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پايان ليگ فرنگي در سيل كرونا

مرحله نهایــی لیگ برتر کشــتی فرنگی 
در شــرایطی به میزبانی خانه کشــتی شهید 
ابراهیم هادی برگزار شــد که در دیدار نهایی 
بازار بزرگ ایران با در اختیار داشتن ستاره های 
پرتعداد توانست هفت بر سه از سد دانشگاه آزاد 
عبور کند و به عنــوان قهرمانی برای چندمین 
ســال متوالی برســد. در دیدار رده بندی هم 
سیناصنعت ایذه با نتیجه 6 بر چهار از سد فوالد 
اکسین خوزســتان گذشــت تا روی سکوی 
ســومی برود. نکته عجیب در این مســابقات 
غیبت محمد بنا ســرمربی تیم ملی کشــتی 

فرنگی و دستیارانش در سالن بود. 
این در حالي اســت که بیشتر ملي پوشان و 
مدعي ها روي تشك حاضر شدند. حتی سعید 
عبدولی که در 10 ماه اخیر روی تشك نرفته 
بود، در فینال کشتی گرفت و نشان داد که جزو 
مدعیان پوشیدن دوبنده تیم ملی در المپیك 
است. این فرنگی کار باتجربه اندیمشکی بعد از 
شیوع ویروس کرونا تا فینال لیگ روی تشك 
نرفته بود. او در ماه های اخیر وقتی با هیچ تیم 
لیگ برتری قرارداد امضا نکرد، در مصاحبه های 
خود گفتــه بود تــا زمانی که کرونا هســت، 
نمی خواهد کشــتی بگیرد چون می ترسد که 

این ویروس را به خانواده اش منتقل کند. 
همین اتفاق باعث شد تا سعید عبدولی نه 
به اردوی تیم ملی دعوت شود و نه در انتخابی 
تیم ملی حضور داشته باشــد، اما به یك باره 
چند روز قبل خبر رســید که او قصد دارد در 
فینال لیگ برتر کشــتی فرنگی روی تشــك 
برود. تیم بازار بزرگ ایران با خارج کردن یکی 
از ملی پوشان خود از لیست شــرایط را برای 
جذب عبدولی فراهم کرد و ایــن فرنگی کار 
در دو مبارزه نیمه نهایی و فینال روی تشــك 
رفت. عبدولــی در مصاحبه ای اعــام کرد به 
 خاطر نیاز مالی تصمیم گرفتــه در لیگ برتر 

شرکت کند. 
او نیز همچون سایر کشــتی گیران طبق 
پروتکل های بهداشــتی با ماسك روی تشك 
حاضر شــد و فقط در زمان مبارزه ماسك را از 
روی صورتــش جدا کرد. یکــي دیگر از نکات 
جالب دیگر این مسابقات، اهداي کاپ اخاق 
به تیم صباي نور کردســتان بــود. تیمي که 
آســیب زیادي از داوري ها دید و تاش هایش 
براي افزایش تیم هاي حاضــر در نیمه نهایي 

افاقه نکرد. 
    

شب خوب ايراني در كاپ اروپا
 )CEV Cup( مسابقات والیبال کاپ اروپا
با 6 دیدار در مرحله یك هشتم نهایی پیگیری 
شد و تیم های گرین یارد ماِسیك بلژیك و نیش 
صربســتان که بازیکنان ایرانی دارند، از جمله 

فاتحان این مرحله بودند. 
در یکی از این دیدارها، تیم های گرین یارد 
ماِسیك بلژیك با آنکارا اســپور توتو ترکیه به 
مصاف یکدیگر رفتند که نماینده بلژیك ســه 
بر صفر بــا امتیازهای 25 بــر 18، 25 بر 18 و 
25 بر 21 به پیروزی رســید. جواد کریمی و 
امیرحســین اســفندیار دو ملی پوش ایرانی 
ماِسیك، به ترتیب چهار و هشت امتیاز در این 
مسابقه به دســت آوردند. گرین یارد ماسیك 
بلژیك در مرحله یك چهارم نهایی کاپ اروپا با 
گواگواس اسپانیا روبه رو خواهد شد و در صورت 
شکست این تیم، در جمع چهار تیم برتر اروپا 

