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قدوس به تهران نمیآید

ســامان قدوس ،ستاره دوملیتی فوتبال ایران و باشگاه آمیا با وجود هماهنگیهای صورت
گرفته میان فدراسیون فوتبال و باشگاه فرانسوی بنا به دالیلی در تهران به جمع شاگردان
کارلوس کیروش اضافه نمیشود تا غایب بزرگ ایران مقابل ترینیدادو توباگو قلمداد شود.
بــه اینترتیب قدوس از اوایل هفته آتی با ورود کاروان ایران به دوحه قطر به جمع ســایر
ملیپوشــان اضافه خواهد شــد تا برای بازی با ونزوئال که روز سهشنبه آینده  29آبان در
ورزشــگاه االهلی قطر برگزار میشود ،به ترکیب تیم ملی بازگردد و احتماال یکی از نفرات
اصلی کیروش در دومین بازی تدارکاتی تیم ملی باشد.

غیبت رحمتی در تمرینات

تمرین دیروز آبیپوشان از ساعت  ۱۱در مجموعه
ورزشــی صنایع دفاع برگزار شــد .ســید حسین
حســینی ،روزبه چشــمی ووریا غفوری به دلیل
حضــور در اردوی تیم ملی غایبــان تمرین بودند.
سید مهدی رحمتی به دلیل سرماخوردگی شدید
در تمرین دیروز حضور نداشــت .مرتضی آقاخان و
داریوش شجاعیان نیز تمرینات انفرادی انجام دادند.

برانکو :با تیم زیر  17سالهها
به مصاف پیکان میرویم!

تیم فوتبال پرسپولیس
پــس از یــک فصل و
انجام بازیهای سنگین
در لیگ قهرمانان آسیا
درنهایت با رســیدن به
عنــوان نایبقهرمانی
مســابقات به کار خود
پایــان داد .در همینرابطه برانکــو ایوانکوویچ
ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس صحبتهایی
کرده که بخشی از مهمترین صحبتهای او را در
زیر میخوانید.
چند روز از فینال لیگ قهرمانان آسیا گذشته و
میخواهیم حس و حال شما را در روزهای بعد از
نایب قهرمانی پرسپولیس بدانیم.
هر لحظه که از بازی فینال میگذرد ،اتفاقات حاضر در
ایــن رقابتها را در ذهنم مــرور میکنم و میبینم که
بازیکنانم چقدر با ســختی مبارزه کردند و از جان مایه
گذاشــتند تا پرسپولیس بتواند به فینال لیگ قهرمانان
آسیا برسد .به تک تک بازیکنانم و لحظاتی که ساختند،
افتخار میکنم.
حاال در لیگ قهرمانان آســیا دوم شــدید و
خیلیها نگران آینده پرسپولیس هستند ،چراکه
این نگرانی وجود دارد که تیم شــما دچار افت
روحی شده باشد.
من باوری دارم که شــاید برای بقیه متفاوت باشد .تیم
به فینال آسیا رسیده و باید انگیزه بیشتری داشته باشد
و در بازیها پرتوانتر ظاهر شــود تا به همه نشان دهد
این تیم الیق و سزاوار حضور در فینال آسیا بوده است.
در فضای مجــازی و برخی مصاحبهها ،برخی
مدعی هستند که پرسپولیس تیم دولتی است و
حمایتهای ویژه و خاصی از این تیم میشود .آیا
شما اینکه روی پرسپولیس تمرکز ویژهای وجود
دارد را تایید میکنید؟
پاســخ ســوال شــما را اینگونه میدهم .از شما یک
سوال میپرسم ،آیا در لیگ قهرمانان آسیا ،دولت برای
پرسپولیس بازی کرد یا بازیکنانش؟! آیا دولت برای ما به
میدان رفت یا بازیکنان پرسپولیس؟!
منتقدان پرسپولیس میگویند چرا برنامههای
تلویزیونی روی پرسپولیس متمرکز بوده است؟
وقتی پرسپولیس به فینال آســیا رسید و بازی مهمی
در پیش دارد ،توقع دارید به جای بازی پرســپولیس و
کاشیما ،تلویزیون بازی اکسین البرز و گلگهر را پخش
کند؟ آیا این کار رســانهای است؟ من واقعا این حرفها
را نمیفهمم!
بازی فینال آســیا مقابل چشــم اینفانتینو
رئیس فیفا ،شیخ ســلمان رئیس کنفدراسیون
فوتبال آسیا و روسا و وزرای کشورهای مختلف
برگزار شــد اما جای کارلوس کیروش سرمربی
تیم ملی در ورزشــگاه خالی بود .به این مسئله
توجه کردید؟
بایــد بگویم از میهمانان بزرگی کــه به تهران آمدند تا
فینال آسیا را ببینند ،احساس غرور میکنم و خوشحال
بودم که در بازی مهمی حضور داریم که بزرگان فوتبال
دنیا به تماشای آن نشستند.
سعید فتاحی عنوان کرد ه باشگاه پرسپولیس
نامهای به ســازمان لیگ زده و اعالم کرده که هر
زمان بگویند حتی بدون ملیپوشان بازی میکنیم.
من مشــکلی ندارم و هر زمان که فتاحی و دوستانش
دوست دارند ،میتوانند نامه باشگاه پرسپولیس را منتشر
کنند .من نمیدان م چه نامهای زده شــده ولی میدانم
که میتوانیم در فیفادی بازی نکنیم و این حرف من با
استناد به قانون فیفاست.
اما باالخره باید بازی کنید چون سازمان لیگ
این برنامه را اعالم کرده است.
بازی میکنیم چون مقصر و گناهکار هســتیم! چون به
فینال آســیا رفتیم گناه کردهایم و مقصریم پس بازی
میکنیم!
در این شرایط چطور میخواهید مقابل پیکان
به میدان بروید؟
ما با تیم زیر  ۱۷سالهها بازی میکنیم!

