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وطن امروز شماره 2498

اخبار

شانس باالی طارمی
برای آقای گلی در لیگ قطر

مهاجم ایرانی الغرافه از نگاه س��ایت قطری
این ش��انس را دارد که عن��وان آقای گلی این
فصل رقابتهای لیگ قطر را به دست آورد.
به نقل از اس��تاد الدوحه ،یوس��ف العربی،
مهاجم الدحی��ل یک��ی از بهترینهای لیگ
ستارگان قطر در  2-3فصل اخیر بوده است.
العربی ،بهترین گل��زن  2فصل اخیر لیگ
ستارگان قطر بوده است .سایت استاد الدوحه
در گزارشی با تیتر «چه بازیکنی میتواند عنوان
آقای گلی را از یوسف العربی بگیرد؟» از چند
مهاجم س��خن به میان آورد که این شانس را
دارن��د تا در فصل جدید لیگ س��تارگان قطر
عنوان آقای گلی را به دست آورند.
از نظر س��ایت استاد الدوحه ،بغداد بونجاح،
مهاجم الجزایری تیم فوتبال الس��د بیشترین
شانس را برای کسب آقای گلی بعد از یوسف
العربی دارد و بعد از این دو بازیکن هم مهدی
طارمی ،مهاجم ایرانی الغرافه شانس اصلی آقای
گلی است .طارمی در فصل جابهجایی زمستانی
بود که به الغرافه پیوست و توانست خیلی زود
تواناییهای خود را در این تیم قطری به نمایش
گذارد .او  2فصل پیاپی آقای گل لیگ ایران بود
و باید دید که آیا میتواند در لیگ ستارگان قطر
هم چنین عنوانی را به دست آورد یا نه.

چامیزو با شکست جردن باروز
قهرمان شد

دیدار حساس و زیبای فینال وزن  ۷۴کیلوگرم
کش��تی آزاد جام یاش��ار دوغو در ترکیه به سود
فرانک چامیزو ،کش��تیگیر کوباییتب��ار ایتالیا
به پایان رس��ید .در جریان دی��دار فینال وزن ۷۴
کیلوگرم کشتی آزاد جام یاشار دوغو در استانبول
ترکیه ،فرانک چامیزو ،دارنده مدال طالی جهان
و برنز المپیک در دیداری حس��اس مقابل جردن
ب��اروز ،نابغه آمریکایی کش��تی جه��ان و دارنده
 ۵مدال طالی جهان و المپیک در یک کش��تی
س��خت و پرامتیاز با نتیج��ه  ۱۰ - ۱۰به برتری
رس��ید و مدال طال را بر گ��ردن آویخت .چامیزو
چن��دی پیش مقابل باروز در آمریکا در حالی که
 ۵ب��ر  ۲پیش بود در ثانیههای پایانی  ۴امتیاز از
دست داد و  ۶بر  ۵شکس��ت خورد .باروز این بار
نیز درست در ثانیه پایانی مبارزه موفق به در خاک
نشاندن حریف شد و به پشت چامیزو رفت اما داور
به دلیل پایان زمان مبارزه هیچ امتیازی به او نداد
تا در نهایت  ۱۰ - ۱۰نتیجه را واگذار کند .کایل
اسنایدر ،دیگر عنواندار کشتی آمریکا و قهرمان
جهان و المپیک نیز روز جمعه مقابل اصالنبک
آلبروف ،دارن��ده مدال برنز جه��ان از آذربایجان
 ۳ - ۳شکس��ت خ��ورد و از رس��یدن به فینال
بازماند تا یکی دیگر از عنوانداران آمریکا شکست
غیرمنتظرهای داشته باشد.

