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منهای فوتبال

دوباره  17ديتلخ...

هفدهم دیماه هر سال ،روز گرامیداشت جهان
پهلوانتختیاستکههمگانازاوبهعنوانقهرمانی
بیبدیل و پهلوانی جاودان در ورزش ایرانزمین یاد
میکنند .مردی که روز پنجم شهریور سال ۱۳۰۹
در جنوب تهران به دنیا آمــد و در روز هفدهم دی
 ۱۳۴۶در اوج محبوبیت و افتخار چشــم از جهان
فروبست و تاثیری عمیق در تاریخ ورزش ایران به
یادگار گذاشــت .به گواه بسیاری از پیشکسوتان و
رفقای نزدیک تختی ،او به هیچ عنوان اهل انتقاد و
یا درد دل با رفقا و بروز دادن روحیاتش نبود و شاید
همینموردباعثانزواوسکوتاوشدهبود.اماهمین
مرد آرام ،توانســت در عمق ذهن و دل مردم ایران
جاودانه شــود و تاثیری بیبدیــل از رفتار و منش
پهلوانی خود بر تاریخ پرفراز و نشیب ورزش ایران
زمین بر جای بگذارد .امسال در سالروز درگذشت
تختي قرار اســت وصيتنامه او نيز كــه ماهها در
حال مرمت بــود و در  29ارديبهشــت همزمان با
افتتاح موزه ملي ورزش از آن رونمايي شد ،خوانده
شــود .طبق آنچه در وصیتنامه مرحوم غالمرضا
تختی  -بر اساس خوانش اولیه -به آن اشاره شده،
اینوصیتنامهبهتاریخ«شانزدهمدیماهیکهزار
سیصد و چهل و شش خورشیدی برابر پنجم شوال
یکهزاروسیصدوهشتادوهفتقمری»یعنییک
روزپیشازمرگویتنظیمشدهبود.

معروف باز هم منتظر بازي

با اعالم فدراســیون والیبال چین ( ،)CVAبه
دلیلشیوعمو ججدیدویروسکرونادراستانهای
شمالی این کشور ،لیگ برتر چند رشته ورزشی از
جمله والیبال این کشــور برای پیشگیری از مبتال
شدن به این ویروس ،به تعویق افتاد .به این ترتیب
ســعید معروف پاســور تیم ملی والیبال ایران که
اوایلسال ۲۰۲۰بهتیمبایکموتورزچینپیوسته
است،همچنانبایدمنتظرباشدتادرصورتشروع
مسابقات در این کشور اولین بازیهای باشگاهی
خود در این فصل را تجربــه کند .معروف ۱۵آذر به
همراه چند بازیکن خارجی دیگر که در لیگ چین
مشغول هستند وارد این کشور شد .این بازیکنان
پسازپشتسرگذاشتنقرنطینه ۲۰روزه،بهتازگی
تمریناتشان را به همراه تیمهای باشگاهی خود
آغازکردند.پیشازاینقراربودرقابتهایلیگبرتر
چیناز ۲۴دیآغازشودکهبهتعویقافتاد.

چهاركانديدا در رقابت
رياست اسكي

مجمع انتخاباتی ریاســت فدراسیون اسکی
امروز چهارشنبه ۱۷ ،دی در آکادمی ملی المپیک
برگزارمیشودتاتکلیفاینفدراسیونهممشخص
شود .جواد شــهالییباقری ،امیر غفرانی ،احسان
میرزاده و عبــاس نظریانمادوانی نامزدهای واجد
شرایط شــرکت در انتخابات فدراسیون هستند
که برای کسب جایگاه ریاست اسکی با هم رقابت
میکنند .صادق کلهر (نماینده مربیان) ،ســمانه
بیرامیباهر،مرتضیجعفری،حسینکلهر(نماینده
ورزشــکاران) ،ســیدمحمد میرمحمدمیگونی
(نماینده داوران) و حسن شمشکی و پیمان جانی
(نماینده باشگاهها) در مجمع هستند .پیش از این
عبدی افتخاری به مدت چهار سال ریاست اسکی
رابرعهدهداشت.

