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3 سهميه حفظ مي شود؟ 

پس از برگزاری شانزدهمین دوره رقابت های 
کاراته قهرمانی آسیا به میزبانی ازبکستان تازه ترین 
رنکینگ فدراســیون جهانی منتشــر شد که 
براســاس آن و در رنکینگ المپیکی این رشته 
بهمن عسگری که مدال برنز رقابت های آسیایی 
را کســب کرد همچنان صدر جدول وزن 75- 
کیلوگرم را در اختیار دارد و ســهمیه المپیک 
2020 را کسب کرده است. در وزن 75+ کیلوگرم 
هم ســجاد گنج زاده به رده دوم صعــود کرده و 
دیگر کاراته کایی است که تا بدین لحظه موفق 
شده سهمیه المپیک را به دست آورد. در بخش 
بانوان هم حمیده عباسعلی با کسب مدال طالی 
رقابت های آسیایی ازبکستان در رتبه هفتم وزن 
61+ کیلوگرم قرار دارد و توانســته در وزن 68+ 

کیلوگرم سهمیه المپیک را بگیرد. 
     

غرق شدن همراهان در مسابقه!
مسابقات ورزشی دانش آموزان سراسر کشور 
از اول مرداد و به میزبانی 5 استان آغاز شده است. 
بر اســاس اخبار واصله، صبح دیروز ســه نفر از 
همراهانی که با تیم های ورزشی به این مسابقات 
اعزام شده بودند، در دریا غرق شدند. مسابقاتی که 
اکنون در رامسر در حال برگزاری است، مربوط به 
رشته های ورزشی تنیس روی میز، بدمینتون 
و شطرنج اســت که در بخش دختران در حال 
برگزاری اســت. هر ســه مردی که متاسفانه بر 
اثر غرق شــدن در آب فوت شدند، از استان های 
مختلف بودند؛ مطابق قوانین، تیم های بانوان باید 
یک همراه مرد در جریان مسابقات داشته باشند.

    
سپاهان هم به دووميدانی آمد

در دیــدار مجید کیهانی رییس فدراســیون 
دوومیدانــي و محمدرضا برکــت رییس هیات 
دوومیدانــی اســتان اصفهان با مســعود تابش 
مدیرعامل باشگاه سپاهان که در محل این باشگاه 
در شهر اصفهان صورت گرفت، دو طرف پس از بحث 
و تبادل نظر در خصوص مسائل روز ورزش کشور 
توافق کردند باشگاه سپاهان در لیگ باشگاه های 
دوومیدانی سال ۹8 در هر دو بخش مردان و زنان 
با ترکیب کامل حضور یابــد. همچنین موضوع 
استفاده قهرمانان برجسته استان اصفهان و کشور 
از ورزشگاه نقش جهان و موضوع مشارکت باشگاه 
سپاهان در فعالیت های پایه دوومیدانی و حضور 
این باشــگاه در رقابت های بین المللی به عنوان 
نماینده فدراسیون دوومیدانی از جمله مهم ترین 
توافقات حاصله بین دو طرف بود. در پایان رییس 
فدراســیون، رییس هیات دوومیدانی اصفهان و 
همراهان از امکانات باشگاه سپاهان بازدید کردند. 
اینکه سپاهان بعد از باشگاه پرسپولیس راه لیگ 
دوومیداني را در پیش گرفته اســت، بسیار خوب 
است اما به شرط اینکه این دو باشگاه هم به لیست 
باشگاه هایي که سال هاست قرارداد بازیکنان خود 
را پرداخت نکرده اند، ملحق نشوند. مثل استقالل 
که هنوز به دونده هایش بدهکار اســت! از سوي 
دیگر حضور تیم هاي بزرگ در لیگ دوومیداني که 
هیچ وقت هیجاني در آن نبود، درست در آخرین 
روزهاي ریاست کیهاني جالب توجه به نظر مي رسد. 
اینکه رییس دوومیداني مي گوید هنوز تصمیمي 
درباره کاندیداتــوري ندارد ولي درســت در روز 
برگزاري پرمشکل مسابقات قهرماني کشور در دور 
همي تاکستان دیده مي شود و باشگاه هاي بزرگ 
را به حضور در پیست عالقه مند مي کند، عالمت 
سوال هاي بسیاري ایجاد مي کند. به عنوان مثال، 
چرا کیهاني در چهار سال گذشته آوردن باشگاه هاي 

بزرگ را در دستور کار نداشت؟!
    

