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اصالح کن خودت را مصلح!
عنوان چهره اين هفته بدون هيچ شك و ترديدی تعلق ميگيره به شايان 
مصلح. اين بچه تازه به دوران رسيده اينقدر راه افراطي گري رو جلو رفت 
كه سر از يه جاي ديگه در آورد. تا چند سال پيش براي هيئت يقه پاره 
مي كرد و با ش��عرخوني هاش داد مذاهب ديگه رو در مي آورد حاال كال 
ًزده تو نخ سكوالريسم. آخه يكي نيست بگه بچه جون تو اصاًل ميدوني 
س��كوالر يعني چي؟ اينا همش آفت پول زياد و مش��كل داره واال بعيد 
ميدونم باباش همچين لقمه هايي رو بهش داده باشه كه از مالديو و كنار 
ساحل سر در بياره و كاًل بي خيال دين و هيئت بشه. خدا آخر و عاقبت 

همه رو ختم به خير كنه.

  امير عابديني مديرعامل سابق پرسپوليس ميگه: 
پول سهام نبايد خرج هزينه هاي روزمره شود. 

  :  س��اعت خواب جناب عابديني 
خوردند و بردند و يه آبم روش، كجاي كاري؟ 
اينقدر پول مفت خوردن كه حاال فكر ميكني 
راح��ت از پول��ي ك��ه خل��ق اهلل ريخت��ن به 
حسابشون ميگذرن! برو خدا پدرت رو بيامرزه، 
اينا معطل بودن پول بياد دستشون كه راحت 
خرج كنن حاال ش��ما ت��ازه ي��ادت افتاده كه 

توصيه كني چه جوري و چه مدلي خرج كنن، بيدار شو حاجي !

  اصغر باقريان مديرعامل سابق سپاهان ميگه: 
اعمال قانون سقف قرارداد شدني نيست. 

  :  شدنيه البت اگه امثال شما بذارند. 
هرچند  شما زياد با اين چيزا سر و كار نداشتيد، 
باالخره مديريت س��پاهان چه تو زمان شما و 
چه بقيه مديراي باش��گاه دس��تش تو جيب 
كارگراي بينواي كارخونه فوالد سپاهان بوده 
و خرج ميكرده، يه روز با گزهاي س��كه اي، يه 
روز هم با قرارداد ميلياردي. پس فشاري روي 
شما نبوده خيالت راحت، قانون اجرا هم بشه 

كسي يقه شما رو نميگيره.

  محمود شافعي بازيكن سابق پرسپوليس ميگه: 
رفاقت مديرها و دالل ها قيمت ها رو زياد مي کنه. 

  :  چقدر خوب ش��د گفتي جناب 
شافعي، اصاًل زدي تو خال! واقعاً چطور تا حاال 
به ذهن كسي خطور نكرده بود اينو بگه؟ آخه 
تو چي هس��تي؟ تو كي بودي؟ چرا ما قدرتو 
ندونستيم؟! محمود خان اگه االن برگردي به 
مي��دون دالل ه��ا و مديرايی ك��ه اينجوري 
پنبه شون رو زدي بيچاره ميشن. تو رو خدا يه 
ذره مراعات حالشون بكن، اينقدر هم جلوي چشم نباش نظر ميخوري 

يه وقت.

  پرويز برومند دروازه بان سابق استقالل ميگه: 
پيراهن استقالل نبايد به تن هر کس برود. 

  :  بله جناب برومند درست گفتي 
ولي خب پرويزخان حواست باشه زمونه عوض 
شده، ديگه بازيكنا براي تيمشون با همديگه 
سرش��اخ نميش��ن و مش��ت و لگد حواله هم 
نميكنن. خودت��و فراموش ك��ن، االن زمونه، 
زمونه پوله. بازيكن يه روز ميگه س��ينه چاك 
استقاللم ولي بعد شبا از عش��ق پرسپوليس 
 خواب��ش نميبره، دوران گش��ادي پيراه��ن براي بعضي ها تموم ش��د 

برومند جان. 

