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شکار شیر!

  آیا انتقالی بزرگ برای فوتبال ایران
 در پیش است؟

   شــایعه انتقال »بافتیمبــی گومیس« به 
فوتبــال ایران هنوز چندان جدی نشــده اما 
اگر این اتفاق رخ بدهــد، فوتبال ایران بعد از 
سال ها یک ستاره خارجی بسیار باکیفیت در 
اختیار خواهد داشت. بازیکنی که به واسطه 
گل هایش به استقالل و پرسپولیس در لیگ 
قهرمانان آســیا، در فوتبال ایران طرفداران 
زیادی دارد و بعضی از بازیکنان ایرانی حتی 
شــادی گل معــروف و منحصربه فردش را 
نیز تکرار کرده اند. آنچــه زمزمه های انتقال 
گومیس به لیگ برتر را تقویت می کرد، سابقه 
همکاری او با یکی از سرمربیان شاغل در این 
لیگ اســت. ژوزه مورایس در الهــالل با این 
ســتاره همکاری کرده و این 2 نفــر در کنار 
هم قهرمان لیگ عربستان شده اند. گومیس 
تا امروز در کشــورهایی به شهرت رسیده که 
به لحاظ فرهنگ هواداری شــباهت زیادی 
با فوتبال ایــران دارند. در کشــورهایی مثل 
عربستان و ترکیه هم، اســتادیوم ها کامال پر 
هستند و هواداران عشــق و عالقه زیادی به 
بازیکنان خارجی از خودشان نشان می دهند. 
شــاید تجربه حضور در ایران هــم برای این 
ستاره بسیار جذاب باشد. بدون تردید چیزی 
که او می توانــد به فوتبال ایــران اضافه کند 
بیشــتر از چیزهایی اســت که با این انتقال 
به دســت می آورد. این ســتاره فرانسوی در 
سن اتین چهره شد و دوران درخشانی را نیز 
در باشگاه لیون پشت ســر گذاشت. او سابقه 
زدن 17گل برای باشــگاه سوانزی در فوتبال 
انگلیس را هم دارد. بافتیمبی بعد از سوانزی 
برای مدتی به مارســی ملحق شد و سپس به 
گاالتاســرای رفت و محبوبیتی افسانه ای در 
بین هواداران این تیم به دســت آورد. چالش 
بعدی این ستاره در فوتبال آسیا رقم خورد. او 
در طول 4فصــل 116گل برای الهالل زد و با 
این تیم عالوه بر قهرمانی در لیگ عربستان، 
جام حذفی و ســوپرجام، 2 بار هم فاتح لیگ 
قهرمانان آســیا شد. این ســتاره که همیشه 
رابطه خوبی با هواداران باشگاه داشته، فصل 
گذشــته دوباره به ترکیه برگشت و برای گاال 
بازی کرد. او فصل گذشــته 16بار برای قرمز 
و زردها بــازی کرد و 9گل بــرای این تیم به 
ثمر رساند. این ستاره 12بار نیز پیراهن تیم 
ملی فرانســه را بر تن داشته است. ارزش این 
مهاجم ســنگالی االصل زمانی تا 14میلیون 
یورو نیز برآورد می شد اما حاال ارزش تقریبی 
او در بــازار 825هزار یورو اســت. با توجه به 
قرارداد این بازیکن با گاالتاسرای و دستمزد 
نجومی او، حضورش در فوتبال ایران همچنان 
دور از ذهن به نظر می رسد اما اگر این انتقال 
رخ بدهد، اســتانداردهای لیــگ برتر ایران 
کمی باالتر خواهد رفت و فصل جدید، بسیار 

جذاب تر خواهد شد.

    فصل نقل و انتقاالت برای باشــگاه های 
عربی با خرید ســتاره های شناخته شــده ای 
مثل داوید اوسپینا یا اندی یارمولنکو سپری 
می شــود. در فوتبال ایران اما تمام هیاهوی 
نقل و انتقاالت مربوط به ســتاره های داخلی 
است. شاید ابراهیم توره، آخرین فوتبالیست 
خارجی فوق العاده ای بود که به ایران ســفر 
کرد. ســتاره ای که البته در آن مقطع هنوز 
شهرت چندانی نداشت و بعد از ترک فوتبال 
ایران در مسیر پیشرفت قرار گرفت. بعد از آن 
باشگاه های زیادی تالش کردند تا مهره های 
خارجی خوبی را به خدمــت بگیرند اما این 
تالش اصال نتیجه نداد. خرید کوین کنستانت 
با سابقه حضور در میالن، به یک فاجعه بزرگ 
و فراموش نشدنی در باشــگاه تراکتورسازی 
ختم شــد. بازیکنی که ظاهرا مشــکل قلبی 
داشت اما این مسئله را قبل از امضای قرارداد 
پنهان کرد و در نهایت بدون حتی یک جلسه 
تمرین با تیم، رقم قابل توجهــی از تراکتور 
گرفت. حتی پرسپولیســی ها نیز در پرونده 
استوکس با چنین مشــکلی مواجه شدند و 
این بازیکن که ســابقه حضور در سطح اول 
فوتبال انگلیس و اسکاتلند را داشت، در نهایت 
خیلی زود غیب شــد. رودی ژستد هم اصال 
آن بازیکنی نبود که اســتقاللی ها توقعش را 
داشتند. در حقیقت همه تالش ها در فوتبال 
ایران برای جذب خارجی های بزرگ در این 
ســال ها ناکام مانده و نهایتــا در این فوتبال 
خبری به جز امضای قرارداد با خارجی هایی از 
ازبکستان یا تاجیکستان نبوده است. آیا یک 
انتقال بزرگ در این فصــل به این روند پایان 

خواهد داد؟
 

   حاال همه نگاه ها به سپاهان است. باشگاهی 
که در شروع فصل به واسطه جدایی نیمی از 
ترکیب اصلی، بازنده نقل و انتقاالت شناخته 
می شد اما با جذب ژوزه مورایس و به خدمت 
گرفتن یــک کادر فنی درجه یــک، ورق را 
برگرداند. حاال آنها یک ستاره بزرگ کم دارند 
تا حتی برنده اصلی نقــل و انتقاالت نیز لقب 
بگیرند. شاید پای شیر فرانسوی و شادی های 
گل مخوفش به فوتبال ایران باز شود. بازیکنی 
که نگاه ها را معطــوف لیگ برتر ایران خواهد 
کرد. فوتبالــی که برای ســال ها تنها نگاهی 
حســرت آلود به خریدهای بزرگ لیگ های 

عربی دوخته است.

  شــنبه     25 تیر  1401     16  ذی الحجه  1443       ســال ســی ام          شـــماره  8544

اهمیت وحید
اسپانیا و پرتغال سومین میزبانی 

مشترک جام جهانی را در صدمین 
سالگرد این تورنمنت به دست آوردند

سپاهاِن پر ستاره؟برای 2030 آماده شوید
رضاییان روز گذشته رسما به سپاهان 

پیوست. حاال باید دید شایعه حضور 
گومیس هم به واقعیت تبدیل مي شود یا نه

ضربان 
بسکتبال 

برگشت
تيم ملي بسکتبال ايران، قزاقستان را

 با اختالف باال در کاپ آسيا برد تا هم 
انتقام انتخابی جام جهاني  را گرفته 

باشد  و هم به پيروزي مقابل 
ژاپن و  صعود راحت تر به 

مرحله بعد  اميدوار شود 
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چهره روز
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می گویند امیری به جام جهانی 
می رسد، اما ما هنوز نگرانیم 

گل محمدی هم باید نگران باشد
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