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ورزشی

وطن امروز شماره 1665

اخبار

پروپیچ هنوز نمیتواند برای
استقالل بازی کند

برخالف برخی اخبار منتش��ر شده ظاهرا
هنوز مش��کل پروپیچ و استقالل حل نشده و
صدور  ITCاین بازیکن در هالهای از ابهام قرار
دارد .ظاهرا هنوز مشکل پروپیچ و استقاللیها
همچنان حل نش��ده و  ITCاین بازیکن برای
بازی با ملوان صادر نشده است .براساس جواب
استعالمی که فیفا به باشگاه استقالل داده است،
حل مش��کل این بازیکن در اختیار فدراسیون
فوتبال قرار گرفته و تبعات احتمالی مشکالت
این بازیکن برعهده فدراس��یون فوتبال ایران،
س��ازمان لیگ و باشگاه اس��تقالل قرار گرفته
اس��ت .به همین دلیل قرار است جلسهای در
سازمان لیگ فوتبال ایران برگزار شود تا درباره
مشکل پروپیچ بررسی صورت گیرد و در صورت
امکان مجوز بازی این بازیکن صادر ش��ود .هر
چند براساس اعالم برخی منابع این امر منوط
به تعهد باشگاه استقالل جهت پذیرفتن همه
عواقب احتمالی است .مشکل پروپیچ احتماال
تا  ۲روز آینده مشخص میشود که حلشدنی
است یا نه .مشکل این بازیکن از آنجا شروع شد
که وی در بازی تیم س��ابقش در لیگ اروپا به
میدان رفت و ای��ن در حالی بود که نیمه دوم
بازی این تیم در لیگ اروپا به وقت تهران بعد از
پایان موعد نقل و انتقاالت لیگ برتر بوده است.

کمک  300میلیونی کرجیها
به بیتاهلل عباسپور

ش��امگاه دوش��نبه  12مرداد ،مس��ؤوالن،
هنرمندان ،ورزش��کاران و مردم استان البرز در
آیینی ک��ه به نام همراهی و همدلی با بیتاهلل
عباسپور ،قهرمان بدنس��ازی ایران و جهان نام
داش��ت 300 ،میلیون تومان ب��رای کمک به
هزینهه��ای درمانی این قهرم��ان جمعآوری
کردند .بیتاهلل عباسپور ،قهرمان پرورش اندام
ایران که در میان طرفدارانش به بیتو ()Baito
شهره است ،این روزها در بستر بیماری به سر
میبرد و در بخشآیسییو تحت مراقبت ویژه
پزش��کان قرار دارد .عباس��پور که از چند سال
پیش عنوان «کوه عضله ایران» را یدک میکشد
همواره به خوشخلقی و مهربانی شهره بوده و
در پشت آن همه عضله ،قلبی پرمهر دارد اما او
که از چند ماه پیش در بس��تر بیماری افتاده،
این روزها دچار مشکالت جدی شده و از انجام
برخی امور س��اده نظیر غذا خوردن و راه رفتن
نیز ناتوان شده است .در این آیین ناصر پور علی
فرد ،رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام،
علیرضا حیدری نایب رئیس فدراسیون کشتی،
رضا گلمحم��دی مدی��رکل ورزش و جوانان
استان البرز ،کیانوش گرامی ،هنرپیشه سینما
و تلویزیون و بس��یاری از مسؤوالن و قهرمانان
رشتههای مختلف حضور داشتند.

گزارش

وقتی سرمربی تیمملی به قرارداد حرفهای خود بیاعتناست

اسالمیان :با مدیریت صدقهای
چگونه کیروش حفظ شود؟

نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال میگوید
پ��ول را به ص��ورت صدق��ه دادن بدترین نوع
مدیریت فوتبالی در کش��ور است و در چنین
فضایی انتظار نداشه باشید کیروش حفظ شود.
اسالمیان روز گذشته درباره خروج کیروش از
تیم ملی فوتبال ایران گفت :کیروش سرمربی
بینالمللی و فهیمی اس��ت .من به ش��خصه از
برنامهریزیای که او برای تیم ملی تا  4س��ال
آینده داشت لذت بردم .سرمربی تیم ملی اردو
میخواهد ،بازی تدارکاتی میخواهد و س��عی
دارد ش��رایط تیم را بهگونهای تغییر دهد تا از
بهترین وضعیت برخوردار باش��د .چگونه شما
میتوانید با فوتبال صدقهای مربی در این سطح
را حفظ کنید؟

