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کواچ :بازیکنان به حرفم
گوش نمیدهند

در آس��تانه رقابتهای جامجهانی والیبال
یک سایت لهس��تانی از اختالف بین سرمربی
تیممل��ی والیبال ایران و بازیکن��ان خبر داد و
به نقل از اس��لوبودان کواچ نوشت بازیکنان در
تورنمن��ت واگنر با وی اختالف نظر داش��تند.
ی��ک س��ایت لهس��تانی از اختالفنظ��ر بین
سرمربی تیم ایران و بازیکنان خبر داد و حتی
به نقل از کواچ نوش��ت که بازیکنان توجهی به
دس��تورات وی ندارند .کواچ در اینباره به این
سایت لهس��تانی گفت :این یکی از اصلیترین
دالیل شکست ما بود .ذهنیت بازیکنان مهمتر
از جنب ه آنها اس��ت .بازیکن��ان به صحبتهای
م��ن گوش نمیکردند و توصیههای مرا نادیده
گرفتند .آنها تصمی��م گرفتند که تورنمنت را
ج��دی نگیرند و آن را مهم ندانند در حالی که
این تورنمنت جایی بود که باید بهترین والیبال
خود را به نمایش میگذاشتند .کواچ در بخش
دیگری از اختالفنظر خود با بازیکنان تیمملی
ایران عنوان کرد :برای من سخت بود بازیکنان
را متقاعد کنم .من عصبانی بودم و یک جلسه
به همین منظور تشکیل دادیم .در آن جلسه به
بازیکنان گفتم که هر تورنمنت و هر بازی برای
ما مهم است و باید سازمانیافته ظاهر شویم.

شانس شمسایی کم شد!

انتخاب سرمربی تیمملی فوتسال ایران در
جلس��ه هیأترئیسه فدراس��یون فوتبال مورد
بحث و بررس��ی قرار گرفت؛ بحثی که اعضای
هیأترئیسه در آن اختالف نظر زیادی داشتند.
جلسه هیأترئیسه فدراسیون فوتبال در حالی
صبح روز چهارشنبه در فدراسیون فوتبال برگزار
ش��د که مهمترین بحث این جلسه ،معرفی و
انتخاب وحید شمس��ایی به عنوان س��رمربی
تیمملی فوتس��ال ای��ران به جای «خس��وس
کان��دالس» ب��ود .درحالی ک��ه رئیس کمیته
فوتسال از شمسایی حمایت قاطع کرده و موافق
فعالیت همزمان او در تیمملی و تیم تاسیسات
دریایی بود ،با این حال علی کفاش��یان رئیس
فدراس��یون فوتبال یکی از مخالفان اصلی این
طرح است .کفاشیان در این جلسه تاکید کرد
که بهتر اس��ت با این شرایط ،وحید شمسایی
سرمربی تیمملی نشود و به نظر میرسد شانس
این گزینه برای حضور روی نیمکت تیمملی کم
شده است .نکته جالب اینکه کفاشیان حضور
شمس��ایی در تیمملی را به سال آینده موکول
و اعالم کرده اس��ت شمس��ایی شاید سال بعد
سرمربی شود! بحث انتخاب سرمربی تیمملی
هنوز ادامه دارد ولی با این وضعیت بعید است
که شمسایی رأی مثبت هیأترئیسه را به دست
بیاورد .گزینه کفاش��یان برای نیمکت تیمملی
گزینههایی دیگر مثل ناصر صالح است.

