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 كاظمي، آماده بازگشت 
به تيم ملي

از جمله قراردادهای جدید منعقد شده در فصل 
نقل و انتقاالت لیگ برتر بسکتبال مربوط به ارسالن 
کاظمی است؛ بازیکنی که سال گذشته در ترکیب 
تیم مهرام قرار داشت اما برای فصل جدید مسابقات 
و در ازای قراردادی یک ساله جذب شیمیدر قم شد. 
انتقال ارسالن کاظمی به شیمیدر قم تقریبا همزمان 
با جابه جایی مصطفی هاشمی از راس کار فنی مهرام 
تهران به این تیم قمی انجام شد؛ مربی که حاال از او به 
عنوان یکی از گزینه های هدایت تیم ملی بسکتبال 
برای المپیک توکیو هم یاد می شود که تحقق این مهم 
می تواند زمینه بازگشت کاظمی به ترکیب ملی پوشان 
را مهیاتر کند. کاظمی که نامــش به عنوان دومین 
ایرانی تاریخ بسکتبال ایران در لیگ NBA ثبت شده 
در جریان دیدارهای تیم ملی بسکتبال برای ورود به 
جام جهانی ۲۰۱۹ چین و بعد از آن کسب سهمیه 
المپیک از این مسابقات، با تصمیم مهران شاهین طبع 
از ترکیب این تیم جدا شد. این بازیکن اما تاکید دارد که 
برای همراهی دوباره تیم ملی آماده است و اگر دعوت 

شود قطعا از فرصت مهیا شده استفاده می کند.
    

قائمشهر از نصيرزاده شكايت مي كند
بعد از انحالل تیــم دریاچه ارومیــه، فروتن و 
حاج آقانیا با حضور در ســازمان لیگ  با تیم هیات 
کشتی قائمشهر قرارداد رسمی امضا کردند. اما آنها 
با گذشت یک هفته از قرارداد با قائمشهر، بار دیگر 
با حضور در ســازمان لیگ با تیم استقالل قرارداد 
رسمی امضا کردند! عباس فروتن نیز عنوان کرد که 
قرارداد آنها با تیم قائمشهر توسط نصیرزاده رییس 
سازمان لیگ پاره شده اســت. پس از جدال های 
متعدد مسئولین تیم استقالل و قائمشهر، کار این 
دو تیم به کمیته انضباطی کشــید که جلسه آن 
هفته گذشته تشکیل شد ولی نتیجه آن هنوز اعالم 
نشده است. مسئولین تیم هیات کشتی قائمشهر 
به شدت از پاره کردن قرارداد دو کشتی گیر توسط 
نصیرزاده عصبانی هستند و گویا قصد دارند شکایتی 
را در اداره کارمندان دولت و حراست وزارت ورزش 
ترتیب دهند. نصیرزاده کاندیداي ریاست فدراسیون 
پرورش اندام است و باید دید این شکایت چه تاثیری 
در روند رســیدن او به صندلی ریاست فدراسیون 

خواهد داشت.
    

تالش IWF براي پاكسازي دوپينگ
فدراسیون جهانی وزنه برداری )IWF( با دادن 
صندلی های کمیســیون  ضددوپینگ به اعضای 
مستقل گام دیگری برای پاکسازی این رشته ورزشی 
از دوپینگ برداشت. اورسوال پاپاندریا رییس موقت 
IWF  گفت:»اطمینان از اینکه وزنه برداری یک 
ورزش پاک است، به طیف وســیعی از فرایندها، 
اصول و عناصر فرهنگی بستگی دارد. کمیسیون 
ضد دوپینگ جدید فدراســیون جهانــی و گروه 
نظارت مســتقل از مولفه های اساسی تالش های 
ما برای ارتقــاي وزنه برداری پــاک و محافظت از 
وزنه برداران تمیز هستند. نوع تغییراتی که ما برای 
اطمینان از اعتبار ورزش و ورزشکاران خود اعمال 
می کنیم، روند ساده ای نیســت اما این برای آینده 
ما حیاتی اســت.« در زمان ریاست تاماش آیان در 
فدراسیون جهانی نمونه های زیادی از تست های 

مثبت دوپینگ مخفی ماند. 
    

