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 بسکتبال از 26 مرداد 
استارت می زند

تیم ملی بسکتبال ایران بعد از انجام هشت دیدار 
تدارکاتی در کشــورهای پرتغال، روسیه و یونان 
سه شنبه وارد تهران شد. بر اســاس برنامه ریزی، 
ملی پوشــان ایران تا شــنبه 26 مرداد استراحت 
می کنند و از این روز مرحله بعدی اردوی آماده سازی 
آغاز می شود. تیم ملی بســکتبال 29 مرداد برای 
حضــور در آخرین مرحلــه اردوی تدارکاتی خود 
پیش از آغاز جام جهانی راهی چین می شــود و در 
آخرین تورنمنت تدارکاتی اش در مسابقات پیک 
با حضور تیم های مونته نگرو، لهســتان و نیجریه 
شرکت می کند. در روز اول مسابقات پیک تیم ایران 
به مصاف مونته نگرو می رود. برنده این دیدار با برنده 
دیدار تیم های ملی لهستان و نیجریه دیدار خواهد 
کرد. تیم ملی بسکتبال 6 شهریور برای حضور در 
جام جهانی 2019 )انتخابی المپیک( راهی گوانگژو 
محل برگزاری دیدارهای گروه C این مسابقات )با 
حضور تیم های ایران، اسپانیا، تونس و پورتوریکو( 
خواهد شد. بسکتبالیست های ایران در اولین دیدار 
خود در جام جهانی 9 شــهریور به مصاف تیم ملی 

پورتوریکو می روند.
    

ادامه ادبیات عجیب کنار تشک
چند هفته قبل سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان 
در جریان کشــتی جنجالی یکی از ملی پوشان که 
در نهایت به دیسکالیفه شدن او و به از دست رفتن 
قهرمانی جهان منجر شــد، بارها بــا جمله »برو 
گمشو« سعی کرد او را به وسط تشک هدایت کند. 
حاال بعد از گذشت چند هفته در مسابقات جهانی 
جوانان کشتی آزاد بازهم از سوی مربیان تیم ملی 
الفاظ این چینی می شــنویم. وقتی امیرحســین 
مقصودی، در مرحله یک چهارم نهایی در مصاف با 
حریف آذربایجانی اش تا یک دقیقه مانده به پایان 
هفت بر یک عقب بود، ولی با اجــرای یک فن پنج 
امتیازی و گرفتن یک اخطار از حریف برنده شــد، 
با این حال ثانیه هایی قبــل از اجرای این فن الفاظ 
عجیبی از دهان مربی تیم ملی خارج شد. احسان 
لشکری وقتی فکر می کند همه چیز از دست رفته، 
از جمله های »مقصودی نیا بیرون که شــهیدت 
می کنم!«، »بی غیرت!« و »انقدر بی وجودی...وجود 
نداری به پاش برسی!« اســتفاده می کند. ادبیات 
چکشی که در هیچ کجا محترمانه نیست چه برسد در 
سطح تیم ملی آن هم خطاب به یک ورزشکار جوان! 
البته این جمله ها بعد از فن مقصودی به »درود به 
شــرفت!« و »غیرت کن!« تغییر پیدا می کند که 

نمی تواند آن ادبیات چکشی را توجیه کند.
    

استارت والیبال از تهران
بعد از نرسیدن تیم ملی والیبال به سهمیه المپیک 
در مرحله اول انتخابی المپیک در روسیه بسیاری 
المپیکی شدن والیبال را در مسابقات قاره ای قطعی 
می دانند. شانسی که البته از مسیر تهران می گذرد. 
قهرمانی آسیا از 22 تا ۳0 شهریور به میزبانی تهران 
برگزار خواهد شد. هشت تیم برتر قهرمانی آسیا به 
مسابقات مرحله نهایی انتخابی های المپیک در قاره 
آسیا صعود می کنند و این هشت تیم باید از 6 دی در 
چین به مصاف یکدیگر بروند تا در نهایت قهرمان 
مسابقات، به عنوان نماینده قاره آسیا راهی المپیک 
شود.  سخت ترین رقبای ایران در مسابقات قهرمانی 
آسیا و انتخابی المپیک قاره ای را می توان تیم های 
چین )میزبان(، استرالیا و حتی قطر چندملیتی اعالم 
کرد. حساسیت این مسابقات از آن جهت بسیار باال 
است که طبق اعالم فدراسیون جهانی تنها یک تیم 
از هر قاره می تواند جواز حضور در المپیک را از طریق 
مسابقات گزینشی قاره ای کسب کند. پس تیم ملی 
ایران برای اینکه بتواند راهی توکیو شود باید میان 

هشت تیم برتر آسیا مقام نخست را کسب کند.
    

