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بیرانوند ،بیشترین کلینشیت با کمترین سیو

در جدول بیشــترین کلینشــیتها تا پایان هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا ،علیرضا بیرانوند
دروازهبان پرســپولیس با  3کلینشــیت در صدر قرار دارد .او فقط در بازی مقابل السد در قطر
نتوانست دروازهاش را بسته نگه دارد و  3گل خورد اما در  3دیدار دیگر کلینشیت کرد .با اینحال
او در مقایســه با دروازهبانهای دیگر تیمهای ایرانی لیگ قهرمانان آسیا کمترین سیو را داشته
است .بیرانوند در  4بازی پرسپولیس  9سیو داشته اما محمدرشید مظاهری دروازهبان ذوبآهن
که  2کلینشیت ثبت کرده ،درمجموع  19سیو داشته است! او بعد از دروازهبان شانگهای شنهوا
که  21سیو داشته ،دومین نفر جدول بیشترین سیوها در  4هفته ابتدایی لیگ قهرمانان است.

ذوالفقارنسب :تیم لیگ بهتر از سیرالئون بود

بیژن ذوالفقارنسب ،کارشناس فوتبال کشورمان معتقد است که بازی با سیرالئون هیچ ارزش
فنی برای تیم ملی فوتبال ایران ندارد و این بازیها در شأن تیم راهیافته به جامجهانی نیست.
او به تسنیم گفت« :من دوست ندارم که بحث کیروش را به میان بیاورم که خودش بازی
با ســیرالئون را هماهنگ کرده بود ،چون در شأن تیمی که به جام جهانی راه یافته نیست
که چنین بازیهایی برگزار کند .بازی کردن با تیمهایی مثل لیبی یا ســیرالئون هیچگونه
ارزش فنی برای فوتبالمان ندارد .شاید اگر با یک تیم لیگ یکی خودمان بازی میکردیم،
ارزشمندتر بود تا بازی با سیرالئون که لیگ و بازیکن حرفهای ندارد».

پیشنهادهای هیجانانگیز انگلیسی برای قدوس

سامان قدوس ستاره ایرانی تیم اوسترشوند سوئد ،این روزها خبر از پیشنهادات تیمهای بزرگ
انگلیســی برایش به گوش میرســد .به گزارش خبرآنالین ،نشریه لسترمرسوری در رابطه با او
نوشت« :سامان قدوس پس از درخشش در لیگ اروپا آماده انتقال به لیگ برتر فوتبال انگلیس
اســت .قدوس که  4گل و  5پاس گل حاصل عملکردش در فصل جاری لیگ اروپاست ،تمایل
خود را برای حضور در یک تیم انگلیســی ابراز کــرده ».با توجه به عالقه قدوس برای بازی در
لیگ جزیره ،بعید نیســت که او فصل بعد در این کشور بازی کند .سامان هماکنون از تیمهای
لسترسیتی ،وستهام ،برایتون و چند تیم دیگر از انگلستان پیشنهاد رسمی دریافت کرده است.

غیبت  ۵پرسپولیسی در تمرین تیم ملی

ملیپوشان تیم فوتبال پرسپولیس صبح روز پنجشنبه و زودتر از
سایر اعضای تیم به تهران آمدند اما در تمرین دیروز تیم ملی ۵
نفر از آنها غیبت داشتند .تمرین تیم ملی از ساعت ۱۵:۳۰آغاز
شــد و فقط بیرانوند در محل تمرین حضور داشت و سایر نفرات
در مرکز پک به کارهای بدنسازی پرداختند.

استارت استقالل از  ۴فروردین

مقایسه تدارکات ایران و دیگر نمایندگان آسیا برای حضور در جام جهانی

شفر لیستی به باشگاه نداده است

پندار توفیقی ،معاون ورزشــی باشــگاه استقالل در
خصوص اینکه شایعات بسیار زیادی پیرامون حضور
یکســری از بازیکنان در استقالل مطرح شده ،گفت:
«نمیدانم این شایعات از کجا به راه افتاد و جالب است
ما هنوز وســط فصل هستیم .هنوز  3ماه تا فصل نقل
و انتقاالت باقی مانده و هر روز یک اســم برای حضور
ل مطرح میشود .نه آقای شفر لیستی به
در اســتقال 
باشگاه داده و نه اســامی که مطرح میشود ،درست
است .اینها فقط شایعه است».

