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منهای فوتبال

برنامه بسكتبال براي صعود
دركاپ آسيا

یک گزینه جذاب برای انتخابات فدراسیون فوتبال

جادوگر وارد میشود!
آریا طاری

سومین و آخرین پنجره رقابتهای بسکتبال
انتخابی کاپ آســیا از  ۳۰بهمــن در گروههای
شــشگانه آغاز میشــود .تیم ملی بســکتبال
کشورمان که در گروه  Eاین رقابتها با تیمهای
عربستان ،قطر و ســوریه همگروه است به دلیل
بحران کرونا و همهگیری این ویروس دیدارهای
خود در پنجره ســوم را همچون پنجره دوم در
قطر برگزار خواهد کرد .پروتکلهای بهداشــتی
که برای پنجره دوم انتخابی کاپ آســیا مصوب
و توجه به آنها از ســوی تیمهای شرکت کننده
الزامی اعالم شــده بود در این پنجــره هم اجرا
خواهد شد .بر این اساس تیم ملی بسکتبال ایران
باید حداقل چهار روز زودتر پیش از اولین دیدار
خود راهی دوحه شــود .تیم ملی بسکتبال ایران
در چارچوب پنجره سوم انتخابی کاپ آسیا ۳۰
بهمن به مصاف قطر میرود و ســه اسفندماه هم
با عربســتان دیدار میکند .طبق برنامه مصوب
این تیم  ۲۷بهمن تهران را به مقصد دوحه ترک
میکند .اردوی تیم ملی بسکتبال هم از  ۱۷بهمن
با ورود اردونشــینان به محل اردو آغاز میشود.
روز نخست به گرفتن تســت  PCRاز بازیکنان
اختصاص دارد و از  ۱۸بهمن هم جلسات تمرینی
برگزار میشــود .رقابتهای انتخابی کاپ آسیا
اسفندماه سال گذشــته با برگزاری دیدارهای
پنجره نخست آغاز شــد .در این پنجره تیم ملی
بسکتبال کشورمان طی دو دیدار خانگی موفق
به شکست سوریه ( ۹۴بر  )۴۸و قطر ( ۹۵بر )۵۲
شــد .این تیم در پنجره دوم مسابقات که آذرماه
برگزار شد مقابل عربستان پیروز شد ( ۷۱بر )۶۴
اما نتیجه دیدار برابر سوریه را ( ۷۷به  )۷۰واگذار
کرد .در پایان پنجره سوم مسابقات انتخابی کاپ
آســیا دو تیم برتر هر یک از گروههای ششگانه
همراه با چهــار تیم برتر که رده ســوم هر یک از
این گروهها را کســب کردهاند ترکیب  ۱۶تیمی
کاپ آســیا را تشــکیل خواهند داد .طبق اعالم
کنفدراســیون بسکتبال آســیا (فیبا آسیا) این
مسابقات  ۲۵مردادماه تا  ۶شهریورماه سال آینده
به میزبانی اندونزی برگزار میشود.

در واليبال نوجوانان
چه خبر است؟!

محمدرضا داورزنی رييس فدراسيون واليبال
چندیپیشمدعیشدکهمحمدوکیلی،سرمربی
تیم ملی والیبال نوجوانان ایران به دالیلی از جمله
کتک زدن بازیکنان و کسب نتایج دور از انتظار از
سمت خود کنار گذاشته خواهد شد .داورزنی در
ادامه این مسیر مسعود آرمات را جایگزین وکیلی
کرد .پس از گذشت حدود یک ســال داورزنی به
رادیو ایران عنوان کرد«:ما تصمیم داریم تیمی را
آماده کنیم تا در سال  1401در مسابقات قهرمانی
آسیا حاضر شود .ما وکیلی را به عنوان سرمربی این
تیم انتخاب کردیم .وکیلی از حاال به مدت حدود
دو سال زمان دارد تا بازیکنان مستعد را شناسایی
کند ».وی ادامــه داد«:این تیم در ســال 1401
باید در مسابقات آســیایی حضور پیدا کند .افراد
مستعد انتخاب میشوند تا تیم قدرتمندتری برای
مسابقات پیش رو داشته باشیم ».به نظر ميرسد
كه مشخص نيســت در تيم ملي نوجوانان دقيقا
چه خبر است؟ در ابتدا مسعود آرمات در حالي به
عنوان سرمربي انتخاب شد كه حرف و حديثهاي
بسياري پيرامونش شكل گرفت .در ادامه انتخاب
سرپرســت اين تيم كه رييس اتحاديه چلوكبابي
قزوين بود حاشيهساز شــد و حاال داورزني براي
تيمي كه تازه تكليف نيمكتش مشــخص شده،
سرمربي آيندهاش را انتخاب كرده است!

