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شهریار،مهماندوبندهپوشان

کشتی ورزشی اســت که طرفداران زیادی در 
کشــور دارد. طرفدارانی که در بین آنها چهره های 
سرشناس زیادی هم دیده می شوند. این چهره ها 
گاهی به اردوی تیم های ملی کشتی هم سر می زنند 
تا از نزدیک به تماشای تمرین کشتی گیران بنشینند. 
در همین راستا علی دایی سرمربی تیم فوتبال سایپا 
هم سری به خانه کشتی عبداهلل موحد زد و نظاره گر 
تمرین شــاگردان غالمرضا محمدی شد. شهریار 
همچنین شــاگردان بنا را هم در این بازدید از قلم 
نینداخت و با جمعــی از فرنگی کاران نیز به خوش 
و بش پرداخت و برای تیم های ملی در رقابت های 
آســیایی چین و المپیک 2020 توکیــو آرزوی 
موفقیت کرد. علی دایی در بدو ورود به خانه کشتی 
مورد استقبال ســرمربی تیم ملی کشتی آزاد قرار 
گرفت. فردین معصومی و ابراهیم مهربان از دیگر 
اعضای کادرفنی تیم ملی به همراه حسن یزدانی 
و پرویز هادی نیز به علی دایی خوشــامد گفتند. 
در وقت استراحت کشــتی گیران، ابتدا غالمرضا 
محمدی از حضور علی دایــی در تمرین تیم ملی 
تشکر و قدردانی کرد و گفت که او به واسطه رفاقت 
قدیمی که بین شان بوده، به خانه کشتی آمده است 

تا با کشتی گیران دیدار کند.
    

شهنازیغایبمشکوک
مراسممختلف

در شرایطی که شایعه تغییر در پست دبیرکلی 
کمیته ملی المپیک از چندی پیــش اوج گرفته و 
با اصالح اساسنامه هم دســت رئیس کمیته برای 
انتخاب فرد مورد نظرش در این پست باز شده، این 
روزها شاهرخ شــهنازی غیبت عجیبی در مجامع 
و مراســم  مختلف دارد. چند روز قبــل در جریان 
مراســم اهدای مدال ها و جام هــای قهرمانان به 
موزه ورزش دبیر کمیته ملی المپیک حاضر نبود. 
همچنین شــهنازی که معموال به عنوان نماینده 
کمیته در مجامع فدراسیون ها حاضر می شود، در 
انتخابات فدراسیون هندبال حاضر نبود و باقرزاده در 
چنین جایگاهی نشست. با شروع مجمع انتخاباتی 
فدراســیون هاکی در هتل المپیک به ریاســت 
محمدرضا داورزنی، بازهم خبری از شاهرخ شهنازی 
نشــد. دیروز هم فضل ا... باقرزاده به عنوان یکی از 
اعضای هیات اجرایی از سوی کمیته ملی المپیک 
در انتخابات حاضر شــد. تداوم غیبت شهنازی و 
مشکالتی که در ماه های اخیر برای او به وجود آمده 
بود، این شایعه را قوت بخشیده که در چند روز آینده 
صالحی امیری دبیرکل جدید کمیته ملی المپیک را 

معرفی می کند.
    

بهرامبهجایبهرام!
صبح دیروز مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون 
هاکی در هتل المپیک تهران با گرامیداشــت نام 
زنده یاد بهرام شفیع رئیس ســابق این فدراسیون 
برگزار شــد و پنج کاندیدا در آن با هــم به رقابت 
پرداختند. در پایان مجمع، بهرام قدیمی با کسب 
۳۵ رای از مجمــوع ۴۳ رای ماخوذه به مدت چهار 
سال به عنوان رئیس این فدراسیون انتخاب شد تا 
یک بهرام جای بهرام دیگر را بگیرد. در این مجمع 
فاطمه ابوالقاسمی دو رای و رمضانعلی دولو ۶ رای 
از مجموع آرای ماخوذه را به خود اختصاص دادند. 
همچنین حسین شــهریاری و اکبر قاسمی پیش 
از انتخابات انصراف خود را اعالم کردند. مســعود 
مختاری و مرتضی یحیی پور هم با عدم حضور در 
مجمع انتخاباتی عمال انصراف خود را از انتخابات 

اعالم کردند.
    

