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 مسابقه لبخند قهرمان 
به یاد سیامند 

کمیته ملی پارالمپیک ایران در آستانه چهلمین 
روز درگذشــت قهرمان ارزنــده پارالمپیک ایران و 
جهان، مرحوم سیامند رحمان، در نظر دارد مسابقه 
نقاشــی و طراحی به نام »لبخند قهرمان« را برگزار 
کند.  این مسابقه برای دو گروه سنی کودک و نوجوان و 
بزرگساالن در نظر گرفته شده و عالقه مندان می توانند 
آثار خود را با موضوعیت پهلوان ســیامند رحمان و 
افتخارآفرینی هایش برای کشورمان، در قالب نقاشی 
و طراحی با تکنیک آزاد در این رقابت شرکت دهند. 
عالقمندان آثار خود را حداکثر تا پایان اردیبهشــت 
ماه سال 99 و از طریق پست به نشانی تهران، بزرگراه 
آیت اله هاشمی رفسنجانی )نیایش(، خیابان سئول 
شمالی، بعد از پل سئول، کمیته ملی پارالمپیک، کد 

پستی ۱99۵۶۱۳۱۱۴ ارسال نمایید.
    

 مربیان ایتالیایي، 
گمانه زني رسانه ها؟

بعد از اینکه فدراسیون والیبال تصمیم به قطع 
همکاری با ایگور کوالکوویچ گرفت و از انتخاب یک 
مربی خارجی جدید و سطح باال برای هدایت تیم ملی 
در المپیک توکیو خبر داد، گمانه زنی های درباره نفر 
اول نیمکت تیم ملی در سال 202۱ مطرح شده است. 
امیر خوش خبر، سرپرست تیم ملی والیبال در واکنش 
به اعالم نام برخی از مربیان شاغل در سری آ ایتالیا به 
عنوان گزینه های اصلی فدراسیون گفت:»صراحتا 
به شــما می گویم تاکنون برای انتخاب ســرمربی 
جدید تیم ملی نه لیســتی تهیه شــده، نه با کسی 
صحبت شده و نه پیشنهادی به مربی ای داده شده 
است. نمی دانم چطور برخی رسانه ها برای فدراسیون 
گزینه مربیگــری تعیین می کنند، اما شــاید این 
پیش بینی و حدس و گمان خودشان است.« وی در 
رابطه با زمان انتخاب سرمربی جدید تیم ملی عنوان 
کرد:»فدراسیون اگر به این تصمیم برسد که سرمربی 
بعدی تیم ملی هم خارجی باشد، باید از همین حاال 
کار مذاکره با مربیان را آغاز کند. سعی می کنیم در 
اولین فرصت با مشورت کارشناسان به چند گزینه 
مطلوب برسیم. حتی اگر قرار باشد این مربی سال 
202۱ کارش را آغاز کند، باید از همین حاال قرارداد 
امضا شــود چون دیگر در زمستان نمی توان دنبال 
مربی گشت. فکر می کنم باید در یکی،دو ماه آینده 

تکلیف سرمربی تیم ملی را مشخص کنیم.« 
    

عباسعلي دیگر عجله ندارد
حمیــده عباســعلی کاراتــه کاي المپیکي 
ایران،درباره شــرایط این روزهایــش بعد از عمل 
جراحی عنوان داشت:»تمرینات فیزیوتراپی خود 
را در کشور آلمان دنبال می کنم. خوشبختانه روند 
درمانم خوب پیش می رود و بسیار امیدوارم که در 
آینده ای نزدیک تمرینات سنگین تر را شروع کنم. 
تا قبل از شــیوع ویروس کرونا در آلمان، همزمان 
فیزیوتراپی و تمرینات مخصوص زانو را در دستور کار 
داشتم اما با تعطیلی باشگاه ها تمرکزم را بیشتر روی 
فیزیوتراپی گذاشتم.« وي افزود:»با پایان تمرینات 
فیزیوتراپی ام در آلمان به تهران برمی گردم. قرار است 
در تهران نیز کارهایم با برنامه پزشکان پیش برود تا 
ان شاءا.... آماده بازگشت به میادین شوم. هرچند با 
تعویق المپیک عجله ای برای شروع تمرینات کاراته 
ندارم. پیش از این قرار بود المپیک تابستان 99 برگزار 
شود، ولی ویروس کرونا آن را حداقل یک سال عقب 
انداخت. حاال فرصت خوبی برای من به وجود آمده تا 

