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ورزشی

وطن امروز شماره 2499

اخبار

درآمد نجومی استقالل
از ترانسفر مجید حسینی

مقاومت برابر قانون
زین�ب حس�ینی :مصوب��ه دوم مردادماه
مجلس درب��اره ممنوعی��ت بهکارگیری
بازنشس��تهها و اصالح آن ،س��ر و صدای
زیادی به پا ک��رده بویژه اینکه اصالحیه
انجام ش��ده ،با کاهش مقامات مس��تثنا
ش��ده همراه بوده اس��ت و طیف وسیعی
از مدی��ران را در حوزههای مختلف دربر
میگی��رد و همین مس��اله گس��تردگی
واکنشها را بیش��تر کرده اس��ت .در این
میان حوزه ورزش از این دس��ت مدیران
ک��ه س��الها از دوره بازنشس��تگی آنها
میگذرد اما همچنان بر س��ر کارند ،کم
ن��دارد .از وزارت ورزش گرفت��ه ت��ا ۵۲
فدراس��یونی که بازوهای ای��ن وزارتخانه
به حس��اب میآیند ،افرادی هستند که
پست معاونت یا ریاست را برعهده دارند
اما بازنشسته به حساب میآیند .این افراد
بر اس��اس مصوبه جدی��د مجلس ،دیگر
جایی در ورزش نخواهند داشت و باالخره پس از
سالها باید عطای این عرصه دلچسب را به لقایش
ببخشند که البته بعید است!
■■یک دهه س�ابقه در ممنوعی�ت بهکارگیری
بازنشستهها

این نخس��تینبار نیس��ت که منع بهکارگیری
بازنشس��تهها مطرح و با جدیت پیگیری میشود.
موضوع منع بهکارگیری بازنشستهها در ماده ۹۵
قانون مدیریت خدمات کش��وری مورد تاکید قرار
گرفت��ه و طرح آن برای اجرا ه��م تقریبا از دولت
نهم آغاز ش��د به طوری که در برنامه پنج س��اله
پنجم توسعه که اواخر سال  ۸۹به تصویب رسید
نیز ط��رح موضوع ش��د .حتی در برنامه شش��م

مجید حس��ینی در حالی با قرارداد  600هزار
دالری به ترابوزان اسپور پیوست که در قرارداد این
بازیکن با باشگاه استقالل بندی وجود داشت که
این بازیکن میتواند در صورت دریافت پیشنهاد
اروپایی با پرداخت  100هزار دالر از این تیم جدا
شود .با این حال با پیگیریهای فتحی ،استقالل
پول قابل توجهی از ترانسفر مجید حسینی کسب
کرده که میتواند این باشگاه را در راه خرید بازیکن
خارجی جدید کمک کند .باشگاه ترابوزان اسپور
اعالم کرد استقالل مبلغ  400هزار دالر از ترانسفر
مجید حسینی سود کرده که  200هزار دالر آن
برای صدور رضایتنامه است و  200هزار دالر برای
صدور آیتیس��ی به این باش��گاه پرداخت شده
اس��ت .با این حال امیرحسین فتحی به ورزش 3
میگوید رقم انتقال مجید حسینی بسیار بیشتر از
مبلغی است که باشگاه ترابوزان اعالم کرده است:
«مجید حسینی با رقمی بس��یار بیشتر از آنچه
باش��گاه ترابوزان اعالم کرده منتقل شده است و
باشگاه استقالل درآمد قابل توجهی برای انتقال
این بازیکن کس��ب کرده اس��ت که من ترجیح
میده��م فعال این رقم را رس��انهای نکنم» .او در
ادامه گفت« :کار بس��یار بزرگی که انجام شد این
است که باشگاه ترابوزان موظف است  20درصد
از حق ترانسفر حسینی به تیم آیندهاش را هم به
باشگاه استقالل پرداخت کند .با این شرایط برای
سالهای آینده هم باشگاه استقالل درآمد خوبی
از انتقال مجید حسینی کسب خواهد کرد» .با این
شرایط به نظر میرسد باشگاه استقالل با درآمدی
که از راه صدور رضایتنامه تیام و مجید حسینی
کسب کرده اس��ت میتواند برای خرید بازیکنان
خارجی جدید که مدنظر شفر هستند اقدام کند.

