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تفاوت رئال و چلسي
طی دو پنجــره نقل و انتقاالتــی اخیر در 
فوتبال جهان، هیچ تیمی به اندازه چلســی از 
فروش بازیکنانش درآمد کســب نکرده است. 
به گزارش Talk Sport، آبی ها که تابستان 
گذشــته از جذب بازیکن جدید محروم بودند 
و فقط بــرای دائمی کردن قــرارداد کواچیچ 
45 میلیون یــورو به رئال مادریــد پرداخت 
کردند، در این مــدت درآمدی 250 میلیونی 
از واگذاری بازیکنان خود بــه تیم های دیگر 
داشته اند. آن ها که بخش زیادی از این پول را 
از راه فروختن ادن هازارد به رئال مادرید کسب 
کردند، به طور خالص از تابســتان گذشته تا 
االن 205 میلیون یورو درآمد داشته اند. پس از 
چلسی، بنفیکا، آژاکس و اسپورتینگ لیسبون 
بیشترین درآمد را داشتند. اما در عرصه هزینه 
کردن، رئال مادریــد 330 میلیون یورو صرف 
جذب بازیکنان جدید کرده اســت که با توجه 
به فروش هایش، تراز آن ها در بازار منفی 181 
میلیون اســت. جالب این که استون ویال که 
اولین فصل بازگشت خود به لیگ برتر را تجربه 
می کند، در این رده بندی دومین باشــگاهی 
اســت که بیشــترین هزینه را در بــازار طی 
تابستان 2019 و زمستان 2020 داشته است.

    
ركورد جديد براي لبران جیمز

 ،NBA در چارچوب رقابت های بسکتبال
تیم های لس آنجلس لیکرز و فینیکس سانز به 
مصاف هم رفتند. در این دیدار که به میزبانی 
لیکرز برگزار می شد، در پایان لیکرز توانست 
با حســاب 125-100 پیــروزی را از آن خود 
کند. در این بازی آنتونی دیویس با کسب 25 
امتیاز، 10 ریباند و 5 اسیســت سهم ویژه ای 
در پیروزی تیمش داشت. همچنین عملکرد 
خوب لبران جیمز را در این بازی هم مثل سایر 
مسابقات شاهد بودیم. پادشاه در این مسابقه 
17 امتیاز، 8 ریباند و 9 اسیست به ثبت رساند و 
چیزی تا ثبت یک تریپل دبل دیگر در کریرش 
نداشت اما این اتفاق رخ نداد. همچنین لبران 
در این مســابقه با 2 پرتاب آزاد موفقی که به 
ثبت رســاند، به رده پنجم بیشــترین پرتاب 
آزاد در تاریخ لیگ رسید. لبران رکورد مایکل 
جردن افسانه ای را شکســت. اکنون پادشاه 
تعداد 7328 فری ترو را به ثبت رســانده و به 
336 پرتاب دیگر نیاز دارد تا به رکورد اســکار 
رابرتسون برســد. مصاف بعدی لیکرز با دنور 

ناگتس است.
    

نوري جاي كلینزمن
یورگن کلینزمــن ســرمربی هرتابرلین 
که ماه نوامبر ســال 2019 هدایــت این تیم 
را برعهده گرفت پــس از تنها 10 هفته کار در 
کادر فنــی تیم پایتخت آلمان، اســتعفا کرد. 
ســرمربی پیشــین بایرن مونیــخ و تیم ملی 
آمریکا، با مأموریت خارج کــردن هرتابرلین 
از منطقه سقوط جدول بوندس لیگا به عنوان 
سرمربی این تیم منصوب شد در توضیح دلیل 
اســتعفای خود، عدم حمایت کافی مدیران 
باشــگاه از او با وجود پیشرفت های قابل توجه 
در وضعیت تیم تحت هدایــت او عنوان کرد. 
کلینزمن که در مدتی کــه هدایت هرتابرلین 
را برعهــده داشــت، 10 بازی ســرمربی این 
تیم بود کــه در آنها 3 پیروزی کســب کرد، 3 
مساوی داشت و چهار بار هم متحمل شکست 
شــد. پس از کناره گیری کلینزمن، الکساندر 
 نوری به عنوان جانشین موقت او برای هدایت 

هرتابرلین انتخاب شد.
    

