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سه تا به جاي يكي!
بدیهی است که نیمار می خواهد پاری سن ژرمن 
را ترک کند. احتمال بازگشت نیمار، به طور کامال 
جدی وجود دارد امــا تا این لحظه، دو باشــگاه 
پاری ســن ژرمن و بارســلونا به طور جدی بر سر 
میز مذاکره ننشســته اند. بارسلونا درگیر فرآیند 
پرداخت بند آزادســازی آنتوان گریزمان بود که 
انتظار می رود امروز به هواداران بلوگرانا معرفی شود. 
بعد از نهایی کردن خرید ستاره فرانسوی، بارسلونا 
روی بازگشت نیمار تمرکز خواهد کرد. به گزارش 
کریستین فالک، خبرنگار بسیار موثق نشریه بیلد، 
بارسلونا تا این لحظه هیچ پولی به پاری سن ژرمن 
پیشنهاد نداده اما لیستی از چهار بازیکن در اختیار 
لئوناردو قرار داده که آنها می توانند در ازای ســه 
بازیکن از لیست، نیمار را به اســپانیا برگردانند. 
عثمان دمبله، فیلیپه کوتینیو، ساموئل اومتیتی و 
نلسون سمدو، بازیکناني هستند که از سوي بارسا به 
پاریس معرفي شده اند. بارسلونا به پاری سن ژرمن 
پیشنهاد داده که از بین این چهار بازیکن، سه نفر را 
به فرانســه ببرد و در ازای آنها نیمار را به نیوکمپ 
بفرستد. باید دید آیا لئوناردو چنین پیشنهادی را 

قبول خواهد کرد یا خیر.
    

منچستر تغيير استراتژي 
مي دهد؟!

منچستریونایتد طی هفته های اخیر تالش 
زیادی کرد که شان النگ استف، خرید سومش 
باشد. مذاکرات بین منچستریونایتد و نیوکاسل 
در جریان بود اما از بریتانیا خبر می رســد که دو 
تیم اختالف زیادی بر سر بازیکن دارند. به گزارش 
اسکای اسپورتس، نیوکاسل امروز به طور رسمی 
به منچستریونایتد اعالم کرده که النگ استف 
فروشی نیست، اما اگر هم قرار بود فروشی باشد 
حداقل ۵۰ میلیون پوند یا ۵۵ میلیون یورو ارزش 
داشــت! این در حالی است که منچستریونایتد 
ارزش هافبک ۲۱ ساله نیوکاســل را تنها ۱۵ تا 
۲۰ میلیون پوند می داند. تا این لحظه، مذاکرات 
به بن بســت خورده و احتمال قابل توجهی دارد 
که شیاطین سرخ، اســتراتژی خود را در نقل و 

انتقاالت تغییر دهند.
    

كپي بارسا از روي دست رئال
دو باشگاه بارسلونا و کاشیما آنتلرز بر سر انتقال 
هیروکی آبه به جمع آبی واناری ها با یکدیگر به 
توافق رســیدند. این مهاجم ۲۰ ساله که نقش 
مهمی در قهرمانی فصل گذشته کاشیما آنتلرز 
در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا داشت، پس 
از توافق شخصی با بارسلونا و پشت  سر گذاشتن 
تست های پزشکی این باشــگاه به طور رسمی 
خرید جدید کاتاالن ها محســوب خواهد شد. 
انتظار می رود این مهاجــم ژاپنی پس از عملی 
شــدن انتقالش به نیوکمپ در تیم ذخیره های 
بارسلونا مورد استفاده قرار بگیرد و در ادامه به تیم 
اصلی بارسا ملحق شود. بارسا در حالی در آستانه 
رسمی کردن خرید آبه اســت که باشگاه رئال 
مادرید هم ماه گذشته موفق شد تاکه فوسا کوبو 
را از تیم فوتبال اف سی توکیو به خدمت بگیرد، 
مهاجم ۱8 ســاله ژاپنی که از او به عنوان یکی از 
پدیده های فوتبال ژاپن یاد می شود و به او لقب 

»مسی ژاپنی« داده اند.
    

