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منصوریان مذاکره با سپاهان را تکذیب کرد

سرمربی سابق استقالل شایعه مذاکره با سپاهان را تکذیب کرد .به گزارش هوادار ،این روزها
شایعه مذاکره چند مربی با باشگاه سپاهان شنیده میشود و این شایعات زمانی اوج گرفت
که منصور ابراهیمزاده اعالم کرد هیچ لیســتی را به باشگاه برای جذب بازیکن نداده است.
در صورتی که این باشگاه اصفهانی از مدتی قبل مذاکره با چند بازیکن لیگ برتری را آغاز
کرده و مشخص نیست چه کسی این لیست را در اختیار سپاهانیها قرار داده است .علیرضا
منصوریان یکی از مربیانی است که گفته میشود با سپاهان مذاکره داشته و حاال او در کانال
شخصی خود با انتشار متنی این موضوع را قویا تکذیب کرده است.

خواستههای شفر از استقالل فقط
مالی نیست!

در حالی که روی خواســتههای مالی وینفرد شفر مانور
میشود اما او خواهان حرفهایتر شدن امکانات استقالل
است .به گزارش خبرآنالین ،وینفرد شفر در کنار اختالف
مالی با استقالل برای قرارداد خود و دستیارانش ،تاکید
دارد این تیم نیاز به گسترش فضای حرفهای دارد .شفر
اعتقاد دارد صعود این تیم به جمع  8تیم برتر آســیا و
ادامه این مســیر برای رفتن به فینــال ،نیاز به تغییر و
ترمیم کادر فنی دارد .اســتقالل برخالف پرسپولیس و
تیم ملی واحد اســکات و آنالیز ندارد و الاقل حضور 2
دستیار جدید یکی از خواستههای مهم این مربی است.

پایان شایعات میزبانی ایران در
جام جهانی  ۲۰۲۲قطر

در جلســه کنفدراســیون فوتبال آمریکای جنوبی ۱۰
عضوش به افزایش تعداد تیمها در مسابقات جام جهانی
 ۲۰۲۲قطــر از  ۳۲تیم به  ۴۸تیــم رای موافق دادند.
به گــزارش فارس ،این خبر به گوش کمیته ســاخت
پروژههای جامجهانی  2022قطر رسید و این سازمان به
این تصمیم احتمالی فیفا واکنش نشان داد« :به خودمان
اطمینان داریم که میتوانیم این مسابقات را با موفقیت
برگزار کنیم و فرقی نمیکند تعداد تیمها  ۳۲باشد یا به
 ۴۸تیم افزایش پیدا کند ».وقتی اعالم شــد قرار است
جام جهانی  ۴۸ ،۲۰۲۲تیمی برگزار شــود ،شــایعاتی
درباره احتمال میزبانی ایران در این تورنمنت جهانی به
گوش رسید ولی با حرفهای سخنگوی کمیته ساخت
پروژههای جام جهانی  ۲۰۲۲قطــر خبری از میزبانی
ایران نیست.

افشــین پیروانی ،مدیر تیم فوتبال پرسپولیس در جلسه هماهنگی دیدار برگشت پرسپولیس و
الســد در لیگ قهرمانان آســیا در خصوص عدم برگزاری همزمان بازیها به نماینده ایافسی
اعتراض کرد .مدیر تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به عدم برگزاری همزمان دیدارهای گروه  Aو
 Cکه باید در مرحله بعدی مقابل یکدیگر بازی کنند اعتراض داشت و این موضوع را به نماینده
ایافسی منتقل کرد .پرسپولیس از گروه  Cاین رقابتها باید به مصاف یکی از تیمهای اول یا
دوم گروه  Aبرود که این دیدار به صورت ضربدری برگزار خواهد شــد و این در حالی است که
حریف پرسپولیس یک روز پس از برگزاری دیدار این تیم مقابل السد مشخص میشود.

