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جپاروف در  ۲راهی استقالل و تراکتور

حضور قوچاننژاد در قبرس

تراکتورســازی تبریز که از هفته گذشته جذب بازیکنان خارجی را در دستور کار خود قرار
داده ،حاال درپی جذب سرور جپاروف است .تراکتوریها پیشنهاد اولیه خود را به این بازیکن
ارایه دادهاند و شنیده میشــود که این پیشنهاد از نظر مالی هم وسوسهکننده است .البته
پیشنهاد مالی که استقالل به این بازیکن ازبک داده ،چیزی کمتر از پیشنهاد تراکتورسازی
ال تصمیم گرفته که کمی بیشــتر در مورد انتخاب تیم
ندارد .در این شــرایط ،جپاروف فع 
جدیدش فکر کند ،چون به راحتی نمیتواند از کنار پیشنهاد تراکتورسازی بگذرد .محمدرضا
زنوزی ،مالک تراکتورسازی شخصا مذاکره با جپاروف را برعهده گرفته.

ل نیکوزیا قبرس اعالم کرد که به زودی با مهاجم ایرانی سابق باشگاه هیرنوین
باشگاه آپوئ 
ی را انجام میدهد .باشــگاه آپوئل نیکوزیا قبــرس اعالم کرد ک ه رضا
هلنــ د مذاکرات نهای 
قوچاننژاد ،مهاجم ایرانی اکنون در قبرس است تا با این باشگاه قرارداد امضا کند .در بیانیه
تو
باشگاه قبرسی آمده است« :رضا قوچاننژاد ،مهاجم ملیپوش ایرانی برای انجام مذاکرا 
توافق نهایی به قبرس آمده است ».به این ترتیب به نظر میرسد کار گوچی برای حضور در
لیگ قبرس تمام شده و ستاره تیم ملی کشورمان در فصل جدید با پیراهن معروفترین تیم
قبرسی پا به میادین خواهد گذاشت.

عصبانیت شفر در فرودگاه

اعضای تیم فوتبال استقالل ساعت  13:45روز گذشته
از استانبول ترکیه وارد فرودگاه امام (ره) شدند .درحالی
که تمامی اعضای تیم وارد فرودگاه و سالن اصلی شدند
اما کولی مربی جاماییکایی این تیم که به هنگام خروج
از تهران هم دچار مشکل شده بود ،نتوانست به همراه
سایر اعضای این تیم به سالن اصلی راه پیدا کند .ظاهرا
ویزای کاری کولی دچار مشــکالتی اســت که باعث
معطلی وی شده است .همین موضوع باعث عصبانیت
سرمربی استقالل شد .درنهایت اتوبوس استقالل با یک
ساعت معطلی از فرودگاه راهی تهران شد.

دستمزد فغانی از جامجهانی

در طول رقابتهای جامجهانــی یکی از مواردی که
بارها درباره علیرضا فغانی مطرح شد ،میزان دستمزدی
است که او از فیفا بابت قضاوت در این مسابقه دریافت
میکنــد .فغانی در خالل برگزاری جام جهانی یکبار
به حواشی ایجاد شــده در اینخصوص اعتراض کرد
اما فایدهای نداشت تا اینکه حاال بعد از سربلندی در
ی با
این رقابتها میزان دستمزدش را اعالم کرد .فغان 
حضور در برنامه تلویزیونــی ورزش از نگاه دو در این
خصوص گفت« :ما دوره قبلی جامجهانی 50هزار دالر
گرفتیم .این دوره با توجه به تعداد بازیهایی که سوت
زدیــم ،از 20هزار دالر تا 60هزار دالر پول میگرفتیم
که من ســقف این مبلغ یعنی حدود 60هزار دالر را
دریافت خواهم کرد .البته شــما باید بــا دالر4200
تومانی این مبلغ را حساب کنید .چون فدراسیون دالر
را میگیرد و به تومان و با دالر دولتی محاسبه میکند
و به ما میدهد».

