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 محمدي، خوشحال 
از شروع ليگ

غالمرضا محمدی ســرمربی تیم ملی کشتی 
آزاد در خصوص سطح کیفی مسابقات لیگ برتر 
کشتی آزاد عنوان داشت:»سطح کیفی مسابقات 
مثبت اســت، بعد از چند ماه دوری از مســابقات 
فدراســیون کار خوبی انجام داده که با شــرایط 
موجود لیگ را برگزار کرده است. انتظار خودم این 
بود که کشتی گیران شرایط خوبی نداشته باشند. 
سطح کیفی خوبی که در مسابقات دیدیم به تیم 
ملی کمک می کند تا به شرایط ایده آل برسیم.« 
او درباره آماده    سازی کشتی           گیران برای المپیک 
گفت:»شرایط برای همه دنیا یکسان بوده است. 
تالش می کنیم بدن بچه ها را به فرم ایده آل برسانیم. 
ما باید سهمیه کسب کنیم و سه سهمیه در کشتی 
آزاد و سه سهمیه در کشتی فرنگی مانده است. بعد 
از آن مسابقات قاره ای و شاید جام تختی را داشته 
باشیم که باید با برنامه ریزی درست به این مسابقات 
برسیم.« محمدی در رابطه با تیم های جدید اضافه 
شده به لیگ برتر گفت:»چند تیم مدعی مثل بازار 
بزرگ، دانشگاه آزاد، استقالل و قائم شهر در لیگ 
حضور پیــدا کردند که همگــی تیم های خوبی 
هستند و به پویایی کشتی خیلی کمک می کنند.« 

    
شاهين طبع روي دو نيمكت

با رای صددرصدی کمیته فنی فدراســیون 
بســکتبال مبنی بر ابقای مهران شاهین طبع در 
راس تیم ملی، تمام حرف و حدیث ها پیرامون کادر 
فنی این تیم و ترکیب آن تا المپیک توکیو به پایان 
رسید. شاهین طبع در حالی به حضور دوونیم ساله 
خود در راس تیم ملی بسکتبال تداوم خواهد داد که 
درست یک ماه پیش و در حالی که هنوز وضعیتش 
برای ادامه همکاری با فدراسیون مشخص نبود با 
مسئوالن شهرداری گرگان و برای هدایت دوباره 
این تیم در لیگ برتر به توافق نهایی رســیده بود. 
بدین ترتیب سرمربی تیم ملی بسکتبال همزمان با 
آماده سازی این تیم و ملی پوشانش برای دو پنجره 
انتخابی کاپ آسیا و بعد از آن المپیک توکیو باید 
درگیر شهرداری گرگان و دیدارهایش در لیگ ۹۹ 
هم باشد. این در حالی است که پیش از این رامین 
طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال نسبت به 
فعالیت همزمان سرمربی جدید تیم ملی در تیم 
های باشــگاهی به صورت ضمنی واکنش نشان 
داده بود. البته که ســال گذشته هم شاهین طبع 
به طور همزمان سرمربی تیم ملی بسکتبال و تیم 
شهرداری گرگان بود که با تیم ملي دو برد خانگي 
در پنجره نخست انتخابي کاپ آسیا به دست آورد 
و با شهرداري هم صدرنشین لیگ شد. با همه اینها 
اما صحبت های اخیر رییس فدراسیون بسکتبال 
در مورد حضور همزمان سرمربی جدید در لیگ 
برتر ابهاماتی در رابطه با وضعیت شاهین طبع برای 
فعالیت همزمان ملی و باشگاهی در یک سال آینده 
ایجاد کرد اگرچه طباطبایی با تاکید بر عدم منع 
قانونی برای فعالیت این چنینی شاهین طبع در 

این زمینه رفع ابهام کرد.
    

