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اخبار

تغییر ساعت دیدار
پرسپولیس  -نساجی

زمان دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و
نساجی مازندران تغییر کرد .به نقل از سایت
سازمان لیگ ،کمیته مسابقات فوتبال سازمان
لیگ اعالم کرد :بازی پرس��پولیس و نساجی
مازندران از هفته ششم لیگبرتر چهارشنبه
 21شهریور ساعت  20:30در ورزشگاه آزادی
برگزار میش��ود .تغییر ساعت این مسابقه به
دلیل پخشمستقیم بازی تیمملی والیبال و
احترام به بینن��دگان تلویزیونی عالقهمند به
فوتبال انجام شده تا طرفداران فوتبال بتوانند
اینمس��ابقه را به صورت زنده از صداوس��یما
مش��اهده کنند.پی��ش از این ق��رار بود این
مسابقه ساعت  18:40آغاز شود.

ماجرای جریمه  ۷۰۰هزار دالری
استقالل

در حال��ی ک��ه بحثهایی درب��اره جریمه
۷۰۰ه��زار دالری اس��تقالل ب��رای مطالبات
پروپئیچ مطرح ش��ده ،هنوز نام��های در این
باره به فدراس��یون فوتبال ارسال نشده است.
در حالی که رسانهها خبر از جریمه  ۷۰۰هزار
دالری آبیها برای مطالبات پروپئیچ منتش��ر
کردهاند ،تاکنون نامهای به دس��ت فدراسیون
فوتبال نرس��یده اس��ت .اگر باشگاه استقالل
توس��ط فیفا خاط��ی ش��ناخته و محکوم به
پرداخت جریمه به مهاجم  2فصل پیش خود
شود ،باید نامهای طی  2نسخه به فدراسیون
فوتبال ایران و باش��گاه اس��تقالل ارسال شود
که این کار تاکنون انجام نش��ده اس��ت .البته
به نظر میرسد این خبر صحت داشته باشد،
زیرا مدیر برنامههای این بازیکن کروات نامهای
را که قرار اس��ت فیفا برای فدراسیون فوتبال
و باش��گاه اس��تقالل صادر کند منتشر کرده
است .س��هیل مهدی ،مسؤول کمیته مجوز
حرفهایگری در گفتو گو با ایسنا اظهار کرد:
مسؤولیت پرونده  ۱۶باشگاه لیگ برتری با من
است .درباره پرونده این بازیکن کروات هم باید
بگویم که تاکنون نامهای به فدراس��یون و به
دس��ت من نرسیده اس��ت .با وجود تاخیر در
ارسال این نامه توس��ط فیفا ،به نظر میرسد
باشگاه اس��تقالل باید خود را آماده جریمهای
تازه کند ،زیرا شواهد نشاندهنده آن است که
مهاجم کروات اس��تقاللیها پس از فصل اول
قراردادش ،نتوانست مطالبات سال دوم قرارداد
خ��ود را دریافت کند و ب��دون دریافت پول از
ایران خارج شد .استقاللیها فرصت کمی برای
رفع مش��کالت خود دارند ،زیرا فرصت کمی
تا پایان مهلت  AFCبرای رضایت طلبکاران
و پرداخت مطالبات آنها باقی مانده است .اگر
آبیها موفق به انجام این کار نش��وند ،از لیگ
قهرمانان فصل آینده حذف خواهند شد.

فینال تنیس اپن آمریکا با قهرمانی
اوساکا

تنیسور  ۲۰س��اله ژاپنی توانست در فینال
پرحاش��یه تنیس اپن آمریکا س��رنا ویلیامز را
شکس��ت دهد و فاتح آخرین گرند اسلم سال
 ۲۰۱۸شود .نائومی اوساکا و سرنا ویلیامز بامداد
یکش��نبه در دیدار نهایی تنیس اپن آمریکا در
بخ��ش زنان به مصاف هم رفتند که تنیس��ور
ژاپنی با پیروزی  ۲بر صفر توانست قهرمان این
بازیها شود.