بردپتروشیمیوشیمیدر
درغربآسیا

در ادامه رقابت های بســکتبال باشگاهی غرب 
آسیا و در روز دوم رقابت ها تیم پتروشیمی نماینده 
کشــورمان مقابل نفت بغداد میزبان مسابقات به 
میدان رفت که موفق شــد حریف خود را ۷۷ بر ۶۷ 
از پیش رو بردارد. شاگردان مهران حاتمی با توجه 
به پیروزی روز گذشته شان و با این نتیجه صدرنشین 
مسابقات لقب گرفتند. میثم میرزایی با تاثیرگذاری 
۱۹، کســب ۱۸ امتیاز و ثبــت ۱۱ ریباند بهترین 
بازیکن تیم پتروشــیمی بندر امام بــود. در اولین 
بازی هم شیمیدر مقابل نماینده فلسطین ۱2۳ بر 
۴۹ به پیروزی رســیده بود. در این مسابقه محمد 
جمشــیدی با 22 امتیاز و حامد حسین زاده با ۱۷ 

امتیاز پرامتیازترین بازیکنان میدان بودند.

اخبار

آریا طاری

در مادرید »آرامــش« چیزی به 
جز یک کلمه بیگانه و ناآشنا نیست. 
از زمان آخرین قهرمانــی در اروپا تا 
امروز، ماجراهای عجیــب و غریب 
زیادی در این باشــگاه اتفاق افتاده 
اســت. پس از رســیدن به سومین 
قهرمانی پیاپی در لیــگ قهرمانان، 
زیــدان نیمکــت کهکشــانی ها را 
ترک کرد و ســپس نوبت به جدایی 
کریســتیانو رونالدو بعــد از نزدیک 

به یــک دهه حضور در باشــگاه بود. 
کمی بعــد، داســتان حیرت انگیز 
لوپتگی و تیم ملی اسپانیا اتفاق افتاد 
و این مربی برای رسیدن به نیمکت 
سفیدها، عمال شانس هدایت الروخا 
در جام جهانی روسیه را از دست داد. 
شکست سنگین در کالسیکوی رفت 
در نیوکمــپ، لوپتگی را بــا انبوهی 
از انتقــاد روبه رو کــرد و عالقه این 
مربی بــه »تیکی تاکا« احساســات 
ناخوشــایندی را برای ســتاره  های 
باشــگاه به وجود آورد. سوالری قرار 

بود سوپرمن و »زیدان جدید« باشگاه 
باشد اما هرگز در قواره های یک ناجی 
بزرگ نشــان نداد. تحقیرشدن در  
ال کالســیکو، تجربه چهار شکست 
متوالی در ســانتیاگوبرنابئو و کنار 
رفتن از لیگ قهرمانــان اروپا با یک 
شکست دردناک مقابل آژاکس، تنها 
بخشی از ماجراهای دیگر این فصل 
رئال مادرید بودند. مشاجره راموس 
و پرز در رختکــن و درگیری راموس 
و مارسلو در تمرین، شرایط سختی را 
در باشگاه حاکم کرده بود. حاال نوبت 

پرز بود که یک تصمیم کلیدی برای 
آینده بگیرد. او تنها یک راه پیش رو 
داشت تا محبوبیت از دست رفته اش 
را احیا کند و هواداران باشگاه را در مرز 
رضایت قرار بدهد. فلورنتینو اشتباه 
تابستانی اش را جبران کرد و به قیمت 
پذیرفتن این اشتباه، نیمکت تیم را 
دوباره به دستان مطمئن زیزو سپرد. 
حاال دیگر انتقادی در ارتباط با رئیس 
باشگاه به گوش نمی رسد و آینده رئال 
با مرد فرانسوی، برای مادریدی ها به 

شدت هیجان انگیز است.

