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درخشش شاگردان بنا در بام آسيا

سی و یکمین دوره رقابت های کشتی فرنگی 
قهرمانی آسیا در شــهر آلماتی قزاقستان برگزار 
و در پایان تیم ایران بــا چهار مدال طال، دو مدال 
نقره و سه برنز و کسب 194 امتیاز با اقتدار عنوان 
قهرماني را تصاحب کردند. در پایان این مسابقات 
تیم ایران توسط پژمان پشــتام، ناصر علیزاده، 
مهدی بالــی و علی اکبر یوســفی در اوزان 77، 
87، 97 و 130 کیلوگرم به مــدال طال، مهدی 
محســن نژاد و میثم دلخانــی در اوزان 60 و 63 
کیلوگرم به مــدال نقره و پویا دادمرز، حســین 
اسدی و امین کاویانی نژاد در اوزان 55، 67 و 72 
کیلوگرم به مدال برنز دست یافت. در رده بندی 
تیم نیز تیم ایران با کســب 194 امتیاز با اقتدار 
به عنوان قهرمانی رســید و تیم های قزاقستان 
)میزبان( و قرقیزستان پس از تیم ایران به ترتیب 
با کســب 156 و 153 امتیاز دوم و سوم شدند. 
همچنین تیم هــاي ژاپن بــا 133 امتیاز، کروه 
جنوبي با 125 امتیاز و ازبکســتان با 117 امتیاز 

عناوین چهارم تا ششم را به دست آوردند.
    

تركيب وزنه برداري ناقص شد
تیم ملی وزنه برداری دوشنبه راهی ازبکستان 
می شود تا در مســابقات قهرمانی آسیا شرکت 
کند. قرار بود تیم مردان ایران بــا 10 وزنه بردار 
)ترکیب کامل( در این رقابت ها شــرکت کند اما 
به دلیل آسیب دیدگی یکی از وزنه برداران اکنون 
تیم با ترکیب 9 نفره و ناقص عازم این مســابقات 
می شــود. حافظ قشــقایی وزنه بردار دسته 61 
کیلوگرم، تیم ایران را در قهرمانی آسیا همراهی 
نمی کند. مســابقات قهرمانی آســیا، گزینشی 
المپیک توکیو نیز هســت و ســهراب مرادی و 
کیانوش رستمی به دنبال گرفتن سهمیه المپیک 
در این مسابقات هســتند. میرمصطفی جوادی، 
حسین سلطانی، علی میری، کیانوش رستمی، 
سهراب مرادی، رســول معتمدی، رضا دهدار، 
کیا قدمی و علی داوودی در بخش مردان و پوپک 
بسامی، فروغ یونسی، الناز باجالنی، سیدهالهام 
حسینی و فاطمه یوسفی در بخش زنان ترکیب 

تیم هاي ایران را تشکیل مي دهند.
    

 مهرام فيناليست دوم 
ليگ بسكتبال

مرحلــه نیمه نهایی مســابقات باشــگاهی 
بســکتبال با برگزاری دیدار پنجم و پایانی میان 
دو تیم مهرام تهران و نفت آبادان به پایان رسید. 
این دیدار در شرایطی برگزار شد که هر یک از دو 
تیم از مجموع چهار دیدار گذشته صاحب دو برد 
شده و نتیجه دو دیدار را هم واگذار کرده بودند. 
بدین ترتیب نتیجه دیــدار پنجم تعیین کننده 
حضور یکــی از آنها در مرحله نهایی مســابقات 
بود. در این دیدار تیم بسکتبال مهرام توانست در 
یک دیدار نزدیک و پر حاشیه با برتری 85 بر 83 
مقابل حریف آبادانی خود این فرصت را از آن خود 
کرد. بدین ترتیب فینال لیگ برتر بسکتبال میان 
تیم های مهرام تهران و شهرداری گرگان برگزار 
می شــود. گرگانی ها پیش از این با برتری مقابل 
شــیمیدر جواز حضور در فینال لیگ بسکتبال 
را به دســت آورده بودند. مسابقات مرحله فینال 
لیگ برتر مردان بســکتبال به صورت سه برد از 
پنج بازی و رقابت مرحله رده بندی به صورت تک 
بازی برگزار خواهد شد. فینال اول در تاریخ 29 

فروردین برگزار خواهد شد. 
    

