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محمــد محمدی ســدهی/ تیــم فوتبال 
پرســپولیس پس از قهرمانی نیم فصل 
مســابقات لیــگ برتــر به دنبــال گزینــه 
مناســبی برای خط حمله خود اســت. 
جدایی یورگن لوکادیا، مهاجم هلندی 
باعــث  دیاباتــه  شــیخ  مصدومیــت  و 
شــد تــا دســت یحیــی گل محمــدی در 
خــط حمله پرســپولیس خالــی بماند؛ 
با ایــن وجــود گل محمدی یــک پدیده 
جدیــد را بــه لیگ برتــر ایــران معرفی 
کــه  بــود  عمــری  محمــد  آن  و  کــرد 
توانست در روزهای خلوت خط حمله 
پرســپولیس گل هــای حساســی به ثمر 
برساند اما سرخپوشان خواهان حضور 
مهاجــم خارجی در تیمشــان هســتند. 
از جدایــی مهاجــم  پــس  پرســپولیس 
هلنــدی خود ابتــدا به ســراغ ولینگتون 
رفــت امــا متوجه شــد کــه ایــن بازیکن 
با توجــه بــه آیین نامه نقــل و انتقاالت 
کشــورمان، اجــازه بــازی در لیــگ برتــر 
را نــدارد و نمی توانــد بــه ایــران بیایــد. 
لئاندرو مارکوس پریرا، مهاجم برزیلی 
گامبا اوزاکا ملقب به لئاندرو ِبنانا )موز( 
یکی دیگر از گزینه های سرخپوشان بود 
که البته پرسپولیس توافقات اولیه خود 
را بــا ایــن بازیکن انجام داد. مســئوالن 
باشــگاه پــس از توافق اولیه، اســتعالم 
الزم را از سازمان لیگ گرفتند و متوجه 
بــرای  مشــکلی  بازیکــن  ایــن  شــدند 
پیوســتن به پرســپولیس نــدارد چرا که 
او بــه همــراه گامبا اوزاکا در ســال 2021 

در لیگ قهرمانان آســیا حضور داشت. 
سرخپوشــان بــرای مذاکــره بــا پریــرا از 
اوســمار ویرا مربی برزیلــی خود کمک 
گرفتنــد، او که در این فصل به کادرفنی 
پرســپولیس اضافه شــده اســت، نقش 
زیــادی در مذاکره و راضــی کردن پریرا 
داشته و خودش مستقیماً با هموطنش 
صحبــت کرده اســت. ایــن مهاجم ۳1 
ســاله و راســت پــای برزیلی در 4 ســال 
گذشته در جی لیگ ژاپن برای تیم های 
موســتومو یاماگا، ســانفرس هیروشیما 
و گامبــا اوزاکا بــازی کرده اســت. او طی 
ایــن 4 ســال 5۳51 دقیقه در جی لیگ 
ژاپــن بــازی کــرده و طــی 94 بــازی ۳0 
او  اســت.  داده  گل  پــاس   6 و  زده  گل 
در جــام حذفــی ژاپــن مجموعــاً 485 
دقیقــه بــازی کــرده و ســه گل بــه ثمــر 
رســانده اســت. یعنــی هــر 178 دقیقه 
یــک گل زده اســت. پریــرا در بازی های 
جــام امپراطوری، پلی آف و ســوپرکاپ 
ژاپــن هم به میدان رفته ولی گلی نزده 
اســت. این مهاجــم برزیلی که ســابقه 
قهرمانــی لیگ برزیــل بــا پالمیراس و 
قهرمانــی لیگ بلژیک بــا کلوب بروژ را 
دارد، اگرچه شــهرت کمتــری از یورگن 
لوکادیــا دارد، امــا از نظر آمــار، مهاجم 
گلزنــی بــرای تیــم یحیــی گل محمدی 
محســوب می شود. او در دو فصل بازی 
برای گامبا اوساکا 7 گل به ثمر رسانده، 
ولــی در تیــم پیشــین خود ســانفرانس 
هیروشــیما، عملکرد درخشانی داشت 

و 22 گل در ۳8 بــازی جی لیــگ بــرای 
این تیم به ثمر رســاند. سایت ترانسفر 
مارکــت ارزش این بازیکــن را 600 هزار 
یورو دانســت اما هنوز مشــخص نشده 
باشــگاه پرسپولیس با چه قیمتی قصد 
دارد ایــن بازیکن را بــه خدمت بگیرد. 
ســایت  ادعــای  طبــق  ایــن  بــر  عــالوه 

