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ورزشی

وطن امروز شماره 2505

اخبار

ابهامافزایی کمیته اخالق

بعد از اعالم خبر محرومیت ناگهانی محسن
مسلمان و حسین کعبی ،شایعات زیادی در این
باره مطرح شد .گمانهزنیهای زیادی در این ارتباط
شد اما کمیته اخالق تاکید کرد دلیل محرومیت
این دو نفر نه تتو اس��ت و نه اتهام ش��رطبندی!
البته کمیته اخالق توضیح بیشتری هم نداد ولی
دیروز هر  2به کمیت��ه انضباطی رفتند و ماجرا
روشن شد .گویا مس��لمان از زمان حضورش در
پرسپولیس مبلغ  15میلیون تومان بدهی داشته
اس��ت که باشگاه پرسپولیس باید آن را پرداخت
میکرد اما این کار را نکرده .قرار است با پرداخت
این بدهی حکم محرومیت مس��لمان لغو شود.
حس��ین کعبی هم در موردی مشابه و بهخاطر
بدهی  4میلیونی محروم ش��ده است! سوالی که
االن از کمیته اخالق باید پرس��ید این است که
چرا دلیل محرومیت این دو نفر همان ابتدا اعالم
نشد؟ چرا وقتی ماجرای تتو و شرطبندی تکذیب
شد اعالم نکردند موضوع صرفا یک جریمه نقدی
ناچیز است؟ همین ابهامات باعث شده اذهان به
سمت و سوی دیگری برود و هزار داستان درباره
دلیل محرومیت این دو نفر ساخته شود.

گزارش

خط قرمز شفر روی نام 2بازیکن استقالل

ولخرجهای اروپا؛ یووه در صدر

فصل جدید رقابتهای باشگاهی در اروپا در
آستانه آغاز شدن است و تیمهای بزرگ اروپایی
به دنبال شروعی خوب در فصل جدید هستند.
باشگاههای بزرگ اروپایی برای شروع هر چه بهتر
در فصل جدی��د به دنبال جذب بازیکنان خوب
و باکیفیت هس��تند و به همین خاطر پولهای
زی��ادی در نقلوانتقاالت تابس��تانی برای خرید
بازیکن��ان جدید جابهجا ش��ده اس��ت اما کدام
باشگاهها بیشترین هزینه را داشتهاند؟ یوونتوس
در صدر این فهرس��ت ق��رار دارد .این باش��گاه
ایتالیایی ک��ه گرانترین خرید تاریخ رقابتهای
سری آ را به نام خود ثبت کرد ،در نقلوانتقاالت
تابس��تانی فصل جاری ۲۲۲میلیون یورو صرف
خری��د بازیکنان جدید کرده اس��ت ت��ا رکورد
بیشترین هزینه برای خریدهای جدید را به نام
خود به ثبت برس��اند .بعد از یوونتوس نوبت به
لیورپول میرسد که برای جذب  4بازیکن ۱۹۵
میلیون یورو خرج کرد .پاریس��نژرمن با ۱۸۰
میلیون یورو ،رم با  ۱۱۰میلیون یورو ،بارسلونا با
 ۱۰۸میلیون یورو و اتلتیکومادرید با  ۹۸میلیون
یورو در ردههای بعدی این فهرست قرار دارند.

