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ورزشی

وطن امروز شماره 2492

اخبار

پیشنهاد رسمی و قابل توجه ایران
به دالیچ

یک سایت کروات ادعا کرد پیشنهادهای
جالب توجهی برای زالتکو دالیچ ارائه ش��ده
ک��ه در صدر آنها نام ای��ران و ژاپن قرار دارد.
به نق��ل از س��ایت  ،jutarnjiزالتکو دالیچ،
س��رمربی تیمملی کرواس��ی که س��ابقه کار
در خاورمیان��ه را در کارنامه دارد ،توانس��ت
کرواس��ی را به دیدار نهایی جامجهانی ببرد.
این مربی اکنون دوران اس��تراحت را سپری
میکند .به نوش��ته این س��ایت ،این مربی 4
پیشنهاد رسمی از تیمهای ملی ایران ،ژاپن،
ازبکس��تان و مص��ر دارد که پیش��نهادهای
ایران و ژاپن از نظر مالی چش��مگیر اس��ت و
بس��یار فراتر از پولی اس��ت که این مربی از
فدراسیون فوتبال کرواسی دریافت میکند و
هماکن��ون نیز این مذاکرات ادامه دارد ،البته
این مربی پیشت��ر اعالم کرده بود برای پول
کار نمیکند و انتخابهایش را به این منظور
انجام نمیدهد .همچنین س��ایت jutarnji
مدعی ش��ده که برانکو ایوانکوویچ نیز در این
باره برای دالیچ پیغامهایی را فرستاده است.
مهدی تاج و فدراس��یون فوتب��ال ایران بارها
اعالم کردهاند تا پایان جام ملتهای آس��یا،
گزینه نهایی و قطعی آنها کیروش اس��ت و
 2طرف ب��رای ادامه هم��کاری  6ماهه ابراز
عالقه کردهاند .این در حالی است که تاکنون
قرارداد رسمی امضا نشده است.

مشکل عجیب مربی استقالل
در فرودگاه ،شفر را عصبانی کرد!

مربی تیم استقالل هنگام ورود تیمش به
فرودگاه امام(ره) با مشکل عجیبی روبهرو شد
که این موضوع معطلی کاروان آبیپوشان را در
پی داشت .اعضای تیم فوتبال استقالل دیروز
یکشنبه ساعت  13:45وارد فرودگاه امام (ره)
ش��دند و بازیکنان هم طبق هماهنگیهای به
عمل آمده س��وار بر اتوبوس شدند اما مشکلی
که برای مربی جامائیکایی اس��تقالل به وجود
آمد باعث ناراحتی شفر شد .در حالی که همه
اعضای تیم اس��تقالل وارد فرودگاه و س��الن
اصلی ش��دند اما کولی ،مربی جامائیکایی این
تیم ک��ه به هنگام خروج از ته��ران هم دچار
مش��کل ش��ده بود نتوانس��ت به همراه سایر
اعضای این تیم به س��الن اصلی راه پیدا کند.
ظاهرا ویزای کاری کولی دچار مشکالتی است
که باعث معطلی وی شده است .همین موضوع
باعث عصبانیت سرمربی استقالل شد و شفر با
ناراحتی خواستار پیگیری این موضوع شد که
چرا کولی نمیتواند مثل سایر اعضای این تیم
وارد سالن اصلی شود؟ در حالی که بازیکنان
استقالل از ساعت  14:15در اتوبوس مستقر
ش��ده بودند اما مشکل مربی آبیپوشان باعث
شد بازیکنان حدود یک ساعت معطل شوند.
در این بین نصراهلل عبداللهی مرتب در رفت و
آمد بود تا مشکل مربی جامائیکایی حل شود.