در کمال آرامش دوران نقاهت را پشت سر بگذارم.«
    

 هفته آینده تكلیف لیگ ها 
معلوم مي شود

مهدی علی نژاد معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی 
وزیــر ورزش و جوانــان گفت:»کلیــه رقابت ها و 
فعالیت های ورزشی حداقل تا ۳۱ فروردین تعطیل 
اســت و درباره اردیبهشــت ماه در چند روز آینده 
تصمیم گیری خواهیم کرد. همچنین برای ادامه 
یا تعطیلی اردوهای ورزشــی و لیگ ها و لیگ برتر 
فوتبال در اردیبهشت، هفته آینده تصمیم می گیریم 
و تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا 
هستیم.« وي افزود:»بدیهی اســت که اولویت ما 
حفظ سالمت ورزشکاران است و نمی خواهیم به 
خاطر برگزاری اردوها در زمان شیوع این بیماری 
سالمت آنها به مخاطره بیفتد و درعین حال زمان 
هم تا شروع مسابقات المپیک داریم. منتظر هستیم 
تا فدراســیون های جهانی برنامه مسابقات کسب 
ســهمیه در رشــته های مختلف را اعالم کنند تا 

متناسب با آن برنامه ریزی کنیم.« 

منهای فوتبال

آریا طاری

بخش مهمی از ســتاره های حال 
حاضر تیم ملی، در لیگ های خارجی 
شاغل هستند. بازیکنانی که به کمک 
تجربه بــازی و زندگی در یک کشــور 
دیگر، به فوتبالیســت های پخته تری 
تبدیل شده اند. فوتبال ایران، لژیونرهای 
آمــاده ای دارد اما دیر یــا زود، نوبت به 
ســتاره های دیگری نیز خواهد رسید 

که لیگ برتر ایران را به مقصد لیگ های 
خارجی ترک کنند. بازیکنانی که اگر 
مراقب استعدادشــان باشند، دست به 

کارهای بزرگی خواهند زد.
مهدی قائدی

در دو فصل اول بازی برای استقالل، 
خیلی ها تصــور می کردند مهدی یک 
اســتعداد هدررفته اســت و حواشی، 
جلوی پیشرفت او را خواهند گرفت اما 
تغییر پست این بازیکن زیر نظر آندره آ 

استراماچونی و همچنین تغییر سبک 
زندگی اش، خیلی چیزها را عوض کرد. 
قائدی تا امروز، آماد ترین بازیکن لیگ 
نوزدهم بوده اســت. یک فوتبالیست 
درخشــان که هم خوب گل می زند و 
هم در پاس گل دادن، فوق العاده به نظر 
می رسد. زوج قائدی و دیاباته، عملکرد 
درخشانی در این فصل داشتند و حتی 
پس از مصدومیت دیاباتــه، قائدی در 
کنار ارسالن مطهری زوج خوبی تشکیل 

داد. مورچه اتمی فوتبال ایران، همین 
حاال چند پیشنهاد خوب دارد و مشغول 
انگلیسی یاد گرفتن نیز هست تا شاید به 

صف لژیونرها ملحق شود.
مهدی ترابی

فوتبالیســت محبــوب کارلوس 
کی روش، زیر نظر گابریل کالدرون به 
بهترین فرم ممکن در پرسپولیس رسید. 
او در لیگ نوزدهم، بهترین و موثرترین 
ستاره پرسپولیس بوده است. بازیکنی 
که هم در شوت های از راه دور تبحر دارد 
و هم یک سازنده خالق در خط هافبک 
قرمزها به شمار می رود. مهدی قبل از 
انتقال به پرسپولیس، از آکادمی آژاکس 
نیز پیشنهاد داشت اما سایپا، مانع جدایی 
این بازیکن شد. او تصمیم گرفت به یکی 
از تیم های پرطرفدار فوتبال ایران ملحق 
شود. با این وجود، تردیدی وجود ندارد 
که او به زودی در تیررس یک باشــگاه 