کریم باقری :دغدغهمان نیمکت
ف است
ضعی 

کریــم باقری مربی تیم
فوتبال پرســپولیس را
اهالی فوتبال به خوبی
میشناسند .او زیاد اهل
حرف زدن نیست ،اما اگر
قرار باشد صحبت کند با
کسی تعارف ندارد .ضمن
اینکه هیچ موقع از روی غرض حرف نمیزند .آقا
کریم فوتبال ایران در اولین گفتوگویش بعد از
جام جهانی  ۲۰۱۸راجع به مسائل مختلف حرف
زد و انتقادی هم از نوع بازی تیم ملی داشت که
در ادامه صحبتهای او را میخوانید.
درحال حاضر دغدغه همه هواداران جدایی 4
بازیکن ارزشمندتان به نامهای محسن مسلمان،
فرشاد احمدزاده ،صادق محرمی و وحید امیری
اســت .این دغدغه در کادر فنی پرسپولیس هم
وجود دارد؟
بههر حال ما بازیکنان ارزشــمندی را از دست دادیم و
درحال حاضر هم کاری از دســتمان بر نمیآید ،جز
اینکه تا نیمفصل با همین نفراتی که در اختیار داریم،
ی تیممان بتوانیم
ادامه دهیم .شــاید در ترکیب اصلــ 
برای بازیکنان جدا شــده جایگزین داشــته باشیم ،اما
نیمکتمان تضعیف شــده و نگرانی ما هم بابت همین
مسئله است.
آیا هواداران حق دارند از بازیکنان جدا شــده
دلخور باشند؟
در هر صورت نفراتی که از جمع ما رفتند بازیکنان آزاد
بودند و تصمیم با خودشان بود .باشگاه همه تالش خود
را برای حفظ آنان کرد ،اما این بازیکنان تصمیم گرفتند
مسیر زندگیشــان را تغییر دهند و نمیشود از آنها
خرده گرفت
آیــا بازیکنان جانشــین مدنظــر کادرفنی
توانستهاند خواستههای شما را برآورده کنند و در
آینده میتوانند این کار را انجام دهند؟
همانطور که گفتم ما تیم اصلی خوبی داریم .به نوعی
اســکلت تیم را حفظ کردیم و تنها دغدغه ما نیمکت
ضعیفمان است .امیدوارم تا نیمفصل بدشانسی نیاوریم
و بتوانیم از موجودیمان به بهترین شکل استفاده کنیم.
تنها چیزی که بــه آن احتیاج داریم ،حمایت هواداران
است.
شما در طول مسابقات جامجهانی و بعد از آن
صحبتی درمورد تیم ملی نداشــتید ،به نظرتان
عملکرد تیم ملی در روسیه چطور بود؟
ما از لحاظ امتیازگیری عملکرد قابل قبولی داشتیم ،اما
از نظر فنی به نظرمباید بهتر از این بازی میکردیم .این
مسئله به تفکر سرمربی برمیگردد و به نظرم بازیکنان
آنچه را که کادر فنی خواســته بودانجام دادند .شاید
خیلــی از مردم از نتایجی که تیــم ملی گرفت راضی
بودند ،اما به شخصه پتانسیل تیم ملی را بیشتر از این
میدیــدم .در کارهای تهاجمی خوب عمل نکردیم .ما
لژیونرهایی داریم که در تیمهای باشگاهی خود عملکرد
فوقالعادهای داشــتند ،اما در تیــم ملی عملکرد آنها
خوب نبود.

مدافع استقالل با قولی که از مدیران این باشگاه گرفت به احتمال فراوان روز سهشنبه قرارداد خود
را تمدید میکند .روزبه چشمی ساعت  17روز گذشته جلسهای با امیرحسین فتحی برگزار کرد
تا در مورد اصالح قراردادش با سرپرست آبیها مذاکره کند .البته این جلسه بیشتر جنبه دوستانه
و آشــنایی داشت و چون فتحی در اولین روز بازگشت به ایران جلسات متعددی داشت ،قرار شد
چشــمی روز یکشنبه به جلســه با او برود تا در مورد بندهای قراردادش مذاکره انجام بشود .در
این جلسه فتحی به چشمی اطمینان داد که در قرارداد جدید خواستههای او انجام میشود و این
بازیکن از حاال باید به فکر درخشش در فصل بعد با پیراهن استقالل باشد.

