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ورزشی

وطن امروز شماره 2489

اخبار

بیرانوند باالتر از مودریچ و امباپه
در جامجهانی

س��ایت گاردین ب��ا امتیازدهی ب��ه عملکرد
بازیکنان حاضر در جامجهانی  ۲۰۱۸روس��یه در
هر مس��ابقه ،علیرضا بیرانون��د را بهترین بازیکن
ج��ام معرفی کرد.به نقل از گاردین ،بعد از اتمام
جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه سایت گاردین اقدام به
امتیازدهی به عملکرد هر بازیک��ن در بازیهای
جامجهانی کرده اس��ت ک��ه در این بین علیرضا
بیرانوند ،دروازهبان تیمملی فوتب��ال ایران بعد از
نمایش درخش��ان در  3ب��ازی مرحله گروهی با
امتیازهای ( )۹ -۹ -۸و میانگین  8/67باالترین
امتیاز را در بین تمام بازیکنان حاضر در جامجهانی
به خود اختصاص داده است.
احس��ان حاجصف��ی ،امید ابراهیم��ی ،کریم
انصاریفرد و وحید امیری با  7/3به طور مشترک
در رده دوم تیمملی فوتبال ایران قرار دارند.
همچنین ل��وکا مودری��چ ،بهتری��ن بازیکن
جامجهانی روس��یه میانگین  ۸را به دست آورده
است و کیلیان امباپه «پدیده جامجهانی »۲۰۱۸
نیز امتیاز  7/43را کسب کرده است.

مذاکره ایمیلی فدراسیون فوتبال
الجزایر با کارلوس کیروش

با وجود تاکید فدراس��یون فوتبال ایران بر
حفظ کارلوس کیروش ،مدیر برنامههای این
مربی با فدراس��یون فوتبال الجزایر به صورت
فشرده در حال مذاکره است .وضعیت همکاری
کارلوس کیروش با تیممل��ی فوتبال ایران و
ادامه کار این مربی هنوز به صورت صددرصد
مش��خص و شفاف نیست .هر چند فدراسیون
فوتب��ال تاکید دارد ک��یروش حداقل تا جام
ملتهای آس��یا در ایران میمان��د اما آخرین
مصاحبه کیروش قبل از ترک تهران نش��ان
از مشروط بودن ادامه این همکاری در صورت
فراهم شدن خواس��تههایش داشت .کارلوس
کیروش با عملکردی که همراه تیمملی ایران
در جامجهانی داشت ،پیشنهادات زیادی دارد و
عمده این پیش��نهادات از کشورهای آفریقایی
از جمله مصر ،کامرون و الجزایر بوده است .به
نظر میرسد پاسخ منفی کیروش به کامرون
و مصر قطعی اس��ت اما مذاکره با فدراس��یون
فوتب��ال الجزایر ب��ه خاطر اصرار و فش��ار این
فدراس��یون با سرمربی ایران ادامه دارد .سایت
«کامپتیشن» امروز در خبری اعالم کرد حضور
وحید حلیل هودزیچ ،سرمربی سابق الجزایر در
این کشور منتفی است و هروه رنارد ،سرمربی
تیم الجزایر هم دست رد به سینه الجزایر زده
است .رنارد اعالم کرده در آفریقا جز مراکش در
تیم دیگری کار نمیکند .این س��ایت در ادامه
درباره کارلوس کیروش نوش��ت« :کیروش با
تیمملی ایران در جامجهانی موفق به کس��ب
پی��روزی مقابل مراکش و کس��ب یک امتیاز
مقابل پرتغال ش��د .چند کشور از جمله مصر
خواهان کیروش هستند .هر چند رسانههای
مصر و ایران طی  ۴۸س��اعت گذشته از توافق
ک��یروش با مص��ر صحبت کردهان��د ولی در
حال حاضر هیچ چیز رس��می وجود ندارد .از
سوی دیگر فدراسیون فوتبال الجزایر به دنبال
کیروش اس��ت .نماینده فدراسیون الجزایر و
مدیر برنامههای ک��یروش از طریق ایمیل با
یکدیگر در حال مذاکره هس��تند .فدراسیون
الجزایر هر کاری برای متقاعد کردن کیروش
انجام خواهد داد».