چرا زیدان از رئــال مادرید جدا 
شــد؟ این ســوال بــرای مدت ها 
بدون پاســخ مانده بود امــا حاال به 
نظر می رســد که توضیح روشنی در 
مورد آن وجود داشــته باشد. ظاهرا 
فرضیــه اختالف  نظر زیــزو و پرز بر 
ســر نقل و انتقاالت جــدی بوده و 
حاال اسطوره باشــگاه رئال با اختیار 
تام در خرید و فــروش بازیکنان تیم 
به رئال برگشته است. حاال می توان 
فهمید که هزینه های کــم رئال در 
چند فصــل گذشــته، تصمیمی از 
سوی خود پرز بود و ارتباط چندانی 
با زیدان نداشته است. فلورنتینو در 
جلســه معارفه دوباره زیزو به عنوان 
سرمربی باشگاه رئال مادرید، از این 
مربی به عنوان »یک داستان عاشقانه 
۱۸ ساله« در رئال مادرید نام برد. او 
تاکید کرد در باشگاه همه از بازگشت 
زیدان خوشحال و راضی هستند. پرز 
البته البــه الی صحبت هایش اعالم 
کرد که ملیت زیدان، ممکن اســت 
شــرایط را برای حضور ام باپه در این 
تیم فراهم کند. او البته این صحبت 
را به عنوان یک شــوخی مطرح کرد 
اما همین شوخی نشان می دهد که 
رئال، تابستان داغ و سرنوشت سازی 
را در پیش خواهد داشــت. خامس 
رودریگز کــه هیچ وقت رابطه خوبی 
با زیدان نداشــته، احتماال در پایان 
دوران حضور قرضی در بایرن مونیخ 
دیگر به رئال برنمی گردد. سبایوس 
و گرت بیــل نیــز خروجی هــای 
احتمالی تیم در تابســتان هستند. 
بعید نیســت که تیبو کورتــوآ نیز 
بــه نیمکــت منتقل شــود و کیلور 
ناواس جــای او را در ترکیب اصلی 
بگیرد. بازگشت زیدان بهترین خبر 
ممکن برای دو ســتاره رئال مادرید 
خواهد بود. مارســلو کــه این اواخر 
مورد غضب سوالری قرار داشت، حاال 
دوباره به ترکیــب اصلی برمی گردد 
و ایســکو که بهترین نمایش هایش 

برای ســفیدها را در زمان این مربی 
پشت سر گذاشته بود، دوباره به یک 
مهره مهم و کلیدی برای رئال تبدیل 
می شــود. رویای خرید هــازارد در 
همین تابستان احتماال عملی خواهد 
شد و بعید نیست در آینده نه چندان 
دور، خط آتش کهکشانی ها با مثلث 
 رویایی هازارد، ام  باپه و وینیسیوس 

ساخته شود.
تا پایان این فصل، چیز زیادی در 
انتظار رئال نخواهد بــود. آنها همه 
جام ها را از دســت داده اند اما زیدان 
حداقــل می تواند اختــالف  نظرها 
در رختکــن تیــم را از بیــن ببرد و 
همه مهره هــا را با هــم متحد کند. 
رهبر تازه رئــال مادرید، از حاال برای 
فصل بعد نقشه خواهد کشید. جایی 
که رئــال زخمی برای کــوالک در 
کالســیکوها و بردن همه جام ها به 
میادین برمی گردد. زیــزو با هوش 
همیشگی اش، شکســت این فصل 
رئال مادرید را بو کشید و حاضر نشد 
که بخشی از روند این ناکامی باشد. او 
تیم را در اوج ترک کرد و حاال دوباره 
از راه رســید که رئالی ها را به نقطه 
اوج برگردانــد. زیــزو در این مدت، 
پیشنهادهای زیادی داشت اما عالقه 
چندانی به پذیرفتن چالش های تازه 
نشــان نداد. او حاال برای یک مقطع 
دشوار در رئال مادرید آماده می شود. 
از نگاه هواداران باشــگاه، زیزو بتی 

است که هرگز نباید شکسته شود.

بازگشت قهرمان به مادرید

ناخدا زیزو!