هفته پایانی مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آســیا امشب در حالی
آغاز میشود که پرسپولیس و استقالل  2نماینده
موفق ایران این شــانس را دارنــد که به عنوان
سرگروه از گروهشــان صعود کنند و در مرحله
یکهشتم نهایی به حریفانی نسبتا آسان بخورند.
پرســپولیس و استقالل که در گروه  Cو  Dقرار
دارنــد در حال حاضر با  10و  9امتیاز به ترتیب
در رده دوم و صدر جدول گروهشــان هستند و
برای صعود به عنوان صدرنشین شرایط متفاوتی
دارند .پرســپولیس در بازی با السد قطر محکوم
به پیروزی اســت و اســتقالل با یک تساوی هم
صدرنشــین میماند .با این حال هدف مشترک
سرخابی برابر الهالل و السد یک چیز است؛ پایان
مرحله گروهی با صدرنشینی!
پرسپولیس – السد قطر؛ ۱۹:۳۰
پرســپولیس که با تســاوی مقابل نسف قارشی
ازبکســتان در هفته پنجم صعودش را به مرحله
حذفی مسجل کرد امشب برای صدرنشینی باید
با تیم قدرتمند الســد قطــر بجنگد؛ تیمی که با
 12امتیاز در صدر جدول گــروه  Cقرار دارد و
با بازیکنانی چــون ژاوی ،بونجاح ،عفیف اکرم و
مرتضی پورعلیگنجی حریف سرســختی برای
سرخپوشان است .شاگردان برانکو در بازی رفت
با یک بازی ضعیف با نتیجه  - 3یک مغلوب السد
شدند و بازی برگشت عالوه بر جنگ صدرنشینی
برای پرســپولیس جنبه انتقامی هم دارد .برانکو
که بابــت قهرمانی تیمش در لیــگ و صعود به

واکنش متفاوت قلعهنویی به سرمربیگری سپاهان

کالهبرداری در لیگ والیبال

بازدید ویلیامز از محل برگزاری
لیگ جهانی والیبال نشسته

گوردن ویلیامز ،سرپرست فنی اولین دوره لیگ جهانی
والیبال نشسته ،از محل برگزاری رقابتها و همینطور
محل برگزاری تمرینات بازدید کرد .وی پس از بازدید
از سالنهای مسابقات و محل تمرین تیمها در نشست
مشــترکی با حضور مسئوالن کمیتههای بینالملل و
داوران و نیز کمیته فنی این رقابتها حضور یافت و در
جریان آخرین اقدامات و روند انجام آنها قرار گرفت.
رقابتهای اولین دوره لیگ جهانی والیبال نشسته از
 ۳۰فروردین تا  ۴اردیبهشــت با حضور  ۶تیم ایران،
روسیه ،اوکراین ،بوســنی ،آلمان و آمریکا به میزبانی
تبریز برگزار خواهد شد.
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الهالل  -استقالل؛ ۲۰:۱۵
تیم اســتقالل صدرنشــین گروه  Dامشــب در
کویت در حالی میهمان الهالل عربســتان اســت
که بازی رفت را در مســقط عمان با تک گل تیام

به ســود خود به پایان رساند و حاال برای تثبیت
صدرنشــینیاش به یک امتیاز نیاز دارد .استقالل
که به زعم کارشناسان در گروه مرگ قرار داشت
در هفته پنجم صعودش را مسجل کرد و برای آنکه
در مرحله حذفی قرعه راحتتری داشته باشد باید
صدرنشین باقی بماند .آبیها در صورت صعود به
عنوان صدرنشین با تیم دوم گروه  Bکه ذوبآهن
یا لوکوموتیو است بازی میکند و بنا به قرعه بازی
رفت مرحله یکهشــتم تیم صدرنشین میهمان
است و در بازی برگشت میزبان .آبیها که به خاطر
شــرایط بد آب و هوایی سفر طوالنی و سختی به
کویت داشتهاند چند غایب بزرگ هم برای بازی با
الهالل دارند که همین مسئله دست شفر را برای
ترکیب ایدهآل بســته است .غیبت روزبه چشمی
و امید ابراهیمی  2ملیپوش اســتقالل به خاطر
محرومیــت و مصدومیت ســیدمجید حســینی
باعث شده شــفر ترکیب رحمتی ،وریا ،نورافکن،
سهرابیان ،پژمان منتظری ،فرشید باقری ،بویان،
شجاعیان ،جپاروف ،اسماعیلی و تیام را برای بازی
با الهالل تیم قعرنشــین گروه در نظر بگیرد .البته
این احتمال هم وجود دارد که با توجه به عملکرد
ضعیف بویان؛ زکیپور دفاع چپ باشد و نورافکن
در خط میانی کنار باقری بازی کند.
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برانکو :میخواهیم صدرنشین گروه باشیم

