
یک ســال پیش در چنیــن روزهایی، بارســلونا یکی از 
عجیب ترین خریدهای تاریخش را انجام داد. مالکوم اولیویرا 
که فصل درخشانی را در باشگاه بوردو سپری کرده بود، با باشگاه 
رم به توافق رسید و قرار شد که برای امضای قرارداد با مونچی، 
به ایتالیا سفر کند. او حتی بلیت سفر به مقصد رم را نیز دریافت 
کرد و گروهی از تماشاگران این باشگاه برای استقبال از وینگر 
جدیدشان، به فرودگاه رفتند. پرواز مالکوم به زمین نشست اما در 
کمال ناباوری، خود این بازیکن در پرواز حضور نداشت. او به جای 
رم، به بارسلون سفر کرد و ناگهان در تست های پزشکی باشگاه 
بارسلونا دیده شد. در آخرین لحظات قبل از سفر به رم برای عقد 
قرارداد، اریک آبیدال با این مهاجم تماس گرفت و او را از پیشنهاد 

بارسا مطلع کرد. مالکوم نیز بدون درنگ تصمیمش را تغییر داد 
و به جای رم، به بلوگرانا پیوست. با این حال دو مشکل بزرگ در 
تیم جدیدش داشت. هم پست  بودن با لئو مسی و البته بی میلی 
ارنستو والورده. مالکوم، انتخاب سرمربی بارسا نبود و به موضوعی 
برای کشمکش میان والورده و مدیران باشگاه تبدیل شد. روسای 
بارسا خودشان مالکوم را انتخاب کردند و در نهایت خودشان او 
را به فروش رساندند. وینگر برزیلی در یکی از اولین تجربه های 
بازی برای بارســا، دروازه اینتر را در لیگ قهرمانان باز کرد و در 
دیدار رفت نیمه نهایی کوپادل ری نیز توانست برابر رئال مادرید 
گل تساوی تیمش را به ثمر برساند. او در اردوی پیش فصل نیز 
آماده نشان داده بود اما همانطور که انتظار می رفت، سرمربی 

باشگاه تمایلی به حفظ او نداشت. با این وجود تصور می شد بارسا 
قید فروش مالکوم را بزند و او را برای یک سال دیگر حفظ کند اما 
شاید فروش او پیام خاصی داشته باشد. آبی اناری ها ظرف چند 

روز مالکوم و کوتینیو را در فهرست فروش قرار داده اند. 
موضوعی که نشان از عالقه جدی آنها به خرید نیمار 

در تابستان دارد.
مالکوم فصل جدید را در باشگاه زنیت روسیه آغاز 

خواهد کرد. مدافع عنوان قهرمانی لیگ روسیه 
با ایــن خرید، برای رقبــای داخلی اش 
دســت نیافتنی تر نیز خواهد شد. آنها 
برای خریــد این ســتاره 40 میلیون 
یورو پرداخت کرده انــد. این تیم در 
ســید اول لیگ قهرمانان قرار دارد و 
از شانس صعود به مرحله بعدی این 
تورنمنت نیز برخوردار اســت. اضافه 

شدن مالکوم، یک شانس بزرگ برای سردار آزمون نیز به شمار 
می رود. حاال سردار شانس بیشتری برای گل زنی در ترکیب 
زنیت خواهد داشت و برای یک تیم پرستاره تر به میدان خواهد 
رفت. تیمی که شاید در لیگ قهرمانان حرف های زیادی برای 
گفتن داشته باشد. باشگاه زنیت در ویدئوی مربوط به خرید 
رسمی مالکوم، کنایه جالبی به رم زد و از جالوروسی نیز در 
کنار کورینتیانس، بوردو و بارسا به عنوان یکی از تیم های 
سابق این بازیکن نام برد. بالفاصله رمی ها نیز پاسخ 
دادند و از مالکوم خواستند به همان اندازه که 
برای رم مفید بوده، برای زنیت نیز موثر مواقع 
شود! مالکوم یکی از خبرسازترین ستاره های 
فصل گذشته فوتبال اروپا بود اما نتوانست 
هیاهوی نقل و انتقاالتی را در به درخشش 
در زمین متصل کند. آیا این اتفاق در زنیت 