مربی جدید در کادر فنی کیروش

به تازگی یک مربی خارجی به کادر فنی ایران اضافه
شــده اســت .به گزارش خبرآنالیــن؛ در دور جدید
تمرینات تیم ملی ،همه شاهد حضور یک مربی جدید
کنار کیروش بودهاند .هنوز اسم این مربی اعالم نشده
ولی او بخشــی از وظیفه آموزش بازیکنان را برعهده
دارد.این مربی دیروز در تمرین ایران خیلی فعال بود
و به بازیکنان آموزشهای تاکتیکی الزم را میداد .به
نظر میرســد با حضور او ،کادر فنی کیروش بســته
شده است.

تیام تا پایان فروردین دور از تمرین

هافبک ســنگالی اســتقالل تا پایان فروردین دور از
میادین اســت .به گزارش هوادار ،تیام بیتردید ستاره
بازیهای اســتقالل در لیگ قهرمانان آسیا بود ه اما او
در بازی با العین از ناحیه همســترینگ آسیب دید تا
چند هفته نتواند بازی کند .بعد از معاینات پزشــکان
استقالل مشخص شد تیام  ۳تا  ۴هفته دور از میادین
خواهد بود و ایــن بازیکن احتماال اواخر فروردین ماه
میتواند تمریناتش را با استقالل استارت بزند.

پرسپولیسیها پاداش گرفتند

باشگاه پرسپولیس روز پنجشنب ه پاداش بردهای اخیر
ی لیگ قهرمانان و لیگ برتر را
تیمشــان در رقابتها 
به حســاب بازیکنان و کادر فنــی واریز کرد .این در
شرایطی است که سرخپوشــان نزدیک به 60درصد
قرارداد خود را تا اینجای فصل از باشگاهشان دریافت
کرده و از این حیث از خیلی از باشگاههای لیگ برتری
شرایط بهتری دارند.

درخواست گرشاسبی از
پرسپولیسیها در دبی

حمیدرضا گرشاسبی ،سرپرســت پرسپولیس که در
سفر اخیر تیم به دبی برای بازی با الوصل ،راهی امارات
شده بود از این فرصت اســتفاده کرد و صحبتهای
مفصلی را با سرخپوشان در این اردو داشت .مهمترین
خواســته گرشاســبی در جلســهاش با سرخپوشان
تمدید قراردادشــان بود .او ضمن تعریف و تمجید از
پرسپولیس و تاکید بر شرایط مساعد مالی این باشگاه
ی که قراردادشــان با این تیم رو به
از تمامی بازیکنان 
اتمام است ،خواست در فرصت مناسب به باشگاه آمده
و قراردادهای خود را تمدید کنند تا بدین وسیله دل
هواداران نیز شاد شود.

رضایی :حمایت از تیم ملی
بیشتر شده است

کاوه رضایــی بازیکن
ایرانی تیم شــارلووای
بلژیــک یکــی از
موفقترین لژیونرهای
ایران در سال جاری بود
و مزد تالشش را هم با
دعوت شدن به تیم ملی
گرفــت .کاوه در جریان اردوی تیم ملی مقابل
خبرنگاران قرار گرفت و درباره مباحث مختلف
پاسخ سواالت را داد.
وضعیت تیم ملی چطور است؟
شرایط خیلی خوب است .بازیکنان آماده هستند و من
هم تالش میکنم به تیم ملی کمک کنم.
جو حاکم بر اردوهای تیم ملی و حمایتهایی
که از این تیم صورت میگیرد ،چطور است؟
حمایتها از تیم ملی بســیار خوب است و نسبت به
گذشته بســیار بهتر شــده .امیدوارم این روند ادامه
داشته باشد.
ط حمله تیم ملی زیاد اســت و
رقابت در خ 
بازیکنان بســیار آمادهای حضور دارند ،فکر
میکنی بتوانی در لیست نهایی قرار بگیری؟
در همه پســتها بازیکنان خوبی حضور دارند و این
موضــوع مختص به خط حمله تیم ملی نمیشــود.
یکی از جذابیتهای تیم ملی همین موضوع اســت.
من تالشم را میکنم و باقیاش دست خدا و تصمیم
کادر فنی است.
شرایط تیم شارلووای بلژیک چطور است؟
تمام تالشــم را میکنم که کمک حال تیم باشــم.
شرایطمان خوب است .سعی میکنیم جواز مسابقات
لیگ اروپا را بهدست بیاوریم .روندمان در فصل جاری
بســیار خوب بود و تالش میکنیم ایــن روند ادامه
داشته باشد.
در آستانه سال نو چه پیامی داری؟
ضمنتبریک فرا رســیدن سال نو شمسی ،امیدوارم
سال  ۹۷برای ایرانیها خوب باشد ،سال  ۹۶خاطرات
تلخی را به جا گذاشت .از هموطنان میخواهم که در
نوروز خوش بگذرانند.

