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وطن امروز شماره 2485

اخبار

سومین شکست متوالی پیکان
در جام باشگاههای آسیا

تیم والیبال پیکان در س��ومین دیدار خود در
جام باشگاههای آسیا مقابل تیم تایلندی شکست
خورد .نوزدهمین دوره رقابتهای جام باشگاههای
والیبال آسیا در بخش بانوان به میزبانی قزاقستان
در حال برگزاری است .تیم والیبال پیکان نماینده
ایران در این دوره از مس��ابقات اس��ت و سومین
شکس��ت متوالی شاگردان میترا شعبانیان دیروز
(شنبه) مقابل نماینده تایلند رقم خورد .تیم پیکان
با نتیجه  ۳بر صفر ( ۲۵ب��ر  ۲۵ ،۲۱بر  ۲۲و ۲۵
بر  )۲۰مغلوب نماینده تایلند شد .پیکانیها پیش
از ای��ن بازی در مرحله گروه��ی رقابتها مقابل
تیمهای قزاقس��تان و چین تایپه شکست خورده
بودند .امروز تیمها استراحت دارند و از روز دوشنبه
رقابتها پیگیری میشود.

دالالن قیمت مجید حسینی را
 3برابر کردهاند

مدیرعام��ل باش��گاه ترابوزان اس��پور ترکیه
میگوید هزاران نفر باعث ش��دند در زمان نقل و
انتقاالت ،قیمت مدافع استقالل تغییر کند اما من
حاضر نیستم بازیکنی را سه برابر قیمت واقعیاش
خریداری کنم.
به نقل از س��ایت ترکیهای هاب��ر ،61احمت
آقااوغل��و ،مدیرعام��ل باش��گاه ترابوزان اس��پور
ترکیه در گفتوگو با این س��ایت ،درباره انتقال
مجید حس��ینی به تیمش ،اظهار کرد :من دیگر
ل و انتقاالت شوم
نمیخواهم طوری وارد بازار نق 
که در گذشته و مدیران قبلی به آن شکل بازیکن
میخریدند.
وی ادام ه داد :درباره مجید حس��ینی اتفاقات
متفاوت��ی در حال رخ دادن اس��ت .هزاران نفر در
ل و انتقاالت باعث ش��دهاند قیمت این
زم��ان نق 
مدافع جوان و  22ساله تغییر کند .روی حرف من
با آنهاست که بدانند دوران داللی به پایان رسیده
ل و انتقاالت به
اس��ت .من هیچگاه نمیگذارم نق 
این ش��کل انجام شود .زمانی که میتوانم بازیکن
را با قیمت واقعیاش بخرم ،چه دلیلی دارد س��ه
برابر آن هزینه کنم.

ابراهیمی رسم ًا از استقالل جدا شد

ملیپوش تیم فوتبال استقالل با حضور در این
باشگاه به صورت رسمی از این تیم جدا شد.
امید ابراهیمی ،ملیپوش تیم فوتبال استقالل
به صورت رس��می از این تیم جدا ش��د تا قرارداد
خود را با االهلی قطر نهایی کند.
ابراهیمی دیروز (ش��نبه) به باشگاه استقالل
رف��ت ت��ا ف��رم  TPOرا دریافت کند .باش��گاه
اس��تقالل نامه  ITCاین بازیکن را برای بازی در
قطر صادر کرد.

جام جهانی

تقابل تاریخی فرانسه و کرواسی برای قهرمانی

در حد فینال جامجهانی

رئال روی مارسلو قیمت گذاشت
 ۵۰میلیون!

