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نيمكت بسكتبال بدون تغيير ماند

برگزار شــدن ليگ بســكتبال كــه باالخره 
ســتاد مقابله با كرونا مجوزش را صادر كرد تا اين 
رقابت ها از 15 آبان اســتارت بخورد، تنها موردي 
نبود كه بســكتبال ايــن اواخر بــا آن مواجه بود. 
تصميم گيري درباره نيمكت تيم ملي ديگر اقدامي 
بود كه فدراسيون مد نظر داشــت و با ابقاي مهران 
شاهين طبع نيمكت تيم را بدون تغيير نگه داشت. 
اين تصميم در جلسه كميته فني فدراسيون گرفته 
شــد كه با وجود برخي صحبت ها كه پيش از اين 
درباره تغيير شاهين طبع مطرح شده بود، اعضای 
كميته فنی به ابقای او در سمت سرمربيگری تيم 
ملی بزرگســاالن رای مثبت دادند. به اين ترتيب 
مهران شاهين طبع كه با چاشني شانس موفق به 
كسب سهميه المپيك شــد، در اين تورنمنت هم 
آســمانخراش هاي ايران را هدايــت خواهد كرد. 
رامين طباطبايی رييس فدراسيون بسكتبال درباره 
اين تصميم گفت:»با توجه به نامه های فيبا ظاهرا 
پنجره های دوم و سوم كاپ آسيا تا پايان سال برگزار 
خواهد شد و سرانجام تصميم گرفتيم كه در اين برهه 
سرمربی انتخاب شود. قاسمی، مدير تيم های ملی 
گزارشی را از دو سال فعاليت كادر فنی ارائه كرد و اعضا 
هم نقطه نظرات خود را اعالم كردند كه جمع بندی 
نهايی اين بود كه مهران شاهين طبع بماند.« او در 
مورد اينكه گفته شده اعضای كميته فنی از ميان دو 
گزينه يعنی شاهين طبع و مصطفي هاشمی، رای به 
ابقای شاهين طبع دادند، افزود:»سعی كرديم در 
انتخاب مربی فضايی را ايجاد كنيم كه هر مربی كه 
خودش را در كسوت سرمربی می بيند، وضعيتش 
بررسی شود. چندين مربی غير از شاهين طبع مانند 
هاشمی، حاتمی، كوهيان و ارمغانی مدنظر كميته 
فنی و فدراسيون بودند. به روز بودن، كارنامه داشتن 
و مديريت فنی در اين تصميم لحاظ شد و در نهايت 
اعضای كميته متفق القول روی شاهين طبع نظر 

مثبت داشتند.« 
    

بهداد دانشگاهي مي شود؟
بهداد سليمي وزنه بردار سابق تيم ملي سال 
گذشــته با تيم ايرانمال موفق به كســب عنوان 
قهرماني ليگ برتر شــد و حاال شنيده ها حاكي 
از احتمال حضور او در تيم دانشــگاه آزاد است. 
رادين روحانی مسئول امور باشگاه دانشگاه آزاد 
در خصوص حضــور تيم وزنه برداری دانشــگاه 
آزاد اســالمی در ليگ برتر، عنوان داشت:»تيم 
وزنه برداری دانشــگاه صددرصد امسال در ليگ 
برتر وزنه برداری رده ســنی بزرگساالن شركت 
خواهد كرد. سرپرستي اين تيم را فرشاد غزاليان 
برعهده دارد ولی هنوز كادر فنی اين تيم مشخص 
نشده اســت. ولی طی هفته های آينده، در مورد 
اعضای كادر فنی نيز تصميم گيری خواهد شد.« او 
همچنين در مورد حضور قهرمان المپيك2012 
لندن در تيم وزنه برداری دانشــگاه آزاد اسالمی 
گفت:»بهداد سليمی امسال به عنوان دانشجوی 
دانشگاه مشــغول به تحصيل شــده اند. تمايل 
داريم از ايــن قهرمان المپيك و جهــان در تيم 
وزنه برداری بهره ببريم. مسلما هر يك از پست و 
سمت دوستان مان در تيم وزنه برداری دانشگاه 
آزاد اسالمی در جلسه كميته »تشكيل تيم های 

