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ورزشی

وطن امروز شماره 2483

اخبار

پیام گرت بیل برای رونالدو

س��تاره ول��زی رئالمادری��د در پیامی به
ستایش از کریستیانو رونالدو پرداخت و برای
او در یوونتوس آرزوی موفقیت کرد .به نقل از
اسکای اسپورت ،کریستیانو رونالدو به حضور
 9س��اله خود در رئال مادری��د پایان داد .این
بازیک��ن پرتغالی تصمیم گرف��ت یوونتوس را
به عن��وان مقصد بعدی خ��ود انتخاب کند و
راهی رقابتهای س��ری  Aش��ود .گرت بیل،
همبازی رونالدو برای او پیامی داشت و نوشت:
تو بازیکنی باورنکردنی و انسانی خوب بودی.
برای من افتخار بود که  5س��ال با تو همبازی
بودم .برای تو دوس��ت خوب��م بهترینها را در
تیم جدی��دت آرزو میکنم .رونال��دو با 105
میلیون یورو به یوونتوس پیوست تا به عنوان
گرانترین بازیکن تاریخ این باشگاه ایتالیایی
انتخاب شود.

مدیران استقالل پاسپورت مدافع
جداییطلب را گرو گرفتند

مداف��ع تیم فوتب��ال اس��تقالل در حالی
که قصد س��فر به ترکی��ه و امضای قرارداد با
ترابوزان اس��پور ترکیه را دارد با یک دردسر
عجی��ب مواج��ه ش��ده اس��ت .س��یدمجید
حس��ینی ،مدافع جوان تیم اس��تقالل بعد از
جامجهانی با پیشنهاد باشگاه ترابوزاناسپور
ترکیه مواجه شده و در جلسهای با سیدرضا
افتخ��اری به وی اعالم ک��رد قصد دارد برای
ادامه فوتبالش راهی این کش��ور ش��ود .اگر
چه افتخاری با این جدایی مخالفت کرد و از
مدافع استقالل خواست در این تیم بماند اما
حسینی با اش��اره ب ه بندی که در قراردادش
برای پرداخت 100هزار دالر و جدایی از این
تیم آمده ،روی رفتن خود پافشاری کرد و در
نهایت مقرر شد وی راهی ترکیه شود اما در
کمال تعجب اتفاق عجیبی برای این بازیکن
افتاد .حس��ینی برای گرفتن پاس��پورتش به
فدراس��یون فوتبال رفت ت��ا گذرنامه خود را
که بعد از جامجهانی در اختیار مسؤوالن بود
از آنها تحویل بگیرد اما مس��ؤول مربوطه به
این بازیکن اعالم کرد معاون باش��گاه زودتر
پاسپورت او را از فدراسیون گرفته است! این
مداف��ع با گالیه از اینکه چ��را گذرنامهاش را
به خودش تحویل ندادهاند س��راغ مسؤوالن
باشگاه را گرفت اما نتوانست آنها را پیدا کند
و در نهایت تصمیم دارد برای حل مش��کلش
دست به دامان رئیس فدراسیون فوتبال شود!
وی در اعتراض خود به مسؤوالن فدراسیون
گفت که مدیران استقالل گذرنامهاش را گرو
گرفتهان��د که وی از این تیم نرود اما این کار
اصال درست نیس��ت .با این شرایط حسینی
برای س��فر به ترکیه دچار مش��کل ش��ده و
حاال او از مدیران فدراس��یون خواسته برای
حل این مش��کل اقدام کنند .به نظر میرسد
مدیران استقالل هم به جای آنکه پیشتر با
چنین بندهایی در قرارداد بازیکنان مخالفت
میکردند ،حاال با این ش��یوه خواستار ماندن
حسینی در استقالل شدهاند.