چهارشنبه  14مرداد 1394

آخرین اخبار فصل جابهجایی تابستانی در اروپا

خیانت کیروش به هوادارانش

مهدی طاهرخانی :بدون تردید هیچ نامی
به اندازه کارلوس ک��یروش در طول ۴
س��ال گذش��ته ،س��وژه خبر و گزارش
رس��انههای ورزش��ی ایران نبوده است.
سرش��ناسترین و شناختهش��دهترین
مربیای که پس از انقالب پا به کش��ور
ما گذاشت و به عنوان سرمربی تیمملی
فوتبال ،ایران را به جامجهانی  ۲۰۱۴برد.
کیروش حامیان و منتقدان متفاوتی در
فوتب��ال ای��ران دارد .در جبهه حامیان،
اکث�� ِر توده را افردی تش��کیل میدهند
که از تفکر حاکم بر فوتبال ایران ،دلسرد
هس��تند و میخواهند یک غریبه ،یک
خارجی ،یک غیرخ��ودی راه دیگری را
پی��شروی فوتبال ما بگ��ذارد .در صف
منتق��دان هم اکث��را محافظ��هکاران و
س��نتیها دیده میش��وند .افرادی که
جن��س ایران��ی را مناس��بتر میدانند
و اعتقاد دارن��د صرفِ این هزینه ب��رای کیروش و
کیروشها مشکلگشا نیس��ت اما در این بین یک
طیف دیگری هم هس��تند که رأی چن��دان ثابتی
ندارن��د ،نه منتقد ک��یروش هس��تند و نه مخالف
س��ینه چاکش .زمانی که وظیفه حمایت داش��تند
و میدیدند حضور کیروش ب��رای فوتبال ما خوب
اس��ت از او حمایت کردند و در هنگامه دیگر که این
مربی پرتغال��ی را به خاطر رفتار عجیبش در جبهه
حق نمیدیدند ،از او انتقاد کردند اما قطعا با ادامه این
مسیر که کیروش پیش گرفته روز به روز به تعداد
منتقدانش اضافه میشود .همانهایی که در رسانهها
از او حمای��ت کردند و با فونت بزرگ در صفحه اول
نوشتند کیروش به هر قیمتی باید حفظ شود ،حاال
از طوالنی شدن مرخصی او گله دارند البته مرخصی
اسم رمز است .موضوع مهم اختیاری است که او دارد
و فدراسیون قادر به کنترلش نیست.
■■ ُکت تن چه کسی است؟

سرمربی پرتغالی تیمملی همانطور که به سرعت
توانس��ت با مغناطیس جذابیت ،آونگ حمایت را به
س��وی خودش ج��ذب کند ح��اال پالسهای منفی
مخابره میکن��د .آخرین خبر که از دل س��اختمان
فدراسیون فوتبال به رسانهها درز پیدا کرده این است؛
کیروش چهارشنبه  ۴شهریور به تهران بازمیگردد.
سوال این است؛ چرا تعداد روزهای مرخصی او تا این
حد طوالنی ش��د؟ اصوال فدراسیون فوتبال ،تمایلی
به عدم حض��ور کیروش در تهران داش��ت یا خیر؟
س��واالت در این صف فراوان است و قطعا اگر با علی
کفاش��یان ساعتها مصاحبه کنید به پاسخ روشن و
شفافی نمیرسید چرا که آقای رئیس میداند ضعف
دارد ،آگاه است نتوانسته فرمان هدایت کیروش را به
خوبی در دس��ت بگیرد از این رو بازی را به شوخی و
خنده میکشد و دس��ت آخر برای اینکه نشان دهد
جدی اس��ت میگوید؛ ما خودمان به او اجازه دادیم
تا کل تابس��تان را در سفر باشد! اما قطعا ما میدانیم
کفاشیان هم میداند این همه واقعیت نیست .بیآنکه

در ای��ن نوش��ته بخواهیم کاریزمای نداش��ته رئیس
فدراسیون فوتبال در این باره را نقد کنیم (صد البته
این موضوع یک بحث جداگانه است و باید به آن هم
پرداخ��ت) دغدغه این گزارش ،رفتاری اس��ت که از
سوی کیروش س��ر زده و متاسفانه برای بار چندم،
رئیس ،رئیس فدراسیون ماست با این
نشان داده عمال ِ
تفاوت اینجا مرئوس به رئیس حقوق کالن میدهد.
■■سنتی که کیروش در ایران شکست

