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منهای فوتبال

شکست آلبیسلسته
در زمین ساموراییها

لیگ ملتهای والیبال  2019تا اینجای کار
شاهدبازیهایتحسینبرانگیزوالیبالیستهای
ایران بوده اســت .بلندقامتان ایران که در پنج
بازیای که تا به حال در دو هفته نخست داشتند،
تنها یک بار آن هم در شرایطی که الیق برد بودند
برابربرزیلباختند.آنهابعدازبازینفسگیرمقابل
برزیل به مصاف شاگردان خولیو والسکو رفتند.
کسی که با والیبال ایران روزهای درخشانی را رقم
زد و به خاطر عرق به آرژانتین راهی کشورش شد.
دیدار با آرژانتین هم از مسابقات نفسگیری بود
که تیم کشورمان تجربه کرد و البته توانست در
چهار ست با نتیجه سه بر یک آن را به سود خود به
پایان برساند .این برد شاگردان ایگور کوالکوویچ
را به مسیر طالیی بازگرداند تا همچنان معروف و
یارانشدرجمعمدعیانباقیبمانند.درسالهای
اخیر بیشتر ایران توانسته برابر آرژانتین نمایش
خوبی داشته باشد؛ هرچند تجربه شکست تلخ
در المپیک 2016برابر آرژانتین در خاطر والیبال
ایران ثبت شده است .به هر حال ایران در شرایطی
که تیم سوم جدول ردهبندی لیگ ملتها قبل از
شروع بازی پنجم بود ،برابر راهراهپوشان آمریکای
جنوبی به زمین رفت تا بعــد از یک وقفه دوباره
بتواند به روند خوب خود ادامه دهد .دیدار سوم
هفته دوم رقابتها امروز برابر ژاپن میزبان برگزار
میشود.

رد پیشنهاد آبدار آذربایجان!

در برنامــه ورزش از نــگاه دو پوریــا تابان،
موضوعی دربــاره زهرا نعمتی مطرح شــد که
جزئیات آن نشــان میداد اطالعاتش توسط
خود کماندار ایران به مجری ایــن برنامه داده
شده اســت .طبق گفته تابان نعمتی در جریان
مســابقات قهرمانی جهان با پیشــنهادی اغوا
کننده از ســوی جمهوری آذربایجان روبهرو
شده است .بر اســاس این پیشنهاد در صورتی
که نعمتی تابعیت آذربایجــان را بپذیرد۳۰۰ ،
هزار دالر به همراه یــک اتومبیل و یک خانه به
او اهدا میشود .همچنین پنج هزار دالر حقوق
مادامالعمــر ماهانه برای این کمانــدار در نظر
گرفته شده اســت .تابان همچنین گفت پاسخ
زهرا نعمتی به این پیشــنهادات هم گویا این
بوده که پرچم کشــورش را با هیچ چیز عوض
نمیکند .تابان حتی از پیشــنهاد مشــابه در
سال  2011توســط آمریکاییها هم خبر داد.
موضوعی که هیچوقت کوچکترین اشارهای
به آن در رسانهها نشد .اینکه چرا این پیشنهاد
در زمان مسابقات قهرمانی جهان نه از زبان خود
نعمتی ،بلکه توسط تابان مطرح شد ،خود جای
سوال دارد .به خصوص که چند وقتی است آب
فدراسیون تیروکمان به خوشی با نعمتی در یک
جوی نمیرود .نعمتی امروز باید برای کســب
مدال برنز رقابتهای قهرمانی جهان تیراندازی
با کمان معلولین در هلند تیر بیندازد.