شاگردانکیروش در آرزوی بازی با غولها!

درحالی کــه حدود  3ماه به آغاز
مســابقات جام جهانــی 2018
روســیه باقــی مانــده 32 ،تیم حاضــر در این
رقابتها با برگــزاری اردو و دیدارهای تدارکاتی
خود را برای حضور موفق در این فستیوال بزرگ
آماده میکنند .تیم ملی فوتبال کشــورمان نیز
به عنوان یکــی از تیمهای حاضر در جامجهانی
 2018بــا انجــام چند بازی دوســتانه و برپایی
اردوهــای کوتاهمدت اســتارت آمادهســازی را
زده ،اما به خاطر برخی مشــکالت مالی و روابط
دیپلماتیک و تحریمهای بینالمللی کار کارلوس
کیروش و فدراســیون فوتبال برای پیدا کردن
حریفــان تدارکاتــی ســختتر از  31تیم دیگر
حاضر در مســابقات بود و لغو دیدار دوســتانه با
لیبی و ابهام در برگزاری بازی با ســیرالئون هم
به دلیل مشــکالت داخلی آنها ،دشواری کار را
دوچندان کرد .تیم ملی ایران درحالی قرار است
با حریفانی چون ،الجزایــر ،ترکیه و یونان دیدار
دوستانه داشــته باشد که تصور میشد به خاطر
همگروهی با تیمهای قدرتمند اســپانیا و پرتغال
حریفان قدرتمندتر و نامدارتری داشته باشد .این
در شرایطی است که کره جنوبی ،ژاپن ،عربستان
و اســترالیا 4 ،نماینده دیگر قاره آســیا در جام
جهانی با وجود آنکه قرعه آســانتری نسبت به
ایران دارند با تیمهای قدرتمند و قدرتهای اول
دنیــا دیدار کرده یا بازی خواهنــد کرد .در این
گزارش نگاهی میاندازیــم به حریفان تدارکاتی
دیگر نمایندگان آسیا در راه جام جهانی روسیه.
عربستان ســعودی که در گروه  Aمسابقات جام
جهانی با تیمهای روسیه مصر و اروگوئه همگروه

اســت به اذعان اکثر کارشناسان آسانترین قرعه
را بین نمایندگان آسیا دارد .با اینحال سعودیها
شــاید بهترین تدارک را بین نمایندگان آســیا
داشــته باشــند چراکه براســاس توافقنامههای
امضا شده توسط فدراســیون فوتبال عربستان با
غولهای فوتبال جهان ،آنهــا با قهرمانان ادوار
گذشته جام جهانی دیدار خواهند کرد .سعودیها
به تازگی به مصــاف پرتغال رفتند و بازی را با 3
گل بــه یاران رونالدو واگــذار کردند .پس از این
بازی ســعودیها در همان پرتغال با بلغارســتان
بازی کرده و شکســت خوردند .امــا اصل ماجرا
برای عربســتان هنوز شروع نشــده ،چراکه قرار
اســت با آلمان ،برزیل و آرژانتین بازی کند و در
تعطیــات عید نوروز همزمان با دیدار دوســتانه
ایران ،سعودیها به مصاف بلژیک میروند.
ژاپن در گروه  Hبا تیمهای لهســتان ،ســنگال،

انتخاب بازیکن به کیروش مربوط است

کلمبیا همگروه است .ســاموراییها هم بازی با
بزرگان را برای آمادهسازی هرچه بهتر برای جام
جهانی روســیه مدنظر دارند .ژاپنیها در همان
شروع کار با برزیل بازی کردند و با وجود شکست
 - 3یــک مقابل قهرمان ســابق جهــان نمایش
خوبی داشتند .ساموراییها پس از بازی با برزیل
به مصاف بلژیک رفتند و مقابل این تیم قدرتمند
اروپایــی هم فقط با یک گل شکســت خوردند.
ژاپنیهــا در ادامــه بازی با آفریقــای جنوبی یا
نیجریه و  2تیم قدرتمند اروپایی را مدنظر دارند.
بازی با کره جنوبی در مســابقات فوتبال شــرق
آسیا هم در برنامه ساموراییهاست.
کرهجنوبی در گروه  Fبا تیمهای آلمان ،مکزیک
و سوئد همگروه است .کرهایها هم مثل ایران در
شروع کارشــان برای جامجهانی با روسیه بازی
کردند و با  4گل شکســت خوردند .ســپس به