پای یک نفر در میان است
تا  2ماه پیش کمتر کس��ی فک��رش را میکرد
پروس��ه تمدید قرارداد جپاروف و تیام با استقالل
ت��ا این حد پیچیده باش��د ک��ه در فاصل��ه  4روز
مانده به ش��روع لیگ همچنان بالتکلیف باش��ند.
اواسط لیگ ش��انزدهم بود که پای سرور جپاروف
توسط علیرضا منصوریان به فوتبال ایران باز شد تا
آبیپوش شود اما بسته بودن پنجره نقلوانتقاالت
نیمفصل آبیپوشان باعث ش��د ستاره ازبکستانی
برای نیمفصل با پیراهن س��پاهان به میدان برود.
پافشاری منصوریان در ابتدای لیگ هفدهم باعث
شد با توجه به سرسختی باشگاه سپاهان برای حفظ
جپاروف ،این فوتبالیست نخبه ازبکستانی سرانجام
پیراهن این تیم را بر تن کرده و فصل گذشته یکی
از بهترین بازیکنان استقالل شود .در انتقال جپاروف
به استقالل یک ایجنت ایرانی نقش اول را ایفا کرد و
تا مدتها نیز مدیر برنامه وی در ایران بود .جپاروف
از ابتدای فصل قبل که قرارداد جدیدی با آبیپوشان
منعقد کرد فاقد مدیر برنامه رسمی بود .مامه تیام،
مهاجم سنگالی آبیپوشان نیز فصل گذشته توسط
یک مدیربرنامه غیررسمی ایرانی به اسم نادر نورایی
به استقالل معرفی شد .این فرد همان کسی بود که
واسطه حضور ش��فر در استقالل شد و تیام را هم
بعد از آن به اس��تقالل معرفی کرد .روزی که لیگ
هفدهم به پایان رسید شرایط در استقالل خوب و
هوا کامال آفتابی بود .هیچ یک از بازیکنان استقالل
روزی ک��ه خداحافظ��ی میکردن��د دم از جدایی
نمیزدند و همه به امید بازگشت به این تیم باشگاه
را ترک کردند .جپاروف و تیام هم وقتی میرفتند
کمتر کسی فکرش را میکرد بازگرداندن آنها به این
تیم تا این حد پیچیده باشد.
ام��ا همهچیز از جایی آغاز ش��د ک��ه پای یک
مدیربرنامه به زندگی این  2بازیکن باز شد .همزمان
با آغاز به همکاری «شرمان» ،ایجنت آلمانی که به
طرز عجیبی به صورت همزم��ان مدیربرنامه یک
بازیکن ازبکس��تانی و یک بازیکن سنگالی شاغل
در ایران میشود ،معادالت بازگشت این دو بازیکن
خارجی به استقالل پیچیدهتر میشود.
قیمت های پیشنهادی افزایش یافت ،آبشنها
بیشتر شد و شرایط سختتری پیش پای باشگاه
گذاش��ته شد .در ش��رایطی که انتظار میرفت به
دلیل هموطن بودن ش��رمان ،مدی��ر برنامههای
جدید تیام و جپاروف با «ش��فر»ها شرایط حضور
این  2مهره کارس��از در استقالل تسهیل شود اما
برخالف پیشبینیها ش��رایط ای��ن  2بازیکن به
نش��ریه میرر مدعی شد باش��گاه چلسی به
رئالمادرید هش��دار داده با فشار ،ادن آزار را به
فروش نخواهد رس��اند .پس از جدایی رونالدو
به مقص��د یوونت��وس ،رئالمادری��د در تالش
اس��ت بتواند ادن آزار را به عنوان جانش��ین او
به خدمت بگیرد .نیمار گزینه اصلی رئال برای
این جانش��ینی بود ولی هم قیمت بسیار باال و
هم تاکی��د او بر ماندن در پاریس باعث ش��ده
عمال از لیس��ت گزینهها خارج شود .امباپه نیز
دیگر گزینه رئال اس��ت که برای آنها غیرقابل
دسترس است.
در همین حین که پیوس��تن این  2گزینه
منتفی شده ،رئال آزار را به عنوان گزینه اصلی
خود انتخاب کرده اس��ت .سپیدپوشان بخوبی

