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پنجره نقــل و انتقــاالت فوتبال 
اروپا هنوز بســته نشــده و همچنان 
جابجایی های زیادی در باشگاه های 
مختلف اتفــاق می افتد. تــا امروز اما 
12 باشگاه بیشــتر از دیگران در این 
پنجره هزینه کرده اند. نکته بســیار 
جالب در مورد این فهرســت، غیبت 
تیم هایی مثل رئال مادرید، پی اس جی 
و منچستریونایتد و حضور نام هایی مثل 
لیدز و ناتینگام فارست در این فهرست 
است. حتی انتظار می رفت که تیمی 
مثل نیوکاســل یک پنجره طوفانی را 
پشت سر بگذارد اما این اتفاق تا امروز رخ 
نداده است. به هر حال معادله های نقل 
و انتقاالت در فوتبال اروپا هنوز به پایان 

نرسیده اند.

بایرن مونیخ؛ 117 میلیون یورو
آلمانی هــا در این پنجــره نقل و 
انتقاالت، 4 خرید مهم انجام داده اند. 
باشــگاهی که معموال هزینه زیادی 
برای جابجایی بازیکن هــا پرداخت 
نمی کرد و این موضوع را یک خط قرمز 
برای خودش می دانست، برای ترمیم 
خط دفاعی 67 میلیــون یورو هزینه 

کرد و ماتیاس دلیخــت را به خدمت 
گرفت. آن ها یک خرید فوق العاده هم 
دشتند و برای جذب ســادیو مانه 32 
میلیون یورو هزینه کردنــد. بایرن با 
18 میلیون یورو رایان گراونبرخ را به 
خدمت گرفت و با یک قــرارداد آزارد 
به سراغ نصیر مزروعی از آژاکس رفت. 
بایرن در این پنجره یک وداع بســیار 
مهم داشــت. آن ها با وجود مخالفت 
جدی با فــروش لواندوفســکی، این 
بازیکن را با 45 میلیون یورو به بارسلونا 
دادند. نیکالس سوله، تولیسو و مارک 
روکا دیگر جداشده های مهم بایرن در 
تابستان بودند. این تیم 67 میلیون یورو 
از فروش بازیکنان اش به دست آوردند 
تــا 50 میلیون هزینــه خالص نقل و 

انتقاالتی انجام داده باشد.

منچسترسیتی؛ 108 میلیون یورو
سیتی که در چند ســال گذشته 
خرید خاصی بــرای خط حمله انجام 
نداده بود، با قدرت به بازار برگشــت و 
ارلینگ هالند را بــا 60 میلیون یورو از 
دورتموند به خدمت گرفت. خولیان 
آلوارز نیز در پایان قرارداد قرضی اش به 

سیتی برگشت تا ترکیبی درخشان در 
خط حمله این تیم شکل بگیرد. آبی ها 
48 میلیون یورو هم برای جذب کالوین 
فیلیپس پرداختند تا خــط میانی را 
تقویت کنند. نکته جذاب در مورد این 
فصل سیتی، فروش های بسیار خوب و 
هوشمندانه این باشگاه بود. بازیکنی 
که 56 میلیون یورو برای استرلینگ، 
52 میلیــون یورو برای ژســوس و 8 
میلیون برای پدرو پوسو دریافت کرد. 
جالب است بدانید که تزار  مالی قهرمان 
فصل گذشــته لیگ انگلیس در بازار، 
مثبت 13 میلیون یورو بوده است. در 
حقیقت آن ها با وجود جذب سه ستاره 
بسیار مهم، از نقل و انتقاالت درآمدزایی 

هم کرده اند!

