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حاج صفی برای قرارداد به یونان میرود

علینژاد :دستگیری یکی از معاونان پرسپولیس
آغاز راه مبارزه با فساد بود

مهدی علینژاد ،معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش
و جوانان در جمع خبرنــگاران درباره پرداخت مطالبات برانکو ایوانکوویچ
از ســوی باشگاه پرســپولیس و همچنین بدهیهای باشــگاه استقالل اظهار
داشــت« :به برانکو و دســتیارانش در مجموع باید یــک میلیون و  600هزار
یورو پرداخت میشد .از این مقدار ،پول یک دستیار را باشگاه پرداخت کرد
و طلــب دو دســتیار دیگر را هم باشــگاه نامهنگاری کرد تــا از مطالباتش در
فیفا پرداخت شــود که نامههای آن هم منتشــر شــد .کمیته انضباطی فیفا
هم در نامهای که به باشــگاه ارســال کــرده به صراحت گفته اســت که عزم
باشــگاه برای پرداخت دیده میشــود .باشگاه اســتقالل هم در حال تأمین
منابع اســت و هر وقــت پرداختی صورت بگیرد ،پنجره این باشــگاه هم باز
میشــود و مشکلی وجود ندارد .هنوز هم به فصل نقلوانتقاالت نرسیدیم
و نگرانی از این بابت نداریم».
معاون توســعه ورزش قهرمانی و حرفهای وزارت ورزش و جوانان در مورد
بازداشــت یکی از مدیران میانی باشــگاه پرســپولیس ،خاطرنشان کرد« :در
نامهای که چند ماه پیش وزیر ورزش به وزیر اطالعات نوشــت ،درخواست
شــد تــا برای مبــارزه با فســاد در ورزش و فوتبــال کمک کنند .بــا هماهنگی
دو وزارتخانــه اقداماتــی آغــاز شــده که دســتگیری یکی از معاونان باشــگاه
پرســپولیس در همیــن راستاســت .عزم ما بــرای مبارزه با فســاد در فوتبال
خیلی جدی اســت .انشاءاهلل با کمک سربازان گمنام امام زمان(عج) این
راه را ادامــه خواهیم داد و این تازه آغاز برخوردهاســت و هیچ خط قرمزی
هم در این راه نداریم و با فساد در هر سطحی باشد ،برخورد خواهد شد».
«وزارت ورزش و جوانــان اعــام کــرده اســت باشــگاههای اســتقالل و
پرســپولیس نمیتواننــد بازیکــن و مربــی خارجــی جــذب کننــد و در ایــن
وضعیت و با توجه به بدهی باشــگاه اســتقالل به استراماچونی در صورت
توافق باشــگاه برای بازگشــت این مربی تصمیــم وزارت ورزش چه خواهد
بــود؟» ،علینــژاد در واکنش به طرح این ســؤال گفت« :ما طــی ابالغیه به
هــر دو باشــگاه اعالم کردیــم نمیتوانند مربــی و بازیکــن خارجی جدیدی
جــذب کننــد و فقط بــا بازیکنــان و مربیــان کنونــی میتوانند تمدیــد کنند.
ایــن ابالغیــه شــامل همــه اســت و مــا نمیخواهیم درگیر اســامی شــویم.
بههرحال شــکایت اســتراماچونی در فیفا در حال بررســی اســت و باشــگاه
اســتقالل بایــد از خــودش دفاع کند ،ولی موضوع این اســت کــه با توجه به
وضعیــت ارزی کشــور و قیمــت کنونــی دالر ،امــکان جذب بازیکــن و مربی
خارجی وجود ندارد .ضمن اینکه این موضوع باعث عدم تناسب دستمزد
خارجیها و داخلیها شــده اســت .در حالی که خارجیهایی که میآیند در
خوشبینانهترین حالت کیفیت متوسط دارند».
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اخبـــــار