مصــاف مراکش حریف ایران رفتنــد و با نتیجه
 - 3یک مقابل قهرمان آفریقا شکســت خوردند.
چشم بادامیها پس از این دیدار دشوار به مصاف
کلمبیا رفتند که با ژاپن همگروه است .کرهایها
در ایــن بازی تالفی شکســت مقابل مراکش را
درآوردند و با نتیجه  - 2یک کلمبیا را شکســت
دادند .حریف بعدی کره تیم ملی صربســتان بود
که این دیدار هم با تســاوی یک -یک تمام شد.
جامائیکا هم حریــف بعدی کره بود که با  3گل
مغلوب این تیم شــد .حاال کرهایها خود را برای
ی شــرق آسیا آماده میکنند که در این
رقابتها 
مســابقات هم باید مقابل تیمهای کره شــمالی
و ژاپــن قرار بگیرند و قطعــا بازی با ژاپن محک
خوبی برای آنها خواهــد بود .مولداوی و لتونی
هم دیگر حریفان تدارکاتی کره هستند.

تیم ملی اســترالیا در جام جهانــی در گروه C
بــا تیمهای فرانســه ،دانمارک و پــرو همگروه
اســت .اســترالیا که پس از پیــروزی در دیدار
پلیآف مقابل ســوریه به عنــوان تیم پنجم قاره
آســیا راهی پلیآف نهایی شد ،در این مرحله با
هندوراس بازی کرد که بازی رفت مســاوی شد
و در بازی برگشت نماینده آسیا با شکست دادن
نماینده منطقــه آمریکایمرکــزی جواز صعود
به جامجهانی را بهدســت آورد .استرالیاییها با
اســتخدام برت فنمارویک هلندی نشان دادند
که در جامجهانی اهــداف بلندپروازانهای دارند.
استرالیا برای آمادهســازی هرچه بهتر چند روز
دیگر با تیمهای نروژ و کلمبیا بازی میکند و در
ادامه نیز احتمال تقابل استرالیا با هلند و شیلی
وجود دارد.

لغو بازیهای تدارکاتی به ما مربوط نیست

وریــا غفوری در حاشــیه تمرین دیــروز تیم ملی فوتبال ایــران در جمع
خبرنگاران حاضر شد و در خصوص بازی با سیرالئون و شرایط خود صحبت
کرد« :اردوی کوتاهمدتی برای بازی دوســتانه با سیرالئون خواهیم داشت
و میخواهیم آمادهســازی خوبی برای بازیها داشته باشیم .اگر دقت کرده
باشــید ،حریف ما مراکش از این بازیها داشــته است .این بازی به جوانان
کمک میکند تا باتجربهتر شوند و خودشان را نشان دهند ».او درباره رقابت با رامین رضاییان در تیم
ملی تصریح کرد« :کار خودم را میکنم و وظایفم را انجام میدهم .ســعی میکنم در بهترین ســطح
قرار بگیرم و بقیه مسائل به آقای کیروش مربوط میشود».

سیدجالل حسینی ،مدافع باتجربه تیم ملی در مورد احتمال لغو دیدار دوستانه
با ســیرالئون گفت« :ما باید خوب تمرین کنیم و خوب آماده شویم .ما وظیفه
داریم در اردوها به خوبی تمرین کنیم و آماده شویم و امیدوارم شرایط به خوبی
پیش برود .هر بازی تدارکاتی میتواند به تیم کمک کند و در دیگر تیمها هم
همینطور است .بازی تدارکاتی این نیست که شما با تیمهای بزرگ بازی کنید.
بازی تدارکاتی برای آمادهسازی ،هماهنگی ،باال بردن تمرکز و اعتمادبهنفس بازیکنان است ».مدافع باتجربه
تیم ملی در واکنش به اینکه چرا فدراسیون ایران در تدارک بازیهای تدارکاتی با مشکل مواجه است و
معموال بازیها لغو میشود ،گفت« :به ما ارتباطی ندارد و امیدوارم مشکالت حل شود».

 2روایت از لغو تا برگزاری دیدار دوستانه ایران و سیرالئون

جنجال بزرگ برای بازی کوچک!