تاريخ جديد ثبت نام واليبال
طبق اعالم وزارت ورزش قــرار بود از هفتم 
مردادماه نام نویســی از کاندیداهای ریاست در 
فدراسیون والیبال آغاز شــده و به مدت 10 روز 
کاری ادامه داشته باشــد اما دقیقا یک روز پیش 
از آغاز مهلت قانونی تعیین شده، این برنامه لغو 
و انجام آن به زمان دیگری موکول شد. در همین 
راستا مسعود سلطانی فر روز گذشته اعالم کرد که 
نام نویسی از کاندیداهای والیبال به زودی انجام 
می شــود. وزیر ورزش گفت که نهایتا تا دو الي 
سه هفته دیگر ثبت نام از متقاضیان ریاست در 
فدراسیون والیبال را آغاز می کنیم. حال باید صبر 
کرد و دید آیا این تاریخ اعالمي باز هم به بهانه ایجاد 
آرامش در تیم ملي دستخوش تغییر مي شود یا نه.

منهای فوتبال

پروژه جایگزینی گادوین منشــا با 
ماریو بودیمیر برای پرسپولیس به جای 
آن که یــک قدم رو به جلو باشــد، یک 
عقب گرد بزرگ بود. اگر چه منشــا نیز 
شــم گل زنی باالیی نداشت اما مهاجم 
جانشــین او برای فوتبال بازی کردن 
به تهران نیامده بود. بــا وجود گل زنی 
بودیمیر در آخرین مسابقه فصل لیگ 
برتر با پارس جنوبی، باشگاه دیگر تمایلی 
به حفظ این بازیکن نداشــت. از اولین 
روزهای بعد از جدایی مهاجم کروات، 
زمزمه هایی درباره پیوستن یک مهاجم 
خارجی دیگر به پرسپولیس به گوش 
می رسید و ســرانجام مادیبو مایگا، به 
تهران سفر کرد تا حضور در هشتمین 

کشور را در دوران فوتبالش تجربه کند. 
حاال هواداران پرســپولیس امیدوارند 
او نمایشــی به مراتب بهتر از ماریو در 

تیم شان داشته باشد.
مهاجم خارجی مدنظــر کالدرون 
سرانجام به تهران ســفر کرد تا پس از 
حضــور در تســت های پزشــکی، با 
پرسپولیس قرارداد ببندد. قرمزها در 
پنجره نقل و انتقاالت تابستانی، به سراغ 
خرید مهاجم بــزرگ داخلی نرفتند و 
مدت زیادی صبر کردند تا یک بازیکن 
خارجی را به عنوان زوج علی علیپور به 
خدمت بگیرند. پس از منشا و بودیمیر، 
حاال مادیبو مایگا سومین زوج خارجی 
علیپور در پیراهن پرسپولیس خواهد 

بود. دهمین آفریقایی تاریخ باشــگاه، 
فراز و فرودهای زیادی در کارنامه دوران 
بازی اش دارد. او اولین گزینه خارجی 
نبود که این تابســتان به پرسپولیس 
لینک شد اما از بین همه گزینه ها شرایط 
مدنظر او به شــرایط باشگاه نزدیک تر 
به نظر می رسید. مادیبو شرایط سنی 
جذابی برای درخشــیدن در یک تیم 

فوتبال ندارد.
 او حاال در 31 سالگی به سر می برد 
و قبل از پایان این فصل لیگ برتر، وارد 
32 سالگی نیز خواهد شد. بعید نیست 
او هم به ســبک ماریو بودیمیر، درون 
زمین تحرک چندانی نشــان ندهد و 
خودش را برای پرســپولیس به آب و 

آتش نزند. گابریل کالــدرون در خط 
حمله، به یک ستاره تمام عیار نیاز دارد 
و خرید مایگا، یک ریسک بزرگ برای 
مربی آرژانتینی تلقی خواهد شد. اگر این 
خرید جواب ندهد و برای باشگاه موثر 
نباشد، بعید نیست که قرمزها فصل را در 
سایه مشکالت بزرگ هجومی آغاز کنند 
اما اگر او همان بازیکنی باشد که مرد اول 
نیمکت باشگاه می خواهد، پرسپولیس 
در مسیر تبدیل شــدن به یک مدعی 
جدی برای قهرمانی لیگ قرار خواهد 
گرفــت. مادیبو مایگا پیــش از این در 
هفت کشور مختلف فوتبال بازی کرده و 
تجربه های زیاد و متنوعی دارد. اگر انرژی 
او درون زمین نیز بــه اندازه تجربه اش 