برانکو با  14بازیکن لیگ را آغاز میکند

 3روز دیگــر لیــگ هجدهم آغاز
میشود و تیم پرسپولیس قهرمان
دوره گذشــته روز پنجشــنبه هفته جاری باید در
مشهد مقابل پدیده به میدان برود تا به نوعی دیدار
افتتاحیه لیــگ هجدهم را برگزار کنند .با توجه به
اینکه پرســپولیس مدافع عنوان قهرمانی است و
از ســویی از نقلو انتقاالت تابستانی محروم بوده و
نمیتواند تا نیمفصل بازیکن جدیدی را به ترکیبش
اضافه کند ،خیلیها دوست دارند ببینند پرسپولیس
مدل  97-98با چه ترکیبی وارد میدان میشــود و
با چه تاکتیکی بازی میکند .درواقع روز پنجشنبه،
گذشــته از هیجــان آغاز فصلی جدیــد ،هواداران
و فوتبالدوســتان منتظر رونمایی از پرســپولیس
جدید در غیاب چند ســتاره جدا شدهاش هستند.
پرسپولیس در نقلو انتقاالت اگرچه سروش رفیعی،
مهــدی ترابی و مهدی شــیری را جــذب کرد اما
عمال تا نیمفصل نمیتواند از آنها استفاده کند .از
طرفی سرخپوشان در نقلو انتقاالت تابستانی چند
مهره کلیدیشان از جمله محسن مسلمان ،فرشاد
احمدزاده ،وحید امیری و صادق محرمی را از دست
دادند که بدون اغراق در هر  2قهرمانی سرخپوشان
نقش بهســزایی داشتند .در بین این  4بازیکن جدا
شده ،فقط مسلمان به دالیلی فصل گذشته خیلی
فرصت بازی پیدا نکرد و احمدزاده ،محرمی و امیری

بازیکنان ثابت سرخپوشــان بودند که قطعا جدایی
آنهــا تیم را متاثر خواهد کرد .موضوعی که برانکو
هــم چند روز پیش به آن اشــاره کرد و گفت4« :
مهره اصلیمان را از دست دادیم و طبیعی است که
از این مسئله ضربه بخوریم».
در چنیــن شــرایطی برانکو به دنبــال پیدا کردن
بهترین جانشین برای ستارههای جدا شد ه است و
باید با همان بضاعت اندک از پس این ماموریت مهم
برآید .برانکو در آخرین دیدار دوستانه تیمش که با

در انتظار جذابترین انتقال سال

شهرداری ماهشهر بود ،با وجود آنکه تیمش را با 2
ترکیب متفاوت به میدان فرستاد به نوعی دستش
را برای حریفان رو کرد .ســرمربی پرســپولیس در
نیم ه نخست بازی سرخپوشان را با ترکیب بوژیدار
رادوشوویچ ،ســی د جالل حسینی ،محمد انصاری،
حسین ماهینی ،شجاع خلیلزاده ،کمال کامیابینیا،
امید عالیشاه ،ســیامک نعمتی ،بشار رسن ،احمد
نوراللهی و علی علیپور به مصاف حریف فرستاد و در
نیمه دوم از ترکیب علیرضا بیرانوند ،شایان مصلح،
ســعید حسینپور ،شاهین عباســیان ،آدم همتی،

احســان حســینی ،حمیدرضا طاهرخانی ،سروش
رفیعی ،احســان علوان زاده ،محمدامین اســدی و
گادوین منشا رونمایی کرد .قطعا ترکیبی که برانکو
در نیمه نخســت به میدان فرستاد با یکی 2 ،تغییر
ترکیب اصلی سرخپوشان در فصل هجدهم خواهد
بود و بازگشــت بیرانوند به آن و جابهجایی منشا و
نعمتی شــاید همان یکی 2 ،تغییر موردنظر باشند.
در سیســتم  4-4-2لوزی ،برانکو برای خط دفاعی
ماهینی را در دفاع راســت به جای محرمی انتخاب
کرده و در دفاع وســط هم شــجاع و سید جالل را
دارد و برای جناح چپ هم انصاری را .کامیابینیا و
نوراللهی 2 ،هافبک دفاعی خواهند بود و برای وینگر
چپ و راست هم ســرمربی سرخپوشان عالیشاه و
رســن را مدنظر دارد .نعمتی و علیپور هم انتخاب
اولیه برانکو برای خط حمله هســتند ،البته شــاید
به جای نعمتی منشــا انتخاب نهایی باشد .هرچند
زمانی که پرســپولیس برای لیگ هجدهم استارت
زد ،شنیده میشد برانکو قصد دارد از منشا در پست
هافبک دفاعی استفاده کند چراکه در فصل گذشته
در پست مهاجم عملکرد خوبی نداشت اما با جدایی
احمــدزاده و امیری برنامههای ویــژه برانکو برای
جابهجایی و تغییر پست چند بازیکن تغییر کرد و
حاال برانکو ناچار است با بضاعت اندک یعنی با 14
بازیکن اصلی لیگ را آغاز کند.

