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ورزشی

وطن امروز شماره 2490

اخبار

بررسی عملکرد  2ساله مدیرعامل مستعفی آبی پوشان پایتخت

چرا افتخاری از استقالل فرار کرد؟!

پیشنهاد ویژه بارسلونا برای جذب آزار

عثمان دمبله بهعالوه 50میلیون پوند

باشگاه بارسلونا قصد دارد با پیشنهاد ویژهای
ستاره چلسی را به خدمت بگیرد.
به گزارش میزان ،باشگاه بارسلونا قصد دارد
با ارائه پیشنهاد ویژهای برای جذب آزار ،باشگاه
رئالمادرید را در جذب این ستاره ناکام بگذارد.
بارس��لونا که ب��ه دنبال اضاف��ه کردن یک
هافبک هجومی به خط حمله تیمش اس��ت
قص��د دارد ادن آزار را به خدمت بگیرد ،آزاری
که از او به عنوان گزینه اصلی جایگزینی رونالدو
در رئالمادرید یاد میشود.
بارسلونا قصد دارد پیشنهاد عثمان دمبله را
همراه با حدود  50میلیون پوند به جای آزار به
باشگاه چلسی ارائه دهد.

پرسپولیس تیم لیگ یکی را هم
نتوانست شکست دهد

پرس��پولیس در دیداری دوستانه مقابل تیم
لیگ یکی تن به تساوی داد.
تیم فوتبال پرس��پولیس عصر پنجشنبه در
دیداری دوستانه به مصاف تیم شهرداری ماهشهر
رفت .این بازی که در ورزش��گاه شهید کاظمی
برگزار شد به تساوی بدون گل انجامید.
پرسپولیس که در نیمه اول با ترکیب اصلی
خود راهی میدان شده بود در نیمه دوم با ترکیبی
متفاوت به زمین آمد.
سروش رفیعی و علیرضا بیرانوند در نیمه دوم
این بازی در ترکیب پرسپولیس به میدان رفتند.
همچنی��ن رفیعی با حضور عل��ی پروین در
ورزش��گاه از فرصت اس��تفاده کرده و به خاطر
پوشیدن پیراهن شماره  7پرسپولیس بار دیگر
از او رخصت گرفت.

یوونتوس تمام بلیتهای
فصلش را فروخت

گروه ورزش�ی :اش��کهای افتخ��اری مدیرعامل
استقالل بعد از خداحافظی از این باشگاه واقعیات
تلخی را آش��کار کرد .افتخاری از فشارهای بیحد
و حص��ر و تخلفات و توقعات فراوان گفت تا باز هم
بعضی از پشتپردههای فوتبال عیان شود .خیلیها
افتخاری را در حد مدیریت اس��تقالل نمیدیدند و
او را مدیر فوتس��الی میدانستند اما عملکرد چند
ماه اخیر اس��تقالل موجب شد کمی از انتقادات به
افتخاری کم شود.
مدیرعامل سابق باش��گاه استقالل پس از یک
س��ال و  ۱۰ماه و  ۱۹روز فعالیت در این سمت در
حالی از مس��ؤولیت خود استعفا کرد که یک مورد
را به عنوان افتخارش در این باشگاه نام برده است.
س��یدرضا افتخ��اری بعد از کن��ار رفتن بهرام
افشارزاده از مدیرعاملی باشگاه استقالل در تاریخ
 ۷مرداد  ۹۵با تصویب اعضای هیاتمدیره باشگاه
بهعنوان سرپرس��ت این باش��گاه انتخاب ش��د و
بع��د از یک ماه و اندی فعالیت با این س��مت ،در
تاریخ  ۱۰شهریور همان سال و با تصویب اعضای
هیاتمدیره و صدور حکم محمود گودرزی ،وزیر
وق��ت ورزش رس��ما کارش را بهعنوان مدیرعامل
باش��گاه آغاز ک��رد .زمانی افتخ��اری مدیرعامل
باش��گاه اس��تقالل ش��د که پیش از انتصاب وی،
علیرضا منصوریان با حکم بهرام افشارزاده هدایت
آبیپوشان را بهعنوان سرمربی به عهده گرفته بود.
در آن زمان استقالل از نظر فنی شرایط مطلوبی
نداش��ت و از عمده دالیل کنار رفتن افشارزاده از
مدیرعاملی اس��تقالل هم همین کاسته شدن از
فش��ار ناش��ی از عملکرد نه چندان مطلوب فنی
بود .در حالی که بس��تر برای ایج��اد تغییرات در
کادر فنی که انتخاب افتخاری نبود فراهم بود ،او
ترجیح داد از انتخاب افش��ارزاده حمایت کرده و
پای علیرضا منصوریان بایستد .حمایت افتخاری
از منصوریان جواب داد و اس��تقالل تحت رهبری
علیرضا منصوریان به روزهای خوب بازگش��ت .تا
جایی که حتی بعد از آنکه در نیمفصل دوم پنجره
نقلوانتقاالت این تیم بس��ته شد ،باز هم روند رو
به رش��د این تیم ادامه داشت تا در نهایت آبیها
ب��ا هدایت منصوریان بهترین تیم نیمفصل دوم و
نایبقهرمان جام حذفی شوند.
■■بسته شدن پنجره