انتقاد بنا كارساز شد

رضا صالحیامیری رييس كميته ملي المپيك
از کمک یک میلیارد تومانی به کشــتیگیران و
مربیان آزاد و فرنگی خبر داد .قرار است این مبلغ
طي یکی ،دو روز آینده به حساب فدراسیون واریز
شود .این یک میلیارد کمک ویژه کمیته المپیک
به کشتی اســت و رییس کمیته المپیک تاکید
کرده نمیتوانیم به بقیه فدراسیونها این کمک
را داشــته باشــیم .پیش از این محمد بنا از عدم
حمایتهای کافی کمیته المپیک از تیمهای ملی
کشتی در ســال المپیک انتقاد کرده بود كه نظر
ميرسد اين انتقادات كارساز بوده است.

علــی کر یمــی ســر ا نجا م
کاندیداتــوریاش را برای انتخابات
ریاست فدراسیون فوتبال به صورت
رسمی اعالم کرده است .در روزهای
گذشته ،حرف و حدیثهای زیادی
در این مورد وجود داشــت اما حاال
جادوگر رســما تایید کرده که برای
تغییــر دادن فضای فوتبــال ،وارد
گود خواهد شــد .این یک تصمیم
فوقالعــاده مهم از ســوی یکی از
بهترین ســتارههای تاریخ فوتبال
ایران به شمار میرود .چهرهای که
با اساسنامه قبلی به خاطر نداشتن
ســابقه مدیریت ،نمیتوانست وارد
این رقابت شــود اما پــس از اصالح
اساسنامه ،حاال بدون مشکل قانونی
اجازه حضور در این رقابت را خواهد
داشت.
حضــور چهرهای مثــل کریمی
در راس هرم فدراسیون ،یک اتفاق
هیجانانگیز خواهد بود .در بسیاری
از کشورهای دیگر دنیا هم مدیریت
فوتبال ،بــه چهرههای شــاخص
باســابقه حضور درخشــان در تیم
ملی سپرده میشــود و حاال پس از
دوران تلــخ و ناامیدکننده مدیریت

چهرههایی مثل کفاشــیان و تاج،
شاید کریمی بتواند فوتبال ایران را
از نو بسازد .علی پس از پایان دوران
بازی ،مدتی به عنوان سرمربی کار
کرد اما خیلی زود متوجه شد که این
حوزه برایش مناسب نیست .او در این
مقطع درست همان کاری را انجام
داد که خیلی از ستارههای قدیمی
فوتبال ایران شهامت انجام دادنش
را نداشتهاند.
جادوگر وارد یک عرصه مهم شده
و یک رقابت بســیار جدی را پشت
سر خواهد گذاشت .او برای ریاست
فدراسیونی دورخیز کرده که سراسر
از فساد و مشکالت مالی است اما نام
جادوگر میتواند شــرایط را تغییر
بدهد و درهای جدیــدی را به روی
فوتبال ایران باز کند.
بدون شــک در صــورت حضور
کریمی ،اسپانسرها هم به همکاری
با فدراســیون فوتبــال عالقهمند
میشــوند و اوضاع اداره فوتبال به
مراتب بهتر از شرایط فعلی خواهد
شــد .چهرهای مثل حیدر بهاروند
هرگز در حــد و اندازههای مدیریت
یک فدراسیون نیست .امثال مهدی
تاج هــم که بــا قــرارداد فاجعهبار
ویلموتس ،ســطح تواناییشــان