یادداشت

تغییرات مدیریتی در استقالل شروع شد

دالر ،مانع خرید خارجی

چرا باشگاهها پیگیر حق خود
نیستند؟

باشگاههای حاضر در رقابتهای لیگ برتر که
بخش عمده آنها با مشکالت مالی مواجه هستند
نس��بت به مبلغ کالنی که از تبلیغات محیطی
فصل گذشته باقی مانده بیتفاوت هستند .طی
س��الهای اخیر یک��ی از راههای اصل��ی درآمد
باش��گاهها تبلیغات محیطی فوتبال بوده که هر
دوره با مشکالت ریز و درشتی همراه بوده است.
درحال��ی که در فص��ل  ۹3 - ۹4لیگ برتر رقم
قرارداد تبلیغات محیطی  ۱۶۰میلیارد تومان برای
 2فصل منعقد شده بود ،برای فصل هجدهم لیگ
برتر این مبلغ با نزولی عجیب ،به نامعلوم(!) تبدیل
شده و سازمان لیگ هنوز در این باره شفافسازی
نکرده است .از س��وی دیگر ،برای فصل گذشته
رقابتهای لیگ برتر نیز ق��راردادی به ارزش ۶۷
میلیارد تومان منعقد شده و شرکت مجری متعهد
شده بود این مبلغ را به سازمان لیگ پرداخت کند
اما با وجود پایان رقابتهای فصل قبل و ش��روع
فصل جدید ،گفته میشود تنها  ۱۷میلیارد تومان
از ای��ن مبلغ به فوتبال داده ش��ده و تکلیف ۵۰
میلیارد تومان دیگر مشخص نیست! این در حالی
است که از مبلغ قرارداد تبلیغات محیطی فوتبال
 ۸۰درصد به باشگاهها خواهد رسید و بقیه بین
سازمان لیگ ،فدراسیون فوتبال و مجری تبلیغات
محیطی تقسیم خواهد شد .با وجود اینکه تکلیف
این  ۵۰میلیارد تومان مشخص نیست اما سکوت
باشگاهها هم در نوع خود جالب است .باشگاههایی
که با مشکالت عدیده مالی مواجه هستند براحتی
نسبت به این  ۵۰میلیارد تومان سکوت کردهاند
و از سازمان لیگ نمیپرسند که تکلیف این پول
چه میش��ود .شاید هم وضعش��ان آنقدر خوب
هس��ت که  ۵۰میلیارد تومان برایش��ان پولی
نیست! مگر میشود در این وضعیت بد اقتصادی
که باش��گاهها با آن درگیر هستند مدیران عامل
سکوت کنند و سازمان لیگ هم واکنشی به این
موضوع نداشته باشد؟ مهدی تاج به عنوان رئیس
فدراسیون فوتبال باید به این موضوع ورود کند و
همانطور که پیگیر مطالبات قبلی فوتبال از مجری
تبلیغات محیطی  3فصل قب��ل بود ،این بار هم
پیگیر  ۵۰میلیارد تومان باشد تا در این آشفتگی
گم نشود!

دوشنبه  8مرداد 1397

امیرحس��ین فتح��ی ،مدیرعامل جدید باش��گاه
اس��تقالل در ادامه اقدام��ات مدیریت��یاش از زمان
حضور در این باشگاه ،دیروز یکشنبه نیز تغییراتی را
در  2پس��ت معاونت اجرایی و معاون ورزشی باشگاه
بهوجود آورد .دیروز علی خطیر ،عضو سابق فدراسیون
فوتبال از سوی فتحی به عنوان معاون ورزشی باشگاه
استقالل منصوب شد .او از این پس در پستی فعالیت
خواهد کرد که پیش از این پندار توفیقی در آن حضور
داشت و با حضور فعال در نقلوانتقاالت نیز به شهرت
رسیده بود .شهرت معاون ورزشی جدید استقالل اما
به خاطر اتفاقاتی است که در دیماه سال گذشته در
س��اختمان« پک» رخ داد .او به عنوان معاون اجرایی
دبیرکل (محمدرضا س��اکت) به هم��راه جیم هانس
نایبرئیس کمیته انضباطی یوفا در محل ساختمان
پک حضور یافت و با اوس��یانو کروز دستیار کارلوس
کیروش درگیر شد .خطیر بعد از این اتفاقات از سوی
فدراسیون به عنوان عامل اصلی این ماجرا معرفی شد
و از کار کنار رفت .او حاال از این به بعد و در شرایطی
که امروز باش��گاه استقالل دارد ،یک پست مهم را به
عهده گرفته است .نکته جالب اینجاست که پیش از
این از علی نظریجویباری به عنوان جانش��ین پندار
توفیقی نام برده میشد .دومین حکم دیروز مدیرعامل
اس��تقالل انتخاب هادی مباش��ری به سمت معاون
اجرایی باشگاه بود.
■■تالش بیفایده برای بازگرداندن تیام