درحالی که  4نماینده دیگر آسیا در جامجهانی روسیه
برای بازی با بزرگان فوتبال جهان آماده میشوند ،تیم
ملی ایــران برای بازی با تیم درجه چندم ســیرالئون هم باید بهفیفا
التماس کند! طبق برنامهریزی کادرفنی تیم ملی ،شاگردان کیروش
باید امرو ز به مصاف سیرالئون بروند و این تیم نیز چند روزی است که
وارد تهران شــد ه اما روز گذشــته به یکباره خبــر از لغو بازی روی
خروجیهــا رفت و علت هم مخالفت فیفا به بهانه تعلیق فدراســیون
فوتبال ســیرالئون بود .داســتان از این قرار است که خانم یوهانسون
چندی پیش رئیس فدراســیون فوتبال سیرالئون میشود اما مقامات
سیاســی این کشور به بهانه تخلف خانم یوهانسون انتخابات را مردود
اعالم کرده و برای فدراســیون فوتبال سرپرســت تعیین میکنند تا
انتخابات مجددا انجام شود .مسئوالن فدراسیون فوتبال ایران هم ظاهرا
بیخبر از همهجا و اختالفات داخلی فدراســیون فوتبال سیرالئون ،با
فدراسیون فوتبال این کشور مکاتبه میکنند و آنها هم به درخواست

تماس افتخاری
با تاج برای
لغو دیدار
 9فروردین
استقالل و نفت

ایران به شــرط پرداخت هزینهها پاســخ مثبــت میدهند .تیم ملی
ســیرالئون عازم ایران میشود با هزینهای گزاف بابت بلیت که حدود
 448میلیون تومان اســت! در این حین خانم یوهانسون به فیفا نامه
میزند و با اشاره به اینکه او رئیس فدراسیون فوتبال سیرالئون و مورد
تایید فیفاست ،کار فدراسیون فوتبال کشورش را در اعزام تیم ملی به
ایــران غیرقانونی توصیف کرده و فیفا هم رای به تعلیق فدراســیون
فوتبال سیرالئون و ایران میدهد .البته این روایتی است که مسئوالن
فدراسیون فوتبال ایران تعریف میکنند و برخی روایتهای تایید نشده
هم حاکی از کارشــکنی برخی ایجنتها برای انجام این بازی اســت،
چراکه انتظار داشــتند فدراسیون فوتبال از طریق آنها بازی دوستانه
تیم ملی ایران را هماهنگ کند و چون این اتفاق نمیافتد ،کارشکنی و
گزارش خالف واقع صورت میگیرد و فیفا هم رای به لغو بازی میدهد.
مســئوالن فدراســیون فوتبال ایران که به خاطر تدارکات نه چندان
مناسب تیم ملی از سوی کیروش و فوتبالدوستان تحت انتقاد است،

سریعا با مســئوالن فیفا مکاتبه میکند تا آنها را مجاب به برگزاری
بازی کنند و ظاهرا مکاتبات و تماسها جواب میدهد و فیفا با برگزاری
دیدار دوســتانه ایران و ســیرالئون موافقت میکند .حــاال که باید از
برگزاری دیدار دوســتانه تیم ملی با سیرالئون خوشحال باشیم اخبار
ناخوشایندی از عدم حضور بازیکنان اصلی این کشور به گوش میرسد.
سایت فوتبال سیرالئون نوشته فقط  3بازیکن شاغل در خارج از کشور
به ایران رفتهاند؛ توماس کوروما از تیم تیپی ۴۷در دسته سوم فنالند،
عبدل سسای هرکولس (دسته سوم فنالند) ،ابوبکر کارگبو تیم برلینر
در لیگ منطقهای شمال شــرق آلمان برای اولین بازی ملی .احتمال
پیوســتن کوامه کوئی از لیگ ایســلند هم وجود دارد .حال ســوال
اینجاست در کشــوری که  ۴سال است لیگ ندارد ،بقیه اعضای تیم
ملی از کجا گردآوری شــدهاند؟ چرا باید برای بازی با یک تیم درجه
چندم ،هزینهای نیم میلیاردی خرج شود آنهم در شرایطی که بازی با
همین تیم نصفهو نیمه هم در هالهای از ابهام قرار داشت؟