باشد، پرسپولیسی ها صاحب یک بازیکن 
بین المللی می شــوند امــا در غیر این 
صورت، بعید نیست مایگا نیز خیلی زود 
در فهرست خروجی های تیم قرار بگیرد. 
او تنها چند ماه بــرای اثبات خودش به 
پرسپولیس زمان خواهد داشت. هرچند 
که با توجه به قراردادهای مرسوم مدیران 
ایرانی با مهره های خارجی، باشگاه ها با 
هر سرنوشتی نقش »بازنده« را بر عهده 

می گیرند.
فوتبال حرفه ای برای مادیبو مایگا از 
16 سالگی در لیگ مالی کلید خورد. او 
تنها یک سال بعد به تیم سرشناس راجا 
کازابالنکا در فوتبال مراکش پیوســت 
و با این تیم لیــگ مراکش و البته لیگ 
قهرمانان باشــگاه های عربــی را فتح 
کرد. این مهاجم تنها 20 ســاله بود که 
از باشگاه لو مان در ســطح اول فوتبال 
فرانسه پیشنهاد دریافت کرد تا در کنار 
ســتاره هایی مثل جروینیو و استفن 
سسنون به میدان برود. با وجود سقوط 
لو مان به دسته دوم فوتبال فرانسه، او با 
زدن 15 گل در 88 مســابقه خودش را 
به عنوان یک ستاره تثبیت کرد و مورد 

توجه باشگاه سوشو قرار گرفت.
 اگر مایگا با همین سرعت فوق العاده 
پیشرفت می کرد، در نهایت به یکی از 
بزرگ ترین مهاجمان آفریقایی فوتبال 
اروپا تبدیل می شــد اما روند پیشرفت 
این بازیکن به تدریج شــکل کندتری 
به خودش گرفت. شروع کار مادیبو در 
سوشو درخشان بود اما یک سال بعد، او 
به باشگاه اعالم کرد که دیگر هرگز برای 
سوشــو به میدان نخواهد رفت. چراکه 
پیشنهاد نیوکاسل یونایتد از راه رسیده 
بود. این انتقال در زمان تعیین شده رخ 
نداد و طرفداران سوشو به شدت علیه 
مادیبو موضع گرفتند. او چند ماه بعد 
به شکل عجیبی در تست های پزشکی 

نیوکاسل رد شد اما در نهایت با وستهم، 
به آرزویش برای بازی در لیگ برتر رسید. 
او در دوران سه ساله عضویت در وستهم، 
دو بار به کیوپی آر و متز قرض داده شد 
و در مجموع تنها هفــت گل برای تیم 

انگلیسی به ثمر رساند.
سراشــیبی فوتبال مادیبو مایگا از 
سال 2015 با انتقال به النصر عربستان 
آغاز شد. او پس از یک سال در فهرست 
مازاد باشــگاه قرار گرفت و در االتحاد 
امارات نیز ابدا موفق نشان نداد. اوضاع 
در عجمان کمی بهتر شد اما این بازیکن 
نه در عجمان و نه در بوریرام تایلند دوام 
نیاورد. ستاره سابق تیم ملی آفریقا در 
5۹ بازی برای کشورش 13 گل به ثمر 
رسانده اما در ســال های گذشته دیگر 
به این تیم دعوت نشده است. او سابقه 
گل زنی مقابل پی اس جی، چلسی و لیون 
را نیز در کارنامه دارد. داســتان مادیبو 
مایگا شــباهت زیادی به ماجرای خود 
کالدرون دارد. او صاحب یک گذشــته 
درخشان است اما چند سال بحرانی و 
ناامیدکننده، این چهره را به فوتبال ایران 
کشانده است. آیا او در پرسپولیس، شبیه 

گذشته اش خواهد بود؟ 

آشنایی با کارنامه خرید جدید پرسپولیس 

مادیبو به جای ماریو! 