ســایت « »sportsroomیونان خبــر داد برگزاری با تأخیر ادامه بازیهای
لیــگ برتر فوتبال ایران باعث شــده تا احســان حاج صفــی ،بازیکن ملی
پوش تیم تراکتور برای رسیدن به یونان و پیوستن به تیم آریس سالونیک
تأخیــر کند ولی حاج صفی بعــد از اتمام لیگ میخواهد قراردادش را با
تراکتور فســخ کند و در طول یک هفته به ســالونیک بیاید .پیش از این از
ســوی رســانههای یونانی خبر داده بودند حاج صفی با آریس ســالونیک
برای امضای قرارداد  2ساله به توافق رسیده است.
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توتو اسپورت (ایتالیا)

اتلتیکومادریــد در آســتانه نبــرد بــا
الیپزیــش کــه پنجشــنبه  23مــرداد
برگــزار میشــود ۲ ،کرونایــی دارد تا به
ایــن ترتیــب ،ویــروس کرونــا بــه لیگ
قهرمانان اروپا هم رســیده باشــد .این
روزنامــه هــم ایــن موضــوع را ســوژه
اصلــی خود کــرده و خبر «ویــروس به
لیگ قهرمانان میرســد» را روی جلد
خود برده است.

میرر اسپورت (انگلیس)

لوکا تونی مهاجم سابق تیم ملی ایتالیا
و یوونتــوس اعتقــاد دارد ایــن باشــگاه
میتوانــد پــل پوگبــا هافبــک فرانســوی
منچســتریونایتد را بــه خدمــت بگیــرد
تا شــرایط برای آنــدرهآ پیرلو ســرمربی
جدیــد بیانکونــری بهتــر شــود .ایــن
روزنامــه هــم بــا توجــه بــه حــرف تونی
جمله «یــووه ،پوگبا را بــه پیرلو بده!» را
تیتر یک خود کرده است.

اولهگنــار سولسشــر ســرمربی منچســتر
یونایتــد بــه داویــد دخــه آ دروازهبــان
اســپانیایی تیمــش هشــدار داده بــرای
 ۳ســنگربان در یونایتــد جایــی نــدارد و
بایــد شــرایطش را بهتــر کنــد تــا مجبور
نشوند در این پست بازیکن بخرند .این
روزنامــه هم عکس ماســک زده دخه آ
را روی جلد خود بــرده و عنوان «تغییر
چهره» را برای آن انتخاب کرده است.

داوود فنایی ،مربی دروازه بان های پرسپولیس در گفت و گو با «ایران»:

پرسپولیس باید برای لیگ قهرمانان تقویت شود

رسانه ها به رادوشوویچ استرس دادند /یک دروازه بان خوب دیگر هم می خواهیم
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

نوزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال در حالی به
ایســتگاه پایانی نزدیک می شــود که سرخپوشان
پایتخــت جشــن چهارمیــن قهرمانی شــان
را برپــا کردنــد و جــام را باالی ســر بردند.
پرسپولیســی ها که در  3ســال گذشــته
بــا برانکو بــه افتخارات زیادی دســت
یافته بودند ،امسال با گابریل کالدرون
و یحیی گل محمدی مجدداً قهرمان
لیگ شــدند .بی شــک یکــی از دالیل
قهرمانــی ســرخ هــا حضــور دو دروازه
بان ســطح اول در چارچــوب دروازه بود.
علیرضا بیرانوند که به تازگی به تیم آنتورپ
بلژیک پیوســته و بوژیدار رادوشــوویچ که در چند
بازی جانشین بیرانوند شد عملکرد خوبی داشت .کیفیت
خوب ایــن دو دروازه بان یکی از عوامل مهم قهرمانی های
پرسپولیس در  4دوره لیگ برتر است.
داوود فنایــی ،مربــی دروازه بــان هــای پرســپولیس در
خصــوص قهرمانی پرســپولیس به خبرنگار «ایــران» گفت:
«قهرمانــی پرســپولیس در لیــگ برتر کامالً لــذت بخش بود و
ایــن قهرمانــی حاصــل تــاش  2تیــم از کادر فنــی
(تیــم کالــدرون و تیــم گل محمدی) اســت.
پرســپولیس طی این ســال ها به شــرایط
خوبی رســیده اســت و قطعا مــی توانیم
با امکانــات بهتر و بازیکنان باکیفیت این