یزدانی مصدوم شد
روز سه شنبه در حین تمرینات تیم ملی کشتی 
آزاد، حسن یزدانی پرامیدترین کشتی گیر ایران 
در مســابقات جهانی 2019 نورسلطان از ناحیه 
صورت آســیب دید و از ناحیه چانه دچار پارگی 
شــد. چندین بخیه بر چانه یزدانی نقش بست،  
اما او مشــکلی برای ادامه تمریناتش در اردوی 
جاری نخواهد داشــت. مسابقات جهانی 2019 
قزاقستان از 2۳ تا ۳1 شهریور در شهر نورسلطان 
برگزار می شود و حسن یزدانی یکی از پرامیدترین 

کشتی گیران ایران در جهانی پیش رو است.

منهای فوتبال

آریا طاری

درســت در میان هیاهــوی نقل و 
انتقاالتی فوتبال اروپا و در شرایطی که 
هر روز یک خبر هیجان انگیز از انتقال 
بازیکن های بزرگ به گوش می رســد، 
جیانلوکا دی مارتزیــو بخش مهمی از 
تمرکزش را به اتفاقات باشگاه استقالل 
گره زده است. این خبرنگار سرشناس 
ایتالیایی اسکای، متخصص اخبار نقل 
و انتقاالت است و بخشی از خبرهایش 

در هر فصل، به حقیقــت می پیوندند. 
همین موضوع موجب »اعتبــار« او و 
برنامه های تلویزیونی و اینترنتی نقل 
و انتقاالتی اش شده  است. دی مارتزیو 
پیش از این فصل، هرگز خبری از فوتبال 
ایران منتشر نکرده بود. طبیعتا لیگی که 
هنوز شروع نشده و فوتبالی که هواداری 
در بین مخاطبان همیشگی دی مارتزیو 
ندارد، نباید جایگاهی نیز در برنامه های 
او پیدا کند اما از زمان پیوســتن آندره آ 
اســتراماچونی به باشــگاه استقالل، 

دی مارتزیو ناگهان به تحوالت فوتبال 
ایران عالقه مند شده است. این خبرنگار 
ابتدا خبر پیوستن این مربی ایتالیایی 
به استقالل را رسانه ای کرد و حاال پس 
از چند ماه، از جدایــی احتمالی آندره آ 
خبر داده اســت. نکته عجیب در مورد 
این »خبر سفارشی« اشاره به استعفای 
علی خطیر از اســتقالل است. طبیعتا 
دی مارتزیو بدون ارتباط گرفتن با استراما 
و مدیربرنامه اش، از چنین مسائلی در 
استقالل باخبر نمی شد و هرگز شناختی 

از علی خطیر نداشــت. تیر استعفای 
اســترا این بار »مشــقی« بود اما بعید 
نیست در طول فصل نیز بار دیگر چنین 
خبرهایی به گوش برسد و خیلی ها در 
میان خبرهای داغ دی مارتزیو، ذهنیت 
استراماچونی را کشف کنند. سرمربی 
ایتالیایی استقالل، در شرایطی نیست که 
تصمیم به جدایی از باشگاه بگیرد. او در 
همه تجربه های پیشین شکست خورده 
و اگر این بار پروژه اش را رها کند، دیگر 
در هیچ باشگاهی پذیرفته نخواهد شد. 

