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آن چــه در پنجره نقــل و انتقاالت 
زمستانی برای دو ســتاره ایرانی اتفاق 
افتاد، چیزی شــبیه یک رســتگاری 
غیرمنتظره برای آنها بود. سردار آزمون 
و اللهیار صیادمنش در همین پنجره آخر 
نقل و انتقاالت، روسیه و اوکراین را ترک 
کردند. اگر این اتفاق رخ نمی داد، این دو 
نفر حاال باید برای مدت زیادی از میادین 
فوتبال فاصله می گرفتند اما حاال هر دو 
نفرشان بدون هیچ مشکلی فوتبال بازی 
می کنند. آنها بدون اینکه بدانند، با ترک 
تیم های سابق از یک بحران بزرگ دور 
شدند و در شرایطی آرمانی قرار گرفتند.

تنش های رقم خورده بین دو کشور 
روســیه و اوکراین شــرایط فوتبال در 
دو کشور را نیز به شــکل قابل توجهی 
تغییر داده اســت. در شــرایط فعلی، 
فوتبال به هیچ وجه یکی از اولویت های 
اوکراینی ها به شمار نمی رود. از همان 
اولیــن ســاعت های شــروع جنگ، 
رقابت های لیگ داخلــی به تعطیلی 
کشیده شــد و اصال هم معلوم نیست 
این مســابقات چه زمانی از سر گرفته 
می شوند. دوران تعطیلی لیگ فوتبال 
اروپا ممکن اســت به مراتب طوالنی تر 
نیز بشود، چراکه تنش های منطقه ای 
کامال حالت فرسایشــی گرفته و حتی 
احتمال ســقوط کیف به اوج رسیده 
است. حتی این احتمال وجود دارد که 
رقابت های این فصــل فوتبال اوکراین 
نیمه تمام بماند و سرنوشت مشخصی 
نداشته باشد. فوتبال ایران تا همین دو 
ماه قبل دو نماینده در اوکراین داشت. 
اللهیار صیادمنش و شهاب زاهدی برای 
باشگاه زوریا در لیگ این کشور به میدان 
می رفتند. شهاب هنوز هم در عضویت 
باشگاه زوریا اســت اما به خاطر مسائل 
موجود ناچار به ترک کشــور اوکراین 
شده و شرایط بسیار سختی برای رفتن 

از اوکراین به مجارســتان داشته است. 
الهیار صیادمنش اما با یک خوش شانسی 
قابل توجه از فوتبال اوکراین جدا شده و 
حاال دیگر عضوی از این لیگ به شمار 
نمی رود. در فوتبال روسیه نیز شرایط 
نگران کننده به نظر می رســد؛ چراکه 
نهادهای بین المللی همه تیم های ملی 
و باشگاهی این کشــور را از حضور در 
رقابت های مختلف محروم کرده اند. در 

نتیجه فوتبال در روسیه هم دچار یک 
سکته طوالنی مدت خواهد شد. درست 
مثل اللهیار صیادمنــش که به موقع از 
فوتبال اوکراین جدا شد، سردار آزمون 
هم در بهترین زمان ممکن لیگ روسیه 
را ترک کرد. شرایط سردار حتی خاص تر 
و عجیب تر از صیادمنش هم بود. در حالی 
که اللهیار در پایــان دوران قراردادش 
از اوکرایــن رفت و بعد از بازگشــت به 

فنرباغچه پیراهن باشگاه هال سیتی در 
لیگ انگلیس را پوشید، سردار تا پایان 
فصل با زنیت ســن پترزبورگ روسیه 
قرارداد داشت. در شرایط عادی سردار 
بایــد در پایان این فصــل از زنیت جدا 
مي شد و بعد از توافق با مسئوالن باشگاه 
بایرلورکوزن آلمان، مدیران باشــگاه 
زنیت از دست او عصبانی شدند و تصمیم 
گرفتند این بازیکن را در همین پنجره 

نقل و انتقاالت واگذار کنند. اتفاقی که در 
درجه اول خالف میل این ستاره ایرانی 
بود اما حاال مشخص شده که کامال به 