 -۲سروش رفیعی

برخورد رئیس و دبیر فدراسیون
والیبال با یک خبرنگار در فرودگاه

کیوسک

در حالی که خبرنگار ش��بکه تلویزیونی خبر
به دعوت فدراسیون والیبال برای تهیه گزارش از
مراسم استقبال تیمملی والیبال جوانان به فرودگاه
رفته بود ،با برخورد نامناس��ب رئیس و دبیر این
فدراس��یون روبهرو شد .تیم ملی والیبال جوانان
ایران پ��س از قهرمان��ی در رقابتهای قهرمانی
آس��یا از طری��ق ف��رودگاه امام خمین��ی(ره) به
تهران بازگشت .مسؤوالن فدراسیون و همچنین
تع��دادی از خانوادهها و ه��واداران والیبال برای
اس��تقبال در س��الن فرودگاه حاضر بودند که در
جریان فعالیتهای رس��انهای خبرنگار ش��بکه
خبر صداوسیما رئیس فدراسیون والیبال نسبت
ی شد
به پرسش��ی درباره بازنشستگیاش عصبان 
و برخ��ورد تندی با خبرنگار مربوطه داش��ت که
امیرحسین منظمی دبیر فدراسیون هم به حمایت
از رئیس فدراسیون با خبرنگار وارد مشاجره شد.
به کار بردن الفاظ نادرست ،هل دادن و ممانعت
از تصویربرداری موجب ش��د مراسم استقبال از
تیمملی والیبال جوانان به حاشیه برود.

درودگر مدیرعامل باشگاه
تراکتورسازی شد

صادق درودگر ،عضو هیاترئیسه سازمان لیگ
فوتبال به عنوان مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی
انتخاب ش��د .صادق درودگر که سابقه مدیریت
در باش��گاه ملوان انزلی را دارد ،ام��روز به عنوان
مدیرعامل جدید باش��گاه تراکتورسازی انتخاب
شد .عباس الیاسی پیش از این سرپرست باشگاه
تراکتورسازی بود .الیاسی با تایید انتخاب درودگر
به عنوان مدیرعامل جدید تراکتورسازی ،به مهر
گف��ت :بنده به عنوان رئیس هیاتمدیره به کارم
ادامه میدهم.

یادداشت

مدیران ورزشی به این سادگی بازنشسته نمیشوند

برنامه کیروش
برای آمادهسازی تیمملی اعالم شد

برنامه آمادهس��ازی تیممل��ی فوتبال برای
شرکت در جام ملتهای آسیا اعالم شد.
به گزارش ایسنا ،کارلوس کیروش ،سرمربی
تیمملی ای��ران برای حضور پرق��درت در جام
ملتهای آسیا درخواس��ت کرده بود اردوهای
مختلفی برای آمادهسازی تیمملی برگزار شود
که در جلسه فدراسیون فوتبال برنامه تیمملی
برای جام ملتها مشخص شد.
طبق این برنامه  ۹تا  ۲۱شهریور نخستین
اردوی آمادهسازی تیمملی برگزار خواهد شد که
در تاریخ  ۱۵و  ۲۰شهریورماه دو بازی دوستانه
برای تیمملی در نظر گرفته شده است .اردوی
دوم نیز از  ۱۳تا  ۲۵مهر برگزار میش��ود و در
روزهای  ۱۶و  ۱۹مهر دو بازی تدارکاتی دیگر
انجام خواهد شد .سومین مرحله اردوی تیمملی
از تاریخ  ۲۴آبان آغاز میش��ود و  ۲۹همان ماه
پایان مییاب��د .در اردوی س��وم نیز یک بازی
تدارکاتی در نظر گرفته شده است.
از  ۲۹آذر ت��ا اول دیم��اه چهارمین اردوی
تدارکاتی تیمملی انجام خواهد شد .همچنین
از  ۸ت��ا  ۱۲دیماه پنجمی��ن و آخرین اردوی
آمادهسازی تیمملی تشکیل میشود .کل هزینه
این اردوها  ۵میلیون و  ۸۰۰هزار دالر تخمین
زده شده است.