باشگاهی« مشخص خواهد شد.« 
    

تكواندوي بلژيك در دست 
نصرآزاداني

داوود فالحتگر ملی پوش سابق تكواندو ايران 
كه سال ها ساكن انگلستان اســت، هدايت تيم 
ملی بلژيك را برعهده داشــت. عليرضا نصر نيز 
سال گذشته به پيشنهاد وی برای حضور در كادر 
فنی تيم ملی بلژيك راهی بروكسل شد. قرار بود 
اين دو ايرانی، ملی پوشان تكواندو بلژيك را برای 
حضــور در رقابت های انتخابــی المپيك و پس 
از آن بازی های توكيو آمــاده كنند كه فالحتگر 
بنا به داليلی با فدراســيون تكواندو بلژيك قطع 
همكاری كرد. پس از اين قطع همكاری، عليرضا 
نصرآزاداني عضو ســابق تيم ملی كه مدال های 
متعــددی از جمله قهرمانی جهــان، بازی های 
آســيايی و... در كارنامه دارد به عنوان سرمربی 
اين تيم انتخاب شــد و تا بازی های المپيك اين 
مسئوليت را بر عهده خواهد داشت. برای تكواندو 
بلژيك تاكنون »جواب آچاپ« موفق به كســب 
سهميه از طريق سيستم رنكينگ شده و تيم ملی 
اين كشور به دنبال كســب دو سهميه در بخش 
بانوان و يك سهميه در بخش مردان از رقابت های 

قاره ای خواهد بود.

منهای فوتبال

آریا طاری

يكی از مشــكالت بزرگ و كليدی 
استقالل، اين اســت كه باشگاه نه روی 
نيمكت و نه در كادر مديريت، »بزرگ تر« 
ندارد. شــايد اين نگاه كمی كليشه ای 
به نظر برســد. چراكه فوتبــال روز دنيا 
ديگر با اين مسائل ســروكار ندارد اما در 
اين مورد، ما در مورد فوتبــال روز دنيا 

حرف نمی زنيم و از فوتبال ايران صحبت 
می كنيم. فوتبالی كه با استانداردهای 
جهانی، فاصله ای چشمگير دارد و مسائل 
مختلف در آن، به شيوه های به خصوصی 
حل می شوند. ما در ايران، با يك فوتبال 
كامال »غيرحرفه ای« روبه رو هستيم كه 
نه بازيكن ها در آن احساس مسئوليت 
می كننــد و نه مربيــان ذره ای تعهد به 
وظايف شــان دارند. در چنين فوتبالی، 

نياز به يك بزرگ تر در كنار تيم احساس 
می شــود. يك نفر كه اگر الزم شــد، به 
بازيكنان تيم تشر بزند و جلوی منتشر 

شدن اخبار تيم را بگيرد.
ماجراهايی كه هر روز در استقالل 
اتفاق می افتد، كم و بيش در باشگاه های 
ديگر نيز ديده می شوند اما هميشه يك 
نفر هست كه اوضاع را جمع و جور كند و 
جلوی بحرانی تر شدن شرايط را بگيرد. 

در استقالل اما چنين فردی وجود ندارد. 
به همين خاطر است كه اوضاع باشگاه 
اصال به سمت بهتر شــدن نمی رود. نه 
ســعيد رمضانی، گزينه مناسبی برای 
جمع و جور كردن تيــم به عنوان يك 
سرپرســت بود و نه نصرا... عبداللهی، 
در بين بازيكنان پرحاشيه اين روزهای 
اســتقالل از مقبوليت كافی برخوردار 
است. استقالل در اين فصل، عمال به يك 

»اف.ث. هاليوود« تبديل شده كه در آن، 
هر كس ساز خودش را می زند. بعضی ها 
با اينستاگرام مشــغول هستند و مدام 
جنجال می آفرينند. بعضی ها از عادت 
درگيری فيزيكی دست برنمی دارند و 
بعضی ها دائما توی كار تيم می گذارند. 
در اين وانفسا، دنبال »نظم« نگرديد. 
حتی دنبــال چيزی شــبيه به آن هم 
نگرديد. در اين باشگاه هيچ چيزی شبيه 