با انجام آزمایشــات و تصویربرداری مشخص شد که محمد انصاری ،مدافع سرخپوشان
نیز با پارگی رباط صلیبی مواجه شــده اســت .کادرپزشکی پرســپولیس با تایید این
موضوع اعالم کرده ،این بازیکن نیز همانند حسین ماهینی باید دوره  3هفتهای تقویت
عضالت را پشت سر بگذارد تا طول درمان کمتری را دنبال کند و در بازگشت با مشکل
مواجه نشــود .طبق اعالم پزشک باشگاه پرسپولیس ،انصاری حداقل  3هفته دیگر باید
پای خود را به تیغ جراحان بســپارد ،چراکه عمل زودهنگام میتواند دوران نقاهت این
بازیکن را طوالنیتر کند.

روزبه چشــمی مدافع اســتقالل که به همراه فرشید اســماعیلی به خاطر مسائل انضباطی از
حضور در تمرینات این تیم محروم شــد ه بودند ،در نامهای به مســئوالن این باشگاه عالو ه بر
عذرخواهی همهگونه تصمیمگیری درمورد خودش را به باشگاه واگذار کرد .چشمی که به دلیل
حضور در اردوی تیم ملی در جلســه کمیته انضباطی این باشگاه شرکت نکرده بود ،در نامهای
به باشــگاه اعالم کرده هر تصمیمی که آنها بگیرند ،پذیرا خواهد بود .این درحالی اســت که
فرشید اسماعیلی بابت اشتباهش در یکی از تمرینات که منجر به خط خوردن نامش از بازی با
ماشینسازی شد ،از مسئوالن و کادر فنی این تیم عذرخواهی کرد.

تحریم رسانهای و اینستاگرامی بازیکنان تیم ملی بعد از جلسه تاج و کیروش

بررسی پیشنهاد اسپانیایی
حسینی

ابتدای هفته بود که یک نشــریه ترکیهای خبر از
تمایل یک باشــگاه اســپانیایی برای جذب مجید
حســینی مدافع ایرانی ترابزوناســپور داد .گفته
میشود این باشگاه اسپانیایی لگانس است که در
جــدول ردهبندی وضعیت خوبی ندارد و به همراه
رایووایکانــو و هوئســکا مثلث فانوس به دســتان
لیگ اسپانیا را تشکیل داده است .لگانس در خط
دفاعی شرایط خوبی ندارد و با توجه به مصدومیت
بلندمــدت  2مدافع مرکزی خــود جذب بازیکن
جدید در این پست برای این تیم ضروری است.

انصاری  3هفته تا عمل رباط صلیبی

نامه کتبی چشمی به باشگاه استقالل

امیرحسین طبسی

آقای رئیس! واقعا همه چیز خوب است؟!

