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آیتیسی حاجصفی صادر شد

مجوز بازی مدافع تیم فوتبال تراکتورسازی صادر شد تا این بازیکن آماده حضور در ترکیب
تیمش شود .به نقل از سایت رسمی باشگاه تراکتورسازی ،احسان حاجصفی پس از توافق با
محمدرضا زنوزیمطلق به تیم تراکتورسازی پیوست و قراردادی  4ساله با این تیم امضا کرد.
پس از امضای قرارداد ،مسئوالن باشگاه برای دریافت آیتیسی این بازیکن اقدام کردند و
حال با صدور آیتیسی حاجصفی ،او مهیای حضور در ترکیب تراکتورسازان میشود .این
بازیکن در حال حاضر در اردوی تیم ملی در ازبکستان حضور دارد و پس از دیدار مقابل این
تیم به اردوی سرخپوشان میپیوندد.

 ۱۳۰۰استقاللیها در ورزشگاه
جاسم بنحمد

هواداران استقالل میتوانند کمک زیادی به تیمشان
در بازی برگشــت برابر السد کنند .استقاللیها که
در بازی رفت در حضــور  ۷۸هزار هوادار حاضر در
اســتادیوم آزادی با نتیجه  - ۳یک از السد شکست
خوردند حاال بــرای صعود نیاز به پیروزی پرگل در
دوحه دارند .استادیوم جاسم بنحمد  ۱۳هزار سکو
دارد که طبق قانون  ۱۳۰۰سکو به استقاللیها تعلق
میگیرد و با این شــرایط باید دید آیا هواداران این
تیم سکوهای مربوط به خود را پر میکنند یا نه.

کیروش :نگفته بودم بعد از جام
جهانی از ایران میروم!

سرمربی تیم ملی فوتبال
کشــورمان تاکید کرد
هرگز حرفــی از ترک
ایران نزده است .سایت
چمپیونات ازبکســتان
مصاحبــهای با کارلوس
کــیروش انجام داد که
مشروح آن را میخوانید.
چه چیزی در زندگی شــما پس از جام جهانی
 2018روسیه تغییر یافت؟
تغییر بزرگی نبوده .همواره میخواســتم مربی خوبی
باشــم و تفاوتی میان قبل و پس از جام جهانی نیست.
در واقع میخواهم بهترین مربی در سالیان پایانی کارم
باشم.
هر چند ایــران از مرحله گروهی جام جهانی
 2018روســیه صعود نکرد اما بخشی مهمی از
ت خوشحالکننده
رقابتها بود .کلید این موفقی 
چیست؟
صریح بگویم به خاطر کار سخت و دقیق بوده است .از
زمان خود به خوبی بهره بردیم و بدون تعطیالت پایان
هفته تمرین کردیم.
احساس شما پیش از جام جهانی  2018روسیه
چگونه بود؟
خیلیها ما را باور نداشتند زیرا بسیاری از ذهنیتهای
مردمی بر اســاس ارتباطهای دیگری شکل میگرفت.
ما به کارمان ادامه دادیم .از جنبه شــادی جام جهانی
 2018روســیه برای ما موفقیتآمیز بود و به آســانی
میتوانیم حاال به جام ملتهای آسیا فکر کنیم.
قبل از جام جهانی  2018روسیه گفته بودید که
پس از پایان این رقابتها ایران را ترک میکنید؟
نه .چنین حرفی را نگفتم .شاید روزنامهنگاران این جمله
را ساختند!
هدف اصلی شما در جام ملتهای  2019آسیا
چیست؟
ما فقط با هدف پیروزی به این رقابتها میرویم .هیچ
راه دیگری برای ایران نیست.
آیا پیشنهاد رسمی برای سرمربیگری تیم ملی
فوتبال ازبکستان به شما ارایه شده بود؟
همانطور که در نشســت خبری خاطرنشان کردم این
پرسش را پاسخ نمیدهم.
فکر میکنید سردار آزمون برای جام ملتهای
آسیا به تیم ملی ایران برمیگردد؟
به عنوان کســی که تاکنون سرمربی بودهام ،اطمینان
دارم کــه برمیگردد .تمام توانم را بــه کار میبندم تا
سردار آزمون را دوباره به دست آورم.
در جام جهانی  2018روســیه  5تیم از آســیا
حضور داشتند و فقط ژاپن از مرحله گروهی صعود
کرد .آیا فوتبال آسیا به آرامی در حال رشد است؟
اینگونــه میگویم که درجــا زدن و در یک جا ماندن
بدون معنی اســت .فوتبال در آســیا رشــد یا سقوط
میکند .ما همواره مشــغول تکرار اشتباهات هستیم.
فوتبال اروپا در سطح بسیار باالتری قرار دارد اما فوتبال
در قارههای آسیا و آفریقا هنوز خواب است!

