه شــان را در بین باالنشینان 

جدول رده بندی لیگ حفظ کنند. 
این هفتــه تراکتورســازی، پدیده 
مشهد را شکست داده و پرسپولیس 
نیز کار چنــدان دشــواری مقابل 
ســپیدرود رشــت ندارد. در واقع 
اســتقاللی ها برای باقی ماندن در 
کورس، هیچ فرصتی برای لغزیدن 
و اشــتباه  کردن نخواهند داشت. 
مشــکل بزرگ ایــن تیم، شــاید 
خستگی نفرات اصلی باشد. نساجی 
بعد از جــدال هفته گذشــته اش 
در لیگ برتر، اســتراحت کرده اما 

استقالل در همین هفته یک دوئل 
سنگین با العین امارات را پشت سر 
گذاشته است. شــاید مرد آلمانی 
در جدال امــروز به چنــد بازیکن 
نیمکت نشین تیمش فرصت بازی 
بدهد. احتماال درســت مثل جدال 
هفته گذشته در لیگ، سیدحسین 
حســینی دوباره روی خط دروازه 
جانشــین مهدی رحمتی شود تا 
فشار بیشــتری روی شانه های گلر 
اصلی این فصل استقالل قرار نگیرد. 
استقالل در شــروع این فصل با 

مجید جاللی روبه رو شــد. آبی ها 
در همان هفتــه اول و در حالی که 
ترکیب ناقصی در اختیار داشتند، 
روبه روی پیکان قــرار گرفتند و با 
تســاوی بدون گل برابــر این تیم 
متوقف شــدند. وقتی استقالل در 
نیم فصل دوم مقابــل پیکان بازی 
کرد و این تیم را شکست داد، جاللی 
دیگر روی نیمکــت پیکان حضور 
نداشت و هدایت این تیم به حسین 
فرکی سپرده شــده بود. آبی ها در 
نیم فصل اول با نســاجی مازندران 
نیز بازی کردند و بــا این رقیب نیز 
به تســاوی بدون گل رسیدند. در 
واقع هم مجید جاللی و هم نساجی 
مازندران در این فصــل روبه روی 
استقالل بدون شکست مانده اند و 
هیچ گلی را نیــز از این تیم دریافت 

نکرده اند. 
حاال جاللــی و نســاجی برای 
دومین بار در لیــگ هجدهم برابر 
شــفر و تیمش قرار می گیرند. مرد 
آلمانی فصل گذشته در جام حذفی 
روبه روی نساجی قرار گرفت و موفق 
شد این تیم را از این تورنمنت کنار 
بزند. این دومیــن تجربه رویارویی 
شفر با نساجی در ورزشگاه آزادی 
و دومیــن حضور این تیــم در این 
استادیوم از شــروع لیگ هجدهم 
است. تیم شمالی در نیم فصل اول 
با جواد نکونام بــه آزادی رفت و در 
یک جدال سخت و نزدیک، مغلوب 
پرسپولیس شــد. آمار نساجی در 
دیدارهای خارج از خانه این فصل، به 
شدت ناامیدکننده به نظر می رسد. 
آنها در لیــگ هجدهم فقط یک بار 
بیــرون از خانه به پیروزی دســت 
پیدا کرده اند و به جز نبرد با پیکان 
در هفته پانزدهــم، دیگر هیچ وقت 
از دیدارهــای خارج از خانه ســه 
امتیاز به دست نیاورده اند. نساجی 
قائمشهر در این فصل پنج بار خارج 
از خانه شکســت خورده و بازی در 

وطــن، مهم ترین نقطــه قوت این 
تیم به شمار می رفت که امروز از آن 
برخوردار نخواهنــد بود. آنها امروز 
در مصــاف با تیمی قــرار خواهند 
گرفت که آخرین توقف خانگی اش 
به جدال هفته دوازدهــم با پدیده 
برمی گردد. استقاللی ها این هفته ها 
در خانه به هیچ کدام از حریفان لیگ 
برتری شــان رحم نمی کنند و این 
موضوع، کار را برای نساجی دشوار 
خواهد کرد. استقالل در این جدال 
نمی تواند از وریا غفوری اســتفاده 
کند اما فرشید اسماعیلی دوباره به 
ترکیب برگشته است. امید نورافکن 
و رضا آذری نیز در اردوی تیم ملی 
امید به ســر می برند. در تیم مقابل 
نیز حامد لک و شیری پس از سپری 
کردن محرومیــت و مصدومیت، 