بكام در انتظار نیمار
نیمار جونیور اعالم کرد کــه پس از پایان 
دوران بازیگری اش در فوتبال اروپا قصد دارد 
راهی MLS شود و در تیم اینترمیامی بازی 
کند، تیمی که دیوید بکام یکی از سهامداران 
آن است و از امسال به فهرست تیم های حاضر 
در باالترین ســطح از فوتبال باشــگاه آمریکا 
اضافه می شــود. نیمار در یک برنامه تبلیغاتی 
برای اسپانسر مشترکش با دیوید بکام، اعالم 
کرد که تا 10 ســال آینده به تیم اینتر میامی 
ملحق خواهد شد. دیوید بکام هم که خودش 
چند ســالی در تیــم لس آنجلس گلکســی 
بازی کرد و جزو اولین نســل از ســتاره های 
فوتبال اروپا بودند کــه در MLS توپ زدند، 
درباره اهــداف تیمش کــه از روز یکم مارس 
کار خود را با بــازی مقابل تیــم لس آ نجلس 
اف ســی آغاز می کند، گفته اســت: » فوتبال 
آمریکا به میزان زیادی پیشــرفت کرده است 
 و این پتانســیل را دارد کــه بازیکنان بزرگ 

را جذب کند.«

خبر خارجی

آریا طاری

شــروع آبی هــا در اولین نبــرد از 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان، شروع 
امیدوارکننده ای به نظر می رسید. در 
اولین دقایق بازی با الشرطه عراق، همه 
چیز بر وفق مراد آبی هــا پیش رفت و 
مدافع حریف، به اشتباه دروازه خودی را 
باز کرد. پسران فرهاد، به خوبی توانستند 
بازی شــان را به حریف تحمیل کنند و 
مثل همیشه، یک گل زودهنگام به ثمر 

برسانند اما ظاهرا این روزی پیروزی های 
آبی پوشان، قرار است به طرف تساوی 
منحرف شــوند. تیمی که دو بار برتری 
در دربی را از دســت داده بود، در برابر 
الشرطه نیز گل تساوی را دریافت کرد. 
اشتباه فردی شــاهین طاهرخانی در 
پنالتی دادن به حریف، اســتقالل را در 
شــروع نیمه دوم با یک شــوک بزرگ 
روبرو کرد و در ادامــه بازی نیز نمایش 
مرتضی تبریــزی، فاجعه بــار به نظر 
می رسید. استقالل در این فصل هرگز 

با حضور بیشتر از یک نیمه ای تبریزی 
در ترکیب، »برنده« نبوده اســت. همه 
موقعیت هایی که مرتضی از دست داد، 
همه سهل انگاری های او در فرصت های 
ایده آل و همه معطلی های این مهاجم 
در آفســاید، عمال شــانس برتری را از 
اســتقالل گرفتند. اگر شیخ و مهدی 
هر چه زودتر به ترکیب برنگردند، تیم 
دوباره با مشکالت بزرگ گلزنی روبرو 
خواهد شــد. نمایش بودروف در اولین 
بازی با لباس استقالل، امیدوارکننده به 

نظر می رسید اما حجم مصدومیت هایی 
که این روزها روی دســت فرهاد باقی 
مانده، اوضاع را برای سرمربی استقالل 
بسیار سخت خواهد کرد. آبی ها در قلب 
دفاع، ســیاوش یزدانی و عارف غالمی 
را در اختیار ندارنــد. بازیکنانی که هر 
کــدام در مقطعی از فصــل به صورت 
ثابت به میدان رفتنــد و حاال در غیاب 
آن ها، استقالل روی نیمکت جایگزین 
مناســبی برای مدافعان اش نخواهد 
داشت. شاهین طاهرخانی جوان البته 