مهاجم آبیپوشان دیروز با حضور فعال خود نشان داد مشکلی برای دیدار با السد ندارد .روحا...
باقری مهاجم اســتقالل بعد از غیبت در تمرین روز دوشنبه و حضور در کلینیک باشگاه ،در
تمرین دیروز بدون مشــکل با آبیپوشان تمرین کرد و عملکرد خوبی در این جلسه تمرینی
داشــت تا خیال کادر فنی از حضور او برابر السد آسوده شود .در شرایطی که شایعاتی درباره
مصدومیت این بازیکن و عدم سفر او به دلیل مصدومیت جزئی در دیدار دوستانه ابتدای هفته
شنیده میشد ،باقری بعد از غیبت در تمرین روز دوشنبه ،دیروز بدون مشکل با آبیها تمرین
کرد تا شفر یکی از مهاجمان خود را برای این دیدار حساس در اختیار داشته باشد.

مارکوس نویمایر ،هافبک آلمانی تیم فوتبال استقالل هنوز نتوانسته در ترکیب این تیم خودش را
نشان دهد .او به دلیل عدم آمادگی بدنی ،در بازی با السد قطر تعویض شد و اتفاقا آبیپوشان از
نبود او در نیمه دوم ضرر کرده و پس از تعویض او  3گل دریافت کردند .او در تمرینات استقالل
در تعطیالت لیگ آماده نشان داده و باعث خوشحالی کادر فنی هم شده است .نویمایر که سابقه
بازی در لیگهای زیادی را دارد ،یکی از بازیکنان اصلی در بازی برگشت مقابل السد خواهد بود
چون فرشید باقری محروم است .نویمایر در تمرینات حال حاضر تیم آمادهتر از روزهای اول بوده
و با بازیکنان هم بیشتر هماهنگ شده است.

پرسپولیس -نساجی؛ تقابل شاگرد و استاد امشب ساعت  ۲۰:۳۰در آزادی

ابهام در پرونده  ۹۵هزار دالری
پرسپولیس و نیلسون

باشــگاه پرســپولیس حدود  2ماه پیش در پرونده
نیلسون کوریا ،دروازهبان پرتغالی به پرداخت  ۹۵هزار
دالر محکوم شده بود اما به نظر میرسد این پرونده
هنوز بسته نشده است .به گزارش مهر ،پرسپولیس
در ایــن مدت تالش زیــادی کرد تــا پروندههای
خارجی خود را ببندد .گولج ،گابریل و تعداد زیادی
از طلبکاران توانستند مطالبات خود را از پرسپولیس
بگیرند و بسیاری از پروندههای باشگاه ایرانی در فیفا
مختومه شد .با این حال یکی از پروندههای خارجی
که هنوز تکلیف آن مشخص نشده و حداقل باشگاه
پرســپولیس در ارتباط با آن خبر رسمی و قطعی
منتشــر نکرده ،شکایت نیلســون کوریا دروازهبان
پرتغالی اســت که زمان ســرمربیگری مانوئل ژوزه
به پرســپولیس آمد .این دروازهبان به دلیل دریافت
نکردن مبالغ قراردادش بعد از جدایی از پرسپولیس
به فیفا شکایت کرد و فدراسیون جهانی فوتبال هم
در تاریخ  ۶جوالی  ۱۵( ۲۰۱۸تیرماه  )۹۷برای این
پرونده رای داد .طبق نامه فیفا به پرســپولیس ،این
باشگاه ایرانی موظف بوده در مدت  ۳۰روز مبلغ ۹۵
هزار دالر را به نیلســون پرداخت کند .در این مدت
هم مصاحبههایی از نیلســون مبنی بر شــکایت از
پرسپولیس منتشر شده در حالی که این دروازهبان
 2ماه پیش رای فیفا را گرفته بود ولی پرســپولیس
در این ارتباط شفافسازی نکرده است.

