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سكوت، واكنش بنا به انتخابي

با اینکه کسی تصور نمی کرد اتحادیه جهانی 
کشتي به برگزاری مســابقات جهانی در سال 
2020 به خاطر شــیوع ویروس کرونا رضایت 
دهد، این اتحادیه دو هفتــه قبل با اعالم قطعی 
شــدن برگزاری این رقابت ها همــه را غافلگیر 
کرد. با توجه به محدودیــت زمانی، خیلی زود 
غالمرضا محمدی و محمــد بنا نفرات مدن ظر 
خود را به تیم ملی دعوت کردند و عنوان شد که 
براي این تورنمنت خبري از انتخابي نخواهد بود. 
اما برخی فشارها باعث شد تا کادر فنی تیم ملی 
کشــتی آزاد در دو مرحله تصمیم خود را تغییر 
دهد. ابتدا قرار به برگزاری انتخابی در ســه وزن 
بود و ســپس غالمرضا محمدی و همکارانش 
از برگزاری انتخابی در تمامــی اوزان البته بین 
نفرات دعوت شــده به اردو خبر دادنــد. از آن 
جایی که برخی حواشی به خاطر پخش نشدن 
مسابقات انتخابی در دو وزن 65 و 79 کیلوگرم 
به وجود آمد، فدراسیون کشتی در پی آن است 
تا انتخابی سایر اوزان را در سالن 12 هزار نفری 
آزادی برگزار کند و ایــن رقابت ها هم از طریق 
تلویزیون پخش زنده شــود. با این وضعیت به 
نظر می رسد انتخابی معیار اصلی برای انتخاب 
ملی پوشان کشتی آزاد جهت حضور در مسابقات 
جهانی صربستان است که هفته آخر آذر برگزار 
می شود. از سوی دیگر اما محمد بنا که بارها گفته 
به انتخابــی رودررو اعتقادی نــدارد و طی یک 
فرآیند و با اعزام به مسابقات مختلف شاگردانش 
را محک می زند، این روزها سکوت کرده و فعال در 
خانه کشتی مشغول تمرین دادن به فرنگی کاران 
است. مشخص نیست فدراسیون برای برگزاری 
انتخابی به محمد بنا فشــار می آورد یا سرمربی 
تیم ملی کشتی فرنگی برای انتخاب شاگردانش 
در مسابقات جهانی صربستان دستش کامال باز 

خواهد بود.
    

حدادی راهي سيچوان شد
ســرانجام حامد حــدادی ســنتر 218 
سانتی متری ایران که این فصل به تیم سیچوان 
پیوسته برای شرکت در تمرینات و بازی های 
این تیم راهی چین شــد. ســیچوان در غیاب 
حدادی حال و روز خوشــی ندارد. این تیم در 
پایان دور چهارم CBA با یک پیروزی و ســه 
شکســت در رتبه چهاردهم قرار گرفته است. 
جالب اینکه این تیم در جدول درســت پس از 
نانجینگ تیم فصل پیش حــدادی قرار دارد. 
سیچوان دو روز دیگر در دور پنجم CBA به 
مصاف گواندونگ مدافع عنوان قهرمانی فصل 
پیش می رود. بدون شک اضافه شدن حدادی 
به عنوان یکی از ســتاره های بسکتبال آسیا 
می تواند به بهبود وضعیت سیچوان کمک کند. 
او مدت زیادی در ایران حضور داشت که البته 
بین تهران تا اهواز و حتی شمال ایران در رفت 
و آمد بود. وی با دور مانــدن از ویروس کرونا، 
سعی کرد با تمرین خودش را در سطح آمادگی 
مناسبی نگه دارد. حدادی حتی قصد داشت در 
لیگ ایران هم شرکت کند و احتماال به مهرام 
برود اما قانون بازیکن خارجی شامل حال وی و 
باعث توقف تصمیمش شد. موضوعی که رامین 
طباطبایی رییس فدراسیون بسکتبال برابر آن 

کوتاه نیامد. 
    

