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بليت توكيو در دست بهمنيار

در جریان رقابت های روز نخست لیگ جهانی 
کاراته وان در لیسبون پرتغال به عنوان مرحله نهایی 
تعیین کسب سهمیه المپیک از طریق رنکینگ، 
سارا بهمنیار نماینده وزن ۵۰-  کیلوگرم توانست 
ســهمیه المپیک توکیو را به دســت بیاورد. او در 
مبارزه نخســت مقابل جما مورالس از اسپانیا سه 
بر صفر به برتری رســید، اما در دومین مبارزه برابر 
جونا تسوکی از فیلیپین دو بر یک شکست خورد و با 
توجه به راهیابی حریف فیلیپینی به فینال، بهمنیار 
راهی گروه بازنده ها شــد. بهمنیار در این مرحله 
ابتدا مقابل دنیال گالیگو از کلمبیا با نتیجه چهار بر 
یک به برتری رســید و در دومین مبارزه نیز مقابل 
رادوا ســعید از مصر با نتیجه دو بر صفر پیروز شد و 
ضمن صعود به دیدار رده بندي، سهمیه المپیک را 
از آن خود کرد. بهمنیار برای کسب مدال برنز امروز 
)یکشنبه( مقابل الکســاندرا ریچی از فرانسه روی 
تاتامی می رود. جدی ترین تعقیب کننده بهمنیار در 
راه کسب سهمیه المپیک »بتینا پالنک« از اتریش 
بود که در این مســابقات همان دور نخست باخت 
و حذف شد. کاراته کای اتریشی فرصت حضور در 
مسابقات قهرمانی اروپا را نیز دارد که در صورت کسب 
مدال طال در آن مسابقات جمع امتیازات خود را به 
عدد ۵۵۲۷ امتیاز خواهد رساند و بازهم تهدیدی 
بر سهمیه المپیک بهمنیار نخواهد بود. امتیازات 
بهمنیار پیش از مسابقات لیسبون ۵۶۴۷ بود و بتینا 
پالنک اتریشــی ۵۱۹۷ امتیاز داشت. پیش از این 
حمیده عباسعلي و بهمن عسگري براي کاراته ایران 

سهمیه گرفته بودند. 
    

 سرپرستي مهديه كريمي 
در تيم ملي مردان

اردوی تیم ملی تنیس برای حضور در مسابقات 
دیویس کاپ از روز گذشــته در مجموعه ورزشی 
شیرودی آغاز شده است. در همین راستا ۲۲ بازیکن 
زیر نظر اکبر طاهری سرمربی تیم ملی تمرین می 
کنند. نکته مهم این اســت که برخالف سال های 
گذشته، سرپرستی تیم ملی مردان ایران بر عهده 
یک زن گذاشته شده است و مهدیه کریمی سرپرست 
تیم ملی مردان بزرگسال ایران است. کریمی پیش از 
این سابقه سرپرستی تیم های پایه ایران در مسابقات 
بین المللی را عهده دار بوده اما برای تیم بزرگساالن 
مرد اولین بار است که این اتفاق می افتد. پیش از این 
نیز برای اولین بار فینال جام حذفی مردان را یک داور 
خانم قضاوت کرد و این نکته که مسئولیت هایی در 
بخش مردان به زنان واگذار می شــود، می تواند از 
اتفاقاتی باشد که کم کم در رشته هایی که امکانش 

وجود دارد، شاهد باشیم.
    

مربي بدنساز در راه كشتي
وضعیت نامناسب بدنی بیشتر آزادکاران اعزامی 
ایران به رقابت های قهرمانی آســیا و گزینشــی 
المپیک در قزاقستان و افزایش نگرانی ها بابت نحوه 
آماده سازی آزادکاران برای المپیک توکیو، باعث 
گالیه شدید رییس فدراسیون کشتی شده است. 
علیرضا دبیر از شرایط بدنی این آزادکاران به هیچ 
وجه راضی نیست و از بی توجهی مدیریت فنی به 
استخدام مربی بدنساز گالیه دارد. بر همین اساس 
و با توجه به فرصت محدود تا المپیک توکیو، دبیر 
درصدد حل این مشکل اســت و احتمال دارد یک 
مربی بدنساز به زودی کار خود را در تیم ملی آغاز کند. 
شنیده می شود رایزنی های رییس فدراسیون کشتی 

برای استخدام مربی بدنساز نیز آغاز شده است.
    

