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چرایی انتقال گران نیمار

قهرمانی در زمان بارداری

بار در مسابقات پارالمپیک مدال برنز کسب کرده
است.او درباره بارداری خود میگوید:
׳׳ ما بعد از ریو تصمیم گرفتیم که بچهدار شویم .فکر
نمیکردم که در زمان بارداری آن قدر حالم بد
میشود .فکر کنم که بعد از یک سال یا  ۱۸ماه دوباره
به مسابقات باز گردم .باید ببینیم که شرایطم چگونه
میشود .مطمئنا ورزشکاران زن حرفهای میتوانند
با مادر بودن به کار خود ادامه دهند.׳׳

جردن ویلی ،قهرمان تنیس دابل بر روی ویلچر
در ویمبلدون اعالم کرد که منتظر تولد اولین
فرزند خود است.
ویلی  ۲۵ساله در هفته یازدهم بارداری خود در
مسابقات دابل روی ویلچر ویمبلدون قهرمان شده
ت.ویلی  ۱۰بار قهرمان گرند اسلم شده و دو
اس 

تبدیل میلیون به هزار!

آنتونی رابینز

علی اکبر رضایی مدافع میانی تیم فوتبال سمنان بعد
از درخشش در لیگ یک مورد توجه علی کریمی
قرار گرفت و با قراردادی یک ساله به تیم نفت
تهران پیوست اما بعد از حضور نیافتن علی کریمی
روی نیمکت نفت تهران و حضور حمید درخشان
به عنوان سرمربی این تیم ،مبلغ قرارداد این بازیکن
دستکاری و دچار تغییر شده است. نکته جالب
درباره او ،لو رفتن رقم قراردادش است .وی درباره
تغییر مبلغ قراردادش با نفت تهران از  100میلیون
تومان به  100هزار تومان که واکنش علی کریمی،
سرمربی سابق نفت را در پی داشته ،اظهار داشت:
پس از انتخاب علی کریمی برای سرمربیگری نفت،
پیگیر تمرینات این تیم شدیم و پس از سه هفته
تمرین کردن با تايید کریمی برای عقد قرارداد به

هیات فوتبال رفتیم .طبق درخواست باشگاه روز
بازی سوپرجام ورزشگاه اکباتان رفتیم تا مراسم
معارفه سرمربی جدید برگزارشود .ساعت 16:30
از خوابگاه بیرون آمدیم و اسامی بازیکنان برای بازی
برای دیدار با پرسپولیس اعالم شد .بازیکنان مانده
بودند چه اتفاقی افتاده که مربی جدید اعالم کرد
نفرات اعالم شده در لیست بمانند و سایرین پس از
تسویه حساب باباشگاه هر کاری دوست دارند انجام
دهند .ما هم به خانه برگشتیم و نفت با تیم جوانان
سوپرجام را برگزار کرد.
رضایی ادامه داد :قبل از بازی با پرسپولیس سه روز
برای عقد قرارداد به هیأت فوتبال و سازمان لیگ
می رفتیم اما مسئوالن میگفتند اجازه بازی و ثبت
قرارداد به بازیکنان نفت داده نمیشود .نمیدانم
چگونه چند ساعت پیش از شروع سوپرجام چنین
اتفاقی افتاد. یک شب پس از بازی سوپر جام به من

پیامکی دادند که در آن نوشته بود آقای درخشان
کمال تشکر را از شما دارد و امیدواریم در جای دیگر
موفق شوید.قراردادم با تايید کریمی امضا شد و
مبلغ را هم او تعیین کرد .در سازمان لیگ قرارداد را
ثبت کردیم و فرم شناسه فردی را در سازمان لیگ
و هیأت فوتبال به ثبت رساندیم اما پس از مدتی با
حضور در هیأت و بررسی شناسه فردی متوجه شدم
سه صفر از برگه قراردادم خط خورده و قرارداد 100
میلیون تومانی ام 100 ،هزار تومان شده است!