لغو دوباره مسابقات سابر
تیم ملی شمشیربازی سابر ایران قرار بود در 
اولین مسابقه خود در سال 1400 در مسابقات 
جایزه بزرگ مسکو شرکت کند اما این رقابت ها 
به دلیل شــیوع ویــروس کرونا لغو شــد. این 
مســابقات قرار بود در اردیبهشت برگزار شود. 
به این ترتیب فعال مسابقه دیگری اعالم نشده 
تا تیم سابر ایران بتواند در آن به رقابت بپردازد 
و سابریســت ها در حال حاضر اردوی داخلی 
خواهند داشــت. با بررســی وضعیت شیوع 
ویروس کرونا، پیمان فخری سرمربی تیم ملی 
در مورد برگزاری اردوی مشــترک در داخل یا 
خارج از ایران تصمیم گیری می کند. تیم ملی 
شمشیربازی سابر ایران موفق به کسب سهمیه 
المپیک توکیو شده است و خود را برای حضور 

در این رویداد آماده می کند.

منهای فوتبال

آریا طاری

دو پیــروزی و دو تســاوی، 
نتیجــه ای قابل قبــول برای 
نمایندگان ایران در اولین هفته 
از دور گروهی لیــگ قهرمانان 
آسیا بود. پرسپولیس با وجود از 
دست دادن موقعیت های زیاد، 
موفق شد حریف اماراتی اش را 
شکست بدهد، تراکتور و فوالد 
برتری شــان را از دست دادند 
و با وجود دو نمایش دلچســب، 
زمین را با نتیجه مســاوی ترک 
کردند و استقالل با یک عملکرد 
رویایی، حریف عربســتانی اش 
را به مرز نابودی کشاند. سه تیم 
از این چهار تیم، امشب دومین 
مســابقه آسیایی شان را پشت 
سر می گذارند. فعال همه چیز در 
این تورنمنت سخت و فشرده، 
به کام نماینــدگان ایران پیش 

رفته است.
    

 پرسپولیس؛ ناخدا جالل 
به شجاع رسید

وقتی توپ ســیدجالل حسینی 
به تور دروازه الوحده رســید، چهره 
ســرمربی حریف دیدن داشت. »تن 
کاته« قبال هم طعم شکست روبه روی 
این ستاره و گل خوردن از او را چشیده 
بود و حاال دیگر متوجه شــد که این 
مدافع، نسبت نزدیکی با »سوپرمن« 
دارد. پرسپولیس برابر الوحده، کامال 
برتر ظاهر شد و اولین پیروزی اش در 
رقابت های این فصل لیگ قهرمانان را 
با شایستگی به دست آورد. با این حال 
مشکل قدیمی آنها هنوز سر جایش 
بود و این تیم انبوهی از موقعیت های 
فوق العــاده گل زنــی را برابر الوحده 
خراب کرد. نکتــه جالب تر اینکه در 
پرسپولیس همچنان بار گل زنی روی 
دوش مدافعان و هافبک های تیم قرار 
دارد. در جریان دیدار با رقیب اماراتی 
هم، محمدحســین کنعانی زادگان 
چند بار دروازه حریــف را به صورت 
جدی تهدیــد کرد و ســرانجام این 
سیدجالل بود که توانست با یک ضربه 
دقیق از پشــت محوطه جریمه، گل 
برتری تیمش را به ثمر برساند. نمایش 
درخشان مهدی ترابی، یکی از نکات 
امیدوارکننده این مسابقه برای یحیی 
و تیمش به شمار می رفت. تیمی که 
حاال کارش را در آسیا با پیروزی آغاز 
کرده و امیدوار است روبه روی الریان 

هم چنین نتیجه ای را تکرار کند.
تساوی الریان در مســابقه اول با 
گوای هند کــه در حقیقت نتیجه ای 
دور از انتظار بوده است، می تواند کار 
را برای پرسپولیس کمی ساده تر کند. 
حاال قرمزها به تنهایی با ســه امتیاز 
در صدر جدول گروه هســتند و اگر 
در مســابقه امروز موفق به شکست 
حریف قطری شــوند، بخش مهمی 
از مســیر صعود را طــی کرده اند. در 
واقع اگر تیم یحیــی در پایان هفته 