حدی پیچیده ش��د که حاال اس��تقاللیها شانس
زی��ادی برای خود در راس��تای ج��ذب جپاروف
متصور نیس��تند و این در حالی است که آنها در
فاصه چند روز مانده به آغاز رقابتهای لیگ برتر
هیچ هافبک بازیسازی ندارند.
افزای��ش نامعقول قیمت این  2بازیکن خارجی
برخالف توافقاتی که قبل از همکاری با مدیربرنامه
آلمانی داشتند کار را برای باشگاه سخت کرد.
شاید اگر پای این مدیربرنامه آلمانی به زندگی
این  2بازیکن ازبکس��تانی و سنگالی باز نمیشد،
تیام و جپ��اروف مدتها پیش قراردادش��ان را با
استقالل تمدید کرده بودند و در اردوی آمادهسازی
پیشفصل ای��ن تیم هم حضور پی��دا میکردند،
شاید افتخاری هنوز مدیرعامل استقالل بود ،شاید
بازیکنان اس��تقالل اینقدر ب��ا ناامیدی از احتمال
قهرمانیشان در آس��یا صحبت نمیکردند ،شاید
شانس کسب ستاره سوم برای آنها بیشتر میشد
و شاید اگر شفر از عواقب همکاری جپاروف و تیام
با مدیربرنامه هموطنش مطلع میش��د به خاطر
مصلحت تیم تحت رهبریاش مانع از شکلگیری
این همکاری میشد و دهها شاید دیگر.

■■فتح�ی :تی�ام و جپ�اروف ت�ا  2روز آین�ده
به تهران میآیند

سرپرست جدید استقالل در شروع کارش قدم
مثبتی برای این تیم برداش��ته و قرار است تیام و
جپاروف تا  2روز آینده در تهران حاضر ش��وند و
مذاکرات خود را نهایی کنند .امیرحس��ین فتحی
درباره سفرش به ترکیه گفت :سفر به ترکیه یک
سفر بس��یار خوب در شروع کار بود و ما جلسات
بس��یار خوبی ب��ا کادر فنی و بازیکنان داش��تیم
ضم��ن اینکه بازیه��ای دوس��تانه و تمرینهای
این تیم را از نزدیک تماش��ا کردی��م .او ادامه داد:
ما در این مدت جلس��ات بس��یار مثبتی با تیام و
جپاروف داش��تیم و مش��کلی برای ادامه حضور
آنها وجود ن��دارد .آنها احتماال فردا(دوش��نبه) یا
حداکثر پسفردا(سهش��نبه) به ای��ران میآیند تا
مذاک��رات خ��ود را نهایی و در تمرینات ش��رکت
کنند .سرپرس��ت جدید اس��تقالل درب��اره اینکه
گفته میشود او موفق شده تخفیف خوبی از تیام
و جپ��اروف بگیرد هم گفت :درب��اره عدد و رقم و
مبلغ هیچ کس جز م��ن خبر ندارد و حتی آقای
ش��فر هم نمیداند ما قرار اس��ت چه مبلغی را به

چلسی پیشنهاد نجومی رئال را رد کرد

آزار فروشی نیست!

میدانن��د ج��ذب آزار کار
دشواری خواهد بود ولی با
این حال تالش آنها بر این
اس��ت هم آزار و هم کورتوا
را ب��ه ص��ورت همزمان به
خدمت بگیرند.
با این حال به نظر میرس��د چلسی تمایلی
ب��ه هم��کاری با سپیدپوش��ان در ای��ن زمینه
نخواه��د داش��ت .آبیه��ای لندنی به باش��گاه
رئالمادرید اعالم کردهاند حتی پیشنهاد 170
میلی��ون پوندی ( 223میلیون یورو) که رکورد

گرانترین انتق��ال تاریخ را
خواهد شکس��ت نیز برای
رضایت آنه��ا کافی نخواهد
بود.
آزار  2س��ال دیگ��ر ب��ا
چلس��ی ق��رارداد دارد و
در جری��ان جامجهان��ی در مصاحب��های اعالم
کرده بود ش��اید زمان مناس��ب برای جدایی او
فرا رس��یده باش��د .همچنین روبرتو مارتینز،
س��رمربی تیمملی بلژیک نیز به او توصیه کرده
حتما چلس��ی را در فصل نقل و انتقاالت ترک

