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مرد سال فوتبال آسیا کیست؟

بخت باالی بیرانوند
برای تاریخسازی
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گزارش

«دســتان امن ».ایــن لقب تازه علیرضا بیرانوند اســت که توئیتر رســمی لیگ قهرمانان آســیا برای او انتخاب کرده .آنهم درســت
یک روز بعد از شــایعه قرار گرفتن این دروازهبان ملیپوش در فهرســت ســه نفره کاندیداهای اصلی توپ طالی ســال  2018آســیا.
معرفی این ســه کاندیدا البته رسمیت نداشــت اما حتی این هم باعث نمیشود که شــانس بیرانوند را برای دریافت توپ طالی آسیا کم
بدانیم .دروازهبانی که در جام جهانی  2018روســیه درخشــید و با  6کلینشیت در لیگ قهرمانان آســیا درخشش خود را تکمیل کرد.
حاال پرســپولیس با پشت ســر گذاشتن هیوندای و سامســونگ که در کلینشیتهای 5تایی شریکش شــده بودند ،به تنهایی در صدر
قرار گرفته و بیدلیل نیســت که توئیتر لیگ قهرمانان تحســینش کرده؛ با انتشــار عکسی از او در بازی با الســد و تیت ِر «دستان امن».

وصال روحاني
Vesal Rohani

عکس :نعیم احمدی  -ایران ورزشی

در صالحیت ســید جالل حســینی
تردیــدی وجود ندارد و ســامان قدوس
هم ســال فوقالعادهای را سپری کرده و
علیرضا جهانبخش هم به مرزهای تازهای
رسیده اســت اما اگر معیارهای ایافسی
شرط باشــد (که هست) و چنانچه دیدگاه
انتخابکنندگان چیزی باشد که تا بهحال
بوده است در میان فوتبالیستهای شاخص
ایرانی کسی که بیشــترین اقبال را برای
راهیابی به جمع  3نامزد نهایی عنوان مرد
سال آسیا دارد ،کسی نیست به جز علیرضا
بیرانوند.
او نه فقط در خلــق قهرمانی معنوی
و البتــه به بار ننشســته تیــم ملی در
جامجهانی روسیه ســهم بارزی داشت و
س رونالدو او را به
پنالتی مهار کــرده کری 
افســانههای ورزش ایران پیوند زد بلکه
در ماجراجوییهای شیرین پرسپولیس در
لیگ قهرمانان آسیا هم نقش چشمگیری
را بازی کرده و هر چند گلهایی خورده اما
نه به تعداد زیــاد و گلهای متعددی را از
سوی رقبا بیاثر کرده و بخصوص از زمان
ورود سرخهای تهرانی به مراحل حذفی دژ
آهنین پرسپولیس را محکمتر و پرقوامتر
ساخته است.

در فهرست کیروش نیست اما...

کارلوس کیروش در اظهارنظر اخیرش
پیرامون مردان برتر فوتبال آسیا به سردار

آزمون از ایــران ،هون ســونگ مین از
کرهجنوبی و اودیل احمداف از ازبکستان
اشاره کرده اما حرفهای او فراتر از مردان
زبده یک سال و با نگاهی کلیتر و فارغ از
چارچوبهای زمانی بوده و فقط سال 2018
را مبنای نگرش و صــدور رأی خود قرار
نداده اســت .بنابراین بحث دستاوردهای
این ســال به میان میآید و در این زمینه
کمتر تیمی با ایران الاقل در ســطح ملی
برابری میکند .ایران در جامجهانی بیست
و یکم از  3بازی خود چهار امتیاز اندوخت
و در گروهش ســوم شد و فقط یک امتیاز
از اســپانیا و پرتغال که اول و دوم شدند و
صعود کردند کــم آورد و نمایشهای قوی
تدافعی تیم ملی نخستین فاکتوری بود که
این توفیق را رقم زد .یوزها در سه مسابقه
خود در آوردگاه روسیه فقط دو گل خوردند
و بدیهــی بود که بیرانوند بــا دروازهبانی
حرفهای خود ســهمی وسیع در این ماجرا
داشته باشد .به واقع اگر ایافسی بخواهد
موفقترین تیمقاره آســیا در جام جهانی
 2018را پاس بدارد ،بایــد توجهاش را به
ایران معطوف کنــد و در پیکره تیم ایران
در مجموع ســه بازی سنگربان 1متر و 92
سانتی سابق نفت تهران یکی از بهترینها
و پر تداومترینها بود .او در هر سه مسابقه
تحت فشار حمالت مکرر رقبا قرار داشت
و فقط یک بار تســلیم شــوت مواج دنی
کوارشــما مهاجم تکنیکی پرتغال و یک
بار هم مغلوب ضربه زمینی دیهگوکاســتا
فوروارد برزیلیتبار اســپانیا شد و سایر
راهها را به ســوی رقبا بست و نشان داد
تصورات قبلی در این خصوص که اسپانیا
و پرتغال هر کدام حداقل سه،چهار گل به
ایران خواهند زد ،خیالی بیش نبوده است.

