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ورزشی

وطن امروز شماره 2501

اخبار

بعد از رسوایی اخیر

فوتبال عراق از بازیهای آسیایی
انصراف داد

فدراس��یون فوتبال ع��راق اعالم کرد که به
خاطر رسوایی اخیر درباره صغر سنی بازیکنان،
تیمملی فوتبال این کشور در بازیهای آسیایی
شرکت نخواهد کرد.
به نقل از اخبار العراق ،تیمملی فوتبال عراق
خود را آماده بازیهای آسیایی جاکارتا میکرد
اما به دلیل افش��ای صغرسنی گسترده در این
تیم ،مجبور به انصراف از این رقابتها شد.
فدراس��یون فوتبال عراق اعالم کرد که ۱۱
بازیک��ن از این تیم که خود را آماده س��فر به
اردوی تدارکات��ی اردن میکردند ،صغر س��نی
دارند و به همین خاطر دستور داد تا کادر فنی
و اداری این تیم از کار برکنار شوند.
فدراس��یون فوتبال ع��راق در جدیدترین
تصمیم خ��ود تاکید ک��رد که ب��ه خاطر این
رس��وایی ب��زرگ ،عراق در بازیهای آس��یایی
جاکارتا شرکت نخواهد کرد.
رقابتهای فوتبال بازیهای آسیایی از ۲۳
مرداد در جاکارتای اندونزی آغاز شود.

لبرونجیمز:ترامپازورزشاستفاده
میکند تا ما را از هم جدا کند

روز دشوار سرخابیها

پایان رسمی قرارداد کیروش با ایران

پای الجزایردر میان است

هفته دوم لیگ برتر فوتبال در روزهای پنجشنبه
و جمعه برگزار میشود و استقالل میهمان ذوبآهن
اصفهان اس��ت و پرسپولیس در ورزش��گاه آزادی به
مصاف فوالد خوزس��تان میرود .هفته دوم لیگ برتر
فوتبال در حالی امروز و فردا برگزار میش��ود که در 2
ش��هر تبریز و آبادان تماشاگران از حضور در ورزشگاه
محروم هس��تند مگ��ر اینکه کمیت��ه انضباطی این
محرومیتها را به حالت تعلیق درآورد.
■■پارس جنوبی جم -نفت مسجدسلیمان

یک بازی جنوبی در روزهای داغ تابستان میتواند
برای هواداران  2تیم جذاب باش��د .پارس جنوبی در
ش��هر جم هوادار زی��اد دارد و نفت مسجدس��لیمان
هم که یک��ی از محبوبترین تیمهای شهرس��تانی
لیگ محس��وب میش��ود .هواداران پارس جنوبی از
تارتار انتظار برد در این مس��ابقه خانگی دارند و نفت
مسجدسلیمان هم حریف سختکوشی است که راحت
تسلیم نخواهد شد .نفت میخواهد در لیگ برتر بماند.
پ��ارس جنوبی هم برای اینک��ه ثابت کند همان تیم
خوب فصل گذش��ته است به دنبال برد خانگی است.
عبداهلل ویسی تیمش در لیگ برتر معموال جنگنده و
دونده بازی میکند .باید دید کدام تیم نخستینبرد را
به دست میآورد.
■■ذوبآهن -استقالل