 قراردادهاي دووميداني 
زير خط فقر

در آخرین مرحلــه از مســابقات دوومیدانی 
قهرمانی باشگاه های کشــور در ماده پرش ارتفاع 
کیوان قنبرزاده با ۲.۱۸ متر در جایگاه نخســت 
قرار گرفت. او در مورد افزایش میزان قراردادهای 
ورزشکاران نسبت به سال  گذشته گفت:»قراردادها 
نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده بود اما مبلغ 
هنوز آنقدر نیست که بگویم به عنوان ورزشکاری 
حرفه ای قرارداد می بندیم و خیلی ضعف دارد. این 
بهتر شدن فقط نسبت به سال گذشته است و هنوز 
زیر خط فقر است.« او همچنین به عملکرد خود در 
این مسابقات اشاره و بیان کرد:»عملکردم متوسط 
بود اما خوشبختانه در سه مرحله مسابقات اول شدم. 
نکته مثبتی که لیگ امســال نسبت به سال قبل 
داشت، رقابت خوب و نزدیک بین دو تیم سپاهان 
اصفهان و پلیمرخلیج فارس بود که برای قهرمانی به 
خوبی یارگیری و تیمداری کردند. امیدوارم چنین 
تیم هایی بیشــتر به دوومیدانی ورود کنند چون 
حضور آنها در این ورزش نعمت است.« او در مورد 
انتخابات ریاست فدراسیون که قرار است ۲۰مهر 
برگزار شود نیز بیان کرد:»هر کسی که انتخاب شود 
در زندگی ورزشی ما خیلی تاثیرگذار است و منتظر 

هستیم که اتفاق خوبی بیفتد.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

پرسپولیس و النصر، از مسیرهای 
نسبتا مشــابهی به این مرحله از لیگ 
قهرمانان آسیا رسیده اند. پرسپولیس 
در مرحله گروهی التعاون را کنار زد و 
در دور حذفی به السد غلبه کرد و النصر، 
در دور حذفی التعــاون را کنار زد و در 
دور گروهی، به الســد قطر غلبه کرد. 

قرمزهای ایران و زردهای عربســتان، 
نشــان داده انــد کــه باکیفیت ترین 
تیم های این روزهــای منطقه غرب 
آسیا به شــمار می روند. تیم هایی که 
هم فوق العــاده دفــاع می کنند و هم 
در حملــه، بی رحم نشــان می دهند. 
جدال دو تیمی که در دور حذفی لیگ 
قهرمانان ســه گل زده اند و هنوز هیچ 
گلی دریافت نکرده اند، نباید یک نبرد 

پرگل باشد. به نظر می رسد این جدال 
در تمامی دقایق، یــک برخورد کامال 
نفس گیر خواهد بود. بین این دو باشگاه، 
یک تشــابه مهم دیگر هم وجود دارد. 
اینکه آنها هیچ وقت نتوانسته اند روی 
ســکوی اول لیگ قهرمانان بایستند. 
هر دو تیم تنها یک بار در فینال آســیا 
حاضر بوده اند و در آن مسابقه شکست 
خورده انــد. هم برای پرســپولیس و 

هم بــرای النصــر، این یــک فرصت 
 تمام عیار در مسیر ساختن تاریخ تلقی 

خواهد شد.
تیم یحیــی حــاال دیگــر در این 
تورنمنــت، با همه جزئیــات یک تیم 
کامال شناخته شــده بــرای همه رقبا 
به شــمار مــی رود. بزرگ ترین نقطه 
قوت پرسپولیســی ها قبــل از دیدار 
سرنوشت ساز نیمه نهایی، به خط دفاعی 