روحا ...باقری خیال شفر را راحت کرد

آمادگی نویمایر در تمرینات استقالل

نساجی ،تمرین جدی سرخها برای الدحیل
پرســپولیس امشــب در ورزشگاه
آزادی میزبان تیم نســاجی است تا
دیدار معوقهاش از هفته ششم لیگ برتر را مقابل این
تیم تازهوارد شمالی برگزار کند؛ دیداری که پیشبازی
دیدار برگشــت پرســپولیس و الدحیــل در مرحله
یکچهــارم نهایی لیگ قهرمانان آسیاســت و یکی
دیگر از تقابلهای برانکو در کسوت استاد با شاگردش
نکونام اســت .با وجود اینکه برخی تصور میکنند
این بازی چندان برای پرســپولیس مهم نیســت و
برانکو اولویت را به بازی برگشــت با الدحیل داده و
احتماال به برخی بازیکنانش استراحت خواهد داد اما
تمرینهای چند روز اخیر پرسپولیس و صحبتهای
ســرمربی کروات سرخپوشان از چیز دیگری حکایت
دارد .برانكو در تمرينــات چند روز اخیر به کرات به
شاگردانش تاكيد كرده بايد مقابل نساجي  3امتياز را
بگيرند تا این برد مقدمهاي باشد براي حضور قدرتمند
مقابل الدحيل قطر در بازی برگشت مرحله یکچهارم
نهایی لیگ قهرمانان آســیا .به زعم برانکو برد در این
بازي نه تنها روحیه و انگیزه شاگردانش را باال میبرد
بلکه تماشاگران را هم براي حضور ترغيب مي كند و
شاهد پر شدن ورزشگاه در بازی برگشت پرسپولیس
و الدحیــل خواهند بود .البته پرســپولیس به خاطر
 3تســاوی متوالی مقابل تیمهای جنوبی اســتقالل
خوزستان ،نفت مسجدسلیمان و نفت آبادان امتیازات

حساسی از دست داده و میخواهد در بازی با نساجی
جبران مافات کند .شــاید به لحــاظ امتیاز و جایگاه
 2تیم و کیفیت بازیکنانشــان بسیاری پرسپولیس
را از پیــش برنده بدانند امــا برانکو با وجود تاکید به
شکست دادن نساجی به دشــواری این بازی اشراف
و اذعان دارد .پرسپولیس در حالی به مصاف نساجی
میرود که با  9امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد
و برد مقابل نساجی میتواند سرخها را به امتیاز 12
و جایگاه دوم برســاند با این حال برانکو در این بازی
حساس که پیشبازی دیدار سرنوشتسازشان مقابل

الدحیل است علیرضا بیرانوند دروازهبان ملیپوشش
را به خاطر همراهی تیم ملی در اختیار ندارد و بشار
رسن هافبک عراقی این تیم هم به خاطر مصدومیت
به بازی نمیرســد .بنابراین مثل  3دیــدار ابتدایی
لیگ رادوشــوویچ دروازهبان پرسپولیس خواهد بود
کــه البته با توجه به آمار خوبــش در ابتدای لیگ و
کلینشیتهای چندباره ،پرسپولیسیها نگرانی بابت
دروازه نخواهند داشت.
نساجی  5امتیازی است و در رده سیزدهم قرار دارد.

شاگردان نکونام از  5بازی گذشتهشان فقط یک برد
داشــتهاند اما به اعتراف کارشناســان و حتی برانکو،
نساجی در دیدارهایی که امتیاز از دست داده بسیار
جنگنده و پرتالش ظاهر شــده است .اتفاقا شاخصه
اصلی سرخپوشان قائمشهری بازی فیزیکی است که
اگرچه برای آنها امتیاز اســت اما میتواند حریفان
را دچار دردســر کند .بازی فیزیکی نســاجی مقابل
پرســپولیس در آستانه بازی حساس با الدحیل قطر
شاید چند مصدوم روی دست برانکو بگذارد و از این
رو بعید نیســت سرمربی پرسپولیس در جریان بازی
دســت به تعویضهای زودهنگام بزند تا تلفاتی برای
بازی با تیم قطری نداشــته باشد .محمدعباسزاده،
مهاجم ســابق پرســپولیس که فصل گذشته نقش
بســزایی در صعود نســاجی به لیگ برتر داشــت و
میخواســت به پرســپولیس برگردد اما با مخالفت
برانکو روبهرو شد حاال میخواهد تواناییهایش را به
رخ برانکو و هواداران پرســپولیس بکشاند و سرمربی
سرخها باید فکری هم برای مهار این مهاجم با انگیزه
کند .البته خط دفاع و دروازهبانهای پرسپولیس در
همین  5هفته ابتدایی نشان دادهاند که مثل  2فصل
اخیر ســاختار دفاعیشان بســیار مستحکم است و
دروازه پرسپولیس در این فصل به سختی باز میشود
و سرخپوشان با یک گل خورده مستحکمترین خط
دفاعی را دارد.

رضاییان به پرسپولیس برگردد در تیم ملی به مشکل میخورد!

