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دیدار سوم با مدعی قهرمانی

دیدارهای مرحله مقدماتــی جام جهانی 
بســکتبال برای ۱۶ تیم حاضر در گروه های 
اول تا چهارم این رقابت ها امروز چهارشــنبه 
با برگــزاری رقابت های روز ســوم بــه پایان 
می رســد. در ایــن روز از رقابت هــا تیم ملی 
بسکتبال ایران از ساعت ۱7 مقابل اسپانیایی 
صف آرایی خواهد کرد که بعد از آمریکا در رده 
دوم رنکینگ جهانی قرار دارد و جزو مدعیان 
این دوره جام جهانی هم به حســاب می آید. 
این دیدار در حالی برگزار می شود که اسپانیا 
صعودش را قطعــی کرده و ایران بــا قبول دو 
شکســت رنگ صعود را نمی بیند و باید برای 
تعیین جایگاه در ادامه در گروه بازنده ها مسابقه 
بدهد. ایران البته با امید به غلبه بر پورتوریکو 
و تونــس و صعود از مرحلــه مقدماتی در جام 
جهانی شرکت کرد اما با واگذاری نتیجه رقابت 
مقابل این دو تیم، خیلی زود به این رویای خود 
پایان داد. با توجه به پیروزی لهستان برابر چین 
میزبان که یکی از جدی ترین رقبای ایران در 
راه کسب سهمیه المپیک اســت، روزنه ای از 
امید برای المپیکی شدن تیم ملی کشورمان 
وجود دارد. چین با شکســت برابر لهستان و با 
رکورد یک برد و یک شکست، یک قدم از صعود 
به مرحله دوم جام جهانی بازماند و در صورتی 
که چین موفق به صعود از گروه نشود، تیم ملی 
ایران این شــانس را خواهد داشــت که با قرار 
گرفتن در رده باالتر از این تیم به عنوان بهترین 
تیم آسیایی جام جهانی راهی مرحله بعد شود. 
تیم های کــره جنوبی، فیلیپیــن و اردن هم 
باتوجه به گروه های سختی که در آن قرار دارند 
به احتمال فراوان قادر به صعود از گروه نخواهند 
بود. چین در سومین دیدار مرحله گروهی خود 
امروز به مصــاف ونزوئال خواهــد رفت. در هر 
حال امروز پرونده ایران در مرحله گروهی جام 
جهانی بسته می شود. این دومین دیدار رسمی 
دو تیم ایران و اسپانیا طی سال های گذشته به 
حساب می آید. ملی پوشان بســکتبال ایران 
در جام جهانی ۲۰۱۴ اســپانیا نیز با این تیم 
در گروه A همگروه بودنــد و نتیجه را واگذار 

کردند.
    

مالیی اولی اش را از دست داد
پــس از پایان مســابقات جهانــی جودو، 
فدراسیون جهانی رنکینگ بهترین های جودو 
جهان را اعالم کرد. سعید مالیی نماینده وزن 
8۱- کیلوگــرم ایرانکه در مســابقات جهانی 
توکیو از رســیدن به مدال بازمانــد و جایگاه 
پنجم را در این رقابت ها کسب کرد، پس از چند 
ماه صدرنشینی در جدول رنکینگ جهانی به 
جایــگاه دوم بازگشــت. رنکینگ های جدید 
جودو در حالی اعالم شده که بحث پناهندگی 
 IOC سعید مالیی و مسابقه دادنش زیر پرچم
در المپیک هنوز داغ اســت. بــا این حال رضا 
صالحی امیری رییس کمیتــه ملی المپیک، 
معتقد اســت مالیی می خواهد برگردد. او در 
این باره گفت:»پیغام هایــی که مالیی به من 
می دهد، حاکی از این است که عالقه مند است 
برگردد و من هم پیغام دادم اینجا خانه او است 
و برای بازگشت مشکلی ندارد. ورزشکار ما در 
بحــران تصمیم گیری قــرار دارد. از این رو بر 
اساس آنچه در میدان اتفاق می  فتد باید تجزیه 

