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 معروف بعد از يك سال 
در زمين مسابقه

كاپيتان تيم ملي واليبال باالخره قرار است بعد از 
حدود يك سال به ميدان مسابقه برود. سعيد معروف 
سال گذشته و پس از حضور تيم ملی واليبال ايران در 
مسابقات انتخابی المپيك در قاره آسيا )17 تا 22 
دی ماه 98( قراردادي با بايك موتور پكن بست تا در 
ليگ چين حضور پيدا كند. او حتي مدتي هم با تيم 
جديدش تمرين كرد اما با شيوع كرونا بدون اينكه 
حتي يك بازي براي تيم باشگاهي اش انجام بدهد، 
چين را ترك كرد. كاپيتان معروف در اين مدت در 
آمريكا حضور داشت و با پيگيري تمريناتش در اين 
كشور منتظر بود تا با بهتر شدن شرايط راهي چين 
شود. در نهايت اين اتفاق رخ داد و كاپيتان 15 آذر 
دوباره به پكن بازگشت و بر اساس برنامه اعالم شده 
به معروف از سوی باشگاه بايك موتور پكن قرار است 
24 دي  براي نخســتين بار در ليگ چين به ميدان 
برود. برترين پاسور سال 2019 آسيا، تا پايان آذرماه 
بايد در قرنطينه بماند و پس از آن می تواند تمرينات 

خود را با تيم چينی دوباره آغاز كند.
    

اردوي كشتي از ابتداي دي ماه
پيش از آنكه برگزاری مسابقات جهانی 2020 
صربستان به خاطر اســتقبال نكردن تيم ها لغو 
شــود، تيم های ملی آزاد و فرنگی دو مرحله اردو 
برگزار كردند و مســابقات انتخابــی نيز در همه 
اوزان هر دو رشته به انجام رســيد. بعد از اينكه 
اتحاديه جهانی تصميم خود را در مورد مســابقه 
مورد نظرش تغيير داد و اعالم شد به جای جهانی، 
رقابت های جام جهانــی در همان تاريخ مقرر در 
بلگراد برگزار می شود، اردوهای تيم های ملی نيز 
تعطيل شدند و بالفاصله كار برگزاری دور برگشت 
ليگ برتر از سر گرفته شد. در روزهای گذشته اين 
رقابت ها در گروه های »الف« و »ب« دو رشــته 
آزاد و فرنگی پيگيری شــد و مرحله ضربدری و 
فينال مسابقات نيز دهه سوم ماه جاری به انجام 
خواهد رسيد تا پرونده ليگ 99 كه با وجود شيوع 
گسترده كرونا و با مشقت های فراوان برگزار شد، 
بسته شود. بر همين اساس دور جديد تمرينات 
تيم های ملی نيز برای شــركت در مســابقات 
قهرمانی آسيا و تورنمنت های پيش رو، از ابتدای 
دی ماه آغاز می شــود. رقابت های قهرمانی آسيا 
طبق تقويم اتحاديه جهانی كشتی طی روزهای 
28 بهمن تا سوم اسفند به ميزبانی شهر آلماتی 

قزاقستان برگزار می شود.
    

