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قائمينرفتهبرميگردد؟

لژيونر بودن هميشــه يك موقعيت جذاب 
براي ورزشــكاران ايراني بوده است. اين ويژگي 
به خصوص طي يكي، دو ســال اخير با افزايش 
شديد نرخ ارز از هميشه جذاب تر هم شده است 
و به همين خاطر بررسي پيشنهادات و قبول آنها 
براي ورزشكاران رشته هاي مختلف در اولويت 
بوده است. يكي از لژيونرهاي امسال فرهاد قائمي 
واليباليست تيم ملي اســت كه با باشگاه الريان 
قرارداد امضا كرد و براي اين تيم به ميدان رفت. 
اما با وجود اينكه هنوز مدت چندان زيادي از اين 
قرارداد نگذشته است، شنيده مي شود كه الريان 
قصد دارد به دليل عملكرد ضعيف فرهاد قائمی، 
باشــگاه الريان پيش از آغاز فصل واليبال در اين 
كشور او را كنار گذاشته است و می خواهد ستاره 
ديگری را خريداری كند. از ســوي ديگر سعيد 
معروف كاپيتان تيم ملــي و امير غفور كه نقش 
كليدی در تيم ملی واليبال ايــران دارند، هنوز 
بدون باشگاه هستند. غفور فصل گذشته با لوبه 
قرارداد داشت و مصدوميت مشكالتي بين او و اين 
تيم شد. همچنين معروف هم با وجود قرارداد با 
بايك موتورز چين به خاطر كرونا كه مسابقات اين 
كشور را تعطيل كرده نمي تواند براي تيم چيني به 
ميدان برود. كاپيتان كه گفته می شود در آمريكا 
تمرينات خود را به صورت حرفه ای و منظم دنبال 
می كند، احتمال دارد برای فصل آينده كارش را 
در ليگ چين شــروع كند، اما هنوز هيچ چيزی 
قطعی نيست. به هر حال ســال آينده المپيك 
توكيو برگزار خواهد شد و تيم ملی واليبال ايران 
قرار است با سرمربی خارجی به دنبال حضور در 
جمع چهار تيم پايانی اين رقابت ها باشد. با اين 
شرايط آن چيزی كه مســلم است ستاره هايی 
همچون غفور و معروف بايد هرچه زودتر تصميم 
خود را برای حضور در يكی از تيم های باشگاهی 
بگيرند، چراكه در ســال آينده بايــد با باالترين 
آمادگی ممكن در تركيب تيم ملی واليبال قرار 

بگيرند.
    

تركيببسكتبال
بعدازهفتهاولليگ

تيم ملي بســكتبال به زودي بايد در پنجره 
دوم انتخابي كاپ آســيا شركت كند و به همين 
منظور اردويي را هم در پيش دارد. اما طبق اعالم 
سرپرست تيم ملي بسكتبال اسامي تيم ملي بعد 
از هفته نخســت ليگ اعالم خواهد شد. مسعود 
قاسمي گفت:»فعال منتظر هستيم تا بازی های 
هفته اول ليگ به صورت متمركز  برگزار شود تا 
پس از آن نفرات مد نظر كادرفنی را اعالم كنيم. 
اردونشينان تنها بر اساس بازی های هفته اول اين 
فصل انتخاب نمی شوند و بر اساس شناخت نسبی 
كادر فنی نيز انتخاب خواهند شد. البته چون يك 
مقدار شرايط پر خطر است و يك مقدار كمبود 
وقت داريم، احتماال تعداد دعوت شدگان محدود 
شود.« مدير سازمان تيم های ملی درباره شرايط 
مالی فدراسيون برای اعزام تيم به انتخابي كاپ 
آسيا نيز گفت:»خوشبختانه فدراسيون تا االن 
همه جور لطف داشته و تحت هر شرايطی بدون 
دغدغه شــرايط را محيا كرده  است. فدراسيون 
همه تالشــش را مي كند تــا كادر و بازيكنان با 