استقالل هنوز با من تسویهحساب نکرده

برانکو :با تمام قوا به مصاف نساجی میرویم

نکونام :شاید ما هم یک روز مثل پرسپولیسیها جاسوسی کنیم!

تیمهای پرسپولیس و نساجی امشب دیدار معوقهشان از
هفته ششم را در ورزشگاه آزادی برگزار میکنند .برانکو
ایوانکوویچ در نشست خبری پیش از دیدار تیمش مقابل
نساجی مازندران گفت« :مطمئنم همه بیصبرانه منتظر
ادامه لیگ بودهایم .مقابل تیمی بازی داریم که تازه و بعد
از نزدیک به  20ســال به لیگ برتر آمده است .ما برای
بازی به حمایت هوادارانمان نیاز داریم چراکه میدانیم
هواداران کثیری از تیم رقیب به ورزشگاه خواهند آمد».
وی بــا تقدیر از جواد نکونام ادامه داد« :نیازی نیســت
که من بگویم نســاجی چه هــواداران متعصبی دارد.
شاید این تیم در جدول جایگاه خوبی نداشته باشد اما
بازیهایی که به نمایش گذاشتند در حد بسیار مطلوب
بوده است .تیم نکونام  8 ،7بازیکن جدید خیلی خوب
گرفته و مطمئنــا بازی خیلی ســختی در انتظارمان
اســت ».سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در واکنش به
مطرح شــدن قضیه حضور جاسوس پرسپولیسیها در
تمرین تیم نساجی عنوان کرد« :ما به این جور مسائل
عــادت کردهایم ،اینکه یک جوی راه بیندازند که برای
پرسپولیس حاشیه درست کنند .به روشهای مختلف
ایــن کار را میکنند اما ما مســیر خودمــان را ادامه
میدهیم ».وی درباره نوع بازی حریفان پرسپولیس که
بیشتر شبیه ضدفوتبال است ،تصریح کرد« :ما میدانیم
در هــر بازی ما حریفان به بازی بســته و دفاعی روی
میآورنــد .در جام جهانی هم دیدیدم که این شــکل
بازی برای بعضی تیمهــا نتیجهبخش بود .به هر حال
مقابل این نوع حریفان بازی کردن کار آسانی نیست».

چالش بزرگ
شفر برای بازی
با السد

برانکو درباره اینکه آیا قصد ندارد در بازی با نساجی به
خاطر نزدیکی بازی با الدحیل از نفرات جوانش استفاده
کند ،گفت« :به هیچ وجه ما قصد نداریم به بازیکنی از
تیممان استراحت بدهیم و با تمام قوا به مصاف نساجی
خواهیم رفت .این یکی از مهمترین بازیهای ماســت
و ما در مســیرمان بازی به بازی پیش خواهیم رفت».
سرمربی پرسپولیس در واکنش به اخبار منتشرشده در
مورد بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس و وساطت
علی پروین در این قضیه خاطرنشان کرد« :من هم این
خبر را شنیدهام اما آنقدر میدانم که رضاییان عضو یک
باشــگاه مطرح بلژیکی است و فکر نمیکنم بخواهد به
پرسپولیس برگردد چراکه این قضیه داستان حضور او
در تیم ملی را به چالش خواهد کشید؛ ضمن اینکه ما
در پســت رامین حسین ماهینی و مهدی شیری که از
نیم فصل به ما اضافه میشوند و آدام همتی را در اختیار
داریم ».برانکو بار دیگر در خصوص سوال از وضعیت تیم
ملی واکنش نشان داد و گفت« :من نمیدانم سرمربی
جدید تیم ملی چه کســی است .ســال  ۲۰۰۶که من
بودم بازیکنانی مثل نکونام ،دایی و بقیه بودند .بازیکنانی
که تقریبا بازیهای خداحافظی خود را در جام جهانی
انجام دادند .سیدجالل حسینی هم ببینید چگونه بازی
میکند .آنطوری که او بازی میکند خیلی میتواند به
تیم ملی کمک کند .او رکورددار بیشترین قهرمانی در
لیگ ایران اســت .اگر کسی استحقاق یک خداحافظی
بسیار باشکوه از فوتبال ملی را داشته باشد ،قبل از همه
سیدجالل حسینی است».