سوژه روز

چهره به چهره

تا قبل از انتشــار اولین تصاویر از حضــور »نیکالس پپه« 
در تست های پزشکی باشگاه آرســنال، هواداران تیم لندنی 
باور نمی کردند که صاحب چنین بازیکن باکیفیتی شده اند. 
توپچی ها بعد از ناکامی در رسیدن به فصل آینده لیگ قهرمانان 
اروپا و شکست ســنگین برابر چلســی در فینال رقابت های 
یورولیگ، بودجه بسیار محدودی برای نقل و انتقاالت در نظر 
گرفته بودند. مالکان باشگاه باور داشتند که تیم شان نیازی به 
یک ترمیم جدی ندارد و تنها بودجه ای در حد 45 میلیون پوند 
برای تابستان آرسنال کافی خواهد بود. این بودجه در قیاس با 
بودجه باشگاهی مثل منچستریونایتد ناچیز به نظر می رسید 
اما توپچی ها تا امروز، حضوری به مراتــب موفق تر از یونایتد 
در بازار نقل و انتقاالت داشته اند. خرید بازیکنان جدید برای 
آرسنال در این پنجره نقل و انتقاالت، با جذب گابریل مارتینلی 

آغاز شد. آنها برای وینگر 18 ســاله و با استعداد باشگاه ایتوانا 
در برزیل، چیزی حــدود هفت میلیون یــورو هزینه کردند. 
استعدادیاب های باشــگاه، اصرار زیادی برای خرید گابریل 
داشــتند و معتقد بودند که او یکی از ستاره های فصل جدید 
رقابت های لیگ برتر خواهد شــد. پس از مارتینلی، آرسنال 
به سراغ ویلیام ســالیبا رفت و این بازیکن را از لیگ فرانسه به 
خدمت گرفت. بزرگ ترین مشــکل تیم اونای امری در فصل 
گذشته، کیفیت دفاعی این تیم بود. خرید مدافع وسط مطمئن 
باشگاه سن اتین نیز 30 میلیون یورو هزینه برای لندنی ها به 
همراه داشت. تا همین جا بودجه نقل و انتقاالت آرسنال کامال 
رو به پایان به نظر می رســید. قدم بعدی آنها، امضای قرارداد 
با بهترین بازیکــن جام ملت های جوانان اروپــا بود. آنها دنی 
سبایوس را با قرارداد قرضی یک ساله و بدون بند خرید از رئال 

مادرید جذب کردند. تصور می شــد این آخرین تحرک نقل و 
انتقاالتی آرسنال برای فصل جدید باشد اما یک انتقال بزرگ، 

طرفداران این باشگاه را شوکه کرد.
نیکالس پپه پس از ســپری کردن یک فصل بی نقص در 
ترکیب باشگاه لیل، پیشنهادهای زیادی از اروپا دریافت کرده 

بود. باشگاه منچســتریونایتد، تمایلی جدی برای خرید 
این ستاره داشت اما او ترجیح داد برای آرسنال بازی 
کند. توپچی ها در شرایطی که دیگر بودجه ای برای 

خرید نداشتند، 
این بازیکن 24 
ســاله را با 80 
میلیون یورو به 

خدمت گرفتند. 
باشگاه لیل به آنها 

فرصت داد که رقم این 
قرارداد را به صورت قســطی در چند ســال 
پرداخت کنند. بدون توجه به اقساطی بودن 

این قرارداد، آرسنال تا امروز پرکارترین باشگاه بزرگ انگلیسی 
در تابستان بوده اســت. آنها با قرار دادن پپه در کنار الکازت 
و اوبامیانگ، یــک خط حمله فوق العــاده در اختیار خواهند 
داشت. هنوز برای صحبت از قهرمانی این تیم در لیگ برتر زود 
به نظر می رسد. چراکه آنها تفاوت کیفیت آشکاری با تیم هایی 
مثل منچسترسیتی یا لیورپول دارند. با این وجود شاید با این 
ستاره ها، آرسنال در فصل جدید بتواند جواز حضور در لیگ 
قهرمانان را به دســت بیاورد. اگر دست توپچی ها در این 
فصل به سهمیه لیگ قهرمانان، قهرمانی در جام حذفی یا 
اتحادیــه و یــا 
قهرمانــی در 
لیــگ  و ر یو
نرســد، اونای 
امری دیگر آینده ای 
در این باشــگاه نخواهد 
داشــت. چراکه او حاال دیگر ابــزار کافی را برای 

تجربه یک فصل نسبتا خوب، در اختیار دارد. 