یادداشت

بررسی تأثیر بازار ارز روی فوتبال ایران

الغری اجباری

نامهنگاری گاالتاسرای با فدراسیون
فوتبال ترکیه برای جذب انصاریفرد

باشگاه گاالتاس��رای برای جذب ملیپوش
ایرانی با فدراس��یون فوتبال ترکیه نامهنگاری
کرده است .به نقل از سایت روزنامه فوتواسپور
ترکیه ،باش��گاه گاالتاسرای در آخرین دقیقه و
در صورت موافقت فدراس��یون فوتبال ترکیه،
کری��م انصاریفرد را به خدمت خواهد گرفت.
باشگاه گاالتاسرای با تکیه بر قوانین لیگهای
معتبر اروپایی همانند آلمان ،ایتالیا و روس��یه
که برخی از باشگاهها میتوانند با موافقتنامه
فدراسیون فوتبال کشورشان با وجود پایان زمان
فصل نقلوانتق��االت بازیکن جدیدی را جذب
کنند امیدوار به عقد قرارداد با کریم انصاریفرد،
ملیپوش ایرانی است .نامه باشگاه گاالتاسرای
به فدراس��یون فوتبال ترکیه ارسال شده و در
صورت اخذ موافقتنامه ویژه ،قرارداد ملیپوش
ایرانی منعقد خواهد ش��د .کری��م انصاریفرد
ل و انتقاالت تابس��تانی
ت��ا روز پایانی فصل نق 
( )2018/8/31تحت قرارداد باشگاه المپیاکوس
یونان قرار داش��ت و پ��س از این تاریخ بازیکن
آزاد محس��وب میشود .باش��گاه گاالتاسرای
با اش��اره به ای��ن موض��وع و موافقتنامه ویژه
فدراسیونهای فوتبال اروپایی قصد دارد مهاجم
فصل گذشته المپیاکوس را جذب کند .این در
حالی است که باشگاه ناتینگهام فارست و آیتور
کارانکا ،سرمربی تیم انگلیسی از توافق با کریم
انصاریفرد برای عقد قرارداد خبر دادند؛ تیمی
که در چمپیونشیپ انگلیس بازی میکند.
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بدون شک هیچ قشر و تودهای در ایران نیست که
زندگیاش متاثر از نوسانات بازار ارز این روزها نباشد اما
فوتبال به عنوان ورزشی که بیشترین خرید خارجی را
در سبدش دارد ،بیشتر از سایرین ضرر میکند .چندی
پیش چند مدیر فوتبالی از رئیس فدراسیون گرفته تا
مدی��ران عامل تیمهای لیگ برتری آب پاکی را روی
دست اهالی فوتبال ریختند و گفتند بانک مرکزی به
هی��چ وجه ارز دولتی و خاص به آنها نمیدهد .از این
رو سعی داریم تاثیر این گرانی را روی فوتبال ارزیابی
کنیم؛ تاثیری که در بلندمدت به ضرر فوتبال حرفهای
ما تمام میشود.

راموس؛ دشمن شماره یک فوتبال

■■مربیان خارجی میروند

در چند س��ال اخیر این مربیان خارجی بودند که
فوتبال ایران را متحول کردند .از کارلوس کیروش��ی
که سالهاست ایران را بر بام فوتبال آسیا نگ ه داشته و
مثل آب خوردن به جامجهانی میبرد تا برانکویی که
پرس��پولیس رویاییاش را ساخته و در پایان  3فصل
اخیر هیچ تیمی بیشتر از تیم او امتیاز نگرفته است.
حتی آخرین تحول را شفر داد که شخصیت و احترام
را به اس��تقالل بازگرداند و این تیم را از بحران خارج
ک��رد .ولی با این قیمت دالر ،حفظ این مربیان خوب
خارجی دشوار شده اس��ت .افتخاری ،مدیرعامل اول
فصل استقالل گفته بود قرارداد شفر یک میلیون دالر
است .با قیمت فعلی دالر ،یعنی مدیران استقالل باید
در ای��ن فصل نزدیک به  ۱۴میلیارد تومان فقط برای
مربیشان کنار بگذارند.
■■بازیکنان ایرانی به هر کجا میروند

