
 بعد از ي�ك هفته 
سعيد احمديان

    گزارش
رؤيايي در اروميه، 
حاال ملي پوش�ان 
واليبال به اردبيل رفته اند تا آماده هفته چهارم 
ليگ ملت ها ش�وند. هفته چهارم از فردا آغاز 
مي ش�ود و ش�اگردان كوالكوويچ براي حفظ 
صدرنشيني و نزديك ش�دن به مرحله نهايي 
ليگ ملت ها در اردبيل دورخيز كرده اند و اين 
بار پرتغال، استراليا و فرانسه را پيش رو دارند. با 
اين حال آنه�ا مي خواهند با ادامه درخش�ش 
فوق العاده شان يك هفته رؤيايي ديگر را اين بار 
در كنار درياچه ش�ورابيل اردبيل ثبت كنند. 
همه چيز تا اينجاي ليگ ملت ها ب��راي واليبال 
كشورمان با بهترين شرايط پيش مي رود، برخالف 
دوره هاي گذشته كه تعداد شكست هايمان بيشتر 
از پيروزي هايم��ان ب��ود، در فص��ل 2019، تيم 
كشورمان پيش از آغاز هفته چهارم ليگ ملت ها، 
صدر جدول را در قرقش دارد، با هشت برد و تنها 
يك باخت و با 24 امتياز باالتر از غول هاي واليبال 
دنيا ايستاده  است. در حالي هفته چهارم از فردا 
در اردبيل آغاز مي شود كه تيم كشورمان پس از 
پشت سر گذاشتن يك هفته رؤيايي در اروميه و 
سه برد مقابل كانادا، لهستان و روسيه به اردبيل 
آمده اس��ت تا در هفته چهارم با سه حريف ديگر 

دست و پنجه نرم كند.
   به دنبال قطعی كردن صعود به فينال 

كوالكوويچ در حالي شاگردانش را آماده بازي هاي 
هفته چهارم كرده اس��ت كه به نظر مي رسد اين 

مربي مونته نگرويي از تركيب ثابت سه هفته پيش 
اس��تفاده كند و كمترين تغيير را در تركيب تيم 
كشورمان شاهد باش��يم. هر چند استفاده از يك 
تركيب ثابت و بدون تغيير در س��ه هفته گذشته 
گروهي از منتقدان را به دليل فرصت ندادن كوال 
به بازيكنان جوان به واكنش واداش��ته  است، اما 
كوالكوويچ معتقد است كه دستش براي تغييرات 
زياد باز نيست و او بر خالف تيم هاي ديگر به صعود 
به مرحله نهايي فكر مي كند: »براي ما خيلي مهم تر 
است كه به فينال برسيم. همه بازيكناني كه ما در 
اختيار داريم، در يك سطح نيستند. به عنوان مربي 
تيم صربس��تان افتخارات زيادي كس��ب كردم و 

اميدوارم با ايران هم اين اتفاق تكرار شود.«
در چنين شرايطي با نتايجي كه واليبال تا پايان 
هفته س��وم گرفته اس��ت، تيم ملي كشورمان به 
دومين صعود به مرحله نهايي نزديك شده است و 
در صورت ادامه اين روند مي توان ايران را يكي از 
تيم هاي حاضر در شيكاگو به عنوان ميزبان مرحله 

نهايي ليگ ملت ها به حساب آورد. 
البته كوالكوويچ هفته چهارم ليگ ملت ها، يكي از 
بهترين بازيكنانش را در اختيار ندارد. بزرگ ترين 
غايب تيم كشورمان در اردبيل، محمد موسوي 
است كه با تأييد سيامك افروزي پزشك تيم ملي 
واليبال، بازي هاي اردبيل را از دس��ت داده است 
و به نظر مي رس��د علي اصغر مج��رد جايگزين 
موس��وي در تركيب اصلي تيم كشورمان شود، 
تغييري كه تنها تغيير تركيب ايران نس��بت به 

هفته گذشته خواهد بود.