این تیم مربوط می شود. جایی که این 
تیم به لطف درخشش ادامه دار شجاع 
و کنعانی در 6 مســابقه فقط یک گل 
دریافت کرده و در جریان مسابقه ها، هیچ 
گلی نخورده است. اگر پرسپولیس بتواند 
در این مسابقه هم از رقیب پیش بیفتد، 
سیدجالل حسینی برای لحظات پایانی 
یک تعویض ایده آل خواهد بود. مدافعان 
کناری چپ و راســت هم نقش مهمی 
در نمایش های پرســپولیس خواهند 
داشت. سیامک نعمتی در سمت راست 
و ســعید آقایی در سمت چپ، در بازی 
قبلی برای تیم شان پاس گل داده اند و 
این روزها از آمادگی مطلوبی برخوردار 
هســتند. در میانه زمین، یحیی از بین 
ســرلک، کمال و احمد نوراللهی به دو 
نفر بازی خواهد داد و احسان و بشار هم 
در دو سمت خط هافبک دیده خواهند 
شد. زوج وحید امیری و عیسی آل کثیر 
نیز بدون تردید این بار کامال زیر ذره بین 
رقیب هستند. حتی یک اشتباه ساده 
مقابل آنها، برای باز شدن هر دروازه ای 
کافی خواهد بــود. در مقابل، النصر هم 
تیم بســیار خطرناکی به نظر می رسد. 
عبدالرزاق حمداهلل کلیدی ترین مهره 
این تیم با یک آمار حیرت انگیز در گل زنی 
به شــمار می رود. بازیکنی که همین 
فصل نیز یک تورنمنت رویایی را پشت 
سر گذاشته است. مارتینز نیز پشت سر 
او، بازیکن بســیار فرصت طلبی به نظر 
می رســد. این تیم روی خط دروازه نیز 
برد جونز را در اختیار دارد. گلری که پنج 
سال در عضویت باشگاه لیورپول بوده 
است. روبه رو شدن با النصر، تجربه ای 
خاطره انگیز برای یحیی به شمار می رود. 
او دو بار در روزهای هدایت ذوب با النصر 
روبه رو شــد و هر دو بار، ایــن تیم را با 
پیروزی های سه گله شکست داد. خود 
قرمزها نیز خاطره پنالتی چیپ مهدی 
طارمی را برابر النصر دارند. این مسابقه 
هم احتماال همانند تقابل قبلی دو تیم، 

خالی از جنجال نخواهد بود.
وقتی لیگ قهرمانان آســیا با یک 
شکست و یک تساوی برای پرسپولیس 

آغاز شــد، خیلی ها تصــور می کردند 
آنها درســت مثل فصل گذشته، حتی 
از مرحلــه گروهــی رقابت هــا نیز رد 
نمی شــوند. وقتی هم که این تیم پس 
از دو پیروزی متوالی روبه روی التعاون، 
نتیجه را به الدحیل قطر واگذار کرد، باز 
هم تصور می شد زمانی برای حذف این 
تیم از لیگ قهرمانان از راه رسیده است. 
تیم یحیی اما هر بار، همه محاسبه ها را 
به هم زد و از دیوار بلند پیش بینی های 

ناامیدکننده رد شد. 
حاال همــه باورهــا در مــورد این 
تیم، دیگر تغییر کرده انــد. حاال دیگر 
هیچ کس آنهــا را در نزدیکی مســلخ 
شکست نمی بیند. تک تک ستاره های 
پرســپولیس هم با اعتماد به نفســی 
مثال زدنی روبه روی رقبا قرار می گیرند. 
حتی بازیکنانی که تا قبل از این، حتی 
یــک تجربه آســیایی هــم در دوران 
فوتبال شان نداشــته اند. با این حال در 
جریان بازی بزرگ امروز، ســتاره های 
پرســپولیس باید همه نبردهای قبلی 
را فراموش کنند. حاال وقت از یاد بردن 
گذشــته برای رســیدن به یک آینده 
رویایی اســت. اگر آنها با غرور به زمین 
قدم بگذارند، غافلگیر خواهند شد اما اگر 
مثل نبردهای قبلی مصمم نشان بدهند 
و برای هر لحظه از مسابقه برنامه داشته 
باشند، دومین صعود تاریخ شان به فینال 
لیگ قهرمانــان را تجربه خواهند کرد. 
این ۹۰ دقیقه و شاید این ۱۲۰ دقیقه، 
می تواند برای همیشه به تاریخ باشگاه 

پرسپولیس دوخته شود.

پرسپولیس-النصر؛ 90 دقیقه تا فینال آسیا

آخریندیوارغربی!