گزارش

چرا کیروش در موضوع خداحافظی سردار ،قوانین خودش را زیرپا گذاشت؟

آزمون اصولگرایی

پرونده استقالل به کمیته انضباطی
ارجاع میشود

س��ازمان لی��گ فوتبال ای��ران ب��ا صدور
اطالعیهای نس��بت به ماجرای اخیر سوپرجام
فوتبال ایران واکنش نش��ان داد .در قسمتی از
این بیانیه آمده است :نماینده باشگاه استقالل
در جلسه ش��ورای تامین اکبر عباسی ملکی،
عضو هیات مدیره باشگاه استقالل بود که اعالم
کرد اختیار تام ازباشگاه دارد و در جلسه شورای
تامین نیز صراحتا اعالم کرد باشگاه استقالل در
تاریخ  ۲۹تیرماه در سوپرجام حاضر نمیشود.
همین اعالم رسمی نماینده باشگاه استقالل در
جلسه شورای تامین استان تهران که در حضور
اعضای ش��ورای تامین و مسؤوالنفدراسیون
فوتبال و سازمان لیگ بیان شد ،انصراف قطعی
باشگاه استقالل از حضور در سوپرجام تلقی شد
و سازمان لیگ نیزپیش از این اعالم کرده بود
امکان تعویق مسابقه وجود ندارد.از سوی دیگر
به دلیل آنکه حضور احتمالی حدود ۱۰۰هزار
تماش��اگر در ورزش��گاه آزادی بدون برگزاری
مسابقه از نظر تامینامنیت تماشاگران به صالح
نبود و همچنین بیاحترامی به تماشاگران فهیم
تلقی میش��د ،س��ازمان لیگ طبق آییننامه
مس��ابقات،غیبت اس��تقالل در روز بازی را با
توجه به اعالم قطعی عضو هیات مدیره باشگاه
استقالل در شورای تامین استان که مستندات
آنهم موجود است ،قطعی دانست و اعالم کرد
نتیجه بازی به دلیل عدم حضور قطعی استقالل
در سوپرجام  ۳بر صفر میشوداما پرونده جهت
تصمیمگیری به کمیته انضباطی فدراس��یون
فوتبال ارسال خواهد شد.