گزارش

آغاز جنگ قدرت در فدراسیون فوتبال برای جانشینی کفاشیان

افتتاح زورخانه شهدای ستاد ارتش

به مناس��بت میالد باس��عادت امام رضا(ع)
زورخانه شهدای ستاد ارتش جمهوری اسالمی
با حض��ور دکتر مج��دآرا رئیس فدراس��یون
ورزشه��ای همگان��ی ،س��رهنگ جمش��ید
فوالدی سرپرست سازمان تربیت بدنی ارتش
و محمدرضا طالقانی افتتاح شد .در این مراسم
گروهی از پیشکسوتان باس��تانیکار ارتش به
انج��ام ورزش زورخانهای پرداختند .در پایان از
دستاندرکارانی که در ساخت زورخانه تالش
ک��رده بودن��د با اه��دای لوح و جای��زه ،تقدیر
به عمل آمد.
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باربد بهراد 7 :ماه بیش��تر ب��ه پایان عمر مدیریتی
 4ساله دوم علی کفاش��یان باقی نمانده است و از
حاال نامزدهای احتمالی رقابت خود را برای تصاحب
صندلی آقای همیشه خندان آغاز کردند .تا پیش از
این کمتر سابقه داشت نامزدهای ریاست فدراسیون
فوتبال در بدنه همان فدراسیون و در باالترین سطح
مش��غول به کار باشند اما به لطف مهندسی وزیر و
رئیس فدراسیون حاال این اتفاق افتاده است .زمان
زی��ادی به پایان عمر مدیریتی علی کفاش��یان در
فدراس��یون فوتبال باقی نمانده است .اگرچه آقای
رئیس به صورت ش��وخی و شاید هم جدی عنوان
کرده؛ دلش میخواهد برای  4سال دیگر همچنان
س��کان هدایت فوتبال ایران را در دس��ت داش��ته
باشد اما آرایش رقبا نش��ان میدهد جنگ اصلی،
احتماال بین « 2نفر» دیگر خواهد بود .کفاش��یان
اگر پایش را کنار بکشد که احتمالش کم نیست،
عالقهمند است دکتر محمود اسالمیان جانشینش
ش��ود .فردی که اوال در بدن��ه دولت یازدهم مرد با
نفوذی به حس��اب میآید ثانیا کفاشیان با اهدای
پس��ت نایبرئیسی به او آشکارا نشان داد مدیریت
ای��ن اصفهانی را قبول دارد .اما نظر وزارت ورزش و
شخص محمود گودرزی نفر دیگری است .علیرضا
اس��دی که از چند ماه قبل با دخالت علنی وزارت
ورزش جانش��ین مهدی محمدنبی شد و حاال در
کنفرانس خب��ریاش صریحا میگوید باید رئیس
فدراسیون فوتبال حتما استخوان خرد کرده همین
رشته باش��د .از قضا در طول همین هفته عالوه بر
اس��دی ،وزیر ورزش هم با مثالی از س��بزیفروش
محل��ه ش��هید رجایی ،عن��وان کرد بای��د رئیس
فدراسیون هر رشته ،از آن رشته باشد یا دست کم
اطالعات بس��یار زیادی از آن داش��ته باشد .از این
رو در فاصله  7ماه تا انتخابات فدراس��یون فوتبال
صفبندی رقبا در همین ساختمان فدراسیون شکل
گرفته است .علیرضا اسدی به عنوان دبیرکل ،همه
کارمندان فدراسیون و همچنین رؤسای کمیتهها را
در چنگ خود دارد و از آنها میخواهد از او حمایت
کنند .اما نفر اول فدراسیون علی کفاشیان است که
او صریح��ا از برنامههای نایب رئیس اولش حمایت
میکند .از این رو کارمندان فدراسیون همه تالش
خود را میکنند تا وارد این بازی نشوند چون در هر
صورت آنها بازنده خواهند بود.
ام��ا با توجه به حمایت ش��دید وزارت ورزش از
دبیرکل فعلی فدراس��یون فوتبال ،علیرضا اسدی
تالش میکند آرای مجمع را از آن خود کند؛ جایی
که نقطه ضعف او به حساب میآید .علی کفاشیان
ک��ه از دی��ر ب��از او را مرد کارکش��ته همه مجامع
میشناسند در این چند ساله با ابزارهای در دستش،
توانسته اکثریت مجمع را همراه خود کند .از این رو
وسوسه کاندیدا شدن برای سومین دوره متوالی به

انتقالهای جنونآمیز قاره سبز

 2رقیب وآقای رئیس

پولشان را دور ریختند؟

منچستر یونایتد در آخرین روز فصل جابهجایی
تابستانی برای بازیکنی که حتی وین رونی تا االن
اسم او را نشنیده است حاضر شد  50میلیون یورو
پرداخت کند که این رقم جنونآمیز است .در این
گزارش میخواهیم به بازیکنان جوانی که تیمهای
بزرگ فوتبال اروپایی ب��رای جذب آنها رقمهای
باالی��ی پرداخت کردند و میت��وان آنها را خرید
جنونوار توصیف کرد ،بپردازیم.
■■رحیماسترلینگ

