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يزداني و ميداني غيرمفيد

رضــا یزدانــی آزادکار باتجربه تیــم ملی که 
در تصمیمــی ناگهانی قید حضــور در تورنمنت 
گرجســتان را زد تا به این واســطه حضورش در 
مسابقات جهانی در ابهام برود، دلیل این تصمیم 
خود را بیماری و دور شدن از شرایط ایده آل و البته 
فرصت کم تا مسابقات جهاني عنوان کرده و دالیل 
انصرافش از حضور در گرجســتان را در نامه اي به 
فدراســیون اعالم کرد، مي گوید اگر بدنش آماده 
نباشد قید حضور در جهاني را نیز مي زند. هرچند 
در حال حاضر هدفش حضور در تشــك جهاني 
است. یزداني در این باره گفت:»هدفم این است در 
فرصت باقی مانده تا مسابقات جهانی روی افزایش 
آمادگی بدنی تمرکز کنم تا آن را به شرایط مطلوب 
جهت حضور در این رویداد بزرگ برسانم. با توجه 
به بیماري که داشتم، مدتی نتوانستم خوب تمرین 
کنم و به خاطر مصرف آنتی بیوتیك دچار کاهش 
وزن شــدم بنابراین با توجه به شرایط بدنی که در 
حال حاضر دارم حضور در تورنمنت گرجستان را 
برای خودم مفید نمی دیدم چراکه معتقدم کشتی 
گرفتن در این تورنمنت آورده ای جز عقب افتادن از 
برنامه تمرینی و از دست دادن زمان برایم نداشت.« 
وي در ادامه افزود:»با تمام توان تالش می کنم اما اگر 
حتی یك درصد هم به لحاظ بدنی به این جمع بندی 
برسم که نمی توانم در این مسابقات برای تیم ملی 
مفید باشم مطمئن باشید به مسابقات جهانی نمی 
روم و از حضور در این رقابت ها انصراف خواهم داد.«

    
اولين شكست آسمانخراش ها

تیــم ملــي بســكتبال در پــي رونــد 
شكســت ناپذیري اش در دیدارهاي تدارکاتي 
خود در راه جام جهاني 2019 چین ، باالخره در 
یونان نخستین شكستش را تجربه کرد. تیم ملی 
بسكتبال در یك بازی دوستانه )غیررسمی( پیش 
از تورنمنت سه جانبه در کشور یونان، به مصاف تیم 
ملی یونان رفت که در این دیدار با نتیجه ۸2 – ۶9 
مغلوب تیم میزبان شد. در پایان این دیدار حامد 
حدادی سنتر نام آشنا و ستاره تیم ملی ایران در این 
مسابقه با کسب 20 امتیاز، امتیازآورترین بازیكن 
بازی شد تا شب درخشــش او باشد. همچنین 
یانیس آنته توکومبو ســتاره تیم ملی بسكتبال 
یونان که در لیگ NBA مشغول است، به دلیل 
مشكل دســتگاه گوارشــی در این بازی حضور 
نداشت تا به عنوان غایب بزرگ این دیدار معرفی 
شود. شاگردان مهران شاهین طبع پس از این بازی 
غیررسمی در ادامه برنامه های آماده سازی خود، در 
قالب یك تورنمنت سه جانبه که به میزبانی یونان 
برگزار می شود، شنبه و یكشنبه به مصاف تیم های 

ملی مجارستان و یونان می روند.
    

غيابان ركوردگيري وزنه
رکوردگیری تیم ملی وزنه بــرداری برای 
حضور در مســابقات جهانــی در حالی انجام 
شد که ســه وزنه بردار در آن حضور نداشتند. 
علی هاشمی که پیش از این دچار شكستگی 
انگشت دست شــده بود در ایالم شهر خود به 
سر می برد و مشــغول درمان است. کیانوش 
رستمی هم که در کرمانشاه تمرین می کند در 
رکوردگیری شرکت نكرد تا باز هم غایب اصلي 
رکوردگیري ها نام بگیرد. همان طور که او پیش 
از این هــم غایب اصلــي رکوردگیري ها بود. 
همچنین سعید علی حسینی هم با وجود اینكه 
در اردو بود اما در رکوردگیری وزنه نزد که دلیل 
آن مصدومیت عنوان شد. از آنجا که فدراسیون 
تا جمعه هفته آینده فرصت دارد اسامی نهایی 
نفرات را برای مسابقات قهرمانی جهان ارسال 
کند، تصمیم دارد چند روز دیگر لیست نهایی 

را اعالم کند.
    

