
19
2 3 0 2 3 6 0 2   دوشنبه   23 آبان 1401    شماره  8638  

امیرحسین اعظمی|  بوژیدار رادوشویچ، دروازه بان سابق 
پرسپولیس، جدایی پرماجرایی از این تیم داشت و حتی 
کارش به شکایت از این باشگاه کشید. این موضوع به 
مذاق تعدادی از هواداران پرسپولیس هم خوش نیامد 
ولی رادو با مدیران پرسپولیس به توافق رسید تا طلبش 
را در چند قســط دریافت کند. رادوشویچ در حالی از 
جمع سرخپوشان جدا شد که بسیاری از پیشکسوتان 
باشگاه، همچنان محمدحســن انصاری فر را بابت عقد 
قرارداد 3ساله با او  مورد انتقاد قرار می دهند. رادوشویچ 
در خصوص توافق با مدیران پرسپولیس و مسائل مختلف 

دیگر به سواالت همشهری ورزشی پاسخ می دهد.

  در مورد توافق با پرسپولیس صحبت کن. 
ظاهرا همه چیز حل شد؟

بله، ما از مدتی قبل با هم در حال مذاکره بودیم تا این مشکل حل 
شود. در نهایت هم به توافق رسیدیم که طلبم در یك سال آینده 

در چند مرحله پرداخت شود.

  چرا داستان تو و پرسپولیس اینقدر طوالنی 
شد؟

مشــکل از ســمت من نبود. من هیچ وقت دوســت نداشتم 
پرسپولیس با مشــکل جدی مواجه شــود ولی از طرفی هم 
باید دنبال حقی که داشــتم، مي رفتم. همــه می دانند چقدر 
پرسپولیس را دوست دارم و نیازی نیست این موضوع را ثابت 
کنم. برای من مشکالتی ایجاد شد که دیگر راهی غیر از جدایی 

نمانده بود.

  حتما می دانی برخی از هواداران پرسپولیس 
بابت این اتفاقات و شکایتی که از باشگاه کردی، از تو 

ناراحت هستند؟
شــاید آنها همه چیز را نمی دانند. من هواداران پرسپولیس را 
دوست دارم ولی من راهی جز این نداشتم. دوست دارم هواداران 
را همیشه خوشحال ببینم و برای پرسپولیس آرزوی موفقیت 
دارم. فکر می کنم در گذشــته برخی از مدیران پرســپولیس 
در مورد من حرف هایی زدند کــه روی ذهنیت هواداران تاثیر 

منفی گذاشت.

  برخی معتقدند رادوشویچ شایستگی گرفتن 
چنین مبلغ هنگفتی را از پرسپولیس نداشت. 

چه باید بگویم؟ 6سال در پرســپولیس بودم و همیشه سعی 
کردم در همه زمینه ها حرفه ای باشم. چرا می گویند لیاقت این 
دستمزد را نداشــتم؟ اصال اینطور نیست. من چند سال پیش 
با باشــگاه صحبت کردم و گفتم که شرایط برایم راضی کننده 
نیســت، چند پیشــنهاد خوب هم داشــتم ولی در نهایت با 
مدیرعامل وقت)انصاری فــر( به توافق رســیدیم که قرارداد 
جدیدم امضا شود و آقای گل محمدی هم موافقت کرد. این را هم 
فراموش نکنید زمانی از پرسپولیس جدا شدم که 6ماه دستمزد 

نگرفته بودم و 200هزار دالر طلب داشتم.

  در این مدت هم بارها از داود فنایی، مربی 
سابق پرسپولیس انتقاد کردی. دلیلش چه بود؟

من قبال در این مورد حرف هایم را زده ام و صحبت جدیدی ندارم.

  با یحیی هم اختالف داشتی؟
نه، مورد خاصی نداشتم. یحیی یك مربی خوب و کاربلد است و 
من حتی زمانی هم که بازی نمی کردم، اعتراضی نداشتم. او حاال 
نگرش خودش را تغییر داده و چند مربی خارجی هم در کادر 

فنی پرسپولیس حضور دارند.

  وضعیت تیم ملــی فوتبال ایران را هم 
دنبال می کنی؟

اخبار را دنبــال می کنم. برای تیم ملی ایــران هم در جام 
جهانی آرزوی موفقیت دارم.

  در مورد بازگشــت کی روش چه صحبتی 
داری؟

صحبت خاصی ندارم. فقط در مورد کنارگذاشــتن اسکوچیچ 
باید صحبت کنم، این مربی در یك شرایط سخت ایران را به جام 
جهانی برد و این حق را داشت تا در قطر روی نیمکت تیم ملی 
ایران بنشیند ولی رفتاری که با اسکوچیچ شد، اصال درست نبود.

