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اتفاق روز
اول اخراج شد ،بعد استعفا داد

پایان تلخ فکری

قصه محمود فکری و استقالل به پایان رسید.
تنها چند ســاعت از تساوی اســتقالل و مس در
رفسنجان گذشته بود که خبر رسید فکری در 24
ساعتآیندهازمدیرانباشگاهحکماخراجمیگیرد
اما ســرمربی آبیها صبح دیروز با پای خودش به
باشگاهرفتوپسازتوافقبامدیرانباشگاهازسمتش
استعفاداد.باایناتفاقحاالفکریرابایدبزرگترین
بازنده این فصــل فوتبال ایران دانســت .کاپیتان
سالهاینهچنداندوراستقاللپیشازشروعفصل
رفیق نیمهراه نساجی شد تا 16هفته روی نیمکت
تیممحبوبشبنشیندواتفاقاتتلخیراتجربهکند.
از نمایشهای ناامیدکننده یکــی از پر مهرهترین
تیمهایتاریخلیگبرترگرفتهتاباجدادنبهکاپیتان
و بزرگترهای تیم و فیکس کردن ســتارهای که
12روز به دلیل مشکالت مالی در تمرینات حاضر
نبود.بدونشکفوتباليهاجملهتاریخی«خانهامرا
میفروشمتابهاستقاللبیایم»رافراموشنکردهاند؛
جملهایکهضربهایمهلكبهاعتبارفوتبالیفکری
زد و از او یکبازنده تمامعیار ساخت .حاال با جدایی
فکری استقاللیها دنبال سرمربی جدید هستند و
طبقمعمولسالهایاخیرنامهاییمثلقلعهنویی
و فرهاد مجیدی بر سر زبانها افتاده است .براساس
اخبار منتشر شده در رسانهها مجیدی از بیشترین
شانس برای جانشینی فکری برخوردار است اما تا
عصردیروزتوافقیبینطرفینصورتنگرفت.شایعه
ک میلیارد
شده باشگاه گلگهر هم حاضر بوده با ی 
رضایتنامهقلعهنوییراصادرکندتااوبهتیممحبوبش
برگردد.نکتهمشخصدراینبینبازگشتبهعقب
استقاللیهادرصورتانتخابقلعهنوییومجیدی
است .قلعهنویی که تمام قهرمانیهای لیگ برتری
استقالل به نامش ثبت شده ،در سالهای اخیر یک
مربیناکامبودهومجیدیهمبااتفاقاتسالگذشته
اعتبارشرانزدهوادارانازدستدادهاست؛اتفاقاتی
که بعد از دربی رخ داد و در نهایت به قهرمان نشدن
استقالل در جا م حذفی ختم شد .با این وجود باید
دیداستقاللدرنهایتاینفصلچهسرنوشتیپیدا
میکند .تیمی که  6امتیاز با صدر فاصله دارد و باید
خودشراآمادهرقابتدرگروهمرگلیگقهرمانان
آسیاکند.