سود او تمام شده است. 
صیادمنش این اواخــر پای ثابت 
اردوهای تیم ملی بوده اســت. اولین 
بار بعد از اینکه مهدی طارمی به شکل 
ناگهانی از تیم ملی خط خورد، اللهیار 
نظر مثبت دراگان اسکوچیچ را جلب 
کــرد و پیراهن شــماره ۹ تیم ملی را 
پوشــید. خیلی ها تصور می کردند با 
بازگشــت طارمی دیگــر جایی برای 
اللهیــار در تیم ملی وجود نــدارد اما 
دعوت دوباره او نشان داد که سرمربی 
کروات تیم ملي ایران به شدت به سبک 
بازی ایــن بازیکن معتقد اســت. اگر 
اللهیار تالش می کند تا اولین قدم های 
خود در لباس تیم ملی را بردارد، سردار 
آزمون حاال بــه یکی از ســتاره های 
بسیار مهم تیم ملی تبدیل شده است. 
بازیکنی که خیلی ها انتظار دارند یکی 
از درخشان ترین ستاره های تیم ملی 
در جام جهانی قطر نیز باشد. سردار هم 
حاال دیگر در تیم ملی به اوج پختگی 
رسیده است. دوری طوالنی مدت این 
دو نفر از فوتبال می توانست یک کابوس 
وحشــتناک برای فوتبال ایران باشد. 
آزمون و صیادمنش اگر در لیگ های 
اوکراین و روســیه باقــی می ماندند، 
ناچار بودند چند مــاه را بدون فوتبال 
ســپری کنند و این اتفاق بدون شک 
افت فاحش آنها در سال منتهی به جام 
جهانی را رقم می زد. هم اســکوچیچ 
خوش شــانس بود که آنها روســیه و 
اوکراین را ترک کردند و هم خود آنها 
خوش شــانس بودند که توانستند به 
موقع شرایط متفاوتی را تجربه کنند 
و به مقصدهای دیگــري بروند. نکته 
جالب ماجرا اینجاست که این دو نفر 
تاثیر مستقیمی در این اتفاق نداشتند و 
بیشتر سرنوشت آنها را به این سمت 

کشاند. چراکه در شــرایط عادی هم 
اللهیار در لیگ اوکراین باقی می ماند 
و هم ســردار تا پایان فصل در روسیه 

ماندگار می شد.
صیادمنش و ســردار آزمون هنوز 
اولین بازی های شــان را برای تیم های 
جدید انجام نداده اند. ایــن دو نفر کار 
بسیار سختی در این تیم ها دارند. سردار 
در لورکوزن باید با پاتریک شیک و آالریو 
رقابت کند. جالب این که در غیاب شیک 
مصدوم، آالریو به ستاره ثابت خط حمله 
لورکوزن تبدیل شــده است و بهترین 
بازیکن این تیم بوده اســت. لورکوزن 
مهره های بسیار زیادی دارد و از آنجا که 
تنها با یک مهاجم بازی می کند، کار برای 
او بسیار دشوار خواهد بود. بایر تیم سوم 
بوندس لیگا به حساب می آید و تیم بسیار 
قدرتمندي دارد که در آن فشار انتظارها 
از سردار بسیار باال خواهد بود. اللهیار هم 
اگرچه در باالترین سطح لیگ انگلیس 
بازی نمی کند اما پیوســتن به باشگاه 
هال سیتی در یک رقابت بسیار فشرده  و 
فیزیکی مثل چمپیونشیپ فشار زیادی 
روی او قرار خواهد داد. همه در انتظار رقم 
خوردن یک فصل جذاب برای این دو نفر 
هستند. آنها تا همین جا به خاطر ترک 
اوکراین و روســیه در این شرایط برنده 
به حساب می آیند و یک قدم رو به جلو 
رفته اند اما هنوز بایــد قدم های بزرگ 

دیگری هم در ادامه مسیر بردارند.

چهرهبهچهره

در روزهای گذشته شایعه های زیادی در مورد 
سرنوشــت رومن آبراموویچ در باشگاه چلسی به 
گوش رسیده است. بعد از اینکه درگیری ها بین 
روسیه و اوکراین آغاز شد، خیلی ها از پایان دوران 
حضور مــرد متمول روس در چلســی صحبت 
می کردند. او در اولین قدم مدیریت باشــگاه را به 
دیگران سپرد تا شــاید بتواند مالکیت چلسی را 
حفظ کند اما خیلی زود مشــخص شد که رومن 
دیگر شانسی برای ادامه دادن در این باشگاه ندارد. 
دوران یکی از بهترین مالکان باشــگاهی تاریخ 
فوتبال در چلسی به همین سادگی به پایان رسید 
و حاال ممکن اســت عصر نگران کننده اي برای 