  فکر می کنی ایــران در جام جهانی نتیجه 
بگیرد؟

امیدوارم نتایج خوبی بگیرد.

  وضعیت گلرهای ایران را برای جام جهانی 
چطور مي بیني؟

ایران گلرهای خوبی دارد ولی بیرانوند از لحاظ فنی در ســطح 
متفاوتي قرار دارد. او بی نظیر و باتجربه است و در ایران رقیب 
ندارد. بیرانوند در دور قبل با مهار پنالتی رونالدو، خودش را به 

فوتبال دنیا معرفی کرد.

  وضعیت خودت در تیم وراژیت چطور است؟
همه چیز خوب پیش می رود و از همه چیز راضی هستم. من و 
خانواده ام از اینکه به کرواسی برگشتیم، بسیار خوشحالیم. البته 
باید از ایرانی ها هم یك تشــکر ویژه کنم چون خاطرات بسیار 

خوبی از زندگی در این کشور در ذهن من و خانواده ام هست.

  نتایج پرسپولیس را دنبال می کنی؟
بله. بخش مهمی از زندگی ورزشی  ام را در این تیم سپری کردم 
و طبیعی اســت که به این تیم عالقه داشته باشم. پرسپولیس 
نتایج خوبی گرفته و قطعا شــانس اول قهرمانی است. آنها با 
ادامه همین روند قهرمان مي شوند. پرسپولیس قبل از شروع 
فصل چند بازیکن خوب و باکیفیت گرفت و این اتفاق شانس 
قهرمانی تیم گل محمدی را باالتــر خواهد برد. البته چند تیم 
دیگر هم هستند که به قهرمانی فکر می  کنند و رقابت در باالی 

جدول فشرده است. 

برد در غیاب کلوپ
در  آخرین لحظه اعالم شــد که کلوپ از نشستن روی نیمکت 
در بازی با ســاوتهمپتون محروم اســت. لیورپول با درخشش 
رابرتســون بــا 2پــاس گل و نونیس بــا 2گل، موفق شــد 

ساوتهمپتون را با سرمربی جدیدش ببرد.
    داروین نونیس در این بازی دبل کرد. او در 10بازی آخر 
7گل برای قرمزها به ثمر رســانده و یك گل ســاخته. تنها 
محمد صالح با 14گل بیش از نونیــس با 9گل در این فصل 

برای لیورپول گل زده.
    آلیسون به رکورد 150بازی در لیگ برتر رسید.

    اندی رابرتسون با 2پاس گلی که داد، با 190بازی کمتر به رکورد 
53پاس گل لیتون بینز رسید. بیشترین پاس گل در میان مدافعان در تاریخ 

لیگ برتر را اندی رابرتسون در 230بازی و لیتون بینز در 420بازی داشته اند.

صدرنشینی شوم آرسنال
آرســنال با پیروزی 2 بر صفر بر ولوز با 5امتیاز اختالف نسبت به 
سیتی و 7امتیاز نسبت به نیوکاسل با خیال راحت در صدر جدول 
لیگ برتر قرار گرفت و به پیشــواز جام جهانی رفت. آرســنال از 
42امتیاز ممکن 37امتیاز گرفته است. اما این صدرنشینی نشانه 
خوبی نیست. آرسنال در 5بار آخری که در کریسمس صدرنشین 
لیگ برتر بود، نتوانسته است قهرمان لیگ برتر شود. یك اتفاق 
بد هم برای این تیم افتاد و بعد از غذای پیش از مسابقه، تعدادی 

از بازیکنان این تیم ازجمله ژاکا دچار مسمومیت شدند.
    آرسنال تنها تیمی اســت که در همه مسابقات لیگ در 
این فصل موفق به گلزنی شده است. مارتین اودگارد و گابریل 
مارتینلی بهترین گلزنان آرسنال در لیگ برتر هستند که هر کدام 

6گل به ثمر رساندند.
    توپچی ها در 8بازی خارج از خانه این فصل 6بار کلین شیت کرده 
و تنها 2بار موفق به کسب پیروزی نشده اند )یك باخت و یك تساوی(.

    آرسنال فصل گذشته با 69امتیاز لیگ را به پایان رساند. آنها 
هم اکنون پس از 14بازی در لیگ این فصل با 37امتیاز بیش از 

نیمی از امتیازات فصل پیش را دارند.
    آرسنال در 12بازی از 14بازی در لیگ برتر پیروز شده است، 
تنها 2تیم در تاریخ لیگ برتر انگلیس به این تعداد دست 
یافتند و در پایان فصل موفق به کسب لیگ نشدند؛ یونایتد 

فصل 1986-1985 و لیورپول فصل 1990-1991.