میرهاشم انتقام جهانی را گرفت

بااینکهدرروزهایاخیربحثانتقادازتیمملی
تکواندوبهاوجخودرسیدهبودوخیلیهاعملکرد
هوگوپوشان در مســابقات جهانی را زیر سوال
بردهبودند،فریبرزعسکریبهعنوانسرمربیدر
چند روز سعی کرد شاگردان خودش را به خوبی
ریکاوریکند.باتوجهبهاینکهمسیرکسبسهمیه
المپیکهمچنانادامهداردوازاهمیتباالییهم
برخوردار است ،خیلی زود باید چند تکواندوکار
مطرحایراندرمرحلهنخستمسابقاتگرندپری
در سال  2019به میزبانی رم شرکت میکردند.
در روز نخست این رقابتها میرهاشم حسینی
و سروش احمدی در وزن  -68کیلوگرم و سجاد
مردانی در وزن +80کیلوگرم به عنوان نخستین
نمایندگانایرانرویشیاپچانگرفتند.بااینکه
سروشاحمدیباشکستبرابررقیبکرهایخود
حذف شد ،میرهاشم حسینی با شکست دادن
همه رقبای خود به مدال طال دســت یافت .این
تکواندوکار آماده که به خاطر عدم صدور روادید
مسابقاتجهانیرادرانگلیسازدستداد،حتیتا
پایخداحافظیهمپیشرفتولیحاالبهسهمیه
المپیک فکر میکند .همچنین ســجاد مردانی
که در ســنگین وزن تنها امید ایران برای کسب
سهمیهالمپیکبهشمارمیرود،دیگرطالییروز
نخستایرانبود.
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درباره دستی که دائما به سوی هوادارها دراز میشود

یک تکه پیتزا برای آقای پروفسور!
ماندنیارفتنبرانکو«،مساله»اصلیاینروزهایپرسپولیسراتشکیلمیدهد.طبیعیبهنظرمیرسدکهپس
ازنتایجدرخشاناینسالها،هوادارانباشگاهبهدنبالحفظمردکرواتبههرقیمتیباشنداماظاهرامدیرانباشگاه
تصمیمدارندباسوءاستفادهازاحساساتهواداران،هزینهالزمبرایتمدیدقراردادباسرمربیشانراازآنهابگیرند.
روشیکهثابتمیکند«تکدیگری»درفوتبالایرانهرگزازبیننمیرودوتنهاازیکمدیربهمدیربعدیانتقالمییابد.

آریا رهنورد

ی شدن دوران حضور برانکو
طوالن 
در فوتبال ایران ،این مربی را به شناخت
کاملی از فوتبال ایران رسانده است .او با
مصاحبههای اخیرش ،احتمال جدایی
از باشگاه پرسپولیس را جدی نشان داد
و با تعییــن ضرباالجل برای مدیران
باشــگاه ،هواداران را به تکاپو انداخت.
حاال همــه از «بحــران» احتمالی در
صورت جدایی این ســرمربی صحبت
میکننــد و خواهان حفــظ او به هر
قیمتی هســتند .اتفاقــی که فصل

اتفاق روز

گذشته میان وینفرد شفر و استقالل
نیز شکل گرفت و ســرانجام با دستور
مستقیم وزیر ورزش ،قراردادی با مرد
آلمانی امضا شــد که حاال اســتقالل
برای عمل بــه مفاد آن با مشــکالت
زیادی دســت و پنجه نــرم میکند.
ایوانکوویچ پیشــنهاد خوبی از باشگاه
االهلی دریافت کرده و در صورت تداوم
بدقولیها ،برای دومین بار در کشــور
عربستان مشغول به کار خواهد شد .او
که فصل گذشته زمان بسیار زیادی را
برای دریافت حقوق صبرکرد و حتی در
چند نوبت خواستار پرداخت دستمزد

بازیکنان به جای دستمزد خودش شد،
حاال دیگر عالقهای به صبر کردن ندارد
و تنها در صورتی به تهران برمیگردد
ل نشــدهاش را از
که همه طلب وصو 
پرسپولیس بگیرد .البته که این رقم،
حق قانونی سرمربی باشــگاه است و
در هر شــرایطی باید پرداخت شود اما
طرفداران تیم ســرخپوش پایتخت
نباید تــاوان مشــکالت و ضعفهای
مدیریتی مجموعه را بدهند .شــنیده
میشود باشــگاه تصمیم دارد با اعالم
یک شماره حســاب برای هوادارها ،از
آنها بخواهد که شخصا خودشان وارد

نگاهی به روزهای عجیب و پرهیاهوی باشگاه استقالل

خط قرمزهای تیم آبیپوش!