عباسعلي به ليسبون نميرود

نخستينمرحلهازرقابتهایلیگجهانیکاراته
در سال ۲۰۲۱طی روزهای اول تا سوم اسفندماه به
میزبانیپرتغالدرلیسبونبرگزارخواهدشد.ازایران
نام هشت کاراتهکا به اسامی امیر مهدیزاده ،بهمن
عسگری ،علیاصغر آســیابری ،ذبیحا ...پورشیب،
سجاد گنجزاده ،صالح اباذری ،سارا بهمنیار و رزیتا
علیپوربرایحضوردراینرقابتهاواردلیستشده
است .غیبت نام حمیده عباسعلی در لیست اعزام
این ســوال را مطرح کرد که بعد از گذشت بیش از
 ۱۰ماه از عمل جراحی و پشت سر گذاشتن دوران
نقاهت،کاراتهکاییکهقولدادهشدهبودمیتوانددر
المپیک روی تاتامی برود ،چرا تاکنون آماده حضور
رویتاتامینشدهاست؟سمانهخوشقدمسرمربی
تیم ملی کاراته بانوان در ايــن باره گفت«:حمیده
برای حضور در مسابقات شرایط الزم را دارد ،ولی به
دلیل آنکه مدت زمان زیادی از جراحی دوم و شروع
تمرینات نگذشته ،نمیخواهیم ریسک کرده و او را
بهمسابقاتاعزامکنیم».

آدرنالین 7

آخرین تازهوارد هم قربانی شد

استقالل آهنی!
بعدازشکستدادندومینتیمتازهواردلیگبیستم،حاالهیچتیمیدرتمامادوارلیگبرترحضورنداشتهکهحداقل
یکبارطعمشکستمقابلاستقاللرانچشیدهباشد.آبیهاآلومینیومرابایکنمایشکامالبرترشکستدادندودرهمهآمار
بازیمثلمالکيتتوپ،تعدادشوتهاوتعدادپاسهابهترازرقیبظاهرشدند.تیممحمودفکریدرهفتمسابقهگذشتهاش
شکستنخوردهوبارسیدنبه10امتیازازچهارجدالقبلی،حاالدرقامتیکمدعیجدیبرایقهرمانیفرورفتهاست.

آریا طاری

درستقبلازدربی،استقاللبههمه
اهداف مهمش از مسابقه با آلومینیوم
اراک رســید .آنها در اولین جدال لیگ
برتریشــان با این رقیب تــازهوارد به
پیروزی رسیدند تا تمام تیمهای تاریخ
لیگ برتر را حداقل یــک بار از پیش رو
برداشته باشند .آنها با این برد از رسول

اتفاق روز

خطیبی هم انتقام گرفتند .مردی که
فصلگذشتهروینیمکتماشینسازی
در اولین هفته لیگ اســتراماچونی را
شکستدادودرهفتهشانزدهمهمیک
شکستتلخرادرآزادیبهآبیهاتحمیل
کرد .فکری اما باالخره توانست رسول
خطیبی را متوقف کنــد و این مربی را
بدون هیچ امتیازی به اراک بفرســتد.
آلومینیوم در هفتههای گذشــته ،تیم

غافلگیرکنندهای نشــان داده بود اما
روبهروی استقالل ،حرف چندانی برای
گفتن نداشت .تیم میزبان در این بازی
با مصدومیــت و محرومیت مهرههای
کلیدیاش نیز روبهرو نشــد تا در اوج
آمادگی به شــهرآورد پایتخت برسد.
آنها برای دربی یک روز هم بیشــتر از
پرسپولیس استراحت میکنند و این
موضوع میتواند برگ برنده بعدیشان

راموس و مسی؛ در یک تیم کهکشانی

نقشه سرقت دوکاپیتان!