اخبار تلخ وزنه برداری ادامه دارد
كميتــه بين المللــی المپيــك در خصوص 
برنامه هــای بازی های المپيــك 2024 پاريس 
تصميم گيری كرد و برای نخســتين بار در اين 
بازی ها 50 درصد شركت كنندگان را زنان و 50 
درصد را مردان تشــكيل می دهند. در اين ميان 
وزنه برداری بيشترين كاهش را در سهميه بندی 
داشته است و چهار دسته از برنامه پاريس حذف 
و مسابقات در پنج دسته زنان و پنج دسته مردان 
برگزار می شــود. 2۶0 ســهميه وزنه برداری در 
المپيك 201۶ ريو به 19۶ سهميه در بازی های 
توكيو رســيد، اين در حالی اســت كــه تعداد 
ســهميه ها در بازی های پاريس به 120 سهميه 
كاهش پيدا كرده است. كميته بين المللی المپيك 
تاكيد كرد اين برنامه ريزی به معنای قطعی بودن 
حضور وزنه برداری در المپيك پاريس نيســت. 
در همين راستا فدراســيون جهاني وزنه برداري 
نيز در بيانيه اي به كاهش چهار وزن در المپيك 
پاريس واكنش نشــان داد. در بخشي از مطلب 
سايت فدراســيون جهاني آمده:»وزنه برداران 
پاك هزينه ســنگينی را بابت كشورهايی كه در 
المپيك 2008پكن و 2012 لندن سعی كردند 
از راه ميانبر به موفقيت برسند، می پردازند. ما به 
كمك ســازمان بين المللی ضد دوپينگ قوانين 
مربوط به دوپينگ را اصالح كرده ايم و با جديت 
هم اجرای قوانين را دنبــال می كنيم. معتقديم 
می توانيــم معيارهــای IOC را بــرای ماندن 
در المپيك پاريــس برآورده كنيــم. همچنين 
اصالحات اساســی را نيز در مديريت فدراسيون 
جهانی را آغاز كرده ايم.« مثبت شدن تست هاي 
دوپينگ وزنه بــرداران در المپيك پكن و لندن و 
فساد مالي و دوپينگ سيستماتيك در مديريت 
فدراسيون جهانی وزنه برداری از داليل كم شدن 

تعداد سهميه هاست. 

منهای فوتبال

آریا طاری

آن چــه ايــن روزها در اســتقالل 
می بينيم، هيچ نسبتی با »اميدواری« 
ندارد. تيم نه خوب بــازی می كند، نه 
خوب نتيجــه می گيرد و نــه بيرون از 
زمين، واكنش خوبی بــه اين اتفاق ها 
نشــان می دهد. اســتقالل در دو بازی 

گذشته، فقط دو امتياز از پيكان و صنعت 
نفت گرفته اســت. اگر آنها برنده آن دو 
مسابقه بودند، حاال در صدر جدول ديده 
می شدند اما اعضای كادر فنی اين تيم، هر 
بار مقصران بيرونی را برای از دست دادن 
امتيازها سرزنش كرده اند. يك بار كيفيت 
چمن دليل اصلی امتياز از دست دادن 
آنها شده و بار ديگر، عملكرد داور از سوی 

آنها زير سوال رفته است. مشكل اين تيم 
فقط به »آســيب پذيری «اش مربوط 
نمی شود، مشكل اين تيم به اين موضوع 
برمی گردد كه آنها نمی توانند از شكست، 
پلی به طرف پيروزی بســازند. چراكه 
اصرار دارند خودشان را در ناكامی ها غرق 
كنند. تا زمانی كه محمود فكری، آرامش 
را به تيمش تزريق نكند، اوضاع استقالل 

عوض نخواهد شــد. اگر سرمربی تيم 
پای مسئوليت های كليدی اش نايستد 
و اشتباه های قبلی اش را نپذيرد، طبعا 
نبايد انتظار داشــت كه مهره های تيم 
هم در زمين مسئوليت های مهم شان را 
جدی بگيرند. در تيمی كه همه اعضايش 
گناه نتيجه نگرفتن را به گردن ديگران 
می اندازند، هيچ تحول مثبتی صورت 