حذف كامپوند از بازی های 
آسيايی ۲۰۲۲ 

بازی های آســیایی ۲۰۲۲ در حالی قرار است 
در هانگژو چین برگزار شــود که کامپوند از رشته 
تیراندازی با کمان حذف شده و این مسابقات فقط در 
ریکرو برگزار خواهد شد. ماده کامپوند در بازی های 
المپیک هیچ وقت حضور نداشــته اما مســابقات 
بین المللی، جهانی، آسیایی و بازی های آسیایی این 
رشته همیشه برگزار شده اما حاال به نظر می رسد 
به دلیل عدم حضور این رشته در المپیک مقامات 
چینی در نظر ندارند کامپوند را در بازی های آسیایی 
۲۰۲۲ شرکت دهند. با حذف این رشته از بازی های 
آسیایی قطعا مدال های رنگارنگ هم از سبد کاروان 
ایران حذف خواهد شد چراکه کامپوند ایران همیشه 
در رقابت های آســیایی و جهانی جزو مدعیان بود 
و مدال های مختلفی هم به دســت آورده است.در 
همین راستا فدراسیون تیراندازی با کمان کشورمان 
با ارسال نامه ای به فدراسیون جهانی اعتراض خود را 
اعالم کرد. فدراسیون همچنین مي خواهد با کمیته 

ملی المپیک هم وارد مذاکره شود. 

منهای فوتبال

آریا طاری

از شروع فرمت جدید لیگ قهرمانان 
در سال ۲۰۰3، اســتقالل تنها دو بار از 
مرحله یک هشتم نهایی این رقابت ها 
عبور کرده است. نتیجه گرفتن در پروسه 
طوالنی و فرسایشــی آســیا، به چند 
فصل ثبات نیــاز دارد و اســتقاللی ها 

معموال فرصت رسیدن به این ثبات را 
از خودشان گرفته اند. این تیم در همین 
فصل، ســه ســرمربی مختلف را روی 
نیمکت داشته و این بزرگ ترین دلیل 
برای سردرگمی آنها در نبردهای بزرگ 
است. اســتقاللی ها هنوز هم با جدایی 
استراماچونی کنار نیامده اند و در حسرت 
این ماجرا، از فرهاد مجیدی یک قربانی 

ساخته اند. حاال هم نوبت یکی دیگر از 
چهره های اسطوره ای تاریخ باشگاه است 
که در معرض خروج از نیمکت استقالل 
قرار بگیرد. به محض آن که هواداران آبی 
در آستانه عبور همیشگی استراماچونی 
و دل بستن به پروژه فرهاد بودند، مدیران 
باشگاه مذاکره با مربی ایتالیایی را کلید 
زدند تــا آرامش را دوباره از اســتقالل 

بگیرند. مذاکره هایی که البته کامال بدون 
نتیجه بــود و همان طور که پیش بینی 
می شد، بیشتر جنبه ای نمایشی داشت. 
این رفتارهای خودخواهانه و نمایشی، 
موجب شــد مجیدی هم از تیم برود و 
استقالل با دستیار او، به کارش در آسیا 
ادامه بدهد. آنها برای ششــمین بار در 
فرمت جدید لیــگ قهرمانان، به جمع 

۱6 تیم برتر رقابت ها رسیدند اما این بار 
هم خبری از صعود نبود تا این باشگاه در 
هفت سال گذشته، فقط یک بار طعم 
حضور در بین هشت تیم برتر تورنمنت را 
چشیده باشد. همه افرادی که این هفت 
سال در استقالل مدیریت کرده اند، باید 
پاسخ بدهند که چرا رویاهای آسیایی 
باشگاه به همین سادگی بر باد می روند. 
همه آنهایی که در این مدت تصمیم هایی 
کلیدی برای اســتقالل گرفته اند، باید 
اعتراف کنند که این تصمیم ها تا امروز 
سرانجام خوشی نداشته اند. استقالل 
حتی با یکــی از بهترین ترکیب هایش 
در چند سال اخیر، باز هم خیلی زود از 
آسیا کنار رفت. چراکه حتی مهره های 
بین المللی نیز با شیوه مدیریت »محلی« 

