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توگو با «فرهیختگان»:
صبا عزیز ،خبرنگار پاکستانی الجزیره اسپورت در گف 

دردیگفوتبالچاشنیسیاستنریزیم
ایران شانس اول است اما کاش یک تیم محروم هم به نیمهنهایی برسد

میگویـم ایـن هـم یـک هدیـه دیگـر کـه فوتبـال به عـدهای
از مـردم جهان داد.

بابک سرانیآذر

مترجم

یک سـوال کسـلکننده؛ قهرمان جام ملتهای آسـیا

خبرنـگاری را وقتـی شـروع کـرد که بـرای ادامـه تحصیل در

چه تیمی اسـت؟

مینویسـد« :مثـل کودکـی کـه بـرای بیـرون آمـدن از کالبد

دوسـت دارم یکـی از کشـورهای محـروم و سـتمدیده ،نـه

مـن مـادر ایـن کـودک ضعیف و بازیگوش شـدم .کودکی که

باشـد .احتمالـش کـم اسـت امـا مثلا اگـر یمـن اوج بگیرد

واقعـا سـوال کسـلکنندهای اسـت(با خنـده) چـه بگویـم،

حوزه علوم انسانی از پاکستان راهی اروپا شده بود .خودش

اینکـه قهرمـان شـود دسـتکم در جمـع چهـار تیـم برتـر

خشـک و بـیروح ،دسـتوپا مـیزد ،ناگهـان بـه دنیـا آمـد و

خیلـی خوشـحال میشـوم یـا اگـر فوتبـال هنـد بـه جایـی

اسـمش را گذاشـتم ،خبرنگار!» صبا خیلی سـریع به واسطه

برسـد برای من جذاب اسـت و اما قهرمان ،معلوم اسـت که

تسـلط بـر زبـان انگلیسـی و فرانسـوی در عالـم خبرنـگاری

بـه نـام ایـران اشـاره خواهـم کرد ،ایـران فقط بـرای قهرمانی

رشـد کـرد و البتـه فضـای حرفـهای خبرنـگاری و مترجمـی
در کشـورش و کشـور قطـر آنقـدر حرفـهای بود کـه قدرش را

یـک تورنمنـت مهـم آسـیایی بـه یـاد قطریهـا و اماراتیهـا

از او پرسـیدیم نظـرش دربـاره کیفیـت جـام ملتهـای آسـیا

ل خوشـی نـه از «الجزیـره» دارد و نـه از رسـانههای وابسـته
د 

و میتواننـد در کتـاب خاطـرات خـود دوسـتیهای دو ملت

ابعـاد قابـل قبـول اسـت ،میزبانی اماراتیها بد نیسـت ،آنها

خـود از امکانـات خبـری اسـتادیومها لـذت بردهانـد ،خـود

وبالگش نوشـته اسـت« :در سراسـر دنیا یک رسـانه مستقل

سـفر تیـم ملـی فوتبـال قطـر به خـاک امارات پـس از تحریم

به مـن نشـان بدهید!»

او ایـن روزهـا بهعنـوان یـک سـتوننویس قهـار در نشـریاتی

انداخته که قبل از قطری یا اماراتی بودن ،انسـان هسـتند

را مـرور کننـد .بعضـی از خبرنـگاران بـر این باورنـد که اولین

عربسـتان میتوانـد بسـیار جنجالـی و پرحاشـیه و حتـی

خطرناک باشـد .من البته به اندازه این دوسـتان و همکاران

چـون« :الجزیـره اسـپورت»« ،الـکاس»« ،الوطـن» و گاهی در

نیازمنـد یـک تیتـر پربیننده و جنجالی نیسـتم و معتقدم که

اخیر او بهانه خوبی بود برای طرح چند سـوال تلفنی کوتاه.