در پایان لیــگ برتر هجدهــم، مهره های 
خارجی زیــادی از باشــگاه های مختلف جدا 
شدند و به دوران حضور در فوتبال ایران پایان 
دادند. در میانه راه نقل و انتقاالت لیگ نوزدهم، 
20 بازیکن خارجی در عضویت تیم های لیگ 
هســتند و به زودی چند بازیکن دیگر نیز به 
این فهرســت اضافه خواهند شد. تا امروز هیچ 
باشگاهی در فصل جدید لیگ برتر، از ظرفیت 
کامل سه بازیکن خارجی آسیایی به اضافه یک 
بازیکن خارجی آسیایی استفاده نکرده اما بعید 
نیست در روزهای آینده، چند تیم لیست نفرات 
خارجی شــان را تکمیل کننــد. مادیبو مایگا 
آخرین بازیکن خارجی به شمار می رود که تا 
امروز، در این پنجره نقل و انتقاالت با یک تیم 
ایرانی قرارداد امضا کرده است. به نظر می رسد 
اســتقاللی ها نیز به زودی با یک یا چند ستاره 

خارجی برای فصل جدید توافق کنند.
پرسپولیس، ســپاهان، ذوب آهن و فوالد 
خوزســتان، تنها تیم هایی هســتند که برای 

فصل جدید با سه بازیکن خارجی قرارداد امضا 
کرده اند. پرسپولیس و فوالد می توانند در ادامه 
پنجره نقل و انتقاالت، یــک بازیکن خارجی 
دیگر را با هر ملیتی جــذب کنند اما تیم های 
اصفهانی در صورت تمایل به خرید مهره های 
غیرایرانــی، دیگر تنها اجازه امضــای قرارداد 
با آســیایی ها را خواهند داشــت. تیم گابریل 
کالدرون، بوژیدار رادوشــوویچ کروات را برای 
خط دروازه و بشار رسن را برای خط هافبک از 
فصل گذشته حفظ کرده و مادیبو مایگا را نیز 
برای خط حمله به خدمت گرفته است. فوالد 
خوزستان نیز یکی از دو آقای گل فصل گذشته 
لیگ برتر یعنی لوسیانو پریرا را در ترکیبش نگه 
داشته و موسی کولیبالی و تاکافومی آکاهوشی 
ژاپنی را نیز با نظر جواد نکونام به عنوان دو ستاره 
خارجی دیگر در لیگ نوزدهم در اختیار خواهد 
داشت. مهره های خارجی این فصل سپاهان، 
چهره های کامال آشنایی به شــمار می روند. 
کی روش اســتنلي و والدیمیر کومان، پیش 

از این نیز در عضویت طالیی ها قرار داشــتند و 
گئورگی ولســیانی نیز پس از درخشش فصل 
گذشــته در خط دفاعی نســاجی، این فصل 
را در تیم ژنرال ســپری خواهــد کرد. علیرضا 
منصوریان به عنوان مرد اول نیمکت ذوب آهن، 
قرارداد ماریون سیلوا را تمدید کرده و به جای 
کریستین اوســاگونا، دو بازیکن نیجریه ای را 
به خدمت گرفته اســت. ابیابویی بکر و ماکالی 
کریســتیانوس، خارجی های تازه وارد باشگاه 
ذوب آهن هستند. دو باشــگاه تراکتورسازی 
و پارس جنوبــی نیز دو بازیکــن خارجی را تا 
امروز برای فصل جدید در اختیار دارند. فرناندو 
خسوس و مگنو باتیستا فصل را در پارس جنوبی 
آغاز می کنند و سوکیتا و مازوال نیز خارجی های 
تراکتور دنیزلی خواهند بود. استقالل با شیخ 
دیاباته، پیکان با مارکو ووکچویچ، ماشین سازی 
با کاخابر کاکاشویلی و پدیده مشهد با کارلوس 
چاواریا، باشــگاه هایی هستند که تا امروز تنها 
نام یک بازیکن غیرایرانی را در فهرست شــان 
قرار داده اند. از میان 16 تیم حاضر در لیگ برتر 
نوزدهم، 6 تیم در حال حاضر حتي یک بازیکن 
خارجی هم در اختیار ندارند. گل گهر سیرجان، 
نفت مسجدسلیمان، نساجی مازندران، سایپا، 
صنعت نفت و شاهین بوشهر، هنوز در بازار نقل و 

