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بودیمیر :خوشحالم که در پرسپولیس هستم

ماریو بودیمیر ،مهاجم کروات با قراردادی یک ســاله به تیم پرســپولیس پیوست تا در
این تیم ،فوتبال خود را ادامه دهد .او بعد از قطعی شدن حضورش در جمع سرخپوشان
گفت« :خوشحالم که فرصت جدیدی در دوران فوتبال من ایجاد شده و میتوانم اتفاق
جدیدی را تجربه کنم .از مســئوالن باشگاه دینامو تشکر میکنم که این زمینه را برای
من فراهم کردند تا در پرســپولیس فوتبال خودم را ادامه دهم .خیلی خوشــحالم که
میتوانم در ادامه فوتبالم برای پرســپولیس به میدان بروم و برای تیم پیشین خود نیز
آرزوی موفقیت دارم».

چک تبریزی نقد نشد ،ذوب شکایت میکند؟

باشگاه استقالل بابت خرید مرتضی تبریزی از ذوبآهن  2فقره به مبلغ یک میلیارد و
 800میلیون تومان به باشگاه ذوبآهن چک داد .چک اول بعد از مدت زمانی با تاخیر
نقد شــد و اکنون چک دوم این باشگاه که حدود  900میلیون تومان است نقد نشده.
مدیران باشــگاه ذوبآهن قصد دارند به خاطر این خلف وعده از اســتقالل به کمیته
تعیین وضعیت و همچنین مراجع قضایی شکایت کنند .سعید آذری ،مدیرعامل باشگاه
ذوبآهــن در گفتوگو با فارس این خبر را تایید کرد .به این ترتیب به نظر میرســد
باشگاه استقالل با یک مشکل جدید مواجه شده است.

هیئت مدیره سرخابی مشخص
میشود

بعــد از ابالغ و اجــرای قانون منــع بهکارگیری
بازنشســتگان ،تعدادی از اعضــای هیئت مدیره
 2باشــگاه اســتقالل و پرســپولیس و همچنین
حمیدرضا گرشاسبی ،مدیرعامل سابق پرسپولیس
از ســمت خود اســتعفا کردند و حاال قرار اســت
وزارت ورزش تا پایان ایــن هفته وضعیت هیئت
مدیره سرخابی را مشخص کند.

ولخرجی رقیب پرسپولیس

باشــگاه االهلی عربستان رسما برای جذب کالودیو
بایزا ،هافبک عضو باشگاه کولوکولو شیلی پیشنهاد
داده اســت .بنا بــه گزارشهای رســیده این تیم
عربســتان مبلغی بیش از  3میلیــون دالر را برای
جذب این هافبک  25ســاله پیشــنهاد داده است.
االهلی رقیب پرســپولیس در مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیاست.

ربیعخواه به بیمارستان اعزام
شد

محســن ربیعخواه که روز یکشــنبه در جریان
دیدار دوســتانه از ناحیه عضالت پشت ران دچار
آســیبدیدگی شده بود با توجه به هماهنگیهای
به عمل آمده ساعت  11صبح دیروز به وقت دوحه
همــراه با میثم علیپور فیزیوتراپیســت تیم راهی
بیمارســتان اسپیتار شــد تا در آنجا مورد معاینه
پزشــک متخصص قرار بگیرد تا با تشخیص درجه
آسیبدیدگی طول درمانش مشخص شود.

برنامه فشرده پدیده در ترکیه

کاروان تیم فوتبال پدیده مشهد برای برپایی اردوی
آمادهسازی امشب راهی آنتالیای ترکیه خواهد شد.
طبق برنامه قرار است تیم پدیده در این اردو  ۳بازی
دوستانه برگزار کند .شاگردان یحیی گلمحمدی در
این اردو با تیمهایی از کشور رومانی ،ژاپن و ترکیه
بازی خواهند کرد.

