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 رقابت سایه به سایه پرسپولیس 
و تراکتور

رقابت پرسپولیس و تراکتورسازی در نیم فصل 
اول لیــگ  برتــر باعــث افزایش جذابیــت این 
مسابقات شــد. در سال های گذشــته استقالل و 
پرســپولیس همواره با هم رقابت خوبی داشتند 
اما پس از آن ســپاهان به این جمع اضافه شــد. 
امسال تراکتورسازی جانشین سپاهان و به جمع 
مدعیان اضافه شــده است. شــاگردان قلعه نوعی 
در نیم فصل اول فراتر از حــد انتظار ظاهر و موفق 
شدند شانه به شانه پرسپولیس حرکت کنند. نباید 
فرامــوش کرد که برانکو تیمی ســاخته که نتایج 
درخشــانی در لیگ  برتر گرفته و رقابت با این تیم 
کار راحتی نیســت. پرســپولیس البته برخالف 
تراکتورسازی مشــکالت فراوانی دارد که باید آنها 
را حــل و در نیم فصل دوم تیــم پرقدرتی را راهی 
رقابت ها کند. درحال حاضر بســیاری از بازیکنان 
پرســپولیس خواهان جدایی از این تیم هستند و 
مقصد آنها به سمت تیم رقیب است. این موضوع 
می تواند باعث قدرتمند شــدن تراکتورسازی در 
نیم فصل دوم و تضعیف پرسپولیس در نیم فصل اول 
شود، اتفاقی که قطعا خوشایند هواداران پرسپولیس 
نخواهد بود. تراکتورسازی در خطوط خود مشکالت 
آنچنانی ندارد البته باید خط دفاع این تیم تا حدود 
زیادی تقویت شــود، درحالی که پرسپولیس خط 
دفاعی قدرتمندی دارد و خوردن 5 گل در 15 بازی 
نشان می دهد این تیم یکی از قوی ترین خط های 
دفاعی چند سال اخیر را دارد. پرسپولیس در خط  
هافبک دچار مشکالت عمده است و باید فکری به 
حال تیمش کند. خط  هافبک می تواند بازی ها را به 
نفع یک تیم برگرداند اما در پرسپولیس این پتانسیل 
وجود ندارد؛ ضمن این کــه در صورت مصدومیت 
کامیابی نیا یا محسن مسلمان شرایط برای این تیم 
بدتر هم خواهد شد. احمد نوراللهی هم با توجه به 
این که به تراکتورســازی رفته دیگر نمی تواند در 
شرایط حساس به کار پرسپولیس بیاید. فراموش 
نکنیم که شاگردان برانکو باید در نیم فصل دوم در 
لیگ  قهرمانان آسیا هم حاضر باشند و این موضوع 
باعث خستگی بازیکنان می شود؛ ضمن این که سایر 
تیم ها هم در نیم  فصل دوم، دفاعی تر بازی می کنند 
بنابراین گل زدن سخت تر می شود. اگر دقت کنید 
معموال کارشناســان می گویند در نیم فصل دوم 
دروازه ها کوچکتر می  شــود. دلیــل این موضوع 
دفاعی تر بازی کردن تیم های رقیب است، بنابراین 
پرســپولیس که در نیم فصــل اول موقعیت های 
فراوانی را از دســت مــی داد، در نیم فصل دوم این 
فرصت را نخواهد داشت. درباره تراکتورسازی هم 
باید بگویم که تیم های امیر قلعه نوعی معموال در 
نیم فصل دوم اوج می گیرنــد و این موضوع اگر در 
تراکتورسازی هم اتفاق بیفتد، می توانند با اختالف 
باال پرســپولیس را در جدول جا بگذارند. شخصا 
معتقدم عالوه بر پرســپولیس و تراکتورســازی، 
ذوب آهن و ســپاهان هم توانایی کســب عنوان 

قهرمانی را دارند.

