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قهرماني تاريخي بدون پاداش!

تیم والیبال جوانان ایران پنجم مرداد 1398 در 
دیدار پایانی مسابقات قهرمانی زیر ۲1 سال جهان 
که در کشــور بحرین برگزار شد، به مصاف ایتالیا 
رفت که این دیدار نفس گیر و حساس را با نتیجه سه 
بر دو به سود خود پایان داد و به این ترتیب شاگردان 
بهروز عطایی برای اولین بار در تاریخ موفق شدند 
با تاریخ ســازی عنوان قهرمانی جهان را به دست 
آورند. بهترین عملکرد ایران در مسابقات جوانان 
جهان مربوط به سال ۲007 بود که ایران با هدایت 
مصطفی کارخانه توانست عنوان سومی را کسب 
کند، اما سال گذشته تاریخ نوعی دیگر رقم خورد 
و شاگردان عطایی توانستند بهترین عنوان تاریخ 
والیبال جوانان را کسب کنند. این در حالي است که 
با وجود اینکه یک سال از قهرمانی تیم ملی جوانان 
ایران در مسابقات جهانی می گذرد، اما هنوز خبری 
از پرداخت پاداش به اعضای این تیم نیست. در آن 
مقطع وعده هایی به این ستاره ها داده شد که حاال 
تقریبا هیچ کدام از آنها محقق نشده است. شاید 
بهتر بود آقایانی که برای قرار گرفتن در عکس های 
یادگاری سخت تالش می کردند، کمی هم به فکر 
وعده های خود بودند تا دل آینده ســازان والیبال 
قرص شود و با قدرت به راه خود ادامه دهند. جوانان 
شایســته والیبال ایران با غلبه بر قدرت های دنیا 
توانستند بر بام جهان بایستند. به عقیده خیلی از 
کارشناسان قهرمانی جهان در بخش جوانان شاید 
کم ترین عنوانی بود که می شد به این نسل اهدا کرد. 
در سال های گذشته هم برخی نسل ها به »نسل  
طالیی« معروف شدند، اما در رده بزرگساالن کمتر 
اثری از آنها دیده شد. این بار باید شرایط به گونه ای 
پیش برود تا بهترین شرایط و امکانات در اختیار 
نخبه های ورزش ایران قرار بگیرد. نخبه هایي که 
مي توانند جایگزین هاي خوبي باشند و براي حفظ 
آنها الزم است که با توجه و حمایت دلگرم شان کرد.

     
 NBA ديدار در 

براي انتخابات آمريكا
سایت بیلچر ریپورت گزارش داده که میشل 
اوباما، همســر باراک اوباما، رییس جمهور سابق 
آمریکا قرار اســت در مورد انتخابــات آینده این 
 WNBA و NBA کشور با بازیکنان بسکتبال
)لیگ زنان( دیدار کند. کریس پال، رییس اتحادیه 
بازیکنان NBA با اعالم این خبر گفت:»میشل 
اوباما در این دیــدار در مورد اهمیــت رای دادن 
صحبت خواهد کرد.« بر اساس اعالم همسر اوباما 
با ایجاد کمپین »وقتی همه مــا رای می دهیم« 
تاکنون 100 هــزار نفر بــرای دادن رای ترغیب 
شده اند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار 

است پاییز برگزار شود.
    

قهرمان اروپا مسلمان شد
ربکا کوها وزنه بردار دســته ۵9 کیلوگرم اهل 
کشور لتونی در صفحه شخصی خود اعالم کرد که 
دین خود را تغییر داده و مسلمان شده است. این 
وزنه بردار که دو مدال برنز جهان را در ســال های 
۲017 و ۲018 در کارنامه دارد، اعالم کرد:»این 
بزرگ ترین تصمیم در زندگی من است و از همه 
می خواهم که بــه تصمیمم احتــرام بگذارند.« 
او همچنین درخواســت کرد کــه عکس های 

قدیمی اش دیگر منتشر نشود.
    