مدیرعامل باشگاه استقالل تهران برای لغو بازی نهم فروردین این تیم با نفت تهران با تاج تماس گرفت .تیم فوتبال استقالل تهران درحالی روز نهم فروردین ماه باید
در هفته بیســتو ششــم لیگ برتر به مصاف نفت تهران برود که  6بازیکن این تیم در اردوی تیم ملی حضور دارند .به گزارش نامهنیوز ،مجید حسینی ،بهنام برزای،
تیام ،پادوانی و محسن کریمی مصدوم هستند و هیچکدام از این نفرات نمیتوانند در لیست این تیم برای آن بازی قرار بگیرند و اگر  6ملی پوش استقالل در این بازی
به میدان نروند ،استقاللیها عمال با کمبود یار مواجه خواهند شد! به همین دلیل مدیرعامل باشگاه استقالل برای حل مشکل یا لغو این مسابقه با مهدی تاج تماس
گرفت و از وی خواســت فکری به حال شــراط تیم اســتقالل کند .پیش از این شفر هم اعالم کرد که این بازی باید لغو شود اما مدیران سازمان لیگ تاکید کردند که
امکان لغو بازی وجود ندارد و برنامه مسابقات قبال از سوی استقاللیها تایید شده است .مسئوالن باشگاه استقالل خواستار لغو یا تعویق بازی روز نهم فروردین با نفت
تهران هستند زیرا معتقدند ملیپوشان این تیم بدون تمرین باید خود را آماده این مسابقه کنند که از نظر حرفهای این کار صحیح نیست .مسئوالن باشگاه استقالل
با ارسال نامه به سازمان لیگ خواستار تعویق مسابقه روز نهم فروردین شده و در اینراستا منتظر پاسخ سازمان لیگ هستند.

میراث بد منصوریان برای شفر
با آمدن وینفرد شــفر اســتقالل
کامال متحول شــد .بازگشــت به
جمع  3تیم برتر لیگ ،رســیدن بــه فینال جام
حذفی و صدرنشینی در گروه مرگ لیگ قهرمانان
آسیا نشان میدهد که مربی آلمانی آبیها شروع
بسیار خوبی در فوتبال ایران داشته است .حاال در
همان روزهای آغازین ســال  ،97شفر و تیمش 3
چالش جدی را پیــشروی خود میبینند .پایانی
خوب در لیگ ،قهرمانی در جام حذفی و صعود از
گروه مرگ 3 ،چالش بزرگ شــفر در همان  2ماه
آغازین ســال خواهد بود .هرچن د عملکرد خوب
اســتقالل و بازیهای چشــمنواز این تیم با شفر،
هواداران اســتقالل را تا حدود زیــادی به آینده
امیدوار کردهاما مرد آلمانی برای رسیدن به اهداف
خود با یک مشکل جدی روبهروست؛ مشکلی که
در آن ردپای علیرضا منصوریان و کادر فنی سابق

هــا به وضــوح دیده میشــود.منصوریان در
آبی 
ابتــدای فصل جــاری با خریدهای اشــتباه خود
استقالل را حسابی به دردسر انداخت و حاال شفر
وارث این دردســر بزرگ است .سجاد شهباززاده،
مجتبی جباری و حسن بیتسعید 3 ،خرید اشتباه
منصوریان در ابتدای فصل بودند که هر  3بازیکن
در میانــه راه از جمع آبیها جدا شــدند .پژمان
منتظری نیز دیگر خرید اشــتباه منصوریان بود؛
بازیکنی که حسابی افت کرده و دیگر هیچ نشانی
از آن مدافع مطمئن و کماشــتباه نــدارد .به این
کلکســیون باید نامهایی مثل سجاد آقایی ،سینا
خادمپور ،آرمین سهرابیان و میعاد یزدانی را هم به
عنــوان خریدهای ناموفق اضافــه کنیم .کنا ر هم
جمع شدن این خریدهای اشــتباه باعث شده تا
دست شــفر حسابی بســت ه و یک نیمکت بسیار
ضعیف به اصلیترین مشــکل این روزهای مربی

نیمکت خالی!
آلمانی تبدیل شــود .اگــر از دروازه که با حضور
رحمتی و حســینی بیمه شــده ،فاکتور بگیریم
استقالل در همه پستها با مشکل بازیکن جانشین
مواجه است .دقیقا به خاطر همین مشکل است که
مصدومیت ماما تیام در شرایطی که استقالل باید
روز ســیزدهم فروردین ماه به مصاف الریان برود،
اردوی این تیم را با شــوک بزرگــی روبهرو کرده
اســت .شــفر درحال حاضر برای جانشین تیام 2
انتخــاب دارد ،او میتوانــد از علی قربانی در خط
حمله اســتفاده کند ،بازیکنی کــه تا قبل از تیام
حضور ثابتی در ترکیب استقالل داشت و نتوانست
مشکل گلزنی استقالل را حل کند تا شفر مجبور
شــود یک مهاجم تمامکننده را به تیمش اضافه
کند .اما گزینه بعدی جابر انصاری اســت که این
فصل به هیچعنوان در حد و اندازههای یک مهاجم
آمــاده ظاهر نشــده اســت .در خط دفــاع نیز

