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منهای فوتبال

معروف بعد از يكسال
در زمين مسابقه

كاپيتانتيممليواليبالباالخرهقراراستبعداز
حدوديكسالبهميدانمسابقهبرود.سعيدمعروف
سالگذشتهوپسازحضورتیمملیوالیبالایراندر
مسابقات انتخابی المپیک در قاره آسیا ( 17تا 22
دیماه )98قراردادي 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 باشگاهياش 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  15آذر
دوباره به پكن بازگشت و بر اساس برنامه اعالم شده
بهمعروفازسویباشگاهبایکموتورپکنقراراست
ي براي نخســتين بار در ليگ چين به ميدان
 24د 
برود.برترینپاسورسال 2019آسیا،تاپایانآذرماه
بایددرقرنطینهبماندوپسازآنمیتواندتمرینات
خودراباتیمچینیدوبارهآغازکند.

آدرنالین 7

استقالل؛ اسیر دست چهرههای آشنا

مشت به صورت خودی!
تساویبرابرتیمیمثلصنعتنفتآبادان،هرگزیکفاجعهنیست؛اماآنچهدرجریاناینمسابقهوپسازآن
اتفاقافتاده،نشانازوقوعیکبحرانزودرسدراستقالللیگبیستمدارد.فکریبهلحاظتاکتیکی،تیمشرامطلقا
بدونبرنامهبهزمینمیفرستد.عمالهیچتوپیبهمهاجمانباشگاهنمیرسدوحاالکهقایدیهممثلشیخدیاباته
مصدومشده،امیدهایگلزنیاینتیمبهحداقلخواهدرسید.حتیباوجودداشتنچندمهرهغایب،استقاللهنوز
یکیازپرمهرهترینتیمهایفوتبالایرانبهشمارمیروداماباوجودحفظهمهنفراتکلیدیوداشتنهمهاینستارهها،
نمایشهایاینتیمضعیفترازحدانتظاراست.

اردويكشتي از ابتداي ديماه

پیش از آنکه برگزاری مسابقات جهانی 2020
صربستان به خاطر اســتقبال نكردن تیمها لغو
شــود ،تیمهای ملی آزاد و فرنگی دو مرحله اردو
برگزار کردند و مســابقات انتخابــی نیز در همه
اوزان هر دو رشته به انجام رســید .بعد از اینکه
اتحادیه جهانی تصمیم خود را در مورد مســابقه
مورد نظرش تغییر داد و اعالم شد به جای جهانی،
رقابتهای جام جهانــی در همان تاریخ مقرر در
بلگراد برگزار میشود ،اردوهای تیمهای ملی نیز
تعطیل شدند و بالفاصله کار برگزاری دور برگشت
لیگ برتر از سر گرفته شد .در روزهای گذشته این
رقابتها در گروههای «الف» و «ب» دو رشــته
آزاد و فرنگی پیگیری شــد و مرحله ضربدری و
فینال مسابقات نیز دهه سوم ماه جاری به انجام
خواهد رسید تا پرونده لیگ  99که با وجود شیوع
گسترده کرونا و با مشقتهای فراوان برگزار شد،
بسته شود .بر همین اساس دور جدید تمرینات
تیمهای ملی نیز برای شــرکت در مســابقات
قهرمانی آسیا و تورنمنتهای پیش رو ،از ابتدای
دی ماه آغاز میشــود .رقابتهای قهرمانی آسیا
طبق تقویم اتحادیه جهانی کشتی طی روزهای
 ۲۸بهمن تا سوم اسفند به میزبانی شهر آلماتی
قزاقستان برگزار میشود.