لیدزیونایتد؛ 105 میلیون یورو
قرار گرفتن نام لیدز در این فهرست 
کمی غیرمنتظره به نظر می رســد. 
تیمی که نقل و انتقــاالت را با توپ پر 
شروع کرده است. لیدز در این تابستان 
با جدایی اجباری دو ستاره اش روبرو 
شد. رافینیا به بارسلونا رفت و کالوین 
فیلیپس هم راهی سیتی شد. سفیدها 

برندان آرناسون را با 32 میلیون یورو 
از سارلزبورگ جذب کردند، آن ها 25 
میلیون یورو نیز برای لوئیس سینسترا 
از فاینورد پرداختنــد، تایلر آدامس، 
راسموس کریستنسن، مارک روکا و 
دارکو گیابی نیز خریدهای دیگر لیدز 
در این پنجــره بودند. تیمی که فصل 
گذشته به سختی از سقوط گریخت و 
حاال اصال دوست ندارد که در معرض 
تکرار این تجربه باشــد. فصل نقل و 
انتقاالت البته تا اینجا تراز مثبت یک 
میلیون یورویی را بــرای این تیم به 

ارمغان آورده است.

 بارسلونا؛ 103 میلیون یورو
»آن ها تنها باشگاه جهان هستند 
که پــول ندارند اما بــدون پول خرید 
می کنند!«. جمالت یولیان ناگلسمن 
در مورد بارسا، نظر مشترک بسیاری 
از هواداران فوتبــال در مورد این تیم 
است. با این حال بارسا که فصل گذشته 
در آستانه ورشکســتگی قرار داشت، 
این بار به کمک فعال کردن اهرم های 
اقتصادی و امضای قرارداد با شــریک 
تجاری جدید و قدرتمندش اسپاتیفای، 
توانســت یک فصل نقــل و انتقاالت 
رویایی را سپری کند. بارسا تا اینجا با 
لواندوفسکی، رافینیا، کریستنسن و 
کسی قرارداد بسته و انتنظار می رود 
به زودی از سزار آزپلیکوئتا نیز رونمایی 
کند. آن ها در همین پنجــره قرارداد 
دمبله را تمدیــد کرده اند. کوتینیو تا 
اینجا تنها فروش تابستانی بارسا بوده اما 
انتظار می رود آن ها فرانکی دی یونگ 
را نیز به منچســتریونایتد یا چلسی 

بفروشند.

 تاتنهام؛ 101 میلیون یورو
سرمربی ایتالیایی اسپرز برای ملحق 
شدن به این باشگاه قول تقویت تیم را از 
مدیران آن گرفته بود. دنیل لوی نیز در 
این تابســتان برای کونته سنگ تمام 
گذاشته است. ســفیدها 58 میلیون 
برای ریچارلسیون، 29 میلیون برای 
بیســوما و 14 میلیون برای اسپنس 
پرداخت کردند. ایوان پریشیچ، فریزر 
فاســتر و کلمان لنگله نیز خریدهای 
دیگر این باشگاه در تابستان به شمار 
می روند. اســتیون برگوایــن و کارتر 
ویکس، نفرات جداشده مهم تاتنهام 
در تابستان هستند. باشگاهی که تراز 

مالی اش تا این لحظه از نقل و انتقاالت، 
منفی 63 میلیون یورو است.

 
آرسنال؛ 97 میلیون یورو

مدیران باشگاه آرسنال هم تالش 
کردند تا در این فصل شــرایط را برای 
موفقیت آرتتا و تیم اش فراهم کنند. 
مهم ترین خرید آن ها، جذب گابریل 
ژسوس از ســیتی برای خط حمله با 
52 میلیون یورو بوده اســت. این تیم 
فابیو ویرا را از پورتو، مت ترنر را از ام ال 
اس و مارکینیوش را از سائوپائولو جذب 
کرده است. متئو گندوزی 11 میلیون 
یورویی نیز تنها فروش آرســنال در 
تابستان بوده است. تزار مالی این فصل 
توپچی ها تا اینجــا منفی 82 میلیون 

یورو بوده است.