حاال نگه داشتن بازیکنان داخلی هم سخت شده
اس��ت .پیش��نهادات مالی چند صدهزار دالری برای
باشگاههای خارجی رقم زیادی نیست ولی همین هم
میتواند بازیکنان ایرانی را وسوسه کند .بازیکنی مانند
ص��ادق محرمی فقط ۱۰۰هزار دالر هم بگیرد ،با این
قیمت دالر یعنی فصلی حدود یکونیم میلیارد تومان
باشگاه پرسپولیس نتوانس��ت در مهلت اعالم
شده از س��وی کنفدراس��یون فوتبال آسیا بدهی
خود را با تمام طلبکارانی که از این باشگاه شکایت
کرده بودند تس��ویه کند .باشگاههای لیگ برتری
تا شنبهش��ب فرصت داش��تند مدارک مالی خود
را ب��رای صدور مجوز حرفهای از س��وی  AFCبه
کمیته مسابقات ارسال کنند .باشگاه پرسپولیس
که در  2فصل گذش��ته موفق ش��ده بود قهرمان
لیگ برتر ش��ود برای حض��ور در بازیهای فصل
آینده رقابتهای لیگ قهرمانان فوتبال آس��یا نیاز
به کسب این مجوز داش��ت .از این رو تمام تالش
خ��ود را به کار بس��ت با تس��ویه بدهیهای خود،
احتم��ال صدور مج��وز حرف��های را افزایش دهد.
مدیران این باش��گاه در ماههای گذش��ته به دلیل
احکامکمیتهانضباطیفدراسیونبینالمللیفوتبال
علیه این باش��گاه مجبور ب��ه پرداخت بدهیهای
آنتونی گولچ و فرناندو گابریل شدند تا خطر کسر
امتی��از و محرومیت مجدد را پشتس��ر بگذارند.
از ای��ن رو مطالب��ات بازیکنان داخلی که س��ابقه
مربیگری و بازی کردن در پرس��پولیس را داشتند
باقی ماند تا در پرداخت آنها دچار مش��کل شوند.
علی دایی ،مسعود همامی و محمدامین آرامطبع
اشخاصی بودند که س��ابقه حضور در پرسپولیس
را داش��تند اما به دلیل طلبهایش��ان دس��ت به

درآمد داشته است .و روی میز بازیکنان متوسط رو به
باالی ایرانی از این قبیل بستههای پیشنهاد پر است و
احتماال کمترین پیشنهادات مالی را به نجومیترین
قیمتهای مدیران ایرانی ترجیح خواهند داد .حتی در
همین فصل هم شنیده شده دلیل عمده عدم توافق
چند ستاره لیگ برتری با استقالل و پرسپولیس ،این
بود که میخواستند قراردادشان را به دالر ببندند.
■■جرایمفیفا

در پرونده مالی اس��تقالل ،پرسپولیس و خیلی از
تیمهای دیگر لیگ ،بدهیهای س��نگین به بازیکنان
و مربیهای خارجی مش��اهده میش��ود .با توجه به
اینکه قرارداد همه آنها به دالر بس��ته شده بود ،حاال
این بدهیها چندین و چند برابر هم ش��ده است .در

این بین پرسپولیسیها باید خیلی خوشحال باشند که
بدهی ژوزه را تس��ویه کردند ،وگرنه شاید قیمت این
مربی با قیمت کل داراییهای باشگاه برابری میکرد!
■■خارجی خوب نمیآید