برای او رخ خواهد داد؟
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 رکوردگیری و 
سوال همیشگی کیانوش

اردوی آماده سازی 21 روزه هم سطح دریای 
تیم ملی وزنه برداری بزرگساالن برای حضور در 
مسابقات جهانی تایلند از هفتم مرداد در سالن 
ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی شهرستان نور آغاز 
شده اســت. طبق برنامه ریزی های انجام شده 
پیش از این قرار بود همزمان با هفته اول لیگ  برتر 
باشگاه های کشــور، رکوردگیری اردونشینان 
نیز برگزار شــود، اما با توجه به تعویق لیگ، در 
پایان این اردو رکوردگیری انجام خواهد شــد و 
12 ملی پوش برای مســابقات قهرمانی 2019 
جهان در تایلند انتخاب می شــوند.رقابت های 
وزنه برداری قهرمانی بزرگســاالن جهان، 27 
شــهریور تا پنجم مهر به میزبانی تایلند برگزار 
می شود. ســهراب مرادی به دلیل مصدومیت 
حضور در ایــن رقابت هــا را از دســت داد و در 
حال حاضر در هانوفر آلمان برای درمان به ســر 
می برد. در این میان ســوال همیشــگی درباره 
کیانوش رستمی هم مطرح می شود که آیا او به 
رکوردگیری می رود؟! این در حالی است که خود 
کیانوش از حضور صددرصدی اش در رقابت های 
جهانی صحبت می کند اما می گوید کســی با او 
درباره رکوردگیری صحبت نکرده است. وقتی او 
روی حضور در تیم ملی خط قرمز کشیده چطور 
انتظار دارد که در جریــان اتفاقات و تصمیمات 
قرار بگیرد؟ او همچنین گفت اگر صالح بدانند 
به مسابقات جهانی می رود و اگر هم نخواهند که 
هیچ. آیا این یعنی تکرار اتفاقات بازی های آسیایی 
و قرار گرفتن نام کیانوش در لیســت تیم بدون 

حضور در انتخابی؟!
    

کیف وفایی را زدند!
حسین وفایی، اسنوکرباز ایرانی که برای شرکت 
در مسابقات عازم چین شده بود از دزدیده شدن 
کیف خود در فرودگاه چین خبر داد. این اسنوکرباز 
دیروز بدون پول و پاسپورت در یکی از فرودگاه های 
چین بالتکلیف بود و مراجعه او به پلیس نیز برایش 
فایده ای نداشته اســت. او تنها تلفن همراه خود 
را که در کیفش نبوده، در اختیار داشــت. وفایی با 
انتشار پستی در اینستاگرام در این باره گفت:»در 
گیت دراز کشیده بودم و روی صندلی خوابم برد 
و کیف را باالی ســرخود قرار داده بودم. زمانی که 
بیدار شدم دیدم کیف من که تمامی مدارک، پول و 
پاسپورت من در آن بود دزدیده شده است. به پلیس 
چین شکایت کردم و بعد از بررسی دوربین متوجه 
شدم که حتی خودم را هم در دوربین نمی توانند 
پیدا کنند چه برســد به دزد! متاسفانه تا دوشنبه 
سفارت ایران تعطیل است و من بدون پاسپورت 
نمی دانم باید چه کار کنم و اکنون در جست وجوی 
سفیر ایران هستم که برای من پاسپورتی صادر کند 
که از مسابقات خود جا نمانم. هر باری که به کشور 
چین می آیم یک مشکلی برای من پیش می آید 
و امیدوارم طرفدارهایم دعــا کنند که به موقع به 