اروپایی قرار خواهد گرفت.
محمد محبی

با شاهین به لیگ برتر آمد اما در این 
تیم ماندگار نشد. محبی به عنوان یکی 
از پدیده های لیگ یک، پیراهن باشگاه 
سپاهان را بر تن کرد و درخششی فراتر 
از حد انتظار در این تیم داشــت. مارک 
ویلموتس، عالقه وافری به محبی داشت 
و او را به عنوان یک مهره ثابت در ترکیب 
دیدارهای حســاس تیم ملی قرار داد. 
محبی به سرعت روند پیشرفت را طی 
کرده و در لیگ برتر، درخشان بوده است. 
اگر محبی با همین سرعت پیشرفت کند، 
انتقال زودهنگام او به یک باشگاه خارجی 

اصال دور از دسترس نخواهد بود. 
علی علیپور

در چند فصــل گذشــته، همواره 
پیشــنهادهایی از لیگ های خارجی 
داشته و حتی چند بار به شکل جدی، 
خواســتار جدایی از جمع قرمزها شده 

اما باشگاه، اجازه جدایی او را صادر نکرده 
است. علی علیپور در شروع این فصل، 
روزهای امیدوارکننده ای را ســپری 
نکــرد. پنالتی چیپ از دســت رفته او 
برابر ماشین، پیکان انتقادها را علیه او 
تیز کرد اما حــاال در جام های مختلف، 
او در این فصل بیشتر از هر بازیکنی در 
پرسپولیس موفق به گل زنی شده است. 
علیپور احتماال این تابســتان، باالخره 
 تصمیم برای جدایی از سرخ ها را عملی 

خواهد کرد.
امید نورافکن

ستاره سابق اســتقالل، یک دوره 
ناموفق را در فوتبال اروپا سپری کرد و 
دوباره به این باشــگاه برگشت. او که به 
صورت قرضی برای استقالل به میدان 
می رفت، در شروع این فصل به باشگاه 
سپاهان پیوست. نورافکن که دیگر در 
میانه میدان بازی می کرد و آزادی عمل 
به مراتب بیشتری داشت، خیلی زود به 
یکی از ستاره های اصلی تیم ژنرال تبدیل 
شد. امید هنوز در شرایط سنی ایده آلی 
به سر می برد و هنوز شانس خوبی برای 
بازگشت به فوتبال اروپا دارد. او می تواند 
به اروپا برگردد و با فاصله گرفتن از تجربه 
ناموفق قبلی، به یکی از لژیونرهای خوب 

فوتبال ایران تبدیل شود.
پیام نیازمند

تجربه ثابت کرده که لژیونر شــدن 
دروازه بان ها، به زمان زیادی نیاز خواهد 
داشت. علیرضا بیرانوند سال های زیادی 
تالش کــرد تا یک پیشــنهاد اروپایی 
به دســت بیاورد. لیگ های اروپایی به 
سادگی به  سراغ جذب دروازه بان های 
ایرانی نمی آیند. با این وجود پیام نیازمند، 
از قابلیت های فوق العاده ای برخوردار 
اســت. او در کوتاه ترین زمان ممکن به 
یک ســتاره قابل اعتماد در لیگ برتر 
ایران تبدیل شده و به اردوهای تیم ملی 

نیز رسیده است. پیام در نسل خودش، 
یکی از بااستعدادترین مهره ها به شمار 
می رود و می تواند کارهای بزرگی انجام 

بدهد.
علی کریمی

حضــور در فوتبال کرواســی، در 
مجموع بــرای علی کریمــی چندان 
موفقیت آمیز نبود. با ایــن وجود او در 
بازگشت به فوتبال ایران، یکی از بهترین 
نفرات این فصل اســتقالل به شــمار 
می رود. در 2۶ سالگی، زمان برای علی 
به سرعت در حال سپری شدن است. این 
هافبک بااستعداد، ظرفیت های بازگشت 
به فوتبال اروپا را دارد و اگر زود بجنبد، 
بعید نیست دوباره در یک لیگ خارجی 

به میدان برود.
عیسی آل کثیر

پس از درخشــش قابــل توجه در 
لیگ برتر نوزدهم، از چند باشگاه عربی 
پیشنهاد دریافت کرده است. عیسی اگر 
در نبرد آقای گلی لیگ برتر پیروز شود، 
حتما سال آینده قرارداد فوق العاده ای 
خواهد بست. او شــانس زیادی برای 
پیوستن به لیگ های عربی دارد. هرچند 
که شاید اروپا هنوز برای او در دسترس 

نباشد.