احتمالی قوی و در دسترس

البته دفاع چنــد الیه تیم ملی هم در
ثبت این توفیقها ســهم باالیی داشت اما
یک دروازهبان هم معموالً در اینگونه موارد
چهره میشود و این چیزی است که شامل
بیرانوند هم شد.
در جام باشــگاههای آســیا هم این
ســنگربان الیق کــه پرتابهــای بلند
دستش به سبب پایهگذاری حمالت مؤثر
برای مهاجمان معروف اســت ،پرسپولیس
را به طرز چشــمگیری تقویــت کرده و
الدحیل بهرغم سرشــار بودن از مهرههای
ملیپوش و بینالمللی در دو دیدار بیشتر
از دو بار دروازه این ســنگربان را نگشود.
موفقیتهای چشمگیر علیرضا در این دو
جام ملی و باشــگاهی انتخاب او را میان
ســه کاندیدای نهایی انتخاب مرد ســال
آســیا موجه جلوه میدهد و موفقیتهای
جهانبخش به این سبب که به آقای گلی او
در زمان حضورش در لیگ هلند (با پیراهن
آلکمار) منحصر شــد و او در جام جهانی
ندرخشــید (و این عدم درخشش شامل
قدوس اغلب نیمکتنشــین و سید جالل
حسینی خط خورده هم شــد) ،بیرانوند
را قدمی از آنان در محاســبات ســاالنه
ایافســی پیش میاندازد و اگر کاندیدا و
برنده شود ،بهگونهای تاریخسازی کرده و
نخستین دروازهبان ایرانی خواهد شد که
جایزه ساالنه ایافسی را بهدست میآورد.
این احتمال قویو در دســترس است که
باید صبر کرد و دید ایافســی هم آن را
اجرایی میکند یا خیر .تا رســیدن چنان
زمانی بد نیست بدانید جوایز بهترینهای
سال فوتبال آسیا طبق روال سالهای اخیر
در دهه اول آذرماه اهدا خواهد شد.

درویشوند بعد از درگیری :چرا باید به کمیته انضباطی بروم؟
خبرکوتاه

حریف دستهسومی

حریــف تدارکاتی روز پنجشــنبه
پرســپولیس مشخص شــد .شاگردان
برانکو ساعت  ۱۶پنجشنبه در ورزشگاه
شــهید کاظمی به میدان خواهند رفت
و حریفشان صدرنشین لیگ دسته سه
ایران یعنی تیم منصور ساوه است.

بازی با امیدها؟

راســت و دروغش گــردن راوی
اما شــنیدیم زالتکو کرانچــار و برانکو
ایوانکوویچ با هم وارد مذاکره شــدهاند
و بدشــان نمیآیــد که تیــم امید و
پرســپولیس در یک دیدار دوســتانه
مقابل هم بایستند .البته هنوز برگزاری
این بازی قطعی نشده است.