سکوت قدوس درباره آیندهاش

براســاس اعالم برخی از ســایتها و توئیتهای خبری ،ســتاره ایرانی تیم
آلکمــار درحال نهایی کردن قراردادش با باشــگاه رده پانزدهمی لیگ برتر
انگلستان است و شــاید به عنوان گرانترین بازیکن این تیم مشغول به کار
شــود .علیرضاجهانبخش دیروز هلند را به مقصد انگلســتان ترک کرد و از
لسترسیتی و برایتونبه عنوان تیمهایی که خواهان او هستند ،نام برده شد.
با این وصف ،صفحههای هواداری آلکمار اعالم کردند که این باشگاه  22میلیون یورو برای انتقال این
بازیکن میخواهد و همین باعث شــده تا لسترسیتی کمی نســبت به جذب ستاره ایرانی مردد شود.
گفته میشود برایتون توانسته با مبلغ  22میلیون یورو وارد نهایی کردن قرارداد با وینگر ایرانی شود.
البته شــنیده میشود تیم کریستال پاالس هم یکی از مشتریان جهانبخش است و شاید آنها با ورود
به این رقابت شرایط را کال تغییر دهند.

ســامان قدوس پس از به ثمر رســاندن  2گل در بازی برابر ترلبورگس از
هفته چهاردهم لیگ برتر ســوئد که با پیروزی  -4یک اوسترشوندس پایان
یافت ،گفت« :مهم این اســت کــه از فرصتها در زمان تهاجمیبودن تیم
همانند نیمهاول این بازی بهــره ببریم .در غیر اینصورت فرصت پرش را
از دســت میدهیم و ما بایــد هنگام حمله و کنترل توپ به گل برســیم.
ل اول ،دوم ،ســوم و حتی بیشــتر انگیزه دهد ».قدوس در
ایــن تاکتیک میتواند به ما برای زدن گ 
رابطه با پیشــنهادهایش هم میگوید« :هیچ نظری ندارم و کیندبرخ (رئیس باشــگاه اوسترشوندس)
و مدیربرنامهام همهچیز را بررســی میکنند .من اینجا هستم تا بازی کنم و از زندگی لذت میبرم.
این روند را ادامه خواهم داد .درباره حضورم در بازی بعدی اوسترشوندس برابر الفسبورگ با توجه به
پیشنهادهای رسیده ،باید منتظر باشیم و نمیتوانم چیزی را تضمین کنم».

رونمایی از برترینهای لیگ هفدهم
امشــب از ســاعت 20:30ســالن همایشهای برج میالد میزبان
مراســم برترینهای لیگ هفدهم خواهد بود .در این مراســم مثل
سالهای گذشــته برترینهای لیگ ایران در فصل گذشته معرفی
خواهند شد .هرچند که به صورت رسمی کاندیداهای برترینها در
بخشهای مختلف معرفی نشدند اما میتوان تا حدودی پیشبینی
کرد که رقابت در بخشهای مختلف بین چه کســانی خواهد بود؛
رقابتی که اکثرا بین بازیکنان استقالل و پرسپولیس است و مراسم
امشــب را تا حدود زیادی به یک دربی خارج از مســتطیل ســبز
تبدیل کرده است.
برترین دروازهبان :در این بخش رقابــت اصلی بین بیرانوند
و حسین حســینی خواهد بود .در لیگ هفدهم بیرانوند بیشترین
تعداد کلینشیت را داشت و حسینی هم توانست رکورد بیشترین
دقایق بسته نگه داشتن دروازه در تاریخ فوتبال ایران را به نام خود
ثبت کند .مســلما عملکرد خوب حســینی و بیرانوند کار را برای
انتخاب برترین شماره یک لیگ هفدهم سخت کرده است.

بیمیلی ساناک
به ادامه همکاری
با استقالل

دربی در برج میالد!

