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ساناک ،طراح تمرین نه مربی بدنساز

جیری ساناک از  2روز گذشته تمرینات استقالل را زیر نظر گرفته و برخی از رسانهها او را
به عنوان مربی بدنساز این تیم معرفی کردند که با توجه به وزن باالی او این موضوع کمی
عجیب به نظر میرسید .با این حال ساناک به عنوان مربی بدنساز به استقالل نیامده و کار
اصلی او طراحی تمرینات زیر نظر شــفر است که البته در کنار این کار قرار است فعالیت
تیمهای پایه باشگاه را زیر نظر بگیرد .ساناک از روزی که به تمرینات استقالل آمده نحوه
تمرین کردن بازیکنان را زیر نظر گرفته و شفر همچنان برای تمرینات بدنسازی تیمش از
یک مربی آلمانی برنامه میگیرد.

فاضلی :دژاگه مذاکرهای با سپاهان نداشته

در  2روز اخیر شایعاتی در مورد مذاکره باشگاه سپاهان با اشکان دژاگه در رسانههای مختلف
منتشــر شــد .محمودرضا فاضلی ،مدیربرنامههای دژاگه در مورد اینکه آیا قرار اســت او به
سپاهان بپیوندد ،گفت« :این خبر صحت ندارد و دژاگه مذاکرهای با باشگاه سپاهان انجام نداده
اســت ».وی در پاسخ به این پرســش که آیا احتمال دارد دژاگه در سپاهان بازی کند ،اظهار
داشت« :خیر همانطور که گفتم این موضوع صحت ندارد ».گفته میشد بازیکن فصل گذشته
ولفسبورگ آلمان از پیوستن به سپاهان استقبال کرده و مهمتر از همه زالتکو کرانچار سرمربی
طالییپوشان به شدت پیگیر وضعیت اوست.

ماموریت شفر برای بازگرداندن شهباززاده

سجاد شهباززاده بعد از یک فصل دوری این فصل به استقالل برگشت اما مصدومیت بد موقع
در بازی با سایپا در هفته چهارم لیگ برتر باعث شد او از شرایط آرمانی دور شود .در  4بازی که
شفر به عنوان سرمربی استقالل روی نیمکت بوده ،شهباززاده به جز یک بازی در ترکیب اصلی
استقالل جایی نداشــته تا این شائبه به وجود بیاید سرمربی آلمانی استقالل تمایلی به سبک
بازی او ندارد .با این حال شفر در اردوی کیش تمرینات ویژهای برای شهباززاده در نظر گرفته
و خودش روی آن نظارت ویژه دارد تا هرچه زودتر شماره  2استقالل به روزهای اوج برگردد .او
در اردوی کیش به آمادگی کامل رسیده است.

اعتراض نفت به حذف از لیگ قهرمانان

حمیدرضا جهانیان ،مالک باشــگاه نفت به همراه وکیل این باشــگاه
دیروز مدارکی که کمیته بدوی صدور مجوز باشگاهها به دلیل نقص
آن حکم حذف نفت از لیگ قهرمانان آسیا را منتشر کرده بودند را در
اختیار کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قرار دادند تا ضمن اعتراض
به این حکم خواهان بازنگری شوند.

تسلیت کیروش به زلزلهزدگان

مشکل ذوبآهن برای حضور در
لیگ قهرمانان

در حالی که باشــگاه ذوبآهن جانشین باشگاه نفت
تهران در لیگ قهرمانان آســیا شــده اما برای حضور
در لیگ قهرمانان آســیا با مشکل بزرگ بودجه مواجه
اســت؛ ضمن اینکه بودجه باشــگاه ذوبآهن در این
فصل  ۱۳میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و این باشگاه
برای حضور در آسیا با بودجه انقباضی مشکالت زیادی
خواهد داشت .البته مدیران باشگاه ذوبآهن در تالش
هستند تا بتوانند مجوز افزایش بودجه را برای حضور
در لیگ قهرمانان آســیا از مجمــع کارخانه ذوبآهن
دریافت کنند.