»ماجدي«دلسوزبيتالمال!
و در نهايت عنوان مدير برتر اين هفته تعلق مي گيرد به ميرشاد ماجدي 
سرپرست فدراسيون فوتبال كه اعالم كرده است اگر جلوي قراردادهاي 
ميلياردي گرفته نش��ود ديگ��ر نمي توانيم كاري ب��راي فصل هاي بعد 
انجام دهيم. بي��ان چنين جمله اي از سرپرس��ت فدراس��يون فوتبال 
نش��ان از درك و ش��عور باالي حاكم بر فوتبال كش��ور دارد. دلسوزي 
ب��راي بيت المال و ه��در رفتن آن اصاًل ه��م هيچ ارتباط��ي با نزديك 
ش��دن به زمان ثبت ن��ام كانديداهاي رياس��ت فدراس��يون فوتبال و 
 انتخابات آن نداره. خدايي خيلي آدم هاي بدبيني هستيد اگه اينجوري 

فكر كنين.

  شيوا نوروزي
قرمزهاي مرسي سايد به هر دري زدند تا ستاره مصري را در ليورپول نگه 
دارند. ليورپولی ها بعد از مذاكرات طوالني مدت باالخره خواسته هاي 
نجومي محمد صالح را پذيرفتند و اينگونه توانستند فرعون را تا سال 

2025 در بندر حفظ كنند. 
نايب قهرمان ليگ برتر براي آنكه بتواند من سيتي را كنار بزند تا لحظه 
آخر تالش كرد و در اين پروسه سخت و طاقت فرسا محمد صالح نقش 
اول را برعهده داشت. تيم يورگن كلوپ سرانجام چاره اي نداشتند جز 
اينكه شاهد جشن قهرماني سيتيزن ها باشند و خودشان هم به مقام 
دومي ليگ بسنده كنند اما تعقيب و گريز ليورپول با مدعيان جزيره ادامه 
خواهد داشت و براي بقا در كورس قهرماني و مدعي بودن نياز مبرمي به 
حفظ ستاره ها و تقويت تيم دارند. تا همين چند وقت پيش مثلث آتشين 
ليورپول امان مدافعان ليگ برتر را بريده بود و هيچ دروازه اي نبود كه اين 
سه نفر توانايي بازكردنش را نداشته باشند. صالح، فيرمينو و ساديو مانه. 
منتها مانه ترجيح داد به بوندس ليگا برود و به پيشنهاد بايرن مونيخ نه 
نگفت. بعد از كم شدن يكي از اين سه ضلع سران باشگاه بيش از پيش 
تحت فشار كادر فني، رسانه ها و هواداران قرار گرفتند. مهاجم مصري 
تا قبل از اين قراردادش تا تابستان 2023 اعتبار داشت. صالح هم مثل 
همه فوتباليست هاي حرفه اي مي توانست بعد از پايان قرارداد خود بدون 
اينكه پولي به تيم انگليسي دهد و به عنوان بازيكن آزاد مقصد جديدش را 
انتخاب كند. اگر اين اتفاق مي افتاد و باشگاه هيچ پولي بابت از دست دادن 
صالح نصيبش نمي شد، باخت بزرگي براي سران ليورپول محسوب 
مي شد اما آنها براي اينكه چنين افتضاحي در كارنامه مديريتي شان 
ثبت نشود وقت زيادي صرف كردند تا فرعون تيم در بندر بماند. همانطور 
كه رسانه ها مي گفتند دليل اصلي طوالني شدن روند مذاكرات طرفين 
انتظارات باالي محمد صالح بود. اين بازيكن كه حضورش براي هر تيمي 
ارزشمند است از باشگاه خواست دستمزدش را حداقل به هفته اي 400 
هزار پوند افزايش دهد. ليورپولي ها از هر راهي كه بلد بودند وارد شدند تا 
مهاجم برتر ليگ از موضعش كوتاه بيايد ولي مرغ صالح يك پا داشت و در 
نهايت هم پذيرفت با دريافت دستمزد هفتگي 410 هزار پوند قراردادش 