در این میان ،مامه بابا تیام مهاجم درخش��ان تیم
فوتبال استقالل در فصل گذشته بدل به چالش مهم
این باشگاه در فصل نقلوانتقاالت شده است .تیام که
گفته میشد مارک شرمن آلمانی برای مذاکره درباره
آینده او به تهران سفر کرده ارتباط خود با این ایجنت
اروپایی را قطع کرده و در حال حاضر فعالیتهای خود
را با یک ایرانی مقیم امارات دنبال میکند .درباره تیام
ش��ایعه این بود که وی قص��د دارد به تیمی در ترکیه
بپیوندد اما برخالف انتظارها این مهاجم س��نگالی در
کشور امارات به سر میبرد و قصد دارد فصل آینده در
فوتبال این کش��ور به کار خود ادامه دهد .یک باشگاه
اماراتی پیشنهاد باالی  2میلیون دالر به تیام داده و او با
این مبلغ پیراهن تیمی در لیگ فوتبال امارات را برتن
خواهد کرد .محمد زمانی ،ایجنت ایرانی مقیم امارات
نمایندگان مجلس شورای اسالمی بعد از تصویب
قانونممنوعیتبهکارگیریبازنشستههاتاکیدکردند
این افراد هر چه سریعتر باید استعفا کنند .نمایندگان
مجلس سهش��نبه  2م��رداد  97در نشس��ت علنی
پارلمان ط��رح اصالح قانون ممنوعیت به کارگیری
بازنشستگان را بررسی کردند و ماده واحده این طرح
را به تصویب رساندند .بر اساس تبصره یک ماده واحده
این طرح به کارگیری بازنشس��تگان در سمتهای
روسای  3قوه ،معاون اول رئیسجمهور ،نواب رئیس
مجل��س ،نمایندگان مجلس ،وزرا ،اعضای ش��ورای
نگهبان و معاونان رئیسجمهور ذکر شده در ماده 71
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب  8مهر  86و
همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح
با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دس��تگاه
متبوع خود مجاز است .با این شرایط شاهد تغییرات
زیادی در وزارت ورزش خواهیم بود که عالوه براین
وزارتخانه ،فدراسیونهای زیادی نیز شامل تغییرات
خواهند ش��د .نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی
در مصاحبههایی که با رس��انههای مختلف داشتند،
تاکید کردند افراد بازنشس��ته باید بزودی استعفای
خ��ود را اعالم کنن��د و افراد جایگزی��ن نیز انتخاب
شوند .با بازنشس��ته بودن روس��ای تعداد زیادی از

در اینباره میگوید :تیام قصد دارد بنابر قراردادی که
با استقالل امضا کرده ،با پرداخت حق فسخ  200هزار
دالری از این باشگاه جدا شود و در حال حاضر مقدمات
کار حضور او در یک تیم اماراتی انجام شده و این انتقال
در روزهای آینده رسمی خواهد شد .تیام که به عنوان
بازیکن آزاد به اس��تقالل پیوسته بود بعد از درخشش
خیرهکننده در لباس آبیها در لیگ و آسیا چشمهای
زیادی را متوجه خود کرد و طبیعی بود که اس��تقالل
باتوجه به ش��رایط بحران��ی ارز در ایران توانایی رقابت
با پیشنهادهای میلیون دالری کشورهای همسایه را
ندارد .اگر همین امروز تیام برای حضور در اس��تقالل
رضای��ت بدهد ،مبلغ قرارداد او ب��ه باالی  20میلیارد
تومان خواهد رسید که پرداخت چنین پولی در مقیاس
لیگ ایران برای باش��گاهها غیرممکن اس��ت .زمانی با
توضی��ح اینکه موارد جدایی این مهاجم س��نگالی به
صورت قانونی پیش خواهد رفت ،در ادامه حرفهایش
اعالم کرد :استقالل عقیده دارد تیام بازیکن این باشگاه
اس��ت امابندی در قرارداد وجود دارد که او میتواند با
پرداخت مبلغ مدنظر ،قرارداد خود را یکجانبه فسخ