باش��گاه رئالمادرید رقم فروش ستاره برزیلی
خود را برای پیوس��تن به یوونت��وس اعالم کرد.
کریستیانو رونالدو انتقال بزرگ فصل جابهجایی
تابستانی لقب گرفت .این بازیکن پرتغالی تصمیم
گرفت رئالمادرید را بعد از  9س��ال ترک کند و
راهی یوونتوس شود .او در رئالمادرید رابطه بسیار
خوبی با مارسلوی برزیلی داشت و خواستار حضور
این بازیکن در یووه ش��ده است .روزنامه ال موندو
اعالم کرد رئال رقم فروش مارسلو را اعالم کرده و
تنها با ۵۰میلیون یورو حاضر به جدایی این بازیکن
باتجربه برزیلی است .مارسلو ۳۰سال سن دارد و
س��االنه  11میلیون یورو حق��وق از رئالمادرید
دریافت میکند و به نظر میرسد سران این باشگاه
اسپانیایی رفتهرفته به دنبال انتخاب جایگزینی
برای این بازیکن سرشناس خود هستند.

یکشنبه  24تیر 1397

کرواسی با پیروزی در بازی امشب مقابل فرانسه
خ جامهای
میتواند نامش را برای همیش��ه در تاری 
جهانی جاودانه کند و بزرگترین شگفتی کل دوران
این تورنمنت را رقم بزند .فرانسه در سوی دیگر اما
دنبال جبران شکست  2سال پیش در فینال یورو
 2016مقابل تیم شگفتانگیز دیگری به نام پرتغال
است و البته دومین قهرمانیاش در جامجهانی بعد
از  20سال.
کرواسی در راه رسیدن به فینال ،راهی که از سه
 120دقیقه و دو ضربات پنالتی گذشت ،قهرمانانی
چ��ون ماریو مانزوکیچ و ایوان پریش��یچ داش��ته و
پدیدهای به نام آنته ربیچ .اما ستارههای اصلی این
تیم همچنان هافبکهای میانیشان ایوان راکیتیچ
و لوکا مودریچ هستند.
 2هافبک بارس��لونا و رئالمادرید حتی بیش از
آنچه از آنها انتظار میرفت در روسیه درخشیدهاند
و کنار مارس��لو بروزوی��چ از اینتر خ��ط میانیای
فوقالعاده تش��کیل دادهان��د .بروزویچ و راکیتیچ با
تشخیص زالتکو دالیچ بیشتر بار وظایف دفاعی را
در این خط به عهده دارند تا مودریچ آزادی و آرامش
بیش��تری برای استفاده از نهایت خالقیت و قدرت
بازیسازیاش پیدا کند.
مودریچ با نمره  7/60از هواسکورد ارزشمندترین
بازیک��ن کرواتها ب��وده و در قلب خط میانی تیم
منتخب تورنمنت هم جا دارد .هیچکدام از بازیکنان
حاضر در جامجهانی به اندازه مودریچ در یک سوم
میانی زمین توپ را از حریفان پس نگرفتهاند(.)31
در این جدول بعد از مودریچ ،انگولو کانته از فرانسه
دی��ده میش��ود( ،)26هافبکی که یک��ی دیگر از
کلیدیترین مهرهها برای تعیین سرنوشت فینال
خواهد بود .نفر س��وم هم البته کس��ی نیست جز
راکیتیچ(.)22
مودریچ در ضمن روی  3گل تیمش هم نقش
مستقیم داش��ته ( 2گل ،یک پاس گل) و با وجود
خراب کردن پنالتیاش در دقایق پایانی نیمه دوم
وقت اضافه مقابل دانمارک و کس��پر اش��مایکل،
ضربهاش در پنالتیهای آخر بازی را گل کرد ،اتفاقی
که در دور بعد مقابل روسیه هم تکرار شد.
در سوی دیگر زمین اما یک هافبک تاثیرگذار
دیگر هم داریم .شاید پل پوگبا مثل مودریچ نقشی
مس��تقیم روی هیچکدام از گلهای فرانسه در راه
رسیدن به فینال نداشته اما نمایشهای او از بازی
دوم به بعد مدام در حال پیش��رفت بوده ،تا جایی
که دیدیه دشان بعد از پیروزی در نیمهنهایی برابر
بلژیک ،از هافبک منچس��تر یونایتد به عنوان یک
«هیوال» در میانه زمین یاد کرد.
قرار گرفتن پوگبا و کانته کنار هم یکی از نقاط
قوت فرانس ه دشان است .کانته با انرژی فوقالعادهاش
که گاهی به نظر میرس��د اندازه  2هافبک دفاعی
میدود محافظت الزم از خط دفاعیاش را به عهده
میگیرد و این آزادی عمل بیشتری به پوگبا برای
تمرکز روی بعد هجومی میدهد.
درست اس��ت که پوگبا هنوز در این تورنمنت
گلی نزده و پاس گلی نداده اما  8پاس کلیدیاش
نش��ان از نقش او در طراحی حمالت فرانس��ویها
دارد .پوگبا بویژه اس��تاد ارس��ال پاسهای بلند در