یادداشت

رونالدو ،رئال و یوونتوس

مهاجمی که باز هم در فهرست
استقالل قرار گرفت

استقالل برای رفع نقاط ضعف خود چشم
به  2بازیکن از دیار زایندهرود بس��ته اس��ت.
استقالل در فصل جابهجایی تابستانی نتوانسته
انتظ��ارات را ب��رآورده کن��د و جدای��ی امید
ابراهیمی حس��ابی هواداران این تیم را شوکه
کرده اس��ت .وضعیت چن��د بازیکن کلیدی
دیگر اس��تقالل هم در هالهای از ابهام اس��ت.
مجید حس��ینی ،مامه تیام و س��رور جپاروف
هنوز قرارداد خود را تمدید نکردهاند و معلوم
نیست که آیا در جمع آبیپوشان میمانند یا
تیم را ترک خواهند کرد .استقالل بدون شک
باز هم در فصل جابهجایی تابس��تانی بازیکن
جذب خواهد کرد .نگاه آبیپوشان به اصفهان
اس��ت .علی کریمی ،هافبک باتجربه سپاهان
گزینه اصلی جایگزینی امید ابراهیمی در این
تیم تهرانی است .اما به نظر میرسد استقالل
باز هم از دیار زایندهرود بازیکن جذب خواهد
کرد .با توجه ب��ه مصدومیت آقاخان و نرفتن
او به سفر ترکیه ،ش��فر بعید است در ابتدای
فص��ل به این بازیکن بازی دهد و ش��اید او به
بازیهای آغازین هم نرسد .مرتضی تبریزی،
کاپیتان باتجرب��ه ذوبآهن باز هم در تیررس
آبیپوشان قرار گرفته است و به نظر میرسد
احتمال جذب این بازیکن وجود دارد .استقالل
مدتهاس��ت به دنبال جذب تبریزی است و
فصل قبل هم این بازیکن تا آستانه پیوستن به
آبیپوشان پیش رفت اما در نهایت این انتقال
صورت نگرفت و باید دید آیا این بار آبیپوشان
میتوانند این بازیکن را جذب کنند یا نه.

پنجشنبه  21تیر 1397

باالخره تایید شد؛ کریستیانو رونالدو پس از 9
سال درخشان و باشکوه در رئالمادرید از این تیم
جدا و راهی یوونتوس ش��د .این یکی از بدترین
معاملههای تاریخ فوتبال بود .انتقالی که در آن،
همه طرفه��ای ماجرا شکس��ت خوردند .زمان
این را ثاب��ت خواهد کرد .از رئالمادرید ش��روع
میکنی��م :رئالیه��ا بازیکنی را از دس��ت دادند
که فصل��ی  50گل میزد و بار دیگر فرصت یک
خداحافظی درخور شأن یک اسطوره را از دست
دادن��د .همانطور که پیش از ای��ن درباره رائول
و کاسیاس ش��اهدش بودیم ،رونالدو نیز رئال را
با یک بیانیه و بدون مراسمی خاص ترک کرد.
اینب��ار ش��اهد خداحافظ��ی ی��ک بازیک��ن
دس��تپرورده باشگاه نبودیم .کسی رئال را ترک
میک��رد که همراه ب��ا دیاس��تفانو ،بزرگترین
بازیکن تاریخ باش��گاه اس��ت .فوقس��تارهای که
ب��ا ثب��ت  451گل 4 ،ت��وپ ط�لا و  4قهرمانی
چمپیونزلی��گ به  9فصل درخش��ان خود پایان
بخشید .بازیکنی که احتماال رئال دیگر مشابهش
را پیدا نخواهد کرد.
رئال ش��اید یک ،دو ،سه و حتی چهار بازیکن
بزرگ را به جای او جذب کند ،بدون اینکه حتی
یکی بتواند  9فصل پیاپی  50گل به ثمر برساند.
مس��ؤوالن رئال باید با خود تعمق کنند و ببینند
چرا بازیکنی مثل رونالدو باید به این ش��کل جدا
ش��ود .دریافت  100میلیون یورو برای بازیکنی
 33س��اله ،رق��م خارقالعادهای اس��ت اما درباره
رونال��دو صحبت میکنیم ،افس��انهای که قیمت
ندارد.
با رونالدو ادامه دهیم :او از رئال رفت ،چرا که
از دس��ت فلورنتینو پرز عصبانی بود .او احساس
میکرد در باش��گاه دیگر عالقهای به او ندارند و
اینکه دس��تمزدش منصفانه نیس��ت .او بهخاطر
قضیه مالیاتی نیز حمایت باش��گاه را احس��اس
نک��رد و به همه این دالیل ،ب��ه درهای خروجی
باشگاه نزدیک و نزدیکتر شد و سرانجام رئال را
علیرض��ا بیرانون��د جزو بازیکنان��ی بود که
در جامجهان��ی درخشش��ی در خور داش��ت؛
مه��ار پنالتی کریس��تیانو رونال��دو و آمادگی
خوب بیرانوند در مس��ابقات جامجهانی باعث
ش��ده تا حاال پیش��نهادات متعددی به دست
این بازیکن برس��د .گلر ملیپوش پرسپولیس
ک��ه البته هنوز با این تیم ق��رارداد دارد ،حاال
س��از جدایی کوک ک��رده و ظاهرا پیش��نهاد
وسوس��هکننده فنرباغچ��ه ترکی��ه ،وی را در
دوراهی قرار داده است.
پیش��نهاد  ۲تا  ۳میلیون یورویی فنرباغچه
باعث ش��ده بیرانوند برای مذاکره راهی ترکیه