کند .البته من به ت�لاش آقای فتحی برای حفظ این
بازیکن احترام میگذارم اما فکر میکنم این تالش باید
پی��ش از این و در زمان عقد قرارداد اولیه با تیام انجام
میش��د ،اگرچه خود تیام هم با این ش��رط حاضر به
حضور در لیگ فوتبال ایران شده بود که هر زمانی که
شرایط یا پیشنهاد بهتری داشته باشد قادر به جدایی
باشد .صحبتهای این ایجنت ایرانی در شرایطی مطرح
میشود که باش��گاه استقالل مجدانه به دنبال احقاق
حق و بازگرداندن این بازیکن به تمرینات است.
■■دردسر دالری

از سویی به نظر می رسد مقدمات جذب مارکوس
نیومایر در اس��تقالل فراهم شده است .گفته میشود
نیومایر همین حاال در حال گذراندن تس��ت پزشکی
اس��ت و توافقات اولیه با ایمن حسین هم انجام شده
است اما مشکل اصلی در راه پیوستن آنها به استقالل
بیثباتی در بازار ارز است .قیمت دالر لحظه به لحظه
باال میرود و با این شرایط مدیران استقالل نمیدانند
چگونه و با چه مبلغی با این دو بازیکن خارجی قرارداد
امضا کنند .این اتفاقات ممکن اس��ت باعث دردسر و

وزارت ورزش در قبال مصوبه مجلس چه میکند؟

جایی برای بازنشستهها نیست

فدراس��یونهای ورزش��ی این
سوال مطرح میشود که وزارت
ورزش چه برنامهای برای آنها
خواهد داش��ت؟ انتخابات این
فدراس��یونها چط��ور برگزار
میش��ود و وزی��ر ورزش چه
برنامهای ب��رای تغییر معاونان��ش دارد؟ با توجه به
ممنوعیت بهکارگیری قانون بازنشستهها محمدرضا
داورزن��ی معاون ورزش حرف��های و قهرمانی و فریبا
محمدیان معاون امور بانوان از این وزارتخانه رفتنی
هستند و باید دید وزیر ورزش چه کسانی را جایگزین
خواهد کرد.

■■معرفیرؤسایبازنشسته

با قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشس��تهها در
دستگاههای دولتی ۲۰ ،رئیس فدراسیون بازنشسته
هستند که برخی از آنها باید استعفا کنند .بر اساس
تبص��ره یک م��اده واح��ده این طرح ب��ه کارگیری
بازنشس��تگان در سمتهای روس��ای  3قوه ،معاون
اول رئیسجمه��ور ،نواب رئیس مجلس ،نمایندگان

مجلس ،وزرا ،اعضای ش��ورای
نگهبان و معاونان رئیسجمهور
ذکر ش��ده در ماده  71قانون
مدیری��ت خدمات کش��وری
مصوب  8مهر  86و همچنین
به کارگی��ری بازنشس��تگان
نیروهای مس��لح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا
صرفا در دس��تگاه متبوع خود مجاز است .با اجرایی
شدن این قانون وزارت ورزش و روسای فدراسیونها
نیز شامل تغییراتی خواهند شد 20 .رئیس فدراسیون
بازنشسته هس��تند که البته باقرزاده و شعبانیبهار
عضو هیات علمی دانش��گاه هستند و باید دید آنها
به فدراس��یون مامور شدهاند یا خیر؟ برخی روسای
فدراس��یونها هم مدرک باالتر از کارشناسی ارشد
دارند که باید با قانون  35سال بازنشسته شوند .البته
نکته حائز اهمیت این است که برخی از آنها در زمان
سازمان تربیتبدنی در مرکز آموزش مدرک گرفته
و آن را معادلس��ازی کردهاند .بنابراین ممکن است
مشکل بازنشستگی این روسا نیز حل شود.

