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اخبار

پاتریس اورا بازنشسته شد

مدافع فرانسوی پیشین منچستریونایتد رسما
اعالم بازنشستگی کرد .به نقل از فرانس فوتبال،
پاتریس اورا بعد از اینکه بیش از یک س��ال بدون
تیم بود ،تصمیم گرفت وارد حیطه مربیگری شود
و خداحافظی خودش را از فوتبال رسما اعالم کرد.
اورا ک��ه آخرین بار در تیم وس��تهام انگلیس
ب��ازی کرد ،ب��ه روزنامه گاتزتادلواس��پورت اعالم
کرد قصد دارد خیل��ی زود هدایت یک تیم را بر
عهده بگیرد و دوس��ت دارد وارد حیطه مربیگری
ش��ود .او در منچستریونایتد س��الها بازی کرد و
توانس��ت افتخارات زیادی از جمله  ۵قهرمانی در
لیگ برتر و یک قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را
به دست آورد.

گزارش

آیا پرسپولیس به مهاجم خارجی نیاز دارد؟

وسواس بیمورد

سوءقصد به مسی در ایبیزا

لیونل مس��ی که در ایبیزای اس��پانیا در یک
باشگاه شبانه حضور داشت به دلیل اینکه فردی
در صدد دعوا با او بود از طرف پرس��نل ایمنی به
بیرون اس��کورت ش��د .تصاویری که از وارد شدن
لیونل مسی ،س��تاره بزرگ بارسلونا به موقعیتی
خطرناک منتش��ر شده هواداران او را شوکه کرده
است .مسی که برای گذراندن تعطیالت در جزیره
ایبیزای اسپانیا به سر میبرد ،در یک باشگاه شبانه
حضور داشت که یکی از حاضران در باشگاه سعی
کرد با او درگیر ش��ده و به زد و خورد بپردازد .در
این لحظات ،پرسنل ایمنی باشگاه به سرعت وارد
عمل ش��دند و پیش از آنکه اتفاق ناگواری برای
س��تاره آرژانتینی بیفتد ،او را به بیرون اسکورت
کردند .هنوز مشخص نیست علت این حادثه چه
ب��وده یا چه فرد یا اف��رادی در آن دخیل بودهاند
اما رس��انهها گزارش دادهاند مسی در این حادثه
بیتقصی��ر بوده و به صورت ناگهانی در ش��رایط
دش��وار گرفتار شده است .مسی به همراه همسر
و  3فرزن��دش برای گذراندن تعطیالت در جزیره
ایبیزای اسپانیا به سر میبرد .مسی بعد از آنکه به
همراه تیمملی آرژانتین در رقابتهای کوپا آمهریکا
بازی کرد ،تاکنون در تعطیالت به سر برده و هنوز
برای ش��رکت در تمرینات پیشفصل بارسلونا به
این تیم ملحق نشده است .مسی پیش از عزیمت
ب��ه ایبیزا در جزی��ره آنتیگوا و بارب��ودا در دریای
کارائیب به س��ر میبرد .پس از آن بود که مسی
و همسرش راهی ایبیزا شدند و در این جزیره به
لوئیس س��وارز ،جوردی آلبا ،سسک فابرگاس و
همسرانشان ملحق شدند.

سهشنبه  8مرداد 1398

نقلوانتقاالت تابستانی باشگاه پرسپولیس به
آخرین مراحل خود رسیده است .پس از انتخاب
س��رمربی ،جذب س��تاره ،خرید بازیک��ن جوان،
ق��رار دادن  3مهره در لیس��ت م��ازاد و ...حاال با
خری��د مهاجم خارجی فهرس��ت سرخپوش��ان
تکمی��ل خواهد ش��د .ای��ن در حالی اس��ت که
پرسپولیسیها  ۱۷بازیکن بزرگسال را در اختیار
دارند 3 ،مهره زیر  ۲۵را در لیست خود میبینند
و با چند بازیکن جوان دیگر هم قرارداد بستهاند.
نکت��ه جالب این اس��ت که مهاجم��ان خارجی
پرس��پولیس در س��الهای اخیر عملکرد خوبی
نداش��تهاند و بازیکنان��ی نظیر علیپ��ور و طارمی
بیشتر درخشیدهاند.
■■ ۱۰مهره هجومی در دست کالدرون

