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دلت نگیره مرد!

بعد از بهداد سلیمی که با آن استوری عجیب 
چالشی جدید در نبرد فوتبالی ها و غیرفوتبالی ها 
ایجاد کرد، آیتم برنامه 90 موج جدیدی را در این 
جریان به راه انداخت. برنامه 90 با آوردن ویدیوی 
شکست حمید سوریان نابغه کشتی فرنگی جهان 
که در المپیک ریو به حریفی از ژاپن باخت، سعی 
داشت نشان دهد ژاپن همه جا رقیب سختی است! 
قیاسی که این بار صدای بیشتری از ورزشکاران 
غیرفوتبالی را در آورد. ســوریان همیشه الگوی 
اخالق در ورزش کشور بوده و هیچ وقت نه پایش به 
حاشیه باز شده و نه زبانش به بی احترامی. اما برنامه 
عادل فردوســی پور در قیاسی نادرست سوریان 
را وارد گردابی کرد که این روزهــا در حال غرق 
کردن ورزش است. .ولی سوریان هم مانند بهداد 
حامیان پرشماری داشت. بسیاری از ورزشکاران 
با استوری کردن عکس سوریان از نابغه حمایت 
کردند و عده ای دیگر مثــل محمد بنا برایش در 
فضای مجازی نوشتند. بنا که روزهای خوشی را 
با سوریان تجربه کرد، برای شاگردش نوشت:»یه 
عده از آدم ها خلق می شن فقط واسه اینکه نمونه 
باشن، منحصر به فرد باشن و تو تموم دوره های 
زندگیشون واسه دیگران الگو باشن. شاید دنیا هر 
صد سال یه بار یکی از این آدما رو به خودش ببینه! 
مثل تو! حمید عزیزم ورزش با همه مهربونیش روی 
نامهربونم داره. دلت نگیره از بی مهریا، کم لطفیا... تا 
بوده همین بوده پسرم. به لطف خدا کشتی تو این 
سال ها به جاهایی رسیده که شاید خیلی دیگه 
از رشته ها تو خوابشون هم اون جایگاه رو نتونن 
ببینن! شاید هیچ وقت دیگه سه تا طالی المپیک 
تو یه رشته واسه تاریخ ورزشی کشور ما تکرار نشه. 
اما متاسفانه در حال حاضر شرایط طوری شده که 
هر نامتخصصی اجازه اظهارنظر به خودش می ده 
و حتی به خودش جرات می ده به فخر ورزش این 
مملکت دست درازی کنه.دلت نگیره مرد؛ تو جات 
توی دل مردمته.بهترین جایی که یه آدم می تونه 

داشته باشه، همون جاس!«
    

شائبه مهندسی انتخابات 
قایقرانی

با اجرای قانون منع به کارگیری بازنشسته ها، 
ناخدا امینی هم سکان هدایت فدراسیون قایقرانی 
را به احمــد گواری داد تا او به عنوان سرپرســت 
مقدمات برگزاری مجمع انتخاباتی را فراهم آورد. 
در قایقرانی هم مثل بسیاری از فدراسیون های 
دیگر رد پای مهندسی و گزینه مورد نظر وزارت 
ورزش دیده شــد. حاال اما تغییرات در اســامی 
رای دهنده شــائبه جدیدی را ایجاد کرده است. 
اسامی مربیان و ورزشکاران در آستانه انتخابات 
قایقرانی در هفت اســفند تغییر کــرده و نفرات 
دیگری جایگزین لیست قبلی شده اند. در حالی که 
پیش از این آرزو حکیمی، عادل مجللی و محسن 
شادی اسامی ورزشکاران پیشنهادی بودند، این 
اسامی تغییر کرد و هدیه کاظمی، محسن شادی، 
احمدرضا طالبیان و علی آقامیرزایی پیشــنهاد 
شدند. در بخش مربیان نیز در لیست قبلی ایرج 
اقلیمی و افشین فرزام پیشنهاد شده بودند اما با 
تغییراتی که کمیته فنی فدراسیون قایقرانی در 
کادر مربیگری داشــته، در لیست جدید الیاس 
اقلیمی، افشین فرزام و حسین ملکی پیشنهاد 
شده اند. این تغییرات در حالی صورت گرفته که 
صحبت از حمایــت وزارت ورزش از یک گزینه 
خاص می شود و شایعاتی درباره تغییر اسامی به 

نفع کاندیدای خاص مطرح می شود.
    