در روزهای گذشته شایعه سرمربیگری امیر قلعهنویی در سپاهان برای لیگ
هجدهم مدام در برخی رسانهها مطرح شده است .اگرچه سرمربی ذوبآهن
مذاکره با مســئوالن سپاهان را تکذیب کرده اما دیروز در گفتوگو با رادیو
تهران صحبتهای جالبی در این خصوص انجام داد« :همیشه سعی کردهام
در زندگی واقعیتها را بگویم .وجدانا هیچ تیمی با من صحبت نکرده است.
من هم با هیچ تیمی صحبت نکردهام .تمام فکر و ذکرم این است که چند بازی به خیر بگذرد .اینجا
که هستم جای خوبی است ولی هر مربی آرزو دارد مربی سپاهان باشد .من که مربی کوچکی هستم
ولی مربیان بزرگ هم آرزو دارند در سپاهان کار کنند».

برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از بازی پرسپولیس مقابل السد قطر
گفت« :هر  2تیم به مرحلــه بعدی خواهند رفت و این دیدار بازی افتخاری
است چون هر  2تیم صعود کردهاند؛ البته میخواهیم صدرنشین گروه باشیم.
احترام خاصی برای الســدیها قائلم و بایــد بگویم بازیکنان باکیفیت خیلی
خوبی دارند؛ مثل ژاوی که یکی از بهترین بازیکنان جهان بوده و هست ».او
درباره شــرایط بازیکنان پرسپولیس اظهار داشت« :اعتقاد دارم با وجود نبودن احمدزاده و ربیعخواه به
دلیل مصدومیت میتوانیم برنده بازی شویم .تنها به برنده شدن فکر میکنیم .میخواهیم بازی زیبا را
هم برای تماشاگرانمان انجام دهیم .باید تالش کنیم تا هواداران از دیدن بازیها لذت ببرند».

آشتی قریبالوقوع کاپیتان سابق تیم ملی و کيروش!

نکونام از امید به جام جهانی میرود؟!

دومین قهرمانی حدادی در آمریکا

اگرچه تیم والیبال عمران ساری از جمله تیمهایی بود
که فصل گذشته لیگ برتر والیبال به مشکالت متعدد
از جمله مشکل مالی خورد و کار به جایی رسید که در
هفته دوازدهم تیم منحل شد اما به ناچار با نام جدیدی
کار را دنبال کرد .بازیکنانی که در سال  95در این تیم
بازی کردند هنوز نتوانستند مطالبات خود را به صورت
کامل دریافت کنند .حسین امیری ،بازیکن سابق این
تیم در مصاحبه با فارس از یک کالهبرداری خبر داد و
گفت« :در سال  95به جای پول به برخی از بازیکنان
یک واحد آپارتمان دادند .من و ناصر رحیمیپناه یک
واحد آپارتمان مشــترک گرفتیم .اما بعد از  2ســال
متوجه شدیم خانهها به نام فرد دیگری است که سند
هــم دارد و در واقع مال غیر به ما فروختهاند .فعال در
لیگ عمــان حضور دارم و به محض اینکه وارد ایران
شوم از تمام آقایانی که ما را فریب دادند و با زندگی ما
بازی کردند شکایت میکنم».

مرحله حذفــی لیگ قهرمانــان خیالش راحت
اســت بیم آن دارد که در مرحله بعدی به تیمی
عربســتانی بخورد و به ناچــار در زمین بیطرف
و محــروم از تماشــاگرانش بازی کنــد .همین
مســئله باعث شد مرد کروات و شاگردانش برای
شکست السد مصمم و همقسم شوند تا با صعود
به عنوان صدرنشین به االهلی عربستان برخورد
نکننــد .البته بازی با تیمی کــه بونجاح بهترین
گلزن مسابقات فصل جاری لیگ قهرمانان را در
اختیار دارد و ژاوی یکــی از بهترینهای دنیای
فوتبال در ترکیبش اســت کار دشواری است اما
قطعا پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با هوادارانش

جهنمی واقعی برای الســد قطر میســازند که
میتواند سرخها را به سوی پیروزی هل دهد.