تبارشناسی کیروش کار چندان سختی نیست.
نام او را به فارسی در موتور جستوجوی گوگل تایپ
کنید .همه آن عناوی��ن ،افتخارات و عکسها را دور
بیندازید ،یک نکته قابل توجه و مهم در ویکی پدیای
او میبینید .کارلوس کیروش در هیچ کشوری و در
هیچ تیمی بیشتر از  ۴سال حضور مداوم نداشته است.
در کسوت سرمربی ،میانگین حضور او بیشتر از یک
سال نیست .چه تیمملی کشورش (امید و بزرگساالن)
که در  2مقطع تنها  2سال بهعنوان سرمربی فعالیت
کرد ،چه تیمهای باشگاهی که آنها هم اکثرا یکسال
بودند و نهایت به سال دوم کشیده میشد .در قالب
دستیاری بیش��ترین حضورش به منچستر مربوط
میش��ود که در  2مقطع دستیار نخست فرگوسن
ب��ود؛ ب��ار اول س��الهای  ۲۰۰۲و  ۲۰۰۳و بار دوم
پس از ترک رئال مادرید از سال  ۲۰۰۴تا  ۲۰۰۸اما
داستان تیمملی ایران برای او متفاوت است.با توجه
به این رزومه خیلی از کارشناس��ان عقیده داش��تند
پس از پای��ان جامجهانی  ،۲۰۱۴کیروش پس از 3
س��ال و اندی حضور در ایران ،دیگر قرارداد جدید با
فدراسیون فوتبال امضا نمیکند اما در نهایت تعجب
او یک قرارداد  ۴ساله دیگر امضا کرد تا برای نخستین
بار در طول زندگیاش به صورت متوالی  ۸س��ال با
یک تیم کار کند!
■■قرارداد دوم آگاهانه امضا شد

مش��کالت در فوتبال ما ،در مدیریت ریز و کالن
ورزش ما و در الیههای زیرین و پیدای جامعه ما هر
چه بود و هس��ت از سوم آوریل  ۲۰۱۱که او قرارداد

رس��می با ما بست تا پایان جام جهانی برایش کامال
مش��خص و مبرهن ش��د .با توجه به س��طح هوش
کیروش او حتی قادر بود پس از این  3سال و اندی
و آن هم��ه تجربه ریز و درش��ت یک کتاب قطور از
داشته و نداش��تههای فوتبال ما بنویسد؛ کتابی که
حتی میتوانست اصال ورزشی و فوتبالی هم نباشد
و کامال بر مبنای جامعهشناسی و تبارشناسی باشد .او
میدانست و میداند که قول و وعده مدیران ورزشی
و حتی سیاسی ما تا چه حد با قول و قرار آن سوی
آبیها متفاوت است .وقتی برای بار دوم و پس از ماهها
کلنجار ،حاضر شد برای  ۴سال دیگر سرمربی ایران
شود آیا نسبت به این ضعفها ناآگاه بود؟ سادهانگارانه
اس��ت که کیروش را تا این حد ناشی و ناوارد فرض
کنی��م .رقم قرارداد او با توجه به اس��م و کارنامهاش
مشخص است و از این رو فوتبال ایران قبول کرد این
هزینه نسبتا باال را متقبل شود تا همچنان کیروش
برچس��بی باشد بر خیلی از نداشتههای ما در سطح
مدیریتی اما حاال چه ش��ده که او مرخصیاش را به
دلخواه خویشتن ،تمدید میکند و سپس این پیغام را
در لفافه برای ما میفرستد؛ مادامی که مدیران شما
روی قو ل خود نباشند من مربی پروازی هستم .اردوی
تیمملی روز جمعه ششم شهریورماه آغاز میشود و
کیروش تنها  ۴۸ساعت قبل از آن به تهران میآید و
البد پس از انجام بازی تیمملی مجددا او ایران را ترک
میکند تا  ۴۸ساعت قبل از پیکار بعدی!
■■کشف بهشت در سرزمین وعدهها

