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وقتی طال 
آرزوی کشتی می شود!

انگار مسابقات جهانی کشتی با نمایندگان 
ایران قهر کرده و قصد نــدارد مدال طالیی به 
آنها هدیه بدهد. بعد از عملکــرد دور از انتظار 
تیم کشتی آزاد در تشک بوداپست با کسب سه 
مدال برنز، انتظار می رفت فرنگی کاران جبران 
مافات کرده و آنها سکوهای مسابقات را زیر پا 
بیاورند. این اتفاق اما حداقل در نخستین روز 
از مسابقات کشــتی فرنگی رخ نداد تا از چهار 
نماینده ایران دوباره شــانس یک برنز آن هم 
توســط کشــتی گیر جنجالی ایران به دست 
بیاید. مســلم نادری خــادم در 55 کیلوگرم، 
محسن حاجی پور در 63 کیلوگرم، محمدعلی 
گرایی در 72 کیلوگرم و سعید عبدولی در 82 
کیلوگرم چهار نماینده ایران در روز نخســت 
مســابقات بودند کــه تنها عبدولی شــانس 
کســب مدال برنز را برای خود دست و پا کرد. 
نادری خادم در حالی از دور مســابقات حذف 
شد که کادر فنی می توانست شانس حضور در 
این میدان را به کشــتی گیر جوان تری بدهد 
تا حداقل بتواند کســب تجربه کنــد. گرایی 
هم در حالی عازم این مســابقه شــد که یکی 
از شــانس های اصلی ایران برای کسب مدال 

محسوب می شد. 
گرایی به تازگی طالی بازی های آسیایی را 
به دست آورده بود اما کادر فنی تصمیم گرفت 
تا او برای مســابقات جهانی به وزن ســابقش 
برگردد ولی این موضوع نتیجه نداد و گرایی از 
دور رقابت ها کنار رفت. درنهایت سعید عبدولی 
که در انتخابی تیم ملی باز هم جنجال به پا کرد، 
سه مســابقه اولش را با اقتدار پیروز شد. او در 
چهارمین مبارزه خود برابر امره کوش دارنده 
مدال برنز جهان از ترکیه روی تشک رفت و در 
حالی که تایم نخست را چهار بر صفر با پیروزی 
پشت سر گذاشته بود، در وقت دوم 6 امتیاز از 
دســت داد تا باز هم عدم مدیریت کشتی که 
پیش از این گریبان کشــتی آزاد را گرفته بود، 

سراغ عبدولی بیاید. 
با این حال عبدولی در یــک دقیقه پایانی 
دست از تالش نکشــید و برای جبران نتیجه 
پنج بر چهار مدام حملــه کرد. اما این حمله ها 
راه به جایی نبــرد. در 12 ثانیه پایانی باالخره 
کادر فنی دست به کار شد و به کم کاری حریف و 
ندادن امتیاز به عبدولی اعتراض کرد. اما نتیجه 
این اعتراض دادن یک امتیــاز دیگر به رقیب 
عبدولی بود که البته به نظر می رســد این یک 
تصمیم کامال ســلیقه ای بود. درنهایت نتیجه 
این کشتی رفتن عبدولی به دیدار رده بندی را 
رقم زد که شب گذشته برگزار شد. در خبری 
دیگر از کشتی باید به نامه رسول خادم به حسن 
روحانی رئیس جمهور اشــاره کرد. خادم که 
قطعا می داند باید پاسخگوی انتقادات زیادی 
باشــد، پای رئیس جمهور را به میان کشــید 
و از االن هشــدارهایی برای المپیــک داد. به 
نظر می رســد خادم فرار رو به جلو را انتخاب 
کرده اســت. او در حالی از مشکالت و نواقص 
در نامه اش حرف زده اســت که تیم هایش به 

صورت کامل و با ارز ثانویه اعزام شدند.
    