به جایی نمی رسند.
سرزنش داور، ساده ترین کاری است 
که می توان در این مرحلــه انجام داد. 
البته که داور، کامال مقصر بود و درست 
مثل عادت همیشــگی اش، علیه یک 
تیم ایرانی دیگر قضاوت کرد. با این حال 
آبی ها نمی توانند ادعا کنند که به احمد 
ابوبکر الکاف باخته اند. عوامل زیادی در 
کنــار داور، در این نتیجه خاص دخیل 
بودند. اول از همه، اینکه ترکیب مجید 
نامجومطلق برای این نبرد مناسب به 
نظر نمی رســید. او با استفاده همزمان 
از قایدی، دیاباته و ارســالن مطهری، 
عمال پلن بی را از تیمش گرفت. ارسالن 
همیشــه یک ذخیره تازه نفس بود که 
بــا ورودش به زمین، جریان مســابقه 
را عوض می کرد اما فیکس شــدن او، 
نیمکت استقالل را کامال خالی گذاشت. 
تیمی که در انتظار برنده شــدن در این 
نبرد بود، ناچار شد به ذخیره هایی مثل 
زکریا مرادی و فرشید باقری اتکا کند. 
نفراتی که هرگز نمی توانســتند ورق 
را به سود اســتقالل برگردانند. نامجو 
می توانست یکی از سه مهاجم تیمش 
را در شروع بازی روی نیمکت قرار بدهد 
و حوالی دقیقه 6۰، او را به زمین بفرستد 
تا خط حمله آبی ها جان تازه ای بگیرد. 
این اتفاق اما رخ نــداد و مثلث هجومی 

استقالل از اواسط نیمه دوم به بعد، دیگر 
هیچ غافلگیری ویــژه ای برای حریف 
نداشت. به نظر می رسید آنها به لحاظ 
بدنی نیز به اندازه کافی آماده این نبرد 
نیستند. استقالل از زمان شروع دوباره 
لیگ قهرمانان، سومین بازی اش را انجام 
می داد اما خیلی خسته تر از حریف به 
نظر می رسید. حریفی که مشغول انجام 
پنجمین بازی اش از زمان شروع دوباره 
این تورنمنت بود. در واقع تیم ازبکستانی 
دو ۹۰ دقیقه را بیشتر از رقیب ایرانی اش 
در همین روزها سپری کرده بود و به نظر 
می رسید این تیم باید به مراتب خسته تر 

از استقالل باشد. 
شکست روبه روی پاختاکور، نقطه 
پایانی برای این فصل استقالل بود. تیمی 
که از سه هدف بزرگ رسیدن به سهمیه 
آســیا، بردن جام حذفی و موفقیت در 
لیگ قهرمانان، فقط به یک هدف دست 
پیدا کرد. آنها در جام حذفی تا آستانه 
قهرمانی پیش رفتند و در آســیا نیز از 
مرحله گروهی رد شدند اما نتوانستند 
دست به کارهای بزرگ تری بزنند و فصل 
را با یک جام به پایان برسانند. این دومین 
فصل متوالی است که در آن، استقالل 
دستش به هیچ جامی نمی رسد. مدیران 
باشگاه باید به این موضوع به شکل یک 
زنگ خطر جدی نگاه کنند. این تیم باید 
فصل جدید را با یک گلر بهتر، یک کادر 
فنی باثبات و البته یــک نیمکت بهتر 

کلید بزند.

استقالل؛ تیمی که به نیمکتش باخت

بال آبی قیچی شد

اتفاق روز

چهره به چهره

استقالل در اوج مشکالت بزرگ مدیریتی و در میانه بحران سرمربیگری اش به ادامه لیگ قهرمانان آسیا رسید. 
خیلی ها تصور می کردند این تیم حتی از مرحله گروهی هم رد نمی شود اما پسران آبی هر طور که بود، توانستند راه دور 
حذفی را پیدا کنند. آنها شروع بسیار خوبی هم روبه روی پاختاکور ازبکستان داشتند و چیزی نمانده بود نیمه اول را با 

پیروزی به مقصد رختکن ترک کنند اما یک گل در آخرین دقایق این نیمه و یک گل دیگر در اولین لحظه های نیمه دوم، همه 
چیز را برای این تیم نابود کرد. تیمی که ابزار الزم را برای بازگشت به این بازی حساس نداشت.