مسابقات خود برسم.«  
    

تفتیان و یک انتخاب
بعــد از مصدومیت حســن تفتیــان دونده 
سرعت ایران در مسابقات قهرمانی آسیا 2019، 
فدراســیون او را از لیســت برنامه هایش خارج 
کرد. آنقدر که او در نهایت پــس از ماه ها انتظار 
تصمیم گرفت با هزینه شــخصی به فرانســه 
برود. بعد از پروســه نافرجــام کیهانی در مامور 
کردن هاشــم صیامی برای پیگیــری کارهای 
تفتیان کــه البته بدون داشــتن هیچ اختیاری 
بود، حاال حسین شــایان سخنگوی فدراسیون 
از ترجیح تفتیان برای اینکه برنامه های خودش 
را انجام بدهد، صحبت می کند. حســین شایان 
گفت:»فدراسیون برای این ورزشکار برنامه دارد، 
اما او ترجیح داده برنامه های خودش را انجام دهد. 
قرار شد تفتیان برنامه هایی که در نظر گرفتیم را 
دنبال کند، اما تصمیم گرفت با هزینه شخصی به 
فرانسه برود.« شایان در حالی از ترجیح تفتیان 
می گوید که باید پرسید مگر او گزینه و انتخاب 
دیگری دارد؟ بعد از مدت ها بی توجهی فدراسیون 
و برگزار نکردن یک اردوی حداقلی در تهران، حاال 
که او تصمیم گرفته شــخصا آماده جهانی شود، 
چطور می تواند از مسیرش بازگردد و برنامه های 
فدراســیون را دنبال کند. به خصوص که مجید 
کیهانی معتقد است دوومیدانی مسابقه مهمی 

پیش رو ندارد!

منهای فوتبال

آریا طاری

دورنمای تیم اســتراماچونی پیش 
از شــروع فصل جدید، جذاب به نظر 
می رســد. جدیت مربــی ایتالیایی در 
تمرین هــا، بازیکنان اســتقالل را تا 
حدودی غافلگیر کرده اســت. شــاید 
اســتراما در تجربه های گذشته اش به 
عنوان سرمربی، قدم هایی برداشته که 
حاال دیگر به هیچ قیمتی نمی خواهد 
تکرارشان کند. او در مواجهه با ستاره های 

تیمش، جدیت به خرج می دهد و تالش 
می کند تا نظم و انضباط را در اردوی تیم 
حاکم کند. تا امروز مهره های زیادی به 
دالیل انضباطی در فهرست خروج این 
مربی قرار گرفته اند و او تنها با بازگشت 
تعداد کمی از این نفرات موافقت کرده 
است. البته که استقالل هنوز هم در بازار 
نقل و انتقاالت، به بازیکنان بیشتری نیاز 
دارد و جنس ترکیب این تیم، هنوز جور 
نیست اما تصویری که آنها همین حاال 
نیز برای خودشان ساخته اند، تماشایی 

به نظر می رســد. هواداران اســتقالل 
بی صبرانه در انتظار شروع فصل و روبه رو 
شدن با تیم استراماچونی هستند. تیمی 
که ســتاره های جــوان و بازیکن های 
تکنیکی پرشــماری دارد و از پتانسیل 
کافی برای ارائــه نمایش های جذاب 
برخوردار است. به نظر می رسد استقالل 
در مسیر درستی قرار گرفته و در حال 
ترمیم رویاهای بر باد رفته به دســت 
وینفرد شفر است. آنها با سرمربی آلمانی 
به سرعت پیشرفت کردند و فوتبال به 

مراتب بهتری را نســبت به گذشته به 
نمایش درآوردند. این تیم از یکی از اولین 
شانس ها برای بردن جام استفاده کرد و 
قهرمان جام حذفی فوتبال ایران شد. با 
این وجود آنها هرگز نتوانستند حواشی و 
جنجال های شکل گرفته در اطراف تیم 
را به درستی مدیریت کنند و اجازه تبدیل 
شدن این حواشی به بحران های بزرگ را 
ندهند. حتی رسیدن به سطح تیم شفر، 
برای تیم استراما ســاده نخواهد بود اما 
این استقالل، قصد دارد از آن سطح نیز 

فراتر برود و به تدریج خودش را به بردن 
همه جام ها نزدیک کند. برای هواداران 
باشگاه، هیچ خواســته ای ارزشمندتر 
از قهرمانی لیگ برتر نوزدهم نیســت. 
چراکه استقالل از لیگ دوازدهم به بعد 
هرگز روی سکوی اول این رقابت ها قرار 
نگرفته و در چند فصل گذشته نیز تنها 
نظاره گر قهرمانی های پرسپولیس بوده 
است. آبی ها برای بردن لیگ، نیاز مبرمی 
به ثبات و آرامش دارند. آیا باشــگاه این 
فضا را برای بازیکنان و مربی تیم فراهم 