با چارتر تا فینال

پرســپولیس اگر در بازی برگشت
هم السد را ناکام بگذارد ،به فینال لیگ
قهرمانان صعود خواهد کرد و باید روز
 ۱۲آبان مــاه در کرهجنوبی یا ژاپن به
میدان بــرود .به دلیــل طوالنی بودن
مســیر ســفر و اینکه پرواز مستقیم از
تهران به توکیو یا سئول برقرار نیست،
پرســپولیس باید از دبی یا دوحه خود
را به شرق آسیا برســاند و گزینه دوم
هم پرواز چارتر اســت که باشگاه آن را
انتخاب کرده و هماهنگیهای الزم را با
حامی مالی انجام داده است.

فینال  5میلیاردی

با اینکه هزینههای بهسازی ورزشگاه
آزادی را از دوش پرســپولیس برداشتند،
میزبانی از فینال دستکم  5میلیارد تومان
برای این باشــگاه هزینه خواهد داشــت.
گرشاســبی گفته« :طبق برآوردهای ما
رقمــی در حدود  5میلیــارد تومان برای
بازی فینال هزینه خواهیم داشت ».البته
آقای مدیرعامل دیــروز در همین رابطه
جلسهای با حامی مالی داشت و قرار شد
حامی مالی این هزینهها را تامین کند.

پرسپولیس به حدنصاب رسید

با حضــور بازیکنان تیم امید ،تعداد
حاضــران در تمرین پرســپولیس صبح
چهارشنبه به حدنصاب رسید و آنها یک
تمرین  90دقیقهای را برگزار کردند .ابتدا
 15دقیقه تمرین در ســالن و در ادامه،
کار با توپ زیر نظــر مارکو .بعد دو تیم
از عناصر تهاجمی و دفاعی تشــکیل شد
کــه قرمزها از کنارهها حمله میکردند و
زردها باید این حمالت را پس میزدند و
توپگیری میکردند .حرکت بین موانع،
پاسکاری ،سرزنی و کنترل توپ از دیگر
بخشهای تمرین بود.

ترکیب متفاوت پرسپولیس در بازی حذفی

چند جوان بازی میکنند؟

بهجــای بــازی با پیــکان ،برانکو
پیــش از بازی با الســد تیمــش را در
جــام حذفــی به دیــدار نــود ارومیه
میفرســتد که این بازی را قرار اســت
جوانها برای پرســپولیس دربیاورند.
دوری ملیپوشــان ،مصدومیتهــا و
همینطور فاصله  5روزه تا بازی الســد
از جملــه دالیلی اســت کــه ترکیب
اصلــی پرســپولیس را در بازی حذفی
دستخوش تغییر خواهد کرد.
بــا توجه بــه حضــور بیرانوند و
نوراللهــی در اردوی تیمملــی و دیــر
برگشتنشــان به پرسپولیس در فاصله
یــک روز مانده به بــازی ،احتماال آنها
مقابل نود ارومیه بــه میدان نخواهند
رفت .شــایان مصلح چهار روز تمرین
نکرده ،رسن در خوشبینانهترین حالت
 48ســاعت پیــش از بازی بــه تهران
بازمیگردد ،عالیشــاه مصدوم است و
سیدجالل ،کامیابینیا ،شجاع و انصاری
هم مصدومیتهای جزئــی دارند یا با
درد بازی میکنند.
حاال باید از برانکو پرسید که بدون

این بازیکنان ،به چند تا از جوانهایش
میدان خواهد داد؟ آیا غیر از رادوشویچ
که احتماال ثابت میشــود و علوانزاده
و همتــی کــه ثابت بازی کردنشــان
دیگر عجیب نیست ،سعید حسینپور،
حمیدرضا طاهرخانی ،احسان حسینی،
شاهین عباسیان و احمد بهاروندی هم
شانس بازی خواهند داشت؟
از آنجا کــه ایوانکوویچ نمیخواهد
خاطره بازی با قشــقایی برایش تکرار
شــود ،بعید است کل ترکیب تیمش را
جوان کند یا تغییــر بدهد اما اینطور
هم نیســت کــه حتما بــا ترکیبی که
قرار اســت مقابل السد به میدان برود،
بازی کند .چرا که هم بحث خســتگی
بازیکنــان مطرح اســت و هــم بازی
کردن مقابل تیم ناشناختهای مثل نود
ارومیه احتمــال مصدومیت آنها را باال
میبرد .البتــه احتماال نیمی از ترکیب
پرسپولیس در نخســتین بازی حذفی
را جوانها تشکیل خواهند داد اما باید
ببینیم برانکو ایوانکوویچ به کدامیک از
این بازیکنان اعتماد خواهد کرد.