تسهیل نقلوانتقال بازیکنان

به منظور ایجاد سهولت در انجام نقلوانتقاالت داخلی
قــرارداد  DTMSو  IRTبیــن فیفا و فدراســیون
فوتبال ایران منعقد شد .الزم به توضیح است ،سیستم
 DTMSبه فدراســیون فوتبال و تمامی باشگاههای
لیگ برتر و لیگ دســته اول این توانایی را خواهد داد
تا تمامــی نقلوانتقاالت داخلی و بینالمللی خود را از
طریق یک پالتفرم مدیریت کنند .همچنین فدراسیون
فوتبال قــادر خواهد بود گزارشــات منظمی از تمام
فعالیتهــا در حوزه نقلوانتقــاالت دریافت و نظارت
و شــفافیت خود را در این حوزه بهبود بخشــدIRT .
سیســتم مدیریت کارگزاران فوتبال است که مطابق
آخرین قوانین و مقررات کارگزاران فیفا تهیه شده و این
کمک را به فدراسیون فوتبال میکند تا تمامی اطالعات
مرتبط بــه کارگزاران کــه در نقلوانتقاالت داخلی و
بینالمللی درگیر هستند را جمعآوری و نظارت کند.
این سیستم بهطور کامل و یکپارچه با سیستم مدیریت
نقلوانتقاالت  DTMSو  ITMSفیفا در ارتباط است.

توقف استقالل مقابل منتخب کیش

تیم فوتبال اســتقالل تهران که به منظور پشت سر
گذاشــتن یک اردوی تدارکاتی در جزیره کیش بسر
میبرد ،عصر دیروز در دیــداری تدارکاتی مقابل تیم
منتخب کیــش قرار گرفت که در پایــان این بازی با
نتیجه مساوی یک  -یک به پایان رسید .در این دیدار
ابتدا تیم منتخب کیــش از روی نقطه پنالتی دروازه
آبیپوشان را باز کرد که شاگردان شفر در آخرین دقایق
بازی این گل را توسط عظیم گوگ پاسخ گفتند تا بازی
در نهایت با نتیجه مساوی به پایان برسد.

تارتار :میخواهیم در صدر
جدول بمانیم

مهدی تارتار ،سرمربی
پــارس جنوبــی جم
توانســته نتایــج
درخشــانی با این تیم
در رقابتهای لیگ برتر
بگیرد؛ تیمی که برای
اولین بــار طعم حضور
در رقابتهای لیگ برتر را چشیده اما توانست
آنقدر خوب نتیجه بگیرد که صدرنشین کنونی
رقابتهای لیگ برتر تا پایان هفته یازدهم لقب
بگیرد .سرمربی پارس جنوبی درباره شرایط این
تیم که در تعطیالت لیگ برتر در مسابقات جام
شهدا شرکت داشت گفتوگویی انجام داده که
میخوانید.
بازیهای جام شهدا را چطور ارزیابی کردید؟
در ابتــدا میخواهم از طریق روزنامه شــما به مردم
داغدیده ایران تسلیت بگویم و به تکتک بازماندههای
زلزله کرمانشاه تسلیت عرض کنم .درباره بازیهای
جام شــهدا هم باید عنوان کنــم در تعطیالت لیگ
توانســتیم با حضور در این بازیهــا خودمان را در
شرایط مســابقه حفظ کنیم .تیمهای سایپا و پدیده
جزو بهترین تیمهای حال حاضر هستند و الزم بود
فارغ از هر نتیجهای خودمان را در بهترین شــرایط
حفظ کنیم.
فکــر میکنیــد همچنــان بتوانید رقیب
پرسپولیس در باالی جدول باشید؟
بازیکنان به خودباوری الزم رســیدهاند .آنها خیلی
خــوب میدانند که حاال وقتش شــده تا خودنمایی
کنند .میدانند که همه تیمهــا برای بردن آنها به
زحمت میافتند و به قول معروف آرزویشــان بردن
پارس جنوبی اســت .باید همین روند را ادامه دهیم.
خوشحالم توانستهایم در طول همین مدت ،خودمان
را در میان تیمهایی قرار دهیم که هزینههای آنچنانی
کردهاند تا در باالی جدول قرار بگیرند.
فکــر میکنید بتوانید پرســپولیس را هم
شکست دهید؟
آنها یکی از بهترین تیمهای چند سال اخیر کشور
هستند .تاکتیک تیمی بسیار خوبی دارند .از بازیکنان
و کادر فنــی با تجربهای هم بهره میبرند ولی اینها
برای ما مهم نیســت .احترام خاصی برای هواداران
پرسپولیس قائلم اما باید بگویم فقط به پیروزی فکر
میکنیم و عزم خــود را برای ماندن در صدر جدول
جزم کردهایم.
لیست خرید  5نفرهای به مدیریت دادهاید تا
در نیم فصل جذب شوند.
خیر درست نیست .ما فعال به بازی بعدی خودمان با
فوالد فکر میکنیم و حواسمان را به مسائل دیگری
که بیشتر هم حاشــیه محسوب میشود نمیدهیم.
بازی به بازی پیش میرویم.

