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 آريا طاري

در روزهایــی کــه هــواداران 
تراکتورســازی ســرگرم فخرفروشی 
دربــاره آنتونی اســتوکس و لی اروین 
بودند، اســتقاللی ها تالش می کردند 
به معمای گرو و نویمایر پاســخ بدهند. 
مهاجم و هافبک خارجی اســتقالل، 
به اندازه کافی زمان داشــتند تا نشان 
بدهند که قضاوت هــای صورت گرفته 
در اطراف شــان »عجوالنه« بوده است 
اما گذر زمان ثابت کرد که آنها هرگز در 
قواره های استقالل نیستند. آبی ها در 

اولین فرصت، این دو بازیکن را از اردوی 
تیم خارج کردند و توانســتند قرارداد 
آنها را فسخ کنند. جالب اینجاست که 
اســتوکس و اروین قبل از این دو نفر، از 
ایران خارج شده بودند. به نظر می رسد 
فوتبال ایران، تنها بــرای خارجی های 
»متوسط« جا دارد. ضعیف ترها به کار 
باشــگاه ها نمی آیند و آنها که در سطح 
باالتری نیز فوتبال بازی می کنند، حاضر 
به ادامه دادن با تیم های ایرانی نیستند. 
لیگ اروپا و منچســتریونایتد. این دو 
»کلیدواژه« قرار بود هواداران استقالل را 
به آینده دو ستاره خارجی باشگاه امیدوار 

کند. گرو با لباس اوسترشوندز سابقه بازی 
در یورولیگ را داشت و توانسته بود در این 
تورنمنت دو گل نیز به ثمر برساند. نویمایر 
نیز محصول آکادمی منچستریونایتد به 
شمار می رفت و توانسته بود فوتبال را در 
رده های پایه یکی از بهترین باشگاه های 
تمام دنیا آغاز کند. این بهانه ها برای امید 
بســتن به الحاجی و مارکوس کافی به 
نظر نمی رسیدند. مهاجم اهل نیجریه 
در لیگ سوئد آمار گل زنی فاجعه باری 
داشت و آنقدر ناامیدکننده ظاهر شده 
بود که اوسترشوندز مشکلی با جدایی 
او از تیم نداشــت. باشــگاهی که برای 

فروش ســامان قدوس دســت به یک 
بازاریابی جهانی زده بود و به ســادگی 
حاضر نمی شد مالکیت این بازیکن را به 
هیچ تیمی بدهد، مانعی برای جدایی گرو 
نتراشید و این مهاجم را به سادگی در بازار 
قرار داد. همین موضوع نشان می داد که 
الحاجی در سوئد، ناموفق بوده و آبی ها 
امید داشتند پیوستن به استقالل، این 
بازیکن را احیا کند. مامه تیام نیز قبل از 
ملحق  شدن به این باشگاه، سال های بدی 
را پشت سر گذاشته بود اما این بازیکن 
حداقل در رزومــه اش، نام های بزرگی 
مثل اینتر و یوونتوس داشــت. داستان 
نویمایر و منچستریونایتد نیز به سال ها 
قبل برمی گشت. او هرگز نتوانسته بود 
بازیکنی در ابعاد تیم اصلی باشگاه باشد 
و در سال های گذشــته مارکوپلووار به 
شهرهای مختلف دنیا سفر کرده بود تا 
برای تیم های متفاوتی به میدان برود. 
سبک زندگی این هافبک نیز همخوانی 
چندانی با ایران نداشت و شاید به همین 
خاطر بود که او از پیشنهاد ترک استقالل، 
استقبال کرد و مشکلی با این جدایی بروز 
نداد. گرو در حالی از استقالل جدا شد که 
هرگز نتوانسته بود در لیگ برتر ایران گلی 
به ثمر برساند. او تنها یک گل با پیراهن 
آبی وارد دروازه رقبا کرد که آن گل نیز 
در نهایت سود چندانی برای استقالل 
نداشت. تنها گل الحاجی در دیدار جام 
حذفی مقابل سایپا از روی نقطه پنالتی 

به ثمر رسید. در واقع اگر آبی ها در همان 
مســابقه پنالتی را بــه بازیکن دیگری 
می دادنــد، این مهاجم ایــران را بدون 
زدن حتی یــک گل تــرک می کرد. او 
در همان نبرد منجر به شکست مقابل 
سایپا، یک موقعیت فوق العاده را با اشتباه 
محاسباتی اش به سادگی از دست داد 
و از همان روز به مرد مغضوب هواداران 
باشگاه تبدیل شــد. مهاجم نیجریه ای 
اســتقالل تنها دو بــازی 90 دقیقه ای 
در لیگ برتر برای تیمــش انجام داد و 
روبه روی فوالد و اســتقالل خوزستان 
به صورت کامل برای استقالل به میدان 
رفت. تنها یک گل و یــک پاس گل در 
486 دقیقه حضــور در ترکیب آبی ها 
در 9 مســابقه، ناکارآمدی این مهاجم 
را به اثبات رساند. او در سه هفته پایانی 
فصل، به یک مهره کامال نیمکت نشین 
تبدیل شد. درســت مثل گرو، نویمایر 
نیز 9 بازی برای اســتقالل انجام داد اما 
مجموع دقایق حضــور او در زمین تنها 
219 دقیقه بود. ایــن بازیکن که کمی 
دیر به آبی ها ملحق شده بود، در فاصله 
هفته های سوم تا پنجم همواره به عنوان 
مهره تعویضی به  زمین فرستاده شد اما 
سپس با مصدومیت دست و پنجه نرم 
کرد و ســه هفته متوالی را از دست داد. 
هافبک آلمانی هرگز بــه صورت ثابت 
در لیگ برتر به میدان نرفت و هر هشت 
تجربه لیگی با لباس استقالل را به عنوان 