سانداكاران در رقابت جنگجويان
حســین اوجاقي نایب رییس فدراسیون ووشو 
و ســرمربي تیم ملي ســانداي آقایان، از برگزاري 
مسابقات آزاد ساندا تحت عنوان »رقابت جنگجویان 
ووشو« خبر داد. این مسابقات همراه با جوایز نقدي 
طي سه ماه مختلف از ســال برگزار مي شود با این 
هدف که انگیزه تمرین در سانداکاران حفظ شود و 
آنها از نظر تکنیکي نیز در شرایط خوبي بگیرند. در 
نخستین مرحله از این مسابقات که از ۲۷ تا ۲۹ تیر 
تحت عنوان دسته برتر برگزار مي شود، تنها نخبه ها 
و نفرات شناخته شده حضور دارند. دومین مرحله 
نیز مهرمان با حضور ســانداکاران استان ها برگزار 
مي شود و درنهایت در مرحله سوم )سوپر جام( دو 
فینالیست از دســته برتر و دو فینالیست از دسته 
منتخبین در اوزان ۶۰-، ۷۰، 8۰- و ۹۰- کیلوگرم 

به رقابت خواهند پرداخت. 

منهای فوتبال

آریا طاری

ایران تنها کشور در منطقه غرب 
آســیا بود که با چهار تیم کامل، 
مرحله گروهی لیــگ قهرمانان 
2021 را کلید زد. از این چهار تیم، 
در نهایت سه تیم توانستند راهی 
مرحله حذفی شــوند تا یکی از 
موفق تریــن و بهترین دوره های 
حضور ایــران در دور گروهی این 
تورنمنت رقم خورده باشد. حاال 
که دور گروهی به پایان رسیده و 
لیگ قهرمانان برای پرسپولیس، 
اســتقالل و تراکتور ادامه خواهد 
داشــت، بد نیســت مهم ترین 
فاکتورهای آماری تیم های ایرانی 
در این جام را بررسی کنیم. تقریبا 
همه نماینده های ایرانی، عملکرد 
قابل قبولی را در این جام از خودشان 

به جا گذاشتند.

    
بهترین گل زن )شیخ دیاباته، 

محمد عباس زاده( 
دو بازیکن چهار گله پشت سر اولونگا، 
بهترین گل زن های تیم های ایرانی در 
دور گروهی رقابت های این فصل لیگ 
قهرمانان آسیا بودند. شیخ دیاباته چهار 
بار با پیراهن استقالل در این جام موفق 
به گلزنی شد. دو گل دیاباته البته از روی 
نقطه پنالتی به ثمر رسیدند. او در جریان 
این تورنمنت یک ضربه پنالتی را نیز از 
دست داد. محمد عباس زاده نیز تورنمنت 
درخشانی را تجربه کرد و توانست چهار 
بار دروازه رقبای تراکتورســازی را باز 
کند. بدون دبل محمــد در روز پایانی، 
تراکتور هیچ شانسی برای قطعی کردن 

صعودش از دور گروهی نداشت.
گل زن ترین تیم )پرسپولیس( 

در شروع تورنمنت، به نظر می رسید 
استقاللی ها صاحب ایده آل ترین خط 

حمله ایرانی ها در لیگ قهرمانان آسیا 
هســتند. با این وجود اســتقالل در دو 
بازی پایانی فقط یک گل به ثمر رساند 
و پرسپولیسی ها توانستند گوی سبقت 
را از این تیم بربایند. در نهایت تیم یحیی 
با ۱۴ گل زده در ۶ بــازی، بهترین خط 
حمله را در بین تیم های ایرانی جام در 
اختیار داشت. نه فقط در بین تیم های 
ایرانی، بلکه آنهــا در بین همه تیم های 
حاضر در جام، گل زن ترین تیم به شمار 
می رفتند. استقالل با ۱3 گل زده، در رده 
دوم گل زن ترین تیم های لیگ قهرمانان 

