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حرف و حدیث

دوپينگهاي قديمي بالي جان وزنهبرداري ايران

دوپينگ سالهاي گذشته گريبان وزنهبرداري را گرفت تا ورزش ايران از االن
ضربه بزرگي را متحمل شده باشد.
زماني كه در بررسي مجدد نمونههاي دوپينگ وزنهبرداري در دو المپيك
 ۲۰۰۸و  ۲۰۱۲تستهاي زيادي مثبت شد ،كميته بينالمللي المپيك هم به
فدراسيون جهاني هشدار داد در صورتي كه به فكر چارهاي نباشد شاهد حذف
اين رشــته از المپيك خواهد بود .اين اولتيماتوم باعث شد فدراسيون جهاني
وزنهبرداري سفت و سختتر به مبارزه با دوپينگ بپردازد و حتي سيستم كسب
سهميه المپيك را تغيير دهد تا وزنهبرداراني كه به دنبال حضور در المپيك
هستند دائما در حال دادن تست دوپينگ باشند.
اما فدراســيون جهاني وزنهبرداري در تازهترين تصميم خود اعالم كرد
كشورهايي كه از ســال  ۲۰۰۸تا  ۲۰۲۰تعداد دوپينگيهايشان بيشتر از
 ۱۰نمونه باشد با كاهش سهميه المپيك روبهرو خواهند شد ،اما ايران كه
نمونه مثبتي در المپيكها نداشته و در اين سه سال اخير هم تالش كرده
در رويدادهاي مهم دوپينگ مثبتي نداشته باشد ،تصورش را هم نميكرد
دوپينگهاي قديمي كار دستش دهد و سهميهاش از االن در المپيك توكيو
كاهش يابد .اين اتفاق نه تنها شــوك بزرگي براي وزنهبرداري بلكه براي
كل ورزش ايران محسوب ميشود چراكه تعداد رشتههايي كه ايران را در
المپيك صاحب مدال ميكنند به تعداد انگشتان يك دست هم نميرسند
و حاال وزنهبرداري هم بخواهد تعداد سهميههايش كاهش يابد عمال شانس
كسب مدال ايران كم ميشود.
در اين ماجرا نداشتن كرسي تاثيرگذار در هيات رييسه يك فدراسيون جهاني
مهم شايد بيشتر از قبل به چشم آمد زيرا زماني كه اين تصميم مهم كه سرنوشت
ورزش يك كشور را در المپيك رقم ميزند گرفته شد ،ايران نمايندهاي نه درهيات
رييسه و نه در كميسيون ورزش پاك فدراسيون جهاني نداشت تا حداقل تالش
كند اين تصميم به گونهاي گرفته شود كه به ضرر ايران نباشد يا تالشهايي
كه ايران در اين سالهاي اخير داشته به چشم بيايد .ايران وزنهبرداراني دارد كه
براي خود در جهان برند هستند و در اين سالها مسابقات جهاني و المپيك
را پاك پشــت سر گذاشتهاند و در حالي كه ميشد از اين مساله به نفع خود
استفاده كرد اما نداشتن كرسي و نماينده تاثيرگذار باعث شده ايران هم مانند
كشورهايي ديده شود كه در المپيك لندن ،ريو و مسابقات جهاني سالهاي
اخير دوپينگهاي زيادي داشتهاند.
ايران چهرههاي شــاخصي در وزنهبرداري جهان دارد كه هر كدام از آنها
(كيانوش رستمي ،سهراب مرادي ،بهداد سليمي ،سعيد علي حسيني ،علي
هاشــمي و ايوب موســوي) در اوزان خود مدعي هســتند و از االن به كسب
مدال المپيك فكر ميكنند اما با اين شرايط كه تنها دو نفر از آنها ميتوانند
به المپيك بروند بنابراين شاهد غيبت چهرههاي شاخص وزنهبرداريمان در
المپيك توكيو خواهيم بود.
با توجه به اينكه اين تصميم به تاييد كميته بينالمللي المپيك رسيده ،كمي
بعيد به نظر ميرسد كه فدراسيون جهاني بخواهد از تصميم خود برگردد اما
باز هم از فدراسيون و كميته ملي المپيك انتظار ميرود نهايت تالش خود را به
كار برند و رايزنيهايي داشته باشند .علي مرادي كه مدعي داشتن رابطه خوب
با فدراسيون جهاني و در راس آن تاماش آيان است ،حتي ميتواند به مجارستان
سفر كند و ديداري با رييس فدراسيون جهاني داشته باشد .شايد يك معجزه
بتواند وزنهبرداري و ورزش ايران را در المپيك توكيو نجات دهد.
*دوپينگهايي كه منجر به كاهش سهميه المپيك ايران شد :سال:۲۰۰۹
چهار نمونه دوپينگ مثبت -سال  :۲۰۱۳دو نمونه دوپينگ مثبت -سال :۲۰۱۴
چهار نمونه دوپينگ مثبت
البته ايران يك نمونه دوپينگ مثبت هم در سال  ۲۰۱۷در رده نوجوانان
داشت كه هنوز در سايت فدراسيون جهاني قرار نگرفته است.