را تا تابستان 2025 تمديد كند. 
اين اتفاق خيلي ها را خوش��حال كرد؛ هواداران خيالشان راحت شد 

حداقل بعد از رفتن مانه، صالح هنوز براي ليورپول بازي خواهد كرد و 
در اولين جدال فصل يعني نبرد با منچسترسيتي در كاميونيتي شيلد 
 )رقابت بين قهرمان ليگ برتر و قهرم��ان جام حذفي( مي توانند روي 
گلزني او حساب كنند. از طرفي يورگن كلوپ نيز از اين اتفاق راضي 

است هرچند مي داند دس��تمزد نجومي صالح انتظار بقيه را هم باال 
مي برد. مرد آلماني كه در اين سال ها به بهترين شكل ممكن از استعداد 
مهاجم آفريقايي اس��تفاده كرد، تمديد قرارداد با ليورپول را بهترين 
تصميم خواند: »از اين اتفاق همه خوشحال شديم. صالح به ليورپول 

تعلق دارد و بهترين تصميم ممك��ن را گرفت. هرچند روند مذاكرات 
براي همه طوالني شده بود. صالح پنج سال در اين تيم بوده و بااينكه 
عملكرد درخشاني داشته است ولي به عقيده من او در آينده بهتر از اينها 
خواهد شد. صالح هم بين هواداران محبوب است و هم در رختكن همه 
از او حمايت مي كنند. حاال هم چند سال ديگر در برنامه هاي ما نقش 

كليدي خواهد داشت.«
بايد به نايب قهرمان ليگ انگليس حق داد كه خط قرمزهاي باشگاه را 
زير پا گذاشت و اجازه داد ستاره تيم دستمزدش را به شدت باال ببرد. 
صالح در اين س��ال ها يك تنه مرد ش��ماره يك آنفيلد بود و ليورپول 
فتح ليگ قهرمانان را مديون اوس��ت. اين مهاجم در فصل گذشته با 
زدن 23 گل آق��اي گل ليگ لقب گرفت و اگرچ��ه او اين افتخار را به 
اجبار با هيونگ مين تقسيم كرد ولي همه از كيفيت بازي صالح خبر 
دارند. ملي پوش مصري در فصل اخير با زدن 31 گل و ارسال 16 پاس 
گل بي بر و برگرد عامل اصلي موفقيت قرمزها بوده است. آنها اگرچه 
در جزيره و ليگ قهرمانان زورشان به سيتي و رئال نرسيد اما به لطف 
حضور صالح بود كه ليورپول قهرماني در جام حذفي و اتحاديه را به نام 
خود ثبت كرد. دست دست كردن براي گرفتن تصميم نهايي شايعاتي 
را به راه انداخته بود؛ نقل مكان به رئال مادريد يكي از شايعاتي بود كه 
هرگز به حقيقت نپيوست. تنها نكته منفي كه امسال در كارنامه صالح 
وجود داشت ناكامي او با تيم  كش��ورش در صعود به جام جهاني بود. 
مصري ها اميدوار بودند با كمك ستاره ليورپول اين طلسم را بشكنند 
اما يك بار ديگر مقابل سنگال ناكام ماندند و صالح نيز كاري براي مصر 

نكرد تا مهاجم آفريقايي جام جهاني قطر را از خانه تماشا كند. 
آقاي ستاره وقتي س��ال 2017 به همكاري اش با آاس رم خاتمه داد و 
ايتاليا را به مقصد انگليس ترك كرد، هدفي نداشت جز درخشيدن. 
انتخاب صحيح صالح و همكاري با ليورپول كلوپ بهترين موقعيت را 
در اختيارش قرارداد. محمد صالح تاكنون 254 بار پيراهن قرمزها را 
پوشيده است و با 156 گل كليدي ترين بازيكن تيم محسوب مي شود. 
قرمزهاي مرسي سايد براي اين فصل نقشه هاي زيادي در سردارند و 
اولين و اصلي ترينش چيزي نيست جز قهرماني جزيره. بعد از ماندن 
صالح، از اين پس ليورپول بايد بگردد تا يك جايگزين مناسب براي پر 

كردن جاي خالي ساديو مانه در خط حمله پيدا كند. 