اتفاق روز

چهره به چهره

حاال دیگر فقط دو تیم غربی، در لیگ قهرمانان آسیا باقی مانده اند و همه تیم های دیگر، به خانه برگشته اند. حاال 
فقط دو تیم، شانس رسیدن به دیدار نهایی لیگ قهرمانان را در منطقه غرب دارند و تیم برنده، در جدال حساس النصر و 

پرسپولیس مشخص خواهد شد. این مسابقه به نوعی، فینال کنفرانس غرب لیگ قهرمانان خواهد بود. یک نبرد پرهیجان 
که برنده اش آذرماه در دیدار نهایی تورنمنت به میدان خواهد رفت. مسابقه ای که هر دو تیم در آن، در جست وجوی دومین 

تجربه حضور در فینال و اولین قهرمانی در قاره کهن هستند.

کمــال کامیابی نیــا و کارت قرمــز، رابطه 
دیرینه ای با هــم دارند. وقتی قرار اســت این 
بازیکن و اخراج زودهنگام در یــک جمله قرار 
بگیرند، معموال اوضاع به ســود پرســپولیس 
نخواهد بود اما دیدار با پاختاکور، مرد شــماره 
۱۱ را در طرف دیگر این ماجرا قرار داد تا درست 
در آستانه بازی بزرگ امروز در نیمه نهایی لیگ 
قهرمانان، نگاه های متفاوتی به این ستاره وجود 
داشته باشد. کامیابی نیا سه سال قبل در همین 
مرحله از لیگ قهرمانان، خیلی زود به خاطر یک 
تکل خشن زمین مسابقه را ترک کرد تا تیمش 
را روبه روی االهلی عربستان، ۱۰ نفره کرده باشد. 
برخالف پاختاکور که پس از اخراج ماشاریپوف 
کامال دچار فروپاشی شــد، پرسپولیسی ها در 

غیاب کمال حریف شان را شکســت دادند و از 
مرحله یک چهارم نهایی لیــگ قهرمانان عبور 
کردند. مرد شماره ۱۱ خط میانی، بارها از ترکیب 
قرمزها اخراج شده و حاال این اولین بار است که 
در یک بازی بزرگ، مقدمات را برای اخراج یکی از 
ستاره های حریف مهیا می کند. او کامال به موقع 
در ترکیب اصلی سرخ ها قرار گرفت و نشان داد که 
هنوز هم برای این تیم، یک بازیکن »تمام شده« 
نیست. این لحظه خاص از نبرد یک چهارم نهایی، 
بدون شــک بخش مهمی از این تورنمنت برای 
پرسپولیس بوده اســت. جایی که ماشاریپوف 
زمین مســابقه را ترک کرد و هافبک میانی تیم 
یحیی با لبخندی پیروزمندانه، مشغول تماشای 
۱۰ نفره شــدن حریف بود. کمال حاال در یکی 

از مهم ترین لحظه های آســیایی این سال های 
پرسپولیس، سهم داشته است.

در شروع دوباره لیگ قهرمانان آسیا، کامیابی نیا 
جایی در ترکیب اصلی تیم نداشت. یحیی که اواخر 
فصل گذشته نیز چند بار این بازیکن را روی نیمکت 
نشــانده بود و از عملکرد سعید حسین پور جوان 
راضی به نظر می رسید، حاال میالد سرلک را در اوج 
آمادگی در اختیار داشت و ترجیح می داد از زوج 
و او و نوراللهی در خط میانی استفاده کند. به نظر 
می رسید فصل افول کامیابی نیا از راه رسیده و این 
بازیکن باید برای یک حضور طوالنی روی نیمکت 
آماده باشــد اما به محض فیکس شدن در اولین 
مسابقه، او با تکل های دیدنی، نمایش شجاعانه 
و انگیزه زیادی که به دســت آورده بــود، دوباره 
خودش را به یحیی ثابت کــرد. حاال دیگر کمال 
بخشی از ترکیب ثابت تیم بود و احمد نوراللهی 
روی نیمکت دیده می شد. حتی وقتی نوراللهی 
به ترکیب ثابت برگشت، این میالد سرلک بود که 
مسابقه را از روی نیمکت آغاز کرد. به نظر می رسد 