بیل ،همهکاره رئال

مانع رسیدن  2طرف به توافق نهایی شود.

■■آخرین خبر از بازیکن عراقی مورد نظر استقالل

در این شرایط ،سرمربی تیم «نفط الوسط» عراق
تاکید کرد اجازه جدایی به مهاجم این تیم را نخواهد
داد .در روزهای اخیر خبرهای رس��ما تایید نشدهای
مبنی بر عالقه باشگاه استقالل به جذب ایمن الحسین،
بازیکن تیم نفط الوسط عراق در فضای مجازی منتشر
شده اس��ت .این بازیکن پیش از این هم مدنظر تیم
فوتبال پرس��پولیس بود اما محرومیت سرخپوشان از
جذب بازیکن باعث شد برانکو بیخیال جذب او شود.
ایمن الحسین مهاجمی است که توان بازی کردن به
عنوان پست هافبک هجومی را هم دارد .حسن احمد،
سرمربی نفط الوسط عراق در گفتوگویی که با سایت
الواقی عراق داش��ت جدایی این بازیکن را رد کرد .او
گفت :با وجود اینکه ایمن از چند باش��گاه پرطرفدار
پیش��نهاد دارد اما او تیم را ت��رک نمیکند .ما با این
بازیکن قرارداد بلندم��دت داریم و اجازه جدایی را به
او نمیدهیم .به این ترتیب به نظر میرس��د احتمال
حضور این بازیکن عراقی هم در استقالل منتفی است.
در زیر اسامی روسای بازنشسته را میخوانید:

 -1اتومبیلرانی  -محمود صیدانلو
 -2اسکواش  -مسعود سلیمانی
 -3اسکی  -عبدی افتخاری
 -4انجمنهای ورزشی  -غالمعلی علیپور
 -5پرورش اندام  -ناصر پورعلیفرد
 -6تکواندو  -سیدمحمد پوالدگر
 -7تیروکمان  -غالمرضا شعبانیبهار
 -8جودو  -محمد درخشان
 -9چوگان  -حجتاهلل دهخدایی
 -10سهگانه  -محمدعلی صبور
 -11شمشیربازی  -فضلاهلل باقرزاده
 -12قایقرانی  -غالمرضا امینی
 -13کاراته  -محمدصادق فرجی
 -14گلف  -بهروز منتقمی
 -15ناشنوایان  -مصطفی کریمی
 -16هاکی  -بهرام شفیع
 -17همگانی  -علی مجدآرا
 -18والیبال  -احمد ضیایی
 -19وزنهبرداری  -علی مرادی
 -20هندبال  -علیرضا رحیمی
 -21خزانهدار المپیک  -کیکاووس سعیدی

کیوسک
مارکا

سیگنال به لواندوفسکی

تیم مل��ی والیب��ال جوانان ایران ب��ا برتری
مقتدرانه براب��ر کرهجنوبی به عن��وان قهرمانی
آس��یا دس��ت یافت .در روز پایان��ی رقابتهای
والیب��ال جوان��ان آس��یا  ۲۰۱۸روز ش��نبه از
س��اعت  ۲۰:۳۰تیم ایران در دی��دار پایانی رو
در روی کرهجنوب��ی ق��رار گرفت و موفق ش��د
در ادام��ه پیروزیهای��ش با نتیج��ه قاطع  3بر
صفر به برد دیگری برس��د و بر سکوی قهرمانی