بازیکن ذخیره پشت سر گذاشت. تنها 
حضور ثابت این هافبک در استقالل، در 
رقابت های جام حذفی روبه روی سایپا 
اتفاق افتاد. شــاید اگر دو ضربه او به تیر 
دروازه در دو مسابقه با سپاهان و صنعت 
نفت به گل تبدیل می شدند، این بازیکن 
شرایط بهتری در تیم شفر پیدا می کرد. 
او در استقالل، امیدوارکننده نشان نداد 
اما کمی هم بدشانس بود که نتوانست 
هیچ گل و پاس گلی را به نام خودش ثبت 
کند. اگر کمک داور مسابقه با پدیده دچار 
اشتباه نمی شد، او استقالل را با یک پاس 

گل به اللهیار صیادمنش ترک می کرد.
از همــان روز اول فضا در اطراف گرو 
و نویمایــر »عادی« نبود. آنهــا دائما با 
قضاوت روبه رو بودند و با تیام و جپاروف 
مقایسه می شدند. این مقایسه در نهایت 
این دو بازیکن را نابود کرد. وینفرد شفر 
از چنین مقایسه ای انتقاد کرده اما این 
خود سرمربی استقالل بود که با اشاره 
به شباهت بازی نویمایر با جپاروف و گرو 
با تیام، بازار چنین مقایسه ای را داغ کرد. 
او مدعی شــد که اگر گرو در تیم فصل 
گذشته اســتقالل به میدان می رفت، 
حتی بیشــتر از تیام موفق به گل زنی 
می شد. اصرار برای شبیه سازی این دو 
خرید به بازیکنان ســابق باشگاه، فشار 
وحشتناکی روی شانه های مارکوس و 
الحاجی قرار داد و آنها هرگز برای تحمل 

چنین فشاری آماده نبودند.

دوران حضور نويماير و گرو در استقالل با »بلیت يک طرفه« به پايان رسید

جاییبرایمتوسطها!

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

دستور نيمكت نشيني رابيو 
صادر شد

آنترو انریکه، مدیر ورزشی باشگاه پاری سن ژرمن 
تایید کرد که آدرین رابیو، هافبک فرانسوی این تیم که 
مورد توجه تیم هایی مانند یوونتوس، میالن و بارسلونا 
قرار دارد، آب پاکی را روی دست پاریسی ها ریخته و 
گفته که به هیچ عنوان قراردادش را تمدید نمی کند. 
رابیو تنها تــا پایان فصل جاری با پاری ســن ژرمن 
قرارداد دارد و به این دلیل در ماه ژانویه می تواند با تیم 
بعدی اش پیش قرارداد امضا کند. PSG تاکنون چند 
بار برای تمدید قرارداد رابیو تالش کرده اما هر بار با 
پاسخ منفی او مواجه شده است. ظاهرا او برای آخرین 
بار هم به پیشنهاد این باشگاه برای تمدید قراردادش 
پاسخ منفی داده و باشگاه هم مقابله به مثل کرده و به 
کادر فنی دستور داده که تا پایان فصل باید هافبک 

فرانسوی را نیمکت نشین کند.
    

داستان ديباال و پوگبا
به دنبال مالقات مینو رایوال، مدیر برنامه های پل 
پوگبا با سران یوونتوس که شایعاتی را درباره احتمال 
مذاکره طرفین برای برگرداندن این بازیکن فرانسوی 
به بیانکونری به وجــود آورد، پائولو دیباال، مهاجم 
آرژانتینی یووه هم به این شایعه دامن زد. دیباال در 
صفحه توئیترش تصویری از خود در کنار پل پوگبا 
منتشر کرده اســت که آنها را در حالت شادی گل 
قدیمی شــان در یوونتوس نشــان می دهد. پوگبا 
تابســتان ســال 2016 با قراردادی به ارزش 105 
میلیون یورو به منچستریونایتد رفت، اما امسال به 
دلیل بروز اختالفات شــدید میان او و ژوزه مورینیو 
)سرمربی پیشین شیاطین سرخ(، روزهای خوبی 
را ســپری نمی کند و انتظار می رود که در آینده ای 
نه چندان دور از شیاطین سرخ جدا شــود. یووه با 
مدیر برنامه های پوگبا هم مالقاتی داشته است که 
البته گفته می شود محور اصلی مذاکرات آنها تمدید 
قرارداد مویس کین بوده، اما ظاهرا در حاشــیه این 

اتفاق آنها صحبت هایی هم درباره پوگبا داشته اند. 
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