تحریم رســانهها از سوی اعضای تیم ملی و در ادامه
بستن اکانتهای اینستاگرام در یک اقدام هماهنگ از
سوی ملیپوشان ،آن هم بعد از جلسه تاج و کیروش
نشــان میدهد که شرایط در تیم ملی عادی نیست
و خبرهایی در راه است! دوشنبه دومین تمرین تیم
ملی در زمین شماره  2کمپ تیمهای ملی برگزار شد
و پیش از آغاز تمرین کارلوس کیروش و مهدی تاج
نشستی را با هم پیرامون مسائل مختلف و برنامههای
آتی تیم ملی برگــزار کردند .بعــد از برگزاری این
جلســه کارلوس کیروش به محل تمرین بازیکنان
آمد تا شــخصا آیتمهای تمرینــی را زیرنظر بگیرد.
اما نکته قابلتوجه چهره برافروخته کیروش بود که
نشان میداد ســرمربی تیمملی کشورمان از شرایط
راضی نیســت .بعد از حضور کارلوس کیروش بود
ن حسینی مدیر رســانهای تیم ملی
که امیرحســی 
خبرنــگاران حاضر در محل تمریــن را جمع کرد و
خبر از تصمیم جدید بازیکنان و کادر فنی تیم ملی
داد .پیش از آغــاز تمرینات و با اعالم قبلی قرار بود
 3ملیپوش بــه نمایندگی از بازیکنان با خبرنگاران
گفتوگو کنند اما در یک تصمیم ناگهانی اعالم شد
که بازیکنان و اعضــای کاد ر فنی تیم ملی تصمیم
گرفتهاند تا اطالع ثانوی مصاحبه نکنند .با اعالم این
خبر توسط مدیر رسانهای تیم ملی مشخص شد که

ایــن تصمیم ناگهانی با چهــره برافروخته کیروش
بیارتباط نبوده و احتماال سرمربی تیم ملی کشورمان
بعد از جلســه با تاج و اتفاقاتی که در این جلسه رخ
داده ،از بازیکنان و دســتیاران خود خواســته تا به
نشــانه اعتراض مصاحبه با رسانهها را تحریم کنند.
چند ساعت بعد از پایان تمرینات تیم ملی دامنه این
اعتراضات گستردهتر هم شد و پس از آنکه بازیکنان
تیم ملی فوتبال ایران از انجام مصاحبه با رسانههای
گروهی منع شــدند ،اقدام عجیب دیگری را نیز در
اعتراض به بیتوجهی مسئوالن فوتبال انجام دادند و

نظر باقری درخصوص غیبت عجیب کیروش
کریم باقری ،مربی پرســپولیس درباره وضعیت صعود این تیم به فینال لیگ
قهرمانان آسیا گفت« :همه میدانند ما با چه سختیهایی فصل جدید را شروع
کردیم .شــما کی دیدهاید یک مدیر به خاطر عملکرد اشتباهش عذرخواهی
کند .هیچوقت چنین اتفاقی رخ نمیدهد .مدیران پیشین اشتباههایی کردند
که همین اشــتباهها به تیم لطمه وارد کرد اما من نمیخواهم زیاد به گذشته
برگردم ».باقری در ادامه درباره غیبت کیروش در بازی فینال لیگ قهرمانان آســیا گفت« :واقعا برایم
جالب است .در بازی برابر کاشیما آنتلرز رئیس فیفا و  AFCو همینطور مقامات ارشد حضور داشتند اما
آقای کیروش به استادیوم نیامدند .از اینگونه اتفاقات هم در فوتبال ایران رخ میدهد».

ستارههای سابق آبیها در راه بازگشت

صحبت خصوصی شفر با تیام و جپاروف!
اســتقالل این روزها حال و روز خوبــی ندارد و پس
از ناکامی در لیــگ قهرمانان ،از جام حذفی هم کنار
رفته و در لیگ هم نتایج خوبی نگرفته اســت .به زعم
کارشناسان و پیشکسوتان باشگاه یکی از دالیل اصلی
ناکامی آبیها از دســت دادن مهرههای ارزشــمند و
کلیدی فصل گذشته مثل سرور جپاروف و مامه تیام
است که نقش بسزایی در موفقیت استقالل داشتند.
با از دســت دادن این  2بازیکن خارجی ،اســتقالل
در میانــه میدان و خط حمله دچار خال بزرگی شــد
و بازیکنــان تازهوارد مثل مرتضــی تبریزی و نویمایر
و الحاجی گرو هم نتوانســتند جای خالی آنها را پر
کنند .حاال این خال آنقدر بزرگ شده که شاید وینفرد
شفر را ببلعد و استقالل را به قهقهرا بفرستد .بنابراین
مسئوالن باشــگاه و کادرفنی به این نتیجه رسیدهاند
که در نیمفصــل تیم را حداقل در  2پســت تقویت
کنند .جذب هافبک بازیســاز و مهاجم گلزن برنامه
اســتقاللیها برای نیم فصل اســت ،به اضافه تقویت
کادرفنی که البته تا این لحظه شــفر به خاطر آنکه
باید طبق قراردادش دســتمزدش را خودش بپردازد،
زیر بار نرفته اســت .وقتی پســت بازیکنان موردنظر
هافبک بازیساز و مهاجم گلزن باشد ،ناخودآگاه اذهان
به سوی جپاروف میرود و تیام که اولی قراردادش با
تیم قزاقســتانی تمام شده و دومی در عجمان امارات
شــرایط خوبی ندارد و احتماال در لیست فروش قرار
میگیرد .جواد قراب عضو هیئتمدیره اســتقالل هم