از طرف دیگر صحبت از »استعفا« برای 
استراماچونی تا حدود زیادی عجیب به 
نظر می رسد. او یک سال بعد از جدایی 
از باشگاه اســپارتاپراگ »خانه نشین« 
ماند تا دستمزدش را به صورت تمام و 
کمال از این باشگاه دریافت کند. آیا این 
مربی به همین سادگی استعفا می دهد 
و بدون دریافت حق و حقوق، میدان را 
خالی می کند؟ استرا همیشه ترجیح 
داده قطع همکاری اش با یک باشگاه به 
واسطه »اخراج« اتفاق بیفتد. او این بار 
نیز گزینه ای به نام استعفا را اصال مدنظر 

قرار نخواهد داد.
اگر ایرادهــای اســتراماچونی به 
استقالل تنها حول محور فوتبال اتفاق 
افتاده باشــند، این مربــی می تواند به 
تدریج راهش را در فوتبال ایران هموار 
کند. شاید او درست همان مردی باشد 
که استقالل به آن نیاز دارد. یک مربی که 
به سبک کارلوس کی روش، با »وضعیت 
موجود« کنار نمی آید و برای رسیدن به 
شرایط ایده آل از هیچ »مبارزه ای« واهمه 
ندارد. با این حال، احتمال دیگری نیز 
وجود دارد. شنیده می شود اصلی ترین 
دلیل اختالف مرد ایتالیایی با مدیران 
باشگاه استقالل به متوقف شدن روند 
خرید یــک بازیکن ۳6 ســاله مربوط 
می شود. اگر این موضوع حقیقت داشته 
باشد، شرایط برای استقالل نگران کننده 
خواهد بود. طبیعی به نظر می رسد که 
استراماچونی به عنوان مرد اول نیمکت 
استقالل، تصمیم به کامل  کردن ترکیب 
تیمش گرفته باشــد و در چند پست، 
خالءهایی را در تیمش احساس کند. با 
این حال اگر قرار باشد بازیکنانی با سن و 
سال باال و هزینه گزاف از سوی او به تیم 
تحمیل شوند، استقالل فاصله زیادی 
با یک بن بســت بزرگ نخواهد داشت. 
اســتراما به عنوان سرمربی، باید حرف 
اول را در مورد نقل و انتقاالت باشــگاه 

بزند اما اگر شائبه های »سهم خواهی« 
او از جابه جایــی بازیکن ها به حقیقت 
تبدیل شود، استقالل دوباره به گذشته 

برمی گردد.
بین اســتقالل و وینفرد شفر، همه 
چیز خوب و ایده آل بود تا اینکه یکی از 
پنجره های نقل و انتقاالت از راه رسید 
و بازیکنانی به تیم اضافه شدند که نظر 
مثبت سرمربی آلمانی را داشتند اما به 
لحاظ فنی، قابل مقایسه با مهره های جدا 
شده استقالل نبودند. نقل و انتقاالت، 
رویای استقالل شفر را بر باد داد اما مرد 
آلمانی، اصال »پشــیمان« و ناراضی به 
نظر نمی رســید. چراکه قبل از امضای 
قرارداد با این بازیکن ها نیز می دانست 
که آنها چیز زیادی در چنته ندارند. حاال 
استقاللی ها امیدوارند این تراژدی دیگر 
تکرار نشود و هدف استراما از خرید نفرات 
جدید، پر کردن جیب خودش نباشد. اگر 
در یک باشگاه اروپایی چنین رفتاری از 
یک مربی ســر بزند، او برای همیشه از 
فوتبال طرد خواهد شد اما ظاهرا فوتبال 
ایران، همه مربیان خارجی را به شکل هم 
درمی آورد. نتیجه گرفتن در استقالل، 
می تواند آینده شغلی استراماچونی را نیز 
نجات بدهد اما او فقط در صورتی نتیجه 
خواهد گرفت که اهداف غیرفوتبالی را 

کامال به فراموشی بسپارد.

شایعه استعفای استراما از زاویه ای متفاوت

به خاطر فوتبال؟

اتفاق روز

سوژه روز

مهلت استراماچونی به باشگاه استقالل برای تصمیم گرفتن در مورد سرنوشتش نیز به پایان رسید و همان طور که 
تصور می شد، خبری از یک جدایی غیرمنتظره نبود. تهدید این مربی از همان ابتدا نیز چندان جدی به نظر نمی رسید 
و واضح بود که مدیران باشگاه به سرعت شرایط مدنظر مرد ایتالیایی را در تیم فراهم می کنند. اگر تهدید به استعفای 

استراماچونی تنها به دالیل فوتبالی اتفاق افتاده باشد، شاید این مربی بتواند در ادامه راه نقش معمار را برای تیمش بازی 
کند اما در غیر این صورت، نگرانی  های زیادی در مورد آینده این مربی و استقالل در لیگ نوزدهم وجود خواهد داشت.