موندودپورتیوو

والورده خواستار خریدی دیگر

اسپورت

نگران دمبله نباشید

با پیروزی مقابل کره جنوبی

والیبالیستهای جوان ایران بر با م آسیا ایستادند
بایستد .ش��اگردان بهروز عطایی ستهای بازی
را ب��ا امتیازه��ای  ۱۴-۲۵ ،۲۲-۲۵و ۱۸-۲۵
به س��ود خ��ود به پایان رس��اندند و توانس��تند
شکس��ت در فینال دوره گذشته را به فراموشی

بسپارند .والیبالیس��تهای جوان ایران با صعود
به فینال ،جواز حض��ور در رقابتهای قهرمانی
جهان را نیز کس��ب کرده بودن��د و کرهجنوبی
هم دیگر مسافر آس��یا به مسابقات جهانی شد.

آ.اس

دینیه به اورتون می رود

تیمه��ای ای��ران و کرهجنوبی پی��ش از این در
دور گروه��ی نیز به مصاف ه��م رفته بودند که
ملیپوشان ایران آن بازی را با نتیجه  3بر صفر
به سودش��ان تمام کرده بودند .تیم ملی والیبال
جوانان ایران در این رقابتها به ترتیب تیمهای
چین ،کرهجنوبی ،هند ،قزاقستان و تایلند را از
پیش رو برداش��ت و در  6بازی تنها یک ست به
حریفانش واگذار کرد.