تا همین چنــد ماه قبل ،هــواداران رئال
مادرید کاپیتــان رقیب سنتیشــان را به
خاطر تهدیدهــای مربوط به ترک بارســا
ســرزنش میکردند و عالقه او به تیمش را
زیر ســوال میبردند اما حاال خودشــان هم
درســت در چنیــن موقعیتی قــرار دارند.
چراکه سرخیو راموس در آستانه ترک رئال
مادرید قرار گرفته اســت .همــه مذاکرهها
بین سرخیو و باشــگاه مادریدی تا امروز به
بنبست رسیدهاند .دســتمزد  12میلیونی
در مادرید ،برای این بازیکــن راضیکننده
به نظر نمیرسد و باشگاه هم تا امروز جواب
مشخصی به خواسته او برای افزایش دستمزد
نداده اســت .ظاهرا نزدیک شدن داوید آالبا

چهره به چهره

به مادرید هــم بیربط به ماجــرای جدایی
احتمالی ســرخیو راموس نیســت .چراکه
آالبا ایــن اواخــر در بایرن در پســت دفاع
میانی به میدان رفته و ظاهرا قرار اســت در
برنابئو نیز چنین نقشــی را بر عهده داشته
باشد .آالبا قرار اســت در مادرید دستمزدی
 13میلیون یورویی داشته باشد و این اتفاق
برای چهــرهای مثل رامــوس پذیرفتنی به
نظر نمیرسد .اگر توافق بین رئال و راموس
نزدیک بود ،شــاید خرید آالبا لغو میشد اما
نزدیک شدن این انتقال ،چیز دیگری نشان
میدهد .این اولین بار نیست که سرخیو در
آستانه ترک رئال مادرید قرار دارد .او در چند
سال گذشته هم به شــکل جدی با مدیران

باشگاه به مشــکل خورده بود و یک بار حتی
به سراغ مذاکرههای اولیه با یونایتد رفته بود
اما در نهایت همیشه در این باشگاه ماندگار
شد .با این حال شاید این بار ماجرا کمی فرق
کند و سرخیو واقعا تصمیم به جدایی از رئال
بگیرد .اتفاقی که میتوانــد روی تصمیم او
تاثیر داشته باشد ،پروژه جدید و جاهطلبانه
باشگاه پیاسجی است .پروژهای که شاید در
یک پنجره نقل و انتقاالت ،کاپیتانهای رئال
و بارسا را به صورت همزمان به سرقت ببرد!
پاریسیها برای مجاب کردن سرخیو
راموس ،یک وعده بزرگ و جالب توجه به
این بازیکن دادهاند .آنها پروژهای را برای
او تعریف کردهاند که در آن ،لئو مسی نیز
نقش مهمی بر عهده خواهد داشــت .در
حقیقت پاریــس میخواهد با جذب
همزمان این دو ستاره ،کهکشانیترین
تیم دنیای فوتبال را بسازد .حتی تصور
همتیمی شــدن مســی و راموس ،در

مهرههایی که در سال  2020با انفجار قیمت روبهرو شدند

ستارههای روی بورس!

اگر سال گذشته میالدی برای بعضی از ستارهها خوشایند
نبود ،بعضی از مهرههای دیگر به بهترین شکل از اتفاقات این
سال به ســود خودشان نهایت اســتفاده را بردند .از ارلینگ
هالند تا الساندرو باستونی ،ســتارههای زیادی بودند که در
سال  2020چشمها را خیره کردند و از مهرههایی معمولی
به فوتبالیستهای گرانقیمت تبدیل شدند .چهرههایی که
حاال باشگاههای مختلف باید برای خرید آنها حسابی دست
به جیب کنند و یک هزینه قابل توجه بپردازند .بازیکنانی که
اگر به همین روند ادامه بدهند ،در ســال جدید قیمتشان
چندبرابر دیگر رشــد خواهد کرد .آنها این روزها کامال روی
بورس هستند.
ارلینگهالند؛مثبت 55میلیونیورو
در شروع سال  2020بود که ارلینگ هالند با ترک ردبول
ســارلزبورگ در لیگ اتریش به دورتموند پیوست .خیلی از
باشــگاهها برای خرید او دورخیز کرده بودند اما دورتموند از
ســایر رقبا پیشــی گرفت و این خرید فوقالعاده را انجام داد.
هالند از همان بازی اول به همه نشــان داد که چه قابلیتهای
فوقالعادهای دارد .او در شروع سال  2020حدود  45میلیون
یورو قیمت داشت اما حاال روی این مهاجم جوان برچسب100