نگاهی به لژیونرهای آینده فوتبال ایران

در جست وجوی رویا

اتفاق روز

چهره به چهره

آریا رهنورد

اگر اوضاع این فصل فوتبال کامال »عادی« پیش می رفت، 
در تابستان خریدهای بزرگی در انتظار باشگاه بارسلونا بود. 
حاال اما همه چیز در هاله ای از ابهام قرار دارد. اقتصاد بارسا 
نیز همانند سایر باشــگاه های اروپایی، با یک چالش بسیار 
بزرگ و جدی روبه رو شده و هنوز معلوم نیست که تکلیف 
درآمدهای باشگاه چه خواهد شد. گفته می شود که مدیران 
بارسا، در هیچ شــرایطی –حتی قهرمانی لیگ- به ناتمام 
ماندن مسابقات رضایت نمی دهند. چراکه در این صورت 
باید در این شرایط وخیم مالی، به بازیکنان تیم خود پاداش 

قهرمانی هم پرداخت کنند!
تا همین چند وقت قبل، »ناپولی« حریف بارسا در لیگ 
قهرمانان اروپا بود اما حاال »کرونا« به رقیب بسیار مهم تری 
برای این باشگاه تبدیل شده است. جوزپ بارتومئو، عالقه 
زیادی دارد که همیشه در کانون خبرها باشد و هیاهوی نقل 
و انتقاالتی به وجود بیاورد. مدتی قبل، رابطه ای بین مدیران 
باشگاه و یک آژانس خبری برای توهین به برخی از مخالفان 

سرشناس بارتومئو کشف شد. موضوعی که می توانست به 
قیمت پایان دوران مدیریت او تمام شــود اما مدرک قابل 
توجهی به دست نیامد و مدیران باشگاه فعال از این ماجرا قسر 
در رفتند. آنها که این روزها با فشارهای وحشتناکی روبه رو 
هستند، حاال با مشــکالت بزرگی مالی نیز مواجه شده اند. 
اگر مسابقات ناتمام بماند، بارسا بخش مهمی از درآمد حق 
پخش تلویزیونی را از دســت خواهد داد. رقمی که همواره 
نقش مهمی در مدیریت مالی بارسلونا داشته است. عالوه بر 
این، درآمدهای بلیت فروشی و برخی از تبلیغ ها نیز تا امروز 
از دست رفته است. البته که بازیکنان برای این ماه ها، به تیم 
خود تخفیف 70 درصدی داده اند و حقوق کم تری دریافت 
می کنند اما کاتاالن ها، همچنان مشکالت خاص خودشان 
را دارند. بارتومئو به خوبی می داند که تنها راه برون رفت از 
وضعیت فعلی، تالش برای ساختن یک تیم قدرتمند است. 
موضوعی که البته با توجه بــه بحران های مالی بزرگ این 
روزها، بیش از حد دشوار به نظر می رسد. بزرگ ترین نگرانی 
هواداران بارســا در مورد ترکیب تیم، به خط حمله مربوط 
می شود. جایی که لئو مســی از بهترین فرم ممکن فاصله 
دارد، لوئیس ســوارز با باال رفتن سن، با مصدومیت شدید 
روبه رو شــده و آنتوان گریزمان، هرگز انتظارات را برآورده 
نکرده است. دمبله نیز از زمان پیوستن به این تیم، همواره در 
کلینیک بارسا بوده و کم تر در زمین فوتبال دیده شده است. 