كوچ كريم از انگليس
باشگاه السیلیه به طور رسمی اعالم کرد کریم 
انصاری فرد را با قراردادی دو ساله به خدمت گرفته 
است. قرارداد بین طرفین در مقر این باشگاه قطری 
با حضور مدیران باشــگاه السیلیه به امضا رسید. 
باشگاه الســیلیه پس از مذاکرات فشرده ای که 
داشت، موفق شد این مهاجم ۲9 ساله را به توصیه 
سامی الطرابلسی، سرمربی تونسی خود به خدمت 
بگیرد. انصاری فرد در این تیم قطری پیراهن شماره 
»۱۰« را به تن خواهد کرد. انصاری فرد که سابقه 
بازی در تیم های اوساسونا اسپانیا، پانینیوس یونان 
و المپیاکوس یونان را دارد، در ماه نوامبر ۲۰۱8 به 
ناتینگهام فارست انگلیس پیوست و در این تیم 
۱۲ بازی و دو گل  زده از خود بر جای گذاشــت و 

در نهایت از این تیم جدا شد و به السیلیه پیوست.
    

ايكاردي محروم شد
آنتونیو کونته، ســرمربی جدید تیم فوتبال 
اینتر، مائورو ایکاردی، ستاره آرژانتینی این باشگاه 
را از حضور در تمرینــات و حتی همراهی تیم در 
اتوبوس محروم کرد! گفته شده کونته اصال مایل 
به حفظ این مهاجم دردسرســاز نیســت و این 
اقدامات را در جهت تسریع خروج او از اینتر انجام 
داده است. این در حالی است که مائورو ایکاردی، 
تمام پیشــنهادات دریافتی را نادیده گرفته و به 
باشگاه گفته تنها در صورتی تیم را ترک می کند 

که به یوونتوس برود! 

فوتبال خارجی

آریا طاری

داستان پرپیچ و خم آیاندا پاتوسی 
و باشگاه استقالل، ســرانجام به پایان 
رســید. بالفاصله پــس از پایان لیگ 
هجدهم، ستاره شــماره پنج آبی ها در 
اینســتاگرام با هواداران باشگاه وداع 
کرد اما اصرار آبی ها برای حفظ او، برای 
مدتی ادبیات این بازیکن را تغییر داد. 
با این حال مدیربرنامه های پاتوسی در 
چند مصاحبه مختلف از بی میلی این 
فوتبالیست برای ماندن در استقالل خبر 

داد و در نهایت تعلل بیش از حد فتحی 
و همکارانش در کادر مدیریتی باشگاه، 
موجب شد پاتوســی فصل جدید را در 
لیگ امارات آغاز کنــد. آیاندا ابدا یک 
خرید گرانقیمت برای تیم محســوب 
نمی شد و جذب او در نیم فصل اول تنها 
۵۰ هزار دالر هزینه برای آبی ها به همراه 
داشت. آنها می توانســتند با 3۵۰ هزار 
دالر، قرارداد بازیکن کلیدی تیم شان 
را بــرای دو فصل دیگــر تمدید کنند 
اما این رقم هرگز به باشــگاه آفریقایی 
پرداخت نشــد. آن  هــم در حالی که 

اســتقالل در روزهای گذشته یکی از 
پرتحرک ترین تیم هــای فصل نقل و 
انتقاالت بوده است. همزمانی جدایی 
رسمی پاتوسی با پیوستن شیخ دیاباته 
به اســتقالل، شــاهکار مدیریتی در 
اســتقالل را عیان می کند. باشگاهی 
که یــک بازیکن خارجی درخشــان و 
امتحان  پس داده را در اختیار دارد، چرا 
باید با صادر کردن مجــوز خروج او، به 
سراغ خرید پرریسک یک مهره خارجی 
دیگر برود؟ کدام باشــگاه در دنیا یک 
فوتبالیست با شرایط سنی ایده آل را از 

فهرســت خارج می کند تا یک بازیکن 
مسن را به ترکیبش اضافه کند؟ پاتوسی 
با دریبل های دیدنی، پاس های تماشایی 
و سانترهای مرگبار، اصلی ترین عامل به 
گل رسیدن استقالل در نیم فصل دوم 
لیگ هجدهم بود اما تیمی که در خط 
هافبک با مشکالتی روبه رو شده است، 
به سادگی این هافبک را از دست داد و به 
سراغ خرید یک مهاجم رفت. خط حمله 
استقالل با این خرید تازه، حاال از همیشه 
شلوغ تر شده اما خط هافبک این تیم، 

الغر و نحیف به نظر می رسد.