حدادی 
مربی خارجی می گیرد

فدراسیون دوومیدانی باالخره با برگزاری 
جلسه ســازمان تیم های ملی درباره احسان 
حدادی و مربی اش تعییــن تکلیف کرد. این 
حلســه به به ریاســت مجید کیهانی رئیس 
فدراسیون، اعضای سازمان و احسان حدادی 
پیرامون بررســی برنامه هــای آینده قهرمان 
پرتاب دیسک آسیا در محل فدراسیون برگزار 
شد. در نهایت تصمیم گرفته شد تا برای نایب 
قهرمان المپیک لنــدن مربی خارجی جذب 
شود اما ماســاژور داخلی و اردوهای داخلی با 
توجه به شرایط ارزی داشته باشد. این در حالی 
است که فدراسیون از گوشه و کنار به حدادی 
پیغام رســانده بود که باید با مربی داخلی کار 
کند اما سرانجام این فدراســیون بود که زیر 
بار خواســته حدادی رفت و به مربی خارجی 
رضایت داد. در این بین مــک ویلکنیز مربی 
آمریکایی حدادی در آســتانه قرارداد با چین 
است و باید دید چالش مربی خارجی حدادی 

حاال چگونه برطرف می شود؟

منهای فوتبال
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آریا طاری

باشگاه سومیتومو 71 سال پیش 
در اوزاکا فعالیت حرفه ای را آغاز کرد 
و پس از مدتی به کاشــیما رفت تا با 
تغییر نــام، دوران تازه ای از حیاتش 
را رقم بزند. این باشــگاه حاال یکی 
از موفق ترین تیم هــای فوتبال در 
کشــور ژاپن به شــمار می رود اما با 
وجود موفقیت های پرشمار داخلی، 
در لیگ قهرمانان آسیا موفق نبوده 
است. آنچه »گوزن ها« را به یک تیم 
قدرتمند تبدیل می کنــد، روحیه 
فوق العــاده این تیم اســت. آنها در 

هیچ شرایطی از ادامه جنگ منصرف 
نمی شوند و درست مثل پرسپولیس، 
در ســخت ترین شــرایط نیز آماده 
بازگشت هستند. کاشیما در 6 دقیقه 
اول از دیــدار رفــت نیمه نهایی، در 
زمین خودش دو گل از حریف کره ای 
دریافت کرد. به نظر می رسید کار این 
تیم با همین دو گل تمام شده باشد 
اما آنها به مسابقه برگشتند و در نیمه 
اول، یکی از گل ها را پاســخ دادند. 
کاشیما در 6 دقیقه پایانی این جدال 
نیز دو بار توپ را از روی خط دروازه 
تیم مهمان عبور داد تا یک بازگشت 

خاطره انگیز را جشن بگیرد. این تیم 
در جدال برگشت، به گل اول دست 
پیدا کرد اما ناچار به تحمل سه گل از 
سوی سوون سامسونگ شد. آنها اما 
باز هم با قدرت به بازی برگشتند و با 
دو گل، صعودشان به فینال را قطعی 
کردند. حاال پرسپولیسی ها به خوبی 
می دانند که حتی به گل رســیدن و 
پیروز شدن در مســابقه رفت، برای 

قهرمانی شان کافی نخواهد بود.
کاشــیما در مرحله گروهی لیگ 
قهرمانان نیز با ســوون سامسونگ 
در یک گروه قرار داشت. تیم ژاپنی 

در 6 مســابقه این مرحله، فقط دو 
پیروزی را تجربه کــرد. کیفیت این 
تیم ابدا در حــد و انــدازه یک تیم 
مدعی به نظر نمی رسید اما به تدریج 
همه موانع از مســیر کاشــیما کنار 
رفتند. ستاره های کاشیما در مرحله 
یک هشتم نهایی، شانگهای چین را از 
پیش رو برداشتند. اوج قدرتنمایی 
آنها مقابل تیم پرســتاره تیانجین 
اتفاق افتــاد. جایی که ایــن تیم در 
مجموع با نتیجه پنج بر صفر حریف 
چینی اش را کنار زد. دو نیمه نهایی 
دراماتیک، برای رسیدن کاشیما به 

فینال آســیا کافی بود. پرسپولیس، 
آخرین تیمی است که در این فصل 
از لیگ قهرمانان با این باشگاه روبه رو 

می شود.
کاشــیما در ایــن فصــل، همه 
حواسش را معطوف لیگ قهرمانان 
آســیا کرده و به همیــن خاطر در 
جی لیگ، نتایج درخشانی به دست 
نیاورده اســت. نایب قهرمان فصل 
گذشــته لیگ فوتبال ژاپن، حاال در 
پایان هفته سی ام 14 امتیاز با صدر 
جدول فاصلــه دارد و در رده چهارم 
قرار گرفته اســت. آن چــه در مورد 
این تیم جالب توجه به نظر می رسد، 
ضعف دفاعی و قدرت هجومی است. 
کاشیما به سادگی هرچه تمام تر گل 
می خورد اما به همان سادگی نیز به 
طرف دروازه حریف یورش می برد و 
در باز کردن خطــوط دفاعی در هم 

