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تیتر بازی

 تیم کاتای تهران در دو بخش انفرادی و تیمی موفق 
شد مدال طالی رقابت های کاراته غرب آسیا را از آن 

خود کند.
 تیم ملی جوانان والیبال ایران با وجود پیروزی برابر 
کوبا باید برای رسیدن به مقام های نهم تا شانزدهم 

مسابقات جهانی تالش کند.
کاروان تیم فوتبال نفت دیروز راهی دوبی شــد تا 

خود را برای بازی فردا مقابل االهلی آماده کند.
 در مهم تریــن بازی های فوتبال جهــان، اینتر با 
گل گوارین کلمبیایی یک بر صفر میــالن را برد و 
بوکاجونیورز با همین نتیجه در دربی معروف فوتبال 

آرژانتین در خانه ریورپالته به برتری رسید.

افتخاری: کادر فنی را به کفاشیان معرفی کردیم
شهباززاده:  زوج طارمی - آزمون مرا ناامید نمی کند

کفاشیان:  کی روش کاری به کار کسی ندارد
مهرعلیزاده:  از هواداران پرســپولیس خجالت 

می کشم/ علی آبادی ریشه فوتبال را سوزاند
دبیرکمیته اخالق:  پرونده فساد عضو تیم ملی هنوز 

باز است

 جوکوویچ، قهرمان تنیس آزاد آمریکا

ده گانه شماره یک
 | ند و شــهر
فینال  بیســت ویکمین 
4 ســتی بخــش مردان 
تنیس آزاد آمریکا، دومین 
قهرمانی نواک جوکوویچ، 
مرد شــماره یک تنیس 

جهان در این رقابت ها و 2رقمی شدن گرنداسلم های 
این جوان 28ســاله را رقم زد. نواک جوکوویچ برای 
بردن راجر فــدرر در حضور دی کاپریو و دیوید بکام  
در  فینال رقابت های  ســال 2015 یــواس اوپن به 
انجام بهترین بازی ممکن نیاز داشــت چون فدرر با 
وجود پیری تا قبل از فینال آماده نشان داده بود. به 
عبارت بهتر او از زمان برپایی جشن تولد 34سالگی 
تا به حال در هیچ  تورنمنتی حتی یک ســت را هم 
نباخته بود. این بار »نوله« تنها در ست دوم رقابتی که 
به دلیل شرایط بد جوی با 3 ساعت تاخیر انجام شد، 
 باخت. برتــری با نتایج 6 بر 4، 5 بــر 7، 6 بر 4 و 6 بر

 4 دهمین گرنداســلم عضو افتخاری کلیســای 
ارتدوکس را در پی داشت. حاال او در جدول کلی پس 
از فدرر 17 جامه، نادال و سمپراس 14 گرنداسلمی 
و بــورگ11 جامه به طور مشــترک در رده چهارم 
پرافتخارترین تنیســورهای تاریخ گرنداسلم های 
مردان قرار گرفته است. . او برای دومین بار در طول 
دوران حرفه  ای اش در یک ســال 3 گرنداسلم برد. 
نواک حاال فقط روالن گاروس که امســال فینالش 
را به واورینــکا داد را با تبدیل شــدن به برنده همه 

گرنداسلم ها کم دارد.

ذره بین

نتایج ضعیف، والیبال را به حاشیه برد

می خندی؟ باید گریه کنی!
شــهروند| پیش بینی این که به واسطه نتایج 
ضعیــف در 5 بازی نخســت جام جهانــی والیبال، 
حاشیه هایی به بلندقامتان کشورمان تحمیل شود، 
کار سختی نبود. حاال در شرایطی که زمان زیادی تا 
بازی ششم مقابل ایتالیا باقی نمانده، برخی رسانه های 
غیرایرانی خبر از ایجاد درگیری هایی جالب می دهند. 