نمی گيرد. به نظر می رسد اولين اشتباه 
بزرگ محمود فكری در اســتقالل، به 
انتخــاب كادر فنی برمی گــردد. او در 
نســاجی با وحيد فاضلی كار می كرد و 
دستياری داشــت كه همه تمركزش 
روی فوتبال بود. فكری اما در استقالل به 
سراغ چهره هايی رفته كه انگار مربيگری 
را با بازی و تفريح اشتباه گرفته اند. آرش 
برهانی و حنيف عمران زاده، كوچك ترين 
تاثيری روی مهره های استقالل ندارند 
و تاسفبار اســت كه در حضور اين همه 
مربی و در اين نيمكت شلوغ، بازيكنان 
تيم حتــی نمی دانند كه پوشــش تير 
دوم روی ضربات ايســتگاهی رقيب، 
يكی از بديهی ترين اصــول فوتبال به 
شــمار می رود. پنج هفته پس از شروع 
ليگ برتر، استقالل هنوز روی ضربات 
ايســتگاهی فوق العاده آسيب پذير به 
نظر می رسد. اينكه تيمی روی يك توپ 
ارسالی گل بخورد و با وجود مردود شدن 
آن گل، دوباره روی صحنه ای مشــابه 
تسليم حريف شــود، بدون هيچ شك 
و ترديدی اشتباه ســرمربی تيم است. 
فكری بعــد از گل مردود شــده طالب 
ريكانی، خطر را احساس نكرد و هشدار 
الزم را به مهره های تيمش نداد تا باز هم 
يك بازيكن با جاگيری در نقطه كور دفاع 
اين تيم، به راحتی كارش را انجام بدهد. 
اين تساوی برای فكری و تيمش، به لطف 
درخشش قابل توجه رشيد مظاهری به 
دست آمد. اگر رشيد دو تك به تك كامل 
را از ريكانی نگرفته بود و اگر داور گل سالم 
طالب را مردود اعالم نمی كرد، بعيد نبود 
دومين شكست فصل استقالل هم در 
هفته پنجم رقم بخورد. تيم فكری تا اين 
هفته از ليگ برتر، فقط مس رفسنجان 
و ماشين سازی را شكست داده و به جز 
تيم های قعرنشــين ليگ برتر، موفق 
به شكســت هيچ حريف ديگری نشده 
است. البته كه هنوز برای قضاوت در مورد 
فكری زود است اما رفته رفته دارد برای 

اميد داشتن به اين مربی، دير می شود!
در توصيف شــرايط ايــن روزهای 
استقالل، همين بس كه مربيان باشگاه 

پس از پايان مسابقه با نفت آبادان انواع 
و اقســام  اتهام ها را روانه داور می كنند 
و قضاوت او را جهــت دار می دانند اما در 
كارشناســی داوری مشخص می شود 
همين داور، يك گل ســالم نفت آبادان 
را به اشتباه مردود كرده و در عدم اعالم 
پنالتی  به سود آبی ها در نيمه دوم، تصميم 
درستی گرفته است. در حقيقت اگر قرار 
است تيمی از داوری گاليه داشته باشد، 
آن تيم نفت آبادان است اما محمود فكری 
و دستيارها، حتی پس از اين اتفاق هم 
از مواضع شان عقب نشينی نمی كنند 
و منش متفاوتی را در پيش نمی گيرند. 
مشكل استقالل نه داورها هستند و نه 
دشمن ها. مشكل استقاللی »دوستانی« 
هســتند كه انگار هنــوز آمادگی قرار 
گرفتن در چنين موقعيتی را ندارند. كار 
كردن در استقالل، اصال ساده نيست و 
مصائب خاص خودش را دارد. زير سوال 
بردن داور و اتهام زدن به دشــمن های 
بيرونی، نمی توانــد فكری و نزديكانش 
را از فشــار انتقادها نجات بدهد. چراكه 
هواداران فوتبال ديگر به راحتی فريب 
چنين ادعاهايی را نمی خورند. استقالل 
با اين روند، فقط به بن بســت نزديك تر 
می شود و اگر خيلی زود يك تغيير بزرگ 
در رفتار مربيان و نتايج تيم اتفاق نيفتد، 
اين فصل هم برای باشــگاه به راحتی از 

دست خواهد رفت.

استقالل؛ اسیر دست چهره های آشنا

مشت به صورت خودی! 

اتفاق روز

چهره به چهره

تساوی برابر تیمی مثل صنعت نفت آبادان، هرگز یک فاجعه نیست؛ اما آن چه در جریان این مسابقه و پس از آن 
اتفاق افتاده، نشان از وقوع یک بحران زودرس در استقالل لیگ بیستم دارد. فکری به لحاظ تاکتیکی، تیمش را مطلقا 

بدون برنامه به زمین می فرستد. عمال هیچ توپی به مهاجمان باشگاه نمی رسد و حاال که قایدی هم مثل شیخ دیاباته 
مصدوم شده، امیدهای گل زنی این تیم به حداقل خواهد رسید. حتی با وجود داشتن چند مهره غایب، استقالل هنوز 

یکی از پرمهره ترین تیم های فوتبال ایران به شمار می رود اما با وجود حفظ همه نفرات کلیدی و داشتن همه این ستاره ها، 
نمایش های این تیم ضعیف تر از حد انتظار است.