سهشنبه  9مرداد 1397

فصل نقل و انتقاالت هنوز تمام نش��ده و تا
اواسط ش��هریور هم ادامه دارد ولی جنسهای
ناب آن خریداری شدهاند و بعید به نظر میرسد
س��تاره دیگری در این روزها جابهجا شود .بویژه
اینکه مه��دی ترابی به عن��وان بهترین بازیکن
فصل قبل به تیم جدیدی رفته ،سروش رفیعی
تیم پیدا کرده ،محس��ن مس��لمان ب��ه عنوان
آقای پ��اسگل لیگ هفدهم تیم��ش را عوض
ک��رده ،محمد ایرانپوری��ان از تراکتور دل کنده،
بازیکنان محبوب قلعهنویی راهی سپاهان شدند
و استقالل هم ستارهاش را از البهالی مصدومان
لیگ پیدا کرده است!
■■ ۱۰خرید بزرگ نقلوانتقاالت لیگ هجدهم
 -۱مهدی ترابی

ترابی فصل گذشته  ۱۰گل زد و  ۸پاسگل داد
و ب��ا نمره  2/65بهترین بازیکن لیگ از نگاه نمرات
س��ایت  90هم ش��د .فکتهایی که نشان میدهد
چرا قرمزپوش ش��دن تراب��ی ،بهترین خرید فصل
لقب گرفته اس��ت .البته این بازیکن به خاطر بسته
بودن پنجره نقلوانتقاالتی پرسپولیس ،تا نیمفصل
برای تیم علی دایی بازی میکند و بعد از آن پیراهن
پرسپولیس را میپوشد.
از مع��دود فانتزیبازهای لیگ پس از یک فصل

مارکا

آزمون فوق العاده

هنوز  24س��اعت از قطعی شدن حضور هافبک
آلمانی در اس��تقالل نگذش��ته که پاسخ تستهای
پزشکی این بازیکن به جنجالی دیگر در اردوی این
تیم تبدیل شده اس��ت .بعد از اینکه مذاکرات برای
تمدید قرارداد سرور جپاروف با استقالل به بنبست
خورد ،سران این باشگاه برای جلب رضایت وینفرد
شفر بالفاصله مذاکرات نهایی با «نویمایر» هافبک
آلمانی مد نظر س��رمربی را در دستور کار قرار داده
و این بازیکن را صبح دیروز به تهران کش��اندند تا با
پشت سر گذاشتن تستهای پزشکی مراحل نهایی
عقد قرارداد و اضافه ش��دن او به تیم را انجام دهند.
در شرایطی که نویمایر بالفاصله در ایفمارک حاضر و
تستهای پزشکی را پشت سر گذاشت ،صبح دیروز
اصغر حاجیلو در نخستین گفتوگوی زنده خود به

توسعه هم منع بهکارگیری بازنشستهها پیگیری
ش��د و در نهایت اردیبهش��تماه سال  ۹۵بود که
بعد از تصویب مجلس ش��ورای اس�لامی و تایید
ش��ورای نگهبان ،حس��ن روحانی ،رئیسجمهور
قانون مربوطه را جهت اجرا به سازمان مدیریت و
برنامهریزی کشور ابالغ کرد .این قانون به صورت
دوفوریتی و در راس��تای اجرای اصل  ۱۲۳قانون
اساسی در مجلس بررس��ی شد و مصوبه گرفت،
با این حال ابهاماتی داش��ت که باعث ش��د سال
گذش��ته دوباره در مجلس مطرح و استفس��اریه
تصویب ش��ود (م��اده واحده به آن اضافه ش��د).
بع��د از آن س��ازمان اداری و اس��تخدامی اخی��را
با ارس��ال نامهای به دس��تگاهها و س��ازمانهای

مربوط��ه اجرای قان��ون ممنوعی��ت بهکارگیری
بازنشس��تهها را مورد تاکید قرار داد اما در فاصله
کمتر از یک س��ال ،همان قان��ون دوباره با نظرات
اصالحی نمایندگان مجلس ،دستخوش تغییرات
شده اس��ت .در همه این سالها منع بهکارگیری
بازنشس��تهها در ورزش مطرح بود .مسؤوالن هم
اگرچه خود را موظف به تبعیت از آن میدانستند
اما همواره به لطف راههایی که دستشان را برای
بهکارگیری بازنشستهها باز گذاشته بود ،قانون را
دور میزدند که اگر غیر از این بود ،امروز ش��اهد
حض��ور خی��ل بازنشس��تهها در ورزش نبودیم.
■■بازنشستههاکنارنمیروند!

