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والیبال ایران صبر ترامپ را 
لبریز کرد؟

ســایت Sportklub کرواســی در تحلیلی 
دربــاره موفقیت های تیــم ملی والیبــال ایران 
نوشته اســت:»میالد عبادی پور، امیر غفور، پوریا 
فیاضی، ســیدمحمد موسوی، ســعید معروف، 
محمد معنوی نژاد- مراقب باشــید )این اسم را( با 
احمدی نژاد اشتباه نگیرید. این معنوی نژاد است 
یا به طور خالصه  معنوی. در چند هفته گذشــته 
رقابت های لیگ ملت های والیبال برگزار شده است. 
تیم ملی والیبال ایران توانسته با بازی سریع و زیبای 
خود جهان را شوکه کند. در ورزشی که می تواند از 
نظر هیجان با فوتبال یا تنیس رقابت کند. موفقیت 
ایران در این دوره از رقابت ها خیره کننده بوده است. 
هرچند بعضی از بازیکنان ایران در لیگ های خوب 
جهان بازی می کنند و ســعید معروف نیز یکی از 
بهترین پاسورهای جهان محسوب می شود. حتی 
خود ایرانی ها نیز این تصور را نداشــتند که بتوانند 
در صدر جدول قرار بگیرند. حاال تیم والیبال ایران 
در حالی که هنوز بازی ها تمام نشده، توانسته جواز 
حضور در رقابت های مرحلــه بعد لیگ ملت های 
والیبال در شیکاگو آمریکا را به دست بیاورد که مرحله 
نهایی این رقابت ها است. آمریکا یکی از قدرت های 
اصلی این رشته، ایران را باالی سر خود می بیند که 
توانسته در صدر قرار بگیرد و آمریکا در جای ششم 
اســت. برتری برابر آمریکا رقیب مستقیم ایران در 
ورزش و دیپلماســی در این رقابت ها می تواند یک 
پاداش جداگانه برای ایران باشد. سال گذشته بود 
که نیروهای امنیتی در آمریکا با تیم والیبال ایران 
رفتار تحقیرآمیزی داشتند. آنطور که کوالکوویچ 
می گفت، FBI از بازیکنان ایــران مداوم به مدت 
سه ساعت ســوال می کرد و به آنها عکس هایی از 
تروریست های احتمالی نشــان می داد که آیا شما 
اینها را می شناسید. حاال برای جبران این رفتارها 
تیم ملی والیبــال ایران باید در هفتــه پایانی برابر 
آمریکا قرار بگیرد که این دیدار در آمریکا نیست و در 
بلغارستان است. ایرانی ها توانستند در رشته ورزشی 
که آمریکایی ها سال ها در آن در بین بزرگان بودند، 
جایگاه اول را به دست بیاورند؟ به شوخی می توانیم 
بگوییم که این اتفاق می تواند آســتانه صبر دونالد 

ترامپ را لبریز کند.«
    

وقتی وزارت نگران والیبال است
محمدشــروین اســبقیان مدیرکل دفتر امور 
مشترک فدراسیون ها درخصوص اینکه چرا با وجود 
اتمام دوران سرپرستی داوری در فدراسیون والیبال 
هیچ اقدامی برای برگزاری انتخابات این فدراسیون 
نشده، گفت:»والیبال در حال حاضر درگیر مسابقات 
لیگ ملت ها است. تیم ملی تاکنون نتایج بسیار خوبی 
کسب کرده است. قطعا بعد از مسابقات لیگ ملت ها 
تاریخ انتخابات فدراسیون والیبال هم اعالم می شود. 
پیش از این هم گفته بودم چون تیم ملی درگیر لیگ 
ملت ها است و چون نمی خواهیم حاشیه  ایجاد شود 

