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وطن امروز شماره 2497

اخبار

توافق بشیکتاش با انصاریفرد

رسانه ترکیهای از توافق کریم انصاریفرد
با باش��گاه بش��یکتاش خبر داد.ب��ه نقل از
 CNNترکیه ،کری��م انصاریفرد ،ملیپوش
ایران��ی ک��ه در جامجهانی  ۲۰۱۸روس��یه
توانست برابر تیمملی فوتبال پرتغال از روی
ی گلزنی کند ،در تیم باش��گاهی
نقطه پنالت 
خود المپیاک��وس عملکرد خوبی داش��ته و
مورد توجه باش��گاه بش��یکتاش قرار گرفته
است.
ل از س��ایت
 CNNترکی��ه ب�� ه نق�� 
"
 CONTRAنوش��ت :باش��گاه بشیکتاش با
کریم انصاریفرد به توافق رسیده و این بازیکن
منتظر پروسه رسمی شدن این انتقال است.

جدایی رضاییان از اوستنده

تیمی که آینده دارد
اس��تقالل در روز خش��م هوادارانش نشان داد
دستکم در لیگ میتواند تیمی مدعیتر از فصول
قبل باش��د .حتی در روز خشم هواداران استقالل
چهرههای جوانی که ش��اید بعض��ی از آنها برای
نخستینبار در ورزش��گاه آزادی به میدان رفتند
نش��ان دادند وینفرد ش��فر اس��تاد ساختن نسل
فردای استقالل است .مربی آلمانی بعد از تنها یک
ماه تمرین توانسته بازیکنی مثل سجاد آقایی رو
کند که در نخس��تینبازی در پیراهن استقالل با
شهامت بازی کند .بازیکنی مثل رضا آذری چند
دقیقه پس از حض��ور کوتاه در زمین خیلی قلدر
و بدون ترس جای یک��ی مثل علی کریمی را پر
میکن��د .الهیار صیادمنش که ب��ه زمین میآید،
همان ت��وپ اول را با هر کیفیتی که هس��ت ولو
با خطا ،میدزدد و گل میکند .درس��ت است که
داور خط��ای برخوردش را در حال��ت تنه به تنه
بدرس��تی گرفت اما این جس��ارت از جایی به او
داده شده است .او که به نظر میرسد استعدادش
درس��ت تشخیص داده ش��ده و خوب رویش کار
ش��ده است .ش��فر که این روزها اصرار به خریدن
س��تارههای بزرگ و حرفهای برای تیمش دارد و
با خنده به تیمش میگوید تیم جوانان استقالل،
چند هفته قبل درباره این بازیکنان جذب ش��ده
گفته بود« :اینها نسل فردا هستند .میدانید چرا
من به قرارداد  2ساله اعتقاد داشتم و اصرار کردم؟
وقتی تیمی داری که ت��وان مالی فوقالعاده برای
خریدن ستارههای مورد نظرش را ندارد توی مربی
دو راه داری؛ یا بازیکنانت را نگه داری که معموال
ش��دنی نیست ،یا بازیکن بسازی .بازیکن ساختن
اما زمان میخواهد .اینها بخش��ی از فلس��فههای
گوناگون مربیگری اس��ت .م��ا جوانهایی جذب
کردهایم که متعلق به آینده تیم هستند و نیاز به
زمان دارند ».مربی آلمانی و دستیارانش که سال
قبل از داریوش ش��جاعیان ،فرش��ید اسماعیلی و
وریا غفوری ستارههایی باورنکردنی ساخته بودند،
حاال دنبال ساختن نسلی جوانتر برای استقاللند.
تیمی که البته تیم شدنش شاید ماهها زمان ببرد
و البته استقالل روی این آینده نمیتواند فردایی
که زود میرسد یعنی بازی با السد را بسادگی فنا
کند .برای همین اس��ت که شفر هم به جوانانش
میبالد و هم میگوید نیاز به اقال  ۳یار جدید دارد
و میخواهد دو تایشان حتما خارجی باشند.
بارس��ا در ش��رایطی به پورتلند آمریکا سفر
کرد که مس��ؤوالن باش��گاه برای ای��ن تیم پرواز
مجهز ترتی��ب داده بودند ولی اتفاقی عجیب در
رزرو جای��گاه بازیکنان تیمهای مردان و زنان رخ
داده بود .تیم فوتبال بارسلونا برای برپایی اردوی
پیشفصل خود راهی آمریکا شد .همزمان با تیم
فوتب��ال مردان ،تیم زنان بارس��لونا نیز به همین
منظور راهی آمریکا شد تا اردوی آمادهسازی خود
را برگزار کند .پس از انتشار عکسهای بازیکنان 2
تیم در فضای مجازی اما نکتهای به چشم خورد
که موجب واکنش هواداران شد.
■■آقایان با فرستکالس