پنج بمب نقلوانتقاالت نیم فصل

از شاکی آبیها تا مهندس سرخها

کمتــر از  2مــاه دیگر نیم فصل
اول رقابتهای لیگ برتر به اتمام
میرسد و با نزدیک شدن به تعطیالت نیم فصل
زمزمهها درباره جابهجایی بازیکنان لیگ برتری
بیشتر میشــود؛ بازیکنانی که در تیمهای خود
نقــش تاثیرگذاری دارند و گفته میشــود نیم
فصــل به تیم دیگری خواهند رفت و یا با توجه
به شرایط نه چندان خوبشان باید به فکر حضور
در یک تیم جدید باشــند .با توجه به شــرایط
موجود به نظر میرســد بایــد منتظر نیم فصل
پرحادثه و جذابی در لیگ برتر کشــور باشــیم.
در ادامه نگاهی خواهیم داشــت به ستارههای
احتمالی نقلوانتقاات نیم فصل.
مجتبی جباری
داســتان اســتقالل و جباری خیلی زود به سر
رسید و حضور  8شــاکی در جمع آبیها حتی
به نیم فصل هم نکشــید .با آمدن شــفر هم به
نظر میرســد جبــاری آیندهای در اســتقالل
ندارد و بایــد از همین حاال به فکر انتخاب تیم
جدیدش باشد .مسئوالن گسترش فوالد که پس
از حضور فیروز کریمی به دنبال جذب بازیکنان
مدنظر این ســرمربی رفتهاند ،همچنان در پی
جذب مجتبی جباری هستند .گسترشیها یک
بازیســاز میخواهند و به همیــن خاطر فیروز
کریمی حســاب ویــژهای روی مجتبی جباری
باز کرده اســت .جباری با استقالل قرارداد دارد
امــا به احتمال زیــاد قراردادش را بــا این تیم
فســخ خواهد کرد .در صورتی کــه این بازیکن
قراردادش را با اســتقالل فســخ کند ،گسترش

فوالد و شــاید هم چند تیــم لیگ برتری دیگر
به سراغش بروند.
اشکان دژاگه
اشکان دژاگه در آســتانه جام جهانی همچنان
بالتکلیف اســت و به گفته خودش به زودی و با
باز شدن پنجره نقلوانتقاالتی زمستان با انتخاب
تیم جدیــدش به این بالتکلیفــی پایان خواهد
داد .بســیاری از تیمهای ایرانی از حضور اشکان
در تیمشــان اســتقبال میکنند و از آنجا که به
خاطر سن و سال وی بعید است که در تیمهای
خارجی خواهان داشته باشد ممکن است باالخره
به لیگ ایران چراغ سبز نشان دهد .پرسپولیس،
ســپاهان و اســتقالل از جمله مشــتریان لیگ
برتری کاپیتان تیم ملی کشورمان هستند.

حضور باشگاههای بیمجوز در لیگ بالمانع است

سروش رفیعی
خبر بازگشــت ســروش رفیعی به لیگ برتر روز
به روز بیشــتر رنگ واقعیت میگیــرد .هرچند
که سروش امیدوار اســت نظر سرمربی جدید را
جلب کند و در الخور ماندنی شود ولی این اتفاقی
نیست که موجب شــود مدیران باشگاهها دست
از سر شاهماهی نقلوانتقاالت بردارند .رفیعی در
حال حاضر تماسهای زیــادی از ایران دارد که
خواهان بازگشت او به لیگ برتر هستند .حاال باید
منتظــر ماند و دید چه اتفاقی رخ خواهد داد .آیا
سروش با سپاهان به لیگ برتر بازمیگردد؟ یا به
تبریز که خاطرت خوبی برایش به جای گذاشته؟
علی دایی چطور؟ آیا او میتواند رضایت ســروش
را جلب کند؟ البته او از اروپا هم پیشنهاد دارد.