واريزي 7 ميلياردي
کمیته ملی المپیك هفت میلیارد تومان به 
حساب فدراسیون های ورزشی واریز کرد. با توجه 
به اینكه این کمیته اردیبهشــت ماه ۵0 درصد 
بودجه ســال 9۷ را پرداخت کرده بود با واریزی 
۳0 درصد در مرحله دوم، اعتبارات فدراسیون ها 
را به ۸0 درصد سال 9۷ رساند. با توجه به اینكه 
فدراسیون های ورزشی خود را برای کسب سهمیه 
المپیك 2020 توکیو آمــاده می کنند، رییس 
کمیته ملی المپیك در تالش است تا با پرداخت 
اعتبارات به فدراسیون های ورزشی به آنها برای 

کسب سهمیه کمك کند.

منهای فوتبال

آریا طاری

برای دومین ســال متوالی، 
پنجره نقــل و انتقاالت لیگ برتر 
قبل از شــروع فصل جدید این 
لیگ بسته شد. این اتفاق هنوز هم 
منتقدان زیادی دارد. چراکه حاال 
تیم های اروپایی دیگر می توانند از 
تیم های انگلیسی بازیکن جذب 
کنند اما مهلت خرید بازیکن برای 
انگلیسی ها به پایان رسیده است. با 
این وجود چنین اتفاقی موجب باال 
رفتن تمرکز تیم ها در شروع فصل 
می شود. آخرین روز از پنجره نقل و 
انتقاالتی فوتبال جزیره، با دو اتفاق 
بزرگ روبه رو بود. انتقال داوید لوئیز 
از چلســی به آرسنال و پیوستن 
روملو لوکاکو از منچستریونایتد 

به اینتر.
آرسنال رویایی امری

توپچی های لندن حتی در ددالین 
نیز دست از خرید ســتاره برنداشتند. 
آنها کــه در روزهای گذشــته با خرید 
ستاره هایی مثل دنی سبایوس، نیكالس 
پپه و ســالبیا فصل نقــل و انتقاالت 
فوق العاده ای را پشت سر گذاشته بودند، 
در روز آخر نقل و انتقاالت به دنبال مدافع 
رفتند و دو بازیكن را برای خط دفاعی 
به خدمت گرفتند. با وجود محرومیت 
چلسی از نقل و انتقاالت، فرانك لمپارد 
مشــكلی با فروش چند مهره تیمش 

نداشت و ســرانجام داوید 
لوئیز یكی از مهره هایی بود 

که در فهرســت مازاد 
فرانكــی قــرار 
گرفت. لوئیز با 
وجــود جدایی 
از چلســی، در 
لنــدن ماند تا 
برای آرسنال 
تــوپ بزنــد. 
قرمزها فصل 
گذشته در دفاع 

به شدت ضعیف 
ظاهر شده بودند و حاال امیدوارند با این 
انتقال، وضعیت بهتری در این بخش 
از زمین پیدا کنند. لوئیز در دو مقطع 
مخلتف برای چلسی بازی کرد و یكی از 
چهره های محبوب هواداران باشگاه 
لندنی به شمار می رفت اما حاال با 

این انتقال، هواداران چلســی را 
شــوکه کرد. او درست همان 
تصمیمی را گرفــت که چند 
سال پیش از سوی پتر چك 
نیز اتخاذ شده بود. لوئیز تنها 
خرید آرسنال در ددالین نبود. 