خداحافظی اشکبار کاپیتان
مهم ترین اتفاق هفته نهم و دهم لیگ برتر 
ووشو که با صدرنشــینی موقت پارس جنوبی 
همراه شد، خداحافظی کاپیتان تیم ملی ووشو 
با چشم های اشــکبار بود. حمیدرضا قلی پور 
که بهترین مدال آور ســنگین وزن مسابقات 
جهانی در تیم ملی ووشــو اســت، چند وقتی 
اســت فعالیت جــدی اش را در MMA آغاز 
کرده و در نخستین مســابقه هم در کم تر از دو 
دقیقه حریفش را ناک اوت کرد. او درنهایت در 
جریان دیدار تیم های دانشــگاه آزاد و پاس با 
بوسیدن چهار گوشه سکو و چشمانی اشکبار از 
دنیای قهرمانی خداحافظی کرد. قلی پور یک 
سالی می شــد که به فکر خداحافظی از ووشو 
بود و قطعی شــدن حضورش در MMA به 

خداحافظی اش از ووشو انجامید.

منهای فوتبال

 آريا رهنورد

تصور پیوســتن گادوین منشــا 
به اســتقالل تا همین چنــد روز قبل 
تقریبا محال به نظر می رســید. حتی 
وقتی خبرهایــی در مــورد احتمال 
رقم خوردن این انتقال مطرح شــد، 
هواداران آبی ها اســتقبال چندانی از 
آن به عمل نیاوردند اما چند هفته بعد 
از جدایی از سرخپوشان، منشا رسما 
به استقالل پیوســت تا پس از پیکان 
و پرسپولیس، ســومین قرارداد لیگ 

برتری اش را نیز امضا کرده باشــد. در 
نگاه اول قرار داشتن گادوین در فهرست 
مازاد باشــگاه رقیب، از او یک »خرید 
بزرگ« در نگاه طرفداران اســتقالل 
نمی ســازد اما نباید فراموش کرد که 
این مهاجم قابلیت هایــی نیز دارد که 
گاهی در حســاس ترین نبردها عیان 
می شوند. وینفرد شــفر پیش از این از 
سبک فداکارانه بازی منشا و دوندگی 
باالی او در زمین تمجیــد کرده و این 
بازیکن را به عنوان یک الگو به مهاجمان 
جوان تیمش معرفی کرده اســت اما 

هواداران فوتبال در ایران، هنوز به یاد 
دارند که مرد آلمانی چطور در مقایسه 
گرو و منشا، رسانه ها را به خاطر فشار 
گذاشتن روی مهاجم استقالل و انتقاد 
نکردن از آمار فاجعه بار گل زنی مهاجم 
پرسپولیس، سرزنش می کرد. پس از 
مازاد شــدن گادوین، پرسپولیسی ها 
قویا تاکید داشــتند که این بازیکن را 
به تیم های رقیب نمی فروشــند و به 
صورت همزمان اســتقاللی ها در یک 
موضع گیــری صریح، اعــالم کردند 
که به ســراغ بازیکنــی در قواره های 

منشــا نمی روند و به دنبال مهره های 
بزرگ تری برای تیم شان هستند. اگر 
قرار بود در نهایــت گادوین به عنوان 
یک گزینه مــورد توجه این باشــگاه 
قرار بگیرد، شــاید بد نبود که مدیران 
استقالل در مصاحبه های شان با بولدوزر 
از روی منشــا رد نشوند! مهاجم سابق 
پرسپولیس شاید یک سوپرخرید نباشد 
اما از پتانسیل خوبی برای درخشیدن 
در ترکیب اســتقالل برخوردار است. 
هرچند که به نظر می رســد شفر در 
درجه اول او را برای نیمکت به خدمت 

