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ساپينتو و قول 4 قهرماني 
عاشق استقالل بوده از اون دست عاشق هايي كه حتي شب ها هم با روياي 
نشستن روي نيمكت استقالل تا صبح لذت مي برده، ساپينتو خوب بلده 
چه جوري با روح و روان هوادار بازی كنه، تا نكنه هوادار بره سراغ پرونده 
كاريش و متوجه بشه چند تا تيم بزرگ رو كله پا كرده، چهره اين هفته 
بدون هيچ شكي سرمربي پرتغاليه اس��تقالله كسي كه قول داده چهار 
تا جام براي اس��تقالل بگيره حاال چطور متوجه ش��ده عدد چهار براي 
استقاللي ها مهمه بماند اما واقعاً دست داللش درد نكنه عجب لعبتي رو 

به استقالل غالب كرد. 

  داورزني رئيس فدراسيون واليبال ميگه: 
»با البي گري نمي شه بودجه گرفت«

  :  باشه تو خوبي، اصاًل هم نفهميديم 
كه منظورت عليرضا دبير و فدراسيون كشتي بود 
تازه شما كه خودت استاد البي گري هستي چرا 
اين حرفا رو مي زني، مگه ميشه يه نفر بدون البي 
دائم از بين فدراسيون و وزارت ورزش ميز عوض 
كنه بعد بياد از يكي ديگه ايراد بگيره كه چرا البي 
مي كني براي اينكه پول بگيري، نه آقاي داورزني 
اين دفعه كلكت نگرفت حداقل يه چيز ديگه رو بهونه مي كردي براي 

ايراد گرفتن. 

  سعيد صادقي ميگه: 
» فصل كه تموم شد مي خواستم بيام پرسپوليس«

  :  آره همين طوره، اصاًل اس��تقالل و 
سپاهان كي باشن كه بتونن تو رو از پرسپوليس 
جدا كنن، فقط يه چند تا سؤال اين وسط مي مونه 
كه اگه وقت كردي بهش جواب بده مثاًل اينكه اگه 
تيم ديگه اي رقم باالتر مي گفت بازم بعد از فصل 
مي خواستي بري اونجا يا اينكه مثاًل اگه ماجراي 
پيراهن تيم ملي وس��ط نبود ب��ازم بعد از فصل 
مي خواس��تي بياي پرس��پوليس و... ، خالصه كه خوب بيت المال رو با 
دالل هاي اطرافت تيغ زدي راستي تا يادمون نرفته حقوق بادي گاردت 

يادت نره. 

  محسن شاه علي سرمربي بسكتبال نوجوانان ميگه: 
»مسئوليت شكست تيم با منه«

  :  نه تورو خدا مي خواي ما مسئوليتش 
رو قبول كنيم تعارف نكن، اص��اًل تقصير ما بود 
گفتيم بازيكنان كچل كنن تا حواسشون بيشتر 
به بازي باشه تا مدل مو هاشون ولي نمي دونستيم 
برعكس جواب ميده و حواسشون پرت جاي ديگه 
ميشه، حال در هر صورت گفتيم كه تعارف نكن 
ما هس��تيم اگه خواس��تي تقصير شكس��ت رو 
مي توني بندازي گردن ما ولي خب يادت باش��ه دفعه بعد ديگه قبول 

نمي كنيم فقط همين يه بار بود. 

  فرشاد فرجي ميگه: 
»كارت پایان خدمت دارم بروید استعالم بگيرید«

  :  باشه حرفي نداريم، اصاًل خود اين 
محمد مؤمني كه به كارت تو ايراد گرفته بايد اول 
خودش ثابت كنه س��ربازي رفته يا نه و تازه اگه 
كارت ه��م داره واقعيه يا نه بعد بي��اد به تو ايراد 
بگيره، اين از آقاي مؤمني، ولي آقا فرشاد فرجي 
حواست باشه نكنه بعداً معلوم بشه كارتت مثل 
كارت پايان خدمت خيلي هاي ديگه مس��ئله دار 
بوده ها اونوقت ديگه كسي نمي تونه جلوي محمد مؤمني رو بگيره ها از 

ما گفتن بود. 

