
t oseei r ani . i r
7 آدرنالین

 كشتي فرنگي 
و دو سهميه ديگر توكيو

روز گذشته روز مهمي براي كشتي فرنگي 
ايران بود. روزي كه دو كشتي گير ايران موفق 
شدند با حضور در فينال رقابت هاي گزينشي 
المپيك قاره آســيا جواز حضور در مسابقات 
المپيك توكيو را به دست بياورند. به اين ترتيب 
تيم فرنگي تا االن موفق به كسب پنج سهميه 
شده است و حاال براي كامل شدن تيم، بايد در 

قهرماني جهان بلغارستان تالش كرد. 
روز گذشــته محمدرضا گرايي در وزن 67 
كيلوگرم كه پيش بيني كار بســيار سختي با 
توجه به حضور رقباي قدرتمند سبك وزنش 
داشته باشد، بســيار پرقدرت ظاهر شد. او در 
دور اول براي پيروزي بر »شــروز اوچيلوف« 
از تاجيکستان حتي يك دقيقه هم زمان الزم 
نداشت و توانست با نتيجه هشت بر صفر خود 

را به مرحله بعد برساند.
 او در دومين ديدار مقابل »احمد داحشان« 
از اردن قرار گرفت و با تکرار نتيجه هشــت بر 
صفر به نيمه نهايي رسيد. گرايی در اين مرحله 
»آشو« دارنده مدال برنز آسيا از هند را با نتيجه 
۹ بر صفر مغلوب كرد و ضمن راهيابی به ديدار 
فينال، سهميه المپيك توكيو را نيز كسب كرد. 
او در حالي اين سهميه را گرفت كه حتي يك 

امتياز هم به رقبا نداد. 
محمدهادي ســاروي ديگر نماينده ايران 
در اين رقابت ها بود كــه در وزن ۹7 كيلوگرم 
به ميدان رفــت. او پس از اســتراحت در دور 
نخســت، در دور دوم با نتيجه هشت بر صفر 
جهانگير »تورديف« دارنده مدال نقره آســيا 
از ازبکســتان را از پيش رو برداشــت و راهی 
مرحله نيمه نهايی شــد. وی در اين مرحله با 
با نتيجه ۱۰ بر دو يانان چن از چين را مغلوب 
كرد و ضمن كسب ســهميه المپيك به ديدار 
فينال راه يافت. اما حسين نوري نماينده وزن 
87 كيلوگرم كه از شــانس هاي مسلم كسب 
 ســهميه بود، موفق نشــد كار را بــا موفقيت 

به پايان ببرد. 
او در كشــتي اول بــا نتيجــه ۹ بــر صفر 
»شــاگلدی آنايف« از تركمنستان را مغلوب 
كرد و به مرحله نيمه نهايــی راه يافت. وی در 
اين مرحله مقابل »فی پنــگ« دارنده مدال 
برنــز بازی های آســيايی از چين با تســاوي 
چهار - چهار مغلوب شــد و سهميه المپيك را 

از دست داد. 

نوري در حالي المپيکي نشــد كه در پايان 
وقت اول مســابقه اش با نماينــده چين دو بر 
صفر جلو بود اما با تساوي ناباورانه از رسيدن به 
سهميه المپيك بازماند. موضوعي كه به شدت 
باعث ناراحتي عليرضا دبير رييس فدراسيون 
شد و در نخستين واكنشــش نسبت به نتايج 
كشــتي گيران فرنگي از نوري انتقــاد كرد. او 
گفت:»حسين نوری متاســفانه اشتباه كرد 
وگرنه بايد سه سهميه را می گرفتيم تا 6 سهميه 
كشتی فرنگی كامل شــود. سهميه المپيك را 
اول به كسی می دهند كه اشتباه نکند. ای كاش 
سه سهميه را می گرفتيم و مربيان تا المپيك 
از االن تمركز می كردند و برای انتخاب نفرات 
مدنظرشان برنامه ريزی داشتند اما همين يك 
وزن كار را ســخت تر كرد. اين كــه به راحتی 
سهميه را از دست داديم سخت بود. مربيان هم 
حتما از اين موضوع ناراحت هستند. اميدوارم 
تدبيری داشــته باشند كه ســهميه وزن 87 
كيلوگرم را نيز در مسابقات بلغارستان بگيرند، 
هرچند كار در آنجا ســخت تر از اين رقابت ها 