کوتاه از جهان

موج اصالحات عربستان به فوتبال رسيد
وزير ورزش عربستان بالفاصله بعد از اتمام ليگ برتر اين كشور ،چارت مديريتي چند
باشگاه سرشناس از جمله الهالل و االهلي را با تغييراتي گسترده روبهرو كرد.
تركي آل شيخ ،وزير ورزش عربستان كه اصالحاتي گسترده را در فوتبال اين كشور
آغاز كرده ،بعد از قبول استعفاي رييس باشگاه الهالل و انتخاب سامي الجابر به عنوان
مديرعامل اين تيم ،كادر مديريتي تيم االهلي را هم با تغييراتي روبهرو كرده است .به
همين منظور طبق اعالم تركي آل شيخ ،با تاييد استعفاي تركي بن محمد ،رييس
باشگاه االهلي ،ماجد بن عايض النفيعي به عنوان مديرعامل جديد و عبداهلل بترجي به
عنوان نايبرييس اين باشگاه انتخاب شدند .وزير ورزش عربستان در ادامه به هواداران
تيم االهلي وعده داد با هزينه وزارت ورزش اين كشور ،يك مربي در سطح جهاني براي
تيمشان استخدام ميشود .ربروف ،سرمربي اوكرايني حال حاضر اين تيم تا پايان مرحله

يكشانزدهم ليگ قهرمانان آسيا به كار خود ادامه ميدهد و بعد از اتمام اين دوره ،سرمربي
جديد كار خود را شروع ميكند .شنبه شب گذشته شايعه انتخاب رامون دياز ،سرمربي
سابق الهالل به عنوان مربي جديد االهلي به گوش ميرسيد كه با توجه به اختالف
موجود بين تركي آل شيخ و اين مربي احتمال بسيار كمي را ميتوان براي اين انتقال
در نظر گرفت .بعد از اين تغييرات رييس جديد باشگاه االهلي در تازهترين اظهار نظر
خود گفت :وزير ورزش به ما وعده جذب بازيكنان با كيفيت خارجي و تامين هزينههاي
آنها را داده است .همچنين با كمك وزارت ورزش حقوق عقبمانده بازيكنان را در هفته
جاري پرداخت خواهيم كرد .خبر ديگر از االهلي عربستان ،انتخاب موسي المحياني به
عنوان سرپرست اين تيم است كه اين فرد كار خود را از بازي با الجزيره در ليگ قهرمانان
آسيا شروع ميكند .سالم االحمدي هم به عنوان سخنگوي االهلي كار خود را در اين
باشگاه شروع كرد .در جديدترين تغيير هم حاتم خيمي به مدت يك سال با حكمي از
سوي تركي آل شيخ ،رياست باشگاه الوحده را بر عهده گرفت.

نامزدهاي نهايي مرد سال ليگ جزيره اعالم شد؛

شانس باالي ستاره مصري ليورپول

نامزدهايكسبعنوانبهترينبازيكن
فصل  2017 -2018ليگ برتر انگليس
معرفي شدند و بحث و گمانهزني در اين
مورد آغاز شده است .در ميان نامزدهاي
اعالم شده نام محمد صالح ستاره مصري
ليورپولميدرخشد،باتوجهبهدرخشش
فوقالعاده او در بازي شنبهشب گذشته
مقابلبورنموث،بعيدنيستبهعنوانمرد
سال ليگ جزيره انتخاب شود.
 داويد سيلوا
داويد سيلوا در اين فصل  26بازي
براي منچسترسيتي در ليگ جزيره به
ميدان رفته اســت.هافبك اسپانيايي
منچسترسيتيهشتگلبهثمررسانده
است و  56بار براي همتيميهاي خود
خلق موقعيت كرده است .سيلوا دقت
پاس  89درصدي را در اين فصل به ثبت
رسانده و كمك زيادي به قهرماني قريب
الوقوع منچسترسيتي كرده است.