تیم فوتبال مردان بارسلونا در شرایطی به پورتلند
آمریکا سفر کرد که مسؤوالن باشگاه برای این تیم

جدای��ی رامین رضایی��ان از تیم بلژیکی
اوس��تنده قطعی ش��ده و این بازیکن منتظر
پیشنهادات جدید برای فصل پیشرو است.
به نق��ل از فوتبالنی��وز بلژی��ک ،رامین
رضایی��ان که در جامجهانی  ۲۰۱۸روس��یه
برای تیمملی فوتبال ای��ران به میدان رفت،
یکی از  3بازیکنی اس��ت که با نظر سرمربی
ای��ن تیم برای فص��ل جدید کنار گذاش��ته
خواهد شد .گرت وریهن ،سرمربی اوستنده
اعالم کرده است به  3بازیکن تیمش از جمله
رامین رضاییان نیاز ندارد و این بازیکنان باید
تیم جدید خودشان را انتخاب کنند .رضاییان
منتظر پیشنهادات رسمی خواهد بود تا تیم
جدی��د خود را برای فص��ل آتی معرفی کند.
در این بین باش��گاه بلژیکی نیز امیدوار است
با ف��روش رضایی��ان ،پول خوب��ی در فصل
نقلوانتقاالت بهدست بیاورد.

تیام به دنبال فسخ توافقی قرارداد
با استقالل

مدی��ر برنامهه��ای تی��ام ب��رای مذاکره با
سرپرس��ت مدیرعاملی استقالل به این باشگاه
رفت .ش��رمان ،مدیر برنامههای مامه بابا تیام،
مهاجم سنگالی استقالل برای صحبت درباره
این بازیکن و مشخص شدن تکلیفش به باشگاه
اس��تقالل رفت تا مذاکراتی را با امیرحس��ین
فتحی داش��ته باش��د .مدی��ر برنامه تی��ام از
مدیرعامل استقالل خواست با فسخ قرارداد تیام
موافقت کند و فتحی نیز به او یادآور شد تنها با
پرداخت مبلغی مشخص ،رضایتنامه این بازیکن
سنگالی صادر خواهد شد.

گزارش

چگونه مدیریت قبلی دست شفر را در زمین بست

جهانبخش بازی با لیورپول و یونایتد را
از دست خواهد داد

علیرضا جهانبخ��ش مقطعی از فصل اول
حض��ورش را در لیگ برتر از دس��ت خواهد
داد ک��ه از جمله دیدار با منچس��تریونایتد و
لیورپول است.
ب��ه نقل از س��ایت  ،Theargusعلیرضا
جهانبخ��ش ،هافب��ک ایران��ی با ق��راردادی
 ۱۷میلی��ون پون��دی راهی برایتون ش��د تا
گرانتری��ن خرید تاریخ این تیم لیگ برتری
را ب��ه نام خود ثبت کن��د .با این حال حضور
در جام ملتهای آسیا باعث خواهد شد تا او
نتواند در چند بازی تیمش را همراهی کند و
مقطعی از فصل را از دست خواهد داد.
جهانبخش عضو اصلی تیمملی ایران است
که باید در جام ملتهای آسیا برابر تیمهای
یم��ن ،عراق و ویتنام در مرحله گروهی بازی
کند.
از جمله دیدارهای مهمی که این بازیکن
در نخس��تین فصل حض��ورش در برایتون از
دست خواهد داد دیدار با لیوپول و در صورت
صع��ود ایران ،ب��ازی با منچس��تریونایتد در
اولدترافورد است.
در صورتی که ایران ،قهرمان  3دوره جام
ملتهای آسیا به مراحل پایانی این رقابتها
راه یابد ،او دیدارهای بیش��تری را از دس��ت
خواهد داد.
همچنین متئو رایان ،دروازهبان استرالیایی
برایتون نیز به دلیل بازیهای جام ملتهای
آسیا ،مدتی از ترکیب تیمش دور خواهد بود.
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■■آنچه استقالل از آن رنج میبرد