 چلسی؛ 94 میلیون یورو
حتی پایان امپراتــوری آبراموویچ 
نیز موجب نشــده نام چلسی در بین 
باشگاه های پرهزینه تابستان فوتبال 
اروپا دیده نشود. تاد بولی در این پنجره، 
رحیم استرلینگ، کالیدو کولیبالی  را 
جذب کرده و کانر گلگر را نیز در پایان 
قرارداد قرضــی اش به خدمت گرفته 
اســت. روملو لوکاکو نیز در تابستان 
این باشــگاه را ترک کــرد و رودیگر و 
کریستنســن نیز از این باشگاه جدا 
شدند. تراز مالی چلسی در این پنجره 

منفی 86 میلیون یورو بوده است.

 یوونتوس؛ 89 میلیون یورو
یووه در میان معدود تیم های بزرگی 
دیده می شــود که تــراز مالی مثبتی 
دارد و فعــال 9 میلیون یــورو از نقل و 
انتقاالت سود کرده است. آن ها دلیخت 
را به بایرن فرســتادند و دمیرال را نیز 
به آتاالنتا دادند. یووه در دفاع به سراغ 
برمر رفت و 41 میلیون یــورو برای او 
هزینه کرد. آن ها قرارداد کیه زا را نیز با 
40 میلیون یورو دائمی کردند. بهترین 
خریدهای این تیم اما به صورت رایگان 
راهی تورین شــدند. آنخل دی ماریا 
و پل پوگبا که زمانی بازیکنان بســیار 
گرانقیمتی بودند، با قراردادهای آزاد 

و رایگان راهی یووه شدند.

 دورتموند، 86 میلیون یورو
دورتمونــد در ایــن پنجــره باید 
با جدایی بهتریــن بازیکن اش یعنی 

ارلینگ هالند کنار می آمد. ستاره ای 
که راهی من سیتی شد. دورتموندی ها 
اکسل ویتسل را نیز به اتلتیکومادرید 
سپردند. باشــگاه برای پر کردن جای 
خالی هالند، به ســراغ هالــر رفت اما 
مبتال شــدن این بازیکن بــه تومور 
سرطانی، نگرانی های زیادی در مورد 
او به وجود اورده اســت. کریم آدیمی، 
نیکو شــلوتربک و صالح اوزان، دیگر 

خریدهای تابستانی زنبورها هستند.
 

لیورپول؛ 85 میلیون یورو
در شــروع نبردهــای پیش فصل 
داروین نونیز به خاطــر خراب کردن 
چند موقعیت به شــدت مورد انتقاد 
قرار داشت اما زدن 4 گل در یک نبرد 
دوستانه، نگاه ها را نسبت به این بازیکن 
تغییر داد. این ستاره 75 میلیون یورویی 
مهم ترین خرید باشــگاه لیورپول در 
تابســتان به حســاب می آید. به جز 
ستاره ســابق بنفیکا، کلوپ به سراغ 
فابیو کاروالیو و کالوین رمزی نیز رفته 
و با همین نفرات پرونده نقل و انتقاالت 
باشگاه اش را بسته است. سادیو مانه، 
نکو ویلیامز، مینامینــو، بن دیوس و 
گروئیچ، جداشده های کلیدی قرمزها 

در تابستان به حساب می آیند.
 

آژاکس؛ 85 میلیون یورو
شــاید آژاکس در بیــن تیم های 
پرهزینه فوتبال اروپا دیده شــود اما 
تراز مالی این تیم در تابســتان مثبت 
22 میلیون یورو بوده اســت. این تیم 
برگواین، کالوین باسی، برایان برابی و 
اوون ویندال را جذب کرد و در مســیر 
مخالف، لیساندرو مارتینز، سباستین 
هالر و رایان گراونبرخ را به فروش رساند 
تا یک تابســتان شــلوغ را پشت سر 

گذاشته باشد.
 

ناتینگام فارست، 81 میلیون یورو
تیم تازه لیگ برتری شده ناتینگام 
یک زلزله اساســی در ترکیب تیم اش 
به وجود آورده است. آن ها تا اینجا 12 
بازیکن مختلف جــذب کرده اند و به 
زودی قرار اســت با جسی لینگارد نیز 
قرارداد امضا کنند. لینگارد سیزدهمین 
خرید این تیم در پنجره نقل و انتقاالت 
بوده است. به جز لینگارد، تایوین آوونی 
مهم ترین خرید باشــگاه انگلیسی به 

حساب می آید.