دوم لیگ قهرمانان بــه اختالف پنج 
امتیاز با الریان برســد، تا حدودی در 
صدر جدول دســت نیافتنی خواهد 
شــد. با این حال نباید فراموش کرد 
که حریف امروز قرمزها، حریف بسیار 
سرسختی خواهد بود. تیمی که لوران 
بالن سرشناس را به عنوان سرمربی 
روی نیمکتش دارد. بالن برای مدتی 
مرد اول نیمکــت پی اس جی بوده و 
زمانی هم هدایت تیم ملی فرانســه 
را در اختیار داشته است. او در قامت 
بازیکن هم در عصــر خودش یکی از 
بهترین ها بوده است. الریان در قیاس 
با رقبایی مثل السد و الدحیل در لیگ 
قطر، تیم درجه پایین تری محسوب 
می شود اما ایستادن در رده سوم لیگ 
قطر، انگیزه آنها را برای درخشــش 
در آسیا بیشــتر خواهد کرد. یاسین 
براهیمی که سال ها در ترکیب پورتو 
درخشیده، یکی از نفرات کلیدی این 
تیم به شمار می رود و بولی نیز در خط 
حمله، امید اصلی گل زني اصلی آنها 
محسوب می شود اما تقابل مهم برای 
ستاره های پرسپولیس، روبه رو شدن 
با شــجاع خلیل زاده است. گل زدن 
به این تیــم با زوج شــجاع و ترائوره 
در قلب دفاع، کار بســیار ســختی 
خواهد بود. اهمیت روبه رو شــدن با 
این مدافع زمانی بیشتر می شود که 
بدانیم سیدجالل و کنعانی این روزها 
آماده ترین ســتاره های پرسپولیس 
هستند. در واقع به نظر می رسد این 
بازی، جنــگ بین مدافعان وســط 
خواهد بود و جالب اینکه سرمربیان 
هر دو تیم هم در دوران خودشان دفاع 
وسط بوده اند. پس قاعدتا نباید انتظار 
یک مسابقه پرگل را از این نبرد داشته 
باشــیم. این یک شــطرنج پیچیده 
تاکتیکی با همــه مختصات خاص و 

ویژه اش خواهد بود.
تراکتور؛ این دفاع لرزان

نمی تــوان انکار کرد که شــروع 
تراکتوری ها در جــدال با پاختاکور، 
به شــدت غافلگیرکننده بود. آنها دو 
بــار دروازه حریفی را بــاز کردند که 
این فصل در لیگ ازبکســتان تا این 
هفته حتی یک امتیاز هم از دســت 
نداده اســت. تراکتور بــا این دو گل 
نشــان داد که در فــاز هجومی، تیم 
فوق العاده ای به نظر می رســد و قادر 
است کارهای جذابی انجام بدهد اما 
مشــکالت دفاعی این تیم در ادامه 
مسابقه، به شدت به چشم آمدند. چند 
اشــتباه فردی بزرگ، موجب شدند 
کــه تراکتوری ها برتــری دو بر صفر 
را با شکست ســه بر دو عوض کنند. 
هرچند که در آخرین لحظات، محمد 
عباس زاده توانست دروازه حریف را 
برای ســومین بار باز کند و تیمش را 
از یک شکست دردناک نجات بدهد. 
با این وجود از دست رفتن دو امتیاز در 
شروع کار، می تواند در ادامه راه تیم 
تبریزی را به دردسر بیندازد. آنها برای 
نتیجه گرفتن در آســیا باید صالبت 
هجومی شــان را حفظ کننــد اما در 