وینفرد شــفر ،دومین مربی خارجی استقالل در تاریخ
لیگ برتر بود .او هم درست مثل رولند کخ ،زمان زیادی روی
نیمکت دوام نیاورد و پایان خوشی در باشگاه نداشت .در این
سالها ،چهرههای خارجی زیادی در یک قدمی پیوستن به
اســتقالل بودهاند .مربیانی مثل ایگور استیماچ حتی برای
امضای قرارداد با این باشگاه به تهران نیز سفر کردند اما آبیها
پیش از شفر برای  15ســال ،تنها زیر نظر سرمربیان داخلی
قرار داشتند .پس از جدایی شفر ،مذاکرههای باشگاه با چند
سرمربی ایتالیایی آغاز شــد و در نهایت مدیران استقالل به
گزینه «استراماچونی» رسیدند .همه چیز تقریبا خوب پیش

چهره به چهره

رفت و مشــکالت خانوادگی برای این انتقال نیز در نهایت
برطرف شــد اما درســت وقتی همه در انتظار اعالم توافق
رسمی بودند ،باشگاه با انتشــار یک بیانیه حیرتآور «خط
قرمزهای نظام جمهوری اسالمی» را دلیل عدم توافق با مرد
ایتالیایی دانســت .هنوز هم معلوم نیست درخواست استرا
چه بوده که این چنین موجب برآشفتن مدیران باشگاه شده
است .مشــکل بزرگ دیگر ،در چنددستگی مدیران باشگاه
خالصه میشود .اینکه هر کس ،ساز خودش را کوک میکند
و داستان خاص خودش را برای هوادارها میسازد .روزهای
بیخبری از واقعیتهای استقالل ،ظاهرا قرار است همچنان

خرید بزرگ برای عبور از یک طلسم نگرانکننده

فلوت فلورنتینو و مار بلژیکی!
آريا طاري

سپردن پیراهن شماره هفت رئال مادرید به
بازیکن متوسطی مثل ماریانو دیاز ،آخرین حربه
فلورنتینو پــرز برای کماثر نشــان دادن جدایی
کریســتیانو رونالدو بود اما زمان خیلی زود ثابت
کرد که اهمیت این جدایی برای کهکشــانیها
چقدر زیاد بوده است .حاال پیراهن شماره هفت
باشــگاه ،دوباره یک وارث بزرگ خواهد داشت.
ادن هازارد پنجمین بازیکنی است که در دوران
حضور رومن آبراموویچ در باشگاه چلسی ،به رئال
مادرید میرود .او کــه به خاطر تغییر جهتهای
همیشــگیاش در زمین و البتــه ضربات نهایی
نیشدارش با لقب «مار» شناخته میشود ،حاال
یکیدیگرازصدمیلیونیهایتاریخفوتبالاست.
خریدهای قبلی رئال از چلســی ،ابدا خریدهای
موفقی نبودهاند و حاال ادن باید علیه این طلسم
بزرگ،مبارزهکند.
آرینروبن
مرد آلمانــی در بهتریــن روزهــای دوران

فوتبالش ،با  22میلیون پوند از چلســی به رئال
مادرید رفت .همه انتظار داشتند روبن در برنابئو
به یک سوپراســتار تبدیل شــود اما در روزهای
ناخوشایند باشگاه ،آرین نیز نتوانست درخشش
چندانی داشته باشــد .او به گفته خودش پس از
دو فصل عالقهای به ترک رئال مادرید نداشت اما
باشگاهتصمیمگرفتهبودتااورابهفروشبرساندو
بهدنبالخریدهایجاهطلبانهتریمثلکریستیانو
رونالدووکاکابرود.روبنکهدرمادریدرنگآرامش
راندیدهبود،دربایرنمونیخفوقالعادهظاهرشدو
حاالپساز 10فصل،بهعنوانیکیازاسطورههای
اینباشگاهازمونیخیهاجداشدهاست.آرینروبن
در عصر خودش ،یکی از بهترین فوتبالیستهای
کشور هلند محسوب میشــد .ستارهای که بین
درخشش در چلســی و بایرنمونیخ ،یک دوران
ناامیدکنندهرادررئالمادریدپشتسرگذاشتو
درواقعقربانیفرمبدباشگاهششد.
مایکلاسین
هفت سال قبل ،ژوزه مورینیو تصمیم گرفت
مایکلاسینرابهصورتقرضیازچلسیبرایرئال