جواد نکونام ،ســرمربی تیم نســاجی در نشست
خبری پیش از دیدار تیمش مقابل پرســپولیس
گفت« :خوشــحالیم بعد از  20سال فرصت بازی
با تیم خوبی چون پرســپولیس را پیــدا کردیم.
حضور در لیــگ برتر و رویارویی با تیمهای بزرگ
از جمله پرسپولیس چیزی بود که سالهای سال
هواداران پرتعداد نســاجی آرزویش را داشــتند و
هماکنون مردم مازندران بسیار خوشحالند که تیم
محبوبشان در لیگ برتر حاضر است و این شانس
را دارد که مقابل پرسپولیس و تیمهای بزرگ لیگ
به میدان برود ».وی در واکنش به خبر منتشرشده
در سایت باشگاه نساجی مازندران مبنی بر حضور
جاســوس پرسپولیس در تمرین نساجی در حالی
که این موضوع از ســوی پرسپولیســیها تکذیب
شد ،گفت« :من در این مورد بحثی ندارم و تا االن
هم اظهارنظر رسمی نداشــتهام اما االن میگویم
اگر آمدند و تمرین را نگاه کردند مشــکلی نیست.
شــاید ما هم یک روز این کار را کردیم و در جایی
ما را ببینند و بیرون کنند .این مســائل در فوتبال
حرفهای دنیا طبیعی اســت .من تجربه کار کردن
بــا مربی بزرگی چون برانکــو را دارم و میدانم او
یک مربی حرفهای اســت و اگر خواسته اطالعاتی
از تمرین تیم ما به دست بیاورد کارش حرفهای و
مانند همه مربیان بزرگ دنیا بوده است .فکر کنم
توضیح کامل در این مورد دادم و دیگر پاســخ به
سوالی در این مورد نخواهم داد ».سرمربی نساجی

با بیان اینکه پرســپولیس همیشــه پرسپولیس
اســت و کاری به نتایج  3بــازی اخیر این تیم در
لیگ که با تساوی همراه بوده ندارد ،گفت« :قطعا
پرســپولیس تیم بزرگ با هواداران پرشمار است
که همیشــه بزرگی خود را حفظ کرده و برای ما
افتخار اســت که مقابل این تیم بازی میکنیم اما
اینکه با چه روشــی مقابل آنهــا بازی خواهیم
کرد را خواهید دید ».نکونام در واکنش به ســوال
خبرنگار دیگری در مورد نحوه بازی نساجی مقابل
پرسپولیس و اینکه آیا او هم مانند خیلی از مربیان
لیگ برتری مقابل تیم برانکو به ضد فوتبال و بزن
زیرش روی خواهــد آورد ،گفت« :ما نقاط ضعف
و قوت پرســپولیس را به دقت بررسی کردهایم و
تمریناتمان در طول هفته بر اساس همین مسئله
بوده اســت .دنبال این هستیم که یک روز خوب
را مقابــل حریــف قدرتمندمان رقــم بزنیم ».در
ادامه خبرنگاری در مورد نوع بازی نساجی مقابل
پرسپولیس و هفته دیگر مقابل استقالل پرسید که
نکونام اظهار داشت« :بازی با استقالل را در زمان
خــودش صحبت میکنم .االن نمیتوانم بگویم ما
چطور و با چه شیوهای مقابل پرسپولیس به میدان
میرویم اما این را میدانیم حریفمان پرسپولیس
است ».نکونام درباره اینکه باشگاه استقالل برای
تسویهحســاب با او اقدام کرده یا خیر گفت« :بله
تماسهایی گرفته شد و کار تا جایی پیش رفت اما
هنوز با من تسویهحساب نشده است».

استقالل در حالی دوشنبه هفته آینده باید بازی برگشت مقابل السد قطر را برگزار کند که فرشید باقری یکی از مهرههای کلیدی آبیپوشان به دلیل محرومیت نمیتواند به
میدان برود .شفر در تمرینات استقالل روزبه چشمی و علی کریمی را به دلیل حضور در اردوی تیم ملی در اختیار نداشت و بیشتر از مارکوس نویمایر آلمانی به جای باقری
استفاده کرد .کریمی که قبل از بازی با السد مصدوم شده بود ،اعالم کرده مصدومیتش برطرف شده و میتواند استقالل را برای بازی برگشت همراهی کند .وینفرد شفر با توجه
به ضعف خط دفاعی استقالل در بازی رفت ،شاید تصمیم بگیرد بار دیگر از روزبه چشمی در خط دفاعی در کنار پژمان منتظری استفاده کند؛ بازیکنی که در تیم ملی هم در
قلب خط دفاعی بازی میکند .با توجه به قدرت خط هافبک السد ،شاید شفر چشمی را به خط هافبک ببرد و آرمین سهرابیان در قلب خط دفاعی به میدان برود .با این وجود
تا این لحظه تصمیم شفر ،استفاده از چشمی در خط دفاعی ،آرمین سهرابیان به عنوان دفاع چپ و نویمایر و علی کریمی به عنوان هافبکهای دفاعی بوده است .همچنین خبر
میرسد شفر تصمیم گرفته از سیدحسین حسینی درون دروازه استفاده کند و وریا غفوری به دفاع راست برگردد.