تنیده، تبحر ویژه ای دارد.
از زمان شروع به کار لیگ فوتبال 
ژاپن، کاشیما یکی از دو تیمی است 
که در همه دوره های این لیگ حضور 
داشته اســت. آنها با هشت قهرمانی 
و ســه نایب قهرمانی، پرافتخارترین 
تیم تاریخ فوتبال باشگاهی در ژاپن 
به شــمار می روند. آخرین قهرمانی 
این تیم در ســال 2016 به دســت 
آمده. با وجود درخشش همیشگی 
در جی لیــگ، کاشــیما در لیــگ 
قهرمانان آســیا نتایج قابل قبولی به 
دست نیاورده است. در فرمت جدید 
لیــگ قهرمانان، بهتریــن عملکرد 
آنها به حضور در مرحله یک چهارم 
نهایی مربوط می شــد. حــاال آنها 
برای رســیدن به افتخاری دورخیز 
کرده اند که همیشه جای خالی آن 
در میان افتخارات باشگاه احساس 

شده  است.
کاشیما در طول تاریخ، بازیکنان 
بزرگ زیادی مثــل زیکو، لئوناردو، 
مازینیو و جورجینیو داشــته است. 

آنهــا در این فصل نیز ســه بازیکن 
برزیلــی در اختیار دارنــد و برای 
قهرمانی در آســیا، روی درخشش 
ســرجینیو، لئو ســیلوا و لی اندرو 
حســاب باز کرده اند. آنها درســت 
مثل سایر باشگاه های ژاپنی، از مربی 
داخلی اســتفاده می کنند و شیگرو 
ایباتــا، هدایت این تیــم را بر عهده 
دارد. در ترکیب ایــن تیم، نام های 
آشــنای زیادی به چشم می خورند 
اما حقیقت آن اســت که آنها تنها با 
بازیکنان بزرگ تاریخ فوتبال ژاپن 
»شباهت اسمی« دارند. خط حمله 
این تیم با حضور ســرجینیو و یوما 
سوزوکی، به شــدت زهردار به نظر 
می رسد. آنها با سیســتمی تقریبا 
شبیه به پرسپولیس بازی می کنند 
و در کناره های خط هافبک از کوکی 
آنزای و شوما دوی بهره می برند. لئو 
ســیلوا و کنتو میسائو، هافبک های 
دفاعی این باشگاه هستند و نیشی، 
شــوجی، جونگ و یاماموتو در خط 
دفاعی پیراهــن این تیــم را بر تن 
می کنند. کئون نیز دروازه بان ثابت 
این باشــگاه اســت. آنها در سطح 
آســیا یک تیم کهکشانی محسوب 
نمی شوند اما کنار هم به هماهنگی 
قابل توجهی رسیده اند و یک ترکیب 

جذاب را ساخته اند.

آخرین مانع در مسیر قهرمانی آسیایی پرسپولیس را بهتر بشناسیم

سرشاخ با گوزن بزرگ

چهره روز

اتفاق روز

 شاید پرسپولیسی ها ترجیح می دادند که در فینال لیگ قهرمانان آسیا، با سوون سامسونگ کره جنوبی روبه رو 
شوند و انتقام شکست فرامو ش  نشدنی در نیمه نهایی آسیا را از این تیم بگیرند اما این کاشیما آنتلرز بود که پس از رد 
و بدل شدن 16 گل در دو جدال نیمه نهایی با حریف کره ای، جواز حضور در فینال آسیا را به دست آورد. بین کاشیما و 

پرسپولیس به جز رنگ پیراهن، یک نقطه اشتراک جالب توجه دیگر نیز وجود دارد. هر دو تیم برای اولین بار به فینال آسیا 
راه پیدا کرده اند و تا قبل از این، هرگز در چنین موقعیتی نبوده اند.

