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خیلی از ســتاره های نقل 
و انتقاالت لیگ برتــر ایران، 
مقصدشان را برای فصل جدید 
مشخص کرده اند اما گروهی از 
ستاره ها نیز همچنان وضعیت 
مبهمی دارند و باید در روزهای 
آینده تصمیم نهایی را بگیرند. 
نکته عجیب در مورد این فصل 
لیگ برتر، این است که تا امروز 
حتی یک بازیکن به شکل رسمی 
به لیگ های خارجی نرفته و تا 
این لحظه در فصل جدید، حتی 
یک لژیونر جدید هم نداریم. در 
نقطه مقابل، خیلی از لژیونرها 
به بازگشت به فوتبال ایران فکر 
می کنند و بعضی از آنها تا امروز 
هم به لیگ برتر برگشته اند. در 
سال منتهی به جام جهانی، خیلی 
از بازیکن ها به دنبال دیده  شدن 
هستند تا شاید سهمی از ترکیب 
تیم ملی در این رقابت داشــته 

باشند.

وریا غفوری
ماجرای وریا غفوری در استقالل، 
به یک کالف ســردرگم و پیچیده 
تبدیل شد. خیلی ها امیدوار بودند 
او به بازی در این تیم ادامه بدهد اما 
ظاهرا موانعی از سوی باشگاه برای 
این اتفاق وجود داشت. جالب اینکه 
آجورلو و دیگــران نیز ترجیح دادند 
در این مورد ســکوت کنند و موضع  
خاصی نگیرند. به هر حال وریا انتظار 
چنین برخوردی را داشــت و رسما 
هم از آبی هــا خداحافظی کرد. وریا 
تا امروز یک بار در تمرین باشــگاه 
فوالد با شــماره 21 دیده شــده اما 
معلوم نیست چرا با این تیم قرارداد 
نمی بندد. فوالد جدی ترین مشتری 

وریا برای لیگ بیست و دوم به شمار 
می رود. کاپیتان اســتقالل دوران 
درخشانی را در این تیم سپری کرد و 
حاال باید خودش را برای یک چالش 

جدید در فوتبال ایران مهیا کند.

محمد نادری
ســتاره یاغی فوتبال ایران که از 
پرسپولیس مســتقیما به استقالل 
ملحق شــده بود، آبی ها را به مقصد 
لیگ ترکیه ترک کــرد اما در التای 
اســپور چندان موفق نبود و خیلی 
زود تصمیم به جدایی از این باشگاه 
گرفت. گفته می شــود نادری چند 
پیشــنهاد اروپایــی دارد اما ظاهرا 
این پیشــنهادها چندان چشمگیر 
نیســتند. او هنوز هم مــورد توجه 
باشــگاه اســتقالل اســت و گفته 
می شود که ســاپینتو به جذب این 
بازیکن عالقه زیــادی دارد. نادری 
این اواخر در اردوهای تیم ملی غایب 
بوده و شــاید بازگشت به استقالل، 
بتواند این بازیکن را دوباره به اردوها 
برگرداند. نادری عالقه زیادی دارد 
تا در این فصل دوبــاره پیراهن آبی 
را به تن کنــد. دوره قبلی حضور او 
در اســتقالل دوره موفقیت آمیزی 

بوده است.

سیاوش یزدانی
محمدحسین مرادمند در پایان 
دوران ســربازی دوباره به استقالل 
برگشت اما در مورد سیاوش یزدانی 
ماجرا کمی پیچیده تر به نظر می رسد. 
او که به کمک آزمــون دکتری فعال 
سربازی را به تعویق انداخته، از ملوان 
جدا شده اما تصمیمی برای بازگشت 
به استقالل نداشته است. مصاحبه تند 
سیاوش علیه سرمربی سابق و مدیران 
فعلی باشــگاه، راه را برای بازگشت 
او به تیم می بنــدد. یزدانی هنوز تیم 
بعدی اش را در فوتبال ایران انتخاب 
نکرده اما پســت های قبلــی اش با 
پیراهن سپاهان را از آرشیو اینستاگرام 
بیرون کشیده است. شاید او به زودی 

به طالیی ها ملحق شــود و زوج 
محمد دانشگر در خط دفاعی 

این تیم باشد. البته سیاوش 
تا همین حاال نیــز زمان 
زیــادی را در تمرین های 
پیش فصل از دســت داده 

است.