و  تحلیل کنیم.«
    

مسیر سابر عوض شد
تیم ملی شمشیربازی سابر که برای کسب 
سهمیه المپیک ۲۰۲۰ تالش می کند، از جام 
جهانی مصر دوباره به مســابقات بر می گردد. 
شمشــیربازی ایران قرار بود در اولین مسابقه 
در جام جهانی الجزایر شــرکت کند که چون 
میزبان توانایی برگزاری مســابقات را نداشت 
بنابراین برگزاری آن لغو و جــام جهانی قاهره 
مصر جایگزین  شد. جام جهانی مصر ۲۵ تا ۲7 
آبان برگزار می شود و ایران به دنبال این است که 
سهمیه تیمی خود را قطعی کند. سابریست های 
ایران از ۲۳ شهریور تمرینات خود را دوباره از سر 
خواهند گرفت. مجتبی عابدینی، علی پاکدامن، 
محمد رهبری، محمد فتوحی، فرزاد باهر، نیما 
زاهدی و جواد میرحسینی نفرات دعوت شده 
به اردو هستند که در پایان چهار نفر راهی جام 

جهانی مصر خواهند شد.

منهای فوتبال

آریا طاری

تابســتان ۲۰۱۴ بود که رئالی ها به 
سراغ ســنگربان لوانته رفتند و او را به 
عنوان گلر ذخیره بــه خدمت گرفتند. 
پیوستن به یکی از بزرگ ترین باشگاه های 
فوتبال دنیا نه به واسطه درخشش درون 
دروازه لوانته، بلکه به خاطر سپری کردن 
یک جام جهانی شــگفت انگیز با تیم 
ملی کاستاریکا اتفاق افتاد. کاستاریکا 
با نمایــش رویایی نــاواس روی خط 

دروازه، بین هشت تیم برتر جام جهانی 
قرار گرفت و ایــن دروازه بان بالفاصله 
با پیشــنهاد رئال مادرید مواجه شــد. 
کیلور در برنابئو، ذخیره کاسیاس بود و 
تنها در دیدارهای کوپادل ری به میدان 
می رفت. یک ســال بعد از اضافه شدن 
به رئال مادرید، فلورنتینو پرز به ســراغ 
خرید بزرگ داوید دخه آ رفت و بر سر این 
انتقال، با مدیران باشگاه منچستریونایتد 
به توافق رسید. ماجرای کشدار انتقال 
گلر اســپانیایی، به آخرین ساعت ها از 

آخرین روز نقل و انتقاالت کشیده شد و 
درست وقتی که به نظر می رسید قرارداد 
رســمی به زودی امضا می شود، خراب 
شدن »دســتگاه فکس« و نرسیدن به 
موقع مدارک، همه چیز را لغو کرد. ناواس 
که قرار بود به عنوان بخشــی از قرارداد 
داوید دخه آ به منچستریونایتد منتقل 
شــود، حتی به فرودگاه شهر منچستر 
نیز رسیده بود اما ناگهان متوجه شد که 
دوباره باید به مادرید برگردد. بازگشت 
به تیمی که یک بار از آن طرد شده بود، 

اصال راحت به نظر نمی رسید. در مادرید 
همه می دانستند که باشگاه، دیگر ناواس 
را نمی خواهد اما ماجرای دستگاه فکس، 
تلنگری بزرگ برای این سنگربان بود. او 
در تیمش اوج گرفت و ناگهان جانشین 
ایکر کاســیاس شــد. کیلور به تدریج 
جایگاهش را درون دروازه مســتحکم 
کرد. با وجــود اینکه باشــگاه در همه 
پنجره های نقل و انتقاالت، گزینه جدایی 
احتمالی او را روی میز قرار می داد، او با 
قدرت به کارش ادامه می داد و حاضر به 

تسلیم  شدن نبود. ناواس به مرور زمان 
ثابت کرد که شایستگی بازی برای رئال 
مادرید را دارد. او اولیــن بازیکن تاریخ 
فوتبال کاستاریکا شــد که توانسته در 
فینال لیگ قهرمانان اروپا به میدان برود.