بعد از این مسابقات اقدامات را انجام خواهیم داد.«
    

 پاداش هایی که 
هر روز آب می رود

در قبال پاداشــی که به ورزشکاران مدال آور در 
بازی های آسیایی داده می شود 10 درصد مالیات 
تعلق می گیرد که روســای فدراسیون ها در تالش 
هســتند با پرداخت هدیه قهرمانان، این مالیات 
را خودشــان پرداخت یا با مذاکره با وزارت ورزش 
راه حلی برای مشــکل مالیات پیدا کنند تا پولی از 
حساب قهرمانان کم نشود. با توجه به اینکه برخی 
از فدراســیون های ورزشــی مدال های زیادی در 
بازی های آسیایی داشتند رقم قابل توجهی را باید 
به صورت مالیات پرداخت کنند که این موضوع برای 
فدراسیون ها آن هم در این شرایط اقتصادی فراهم 
نیست به همین دلیل وزارت ورزش در جلساتی که 
با مسئوالن مالیاتی کشور دارد، در تالش است این 
مشکل را حل کند. بدهی مالیاتی فدراسیون های 
ورزشی به دلیل ارائه نکردن اظهارنامه مالیاتی نیز 
یکی از مشکالت فدراســیون های ورزشی است. با 
توجه به اینکه ورزش از پرداخت مالیات معاف است 
باید دید وزارت ورزش چه راهکاری را برای حل این 
مشکالت ارائه خواهد کرد؟ به خصوص اینکه پاداش 
مدال آوران جاکارتا با تغییر سیســتمی که وزارت 
ورزش اتخاذ کرد آب رفــت و صدای اعتراض همه 
را بلند کرد. اعتراضی که با کم کردن مالیات بیشتر 

هم می شود.

منهای فوتبال

آریا رهنورد

چرا برانکو ایوانکوویچ پرسپولیس را 
ترک کرد؟ پاسخ این سوال، هنوز برای 
هواداران باشگاه روشن به نظر نمی رسد. 
آیا مسائل مالی، دلیل تصمیم پروفسور 
برای جدا شدن از قرمزها بود؟ آیا جوی 
که در ماه های اخیر علیه پرســپولیس 
شــکل گرفت، موجب شــد که او قید 
ادامه کار کردن در فوتبال ایران را بزند؟ 
آیا مــرد کروات احســاس می کرد که 
تیمش از موفقیت اشــباع شده و بهتر 

است این باشــگاه را در اوج ترک کند تا 
ذره ای از محبوبیتش را از دست ندهد؟ 
حدس و گمان های زیادی وجود دارد 
و ایوانکوویــچ نیز ترجیــح می دهد به 
ســکوت درباره تصمیم بزرگش وفادار 
باشد. شاید این مربی یک روز شفاف و 
صریح درباره همه چیز اظهارنظر کند 
اما حقیقت آن است که پرسپولیسی ها 
نمی توانند زمان را متوقف کنند و تا آن 
روز منتظر بمانند. همه دوره های رویایی 
باالخره به پایان می رسند و حاال هواداران 
باشگاه باید رفتن برانکو را نیز بپذیرند. 

کدام مربی بزرگ برای همیشه در یک 
باشگاه باقی مانده است؟ حتی سر الکس 
فرگوسن و آرســن ونگر پس از سال ها 
حضور روی نیمکت منچستریونایتد 
و آرســنال، باالخره این تیم ها را ترک 
کردند. بدون شک اگر قرار بود هر مربی 
موفقی برای همیشه در یک تیم باقی 
بماند، فوتبال به شــدت خسته کننده 
می شــد. رفت و آمدهای همیشگی، 
بخشی از جذابیت های فوتبال هستند. 
پرسپولیسی ها همان طور که یک روز 
برانکو را به دســت آوردند، یک روز نیز 

این مربی را از دست دادند. شاید با رفتن 
پروفسور، روزهای ســختی در انتظار 
باشگاه باشد اما آفتاب بدون این مربی 
قابلیت طلوع کردن را از دست نخواهد 
داد. تداوم سوگواری برای مرد کروات، 
تنها کار باشگاه را سخت تر خواهد کرد. 
هواداران باشگاه باید با این موضوع کنار 
بیایند و از همین حاال خودشان را برای 
ســپری کردن یک فصل سخت آماده 
کنند. مدیران پرســپولیس نیز هنوز 
می توانند شرایطی را به وجود بیاورند که 
کابوس جدایی برانکو، با کم ترین لطمه 