   سومين ميزباني بين المللي در2 سال 
پ��س از اروميه، دومي��ن ميزباني اي��ران در ليگ 
ملت هاي واليب��ال به اردبيل رسيده اس��ت و اين 
شهر از فردا ميزبان هفته چهارم ليگ ملت هاست 
و ورزشگاه 6 هزار نفري حسين رضازاده اين شهر، 
سه ش��ب داغ را با آغاز اين رقابت ها تجربه خواهد 
كرد. اين س��ومين ميزباني بين المللي واليبال در 
دو سال اخير است. اردبيل ارديبهشت 96 ميزبان 
رقابت هاي واليبال قهرماني اميدهاي آس��يا و در 
مرداد همان سال نيز ميزبان رقابت هاي انتخابي 
واليبال قهرماني جهان در منطقه آسيا بود. حاال دو 
سال پس از ميزباني اين رقابت ها، اردبيل از جمعه 
ميزبان هفته چهارم ليگ ملت ها است تا سومين 
تجربه ميزباني رقابت هاي بين المللي را تجربه كند. 

   هم سخت هم آسان
تيم كشورمان در هفته چهارم ليگ ملت ها، نسبت 
به هفته سوم حريفان آس��ان تري پيش رو دارد. 
پرتغال، استراليا و فرانس��ه حريفان كشورمان در 
هفته چهارم هستند كه به نظر مي رسد فرانسوي ها 
تنها حريف سرس��خت و قدرتمند كشورمان در 
اردبيل باش��ند. طبق برنامه تيم كش��ورمان روز 
جمعه از ساعت 18:30 به مصاف پرتغال مي رود، 
اولين حريف ايران در هفته چهارم ليگ ملت ها، 
جايگاه چندان مناسبي در جدول ندارد و با هفت 
باخت و تنه��ا دو برد در 9 بازي گذش��ته، با هفت 
امتياز در رده س��يزدهم جدول قرار گرفته است. 
اين اولين حضور پرتغال در ليگ جهاني اس��ت و 
آنها جايگزين كره جنوبي شده اند. ميانگين سني 

تيم ملي پرتغال در اين دوره از رقابت ها 2۵ سال 
و ميانگين قدي اين تيم نيز 193 سانتي متر است 
كه از تيم هاي نسبتاً كوتاه قد اين دوره مسابقات به 
شمار مي روند و به نظر نمي رسد بتوانند براي تيم 

كشورمان مشكل جدي ايجاد كنند. 
شنبه اول تير، تيم كش��ورمان در دومين بازي از 
س��اعت 18:30 به مصاف تيم اس��تراليا مي رود، 
حريفي كه ششمين حضورش در ليگ جهاني را 
تجربه مي كند و در 9 مسابقه گذشته هشت باخت 
و تنها يك برد آن هم مقابل آلمان داشته است تا 
با هفت امتياز در رده پانزده��م جدول 16 تيمي 
ليگ ملت ها قرار بگيرد. چاردز و والكر بهترين هاي 
اين تيم محسوب مي شوند و الكس��اندر ويليامز 
نيز با كس��ب 103 امتياز در س��ه هفته گذشته، 
امتياز آورترين بازيكن اين تيم به شمار مي رود و 
سرويس ها نقطه قوت اين تيم محسوب مي شود. 

يك شنبه، دوم تير در آخرين روز هفته چهارم نيز 
تيم ملي واليبال به مصاف فرانسه قدرتمندترين 
حريف��ش در اين هفته مي رود. فرانس��وي ها در 
9 بازي اخير با شش برد و سه باخت در رده چهارم 
ليگ ملت ها قرار دارند. اروين انگاپت فوق ستاره 
سياهپوست و مسلمان و كامروني االصل فرانسه 
به همراه كوين تيليه، لباف و كربينكوف هر چند 
با فرانس��ه به اردبيل نيامده اند، اما فرانس��وي ها 
با تيونيتي و ج��ان باتري و له روك��س در كنار 
بازيكنان جوان اين تيم، قطعاً سبب خواهند شد 
تا يك شنبه شب سخت و البته جذابي در انتظار 

شاگردان كوالكوويچ باشد. 

8849843213سرويس ورزشي | روزنامه جوان |  شماره 5679پنج ش��نبه 30 خ��رداد 1398 | 16 ش��وال 1440 |

تشديد بحران استقالل و پرسپوليس
 بالتکلیفی نیمکت قرمزها
خطر حذف آبی ها از آسیا

بحران، عضو جدايي ناپذير سرخابي هاي پايتخت است؛ دو تيم هميشه 
مدعي و پرطرفداري كه كمافي السابق با چالش ها، حاشيه ها و دردسرهاي 