  لروي سانه
سانه در اين فصل  27بار با پيراهن
منچسترسيتيبرابررقبابازيكردهاست.
سانه  9گل به ثمر رسانده است و  47بار
برايديگربازيكنانمنچسترسيتيخلق
موقعيت كرده است .سانه دقت پاس 84
درصدي را از خود به جا گذاشــته و از
بازيكنان كليدي گوارديوال در اين فصل
بوده است.
 محمد صالح
صــاح در اين فصل  32بار براي
ليورپــول بازي كرده اســت 30 ،بار
دروازه حريفان را باز كرده اســت و
 55بار همتيميهايش را در موقعيت
گل قرار داده است .صالح تا اينجاي
فصل دقــت پــاس  77درصدي را
به ثبت رســانده و مهمترين بازيكن
ليورپول بوده است.
ستاره ليورپول به اولين بازيكني

جنجال سيتيزنها در تابستان؛

گوارديوال همچنان پرخرج

منچسترسيتي براي جذب ليست گوارديوال680
ميليون بودجه را تامين ميكند.
گوارديوال نتوانست نتيجههاي فوقالعادهاش در
ليــگ برتر انگليس را در ليــگ قهرمانان اروپا نيز
همچنان تكرار كند .سد كلوپ در اين فصل سه بار
توانسته سيتيزنها را متوقف كند و بدترين عملكرد
گوارديوال برابر همين مربي بوده است.
انقالب شيخ منصور شــاهزاده اماراتي از سال
 2008شروع شــد و تا به امروز دو قهرماني ليگ

تبديل شــد كــه در رقابتهاي اين
فصل ليگهاي اروپايي به ركورد 30
گل رسيد .ســتاره مصري ليورپول
در ادامــه نمايشهاي درخشــانش
در رقابتهــاي اين فصل ليگ برتر،
موفق شــد در پيــروزي  3بر صفر
مقابــل بورنمــوث ،دروازه حريف را
بــاز كند و تعــداد گلهايش در اين
رقابتها را به  30رســاند .در دقيقه
 69بود كه روي ارســال عالي ترنت
الكساندر آرنولد ،صالح با يك ضربه
سر تماشايي ،توپ را به گوشه دروازه
آسمير بگوويچ فرستاد.
بــه اين ترتيــب صــاح زودتر از
ليونل مسي ،ســتاره آرژانتيني بارسا
و نزديكترين تعقيبكنندهاش براي
رســيدن به كفش طــاي اين فصل
اروپا ،تعداد گلهايش را به  30رساند.
اين در حالي اســت كه بارســلونا هم

برتر ،يك جام حذفي انگليــس و دو جام اتحاديه
را به افتخارات اين باشگاه اضافه كرده است اما اوج
روياپردازي مالكان عربي فوتبال كسب ليگ قهرمانان
اســت كه تا به امروز نتوانستهاند اين مهم را كسب
كنند .گوارديوال بعد از ناموفق بودن در بايرن مونيخ
راهي منچسترسيتي شد تا بتواند با كسب بودجه
بيشتر و جذب بازيكنان موردنظرش به منتقدانش
نشان دهد قهرمانياش در بارسلونا صرفا با بازيكنان
بزرگ نبوده و در بخش فني هم توان بااليي دارد.
گوارديوال براي جذب ليســتش در تابســتان
درخواست 680ميليون يورو كرده است كه با موافقت
مالك باشگاه روبهرو شده و حاال باز بايد اين مربي را در