منهای فوتبال

جودو؛ نقطه سر خط

خبر رفع تعليق شــدن جودوي ايران در حالي
از ظهر روز دوشــنبه در رســانهها و بيشتر فضاي
مجازي پيچيد كه خيلي زود خوشحالي اين اتفاق
جايشرابانگرانيآيندهعوضكرد.ماجراازاستوري
اميرساعد وكيل ،وكيل فدراسيون جودوي ايران
در پرونده شكايت از فدراسيون جهاني شروع شد
كه نوشت«:ديوان داوري ورزش ،اقدام فدراسيون
جهاني در تعليق فدراســيون جودو را غيرقانوني
دانست .تبريك به اين پيروزي بزرگ حقوقي ».اما
اينپروندهزاويههايديگريهمداشتكهمختصر
به آن ميپردازيم .ساعتی بعد ،آرش ميراسماعيلي
رييس فدراسيون جودو بيانيهاي را منتشر كرد كه
در آن «به دفاعیات حقوقی موثر ایران ،از ابطال رای
تعلیقجودویایرانتوسطدادگاهحکمیتورزش
خبر داده و اعالم شــده بود که این پرونده بهمنظور
بررسیبیشتربهفدراسیونجهانیجودوارجاعداده
شده است ».اشاره و حتی در عنوان بیانیه نیز بر رفع
تعلیقفدراسیونجودویایرانتاکیدشدهبود.پس
ازصحبتهايميراسماعيليدادگاهحكميتورزش
هم بيانيهاي را صادر كرد كه در آن هيچ اشارهاي به
رفعتعليقجودويايراننشدهبود.تنهادرقسمتي
ازبيانيهعنوانشدکهتعلیقنامحدودجودویایران
پایه قانونی ندارد ،اما پرونده مجددا برای بررســی
بیشتربه( IJFفدراسيونجهانيجودو)ارجاعداده
خواهدشد،یعنینهادیکهایرانراازفعالیتتعلیق
کردهبودوماعلیهآنشکایتکردهبودیم،دوبارهباید
به این پرونده رسیدگی کند و جودوی ایران نیز به
خانه اولی که یک سالوچند ماه پیش در آنحضور
داشتیم ،بازگشــت .حتی در رای دادگاه حکمیت
ورزش،فدراسیونجودوبهپرداختپنجهزارفرانک
سوئیسبهعنوانجبرانهمکاریوهزینههایIJF
محکومشدهاست.اتفاقیکهاگربابرتریمادردادگاه
حکمیت ورزش همراه بود ،باید از طرف فدراسیون
جهانیجودوبهعنوانهزینهخسارتبهفدراسیون
جودوی ایران پرداخت میشد .فدراسیون جهانی
هم اعالم کرده است که کمیته انضباطی این نهاد
اینموضوعرابررسیخواهدکرد.

آدرنالین 7

سیدجالل ،وریا و یک تفاوت بزرگ

داستان دوکاپیتان!
وقتیپسازپایاندربیرفت،محمودفکریپشتمیکروفنتلویزیونبرایقرمزهاکریمیخواند،هواداراناستقالل
فکرشراهمنمیکردندتیممحبوبشاندرپایانهفتهشانزدهم 6،امتیازکمترازحریفداشتهباشد.حاالفکریاز
آبيپوشانجداشدهامانمیتوانهمهمشکالتاستقاللراهمبهاینمربینسبتداد.بهنظرمیرسددرپرسپولیس،
فاکتورمهمیوجودداردکهدرتیمآبیپایتختدیدهنمیشود.کاپیتانیکهیکتنهبارتیمرابهدوشمیکشدودر
حساسترینلحظات،دستتیمرامیگیرد.اتفاقیکهکاپیتانآبیهاتاامروزازپسانجامدادنشبرنیامدهاست.

آریا رهنورد

پر کــردن جــای خالی شــجاع
خلیــلزاده ،تنهــا مســئولیت مهم
سیدجالل حسینی در این فصل نبوده
است .او نهتنها جای شجاع را به خوبی
پر کرده ،بلکه حتی توانسته جایگزین
مناسبی برای عیسی آلکثیر در خط
حملهباشد!خیلیازمدافعانمیانی،روی
زدنضرباتسرتبحردارنداماسیدجالل
این هفته نشان داد که حتی روی زمین
هم میتواند برای تیمش گلزنی کند.

کاپیتان قرمزها تا این هفته از لیگ برتر
چهار گل به ثمر رســانده است .او پس
از احمد نوراللهــی ،دومین گلزن برتر
تیم به شمار میرود .جالب اینکه از بین
چهار گل این فصل سید ،سه گل بسیار
حساس و تعیینکننده بودند .او تا این
هفته از لیگ برتر سه گل سه امتیازی
به ثمر رســانده و عمال  9امتیاز را یک
تنه برای تیم یحیی جمع کرده اســت.
همه این اتفاقها در شــرایطی رخ داده
کهسیدبیشترهفتههایفصلگذشته
را روی نیمکت بوده است .در حقیقت