پرسپــولیس درگیــر شایعــه
یک واگـذاری غیرممکــن

هــر بــار کــه مشــکالت مالــی
پرســپولیس و حتی اســتقالل به اوج
میرسد ،به یکباره شایعه واگذاری این
باشگاه را میشنویم .مثل همین االن که
پرسپولیس در بنبست بیپولی گرفتار
شــده و شــایع ه کردهاند که بهزودی به
بخش خصوصی واگذار میشود .جالبتر
اینکه ادعا کردهاند این باشگاه به شرکت
ایرانســل که در حال حاضر حامی مالی
مشترک پرســپولیس و استقالل است،
واگذار خواهد شــد .موضوعی که البته
حمیدرضا گرشاســبی هــم گفته از آن
بیخبر اســت« :من چنین مســالهای
را نشــنیدهام و باید ایــن موضوع را از
وزارت ورزش و جوانــان پیگیر شــوید
چرا که متولی باشگاه پرسپولیس وزارت
ورزش است .من درباره این مساله اطالع
دقیقی ندارم و چیزی هم نشنیدهام اما

تا جایی که میدانم ،ایرانسل یک شرکت
خصوصی است و شریک یک شرکت در
آفریقای جنوبی به حساب میآید».
شــایعه واگذاری پرســپولیس به
ایرانســل در حالی مطرح شده که این
شرکت حامی مالی باشگاه استقالل هم
هســت و اینکه بخواهد مالکیت باشگاه
پرســپولیس را در اختیار بگیرد ،کمی
غیرمنطقی و حتــی غیرممکن به نظر
میرســد .حامی مالی مشترک بودن را
باالخره یکجوری میتوان پذیرفت اما
مالکیت پیدا کردن بر دو باشگاه داستان
متفاوتی دارد .یعنی واقعا این شــرکت
حاضر است قید استقالل و هوادارانش را
بزند و نیمی از مشتریان خود را از دست
بدهد فقط بهخاطر اینکه مالک باشــگاه
پرسپولیس شــود؟ یا به مالکیت هر دو
باشگاه چشم دارد؟

روز یکشــنبه بــود کــه ابوالفضل
درویشوند و ســعید کریمی ،دو بازیکن
پرسپولیس در پایان تمرین ،در رختکن
درگیر شدند.
اتفاقــی کــه در شــرایط فعلــی
پرســپولیس حداقــل از نظــر مدیریت
باشگاه غیرقابل بخشــش بود .به خاطر
همین حمیدرضا گرشاســبی ،بهعنوان
مدیرعامل باشــگاه همان شب دروازهبان
خاطی تیم را به دفتر باشگاه احضار کرد

و برخورد تندی با او داشــت .گرشاسبی
حتی قصد کنار گذاشــتن درویشوند را
هم داشــت اما بعد از عذرخواهی او بابت
درگیــری در رختکــن ،در نهایت قرار
شــد درویشوند بعد از اردوی تیم امید
به تمرینات پرســپولیس بازگردد .البته
جریمه مالی او پابرجاســت و قرار است
درباره این موضوع تصمیمگیری شود.
درویشوند اما تأکید دارد که چنین
اتفاقاتی در فوتبال طبیعی اســت و هیچ

لزومی بــرای حضور در جلســه کمیته
انضباطی باشــگاه نمیبینــد .او در این
رابطــه میگوید « :مــن در اردوی تیم
ملی امید هســتم و ایــن را میتوانید از
مســووالن تیم ملی ســوال کنید و این
حــرف کــه اردو را به قصــد حضور در
کمیته انضباطی باشگاه ترک کردم واقعا
خنده دار اســت .اصال اتفاق خاصی رخ
نداده که کمیته انضباطی باشگاه بخواهد
ما را احضار کند».