با این قیمت دالر ،مدیران باش��گاهها کار سختی
ل خواس��تههای بازیکنان
برای ب��رآورده کردن حداق 
خارجی دارند .به عنوان نمونه تازهترین مصاحبه تیام
بع��د از جدایی از اس��تقالل را م��رور میکنیم« :تنها
واقعیتی که میتوانم بگویم این بود من هیچ ش��رط
غیرمعقوالنهایبرایاستقاللیهانداشتم».احتماالحق
با تیام است و خواسته غیرمعقولی نداشت ولی قیمت
او برای باشگاه استقالل آنقدر نجومی شده بود که توان
حفظ او را نداش��تند و به الحاجی گرو رضایت دادند.

پرونده مالی پرسپولیس با بدهی بسته شد

طلب دایی و همامی باقی ماند

شکایت زده بودند .حمیدرضا
گرشاسبی ،مدیرعامل باشگاه
پرس��پولیس که در طول این
مدت فرص��ت زی��ادی برای
تس��ویه با آنها داش��ت کار را
ب��ه روز آخ��ر کش��اند و تنها
توانست رضایت محمدامین آرامطبع را با پرداخت
بدهی جل��ب کند .فرصت اندک پرسپولیس��یها
برای پرداخت بدهی س��بب شد رئیس فدراسیون
فوتبال نیز مجبور به دخالت در این موضوع ش��ود.
مهدی تاج با طلبکاران پرسپولیس تماس گرفت اما
وی نیز موفق نشد بدهی پرسپولیس به داخلیها
را صف��ر کند .پندار خمارلو ،مدی��ر روابط عمومی
باشگاه پرسپولیس در گفتوگو با مهر ،درباره این
موضوع گفت :تالش بسیار زیادی کردیم تا بتوانیم
بدهیهایم��ان را پرداخت کنیم ام��ا واقعا برخی
بدهیها طوری اس��ت که نمیتوانستیم یکشبه
تسویه کنیم .مسؤوالن فدراسیون هم پیگیر امور
جاری بودند اما مهمتر از تمام این کمکها ،پولی بود
که باید به طلبکاران پرداخت میکردیم .مدیر روابط
عمومی باشگاه پرسپولیس تصریح کرد :نتوانستیم

بدهیمان به آقایان علی دایی
و مسعود همامی را پرداخت
کنیم تا پرونده مالی باش��گاه
با میزان بدهی مشخصی به
 AFCارسال شود .وی ادامه
داد :پیشرفت بسیار زیادی در
زمینه شفافیت مالی داشتیم .بدهیهای باقیمانده
کالن��ی را پرداخت کردی��م و امیدواریم بتوانیم در
آینده نزدیک ،بدهیهای خود را به صفر برسانیم.
از این رو بعید میدانم مش��کلی برای صدور مجوز
حرف��های بهوجود بیاید چون پیش��رفتهای قابل
قبولیداشتهایم.
باش��گاه پرس��پولیس همچ��ون بس��یاری از
باشگاههای داخلی کشور باید منتظر تایید نهایی
کنفدراس��یون فوتبال آس��یا برای ص��دور مجوز
حرفهای باشد.

■■پرسپولیس چه موقع میتواند موافقت دایی
را جلب کند؟

باشگاه پرس��پولیس با وجود تالشهای بسیار
هنوز نتوانسته موافقت علی دایی را برای مطالباتش
جلب کند .طب��ق قوانین صدور مج��وز حرفهای،

یعنی از این ب��ه بعد بازیکنان خوب خارجی کمتری
وارد فوتبال ایران خواهند شد.