روی کاغذ، بارسا چهار مهاجم درجه یک دارد اما حقیقت 
آن است که به جز مســی، نمی توان در شرایط فعلی روی 
سایر مهاجمان این تیم حســاب ویژه ای باز کرد. به همین 
خاطر است که آنها در بازار، به دنبال جذب دو مهاجم آماده 

دیگر هستند.
الوتارو مارتینز، اولین گزینه بارسا برای تقویت خط حمله 
به شمار می رود. آنها به خوبی می دانند که دیگر نمی شود 
برای سال های زیادی روی لوئیس سوارز حساب باز کرد و 
از طرفی، از عالقه مارتینز به بازی در کنار مسی هم مطلع 
هستند. ســتاره آرژانتینی اینتر، روزهای درخشانی را در 
فوتبال ایتالیا سپری کرده اســت. نراتزوری همیشه یک 
باشگاه فروشنده بوده و معموال نمی تواند در شرایط فعلی 
بهترین ســتاره هایش را حفظ کند. الوتارو پیشنهادهای 
زیادی از باشــگاه های مختلف داشــته اما تصمیم گرفته 
به بارسا پاســخ مثبت بدهد. او با مدیران این تیم به توافق 
نهایی رســیده و حاال فقط توافق با باشگاه اینتر باقی مانده 
اســت. آبی اناری ها عالقه زیادی دارند تا ویدال، فیرپو و یا 
ســمدو را وارد این معامله کنند اما اینتر رسما اعالم کرده 
که هیچ عالقه ای به جذب بازیکن از بارســا ندارد و تنها در 
صورت دریافت حق فسخ مارتینز، این بازیکن را به فروش 
می رساند. رقم فسخ قرارداد این مهاجم ۱۱۱ میلیون یورو 
است که برای بازیکنی با استعدادهای او، رقم معقولی به نظر 

می رسد. گزینه بعدی بارسا برای خط حمله، نیمار خواهد 
بود. ستاره ای که خیلی راحت از باشگاه جدا شد اما پروسه 
بازگشتش، کامال دشوار شده اســت. نیمار سال گذشته، 
در آستانه بازگشــت به تیم قرار داشت اما در نهایت باشگاه 
پی اس جی حاضر به فروش این ســتاره نشد. در این فصل 
اما اوضاع کمی تفاوت خواهد داشت. چراکه تیم فرانسوی، 
همه تالشش را انجام می دهد تا کیلین ام باپه را حفظ کند و 
حاضر است برای رسیدن به این هدف، از نیمار عبور کند. این 
نکته نیز اهمیت زیادی دارد که نیمار در یک سال گذشته، 
چالش ها و درگیری های زیادی با مدیران باشگاه پاریسی 
داشته و این موضوع، ممکن اســت کاتالیزور جدایی این 

ستاره باشد.
نقشه راه بارســا در خط حمله، واضح به نظر می رسد. 
آنها می خواهنــد یک خط حمله با مســی، الوتارو و نیمار 
داشته باشند و سوارز نیز به عنوان مهاجم جایگزین، به تیم 
کمک کند. بارسا حاضر اســت گریزمان و دمبله را در بازار 
قرار بدهد تا به این هدف بزرگ دست پیدا کند. این ترکیب 
برای کاتاالن ها، به شــدت رویایی خواهد بود. با این وجود 
ممکن است مشکالت مالی ناشی از توقف بازی ها، اوضاع را 
کمی دشوار کند و شانس ساختن یک تیم رویایی را از بارسا 
بگیرد. حاال کرونا، بزرگ ترین و جدی ترین دغدغه این تیم 

به شمار می رود.

ســعید فتاحی که مدتی اســت دیگر هیچ 
مسئولیتی در سازمان لیگ ندارد، این هفته در 
استودیوی برنامه فوتبال برتر حاضر شد و از یک 
راز بزرگ پرده برداشــت. ظاهرا قرار بوده او در 
فدراسیون فوتبال، مسئولیت کمیته تیم های 
ملی را بر عهده بگیرد. اتفاقی که می توانســت 
یک خبر فاجعه بار برای فوتبال ایران تلقی شود. 
فتاحی به گفته خودش، از اینکه این ســمت را 
به دست نیاورده، »خوشــحال« است. چراکه 
اسکوچیچ را گزینه ایده آلی برای کار در تیم ملی 
نمی داند. او حتما نمی داند کــه مردم چقدر از 
شنیدن این خبر خوشــحال شده اند. چراکه در 
صورت حضور فتاحی در کمیته تیم های ملی، 
احتماال باید از همین حاال با دوره های بعدی جام 