اردوی خوب عازم مسابقات شوند.«
    

تالشكامپوندبرايجهانيشدن
اسماعيل عبادی مربی تيم ملی كامپوند درباره 
شــرايط تمريني تيمش گفــت:»در دو مرحله 
اردويی كه داشتيم بيشتر ســعی كرديم روی 
بحث آماده سازی كمانداران، تقويت عضالتی كه 
درگير كمان هستند و آمادگی روانی ورزشكاران 
كار كنيم تا كم كم آنها را برای تمرينات حرفه ای 
و مسابقات آماده كنيم. با توجه به اين كه امسال 
تمام رويدادهــای بين المللی به خاطر كرونا لغو 
شد، سعی داريم تمرينات خود را حتی در شرايط 
كرونايی با جديت انجــام دهيم تا آمادگی بدنی 
ورزشــكاران را حفظ و آنها را برای مسابقاتی كه 
فدراسيون در نظر دارد، آماده كنيم.«  وی با اشاره 
به جوانگرايی تيم ملی كامپوند گفت:»نسبت به 
سال گذشته ۸۰ درصد تركيب تيم تغيير كرده 
و جوان شده است. با هدف گذاری مي خواهيم با 
حضور قدرتمند در مسابقات آينده تيم كامپوند 
را دوباره در آسيا و جهان مطرح كنيم و به جايگاه 

قبل بازگرديم.« 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

تنها چنــد دقيقه پــس از اولين 
مســابقه بــا پيراهن پورتــو، مهدی 
طارمی برای تيمــش پنالتی گرفت 
تا هواداران باشــگاه را به وجد بياورد. 
همه چيز آماده به نظر می رســيد تا 
مهدی خيلی زود جايــگاه ثابتی در 
اين تيم برای خودش دســت و پا كند 
اما سرمربی باشگاه همچنان به ماريگا 

و مهره های ديگر فرصــت می دهد و 
همچنان اعتمادش را از طارمی دريغ 
می كند. به نظر می رسد حضور مهدی 
در اردوی تيم ملی، برای كنسيســائو 
راضی كننده نبوده است. او از جدايی 
اين مهره تازه وارد از جلسه های تمرينی 
برای پيوستن به تيم ملی گاليه داشته 
و همين موضوع، فعال رابطه اين دو نفر 
را در وضعيت نامطلوبی قرار داده است. 
ماجرا زمانی جالب تر می شود كه بدانيم 

پورتو در اين فصــل به لحاظ هجومی 
اصال نتوانسته انتظارها را برآورده كند و 
غيبت يك بازيكن گل زن و يك مهاجم 
خالق در تركيب اين تيم احســاس 
می شود. مهدی طارمی فصل گذشته 
در تركيــب يك تيم كامال متوســط 
در ليــگ پرتغال، در جمــع بهترين 
گل زن های فصل قرار داشــته است. 
با توجه به قدرت خــط ميانی پورتو، 
او می تواند در اين باشــگاه گل های به 

مراتب بيشتری به ثمر برساند اما تا اين 
هفته او حتی يك مسابقه سفيد و آبی ها 
را هم در تركيــب 11 نفره آغاز نكرده 
است. كنسيســائو فعال از طارمی به 
عنوان يك مهره تعويضی بهره می برد 
و معموال هم اين تعويض را در آخرين 
ثانيه های مســابقه انجام می دهد. در 
پرتغال حتی اين شايعه بر سر زبان ها 
افتاده كه سرمربی پورتو با اين خريد 
مخالف بــوده و طارمی را بــه اصرار 

 مديران باشگاه به خدمت گرفته است.
نيمكت نشينی مهدی طارمی، ذهنيت 
هواداران پورتو نســبت به ســرمربی 
تيم شــان را عوض كرده است. آنها از 
هر فضايی برای اعتراض به اين تصميم 
استفاده می كنند. اين حجم از اعتراض 
به نيمكت نشــينی يك فوتباليست 
ايرانی در اروپا تا امروز بی ســابقه بوده 
است. با اين حال چنين واكنش هايی 
نه تنها موجب تغيير موضع كنسيسائو 
نشــده، بلكه او را مصمم تر كرده تا از 
طارمی استفاده نكند. سرمربی پورتو 
بارها تاكيد كرده كه تركيب تيمش را 
به درخواست هوادارها عوض نخواهد 
كرد. در حقيقت به نظر می رســد او و 
هواداران باشــگاه وارد يك لجبازی 
بزرگ شــده اند. 6 هفته بعد از شروع 
ليگ پرتغال، پورتو فقط 1۰ امتياز به 
دست آورده و 6 امتياز با صدر جدول 