گرفته اســت. »به اســتقالل آمدم تا 
مشکل گل زنی این تیم را حل کنم!« این 
بخشی از جمالت گادوین منشا در مورد 
پیوستن به آبی های پایتخت است. او با 
اعتماد به نفس زیادی به تیم جدیدش 
اضافه شــده و مدام در مصاحبه های 
مختلف، در مورد درخشــش در این 
باشــگاه اظهارنظر می کند. بخشی از 
محبوبیت او در بین هواداران پرسپولیس 
نیز به همین مصاحبه ها و مسائل مربوط 
به بیرون از زمین فوتبال برمی گشت. 
گادویــن در حالی برای حل مشــکل 
گل زنی آبی ها اعالم آمادگی کرده که 
در نیم فصل اول لیــگ برتر هجدهم 
تنها یک گل برای پرسپولیس به ثمر 
رسانده اســت. او اساســا یک گل زن 
تمام عیار به شمار نمی رود و برای حضور 
در خط حمله، بیشــتر روی دوندگی و 
موقعیت سازی تکیه دارد. اضافه کردن 
یک مهره خارجی با قرارداد دالری در 
حالی که استقالل در همین پنجره نقل 
و انتقــاالت دو بازیکن خارجی دیگر را 
به خدمت گرفتــه، چندان منطقی به 
نظر نمی رسد. این حضور ممکن است 
به نیمکت نشــینی مهره های جوان و 
مستعد استقالل نیز منجر شود. عالوه 
بر این، منشا حواشی خاص خودش را 
نیز دارد و گفته می شود همین حواشی 
در نهایت موجب شده اند تا برانکو روی 
نام این بازیکن قلم قرمز بکشــد. با این 
وجود نباید فراموش کرد که منشا قرار 
نیســت در خط حمله استقالل یک 
»راه حل« کلیدی باشد. او گزینه های 
تهاجمی تیم را افزایش خواهد داد و به 
عنوان یک نیمکت نشین، می تواند برای 
این باشگاه ، مفید باشد. منشا در لیگ 
قهرمانان آســیا همیشه چهره مهمی 
برای پرســپولیس بوده و در روزهای 
سخت آسیایی استقالل، می تواند به این 
تیم کمک کند. شاید در نگاه اول تصور 
می شود که پیوستن از پرسپولیس به 
استقالل، فشار زیادی روی شانه های 

این مهاجم قرار می دهــد اما انتظاری 
که در پرسپولیس از او وجود داشت، در 
استقالل شکل نخواهد گرفت. چراکه او 
به عنوان یک سوپراستار به آبی ها اضافه 
نشده است. فشار کم تر موجب می شود 
که منشــا در تیم جدیــدش راحت تر 

فوتبال بازی کند.
دلیلی وجود ندارد که پرسپولیسی ها 
از انتخاب منشا ناراحت باشند. انتظار 
وفــاداری از بازیکنی کــه تنها مدتی 
کوتاه در باشگاه حضور داشته و سپس 
به بدترین شــکل ممکن طرد شــده 
اســت، انتظار غلطی به نظر می رسد. 
مدیران باشگاه پرسپولیس می توانستند 
برخورد بهتری با این بازیکن داشــته 
باشــند و حداقل مانع از حضــور او در 
تمرین ها نشوند و ســرانجام به جای 
ســپردن رضایتنامه به خود او، برای 
فروشش به باشــگاه های دیگر شرط 
و شــروط بگذارند و مانع انتقالش به 
تیم های رقیب شوند. آنها اما هیچ کدام 
از این کارها را انجام ندادند و حاال باید 
خوش شانس باشــند که با درخشش 
منشا در استقالل، زیر سوال نروند. منشا 
درست از همین هفته با خرید جدید 
قرمزها برای خط حمله یعنی بودیمیر 

مقایسه خواهد شد.

نگاهی به انتقال گادوين منشا به استقالل

بمب مازاد!

سوژه روز

چهره به چهره

فوالد خوزستان اولین نامی بود که به عنوان مقصد احتمالی گادوين منشا در پنجره زمستانی نقل و انتقاالت مطرح 
شد اما مهاجم اهل نیجريه با اين باشگاه به توافق نرسید و چند روز بعد، زمزمه هايی در مورد پیوستن او به استقالل قوت 

گرفتند. در حالی که وينفرد شفر ترجیح داده بود با طنز و شوخی به سوال خبرنگارها در مورد منشا پاسخ بدهد، اين 
بازيکن باالخره به ساختمان باشگاه رفت و قرارداد رسمی اش با آبی های پايتخت را به امضا رساند تا در فهرست نفراتی 

قرار بگیرد که مستقیما از يکی از سرخابی ها به تیم ديگر کوچ کرده است. قرارداد گادوين البته کم تر از نفرات قبلی 
جنجال برانگیز به نظر می رسد، چراکه منشا پیش از پیوستن به استقالل، در فهرست مازاد پرسپولیس قرار داشت.