فریاد کواچ بر سر میرزاجانپور
وقتی تیم ایران در ســت پایانی دیدار با روســیه 
2 بــر صفر عقب بــود، یک موضــوع عجیب، همه 
والیبالدوستان را شگفت زده کرد. جایی که بازیکنان 
کشــورمان با هر امتیازی که به حریــف می دادند، 
می خندیدند! همین مســأله انــگار درگیری هایی 
را میان کــواچ و برخی بازیکنان ایجاد کرده اســت، 
درگیری هایی که پیش از این بارها به گوش  می رسید 
اما مسئوالن فدراسیون والیبال اصرار به تکذیب ماجرا 
داشتند. حاال ســایت معتبر والیبال جهان به یکی از 
 این حاشیه ها اشاره کرده است: »زمانی که تیم ایران 
ست دوم بازی برابر روسیه را هم واگذار کرد، بازیکنان 
ایرانــی در حال خندیــدن بودند که ایــن موضوع 
عصبانیت کواچ را به دنبال داشت. سرمربی تیم ملی 
ایران که از دست شاگردانش و به خصوص میرزاجانپور 
)به خاطر یکی از اسپک هایش( خشمگین شده بود، بر 
سر او فریاد کشید و گفت:  تو برای چی می خندی؟ 
ما ست دوم را از دست دادیم و تو می خندی؟ تو باید 

گریه کنی!«
درگیری با مربی روسیه

بازیکنان تیم ملی والیبال ایــران که انگار در ایجاد 
درگیری با مربیان حرفه ای شده اند)!(، در جریان دیدار 
با روسیه، آلکنو ســرمربی حریف را مورد هدف قرار 
دادند. براساس آنچه رویترز و برخی رسانه ها گزارش 
داده اند، در پایان ست نخست بازیکنان ایران به آلکنو 
توهین هایی انجام داده اند که سرمربی روسیه در پایان 
بازی این مسأله را بی جواب نگذاشته است. او به سمت 
نیمکت ایران آمده و از نفرات کشورمان خواسته حرف 

زیادی نزنند!
تغییر رفتار بازیکنان

این روزها والیبال ایران، حاشیه های متعددی دارد. 
حاشیه هایی که بی تردید از بزرگ نبودن اسلوبودان 
کواچ نشأت می گیرد. بهروز عطایی، کارشناس والیبال 
دراین باره مقایسه جالبی میان کواچ با والسکو انجام 
داده است: »اگر بازیکن بعد از باخت می خندد، ضعف 
مربی اســت و بازیکنان حرف مربی را نمی خوانند. 
زمان والسکو بازیکن حق داشت در چنین شرایطی 
بخندد؟ درواقع نوعی تمسخر است و به نظر می رسد 
کواچ در این برهــه نمی تواند به تیــم کمک کند.« 
هنوز 6 بازی حساس دیگر برای تیم ملی والیبال در 
جام جهانی باقی مانده اســت. حاال همه مردم انتظار 
دارند ملی پوشان کشورمان اختالف ها را کنار بگذارند 
و با همان اتحاد مثال زدنی شان مقابل ایتالیا، آمریکا و... 

قد علم کنند.

حاشیه

حاجی پور: پناهنده نشده ام|  در پی شایعاتی که 
پیرامون پناهنده شدن محسن حاجی پور، فرنگی کار 
ذخیره تیم ملی به آمریکا به وجــود آمده بود، دیروز 
او که گویا مسئوالن فدراسیون پیدایش کرده اند، در 
مصاحبه ای همه چیز را تکذیب کرد: »متاسفانه برخی 
از رســانه های داخلی عنوان کردند که من به آمریکا 
پناهنده شــده ام که به هیچ عنوان درســت نیست. 
من با اجازه مسئوالن فدراســیون با توجه به این که 
تیم آزاد قرار بود دیرتر به ایران برگردد، برای دیدار با 
دوستانم چند روز بیشــتر در آمریکا ماندم و قرار شد 
همراه تیم ملی کشتی آزاد به ایران برگردم. هیچ وقت 
به دنبال چنین هدفی نبوده و نیستم؛ چرا که آبروی 
خودم و ایران از هر چیزی مهم تر است و نمی خواهم 

