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نفس راحت محمدي با كامل شدن 
سهمیه های المپیک كشتي آزاد

روز گذشته، تيم ملي كشتي آزاد توانست 
در مســابقات گزينشــي المپيك قاره آسيا، 
به ســهميه باقي مانده اش برســد تا تركيب 
آزادكاران در المپيك كامل شود. با كامل شدن 
اين سهميه ها حاال غالمرضا محمدي، سرمربي 
تيم و همكارانش مي توانند تمام تمركز و انرژي 
خود را براي موفقيت در المپيك و ايســتادن 

روي سكوي اين مسابقات خرج كنند. 
آزادكاران ايــران در ســال 2019 طــي 
مســابقات قهرمانــي جهان كه بــه ميزباني 
نورسلطان قزاقستان برگزار شد توانستند دو 
ســهميه در اوزان ۵۷ كيلوگرم و ۸۶ كيلوگرم 
توســط رضا اطری و حســن يزداني به دست 
بياورند. مدتي بعد اما با مثبت شــدن تســت 
دوپينگ دو كشتي گير ازبكســتان و سوريه، 
ســهميه وزن 12۵ كيلوگرم به يداله محبي 
رســيد. حاال هم اميرمحمــد يزداني، يونس 
امامــي و محمدحســين محمديان پاســخ 
اعتمادي كه به آنها شده بود را با سهميه دادند 

و تركيب تيم را كامل كردند. 
اميرمحمد يزداني كه يكي از كساني بود كه 
در جهاني 2019 نتوانسته بود سهميه بگيرد، 
اين بار حســابي پر قدرت ظاهر شد و با وجود 
اينكه پيش بيني مي شــد كارش گره بخورد، 
توانســت رقبايش را با اقتدار شكست دهد. او 
در دور اول اســتراحت كرد و با دو پيروزي 10 
بر صفر برابر »محمــد عبدالكريم« از كويت و 
»حاجی محمدعلــی« از بحرين ضمن صعود 
به فينال، سهميه المپيك را بدون دادن هيچ 
امتيازي كســب كند.  همچنين يونس امامي 
در وزن ۷4 كيلوگرم نيز براي رسيدن به فينال 
فرصت امتيــاز گرفتن را به رقبا نــداد. او ابتدا 
10 بر صفر »علــی موحامت اووزميرادوف« از 
تركمنستان را برد، سپس 11 بر صفر »منگ 
حجی جان« از چين را شكست داد و درنهايت 
با تحميل شكست 10 بر صفر به »مان« هندي 
به فينال رسيد و ســهميه را گرفت. در نهايت 
محمدحسين محمديان در 9۷ كيلوگرم وارد 
تشك شد و مهر خود را روي ششمين سهميه 

كشتي آزاد زد. 

گام اول را محكم برداشــت و بــا تحميل 
شكست 11 بر صفر به »نائويا آكاگوما« از ژاپن 
به دور بعد رفت. او در دومين مســابقه 1۵ بر 
چهار »ضيا موحامت صفراف« از تركمنستان 
را شكســت داد و بــه نيمه نهايــي رســيد. 
محمديان در اين مرحله در كم تر از يك دقيقه 
»ساتيوارت كاديان« حريف هندي خود را 10 
بر صفر مغلوب كرد تا خيلي زود با رســيدن به 

فينال پرونده كسب سهميه را ببندد.
حاال در شرايطي كه محمد بنا سرمربي تيم 
ملي كشتي فرنگي بايد براي كسب تك سهميه 
باقي مانده در ۸۷ كيلوگرم و حضور در مسابقات 
جهاني صوفيــه برنامه ريــزي كند، محمدي 
يك نفس راحت مي كشد و برنامه هايش براي 