بانوی پی��ر اعالم کرد که تم��ام بلیتهای
فصلش برای تماشای بازیهای خانگی این تیم
در فصل  ۲۰۱۸-۱۹به فروش رفته است.
باشگاه یوونتوس با انتشار بیانیهای در سایت
خود اعالم کرد ک��ه تمام بلیتهای فصل این
تیم برای بازیهای خانگیاش در فصل آینده به
فروش رفته است .این در حالی است که یک ماه
تا آغاز فصل جدید سری  Aباقی مانده است.
طبق اعالم س��ایت باش��گاه یوونتوس29 ،
ه��زار و  300بلیت فصل این تی��م که  4هزار
تای آن ب��رای جایگاه ویژه اس��ت ،برای فصل
 2018-19فروخته شده است.
نکته جالب درب��اره فروش بلیتهای فصل
بانوی پیر این است که  95درصد از بلیتهای
فروخته ش��ده در واقع تمدید شده بلیتهای
فصل گذشته است و  5درصد مابقی هم توسط
اعضای باشگاه تصاحب ش��ده و این یعنی که
هیچ بخش��ی از بلیتهای فصل بیانکونری به
صورت عادی به فروش نرسیده است.
طبق اعالم سایت کالچونیوز  ،24بیانکونری
ب��ا توج��ه ب��ه افزای��ش  30درص��دی قیمت
بلیتهایش برای فصل آینده 30 ،میلیون یورو
بیش از فصل گذشته از محل فروش بلیتهای
فصلش درآمد کسب کرده است.
ورود کریس��تیانو رونالدو به یوونتوس یکی
از دالیل اصلی اس��تقبال گس��ترده ه��واداران
یوونتوس برای تمدید بلیتهای فصل پیش رو
با وجود گران شدن آن است.

تراکتورسازی دنبال جذب دژاگه

بازیکن تیمملی فوتبال ایران در حال تحقیق
درباره ج��و تبریز برای دادن پاس��خ نهایی به
مسؤوالن باشگاه تراکتورسازی است.
تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز که قصد دارد
در فصل آینده حداقل یک بازیکن ملیپوش در
ترکیب خود داشته باشد ،به دنبال جذب اشکان
دژاگه اس��ت .مسؤوالن باش��گاه تراکتورسازی
پیشنهاد خود را به اش��کان دژاگه ارائه دادهاند
و منتظر پاسخ او هستند.
دژاگه فع ً
ال جوابی ب��ه تراکتوریها نداده
اما به یکی از دوس��تانش گفته که مش��غول
تحقیق درباره تیم تراکتورسازی است .دژاگه
از برخی بازیکنان تیمملی و دوس��تانش که
در ای��ران حضور دارند ،درب��اره وضعیت تیم
تراکتورس��ازی و جو ش��هر تبریز سواالتی را
پرسیده است.
دژاگ��ه ب��زودی پاس��خ نهایی خ��ود را به
مسؤوالن باشگاه تراکتورسازی خواهد داد.
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همانطور که در باال اشاره کردیم ،استقالل در
این دوران با بسته شدن پنجره نقلوانتقاالتی مواجه
شد .محرومیت از نقلوانتقاالت برای نخستینبار در
تاریخ استقالل رخ داد که آن هم در دوران مدیریت
رضا افتخاری بود .هرچند دلیل محرومیت بدهکاری
باشگاه به عادل شیحی بود که در زمان افشارزاده به
باشگاه آمده بود اما محرومیت آن نصیب افتخاری
ش��د اما افتخاری توانس��ت از این چالش بزرگ به
سالمت عبور کند و تیمش را به سر منزل مقصود
رساند.
س��یدرضا افتخ��اری در دوران مدیریتیاش در
اس��تقالل هر کاری نکرده باشد ،این تیم را از نظر
مالی در ش��رایط خوبی ق��رار داد و میتوان گفت
باش��گاه دوران خوب مال��ی را در زم��ان او تجربه
ک��رد .در دوران مدیریت افتخاری کمتر پیش آمد
بازیکنان یا اعضای کادر فنی بابت تعویق مطالبات
مالیشان گالیه داشته باشند.
■■العین