مقابل والنسيا به پيروزي  2بر  1رسيد
اما مسي موفق به گلزني نشد .صالح
همچنين با اين گل ،فاصله اش با هري
كيــن ،نزديكترين تعقيبكنندهاش
براي كسب آقاي گلي ليگ برتر را به
پنج رساند تا در فاصله پنج هفته تا پايان
رقابتها ،عنوان آقاي گلياش را تقريبا
قطعي كرده باشد.
 هري كين
ماشين گلزني اسپرز تا اينجاي فصل
 31بار براي اين تيم به ميدان رفته است.
 24گل به ثمر رسانده و  28موقعيت
گل خلق كرده اســت .دقت پاس 72
درصدي داشته و در تالش براي كسب
عنوان آقاي گلــي با محمد صالح در
رقابت است.
  داويد دخيا
دروازهبان اسپانيايي منچستريونايتد
 32بــار در دروازه اين تيم قرار گرفته
اســت .وي  16بار كلينشــيت كرده
اســت و  0/78گل خورده در هر بازي
آماري درخشــان براي اين سنگربان
محسوب ميشود .دخيا موفق شده است
 2/88مهار (سيو) در هر بازي به ثبت
برســاند و در بسياري از بازيها ستاره
منچستريونايتدباشد.
  كوين دي بروين
ستاره بلژيكي چلسي در  32بازي
از رقابتهاي اين فصل آبيهاي لندن
حضور داشــته اســت .هفت گل وارد
دروازه حريفان كرده است و آمار حيرت
انگيز  101خلق موقعيت را از خود به
جا گذاشته است .دي بروين دقت پاس
 84درصدي داشته است و مثل چند
سال اخير از بهترينهاي ليگ جزيره
بوده است.

زمره پرخرجترين مربيان دنيا قرار داد .بازيكناني كه
طبق رسانههاي نزديك به باشگاه در ليست گوارديوال
هستند به اين شرح هستند .در پستهافبك سه
بازيكن نظر گوارديوال را جلب كردهاند كه وايگل از
دورتموند ،جورجينيو از ناپولي و ميليتائو از سائوپائولو
نام دارند .در پســت مهاجم هم رياض محرض از
لسترسيتي كه بسيار درخشان بازي كرده و قبال هم
گوارديوال به جذب او عالقه نشان داده بود ،توماس
لمار از موناكو و لئو بايلي بازيكن بااستعداد لوركوزن
كه نظر خيليها را به خود معطوف كرده است .حاال
بايد منتظر ماند تا تابســتان و ديد چه اتفاقاتي در
دنياي فوتبال خواهد افتاد.