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي
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رکورد به جای حاشیه!
حتما می دانید که ایــن اواخر خبرهای بد زیادی 
در مورد وزنه برداری منتشــر شــده است. ماجرای 
اعتصاب ورزشکارها، درگیری شان با مربی تیم ملی و 
مشکالت با فدراسیون این اواخر به اوج رسیده اند اما 
برای آن که بدانیم شرایط در این رشته تنها محدود 
به این صحبت ها نیســت، کافی است رکوردشکنی 
ستاره جوان ایران را مرور کنیم. در رقابت های جوانان و 
نوجوانان آسیا که این روزها در تاشکند ازبکستان برگزار 
می شود، علیرضا معینی عالوه بر تصاحب مدال طال، 
رکورد آسیا را نیز جابجا کرده است. او که در دسته 89 
کیلوگرم وزنه می زند، در حرکت یک ضربه وزنه 166 
کیلوگرمی را مهار کرد و توانست رکورد قاره آسیا را یک 
کیلوگرم بهبود ببخشد. معینی در حرکت دو ضربه 
صاحب گردن اویز نقره شد و مدال طالی مجموع را 
نیز به دست آورد. او توانست در مجموع 395 کیلوگرم 
را به عنوان یک رکورد عالی برای خودش به ثبت برساند. 
اتفاقاتی شبیه به این می توانند برای آینده وزنه برداری 
ایران بسیار امیدوارکننده باشــد. ایران در این رشته 
ستاره های بزرگی مثل حسین رضازاده، بهداد سلیمی، 
سهراب مرادی و کیانوش رستمی داشته و حاال باید در 
رده های پایه استعدادهای جدید برای انجام کارهای 
بزرگ کشف و شناسایی شــوند تا شاید وزنه برداری 

ایران دوباره در مسیر موفقیت های بزرگ قرار بگیرد.
    

خبر ترسناکی که تکذیب شد
در روزهــای گذشــته خبر عجیبــی در مورد 
ممنوعیت حضــور مادران کاراته کارها در ســالن 
مســابقات در ایران بــه گوش رســید. خبری که 
می توانســت در نوع خودش بســیار نگران کننده 
باشد. اساسا مادران کاراته کارها همیشه در سالن 
مسابقات حضور داشته اند و به فرزندان شان روحیه 
داده اند. تا امروز هیچ ممنوعیتی برای این مسئله در 
نظر گرفته نشده و حتی در مسابقات هفته گذشته در 
زنجان هم ممانعتی در این خصوص به عمل نیامده 

بود اما حاال شنیده می شد که احتمال رقم خوردن 
چنین اتفاقی با تصمیم وزارت ورزش وجود خواهد 
داشت. با این حال وزارت ورزش باالخره سکوت اش 
را شکست و همه چیز را تکذیب کرد. بر اساس اعالم 
وزارت ورزش، مادران می توانند به شــرط داشتن 
کارت واکسن در سالن همه مسابقه ها حضور پیدا 
کنند و به فرزندان شان روحیه بدهند. تردیدی وجود 
ندارد که ستاره های کم سن و سال تکواندو نیز به این 
روحیه نیاز دارند و به هیچ قیمتی نمی خواهند که 
فرصت حضور مادرشان را در سالن از دست بدهند. به 
هر حال تکذیب این خبر، در نوع خودش اتفاق خوبی 
است و نشان می دهد که برنامه ای برای آسیب زدن 

به روحیه ورزشکارها در ایران وجود نخواهد داشت.
    