به اين پيدا نخواهيد كرد.
اگر يكــی از جلســه های تمرينی 
پرســپوليس را زير نظر بگيريد و يا اگر 
فيلمی كوتاه از لحظه های ورود اين تيم 
به تونل استاديوم قبل از شروع هر مسابقه 
داشته باشيد، به راحتی متوجه خواهيد 
شد كه وجود يك بزرگ تر، چقدر برای 
باشــگاه اهميت دارد. كريم باقری يك 
شخصيت مقبول در بين همه نفرات تيم 
به شمار می رود و تقريبا همه بازيكن ها به 
خوبی از او حرف شنوی دارند. كريم شايد 
به لحاظ فنی، چيز زيــادی برای اضافه 
كردن به تيم نداشــته باشد اما به لحاظ 
اخالقی، يك وزنه كليدی در پرسپوليس 
به شمار می رود. باشگاه در طول سال، با 
روزهای خوب و بد زيادی دست و پنجه 
نرم می كند. گاهی بازيكن ها ناراضی و 
حتی عصبانی هستند اما با وجود كريم، 
اوضاع برای يحيی ســاده تر خواهد شد. 
چراكه هيچ بازيكنی بــه خودش اجازه 
نمی دهد كه از چارچوب تعيين شــده، 
عبور كند. در همين چند مسابقه گذشته، 
ستاره هايی مثل كمال كاميابی نيا و احمد 

نوراللهی، به نيمكت منتقل شده اند. 
اين نيمكت  نشــينی حتــی از يك 
مسابقه هم بيشتر شد اما هيچ كس نديد 
كه احمد يا كمال، حتی يك نوشته كوتاه 
اينســتاگرامی عليه كادر فنی منتشر 
كنند. چراكه چنين مسائلی در باشگاه 
پرسپوليس، بدون پاسخ نمی مانند. حتی 
افشين پيروانی كه شايد اين روزها مرد 
خيلی خوش نامی در فوتبال ايران به شمار 
نرود، در پرسپوليس يك وزنه محسوب 
می شود. كافی است به ياد بياوريد كه او 
چطور به تنهايی، ماجراهای ورزشــگاه 

نقش جهان را مديريت كرد و شرايطی را 
به وجود آورد كه در نهايت همه امتيازهای 
آن بازی به حساب پرســپوليس واريز 
شوند. اين يكی از مهم ترين اتفاق های 
فصل پرسپوليس بود و عمال سپاهان را به 
بن بست رساند. با يك سرپرست منفعل يا 
يك مدير بی اطالع از قانون، پرسپوليس 
هرگز نمی توانست اين پيروزی بزرگ را 
به دست بياورد. استقالل هم برای احيا 

شدن، به چنين نفراتی نياز دارد. 
باشگاه بايد به ســراغ »هوای تازه« 
برود. باشگاه بايد به دنبال تزريق كردن 
خون جديد باشــد. فضای اين تيم، بايد 
در تســخير افرادی قرار بگيرد كه هم با 
اصول حرفه ای كار كردن در يك باشگاه 
فوتبال آشنايی دارند و هم برای بازيكنان 
تيم، »پذيرفتنی« هســتند. اينكه يك 
نفر مثل محمد دانشگر هر روز برای تيم 
حاشــيه درســت كند و يك روز با دعوا 
و يك روز بــا قليان، بحــران بيافريند و 
همچنان در تركيب تيم به ميدان برود، 
حقيقتا اسفبار اســت. بدون ترديد اگر 
باشگاه فقط يك بزرگ تر داشت، دانشگر 
با فراغ بال دســت به چنيــن كارهايی 
نمی زد اما افسوس كه چنين ضرورتی 
در بين مديران باشــگاه احساس نشده 
است. مديرانی كه خودشــان هم برای 
اين اســتقالل، كوچك هستند و شايد 
به همين خاطر از نزديك  شدن به افراد 

بزرگ تر، هراس دارند.

استقالل؛ تیم بدون بزرگ تر

اف.ث هالیوود تهران! 