برتریــن مدافع :بدونشــک ســیدجالل حســینی یکی از
بهتریــن مدافعان لیــگ هفدهم بود و حضــور او در قلب دفاع با
کلینشیتهای سرخ رابطهای مســتقیم داشت .در مراسم امشب
کاپیتان پرسپولیس کاندیدای اول کسب عنوان بهترین دفاع لیگ
برتر خواهد بود .البته مجید حســینی هــم یکی از مدافعان خوب
لیگ هفدهم بود اما شــانس او در بخش پدیدهها به مراتب بیشتر
است.
برترین هافبک :در این بخش شــانس اســتقاللیها بیشتر از
دیگــر تیمهای لیگ خواهد بود .از بیــن امید ابراهیمی و جپاروف
احتماال یــک بازیکن به عنوان هافبک برتــر لیگ هفدهم معرفی
خواهد شد.
برترین مهاجم :عنــوان بهترین مهاجم مثل ســالهای قبل
بــه آقای گل رقابتها تعلق خواهد گرفــت .علی علیپور به عنوان
آقای گل فصل گذشته از حاال میتواند جایزه برترین مهاجم لیگ
هفدهم را در دستان خود ببیند.

برترین پاسور :محسن مســلمان علیرغم پشت سر گذاشتن
هفتهها نیمکتنشــینی در لیگ هفدهم توانســت بیشترین تعداد
پاس گل را داشــته باشد .مسلمان میتواند با کسب جایزه بهترین
پاسور با انگیزهای مضاعف کارش را در لیگ هجدهم آغاز کند.
پدیده فصل :حســین حسینی و مجید حســینی از استقالل،
صادق محرمی از پرســپولیس ،قلیزاده از ســایپا و یونس دلفی از
استقالل خوزســتان بازیکنانی هســتند که در این بخش شانس
کسب جایزه را دارند.
برترین مربی :هرچن د شــفر عملکرد بسیار خوبی در استقالل
داشــت و توانســت یک تیم بحرانزده را احیا کند اما طبق سنت
سالهای قبل جایزه این بخش متعلق به مربی تیم قهرمان خواهد
بود؛ یعنی برانکو.
مرد ســال فوتبال کشــور :در این بخش هــم  2بازیکن از
استقالل و پرسپولیس شــانس اول خواهند بود .امید ابراهیمی یا
سیدجالل حسینی؟!

جیری ساناک مربی اهل چک فصل گذشته پس از انتخاب وینفرد شفر به عنوان سرمربی استقالل به کادر فنی آبیها اضافه شد .ساناک تا پیش از حضور میگوئل کولی
مربی جاماییکایی دست راست شفر بود و کار طراحی و اجرای تمرین با این مربی اهل چک بود .به طور کلی مسئوالن باشگاه و شفر و بازیکنان استقالل از ساناک رضایت
داشــتند و قرار بود همکاری او با آبیها در فصل آینده هم ادامه داشــته باشــد اما گویا خود این مربی دیگر تمایلی به ماندن در استقالل ندارد .بر اساس شنیدهها مشکل
ساناک تاخیر در پرداخت دستمزد و چند بار ممنوعالخروج شدنش به خاطر بدقولی مسئوالن باشگاه استقالل در پرداخت مالیاتش بوده که باعث شده این مربی اروپایی
طاقتش طاق شود و قید ماندن را بزند .البته هنوز این مسئله قطعی نشده و شاید شفر بتواند ساناک را از جدایی منصرف کند.

امیری اولین ایرانی تاریخ ترابزون

انصاریفرد :در جامجهانی بدشانس بودیم

باشگاه ترابزون اسپور ترکیه با جذب وحید امیری صدوبیستوپنجمین بازیکن خارجی تاریخ خود را جذب
کرد .قرارداد ملیپوش ایرانی به مدت  2ســال اســت و بر این اساس ترابزون که  51سال قدمت دارد برای
اولین بار شاهد توپ زدن یک ایرانی در ترکیب خود است .البته این باشگاه تاکنون  12برزیلی را به خدمت
گرفته اســت .گفتنی است؛ این باشــگاه با وحید امیری  11بازیکن خارجی در فصل جاری در لیست دارد.
استبان ،پریرا ،کاستیو ،اونازی ،رادلگا ،کوچکا ،ایبانز ،شیداف ،سوسا و نواک ،در کنار امیری به عنوان بازیکن
خارجی ترابزون به حساب میآیند.

