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ليگ بسكتبال اسير كرونا

لیگ برتر بسکتبال در حالی از 15 آبان استارت 
خورد که طبق برنامه قرار بود هر روز دو مسابقه 
برگزار شــود، اما از همان روز آغــاز، هر روز یک 
مســابقه به دلیل حضور بازیکنان کرونایی لغو 
شده است. درست اســت که مسابقات متمرکز 
برگزار می شود، اما با عدم قرنطینه تیم ها و رعایت 
نشدن دقیق پروتکل ها انتظار چنین مشکالتی 
وجود داشت. فدراســیون بســکتبال قرار بود 
آزمایشگاه مرجعی را مشخص کند تا همه تیم ها 
در آن آزمایشگاه تست بدهند، اما عمال این اتفاق 
نیفتاد و اینطور تصور می شود که فدراسیون تنها 
به دنبال برگزاری رقابت ها است و هر اتفاقی هم 
بیفتد، خود تیم ها و بازیکنان مســئول هستند. 
فرهاد زحمتکش، مســئول کمیته مســابقات، 
در مورد مشــکالت به وجود آمــده برای تعویق 
بازی ها می گوید:»به هرحال سالمتی بازیکنان، 
کادرفنی و داوران از همه چیز مهمتر است و باید 
به آن توجه ویژه شــود. ما هم به دنبال برنامه ای 
هستیم که این مشــکالت کمتر شود.« تاکنون 
بازی تیم های اکسون، هیات بسکتبال خوزستان 
و مهرام به دلیل داشــتن بازیکنان کرونایی لغو 
شده است. به هرحال کرونا شوخی بردار نیست و 
اگر قرار است مسابقه ای برگزار شود و تیم ها اعالم 
آمادگی کرده اند باید حداقل مســائل بهداشتی 
رعایت شــود که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده و 
مشخص نیست لیگ برتر بسکتبال با این شرایط 

سرانجامی خواهد داشت یا خیر.
    

برنامه كشتي براي ادامه ليگ
اتحادیه جهانی کشتی همچنان در خصوص 
برگزاری یا لغــو رقابت های جهانی بــا اما و اگر 
مواجه است که قرار شــده تکلیف این مسابقات 
در نشســت ویژه روز ۲1 آبــان اتحادیه جهانی 
مشخص شود. سازمان لیگ فدراسیون کشتی 
نیز با توجه به این موضــوع در صدد برنامه ریزی 
برای برگزاری ادامه پیکارهای لیگ برتر اســت. 
بر این اســاس ســازمان لیــگ در دو طرح در 
اوایل آذر و اوایل دی برنامــه لیگ را پیش بینی 
کرده تا در هر صورت این مســابقات به صورت 
منظم با رعایت پروتکل های بهداشــتی همانند 
دور رفت برگزار شــود. طبق طرح اول سازمان 
لیگ اگر رقابت های جهانی برگزار نشــود از اول 
آذرماه به ترتیب رقابت های دور برگشــت گروه 
»الف« و »ب« کشتی فرنگی طی روزهای شنبه 
و یکشنبه و چهارشنبه و پنجشنبه برگزار خواهد 
شد و هفته بعد از آن نیز رقابت های کشتی آزاد 
به همین صورت پیگیری می شود. در طرح دوم 
نیز در صورت برگزاری رقابت های جهانی، لیگ 
برتر بالفاصله از اول دی و مانند طرح اول برگزار 
خواهد شــد. بدین ترتیب اگر طرح اول اجرایی 
شود، مسابقات نیمه نهایی و فینال کشتی فرنگی 
در روز ۲۰ آذر و کشــتی آزاد در روز ۲۷ آذرماه 
برگزار می شود و اگر طرح دوم اجرایی شود نیمه 
نهایی و فینال کشتی فرنگی روز ۲5 دی و کشتی 

آزاد روز دوم بهمن برگزار خواهد شد.
    