در غیاب لوئیس س��وارس و استاریچ بهترین
بازیها را برای لیورپول به نمایش گذاش��ت و به
عنوان بهترین بازیکن این باشگاه انگلیسی انتخاب
شد .بایرن مونیخ ،رئال مادرید و منچستر سیتی
جدیترین مش��تریان این بازیکن ج��وان بودند.
لیورپولیها بس��یار دوس��ت داش��تند این ستاره
 ۲۰س��اله خ��ود را حف��ظ کنند ام��ا او تحمل
وسوسههای منچستر سیتی را نیاورد و در نهایت
با  ۶۹میلیون یورو به فیروزهایپوش��ان پیوست و
رکورد جدیدی را به نام خود ثبت کرد .بس��یاری
پرداخت این رقم باال را برای بازیکنی  ۲۰س��اله
جنونآمیز دانس��تند اما پیگرینی به تواناییهای
استرلینگ ایمان دارد .او در  4بازی نخست فصل
برای س��یتی ب��ه میدان رفته و ی��ک گل به ثمر
رسانده و یک پاس گل هم داده است.
س��راغش آمده است ،چرا که میداند همانطور که
دفعه پیش نماینده دولت وقت ،یعنی دکتر قریب را
در نهایت ناباوری شکست داد این بار هم میتواند به
سادگی از سد نماینده دولت فعلی (چه اسدی باشد
چه فرد دیگری) بگذرد .اما شاید فشار  8ساله کار
در فدراسیون فوتبال باعث خستگی او شده باشد.
مخصوصا که حاال مجلس هم به جزئیات سفرهای
رئیس فدراس��یون ورود کرده و او خستهتر از هر
زمان دیگری به نظر میرسد .اگر علی کفاشیان به
هر ترتیبی نخواهد برای برای بار س��وم نامزد شود
آن وق��ت آرای مجم��ع را به نفع دکتر اس�لامیان
بر میگرداند .شخصی که قطعا وزیر ورزش نمیتواند
همانند علی کفاش��یان آزارش دهد .اس�لامیان به
بدنه دولت و رئیس آن نزدیک اس��ت و اگر رئیس
فدراسیون فوتبال شود قطعا کفاشیان انتقام بزرگی
از وزیری گرفته که هرگز با او سرسازگاری نداشت.
منتظر مهره چینی مرد همیشه خندان باشید؛ او
نشان داده همیشه در روز انتخابات یک برگ برنده
برای رو کردن دارد.

■■روایت دیگر از اختالف

بهنظر ميرس��د س��ال آخر رياس��ت كفاشيان
با 7س��ال گذش��ته اين تفاوت را داشته باشد كه او
برخالف گذشته در ميانه 2گروه رقيب و مخالف از
هم قرار گرفته است و سعي ميكند استقالل خود
را در ظاهر هم شده ،حفظ كند .كفاشيان پيش از
اين گروهي از مخالفان خود را از هيأترئيسه بيرون
فرستاده بود اما از يكس��و مخالفان وزارت ورزش
را نزد خود نگه داش��ته و از س��وي ديگر منصوبان