عملکرد خوبی در این تیم داشــته اما 
دیدار با الشرطه، نشان داد که او هنوز از 
آمادگی کامل برای نبردهای حساس 
و سخت آســیایی برخوردار نیست. در 
خط هافبک، داریوش شجاعیان تا پایان 
فصل دور از میادین خواهد بود. بازیکنی 
که به کمک تکنیک اش می توانست به 
تیم کمک کند و گره هــای زیادی را از 
کار استقالل باز کند. فرشید اسماعیلی، 
همچنان در مصدومیت به سر می برد، 
محمد بلبلی هنوز از شروع فصل حتی 
یک بازی برای تیم جدیدش انجام نداده 
و محسن کریمی، مشتری همیشگی 
کلینیک باشگاه بوده است. اگر شیخ و 
مهدی را نیز به این فهرست اضافه کنید، 
متوجه می شــوید که ایــن روزها یک 
بیمارستان مصدوم، این روزها فرهاد را 

به دردسر انداخته اند.
برای جنگیدن در سه جبهه سخت، 
استقالل به مهره های بیشتری نیاز دارد. 
فرهاد بارها این تیــم را یکی از بهترین 
اســتقالل های تاریخ دانســته اما این 
عبارت، کمی اغراق آمیز به نظر می رسد. 
البته که آبی ها تیم خوب و نفرات آماده ای 
دارند اما همین حاال اگــر وریا عفوری 
مصدوم شــود، این تیم حتی یک بال 
راســت ذخیره نیز ندارد. در واقع آن ها 
چوب کم تحرکی شان را در فصل نقل 
و انتقاالت می خورند و در برخی از نقاط 
زمین، با مشکل جدی روبرو هستند. اگر 
استقالل شانس بیاورد و مصدوم ها یکی 
یکی برگردند و دیگر مصدومیت جدیدی 
به تیم اضافه نشود، آن ها می توانند در 
همه جام ها مدعی باشند اما با این برنامه 
سخت و فشرده، کار این تیم اصال ساده 
به نظر نمی رســد. الشرطه، ساده ترین 
تیم این گروه بوده و در شــرایط خاص 
ورزشگاه اربیل، استقالل تنها یک امتیاز 
از این حریف گرفته است. آن ها در ادامه 
راه با تیم های سخت تر و بزرگ تر روبرو 

می شوند، در لیگ رقبای زیادی دارند 
و در جام حذفی، باید با سپاهان مسابقه 
بدهند. در کنار همــه مصدومیت ها، 
ماجرای شیخ دیاباته نیز به شدت برای 
هواداران باشــگاه نگران کننده به نظر 
می رسد. چرا که آخرین نفراتی که برای 
»دیدن خانواده« استقالل را به مقصد 
یک کشور خارجی ترک کردند، دیگر به 
این تیم برنگشتند! فسخ قرارداد دیاباته، 
این روزها کابوسی برای هواداران باشگاه 

آبی پایتخت به شمار می رود.
اســتقالل فرهــاد، پتانســیل هر 
چیــزی را دارد. اگر همــه چیز خوب 
پیش برود، آن هــا می توانند کارهای 
بزرگی انجــام بدهنــد و از طرفی، این 
احتمال وجود دارد که دست شــان از 
همه جام ها نیز کوتاه بماند. دو تساوی 
متوالی، روند بردهای پیاپی این تیم را 
قطع کرده و اگر نفرات مصدوم هر چه 
زودتر برنگردند، اوضاع تیم آرام نخواهد 
شــد. دیاباته و قائــدی، کلیدی ترین 
ســتاره ها در شــکل گیری یک فصل 
درخشان برای استقالل بوده اند و بدون 
آن ها، رویاپردازی در مورد هر چیزی، 
غیرممکن به نظر می رسد. این تیم یک 
ترکیب اصلی خوب در اختیار دارد اما 
جایگزین ها در استقالل، نمی توانند بار 

این تیم را به دوش بکشند.

روزهای سخت مجیدی در استقالل از راه رسیده اند

بیمارستاِن فرهاد!

سوژه روز

چهره به چهره

مصدومیت مهدی قائدی، آخرین تصویری بود که هواداران استقالل در بدبینانه ترین تصورات شان از وضعیت تیم 
در انتظارش بودند. قائدی در آسیب دیدن هم، با دیاباته به هماهنگی رسید و حاال هر دو ستاره از زوج درخشان خط حمله 

استقالل، با آسیب دیدگی دست و پنجه نرم می کنند. مصدومیت ها مثل یک سونامی تمام عیار به استقالل هجوم آورده اند 
و این تیم، وضعیت نگران کننده ای را پشت سر می گذارد. به نظر می رسد روزهای دشوار فرهاد روی نیمکت باشگاه آغاز 

شده و حاال شاید مجیدی، حسرت فعالیت کم در پنجره زمستانی نقل و انتقاالت را بیشتر از گذشته احساس کند.