ترانســفرمارکت پریــرا یــک هفته دیگر 
قراردادش با تیم گامبا اوزاکای ژاپن به 
پایان می رســد و به عنــوان بازیکن آزاد 
می تواند به پرسپولیس بیاید. با نگاه به 
بخشی از بازی های این بازیکن در لیگ 
ژاپن می توان گفت که این مهاجم یک 
متــر و 90 ســانتی، بازیکــن شــوت زنی 

است که قدرت سرزنی خوبی هم دارد 
اما گل های او بیشــتر از طریق شوت به 
ثمر رســیده اســت و با این مشــخصات 
می توانــد خیلی خــوب مأموریت خود 
را در پرســپولیس انجــام دهــد. دیــروز 
باشــگاه گامبا اوزاکا اعــالم کرد که پریرا 
از این تیم جدا شد و موساشی سوزوکی 

جانشین این بازیکن در تیم شد.
ë نکته منفی گزینه خارجی سرخپوشان

امــا نکتــه منفــی در مورد پریــرا این 
اســت که او چهــار دوره مصدومیت در 
ســال های اخیــر داشــته اســت. وی 1۳ 
بــازی را بــه دلیل آســیب  همســترینگ 
از دســت داد تــا ایــن موضــوع نگرانــی 
بزرگ پرســپولیس باشد. وی همچنین 
را  ران  عضلــه  آســیب دیدگی  ســابقه 
دارد تــا بــه این ترتیــب او نیز وضعیتی 
مشــابه یورگــن لوکادیــا و شــیخ دیاباته 
داشته باشد. دوران اوج پریرا در حوالی 
ســال های 2014 تــا 2018 بــود کــه ایــن 
مهاجــم برزیلــی پیراهــن پالمیراس و 
ســپس کلــوب بــروژ را بر تن کــرد. او در 
پالمیراس عملکرد قابل قبولی داشت 
اما در کلوب بروژ به حدی ناامیدکننده 
ظاهــر شــد کــه خیلــی زود و به صورت 
قرضی بــه تیم های دیگــری رفت و در 
نهایت هم بــدون گل زده و با یک جام 
قهرمانی، اردوی تیم آبی پوش بلژیکی 
بدانیــد  اســت  جالــب  کــرد.  تــرک  را 
کــه پریــرا، چنــد هفتــه  قبل بــه صورت 
رســمی ازدواج کــرد. او عالقــه  عجیبی 

به همســرش دارد، چــرا که روی کفش 
پای راســت خــود نــام همســرش را به 
 »JHEY9« همراه عدد مورد عالقه اش
حک کرده اســت. باید دید این بازیکن 
عاشق پیشــه آیا می تواند شاگرد خوبی 
برای یحیی گل محمدی باشــد یا خیر؟ 
شــنیده می شــود مــدت زمان قــرارداد 
ایــن بازیکــن بــا پرســپولیس 18 مــاه و 
بــرای یک فصــل و نیم خواهد بــود. او 
سابقه  بازی در 12 باشگاه مختلف و 14 
جا به جایــی در حــدود 12 ســال را دارد. 
پریرا حــدود 4 ماه قبل آخرین گلش را 

در یک بازی رسمی به ویسل کوبه زد.
ë خبرها به بیرون درز پیدا نکند

خبرنــگار  پیگیری هــای  براســاس 
پرســپولیس  تیــم  مســئوالن  »ایــران« 
توافــق اولیــه خــود را بــا ایــن بازیکــن 
هیــچ  هنــوز  می گوینــد  و  کرده انــد  رد 
بیــن  ایــن  در  نیســت.  چیزمشــخص 
مدیرروابــط  حســینی،  امیرعلــی 
بــه  پرســپولیس  باشــگاه  بین الملــل 
»ایــران« گفــت: »سیاســت باشــگاه در 
خصــوص جــذب بازیکنــان جدید این 
اســت کــه خبرهــا بــه بیــرون درز پیــدا 
نکند و در ایــن فصل هم هدف تمامی 
مدیران این اســت که خبرها رســانه ای 
نشــود.« براین اســاس به نظر می رسد 
کــه مذاکــرات ایــن بازیکــن برزیلــی بــا 
سرخپوشــان در خفــا صــورت گرفتــه و 
براســاس شــواهد او بزودی بــرای ثبت 

نهایی قرارداد به ایران خواهد آمد.