دارد در دیـگ فوتبـال ،چاشـنی سیاسـت بریزیـد؟ چـرا فکر

روزنامـه «گاردیـن» در بخـش ورزش آسـیا قلـم میزند و مقاله
«صبـا عزیـز» در گـزارش خـود بـه بهانـه کنفرانـس خبـری

جنجالـی و جالـب قطریهـا نوشـت« :فوتبـال خیلـی بهتـر
از سـازمان ملـل میتوانـد صلـح را در خاورمیانه جاری کند،

بـه همیـن منظـور پنـج بـار بـا باشـگاه کاتاالنـی تمـاس
گرفتـه و درخواسـتش را مطـرح کـرده اسـت .بازیکـن

برزیلـی قصـد دارد تیـم فرانسـوی را تـرک کنـد .از طرفی

پدر نیمار با خوسپ ماریابارتومئو بهطور مستقیم صحبت

کـرده اسـت و از رئیـس باشـگاه بارسـلونا خواسـته اسـت
بازگشـت پسـرش را فراهم کند .او به بارتمئو گفت« :نیمار

ناراحتوپشیماناست».مهاجمبرزیلیدرتابستان۲۰۱۷

بارسـا را تـرک کـرد و بـا قـراردادی بـه ارزش  ۲۲۲میلیـون
یـورو بـه پاریسـنژرمن پیوسـت .او بـا ایـن جابهجایی
گرانتریـن بازیکـن جهان شـد.

پرونده رونالدو دوباره باز شد

پرونده اتهام تعرض کریستیانو رونالدو ،فوقستاره پرتغالی یوونتوس به
یک خانم آمریکایی در سال  2009وارد فاز جدیدی
شد .مقامات منطقه السوگاس در آمریکا اخیرا طی
حکمی ،خواهان گرفته شدن تست  DNAاز

رونالدو شدهاند تا مشخص شود آیا این نمونه
با نمونهای که روی لباس خانم کاترین

قـوی اسـت ،قطـر هـم البتـه تیم خوبـی دارد.
رسانهها در این جام حرفهای هستند؟

در کشـورهای حاشـیه خلیجفـارس ،هـر چنـد بـه کنایـه در

بارسـلونا لحظهشـماری میکند .مهاجم پاریسنژرمن

گرفـت .خـود امـارات ایـن بار تیـم بدی ندارد ،عربسـتان هم

او در اینبـاره بـه «فرهیختـگان» میگویـد« :بهعنـوان یـک

بـا مردم بـودن».

ال مونـدو در خبـری مدعـی شـد نیمـار بـرای بازگشـت بـه

چندان قانعکننده نیست ،اما رقبای ایران را هم باید جدی

صباهـا را تنـگ کنند.

یـک جهـاد بـود ،جهـادی بـرای اطالعرسـانی و افشـاگری و

التماس نیمار برای بازگشت به بارسلونا

آمـده و فکـر میکنـم حضـور در فینـال هم برای مـردم ایران

بداننـد و اجـازه ندهند افراد بیسـواد و سـفارش شـده جای

زن در خاورمیانـه پیشـرفت در خبرنـگاری چیـزی شـبیه بـه

فوتبال اروپا

جنجالی در کار نیسـت اگر ما رسـانهها بگذاریم .چه لزومی
میکنید خوشـمزهتر میشـود؟ چرا دسـت از سـر فوتبال بر
نمیداریـد؟ صلـح و دوسـتی را بـه فوتبـال هدیـه بدهید ،نه
اینکـه صبـر کنیـد اینهـا را از فوتبال هدیـه بگیرید».

چیست؟ او پاسخ داد« :بسیار خوب است ،کیفیت در همه
در ایـن زمینـه کمتجربـه نیسـتند .بـه عقیـده مـن امـارات

میزبـان خوبـی اسـت و بـرای قاره آسـیا آبـروداری میکند».
تیـم ملـی فوتبـال ایـران قـدم اول را خـوب برداشـت،

ایـن پیـروزی بـرای سـتوننویس «الجزیـره اسـپورت»
چـه معنایـی دارد؟

پیدا کرده ،مطابقت دارد یا نه .پلیس الس

وگاس این حکم را به دادگاهی در تورین ایتالیا

ارسال کرده است تا مقدمات گرفتن تست

خبرنـگاران هـم قانونمدارتـر شـده و بـا اصـول خبرنـگاری

 DNAاز رونالدو را فراهم و نتیجه را برای آنها

آشـنایی بیشـتری دارنـد .نظـم و ترتیب خیلـی افزایش پیدا

ارسال کنند.

کـرده و بـه اسـتانداردهای جهانـی نزدیک شـدهایم.

