
عقب نشینی 
 استقالل

مقابل الکس
الکساندر نوری ۷۰۰هزار دالر برای خودش 
می خواست، ۳۰۰هزار دالر برای کادرش!

بعد از جدایی فرهاد مجیدی، طلســم انتخاب 
سرمربی جدید استقالل شکسته نشده و مدیران 
باشگاه همچنان در تالش برای انتخاب جانشین 
مجیدی هســتند. بعد از منتفی شدن حضور 
جواد نکونام و مذاکرات بی نتیجه با رضا عنایتی، 
استقاللی ها سراغ الکساندر نوری رفتند تا شاید 
پای این مربی ایرانی االصل را به ایران بکشــند 
ولی در نهایت مذاکره با این مربی هم بی نتیجه 
ماند. اختالف بر سر رقم قرارداد، حضور نوری در 
تهران را منتفی کرد و حاال آبی های پایتخت باید 

سراغ گزینه های دیگر بروند.
نوری برای قبــول این پیشــنهاد، مبلغی را 
درخواســت کرده کــه مورد قبــول مدیران 
اســتقالل قرار نگرفــت چرا که آنهــا اعتقاد 
داشتند مبلغ پیشنهادی این مربی با رزومه اش 
همخوانی ندارد. نوری برای یک فصل حضور 
در استقالل 700هزار دالر از این باشگاه برای 
خودش خواســته بود و برای دستیارانش نیز 
مبلغ 300هــزار دالر درخواســت کرده بود. 
از طرفی یکی از خواســته های عجیب نوری 
هم این بود که 50درصــد از مبلغ قراردادش 
را در همان ابتدا دریافت کنــد که در نهایت 
خواسته های این مربی مورد موافقت مدیران 
اســتقالل قرار نگرفت. این در حالی است که 
رســانه ها دیروز به این موضوع اشاره کردند 
که نوری مدتــی پیش به تراکتور پیشــنهاد 

450هزار دالری داده بود.
بعد از منتفی شدن حضور نوری در استقالل، 
مدیران این باشــگاه در حال مذاکره با چند 
گزینه خارجی دیگر هستند تا هر چه سریع تر 
ســرمربی جدیــد را انتخــاب کننــد. هنوز 
اخبار دقیقی در مورد اینکه اســتقالل با چه 
گزینه هایی در حال مذاکره است به بیرون درز 
نکرده ولی گفته می شود چند گزینه اروپایی 
که یکی از آنها ترکیه ای اســت، در لیســت 

گزینه های استقالل قرار دارند.
مدیــران اســتقالل هم اکنــون بــا توجه به 
عدم انتخاب سرمربی، توسط هواداران تحت 
فشار قرار دارند و این در حالی است که رقیب 
آنها )پرسپولیس( شــروعی توفانی در فصل 
نقل و انتقاالت داشته اســت. استقالل جدا از 
انتخاب نشدن ســرمربی، هنوز بحث تمدید 
قرارداد با بازیکنان را پیــش نبرده و از طرفی 
بازیکن جدیدی هم به خدمت نگرفته اســت. 
با این حال، مصطفی آجورلو در تالش است تا 
هر چه زودتر ماجرای انتخاب سرمربی جدید 
را به سرانجام برساند. روز گذشته هم رسانه ها 
از مذاکره مدیران استقالل با چند بازیکن این 

تیم برای تمدید قرارداد خبر دادند.

