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یک مصدوم دیگر در راه است؟!
مارکوس نویمایــر ،بازیکن آلمانی مدنظر
استقاللیها ،مذاکراتی با مدیران استقالل
انجام داده و به توافق اولیه هم رســیده است .این بازیکن در
آستانه عقد قرارداد با باشگاه استقالل قرار دارد و به احتمال
فراوان به زودی قرارداد رسمی با این بازیکن امضا خواهد شد.
این هافبک  32ساله بیشتر دوران حرفهای فوتبال خود را در
ســوپرلیگ سوئیس پشت سر گذاشــته و تجربه حضور در
بوندسلیگا و ســوپرلیگ ترکیه را هــم دارد 282 .بازی در
لیگهای اروپایی 63 ،گل و  55پاس گل نشان از کارنامه قابل
قبــول و قابل دفاع گزینه اســتقاللیها دارد اما نکتهای که
هواداران استقالل را نگران میکند مصدومیتهای سریالی
این هافبک آلمانی است .اولین مصدومیت جدی نویمایر به
ســال  2010برمیگردد .این هافبک آلمانی در اواخر سال
 2010بر اثر یک مصدومیت شــدید از ناحیه پا  181روز از
میادین دور بوده و با توجه به دوری  6ماه از میادین احتماال
این مصدومیت چیزی جز پارگی رباط صلیبی نبوده اســت.
بعد از این مصدومیت ســریال خانهنشینیهای نویمایر آغاز
شــده و طبق اطالعات موجود در سایت ترانسفرمارکت این
بازیکن از سال  2014با  7مصدومیت مختلف دست و پنجه
نرم کرده است؛ مصدومیتهایی که هر کدام  10روز تا  2ماه
این بازیکن را از میادین دور نگه داشت ه بودند .عملکرد نویمایر
در فصل گذشته نیز نشان میدهد که این بازیکن  32ساله از
نظر جســمانی شــرایط ایدهآلی نــدارد .هافبــک مدنظر

امیری رکورد نقلوانتقاالت را
جابهجا میکند؟

سرخپوشــان پایتخت باوجود محرومیــت از نقل وانتقاالت،
عملکرد خوبی در خرید بازیکن داشته ،اما آنها تا نیم فصل
باید با مهرههای فعلی در مســابقات حاضر شــوند و همین
موضوع سبب شده تا ارزش حفظ ستارهای به نام وحید امیری
بــاال و باالتر برود .او  2فصل پیش در حالی به پرســپولیس
پیوست که  28ساله بود و برخی از فوتبالدوستان با بدبینی
خاصی به این انتقال نگاه میکردند اما امیری نمایشهایی بهتر
از قبل را در پرسپولیس ارایه کرد و حاال اگر قرار باشد عوامل
مهم موفقیت قرمزها در  2فصل اخیر را بگوییم ،بدون شــک
از امیری نیز نام خواهیم بــرد .او باوجود کیفیت باالی فنی،
از شخصیت بســیار بزرگ و باثباتی نیز بهرهمند است .دلیل
محبوبیتش در کنار عملکرد فوقالعاده فوتبالی همین اخالقش
است .حال امیری که قراردادی با پرسپولیس ندارد ،پس از جام
جهانی با پیشنهادات مختلف خارجی روبهرو شده که با توجه
به رشد ارزش دالر نســبت به ریال ،از لحاظ مالی نیز بسیار
مناسب هستند .عالوه بر چند تیم اروپایی ،پیشنهادهایی از
باشگاههای حوزه خلیج فارس نیز به امیری رسیده .در شرایط
عادی تیمهای عربی معموال پیشنهادات هنگفتی به بازیکنان
میدهند و حاال افزایش ارزش ارز خارجی ســبب شده تا این
موضوع بیش از پیش به چشــم بیاید .در چنین شرایطی کار
پرسپولیســیها برای تمدید قرارداد با امیری بسیار سختتر
شده است .آنها احتماال برای راضی کردن امیری باید به اندازه
پیشــنهادات خارجی یا چیزی نزدیک به آن هزینه کنند تا
ستاره لرستانیشان قید لژیونر شدن را بزند .تمدید قراردادی
که ممکن است رکورد نقلوانتقاالت تابستانی را بشکند.