ورزش جهان

افزایشدرآمــدفیفــاازجامجهانی| 
چهل وهشــت تیمــی شــدن جام جهانی طبق 
درخواســت جیوانی اینفانتینو افزایــش درآمد 
۶۴۰ میلیون دالری را بــرای فیفا به همراه خواهد 
داشــت. جیووانی اینفانتینو، رئیس سوییســی 
فیفا پیش از این اعالم کرده بود که بیشتر اعضای 
شورای اجرایی فیفا نگرش مثبتی درباره برگزاری 
جام جهانی با ۴۰ یا ۴8 تیم از  سال 2۰2۶ میالدی 

دارند. 
نخستینخریدبارسلونابرایفصلبعد| بنابر 
اعالم سران باشگاه بارسلونا، آبی و اناری های کاتالونیا 
با ژائو کانســلو، بازیکن این فصل والنسیا به توافق 
رسیده اند و او از فصل آینده لباس قهرمان 5 دوره 
لیگ قهرمانان اروپا را به تن خواهد کرد. مذاکرات 
طرفین طی چند روز گذشــته نتیجه بخش بود و 
مبلغ 3۰ میلیون یورو پیشنهادی بارسلونا سرانجام 

مورد قبول کانسلو و باشگاه والنسیا واقع شد.
افشاگریداورمعروفانگلیسی| درحالی که 
لیگ هــای معتبــر اروپایی به دلیــل تعطیالت 
کریسمس و  سال نو میالدی موقتا تعطیل شده اند، 
لیگ برتر انگلیس با حرارت همیشگی خود درحال 
پیگیری است و حاشیه های آن هم ادامه دارد. روز 
گذشته  هاوارد وب، داور مشهور انگلیسی فاش کرد 
برخی بازیکنان برای شــانه خالی کردن از تمرین 
با تیم و بــازی کردن در تعطیالت کریســمس و 
به خاطر کنــار خانواده بودن از او می خواســته اند 
که به آنها کارت بدهد. وب در گفت وگو با شــبکه 
تلویزیونی »بی تی اســپورت« گفت:   »بازیکنان با 
انجام خطاهای کوچک یا زدن تــوپ به بیرون از 
روی عمد در پی این هدف خود هستند تا تعطیالت 

کریسمس به استراحت بپردازند.«
تاریخســازیگزینــهســرمربیگری
بایرنمونیخ| جولین ناگلسمن با 2۹ سال سن در 
بوندس لیگا نتایج درخشانی را کسب کرده است و از 
گزینه های سرمربیگری برای بایرن مونیخ در آینده 
محسوب می شود. درحالی که از الیپزیگ به عنوان 
شگفتی ســاز این فصل بوندس لیگا یاد می کنند، 
هوفنهایم با سرمربی 2۹ساله اش نتایج فوق العاده ای 
را کسب کرده اســت. این تیم که در فصل گذشته 
در معرض سقوط قرار داشــت، در فصل جاری تا 
زمستان بدون شکست در بوندس لیگا به کار خود 
پایان داد و اکنون در رتبه پنجم قرار دارد و می تواند 

در لیگ اروپا حضور داشته باشد.

شهروند| از دست رفتن شانس قهرمانی استقالل 
در لیگ برتر و جام حذفی باعث شد صندلی مربیگری 
منصوریان در این تیم از همیشه متزلزل تر شود. افزایش 
فشارها روی این ســرمربی جوان باعث شده او تدابیر 
ویژه ای برای نیم فصل بیندیشد؛ تدابیری که البته مثل 
شمشیر دولبه هستند. یا منصوریان را نجات می دهند 
یا پایان بخش دوره حضور او روی نیمکت تیم محبوبش 

خواهند بود.
آغازتغییراتازبازیباسپاهان

حذف اســتقالل از جام حذفی می توانست آخرین 
تیری باشــد که بر پیکر آبی ها نشست اما محبوبیت و 
مقبولیتی که ســرمربی اســتقالل آن را وامدار دوران 
بازیگری اش اســت، باعث شد اعتراضی از روی سکوها 
بلند نشود. سکوهای استقالل که البته توسط لیدرهای 
باشگاه هدایت می شــوند هم اعتراضی به منصوریان 
نکردند و این تنها قوت قلب برای سرمربی جوان آبی ها 
بود. جدال با سپاهان را خیلی ها بازی خداحافظی کادر 
فنی جوان استقالل می دانستند. همین فشارها کافی 
بود تا منصوریان تصمیم بزرگی بگیرد. او برای بازی با 
سپاهان دست به ریســک زد و تیمش را جوان کرد؛ تا 
جایی که میانگین سنی اســتقالل 3 سال پایین آمد. 
بازیکنانی مثل حسین حســینی، برزای، حقدوست، 
زکی پور و اســماعیلی در این مســابقه حساس برای 
استقالل بازی کردند و بهترین نمایش آبی ها را در این 
بازی دشــوار رقم زدند. حتی حســینی که جایگزین 
 رحمتــی هم شــده بود، توانســت عملکــرد خوبی 