اخبارتلخ وزنهبرداری ادامه دارد

کمیتــه بینالمللــی المپیــک در خصوص
برنامههــای بازیهای المپیــک  ۲۰۲۴پاریس
تصمیمگیری کرد و برای نخســتین بار در این
بازیها  ۵۰درصد شرکتکنندگان را زنان و ۵۰
درصد را مردان تشــکیل میدهند .در اين ميان
وزنهبرداری بیشترین کاهش را در سهمیهبندی
داشته است و چهار دسته از برنامه پاریس حذف
و مسابقات در پنج دسته زنان و پنج دسته مردان
برگزار میشــود ۲۶۰ .ســهمیه وزنهبرداری در
المپیک  ۲۰۱۶ریو به  ۱۹۶سهمیه در بازیهای
توکیو رســید ،این در حالی اســت کــه تعداد
ســهمیهها در بازیهای پاریس به  ۱۲۰سهمیه
کاهش پیدا کرده است .کمیته بینالمللی المپیک
تاکید کرد این برنامهریزی به معنای قطعی بودن
حضور وزنهبرداری در المپیک پاریس نیســت.
در همين راستا فدراســيون جهاني وزنهبرداري
نيز در بيانيهاي به كاهش چهار وزن در المپيك
پاريس واكنش نشــان داد .در بخشي از مطلب
سايت فدراســيون جهاني آمده«:وزنهبرداران
پاک هزینه ســنگینی را بابت کشورهایی که در
المپیک ۲۰۰۸پکن و  ۲۰۱۲لندن سعی کردند
از راه میانبر به موفقیت برسند ،میپردازند .ما به
کمک ســازمان بینالمللی ضد دوپینگ قوانین
مربوط به دوپینگ را اصالح کردهایم و با جدیت
هم اجرای قوانین را دنبــال میکنیم .معتقدیم
میتوانیــم معیارهــای  IOCرا بــرای ماندن
در المپیک پاریــس برآورده کنیــم .همچنین
اصالحات اساســی را نیز در مدیریت فدراسیون
جهانی را آغاز کردهایم ».مثبت شدن تستهاي
دوپينگ وزنهبــرداران در المپيك پكن و لندن و
فساد مالي و دوپینگ سیستماتیک در مدیریت
فدراسیون جهانی وزنه برداری از داليل كم شدن
تعداد سهميههاست.

آریا طاری

آنچــه ایــن روزها در اســتقالل
میبینیم ،هیچ نسبتی با «امیدواری»
ندارد .تیم نه خوب بــازی میکند ،نه
خوب نتیجــه میگیرد و نــه بیرون از
زمین ،واکنش خوبی بــه این اتفاقها
نشــان میدهد .اســتقالل در دو بازی

گذشته،فقطدوامتیازازپیکانوصنعت
نفت گرفته اســت .اگر آنها برنده آن دو
مسابقهبودند،حاالدرصدرجدولدیده
میشدندامااعضایکادرفنیاینتیم،هر
بارمقصرانبیرونیرابرایازدستدادن
امتیازهاسرزنشکردهاند.یکبارکیفیت
چمن دلیل اصلی امتیاز از دست دادن
آنهاشدهوباردیگر،عملکردداورازسوی

آنهازیرسوالرفتهاست.مشکلاینتیم
فقط به «آســیبپذیری»اش مربوط
نمیشود،مشکلاینتیمبهاینموضوع
برمیگرددکهآنهانمیتوانندازشکست،
پلی به طرف پیروزی بســازند .چراکه
اصراردارندخودشانرادرناکامیهاغرق
کنند.تازمانیکهمحمودفکری،آرامش
رابهتیمشتزریقنکند،اوضاعاستقالل