سه شکستخورده

ترک کرد.
رونالدو مثل هر بازیکنی حق دارد برای آینده
خود تصمیم بگیرد ولی او بهتر اس��ت به این هم
فکر کند که این همه افتخار در رئال را به تنهایی
کسب نکرد و ستارههایی چون مودریچ ،راموس،
بنزما ،مارس��لو ،کاس��یمیرو و ...نی��ز در کنارش
بودند .فوتبال یک ورزش تیمی اس��ت و نه فقط
مختص یک فوتبالیس��ت .در یوونتوس ،رونالدو
هرگز نخواهد توانس��ت  50گل در یک فصل به
ثمر برس��اند .او دیگر در دی��داری با یک میلیارد
مخاطب حاضر نخواهد ش��د (الکالس��یکو) .او
آفتاب مادرید را نیز با سرمای تورین عوض کرده
و واضح اس��ت در فوتبالش نیز یک قدم به عقب
برداشته است.
رونال��دو باید در این تعمق کند چرا باش��گاه

اجازه داد انتقال او تنها با رقم  100میلیون یورو
رقم بخورد! اینکه چرا روز گذشته هیچ هواداری
بیرون درهای برنابئو ب��رای مخالفت با انتقالش
حاضر نش��د .اینکه چ��را هواداران رئال ،عاش��ق
مودریچ هستند و نه او .واقعیت این است که آنها
فقط عاشق گلهای رونالدو بودند و نه خودش.
و با یوونتوس تمام میکنیم :ضربه قرن ،انتقال
ق��رن .در ایتالیا انتقال رونالدو را اینگونه توصیف
میکنند .بله! این ش��کار مثل یک نمایش بزرگ
است .این روزها تمام خواهد شد و در طول یک
هفته باشگاه ایتالیایی با یک حقیقت تلخ مواجه
خواهد شد .یوونتوس برای رقم زدن این انتقال،
متحمل بار اقتصادی فراوانی شده است .پروژهای
 345میلیون یورویی 112 ،میلیون یورو بهعالوه
س��الی  60میلیون یورو دستمزد ناخالص برای

نوبت نگرانی پرسپولیس شد

ستارهها میروند؟

شود .گلر ملیپوش پرس��پولیس بعد از فصل
خوبی که با این تیم داش��ت و کس��ب عنوان
قهرمانی ،حاال میخواهد طعم لژیونر شدن را
هم بچشد.
از سوی دیگر ،وحید امیری که قراردادش با
پرس��پولیس به اتمام رسیده هم دیگر بازیکنی
اس��ت که گفته میش��ود قصد جدای��ی از این
تی��م را دارد .امیری ه��م از ترکیه و البته قطر
پیش��نهاد ج��دی دارد و او هم مث��ل بیرانوند