چند روز پیش ســرانجام مسئوالن فدراســیون فوتبال با انتخاب
حمید اســتیلی به عنوان مدیر تیم ملی امید استارت تشکیل این
تیم را زدنــد هرچند که ماهها فرصت آمادهســازی امیدها برای
حضور در مســابقات آسیایی اندونزی از دست رفته است .استیلی
بــه عنوان مدیر یعنی همان مســئولیتی که حبیب کاشــانی در
تیم قبلی امید داشــت انتخاب شد و قرار است تا چند روز دیگر
ســرمربی امیدها نیز انتخاب و معرفی شود .البته برخی رسانهها
از اســتیلی به عنوان مدیر فنی تیم ملی نــام بردند در حالی که
بر اســاس قرارداد و توافق فدراسیون فوتبال و کارلوس کیروش
سرمربی تیم ملی بزرگساالن ،او مدیر فنی تیمهای پایهای فوتبال
ایران اســت و بایــد در مورد انتخاب کادر فنــی آنها نظر دهد.
بــا در نظر گرفتن این موضوع انتخاب اســتیلی هم ظاهرا با نظر
مســاعد کیروش انجام شده و حاال برای هدایت امیدها  2گزینه
محتملتر از بقیه اســت .علیرضا منصوریان و جواد نکونام که هر
 2ســابقه همکاری با کیروش در تیم ملی را دارند و مرد پرتغالی

میخواهیم تاریخسازی کنیم

دژاگه :جواب
اعتماد کیروش
را در روسیه
میدهم

روی هر  2نظر مساعد دارد .با این حال شنیده میشود منصوریان
در فدراســیون فوتبال مخالفانی دارد که باتوجه به ســابقه او در
تیم امید و حذف امیدها با اشــتباه سرپرست تیم او ،چندان هم
غیرمنطقی نیســت .اما نکونام به واسطه حضور در تیم ملی تحت
هدایت کــیروش در نقش مربی و بازیکــن مقبولیت زیادی نزد
اهالی فدراسیون فوتبال دارد ضمن اینکه گفته میشود سرمربی
پرتغالــی تیم ملی نیز پس از اخراج عجیب دســتیاران ایرانیاش
دنبال راهی اســت کــه برخی از آنها از جملــه نکونام را به تیم
ملی برگردانــد .البته نکونام بابت اخراج از تیم ملی از کیروش و
مسئوالن فدراســیون فوتبال ناراحت است اما هرگز این ناراحتی
را علنی و رســانهای نکرده و همین مسئله باعث شده محبوبیت
و اعتبار او نزد کیروش حفظ شــود به طوری که به دنبال راهی
است تا شــاگرد و دســتیار ســابقش به تیم ملی برگردد .شاید
انتخاب نکونام به عنوان سرمربی تیم ملی امید در ظاهر ربطی به
بازگشت او به تیم ملی نداشته باشد اما باتوجه به اینکه کیروش

مدیرفنی تیمهای پایهای ایران اســت حضور نکونام در تیم ملی
امید میتواند دوباره او را به کیروش و تیم ملی بزرگساالن وصل
کنــد .کیروش برای حضور در جــام جهانی میخواهد نیمکتش
را تقویت کند و روی نکونام نظر مســاعد دارد و نکونام هم برای
افزایش تجربه به آزمون معتبری چون جام جهانی نیازمند است.
قبول هدایت تیم ملی امید از ســوی نکونام در واقع همان راهی
است که او و کیروش را به آشتی میرساند و شاید همین آشتی
و نزدیکی دوباره باعث شــود کیروش وقت بیشتری برای امیدها
بگذارد و طلسم ناکامی تیم امید در راه رسیدن به المپیک بشکند.
کیروش که پیشتر هم گفته بود میخواهد از خود برای فوتبال
ایران میراث به جا بگذارد ،مایل است افرادی نظیر جواد نکونام و
یا آندرانیک تیموریان را در کنار خود داشته باشد تا آنها بتوانند
در عرصه مربیگری برای آینده فوتبال ایران مفید واقع شوند .اگر
کیروش ،نکونام را به تیم ملــی برگرداند تا حدود زیادی به این
وعدهاش عمل کرده است.