رون��دی ک��ه در قان��ون من��ع بهکارگی��ری

نگاهی به خریدهای بزرگ نقلوانتقاالت

نفوذ از پنجره بسته

دوری و حض��ور در الخ��ور ،تصمی��م به بازگش��ت
گرفت .انتخاب س��روش هم پرسپولیس بود .تمام
چانهزنیهای رفیعی برای انتخاب تیم نیمفصل اولش
بود که نمیتوانست برای پرسپولیس بازی کند .در
نهایت فوالد برنده رقابت بین تیمهایی شد که رفیعی
را میخواستند.

 -۵لوسیانو پریرا

ی پ��اسگل لیگ هفدهم ،دیگ��ر جایی در
آقا 
آرای��ش تیم برانکو نداش��ت .پروفس��ور ،تصمیم به
فروش مسلمان گرفت و برای محسن مسلمان هم
چه تیمی بهتر از تیم سابق؟ مسلمان به ذوبآهن
بازگشت تا این جابهجایی سومین نقلوانتقال پر سر
و صدای فصل لقب بگیرد.

 -۶رحیم زهیوی

 -۳محسن مسلمان

 -۴محمد ایرانپوریان

جذب بازیکنی که  6فصل در بین بهترینهای
تیمش حضور داشت ،کار آسانی نبود .ایرانپوریان
در تراکتور بازوبند به دس��ت میبس��ت ،پنالتی
میزد ،پاسگل میداد و گل میزد ولی باالخره
بع��د از  6س��ال ،راه��ش را از تبریز به س��مت
اصفهان کج کرد تا با قلعهنویی راهی س��پاهان
شود.

موندودپورتیوو

آرتور قول میدهد

فوالد دست روی بازیکنی گذاشت که فصل قبل
 ۱۲گل زده ب��ود و  ۸پ��اس گل داد .در جام حذفی
هم ب��رای نفت  3گل زده بود .این آمار پریرا اتفاقی
نبود و  2فصل قبل هم تعداد گلهایش را دو رقمی
کرده بود .از معدود خارجیهای خوبی که حاضر شد
در این فصل هم در لیگ برتر بماند راهی فوالد شد.
قهرمانی  3فصل قبل با استقاللخوزستان باعث
شد مدتی استقالل و پرسپولیس هم به او پیشنهاد
بدهند ولی زهیوی آن را نپذیرفت و فصل قبل برای
فوالد بازی کرد که ماحصل آن  ۷گل و  ۲پاس گل
شد .حاال هم نتوانست از پیشنهاد علی دایی بگذرد
و به سایپا پیوست.

 -۷مهدی کیانی

به عنوان بزرگ و کاپیتان تراکتورس��ازی ،چند
فصل خوب در این تیم داش��ت .کیانی به قدری در
میانه زمین حکمرانی میکرد که کسی به جدایی او
از تراکتور فکر هم نمیکرد .اتفاقی که در ابتدای این
فصل افتاد و کاپیتان تراکتور راهی سپاهان شد تا یک
بار دیگر تحت نظر امیر قلعهنویی فوتبال بازی کند.

اسپورت

عملکرد خیرهکننده آرتور

حرفهای متناقض درباره بازیکن آلمانی استقالل

نیومایر در ابهام

عنوان سرپرس��ت استقالل با
رادیو ،با صحبتهای ابهامآمیز
پیرامون هافبک آلمانی ،باعث
ش��د یکی دیگ��ر از خریدهای
خارج��ی مد نظر اس��تقالل و
شفر هم هنوز پای میز قرارداد
ننشسته ،حاشیهساز شود .اصغر حاجیلو در گفتوگو
ب��ا برنامه صب��ح و ورزش رادیو با کلماتی عجیب از
خرید آلمانی صحبت کرد و گفت« :متاسفانه 2-3
بازیک��ن را گفتند اما آنها را که چ��ک کردند ،گویا