آماده بازگشت به ترکیب شده اند.
هدف بزرگ نساجی در این فصل، 
بقا در لیگ بوده و آنها توانسته اند این 
هدف را برای خودشان قطعی کنند. 
شاید تنها انگیزه بزرگ نساجی در 
ادامــه راه، پیــروزی در دیدارهای 
بزرگ اســت و جدال با اســتقالل، 
یکی از همین بازی هــای بزرگ به 
شمار می رود. در مقابل اما تیم شفر 
هنوز اهداف بزرگی در سر دارد. آنها 
به خوبی می دانند کــه نباید هیچ 
فرصتی را از دست بدهند. چراکه هر 
شانس تباه شده، این تیم را یک قدم 

به لبه پرتگاه نزدیک خواهد کرد.

حسرت آسیایی و عطش لیگ برتری استقالل

جایی برای لغزش نیست

گزارش

خبر

تنها چند روز پس از توقف خانگی در لیگ قهرمانان آسیا برابر العین، آبی ها دوباره به آزادی برمی گردند تا این بار در 
لیگ برتر روبه روی نساجی قائمشهر قرار بگیرند. در نبرد با حریف اماراتی، هواداران آبی ها استقبال فوق العاده ای از 

تیم شان داشتند اما ورزشگاه را با رضایت چندانی ترک نکردند. در جدال امروز احتماال استقبال چندانی از استقاللی ها به 
عمل نخواهد آمد اما آنها قصد دارند به هر قیمتی روند خوب شان در لیگ را حفظ کنند و در مسیر قهرمانی بمانند. 

آریا رهنورد

سناریوی دو مســابقه قبلی پرسپولیس 
با نساجی و الســد قطر تا حدود زیادی شبیه 
به هم بوده اند. تیم برانکــو در هر دو بازی با 
طراوت نشــان داده و موقعیت های زیادی 
ساخته اما در هر دو جدال، به موقعیت سوزی 
روی آورده و در نهایت فرصت رسیدن به یک 
نتیجه درخشان را از دست داده است. قرمزها 
در بیشتر دقایق بازی با نساجی تیم برتر زمین 
مسابقه بودند اما نتوانســتند از شانس های 
گل زنی استفاده کنند و در نهایت بخت برنده  
شدن را از دســت دادند و تنها به یک امتیاز 
قناعت کردند. برابر الســد قطــر نیز، اوضاع 

بدتر شد و این بار سرخ ها بعد از خراب کردن 
دو موقعیت تک به تــک، نتیجه را در آخرین 
ثانیه ها به حریف قطری واگذار کردند. حاال 
پرسپولیسی ها امیدوارند این اتفاق در دیدار 
امروز با سپیدرود رشت برای شان تکرار نشود. 
حریف امروز پرسپولیس در دو بازی خانگی با 
سپاهان و استقالل مجموعا ۱۱ گل دریافت 
کرده اما نباید از یاد برد کــه همین تیم، در 
نیم فصل اول در ورزشــگاه آزادی، قرمزها را 
زجر داد و تا آخرین دقایق برابر تیم پروفسور 
مقاومت کرد. سپیدرودی ها در نیم فصل اول، 
با تک گل لحظــات پایانی آدام همتی مقابل 
پرسپولیس شکست خوردند و حاال در انتظار 

امتیاز گرفتن از رقیب پرآوازه هستند.