پرسپولیس در نیمفصل دوم لیگ هجدهم تیم
بسیار پرستارهای در اختیار داشت و موفق شد با
آن تیم قهرمانی لیگ و جام حذفی را تجربه کند.
این در حالی اس��ت که تصور میشد با جدایی ۵
س��تاره در دوران محرومیت ،سرخپوشان شرایط
سختی داش��ته باش��ند اما آنها با تدبیر برانکو از
محرومی��ت عبور کردند و در زمس��تان با تقویت
خود به استقبال نیمفصل دوم رفتند.
از آن تی��م ماری��و بودیمیر به خواس��ت خود
جدا شد .سروش رفیعی ،مهدی شریفی و سعید
کریمی نیز دیگر مهاجمانی بودند که پرسپولیس
را ت��رک کردند .به ج��ای این بازیکنان فرش��اد
احمدزاده و وحید امیری جذب تیم شدند .اکنون
کال��درون  ۱۰عنص��ر هجومی سرش��ناس را در
س��ردار آزمون در هفته س��وم لیگ روسیه
تاریخس��از ش��د و رکورد زد .در حالی که همه
درب��اره گل ثانیه  11س��ردار صحبت میکنند
که س��ریعترین گل تاریخ باش��گاه زنیت را به
ثمر رس��انده ،آزمون به یک رکورد فردی دیگر
هم رس��ید؛ سردار آزمون با گلی که زد ،از رضا
قوچاننژاد پیشی گرفت و بهترین گلزن ایرانی
در لیگهای سطح اول اروپا شد.
سردار در نخستین فصل حضورش در لیگ
روس��یه 4 ،گل زد .در لیگ  2014-2015افت

فهرس��ت خود دارد« :علی علیپور ،مهدی ترابی،
احمد نوراللهی ،بشار رس��ن ،وحید امیری ،امید
عالیشاه ،فرشاد احمدزاده ،امیر روستایی ،محمد
امین اسدی و سیامک نعمتی».

■■کالدرون مهاجم قدبلند میخواهد

گابریل کال��درون در مصاحبههای اخیر خود
صراحتا اعالم کرده ب��ه مهاجم نوک نیاز مبرمی
دارد .او پیشتر گفته بود  2بازیکن را به باش��گاه
معرفی کرده و روز گذش��ته نیز گفت« :امیدواریم
مهاج��م تا  ۴۸س��اعت آین��ده اینجا باش��د» .او
همچنین بار دیگر بر لزوم جذب بازیکن بلندقامت
تاکید و عنوان کرد« :از باش��گاه خواس��تم در پی

یک مهاجم قدبلند باشد و گفتم ترجیحا میتواند
ب��ه عنوان بازیکن قرضی بیاید و باش��گاه را تحت
فشار نگذاشتم که حتما بخرند ،چون فکر میکنم
اینطوری منطقیتر اس��ت که بیاید و کیفیتش را
نشان دهد و بعد خرید اتفاق بیفتد» .این در حالی
اس��ت که عدهای تصور میکردند با خرید وحید
امیری و حض��ور مهرههایی نظیر ترابی ،کالدرون
نیازی به مهاجم نداش��ته باش��د اما او گفت این
بازیکنان را مهاجم نمیداند.

■■آیا خرید مهاجم خارجی منطقی است؟

پرسپولیس��یها تاکنون  ۳خرید در فهرس��ت
بزرگس��االن داشتهاند .آنها همچنین مربی جدید

گلزنترین ایرانی در اروپا

سردار باالتر از دایی و وحید

کرد و فقط یک گل زد .س��پس به روس��توف
رف��ت و طی  3فصل به ترتی��ب  9 ،3و  7گل
به ثمر رساند .در ادامه س��ردار به روبینکازان
برگشت و در  2فصل مجموعا  9گل زد .سردار
در نخستین فصل حضور در زنیت هم  9گل به
ثمر رساند و با  2گلی که در فصل جدید زد ،با
 44گلزده بهترین گلزن ایرانی در س��طح اول

لیگهای مختلف شده است.
هر چند که هیچ بازیکن ایرانی به اندازه رضا
قوچاننژاد در اروپا گل نزده اس��ت ولی گوچی
س��الهای زیادی از فوتبالش را در لیگ سطح
پایینتر حضور داش��ت و گلهایش در لیگ 2
بود.
دیگر گلزنان برتر ایرانی در سطح اول فوتبال