یکی از س��ختترین و اصلیترین چالشهایی
که افتخاری در زمان مدیریتیاش در اس��تقالل با
آن مواجه ش��د ،بازی این تی��م با العین در مرحله
یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بود .استقالل
ن گفت :عالوه بر
داور بینالملل��ی فوتبال ای��را 
ایران تیمهای داوری هلند و برزیل هم شایس��ته
قض��اوت دیدار فینال بودند و صرفا داور آرژانتینی
به دلیل کیفیت فنی برای فینال انتخاب نشد اما
دوست ندارم به این موارد بپردازم.
به گ��زارش س��ایت رس��می وزارت ورزش و
جوانان ،علیرض��ا فغانی درب��اره قضاوتهایی که
در جامجهان��ی انجام داد ،گفت :خدا را ش��کر در
جامجهانی همه چیز بخوبی برای تیم داوری ایران
پیش رفت .آنچه مس��لم است در اوج خوشبختی
ی را که سپری
و موفقیت معموال لحظات س��خت 
کردیم به یاد میآوریم.
داور دیدار ردهبندی جامجهانی  ٢٠١٨در ادامه
باشگاه پرسپولیس نسبت به صحبتهای مدیر
برنامههای هافبک تیمملی واکنش نشان داد.
ب��ه گزارش مهر ،پن��دار خمارل��و مدیر روابط
عموم��ی باش��گاه پرس��پولیس درب��اره حضور و
پیش��نهادات وحید امیری اظهار داشت :با توجه
ب��ه اینکه طی روزهای گذش��ته چندین جلس��ه
درب��اره تمدید قرارداد وحی��د امیری با وکیل وی
برگزار کردیم و آخرین جلس��ه آن بعدازظهر روز
چهارش��نبه انجام شد ،همه پیش��نهادات وحید
امیری از س��وی آقای گرشاسبی مورد قبول واقع
شد.
وی افزود :قرار بود وحید امیری پنجش��نبه در
باش��گاه حضور یابد و آخرین مراحل قرارداد خود

افشاگریهای جنجالی و تلخ مدیرعامل مستعفی استقالل
ادعای افتخاری

ردیف
1

اینکه میگویند از نظر جسمانی مشکل دارم شایعه است.

2

جامجهانی بیشترین ضربه را به باشگاه استقالل زد.

3

ب�ه خاط�ر این قراردادها خیلیها به من توهین کردند .به پدر من هم توهین کردند .جد پدرم جواب همه اینها را خواهد داد.

4
5

گفتند که مدیران قبل از شما  2قهرمانی آوردهاند؛ بله! آنها قهرمانی آوردند اما بدهیشان را من دادم .این قهرمانی را

باید به اسم من بزنند .پول بازیکنانی که آنها گرفتند را من دادم.

اینکه گفتم جامجهانی به ما لطمه زد این بود که یک بازیکن مصدوم دادیم و چند بازیکن هم باید استراحت میکردند .به

همین خاطر ما به سازمان لیگ نامه زدیم که سوپرجام را عقب بیندازد .دلیلش هم این بود بازیکنان ما مصدوم میشدند.