پرسپولیس مذاکرات با مهاجم برزیلی را در خفا انجام می دهد

پریرای گلزن، با سابقه مصدومیت های فراوان

گروه ورزشی/پرسپولیس در بازی هفته 
شــانزدهم مقابــل ذوب آهــن موفق به 
بســته نگه داشــتن دروازه اش شــد تا با 
271 کلین شــیت رکــورددار تاریخ لیگ 
برتر شــود. رکورد بیشــترین کلین شیت 
بین پرســپولیس و اســتقالل و ســپاهان 
در ادوار نخســت دائــم در حال دســت 
به دست شــدن بود تا اینکه سپاهان در 
اواخــر لیــگ هفتــم ایــن رکــورد را از آن 
خود ســاخت و تا اوایل لیگ شــانزدهم 
صاحب این رکورد بود تا اینکه استقالل 
توانســت ایــن رکــورد را صاحــب شــود 
امــا پرســپولیس کــه بــا هدایــت برانکو 
ایوانکویچ ســاختار دفاع فوق العاده ای 

عقــب  توانســت  بــود،  داده  شــکل 
ماندگی خــود را جبران کند تا اینکه 
لیــگ  در  و  برانکــو  پســا  دوران  در 
نوزدهــم توانســت از رقیب دیرینه 

خود پیشــی گیرد و رکــورددار 
بیشترین کلین شیت شود. 

به گزارش فوتبال ۳60، 
این رکــورد تا دوره قبل 
در دســت پرسپولیس 
بــود تا اینکه اســتقالل 
دفاعــی  ســاختار  بــا 
توانســت  رؤیایــی اش 
بیشــترین  رکــورد 
یــک  در  کلین شــیت 
و  کنــد  ثبــت  را  فصــل 

رکــورددار  نهایــت  در 
تاریــخ لیــگ برتر شــد و 
در مجمــوع تاریــخ لیگ 
برتر 2 کلین شیت بیشتر 

از پرســپولیس بــه ثبــت رســاند. بــا این 
حال، پرســپولیس در این فصل ساختار 
دفاعــی اش را تقویــت کــرد و در حــال 
حاضــر بــا 11 کلین شــیت رکــورددار این 
فصــل اســت و ۳ کلین شــیت بیشــتر از 
اســتقالل دارد. البته فاصله این دو تیم 
به قدری از یکدیگر کم اســت که ممکن 
اســت در طول فصل باز هــم این رکورد 
دســت به دست شــود. ســپاهان با 259 

کلین شیت در رده سوم است.
ë بیرانوند، مرد اول دروازه سرخ

نکتــه مهمــی کــه در خصــوص کلیــن 
شیت های این فصل پرسپولیس وجود 
دارد، حضور و درخشش علیرضا 
بیرانونــد درون دروازه  ایــن 
تیم اســت کــه در ثبت این 
پرســپولیس  بــرای  رکــورد 
داشــته  را  نقــش  بیشــترین 
اســت. 67 کلین شیت از 271 
پرســپولیس  کلین شــیت 
بــه نــام بیرانونــد اســت. 
ایــن فصــل 11  در  کــه  او 
و  داشــته  شــیت  کلیــن 
بهتریــن عملکــرد را در 
دروازه بان هــای  بیــن 
دارد،  فصــل  ایــن 
پــس از ســید مهدی 
رتبــه  در  رحمتــی 
بیشــترین  دوم 
در  کلین شــیت 
در  تیــم  یــک 
لیــگ  تاریــخ 
اســت.  برتــر 

نیلســون کوریا دروازه بان برزیلی ســابق 
داشــت.  کلین شــیت   ۳۳ پرســپولیس 
حامــد لــک هــم در دو فصــل بــازی در 
پرسپولیس 26 مســابقه دروازه این تیم 
را بسته نگه داشت و در رتبه سوم تاریخ 
این باشــگاه است. بوژیدار رادوشوویچ و 
علیرضا حقیقی در رتبه چهارم و پنجم 

هستند.
ë ۲۲ بیرو، برترین بازیکن لیگ

دروازه بــان  خصــوص  در  دیگــر  نکتــه 
ملی پــوش پرســپولیس، ایــن اســت که 
مقابــل  کلین شــیت  از  پــس  بیرانونــد 
ریــکاردو  کــه  هفتــه ای  در  و  ذوب آهــن 
آلــوز بــازی نکــرد، توانســت اختــالف را 
در صــدر جدول بهتریــن بازیکنان لیگ 
برتــر در ایــن فصل افزایــش دهد. طبق 
نمرات متریکا، بیرانونــد با 7.46 امتیاز 
برتریــن بازیکن لیگ اســت و پــس از او 
آلــوز بــا 7.۳4 امتیــاز در رده دوم قــرار 
دارد و یورگن لوکادیا مهاجم جدا شــده 
پرســپولیس با 7.25 امتیاز ســوم است. 
ایمان صادقی دروازه بان ملوان با 7.24 
از دیگــر بازیکنــان برتــر لیــگ و در رده 
چهــارم اســت. محمد محبــی مهاجم 
مدافــع  رضاییــان  رامیــن  و  اســتقالل 
شــهریار  دارنــد.  امتیــاز   7.21 ســپاهان 
مغانلــو مهاجــم ســپاهان 7.20 امتیــاز 
کســب کرده و آرمین ســهرابیان مدافع 
گل گهــر بــا 7.18، حســین پورحمیــدی 
دروازه بــان آلومینیــوم بــا 7.16 و دانیال 
اسماعیلی فر مدافع پرسپولیس با 7.14 
امتیاز در رده های بعدی بازیکنان اول تا 

دهم لیگ برتر هستند.