آنها کیران تیرنی را نیز از باشگاه 
سلتیك به خدمت گرفتند. این مدافع 

چپ بااستعداد، چند فصل در لیگ برتر 
اسكاتلند خوش درخشید و در این فصل 
مورد توجه باشگاه های انگلیسی قرار 
گرفت. کیران در پســت دفاع چپ به 

میدان می رود و احتماال در این فصل، 
مدافع کناری ثابت آرسنالی ها خواهد 
بود. او پتانسیل بسیار خوبی برای تبدیل 
شدن به یكی از بهترین مدافعان چپ 

فوتبال اروپا دارد.
هدیه ای برای آقای کونته

پرونده جدایی روملــو لوکاکو از 
منچســتریونایتد باالخره با انتخاب 
مقصد نهایی این بازیكن بسته شد. 
لوکاکو چند روز قبل در آستانه پیوستن 
به یووه قرار داشــت اما در نهایت اینتر 
برای خرید این مهاجــم ۷۳ میلیون 
پوند پرداخت کــرد. آنتونیو کونته که 
همیشه شیفته ســبك بازی مهاجم 
بلژیكی بود، باالخره در اینتر فرصت کار 
با بازیكن محبوبش را به دست خواهد 
آورد. دیباال، مانژو، اشكرینیار و... نام هایی 
بودند که در مــورد معاوضه لوکاکو 
با یووه یا اینتر مطرح شدند اما به 
شكلی باورنكردنی، یونایتد در 
پایان پنجره نقل و انتقاالت هیچ 
بازیكنی جذب نكرد. هواداران 
یونایتد از این رفتار مدیران باشگاه 
به شدت عصبانی هستند و اگر در 
این فصل تیم نتیجــه نگیرد، قبل از 
سولسشر، این وودوارد است که باید 

باشگاه را ترک کند.
دو ستاره اما نه دیباال و 

کوتینیو
جذب همزمــان دیباال و 
کوتینیو، رویای بزرگ هواداران 

اسپرز بود اما باشــگاه نتوانست این دو 
ستاره را به خدمت بگیرد. با این وجود 
روز آخر نقل و انتقــاالت برای این تیم، 
پربار به نظر می رسد. اسپرز برای سمت 
چپ خط دفاعی، رایان سسنیون را با 
2۵ میلیون پوند از فــوالم جذب کرد 
و برای خط هافبك نیز لوسلســو را با 
۶0 میلیــون از رئال بتیــس گرفت. با 
توجه به خرید تانگی اندومبله در همین 
فصل، تاتنهامی ها پــس از چند فصل 
بدون خرید، حــاال گران ترین پنجره 
نقل و انتقاالتی تاریخ شان را پشت سر 

گذاشتند.
بازگشت غول به نیوکاسل

یكی دیگر از جابه جایی های مهم روز 
فوتبال جزیره، بازگشــت اندی کارول 
به تیم ســابقش بود. مهاجم وستهم با 
امضای قراردادی تازه، راهی باشــگاه 
نیوکاسل شد. او رویایی ترین روزهای 
دوران فوتبالش را در نیوکاســل پشت 
سر گذاشــت و پس از ترک این تیم و 
پیوستن به لیورپول، دیگر نتوانست به 
آن مهاجم درخشان قبلی تبدیل شود. 
شاید بازگشــت دوباره به سنت جیمز 
پارک، این ستاره را احیا کند و او را به فرم 

خوب گذشته برگرداند.
مثل آب خوردن

دنی درینــك واتر، یكــی دیگر از 
خروجی های تابســتانی چلســی در 
ددالین بود. این هافبك پس از قهرمانی 
تاریخی با لسترسیتی، شانس انتقال به 

چلسی را به دســت آورد اما در باشگاه 
جدید، کوچك ترین موفقیتی نداشت 
و دائما نیمكت نشین بود. دنی حاال به 
باشــگاه برنلی قرض داده شده است. او 
حاال به خیل عظیــم مهره های قرضی 
باشگاه چلسی ملحق شده اما بعید است 

که دوباره به این باشگاه برگردد.
آخرین قطعه پازل اورتون

یكی از جذاب ترین تیم ها در فصل 
نقل و انتقاالت فوتبال انگلستان، اورتون 
بود. تیمی که آخرین خریدش را در روز 
پایانی انجام داد و الكس ایووبی را با ۳۵ 
میلیون پوند به خدمت گرفت. فابلین 
دلــف و مویزه کیــن، خریدهای مهم 
دیگر تافی ها در این تابســتان به شمار 
می روند. آنها برای تبدیل شدن به یكی از 
باالنشینان جدول لیگ برتر، هزینه های 

بسیار زیادی انجام داده اند.