آریا رهنورد

اینکه مهــدی طارمی در اولیــن بازی اش 
برای پورتو تنها چند لحظه بعد از ورود به زمین 
پنالتی گرفتــه، اصال چیــز غافلگیرکننده ای 
نیست. او رسما به یک ماشین پنالتی  گرفتن در 
اروپا تبدیل شده و شاید این یکی از دالیل مهم 
پیوستنش به باشگاه پورتو بوده باشد. وقتی این 
ستاره در فوتبال ایران اوج گرفته بود، این باور 
درباره اش وجود داشت که برای پنالتی گرفتن 
داورها را فریب می دهد. همین موضوع موجب 
شــده بود که داورها هیچ تمایلــی برای اعالم 
پنالتی به ســود این بازیکن نداشته باشند اما 
حاال در ســطحی به مراتب باالتر، به همه ثابت 
شده اســت که طارمی در زمین، کوچک ترین 

تقلبی برای گرفتن پنالتی انجام نمی دهد.
تبدیل شدن به یک بازیکن ثابت در باشگاه 
بزرگــی مثل پورتو، پروســه ای نیســت که با 
سرعتی دیوانه وار طی شود. مهدی طارمی هنوز 
به این موقعیت نرســیده اما در آینده، شانس 
خوبی برای حضور در ترکیــب اصلی این تیم 
خواهد داشت. او فعال در دو مســابقه متوالی، 
دقایقی کوتاه برای بهترین تیم فوتبال پرتغال 
توپ زده و در همین لحظات کم، توانسته یک 
پنالتی برای تیمــش بگیــرد. کاری که همه 

می دانند او به بهترین شکل استاد انجام  دادنش 
شده است. ستاره بوشــهری فوتبال ایران قبل 
از امضای قرارداد با پورتو، این شانس را داشته 
که به خوبی با فضای فوتبال پرتغال آشنا شود. 
شاید این، یک موقعیت ویژه برای او تلقی شود 
اما او حداقل در پورتو، نیاز چندانی به تطبیق با 
شرایط کشور پرتغال ندارد. در حقیقت دوران 
حضور در باشــگاه ریو آوه، او را بــرای چنین 
شرایطی آماده کرده است. مهدی کامال مصمم 
به نظر می رســد که از هر فرصــت کوچک، به 
بهترین شــکل ممکن اســتفاده کند. تقلیل 
توانایی هــای او به پنالتی  گرفتــن هم، در نوع 
خودش کمی بی انصافی به نظر می رسد. شاید 
این ستاره در گرفتن پنالتی از مهره های رقیب 
بی نظیر باشد اما این تنها هنر او در زمین به شمار 
نمی رود. اگر این طور بود، باشگاهی مثل پورتو 
هرگز به سراغ امضای قرارداد با او نمی رفت. پسر 
ایرانی این روزهای پورتو نه فقط یک پنالتی گیر 
درجه یک، بلکــه یــک گل زن تمام عیار، یک 
فوتبالیســت دونده و یک ستاره باهوش است. 
شاید او در گذشــته موقعیت های گل زنی را به 
راحتی از دست می داد اما بازی در قاره اروپا، این 
بازیکن را به مرز پختگی رســانده است. او حاال 
برای تیمی به میدان می رود که همیشه منبع 
تغذیه غول های اروپایی بوده اســت. تنها یک 

فصل درخشش در پورتو، کافی به نظر می رسد 
که مهدی یک پیشنهاد فوق العاده از پنج لیگ 
معتبر قاره اروپا دریافت کند. آن وقت سلطان 
پنالتی خاورمیانه را، در یک لیگ بزرگ تر هم 