باشگاه آغاز شود.
حدود ۱۷ ســال قبل بود که رومن آبراموویچ 
مالکیت باشگاه چلسی را در اختیار گرفت. او که 
قصد تیمداری در رقابت های لیگ برتر انگلیس 
را داشت، بر سر یک دوراهی بین تاتنهام و چلسی 
بود. اتفاقا همان روزها تاتنهام و چلسی در یک بازی 
حساس در لیگ برتر به مصاف هم رفتند و در نهایت 
این آبی های لندن بودند که با شکســت حریف 
توانستند سهمیه اروپا را به دست بیاورند. این برد 
سرنوشت باشگاه چلســی را برای همیشه تغییر 
داد. چراکه آبراموویــچ را مجاب کرد که مالکیت 
این باشــگاه را بر عهده بگیرد. رومن رسما کار را 
شــروع کرد و یک انقالب بزرگ را در چلسی رقم 

زد. انتخاب ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی، عصر 
تازه شیرهای لندن را شروع کرد. عصری که در آن 
باشگاه توانست با قدرت قهرمانی رقابت های لیگ 
برتر را به دست بیاورد. برخالف آنچه تصور می شد، 
مورینیو هیچ وقت نتوانست چلسی را قهرمان اروپا 
کند اما این اتفاق بعدا بــا هدایت روبرتو دی متئو 
برای باشگاه چلسی و یک بار دیگر با هدایت توماس 
توخل رقم خورد. قهرمانی در اروپا برای باشگاهی 
که پیش از این حتی نمی توانست در بین سه تیم 
باالی جدول انگلیس قــرار بگیرد، یک موفقیت 
خارق العاده به نظر می رسید. آبراموویچ چلسی را 
نه تنها به یکی از بهترین تیم های انگلیس، بلکه به 
یکی از بهترین تیم های دنیای فوتبال تبدیل کرد. 
تیمی که با تصمیم های این مالک همه جام های 
ممکن را به دست آورد. نکته جالب توجه در مورد 
رومن آبراموویچ نزدیکی همیشــگی او با فوتبال 
بود. رومن تقریبا در هیچ شرایطی از چلسی جدا 
نمی شــد. جالب اینکه به خاطر برخی مســائل 
ویزایی و مشکالت بزرگ، او حتی نمی توانست در 
کشور انگلیس زندگی کند و دائما با جت شخصی 
بین روسیه و انگلیس در حرکت بود و هیچ کدام 
از مســابقه های چلسی را از دســت نمی داد. در 
بین مالــکان فوتبــال، او فوتبالی ترین چهره به 
شمار می رفت و در هیچ شــرایطی از باشگاه جدا 
نمی شد. حضور همیشگی رومن روی سکوهای 
استمفوردبریج برای همه هواداران و بازیکنان تیم 
الهام بخش به نظر می رسید. برخالف مالکان منفور 

یونایتد یا آرسنال، او محبوبیت بسیار زیادی در بین 
هواداران تیمش داشت.

آبراموویــچ کــه در ســال های گذشــته 
پیشنهادهای نجومی برای فروش چلسی داشته 
و همواره پاسخ منفی به این پیشنهادها داده است، 
حاال باید با رقمی پایین تر این باشگاه را به فروش 
برساند. او دیگر شانســی برای ماندن در انگلیس 
و ادامه مالکیت این باشــگاه ندارد. جالب این که 
میلیاردر روس اعالم کرده که قصد دارد همه مبلغ 
حاصل از فروش باشگاه را به انجمنی برای حمایت 
از جنگ زدگان اوکراینی اختصاص بدهد تا ثابت 
کند که به هیچ وجه موافق جنگ نیست. خانواده او 
نیز در فضای مجازی مخالفت علنی خودشان را با 
این جنگ نشان داده اند. البته عده ای اعتقاد دارند 
از آنجایی که امکان مراوده مالی برای مرد روس در 
انگلیس دیگر وجود نخواهد داشت، او قصد دارد از 
این طریق پول را به فرد سوم واگذار کند و در نهایت 
آن را به حساب خودش برگرداند. درباره امپراتور 
محبوب چلسی فن ها، تردیدهای زیادی وجود 
دارد اما در یک مورد نمی توان هیچ شکی درباره 
او داشت و آن عالقه وافر این فرد به باشگاه چلسی 
است. جالب است بدانید که باشگاه انگلیسی یک 
و نیم میلیارد پوند به آبراموویچ بدهی دارد اما او در 
نامه احساســی که برای خداحافظی با هواداران 
منتشر کرده، دست روی این گذاشته که به این 
بدهی نیازی ندارد و به هیچ وجه نمی خواهد آن 
را از باشگاه چلسی بگیرد. مقایسه رفتار آبراموویچ 
با بســیاری از مالکانی که در سال های گذشته به 
فوتبال وارد شدند تمایز ویژه او را نشان می دهد. به 
همین خاطر هم هست که رومن در اوج محبوبیت 
از چلسی جدا خواهد شد. بسیاری از ستاره های 