انتخاب بهترين دختر 
بسكتباليست

فدراسیون بسکتبال تجربه انتخاب بهترین های 
شرکت کننده در لیگ برتر بانوان برای هر پست 
را دارد اما برای فصل گذشــته این رقابت ها، تنها 
انتخاب یک بازیکن به عنوان بهترین در دســتور 
کار قرار گرفته اســت که این یک نفر از بین پنج 
کاندیدا انتخاب خواهد شد. فصل گذشته لیگ برتر 
بسکتبال بانوان هفته پیش با اعالم قهرمانی گروه 
بهمن مختومه اعالم شد. این تیم اولین در اولین 
دیدار فینال که خارج از خانه برگزار شــد مقابل 
شهر گرگان به برتری دست یافت. این دیدار سال 
گذشته برگزار شد اما شیوع کرونا اجازه برگزاری 
دیدار دوم و سوم فینال را از فدراسیون بسکتبال 
گرفت. بر همین اساس و به خاطر ادامه بحران کرونا 
و ممنوعیت برگزاری مسابقات در بسکتبال، هفته 
گذشته کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال رای 
به قهرمانی تیم گروه بهمن داد و اینگونه پرونده 

لیگ را بست.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

این فصل در لیگ برتر، خبری 
از آن رقابت هــای دقیقه نودی 
برای تعیین تیــم قهرمان نبود. 
در صدر جدول هم حساســیتی 
وجود نداشت. با این حال هنوز هم 
نمی توان جذابیت مسحورکننده 
این لیگ را نادیده گرفت. اینکه این 
فصل را چطور به یاد بیاوریم، به زاویه 
نگاه خودمان بستگی دارد. فصل 
سلطه مطلق لیورپول یا فصلی که 
تحت تاثیر کرونا قرار گرفت. فصل 
شکست خوردن پپ گواردیوال یا 
زمانی برای ایمان آوردن به مربیانی 
مثل راجرز و نونــو. این فصل هم 
مثل همیشه، ماجراهای رنگارنگ 
خودش را داشت. داستان هایی که 
فراموش شان نمی کنیم. از اشک و 

لبخند تا سرفه و کرونا.
    

تیم فصل:
لیورپول/ بغض 30 ساله

»کــدام تیــم قهرمان ایــن فصل 
فوتبال انگلیس می شــود؟« این سوال 
فقــط در چند هفتــه ابتدایــی لیگ 
»جواب« نداشــت. پــس از آن، دیگر 
همه می دانســتند که کــدام تیم در 
پایان فصــل جام را باالی ســر خواهد 
برد. لیورپول این فصل، درســت همان 
چیزی بود که هر تیمی در ایده آل ترین 
تصویر از خیاالتــش می بیند. بی رحم، 
شــگفت انگیز و مهارنشدنی. تیمی که 
اگرچه با دو شکســت، »جام طالیی« 
را از دســت داد و نتوانست صد امتیاز به 
دست بیاورد اما به یک حسرت 30 ساله 
در تاریخش پایــان داد. همه هوادارانی 
که در تمــام زندگی شــان، هیچ فریم 
زنده ای از قهرمانی لیورپول در لیگ برتر 
تماشا نکرده بودند و همه هوادارانی که 
فکر می کنند این اتفــاق دیگر در طول 
زندگی شان رخ نخواهد داد، حاال حتما 
یک عکس ذخیره شــده از جــام روی 
دســتان کاپیتان هندو دارند. عکسی 
که هر روز به آن نــگاه می کنند تا به یاد 
بیاورند که چطور از روزهای بدون رویا، 
به زندگی کردِن رویاها رســیدند. این 

یکی از مقتدرانه تریــن قهرمانی های 
تاریخ فوتبال بود.