کریم اسالمی
ســتاره فصل گذشــته نساجی 
ظاهرا فصــل جدیــد را در این تیم 
شــروع نخواهد کرد. او ظاهرا جایی 
در برنامه های حمید مطهری برای 
نســاجی ندارد. کریم با وجود سن 
نسبتا باال، فصل گذشته تالش بسیار 
زیادی در ترکیب نساجی از خودش 
نشان داد و یکی از بهترین بازیکنان 
این تیم بود. او نقش مهمی در رسیدن 
این باشــگاه به اولین جــام در تمام 
تاریخش داشت. اسالمی در صورت 
جدایی رســمی از نساجی، احتماال 
به آلومینیوم اراک منتقل می شود. 
چراکه مهدی رحمتی این بازیکن را 
برای تیمش می خواهد. در حقیقت 
اسالمی قرار اســت در پنجره نقل و 
انتقاالت از برنده فینــال حذفی به 
بازنده فینال حذفی برود. هرچند که 
هنوز خبری رسمی در مورد پیوستن 

او به آلومینیوم وجود ندارد.

محمد محبی
از شــروع فصل نقــل و انتقاالت 

تا امروز، نام ایــن بازیکن بارها 
و بارهــا به گوش رســیده 

است. او گزینه ای بسیار 
جدی برای دو باشــگاه 
استقالل و سپاهان است 
و باید تصمیم بگیرد که 
می خواهــد فصل را در 
کدام تیم شروع کند. 
پدیده سابق سپاهان، 

فصل گذشــته به 
فوتبــال پرتغال 

رفت تــا برای 
سانتاکالرا 

به میدان 
 . د و بر

محبــی اما 
فرصت زیادی برای 
نمایش استعدادهایش 
در این تیم به دست نیاورد. 
نزدیک  شــدن به جام جهانی 
شاید بهانه ای باشد تا این بازیکن 
دوباره به فوتبال ایران برگردد. فعال 
استقالل و ســپاهان دو مشتری 
دســت به نقد برای این بازیکن 
هستند. استقاللی ها کامال نسبت 

به جذب او خوش بین به نظر می رسند 
اما ســپاهانی ها هم امید زیادی به 
بازگرداندن ستاره سابق شان به نقش 
جهان دارند. محبــی هنوز تصمیم 
نهایی اش را در این مورد نگرفته است.

احمد زنده روح
در فرم بسیار خوبی قرار داشت که 
ناچار شد برای سپری کردن دوران 
سربازی به فجرسپاســی برود. حاال 
دوران سربازی احمد زنده روح تمام 
شده و ستاره سابق گل گهر و ماشین 
ســازی دوباره در بازار در دسترس 
خواهد بود. با توجه به جدایی محمد 
شریفی و رضا اسدی از پرسپولیس، 
این تیم به یک هافبک میانی نیاز دارد 
و ظاهرا زنده روح جدی ترین گزینه 
یحیی در این بخش از زمین به حساب 

می آید. با این حــال فعال روند نقل و 
انتقاالت پرسپولیس متوقف شده و 
معلوم نیست چرا مذاکره برای جذب 
این بازیکن شروع نمی  شود. زنده روح 
این فصل از چند باشگاه لیگ برتری 
دیگر نیــز پیشــنهاد دریافت کرده 
است. باید منتظر ماند و دید که او لیگ 
بیست و دوم را در ترکیب کدام تیم 

شروع می کند.