قهرمانی را تکرار کنیم ،البته کار ســختی اســت اما پیش نیــاز آن ،تالش و
همدلی کل مجموعه پرسپولیس است که ان شااهلل این تالش و همدلی
ادامــه یابــد .زمانی که در پرســپولیس بــازی میکــردم  4قهرمانی لیگ و
حذفی آوردم و دو ســومی آســیا هم به دست آوردم که حس خوبی بود و
امیدوارم در کسوت مربیگری هم این جام ها را کسب کنم».
او در خصوص شرایط پرسپولیس برای تکرار قهرمانی در فصل آینده
لیگ برتر افزود « :پیشگو نیستم اما می دانم که برای رسیدن به قهرمانی
در فصــل آینده نیازمند این هســتیم تا برخی از امکانات مهیا شــود،البته
رســیدن به این موضوع ســخت اســت و باید خیلی بیشــتر تالش کنیم تا
بتوانیم این قهرمانی ها را فصل آینده هم تکرار کنیم .امیدوارم که ســال
آینده بتوانیم هم بازیکنان را حفظ کنیم و هم بازیکنان جدید باکیفیتی به
تیم اضافه کنیم تا این مسیر قهرمانی را کماکان ادامه دهیم».
مربــی دروازه بان های پرســپولیس ادامه داد« :امســال فصل ســختی
برای پرسپولیس بود و کار پرسپولیس با وجود غیبت هواداران سخت شده
بود .متاســفانه کرونا باعث شــد تا هواداران مان غایب باشند و بازی های
ما سوت و کور شود بخصوص در جشن قهرمانی که غیبت هواداران مان
کامــاً احســاس شــد .پرســپولیس تیمی اســت که بــا هــواداران اش زنده
است».
فنایــی در خصــوص عملکــرد دروازه بــان هــای پرســپولیس در لیگ
نوزدهم اظهار داشــت« :پرســپولیس چند ســالی اســت کــه  2دروازه بان
قابــل اعتماد (بیرانوند و رادوشــوویچ) دارد و ایــن دو دروازه بان طی این
سال ها رفاقت و رقابت خوبی با هم داشتند و این موضوع موجب شد تا
پرسپولیس در این چند سال از این ناحیه خیالش راحت باشد؛همه دیدند
که پس از رفتن بیرانوند به اروپا ،رادو عملکرد خوبی داشت».
او در خصوص گلی که رادوشوویچ در بازی با ذوب آهن دریافت کرد،
افزود« :بی شــک رســانه ها به رادوشــوویچ اســترس دادند و گلی که رادو