بهبود مصدومیت ،پایان حسرت جالل حسینی
مصدومیت زانوی سیدجالل حسینی
میتوانســت حســرت بزرگ جا ماندن از
بازی برگشت مقابل السد و در نهایت بازی
فینال آســیا را برای او بهجا بگذارد .ضمن
اینکه این مصدومیت نگرانی بزرگی برای
پرسپولیسیهایی به حســاب میآمد که
در تمام این مدت روی ســد محکم سید
جالل در خط دفاعی حســاب کردهاند .او
در نخستین تمرین این تیم بعد از جدال
مقابل السد دچار مصدومیت از ناحیه زانو
شد اما در دو روز اخیر توانسته بدون مشکل

در تمرینــات گروهی حاضر شــود .دیگر
خطری بابت این مصدومیت ســیدجالل
را تهدید نمیکند و حســینی میتواند در
صورت صعود احتمالی پرسپولیس به فینال
رقابتهای آسیایی ،بزرگترین افتخار تاریخ
باشــگاه را به همراه دیگر همتیمیهایش
جشن بگیرد .حسینی این روزها با تمرکز
باال در تمرینات پرسپولیس حضور مییابد
و بعد از تجربه ناموفق به همراه سپاهان در
فینال لیگ قهرمانان آسیا ،اکنون بار دیگر
به حضور در فینال امیدوار است.

برگزاری بازیهای معوقه پرسپولیس پیش از پایان محرومیت
فشردگی برنام ه بازیهای پرسپولیس
بعــد از صعــود به نیمــه نهایــی و فینال
مسابقات ،تعدادی از بازیهای این تیم را به
تعویق انداخت .تاکنون دیدار پرسپولیس
برابر پیکان که قرار بــود  27مهرماه برگزار
شــود ،به دلیل حضور سرخپوشان در نیمه
نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا به
تعویق افتاده و ایــن احتمال وجود دارد که
در صورت صعود احتمالی به فینال آســیا،
دو بازی دیگر پرسپولیس مقابل ذوبآهن

و سپاهان نیز به تعویق بیفتد .همین مساله
نگرانیهایی را برای ســایر تیمهای مدعی
کســب قهرمانی ایجاد کــرده؛ آنها نگران
این موضوع هســتند که بازیهای معوقه
پرســپولیس به نیم فصل دوم منتقل شود
و سرخپوشــان که یکــی از مدعیان اصلی
قهرمانی لیگ هجدهم هســتند ،بتوانند از
خریدهای جدید خود یعنی ترابی ،شیری،
رفیعی و شریفی و خریدهای احتمالی دیگر
استفاده کنند ،در صورتی که در حال حاضر

پرسپولیسیها به شــدت با کمبود بازیکن
دســت و پنجه نرم میکنند .سعید فتاحی
مسوول کمیته مســابقات سازمان لیگ اما
درباره این نگرانی ،اطمینان خاطر داده که
مسابقات معوقه پرســپولیس پیش از نیم
فصل برگزار خواهد شد« :هواداران و سایر
تیمها مطمئن باشند که تمام بازیهای این
تیم پیش از آغاز نیم فصل دوم مســابقات
و پیش از باز شــدن پنجره نقل و انتقاالت
برگزار خواهد شد».