تمام نشدني دست و پنجه نرم مي كنند.
پرافتخارترين تيم ليگ پس از جدايی برانكو  در حس��اس ترين شرايط 
با بالتكليفي و بحراني جدي دست و پنجه نرم مي كند و هواداراني كه 
از همان روزهاي اول بازي وعده هاي غيرواقعي مديرعامل جديد را باور 
نكرده  بودند،  هر روز مقابل در باشگاه عليه عرب شعار مي دهند و خواستار 

استعفاي او هستند. 
به گونه اي كه عرب ناچار به برگزاري جلسات در درفشي فر شده و باشگاه 
را به حالت تعطيل درآورده است! عصبانيت هواداران پرسپوليس زماني 
به اوج خود رسيد كه گلر سابق االهلي تأكيد كرد اين تيم با حضور برانكو 
از سرگرداني رها شده و برانكو هم كه پرسپوليسي ها هنوز جدايي اش 
را باور نمي كنند، با انتشار پيامي رفتن از پرسپوليس را تصميم سخت 
و غير ممكني خواند: »هواداران عزيز ارتش سرخ! با شما، پرسپوليس و 
فوتبال ايران خداحافظي مي كنم. يك تصميم س��خت و غير ممكن را 
گرفتم. هيچ زمان ايده آلي براي جدايي وجود ندارد. اگر مي توانس��تيم 
سال هاي زيادي با هم مي مانديم. من و همكارانم دانش، تجربه، عشق و 
اشتياق خود را براي كسب بهترين نتايج و موفقيت تاريخ باشگاه و فوتبال 
ايران گذاشتيم. از حمايت چهار ساله شما و عشق بيكران براي من و كادر 
فني تشكر مي كنم. اين عشق را فراموش نمي كنم. ارتش سرخ ممنون. 
بابت شكست ها، بازي هاي بد يا اشتباهات از شما عذرخواهي مي كنم ولي 
هميشه مي خواستيم براي شما، باشگاه و فوتبال ايران بهترين باشيم. 

دوستتان دارم. برانكو«
حرف هاي برانكو خصوصا تأكيد او بر اينكه اگر مي توانس��تم سال هاي 
زيادي با ه��م مي مانديم، چون جرق��ه اي در انبار باروت ب��ود. هرچند 
مديرعامل پرس��پوليس كه بعد از روزها آفتابي ش��د با تكرار حرف هاي 
تكراري قبل نشان داد كه اهميتي به خواسته هواداران پرسپوليس مبني 
بر استعفايش و عصبانيت آنها از جدايي برانكو كه مقصر اصلي آن مديريت 
باشگاه بود، نمي دهد! كه اگر مي داد، نيمكت قهرمان ليگ بهترين سرمربي 

پرسپوليس را دو دستي تقديم عربستاني ها نكرده بود و بالتكليف نبود!
    

اگر چه طبق دو روز گذشته ديروز هم پليس براي متفرق كردن هواداران 
خشمگين پرسپوليس در خيابان پيروزان و مقابل در باشگاه وارد عمل 
ش��د، اما اوضاع در اردوگاه رقيب نيز اگر بدتر نباشد، بهتر نيست. البته 
در ظاهر تكليف نيمكت آبي پوش��ان تهراني مشخص است، اما جدايي 
رحمتي، رقم بااليي كه حسيني براي ادامه حضورش در چارچوب دروازه 
استقالل پيشنهاد داده، 9 ميلياردي كه ورياغفوري در ازاي قراردادي 
سه ساله خواسته، اس��تعفاي رئيس هيئت مديره باشگاه، حاشيه هاي 
مذاكره عضو هيئت مديره با بازيكنان جديد و مسائلي از اين دست در 
كنار مشكالت و معضالت مالي استقالل را هم در شرايطي بحراني قرار 
داده است، اما شايد مهم ترين مسئله در خصوص اين تيم داستاني باشد 

كه تاج بدون بردن نام آبي پوشان به آن اشاره كرده است!
جذب مربي خارجي و دستيارانش در حالي چيزي حدود 700هزار يورو 
براي استقالل هزينه گذاشته كه گفته مي ش��ود اين باشگاه در آستانه 
حذف از ليگ قهرمانان آسيا قرار دارد!آن هم درحالي كه امسال اسپانسر 
استقالل هم دبه كرده كه برند تبليغاتي ش��ان با اين نتيجه نگرفتن ها 
ديگر به آن رقم بيش از ۵0 ميلياردي نمي رس��د و مديران اين تيم در 
حالي كه بايد در فكر جذب نفرات جديد، فراهم كردن اردوي پيش فصل 
و پيش پرداخت هاي جديد كادر فني و بازيكنان باشند، بايد فكري هم به 
حال سه شكايت داخلي جدي و يك پرونده خارجي سنگين تيم كنند 
كه رئيس فدراسيون نيز در لفافه به آن اشاره كرده و از جدي بودن آن 
و امكان حذف آبي پوشان از ليگ قهرمانان آسيا خبرداده است؛خطري 
جدي كه استقالل براي فرار  از آن به چيزي حدود 1۵ ميليارد كه دسته 