دو پيشنهاد براي ليگ واليبال
نشست هم اندیشــی نحوه ادامه مسابقات 
والیبال قهرمانی باشگاه های برتر مردان ایران 
روز گذشــته با حضور نمایندگان باشــگاه ها 
در آکادمی ملی المپیک برگزار شــد. در این 
نشست، مسئوالن فدراسیون والیبال دو مدل 
را برای اتمام دور رفــت رقابت های لیگ ارائه 
کردند. بــه این ترتیب یا تیم هــا باید موافقت 
کنند که رقابت ها به صورت جدولی که وجود 
دارد ادامه پیدا کند یا به این جمع بندی برسند 
که طی دو هفته 6 مســابقه به صورت متمرکز 
برگزار کننــد و یک هفته بین آن اســتراحت 
داشته باشند. بر این اساس پیشنهاد شد که در 
مدل اول به جای برگزاری مسابقات در روزهای 
یکشنبه و چهارشنبه فقط چهارشنبه ها بازی 
برگزار شــود تا دور رفت تمام شود. قرار بود تا 
پایان روز گذشــته درباره چگونگي ادامه پیدا 
کردن لیگ تصمیم گیري شود تا این رقابت ها 

با پایان وقفه اي که داشت، از سر گرفته شود. 

منهای فوتبال

آریا رهنورد

جدایی شــجاع خلیل زاده 
از پرســپولیس، به یکی دیگر از 
نمادهای دوران حضور برانکو در 
فوتبال ایران پایان داده است. این 
مدافع با نظر مستقیم مربی کروات 
و اصرار ویژه او جذب شد و در این 
چند فصل، یکــی از بهترین های 
پرسپولیس به شمار می رفت. حجم 
تغییرات قرمزها این اواخر سرعت 
زیادی به خودش گرفته است. از 
فهرست 18 نفره تیم برای فینال 
لیگ قهرمانان 2018، حاال 9 بازیکن 
تیم را ترک کرده اند و وضعیت چند 
ستاره دیگر هنوز کمی مبهم به 
نظر می رســد. جدایی شجاع، تا 
حدودی به معنای پایان یک دوران 
در باشگاه است. او یکی دیگر از 
ژنرال های برانکو به شمار می رود 
که در این چند فصل از پرسپولیس 

جدا شده اند.
    

مهدی طارمی
این علی دایی بود که مهدی طارمی 
را جذب کرد و این حمید درخشان بود 
که فرصت خوبی برای بازی کردن در 
اختیار این ستاره قرار داد اما بدون هیچ 
شک و تردیدی، اوج شکوفایی مهدی در 
دوران حضور برانکو رقم خورد. طارمی 
زیر نظر پروفسور، به یک فوتبالیست 
کامل تبدیل شد و توانست کفش طالی 
فوتبال ایران را از آن خودش کند. او حاال 
یکی از مهم تریــن چهره های فوتبال 

ایران اســت و در بهترین تیم فوتبال 
پرتغال توپ می زنــد. طارمی یکی از 
کلیدی ترین ستاره های تیم برانکو به 
شمار می رفت. بازیکنی که در میانه راه 
لیگ هفدهم، از این باشگاه جدا شد و 
پیراهن الغرافه قطر را بر تن کرد. هرگز 
نمی توان نقش این فوتبالیســت را در 
موفقیت های تیم برانکو نادیده گرفت. 
او یکی از سمبل های پرسپولیس برانکو 
بود. ستاره ای که همیشه برای یک فرار 

بلند، آماده به نظر می رسید.
علی علیپور

وقتــی از مهدی طارمــی حرف 
می زنیم، نمی توانیــم زوج او در خط 
حمله پرسپولیس را نیز نادیده بگیریم. 
علی علیپور هم قبل از ورود برانکو به 
پرسپولیس پیوســته بود اما زیر نظر 
این مربی، پیشــرفت فوق العاده ای 
داشت. علی برای مدتی در پرسپولیس 
نیمکت نشــین بود اما در این باشگاه 
به یک شــریک ایده آل برای مهدی 
طارمی تبدیل شــد و پس از جدایی 
مرد شــماره 9 نیز، توانست مهاجم 
اول سرخپوشان لقب بگیرد. موفقیت 
علیپــور در پــر کردن جــای خالی 
طارمی، انکارنشدنی به نظر می رسید. 
شاید کیفیت او هرگز به استانداردهای 
مهدی نرســید اما علیپور در مجموع 
گل های بیشــتری برای پرسپولیس 
به ثمــر رســاند و تبدیل بــه یکی از 
موفق ترین مهاجمان تاریخ باشــگاه 
شــد. او نه فقط تا پایان دوران برانکو، 
بلکه تا یک فصل بعد از این مربی هم 
در پرسپولیس ماند و سرانجام با پایان 

مهلت قراردادش به ماریتیمو در لیگ 
پرتغال پیوست.