سه قهرمانی متوالی رئال مادرید در 
اروپا، یکی از فوق العاده ترین دوره های 
زمانی تاریخ این باشــگاه بــود و در این 
مقطع فراموش نشدنی، ناواس یکی از ۱۱ 
بازیکن ثابت این تیم به شمار می رفت. او 
در ترکیب رئــال مادرید، حتی در یکی 
از دیدارهای حذفی لیگ قهرمانان نیز 
طعم شکست را نچشید. ناواس همیشه 
با فشار انتقادها روبه رو بود اما با روحیه ای 
آهنین همه چیز را پشت سر گذاشت. 
البته که او اشتباه های بزرگی هم درون 
دروازه داشــت اما هر وقت انتقادها به 
اوج می رســیدند، عملکرد او نیز درون 
زمین درخشان تر می شد. بدون ناواس 
و سیوهای تماشــایی اش، رئال مادرید 
نمی توانست قهرمان بدون رقیب فوتبال 
اروپا باشد. او در شرایطی از باشگاه جدا 
می شود که عملکرد تیبو کورتوآ در این 
تیم، ضعیف تر از حد انتظار بوده است. 
کورتوآ درون دروازه رئال هرگز یک ستاره 
نبوده و روی بسیاری از گل های تیم های 
رقیب، نقش مقصر اصلــی را ایفا کرده 
است. پی اس جی با خرید کیلور، صاحب 
یک گلر پرانگیزه خواهد شد. بازیکنی که 
متخصص بردن لیگ قهرمانان اســت 
و این موضوع برای باشــگاه فرانسوی و 
حسرت همیشگی اش در قهرمانی اروپا، 
مفید به نظر می رســد. ناواس در طول 
پنج فصل، ۱۶۲ بازی برای رئال مادرید 
انجام داد. او یک بار در تیم منتخب لیگ 
قهرمانان اروپا قرار گرفت و جایزه بهترین 
بازیکن لیگ قهرمانان را نیز به دست آورد 
اما هیچ وقت بهترین گلر سال جهان و 
حتی اللیگا نشد. او برای رئال مادرید یک 
»قهرمان« بود امــا از آن جایی که به راه 

انداختن هیاهو عالقه نداشت، نامش در 
تیترهای درشت و خبرهای داغ به چشم 
نمی خورد. استایل کیلور ناواس، شبیه 
گلرهای بزرگ دنیای فوتبال نبود. شاید 
تیبو کورتوآ سنگربان بهتری از او نباشد 
اما ویژگی های ظاهــری بهتری برای 
قضاوت شدن به عنوان یک گلر بزرگ 
دارد. در عصری که جنجال سازی برای 
بیشتر و بهتر دیده شدن ستاره ها یکی 
از وظایف »ایجنت ها« به شمار می رود، 
ناواس همیشه به دور از هیاهو برای رئال 
مادرید به میدان می رفت. شــاید اگر او 
اهل مصاحبه های تنــد، جنجال های 
بزرگ و دوستی نزدیک با رسانه ها بود، 
در مادرید باقی می ماند و در مسیر تبدیل 
شدن به یکی از اســطوره های باشگاه 
قرار می گرفت. رئال هیچ وقت به اندازه 
توانایی های واقعی کیلور ناواس، از این 
ســنگربان تقدیر نکرد. آنها همیشه به 
دنبال راهی برای خالص شدن از دست 
کیلور بودند اما شــاید حاال اهمیت این 
بازیکن، در دوران پس از او آشکار شود. 
مرد یک متر و 8۵ سانتری متری، حاال 
پیراهن شماره هشــت پی اس جی را بر 
تن خواهد کرد. قهرمان خاموش برنابئو، 
حاال قرار است ناجی دروازه های پارک 

دو پرنس باشد.

ناواس و رئال مادرید، خداحافظی در تابستان

کیلور، قهرمان خاموش!

چهره به چهره

اتفاق روز

داستان کیلور ناواس و رئال مادرید در آخرین روز از پنجره نقل و انتقاالت به پایان رسید. رئالی ها حتی حاضر به انتقال 
قرضی این گلر نشدند و او را در ازای آرئوال، به پاری سن ژرمن فروختند. کیلور در این چند سال، یکی از بهترین  مهره های 

رئال مادرید بود اما باشگاه هرگز رفتار دلچسبی با این دروازه بان نداشت. او به لحاظ فنی، نمایش درخشانی در رئال داشت 
اما کاراکتر این سنگربان، اجازه نمی داد که او به محبوبیت فوق العاده ای روی سکوهای برنابئو برسد. ناواس بدون سروصدا 

به رئال ملحق شد و بدون سروصدا نیز، باشگاه را به مقصد پاریس ترک کرد.

