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استقالل برد ،پرسپولیس مساوی کرد اما صدرنشین ماند ،سپاهان جشنواره گل به راه انداخت

برایتون باید مکانیزم مشارکت انتقال جهانبخش را پرداخت کند

 16و نیم میلیارد در حساب فدراسیون

ســوژه

ن فرهاد
شروع شیری ِ

گروه ورزشــی /هفتــه هفدهم لیــگ برتر
فوتبــال دیروز با انجام  8بازی پشتســر
گذاشــته شــد .در یکــی از دیدارهــای
حســاس ایــن هفتــه ،صنعــت نفــت از
ســاعت  ۱۵در ورزشــگاه تختــی آبــادان
میزبــان پرســپولیس بــود .سرخپوشــان
پایتخــت خرید جدید خود مهدی ترابی
را بــه آبــادان بــرده بودنــد امــا بــه علت
شــکایت سوشــا مکانی که پیگیر طلبش
اســت ،یحیــی نتوانســت او را در لیســت
قــرار دهد .اما صنعت نفــت با پرداخت
مطالبــات مکانــی پنجــرهاش بــاز شــد و
توانســت از امیــد خالــدی یــار جدیدش
در ترکیــب اصلی اســتفاده کنــد و رحیم
زهیــوی هــم روی نیمکــت بــود .در ایــن
شــرایط ،یحیــی گلمحمــدی از همــان
ترکیــب بازیهای قبلی بهره بــرد و تنها
به جای ســعید آقایی که  4اخطاره بود از
علی شجاعی در دفاع چپ استفاده کرد.
در  ۱۵دقیقه ابتدایی شاهد بازی پایاپایی
بودیــم و توپ بیشــتر در میانــه زمین در
جریــان بــود .حکیــم نصــاری دقیقــه ۲۱
بــا توپگیــری در میانــه میدان و ارســال
پشــت مدافعــان پرســپولیس فرصــت
خوبــی بــرای طالب ریکانی ایجــاد کرد و
ضربــه این بازیکن هم از حامد لک عبور
کرد اما پشــت سر او ســیدجالل حسینی
اجازه نداد توپ وارد دروازه شــود .دقیقه
 27خالــدی تــوپ را روی دروازه فرســتاد
ولی ضرب ه ســر ریکانی بــا اختالف کم به
بیــرون رفــت .در ادامــه بازهم بــازی در
میانه میدان در جریان بود و پایانبخش
این نیمه شــوت محمود مطلــقزاده در
دقیقه  1+45از پشت محوطه جریمه بود
کــه از کنار دروازه حامد لک با اختالف به
بیرون رفت .نیمــه دوم با حمالت نفت
آغــاز شــد و دقیقه  46رضــا خالقیفر در
موقعیــت گلزنی قــرار گرفت امــا ضربه
این بازیکن را لک با واکنشی بموقع مهار
کرد .شــاگردان پورموســوی کــه حمالت
خطرناکتــری نســبت بــه میهمــان