علیرضا بیرانوند
خریــد او قبــل از شــروع لیــگ 
شانزدهم، چیزهای زیادی را در باشگاه 
پرســپولیس تغییر داد. این تیم پس 
از مدت ها صاحب یــک گلر مطمئن و 
درخشان شــد و به کمک سیوهای او، 
به موفقیت های بزرگی رسید. علیرضا 
مشکالت همیشــگی خط دروازه در 
پرسپولیس را حل کرد و در چهار فصل 
متوالی با این تیم قهرمانی لیگ برتر را به 
دست آورد. او با چند واکنش تماشایی، 
ســهم زیادی در فینالیست  شدن تیم 
برانکو در لیگ قهرمانان داشت. رفتن 
به اروپا همیشــه یکی از اهداف بزرگ 
بیرو به شــمار می رفت و او سرانجام با 
رفتن به لیگ بلژیک، به این هدف مهم 

دست پیدا کرد.
رامین رضاییان

تصور پرســپولیس شــورانگیز و 
جذاب لیگ پانزدهــم بدون یاد کردن 
از نمایش های بی نقص رامین رضاییان، 
غیرمنصفانه به نظر می رسد. او در نقش 
یک مدافع راست، برای قرمزها همه کار 
می کرد و همیشه در حمله دیده می شد. 
رابطه پروفسور با رامین، همیشه خوب 
پیش نرفت و این بازیکن ســرانجام با 
تصمیم سرمربی کروات، از باشگاه کنار 
گذاشته شد. با این حال رابطه خوب او 
با هواداران پرسپولیس، هنوز هم هیچ 
تغییری نکرده اســت. رامین یکی از 
بااستعدادترین مهره های فوتبال ایران 
به شــمار می رود و طعم حضور در جام 

جهانی به عنوان یک مهره فیکس را نیز 
چشیده اســت. او این روزها در باشگاه 
الدحیل قطر توپ می زند و خیلی زود 
توانســته جای ثابتی برای خودش در 
ترکیب این تیم به دست بیاورد. نکته 
جالب اینجاست که رضاییان در این تیم 
دیگر به عنوان مدافع راست به میدان 
نمی رود و در سمت راست خط هافبک 

توپ می زند.
محسن مسلمان

برانکو ایوانکوویچ روی کیفیت هیچ 
ستاره ای به اندازه محسن مسلمان تاثیر 
نداشته است. محســن در شرایطی به 
پرسپولیس اضافه شــد که عمال یک 
فوتبالیست تمام شــده بود. حواشی 
مربوط به گذشته، امیدواری های آینده 
دوران فوتبال او را بلعیده بودند و شرایط 
این بازیکن، به شــدت نگران کننده به 
نظر می رسید. او در شروع لیگ پانزدهم، 
نیمکت نشین مطلق باشگاه بود و اصال 
فرصتی برای بازی به دست نمی آورد اما 

به مرور زمان، مرد کروات محسن را در 
شرایط مسابقه قرار داد و انگیزه بازگشت 
به روزهای خوب را در این ستاره ایجاد 
کرد. زیر نظر این مربی، مسلمان حتی از 
بهترین روزهای دوران گذشته اش هم 
بهتر شد. او حاال بهترین پاسور فوتبال 
ایران بود و بازی اش دائما مورد ستایش 
هواداران فوتبال قرار می گرفت. محسن 
برای چند فصل، فوتبــال بی نظیری 
بازی کرد و روی سکوهای پرسپولیس  
نیز بی نهایت محبوب شد اما در نهایت 
تصمیم گرفت دوباره به ســراغ همان 
حواشــی قدیمی برود. موضوعی که 
در نهایت برانکو را برای کنار گذاشتن 