آسیا قرار داشت.
 شوت زن ترین بازیکن 

)شهریار مغانلو(
شــوت زن ترین بازیکن ایرانی جام 
در بین همه نفرات حاضر در تورنمنت، 
شهریار مغانلو بوده است. شهریار که اولین 
حضورش درلیگ قهرمانان آسیا را تجربه 
می کرد، تورنمنت بسیار خوبی را پشت 

سر گذاشت. او در این جام ۱۴ بار به سمت 
دروازه تیم های حریف شوت زنی کرد. 
شوت زن ترین بازیکن جام تا این هفته 
مایکل اولونگا با ۲۴ شوت به طرف دروازه 

تیم های حریف بوده است.
شوت زن ترین تیم )پرسپولیس(

8۴ شوت روانه شده به سوی دروازه 
تیم هــای رقیــب، پرســپولیس را به 
شوت زن ترین تیم ایرانی در رقابت های 
این فصل لیگ قهرمانان آســیا تبدیل 
کرده اســت. تیم یحیی در این زمینه، 
پشت سر شــاگردان ژاوی در السد قطر 
قرار گرفته است. در بین تیم های ایرانی 
تراکتور با ۷۰ و فوالد با ۶۹ شــوت، در 
رده های بعدی شــوت زن ترین تیم ها 

دیده می شوند.
تیم بدون شکست 

)تراکتورسازی(
دستاورد بزرگ رســول خطیبی و 
تیمش در لیگ قهرمانان آســیا، پایان 

مرحله گروهی بدون حتی یک شکست 
بوده است. دو برد و چهار تساوی، تراکتور 
را به ســالمت از این مرحلــه عبور داد. 
جالب است که تراکتور تا آخرین ثانیه ها، 
هنوز از صعود مطمئن نبــود و یک روز 
بعد از آخریــن بازی اش، توانســت به 
لطف شکســت غیرمنتظره الهالل، از 
این مرحله عبور کنــد. این یک تجربه 
دلچســب و فراموش نشــدنی بــرای 

تبریزی ها در آسیا بود.
بهترین گلر )محمدرضا اخباری(

در اولین بــازی آســیایی، دروازه 
اخباری ســه بار باز شــد اما او تا پایان 
مرحله گروهی، دیگــر حتی یک گل 
هم دریافت نکرد. با پنج کلین شیت در 
۶ مسابقه، اخباری بهترین آمار را در بین 
گلرهای ایرانی این تورنمنت از خودش به 
جا گذاشته است. اگر سیوها و درخشش 
اخباری نبود، تراکتوری ها نمی توانستند 
راه شان را به طرف مرحله بعدی رقابت ها 

هموار کنند.
بیشترین پاس )پرسپولیس(

همان طور که انتظار مــی رود، این 
رکورد هم به یحیی و تیمش اختصاص 
پیدا کرده اســت. پرسپولیسی ها در ۶ 
مسابقه ۲8۶8 بار توپ را بین خودشان 
رد و بدل کرده اند کــه در بین تیم های 
ایرانی، یک رکورد محســوب می شود. 
اســتقالل با ۲۴3۲ پاس در این زمینه 
دومین تیــم ایرانی به شــمار می رود و 
فوالدی ها نیز ۲3۹3 پاس را در آســیا 
پشت سر گذاشته اند. جالب است بدانید 
ســومین پاســور برتر این فصل لیگ 
قهرمانان هم یک فوتبالیســت ایرانی 
است. شجاع خلیل زاده البته این روزها 

برای باشگاه الریان قطر توپ می زند!
این هفت پنالتی

نمایندگان ایران در دور گروهی لیگ 
قهرمانان آسیا، مجموعا صاحب هفت 
ضربه پنالتی شده اند. سه پنالتی برای 

استقالل، دو پنالتی برای پرسپولیس 
و تراکتور و یک پنالتــی هم برای فوالد 
در این تورنمنت گرفته شــد. استقالل 
و پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا 
هر کدام یک ضربه پنالتی را نیز خراب 

کردند.
بیشترین خطا )فوالد(

بیشــترین خطا در رقابت های این 
فصل لیگ قهرمانــان در بین تیم های 
ایرانی به فوالد خوزســتان اختصاص 
دارد. تیمی که بازیکنانش در مجموع ۶ 
مسابقه ۹۲ خطا انجام داده اند. تراکتور با 
8۷ خطا، دومین تیم ایرانی از این لحاظ 

محسوب می شود.
بیشترین کارت )تراکتور(

در زمینه دریافت کارت زرد، تراکتور 
در بین تیم های ایرانی رکورددار است. 
یعنی اگر مساله صعود به کارت های زرد 
و قرمز کشیده می شد، تراکتور شانسی 
برای رفتن به مرحله بعدی نداشــت. 
آنها در ۶ مســابقه مجموعا ۱۰ کارت 
زرد دریافت کردند که عــدد باالیی به 

نظر می رسد.