قرار خواهد گرفت. 
در دیگر مسابقه این مرحله، تیم پولونیای 
انگلیــس با نیش صربســتان بــازی کرد که 
نماینده صربســتان ســه بر یك بــه پیروزی 
رسید. نیش در ست نخست 25 بر 22 مغلوب 
نماینده انگلیس شد اما در ســت های دوم تا 
چهارم با امتیازهای 25 بر 23، 25 بر 20 و 25 
بر 21 حریف خود را شکســت داد و به مرحله 
یك چهارم نهایــی کاپ اروپا صعود کرد. بردیا 
سعادت با 24 پوئن، امتیازآورترین بازیکن این 
دیدار بود و احسان رجائیان داور ایرانی مقیم 
فرانسه نیز به عنوان داور اول قضاوت دیدار دو 
تیم پولونیای انگلیس و نیش صربســتان را بر 

عهده داشت. 
تیم نیش صربســتان در مرحله یك چهارم 
نهایی کاپ اروپا به مصاف مون پلیه فرانســه 

خواهد رفت.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

از 11 بازیکنی که پرسپولیس 
را در فینال غرب آســیا همراهی 
کردند، چهــار بازیکن به صورت 
قطعی در فینال لیگ قهرمانان به 
میدان نمی روند. اگر شجاع هنوز 
در پرسپولیس حضور داشت، اگر 
عیسی آل کثیر محروم نمی شد 
و اگر امیــری و پهلــوان کارت 
نمی گرفتند، حدس زدن ترکیب 
قرمزها فوق العاده ســاده به نظر 
می رسید اما حاال یحیی باید فکری 
برای پر کــردن این جاهای خالی 
در تیمش داشته باشــد. به نظر 
می رسد او برای دیدار حساس با 
اولسان، سیستم همیشگی تیمش 
را تغییر می دهد و با یک روش بازی 
متفاوت روبه روی حریف کره ای 
قرار می گیرد. موضوعی که می تواند 
برای اولسان کامال غافلگیرکننده 
باشد. شاید گل محمدی به جای 
استفاده از دو مهاجم، با یک مهاجم 
و سیستم پایه 1-3-2-4 در این 

بازی حاضر شود.
    

سنگربان: حامد لک
در مورد حضور حامد روی خط دروازه 
قرمزها در این بازی، تردیدی وجود ندارد. 
او سهم بزرگی در رسیدن پرسپولیس به 
فینال آسیا داشته و از زمان ملحق شدن 
به این باشــگاه، هرگز در جریان بازی 
گل نخورده اســت. درست مثل خیلی 
از پرسپولیسی ها، این مهم ترین بازی 

از دوران فوتبال حامد لك خواهد بود. 
ستاره ای که تا امروز بدون تردید بهترین 
گلر این فصل لیگ قهرمانان بوده و اگر در 
فینال هم بدرخشد، به احتمال زیاد به 
عنوان بهترین سنگربان این جام معرفی 
خواهد شــد. حامد در جریان بازی ها 
کاما مطمئن نشان می دهد و اگر بازی 
به پنالتی کشیده شود نیز، می تواند باز هم 
به کمك پرسپولیس بیاید. داشتن یك 
گلر مطمئن، اضطراب پرسپولیسی ها 
را برای بازی بزرگ شنبه تا حدود زیادی 

کاهش خواهد داد.
مدافع راست: مهدی شیری

عوض شــدن احتمالی سیســتم 
پرســپولیس، فضا را برای بازی کردن 
مهدی شــیری مهیا می کند. او در دور 
قبلی دیرتر از همه هم تیمی ها به قطر 
رفت و تنها چند دقیقه برای تیم بازی کرد 
اما خصوصیات دفاعی شیری می تواند در 
این جدال به پرسپولیس کمك کند. او در 
حمله اصا فوتبالیست درجه یکی نیست 
و سانترهای چندان درخشانی هم ندارد 
اما با یك بازی ایستا، می تواند به افزایش 
ضریب احتیــاط در تیم گل محمدی 
کمك کند. شیری این اواخر به تیم ملی 
هم دعوت شده و حاال در دیدار فینال، 
باید نشان بدهد که شایستگی این اتفاق 
را داشته است. مهدی احتماال بر خاف 
دیدارهای آســیایی قبلی، ایــن بار در 
ترکیب ثابت تیم اش قرار خواهد گرفت.
مدافع وسط: سیدجالل حسینی