خطکاری کیروش مش��خص اس��ت ،پس از ۴
س��ال حتی اگر در منچس��تر هم باش��د میخواهد
فضای دیگری را تجربه کند اما او از س��ال  ۲۰۱۱تا
همین امروز به خوبی تعداد دندان علی کفاش��یان و
کال مردان تصمیمگیر ما را ش��مرد .می داند اینجا او
رئیس اس��ت و برخالف پزهای کفاشیان ،حرف اول
و آخر را او میزند .اینکه فدراس��یون و وزارت ورزش
نتوانستند روی قولهای خود باقی بمانند ،اینکه شاید
حقوق س��رمربی تیمملی و کادرش باز هم چند ماه

دی ماریا گرانترین بازیکن تاریخ

به عقب افت��اده و دهها مورد دیگر همه
و همه اتفاقاتی اس��ت که برای کیروش
«تازگی» ندارد ،او اگر واقعا قصد فعالیت
در چنین سرزمینی را نداشت پس از جام
جهانی برای همیشه ساکش را میبست و
میرفت اما وقتی از این همه بیمدیریتی
آگاه اس��ت و میبیند رس��انه ورزشی به
هر دلیلی پش��ت سرش است و در همه
نظرس��نجیها مردم ب��ه او رای مثبت
میدهند آن وقت اینچنین از محبوبیت و
مقبولیتش بهره میبرد .مشخص نیست
در آخرین قرارداد امضا شده ،فدراسیون
چند روز به او اجازه مرخصی داده است
ام��ا مادامی که علی کفاش��یان اینگونه
بخواهد کیروش را مدیریت کند ،آش و
کاسه همین است که میبینید .کیروش
به عنوان ی��ک مربی فوق حرفهای ،یک
ق��رارداد کامال س��نگین و در خور توجه
بس��ت و همانطور که در قرارداد قبلی تا دالر آخر را
گرف��ت این بار هم تا آخرین س��نتش را میگیرد اما
چون رس��انه را پشتسرش میبیند و میداند حامی
دارد و از سوی دیگر کفاش��یان توان اداره او را ندارد،
اینچنین غیرحرفهای با ما برخورد میکند .اگر امروز
بهجای کفاش��یان ،محمد دادگان یا اصال فلورنتینو
پرز رئیس فدراس��یون فوتبال ایران ب��ود ،کیروش
میتوانست اینچنین به بهانه نداشتههایی که از اول
نبودشان برای خود او مسجل بود ،بپیچد و برود؟

■■نقش ویژه رسانهها

مه��دی ت��اج چن��د روز قب��ل از رس��انهها و از
خبرن��گاران خواس��ت که برای بازگش��ت کیروش
کاری کنند اما کاش او یک خواسته دیگر از رسانهها
داش��ت؛ همانطور که به وقتش از کیروش حمایت
کردید و وجود او برای فوتبال ایران و بازیکنان جوان
را یک فرصت دانس��تید این بار در مقام پرسش��گر
ظاه��ر ش��وید .با هر مت��ر و معیار و با ش��اخص هر
ترازوی��ی کیروش از مایلیکه��ن ،دایی ،قلعهنویی،
خداداد عزیزی و کال همه منتقدانش بهتر اس��ت اما
روشنگری رسانه تأثیر بس��زایی در تغییر رای مردم
دارد .از پول همین م��ردم هزینه قرارداد کیروش و
تیمملی تامین میشود پس همانطور که به کیروش
پول حرفهای دادیم از او رفتار حرفهای هم بخواهیم.
اگر واقعا نمیتواند در چنین فضایی با چنین مدیرانی
که هیچ اختیاری از خود ندارند و کال وعدهشان،کف
روی آب اس��ت ،کار کند اوال چرا یک قرارداد  ۴ساله
دیگر بست و مهمتر از آن چرا راضی نشد با گذشت
قوحقوق س��ال اول قید کار در ای��ران را بزند؟
از ح 
کاش رس��انهها ،همان حامیان همیشگی کیروش
این بار هم ب��ه کمک او بیایند تا کماکان او بیش از
 90درصد حامی در ایران داشته باشد.آنچه بیش از هر
چیزی موجب روی برگرداندن یک ملت استعمارزده
میشود ،زنده شدن خاطرات سیاه استعماری گذشته
است .ترجمان و انتقال این جمله شاید بهترین هدیه
از سوی دوستان کیروش باشد برای او.
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امروز بیل را می خواهیم