سهشنبه  16مرداد 1397

جابر انصاری و علی قربانی احتماال در روزهای
آتی از اس��تقالل جدا خواهند شد .وینفرد شفر از
زمان آمدن به اس��تقالل نش��ان داد اعتقاد زیادی
ب��ه قربانی و انصاری ب��رای تقویت خط حمله تیم
خود ن��دارد و بخش��ی از تالش ب��رای به خدمت
گرفتن مهاجمان جدی��د هم به همین دلیل بوده
است .سرمربی آلمانی استقالل روز گذشته درباره
وضعیت علی قربانی و احتمال جدایی این بازیکن
گفت« :درباره وضعیت علی قربانی پس فردا از من
س��وال بپرس��ید» .این صحبتهای شفر در حالی
مطرح شد که گفته میش��ود قرار است استقالل
در یک��ی ،دو روز آتی ی��ک مهاجم خارجی جدید
ج��ذب کند و به این ترتیب با نهایی ش��دن خرید
این مهاجم ،شفر هم به قربانی اجازه جدایی میدهد
و دلیل به تاخیر انداختن اعالم جدایی قربانی هم
انتظار برای نهایی شدن خرید مهاجم جدید بوده
اس��ت .در همین حال ،جابر انصاری هم این روزها
به طور کامل از برنامههای ش��فر و استقالل خارج
شده اس��ت .این بازیکن کهنهکار که این تابستان
بارها بحث جدای��یاش پیش آمده و حتی یک بار
از اینکه اس��تقاللیها او را کنار گذاش��تهاند اظهار
گله کرد ،فعال در تمرینات حاضر است اما شفر به
هیچوجه روی او حساب نمیکند .در تمرین اخیر
استقالل ،شفر در فوتبال درونتیمی از جابر انصاری
در هیچ یک از  2تیمی که شاگردانش تشکیل داده
در صورت جدایی بیرانوند از پرس��پولیس چه
کس��ی بهترین گزینه برای جایگزینی او به شمار
میآید؟ به نظر میرس��د بیرانون��د آخرین فصل
حضور خود در پرسپولیس را پشت سر میگذارد
و البته این احتمال زیاد اس��ت که در همین فصل
ج��اری هم به حضور خود در سرخپوش��ان پایان
دهد .بیرانوند تا سال  ۱۴۰۰با سرخپوشان قرارداد
دارد اما درخشش در جامجهانی و البته مهار کردن
پنالتی کریستیانو رونالدو باعث شده این سنگربان با
پیشنهادهای جدی مواجه شود .بیرانوند از چند تیم
اروپایی پیش��نهاد دارد و میخواهد از این فرصت
خوبی که برای او به وجود آمده استفاده و حضور در
فوتبال اروپا را تجربه کند .نیمکتنشینی در  2بازی

قربانیهای آشنا

سهراب مرادی ،حسن یزدانی و احسان حدادی
در بین گزینهها

چه کسی پرچمدار کاروان ایران
در بازیهای آسیایی میشود؟

فکر میکند .به احتمال خیلی زیاد در روزهای آینده
شاهد حضور یک مهاجم خارجی در جمع آبیپوشان
پایتخت باش��یم تا ش��ماره  ۹تیام را ب��ر تن کند و
جایگزین شایستهای برای این بازیکن باشد.

■■پرونده  3بازیکن خارجی استقالل برای ادامه
همکاری بسته شد

بودند استفاده نکرد تا مشخص شود به طور کامل
قید این بازیکن را زده است .با اضافه شدن روحاهلل
باق��ری ،مرتضی تبریزی و ی��ک مهاجم جدید که
بزودی خریدش نهایی خواهد شد ،به نظر میرسد
باید منتظ��ر جدایی علی قربانی و جابر انصاری در
روزهای آتی از جمع آبیپوشان باشیم.

■■گرو میآید

اس��تقالل به فعالیت خود در فصل نقلوانتقاالت
تابس��تانی ادامه میدهد و ای��ن بار یک مهاجم نوک
و تمامکننده را میخواهد .مدیریت جدید اس��تقالل

توانس��ت عملکرد خوبی از خود نش��ان دهد .جذب
نیومایر آلمانی ،طارق همام عراقی و در نهایت مرتضی
تبری��زی از ذوبآهن تا حدودی خش��م ه��واداران
استقالل را کمتر کرد اما شفر هنوز راضی نشده است.
اس��تقالل به یک مهاجم نوک و یک تمامکننده نیاز
دارد .درس��ت است که تبریزی یک مهاجم است اما
او مهاجم نوک نیست و بیشتر در کنارها خوب ظاهر
میشود .آبیپوشان پایتخت به فعالیت خود در فصل
نقلوانتقاالت تابستانی ادامه میدهند .الحاجی گرو
مهاجمی است که استقالل مدتهاست به جذب او