»ورزشگاه محل برگزاری مسابقه متعاقبا اعالم می شود!« 
این جمله، مد تازه فدراسیون فوتبال ایران است. پیش از این برای 
مدت ها قرعه اولین هفته های لیگ برتر مشخص نبود و تیم ها 
نمی دانستند که باید فصل را در جدال با کدام رقیب آغاز کنند. 
مدتی بعد، قرعه تیم ها مشخص شد اما هنوز خبری از اعالم روز 
برگزاری رقابت های هفته اول نبود. این روز هم باالخره معلوم شد 
اما هنوز هیچ کس ساعت برگزاری نبردها را نمی دانست. پس 
از مشخص شدن ســاعت ها، حاال در برنامه اعالم شده از سوی 
سازمان لیگ، نام استادیوم های میزبان بعضی از بازی ها قید نشده 
است. این طلسم هم اما مثل همه طلسم های دیگر می شکند و 

فدراسیون فوتبال از ژست جدیت، دســت خواهد کشید. اگر 
فدراسیون فوتبال واقعا عزمی برای تعطیل کردن مسابقه های 
فوتبال داشت، به سادگی می توانست چنین کاری را انجام بدهد 
اما آنها هرگز نمی خواستند رقابت های فوتبال باشگاهی ایران را به 
تعطیلی و محاق بکشانند. به جز صندلی گذاری و تعویض گیت ها 
در چند استادیوم، عمال هیچ اتفاق مثبت دیگری در لیگ برتر رخ 
نداده و شرایط ورزشگاه ها هنوز به استاندارد نزدیک هم نیست. با 
این وجود فدراسیون به استقبال شروع فصل جدید رفته و برای 
اولین مسابقه ها فرش قرمز پهن کرده است. اگر هدف این ژست ها 
واقعا »اصالح« فوتبال بود، در ایــن دوره زمانی باید اتفاق های 

بزرگی رخ می داد و تغییرات شگرفی به وقوع می پیوست. هدف 
اصلی اما تنها یک هشدار عمومی برای رفع مسئولیت از نهادهای 

مدیریتی فوتبال در ایران بود.
به جای سر دادن شعارهای بزرگ و نشدنی، فدراسیون فوتبال 
می توانست از فرصت تعطیالت لیگ به خوبی برای آموزش دادن 
باشگاه ها بهره ببرد. باشــگاه ها نیز می توانستند در همین بازه 
زمانی روی جنبه های ذهنی طرفداران شان کار کنند و این نفرت 
پراکنده در فضای فوتبال را از آنها بگیرند. دوربین های مداربسته، 
صندلی های استاندارد، گیت های مدرن بلیت فروشی،  بلیت 
الکترونیکی و چیزهایی از این دست هرگز موثر نخواهد بود وقتی 
مردم به نیت جنگ و جدال خودشان را به ورزشگاه ها می رسانند. 
وقتی هواداران فوتبال به زمین و زمان بدبین هستند و دائما به هم 
تهمت می زنند و تیم های مختلف را وابسته به دولت می دانند، 
فوتبال هرگز رنــگ آرامش را نخواهد دیــد. البته که امکانات 

سخت افزاری مفید هستند اما هرگز نمی توانند به تنهایی جلوی 
فجایع بزرگ را بگیرنــد و راه را بــرای ماجراهای ناامیدکننده 
در اســتادیوم ها ببندند. چه بســا که چنیــن اتفاق هایی در 
استادیوم های مدرن دنیا نیز رخ می دهند. فدراسیون، باشگاه ها، 
بازیکن ها و مربی ها باید تالش کنند تا زمینه نفرت و خشونت را 
در ورزشگاه ها از بین ببرند. تا زمانی که این جو در فوتبال ایران 
وجود داشته باشد، هیچ قدم رو به جلویی در این فوتبال برداشته 
نخواهد شــد. با توجه به همه ماجراهایی که در فصل گذشته 
فوتبال ایران اتفاق افتاده، حق داریم اگر نگران فصل جدید و همه 
ماجراهای شوم پیش رو باشیم. حق داریم اگر سالمت هواداران 
و بازیکنان فوتبال را در خطر بدانیم و نگران فوتبال ایران باشیم. 
شاید امکانات جدید به »شناسایی« عوامل آشوب در ورزشگاه ها 
کمک کنند اما قبل از آن، چه راهی برای مقابله با وقوع این آشوب 