موندودپورتیوو

بازار آبی و اناری ها

اسپورت

اوکی گرسون

آ.اس

فرصت بیل

■■شیاطین سرخ این بار به دنبال پهپه

س��ران باش��گاه منچس��تریونایتد در فصل
جابهجایی تابس��تانی تالش زی��ادی کردند تا
سرخیو راموس مدافع سرش��ناس رئالمادرید
را ج��ذب کنند و حتی خود ای��ن بازیکن هم
دوست داشت یونایتد را به عنوان مقصد بعدی
خود انتخاب کند اما در نهایت فلورنتینو پرس
رئیس قویهای سپید کاپیتان تیمش را متقاعد
به ماندن کرد.روزنامه دیلی میرر انگلیس نوشت
که سران شیاطین سرخ این بار به دنبال جذب
پهپه دیگر مدافع سرشناس رئالمادرید هستند
و قصد دارند در روزهای پایانی فصل جابهجایی
تابس��تانی این مدافع را جذب کنند .به نوشته
دیلی میرر با توجه به احتمال پیوس��تن دخهآ
به رئال مادرید سران باشگاه یونایتد میخواهند
با دادن این دروازهبان به رئالیها زمینه پیوستن
پهپه به تیم خ��ود را فراهم کنند .قرارداد پهپه
با رئالمادرید تابس��تان س��ال  ۲۰۱۶به پایان
میرسد .با توجه به باال رفتن سن پهپه بعید به
نظر میرسد کهکشانیها به دنبال تمدید قرارداد
او باش��ند و همی��ن باعث میش��ود تا احتمال
پیوستن این بازیکن به شیاطین سرخ زیاد باشد.
■■نظر نهایی باشگاه یوونتوس درباره ایسکو
و اوسکار

هر چند ماس��یمیلیانو آلگری ،س��رمربی
یوونتوس پیش از این اعالم کرد دوس��ت دارد
ایس��کو یا اوسکار را در این تیم ببیند اما ماروتا
مدیر ورزشی این باشگاه ایتالیایی تاکید کرد که
این دو بازیک��ن در اولویت یوونتوس در فصل
جابهجایی تابس��تانی قرار ندارند .ماروتا درباره
پل پوگبا و آیا اینک��ه او در یوونتوس میماند،
گف��ت :بارها گفت��هام و االن هم تکرار میکنم
که دوس��ت داریم این بازیک��ن را حفظ کنیم
اما در فوتبال م��درن نظر خود بازیکن مهمتر
از هر چیزی اس��ت .به عنوان مثال ما دوس��ت
داش��تیم کارلوس توس را حفظ کنیم اما خود
این بازیکن به جدایی فکر میکند و دوس��ت
داش��ت به کشورش بازگردد و در نهایت هم ما
موافقت کردیم.
■■گریزمن به بایرن نمیرود

آنت��وان گریزم��ن در فصلی که گذش��ت
یکی از بهترین خریده��ای فوتبال اروپا بود .او
بازیهای درخش��انی را برای اتلتیکومادرید به
نمایش گذاشت و میتوان این ستاره فرانسوی
را بهترین بازیکن اتلتیکو در فصل قبل دانست.
نمای��ش خ��وب گریزم��ن در اتلتیکومادرید
تیمهای بزرگ فوتبال اروپا را به تکاپو انداخته
است .یکی از تیمهایی که به جذب این ستاره
فرانس��وی عالقه دارد بایرن مونیخ است اما به
نظر میرس��د که این بازیکن در تیم دوم شهر
مادرید باقی میماند.
■■مدافع یونایتد راهی لیون شد

سایت رسمی باشگاه لیون فرانسه از پیوستن
رافائل داسیلوا بازیکن برزیلی منچستر یونایتد به
این تیم خبر داد و اعالم کرد لیون با این بازیکن
قرارداد  ۴ساله امضا کرده است .رافائل در سال
 ۲۰۰۸به ش��یاطین س��رخ پیوس��ت .او ۱۰۹
ب��ار پیراهن این تیم را برتن کرد و توانس��ت 3
قهرمانی را در لیگ جزیره به دست آورد .او پس
از پیوس��تن به لیون در صفحه اجتماعی خود
در توییتر نوشت :میخواهم از باشگاه منچستر
یونایتد به خاطر این  ۸سال حضورم در این تیم
تشکر کنم .االن وارد چالش جدیدی شدهام و
امیدوارم در آن موفق باشم.