آیـا آنطـور کـه امـارات ادعـا میکنـد ،سیاسـت جایـی
در این جام ندارد؟

مـن از پیروزیهـای پـرگل لذت میبـرم ،هوادار تیم خاصی

قطعا شـاد شـدهاند و قرار اسـت جشـن بگیرند ،حس خوبی

خوبـی بـرای فوتبـال نبـوده ،امیـدوارم تـا پایـان ایـن جـام

به من دست میدهد .ملیتها را فراموش میکنم و با خود

سال  )2009هست و پلیس به آن دست

خیلـی حرفهایتـر شـدهایم ،مقامـات فیفا در بازرسـیهای

نـه آنطـور کـه ادعـا میشـود اما واقعـا همه چیـز در کنترل

نیسـتم ولـی وقتـی مطمئـن میشـوم کـه مـردم یک کشـور

مایورگا(فرد مورد تعرض قرار گرفته در

است .فوتبال باید پاک باشد و پاک بماند ،سیاست دوست

شـاهد فوتبال پاک باشـیم و اخالق محوریت داشـته باشـد.

منهای فوتبال

رقبای والیبال ایران در راه رسیدن به المپیک

گروهبندی رقابتهای انتخابی المپیک مشـــخص و اعالم شد و فدراسیون

جهانی والیبال اعالم کرد تیم ملی والیبال ایران در مرحله گروهی رقابتهای
المپیک 2020درگروهپنجمباتیمهایروسیه،کوباومکزیکهمگروهخواهد
بود و در این گروه باید شانس رسیدن به مسابقات المپیک را دنبال کند.

تبعیض AFCبینلیدرهایاماراتوعربستان

یونسمحمود:هندبهجامجهانیمیرسد

زاکرونی :رقابت در جام ملتها سخت شده

گروه یک :برزیل ،مصر ،بلغارستان ،پورتوریکو

دیــدار کرهشــمالی و عربســتان کــه بــا نتیجــه  4بــر صفــر بــه ســود سبزپوشــان

یونـس محمـود ،سـتاره سـابق تیـم ملـی فوتبـال عـراق گفـت« :بهعنـوان کسـی

آلبرتو زاکرونی ،سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال امارات که تیمش در دومین

گروه  :3ایتالیا ،صربستان ،استرالیا و کامرون

باشــگاهی بــا بلندگــو بــه تشــویق تیــم خــود پرداختنــد؛ موضوعــی کــه معمــوال

نیسـت از  AFCعذرخواهـی میکنـم .بـا دیـدن دو بـازی هند ،بازی قرقیزسـتان

«در دیدار برابر بحرین ناامیدکننده ظاهر شـــدیم اما مقابل هند خوب بودیم

گروه  :5روسیه ،ایران ،کوبا و مکزیک

خاتمــه یافــت ،در شـرایطی برگزار شــد که لیدرهای عربســتانی ماننــد رقابتهای
فقــط در کشــورهای عربــی دیــده میشــود و حــاال اماراتیهــا هــم بــه همیــن
دلیــل خواهــان حقوقــی برابــر شــدهاند .یکــی از لیدرهــای امــارات میگویــد:

«کنفدراســیون فوتبــال آســیا قوانینــی را فقــط بـرای مــا در نظــر گرفتــه و اجــازه

نــداد بنرهایــی را کــه طراحــی کردهایــم وارد ورزشــگاه کنیــم و ایــن در حالی اســت
کــه عربســتانیها هــم بنرهــا و هــم بلندگوهــای خــود را بــه ورزشــگاه بردنــد».

کـه قبـل از بازیهـا گفتـه بـود تعـداد زیـاد تیمهـا در جـام ملتهـا اتفـاق خوبـی
برابـر ژاپـن و ویتنـام برابـر عـراق متوجـه شـدم تیمهـای ضعیفتـر پیشـرفت

دیدار خود در جام ملتها برابر هند توانست با دو گل به پیروزی برسد ،گفت:
و با شایســـتگی به پیروزی دســـت یافتیم و آن را به هواداران تیم خود تقدیم

چشـمگیری داشـتهاند .آنهـا لیاقـت آن را دارنـد کـه در جـام ملتهـا شـرکت

میکنیم .هند تیم بسیار خوبی است آنها در دیدار نخست خود برابر تایلند به

دارنـد کار میکننـد و اگـر دیدیـد تیـم ملـی هنـد بـه جامجهانـی  2022قطـر راه

دور قبل قویتر شدهاند و بازی برابر هیچ تیمی آسان نیست .برای هند آینده

کننـد .البتـه بایـد بگویـم تیمهـای غربـی درجـا زدهانـد و تیمهای شـرقی بیشـتر

پیـدا کـرد ،زیـاد تعجـب نکنید».