فاصله دارد. 
شايد اگر ســرمربی باشگاه از ايده 
تكراری استفاده از اين تركيب دست 
نكشد، در نهايت خودش ناچار به ترک 

نيمكت پورتو شود.
چنديــن ســال قبــل، مهدی 
مهدوی كيــا در باشــگاه هامبورگ 
ماجرای كامال مشابهی با توماس دال 
داشت. سرمربی وقت هامبورگی ها به 
هيچ قيمتی به مهدی بازی نمی داد 
و معتقد بــود كه اين ســتاره ايرانی 
كامال از چارچوب پازل تاكتيكی اش 
برای باشگاه خارج اســت. شايد اگر 
هر فوتباليســت ديگــری به جای 
مهدوی كيا بود، تســليم می شــد 
و در اوليــن پنجره نقــل و انتقاالت 
راهش را بــرای خــروج از تيم پيدا 
می كرد امــا مهدوی كيا حتی پس از 
مدت ها ناديده گرفته شدن و تحمل 
ســخت ترين و غيرمنتظره تريــن 
برخوردها، خودش را به دال ثابت كرد 
و نشــان داد كه می تواند به يك مهره 
كليدی برای هامبورگ تبديل شود. 
موشــك ايرانی نه تنها از آن روزهای 
سخت عبور كرد، بلكه حاال همه او را 
به عنوان يكی از چهره های اسطوره ای 

باشــگاه هامبورگ می شناســند. او 
همچنان در بين هواداران اين باشگاه 
محبوبيت زيــادی دارد و مربيگری 
را هم در تيم های رده ســنی همين 
تيم آغاز كرده است. اين فقط مهدی 
طارمی نيســت كه بايد از سرنوشت 
مهدوی كيا برای ادامــه دادن به اين 
فصل ســخت الهام بگيــرد. عليرضا 
بيرانوند از زمان ملحق شدن به ليگ 
بلژيك، هنوز در هيچ مسابقه ای برای 
باشگاه آنتورپ به ميدان نرفته است. 
عليرضا يكی از مهم ترين گلرهای آسيا 
و مرد شماره يك دروازه اين سال های 
تيم ملی بوده اما فعال در فوتبال اروپا، 
درگير نيمكت نشــينی شده است. 
عليرضا جهانبخــش نيز بارها تالش 
كرده تا خودش را به گراهام پاتر ثابت 
كند و چند بار در آستانه تبديل شدن 
به مهره ای فيكس برای برايتون هم 
پيش رفته اما هميشه يك بدشانسی 
بزرگ در انتظار اين ستاره بوده است. 
در دنيای فوتبال، هميشــه مربيانی 
هســتند كه شما را دوســت ندارند. 
هميشه مربيانی هســتند كه شما را 
با سليقه خودشان يكی نمی دانند و 
حتی نظر مثبتی روی امضای قرارداد با 
شما ندارند. توانايی تغيير دادن اوضاع 
در چنين شــرايطی، درست همان 
چيزی است كه يك ستاره را می سازد 
و در زميــن فوتبال، يــك الماس را 

صيقل می دهد.

چالش ستاره ایرانی با ورژن تازه توماس دال

مهدی در قفس!

اتفاق روز

چهره به چهره

بازی برای باشگاه های بزرگ و پرستاره، همیشه دردسرهای خاص خودش را دارد. مهدی طارمی که قبل از شروع این 
فصل یک ستاره درخشان در لیگ برتر پرتغال بود، پس از انتقال به باشگاه پورتو با همین دردسرها روبه رو شده است. او 

در تیم جدیدش، بهترین و ایده آل ترین شروع ممکن را داشت اما سرجیو کونسیسائو، همچنان فرصت فیکس  بازی کردن 
را برای ستاره ایرانی تیمش فراهم نمی کند. مهدی فعال در قفس نیمکت قرار گرفته و با بی اعتمادی مربی اش روبه رو شده اما 

همه آنهایی که طارمی را می شناسند، به خوبی می دانند که او همیشه آماده تغییر دادن شرایط است.