ماجرای محروميت چهار ماهه بابك مرادی از فعاليت های 
فوتبالی، يك دوره فشرده و دقيق برای مرور فجايع مديريتی 
در فوتبال ايران اســت. اگر اين ماجرا برای اولين بار در باشگاه 
استقالل رخ داده بود، قابل اغماض به نظر می رسيد اما اينكه 
فقط به فاصله يك سال پس از افتضاح قرارداد محمد بلبلی، اين 
اتفاق برای بابك مرادی هم تكرار شده، حقيقتا غيرقابل بخشش 
است. تابستان سال قبل، آبی ها در حالی با محمد بلبلی قرارداد 
بستند كه او در شروع پنجره نقل و انتقاالت، با فوالد خوزستان 

قرارداد داخلی امضا كرده بود. مشــاوره های اشتباه به بلبلی و 
استقالل در اين پرونده و دخالت ايجنت ها، شرايطی را فراهم 
كرد كه در نهايت بلبلی به استقالل ملحق شود. با اين وجود او 
به سبب نقض قرارداد با باشگاه فوالد، ۶ ماه از كليه فعاليت های 
فوتبالی محروم شد و تا پايان نيم فصل نتوانست برای آبی ها به 
ميدان برود. پس از آن هم بحــران كرونا و مصدوميت گريبان 
اين ستاره را گرفت و او درست زمانی كه بايد پيشرفت می  كرد 
و می درخشيد، فصل را بدون حتی يك گل زده به پايان رساند. 
بلبلی حاال به نفت مسجدســليمان رفته اما حتی در اين تيم 
هم يك مهره ثابت به شــمار نمی رود. درســت به اندازه خود 
او، استقالل هم در اين پرونده متضرر شــد. تيمی كه يكی از 
سهميه هايش را با اين فوتباليســت پر كرده بود، عمال هرگز 
نتوانست از او استفاده كند. خط به خط اين ماجرا، حاال برای 

يك بازيكن ديگر در همين باشگاه تكرار شــده است. اين بار 
آبی ها روی بابك مرادی دســت گذاشــتند و با وجود قرارداد 
داشتن او با ماشين ســازی تبريز، اين بازيكن را جذب كردند. 
حاال در حالی كه يكی از سهميه های ليگ برتری استقالل به 
مرادی اختصاص داده شده، اين بازيكن بايد چهار ماه بيرون 
بنشيند و پس از آن هم بعيد به نظر می رسد كه آمادگی الزم 
برای درخشيدن در استقالل را به دست بياورد. حيرت آور است 
كه يك باشگاه، چنين اشتباهی را به همين سادگی در دو فصل 
متوالی تكرار می كند و مسئوالن رقم خوردن اين فاجعه، هيچ 
توضيحی در مورد آن به هوادارها نمی دهند. مديری كه يك رقم 
سنگين برای يك بازيكن هزينه می كند و قبل از امضای قرارداد 
حتی به خودش زحمت نمی دهــد وضعيت قبلی قرارداد اين 
فوتباليست را بررسی كند، بدون شك بايد پاسخگوی هواداران 

باشگاه باشد اما در فوتبال ايران، مديران هرگز لزوم پاسخگويی 
را احساس نكرده اند. اينكه باشگاه پستی به نام مسئول حقوقی 
دارد اما باز هم با اين دردسرهای بزرگ حقوقی روبه رو می شود، 
نشان می دهد كه در تيمی مثل اســتقالل، همه چيز چقدر 
اشتباه است. پيوستن بابك مرادی به استقالل، از همان ابتدا هم 
يك تصميم عجيب بود. بابك حتی در ماشين سازی يك مهره 
فوق العاده به  شمار نمی رفت و در قواره های تيمی مثل استقالل 
به نظر نمی رسيد. با اين ماجرای حقوقی، ماجرا به مراتب بدتر 
هم شد. حاال استقالل در حقيقت با مهره ای قرارداد بسته كه 
تا مدت زيادی بايد بازی های ليگ برتر را از بيرون تماشا كند. 
اين شاهكار مديرانی است كه پيش از جذب يك بازيكن، همه 
جوانب را در مورد او نمی سنجند و با هوشياری، برای تيم شان 

تصميم نمی گيرند. 