ضدحمالت از نیمه خودشان برای آنتوان گریزمن
و کیلین امباپه اس��ت ،نکتهای ک��ه میتواند برای
خط دفاعی نه چندان دینامیک کرواسی مشکالت
زی��ادی پدید بیاورد .تاثیرگذار ب��ودن زوج پوگبا و
کانته در مرکز خط میانی فرانسه را هم آمار بخوبی
نشان میدهد .تیم دشان در  18بازیای که این دو
بازیکن را از ابتدا در ترکیب خودش داش��ته هرگز
شکست نخورده ( 14پیروزی و  4تساوی) .بنابراین
دوئ��ل پوگب��ا و مودریچ در فینال برای در دس��ت
گرفتن کنترل بازی میتواند تاثیری مس��تقیم بر
روند آن و در نهایت نتیجه پایانی داشته باشد.
■■خروج از زیر سایه تیم 98

سرانجام طلسم شکست .خبر رسمی چهارشنبه
شب در ورزشگاه مسکو تایید شد .نقش اول را ایوان
پریشیچ به عهده داشت که گل تساوی را به انگلیس
زد و گل دوم را ساخت .پسر جوانی که سالها پیش
توانس��ت تایید آلن پرن را برای حضور در سوش��و
بگیرد ،در راهروهای لوژنیک��ی گفت« :حاال دیگر
باید از زیر س��ایه نسل  1998خارج شویم ».دانیل
سوباشیچ که پرچم کرواسی را دور خودش پیچیده
ب��ود هم مهر تاییدی بر حرفهای همبازیاش زد:
«1998؟ حاال ما هستیم 1998 .تمام شد چون ما
از آنها قویتریم».
یک ماه است که اعضای این گروه بیوقفه تکرار
میکنند که میتوانند به این هدف برسند و از زیر
س��ایه اسالفشان خارج شوند .آنها سرانجام موفق
شدند .کرواسی یکشنبه برای نخستینبار بازی در
فینال جامجهانی را تجربه میکند و پس از اروگوئه
در سال  1950کوچکترین کشوری است که برای
فتح این جام میجنگد؛ دستاوردی بینظیر.
■■اعتراف بالژویچ :من مقصرم

یک پیرمرد این اتف��اق را پیشبینی کرده بود.
پیرمرد  83س��اله عینک��ی که در کش��ورش او را
بهعن��وان «مربی مربیها» و پدر فوتبال کرواس��ی
میشناسند .میروسالو بالژویچ ،ناخدای نسل 1998

چهارشنبهشب چش��مانش برق میزد .او که چند
سال است مربیگری را کنار گذاشته ،قبل از بازی با
انگلیس در مصاحبه با لیبراسیون فرانسه گفته بود:
«امیدوارم انگلیس را ببریم و فرصت داشته باشیم
فینال را مقابل فرانس��ه ب��ازی کنیم .فکر میکنم
فرانسه مقابل نسل فعلی کرواسی هیچ بختی ندارد.
این تیم پر از استعداد اس��ت و انگیزه زیادی برای
انتقام گرفتن از فرانسه دارد» .بالژویچ هنوز نتوانسته
شکست در نیمهنهایی جامجهانی  98مقابل فرانسه
را هضم کند و بارها خودش را مقصر این شکست
دانس��ته است 2 .سال پیش گفت« :تعویض بوبان
یک س��اعت بعد از بازی اشتباه بود .ما فکر کردیم
او مصدوم ش��ده ،در حالی که به خاطر اشتباهش
روی گل تساوی فرانس��ه دچار شوک روحی شده
بود .باور دارم که اگر بوبان در زمین میماند ،فرانسه
را میبردیم و به فینال میرسیدیم».
■■مردی که بازوبند را به دشان سپرد