خواهد بود.« 
با پايان كار كشــتي فرنگي، نوبت تيم ملي 
كشتي آزاد اســت كه براي كسب سه سهميه 
باقي مانده تالش كند. كادر فني كشــتي آزاد 
براي انجام ايــن ماموريت حســاب ويژه اي 
روي اميرمحمــد يزدانــی، يونــس امامي و 
محمدحســين محمديــان بــاز كرده اند تا 
جاي خالي ســهميه هاي اوزان 65، 74 و ۹7 
كيلوگرم نيز پر شــود. كار شاگردان غالمرضا 
محمدي از فردا )يکشــنبه( آغاز مي شــود و 
بايد ديد كه آيا آنها با دســت پر از تشك خارج 
مي شــوند يا نه. چنانچه در مسابقات يکشنبه 
سهميه اي كسب نشــود، آزادكاران هم بايد 
 در جهاني از آخرين فرصت المپيکي شــدن 

استفاده كنند. 

منهای فوتبال

آریا طاری

شايد در نگاه اول، مســابقه بزرگ 

امشب شبيه ال كالسيکوهای هميشگی 
نباشد. چراكه بازی در مادريد به جای 
استاديوم سانتياگوبرنابئو، در ورزشگاه 

كوچك تر آلفردو دی اســتفانو برگزار 
می شود و هيچ تماشاگری هم از نزديك 
قادر به تماشــای بازی نيست اما با اين 

وجود حساســيت های اين نبرد آنقدر 
زياد به نظر می رسد كه هيچ مساله ای، 
نتواند روی آن تاثير داشته باشد. رئالی ها 
از يك نظــر، ويژگی روحی مناســبی 
دارند و آن برتری در كالسيکوی رفت 
است. تيم زيزو در مســابقه نيم فصل 
اول، در ورزشگاه نيوكمپ تيم كومان 
را شکســت داده و حاال به دبل كردن 
حريف فکر می كنــد. رئال يك ويژگی 
مثبت روحی ديگر برای اين بازی دارد 
و آن، شکســت دادن ليورپول در ديدار 
حساس ليگ قهرمانان است. آن پيروزی 
دلچســب، وضعيت ايده آلی در اردوی 
رئال رقم زده اســت. در نقطه مقابل اما 
نمی توان از فرم باورنکردنی بارســا نيز 
به سادگی عبور كرد. كاتاالن ها در سال 
2۰2۱ تنها تيم بدون شکست ليگ های 
معتبر اروپايی به  شمار می روند. تيمی 
با آمار حيرت انگيــز ۱4 پيروزی و يك 
تساوی در۱5 مســابقه اخير كه انگيزه 
فوق العــاده ای برای قهرمانــی در اين 
فصل دارد. كومان توانسته تيمش را به 
خوبی احيا كند و بارسا را در يك شرايط 
بسيار سخت به زندگی برگرداند. غيبت 
چند بازيکن كليدی در اين نبرد، هر دو 
تيم را تحت تاثير قرار خواهد داد. رئال 
در غياب رامــوس و واران و همچنين 
كارواخال، تركيب كامــال متفاوتی را 
در خط دفاعی تجربــه می كند. ناچو، 
ميليتائو، مندی و لوكاس واسکز، تركيب 
نه چندان مطمئنی برای خط دفاعی اين 
تيم هســتند اما نبايد فراموش كرد كه 
همين تركيب مقابل ليورپول، عملکرد 