حسن بیتسعید
حســن بیتســعید یکی از بهترین بازیکنان 3 ،2
فصل اخیــر در لیگ برتر که در ابتدای این فصل با
پیشنهادات فراوانی روبهرو بود ،سرانجام استقالل را
بــرای ادامه فوتبالش برگزید و یکی از اولین نفراتی
بود که با این تیم به توافق رسید و از اولین خریدهای
این فصل استقالل محسوب میشود .بیتسعید در
اکثر بازیهای این فصل آبیپوشــان حضور داشته
امــا نه تنها در زدن گل و ارســال پاس گل توفیقی
نداشــته ،حتی عملکرد او هم آنطور که باید و شاید
قابل دفاع نبوده است .با آمدن شفر حاال این بازیکن
به نیمکتنشــین سرشناس آبیها تبدیل شده و به
احتمال فراوان با ادامــه این روند در نیم فصل این
خرید گرانقیمت از جمع آبیها جدا خواهد شد.
محسن مسلمان
محســن مســلمان که اکنون با  5پاس گل در
صدر جدول پاسورهای لیگ قرار دارد ،به واسطه
بینظمیها و حواشی که داشته از برنامه تاکتیکی
برانکو ایوانکوویچ دور شده است .مسئلهای که به
نیمکتنشــینیهای او بیارتباط نیست و برانکو
ایوانکوویچ بشار رسن را به او ترجیح داده است .در
این شرایط شنیده میشود مهندس پرسپولیس
برنامه جدیدی در ذهن دارد و قصد دارد به زودی
خود را به عنوان لژیونر جدید فوتبال ایران معرفی
کند .هافبک شماره  77سرخپوشان که عملکردی
قابل قبول از خود در لیگ قهرمانان آســیا به جا
گذاشته نظر مشــتریانی از لیگ ستارگان قطر را
به خــود جلب کرده و احتمال جداییاش در نیم
فصل دور از ذهن نیست.

قرارداد با آدیداس در ماه جاری امضا میشود

مهدی محمدنبی در خصوص دســتهبندی باشــگاهها برای دریافت مجوز
حرفهای گفت« :قاعدتا آییننامه و دستورالعملهای مربوط به صدور مجوز
حرفهای از کنفدراســیون فوتبال آسیا ابالغ شــده و فدراسیون فوتبال هم
چارچوبی را مدنظر قرار داده اســت .باشــگاهها نیز بایــد در این چارچوب
قرار بگیرند .دستهبندی این چارچوبها  3نوع است؛ یکسری از باشگاهها
مجوز حرفهای دریافت میکنند ،یکسری مجوز ملی میگیرند و دسته سوم هم باشگاههایی هستند
که ابتدا باید مجوز ملی دریافت کنند و سپس برای مجوز حرفهای اقدام کنند ».رئیس کمیته بدوی
صدور مجوز حرفهای باشــگاهها درباره اینکه  AFCچقدر مجوز ملی ما را قبول دارد ،خاطرنشــان
کرد« :صددرصد قبول دارند .از نظر فدراســیون و سازمان لیگ حضور باشگاههایی که مجوز ملی هم
ندارند ،در لیگ برتر بالمانع است».

محمدرضا ساکت درباره اسپانســر پیراهن تیم ملی فوتبال گفت« :از سال
گذشته تفاهمنامهای با شرکت آدیداس منعقد شده بود که پس از مذاکرات
رئیس فدراســیون در آلمان با این شــرکت ،این تفاهمنامه رسما به بخش
خاورمیانه ارجاع داده و در نهایت امضا شــد .در این مدت ،لباس تیم ملی
توسط شرکت آدیداس تامین شد و قرار است در تاریخ  ۱۰بهمن ماه لباس
تیم ملی در جام جهانی به فیفا ارایه شــود .در ماه مارس ( ۱۰اســفند تــا  ۱۰فروردین  ،)۹۷طبق
برنامهریزی اعالم شده شرکت آدیداس ،از لباس تیم ملی و همچنین کشورهای تونس و مصر رونمایی
میشود .دلیل انتخاب این زمان به خاطر نگرانیهای شرکت مذکور برای رعایت قانون کپیرایت بود.
قرارداد نهایی و یک ســاله در ماه جاری مجددا با آدیداس امضا میشود .تفاهمنامهای که سال پیش
در همین مقطع انجام شد ،به قرارداد یک ساله تبدیل میشود».