حضوري موفق در توكيو را آغاز مي كند. 
هرچند ناگفته نماند كشــتي گيران چه در 
آزاد و چــه در فرنگي هنوز يــك مرحله ديگر 
تا المپيك را پيش رو دارند. آنهــا براي اينكه 
دوبنده تيم ملي را در توكيو بپوشــند بايد در 
مسابقات انتخابي شركت كنند. چراكه كشتي 
جزو آن دست رشته هايي است كه سهميه ها نه 
به شخص بلكه به كشور تعلق مي گيرد و كسب 
ســهميه به معني حضور قطعــي در المپيك 
نيست. در اين شــرايط و با وجود مدعي هاي 
بســياري كه كشــتي ايران دارد، فدراسيون 
كشــتي كه مدتي پيش طرح چرخه انتخابي 
تيم ملي را نيز به تصويب رســاند كــه البته با 
شيوع كرونا نتوانســت اجرايي اش كند، فيلتر 
انتخابي را براي مشخص شدن تركيب نهايي 
تيم ملي قــرار داده تا ضمــن رعايت عدالت، 
بهترين گزينه ها براي اين رويداد مهم انتخاب 
شوند. در هر حال كشتي االن 11 سهميه دارد و 
بايد ديد كه چند نفر از دوبنده شاني كه سهميه 
گرفته اند، خود را در تركيب تيم نگه مي دارند. 
از ســوي ديگــر عليرضــا دبيــر، رئيس 
فدراسيون كشتي كه هميشه گاليه هايي بابت 
حمايت هاي مالي دارد، پس از مســجل شدن 
سه سهميه كشتي آزاد بار ديگر گاليه هايش 
را مطرح كــرد. او اين بار جدي تــر و محكم تر 
از هميشه هشــدار داد كه با اين شرايط نبايد 

انتظاري از كشتي در المپيك داشت. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

فصل 2021 لیــگ قهرمانان 
آسیا شاید یکی از عجیب ترین و 
خاص ترین دوره های این تورنمنت 
باشــد. چراکه این بار قرار است 
دیدارهای هر گــروه از این جام 
به میزبانی یک کشور و یک تیم 
برگزار شود. برخالف سال های 
گذشته که 32 تیم مختلف در این 
مرحله رقابت می کردند، این بار 
40 تیم در آسیا حضور دارند و این 
موضوع شرایط را کمی پیچیده 
خواهد کرد. چراکه این بار همه 
تیم هــای دوم نمی توانند وارد 
مرحله حذفی شوند و در 10 گروه، 
6 تیم دوم که بهترین عملکرد را 
داشته باشند صعود خواهند کرد. 
نمایندگان ایران این بار کیلومترها 
دورتر از خانــه، مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان را کلید می زنند. 
تیم هایی که بــرای این مرحله، 

آرزوهای بزرگی در سر دارند.
    

 تراکتورسازی؛
 در جست وجوی یک تفاوت

برای اولين بار پس از تبديل شدن به 
يك باشگاه »خصوصی« تراكتورسازی 
توانســته جواز حضور در رقابت های 
ليگ قهرمانان آسيا را به دست بياورد. 
آنها فصل گذشته با ســاكت الهامی، 
قهرمان جام حذفی شــدند تا به ليگ 
قهرمانان آســيا برســند اما از همان 
موقع، سه سرمربی ديگر روی نيمكت 
اين باشگاه نشسته اند. اين فصل برای 
تبريزی ها با عليرضا منصوريان شروع 
شد و اين مربی پس از سپری شدن تنها 
پنج هفته، جايش را به مسعود شجاعی 
داد. مســعود برای مدتی مربی موقت 
باشگاه بود و سپس در شروع نيم فصل 
دوم، رسول خطيبی هدايت قرمزهای 