خیلی ســریع این گمانهزنیها را با صراحت کالمش
تاییــد کرد و از مذاکره باشــگاه با این  2بازیکن خبر
داد .با اینکه اصل خبر درست است ،تکذیبهای چند
روز اخیر مسئوالن باشگاه استقالل این شائبه را ایجاد
کرد که اساسا موضوع بازگشت تیام و جپاروف صحت
ندارد و بازی رسانهای عدهای دالل است! هرچند این
مســئله هم میتواند باشد اما واقعیت قضیه این است
که جپاروف و تیام درحال مذاکره با باشــگاه استقالل
هستند و مسئوالن باشگاه نمیخواستند تا رسیدن به
نتیجه موضوع رسانهای شود اما قراب بیخبر از همه
جا آن را رسانهای کرد و چارهای جز تکذیب دروغین
برای باشگاه باقی نگذاشت .ردپای این تکذیب دروغین
و مصلحتی را میتــوان در اظهارات اخیر علی خطیر
معاون باشگاه دید ،جایی که او گفت ه رسانهها روی این
مسئله زوم نکنند تا قیمت باال نرود! اگر واقعا مذاکرهای
در کار نیســت ،چرا مسئوالن باشگاه نگران باال رفتن
قیمت به دلیل ورود دالالن و بیشــتر شدن دست در
موضوع مذاکره و انتقال هستند؟ بنابراین بحث مذاکره
کامال جدی اســت و حتی گفته میشود وینفرد شفر
با  2بازیکن خارجی و سابق استقالل شخصا صحبت
کرده و متوجه عالقهمندی آنها شــده است .به نظر
میرسد دلیل تکذیب مذاکره با این  2بازیکن از سوی
باشگاه هم به خاطر عدم افزایش قیمت آنهاست و هم
به دلیل آن است اگر مذاکرات به نتیجه نرسد ،باشگاه
به خاطر ناکامی در جذب آنها مورد انتقاد قرار نگیرد.

اتفاق باورنکردنی در آزادی

خوشحالی مربی تیم ملی از قهرمان نشدن پرسپولیس
پرسپولیســیها درحالــی میزبان بازی برگشــت
فینال لیــگ قهرمانان آســیا بودنــد که حضور
نداشتن کارلوس کیروش سرمربی تیمملی برای
دیــدن این بازی از نــکات تعجببرانگیز این روز
بود .درحالی که میهمانان خارجی زیادی از جمله
جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال
فیفا و شــیخ ســلمان رئیس  AFCدر ورزشگاه
آزادی بــرای دیدن ایــن بازی حضور داشــتند،
ســرمربی تیم ملی تصمیم گرفت یک روز بعد از
فینال آسیا به تهران بیاید و فینال مهمترین بازی
باشگاهی در سطح قاره آسیا را نبیند .درکنار بحث
عدم حضــور کارلوس کیروش در بــازی فینال،
نقلقولی در روزهای گذشــته از طــرف مهرداد
مسعودی ،مشاور عالی رسانهای و تلویزیونی جام
جهانــی  ۲۰۲۲از طرف فیفــا در کمیته برگزاری
محلی که برای دیدن بازی پرســپولیس و کاشیما
آنتلرز ژاپن به تهران آمده بود ،مطرح شــده است.
مســعودی که چهرهای معتبر در فوتبال دنیاست،
در ورزشگاه آزادی بازی را دیده ،او پس از بازی در
مورد واکنش دستیار برزیلی-پرتغالی کیروش به