جلسه سرمربی سابق پرسپولیس با تاج

علی دایی ،سرمربی سایپای تهران پس از اعتراض شدیدالحن علی کریمی
به نحوه مدیریت فدراســیون فوتبال توســط مهدی تاج و همکارانش به
دیدار رئیس فدراسیون فوتبال رفت .سرمربی اسبق پرسپولیس و تیم ملی
فوتبال ایران بار دیگر با این حرکت نشان داد که همراه جادوگر نمیشود
و کاری به رفتارهای او ندارد .مهدی تاج نیز که از این موضوع آگاه بود به
جای گذاشتن مناظره با علی کریمی در تلویزیون ،سراغ علی دایی رفت
تا با وی در دفتر ریاســتش در ســاختمان فدراسیون فوتبال جلسهای را
برگزار کند .دایی به دفتر تاج رفت و انتقادات خود را از عملکرد فدراسیون
فوتبال در راستای رسیدگی به فسادهای فوتبالی را عنوان کرد .سرمربی
فصل گذشــته نفت تهران به بیان برخی اتفاقاتی که در این باشــگاه رخ
داده بود پرداخت و درباره اتفاقاتی که در تیمهای پایه سراســر کشور در
اســتانهای مختلف هم میافتد ،صحبت کرد .نشستی که پشت درهای

دایی با یک تیر  2نشان زد
بسته برگزار شد و کسی از اتفاقات حاشیهای آن خبر ندارد .اما اگر نگاهی
به اتفاقــات اخیر پیرامون علی دایی بیندازیم میتوانیم حدس بزنیم چه
صحبتهایی میان تاج و دایی رد و بدل شده است .باشگاه پرسپولیس که
از سوی کمیته انضباطی و استیناف فدراسیون فوتبال به پرداخت جریمه
 3/5میلیارد تومانی به علی دایی محکوم شده بود برای دادخواهی مجدد
درخواســت تجدیدنظرخواهی ویژه کرد .دادخواهی مجدد سرخپوشان با
تایید مهدی تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال صورت گرفته است؛ موضوعی
که اصال بعید نیست در دیدار ظهر روز گذشته وی با علی دایی نیز مطرح
شده باشد .سرمربی فعلی سایپا میخواهد به هر شکل ممکن این پول را
از پرســپولیس بگیرد تا مالیات یک میلیارد تومانیاش را زنده کند .رفتار
باشگاه پرسپولیس باعث ناراحتی علی دایی هم شده و دیگر حاضر نیست
با باشگاه پرســپولیس کنار بیاید .او به نماینده قانونیاش اعالم کرده به

هیچوجه حاضر نیســت با این باشــگاه کنار بیاید و تا زمانی که پولش را
تمام و کمال نگیرد ،عقبنشــینی نمیکند .نشست دایی و تاج در حالی
به پایان رســید که آنها با صحبتهایی نسبتا مشترک نشان دادند همه
چیز را هماهنگ کر دهاند .علی دایی پس از اتمام این جلســه اظهار نظر
جالبی کرد و گفت« :فساد در جامعه وجود دارد و فوتبال نیز از این قاعده
مستثنی نیســت .بر همین اساس معتقدم نباید بیش از حد بحث فساد
در فوتبال را برجسته کرد ».جملههایی که نشان میدهد او خیلی خوب
توانسته مشکالت خودش را بیان کند و مشکالت فوتبال را نیز به آرامی
و با صدایی بســیار پایین بیان کند! رفتار حرفهای تاج در دعوت از علی
دایی نیز میتواند جو سنگین چند روز اخیر را که علیه او ایجاد شده بود
را کمی بهبود ببخشد اما آقای رئیس خیلی خوب میداند جادوگر فوتبال
ایران حاالحاالها قصد ندارد درباره او سکوت کند.