انصاریفرد به ناتینگهام فارست میپیوندد
مهاجم تیم ملی پس از بازی دوســتانه مقابل ازبکستان برای عقد قرارداد با
باشــگاه ناتینگهام فارست به انگلیس سفر میکند .کریم انصاریفرد ،مهاجم
تی م ملی فوتبال ایران که فصل گذشــته برای المپیاکوس به میدان میرفت،
هفته گذشــته از این تیم یونانی جدا شــد .در چند روز گذشــته صحبت از
حضــور او در تیمهــای مختلف اروپایی بود که یکــی از گزینههای اصلی او
باشگاه ناتینگهام فارست انگلیس است .این باشگاه انگلیسی در حال حاضر در لیگ چمپیونشیپ (دسته
یک انگلیس) حضور دارد .یکی از موانعی که برای حضور این مهاجم ایرانی در ناتینگهام فارست وجود
داشــت ،ویزای کار این بازیکن بود .اکنون مشکل ویزای کار انصاریفرد حل شده و او پس از حضور در
بازی دوستانه مقابل ازبکستان به انگلیس سفر میکند تا قراردادش را با این تیم انگلیسی نهایی کند.

 3بازگشت در  ۲۰سال اخیر برای ایرانیها در لیگ قهرمانان
اســتقالل در حالی باید بازی  - 3یک باخته برابر
الســد را جبران کند که در فرمت لیگ قهرمانان
آســیا تنها  2بــار در ســالهای  ۲۰۱۸و ۲۰۰۲
موفق به انجام آن شــده اســت .به گزارش ایسنا،
اســتقالل و پرســپولیس باید در روز دوشنبه به
مصــاف حریفان قطــری خود برونــد و با جبران
شکســت بازی رفت راهی نیمهنهایی فصل ۲۰۱۸
لیگ قهرمانان آسیا شــوند .در این بین شاگردان
شفر کار سختتری نســبت به پرسپولیس دارند
زیــرا بایــد در قطر بیــش از  3گل مقابل حریف
قدرتمند خود به ثمر برسانند و خالق معجزهای در

ورزشــگاه جاسم بنحامد دوحه باشند؛ اتفاقی که
به جز این فصل تاکنــون برای تیمهای ایرانی در
چند سال اخیر رخ نداده و تیمی از ایران نتوانسته
بازی باخته را در دیدار برگشت با پیروزی و صعود
عوض کند .در  ۲۰سال اخیر  ۳بار تیمهای ایرانی
موفق به بازگشــت شــدهاند که سهم آبیها  2بار
بود .یک بار هم پرســپولیس موفق شد این کار را
انجام دهد که در همین فصل لیگ قهرمانان و در
مرحله قبل ،بــازی  ۲ - ۳باخته در امارات مقابل
الجزیــره با پیــروزی  - ۲یک ســرخها در آزادی
همراه شــد تا شاگردان برانکو در مجموع با قانون

تالش استقاللیها برای بیمه کردن پادوانی
لئوناردو پادوانی این روزها گالیههایی از مسئوالن باشگاه استقالل به دلیل
حل نشــدن مشــکل مســکن خود و خانوادهاش دارد اما مسئوالن باشگاه
اســتقالل در تالش هســتند تا خانهای مجهز در اختیــار وی قرار بدهند.
اســتقاللیها حتی خانهای که پیش از این در اختیار سرور جپاروف بود را
به پادوانی برای اســکان پیشــنهاد کردند .این خانه  3خوابه است و ماهانه
 10میلیون تومان باید برای اجارهاش پرداخت شود .از طرفی مسئوالن باشگاه استقالل به دنبال این
هستند که مشــکالت بیمه مدافع برزیلی را حل کرده تا این بازیکن برای هزینههای درمان مشکلی
نداشــته باشــد .پادوانی حدود  100هزار دالر از استقالل طلب دارد و مسئوالن این باشگاه در تالش
هستند تا این رقم را هم به بازیکن فصل گذشته تیمشان پرداخت کنند.