قابل قبولی داشته اســت. رئالی ها در 
خط هافبك باز هم از مثلث درخشــان 
كاسيميرو، كروس و مودريچ استفاده 
می كنند و در خط حمله نيز حضور بنزما، 
وينيســيوس و ماركو آسنسيو در اين 
تيم قطعی به نظر می رسد. رودريگو نيز 
احتماال اولين تعويض مادريدی ها در 
اين نبرد خواهد بود. با وجود تالش كادر 
پزشکی بارســا، جرارد پيکه نمی تواند 
تيمش را در اين مسابقه همراهی كند. 
انتظار می رود كومان در اين نبرد به سراغ 
همان سيستم سه دفاعه برود و آرائوخو، 
دی يونگ و لنگله را در تركيب قرار بدهد. 
تركيب چهار نفره خط هافبك بارسا نيز 
احتماال با بوســکتس، پدری، دست و 
جوردی آلبا ساخته می شود. لئو مسی، 
آنتوان گريزمان و دمبلــه نيز اعضای 
خط حمله اين تيم در اين نبرد تماشايی 
خواهند بود. ستاره هايی كه به هر قيمتی 
می خواهند روند بی شکستی شان در  

الليگا را حفظ كنند.
رئال زيــدان در هــر دو تقابل اخير 
بارسا، برنده بوده است. اگر آنها امشب 
موفق به پيروزی برابر رقيب سنتی شان 
شوند، برای اولين بار از سال ۱۹78 موفق 
به كسب سه پيروزی متوالی روبه روی 
بلوگرانا شــده اند. مادريدی ها از سال 
2۰۰8 به بعد، هرگــز در يك فصل از 
الليگا دو پيروزی روبه روی بارسا كسب 
نکرده اند و حاال دوست دارند اين طلسم 
را از مسيرشان كنار بزنند. با اين حال به 
نظر می رسد آبی اناری ها هراس چندانی 
از بازی در زمين حريف نخواهند داشت. 
چراكه آنها در پنج ديدار از هفت مسابقه 
خارج از خانه اخير روبه روی رئال مادريد 
به پيروزی دست پيدا كرده اند. رئال در 
۱۹ مسابقه الليگايی اخير، فقط يك بار 
شکست خورده و لوانته تنها تيمی بوده 
كه توانسته كهکشــانی ها را شکست 
بدهد اما بارسا هم با آمار شگفت انگيز ۹ 
برد خارج از خانه متوالی در ليگ اسپانيا 

برای اين نبرد آماده می شود. جالب است 
بدانيد كه بارسا در تمام تاريخش فقط دو 
بار برنده ۱۰ ديدار متوالی خارج از خانه 
در الليگا بوده است. اين اتفاق اولين بار با 
پپ گوارديوال و دومين بار با تيتو ويالنووا 
رخ داده و حاال شايد برای سومين بار در 

تاريخ اين باشگاه به وقوع بپيوندد.
همه شواهد اين طور نشان می دهند 
كه رئال و بارســا در بهترين فرم ممکن 
به هم رســيده اند. دو تيم فوق العاده ای 
كه نمی خواهند فرصت صدرنشــينی 
در الليگا را حتی به صــورت موقت از 
دســت بدهند. آمادگی خط هافبك 
رئال مادريد و قدرت خط حمله بارسا، 
می تواند يك نبرد جذاب و تماشايی را 
رقم بزند. جدالی كه تاثير بسيار زيادی 
در تعيين سرنوشــت تيم قهرمان اين 
فصل الليگا خواهد داشــت. كيفيت 
باالی هــر دو تيم، می تواند يك شــب 
فوق العاده در فوتبال اسپانيا بسازد. دو 
تيمی كه علی رغم شروع نااميدكننده 
اين فصل، اوج گرفته انــد و حاال دوباره 
در فرم مطلوب و ايده آل ديده می شوند.

به استقبال یک کالسیکوی میخکوب کننده

هزار درجه سانتی گراد! 

اتفاق روز

چهره به چهره

تا همین چند ماه پیش، به نظر می رسید پرونده رقابت های اللیگا با قهرمانی آتلتی بسته شده است. تیم سیمئونه، با 
اختالف فاحش در صدر جدول قرار داشت و بعید به نظر می رسید بارسا و رئال شانسی برای رقابت با این تیم داشته باشند. 