داشتند ،دقیقه  76هم صاحب فرصت
شــدند ولــی شــوت خطرناک نصــاری از
پشــت محوطه جریمه بــا اختالف کمی
از بــاالی دروازه بــه بیــرون رفــت .دقیقه
 80گلمحمــدی دو تعویــض همزمــان
انجــام داد و مهــدی عبــدی بــه جــای
شــجاعی و محمدمهــدی مهدیخانی به
جای ســیامک نعمتی وارد زمین شدند
اما این تعویضهای هجومی هم ثمری
نداشــت و بــازی با تســاوی بــدون گل به
پایان رســید تا پرســپولیس پس از  6برد
پیاپــی ،ایــن بار بــه تســاوی بســنده کند.
نفتیها که در خانه تیم خطرناکی نشان
دادهانــد این بار هم موفــق بودند و ترمز
تیم صدرنشین را کشیدند.
ëëارسالن پیامآور شادی آبیها
درمهمتریــن بــازی هفته ،اســتقالل
و فــوالد از ســاعت  ۱۷:۳۰در ورزشــگاه
آزادی به مصاف هــم رفتند .دیداری که
اولین حضور دوباره فرهاد مجیدی روی
نیمکت آبیپوشان بود و تقابل او با جواد
نکونام که اوهم ازگزینههای سرمربیگری
اســتقالل بــود ،ایــن مســابقه را جذابتر
کرده بود .این بازی آرام آغاز شد اما رفته
رفته به هیجان آن اضافه شــد .دقیقه ۷
محمــد نادری در محوطــه جریمه فوالد
ســرنگون شــد امــا کمیــل غالمــی داور
مســابقه اعتقــادی بــه پنالتــی نداشــت.
دقیقه  10شــوت سرضرب آیاندا پاتوسی
بــا اختــاف بســیارکم از کنــار دروازه بــه
بیرون رفت .دقیقه  20پاس عالی شیمبا
پشــت مدافعیــن اســتقالل بــه ساســان
انصاری رسید و ضربه چیپ این بازیکن
از باالی سر رشید مظاهری در حال ورود
بــه دروازه بــود کــه ســیداحمد موســوی
تــوپ را از روی خط بیرون کشــید .دقیقه
 ،38توپگیــری خــوب وریــا غفــوری در
میانه میدان باعث خلق یک ضدحمله
خطرناک شــد که در ادامه پاس کاپیتان
اســتقالل ،دیاباتــه را در موقعیت تک به
تک قرار داد ولی ضربه چیپ این بازیکن

ارتفاع الزم را نداشــت و با واکنش خوب
فــروزان این توپ از دســت رفت تا نیمه
اول با تســاوی بدون گل به پایان برســد.
در نیمــه دوم اســتقالل حمــات خود را
برای زدن گل ،بیشتر کرد .دقیقه  69یک
ضربه کاشته چســبیده به گوشه محوطه
جریمــه نصیــب اســتقالل شــد و قایدی
ایــن ضربه را بــه روی دروازه فرســتاد که
با ضربه ســر دیاباته همراه شد ولی توپ
مهاجم اهل مالی با اختالف بسیار کم از
بــاالی دروازه به بیرون رفــت .دقیقه 70
مجیدی  2تعویض همزمــان انجام داد
و بابــک مــرادی به جــای وریا غفــوری و
امیرارسالن مطهری به جای دیاباته وارد
زمین شــدند .دراین شــرایط و دقیقه 82
ضربه ایســتگاهی پشت محوطه جریمه
نصیب اســتقالل شد که ضربه قایدی به
دســت کولیبالی برخورد کــرد و در ادامه
نیز مدافــع فوالد روی مطهــری مرتکب
خطا شد تا داور اعالم ضربه پنالتی کند و
مطهری که پشــت این توپ ایستاده بود،
ضربــهاش را به گوشــه دروازه فرســتاد و
تیمش را پیش انداخــت .در ادامه فوالد
برای به تساوی کشاندن بازی تالش کرد
ولــی ثمری نداشــت تا این بــازی  0-1به
سود استقالل به پایان برسد و آبیپوشان
دراولیــن حضــور مجیدی دوبــاره طعم
شــیرین بــرد را بچشــند و بــا  30امتیــاز
جایگاه سومی خود را بهبود بخشند.
ëëآتشبــازی ســپاهان ،بــرد تراکتــور و
شهرخودرو
دو دیــدار گل گهــر -مــس رفســنجان
در ورزشــگاه شــهید ســردار ســلیمانی
سیرجان و ســایپا  -نفت مسجدسلیمان
در ورزشــگاه شــهید دســتگردی تهــران
بــا تســاوی بــدون گل بــه پایــان رســید.
شــهرخودرو در ورزشــگاه امــام رضا (ع)
مشــهد  0-2پیکان را از پیش رو برداشت
تــا شــاگردان ســیدمهدی رحمتــی در
اوج حاشــیههای مربــوط بــه واگــذاری
باشگاهشــان به یک برد خوب دست پیدا