اس��تقالل در دیدار نخست برابر پیکان نشان
داد به تغییرات اساسی در ترکیب خود نیاز دارد.
استقالل در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر به
مصاف پیکان رفت و با تس��اوی بدون گل در این
دیدار متوقف شد .آبیپوشان پایتخت نتوانستند
در این دیدار خانگی نتیجه الزم را به دست آورند
و در همین گام نخس��ت  2امتیاز حس��اس را از
دست دادند .استقالل فصل جابهجایی تابستانی
عجیبی را پش��ت سر گذاش��ت و خریدهای این
تیم اصال نتوانس��ت انتظارات هواداران را برآورده
کند و در همین بازی نخس��ت ش��عارهایی علیه
فتحی سرپرس��ت جدید باشگاه به گوش رسید.
باشگاه استقالل نه توانست بازیکنان کلیدی خود
را حف��ظ کند و نه جایگزین��ان خوبی برای آنها
انتخاب کند .این تیم ش��فر در یکچهارم نهایی
لیگ قهرمانان آس��یا هم باید ب��ه میدان برود و
با این نفرات و س��بک بازی نمیتواند برابر السد
و همی��ن ط��ور در رقابتهای لی��گ برتر نتیجه
الزم را ب��ه دس��ت آورد .اما نقط��ه ضعف اصلی
اس��تقالل کجاس��ت؟ آبیپوش��ان پایتخ��ت در

همین بازی نخس��ت نشان دادند به یک مهاجم
تمامکنن��ده تمامعی��ار مثل تیام نی��از دارند که
بتواند از فرصتهای خود بخوبی اس��تفاده کند.
مرتضی تبریزی و الحاج��ی گرو  2بازیکن مورد
نظر ش��فر هس��تند که اگر هر دو بازیکن جذب
ش��وند ،خط حمله آبیپوش��ان خطرناک خواهد
ش��د و نگرانی ش��فر هم برطرف میش��ود و اما
نقطه ضعف دوم آبیپوش��ان که کامال محسوس
بود نبود یک پلیمیکر هجومی و بازیس��از است.
داری��وش ش��جاعیان میتوانس��ت این مش��کل
استقالل را برطرف کند اما این بازیکن در درجه
نخست معلوم نیست در استقالل بماند و اگر هم
بماند فعال به خاطر آس��یبدیدگی نمیتواند به
میدان برود .اس��تقالل و شفر اگر میخواهند در
ادامه به مشکل نخورند باید یک هافبک بازیساز
خوب را جذب کنند تا توپها را بخوبی در میانه
میدان پخ��ش کند و مهاجم��ان را در موقعیت
گلزنی قرار دهد .آبیپوشان فعال چنین بازیکنی
را در اختیار ندارن��د و باید در روزهای باقیمانده
از فصل جابهجایی تابس��تانی چنین بازیکنی را
جذب کنند.

چه تفاوتی بین بازیکنان تیم مردان و زنان بارسلونا وجود دارد؟

تبعیض

پرواز مجهز ترتیب داده بودند.
هواپیم��ای فرس��تکالس
آماده انتقال بازیکنان بارس��ا
از بارس��لون ب��ه پورتلند بود
و بازیکنان بارس��ا را جابهجا
کرد .بعد از انتشار عکسهای
بازیکنان بارسلونا در فضای مجازی بود که مشخص
ش��د هواپیمای فول امکانات برای اعضای این تیم
در نظر گرفته شده است ۱۳ .بازیکن از تیم جوانان
هم بارس��اییها را همراهی میکردند تا بتوانند در
تمرینات تیم بزرگساالن محک بخورند.