کریم انصاریفرد به دنبال شکست سنگین  - ۴صفر المپیاکوس در دیدار دوستانه برابر خنک بلژیک در مصاحبه
با سایت نوااسپورت یونان گفت« :فکر میکنم این دیدار یک بازی دوستانه خوب و قدرتمند برای ما بود .ما در آغاز
راه آمادهسازی هستیم و هنوز به مرز آمادگی صددرصدی نرسیدیم ».انصاریفرد درباره جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه
نیز گفت« :تجربه فوقالعادهای بود .در آخرین بازی با پرتغال کمی بدشانس بودیم و فکر میکنم شایستگی صعود
از این گروه سخت را داشتیم .این رقابتها تجربه خوبی برای بازیکنان و تیم ملی فوتبال ایران بود .هواداران نیز
خوشحال بودند اما اگر کمی شانس داشتیم میتوانستیم آنها را بیشتر خوشحال کنیم و قدردانشان باشیم».

نگاهی به سن بازیکنان تیم ملی ایران در جام جهانی 2022
امیرحسین طبسی

در لیســت نهایی تیم ملی ایران بــرای حضور در
جامجهانــی  2018نام بازیکنــان جوانی مثل امیر
عابدزاده ،بیرانوند ،چشــمی ،عزتاللهــی ،آزمون،
ترابی ،جهانبخــش ،قدوس و مجید حســینی به
چشــم میخورد .حضور این بازیکنان باعث شد تا
تیم ملی ایران با میانگین سنی  26 .5یکی از  7تیم
جوان جام بیســتو یکم لقب بگیرد .مسلما حضور
این بازیکنان جــوان میتواند آینده فوتبال ایران را
تضمین کند .این بازیکنان علیرغم سنو سال کمی
که دارنــد میتوانند با تجربه حضور در جامجهانی،
جام ملتهای آســیا و حضــور در لیگهای معتبر
اروپایی موفقیت تیم ملی کشورمان در جامجهانی
 2022قطــر را تضمین کنند .بــا نگاهی به تاریخ

تولد  23بازیکن تیم ملی کشــورمان در جامجهانی
میبینیم که اگر مشــکالتی مثــل مصدومیت و یا
افت فنی گریبانگیر بازیکنان نشــود ،تعداد زیادی
از آنهــا میتواننــد در جامجهانــی  2022هم با
پیراهــن تیم ملی حضــور در جامجهانی را تجربه
کننــد .در اینبین فقط پژمان منتظری ،اشــکان
دژاگه و مســعود شجاعی در سال  2022با توجه به
عبور از سن  36سالگی شانسی برای حضور در تیم
ملی نخواهند داشــت 20.بازیکن دیگر از نظر سنی
شرایط حضور در جامجهانی را خواهند داشت ،البته
به شــرطی که در  4ســال آینده بتوانند خود را در
بین مدعیانپوشــیدن پیراهن تیم ملی نگه دارند.
نباید فراموش کنیم که در همین جامجهانی اخیر
هم جوانان شایستهای پشت خط تیم ملی ماندند و

توفیقی هم استعفا کرده بود

چهارشنبه هفته گذشته ،جلسه هیئتمدیره باشگاه استقالل برگزار
شــد و با کنارهگیری سیدرضا افتخاری از مدیرعاملی ،امیرحسین
فتحی سرپرست این باشــگاه شد .در همان جلسه پندار توفیقی،
معاون ورزشی باشگاه استقالل هم از سمت خود کنارهگیری کرد،
اما سرپرست جدید باشگاه اســتقالل در نشست خبریاش اعالم
کرد که توفیقی همچنان به کارش ادامه خواهد داد.

مخالفت استقاللیها با بازگشت پیرمردها

ترکیب پرسپولیس لو رفت!

روزنامه کروات :پیشنهاد ایران
به دالیچ!

روزنامه جوتارنیلیست کرواسی در گزارشی عنوان کرد
زالتکو دالیچ از چند کشور پیشنهاد همکاری دریافت
کرده اســت .گزارشگر این رســانه مدعی شد بعد از
صحبت با مربی کرواسی متوجه شده کشورهای ایران،
ژاپن ،مصر و ازبکســتان وی را برای هدایت تیم ملی
خود میخواهند.