گل مديران قبلي باشگاه است، نياز دارد.
 ش��كايت پژمان نوري براي دريافت 4۵0 ميليون از قرارداد سال 91كه به

AFC رفته غير از كسر امتياز در نهايت به حذف اين تيم از آسيا مي انجامد. 
امير قلعه نويي، مربي پيشين آبي ها هم كه سال گذشته موفق به دريافت 
مطالباتش از استقالل نش��د، بار ديگر از اين باشگاه ش��كايت كرده است؛ 
بدهي ای  كه منجر به حكم كس��ر امتياز داخلي براي آبي ها شده اس��ت. 
آندو هم البته پيشتر دو بار شكايت از استقالل را به AFC كشاند، اما هنوز 
چك هايش كامل پاس نشده و در كنار اينها 3۵0 هزار دالر پروپيچ هم هست 
كه آبي پوشان را در آستانه حذف از ليگ قهرمانان قرار داده است. در صورت 
عدم پرداخت طلب پروپيچ ،آبي پوش��ان پايتخت نه تنها  از ليگ قهرمانان 

حذف مي شوند،بلكه فصل جديد را هم با 12 امتياز منفي شروع مي كنند.

رويارويي ايران با پرتغال، استراليا و فرانسه در هفته چهارم ليگ ملت ها در اردبيل

بلیت شیکاگو براي والیبال رزرو مي شود

سامان گرفتن فوتبال، محتاج عزم ملي
تجهيز ورزشگاه ها، استفاده از گيت هاي مجهز و بليت الكترونيك، همه 
اينها از فاكتورهاي تعريف شده و بديهي برگزاري مسابقات فوتبال در 
سراسر جهان است، مواردي كه البته فوتبال حرفه اي ما دير به ياد فراهم 

كردن آنها براي برپايي رقابت هاي باشگاهي افتاده است. 
با اين حال بايد تأكيد فدراسيون بر حتمي شدن اين شرايط براي آغاز 
ليگ را به فال نيك گرفت. فدراسيون فوتبال هرچند خود اصلي ترين 
مقصر حوادث روي داده در ليگ قبل بود و هنوز هم حاضر به پذيرش 
اش��تباهات خود نيس��ت و حتي مديران مقصر از حض��ور در كميته 
انضباطي امتناع مي كنند، اما به هر حال تصميم گرفته تا با برنامه ريزي 

درست هرچند دير ليگ را سر و سامان دهد. 
در اين ميان هرچند فدراسيون فوتبال به عنوان متولي اول و آخر فوتبال 
كشور مس��ئول اصلي برقراري نظم و فراهم شدن امكانات الزم شناخته 
مي شود، اما نبايد از ياد برد كه ورزش تماماً دولتي ما به هر حال هميشه 
محتاج كمك دولت بوده و اس��ت و بالطبع فدراسيون فوتبال نيز در اين 
راه به كمك مقام باالدس��تي خ��ود يعني وزارت ورزش نيازمند اس��ت؛ 
اتفاقي كه البته چندان با استقبال مسئوالن وزارت ورزش روبه رو نشده 
اس��ت. وزارتي ها هر چند نمي توانند به صورت علني ب��ا اين برنامه ريزي 
فدراسيوني ها كه براي رياست بعدي اش نقشه ها در سر دارند، مخالفت 
كنند، اما با جدي نگرفتن آن و بيان برخي حرف ها نظير آنچه سلطاني فر 
وزير ورزش عنوان كرده اس��ت كه حتي بليت الكترونيك هم مشكلي را 
برطرف نمي كند و بايد چه كرد،  عمالً نشان مي دهند عزمي براي كمك به 
فدراسيون فوتبال در راه ساماندهي به وضعيت ورزشگاه ها و مسابقات ليگ 