دفاع، به مراتب بهتر از این باشــند و 
بسیار کم اشــتباه تر از این به مصاف 

تیم های رقیب بروند.
تیم رســول خطیبی امشــب در 
دومین دوئل آســیایی، با شــارجه 
امارات روبه رو خواهد شــد. رقیبی 
که توانست در اولین مسابقه، نیروی 
هوایی عراق را با یک گل کنار بزند و 
صدر جدول گروه را به دست بیاورد. 
آن جدال در قیاس بــا نبرد تراکتور 
و پاختاکور، یک مســابقه به شدت 
کم گل محســوب می شــد. اخراج 
همام طارق هم اتفاق مهم آن جدال 
بود. بازیکنی که حاال نبرد امشــب 
با پاختاکور را از دســت خواهد داد. 
شارجه امارات در حالی نیروی هوایی 
عراق را از پیش رو برداشت که در آن 
مسابقه فقط دو شوت درون چارچوب 
داشت. آنها نشان دادند که می توانند 
از کم ترین ضربه، بیشــترین بهره را 
ببرند. شــکوروف، پریرا و کایو، سه 
مهره کلیدی و تاثیرگذار الشــارجه 
در نبرد با تراکتور هستند. تیمی که با 
سیستم 2-4-4 فوتبال بازی می کند 
و امیدوار اســت بــه پیروزی هایش 
در آســیا تداوم ببخشــد. این بازی 
برای تیم خطیبــی، فوق العاده مهم 
خواهد بود. آنها بــرای محقق کردن 
رویای صعــود، نباید بیشــتر از این 

برای رســیدن به اولین پیروزی 
صبر کنند.

فوالد؛ برد یک امتیازی
تساوی با السد روی کاغذ نتیجه 

بســیار خوبی برای نکو و تیمش به 
شــمار می رود اما با توجه به اتفاقات 
مســابقه، بعید به نظر می رســد که 
آنها از این نتیجه راضی باشند. فوالد 
فقط به اندازه چنــد دقیقه با یک برد 
بزرگ و فراموش نشــدنی در آســیا 
فاصله داشــت اما کمی بدشانسی، 
موجب شد پیروزی از دست این تیم 
لیز بخورد. نمایــش تاکتیکی فوالد 
برابر تیــم ژاوی، اســتثنایی به نظر 
می رســید. نکو و تیمش همه منافذ 
را روی الســدی ها بســتند و با یک 
بازی حساب شــده و تاکتیکی، تمام 
محاســبات رقیب را به هم ریختند. 
فوالد با یک کار دفاعی منسجم، نیم 
نگاهی به ضد حمله ها داشــت و به 

خوبی هم توانست از این ضدحمله ها 
برای رسیدن به گل برتری استفاده 
کند. قطری ها هم البته موقعیت های 
زیــادی را روی دروازه این تیم خلق 
کردند و درخشــش محسن فروزان 
مانع گل زنی شان شــد. اولین بازی 
فوالد، به وضوح نشان داد که این تیم 
برای سرگروهی مبارزه خواهد کرد. 
آنها روبه روی تیمی قرار گرفتند که 
به مراتب پرســتاره تر و گرانقیمت تر 
بود اما پا پس نکشیدند و یک رقابت 
بسیار تماشایی را پشت سر گذاشتند. 
دومیــن حریف فــوالد در لیگ 
قهرمانان آسیا، الوحدات اردن خواهد 
بود. تیمی که امــروز روبه روی نکو و 
پسرها قرار می گیرد. شاید الوحدات 
در فوتبــال آســیا تیم مشــهوری 
نباشد اما آنها پرافتخارترین باشگاه 
فوتبــال اردن هســتند و در اولین 
تجربه آســیایی هم توانسته اند تیم 
قدرتمند النصر عربستان را با نتیجه 
مســاوی متوقف کنند. سختی این 
مسابقه برای فوالد، به سبک متفاوتی 
برمی گــردد که آنها بایــد روبه روی 
حریف اردنی نشان بدهند. اگر نقشه 
تیم نکو برابر السد، دفاع و ضدحمله 
بود، حاال این تیم روبه روی یک حریف 
کامال تدافعی قرار می گیرد و باید به 
طرف دروازه این تیم حمله ور شــود. 
عبدالعزیــز اندیائه در خــط حمله، 
مهم ترین بازیکن تیــم الوحدات به 
شــمار می رود. مهاجمی که بسیار 
فرصت طلب و چارچوب شــناس به 
نظر می رسد. فوالدی ها اما روبه روی 
السد نشــان دادند که چه در حمله 
و چه در دفاع، تیم کاملی هســتند. 
لوســیانو پریرا با باز کــردن دروازه 