برجای بگذارد.
تکلیفکاپیتانچهمیشود؟

نزدیکان منصوریان و رحمتی به خوبی می دانستند 
این وصل در اســتقالل دیــری نمی پاید. خصوصیات 
اخالقی رحمتی که شاید مهم ترین نقطه ضعف اوست، 
دقیقا نقطه مقابل ویژگی های منصوریان است. اگر این 
روزها رابطه رحمتی و منصوریان شــکرآب شده قطعا 
مســائل فنی کمترین تأثیر را دارند؛ چــون دروازه بان 
استقالل با این که امسال از دوران اوجش فاصله گرفته 
اما در بازی هــای زیادی ناجی اســتقالل بود که یکی 
از مهم ترین این دیدارها دربی بــود. رحمتی در نقش 
جهان روی نیمکت نشست تا تماشاگر عکس العمل های 
فوق العاده جانشین خود باشــد. همه دوربین ها روی 
نیمکت اســتقالل و چهــره رحمتی زوم بودنــد تا از 
واکنش های او عکس اختصاصی بگیرند اما رحمتی روی 

نیمکت چیزی بروز نداد تا این که انتشار یک عکس از 
جلســه ســرپایی او با بابازاده و منصوریان در فرودگاه 
اصفهان حرف و حدیث های زیــادی را ایجاد کرد. هر 
رسانه ای برداشــت خود را از این تصویر داشت و برخی 
از جدایی قطعی رحمتی نوشتند و بعضی خبرنگاران هم 
مدعی شدند رحمتی در لیست مازاد استقالل قرار دارد. 
ظاهرا شایعاتی از این دست که رحمتی در کار باشگاه و 
سرمربی دخالت می کند، منصوریان و دستیارانش را به 
این نتیجه رسانده که رحمتی را از تیم کنار بگذارند. البته 
شنیده می شود خود رحمتی هم تمایلی به ماندن در 
استقالل ندارد و نمی تواند نیمکت نشینی را تحمل کند. 
با این شرایط بعید نیست حسین حسینی این فرصت 
ناب را به دســت بیاورد که در نیم فصل دوم مرد شماره 
یک استقالل باشــد. رحمتی پیش از این با کی روش و 
قلعه نوعی هم درگیری پیدا کرده بود که این درگیری ها 
منجر به جدایی او از تیم ملی و اســتقالل شد.رحمتی 
دیروز پستی پر از طعنه منتشر کرد که مراقب باشیم به 
چه کسانی اعتماد می کنیم شیطان هم روزی فرشته 

بوده است!
ستارههایبیفروغ

فقط مهدی رحمتی نیست که از بین بازیکنان بزرگ 
اســتقالل بحث جدایی اش مطرح شده است. لیست 
مازادی کــه منصوریان برای اســتقالل در نظر گرفته 
بازیکنانی را در بر می گیرد که همه آنها به خواست خود 
او به استقالل آمده اند. بختیار رحمانی که با هزینه ای 
میلیاردی به اســتقالل آمد و آبی ها چندین سال برای 
دیدن او در تیمشــان صبر کرده بودنــد، نامدارترین 
چهره این لیست است. آرش افشین هم در شرایطی به 
اســتقالل آمد که خیلی ها از حضور او انتقاد کردند اما 
منصوریان پای خریدش ایســتاد و در کمال تعجب از 
او بازی هم نگرفت. حــاال او خرید بزرگ خودش را هم 
نمی خواهد نامش را در لیست مازاد گذاشته است. امین 
حاج محمدی و فرشید باقری هم که گل سرسبد لیست 