مصدومیت مجید حسینی شفر را با چالشی مشابه
مواجه کرده است .تنها گزینه شفر برای جانشینی
حسینی جوان ،پژمان منتظری است که این فصل
حســابی افت کرده و نمیتواند زوج مناسبی برای
روزبه چشــمی باشد .در خط میانی نیز بازیکنانی
مثل اسماعیلی ،جپاروف و شجاعیان در استقالل
غیرقابل جانشین هستند و در صورت مصدومیت یا
محرومیت این بازیکنان شفر برای انتخاب جانشین
حسابی به دردسر میافتد .این مشکل در جناحین
استقالل هم دیده میشود؛ جاییکه نورافکن و وریا
غفوری بازی میکنند و در صورت نبود آنها شفر
باید به بازیکنانی مثل سهرابیان یا خسرو حیدری
که خیلی آماده نیستند ،بازی بدهد .با اینشرایط
مســلما یکی از اهداف شفر در پایان فصل تقویت
نیمکت تیمش خواهد بود تا در فصل جدید مثل
این فصل به مشکل نخورد.

تیم فوتبال استقالل که سال  ۹۶پایان خوشی برای آنها داشت ،امروز
آخرین تمرین ســال خود را برگزار خواهد کرد و بعد از آن اعضای این
تیم به تعطیالت نوروزی خواهند رفت .شاگردان شفر طبق برنامه کادر
فنی ،از چهارم فروردین ماه سال  ۹۷تمرینات خود را برای دیدار با نفت
تهران برگزار خواهند کرد .ملیپوشان استقالل هم به دلیل حضور در
اردوی تیم ملی روز  ۸فروردین در تمرینات استقالل شرکت میکنند.

 11بخیه روی لب وحید امیری

وحیــد امیری ،وینگر موفق پرســپولیس در دیدار مقابل الوصل
به دلیل مصدومیت حاصل از برخورد اســتوک مهاجم حریف از
زمین خارج شد و جای خود را به گادوین منشا داد .این بازیکن
 11بخیه به دلیل ایــن مصدومیت روی لب و گونهاش خورد تا
اینچنین آخرین بازی باشگاهیاش در سال  96را پایان دهد.

عدم قطعیت حضور فغانی در جام جهانی

در یکی 2 ،روز اخیر خبرهایی منتشر شد مبنی بر اینکه علیرضا
فغانی به همراه رضا ســخندان و محمدرضا منصوری با کســب
نمرات خوب ،حضورشان در جام جهانی را قطعی کردند .علیرضا
فغانی ،داور بینالمللی کشــورمان اما با رد این موضوع به تسنیم
گفت« :چنین چیزی نیســت .لیست داوران تا روز آخر باز است
و نفراتی که در کالسهای امارات شــرکت کردهاند ،ماه بعد در
کالسهــای داوری در کشــور ایتالیا حضــور مییابند .بنابراین
حضور داوران در جامجهانی هنوز قطعی نشده است».

 7بازی تیم ملی قطعی شد

به گــزارش جامجم آنالین ،بــا رایزنیهای کمیتــه بینالملل
فدراسیون فوتبال ،بازیهای ایران تا پیش از جام جهانی قطعی
شــد .تیم ملی قرار اســت با تیمهای تونس ،الجزایر ،ســوریه،
ازبکستان ،یونان ،ترکیه و در روســیه هم با لیتوانی دیدار کند.
این  7مســابقه در قیاس با دیدارهایی که تیم ملی در گذشــته
برگزار کرده ،به مراتب هزینه کمتری داشته است.

تغییر زمان تمرینات پرسپولیس

تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس بعد از  3روز تعطیلی امروز مجددا
آغاز خواهد شــد.درحالی که سرخپوشــان تا قبل از سفر به دبی
تمرینات خود را در ســاعت 11صبح در ورزشگاه شهید کاظمی
برگزار میکردند ،از امروز زمان تمرینات این تیم تغییر خواهد کرد.
براساس اعالم برانکو به بازیکنان ،تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس
از امروز از ساعت  16در ورزشگاه شهید کاظمی برگزار خواهد شد.