پیروزی رســـیدند .تیمهای شرکتکننده در این دوره از جامملتها نسبت به
درخشانی را پیشبینی میکنم».

این فدراسیون مخالف بازگشت پلنگ جویبار بود؟

گروه  :2آمریکا ،بلژیک ،هلند و کرهجنوبی

گروه  :4لهستان ،فرانسه ،اسلوونی و تونس
گروه  :6کانادا ،آرژانتین ،فنالند و چین

تیمهای اول هر گروه مستقیما راهی المپیک  2020خواهند شد و تیمهایی

که در این مرحله موفق به دریافت جواز حضور در مسابقات المپیک نشوند ،در
ژانویه( 2020دی و بهمن )1398شانس خود را مجددا آزمایش خواهند کرد.

میزبان این مرحله از مسابقات بهزودی معرفی خواهد شد.

گلریزان جامعه کشتی برای  ۵۰بیمار مبتال به سرطان

مراســـم گلریزان کشتیگیر سابق و مبتال به ســـرطان با حضور تعدادی از

با خودت روراست باش،آقای یزدانی!

کشتیگیران ،پیشکســـوتان و ملیپوشان کشتی ،در سالن کشتی مرحوم

توفیقجهانبختبرگزارشد.اینمراسمباهمکاریفدراسیونکشتیوموسسه

خیریه سیدمحمدحسین رضوی برگزار شد و هدف از برگزاری آن دادن روحیه
و حمایت مادی و معنوی از  50بیمار تحت حمایت این موسسه خیریه ،بهویژه
احسان میرزایی در مبارزه با بیماری سرطان است .ورزشکاران و حاضران در

مرضیه دارابی

این مراسم ،این کشتیگیر را برای دقایقی تشویق کردند تا وی را در مبارزه با

روزنامهنگار

این بیماری حمایت و همراهی کنند.

احسانمیرزایی،کشتیگیرپیشیندررشتهکشتیآزادوگراپلینگ 23،ساله

درسالهایپیشازتولدستارهایچونحسنیزدانی،بهجرات

است و از یک سال پیش به بیماری سرطان لنفاوی مبتال شده است .وی با

چ کشتیگیری نمیتوانست به اندازه رضا یزدانی مردم را به
هی 

تشکر از همدلی و همراهی کشتیگیران در مبارزه با بیماری سرطان گفت:

سالنهایکشتیبکشاند،خصوصادراستانمازندران.جایی

«واقعا از این حرکت روحیهبخش خوشحال هستم و امیدوارم بتوانم زودتر از

که مردم کشتی را خوب میشناسند و زندگی مردم با این ورزش

آن چه فکر میکردم ،به کشتی باز گردم».

ملی و پهلوانی ما عجین شده است.

او خالق پرهیجانترین مبارزهها در سالهای اخیر بوده است،

ورزش دانشگاه

ی کشتی میگرفت و وقتی در اوج آمادگی بود،
کسی که فن 
ب هراستی که هیچ حریفی در دنیا نمیتوانست مقابل او قد علم

کند.شایدهیچکشتیدوستیهمنباشدکهاگربخواهدنامپنج

ستارهناکامکشتیایراندرمیدانهایالمپیکرانامببرد،نامی

برتری هیرو مقابل دانشگاه آزاد اسالمی

لندن و  2016ریو حضور داشته و باوجودی که بیشتر از همه

تیم دانشـــگاه آزاد اسالمی پیروز شد .هفته دهم لیگ برتر بسکتبال بانوان

در جدال مدعیان هفته دهم لیگ برتر بســـکتبال بانوان ،تیم هیرو مقابل

از رضا یزدانی نیاورد .او در المپیکهای  2008پکن2012 ،
حریفانش شایسته قرار گرفتن روی یکی از سکوهای المپیک
بوده ،اما هنوز نتوانسته مدال بگیرد.