سابق چلسی مثل فرانک لمپارد، دیدیه دروگبا و 
جان تری حمایت خودشان را از این مالک نشان 
داده اند و او را بهترین مالک تاریخ باشگاه چلسی 
می دانند. هواداران باشگاه نیز قصد دارند یکی از 
سکوهای ورزشگاه را با بنری برای همیشه به نام 
مرد روس   کنند. نمی توان این حقیقت ســاده را 
انکار کرد که حضور رومن آبراموویچ چلسی را کامال 
دگرگون ســاخت. او یک تیم معمولی را تحویل 
گرفت و یک تیم بسیار باشکوه برای باشگاه ساخت. 
او در این سال ها ستاره های بســیار زیادی برای 
باشگاه چلسی به خدمت گرفت، با مهره های جوان 
زیادی قرارداد امضا کرد، از چهره های اسطوره ای 
چلسی در پست های مختلف مدیریتی بهره برد، با 
مربیان بسیار بزرگی کار کرد و سرانجام توانست 
جام های زیادی برای چلسی به دست بیاورد. آمار 
هواداران بین المللی چلسی نیز با حضور آبراموویچ 
به شــدت افزایش یافت. او برند چلسی را به برند 

جهانی تبدیل کرد اما نتوانست پایان دلخواهش 
را در این تیم پشت سر بگذارد.  

تقریبــا هیچ هواداری نیســت کــه در بین 
طرفداران باشگاه چلسی از جدایی آبراموویچ راضی 
باشد. رومن حتی با انتقادهای حداقلی نیز روبه رو 
نبود. او تنها گاهی به خاطر اصرار به تغییر مداوم 
مربیان مورد سرزنش قرار می گرفت اما این موضوع 
نیز اصال یک نقد جدی نبود. حاال اما چلسی باید 
برای یک دوران تازه آماده شود. دورانی که شاید 
با عصر حضور آبراموویچ در باشگاه متفاوت باشد. 
چلسی با حضور همیشگی این مالک، هزینه های 
سرسام آور او و تصمیم های مهمش خو گرفته بود 
و معلوم نیست در دوران جدید چه چیزی انتظار 
باشگاه را می کشد. اگر چلسی صاحب یک مدیر در 
قواره های آبراموویچ نشود، ممکن است این برند 
به تدریج به ســمت افول کشیده شود و در مسیر 

تبدیل شدن به یک تیم معمولی قرار بگیرد.

پایان عصر مرد محبوب چلسی 

رومن، امپراتور مخلوع! 

آزمون و صيادمنش اگر در 
ليگ های اوکراین و روسيه 

باقی می ماندند، ناچار بودند 
چند ماه را بدون فوتبال 
سپری کنند و این اتفاق 
بدون شک افت فاحش 

آنها در سال منتهی به جام 
جهانی را رقم می زد
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فردا، آخرين انتخابي 
پينگ پنگ بانوان

تیم ملي تنیس روي میز بانوان که ســال آینده 
باید در دو میدان مهم بازي هاي کشورهاي اسالمي 
و بازي هاي آســیایي حضور پیدا کند، فردا آخرین 
ملي پوش خود را مي شناسد تا تکلیف ترکیب این 
تیم پیش از پایان سال مشخص شود. کادر فني تیم 
ملي پینگ پنگ بانوان تاکنون دو مرحله انتخابي را 
برگزار کردند که طي آن شیما صفایي، ندا شهسواري، 
پریناز حاجیلو و مهشید اشتري به عضویت تیم ملي 
درآمدند. البته شهســواري که بهترین رنکینگ را 
در بین پینگ پنگ بازان ایــران دارد بدون انتخابي 
وارد تیم شد. به این ترتیب این چهار نفر باید خود 
را براي این دو میدان آماده کنند. تیم ملي همچنین 
رقابت هاي تیمي قهرماني جهان را نیز پیش رو دارد. 
به این ترتیب براي مشخص شدن پنجمین عضو تیم 
فردا )یکشنبه، ۱5 اسفند( یک مرحله انتخابي دیگر 
که آخرین انتخابي است، برگزار مي شود تا وضعیت 

تیم براي این رویداد نیز مشخص شود. 
    