تبريز را بر عهده گرفت. رسول كه فصل 
را در آلومينيوم اراک شروع كرده بود، 
قبال هم تجربه هدايت اين باشــگاه را 
داشــت. تجربه های قبلی تراكتور در 
آســيا، اصال رضايت بخش نبوده اند و 
حاال اين باشگاه به رقم زدن يك تفاوت 
بزرگ در اين جام فكر می كند. از دست 
دادن احسان حاج صفی در پنجره نقل 
و انتقاالت، يك ضربه بزرگ برای اين 
باشگاه بود اما آنها توانستند ستاره های 
باتجربه ای مثل اشكان دژاگه و مسعود 
شجاعی را حفظ كنند. مهره هايی كه 
حضورشــان برای چنين تورنمنتی، 
بســيار تعيين كننده به نظر می رسد. 
تراكتور برای ســپری كردن مرحله 
گروهی، به كشــور امارات سفر كرده 
و بازی هايش را در اين كشــور سپری 
خواهد كرد. ســفر به امــارات و بازی 
در اين كشــور برای نمايندگان ايران 
هميشه مطلوب تر و مناسب تر از سفر 
به كشوری مثل عربستان بوده است. 
در حقيقت اين يكی از برگ برنده های 
تراكتور در مقايسه با ساير نمايندگان 
ايران در ايــن جام به نظر می رســد. 
ميزبان تراكتور در ايــن مرحله، تيم 
الشــارجه امارات خواهد بود. تيمی 
كه اين روزها در جــدول ليگ امارات 
در رده چهارم جدول ديده می شود و 
برای موفقيت، روی زوج خارجی خط 
حمله اش حساب می كند. پاختاكور، 
حريف بعدی تيم خطيبی به شــمار 
می رود. تيمی كه فصل گذشته بخشی 
از قدرتش را به خوبی نشان داد. آنها در 
فصل قبلی ليگ قهرمانان، استقالل را 
حذف كردند و البته در مرحله بعدی 
روبه روی پرسپوليس از تورنمنت كنار 
رفتند. پاختاكور در اين فصل از ليگ 
برتر ازبكســتان درخشان ظاهر شده 
و فعال 1۵ امتياز از 1۵ امتياز ممكن را 
دشت كرده است. نيروی هوايی عراق 
نيز آخرين تيم اين گروه محســوب 

می شــود. تيمی كه برای چهارمين 
بار به ليگ قهرمانان قدم گذاشــته تا 
شايد برای اولين بار بتواند برای صعود 
از مرحله گروهی اين رقابت ها تالش 
كند. نيروی هوايی مهره های خارجی 
شاخصی ندارد اما برای موفقيت، روی 
طارق همام به عنوان يكی از ستاره های 

مهم و كليدی اش حساب باز می كند.
استقالل؛ این گروه آشنا

اســتقالل در همه اين سال ها به 
شكل عجيبی به حضور در گروه های 
سخت آسيايی عادت كرده است. با اين 
حال شرايط گروه اين تيم به گونه ای 
اســت كه می توان روی صعود آنها به 
مرحله بعدی حساب كرد. استقالل در 
فصل گذشته هم از اين مرحله رد شد 
اما در دور حذفی، نتوانست روبه روی 
پاختاكور خودی نشان بدهد و با يك 
نمايــش دور از انتظار، از آســيا كنار 
رفت. از آن روز تا حاال، اتفاقات زيادی 
در اين باشــگاه رخ داده است. مجيد 
نامجومطلق با نيمكت تيم خداحافظی 
كرده و محمود فكری مرد اول نيمكت 
استقالل شده و پس از آن، فكری هم 
جدا شده تا نيمكت را دوباره در اختيار 
فرهاد مجيدی قرار بدهد. حاال فرهاد 
تيمش را مهيای يك حضور ديگر در 
ليگ قهرمانان آسيا كرده است. مردی 
كه باالخره حاضر نشد محمد دانشگر 
را مورد بخشــش قرار بدهد و روی نام 
او برای آسيا، قلم قرمز كشيد. مجيدی 
برای تيمش، نقشــه های بزرگی دارد 
و برای عملی كردن اين نقشه ها، بايد 
استقالل را در يك فرم ايده آل ببيند. 
آمادگی شيخ دياباته و مهدی قايدی، 
بيشتر از ســطح آمادگی هر بازيكن 
ديگری برای ايــن مربی اهميت دارد. 
چراكه اين دو نفر می توانند در كنار هم، 
همه خطوط دفاعی را در آسيا به خاک 