حس��استرین بازی هفته در فوالدش��هر اصفهان
برگزار میشود؛ جایی که نایبقهرمان فصل گذشته
لیگ با استقالل قهرمان جام حذفی روبهرو میشود.
اس��تقالل فصل آمادهسازی را با حاش��یههای فراوان
پش��ت س��ر گذاش��ت اما ذوبآهن آرام و بیحاشیه
خ��ودش را آماده لیگ کرده اس��ت .نب��رد این  2تیم
در لیگ قهرمانان آس��یا را همه به یاد دارند جایی که
اس��تقالل توانس��ت با هنرنمایی تیام ،ذوبآهن را از
آسیا حذف کند اما آبیپوش��ان در این فصل نه تیام
را دارند نه ابراهیمی و مجید حسینی را ،در آن سوی
میدان هم ذوبآهن برترین گلزن خود یعنی مرتضی
تبریزی را ب��ا رضایتنامه یک میلیارد و  ۸۰۰میلیون
تومانی به استقالل فروخت .ضمن اینکه قلعهنویی هم
از ذوبآهن جدا شده است .حاال شفر باید مقابل مربی
اس��بق تیمملی یعنی امید نمازی تیمش را به میدان
بفرستد.محسنمسلمان،بازیکنسابقپرسپولیسهم
در این بازی یک چهره ویژه خواهد بود.
آبیپوش��ان  ۲امتیاز حساس را در هفته اول لیگ
مقابل پیکان از دست دادند و اگر میخواهند در لیگ
برتر مدعی قهرمانی باش��ند باید از اصفهان دست پر
به تهران بازگردند ولی شکس��ت دادن ذوبآهن کار
راحتی نیس��ت .ذوبآهن هم ب��ه دنبال انتقام باخت
آسیایی از استقالل دگرگون شده است.
■■استقالل خوزستان – پدیده

آبیپوش��ان اهوازی یک امتیاز از تیم گس��ترش
فوالد تبریز گرفتند و در این هفته در خانه به مصاف
پدیدهای میروند که در مش��هد مقابل پرس��پولیس
شکس��ت خورد .یحیی گلمحمدی تجربه خوبی در
لیگ برتر دارد ولی داریوش یزدی ،سرمربی استقالل
خوزستان نخستینتجرب ه فصل سرمربیگریاش را در
لیگ برتر پشت سرمیگذارد .هر  2تیم از نظر شرایط
نش��ریه «س��ان» انگلیس گزارش داد باش��گاه
چلس��ی به دنب��ال تمدید ق��رارداد تیب��و کورتوا،
دروازهبان بلژیکی خود است اما او به اطالع مسؤوالن
این باشگاه رسانده که قصد ترک استمفوردبریج را
دارد و نمیخواهد در جمع آبیپوشان لندنی بماند.
کورتوای  26ساله به مسؤوالن باشگاه چلسی گفته
ی��ا با جدایی وی در این تابس��تان موافقت کنند یا
اینکه او را تابس��تان آینده به عنوان بازیکن آزاد از

مالی و امکاناتی بهم شباهت دارند .پدیده حتی اعالم
کرده توان پرداخت بدهیهایش را ندارد و با وساطت
در لیگ برتر حاضر شده ،شرایط استقالل خوزستان
هم بهتر از پدیده قرمزپوش نیست.
■■پیکان-سایپا

در اللیگا را دارد و توش��اک سرمربی رئالمادرید بوده؛
باید دید در این نبرد اللیگایی که بین  2نسل مختلف
برگزار میشود کدامیک برنده میشوند.
■■پرسپولیس-فوالدخوزستان

داربی خودروس��ازان برای مدی��ران دو کارخانه و
ش��اید هم برخی اهالی فوتبال مهم باش��د ،بویژه در
ای��ن روزهای گرانی سرس��امآور خ��ودرو! علی دایی
فصل گذش��ته در آخرین بازی فصل توانست پیکان
را شکس��ت دهد و سهمیه آس��یایی را برای تیمش
کس��ب کند .پیکان هم مثل سایپا با همان کادر فنی
وارد مس��ابقات شده اس��ت .هر  2تیم هم میگویند
مش��کالت مالی دارند و مثل برخ��ی تیمهای دیگر
نمیتوانند ریخت و پاش کنند .شاید به همین دلیل
است که سروش رفیعی به پیکان نرفت .نارنجیپوشان
پرگلترین برد لیگ را در هفته اول به دست آوردند و
اکنون صدرنشین لیگ هستند .پیکان هم یک امتیاز
از استقالل گرفت .اکنون باید دید ایران خودروهاییها
میتوانند س��ایپا را از صدر پایین بکشند یا شاگردان
دایی همچنان در رده اول جدول باقی میمانند.