را نشــان دادهاند .با ایــن حال این
گزینهها همیشه در مجمع هواداران
زیادی دارند و شــنیده میشود که
پشــت پرده در حال مطرح کردن
گزینههــای جدیدشــان بــرای
فدراسیون هستند.
علــی کریمــی در توضیــح
کاندیداتوریاش بــرای انتخابات
نوشته«:میخواهم همچنان کنار
مــردم ســرزمینم باشــم و برای
سربلندی دوباره فوتبال ایران،
به عنوان کاندیدا در پســت
ریاست فدراســیون فوتبال
در انتخابات شــرکت کنم.
تغییرات اساسی از سوی فیفا
و ایافسی در اساسنامه شکل
گرفته و حــاال فوتبالیها راحتتر
میتوانند وارد عرصه انتخابات شوند
و من امیدوارم در روز  ۱۰اســفند
فوتبال ایران عزیزمان یک روز پاک و
عاری از هرگونه زد و بندهای ناسالم
را تجربه کند».
او به شــکل واضحی از دســت
انــدرکاران انتخابات خواســته تا
همه چیز را پاک ،ســالم و شــفاف
برگزار کنند .موضوعی که معموال
در انتخابــات فدراســیون فوتبال
رخ نمیدهد.

اتفاق روز
سپاهان و پرسپوليس دوباره روبهروي هم

الکالسیکو در آزادی!
آریا رهنورد

چندین ماه پس از نبرد برگزارنشــده
نقشجهان ،پرسپولیس و سپاهان دوباره
به هم میرسند .ماجراهای جنجالی آخرین
تقابل آنها ،حساسیتهای مسابقه امروز را
بهاوجخواهدرساند.محرمویحیی،روزهای
دشواری را از شــروع فصل جدید سپری
کردهاندوحاالبراییکبرخوردهیجانانگیز
درآزادیآمادهمیشوند.هردوتیمازمدعیان
مهم قهرمانی لیگ بیستم به شمار میروند
و نتیجه این مســابقه ،اهمیت زیادی در

سرنوشتشان خواهد داشت .پرسپولیس
هنوز در این فصل طعم شکست را نچشیده
اماآنهاازشروعلیگبیستمهرگزحریفیبه
سرسختیسپاهاننداشتهاند.اینمسابقهتا
حدود زیادی کیفیت واقعی دو تیم را در این
فصلنمایانخواهدکرد.
ورزشگاه آزادی امروز میزبان یکی از مهمترین
جدالهای لیگ برتر خواهد بود .مســابقهای که
همیشــه تنشها ،جذابیتها و اتفاقهای زیادی
در خودش داشــته است .پرســپولیس با دو برد و
چهار تساوی در 6مسابقه و ســپاهان با چهار برد،

جادوگر یکــی از محبوبترین
چهرههای تاریخ فوتبال ایران است
و بدون تردید همه هواداران فوتبال
در کشــور ،او را شایســته چنیــن
اعتمادی میدانند .اعضای مجمع
اما ممکــن اســت در نهایت

چهره به چهره

دو تساوی و دو شکست در هشــت بازی برای این
نبرد آماده میشوند .تیم محرم در سه دیدار اخیر
هفت امتیاز به دســت آورده و در فرم بسیار خوبی
قرار دارد اما پرسپولیســیها از زمان برگشتن از
فیناللیگقهرمانانآسیا،برندههیچمسابقهایدر
لیگبرترنبودهاند.بااینوجودتیمیحیی،همچنان
تنها تیم بدون شکست لیگ برتر به شمار میرود.
روبهروشدنچندستارهباتیمهایسابق،بخشیاز
جذابیتهایایننبردبهشمارمیرود.درسپاهان،
سروش رفیعی و شــایان مصلح با تیم قبلیشان
در فوتبال ایــران روبهرو میشــوند و در ترکیب
پرسپولیس ،میالد سرلک و سیدجالل حسینی
روبهروی تیم سابقشان قرار میگیرند .این بازی،
نبرد تیمهایی است که به فوتبال هجومی اعتقاد
دارند و در این فصل چندین نبرد سرگرمکننده را
پشت سر گذاشتهاند .تیمهایی که پرافتخارترین
تیمهای تاریخ لیگبه شمار میروندودر 19فصل