میخواهد بازی در خارج از ایران را تجربه کند.
نکته جالب اینکه با وجود ناراحتی هواداران
پرسپولیس از این اتفاق ،جعفر کاشانی رئیس
هیات مدیره باشگاه پرسپولیس درباره جدایی
احتمالی این دو بازیکن گفته اس��ت« :امیری
بازیکن بزرگ و بااخالقی اس��ت ک��ه ما واقعا
ب��ه حضور او نی��از داری��م اما اگ��ر موقعیتی
پی��ش بیاید که به خارج از کش��ور برود باعث
افتخ��ار ما و پرس��پولیس میش��ود .واقعا اگر

میراث تابارس

اروگوئه چگونه ساخته شد؟

یک بازیکن  33ساله.
اینکه رونالدو در فرم بدنی خارقالعادهای قرار
دارد ،یک حقیقت انکارنش��دنی است ولی نباید
فراموش کرد در همین فصل گذشته ،او  7بازی
اللیگا و  6بازی کوپا دلری را از دس��ت داد برای
اینکه در انتهای فصل از لحاظ قوای بدنی تحلیل
ن��رود .برای اینکه بازیکنی که بزودی  34س��اله
خواهد شد ،نیاز به استراحت بیشتری دارد.
او که قراردادی  4س��اله با یوونتوس بس��ته،
یک س��ال دیگر  35س��اله خواهد شد و  2سال
دیگر  36ساله .وقتی شما به بازیکنی ساالنه 30
میلیون یورو دس��تمزد پرداخت میکنید ،انتظار
داری��د حداقل  50بازی در یک فصل انجام دهد
و باید هم اینگونه باشد اما درباره رونالدوی پا به
سن گذاشته. ....
امی��ری بخواهد به تیمی برود که باعث افتخار
پرس��پولیس ش��ود من ناراحت نمیشوم» .او
وضعیت نهایی بیرانوند را هم اینگونه توصیف
ک��رد« :بیرانوند با باش��گاه ق��رارداد دارد .این
مس��الهای طبیعی اس��ت که تیمهای خارجی
خواس��تار بازیکنان پرس��پولیس باشند .باعث
افتخار ما اس��ت که بیرانوند در تیمهای بزرگ
دنی��ا بازی کن��د ،چون یک��ی از منابع درآمد
باشگاه ترانس��فر بازیکنان به تیمهای خارجی
است .وقتی بازیکنی از پرسپولیس به تیمهای
خارجی برود نام پرسپولیس در فوتبال جهان
زنده میشود».

کیوسک
گاتزتا

او آمد

دیدیه دشان همراه تیمملی فرانسه قدم یکی
مان��ده به آخر را محکم برداش��ت و با گلزنی یک
مدافع برای نخستینبار از س��ال  ۲۰۰۶به بازی
نهای��ی جامجهانی راه یافت؛ رقابتی که فرانس��ه
در  ۲۰س��ال اخیر بی��ش از هر تیم دیگری آن را
تجربه کرده اس��ت .هیچ تیمی به اندازه فرانس��ه
در  ۲۰سال گذش��ته فینال جامجهانی را تجربه
نک��رده و حاال فرانس��ه در س��ومین تجربه بازی
نهای��ی جامجهانی قص��د دارد ب��رای دومین بار
قهرمان شود؛ آنچه دیدیه دشان را در یک قدمی
رس��یدن به بکنباوئر افس��انهای به عن��وان تنها
فاتح جامجهانی در کس��وت مربی و بازیکن قرار
میدهد .سرمربی فرانس��ه همین االن نخستین
مربی تاریخ کش��ورش اس��ت که فین��ال یورو و
جامجهانی را تجربه کرده است .جالب اینکه همه
نشانهها هم از قهرمانی خروسها حکایت دارد.
■■نشانههای قهرمانی

قهرمانی قبلی فرانس��ه وقتی شکل گرفت که
 ۳مدافع در جریان جام  ۱۹۹۸گل زدند .این بار
هم در راه رس��یدن فرانسه به فینال ۳ ،مدافع به

اسپورت

موندودپورتیوو

شوک رونالدو

رونالدو رفت

پیش به سوی قهرمانی

رؤیای جام آبی

کوریره

فیات لوکس

مهاجم نوک با تکنیک��ش ،تراکم رقیب را از بین
میبرد و برای بازیکنان تیمش فضاسازی میکند.
در این ش��رایط گریزمان و ژیرو بهترین فرصت را
برای زدن ضربه نهایی به دست میآوردند .عالوه
بر پوگبا ،مهرههای تهاجمی دیگری مانند امباپه
هم در این جام درخشش مورد انتظار را داشتند.
به اینها هوگو لوریس ،سنگربان تیم را هم اضافه
کنی��د ک��ه در نیمه اول بازی ب��ا اروگوئه یکی از
بهترین دفع توپهای چند دوره اخیر جامجهانی
را رقم زد و در جام بیس��تویکم ،کاپیتان واقعی
تیمش محسوب میشود.