اتفاق روز

چهره به چهره

اینکه هر روز یک خبر ناامیدکننده از اردوی استقالل به گوش می رسد، به وضوح نشان می دهد که رشته امور از دست کادر 
فنی و مدیران باشگاه در رفته است. در همین چند روز اخیر، باشگاه معدن انواع و اقسام حواشی ریز و درشت بوده است. بازیکنی 

مثل ارسالن مطهری که هنوز حتی یک فصل کامل را نیز در استقالل سپری نکرده، علیه مربیان تیم استوری می گذارد و به صورت 
تلویحی آنها را تهدید می کند. جالب اینکه مجید نامجومطلق در عین تقبیح بازیکن ساالری، از بخشیدن ارسالن حرف می زند. 

یک نفر هم به او نمی گوید که بزرگوار؛ بخشش این بازیکن پس از بروز این رفتار، خودش مصداق بارز بازیکن ساالری است.

»پيشــرفت در مذاكرات« عبارتی اســت 
كه هواداران منچســتريونايتد ايــن اواخر به 
شنيدنش عادت كرده اند. باشگاه دائما از اين 
اصطالح برای مذاكره با نفرات مختلف استفاده 
می كند و جالب اينجاســت كه اين مذاكره ها 
در نهايت نيز به موفقيت نمی رسند. سياست 
منچستريونايتد در خريد مهره های جديد، تا 
حدود زيادی شكست خورده است. آنها تا يك 
هفته قبل، مشغول مذاكره با سرخيو رگليون 
و گرت بيل بودند اما هــر دو بازيكن در نهايت 
در يك روز به باشگاه تاتنهام هاتسپرز ملحق 
شدند. اينكه يونايتد در خريد بازيكن حتی از 
اسپرز شكست بخورد، واقعا نااميدكننده  به نظر 
می رسد. موضوعی كه نشان می دهد وودوارد 
و رفقا در جــذب نفرات جديــد، روش های 

چنــدان كارآمدی ندارند. منچســتر در بازار 
نقل و انتقاالت، هنوز در جســت وجوی يك 
وينگر اســت. آنها از مدت ها قبل روی پروژه 
سانچو متمركز شــده اند اما درخواست مالی 
باالی باشگاه دورتموند، اوضاع را كمی پيچيده 
كرده است. به نظر می رسد اين مهره بااستعداد 
انگليســی، حداقل برای يك فصــل ديگر در 
تركيب زنبورها باقی خواهد ماند. گزينه دوم 
يونايتد برای اين بخش از زمين، عثمان دمبله 
بوده اســت. بازيكنی كه اين روزها يك مهره 
نيمكت نشين برای تيم رونالد كومان به شمار 
می رفت. بارسا مشكلی با انتقال قرضی دمبله 
ندارد اما خود اين بازيكن، خواهان ترک باشگاه 
نيست و می خواهد خودش را در نيوكمپ ثابت 
كند. در حقيقت يونايتد برای پست وينگر دو 
بازيكن را در نظر گرفته اما در يك مورد، باشگاه 
راضی به انتقال نمی شود و بازيكن كامال راضی 
است و در مورد ديگر، بازيكن راضی نمی شود و 
باشگاه رضايت دارد. اين وضعيت، موجب شده 
كه مديران باشگاه همچنان از عبارت پيشرفت 

در مذاكرات استفاده كنند. آنها همچنين برای 
سمت چپ خط دفاعی به دنبال جذب الكس 
تلس هســتند اما ظاهرا در فاصله يك هفته تا 
پايان فصل نقل و انتقاالت، هنوز نتوانسته اند 
باشگاه پرتغالی را برای اين انتقال مجاب كنند.

روی كين به درســتی، از پايان ماه عسل 
همبازی سابقش روی نيمكت يونايتد صحبت 
كرده اســت. اوله در اين فصل تنهــا با بردن 
جام، می تواند هــواداران تيمش را راضی نگه 
دارد. حتی مربيانی مثل ژوزه مورينيو با وجود 
بردن تورنمنتی مثل يوروليگ، در اين باشگاه 
به عنوان مربی »ناكام« شــناخته شدند. پس 
سولسشــر بايد به هر قيمتی، به دنبال بردن 
جام با اين باشــگاه باشــد. در حضور رقبای 
قدرتمندی مثل ليورپول و سيتی، بردن ليگ 
برای منچستر كمی دشــوار به نظر می رسد. 
اين اتفاق پس از جدايی ســر الكس فرگوسن 
هرگز رخ نداده و هنــوز هم بزرگ ترين رويای 
هواداران قرمزها به شــمار می رود. با اين حال 
در اين فصل حتی شــايد بــردن اف.ای.كاپ 