بهانه دست بیگانگان دهم.«
 دوپینــگ دوچرخه ســوار ملی پــوش| 
 نیما پاشــایی، عضــو تیم ملی دوچرخه ســواری 
کوهستان به دلیل همراه داشتن مواد ممنوعه در اردو 
و پس از اظهاراتش در کمیته انضباطی فدراســیون، 
2 سال از شــرکت در تمامی میادین ورزشی محروم 
شد. در تنبیه در نظر گرفته شده برای پاشایی عالوه بر 
محرومیت 2ساله، جریمه 50 میلیون ریالی نیز عنوان 

شده است. 
معادله مجهول X هندبال حل شــد|  بنا بر 
اعالم سایت فدراسیون هندبال، تیم هیأت هندبال 
اســتان تهران به جای مجهــول X  در جدول لیگ 
برتر قرار گرفت. این در شرایطی است که یک هفته 
از شروع رقابت های لیگ برتر هندبال می گذرد و باید 
صبر کرد و دید تیمی که به نام هیأت هندبال استان 
تهران در لیگ شرکت می کند، چه ترکیبی دارد. قبال 
نام تیم های نفت تهران، شهرداری سبزوار و برازجان 
از سوی مسئوالن فدراســیون برای حضور در لیگ 

به جای گزینه X مطرح شده بود.
با سرلشکر فیروزآبادی|   جلسه کفاشیان 
بازیکنان سربازی که کارت معافیت شان باطل شده 
بود، هنوز مجوز بازی خــود در تیم ملی را نگرفته اند. 
پس از نامــه وزیر ورزش به سرلشــکر فیروز آبادی، 
رئیس ستادکل نیروهای مسلح حاال قرار است حبیب 
کاشانی و علی کفاشــیان برای حل مشکل سربازی 
ســربازان ملی پوش دیداری با سرلشکر فیروزآبادی 

داشته باشند.

 صرفا جهت اطالع!

جایزه ویژه به خاطر اقرار به فریب داور
خاطره ای  شهروند|  
که در ادامه می خوانید، 
اتفاقی است که جایزه 
بازی جوانمردانه  سال را 
برای رابی فاولر، ستاره 
یکی  و  لیورپول  سابق 

از محبوب ترین بازیکنان تاریخ این باشگاه به 
ارمغان آورد.

»اواسط یک بازی لیگی مقابل آرسنال بود؛ اندکی 
بعد از هت تریکی که در عرض 4 و 32 ثانیه مقابل آنها 
رقم زدم و تا مدت ها رکورد ســریع ترین هت تریک 
تاریــخ لیگ برتــر را در اختیار داشــتم. موقعیت 
بسیارخوبی داشتم. به ســمت دروازه دیوید سیمن 
حرکت کردم. می خواستم او را دریبل بزنم اما کنترل 
توپ از پاهایم خارج شد. خودم را زمین انداختم. داور 
گول خورد و پنالتی گرفــت. در فاصله افتادن روی 
زمین و بلند شدن از چمن، وجدانم به من نهیب زد 
که چرا با تقلب پنالتی گرفتی! این حس چنان قوی 
بود که سمت داور رفتم و گفتم لطفا پنالتی را باطل 
اعالم کند چون تو را فریب داده ام! داور گفت نظرش 
تغییر نمی کند. عصبانی شدم اما یک راه خوب برای 
جبران یافتم. پشت توپ ایستادم. لیورپولی ها انتظار 
گل داشــتند اما وجدان من قوی تر از حس آنها بود. 
پنالتی را به سمت ســیمن قل دادم اما او یکی از آن 
اشــتباهات منحصربه فرد خود را انجام داد. توپ از 
دستش به سمت زمین سر خورد و در برگشت یکی از 
بازیکنان بی خبر از ما گل زد، واقعا از شدت عصبانیت 
در حال انفجار بودم. همه شادی می کردند اما من زیر 
لب به سیمن و بازیکن گلزن تیمم بد و بیراه می گفتم. 
آن گل حق تیم ما نبود و من ســعی کردم حاال که 
نمی توانم داور را متقاعد به تغییر تصمیم کنم، ضربه 
را هدر دهم اما سیمن با اشتباهش، خواست مرا به باد 
داد. خیلی زود ماجرا رسانه ای شد و به خاطر کاری که 
از سر صداقت انجام دادم و منتظر پاداش آن هم نبودم، 
جایزه بازی جوانمردانه  سال را به  دست آوردم. من و 