پرسپولیس صدرنشین کلین شیت ادوار لیگ برتر شد

بیرو؛ بهترین گلر و بهترین بازیکن لیگ 22
آمارهایی جالب از لیگ برتر

شیری گلزن ترین مدافع شد، سپاهان 300 تایی
گــروه ورزشــی/ بــا گذشــت 16 هفته از 
لیــگ برتر، آمارهای جالبــی از تیم ها، 
مربیــان و بازیکنــان ایــن رقابت هــا به 
دســت آمــده اســت. پیروزی ســپاهان 
یــک  اصفهــان،  در  اســتقالل  برابــر 
پیــروزی 6 امتیازی برای ژوزه مورایس 
و شاگردانش بود. این برد، سیصدمین 
برد ســپاهان در تاریخ لیــگ برتر بود. 
آنهــا حــاال بعــد از اســتقالل )۳27( و 
تیمــی  ســومین   ،)۳22( پرســپولیس 
هســتند کــه از مــرز ۳00 بــرد در تاریخ 
لیگ برتر می گذرند. سپاهان در 658 
بــازی لیگ برتری اش به این آمار کلی 
رســیده اســت: ۳00 برد، 214 مساوی، 
گل   611 و  زده  گل   945 باخــت،   144
خــورده. البتــه آنهــا بــه دلیــل جریمه 
۳ امتیــازی در لیــگ هفتــم )ماجرای 
بــازی  آخریــن  در  احمــدی  ســرباز 
در  پرســپولیس  برابــر  اول  نیم فصــل 
فوالدشــهر(، به جای 1114 امتیاز، 1111 

امتیازی شده اند.
ë  تارتــار، در بیــن بازنده تریــن مقابــل

قرمزها
باخــت   ۵ از  بعــد  کــه  تارتــار  مهــدی 
پیاپــی مقابل پرســپولیس، در 2 بازی با 
ذوب آهــن پرســپولیس را متوقف کرده 
بــود، جمعه بــرای یازدهمین بــار برابر 
ایــن تیــم شکســت خــورد تــا در رکــورد 
بــا  بیشــترین باخــت مقابــل ســرخ ها، 
مجیــد جاللــی و عبداهلل ویســی برابری 
کنــد. تارتــار با ۶ تیــم متفــاوت مغلوب 
پرســپولیس شــده و در 9 ســال گذشته، 
تنها یک بار بر این تیم غلبه کرده است.

ë گلزن ترین مدافع تاریخ لیگ

نکتــه مهمی کــه در مســابقه جنجالی 
مــس و نســاجی رخ داد، درخشــش و 
گلزنی دوباره حامد شــیری در ترکیب 
قائمشــهری ها بــود. شــیری توانســت 
کریــم  کــه  را  بحث برانگیــزی  پنالتــی 
اســالمی بــرای تیمــش گرفته بــود، با 
یــک ضربــه دقیــق و مطمئــن بــه گل 
تبدیــل کنــد تــا در طول 4 هفتــه اخیر، 
بــرای دومین بار در نقش گلزن، موفق 
به درخشش در ترکیب نساجی شود و 
همچنــان به عنوان بهتریــن گلزن این 
تیــم کار خــود را در لیگ بیســت ودوم 
شــرایطی  در  شــیری  کنــد.  دنبــال 
توانســته شــمار گل هایــش را بــه عدد 
5 برســاند، کــه او در لیــگ چهاردهــم 
بهتریــن فرصــت فوتبالــی خــود را در 
ســایپا گذرانــد و در آن فصــل در تیــم 
تحــت هدایــت مجیــد جاللــی موفــق 
شــد 7 گل بزنــد. او در طــول دوران 5 
ســاله اش در نســاجی نتوانســته بیش 
از 5 گل برای نســاجی به ثمر برساند و 
حــاال ثبت 5 گل در 16 مســابقه باعث 

شــده تا کاپیتان نســاجی امیدوار باشد 
رکورد خود در ســایپا را بشــکند. شیری 
در شــرایطی در فصــل جــاری موفــق 
بــه ثبت 5 گل شــده کــه 4 گل کاپیتان 
نســاجی از روی نقطــه پنالتــی به ثبت 
رســیده کــه نشــان از تخصــص اش در 
زدن پنالتی دارد. او که در جایگاه دوم 
جدول گلزنــان هم قــرار دارد، فوتبال 
دفاعــی  هافبــک  به عنــوان  را  خــود 
شــروع کــرد ولــی یحیــی گل محمدی 
در نســاجی او را بــه مدافعــی میانــی 
تبدیــل کــرد و حــاال شــیری بــا گلزنــی 
برابــر مس رفســنجان، بــا ۳6 گل زده 
به گلزن ترین مدافــع تاریخ لیگ برتر 
تبدیل شد. پیش از او، محمد حسینی 
مدافع سابق ذوب آهن با ۳5 گل زده، 