نيز برای طرفداران منچســتريونايتد راضی 
كننده به نظر برســد. آنها فصل قبلی را بدون 
جام سپری كرده اند و اگر اين اتفاق در چنين 
فصلی نيز تكرار شود، اوله ديگر نبايد به حفظ 
نيمكت باشگاه اميدوار باشد. تيم او نشانه های 
اميدواركننده ای را در فصل گذشته بروز داد اما 

در شروع فصل جديد، منچستر در هيچ كدام از 
دو بازی اش شبيه يك تيم مدعی نبوده است. 
شكســت خوردن روبه روی پاالس و يك برد 
سخت لحظه آخری روبه روی برايتون با كمك 
تير دروازه، هرگز تصوير رويايی و موردعالقه 

هواداران اين باشگاه به شمار نمی رود.

آریا رهنورد

اگر بخواهيم دوران درخشان حضور برانكو در پرسپوليس 
را با يك زوج هجومی تعريف كنيم، آن زوج علی عليپور و مهدی 
طارمی خواهند بود. البته كه طارمی خيلی زود و در ميانه های 
ليگ هفدهم از اين تيم جدا شــد اما پرسپوليس در اين چند 
سال، هرگز زوج بهتری از اين دو نفر در خط حمله نداشته است. 
دو ستاره كه به درک متقابلی از بازی هم رسيده بودند، حاال 
يك رقابت تازه را در ليگ پرتغال آغاز خواهند كرد. مهدی پس 
از درخشش در ريو آوه، به پورتو رفته و عليپور به تازگی اولين 

قرارداد غيرايرانی زندگی اش را با ماريتيمو امضا كرده است.
پورتو و ماريتيمو شنبه هفته آينده در حالی در هفته سوم 
ليگ پرتغال به مصاف هم می روند كه ســه ستاره ايرانی، در 
عضويت دو باشــگاه قرار دارند. نام مهدی طارمی در فهرست 
پورتو ديده می شــود و علــی عليپور، به تازگــی به عضويت 
ماريتيمو درآمده است. امير عابدزاده نيز از مدت ها قبل برای 
ماريتيمو در ليگ پرتغال به ميدان مــی رود. از اولين تجربه 

حضور مشترک آنها در پرسپوليس، زمان نسبتا زيادی گذشته 
است. آن روزها طارمی مهره فيكس باشگاه به شمار می رفت و 
به مرور زمان، يك ستاره قابل اعتماد در پرسپوليس شده بود. 
مهدی پيش از شروع ليگ چهاردهم با تصميم علی دايی به 
پرسپوليس اضافه شد و خيلی زود، خودش را در اين باشگاه 
اثبات كرد. عليپور چند ماه بعد به عضويت قرمزها درآمد و يكی 
از خريدهای زمستانی حميد درخشان برای پرسپوليس شد. 
دايی و درخشان، مدت زيادی در تركيب تيم دوام نياوردند اما 
بازيكنانی كه با تصميم آنها جذب شــده بودند، به مهاجمان 
درجه يكی برای پرسپوليس تبديل شدند. مهدی طارمی در 
اولين تجربه ليگ برتری اش با پرسپوليس، هفت گل در ليگ 
برتر به ثمر رساند و علی عليپور در همان فصل، دو بار موفق به 
گل زنی برای سرخ ها شد. يكی از آن دو گل، در دربی پايتخت به 
ثمر رسيد. در فصل بعدی، طارمی به شدت اوج گرفت و در همه 
جام ها، 18 بار موفق به گل زنی برای پرسپوليس شد. برخالف 
مهاجم بوشهری، اوضاع در ليگ پانزدهم برای عليپور چندان 
خوب پيش نرفت. او كه در پرسپوليس نيمكت نشين شده بود، 