شهداب در انديشه برد سپاهان
دیدارهــای هفته نهــم رقابت هــای لیگ 
برتر والیبــال امروز به میزبانی خانــه والیبال و 
فدراسیون با انجام ۶ مســابقه پیگیری خواهد 
شــد. در مهم ترین بازی هفته تیم های سپاهان 
و شــهداب یزد در خانه والیبــال رودرروی هم 
قرار خواهند گرفت. ســپاهان در هفته هشتم 
تیم آذر باتری را شکســت داد و شــهداب یزد 
مغلوب تیم صدرنشین سیرجان شد.همچنین  
نارنجی پوشان ســایپا که با پیروزی مقابل تیم 
شهرداری قزوین با یک بازی کم تر به رده سوم 
جدول رده بندی صعود کردنــد مقابل تیم رده 
ســیزدهمی آذر باتری ارومیه قــرار خواهند 
گرفت. تیم صدرنشین سیرجان نیز در شرایطی 
برابر تیم پیکان تهران قــرار خواهد گرفت که 
نماینده تهران شرایط خوبی در جدول رده بندی 
ندارد و با دو پیروزی در جایگاه دوازدهم جدول 
ایستاده است. تیم خاتم اردکان هم که در بازی 
هفته هشتم مغلوب تیم شــهرداری گنبد شد 
کار ســختی برابر شــاگردان پیمان اکبری در 
تیم شهرداری ارومیه دارد. شهرداری ارومیه با 
شکست تیم هورسان رامسر به پنجمین برد خود 
دست یافت و با یک امتیاز کم تر نسبت به سایپا 

در مکان چهارم جدول قرار گرفت.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

حرف و حدیث هــا در مورد دراگان 
اســکوچیچ به محض اعالم فهرست 
جدیــد تیم ملی بــه اوج رســیده  اند. 
فهرست های تیم ملی در همه مقاطع 
همواره با اعتراض هایی روبه رو می شود 
و تا امروز هیچ فهرســتی برای این تیم 
وجود نداشته که همه سلیقه ها را راضی 

نگه دارد. با این حال عجایب فهرســت 
اســکو آنقدر زیاد هســتند که سخت 
می توان آنها را نادیــده گرفت. درباره 
ســرمربی تیم ملی یک نگرانی بزرگ 
وجود دارد و آن نگرانی، این اســت که 
برخی از افراد نزدیک به او در چینش این 
تیم دخالت دارند. وقتی بازیکنی در حد 
و اندازه های ساسان انصاری در دو اردوی 
متفاوت آفتابی می شود، طبیعی به نظر 

می رسد که زمزمه ها علیه سرمربی تیم 
ملی اوج بگیرند. چراکــه دیگر همه از 
رابطه نزدیک ساسان و مدیربرنامه های 
دراگان اســکوچیچ خبر دارند. او تنها 
بازیکنی نیســت که به شکلی عجیب 
و غیرمنتظره به تیم ملــی فراخوانده 
می شــود. اینکه یک نفر مثل سیامک 
نعمتی چطور به تیم ملی راه پیدا کرده 
نیز، محل سوال به نظر می رسد. سیامک 

در دفاع راست، یک مهره غیرتخصصی 
است اما اسکوچیچ اخیرا اصرار دارد تا در 
هر شرایطی او را در اردوها داشته باشد. 
جالب است بدانید که برخی از بازیکنان 
لیگ برتری بندی در قراردادشان دارند 
که در صورت دعوت به تیم ملی، رقم قابل 
توجهی به قرارداد باشگاهی شان اضافه 
می شود. اگر فرض را در بدبینانه ترین 
حالت ممکن بگذاریم، بعید نیســت 

عده ای با این بازیکنان هماهنگ کنند 
و پس از دعوت شان به تیم ملی، از آنها 
درصد بگیرند. البته که این فرض کمی 
بدبینانه است اما این بدبینانه بودن الزاما 
معنای غیرواقعی  بودن نمی دهد. شک 
و تردیدها نسبت به ســرمربی کروات 
تیم ملی پس از انتشــار این فهرست به 
باالترین سطح ممکن رسیده اند و همین 
اتفاق تا همین حاال برای اسکوچیچ یک 
معضل بدنام کننده بوده است. اگر این 
روند در انتشار فهرست های اسکو ادامه 
داشته باشد، بعید نیســت او به زودی 
اعتماد همه فوتبالدوستان ایرانی را از 