 مربی فصل:
 یورگن کلوپ

 اهمیت باور داشتن
شبی که اولین فینالش را به عنوان 
سرمربی لیورپول روبه روی سویا واگذار 
کرد، به جای فرو رفتن در ژست بازنده ها، 
از این حرف زد که تیمش یک روز دست 
از »شک کردن« بر می دارد و خودش را 
»باور« می کند. کلوپ به خواســته اش 
رســید و تیم موردعالقه خــودش را 
ســاخت. تیمی که در دو فصل پیاپی 
دو افتخار فراموش نشدنی را پشت سر 
گذاشت. قهرمانی در اروپا، جذاب بود اما 
در بندر مرسی ساید، لیورپولی ها رویای 
بزرگ تری هم داشتند. آنها خواهان پایان 
دادن به طلسم دوری از لیگ برتر بودند و 
این اتفاق زیر نظر کلوپ رخ داد. او خودش 
را به متن تاریخ سنجاق کرد. او خودش را 
به افسانه ها گره زد. او کاری کرد که همه، 
لیورپول را باور کنند. جدی تر از همیشه.

بازیکن فصل:
 کوین دی بروینه
 نقاش رنگ پریده

بعضی ها فقط فوتبال بازی می کنند. 
بعضی ها هم فوتبال را بــه »هنر« واال 
تبدیل می کنند. کویــن دی بروینه به 
دسته دوم تعلق دارد. بازیکنی که با رکورد 
حیرت انگیز ۲0 پاس گل در یک فصل، 
همه را شــگفت زده کرده است. کوین 
مثل هنرمندها فوتبــال بازی می کند 
و مثل آب خــوردن، پاس گل می دهد. 
مهم  نیست اگر جردن هندرسون بازیکن 
این فصل لیگ برتر شده باشد. هیچ کس 
برای ایستادن در این جایگاه، شایسته تر 
از کی.دی.بی نیست. نقاش رنگ پریده 
بلژیکــی. بازیکنی کــه کاری کرده تا 
پاس گل دادن، بیش از حد »ساده« به 

نظر برسد!
گل فصل:

 جهانبخش به چلسی
 چه کسی به جز علیرضا؟

برای به ثمر رساندن تماشایی ترین 
گل فصل، حتما نباید دقایق زیادی بازی 
کرده باشــی. این موضوع را می شود از 
داستان علیرضا جهانبخش در این فصل 

متوجه شد. بازیکنی که حضوری بسیار 
کمرنگ در جریان دیدارهای تیم گراهام 
پاتر داشت اما از همین زمان کوتاه، برای 
زدن یک گل اســتثنایی استفاده کرد. 
خیلی از کارشناس های فوتبال انگلیس، 
معتقدند که این بهترین گل فصل بوده 
اســت. یک قیچی برنده. یــک ضربه 
خارق العاده که اتفاقــا در همان روزها، 
گل هفته و بعد گل ماه لیگ برتر هم شد. 
این قیچی نشان داد که علی جهان چه 
قابلیت هایی دارد. هرچند که گراهام پاتر، 
هرگز یک چشم خریدار برای تماشای 

استعدادهای ستاره  ایرانی اش نداشت.
 کابوس فصل:

آرسنال / چرا بیدار نمی شویم؟
تیمی که برای سال ها به تمام کردن 
فصل در منطقه »سهمیه« عادت کرده 
بود. تیمی که هر فصل، باالتر از تاتنهام 
و خیلی از رقبای سنتی قرار می گرفت، 
حاال در عصر پس از ونگر دائما به طرف 
ناامیدکننده تر شــدن قدم برمی دارد. 
توپچی ها حتی پس از پیروزی در آخرین 
هفته، به رده ای بهتر از هشتم نرسیده اند. 
چیزی شبیه به یک کابوس بی انتها که 
اتفاقا بعد از تمدید قرارداد داوید لوئیز، 
ترسناک تر هم شده است. مایکل آرتتا 
و شــاگردها تنها یک راه بــرای عبور از 
این کابوس دارنــد. اینکه در فینال جام 
حذفی به پیروزی برسند و پس از چند 
فصل، دوباره یک جام به دست بیاورند. 
شاید آن روز، دیگر نگاه کردن به جدول 
برای هواداران این باشــگاه تا این اندازه 