محمد تقوی به آن دسته از اهالی فوتبال 
تعلق دارد که گود اینستاگرام را برای نمایش 
»پهلوانی شــان« انتخاب کرده اند. او مدام 
در اینســتاگرام رژه مــی رود و بیانیه صادر 
می کند. حامی سرسخت کارلوس کی روش، 
حاال در شبکه های تلویزیونی »خاصی« نیز 
حاضر می شود و به دفاع از سرمربی پرتغالی 
می پردازد. او که با ژست علم گرایی به فوتبال 
ایران اضافه شده بود، خیلی زود چاره ای جز 

ترک تراکتورسازی نداشت. 
تقوی با رفتارهای پوپولیستی اش تالش 
کرد تا دل هوادارها را به دســت بیاورد اما در 
نهایت همین هوادارها به این نتیجه رسیدند 
که او در تیم تراکتورســازی دستیار مسعود 
شجاعی اســت و هرگز وجاهت الزم را برای 
تبدیل شدن به یک ســرمربی کامل ندارد. 
تقوی بعد از خروج اجباری از تراکتورسازی، 

نوشته هایی در مورد فســاد در فوتبال ایران 
منتشر کرده و دست روی این نکته گذاشته 
که نمی تواند در این فضای فاسد مشغول به 

کار شود. 
این مربی اما توضیح نداده که چرا به محض 
جدایی از تراکتوری ها روی آنتن زنده بخش 
خبری شبکه سوم سیما، رســما اعالم کرد 
که اگر پیشنهادی از لیگ برتر داشته باشد، 
در ایران خواهد ماند؟ این چه فسادی است 
که آقای مربی آن را با دســت پس می زند و 
با پا پیش می کشــد؟ اگر فوتبال ایران فاسد 
است، چرا تقوی از راه تحلیل آن در شبکه ای 
که همه از هویت واقعی اش مطلع هســتند، 
ارتزاق می کند؟ البته که فوتبال ایران، پاک و 
منزه نیست اما محمد تقوی نیز برآمده از دل 
همین فوتبال است و شــهرت امروزش را از 

سال های بازی در همین فوتبال دارد.

تقوی در تراکتورسازی نشان داد که هنوز 
در قواره های هدایت یک تیم فوتبال نیست. 
او حد و انــدازه واقعی اش را با کارشناســی 
تلویزیونــی بازی های فوتبال شــناخت و با 

ظاهری جدید ایران را ترک کرد. 
این مربی حاال در مناظره تازه برای دفاع 
از کارلوس کی روش، از تعطیلی مدارس در 
روز برگزاری دیدارهای پرســپولیس انتقاد 
کرده اما حقیقت آن است این جمله نمی تواند 
چیزی جز یــک دروغ بزرگ باشــد. چراکه 
حتی همزمان با حضور پرسپولیس در دیدار 
نهایی لیگ قهرمانان مقابل کاشــیما، هیچ 
مدرسه ای تعطیل نشد و تنها دانش آموزها در 
مدارس به انتخاب خودشان به تماشای دیدار 
فینال نشستند. حتی اگر مدارس نیز تعطیل 
می  شد، این موضوع هیچ ارتباطی به تیم ملی 
و حذف از رقابت های جام ملت ها نداشــت. 

داستان کی روش و فوتبال ایران، دیگر تمام 
شده و این مربی به طرف سرنوشتش رفته اما 
امثال تقوی هنوز بــرای مطرح ماندن و توی 
دید بودن، از مربی ســابق تیم ملی صحبت 

می کنند. 
آقای کارشناس برای نفوذ به قلب گروهی 
از هــواداران متعصب فوتبال، بــاز هم روی 
دوگانه استقاللی- پرسپولیسی تاکید به خرج 
می دهد. با این همه ژســت و ادا علیه فساد، 
کافی است یک پیشنهاد دستیاری از یک تیم 

بزرگ ایرانی برای او از راه برسد که این مربی با 
اولین پرواز خودش را به ایران برساند و کارش 

را شروع کند. 
حضور در این شــبکه تلویزیونی اما شاید 
دیگر دوران کاری تقــوی در فوتبال ایران را 
برای همیشــه به پایان رسانده باشد. فوتبال 
ایران هر چقدر هم که با فساد دست و پنجه 
نرم کند، پاک تر از شــبکه هایی اســت که 
بقای شان به قیمت بازنگشتن خبرنگارها از 

سفارت ها رقم خورده است!

گادوین منشــا دومیــن بازیکن خارجــي و در مجموع 
ششمین بازیکني است که از پرســپولیس مستقیما به تیم 
رقیب مي رود. انتقال او یک شمشــیر دولبه است که حتما 
عواقب خاصي بــراي یکي از این دو تیم خواهد داشــت. اگر 
منشا بتواند خودش را در اســتقالل جا بیندازد و در این تیم 
بدرخشــد، آن وقت مدیران پرســپولیس باید خودشان را 
براي انتقادات شــدید هواداران آماده کننــد. در آن صورت 
پرسپولیســي ها حق دارنــد از مدیران خود بپرســند چرا 
چنین بازیکني را به راحتي در اختیار تیم رقیب قرار داده  و به 
پیشرفت آبي ها کمک کرده اند. اما اگر منشا در استقالل ناکام 
بماند و درخشش خاصي نداشته باشد آن وقت استقاللي ها 