به پرسپولیس پشت سر گذاشته شود.
سال های برانکو، بخش درخشانی 
از تاریخ پرسپولیس بودند. این مربی، 
بهترین پرســپولیس همه ادوار لیگ 
برتر را ساخت و دستاوردهایی را تجربه 
کرد کــه پیش از این، شــبیه خواب و 
خیال به نظر می رســیدند. تیمی که 
یک دهــه از آخریــن قهرمانی اش در 
لیگ می گذشت، سه دوره پیاپی حاکم 
مطلق فوتبال ایران شــد و رســیدن 
به فینــال لیگ قهرمانــان و رقم زدن 
قهرمانی دوگانه داخلی، ابهت باشگاه را 
از همیشه بیشتر کرد. راه تیم برانکو از 
شکست جدا بود و پای تیمش از دویدن 
برای بردن جام های بیشــتر، خسته 
نشد. هیچ کس فراموش نمی کند که 
این مربی چطور با نظم و سختکوشی، 
این تیم خارق العاده را ساخت و حتی در 
روزهای محرومیت از نقل و انتقاالت، 
تسلیم نشــد. اما هیچ کس هم نباید 
فراموش کند که در فوتبال »ابدیت« 
وجود ندارد و یک مربــی می تواند هر 
تابستان، تصمیم متفاوتی برای خودش 
بگیرد. دوران برانکو دیگر تمام شده اما 
دلیلی وجود ندارد که دوران پسابرانکو، 
الزاما به شکست و تباهی گره بخورد. 
حاال باشــگاه می تواند مبلغ دستمزد 
فصل آینده سرمربی اش را برای حفظ 
کلیدی ترین ســتاره ها و خرید چند 
ستاره مهم دیگر هزینه کند. البته که 
قرار نیست پرسپولیس قهرمان همه 
فصول فوتبال ایران شود اما نمایش های 
خوب باشگاه همچنان می تواند ادامه 
داشته باشد. جدایی برانکو، زمانی برای 
متوقف شدن قرمزها نیست. آنها میراث 
مرد کروات را تحویل می گیرند تا شاید 

بتوانند در مسیر موفقیت باقی بمانند.
از اولین لحظه های اعالم رســمی 
جدایی برانکو، پرسپولیسی ها همان 
مسیری را انتخاب کرده اند که استقالِل 
فصل گذشــته طی کرده بود. تیمی 

که مدت ها در انتظــار امضای قرارداد 
با تیام و جپاروف ماند اما هر دو ستاره 
کلیدی اش را در نهایت از دســت داد. 
جای خالی این دو بازیکن، پرشــدنی 
بود اما چنــان بحرانی در باشــگاه به 
وجود آمد و چنان جو ناامیدکننده ای 
در استقالل شکل گرفت که همه درها 
به طرف آینده بســته شدند. در همان 
مقطع زمانی، تیم می توانست با چند 
خرید خوب اوضــاع را اصالح کند و به 
مسیر موفقیت برگردد اما انتقادها علیه 
مدیران باشگاه و وزارت ورزش، موجب 
شد استقالل چند تصمیم شتاب زده 
بگیرد و به شدت از این تصمیم ها متضرر 
شود. شــعار دادن علیه وزارت و مقصر 
دانستن مدیران باشگاه، پرسپولیس 
را در بن بست گرفتار می کند. هواداران 
باشگاه باید همین حاال به جست وجوی 
مقصر پایــان بدهنــد و از تیم فصل 
بعد باشــگاه حمایت کنند. مردی که 
رفته، دیگر برنمی گــردد اما هنوز این 
امکان وجود دارد که جام ها در اختیار 
پرســپولیس بمانند. این اتفاق فقط 
وقتی رخ می دهد کــه قرمزها به جای 
نگاه حسرت بار به گذشته، به استقبال 

ساخت آینده مطلوب شان بروند.

پرسپولیس و کپی برداری از روزهای ناامیدکننده استقالل

نامی بزرگ تر از برانکو!

چهره به چهره

اتفاق روز

»تجمع« اولین روش گروهی از هواداران پرسپولیس برای واکنش نشان دادن به جدایی ناگهانی برانکو ایوانکوویچ 
بوده است. با این حال حتی اگر این تجمع بی وقفه تا چند روز هم ادامه پیدا کند، برانکو دیگر به فوتبال ایران برنمی گردد. 