  ميالن مشتريان دوناروما را نااميد كرد
باشگاه ميالن تاكيد كرد كه دوناروما در تابستان اين تيم را ترك نخواهد كرد.
جانلوييجي دوناروما ،سنگربان ۱۹ساله ميالن با توجه به عملكرد درخشاني كه در
اين تيم ايتاليايي داشته مورد توجه چند باشگاه بزرگ اروپايي قرار گرفته است .با وجود
اين كه مشتريان دوناروما حاضر هستند كه براي جذب اين دروازهبان جوان رقمهاي
بااليي را پرداخت كنند اما ظاهر ميالن قصد فروش اين دروازهبان را ندارد.
ماركو فاسوني ،مدير اجرايي روسونري در گفتوگويي كه با گاتزتا دلو اسپورت
ايتاليا داشت تاكيد كرد كه دوناروما فصل بعد هم در ميالن باقي خواهد ماند و اين
ي درباره جدايي
تيم را ترك نخواهد كرد .او گفت :با وجود اين كه شــايعات زياد 
دوناروما به گوش ميرسد اما بايد بگويم كه اعتماد كاملي به اين دروازهبان داريم و او
سالهاي سال در ميالن بازي خواهد كرد .پاريسنژرمن و رئالمادريد جديترين
مشتريان دوناروما هستند و خبرهاي زيادي درباره جدايي اين سنگربان از روسونري
به گوش ميرسد.
  گوارديوال :ليگ برتر از ليگ قهرمانان اروپا براي ما مهمتر است
سرمربي اسپانيايي منچسترسيتي ميگويد قهرماني در ليگ برتر انگليس براي
اين تيم مهمتر از ليگ قهرمانان اروپاست.
منچسترسيتي صدرنشين ليگ برتر فوتبال انگليس شنبه شب گذشته موفق
شد با نتيج ه  ۳بر يك تاتنهام را شكست دهد تا قهرماني اين تيم در ليگ برتر عمال
ولي نه روي كاغذ قطعي باشد .پپ گوارديوال بعد از پيروزي با ارزش در زمين تاتنهام
گفت :اگر ما در حا ل حاضر  ۸۷امتياز داريم و پنج بازي هم بايد انجام دهيم به اين
خاطر است كه فوقالعاده و بينقص ظاهر شديم .وقتي برخي مردم ميگويند ما به
خاطر نتايج هفت ه گذشته ناكام بودهايم چيزي از فوتبال نميدانند .ليگ قهرمانان
اروپا هفت بازي است .شما ميتوانيد به راحتي قهرمان اين رقابتها شويد .ولي ليگ
هر سه روز يك بار است و تقريبا  ۹يا  ۱۰ماه به طول ميانجامد .ببخشيد كه اين را
ميگويم ولي اين ليگ براي ما اهميت بسيار بيشتري دارد ،چون ما در چندين ماه
توانستيم موفقيت خودمان را اثبات كنيم.
سرمربياسپانيايي منچسترسيتي در ادام ه صحبتهايش به تمجيد از رحيم
اســترلينگ پرداخت و گفت :استرلينگ يك بازيكن كاملي است .او از سرعت و
جنگندگي بااليي برخوردار است اما بايد خودش را بهتر از اين هم كند .رحيم بازيكني
است كه شانسهاي زيادي براي گلزني ايجاد ميكند .من آينده بسيار درخشاني را
براي او ميبينم و فكر ميكنم كه او در آينده بازيكن مهمي شود.
  حمايت ونگر از ولبك براي جامجهاني روسيه
مهاجم فرانســوي آرسنال از دني ولبك براي دعوت به تيم ملي انگليس براي
جامجهاني روسيه حمايت كرد.
دني ولبك در هفتههاي اخير عملكرد بسيار خوبي در انگليس داشته است و
توانسته گلهاي خوبي در ليگ اروپا و ليگ برتر براي تيمش به ثمر برساند .با اين
حال ترافيك مهاجم در خط حمله تيم ملي انگليس ممكن است باعث شود تا او به
جامجهاني برده نشود.
آرسن ونگر سرمربي آرسنال با حمايت از اين بازيكن گفت :ولبك در بهترين
شرايط فوتبالي خودش قرار دارد .ما همه دوست داريم ولبك را هميشه در چنين
شرايطي ببينيم .او قدرت و سرعت و تمامكنندگي را با هم دارد و اين نكتهاي است
كه باعث شده من او را در زمره آمادهترين مهاجمان انگليس قرار دهم .من اميدوارم
ساوت گيت براي جامجهاني روي او حساب باز كند .ولبك ميتواند براي انگليس در
جامجهاني مهره موثري باشد.
او در ادامه صحبتهاي خود گفت :البته دني بازيكني است كه اگر مصدوم
نشود خيلي خوب ميتواند براي تيم بازي كند .او االن از مصدوميت دور بوده
و ما در خيلي از بازيها او را به ميدان نفرستاديم .بايد از ولبك مراقبت شود تا
بتواند بهترين نمايش خودش را براي تيم نشان دهد .االن همه به درستي مدام
درباره هري كين صحبت ميكنند ولي دعوت او به تيم ملي در بازيهاي دوستانه
اخير اعتماد به نفس او را باال برده است و به او يادآوري كرده كه سرمربي تيم
ملي او را فراموش نكرده است.
  نقش تعيينكننده مسي در ثبت ۳۹بازي بدون شكست بارسا
مهاجم بارسلونا نقش مهمي در ثبت ركورد  ۳۹بازي بدون شكست تيمش در
الليگا داشته است.
بارسلونا شنبه گذشته در هفت ه سي و دوم الليگا دو بر يك برابر والنسيا پيروز شد و
توانست ركورد ۳۹بازي بدون شكست را به ثبت برساند .آبياناريها توانستند از ركورد
رئال سوسيداد در سالهاي ۱۹۷۸تا ۱۹۷۹عبور كنند .ليونل مسي در اين قضيه نقش
اساسي داشته است .مهاجم آرژانتيني مانند سالهاي گذشته در بارسا درخشيد و در
اين فصل توانست در  ۳۹هفت ه الليگا  ۳۹گل به ثمر برساند (ميانگين بيش از يك
گل در هر بازي چون او برخي از بازيها را از دست داد) .ستاره آبياناريها  ۱۴پاس
گل نيز داد .او در اين مدت در  48/6درصد گلها تاثيرگذار بوده است.
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فوتبال ایران