پوالدگر، مدير كل كل كردن
خيلي مديريت مي خ��واد كه فق��ط روي لج و لجبازي ب��ا رئيس يه 

فدراس��يون و اين بهونه كه خوب بلده البي كنه بودجه فدراسيون رو 
قطع كني، خب اين مديريت رو جناب محم��د پوالدگر معاون ورزش 
قهرماني وزارت ورزش از خودش نشون داد وقتي در كل كل با عليرضا 
دبير رئيس فدراسيون كشتي اعالم كرد كه بودجه فدراسيون صفر شده، 
البته با توجه به نوع مديريت ايشون در فدراسيون تكواندو گرفتن چنين 
تصميماتي چندان تعجب برانگيز نيست ولي به هر حال به عنوان كسي 
كه سابقه رياست فدراسيون مدال آور داره بعيده كه اين جوري پنبه يه 

فدراسيون ديگه رو بزنه در هر صورت اينم يه جور مديريته.

  فریدون حسن 
آنچه كه ای�ن روزها در ب�ازار نق�ل وانتقاالت فوتب�ال ایران 
دیده مي ش�ود نمونه بارز ریخت و پاش هاي مالي آنچناني زیر 
سایه فعاليت ش�دید و ش�بانه روزي دالل هاي فوتبال است. 
اينكه بازيكني ناش��ناخته يك ش��به اين قدر بزرگ مي شود كه با 
اس��كورت و بادي گارد براي عق��د قرارداد به يك��ي از بزرگ ترين 
باشگاه هاي كشور مي رود. يا اينكه يك مربي خارجي با كارنامه ايي 
نه چندان جالب توجه هدايت باشگاه بزرگ ديگر كه بدون باخت 
قهرمان ليگ برتر شده را به عهده مي گيرد فقط وفقط حكايت از يك 

چيز دارد و آن سايه سنگين دالل ها بر فوتبال كشور است. 
  دست باز دالل ها در استقالل 

قهرمان فوتبال ايران مربي محبوبش را به صورت ناگهاني از دست 
مي دهد و بعد در پروسه انتخاب س��رمربي مي رسد به يك مربي 
خارجي با وضعيتي كه تقريباً هيچ ك��دام از اهالي فوتبال چه در 
داخل و چه در خ��ارج تأييدش نمي كنند و ب��ه طور حتم در هيچ 
كجاي دنيا چنين اتفاقي را نمي توان ديد. اصاًل مگر غير از اين است 
كه در فوتبال به تركيب برنده دست نمي زنند. چه تركيبي برنده تر 
از فرهاد مجيدي و ش��اگردانش در چند دهه اخير براي استقالل 

سراغ داريد؟
مديريت اس��تقالل در حفظ اين تركيب برنده ضعيف عمل كرد، 
چرا؟ علتش را بايد از خود آنها پرس��يد اما ظاه��راً اين روزها تمام 
هوش و حواس مديرعامل استقالل س��رگرم جايي ديگر و پستي 
بزرگتر است و همين عاملي شده تا دس��ت دالل ها براي انتخاب 