به وزارت ورزش را نيز در كنار خود جا داده اس��ت.
وزارت ورزش ني��ز از او هي��چ حمايتي نميكند و
حتي آش��كارا در جلسات رس��مي و غيررسمي از
وي انتقاد ميكند اما كفاشيان سعي كرده است در
ظاهر هم شده حس��اب خود را با 2نايبرئيساش
يعني اسالميان و مهدي تاج كه به گروه اصفهانيها
معروف هس��تند ،ج��دا كند .هفته پي��ش بود كه
مهدي تاج رئيس س��ازمان ليگ در مجلس وقتي
سخنان انتقادآميز محمود گودرزي وزير ورزش را
درباره فوتبال شنيد با طعنه گفت دبيركل منصوب
بهخودش مس��ؤوليت داوري را در فوتبال دارد .به
نوشته فارس ،تاج در واكنش به اين موضوع خطاب
به گودرزي گفته« :ش��ما نايبرئيس بانوان و دبير
كل را تحميل كرديد ،چگونه ميگوييد نقشي در
فدراسيون فوتبال نداريد؟ رئيس سازمان ليگ ادامه
داده موضوع داوري هم زيرنظر دبير كل اس��ت كه
ش��ما انتخاب كرديد ».اين اما تنها حمله به وزارت
ورزش به بهانه آنچه تحميل دبيركل فدراس��يون
فوتبال گفته ميش��ود ،نيس��ت .اگرچه كفاشيان
ميگويد بعد از عزل نبي از دبيركلي ،مشاورههايي از
سوي وزارت ورزش درباره عليرضا اسدي به او شده
اس��ت اما وي در نهايت اين پزش��ك و از شاگردان
پرويز ده��داري در تيمملي را به دبيركلي انتخاب
كرده است .اس��دي در دهه 60در تيمملي جوانان
و تيمملي بزرگساالن حضور داشته است و با شيوه
و روش خاص ازجمله كممصاحبهبودن ،انتقاداتي را
متوجه خود كرده است؛ شايد اوج اين مساله پس
از مصاحبه كيروش بعد از جلسه خصوصي درباره

تيمملي با اس��دي بود كه بش��دت از او انتقاد كرد.
البته هيچگاه معلوم نشد در اين جلسه پشت درهاي
بس��ته چه ميان اين دو گذش��ته كه ك��يروش را
بشدت عصبي كرده بود .در ادامه اختالف در اركان
فدراسيون فوتبال ،اسالميان نايبرئيس فدراسيون
فوتب��ال گفته كه اس��دي را وزارت ورزش انتخاب
كرده اما در مساله داوري كه زيرنظر اسدي فعاليت
ميكنند ه��واي او را ندارند ،واكنش دبيركل را به
همراه داشت« :نيازي نداريم كسي هواي ما را داشته
باش��د .تعجبم بر اين است كه اعضا عليه يكديگر
صحبت ميكنند .هيأت رئيسه كه نبايد عليه ديگر
اركان صحبت كند .در بيان اين موضوع اش��تباهي
رخ داده و نميدان��م از س��وي خبرنگاران بوده يا از
س��وي اسالميان اما اين كميتهها زيرنظر دبير كل
فعاليت نميكنند .بهترين تعريف در اين موضوع را
 AFCارائه ميدهد كه كميتهها فقط كار مشاوره و
برنامهريزي دارند .يعني آنها در اجرا وارد نميشوند.
اما دپارتمانها زيرنظر ما فعاليت ميكنند و به اين
صورت نيس��ت كه در كار آنها دخالتي كنيم ».در
چنين شرايطي از يكسو دبيركل فدراسيون با به
چالش كشيدن مباحثي چون مديريت بر سازمان
ليگ ،كميت��ه داوران و دپارتمانهاي فدراس��يون
و در سوي مقابل نايبرئيس��ان با اعالم اينكه اين
موارد نظرات وزارت ورزش اس��ت كه توسط اسدي
پيگيري ميشود با يكديگر به منازعه برخاستهاند.
بهنظر ميرس��د پايان اين نبرد با انتخابات رياست
جديد فدراس��يون فوتبال هر روز به شكلي جديد
ادامهدار خواهد بود.

کیوسک
مارکا

افزایش انگیزه کیلور ناواس

سان اسپورت

نقل و انتقاالت  ۸۶۳میلیون پوندی

اسپورت

قربانی های اصلی

آ.اس

 2گناهکار و یک قربانی

■■آنتونیمارتیال

از او به عنوان تیری آنری جدید فوتبال فرانسه
یاد میشود .منچستر یونایتد در فصل جابهجایی
تابس��تانی نهایت تالش خود را به کار گرفت تا با
مهاجمان بزرگی چون ادینس��ون کاوانی و پدرو
رودریگز قرارداد امضا کند اما هیچ کدام از این 2
بازیکندرنهایتمنچسترینشدند.سرانشیاطین
سرخ در آخرین روز فصل جابهجایی تابستانی به
سراغ بازیکنی رفتند که وین رونی تا االن اسم او را
نشنیده بود با این حال آنها برای جذب این بازیکن
 ۵۰میلیون یورو پرداخت کردند و او کس��ی جز
آنتونی مارتیال س��تاره جوان موناکو نیست .این
بازیکن تنها  ۱۹س��ال س��ن دارد ام��ا در فصلی
که گذشت بازیهای درخش��انی را برای موناکو
به نمایش گذاش��ت و آینده درخش��انی برای او
پیشبینیمیشود.
■■روبرتوفرمینی