سعید عزت اللهی
دوران ملی ســعید عزت اللهی با 
ثبات زیادی ســپری شده و پیشرفت 
این بازیکن در رده ملی محســوس به 
نظر می رسد اما دوران باشگاهی او اصال 
موفقیت آمیز نبوده و همواره به نوسان 
گره خورده است. ســعید نه در اروپا و 
نه حتی در کشــورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس به اهدافش نرســیده و 
این اواخر در فهرســت خروج الغرافه 
نیز قرار داشته اســت. فعال مالکیت او 
با باشگاه وایله دانمارک است اما سعید 
چند پیشنهاد از لیگ برتر ایران دارد. 
گفته می شود قربان بردی اف و باشگاه 

تراکتور به شدت به 
دنبــال خرید این  
فوتبالیست هستند 
و می خواهند او را 
در  فصل جدید به 
خدمــت بگیرند. 
عزت اللهی به 

جز ملوان برای تیم 
ایرانی دیگری به میدان 

نرفته است.

آیاندا پاتوسی
بعــد از جذب فرشــید 
اسماعیلی، به نظر می رسید 
که جدایی پاتوسی از فوالد 
حتمی باشد. این ستاره 
آفریقایی اخیرا با انتشار 
یک پســت از هواداران 
فــوالد خداحافظــی 
کرده است. با این حال 
پیش بینی می شــود 
کــه او در لیــگ برتر 
ایران بماند. از گل گهر 
سیرجان به عنوان یک 
مشتری جدی برای این 
هافبک نام برده می شود. 

تیمی که قصد دارد با خدابنده لو به 
عنوان هافبک میانی و پاتوســی به 
عنوان هافبک هجومی، یک ترکیب 
بسیار قوی در میانه زمین به وجود 

بیاورد.

امین قاسمی نژاد
حضور در اســتقالل برای امین 
چندان خوشــایند نبــود و او فقط 
به اندازه یک نیم فصــل در این تیم 
دوام آورد. درخشــش قاسمی نژاد 
در گل گهر نیز به انــدازه ای نبود که 
باشگاه برای دائمی کردن قراردادش 
تالش کند. قاســمی نژاد این روزها 
دوباره به استقالل برگشته و با این تیم 
تمرین می کند اما گفته می شود که 
ساپینتو عالقه چندانی به حفظ این 
ستاره ندارد. به نظر می رسد او را باید 
به زودی در فهرست جداشده های 
اســتقالل برای فصــل جدید 
ببینیم. ســتاره سابق پدیده 
هنوز تصمیمی برای آینده 
نگرفته و دوست دارد در 
استقالل بماند اما ممکن 
است او خیلی زود مجبور 
به انتخاب یــک تیم دیگر 

برای خودش شود.

کریم انصاری فرد
چندین سال است که انصاری فرد 
در فوتبال باشــگاهی ایرانی آفتابی 
نشــده. آقای گل ســابق ایران حاال 
دوبــاره با پیشــنهاد آخریــن تیم 
ایرانی اش روبه رو شده و موردعالقه 
باشگاه تراکتورســازی است. با این 
وجود او همچنــان تصمیمی برای 
حضــور در لیگ برتر ایــران ندارد و 
نمی خواهد اروپــا را ترک کند. بعید 
است که آ.ا.ک آتن نیز تمایل چندانی 
به حفظ این ستاره داشته باشد. شاید 
کریم در لیگ یونان برای تیم دیگری 
به میدان بــرود. به هــر حال ظرف 
روزهای آینده همه چیز در مورد این 

ستاره مشخص خواهد شد. 

10 ستاره با سرنوشت مبهم در فصل نقل و انتقاالت 

در انتظار امضا!
ایران- لهستان در خاک ایتالیا

لیگ ملت های والیبال 2022 از روز گذشــته 
دوباره هیجان را به والیبال دوستان منتقل کرد. با 
پایان مرحله گروهی این مسابقات هشت تیم ایتالیا، 
لهستان، آمریکا، فرانسه، ژاپن، برزیل، ایران و هلند 
با کسب جایگاه های اول تا هشتم به مرحله نهایی 
صعود کردند و از روز گذشــته کارشان در مرحله 
یک چهارم نهایی آغاز شــد. روز گذشته آمریکا به 
مصاف برزیل رفت و ایتالیای میزبان هم روبه روی 