تیم ژاوی، تبدیــل به بهترین گل زن 
خارجی تیم های ایرانی در تاریخ لیگ 
قهرمانان آسیا شد. بازیکنی که حاال 
می خواهد روبــه روی الوحدات هم 
دوباره نامش را در فهرست گل زن ها 

قرار بدهد.
استقالل؛ مدعی و ترسناک

بــدون هیــچ شــک و تردیدی، 
اســتقالل بهترین تیم ایرانی هفته 
اول لیگ قهرمانــان بود. تیمی که به 
رقبا نشــان داد چقدر آماده است و 
چطور می تواند همه خطوط دفاعی 
را به دردسر بیندازد. حاال دیگر همه 
هواداران این باشــگاه متوجه تفاوت 
پررنگ تیم شــان با فرهاد نسبت به 
دوران ناامیدکننــده محمود فکری 
شدند. تیمی که با فکری در لیگ برتر 
به بن بست رسیده بود، حاال در آسیا 
قدرتش را به همه نشان داد. بازگشت 
میلیچ به ترکیب اصلی، تغییر پست 
وریا و البته بلوغ بازی مهدی قایدی، 
نشانه های امیدوارکننده ای در بین 
آبی ها هســتند. اســتقالل دوباره 
خودش را پیدا کــرده و حاال یک تیم 
منظم و جذاب است. محمد نادری را 
هم باید از ستاره های بی چون و چرای 
اولین بازی این فصل آبی ها در لیگ 
قهرمانان آسیا دانست. البته که کار 
صعود، هنوز تمام نشــده و الدحیل، 
رقیب به مراتب سرسخت تری برای 

اســتقالل خواهد بود امــا این برد 
روحیه بخش، یک شــروع درخشان 
برای دنبال کردن مسیر صعود است. 
پســران فرهاد در حالی این برتری 
سنگین را جشــن گرفتند که شیخ 
دیاباته زمان زیادی از مسابقه را روی 

نیمکت سپری کرده بود. 
شــاید تنها نکته ای که می تواند 
باعث نگرانی هواداران این تیم شود، 
دریافت دو گل از االهلی است. با این 
وجود برآیند اولین نمایش تیم فرهاد 
در آسیا، فراتر از حد انتظار بوده و فعال 
همه چیز در باشگاه بی نهایت ایده آل 
به نظر می رســد. اگر کار با این روند 
ادامه پیدا کند، اســتقالل خیلی زود 
می تواند از مرحله گروهی رد شود و 
خودش را به مراحل حذفی برساند. 
این تیم باید ســقف آرزوهای بلندی 
داشته باشــد و خودش را برای یک 
تجربه دلچســب در آسیا آماده کند. 
این تیــم می تواند پس از ســال ها 
طرفــداران اســتقالل را به ســمت 

رویاپردازی سوق بدهد.

روایت هایی از نمایش ایرانی ها در اولین هفته لیگ قهرمانان

غرور، افسوس و توفان! 

اتفاق روز

آریا رهنورد

اینکه کیمیا علیزاده در رقابت هــای تکواندوی قهرمانی 
اروپا چه نتیجه ای کسب کرده، قاعدتا نباید برای ورزش ایران 
مهم باشد اما تقریبا در یک هفته گذشته، دائما در مورد کیمیا 
و این شکست صحبت می شود. بعضی ها چنان با شوق و ذوق 
از »باخت« نماینده »ســابق« ورزش ایران حرف می زنند که 
انگار یک قهرمانی مهم برای ورزشکاران ایرانی در سطح جهان 

به دست آمده باشــد. احتماال اگر کیمیا حریفانش را شکست 
داده بود و به یک مدال اروپایی می رسید، سیاست رسانه های 
ایرانی در مورد او چیزی به جز »سکوت« نبود. علیزاده، راهش را 
انتخاب کرده و تصمیمش را گرفته است. تصمیمی که او را برای 
همیشه از ورزش ایران و این پرچم سه رنگ جدا خواهد کرد. با 
این حال معلوم نیست چرا عده ای در ایران اصرار دارند که دائما 
این نام را به صفحه اول اخبــار برگردانند. ورزش بانوان ایران، 
ستاره های پرشماری دارد که خیلی های شان در موقعیت دیروز 
کیمیا هستند. خیلی از آنها در میادین جهانی چشم ها را خیره 
می کنند اما به اندازه کافی دیده نمی شــوند. خیلی های شان 
مدال های جهانی را درو می کنند اما به اندازه کافی از امکانات 
برخوردار نیســتند. خیلی های شان روز و شــب را در اردوی 
تیم های ملي می گذرانند اما حقوقی ناچیز به دست می آورند. 