آریا رهنورد

گستردگی حضور فوتباليست های ايرانی 
در ليگ های اروپايی، هر روز بيشتر می شود. اگر 
زمانی فقط چند ليگ خاص مشتری بازيكنان 
ايرانی بودنــد، حاال در كشــورهای مختلف و 
متنوعی می تــوان اين فوتباليســت ها را ديد. 
فوتبال ايران حاال حتی در ليــگ اوكراين هم 
صاحب دو نماينده شده اســت. دو مهاجم كه 
روزهای خوبی را در اين كشور سپری می كنند 
و اگر همين روند گل زنی را ادامه بدهند، خيلی 
زود برای تيم های بهتر و ليگ های بهتری نيز به 

ميدان خواهند رفت.
اللهيار صيادمنش و شــهاب زاهدی، از دو 
مسير كامال متفاوت به ليگ اوكراين رسيدند. 
راهی كه آنها برای رســيدن به اين نقطه طی 
كرده اند، كامال متفاوت با هم به نظر می رســد. 
اللهيار در تيم های ملی رده پايه چهره شــد و 
پيراهن استقالل را به دست آورد. او كه دوران 
موفقيت آميزی را در ســايپا سپری نكرده بود، 
در اســتقالل خوش درخشــيد و خيلی زود 
زير ذره بين باشــگاه های اروپايی قرار گرفت. 
صيادمنش بــه فنرباغچه رفت تــا در يكی از 
بزرگ ترين تيم های فوتبــال تركيه بازی كند 

اما در ايــن تيم فرصت چندانی بــرای بازی به 
دست نياورد و در نهايت به تيم هايی در رده های 
پايين تر فوتبال تركيه قرض داده شد. او هنوز هم 
در عضويت فنر اســت اما حاال در ليگ اوكراين 
برای تيم زوريا بــازی می كنــد. تيمی كه به 
صيادمنش جوان، باالخره فرصت عرض اندام 
داده اســت. اللهيار در ليگ اروپا، يك گل سه 
امتيازی به لسترسيتی زده و نامش را در فهرست 
بازيكنان ايرانی گل زن در تورنمنت های اروپايی 
قرار داده است. او اين هفته در ليگ اوكراين هم 
موفق به باز كردن دروازه دنيپرو شد. هرچند كه 
در نهايت گل او را به نام يكی ديگر از مهره های 
تيم يعنی گوموروف نوشــتند. به نظر می رسد 
صياد ايرانی، باالخره مســير درست و ايده آل 
را پيدا كرده و حاال هر روز به شــرايط مطلوب 
نزديك تر می شود. او می تواند در پايان قرارداد 
قرضی اش اين بار در قامت يك مهره پرتجربه به 
فنرباغچه برگردد و اين شانس را هم دارد كه در 
باشگاه های ديگر اروپايی، خودي نشان بدهد. 
داستان شهاب زاهدی نيز از فوتبال ايران شروع 
شــد. او خيلی زود فرصت بازی در تيمی مثل 
پرسپوليس را به دست آورد اما در اين باشگاه، 
چندان به بازی گرفته نمی شــد. مثبت اعالم 
شدن تســت دوپينگ اين مهاجم در فوتبال 

ايران، يك ضربه بزرگ برای كارنامه كاری اش 
به شــمار می رفت. مدت ها بعد، وقتی شهاب با 
سوون سامسونگ كره جنوبی قرارداد بسته بود و 
در آستانه حضوری هيجان انگيز در ليگ كره قرار 
داشت، باشگاه به خاطر سابقه دوپينگ قيد ادامه 
همكاری با اين ســتاره را زد. او به جای فوتبال 
كره، راهی ايسلند شد تا در يك تيم ناشناخته 
بازی كند اما درخشــش زاهدی در همان تيم، 
فضا را برای پيوستن او به فوتبال اوكراين و تيم 
المپيك دونتسك فراهم كرد. حاال زاهدی برای 
آقای گلی در اين فصل مبارزه می كند و اگر اين 
عنوان را به دست بياورد، شانس فوق العاده ای 
برای رفتن به يــك تيم بهتر خواهد داشــت. 
گفته می شود همين حاال ديناموكيف به عنوان 
بزرگ ترين تيــم فوتبال در كشــور اوكراين، 