6

 2اسپانسر پشت ماجرای سوپرجام بود که میخواستند هر طور شده این بازی را برگزار کنند و  2میلیارد سود ببرند.

7

تیم ما در رشت یا مشهد بازی میکند ،تماشاگران به داور توهین میکنند ،ما را جریمه میکنند.

8

در این دو سال بزرگترین فشار را من تحمل کردم .من تنها بودم و هیچکس اینجا به من کمک نمیکرد.

9

امید ابراهیمی (کاپیتان استقالل) 2هفته موبایلش خاموش بود .بعد که پیدایش کردم گفت میآیم تمدید میکنم اما خبری نشد.

10

آقای سیدمجید حسینی (مدافع استقالل) شما از جامجهانی برگشتید چرا جواب تلفن ما را نمیدادی؟

11

12

تیام و جپارف پیشنهاد نجومی داشتند .اگر فشار هواداران نبود با آنها با  350هزار یورو قرارداد میبستم اما آنها بیش

از یک میلیون یورو میخواهند!

همین هواداری که به من توهین میکند ،میگفت شماره حساب بدهید .ما اعالم کردیم اما کل کمکشان به ۱۰

میلیون هم نرسید.

با شفر میتوانستم قرارداد کم ببندم .حتی تا  350هزار یورو اما فشار هواداران توقعات او را باال برد و کل قرارداد کادر

13

فنی با یک میلیون یور بسته شد.

14

روزبه چشمی قرارداد دارد اما توقعات را آنقدر باال برده که میگوید  4میلیارد تومان به من بدهید!

15

این همه زحمت کشیدم و تیم را قهرمان کردم و بهترین تیم را درست کردم .وقتی این رفتارها را دیدم گفتم چرا باید

بمانم .درست نیست که من به خاطر این مسائل بمانم .یک تار موی خانوادهام را به همه اینها نمیدهم.

سختترین شکست آس��یایی خود را در آن بازی
تجربه کرد .درباره آن بازی و پشتپردههایش حرف
و حدیث زیادی شنیده شد اما هرچه بود ،فشار روی
رضا افتخاری بهعنوان فرد اول مجموعه زیاد بود.
افتخاری در آن دوران به هر ش��کلی بود از آن
بحران عبور کرد و حتی س��رمربی تیمش علیرضا
منصوریان را مثل گذش��ته حمایت کرد تا با او به
استقبال لیگ هفدهم برود.
■■نتایج ضعیف ابتدای فصل

اس��تقاللیها فص��ل هفدهم را خوب ش��روع
نکردن��د .با دالی��ل آن کاری نداریم اما این تیم در
 7هفت��ه ابتدایی فصل نتایج خوب��ی نگرفت و به
انتهای جدول س��قوط کرد .در آن مقطع نیز فشار
هواداران بر باش��گاه زیاد شد و علیرضا منصوریان

تحت این فش��ارها از اس��تقالل کنار رفت .با کنار
رفتن منصوریان بعد از بازی با ذوبآهن فش��ارها
اندکی از مدیریت استقالل کاسته شد تا افتخاری
بتواند اولین و آخرین انتخاب دوران مدیریتیاش در
استقالل را انجام دهد .شفر انتخابی بود که هواداران
استقالل را راضی کرد و این انتخاب نهتنها فشار را
از روی افتخاری برداش��ت ،بلکه او را در مقطعی به
مدیر محبوب هواداران استقالل تبدیل کرد .انتخاب
شفر نقطهای روشن در کارنامه افتخاری در استقالل
محسوب میشود.