او پس از یــک دوره نیمکتنشــینی
نسبتاطوالنی،آمادگیاشرابهبهترین
شکل حفظ کرده و دست به کاری زده
تا نگرانــی تیم یحیی در فــاز دفاعی و
حتی هجومی در این فصل ،به حداقل
برسد .پرسپولیسیها مشکالت خاص
خودشان را دارند .مسائل مالی باشگاه
هنوز برای مهرههای تیــم آزاردهنده
به نظر میرسد و با وجود رسیدن به دو
فینال آسیا در سه ســال گذشته ،آنها
همچنان به یک باشگاه متمول تبدیل
نشدهاند.پنجرهنقلوانتقاالتباشگاهنیز

همچنانبستهاست.بااینحالدراردوی
این تیم ،خبری از «ســرماخوردگی»
و قهر نیســت و همه در کنار هم ،برای
رســیدن به پنجمین قهرمانی مبارزه
میکنند .ســیدجالل ،یکی از دالیل
کلیدیانسجامپرسپولیساست.بدون
تردید هــر بازیکنی که تــاش او را در
زمین مسابقه تماشــا میکند ،انگیزه
بیشــتری برای درخشیدن در این تیم
بهدستمیآورد.
نقشیکهسیدجاللدرپرسپولیس
بازی میکند ،به نــدرت در تیمهای

دیگر لیگ برتری دیده میشــود .به
شکل مســتقیم میتوان به استقالل
اشاره کرد که عمال چنین تکیهگاهی
در ترکیبش نــدارد« .وریا غفوری» به
لحاظ فنی فوتبالیست درجه یکی به
شمار میرود اما هنوز نمیتواند نقش
یک «رهبر» را بــرای تیم بازی کند .او
که ناگهان در میانههای یک مســابقه
خانگی قهر میکند و از استادیوم بیرون
میرود ،نمیتواند در سختترین روزها
استقالل را به جلو هدایت کند .بحث
قرارداد وریا و مشــکالت او با باشگاه،
همیشه داغ است و این موضوع ،روی
تمرکز تیم و خود او تاثیر قابل توجهی
دارد .به نظر میرسد این ستاره خیلی
زود کنترلش را از دست میدهد و حتی
اگر برای چند دقیقه یک پاس ایدهآل
دریافت نکنــد ،میتواند هر رفتاری را
از خودش نشــان بدهد .وریا در مورد
جزئیترین مسائل سیاسی و اجتماعی
اظهارنظر میکنــد و این حق طبیعی
اوســت اما نکته عجیب اینجاست که
وقتی نوبت به اظهارنظرهای کلیدی در
مورد استقالل میشود ،دیگر هیچکس
نمیتوانــد اثری از او پیــدا کند .همه
میداننــد موضع کاپیتان اســتقالل
در قبال مسائل روز کشور چیست اما
هیچکس نمیداند که او چه موضعی
در مورد محمود فکری و اتفاقات درون
باشــگاه دارد .هیچکس نمیداند او به
عنوانکاپیتان،چقدرموافقکناررفتن
این مربی و بازگشــت احتمالی فرهاد
مجیدی است .شــاید بخش مهمی از
تفاوتهای پرسپولیس و استقالل ،به
همین دو نفر برمیگردد .به سیدجالل
که در حوالی  40ســالگی از تک تک
ذرههای رمق باقی مانده در ساقهایش
برای درخشش هرچه بیشتر تیم بهره
میبرد تــا وریا که در ایــن فصل تنها
سایهای از خودش را در زمین مسابقه
به نمایش گذاشته است.