حاال اما درست در شب برگزاری   ال کالسیکو، تیم برنده می تواند موقتا به صدر جدول برسد. لغزش های پیاپی آتلتی، 
اوضاع را تغییر داده و حاال یک مثلث عشقی جذاب برای قهرمانی اللیگا داشته است. بدون هیچ تردیدی برنده نبرد امشب 

بین تیم های زیزو و کومان، یک گام مهم به طرف قهرمانی در این فصل خواهد برداشت. 

اگر در حال حاضر فقط يك تيم وجود داشــته باشد كه از 
ماجرای شکســت ليورپول در فينال ليگ قهرمانان روبه روی 
رئال مادريد و بازگشت دوباره اين تيم به فينال برای قهرمانی 
اروپا الگوبرداری كند، آن تيم پاری سن ژرمن است. باشگاهی 
كه فصل گذشته در ديدار نهايی ليگ قهرمانان شکست خورده 

و حاال اين فصل با تمام سرعت به طرف فينال پيش می رود. 
آنها اگرچه صدر جدول ليگ فرانسه را به ليل واگذار كرده اند 
و برخالف هميشه در رقابت های داخلی درخشان ظاهر نشده اند 
اما در اروپا عملکردی فراتر از حد انتظار داشته اند. تيم پوچتينو 

در اولين مرحله حذفی، كار بارسا را در همان ديدار رفت تمام 
كرد و حــاال در دومين مرحله نيز، بايــرن را در زمين خودش 
شکست داد. آنها توانســته اند روند شکست ناپذيری هانسی 
فليك و تيمش در آليانز آره نا را از بين ببرند. اين برد در درجه 
اول به دو ستاره تعلق دارد. اول كيلور ناواس كه بهترين فصل 
فوتبالی اش را سپری می كند. ناواس هم روبه روی بارسا و هم در 
جدال با حريف آلمانی، موقعيت های بسيار زيادی را مهار كرد 
و نشان داد كه در تيم پوچ عمال به يك ستاره تمام عيار تبديل 

شده است. 
نفر دوم هم كســی به جز كيليان ام باپه نيست. ستاره ای 
آنقدر آماده كه حتی توانســته نيمار را در ســايه خودش قرار 
بدهد. گل دوم كيليان در آليانــز، نمونه كاملی از بلوغ و هوش 
فوتبالی اين بازيکن بود. درست وقتی همه انتظار داشتند توپ 

به زاويه مخالف فرستاده شود، او زاويه موافق را انتخاب كرد تا 
همه مهره های حريف را شگفت زده كند. پس از هت تريك در 
نيوكمپ، حاال زدن دو گل در اســتاديوم خانگی بايرن، ام باپه 
را در وضعيتی آرمانی قرار داده اســت. اگر پی اس جی همين 
نمايش را در مسابقه برگشت تکرار كند و به نيمه نهايی ليگ 
قهرمانان برســد، همه چيز برای نمايش دوباره قدرت ستاره 

جوان فرانسوی مهيا خواهد بود.
 كافی است او در نيمه نهايی و شايد فينال بدرخشد تا برای 
اولين بار در دوران فوتبالش توپ طال را به دست بياورد. اين بار 
برخالف فصل گذشته، مراسم توپ طال برگزار می شود و ام باپه 
از شانس خوبی برای بردن اين جايزه برخوردار است. در حقيقت 
او در شرايط فعلی از هر كسی به بردن توپ طال نزديك تر است. 
برنده شدن اين عنوان، می تواند شروع امپراتوری او در فوتبال 

اروپا باشد. آن هم در شرايطی كه ستاره ای مثل نيمار هم هنوز 
نتوانسته اين عنوان ارزشمند را به دست بياورد. البته كه اين 
برد تاريخی برای كيليان، كمی هم با چاشنی خوش شانسی 

به دست آمده است. 
او خوش شــانس بود كه رابرت لواندوفسکی مصدوم شد و 
در اوج آمادگی فرصت درخشــيدن در اين مسابقه را از دست 
داد. او خوش شــانس بود كه مانوئل نوير بــه عنوان گلری كه 
خيلی كم اشتباه می كند، دســت به يك اشتباه بزرگ زد و به 
راحتی گل اول را دريافت كرد. او خوش شــانس بود كه بايرن 
در يك نيمه دو تعويض اجباری داشــت و ناچار شد با نفراتی 
مثل گورتزكا و ســوله خداحافظــی كند. با ايــن حال نبايد 
 فراموش كرد برای بردن توپ طال، اتفاقا كمی خوش شانسی 

هم الزم است! 