ردپای هواداران و دریافت مجوز حرفهای پرسپولیس

مدیرعامل استقالل هم رفتنی است؟

پرســپولیس نیز در کنار اســتقالل و تراکتورسازی توانســت مجوز حرفهای خود را دریافت کند و
خیال هوادارانش را بابت حضور در لیگ قهرمانان راحت کرد .پرسپولیس در شرایطی توانست مجوز
حرفهای خود را دریافت کند که بزرگترین پرونده این باشگاه مربوط به حکم مانوئل ژوزه و دستیاران
پرتغالیاش بود .پروندهای که بعد از ســالها و دریافت نزدیک به  10میلیارد که از ســوی فیفا مقرر
شده بود در نهایت با حمایت هواداران و راهبری مدیران باشگاه به سرانجام رسید .مطمئنا در صورتی
که هواداران این تیم طی فصول اخیر به واسطه نتایج موفقیتآمیز پرسپولیس حمایت مالی خوبی از
باشگاه صورت نمیدادند ،این باشگاه با وجود حضوری موفق در فصل گذشته لیگ قهرمانان با فاجعه
تلخ از لیگ قهرمانان مواجه میشد.

با مصوبه مجلس و اولتیماتوم ســازمان بازرسی هیچ مدیر بازنشستهای از چند روز گذشته حق فعالیت
در نهادهای دولتی را نداشــته و این افراد در صورتی میتوانند به کار خود ادامه دهند که دارای پرونده
ایثارگری باشند .به گزارش نامهنیوز ،با توجه به این موضوع که افتخاری به صورت غیر رسمی عنوان کرده
دارای پرونده ایثارگری اســت به همین علت ماموران ســازمان بازرسی برای پیگیری پرونده وی و چند
رئیس فدراسیون و همچنین مدیر ورزشی دیگر وارد عمل شدند .قرار است استعالم این موضوع بالفاصله
به وزارت ورزش و جوانان منتقل شــود و در صورت عدم داشتن پرونده ایثارگری ،وی دیگر نمیتواند به
فعالیت خود در استقالل ادامه بدهد .فعال اوضاع مدیریتی پرسپولیس نابسامان است و با استعفای طاهری
تکلیف مدیر باشگاه مشخص نیست و باید دید استقالل هم به این سرنوشت دچار میشود یا خیر.

پارس جنوبی جم؛ شگفتیسازی که هیچ شباهتی به لستر ندارد
پــارس جنوبی جم نامی اســت که شــاید خود
استان بوشهریها هم تا  3سال پیش با شنیدن
آن مجموعهای از برجهای تقطیر پاالیشگاهها در
ذهنشــان تداعی میشد اما امروز با شنیدن این
نام حواس همه متوجه صــدر جدول لیگ برتر
میشــود؛ جایی که هفتههاست این تیم استان
بوشــهری بر آنجا تکیه زده اســت .بوشهریها
پیش از این با شــاهین تجربــه حضور در لیگ
برتر را داشــتهاند .اگر از نزدیک با بوشــهریها
آشنا باشــید میبینید که با شاهین و ایرانجوان
چقــدر عاشــقانه زندگی میکننــد و خاطرات
بخش اعظمی از شــهر با نام این  2باشــگاه گره
خورده است .بوشــهریها با شاهین و ایرانجوان
خاطرهبازی کردهاند ولی بلندپروازی هرگز .شاید

پیش از ایــن بلندپروازانهترین رویای فوتبالیها
در اســتان بوشهر بقا در لیگ برتر و یا درخشش
در تک بازیهایی مقابل ســرخابی پایتخت بود.
با پارس جنوبی اما آنها صدرنشــینی لیگ برتر
را تجربه کردند؛ مهمی که در ســالهای حضور
ســایر تیمهای بوشــهری از همــان هفتههای
اولیه برای آنها تبدیل به رویایی دســتنیافتنی
میشــد .همین صدرنشــینی باعث شده امروز
صحبت حول تیم پارس جنوبی جم بسیار شود.
عدهای این تیم را شــگفتی لیــگ برتر میدانند
و عدهای نیز امید بــه قهرمانی این تیم دارند و
آن را لسترســیتی ایران میخوانند .در حقیقت
لسترسیتی خواندن تیم پارس جنوبی جفا به این
تیم و مهدی تارتار اســت که تیمش را سراســر