گلزن ترین مدافع لیگ برتر بود.
ë بی ثبات ترین نیمکت جهان

ســرمربی  نهمیــن  عنایتــی،  رضــا 
 نفــت مسجدســلیمان از آغــاز فصــل

می شــود.  محســوب   1400-1۳99
مربیانــی کــه بــه طــور میانگیــن، تنها 
بــرای حدود 9 بازی لیــگ برتری روی 
آورده انــد.  دوام  تیــم  ایــن  نیمکــت 
مجتبی حســینی )1۵ بازی(، داریوش 
یــزدی )۴ بــازی(، محمود فکــری )11 
بــازی(، ســیروس پورموســوی )صفــر 
بــازی- جدایی قبل از شــروع فصل(، 
محمــود  بــازی(،   1۵( کمالونــد  فــراز 
فکــری )8 بــازی(، رضــا مهاجری )19 
بــازی(، ابراهیــم اشــکش )۴ بــازی( و 
حــاال باید دیــد عنایتــی تا چــه زمانی 

روی نیمکت این تیم می نشیند.

پنجره استقالل در آستانه باز شدن

طلب پین و میلیچ پرداخت شد
گروه ورزشــی/ یکی از بزرگ ترین دغدغه های علی فتح اهلل زاده، مدیرعامل 
اســتقالل در هفتــه های اخیــر پرداخت بدهی به هرویه میلیــچ و گابریل پین 
بــود؛ موضوعــی کــه باعث شــد پنجــره نقــل و انتقاالتی آبی ها بســته شــود و 
اســتقالل در فصــل نقــل و انتقــاالت زمســتانی نتوانــد بازیکن بخــرد. در این 
شــرایط دیروز اعالم شــد که طلب میلیچ در ترکیه به صورت نقدی پرداخت 
شــد. دومین پرونده به گابریل پین اختصاص داشــت که ایــن مربی به دلیل 
عدم دریافت مطالباتش از اســتقالل شکایت کرد. فتح اهلل زاده در هفته های 
گذشــته تــالش زیادی انجــام داد و دیــروز طلب این عضو کادر فنــی در زمان 
ســرمربیگری مجیدی به حســابش واریز شــد. با توجه به اینکــه پنجره نقل  و 

انتقاالت اســتقالل بابت شــکایت این دو نفر بسته 
بود، از آنها خواسته شد هر چه زودتر تأیید پرداخت 
شــدن مطالبات شان را به فیفا اعالم کنند تا پنجره 
نقل  و انتقاالت اســتقالل باز شــود. از ســویی دیروز 
تمرین اســتقالل بــرای آماده ســازی دیــدار مقابل 
ملوان انزلی در کمپ مرحوم ناصر حجازی برگزار 
شــد. محمدحسین مرادمند و ســبحان خاقانی که 
مصدوم هستند در این جلسه تمرینی اختصاصی 
کار کردند. سیدحسین حسینی و مهدی مهدی پور 
هم بــه دلیــل مصدومیت غایــب بودنــد. ریکاردو 
ســاپینتو در دقایقــی از تمریــن بــا خســرو حیــدری 
به صحبــت پرداخــت. عزیزبک آمانــوف، هافبک 
ازبکستانی استقالل با وجود اینکه در لیست خروج 
قــرار گرفته، طبــق قــرارداد همچنــان در تمرینات 
شــرکت می کند. ســیاوش یزدانی، مدافع استقالل 
که با تصمیم ساپینتو در اختیار باشگاه قرار گرفته، 
دیــروز در تمریــن ایــن تیم حضــور نداشــت. گفته 
می شود یزدانی حاضر نیست از استقالل جدا شود 

و به نزدیکان خود گفته حاضر است از ترکیب بیرون باشد اما از این تیم جدا 
نشــود. در این بین طبق شــنیده ها او قــرارداد 50 میلیارد تومانی با اســتقالل 
دارد و به این دلیل هیچ باشگاهی توان پرداخت آن را ندارد و همین موضوع 
باعث شده یزدانی با وجود پیشنهاد از چند تیم، در استقالل بماند، حتی اگر 

به قیمت بازی نکردنش تمام شود.
ë کاوه رضایی در تیررس آبی ها

باشــگاه اســتقالل درصدد بازشــدن پنجره نقل و انتقاالتی اســت تــا بتواند به 
اهــداف مــورد نظــرش در جــذب بازیکــن برســد. آبی ها هــم نیاز بــه  هافبک 
تهاجمی و هم مهاجم دارند تا شــرایط این تیم در خط حمله بهتر شــود. در 
ایــن بین به نظر می رســد آبی ها گزینه داخلی بجــز کاوه رضایی ندارند. البته 
گفته می شود ساپینتو به دلیل مصدومیت های پرتعداد کاوه رضایی، در جذب 

او تردید دارد اما مدیران استقالل تالش می کنند سرمربی تیم را قانع کنند.