مشتری جدی اين فوتباليست است.
شــهاب و اللهيــار در ايــن ســال ها، 
بدشانسی های زيادی داشــتند. اللهيار قبل 
از پيوســتن به فنرباغچه، با تشخيص مديران 
باشــگاه مدتی بازی داده نشد تا مصدوم نشود 
و انتقالش بــه خطر نيفتــد. در نهايت همين 
اتفاق به روند آمادگی او لطمه زد. شــهاب هم 
در ماجرای دوپينگ، متضرر شد و مدتی را دور 
از فوتبال سپری كرد. حاال اما اين دو ستاره در 
حال درخشــيدن در فوتبال اوكراين هستند. 
در جدول ليگ اوكراين، تيــم صيادمنش در 
رده پنجم قرار گرفته و المپيك دونســتك در 
رده هفدهم ديده می شــود. هــر دو تيم البته 
يك مسابقه عقب افتاده هم دارند و می توانند 

وضعيت مطلوب تری در جــدول پيدا كنند. 
به نظر می رســد هر دو مهاجم امــا روياهای 
جاه طلبانه تری از نتيجه گرفتــن با تيم های 
فعلی شــان دارند. آنها فوق العاده گل زن نشان 
می دهند و وجه اشــتراك مهم شان، آمادگی 
باالی بدنی و عضله هايی است كه برای خودشان 
ساخته اند. استايل بدنی هر دو مهاجم، بی نهايت 
مطلوب و ايده آل به نظر می رسد. موضوعی كه به 
آنها كمك می كند تا با سختی های بازی در اروپا 
كنار بيايند و راه خودشان را به طرف يك آينده 

دلچسب، هموار كنند.
فقر گل زنــی، بزرگ تريــن و كليدی ترين 
مشكل اين روزهای ليگ برتر است اما فوتبال 
ايران آن طــرف مرزها، ســتاره هايی دارد كه 
از گل زنی سير نمی شــوند. مهدی در فوتبال 

پرتغال، پاسخ اعتماد ســرمربی تيمش را داده 
است، ســردار در روســيه می درخشد و هيچ 
مدافعی قابليت متوقف كردنش را ندارد، عليرضا 
جهانبخش در يكی از بهترين ليگ های اروپايی 
توپ می زند و كاوه رضايی، ستاره اين روزهای 
شارلروا به شــمار می رود. اگر به اين فهرست 
مهره های جوان و باانگيزه ای مثل شهاب و اللهيار 
را هم اضافه كنيم و اگر بــه ياد بياوريم كه علی 
عليپور هم به تازگی راهی ليگ پرتغال شده، بايد 
بپذيريم كه فوتبال ايران به لحاظ استعدادهای 
هجومی در يكی از بهتريــن دوره های زمانی 
ممكن قرار گرفته است. شايد غيبت ستاره های 
گل زن در ليگ برتر ايران احســاس شــود اما 
ايرانی ها در اروپا، اين روزها هيچ موقعيتی را به 

راحتی از دست نمی دهند.

تکرار تاریخ به فاصله یک فصل

بلبلي دوم!

درباره دو ستاره ایرانی لیگ اوکراین

شاهکار در شرق اروپا! 

تا زمانی که محمود فکری، 
آرامش را به تیمش تزریق 

نکند، اوضاع استقالل 
عوض نخواهد شد. 

اگر سرمربی تیم پای 
مسئولیت های کلیدی اش 

نایستد و اشتباه های 
قبلی اش را نپذیرد، طبعا 

نباید انتظار داشت که 
مهره های تیم هم در زمین 
مسئولیت های مهم شان را 

جدی بگیرند
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