دست بدهد.
اسکوچیچ باید بداند که امروز در چه 
موقعیتی قرار گرفته است. واضح به نظر 
می رسد که نشستن روی نیمکت تیم 
ملی بزرگ ترین اتفاق رزومه این مربی 
به شــمار می رود. اگر او در این جایگاه 
بدرخشــد، چندین پله باالتر می رود و 
اگر قادر به این کار نباشــد، یک سقوط 
دردناک را تجربــه می کند. او باید همه 
تمرکزش را بــرای این تیــم بگذارد و 
با تمام توان برای تیم ملــی کار کند تا 
شایسته ترین نفرات به پیراهن تیم ملی 
ایران برسند. تیم ملی آزمایشگاه نیست 
که هر بازیکنی با هر سطحی از توانایی 
در آن به میدان بــرود. دعوت از مهدی 
شــیری برای بازی در ســمت راست 
خط دفاعی، عمال به معنای تیر خالص 
اسکوچیچ به منطق است. شاید اگر یکی 
از هواداران افراطی پرسپولیس هم برای 
تیم ملی فهرست منتشر می کرد، امکان 
نداشت در حضور مهره هایی مثل رامین 
و وریا به سراغ یک بازیکن مثل شیری 
برود. با این انتخاب ها، دراگان به تدریج 
محبوبیتش را در بین بازیکنان شاخص 
رختکن تیم از دست می دهد و پس از 
آن، نوبت هــواداران خواهد بود که به او 
پشت کنند. اسکو تا امروز مورد اعتماد و 
حمایت قرار گرفته اما هیچ کس نمی داند 
تحمل عمومی برابر فهرست های عجیب 
این مربی، چقدر ادامه پیدا خواهد کرد. 

فوتبال ایــران به زودی بــا یک مقطع 
فوق العاده ســخت روبه رو می شــود و 
باید خودش را برای شرایطی به غایت 
دشوار آماده کند. اگر قرار باشد ستاره ها 
در دیدارهای تدارکاتی محک نخورند و 
به هماهنگی کامل با هم نرسند، معلوم 
نیست چه سرنوشتی در انتظار این تیم 
خواهد بود. اوضاع تدارکات این روزهای 
تیم حتی از وضعیت کرونا نیز آشفته تر 
به نظر می رســد و افســوس که شیوه 
مدیریت این تیم هم درست مثل شیوه 
برخورد با این ویروس در کشــور، پر از 
مسئولیت ناپذیری و سهل انگاری است! 
وقتی در اوج بحــران کرونا حاضر 
به ســفر به ایران شــد، خیلی ها او را با 
کی روش مقایسه کردند اما اسکوچیچ 
این روزها بیشــتر به مارک ویلموتس 
شباهت دارد. مردی که در جواب همه 
تردیدهای منطقــی و نگرانی های بجا 
در میان هواداران تیــم ملی می گوید: 
»می خواســتیم این بازیکن را دعوت 
کنیم، اما نشــد!« و هیچ توضیحی هم 
نمی دهد که دلیل این ناتوانی، دقیقا چه 
چیزی بوده است. با این روند باید منتظر 
روزی باشیم که او در مسیر رساندن ایران 
به جام جهانی شکســت بخورد و بعد با 
خونسردی روبه روی هواداران تیم ملی 
بایستد و با لحنی حق به جانب بگوید: 
»می خواســتیم به جام جهانی صعود 

کنیم، اما نشد !«

فهرست تیم ملی را چه کسی می بندد؟

مشکوکم، مشکوکم به تو!  