■■خانمها با اکونومی

تا اینج��ای قضیه هیچ
اتفاقی نیفتاده و مش��کلی
پی��ش نیامده اس��ت اما به
مح��ض اینک��ه عکسها و
استوریهای بازیکنان تیم
زنان بارس��لونا در هواپیما منتشر شد ،جنجال
در فض��ای مجازی ب��ه راه افت��اد .عکسهای
منتشرش��ده نش��ان م��یداد هواپیمای��ی که
مس��ؤوالن باشگاه بارس��لونا برای اعضای تیم
زن��ان در نظر گرفته بودن��د اکونومی بوده و با

به بهانه خداحافظی طالبلو از مستطیل سبز

بدرود آقای مؤدب

■■خرید جدید استقالل مصدوم است؟

آی��ا خری��د جدی��د آبیپوش��ان پایتخ��ت با
مصدومیت مواجه شده است؟ علی کریمی خرید
جدید اس��تقالل اس��ت که در فص��ل جابهجایی
تابس��تانی به این تیم پیوس��ت .کریم��ی قرار بود
راهی تراکتورس��ازی تبریز ش��ود اما بعد از جدایی
امید ابراهیمی او با آبیپوشان پایتخت قرارداد امضا
کرد و رس��ما به این تیم پیوست .با وجود حرف و
حدیثهای زی��ادی که درباره مصدومیت کاپیتان
سابق سپاهان وجود داشت ،او در دیدار نخست برابر
پیکان به میدان رفت و توانست عملکرد خوبی هم
از خود نشان دهد .در دقیقه  ۷۰بازی خرید جدید
اس��تقالل از کادر فنی خواست او را تعویض کنند
و همین باعث شده شائبههایی درباره مصدومیت
او به گوش برس��د اما آیا کریمی مصدوم است؟ از
باشگاه استقالل و البته خود کریمی خبر میرسد
که این بازیک��ن مصدومیتی ندارد و تنها به خاطر
آماده نبودن درخواس��ت تعویض کرد .او تنها چند
جلسه با استقالل تمرین کرده و بتازگی هم از دوران
مصدومیت رهایی یافته و طبیعی است که فعال توان
 ۹۰دقیقه بازی کردن را نداشته باشد.
حداقل قیمت رزرو ش��ده اس��ت .عکس��ی که
س��اندرا پانوس ،بازیکن تیم زنان بارس��لونا در
صفحهاش به اش��تراک گذاش��ته ب��ود بخوبی
نش��ان میداد این تیم پس از تحمل چندین
س��اعت شرایط س��خت از اس��پانیا به آمریکا
رسیده است .سؤالی که پیش میآید این است
که چه تفاوتی بین بازیکنان تیم مردان و زنان
بارس��لونا وجود دارد؟ و اینکه چرا مردان باید
با بهترین ،امنتری��ن و راحتترین هواپیما به
آمریکا س��فر کنند و در طرف مقابل تیم زنان
باید سختترین شرایط را برای ورود به آمریکا
متحمل ش��وند .الزم به ذکر اس��ت هر دو تیم
در حال حاض��ر در حال برگزاری اردوی خود
در آمریکا هستند.

کیوسک
مارکا

با تمام ستارهها

تیمهای ب��زرگ اروپایی برای خری��د بازیکنان
برزیلی تاکنون در فصل نقلوانتقاالت تابستانی در
س��ال  ۲۰۱۸نزدیک به  ۵۵۰میلی��ون یورو هزینه
کردهاند.به نق��ل از آ.اس ،عملکرد ضعیف تیمملی
فوتبال برزیل در جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه باعث نشد
شرایط بازیکنان این تیم در فصل نقلوانتقاالت تغییر
کند و تا به امروز تیمهای بزرگ اروپایی برای خرید
آنه��ا  ۵۴۹میلیون یورو هزین��ه کردهاند؛ لیگ برتر
انگلیس بیشترین هزینه را داشته است .در این مدت
 ۲۴۳میلیون یورو خرج ش��ده است .تنها لیورپول
ب��رای بازیکنان برزیلی بی��ش از  ۱۰۰میلیون یورو
هزینه کرده است .تیم انگلیسی با خرید آلیسون او
را به گرانترین دروازهبان جهان تبدیل کرد .لیورپول