در بــازی بــا ذوب آهــن خورد نتیجه همان اســترس بــود .او روحیه باالیی
دارد و همیشــه در تمرینات با همین روحیــه باال تمرین می کند .رادو گلر
خوبی اســت و در این ســال ها به پرسپولیس کمک کرد و قطعاً می تواند
سال آینده هم به پرسپولیس کمک کند .شک نکنید رادو در بازی بعدی
عملکرد بهتری خواهد داشت و می تواند جزو بهترین ها باشد».
مربــی دروازه بــان های پرســپولیس در خصوص نیاز ایــن تیم به یک
دروازه بان دیگر در فصل آینده ،گفت« :در حال حاضر رادو شرایط خوبی
دارد و عملکــرد او در بــازی هــای اخیــر نشــان داد که می تواند ســنگربان
شــماره یــک پرســپولیس باشــد اما مــا یــک دروازه بــان خــوب دیگر هم
مــی خواهیم و امیدوارم که بتوانیــم یک دروازه بان خوب جذب کنیم .در
حال حاضر دروازه بان های خوبی در لیگ برتر حضور دارند که می توانند
فصل بعد در پرسپولیس باشند».
فنایــی در خصوص حضور پرســپولیس در لیگ قهرمانان آســیا بیان
داشــت « :لیگ قهرمانان همیشه برای تیم های ایرانی سخت است چرا
کــه تیم های حاشــیه خلیج فارس همیشــه برای لیگ قهرمانــان برنامه
دارنــد و بازیکنان خوبی بــه جمع خود اضافه می کنند .پرســپولیس باید
برای لیگ قهرمانان تقویت شود».
علیرضا بیرانوند چند روزی است که در تمرینات تیم آنتورپ بلژیک
حضور دارد و در روزهای گذشــته «پائول قیزنس» ،رئیس باشگاه آنتورپ
به تمجید از شیرجه های دروازه بان تیم ملی پرداخت .مربی دروازه بان
های پرسپولیس در این خصوص افزود« :بیرانوند دروازه بان شماره یک
تیــم ملی ایران اســت و شــیرجه هــای او حرف نــدارد .او چند ســال برای
پرسپولیس زحمت کشــید و عملکرد خوبی داشت .برای بیرانوند آرزوی
موفقیــت داریــم و امیدواریم علیرضــا در فوتبال اروپا به خواســتههایش
برسد .او با تمرین ،پشتکار و تمرکز باال میتواند به موفقیت برسد .بیرانوند
گلر توانمندی است و پتانسیل پیشرفت را در فوتبال اروپا دارد».

بررسی گزینههای احتمالی دروازه پرسپولیس

رادو ،گلر اصلی میماند؟
حامد جیرودی
خبرنگار

به نظر میرســد که پرســپولیس دوباره با چالش انتخاب
دروازهبــان اول مواجه شــده اســت .پــس از دوران حضور
احمدرضا عابدزاده در دهه  70درون دروازه سرخپوشــان
پایتخــت ،ایــن تیم دیگــر دروازهبــان شــاخصی را ندید تا
خیالش از دروازه راحت باشــد .البته در این میان گلرهای
دیگــری هم به پرســپولیس آمدنــد که بعضــاً ملیپوش
هــم بودنــد و در مقاطعــی درخشــیدند ولــی هیــچ کدام
نتوانســتند جــای خالی «عقــاب» را پر کننــد .در دهه  90و
با حضور جونیور نیلســون کوریا ،خیال قرمزها تا حدودی
از خط دروازه راحت شــد ولی با رفتن این گلر برزیلی ،باز
هــم دروازه پرســپولیس با خطر مواجه شــد .امــا در لیگ
شــانزدهم و با آمدن علیرضا بیرانوند به پرسپولیس ،این
تیم توانست به آرامش خوبی درون دروازه دست پیدا کند
و این دروازهبان ملیپوش در بازیهای بســیاری توانست
نقــش تعییــن کنندهای در موفقیتهای ســرخها داشــته
باشــد .همزمــان با حضــور او ،بوژیدار رادوشــوویچ هم به
عنــوان دروازهبــان دوم به این تیم پیوســت و در تعدادی
از بازیهــا که به میدان رفت ،توانســت بازیهای خوبی را
از خــود به نمایش بگذارد .اوج درخشــش ایــن دروازهبان
کــروات در فصل جــاری رقم خورده اســت .پــس از اینکه
بیرانوند در مقطعی دچار افت شد ،گابریل کالدرون ،رادو
را به ترکیب اصلی فرســتاد و او توانست در  6بازی لیگ و
یک بازی جام حذفی کلین شیت کند .با پیوستن بیرانوند
به آنتورپ بلژیک ،رادوشــوویچ رسماً به دروازهبان اصلی
پرســپولیس تبدیل شــد و تاکنون در  7بــازی درون دروازه
تیــم یحیــی گلمحمــدی ایســتاده اســت .او در مجمــوع
لیــگ نوزدهم ،تاکنون در  13بــازی  1170دقیقه به میدان
رفته ،در  9بازی دروازهاش را بســته نگه داشته و  4گل هم
دریافــت کرده که این تعداد بازی و کلین شــیت ،بهترین
آمــار او در دوران حضورش در پرســپولیس بوده اســت .او
همچنین توانسته تعداد بازیهای خود برای قرمزها را به
 33برســاند تا در رده هشتم بازیکنان خارجی قرار بگیرد
که بیشــترین بازی را برای پرســپولیس انجــام دادهاند .با
ایــن حال ،این دروازهبان  31ســاله ،در  3بازی اخیر  3گل
دریافــت کــرده تا باز نگرانی به ســراغ قرمزها بیایــد .او در
بازی نفت مسجدسلیمان از روی نقطه پنالتی دروازهاش