عمل شــوند و برانکو را ماندگار کنند.
این سرمربی آنقدر روی سکوهای قرمز
محبوب اســت که گروهی از هوادارها
حاضر به پرداخــت مبلغی برای ابقای
او باشــند اما اگر قرار اســت هر بار که
تیم با مشکل روبهرو شد ،تماشاگرها
به جیبهای خاکخورده خودشــان
رجوع کنند و سکهای توی دستهای
باشگاه بگذارند ،چرا پرسپولیس اصال
«مدیر» دارد؟ نقــش این به اصطالح
مدیران به جز حضور در جلسه هیات
مدیره بــرای مذاکرههــای بینتیجه
و اســتعفاهای بدون جــواب ،دقیقا

چیست؟ اگر آنها همین امروز باشگاه
را ترک کنند ،آیا پرســپولیس ذرهای
احساس کمبود خواهد داشت؟
پرسپولیس و استقالل ،برندهایی
به ارزش معادن طالی ناب هستند اما
قوانیندرایران،آنهارادرمحدودیتهای
زیادی قرار داده است .در همین فصل
باشگاهی مثل لیورپول  250میلیون
یوروازراهدریافتحقپخشتلویزیونی،
درآمدزایی کرده اما همه نبردهای این
دو تیم پرطرفــدار به صورت «رایگان»
از تلویزیون پخش میشود و رسانه ملی
بدون حتی هزار تومان هزینه ،مالکیت
پخش همه این مسابقهها را در اختیار
دارد.مدیرانباشگاهپرسپولیسدرحالی
دوباره دستشــان را به طرف هوادارها
دراز کردهاند که تقریبا همه هزینههای
جاری باشگاه ،از سوی همین هوادارها
تامینمیشود.مگرنهاینکهیکسامانه
پیامکی،حامیمالیقرمزهایپایتخت
است و درآمدزایی این ســامانه ،از راه
ثبتنامهوادارهادرسیستمارزشافزوده
تامین میشود؟ این خود مردم هستند
که با عضویت در این سامانهها ،هر سال
رقم سنگینی را به جیب سرخپوشان
میریزند و شاید بدون اینکه خودشان
بدانند ،حتی خرج پروازها و هتل تیم را
نیز پرداخت میکنند .با این همه ،حتی
این اتفاق هم برای باشگاه کافی نیست
و هر روز دندانهای تازهای برای «پول
هوادار» تیز میشود .هوادار ایرانی چه
گناهی مرتکب شده که دلخوشیاش
را به فوتبال گــره زده و میخواهد که
ســرمربی موفق در تیــم موفق حفظ
شود؟ اگر قرار به «کمک مالی» زیر این
فشار وحشتناک اقتصادی است ،چرا
ابتدا خود مدیران و بازیکنان باشــگاه
دست به کار نمیشــوند؟ مدیرعامل
سابق باشگاه بر اســاس کدام قانون یا
مصلحت ،رقم  700هزار دالر از پاداش
آسیایی را دودستی تقدیم بازیکنان و