■■رؤیای جام دوم

نامهای اومتیتی ،واران و پاوارد گلزنی کردند و این
موضوع نشان میدهد تیم تا چه اندازه تنوع گلزن
دارد و بازیکن��ان در هر پس��تی ذهنیت پیروزی

و برت��ری دارند .عالوه بر مدافع��ان ،هافبکهای
تیمملی فرانس��ه هم بیش از دفاع به حمله عالقه
دارند .پوگبا یک خط عقبتر از پس��ت سازمانی

با ترکیب فعلی فرانسه کسب جام دوم چندان
دور از دس��ترس نیس��ت بویژه اینکه کرواسی و
انگلیس هر  ۲به س��بک فوتب��ال قدرتی و بازی
هوایی عالقه نشان میدهند و فرانسه با توجه به
تبحرش روی زمین و تسلط نسبی مدافعان روی
ه��وا در هنگام حم�لات ،میتواند از هر  ۲جبهه
زمین و هوا ضربه نهایی را به رقیب فینالیس��ت
بزند.

س�م ل�ی :اروگوئه ،روس��یه را بع��د از ناکامیاش
مقابل فرانس��ه در مرحله یک چه��ارم نهایی در
حالی ترک کرد که این احس��اس آشنا در میان
همه اعضایش وجود داشت که آنها میتوانستند
در ای��ن جام چیزهای بیش��تری ارائ��ه کنند اما
ای��ن نمیتواند اذه��ان را از این واقعیت منحرف
کند که آنها با وجود حذف شدنش��ان هم یکی
از منظمتری��ن تیمه��ا را در رده ملی دارند و این
وضعیت چه تابارس  71ساله -کسی که االن برای
راه رفتن مشکالتی دارد -تصمیم به ماندن بگیرد
یا نه ،همینگونه خواهد بود« .اس��تاد» لقبی که
هم��ه اروگوئهایها تابارس را با آن میشناس��ند،
ای��ن تیم را در جامجهان��ی  1990هدایت کرد و
سال  2006دوباره سرمربی آن شد .از آن زمان او
توانسته فوتبال اروگوئه را بازسازی و متحول کند
و از آنچنان احترامی در فوتبال اروگوئه برخوردار
شده است که به او اجازه میدهد در هر سطحی از
بازی کنترل امور را به دست بگیرد.
تابارس در تیمملی اروگوئه سیس��تم جوانی
را ش��کل داده است که در مقطع فعلی  12سال
از فرآیند س��اختش میگذرد؛ چیزی شبیه یک
تس��مه نقاله از بازیکنان بااستعداد که باعث شده
اروگوئهایه��ا ب��ا جمعیت زی��ر  3/5میلیون نفر
بتوانند همچنان جایگاه خود را بهعنوان یکی از
قدرته��ای دنیای فوتبال حفظ کنند ،همانگونه
ک��ه آنه��ا در س��الهای  1930و  1950قهرمان
جامجهانیشدند.
استبان خستو ،یکی از دوستان تابارس که در
جامجهانی  1990ب ه عنوان مربی بدنساز تیمملی
اروگوئه در کنار او کار میکرد ،میگوید« :او عم ً
ال
از تیمملی یک تیم باشگاهی ساخته است ،جایی
که احترام مهمترین فاکتور است .او نسلهایی از
بازیکنان را از ردههای سنی زیر  20سال ،زیر 17
س��ال و زیر  15سال پرورش داده است .مردم در
این فرآیند نق��ش دارند ،بازیکنان و تمام اعضای
کادر فنی همگی محترم و تحصیلکرده هستند،
چه از نظر ش��خصیتی چ��ه از نظ��ر اجتماعی.
اسکار توانسته اس��ت یک حس و میل بزرگ به
هم��کاری را میان تمام بازیکنان و تمام تیمهایی
که تحت نظر او هس��تند ایجاد کند» .بسیاری از
اعضای تیمی که تا مرز شگفتیسازی در روسیه