پاریسنژرمن همسایه
پرسپولیس شد

پرسپولیسیها دیروز تمرین خود را در حالی انجام
دادند که بازیکنان سرشناسی از پاریسنژرمن در
اطراف زمیــن در حال تردد دیده شــدند .اعضای
این تیم همزمان با پرســپولیس در سالن بدنسازی
مجاور تمرین داشــتند و مشخص شد که این تیم
و ستارگانش تمرینات خود را در کمپ اسپایر قطر
شروع کردهاند.

پیشنهاد ماشینسازی به ادینیو

ادینیو ،مهاجم پیشین باشگاه تراکتورسازی تبریز حاال
در تیررس ماشینسازی قرار گرفته است .هرچند این
بازیکن  36ساله کیفیت فنی سالهای گذشته را ندارد
ولی ماشینسازی درصدد تقویت خط حملهاش است
و روی جذب این بازیکن نظر دارد.

استقالل به دنبال مذاکره با
قطریها

تیم فوتبال استقالل در فصل جدید لیگ قهرمانان
آســیا  2019با الهالل عربســتان ،العین امارات و
الدحیل قطر همگروه است .با توجه به همگروهی
استقالل با نماینده عربســتان ،دیدارهای رفت و
برگشــت باید در زمیــن بیطرف برگزار شــود.
مسئوالن اســتقالل برای میزبانی از الهالل کشور
قطــر را انتخاب کردهاند و قرار اســت مکاتباتی با
فدراســیون قطــر انجام داده تــا موافقت آنها را
برای برگزاری بازی بــا الهالل بگیرند .در صورتی
کــه قطریها موافقت کنند طرح پیشــنهادی به
ایافسی داده میشود و اگر کنفدراسیون فوتبال
آسیا پذیرفت ،اســتقاللیها میتوانند از نماینده
عربستان در کشور قطر میزبانی کنند.

استقالل و پرسپولیس در
نظرسنجی مارکا

نشــریه اســپانیایی مارکا اخیرا اقدام به برگزاری
نظرســنجی کرده کــه کاربران با شــرکت در آن
محبوبترین تیم هر کشور را انتخاب میکنند .در
این نظرســنجی ،مارکا تیمهای مطرح کشورهای
مختلف را انتخاب کرده که استقالل و پرسپولیس
از طــرف تیمهای ایرانــی انتخاب شــدهاند .این
نظرســنجی همچنان ادامه دارد و عالقهمندان به
شرکت در این نظرســنجی میتوانند به تیم مورد
عالقه خود رای دهند.

کارلوس کیروش ،ســرمربی  ۶۵ســاله پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران که قراردادش تا پایان
جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۹با فدراسیون فوتبال کشورمان است ،به احتمال زیاد پس از پایان
رقابتهای آســیایی راهی کلمبیا خواهد شد و هدایت این تیم را برای حضور در کوپا آمریکا
 ۲۰۱۹و مقدماتــی جامجهانــی  ۲۰۲۲قطر بر عهده میگیرد .ســایت  eltiempoکلمبیا
با انتشــار گزارشی نوشــت« :قرارداد ســرمربی جدید (به احتمال زیاد کیروش) پایینتر از
پکرمن ،ســرمربی پیشین تیم ملی کلمبیا خواهد بود و نزدیک به  ۲میلیون دالر در سال به
او پرداخت خواهد شد».

ایران-عراق؛ امشب 19:30

حاتمی در آستانه پیوستن به
سپیدرود

فــرزاد حاتمــی ،مهاجــم ســابق تیــم فوتبال
تراکتورســازی کــه مدتی از لیگ برتــر دور بود
در آســتانه پیوستن به تیم ســپیدرود قرار دارد.
فرزاد حاتمی در این خصوص گفت« :از باشــگاه
سپیدرود پیشنهاد دارم و در حال فکر کردن روی
آن هستم».