سرخپوشان با یک برد اقتصادی مقابل پدیده لیگ
را آغ��از کردند و اکنون میخواهند مقاب��ل هواداران
خودی یک ب��رد خانگی را به دس��ت بیاورند .چهره
ویژه این مس��ابقه سروش رفیعی است که مدیرعامل
باشگاه پرسپولیس خواس��ته از نظر اخالقی سروش
مقابل پرسپولیس بازی نکند! درخواستی که حرفهای
به نظر نمیرسد .فوالد خوزستان در هفته اول توانست
 ۲بر یک به پیروزی برسد تا نشان دهد در این فصل
هم یکی از تیمهای خوب و منسجم لیگ برتر است.
پرسپولیس در این فصل هم نشان داد ستارهاصلیاش
خود تیم و برانکو س��رمربی آن اس��ت و به یک یا 2
بازیکن ش��اخص متکی نیس��ت .قطعا پرسپولیس با
حضور هوادارانش خیلی قدرتمندتر میشود .شاید اگر
فوالد از سروش رفیعی استفاده کند این بازی شرایط
جالبی پیدا کند .روی کاغذ ش��انس پیروزی قهرمان
فصل گذشته بیشتر است.

تقابل  2تی��م محبوب و قرمزپوش لیگ در تبریز
ج��ذاب خواهد بود .البته تراکتورس��ازی از داش��تن
تماشاگر خانگی محروم است مگر اینکه این محرومیت
لغو شود و حیف است  2تیم محبوب در ورزشگاه خالی
به مصاف یکدیگر بروند .جواد نکونام در هفته اول لیگ
برتر شکست خانگی را متحمل شد تا تفاوتهای لیگ
برتر و لیگ یک را در میدان لمس کند .تراکتورسازی
هم با مالک پولدارش برای قهرمانی وارد لیگ برتر شده
است البته توشاک ،سرمربی تراکتورسازی در هفته اول
فقط یک امتیاز گرفت و حاال باید نش��ان دهد ارزش
دالرهایی را که به پای��ش ریختهاند دارد و هنوز یک
مربی سرحال و بادانش است .جواد نکونام سابقه بازی

وضعیت س��پیدرود نسبت به فصل گذشته اصال
تغییر نکرده و این تیم همچنان مش��کالت فراوانی
دارد .ضم��ن اینکه این فصل دع��وای مالکها را هم
ب��ه این تیم اضافه کنید .س��پیدرود هفته گذش��ته
بدترین باخت هفته اول را متحمل ش��د و این هفته
هم مقابل تیمی قدرتمندتر قرار میگیرد .س��پاهان
نس��بت به فصل گذش��ته تغییرات زیادی داشته و
اکن��ون به عنوان ی��ک مدعی قهرمان��ی وارد لیگ
میشود .باید دید سپیدرود با حضور هوادارانش چه
ش��رایطی پیدا خواهد کرد و آیا حضور پرشمار آنها
باعث میشود سپیدرود بتواند مقابل سپاهان پیروز
ش��ود یا بازهم یاران خداداد عزیزی یک باخت دیگر

■■تراکتورسازی تبریز -نساجی مازندران

■■سپیدرود-سپاهان

دروازهبان بلژیکی چلسی اخطار داد

در لندن نمیمانم!

دست خواهند داد .چلس��ی در تالش است با ارائه
پیشنهادی وسوسهانگیز ،دروازهبان بلژیکی خود را
برای رد پیش��نهاد  35میلیون پوندی رئالمادرید
متقاعد کند .به هر حال اگر چلسی در این تابستان
اقدام به فروش کورتوا نکند ،تابستان آینده چیزی از

فروش وی عایدش نخواهد شد .مائوریتزیو ساری،
سرمربی جدید آبیپوش��ان لندنی قصد دارد خود
رودررو ب��ا دروازهب��ان بلژیکی تیمش صحبت کند
و او را برای ماندن در اس��تمفوردبریج برای  5سال
دیگ��ر متقاعد کند .کورتوا اما برنامهای برای ماندن

را متحمل میش��وند .خداداد در فوتبال ایران ملقب
به حماسهساز ملبورن است و امیر قلعهنویی هم لقب
ژنرال را در فوتبال ما یدک میکش��د و اکنون شاهد
تقابل این  2مربی هستیم.