ندارند يا الاقل قرار نيست با اين فدراسيون همكاري داشته باشند. 
آنچه مسلم است اينكه فدراسيون فوتبال به تنهايي قادر به انجام اين مهم 
نيست. فدراسيون فوتبال با معضالت زيادي دست به گريبان است كه 
بيشتر آن نيز مربوط به ناكارآمدي و برخي سوءمديريت هاي حاكم در آن 
است، اما اين فدراسيون پرحاشيه و مشكل دار حاال تصميم گرفته است 
يك كار اصولي و درست انجام دهد؛ كاري كه يك تنه از عهده انجام آن بر 
نمي آيد. بنابراين به تنها ابزار موجود خود متوسل شده و اعالم مي كند كه 
اگر شرايط فراهم نشود ليگ را برگزار نمي كند. اما در اين ميان حرف هايي 
به ميان مي آيد و به نظر مي رسد عده اي سعي دارند با مستمسك قرار 
دادن اشتباهات و كوتاهي هاي قبلي فدراسيون فوتبال اين طور وانمود 
كنند كه بحث برگزار نكردن ليگ مسئله اي است براي فرار از پاسخگويي 

و پوشاندن سوءمديريت هاي حاكم بر فدراسيون فوتبال. 
تكرار مي كنيم در اينكه فدراسيون فوتبال مقصر اتفاقات روي داده است 
و با كوتاهي ها و س��وءمديريت خود به اين آتش دامن زده هيچ شكي 
نيست. معتقديم فدراسيون فوتبال بايد براي شروع اين كار سه مدير 
متخلف خود در اتفاقات ورزشگاه اهواز را از كار بركنار كند، اما به اين هم 
اعتقاد داريم كه بايد براي سر و سامان گرفتن اوضاع و برگزاري سالم 

ليگ به اين فدراسيون كمك كرد. 
درست شدن اين اوضاع نيازمند يك عزم ملي است از رسانه گرفته تا مردم 
و مسئوالن ورزش همه بايد دس��ت به دست هم دهند تا ليگ فوتبال در 
همه رده ها و دسته ها با سالمت كامل برگزار شود. همه بايد دست به دست 
هم دهيم تا هوادار فوتبال، بازيكن و مربي با خيال آسوده راهي ورزشگاه 
شوند. به ميان آوردن بحث هاي قديمي و البته مهم كه نبايد فراموش شوند 
براي به تعويق افتادن اين برنامه ريزي اشتباه بسيار بزرگي است كه تنها به 
ضرر فوتبال تمام مي شود. فدراسيون فوتبال هرچند پر مشكل و پر حاشيه 
و پرمسئله،  قرار اس��ت يك كار درس��ت انجام دهد و در اين كار درست 
محتاج كمك همه ماست، هر چند فدراسيون فوتبال خود بايد اولين قدم 

را بردارد و در جهت جلب اعتماد همه حركت كند. 

فريدون حسن

فقط به كسب سهمیه فکر مي كنیم
محسن باباصفري، دروازه بان تيم ملي هندبال با بيان اينكه براي كسب 
س��هميه المپيك و مس��ابقات جهاني به رقابت هاي آسيا مي رويم، در 
خصوص دومين مرحله اردوي آمادگي تيم ملي هندبال اظهار داشت: 
» اردوي دوم تيم ملي برگزار شد و بعد از آن از 20 تير اردويي 12 روزه 
خواهيم داش��ت، البته بعد از پايان اردوي مرحل��ه دوم لژيونرها راهي 
تيم هاي خود در اروپا خواهند ش��د و اردوي بعدي با حضور بازيكنان 
داخلي خواهد بود. هيچ گاه نا اميد نيس��تيم و براي سهميه المپيك و 
جهانی به مسابقات مي رويم. براي تفريح نمي رويم و با وجود گروه سخت 
دنبال نتيجه هستيم و خواهيم جنگيد. قطر ميزبان و از مدعيان و تيم 
خوبي است. دو ماه بعد در دي ماه انتخابي جام جهاني است كه انتخابي 