همه جا، خارجی!
باشگاه ســپاهان در این فصل سیاست جالبی 
را اتخاد کرده و تقریبا بــرای همه تیم هایش مربی 
خارجی جذب کرده است. سپاهانی ها در فوتبال به 
سراغ ژوزه مورایس رفتند و این مربی بزرگ و شناخته 
شــده را جایگزین محرم نویدکیا کردند. حاال خبر 
رسیده که این باشگاه حتی برای تیم والیبال اش نیز 
مربی خارجی جذب کرده است. آن ها برای هدایت 
تیم والیبال سپاهان، بالســا رادولوویچ را به خدمت 
گرفته اند. مردی که چندین سال در لیگ برتر والیبال 
مونته نگرو کار کرده و مدتی هم سرمربی تیم های 
ملی پایه این کشور بوده است. به نظر می رسد سپاهان 
امسال در همه رشته ها به دنبال کسب موفقیت های 
بزرگ است. در شرایطی که حتی تیم ملی والیبال 
مربــی خارجی نــدارد، رفتن به ســراغ یک مربی 
خارجی تجربه جذابی برای این باشگاه خواهد بود. 
آن ها می خواهند که این فصل در لیگ برتر والیبال 
به موفقیت برسند و این مسئله رقابت های لیگ را 
نیز جذاب خواهد کرد. ســپاهان این فصل در همه 
رشته های ورزشــی برای رسیدن به موفقیت آماده 
می شود. آن ها می خواهند همه جام های ممکن را در 
همه رشته ها فتح کنند و موفق ترین فصل ممکن را 
پشت سر بگذارند. سپاهان از معدود باشگاه های ایرانی 

منهای فوتبال

آدرنالین
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بایرنفارست!

مرحله یک چهارم نهایی، پایان رویاپردازی های ایــران در لیگ ملت های 
والیبال بود اما این هرگز معنــی پایان آرزوهای بزرگ این نســل از والیبال را 
نخواهد داشت. این تیم در غیاب چند ستاره راهی مسابقات لیگ ملت ها شد و 
همه داشته های ایران، چیزی نبود که در این تورنمنت به نمایش درآمد. عالوه 
بر این نمایش ایران در این رقابت ها فراتر از حد انتظار بود و حتی ایران روبروی 
لهستان، عالی ظاهر شد. شاید اگر در دور گروهی چند مسابقه به سادگی از دست 
نمی رفت، ایران با رتبه ای بهتر با حریف حذفی ساده تری برخورد می کرد و حتی 
به نیمه نهایی می رســید. با این وجود باز هم عملکرد تیم ملی در این رقابت ها 

کامال قابل دفاع بوده است.
 

کجا بودی آقای اسماعیل نژاد؟
اولین سوال مهم در مورد تیم ملی، همان سوالی است که سرمربی لهستان 

بعد از نبرد دشوار با ایران در رسانه  ها مطرح کرد. اینکه ستاره ای مثل 
امین اسماعیل نژاد تا امروز دقیقا کجا بوده است؟ امین فوق العاده ترین 
بازیکن ایران در لیگ ملت ها به شــمار می رفت. ستاره ای که در نبرد 
سخت با لهستان نیز بیشترین امتیاز زمین مسابقه را به دست اورد. 
او بارها گزارشگران خارجی مســابقه را نیز شگفت زده کرد. چرا که 

در اوج تســلط به توپ ضربه می زد و پرش هایی رویایی داشــت. 
اســماعیل نژاد بر خالف تصور بســیاری از هواداران والیبال 
یک ستاره جوان به حســاب نمی آید و 26 ساله است. به همین 
خاطر هم سرمربی لهستان از غیبت او در تورنمنت های قبلی 
شگفت زده بود. جواهری مثل امین می توانست خیلی زودتر از 
این ها به تیم ملی دعوت شود اما همه مربیان خارجی قبلی این 
استعداد بزرگ را کشف نکرده بودند. اعتبار این اتفاق را باید به 
بهروز عطایی داد که به این بازیکن اعتماد کرد. امین در اولین 

تورنمنت مهم ملی، یک ستاره درخشان بود و انتظار می رود در سال های پیش رو 
به یک بازیکن بسیار مهم برای تیم ملی ایران تبدیل شود.

