
گروه ورزشــی - مدافع تیم 
اســتقالل تهران پس از ترک 
ایران در شــرایط عجیبی قرار 
گرفته اســت. هروویه میلیچ، 
مدافع کروات تیم اســتقالل 
تهــران در تاریــخ ۲۳ دی ماه 
ایــران را به یکبــاره ترک کرد 
و پــس از مســابقه دربــی به 
عجیب ترین اتفاق چند وقت 
اخیر پیرامون تیم تحت هدایت 
محمودفکری تبدیل شد او اما 

با گذشــت یک ماه هنوز 
وضعیت مشخصی ندارد.

پــس از تصمیم عجیب این 
بازیکن مشخص شد که او 

از مسائل مالی گالیه دارد و به 
جهت عدم دریافت مطالباتش 
دســت به چنیــن اقدامی زده 
اســت. بر اساس عدم دریافت 
می توانســت  او  مطالبــات 
قــراردادش را با نامــه به فیفا 
فســخ کند اما حجت نظری، 
ســخنگوی باشگاه استقالل و 
همینطــور کاظم قیم به عنوان 
مدیر روابط بین الملل مشخص 
کردند که او قراردادش را فسخ 

نکرده است.
صحبت هــای اخیــر محمود 
فکری اما بــه صورت واضح 
مشــخص کرد کــه میلیچ به 
همــکاری اش با این باشــگاه 
پایان داده اما در میان حواشــی 
متعدد این روزهای آبی پوشان 
چندان توجهی به آن نشــد:» 
پول میلیــچ را ندادند و از نظر 

قانونی فسخ کرد و رفت.«

سرمربی تیم صراحتا مشخص 
کرد کــه میلیچ قرارداد خود را 
فســخ کــرده و از نظر قانونی 
اســتقالل  بازیکــن  دیگــر 
محسوب نمی شود. نظری که 
اعالم کرده بود باشگاه به دنبال 
تامین منابع مالی برای بازگشت 
این بازیکن است توضیح نداد 
که آنها احتماال با یک دردســر 

مواجه می شوند.
با توجه به قانون منع 

جذب بازیکن 
و مربــی خارجی که از 

ابتــدای فصل جاری تصویب 
شد، باشــگاه های لیگ برتری 
حق هیچگونــه همکاری فرد 
خارجــی را ندارند. این قانون 
دربــاره بازیکنان و مربیانی که 
از قبل قرارداد داشــتند صدق 
نمی کنــد و آنهــا می توانند به 
همکاری خود ادامه بدهند اما 
اکنون میلیــچ وضعیت نادری 

قرار گرفته است.
اگرچه باشگاه استقالل اعالم 
کرد ۵۰ هــزار دالر مورد نظر 
میلیچ تامین شــده و محمود 
فکری هم برای بازگشت این 
بازیکن نظــر مثبت دارد اما او 
ظاهراً ناخواســته دیگر نتواند 
برای آبی پوشــان بــه میدان 

برود. در قانونی که شهریورماه 
تصویب  فوتبال  فدراســیون 
کرد به این نکات اشــاره شد 
که باشــگاه نباید با افراد جدید 
خارجــی آغاز بــه همکاری 
داشته باشند و همچنین فردی 
خارجــی) مربی یــا بازیکن( 
نمی تواند در پایان قراردادش 
با تیم دیگــری به غیر از تیمی 

کــه در آن فعالیت 
وارد  داشــته 
مذاکــره و عقد 

قرارداد شــود اما در این قانون 
مشخص نشده که اگر بازیکن 
خارجی قرارداد خود فســخ 
کند می تواند دوبــاره قرارداد 

جدیدی امضا کند یا خیر.
اینطور به نظر می رسد که تعلل 
باشگاه استقالل پس از تامین 
منابع مالی برای سفر میلیچ به 
تهران به این قانون برمی گردد 
چرا که مشکل طرفین مالی بود 
و تنها درحــال حاضر از این 
نظر مشکلی ندارند. بازگشت 
میلیچ به اســتقالل شاید هم 
امکان پذیر باشد و فکری 
که عنــوان کــرد میلیچ 
قراردادش را فسخ کرده 
به هشــدار او به باشگاه 
برای فسخ قرارداد اشاره 

کرده باشد.

پایان راه میلیچ و استقالل؟
باقانونمنعجذبخارجیها؛
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تیم منتخب نیم فصل نخست 
لیگ برتر

؛4پرسپولیسیدرجمعبرترینها

  پرسپولیس بیشترین نماینده را در تیم منتخب نیم فصل اول دارد.