اتفاق روز

سوژه روز

پس از پیروزی پرگل رئال مادرید در زمین وایادولید، سانتیاگو سوالری با امیدواری از آینده حرف می زد اما به جز خود او، 
تقریبا همه می دانستند که کار این مادرید در مادرید تمام شده است. در روزهای گذشته صحبت از »بازگشت« ژوزه مورینیو 

مطرح بود اما برخی از ستاره های باشگاه عالقه ای به کار کردن با مرد پرتغالی نداشتند و در نهایت یک بازگشت بزرگ و 
باورنکردنی دیگر در مادرید اتفاق افتاد. زین الدین زیدان 284 روز بعد از ترک نیمکت باشگاه، دوباره به عنوان سرمربی رئال 

مادرید معرفی شد. تصمیمی که به گفته این مربی، نمادی از عشق همیشگی اش به باشگاه و البته به فلورنتینو پرز است.

پرونــده مرحلــه یک هشــتم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا امشب در مونیخ و بارسلونا بسته 
خواهد شد. وجه اشتراک هر دو مسابقه امشب، 
تســاوی بدون گل در دیدارهای رفت اســت. 
بایرن مونیخ و لیورپول، یکی از حســاس ترین 
جدال های این فصل فوتبال اروپا را در آلیانز آره نا 
ســپری می کنند. قدرت هجومی مونیخی ها 
بر هیچ کس پوشیده نیســت اما تبحر پسران 
کلوپ در اســتفاده از ضدحمــالت، می تواند 

شاگردان کواچ را به دردسر بیندازد. باواریایی ها 
این هفته با یک پیروزی پــرگل در خانه، صدر 
جدول بوندس لیگا را بعد از مدت ها به دســت 
آورده اند و با روحیه خوبی برای جدال با حریف 
آماده شده اند. لیورپول نیز در لیگ برتر برنلی 
را شکســت داده اما همچنان یک پله پایین تر 
از منچسترســیتی، در رده دوم ایستاده است. 
آن چــه هــواداران قرمزهای مرسی ســاید را 
نگران می کند، آمار بد ایــن تیم در دیدارهای 

خارج از خانه این فصل لیگ قهرمانان نیست. 
لیورپول در هر سه مسابقه خارج از خانه اش در 
مرحله گروهی شکســت خورد و تنها به خاطر 
نمایش های خوبش در آنفیلد به این مرحله راه 
پیدا کرد. در مقابل بایرن مونیخ، یکی از تیم های 
بی شکســت این فصل لیگ قهرمانان به شمار 
می رود و هنوز نتیجه هیچ مسابقه ای را در این 
جام واگذار نکرده است. آن چه بایرنی ها را نگران 
می کند، نتایج بد این تیم در رقابت های اروپایی 
مقابل لیورپول است. آنها در هشت دوئل اروپایی 
با حریف امشب شان، تنها یک بار برنده شده اند. 
تیم کواچ در بازی رفت یک نمایش کامال تدافعی 
را ارائه کرد و حتی یک شوت درون چارچوب نیز 
نداشت اما بازی امشب برای آنها کامال متفاوت 

خواهد بود. با این وجــود انتظار می رود دو تیم 
حداقل در نیمــه اول، احتیاط را رعایت کنند و 
در این مسابقه سخت و نزدیک، بی گدار به آب 
نزنند. کلوپ تا امروز 2۹ بار مقابل بایرن مونیخ 
قرار گرفته و ۱۶ بار نتیجه را به این حریف واگذار 
کرده است. او ۹ بار نیز توانسته بایرن را شکست 
بدهد. تلخ ترین باخت کلوپو به مونیخی ها، در 
فینال لیگ قهرمانان اروپا رقم خورد. حاال او با 
یک تیم انگلیسی، برای کنار زدن بایرن از اروپا 

دورخیز کرده است.
بارســا و لیون، مســابقه دیگر امشب لیگ 
قهرمانان را برگزار می کننــد. نبیل فکیر بعد از 
سپری کردن محرومیت، حاال دوباره آماده بازی 
برای لیون در لیگ قهرمانان است. بارسا در سه 