فصل را تنها با پنج گل زده به پايان رساند. زدن 24 گل در 37 
بازی در همه جام های فصل بعدی، از طارمی يك سوپراستار 
تمام عيار برای پرسپوليس ساخت. عليپور در ليگ شانزدهم 
هم اصال انتظارها را برآورده نكرد و در يك فصل فقط چهار گل 
برای تيمش به ثمر رساند. مهاجم بوشهری در ميانه راه ليگ 
هفدهم، پرســپوليس را ترک كرد. او در 112 بازی، 55 گل 
برای قرمزها زده بود. جدايی طارمی، شرايط را برای اوج گيری 
عليپور فراهم آورد. او ديگر در ســايه مهاجم اول تيمش قرار 
نداشت و خودش نقش مهاجم اول را در پرسپوليس بر عهده 
گرفته بود. عليپور با پرسپوليس، موفقيت های فوق العاده ای 
را تجربه كرد و به فينال ليگ قهرمانان آسيا هم رسيد. تعداد 
گل های مهاجم شماره 70 حتی از تعداد گل های طارمی هم 
بيشتر شــد. عليپور در 212 بازی، 72 گل برای پرسپوليس 
زد و عنوان بهترين گل زن تيم در همه ادوار ليگ برتر را از آن 
خودش كرد. او هم در نهايت مسيری مشابه مهدی را طی كرد 
و تصميم گرفت برای پيشرفت بيشتر، مقصد ديگری را برای 

خودش در نظر بگيرد.
جايگاه طارمی و عليپور در فوتبال پرتغال، كامال متفاوت به 
نظر می رسد. مهدی يك مهره تثبيت شده است كه توانسته در 
ريو آوه، نامی برای خودش دست و پا كند و عليپور، يك ستاره 
ماجراجو كه قصد دارد اســتعدادهای خودش را در اين ليگ 
نشــان بدهد. با وجود اين تفاوت، به نظر می رسد سرنوشت 

آنها در نيمكت نشينی مسابقه روز شنبه، مشابه باشد. طارمی 
به تازگی به باشگاه پورتو پيوسته و هنوز نتوانسته جايگاه ثابتی 
در تركيب اين تيم به دســت بياورد. او هر دو مسابقه پورتو در 
اين فصل را از روی نيمكت شروع كرده و در لحظات پايانی، به 
زمين فرستاده شده اســت. با وجود دقايق كم بازی در پورتو، 
مهدی تا همين جا توانســته يك ضربه پنالتی برای تيمش 
بگيرد و مهارتش را بــه خوبی به اثبات برســاند. عليپور هم 
هنوز جلســه های تمرينی خاصی با ماريتيمو نداشته و برای 
هماهنگ شدن با شرايط جديد، تطبيق يافتن با اوضاع كشور 
جديد و بازی در يك تيم جديد، به زمان بيشتری نياز خواهد 
داشت. شايد تقابل اين دو تيم در نيم فصل دوم ليگ پرتغال، 
برای فوتبال ايران فوق العاده جذاب باشــد. شايد آن روز، هم 
علی و هم مهدی به صورت ثابت برای تيم شان به ميدان بروند.

روزهای خوب مهدی طارمی در پرتغال، چشم باشگاه های 
اين كشور را روی استعدادهای ايرانی باز كرد. اين يك دروازه 
تازه بود كــه موقعيت های مطلوبی برای چند فوتباليســت 
بااســتعداد ديگر مثل عليپــور به وجــود آورد. حاال عليپور 
هم می تواند با درخشــيدن در ماريتيمــو، راه را برای ورود 
استعدادهای ديگر فوتبال ايران به اين ليگ باز كند و مطمئن 
باشد كه اين روند به صورت زنجيروار به ستاره های ديگر خواهد 
رسيد. اين يك چالش هيجان انگيز برای علی عليپور خواهد 

بود. او در تيم جديدش، همبازی عابدزاده كوچك نيز هست.

ماه عسل تمام شد آقای اوله

بيگانه با خريد! 

زوج حمله پرسپولیس و یک رقابت تازه

پسران برانكو در قلعه پرتغالی ها!

استقالل در این فصل، عمال 
به یک »اف.ث. هالیوود« 
تبدیل شده که در آن، هر 

کس ساز خودش را می زند. 
بعضی ها با اینستاگرام 
مشغول هستند و مدام 

جنجال می آفرینند. 
بعضی ها از عادت درگیری 

فیزیکی دست برنمی دارند 
و بعضی ها دائما توی کار تیم 

می گذارند
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