سرمربي استقالل بازتر باشد. 
كافيست نگاهي به حرف هاي حسن روش��ن پيشكسوت باشگاه 
استقالل در خصوص انتخاب سرمربي جديد اين تيم بياندازيد تا 
متوجه وخامت اوضاع در اردوگاه تيم قهرمان ليگ شويد وقتي كه 
مي گويد: »فقط همين آقا دواي درد اس��تقالل بود كه كنار زمين 
شكلك در بياورد، كارهاي عجيب و غريب كند و رفتارهايي داشته 
باشد كه به جاي بازيكنان درون زمين، هواداران استقالل را سرگرم 
كند. بايد ديد اصاًل چه كسي اين آقا را براي استقالل لقمه گرفته! 
بايد ببينيم اين فرد از چه طريقي به باش��گاه معرفي ش��ده است. 
باشگاهي كه كميته فني ندارد بر چه اساسي و با اعتماد به چه كسي 
رفته و اين مربي را انتخاب كرده؟ اي��ن بنده خدا چه فكري كرده 
كه به هواداران استقالل قول چهار قهرماني داده؟ خدا مي داند چه 
فكري كرده كه آمده و اين حرف ها را به طرفداران اس��تقالل زده 
است! كسي كه هنوز نيامده، تيم را نديده و نشناخته بر چه اساسي 
قول چهار قهرماني مي دهد؟ شايد آنهايي كه اين مربي را انتخاب 
كردند براي جانشين ش��دنش فكري در سرش��ان دارند كه تيم 
استقالل را به دست چنين مربي سپردند. كسي كه رفتارش كنار 
زمين اصاًل شبيه مربيان فوتبال نيست. نتايج سال هاي اخيرش را 

هم كه مي بينيم.«
نكته:  اينكه چطور باشگاه اس��تقالل پس از گذراندن يك فصل 
كاماًل موف��ق بدون حاش��يه از همين حاال براي فص��ل بعد دچار 

چنين حواش��ي و وضعيتي ش��ده تنه��ا وتنها به ن��وع مديريت و 
سياس��ت هاي در پيش گرفته ش��ده از سوي مس��ئوالن باشگاه 
برمي گردد. سياس��ت هايي كه باعث شده تا دس��ت دالل ها براي 
دخالت در نقل وانتقاالت باشگاه باز ش��ود اتفاقي كه فصل قبل با 

وجود فرهاد مجيدي رخ نداد و ثمره آن هم ديده شد. 
  گمنام 20 ميلياردي

دالل جماعت خوب كارش را بلد است. در همه زمينه ها هم اينگونه 
است. براي افزايش قيمت راه  هاي گوناگونی دارند. در فوتبال هم 
كل كل انداختن بين باشگاه ها حربه آنهاست براي افزايش قيمت 
بازيكناني كه حتي 100 ميليون تومان هم نمي ارزند اما وقتی آقاي 
دالل پرسپوليس و اس��تقالل و س��پاهان را به جان هم مي اندازد 
آنوقت همين بازيكن 100 هزار توماني مي شود 20 ميليارد تومان، 
حاال شايد به طور دقيق 20 ميليارد نباشد اما رقمي در همين اندازه 

است؛ رقمي كه از جيب بيت المال به راحتي پرداخت مي شود اگر 
پرسپوليس پرداخت نمي كرد يا استقالل مي داد يا سپاهان، اما براي 
دالل فرقي نمي كند، مهم پولي است كه به جيب مي زند. چند هفته 
بعد هم گند كار در مي آيد كه اين بازيكني كه اين قدر سر وصدا راه 
انداخت و با اسكورت آمد حتي راه رفتن را هم بلد نيست چه رسد به 

اينكه بخواهد جاي بزرگان پرسپوليس را در ميانه ميدان بگيرد. 
نكته: اينكه چطور بازيكني از گل گهر)با احترام به تمامي تيم هاي 
حاضر در ليگ برتر و باشگاه گل گهر( براي پيوستن به پرسپوليس 
ميلياردي مي ش��ود را فقط باي��د در هنر دالل ها دي��د و بس واال 
قديمي تر ها خوب يادش��ان هس��ت كه علي پروين مي گفت اگر 
كس��ي بخواهد به پرس��پوليس بيايد بايد از جيب��ش هم چيزي 
بدهد ولي امروز يك بازيكن گمنام براي پرس��پوليس ميلياردي 

آب مي خورد!