فشــار انجــام دو بــازی در هــر هفته، 
پرسپولیســی ها را به لحاظ بدنی به شــدت 
آسیب پذیر کرده اســت. این تیم امروز برابر 
ســپیدرود علیرضا بیرانوند را به دلیل درد 
عضالنی در اختیار ندارد. آنها به دلیل مشابه 
نمی توانند از ماریو بودیمیر اســتفاده کنند 
و شــایان مصلح نیز همچنان غایب خواهد 
بود. سعید کریمی جوان یکی از گزینه های 
احتمالی بازی در ترکیب اصلی پرسپولیس 
برای جدال امروز است. بازیکنی که در نبرد 
دو تیم در جــام حذفی تنها گل مســابقه را 
در وقت های اضافه به ثمر رســاند. کریمی 
در چند تجربه قبلی حضــور در ترکیب تیم 
برانکو، نمایش های نســبتا خوبی داشته و 

تحرک خوبی در زمین از خودش نشان داده 
است. پرسپولیس در این فصل تنها پدیده و 
ماشین سازی تبریز را بیرون از خانه شکست 
داده و بعد از هفته چهاردهم، دیگر نتوانسته 
در دیدارهای خارج از خانه به برتری دســت 
پیدا کند. آنها برای شکســتن این طلســم، 
روبه روی تیمی قرار می  گیرند که در این فصل 
تنها یکی از دیدارهای خانگی را با برد پشت 
سر گذاشته و به جز پارس جنوبی جم، هیچ 
رقیب دیگری را در ورزشــگاه سردار جنگل 
شکست نداده است. ســپیدرود رشت در 9 
هفته گذشته برنده نبوده و پنج بار نیز طعم 
باخت را چشیده است. آنها که امروز کاپیتان 
مهدوی و پیــام صادقیان را نیــز در اختیار 
ندارند، در آخریــن بازی خانگی شــان در 
رشت پیش از جدال امروز، مغلوب استقالل 
خوزستان شدند تا شانس شــان برای بقا در 

لیگ به حداقل برسد.
شــروع نادر دست نشان با ســپیدرود، 

امیدوارکننده بوده اســت. او و تیمش هفته 
گذشته توانستند یک امتیاز از جدال با نفت 
آبادان تصاحب کنند. با این وجود ماندن در 
لیگ برای این تیم، هنوز بسیار دشوار به نظر 
می رسد. شکســت نفت مسجدسلیمان در 
دیدار جنجالی این هفته برابر سایپا، آخرین 
روزنه امید رشتی ها را می سازد اما تا زمانی که 
آنها در بازی های شان به پیروزی دست پیدا 
نکنند، تنها »کسر امتیاز« از رقبا ممکن است 
نجات شان بدهد. حریف اصلی پرسپولیس 
در دیدار امروز، زمین چمن ورزشگاه سردار 
جنگل اســت. این تیم بــرای دومین هفته 
متوالی باید زیــر بارش بــاران، روی چمن 
مصنوعی بازی کند. شرایط جوی و کیفیت 
زمین ورزشگاه وطنی قائمشهر، تاثیر زیادی 
در امتیاز دادن پرسپولیس به نساجی داشت. 
آیا قرمزها این بــار می توانند برای کنار زدن 
سپیدرود، از دشــواری های بازی زیر باران و 

روی چمن مصنوعی به سالمت عبور کنند؟

»آژاکس« اولیــن نامی بود که در قرعه کشــی مرحله 
یک چهارم نهایی لیــگ قهرمانان از گوی ها خارج شــد. 
هلندی ها که با کام بک استثنایی شان مقابل رئال مادرید 
به این مرحله رسیده اند، حاال باید با یکی دیگر از تیم های 
متخصص کام بــک در این فصل مســابقه بدهند. ویژگی 
مشــترک »یوونتوس« و »آژاکس« در مرحله گذشــته، 
شکست خوردن در مسابقه رفت و جبران این شکست در 
بازی برگشت بوده اســت. روبه رو شدن با رونالدو به عنوان 
بهترین گل زن تاریخ لیگ قهرمانان، شــب سختی را برای 
هلندی ها و به ویژه کاپیتان جوان این تیم ماتیاس دلیخت 
رقم می زند اما آژاکس می تواند یکی از پدیده های این فصل 