داور بازی، هرگز آن لحظات را فراموش نمی کنیم.«

خاطره
ستون ثابت  

       سه شنبه ها

عددبازی

برای پنجمین فصل متوالی در هفته ششم لیگ  برتر ایران یک دربی 
انجام  می شود.

هر 4 گل بازی اخیر منچستریونایتد و لیورپول توسط افرادی زده شد که 
قبال سابقه گلزنی در این بازی بزرگ را نداشتند.

رونالدوی پرتغالی اولین بازیکن هزاره جدید 5 لیگ معتبر اروپاست 
که در 2 مقطع در یک بازی 5 گل زده است.

دیگو ســیمئونه تا  به  حال در کسوت سرمربی موفق به شکست دادن 
بارسلونا  نشده است. 

هفته پنجم لیگ برتر با ثبت تنها 8 گل در 7 بازی، کم گل ترین هفته فصل جاری 
لیگ ایران بود.

دورتموند برای دومین بار از  سال 1995 در 5 بازی متوالی 2 گل یا بیشتر 
به ثمر رسانده است.

یوونتوس پس از 3 بازی اول فصل جاری سری A تنها یک امتیاز دارد 
که نشان دهنده بدترین شروع یک مدافع عنوان قهرمانی است.

سیاه جامگان برای اولین بار یک دربی در باالترین سطح لیگی ایران را 
تجربه  می کند.

6 4 2 صفر
8 5 3 1

شهروند| هفته ششم لیگ برتر فوتبال که دیروز با 
یک بازی آغاز شد،  امروز با 5 مسابقه دیگر ادامه خواهد 
یافت تا تیم ها بعد از نزدیک به 20 روز تعطیلی بار دیگر 

خودشان را محک بزنند.
جدال آبی های تهران و تبریز

استقالل که در تعطیالت لیگ برتر دچار حاشیه های 
زیادی ازجمله موضوع بی پولی و کرار جاسم شد،  امروز 
درحالی به مصاف گسترش  فوالد می رود که برای باقی 
ماندن در کورس صدر جدول به 3 امتیاز این بازی خارج 
از خانه احتیاج دارد. مظلومی در این دیدار به جز کرار، 
ریوالدو  هافبک برزیلی خود را هــم در اختیار ندارد تا 
در میانه میدان با خأل جدی مواجه شــود. البته قطعا 
سرمربی آبی پوشــان از اضافه شدن خسرو حیدری و 
امید ابراهیمی به ترکیب تیمش خوشحال است. در آن 
سوی میدان نیز آبی پوشان تبریزی با هدایت کمالوند 
در هفته های اخیر نتایج خوبی گرفتند و با یک امتیاز 
کمتر از اســتقالل در رده چهارم جدول قــرار دارند. 
بی تردید آنها نیز به دنبال ادامه روند رو به رشــد خود 

هستند و حداقل امتیاز را از این بازی می خواهند.
روز انتقام؟

بی شک یکی از حســاس ترین بازی های این هفته 
در اصفهان برگزار می شــود. جایی که تراکتورسازی 
میهمان سپاهان اســت تا بعد از اتفاقات هفته پایانی 
فصل قبل به دنبال انتقام باشد. البته در ظاهر زردپوشان 