نخواستند!» خس��رو والیزاده،
مجری ای��ن برنامه نیز با تایید
ای��ن صحبته��ای ابهامآمیز
پیرام��ون خری��د آلمان��ی
گفت«:برداش��ت خود من هم
از صحبتهای سرپرست جدید
اس��تقالل این بود که نویمایر در تستهای پزشکی
رد شده است و نمیتواند با این تیم قرارداد ببندد».
دقایقی بعد از این صحبتهای حاجیلو ،امیرحسین
فتحی ،سرپرست باش��گاه استقالل در گفتوگویی

تابستان بهاری کلوپ

بازنشس��تهها و اجرای آن از س��الهای
گذش��ته تا به امروز طی ش��ده ،حداقل
در ورزش-ج��ز موارد خیل��ی محدود و
خاص -کمکحال خالی شدن پستهای
مدیریتی و جایگاههای تاثیرگذار از حضور
بازنشستهها نبوده است ،چرا که همواره
وجود برخی تبصرهها و اس��تفاده از آنها،
راه را برای بازگش��ت به کار بازنشستهها
باز گذاش��ته بود .اگرچه ح��اال این قانون
با هدف اعمال محدودیتهای بیشتر در
جلوگیری از جذب بازنشستگان ،اصالح
شده است اما با روندی که تا امروز بویژه
در ورزش سپری شده ،بعید است اجرای
آن راه ب��ه جای��ی ببرد و منج��ر به کنار
رفتن بازنشس��تهها شود .در کل احتمال
ایج��اد ی��ک راه در رو جدید برای حفظ
بازنشستههایی که نمیخواهند از ورزش
دل بکنند بیشتر از اجرای سفت و سخت
قانون اس��ت بویژه اینکه مصوبه مجلس تا ابالغ و
اجرا راه طوالنی دارد .مصوبه جدید مجلس درباره
منع بهکارگیری افراد بازنشسته بعد از بررسی در
شورای نگهبان مجوز ابالغ و اجرا را خواهد گرفت،
البته در صورتی که این ش��ورا ،پیشنهاد اصالحی
درباره آن نداشته باشد .در غیر این صورت ،قانون
منع بهکارگیری بازنشستهها به مجلس بازگشت
داده میش��ود تا نظرات شورای نگهبان نسبت به
آن بررسی شود .در صورتی که این نظرات ،تاییدیه
مجلس را بگیرد روند ابالغ قانون به صورت عادی
طی میشود در غیر این صورت مجمع تشخیص
مصلحت نظام باید درباره اختالفنظر ایجاد شده،
رای دهد.
 -۸پیام نیازمند

بدون ش��ک یکی از پدی دههای فصل قبل لیگ
برتر بود .نیازمند آنقدر نمایش مطمئنی داشت که
جاللی را راضی کرد رحمان احمدی را نیمکتنشین
کند .در نهایت هم به سپاهانی رفت که فصل گذشته
از حضور یک دروازهبان خوب رنج میبرد.
 -۹علی کریمی

اس��تعداد ن��اب کریم��ی اس��تعدادیـابهای
دیناموزاگرب را هم ش��گفت زده کرده بود و او را در
 ۲۲سالگی خریدند .کریمی در بازگشت به سپاهان
آن نمای��ش همیش��گی را نداش��ت و مصدومیت
بدموقعش هم او را از حضور در جامجهانی باز داشت.
حاال با رفتن امید ابراهیمی ،شماره  6جدید استقالل
امیدوار اس��ت به روزهای خوبش بازگردد و فرمانده
جدید آبیها لقب بگیرد.
 -۱۰کیروش استنلی

ق��درت فیزیکی باالی ک��یروش در فصل قبل
جنج��ال بزرگی را رقم زده بود .توانایی ویژه او باعث
ش��ده بود ذوبآهن در بازی با اس��تقالل رو به بازی
مستقیم بیاورد و شفر هم در اعتراض به این تاکتیک،
واژه «کی��ک ان��د راش» را به این س��بک از فوتبال
قلعهنویی نس��بت داده بود؛ بازیکنی که قلعهنویی را
ی شد تا به
ش��یفته خودش کرده و همراه او سپاهان 
قول شفر «کیک اند راش» را در آنجا هم پیاده کند.