رويترز در گزارشي شرايط تيمهاي آسيايي در جامجهاني را بررسي كرد؛

ايران ،اميد اول آسيا

خبرگزاري رويترز در گزارشي به وضعيت بحراني تيمهاي آسيايي به جز ايران
قبل از جامجهاني اشــاره كرد .تيمهاي آسيايي حاضر در
جامجهاني غير از ايران به دليل كسب نتايج ضعيف با چالش
زيادي روبهرو شدند و دست به تغيير سرمربي خود زدند .براي
اولين بار پنج تيم از قاره آسيا در جامجهاني  ۲۰۱۸روسيه
حاضر خواهند بود كه بيشترين تعداد تيمهاي اين قاره در
جامجهاني است ولي تنها يك تيم آسيايي به جامجهاني
ميرود كه حداقل در يك سال اخير دست به تغيير سرمربي
خود نزده است .آن تيم ،ايران است ،حضور هفت ساله كارلوس كيروش در تي مملي
فوتبال ايران قابل مقايسه با وضعيت سرمربيان ژاپن ،كرهجنوبي ،عربستان سعودي و
استراليا نيست .اخيرا فدراسيون فوتبال ژاپن ،سرمربي بوسنيايي خود يعني وحيد
هليلهودزيچ را از سمت خود اخراج كرد و آركرا نيشينو را به عنوان سرمربي خود
انتخاب كرد .قبلتر در تي مملي فوتبال استراليا شاهد تغيير سرمربي بوديم .جايي
كه آنژه پوستج اوغلو جاي خود را به سرمربي سابق عربستان سعودي يعني برت فان

مارويك داد در تي مملي فوتبال كرهجنوبي هم شاهد چنين تغيير و تحولي بوديم.
بعد از شكست برابر قطر در انتخابي جامجهاني روسيه اشتليكه آلماني از سمت
خود بركنار شد و جاي خودش را به يك سرمربي داخلي داد .در نهايت كرهجنوبي
توانست جواز حضور در جامجهاني را هم به دست بياورد.
در تي مملي فوتبال عربستان سعودي بحران بيشتر بود،
آنها ابتدا فان مارويك را جانشين بائوسا كردند ولي در ادامه
خوان آنتونيو پيتزي را به عنوان سرمربي جديد خود انتخاب
كردند .اين مربي نيز با مشكل روبهرو شد .تساوي يك  -يك
برابر اوكراين و شكست سنگين چهار بر صفر برابر بلژيك
باعث شد اين مربي نيز با مشكل روبهرو شود .با اين حال با
در نظر گرفتن اين كه زمان كمي تا آغاز جامجهاني ۲۰۱۸
ي مانده است ،اين تغييرات ميتواند تاثير بدي روي تيمها داشته باشد.
روسيه باق 
تي مملي فوتبال ايران بهترين تيم آسيا در ردهبندي فيفا كه در رده سي و ششم
قرار دارد ،اميد اول قاره آســيا براي درخشش در جامجهاني روسيه است .حتي با
وجود اين كه آنها با تيمهاياســپانيا ،پرتغال و مراكش همگروه شدند .با وجود
اختالف كارلوس كيروش با فدراسيون فوتبال ايران اين مربي پرتغالي همچنان
ميتواند روزهاي سختي را پيش روي خود در فوتبال ايران ببيند.

افقي:
 -1تابنده و درخشان -اثري نوشته ميخائيل شولوخف نويسنده روسي
 -2مسافتي را همراه مسافر حركت كردن -مضمون و زمينه بحث و مقاله -راه فرار
 -3دوست و همدم -برگه مشخصات كاال -درخواست حاجت از خداوند
 -4شمردن -مهربان و تسليدهنده -علم و خرد -خاندان
 -5ضمير متكلموحده -چين و چروك روي پوست -رادار
 -6كوه آتشفشاني در شمال كشور شيلي -عامل وراثت -پسوندي براي شباهت
 -7نتايج -قهوهاي روشن مايل به سبز -مقتدا و پيشوا
 -8ميوه تلفني -از گلهاي زينتي -پاك و منزه
 -9شتر ماده -خدمتگزار معبد -برهمريزي
 -10مقام قهرمان -بلي روسي -نقاب بستن
 -11داراي همسر -ناشنوايي -سومين نت موسيقي
سست و بيپايه -امر به زيستن
 -12پيشواي مذهبي زرتشتيان -پناهگاهُ -
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 -15نوعي داروي آرامبخش قوي -قفل چوبي درهاي قديم
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طراح :محمودکیمیایی