المپيك پيش زمينه خوبي براي آن مسابقه است . «

با جیب خالي نمي توان به مصاف رقبا رفت
امير صدري، عضو كميته مس��ابقات حرفه اي فدراسيون تنيس با اشاره به 
اينكه نبايد از ملي پوش��ان ايران در مس��ابقات ديويس كاپ انتظار زيادي 
داشت، گفت: » تنيسورهاي كشورمان در شرايطي به مصاف رقباي آسيايي 
خود مي روند كه به لحاظ تجربه حضور در ميادين بين المللي و امكانات قابل 
مقايسه نيستند. براي مثال بودجه فدراسيون تنيس چين 40 ميليون دالر 
است، رقمي معادل ۵00 ميليارد تومان. با اين شرايط نمي توان با جيب خالي 
به مصاف رقبا رفت. متأسفانه برخي ها براي سنجش عملكرد فدراسيون تنها 
رقابت هاي ديويس كاپ را در نظر مي گيرند. اين در حالي است كه تيم ايران 
جوان است و بازيكنان اعزامي به اين رقابت ها تجربه بين المللي اندكي دارند،اما 

همين تنيسورها در سال هاي آينده افتخارات زيادي را كسب می كنند.«

جمع ايتالیايي هاي استقالل كامل مي شود
در روزهايي كه استقالل درگير حاشيه هاي عجيب و غريب مديريتي است، 
شنيدن خبر ورود س��رمربي ايتاليايي آبي ها به ايران شايد بتواند اندكي 
باعث آسودگي خاطر هواداران نگران اين تيم شود. هواداراني كه اين روزها 
مانند هواداران تيم رقيبشان كارشان شده تجمع در جلوي در باشگاه و سر 
دادن فرياد اعتراض، اما حاال حداقل مي توانند يك دغدغه كمتر نسبت به 
پرسپوليسي ها داشته باشند و يك سرمربي را باالي سر تيمشان ببينند، 
براي شروع كار باتيم و آماده شدن براي حضور در ليگ نوزدهم البته اگر 
ليگي در كار باشد! استراماچوني امروز مي آيد تا جمع ايتاليايي ها كامل شود. 
سه شنبه بود كه سه دستيارش وارد تهران شدند. كسي چه مي داند شايد با 
آرامش گرفتن تيم، اوضاع مديريتي آبي ها هم آرام بگيرد و شايد نه، به هر 
حال مشكالت استقالل يكي، دو تا نيست كه بتوان با خيال راحت از حل 
و فصل شدن آنها حرف زد، ولي با تمام اين احوال به ايتاليايي ها خوشامد 

مي گوييم، پس به درياي حاشيه خوش آمديد. 

مديريت استقالل تدبیر الزم را ندارد
آماتور بودن فوتبال ايران روز به روز بيشتر 
توي ذوق مي زن��د.  ام��روز بازيكنان ارقام 
نجوم��ي پيش��نهاد مي دهند،چرا؟چون 
مديريت باشگاه تدبير الزم را ندارد. وقتي 
رحمتي را رد مي كنيد، حسيني قيمتش 
را باال مي برد و دستتان را در پوست گردو 
مي گ��ذارد. در حالي كه بازيك��ن بايد در 
تيمش يك رقيب احس��اس كن��د تا هم 
رقمش فضايي باال نرود و هم از لحاظ كيفي 
افت نكند.  ما در يك بلبشوي س��اختاري هستيم و به همين علت بدون 
دليل و منطق با اتفاقاتي چون پيش��نهاد 9ميلياردي غفوري براي س��ه 
س��ال مواجه مي ش��ويم. چون اينجا برخالف كل دنيا، بنگاهي براي نام 
قيمت گذاري بازيكن وجود ندارد تا رقم دقيق يك بازيكن را اعالم  كند. با 
اين شرايط در صورت قبول پيشنهاد بازيكن، مديرعامل نمي تواند دينش را 
نسبت به پرداخت مطالبات آن بازيكن ادا كند و پرداخت اين پول به گردن 
بعدي و بعدي ها مي افتد و در نهايت هم بدهي هاي كالن به وجود مي آيد. 
يك مدير يا بايد زيرس��اختي و اصولي كار كند يا رفتارهاي پوپوليستي 
داشته باشد و شالش را به تماشاگران نشان داده و بگويد به فالن بازيكن ۵ 
ميليارد مي دهم و به فالني 10ميليارد. آخرش هم بدهي باشگاه مي شود 
80ميليارد. در فوتبال حرفه اي دنيا مربي و بازيكن سرمايه هستند، اما اينجا 
فقط برايشان هزينه مي شود!رئال مادريد هازارد را مي خرد و از معارفه او 
در يك استاديوم پرجمعيت درآمد كالني به جيب مي زند،اما آيا مسئوالن 
و مديران ما هم چنين چيزهايي را مي دانند؟مگر استقالل كه اسپانسر آن 
با فرصت دولتي براي باشگاه هزينه مي كند، چقدر درآمد دارد كه بخواهد 
براي دو بازيكن روي هم بيش از 10ميليارد هزينه كند؟مديريت استقالل 

نبايد تحت تأثير جو قرار بگيرد و بايد با هواداران صادق باشد. 