اصفهانی نقشی در اتفاقات تبریز نداشتند اما هواداران 
و حتی مدیران تبریزی اعتقاد دارند سپاهانی ها نیز در 
 از دست رفتن قهرمانی شــان سهیم بودند. حاال امروز

 2 باشــگاهی کــه  ســال گذشــته تفاهمنامــه 
خواهرخواندگی امضا کردند و قهرمان و نایب  قهرمان 

فصل قبل محســوب می شــوند،  درحالی رودرروی 
یکدیگر قرار می گیرند که یکی برای حفظ صدر جدول 
و دیگری برای خروج از بحران تالش می کند. شــاید 
حبیب گردانی را بتوان چهره ویژه این بازی دانســت. 
او که اواخر فصل گذشــته با تحمــل انگ خیانت به 

تراکتورسازی از این تیم رفت، حاال برابر تیم سابقش 
قرار می گیرد. نباید از این نکته گذشت که شکست در 
این بازی می تواند برای پیردمرد پرتغالی تراکتورسازی 
گران تمام شــود چون در این صورت به نظر می رسد 

صبر مدیران کم تحمل تیم تبریزی به پایان برسد.
دربی مشهد بعد از 7 سال

دیگر اتفاق ویژه بازی های امروز برگزاری دربی مشهد 
 است که بعد از گذشت 7 ســال در لیگ برتر با حضور

2 تیم مشهدی انجام می شود. آخرین بار پیام و ابومسلم 
در  سال 87 برابر هم قرار گرفتند و حاال 2 تیم تقریبا تازه 
تأسیس مشهدی یعنی پدیده و سیاه جامگان باید این 
دیدار را برگزار کنند. نکته جالب قرار گرفتن مهاجری، 
سرمربی پدیده با تیم سابقش است که توانست آن  را 
راهی لیگ برتر کند. در دیگر بازی هــای امروز فوالد 
بحران زده در اهواز از ذوب آهن پذیرایی می کند و ملوان 

در تهران به مصاف راه آهن می رود.
برنامه ادامه هفته ششم لیگ برتر

سه شــنبه 24 شــهریورماه:  گســترش فوالد– 
 اســتقالل تهران، پدیده– سیاه جامگان)ساعت 17(،  
ملــوان  راه آهــن -  تراکتورســازی،  ســپاهان - 
بندرانزلی)ســاعت  30: 17( فــوالد خوزســتان – 

ذوب آهن)ساعت 45: 18(
چهارشنبه 25 شــهریورماه:  پرسپولیس – سایپا             

)ساعت 40: 18(

هیجان به لیگ برتر فوتبال برمی گردد

خواهرخوانده ها در بازی انتقامی
 دربی مشهد و تقابل شاگردان مظلومی و کمالوند مهم ترین بازی ها بعد از 20 روز تعطیلی است

شهروند|  کاپیتان فصل گذشته پرسپولیس 
که تصمیم گرفته این فصل را در لیگ قطر سپری 
 کند، از زمان پیوســتن به تیم المســیمیر اعالم 
کرده بــود یکی از انگیزه هــای حضورش در قطر 
پیوستن ژاوی به الســد بوده چون آرزویش بازی 
کردن مقابل کاپیتان سابق بارسلوناست. به نظر 
می رســد محمد نوری که به شــکلی جالب در 
نخستین  ســال حضورش در تیم قطری بازوبند 
کاپیتانی را هم بر بازو بسته،  خیلی زود به آرزویش 
رسید چون یکشنبه شب در هفته اول لیگ قطر 
مقابل ژاوی بازی کرد، اگرچه این دیدار با شکست 

سنگین تیمش همراه بود. 
به آرزویم رسیدم

محمد نــوری گفت وگویش با »شــهروند« را با 
اظهارنظر درباره رویارویی اش با ژاوی هرناندس آغاز 
می کند: »با این که ما شکست خوردیم، اما یکی از 