هلند قرار گرفت.
برای ایرانی ها اما امروز اهمیــت ویژه ای دارد. 
چراکه تیم ملی کشورمان قرار است برای دومین 
بار مقابل لهســتان قرار بگیرد. تیمی که در مرحله 
گروهی شکست تلخی را برابر بلندقامتان کشورمان 
تجربه کرد و با هدف انتقام به زمین می آید. این بازی 
به معنای واقعی کلمه یک مصاف حساس به شمار 
می رود. چراکه پیروزی والیبال ایران مقابل لهستان 
در خاک این کشور به یکی از نگرانی های هواداران 
لهستانی تبدیل شده است و این بار دو تیم والیبال 
ایران و لهســتان باید در ایتالیا به مصاف هم بروند. 
این بازی آنقدر اهمیت دارد که فدراسیون جهانی 

نیز به آن پرداخته است. 
در گــزارش فدراســیون جهانــی آمــده 
اســت:»آخرین مرحله نیمه نهایی روز پنجشنبه 
کار خود را دنبال خواهد کرد. در یکی از مهم ترین 
بازی ها لهســتان به عنوان قهرمان جهان و ایران 
به عنوان قهرمان قاره آســیا به مصاف هم خواهند 
رفت. لهستان به عنوان تیم اروپایی که مدال نقره 
لیگ ملت ها در ســال 2021 و مدال برنز در سال 
201۹ را کسب کرده است، در مرحله مقدماتی در 
دره دوم قرار گرفت. لهستانی ها در خاک کشورشان 
در یک مسابقه مهیج از ایران در پنج ست شکست 
خوردند. باید گفت که یکی از دو شکست لهستان 
در مرحله مقدماتی این مسابقات، توسط ایران رقم 
خورده است. ایران به عنوان تیم آسیایی به عنوان 
تیم هفتم به دیدار نهایی این مسابقات راه پیدا کرد. 
ملی پوشــان والیبال ایران بهترین نتیجه خود را 
در این رقابت ها در ســال 201۹ به دست آوردند، 
زمانی که مرحله مقدماتی را در مکان دوم به پایان 
رساندند اما سپس در رده پنجم جدول نهایی قرار 

گرفتند.« 
حضور ایــران در مرحله حذفی ایــن رقابت ها 
درحالی است که تیم ملی با هدایت بهروز عطایی 
در هفته های آخر دور مقدماتی، عملکرد خوبی را از 
خود به نمایش گذاشته است. قرار است برنده بازی 
ایران و لهستان به مصاف برنده بازی آمریکا و برزیل 
در دیدار نیمه نهایی برود. هم چنین تیم هایی که 
در مرحله یک چهارم شکســت بخورند باتوجه به 
عملکردشان در مرحله مقدماتی در رده های پنجم 

تا هشتم مسابقات قرار خواهند گرفت. 

شکست مقابل تیم اول دنیا
مسابقات شمشیربازی قهرمانی جهان در حالی 
از روز جمعه به میزبانی مصر آغاز شد که تیم های 
ایران نتوانســتند نتایج راضی کننده ای به دست 
بیاورند. روز گذشته مســابقات اپه تیمی و اسلحه 
ســابر دختران پیگیری شــد که تیم اپه ایران با 
ترکیب اعظم بختی، هانیه خوش خواهی و مهســا 
پوررحمتی در نخســتین دیدار خود و در مرحله 
یک شانزدهم نهایی برابر کره جنوبی، تیم نخست 
رنکینگ جهانی قرار گرفت و بــا نتیجه 45 بر 20 
شکست خورد. این رقابت ها امروز در اسلحه سابر 
دختران پیگیری شــد و فائزه رفیعی تنها نماینده 
ایران در جدول 64 نفره برابر  مادیســون دورگود 
از کانادا با نتیجه 15 بر ۹ شکســت خــورد از دور 