دالیل خوشبینی بارسلونا
به جذب آدرین رابیو

آنها پرداخت کنیم .البته به محض عقد قرارداد با
تیام و جپاروف ما مبلغ قراردادها را شفافس��ازی
خواهیم کرد .مطمئن باشید قرارداد ما با جپاروف
و تیام معقول اس��ت و خبری از پولهای نجومی
نیس��ت .فتحی درباره جذب یک مهاجم خارجی
دیگر هم میگوید :بله! درس��ت است و آقای شفر
این پیش��نهاد را مط��رح کردهاند .قرار اس��ت ما
کیفیت فنی این بازیکنان و البته توان مالی باشگاه
را بررس��ی و بعد در این باره تصمیمگیری کنیم.
سرپرست جدید باشگاه استقالل درباره شایعه قهر
غفوری هم میگوید :اصال چنین چیزی نیست و
غفوری عضلهاش کش آماده است .با دکتر نوروزی
هم صحبت کردهام و او دارد درمان میش��ود .در
تیم ما قهر معنی ندارد و هر زمان پول برس��د به
آنها تقدیم میکنیم .او درباره شرایط برای جذب
نیومایر هافبک آلمانی هم میگوید :هیچ بحثی در
این باره نیست و در حضور بنده صحبتی از جذب
این بازیکن نشده است.
فتحی در پایان درباره جلسه با روزبه چشمی هم
گفت :با چشمی جلسه میگذاریم و انشاءاهلل مشکلی
برای ادامه حضور ایشان در استقالل وجود ندارد.
کند و راهی تیم دیگری شود تا شرایط جدیدی
را تجربه کرده و رو به پیشرفت حرکت کند.
در گذش��ته نیز ش��ایعات درباره حضور آزار
در رئال ش��نیده میشد .در زمان حضور زیدان
در کادر فنی رئال هنگام سرمربیگری مورینیو،
او به باش��گاه توصیه کرده ب��ود حتما ادن آزار
را جذب کنند .با این حال باش��گاه در این باره
توجه��ی به صحبتهای زیدان نکرد و س��تاره
بلژیکی راهی چلس��ی ش��د تا با درخشش در
ای��ن تیم بار دیگر توجه رئ��ال را به خود جلب
کند .در جریان جامجهانی ،پس از اینکه شایعه
جدایی آزار قوت گرفت ،او مدعی شده بود همه
میدانند تیم محبوب او کجاس��ت که بسیاری
این تیم را رئالمادرید تفسیر کرده بودند.
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دی یونگ در یک ماه

کار مجید حسینی با ترابوزان
تمام شد

روزنام��ه ترکیهای آکس��ام مدعی ش��د کار
امضای قرارداد مجید حسینی با ترابوزاناسپور
ترکیه به اتمام رس��یده است .به نقل از روزنامه
آکسام ترکیه ،کار امضای قرارداد مجید حسینی،
ن اسپور
مدافع  ۲۲ساله سابق استقالل با ترابوزا 
ترکیه به اتمام رس��یده و او ق��راردادش را با این
باشگاه ترکیهای امضا میکند؛ حسینی دومین
خرید ایرانی ترابوزان محسوب میشود .وی که
قراردادش با پرداخت ۱۰۰هزار دالر با استقالل
فسخ میشود ،در صورت موفقیت در تستهای
پزشکی ترابوزاناسپور ،قرارداد  3سالهای را با این
باشگاه امضا خواهد کرد و همبازی وحید امیری
در این تیم میشود.