شاید اگر شجاع تیم را در پنجره نقل 
و انتقاالت ترک نمی کرد، ســیدجال 
همانند دیدارهای آسیایی قبلی روی 

نیمکت قرار می گرفت تا در دقایق پایانی 
به کمك تیم بیاید و دفاع را مستحکم 
کند. حاال اما در پرسپولیس هیچ کس 
به نیمکت نشینی سیدجال فکر هم 
نمی کند. او یك ستاره تمام نشدنی است 
و هنوز هم هر وقت که به زمین می رود، 
بی نقص نشان می دهد. سیدجال یك 
وزنه ســنگین روحی برای قرمزها به 
شمار می رود و حضورش در قلب دفاع و 
تجربه اش نقشی کلیدی در این مسابقه 
ایفا خواهد کرد. جال تا امروز جام های 
بسیار زیادی را به دست آورده و در همه 
ادوار لیگ برتر، پرافتخارترین بازیکن 
ایرانی محسوب می شــود اما او حاال در 
معرض یك اتفاق تاریخی قــرار دارد. 
حسینی می تواند اولین کاپیتان تاریخ 
پرسپولیس لقب بگیرد که جام قهرمانی 
لیگ قهرمانان آسیا را باالی سر می برد. 
صندوقچه افتخارات پروپیمان سید، این 

افتخار بزرگ را کم دارد.
مدافع وسط: محمدحسین 

کنعانی زادگان
هیچ کس تصور نمی کــرد مدافع 
وسطی که در ماشین سازی در آستانه 
فراموش  شدن قرار داشــت، دوباره به 
باالترین سطح برگردد. همه اشتباه های 
بزرگ کنعانی، مســیر پیشرفت این 
فوتبالیســت را ســد نکردند. او دوباره 
اوج گرفت تا حتی پس از غیبت شجاع 
هم، پرسپولیسی ها نگران خط دفاعی 
تیم  شــان نباشــند. کنعانی هم روی 
زمین و هم در دفاع، یکی از آماده ترین 
مدافعان این فصل لیگ قهرمانان بوده و 
اگر همین کیفیت را در دیدار فینال هم 

حفظ کند، گل زدن به پرسپولیس اصا 
برای مهاجمان اولسان ساده نخواهد بود. 
او یك بازیکن تنومند با پرش های بلند به 
شمار می رود و تا اینجا در لیگ قهرمانان 

کاما قابل اعتماد نشان داده است.
مدافع چپ: سعید آقایی

در لیگ قهرمانان آسیا، مدافع چپ 
پرسپولیس مســابقه به مسابقه بهتر 
شد. ســعید آقایی به مرور زمان اوج 
گرفت و به خوبی توانســت انتظارات 
را برآورده کند. بــدون هیچ تردیدی 
او مدافع چپ ثابت پرســپولیس در 
مســابقه فینال نیز خواهد بود. حاال 
دیگر محمد نــادری نیز بــه عنوان 
جدی ترین رقیب او از پرســپولیس 
جدا شــده و آقایی بدون هیچ رقیبی 
در ترکیب قرمزها توپ می زند. او در 
دیدارهای آسیایی قبلی چند نفوذ و 
چند سانتر تماشایی داشت. تکرار این 
اتفاق ها در دیدار فینال در استادیوم 

الجنوب، می تواند یــك روز تاریخی 
برای پرسپولیســی ها بسازد. سرخ ها 
برای بردن ایــن نبــرد، روی آقایی 