و خون بكشند.
گروهی كه فرهاد و تيمش در اين 

فصل از ليگ قهرمانان بــا آن روبه رو 
می شوند، گروه نسبتا آشنايی به شمار 
می رود. چراكه استقالل تقريبا با همه 
اين تيم ها همگروه بوده است. االهلی 
عربستان، تيم ميزبان اين گروه است. 
تيمی كه اين فصــل در ليگ فوتبال 
عربســتان نتايــج نااميدكننده ای را 
پشت سر گذاشته است. امبايه نيانگ 
كه زمانی در باشــگاه ميالن عضويت 
داشته، مهم ترين ستاره باشگاه االهلی 
است. حريف بعدی استقاللی ها در اين 
گروه، از فوتبال قطر می آيد. الدحيل 
قطر فصل چنــدان بدی را ســپری 
نكرده اما نتوانسته در جنگ قهرمانی، 
به الســد غلبه كنــد. ژاوی و تيمش 
اين فصــل با اختالف قابــل توجهی، 
قهرمان شــده اند و به الدحيل اجازه 
نفس كشيدن نداده اند. ديگر تيم اين 
گروه، فصل گذشته در همين مرحله با 
استقالل همگروه بود و در هر دو ديدار 
رفت و برگشت هم با آبی ها به تساوی 
رسيد. در نهايت البته اين استقالل بود 
كه توانست باالتر از الشرطه به مرحله 

بعدی راه پيدا كند.
 پرسپولیس؛ 

شجاع دل علیه شجاع! 
آخرين باری كه پرسپوليس پس از 
حضور در فينال آسيا به ليگ قهرمانان 
قدم گذاشــت، اوضاع برای اين تيم 
اصال خوب پيش نرفت. آنها در همان 

مرحلــه گروهــی از رقابت ها حذف 
شدند. حاال برای دومين بار، سرخ ها 
ليگ قهرمانان را به عنوان فيناليست 
فصل قبلی آغاز خواهند كرد. برگزاری 
متمركز اين تورنمنت، برای تيم يحيی 
كامال خوشايند به نظر می رسد. چراكه 
باشگاه توانست به خوبی از اين فرصت 
برای درخشــيدن در ليگ قهرمانان 
استفاده كند. بازگشت عيسی آل كثير 
در آستانه فصل جديد ليگ قهرمانان، 
بهترين خبر برای اين تيم به شــمار 
می رود. عيسی اين هفته توانسته اولين 
گل  ليگ برتری اش برای پرسپوليس را 
به نيز به ثمر برساند. نگرانی بزرگ اين 
تيم اما به خط دفاعی مربوط می شود. 
جايی كه فرشاد فرجی و سعيد آقايی 
به دنبال مثبت اعالم شدن تست كرونا، 
هنوز نتوانسته اند تيم را همراهی كنند 
و احتماال به ديدارهای اول اين تيم در 
آسيا نخواهند رســيد. فرجی فعال در 
جمع قرمزها يك بازيكن نيمكت نشين 
است اما پرسپوليس هيچ جانشينی 
برای ســعيد آقايی ندارد و غيبت او 
می تواند باشگاه را به دردسر بيندازد. 
نكته جالب توجه اين مرحله از ليگ 
قهرمانان برای پرسپوليسی ها، ديدار 
با ستاره ای اســت كه تا همين چند 
ماه قبل دســت از بوســيدن لوگوی 

پرسپوليس برنمی داشت! 
شــجاع كه خودش يكی از عوامل 
اصلی رسيدن پرســپوليس به فينال 
فصل گذشــته ليگ قهرمانان بوده، 
حاال در تركيــب الريان بــه ميدان 
می رود. تيمی كه با حضور دو بازيكن 
خارجی در قلب دفاع، در رده ســوم 
ليگ ســتارگان قطر قــرار گرفته و 
سهميه فصل آينده ليگ قهرمانان را 
نيز تصاحب كرده اســت. تيم الوحده 
امارات نيز توانسته از مرحله پلی آف، 
خودش را به اين گروه برساند. چهره 
آشنای اين تيم برای پرسپوليسی ها 
عمر خريبين اســت كه ســابقه يك 
نمايش درخشان روبه روی تيم برانكو 
در ليگ قهرمانان آســيا را دارد. عمر 
البتــه آن روزها در تركيــب الهالل 
عربستان حضور داشت و حاال در ليگ 
امارات توپ می زند. جالب است بدانيد 
كه اسماعيل مطر هم هنوز برای اين 
تيم بازی می كند. قرمزها در اين گروه، 
بايد در اســتاديوم تيم فوتبال گوا در 
هندوستان به ميدان بروند. تيمی كه 
فصل گذشــته قهرمان فوتبال هند 
شــده و حاال برای اولين بــار در تمام 
تاريخش توانسته به رقابت های ليگ 