آریا رهنورد

اولين گل عيسی آل كثير پس از سپری كردن 
دوران طوالنی محروميت سرانجام به ثمر رسيد. 
ستاره خط حمله قرمزها درســت قبل از شروع 
ديدارهای ليگ قهرمانان، نشان داد كه می خواهد 
جايگاه قبلی اش را در تركيب اين تيم به دســت 
بياورد. دوری 6 ماهه از فوتبال، كار را برای آل كثير 
دشوار كرده اما او با اين گل، دوباره اعتماد هواداران 
پرسپوليس را به دست آورده است. به بهانه پايان 
اين محروميت و گل زنی دوباره مرد شــماره 72 
خط حمله تيم يحيی، بد نيســت برخی ديگر از 
نمونه های مشهور محروميت های طوالنی مدت 

در فوتبال ايران را مرور كنيم.
علی کریمی

اين يکی از مشهورترين نمونه های محروميت 
سنگين برای فوتباليست های ايرانی است. اواخر 
سال 77 علی كريمی كاپيتان تيم ملی اميد بود 
و در يك تورنمنت تداركاتی در ويتنام، حســابی 
از خجالت داور مســابقه درآمد. ضربه سهمگين 
جادوگر به داور، محروميتی فراتر از يك كارت قرمز 

برای او به همراه داشت. با تصميم كنفدراسيون 
فوتبال آسيا، ســتاره جوان فوتبال ايران به مدت 
دو سال از همه فعاليت های فوتبالی محروم شد. 
البته مدتی بعد زمان اين محروميت به يك سال 
كاهش پيدا كرد اما يك سال خانه نشينی در اولين 
سال های بازی، بين كريمی و اهدافی كه آن روزها 

در ذهن داشت كمی فاصله به وجود آورد.
پیام صادقیان

اوايل ليگ برتر چهاردهم بود و پيام صادقيان 
كليدی ترين ستاره پرسپوليس به شمار می رفت. 
اين بازيکن تکنيکی در جريان شکست تيمش 
روبه روی فوالد در اهواز، با داور مســابقه درگير 
شد و كميته انضباطی هم او را نقره داغ كرد. پيام 
با يك محروميت فوق العاده سنگين، حدود ۱2 
بازی را از دســت داد و پس از آن ديگر هرگز به آن 
فوتباليست سابق تبديل شد. صادقيان در پايان آن 
فصل پرسپوليس را ترک كرد و پس از چند تجربه 
ناموفق در باشگاه های مختلف، تصميم گرفت در 

اوج جوانی با فوتبال خداحافظی كند.
مهدی طارمی

درست قبل از اولين تجربه حضور تيم برانکو در 

نيمه نهايی ليگ قهرمانان آسيا، خبر محروميت 
مهدی طارمی مثل پتك روی ســر اين تيم فرود 
آمد. مهدی كه مدتی قبل با ريزه اســپور تركيه 
قرارداد امضا كرده و ســپس تصميم به ترک اين 
باشگاه گرفته بود، با رای فيفا چهار ماه از فعاليت 
در فوتبال محروم شد. برای پرسپوليس كه نه اما 
برای خود مهدی، اين محروميت حتما خيريتی 
داشت. چراكه موجب شد اين بازيکن حواسش را 
بيشتر جمع كند و ديگر دست به تکرار اين اشتباه 
نزند. طارمی حاال در لباس پورتو، يکی از بهترين 
فوتباليست های ايران به شمار می رود. جالب اينکه 
جريمه سنگين اين ستاره هم با توافق بين روسای 
جمهور ايران و تركيه، در نهايت مورد بخشــش 