■ شادی ارسالن
مطهری زننده
گل  3امتیازی استقالل
مقابل فوالد

سایت باشگاه استقالل

فدراســیون فوتبــال ایــران بــرای انتقــال علیرضــا جهانبخــش بــه برایتون
مبلــغ هنگفتی را دریافت میکند .علی ملیحزاده وکیل فدراســیون فوتبال
در خصــوص محکومیــت برایتــون بــه پرداخت مبلــغ مکانیزم مشــارکت
فدراســیون فوتبــال ایــران در پرونده انتقــال جهانبخش به فــارس ،چنین
توضیــح داد«:ب ه لطف خدا بعــ د از ماهها تالش مجدانه ،باشــگاه برایتون
محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ  ٥٧٣هــزار یورو شــد و بــ ا وجــود تحریمهای
بیسابقه بانک انگلیسی را متقاعد به انتقال پول کردیم .متأسفانه از بابت
عدم آگاهی باشگاهها تاکنون مبلغی حدود  ٢٠میلیون یورو از فوتبال ایران
بهدلیل مرور زمان از بین رفته است .من تا کنون مبلغی حدود یک میلیون
یــورو از ایــن حــق مغفول مانــده را بــرای فوتبال ایــران تحصیل کــردم که
قسمتی از این مبالغ مطابق مقررات
بایــد صرف توســعه فوتبــال جوانان
شــود ».امــا مفهــوم دقیــق مکانیزم
مشارکت چیســت؟ در مقررات فیفا
در خصــوص شــرایط دریافــت حق
آموزش از سوی باشگاههای آموزش
دهنــده بازیکن ،مقررات مشــابه اما
مجزایــی تحــت عنــوان Solidarity
( Mechanismمکانیــزم مشــارکت)
وجود دارد کــه در فوتبال ایران کمتر
شــناخته شــده اســت و باشــگاههای
آمــوزش دهنــده بازیکنانــی کــه بــه
ســطح حرفــهای رســیدهاند ،میتواننــد از طریق آن ،منتفع شــده و کســب
درآمــد کننــد ،برای نمونــه در انتقال نیمار از بارســلونا به پاری ســن ژرمن
که در زمان این انتقال نیمار  ۲۵ســال ســن داشت ،باشگاه سانتوس برزیل
کــه نیمــار در آن حدود  ۱۰ســال آموزش دیده و پــرورش یافته بود ،مبلغی
حــدود  ۹میلیــون دالر بهعنــوان ســهم مکانیزم مشــارکت از باشــگاه پاری
ســن ژرمن دریافت کرد .جهانبخش هم مرداد  ۱۳۹۷از آلکمار به برایتون
پیوســت؛ در خصوص این انتقــال ،رقمی ب ه صورت رســمی و دقیق اعالم
نشــده اما بســیاری از رســانهها مبلغ  ۱۷میلیون پوند را درج کردهاند که به
نظر میرســد این مبلغ ،مربوط به هزینه انتقال بازیکن و دریافتی باشــگاه
آلکمــار بــوده و حقوق دریافتــی جهانبخــش موضوع دیگری اســت که در
رســانهها منتشر نشده است .با مبنا قراردادن مبلغ  ۱۷میلیون پوند و زمان
انتقال جهانبخش از باشــگاه داماش ســابق به نایمخن (در  ۱۹ســالگی) و
همچنیــن مطابق با جدول درج شــده در مقررات برای محاســبه مکانیزم
مشارکت ،در نتیجه حدوداً  3درصد از این هزینه انتقال باید به باشگاههای
ایرانی که بازیکن را از فصل  ۱۲سالگی تا فصل  ۱۹سالگی (قبل از انتقال به
هلند) آموزش دادهاند ،اختصاص یابد و به علت انحالل باشــگاه داماش
گیــان ،فدراســیون فوتبال قانوناً مالک و صاحب مبلغ مکانیزم مشــارکت
جهانبخــش اســت .حــاال و پــس از برگــزاری چنــد نشســت بین مســئوالن
فدراســیون فوتبال و مدیران باشگاه برایتون ،قرار است بزودی حق فوتبال
ایران در پرونده مکانیزم مشارکت جهانبخش دریافت شود .حاال تمام این
 573هــزار یورو که با نرخ روز ارز بیش از  16و نیم میلیارد تومان اســت ،به
صورت یکجا به حساب فدراسیون فوتبال ایران واریز میشود.
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کنند .مهراد بایرامــی ( )8مهاجم جدید
شــهرخودرو کــه در نیم فصل از نســاجی
بــه این تیم آمــده و احمدالجبوری ()84
بــرای مشــهدیها گلزنی کردنــد .دقیقه
 52ایــن دیــدار در یــک نبــرد هوایی بین
علی نعمتی بازیکن شهرخودرو و مجید
عیدی بازیکن پیکان ،نعمتی از ناحیه سر
ب دید و در ادامه دچار تشنج
و گردن آسی 
و بــه بیمارســتان منتقل شــد .آلومینیوم
در ورزشــگاه امام خمینی(ره) اراک 1-6
مغلوب سپاهان شد .محمد محبی (،)15
سجاد شــهباززاده ( 28و  ،)60خلعتبری
( ،)49دانیــال اســماعیلیفر ( 87و )93
برای زردپوشــان اصفهانی گلزنی کردند
تا شاگردان محرم نویدکیا به یک پیروزی
دلچســب و ارزشــمند دســت یابند و تک
گل آلومینیوم را ســیدمهدی حســینی در
دقیقه()45+1به ثمر رساند .سپاهان ۳۴
امتیازی شــد و تنها بــه خاطر تفاضل گل
کمتر نســبت به پرســپولیس در رده دوم
جــدول باقی ماند .اراکیهــا در این دیدار
دو اخراجی داشــتند؛ محمد ایرانپوریان