■■صنعت نفت -گسترش فوالد

صنعت نفت هم در این هفته از داش��تن تماشاگر
محروم اس��ت و برزیلیهای آبادان در سکوت مرگبار
ورزشگاه از حریف تبریزی خود میزبانی خواهند کرد.
فیروز کریمی با صنعت نفت کامال آشناست و فوتبال
این ش��هر را بخوبی میشناس��د .تقاب��ل این مربی با
سرمربی خارجی نفت میتواند صحنههای جذابی برای
رس��انهها خلق کند! صنعت نفت در هفته اول مقابل
س��پاهان متوقف شد و گسترش فوالد هم در خانه ۲
امتیاز از دست داد.

کارل��وس کیروش ،س��رمربی تیمملی ایران با
انتش��ار پیامی در صفحه اینس��تاگرامش هواداران
فوتبال در ای��ران را با تعلیق مواجه کرد .کیروش
در متن��ی که در پیج اینس��تاگرامش ق��رار داده،
صحبتهای��ی درباره حضور  7/5س��اله در فوتبال
ایران و مقایس��ه آن با حضور  10ساله در تیمملی
پرتغ��ال کرده و از  2خانواده فوتبال ایران و پرتغال
تشکر کرده اس��ت .در عین حال جمله آخر او «تا
بعد» کمی کنایهآمیز به نظر میرس��د .مش��خص
نیس��ت آیا کارلوس کیروش با انتشار این پیام با
فوتبال ملی ایران خداحافظی ک��رده یا قصد دارد
دوب��اره جنبوجوش��ی در فدراس��یون فوتبال راه
بیندازد تا درخواست قرارداد و برنامه تدارکاتیاش
مورد تصویب قرار گرفته و سپس در نوبت پرداخت
قرار بگیرد .کیروش که به راز اس��تفاده از کلمات
آشناس��ت ،در ایام بعد از جامجهانی  ۲۰۱۴نیز از
سبک مشابه استفاده کرده بود .او بدون آنکه از کلمه
خداحافظی استفاده کند ،طوری رفتار میکرد که
طرفداران فوتبال در ایران احس��اس کنند او قصد
جدای��ی دارد ،با این ح��ال این جدایی هرگز اتفاق
نیفتاد و او همانطور که در این پیام نوشته  7/5سال
است در فوتبال ملی ایران حضور دارد .ممکن است
کیروش دوباره با همین اس��تراتژی این مطلب را
نوش��ته باش��د ،مطلبی که از کامنتهای هواداران

فوتبال ایران در پایان مش��خص است کیروش به
هدفش رسیده ،البته این بار ممکن است سرمربی
تیمملی ایران قصد دیگری در ذهن داش��ته باشد.
مرد پرتغالی فوتبال ایران در پیام خود آورده است:
« 7س��ال و نیم از ابتدای حضورم در ایران گذشت.
چه سفر و چه تجربه فوقالعادهای .دومین قرارداد
بلندمدت من پس از حضور  10س��اله در تیمملی
پرتغ��ال .این قرارداده��ا به یادم م��یآورد که این
تجربهها بیش از فوتبال هستند .اینها درباره زندگی
هستند .هیچ کلمهای نمیتواند غرور من را و افتخار
بودن در این دو خانواده فوقالعاده و فراموش نشدنی
را توصیف کند .تیمملی پرتغال و تیمملی ایران از
همه شما ممنونم».
■■دلیل تهدید چیست؟

کارل��وس کیروش ،س��رمربی تیمملی ایران با
انتش��ار بیانیهای مبهم گمانهزنیها درباره جدایی
خود از تیمملی فوتبال ایران را افزایش داده اس��ت.
کیروش که از قراردادهای قبل��ی  ۳۰۰هزار یورو
از فدراس��یون فوتبالطلبکار است ،با گذشت چند
ماه موفق به دریافت این مبلغ از اهالی فدراس��یون
نشده ،چرا که با شدیدتر شدن تحریمهای بانکی،
نق��ل و انتق��االت مالی با مبدا ای��ران به بانکهای
اروپایی تا حد زیادی ممنوع شده است .فدراسیون
فوتبال برای حل این مش��کل حتی جلس��های با