قرار گرفت.
شهاب زاهدی

شهاب زاهدی در شرايطی از فوتبال محروم 
شد كه تازه توانسته بود در ايران نامی برای خودش 
دست و پا كند. او به اتهام دوپينگ، بيشتر از يك 
سال را بدون انجام حتی يك مسابقه سپری كرد. 
جالب اينکه همين اتفاق موجب شد بعدها باشگاه 
اف سی سئول كره جنوبی، قيد جذب اين بازيکن 

را بزند. شهاب به خوبی آن روزهای تلخ را پشت 
سر گذاشــته و حاال در قامت يك لژيونر 

آماده در فوتبال اوكراين توپ می زند. 
او در باشگاه زوريا هم تيمی اللهيار 

صيادمنش است.

حبیب گردانی
مورد حبيب، يکی از عجيب ترين موارد فوتبال 
ايران است. او كه در دوران كی روش حتی به تيم 
ملی هم رسيده بود، به اتهام دوپينگ چهار سال از 
فوتبال محروم شد. طبيعتا پس از 3۰ سالگی، اين 
حکم بايد به معنای پايان دوران فوتبال هر بازيکنی 
باشد اما گردانی دوباره برگشته و اين روزها برای 

باشگاه ماشين سازی تبريز به ميدان می رود.
سوشا مکانی

دردسرهای پوشيدن يك شلوار خاص و البته 
انتشار تصاوير خاص تر در شبکه های اجتماعی، 

سوشــا را با محروميتی باورنکردنی روبه رو كرد. 
او به مدت 6 ماه از فوتبال محروم شد و اين حکم، 
جاروجنجال های بسيار زيادی برای او به همراه 
آورد. سوشا هم در زمره بازيکنانی قرار داشت كه 

پس از محروميت، به وضعيت عادی برنگشتند.
سامان قدوس

محروميت های طوالنی، تنها شــامل حال 
بازيکنان شاغل در فوتبال ايران نمی شود. سامان 
قدوس هم چنين تجربه تلخی را پشت سر گذاشته 
است. ســامان روزهای فوق العاده ای را در باشگاه 
اوسترشوند سوئد ســپری كرد و بهترين مهاجم 
ليگ سوئد لقب گرفت اما ماجرای قرارداد داخلی با 
اوئسکا و سپس پيوستن به آميان فرانسه، موجب 
شد اين بازيکن محروميتی چهار ماهه را تجربه 
كند. سامان عالوه بر اين محروميت، با يك جريمه 
سنگين مالی نيز روبه رو شد كه روند پيشرفتش در 

فوتبال را به شکل قابل توجهی كند كرد.
محمد بلبلی

پديده جوان باشگاه سپيدرود هم قربانی امضای 
قرارداد همزمان با دو باشــگاه شد. او پس از ترک 
ســپيدرود ابتدا با فوالد قرارداد بست و سپس به 
استقالل رفت. همين ماجرا محروميت 6 ماهه اش 
از فوتبال را رقم زد. بلبلی در نهايت در شــرايطی 
استقالل را ترک كرد كه حتی نتوانسته بود يك گل 
هم برای اين تيم به ثمر برساند. بلبلی اين روزها 

برای نفت مسجدسليمان توپ می زند.  

دورخیز یک ستاره برای توپ طال

كيليان گرسنه است! 

نگاهی به محرومیت های طوالنی مدت فوتبال ایران

زندگی، پس از مرگ! 

شاید در نگاه اول، مسابقه 
بزرگ امشب شبیه 

ال کالسیکوهای همیشگی 
نباشد. چراکه بازی در 

مادرید به جای استادیوم 
سانتیاگوبرنابئو، در 

ورزشگاه کوچک تر آلفردو 
دی استفانو برگزار می شود 

و هیچ تماشاگری هم از 
نزدیک قادر به تماشای 

بازی نیست اما با این وجود 
حساسیت های این نبرد 

آنقدر زیاد به نظر می رسد 
که هیچ مساله ای، نتواند 
روی آن تاثیر داشته باشد
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