پنجشنبه  28تیر 1397

مهدی طاهرخانی -1 :منهای نتایج و فارغ از آنچه
کیروش برای فوتبال ما در مس��تطیل به ارمغان
آورد ،طرف��داران ای��ن مرب��ی برای دف��اع از او به
بخش دیگری از دس��تاوردهایش اشاره میکنند
و میگوین��د کیروش «اصول» را به فوتبال ایران
بازگرداند .اصلهایی اخالقی که هرگز حاضر نشد
از آنها عبور کند .از منظر کیروش بازی در تیمملی
هر کشوری بزرگترین افتخار برای بازیکن است،
افتخاری که تا الیقش نباش��د س��راغش نمیآید.
بزرگترین دستاورد فنی این مربی پرتغالی برای
ما ،حضور در  2جامجهانی متوالی است ،اتفاقی که
تا به حال فوتبال ایران آن را کسب نکرده بود .اما
شاید باالتر از این عنوان ،باید به نظمی اشاره کرد
که او ناظمش بود و به همه بازیکنان ایران فهماند
ح��ق «ناز کردن» در تیممل��ی را ندارند .آغاز این
مکتب اصولگرایی درس��ت در حساسترین برهه
ممک��ن بود .تنها  3دیدار ب��ه بازیهای مقدماتی
ایران در راه حض��ور در جامجهانی  2014برزیل
باقیمانده بود و بعد از شکس��ت عجیب تیمملی
در آزادی مقابل ازبکها ،حاال ما مجبور به کسب
 3پی��روزی متوالی مقابل قطر در دوحه ،لبنان در
آزادی و کرهجنوبی در خاک این کشور بودیم اما
مهدی رحمتی به عنوان گلر ثابت ایران ،بهخاطر
ی��ک درگیری پنهان ب��ا جواد نکون��ام (کاپیتان
وقت) احس��اس کرد میتواند بهخاطر این شرایط
خ��اص ،امتی��ازی را از ک��یروش بگی��رد .او یک
خداحافظی موقتی را فقط در عرصه رسانه مطرح
کرد اما کیروش برای نشان دادن صالبتش ،قید
رحمتی را برای همیش��ه زد .او با رحمان احمدی
در  3ب��ازی پی��ش رو جواز صع��ود را گرفت تا به
رحمت��ی و باقی بازیکنان بفهماند ،لباس تیمملی
بزرگتر و مهمتر از آن اس��ت که بازیکنی بخواهد
برای آن ناز کند .تنها رحمتی نبود که قربانی یک
خداحافظی احساسی شد .به این رزومه نگاه کنید؛
از علی کریمی ،فرهاد مجی��دی ،هادی عقیلی و
مجتبی جباری گرفته تا بازیکنان کوچکتری مثل
جالل رافخایی و س��یدصالحی همگی یک بار در
عرصه رسانه از تیمملی خداحافظی کردند و دیگر
هیچکدام رنگ پیراهن تیمملی را ندیدند .کیروش
ثابت کرد ب��رای او نامها تفاوتی ندارد حتی نقش
بازیک��ن در زمین .هرکس از تیمملی خداحافظی
ک��رد دیگ��ر جای��ی در آن نداش��ت .اصولگرایی
کیروش به اصولگرایان آموخت چگونه در بدترین
شرایط تن به امتیاز دادن ندهند .حتی اگر خسران
بزرگی مثل از دست دادن جامجهانی مطرح باشد.
 -2جامجهانی  2018به پایان رس��ید .درست در
وس��ط جنگ رس��انهای کیروش و برانکو ناگهان
قوچاننژاد که گلهای حساس��ش موجب صعود
تاریخ��ی ایران به جامجهانی  2014برزیل ش��ده
بود ،بدون اینکه منتی بر سر کسی بگذارد از بازی

نکردنش حتی یک دقیق��ه در جامجهانی 2018
گالی��ه کرد و گفت با توجه به س��ن و س��الش از
تیمملی فوتب��ال ایران خداحافظ��ی میکند .در
کمتر از ی��ک روز ناگهان س��ردار آزمون ،مهاجم
جوان تیمملی که مورد نقد بعضا بیرحمانه مردم
قرار گرفته بود در تصمیمی عجوالنه اعالم کرد او
هم مانند قوچاننژاد خداحافظی میکند .واکنش
رسانهها به این دو خداحافظی متفاوت بود؛ آنها از
قوچاننژاد تشکر کردند و برایش آرزوی موفقیت
در عرصه باش��گاهی داشتند اما نسبت به تصمیم
عجوالنه سردار موضع منفی گرفتند و اعالم کردند
حاال وقتش است کیروش همان صابونی را به تن
ی تجربهاش
او بزند که پی��ش از این امثال رحمت 
کردند.
 -3فع�لا ماندن ی��ا رفتن ک��یروش در فوتبال
ایران مشخص نیس��ت و کسی نمیداند در جام
ملتهای آس��یا که  6ماه دیگر در امارات برگزار
میشود چه کسی س��رمربی تیمملی کشورمان
اس��ت اما فدراس��یون فوتبال به اصحاب رسانه و
مردم این پال��س را مخابره ک��رده که کیروش
ماندنی اس��ت .از ای��ن رو برای م��ا اهمیت دارد
تا واکن��ش این مربی را ب��ه  2خداحافظی اخیر
بدانی��م .در ابت��دا ی��ک مصاحب��ه از ک��یروش
درب��اره خداحافظی قوچاننژاد رس��انهای ش��د
که ب��رای او آرزوی موفقیت کرده ب��ود .اما بعدا ً
اع�لام کردند این نقل قول از س��رمربی تیمملی
نیس��ت .با این وجود خبر خاصی روز سهش��نبه
منتش��ر ش��د .ایس��نا به نقل از خبرگزاری تاس
نوش��ت« :کارلوس کیروش ،س��رمربی تیمملی