هافب��ک س��ابق هوفنهای��م آلم��ان ک��ه در
رقابتهای بوندسلیگا خوش درخش��ید و بایرن
مونیخ هم دوست داشت این ستاره را جذب کند
اما در نهایت این قرمزپوشان آنفیلد بودند که با ۴۱
میلیون یورو این بازیکن برزیلی را به عضویت خود
درآوردند .فرمینی  ۲۴س��اله بازیکنی است که به
تیم ملی فوتبال برزیل هم دعوت شده اما ستارهای
تاپ نیست و تا االن هم نتوانسته نقش تاثیرگذاری
در لیورپول داشته باشد .او سرعت باالیی دارد اما
رسانههای انگلیسی او را شایسته رقم  ۴۱میلیون
یورو نمیدانند.
■■کریستیانبنتکه

تجربه تلخ پرسپولیسیها
از اعتصاب

اعتص��اب تکرارش��دهترین کلی��دواژه این
روزهای باشگاه پرس��پولیس به شمار میرود.
باشگاهی که بازیکنانش بهخاطر نبود اسپانسر و
به تبع آن پول در باشگاه ،فعال از تمرین دست
کشیدهاند تا شاید هیأتمدیره و وزارت ورزش
بیشتر تالش کنند و منابع مالی موردنیاز برای
سرخپوشان را به دست بیاورند .تیم برانکو در
ش��رایطی از تمرین دست کش��یده که در 5
هفته اخیر لیگ فقط به یک پیروزی دس��ت
پی��دا کرده و به نظر میرس��د تمرین نکردن،
ریت��م خوب آنها بعد از پی��روزی در اهواز را از
بین خواهد ب��رد .آخرین اعتص��اب جدی در
پرسپولیس ،به هفتههای پایانی لیگ سیزدهم
برمیگ��ردد .وقتی که بازیکنان این تیم پیش
از مسابقه حس��اس با فجر سپاسی در شیراز،
دست از تمرین کش��یدند و علی دایی نیز به
جای جمعکردن این جو ،در کنار آنها ایستاد تا
این تیم بدون تمرین به شیراز برود .پرسپولیس
گل اول را در آن مس��ابقه ب��ه فج��ر زد اما در
لحظات آخر به لحاظ بدنی دچار مش��کل شد
و گل مس��اوی را دریافت کرد تا  2امتیاز ساده
را از دست بدهد 2 .امتیازی که نقش مهمی در
قهرمان نشدن این تیم در لیگ ایفا کرد .البته
کمی بعد ،آنچه بازیکنان میخواستند به باشگاه
رس��ید و جیب آنها پر از پول شد اما هوادارانی
که جام قهرمانی لی��گ را طلب میکردند ،در
پایان فصل دست خالی ماندند.

■■کیوین دیبرون

در فصلی که گذش��ت بهترین بازیها را برای
وولفسبورگ به نمایش گذاشت و به عنوان سلطان
پ��اس گل فوتبال اروپا انتخاب ش��د .این بازیکن
 ۲۴ساله از چند تیم بزرگ اروپایی پیشنهاد داشت
اما بازهم منچستر سیتی با ارائه باالترین پیشنهاد
سران وولفسبورگ را وسوسه کرد و در نهایت این
بازیک��ن به لیگ جزیره برگش��ت .او پیش از این
بازیکن چلسی بود اما ژوزه مورینیو به او بازی نداد
و مجبور شد به رقابتهای بوندسلیگا برود .سران
سیتی برای جذب این بازیکن بلژیکی  ۷۵میلیون
یورو پرداخت کردند تا به عنوان گرانترین بازیکن
فصل انتخاب شود.