چهره به چهره

اتفاق روز 

فهرست جدید تیم ملی، موجی از شگفتی را با خودش به همراه آورده است. مهم تر از اینکه چه کسانی به این لیست 
دعوت شده اند و چه کسانی در این فهرست جا نگرفته اند، این سوال است که اساسا چنین فهرستی چطور نوشته شده 

است؟ آیا اسکوچیچ همه این بازیکنان را با نظر خودش به تیم دعوت کرده یا مشورت برخی از ایجنت ها و دوستان نزدیکش 
را در این مورد پذیرفته است؟ هر چقدر که تالش کنیم، نمی توانیم نسبت به چنین لیست عجیبی، خوش بین باشیم.

آریا طاری

اولین هفتــه از لیگ برتر بیســتم، چهره های ویژه ای 
داشت. ستاره هایی که یا درون دروازه خوش درخشیدند، 
یا در خط دفاع فراتر از حد انتظار بودند، یا در خط هافبک 
خالقیت زیادی داشتند و یا اینکه در گل زنی موفق بودند. 
از همین هفته اول، به نظر می رسد فصل جذابی در انتظار 
فوتبال ایران باشــد. فصلی که در آن چنــد تیم بزرگ با 
مشکالتی روبه رو هســتند و چند تیم متوسط، رویاهای 
بزرگی در ســر دارند. فصلی که از همین ابتدا چند نتیجه 
غیرمنتظره داشته و در ادامه راه نیز غافلگیری های زیادی 

خواهد داشت.
محمدحسین اکبرمنادی

گلر سایپا، ستاره بی چون و چرای نبرد این تیم با پرسپولیس 
بود. اکبرمنادی در بسیاری از لحظه ها فراتر از حد انتظار ظاهر 
شد و چند موقعیت ایده آل را از قرمزها گرفت. بدون درخشش 
اکبرمنادی روی خط دروازه، شاگردان ابراهیم صادقی شانسی 
برای بردن این مسابقه نداشتند اما حضور او روی خط دروازه، 
اوضاع را به سود سایپا تغییر داد تا نارنجی ها فصل را با یک امتیاز 

مهم از قهرمان فصل گذشته آغاز کنند.

موسی کولیبالی
اولین گل این فصل فوتبال ایران را یک مدافع میانی به ثمر رساند. 
موسی کولیبالی که فصل گذشته هم یکی از مهره های کلیدی تیم 
جواد نکونام به شمار می رفت، تنها 1۰ دقیقه پس از شروع مسابقه 
دروازه ذوب آهن را باز کرد. موسی یک رکورد عجیب و خاص را هم 
در این مسابقه به جا گذاشت. او با وجود بازی در قلب دفاع، بیشترین 
شــوت در این مســابقه را به نام خودش ثبت کرد. او همچنین 

بیشترین آمار قطع توپ در این مسابقه را نیز به دست آورد.
وریا غفوری

کاپیتان استقالل یک نمایش درخشان دیگر را پشت سر 
گذاشت و باز هم به شکل عجیبی، شانس حضور در اردوی تیم 
ملی را به دست نیاورد. وریا این بار هم در دفاع بی نقص نشان داد 
و هم در حمله، فوق العاده بود. غفوری اولین گل فصل استقالل 
را زد و یک روز موفقیت آمیز دیگــر را در ترکیب تیم محمود 
فکری سپری کرد. او دست به هر کاری می زند تا در پایان این 

فصل، جام قهرمانی لیگ برتر را باالی سر ببرد.
امین قاسمی نژاد

اصلی ترین عامل پیروزی دلچسب مهدی رحمتی و تیمش 
در اولین هفته لیگ برتر، امین قاسمی نژاد بود. بازیکنی که در 
این چند سال بیشتر از هر فوتبالیست دیگری موفق به گل زنی 

برای پدیده و شهرخودرو شده است. امین این هفته دو گل برای 
تیمش زد و فصل را با یک دبل تماشایی شروع کرد. او برای کامل 
کردن این نمایش استثنایی، یک پاس گل هم داد تا مستقیما 