پرسپوليس با كسب يك تساوي در خانه نسف قرشي ،صعود خود به مرحله
حذفي ليگ قهرمانان را قطعي كرد.
پرسپوليسيها در اين فصل برخالف سال گذشته براي صعود از گروه خود
چندان به زحمت نيفتادند ،با اين حال كار برانكو و شاگردانش در گروه به پايان
نرســيده اســت .در گروه  Cليگ قهرمانان آسيا پرسپوليس با  ۱۰امتياز دوم
است و السد قطر  ۱۲امتيازي است .پرسپوليس امروز در آخرين ديدار مرحله
گروهي ميزبان السد است و با يك برد ميتواند به عنوان سرگروه راهي مرحله
حذفي شود .تيمهاي اين گروه در مرحله يكهشتم نهايي با تيمهاي گروه A
بازي خواهند كرد .مشخص نيست در آن گروه ،االهلي عربستان اول ميشود
يا الجزيره امارات .فردا الجزيره ميزبان االهلي است و اگر بازي را ببرد سرگروه
ميشود .مسلما اتفاق بهتر براي پرسپوليس رودرو نشدن با االهلي و معاف شدن
از بازي در زمين بيطرف است .به همين دليل نميتوان با قاطعيت گفت اول
شدن براي پرسپوليس بهتر است يا دوم شدن.
رويكاغذاحتمالسرگروهياالهليبيشتراست،بنابراينپرسپوليسيهاقاعدتا
بايد به فكر پيروزي باشند تا در صورت دوم شدن الجزيره به جاي بازي با االهلي
عربستان در زمين بي طرف با الجزيره بازي كنند و در بازي برگشت هم ميزبان
باشند .پرسپوليس اما اگر امروز ببرد و فردا هم الجزيره سرگروه شود ،برانكو از

برد خود پشيمان خواهد شد .در اين شرايط مبهم طبيعتا پرسپوليس براي برد به
ميدان خواهد رفت .هواداران پرسپوليس چون دو بازي قبلي خيلي حساس نبود
ورزشگاه را پر نكردند اما انتظار ميرود از بازي امروز استقبال خوبي كنند.
  استقالل و جشن سرگروهي در كويت
استقالل صدرنشين گروه مرگ است .شاگردان وينفرد شفر ،هفته قبل با برد
مقابل الريان قطر صعود خود را جشن گرفتند .استقالل در اين گروه سخت در
بازي پنجم صعود خود را قطعي كرد .اين در حالي است كه الهالل ،فيناليست
سال گذشته با دو امتياز حذف شد.
امروز در آخرين روز مرحله گروهي استقالل مهمان الهالل است و الريان در
قطر به مصاف العين امارات ميرود .استقالل حاال پس از صعود شيرين ميخواهد
ســرگروه شود .تيمهاي اين گروه با تيمهاي گروه  Bبازي خواهند كرد .در آن
گروه الدحيل سرگروه شده است .يكي از دو تيم ذوبآهن يا لوكوموتيو تاشكند
هم دوم خواهند شد.
در اين شرايط با توجه به قدرت تيم الدحيل استقالل قطعا به فكر سرگروهي
اســت .استقالل با كسب يك تساوي در بازي فردا مقابل الهالل قطعا سرگروه
خواهد شــد .آبيهاي ايران در يك صورت سرگروهي را از دست ميدهند؛ به
الهالل ببازند ،العين هم الريان را در قطر ببرد .العين و الريان براي صعود يك
نبرد حساس دارند .وينفرد شفر ميخواهد نتايج خوبش در آسيا را با يك برد
شيرين مقابل الهالل به پايان برساند .الهالل در اين بازي ميزبان است اما به دليل
مشكالت بين ايران و عربستان بازي در كويت برگزار خواهد شد.
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