درســت مثل قلب دفاع، رقابت در پست هافبک 
دفاعی نیز در پرسپولیس اوج گرفته است. رقابتی 
که موجب می شود همه نفرات، انگیزه فوق العاده اي 
برای درخشیدن در ترکیب و به دست آوردن یک 
جای ثابت برای خودشان داشته باشند. یحیی فعال 
با سیستم چرخشی از این نفرات استفاده می کند 
و شاید در فصل جدید لیگ برتر نیز، همین شیوه 

را برای خودش در نظر بگیرد. این روش تا امروز در 
لیگ قهرمانان جواب داده و قلب تپنده پرسپولیس 
در میانه زمین را از دغدغه خستگی در امان نگه 
داشته اســت. میالد، احمد و کمال، یک مثلث 
درخشان برای سرخ ها به شمار می روند. حتی اگر 
هیچ وقت همه آنها به صورت همزمان در ترکیب 

تیم قرار نگیرند.

آریا طاری

فوتبال ایران به شــکل بدبینانه ای به استقبال شکل جدید 
برگزاری لیگ قهرمانان آسیا در سایه تلخ کرونا رفت اما این نوع 
برگزاری رقابت ها حداقل برای یکی از نماینده های ایران، تا امروز 
فوق العاده بوده است. پرسپولیس این بار کم دردسرتر از همیشه 
و با چند نمایش درخشان، برای سومین بار در چهار فصل اخیر 
به نیمه نهایی آسیا رسیده و امروز برای فینالیست شدن تالش 
می کند. مسیر جذاب یحیی و تیمش تا امروز، نکات جالب توجه 

زیادی داشته است.
سفر کم تر؛ زندگی بهتر

یکی از دردسرسازترین وجوه حضور در لیگ قهرمانان آسیا 
برای تیم های ایرانی، سفرهای متعددی است که همیشه باید 
به مقصد کشــورهایی مثل قطر، امارات، کویت، ازبکستان و ... 
انجام شــود. این بار اما دیگر چنین خبری نیست و تنها یک بار 
سفر کردن به قطر، برای پشت سر گذاشتن لیگ قهرمانان کافی 
بوده است. این اتفاق، هم تمرکز بازیکن ها را افزایش داده و هم 
نگرانی سفرهای متوالی و خسته کننده را از بین برده است. این 

بار حتی برای فینال آسیا نیز، هیچ تیمی مجبور نیست از غرب 
آسیا به طرف شرق قاره سفر کند. دو سال قبل سفر طوالنی به 
ژاپن و مشکالت پروازی پرســپولیس، یکی از دالیل خستگی 
مفرط این تیم در دیدار نهایی لیگ قهرمانان به شمار می رفت 
اما این بار اگر قرمزها به دیدار نهایی برسند، این تیم شرقی است 
که باید برای این مســابقه به غرب آسیا سفر کند و خبری هم از 
برگزاری دیدار به صورت رفت و برگشت نخواهد بود. برخالف 
آن چه در ابتدا تصور می شد، برگزاری تورنمنت با این شیوه برای 
پرسپولیس کامال خوشایند بوده است. شاید آنها دوست داشته 
باشند لیگ قهرمانان در فصل های بعدی نیز به همین سبک و 

سیاق برگزار شود.
مرسی که نیستی بلندگو!

پرسپولیس در این فصل، حتی یک مسابقه را هم روبه روی 
تماشاگران خودش در استادیوم آزادی پشت سر نگذاشته است. 
برای تیمی که همیشه بخشی از قدرتش وابسته به حضور گسترده 
همین هوادارها بوده، چنیــن اتفاقی بی نهایت نگران کننده به 
نظر می رسید اما حقیقت آن است که قرمزها در مجموع از نبود 
تماشاگر در بازی ها ناراضی نیستند. شــاید دوری از استادیوم 