جدال خانگی با لیون در لیگ قهرمانان، ۱0 گل به 
ثمر رسانده و همواره برنده بوده است. در مسابقه 
رفت اما لیونی ها با یک نمایش دفاعی توانستند 
در زمین خودشان بارســا را متوقف کنند. بارسا 
و لیون در این فصــل از لیــگ قهرمانان، هیچ 
شکستی را تجربه نکرده اند. بارســا با پیروزی 
در 2۶ بازی از 2۹ بــازی اخیر لیگ قهرمانان در 
خانه، رکورد فوق العاده ای داشــته و حاال قصد 
دارد لیون را در مرز نابودی قرار بدهد. کاتاالن ها 
به هر قیمتی قصد دارند از تکــرار فاجعه فصل 
گذشته مقابل رم جلوگیری کنند. تیم والورده از 
کالسیکو به بعد، در اوج آمادگی به سر می برد و 
در ماه مارس، هنوز برای بردن سه گانه از شانس 

خوبی برخوردار است.

 آریا رهنورد

رســیدن به ســه پیروزی در چهار بازی آســیایی این 
فصل، نشــان می دهد کــه ذوبی ها در لیــگ قهرمانان به 
شدت متفاوت با تیمی هســتند که این فصل در لیگ برتر 
به نمایش گذاشــته اند. حاال آنها یکی از مدعیان صعود به 
مرحله یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان به شمار می روند 
و به نظر می رسد حتی بیشــتر از استقالل و پرسپولیس، از 
شــانس حضور در مراحل حذفی این تورنمنت برخوردار 
هستند. ماجراجویی آســیایی اصفهانی ها، تازه آغاز شده 
و آنها امیدوارند با همین روند، در لیگ قهرمانان دســت به 

کارهای بزرگی بزنند.
یک هفته پس از تســاوی خانگی در زمین الزورا عراق، 
ذوب آهن اولین پیروزی اش در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا را در پایان یک دوئل سخت، نزدیک و جذاب به دست 
آورد. تصور می  شد امتیاز دادن به نماینده عراق در مسابقه 
اول، یک اشتباه جبران ناپذیر برای ذوب باشد اما در همین 
یک هفته مشخص شد که الزورا ابدا یک تیم دست و پا بسته 

به شمار نمی رود و این فصل با آمادگی بسیار زیادی به لیگ 
قهرمانان آماده است. همزمان با پیروزی پرگل و تحقیر آمیز 
نماینده عراق مقابل الوصل امارات، ذوب آهن نیز توانست 
همه امتیازهای جدال با النصــر را از این حریف بگیرد. این 
مسابقه به میزبانی عربســتانی ها و البته در زمین بی طرف 
برگزار می شد. گل زودهنگام النصر، می توانست شاکله ذوب 
را در معرض نابودی قرار بدهد اما آنها به شــکلی فوق العاده 
متمرکز و آماده نشان دادند و توانستند با زدن دو گل، به بازی 
برگردند. سیوهای استثنایی رشید مظاهری، برتری ذوب را تا 
اواسط نیمه دوم حفظ کرد. رشید در لیگ فصل درخشانی را 
پشت سر نگذاشته اما همیشه در آسیا، فوق العاده ظاهر شده 
است. او حتی موفق به مهار پنالتی ستاره حریف نیز شد اما 
داور دستور به تکرار ضربه داد تا بازی به تساوی کشیده شود. 
به نظر می رسید پسران منصوریان از نتیجه راضی هستند اما 
اعالم دومین پنالتی به سود حریف، اوضاع بازی را تغییر داد. 
شاید اگر این پنالتی اتفاق نمی افتاد، مسابقه با همان تساوی 
دو بر دو به پایان می رسید اما عبدالرزاق حمداهلل برای دومین 
بار پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و این بار توپ را بیرون زد 