فوتبال ایران ،درب��اره این موضوع و خداحافظی
بازیکن  ۲۳س��اله از تیمملی فوتبال این کش��ور
که در عضویت باش��گاه روبینکازان است ،گفت:
جامجهانی به اتمام رسیده است و در  2ماه آینده
تمام هیجانات این رقابتها هم کمتر خواهد شد
و از بین خواهد رفت .قطعا این ش��رایط ،شرایط
بد و ناپس��ندی است و من متاس��فم که سردار
تصمیم گرفته است از تیمملی کنارهگیری کند.
در آینده نزدیک قصد دارم تا با او صحبتی داشته
باش��م و امی��دوارم او را در اردوی بعدی تیمملی
فوتبال ایران ببینم» .این صحبتها ضربه بزرگی
ب��ود برای آن دس��ته از طرف��داران کیروش که
همیشه روی اصولگرایی این مربی تاکید داشتند
و میگفتند او فضایی را به وجود آورده که دیگر
بازیکنی ج��رأت نمیکند احساس��ی از تیمملی
کنار ب��رود .معن��ای خودمانیت��رش دیگر هیچ
فوتبالیس��تی قادر به گذاشتن تاقچه باال نیست.
اما چه ش��ده درباره سردار آزمون ،ناگهان جناب
سرمربی پا روی همه اصولش میگذارد؟
 -4آنچه از کیروش نقل ش��د پارادوکس بزرگی
را ب��رای اهالی فوتبال خلق میکند .س��وال این
اس��ت چ��ه فرقی بی��ن رحمتی ،جب��اری ،علی
کریمی و حتی قوچاننژاد با سردار آزمون وجود
دارد؟ مه��دی رحمتی که بع��د از آن حادثه هم
تیممل��ی را از دس��ت داد تا براحت��ی بازی در 2
جامجهانی متوالی را خارج از کارنامهاش ببیند و
هم به نوعی «بدمن» این واقعه به جامعه معرفی
شد ،در پایان آن همه کشوقوس فقط یک جمله
تاریخی را به زبان آورد؛ گویا کیروش منتظر بود

گزارشآ.اسازمسیردشوارجذبستارهفرانسوی

انتقال امباپه به رئال
تقریبا غیرممکن شد

تا من بروم .آن روز کسی به صحبتهای رحمتی
توجه��ی نک��رد ،چرا ک��ه لیس��ت بلندباالیی از
بازیکنان دیگر از تیمملی کنار گذاشته شدند ولی
حاال موضوع سردار ابهام بزرگی را بهوجود آورده
اس��ت؛ چرا سرمربی تیمملی باید ناز یک بازیکن
جوان را بخرد؟ چرا کیروش از رحمتی و عقیلی
درخواست انتشار نامه عذرخواهی رسمی را کرد
و حتی پ��س از امضا بازهم عذر آنها را نپذیرفت
ام��ا درباره س��ردار به گونهای ح��رف میزند که
گویی باید همه ایران منتظر کرم آزمون باش��ند
و دست به دعا بردارند این جوان به همه ما لطف
کن��د و به تیمملی بازگردد! موضوع تنها س��ردار
آزمون نیس��ت .بحث اصولی اس��ت که کیروش
آن را از ابتدا رعایت کرد و گفت هیچ اس��تثنایی
نداریم .از این رو انتظار میرود سرمربی تیمملی
در ص��ورت ماندن در ایران ،همان برخوردی را با
بازیکن خداحافظی کرده ،انجام دهد که پیش از
این با بزرگتر از س��ردارها انجام داده بود .شاید
بهواس��طه اس��تعداد و سن س��ردار خیلیها این
تصمیم را کمی س��ختگیرانه بدانند اما ش��اید از
دس��ت دادن یک جام ملتها درس خوبی برای
دیگر جوانانی باش��د که جنب��ه انتقاد عمومی را
ندارن��د .اگر امروز ک��یروش براحتی س��ردار را
ببخشد که گویی هیچ اتفاقی رخ نداده آنوقت از
او میپرسیم چرا  5سال تمام با زندگی گلری در
حد و اندازههای رحمتی بازی کرد؟ چرا براحتی
اجازه خداحافظی به قوچاننژاد داده میشود؟ و
دهها چرای دیگر که هر کدام میتواند اصولگرایی
کیروش را زیر سوال ببرد.