ســتاره بلژیکی رئال مادرید، به عنوان بهترین بازیکن ماه 
اللیگا انتخاب شده و این ستاره بلژیکی »ادن هازارد« نیست! 
در روزهایی که ادن اصال در ترکیب کهکشانی ها دیده نمی شود، 
هم وطن او بهترین نمایش های ممکن را در رئال مادرید پشت 
سر می گذارد. درخشــش تیبو کورتوآ وقتی هیجان انگیزتر 
می شــود که بدانیم او چه دوران بدی را در این باشگاه سپری 
کرده بود. تیبو فصل گذشــته یک چهره کامال ناطمئن برای 
دروازه رئال به شمار می رفت و در هفته های ابتدایی این فصل 
نیز، گل های ناامیدکننده ای خورد. او حتی از سیو کردن یک 
توپ ساده نیز عاجز بود اما به مرور زمان، دوباره تبدیل به همان 
دروازه بانی شد که در لباس چلسی و در جام جهانی 2018 در 
لباس بلژیک دیده بودیم. حاال دیگر هیچکس به خاطر خرید 

این دروازه بان، به سفیدها خرده نمی گیرد. تیبو دروازه تیمش 
را هم در برابر بارسا و هم در مقابل آتلتی، بسته نگه داشته و این 
یک مزیت بزرگ برای این فوتبالیست به شمار می رود. کورتوآ در 
ماه ژانویه در سه بازی، دو کلین شیت را سپری کرده و به همین 
خاطر، عنوان بهترین فوتبالیست ماه لیگ اسپانیا را به دست 
آورده است. توپ گیری های بی نظیر این گلر در جدال با ختافه، 
نقش مهمی در انتخاب او به عنوان بهترین بازیکن این ماه اللیگا 
داشته است. مرد بلژیکی در این فصل، فقط 11 گل خورده و آمار 
به مراتب بهتری از مارک آندره تراشتگن دارد. البته که رقابت با 
یان اوبالک، همیشه بسیار سخت به نظر می رسد اما با این روند، 
کورتوآ شانس زیادی دارد که حتی جایزه زامورا برای بهترین 
گلر فصل فوتبال اسپانیا را نیز از آن خود کند. حتی فلورنتینو پرز 

از این سنگربان، به عنوان بهترین دروازه بان دنیا یاد کرده 
و این روزها حمایت ویژه ای از کورتوآ نشان داده است.

شاید مهم ترین خاصیت مربیگری زیزو، رساندن 
بازیکن ها به نقطه اوج باشد. زیدان توانسته 

کورتوآ را بعد از یک سال و نیم ضعیف، 
احیا کند و این نقشه را برای ستاره های 
دیگری نیز پیاده کرده اســت. حتی 

بازیکنی مثل لوکاس واسکز، زیر نظر 
این مربی، به یک بازیکن مفید و موثر 
تبدیل شده است. زیدان به خوبی 
روحیه برنده اش را به تیم تحمیل 
می کند و اعتماد به نفس زیادی 
به مهره های تیم می بخشد. او حاال 
توانسته کورتوآ را به بهترین فرم 
برگرداند. با این حال چند بازیکن 
در مقابل زیزو، عمال »ضدضربه« 

بوده اند. یکــی از این بازیکن ها گرت بیل اســت. 
بازیکنی که زیدان هرگز نتوانســته او را به کیفیت 
مطلوب گذشته برساند. هواداران باشگاه 
نگرانی های زیادی ادن هازاد نیز دارند. 
بازیکنی که از زمان پیوســتن به رئال 
مادرید، هرگز نتوانسته انتظارات را در 
مورد خودش بــرآورده کند. رئالی ها 
امیدوارند که همانطور که کورتوا پس 
از یک شــروع ضعیف در باشگاه جان 
دوباره ای گرفت و بار دیگر ستاره شد، 
هازارد نیز در همین مسیر قرار بگیرد و به 
تدریج، راهش را پیدا کند. این کاری است 
که همه انتظار دارند زیدان با دیگر بلژیکی مهم تیم هم 
انجام بدهد. با بازگشت کورتوآ به فرم خوب، حاال رئالی ها 
صاحب گلری شده اند که می تواند در دیدارهای حساس 

به کمک این تیم بیاید.