چشمی در استقالل ماندنی شد

سفر ستارهها به قطر
منتظر فرصت هستند تا بار دیگر پیراهن تیم ملی
کشورشــان را برتن کنند .در ادامه جدول سنی 23
بازیکــن تیم ملی ایــران در جامجهانی را مالحظه
میفرمایید .الزم به ذکر اســت که ســن بازیکن با
توجه بــه آغا ز رقابتهــای جامجهانی  2022قطر
ل  2022و توســط سایت
 21نوامبر ســا 
تاریخ 
در 
thecalculatorsiteمحاسبه شده است:
علیرضا بیرانوند 29 :سال و10ماه
امیر عابدزاده 29 :سال و  2ماه
رشید مظاهری 33 :سال و  3ماه
مجید حسینی 26 :سال و یک ماه
مرتضی پورعلیگنجی 30:سال و  3ماه
رضا خانزاده 30:سال و  6ماه
پژمان منتظری 39 :سال و یک ماه

میالد محمدی 28 :سال و  9ماه
احسان حاجصفی 32 :سال و  4ماه
رامین رضاییان32 :سال و  4ماه
امید ابراهیمی 34 :سال و 10ماه
روزبه چشمی 29 :سال و  27روز
سعید عزتاللهی 25 :سال و  9ماه
مسعود شجاعی 38 :سال و  7ماه
وحید امیری 34 :سال و  5ماه
مهدی ترابی27 :سال و  9ماه
علیرضا جهانبخش28 :سال و  8ماه
اشکان دژاگه 36 :سال و  11ماه
کریم انصاریفرد32 :سال و  4ماه
سامان قدوس 28 :سال و 10ماه
مهدی طارمی 30:سال و  3روز

در محافل ورزشــی شایعه شده که ممکن است برخی ستارههای
ســابق مثل جباری ،صادقی و آندو دوباره به استقالل برگردند تا
با لباس این تیم از میادین خداحافظی کنند .حاال استقاللیها در
فضای مجازی به این خبر واکنش تندی نشان دادهاند و معتقدند
استقالل با این نفرات پا بهسن گذاشته نتایج بدی خواهد گرفت.

درخواست برانکو از پرسپولیسیها

برانکو ســرمربی تیم پرســپولیس پیش از آغاز تمرین تیمش در
روزهای اخیر ،در جمع شــاگردانش از آنها خواســت تحت هیچ
شــرایطی به چالش او و کیروش ورود نکنند .برانکو به بازیکنانش
گفــت که تمرکز خــود را معطوف حاشــیهها نکــرده و تنها به
پرسپولیس و بازیهای این تیم توجه کنند.

اعتقاد ویژه شفر به بازیکن جوان

در اردوی تیم اســتقالل در کشــور ترکیه ،بیشتر بازیکنان جوان
توسط وینفرد شفر سرمربی آلمانی آبیپوشان محک خوردند .یکی
از بازیکنانی که توجه شفر را به خود جلب کرده ،ا...یار صیادمنش
جوان است .گفته میشــود شفر قصد دارد از این بازیکن در لیگ
برتر استفاده کرده و او یکی از وینگرهای تیمش باشد.

دینمحمدی از استقالل شکایت میکند

س دینمحمدی ،پیشکسوت باشگاه استقالل بابت مطالباتش
سیرو 
از این باشــگاه و پیگیریهای بینتیجــهاش در این مورد از این
باشــگاه شــکایت خواهد کرد .به گزارش میزان ،دینمحمدی در
این مورد گفت ه که به خاطر بیاحترامیهای مســئوالن باشگاه به
پیشکسوتان قصد شکایت به فیفا را دارم.

بلیت پدیده -پرسپولیس گران نمیشود

بلیت دیدار تیمهای پدیده و پرســپولیس با رقم۱۰هزار تومان
به فروش خواهد رســید و این رقم قرار نیست افزایش پیدا کند.
هیئت فوتبال اســتان خراســان قصد داشــت قیمت بلیت این
مسابقه را به ۱۵هزار تومان افزایش دهد که سازمان لیگ با این
موضوع مخالفت کرد.

تقدیم پیراهن تیم امید به وزیر

در حاشــیه بازدید وزیر ورزشو جوانان به همراه رئیس کمیته ملی
المپیک و مســئوالن فدراســیون فوتبال از تمرین تیم ملی فوتبال
امید ،از سوی حسین کالنی ،پیشکسوت فوتبال و تیم پرسپولیس،
 2پیراهن تیم ملی امید به سلطانیفر و صالحی امیری اهدا شد.