 فدراسيون هندبال
 پاي ميز مذاكره

با پایان مسابقات هندبال قهرماني آسیا که طي 
آن تیم ملي ایران موفق به کســب سهمیه جهاني 
شــد، فرناندز ســرمربي تیم ملي به همکاري اش 
با فدراســیون ایران پایان داد. البته فدراســیون 
تالش هایي براي بازگرداند پروفسور هندبال روي 
نیمکت تیم ملي داشت اما این تالش ها به سرانجام 
نرسیدند تا تکاپوها براي یافتن یک مربي خارجي دید 
آغاز شود. در همین راستا مسعود ظهرابي مربي تیم 
ملي هندبال کشورمان خبر داده است که فدراسیون 
پنج مربي اروپایي را براي حضور در راس تیم ملي 
مد نظر دارد. او در این باره گفت:»علیرضا پاکدل و 
مسئوالن فدراسیون در حال مکاتبه با گزینه های 
مختلف هستند و تقریبا به توافق نزدیک شده اند. این 
گزینه ها با رزومه های خوب و دارای شناخت از آسیا 
هستند و سابقه فعالیت در هندبال اروپا را هم دارند. 
گزینه های هدایت تیم ملی از اســپانیا، اسلوونی، 
صربستان، دانمارک و ایسلند هستند.« زماني که 
تیم ملي آماده حضور در قهرماني آسیا مي شد، کار 
براي جذب سرمربي خارجي بسیار سخت تر بود، اما 
حاال که ایران جهاني شده طبیعتا مربي هاي تمایل 
بیشــتري براي هدایت این تیم دارند. به خصوص 
که هندبال ایران ســتاره هاي زیادي در لیگ هاي 
کشورهاي اروپایي دارد و این خود یک نقطه قوت 
به حساب مي آید. تیم ملي هندبال همچنین باید در 
بازي هاي کشورهاي اسالمي و المپیک آسیایي نیز 
شرکت کند و به همین خاطر فدراسیون در تالش 
است تا پایان اسفند تکلیف کادر فني را روشن کند. 

    
 برنامه برخواه

 براي فدراسيون بالتكليف
در شــرایطي که هنوز روشــن شدن تکلیف 
فدراسیون وزنه برداري در حد حرف باقي مانده، 
محمدحسین برخواه سرمربي تیم ملي تصمیم 
گرفته اســت با دادن برنامه خود به فدراســیون 
کمي نظم را به تیــم بزرگســاالن تزریق کند. 
وزنه برداري ایران در ســال ۱40۱ در بازي هاي 
کشورهاي اسالمي و بازي هاي آسیایي شرکت 
خواهد کــرد و برخواه با وجود اینکه مشــخص 
نیست با حضور سرپرســت در سمت خود باقي 
بماند یا نه، اعالم کرده که از هفته دوم فروردین 
تمرینات تیم بزرگساالن را در تهران آغاز خواهد 
کرد. همچنین تیم ملي جوانان هم که قرار است 
به مسابقات جهاني در یونان اعزام شود، تمرینات 
خود را با ســرمربیگري ســعید علي حسیني در 
رشت آغاز کرده است. در هر حال تا تاریخ اعالمي 
برخواه حدود یک ماه باقي است و باید دید تا آن 
زمان وضعیت فدراســیون چه خواهد شد. علي 
مرادي ســعي دارد به صندلي ریاست برگردد. 
اما هنوز نه خبري از بازگشــت مرادي است و نه 
انتخاب سرپرست. همان طور که گفته شد طبیعتا 
در صورت عدم ابقای مرادی، کادر فنی تیم های 
ملی و کادر فدراسیون نیز تحت الشعاع تغییرات 
قرار خواهند گرفت. با این حال تالش برخواه براي 
اینکه یک نظم حداقلي براي شــاگردانش ایجاد 
کند را نباید نادیــده گرفت. وزنه برداران در چند 
وقت اخیر از این بالتکلیفي بسیار ناراحت بودند 
و باید امیدوار بود زودتر وضعیــت وزنه برداري 

مشخص شود. 