مازاد استقالل هستند.
بیانی:استقاللبهتغییراتنیازدارد

شاهین بیانی، بازیکن سابق استقالل درباره این که این 
تیم به چه تغییراتی نیاز دارد، به »شهروند« می گوید:  
»حاال که هیأت مدیره و هواداران از منصوریان حمایت 
کرده اند و قرار اســت او تا پایان فصل در استقالل بماند 
حتما باید تغییراتی در اســتقالل ایجاد کند. نتایجی 
که اســتقالل در نیم فصل اول کسب کرد به هیچ وجه 

راضی کننده نبود و قطعا خود منصوریان هم از شرایط 
راضی نیست. تنها راهی که نجات بخش استقالل است، 
ایجاد تغییرات است. اســتقالل با همین تیم و همین 
شــیوه در نیم فصل دوم هم به جایی نمی رســد؛ پس 
منصوریان ناچار اســت که اشتباهاتش را جبران کند. 
بازیکنی که در ابتدای فصل قرارداد میلیاردی بست و 
کل بازی ها را روی سکو بود باید برود و جانشینی خوب 
برایش بیاید. آقایی که با کلی ســر و صــدا و قراردادی 
هنگفت آمد و حتی یک بازی هم جزو نفرات تاثیرگذار 
نبود جایی در اســتقالل ندارد. به نظر مــن آزمون و 
خطا بس است و منصوریان باید دست به عمل بزند.« 
بیانی ادامه می دهد: »البته درباره رحمتی باید با دقت 
بیشتری تصمیم گیری شود.او برای استقالل تاثیرگذار 
بوده اما باید بیشتر به وظایف کاپیتانی خود واقف باشد.
منصوریان باید بیشــتر از قبل به جوان هــا بها بدهد 

چون در بازی با ســپاهان تجربه خوبی به دست آورد.
آمدن بازیکنانی مثل منتظری و مبعلی به اســتقالل 
همچون قبال با شرایط تیم آشنا بودند، می تواند به تیم 
 کمک کند تاحداقل در پایان فصل رتبه ای آبرومندانه

 داشته باشیم.«
خانهتکانیجوابمیدهد؟

منصوریان به خوبی می داند اگــر در نیم فصل دوم 
نتواند اســتقاللی ها را متقاعد کند شاید دیگر شانسی 
برای هدایت تیم محبوبش نداشته باشد.او تصمیم گرفته 
در نیم فصل خانه تکانی کند تا بلکه شانس خود را برای 
ماندن در استقالل افزایش دهد.منصوریان برای نجات 
استقالل از شرایط فعلی لیست بازیکنان مورد نیازش 
را هم به باشــگاه داده است. او شــهباززاده، منتظری و 
مبعلی را که بهترین گلساز لیگ است می خواهد تا بتواند 

تیمش را از مسلخ نجات دهد.

شهروند| از روزي که دختران »کمپین استادیوم« با روسري هاي 
ســفید کنار در ورودي استادیوم آزادي تجمع کردند تا شاید بتوانند 

بازي ایران - بحرین را در مسابقات مقدماتي جام جهاني تماشا کنند، 
موضوع »ورود دختران به اســتادیوم هاي فوتبال« از موضوعات داغ 
ورزشــي ایران شــد. این روزها، دور جدیدی از تالش ها برای حضور 
بانوان به ورزشگاه ها آغاز شــده است. تالش هایی که با حضور برخی 
از دختران هوادار با گریم پســرانه همراه شــده است. اتفاق عجیبی 
درحال وقوع است، بانوان با پوشــیدن لباس های زیاد و زدن ماسک 
 در ورزشگاه حاضر می شوند و تصاویر خود را در شبکه های اجتماعی

 منتشر می کنند.
حضورهمراهباپدر

آخرین بار در بازی استقالل و سپاهان یک دختر موفق شد همراه 
با پدرش در ورزشگاه حاضر شود، پیش از او هم دو دختر پرسپولیسی 
موفق شده بودند به ورزشگاه محل بازی های پرسپولیس بروند و دیدار 
تیم محبوب شان را از نزدیک تماشا کنند. اوضاع تا حد زیادی عجیب 
به نظر می رسد، عزم جدی برای حضور بانوان در ورزشگاه شکل گرفته 