در ددالین نقل و انتقاالت فوتبال انگلیس چه گذشت؟

 آبی به قرمز؛ قرمز به آبی!

اتفاق روز

سوژه روز

بهترین بازیكن جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی، برای 
همیشه با دنیای فوتبال خداحافظی کرد. »دیگو فورالن« 
یكی از جذاب  ترین مهاجم های این دهه های فوتبال اروپا به 
شمار می رفت. بازیكنی که می توانست ساده ترین توپ ها 
را به موقعیت جدی گل زنی تبدیل کند. درست به همین 
خاطر بود که در اروگوئه لقب »جادوگر« را برای این بازیكن 
در نظر گرفته بودند. پسر متولد مونته ویدئو در اروگوئه و پسر 
فوتبالیست مشهور پابلو فورالن، در نوجوانی به سراغ ورزش 
تنیس رفت و این ورزش را به شكل حرفه ای دنبال کرد. با این 
حال یك حادثه برای همیشه مسیر زندگی او را تغییر داد. 
پس از سانحه وحشتناک تصادف خواهر دیگو و مشكالت 
بزرگی که برای خانواده به وجود آمد، او تصمیم گرفت راه 
پدرش را دنبال کند و فوتبالیست شود. او در جوانی از طریق 
یكی از مربیان اروگوئه ای به باشــگاه نانسی فرانسه لینك 
شد و تســت های اولیه را در این باشگاه پشت سر گذاشت 
اما در نهایت نظر ســرمربی تیم را جلب نكرد و ناچار شد به 
آمریكای جنوبی برگردد. دیگو در 19 سالگی جذب باشگاه 
ایندیپندنته آرژانتین شد و در چهار فصل، 40 گل برای این 

تیم به ثمر رساند. باشگاه میدلزبورو، اولین مشتری جدی 
این ستاره به شمار می رفت و پیشنهاد این باشگاه با موافقت 
ایندیپندنته نیز روبه رو شد اما درست قبل از امضای قرارداد، 
منچستریونایتد خودش را وارد معامله کرد و توانست این 
استعداد ویژه را بدزدد. فورالن در 2۳ سالگی، فرصت بازی 
برای سر الكس فرگوسن را به دست آورد و راهی اولدترافورد 

شد.
به ثمر رســاندن تنها 1۷ گل در چهار فصل، دیگو را به 
یك خرید شكست خورده برای یونایتد تبدیل کرد. با این 
حال او هنوز به خاطر دو گلی که روبه روی لیورپول به ثمر 
رسانده، روی سكوهای اولدترافورد محبوب است و هوادارها 
هنوز شعاری در مورد این دو گل در ذهن دارند. فورالن بعد 
از شكســت در فوتبال جزیره، به ویارئال رفت و در این تیم 
احیا شد. او در اتلتیكومادرید زوج فوق العاده ای با سرخیو 
آگرو ســاخت و پایان این دوره چهارســاله، پایان بهترین 
سال های فوتبالی این بازیكن بود. دیگو در سال های بعدی 
برای اینترمیالن، اینترناسیونال برزیل، سرزو اوزاکا ژاپن، 
پنارول اروگوئه، بمبئی ســیتی هندوســتان و کیتچه در 

لیگ هنگ کنگ بازی کرد و تصمیم گرفت در 40 سالگی 
کفش ها را آویــزان کند. یك قهرمانــی در لیگ برتر، یك 
قهرمانی در کامیونیتی شیلد و یك قهرمانی در جام حذفی 
با منچستریونایتد، قهرمانی یورولیگ و سوپرکاپ اروپا با 
اتلتیكومادرید و قهرمانی لیگ اروگوئه، مهم ترین افتخارات 
بازیكنی هستند که در رده ملی فوق العاده تر از رده باشگاهی 
بود. فورالن به عنوان یكی از بهترین مهاجمان تاریخ فوتبال 
اروگوئه، 112 بار برای آبی ها به میدان رفت و ۳۶ گل نیز به 

ثمر رساند. اوج شاهكارهای ملی او در سال 2010 رقم خورد. 
جایی که توانست یكی از بهترین گل زن های جام، بهترین 
بازیكن جام، زننده یكی از زیباترین گل های جام و بخشی از 
تیم رویایی جام باشد. آقای گل دو دوره اللیگا، نقش بسیار 
مهمی در رساندن اروگوئه به نیمه نهایی جام جهانی 2010 
داشت. بدون تردید او همیشــه به عنوان مهاجمی درجه 
یك به یاد آورده خواهد شد. ستاره ای با گل های تماشایی و 

لبخند همیشگی روی لب.