قلی زاده به دنبال فسخ قرارداد با شارلوا

طارمی زننده ارزانترین گل های لیگ قهرمانان اروپا
علی قلی زاده وینگر ایرانی که  ســال 2018 از باشــگاه ســایپا تهران به شــارلوا 
بلژیک پیوست، این روزها در صدد جدایی از شارلوا است. قلی زاده که پیش از 
جام جهانی 2022 قطر قراردادش را با شارلوا تا سال 202۵ تمدید کرده بود، 
به دلیل آنچه که مشکالت شخصی و خانوادگی عنوان کرده است، قصد دارد 
رضایت شــارلوا را برای جدایی اش جلب کند. قلی زاده در دو بازی اخیر خود 
برای شارلوا عملکرد انتقادبرانگیزی داشت و در دیدار این هفته »گورخرها« 
با کالب بروژ حتی در لیســت 20 نفره تیمش قرار نگرفت، هرچند رسانه های 
بلژیک در روزهای گذشــته اعالم کردند قلی زاده از خاورمیانه پیشــنهادهایی 
دارد اما این بازیکن در مذاکره با باشــگاه شــارلوا خبر داده است همسرش به 
خاطر مســائل و مشکالت پزشــکی به ایران بازگشته اســت و برای همین نیاز 
اســت کــه قــراردادش را بــا 
طــرف بلژیکــی فســخ کند. 
از ســوی دیگــر از تیــم اتحاد 
کلباء امارات با سرمربیگری 
بــه  هــم  مجیــدی  فرهــاد 
مشــتریان  از  یکــی  عنــوان 
قلــی زاده نــام برده می شــد 
کــه هنوز این خبــر هم تأیید 

نشده است.
خبر دیگــر دربــاره لژیونرها 
اینکه، مرحلــه گروهی لیگ 
قهرمانان اروپا در حالی به پایان رسید که مهدی طارمی مهاجم ایرانی باشگاه 
پورتــو یکی از ســتاره های این رقابت ها بود و موفق شــد 5 گل برای تیمش به 
ثمر برســاند. پورتو در مرحله یک هشــتم به مصاف اینترمیالن ایتالیا می رود 
و هواداران فوتبال ایران و باشــگاه پورتو امیدوار به تکرار درخشــش طارمی در 
این دیدار حســاس هســتند، اما نتایج منتشــر شــده از یک مطالعه در سایت 
Sambafoot برزیل نشــان می دهــد طارمی زننده ارزانتریــن و به صرفه ترین 
گل های لیگ قهرمانان اروپا اســت. ســایت Sambafoot نســبت بین گل های 
بازیکنان در لیگ قهرمانان و دستمزد ساالنه آنها ارزانترین و گرانترین گل ها 
را محاسبه کرد. این نسبت برای مهاجم ایران با 5 گل و قراردادی معادل یک 
میلیــون و 720 هــزار یورو، ۳۴۴ هزار یورو به ازای هر گل اســت. این عدد برای 
کیلیان امباپه، مهاجم پاری سن ژرمن فرانسه که قراردادی بیش از 90 میلیون 

یورو با این باشگاه دارد، با 7 گل چیزی حدود 1۳ میلیون یورو است.

شکایت آلومینیوم از داور بازی با هوادار
مدیر تیم فوتبال آلومینیوم اراک از شــکایت این باشــگاه نســبت به قضاوت 
داور دیــدار مقابل تیم هــوادار خبر داد. حمیدرضا امیدوار ضمن اعتراض به 
داور دیدار این تیم مقابل هوادار عنوان کرد: »کادر فنی ما زحمت زیادی برای 
دیدار مقابل هوادار کشید و شایسته سه امتیاز این مسابقه بودیم اما تصمیم 
اشــتباه داور و کمک دوم او که خطای بیــرون از محوطه را برای هوادار پنالتی 
گرفتند، باعث شد دروازه ما باز شود و روند بازی تغییر کند. باشگاه آلومینیوم 
با مســتندات کامل، اعتراض و شــکایت خود را نسبت به قضاوت تیم داوری 
در دیدار مقابل هوادار به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال انجام داد و نسبت 
به اعالم پنالتی اشــتباه، عدم تکرار پنالتی تیم هوادار و اخراج ناعادالنه آقای 
رحمتی معترض شــد.« او تأکید کرد: »اگر حقی از باشــگاه آلومینیوم تضییع 
شــده کــه همین طور هم بــوده، ۳ امتیــاز و جایگاه مــا را برگردانید چــرا که با 
امتیازهــای دو دیــدار اخیر مقابل فوالد و هوادار که با اشــتباه داوری از دســت 