ادامه داشته باشد و این وســط« ،زمان» همچنان در حال از
دست رفتن است.
با توجه بــه بیانیه باشــگاه ،انتظــار مــیرود مذاکره با
استراماچونی متوقف شده باشــد اما اصرار علی خطیر ،نشان
میدهد که روند مذاکره هنوز در جریان اســت و بعید نیست
این مربی در روزهای آینده به ایران ســفر کند .در عین حال،
از اردوی باشــگاه خبرهای چندان خوبی به گوش نمیرسد.
خســرو حیدری در بدو تبدیل شــدن به یک «پیشکسوت»
حاشیهپردازی را آغاز کرده و مقابل ،سیدمهدی رحمتی پاسخ
محکم و تندی به او داده است .پژمان منتظری در اینستاگرام
از تیم جدا شــده و فرهاد مجیدی در همان اینســتاگرام ،از
تماسهای بدون پاسخش با پژمان نوشته است .پاتوسی نیز
به صورت مجازی از هوادارها خداحافظــی کرده اما متن این
بازیکن ،نشــان میدهد که او در صورت دریافت مطالبهها به
بازی با پیراهن آبی ادامه خواهد داد .مشکل بزرگ استقالل،

مادرید جذب کند .ستاره غنایی و مربی پرتغالی،
رابطه بســیار خوبی با هم داشتند و در کنفرانس
مطبوعاتی اعالم این انتقــال ،همدیگر را «پدر و
پسر»خطابکردند.جواهرفوتبالغناخیلیزود
در برنابئو فیکس شد و در تنها فصل حضورش در
باشــگاه 35،بار در خط میانی سفیدها به میدان
رفت.بااینوجودرئالدرآنفصلهیچجاممهمی
به دست نیاورد و این سرآغاز تغییراتی در ترکیب
اصلیتیمبود.مادریدیهاقراردادمایکلرادائمی
نکردند و در پایان قــرارداد قرضی ،این بازیکن را
دوباره به چلســی برگرداندند .اسین برای مدتی
در میالن و سپس پاناتیانیکوس بازی کرد و پس
از آن به یک باشگاه در لیگ اندونزی رفت .اسین
با وجود جنگجویی در میانه میدان ،در فهرست
خریدهایموفق
رئــال مادرید
قرار نگرفت .او
نتوانست انتظار
هــواداران این
باشگاه را برآورده
کند.
ریکاردوکاروالیو
او یکی از پرتغالیهای پرشماری
بود که در دوران ژوزه مورینیو ،راهشان

مگرنهاینکهیکسامانه
پیامکی،حامیمالی
قرمزهایپایتختاست
و درآمدزایی این سامانه،
از راه ثبتنام هوادارها
در سیستم ارزش افزوده
تامین میشود؟ این خود
مردمهستندکهباعضویت
در این سامانهها ،هر سال
رقمسنگینیرابهجیب
سرخپوشانمیریزند

اعضای کادر فنی باشــگاه کرده است؟
چراشجاع،بیرانوندوسایربازیکنانیکه
اینرقمسنگینراگرفتهاند،برایکمک
به ماندن پروفسور در تیم دست به کار
نمیشوند؟ چرا خود برانکو که چنین
پاداش بزرگــی دریافت کــرده ،برای
ماندندرپرسپولیسبهمدیراناینتیم
تخفیفنمیدهد؟
حتی اگر باشگاه آنقدر در بنبست
باشــد که چارهای به جز پول گرفتن از
هوادار پیش روی خــود نبیند ،باز هم
روشهای خالقانهتری بــرای این کار
وجــود دارد .روشهایــی مثل فروش
پیراهن اصلی پرســپولیس با امضای
برانکو یا فروش یــک محصول خاص
هواداری از ســوی باشگاه که به مراتب
شــرافتمندانهتر از تکدیگری با اعالم
شماره حســاب هســتند .این طرح از
دهه  60تا امروز ،بارهــا مورد آزمایش
قرار گرفته و هر بار به سختی شکست
خورده اســت .این بار هم بدون تردید
هزینههایجمعشدهدرحسابباشگاه،
نهایتابرایخریدیکتکهپیتزابرایمرد
کرواتمفیدخواهدبود.چراکههوادارها
به خوبی میدانند کــه نباید کمکاری
مدیریتــی دیگران را بــا بریدن گلوی
فرزندانشانجبرانکنند.