لیگ قهرمانان باشــد و به کمک ســتاره هایی مثل حکیم 
زیاش، فرانکی دی یونگ، دوشــان تادیچ و داوید نرس به 
درخشش در این تورنمنت ادامه بدهد. یوونتوس در لیگ 
ایتالیا در اوج به سر می برد و آژاکس نیز ۶ بازی گذشته اش 
را در جام های مختلف با پیروزی پشــت سر گذاشته است. 
آژاکس میزبان بــازی رفت این دوئل خواهــد بود. در این 
مرحله از لیگ قهرمانان، چهار تیم انگلیسی حضور دارند و 
به طور حتم یک تیم از این کشور راهی مرحله نیمه نهایی 
خواهد شد. چراکه تاتنهام و منچسترسیتی قرار است یک 
جدال »تمام انگلیسی« را برگزار کنند. تیم پوچتینو در این 
فصل یک بار روبه روی سیتی بازی کرده و در خانه، مقابل 

این حریف شکســت خورده اســت. آنها به زودی در لیگ 
برتر نیز باید در زمین سیتیزن ها به میدان بروند. سیتی در 
شرایط فعلی تیم به مراتب قدرتمندتری به نظر می رسد اما 
شاید تا زمان برگزاری این بازی، اوضاع تغییر کند. روبه رو 
شــدن کایل واکر با تیم ســابقش می تواند جذابیت های 
زیادی به این بازی ببخشد. تاتنهام به عنوان میزبان بازی 
رفت، احتماال این مســابقه را در ورزشگاه جدیدش برگزار 
خواهد کرد. »پورتو« قرعه محبوب همه تیم های حاضر در 
این مرحله بود و در نهایت نصیب لیورپولی ها شد. قرمزهای 
آنفیلد باید ابتدا در زمین خودی با پورتو مســابقه بدهند و 
سپس برای دیدار برگشت به پرتغال بروند. پورتو روی کاغذ 
حریف ساده ای به نظر می رســد اما همین تیم توانسته رم 
را در مرحله قبلی رقابت ها کنــار بزند. یکی از جذاب ترین 
تقابل های این مرحله، میان بارسلونا و منچستریونایتد رقم 
خواهد خورد. بر اساس قرعه کشی آبی اناری ها باید میزبان 
دیدار رفت باشند اما با اعالم یوفا، شهر منچستر نمی تواند 

دو بار در یک مرحله میزبانی دیدارهای لیگ قهرمانان را بر 
عهده بگیرد و به همین دلیــل، بازی رفت در زمین یونایتد 
برگزار خواهد شد. بارسا در آخرین فصل رایکارد به دست 
یونایتد از اروپا حذف شــد اما بعد از آن با پپ گواردیوال، دو 
بار توانست حریف انگلیسی اش را در فینال لیگ قهرمانان 
از پیش رو بردارد. یونایتد در هشت تقابل با بارسا، فقط یک 

بار برنده شده است. 
برای اولین بار، قرعه کشی مراحل بعدی لیگ قهرمانان 
نیز در همین مرحله انجام شــده و حاال دیگر مســیر همه 
تیم ها تا فینال مادرید مشخص است. برنده جدال بارسا و 
یونایتد در نیمه نهایی با برنده نبرد لیورپول و پورتو مسابقه 
می دهد و برنده نبرد یووه و آژاکس نیز با برنده دوئل تاتنهام 
و سیتی برخورد خواهد کرد. انتظار برای رسیدن این مرحله، 
تجربه عذاب آوری خواهد بود. بدون تردید هواداران فوتبال 
عالقه زیادی دارند تا این جدال ها، هرچه زودتر از راه برسند 

و سفره ای از هیجان را در همه خانه ها پهن کنند.

از قائمشهر تا رشت با چمن مصنوعی

پرسپولیس روی موكت!

قرعه کشی مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان برگزار شد

دیگ جوشان اروپا! 

شاید تنها انگیزه بزرگ 
نساجی در ادامه راه، 

پیروزی در دیدارهای بزرگ 
است و جدال با استقالل، 

یکی از همین بازی های 
بزرگ به شمار می رود. در 

مقابل اما تیم شفر هنوز 
اهداف بزرگی در سر دارد 
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