		
 گاهی افرادی به موفقیت های بزرگ می رسند که نمی دانند کاری که انجام ميدهند غیرممکن است

سرانجام انتظار به پایان رسید و نیمار برزیلی از
بارسلونا به پاری سن ژرمن پیوست؛ انتقالی که
با رقم سرسام آور  ۱۹۸میلیون پوند رکورد نقل
و انتقاالت تاریخ فوتبال را که با  ۸۹میلیون پوند
متعلق به پل پوگبا است ،فرسنگها جابه جا کرد.
ماهها شایعه شده بود نیمار در بارسا به دلیل بازی
کردن زیر سایه لیونل مسی خوشحال نیست و
این وضعیت با حضور ارنستو والورده روی نیمکت
آبی و اناریها بدتر هم شد .انتقال دنی آلوز دوست
صمیمی نیمار به پاریس این پازل را تکمیل
کرد.انگیزه فوتبالی نیمار برای این انتقال هرچه بود،
این انتقال بیرون زمین با چالشهای بیشتری روبرو
خواهد بود .سال  ۲۰۱۱گروهی از سرمایهگذاران
قطری باشگاه پاری سن ژرمن را با هدف تبدیل
کردن آن به یک برند معتبر ورزشی خرید .هرچند

موفقیتهای داخلی برای آنها تقریبًا تضمین شده بود
اما مالکان باشگاه برای پیشرفت تجاری و تبلیغاتی
نیاز به موفقیتهای بینالمللی دارند.
از یک منظر خرید نیمار قمار با ریسک باالیی برای
مالکان قطری پاری سن ژرمن خواهد بود چرا که
آنها در دوفصلاخیرفقطدو بازیکنجذبکردهاند؛
یولیندرکسلرازشالکهوآنخلدیماریاازیونایتد؛
هیچکدام از این خریدها بازیکنهایی در سطح لیونل
مسی یا کریستیانو رونالدو نیستند .به نظر میرسد
این خریدهای نه چندان سطح باال مثال خوبی برای
وضعیت اقتصادی دولت قطر باشد وضعیتی که
حتی میزبانی جام جهانی  ۲۰۲۲را هم تحت تاثیر
قرار داده و آنها مجبور شدهاند بودجه این مسابقات
را کم کنند .قطر برای اولین بار در تاریخ به فکر
گرفتن مالیات افتاده و آمار بیکاری در این کشور
رو به افزایش است به همین دلیل جذب بازیکنی با
قیمت نیمار برای غیرفوتبالیها کاملًا غافلگیرکننده
بود.امااز سوی دیگر در ماجرای انتقال نیمار از بارسا
به پاریس باید یک نکته ژئوپولتیک را هم در نظر
گرفت .جذب نیمار توسط مالکان قطری این باشگاه
احتمالًا او را ناخواسته به نماد ورزشی این کشور در
مقابل همسایههایش تبدیل كرده است.در دو ماه
گذشته قطر به شدت تحت فشار سیاسی عربستان
سعودی ،بحرين،امارات و مصر قرار گرفته است.

انتقال نیمار به پاری سن ژرمن هرچند از بُعد
فوتبالی به نفع باشگاه فرانسوی خواهد بود اما از
بُعد غیرفوتبالی قطر نفع بسیار بیشتری میبرد.
این انتقال میتواند بیانیه مهم قطر به کشورهای
همسایهاش بخصوص عربستان سعودی باشد؛
آنها سعی میکنند دنیا درباره قطر منفی فکر
کند اما قطر با تمرکز روی بزرگترین داستان
فوتبالی سال این تالش را بینتیجه کرد .هرچند
انتقال نیمار جوان از برزیل به اسپانیا هم حواشی
بسیار زیادی داشت ،قطر میخواهد مقابل رقبای
منطقهای اش بایستد و با انجام بزرگترین انتقال
تاریخ فوتبال حرفش را فریاد بزند .باوجود اینکه
بسیاري عقیده دارند که ورزش و سیاست نباید
با هم ترکیب شوند ،در قرن  ۲۱باید گفت ورزش
همان سیاست است.
نکته جالب دیگر درباره این انتقال رقم دستمزد
نیمار است .او با پاری سن ژرمن قراردادی  5ساله
امضا کرد و رکورد نقل و انتقاالت را ارتقا بخشید.
نیمار در تیم جدیدش هر ثانيه حدود  45هزار
تومان ،هر دقیقه  266هزار تومان ،هر ساعت
حدود  16میلیون تومان ،هر روز  383میلیون
تومان ،هر هفته دو و نيم میلیارد تومان ،هر ماه
 11میلیارد تومان و هر سال  133میلیارد تومان
درآمد خواهد داشت.
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