چهره به چهره
درباره دو ستاره ایرانی لیگ اوکراین

شاهکار در شرق اروپا!
آریا رهنورد

گستردگی حضور فوتبالیستهای ایرانی
در لیگهای اروپایی ،هر روز بیشتر میشود .اگر
زمانی فقط چند لیگ خاص مشتری بازیکنان
ایرانی بودنــد ،حاال در کشــورهای مختلف و
متنوعی میتــوان این فوتبالیســتها را دید.
فوتبال ایران حاال حتی در لیــگ اوکراین هم
صاحب دو نماینده شده اســت .دو مهاجم که
روزهای خوبی را در این کشور سپری میکنند
و اگر همین روند گلزنی را ادامه بدهند ،خیلی
زود برای تیمهای بهتر و لیگهای بهتری نیز به
میدان خواهند رفت.
اللهیار صیادمنش و شــهاب زاهدی ،از دو
مسیر کامال متفاوت به لیگ اوکراین رسیدند.
راهی که آنها برای رســیدن به این نقطه طی
کردهاند ،کامال متفاوت با هم به نظر میرســد.
اللهیار در تیمهای ملی رده پایه چهره شــد و
پیراهن استقالل را به دست آورد .او که دوران
موفقیتآمیزی را در ســایپا سپری نکرده بود،
در اســتقالل خوش درخشــید و خیلی زود
زیر ذرهبین باشــگاههای اروپایی قرار گرفت.
صیادمنش بــه فنرباغچه رفت تــا در یکی از
بزرگترین تیمهای فوتبــال ترکیه بازی کند

اما در ایــن تیم فرصت چندانی بــرای بازی به
دست نیاورد و در نهایت به تیمهایی در ردههای
پایینترفوتبالترکیهقرضدادهشد.اوهنوزهم
در عضویت فنر اســت اما حاال در لیگ اوکراین
برای تیم زوریا بــازی میکنــد .تیمی که به
صیادمنش جوان ،باالخره فرصت عرض اندام
داده اســت .اللهیار در لیگ اروپا ،یک گل سه
امتیازیبهلسترسیتیزدهونامشرادرفهرست
بازیکنان ایرانی گلزن در تورنمنتهای اروپایی
قرار داده است .او این هفته در لیگ اوکراین هم
موفق به باز کردن دروازه دنیپرو شد .هرچند که
در نهایت گل او را به نام یکی دیگر از مهرههای
تیم یعنی گوموروف نوشــتند .به نظر میرسد
صیاد ایرانی ،باالخره مســیر درست و ایدهآل
را پیدا کرده و حاال هر روز به شــرایط مطلوب
نزدیکتر میشود .او میتواند در پایان قرارداد
قرضیاش این بار در قامت یک مهره پرتجربه به
فنرباغچه برگردد و این شانس را هم دارد که در
باشگاههای دیگر اروپایی ،خودي نشان بدهد.
داستان شهاب زاهدی نیز از فوتبال ایران شروع
شــد .او خیلی زود فرصت بازی در تیمی مثل
پرسپولیس را به دست آورد اما در این باشگاه،
چندان به بازی گرفته نمیشــد .مثبت اعالم
شدن تســت دوپینگ این مهاجم در فوتبال

اتفاق روز
تكرار تاريخ به فاصله يك فصل

بلبلي دوم!

ماجرای محرومیت چهار ماهه بابک مرادی از فعالیتهای
فوتبالی ،یک دوره فشرده و دقیق برای مرور فجایع مدیریتی
در فوتبال ایران اســت .اگر این ماجرا برای اولین بار در باشگاه
استقالل رخ داده بود ،قابل اغماض به نظر میرسید اما اینکه
فقط به فاصله یک سال پس از افتضاح قرارداد محمد بلبلی ،این
اتفاقبرایبابکمرادیهمتکرارشده،حقیقتاغیرقابلبخشش
است .تابستان سال قبل ،آبیها در حالی با محمد بلبلی قرارداد
بستند که او در شروع پنجره نقل و انتقاالت ،با فوالد خوزستان

عوض نخواهد شــد .اگر سرمربی تیم
پای مسئولیتهای کلیدیاش نایستد
و اشتباههای قبلیاش را نپذیرد ،طبعا
نباید انتظار داشــت که مهرههای تیم
هم در زمین مسئولیتهای مهمشان را
جدیبگیرند.درتیمیکههمهاعضايش
گناه نتیجه نگرفتن را به گردن دیگران
میاندازند ،هیچ تحول مثبتی صورت