زندگی  روزهــای  بهتریــن 
فوتبالی ام را پشت سر گذاشتم 
چــون مقابل بازیکنــی قرار 
گرفتم که در سال های اخیر 
همواره الگوی من بوده است. 
البته متاســفم شکست بدی 
خوردیــم. 4 گل در این بازی 
دریافت کردیم و می توانستیم 
4 گل دیگر هــم بخوریم که 
الســدی ها بی دقتی کردند. 
به هرحال اتفاق خوب برای من 
این بود کــه به عنوان کاپیتان 
تیمم، اول بازی با ژاوی دست 
دادم، خــوش و بــش کردم و 
عکس یــادگاری انداختم که 

برایم یک دنیا می ارزید. او با اشــاره به این که ژاوی 
حرکت خاصی در بازی انجام نداد، می افزاید: »من 
حس می کنم ژاوی در ســال های پایانی فوتبالش 
نمی خواهد خیلی به خودش فشار بیاورد. بازیکنی 
که من در بازی یکشنبه شب دیدم،  اصال آن بازیکنی 
نبود که بارسلونا را روی یک انگشتش می چرخاند. 
دایم منتظر یک حرکت عجیب از ژاوی بودم، اما او 

سعی می کرد خیلی ساده بازی کند.«
سقوط نکردن مثل قهرمانی است

کاپیتان تیم تازه باال آمده المسیمیر قطر درباره 
وضع تیمش خاطرنشان می کند: »این تیم تازه به 
لیگ ستارگان صعود کرده و نباید انتظار زیادی از 
آن داشــت. مثال همین تیم السد آن قدر بازیکن 
داشــت که 3 بازیکن تیم  ملی قطر روی نیمکت 
آن نشســته بودند. فکر نمی کنم بتوانیم جایگاه 

باالیی به دســت بیاوریم، اما همیــن که در لیگ 
بمانیم، برایمان مثل قهرمانی است. تیم ما از نظر 
بازیکن پتانسیل باالیی ندارد اما شخصا امیدوارم 
کــه در ادامه رقابت ها وضع بهتــری پیدا کنیم.« 
نوری صحبت هایش را این گونــه ادامه می دهد: 
»بازی کردن من در این جا خیلی ربطی به ســطح 
تیمی که در آن قرار دارم، ندارد. می خواستم یک 
چالش جدید را تجربه کنــم و به خاطر همین به 
قطر آمدم. همین که من شانس این را دارم مقابل 
بازیکنانی مثل ژاوی بازی کنم، یک افتخار بزرگ 
است. در ضمن در تیمی هستم که کاپیتانی اش را 
به دلیل تجربه ای که دارم به من سپرده اند و احترام 

زیادی برایم قایل هستند.«
کی روش مرا نمی بیند

آیا محمــد نوری هنوز به تیم  ملــی فوتبال فکر 
می کند؟ کاپیتان مسیمیر این گونه پاسخ می دهد:  
»تا جایــی که در ســال های 
اخیر یادم می آیــد، کی روش 
به اکثر بازیکنانی که خارج از 
ایران بازی می کردند،  شانس 
بازی کردن در تیم  ملی را داده 
است. منتظرم برای من چنین 
اتفاقی رخ دهــد، اما به نوعی 
به دعوت نشــدن به تیم  ملی 
عادت کرده ام. فصل گذشــته 
که همه کارشناسان می گفتند 
جــزو آماده تریــن بازیکنان 
پرسپولیس هســتم،  دعوت 
نشدم. به هرحال من همچنان 
تمام تالشم را می کنم تا به تیم  
ملی برسم،  اگرچه فکر می کنم 