فاحشترین افت قیمت ستارهها در سال 2020

شروع سال جدید میالدی و باز شدن پنجره نقل و انتقاالت
زمستانی ،بار دیگر گمانهزنیها در مورد ارزش مالی مهرههای
مختلف را به اوج رسانده اســت .برخی از فوتبالیستها در سال
 2020قیمت باالتری پیدا کردنــد اما بعضیهای دیگر در یک
سال ناامیدکننده ،با افت وحشــتناک ارزش روبهرو شدند .این
تغییر برای  10ســتاره به مراتب محســوستر از دیگران بود.
مهرههاییکهسالراباآرزوهایبزرگیکلیدزدنداماسال2020
را به شکلی کابوسوار پشت سر گذاشتند و حاال اگر تصمیم به
جابهجاییبگیرند،بارقمبسیارکمترینسبتبهشروعسالاین
اتفاقبرایشانرخخواهدداد.
ادنهازارد؛منفی 60میلیونیورو!
ارزش هیچ بازیکنی در دنیای فوتبال نســبت به اولین روز
سال 2020به اندازه ســتاره بلژیکی رئال مادرید سقوط نکرده
است .قیمت ادن هازارد در شــروع سال گذشته میالدی 120
میلیون یورو برآورد میشد اما این رقم حاال به  60میلیون یورو
رسیده است .ادن در مادرید ،چیزی به جز مصدومیت نداشته و
به یک کابوس بزرگتر از گرت بیل برای هواداران این باشــگاه
تبدیلشدهاست.

کریستیناریکسن؛منفی55میلیونیورو
وقتی برای تاتنهام به میدان میرفت ،برچســب قیمت90
میلیون یورویی داشت اما سپری کردن یک دوران ناامیدکننده
دراینتر،ارزشاریکسنراحاالبهحوالی 35میلیونیورورسانده
است .اینتر ،انتخاب درستی برای ستاره اهل دانمارک نبود .او
هیچوقتبهمهرهموردعالقهکونتهتبدیلنشد.اواینروزهادیگر
در اردوی اینتریها حضور ندارد و تصمیمش را برای جدایی از
اینباشگاهگرفتهاست.
دلهعلی؛منفی 52میلیونیورو!
درستهمانطورکهآنتونیوکونتهنتوانستبااریکسنرابطه
برقرار کند ،مورینیو هم از همان روز اول با دله علی به بنبســت
رسید .در چند مقطع ،تصور میشد همه چیز بین آنها درست
شــده اما علی دوباره جایگاهش را در ترکیب تاتنهام از دست
میداد 2020 .یک ســال وحشتناک برای ســتاره بااستعداد
انگلیسی بود .سالی که موجب شد ارزش او از  80میلیون یورو
به  38میلیون یورو برســد .یک کاهش چشــمگیر برای یک
فوتبالیستمستعد.
رحیماسترلینگ؛منفی50میلیونیورو
درپایانسال 2019استرلینگیکیازآمادهترینمهاجمان
دنیایفوتبالبهشمارمیرفتامادرسال 2020رحیمدرخشش
چندانیدرتیمپپگواردیوالنداشت.خیلیهامعتقدندموقعیت
فوقالعادهای که او در لیگ قهرمانان روبهروی لیون خراب کرد،

جادوگر یکی از
محبوبترینچهرههای
تاریخ فوتبال ایران است و
بدون تردید همه هواداران
فوتبال در کشور ،او را
شایستهچنیناعتمادی
میدانند.اعضایمجمع
اما ممکن است در نهایت
انتخاب دیگری برای
فدراسیونانجامبدهند

انتخاب دیگری برای فدراســیون
انجام بدهند.
ورود فوتبالیها ،تنور انتخابات
را از همیشــه داغتر خواهد کرد.
حاال افرادی در ایــن انتخابات
سهم دارند که در گذشته همواره
با تابلوی ورود ممنوع ،به بازی
تصمیمسازی در فوتبال ایران
راه داده نمیشدند.