اشــکان دژاگه و مسعود شــجاعی، مهره های مورد اعتماد 
کارلوس کی روش در تیم ملی بودند. مسعود در دوران برانکو نیز 
برای تیم ملی به میدان رفته بود اما اشه اولین بازی هایش برای 
ایران را زیر نظر سرمربی پرتغالی انجام داد. هر دو نفر، ستاره های 
فیکس تیم ملی در مسیر رسیدن به جام جهانی ۲۰۱۴ بودند اما 
به مرور زمان ســن هر دو کمی باال رفت و نقش آنها در تیم ملی 
کمرنگ تر شد. مسعود مدتی به خاطر محرومیت انضباطی از تیم 

ملی دور ماند اما درنهایت برگشت.
 اشکان نیز در چند مقطع به خاطر مصدومیت از تیم ملی دور 
شد اما کی روش همیشه او را به تیمش برمی گرداند. دژاگه حتی 
با وجود مصدومیت شدید، با تیم ملی به جام جهانی ۲۰۱8 رفت 

و البته حتی یک دقیقه برای ایران در آن جام توپ نزد. با این حال 
او چند ماه بعد در جام ملت ها، بازیکن ثابت تیم کی روش شد و 
نمایش خوبی در این تیم داشت. به نظر می رسد حاال دیگر عمر 
حضور همزمان این دو ستاره در تیم ملی تمام شده است. مارک 
ویلموتس در فهرســت تازه اش برای ایران، نام اشکان را در بین 
بازیکنان دعوت  شده قرار نداده است. این در حالی است که اشکان 
در ماه های گذشته آماده تر از مسعود ظاهر شده است. اشه پس 
از درخشــش در جام ملت ها، در لیگ برتر نیز یکی از مهره های 
آماده و سرحال تراکتورسازی بوده اما مسعود نه در تیم ملی نقش 
چندانی داشته و نه در تراکتور یک ستاره بوده است. اولین دلیل 
برای ترجیح دادن شجاعی برای دعوت به تیم ملی، احتماال به 

پست بازی او برمی گردد. تیم ملی در پست اشه مهره های زیادی 
در اختیار دارد اما از هافبک های فانتزی و ظریف، خالی اســت. 
عالوه بر این، مســعود یک کاپیتان واقعی برای تیم ملی بوده و 
اعتبار زیادی در بین هم تیمی ها به دست آورده اما اشه در این تیم 

چنین جایگاهی ندارد. 
دشواری دیدارهای مقدماتی جام جهانی برای تیم ملی، تنها 

دلیلی اســت که ویلموتس تیمش را کامال خالی از ستاره های 
باتجربه نمی کند. با این حال تا دوره بعــدی جام جهانی زمان 
زیادی باقی مانده و بدون شــک او به تدریج به سراغ بازیکنان 
جوان تر خواهد رفت. فوتبال ایران اســتعدادهای تازه نفس و 
پرانگیزه زیادی دارد که زمان حضورشان در تیم ملی فرارسیده 
است. بدون تردید دوران طالیی اشــکان و مسعود در این تیم 
سپری شده و این دو نفر دیگر باید رفته رفته به دنبال خداحافظی 
از دیدارهای ملی باشند. شاید دژاگه دیگر به این تیم دعوت نشود 
و این سرنوشت در انتظار مسعود نیز باشد. شجاعی که در همه 
این سال ها برای خودش اعتبار زیادی خریده، حال باید با یک 
خداحافظی به موقع، این اعتبار را برای خودش حفظ کند. اصرار 
برای باقی ماندن در تیم ملی، عادت اشتباهی است که پایان تلخی 
برای بسیاری از فوتبالیست های شاخص ایران رقم زده است. آیا 
مسعود نیز به همین سرنوشت دچار خواهد شد؟ زمان همه چیز 
را در مورد این ستاره ثابت خواهد کرد. به نظر می رسد آینده تیم 

ویلموتس بدون اشکان و مسعود ساخته می شود.