دریافتی پرسپولیس از جام جهانی و ارز ثانویه

کارمان شده شــمردن هر روزه بدهیها و طلبکاران باشگاه پرسپولیس
که انگار فراغت ندارد از این موضوع .یک ســو بازیکنان و مربیان خارجی را
میبینیم که به قول مدیرعامل باشــگاه  5ماه است هیچ دریافتی نداشتهاند
و بخشــی از مطالبات فصل پیششــان هم پرداخت نشــده .از سوی دیگر
طلبکارانی مقابل پرســپولیس ایستادهاند که بیتوجهی به آنها فرصت حضور
در دورههای بعدی لیگ قهرمانان را میسوزاند و بازیکنان ایرانی تیم هم جز
آن  20درصد ،چیزی نگرفتهاند.
این اما همه بدهیهای باشگاه پرسپولیس نیست و باید هزینه سفرهای
خارجی قرمزها در لیــگ قهرمانان و میزبانی از فینال را هم در نظر بگیریم.
تازه شــانس آوردند که بهســازی ورزشــگاه آزادی تا پیش از بازی فینال را
نینداختند گردن پرسپولیس وگرنه باشگاه دیگر عمرا میتوانست به بازیکنان
و مربیانش حقوق بدهد .االن هم با اینکه حامی مالی به ادعای مدیرانش حتی
پرداخت خارج از برنامه به باشــگاه داشته ،باز
پرسپولیس بدهکار است و بعد از کلی دوندگی
تازه توانسته برای خرید ارز ثانویه مجوز بگیرد
آن هم در حالی که حمیدرضا گرشاسبی پیش
از ایــن گفته بود کــه برای پرداخــت پول به
خارجیهای پرسپولیس آگاهانه تخلف کرده و
از بازار آزاد ارز خریده است.
حــاال اما میگوید که با دریافت ارز ثانویه،
در یکــی دو روز آینــده بخشــی از مطالبات
برانکــو و دســتیارانش و همینطــور بازیکنان
خارجی را پرداخت خواهد کرد« :خوشختانه با
حمایتهای آقای دکتر ســلطانیفر وزیــر ورزش و جوانان یکی از حادترین
مشکالت باشــگاه که به تهیه ارز مربوط میشود ،برطرف شده تا بتوانیم ارز
مورد نیازمان را خریداری کنیم .در این ارتباط ســهمیهای تعیین شده است
که مجوز آن را ظرف یکی دو روز آینده دریافت خواهیم کرد و این میتواند
بخش عمدهای از مشــکالت ارزی ما را در این مقطع مرتفع کند .البته باید
بگویم که قرار نیست به ما ارز بدهند ،بلکه برای تهیه آن باید مجوز دریافت
میکردیم و در مراحل دیگری هم دوباره باید برای دریافت مجوز درخواست
بدهیم .فعال موفق شــدیم یکســوم ارز مورد نیاز باشــگاه را برای پرداخت
بدهیمــان به بازیکنان و مربیان خارجی تهیه کنیم و تالش خواهیم کرد که
بقیه ارز الزم را هم تأمین کنیم».
البته آقای مدیرعامل نگفته که پرســپولیس چقدر ارز ثانویه گرفته اما
شــایعهها ادعا کردهاند که رقــم آن  500هزار دالر اســت و باید بین همه
خارجیها تقسیم شود .البته این تنها دریافتی پرسپولیس نیست چرا که این
باشــگاه ســود خوبی هم از جام جهانی برده است .بابت حضور وحید امیری
و علیرضــا بیرانوند در جــام جهانی  ،2018فیفا  260هزار دالر به باشــگاه
پرســپولیس پاداش میدهد .این در حالی است که پاداش  130هزار دالری
حضور مهدی طارمی در جام جهانی هم قرار اســت به حســاب پرسپولیس
واریز شــود و نیمی از پاداش حضور رامین رضاییان در جام جهانی هم سهم
این باشــگاه اســت که البته هیچکدام از این پاداشها هنوز پرداخت نشده.
درســت مثل پاداش  250هزار دالری ایافســی بابت صعود به نیمهنهایی
لیگ قهرمانان آســیا که پرســپولیس باید تا بعد از بازی برگشت برابر السد
برای آن صبر کند .تا پیش از آن اما باشــگاه حقوق معوقه مربیان و بازیکنان
خارجی خود را از همان  500هزار یورویی که از بازار ثانویه خریده ،پرداخت
خواهد کرد البته تنها بخشی از مطالبات آنها ،نه همه بدهیاش را.
یادآوری رقم قراردادهای خارجیهای پرســپولیس شــاید بد نباشــد.
برانکو ایوانکوویچ بابت این فصل  850هزار دالر میگیرد که البته آپشنهای
قراردادش جدا از این رقم اســت و مجموع رقم قرارداد دستیارانش (زالتکو،
ایگور و مارکو) هم میشود  400هزار دالر .گادوین منشا بهعنوان گرانترین
بازیکن خارجی پرسپولیس 420 ،هزار یورو قرارداد بسته و بوژیدار رادوشویچ
هــم قراردادش  140هزار دالر اســت کــه البته باید اجاره پرداختنشــده
آپارتمانش را هم به آن اضافه کنیم.
قرارداد این فصل بشــار رسن هم  300هزار دالر قیمت دارد اما باشگاه
برای اینکه او را به تمدید قرارداد راضی کند ،باید  25هزار دالر باقیمانده از
قرارداد فصل پیش ایــن بازیکن را هم بپردازد و باید ببینیم ارز دریافتیاش
از بــازار ثانویه را چطور بین ســه بازیکن و چهار مربی خارجیاش تقســیم
خواهد کرد.