استقاللیها فصل گذشته عضو تیم کاسیمپاسای ترکیه بوده
و از  3060دقیقه ممکن برای تیمش فقط  989دقیقه بازی
کرده اســت .این بازیکن فقط در هفتههای چهارم و پنجم
فصل گذشته  90دقیقه در ترکیب تیمش حضور داشته و در
بقیــه بازیها یا به عنوان بازیکــن تعویضی در نیمه دوم به
میدان آمده و یــا در بازیهایی که در ترکیب اصلی حضور
داشته در دقیقههای ابتدایی نیمه دوم جای خود را به بازیکن
دیگری داده است؛ چیزی که نشان میدهد هافبک مدنظر
شفر شرایط حضور  90دقیقهای در میدان را ندارد .با توجه به
این شــرایط به احتمال زیاد شــفر قصد دارد از این بازیکن
آلمانی به عنوان آلترناتیوی برای تعویض و تغییر جریان بازی
اســتفاده کند؛ انتخابی که البته با توجه بــه قیمت ارز در
کشورمان برای باشــگاههای ایرانی به هیچ عنوان مناسب و
اقتصادی نیست و احتماال استقاللیها برای جذب این بازیکن
نهچندان آماده باید زیر بار حقوق یورویی بروند .از دیگر نکات
قابل توجه در خصوص نویمایر عالقه این بازیکن به پیراهن
شماره  7است .این هافبک آلمانی در اکثر تیمهایی که حضور
داشته یا شماره  7را بر تن کرده و یا به عنوان انتخاب دوم با
شماره  77در میادین حاضر شده است .این در حالی است که
فصل قبل تیام شماره  7را بر تن کرد و اگر نویمایر این شماره
را بخواهد باید تیام راضی به انتخاب شماره دیگری شود .در
غیر این صورت احتماال نویمایر باید با پیراهن شــماره 77
کارش را در فوتبال ایران و استقالل آغاز کند.

فاجعه مدیریتی برای یک سوپرجام
داســتان ســوپرجام امســال به مثنوی
هفتادمن این روزهای فوتبال ایران تبدیل
شده و هر روز خبر جدیدی در خصوص این بازی جنجالی
به گوش میرسد .این همه خبر ضدونقیض ،این هم شایعه،
این همه جنجــال و این همه عالمت ســوال بزرگ برای
برگزاری یک تک بازی نیمهرسمی بیش از هر چیز بیانگر
فاصله زیاد فوتبال ایران با فوتبال حرفهای در جهان است .با
توجه به اینکه در این شرایط امکان تکذیب هرگونه خبری
وجود دارد تصمیم گرفتیم به مرور اتفاقات و حواشی مربوط
به ســوپرجام بپردازیم و پایان این داستان طنزگونه را باز
بگذاریم و ببینیم در نهایت مدیران غیرفوتبالی چه تصمیمی
برای فوتبال ایران میگیرند!
ساعت  ،13:52پرسپولیس قهرمان شد
در حالــی که روز را با جنجالهای مربــوط به برگزاری یا
عدم برگزاری سوپرجام آغاز کرده بودیم ناگهان خبر انصراف
رسمی باشگاه استقالل و قهرمانی پرسپولیس روی خروجی
سایت سازمان لیگ قرار گرفت .متن این خبر به شرح بود:
«به گزارش روابط عمومی ســازمان لیگ فوتبال ایران ،به
دلیل انصراف باشگاه استقالل از حضور در مسابقه سوپرجام،
دیدار 2تیم استقالل و پرسپولیس در روز  29تیرماه 1397
برگزار نمیشــود و طبق مقررات تیم پرسپولیس  - 3صفر
برنده این مسابقهو قهرمان سوپرجام است».
ساعت  ،15:16استقالل تکذیب کرد
خبــر ســازمان لیــگ در راس اخبــار همه ســایتها و
خبرگزاریها قرار گرفته بود و به نظر میرســید که پرونده

جنجالی ســوپرجام با قهرمانی پرسپولیس بسته شده اما
باشگاه استقالل با انتشــار اطالعیهای بار دیگر این پرونده
را باز کرد« :ســازمان لیگ فوتبال ایران در شرایطی با بیان
اینکه اســتقالل از حضور در سوپرجام انصراف داده ،اعالم
کرد این تیم بازنده این مســابقه اســت که متن نامههای
باشــگاه استقالل به فدراســیون فوتبال موضوع دیگری را
نشان میدهد .در این نامهها باشگاه استقالل صراحتا برای
تغییر زمان دیدار درخواســت کرده بود و از حضور در این
بازی انصراف نداده اما فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ در
تصمیمی عجوالنه روز سهشنبه خبر از قهرمانی پرسپولیس
دادند .سرمربی استقالل نیز پیش از این به صورت رسمی
اعالم کرده بود که ما خواهان برگزاری بازی در زمان دیگری
هستیم نه لغو آن و این تصمیم سازمان لیگ کامال عجوالنه
است».
ساعت  ،15:22واکنش فتاحی
سعید فتاحی ،رئیس کمیته مسابقههای سازمان لیگ درباره
ادعای استقاللیها مبنی بر اینکه نامهای درباره انصراف از
سوپرجام به سازمان لیگ ارسال نکردهاند ،اظهار کرد« :در
جلســه ،آقای ملکی از اســتقالل حضور داشت و ما هم بر
اســاس نامهای که افتخاری به ســازمان لیگ ارسال کرده
بود درباره ســوپرجام تصمیمگیری کردیم .افتخاری در آن
نامه اعالم کــرده بود که اگر تاریخ بــازی تغییر نکند ،در
این بازی حضور پیدا نمیکنند .ما در این جلســه موضوع
تعویق سوپرجام را بررسی کردیم اما در نهایت به نتیجهای
نرسیدیم».