عالقه بیش از حد وزارت ورزش
به اداره فدراسیونها با سرپرست

خود را با ارز خارجی جذب کردند و از طرف دیگر،
بدهی سنگینی هم به برانکو ایوانکوویچ دارند .این
در حالی اس��ت که هر روز درآمد دالری باشگاهها
کمتر میش��ود و مشخص نیست در فصل جدید
هم هواداران به چه ش��کل قرار اس��ت با س��امانه
هواداری همکاری کنند .حال در چنین شرایطی
که پرس��پولیس  ۱۰مهره هجومی در اختیار دارد
و مهاجم نوکش نیز آقای گل این تیم اس��ت ،آیا
جذب مهاجم نوک خارجی نیاز اصلی سرخپوشان
اس��ت و آیا بهتر نیس��ت قرمزها منابع خود را به
شکلی دیگر هزینه کنند؟
نکت��ه قابل توجه این اس��ت ک��ه کالدرون با
توجه به عالقه به سیس��تم  4-3-3دوست دارد
یک مهاجم نوک باتجربه نیمکتنش��ین علیپور
باش��د؛ نکتهای که در مصاحبهاش به آن اش��اره
ک��رد« :ما عالوه بر آق��ای علیپور بازیکنان جوان
خوب��ی داریم ام��ا بازیکن جوان بای��د فرصت و
وقت باش��د که خودش را نش��ان دهد .شما فکر
میکنید بارسلونا و رئال با بازیکنان جوان قهرمان
میش��وند؟» پرس��پولیس در حالی برای خرید
مهاجم خارجی اقدام کرده که جری بنگس��تون،
گادوین منشا و ماریو بودیمیر در  3فصل مختلف
نتوانستند به اندازه یک فصل علی علیپور گلزنی
کنن��د .در تاری��خ لیگ برتر نیز ه��ر  4آقای گل
پرس��پولیس یعنی علی دایی ،محس��ن خلیلی،
علی علیپ��ور و مهدی طارمی ایران��ی بودهاند و
حاال باید دید مدیران پرس��پولیس چه تصمیمی
خواهند گرفت؟
اروپ��ا علیرضا جهانبخش ،وحید هاش��میان و
اشکان دژاگه هس��تند .علیرضا جهانبخش جز
یک فصل ،در همه سالهای حضورش در اروپا
در لیگ سطح اول بازی کرده است .جهانبخش
ب��ا نایمخ��ن  5گل و  34گل هم در مجموع 3
فصل حضورش در آلکمارزد .هاشمیان هم 29
گل با بوخوم و  9گل با هانوفر به ثمر رس��اند.
ل زده است.
اشکان دژاگه نیز در مجموع  24گ 
ضمن اینکه علی دایی آقای گل بازیهای ملی
تاریخ هم  22گل در بوندسلیگا به ثمر رساند.

در حال��ی که مس��عود س��لطانیفر به عنوان
وزیر ورزش و جوانان در گذش��ته بارها از انتخاب
سرپرست برای فدراس��یونها گالیه کرده و این
موض��وع را آفت ورزش خوان��ده بود اما رفتار این
وزارتخان��ه برخالف این صحبتهاس��ت .وزارت
ورزش در تازهتری��ن اقدام ،ثبتن��ام از نامزدهای
فدراسیون والیبال را به تعویق انداخت تا بار دیگر
نشان دهد قصد دارد رویهای را که در پیش گرفته
ادامه دهد .فدراس��یون والیبال  7ماه است که با
سرپرست اداره میشود و «افشین داوری» کارمند
وزارت ورزش سرپرست این فدراسیون است .قرار
بود ثبتنام انتخابات فدراس��یون والیبال از دیروز
آغاز شود اما وزارت ورزش و جوانان باز هم به اداره
شدن این فدراسیون با سرپرست رأی داد .بر اساس
ابالغ وزارت ورزش و جوانان ،ثبتنام از داوطلبان
احراز پست ریاس��ت فدراسیون والیبال به بعد از
مسابقات قهرمانی نوجوانان پسر جهان ( 30مرداد
تا  8شهریور) موکول شده است .این اتفاق پیش از
این نیز دیده شده است؛ نمونه آن فدراسیونهای
کش��تی و وزنهبرداری است که پس از مدتها و
انتقادات زیاد ،تکلیفشان مشخص شد .فدراسیون
کونگف��و هم  17ماه اس��ت با سرپرس��ت اداره
میشود و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد و نظر وزارت
ورزش تغیی��ر نکند 14 ،مردادم��اه انتخابات این
فدراسیون برگزار خواهد شد .وضعیت فدراسیون
ورزشهای رزمی نیز به همین ش��کل است .قرار
ب��ود ثبتن��ام از کاندیداهای انتخابات ریاس��ت
فدراسیون ورزشهای رزمی از دیروز آغاز شود که
لغ��و و به هفته آینده موکول ش��د .در عین حال
زمزمههای��ی درباره به تعویق افت��ادن ثبتنام از
نامزدهای انتخابات فدراسیون والیبال وجود دارد
که وزارت ورزش و جوانان منتظر مشخص شدن
تکلیف محمدرضا داورزنی اس��ت .ادامه فعالیت
معاون توس��عه و ورزش قهرمان��ی وزارت ورزش
و جوانان در هالهای از ابهام اس��ت و این ش��ایعه
وج��ود دارد که در صورت رقم خوردن این اتفاق،
داورزنی به فدراس��یون والیبال کوچ خواهد کرد.
داورزنی چندی پیش از س��وی قوهقضائیه برای
پاسخگویی به برخی مسائل احضار شده بود و باید
دید تکلیف وی چه میشود و آیا او به فدراسیون
والیبال خواهد رفت یا خیر .در هر صورت به نظر
میرسد وزارت ورزش بیش از آنچه تصور میشود
به اداره فدراس��یونها با سرپرس��ت عالقه دارد.