ترین های آماری نماینده های ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا

سه تفنگدار زنده، یک بازنده سربلند! 

اتفاق روز 

چهره به چهره

آریا رهنورد

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا در منطقه غرب، سرانجام 
به پایان رســید. اینکه رقابت های هر گروه به صورت متمرکز در 
زمین یکی از تیم ها برگزار می شد، به خودی خود اتفاق خوبی بود. 
چراکه در این شرایط کرونایی، تیم ها را از معرض سفرهای متعدد 
و خستگی بیش از حد دور می کرد. با این وجود مرحله گروهی این 
فصل لیگ قهرمانان، چند ایراد بســیار بزرگ داشت که حسابی 
هم به چشــم آمدند. ایرادهای بزرگی که همچنان مانعی برای 
پیشرفت هرچه بیشتر این تورنمنت هستند. ای.اف.سی حداقل 
برای مراحل حذفی، باید به دنبــال کمرنگ  کردن این ایرادهای 

بزرگ باشد.
غرب و شرق؛ شکاف بزرگ

اولین ایراد بزرگ و عجیب لیگ قهرمانان آسیا در شکل جدید 
برگزاری در عصر کرونا، شکاف بزرگی است که بین دو منطقه غرب 
و شرق شکل می گیرد. سال گذشته فینالیست غرب آسیا مشخص 
شده بود اما شرقی ها تازه مرحله گروهی را برگزار می کردند. این 

برگزاری، اصال مبتنی بر عدالت نیســت و به ضرر تیم های غربی 
خواهد بود. کنفدراسیون فوتبال آسیا در این فصل هم همین رویه 
را در پیش گرفته است. حاال هشت تیم غربی حاضر در مرحله یک 
هشتم نهایی مشخص شده اند اما تیم های شرقی هنوز حتی یک 
مسابقه را هم پشت سر نگذاشــته اند. اگر ای.اف.سی می خواهد 
این نابرابری بزرگ را از بین ببــرد، باید از فصل آینده رقابت های 
شرق و غرب را در یک زمان برگزار کند. در غیر این صورت بازی ها 

سروشکل جذابی به خودشان نخواهند گرفت.
جام 40 تیمی؛ این تصمیم تهدیدآمیز

۴۰ تیمی شدن لیگ قهرمانان آســیا، تحت هیچ شرایطی 
تصمیم درستی نبود. چراکه برخی از تیم های حاضر در این جام، 
در حد و اندازه های رقابت به نظر نمی رسیدند. برای مثال تیم هایی 
مثل گوا و یا الشــرطه نه تنها کمکی به باالرفتن سطح مسابقات 
نکردند، بلکه به لیگ قهرمانان آسیا لطمه زدند. عالوه بر این، ۴۰ 
تیمی شدن این رقابت و حضور ۲۰ تیم از غرب آسیا، وضعیت نهایی 
برخورد تیم ها در دور حذفی را به شدت پیچیده کرد. آن قدر که 
پرسپولیس حتی یک روز بعد از سرگروهی اش، هنوز نمی دانست 
که باید با کدام رقیب روبه رو شود و چه مسابقه ای را در پیش داشته 
باشد. تیم های تراکتور و السد هم تا آخرین لحظه در شش و بش 
صعود یا حذف بودند. این بالتکلیفی و این تعلیق، اصال برای یک 
تورنمنت مهم فوتبال پذیرفتنی به نظر نمی رسد. اگر هم قرار است 

ناگهان تعداد تیم ها افزایش پیدا کنند، باید سازوکار منطقی تری 
برای این رقابت وجود داشته باشد. اصال وقتی در قاره اروپا با آن همه 
تیم قدرتمند لیگ قهرمانان 3۲ تیمی است، معلوم نیست چرا در 