کیوسک
مارکا

عجله برای کورتوا

موندودپورتیوو

مسی و این گونه جدید

کوریره

ناپولی و رؤیای دی ماریا

آ.اس

امباپه خوشمزه

با قهرمانی فرانس��ه در جامجهانی ،شرایط
ب��ه نحوی پیش رفته که کار رئال برای جذب
کیلیان امباپه بسیار دشوار و حتی غیرممکن
شده است .حدود  90هزار هوادار فرانسه در لژ
افتخار ،بلندترین نقطه شهر که توسط ناپلئون
در س��ال  1802نامگذاری ش��د ،جمع شده
بودند .آنها پیراهن امباپه را به تن کرده بودند و
پرچم فرانسه را تکان میدادند .با این اوصاف،
انتق��ال کیلیان به مادرید تقریبا غیرممکن به
نظر میرس��د .باشگاه پاریسی که کیلیان را با
توافقی  2مرحله ای گرفت��ه و باید رقم 180
میلیون��ی را پرداخت کند ت��ا گرفتار فیرپلی
مالی نشود ،بخوبی متوجه است حضور کیلیان
امباپه در تیم آنها اتفاقی بس��یار اس��تراتژیک
خواه��د بود .او که تنها  19س��ال س��ن دارد،
پس از پله به دومین بازیکن جوان جام تبدیل
شد که توانسته در فینال گلزنی کند .پله در
این رابطه گفت« :اگر کیلیان ادامه بدهد و به
رکوردهای من برسد ،دوباره کفشهایم را به پا
خواهم کرد» .امباپه تواناییهای ویژهای برای
باال بردن س��طح فوتبال فرانسه دارد .چندین
ساعت پس از قهرمانی در مسکو ،ایستگاههای
مترو در پاریس پر ش��ده بود از ش��عار عجیب
«آزادی ،برابری ،امباپ��ه» .در حقیقت امباپه
به سمبل تیمی تبدیل شد که مثل تیم سال
 1998که توسط شیراک ،رئیسجمهور وقت،
بش��دت مورد تعریف و تمجی��د قرار گرفت و
راهی لژ افتخار ش��د ،این بار توس��ط مکرون
اتفاقی مش��ابه برای��ش رخ داد .طبق مقالهای
که مجله نیویورکتایمز منتش��ر کرده ،امباپه
محص��ول خالص مهاجران به اروپا اس��ت که
میجنگن��د در ای��ن ق��اره به جایی برس��ند.
 16آفریقای��ی یا فرزن��دان آفریقاییها که به
تیمملی فرانس��ه راه یافتهاند ،نشانه موفقیت
این مهاجرتهاس��ت .امباپه در شهر بوندی
در  10کیلومتری پاریس به دنیا آمد .او پس��ر
یک مربی و بازیکن س��ابق هندبال اس��ت .در
ات��اق او در زمان نوجوانی ،همه جا عکسهای
کریستیانو رونالدو که در برنابئو حضور داشت،
به چشم میخورد .او حتی به والدبباس آمده
بود و ب��ا زیدان نیز مالقات کرده بود ولی پدر
او معتقد بود برای ترک فرانس��ه هنوز خیلی
زود اس��ت .امروز اما انتقال او به مادرید خیلی
دور از ذهن خواهد بود .نش��ریه اکیپ مدعی
ش��د امباپه در کنار بازیکنانی مثل گریزمن،
از جدیترین گزینهها برای کس��ب توپ طال
خواهد بود .همچنین لیگ فرانسه نیز او را به
عنوان چهره اصلی ای��ن لیگ معرفی خواهد
ک��رد .والدیمیر آندرف ،پروفس��ور دانش��گاه
سوربون در این رابطه گفت« :بازیکنان فوتبال
فرانس��ه ارزش خود را افزایش میدهند ولی
اینجا ب��ازی نمیکنند .تف��اوت اینجا با لیگ
برتر انگلیس و اللیگا مش��هود است» .نشریه
پاریس��ین نیز معتقد اس��ت حضور امباپه در
فوتبال فرانسه میتواند س��تارههای بعدی را
در س��الهای  2026 ،2022و حت��ی 2030
ب��رای این تیم به ارمغان بیاورد .او توانایی این
را دارد که به س��طح مس��ی و رونالدو برسد و
همین موضوع ،کار انتقال او به رئال را تقریبا
غیرممکن کرده است.
خبر