بهترین جایگزین برای بیرانوند کیست؟

یک گلر رشید

نخست فصل جاری رقابتهای لیگ برتر و مهمتر
از آن بس��ته ماندن دروازه پرس��پولیس با حضور
رادوش��ویچ و البته احتمال ادامه نیمکتنش��ینی
بیرانوند باعث شده خبرهای زیادی درباره جدایی
ای��ن س��نگربان در روزه��ای باقیمان��ده از فصل
جابهجایی تابستانی به گوش برسد .با وجود آنکه
باش��گاه پرس��پولیس جدایی بیرانوند را در فصل
تابس��تانی س��ال جاری تکذیب کرد اما خبرهای
زیادی درباره توافق او با باشگاه ترکیهای به گوش

میرسد .اما در صورت جدایی بیرانوند از پرسپولیس
بهترین گزینه برای جایگزینی او کیست؟ فوتبال
ایران در شرایط کنونی دروازهبانهای آمادهای دارد.
حسینی جوان و مهدی رحمتی در استقالل بسیار
آماده هس��تند و طبیعی است احتمال حضور این
 2دروازهبان در پرس��پولیس صفر است اما رشید
مظاه��ری در ذوبآهن بهتری��ن و محتملترین
گزینه برای حضور در پرسپولیس است .مظاهری
پیش از این همزمانی که بیرانوند در نفت بود جزو

با ابطال ویزای کار  3بازیکن خارجی گذش��ته
اس��تقالل عمال پرون��ده این بازیکنان در باش��گاه
اس��تقالل برای ادامه همکاری بس��ته شد .باشگاه
اس��تقالل ویزای کار س��رور جپاروف ،مامه تیام و
بویان نایدنف را باطل ک��رد تا به این ترتیب عمال
پرونده ادامه همکاری این  3بازیکن با این باش��گاه
بسته شود .این  3بازیکن فصل گذشته به آبیپوشان
پیوس��تند و تنها تا پایان فصل ب��ا این تیم بودند.
جپاروف و تیام  2بازیکن بس��یار موثر و تاثیرگذار
بودند که قراردادی با آبیپوشان نداشتند و مدیران
سابق این تیم بهرغم تالشهای زیادی که داشتند
نتوانستند رضایت آنها را برای ادامه همکاری جلب
کنند .اما بویان حکایت دیگری داشت .او بر خالف
 2نفر قبلی با آبیپوشان قرارداد داشت اما شفر که
خودش عامل حضور این بازیکن در استقالل شد،
او را در لیس��ت مازاد قرار داد .مس��ؤوالن استقالل
با اقدام درباره ابطال ویزای کار این  3بازیکن نشان
دادن��د که عمال پرونده ادامه هم��کاری آنها با این
باشگاه بسته شده است.

گزینههای حضور در پرسپولیس بود اما در نهایت
سرخپوشان بیرانوند را جذب کردند و مظاهری هم
در ذوبآهن باقی ماند .مظاهری در این چند فصلی
که برای ذوبآهن به میدان رفته همواره ثبات الزم
را داشته و از بهترینهای لیگ بوده تا جایی که به
تیمملی فوتبال ایران هم دعوت ش��د ،هر چند در
جامجهانی به میدان نرفت .حضور در پرسپولیس
باعث میش��ود این دروازهبان بیشتر دیده شود و
شانس او برای تبدیل ش��دن به دروازهبان شماره
یک تیمملی فوتبال ایران بیش��تر ش��ود .به نظر
میرس��د خود مظاهری هم تمای��ل به حضور در
پرسپولیس داشته باشد و بعید نیست در صورت
جدایی بیرانوند ،او راهی سرخپوشان شود.