منهایفوتبال

آریا رهنورد

آریا طاري 

دیــدار نیمه نهایی جام حذفــی پرتغال، 
زمانی برای درخشــش دوباره مهدی طارمی 
بود. ستاره استثنایی خط حمله پورتو در این 
مسابقه یک پنالتی برای تیمش گرفت و پاس 
گل دوم را به شکل اعجاب آوری به اونیلسون 
رســاند. او باز هم به کلیدی ترین ستاره تیم 
کنسیســائو برای بردن یک مســابقه تبدیل 
شــد. بازیکنی که قصد ندارد از درخشــیدن 
در ترکیب اژدهاها دســت بکشد. اگر مهدی 
طارمی بخشی از ترکیب پورتو نبود، این تیم 
نمی توانســت به مرحله بعدی یورو لیگ راه 
پیدا کند و شانســی برای درخشیدن در جام 
حذفی نداشت. جالب است که بعد از درخشش 
دوباره طارمی، مطبوعات انگلیسی میکل آرتتا 

را به خاطر رد کردن فرصت خرید او در پنجره 
نقل و انتقاالت زمستانی به باد انتقاد گرفتند. 
مهدی در زمستان در یک قدمی پیوستن به 
توپچی ها قرار داشت و این اتفاق سرانجام رخ 
نداد. ماجرایی که حاال موجب انتقاد گسترده 
از آرسنال در رسانه ها شده است. ماجرا زمانی 
جالب می شود که بدانیم طارمی بعد از جدایی 
لوییس دیاس و پیوستن این بازیکن به لیورپول 
پست بازی اش را تغییر داده و دیگر نزدیک ترین 

مهاجم پورتو به دروازه نیست. این مسئولیت به 
اونیلسون واگذار شده و طارمی در این روزها 
در تیم پورتو در پســت وینگر چپ به میدان 
می رود. پستی که در تیم دراگان اسکوچیچ نیز 
بر عهده این بازیکن است. بازی در این بخش از 
زمین برای طارمی تجربه بسیار جذابی به نظر 
می رسد، چراکه او دیگر قرار نیست یک گل زن 
صرف باشــد و باید در خلق موقعیت، گرفتن 
پنالتی و دادن پاس گل نیز بیشتر دخالت کند. 

تماشای درخشش دوباره طارمی، یادآور یک 
حقیقت بســیار تلخ برای فوتبال ایران است. 
اینکه بازیکنی در قواره های او اگر کمی زودتر 
کشف می شــد، حاال در یکی از بزرگ ترین و 
بهترین تیم هــای اروپایی به میدان می رفت. 
فوتبال ایران می تواند به مهدی طارمی افتخار 
کند اما از طرفی باید شرمسار باشد که چنین 
استعداد مهیبی را اینقدر دیر کشف کرده است. 
حاال که بحث سربازی بازیکنان نیز دوباره بر 
سر زبان ها افتاده، بد نیست به یاد بیاوریم که 
بازیکنی با این کیفیت دو سال از عمرش را در 
یک پادگان نظامی پشــت  سر گذاشته است. 
مســاله فقط این نیســت که یک بازیکن ۳0 
ساله ناچار می شــود به خدمت سربازی برود. 

مساله این است که یک بازیکن ۱۸ ساله مجبور 
می شود روند طبیعی پیشــرفت فوتبالش را 
به خاطر رفتن به خدمت تغییر بدهد. البته با 
اصالح قانون قدم های مثبتــی در این زمینه 
برداشــته شــده اما هنوز باید به شکل جدی 
به این مســاله فکر کرد و اجازه نداد ستاره ها 
قبل از لیگ برتری شــدن و قبل از ملی پوش 
شــدن زمان زیادی را در قامت یک ســرباز 
سپری کنند. این مشــکلی است که می تواند 
در ابعاد مختلف به فوتبــال ایران لطمه بزند. 
شــبیه یک ماراتن که در آن دست ستاره ها را 
می بندند و اجازه نمی دهند که آنها از یک مسیر 
منطقی و طبیعی پیشرفت کنند و به آرزوهای 

بزرگ شان برسند.

طارمي،  ستاره اي در پورتو 

ماراتن با پاهای بسته! 

سردار، اللهيار و یک فرار به موقع 

عملیات نجات! 