آ.اس

پیشرفت بیل بدون رونالدو

دیگر به ابهامات پی��ش آمده در روند خرید بازیکن
آلمانی اش��اره ک��رد و مدعی ش��د ج��واب نهایی
تستهای پزشکی نویمایر بزودی به باشگاه خواهد
رس��ید تا در نشست با وینفرد ش��فر پیرامون عقد
قرارداد تصمیمگیری نهایی انجام ش��ود .فتحی که
با امیدواری فراوان صحبت میکرد در این گفتوگو
عالوه بر نویمایر پیرامون س��ایر خریدهای باش��گاه
نیز خبرهای خوبی برای طرفداران داش��ت .حال با
این دو گفتوگوی متناقض باید منتظر ماند و دید
سرنوشت نویمایر و استقالل به کجا کشیده خواهد
شد؛ هافبکی که شفر اعتقاد دارد گزینه مناسبی برای
جانشینی جپاروف است اما تردیدها پیرامون سالمت
جسمانی و تستهای پزشکی او کمی اوضاع را برای
خرید و عقد قرارداد با او پیچیده کرده است.

نی�ل جونز :بازی دوستانه؟ بین منچستریونایتد و
لیورپول؟ خواب میبینید؟ هر وقت و هر جا این دو
تیم با هم بازی کنند ،در منچستر یا مرسیساید یا
میشیگان ،مهم است .بیش از یکصد هزار تماشاگر
آمده بودند تا آخرین نبرد بزرگترین رقبای فوتبال
انگلیس را از نزدیک تماشا کنند .مورینیو این بازی را
مسابقه «تیم اول لیورپول برابر بچههای منچستر»
توصی��ف کرده بود اما ب��ازی جذابی بود .لیورپول
برنده قاطع و شایسته این بازی بود که تحت تاثیر
نخستین گل ژردان شکیری در نخستین بازیاش
برای لیورپول قرار گرفت ،ستاره سوییسی خودش
را به هواداران جدید اینطور معرفی کرد .لیورپول
در آخرین بازی خود بهترینها را داشت اما یونایتد
فق��ط نام یونایت��د را یدک میکش��ید .این بازی
همچنین روی نگرانیهای مورینیو صحه گذاشت،
تهدید آنفیلد کامال جدی است و باید آن را جدی
گرفت .او شاید زبان تلخی داشته باشد اما احمق
نیس��ت و اگر درباره شما حرفی میزند باید به آن
توجه کنید چون نشان میدهد شما قابل احترام و
عنایت هستید .این یعنی او نگران است .کلوپ هم
قطعا همینطور فکر میکند .در کنفرانس خبری
قبل از بازی ،کلوپ درباره حرفهای مورینیو درباره
تیمش به ش��وخی گفت« :آسان نمیشود به این
جایگاه رسید ».او میداند تیمش در مسیر است،
این تابس��تان برای او و تیمش بهار بوده و تیمی
در اختیارش ق��رار دارد که قابلیت مبارزه را دارد.
مورینی��و اما چن��دان نگاه مثبتی ن��دارد؛ او بارها
نگرانیاش از کیفیت تیمش را ابراز کرده ،همچنین
نسبت به بازگشت دیرهنگام از جام جهانی .او گفته
بود تیمش مشکل دارد و لیورپول میتواند بعد از 2
سال منچستریونایتد را ببرد .همین کار را کردند،
آن هم براحتی .لیورپول تیم منسجم ،با روحیه و
آمادهای نش��ان داد .مربی یونایتد از شیوه مقایسه
لیورپ��ول و حتی خ��ود کلوپ ب��ا تیمش دلخور
اس��ت؛ قرمزها را عزیزدردانه رسانهها میداند که
بیش از حد مورد توجه و تحس��ین قرار میگیرند
و ب��ر عکس بیرویه و بیمنط��ق از یونایتد انتقاد
میش��ود .این را هم میداند که قرمزها پیریزی
فوقالعادهای داشتند و تیمشان در حال پیشرفت
است .بر اساس جدول فصل قبل ،یونایتد دوم شد