پیش رفتند ،از دل همین سیستم بیرون آمدهاند.
خوسه خیمنس ،لوکاس توریرا و دیگو الکسالت
و چندی��ن نفر دیگر جزو بازیکنان بااس��تعدادی
هستند که باشگاههایشان آنها را آزاد گذاشتند
تا در فاصله روزهای دوش��نبه و چهارش��نبه هر
هفت��ه در تمرین��ات تیمملی ش��رکت کنند؛ در
مینی کمپهایی که بازیکنان رده زیر  15س��ال
در آن تمرین و حتی همانجا غذایشان را صرف
میکنند و درس میخوانند قبل از اینکه به خانه
بازگردند و ب��ه خواب بروند البته اگر خودش��ان
بخواهن��د .هدف این اس��ت که آنها ب��رای رفع
نیازهای تیمملی و س��اختن بازیکنان بزرگسال
حرفهای آماده ش��وند .هیچ چیز در هیچ سطحی
به امید اینکه اتفاقی و شانسی به نتیجه برسد رها
نمیشود و این برای تابارس یک اصل کاری است.
خس��تو ادامه میدهد« :او توانسته بازیکنان
بزرگسال را متقاعد کند که مستقیماً از فرودگاه
به تمرینات بروند .اینجا حس مس��ؤولیتپذیری
حرفهای و نظم در تکتک بازیکنان موج میزند
و او توانس��ته با آنها کاری کند که احساس کنند
واقعاً به تیم تعلق دارند و افتخار و غرور وقتی دارند
برای تیمملی بازی میکنند کام ً
ال در چهره و شیوه
بازیشان مشخص است».
تابارس اما کاری فرات��ر از مربیگری صرف در
فوتبال اروگوئه انجام داده اس��ت .خستو میگوید:
«با نتایجی که گرفته است ،تابارس توانسته مدیران
اتحادیه فوتبال کشور را متقاعد کند .در آمریکای
التین اجرای پروژهای که هزینه مالی داشته باشد
بسیار سخت بوده اما تابارس توانسته آنها را متقاعد
کند که این یک س��رمایهگذاری اس��ت نه خرج
کردن .او از حمایت کسانی برخوردار است که نیاز
دارد حامیاش باشند و این به لطف اعتباری است
که کسب کرده چون در آمریکای جنوبی متقاعد
کردن مدیران برای قبول ریسک اجرای یک پروژه
و تفهیم اینکه س��رمایهگذاری در بخش ورزشی
فوتبال ارزش��ش را دارد ،بس��یار س��خت است».
برای سالهای دوره دوم مربیگریاش در تیمملی
اروگوئه ،وظایف تابارس بیشتر شبیه امور یک مربی
در رده باش��گاهی بوده تا یک مربی در رده ملی و
او مدام در حال برنامهریزی برای توسعه فوتبال در
ردههای پایه و تالش برای گرفتن امکانات در حد
وسع فدراسیون بوده است .اروگوئه شاید در روسیه
نتوانست به مراحل پایانی برسد اما نباید فراموش
کرد که در جامجهانی  2010چهارم ش��د و یک
سال بعد قهرمان کوپا آمهریکا .زحمات تابارس و
موفقیت اروگوئه زمانی بیشتر به چشم میآید که
ببینید کشوری در همسایگی آن به نام آرژانتین
چگونه از نداشتن یک سیستم قوی برای پرورش
اس��تعدادهای جوانش ضربه میخورد .آرژانتین با
جمعیتی  12برابر اروگوئه اما با سالها هرج و مرج
در بخش زیرس��اختی فوتبالش ،حاال چیزی جز
یک تیمملی سالخورده ندارد و در حسرت داشتن
رهبری با درایت تابارس برای فوتبالش اس��ت که
برای نسلهای آینده این تیم ستاره پرورش دهد.