هجومی روانه میدان میکند .لســتر با قهرمانی
غیرمنتظــرهاش در ســال  2015کاری کــرد
کارستان به صورتی که فارغ از همه نکات تمامی
تیمهای شگفتیســاز در فوتبال در هر جایی از
دنیا را لسترســیتی میخوانند .در حقیقت دادن
لقب لســتر به پارس جنوبی شاید به نوعی جفا
در حق این تیم باشــد .تیمی که با  22گل زده
در هفته یازدهم بهترین خط حمله لیگ برتر را
داراســت و عالوه بر این رکــورد گلزنی تا هفته
 11لیــگ برتر که متعلق به تراکتورســازی بود
را هم شکسته است .شــاید استقالل خوزستان
شــبیه لســتر بود ،دفاعی و در کمین برای گل
زدن در ضــد حملهها اما مهــدی تارتار تیمش
را سراســر حمله به میدان میفرستد .تیمی که

بارهــا از حریفان عقب افتــاده ولی هنوز پس از
 11هفته طعم باخت را نچشیده است .در فصول
اخیر از بین تیمهایی که تا هفته یازدهم بهترین
خط حمله را داشــتهاند تنها فوالد خوزســتان
توانسته در پایان فصل قهرمان شود و استقالل و
تراکتورسازی  2تیم آمادهای بودند که به ترتیب
در لیگهای شــانزدهم و پانزدهــم قهرمانی را
در هفت ه پایانی از دســت دادند .مهم نیست که
پــارس جنوبی در آخر فصــل در کجای جدول
قرار خواهد داشت و حتی اینکه چه سرانجامی
در انتظار این باشــگاه هست ،مهم این است که
این تیم به همه تیمهای شهرســتانی ثابت کرد
که میشــود و میتوانند؛ حتی اگر از تاســیس
باشگاهتان تنها  7سال گذشته باشد.

کارلوس کیروش ،سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران جان باختن
شــهروندان در زلزله یکشنبه شب را تســلیت گفت .پیام کارلوس
کــیروش در واکنش به وقوع زلزله کرمانشــاه این اســت« :از خبر
ویرانیهای ایران بسیار متاثر شدم ،قوی و متحد بمانید .روح رفتگان
قرین رحمت باشد».

بیکزاده  500میلیون به استقالل بخشید

بــا توجه به خطر حذف اســتقالل از لیگ قهرمانان آســیا به خاطر
بدهیهای زیادی که این باشــگاه دارد چند بازیکن طلبکار این تیم
بخش زیادی از طلب خود را بخشیدند که ظاهراهاشم بیکزاده یکی
از آنهاست .بیکزاده در این مورد میگوید« :من  500میلیون تومان
از طلبم را بخشــیدم 900 ،میلیون باقی طلبم است که باید پرداخت
شود .همین رقم را هم فقط به خاطر هواداران استقالل بخشیدم».

پژمان همچنان گزینه اصلی کیروش

با وجود اینکه منتظری بازیکن استقالل است و کادر پزشکی استقالل
هم جزو بهترین تیمهای پزشکی ورزشی ایران هستند اما منتظری
ترجیح داده زیر نظر مجموعه کادر پزشــکی تیم ملی تمرین کند .به
نظر میرسد منتظری هنوز هم مد نظر کیروش است و این بازیکن
با وجود شایعات فیکس بازی کردن چشمی در جام جهانی ،تیم ملی
را در روسیه همراهی خواهد کرد البته به شرطی که به شرایط آرمانی
برسد.

تمرین اختصاصی ماهینی و احمدزاده

با دستور برانکو بازیکنان پرسپولیس در تمرین دیروز به  2گروه تقسیم
شــدند .عناصر دفاعی تیم زیر نظر خود او و عناصر تهاجمی تیم نیز
زیر نظر چوک به مرور برنامههای تاکتیکی مربوط به خود پرداختند.
در جریان این تمرین ،فرشاد احمدزاده و حسین ماهینی برنامههای
اختصاصی را دنبال کردند.

بازگشت دوباره قائدی به اینستاگرام

بعد از اینکه وینفرد شفر خیلی جدی با مهدی قائدی برخورد کرد،
بالفاصله صفحه اینستاگرامش را به توصیه برخی از همبازیانش بست.
با حضور اســتقالل در کیش دوباره این بازیکن حال و هوای صفحات
مجازی به ســرش زد .قائدی صفحه جدیدی در اینستاگرام باز کرده
و جالب اینجاست که از بازیکنان خواسته برای باال رفتن فالوورهایش
صفحه او را تبلیغ کنند.