آریا رهنورد

آخریــن روز از نقل و انتقاالت تابســتانی 
فوتبال اروپا، با چند جابه جایی مهم سپری شد. 
رئالی ها کیلور ناواس را در اختیار پی اس جی قرار 
دادند و به جای این بازیکن، آرئوال را به خدمت 
گرفتند. مائورو ایــکاردی نیز به صورت قرضی 
به پی اس جی پیوست اما باشگاه فرانسوی تن 
به جدایی نیمار نداد. انتقــال دارمیان به پارما، 
میختاریان به رم و فرناندو یورنتــه به ناپولی، 
جابه جایی های مهم روز پایانی نقل و انتقاالت 
بودند. ددالین نقل و انتقاالت، این بار خلوت تر 
از همیشه دنبال شــد. از زمانی که انگلیسی ها 
زمان روز پایانی نقل و انتقاالت شــان را تغییر 
داده اند، روزهای پایانی فصــل نقل و انتقاالت 
نیز کم هیاهوتر شده اند. پنجره نقل و انتقاالت 
تابستان ۲۰۱9 در پنج لیگ معتبر اروپایی در 
نهایت با ۱897 جابه جایی و پنج میلیارد دالر 

هزینه بسته شد.

نجومی ترین ها
برای اولین بار در تاریخ باشگاه اتلتیکومادرید، 
این تیــم گران ترین خرید یــک پنجره نقل و 
انتقاالت در فوتبال اروپا را به خودش اختصاص 
داد. روخی بالنکوس در تابستان ۱۱۳ میلیون 
پوند برای خریــد ژاوو فلیکس از بنفیکا هزینه 
کرد. جذب این بازیکن ۱9 ســاله، گران ترین 
خریــد این فصل فوتبــال اروپا لقــب گرفت. 
بارسلونایی ها برای گریزمان ۱۰8 میلیون پوند 
پرداختند و پس از مذاکــره ای طوالنی با خود 
این بازیکن، او را به خدمت گرفتند. ادن هازارد 
88 میلیون پوندی، سومین خرید گرانقیمت 
این پنجره نقل و انتقاالت به شــمار می رفت. 
چهارمین خرید سنگین، هری مگوایر بود که 
یونایتدی ها برای جــذب او، 8۰ میلیون پوند 
به حســاب باشگاه لسترســیتی واریز کردند. 
نیکوالس پپه با 7۲ میلیون پوند آرسنالی شد 
تا پنجمین خرید نجومی این تابســتان لقب 
بگیرد. اینتــر نیز برای خرید روملــو لوکاکو از 

منچستریونایتد، 7۰ میلیون پوند هزینه کرد. 
پس از لوکاس هرنانــدز ۶8 میلیون پوندی که 
راهی باشگاه بایرن مونیخ شد، نوبت ستاره های 
آژاکس بود که قراردادهای سنگینی با غول های 
فوتبال اروپا منعقد کنند. دلیخت با ۶7 میلیون 
پوند پیراهن باشــگاه یوونتوس را بر تن کرد و 
فرانکی دی یونگ نیز با ۶۵ میلیون پوند راهی 
باشگاه بارسلونا شــد. رودری نیز با ۶۳ میلیون 
پوند، وندا متروپولیتانو را به مقصد ورزشگاه اتحاد 
ترک کرد. بارسلونا تنها باشگاه اروپایی است که 
در فهرست ۱۰ خرید گرانقیمت این پنجره، دو 
بازیکن را به خدمت گرفته اســت. آتلتی نیز با 
فروش سه بازیکن گرانقیمت، رکوردها را جابه جا 
کرده است. حضور لسترسیتی در جایگاه یک 
فروشنده گرانقیمت و حضور اینتر و آرسنال در 
این فهرست به عنوان خریدارهای نجومی، کمی 

عجیب و غیرمنتظره بوده است.
عددبازی با نقل و انتقاالت

در فوتبال انگلیس، وضعیت نقل و انتقاالتی 
آرسنال چشــم ها را خیره کرد. آنها قرار بود با 
بودجه ای ۴۵ میلیون پونــدی خرید کنند اما 
تراز مالی شــان در این پنجره نقــل و انتقاالت 
منفی 9۰ میلیون پوند بود. در واقع آرســنال 
دو برابر آن چه تصور می شد، خرید کرد اما قرار 