 چرا خوشحال نمی شوید؟
والیبال ایران در این سال ها پیشرفت چشــمگیر و فوق العاده ای داشته است. سوال 
کلیدی اما اینجاست که اساسا چرا روند پوشش تلویزیونی یا گزارشگران این رشته در ایران 
کمی پیشرفت نمی کنند؟ می توان گفت که نوع پوشش تلویزیونی به چارچوب و ضوابط 
خاصی برمی گردد اما تغییر گزارشگر که دیگر کار سختی نیست. تا چه زمانی قرار است از 
گزارشگرانی در والیبال استفاده شود که فاقد ذره ای هوش و هیجان هستند. باور کنید این 
افراد حتی اگر ال کالسیکو را گزارش کنند، مخاطب فوتبال را به خواب و خمیازه می اندازند. 
چرا در این مورد میدان به جوان ترها داده نمی شــود؟ چرا افرادی پشت میکروفون قرار 
نمی گیرند که کمی هم خودشان را با شور و حال این تیم تنظیم کنند و اطالعات جدید و 
جذابی از والیبال به مخاطب بدهند؟ با این روند پخش مسابقات والیبال در تلویزیون، رفته 

رفته همه به سراغ شبکه های دیگری برای تماشای این رقابت ها خواهند رفت.

رویکردتان برای آینده چیست؟
سوال بعدی را باید از مدیران فدراسیون والیبال بپرسیم. فعال این تیم مسابقات 
جهانی را در پیش دارد و نمی توان تغییری در آن به وجود آورد اما اساســا نقشه راه 
فدراســیون والیبال برای آینده چیست؟ اگر قرار اســت بهروز عطایی در این تیم 
بماند، باید به اندازه کافی مورد حمایت قرار بگیرد و دســتمزد شایسته ای دریافت 
کند. این مسئله حضور همزمان او در تیم ملی و برخی تیم های باشگاهی هم اصال 
حرفه ای نیست و باید به سرعت پایان داده شود. چرا که این مربی باید به عنوان یک 
مربی بی طرف لیگ را زیر نظر بگیرد. اگر هم قرار به انتخاب یک مربی بزرگ خارجی 
است، این اتفاق باید زودتر رخ بدهد. از همه مهم تر این است که تیم ملی دیگر با شعار 
»چیزی از ارزش ها کم نشد« اداره نشود. نباید هیچ شکستی را با این جمله توجیه 
کرد. البته که تیم ملی تیم جوانی است اما در چند سال آینده همین تیم جوان نیز با 
هجوم انتظارات زیادی روبرو خواهد شد. آن ها از همین حاال باید بدانند که در چه جو 

سخت و چه شرایط نفس گیری قرار خواهند گرفت.

چرا پنهان شده اید؟
جالب اینجاست که ستاره های سابق تیم ملی والیبال هیچ اهمیتی 
به عملکرد ایران در لیگ جهانی نداده اند. ظاهرا تیم ملی فقط زمانی 
برای امثال معروف و موسوی مهم بوده که خودشان بخشی از 
این تیم بوده اند. شاید حتی این تیم در بخشی از همان مقاطع 
هم برای این دو نفر اهمیت زیادی نداشــته است. به هر حال 
ستاره های امروز تیم ملی منتظر حمایت هیچکس نمی مانند اما 
این ستاره های سابق هستند که باید با همه توان به این تیم کمک 
کنند و تجربه های شان را انتقال بدهند. اگر تیم ملی والیبال 
وجود نداشت، ان ها نیز صاخب هیچ شهرتی نشده بودند. این 
نفرات همه چیزشان را مدیون تیم ملی هستند. پس انتظار 
زیادی نیست اگر توقع داشته باشیم که آن ها حداقل 
یک قدردانی ساده از ستاره های جوان تیم نشان بدهند. 
اتفاقی که تا امروز از سوی ســتاره های سابق والیبال 
ایران رخ نداده و این موضوع، بســیار ناراحت کننده به 

نظر می رسد.
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راهی برای فردا

والیبال