پس از مصدومیت کیمی��ا علیزاده ،انتظار
میرود پرچمدار بعدی کاروان ایران در بازهای
آسیایی براساس شایستهساالری و بدون نگاه
جنس��یتی و تبلیغاتی انتخاب ش��ود .زمانی
که کیمیا علیزاده ب��ه عنوان پرچمدار کاروان
ایران انتخاب شد ،حرف و حدیثهای زیادی
مطرح ش��د مبنی بر اینکه انتخاب  2باره یک
زن به عنوان پرچمدار و داشتن نگاه جنسیتی
نمیتواند چندان جالب باش��د اما با وجود این
حرفها ،در نهایت علیزاده به عنوان پرچمدار
کاروان ایران معرفی شد و مسؤوالن در دفاع از
انتخاب خود اعالم کردند علیزاده تنها مدالآور
بانوان ایران در تاریخ بازیهای المپیک است
و شایستگی الزم را داشته است .شانس اما با
کیمیا علیزاده یار نبود ،چراکه به دلیل پارگی
رباط صلیبی بازیهای آسیایی را از دست داد.
با توجه به اینکه پزشک معالجهاش عنوان کرده
کیمیا باید با عصا راه برود ،بنابراین پرچمداری
او تقریبا منتفی به نظر میرسد .با این شرایط،
کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش باید یک
نفر دیگر را به عنوان پرچمدار معرفی کنند .با
وجود اینکه انتخاب پرچمدار بر عهده کمیته
ملی المپیک است اما این دو نهاد در راستای
نش��ان دادن داشتن تعامل ،با همدیگر درباره
پرچمدار تصمیمگیری میکنند .انتظاری که
اکنون از این دو نهاد وجود دارد این است که
بدون در نظر گرفتن نگاه جنسیتی و تبلیغاتی،
شایستهترین فرد را به عنوان پرچمدار انتخاب
کنند .ایران کاروانی را به بازیها اعزام میکند
که چهرههای ش��اخص کم ندارد .در کاروان
ایران ورزش��کارانی داریم که قهرمان المپیک
ری��و و همچنین قهرمان ح��ال حاضر جهان
هستند مانند حسن یزدانی و سهراب مرادی
که هر کدام از آنها به عنوان قهرمان المپیک و
قهرمان  2017جهان شایستگی این را دارند
ک��ه پرچمدار کاروان ایران باش��ند .همچنین
احس��ان ح��دادی با س��ه ط�لای بازیهای
آسیایی ،پرافتخارترین ورزشکار کاروان اعزامی
در بازیهای آسیایی است که او هم شایستگی
این را دارد که وظیفه پرچمداری کاروان ایران
را برعهده بگیرد.

فصل جذاب لیگ جزیره؛ رقابت تئوریسینها
شهبد پورصفر :تنها  4روز تا شروعلیگ برتر انگلیس زمان باقی مانده .قصه ۲۰۱۸
لیگ برتر قرار است توسط بهترین تئوریسینهای فوتبال نوشته شود ،لیگی که حاال
با اضافه ش��دن نفراتی چون اونای امری در تیم آرسنال و مائوریسیو ساری در تیم
چلسی بیشتر در رسانهها داغ میشود .رقابت دیرینه مورینیو و گوآردیوال نقطه عطف
این موضوع است .در این یادداشت به بررسی  ۵تیم که از اصلیترین شانسهای فتح
جام هستند ،میپردازیم؛ از سوال منتقدان درباره تیم مورینیو تا تیم چراغخاموش
تاتنهام ،و از چالش جدید پپ گوآردیوال تا خریدهای هیجانانگیز یورگن کلوپ.
■■ منچستر سیتی و پپ گوآردیوال

فاتح لیگ و حذفش��ده در لیگ قهرمانان اروپا ،ح��اال چالش اثبات خودش را
پیش رو دارد .آیا انگیزه کافی در تیم پپ وجود دارد؟ پپ اینطور جواب داد :خیلی از
روزنامهنگاران از بازیکنان تازهای که به جمع ما ملحق خواهند شد صحبت میکنند،
در حال��ی که برای این فصل ،ما یک عضو مهمتر داریم« :انگیزه برای بردن» .اینکه
آیا هدف پپ فتح مقتدرانه لیگ خواهد بود یا دستیابی به رویایی که  7سال از آن
میگذرد ،سوالی است که شرایط سیتی این فصل به آن پاسخ خواهد داد.