در این فینال ردپای بالژویچ مش��هود است .او
کسی بود که در فصل  1988-89بازوبند کاپیتانی
نانت را به دش��ان س��پرد .آن روزها نان��ت اوضاع
بههمریختهای داش��ت .بوایه ،رئیس باشگاه با کنار
گذاش��تن س��وادو انقالب کرده بود .دشان بازیکن
جوانی بود که پیشبینی میشد ارزش فوقالعادهای
داشته باشد .او بتازگی از تورنمنت تولون بازگشته
بود ،جایی که بازوبند کاپیتانی جوانان فرانس��ه را
به دس��ت داش��ت .بالژویچ از او خواست که در 20
سالگی همین مسؤولیت را در نانت به عهده بگیرد و
حتی او را به پست لیبرو برد .چیرو درباره آن روزها
گفت« :این ماجرا مرا آزار میداد .میدانستم آینده
او در خط میانی اس��ت ولی این پسر نیاز به فضا و
دویدن داشت تا خودش را نشان بدهد».
دش��ان بعدها گفت که از بازی بهعنوان مدافع
میانی ل��ذت میبرده ،همان پس��تی که مدتی در
تیمهای پایه فرانسه هم به عهده گرفته بود .بالژویچ
هم��ان روزه��ا فهمیده بود که دش��ان یک لیدر و

بلژیک با شکست انگلیس
در رده سوم جام قرار گرفت

فرمانده درون زمین اس��ت .او چند ماه بعد در 29
آوری��ل  1989نخس��تین بازی مل��یاش را مقابل
یوگسالوی (تساوی بدون گل) تجربه کرد .کمتر از
 10سال بعد دش��ان با کنار زدن مردی که تجربه
مس��ؤولیت را به او داده ب��ود ،جامجهانی را باالی
س��ر برد .فرانسه با کاپیتانی دش��ان کرواسی را در
نیمهنهایی شکس��ت داد و با بردن برزیل در فینال
نخستین ستاره را روی پیراهنش حک کرد.
■■استاد و شاگرد

زالتکو دالیچ چهارشنبهشب در نشست خبری
گف��ت ک��ه در س��ال  1998بهعنوان تماش��اچی
به فرانس��ه رفته بود 3« :بازی اول را تماش��ا کردم
ولی بعدا مجبور شدم به اشپلیت بروم تا در اردوی
پیشفصل هایدوک شرکت کنم .بازی نیمهنهایی را
از تلویزیون دیدم .در کرواس��ی همه  2گل تورام را
به یاد دارند 20 .س��ال است همه درباره این ماجرا
صحبت میکنند .یادم هس��ت پس از گل ش��وکر
ایستادم ولی یک دقیقه بعد وقتی تورام گل مساوی
را زد ،دوباره نشستم» .با این حال دالیچ بحث انتقام
را منتفی دانست و گفت تیمش دوست دارد تاریخ
خودش را بنویسد.
دالیچ توانست افتخار بزرگ بالژویچ ،استادش
ل  2000دس��تیار
را پشتس��ر بگ��ذارد .او س��ا 
بالژوی��چ در واراژدی��ن بود و چی��رو گفت که از
دیدن موفقیت ش��اگرد سابقش خوشحال است.
در کرواس��ی دالیچ را بهعنوان «اس��تاد ش��وک
روحی» میشناس��ند و ش��وکر اصرار داشت این
مرب��ی روی نیمکت تیمملی بنش��یند .آقای گل
جامجهانی  98و رئیس فدراسیون فعلی کرواسی
انتخاب کامال درس��تی داش��ت و ای��ن موفقیت
کم��ک میکند فوتبال این کش��ور از زیر س��ایه
پدرخواندهاش ،زدراوکو مامیچ خارج ش��ود .این
لحظهای تاریخی برای فوتبال کرواس��ی اس��ت
و بالژوی��چ میتواند خ��ودش را در ای��ن فینال
سهیم بداند.
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کین و لوکاکو به سوی آقای گلی

