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بیرانوند در آستانه شکستن رکورد ناصر حجازی

ایــن روزهــا خبــر و شــایعه دربــاره سرپرســت تیم
اســتقالل و مشــکالت و اختــاف او بــا آنــدرهآ
استراماچونی ،ســرمربی تیم و انتقاد پیشکسوتان
از او زیاد اســت .جواد زرینچــه در خصوص آخرین
شرایط آبیپوشــان و اتفاقاتی که در تمرینات چند
روز گذشته رخ داده با فارس صحبتهایی را انجام
داد.
فرشید باقری عذرخواهی کرد
من از باقری دلخوری ندارم و حقیقتا مسئول توزیع
پول بین بازیکنان هم نیســتم .باقری حرفی زد که
خــودش عذرخواهــی کرد و در محــل تمرین با من
صحبت کــرد و من را در آغــوش گرفت .انصافا هم
هیچناراحتیازاوندارمچونبازیکنانمطالباتشان
را از باشگاه میگیرند نه از من.
اگر اســتراماچونی از من ناراحت اســت باید
خودم خبردار باشم
درخصــوص اینکه گفته میشــود اســتراماچونی
از مــن ناراضی اســت باید بــه من هم ایــن موضوع
را بگویــد ولی چیزی به من عنوان نشــده و من باید
ناراحتی ببینم تا جواب شــما را بدهم .ســر تمرین
حضور داشــتم و همه چیز طبــق روال عادی پیش
رفت.
شاید قائدی نباید میگفت مصدوم هستم
درخصــوص اینکــه چگونه مهدی قائــدی مدعی
شــده مصــدوم اســت ولــی در تمامــی برنامههای
تاکتیکی آبیپوشــان حضور داشت هم باید بگویم
من با حمید اســتیلی صحبت کــردم و او هم گفت
در بــازی بــا گلگهــر قائــدی دچار آســیبدیدگی
شــده و بــرای آنکــه تشــدید نشــود او را در اختیــار
باشــگاهش میگذارند تا به اســتقالل کمک کند.
حتی اســتیلی تاکید کرد که از قائدی در بازی تیم
امید و شهرخودرو استفاده نکرده و مسئله خاصی
هم نبوده اســت .قائدی مصاحبه کرد و شاید نباید
میگفت  2ماه اســت مصدوم هستم ولی این چیز
مهمی نیســت و مهم این است که االن در تمرینات
به تیم کمک میکند.
یک عده دوست دارند جای من را بگیرند
نمیدانم چرا در فضای مجازی خود اســتقاللیها

اســتقالل را میکوبنــد .آنهــا حتــی بــه مــن هم
رحــم ندارنــد و طوری رفتــار میکنند کــه انگار ما
اصال اســتقاللی نبودهایم .چه یکسری از دوستان
بخواهند و چه نخواهند من بیشترین بازی را برای
اســتقالل انجــام دادم و اگــر یکســری از دوســتان
اســتقالل را دوســت دارند بهتر اســت از تیمشــان
حمایت کنند .شاید یک عده خوششان نمیآید من
در این پست باشم و دوست دارند به هر شکلی جای
من را بگیرند.
از جیبم برای استقالل هزینه کردهام
شــاید خیلیها من را دوست ندارند و نمیخواهند
من در ســمت سرپرستی استقالل باشم اما من چه
زمانــی که برای این تیم بــازی کردم و چه زمانی که
سرپرست این تیم شدهام تعصبم نسبت به استقالل
کم نشــده است .من حرص میخورم و درون خودم
میریــزم ،نه صفحهای دارم کــه حرفهایم را درون
آن بزنم و نه هشــتگ برای خودم درســت میکنم،
سعی میکنم کارم را درست انجام بدهم و تا زمانی
که من را در اینجــا بخواهند ذرهای کم نمیگذارم،
دروغ چــرا تا االن هم ممکن اســت بعضی مواقع از
جیبم برای استقالل هزینه کرده باشم ولی کالمی
از من چیزی نشــنیدهاید .شــاید نباید این حرف را
بزنم اما منتی نیست و تا امروز هم اگر کاری کردهایم
من به اتفاق بهزاد غالمپور ریالی دریافت نکردهایم.
کاپیتان کریم باقری بودهام
متاسفانه هر روز میبینم که میگویند پرسپولیس
کریم باقری دارد و اســتقالل به یک شــخصی مثل
او نیــاز دارد اما آنهایی که این صحبت را میکنند
نمیداننــد من جواد زرینچه کاپیتــان کریم باقری
بــودهام .آیا آنها نمیدانند باقری در پرســپولیس
نقش فنی دارد و من سرپرســت تیم هســتم؟ شاید
 20ســال سرپرســتی اســتقالل را نکرده باشــم و
امســال این مســئولیت را پذیرفتم ولی قبول دارم
ممکــن اســت اشــتباهاتی داشــتهام و آدم کاملی
نباشــم .من همیشــه از بچههــا خواســتهام کنار ما
باشــند و با هم دوســت باشــیم اما هــوادار هم باید
قبول کند اســتقالل نیاز به آرامش دارد و شــرایط
همیناست.