جهانبخش« :آلکمار»  2میلیون
یورو برای انتقالم پرداخت کرد

بازیک��ن ایرانی تی��م «آلکم��ار» میگوید
این باش��گاه ب��رای انتق��ال او دو میلیون یورو
پرداخت کرده است .علیرضا جهانبخش درباره
پیوس��تنش به آلکمار اظهار کرد :بعد از پایان
فصل پیش��نهادات خوبی به باش��گاه آمد اما با
توجه به اینکه دوست داشتم فوتبالم را در هلند
ادام��ه بدهم ،به مدیر برنامهها و باش��گاه اعالم
کردم میخواهم به فوتبالم در هلند ادامه بدهم
بنابراین با اینکه پیشنهادات وسوسهکنندهای
داشتم و تصمیم برایم سخت شده بود ،تصمیم
گرفتم به باشگاه آلکمار بروم .وی افزود:باشگاه
آلکمار هر س��اله جزو تیمهای برتر هلند است
و ب��ا توجه به اینکه س��ال قبل در لیگ س��وم
شده بود ،سال آینده در لیگ اروپا حضور دارد.
خوشحالم به این تیم آمدهام و امیدوارم بتوانم
عملکردی که در باشگاه نایمخن داشتم در اینجا
هم داشته باشم .جهانبخش تصریح کرد :باشگاه
آلکمار من را بهعنوان بال راس��ت جذب کرده
اس��ت و هدفشان این اس��ت که در لیگ اروپا
نتیجه بگیرند .او همچنین درباره مصدومیتش
هم گف��ت :در دوران تعطیالت به مصدومیت
پایم پرداختم و االن شرایط خوبی دارم.

هر چه ب��ه روزهای پایانی فصل جابهجایی
تابستانیو شروع لیگهایمعتبر اروپایینزدیک
میش��ویم انتقال بازیکنان هم بیشتر میشود.
بعضی از تیمها تا االن توانستهاند بازیکنان مورد
نظر خود را جذب کنند و کارهای تاکتیکی را
در فصل آمادگی دنبال میکنند اما در این میان
بعضی از تیمها هم هستند که منتظر روزهای
پایانی هستند تا خریدهای بزرگ خود را پس از
کش و قوسه��ای زیاد جذب کنن��د .در این
گزارش میخواهیم ب��ه مهمترین اخبار فصل
جابهجای��ی تابس��تانی در  ۲۴س��اعت اخی��ر
بپردازیم.

کمت��ر کس��ی فکر میک��رد پس از کس��ب
 3امتیاز ش��یرین در مشهد ،استقالل با کولهباری
از حاش��یه ب��ه تهران بازگ��ردد؛ از دس��ت ندادن
محس��ن فروزان با مهدی رحمتی قب��ل از بازی
تا داس��تان جاس��م کرار در اتوبوس و دست آخر
بگ��و مگوی حنیف عمرانزاده ب��ا پرویز مظلومی
در تمرین آبیپوشان .اینها همه حواشی غیرقابل
کتمانی اس��ت که مظلومی با آن روبهرو ش��ده و
اگ��ر یک تصمیم قاطعانه در مواجهه با آنها نگیرد
قطعا همانند چند فصل قبل روزهای س��ختی را
در اس��تقالل پیشرو خواهد داشت .پس از آنکه
محس��ن فروزان به صورت عامدانه قبل از شروع
بازی س��یاهجامگان و استقالل با مهدی رحمتی
دس��ت نداد و انتش��ار عکس این صحنه ،بازتاب
زیادی در عرصه رسانهها داشت ،باشگاه استقالل
و همچنین روزنامه نزدیک به این تیم به مدیریت
عل��ی فتحاهللزاده ،موضع منفعالن��های در دفاع از
کاپیتان تیمش��ان گرفتند .از سوی دیگر عدهای