از زمان پيوستن به باشگاه رنجرز برای شروع دوران مربيگری، 
استيون جرارد هنوز موفق نشده هيچ جامی به دست بياورد اما 
حكايت اين فصل با فصل گذشته كامال متفاوت به نظر می رسد. 
رنجرز زير نظر استيوی جی در اين فصل فراتر از حد انتظار ظاهر 
شده است. آبی ها در 13 هفته از اين فصل، 11 پيروزی به دست 
آورده اند و فقط دو تساوی داشــته اند. رسيدن به چنين آماری 
حتی در پلی استيشن هم فوق العاده ســخت به نظر می رسد. 
رنجرز با اين روند، برای قهرمانی رقابت های ليگ اسكاتلند تالش 
می كند. اتفاقی كه می تواند يك تجربه خارق العاده برای استيوی 

باشد. گالسكورنجرز از سال 2۰11، هرگز نتوانسته در باالترين 
رده جدول ليگ اسكاتلند قرار بگيرد. آنها به هر قيمتی به دنبال 
شكستن اين طلسم هستند و به نظر می رسد جرارد مرد مناسبی 
برای پايان دادن به اين طلسم باشد. استيوی از زمان شروع دوران 
مربيگری، هميشه پيشنهادهای زيادی از ليگ برتر داشته و با ميل 
و اشتياق تيم های انگليسی روبه رو بوده اما ترجيح داده كارش را 
در اسكاتلند دنبال كند. او به هيچ وجه نمی خواهد پروژه اش در 
رنجرز را نيمه كاره بگذارد و تا قبل از رســيدن به يك موفقيت 
بزرگ، اين تيم را ترک نمی كند. همه می دانند كه مقصد نهايی اين 

مربی، كدام تيم خواهد بود. همه می دانند كه او منتظر روزی است 
كه دوباره به آنفيلد برگردد و اين بار به عنوان سرمربی روی نيمكت 
قرمزها بنشيند. جرارد در قامت بازيكن، هرگز قهرمان ليگ برتر 
نشده و اميدوار است به عنوان يك مربی، چنين تجربه ای به دست 
بياورد. با اين حال در روزهای گذشته، خبرهای عجيبی در مورد 
تمايل منچستريونايتد به جذب اين مربی شنيده می شود. ظاهرا 
قرمزها رفته رفته به دنبال يك مربی جديد برای جانشينی اوله 
هستند و استيوی جی بسياری از پروفايل های مدنظر آنها را دارد. 
با اين حال چنين اتفاقی هنوز هم كامال دور از ذهن به نظر می رسد. 
جرارد يكی از آيكون های تاريخ باشگاه ليورپول به شمار می رود. 
او در دوران بازی هميشه در نبرد با يونايتد خوش می درخشيد و 
عادت داشــت پس از هر بار گل زدن به اين رقيب، دوربين های 
يكی از ورزشگاه را ببوســد. جرارد در همان سال ها با پيشنهاد 
وسوسه برانگيز فرگوسن هم روبه رو شد اما راضی به ترک آنفيلد 

نشد. شايد جذب استيوی جی، محال باشد اما منچستری ها يك 
گزينه ليورپولی ديگر هم برای نيمكت شان دارند. آنها برندان 
راجرز را به عنوان يكی از گزينه های جدی برای نيمكت باشگاه 
در نظر گرفته اند. مردی كه چند فصل قبل، دوران درخشانی را 
در ليورپول پشت سر گذاشته بود. راجرز پس از ترک ليورپول، 
به موفقيت های بزرگی در فوتبال اسكاتلند رسيد و پس از آن، 
يك دوران بسيار موفقيت آميز در لسترسيتی داشته است. لستر 
همين حاال در رده دوم جدول ليگ برتر ديده می شود و ترديدی 
در استعدادهای مربيگری راجرز وجود ندارد. يونايتد و ليورپول، 
برگزاركننده جنجالی ترين دربی فوتبال انگليس هســتند و 
بزرگ ترين سطح از دشمنی را نيز همواره به نمايش می گذارند 
اما ظاهرا از نگاه منچستری ها، راه پيشرفت چيزی به جز رفتن به 
سراغ گزينه های ليورپولی نيست. يك اعتراف تلخ كه شايد به يك 

پيشرفت بزرگ در يونايتد منجر شود.