ایران ،یک ضربه بزرگ برای کارنامه کاریاش
به شــمار میرفت .مدتها بعد ،وقتی شهاب با
سوونسامسونگکرهجنوبیقراردادبستهبودو
درآستانهحضوریهیجانانگیزدرلیگکرهقرار
داشت،باشگاهبهخاطرسابقهدوپینگقیدادامه
همکاری با این ســتاره را زد .او به جای فوتبال
کره ،راهی ایسلند شد تا در یک تیم ناشناخته
بازی کند اما درخشــش زاهدی در همان تیم،
فضا را برای پیوستن او به فوتبال اوکراین و تیم
المپیک دونتسک فراهم کرد .حاال زاهدی برای
آقای گلی در این فصل مبارزه میکند و اگر این
عنوان را به دست بیاورد ،شانس فوقالعادهای
برای رفتن به یــک تیم بهتر خواهد داشــت.
گفته میشود همین حاال دیناموکیف به عنوان
بزرگترین تیــم فوتبال در کشــور اوکراین،
مشتری جدی این فوتبالیست است.
شــهاب و اللهیــار در ایــن ســالها،
بدشانسیهای زیادی داشــتند .اللهیار قبل
از پیوســتن به فنرباغچه ،با تشخیص مدیران
باشــگاه مدتی بازی داده نشد تا مصدوم نشود
و انتقالش بــه خطر نیفتــد .در نهایت همین
اتفاق به روند آمادگی او لطمه زد .شــهاب هم
در ماجرای دوپینگ ،متضرر شد و مدتی را دور
از فوتبال سپری کرد .حاال اما این دو ستاره در
حال درخشــیدن در فوتبال اوکراین هستند.
در جدول لیگ اوکراین ،تیــم صیادمنش در
رده پنجم قرار گرفته و المپیک دونســتک در
رده هفدهم دیده میشــود .هــر دو تیم البته
یک مسابقه عقبافتاده هم دارند و میتوانند

قرارداد داخلی امضا کرده بود .مشــاورههای اشتباه به بلبلی و
استقالل در این پرونده و دخالت ایجنتها ،شرایطی را فراهم
کرد که در نهایت بلبلی به استقالل ملحق شود .با این وجود او
به سبب نقض قرارداد با باشگاه فوالد 6 ،ماه از کلیه فعالیتهای
فوتبالی محروم شد و تا پایان نیمفصل نتوانست برای آبیها به
میدان برود .پس از آن هم بحــران کرونا و مصدومیت گریبان
این ستاره را گرفت و او درست زمانی که باید پیشرفت میکرد
و میدرخشید ،فصل را بدون حتی یک گل زده به پایان رساند.
بلبلی حاال به نفت مسجدســلیمان رفته اما حتی در این تیم
هم یک مهره ثابت به شــمار نمیرود .درســت به اندازه خود
او ،استقالل هم در این پرونده متضرر شــد .تیمی که یکی از
سهمیههایش را با این فوتبالیســت پر کرده بود ،عمال هرگز
نتوانست از او استفاده کند .خط به خط این ماجرا ،حاال برای