اميررضا واعظ آشتياني

كارشناس مديريت ورزش

دنيا حيدري

درهاي خروج به روي مهاجم ناراضي PSG باز است

نیمار در دو راهي بارسا – رئال!
س��تاره برزيل��ي 

شيوا نوروزي
     چهره

پاريس��ن ژرمن 
تصميمش را براي 
بازگش��ت به الليگا گرفته اس��ت، اما هنوز معلوم 
نيست مقصدش بارسلونا است يا رئال مادريد! نيمار 
دو  سال پيش با 222 ميليون يورو از بارسلون راهي 
پاريس شد تا گرانقيمت ترين فوتباليست دنيا لقب 
بگيرد، اما او خيلي زود متوجه اشتباه بزرگش شد، 
ولي دو فصل تمام را به زحمت پشت سرگذاشت تا 
باالخره براي جبران اش��تباهش قدم��ي بردارد. 
مهاجم برزيلي كه اين روزها به خاطر مصدوميت 
كوپا آمه ريكا را از خانه پيگيري مي كند، تمام فكر و 
ذكرش را به پيشنهاد كاتاالن ها معطوف كرده است 
تا بلكه پس از دو فصل دوري به نيوكمپ بازگردد. 
نيمار در دو فصل اخي��ر عالوه بر مصدوميت هاي 
زياد، حاشيه هايي نيز براي پاريسي ها به وجود آورد، 
از درگيري با برخي بازيكنان و كادرفني گرفته تا 

نارضايتي از ادامه همكاري با ژرمن ها. حواشي نيمار 
براي تيم فرانسوي آنقدر زياد بوده كه ناصر الخليفي، 
رئيس باشگاه چند روز پيش در گفت وگويي اعالم 
كرد كه همه بازيكنان بايد ضوابط پاريسن ژرمن را 
رعايت كنند در غير اين ص��ورت هر بازيكني كه 
نمي تواند با شرايط باشگاه كنار بيايد درهاي خروج 
به رويش باز اس��ت. از اظهارنظ��ر الخليفي كاماًل 
مشخص است كه سران PSG نيز از خريد نيمار 
پشيمان شده اند و به دنبال فرصتي براي فروش او 
هستند. البته آنها قطعاً به پيشنهادهايي پايين تر از 
قيمت خريد اين بازيكن رضاي��ت نخواهند داد،  
منتها مسئوالن آبي و اناري ها گزينه هاي ديگري را 
نيز به پيشنهادشان براي خريد نيمار اضافه كرده اند. 
رسانه هاي اسپانيايي و فرانسوي گزارش داده اند 
بارس��ا براي بازگرداندن نيمار حاضر به پرداخت 
100 ميليون يورو به اضافه فروش سه بازيكنش 
يعني راكيتيچ، دمبله و اومتيتي به پاريس��ي  ها 
هستند. از طرفي گفته مي شود، نيمار براي اقامت 
دوباره در شهر بارس��لونا دنبال خانه است و حتي 
بعيد نيست او دوباره در همان خانه قبلي اش در اين 
شهر ساكن شود. باز بودن درهاي خروج به روي 
بازيكنان ناراضي و همچنين عالقه بارسا به خريد 
نيمار موجب شده است تا احتمال سرگرفتن اين 
انتقال هر روز بيش��تر ش��ود، هر چند كه در اين 
خصوص نظر ليونل مسي و تأييد او بسيار مهم و 
تأثير گذار است. البته در اين بين يك شايعه ديگر 
نيز به گوش مي رس��د؛ پيش��نهاد رئال به نيمار! 
كهكشاني ها با بازگش��ت زيدان به دنبال تحول 
اساسي هستند و هيچ بعيد نيست نيمار هم يكي از 
گزينه هاي مد نظر سرمربي فرانسوي ها باشد. گويا 
تيم مادريدي نيز عالوه بر رقم پيشنهادي حاضر 
اس��ت، كاس��يميرو هافبك برزيلي خود را نيز به 
پاريسن ژرمن بفروشد. در اين صورت كاسيميرو 
مي تواند جايگزين خوبي براي موتا باشد. فلورنتينو 
پرس براي راضي نگه داشتن زيدان حاضر است 
دست به خريدهاي گرانقيمت بزند ولي با اين 
حال بايد ديد كه نيم��ار همان خريد بزرگ 

رئال در اين فصل خواهد بود يا نه. 