آخرین فصل پپ
مارکا در گزارش ادعا کرده که پپ گواردیوال به مدیران سیتی 
گفته  این فصل آخریــن فصل حضور او در منچسترســیتی 
است. از آرتتا به عنوان گزینه جانشــینی او در سیتی نام برده 
می شود. پپ در آخرین فصل احتمالی حضورش در این تیم با 
وجود خریدهای زیادی که کرده و هالند 18گله و دی بروینه و 
ستاره های زیادی که در اختیار دارد، تیمش در هفته های اخیر 
دچار لغزش و مشکل شده است. نخستین بازی سیتی بعد از 
جام جهانی دقیقا 2روز پس از فینال جام جهانی است؛ 38روز 

دیگر در جام اتحادیه مقابل لیورپول.
    شکست مقابل برنتفورد به 20بازی بدون شکست سیتی در 
خانه در تمام رقابت ها پایان داد. آبی های منچستر هر 16بازی 
آخر خانگی خود را برده بودند. از فوریه2022 که از تاتنهام در 

ورزشگاه اتحاد 3 بر 2 باختند، شکست دیگری نخورده بودند.
    این نخســتین برد خارج از خانه برنتفــورد در این فصل 
بود؛ آن هم مقابل چه تیمی! هر 5تیم آخری که مدافع عنوان 
قهرمانی لیگ برتر را شکست داده اند، باشگاه لندنی بوده اند؛ 
چلسی و فوالم مقابل لیورپول، کریســتال پاالس و تاتنهام و 

برنتفورد مقابل سیتی به پیروزی رسیدند.
    ایــن دیرهنگام ترین گلی بــود که من ســیتی دریافت 
کرد. از زمان ثبت دقیق در ســال2006 پیش نیامده بود که 

منچسترسیتی در یك مسابقه در دقیقه 97:16 گل بخورد.

درخشش خط خورده
ایوان تونی که از فهرست تیم ملی منتشر شده از سوی گرت 
ساوت گیت خط خورده، با زدن 2گل به من سیتی نشان داد 
که سرمربی سه شیرها درباره او اشتباه می  کرده. ریس جیمز 
که خودش هم خط خورده، بعد از این بازی توییت کرد: »اگر 
حرف بزنم، با مشکل بزرگی روبه رو می شوم« که اشاره داشت 
به جمله معروف مورینیو پس از یکی از بازی های چلسی در 

لیگ برتر درحالی که نمی توانست به داوری اعتراض کند.

شام 
آخر جیمی

به فاصلــه کمتــر از 48ســاعت از قرارگرفتن در 

فهرست تیم ملی انگلســتان، جیمز مدیسون پس از 

به ثمر رساندن گل اول لسترسیتی مقابل وستهم، به دلیل 

مصدومیت ناچار به ترک زمین شــد. به نظر می رسد او 

دچار مصدومیت همسترینگ شده باشد و جام جهانی 

را از دست بدهد. مدیســون بعد از غیبتی 3ساله، 

در فهرست گرت ساوت گیت برای همراهی 

انگلیس در جام جهانی2022 قرار 

گرفتــه بود.

دهمین برد بایرن
بایرن مونیخ باز هم بدون گل خوردن  توانست شالکه را شکست 
دهد و خود را در صدر و حریف را در قعر جدول نگه دارد. در این 
بازی هواداران شــالکه بار دیگر ثابت کردند که هنوز از مانوئل 
نویر کینه به دل دارند. نویر پیش از پیوســتن به بایرن در این 

باشگاه درخشیده بود.
    با برد مقابل شالکه، بایرن سال2022 میالدی را با 10برد 

پیاپی در همه رقابت ها پشت سر گذاشت.
    موســیاال جوان ترین بازیکن تاریخ باشگاه بایرن است که 
به رکورد 100بازی برای بایرن رســیده است. هیچ بازیکنی 
در این سن به این رکورد نرسیده است. او هم اکنون با 12گل 
رکورد بیشــترین گلزنی یك نوجوان را در این فصل در جهان 

در اختیار دارد.
    مسی 19ســاله فصل 2007-2006 در 36بازی 17گل و 
3پاس گل، موسیاال 19ســاله فصل 2023-2022 که هنوز 
نیمی از آن به پایان نرسیده در 22بازی 12گل و 10پاس گل 

ثبت کرده. او هم اکنون 100میلیون یورو قیمت دارد.
    چوپوموتینگ در نهمین بازی اش مقابل شالکه سرانجام 

موفق به گلزنی به این تیم شد.
    بایرن در 34بازی رســمی به شــالکه نباخته و 31برد و 
3تساوی داشته است. در 11بازی آخر بایرن برنده بوده و نتیجه 

5بازی آخر 22 بر صفر به سود بایرن است.