تیم ملی فوتبال ایران هرچند در گروه خود در رقابتهای جام جهانی روسیه با حریفان بسیار قدرتمندی همچون اسپانیا و پرتغال همگروه است اما ستارههای تیم کشورمان
رویای بزرگی دارند .اشکان دژاگه در گفتوگویی با خبرنگار روزنامه بیلد آلمان در این مورد گفت« :میخواهیم تاریخ بنویسیم و اولین تیم ملی تاریخ کشورمان باشیم که به
مرحله یکهشتم نهایی صعود میکند .این فقط یک شعار نیست .همه به این موضوع باور زیادی داریم چون پتانسیل الزم برای تحقق این خواسته را در اختیار داریم ».دژاگه
افزود« :تیم ما اکنون باز هم قویتر شده .هیچ وقت این همه بازیکن که در خارج از کشور فعالیت میکنند و تجربیات مهمی دارند ،نداشتهایم ۴ .سال قبل مجبور بودیم اساس
کار خود را روی دفاعی محکم بگذاریم و توانستیم تک حرکات رو به جلویی هم داشته باشیم .همچنان یکپارچه هستیم و اما حاال حتی یکسری بازیکنان با استعداد قدرتمندی
هم داریم که به خوبی در فاز حمله کار میکنند .سردار مهاجم واقعا خوبی است .در جناح راست حتی علیرضا جهانبخش توانمندی باالیی دارد که در تیم آلکمار هلند توپ
میزند .در دفاع هم ما بازیکنان با تجربهای داریم که  ۴سال قبل هم در جام جهانی حضور داشتند ».کاپیتان تیم ملی گفت« :این نکته که مربی با وجود شرایط من ،همچنان
به من اطمینان کرد ،مرا فوقالعاده خوشحال کرد .میخواهم پاسخ این اعتماد را در جام جهانی بدهم .درست است که در گروه مرگ هستیم .درست است مثل پرتغال رونالدو
یا مثل اسپانیا بازیکنی مثل اینیستا نداریم اما برای تحقق رویای خود  ۱۵۰درصد خرج میکنیم».

شفافسازی در مورد اسپانسر پیراهن تیم ملی در جام جهانی
بعد از فسخ قرارداد با اسپانسر قبلی پیراهن تیم
ملی که انتقادهای فراوانی بابت بیکیفیت بودن
آن وجود داشــت ،انتظار میرفت تا فدراسیون
فوتبال قرارداد محکمتری با آدیداس ،اسپانســر
فعلی منعقد کند اما شفافســازی سرپرســت
کمیته بازاریابی فدراســیون فوتبال در گفتوگو
با ایســنا نشــان داد خیلی نباید به این مسئله
خوشبین باشیم .طبق گفته هدایت ممبینی نه
تنها یــوز از پیراهن تیم ملی حذف شــده بلکه
قرار است شاگردان کیروش با لباسهای سفید
ساده به میدان بروند .به گزارش ایسنا ،ممبینی
در بخشــی از صحبتهای خود اعالم کرد« :یوز
ایرانی هم به دلیل نوع خاص لباس و روزنههایی
که بــرای تنفــس روی آن وجــود دارد حذف
شــد .اگر یوز مانند قبــل روی پیراهن میماند،
تکنولوژی آدیداس زیر سوال میرفت .پیشنهاد

بدون یوز ،بدون درآمدزایی و بدون طراحی ویژه

دادیم طــرح یوز بین آرم فدراســیون فوتبال و
لوگوی آدیداس قــرار بگیرد که به دلیل ازدحام
طرح در آن بخش لباس ،این موضوع منتفی شد.
پیشنهاد دیگرمان برای اینکه یوز پشت پیراهن
و بین شــماره و اســم بازیکن طراحی شود هم
منتفی شــد .به همین دالیل یوز از پیراهن تیم
ملی حذف شــد ».این در حالی است که مدیران
فدراسیون بارها تاکید کردند که یوز حتما روی
لباس وجود خواهد داشت .عالوه بر این ممبینی
گفت« :آدیداس پیراهــن خاصی برای تیم ملی
ایران طراحی نکرده اســت .در این زمان محدود
فرصتی بــرای طراحی لباس وجود نداشــت».
جالبترین قســمت اظهارات ممبینی مربوط به
تکذیب بیانیه چند ماه قبل فدراســیون فوتبال
بود .فدراســیون فوتبال چند مــاه قبل که خبر
همکاری ایران و آدیداس را در جام جهانی منتشر