حاال در چند نکته خالصه میشود .بازیکنانی که نباید بروند،
در حال ترک باشگاه هستند .بازیکنانی که باید بروند ،عالقهای
به جدایی ندارند و روی ماندن پافشــاری میکنند ،مدیرانی
که باید با هوادار در ارتباط باشند و واقعیتها را با آنها در میان
بگذارند ،سکوت کردهاند و مدیرانی که باید سکوت کنند ،مدام
برای تیم حاشیه میسازند .پس عجیب نیست که اوضاع برای
استقاللیها کامال پیچیده باشد .مذاکره با استراماچونی نیز
بیشتر از حد انتظار طول کشیده و این روند نباید همچنان ادامه
داشته باشــد .همه چیز ظرف روزهای آینده مشخص خواهد
شد .روزهای سرنوشتسازی که میتوانند تکلیف این فصل
استقالل را روشــن کنند .آیا روزهای بد باشگاه باالخره تمام
خواهند شــد؟ پایان دادن به چنین روزهایی ،برخالف انتظار
مدیرانباشگاهآنقدرهاهمدشوارنیست.تنهابایدعزموارادهای
مشــترک میان آنها برای اصالح وضعیت تیم شکل بگیرد و
استقالل از بالتکلیفی نجات پیدا کند.

به طرف برنابئو هموار شــد .ریکاردو در حالی به
رئال پیوست که بهترین ســالهای دوران بازی
را پشت سر گذاشته بود و دیگر در انتهای دوران
فوتبالش قرار داشت .او به محض روبهرو شدن با
پیشنهادباشگاهمادریدیدریکمصاحبهجالب
گفت«:وقتی از رئال مادرید پیشــنهاد دریافت
میکنید،بایدباشنا،دویدنویاهرروشدیگریبه
سرعتخودتانرابهاسپانیابرسانید».کاروالیوبه
اسپانیارفتودراولینفصل،بازیکنفیکسرئال
مادریدشدو 48بازیبرایاینتیمانجامداد.پس
از این فصل ،ریکاردو به نیمکت دوخته شد و در
دو فصل بعدی تنها  29بار برای رئال بازی کرد .او
سرانجامبهموناکوفروختهشد.خریداینبازیکن
حدودهفتمیلیونپوندبرایسفیدهاهزینه
داشت .مدافعی کهکمی دیر
به رئال ملحق شــد و همه
روزهــای اوجــش را در
باشگاه چلسی سپری
کرد.
تیبوکورتوآ
پیش از هازارد ،آخرین
مهره بلژیکی رئــال مادرید تیبو
کورتــوآ بــود .دروازهبانــی که با
امیدواریزیادازچلسیجداشدتادر

مادریدبهیکیازبهترینگلرهایدنیاتبدیلشود.
تیبو بعد از یک جام جهانی موفق ،با  35میلیون
پوند به برنابئو رفت اما فصل ناامیدکنندهای را در
اینباشگاهسپریکرد.اوگلهایبدزیادیخورد
و هرگز در قوارههای یک ستاره ظاهر نشد .اولین
فصل حضور تیبو در اسپانیا ،ابدا درخشان نبود.
او به هیچ وجه در بین هواداران باشــگاه محبوب
نشــد اما زیدان اعالم کرد که بــرای آینده ،روی
این سنگربان حساب باز میکند .در مادرید همه
امیدوارند که دومین فصل کورتوآ ،کمی بهتر از
فصلگذشتهباشد.
وحاال...ادن
بیشــتر از آنکه مادریدیها به دنبال امضای
قرارداد با ادن هازارد باشــند ،خود این بازیکن به
دنبال راهی برای قطعی کردن این انتقال بود .او
بارها در مصاحبههای مختلف از عالقهاش برای
پیوستنبهرئالمادریدحرفزدوپسازقهرمانی
دریورولیگ،رسماازهوادارانچلسیخداحافظی
کرد .در این ســالها ،خریدهای رئال از چلسی
موفقیتآمیز از کار درنیامده اما به نظر میرسد
سوپراستاربلژیکیبهاینروندپایانخواهدداد.او
یکیازجذابترینخریدهایکهکشانیهادرچند
سالگذشتهاستومیتوانددربرنابئو،هوادارانرا
باتکنیکمثالزدنیاشبهوجدبیاورد.