و این بار در حد الیک و کامنت باقی نمانده بلکه به مرحله عمل رسیده 
است. حضور بانوان در ورزشگاه ها با پوشش پسرانه تا چه اندازه می تواند 

به آزادسازی حضور بانوان در ورزشگاه کمک کند؟
واکنشسایرتماشاگرانچهبود؟

این سوالی است که باید کارشناسان به آن پاسخ بدهند اما موضوعی 
که قطعی به نظر می رسد این اســت که حضور در ورزشگاه یکی از 
اقدامات شجاعانه در فضای مجازی تلقی می شود، برخی از بانوان به 
ورزشگاه می روند تا نشــان بدهند توانایی این کار را دارند، برخی هم 
معتقدند حضور آنها صرفا به دلیل عالقه به تیم محبوب شان است. 
یکی از بانوانی که در بازی پرسپولیس به ورزشگاه رفته بود دراین باره 
گفته است: »اطرافیانم وقتی فهمیدند من دختر هستم، شعارهای 
رکیک ندادند و به یکدیگر می گفتند رعایت کنید، خانم در ورزشگاه 
 اســت«، آیا حضور بانوان در ورزشگاه به افزایش فرهنگ تماشاگران

 کمک می کند؟

تالشدخترانهواداربرایحضوردرورزشگاهادامهدارد

پسرنماهای عاشق فوتبال

خانهتکانیسرمربیآبیها،شایعهجداییرحمتیوچندستارهدیگرقوتگرفت!
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کیوسک
اینیستا و آرزوی جام

روزنامه اسپانیایی »ال موندو دپورتیو« مصاحبه 
آندرس اینیستا، یکی از ستارگان اسطوره ای بارسلونا 
را روی جلد برد. او  هر چند با برخی سیاســت های 
باشگاهش موافق نیست اما اعتقاد دارد بارسلونا با در 
پیش گرفتن رویه فعلی قطعا در سال 2۰17 جام های 
زیادی را باالی سر می برد. لوئیس انریکه، سرمربی 
بارسلونا در آستانه شروع ســال 2۰17  رقابت برای 
قهرمانی در فصل جاری اللیگا بســیار دشوار و کار 

تیمش را سخت دانست.

به استقبال لیگ برتر

روزنامه انگلیسی »دیلی استار« به استقبال برهه 
فشــرده لیگ برتر انگلیس در دوران تعطیلی سایر 
لیگ های اروپایی رفت. این روزنامه نوشــته است: 
»بازی های حساسی در انتظار شما است، از دستشان 

ندهید.« دیلی استار جلد چشم نوازی بسته است.

شایعه روز

شجاع بار دیگر در لیست برانکو
با  ســپاهان  باشگاه 
پیوســتن مدافــع این 
تیــم به پرســپولیس 
بــه شــدت مخالفت 
در  پرســپولیس  کرد. 
فصل نقــل  و انتقاالت 
هم بــه دنبــال جذب 

شــجاع خلیل زاده بود. خلیل زاده که پارسال برای 
گذراندن خدمت سربازی خود به تراکتور رفته بود 
بعد از پایان سربازی اش به سپاهان برگشت. او در 
فصل نقل  و انتقاالت از مهره های مورد نظر برانکو 
بود اما پرســپولیس توفیقی در جذب او به دست 
نیاورد. با فرا رســیدن نقل و انتقاالت زمستانی باز 
هم پرسپولیســی ها می خواهند شــانس خود را 
برای جذب این مدافع امتحان کنند. البته پاســخ 
سپاهانی ها به پرســپولیس همچنان منفی است. 
طاهری مدیرعامل سپاهان دراین باره گفته است: 
»پرسپولیس درباره جذب شــجاع صحبتی با ما 
نکرده است. شــجاع بازیکن ما است و تا آخر فصل 
با سپاهان قرارداد دارد. ما به هیچ وجه حاضر نیستیم 
که بازیکن خوب و باتعصب مان را از دست بدهیم 
و حتی اگر پرسپولیس اقدامی کند و این بازیکن را 
بگیرد، رضایتنامه او را نمی دهیم.« با این شرایط به 
نظر می رسد باز هم حضور خلیل زاده در پرسپولیس 
منتفی است و برانکو باید برای برطرف کردن نقاط 