ورزشگاه آزادی امروز میزبان یکی
از مهمترین جدالهای لیگ برتر
خواهدبود.مسابقهایکههمیشه
تنشها ،جذابیتها و اتفاقهای
زیادی در خودش داشته است.
پرسپولیس با دو برد و چهار
تساوی در 6مسابقه و سپاهان با
چهار برد ،دو تساوی و دو شکست
در هشت بازی برای این نبرد آماده
میشوند

ورشکستهها!
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گذشته مجموعا  11بار روی سکوی اول لیگ قرار
گرفتهاند .بزرگترین نگرانی پرسپولیسیها برای
این جدال ،به سمت چپ خط دفاعی برمیگردد.
جاییکهسعیدآقاییبهدلیلمحرومیت،نمیتواند
تیم یحیی را برابر ســپاهان همراهی کند .محمد
انصاری به تازگی چراغ سبز پزشــکی را دریافت
کردهامابعیدبهنظرمیرسدکهپسازماههادوری
از میادین در چنین مسابقه مهمی از آمادگی الزم
برخوردار باشد .احتماال ســیامک نعمتی در این
نبرد به عنوان مدافع ســمت چپ برای سرخها به
میدانخواهدرفت.البتهاحتمالبهکارگرفتنعلی
شجاعی نیز در این نقطه از زمین برای پرسپولیس
وجوددارد.اوسابقهبازیبهعنوانمدافعسمتچپ
رادرکارنامهدارد.دومیننگرانیمهمپرسپولیسیها
برایایننبردخانگینیزبهوضعیتخطحملهاین
تیم مربوط میشود .مهدی عبدی هنوز موفق به
گلزنی در لیگ بیستم نشــده و آرمان رمضانی از
زمان پیوســتن به قرمزها هرگز برای این باشگاه
گل نزده است .کیفیت خط حمله پرسپولیس در
این فصل با انتقادهای زیادی روبهرو شــده و باید
دید که این انتقادها چه زمانی بــه پایان خواهند
رسید.درمقابلســپاهانیهاباچند مهاجمآماده
به این مسابقه قدم میگذارند .سجاد شهباززاده با
هشت گل زده ،آمادهترین مهاجم داخلی فوتبال
ایران به شمار میرود و کیروش استنلی همیشه
روبهروی پرســپولیس نمایشهای خوبی داشته
است.سپاهانیهافصلگذشتهدرهمینورزشگاه،
میزبانشان را شکست دادند اما ماجراهای دیدار
برگشت با همین رقیب در نهایت برایشان بسیار
گران تمام شد .پرسپولیس و ســپاهان امروز در

بزرگترین دلیل برای افت روحی این ســتاره بوده است .این
بازیکن  26ساله در اولین روز سال  2020قیمت  160میلیون
یورویی داشت و این رقم حاال به 110میلیون یورو رسیده است.
استرلینگ اما هنوز فرصت کافی را برای تغییر دادن شرایط در
اختیاردارد.
کپاآریزاباالگا؛منفی 45میلیونیورو
گرانترین گلر تمــام تاریخ ،حاال در چلســی به یک مهره
نیمکتنشین تبدیل شــده است .کپا در ســال  2020آنقدر
اشــتباههای بزرگی داشت که هواداران باشــگاه دیگر به هیچ
قیمتیبهاواعتمادندارند.اینگلردرشروعسال 60میلیونیورو
میارزید و حاال ارزشاش به 15میلیون یورو رسیده است .اگر از
طرفداران چلسی بپرسید ،حتی همین رقم هم برای کپا زیاد به
نظرمیرسد!
لئومسی؛منفی40میلیونیورو
درسال 2020میالدی،مثلهمیشهگلزنوبیرحمنشان
نداد .لئو که سال پرحاشیهای را ســپری کرده بود ،حاال 100
میلیونیوروارزشگذاریشدهاست.ایندرحالیاستکهارزش
اودرشروعسال 2020رقم 140میلیونیوروبود.مسیازهمین
حاالبازیکنآزاداستوایناجازهراداردکهبهصورتآزادانهباهر
باشگاهیبرایآیندهاشمذاکرهکند.
آنتوانگریزمان؛منفی 40میلیونیورو
در زمین با لئو مسی هماهنگ نشــده اما به لحاظ کاهش