تحقیق و تفحص مجلس از سرخابی

بر اســاس گزارش اعالمی مجلس برای جلسه علنی روز یکشنبه
 ۲۷اسفند ماه ،نمایندگان مجلس شورای اسالمی تحقیق و تفحص
از  2باشگاه پرسپولیس و استقالل و بررسی منابع و مصارف و نظام
مدیریت  2باشــگاه پرسپولیس و اســتقالل در۱۰سال اخیر را در
دستور کار جلسه علنی روز یکشنبه خود دارند.

دژاگه احتماال فصل را از دست میدهد

آیتور کارانکا ،ســرمربی تیم فوتبال ناتینگهام فارســت میگوید
قصد ندارد شانس اشکان دژاگه برای بازی در جامجهانی 2018
را با عجله در برگرداندن او به میادین قبل از ریکاوری کامل بعد
از عمل جراحی زانویش به خطر بیندازد .دژاگه 31ســاله در این
فصل تنها یک بازی بهعنوان بازیکن تعویضی انجام داده بود که
در تمرینات دچار مصدومیت شــد و حــاال کارانکا میگوید که
احتمال به میدان رفتــن او در  9هفته باقیمانده به پایان فصل
جاری چمپیونشیپ ضعیف اســت« :نمیدانم که آیا او میتواند
برگردد یا نه ،چون نمیدانم چند هفته دیگر خانهنشــین خواهد
بــود ،اما من بعید میدانم که این اتفاق رخ دهد .من نمیخواهم
در مورد او ریســک و بــرای برگرداندنش عجلــه کنم تا دوباره
مصدوم شــود .من نمیخواهم او جامجهانی را از دســت بدهد،
پس باید مراقبش باشیم .دژاگه به اینجا آمد تا به ما کمک کند
و ما هم باید به او کمک کنیم .دژاگه بازیکن بسیار خوبی است و
شخصیت بسیار خوبی دارد .دژاگه تالش میکند در اسرع وقت
برگردد ،چون او میخواهد اینجا بازی کند .تجربهای که من از
کار با دژاگه دارم  3،2هفته اســت که با ما تمرین کرد و بعد از
آن هم که مصدوم شد».

ایران بدون تغییر در تازهترین
ردهبندی فیفا

سایت فدراســیون جهانی فوتبال (فیفا) ،ردهبندی تیمهای ملی
فوتبال جهان در ماه مارس ســال  2018را منتشــر کرد که بر
ایناساس تیم ملی ایران بدون تغییر نسبت به ماه قبل با 792
امتیاز در جایگاه سیوسوم جهان قرار گرفت .شاگردان کارلوس
کیروش همچنان برترین تیم آســیایی این ردهبندی هســتند.
ردهبندی تیمهای آســیایی در رنکینگ فیفا به این شرح است:
 -1ایران  792امتیاز (بدون تغییر 33 -جهان) -2 ،استرالیا740
امتیاز (یک پله سقوط 37 -جهان) -3 ،ژاپن  593امتیاز (بدون
تغییر  55 -جهان) -4 ،کره جنوبی  554امتیاز (یک پله سقوط-
 59جهان) -5 ،چین  508امتیاز ( 3پله صعود  65 -جهان).

مشاوره مدافع استقالل به شفر از
طریق پسرش!

مدافع سرشــناس استقالل چندی اســت که از طریق پسر شفر
به سرمربی آبیها مشــاوره میدهد .یکی از مدافعان سرشناس
اســتقالل از آغاز رقابتهایلیگ قهرمانان آســیا به ســرمربی
آلمانی مشــاورههای مختلف میدهد .به گــزارش نامهنیوز ،این
بازیکن که با پسر شفر ارتباط خوبی دارد ،چندی است در مورد
شــرایط بازیکنان و شناختی که از آنها دارد به سرمربی آلمانی
آبیپوشان از طریق فرزندش مشــورت میدهد .بازیکن مذکور
حتی در دیدارهای آســیایی پیشــنهاد بازی دادن به برخی از
بازیکنان را هم به مربی آلمانی مطرح کرده اســت .این درحالی
است که این مدافع طی ماههای اخیر عملکرد خوبی در استقالل
نداشته اما سعی کرده ارتباط خوبی با شفر برقرار کند.