روی همه گل های تیمش در این مسابقه تاثیر داشته باشد.
دارکو بیدوف

استعدادهای مهاجم خارجی ذوب، فصل گذشته نیز به همه 
ثابت شــده بود. او در نیم فصل دوم لیگ نوزدهم، بسیار آماده 
نشان داد و حاال هم فصل را با زدن دو گل به فوالد شروع کرد. 
اهمیت این اتفاق زمانی مشخص می شود که بدانیم فوالد فصل 
گذشته صاحب یکی از بهترین خطوط دفاعی لیگ برتر بوده و 
اساسا تیم های این مربی، دفاع کردن را خیلی خوب بلد هستند. 
ذوب آهن این هفته برنده نشــده اما درخشش دارکو بیدوف، 
برای رحمان و تیمش به شدت امیدوارکننده به نظر می رسید.

مهدی قایدی
شاید او به اندازه دیاباته و ارســالن گل زن نباشد اما به نظر 
می رسد در ترکیب اســتقالل، حتی مهم تر از آن دو نفر است. 
وظیفه قایدی در اســتقالل، فقط گل زنی نیست. او این هفته 
موفق به گل زنی نشد اما بدون تردید بهترین و تماشایی ترین 
پاس گل هفته را ارســال کرد. با تکنیک، ســرعت، اشتیاق و 
آمادگی قایدی، محمود فکری باید بــه آینده تیمش امیدوار 
باشد. شاید جای شیخ و ارسالن در خیلی از بازی ها با هم عوض 

شود اما پسر شماره 1۰ باید در ترکیب آبی ها باقی بماند.
یونس شاکری

از زمان پیوستن به گل گهر سیرجان، موتور گل زنی یونس 

کامال روشن شده اســت. او در شــهرخودرو هم یک ذخیره 
طالیی بود اما حاال به عنوان یک مهره فیکس، توانسته کارهای 
جذابی انجام بدهد. او این هفته چند پاس بسیار خوب هم برای 
هم تیمی ها ارسال کرد. یونس در این بازی هم گل زد و هم پاس 
گل داد. نکته جالب در مــورد این بازیکن، دقت باالی گل زنی 
است. شاکری در این بازی توانست تنها با سه شوت، دو گل بزند.

گادوین منشا
زوج یونس در خــط حمله گل گهر هم ایــن هفته یکی از 
مهره های شــاخص لیگ برتر بود. گادوین منشا هم درست 
مثل یونس شکوری برابر سپاهان هم گل زد و هم پاس گل داد. 
جالب اینکه بین گل و پاس گل این مهاجم فقط به اندازه ســه 

دقیقه فاصله بود.
احمد زنده روح

صاحب رکورد سه پیروزی برابر استقالل در یک فصل، لیگ 
بیستم را هم با برد کلید زد. او البته برای گل گهر گل نزد و پاس 
گل نداد اما برابر سپاهان یکی از بهترین و موفق ترین مهره های 
تیمش بود. زنده روح هم روی زمین و هــم روی هوا در بردن 

دوئل ها روبه روی هافبک های سپاهان به شدت موفق بود.
کریم اسالمی

در لیگی که معمــوال به ندرت هیچ بازیکنــی در آن از 1۰ 
پاس گل برای هر فصل عبور می کند، دو پاس گل در یک هفته 
رکوردی استثنایی به نظر می رسد. کریم اسالمی با دو پاس گل 
بیشترین سهم را در پیروزی بزرگ این هفته نساجی روبه روی 

آلومینیوم داشت.