مسلمان از تیمش ترغیب کرد.
صادق محرمی

جذب صــادق محرمی درســت 
همزمان با زمزمه هــای جدایی رامین 
رضاییان اتفاق افتاد. رامین البته پس 
از حضــور در ریزه اســپور، دوباره به 
پرسپولیس برگشــت و تا اواخر فصل 
در این باشــگاه حضور داشت اما پس 
از دومین جدایــی او، صادق پای ثابت 
دیدارهای پرسپولیس در سمت راست 
خط دفاعی بود. محرمــی فراتر از یک 
استعداد ظاهر شد و خیلی زود، راهش 
را در باشگاه پیدا کرد. برانکو هم عالقه 
زیادی به بازی او داشــت و در مجموع 
همه چیز دست به دست هم دادند تا این 
بازیکن با سرعت زیادی پیشرفت کند و 
اولین پیشنهادهای خارجی اش را هم به 
دست بیاورد. محرمی عجله زیادی برای 
رفتن به اروپا داشت و به اولین پیشنهاد 
از لیگ کرواسی، پاسخ مثبت داد. جالب 
اینکه تقریبا قبل از شــروع هر فصل، 
شایعاتی در مورد بازگشت این بازیکن به 
جمع قرمزها به گوش می  رسند اما این 

شایعه ها به حقیقت تبدیل نمی شوند.
حسین ماهینی

حسین ماهینی، هفتمین بازیکن 
پــرکار در دوران حضــور برانکــو در 
پرســپولیس بود و در این مدت، بیش 
از 80 بازی برای ایــن مربی انجام داد. 
شــاید اگر آن مصدومیت طوالنی در 
فصل منتهی به فینالیســت  شدن در 
آســیا نبود، تعداد بازی های ماهینی 
برای این مربی از عــدد 100 هم عبور 
می کرد. ایوانکوویچ عالقــه زیادی به 
فوتبالیســت های بی حاشــیه داشت 
و ماهینــی درســت یکــی از همین 
فوتبالیســت ها بود. بازیکنی که بدون 
سروصدا کارش را انجام می داد و اگرچه 
در فاز حمله یک فوتبالیست عالی نبود 
اما وظایف دفاعی اش را به خوبی پشت 
ســر می گذاشــت. ماهینی برای یک 

نیم فصل بعد از برانکو هم در پرسپولیس 
ماند و حتی با بازوبند کاپیتانی باشگاه 
نیز به میدان رفت اما سرانجام قرمزها 
تصمیم گرفتند ایــن بازیکن باتجربه 
را در فهرســت مازاد قرار بدهند و با او 

خداحافظی کنند.
محسن ربیع خواه

سلیقه مربیگری یا پازل تاکتیکی، 
اســمش را هرچــه بگذاریــد، باید 
اعتراف کــرد که محســن ربیع خواه 
دقیقا ویژگی های مــورد عالقه برانکو 
ایوانکوویچ را به پرسپولیس اضافه کرد. 
او در بهترین حالت، چیزی فراتر از یک 
فوتبالیست معمولی نبود اما مرد کروات، 
واقعا به سبک بازی محسن عالقه داشت 
و او را یــک بازیکن بســیار مفید برای 
تیمش می دانســت. ربیع خواه مدت 
زیادی در پست غیرتخصصی دفاع چپ 
برای پرسپولیس بازی کرد و سپس به 
میانه زمین منتقل شد. اینکه او 87 بازی 
برای پرسپولیس برانکو انجام داده، اصال 
تصادفی به نظر نمی رسد. ربیع خواه هم 
قبل از شروع لیگ بیستم، ناچار به ترک 

پرسپولیس شد.
فرشاد احمدزاده

دومین پسر برانکو در پرسپولیس، 
فرشــاد احمدزاده بــود. بازیکنی که 
پیراهن شماره 10 باشــگاه را تحویل 
گرفت و با سرعت بسیار خوبی، پیشرفت 
کرد. فرشاد به خاطر تکنیک باال و قابلیت 
دریبل  زدن مهره های حریف، به شدت 
به کار پرسپولیس می آمد. او همیشه 
اعتماد و عالقه برانکــو را در بازی اش 
احســاس می کرد اما در بدترین زمان 
ممکن از جمع قرمزها جدا شــد و در 
دوران برانکو، دیگر به این تیم برنگشت. 
او پس از یک حضــور کامال ناموفق در 
لیگ لهســتان، دوباره به پرسپولیس 
برگشت تا برای تیم کالدرون بازی کند 
اما این بازگشــت برای این ستاره اصال 

خوشایند به نظر نمی رسید.