کرده بود ،در قسمتی از اطالعیه خود به دریافت
 ۱۵درصد درآمد آدیداس از محل فروش البسه
هواداری تیم ملی اشــاره و ابــراز امیدواری کرد
تا  ۱.۵میلیون یــورو (حدود  ۱۰میلیارد تومان)
از این محل درآمد داشــته باشد .ممبینی با رد
وجود چنین بندی در قرارداد فدراسیون فوتبال
و آدیداس تاکید کرد« :تنها نکته واضح این است
که به دلیل اشتیاق فراوان ما برای عقد قرارداد،
محدودیت زمانی و اینکه آدیداس نمیخواست
لباسهایش را به همیــن راحتی وارد بازار کند
قرار شــد این لباسها بــا  ۷۰درصد تخفیف به
ما تحویل داده شــود ».اما عجیبترین اظهارات
ممبینی جمله پایانی او در گفتوگو با ایسناست:
«این شــرکت آلمانــی تمایلی به عقــد قرارداد
نداشــت اما با پافشــاری ما در نهایت مسئوالن
آدیداس رضایت دادند ».چنین اظهاراتی از سوی

تمرین سرخپوشان در هوای بارانی پایتخت

تیم فوتبال پرسپولیس دیروز در هوای بارانی ورزشگاه آزادی تمرین
خود را پیش از بازی با السد قطر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا
برگزار کرد .برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس دقایقی
پیش از شــروع تمرین وارد زمین شــد و موانع را در چمن ورزشگاه
ی پوشش تمرین دیروز به
قرار داد .تعدادی از رســانههای قطری برا 
ورزشگاه آمده بودند و با مسئوالن پرسپولیس مصاحبه گرفتند.

دریافتی تراکتوریها به نصف رسید

صدرنشینی؛ هدف مشترک سرخابی

منهای فوتبال
احسان حدادی در دومین مســابقه خود در دانشگاه
 USSDچوالویستا سن دیهگو در رقابت با قهرمانان
جهان از جمله دانیل استال سوئدی و هارتینگ آلمانی
با ثبت رکورد  67.04قهرمان شــد .او پیش از این در
ب دیسک چوالویستا نیز
اولین مسابقه فصل خود ،پرتا 
رکورد  68.85را ثبت کرده و به عنوان قهرمانی رسیده
بود .او با این پرتابش در رتبه دوم ردهبندی فدراسیون
جهانی قرار گرفت .بعد از کسب این موفقیت محمدرضا
داورزنی ،معاون وزیر ورزش طی پیامی این موفقیت را
به کیهانی ،رئیس فدراسیون دوومیدانی تبریک گفت.
در متن این پیام آمده اســت« :موفقیت ارزشــمند
احسان حدادی المپین دالور در مسابقات جایزه بزرگ
آمریکا بیانگر تالش و همت مثالزدنی اوست و نشان
داد هنوز ظرفیتهای بسیار زیادی در این جوان وجود
دارد که میتواند یک بار دیگر در میدان المپیک خود
را به اثبات برساند».

سیدحســین حسینی در این فصل در  ۴بازی در لیگ قهرمانان درون دروازه استقالل
قرار گرفته که در این بین یک بار موفق به کلینشــیت شــده و در  ۳بازی دیگر هم ۵
گل دریافت کرده اما دروازهبان بعدی مهدی رحمتی است که در بازی رفت برابر الهالل
درون دروازه استقالل قرار گرفت و در همین تک بازی موفق شد یکی از  2کلینشیت
استقالل در لیگ قهرمانان آسیا را به ثبت برساند .با این شرایط گفته میشود احتمال
دارد رحمتی در بازی با الهالل درون دروازه اســتقالل قرار بگیرد و این فرصت را دارد
تا تعداد کلینشیتهای خود را بهتر کند.

هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا

میزبان فینالحذفی پایان هفته
مشخص میشود

دیــدار فینال جامحذفی بین  2تیم اســتقالل تهران و
خونهبهخونه بابل قرار اســت  ۱۳اردیبهشتماه برگزار
شــود اما هنوز تکلیف ورزشــگاه محل برگــزاری آن
مشخص نشده است .هفته گذشته سعید فتاحی ،مسئول
برگزاری رقابتهای سازمان لیگ فوتبال در بازدیدی که
از ورزشــگاه اروند خرمشهر داشــت اعالم کرد که این
ورزشگاه مشــکالتی دارد که مسئوالن آن قول مساعد
دادند که حل شود .سعید فتاحی در پاسخ به این سوال
ی فینال جامحذفی را
که آیا سازمان لیگ ورزشگاه نهای 
انتخاب کرده ،گفت« :قرار است تا پایان این هفته با ادامه
بررســیهایمان تصمیم نهایی را برای تعیین ورزشگاه
محل برگزاری فینال جامحذفی بگیریم».