رفت، رتبه تیم ما دو،سه پله باال می رفت.«

زمان بازی سرخابی ها در جام حذفی مشخص شد
در روزهای گذشــته مرحله یک هشــتم نهایی مســابقات جام حذفی فوتبال 
کشــور، فصل 1۴02-1۴01 )یادواره آزادسازی خرمشهر( قرعه کشی شد و حاال 
زمان برگزاری این دیدارها مشخص شده است. در بازی های مهم این مرحله 
دیدار اســتقالل با ملوان بندرانزلی روز دوشــنبه یک اســفند برگزار می شــود و 
دیدار فوالد مبارکه سپاهان اصفهان با پرسپولیس هم  ساعت 17 چهارشنبه 
۳ اســفند در ورزشــگاه نقش جهان اصفهان برگزار خواهد شــد.گفتنی است، 
زمان برگزاری بازی گل گهر سیرجان – فوالد خوزستان به دلیل حضور فوالد 

در لیگ قهرمانان آسیا بعداً اعالم خواهد شد.

زمستان سال گذشته 10 درصد سهام  استقالل 
و پرســپولیس، از طریــق فرابورس واگذار شــد. 
طبــق اعالم ســازمان خصوصی ســازی در این 
مرحلــه مبلغ ۳50 میلیــارد تومان منابع برای 
باشگاه پرسپولیس و ۳59 میلیارد تومان برای 
باشگاه اســتقالل از محل پذیره نویسی و سلب 
حــق تقــدم به عمــل آمــد. بعد از ایــن عرضه 
تصمیــم گرفتــه شــد بقیــه ســهام دو باشــگاه 
بــزرگ پایتخت به صورت بلوکی واگذار شــود. 
در این شرایط، صبح دوشنبه، »آگهی واگذاری 
پرســپولیس«  باشــگاه  درصــدی   51 بلــوک 
و  منتشــر  خصوصی ســازی  ســازمان  ســوی  از 
دیــروز اعالم شــد کــه این اتفــاق 7 اســفند رخ 

می دهــد. ایــن موضوع نشــان می  دهــد که 51 
درصد ســهام پرسپولیس قرار است به صورت 
یکجــا بــه فروش برســد. طبــق آگهی ســازمان 
باشــگاه  ســهام  درصــد   51 خصوصی ســازی، 
پرســپولیس کــه 5 میلیــارد و ۳62 میلیــون و 
657 هزار و 650 ســهم این باشــگاه را شــامل 
می شــود، بــه ارزش کل پایــه 27 هــزار و ۳81 
میلیارد و 729 میلیــون و 960 هزار و 900 ریال 
)27۳8 میلیــارد تومــان( بــه صــورت بلوکــی 
عرضــه خواهد شــد. 20 درصد ایــن مبلغ باید 
نقد و مابقی باید در اقســاط 6 ساله )با فاصله 
هــر قســط 6 مــاه و مــدت تنفــس یــک ســاله( 
پرداخــت شــود. بــا یــک حســاب سرانگشــتی 

می  تــوان گفــت کــه خریــدار 51 درصد ســهام 
پرســپولیس بایــد در ابتــدا 540 میلیارد تومان 
هزینــه کنــد و بعــد از یــک ســال، هر 6 مــاه )تا 
5 ســال آینــده(، قســط 216 میلیــارد تومانــی 
را بپــردازد. بــه عبارتی هر ماه قســط خرید 51 
درصد ســهام باشــگاه پرســپولیس حــدود ۳6 
میلیارد تومان برای خریدار ســهام آب خواهد 
خــورد، یعنی ســالی 4۳2 میلیــارد تومان. این 
رقم هــا بدون در نظر گرفتن ســودی اســت که 
معمواًل در عرضه ســهام های اقساطی در نظر 
گرفته و منجر به باالرفتن رقم اقساط می شود. 
بــه هزینه هــای  باتوجــه  گــزارش تســنیم،  بــه 
ایــران و مخصوصــاً  سرســام آور تیــم داری در 

بــرای تیم هایــی که با هــدف قهرمانی و حضور 
در لیگ قهرمانان آســیا بســته می شوند و البته 
در  باشــگاه ها  دســت  ایــن  هزینه کــرد  میــزان 
فصــل جــاری، می تــوان گفــت باشــگاهی مثل 
پرســپولیس بــرای یــک ســال بــه حــدود 500 
میلیارد تومان پول نیاز دارد. این درحالی است 
کــه بــا وجــود اقســاط 4۳2 میلیــارد تومانی در 
سال )بدون درنظر گرفتن سود( اداره یک سال 
باشگاه پرسپولیس برای خریدار جدید، چیزی 
بیشتر از 900 میلیارد تومان آب خواهد خورد. 