گزینه استقالل قرمزپوش خواهد شد؟

مســئوالن باشــگاه پرســپولیس مذاکراتی را با آریــا برزگر ،مهاجم تیــم ملی جوانان انجــام دادند و
ایــن مذاکرات تا حــدودی رضایتبخش بوده اســت .برزگر که عضــو تیم ملی جوانان اســت در تیم
خلیجفارس شــیراز بــازی میکند و  3مــاه پیش هم مذاکراتی برای پیوســتن به پرســپولیس انجام
داده بود اما این مذاکرات به ســرانجام نرســید .این بازیکن جوان در پســت مهاجــم بازی میکند و
ســهمیه زیر  19سال به حســاب میآید .نکته جالب در مورد این بازیکن مذاکره استقالل با باشگاه
خلیجفارس شــیراز است .باشگاه اســتقالل  12مهر در نامهای به این باشگاه خواستار جذب برزگر
شده بود.

تغییــر کادر فنــی تیمهــای لیگ
برتری خیلی زودتر از آنچه تصور
میشــد اســتارت خورد و اولین باشــگاهی که
اقــدام به برکناری ســرمربیاش کــرد گلگهر
ســیرجان یکــی از  2تیم تازهوارد بــه لیگ برتر
بــود .شکســت برابــر اســتقالل در ورزشــگاه
آزادی در هفته ششــم لیگ برتر نســخه وینگو
بگوویچ پیرمرد کروات را پیچید و او که گلگهر
را قهرمان لیگ دســته اول کرده و به لیگ برتر
آورده بود از ســمتش برکنار شــد .با کنار رفتن
وینگــو اســمهای زیــادی از جمله علــی دایی،
فیروز کریمی و زالتکو کرانچار برای جانشینی
او مطــرح شــد اما تــا امــروز گلگهــر همچنان
بدون ســرمربی اســت و مجتبی جباری مربی
جوان این تیم تمرینات را زیر نظر دارد .دومین
تیمی که دچار تغییر شــد شــاهین بوشهر بود؛
دیگــر تیم تــازهوارد لیــگ برتــر که با عبــدا...
ویسی از لیگ یک مقتدرانه به لیگ برتر صعود
کرده بود .اما اقتدار شاهینیها ظاهرا فقط در
لیگ یــک بود و آنها در  6هفته نخســت لیگ
برتــر و از  18امتیــاز ممکــن فقــط یــک امتیاز
گرفتنــد و بــا قعرنشــینی در جــدول آژیر خطر
برای تنها نماینده بوشهر به صدا درآمد .ویسی
که بارها بابت نبود امکانات و پول از مســئوالن
باشگاه و اســتان بوشــهر گالیه کرده بود ابتدا
قهــر کــرد و ســپس برگشــت و در ادامــه
کنارهگیــری کــرد تــا بوشــهریها هــم مثــل
ســیرجانیها کاســه چــه کنــم چه کنم دســت
بگیرند و دنبال ســرمربی جدید باشند .گزینه
نخســت آنها مهدی تارتار ،سرمربی قهرکرده