تلقی شود .آنچه هواداران استقالل را
به آینده امیدوارتر میکند ،گلزنی هر
دو مهاجم این تیم در آستانه شهرآورد
است .ارســان و مهدی قایدی قبل از
این تنها یک گل در ایــن فصل به ثمر
رسانده بودند اما روبهروی خطیبی ،هر
دو موفق به زدن دومین گل فصلشان
شدند .نمایش مطهری در این مسابقه
درخشــان به نظر میرســید و ظاهرا

میلیون یورویی قرار گرفته اســت .خیلیها هالند را از اهداف
جدی رئال مادرید در آینده میدانند.
آلفونسودیویس؛مثبت 55میلیونیورو
مدافع چپی کــه مونیخیها به واســطه تماشــای فیلم
بازیهایش در یوتیــوب او را انتخاب کــرده بودند ،در مونیخ
آنقدر درخشــید که داوید آالبا و لوکاس هرنانــدز را به طور
کامل نیمکتنشین کرد .دیویس یکی از غافلگیرکنندهترین
چهرههای سال و یکی از سریعترین فوتبالیستهای دنیا شد.
میگ میگ محبوب بایرنیها از ارزشــی حدودا  25میلیون
یورویی در شروع ســال  2020به ارزش  80میلیون یورویی
در سال  2021رسیده است .در حقیقت ارزش او در بازار نقل و
انتقاالت  220درصد رشد داشته است!
آنسوفاتی؛مثبت 40میلیونیورو
ستاره جوان بارســلونا که این روزها با مصدومیت دست و
پنجه نرم میکند ،از شروع این فصل یکی از مهرههای کلیدی
تیم کومان بوده است .او هم بر اساس تخمین وبسایتها این
روزها حداقل  80میلیون یورو ارزش دارد .این در حالی است
که قیمت او در شروع ســال  2020رقمی معادل  40میلیون
یورو برآورد میشد .بارسا تا همینجا چند پیشنهاد خوب برای

بازگشت دیاباته از مصدومیت ،انگیزه
او را بــرای گل زدن چنــد برابر کرده
است .شاید اگر نمایش این هفته نبود،
فکری برای شــهرآورد از زوج دیاباته
و قایدی اســتفاده میکــرد اما به نظر
میرسدمطهریبااینسطحازآمادگی،
میتواند مهره ثابت دربی باشد و شیخ
که به تازگی آسیبدیدگی را پشت سر
گذاشته،بهعنواننفرتعویضیواردزمین
مسابقهشود.بهنظرمیرسداستقاللدر
این فصل به جز رشید مظاهری در خط
دروازه ،به مهره دیگری متکی نیست و
غیبت هیچ بازیکنی ،این تیم را کامال به
همنمیریزد.
این تنها دیدارهای بزرگ و حساس
نیستند که میتوانند تیمها را در مسیر
قهرمانیوموفقیتقراربدهند.تیمهای
قهرمان همیشه تیمهایی هستند که
از دیدارهای ساده و معمولی ،حداکثر
امتیازها را به دست میآورند .استقالل
محمود فکری تا امروز در جمع کردن
امتیازها ،عالی نشــان داده است .آنها
پس از  9مســابقه ،صدرنشین جدول
لیگ برتر به شــمار میروند اما فصل
گذشتهپساز 9بازیباسهامتیازکمتراز
امتیازهایفعلیدرردههفتمجدولقرار
داشــتند .در لیگ برتر هجدهم اوضاع
از این هم بدتر بود .استقاللیها پس از
 9مسابقه در آن فصل ،تنها 14امتیاز به
دست آورده بودند .تیم وینفرد شفر در
آن هفته در رده پنجم جدول لیگ قرار
داشت .در لیگ برتر هفدهم ،استقالل
پساز 9هفته شرایطناامیدکنندهایرا
تجربهمیکرد.آنهاباکسبتنها 9امتیاز
از  9بازی ،در رده دوازدهم جدول لیگ
دیده میشــدند .این تیم در لیگ برتر
شانزدهم نیز در پایان  9بازی  13امتیاز
داشت و تیم پنجم جدول مسابقات به
شــمار میرفت .برای اولین بار از لیگ
برتر پانزدهم به بعد ،استقالل پس از 9
مسابقهتوانستهصدرنشینجدوللیگ
برتر باشد .تقریبا یکسوم از دیدارهای
این فصل سپری شده و آبیها قدمهای