■■اردوی خارجی لغو

دقیقا نیمی از تیمهای لیگ برتر ،فصل گذش��ته
اردوی اول فصلش��ان را در خ��ارج از کش��ور برگزار
کردند .فصل قبل تیمهایی مانند سیاهجامگان ،پدیده و
پارسجنوبی هم در خارج از ایران اردو زدند ولی در این
فصل هزینههای سفر به خارج از کشور به قدری زیاد
ش��د که تعداد تیمهایی که اول فصل به خارج رفتند،
نصف ش��د .در این فصل فقط استقالل ،پرسپولیس،
سپاهان و تراکتور توان برپایی اردو در خارج از ایران را
داشتند .البته با ادامه این روند بعید است از ابتدای فصل
بعد تیمی دیگر قادر به برگزاری اردو باشد.
باش��گاهها عالوه بر ارائه مدارک زیرساختی از نظر
مالی هم نباید هیچگونه بدهی داش��ته باشند .بر
همین اس��اس مدیران باش��گاه پرسپولیس طی
روزهای اخیر تالش زیادی انجام دادند تا در مدت
زمانی که در اختیار داش��تند بتوانند مدارک مالی
خود را برای صدور مجوز حرفهای  AFCبه نماینده
کنفدراسیون فوتبال آسیا در فدراسیون فوتبال ارائه
کنند اما با وجود اینکه مهلت آنها به پایان رس��ید
نتوانس��تند رضایت علی دایی را جلب کنند .البته
مدیران باش��گاه طی روزهای اخیر مشکل بدهی
محمدامین آرامطبع را حل کردند اما موضوعطلب
علی دایی و مس��عود همامی کماکان پابرجاست.
قرار بود پس از جدایی سرمربی اسبق پرسپولیس
از این تیم ،باشگاه مالیات قراردادش را بپردازد که
آنه��ا از این کار امتناع کردند و در ادامه دایی که از
پرداخت نشدن مالیاتش بسیار ناراحت بود به کمیته
انضباطی ش��کایت کرد .او در ادامه بر اساس مفاد
قراردادش با باشگاه پرسپولیس خواهان درخواست
سال س��وم قرارداد خود شد .مدیران فعلی باشگاه
با ارسال نامهای به اداره مالیات مدعی شدند تمام
مالیات قرارداد علی دایی را پرداخت خواهند کرد و
حاال در تالش هس��تند طی روزهای آینده بتوانند
رضایت علی دایی را هم بگیرند و توافق انجام شده
را به کمیته صدور مجوز حرفهای ارسال کنند.

کیوسک
اکیپ

همدلی برتر

« اگر پیشنهاد دیدار دوستانه با آرژانتین و کلمبیا
درس��ت باش��د ،حاضرم با زانو تا دوبی پی��اده بروم».
این واکن��ش کیروش به س��والی درباره پیش��نهاد
یک ش��رکت سوییس��ی به ن��ام  SportGMبرای
برگ��زاری دیدار دوس��تانه با آرژانتی��ن و کلمبیا بود.
اما (شنبه) با انتشار اسناد پیشنهاد این شرکت به
فدراس��یون فوتبال ،خیلیها این اظهار نظر سرمربی
تیمملی را سوژه کردند و از او خواستند قولش را عملی
کرده و با زانو مس��افت تهران تا دوبی را طی کند .این
موضوع که تیمملی پس از نزدیک به  4س��ال و بازی
با شیلی و س��وئد ،بتواند دوباره با تیمهای سطح اول
دنیا بازی کند جای بسی خوشحالی دارد و فدراسیون
فوتب��ال هم باید برای فراهم کردن مقدمات برگزاری

اسپورت

موندودپورتیوو

تولد دوباره

بازی اول مقتدرانه بود

تردید درباره پیشنهاد آرژانتین و کلمبیا

لقمه بزرگ؟

دیدار دوس��تانه با آرژانتین و کلمبیا تمام تالشش را
انجام دهد اما نکاتی درباره ش��رکت سوییسی وجود
دارد که کمی نگاهها را نس��بت به برگ��زاری این دو
دیدار دوس��تانه بدبین میکند .نکت��ه اولی که وجود
دارد این است که سایت رسمی این شرکت که در نامه
پیشنهاد بازی دوستانه اعالم شده ،وجود خارجی ندارد
و در نتیجه نمیتوان رزومه این ش��رکت را در سایت
رسمیاش مشاهده کرد .با این حال با چند جستوجو
در وب میتوان به صفحه توئیتر این شرکت رسید .نکته