مهدی طارمی باالخره کار خودش را کرد. این 
درست همان هنری بود که می دانستیم از او سر 
خواهد زد. او اولین گلش با لباس پورتو را به زیبایی 
هرچه تمام تر به ثمر رساند و بالفاصله بعد از این 
گل با یک فریاد بلند و یک ضربه محکم به توپ، 
نشان داد که چقدر برای باقی ماندن در ترکیب 
تیم مصمم است. سرمربی پورتو از همان شروع 
فصل، اعتقاد چندانی به مهدی نداشته اما به نظر 
می رسد که این گل، اوضاع را برای ستاره ایرانی 
تغییر خواهد داد. آن چه موجب شده که مرد اول 
پورتو تا امروز مقابل ایده فیکس شــدن طارمی 
مقاومت به خرج بدهد، اصرار و فشــار هواداران 
است. کنسیســائو اصال دوست ندارد مقابل این 
فشار تسلیم شــود و این باور را به وجود بیاورد 

که حتما مقابل ایده  هواداران باشــگاه کرنش 
خواهد کرد. طرفداران پورتــو از مدت ها قبل، 
خواهان حضور ثابت مهــدی در ترکیب اصلی 
هســتند اما این اتفاق هنوز هم رخ نداده است. 
مهدی معموال تنها در دقایق پایانی هر مسابقه به 
زمین فرستاده می شود و زمان زیادی برای نشان 
دادن توانایی هایش ندارد. این گل اما شاید همه 
چیز را تغییر بدهد و شرایط را برای اولین حضور 
فیکس طارمی در ترکیب پورتو در لیگ پرتغال 
فراهم کند. تا پایان هفته هشتم این لیگ، مهدی 
در مجموع کم تر از 9۰ دقیقه برای سفید و آبی ها 
بازی کرده اما در همین مدت یــک گل به ثمر 
رســانده و یک پنالتی برای تیمش گرفته است. 
چنین آماری در زیر 9۰ دقیقه برای این مهاجم 

فوق العاده به نظر می رسد. او در دیدار این هفته نیز 
به واسطه یک تعویض اجباری به زمین رفت و از 
حوالی دقیقه 3۰ برای تیمش بازی کرد و به همه 
نشان داد اگر به اندازه کافی فرصت داشته باشد، 
می تواند دست به کارهای بزرگی بزند. حاال پورتو 
در رده سوم جدول لیگ پرتغال قرار گرفته است. 
این جایــگاه برای آنها هنــوز موفقیت آمیز 
به نظر نمی رســد و فاصلــه زیادی بــا جایگاه 
ایده آل شــان در جــدول رده بنــدی دارد اما 
درخشش مهدی طارمی، می تواند نقطه ای برای 
امیدواری به سرنوشت این فصل پورتو باشد. این 
تیم قبل از ورود ستاره ایرانی به زمین، از حریف 
عقب بود اما در نهایت موفق شد پیروزی در این 
جدال را جشن بگیرد. سرمربی پورتو، اولین گل 
مهم طارمی را بسیار مهم و قدرتمندانه توصیف 
کرده تا نشان بدهد که حداقل در ظاهر، مشکلی 
با این بازیکن ندارد. جایزه بهترین بازیکن پورتو 
در این جدال هم سهم فوتبالیست بوشهری شده 

است. اگر او با هافبک های معمولی ریو آوه توانسته 
در لیگ پرتغــال کوالک کند، بــدون تردید به 
کمک هافبک های پورتو می تواند حتی گل های 

بیشتری هم به ثمر برساند. 
طارمی اصال قصد هدر دادن زمان را ندارد. 
او آنقدر آماده به نظر می رسد که حتی می تواند 

پس از یک فصل بازی بــرای پورتو، خودش را 
مهیای پروژه های بعدی و پیوستن به تیم های 
بزرگ تر کند. او آنقدر آماده به نظر می رســد 
که روی نیمکت باشگاه پرتغالی باقی نماند و 
در ادامه فصل یک مهره ثابت برای این تیم به 

شمار برود. 

معرفی 10 ستاره هفته اول لیگ برتر

گل زن، پاسور، گل نخور! 

فریادی که منتظرش بودیم

من را ببين مربی!

فهرست های تیم ملی 
در همه مقاطع همواره 

با اعتراض هایی روبه رو 
می شود و تا امروز هیچ 

فهرستی برای این تیم وجود 
نداشته که همه سلیقه ها 

را راضی نگه دارد. با این 
حال عجایب فهرست 

اسکو آنقدر زیاد هستند 
که سخت می توان آنها را 

نادیده گرفت
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