نوع خــودش جالب بــه نظر میرســد .دو
مهــرهای کــه بارها در

انتقال قرضی فاتی داشته اما با همه این پیشنهادها مخالفت
کردهاست.آنهابههیچقیمتینمیخواهنداینمهرهبااستعداد
را از دست بدهند.
برونوفرناندز؛مثبت 30میلیونیورو
بدون در اختیار داشــتن مهرهای مثل برونو فرناندز ،حتی
تصور صدرنشینی منچستریها در جدول ردهبندی لیگ برتر
محال به نظر میرسید .فرناندز با نمایشهای استثناییاش،
تیم اوله را زنده کرده و به این تیم طراوت بخشیده است .ستاره
پرتغالی در آغاز سال  2020میالدی  60میلیون میارزید اما
حاال ارزش او به 90میلیون یورو رسیده است .بدون تردید برای
شیاطین سرخ ،ارزش این ســتاره از این رقمها خیلی بیشتر
خواهد بود.
فیلفودن؛مثبت 30میلیونیورو
فیــل در  20ســالگی ،بــه یکــی از بهتریــن مهرههای
منچسترسیتی تبدیل شده اســت .پپ گواردیوال ،بارها این
بازیکن را یکی از بهترین جوانهایی دانسته که در تیمهای او
حضور داشتهاند .فودن از استعداد فوقالعادهای برخوردار است
و خیلیها معتقدند که او ،کوین دی بروینه بعدی سیتیزنها
خواهد بود .این بازیکن سال خوبی را پشت سر گذاشته تا ارزش
تخمینیاش در بازار در طول یک سال گذشته از  30میلیون
یورو به 60میلیون یورو برسد.
میسونگرینوود؛مثبت 30میلیونیورو
اگر آبیهای منچســتر روی فودن برای آینده حساب باز
میکنند ،قرمزهای این شهر هم میسون گرینوود را در اختیار

درست قبل از دربی،
استقالل به همه اهداف
مهمشازمسابقهبا
آلومینیوم اراک رسید.
آنها در اولین جدال لیگ
برتریشان با این رقیب
تازهوارد به پیروزی
رسیدندتاتمامتیمهای
تاریخ لیگ برتر را حداقل
یک بار از پیش رو برداشته
باشند
اول را با صالبت پشــت سر گذاشتهاند.
این تیم در چند فصل گذشته همیشه
قربانیشروعهایناامیدکنندهاششده
و حاال مسیری متفاوت را تجربه کرده
است.اگرآنهادرچندهفتهباقیماندهاز
نیمفصل اول هم به همین خوبی امتیاز
جمعکنند،اعتمادبهنفسفوقالعادهای
برای نیمفصل دوم لیگ برتر به دست
خواهندآورد.فعالدراستقاللهمهچیز
آرام به نظر میرسد اما آنها برای حفظ
اینآرامش،بهیکنتیجهخوبدردربی
یا حداقل فرار از یــک نتیجه بد در این
مسابقهنیازخواهندداشت.
نتایج خوب اســتقالل در حالی به
دست آمدهاند که محمود فکری ،روی
اصولش هم ایستاده اســت .او تا امروز
چند برخورد جدی با دیاباته ،فرشید و
میلیچداشتهواصولشراقربانیشرایط
جدول نکرده اســت .این موضوع یک
نقطه قوت برای فکری به شمار میرود
اما او چند ایراد بــزرگ هم دارد که باید
به مرور زمان برطرف شوند .اگر فکری
کمی کمتر مصاحبه کنــد و کمتر در
مصاحبهها عصبانی شــود و تیترهای
جنجالی کمتری به رســانهها بدهد،
استقالل شانس بیشتری برای رسیدن
به موفقیت خواهد داشت .فکری باید
کمی بیشــتر موقعیت امروز تیمش را
درک کند و کمی بیشــتر ،مراقب این
شرایطخاصباشد.