باز شد که نمیتوان او را مقصر دانست .در بازی با نساجی
هم ،روحاهلل باقری با یک شوت دیدنی دروازه او را باز کرد
و در بــازی قبل هــم وحید محمدزاده ،مدافــع ذوب آهن
با ضربه ســر چکشــی دروازه او را به شکل عجیبی باز کرد.
هر چند که داوود فنایی ،مربی دروازهبانهای پرسپولیس
معتقــد اســت نمیشــود گفــت رادو گل بــدی خــورد .او
میگوید« :بعضی وقتها پیش میآید که یک دروازهبان
در خروج پایش میلغــزد و لیز میخورد .این اتفاق برای
خــود من هــم رخ داده و البته خیلی دروازهبانهای دیگر.
ضمن اینکه جلوی رادو هم بالک بود و به همین دلیل او
نتوانست به طور کامل توپ را ببیند».
ëëموانعجذبنیازمندومظاهری
با این حال ،به نظر میرسد که پرسپولیس به صرافت
جذب یــک دروازهبان خــوب افتاده تا رقیبــی خوب برای
گلر کرواتش باشــد .پیام نیازمند و محمدرشید مظاهری
دو دروازهبــان آمــاده فعلــی فوتبــال ایــران هســتند کــه
مدتهاســت صحبــت از حضورشــان در پرســپولیس
میشــود .نیازمند در  27بازی 2 ،هــزار و  430دقیقه برای
ســپاهان بازی کرده و  16کلین شــیت داشــته کــه بهترین
رکــورد این فصل یک دروازهبان اســت .مظاهــری هم در
 26بــازی (بــدون احتســاب بازی دیشــب)  2هــزار و 340
دقیقــه بــرای تراکتور بازی کرده و  13کلین شــیت داشــته
است .جالب اینکه نیازمند و مظاهری هر دو شاگرد فنایی
بودهانــد و زیر نظر او رشــد کردهاند ولی هــر دو با تیمهای
خود قرارداد دارند و بسیار بعید است که سپاهان و تراکتور
اجازه جدایی به آنها بدهند.
ëëحقیقی؛مشتاقبازگشت
علیرضــا حقیقــی ،دروازهبــان ســابق پرســپولیس که
این فصــل برای نســاجی بازی کــرده ،بشــدت عالقهمند
بازگشت به جمع سرخپوشان است و بارها به این موضوع
اشــاره کرده اســت ولی باید دید یحیی و فنایی عالقهمند
به جذب او هســتند یا نــه .این دروازهبان ســابق تیم ملی
دوران پــر فــراز و نشــیبی را در ســالهای اخیر پشــت ســر
گذاشــته و در آخرین دوره حضورش در پرسپولیس که به
لیگ سیزدهم برمیگردد ،طاقت نیمکتنشینی نیلسون
را نیــاورد و از جمــع شــاگردان علــی دایی جدا شــد و حاال
هم بعید اســت که قبول کند به عنــوان دروازهبان دوم به
پرســپولیس بیاید .او در این فصل در  19بازی  1710دقیقه