آسیا ۴۰ تیم باید در لیگ قهرمانان به رقابت بپردازند.
هندوستان؛ این میزبان ترسناک

انتخاب هندوستان به عنوان یکی از میزبان های دور گروهی 
جام ملت ها، تصمیمی بود که در جهت توســعه بیشتر فوتبال 
در هند گرفته شد اما از آن جایی که این جام اساسا بدون حضور 
تماشاگر برگزار می شد، چنین تصمیمی اصال نتیجه بخش به نظر 
نمی رسید. بخش طنز ماجرا این جاست که یک روز قبل از پایان دور 
گروهی، سرمربی و اعضای خارجی باشگاه گوا عمال از هندوستان 
فرار کردند! چراکه این کشور درگیر بحران تاریخی کرونای هندی 
شــده بود. در حقیقت الوحده در روز پایانی و در دیداری که برای 
صعودش کلیدی بود، روبه روی یک ترکیب نصفه و نیمه از گوا قرار 

گرفت. اتفاقی که در شرایط طبیعی رقابت را عمال زیر سوال برد.
وی.ای.آر؛ هست و نیست!

معلوم نیست مسئوالن ای.اف.سی چه نوع نگاهی به وی.ای.آر 
دارند. به طور کلی یا این پدیده خوب است و یا خوب نیست. اینکه در 
دور گروهی از وی.ای.آر استفاده نشود و حتی در یک هشتم نهایی 
هم خبری از کمک داور ویدئویی نباشد اما ناگهان از یک چهارم 
نهایی مسابقات دارای وی.ای.آر شود، بازیکنان تیم های مختلف 

را سردرگم خواهد کرد. این مسابقات باید یا با وی.ای.آر و یا بدون 
آن برگزار شود، گرفتن یک تصمیم بینابینی در آن، هیچ کمکی به 

برگزاری ایده آل جام نمی کند.
پخش تلویزیونی؛ فراتر از فاجعه

موضوع پخش تلویزیونی رقابت های لیگ قهرمانان هم در این 
فصل در نوع خودش انتقادبرانگیز بوده است. بسیاری از هواداران 
فوتبال در قطر، موفق به دیدن دیدارهای تیم شان نشده اند و این 
موضوع سروصدای زیادی در کشورهای غرب آسیا به پا کرده است. 
در حقیقت پخش تلویزیونی، بدیهی ترین اتفاق در خصوص یک 
تورنمنت فوتبالی اســت و عجیب به نظر می رسد که مسئوالن 

ای.اف.سی حتی نتوانسته اند این مشکل را هم حل کنند!
همزمانی؛ ضرورت گمشده!

حتی در بورکینافاسو هم برگزارکنندگان یک رقابت فوتبال 
به خوبی می دانند که دیدارهای پایانی مرحله گروهی برای حفظ 
سالمت و جذابیت، باید »همزمان« باشــند. در لیگ قهرمانان 
آسیا اما از این خبرها نیســت. دیدارهای پایانی دور گروهی در 
این جام به صورت همزمان برگزار نشده اند و این موضوع کامال 
دور از عدالت و حرفه ای گری بود. در حقیقت بعضی تیم ها با علم 
به نتیجه هم تیمی ها در روز آخر، آخرین مسابقه در آسیا را آغاز 
کردند. اتفاقی که در هیچ جام دیگری در دنیای فوتبال تحت هیچ 

شرایطی رخ نمی دهد.  

لحظات پراسترس آخرین دیدار مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان هم ســرانجام با حذف همزمان 
الدحیل قطر و االهلی عربســتان ســپری شد. 
مسابقه ای که لحظات خیره کننده زیادی داشت. 
اول این مایکل اولونگا بود که یک ضربه پنالتی را از 
دست داد و در  لحظات پایانی نیز ستاره های االهلی 
صاحب موقعیت دو به تک شدند اما این توپ هم به 
سادگی از دست رفت. در نهایت در گروهی که به 
گروه مرگ رقابت ها موسوم شده بود، تنها یک تیم 
توانست راهی مرحله بعدی شود و آن تیم، استقالل 
ایران بود. اســتقاللی ها به عنوان صدرنشین، از 
این گروه به مرحله بعدی صعــود کردند اما حاال 
یک قرعه دشــوار در مرحله بعدی در انتظارشان 
اســت. آنها باید به مصاف الهالل عربســتان با 