پرسپولیس و هوادارانش باید با این حقیقت کنار بیایند و از همین حاال برای ساخت یک تیم رویایی دیگر تالش کنند. البته 
که عملکرد برانکو، خارق العاده بوده است اما در فوتبال، تیم ها همیشه باید آماده از دست دادن و تالش برای پر کردن 

جاهای خالی باشند.

تابستان 2019، روزهای فوق العاده ای برای خانواده هازارد 
بود. ادن باالخره به آرزوی بازی زیر نظر زیدان در رئال مادرید 
رســید و تورگان نیز پس از ســپری کردن یک فصل عالی در 
بوندس لیگا، توانست با دورتموند قرارداد ببندد. تابستان داغ 
خانواده هازارد، با انتقال هایی به ارزش 125 میلیون پوند سپری 
شد. حاال این دو بازیکن، پول سازترین برادرهای تاریخ فوتبال به 
شمار می روند. پیش از این پل پوگبا و برادرش فلورنتین این لقب 
را در اختیار داشتند. این دو نفر برای انتقال به منچستریونایتد 
و سن اتین، مجموعا 105 میلیون پوند هزینه برای دو باشگاه 
تراشیدند. لوکاس و تئو هرناندز نیز در سال های گذشته به رئال 
مادرید و بایرن مونیخ منتقل شــده اند. مجموع قراردادهای 
این دو بازیکن 104 میلیون پوند بوده است. گونزالو هیگواین 

و برادرش فدریکو، بهترین قراردادهای شــان را با یوونتوس و 
بشــیکتاش امضا کردند. مجموع رقم قرارداد این دو بازیکن 
آرژانتینی 91 میلیــون پوند بود. ادن و تــورگان هازارد، تنها 
برادران گرانقیمت حال حاضر فوتبال بلژیک نیستند. روملو 
لوکاکو در منچســتریونایتد و جردن لوکاکــو در التزیو بازی 
می کنند. بازیکنانی که خریدشان برای این دو باشگاه روی هم 
88 میلیون پوند هزینه به همراه داشته است. کاکا و دیگائو نیز 
روی هم 67 میلیون پوند هزینه روی دوش رئال مادرید و آ.ث 
میالن گذاشتند. در این فهرست، چهره های آشنای دیگری 
مثل ریو و آنتون فردیناند، آنتونی و یوهان مارسیال، یایا و کولو 
توره و نیمانیا و اوروس ماتیچ نیز دیده می شوند. هیچ کدام از آنها، 
جزو بهترین و فوق العاده ترین برادران تاریخ فوتبال نیستند اما 

هنوز این فرصت را دارند که سرنوشت را به سود خودشان تغییر 
بدهند. این فصل برای ادن و تورگان، به شدت جذاب و در عین 
حال دشوار به نظر می رسد. هر دو نفر با انتظارهای زیادی مواجه 
هستند و باید درخشش فوق العاده ای در زمین داشته باشند تا 

هواداران رئال مادرید و دورتموند را راضی نگه دارند.
فوتبال ایران نیز در شرایط فعلی از دو برادر درخشان سود 
می برد. برادرانی که در راه آهن به لیگ برتر معرفی شــدند و 

پیراهن تیم ملی را نیز به دست آوردند. میالد محمدی با سرعت 
به مراتب بیشتری پیشرفت کرد و برای ادامه دوران فوتبالش 

راهی اخمت گروژنی در لیگ روسیه شد. 
او در تیم ملی نیــز جایگاه ثابتی به دســت آورد و زیر نظر 
کی روش خوش درخشید. میالد در این فصل پیشنهادهایی 
دریافت کرده و این احتمال وجود دارد که به تیم بهتری نیز در 
اروپا منتقل شود. مهرداد محمدی در فوتبال ایران باقی ماند و 
به سپاهان منتقل شد و با عملکرد خوب در این باشگاه، توجه 
یک باشگاه پرتغالی را به دست آورد. حاال برای اولین بار این دو 
برادر، به صورت همزمان خــارج از فوتبال ایران بازی خواهند 
کرد. اتفاقی که برای هر دوی آنها فوق العاده به نظر می رســد. 
شاید در آینده ای نزدیک، میالد و مهرداد به صورت همزمان 
در ترکیب تیم ملی نیز به میــدان بروند. آنها گرانقیمت ترین 
برادران حال حاضر فوتبال ایران هستند و اگر به پیشرفت ادامه 
بدهند، به باشگاه های بزرگ تر و مهم تر و لیگ های معتبرتر نیز 

راه پیدا خواهند کرد.