تماشا خواهیم کرد.
در فوتبــال ایران، هنر طارمــی در گرفتن 
پنالتی به ســود تیمش، هرگز به اندازه کافی 
مورد ســتایش قــرار نگرفت. همــان روزها، 
برنامه های تلویزیونی تاکتیک ویژه او را در این 
صحنه ها مورد بررســی قرار دادند و داورها به 
اشتباه تصور کردند که در حال فریب خوردن 
از این ستاره هســتند. در همین نقطه بود که 
بایکوت پنالتی ها برای مهدی آغاز شــد و او در 
فهرست تحریم داوران لیگ برتری قرار گرفت. 
با این حال زمان بهتر از هر چیز دیگری ثابت کرد 
که چه تلقی اشتباهی در مورد طارمی صورت 
گرفته بود. تیمی که این ستاره را داشته باشد، در 
حقیقت راه های متنوعی برای رسیدن به گل را 
طی کرده است. او قابلیت های بسیار زیادی دارد 
و حاال توانسته راهش را در فوتبال اروپا پیدا کند. 
درخشــش این بازیکن در لیگ پرتغال نه فقط 
برای خودش، بلکه بــرای فوتبال ایران معنای 
ویژه ای داشته اســت. همین حاال باشگاه های 
پرتغالی، عالقه خاصی به مهاجمان ایرانی نشان 
داده اند و دائما در حال امضای قــرارداد با این 

نفرات هستند. باشگاه سانتاکالرا که به تازگی با 
شهریار مغانلو قرارداد امضا کرده، درست مثل 
پورتو هر دو بازی اش در شــروع این فصل را با 
پیروزی پشت سر گذاشــته است. علی علیپور 
هم به زودی به باشــگاه ماریتیمــو در همین 
لیگ ملحق خواهد شــد. در حقیقت طارمی، 
توانسته یک بازار جدید برای ستاره های لیگ 
برتر ایران به وجود بیاورد و یک فضای تازه برای 
این نفرات مهیا کند. پیش از حضور مهدی در 
این لیگ، بازیکنان ایرانی پیشنهادهای خاصی 
از ســطح اول فوتبال پرتغال نداشتند اما حاال 
بهترین باشــگاه ها برای جــذب ایرانی ها قدم 
پیش گذاشته اند و فوتبال ایران، صاحب نفرات 
بیشتری در کالس بازی در قاره اروپا شده است.
برای تبدیل شــدن به یک بازیکن فیکس 
در باشــگاه پورتو، طارمی باید روزهای سختی 
را پشت ســر بگذارد. این تیم پرتغالی معموال 

با ســه مهاجم به مصاف رقبا می رود. خسوس 
کورونا، وینگر راست این تیم است که محبوبیت 
بسیار زیادی هم در بین هواداران باشگاه پورتو 
دارد. او بسیار آماده به نظر می رسد و در شرایط 
فعلی، کنار گذاشتنش از ترکیب چیزی نزدیک 
به محال است. در نوک خط حمله این تیم هم 
موســی مارگا به میدان می رود کــه در دیدار 
همین هفته روبه روی بوآویشتا، دو گل به ثمر 
رسانده است. شاید رســیدن به جایگاه این دو 
نفر ممکن نباشــد اما طارمی، می تواند اوتاویو 
ادمیلسون داسیلوا را به عنوان وینگر سمت چپ 
این تیم کنار بزند. این مهاجم برزیلی از ســال 
۲۰۱4 در عضویت باشگاه پورتو قرار دارد و چند 
بار به صورت قرضی در باشــگاه های دیگر توپ 
زده اســت. طارمی این قابلیت را دارد که با جا 
گذاشتن این بازیکن، به یکی از سه ضلع مثلث 

خط حمله تیم پرتغالی تبدیل شود. 

عملکرد گزارشگران ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا، معموال 
دو وجه دارد. یک وجه، مطرح کردن جمالت حماســی و کامال 
هوادارانه در مورد تیم های وطنی است و وجه دیگر، به ایراد گرفتن 
از عملکرد ای.اف.ســی و قضاوت داور مربوط می شود. البته که 
آنها حق دارند و داوری در بســیاری از موارد، ضعیف ظاهر شده 
اما بد نیست از این جماعت بپرسیم شما که انقدر روی »وظیفه 
شناسی« داور حساسیت به خرج می دهید، خودتان چقدر وظیفه 
شناس هستید؟ خودتان چقدر کارهای محوله را به درستی انجام 