بافتیمبی گومیس بروند. تیمی که البته قدرت 
گذشته اش را ندارد و آنقدرها هم تیم ترسناکی 
به نظر نمی رسد. الهالل در مرحله گروهی هم به 
عنوان تیم دوم راهی این مرحله شده و پشت سر 
استقالل تاجیکستان قرار گرفته است. خیلی از 
هواداران فوتبال، در انتظار تماشای دربی ایران در 
مرحله یک هشتم نهایی بودند اما این اتفاق آن طور 
که آنها می خواستند رخ نداد. با این وجود مرحله 
یک هشتم نهایی جدال پرسپولیس و استقالل 
شــکل خواهد گرفت. آن استقالل البته تیمی از 
فوتبال ایران نیست. شاگردان یحیی پس از صعود 
مقتدرانه به دور حذفی، باید روبه روی اســتقالل 
تاجیکســتان قرار بگیرند. تیمی که تا همین جا 
هم یکی از شگفتی سازهای این جام بوده است. 

استقالل تاجیکستان با وجود شکست در هفته 
پایانی، در جدول گروه اول باالتر از الهالل عربستان 
قرار گرفت. پیروزی چهار گله این تیم روبه روی 
الهالل، یکی از باورنکردنی ترین لحظه  های این 
جام تا امروز بوده است. آنها در نگاه اول برای آسیا 
تیمی ناشناخته به نظر می رسند اما اصال حریف 
ساده ای برای پرسپولیس محسوب نمی شوند. این 
تیم قهرمان پنج دوره اخیر لیگ کشور تاجیکستان 
به شــمار می رود. تیمی که شاید تجربه آسیایی 
خاصی ندارد اما از ســتاره های جوان مستعدی 
برخوردار است که نشان داده اند راه و رسم پیروزی 
در این تورنمنت را خیلی خوب بلد هستند. جالب 
اینکه آنها برخالف هم نام ایرانی شــان، پیراهن 
قرمز به تن دارند و با این رنگ در آســیا به مصاف 

رقبای شان می روند!
صعود استقالل و پرســپولیس از دور گروهی 
تا حدود زیادی قابل پیش بینی به نظر می رسید. 
حذف فوالد هم در هفته قبل قطعی شده بود اما 
تراکتور هم توانســت به لطف تساوی الدحیل و 

االهلی، خودش را به مرحله حذفی برساند. با توجه 
به شکست دو گله الهالل نیز، صعود تراکتور حتی 
قبل از این مســابقه قطعی به نظر می رسید. تیم 
خطیبی تا اینجا تورنمنت را بدون شکست سپری 
کرده و حاال باید خودش را برای نبرد بسیار سخت با 
النصر امارات آماده کند. حریفی که در گروه دشوار 
الســد و فوالد با قدرت قابل توجهی صدرنشین 

شده اما روبه روی تراکتور، دو ستاره کلیدی اش 
یعنی آمرابات و حمدهلل را به دلیل محرومیت در 
اختیار نخواهد داشت. نبرد بعدی نیز یک مسابقه 
تمام اماراتی بین الشــارجه و الوحده خواهد بود. 
در حقیقت از بین تیم های حاضر در یک چهارم 
نهایی آسیا، حتما یک تیم به فوتبال امارات تعلق 

خواهد داشت. 

لیگ قهرمانان آسیا و ویژگی های دوست نداشتنی اش

تورنمنت منطق گريز! 

شب بخیر آقای اولونگا

پرسپوليس-استقالل در يک هشتم!

در شروع تورنمنت، به 
نظر می رسید استقاللی ها 
صاحب ایده آل ترین خط 

حمله ایرانی ها در لیگ 
قهرمانان آسیا هستند. با 
این وجود استقالل در دو 

بازی پایانی فقط یک گل به 
ثمر رساند و پرسپولیسی ها 
توانستند گوی سبقت را از 
این تیم بربایند. در نهایت 
تیم یحیی با 14 گل زده در 

6 بازی، بهترین خط حمله را 
در بین تیم های ایرانی جام 

در اختیار داشت

 شماره   786 /   یکشنبه 12  اردیبهشت   1400  /   19  رمضان 1442  / 2  می   2021