آریا طاری

اســتقاللی ها در پنجره نقل و انتقاالت، يك 
پاتك بزرگ به ســمت چپ خط دفاعی حريف 
سنتی شــان زده اند و محمد نــادری را به جمع 
نفرات شــان اضافه كرده اند اما به نظر می رسد 
نادری، آخرين مهره پرسپوليســی مدنظر اين 
باشــگاه برای ليگ بيســتم نبوده است. پس از 
خروج نام محسن مسلمان از فهرست مهره های 
اين فصل سپاهان، آبی ها مذاكره با اين هافبك 
خالق را كليد زده اند. اگرچه محسن قرار نيست 
مستقيما از پرســپوليس به استقالل برود اما باز 
هم اين انتقال، می تواند جنجال های بزرگی برای 
او به وجود بياورد. جالب است بدانيد كه او قبل تر 
نيز يك بار در آستانه پيوستن به باشگاه استقالل 

قرار داشته است.
فوالد، ذوب آهن و ســپاهان. پــس از ترک 
پرســپوليس، هيچ دری برای پيشرفت محسن 
مسلمان باز نشده است. جدايی او از جمع قرمزها 
البته يك جدايی خودخواسته نبود. اين بازيكن با 
تصميم برانكو از پرسپوليس رفت اما بدون ترديد 
در جريان اين جدايی، هيچ كــس به اندازه خود 

محسن مقصر به نظر نمی رسيد. مسلمان در چند 
فصل، يكی از بهترين های باشگاه به شمار می رفت. 
او برای مدتی از حواشی هميشگی فاصله داشت 
و به بهترين پاسور تيم تبديل شده بود اما پس از 
چند سال، دوباره به سراغ همان حاشيه ها رفت و 
ذهنيتش را نسبت به فوتبال عوض كرد. موضوعی 
كه در نهايت موجب شد ديوار بی اعتمادی بين او 
و برانكو چيده شود. برای پی بردن به اين حقيقت 
كه چه كسی بيشتر از اين جدايی متضرر شده، 
بايد روند مسلمان و پرسپوليس را در چند فصل 
گذشته دنبال كنيم. سرخ ها بدون هافبك شماره 
77 باز هم قهرمــان ليگ برتر شــده اند. آنها در 
رقابت های آسيايی نيز شگفت انگيز كار كرده اند و 
غيبت مسلمان را به هيچ وجه احساس نكرده اند. 
خود اين بازيكن اما كامال به نيمكت دوخته شده و 
آنقدر از فرم خوب گذشته فاصله دارد كه هيچ كس 
آخرين گل يا پاس گلش در فوتبــال ايران را به 
ياد نمی آورد. بازيكنی كه زمانی يك اســتاديوم 
صدهزارنفری ايستاده تشويقش می كردند، حاال 
به يك مهره كامال فراموش شده تبديل شده و در 
فهرست مازاد سپاهان قرار گرفته است. با اين حال 
محسن اين روزها دوباره مورد توجه استقالل قرار 

گرفته و بعيد نيست خيلی زود با اين باشگاه قرارداد 
امضا كند. محســن حاال در انتظار يك تصميم 
كليدی قرار دارد اما اگر سبك زندگی و نوع رفتار 
حرفه ای اش را تغيير ندهد، هيچ اتفاق مثبتی در 