مبلغ قرارداد کیروش با کلمبیا فاش شد

امشب از ساعت  19:30تیم ملی
کشــورمان در حساسترین بازی
مرحله گروهــی جام ملتهای آســیا به مصاف
تیــم ملی عراق خواهد رفت .همانطور که از قبل
پیشبینی میشــد  2تیم بعد از  2برد متوالی و
کسب  6امتیاز کامل به این بازی حساس رسیدند
تا تکلیف صدرنشین گروه چهارم در همین بازی
مشــخص شــود .ایران در دیدارهــای این دوره
جام ملتهای آســیا بازیهای قابل قبولی را به
نمایش گذاشــت و در  ۲بازی اول توانست با ۷
گل زده و بدون گل خــورده پا به دیدار با عراق
بگذارد ،این در حالی است که عراق در بازی اول
مقابــل تیم فوتبال ویتنام غافلگیر شــد و  ۲گل
دریافت کرد و درنهایت بــا گل دقایق پایانی به
بازی برگشــت و با نتیجه  2-3به پیروزی رسید.
البته عراقیها در بــازی دوم مقابل یمن نمایش
بهتری داشــتند و توانستند با  3گل حریف خود
را از پیــش رو بردارند .ایران در دیدار با عراق در
صورت تساوی هم به عنوان تیم اول گروه صعود
خواهد کرد و تنها در صورت شکست به رده دوم
سقوط میکند .کیروش و شاگردانش با توجه به
اینکه در مرحله حذفی به قرعه سختی برخورد
نکنند قطعا به دنبال تثبیت صدرنشینی خواهند

به وقت انتقام!

بود .کارلوس کیروش در  ۲بازی گذشته ترکیب
متفاوتی را امتحان کــرد .تیم ملی در بازی اول
مقابل یمن عملکرد بهتری داشت و در بازی دوم
با وجود پیروزی -۲صفر برابر ویتنام عملکرد تیم
ملی فوتبال قابل توجــه نبود ،باید دید در بازی
با عراق ترکیب اولیه و ثانویه دســتخوش تغییر
میشود یا خیر؟

کاتانچ :برانکو به من اطالعات نداده
کاتانچ ،ســرمربی تیم ملی عراق در کنفرانــس خبری پیش از بازی تیمش
مقابــل ایران گفت« :بازی ایران را خــوب دیدهایم .فکر میکنم بازی کامال
متفاوت باشــد و در یک ســطح و شــرایط کامال جدید برگزار شود .سعی
میکنیم در این بازی نمایش بهتری داشته باشیم و برای این باید فشردهتر و
باهوشتر فوتبال بازی کنیم .شاید شرایط کمی آسانتر باشد چون هر  2تیم
صعود کردهاند و بازیکنان بدون فشار بازی میکنند .در  3 ،2روز گذشته با بازیکنان صحبت کردهایم
و اگر آنها چیزیهایی که گفتهام را انجام بدهند مطمئن هســتم موفقیت با ما خواهد بود ».در ادامه
یک خبرنگار از او در مورد رابطه با برانکو و اینکه آیا از او برای بازی با ایران کمک گرفته یا نه تاکید
کرد« :خیر او هیچ اطالعاتی در مورد ایران به من نداده و من احتیاجی هم به این موضوع ندارم».
آشنایی با پاتریک فرایدی ،مهاجم مدنظر استقالل

یک گرو دیگر در راه است؟!