سان اسپورت

موندودپورتیوو

یورگن میخندد

اولین بازی آرتور ،لنگلت و مالکوم

تسخیر نقلوانتقاالت تابستانی توسط بازیکنان برزیلی

مالکان فوتبال

در این انتقال  ۶۵میلیون یورو
هزینه کرد .همچنین فابینیو با
قراردادی به ارزش  ۳۹میلیون
ی��ورو به ای��ن تیم پیوس��ت.
منچس��تریونایتد برای خرید
ف��رد از ش��اختار  ۵۲میلیون
یورو هزینه کرد .اورتون دیگر تیم انگلیسی با خرید
ریچارلیسون جوان همه را شگفتزده کرد .بازیکن
 ۲۱ساله تنها پس از یک سال حضور در انگلیس با

قراردادی به ارزش  ۴۴میلیون
یورو به اورتون پیوست .وستهام
برای خرید فیلیپه اندرسون از
التزیو  ۳۳میلیون یورو هزینه
ک��رد .برایت��ون نیز ب��ه دنبال
برناردوی برزیلی بود .در اللیگا
برای بازیکنان برزیلی  ۲۲۱میلیون یورو پول جابهجا
ش��د .تیمهای اس��پانیایی  ۱۷۱میلیون یورو برای
خرید آنها هزینه کردند و بارسلونا توانست با فروش

آ.اس

ایسکو در رقابت با آزار پیروز شد

پائولینیو به گوانژوی چین  ۵۰میلیون یورو به دست
آورد .آبیواناریها از طرف��ی برای امضای قرارداد با
بازیکنانی همچون آرتور و مالکوم به ترتیب  ۴۰و ۴۱
میلی��ون یورو هزینه کردند .رئالمادرید نیز با خرید
 2بازیک��ن جوان به نامهای وینیس��یوس جونیور و
رودریگ��و  ۴۵میلیون یورو برای هر یک هزینه کرد.
بازیکنان فرانسوی پس از قهرمانی در جهان جایگاه
دوم را در این زمینه به خود اختصاص دادهاند .تیمها
برای آنها  ۴۷۷میلیون هزینه کردند .بیشتر این رقم
مربوط به یک بازیکن اس��ت؛ پاریس��نژرمن ۱۳۵
میلی��ون یورو به موناکو داد تا کیلی��ان امباپه را در
اختیار بگیرد .در فهرست  ۲۰انتقال گرانقیمت این
تابستان ۱۰ ،بازیکن برزیلی حضور دارند.