جالبی که در صفحه رس��می توئیتر این شرکت دیده
میش��ود ،این است که شرکت اسپورت جیام نهتنها
هماهنگکننده بازی دوستانه بین تیمهای بزرگ دنیا
نبوده ،بلکه حتی بازیهایی در سطح متوسط هم برگزار
نکرده است .در این بین ،بازیهایی توسط این شرکت
سوییسی برگزار ش��ده که شاید نام کشورهای حاضر
در این بازیها به گوش خیلی از افراد نخورده باش��د.
این شرکت تاکنون هماهنگکننده بازیهای دوستانه
بین تیمهای محلی و تیمهای ملی بوده که مهمترین

آ.اس

پیروزی با پرستیژ

کش��ورهایی که به واسطه این شرکت سوییسی بازی
دوس��تانه انجام دادهاند ،اندونزی ،کومور ،ماداگاسکار،
باربادوس ،موریتانی و کشورهایی به نام لسوتو در آفریقا
و گویان ،جزیرهای در آمریکای جنوبی هس��تند .تنها
نکته امیدوارکننده درباره آنها این اس��ت که نام گائل
ماهه ،مدیر این ش��رکت سوییس��ی در سایت فیفا به
عنوان ایجنت رسمی ثبت ش��ده است .با این اوصاف
به نظر نمیرس��د هماهنگ کردن یک دیدار دوستانه
برای تیمهای بزرگی همچون کلمبیا و آرژانتین در توان
شرکت  SportGmباش��د .در نتیجه بیشتر از آنکه
بازی دوستانه با کلمبیا و آرژانتین برای ما بازی دوستانه
بزرگی محسوب میشود ،هماهنگ کردن این دیدار،
لقمه بزرگی برای دهان این ش��رکت سوییسی است.