حضور بیش از  ۱۰رئیسجمهور
در فینال جامجهانی ۲۰۱۸

طب��ق اع�لام کاخ کرملی��ن ،بی��ش از ۱۰
رئیسجمهور از کشورهای مختلف در استادیوم
محل برگزاری فینال جامجهانی  ۲۰۱۸روس��یه
حضور خواهند داشت.به نقل از تاس ،بیش از ۱۰
رئیسجمهور از کشورهای مختلف برای تماشای
فینال جامجهانی  ۲۰۱۸به روسیه میروند .پوتین،
رئیسجمهور روسیه دیروز با مقامات کشورهای
مختلف دیدار خواهد داشت که این دیدارها امروز
نیز ادامه خواهد داشت .یکی از مقامات کاخ کرملین
در این باره میگوید :بسیاری از میهمانان خارجی
ما برای دیدن دیدار نهایی جامجهانی در استادیوم
حضور خواهند داش��ت 11 .یا  ۱۲رئیسجمهور
و تعدادی نخس��توزیر در استادیوم خواهند بود.
طبق اعالم مسؤوالن روسیه ،والدیمیر پوتین روز
گذشته با مقامات کشورهای مختلف دیدار کرد.
او روز ش��نبه با روسایجمهور کشورهای گابن،
سودان ،فلس��طین و مولداوی دیدار کرد و امروز
یکشنبه نیز با نخستوزیر مجارستان ،امیر قطر
و روسایجمهور کرواسی و فرانسه مالقات خواهد
داشت .همچنین فردا توماس باخ ،رئیس کمیته
بینالمللی المپیک با پوتین دیدار میکند .بعد از
این دیدارها پوتین برای دیدن فینال جامجهانی به
استادیوم لوژنیکی خواهد رفت.

دروازهبان ملیپوش پرسپولیس که با پیشنهادات
اروپایی روبهرو ش��ده منتظر تصمیم نهایی مدیران
این باش��گاه درباره این موضوع است .عملکرد قابل
قبول علیرضا بیرانون��د درون دروازه تیمملی فوتبال
ایران در رقابتهای جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه باعث
شد وی با پیش��نهادات مختلفی از تیمهای اروپایی
روبهرو ش��ود .با این حال ق��رارداد بلندمدت بیرانوند
با باش��گاه پرسپولیس یکی از موانع بزرگی است که
بر سر راه لژیونر ش��دن این بازیکن است .دروازهبان
سرخپوش��ان پایتخت تا س��ال  ۱۴۰۰ب��ا این تیم
قرارداد دارد و برای خروج از جمع ش��اگردان برانکو
ایوانکوویچ باید مبلغ هنگفتی را به باشگاه پرداخت
کند .ب��ا این حال دروازهبان ملیپوش پرس��پولیس
ب��دش نمیآید حضور در لیگهای معتبر اروپایی را
تجربه و پرسپولیس را زودتر از موعد مقرر ترک کند.

جزئیات پیشنهادات برای جذب دروازهبان پرسپولیس

بیرانوند در انتظار یک تصمیم

دروازهبان پرسپولیس در حالی
رویای حضور در اروپا را در سر
میپروراند که مشتریان دست
به نقدی دارد .باشگاه تورینوی
ایتالیا پس از درخشش بیرانوند
در جامجهان��ی بالفاصل��ه باب
مذاکره با این بازیکن را آغاز کرده اس��ت .پیش��نهاد
ایتالیاییها به دروازهبان پرسپولیس ،قرارداد  3ساله
است که بابت فصل اول رقمی نزدیک به  ۹۰۰هزار
یورو پرداخت میکند .بش��یکتاش ترکیه نیز حاضر
اس��ت بیرانوند را با مبلغی نزدیک به یک میلیون و