آزادی، یک برگ برنده را از آنها گرفته باشــد اما در مقابل، این 
تیم دیگر مجبور نیست در استادیوم هایی با بلندگو و شعارهای 
عربی در محاصره سردرد فوتبال بازی کند. آنها حتی در فینال 
نیز ناچار به تحمل جو وحشتناک ایجاد شده توسط هواداران 
ژاپنی و کره ای نیستند. وقتی عوامل محیطی به طور کامل حذف 
شده اند، تاکتیک از هر چیزی مهم تر به نظر می رسد و در چنین 
شرایطی برای تیمی مثل پرسپولیس، اوضاع مساعدتر خواهد 
شد. تعارف که نداریم، باید بپذیریم که شیوه میزبانی رقابت های 
لیگ قهرمانان در قطر، به مراتب از نحوه میزبانی تهران مناسب تر 
است. با اســتادیوم های بسیار شــیک، چمن های فوق العاده، 
میکسدزون های مرتب و زمین های بازی که درجه حرارت شان 

به شکل مطلوب کنترل شده است.
عیسی؛ ستاره متاخر

باید قبول کرد که درخشش  عیســی آل کثیر، حتی خود 
پرسپولیسی ها را نیز شگفت زده کرده است. عیسی یک تورنمنت 
استثنایی را پشت سر گذاشــته و فراتر از حد انتظار نشان داده 
است. او در لیگ برتر ایران هم مهاجم بسیار خوبی بود اما کسی 
تصور نمی کرد به همین سرعت با تیم جدیدش هماهنگ شود 
و به همین زودی، درخشیدن در یک تورنمنت حساس را آغاز 
کند. آل کثیر تا قبــل از بازی امروز، یــک پنالتی برای تیمش 
گرفته و چهار گل نیز در 6 مســابقه برای قرمزها به ثمر رسانده 
تا رویایی ترین شروع ممکن را در این تیم سپری کند. آل کثیر 
حاال هم برای آقای گلی لیگ قهرمانان و هم برای تبدیل شدن به 

بهترین بازیکن تورنمنت شانس دارد. یک دستاورد بزرگ برای 
مهاجمی که فصل را در نفت آبادان شروع کرده بود.

ای.اف.سی دشمن ما نیست
ماجرای نبرد آخر پرســپولیس با پاختاکور، نشــان داد که 
برخالف تصور عمومی، ســنگ بنای ای.اف.سی در دشمنی با 
فوتبال ایران چیده نشده است. درست مثل ماجرای بن عطیه و 
بخشش ناگهانی اش قبل از بازی پرسپولیس، سیامک نعمتی نیز 
در روز مسابقه با پاختاکور بخشیده شد و در این بازی، پاس گل هم 
داد. در جریان مسابقه هم کمک داور ویدئویی برای اولین بار در 
تاریخ تورنمنت مورد استفاده قرار گرفت و نتیجه ای ایده آل برای 
نماینده ایران نیز داشت. حاال دیگر وقتش رسیده از تئوری های 
قدیمی فاصله بگیریم و جملــه »نمی خواهند تیم های ایرانی 

قهرمان آسیا شوند« را کامال فراموش کنیم.
تناسخ به سبک یحیی

مردی که حاال روی نیمکت پرســپولیس به نیمه نهایی آسیا 
رسیده، با مردی که تا همین چند هفته قبل روی نیمکت این باشگاه 
حضور داشت، تفاوت های بسیار بزرگی دارد. یحیی انگار به خاطر 
فشارهای اخیر، مربی بهتری شده و انگیزه بیشتری به دست آورده 
است. بدون شک او بهترین روزهای دوران مربیگری اش را پشت سر 
می گذارد. گل محمدی حاال خیلی خوب نقشه می کشد، خیلی خوب 
تعویض می کند و تیمش در نیمه های دوم، به مراتب بهتر از نیمه های 
اول نشان می دهد. همه این ها یعنی او توانسته استراتژی های درستی 

را برای باشگاه در نظر بگیرد و پرسپولیس را به نقطه دلخواه برساند.

کامیابی نیا؛ از کارت قرمز تا کارت قرمز

فرار کمال از سايه زوال!

درس هایی که از صعود پرسپولیس به نیمه نهایی آسیا گرفتیم

قهقهه در استاديوم خالی

 قرمزهای ایران و زردهای 
عربستان، نشان داده اند که 
باکیفیت ترین تیم های این 
روزهای منطقه غرب آسیا 
به شمار می روند. تیم هایی 

که هم فوق العاده دفاع 
می کنند و هم در حمله، 
بی رحم نشان می دهند
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