استقاللی ها برای استفاده از آیاندا 
پاتوسی در ترکیب، دشواری های زیادی 
را متحمل شدند. خرید این بازیکن بر 
اساس آئین نامه قرون وسطایی سازمان 
لیگ، »غیرقانونی« بود اما با تفسیر تازه 
از چند بند آئین نامه، پاتوسی باالخره 
اولین بازی اش را برای تیــم انجام داد. 
مدیرانی که می دانســتند پاتوسی چه 
خرید فوق العاده ای محسوب می شود، 
دست به هر کاری زدند تا به هر قیمتی 
از این بازیکن استفاده کنند اما همین 
مدیران نسبت به آینده این فوتبالیست 
و تمدید قرارداد با او »بی توجه« بودند. 
چرا در همه ماه های درخشش هافبک 
شــماره پنج در ترکیب استقالل، هیچ 
تالشــی برای تمدید با او انجام نشد؟ 
چرا آبی ها به ســادگی هرچه تمام تر، 
جواهر تیم شــان در میانه میدان را از 
دســت دادند؟ ظاهرا برخورد باشگاه 
با مهره هــای خارجی خــوب، هرگز 
دستخوش تغییر نمی شود. آن چه برای 
تیام و پاتوســی اتفاق افتــاد، می تواند 
سال آینده برای شیخ دیاباته نیز تکرار 
شود. مدیران اســتقالل دائما به سراغ 
خریدهای خارجی می  روند اما تنها برای 
مدتی کوتاه می توانند این ستاره ها را در 
تیم شان حفظ کنند و به محض رسیدن 
اولین بزنگاه، شانس حفظ مهره خارجی 
موفق تیم شــان را از دست می دهند. 
جدایی پاتوســی، می تواند استقالل را 
در معرض تبدیل شدن به تیمی با نفرات 
»معمولی« قرار بدهد. استقالل در همین 
پنجره نقل و انتقاالت، ستاره هایی مثل 
مهدی رحمتی، پژمان منتظری، اللهیار 
صیادمنش، روزبه چشمی و شاید طارق 
همام را در کنار پاتوسی از دست داده و 
بازیکنانی جوان و بی تجربه را جایگزین 
آنها کرده است. در فصل پرفشاری که 
پیش روی باشگاه قرار دارد، کار بازیکنان 

تازه وارد به شدت ســخت خواهد بود. 
چراکه آنها با انبوهی از انتظارات روبه رو 
می شوند و تنها با چند نمایش ضعیف، 
دائما با نفرات پیشــین باشگاه مقایسه 

خواهند شد.
حرکت انفرادی تماشایی پاتوسی 
در آخرین ثانیه های نبرد فصل گذشته 
استقالل با سپاهان، بهترین لحظه فصل 
برای این بازیکن و مربــی  آلمانی اش 
بود. حاال پاتوسی و شــفر دوباره به هم 
رســیده اند و آن چه موجــب چنین 
اتفاقی شده، انفعال باورنکردنی مدیران 
استقالل بوده است. از دست دادن ستاره 
آفریقایی، یک ضربه بــزرگ در میان 
مدیران برای آبی ها به شمار می رود و حاال 
پر کردن جای خالی این بازیکن، چالش 
تازه ای برای اســتراماچونی محسوب 
می شود. جدایی بدون دردسر پاتوسی، 
این حقیقت را آشکار می کند که اساسا 
مهره هــای خارجی، فوتبــال ایران را 
به نیت انتقال به لیگ هــای ثروتمند 
انتخاب می کنند. و البته این حقیقت 
را که مدیــران ایرانی، هنــوز هم چیز 
زیادی از »قرارداد« و امتیاز گرفتن برای 
باشگاه شــان در زمان امضای قرارداد 

نمی دانند.