سرخابیها در خطر محرومیت

بدهیهای سنگین باشگاههای پرسپولیس و استقالل به بازیکنان
داخلی و خارجی پیشــین خود باعث شده،هر دوی آنها در خطر
محرومیت از لیگ قهرمانان آسیا قرار بگیرند .درحال حاضر هر 2
باشگاه فقط تا نهم شــهریور ماه مهلت دارن د پروندههای شکایتی
خود را بسته و از خطر محرومیت از سوی  AFCرهایی پیدا کنند.

جلسه افتخاری با فتحی

ســیدرضا افتخاری که روز چهارشــنبه هفته گذشته از سمت
مدیرعاملی استقالل اســتعفا داده بود ،دیروز با حضور در محل
باشــگاه جلسهای با امیرحسین فتحی برگزار کرد .در این جلسه
افتخاری تمام پروندههای مالی باشــگاه را در اختیار فتحی قرار
داد و کارهایــی که در مدت حضور او انجام شــده بود را نیز به
سرپرست جدید آبیها توضیح داد.

عنایتی سرمربی پاس شد

پاس همدان بعد از ســقوط به لیگ دســته  ،3بــا خرید امتیاز
پرســپولیس خراسان قصد دارد برای فصل جدید در لیگ دسته
 2فعالیت خود را ادامه بدهد .مدیران این باشــگاه در اولین گام
رضا عنایتی بازیکن خوشنام سابق استقالل را به عنوان سرمربی
پاس همدان انتخاب کردند تا با این مربی جوان به دنبال رسیدن
به سطح اول فوتبال ایران باشند.

توافق حسینی با ترابزون صحت ندارد

امیرحسین فتحی ،سرپرست باشگاه استقالل در ارتباط با اینکه
شــنیده میشود یکشنبه قرارداد مجید حسینی با تیم ترابزون
اســپور نهایی شده ،خاطرنشان کرد« :اصال چنین خبری صحت
ندارد و حسینی قرار نیست جایی برود .مجید با استقالل قرارداد
دارد و هیچجا نمیرود».

تساوی پرگل دربی امیدهای سرخابی

دیدار امیدهای اســتقالل و پرســپولیس در ورزشگاه شهیدان
اســماعیلی یافتآباد برگزار شــد و این بازی با تساوی  2 - 2به
پایان رســید و هر  2تیم امتیازات را تقسیم کردند .در این بازی
مهدی عبدی و ارســان آزادی برای پرسپولیس گلزنی کردند و
معراج پورتقی هر  2گل استقالل را به ثمر رساند.

تاج :شرط قهرمانی برای کیروش
نگذاشتهایم

مهدی تاج ،رئیس فدراســیون فوتبال کشورمان در مورد اینکه
فدراســیون برای قــرارداد کیروش تا جام ملتها شــروطی را
تعیین کرد ه یا خیر ،پاســخ داد« :اینکه بگوییم تیم ملی حتما
باید قهرمان جام ملتها شــود ،نه .من فقط این را در رســانهها
دیدم .ما کیروش را امتحان کردهایم .او مربی قوی و توانمندی
است و اینکه اینهمه برای بازیهای تدارکاتی با او چالش داریم
و مذاکره میکنیم نشــاندهنده این است که به دنبال قهرمانی
هســتیم ولی شــرطی برای اینکه تیم ملی حتما قهرمان جام
ملتها شود ،برای او نگذاشتیم».

واکنش علی کریمی به صحبتهای دادکان

بعد از شما فوتبال نابود شد

محمد دادکان رئیس ســابق فدراســیون فوتبال در مصاحبهای،
ح و برخی از مجریان صداو ســیما را به
صحبتهایی جنجالی مطر 
داللی متهم کرد .علی کریمی نیز در کانال تلگرامیاش اینگونه به
صحبتهای دادکان واکنش نشــان داد« :بعد از شما فوتبال ،نابود
شــد! علنا بعد شما ،فدراسيونى وجود ندارد كه حق اين فوتبال را
بگيرد! به نظر شما ،اگر اين فدراسيون جاى فدراسيون اسپانيا بود،
چهكار ميكرد؟ دكتر جان خوب صداو سيما حق دارد پول فوتبال
رانميدهد! چون 3،2تا از گزارشگرانش ،دارند به فدراسيون مشاوره
ميدهند و تعيين تكليف ميكنند؛ اين مشاوره به حقپخش در!»