براینیمفصلدوم؛

 - ورزشــی  گــروه 
ســیاوش یزدانی در لیســت 
خرید زمســتانی تیم فوتبال 
پرسپولیس برای تقویت خط 

دفاعی این تیم جایی ندارد.
پس  پرسپولیس  باشگاه 
از قهرمانــی این تیــم در نیم 
فصل رقابت هــای لیگ برتر 
بیســتم تصمیم بــه تقویت 
لیســت بازیکنان خود با نظر 
مســتقیم یحیی گل محمدی 

دارد.
سرخپوشان  ســرمربی 
پایتخت نیز لیست خرید خود 

را به جعفر سمیعی مدیرعامل 
باشــگاه داده است تا خطوط 
ســه گانه ترکیب خــود را با 
مدنظرش  بازیکنــان  جذب 

تقویت کند.
یحیی در حالی خواهان 
جــذب حداقل یک مدافع در 
نقل و انتقاالت زمستانی شده 
است که مصدومیت طوالنی 
مدت محمدحســین کنعانی 
زادگان باعــث شــد تا کمال 
کامیابی نیا به دلیل کمبود دفاع 
میانی از خط هافبک جدا شده 
و در کنار سید جالل حسینی 

در قلب دفاع پرسپولیس قرار 
بگیرد.

از ایــن رو گل محمدی 
خواهان جــذب مدافع میانی 
با قابلیــت بازی کــردن در 
کناره های زمین شــده است 
تــا شــایعاتی در خصوص 
یزدانی  ســیاوش  احتمــال 
مدافع اســتقالل تهران مطرح 
شــود. این در حالی است که 
ســرمربی پرســپولیس هیچ 
تصمیمــی مبنی بــر جذب 
یزدانی نداشــته و این بازیکن 

در تفکرات او جایی ندارد.

ایمــان ســلیمی مدافع 
فصل گذشــته تراکتور تبریز 
که بــه تازگی به تیم »ِســِرد 
اســلواکی« پیوســته اســت 
گزینه اول گل محمدی برای 
پیوســتن به این تیم است اما 
هنوز پیشــنهاد خود را برای 
بازگشت به فوتبال باشگاهی 
ایران و حضور در پرسپولیس 

اعالم نکرده است.
صــورت  در  یزدانــی 
نیامدن ســلیمی باز هم جایی 
در لیســت خرید پرسپولیس 

است.

مدافع استقالل در فهرست گل محمدی نیست
گروه ورزشــی - با برگــزاری دیدار معوقه 
پرسپولیس - گل گهر از هفته دهم رقابت های 
لیگ برتر، پرونده نیم فصل نخســت بازی ها 
بسته شد و پرسپولیس موفق شد با ایستادن در 
جایگاه نخست قهرمان نیم فصل رقابت های 
لیگ بیســتم لقب بگیــرد. در این میان برخی 
از بازیکنان توانســتند با درخشش در ترکیب 
تیم های خود عملکرد خوبی به نمایش گذاشته 
و به همین منظور تیمی منتخب از این نفرات 
تشــکیل دادیم. طبیعتاً تعــداد بازیکنانی که 
شایستگی حضور در این جمع را داشتند زیاد 
بود و انتخاب از میان آنها در برخی از پســت 
ها کار دشواری بود ولی سعی داشتیم با رصد 
کردن عملکرد آماری بازیکنان بهترین های هر 

پست را در این تیم جای دهیم.
دروازه بان: حامد لک )پرسپولیس(

هواداران پرســپولیس پس از جدایی علیرضا 
بیرانوند بابت پست دروازه نگران بودند و کسی  
فکرش را نمی کرد حامد لک حتی عملکردی 
بهتر از او در ترکیب این تیم داشته باشد. لک با 
عملکرد فوق العاده خودش در خیلی از بازی 
ها ناجی پرســپولیس شد و با دریافت تنها 8 
گل در 1۵ مســابقه بهترین آمار را از خودش 

به جا گذاشت.
مدافــع راســت: ســیامک نعمتــی 

)پرسپولیس(
در ترکیب مورد نظر یحیی، سیامک نعمتی دفاع 
راســت بود و به جز هفته های اخیر که به دلیل 
مصدومیت کنعانی زادگان تغییراتی در ترکیب 
شــکل گرفت در این پست برای سرخپوشان 
بازی کرد و عملکرد خوبی داشت. در این نیم 
فصل اکثر مدافعان راســت تیم ها عملکرد پر 
نوسانی داشتند و می توان گفت سیامک نعمتی 

عملکرد قابل قبولی در این میان داشت.

مدافع میانی: موســی کولیبالی )فوالد 
خوزستان(

مدافع مالیایی فوالد چند ســالی می شــود که 
در فوتبال ایران حضور دارد و همیشــه جزو 
بهترین های تیم خوب بوده اســت. کولیبالی 
ایــن فصل و در ترکیب فوالد زیر نظر نکونام 
عملکرد خیلی خوبی داشته و هم در خط دفاع 
توانســته خوب و مفید عمل کند و هم بعضًا 
با نفوذهایش برای این تیم گلزنی کرده است. 
فوالد بعد از پرسپولیس با 1۰ گل خورده دومین 