انتقاالت به سراغ خارجی ها نرفته اند.
 ستاره های برزیلی، همچنان جایگاه خاص 
خودشان را در تیم های ایرانی دارند. نزدیک به 
یک سوم خارجی های فعلی لیگ برتر، متعلق 
به کشور برزیل هســتند. در میان 20 بازیکن 
خارجی شــاغل در فوتبال ایران، 6 بازیکن از 
برزیل آمده اند. شیمبا و کی روش استنلي فصل 
گذشته به صورت مشترک کفش طالی لیگ 
برتر را به دســت آوردند. فرناندو خسوس نیز 
ســابقه قهرمانی لیگ را با استقالل خوزستان 
دارد. مازوال نیــز در این فصل برای اولین بار در 
فوتبال ایران توپ خواهــد زد. تراکتوری های 
برای لیگ نوزدهم حســاب ویژه ای روی این 

بازیکن باز کرده اند. 
مالی بــا ســه فوتبالیســت، در رده دوم 
کشورهای محبوب باشــگاه های ایرانی قرار 
می گیرد. استقالل و پرسپولیس در این فصل 
به صورت همزمان به ســراغ مهاجم های اهل 
کشور مالی رفته اند و موسی کولیبالی نیز حاال 
به چهره ای کامال آشنا برای هواداران فوتبال در 
ایران تبدیل شده است. دو بازیکن گرجستانی، 
دو بازیکن نیجریــه ای، دو بازیکن ژاپنی، یک 
بازیکن از کرواســی، یک بازیکن از عراق، یک 
بازیکن از نیکاراگوئه، یک بازیکن از مجارستان 

و یک بازیکن از مونته نگرو نیز در لیگ نوزدهم 
به میدان فرستاده خواهند شد. در مجموع لیگ 
برتر در فصل جدید تنها »سه بازیکن« اروپایی 
در اختیار دارد. موضوعی که از تمایل تیم های 
ایرانی بــه خرید از بازار آمریــکای جنوبی و یا 

آفریقا حکایت می کند.
بدون شک هنوز خبرهای جذابی در مورد 
مهره های خارجی فصل جدیــد لیگ برتر در 
راه اســت. انتظار می رود استقالل در روزهای 
باقی مانده با یک و یا شــاید دو بازیکن خارجی 
قرارداد ببندد. شاید در میان تیم هایی که هنوز 
به سراغ خارجی ها نرفته اند نیز تحرکی در این 
مورد صورت بگیرد. با این حال روند استفاده از 
خارجی ها در لیگ برتر، چندان اســتاندارد به 
نظر نمی رسد. آنها یا درخشش چندانی ندارند 
و یا با اولین نمایش های درخشــان، به سرعت 
مورد توجــه لیگ های عربی حاشــیه خلیج 
فارس قرار می گیرند و بــدون آن که تیم های 
ایرانی شان را صاحب پول کنند، درهای خروج 
را باز می بینند. تا زمانی که نحوه امضای قرارداد 
با این بازیکن ها از حالت ترکمانچای به حالت 
معقول برنگردد، نباید انتظار داشــت حضور 
نفرات خارجی در فوتبــال ایران چندان مفید 

و موثر باشد.

درباره حضور غافلگیرکننده آرسنال در فصل نقل و انتقاالت

توفان اقساطی در لندن! 

نگاهی به مهره های خارجی لیگ برتر نوزدهم 

گروه بيست! 

بعید نیست مهاجم تازه وارد 
هم به سبک ماریو بودیمیر، 
درون زمین تحرک چندانی 
نشان ندهد و خودش را برای 

پرسپولیس به آب و آتش 
نزند. گابریل کالدرون در 
خط حمله، به یک ستاره 

تمام عیار نیاز دارد و خرید 
مایگا، یک ریسک بزرگ 

برای مربی آرژانتینی تلقی 
خواهد شد
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