نفت مسجدسلیمان بود که با ماندگار شدن در
این تیم باعث شد مسئوالن شاهین سراغ علی
دایــی و علــی کریمــی برونــد و با پاســخ منفی
دایــی و کریمی حاال  3مربی دیگر که باشــگاه
اعــام کرده کاندیدای ســرمربیگری شــاهین
هســتند .احتمــاال تیمهــای بعدی هــم که در
کادر فنــی دچــار تغییــر خواهند شــد تیمهای
پیکان و نساجی هستند که آنها هم به تازگی
لیگ برتری شدهاند .به نظر میرسد تیمهایی
کــه از لیگ دســته اول به لیگ برتــر میآیند یا
دچــار فقــر شــدید امکانــات و مشــکالت فنی
هستند و یا با تفکر آماتوری لیگ یک وارد لیگ
برتر میشــوند که همه ساله شــاهد مشکالت
عدیــده تیمهای تازه صعود کــرده به لیگ برتر
هســتیم .ایــن تیمهــا هنــوز در لیــگ برتــر جا
نیفتاده دوباره به لیگ پایین سقوط میکنند و
حتی ســالها در لیگ یک میمانند و گاهی به
لیگهای دسته  2و  3هم سقوط میکنند .در
واقــع ایــن تیمها کــه به آنهــا لقب آسانســور
دادهانــد بــه خاطــر ســاختار غیرحرفــهای یــا
نداشــتن حامــی مالــی قــوی تــوان مقابلــه با
تیمهــای لیــگ برتــری را ندارنــد و هنــوز باال
نیامده مجبور میشــوند به لیــگ پایین بروند.
شــاهین بوشــهر چند ســال پیش هــم در لیگ
برتر بود اما به لیگ دســته پایین رفت و سالها
بود تا اینکه فصل گذشــته به لیگ برتر صعود
کــرد و حاال هم گزینه نخســت ســقوط به لیگ
دسته اول اســت مگر آنکه با انتخابی درست و
حمایــت مالــی و تحــول فکــری از وضعیــت
آسانسوری خارج شود و به ثبات برسد.

چشمی و باقری آماده بازی با فجرسپاسی

 2بازیکن اســتقالل مشــکلی برای حضور در بازی برابر فجرسپاســی در مرحله یکهشــتم نهایی جام
حذفی ندارند .فرشید باقری بازیکنی است که بعد از حدود یک ماه و نیم مصدومیت چند روزی است به
تمرین استقالل اضافه شده .او در  2روز اخیر بدون مشکل در تمرین گروهی استقالل شرکت کرده و با
این شرایط مشکلی برای حضور در ترکیب این تیم ندارد .همچنین روزبه چشمی هم که با مصدومیت
جزیی روبهرو شده بود چند روزی است به تمرین گروهی استقالل اضافه شده و میتواند برای این تیم
بازی کند .با این شــرایط به احتمال فراوان چشــمی و فرشــید باقری در بازی با فجرسپاسی در ترکیب
استقالل به میدان میروند مگر آنکه استراماچونی به دالیل فنی آنها را نیمکتنشین کند.

توافق استقالل و سایپا بر سر علی دشتی

علی دشــتی با اســتناد به یک بند در قراردادش در نقلوانتقاالت قرارداد خود را با ســایپا فســخ و با
اســتقالل قرارداد امضا کرد .اما مدیران سایپا با شکایت به کمیته تعیینوضعیت فدراسیون فوتبال
فســخ قــرارداد دشــتی و عقد قرارداد با اســتقالل را غیرقانونی دانســتند تــا بتواننــد از این بازیکن
غرامت دریافت کنند .با این حال مدیران  2باشــگاه ســایپا و اســتقالل برســر انتقال علی دشتی به
توافق رســیدند و قرار اســت آبیهــا مبلغی را به عنــوان رضایتنامه به این باشــگاه پرداخت کنند تا
باشگاه سایپا از پیگیری شکایت خود صرفنظر کند.

تیــم ملــی فوتبــال ایــران بــا یک کلینشــیت
دیگــر کار خــود را بــه اتمام رســاند و ایــن بار
نتیجــه پــرگل -14صفــر مقابــل کامبــوج از
هفتــه ســوم دور اول مقدماتــی جامجهانــی
 2022قطر به ثبت رســید .طی این ســالها
بــه بردهــای همــراه بــا کلینشــیت عــادت
کردهایــم ،بهخصــوص از روزی کــه علیرضــا
بیرانونــد درون دروازه قــرار گرفتــه اســت.
به گــزارش مــدال ،علیرضا بیرانونــد که طی
ایــن چند ســال اخیــر همــراه با پرســپولیس
رکوردهای زیادی را در این خصوص در لیگ
داخلــی جابهجا کرده ،در رده ملی نیز چشــم
به رکورد بیشــترین کلینشــیت همراه با تیم
ملی دوختــه و با عملکردی کــه ارائه میدهد
دور از انتظــار نیســت که بــهزودی این رکورد
توســط این گلر لرســتانی شکسته شــود تا او
در آیندهای نزدیــک همراه با رکورد جدیدش
آقــای کلینشــیت در تاریــخ فوتبــال ایــران
لقــب بگیــرد .در تاریخ تیم ملی ،ســیدمهدی
رحمتــی با  35کلینشــیت رکورددار اســت،
پــس از او احمدرضا عابدزاده با  34و ابراهیم
میرزاپور با  32کلینشــیت در ردههای دوم و
سوم هستند .مرحوم ناصر حجازی نیز با ثبت
 27کلینشــیت در تاریــخ ملی فوتبــال ایران
در رده چهارم قــرار دارد .علیرضا بیرانوند در
شــرایطی با  23کلینشیت در رده پنجم قرار
گرفتــه که تنها  38بازی ملــی انجام داده و با
 27سال ســن فرصت زیادی برای بهبود آمار
خــود دارد .این در حالی اســت که احمدرضا
عابــدزاده در  38بــازی ملــی توانســته بــود
بــه مراتب تعــداد کمتــری از رکــورد بیرانوند
بــه جــا بگــذارد و اکنــون علیرضــا بیرانوند با
کمترین تعــداد بــازی ملی به ایــن حدنصاب
رســیده اســت .ایــن دروازهبــان اگــر بتوانــد
همچنــان آمادگی خود را حفــظ کند ،به طور
حتم در آینده نزدیــک ابتدا رکورد حجازی را