هيچ تيمی برای او رخ نخواهد داد.
پيش از ملحق  شدن به پرسپوليس در دومين 
مقطع، محســن مســلمان مورد توجه باشگاه 
استقالل قرار داشت و حتی با اين باشگاه مذاكراتی 
هم انجام داد اما در نهايت تقديــر دوباره او را به 
پرسپوليس رساند. آن روزها زمزمه های زيادی در 
مورد عالقه هميشگی مسلمان به باشگاه استقالل 
مطرح بود اما به هر حال او در دومين دوره، خودش 
را به بهترين شكل به هواداران پرسپوليس ثابت 
كرد. شايد اگر اين ســتاره كمی بيشتر مراقب 
خودش و زندگی اش بود، هنوز هم مســلمان را 
در لباس پرسپوليس تماشا می كرديم. او حتی 
از مهره های هم تيمی اش مثــل كمال و احمد 
نوراللهی بااستعدادتر و خالق تر به نظر می رسيد 
اما ســرگرمی های معمول محســن، با فوتبال 
حرفه ای همخوانی چندانی نداشتند. مسلمان 
البته به سرنوشت پيام صادقيان دچار نشد و كامال 
از فوتبال فاصله نگرفت اما حضورش در ليگ برتر 
هم بيشتر شبيه يك حضور نمايشی بود. چراكه 
حاال ديگر هيچ كس آخرين گل يا پاس گل او را 
در اين ليگ به ياد ندارد. حاال محسن، دوباره در 
آستانه انتقال به باشگاه اســتقالل قرار گرفته و 
بعيد نيست اين اتفاق حاال به واقعيت تبديل شود. 

آبی ها پس از ماجرای جدايــی علی كريمی، به 
دنبال يك هافبك ميانی هستند كه قابليت انتقال 
بازی از دفاع به حمله را داشته باشد. از آن جايی كه 
سهميه ليگ برتری اين تيم هم پر شده، آنها بايد 
به سراغ خريد يك بازيكن آزاد مثل محسن بروند. 
از طرفی اين احتمال هم وجود دارد كه با توجه به 
جدايی قريب الوقوع بشار، پرسپوليسی ها هم به 
دنبال جذب مسلمان باشند. هنوز معلوم نيست 
كه او چه تصميمی برای آينده اش می گيرد اما با 
كيفيتی كه او در اين چند فصل نشان داده، امضای 
قرارداد با اين هافبك نمی تواند سطح بازی هيچ 

تيمی را ارتقا بدهد.
درباره مسلمان، يك نوع نگاه ديگر هم وجود 
دارد. او يكی از آن فوتباليســت هايی است كه 
وقتی در معرض ديد قرار می گيرند و بيشتر به 

چشم می آيند، بهتر نشان می دهند. به همين 
خاطر باشگاه هايی مثل ذوب، فوالد و سپاهان 
هرگز نمی توانند او را به نقطه اوج برســانند. 
شايد پيوســتن به اســتقالل و يا بازگشت به 
پرســپوليس اما به اين مهره كمــك كند تا 
دوباره به فرم خوب گذشته اش برگردد. حتی 
چنين انتقالی هم نبايــد برای او راضی كننده 
باشد. چراكه مســلمان در يك روال عادی و با 
سرعت پيشرفت مستمر، حاال بايد در بهترين 
باشگاه های اروپايی توپ می زد اما حاال صحبت 
از انتقال او در قامت يــك بازيكن آزاد به يك 
باشگاه ليگ برتری است. محسن هنوز هم نان 
گذشته اش را می خورد و به نظر می رسد يك 
ناكامی ديگر، پرونده حضور او در باشگاه های 

بزرگ را برای هميشه ببندد.

درباره عالقه عجیب منچستریونایتد به دو لیورپولی

نسخهآنفيلدبرایاولدترافورد!

محسن مسلمان و یک تصمیم کلیدی

درانتظاریاغیدوم!

نیمکت نشینی مهدی 
طارمی، ذهنیت هواداران 
پورتو نسبت به سرمربی 

تیم شان را عوض کرده 
است. آنها از هر فضایی 

برای اعتراض به این تصمیم 
استفاده می کنند. این حجم 
از اعتراض به نیمکت نشینی 

یک فوتبالیست ایرانی در 
اروپا تا امروز بی سابقه بوده 

است
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