اما لیورپول در نگاه تماش��اگران چنین جایگاهی
داشت .با توجه به خریدهایی که کردهاند ،باید بهتر
هم شده باشند اما یونایتد بیصبرانه منتظر تزریق
کیفیت است .مورینیو «فرد» برزیلی را خریده اما
او به نظر میرسید اینجا تعویضی باشد ،او بیشتر
میخواهد ،گفته میشود هری مگوایر و آنته ربیچ
مدنظرش هستند اما هیچ کدام آنچنان الهامبخش
تیم نیستند ،اگر با خودمان صداقت داشته باشیم.
مورینی��و در کنفران��س خب��ری بعد از ب��ازی از
بزرگترهای تیمش دفاع کرد ،بویژه از الکسیس
س��انچز و بابت جوانترها نگران نشان نداد ،چون
تیمش به آمریکا رفته برای اینکه نتایج خیلی بد
نگیرد اما تاکید داش��ت خیلی از این بازیکنان در
پایان فصل نقلوانتقاالت در تیمش نیستند .وی
گفت« :اینها  30درصد تیم من هم نیستند» .بعد
هم به هواداران گفت پولش��ان را برای تماش��ای
این بازی دور ریختهاند ،وی ادامه داد« :لیاقت آنها
کیفیت و جذابیت است ،یک لیورپول خوب ،یک
منچستریونایتد خوب؛ ما نتوانستیم به آنها فوتبال
باکیفیتی ارائه کنیم» .مورینیو برای مقامات یونایتد
پیام داشت 2« :بازیکن میخواهم اما فکر میکنم
یکی بیشتر برایم نگیرند ،برای آن یکی هم چند ماه
است که  5نام دادهام .منتظرم ببینم امکان دارد یا
نه» .شرایط مشابهی است 2 .بار در چلسی دیدیم
و در اس��پانیا هم .مورینیو با نارضایتی جدا شد ،از
تیمش راضی به نظر نمیرسد ،این ماجراها معموال
پایان خوشی ندارند .تناقض میان تیمها و مربیان
جذاب است .کلوپ از فرصت خودش در کنفرانس
خبری برای دادن یک پیام مثبت دیگر به تیمش
اس��تفاده کرد .از جوانان��ش تعریف کرد و تعصب
هواداران و به ابراز رضایت از آمادهس��ازی تیمش
پرداخت .اما نباید زیاد ب��ه این بازیها و حرفها
و حاشیههایش اهمیت داد .رقابتهای پیشفصل
هیچ دخلی به لیگی که قرار اس��ت ش��روع شود،
ندارد .لیورپول در هر دو فصل اخیر لیگ برتر برابر
یونایت��د کم آورده و یکی از کارهای کلوپ در این
فصل پیداکردن راهی برای نفوذ به دفاع پرتعداد و
خوشفرم تیم مورینیو است؛ با بازیکنانی که دارد،
امیدوار است .شروع شکیری نویدبخش بود ،محمد
صالح و س��ادیو مانه در نخستین بازی تابستانی
خطرناک بودند ،کالس ویرجیل فاندایک آشکار
اس��ت و آدام الالن��ا همانطور که خ��ودش گفته
میتوان��د خری��د جدیدی برای تیم تلقی ش��ود.
فابینیو ،یک خرید هوش��مندانه ،بهتر میش��ود
و نبی کیتا که در این مس��ابقات نبود ،فوقالعاده
است .به اینها اضافه کنید روبرتو فیرمینو ،جوردن
هندرس��ون ،دژان لوورن ،ترنت الکساندر آرنولد و
آلیسون بکر ،گرانترین دروازهبان جهان را .لیورپول
اگر اشتباه نکند ،مستعد کارهای بزرگ است ،باید
فصلی تماشایی داشته باش��د .درد جامجهانی را
 6تی��م تراز اول انگلیس بویژه یونایتد ،س��یتی و
تاتنهام بیشتر احساس میکنند ،بنابراین لیورپول
فرص��ت یکهت��ازی را دارد و اینک��ه در هفتههای
اول خ��ودش را از بقی��ه جدا کند .اگ��ر این اتفاق
بیفتد ،چیزهای بیش��تری از ژوزه خواهیم شنید،
شک نکنید!