 آریا طاري

علــی خطیر هنــوز هم بــا اختــالف زیاد 
خبرسازترین عضو کادر مدیریتی باشگاه استقالل 
به شــمار می رود. درگیری بــا علیرضا حقیقی، 
افشاگری علیه شــفر، امضای قرارداد با بازیکنان 
جدید در خانه و مصاحبه های جنجالی علیه داوری، 
تنها بخشی از حواشی مربوط به این مدیر هستند. 
او در تازه ترین اظهارنظر، رقم درخواستی دو ستاره 
تیمش را برای تمدید قرارداد رسانه ای کرده است. 
تصمیمی که برای این دو ستاره گران تمام شده و 
واکنش های زیادی را برای این دو بازیکن به همراه 

داشته است.
عالقه علی خطیر به »دیده  شدن« روز به روز 
بیشتر می شود. او تقریبا هر روز، ماجرای تازه ای 
برای مطرح کردن در رسانه ها دارد و دیگر عادت 
کرده است که در تیترهای درشت جلد روزنامه ها 

حاضر باشد. به نظر می رسد استقالل در شرایط 
فعلی، به آرامش بیشتری در کادر مدیریتی اش نیاز 
دارد اما خطیر اساسا علیه این آرامش است و قصد 
ندارد دست از ساختن جنجال های بیشتر بردارد. 
او که همیشه در جبهه مخالف وینفرد شفر قرار 
داشت، سرانجام این مربی را کنار زد و زیر بار حضور 
فرهاد روی نیمکت نیز نرفت تا استراماچونی را به 
عنوان سرمربی جدید باشگاه معرفی کند. این مدیر 
تمایل زیادی به افشاگری دارد و پس از پیاده کردن 
این افشاگری ها علیه شفر، حاال به سراغ دو ستاره 
استقالل رفته و رقم باورنکردنی درخواستی آنها 
برای تمدید قرارداد را با رسانه ها در میان گذاشته 
است. البته که در شرایط عادی، مدیری که اسرار 
باشگاه را فاش می کند، مسائل خصوصی تیم را در 
رسانه ها به زبان می آورد و حتی مکالمه های کامال 
خصوصی را در معرض دید دوربین ها قرار می دهد، 
بی درنگ باید برکنار شــود و حتی طعم برخورد 

قضایی را بچشد اما از مدت ها قبل، شرایط استقالل 
»عادی« نیست و شاید چنین رفتارهایی در نهایت 
به سود باشگاه تمام شوند. در پنجره نقل و انتقاالت 
تابستانی، توپ همیشه در زمین بازیکن ها بوده و 
آنها هر طور که خواسته اند با باشگاه رفتار کرده اند 
اما بد نیست یک بار نیز توپ در زمین مدیران باشگاه 
باشد و آنها بتوانند با استفاده از اهرم فشار هوادارها، 
به ستاره ها فشار بیاورند و آنها را وادار به عقب نشینی 
کنند. چهره هایی مثل سیدحسین حسینی و وریا 
غفوری، نفرات مهمی برای استقالل هستند اما 
قرارداد هر دو نفر همین روزها به پایان رسیده و رقم 
درخواستی آنها برای ماندن در باشگاه، باورنکردنی 
به نظر می رسد. ارقامی که تا دیروز به تنهایی برای 
بســتن یک تیم کافی بودند، حاال قرار اســت به 