صدهزار یورو به خدمت بگیرد.
باشگاه دینامو کییف اوکراین
هم از طریق واس��طه ایرانیاش
پیش��نهاد یک میلیون یورویی
خود را به بیرانوند اعالم کرده و
حاضر اس��ت این رقم را تا یک
میلیون و  200هزار یورو افزایش دهد .این باش��گاه
که مذاکرات مستقیمی با بیرانوند داشته است تصمیم
دارد دوشنبه هفته جاری درخواست رسمی خود را
به باشگاه پرسپولیس بفرستد .حمیدرضا گرشاسبی،
سرپرست باشگاه پرسپولیس در نشست هفته گذشته

خود با وکیل بیرانوند به او اعالم کرد هر پیشنهادی
به دروازهبان پرسپولیس میرسد باید از طریق باشگاه
باشد و بیرانوند حق هیچگونه مذاکرهای ندارد .از این
رو باش��گاههای خواهان دروازهبان تیمملی مکاتبات
خود را قرار اس��ت با باشگاه پرسپولیس دنبال کنند.
بیرانوند که اصرار دارد مقدمات حضورش در لیگهای
معتبر اروپایی فراهم شود در صورتی با موافقت باشگاه
پرسپولیس روبهرو میشود که مبلغ قابل توجهی به
حساب این باشگاه واریز شود تا برانکو ایوانکوویچ هم
بار دیگر ترجیح دهد منافع باشگاه برآورده شود و از
بوژیدار رادوشوویچ ،دروازهبان کروات سرخپوشان به
عنوان گزینه اصلی جانشینی بیرانوند استفاده کند.
البته سرمربی پرس��پولیس در نشست اخیر خود با
گرشاسبی به صراحت به وی اعالم کرده است بیرانوند
را میخواهد و موافق جداییاش نیست.

 2تیم بلژیک و انگلیس در دیدار ردهبندی
جامجهانی روسیه از ساعت  ۱۸:۳۰دقیقه برابر
هم به میدان رفتند ک��ه این دیدار با برتری ۲
بر صفر بلژیک به پایان رس��ید 2 .تی م بلژیک و
انگلیس در دیدار ردهبندی جامجهانی 2018
در ورزشگاه کرستوفسکی س��نپترزبورگ به
مصاف هم رفتند که بلژیک با پیروزی  2بر صفر
به مقام سوم جامجهانی دست یافت .بلژیکیها
در اولی��ن دقایق ب��ازی روی یک ضدحمله در
دقیقه  4روی پاس چادلی توسط مونیه به گل
رسیدند .پس از گل بازی متعادل دنبال شد و
هر  2تیم س��عی در ایجاد موقعیت داشتند تا
اینکه در دقیقه  11دیبروینه ضربهای به سمت
دروازه انگلیس زد که پیکفورد بخوبی آن را دفع
کرد .در ابتدای نیمه دوم ساوتگیت ،استرلینگ
و دنی رز را با راش��فورد و لینگارد تغییر داد تا
به حمالت خود قوت بیشتری بخشد .انگلیس
حمالت خود را ش��دت بخشید و فشار را روی
دروازه بلژیک بیش��تر و بیشتر کرد .سهشیرها
روی ضربات ارس��الی بش��دت خطرناک نشان
دادند ولی نتوانستند دروازه حریف را باز کنند.
شیاطین سرخ نیز روی ضدحملهها حساب باز
کردند ،حتی توانستند به موقعیتی خوب دست
یابند ولی جوردن پیکفورد با سیوی فوقالعاده
مانع گلزنی دوباره مونیه ش��د .ضدحملههای
بلژیک سرانجام جواب داد و ادن آزار پاس خوب
دیبروین��ه را در دقیقه  82به گل تبدیل کرد.
حمالت انتهایی انگلیس نیز به موقعیت آنچنانی
بدل نشد تا بلژیک پیروز میدان شود.
گزارش