نمیگیرد .به نظر میرسد اولین اشتباه
بزرگ محمود فکری در اســتقالل ،به
انتخــاب کادر فنی برمیگــردد .او در
نســاجی با وحید فاضلی کار میکرد و
دستیاری داشــت که همه تمرکزش
رویفوتبالبود.فکریامادراستقاللبه
سراغچهرههاییرفتهکهانگارمربیگری
را با بازی و تفریح اشتباه گرفتهاند .آرش
برهانیوحنیفعمرا نزاده،کوچکترین
تاثیری روی مهرههای استقالل ندارند
و تاسفبار اســت که در حضور این همه
مربی و در این نیمکت شلوغ ،بازیکنان
تیم حتــی نمیدانند که پوشــش تیر
دوم روی ضربات ایســتگاهی رقیب،
یکی از بدیهیترین اصــول فوتبال به
شــمار میرود .پنج هفته پس از شروع
لیگ برتر ،استقالل هنوز روی ضربات
ایســتگاهی فوقالعاده آسیبپذیر به
نظر میرسد .اینکه تیمی روی یک توپ
ارسالیگلبخوردوباوجودمردودشدن
آن گل ،دوباره روی صحنهای مشــابه
تسلیم حریف شــود ،بدون هیچ شک
و تردیدی اشتباه ســرمربی تیم است.
فکری بعــد از گل مردود شــده طالب
ریکانی ،خطر را احساس نکرد و هشدار
الزم را به مهرههای تیمش نداد تا باز هم
یکبازیکنباجاگیریدرنقطهکوردفاع
این تیم ،به راحتی کارش را انجام بدهد.
اینتساویبرایفکریوتیمش،بهلطف
درخشش قابل توجه رشید مظاهری به
دستآمد.اگررشیددوتکبهتککامل
راازریکانینگرفتهبودواگرداورگلسالم
طالبرامردوداعالمنمیکرد،بعیدنبود
دومین شکست فصل استقالل هم در
هفتهپنجمرقمبخورد.تیمفکریتااین
هفته از لیگ برتر ،فقط مس رفسنجان
و ماشینسازی را شکست داده و به جز
تیمهای قعرنشــین لیگ برتر ،موفق
به شکســت هیچ حریف دیگری نشده
است.البتهکههنوزبرایقضاوتدرمورد
فکری زود است اما رفته رفته دارد برای
امیدداشتنبهاینمربی،دیرمیشود!
در توصیف شــرایط ایــن روزهای
استقالل ،همین بس که مربیان باشگاه

وضعیت مطلوبتری در جــدول پیدا کنند.
به نظر میرســد هر دو مهاجم امــا رویاهای
جاهطلبانهتری از نتیجه گرفتــن با تیمهای
فعلیشــان دارند .آنها فوقالعاده گلزن نشان
میدهند و وجه اشــتراک مهمشان ،آمادگی
باالیبدنیوعضلههاییاستکهبرایخودشان
ساختهاند.استایلبدنیهردومهاجم،بینهایت
مطلوبوایدهآلبهنظرمیرسد.موضوعیکهبه
آنها کمک میکند تا با سختیهای بازی در اروپا
کنار بیایند و راه خودشان را به طرف یک آینده
دلچسب ،هموار کنند.
فقر گلزنــی ،بزرگتریــن و کلیدیترین
مشکل این روزهای لیگ برتر است اما فوتبال
ایران آنطــرف مرزها ،ســتارههایی دارد که
از گلزنی سیر نمیشــوند .مهدی در فوتبال

یک بازیکن دیگر در همین باشگاه تکرار شــده است .این بار
آبیها روی بابک مرادی دســت گذاشــتند و با وجود قرارداد
داشتن او با ماشینســازی تبریز ،این بازیکن را جذب کردند.
حاال در حالی که یکی از سهمیههای لیگ برتری استقالل به
مرادی اختصاص داده شده ،این بازیکن باید چهار ماه بیرون
بنشیند و پس از آن هم بعید به نظر میرسد که آمادگی الزم
برای درخشیدن در استقالل را به دست بیاورد .حیرتآور است
که یک باشگاه ،چنین اشتباهی را به همین سادگی در دو فصل
متوالی تکرار میکند و مسئوالن رقم خوردن این فاجعه ،هیچ
توضیحیدرموردآنبههوادارهانمیدهند.مدیریکهیکرقم
سنگینبراییکبازیکنهزینهمیکندوقبلازامضایقرارداد
حتی به خودش زحمت نمیدهــد وضعیت قبلی قرارداد این
فوتبالیست را بررسی کند ،بدون شک باید پاسخگوی هواداران