عراقچ��ی ،معاون وزارت ام��ور خارجه برگزار کرده
اما در نهایت روش پیش��نهادی وزارت امور خارجه
برای انتقال پول م��ورد موافقت کارلوس کیروش
قرار نگرفته اس��ت .ظاهرا ً فدراسیون فوتبال بعد از
مش��ورت با مدیران باالدست به این نتیجه رسیده
بود که پول کیروش را در اس��تانبول به دس��ت او
برساند اما س��رمربی تیمملی ایران از دریافت پول
ب��ا این روش خودداری کرده و با توجه به مس��ائل
حقوقی و مسؤولیتی که در اختیار داشتن پول نقد
برایش به وجود میآورد ،از مس��ؤوالن فدراس��یون
خواسته به دنبال راه دیگری باشند .اگر این مساله
حل نشود کارلوس کیروش عطای کار در ایران را
به لقایش خواهد بخشید ،چرا که با آغاز تحریمهای
آمری��کا علیه ایران روزنههای موج��ود برای نقل و
انتقاالت مالی بستهتر نیز خواهد شد و با توجه به
اینک��ه کیروش و دس��تیارانش در زمان  ۶ماهه تا
جام ملتهای آسیا درخواستی حدود  ۵/۲میلیون
یورو پول برای دستمزد دارند ،بعید به نظر میرسد
دریافت این پول برایشان کار سادهای باشد .از این
رو گمان میرود متن منتش��ر ش��ده کیروش در
اینستاگرام به نوعی نهیب به فدراسیون فوتبال برای
رفع و رجوع سریع این مشکل بوده است ،مشکلی
که اگر حل نش��ود کیروش نیز قید کار با تیمملی
ایران را خواهد زد.

لژیونر
جدیدترین لژیونر ایران

دلفی در راه آیندهوون
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ذوبآه��ن اصفهان -اس��تقالل تهران ،س��اعت:
20:45 /ورزشگاه :فوالدشهر اصفهان
پارسجنوبی جم -نفتمسجدس��لیمان ،ساعت:
 / 20:30ورزشگاه :تختی جم بوشهر
استقالل خوزستان -پدیده مشهد ،ساعت:20:45/
ورزشگاه :غدیراهواز
پیکان تهران -س��ایپا ته��ران ،س��اعت:20:45/
ورزشگاه :شهدای شهر قدس تهران
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تراکتورس��ازی تبریز -نس��اجیمازندران ،ساعت:
 /20:00ورزشگاه :یادگار امام تبریز
سپیدرود رش��ت -فوالد مبارکهسپاهان ،ساعت:
20:45 /ورزشگاه :سردار جنگل رشت
صنعتنفت آبادان -گسترشفوالدتبریز ،ساعت:
20:45 /ورزشگاه :تختی آبادان
پرس��پولیس تهران -فوالد خوزس��تان ،س��اعت:
20:45 /ورزشگاه :آزادی تهران
در چلسی ندارد و تصمیم گرفته به مادرید نقلمکان
کند ،جای��ی که خانوادهاش در آنج��ا اقامت دارند.
باشگاه رئالمادرید هم نس��بت به جذب دروازهبان
پیش��ین اتلتیکومادرید عالقهمند است و وضعیت
او را از نزدی��ک دنبال میکن��د .در صورت جدایی
کورتوا ،چلس��ی س��راغ به خدمت گرفتن کس��پر
اش��مایکل خواهد رفت ،دروازهبانی که لسترسیتی
 45میلیون پوند رویش قیمتگذاری کرده اس��ت.