آبیها هتتریک میکنند؟
گل زده در خانــه حریف راهــی یکچهارم نهایی
شــوند .استقالل نیز به جز دیدار مرحله قبل خود
برابر ذوبآهن که توانست شکست یک گله را در
تهران جبران کند و در مجموع  - ۳یک شاگردان
قلعهنویی را شکست دهد و حریف السد در مرحله
بعد شــود ،یک بار دیگر این کار را در سال ۲۰۰۲
انجام داده اســت .در فصل  ۲۰۰۱ - ۰۲استقالل
در جــده بازی را  ۲ - ۳بــه االتحاد واگذار کرد و
کار ســختی برای جبران بازی برگشت داشت اما
گلهای محمد نــوازی و علیرضا واحدینیکبخت
که در دقیقه  ۸۹به ثمر رســید ،نماینده عربستان

را در مرحله دوم شکســت داد و راهی یکچهارم
نهایی شــد .حاال آبیها فرصت دارنــد تا یک بار
دیگر در چارچوب مســابقات لیگ قهرمانان آسیا
دست به جبران نتیجه بازی رفت بزنند؛ کاری که
شــفر نشان داد به خوبی بلد است و در چند بازی
در فصل گذشــته در نیمه مربیان تفکراتش را بر
حریف غالب کرد و توانســت باخت را با برد عوض
کند .مربی که فصل گذشته روند استقالل را تغییر
داد و به جدول برگرداند و آسیایی کرد ،حاال نوبت
آن اســت تخصص خود را در آسیا نشان دهد و با
شکست پرگل السد راهی نیمه نهایی شود.

بشار رسن مصدوم شد

برانکو ،سرمربی پرسپولیس روز گذشــته در جریان کنفرانس خبری
پیش از بازی تیمش با نساجی اعالم کرد بشار رسن هافبک سرخپوشان
که در تیم ملی عراق بازی کرده از مچ پا دچار مصدومیت جزئی شده و
با توجه به شرایط او مشخص میشود به بازی با الدحیل میرسد یا نه؟

همام از امروز در تمرین استقالل

طارق همام ،هافبک مهاجم عراقی اســتقالل کــه در اردوی تیم ملی
کشور خود حضور داشت ،برای حضور در تمرینات استقالل عصر دیروز
وارد تهران شد .همام که با شروع دیدارهای ملی به عراق سفر کرده بود،
بعد از بازگشت از تهران از امروز به تمرینات استقالل اضافه میشود.

چک علی نظرمحمدی پاس نشد!

ســرمربی سابق ســپیدرود برای دریافت معوقات  2سال قبل خود از
سپیدرود به مشکل خورد .علی نظرمحمدی ،سرمربی پیشین سپیدرود
رشــت که برای وصول چک مطالبات خود به بانک مراجعه کرده بود،
متوجه شد حساب مدیران سابق سپیدرود خالی است و نمیتواند چک
خود را نقد کند.

مخالفت نفت با تغییر زمان بازی با تراکتور

باشــگاه صنعت نفت آبادان رسما با تغییر زمان دیدار با تراکتورسازی
مخالفت کرد .مسئوالن باشگاه تراکتورسازی با توجه به حضور مسعود
شجاعی ،اشکان دژاگه و احسان حاجصفی  3بازیکن خود در تیم ملی
و دیر اضافه شدن آنها به تمرینات تیم تبریزی درخواست تغییر زمان
بازی با صنعت نفت آبادان در جام حذفی را داده بودند.

تذکرات شفر در تمرین آبیپوشان

تمرین دیروز استقالل با صحبتهای وینفرد شفر آغاز شد و سرمربی
آبیها دقایقی برای شــاگردانش صحبت کرد .ســرمربی اســتقالل با
توجه به جلســه آنالیز  ۲روز پیش ،به شــاگردانش تاکید کرد که باید
در تمرینات تالش بیشتری به خرج بدهند و خودشان را آماده مصاف
با السد کنند.

خوردبین پیگیر مطالباتش از پرسپولیس

محمود خوردبین ،سرپرســت اســبق تیم پرســپولیس در خصوص
حضورش در باشــگاه پرسپولیس گفت« :میخواســتم به دیدار آقای
گرشاســبی بروم اما از آنجایی که او باید به فدراسیون فوتبال میرفت
فقط توانســتیم با همدیگر ســامعلیک کنیم و فرصتی نشد تا با هم
صحبت کنیم .میخواســتم برای پیگیری مطالباتم با آقای گرشاسبی
صحبت کنم اما به همان دلیلی که گفتم این فرصت دست نداد».

ذوبآهن جریمه نقدی شد

دیــدار تیمهای ذوبآهن و پدیده مشــهد در هفته ششــم لیگ برتر
فوتبال برگزار و از سوی مجید زادرحیم ،پزشک تیم ذوبآهن تخلفاتی
مبنی بر ورود غیرمجاز به زمین بازی که موجب اخراجش شد ،صورت
گرفت .وی به توبیخ کتبی محکوم شد .تیم ذوبآهن اصفهان به دلیل
ناسزاگویی تماشاگرانش به داوران در پایان مسابقه به  100میلیون ریال
جریمه نقدی محکوم شد.