یزدانی تکرار میشود ،بحث گذشته و بازگشتش به تیم ملی

جراحیپایشمحسوبمیشد.کمیلقاسمیبهحضوردراین

فدراسـیون رسـول خادم در حالی که آشـیلپای راست یزدانی

دانشگاه آزاد اســـامی برای صدرنشینی در گروه خود بهمنظور حضور در

کادرفنی تیم ملی برنامهای برای من نداشت و دعوتم به اردو به

دوری از تیم ملی گرفت اما یزدانی همان وقت اعتقاد داشت

داد که یکی از دوستان و همکاران فدراسیون در کانادا چندین

دانشگاه آزاد اسالمی را شکست دادند .در دیگر دیدارها تیمهای نامینو و

هیچوقت از مسابقه انتخابی شانه خالی نکرده و حتی با وجود

جایی در تیم اعزامی به جاکارتا پیدا نکرد ،به روسیه هم نرفت.

همچنین زمانی که گفته میشـد ،میشـود جراحی پای رضا

او در همه مصاحبههای اخیرش تلویحا از رسول خادم و

که در جاکارتا به طالی چهارمش برسد و همچون احسان

ذهن ایجاد میکند که او میتوانسته در جهانی  2018هم

به واسطه رکوردزنی یزدانی نمیتوانست بدون محک زدن ،بعد

همین است که با وجود پشت سر گذاشتن جراحی سنگین

کشتی آزاد است .او در مصاحبههای اخیر بارها گفته که «چون

از کشتی ،هنوز هم نمیتواند با دنیای قهرمانی خداحافظی

صورت اختیاری بود ،به تمرینات نیامدم ».او عنوان کرده که

آشیلپا و دوری دو ساله از تشک و فاصل ه گرفتنهای مقطعی

کند و به صراحت بگوید که عمر ورزشیاش به سر آمده است.

بیشکاگریزدانیمدالالمپیکدرکارنامهاشداشت،حاالبا

مصدومیت ،بیعذر و بهانهای کشتی گرفته است.

شده به کادرفنی تیم ملی آزاد بود که میتوانست چندین

فدراسیون کشتی انتقاد کرده و صحبتهای او این فکر را در

خیال راحت زندگی میکرد و شاید امروز یکی از مربیان دعوت
کشتیگیرمستعدهمچونخودرابهکشتیمعرفیکند،بهجای
اینکهحاالبهعنوانکشتیگیردر 34سالگیهمچنانپابهپای

کشتیگیران جوان تمرینات سنگین کشتی را انجام دهد.

کشتی گرفته و درحالی که در دو سال اخیر در این وزن ناکام
مطلق بوده و دو گزینه متفاوت(امیر محمدی و مجتبی گلیج)

مسابقات تن داد و مدال طالی سنگین وزن را بعد از دو سال

که باید در بازیهای آسیایی کشتی بگیرد و به خاطر اینکه

حدادیدردوومیدانی،صاحبرکوردشودامافدراسیونکشتی

بـه فاصلـه  7سـانتیمتری کـه در آشـیل پایـش ایجـاد شـده،

از دو سال دوری او را به بازیهای آسیایی اعزام کند که البته در

داشت ،مستقیما بعد از ماهها دوری از تمرین و مسابقه ،برای

هیچ تردیدی نیست که او در زمره بهترین کشتیگیران تاریخ

بینالمللی نمیگذرد .رسول خادم هم بیشتر از هر فرد دیگری

نشـد کـه در جـام مدویـد هم کشـتی بگیـرد و آخرین فرصتش

97کیلوگرم است .به همین دلیل فدراسیون اعالم کرد که او

هـم از بیـن رفـت .اینکـه حـاال میگویـد کادرفنـی تیـم ملـی

استان لقب «پلنگ جویبار» را به او دادند ،القابی که شاید در
کوتاهمدتمازندرانیهابرایکشتیگیرانزیادیدرنظربگیرند
اما تا امروز تنها برای دو نفر؛ امامعلی حبیبی و رضا یزدانی

ماندگار شده است.