است این باشگاه بخشی از رقم قرارداد نیکالس 
پپه را به صورت قرضی پرداخت کند. چلسی که 
این فصل از نقل و انتقاالت محروم شده بود، تنها 
پولیشیچ را با قراردادی که از پیش امضا کرده بود 
به خدمت گرفت. تراز مالی باشــگاه چلسی در 
بین همه تیم های انگلیسی بی نظیر بود. آنها در 
مجموع 8۳ میلیون پوند از جابه جایی بازیکن ها 
سود کردند. لیورپول که فصل گذشته قهرمان 
اروپا شــده بود، هیچ خرید بزرگی انجام نداد و 
در مجموع ۳۶ میلیون پونــد از نقل و انتقاالت 
سود کرد. تراز مالی سیتی منفی 7۲ میلیون و 
تراز مالی یونایتد نیز منفی 7۳ میلیون پوند بود. 
گران ترین خرید این فصل در انگلیس را البته 
شیاطین سرخ انجام دادند. در ایتالیا، اینتر فصل 
نقل و انتقاالت را با تراز مالی منفی ۱۰۳ میلیون 

پوند به پایان برد. 
این عدد برای میالن منفی 7۳ میلیون پوند 
بود اما یوونتوسی ها که استاد خریدهای رایگان 
هســتند، در کل ۱۵ میلیون پوند سود از نقل و 
انتقاالت به دست آوردند. در آلمان بایرن مونیخ 
با همه جابه جایی ها در نهایت ۵۱ میلیون پوند 
هزینه کرد و تراز مالی باشگاه دورتموند با خرید 
مهره هایی مثل نیکو شــولتز، تورگان هازارد، 
متس هوملز و جولیان برنت، منفی ۴۰ میلیون 

پوند بود. بارسلونا که این فصل دو خرید بزرگ 
در پرونده داشت تابســتان را با تراز مالی منفی 
۱۰7 میلیــون پوند تمام کــرد. آتلتی حتی با 
وجود گران ترین خرید فصل ۲9 میلیون پوند 
سود کرد و رئال با هفت خرید جدید، تراز مالی 

منفی ۱۵۱ میلیون پوند داشت.
بی سرانجام ها

در بیــن همــه نقــل و انتقــاالت انجام 
شــده، گروهــی از بازیکنان و باشــگاه ها نیز 
به خواسته های شــان در تابســتان نرسیدند. 
پرونده خبرســاز نیمار، ســرانجام با ماندن در 
پاریس بسته شد. او در مقاطعی به رئال مادرید 
و سپس به بارسا نزدیک شــد اما حداقل برای 
یک فصل دیگر با پارک دو پرنــس باقی ماند. 
انتقال گرت بیل به فوتبال چین نیز منتفی شد 
 و این بازیکن این هفته دو گل نیز برای تیمش 

به ثمر رساند. 
کریس اریکسن و پل پوگبا که برای جدایی 
از تاتنهــام و یونایتد ابراز عالقه کــرده بودند، 
در تیم های شــان ماندگار شــدند. دیان لوون 
نیز لیورپول را ترک نکرد و ماجرای پیوســتن 
شکوردان موســتافی به یوونتوس، نیمه تمام 
ماند. به نظر می رسد بعضی از این جابه جایی ها، 

در تابستان سال آینده انجام شوند.

سرنوشت متفاوت دو کاپیتان در تیم ویلموتس 

اشه، تداوم مسعود!  پایان ِ

مرور همه ماجراهای مهم بازار نقل و انتقاالت فوتبال اروپا

پنجره 5 میلیاردی!

ناواس همیشه با فشار 
انتقادها روبه رو بود اما با 

روحیه ای آهنین همه چیز 
را پشت سر گذاشت. البته 

که او اشتباه های بزرگی 
هم درون دروازه داشت 

اما هر وقت انتقادها به اوج 
می رسیدند، عملکرد او نیز 

درون زمین درخشان تر 
می شد
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