رونالدو برابر رئال به میدان نمیرود

استعفای رضا افتخاری از مدیرعاملی باشگاه
اس��تقالل به وزی��ر ورزش و جوانان ارائه ش��د.
مدتها بود زمزمه جدایی س��یدرضا افتخاری،
مدیرعامل باش��گاه استقالل به گوش میرسید؛
اتفاق��ی که در نهایت قطعی ش��ده و مدیرعامل
استقالل تصمیم به جدایی از این باشگاه گرفته
است .صبح دیروز س��یدرضا افتخاری استعفای
خود را از مدیریت باشگاه استقالل برای مسعود
س��لطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان ارس��ال کرد.
مدیرعامل اس��تقالل در متن استعفانامه خود با
اشاره به مشکالت شخصی و بیماری اعالم کرده
نیاز به ادامه درمان دارد و از همین رو نمیتواند
به حضور در باش��گاه اس��تقالل ادامه دهد و از
سمت مدیریت باشگاه استقالل استعفا میدهد.
ب��ا توجه به مش��کالت موجود ،وزی��ر ورزش و
جوان��ان با اس��تعفای افتخ��اری موافقت کرد و
طی جلسه ای که دیروز برگزار شد ،امیرحسین
فتحی از این به بعد به عنوان سرپرست استقالل
فعالیت خواهد کرد .نکته جالب اینکه افتخاری
در بدو حضورش در باش��گاه استقالل گفته بود
آم��ده تا س��تاره چهارم را به پیراهن اس��تقالل

استعفای مدیرعامل آبیها به وزیر ورزش و جوانان رسید

کنارهگیری افتخاری از استقالل

اضافه کند اما بدون موفقیت
در این ادعا حاال از استقالل
خداحافظی کرد.

■■چه وقت استعفا بود؟

استقاللیکیازعجیبترین
فصلهـای خود را پشتس��ر
میگذارد و انگار قرار نیس��ت حاشیه و جنجال
دس��ت از س��ر این باش��گاه بردارد .آبیپوشان
پایتخ��ت فصل را به بهترین ش��کل ب��ه پایان
رس��اندند و پیشبینی میش��د این تیم با یکی،
دو تغیی��ر جزئی و با حفظ اس��کلت اصلی خود
فص��ل را ب��ا اقتدار آغاز کرد اما  2مس��أله برای
آبیپوش��ان بحران ساز ش��د؛ نخست درخشش
بازیکن��ان ای��ن تی��م در ج��ام جهان��ی؛ مجید
حس��ینی و امی��د ابراهیم��ی ک��ه از بازیکنان
کلیدی و اصلی آبیپوش��ان در فصل قبل بودند
بعد از درخش��ش در جامجهانی با پیشنهادهای