نقشیکهسیدجاللدر
پرسپولیسبازیمیکند،
به ندرت در تیمهای دیگر
لیگ برتری دیده میشود.
بهشکلمستقیممیتوان
به استقالل اشاره کرد که
عمالچنینتکیهگاهی
در ترکیبش ندارد« .وریا
غفوری»به لحاظفنی
فوتبالیستدرجهیکی
به شمار میرود اما هنوز
نمیتواندنقشیک«رهبر»
را برای تیم بازی کند
ایــن یــک اصطــاح قدیمی در
فوتبال اســت کــه «تیمها ،شــبیه
کاپیتانشان میشوند!» نگاهی گذرا
به وضعیت این روزهای اســتقالل و
پرســپولیس ،میتواند این واقعیت
را به اثبات برساند .پرسپولیس لیگ
بیستم ،درســت مثل ســیدجالل
حسینی بوده است .محکم ،مقتدر و
تسلیمنشدنی .حتی وقتی که اوضاع
خــوب پیش نرفتــه و تیم شــرایط
ناخوشــایندی را تجربه کرده ،همه
نفرات تیم پشــت هم ایســتادهاند تا
روزهای خوب دوباره از راه برســند و
صدر جدول لیگ برتــر ،باز هم قرمز
شــود .اســتقالل هم در این فصل،
شباهت زیادی به وریا غفوری داشته.
تیمی که در مقاطعی جذاب نشان داده
و اسم ترسناکی برای رقبا ساخته اما
در مجموع ،همه هوش و حواسش را
به موفقیت ندوخته اســت .وریا برای
قهرمان شدن در لیگ برتر با استقالل،
تا ابد زمان ندارد .اگر او میخواهد که
این کار مهم را انجــام بدهد ،باید در
برخی از رفتارهایش تجدیدنظر کند.

چهره به چهره
 13خرید ناامیدکننده لیگ برتر بیستم

من خود آن سیزدهم!
آریا طاری

فصل نقل و انتقاالت لیگ برتر دوبــاره از راه
رســیده و تیمها در حال تقویت خودشان برای
نیمفصل دوم هســتند .مــرور خریدهای مهم
نیمفصل اول اما نشــان میدهد که بســیاری از
ستارهها نتوانستهاند انتظارات هواداران تیمهای
مختلف را برآورده کننــد .به محض رقم خوردن
یکانتقال،نمیتواندرموردسرنوشتآنانتقال
مطمئنبود.درهمینفصل،بسیاریازخریدهای
گرانقیمت و ظاهرا مهم تیمها ،اصال نتوانستهاند
خودینشانبدهند.درستبرخالفستارههایی
که انتقالشان به باشگاه جدید ،هیاهوی کمتر اما
تاثیراتمثبتعمیقتریداشتهاست.
آرمانرمضانی
پیوستنبهپرسپولیسمیتوانستیکرویای
بزرگ برای آرمان باشــد اما عمال به یک کابوس
جدی برای او تبدیل شده اســت .او که این اواخر
درسایپاهمدرخششخاصینداشتوبهنیمکت
منتقل شــده بود ،ناگهان این فرصت را به دست
آورد که در لیگ قهرمانان آســیا به میدان برود.
در آن رقابتها عیســی آلکثیر فوقالعاده ظاهر
شد و مهدی عبدی هم مطمئن نشان داد .به نظر
میرســید آرمان به نیمکت تیم دوخته خواهد
شد اما محرومیت آلکثیر ،این فرصت را به او داد
تاحداقلدرلیگبرتر،فرصتخوبیبرایبازیبه
دستبیاورد.رمضانیامانتوانستازاینفرصتبه
خوبیاستفادهکند.اوباموقعیتهاییکهازدست
داد ،به شدت تحت فشار قرار گرفت و نتوانست با
این فشار کنار بیاید .محرومیت عیسی به زودی
تماممیشودواگرقرمزهامغانلورانیزجذبکنند،
بهنظرمیرسدرمضانیبایدبهسراغیکتیمجدید
برای خودش برود .بعید است که او دیگر فرصت
خاصیبرایبازیدرتیمیحییبهدستبیاورد.
محمدنادری
عملکرد فنــی نادری در ایــن فصل ،افتضاح