مسابقات کنار رفت.
در مسابقات سابر نیز فائزه رفیعی تنها نماینده 
ایران در جدول 64 نفره برابر مادیســون دورگود 
از کانادا با نتیجه 15 بر ۹ شکســت خــورد از دور 
مســابقات کنار رفت. رفیعــی در مرحله گروهی 
با پنج پیروزی و یک شکســت راهی دور بعد شد. 
وی در جدول 128 نفره استراحت داشت، سپس 
با برتری 15 بر 14 برابــر نماینده بلژیک به جدول 
64 نفر اصلی صعود کرد. تیم ایران در اسلحه های 
سابر زنان و مردان، اپه زنان و مردان و فلوره زنان 14 

شمشیرباز خود را راهی این رقابت ها کرده است.

منهای فوتبال

ورزش بانوان

آریا   طاری 

چندین سال است که 
انصاری فرد در فوتبال 

باشگاهی ایرانی آفتابی 
نشده. آقای گل سابق ایران 

حاال دوباره با پیشنهاد 
آخرین تیم ایرانی اش روبه رو 

شده و موردعالقه باشگاه 
تراکتورسازی است. با این 

وجود او همچنان تصمیمی 
برای حضور در لیگ برتر 
ایران ندارد و نمی خواهد 

اروپا را ترک کند

وریا تا امروز یک بار در 
تمرین باشگاه فوالد با 

شماره 21 دیده شده اما 
معلوم نیست چرا با این تیم 

قرارداد نمی بندد. فوالد 
جدی ترین مشتری وریا 

برای لیگ بیست و دوم به 
شمار می رود

شاید تصور کنید این اولین بار است که یک بازیکن در تیم ملی تا 
این حد علنی روبه روی سرمربی تیم می ایستد. چنین تصوری اما اصال 
درست نیست. این فضای دوقطبی تقریبا همیشه در تیم ملی وجود 
داشته اما حاال با گسترش شبکه های اجتماعی و نفوذ فضای مجازی در 
اردو، بیشتر به چشم می آید. به هر حال حاال مهدی طارمی تازه ترین 
بازیکنی است که در جبهه مقابل سرمربی قرار گرفته و اسکوچیچ هم 
تازه ترین مربی تیم ملی است که باید مقابل چنین جوی بایستد. باید 
دید که این روند تا کجا ادامه پیدا می کند. چراکه به نظر می رسد این 

اختالف، کار را برای هر دوی آنها دشوار خواهد کرد.

بالژ و برانکو- خداداد عزیزی! 
میرسالو بالژویچ مربی بســیار جذابی برای فوتبال ایران بود و رزومه خوبی 
هم داشت. او با سوم کردن کرواسی در جام جهانی به فوتبال ایران آمد اما باز هم 
همه نفرات تیم او را نپذیرفتند. خداداد عزیزی که این روزها حامی اسکوچیچ 
شده و علیه طارمی موضع گرفته، خودش در دوران بازی با بالژ کنار نیامد و از تیم 
ملی رفت. بعد از بالژ هم برانکو که دستیار این مربی بود، سرمربی تیم ملی شد 
و باز هم از خداداد در تیم ملی خبری نبود. بعد از شکســت ناباورانه ایران مقابل 
اردن در آزادی، فشار وحشتناک رسانه ها موجب بازگشت خداداد عزیزی به تیم 
ملی شد. خداداد برای دیدار برگشــت با اردن به تیم ملی رسید و نمایش خوبی 
هم در آن مسابقه داشت اما بعد از آن دوباره در فهرست سیاه برانکو قرار گرفت 
و به تیم ملی دعوت نشد. او اساسا هیچوقت بازیکن محبوب مربیان تیم ملی در 

دوره های مختلف نبود.