می کند؟
»سهم خواهی« هنوز هم کلمه ای 
کلیدی در مورد باشگاه استقالل به شمار 
می رود. موضوعی که در رفتار مدیران 
اســبق و حتی مدیران فعلی باشــگاه 
به وضوح به چشــم می خورد. مدیران 
پیشــین با هر مصاحبه تازه، باشگاه را 
به چالش می کشــند و خواسته های 
مدیران فعلی نیز فراتر از استانداردهای 
معمول یک باشگاه فوتبال است. شاید 
استقالل امروز در موقعیت پرسپولیس 
لیگ پانزدهم قرار داشته باشد. تیمی 
که بعد از یک دوره ناکامی مطلق، به یک 
مربی پرحوصله خارجی سپرده شد و زیر 
تیغ جراحی پروفسور، مشکالت عمیق 
گذشــته اش را به فراموشی سپرد. این 
موفقیت های بزرگ، تنها با تصمیم های 
فنی ســرمربی تیــم رقــم نخوردند. 
همان طور که امروز نیز اســتراماچونی 
به تنهایی نمی تواند استقالل را به قله 
فوتبال ایران برســاند. در پرسپولیس، 
جبهه متحدی شکل گرفت که در آن 
بازیکنان، اعضــای کادر فنی، مدیران 
باشگاه و حتی چهره های پیشکسوت در 
به حداقل رساندن تنش ها با هم همراه 
شدند. مدیران وقت باشگاه پرسپولیس، 
از مصاحبه های جنجالی فراری بودند 
و تالش می کردند تــا از دادن تیترهای 
درشت به رســانه ها پرهیز کنند. همه 
آنها از ناکامی های تکراری پرسپولیس 

خسته شده بودند و با روندی فداکارانه، 
باشگاه را در اولویت های شان قرار دادند. 
اگر امثال علی فتح ا... و علی خطیر نیز 
ادعای عالقه و وابستگی به استقالل را 
مطرح می کنند، باید چنین ادعاهایی 
را در عمل نیز به اثبات برســانند. ادامه 
جنجال های فعلی، نشان می دهد که 
آنها نه به استقالل، بلکه به سهم شان از 

استقالل عالقه مند هستند!
تاســفبار به نظر می رسد که منشا 
حواشــی در اســتقالل نه بازیکنان و 
مربیان، بلکه مدیران این تیم هستند. 
شاید رابطه بازیکن-مربی در بسیاری 
از تیم ها یک چالش بزرگ و حل نشدنی 
باشــد اما این موضوع خیلــی زود در 
استقالل با هماهنگی شــکل گرفته 
میان استرا و شاگردانش حل شده است. 
سکوت  نکردن مدیران و پیشکسوتان 
باشگاه، مشکل این روزهای استقالل 
را می ســازد. همه این چهره های آشنا 
باید بپذیرند که سرنوشت تیم، به رفتار 
خودشــان در این برهه حساس زمانی 
بستگی خواهد داشت. استقالل بدون 
جار و جنجال، مستعد تبدیل شدن به 
قهرمان فوتبال ایران است اما اگر  حواشی 
زیر خروارها خاک دفن نشــوند، شاید 
رویای بزرگ درخشــیدن با سرمربی 

ایتالیایی به قتل برسد.

تنها یک دلیل برای نگرانی در مورد استقالل وجود دارد

جادوی سکوت

اتفاق روز

سوژه روز

در شرایطی که هنوز زمان دقیقی برای شروع فصل جدید لیگ برتر اعالم نشده، استقالل دیدارهای تدارکاتی اش 
را پشت سر هم برگزار می کند. به نظر می رسد سرمربی ایتالیایی این تیم، تا حدود زیادی نفرات ترکیب اصلی استقالل 
را شناخته و احتماال در شروع فصل، مشکل بزرگی برای انتخاب 11 نفر اصلی آبی ها نخواهد داشت. دالیل بسیار زیادی 
برای موفق  شدن استقالل در لیگ برتر نوزدهم وجود دارند اما نباید یک دلیل بزرگ برای نگرانی در مورد این تیم را نیز 

نادیده گرفت. حواشی مربوط به مدیران فعلی و مدیران سابق باشگاه، هر روز استقالل را مستعد یک ماجرای رسانه ای تازه 
می کنند. تا زمانی که همه این مدیران به اهمیت سکوت معتقد نشوند، آرامش تمام و کمال به این باشگاه برنمی گردد.