آینده آیاندا در امارات رقم خواهد خورد

تکرار تراژدی تیام

سوژه روز

چهره به چهره

به محض معارفه وینفرد شفر به عنوان سرمربی جدید بنی یاس امارات، مالکان این باشگاه یک خرید بزرگ برای او انجام 
دادند. با وجود عالقه استراماچونی به حفظ آیاندا پاتوسی، مدیران استقالل در نهایت با جدایی این ستاره کلیدی کنار 

آمدند. به نظر می رسد تمدید قرارداد با جادوگر آفریقایی، هرگز در دستور کار مدیران باشگاه نبوده است. چراکه آنها در 
آخرین مهلت پرداخت رقم مورد نیاز برای تمدید قرارداد این ستاره، به سراغ یک مهاجم خارجی رفتند و شیخ دیاباته را با 

یک رقم سنگین به خدمت گرفتند. ظاهرا در فلسفه مدیران استقالل، هیچ چیز به اندازه »خرید بازیکن« اهمیت ندارد.

بیست و یک سال قبل، تیم ملی والیبال ایران در رقابت های 
جهانی با لهستان روبه رو شد. در عصری که ۱۵ امتیاز برای بردن 
هر ست والیبال کافی بود، لهستانی ها در یکی از ست ها تیم ملی 
ایران را با نتیجه ۱۵ بر دو شکست دادند. البته که آن روزها سپری 
شــده اند و حاال تیم ملی والیبال ایران، دیگر یک تیم ضعیف و 
شکست خورده نیســت. با این وجود بردن چند مسابقه بزرگ، 
به تنهایی ایران را در میان بزرگان والیبال دنیا قرار نمی دهد. تیم 
ملی در لیگ ملت های ۲۰۱9 فوق العاده کار کرده است. شکست 
برابر لهستان با تمام تلخی هایش نمی تواند پیشرفت این تیم را زیر 

سوال ببرد. با این وجود نمی توان چشم ها را روی ساختار والیبال 
در دو کشور بست و از مقایسه آنها دست کشید. لهستان در حالی 
صعودش به نیمه نهایی لیگ ملت ها را به عنوان تیم صدرنشین 
گروه با کنار زدن ایران قطعی کرد کــه از نفرات اصلی اش بهره 
نمی برد.  کوبیاک، کورک، دژیسگا و ســایر ستاره های تیم در 
کشورشان باقی ماندند تا برای مرحله مقدماتی المپیک ۲۰۲۰ 
توکیو آماده شوند. آنها در اردوی داخلی حضور داشتند و حتی 
سرمربی شان هنین نیز تنها چند روز قبل از شروع مرحله نهایی 
لیگ ملت ها به کشور میزبان سفر کرد. با این وجود نمایش لهستان 

هم برابر برزیل و هم مقابل ایران، حیرت انگیز به نظر می رسید. آنها 
با یک مشت والیبالیست جوان و کم تجربه، توانستند با یک تیر چند 
نشان بزنند. لهستانی ها هم تیم اصلی شان را از شکست در امان نگه 
داشتند، هم مهره های جوان را محک زدند و هم در لیگ ملت ها 
نتایج خیره کننده ای به دست آوردند. این تیم در توپ گیری عقب 
زمین، فراتر از حد انتظار ظاهر شد و استانداردهای والیبال روز دنیا 
را به سادگی تغییر داد. به نظر می رسد همه مهره های لهستان 
والیبال را از سنین کم و به صورت آکادمیک یاد گرفته اند و امروز 
نتیجه آموزش های شان را پس می دهند. امیر غفور تا امروز یکی 
از امتیازآورترین چهره های لیگ ملت ها بوده اما تا زمانی که در 
حمله همه توپ ها تنها به یک بازیکن ختم شوند، والیبال ایران 
روی سکو نخواهد رفت. با هر نتیجه ای در لیگ ملت ها، مسئوالن 
فدراسیون والیبال باید از همین حاال به فکر آینده باشند. پتانسیل 