حساب ویژه ای باز کرده اند.
هافبک دفاعی: احمد نوراللهی

او حاال دیگر یك مهره باتجربه برای 
تیم یحیی به شمار می رود. بازیکنی که 
هم روی شوت های از راه دور و هم روی 
جنگندگی در میانه میدان، یك بازیکن 
فوق العاده موثر برای پرسپولیس است. 
احمدنور در مســیر رسیدن تیمش به 
دیدار نهایی، یك ســتاره کلیدی برای 
پرسپولیس بوده و حاال انتظار می رود 
در دیدار نهایی لیگ قهرمانان، بهترین 
نمایش دوران فوتبالش را تجربه کند. 
هافبك ها و مهره های هجومی اولسان 
اساسا تحرک بســیار زیادی در زمین 
دارند و به همین خاطر نقش بازیکنی 
مثل احمد برای خنثی کردن نقشه های 
هجومی رقیب، فوق العاده مهم به نظر 
می رسد. اگر پرسپولیس برنده جنگ 
میانه زمین باشد، قدم بسیار مهمی را 
برای شکســت دادن اولسان برداشته 
است. به همین خاطر است که نوراللهی 
باید در این دیدار، بیشتر از همیشه دونده 

و جنگنده نشان بدهد.
هافبک دفاعی: میالد سرلک

شاید یکی از بزرگ ترین معماهای 
یحیی برای دیدار فینال آسیا، به انتخاب 
از میان سرلك و کمال کامیابی نیا مربوط 
شــود. هر دو نفر در جریان دیدارهای 
آسیایی قبلی، ســابقه حضور فیکس و 
نشســتن روی نیمکت پرسپولیس را 
داشــته اند. با این حال با در نظر گرفتن 
چند نمایش اخیر این دو بازیکن در لیگ 
برتر، به نظر می رسد شانس سرلك برای 
بازی در این مســابقه به مراتب بیشتر 
خواهد بود. تیم اولســان اعتقاد زیادی 
به بازی مالکانه و به گــردش درآوردن 
توپ با پاس های کوتاه در وسط زمین 
دارد و ســرلك به کمــك مهارتش در 
قطع کردن توپ و ارتباط بین بازیکنان، 
می تواند به یك مهره بسیار مهم برای 
پرسپولیسی ها تبدیل شود. بعید نیست 
یحیی در ترکیب ثابت از میاد استفاده 
کند و در ادامه مسابقه، کمال را به جای او 

به ترکیب بفرستد.
هافبک راست: سیامک نعمتی

در جریان دیدارهای این فصل لیگ 
قهرمانان، سیامك یکی از بهترین های 
پرسپولیس بوده اســت. بازیکنی که 
در پســت غیرتخصصی دفاع راست به 
اندازه ای درخشید که در نهایت به تیم 
ملی نیز دعوت شد. سیامك یك انتخاب 
ایده آل برای سمت راست خط دفاع به 

شمار می رود اما از آن جایی که سیستم 
تیم یحیی احتماال برای این بازی عوض 
خواهد شــد، این بازیکن نیز باید آماده 
بازگشت به پست تخصصی اش در خط 
هافبك باشد. او دیدار برگشت فینال دو 
فصل گذشته لیگ قهرمانان را به خاطر 
محرومیت از دســت داده بود و حاال به 
همه هواداران باشــگاه قول داده که آن 
غیبت بدموقع را با قهرمانی در بهترین 

موقعیت ممکن جبران کند.
هافبک چپ: امید عالیشاه

اگر احسان پهلوان محروم نمی شد، 
امید این بازی را هم همانند دیدارهای 
آســیایی قبلی از روی نیمکت شروع 
می کرد اما حاال بخــت به او رو کرده و 
همه چیز برای حضــور او در ترکیب 
ثابت تیم مهیا به نظر می رسد. امید در 
آخرین بازی لیگ برتری پرسپولیس، 
انگیزه هایش را بــه خوبی به نمایش 
گذاشت و نشان داد که به هیچ قیمتی 
نمی خواهد شــانس حضور در دیدار 
فینال لیگ قهرمانان را از دست بدهد. 
شــاید این آخرین فرصت عالیشــاه 
برای بــردن چنین جام ارزشــمند و 

مهمی باشد.
مهاجم: مهدی عبدی

پرسپولیس لیگ قهرمانان را با حضور 
علی علیپور در خط حملــه آغاز کرد، 
سپس به سراغ عیســی آل کثیر رفت و 
حاال نوبت مهدی عبدی جوان است که 
امید اول گل زنی سرخ ها باشد. مهدی 
آخرین گل زن پرســپولیس در لیگ 
قهرمانان تا امروز بوده و برای یحیی، قابل 
اتکاتر از آرمان رمضانی و علی شجاعی 
اســت. او در فینال غرب آسیا گل زنی 
کرده و حاال می تواند اولین مهاجم تاریخ 
پرسپولیس باشــد که در فینال لیگ 

قهرمانان گل می زند.