گزارش

پشتپرده گران شدن ناگهانی  2بازیکن خارجی آبیها

علیرضا جهانبخش در یکقدمی برایتون
با  ۲۳میلیون یورو

علیرض��ا جهانبخش با قراردادی به ارزش
 ۲۳میلی��ون یورو در آس��تانه پیوس��تن به
برایت��ون انگلیس اس��ت .به گزارش ایس��نا
ب��ه نقل از منابع نزدیک به باش��گاه برایتون،
علیرض��ا جهانبخش که فصل گذش��ته آقای
گل لی��گ هلند ش��د ،به احتمال ف��راوان با
ق��راردادی به ارزش  ۲۳میلی��ون یورو راهی
تی��م برایتون خواهد ش��د .در ای��ن صورت،
مراس��م معارف��ه جهانبخ��ش دوش��نبه ی��ا
سهشنبه برگزار میشود .علیرضا جهانبخش
در صورت پیوس��تن به برایتون ،بعد از کریم
باقری ،آندرانیک تیموریان و اش��کان دژاگه
چهارمین ایرانی شاغل در لیگ برتر انگلیس
خواهد بود.
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روزنامههای ترک جزئیاتی تازه از قرارداد وحید
امیری با باشگاه ترابوزان اسپور را منتشر کردهاند؛
جزئیاتی که نشان میدهد پرسپولیس هیچ نفعی از
این انتقال نداشته است .به نقل از روزنامه حریت،
وحید امیری با امضای قراردادی  2ساله به عضویت
تیم ترابوزان درآمد ت��ا در این تیم به میدان برود.
ای��ن روزنامه ترک جزئیاتی از قرارداد وحید امیری
را منتشر کرده اس��ت .وحید امیری با پیوستن به
ترابوزان به صدوبیس��توپنجمین بازیکن خارجی
تاری��خ این تیم تبدیل ش��ده اس��ت .ای��ن بازیکن
همچنین نخس��تینبازیکن ایرانی تاریخ ترابوزان

همه چیز درباره قرارداد وحید امیری

سود ایجنت بیشتر از پرسپولیس
اسپور محسوب میشود .وحید امیری با قراردادی
 2س��اله به ارزش یکمیلیون و  540هزار یورو به
این تیم ترکیهای پیوسته است .در گزارش روزنامه
ترکیهای آمده اس��ت 750 :هزار ی��ورو از کل این
مبل��غ در فصل جاری به او پرداخت خواهد ش��د.
همچنی��ن در این قرارداد مبلغ  650هزار یورو نیز
پاداش برای او در نظر گرفته شده است.

 140ه��زار ی��ورو نی��ز از ای��ن ق��رارداد ب��ه
مدیربرنامههای امیری میرسد .باشگاه پرسپولیس
از این انتقال هیچ عایدی نداشته است.
روزنام��ه «الوط��ن» چ��اپ قطر پی��ش از این
ادعا کرده بود که باش��گاه الری��ان برای یک فصل
پیشنهاد یکمیلیون و  300هزار دالری به امیری
داده بود.