بازیکنان استقالل پولدار شدند

بازیکنان اســتقالل برای اینکه در بهترین شرایط روحی به استقبال
بازی با الســد بروند دیروز  ۱۰درصد از مطالبات خود را دریافت کردند
تا میزان دریافتی آنها به  ۲۰درصد برســد .همچنین بیژن طاهری و
اشکان نامداری هم که تاکنون پولی دریافت نکرده بودند  ۲۰درصد از
مطالبات خود را دریافت کردند.

همام با استقالل استارت زد

طارق همام به دلیل حضور در تمرینات تیم ملی عراق مدتی در تمرین
آبیها حضور نداشت اما او بالفاصله بعد از بازی تیم ملی عراق به ایران
برگشت و در تمرین نوبت بعدازظهر استقالل شرکت کرد .همام یکی از
امیدهای اصلی تهاجمی شفر است و سرمربی استقالل روی درخشش
او برای شکست السد حساب ویژهای باز کرده است.

بازتاب همکاری بدون امضای قرارداد
کیروش با ایران

تی مملی فوتبال ایران در حالی دیروز به مصاف ازبکســتان رفت که
کارلوس کیروش هنوز قراردادی رســمی با فدراسیون فوتبال امضا
نکرده اما توافقی بین طرفین ایجاد شده تا سرمربی پرتغالی به کارش
در تی مملی ایران ادام ه دهد .در حالی که در رســانههای آمریکایی و
حتی اروپایی گفته میشد کارلوس کیروش بعد از جام جهانی ۲۰۱۸
روسیه از تی مملی ایران میرود ولی ادام ه همکاری این مربی پرتغالی
با بازتاب زیادی همراه بوده اســت .ساکرنت نوشت« :کیروش بعد از
جام جهانی هدایت تی مملی فوتبال ایران را بر عهده خواهد داشــت
و در اولین بازی دوســتانه ایران قبل از جام ملتهای آسیا این مربی
پرتغالی روی نیمکت ایران مینشیند .در ماه می کیروش اعالم کرد
او ممکن است به کار در تی مملی ایران ادام ه ندهد چراکه فدراسیون
فوتبال پیشنهاد تمدید قرارداد فقط تا جام ملتهای آسیا را به او داده
ولی او به دنبال قراردادی اســت تا جام جهانی  ۲۰۲۲اعتبار داشــته
باشد .سرمربی  ۶۵ساله در چند ماه گذشته مورد توجه چند تی مملی
از جمله کره جنوبی ،کامرون و ازبکستان قرار داشت ».نشریه معتبر
گاردین هم دیروز اشاره کرد کارلوس کیروش همچنان هدایت تیم
ملــی فوتبال ایران را بر عهده خواهد داشــت؛ آن هم با وجود اینکه
قرارداد رسمی بین او و فدراسیون فوتبال ایران امضا نشده است.

نارضایتی برانکو از محل تمرین
پرسپولیس

وضعيت ورزشــگاه درفشيفر هنوز مشــخص نيست؛ ورزشگاهی
که تیم پرســپولیس پیش از واگذاری ورزشگاه شهید کاظمی از
سوی شهرداری تهران به این باشگاه در آن تمرین میکرد .با وجود
امکانات خوب ورزشگاه شهید کاظمی و تجهیز آن از سوی مسئوالن
باشگاه پرسپولیس گویا كيفيت چمن ورزشگاه كاظمي مورد پسند
برانكو نيست و او خواســتار انتقال تمرینات تیم به زمین دیگری
شده است .این در حالی است که ورزشگاه درفشیفر نیاز به تعمیر
و بهسازی دارد و اگر قرار است زمین دیگری برای سرخپوشان تهیه
شود قطعا اولویت با درفشیفر است اما این ورزشگاه آماده نیست.

احتمال آزادی هوادار متمول فوتبال!

برخــي منابع خبري از احتمال آزادي هــوادار متمول فوتبال از
زندان خبر ميدهند .وي به ســبب بدهيهاي بانكي بازداشــت
شــده بود اما گويا مشــكالت در حال مرتفع شدن است و او به
زودی آزاد خواهد شــد .با توجه به اینکه حسین هدایتی مالک
باشــگاه اســتیلآذین و هوادار متمول پرســپولیس و تیم ملی
چندی پیش بازداشــت شده بود شــاید منظور منابع خبری از
آزادی هوادار متمول هدایتی باشد!