رمزگشایی از متن مشکوک کیروش

اهرم فشار خداحافظی

با پایان رس��می ق��راردارد کارلوس کیروش
با فدراس��یون فوتب��ال ای��ران در روز  ۳۱جوالی
( ۹مرداد) ،بحث حض��ور او روی نیمکت الجزایر
بیش از پیش شنیده میشود .به نقل از ،Dzfoot
ق��رارداد کارلوس کیروش با فدراس��یون فوتبال
ایران ،سهش��نبه  9مرداد رسما به پایان رسید و
این سرمربی هنوز قرارداد جدیدی را با فدراسیون
فوتبال ایران منعقد نکرده است .به همین خاطر
گمانهزنیها درباره حضور او روی نیمکت تیمهای
آفریقایی بیش��تر و بیشتر میش��ود .رسانههای
الجزای��ری معتقد هس��تند کارل��وس کیروش
گزینه بسیار جدی هدایت الجزایر است .کارلوس
ک��یروش تم��ام ویژگیهای الزم ب��رای هدایت
تیمملی فوتبال الجزای��ر را دارد و در جامجهانی
 ۲۰۱۸روسیه هم با تیمملی ایران عملکرد خوبی
داش��ت ،تنها نکته قابل توجه این اس��ت که رقم
قرارداد او باالست و با نزدیک به  2میلیون یورو در
سال او در بین  ۱۰مربی اول ملی جهان قرار دارد
که بیش��ترین دستمزد را دریافت میکند .بعد از
اینکه حضور هرو رنار ،برت فان مارویک و گرنوت
روهر روی نیمکت تیمملی فوتبال الجزایر منتفی
شده ،در حا ل حاضر کارلوس کیروش ،سرمربی
تیمملی فوتبال ایران تنها گزینه الجزایریهاست.
در حالی که رس��انههای الجزایری از کارلوس
ک��یروش به عنوان گزین��ه هدایت تیمملی این
کش��ور یاد میکنند ،رئیس فدراس��یون فوتبال
الجزایر یعن��ی خیرالدین زتچی در اینباره گفت:
مربی بعدی ما ،مربی جهانی است اما نمیتوانیم
ن��ام او را فعال بر زب��ان بیاوریم ،چون مذاکرات ما
هنوز به اتمام نرس��یده و در ح��ا ل مذاکره با این
مربی هستیم .روی مسائل مالی اختالف داریم و
همچنان در حا ل رایزنی هستیم.
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لبرون جیمز ،س��تاره بس��کتبال  NBAباز
ه��م در صحبتهای خ��ود از دونال��د ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا انتقاد ک��رد و گفت که او
از ورزش برای جدا کردن مردم آمریکا استفاده
میکند .به نقل از  ،USA todayلبرون جیمز،
بسکتبالیس��ت آمریکایی در مصاحبه اخیرش،
اظهار کرد که دونالد ترامپ از ورزش اس��تفاده
میکند تا با مس��ائل نژادپرس��تی ،ورزشکاران
آمریکای��ی را از هم ج��دا کند .لبرون جیمز که
تاکنون 4بار به عنوان پرارزشترین بسکتبالیست
 NBAانتخ��اب ش��ده اس��ت ،در مصاحبه با
 CNNاعالم کرد که مش��کالت نژادپرستی در
ورزش آمریکا با حضور ترامپ افزایش یافته است.
او افزود :ما در حا ل حاضر در آمریکا در موقعیتی
قرار داریم که مشکل نژادپرستی در حا ل وخیم
شدن است .معتقدم که رئیسجمهور ما سعی
میکن��د ما را جدا کند .در چن��د ماه اخیر این
مس��اله را متوجه شدم که او از ورزش برای جدا
کردن ما اس��تفاده میکند .من این مس��اله را
درک نمیکنم .پارس��ال ،ترامپ از مدیران لیگ
فوتبال آمریکایی درخواست کرد بازیکنانی را که
در زمان پخش س��رود ملی زانو میزنند ،اخراج
کنن��د .بازیکنان  NFLاین کار را برای اعتراض
به مسائل نژادپرستی انجام میدادند.
لب��رون جیمز در ادام�� ه صحبتهای خود
گفت :ورزش باعث شد که من با سفیدپوستان
برای نخستین بار از نزدیک ارتباط برقرار کنم.
من فرصت پیدا کردم بیش��تر درباره آنها بدانم
و آنها هم این فرصت را پیدا کردند که بیش��تر
من را بشناسند .ما دوستان خوبی شدیم .من به
خودم گفتم که همه اینها به خاطر ورزش است.
ورزش چیزی نیست که انسانها را از هم جدا
کند ،بلکه انسانها را به هم پیوند میدهد.