تا روحیه تیم خودی را نابود کند و اعتماد به نفس حریف را 
به اوج برساند. ذوبی ها که حاال دیگر به تساوی راضی نبودند 
و برای زدن تیر خالص به حریف تالش می کردند، با ضربه 
سر امیرارســالن مطهری به گل سوم رســیدند تا دومین 
کام بک شــان در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا را تثبیت 
کنند. برای دومین بار در این فصل از فوتبال آسیا، ذوب بعد 
از دریافت گل اول یک مسابقه، موفق به شکست حریفش 

می شود.
وضعیت ذوب آهن در لیگ برتر، ابدا تعریفی ندارد. آنها در 
شرایط فعلی، یکی از چهار تیم پایین جدول هستند اما در 
صورت پیروزی در دو جدال معوقه، می توانند خودشان را به 
رتبه هشتم لیگ برسانند. ذوب در این فصل لیگ برتر فقط 
سه بار طعم پیروزی را چشیده و در فاصله هفته های پنجم تا 
بیست و یکم لیگ برتر، هرگز برنده نبوده است. با وجود این 
عملکرد ناامیدکننده در رقابت های داخلی، داستان این تیم 
در آسیا کامال متفاوت به نظر می رسد. آنها برای رسیدن به 
مرحله گروهی از چنگال رقابت هــای پلی آف عبور کردند. 
این تیم ابتدا در خانه در مســابقه نزدیکی که ۱20 دقیقه 
طول کشــید، الکویت کویت را از پیش رو برداشت و سپس 
به سراغ الغرافه قطر رفت. تقریبا هیچ کس شانس چندانی 
برای پیروزی نماینده ایران در زمین تیم قطری قائل نبود 
اما آنها بعد از دریافت دو گل، ناگهان اوج گرفتند و ســه بار 
دروازه حریف را باز کردند تا یک بازگشت باورنکردنی را رقم 

بزنند. حاال رسیدن به دو امتیاز از چهار مسابقه، ذوب را در 
موقعیت خوبی در جدول گروهش قرار داده اســت. در نگاه 
اول، تصور می شد که ذوب آهن کم شانس ترین نماینده ایران 
در رقابت های این فصل لیگ قهرمانان خواهد بود اما حاال 
شانس صعود این تیم از مرحله گروهی، بیشتر از استقالل و 

پرسپولیس است.
اولین پیروزی این فصل فوتبال ایران در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا، توسط تیمی به دست آمد که در لیگ 
برتر چندان با پیروزی آشنا نبوده است. درخشش سفید و 
سبزها در لیگ قهرمانان، علیرضا منصوریان را نیز در مسیر 
احیا شدن قرار داده و شانس خوبی برای بازگشت به روزهای 
آرمانی گذشــته به این مربی بخشیده اســت. او در همین 
تورنمنت به عنوان مربی نفت تهران جدی گرفته شد و حاال 
وقتش رسیده که یک رقابت موفقیت آمیز را نیز در ذوب آهن 
سپری کند. هفته رویایی منصوریان با شکست دادن پدیده 
مدعی در مشهد و خواباندن مچ یحیی گل محمدی آغاز شد 
و با کنار زدن النصر عربستان، به تکامل رسید. منصوریان و 
تیمش در صورت شکســت دادن الوصل امارات در دو بازی 
متوالی بعــدی، خیلی زود جواز حضــور در مرحله حذفی 
لیگ قهرمانان را به دست خواهند آورد. آنها باید در پنجره 
تابستانی نقل و انتقاالت تجهیز شوند تا شاید بعد از یک دهه، 
دوباره در آسیا قدرتنمایی کنند و چشم های زیادی به دنبال 

خودشان بکشانند.

به استقبال آخرین شب از مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان

صفانتظارگل!

ذوب آهن در آسیا، تیم دیگری است

بحرانتراقورتبده!

تحقیرشدن در  ال کالسیکو، 
تجربه چهار شکست متوالی 

در سانتیاگوبرنابئو و کنار 
رفتن از لیگ قهرمانان اروپا 

با یک شکست دردناک 
مقابل آژاکس، تنها بخشی 

از ماجراهای دیگر این فصل 
رئال مادرید بودند
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