آزاردهنده نباشد.
شخصیت فصل:

 مارکوس رشفورد
 ستاره ای برای مردم

مارکوس در این فصل، ثابت کرد که 
پیراهن شماره 10 باشگاه یونایتد برازنده 
اوست. مهاجم انگلیسی گل های زیادی 
برای تیمش به ثمر رساند و به یک مهره 
بدون جانشین در ترکیب شیاطین سرخ 
تبدیل شد. با این حال آن چه رشفورد را 
به شخصیت سال تبدیل می کند، تنها 
مربوط به ماجراهای درون زمین فوتبال 
نمی شود. مارکوس با کمپینی که علیه 
تصمیم دولت در مورد لغو طرح مقابله 
با گرســنگی عمومی ایجاد کرد، توجه 

میلیون ها نفر را به این سمت سوق داد 
و در نهایت به هدف بزرگش هم رسید. 
دولت زیر فشار انتقادها، تصمیمش را 
پس گرفت و همچنان به کمک رسانی 
به کودکان گرسنه در انگلیس ادامه داد. 
همه چیز را هم نمی شود با گل ها و پاس 
گل ها شمرد. انسانیت هم باید همیشه 

متر خاص خودش را داشته باشد.
 گلر فصل:

 دین هندرسون
 جانشین دخیا پیدا شد

اگر یورو طبق برنامــه قبلی برگزار 
می شــد، جردن پیکفــورد گزینه اول 
دروازه سه شیرها بود اما پس از نمایش 
این فصــل دیــن هندرســون، دیگر 
نمی توان پیکفورد را شماره یک بی چون 
و چرای این تیم دانســت. هندرسون 
جوان کــه از ســال ۲01۵ در عضویت 
باشگاه منچستریونایتد بوده و دائما به 
تیم های مختلف قرض داده شد، فصلی 
رویایی را در ترکیب شفیلد سپری کرد. او 
با سیوهای فوق العاده و کلین شیت های 
مثال زدنی، چشم ها را خیره کرد. همزمان 
با فصل ناامیدکننــده دخیا در یونایتد، 
به نظر می رسد منچستری ها از شروع 
فصل آینده به این سنگربان جوان اعتماد 
خواهند کرد. هندرسون استعداد تبدیل 
 شدن به مرد شماره یک دروازه تیم ملی 

انگلیس را دارد.
مهمان ناخوانده فصل:
کرونا/ ویروس لعنتی

هیچ کس دوستش نداشت، اما جایی 

نمی رفت. این حکایت ویروسی بود که 
این فصل از لیگ برتر را به شدت تحت 
تاثیر قرار داد. خوشبختانه همه بازیکنان 
مبتال به کرونا در لیــگ برتر، به خوبی 
درمان شــدند و به زمین برگشتند اما 
طوالنی ترین وقفه تاریخ و دیرهنگام ترین 
پایان یک فصل از لیگ برتر، امسال تحت 
تاثیر همین ویروس منحوس رقم خورد. 
بزرگ ترین ضربه ای کــه کرونا به لیگ 
برتر زد، برگــزاری بازی ها بدون حضور 
تماشــاگرها بود. حتی  لیورپولی ها هم 
نتوانســتند در آنفیلد پس از 30 سال 
قهرمانی تیم محبوب شان را تماشا کنند.

انتخاب غافلگیرکننده فصل:
مورینیو/ خاص سابق!