ناپولی توقف ناپذیر
ناپولی با اسپالتی یازدهمین برد پیاپی خود را در 
سری آ به دست آورد و به سختی و با نتیجه 3 بر 2 

بر اودینزه غول کش این فصل پیروز شد.
    ناپلی هــا پــس از یوونتــوس دومین تیم 
تاریخ ســری آ محسوب می شــوند که توانسته 
حداقل 13بازی از 15بازی نخســت فصل خود 
را با پیروزی پشت ســر بگذارد. یووه فصل های 
 2004-2005 ،2013-2014 ،2018-2019
و 1950-1949 برای 4بار موفق به ثبت چنین 

رکوردی شده بود.
    با محاســبه 3امتیاز برای هــر برد، در کل 
تاریخ ســری آ چهارمین باری اســت که یك 
تیم در 15بازی نخست خود بیش از 40امتیاز 
کسب می کند. هر 3بار قبلی یووه موفق به انجام 
این کار شــده بود؛ 2019-2018 با 43امتیاز، 
2006-2005 با 42امتیــاز و 1949-1950 

با41امتیاز.
    بــرای نخســتین بار یك تیم توانســت در 
11بازی پیاپی در طول یــك فصل به پیروزی 
برسد. پیش از این 11برد پیاپی ثبت شده بود که 

بخشی از بردها متعلق به فصل پیش از آن بود.

سقوط پاتر
گراهام پاتر در ابتدای جانشینی توخل توانست 

اوضاع چلسی را سر و سامان بدهد و این تیم را به عنوان 

ســرگروه به دور بعدی لیگ قهرمانان برساند اما خیلی 

زود جادوی هری پاتر از کار افتاد. شکســت یك بر صفر از 

نیوکاسل چهارمین شکست او در 5بازی آخر بود. نیوکاسل 

برای نخستین بار از سال2014 در 5بازی متوالی به پیروزی 

رسید. از فصل 2002-2001 برای اولین بار است که 

نیوکاسل کریسمس را در رتبه 3تیم اول جدول 

تجربه می کند. در آن فصل درنهایت 

چهارم شدند.

شنبه پیاپی
چندین رکورد در آخرین شنبه پیش از جام جهانی ثبت شد

آخرین شنبه فوتبالی پیش از جام جهانی گلچینی از پیاپی ها بود؛ ناپولی برای یازدهمین بار پیاپی در سری آ به پیروزی 
رسید، بایرن مونیخ دهمین برد پیاپی خود را در همه رقابت ها جشن گرفت، چلسی با گراهام پاتر در سومین بازی پیاپی 
و 4بار از 5بازی آخر شکست خورد، منچسترسیتی برای دومین هفته پیاپی کارش گره خورد و این بار برخالف بازی با 
فوالم که در وقت اضافه توانست 2 بر یک به برتری برسد، 2 بر یک به برنتفورد باخت و نیوکاسل هم به روند بردهایش 

ادامه داد و به 2امتیازی منچسترسیتی و رده سوم لیگ رسید، آن هم با مربی و بازیکنانی گمنام.

تیم ملی در بهشت 
کی روش و بازیکنان تیم ملی عصر دیروز سرزده به خیریه 
بهشت امام رضا)ع( رفتند و کودکان، نوجوانان و جوانان 
حاضر در این خیریه را غافلگیر کردند. تیم ملی روزهای 
آینده باید در جام جهانی بازی کند و صحبت کی روش با 
پسران بهشت امام رضا)ع( درباره بازی های تیم ملی در 
این جام بود. کی روش ابتدا خطاب به بازیکنان تیم ملی 
گفت: »ببینید هواداران واقعی شما چه کسانی هستند.« و 
سپس از هواداران پرسید: »از بازیکنان تیم ملی چه توقعی 
دارید؟« آنها جواب دادند: »دوست داریم محکم و خوب 
بازی کنید تا دل مردم شاد شود.« بازیکنان با اهدای لباس 
تیم ملی به هواداران قول دادند که بیشتر به آنها سر بزنند.

 بیرانوند 
در ایران 

رقیب ندارد
رادوشویچ، دروازه بان سابق 

پرسپولیس با مدیران این تیم 
توافق کرده بدهي اش  را بگیرد. 

او از هموطنش دفاع مي کند و 
مي گوید حق اسکوچیچ بود با 

تیم ملی به قطر برود