ضعف خط دفاعی تیمش فکر دیگری کند.
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آنسوی مرز

شهباززاده ستاره آنالیا شد
مهاجم ایرانی تیم آنالیای ترکیه بعد از هفته ها 
سکونشینی و نیمکت نشینی در آخرین بازی  سال 
2۰1۶ برای این تیم به میدان رفت و گل حساسی 
را به ثمر رساند. شهباززاده که یک نیم فصل روزهای 
سختی را در آنالیا سپری کرد، دربازی این تیم مقابل 
گاالتاسرای همه را شگفت زده کرد. او در این دیدار 
از مصدومیت واگنر الو مهاجم برزیلی آالنیا نهایت 
بهره را بــرد و دریکی از مهم تریــن بازی های این 
فصل در خانه گاالتاسرای زننده تک گل تیمش در 
شکست 5 بر یک بود. بعد از این بازی سایت معتبر 
YeniAlania  از سجاد شهباززاده به عنوان بهترین 
بازیکن تیمش در جدال دشوار با گاالتاسرای نام برد 

و با دادن نمره 5 او را ستاره تیمش لقب داد.

تردید آدم درباره جباری
مصدومیت مجتبی جباری باعث شده شایعاتی 
درباره جدایی او از االهلی شنیده شود. این درحالی 
است که جباری یکی از مهره های کلیدی االهلی 
بوده و سرمربی این تیم تمایلی به جدایی او ندارد. 
یوســف آدم دراین باره به روزنامه العرب قطر گفته 
اســت: »جباری بازیکن مهمــی در تیم االهلی 
اســت و بازیکنان به ســبک بازی او درخط میانی 
عادت کرده اند. طبق گفته پزشکان او ۴5روز باید 
استراحت کند. می خواهم گزارش پزشکی جباری 
را بررسی کنم تا درباره جذب بازیکن جایگزین یا 
ماندنش تصمیم بگیرم. او بازیکن ارزشــمندی در 
تیم االهلی است و امیدوارم هرچه زودتر به تمرینات 

بازگردد.«

شهروند| کمپین افشــاگری 12 روزنامه معتبر 
اروپایی که در رأس آنها نشــریه اشپیگل قرار دارد در 
تازه ترین گزارش خود از پرونده ای رونمایی کرده که 
نشان می دهد برخی از مقامات سیاسی مثل ترامپ 
و رئیس جمهوری قزاقســتان به واســطه حضور در 
شــرکت های نقل و انتقاالت فوتبالی ثروت زیادی را 

جمع کرده اند.
رابطهعارفباترامپ

شــرکت چندملیتی »دوین« که کار نقل و انتقال 
بازیکنان در فوتبــال اروپا را به عهده دارد را شــاید 
بتوان یکی از بزرگترین ارکان مافیــا دنیای فوتبال 
دانست. خانواده عارف مالکان قزاقستانی این شرکت 

حتی با سیاســتمدارانی مثل رجب طیب اردوغان 
رئیس جمهوری ترکیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا هم رابطه گرمی دارند. اشپیگل درباره دالیل 
موفقیت خانواده عارف نوشته است: آنها در پاناما، مالت 
و جزایر ویرجین بریتیش پولشویی می کنند. توفیق 
عارف ۶3 ساله که یکی از مالکان شرکت دوین است 
از شرکای تجاری دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید 
آمریکاست که در ساخت »برج ترامپ« نقش داشته، 

این برج یکی از مشــهورترین و گران ترین برج های 
تجاری دنیا به شمار می رود. 