نبودهاماازپرسروصداترینخریداینفصل،انتظار
بیشتری وجود داشته اســت .هوادارانی که او را با
هرویه میلیچ مقایســه میکنند ،به هیچ وجه از
نمایشاش در سمت چپ خط دفاعی استقالل
راضیبهنظرنمیرسند.نادریتااینهفته،خودی
نشان نداده و یک ستاره نبوده است .او با تصمیم
ترک پرسپولیس و پیوستن به استقالل ،دست
به یک انتحار بزرگ زد اما این انتحار تا امروز ،اصال
نتیجه نداده است .او از یک منطقه امن جدا شد و
خودشرابهچالشکشیدامانتوانستبهخوبیاز
پس این چالش بزرگ بربیایــد .او البته هنوز این
فرصتراداردکهبینخودشواینکابوس،فاصله
ایجادکند.
مهدیمهدیخانی
اینکــه پرســپولیس ماهها پــس از جذب
مهدیخانی،همچنانبهدنبالیکمهرههجومی
است ،به خودی خود نشان میدهد که عملکرد
این بازیکن در تیم یحیی اصال مطلوب نبوده
اســت .مهدی در قامت یک لژیونر به این
باشــگاه اضافه شــد و پیراهن شماره9
را نیــز تحویل گرفت اما تــا امروز عمال
هیچ حرکت مثبتی از او در پرسپولیس
دیده نشده اســت .شاگرد سابق
یحیــی در شــهرخودرو،
پس از ترک لیــگ ایران
بــه فوتبال کرواســی
رفت اما ظاهــرا بازی
در کرواسی ،نتوانسته
پیشرفت مهدیخانی
را رقم بزنــد .بعید به
نظر میرســد بــا این
نمایشهااودرپایانلیگبیستم
درپرسپولیسدوامبیاورد.
بابکمرادی
بابکازهمانابتداهمدرحدو
اندازههایباشگاهاستقاللبهنظر

نمیرسید .مهاجم سابق ماشینسازی در شروع
لیگ بیســتم پیراهن آبی را بر تن کرد اما انتظار
اینکه او به یک ستاره تبدیل شود ،انتظاری بیش
ازحدبود.بابکنهایتامیتوانددرتیمهایمتوسط
خودی نشان بدهد اما بازی برای باشگاهی مثل
استقالل ،تجربهای فوقالعاده سخت و نفسگیر
محسوب میشود .مرادی در این فصل روی یک
گل استقالل تاثیر مثبتی گذاشته اما در کورس
قهرمانی ،آبیها به نفرات به مراتب مهمتری نیاز
دارند.
شاهینطاهرخانی
فاصله مذاکره با پرسپولیس و قرار گرفتن در
فهرست مازاد باشگاه پیکان برای شاهین ،کمتر
از چند ماه بود .او پس از ترک اجباری اســتقالل،
مورد توجه پرســپولیس قرار گرفت اما برای این
تیم،شرطهایمتعددیگذاشتوهمینموضوع،
روند مذاکره را متوقف کرد .طاهرخانی به پیکان
ملحق شد اما نتوانســت جایی در ترکیب اصلی
این تیم به دست بیاورد و سرانجام در نیمفصل در
فهرستمازادمهدیتارتارقرارگرفت.بازیکنیکه
میتوانستمسیرپیشرفترابهسرعتطیکند،
به همین راحتی خودش را از موقعیتهای ویژه
محرومکرد.
مهدیشریفی
مهم نیست چقدر جستوجو کنید،
شما دیگر تحت هیچ شــرایطی مهدی
شریفی ســپاهان را پیدا نخواهید کرد.
معلوم نیســت چه اتفاقی برای این
بازیکــن رخ داده کــه دوران
اوجش تا این انــدازه کوتاه
بوده است .مهدی در ادامه
عوض کــردن تیمهایش
این بار به پیــکان رفت اما
در این باشگاه هم موفقیت
چندانی نداشت .شریفی
تالش زیادی به خرج داده تا
دوباره به روزهای خوب دوران
فوتبالش برگردد اما ظاهرا قرار
نیستایناتفاقبرایاورخبدهد
واینمهاجمدوبارهبهیکستاره
تمامعیار در لیــگ برتر تبدیل