در چنین شرایطی چیزی که این روزها دائما در حرفهای رضا

در دیمیتری کرکین روسیه کشتی بگیرد که با توجه به سطح
این رقابتها ،میدان متوسط و خوبی برای محک یزدانی بعد از

آشیلپا در یک بیمارستانی که همه تجهیزات روز دنیا را دارد،

اسـفند ماه سـال  95انجام شـد ،هزینه کرد.

یزدانی درحالی این صحبتها را مطرح میکند که هنوز زمان

میدانستکهرضایزدانیآمادهبهترینگزینهتیمملیبرایوزن

عمـل حساسـی در پیـش دارد که باید حتما یک فوقتخصص

وزن97کیلوگرمعلیرضاکریمیتوانستمدالطالیجاکارتارا

این کشتیگیر بلیت جاکارتا را نمیگرفت.

ما قرار میگیرد که دههها بعد از لقب ببر مازندران ،مردم این

که در خارج از کشور پایش را جراحی کند و میگفت «باتوجه

پایـم را جراحی کند» فدراسـیون کشـتی  10هـزار فرانک برای

رضایزدانیآنقدرکشتیگیرخوبوفنیایبودهکههمینامروز

زیادی از تصمیم فدراسیون کشتی برای اعزام او به یک جام

بسـته از ایـن پابندهـای مخصـوص را در اختیـار او قـرار داد.

اوسهطالیبازیهایآسیاییرادرکارنامهداردودوستداشت

را در97کیلو امتحان کردهایم ،شاید یکی از مدالهای جهانی

را یزدانی میتوانست بگیرد.

پـاره شـده بـود بـرای او یک پابنـد مخصوص از کانادا سـفارش

یزدانـی را در ایـران انجـام داد و البته این قهرمان اصرار داشـت

از آن خود کند .طبیعتا هیچ فدراسیونی با وضعیتی که یزدانی

همهمهمازندرانیهابهدنبالبازگشتاوهستند.بهلحاظفنی

با برگزاری  6دیدار پیگیری شد .در مهمترین دیدار هفته ،تیمهای هیرو و

این جراحی که در بیمارسـتان اسـپورت کلینیک شهر کلن در

نتایج کامل بازیها به شرح ذیل است:
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باجوند  - 47گاز تهران 53

هیرو  - 52دانشگاه آزاد اسالمی 48
نامینو  - 85صدرا 62

بندرعباس  - 71پاز 51
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طبیعتاچنینفدراسیونینمیتواندمخالفبازگشترضایزدانی
که با خودش روراست باشد و همه اتفاقاتی که در سالهای

و در روز جمعه نیز ابتدا در ساعت  10صبح مقابل تیم پاالیش نفت آبادان و

اردوهای تیم ملی پیش از جامجهانی بوداپست صحبت کند.

اسالمی که پیش از این سه بازی در رده دوم لیگ برتر باشگاههای کشور قرار

یزدانـی بعـد از اینکـه بـه جام دیمیتـری کرکین نرفـت ،حاضر
بـرای بازگشـت بـه تیم ملـی پیش از جهانی  2018بوداپسـت

اخیر رخ داده را در نظر بگیرد و بعد در مورد عدم حضورش در

واقعیت آن روزها همخوانی داشـته باشـد .ضمن اینکه همین

گروه بهمن نیز مقابل حریفانشان به برتری رسیدند.

تیم تنیس رویمیز برادران دانشگاه آزاد اسالمی در مرحله اول دور برگشت

به کشتی باشد .حاال که او بار دیگر به اردو آمده ،خوب است

بـدون برنامـه او را بـه اردو دعـوت میکـرد ،خیلـی نمیتوانـد با

پلیآف به مصاف هم رفتند که شـــاگردان عباسی با اختالف چهار امتیاز

قطعا چنین تفکری برای آینده او و بازگشتش به تشک نیز
تاثیرگذار خواهد بود.

ساعت  10صبح روز پنجشنبه مقابل تیم منطقه آزاد اروند به رقابت پرداخت
سپس در ساعت  17برابر تیم هیات کردستان قرار گرفت .تیم دانشگاه آزاد

داشت ،ابتدا با نتیجه 5بریک تیم منطقه آزاد اروند را شکست داد و سپس با

نتیجه  4بر  2حریف آبادانی خود را از پیش رو برداشت.