بس��یار خوبی مواجه شدند.
ابراهیم��ی که ق��راردادش با
استقالل به پایان رسیده بود
حاضر به تمدید نشد و راهی
االهلی قطر شد اما وضعیت
برای حس��ینی متفاوت شد.
این مدافع جوان با پیشنهاد  3ساله یک باشگاه
ترکیهای مواجه ش��د و همه چی��ز آماده لژیونر
شدن او بود اما باش��گاه استقالل اجازه جدایی
را به این بازیکن نداد و او مجبور به ماندن شد،
البته آبیپوش��ان برای راضی نگه داش��تن این
بازیکن مجبور ش��دند باالترین رقم پیشنهادی
خ��ود را به او بدهند .در ای��ن میان حتی روزبه
چش��می که تنه��ا یک ب��ازی در جامجهانی به
میدان رفت غزل جدایی س��ر داد و او هم ظاهرا
از تیم الدحیل پیشنهاد داشت.
و ام��ا مش��کل دوم آبیپوش��ان بازیکن��ان

خارجی این تیم بود؛ تیام با درخشش در همین
استقالل بود که نگاهها را معطوف به خود کرد و
حاال که مشتریان خوبی پیدا کرده ،حتی حاضر
به آمدن به تهران نشد.
تی��ام رق��م باالی��ی ب��رای تمدید ق��رارداد
میخواس��ت و با توجه به وضعیت ارزی کش��ور
راضی نگه داشتن این بازیکن بسیار سخت بود.
جپ��اروف هم که میدید تی��ام چنین وضعیتی
دارد ،وسوسه ش��د و برای تمدید قرارداد شرط
و ش��روط گذاشت و البته پیش��نهاد سپاهان و
تراکتور هم به این بازیکن او را هوایی کرد.
به نظر میرس��د که در نهایت ش��فر این دو
بازیکن را متقاعد به ماندن کرد اما درس��ت در
لحظاتی که به سرپرس��ت باش��گاه و امضای او
ب��رای تمدید ق��رارداد بازیکنان نی��از بود آقای
افتخاری تصمیم به استعفا گرفت.
اس��تعفای افتخاری در بدترین زمان ممکن
بود .این سوال برای هر هواداری بهوجود میآید
ک��ه اگر قرار بود افتخاری اس��تعفا کند ،چرا در
همان ابتدای فصل نقلوانتقاالت و بعد از پایان
لیگ این کار را انجام نداد؟

باش��گاه یوونتوس اعالم کرد کریس��تیانو
رونال��دو در دیدار دوس��تانه برابر رئالمادرید
به میدان نخواهد رفت .به نقل از مدیاس��ت،
کریس��تیانو رونالدو بعد از  ۹سال حضور در
رئالمادرید تصمیم گرف��ت این تیم را ترک
کند و راهی یوونتوس ش��ود .قرار اس��ت این
باش��گاه ایتالیای��ی ب��زودی ب��رای برگزاری
تمرینات آمادگی خود راهی آمریکا ش��ود و
دیدار دوس��تانهای را در آنج��ا با رئالمادرید
برگزار کند .برای بسیار از هواداران یوونتوس
و رئالمادرید این عالمت سوال بزرگ وجود
داشت که آیا کریستیانو رونالدو در این دیدار
به میدان خواهد رفت یا نه .باشگاه یوونتوس
اع�لام کرد رونال��دو در روزه��ای پایانی ماه
می�لادی جاری تمرینات خ��ود با یوونتوس
را آغ��از خواهد کرد و به ای��ن ترتیب او تیم
را در س��فر به آمریکا همراهی نخواهد کرد و
در دیدار برابر رئالمادرید به میدان نمیرود.
یوونتوس  7فصل پیاپی است که قهرمانی در
رقابتهای سری  Aرا به دست میآورد و به
نظر میرس��د قهرمانیهای پیاپی این تیم با
آمدن کریستیانو رونالدو باز هم ادامه خواهد
داش��ت .رونالدو با یوونتوس قرارداد  4س��اله
امضا کرده و به عنوان گرانترین خرید تاریخ
این باشگاه ایتالیایی انتخاب شده است.