جهانی وداع می کردیم. اصال معلوم نیست فتاحی 
با کدام رزومه، به عنوان گزینه قرار گرفتن در این 
سمت معرفی شده اســت. او در سازمان لیگ، 
یک بازنده تمام عیار بود. مــردی که هیچ وقت 
نتوانست برنامه ریزی درستی برای رقابت های 
لیگ برتر داشته باشد. هر وقت هم که فتاحی در 
یک استادیوم حاضر می شد، جنجال و درگیری 
به اوج می رسید و نگرانی ها افزایش پیدا می کرد. 
فاجعه فینال جام حذفی نیــز، در دوران همین 

مدیر اتفاق افتاد. 
او پس از آن بازی، از ســمتش محروم شد اما 
همان طور که انتظار می رفت، دوباره برگشت و تا 
جایی که می توانست، نظم و انضباط رقابت های 
لیگ را به بــازی گرفــت. نبــودن فتاحی در 

فدراسیون، حتما یک پیشرفت به شمار می رود. 
چراکه او به جز جنجال، حاشیه و درگیری لفظی 
با اهالی فوتبــال، تاثیر خاص دیگــری در این 

فوتبال نداشت.
سعید فتاحی، می تواند نظر شخصی خودش 
را در مورد دراگان اسکوچیچ داشته باشد اما حق 
ندارد این نظر را به عنوان نظر عمومی هواداران 
تیم ملی به زبان بیاورد. چراکه مردم، مثل او فکر 
نمی کنند. اسکوچیچ شاید یکی از بزرگ ترین 
مربیان تاریخ تیم ملی نباشد اما برخالف فتاحی، 
حداقل به خود فوتبال تعلق دارد. او سال ها در کنار 
زمین تالش کرده و ناگهان از ناکجاآباد، در فوتبال 
پست نگرفته است. اســکوچیچ پله های ترقی 
را با »شایســتگی« طی کرده و در فوتبال ایران 
نیز برای چند ســال، خودش را به اثبات رسانده 
است. شاید او در تیم ملی موفق باشد و شاید هم 
به موفقیت نرسد اما امثال اسکوچیچ، هرگز به 
تایید امثال ســعید فتاحی نیاز ندارند. چراکه او 
یک مربی فوتبال اســت و نتایج، همه چیز را در 

مورد این مربی نشــان می دهند. سعید فتاحی 
در اولین مسئولیت مهم فوتبالی اش، شکست 
خورد. طبیعتا هیچ دلیلی ندارد که او با یک پست 
مهم  تر و بزرگ تر به فوتبال برگردد. بهتر اســت 
آقای مدیر جوان، فاصله اش را با فوتبال حفظ کند. 
با این روش، هم لیگ برتر به شــکل ایده آل تری 
برگزار خواهد شد و هم هواداران فوتبال، نفس 

راحت تری خواهند کشید. فتاحی باید قضاوت در 
مورد سرمربی تیم ملی را به اهالی فوتبال واگذار 
کند. او هرگز در قواره های کار کردن در کمیته 
تیم های ملی نیســت و اگر شایسته ساالری در 
فدراسیون حاکم باشد، خیلی از افرادی که امروز 
مدعی هستند هرگز رنگ حضور در فدراسیون 

فوتبال را هم نمی دیدند.

معادله پیچیده خط حمله آبی اناری ها

کهكشان با جیب خالی!

درباره مدیری که جز حاشیه، هیچ چیز برای فوتبال نداشت

ما هم خوشحالیم آقای فتاحی!

قائدی تا امروز، آماد ترین 
بازیکن لیگ نوزدهم بوده 

است. یک فوتبالیست 
درخشان که هم خوب گل 

می زند و هم در پاس گل 
دادن، فوق العاده به نظر 
می رسد. زوج قائدی و 

دیاباته، عملکرد درخشانی 
در این فصل داشتند
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