می دهید و برای شغل تان، چقدر احساس مسئولیت دارید؟ اگر 
بخواهیم پاسخ این سوال را از دل گزارش ها بیرون بکشیم، نتیجه 
فاجعه بار خواهد بود. زمانی در دهه 7۰، معرفی شدن استعدادهای 
جدیدی مثل عادل و مزدک، ســیمای گزارشگری سنتی در 
تلویزیون ایران را تغییر داد. آنها دو گزارشگر جذاب با اطالعات 
به روز بودند که می  توانســتند آن نگاه قدیمی و نخ نما شده به 
گزارشــگری فوتبال را عوض کنند اما روند معرفی چهره های 
جدید در همین نقطه متوقف شد. ســال ها بعد، عادل دیگر به 
ســراغ گزارش فوتبال نمی رود و مزدک آنقدر از برخی مدیرها 
ناراضی بوده که سابقه کار ی اش را گذاشته و راهی شبکه های 
خارجی شده است. آن وقت ما مانده ایم و چهره هایی مثل جواد 
خیابانی و پیمان یوسفی که سال های سال است اطالعات شان را 
حتی ذره ای هم به روز نکرده اند. به لطف گسترش اینترنت، حتی 

یک کودک دبستانی به راحتی با شرایط صعود تیم ها از هر گروه 
در آسیا آشنایی دارد اما جواد خیابانی با ده ها سال سابقه کاری در 
تلویزیون، مدام یک قانون اشتباه و من درآوردی را روی آنتن به 
زبان می آورد. البد وقتی هم که نوبت پاسخ دادن به افکار عمومی 
شد، مرد »دل پاک« تلویزیون شروع به اشک ریختن خواهد کرد. 
پیمان یوسفی هم حتی به خودش زحمت نمی دهد تا تلفظ اسم 
بازیکن ها را قبل از شروع هر مسابقه چک کند. او در نبرد استقالل 
و پاختاکور، حدود ۲۰ دقیقه اسم مهم ترین ستاره حریف را اشتباه 
گفت و وقتی هم که به این اشتباه بزرگ پی برد، تصمیم گرفت تا 
پایان مسابقه این بازیکن را به نام کوچکش صدا بزند. وضعیت 
گزارشگری فوتبال در تلویزیون ایران، واقعا بحرانی است. آنقدر 
که حتی چهره هایی مثل محمد ســیانکی و علیرضا علیفر با 
کیفیتی فوق العاده نازل، شانس گزارش دیدارهای بزرگ را به 

دست می آورند. علیفر این سال ها عمال برای سازندگان دابسمش 
فوتبال گزارش می کند و سیانکی هم وظیفه ای به جز راه رفتن 
روی اعصاب مخاطب تلویزیون برای خودش نمی پسندد. حتی 
محمدرضا احمدی که یکی از افراد جوان تر در این جایگاه به شمار 
می رود، هیجان گزارش را با داد زدن اشتباه گرفته و در کنار رضا 
جاودانی، یکی از کسل کننده ترین زوج های تاریخ تلویزیون را 
ساخته است. تا همین چند هفته پیش، این احتمال وجود داشت 
که سیگنال پخش زنده لیگ قهرمانان در اختیار تیم  های ایرانی 
قرار نگیرد. با این وضعیت گزارش ها، حقیقتا بهتر بود اگر چنین 
اتفاقی رخ می داد. همین حاال هم بسیاری از هواداران فوتبال ایران 
دیدارهای تیم محبوب را با قطع کردن صدای تلویزیون تماشا 
می کنند. چراکه شنیدن این گزارش ها، بخش مهمی از جذابیت 

فوتبال را زیر سوال می برد.

رفع اتهام تاریخی از ستاره بوشهری

پنالتی می خواهيد؟ به مهدی زنگ بزنيد!

گزارشگران ایرانی، از جان ما چه می خواهند؟

جوندگان اعصاب!  

سرزنش داور، ساده ترین 
کاری است که می توان 

در این مرحله انجام داد. 
البته که داور، کامال مقصر 

بود و درست مثل عادت 
همیشگی اش، علیه یک تیم 

ایرانی دیگر قضاوت کرد. با 
این حال آبی ها نمی توانند 

ادعا کنند که به احمد ابوبکر 
الکاف باخته اند
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