آریا رهنورد

هفدهم مردادماه، زمانی برای جشن گرفتن 
شغلی با حداقل مزیت ها و حداکثر مسئولیت ها 
اســت. »روز خبرنگار« که از راه می رسد، همه 
مسئوالن در همه رده های مدیریتی ناگهان به 
اهمیت این قشر پی می برند و وعده های بزرگی 
در مورد حمایت از خبرنگارهــا می دهند اما 
این وعده ها به سرعت در مسیر فراموشی قرار 
می گیرند. البته که خبرنگاران معموال در زندگی 
کاری  شــان با انبوهی از بدقولی و نامالیمات 
دست و پنجه نرم می کنند اما شاید بد نیست 
به جای همه تعریف و تمجیدهای اغراق آمیز 
در چنیــن روزی، راه برای »خودانتقادی« نیز 
باز باشد. سهم خبرنگارها از آشفته بازار امروز 
فوتبال ایران چقدر اســت؟ آیا آنها تا امروز در 

کنترل یك وضعیت ملتهب، موفق بوده اند؟
فوتبال ایران به یكی از »ناامیدکننده«ترین 
مقاطع در همه تاریخش گره خورده است. البته 
که در همین دوره زمانی، تیم ملی نمایش های 
خوبی در جام جهانی داشته و یك تیم از لیگ 

برتر به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کرده 
اما اگر از این پوســته بیرونــی فاصله بگیریم، 
واقعیت های درون فوتبالفارسی مشمئزکننده 
به نظر می رســند. ایــران همان طــور که در 
رشــته هایی مثل والیبال یكی از بهترین های 
دنیا شده، این پتانســیل را دارد که در فوتبال 
هم در جمع بهترین های جهان قرار بگیرد اما 
در این فوتبال، همه به جــای کمك کردن به 
رشد هم، در حال زدن ریشه هم با تبر هستند. 
طبیعی اســت که در فوتبــال رقابت و حتی 
دشمنی وجود داشته باشد اما این دشمنی در 
فوتبال ایران از مرزهای یــك رقابت فوتبالی 
ساده عبور کرده است. فصل گذشته برگزاری 
دیدار برگشت پرسپولیس و سپاهان در لیگ 
برتر، ۳00 مصدوم باقی گذاشــت و هیچ کس 
نمی داند در فصــل جدید، چــه فجایعی در 
انتظار اســتادیوم های لیگ برتر خواهد بود. 
این بحران ها در درجه اول، زاییده شبكه های 
اجتماعی هســتند. »کانال های هواداری« به 
آفتی بزرگ برای باشــگاه ها تبدیل شــده اند 
و غالبا به دســت »افراطی تریــن« هوادارها 

مدیریت می شــوند. این کانال ها به جز تزریق 
توهم نابرابری میان باشــگاه ها و مطرح کردن 
توطئه های ساختگی، عمال خروجی دیگری 
ندارنــد. همیــن کانال ها، تماشــاگران را در 
عصبانی ترین وضعیت به ورزشگاه می فرستند 
و او را در موقعیــت پرتاب کردن قلوه ســنگ 
به طرف هواداران تیم رقیب قــرار می دهند. 
فلســفه فوتبال، نزدیك  کردن آدم ها به هم، با 
وجود باورها، اعتقادها و ســلیقه های متفاوت 
اســت اما در ایران، فوتبال روز به روز آدم ها را 
از هــم دورتر می کند. خبرنگارهای ورزشــی 
می توانند نقش بســیار مهمی در کنترل این 
اوضاع نابسامان داشته باشند اما عمال به بخش 
جدایی ناپذیر این آشــوب تبدیل شــده اند. 
بســیاری از همین خبرنگارها به شدِت هر چه 
تمام تر درگیر بازی های »رنگی« هســتند و از 
حالت کری خوانی به حالت »کری نویســی« 
تغییر شكل داده اند. بعضی از آنها به جای تالش 
برای آرام کردن اوضاع با دست گذاشتن روی 
منطق، هر روز بیشتر از گذشته منطق را لگدمال 
می کنند و در نوشته های شــان تنها به دنبال 