برای نســاجی بازی کرده و در  8بازی کلین شیت داشته و
 17گل هم دریافت کرده است.
ëëشانسحامدلکباالست
در این بین شــنیده میشــود ،شــانس حامد لک برای
پیوستن به پرســپولیس از گزینههای دیگر بیشتر است .او
هم پرسپولیسی است و هم مورد توجه کادر فنی این تیم
قــرار دارد .این گلر ماشینســازی کــه در بازی رفت مقابل
پرســپولیس ،پنالتــی چیــپ علی علیپــور را مهار کــرد و 2
امتیــاز از قرمزهــا گرفت ،در این فصــل در  23بازی 2070
دقیقه برای تیم تبریزی بازی کرده 6 ،کلین شــیت داشته
و  28گل هم دریافت کرده اســت .در این شــرایط او شاید
طاقت نیمکتنشینی و رقابت با رادو را داشته باشد.
ëëگلرهایدیگر
محمدرضــا اخبــاری دروازه بــان دوم تراکتــور ،حبیب
فرعباســی و احمد گوهری گلرهای نفت مسجدسلیمان
از دیگــر بازیکنانــی هســتند که احتمــال پیوستنشــان به
پرسپولیس شنیده میشود .سوشا مکانی هم که دروازهبان
اصلی نفت در نیم فصل اول بود و درخشــشاش مقابل
پرســپولیس باعث پیــروزی نفت در بازی رفت شــد ،حاال
دوباره به میوندالن نروژ بازگشــته اما ممکن است دوباره
مسیرش را به سمت ایران و تیم سابقش تغییر دهد.

سخنگوی فدراسیون فوتبال :یک ریال از پول باشگاهها به شستا پرداخت نشده است

امیرمهــدی علوی ،ســخنگوی فدراســیون فوتبــال درباره
آخرینوضعیتاصالحاساسنامهفدراسیونفوتبالگفت:
«دوشــنبه چهار هفته پیش بود که مباحث مربوطهای که
از  18فروردیــن در حوزه دبیــرکل ،کمیته حقوقی و تدوین
مقررات ،سرپرست و اعضای هیأت رئیسه صورت گرفت با
برگزاری جلسه هیأت رئیسه فدراسیون به فیفا ارسال شد.
در وبینار (همایش آنالین) هفته قبل که با حضور اینفانتینو
و شــیخ سلمان برگزار شــد ،حیدر بهاروند و مهدی نبی با
همراهی فدراســیونهای عضــو کافا هم شــرکت کردند و
یکی از مباحث مطروحه هم این بود که فدراسیون فوتبال
پیشنویس اساسنامه خود را ارسال کرده و در نهایت ابراز

امیدواری شــد در زمان کوتاهی پاسخ و نظر مشورتی فیفا
را در اختیار داشته باشند».سخنگوی فدراسیون فوتبال در
توگو با برنامه تهران ورزشــی رادیو تهران درخصوص
گف 
اینکه شــرکت شستا حکم توقیف اموال فدراسیون فوتبال
را گرفته است ،بیان داشت« :واقعیت این است فدراسیون
از اعتبارهــای خودش مبلغــی را به شســتا پرداخت کرده
و تأکیــد میشــود یک ریال هم از حســاب باشــگاهها برای
پرداخت به شستا کسر نشده است.
فدراســیون فوتبــال و ســازمان لیــگ چنیــن موضوعــی را
تکذیــب میکننــد .میدانیــد پرداخــت پول شســتا باید از
طریــق مطالبــات مــا در فیفــا صــورت میگرفــت و بحث

انتقــال وجوه هم جــزء مواردی بــود که بهارونــد در بحث
وبینار اخیر با رئیس فیفا و کنفدراســیون فوتبال آسیا روی
آن تأکید داشــت .پــس از انتقال این پــول بحث پرداخت
مطالبات شســتا هم به شــکل بهتــری انجام میشــود اما
این موضوع هیچ ارتباطی با حســاب مشترک باشگاهها و
فدراســیون ندارد .از لحاظ مالی تحت فشــار هستیم اما با
وجود کمبود اعتبارات که ناشی از تحریمهای ظالمانه بوده
فدراسیون در حوزه تیمهای ملی بزرگساالن و تیمهای پایه
تمام اردوها را سر وقت برگزار کرده است .اردوی تیم ملی
بزرگســاالن خیلی نزدیک اســت و دو مســابقه دوســتانه و
سپس چهار بازی مهم پیش رو داریم».