یکی از دوستانش گفته است« :من در بازی فینال
چیزی دیدم که از ناکامی پرسپولیس در رسیدن
بــه عنوان قهرمانی دردناکتر بــود .من به همراه
یک هیئــت بلند پایه قطری بــرای فینال تهران
بودم .من در جایگاه  VVIPپشــت شیشــهای
که پشــت صندلیهای ردیف سوم است ،بازی را
دنبال میکردم .درکنارم مربــی برزیلی-پرتغالی
دروازهبانان تیم ملی ایســتاده بود که به محض به
صدا در آمدن سوت پایان بازی ،ایشان مشتهای
گــره کرده خود را به هوا برد .من از این حرکت او
مات و مبهوت شــدم .بالفاصله به او گفتم به چه
حقی در حالی که در استخدام فوتبال ایران هست
و مردم ایــران حقوق او را میدهنــد ،از ناکامی
نماینده ایران اینچنین خوشــحال شد؟ چیزهای
دیگری هم به ا و گفتم که جوابی برای آن نداشت.
تنها توضیحش آن بود که همشــهری زیکو هست
توگو با
و به او تبریک میگفت ».مسعودی در گف 
خبرنگار نود این خبر را تایید کرد .بههر حال باید
دید انتشار این خبر چه پیامدهایی در ادامه رابطه
تیم ملی و پرسپولیس خواهد داشت.

به صورت کامال هماهنگ اکانت اینستاگرام خود را
غیرفعال کردند .در ادامه این اعتراضات ،کیروش هم
روز گذشته اعالم کرد که در کنفرانس خبری پیش
از بازی ایران و ترینیداد شرکت نخواهد کرد .مسلما
تمامی این تحرکات از جلســه کــیروش و مهدی
تاج نشــات میگیرد و نشــان میدهد که سرمربی
تیم ملی کشــورمان و رئیس فدراسیون فوتبال روز
یکشنبه جلسه چندان خوب و رضایتبخشی را با
هم نداشــتند .البته بعد از جلسه مهدی تاج سعی
کرد با خونســردی همه چیز را عــادی جلوه دهد

و شــرایط را مطلوب ارزیابی کنــد! تاج درحالی که
کمپ تیم ملی را ترک میکرد ،در جمع خبرنگاران
در خصوص جزییات جلسه خود با کیروش گفت:
«جلسه خوبی بود و محوریت جلسه هم طبیعتا تیم
ملی بود .در این جلسه درخصوص روند آمادهسازی
ملی و بازیهای دوستانه صحبت کردیم .بعد از
تیم 
بازی مقابل ترینیدادو توباگو و همچنین بازی مقابل
ونزوئال ،برنامههای دیگری هم برای ادامه بازیهای
دوستانه داریم .چند نام مطرح شده که انشاا ...بعد
از انجام اقدامات الزم و نهایی شــدن آنها را اعالم
خواهیم کرد ».رئیس فدراســیون فوتبال در ادامه
در مورد تحریم رسانهها از سوی بازیکنان تیم ملی
گفــت« :بله ،ما گفتیم صحبت نکنند .انشــاا ...در
آینده صحبت خواهند کــرد .وقت برای حرف زدن
زیاد اســت ».تاج با گفتن این جمله سعی کرده که
نشــان دهد عدم مصاحبه بازیکنان با رسانهها یک
تصمیم گروهی از سوی فدراسیون و کیروش بوده
و بــه هیچعنوان یک اقدام اعتراضــی نبوده ،اما در
ادامه بســتن اکانتهای اینستاگرام توسط بازیکنان
تیم ملی نشــان داد که اعضای تیم ملی و در راس
آنها کیروش از شــرایط موجود راضی نیستند و
با اقدامات خود ســعی دارند اعتراض خود را علنی
کنند و بیتردید فدراسیون نمیتواند این نارضایتی
را پنهان کند.

احتمال جدایی کاوه رضایی از بروژ
کاوه رضایی که پس از جدایی از اســتقالل راهی تیم شــارلوای بلژیک شده بود،
توانســت عملکرد خوبی در این تیم داشــته باشد و همین موضوع باعث شد تا در
تابستان راهی یکی از بزرگترین تیمهای بلژیک یعنی کلوب بروژ شود .رضایی با
 ۵میلیون یورو یکی از گرانترین خریدهای بروژ به شــمار میرود و این در حالی
است که این بازیکن با اینکه چند بازی برای این تیم انجام داده ولی هنوز نتوانسته
انتظــارات را برآورده کند .رضایی فرصت چندانی برای خودنمایــی در تیمش ندارد و باید پس از اتمام اردوی
تیم ملی در بازیهای بروژ خود را به کادرفنی و هواداران ثابت کند ،در غیر اینصورت شــاهد جدایی احتمالی
این مهاجم در نیمفصل خواهیم بود که قطعا این موضوع میتواند تاثیر زیادی در آینده فوتبالی او داشته باشد.