م�ارک اوگ�دن :در رایگی��ری ب��رای انتخاب
منفورترین فوتبالیست جهان چه کسی برنده
خواهد شد؟ اگر این انتخابات دیشب در ومبلی
برگزار میش��د قطعا نتیجهای غیر از پیروزی
مقتدرانه سرخیو راموس نداشت .کاپیتان اسپانیا
در جریان پیروزی  2بر یک تیمش برابر انگلیس
هر بار توپ زیر پایش میآمد توسط تماشاگران
حاضر در ومبلی هو میشد ،البته که این شرایط
دش��وار هیچ تاثیری روی تمرکز او در جریان
بازی نداش��ت .بعد از فین��ال چمپیونز لیگ و
مصدومیتی که راموس برای محمد صالح ایجاد
کرد و باعث ش��د ستاره مصری لیورپول زمین
را ت��رک کند و در جامجهانی هم آمادگی الزم
را نداشته باشد ،کاپیتان رئالمادرید در چشم
بس��یاری از هواداران فوتبال به دشمن شماره
یک بدل ش��ده است .ضربهای که او در همین
فینال به صورت لوریس کاری��وس وارد کرد و
بعدها ادعا شد باعث به هم خوردن هوشیاری او
و در نهایت اشتباهش روی گل دوم رئال شده
هم درجه نفرت این هواداران از راموس را باالتر
برد .خود راموس هم با رفتار و گفتارش درباره
وقایعی که در زمین پیش میآید هم به شکل
گرفتن این تصویر منفور کمک میکند .او تا به
حال  24بار از زمین اخراج ش��ده و خیلی کم
ن خود عذرخواهی
پیش آمده بابت رفتار خش 
کند .اما آی��ا این هو کردنها دیگر به درجهای
بیش از حد نرس��یده؟ آیا یک��ی از بزرگترین
فوتبالیستهای نس��ل خودش الیق احترامی
بیشترنیست؟
فوتبالیس��تهای ب��زرگ فق��ط بازیکنانی
نیستند که پشت س��ر هم برای تیمشان گل
میزنند .بله! هر تیمی آرزوی داشتن یک لیونل
مسی یا کریستیانو رونالدو را در خط حملهاش
دارد اما به همان اندازه هر تیمی آرزوی داشتن
یک راموس در قلب خط دفاعیاش را هم دارد.
راموس اما بدل به بازیکنی شده که تماشاگران
عاشق متنفر بودن از او هستند ،چرا که او حاضر
اس��ت برای پیروزی تیمش دست به هر کاری
بزند و خطوط قرمز را رد کند.
ام��ا آیا واقعا این رویک��رد و روحیهای غلط
برای یک فوتبالیس��ت درجه یک است؟ شاید
قوانین برای شکستنشان نوشته نشده باشند
اما راموس نش��ان داده اس��تاد دور زدن آنها از
راههای مختلف است؛ از پیراهن کشیدنهای
همیشگیاش تا جر و بحثهای بیوقفهاش با
داور و بازیکنان حریف.
ج��و منفیای که ب��رای راموس درس��ت
ش��ده گاهی باعث میش��ود افتخاراتی را که
این مدافع  32س��اله در رده ملی و باشگاهی
به دس��ت آورده فراموش کنیم .بازی برگشت
رئالمادری��د و یوونت��وس در چمپیونزلی��گ
همین فصلی که گذش��ت را بهخاطر بیاورید،
جای��ی که راموس محروم بود و تیمش تا یک
قدمی از دس��ت دادن پی��روزی  3بر صفر در
بازی رفت پی��ش رفت .در این ب��ازی که در
نهایت پنالتی جنجالی رونالدو منجر به صعود
رئال ش��د ،رافائل واران که از او به عنوان یکی
از بهترین مدافعان جه��ان نام میبرند ،بدون
حمایت رام��وس انگار کامال گم ش��ده بود و
نمیدانس��ت مقابل تجربه باالی یوونتوسیها
چه کند.
رام��وس چه برای رئال و چه برای اس��پانیا
همیشه صخرهای مس��تحکم بوده و نهتنها در
بعد دفاعی کلیدیترین مهره تیمش به شمار
میآم��ده ،بلک��ه ب��ا گلهای خ��ودش هم در
بازیهای زیادی حک��م منجی تیمش را پیدا
کرده اس��ت .این ضربه سر راموس در واپسین
لحظات فین��ال  2014برابر اتلتیکومادرید بود
که کار را به تس��اوی کش��اند و در نهایت رئال
با پیروزی در وقت اضافه طلس��م الدس��یما را
شکست.
اما از نظر هواداران فوتبال راموس شمایلی
چون ج��ان ت��ری پی��دا ک��رده؛ مدافعی که
تماشاگران خودی عاشقش هستند اما بقیه از
او متنفرند و این تنفر باعث میشود تنها نقاط
منفی کارنامهاش را ببینند .برای همین است که
غیر از هواداران چلسی ،بیشتر فوتبالدوستان
وقتی به تری فکر میکنند اولین تصویری که
در ذهنش��ان نقش میبندد پنالتیای اس��ت
که او در فینال چمپیونزلیگ در مسکو مقابل
منچستریونایتد از دست داد.
به هر ش��کل واکنش تماشاگران حاضر در
ومبلی دیشب نشان داد شاید دیگر راه برگشتی
ب��رای راموس ب��رای تغییر این ش��مایل ضد
قهرمانی خودش وجود نداش��ته باشد .راموس
افتخارات زیادی در دوران فوتبالش به دس��ت
آورده :یک جام جهانی 2 ،یورو 4 ،چمپیونزلیگ
و  4اللیگا؛ اما موفقیتی که او شاید هرگز به آن
نرسد به دست آوردن قلب هواداران غیر از رئال
و اسپانیاست.