■■ لیورپول و یورگن کلوپ

جذابترین تیم این فصل لیگ برتر بیشک لیورپول خواهد بود؛ با ساختن تیمی
جذاب و آوردن نفراتی ش��اخص در دروازه و خط هافبک و همین طور خط حمله.
مس��لما اولویت این فصل کلوپ فتح لیگ خواهد بود و ب��رآورده کردن هدفی که
هواداران بیش از  20سال منتظر آن هستند .اما ویژگی بارز تیمهای کلوپ ،لغزش
در زمانی است که بشدت به کسب امتیاز نیاز دارند .حاال تیم این فصل لیورپول به
باالنس خوبی رسیده و با تقویت دروازه و همین طور هافبکهای دفاعی چندوجهی،
برای هر حریفی یک مانع بزرگ خواهند شد.
■■چلسی و مائوریسیو ساری

بعد از رفتن یک ایتالیایی نوبت آوردن ایتالیایی دیگر برای هدایت س��کان همیشه
لرزان چلسی بود .کونته همان فصل اول چلسی را فاتح لیگ کرد و فصل بعد با اختالفی
 30امتیازی نسبت به صدرنشین کارش را به اتمام رساند ،این مساله نشان داد آسمان
این تیم لندنی همیشه آبی نیست .وظیفه ساری ساختن تیمی قدرتمندتر از فصل پیش
است ،این یعنی خریدهای بیشتر و خرج کردن ،البته ساری استعدادهایی که در زمان
کونته نیمکتنشین مطلق بودند را به چرخه سیستم و تفکرات خود بازگردانده است؛ رز
بارکلی و داوید لوئیز .چالش بعدی مربوط به خود ساری است .تفاوت سری  Aکه ناپولی
او ب��ا تنها حریف قدرتمند یعنی یووه مبارزه میکرد تا لیگ برتری که هر تیمی برای
بوسه زدن به جام در پایان فصل لحظهشماری میکند بسیار زیاد است؛ تفاوت تاکتیک و
بازیهای فشرده ،چالشی است که ساری باید با آن دست و پنجه نرم کند.
■■ تاتنهام و پوچتینو

میگویند ورزش��گاه جدید حس��ابی خرج روی دس��ت مدیران محتاط تاتنهام
گذاشته ،بنابراین آنها فانوس به دست شرایط نقل و انتقاالت را زیر نظر میگیرند .در
حالی که رقیبان تاتنهام بخوبی خودشان را برای فصلی سخت تقویت کردهاند ،هنوز
خونی تازه به رگهای ورم کرده تاتنهام تزریق نشده است .رهبر همیشه آرام تاتنهام
هم کمتر نسبت به این شرایط اعتراض داشته و با چراغ خاموش تمرینات پیشفصل
را شروع کرده است .نداشتن نیمکتی قوی ،ضربه سختی به تاتنهام در طول فصل
پیش وارد کرد؛ شرایطی که به نظر میرسد این فصل هم ادامه داشته باشد.

■■آرسنال و اونای امری

رفتن ونگر و دور کردن تفکراتی که بیش از  20سال در باشگاه بوده و مانند سایهای
سنگین روی تیم تاثیر منفی گذاشته ،کار سخت اونای امری را نشان میدهد .امری با
خریدهای نسبتا سنباالیی چون لیخشتاینر و سوکراتیس ،عنصر گمشده زمان ونگر
که تجربه بود را به تیم اضافه کرده است .اونای امری جزو آن دسته از مربیانی است
که تحت فشار قرار گرفتن و سربلند بیرون آمدن از شرایط سخت را تجربه نکرده
و برای اینکه ثابت کند در جمع مربیان بزرگ اروپا صاحبسبکاست ،باید کشتی
آرسنال را سالم به ساحل لیگ برتر برساند.