پس از کشوقوسهای فراوان کادر فنی اســتقالل
گزین ه جدیدی را بــرای خط حمله در نظر گرفته
اســت .پاتریک فرایدی ،مهاجــم نیجریهای و 26
ســاله قرار است در اردوی اســتقالل در ترکیه با
مسئوالن استقالل مذاکرات نهایی را انجام دهد .نام
کامل این مهاجم نیجریهای پاتریک فرایدیایزه با
قامت  187سانتیمتر است .پاتریک بین سالهای
 2017تا  2018عضو تیم کنیااسپور ترکیه بوده و
 7بــازی برای این تیم انجــام داده و  2گل به ثمر
رســانده است .او در ســال  2018از کنیااسپور به
تیم دنیزلیاسپور ترکیه قرض داده شد؛ تیمی که
در آن  6بازی انجام داد و گلی به ثمر نرســاند .این
مهاجم نیجریهای بین ســالهای  2015تا 2017
عضو الفجیره امــارات بوده و در  24بازی که برای
این تیم انجام داده  14گل به ثمر رساند .او زمانی
که عضو الفجیره بود بین سالهای  2016تا 2017
به طور قرضی به القادسیه عربستان پیوست و 24
بــازی و  5گل زده با پیراهــن این تیم به نام خود
ثبت کرد .فرایدی همچنین ســابقه بازی در تیم
مالدوست لوچانی صربستان را هم دارد؛ تیمی که
 26بازی برای آن انجام داد و  15گل به ثمر رساند.
افکیراد صربستان و آفریکااسپورتس ساحلعاج
نیز از دیگر تیمهایی بوده که او در آنها بازی کرده

است .این مهاجم نیجریهای تاکنون  102بازی در
تیمهای مختلف انجام داده و  42گل نیز مجموعا به
ثمر رسانده است .کارنامه این بازیکن نشان میدهد
که در ســالهای اخیر کمتر موفق به گلزنی شده
و آماری مشــابه الحاجی گرو ،مهاجم نیجریهای و
پیشین استقالل دارد .باشگاه استقالل باید به خوبی
مراقب خریدهای خود باشد و اجازه ندهد اتفاقات
ســالهای اخیر با خریدهای بیکیفیت که پس از
مدتــی بدون کارایی از تیم جدا میشــوند و برای
دریافت مطالباتشان شکایت میکنند ،تکرار شود.
قصد نداریم این بازیکن را بیکیفیت معرفی کنیم
و چه بسا همانند مامه تیام مهاجم خوبی باشد اما
عملکرد او در تیمهای قبلی خیلی درخشان نبوده.
به طور قطع جذب نکردن بازیکن در نقلوانتقاالت
زمستانی بهتر از جذب بازیکنان با رزومه متوسط
است .اســتقاللیها میتوانند نیمفصل بازیکنانی
چون مرتضی آقاخان ،محســن کریمی و داریوش
شجاعیان را وارد لیست کنند و خیلی از نظر مهره
در مضیقه نیستند .هرچند که برای حضور پرقدرت
در لیگ قهرمانان آسیا نیاز به یک بازیکن باکیفیت
در خط حمله اســت اما وقتی بیشــتر بازیکنان با
باشگاههای خود قرارداد دارند ،لزومی ندارد بازیکن
بیکیفیت جذب شود.

گوچی یا اروین؛ دومین مهاجم هدف تراکتور کیست؟
سرخپوشــان تبریــزی در ایــن فصــل یکــی از
پرمهرهترین تیمهای تاریخ خود را در اختیار دارند.
آنها در نقلوانتقاالت نیمفصل هم تاکنون عملکرد
خوبی داشتند و عالوه بر اینکه آنتونی استوکس را
برگرداندند موفق شدند محمدرضا اخباری ،کوین
کنســتانت و سیداحمد موســوی را نیز به خدمت
بگیرند .با بازگشــت اســتوکس حــاال خط حمله
تراکتورســازی قدرت قبلی را حفــظ میکند اما
همچنان از نظر تعداد مهاجمان کمبود احســاس
میشود .سرخپوشــان تبریزی عالوه بر استوکس
فقط محمدرضا آزادی جــوان را به عنوان مهاجم
تخصصــی در اختیــار دارند و نیــاز به جذب یک
مهاجم دیگر در این تیم حس میشــود .از این رو
مسئوالن تراکتورسازی برای رفع این مشکل دست