راضی نگه  داشتن هواداران تیم خودی هستند. 
جلدهــای روزنامه های هواداری اســتقالل و 
پرسپولیس، زمانی سوژه ای برای خندیدن و 
عبور کردن بود اما حاال درســت همان تیترها 
و همان جلدها، در اینستاگرام و توئیتر گروهی 
از خبرنگارهای ورزشــی به چشم می خورد. 
جماعتی که در اصل باید به واسطه شغل شان 
روی نقاط تاریك نور بیندازند اما فعال مشغول 
پوشاندن نور، با تاریكی هستند! خبرنگارهای 
ورزشی در گذشته به مراتب »مطالبه گر«تر از 

امروز بودند. 
مشكل اصلی اینجاســت که آنها معموال 
بیــش از حد به بازیكنــان و مربیــان فوتبال 
نزدیك می شــوند و رفته رفته خاصیت انتقاد 
در نوشته ها و گزارش های شان رنگ می بازد. 
طبیعتا خبرنگاری که با یك مربی لیگ برتری 
ناهار می خورد، سخت می تواند او را در مظان 
انتقاد قرار بدهد و از تعویض هایش ایراد بگیرد. 
کم تر از یك ســال قبل بود که وینفرد شفر در 
یكی از کنفرانس های خبری از »خبرنگارهای 
صد دالری« در فوتبال ایران انتقاد کرد. بدون 
شك دلیلی داشت که مربی آلمانی تنها در مدت 
کوتاهی پس از ورود به فوتبال ایران، به چنین 
تحلیلی رسید و توانســت آن را بدون واهمه با 
رسانه ها در میان بگذارد. ورزشی نویسی زمانی 
آنقدر اعتبار داشــت که فوتبالیست ها دکه ها 

را برای تماشای نام شان زیر و رو می کردند اما 
حاال دیگر همه چیز عوض شده و باید پذیرفت 
که خبرنگارهای ورزشی، بازی را به شبكه های 
اجتماعی باخته اند. خود آنها هم البته بخشی 
از بازی شــبكه های اجتماعی هســتند و در 
این فضا، بیشــتر از هر کار دیگری خودشان، 
بی طرفی شان و مسئولیت های شغلی شان را 
زیر ســوال می برند. اگر خبرنگارهای ورزشی 
کمی جدی تر با مسائل روز فوتبال ایران برخورد 
می کردند و درگیــر کلیدواژه هایی مثل وزیر 
ورزش و ... نبودند، فدراســیون فوتبال به این 
راحتی نمی توانست از پاســخگویی در مورد 
مسائل مختلف طفره برود و قید جواب دادن به 

هر سوالی را بزند. 
اگر این »اختالف رنگی« در بین خبرنگارها 
جایش را به اتحاد می داد، بدون تردید فوتبال 
ایران یك قدم رو به جلو برمی داشت. تا زمانی 
که بعضی از خبرنگارهای ورزشــی دســت از 
عالیق کور رنگــی برندارند، تــا زمانی که این 
جماعت به اندازه لیدرهای متعصب از تیم شان 
حمایت نكنند، تا زمانی که آنها نپذیرند قهرمانی 
پرســپولیس، اســتقالل و یا هر تیم دیگری 
ضعف های بزرگ فوتبال ایران را پوشش نخواهد 
داد، در روی همین پاشنه خواهد چرخید. تا آن 
روز، جشن گرفتن روز خبرنگار چیز زیادی را 

عوض نمی کند.

پایان راه یک جادوگر

آديوس ديگو!

سهم خبرنگارها از دشت بی فرهنگی

يک سوزن به خودمان!

لوئیز تنها خرید آرسنال 
در ددالین نبود. آنها کیران 

تیرنی را نیز از باشگاه 
سلتیک به خدمت گرفتند. 
این مدافع چپ بااستعداد، 

چند فصل در لیگ برتر 
اسکاتلند خوش درخشید 

و در این فصل مورد توجه 
باشگاه های انگلیسی قرار 

گرفت
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