اعترافاتدیرهنگامافتخاری

از جباری تا بویان

در روزهای پرتالطمی که باشگاه استقالل
تجربه میکند و در گیر و دار نقلوانتقاالتی این
باشگاه ،مجتبی جباری هم از دنیای مستطیل
سبز خداحافظی کرد تا وی نیز در این روزها در
کانون توجه قرار بگی��رد .بعد از خداحافظی او
بود که نقلقولی افشاگرانه از سیدرضا افتخاری
در رس��انهها درباره جباری و بازگش��ت وی به
استقالل منتشر شد .مدیرعامل استقالل بعد از
یک سال پرده از راز قرارداد با جباری برداشت
و اع�لام کرد همان زمان ایفمارک مصدومیت
وی را تایید ک��رد اما بنا به اصرار منصوریان او
را جذب کردیم.
ش��اید اصرار منصوریان ب��رای جذب یک
بازیکن مص��دوم گناه تلقی ش��ود اما پذیرش
این اصرار از سوی مدیرعامل که مقام باالدست
س��رمربی است را هم میتوان عذر بدتر از گناه
دانس��ت .مدیرعامل یک باشگاه میتواند بنا به
ادله کافی و الزم زیر بار اصرار سرمربی تیمش
با هر خواس��ته غیرمنطقی ن��رود و این نهتنها
ت در
امر غیرطبیعی نیس��ت ،بلکه شیوه درس 
مدیریت باشگاه است .هرگونه درخواستهای
غیرمنطقی از سوی سرمربیان یک اشتباه است
اما پذیرفتن این درخواستها با علم به اشتباه
بودن آن از س��وی مدیران اشتباهی به مراتب
بزرگتر محسوب میشود.
البت��ه این تنه��ا ب��اری نبوده اس��ت که
مدیرعامل اس��تقالل خواستههای سرمربیان
تیمش را با علم به اش��تباه بودن آن پذیرفته
و در آینده به آنها اعتراف کرده است .افتخاری
چندی پیش هم اع�لام کرد از ابتدا با حضور
بویان در استقالل مخالف بوده اما با اصرار شفر
وی را جذب کرده است.
اگر مجتبی جباری با وجود مصدومیت جذب
استقالل شد ،با استناد به گفته مدیران این باشگاه
مبلغ قراردادش بازی به بازی بود و نمیتوانست
بار مالی چندانی برای این باش��گاه داشته باشد.
ضمن اینکه مجتبی جباری از محصوالت آکادمی
استقالل بود ،سالهای سال برای این تیم زحمت
کشید و بهترین سالهای فوتبالش را با پیراهن
آبی س��ر کرد ،کاپیت��ان این تیم ب��ود ،هواداران
خاطرات خوشی از او داشتند و شاید حق بازیکنی
در ای��ن حد بود که آخرین س��ال فوتبالش را با
پیراهن استقالل س��ر کرده و با پیراهن این تیم
خداحافظ��ی کند و اصرار منصوری��ان بر جذب
جباری بهرغ��م مصدومیتش میتوانس��ت این
توجیهات را داش��ته باش��د .توجیهاتی که البته
مدیرعامل میتوانس��ت آنه��ا را نپذیرد اما وقتی
پذیرفت هم بهتر اس��ت که با گذشت یک سال
از آن بار دیگر پرونده آن را باز نکند.
اما اصرار ش��فر ب��رای ج��ذب بازیکنی در
حد بویان میتواند س��وال برانگیز باشد .بویان،
مجتبی جباری نبود که سالهای زیادی برای
اس��تقالل بازی کرده باش��د و یکی از بهترین
بازیکنان تاریخ این باش��گاه باشد .کاپیتان این
تیم نب��ود و گذش��ته از آن رزومه ای قوی هم
نداشت .او قبل از پیوستن به استقالل ماههای
زی��ادی را بازی نکرده ب��ود و حضورش در این
تیم هم اصال موفقیتآمیز نبود .حال اینکه چرا
مدیرعامل استقالل با توجه به جمیع جهات و
بوی��ژه باتوجه به رزومه نه چندان قوی بویان با
اصرار ش��فر حاضر به عقد قرارداد با وی ش��د؟
سؤالی است که افتخاری باید به آن پاسخ دهد.