3 گل برزيل مردود اعالم شد 

هو شدن سلسائو در خانه!
تساوي مقابل ونزوئال 

اشرف رامين
      فوتبال جهان

موجي از نااميدي را 
در اردوي سلس��ائو 
ايجاد كرده اس��ت. رقابت هاي كوپا آمه ريكا بامداد 
ديروز با يك نتيجه عجيب پيگيري شد، تيم ملي 
برزيل در دومين بازي خود در اين رقابت ها با تساوي 
بدون گل برابر ونزوئال متوقف شد تا آخرين بازي اين 
تيم برابر پرو حسابي حساس شود. اين نتيجه در 
حالي به دست آمد كه شاگردان تيته سه بار موفق به 
باز كردن دروازه حريف شدند، اما هر سه گل با رأي 
داور و اس��تفاده از VAR مردود اعالم شد. پس از 
پايان ب��ازي در حالي كه صندلي ه��اي زيادي در 
ورزشگاه خالي بود، هواداران برزيل تيم ملي كشور 
خود را هو كردند! س��رمربي برزيل به اين تساوي 
نااميد كننده اينگونه واكنش نشان داد: »تصميمات 
VAR درست بود. در چنين ش��رايطي تيم بايد 
بزرگ ش��ود. مقصر دانس��تن كس��ي در چنين 
موقعيت هايي واقعيت را ع��وض نمي كند. بايد در 
زمينه گلزني سخت كار كنيم. از ويژگي بازيكنان 
سريع بهره ببريم و يك تيم قدرتمند بسازيم. زماني 
كه نمي توانيم گلزني كنيم متوجه مي شويم اين 
موضوع بيش از همه به هيجانات برمي گردد. با اين 
حال اين يك چالش است. اگر من هم كنار هواداران 
بودم همان رفت��ار را در پيش مي گرفتم. توجيهي 
وجود ندارد. آنها خواهان گل هستند و من هم اگر 

يك هوادار بودم خواهان گلزني تيمم بودم. « تيته در 
خصوص عملكرد بازيكنانش هم گفت: »  تيم ما بازي 
برجسته اي را به نمايش گذاشت. بازي كردن برابر 
ونزوئال سخت بود. نمي توانم درباره عملكرد تيم هاي 
ديگر نظري بدهم چون فرصت كافي براي تماشاي 
بازي شان نداشتم. « اما تياگو سيلوا، ملي پوش برزيل 
از واكنش هواداران انتقاد كرد: »معتقدم بازيكنان 
برزيل شايسته هو شدن نبودند. چون ونزوئال در اين 
بازي شانس هاي خيلي كمي داشت. ما از نظر دفاعي 
خيلي خوب كار كرديم و روي هم رفته ساختار تيمي 
ما خيلي محكم و كارآمد بود. بعضي وقتها كه سعي 
مي كرديم هر چه س��ريعتر كار را تم��ام كنيم در 
پاس هاي آخر دچار اش��تباه مي ش��ديم و حمله 
بي نتيجه مي ماند.« نكته جال��ب اينكه تيم ملي 
ونزوئال در بازي اولش مقابل پرو نيز به تساوي بدون 
گل رضايت داد آن هم در شرايطي كه دو گل پرو با 
رأي VAR مردود ش��د. در ادامه رقابت ها بامداد 
فردا اروگوئه با ژاپن مصاف مي دهد. صدرنش��ين 
گروه C در بازي اولش اكوادور را 4 بر صفر برده و به 
نظر نمي رسد در مواجهه با سامورايي ها كار سختي 
داشته باشد. ژاپن يكي از دو نماينده آسيا در كوپا 
آمه ريكا بعد از باخت 4 بر صفر به شيلي قعرنشين 
گروه است ولي اميدوار است با جوانانش بازي قابل 
قبولي ارائه دهد. از اين گروه شيلي و اكوادور هم 

روز شنبه رو در روي هم صف آرايي مي كنند.