قهرمانان آسيا راه پيدا كند.
فوالد؛ می خواهیم پدیده باشیم

كاری كه فــوالد در اولين تجربه 
آسيايی اش با جواد نكونام انجام داده، 
حقيقتا تحســين برانگيز بوده است. 
اين تيم توانسته العين را با چهار گل 
مجازات كند و خودش را به دور گروهی 
ليگ قهرمانان برســاند. برای دومين 
بار متوالی، هر چهــار نماينده ايران 
موفق شده اند به مرحله گروهی ليگ 
قهرمانان برســند و اين يك موفقيت 

مهم برای فوتبــال ايران به شــمار 
می رود. فوالد همــه فاكتورهای الزم 
برای درخشيدن در اين فصل از ليگ 
قهرمانان را دارد. از خط دفاعی آماده 
با والی و كوليبالی با مهره های جوان و 
بسيار پرانگيزه ای مثل صابر حردانی 
كه عملكردی فراتر از انتظار در اين تيم 
داشــته اند. فوالد نفرات باتجربه تری 
مثل آياندا پاتوســی و شــميبا را نيز 
در اختيــار دارد كــه می توانند گره 
بازی های ســخت را برای اين تيم باز 

كنند. 
كار فوالدی ها در اين مرحله بسيار 
سخت خواهد بود اما آنها با نكو، آماده 
برداشــتن يك قدم بلنــد رو به جلو 
هستند. اين سومين تجربه آسيايی 
تيمی اســت كه تا امروز هرگز موفق 
نشــده از مرحله يك هشــتم نهايی 
مهم تريــن تورنمنت باشــگاهی در 
فوتبــال اروپا عبور كنــد. فوالدی ها 
دست به هر كاری می زنند تا پديده و 
شگفتی ساز اين فصل از ليگ قهرمانان 
آســيا لقب بگيرند و در قــاره كهن، 

چشم ها را خيره كنند.
كار فــوالد برای رد شــدن از اين 
گروه، اصال ساده نيســت. آنها در اين 
رقابت بايد با السد قطر روبه رو شوند. 
تيمی كه در 22 هفته گذشــته ليگ 
ستارگان قطر، حتی يك بار هم نباخته 
و بدون شكســت قهرمان ليگ قطر 
شــده اســت. ژاوی برای رسيدن به 
اين نتايج رويايی، ســتاره هايی مثل 
 تاباتــا، كازورال، عفيــف و بونجاح را 

در اختيار دارد. 
ديدارهای اين گــروه به ميزبانی 
النصر عربستان برگزار خواهند شد. 
تيمی كه ايــن روزها در رده ششــم 
جدول ليگ عربستان ديده می شود. 
چهارمين تيم اين گروه نيز الوحدات 
اردن اســت. باشــگاهی كه تا امروز 
به نــدرت اســمش را در رقابت های 
آسيايی شنيده ايم اما در عمل، يكی 
از مهم ترين و پرافتخارترين تيم های 
فوتبال در كشور اردن به شمار می رود 
و توانســته 1۷ بار ليــگ داخلی اين 
كشــور را فتح كند. اين گــروه، يك 
رقابت بسيار سخت را برای فوالد رقم 

خواهد زد.

پرونده ویژه نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آسیا

بمان، بجنگ، ببر!

اتفاق روز

آریا طاری

هفته سرنوشت ساز مادريدی ها به بهترين 
شكل ممكن به پايان رسيده است. تيمی كه به 
خاطر مصدوميت چند ستاره، با نگرانی زيادی 
اين هفته را آغاز كرده بود، حاال به فاصله تنها 
چند روز پنج گل به ليورپول و بارسا زده و عالوه 
بر صدرنشينی موقت در الليگا، به يك قدمی 
نيمه نهايی اروپا رســيده است. رئال در نبرد با 
رقيب سنتی اش، برای سومين بار متوالی برنده 
شده و اين يك موفقيت بزرگ برای زيدان به 
شمار می رود. عالوه بر اين، آنها پس از سال ها 
توانسته اند در دو ديدار متوالی رفت و برگشت 