کی روش مرا نمی بیند.«
موتور پرسپولیس روشن شد

کاپیتان ســابق پرســپولیس در پایــان درباره 
وضع این تیم می گوید:  »بازی  های پرســپولیس را 
هرطور شده نگاه می کنم چون همیشه هوادار این 
تیم هستم. اخبار این تیم را هم دنبال می کنم، اما 
گاهی اوقات خبرها خیلی هم خوشــایند نیست. 
یک روز خبر تعطیلی تمرینات به خاطر مشکالت 
مالی را می شــنوم و روز دیگر خبر احتمال جدایی 
برانکو. البتــه از نظر فنی این فصل پرســپولیس 
عالــی کار کــرده و فکر می کنــم با 2 بــرد اخیر 
موتورش روشن شده اســت. من که آرزو می کنم 
پرسپولیس قهرمان شــود،  اگرچه دوست داشتم 
 این اتفاق یک بار در دوران کاپیتانی ام در این تیم هم 

رقم بخورد.«

شهروند|  شصت و یکمین دوره معتبرترین جام 
باشگاهی اروپا که از 23 سال پیش با نام پرطمطراق 
»لیگ قهرمانان« شناخته می شود، از امشب با انجام 
8 دیدار از گروه های اول تا چهــارم ازجمله رقابت 
خانگی بزرگ منچسترســیتی مقابل یوونتوس به 
نقطه آغاز می رسد. فراتر از کلیشه های موجود درباره 
شرایط تیم ها و بازی های گوناگون، مرحله گروهی 

این دوره لیگ  قهرمانان نکات جالبی در خود دارد.
آخرین   فرصت انگلیسی ها

از زمان گرفته شــدن یک سهمیه از بوندس لیگا 
و 4 تیمی شــدن در لیگ برتر انگلیس تا پایان دهه 
اول قرن بیســت و یکم در لیگ  قهرمانــان  اروپا به 
اصطالح دور، دور آنگلوساکسون ها بود. آنها از زمان 
افزایش ســهمیه تا انتهای فصل 2010-2009 در 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان 13 نماینده داشتند؛ یعنی 
نصف بیشتر 24 جایگاه ممکن در نیمه نهایی های 

8 دوره! از وقتی ســر انگلیس 
دارای 3 نماینده در نیمه نهایی 
و   2006  -  2007 فصــل 
فصــل  در   2007 -  2008
2010 - 2009 بی کاله ماند، 
روند نزولی نگران کننده ادامه 
یافــت؛ به حدی کــه از فصل 
2010 - 2009 تــا بــه حال 
تنها یک تیم)چلســی( فاتح 
لیگ  قهرمانان شــده، بدون 
احتســاب چلســی، یک بار 
منچســتریونایتد بــه فینال 
رسیده و لیگ برتر در 2 فصل 
از 3 فصل اخیر در نیمه نهایی 
یک نماینده هم نداشته است! 

برای یوفا که براساس عملکرد 5 ساله لیگ ها، ضریب 
مشخصی در نظر گرفته و بر این اســاس، اقدام به 
کاهش یا افزایش سهمیه ها می کند، موضوع کاهش 
نمایندگان لیگ  برتر بسیار جدی است؛ به ویژه اگر 
بدانیم پس از قرعه کشی مرحله گروهی فصل آینده 
لیگ  قهرمانان مشخص شــد، اللیگا، بوندس لیگا 
و لیگ برتر تنها لیگ های دارای 4 سهمیه هستند 
و درحال حاضر، ســری A تنهــا 4.429 امتیاز از 
لیگ برتر عقب است. این یعنی اعطای یک سهمیه 
لیگ برتر به لیگ اخیرا کسل کننده ایتالیا در صورت 

تداوم نتایج قبلی.
توزیع قدرت

در مرحله گروهی فصل جــاری لیگ  قهرمانان، 
16 کشور صاحب حداقل یک نماینده هستند طبق 
معمول سهم شیر از آن 5 لیگ معتبر فرانسه، آلمان، 