4- 4 مساوی
رکورد جالب کارلوس کی روش، اگر به تیم 

ملی ایران برگردد
کارلوس کی روش 2 سال پیش زمانی که تازه 
حضور روی نیمکت تیم ملی کلمبیا را تجربه 
می کرد، در مصاحبــه ای گفته بود: »مطمئن 
باشــید روزی به ایران برمی گردم. از صمیم 
قلب دوست دارم ایران و کلمبیا در جام جهانی 
قطر حاضر باشند.« خب البته ایران با دراگان 
اسکوچیچ سریع ترین صعود تاریخش را رقم 
زد و به قطر رســید، اما نه تنهــا از کلمبیا در 
جام جهانی خبری نخواهد بود، بلکه مصر، تیم 
بعدی کی روش هم از راهیابی به این مسابقات 
عاجز ماند. بــا این همه، این روزها شــایعات 
زیادی در مورد احتمال بازگشــت کی روش 
به تیم ملی ایــران و جانشــینی او با دراگان 
اسکوچیچ به گوش می رسد. این یعنی اگرچه 
کارلوس نتوانست تیم هایش را به جام جهانی 
برساند، اما ممکن است خودش به لطف ایران، 

مسافر این تورنمنت شود.
اگر این اتفاق رخ بدهــد، کارلوس کی روش 
به یــک رکــورد جالــب می رســد و تعداد 
راهیابی هایــش بــه جام جهانــی بــا تعداد 
حضورهایش در مرحله نهایی این مســابقات 
4-4مساوی می شــود. کی روش پیش از این 
دو بار با تیم ملی ایران و یک بار هم با تیم ملی 
پرتغال به جام جهانی رسید و در مرحله نهایی 
هم حاضر شــد. با این حال او یک بار آفریقای 
جنوبی را بــه جام جهانی 2002رســاند، اما 
آنقدر دعــوا راه انداخت که مدیــران فوتبال 
آن کشــور اجازه ندادند این مربی در مرحله 
نهایی جام جهانــی روی نیمکت تیم شــان 
بنشیند. در نتیجه کی روش تا به حال 4 صعود 
و 3 حضور در جام جهانــی را تجربه کرده بود 
و حاال ممکن اســت ایران فرصت یک حضور 
بدون صعود را به مربی پرتغالــی بدهد و او را 
با خودش 4-4مساوی کند! اگر یادتان باشد 
ســال 2018بعد از قطعی شدن صعود ایران، 
کی روش پیراهن شماره 4تیم ملی را به نشانه 
چهارمین صعود از مرحله مقدماتی جام جهانی 

به دوربین ها نشان داد.

چهره روز

   پنجشنبه   26 خرداد 1401     16 ذی القعده   1443       سال سی ام          شـماره   8521

معمای ترابی
اسکوچیچ تحت هیچ شرایطی به ستاره 

پرسپولیس بازی نمی دهد. سوال اینجاست که 
او چرا به تیم ملی دعوت می شود؟
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تمیروف اعتراف می کند که طی نخستین فصل 
بازی در خارج از کشورش نتوانسته موفق باشد 

اما می گوید: اگر بمانم هر روز بهتر می شوم

به المپیک فکر نمی کنمبا سجاد و بقیه رقابت می کنم 
احمدی، قایقرانی که با تیم های اروپایی تمرین 
می کند برای تأمین هزینه های تمرین طالهای 

مادر و ماشین برادرش را فروخته است
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 روز مانده تا 
جام جهانی

برنامه بازی

آمریکا 

ایران
21:30

ایران 

برزیل
18:00

کانادا 

ایران
15:00

لیگ ملت های والیبال

پنج شنبه 2 تیر 1401

جمعه 3 تیر 1401

شنبه  4 تیر 1401

ایران

لهستان
22:30

سه شنبه  14 تیر 1401

ایران

ایتالیا
16:30

پنج شنبه  16 تیر 1401

ایران

اسلوونی
19:30

جمعه  17 تیر 1401

صربستان

ایران
19:30

شنبه  18 تیر 1401

ایران  

بلغارستان
21:30

سه شنبه 31 خرداد 1401

سنگال

هلند
13:30

دوشنبه 30 آبان 1401
جام  جهانی- افتتاحیه

 قلبم راضی
به جدایی نشد
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سرلک تمدید کرد
سروش هم آمد

سروش رفیعی برای سومین بار 
پرسپولیسی شد. حاال یحیی فقط

نگران خط حمله است
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ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
18:00

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

انگلیس

ایران
16:30