  اوضاع اسف بار
در بقيه باشگاه ها هم اوضاع همين است. دالل ها مشغول فعاليتند. 
سپاهان با مربي جوان و معروفش به توافق نمي رسد و سر كيسه را 
براي آوردن يك خارجي گمنام ديگر شل مي كند. از تراكتور تيم 
مثاًل خصوصي ليگ برتر هم كه مثل هميشه خبر از تغيير و بر باد 
رفتن ميليارها پول به گوش مي رسد. بقيه هم به وسع خود خاصه 

خرجي مي كنند و فقط جلوي چشم نيستند. 
نكته: اين وس��ط نهادهاي نظارتي كجا هس��تند؟ آنه��ا كه بايد 
بر وضعيت مالي فوتبال نظارت داش��ته باش��ند ت��ا اين همه پول 
بيت المال هدر نرود امروز چرا چشمانشان را بسته اند؟ همين حاال 
در فوتبال اروپا س��تاره هاي بزرگي بالتكلي��ف مانده اند چون كار 
باشگاه هاي اروپايي حساب و كتاب دارد اما اينجا خبري از حساب 

و كتاب نيست. 

  دنيا حيدري 
لواندوفس��كي ط��ي هفته هاي اخي��ر درصد باالي��ي از اخبار 
رسانه هاي دنيا را به خود اختصاص داده است. مهاجم لهستاني 
قهرمان 10 دوره بوندس ليگا كه بار ديگر س��از  جدايي كوك 
كرده و بحث پاي��ان حضور او در بايرن روزهاس��ت كه به طور 
جدي دنبال مي ش��ود. البت��ه س��ال 2018 و در جريان جام 
حذفي روس��يه نيز مدير برنامه هاي اين مربي مدعي مذاكره 
براي يافتن تيمي جديد براي اين بازيكن بود و شخص لوا نيز 
در همين راستا گفته بود كه تا ابد در بوندس ليگا نمي ماند. با 
اين وجود اما مسئوالن باشگاه آلماني تأكيد داشتند كه اجازه 
جدايي اين بازيكن را نمي دهند و س��تاره لهستاني همچنان 
با باواريايي ه��ا ادامه داد. اين بار اما قص��د او براي جدايي گويا 
جدي تر از اين حرف هاست. به طوري كه در نشست خبري تيم 
ملي لهستان برابر ولز از عزم راس��خ خود براي جدايي از جمع 
تيم مطرح بوندس ليگا سخن گفت: »دوران در بايرن به پايان 
رسيده و ديگر هيچ امكاني براي بازي كردن و همكاري در اين 
باش��گاه نمي بينم و انتقال به تيمي ديگر بهترين راه حل براي 
طرفين اس��ت. وفاداري و احترام مهم تر از كار است و بهترين 
كار اين اس��ت كه با هم راه حلي براي اين شرايط پيدا كنيم و 
اميدوارم مديران بايرن مونيخ جلويم را نگيرند. چيزي در من 
مرده و براي داشتن احساسات بيشتر در زندگي، می خواهم از 
بايرن جدا ش��وم و اين بهترين راه حل براي دو طرف اس��ت.« 
حال آنكه مديران باي��رن همچنان تمايلي به از دس��ت دادن 
بازيكني كه س��ال 2014 از دورتمند به اين تيم آمد را ندارند. 

صالح حميدزيچ مدير ورزشي باشگاه بايرن مي گويد مواضع 
بايرن مونيخ روشن اس��ت: »لواندوفسكي يك سال 

ديگر با بايرن قرارداد دارد و م��ا قصد فروش او 
را نداريم.« اوليوركان ه��م مي گويد اگر چه 

لوا در حال بررسي پيش��نهاد بارسا و ساير 
تيم هاس��ت، اما بهتر اس��ت به ياد آورد 

كه او يك س��ال ديگر با بايرن مونيخ 
قرارداد دارد و نمي تواند جايي برود 
و ما در اين زمينه انعطاف نخواهيم 
داش��ت. با اين وج��ود اما گفته 
مي ش��ود كه باي��رن در صورت 
يافتن جايگزين لواندوفس��كي 
و درياف��ت 50 ميلي��ون ي��ورو 