نمادهای پرسپولیس برانکو و داستان هایی از جدایی

وداع با ژنرال ها! 

چهره به چهره

آریا طاری

اگرچه سرنوشت چند ستاره استقالل مثل 
علی کریمی هنوز روشن نشده و محمود فکری 
هنــوز ترکیب صددرصدی تیمــش برای لیگ 
بیستم را نشــناخته اما به نظر می رسد او زمان 
خوبی برای تمرکز روی تیمش در اختیار داشته و 
باشگاه در چند دیدار تدارکاتی، تا حدودی ذهنیت 
مربی اش برای فصل جدید را ساخته است. فکری 
کارش را بــه دور از هیاهوهای مرســوم فوتبال 
ایران شروع کرده و اهداف بزرگی برای آبی ها در 
سر دارد. شــاید جدی ترین دغدغه این روزهای 
مرد اول نیمکت اســتقالل، رقم زدن یک شروع 
امیدوارکننده در لیگ برتر باشــد. این درست 
همان چیزی است که می تواند آبی ها را در مسیر 

آرامش قرار بدهد.
شروع خوب، مهم ترین کلیدواژه  برای محمود 
فکری در لیگ برتر بیستم به شمار می رود. او در 
لیگ نوزدهم شروع بســیار خوبی روی نیمکت 
نساجی داشت و همان چند نتیجه ایده آل، به این 
مربی کمک کرد تا تیمش را از کابوس سقوط جدا 
کند و از نســاجی، یک تیم میانه جدولی بسازد. 

در اینکه فکری به عنوان کاپیتان ســال ها برای 
پیراهن استقالل جنگیده و همیشه یکی از پسران 
درخشان این باشگاه بوده، تردیدی وجود ندارد. 
در اینکه او در قامت یک مربی، به سختی تالش 
کرده و پله های موفقیت را با حالتی کامال تدریجی 
پشت سر هم گذاشته هم شکی نیست. با این حال 
نمی توان منکر این حقیقت شد که هنوز بخشی 
از هواداران استقالل این انتخاب را متقاعدکننده 
نمی دانند و هنوز به اندازه کافی نسبت به فکری 
خوش بین نیستند. دلیل شــان هم واضح است. 
آنها از یک طرف، به سابقه کاری او در باشگاه های 
کوچک اشاره می کنند و از ســوی دیگر، رابطه 
خوب او با مدیران باشگاه را دلیلی بر نادیده گرفته 
شدن جزئیات از سوی فکری می دانند. سرمربی 
این روزهای آبی ها برای فاصلــه گرفتن از همه 
تردیدها و محکم کردن جایگاهش در استقالل، 
تنها یک راه دارد. او باید یک شروع امیدوارکننده 
و ایده آل را در لیگ بیســتم رقم بزند و در همین 
هفته های ابتدایی تا می تواند برای تیمش امتیاز 

به دست بیاورد.
شروع های ناامیدکننده در لیگ برتر و از دست 
دادن امتیازهای پیاپی در همان هفته های اول، 

به عادت تکراری این سال های استقالل تبدیل 
شده است. عادتی که نهایتا در پایان فصل، فرصت 
رسیدن به قهرمانی را از این تیم می گیرد. این تیم 
در پنج بازی اول لیگ برتر نوزدهم، فقط سه امتیاز 
به دست آورد و طعم هیچ بردی را نچشید. آنها در 
فاصله هفته های ششم تا یازدهم تک تک رقبا را 
شکست دادند و در هفته سیزدهم حتی به صدر 
جدول رسیدند اما حتی با وجود بدون شک ماندن 
از هفته بیست و دوم لیگ به بعد، باز هم دست شان 
به جام قهرمانی نرسید. از دست دادن 12 امتیاز 
در پنج هفته اول لیگ آنقدر سنگین بود که دیگر 
جبران شدنی نباشــد. استقالل لیگ هجدهم با 
هدایت وینفرد شــفر هم اوضاع بهتری نداشت. 
این تیم در هشت هفته اول لیگ، فقط و فقط یک 
بار برنده شد و از مجموع 24 امتیاز ممکن در این 
هشت نبرد، فقط هشت امتیاز دشت کرد. از دست 
دادن 16 امتیاز در هشت هفته اول لیگ، برای 