امی�ر محبملکی :تیمملی ای��ران درحالی دومین
ب��ازیاش در مس��یر صعود به جامجهان��ی و جام
ملتها را برابر گوآم برگزار میکند که همه منتظر
پیروزی ش��یرین برابر این تیم هستند ،تیمی که
رکوردی فراموشنشدنی را برای کشورمان رقم زد.
تیمملی ایران مسابقات مقدماتی جامجهانی ۲۰۱۸
روسیه و جام ملتهای  ۲۰۱۹امارات را با نتیجهای
غیرقابل تص��ور آغاز کرد .تس��اوی یک  -یک در
زمین ترکمنس��تانی که از قدرتهای درجه سوم
آسیا هم محسوب نمیش��ود؛ آن هم در شرایطی
که گل برتری را ایران به ثمر رس��انده بود ،شروعی
ناامیدکننده برای کارلوس کیروش و تیمش بود.
در این رقابتها که  2هفته از آن س��پری شده،
ایران به خاطر س��رگروه بودن ،در هفته نخس��ت
استراحت داشت و با این تساوی  ۲امتیاز حساس
را از دس��ت داد تا با یک بازی کمتر ،در رده س��وم
گ��روه  Dقرار بگیرد .تیم ک��یروش که در فاصله
زمان��ی  ۵روزه  2بازی در تهران و دهلینو پیشرو
دارد ،میتواند با کس��ب  ۲پیروزی در این دیدارها،
به جای گوآم صدرنشین گروه لقب بگیرد و گامی
بلند برای صعود بردارد .گوآم نخستین حریف ایران
در این  ۵روز اس��ت ،تیمی که به لطف  2پیروزی

تقابل ایران و گوآم در ورزشگاه آزادی

به یاد آن  19گل!

ی��ک بر صفر مقابل ترکمنس��تان و  ۲بر یک برابر
هندوستان صدرنشین گروه و شگفتیساز جام لقب
گرفته است اما روی کاغذ و از نظر منطقی ،نمیتواند
در ورزشگاه آزادی تهران دردسری برای تیم ایران
به وجود آورد.
تیمملی ایران در حالی ساعت  ۱۹روز پنجشنبه
از این تیم واق��ع در اقیانوس آرام پذیرایی میکند
که هیچکس به نتیجهای غی��ر از برد میزبان فکر
نمیکند و بسیاری هم منتظر پیروزی پرگل در این
بازی هس��تند اما نتیجهای غیر از برد تیم میزبان،
یک شگفتی دیگر در این رقابتها را رقم خواهد زد.
■■فرصتی برای آیندهسازان فوتبال

محمدرضا اخب��اری ،محمدحس��ین کنعانی،
میالد محمدی ،مهرداد قنبری ،سعید عزتاللهی،
امید عالیشاه ،مهدی ترابی ،مهدی طارمی و البته
کاوه رضایی نفراتی هستند که بازی با گوآم و هند
میتواند یک شانس بزرگ برایشان باشد تا بتوانند
در مسیر جوان شدن تیمملی ،جایی برای خود بین

 ۱۱م��رد اصلی یا  ۲۲بازیک��ن اردوهای بعدی باز
کنند .هرچند علیرضا بیرانوند ،وریا غفوری ،مرتضی
پورعلیگنجی و سردار آزمون نیز میتوانند از این
بازیها برای بهتر ش��دن جایگاهش��ان در تیمملی
اس��تفاده کنند زیرا فوتبال ایران برای موفقیت در
جامجهانی  ۲۰۱۸روس��یه و جام ملتهای ۲۰۱۹
امارات نیاز به یک خون تازه و استفاده از بازیکنان
ج��وان در کنار بازیکنان باتجرب��ه دارد .در این راه
بازی با تیمهایی مانند گوآم و هند ،میتواند تجربه
این بازیکنان جوان را بیش��تر کند تا آنها در مسیر
پیش��رفت فوتبالی خود ،ش��انس انجام بازی ملی
ی��ا افزایش تعداد آن را داش��ته و با تکیه بر نیروی
جوان��ی و تجربی��ات خوبی که در ای��ن بازیها به
دست میآورند ،در موفقیتهای آینده فوتبال ایران
نق��ش پررنگی را ایفا کنند .حال باید دید کارلوس
ک��یروش چه تعدادی از این بازیکنان را در این دو
بازی نهچندان سخت اما مهم به میدان میفرستد و
آنها تا چه میزان از این فرصت طالیی برای بازکردن