تا زمانی کهمحمودفکری،
آرامش را به تیمش تزریق
نکند ،اوضاع استقالل
عوض نخواهد شد.
اگرسرمربیتیمپای
مسئولیتهایکلیدیاش
نایستدواشتباههای
قبلیاشرانپذیرد،طبعا
نبایدانتظارداشتکه
مهرههای تیم هم در زمین
مسئولیتهایمهمشانرا
جدیبگیرند
پس از پایان مسابقه با نفت آبادان انواع
و اقســا م اتهامها را روانه داور میکنند
و قضاوت او را جهــتدار میدانند اما در
کارشناســی داوری مشخص میشود
همین داور ،یک گل ســالم نفت آبادان
را به اشتباه مردود کرده و در عدم اعالم
یبهسودآبیهادرنیمهدوم،تصمیم
پنالت 
درستیگرفتهاست.درحقیقتاگرقرار
است تیمی از داوری گالیه داشته باشد،
آنتیمنفتآباداناستامامحمودفکری
و دستیارها ،حتی پس از این اتفاق هم
از مواضعشان عقبنشینی نمیکنند
و منش متفاوتی را در پیش نمیگیرند.
مشکل استقالل نه داورها هستند و نه
دشمنها.مشکلاستقاللی«دوستانی»
هســتند که انگار هنــوز آمادگی قرار
گرفتن در چنین موقعیتی را ندارند .کار
کردن در استقالل ،اصال ساده نیست و
مصائب خاص خودش را دارد .زیر سوال
بردن داور و اتهام زدن به دشــمنهای
بیرونی ،نمیتوانــد فکری و نزدیکانش
را از فشــار انتقادها نجات بدهد .چراکه
هواداران فوتبال دیگر به راحتی فریب
چنینادعاهاییرانمیخورند.استقالل
با این روند ،فقط به بنبســت نزدیکتر
میشودواگرخیلیزودیکتغییربزرگ
در رفتار مربیان و نتایج تیم اتفاق نیفتد،
این فصل هم برای باشــگاه به راحتی از
دستخواهدرفت.

پرتغال ،پاسخ اعتماد ســرمربی تیمش را داده
است ،ســردار در روســیه میدرخشد و هیچ
مدافعی قابلیت متوقفکردنش راندارد ،علیرضا
جهانبخش در یکی از بهترین لیگهای اروپایی
توپ میزند و کاوه رضایی ،ستاره این روزهای
شارلروا به شــمار میرود .اگر به این فهرست
مهرههایجوانوباانگیزهایمثلشهابواللهیار
را هم اضافه کنیم و اگر بــه یاد بیاوریم که علی
علیپورهمبهتازگیراهیلیگپرتغالشده،باید
بپذیریم که فوتبال ایران به لحاظ استعدادهای
هجومی در یکی از بهتریــن دورههای زمانی
ممکن قرار گرفته است .شاید غیبت ستارههای
گلزن در لیگ برتر ایران احســاس شــود اما
ایرانیها در اروپا ،این روزها هیچ موقعیتی را به
راحتی از دست نمیدهند.

باشگاه باشد اما در فوتبال ایران ،مدیران هرگز لزوم پاسخگویی
را احساس نکردهاند .اینکه باشگاه پستی به نام مسئول حقوقی
دارد اما باز هم با این دردسرهای بزرگ حقوقی روبهرو میشود،
نشان میدهد که در تیمی مثل اســتقالل ،همه چیز چقدر
اشتباهاست.پیوستنبابکمرادیبهاستقالل،ازهمانابتداهم
یک تصمیم عجیب بود .بابک حتی در ماشینسازی یک مهره
فوقالعادهبه شمارنمیرفتودرقوارههایتیمیمثلاستقالل
به نظر نمیرسید .با این ماجرای حقوقی ،ماجرا به مراتب بدتر
هم شد .حاال استقالل در حقیقت با مهرهای قرارداد بسته که
تا مدت زیادی باید بازیهای لیگ برتر را از بیرون تماشا کند.
این شاهکار مدیرانی است که پیش از جذب یک بازیکن ،همه
جوانب را در مورد او نمیسنجند و با هوشیاری ،برای تیمشان
تصمیمنمیگیرند.