پیوستن ژوزه مورینیو به اسپرز، شاید 
بزرگ ترین غافلگیری این فصل فوتبال 
انگلیس بود. چراکه سبک بازی و خط 
فکری این مربی کامال با سرمربی سابق 
این باشــگاه متفاوت به نظر می رسید. 
مدت زیادی طول کشــید تا بازیکنان 
تیم با ایده های ژوزه هماهنگ شوند. آنها 
که شروع بسیار بدی داشتند، سرانجام 
با مــرد پرتغالی به پلــی آف یورولیگ 
رسیدند. با این حال بازگشت آقای خاص 
به لیگ برتر، تجربه چندان خوشایندی 

برای او و تیم جدیدش نبود.
عجیب ترین نتیجه فصل:

لستر 9-صفر ساوتهمپتون/ 
باران گل

باورنکردنی تریــن نتیجه این فصل 
لیگ برتر، پیروزی 9 بر صفر لســتر در 
زمین ســاوتهمپتون بــود. نتیجه ای 
که پاییز ســال گذشــته رقــم خورد. 
ساوتهمپتون با اخراج برتراند به فروپاشی 
رســید و شــاگردان راجرز تا جایی که 
می توانستند دروازه این تیم را باز کردند. 
این یک طرفه تریــن پیروزی این فصل 
لیگ برتر به شمار می رفت. مسابقه ای 
که جیمی واردی در آن هت تریک کرد و 
لستر تا یک قدمی دورقمی کردن حریف 

پیش رفت.
گل زن فصل:

جیمی واردی/ وارد در گل زنی!
ستاره خط حمله لسترسیتی، برای 
اولین بار برنده کفش طالی  لیگ برتر 
شد. او این عنوان را تنها با ۲3 گل زده 
به دست آورد. واردی که امسال وارد 
باشگاه صدتایی ها در فهرست گل زنان 
لیگ برتر هم شده بود، فصل خوبش را 
با یک عنوان ارزشمند تمام کرد. او در 
33 سالگی همچنان در ترکیب لستر 
می درخشــد. قبل از جیمی، آخرین 
نفری که در پیراهن لستر برنده کفش 
طال شده بود، گری لینه کر بود. لینه کر 
در شوخی با دستاورد بزرگ واردی و 
رســیدن به رکورد خودش، در توئیتر 
نوشته است :»بعضی وقت ها از فوتبال 

متنفرم!«
بهترین خرید فصل:

برونو فرناندس/ مرد همه کاره
این فصل برای منچســتریونایتد 
بدون تردیــد، به قبل و بعــد از خرید 
برونو فرناندس تقســیم می شــود. 
بازیکنــی کــه روح تــازه ای در این 
تیم دمید و یونایتد را زنــده کرد. او با 
پنالتی هایی کــه گرفت، گل هایی که 
به ثمر رساند و پاس های خوبی که به 
هم تیمی ها داد نقش بسیار مهمی در 
رسیدن این تیم به لیگ قهرمانان اروپا 
داشــت. برونو دو بار پیاپی نیز جایزه 
بهترین بازیکن مــاه لیگ برتر را از آن 
خودش کرد. شاید اگر منچستری ها 
کمی زودتر ایــن بازیکن را به خدمت 

گرفته بودنــد، حتی می توانســتند 
جایگاه ســیتی را نیز در جدول نهایی 

رقابت ها تهدید کنند.
بدترین خرید فصل:

 تانگی اندومبله
 پولی که دور ریخته شد

تاتنهام بــرای خریــد اندومبله در 
تابســتان، رکورد نقل و انتقاالتی اش 
را شکســت. این بازیکــن ۵4 میلیون 
پوندی، حتــی از برونــو فرناندس هم 
گرانقیمت تر بود. او شروع فوق العاده ای 
در ترکیب سفیدها داشــت اما هرچه 
گذشــت، ناامیدکننده تر نشــان داد. 
مصدومیت های متوالــی و بازی های 
ضعیف، خشم هواداران اسپرز را از این 

خرید برانگیخت.
اشتباه فصل:

تکنولوژی/ نمره مردودی!
عملکــرد کمــک داور ویدئویی در 
این فصل، بارها و بارها مورد انتقاد قرار 
گرفت. به نظر می رسد این فصل از لیگ 
برتر، فصل خوبی برای وی.ای.آر نبود و 
حاال باید در شیوه کمک گرفتن از این 
تکنولوژی، کمی تغییر اتفاق بیفتد. در 
این فصل یک اتفاق باورنکردنی نیز رخ داد 
و تکنولوژی خط دروازه نیز برای اولین بار 
مرتکب اشتباه شد. آدم  دیگر نمی تواند به 

کامپیوتر هم اعتماد کند! 
پدیده فصل:

 میسن گرین وود
 من میسن 18 سال دارم

سرمربی یونایتد از همان شروع فصل، 
شیفته بازی های این وینگر جوان شده 
بود. گرین وود بــه تدریج جای خودش 
را در ترکیب ثابت تیم پیدا کرد و فصل 
فوق العاده ای را پشت ســر گذاشت. او 
10 بار در لیگ برتر و در مجموع 17 بار 
در همه جام ها موفق بــه گل زنی برای 
این باشگاه شــد. گرین وود یک پدیده 
واقعی بود و در 18 ســالگی، عملکردی 

خیره کننده از خود به جا گذاشت.
خداحافظی فصل:

داوید سیلوا / پایان یک نابغه
داوید سیلوا باالخره آخرین بازی اش 
در پیراهن سیتی را پشت سر گذاشت 
و رســما با این تیم خداحافظی کرد. او 
برای ســال ها، نقش بســیار مهمی در 
موفقیت های این باشــگاه ایفا کرد. در 
روزگار ستاره های فرازمینی مثل مسی و 
رونالدو، سیلوا روی زمین یک فوتبالیست 
شــاهکار بود. بازیکنی که بدون جار و 
جنجــال و در ســکوت همیشــگی، 
کارهای بزرگی برای من ســیتی انجام 
داد. خالقیت، سرعت، تکنیک و قدرت 
گل زنی. ســیلوا برای سوپراستار بودن 

همه چیز داشت.

لیگ برتر 2020-2019 در 16 پرده

اشک، لبخند و سرفه!

سوژه روز

عادت جام گرفتن پرســپولیس در سال های 
متوالی، یک درس مهم به آنها داده اســت. اینکه 
در فوتبال ایران، جام گرفتن شــما را »ثروتمند« 
نمی کند. حقیقتی تلخ که حاال دیگر انکارنشدنی به 
نظر می رسد. در همه نقاط دنیا، تیمی که »قهرمان« 
می شود از امتیازهای بی شماری برخوردار خواهد 
بود. ایــن تیم معمــوال در قــرارداد حق پخش 
تلویزیونی، رقم بیشتری از ســایر رقبا می گیرد. 
این رقم را کنار پاداش دریافتی از اسپانســرها و 
مبالغ دریافتی از حامیــان مالی جدید بگذارید تا 

به یک گردش مالی قابل توجه برسید. باشگاهی 
مثل پرسپولیس اما هرگز چنین وضعیتی را تجربه 
نکرده است. این تیم هنوز برای درآمدزایی، دستش 
را از جیب هوادارها بیرون نیاورده و به سامانه های 
ارتباطی دل خوش کرده اســت. باشگاهی که در 
چهار فصل متوالی لیگ برتر قهرمان شده، قاعدتا 
باید مرفه ترین دوران مالی تاریخش را سپری کند 
اما در عمل، آنها نه حق پخش تلویزیونی می گیرند، 
نه پاداش خاصی برای قهرمانی دریافت می کنند، 
نه امتیاز ویژه ای در قراردادهای اسپانسری دارند 