در يك فصل، بلوگرانا را شكســت بدهند. 
برد رئال برابر بارســا، اصال شبيه يك 

اتفاق نبود. تصميم هوشمندانه 
زيزو برای اســتفاده ثابت از 
والــورده، نقــش مهمی در 
تثبيت اين پيروزی داشت. 
زيدان به جای استفاده از 
سه مهره هجومی، دو نفر 
را در خط حمله قرار داد و 
تصميم گرفت از والورده 
مقابل خط دفاعی استفاده 
كند. تصميمی كه جلوی 
بسياری از حمالت بارسا 

را گرفت. تيم رئال، آشــكارا 
خسته به نظر می رســيد اما زيدان 
باز هم مثل هميشه روحيه بردن را 

به ساق ستاره های تيمش تزريق 
كرد و توانست يك پيروزی حياتی را 
جشن بگيرد. بردی كه روحيه اين تيم 
را در ادامه فصل به اوج خواهد رساند. 
زيــدان و تيمش يكــی از آماده ترين 
بارسلوناهای سه فصل اخير را از پيش 
رو برداشــتند تا در جدول ليگ، باالتر 
از اين حريف قرار بگيرند. مرد فرانســوی 
نيمكت رئال، باز هم ثابت كرد حتی بدون 
نفراتی مثــل رامــوس، واران، كارواخال و 

هازارد، قادر است دســت به كارهای بزرگی 
بزند و رقبا را زمين گيــر كند. در مادريد، همه 
می دانند كه هيچ دری به روی ســفيدها قفل 
نمی ماند. چراكه زيــدان انگار همه 
كليدهــا را در جيب هايــش پنهان 
كرده اســت. تا همين چند ماه قبل، 
رئال شبيه يك تيم از هم پاشيده بود كه 
در هجوم مصدوميت های متوالی، قرار است 
يك فصل بدون جام را پشت سر بگذارد. آنها 
حتی مقابل رقيب دسته پايينی شان در جام 
حذفی حذف شــدند و در جدول، فاصله ای 
معنادار با آتلتی داشتند. اين تيم حتی تا يك 
قدمی حذف از مرحله گروهی ليگ قهرمانان 
پيش رفت و صحبــت از بركنــاری زيزو نيز 
مطرح شد اما حاال كافی است يك نگاه گذرا به 
وضعيت رئال بيندازيد تا به يك تفاوت بزرگ 

پی ببريد. اين تيم حاال در صدر جدول الليگا 
ديده می شود و شانس بسيار خوبی برای كنار 
زدن ليورپول در مسير رسيدن به نيمه نهايی 
ليگ قهرمانان دارد. رئال در صورت رد شدن 
از تيم كلوپ، بايد خودش را برای نبرد با برنده 
ديدار چلســی و پورتو آماده كند. در حقيقت 
می توان نتيجه گرفت كه مادريدی ها از همين 
حاال شانس اصلی فيناليست شدن در اروپا نيز 
هستند. به لطف زيزو، اين تيم كامال احيا شده 
و دوباره خــودش را از بحران بيرون كشــيده 
است. اين تيم برای درخشــيدن و رسيدن به 
نتايج ايده آل، به ســتاره های بزرگ و پرشمار 
نياز ندارد. ذهنيت برنده زيدان، درست همان 
چيزی است كه می تواند تيم را از هر مهلكه ای 
به سالمت عبور بدهد. او بزرگ ترين گنج اين 

روزهای مادريد است.

زیزو، مردی برای معجزه های بزرگ

پیامبر مادرید! 

نکته جالب توجه این مرحله 
از لیگ قهرمانان برای 

پرسپولیسی ها، دیدار با 
ستاره ای است که تا همین 

چند ماه قبل دست از 
بوسیدن لوگوی پرسپولیس 

برنمی داشت! شجاع که 
خودش یکی از عوامل 

اصلی رسیدن پرسپولیس 
به فینال فصل گذشته 

لیگ قهرمانان بوده، حاال 
در ترکیب الریان به میدان 

می رود

کاری که فوالد در اولین 
تجربه آسیایی اش با جواد 
نکونام انجام داده، حقیقتا 

تحسین برانگیز بوده است. 
این تیم توانسته العین را 
با چهار گل مجازات کند و 
خودش را به دور گروهی 

لیگ قهرمانان برساند
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