جایگاه خود در تیمملی و جلب اعتماد س��رمربی
پرتغالی تیمملی استفاده خواهند کرد.
■■دومین رویارویی تاریخی

چهارم آذرماه س��ال  ،۱۳۷۹ورزشگاه باغشمال
تبریز ،پرگلتری��ن بازی تاریخ ملی فوتبال ایران را
رقم زد ،جایی که تیمملی ایران در مرحله نخست
مقدماتی جامجهانی  ۲۰۰۲کرهجنوبی -ژاپن با ۱۹
گل مقابل تیم گوآم به پیروزی دست یافت.
در آن مس��ابقه که اولین و آخری��ن رویارویی
تیمملی ایران و گوآم بود ،تیمملی با هدایت براگای
برزیل��ی و گلهای علی دایی ( 3گل) ،کریم باقری
( ۶گل) ،عل��ی کریم��ی ( ۴گل) ،فره��اد مجیدی
( ۳گل) ،س��هراب بختیاریزاده ( ۲گل) و علیرضا
نیکبختواح��دی (یک گل) یک پیروزی رویایی و
فراموشنشدنی و رکوردی تاریخی را رقم زد .حال
بعد از حدود  ۱۴س��ال و  ۹ماه و به عبارتی حدود
 ۵۳۹۵روز دوباره این دو تیم برابر همدیگر به میدان
میرون��د ،به این امید که تی��م کارلوس کیروش
بتواند مقابل گوآم که امروز تقریبا تیمی ش��ناخته
شده اس��ت ،پیروزی دلچسبی به دس��ت آورده و
مسیر خود به س��مت جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه و
جام ملتهای  ۲۰۱۹امارات را هموار کند.

او مهاجم نخس��ت فوتبال بلژیک نیست و در
رقابته��ای لیگ برتر انگلیس ه��م از مهاجمان
بزرگ و سرنوشتساز به ش��مار نمیرفت با این
حال لیورپول برای جذب این بازیکن  ۲۵س��ال
حاضر ش��د  ۴۷میلیون ی��ورو پرداخت کند که
این رقم بس��یار باالیی است .چهبسا بتوان گفت
مهمتری��ن دلیلی که باعث ش��د ت��ا این مهاجم
بلژیکی با قیمت باالیی به فروش برس��د رقابت 2
باشگاه منچستر یونایتد و لیورپول برای جذب او
بود .لیورپول که به دنبال جانشینی شایسته برای
لوئیس سوارس و رحیم استرلینگ بود با این رقم
باال بنتکه را به خدمت گرفت اما این مهاجم بلند
ق��د فاصله زیادی با این دو بازیک��ن دارد .او تنها
یک تمامکننده خوب اس��ت و سرعت و تکنیک
سوارس و استرلینگ را ندارد.
■■ماتئوکواچیچ

رئال مادرید برای ج��ذب این بازیکن کروات
حاض��ر ش��د  ۴۰میلیون ی��ورو پرداخ��ت کند.
درس��ت اس��ت که این بازیکن فصل خوبی را با
اینتر پشتسر گذاش��ت و بازیهای درخشانی را
برای این تیم به نمایش گذاشت اما پرداخت ۴۰
میلی��ون یورو آن هم ب��رای بازیکنی که تنها ۲۰
س��ال دارد رقم باالیی است .بعضی از رسانههای
اسپانیایی بعد از پیوستن این ستاره کروات به رئال
مادرید نوشتند کهکشانیها این بازیکن را تنها به
ای��ن خاطر جذب کردند که هواداران خود را آرام
کنند چرا که رئال در فصل جابهجایی تابس��تانی
خوب کار نکرد و نتوانست مثل همیشه خریدهای
کهکشانی داشته باشد.