پرسپولیس به دلیل حضور غیرقانوني امید 
عالیشاه در بازي با الســد، از حضور در فینال 
لیگ قهرمانان آسیا محروم مي شود و نماینده 
فوتبال قطر به عنوان بهترین تیم غرب آســیا 
به دیدار نهایي مي رود. این خبري اســت که 
در 24 ساعت گذشته سر و صداي فراواني در 
بین هواداران پرسپولیس به راه انداخته و آنها را 
حسابي نگران کرده است. قطري ها ادعا دارند 
عالیشاه فصل گذشته بازیکن تراکتورسازي 
بوده و به دلیل محرومیت پرسپولیس از حضور 
در نقل و انتقاالت تابستاني، حق اضافه شدن به 
تیم برانکو را نداشته است. این در حالي است 
که عالیشاه به صورت قرضي و براي پشت سر 
گذاشتن خدمت سربازي راهي تراکتورسازي 
شــد و پس از آن هم بدون امضاي قراردادي 
جدید به تیم ســابقش برگشت. خود عالیشاه 

در این خصوص مي گوید:»این مساله بیشتر 
شبیه جوک است و به شــایعات توجه نکنید. 
همه از قرارداد من با پرسپولیس باخبر  بودند 
و من بعد از گرفتن کارت پایان خدمت به تیم 
برگشتم. زمانی که رفتم، 6 ماه از قراردادم باقی 
مانده بود و وقتی هم برگشتم، یک و نیم فصل 
دیگر تمدید کردم تا در مجموع دو فصل دیگر 
در خدمت تیم باشم. هیچ مشکلی وجود ندارد 
و قبل از بازی الدحیل هم این حرف و زمزمه ها 
بود؛ امــا تمام تمرکزمان روی فینال اســت و 
امیدوارم بتوانیم نتیجــه خوبی مقابل حریف 
کسب کنیم و دســت پر برگردیم. نمی دانم 
این شیطنت ها و شــایعات از کجا می آید؛ اما 
همان طور که خدمت دوستان گفتم، من 6 ماه 
دیگر با پرسپولیس قرارداد داشتم و به واسطه 
آن هم به تیم برگشتم. ابتدای همان فصل، اگر 

خاطرتان باشد هم از اســتقالل و هم از ترکیه 
پیشنهاد داشتم؛ اما خوشحالم که بار دیگر به 
پیشنهاد تمدید با پرسپولیس رسیدم. مبلغی 
که پرسپولیس پیشــنهاد داد، خیلی کمتر از 
دو پیشــنهاد دیگری بود که به دستم رسیده 
بود؛ اما یک لحظه برای آن تعلــل نکردم. در 
نیم فصل نیز با توجه به اینکه موعد سربازی ام 
فرا رسیده بود، راهی تراکتور شدم و بعد از آن 
هم با توجه به باقی ماندن نیم فصل از قراردادم 

به تیم برگشتم.«
السد به دنبال تکرار تاریخ؟!

شــکایت الســد از حضور غیرقانوني امید 
عالیشــاه در ترکیب پرســپولیس در حالي 
رسانه اي شــده که این باشگاه قطري پیش از 
این ســابقه محکوم کردن تیم هاي ایراني در 
لیگ قهرمانان آسیا را داشته است. بد نیست 

بدانید السد در یک چهارم نهایي فصل 2011 
لیگ قهرمانان آسیا به ســپاهان خورد و رفت 
و برگشــت به نماینده فوتبال ایران باخت اما 
به واســطه حضورغیرقانوني رحمان احمدي 
به نیمه نهایي و فینال رفــت و حتي قهرمان 
آسیا هم شد تا در جام باشــگاه هاي جهان با 
بارســلونا روبه رو شــود! در آن فصل رحمان 
احمدي به دلیل محرومیت ناشي از حضور در 
پرسپولیس، حق همراهي سپاهان را نداشت 

و السدي ها به واســطه حضور او به نیمه نهایي 
رســیدند. به این ترتیب السدي ها که خاطره 
خوشــي از تقابل با ایراني ها دارند، این بار هم 
داستان عالیشاه را پیش کشیده اند تا شاید به 
فینال بروند و ســومین قهرماني خود در آسیا 
را جشــن بگیرند. با این وجود چه عالیشاه و 
چه مدیران پرسپولیس به حضور تیم شان در 
فینال مطمئن هستند و اعتقاد دارند شکایت 

السدي ها به هیچ جا نمي رسد.