پرسراضیبهانتقالنشد
این مجله در ادامه افشــاگری خود از پیشــنهاد 
غیراخالقی به پرز پرده برداشــته و نوشته است: »7 
اگوست 2۰13، رئال مادرید باید در یک بازی دوستانه 
در میامی به مصاف چلسی رفت. این بازی چندان مهم 
نبود اما به نظر می رسید بازی مهم تر در یک هتل شیک 

شب قبل از بازی در جریان بود. شرکت سرمایه گذاری 
دوین یک سال قبل تر حق انتقال بازیکنی از سویا به نام 
جفری کوندوگبیا را در اختیار گرفته بود. اگر باشگاهی 
2۰ میلیون یورو پیشــنهاد می داد، براساس قرارداد، 
سویا باید می پذیرفت. دوین در جست وجوی تیمی 
بود که برای این بازیکن 2۰ میلیون بپردازد. رئال مادرید 
ثروتمند بهترین فرصت بود به همین خاطر خانواده 
عارف سراغ مدیر این باشگاه یعنی فلورنتینو پرز رفتند 
اما او اعالم می کند که فقط 15 میلیون یورو برای این 
بازیکن می پردازد. مسئوالن شرکت دوین می دانستند 
سویا با این رقم راضی به فروش کوندوگبیا نمی شود به 

همین خاطر سراغ موناکو رفتند و انتقال انجام شد.«

مجله اشپیگل درباره پشت پرده های فوتبال جهان دست به افشاگری زد

فسادترامپورئیسجمهوریقزاقستان!

شهروند| درحالی که پرســپولیس این روزها 
روی نــوار موفقیت گام برمی دارد و بعد از ۹ ســال 
در آستانه کســب قهرمانی لیگ برتر قرار گرفته، 
تغییرات مدیریتی می تواند حکــم ترمز برای این 
باشگاه را داشــته باشــد. در روزهای اخیر بحث 
جدایی و بازنشستگی علی اکبر طاهری در رسانه ها 
مطرح شده است. طاهری در زمان وزارت محمود 
گودرزی رئیس صندوق پیشکسوتان بود و با حکم 
گودرزی به باشگاه پرســپولیس رفت. شاید این 
یکی از معدود انتخاب های خوب گودرزی در دوره 
وزارتش بود چون طاهری برخالف آنچه پیش بینی 

می شد به اوضاع پرســپولیس سر و سامان 
داد و این تیــم را از بحران خارج کرد. بعد 
از حضــور ســلطانی فر در وزارت ورزش 
خبر بازنشســتگی طاهری در رسانه ها 
منتشر شد. سرپرســت پرسپولیس در 
اولین مالقات خود بــا وزیر به او می گوید 

در آســتانه بازنشســتگی قرار 
دارد و اگر قرار اســت کارش 
را در پرســپولیس ادامــه 
دهد باید وزیــر مجوز الزم 

را برای او صادر کند. چند هفته بعــد از این دیدار 
حکم بازنشســتگی طاهری به دستش می رسد و 
حتی حقوق بازنشستگی هم برای او واریز می شود. 
طاهری بعد از این اتفاقات به دیدار وزیر می رود و از 
او می خواهد در صورتی که مایل به ادامه کارش در 
پرسپولیس نیست به او اعالم کند تا باشگاه را ترک 
کند. قطعاً با توجه به این که طاهری از افراد نزدیک 
به گودرزی است، سلطانی فر تمایلی به حفظ او ندارد 
اما با توجه به شرایط آرام این روزهای پرسپولیس و 
حضور این تیم در آســیا شاید تغییرات موکول به 
پایان فصل شوند. از طرفی شنیده می شود در جلسه 
مجمع پرسپولیس که قرار است امروز برگزار 
شود، تکلیف ادامه فعالیت طاهری مشخص 
شود. در این میان نام های زیادی به عنوان 
جانشین طاهری مطرح شده که یکی از آنها 
منتقمی قائم مقام سابق پرسپولیس است. 
از ســوی دیگر دیروز سلطانی فر از 
برکناری طاهــری ابراز 
بی اطالعــی و اعــالم 
 کرد چنیــن خبری 

صحت ندارد.

شهروند| خبر اعالم بازنشستگی پیش از موعد 
فرانک رایکارد، سرمربی سابق بارسلونا اتفاق جالبی 
بود که به سوژه رسانه ها تبدیل شد. رایکارد 5۴ ساله 
پیش از این هم ســابقه گرفتن تصمیمات عجیب 
و غریب را دارد. وقتی به بارسلونا آمد هیچ کس فکر 
نمی کرد او بتواند دوبار قهرمان اللیگا و یک بار قهرمان 
لیگ  قهرمانان اروپا شود، حتی بسیاری از دوستانش 
او را از حضور در بارسلونا منع می کردند، چون سابقه 
رایکارد پیش از بارسلونا فقط صعود با روتردام به لیگ 
یک بود. رایکارد مرد تصمیمات شگفت انگیز است. 