ســازمان  رئیــس  قربــان زاده  حســین 
خصوصی ســازی گفــت: »برای عرضــه بلوکی 
صالحیــت  و  اهلیــت  بایــد  قاعدتــاً  ســهام 

خریداران را بســنجیم، زیرا این مســأله بســیار 
مهم اســت. صالحیت  شخصیت های حقوقی 
ســازمان  در  اهلیــت  پایــش  کارگــروه  توســط 
خصوصی ســازی بررسی می شــود و بعد از آن 
مزایده بلوک سهام انجام خواهد شد.« در این 
مرحلــه فروش هر ســهم با قیمــت پایه 5106 
ریــال در نظــر گرفتــه شــده اســت، آن هــم در 
حالی که هر ســهم این باشــگاه در حال حاضر 
2500 ریــال در فرابــورس معاملــه می شــود، 
یعنی در ســهام بلوکی تقریباً قیمت هر ســهم 
دو برابر بازار کنونی عرضه خواهد شــد. در این 
شــرایط باید دید چه شخص، بخش یا شرکتی 

به عنوان خریدار پیشقدم خواهد شد.

سهام پرسپولیس بلوکی عرضه می شود

51 درصد 2738 میلیارد تومانی

گــروه ورزشــی/ باشــگاه تراکتــور سه شــنبه حامد 
پاکــدل را به عنــوان اولیــن خرید خــود در پنجره 
نقل و انتقاالت زمســتانی معرفی کرد تا مهاجم 
ســابق پرســپولیس با حضور در جمع شــاگردان 
پاکــو خمــز، بــار دیگــر ســرخ پوش بمانــد. البتــه 
ظاهــراً جذب پاکدل آخریــن راهکار تراکتور برای 
تقویت خط حمله این تیم نیست، زیرا مذاکرات 
مهاجــم  یــک  جــذب  بــرای  باشــگاه  مدیــران 
اســپانیایی همچنــان ادامــه دارد. بــا توجــه بــه 

قطعی نبودن زمان بازگشــت محمد عباس زاده 
بــه میادیــن و اینکه ســرمربی تراکتــور قصد دارد 
یک مهاجــم پرتحرک تر دیگر به خدمت بگیرد، 
مدیران این باشگاه درصدد نهایی کردن مذاکره 
تــا  بــا گزینــه مدنظــر اســپانیایی خمــز هســتند 
مشــکلی از این لحاظ احساس نشــود. تراکتور در 
شــرایطی پاکدل را جذب کــرد که درصدد جذب 
دومین بازیکن مازاد پرســپولیس یعنی سیامک 
نعمتی هم بود اما مبلغ درخواستی این بازیکن 

کــه از برخی تیم هــای دیگر مثل فــوالد و گل گهر 
نیــز پیشــنهاد دارد، شــرایط بــه نتیجــه رســیدن 
مذاکراتش با باشــگاه تبریزی را به ابهام رســانده 
و بایــد دید در فرصــت باقی مانده تــا اتمام نقل 
و انتقــاالت، رایزنی هــای طرفین به کجــا خواهد 
رســید. این در شرایطی اســت که نعمتی تاکنون 
قراردادش با پرســپولیس را فســخ نکرده اســت. 
خبــر دیگر در خصوص تراکتــور بازدید مصطفی 
زارعی، مدیر مجوز باشــگاهی فدراسیون فوتبال 

از امکانــات و تجهیــزات ایــن تیــم اســت. زارعی 
در این ســفر در جلسه ای ۴ ســاعته با مدیرعامل 
و معاونیــن باشــگاه تراکتــور بــه اهمیــت مجــوز 
حرفه ای تأکید کرد. او اعالم داشت: »اگر در سال 
1۳99 باشــگاه تراکتــور در چرخــه مجــوز شــرکت 
کــرده بود، می توانســت پس از حذف اســتقالل و 
پرســپولیس و گل گهر به عنــوان نماینده ایران در 
لیــگ قهرمانان آســیا کــه هنوز در جریان اســت، 

شرکت کند.«

ادامه مذاکرات تراکتور با 
مهاجم اسپانیایی

فرصت بزرگی که 
 سرخپوشان تبریزی 
در آسیا از دست دادند