با جداي��ي اين بازيك��ن موافقت 
مي كن��د. رقمي كه ام��ا براي آبي 

اناري ها كه طي دو س��ال گذاشته 
همواره با ضرر مالي رو به رو بوده و تا 

مرز ورشكستگي نيز پيش رفته بسيار 
باالست. به طوري كه اين تيم براي مهيا 

كردن ش��رايط جهت خري��د در فصل نقل و 
انتقاالت به دنب��ال واگ��ذاري 10درصد از حق 

پخش تلويزيوني خود تا 25 سال آينده است. 

خوان الپورتا، رئيس باشگاه بارسا اما همچنان در تالش براي 
جلب رضاي��ت بايرن اس��ت. كاتاالن ها ابتدا پيش��نهادي 32 
ميليون يورويي به  عالوه 5 ميليون ي��ورو به بايرن مونيخ ارائه 
كرده و سپس بحث 40 ميليون يورو را پيش كشيدند اما اين 
ارقام چيزي نيست كه بتواند رضايت بايرن را به دنبال داشته 
باشد. ضمن اينكه توني فريكس نامزد رياست باشگاه بارسلونا 
معتقد اس��ت خوان الپورتا در حال فريب اذهان عمومي است 
و در نهايت نه لواندوفس��كي مي آيد، نه هيچ بازيكن ديگري. 
اين در حالي است كه برخي رس��انه ها بحث حضور رونالدو در 
بايرن را پيش كشيده مدعي هستند فوق ستاره پرتغالي قصد 
ادامه حضور در منچس��تر را با توجه به عدم حضور اين تيم در 
ليگ قهرمانان سال آينده ندارد. ادعايي كه اجالتاً تكذيب شد. 
از سوي ديگر، گفته مي شود كه بايرن فاصله اي تا جذب آدام 
آزنو، مدافع هافبك چپ 16 ساله تيم نوجوانان بارسا و يكي از 
ستاره هاي الماس��يا فاصله ندارد. خريدي كه مي تواند شرايط 

حضور لواندوفسكي در نيوكمپ را فراهم كند. 

  شيوا نوروزي
نتايج ضعيف منچس��تريونايتد و ناكامي در كسب سهميه ليگ 
قهرمانان اروپا كاسه صبر كريستيانو رونالدو را لبريز كرده و آنقدر 
نگران آينده اش اس��ت كه از طريق مدير برنامه هايش براي پيدا 

كردن تيم جديد دست به كار شده است. 
سران شياطين س��رخ به تكاپو افتاده اند تا شايد به نوعي ستاره 
پرتغالي را راضي به ماندن كنند اما آنه��ا تنها مي توانند اميدوار 
باشند كه كريس براي گرفتن تصميم نهايي اش با پيشنهاد خوبي 
از س��وي تيم هاي مطرح اروپايي مواجه نش��ود. در اين صورت 
است كه رونالدو مجبور است يك سال پاياني قراردادش را نيز در 
اولدترافورد بماند به اين اميد كه تيم محبوبش با تن هاگ هلندي 

از زمين بلند شود. 
بازگشت به جزيره بعد از 12 س��ال انگيزه جديدي به رونالدوي 
پا به سن گذاشته داد ولي اين بازيكن خيلي زود متوجه تصميم 
احساسي اش شد منتها كار از كار گذشته بود و قرارداد دو ساله 
دست وپايش را بست. روزهاي بحراني يونايتد با ششمي در ليگ 