امیر قلعه نویی-علی دایی
به محض انتخاب شدن به عنوان سرمربی تیم ملی، قلعه نویی اعالم کرد که علی 
دایی را به تیمش دعوت نمی کند. دایی هم البته بالفاصله اعالم کرد که قصد ادامه 
حضور در تیم ملی را نداشته است. با این وجود این اظهارنظرها آتشی را بین این دو 
نفر روشن کرد که تا امروز هم هرگز خاموش نشده است. آنها به شکل مستقیمی 
روبه روی هم ایســتادند و این مســاله روی اردوی تیم ملی هم اثر گذاشت. تیم 
قلعه  نویی کمی بیش از حد استقاللی شده بود و چند بازیکن استقالل بدون سابقه 
ملی خاص در آن دوره حتی بازی خداحافظی را هم تجربه کردند. این مساله موجب 
شد تا رابطه امیر با چند مهره پرسپولیسی تیم چندان خوب نباشد. شکست و حذف 
زودهنگام از جام ملت های آسیا خیلی زود به دوران قلعه نویی در تیم ملی پایان داد.

علی دایی-علی کریمی
خیلی زود نوبت خود علی دایی شــد که هدایت تیم ملی را بپذیرد. دایی هم 
به نظر به دنبال تسویه حساب با افرادی بود که زمانی در اردوی تیم ملی رابطه 
خوبی با این مربی نداشتند. او و علی کریمی در اولین واکنش به انتخاب دایی به 
عنوان سرمربی تیم ملی، با هم عهد بستند که به جز منفعت ایران به چیز دیگری 

فکر نکنند اما یک انتقاد ســاده جادوگر از فدراسیون، موجب حذف او از اردوی 
تیم ملی شد و دایی نیز فقط سکوت کرد. ظاهرا خود دایی هم عالقه ای به حضور 
کریمی در تیم ملی نداشت. او همچنین وحید هاشمیان را هم از چند اردو خط 
زد و مهدی مهدوی کیا را نیز با فشار رسانه ها به اردو دعوت می کرد. رابطه دایی با 

علی کریمی نه در آن دوره و نه در هیچ دوره دیگری ترمیم نشد.

افشین قطبی- جواد نکونام
امپراتور قرمزها مخالفان بزرگی در تیم ملی داشــت کــه بعضی از آنها این 
مخالفت را با قهر و ترک اردو نشــان دادند. حتی علــی کریمی هم در این دوره 
با قطبی کنار نیامد امــا جدی ترین مخالفان او در اردو، جواد نکونام و مســعود 
شجاعی بودند که اصال عالقه ای به روش کاری این مربی نداشتند. نکو بعد از جام 
ملت های 2011 نیز به صراحت اعالم کرد که سبک کاری قطبی را نمی پسندد. 
ایســتادن نکونام مقابل قطبی، نقش مهمی در کنار رفتن این مربی از تیم ملی 

ایران داشت.

کارلوس کی روش- مهدی رحمتی و سیدجالل حسینی
کی روش در دوران هشت سال حضور در فوتبال ایران با چهره های زیادی به 
بن بست رسید که مهم ترین شان مهدی رحمتی و جالل حسینی بودند. هر دو 
نفر قبل از جام جهانی از سوی این مربی از اردو کنار رفتند و دیگر هم هرگز به تیم 
ملی برنگشتند. کی روش البته با نفرات دیگری مثل خلعتبری و هادی عقیلی 
نیز به مشکل خورد اما مشــکالت او با رحمتی و حسینی کمی عمیق تر به نظر 

می رسید. اتفاقی که به دوران ملی این دو ستاره پایان داد.

دراگان اسکوچیچ- مهدی طارمی
حاال نوبت زورآزمایی اســکو و طارمی در تیم ملی اســت. این دو نفر یک بار 
مشکل شان را علنی کردند و طارمی از یک اردو خط خورد و سپس به تیم ملی 
برگشت. با این حال مشــکالت بین آنها حل نشد و حاال طارمی به جدی ترین و 
سرسخت ترین مخالف اســکو در تیم ملی تبدیل شده اســت. با توجه به ابقای 

اسکوچیچ روی نیمکت، باید دید سرنوشت طارمی در این تیم چه خواهد بود. 

دو دهه با دوگانه بازیکن-مربی در تیم ملی

فصل آشوب

چهره به چهره

آریا    رهنورد