تیم ملی فوتبال

آغاز هفته دوم لیگ برتر فوتبال

سامان قدوس
شاگرد گوآردیوال میشود

نش��ریه س��ان تایی��د ک��رد که باش��گاه
منچسترسیتی به دنبال جذب سامان قدوس،
ستاره تیمملی ایران است.
در حال��ی که در چند روز اخیر ش��ایعاتی
درب��اره تمایل س��یتی در ب��ه خدمت گرفتن
قدوس شنیده میشد ،نشریه مشهور سان نیز
این موضوع را تایید کرد.
در گ��زارش این نش��ریه آمده :ق��دوس با
باشگاه اوسترشوند تا یکشانزدهم نهایی لیگ
اروپا صع��ود کرد و به عن��وان بهترین مهاجم
س��ال  2017سوئد انتخاب شد .قدوس که 24
س��ال دارد ،در دیدارهای جامجهانی به عنوان
یار جانش��ین در هر س��ه بازی ایران به میدان
رفت و نمایش خوبی نیز در این بازیها داشت.
گزارشها از س��وئد حاکی از آن اس��ت که پپ
گوآردیوال ،س��رمربی منچسترس��یتی ،دیدار
اوسترشوند مقابل الفسبورگ را که با برتری تیم
قدوس به پایان رسید ،تماشا کرده است.
دنیل کیندبرگ ،رئیس باشگاه اوسترشوند،
از دادن پاسخ دقیق در این رابطه طفره رفت .او
گفت« :شاید سیتی خیلی از بازیکنان در اروپا
را زیر نظر داشته باشد .آیا آنها برای قدوس با ما
تماس گرفتند؟ مشخص نیست».
باشگاههای چینی نیز پیشنهادات خوبی به
قدوس ارائه کردهان��د .قدوس گفته بود« :پول
فراوانی به من پیش��نهاد ش��د ولی من فعال به
انجام چنی��ن کاری فکر نمیکن��م .من هنوز
خیلی جوان هستم که راهی چین شوم».
قدوس  10گل در  20بازی برای اوسترشوند
در این فصل به ثمر رسانده است .او در  2بازی
دوس��تانه برای تیمملی س��وئد به میدان رفت
ول��ی در نهایت ،تیمملی ایران را انتخاب کرد و
به جمع ش��اگردان کیروش اضافه شد .او تا به
اینجا  11بازی برای ایران انجام داده است.
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یون��س دلفی ک��ه در عضوی��ت تیمملی
تاریخس��از نوجوانان ایران بود ،بعد از حضور
در رقابته��ای جامجهان��ی در لب��اس تیم
استقالل خوزستان نیز نمایش فوقالعادهای
داش��ت و در حالی که یک ب��ار در تمرینات
آیندهوون ش��رکت کرده بود ،حاال با وقفهای
چن��د ماهه ب��ه گفت��ه مدیرعامل باش��گاه
استقالل خوزس��تان ،عازم این باشگاه نامدار
هلندی اس��ت .س��لطانی مبلغ نقلوانتقاالت
دلفی را  ۵۵۰هزار یورو اعالم میکند که این
پول در ص��ورت پرداخت رکوردی برای یک
باش��گاه خارج از مرکز خواهد بود .مبلغی که
استقالل خوزستان با آن میتواند هزینه یک
سال خود را در شرایط فعلی ارز و یورو تامین
کند .س��لطانی میگوید توافق ما با  PSVاز
 2هفته پیش آماده بود و تنها موارد کوچکی
در آن وج��ود داش��ت و ما در نظر داش��تیم
منافع باش��گاه به شکل بهتری در این انتقال
تامین شود و درخواست دریافت حق انتقال
در ص��ورت ترانس��فر دلفی به تی��م بعدی را
داشتیم که این درخواست با موافقت باشگاه
 PSVهمراه شده و دلفی در صورت انتقال به
باشگاه دیگر  ۲۰درصد از قرارداد بعدی خود
را نیز به باشگاه استقالل خوزستان پرداخت
خواهد کرد.