■■نخستین و آخرین جام

استقالل در دوران مدیرعاملی افتخاری قهرمان
جام حذفی کشور ش��د تا این نخستین و آخرین
جامی باش��د که افتخ��اری در نق��ش مدیرعامل

فغانی:

رونالدو فوقالعاده مغرور است

خاطرنشان کرد :برای من یک
لحظ��ه در جامجهانی حاوی
پیامهای زیادی ب��ود .زمانی
که بع��د از دی��دار ردهبندی
روی س��کو رفتم با انگش��ت
به س��مت خدا اشاره کردم و
در وهل��ه اول هدفم این بود که اگر خیلیها به ما
گفتند حقتان قضاوت فینال جامجهانی بوده اما
عوامل دیگری نقش داشت ،باز هم شکرگزار خالق
هس��تیم که با عزت جام را پشت سر گذاشتیم و

هدف دیگرم از اشاره به خالق
این بود به جوانانی که بعضی
وقته��ا در گفتوگویی که
با آنه��ا دارم گالیه میکنند
بگویم نباید دس��ت از تالش
بردارند و با کوش��ش زیاد به

خدا توکل کنند.
فغانی بهترین لحظه جامجهانی برای تیم داوری
را تایید شایستگی داوران ایران توسط رئیس فیفا
عنوان و خاطرنش��ان کرد :در لحظهای که رئیس

وحید امیری میماند یا میرود؟

مورد خاص وحید و پرسپولیس
را انج��ام دهد ک��ه این اتفاق
نیفتاد و در کم��ال تعجب با
مصاحبه وکیل وحید امیری
در خبرگزاریه��ا مبن��ی بر
اینکه امی��ری منتظر جواب
باشگاه است ،مواجه شدیم که
باعث تعجب بیشتر ما شد.
خمارلو تصریح کرد :ای��ن مصاحبه تعجب ما
را برانگیخت چون به ایش��ان گفته بودیم شرایط

و پیشنهادات وی مورد قبول
باش��گاه واقع ش��ده اس��ت و
هماکنون نی��ز منتظر وحید
امیری هس��تیم تا وی بتواند
پ��س از ثب��ت ق��رارداد ،در
پرسپولیس بازی کند.

■■ادعای رئیس باشگاه ترابوزان اسپور

در همین حال رئیس باش��گاه ترابوزان اسپور از
توافق نهایی با هافبک ملیپوش پرسپولیس خبر داد.

برای استقالل کسب کرده است .همچنین صعود
اس��تقالل به جمع  ۸تیم برتر آس��یا نیز از جمله
اتفاقات مثبتی بود که در زمان مدیریتی افتخاری
رخ داد .آبیپوشان با مدیریت افتخاری در لیگهای
شانزدهم و هفدهم هم حضور داشتند که یک مقام
نایبقهرمانی و یک مقام سومی ماحصل حضور آنها
با مدیریت افتخاری در لیگ برتر بود.
■■خداحافظی و اشک

س��رانجام افتخ��اری روز  27تی��ر در جم��ع
خبرنگاران و با گریه و اشک از استقالل خداحافظی
کرد اما حرفهای جنجالی زد؛ از توقعات میلیاردی
روزبه چشمی (که تکذیب ش��د) تا جواب موبایل
ندادن امید ابراهیمی کاپیتان استقالل .این اظهارات
موجب شگفتی همگان حتی شفر سرمربی این تیم
شد.

■■حس�ن روش�ن :افتخاری بهزور میخواست
بماند!

پیشکسوت باشگاه استقالل گفت :افتخاری به
زور میخواس��ت در اس��تقالل بماند و میگفت تا
زمانی که دولت روی کار است مدیر میمانم .حسن
روش��ن درباره اس��تعفای افتخاری از مدیرعاملی
باشگاه اس��تقالل به میزان اظهار داشت :افتخاری
به زور میخواس��ت در اس��تقالل بماند و میگفت
ت��ا زمانی که دولت روی کار اس��ت مدیر میمانم.
وی اف��زود :مگر میش��ود تیمی ب��ا کارنامه فصل
گذش��ته استقالل مدیرش اس��تعفا کند و مردم از
این بابت خوش��حال ش��وند .اینها همه نش��انه آن
است که افتخاری عملکرد ضعیف و بیتاثیری در
استقالل داشته است .پیشکسوت باشگاه استقالل
ادامه داد :فتحی از مدیران خوش��نام ورزش کشور
اس��ت و من به مدیریت او در ش��رایط بد استقالل
امیدوارم اما نباید فراموش کند داش��تن مسؤولیت
در اس��تقالل بسیار دشوار و خطرناک است .روشن
درباره اظهارنظرهای افتخاری درباره تمدید قرارداد
و همچنین جذب بازیکنان جدید تصریح کرد :این
مس��ائل اصال به مدیرعامل مربوط نمیشود ،وقتی
باش��گاه مسؤول نقلو انتقاالت و کمیته فنی دارد
آنها باید تصمیمگیرنده نهایی باشند .وی در پایان
خاطرنشان کرد :البته مشکل اصلی باشگاه ،استفاده
از اف��راد بدون تخصص و بیتاثی��ر در کمیتهها و
دیگر بخشها بود که همه علیه یکدیگر مصاحبه
میکردند و همدل نبودند.