خط دفاع برتر لیگ است.
حســینی  جــال  میانــی:  مدافــع 

)پرسپولیس(
با وجود اینکه سن و سالش باال رفته و تردیدهایی 
در مورد توانایی های او وجود داشت ولی بعد از 
جدایی شجاع خلیل زاده به ترکیب اصلی راه 
پیدا کرد و زوج کنعانی زادگان شــد. حسینی 
عملکــرد بی نقصی در خط دفاع برای تیمش 
داشــت و نقش موثــری در بهترین خط دفاع 
شدن پرسپولیس در نیم فصل ایفا کرد و در چند 
بازی هم گل های سه امتیازی برای تیمش به 

ثمر رساند و نقشش 

در قهرمانی نیم فصل انکار ناپذیر است.
مدافع چپ: امید نورافکن )سپاهان(

با وجود مصلح و ترکمــان، نویدکیا تصمیم 
گرفت نورافکن را از خط هافبک به دفاع چپ 
تیمش ببرد و عملکرد کم نقصی در این پست 
از او شاهد بودیم. نورافکن جنگنده و کم اشتباه 
در ترکیب تیمش در اکثر دیدارها حاضر شــد 
و هــم در امور دفاعی به خوبی مانع حمالت 
حریفان شــد و هم در نفوذها به تیمش کمک 
می کرد تا بهترین بازیکن نیم فصل اول در این 

پست محسوب شود.
هافبــک  دفاعــی: احمــد نوراللهــی 

)پرسپولیس(
آچار فرانسه این فصل پرسپولیس بود و بارها 
پســتش تغییر کرد ولی همیشه خوب و موثر 
در ترکیب تیم حاضر شده است. نوراللهی در 
مقطعی به عنوان مهاجم کاذب در خط حمله 
تیمــش به میدان رفت و با وجود انتقاداتی که 
بابت موقع های از دست رفته او صورت گرفته 
بود طبق آنالیزها از موثرترین بازیکنان تیمش 
بود و با شش گل زده در حال حاضر آقای گل 

پرسپولیس هم محسوب می شود.
هافبک هجومی:  طالب ریکانی )صنعت 

نفت(
این فصل عملکرد فوق العاده ای در 
ترکیب صنعت نفت داشت 
و یکی از عوامل اصلی اوج 
گیــری و نتایج خوب این 
تیم محســوب می شود. 
ریکانی که صحبت از 
احتمالی  جابجایی 

او در نیم فصل شــنیده می شــود در نیم فصل 
نخست 6 گل برای تیمش به ثمر رساند و روی 

گل های دیگری از این تیم هم اثر گذار بود.
هافبــک هجومــی: ســروش رفیعی 

)سپاهان(
این فصل حســابی در ترکیب سپاهان خوش 
درخشیده و به روزهای اوج خودش برگشته و 
هم در امر گلزنی و هم در دادن پاس گل به هم 
تیمی هایش عملکرد خوبی داشته و از عوامل 
نایب قهرمانی ســپاهان در نیم فصل نخست 
محسوب می شود. او ۲ پاس گل و ۲ گل برای 
تیمش داشته و از نفرات کلیدی سپاهان بوده و 
تنها بازیکن خط هافبک این تیم اســت که در 

تمام دیدارها برای تیمش به میدان رفته است.
مهاجم مهدی قایدی )استقال(

قایدی این فصل عملکرد خوب همیشگی را 
برای اســتقالل نداشت و نتوانست مثل فصل 
گذشته برای تیمش نقش یک ستاره را ایفا کند 
ولی در همین شرایط هم از موثرترین و بهترین 
بازیکنان تیمش محسوب می شود که با وجود 
فراز و نشیب های تیمش بازهم با 4 گل زده و 
۲ گل زده از بهترین های نیم فصل نخست بود 

و تنها نماینده تیمش در جمع برترین هاست.
مهاجم: گادوین منشا )گل گهر(

اگرچه بــا حرکت غیر حرفه ای خود در پایان 
بازی با نســاجی به تیمش ضربــه زد و عدم 
حضــورش در بازی با پرســپولیس برای گل 
گهر مشــکل ایجاد کرد ولی در طول نیم فصل 
عملکرد فوق العاده ای برای تیمش داشــت و 
زدن 1۰ گل و دادن ۲ پاس گل کافی اســت تا 
او دومین بازیکن موثر نیم فصل باشــد و نفر 
دوم جدول گلزنان هم هســت. منشا رقابت 

تنگاتنگی با شهباززاده برای آقای گلی دارد.
مهاجم سجاد شهباززاده )سپاهان(

مهاجم سپاهان نیم فصل فوق العاده ای داشته 
و بهتریــن فصل فوتبالی خودش را در حال به 
نمایش گذاشتن است. او که فصل گذشته مورد 
انتقادات زیادی قرار گرفته بود در لیگ بیستم 
حسابی روی اوج است و با 1۲ گل زده در 1۵ 
بازی آمار بی نظیری از خودش به جا گذاشته 
و در صــدر جدول گلزنان قرار دارد. او عالوه 
بر این ۳ پاس گل هم به هم تیمی های خودش 
داده اســت و موثرترین بازیکن نیم فصل اول 

است.

دربي هنرمندان بیاد درگذشتگان ورزش و سینما
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