  شميم رضوان 
 قهرمان ليگ فرانس��ه روزهاي س��ختي را س��پري مي كند. 
پولدارهاي پاريس��ي كه همين دو ماه قبل ب��راي دهمين بار 
جام قهرماني را در ليگ سطح اول اين كش��ور باال بردند، اين 
روزها چنان با مشكالت داخلي دس��ت به گريبان هستند كه 
بعيد است سر سالمت به س��ر برند. پايان همكاري با پوچتينو 
50 ساله كه به رغم كس��ب قهرماني نتوانست انتظارات ناصر 
الخليفي و تماش��اگران پي اس ج��ي را ب��رآورده كند و ضمن 
غرامت��ي 10 ميليون يوروي��ي، بالتكليف ب��ودن نيمكت تيم 
قهرمان را نيز به دنبال داش��ت از يكس��و و اتمام حجت امباپه 
براي كنار گذاش��تن نيمار هنگام تمديد قرارداد كه حاال پاي 
 PSG  مسي را هم به اين ماجرا باز كرده از سوي ديگر اوضاع
را به شدت به هم ريخته است. نس��خه پوچتينو درست بعد از 
باخت به رئال در ليگ قهرمانان اروپا بود كه پيچيده شد. با اين 
وجود اما پولدارهاي پاريسي هنوز به نتيجه اي براي انتخاب نفر 

اول نيمكت خود نرسيدند. 
اگرچه زيدان گزينه اصلي نشس��تن جاي سرمربي آرژانتيني 
است اما كيست كه نداند چشم زيرو سال هاست به نيمكت تيم 
ملي فرانسه خشك شده و عشق دست گرفتن سكان هدايت اين 
تيم او را در نشستن روي نيكمت تيم هايي چون پاري سن ژرمن 

مردد كرده است. اما معضالت اين تيم با انتخاب سرمربي هم 
به پايان نمي رسد وقتي مديران باشگاه بار ديگر اختيار خود را 
همانند چند سال قبل به دست يك بازيكن سپرده اند. در واقع 
بازيكن ساالري، يكي از مشكالت جدي پي اس جي است كه 
مي تواند سرانجام بدي براي اين تيم داشته باشد. مدافع عنوان 
قهرماني كه بايد خيلي پيش تر روند آماده سازي خود را براي 
فصل جديد آغاز مي كرد هنوز درگير پايان دادن به معادله نيمار 

براي جلب رضايت امباپه است. 
مسئله اي كه به اين سادگي ها هم نيست وقتي با وجود اصرار 
مهاجم فرانسوي و توافقات انجام ش��ده بين او و باشگاه، كنار 
گذاشتن نيمار كه حاال پاي مس��ي هم به ماجراي آن باز شده 
هزينه گزاف��ي براي اين باش��گاه به دنبال خواهد داش��ت كه 
تماماً نيز مادي نخواهد بود. نشريه »لو پاريزين« مدعي است 
تالش هاي پاري سن ژرمن براي فروش س��تاره برزيلي باعث 
شده تا مس��ي، ابرس��تاره آرژانتيني و دوس��ت نزديك نيمار 
وارد اين كارزار شود و از مسئوالن باش��گاه فرانسوي بخواهد 
از تصميم خود منصرف شوند. درخواس��تي كه موافقت با آن 
بي ش��ك دلخوري امباپه و مخالفت با آن نارضايتي مس��ي را 
در پي خواهد داش��ت كه در هر دو صورت به ضرر تيم متمول 

پاريسی است. 