آریا رهنورد

برنامه مناظره در شــبکه اول صداوســیما 
در حوزه های پزشــکی، اقتصادی، سیاســی و 
اجتماعی تا امروز بازخوردهای بســیار زیادی 
داشته و واکنش های فراوانی را برانگیخته است. 
همان طور که انتظار می رفت این برنامه باالخره 
به موضوع فوتبال نیز ورود کرد اما نتیجه کار آنقدر 
ناامیدکننده بود که به نظر می رسید حتی مجری 
برنامه، تمایلی به دنبال کردن بحث ندارد. به نظر 
می رسد سازندگان این برنامه آشنایی چندانی با 
فوتبال ندارند و همین اتفاق، سردترین مناظره 

ممکن را روی صفحه تلویزیون آورد.
»آیا با تعطیلی باشــگاه های غیراستاندارد 
فوتبال ایران موافقید؟« واضح به نظر می رســد 
که طراحــان این ســوال، فوتبــال را از نزدیک 
دنبال نمی کنند. چراکه اگر قرار باشــد باشگاه 
غیراســتانداردی در فوتبال ایران تعطیل شود، 
دیگــر عمال هیچ باشــگاهی برای شــرکت در 

رقابت های لیــگ برتر باقی نخواهــد ماند! اگر 
متر و معیار »اســتاندارد« بودن، فوتبال روز دنیا 
باشــد، فوتبال ایران فاصله وحشــتناکی با این 
استانداردها دارد. غیراستانداردتر از این فوتبال 
اما، مناظره ای بود که در شــبکه اول تلویزیون 
حتی نتوانست به بحران های اصلی این فوتبال 
نزدیک شــود. بزرگ ترین اشــتباه این برنامه، 
در دعوت از کارشــناس ها رقم خورد. داریوش 
مصطفوی سال ها قبل امتحانش را به عنوان یک 
مدیر فوتبالی پس داده بود و در همان دوره زمانی 
ثابت کرد که قدرت الزم را برای مدیریت زیر فشار 
ندارد. او بعدها بــرای مدتی به عنوان مدیرعامل 
باشــگاه پرســپولیس نیز در نظر گرفته شد اما 
عملکردش در این تیم ناامیدکننده بود و هواداران 
پرسپولیس هرگز نتوانستند با تصمیم های او برای 
تیم شان کنار بیایند. حسن روشن یکی دیگر از 
»کارشناس « های حاضر در استودیوی این برنامه 
بود. چهره ای که در چند سال گذشته به جز انتقاد 
از تمام سرمربی های داخلی و خارجی استقالل 

کار دیگری انجــام نداده اســت. تنها خروجی 
مصاحبه های حسن روشن، ایراد گرفتن از باشگاه 
اســتقالل بوده و او هرگز با تغییرات این باشگاه 
کنار نیامده است. روشن برای مدتی در آکادمی 
استقالل فعال شد اما نتیجه حضور او در آکادمی 
کامــال ناامیدکننده به نظر می رســید. طبیعتا 
بین کارشناسی برای رسیدن به راه حل و انتقاد 
صرف از شرایط، تفاوت بزرگی وجود دارد و ظاهرا 
دست اندرکاران برنامه مناظره، حداقل در حوزه 
فوتبال با این تفاوت آشنا نیستند. حسن روشن در 
همه این سال ها حتی یک راهکار نصفه و نیمه برای 
بهبود وضعیت استقالل نداشته و تنها به انتقاد از 
شرایط موجود پرداخته است. دو کارشناس دیگر 
این مناظره تلویزیونی، مدیران اسبق باشگاه های 
نفت تهران و شاهین بوشــهر بودند. قنبرزاده و 
حسینی نیز با توجه به سوابق شان، انتخاب های 
ایده آلی برای یک مناظره فوتبالی با سوژه حساس 