عالوه بر اینکه بابت خرید اشتباه خود مورد انتقاد شدید قرار 
مي گیرند باید پاســخگوي پول زیادي که بــراي این خرید 
پرداخته اند هم باشــند. مدیران پرســپولیس بعد از فسخ 
قرارداد با منشا، بارها دستمزد زیاد این بازیکن را دلیل قطع 
همکاري عنوان کردند و حاال فقط یک نیم فصل درخشان در 
استقالل مي تواند توجیهي براي پرداخت این دستمزد باال از 
سوي آبي ها باشد. جابه جایي بازیکن میان دو تیم پرسپولیس 
و اســتقالل همیشــه از اخبار و اتفاقات خاص فوتبال ایران 
بوده است. جواد اهلل وردي در سال 52 اولین بازیکني بود که 
مستقیما بین دو تیم قرمز و آبي جابه جا شد. او که در شکست 
6 بر صفر استقالل مقصر اول قلمداد شده بود با مدیر باشگاه 

استقالل درگیر شــد و برای انتقام از او به پرسپولیس رفت. 
این انتقال در سال 1352 با قیمت 12هزار تومان انجام شد. 
پرویز قلیچ خاني، داریوش مصطفوي، بیوک وطنخواه، اکبر 
افتخاري و... دیگر بازیکناني بودند که پیش از انقالب اسالمي 
بین این دو تیم جابه جا شــدند. بعد از انقالب اسالمي، اولین 
انتقال ها بین دو تیم سرخابي را غالم فتح آبادي و شاهرخ بیاني 
رقم زدند که انتقال شاهرخ جنجالي تر بود، چون بعد از قهر از 
استقالل راهي پرسپولیس شد و در اولین دربي با پیراهن قرمز 
دو بار دروازه آبي ها را باز کرد. او مدتي بعد به استقالل برگشت 
اما انتقالش به پرسپولیس به عنوان مهم ترین انتقال فوتبالي 
در دهه 60 به یادگار ماند. در دهــه 70 احمدرضا عابدزاده، 
مجید نامجومطلق و مهدي هاشمي نسب مهم ترین انتقال ها 
را بین دو تیم رقم زدند. عابدزاده و نامجو بعد از مصدومیت از 
طرف استقاللي ها مورد بي مهري قرار گرفتند و امیر عابدیني 
با تقبل هزینه هاي درمان آنها نمک گیرشان کرد. اما انتقال 

هاشمي نسب به اســتقالل از همه این انتقال ها پرحاشیه تر 
بود. او با قیمتي که در زمان خودش رکورد محسوب مي شد 
مستقیما از پرسپولیس راهي استقالل شد و در اولین دربي 
هم بابت گل زني به قرمزها از فرط خوشــحالي غش کرد. در 
دهه 80 هم بهزاد داداش زاده، علی علیزاده، میثم بائو، محمد 
قاضی، فرزاد حاتمی، محمد محمدی، پژمان نوری، مهرداد 
اوالدی و فرزاد آشوبی سرشناس ترین چهره هایي بودند که 
بازي در هر دو تیم پرسپولیس و اســتقالل را تجربه کردند. 
اما مهم تر از اینها نیکبخت واحدي و علي انصاریان بودند که 
پرچمداران انتقال بین دو تیم ســرخابي آن هم در دو مسیر 
متفاوت در دهه 80 شدند. انصاریان از پرسپولیس به استقالل 
رفت و نیکبخت واحدي هم از استقالل راهي پرسپولیس شد 
و آخرین انتقال پرحاشیه را میان این دو تیم رقم زد. او البته 
بعدها براي یک فصل به استقالل برگشت اما کسي تحویلش 

نگرفت.

نقدي بر نمايش پهلواني در اينستاگرام

علم گرایی؛ یک دروغ بزرگ!

نگاهي به فهرست بازيکناني که بین استقالل و پرسپولیس جا به جا شدند

انتقال هاي جنجالي

 اضافه کردن يک مهره 
خارجی با قرارداد دالری 
در حالی که استقالل در 

همین پنجره نقل و انتقاالت 
دو بازيکن خارجی ديگر را 

به خدمت گرفته، چندان 
منطقی به نظر نمی رسد. 

اين حضور ممکن است به 
نیمکت نشینی مهره های 

جوان و مستعد استقالل نیز 
منجر شود
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