به کار شــدهاند .آنها عالوه بر اینکه با لیاروین،
مهاجم اسکاتلندی در حال مذاکره هستند تا زمینه
بازگشتش را فراهم کنند تا بتواند بار دیگر پیراهن
تراکتــور را بر تن کند ،گفته میشــود همزمان با
رضا قوچاننژاد نیــز صحبتهایی کردهاند .به نظر
میرســد ارویــن و قوچاننــژاد گزینههای اصلی
تراکتور برای خط حمله هســتند و احتماال از بین
ایــن  2بازیکن یکی به زودی به جمع تراکتوریها
میپیونــدد که البته گفته میشــود گوچی فاصله
چندانی با درهای ورودی باشــگاه تراکتورســازی
نــدارد .با حضــور یــک مهاجم جدیــد ،نیمکت
تراکتورســازی تقریبا کامل میشود و این بهترین
فرصــت برای جورج لیکنز مربی بلژیکی اســت تا
بتواند تیم جدیدش را به موفقیت برساند.

مجیدی به اردوی استقالل اضافه شد

فرهاد مجیدی ،کاپیتان پیشین و مربی جدید استقالل دیروز به اردوی این تیم در کمپ امیراسپورت آنتالیا
اضافه شد .پیش از مجیدی هم فورکل ،دیگر دستیار جدید شفر به اردوی استقالل ملحق شده بود تا االن با
اضافه شدن مجیدی اعضای کادر فنی استقالل تکمیل شود.

مبعلی در یک قدمی نیمکت فوالد

افشــین قطبی پس از آمدن به تیم فوالد تغییرات مختلفی را در کادر فنی سرخپوشــان ایجاد کرده اســت.
اصلیترین گزینهای که در حال حاضر بحث حضورش روی نیمکت فوالد میشود ،ایمان مبعلی است .او که
در نیمفصل اول لیگ هفدهم به عنوان بازیکن و مربی در استقالل خوزستان حضور داشت در آستانه جدایی
از این تیم و پیوستن به جمع مربیان فوالد قرار دارد.

حضور وریا غفــوری در ترکیب تیم ملی فوتبال
ایران باعث شد یک جابهجایی مهم در تیم اتفاق
بیفتد؛ تغییر اجباری مهــدی طارمی بود .عراق
در بازیهای گذشــته خود نشان داده به راحتی
میتواند دروازه حریفــان را با بازی خوب مهند
علــی باز کند اما در بازی بــا ویتنام نقاط ضعف
این تیم در خط دفاع مشخص شد .عبور از دفاع
عــراق فقط با پاسهای تکضرب و ســرعتی از

برنامه جام ملتها
گروه C
کرهجنوبی  ...............................................................چین؛ 17:00
قرقیزستان ............................................................فیلیپین؛ 17:00
گروه D
ایران............................................................................عراق؛ 19:30
ویتنام...........................................................................یمن؛ 19:30

کوتاه از جام ملتها

میانــه خط دفاع این تیم شــکل گرفت که باید
روی این نقاط ضعف کار کرد تا به راحتی دروازه
این تیم باز شــود .حضور  ۲هافبک اســتقالل و
پرسپولیس که هر کدام  ۲گل برای عراق به ثمر
رساندهاند میتواند دیدار ایران-عراق را جذابتر
کنــد و جنگ اصلی بیــن هافبکهای  ۲تیم در
میانه میدان شکل بگیرد.
به نظر میرســد کارلوس کیروش روزهای آخر
حضور در تیم ملی فوتبال ایران را تجربه میکند
و حداقل این بار موضوع جدیتر از قبل اســت،
مگر اینکــه در این رقابتها اتفاقی خاص بیفتد
و البتــه با کلی امتیازخواهی کیروش در صورت
قهرمانی در آسیا ورق برگردد و کارلوس دوباره با
ایران جامجهانی دیگری را تجربه کند و به نوعی
در نشســتن روی نیمکت یــک تیم در جامهای
جهانــی هتتریک کند .بازی بــا عراق از حیث
شکســت دور قبــل ما در یک بــازی دراماتیک
حساســیت این بازی را باال برده اســت .انتخاب
روشــن ایرماتوف به عنــوان داور بازی خودش
به خوبی گویای این واقعیت اســت که تیم ملی
کشــورمان امشب یکی از حساسترین بازیهای
خود در جام هفدهم را پیش رو دارد.