انگلیس، اسپانیا و ایتالیاســت؛ جایی که 17 تیم از 
مجموع 32 تیم از این 5 لیگ می آیند و از همه مهم تر 
به خاطر تبصره »ســهمیه صعود مستقیم قهرمان 
لیگ  اروپا به فصل آینده لیگ قهرمانان« سویا، تیم 
خارج از جمع 4 تیم برتر فصل گذشته اللیگا هم به 
لیگ قهرمانان رسید تا برای اولین بار در تاریخ، اسپانیا 
صاحب 5 سهمیه شود و بیشترین نماینده در تاریخ 

را از آن خود کند. 
رکوردداران

اسپانیا با داشتن 13 نماینده از زمان تغییر نام جام 
 باشگاه های اروپا به لیگ قهرمانان، رکورددار داشتن 
بیشترین نماینده در تاریخ رقابت هاست. در این بین 
بارسا و رئال برای بیستمین فصل در رقابت ها شرکت 
می کنند و همراه منچســتریونایتد صاحب رکورد 
بیشترین حضور در مرحله گروهی لیگ  قهرمانان 
هســتند. جالب این که میالن به عنوان رکورددار 
حضور یک تیــم ایتالیایی در 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
اروپا، برای دومین فصل متوالی 

در این رقابت ها غایب است!
 قزاقستان، کشور

 سی و دوم
حضــور  بــا  قزاقســتان 
تیم شگفتی ســاز آســتانا به 
سی ودومین کشــور اروپایی 
دارای یک نماینده در یکی از 
ادوار لیگ قهرمانان تبدیل شد. 
امسال 7 تیم از 32 تیم حاضر 
در لیگ قهرمانــان از شــرق 
اروپا می آیند. ایــن آمار برای 
منطقه ای با تنهــا 2 قهرمان 
در این رقابت ها )استوابخارســت در فصل 1987-

1986 و ستاره سرخ بلگراد در فصل 1990-1991( 
نشان دهنده نوعی پیشرفت است چون شرق اروپا در 
مرحله گروهی فصل گذشته، 7 نماینده داشت. در 
کشاکش این آمارها، سرود لیگ قهرمانان برای همه 
تیم های حاضر در مرحله به یک صدا، مترنم می شود 
و با این بخش زیبــا در گوش ها می پیچد؛ » آقایان، 

قهرمانان خوش آمدید!« 
برنامه بازی های امشب

گروه اول:  پاری ســن ژرمن- مالمو، رئال مادرید- 
شاختاردونتســک/ گــروه دوم:  آیندهــوون- 
منچستریونایتد، ولفسبورگ- زسکا مسکو/ گروه 
سوم:  بنفیکا- آستانا، گاالتاسرای- آتلتیکومادرید/

گروه چهارم:  منچسترســیتی- یوونتوس، سویا- 
مونشن گالدباخ

گفت وگوی »شهروند« با محمد نوری،  هافبک مسیمیر قطر 

دست دادن با ژاوی یک دنیا می ارزید
لژیونر هم شدم اما کی روش مرا نمی بیند

به استقبال شصت و یکمین دوره معتبرترین جام باشگاهی اروپا 

آقایان، بزرگان خوش آمدید
من سیتی و یوونتوس امشب به مصاف هم می روند

یکی از بهترین روزهای 
زندگی فوتبالی ام را پشت سر 
گذاشتم چون مقابل بازیکنی 
قرار گرفتم که در سال های 

 اخیر همواره الگوی من
 بوده است اتفاق خوب برای 

من این بود که به عنوان 
کاپیتان تیمم، اول بازی با ژاوی 
دست دادم، خوش و بش کردم 
و عکس یادگاری انداختم که 

برایم یک دنیا  می ارزید

 برای یوفا که براساس عملکرد
 5 ساله لیگ ها، ضریب 

مشخصی در نظر گرفته، موضوع 
کاهش نمایندگان لیگ  برتر 
بسیار جدی است؛ به ویژه 

اگر بدانیم پس از قرعه کشی 
مرحله گروهی فصل آینده 

لیگ  قهرمانان مشخص شد، 
اللیگا، بوندس لیگا و لیگ برتر 
تنها لیگ های دارای 4 سهمیه 

هستند