تنهایی در حساب یک بازیکن بروند.
 اظهارنظر تازه علی خطیر، نشان می دهد که 
سیدحسین حسینی برای بقا در استقالل شرط 
مهمی گذاشته اســت. این گلر جوان اعالم کرده 
که تنها در صورت جدایی رحمتی، درون دروازه 
آبی ها خواهد ایســتاد. در واقع جدایی غریبانه 
کاپیتان استقالل، نتیجه همین شرط بوده است. 
سیدحسین تا همین جا به هدفش رسیده و حاال 

دیگر بدون رقیب روی خط دروازه استقالل خواهد 
ایستاد. با این روند او می تواند پیراهن تیم ملی را 
نیز به دست بیاورد. باشگاه تا همین جا مقابل این 
بازیکن کرنش کرده و شــرط او را پذیرفته اما با 
این وجود سیدحســین برای امضای قرارداد دو 
ساله با استقالل، رقم 6 میلیارد تومان را پیشنهاد 
داده است. او بر اساس کدام عملکرد، چنین توقع 
مالی حیرت انگیزی از باشــگاه دارد؟ او در فصل 
گذشته تنها 18 بازی برای استقالل انجام داده و 
در بیشتر هفته های فصل، نیمکت نشین مهدی 
رحمتی بوده است. او فصل گذشته تنها 13 بار در 
رقابت های لیگ، چهار بار در لیگ قهرمانان آسیا و 
یک بار در جام حذفی برای استقالل به میدان رفت. 
او در 13 تجربه لیگ برتری لیگ هجدهم، هفت 
کلین شیت داشت و هفت بار نیز دروازه اش باز شد. 
آماری به مراتب ضعیف تر از مهدی رحمتی که در 
17 مسابقه، تنها 6 گل دریافت کرده بود. عالوه بر 
آمار، حســینی در چند سال اخیر حواشی بسیار 
زیادی برای تیمش ســاخته و بارها استقالل را 
تهدید به جدایی کرده است. آیا پرداخت 6 میلیارد 
برای چنین بازیکنی، منطقی به نظر می رسد؟ وریا 
غفوری نیز برای امضای قرارداد سه ساله با باشگاه، 

رقم 9 میلیارد تومان را درخواســت کرده است. 
جالب اینکه این بازیکن فصل گذشــته به جای 
قرارداد یک میلیاردی، از اســتقالل یک خودرو 
تحویل گرفت و ارزش این خودرو ناگهان در بازار 
چند برابر شد. ظاهرا حاال غفوری انتظار دارد که 
رقم جدید قراردادش با افزایش قیمت ها هماهنگ 
شود! سوال بزرگ اینجاست که اصال چرا باشگاه 
استقالل باید به دنبال تمدید سه ساله قرارداد با 
یک بازیکن 31 ساله باشد؟ چرا بازیکنی که در چند 
فصل گذشته دائما مصدوم شده، باید یک قرارداد 

بلندمدت به دست بیاورد؟
اگر رقم پیشــنهادی سیدحسین و وریا برای 
ماندن در استقالل »معقول« و منطقی بود، آنها 
به این اندازه از افشــای آن عصبانی نمی شدند و 
مصاحبه های تندی علیه خطیر انجام نمی دادند. 
گران شــدن دالر، افزایش دســتمزد مهره های 
خارجی و وضعیت اقتصادی امروز کشــور، نباید 
موجب شود که آنها نیز رقم هایی افسانه ای برای 
امضای قرارداد دریافت کننــد. اگر هم این اتفاق 
رخ بدهد، هوادارها در زمین انتظار متفاوتی از این 
نفرات خواهند داشت و دیگر به سادگی از عملکرد 

آنها راضی نخواهند شد.

نگاهی به پول سازترین برادرهای حال حاضر دنیای فوتبال

هازاردها، پوگباها و هرناندزها!

نگاهی به وضعیت »خطیر« استقالل

بهت 15 میلیاردی!

بدون شک اگر قرار بود 
هر مربی موفقی برای 

همیشه در یک تیم باقی 
بماند، فوتبال به شدت 

خسته کننده می شد. رفت و 
آمدهای همیشگی، بخشی 

از جذابیت های فوتبال 
هستند. پرسپولیسی ها 

همان طور که یک روز برانکو 
را به دست آوردند، یک روز 

 نیز این مربی را  از 
دست دادند
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