آ.اس

اعتماد لوپتگی به بنزما

نش��انههایی وجود دارد که بارس��لونا را
به جذب آدری��ن رابیو خوش��بین میکند.
رابیوی  23ساله در حالی که فقط یک سال
دیگر با پاریس��نژرمن قرارداد دارد ،هنوز
نه با این باش��گاه بر س��ر تمدید قرارداد به
توافق رس��یده و نه تصمیم مش��خصی برای
جدایی گرفته است .واقعیت این است که او
دوس��ت ندارد با دلخوری از باشگاهی که 8
سال اس��ت در آن بازی میکند ،جدا شود،
از س��وی دیگر خواستههایی دارد که به نظر
میرسد پاریسنژرمن قصد برآورده کردن
آنها را ندارد؛ خواس��تههایی چون دستمزد
ماهان��ه خالص  600هزار یورویی و بازی در
پست هافبک هجومی .اگر چه نشریه اکیپ
اع�لام کرد رابی��و در پیاسجی میماند اما
نش��انههایی هست که بارسا را به جذب این
س��تاره خوشبین میکند .اول اینکه توماس
توخ��ل ه��م مثل ام��ری از رابیو در پس��ت
هافبک تدافعی استفاده میکند .او شنبه در
بازی ب��ا بایرن مونیخ نیز در کنار دیارا یکی
از  2هافب��ک دفاعی تیم ب��ود و  72دقیقه
هم بازی کرد ،بنابراین مش��کل پست بازی
رابیو حل نشده است .نشانه دوم ،عزم جدی
پیاسجی برای خرید یک ستاره در کالس
جهان��ی در خط هافبک اس��ت .در روزهای
اخیر نامهای بزرگ زی��ادی از جمله انگولو
کانته به پاریس��یها لینک ش��ده اما به نظر
میرس��د هدف اصلی این باش��گاه ،میرالم
پیانیچ باشد .یووه روی ستاره بوسنیاییاش
 80میلی��ون یورو قیمت گذاش��ته و پاریس
در ح��ال آماده کردن رقم مورد نظر اس��ت؛
رقمی ک��ه بخش��ی از آن از مح��ل فروش
بازیکن��ان -ش��اید رابی��و ب��ا  40میلی��ون
یورو -تامین خواهد ش��د .خری��د پیانیچ یا
هر س��تاره دیگری در خط هافبک ،درهای
خروج را برای رابیو از همیشه بازتر میکند.
از طرفی مش��کالتی ک��ه رابیو در فرانس��ه
به خاطر س��ر باز زدن از حضور در لیس��ت
رزروه��ای تیمملی دارد ،باعث ش��ده گزینه
بازی در یک لیگ دیگر از همیش��ه جدیتر
باش��د .به همین خاطر هم هس��ت که طی
یک نظرس��نجی در رادی��و مونته کارلو85 ،
درصد از فرانس��ویها اعالم کردند اگر رابیو
تصمیم به جدایی از پاریس��نژرمن بگیرد،
او را درک خواهند کرد .ناگفته نماند آبیدال
تاکنون چندین بار به فرانس��ه سفر کرده تا
س��بک زندگی رابیو را هم مورد بررسی قرار
بدهد .ظاهرا مدیر فنی بارس��لونا با چند تن
از مربیان سابق رابیو نیز درباره روحیات این
بازیکن صحبت کرده است؛ اقدامی که نشان
از جدی بودن انتقال دارد.
■■توخل :آینده رابیو ب�ه تصمیم خودش
بستگی دارد

سرمربی آلمانی پاریسیها درهای خروج
را ب��ه روی رابی��و نبس��ت .توم��اس توخل،
سرمربی جدید و آلمانی پاریسنژرمن همه
چیز درب��اره آینده آدرین رابیو را به خود او
واگذار کرد .هافبک  23س��اله و فرانس��وی
پیاسجی شرایط خوبی را در فرانسه سپری
نمیکند .او از پس��ت بازیاش در تیم راضی
نیس��ت و البته حقوق یک س��تاره را نیز در
قرارداد جدید میخواهد .رابیو مشکالتی نیز
با دیدیه دش��ان دارد و از آنجایی که حاضر
نشد در تیم ذخیرههای فرانسه تمرین کند،
احتماال تا دش��ان هس��ت باید قید بازی در
تیمملی را هم بزند .همه این مس��ائل باعث
ش��ده او به فکر جدایی از پاریس��نژرمن و
تجرب��ه یک چال��ش جدید بیفت��د .توماس
توخل ،سرمربی پاریسنژرمن درباره آینده
رابیو میگوید :این به خودش بستگی دارد.
او باید تکلیفش را مش��خص کند و تصمیم
بگی��رد که میخواهد با م��ا بماند و خودش
را با س��بک بازی جدید تی��م وفق بدهد یا
چالشهای دیگری را در تیمی دیگر تجربه
کن��د .به لحاظ پتانس��یل و اس��تعداد همه
میدانند رابیو بازیکن فوقالعادهای اس��ت و
از نظر من او هنوز هم میتواند بهتر باش��د.
من عاش��ق او هستم .دوس��ت دارم با او کار
کنم و تماشای پیشرفت و آینده درخشان او
کار راحتی است.