شود .مهدی اســتعداد بســیار زیادی دارد اما
نتوانسته با همان ســرعتی که انتظار میرفته،
پیشرفتکند.
سعیدواسعی
تراکتوریها برای خرید ســعید واســعی،
هزینه زیــادی انجام دادند اما حاضر نشــدند
رضایت باشــگاه پیکان را جلب کنند .همین
اتفاق کافی بود تا این بازیکن برای مدت چهار
ماه از فعالیتهای فوتبالی محروم شود .او فصل
فاجعهباری را پشت سر گذاشته و لیگ برتر را
از بیرون تماشــا کرده است .سعید همین حاال
نیز از استقالل پیشنهاد جدی دارد اما باشگاه
تراکتور با جدایی این بازیکن مخالف اســت و
نمیخواهد به راحتی او را از دست بدهد.
علیدشتی
او که در اســتقالل دوران خوبی را پشت سر
نگذاشــته بود ،در فهرســت خریدهای رحمان
رضایی برای باشگاه ذوبآهن قرار گرفت .دشتی
اما در ذوب هم خودی نشــان نداد تا در نیمفصل
راهی باشگاه گل گهر شود .اگر در گل گهر هم در
روی همین پاشنه بچرخد ،بعید به نظر میرسد
علیدشتیشانسچندانیبراییکانتقالخوب
دیگر در لیگ برتر به دســت
بیاورد .او تــا پیش از ملحق
شــدن به اســتقالل ،یک
ستاره به شمار میرفت اما
پس از آن ،دیگر مثل سابق
خودینشاننداد.
میالدجهانی
ذوبیهــا میالد جهانی
را به عنوان بهترین پاســور
فصل گذشــته تحویل گرفتند اما
نمایش این بازیکن به هیچ وجه
در حــد و اندازههای عملکرد
فصلگذشتهاشنبود.میالد
در آبــادان آرامــش زیادی
داشتوخیلیراحتفوتبال
بازی میکرد اما نتوانست
این آرامــش را با خودش
به ذوب آهن ببرد .شــاید
اگر جهانی کمی بیشــتر

میدرخشــید ،ذوب هم فصل به مراتب بهتری
را پشت سر میگذاشت اما حقیقت آن است که
ذوبیها نتوانســتند بازی دلخواهشان را از میالد
جهانیبگیرند.
محمدرضاخلعتبری
بانظرمحرمنویدکیا،دوبارهبهسپاهانبرگشت
امادراینتیم،بیشتریکمهرهنیمکتنشینبود.
خلعت دیگر بهترین روزهای دوران بازی را پشت
سر گذاشته و بعید به نظر میرسد بتواند در این
سطحدریکباشگاهمدعیقهرمانیبدرخشد.این
اواخرحتیزمزمههاییدربارهخروجاحتمالیاواز
تیمدرنیمفصلبهگوشمیرسد.
علیرضاحقیقی
شروع علیرضا در سیرجان فوقالعاده بود اما
از یک جایی به بعــد ،او به یکی از نقاط ضعف تیم
تبدیل شد .گلری که این فصل با اوت دستی نادر
محمدی همگل خورده ،طبیعتا نمیتواند امتیاز
باالیی دریافت کند .علیرضــا در هفتههای آخر
نیمفصل اول با تصمیــم امیرقلعهنویی جایی در
فهرستهای 18نفرهباشگاهگلگهرنیزنداشتو
مهردادبشاگردیدروندروازهتیمقرارمیگرفت.
آرشافشین
با خریدهایی مثل آرش افشــین ،حال و روز
نساجیاصالخوشایندبهنظرنمیرسد.اینباشگاه
عملکردخوبیدرپنجرهنقلوانتقاالتتابستانی
نداشته و حاال یکی از گزینههای جدی سقوط
به شــمار میرود .آرش هم همانند چند سال
گذشته ،شباهتی به یک ستاره ندارد و در عرضه
مدلینگ،درخشانترظاهرمیشود.
محمدبلبلی
محرومیت طوالتیمدت بلبلی از
فوتبال،انگاراورادچارتغییربزرگ
کرده اســت .بلبلی در استقالل
ندرخشید و حاال حتی در نفت
مسجدسلیمان هم یک ستاره
نیســت .خیلیهــا انتظار
داشتند او در نفت ،گلهای
زیادی به ثمر برساند اما این
فوتبالیســت ،نتوانسته در
این تیم بدرخشــد و روزهای
چندانموفقیراسپریکند.