در نظر گرفته شده است؟

آریا رهنورد

پرحرارت تریــن پرونده ایــن روزهای نقل و 
انتقاالت، به نیمار داسیلوا و ماجرای بازگشتش به 
بارسلونا برمی گردد. حاال که پای رئال مادرید نیز 
به این پرونده باز شده، بارسلونایی ها به هر قیمتی 
خواهان بازگشت این ستاره به تیم شان هستند. 
آخرین مذاکره ها میان مدیران بارســا و پاریس 
بر سر معاوضه کوتینیو به اضافه راکیتیچ و 100 
میلیون یورو برای نیمار بوده اســت. بعید نیست 
همین روزها دیوانه وارترین قرارداد تاریخ میان این 
باشگاه ها امضا شود. حاال دیگر تیم های مختلف 
به هر شرایطی برای خرید بازیکن تن می دهند و 
وضعیت بازار نقل و انتقاالت، کامال از کنترل خارج 

شده است.
ستاره برزیلی باشگاه پی اس جی، تنها بازیکن 
گرانقیمت ایــن روزهای فوتبال اروپا به شــمار 
نمی رود. این بازی از مدت ها قبل شــروع شــده 
و حاال دیگــر همه چیز خــارج از دایره منطق به 
نظر می رسد. وقتی بارســا برای فروش نیمار به 
پاری سن ژرمن 222 میلیون یورو دریافت کرد، 

به نظر می رســد این باشگاه ســود قابل توجهی 
به دســت آورده اما همین جابه جایی، در نهایت 
شرایطی را در بازار نقل و انتقاالت رقم زد که یک 
روز گریبان خود بارســلونا را نیز گرفت. بلوگرانا 
برای خرید جانشین ســتاره جداشده، رقم های 
نجومی پرداخت کردند. این باشــگاه برای مهره 
جوان و کم تجربه ای مثــل دمبله، 105 میلیون 
به باشــگاه دورتموند تقدیم کــرد و برای خرید 
کوتینیو از لیورپول نیــز هزینه ای 180 میلیون 
یورویی انجام داد. در شرایطی که بازار کامال به هم 
ریخته بود، همه نقل و انتقاالت از این ماجرا تاثیر 
گرفتند. قبل از نیمار، رئال مادرید با خرید 100 
میلیونی گرت بیل غوغایی در بازار به پا کرده بود 
و چند سال بعد یونایتد برای خرید پل پوگبا که 
از محصوالت آکادمی خود این باشــگاه به شمار 
می رفت، 100 میلیون به حساب باشگاه یوونتوس 
واریز کرد. در واقع همه جابه جایی ها زنجیروار به 
هم متصل بودند و شــرایط بازار نقل و انتقاالت را 
تغییر می دادند. تا همین سال گذشته، هنوز پای 
مدافعان به خریدهای نجومی باز نشــده بود اما 
لیورپولی ها برای فن دایک حدود 80 میلیون یورو 

هزینه کردند و همین امسال منچستریونایتد نیز 
برای خرید مدافع میانی لسترسیتی هری مگوایر 
با برچسب قیمتی 87 میلیون یورویی این مدافع 
جوان کنار آمد. یوونتوسی ها نیز ماتیاس دلیخت را 
با رقم 85 میلیون یورو به خدمت گرفتند و بایرنی ها 
که زمانی با خریدهای نجومی کنار نمی آمدند، 
80 میلیون یورو بــرای لوکاس هرناندز پرداخت 
کردند. حاال دیگر وضعیت بازار طوری شــده که 
خرید 100 میلیونی ادن هازارد برای رئال مادرید، 
خرید 120 میلیونی گریزمان برای بارسا، قرارداد 
70 میلیون یورویی رودری با سیتی و پیوستن 65 
میلیون یورویی لوکاکو به اینتر، از سوی هواداران 

فوتبال به عنوان قراردادهایی »ارزان« 
شناخته می شوند!