  فريدون حسن 
به جرئت مي توان گفت از روزي كه سر الكس فرگوسن از نيمكت 
منچستر جدا شد ديگر منچستر تيم كوبنده و وحشتناك ليگ برتر 
جزيره و فوتبال اروپا نشد. از سال 2013 به بعد آدم هاي زيادي روي 
نيمكت منچستر نشستند. از مويس گرفته تا فن خال و مورينيو تا 
گيگز و سولسشر و چند ناشناس و گمنام ديگر هيچ كدام نتوانستند 
منچستر را به روزهاي اوج خود برگردانند. فصل قبل حتي بازگشت 
شكوهمند رونالدو هم نتوانست گره گشا باشد. همه چيز خيلي زود 
خراب شد تا حاال منچس��تر ويران تر از قبل به يك هلندي ديگر 
برسد. اريك تن هاگ سوداي بزرگي كردن در سر دارد و چه جايي 
بهتر از منچستر، اما خودش هم خوب مي داند كار كردن در تيم 
بزرگ اما زمين خورده فوتبال انگلستان چقدر سخت و طاقت فرسا 
خواهد بود. مربي هلندي خوب مي داند منچستر مغرور از اسب 
افتاده اما از اصل نه و هواداران بدون شك و با بي رحمي تمام فقط از 

او برد مي خواهند و قهرماني. 
اريك تن هاگ، سرمربي هلندي منچستريونايتد اهداف بزرگي 
براي اين فصل در سر دارد. او در شرايطي به نيمكت لرزان منچستر 
رس��يده كه حضور كوتاه مدت رالف رانگنيك به جاي اوله گونار 
سولسشر نيز تغييري در شرايط منچس��تريونايتد ايجاد نكرد و 
اين تيم بعد از سپري كردن فصلي كابوس وار و ناكامي در كسب 

سهميه ليگ قهرمانان و حتي ليگ اروپا، ديگر چيزي براي از دست 
دادن ندارد. سرمربي سابق آژاكس با كوله باري از موفقيت و افتخار 
به منچستر آمده تا اوضاع را سر و سامان دهد. او حاال مأموريتي 
بزرگ پيش روي خود دارد و مي خواهد يونايتد را به روزهاي اوج 
بازگرداند. تمرينات منچستريونايتد براي فصل جديد از هفته  قبل 
آغاز شده است و اين سرعت شروع كار توسط اريك تن هاگ نشان 
مي دهد او براي بازسازي اين باشگاه برنامه هاي ويژه اي در سر دارد. 
در حالي كه بسياري از تيم هاي بزرگ اروپايي هنوز در تعطيالت 
هستند، تمرينات شياطين سرخ آغاز شده است و اين تيم قصد دارد 
خاطرات تلخ سال هاي اخير را از ذهن هواداران يونايتد پاك كند. 
اين جديت و تالش اريك تن هاگ براي تغيير اوضاع در اولدترافورد، 
هواداران يونايتد را به فصل جديد اميدوار كرده است. در ليگ برتر 
دش��وار انگليس كه مدعيان فراواني براي كسب عنوان قهرماني 
حضور دارند، شرايط يونايتد براي كسب موفقيت اصالً آسان نيست 
و البته اين تيم در بازار تابستاني نيز تا اينجا چندان فعال نشان نداده 
است. اما هواداران يونايتد اميدوارند با اين اريك تن هاگ جدي و 
مصمم، شرايط در فصل پيش رو به شكل ديگري پيش برود. اينكه 
مرد هلندي با منچستر موفق شود يا نه را فقط بايد به انتظار نشست 
و ديد. بايد ديد باالخره او مي تواند جانشيني مناسب براي سر الكس 

باشد يا مثل بقيه خواهد بود. 