آریا رهنورد

مشکالت بزرگ فوتبال ایران با رفتن »مهدی 
تاج« برطرف نشــدند. البته کــه دوران او، پر از 
شکســت های بزرگ و کوچــک و تصمیم های 
اشتباه بود اما مشکل اصلی این فوتبال را باید جای 
دیگری جستجو کرد. این فوتبال، هر چقدر که 
بازیکن بااستعداد داشته باشد، هرگز در پرورش 
مدیر موفق نبوده و چهره هایی که از دل فوتبال 
بیرون آمده انــد، در ایران کوچک ترین عالقه ای 
به مدیریت ندارند. برای باور این حقیقت، کافی 
است به فهرســت نامزدهای ریاست فدراسیون 
فوتبال نگاه کنید. چهره هایی که بودن شــان در 
این فهرســت، خودش یک شکست بزرگ برای 

این فوتبال است!
از محمدحســین قریب، به عنــوان گزینه 
»اصلی« جانشــینی مهدی تاج در فدراسیون 
فوتبال نام برده می شــود. ظاهرا او گزینه وزارت 
ورزش است و درست مثل همه انتخابات های دیگر 

فدراسیون ها، وزارتی ها گزینه مطلوب خودشان 
را نیز به کارزار انتخابات فرستاده اند. قریب با تالش 
برای حفظ بهاروند در کادر مدیریتی، قصد دارد 
رضایت همه گروه ها را جلب کند. جالب اســت 
بدانید که او در ســال 90 نیز گزینه جدی وزارت 
بود اما در رقابت با علی کفاشیان، شکست خورد. 
مردی که یک بار بازی انتخابات را به کفاشــیان 
باخته، حاال پس از چند سال دوباره برای نزدیک 
شــدن به فوتبال تالش می کند. قریب ســابقه 
چندانی در فوتبال ندارد و ظاهرا همین موضوع، 
کافی به نظر می رسد تا او کرســی ریاست را به 
دست بیاورد. او در دهه هشتاد مدیرعامل باشگاه 
اســتقالل بوده و در دهه نود، مدتی را به عنوان 
رئیس هیات مدیره باشــگاه گذرانده است. این 
دو دوره، همه ســوابق حضور قریب در فوتبال را 
می سازند. اگر تصور می کنید که سایر گزینه های 
حضور در فدراسیون، رزومه مطلوب تری دارند 
سخت در اشتباه هستید. مهدی محمدنبی که 
امروز در باشگاه پرســپولیس حضور دارد، یکی 

دیگر از نامزدها به شمار می رود. مردی که همیشه 
با »سکوت« و تاخیر شناخته شده است. او برای 
مدتی دبیرکل فدراسیون نیز بوده و شاید دوباره 
چنین پستی را تصاحب کند. پیش بینی می شود 
نبی در آخرین روزها از انتخابات انصراف بدهد تا 
بخشی از کادر مدیریتی محمدحسین قریب باشد. 
حبیب کاشانی، یکی دیگر از نامزدهای انتخابات 
به شمار می رود. مردی که دورانش در پرسپولیس 
با یک افتضاح مدیریتی و درگیــری تلخ با علی 
دایی به پایان رســید. او که حتی در پرسپولیس 
نیز نتوانسته بود حواشی را کنترل کند، طبیعتا 
در فدراسیون فوتبال دردسرهای زیادی خواهد 
داشت. جالب اینکه او هم بهاروند را به عنوان یکی 
از گزینه های حضور در هیات رئیسه معرفی کرده 
است. موضوعی که نشان می دهد اساسا فلسفه 
و نگاه نامزدهای انتخابات تفاوت چندانی با هم 
ندارد. دوره حضور موقت در فدراســیون، ظاهرا 
برای بهاروند خوشایند بوده و خود او نیز به دنبال 
حضور در انتخابات است. درست در روزهایی که 
داوری فوتبال ایران در بدترین وضعیت ممکن به 
سر می برد، هدایت ممبینی به جای رسیدگی به 
داورها، سودای ریاست فدراسیون را در سر دارد. 
به این فهرست باید شهردار مشهد، مدیر فرهنگی 