شاید تا یک دهه قبل، تنها »رئال 
مادرید« می توانســت از پس تهیه 
هزینه هایی سرسام آور برای خرید 

بازیکنان بزرگ بربیاید. در واقع 
زمانی کافی بود رئال روی 

هر ستاره ای دست بگذارد 
تا به سرعت آن ستاره 

را جــذب کند. حاال 
اما دیگر همه چیز 
متفاوت شــده و 
تعداد زیــادی از 

باشگاه ها، به سادگی با پرداخت رقم هایی سنگین 
بازیکنان مدنظرشــان را در جذب می کنند. در 
اســپانیا به جز رئال و بارسا، اتلتی نیز به سطحی 
رسیده که برای جذب یک مهره جوان مثل ژوآوو 
فلیکس 126 میلیون یورو پرداخت می کند. در 
آلمان، بایرن و دورتموند دیگر هراسی از خریدهای 

نجومی ندارند. 
در انگلیس حاال دیگر به جز منچسترسیتی، 
چلسی و منچســتریونایتد، تیم های لیورپول، 
تاتنهام، اورتون و آرســنال نیز دست به جیب 
شده اند و خریدهای سنگینی انجام می دهند. در 
ایتالیا هم یوونتوس همیشه در کنار خریدهای 
رایگانش، جایی را بــرای خریدهای گرانقیمت 
باز می کند و اینتر و میــالن نیز دوباره در بازار 
حرف های زیادی بــرای گفتن دارند. حاال 
عالوه بر رقابت برای بــردن جام ها، رقابت 
برای تصاحب ستاره ها نیز به اوج رسیده 
است. بشکه های نفتی که حاال 
در کشورهای مختلف به 
فروش می رسند، حاال 
صاحب نقش بســیار 
پررنگــی در دنیای 
فوتبال شــده اند. 
درآمد باشگاه ها 
نیــز نســبت به 

گذشته بســیار باالتر رفته و این موضوع، ظاهر 
فوتبال را تغییر داده است.

رقابت جنون آمیز برای خرید بازیکن، »منطق« 
را از بازار نقل و انتقاالت گرفته است. با این روند بعید 
نیست روزی از راه برسد که باشگاه ها برای خرید 
یک فوتبالیست، یک میلیارد دالر هم هزینه کنند. 
تجارت بازیکن حاال به یک تجــارت فوق العاده 
پرسود تبدیل شده و تیم های مختلف نیز به چنین 
روندی دامن می زنند. به زودی فوتبال، ورزشی 
خواهد شــد که 22 میلیاردر در آن به دنبال یک 
توپ می دوند. شاید اگر اتحاد و هماهنگی میان 
باشــگاه های بزرگ فوتبال اروپا برای پایین  نگه 
 داشتن دستمزدها و رقم قرارداد ستاره ها وجود 
داشت، این اعداد هیچ وقت از سقف خاصی عبور 
نمی کردند اما حاال همه تیم ها برای برنده  شدن 
در حال خرد کردن همدیگر هستند و بدون آنکه 
خودشــان بدانند، با پرداختن این رقم ها آینده 
فوتبال در دنیا را به شکل جدی تهدید می کنند. اگر 
راه حلی برای سامان دادن به رقم های فعلی بازار 
وجود نداشته باشد، دیگر کنترلی روی فصل نقل و 
انتقاالت صورت نخواهد گرفت و فاصله باشگاه های 
پولدار با تیم های معمولی، بیش از حد زیاد خواهد 
شد. آنقدر زیاد که شاید این تیم ها خودشان را کامال 
جدا کنند و به جای لیگ های کشور خودشان، در 

یک لیگ بین المللی با هم مسابقه بدهند.

بازی فدراسیون به نقطه پایانی نزدیک می شود

لیگ ترسناک نوزدهم!

درباره رقم های نجومی و باورنکردنی در فصل نقل و انتقاالت فوتبال اروپا

بازی میلیاردرها!

شنیده می شود اصلی ترین 
دلیل اختالف مرد ایتالیایی 
با مدیران باشگاه استقالل 

به متوقف شدن روند 
خرید یک بازیکن 36 ساله 

مربوط می شود. اگر این 
موضوع حقیقت داشته 

باشد، شرایط برای استقالل 
نگران کننده خواهد بود
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