عکس نوشت

وظیفه مارکو این روزها ســنگینتر هم شــده اســت .او باید
برنامه بدنســازی پرسپولیســیها را طوری تنظیــم کند که نه
وقفههــای لیگ روی آنهــا تاثیر منفی بگــذارد و نه بازیهای
فشــرده لیگ برتر و لیگ قهرمانان و تیمملی در ماههای آینده.

غیبــت بیرانوندِ ملیپوش این فرصت را به رادوشــویچ داده که
دســتکم در تمرینها نقش دروازهبان اول را ایفــا کند .البته
ایــن دروازهبان کروات در حــال حاضر خــودش را برای بازی
حذفــی هفته آینده برابر تیــم نود ارومیه هم آمــاده میکند.

تاثیر ربیعخواه را
منتقدانش وقتی
لمس کردند که او
بیرون گود بود و
دستهای برانکو در
هافبک دفاعی و خط
دفاع ،خالی .حاال هم
بازگشت او شاید باعث
خوشحالی منتقدانش
نشود اما قطعا کار را
برای برانکو آسانتر
خواهد کرد.

بازگشت مصلح به تمرینات پرسپولیس
پرســپولیس چــارهای نــدارد که در
شرایط حســاس کنونی ،درباره بازیکنانش
دســت به عصا حرکت کند .حفظ آرامش
و دوری تیم از حواشــی ،باعث شــده که
مسووالن باشگاه پرسپولیس درباره برخورد
بــا بازیکنانــش در مواقــع بینظمی کمی
تأمل کنند .داستان شایان مصلح از همین
موقعیتهای حســاس بود .شــایان مصلح
به دلیل حواشی انتشــار یک فیلم مداحی
چند روز نتوانســت در تمرین حاضر شود.
از این رو مدیران باشگاه پرسپولیس ضمن

تماس تلفنی با مصلح و دادن تذکر جدی،
او را به باشگاه پرســپولیس احضار کردند
تا درباره اتفاقات اخیــر توضیحاتی را ارائه
بدهــد .با این حال مصلح بــا محرومیت و
جریمه انضباطی روبهرو نخواهد شــد تا از
لحاظ روحی در آســتانه بازی حساس این
تیم مقابل السد قطر تمرکز خود را از دست
ندهد .شایان مصلح بعد از چند روز غیبت،
باالخره در تمرین پرسپولیس حاضر شد اما
بعد از بازی با السد باید به کمیته انضباطی
باشگاه برود.
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همــه فکر و ذکر عالیشــاه مصدومیتی اســت کــه میخواهد
تا پیــش از بازی با الســد از آن بگذرد .او ایــن روزها با همان
زانــوی آســیبدیده اختصاصی تمریــن میکنــد و امیدوار
اســت که شــانس بازی برگشــت نیمهنهایی را از دست ندهد.

