
 انگاپت و نیمیر 
مجانی بازی می کنند؟
ستاره های تیم ملی فرانسه و هلند در جام 

باشگاه های آسیا برای پیکان بازی می کنند. 
مدیرعامل این باشگاه مدعی است که هیچ 

هزینه ای برای جذب آنها نکرده است

واکنش به حضور ســتاره های والیبال جهان 
در تیم پیکان متفاوت است؛ بعضی ها به خاطر 
ریخت وپاش هــا از مدیران این باشــگاه انتقاد 
کرده انــد و می گویند مگر قهرمانــی در جام 
باشگاه های آســیا چقدر مهم است که پیکان 
هزینه های گزافی را متحمل شده  است، هرچند 
پیکانی ها مدعی انــد نه تنها برای این بازیکنان 
هزینه ای نشــده بلکه برای باشگاه درآمدزایی 
هم کرده اند. بعضی ها هم از حضور این بازیکنان 
در ایران هیجان زده هستند و امیدوارند بعد از 

مدت ها بازی های جذابی را در ایران ببینند.
خریدهای پیکان از ترکیه و از بازیکنان ایرانی 
شروع شد. آنها ابتدا با محمد موسوی قرارداد 
بستند. موســوی که به خاطر باال بودن تعداد 
بازیکنان خارجی فنرباغچــه در نیم فصل دوم 
نیمکت نشین بود، آخر فصل از این تیم جدا شد 
و این بهترین فرصت بود که پیکانی ها او را برای 
جام باشگاه ها داشته باشند. همزمان با حضور 
موسوی در پیکان، گفته شد سعید معروف هم 
جزو گزینه های این باشــگاه است. معروف که 
قراردادش را برای یک فصل دیگر با فنرباغچه 
تمدید کرده اســت، در تعطیــات بعد فصل 
برای پیکان بازی می کند. با جدی شدن حضور 
این 2بازیکن، نام های بزرگ تری هم در لیست 
پیکان قرار گرفت. منابع از حضور اروین انگاپت، 
بازیکن تیم ملی فرانسه و نیمیر عبدالعزیز ستاره 
تیم ملی هلند در پیکان خبر می دادند. در ابتدا 
حضور این ســتاره ها در یک تیم ایرانی بیشتر 
شبیه شایعه بود اما در ادامه پیکان از قراردادی 
که با آنها بسته است، خبر داد و همه را غافلگیر 
کرد. بعد از قطعی شدن حضور این بازیکنان در 
ایران، سؤال بعدی این بود که آنها با چه مبلغی 
حاضر شــده اند برای پیکان بازی کنند؟ امیر 
عطابخش، مدیرعامل باشگاه پیکان در جواب 
این سؤال به همشــهری می  گوید: »ما به آنها 
پولی نمی دهیم. فقط قرار است اگر تیم قهرمان 
جام شود، به آنها پاداش بدهیم.« بازیکنانی که 
گفته می شود از باشگاه ایتالیایی شان مودنا بیش 
از یک میلیون یورو دستمزد می گیرند، برای یک 
تورنمنت در سطح آسیا، مجانی بازی می کنند؟ 
باور این ادعا سخت است اما عطابخش مدعی 
است که با دیپلماسی ورزشی این بازیکنان را به 

ایران و به تیم پیکان آورده است.