مدافــع این تیــم (دقیقــه  )۴۸و محمود
خرمزی سرمربیشــان به دلیل اعتراض
بــه داور (دقیقه  .)۶۶تراکتور در ورزشــگاه
یادگار امام (ره) تبریز  1- 2از ســد نساجی
گذشــت .محمود قائدرحمتی ( )14برای
نســاجی و محمــد عبــاسزاده ( )22و
میثم تیموری ( )45+3برای سرخپوشان
تبریــزی گلزنــی کردند تا رســول خطیبی
اولیــن بردش را با تراکتور به دســت آورد
و در مقابــل مجیــد جاللــی همچنــان
بــدون بــرد بــا نســاجی بــه کارش ادامــه
دهــد و هواداران این تیم به امید روزهای
بهتــر چشــم انتظــار بازیهــای پیــش رو
بمانند .همچنین ذوبآهن در ورزشــگاه
فوالدشهر  0-2ماشینسازی را از پیشرو
برداشــت .مجتبــی حقدوســت ( )1و
فرشاد محمدیمهر ( )71برای شاگردان
سیدمجتبی حسینی گلزنی کردند.
ëëخرمزی :همه گلهای سپاهان مشکوک
بود
محمــود خرمزی ،ســرمربی موقت
آلومینیــوم اراک در نشســت خبــری

پــس از بــازی بــا ســپاهان از ســمتش
کنارهگیــری کــرد« :بابــت ایــن باخــت
از مــردم اراک عذرخواهــی میکنــم.
مدیرعامــل باشــگاه روز قبــل از بــازی
پیــش ما آمدند و حــرف از فروش تیم
زدنــد و اردوی تیم بههم ریخت .تمام
گلهایی که خوردیم مشــکوک بودند.
بازیکنانمان ،بازیکنان  4 ،3هفته قبل
نبودنــد .این بازیکنان به جای اینکه به
خاطــر نان و نمکی کــه خوردند ،خوب
عمــل کننــد بــا شیطنتهایشــان تیــم
را بــه هــم زدنــد .خطیبی اگــر رفت به
خاطر شــیطنت این آقایــان بود .من با
آقای خطیبی رفیق هســتم و میدانم
که شــیطنتها منجــر به رفتن او شــد.
متأســفانه همــه گلهایی کــه خوردیم
مشــکوک بــود .داور هــم بد ســوت زد.
مقصر این باخت من نبودم .یک عده
از بازیکنان از جان و دل مایه گذاشــتند
ولــی خیلیهایشــان راه میرفتنــد.
ایــن بازی آخریــن بازی من بــه عنوان
عضوی از تیم آلومینیوم بود».