برتر به پايان رس��يد و اين تيم برخالف تصورات ستاره پرتغالي 
بايد در لي��گ اروپا بازي كن��د. اين يعني يك شكس��ت بزرگ 
براي بازيكني كه در سن 37 سالگي به كسب افتخارات بزرگتر 
مي انديشد. حاال كار به جايي رسيده كه رونالدو رسماً حاضر به 
ادامه حضور در منچس��تر نيس��ت؛ برنده پنج توپ طال از اينكه 
سرخ پوش��ان هنوز در بازار نقل وانتقاالت فعال نشده اند حسابي 
ناراضي  است. از يك سو، سيتي  هالند را به خدمت گرفته و از سوي 
ديگر هم ليورپول نونيز را از بنفيكا خريده. با اوضاعي كه منچستر 
دارد خيلي نمي توان در فصل پيش رو نيز اميدي به بازگشت اين 

تيم به روزهاي اوج داشت. 
بايرن مونيخ اولين گزينه مطرح شده در رسانه ها بود. از آنجا كه 
لواندوفس��كي درخواس��ت جدايي داده، انتقال كريس به جمع 
باواريايي ها مي توانس��ت بزرگ ترين انتقال سال لقب بگيرد. اما 
تكذيب حميدزيچ مدير ورزشي بايرن تكليف همه را روشن كرد؛ 
بايرن برنامه ايي براي جذب اين بازيكن نداشته و ندارد. هرچند 
بازي در بوندس ليگا مي توانست براي مهاجم پرتغالي جذاب باشد 
ولي غول آلماني تمايلي به اين اتفاق نداشت. در اين مدت حرف 
از بازگشت دوباره به يوونتوس نيز مطرح شد ولي اين مسئله نيز 
چيزي جز يك ادعاي رسانه ايي نيست. تازه ترين خبر چيزي نيست 
جز مذاكره با چلسي. از قاره سبز خبر مي رسد كه مالكان جديد 
آبي پوشان انگليسي بدشان نمي آيد بعد از پشت سرگذاشتن يك 
دوره بحران مديريتي با خريد رونالدو بمب نقل وانتقاالت را منفجر 
كنند. براين اساس گفته  مي ش��ود تاد بولي مالك جديد چلسي 
جلسه اي غيررسمي با مديربرنامه هاي اين بازيكن داشته است. 
گويا خورخه مندس كه از سوي رونالدو براي پيدا كردن تيم جديد 
مأمور شده به شدت در تالش است تا خواسته او را محقق سازد. 
جلسه با بولي با محوريت انتقال رونالدو از منچستر به لندن برگزار 
ش��ده و جزئياتش فعالً به بيرون درز نكرده است. چلسي با 
جدايي لوكاكو دنبال جايگزين است و چه كسي بهتر 
 از رونالدو. منتها دستمزد زياد اين بازيكن خودش 

يك معضل است. 
رونالدو در فصل كابوس وار گذش��ته در 39 
بازي 24 گل با پيراهن ش��ياطين به ثمر 
رساند تا يك بار ديگر نش��ان دهد براي 
كمك به تيم محبوب��ش از هيچ كمكي 
فروگذار نبوده و نيست. باشگاه منچستر 
كمر همت بسته تا هرطور شده ستاره اش 
را حف��ظ كند و در فصل پي��ش رو تن هاگ 
بدون عصاي دس��ت نماند. البته خود كريس 
نيز در اظهار نظري آمدن سرمربي موفق آژاكس 
به جزيره را نقطه عطفي براي منچستر خواند. با  اين 
وجود غيبت در ليگ قهرمانان براي ستاره ايي كه هنوز از 
كسب افتخارات بيشتر خسته نشده و عطش گلزني دارد يك 
خأل بزرگ محس��وب مي ش��ود. گويا تالش براي جدايي، سران 
منچستر را به ستوه آورده تاجايي كه نظر قطعي شان را به رونالدو 

اعالم كرده اند؛ كريس فروشي نيست. 

وقتي نهادهاي نظارتي خوابند یا خود را به خواب زده اند

سايه سنگين دالل ها بر فوتبال باشگاهي 

ادامه تالش بارسا براي جذب لواندوفسكي 

مانع 50 ميليوني بايرن 
ستاره پرتغالي براي رفتن اصرار دارد، منچستر براي حفظ او

بالتكليف مثل رونالدو!
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