  ستاره های مجانی
باشگاه پیکان با باشــگاه های میانو و مودنای 
ایتالیــا خواهرخوانــده شــده اند و عطابخش 
می گوید به خاطر همین مسئله این دو بازیکن 
به عنوان اشانتیون به پیکان می آیند: »ما با این 
2باشگاه خواهرخوانده شــده ایم و قرار است 
اردوهای مشــترک و آکادمی های مشــترک 
داشته باشیم. هدف ما استعدادپروری است و 
به خاطر همین از این باشگاه ها کمک می  گیریم 
و از دانش و تجربه مربیان آنها استفاده می کنیم. 
ما با دیپلماسی ورزشــی که حلقه گمشده در 
ورزش ایران است، کارهایمان را انجام می دهیم 
نه با پول. به خاطر این همکاری ها باشگاه مودنا 
شــرایطی را ایجاد کرد که ایــن دو بازیکن در 
جام باشگاه ها برای پیکان بازی کنند. در اصل، 
حضور آنها اشانتیونی است که مودنا به ما داده 
است.« اما این قرار و خواهرخواندگی چه سودی 
برای باشــگاه های ایتالیایی دارد؟ عطابخش 
توضیح می دهد: »ایران معدن استعداد است، 
ما این استعدادها را پیدا می کنیم و در آکادمی 
مشــترک پرورش می دهیم، آنها را به آکادمی 
این 2 باشگاه در ایتالیا می فرستیم و از انتقال این 
بازیکنان، باشگاه های ایتالیایی سود می برند. از 
طرف دیگر این باشگاه ها به جای اینکه اردوهای 
گران در کشورهای عربی برگزار کنند، در تهران 
و کیش با ما اردوی مشــترک برپا می کنند.« 
پاداشی که این بازیکنان می گیرند، چقدر است؟ 
این سؤالی است که پیکانی  ها  حاضر نیستند به 
آن جواب بدهند. مسئوالن 2 باشگاه به پیکان 
قول داده اند که برای تماشای بازی های مرحله 

نیمه نهایی و فینال به ایران بیایند.

  مشکل مالیاتی معروف
شاید قرارداد موسوی هزینه زیادی برای پیکان 
نداشته باشد اما گفته می شود خرید معروف 
برای پیکانی ها هزینه داشته است. عطابخش 
این خبر را هــم تأیید نمی کنــد: »معروف و 
موسوی بازیکنان پیکان بودند و با مبلغ کمی 
با آنها قرارداد بستیم. معروف اصا وارد بحث 
مالی نشد. مســئله او مالیاتی بود که باشگاه 

حل کرد.« 
جام باشگاه ها از 24تا 30 اردیبهشت در تهران 
برگزار می شود و فدراســیون والیبال و پیکان 
میزبانی مشترک دارند. عطابخش مدعی است 
که نه میزبانی و نه خرید بازیکنان، هیچ هزینه ای 
برای باشگاه و شرکت ایران  خودرو نداشته است: 
»با حضور این ستاره ها در تیم توانستیم اسپانسر 
بگیریم و نه تنها یک ریال روی دســت پیکان 
هزینه نگذاشتیم که برای باشــگاه درآمدزایی 
هم کرده  ایم.« موسوی به تمرینات پیکان اضافه 

شده است، معروف هم روز 
سه شنبه  خودش را به تیم 

می رساند. انگاپت و نیمیر هم صبح پنجشنبه به 
تهران می رسند.

منهای فوتبال

  یکشنبه     18 اردیبهشت  1401     6  شوال  1443       سال سی ام          شـــماره  8490

آسیا برای مسئوالن مهم نیست
امیرحسین فیروزپور که در 20سالگی قهرمان 
کشتی آسیا شده  از استقبال مردم و بی مهری 

مسئوالن می گوید

19

آیا پرسپولیس با یحیی گل محمدی 
آنچه را خودش خراب کرده بود، خودش 

می تواند درست کند؟

بدون تونل، بدون اصلی هابازسازی بهشت
رئال مادرید قهرمان اللیگا و فینالیست  

لیگ قهرمانان با تیم دوم در دربی پایتخت 
اسپانیا بازی می کند
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یکشنبه 8 خرداد 1401
لیگ برتر ایران - هفته 30
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نایب قهرمان

 غائله گل گهر فقط یک خروجی
قطعی دارد؛ تیم دوم جایگاه تیم اول را 

 ادامه  دربه رسمیت نخواهد شناخت
 صفحه18

شاکی

سری آ ایتالیا

 ميانگين يک گل زده در هر بازی، عادت کلی استقالل در فصل جاری است
 آبی ها فقط در يک مقطع کوتاه بيشتر از اين مقدار گل زده اند

هم جام هم رکورد 
با یک گل!