از قهرمانی پرسپولیس تا یک پایان باز!
ساعت  ،15:57استقالل کوتاه نیامد
باشگاه استقالل نسبت به تصمیم سازمان لیگ مبنی بر لغو
دیدار سوپرجام و اعالم قهرمانی پرسپولیس اعتراض کرد.
باشگاه استقالل نامههایی که در آن درخواست تغییر زمان
دیدار سوپرجام را کرده بود ،منتشر و اعالم کرد که از حضور
در این بازی انصراف نداده و فقط درخواســت برگزاری این
دیدار را در یک زمان دیگر کرده اســت .بر همین اســاس
باشگاه استقالل اعالم کرد که میخواهد نسبت به تصمیم
سازمان لیگ مبنی بر لغو دیدار سوپرجام و اعالم قهرمانی
پرسپولیس اعتراض خود را اعالم کند.
ساعت  ،16:22وزارت کنار کشید
به دنبال درج اخباری در مورد تماس مدیرعامل استقالل با
وزارت ورزش و جوانان در مورد بازی سوپرجام باشگاههای
ایران ،مرکز روابط عمومی و اطالعرســانی وزارت ورزش و
جوانان اعالم کرد هیچ تماسی در این مورد گرفته نشده و
تصمیمگیری در مورد مسابقه سوپرجام در حیطه اختیارات
فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ اســت و این وزارتخانه
دخالتی نداشته و ندارد.
ساعت  ،18:04تعجب شفر
ورزش سه ،وینفرد شفر در گفتوگو با سایت رسمی باشگاه
اســتقالل درباره تصمیم عجیب سازمان لیگ درباره سوپر
جام گفت« :مــن از این تصمیم متعجبم .ما درخواســت
تغییر زمان بازی را داشــتیم و حاال باشگاه مرا مطلع کرد
که مسابقه لغو شــده و ناگهان خبر این بود که ما انصراف
دادهایم و پرسپولیس برنده شده! شاید این نتیجه یک اشتباه

یا ســوءتفاهم بوده زیرا ما تقاضای تعویق بازی را داشتیم
و حاال میگویند اســتقالل درخواست لغو بازی را داشته و
بازنده شده است!»
ساعت  ،18:10عقبنشینی سازمان لیگ
مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ اعالم کرد اگر باشگاه
پرسپولیس قبول کند بدون ملیپوشانش در سوپرجام بازی
کند ،امکان تغییر دوباره در مورد سرنوشت سوپرجام وجود
دارد .سعید فتاحی ،مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ
برتر اعالم کرد که اگر باشگاه پرسپولیس قبول کند که بدون
ملیپوشا ن در سوپرجام بازی کند ،امکان تغییر لغو برگزاری
سوپرجام هست و ما درخواست باشگاه استقالل را بررسی
میکنیم .به نقل از تسنیم ،حسن زمانی ،عضو هیئت مدیره
اســتقالل هم عنوان کرد که باشگاه استقالل حاضر است
بدون ملیپوشانش دیدار سوپرجام را برگزار کند.
و یک پایان باز...
بازی ســوپرجام باید بدون جنجال و حاشیه برگزار میشد
همانطور که بارسلونا سال گذشته در سوپرجام آماده نبود و
مقابل رئالمادرید  - 3یک شکست خورد اما در الکالسیکو
به پیروزی رسید .ســوپرجام میتوانست یک ورودی زیبا
بــرای فصلی داغ و جذاب برای فوتبال ایران باشــد اما این
اتفاق رخ نداد تا بار دیگر مشکالت عمیق ساختاری فوتبال
ایران عیان شــود .حاال همه منتظریم تا ببینیم در فوتبال
ایران که تنها نقطه مشــترکش با فوتبال حرفهای در توپ،
زمین و قوانین ابتدایی خالصه میشــود چه سرنوشتی در
انتظار سوپرجام خواهد بود!