عوض کردن پســت احمد نوراللهی و سیامک نعمتی 
بین دو نیمه دیدار با السد، تغییر موفقیت آمیز برانکو بود 
که با درخشش هر دو بازیکن در 45 دقیقه دوم همراه شد. 
احمد که در نیمه اول آسیب دیده بود، باید به هر قیمتی 
در ترکیب نیمه دوم نیز قرار می گرفت. چراکه پرسپولیس 
جایگزینی برای این فوتبالیست آماده نداشت. او در نیمه 
دوم با دوندگی مثال زدنی و حــرکات مثبتش در زمین، 
فشار را از روی سمت چپ خط دفاعی پرسپولیس برداشت 
و بارها قرمزها را در یک ســوم دفاعی حریف صاحب توپ 
کرد. هافبک شماره هشت پرســپولیس پس از ارائه یکی 
از بهترین نمایش های دوران حضورش در این باشــگاه، 

مصدوم شد تا شــانس همراهی تیمش در دیدار با سایپا 
در لیگ برتر هجدهم را از دســت بدهد. پرســپولیس در 
هفته های گذشــته، همواره به حضور احمد نوراللهی در 
میانه میدان متکی بوده و حاال بازی بــدون این بازیکن، 
برای تیم برانکو دشوار به نظر می رسد. احمد در دیدار رفت 
با الســد به عنوان تنها هافبک دفاعی تیمش، درخشش 
فوق العاده ای داشت و اجازه نفس کشیدن به ستاره های 
خط میانی حریف نداد. او در دیدار برگشت در کناره های 
خط هافبک به میدان رفت و باز هم توانست نقش پررنگی 
در موفقیت تیمش داشته باشــد. هواداران پرسپولیس 
امیدوارند این مصدومیت، زمان زیادی طول نکشد. چراکه 

این باشگاه در فینال لیگ قهرمانان آســیا به حضور این 
ستاره نیاز مبرمی خواهد داشت. غیبت نوراللهی می تواند 
کابوس بازگشت خط هافبک سرخپوشــان به وضعیت 
خســته کننده قبلی را تکرار کند. محســن ربیع خواه بار 
دیگر شرایط بازی را به دست آورده و می تواند زوج کمال 
کامیابی نیا در مرکز زمین باشــد اما حقیقت آن است که 
پرســپولیس با احمد، به مراتب پرتحرک تر و جذاب تر به 

نظر می رسد.
دو سال قبل، نوراللهی در پرسپولیس ذخیره محسن 
ربیع خواه شــده بــود. او در یک نمای اشــک آلود از تیم 
محبوبش جدا شد تا دوران ســربازی را در تراکتورسازی 
پشت سر بگذارد. در بازگشت دوباره به پرسپولیس، این 
بازیکن از شــرایط آرمانی دور بود و دوباره روی نیمکت 
نشســت اما پس از مصدومیت جدی ربیع خواه، جا برای 
او در ترکیب ثابت تیم باز شد و این بازیکن نیز درخششی 
فراتــر از حد انتظار داشــت. نوراللهی باالخره توانســت 

ثابت کند که شایستگی قرار گرفتن در بین نفرات اصلی 
پرسپولیس را دارد. او چه به عنوان هافبک دفاعی و چه در 
صورت به میدان رفتن به عنوان یک هافبک کناری، بارها 
به کمک پروفسور و تیمش آمده و این هفته ها در زمین، 
مهارنشدنی به نظر می رســد. نوراللهی آنقدر در اوج قرار 
داشــته که حتی با نظر کارلوس کی روش، به تیم ملی نیز 

دعوت شده است. 
او با حضور در زمین، چیزهای زیادی به پرســپولیس 
اضافه می کند. جدا از توانایی حفظ توپ و پاس های دقیق، 
احمد با شور و شوق فوق العاده ای فوتبال بازی می کند و 
این روحیه هم به هم تیمی ها و هم به تماشــاگران حاضر 
روی سکو منتقل می شود. پرسپولیس برای قهرمانی در 
آسیا، به همه مهره هایش نیاز دارد و احمد نوراللهی، یکی 
از کلیدی ترین نفرات این تیم به شــمار می رود. بازیکنی 
پرجنب و جوش با فوتبالی رو به جلو و روحیه ای که هر روز 

پیشرفت بیشتری برایش رقم می زند.

السد مي خواهد جلوي فینالیست شدن پرسپولیس را بگیرد

داستان امید

آیا کابوس خط هافبک پرسپولیس، دوباره تکرار می شود؟

زندگی بدون هشت

آنچه »گوزن ها« را به 
یک تیم قدرتمند تبدیل 

می کند، روحیه فوق العاده 
این تیم است. آنها در هیچ 

شرایطی از ادامه جنگ 
منصرف نمی شوند و 

درست مثل پرسپولیس، 
در سخت ترین شرایط نیز 

آماده بازگشت هستند