جهانبخش بهترین بازیکن آسیایی ماه
اروپا

یک سایت معتبر ورزشــی ،ملیپوش ایرانی تیم آلکمار هلند را
به عنوان بازیکن آسیایی برتر ماه اکتبر قاره اروپا برگزید .سایت
فوتبــال تریب از میان  ۴۷بازیکن شــاخص آســیایی حاضر در
لیگهای مختلــف اروپایی ،علیرضا جهانبخش ،ملیپوش ایرانی
تیم آلکمار هلند را در صدر برترینهای ماه اکتبر قرار دارد .این
سایت ورزشــی در توصیف دالیل خود برای انتخاب جهانبخش
به عنوان بهترین بازیکن آســیایی ماه اکتبر قاره اروپا نوشــت:
«جهانبخش شــروع خوبی در فصل جدید اردویژه هلند داشت
و پس از قرار گرفتن در رده پنجم برترین بازیکنان آســیایی ماه
ســپتامبر در صدر ردهبندی ماه اکتبر قرار گرفت .او در این ماه
 ۴بازی برای آلکمار انجام داد و موفق به دادن  ۳پاس گل شــد.
جهانبخش در  ۳بازی به عنوان بهترین بازیکن میدان شــناخته
شــد و در بازی برابر اوترخت ضمن گلزنی  ۲پاس گل نیز داد».
مایا یوشــیدا (بازیکن ژاپنی ساوتهمپتون) و علی عدنان (بازیکن
عراقی اودینزه ایتالیا) پس از علیرضا جهانبخش در ردههای دوم
و سوم قرار گرفتند.

طاهری مدیرعامل پرسپولیس میماند؟

امروز علیاکبر طاهری ،مدیرعامل مســتعفی باشگاه پرسپولیس
کــه برای زیارت و پیــادهروی اربعین به عراق ســفر کرده بود از
کربــا برمیگردد .مدیرعامل پرســپولیس که پیش از ســفر به
عتبات عالیات از سمتش استعفا کرده بود امروز احتماال وضعیتش
مشــخص خواهد شد .طبق برنامه قرار اســت او پس از بازگشت
از عــراق با وزیر ورزش جلســهای را در مورد اتفاقات اخیر برگزار
کرده و پس از اطمینــان از اینکه وزارت ورزش موانع قبلی را از
سر راه برخواهد داشت ،همکاریاش را با پرسپولیس ادامه خواهد
داد .آخرین خبرهای دریافتی حاکی از آن اســت که طاهری در
پرسپولیس ماندنی خواهد شد مگر اینکه درخواستهای او برای
اجرایی شدن از حد توان وزارت ورزش خارج باشد.

بحران اجاره آپارتمانهای میلیاردی
برای خارجیهای استقالل

وینفرد شــفر ســرانجام صاحب یک خانه در تهران شد و باشگاه
اســتقالل باید از این پس هزینه یک منزل مســکونی آن هم در
مناطق گرانقیمت شمال تهران را پرداخت کند .مسئوالن استقالل
یک آپارتمان مســکونی برای سرمربی خودشان اجاره کردهاند که
این خانه در نزدیکی محلی اســت که کارلوس کیروش سکونت
دارد و اجارهای بسیار سنگین به بودجه آبیها تحمیل کرده است.
این اتفاق در حالی قرار است بیفتد که ساشا ،فرزند شفر هم که قرار
بود رایگان بــه عنوان آنالیزور فعالیت کند ،در منزل مک درموت،
مربی سابق استقالل سکونت خواهد داشت تا اجاره بهای پرداختی
استقالل از جیب مردم  2برابر شود .در همین حال ساناک هم طی
روزهای آتی باید صاحب خانه شود که تهیه و تامین مبلغ مربوط
به آن هم بحرانی برای افتخاری و باشگاه میسازد.

تماس مدیران عامل شاکی با تاج!

کمیته بــدوی صدور مجوز حرفهای فدراســیون فوتبال تنها 7
باشــگاه را حائز کسب این جواز دانســت .از این رو باشگاههایی
نظیر ســپاهان اصفهان و پیکان و نفت تهران نتوانســتند مجوز
حرفهایگــری بگیرنــد تا صــدای اعتراضشــان در راهروهای
فدراســیون فوتبال بپیچد .مســئوالن ســپاهان و پیکان تهران
نسبت به این موضوع گلهمند شدهاند و ناراحتی خود را به گوش
مهدی تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال رساندند.