کیروش :من عاشق منتقدینم هستم
کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پیش از بازی حساس مقابل عراق
گفت« :اگر یک بازی در جهان باشد که  2تیم بخواهند درنهایت آرامش از آن لذت
ببرند ،بازی امروز است چون هر  2کارشان را انجام دادهاند و صعود به مرحله بعدی
قطعی شده است ».کیروش در واکنش به صحبت یک خبرنگار عربزبان سایت فیفا
که گفت یکی از مربیان بزرگ باشــگاهی فوتبال ایران(برانکو) به انتقاد از شما ادامه
میدهد ،خاطرنشان کرد« :من عاشق تمام کسانی هستم که از من انتقاد میکنند چون همه آنها باعث شهرت و
محبوبیت بیشتر من میشوند و در واقع به صورت رایگان برای من کار میکنند و به خاطر همین من عاشق آنها
هســتم ».کیروش در پایان گفت 3« :مدعی اصلی برای حضور در جمع  4تیم نهایی ژاپن ،کرهجنوبی و استرالیا
هستند؛ کشورهایی مانند عربستان سعودی ،ازبکستان ،ایران ،چین و عراق هم مدعیان بعدی هستند».

استعفای سرمربی هند بعد از حذف

استفان کنســتانتین ،سرمربی انگلیســی تیم ملی فوتبال هند
بعــد از حذف تیمش در همان کنفرانــس خبری بعد از بازی با
بحرین اســتعفایش را اعالم کرد .کنســتانتین بعد از این بازی
گفت« :من  4ســال اینجا (تیم ملی هند) بودم و هدفم صعود به
جام ملتهای آسیا بود که به آن رسیدم».

تاج تماشاگر ویژه ایران-عراق

مهدی تاج ،رئیس فدراســیون فوتبال کــه برای بازی اول ایران
مقابل یمن در امارات حضور داشــت و سپس به ایران برگشت،
برای بازی ســوم تیم ملی مقابل عراق راهی امارات شده است.
این دیدار امشب ساعت  19:30به وقت تهران برگزار میشود.

بلیت ایران-عراق به  300دالر رسید

در شــرایطی که فینال گروه  Dجام ملتهای آســیا امشب به
میزبانی ورزشــگاه خاطرهانگیز آلمکتوم دبی برگزار میشود تا
ایران و عراق برگزارکننده یکی دیگر از جنگهای کالسیک آسیا
باشــند .رســانههای عراقی از افزایش قیمت بلیتهای معمولی
ورود به آلمکتوم تا مرز  300دالر در بازار سیاه خبر دادند.

طارق :نقاط ضعف ایران را میشناسیم

طــارق همام ،مهاجم تیم ملی عراق در نشســت خبری قبل از
بازی با ایران گفت« :کامال آماده هستیم و به یاری خدا  3امتیاز
را میگیریم .امیدوارم بازیکنانمان در بازی با ایران موفق باشند.
امیــدوارم بازی خوبی ببینیم که نشــان بدهد عراق در مســیر
درســت حرکت میکند .تیمهای ایران و عــراق هر کدام نقاط
ضعــف و قوت خودشــان را دارند و ما به خوبــی از این موضوع
مطلع هستیم و به طور کامل نقاط ضعف ایران را میشناسیم و
فکر میکنم همه چیز فردا (امشب) در زمین روشن میشود».

مثلث قدرت از نگاه لیپی

مارچلو لیپی ،سرمربی ایتالیایی تیم ملی فوتبال چین در نشست
خبری پیــش از بازی برابر کره جنوبی گفــت« :کره جنوبی به
همراه ایران و ژاپن قدرتمندترین تیمهای قاره آســیا هستند که
بیشترین عناوین قهرمانی جام ملتهای آسیا را به دست آوردند.
چین از هر نظر مهیای بازی امروز با کره جنوبی است و بازیکنانم
از اعتمادبهنفس کافی برخوردار هستند».