ناکام ماندن این تیم کافی به نظر می رســید. 
این طلسم در لیگ برتر هفدهم برای تیم 

علیرضا منصوریان هم وجود داشت. 
تیمی که در هفت هفته نخســت 
لیگ فقط یک بار برنده شد و چهار 
بار نیز نتیجه را به رقبا واگذار کرد. 

آنها از 21 امتیاز ممکن در این هفت 
هفته، فقط به پنج امتیاز دست پیدا 

کردند. جالب است بدانید استقالل لیگ 
برتر شانزدهم با منصوریان نیز، در 6 هفته ابتدایی 

لیگ حتی یک بار هم برنده نشد و در این 6 هفته 
فقط پنج امتیاز به دست آورد. شروع های ضعیف 
در چهار فصل گذشته، نفس استقالل را گرفته اند 
و این درست همان مساله ای که محمود فکري 
برای رسیدن به موفقیت در این 

باشگاه، باید آن را تغییر بدهد. اتفاق های زیادی 
در اســتقالل رخ داده تا هر فصل بــرای این تیم 
به بدترین شکل ممکن شــروع شود. مشکالت 
مربوط به استراماچونی و ماجرای مترجم، سفر 
دیرهنگام شــفر به تهران پیش از شروع فصل و 
ناآمادگی منصوریان برای هدایت این باشگاه در 
چند فصل گذشته برای آبی ها گران تمام شده اند 
اما حاال محمود فکری با یک زاویه دید متفاوت 
به استقالل پیوســته و امیدوار اســت داستان 
شروع های ناامیدکننده این باشگاه در لیگ برتر 
را پس از چند سال با یک تغییر بزرگ مواجه کند.

تیم های قهرمان لیــگ، معموال یک ویژگی 
مشترک دارند و آن ویژگی، معموال رقم زدن یک 
شروع دلچسب در رقابت های لیگ برتر است. 
آنها در همان هفته های اول از رقبا ســبقت 
می گیرند و برای خودشان حاشیه امن به 
وجود می آورند. محمــود فکری هم برای 
نتیجه گرفتن در اســتقالل، باید متوجه 
اهمیــت فوق العاده دیدارهــای آغازین 
لیگ برتر باشــد. قرعه آنها هم در شــروع 
فصل طوری اســت کــه موقعیت نتیجه 
گرفتن را برای استقالل به وجود می آورد. 
دیگر همه چیز به فکری و پسرها بستگی 
خواهد داشت. اگر آنها نمی خواهند همان 
ماجراهای چند سال گذشته برای باشگاه 
تکرار شــود، باید نتایج ایده آلی را در همین 

هفته های اول به دست بیاورند.

فکری، استقالل و یک ماموریت کلیدی

این عادت را عوض كن!

ربیع خواه مدت زیادی در 
پست غیرتخصصی دفاع 

چپ برای پرسپولیس 
بازی کرد و سپس به میانه 
زمین منتقل شد. اینکه او 
87 بازی برای پرسپولیس 

برانکو انجام داده، اصال 
تصادفی به نظر نمی رسد. 

ربیع خواه هم قبل از شروع 
لیگ بیستم، ناچار به ترک 

پرسپولیس شد

طارمی یکی از کلیدی ترین 
ستاره های تیم برانکو به 

شمار می رفت. بازیکنی که 
در میانه راه لیگ هفدهم، 

از این باشگاه جدا شد و 
پیراهن الغرافه قطر را بر 
تن کرد. هرگز نمی توان 

نقش این فوتبالیست را در 
موفقیت های تیم برانکو 

نادیده گرفت
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