آغاز حاشیه برای مظلومی و استقالل

مثلث بحران چگونه کنترل میشود؟
از رس��انهها هجمه یکپارچهای علیه رحمتی آغاز
کردند و در نهایت تعجب ،هیچ حمایتی از سوی
باش��گاه از گرانقیمتترین خریدش دیده نش��د.
رحمتی این گله را به گوش س��رمربی تیم رساند
اما مظلومی تنها از او خواس��ت یک گوشش را در
کند و گوش دیگرش را دروازه! اما مس��اله جاسم
ک��رار هم موضوع دیگ��ری بود که ب��ا بیتفاوتی
مظلومی مواجه ش��د .بازیکن عراقی آبیپوش��ان
در خاتم��ه بازی با س��یاهجامگان ،تن��ی چند از
هموطنانش را سوار اتوبوس استقالل کرد که این
حرکت موجب دلخوری منصور پورحیدری ش��د.
در صورتی که مظلومی س��عی کرد دخالتی نکند
این پورحیدری بود که به انتهای اتوبوس رفت و با
بی��رون کردن میهمانان عراقی کرار به او گفت در

اتوبوس استقالل جای هیچ غریبهای نیست البته
کرار در آن موقع هیچ واکنش��ی نشان نداد اما به
محض بازگش��ت به تهران با حضور در ساختمان
باشگاه به افشارزاده اخطار داد چک دریافتی را به
یک نمایشگاهدار داده است و اگر پولی در حساب
باشگاه نباش��د این چک قطعا برگشت میخورد.
برخورد س��رد کرار در تمرین با س��ایر بازیکنان و
غیبت یکروزهاش موجب ش��د تا شایع شود این
بازیک��ن عراقی بهخاطر رفت��ار پورحیدری و عدم
دخالت مظلومی از دست سرمربی تیمش ناراحت
است اما موضوع سوم مربوط به حنیف عمرانزاده
میشود .مدافع استقالل که در تمرین روز یکشنبه
از س��وی پرویز مظلومی جریمه شد تا دور زمین
بدود خیلی خونس��رد به رختکن رفت تا نش��ان

ده��د چندان به حرف مظلوم��ی بها نمیدهد اما
سرانجام با وساطت بازیکنان به زمین بازگشت اما
خبرنگاران و عکاسان حاضر در تمرین به روشنی
میدیدند حنیف با مظلومی مش��کل دارد .بهرغم
تکذیب این اختالف از سوی مدافع استقالل ،حاال
باش��گاه اس��تقالل اعالم کرده عمرانزاده باید در
کمیته انضباطی باشگاه حاضر شود و بابت رفتارش
توضی��ح بدهد .اینها همه حواش��ی خودس��اخته
باشگاه استقالل است که فصل قبل هم نمونههای
کوچک و بزرگش وجود داشت اما امیر قلعهنویی با
روش خودش آنها را مدیریت میکرد .اگر مظلومی
بخواهد همچنان در موضع انفعال باش��د و بیشتر
نقش بیننده را داشته باشد تا مدیر آن وقت خیلی
سریع این حواشی برای او مشکالت بزرگتری را
پدید میآورد .او یکبار چوب سادهگیریهایش ا
در همین استقالل خورد و اگر این بار هم بخواهد
اینچنین رفتار کند شاید دیگر برای بار سوم بلیتی
برای بازگشت روی نیمکت این تیم نداشته باشد.

■■دیماریا گرانترین بازیکن تاریخ فوتبال
جهان

ستاره آرژانتینی ش��یاطین سرخ در آستانه
جدایی از این تیم است .سایت اسکای اسپورت
در گزارش��ی نوشت که در صورت پیوستن دی
ماریا به پاریس��نژرمن که احتمال آن بس��یار
زیاد است این بازیکن به گرانترین بازیکن تاریخ
فوتبال جهان تبدیل خواهد شد .به نوشته اسکای
اسپورت ،باشگاههایی که دی ماریا برای آنها بازی
کرده است در مجموع  132/6میلیون پوند برای
او پرداخت کردهاند و این او را در صدر گرانترین
بازیکنان جهان قرار میدهد .زالتان ابراهیموویچ
که باش��گاههای زی��ادی عوض کرده اس��ت در
ی که  126/7میلیون
جایگاه دوم قرار دارد تا جای 
پوند برای این ستاره سوئدی پرداخت شده است.
خامس رودریگز ستاره کلمبیایی رئالمادرید با
 106/5میلیون پوند ،لوئیس سوارس با 102/5
میلیون پوند و گرت بیل با  ۹۶میلیون پوند در
ردههای بعدی قرار دارند.