در تلویزیون محسوب نمی شدند.
اگر قرار است مناظره ای با موضوع مشکالت 
بزرگ فوتبال در رســانه ملی شــکل بگیرد، در 
یک طرف این مناظره باید مهدی تاج یا ســایر 
مدیران ارشد فدراســیون فوتبال حضور داشته 
باشــند. چراکه آنها باید به ســوال های زیادی 
جواب بدهند اما حتی در زمان دعوت شــدن به 

برنامه های تلویزیونی، فهرســتی از سوال های 
ممنوعه را در اختیار برنامه قرار می دهند. مهدی 
تــاج و همکارانش باید جواب بدهنــد که چرا از 
برگزاری رقابت های لیگ طفره می روند؟ چرا در 
این مورد، همه حقیقت را به مردم نمی گویند؟ 
اگر قرار به تعویــق لیگ برای حل مشــکالت 
عمومــی اســتادیوم های مختلف اســت، چرا 
کوچک تریــن قدمی برای حل این مشــکالت 
برداشته نمی شــود؟ اگر بعضی از ورزشگاه های 
شهرستانی از استانداردهای اولیه برای برگزاری 
دیدارهــای فوتبال برخوردار نیســتند، چرا در 
سال های گذشته دیدارهای حساس و پرتماشاگر 
در همین ورزشگاه ها برگزار شده است؟ آیا تعویق 
بیش از حد لیگ به برنامه تیم ملی لطمه نمی زند؟ 
اگر قرار بود فصل جدید تا این اندازه دیر آغاز شود، 
چرا برنامه فصل گذشــته آنقدر فشرده برگزار 
شــد و عمال نمایندگان ایرانی لیــگ قهرمانان 
آســیا را در معرض نابودی قرار داد و این حجم از 
مصدومیت و خستگی را روی دوش آنها گذاشت؟ 
تلویزیون، خودش را ملزم به سوال کردن از مدیران 
فدراسیون و کشــاندن پای آنها به مناظره های 
مختلف نمی داند. مخالفان این مدیران هم عموما 
جایی در برنامه های رسانه ملی پیدا نمی کنند. 
پیش از این نیز توجه چندانی به افشــاگری ها 

در مورد این مدیران نشده اســت. مدیرانی که 
اعتراف به ناتوانی در برگزاری لیگ می کنند اما 
به هیچ قیمتی نمی خواهند صندلی شــان را از 

دست بدهند.
ایده تعطیلی فوتبال باشگاهی در ایران، پیش 
از این از ســوی محمد دادکان نیز مطرح شده 
است. این ایده نسبتی با فوتبال حرفه ای ندارد 
و چیزی به جز پاک کردن صورت مساله نیست. 
در حقیقت این تعطیلی حتی اگر تنها یک سال 
طول بکشد، فوتبال ایران را برای 10 سال عقب 
خواهد انداخت. بهتر است به جای این بحث های 
آماتور با راه حل های کامال اجرانشدنی، درباره این 
صحبت شود که چرا در فوتبال ایران برخالف اروپا 
خبری از اتحادیه باشگاه ها و اتحادیه بازیکن ها 
نیست؟ چرا باشگاه ها و بازیکنان ملزم به رعایت 
دستورهای فدراســیون فوتبال هستند؟ چه 
زمانی فوتبال ایران آنقدر حرفه ای خواهد شد که 
یک نهاد به تنهایی برای همه تشکیالت دولتی 
و خصوصی فوتبال تصمیــم نگیرد؟ تعطیلی، 
یک روش قرون وســطایی برای حل مشکالت 
فوتبال ایران است. از این کارشناس ها، نمی توان 
به روش های مدرن تری رسید. چراکه آخرین 
دانسته های جدی آنها از فوتبال به سال ها قبل 

مربوط می شود.

هایجک بزرگ، بارسلونا را ترک کرد!

همبازی مسی، همبازی سردار

درباره مناظره عجیب شبکه یک با موضوع تعطیلی باشگاه ها

غیراستانداردتر از فوتبال ایران!

شاید استقالل امروز در 
موقعیت پرسپولیس لیگ 
پانزدهم قرار داشته باشد. 

تیمی که بعد از یک دوره 
ناکامی مطلق، به یک مربی 
پرحوصله خارجی سپرده 

شد و زیر تیغ جراحی 
پروفسور، مشکالت عمیق 
گذشته اش را به فراموشی 

سپرد
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