نگاهی به ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر اولسان

یحییسورپرایزمیکند

اتفاق روز

آریا طاری

فصل گذشته، صدرنشینی استقال با حواشی 
بزرگ و ناخوشایندی گره خورد و سرمربی تیم 
صدرنشین، ایران را به مقصد ایتالیا ترک کرد تا 
آبی ها دیگر تحت هیچ شرایطی تا پایان فصل به 
رده اول جدول برنگردند. این بار اما دیگر خبری 
از جدایی سرمربی نیست و آبی ها به هر قیمتی 
می خواهند این جایگاه را برای مدت بیشــتری 
حفظ کنند. آنها به لطف تفاضل گل بهتر نسبت 
به نفت در باالترین رده جدول دیده می شوند و در 
صورت پیروزی در دومین دیدار متوالی خارج از 

خانه، می توانند در همین جایگاه بمانند.
استقال در مســابقه فردا، روبه روی تیمی 
قرار می گیرد که از شــروع فصل تا امروز برنده 
هیچ مســابقه ای نبوده است. تیمی که دو هفته 
قبل با تست های مثبت کرونا در اردویش درگیر 
شد و با یك ترکیب ناقص روبه روی شهرخودرو 
قرار گرفت و هفته گذشته نیز مسابقه اش برابر 
پرسپولیس، سرنوشتی به جز لغو شدن نداشت. 
ذوبی هــا فصل عجیبــی را با رحمــان رضایی 
پشت سر گذاشــته اند. یك فصل با سه تساوی 

و دو شکست در پنج مســابقه که تقریبا در همه 
آنها جنجال های داوری حرف اول را زده اســت. 
آنها چند بار در آســتانه پیروزی با اشتباه های 
شــوکه کننده داور روبه رو شــده اند و به همین 
خاطر، شــانس پیروزی را از دست داده اند. تیم 
رحمان در این پنج هفتــه فقط چهار گل به ثمر 
رسانده و از نظر هجومی، شرایط خوبی را تجربه 
نمی کند. آنهــا در دفاع نیز هفــت گل دریافت 
کرده اند و به صورت مشــترک با سه تیم دیگر، 
صاحب دومین خط دفاعی ضعیف این فصل به 
شمار می روند. ذوب قبل از جدال فردا با استقال، 
استراحت بیشتری داشــته اما به لحاظ روحی، 
وضعیت آبی ها به مراتب بهتر به نظر می رســد. 
تیم فکری با شکست دادن شهرخودرو در مشهد، 
صدرنشینی در جدول رده بندی را تجربه کرده 
و میانگین امتیازی اش بــه دو امتیاز به ازای هر 
مسابقه نزدیك شده اســت. استقال در شروع 
فصل با بــردن دیدارهای خــارج از خانه کمی 
مشکل داشت اما باالخره در سومین دیدار خارج 
از خانه فصل برنده شد تا این مانع را هم از مسیرش 
بردارد. نکته جالب توجــه در مورد جدال قبلی 
این تیم، درخشش یك مهره جوان در استقال 

بود. سبحان خاقانی با اعتماد محمود فکری در 
ترکیب قرار گرفت و اولین گل اش برای استقال 
را هم به ثمر رســاند. بازیکنی کــه حاال انتظار 
می رود همچنان در ترکیــب فیکس تیم بماند 
و به درخشــیدن در اولین بازی ها با پیراهن آبی 