فیفا برای اهدای مدال آمد ،به ما گفت اس��تحقاق
باالتری داشتید و این مهم لحظه غرورآفرینی بود
که توانستیم نام ایران را سربلند نگاه داریم.
داور پرافتخار فوتبال ایران گفت :از حمایتهای
مردم و مسؤوالن به نیکی یاد میکنم؛ از دیدارهای
رئیسجمه��ور تا س��لطانیفرو پیامهای پرمهر و
روحیهبخش ای��ن عزی��زان در موفقیت ما نقش
داشت.
فغانی درباره بازیکن��ان جامجهانی گفت :ادن
آزار ،بازیکن تیمملی بلژیک که قضاوت دیدار آنها با
انگلیس را در بازی ردهبندی بر عهده داشتم بسیار
بااخالق و فوقالعاده فنی اس��ت و به همان اندازه
رونالدو فوقالعاده مغرور است.
به گزارش سایت «فاناتیک» ترکیه ،هاچیصالی
اوغلو ،رئیس باش��گاه ترابوزان اسپور با بیان اینکه
با وحید امیری ،هافبک ایرانی به توافق رسیدهاند،
گف��ت :ما پ��س از تس��تهای پزش��کی آخرین
جلسهمان را با امیری برگزار خواهیم کرد .تیم در
تاریخ  24جوالی ( 2مرداد) به ترکیه بازمیگردد و
امیری از این تاریخ با تیم کارش را آغاز خواهد کرد.
وی اف��زود :امیری ،بازیکن ثابت تیمملی ایران
در جامجهانی  2018روس��یه و یکی از مهرههای
کلی��دی پرس��پولیس در تم��ام بازیهای فصل
گذش��ته بود .ما برای ج��ذب او هیچ مبلغی را به
باش��گاه ایرانی پرداخت نکردهای��م و او به عنوان
بازیکن آزاد به ما ملحق میشود.