کالســیکو روبهروی هم قــرار گرفتهاند و
بارها با هم درگیر شــدهاند ،حاال شــاید در
یک تیم بازی کنند .اگر پاریس موفق شــود
این دو خرید بزرگ را انجام بدهد ،پوچتینو
خوشبختترین مربی دنیای فوتبال خواهد
بود .جالب اینکه این باشــگاه میتواند
هر دو نفر را به صورت آزاد جذب کند و
نیازی نیست که برای خرید آنها در وهله
اول ،پولی بپردازد .با این تفاسیر باشگاه
فرانســوی با منابع مالی ویژه و دالرهای
خاص نفتی که در اختیــار دارد ،به راحتی
میتواند حقوق آنها را پرداخت کند .اگر
این اتفاق واقعا رخ بدهد و نیمار و امباپه
نیز حفظ شــوند ،یکی از مخوفترین
تیمهای تاریخ در دنیای فوتبال ساخته
خواهد شد .شــاید این خاصیت پول
اســت که حتی میتواند بزرگترین
دشــمنیها را بــه صمیمیترین
دوستیها تبدیل کند!

دارند .ستارهای که بســیاری از طرفداران یونایتد را به آینده
امیدوار کرده است .گرینوود در  19سالگی به گلزن محبوب
اولدترافورد تبدیل شده است .بازیکنی که وقتی سال 2020
شروع شــد تنها  20میلیون یورو میارزید اما حاال قیمتش به
حداقل  50میلیون یورو رسیده است .در ترافیک خط حمله
منچستر ،گرینوود کار سختی برای فیکس شدن دارد اما او تا
اینجا به خوبی از پس این کار سخت برآمده است.
جیووانیرینا؛مثبت 30میلیونیورو
نفر هفتم این فهرست هم به باشگاه دورتموند تعلق دارد.
ســتار ه جوانی که ارلینگ هالند لقب «رویای آمریکایی» را
برایش در نظر گرفته است .وقتی سال  2020شروع شد ،هنوز
کسی جیووانی رینا را نمیشناخت و حتی تخمین خاصی در
مورد ارزش قیمتیاش وجود نداشت اما او حاال یک بازیکن 30
میلیون یورویی به شمار میرود و اگر با همین سرعت پیشرفت
کند ،میتواند صاحب یک قرارداد سه رقمی هم باشد.
الساندروباستونی؛مثبت 27میلیونیورو
مدافع تیم آنتونیو کونته ،یکی از بااستعدادترین مهرههای
حالحاضرفوتبالایتالیامحسوبمیشود.بازیکنیکهدرتمام
ردههای سنی برای آتزوری به میدان رفته و سابقه دو حضور
قرضی در آتاالنتا و پارما را دارد .باستونی 21ساله در شروع سال
گذشته میالدی حدود  23میلیون یورو قیمت داشت اما حاال
برایاو قیمتیدرحدود 50میلیونیورودرنظرگرفتهمیشود.
خیلیهامعتقدندالساندرومیتواندنستایبعدیفوتبالایتالیا
لقب بگیرد و به یک مدافع بزرگ در این کشور تبدیل شود.