ادامه بدهد.
بازگشــت هروویه میلیچ بــه ترکیب ثابت 
استقال، یك اتفاق کاما محتمل برای مسابقه 
فردا خواهد بود. محمد نادری هم همانند چند 
مهره دیگر تیم، با مصدومیت دست و پنجه نرم 
می کند و احتماال به این نبرد نمی رسد. برخورد 
رشید مظاهری با تیمی که سال ها در آن عضویت 
داشته، یکی از ماجراهای جالب توجه دیگر این 
مسابقه به شمار می رود. رشید در چندین فصل 
متوالی، یکی از بهترین  و کلیدی ترین مهره های 
ذوب بود و در موفقیت های این باشــگاه در جام 
حذفی نیز سهمی انکارنشدنی داشت. او خیلی 
زود در استقال هم به یك بازیکن محبوب و موفق 
تبدیل شده است. ســتاره ای که در جدال هفته 
گذشته با شهرخودرو نیز دو مهار تماشایی داشت 
و باز هم اجازه نداد که مهره های حریف، دروازه 
استقال را باز کنند. به نظر می رسد محمود فکری 
حاال دیگر فاصله زیادی با شناختن ترکیب اصلی 
تیمش ندارد. اگر مهره های مصدومی مثل وریا، 
شیخ و قایدی نیز برگردند، استقال به مرور زمان 
کامل تر خواهد شــد. این باشگاه نسبت به چند 
فصل گذشته، شروع به مراتب بهتری را تجربه 

کرده و این می تواند برگ برنده مهم این تیم در 
لیگ بیستم باشد. آبی ها در صورت برنده شدن در 
جدال فردا، از هفت امتیاز به 14 امتیاز می رسند 
و در مسیری استاندارد برای قهرمانی لیگ برتر 
قرار می گیرند. در فوتبال ایران میانگین دو امتیاز 
در هر بازی در همه فصل ها برای قهرمانی کافی 
بوده و هرگز تیمی بــا این میانگین امتیازگیری 
در یك فصــل، در رده ای پایین تر از رده اول قرار 

نگرفته است.
استقال تا امروز خوب نتیجه گرفته و حاال 
همه هواداران این باشــگاه انتظار دارند که تیم 
محبوب شان، کمی هم »بهتر« فوتبال بازی کند. 
نمایش های این تیم در لیگ بیستم هنوز کاما 
امیدوارکننده نبود اما نشانی از پیشرفت در بازی 
تیم فکری دیده می شــود. آنها نسبت به شروع 

فصل، کمی بهتر شده اند اما هنوز باید روی سرعت 
این پیشرفت، کمی بیشتر کار کنند. اگر استقال 
بازی زیبا و هیجان انگیز را هم به این نتایج خوب 
اضافه کند، همه هوادارهــا را از خودش راضی 
خواهد کرد. استقال، مشهد را با دست پر ترک 
کرده و حاال در اصفهان هم یك ماموریت دشوار 
در پیش دارد. بردن دو دیدار متوالی خارج از خانه، 
یك دستاورد قابل توجه برای این تیم خواهد بود. 
هفته نهم فصل گذشــته در تبریز، اولین جایی 
بود که آبی ها موفق شدند دو دیدار خارج از خانه 
متوالی را با پیروزی پشــت سر بگذارند. آن روز، 
همان روزی بود که همه هواداران تیم به پروژه 
اســتراماچونی اعتماد کردند. شاید در اصفهان 
هم چنین سرنوشتی در انتظار محمود فکری و 

تیمش باشد.

استقالل و صدرنشینی؛ داستانی که می تواند ادامه داشته باشد

از اينجا تکان نمی خوريم!

هافبک ها و مهره های 
هجومی اولسان اساسا 
تحرک بسیار زیادی در 
زمین دارند و به همین 

خاطر نقش بازیکنی مثل 
احمد برای خنثی کردن 

نقشه های هجومی رقیب، 
فوق العاده مهم به نظر 

می رسد. اگر پرسپولیس 
برنده جنگ میانه زمین 

باشد، قدم بسیار مهمی را 
برای شکست دادن اولسان 

برداشته است

شاید اگر شجاع تیم را 
در پنجره نقل و انتقاالت 

ترک نمی کرد، سیدجالل 
همانند دیدارهای آسیایی 

قبلی روی نیمکت قرار 
می گرفت تا در دقایق پایانی 

به کمک تیم بیاید و دفاع 
را مستحکم کند. حاال اما 

در پرسپولیس هیچ کس به 
نیمکت نشینی سیدجالل 

فکر هم نمی کند
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