خداحافظ��ی گلر س��ابق اس��تقالل در 36
س��الگی از دنیای فوتبال یک��ی از جالبترین
خبرهای امروز فوتبال ایران بود؛ بازیکنی که فراز
و نشیبهای زیادی در دوران پرافتخار حضورش
در زمین فوتبال داشت .وحید ابتدا با پرسپولیس
اس��تارت زد و از رده جوانان به سمت استقالل
کشیده شد تا همین اتفاق سرنوشت فوتبالی او
را تغییر دهد .درخشش در جوانان و امیدهای
استقالل باعث ش��د کادر فنی بزرگساالن چه
مرحوم پورحی��دی چه «رولند ک��خ» آلمانی
راه را ب��رای حض��ور او در تیم بزرگس��االن در
اوایل دهه  80هم��وار کنند ،اگرچه این اتفاق
با حضور دروازهبانهای سرشناس��ی همچون
ه��ادی طباطبایی و پرویز برومند چندان برای
وحید خوب پیش نرف��ت و او تنها عنوان گلر
سوم را یدک کشید .درخشش در نقش جهان
مقابل س��پاهان رفتهرفته او را به پدیده جدید
اس��تقالل و فوتبال ایران در پس��ت دروازهبانی
تبدیل کرد ،چون وحی��د از آن پس به عنوان
انتخاب اول قلعهنویی همواره در ترکیب اصلی
به میدان رفت و در نهایت نخستین قهرمانی را
 2س��ال بعد با استقالل رویایی لیگ پنجم در
ورزش��گاه آزادی جشن گرفت .البته او در لیگ
چهارم در رقابت با دروازه بان خارجی همچون
«توپالوویچ» هم کم نیاورد و بیشتر مواقع مرد
شماره یک استقالل بود ،اگرچه چالش بزرگ او
در لیگ پنجم در رقابت با دروازهبانی همچون
مهدی رحمتی به عنوان رقیب اصلی رقم خورد
که او را تبدیل به بهترین گلر ایران کرد .بدون
ش��ک در آن س��الها در کن��ار هنرنمایی که
طالبلو درون دروازه استقالل داشت ،ماجرای
پنالتیگیر بودن او بیشتر از هر چیزی سروصدا
به پا کرد ،چون باعث شد وحید را با دروازهبان
افسانهای فوتبال ایران یعنی احمدرضا عابدزاده
مقایس��ه کنند ،چرا که وحید با همین پنالتی
گرفتنها بود که هم در قهرمانیهای لیگ برتر
و هم در قهرمانیهای حذفی که با اس��تقالل
ب��ه دس��ت آورد ،نقش کلیدی خ��ود را به رخ
کشید .طالبلو نخستین پنالتی سرنوشتساز
را در هفت��ه پایانی لیگ پنجم در جدال با برق
شیراز در ورزش��گاه آزادی از محسن پاکنیت
گرفت تا استقالل با برتری 4بر 1مقابل حریف
جش��ن  100هزار نفری قهرمان��ی را برپا کند.
همین عملکرد درخش��ان بود که باعث ش��د
وحید به عن��وان ذخیره ابراهی��م میرزاپور در
فهرست نهایی تیمملی از سوی برانکو انتخاب
و راهی جامجهانی  2006آلمان ش��ود .از دیگر
پنالتیهای مهمی که وحید در مهار آن موفق
ب��ود میتوان به گرفتن ضربه مهرزاد معدنچی
در داربی پایتخت در لیگ شش��م ،همینطور
مهار پنالتیهای سرنوشتساز رقبای استقالل
در جام حذفی سال  86-87مقابل ذوبآهن و
مرحله بعد همان سال برابر فوالد در اهواز اشاره
ک��رد که آبیها را به فینال رس��اند و قهرمانی
شیرینی با امیر قلعهنویی سرمربی تازه برگشته
به تیم رقم خورد.
وحید طالبلو ام��ا در رده ملی هیچگاه به
حقی که داش��ت و تصور میشد نرسید ،چون
همواره به عنوان گلر ذخیره در فهرست مربیان
قرار میگرفت .هم در جامجهانی  2006هم در
جام ملتهای آسیا  2007توسط قلعهنویی که
ذخیره رودباریان شد و در جدال با کرهجنوبی
در مرحل��ه ی��ک چهارم نهایی ب��ه عنوان گلر
پنالتیگیر به میدان رفت ،بلکه فرش��ته نجات
قلعهنویی ش��ود اما به موفقیتی نرس��ید تا هم
امیر از تیمملی برکنار شود هم خودش فرصت
تبدیل شدن به مرد شماره یک ایران را از دست
بدهد .در بازگش��ت از همان تورنمنت بود که
افت فاحش طالبلو آغاز شد تا زمینه برای کنار
رفتن او از استقالل فراهم شود.
وحی��د طالبلو در حال��ی از دنیای فوتبال
حرف��های ایران خداحافظی کرد که هیچ کس
نمیتواند منکر کریها و جنگهای او با رقیب
همیشگیاش مهدی رحمتی شود 2 ،رقیبی که
از اردوهای مل��ی در رده پایه کنار هم بودند و
همواره در رده باشگاهی نیز جنگهای پنهانی و
علنی با یکدیگر داشتند که پرداختن به جزئیات
این جنگها کمی حوصله بر است ،اگرچه این
اواخر روابط میان  2گلر سرشناس استقاللی 2
دهه اخیر کمی بهتر از قبل شده بود.
وحی��د طالبلو امروز در حال��ی به صورت
رسمی در کالیفرنیا از فوتبال خداحافظی کرد
که بیش از  180بازی برای استقالل به عنوان
مرد ش��ماره یک به میدان رفت و  9بازی ملی
هم در کارنامه خود به ثبت رساند ،ضمن اینکه
در تمام ادوار لیگ با پیراهن تیمهایی همچون
شاهین بوش��هر ،راهآهن و فوالد خوزستان نیز
 55بار نامش را به ثبت رساند تا یکی از نامهای
به یادماندنی فوتبال ایران لقب بگیرد.