اگر تصور کنیم که امثال علیزاده بــرای »موفقیت فردی« از 
ورزش ایران جدا شده اند، سخت در اشتباه هستیم. آنها برای 
امکانات و پول بیشتر جدا شده اند و اگر چنین مزیت هایی در 
اختیار ستاره های دیگر ورزش بانوان ایران قرار نگیرد، آنها هم 
همین راه را انتخاب خواهند کرد. اصرار به پررنگ جلوه دادن 
شکست کیمیا هم آنها را از تصمیم شــان منصرف نمی کند. 
چراکه ممکن است این تکواندوکار در ورزش ایران هم با چنین 

نتیجه ای روبه رو شود. 
تاختن به این ورزشــکار، چیزی به جز پاک کردن صورت 
مساله و نادیده گرفتن اســتعدادهای بزرگ دیگر نیست. ما 
استعدادهای نابی در همین ورزش داریم که کاش کمی بیشتر 
مورد توجه قرار بگیرند. کاش روزی از راه برســد که به جای 
لذت از شکســت دیگران، با برد خودی ها مسرور شویم. کاش 

روزی از راه برسد که در آن، کمی بیشتر هوای ستاره های زن 
ورزش ایران را داشته باشیم. همین حاال کاراته کاهاي  بانوی 
ورزش ایران، توانسته اند دست به کارهای بزرگی بزنند. فوتبال 
بانوان ایران هم چندین و چند لژیونر را به کشورهای مختلف 
فرستاده  است، تیراندازها هم مثل همیشه در میادین جهانی 
درخشیده اند و استعدادهای خودشــان را به همه دنیا نشان 
داده اند. با همه این چهره های مستعد در رشته های مختلف، 
ورزش بانوان در ایران هر روز گام های رو به جلوی بیشــتری 
برمی دارد. با این وجود چقدر تلخ به نظر می رســد که به جای 
پرداختن به همه این ستاره ها و تکرار کردن اسم آنها، همچنان 
درگیر تکرار چند اسم دیگر هستیم. اسامی خاصی که راه شان 
از ورزش ایران جدا شده و دیگر هیچ نسبتی با این ورزش ندارند. 
چقدر تلخ که عادت کرده ایم با پشــت کردن به »داشته ها« 
صرفا به دنبال »نداشته ها« برویم و به نسل تازه ستاره های زن 
ورزشی در ایران به اندازه کافی اعتماد نداشته باشیم. این همان 
مساله ای است که می تواند خیلی از بانوان را در ورزش ایران به 

مرحله دلسردشدن برساند.

ماجرای یک ظلم بزرگ به ورزش بانوان

كيميا عليزاده را فراموش كنيد! 

بدون هیچ شک و تردیدی، 
استقالل بهترین تیم ایرانی 

هفته اول لیگ قهرمانان 
بود. تیمی که به رقبا نشان 

داد چقدر آماده است و 
چطور می تواند همه خطوط 
دفاعی را به دردسر بیندازد. 

حاال دیگر همه هواداران 
این باشگاه متوجه 

تفاوت پررنگ تیم شان 
با فرهاد نسبت به دوران 

ناامیدکننده محمود فکری 
شدند

تساوی الریان در مسابقه 
اول با گوای هند که در 

حقیقت نتیجه ای دور از 
انتظار بوده است، می تواند 

کار را برای پرسپولیس کمی 
ساده تر کند. حاال قرمزها 
به تنهایی با سه امتیاز در 

صدر جدول گروه هستند و 
اگر در مسابقه امروز موفق 
به شکست حریف قطری 

شوند، بخش مهمی از مسیر 
صعود را طی کرده اند
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