اعتراض پیروانی به نماینده ایافسی

رحمتی گلر احتمالی استقالل برابر الهالل

سرپرست کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال در
حالی مطرح میشود که دیگر تیمهای حاضر در
جــام جهانی نه تنها از قرارداد با آدیداس منتفع
شدهاند بلکه با طراحی ویژه از سوی این شرکت
در روســیه حضور خواهند داشت .هرچند نباید
از این موضوع به ســادگی گذشت که با توجه به
اظهارات تاج رئیس فدراســیون فوتبال مبنی بر
رعایت نشدن کپیرایت در ایران ،شرکت آدیداس
نکاتی را در قرارداد تاکید داشته تا به نوعی بابت
درآمدزایی ،فدراسیون فوتبال ایران منتفع نشود.
به نظر میرسد کیفیت لباس ،اولویت اصلی برای
اســتفاده از برند آدیداس بوده که البته با توجه
به وجود برندهای ارزانتر و حتی تولیدات متنوع
داخلی ،مسئوالن فدراسیون فوتبال میتوانستند
بــا هزینه بــه مراتب کمتری نســبت به جذب
اسپانسر پیراهن تیم ملی اقدام کنند.

باشگاه تراکتورســازی دیروز  ۱۰درصد دیگر از قرارداد این فصل
بازیکنان خود را پرداخت کرد تا مجموع دریافتی آنان در این فصل
به  ۵۰درصد برســد .همچنین این باشگاه تعهد کرد تا ماه آینده
ی مانده از مطالبات بازیکنان را پرداخت کند تا دیگر
 ۵۰درصد باق 
دغدغ ه مالی ذهن آنها را مشــغول نکنــد .بازیکنان هم که توقع
دریافتی بیشتری داشتند دیروز در محل تمرین اعتصاب کردند.

تمرینات سپاهان تا اطالع ثانوی بدون هوادار

به نقل از روابط عمومی باشگاه فوالد مبارکه سپاهان ،پس از تساوی
سپاهان مقابل صنعت نفت آبادان ،طالییپوشان روز شنبه تمرین
نداشــتند و از دیروز تمرینات این تیم در زمین چمن باغ فردوس
زیر نظر منصور ابراهیمزاده از سر گرفته شد .بنا به تصمیمات اتخاذ
شده ،تمرینات طالییپوشان اصفهان تا اطالع ثانوی بدون حضور
هواداران انجام خواهد شد.

اعتراض نفت به هواداران سپاهان

باشگاه صنعت نفت آبادان با ارسال نامهای رسمی به سازمان لیگ
برتر نســبت به بیاحترامی و سنگپرانی گسترده به هواداران تیم
فوتبال صنعت نفت آبادان بعد از اتمام دیدار مقابل سپاهان اصفهان
در چارچوب هفته بیستوهشــتم لیگ برتر اعتراض کرد .در پایان
دیدار جام حذفی این  2تیم در اصفهان نیز برخی تماشاگرنماها با
حمله به اتوبوس تیم فوتبال صنعت نفت شیشههای آن را شکستند.

فروش بلیت پرسپولیس و السد در آزادی

به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس ،بلیت بازی سرخپوشان
مقابل الســد در لیگ قهرمانان آسیا به روال بازیهای قبلی امروز
در روز برگزاری مســابقه در ورزشــگاه آزادی عرضه خواهد شد.
بلیتهای این بازی به قیمت  20هزار تومان برای جایگاه 15 ،هزار
تومان برای روبهروی جایگاه و  10هزار تومان برای پشت دروازهها
و طبقه دوم ورزشگاه خواهدبود .ساعت باز شدن درهای ورزشگاه
نیز  10صبح خواهد بود.

تمرین محرومان استقالل با تیم ملی

به گزارش هوادار ،امید ابراهیمی و روزبه چشمی به دلیل محرومیت
بازی با الهالل را از دست دادهاند اما نکته جالب این است که آنها
همراه با سایر بازیکنان به کویت سفر نکردند و به جای تمرین در
کنار سایر بازیکنان در پک حضور دارند .با این شرایط این  2بازیکن
فرصت کمی برای تمرین در کنار سایر بازیکنان استقالل دارند تا
خود را برای بازی با پیکان آماده کنند.

اتهام تبانی به سردار آزمون!