شکســته و بــه رده چهارم جدول کلینشــیت
در رده ملــی میرســد و در ادامــه بــا همیــن
روند میتواند در ایران و شــاید در ســطح قاره
رکوردهــا را جابهجا کند .نکتــه قابلتوجه در
خصــوص بیرانوند اینکــه این گلر لرســتانی
با مهار پنالتــی بازیکن کامبــوج در کنار مهار
ضربــه پنالتــی عمانیهــا در جــام ملتهــا و
در راس آنهــا رونالــدوی پرتغالــی ،اکنــون
پنالتیگیرترین گلر تیــم ملی در جریان بازی
به شــمار میرود .البتــه بیرانونــد در  6دیدار
دیگــر که در  2بازی فیکس بوده نیز برای تیم
ملی به میدان رفته و در دقایقی که در میدان
بــوده گلی دریافــت نکرده ولی طبــق قوانین
این دیدارها جزو رکوردهای کلینشــیت این
گلر محسوب نمیشود.
افتخــارات فــردی بیرانونــد در فوتبــال
ایران
بهترین دروازهبان ایران در سال ۱۳۹۴
بهترین دروازهبان ایران در سال ۱۳۹۶
بهترین دروازهبان ایران در سال ۱۳۹۷
بهترین دروازهبان ایران در سال ۱۳۹۸
عضو تیم منتخب لیگ برتر ایران در سال ۱۳۹۴
عضو تیم منتخب لیگ برتر ایران در سال ۱۳۹۶
عضو تیم منتخب لیگ برتر ایران در سال ۱۳۹۷
بهتریــن بازیکــن مرحله یکهشــتم نهایی جام
ملتهای آسیا ۲۰۱۹
بهترین بازیکن نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا
۲۰۱۸
دومین دروازهبان برتر جام ملتهای آسیا۲۰۱۹
بهتریــن دروازهبــان لیــگ قهرمانــان آســیا
۲۰۱۷
بهتریــن دروازهبــان لیــگ قهرمانــان آســیا
۲۰۱۸
بهتریــن دروازهبــان قــاره آســیا در ســال
۲۰۱۸
نهمین دروازهبان برتر فیفا در سال 2018

پرسپولیس تا نیمفصل محروم از جذب بازیکن!

این روزها برخی منابع خبری از تقویت خط حمله پرســپولیس و جذب بازیکن جدید خبر میدهند
اما مســئوالن باشــگاه ســکوت کردهاند و همین باعث شده شــایعات زیادی مطرح شود .اما موضوع
اینجاســت که ليســت بزرگســاالن پرســپوليس هيچ جاي خالي ندارد و در اين برهــه هم نميتوان
ليســت را خالي و برای جذب بازیکــن جدید اقدام کرد بنابراین تقویت خط حمله ســرخها با جذب
بازیکن جدید قطعا تا نیمفصل صحت ندارد .البته باشــگاه در صدد اســت تــا در ردههای امید و زیر
 23ســال بازیکن جذب کنــد اما گابریل کالدرون برای حل مشــکل خط حملــه تیمش یک بازیکن
حرفــهای میخواهد که باشــگاه خودش باید انتخاب و بــه او معرفی کند تا دوبــاره ماجرای جونیور
براندائو تکرار نشود.