فوق العاده ای در ایران برای والیبال وجود دارد و استعدادهای این 
رشته ورزشی در کشور، بی شمار هستند. یک طرح بزرگ برای 
استعدادیابی جدی و شناسایی مهارت در سن و سال کم، شاید 
ایران را نیز در مسیری شبیه به مسیر لهستان قرار بدهد. والیبال 
ایران در حال حاضر یک تیم درخشان دارد اما برای عبور از این 
سطح، باید به نفراتی مثل مجرد، یلی، توخته و سایر استعدادهای 
جوان اعتماد کرد. عالوه بر این، پســران نسل آینده نیز باید در 
شهرهای مختلف کشف شوند و در بازی های حساس، فرصت 
بازی به دست بیاورند. همین حاال سعید معروف، تنها پاسور تیم 
ملی به شمار می رود و پس از خداحافظی مهدوی، والیبال ایران 
دیگر پاسوری نزدیک به معروف در اختیار نداشته است. اگر آینده 
همچنان نادیده گرفته شود، خداحافظی ستاره های این نسل از 

والیبال ایران به معنای پایان روزهای خوب تیم ملی خواهد بود.

آریا رهنورد

در روزهایی که ســپاهان، تراکتورســازی و 
استقالل دائما از خریدهای تازه رونمایی می کنند، 
هواداران پرسپولیس نیز انتظار دارند تیم شان در 
بازار نقل و انتقاالت فعالیت بیشــتری از خودش 
نشان بدهد. ظاهرا این هوادارها از یاد برده اند که سه 
تیم مدعی دیگر در تالش برای رسیدن به سطح 
پرسپولیس هستند و طبیعتا قرمزها نیازی به یک 
»تحول« بزرگ ندارند. پرسپولیس همین حاال 
صاحب بهترین ترکیب لیگ است و برای هر پست، 
دو بازیکن در اختیار دارد. تنها خرید یک مهاجم، 
برای بسته  شدن پرونده نقل و انتقاالت باشگاه کافی 
به نظر می رسد. در اولین پنجره بعد از سپری شدن 
دوران محرومیت از نقل و انتقاالت، پرسپولیس 
چند ستاره جدید را به ترکیبش اضافه کرد. آنها 
عمال تمامی ضعف های شــان را پوشش دادند و 
حاال فقط به چند بازیکن جدید بــرای به وجود 
آوردن »رقابت« در تیم نیاز داشتند. پرسپولیس 
به مرور زمان، صاحب ترکیب فوق العاده ای شــد 
که هر کدام از نفراتش در یک دوره زمانی پیراهن 
این باشگاه را بر تن کرده بودند. این تیم با فاصله، 

صاحب بهترین ترکیب فصل بود و نتیجه اش را با 
رسیدن به سومین قهرمانی متوالی در لیگ برتر 
گرفت. حاال همه تیم های مدعی تالش می کنند 
تا خودشان را به پرسپولیس برسانند و قهرمانی 
لیگ را از این باشگاه بدزدند. اینکه قرمزها نیز مثل 
رقبا راه بیفتند و دائما بازیکن بخرند، نشان می دهد 
که آنها وضعیت خودشان را به خوبی نشناخته اند. 
هیاهویی که طرفداران برای باشگاه ایجاد کرده اند و 
فشاری که روی مدیران تیم برای خرید ستاره های 
تازه گذاشته اند، در نهایت به ضرر پرسپولیس تمام 
خواهد شد. چراکه این تیم در چند سال گذشته به 
کمک »ثبات« به نتایج دلخواهش دست پیدا کرده 
و بر هم خوردن این ثبات و آرامش، تهدید بزرگی 
برای باشگاه خواهد بود. به ازای هر بازیکن جدیدی 
که از این پس به سرخپوشــان اضافه شود، یک 
بازیکن باید فهرست بزرگساالن تیم را ترک کند. 
فهرست نفرات بزرگسال باشگاه پر شده و حاال هر 
تغییری، به معنای جدایی یک بازیکن از تیم خواهد 
بود. نفراتی که همین حاال در پرسپولیس حضور 
دارند، فصل جدید را به عنوان مهره های فیکس 
تیم شروع خواهند کرد. بعید به نظر می رسد تیم 
در بازار، به نفراتی بهتر از بازیکنان فعلی اش دست 

پیدا کند. پرسپولیس به جز امضای قرارداد با یک 
مهاجم گل زن، هیچ نیاز ضروری دیگری در این 