مهاجــم تیم ملی فوتبال ایران با وجــود اینکه در هفته اخیر در
ترکیب تیمش خوش درخشیده و گلزنی هم کرده اما مورد انتقاد
عجیبی قرار گرفته اســت .به گزارش جامجمآنالین ،سردار آزمون
مهاجم ایرانی تیم روبینکازان این هفته در ترکیب تیمش در لیگ
برتر روسیه خوش درخشید .او موفق شد به تیم آمکار گل بزند و از
عوامل مهم پیروزی تیمش باشد .البته سردار آزمون در این دیدار
یک کارت زرد دریافت کرد که اکنون از نظر رســانههای روسی به
شدت بحثبرانگیز است .سردار آزمون با این کارت زرد  2کارته شد
و دیدار بعدی تیمش را از دست داد .دیدار بعدی تیم روبینکازان با
تیم روستوف است؛ یعنی تیم سابق سردار .حاال رسانههای روسی
اعتقاد دارند سردار عمدا کارت زرد گرفته تا دیدار بعدی تیمش را
از دســت بدهد و مقابل تیم سابقش به میدان نرود .سردار آزمون
هنوز به این اتهام سنگین پاسخی نداده است.

شانس بزرگ آبیها برای نقلوانتقاالت

اســتقالل تقریبا تنها تیمی در فصل نقلوانتقاالت سال بعد است
که میتواند بیرقیب به ســمت خرید برود .به گزارش خبرآنالین،
چند اتفاق عجیب سبب شده تا استقالل شانس اول نقلوانتقاالت
تابســتانی باشد .اســتقالل با محرومیت رقیب ســنتی از پنجره
نقلوانتقاالت دســتش برای خریدهای تابستانی بازتر از همیشه
اســت .از یاد نبریم در این فصل غیر از پرسپولیس که محرومیت
دارد ،تراکتورســازی با چالش بزرگ مدیریتی روبهرو شده است.
سایپا با بحران مالی برخورد کرده ،فوالد و ذوبآهن و پیکان به طور
ســنتی خیلی وارد نقلوانتقاالت نمیشوند و البته سپاهان خیلی
مشــخص نیست حتی در لیگ برتر بماند .این یک فرصت رویایی
برای استقالل است که در نقلوانتقاالت با آرامش خرید کند .البته
این تیم در  2فصل قبل هم کم خرید بزرگ نداشــت؛ خریدهایی
که الاقل مورد استفاده تیم در زمان سرمربی قبلی قرار نگرفتند!

پشیمانی تراکتوریها از عزل گلمحمدی

یحیی گلمحمدی در نیمفصل اول لیگ برتر هدایت تیم تراکتورسازی
را بر عهده داشــت اما به دلیل اینکه گفته شــد نتایجش با این تیم
خوب نبوده از سمت خود برکنار شد تا ساغالم ترکیهای جایگزین او
شــود .به گزارش نامهنیوز ،این در حالی است که ساغالم هم با وجود
هزینه گزاف برای باشگاه تراکتورسازی نتوانست عملکرد خوبی داشته
باشد .از تبریز شنیده میشود مســئوالن باشگاه تراکتورسازی بابت
از دست دادن گلمحمدی پشــیمان هستند و برکناری او را اشتباه
عنوان کردهاند .گلمحمدی در حالی ســرمربی تراکتورسازی بود که
این تیم به دلیل محرومیت از پنجره نقلوانتقاالت با بازیکنان گمنام
در لیگ شرکت کرد.

تنبیه پسر برانکو توسط پروفسور!

فرشــاد احمــدزاده در حالی که طبق ادعای خودش مشــکلی بابت
مصدومیت ندارد نامش برای بازی با الســد قطر از لیست سرخها خط
خورد .به گزارش نامهنیوز ،همانطور که  2روز پیش گفته شد احمدزاده
از اینکــه در بازی با پارس جنوبی کاپیتان نشــد و بازوبند را احمد
نوراللهی به بازو بســت بسیار ناراحت شد و حتی از صبح روز بازی در
اردو کجخلقیهایی انجام داده بود .این موضوع باعث شد تا برانکو نام
احمدزاده را به دلیل انضباطی از لیست بازی با السد قطر خط بزند تا
یک بار دیگر نشان دهد که انضباط برای او از هر چیزی مهمتر است .تا
پیش از این همه از احمدزاده به عنوان پسر برانکو نام میبردند اما حاال
باید دید که دلخوری برانکو از او تا چه حد پیش میرود.