 2بازیکن جدید در اردوی تیم ملی

کریم انصاریفرد و امیر عابدزاده 2 ،بازیکنی بودند که از دیروز به جمع
ملیپوشــان اضافه شدند .این  2بازیکن که دوشنبه به تهران رسیده
بودند ،از دیروز در تمامی مراحل تاکتیکی حضور پیدا کردند.

تمرینات اختصاصی پژمان و مرتضی

پژمــان منتظری و مرتضی پورعلیگنجی که نامشــان برای دیدار با
ترینیدادو توباگو و ونزوئال در فهرست تیم ملی قرار نگرفته ،روز گذشته
به صورت اختصاصی با مربی بدنساز تیم ملی تمرین کردند.

دستیار شفر نیم فصل میآید

اســتقالل بعد از جدایی ساناک دســتیار جدیدی را به کادر فنی اضافه
نکرده است .با گذشــت  12هفته از بازیها اما سرمربی استقالل به این
نتیجه رســیده که جای خالی ســاناک را با مربی جدیدی پر کند و بر
اســاس توافقات صورت گرفته ،قرار است این کار در تعطیالت زمستانی
انجام شود.

برانکو خواستار زمین سابق تیم ملی

برانکو ایوانکوویچ تقریبا یک ماه پیش بود که از مسئوالن باشگاهش
خواست زمین تمرین دیگری را برای تمرینات سرخپوشان اجاره کنند
تا در فصل زمســتان  2زمین برای تمرین داشــته باشند .با توجه به
درخواســت برانکو ،باشگاه پرســپولیس قصد دارد با مسئوالن زمین
پژوهشــگاه نفت وارد مذاکره شود تا بتواند از  2هفته آینده تمرینات
تیم خود را در این زمین برگزار کند.

غیبت استقاللیها در تمرینات امید

ســومین جلسه از تمرین تیم فوتبال امید کشورمان در راه آمادهسازی
بــرای حضور در مقدماتی المپیک توکیو دیروز از ســاعت  11در زمین
الیاف شهریار برگزار شد .قائدی و صیادمنش 2 ،بازیکن استقالل که به
اردوی تیم امید دعوت شدهاند ،همچنان در تمرینات این تیم غایب بودند.

فوالد  -پرسپولیس؛ افتتاحیه فوالد آرهنا

با اعالم سعید فتاحی ،مسئول مسابقات لیگ برتر فوتبال ،دیدار
افتتاحیه ورزشــگاه فوالد آرهنا ،ورزشگاه جدید فوالد خوزستان
در هفتــه هفدهم بین  2تیم فوالد خوزســتان و پرســپولیس
برگزار خواهد شد .پیش از این گفته شد بود که قرار است دیدار
افتتاحیه این ورزشــگاه یک دیدار ملی و فوالد آرهنا میزبان یکی
از بازیهای دوستانه تیم ملی باشد.

برانکو ،باالتر از مانچینی و بنیتس!

ردهبندی بهترین مربیان باشــگاهی فوتبال جهان توسط سایت کالب
ورلدرنکینگ اعالم شد که برانکو ایوانکوویچ  2879امتیازگرفت تا با 11
پله صعود از رده  183به  172برسد 2 .قهرمانی متوالی در لیگ ایران و
عملکرد خوب پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا که در  2فصل اخیر با
حضور در نیمه نهایی و فینال همراه بوده ،باعث شده تا برانکو در رنکینگ
جهانــی مربیان جایگاه قابل قبولی را برای خود دســت و پا کند .برانکو
درحالی توانسته در رتبه  172برترین مربیان شاغل در دنیای فوتبال قرار
بگیرد که در این رنکینگ نام مربیان سرشــناس و نامداری در رتبههای
نازلتر دیده میشــود .در تازهترین رنکینگ منتشر شده توماس توخل
(رتبه  ،)183رافائل بنیتس (رتبه  ،)192روبرتو مانچینی (رتبه  )205و
لوپتگی (رتبه  )223پایینتر از برانکو قرار گرفتهاند.