گزارش

درجلسه برگزاری بازی «داربی
سوپرجام» چه گذشت؟

اظه��ارات رئی��س هی��ات مدیره باش��گاه
استقالل در جلسه شورای تأمین استان تهران
این تلقی را ایجاد کرده اس��ت که آبیپوشان
تمایلی به حضور در س��وپرجام نداشتهاند .به
گزارش تسنیم ،دیدار سوپرجام فوتبال ایران
بین تیمهای پرسپولیس ،قهرمان لیگ برتر و
اس��تقالل ،قهرمان جام حذفی فصل 96-97
قرار ب��ود طبق برنامه دی��روز (جمعه) برگزار
ش��ود که اس��تقاللیها به تاریخ برگزاری این
بازی اعتراض کردند .پس از برگزاری جلس��ه
هماهنگی این مس��ابقه از سوی سازمان لیگ
اعالم شد اس��تقاللیها از حضور در این بازی
انصراف دادهاند و از همینرو نتیجه بازی  3بر
صفر به سود پرسپولیس اعالم شد.
به دنب��ال این اتفاقات اس��تقاللیها اعالم
کردند از حضور در س��وپرجام انصراف ندادهاند
و فقط ب��ه تاریخ برگزاری این ب��ازی اعتراض
داش��تهاند .با این حال در جلس��های که برای
هماهنگی این بازی در فدراسیون فوتبال برگزار
ش��د ،رئیس ش��ورای تأمین که رئیس جلسه
نیز بوده اس��ت درباره برگزاری بازی از طرفین
س��ؤال میکند .از ملک��ی ،رئیس هیات مدیره
اس��تقالل درباره برگزاری ب��ازی در تاریخ 29
تیرماه سؤال میشود که او پاسخ میدهد ما در
این تاریخ بازی نمیکنیم .با این حال سازمان
لیگ تاریخ جدیدی در شهریورماه و همزمان با
فیفادی را پیشنهاد میکند که از گرشاسبی و
ملکی درباره برگزاری بازی در این تاریخ بدون
حضور ملیپوشان سؤال میشود که هیچکدام
از دوطرف پرسپولیس��ی و اس��تقاللی موافق
برگزاری بازی سوپرجام در شهریورماه و بدون
حضور ملیپوش��ان نبودند .از همینرو با توجه
به اینکه برنامه سوپرجام از قبل اعالم شده بود
و استقاللیها که نماینده آنها در جلسه رئیس
هیات مدیره باشگاهش��ان بوده اس��ت با تاریخ
 29تیرم��اه مخالفت میکند ،این مس��اله به
عنوان انصراف استقالل از حضور در بازی تلقی
میشود .صورتجلسه این جلسه هماهنگی نیز با
امضای حاضران سند شده است و حاال کمیته
انضباطی باید درباره سرنوش��ت بازی تصمیم
بگیرد .کمیت��ه انضباطی در انتظ��ار دفاعیات
باشگاه استقالل است و در صورتی که دفاعیات
آبیهای پایتخت قانعکننده نباش��د ،نتیجه 3
بر صفر به س��ود پرس��پولیس از سوی کمیته
انضباطی تأیید و تصویب خواهد شد.

گرانترین دروازهبانهای تاریخ
فوتبال کدامند؟

با ثبت قراردادی تاریخی میان آلیسون بکر
و لیورپول ،ردهبندی گرانترین سنگربانهای
تاریخ فوتبال جهان دستخوش تغییر شد.
بعد از چندین روز گمانهزنی درباره احتمال
پیوس��تن آلیس��ون بکر به لیورپول ،باشگاه رم
س��رانجام پنجش��نبه  28تیرماه اعالم کرد این
دروازهب��ان برزیلی با قراردادی ب��ه ارزش 72/5
میلی��ون ی��ورو راهی آنفیل��د و ب��ه گرانترین
دروازهبان تاریخ فوتبال تبدیل شد .انتقال آلیسون
 25ساله به مرسیس��اید رکوردی که  17سال
پی��ش با انتقال جان لوئیجی بوف��ون از پارما به
یوونتوس به ثبت رسیده بود را شکست .سنگربان
و کاپیتان س��ابق ایتالیا و یوونتوس که در پایان
فصل گذشته راهی پاریسنژرمن شد ،در سال
 2001با قراردادی به ارزش  52میلیون یورو به
بانوی پیر ملحق شده بود که تا تابستان امسال
بیش��ترین پول پرداخت ش��ده برای خرید یک
دروازهبان بود( .بوفون در آن زمان با قراردادی به
ارزش  32میلیون پوند به یووه پیوست .با توجه به
تفاوت نرخ برابری پوند و یورو در آن سال نسبت
به سال گذش��ته که منچسترس��یتی ادرسون
س��وارس برزیلی را از بنفیکا خرید ،رقم قرارداد
او باالتر از ادرس��ون است .رقم قرارداد ادرسون با
توجه به نرخ برابری یورو و پوند در سال ثبت این
قرارداد 40 ،میلیون یورو میشود).
بعد از آلیس��ون ،بوفون و ادرس��ون ،مانوئل
نوی��ر با قرارداد  30میلی��ون یورویی که او را از
شالکه به بایرن مونیخ منتقل کرد در رده چهارم
گرانتری��ن دروازهبانهای تاریخ قرار میگیرد.
پس از او هم جردن پیکفورد ،دروازهبان تیمملی
انگلیس در جامجهان��ی  2018که انتقالش از
ساندرلند به اورتون  28/5میلیون یورو هزینه
داشت ،در رده پنجم گرانترین دروازهبانهای
تاریخ فوتبال قرار گرفته است.