 هافبک سابق تیم ملی هلند بعد از بارسلونا به 
گاالتاسرای رفت و بعد از 15 ماه ناکامی، 
تصمیم گرفــت ســرمربی تیم ملی 

عربستان شود. از بنا ساختن تیکی تاکا 
در بارســلونا تا ســرمربیگری تیم ملی 
عربستان فقط 3 سال طول کشید. پس از 
حضور در این تیم، یکی از روزنامه های 

اسپانیایی تیتر زد:   »فرانک 
روی خون خودش، خاک 
ریخــت«. اخــراج، پایان 
کار رایــکارد در تیم ملی 

عربستان بود. اغلب مربیان ترجیح می دهند بعد از 
کسب عناوین قهرمانی، سرمربیگری را کنار بگذارند، 
اما او تصمیم گرفت بعد از یک اخراج قید مربیگری را 
بزند. رایکارد همیشه تصمیمات خارق العاده می گیرد. 
او درباره اعالم بازنشستگی پیش از موعدش گفت: 
»تصمیم گرفتم از دنیای مربیگری خداحافظی کنم. 
اگر تصمیم بگیرم روزی به فوتبــال برگردم، مربی 
نخواهم شــد اما احتمال دارد سمت های دیگری را 
برعهده بگیرم.« چه پستی در انتظار رایکارد است؟ او 
به فوتبال برمی گردد؟ این سواالتی است که خودش 
باید به آنها پاسخ بدهد. چیزی که با قطعیت می توان 
گفت این است که فرانک یک فوق ستاره را به 
دنیا معرفی کرد. لیونل مسی درباره او گفته 
است: »تمامی سرمربیانی که من تا به حال 
با آنها کار کرده ام چیزهایی را به من یاد داده اند 
ولی مهم ترین سرمربی من فرانک رایکارد بوده 
است. اگر او به من اعتماد نمی کرد و مرا در 
ترکیب تیم اصلی قرار نمی داد، 
نمی توانستم  هیچ گاه  شاید 
 بــه تیــم اصلی بارســلونا 

راه پیدا کنم.«

بازنشستگیبدموقع،مدیرعاملپرسپولیسرابهدردسرانداخت

بی اطالعی وزیر از جدایی طاهری
رایکارد؛مردیکهرویخونخودخاکریخت

خالق تیکی تاکا بازنشسته شد

همیشهبهتصمیماتمربیاماحتراممیگذارم

رحمتی:   جدایی ام از استقالل شایعه است
حاشیه های ایجاد شده درباره رحمتی، واکنش او را به همراه داشت. کاپیتان استقالل اظهار داشت: »از ابتدای فصل 
عده ای جوسازی کردند که من در تصمیم های فنی و غیرفنی باشگاه نقش تعیین کننده ای دارم. امیدوارم هواداران 
استقالل امروز متوجه شده باشند که مهدی رحمتی یک بازیکن است؛ مثل همه بازیکنان تیم و در طول دورانی که 
فوتبال بازی می کنم، همیشه یاد گرفته ام به تصمیم سرمربی تیمم احترام بگذارم. حاال هم نیمکت نشینی ام در بازی 
با سپاهان تصمیم آقای منصوریان بوده و هیچ مشکلی با آن ندارم. اگر دروغ هایی که عده ای در رسانه ها و شبکه های 
اجتماعی پخش کردند، واقعیت داشت، در بازی با سپاهان اتفاق دیگری رخ می داد.« او درباره شایعه جدایی اش از 
استقالل عنوان کرد: »این شایعه، هدف همان گروهی است که از طریق برخی رسانه ها به دنبال آن هستند اما من 
بازیکنی نیستم که به خاطر نیمکت نشینی تسلیم بشوم و به احترام تک تک هواداران استقالل که هیچ چیز برایم در 
فوتبال مهم تر از رضایت آنها نیست، در استقالل خواهم ماند و طبق اصول حرفه ای تا زمانی که با باشگاه قرارداد دارم 

به تعهداتم پایبند خواهم بود.«
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