پنجره نقل و انتقاالت پیش روی خود نمی بیند.
برخالف زمزمه های مربوط به جدایی علیرضا 
بیرانوند، به نظر می رسد این بازیکن حداقل برای 
یک فصل دیگر در پرسپولیس ماندگار خواهد شد. 
قرمزها گلر دوم شان یعنی بوژیدار رادوشوویچ را 
نیز حداقل برای یک فصــل دیگر حفظ کرده اند 
تا درست مثل سال های گذشته، دو گلر آماده را 
در اختیار داشته باشند. در قلب دفاع، سیدجالل 
حســینی، شــجاع خلیل زاده، محمد انصاری و 
محمدحسین کنعانی زادگان برای پرسپولیس 
توپ می زنند. ماهینی و شیری در سمت راست 
خط دفاعی و در ســمت چپ، مصلح و نادری در 
عضویت باشگاه هستند. در واقع پرسپولیس برای 
خط دفاعی، هشــت بازیکن مختلف را با قابلیت 
فیکس بودن در اختیــار دارد. کمال کامیابی نیا، 
احمد نوراللهی و محســن ربیع خواه گزینه های 
تیم در پست هافبک دفاعی هســتند. جلوتر از 
این بازیکن ها، گابریل کالــدرون نفرات جذابی 
را در اختیــار دارد. مهدی ترابــی که اواخر فصل 
گذشــته اوج گرفت و نمایش های فوق العاده ای 
در پرســپولیس داشــت، این فصل نیز با شماره 
9 بخشی از ترکیب سرخپوشان خواهد بود. امید 
عالیشاه نیز با وجود حواشی فصل گذشته، امسال 
نیز برای پرسپولیس بازی می کند. او روی نیمکت، 
یک تعویض خوب برای سرمربی آرژانتینی تلقی 

خواهد شد و در صورت بازی در ترکیب ثابت نیز، 
مثل همیشه با پاس هایش به کمک پرسپولیس 
خواهد آمد. سیامک نعمتی در چند فصل گذشته 
دائما در حال پیشرفت بوده و ثابت کرده که توانایی 
بازی در چند پست مختلف را دارد. نعمتی اعتماد 
برانکو ایوانکوویچ را به دست آورده بود و حاال شاید 
چنین جایگاهی را زیر نظر مربی جدید نیز کسب 
کند. فرشاد احمدزاده نیز پس از یک فصل ناموفق 
در لهســتان، دوباره به پرســپولیس برگشته و 
برای درخشیدن در تیم سابقش آماده می شود. 
از ســروش رفیعی نیز نباید به سادگی عبور کرد. 
مهره فانتزی باز خط هافبک قرمزها، حاال در غیاب 
بشار نقش مهم تری در پرسپولیس خواهد داشت. 
آنها در خط حمله، علی علیپور و ســعید کریمی 
جوان را نیز در اختیار دارند و به نظر می رسد تنها با 

اضافه کردن یک بازیکن به خط حمله، همچنان 
پرستاره ترین تیم لیگ برتر هستند.

»تــوازن« کلیدواژه موفقیت های گذشــته 
پرسپولیس بوده و هر خرید تازه ای می تواند این 
توازن را به هم بزند. اگر پرسپولیس به ازای خرید 
یک مهره هجومی یک مدافع را از فهرستش خارج 
کند، بدون تردید در طول فصل با مشکالتی روبه رو 
خواهد شــد. گابریل کالدرون مربی خوشبختی 
است و انبوهی از ستاره ها را در ترکیب تیمش دارد. 
به جای هجوم حریصانه به بازار برای خرید نفرات 
جدید، کالدرون بایــد از همین نفرات به بهترین 
شکل ممکن استفاده کند. ترکیب نفرات اصلی و 
ذخیره این روزهای پرسپولیس، برای بسیاری از 
تیم های حاضر در لیگ به شدت »حسرت برانگیز« 

به نظر می رسد.

نگاهي متفاوت به تیم ملي والیبال

راه لهستان، راه ما!

پرسپولیس؛ ازدحام ستاره یا کمبود بازیکن؟

هياهو برای هيچ

مدیران استقالل دائما به 
سراغ خریدهای خارجی 

می  روند اما تنها برای 
مدتی کوتاه می توانند این 

ستاره ها را در تیم شان 
حفظ کنند و به محض 
رسیدن اولین بزنگاه، 

شانس حفظ مهره خارجی 
موفق تیم شان را از دست 

می دهند
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