شــرایطی در لیگ برتر به مصاف هم میروند که
آخرین جدالشان در فوتبال ایران به یک جنجال
تمامعیارتبدیلشدهاست.فصلگذشتهدراولین
روزهای ورود ویروس کرونا به ایران ،قرار شد جدال
دو تیمپشتدرهایبستهبرگزار شود .این موضوع
اصالبهمذاقهوادارانسپاهانکهتیمشانآنروزها
دو مصدوم مهم هم داشت خوش نیامد و آنها مانع
رسیدناتوبوستیمبهورزشگاهدرزمانمقررشدند.
بهنظرمیرسیداعضایکادرفنیباشگاهنیزراضی
به برگزاری بازی نیســتند و ترجیح میدهند این
مسابقهدرزماندیگریانجامشود.آنهاپیشبینی
رایکمیتهانضباطیرانمیکردندوامیدواربودنددر
وقت دیگری مجوز برگزاری دوباره بازی را دریافت
کنند اما این اتفاق رخ نداد و سپاهان نقره داغ شد.
اگر تیم قلعهنویی آن روز موفق به شکســت دادن
پرسپولیس میشــد ،فاصلهاش با این تیم را ک م و
کمترمیکرداماباختندرپروندهمربوطبهآنبازی،
عمال سپاهان را به مرز فروپاشــی رساند .این تیم
دیگر امیدش را برای قهرمانی از دست داد و با یک
ضربه کاری روبهرو شد .اتفاقات آن بازی هم رویای
قهرمانیاصفهانیهارابرباددادوهمبهپایانحضور
امیر قلعهنویی روی نیمکت باشگاه انجامید .حاال
محرم و شاگردها ،اهمیت این نبرد را خیلی خوب
درک میکنند .اگر آخرین جدال با پرســپولیس
همهچیزرابرایاینتیمخرابکرده،مسابقهامروز
میتواندهمهچیزرادرستکند.هرچندکهیحییو
پسرهانیزانگیزههایبسیارزیادیبرایاینمسابقه
دارندومیخواهندثابتکنندکهدرزمینهمبدون
هیچمشکلی،ازقدرتالزمبرایشکستدادنتیم
اصفهانیبرخوردارهستند.

ارزش قیمتی ،به شدت با این ستاره هماهنگ به نظر میرسد.
او در شروع ســال 120میلیون یورو میارزید و حاال ارزشی80
میلیون یورویی دارد .جالب اســت بدانید که مهاجم فرانسوی
بارسا در هفت بازی گذشته با لباس این تیم نه گل زده و نه حتی
یک پاس گل داده است .این فصل به بدترین شکل ممکن برای
آنتوانسپریمیشود.
انگولوکانته؛منفی40میلیونیورو
سن کانته کمی باال رفته و فرانک لمپارد هم اعتقاد زیادی به
این هافبک دونده ندارد .این عوامل در کنار هم موجب شدهاند
ارزش انگولو از 100میلیون یورو به 60میلیون یورو برسد .سال
 2020سال درخشانی برای این فوتبالیست نبوده و ارزش او نیز
بایکسقوطبزرگروبهروشدهاست.
پلپوگبا؛منفی35میلیونیورو
خیلیهاانتظارداشتندپوگبادریونایتدبهیکیازبهترینهای
دنیا تبدیل شــود اما این اتفاق رخ نــداده و دوران حضور او در
منچستر رو به اتمام به نظر میرسد .برچسب قیمتی پوگبا در
سال 2020از100میلیونیوروبه 65میلیونیورورسیدهاست.
الکساندرالکازت؛منفی 35میلیون یورو
حضور پررنگ فرانســویها در این فهرست ،جالب توجه به
نظرمیرسد.الکازتهمدرسال 2020روزهایخوبیراسپری
نکردهتاارزشاشدربازارنقلوانتقاالتاز 70میلیونیوروبه35
میلیونیوروکاهشپیداکند.