ليورپول ستاره مصري را با دستمزد نجومي در مرسي سايد حفظ کرد

صالحتمديدباصالح

معضالت بي پايان قهرمان فرانسه

پياسجيدردوراهيامباپه،مسي
منچستر در انتظار روزهاي آفتابي 

مأموريتسختاريك

 چهره
هفته

 مدیر
هفته

حامد قهرمانی
نیشگون

  دنيا حيدري 
مذاكره با بازيكن آزاد در هياهوي نق��ل و انتقاالت يكي از 
بهترين اتفاق ها براي باشگاه هاست. خصوصاً اگر اين نفرات 
بازيكنان مطرحي چون ابراهيموويچ، ديباال، دمبله، پوگبا 
و... باش��ند. س��ال گذش��ته و در پي مصدوميت در اردوي 
تيم ملي فرانس��ه كه دوري دو ماه��ه از ميادي��ن را براي 
پوگبا هافبك فرانس��وي منچس��تر به دنبال داشت شايعه 
جدايي او از ش��ياطين سرخ س��ر زبان ها افتاد. خصوصاً كه 
پسر طاليي فوتبال در س��ال 2013 از زمان بازگشتش به 
منچس��تر در س��ال 2016 آنطور كه انتظار مي رفت موفق 
نبود. با اين وجود خواهان دس��تمزدي ح��دود 500 هزار 
پوند بود؛ درخواستي كه زمينه جدايي پوگبا از اولدترافورد 
و بازگشتش به يوونتوس را فراهم كرد. به ويژه اينكه  كه با 
توجه به پايان قرارداد اين هافبك مس��لمان در تابستان، از 
ماه ها قبل پاري سن ژرمن و يووه با پيشنهادي 50 ميليون 

يورويي خواهان جذب اين بازيكن بودند. 
  قرارداد فرانك كسيه، هافبك ساحل عاجي ميالن كه سال 
2017 با مبلغ 33 ميليون يورو آتاالنتا را به مقصد روسونري 

ترك كرد، اول جوالي 2022 به پايان رسيد. با وجود عملكرد 
موفق اين بازيكن با ثبت 37 گل و 16 پاس گل و همچنين 
عالقه او براي تمديد قرارداد، قرمز و مشكي پوش��ان تمايلي 
براي ادامه اين همكاري نداشتند و همين مسئله باب مذاكره 

بارسا با اين بازيكن را باز كرد. 
  بارس��ا درحالي به دنب��ال خريد بازيكنان آزاد اس��ت كه 
عثمان دمبله، بازيكني كه ب��راي پر كردن جاي خالي نيمار 
به كاتاالن ها اضافه شد نيز قراردادش در تابستان پيش رو به 
پايان مي رسد و آبي اناري ها به شدت در پي جلب رضايت او 
براي ادامه حضور در اين تيم هستند. اما مهاجمي  كه بارسلونا 
با 147 ميليون يورو )123 ميليون پوند / 167 ميليون دالر( 
به اضافه متغيرات او را به رك��ورد گرانقيمت ترين خريدش 
تبديل كرد، با پيشنهاد وسوسه انگيز حقوق ساالنه 1۸ميليون 
يورو و قرارداد چهار ساله بايرن مواجه شده تا ادامه حضورش 

در نيوكمپ سخت شود. 
  مسير پائولو ديباال و يوونتوس هم از هم جدا شده است و 
بانوي پير قصدي براي تمديد قرارداد وينگر آرژانتيني خود 
ندارد و اين مسئله چند ماه قبل بعد از جلسه ای  كه پاول ندود، 

نايب رئيس باش��گاه با خورخه، مديربرنامه هاي اين بازيكن 
داشت مشخص ش��د. البته كه ديباال روي زمين نمي ماند و 
برخالف بانوي پير، اتلتيكو مادريد، بارسلونا و اينتر به طور 

جدي خواهان جذب اين بازيكن هس��تند كه در اين 
بين گويا شانس اينتر از سايرين بيشتر است. 

  زالتان ابراهيموويچ، مهاجم سوئدي ميالن 
يك��ي از آن بازيكن��ان مطرح��ي اس��ت كه 

قراردادش در اين فصل به پايان رسيده و 
بايد فكري براي دست و پا كردن تيمي 

جديد براي خود باشد اگر روسونري 
براي تمديد قرارداد ب��ا او به توافق 
نرس��د. مهاجم روس��ونري با وجود 
اينكه بازيكني پا به س��ن گذاش��ته 

است اما هنوز هم به حضور در سطح 
باالي فوتبال عالقه دارد و زمزمه هايي 

هم در خصوص تمديد قرارداد او با قرمز 
مشكي پوشان به گوش مي رسد كه البته بايد 

ديد عملي مي شود يا نه؟! 

ستارههايیكههنوزتيمندارند