سید لو :فوتبالیستی را تصور کنید که یوسین
بولت میگوید سریعترین بازیکن جهان است.
فوتبالیس��تی که بیش از هر ک��س دیگری در
اروپا با س��ر گل زده اما این تخصص اصلیاش
نیست ،اصال تنها تواناییاش نیست .فوتبالیستی
را تص��ور کنید که با دوی��دن تمام طول زمین
بهتری��ن گل تاریخ فینال جام حذفی اس��پانیا
را زده و ش��اید زیباترین گل تاریخ فینال لیگ
قهرمانان را هم زده باش��د ،یک قیچی برگردان
اس��تثنایی .فوتبالیستی را تصور کنید که  3بار
در فینال رقابتهای اروپایی گل زده -از جمله
یکی در پنالتیهای آخر بازی -که دو تای آنها
باعث پیروزی تیمش ش��ده و ی��ک پاس گل
هم داده .فوتبالیس��تی که از  5دوره اخیر لیگ
قهرمانان اروپا  4تا را برده و تیم کش��ورش را به
نیمهنهایی جام ملتهای اروپا رس��انده ،آن هم
تیم��ی که نیمهنهایی که هیچ ،قبل از آن اصال
در این رقابتها بازی نکرده بود .تصور کنید در
 ۱۴۷حض��ور در ترکیب اصل��ی  ۸۳گل و ۴۵
پاس گل داده یعنی تاثیر مس��تقیم روی ۱۲۸
گل .سال قبل از آن هم بازیکن فصل لیگ برتر
شده بود .خیلی خب ،این را هم میتوانید تصور
کنید که به جامجهانی نرفته اما شاید به نفعش
باش��د ،خس��تگی و دیرآمدن به عالوه نگرش
«هی ،من جامجهانی را بردم» که لزوما همیشه
مفید نیست ،او همه تابستان خود را آماده کرده
برای یک فصل درخشیدن .تصور کنید آخرین
باری که ب��ازی کرد تعویضی ب��ود و در فینال
لی��گ قهرمانان  2گل زد -نخس��تین بازیکنی
که چنین کاری کرده -جام را و جایزه بهترین
بازیکن میدان را گرفت اما هنوز هم میخواهد
خ��ودش را ثابت کند .اینها به کنار ،یک چهره
کامال محبوب و تجاری هم هست؛ ۳۵میلیون
فالوئر در اینستاگرام دارد و یک چهره شاخص
بینالمللی محسوب میشود .مختصر اینکه از
آن بازیکنانی است که دوست دارید این تابستان
بخرید اما اگر ش��ما رئالمادرید هستید ،نیازی
نیست .ش��ما گرت بیل را دارید .کاری که باید
بکنید متقاعد کردنش برای ماندن است اما این
کار را هم کردهاید .او اینجاست ،بازیکنی قدیمی
که احساس یک تازهوارد را دارد .شاید احمقانه
باشد اگر بگوییم حاال نوبت فصل بیل است ،هر
چند دوران جدیدی ش��روع شده با آنکه بیل ۵
سال است در رئال بازی میکند و ۱۱جام برده و
با همه کارهایی که عنوان شد و بویژه  2گل در
فینال لیگ قهرمانان اما چنین حسی وجود دارد.
نه خیلی قبل ،بیل ط��ور دیگری فکر میکرد،
همان ش��ب رویایی در کییف از گالیههایش
گفت .بیل مصدوم شده بود ،فصل قبل از ناحیه
مچ در حالی که ش��دت آن را تماشاگران درک
نکردند ،مش��کالت عضالنی هم داش��ت .آبان
گذشته پارگی جزئی عضالنی در کشاله رانش
به وجود آمد و برای بیس��توپنجمین بار بازی
برای رئال را به خاطر مصدومیت و دالیل مشابه
از دست داد اما از کریسمس حس میکرد کامال
آماده است و خوب هم بازی میکند اما در بازی
با پاریس��نژرمن از تیم بیرون ماند و دیگر به
ترکیب راه نیافت ،تنه��ا بازی دیگر اروپایی که
در ترکیب اصلی قرار گرفت ،برابر یوونتوس بود
که بین  2نیمه تعویض ش��د .وقتی خوب بازی
میکرد مثل دیدار با السپالماس که  2گل زد،
تیترها درباره پس گرفتن جایگاهش در ترکیب
اصلی بود اما خودش بهتر میدانست .فصل قبل
هر  112دقیقه یک گل زد اما تفاوتی نداش��ت.
او در لیگ ب��ازی میکرد-رقابتهایی که برای
تیمش مرده بود -اما وقتی اهمیتی نداش��ت؟
در  540دقیق��ه ب��ازی در مراحل حذفی لیگ
قهرمانان تنها  99دقیقه به او رس��ید .او سوال
نکرد چرا بیرون مانده -چون فایدهای نداشت-
و زینالدین زی��دان هم به او نگفت .رابطهای با
هم نداش��تند ،فقط س��ردی بود .دیگران درک
نمیکردند هر چند عدهای میگفتند باید تسلیم
شود ،در حالی که بیل دلیلش را نمیدانست.
این هم درس��ت بود کسانی که جلوتر از
او در ترکیب اصلی ق��رار میگرفتند ،خیلی
خوب بودند ،نباید نادیده گرفت که همیش��ه
هم خوب ب��ازی نمیکرد .مادری��د بدون او
به فینال رس��ید ،تصور میش��د پایان فصل
جداییاش قطعی اس��ت .حمالت رس��انهای
هم عجیب بود؛ از اینکه نمیتواند اسپانیایی
ح��رف بزند ی��ا گلف را خیلی دوس��ت دارد،
میگفتند تعصب ندارد و برای تیم نمیدود،
بیل همه را میدانس��ت .بعد در فینال لیگ
قهرمان��ان آمد و  2گل زد .یادآوری بود برای
کسانی که فراموش کرده بودند و تعدادشان
زیاد بود .او س��ربلند کییف را ترک کرد اما
میگف��ت نیاز دارد که ه��ر هفته بازی کند.
بع��د از چن��د روز زی��دان رف��ت و بیل تنها
بازیکنی بود که تش��کر و خداحافظی علنی
نک��رد ،همانطور که از مع��دود بازیکنانی بود
که از اخراج رافائل بنیتس ابراز تاسف نکردند
و بعد کریستیانو رونالدو رفت .تحلیل بازار و
گزینههای جانشینی نقش خودش را ایفا کرد
و در نهایت رئالمادری��د درباره بازیکنی که
یکمیلیارد یورو مبلغ فس��خ قراردادش بود،
تصمیم گرفت اما این کافی نبود.