و حتی درآمد همیشگی بلیت فروشــی را هم از 
دست داده اند. حتی در گذشــته هم که دری به 
تخته خورده و این تیم، شایستگی دریافت پاداش 
سنگین از سوی ای.اف.سی را به دست آورده، پول ها 
ناگهان »غیب« شده اند. این هم از طنزهای روزگار 
است که پرسپولیس جام دارد و پول ندارد. در زمین 
هیچ کس جلویش را نمی گیــرد و بیرون زمین، 
حریف بی پولی نمی شود. این باشگاه حتی قادر به 
پرداخت دستمزد بازیکنانش هم نیست. بن بست 

پشت بن بست و افسوس پشت افسوس.
 آنها حتی اگر سال آینده جام پنجم را به دست 
بیاورند، باز هم ثروتمند نمی شوند. این تیم حتی 
اگر در ۲0 ســال آینده هم به صورت متوالی لیگ 
را ببرد، از لحاظ مالی دگرگون نخواهد شد. دیگر 

یک باشــگاه باید چه نتایجی بگیــرد که حداقل 
به لحاظ مالی، وابســته به قراردادهای افتضاح با 

کارگزارها نباشد؟
در انگلستان باشگاه متوسطی مثل لسترسیتی، 
به لطف یک قهرمانی شگفت انگیز در لیگ برتر برای 
ســال ها به لحاظ مالی مورد توجه قرار می گیرد و 
تامین می شــود. این یک روند منطقی و اصولی 
است که تیم های قهرمان پس از موفقیت در زمین 
مسابقه، از منابع سرشار مالی برخوردار شوند. در 
فوتبال ایران اما چنین چیزهایی وجود ندارد. اصال 
باشگاه ها باید با کدام انگیزه به رقابت ادامه بدهند 
وقتی در قهرمان  شدن هم درآمدی نیست؟ تیم ها 
با چه نیتی باید میلیاردها تومان هزینه کنند وقتی 
تراز مالی شان حتی پس از پوکر قهرمانی، »مثبت« 

نمی شود؟ به نظر می رسد شرایط مالی لیگ برتر، به 
یک بازنگری اساسی نیاز دارد. ادامه این روند، دیگر 
به هیچ وجه منطقی نخواهد بــود و در درازمدت، 
انگیزه های درخشیدن را به طور کامل از باشگاه های 
مختلف خواهد گرفت. مســدود شدن تک تک 
راه های درآمدزایی، راه نفس را روی باشگاه های 
ایرانی بسته است. برخالف آن چه تصور می شود، 
ماجرا با خصوصی ســازی هم حل نخواهد شد. تا 
زمانی که این مشکالت بزرگ از مسیر درآمدزایی 
تیم ها کنار نروند، تا زمانی که حق پخش تلویزیونی 
در کار نباشد و نشود از برند باشگاه ها به شکل درست 
برای کسب درآمد استفاده کرد، خصوصی سازی 
نیز یک تجربه محکوم به شکست با یک پایان تلخ 

خواهد بود.

عادتی که دیگر آزاردهنده شده است

جام داريم، پول نه!

همه هوادارانی که در تمام 
زندگی شان، هیچ فریم 

زنده ای از قهرمانی لیورپول 
در لیگ برتر تماشا نکرده 
بودند و همه هوادارانی که 

فکر می کنند این اتفاق دیگر 
در طول زندگی شان رخ 

نخواهد داد، حاال حتما یک 
عکس ذخیره شده از جام 

روی دستان کاپیتان هندو 
دارند. عکسی که هر روز 

به آن نگاه می کنند تا به یاد 
بیاورند که چطور از روزهای 
بدون رویا، به زندگی کردِن 

رویاها رسیدند

به نظر می رسد این فصل از 
لیگ برتر، فصل خوبی برای 

وی.ای.آر نبود و حاال باید 
در شیوه کمک گرفتن از 

این تکنولوژی، کمی تغییر 
اتفاق بیفتد. در این فصل 

یک اتفاق باورنکردنی نیز 
رخ داد و تکنولوژی خط 

دروازه نیز برای اولین بار 
مرتکب اشتباه شد. آدم  

دیگر نمی تواند به کامپیوتر 
هم اعتماد کند! 
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