اسبق فدراسیون، رئیس ســابق هیات فوتبال 
اصفهان و رئیس هیات فوتبال همدان را نیز باید 
اضافه کرد. چهره هایی که بعید است حضورشان 

در انتخابات، چندان »جدی« باشد.
درست به همان اندازه که نامزدهای انتخابات 
فدراســیون ناامیدکننــده به نظر می رســند، 
نامزدهای حضور در ترکیب هیات رئیســه نیز 
ناامیدکننده هســتند. »علی خطیر« که قبل از 
ترک اســتقالل، مدعی بود که همه زندگی اش 
در سوئیس اســت و تنها به خاطر عشق و عالقه 
به این باشگاه دور از »خانواده« زندگی می کند، 
حاال دور از خانواده برای حضور در هیات رئیسه 
ثبت نام کرده است. ظاهرا برای او پست گرفتن در 
فوتبال، از هر چیزی مهم تر به نظر می رسد. حتی 
علی فتح اهلل نیز برای حضور در هیات رئیسه، نامزد 
شده است. مردی که حتی نتوانسته با وجود تالش 
زیاد، کرسی مدیرعاملی استقالل را نیز به دست 
بیاورد. او دیگر محبوبیــت و مقبولیت چندانی 
بین هواداران اســتقالل هم نــدارد و طبیعتا، 
هواداران فوتبال ایران هــم نمی توانند روی این 
مدیر حساب چندانی باز کنند. با این روند، اوضاع 
فدراســیون باز هم درســت مثل دوران مهدی 
تاج خواهد بود. دوبــاره چهره های غیرفوتبالی 

در فدراسیون ســیطره خواهند داشت و دوباره 
تصمیم های غیرفوتبالی، در فضای فوتبال حاکم 
خواهند شد. هیچکس نمی داند حاال که سرمربی 
تیم ملی انتخاب شده، اگر مدیر بعدی فدراسیون 
با او سازگار نباشــد، چه اتفاقی برای تیم ملی و 
دراگان اســکوچیچ رخ خواهــد داد. در اطراف 
فدراســیون، عمال هیچ دورنمای مثبتی برای 

آینده وجود ندارد.
با این فهرست نامزدها، باید از چهره هایی مثل 
»علی دایی« هم گالیه کرد. مردی که بدون تردید 
به کمک آشــنایی اش با فوتبال و مقبولیت اش 
در ای.اف.سی، می توانست برای سال ها کرسی 
ریاست فدراســیون فوتبال را به دست بیاورد. 
مردی که می توانســت فوتبال ایران را در فضای 
رعــب  آور فعلی عبور بدهــد اما با اصــرار برای 
»مربیگری« در تیم ملی، نه به خواسته خودش 
رسید و کمکی به فوتبال ایران کرد. او این روزها در 
حالی از سرمربی نشدن در تیم ملی گالیه دارد که 
بدون شک در پست رئیس فدراسیون، به راحتی 
از سوی همه پذیرفته می شــد. این فوتبال، باید 
تاوان کم کاری چهره هایی مثــل او را نیز بدهد. 
چهره هایی که میدان نبرد را برای غیرفوتبالی ها 

خالی کرده اند.

بازگشت شگفت انگیز تیبو کورتوآ به روزهای خوب

بدترين و بهترين!

نگاهی به گزینه های حضور روی صندلی ریاست فدراسیون فوتبال

سیاست به جای فوتبال!

اگر استقالل شانس بیاورد 
و مصدوم ها یکی یکی 

برگردند و دیگر مصدومیت 
جدیدی به تیم اضافه نشود، 

آن ها می توانند در همه 
جام ها مدعی باشند اما با 

این برنامه سخت و فشرده، 
کار این تیم اصال ساده 

به نظر نمی رسد
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