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گل ویتنام به یمن بهترین گل جام ملتها

بعد از نظرسنجی کنفدراسیون فوتبال آسیا ،گل بازیکن تیم ویتنام در دیدار مقابل یمن به
عنوان بهترین گل جام ملتهای آســیا انتخاب شد .کنفدراسیون فوتبال آسیا بعد از پایان
جام ملتهای آسیا که به میزبانی امارات و با قهرمانی قطر به پایان رسید ،بهترین گل این
ی بازیکن
دوره از مسابقات را به نظرسنجی گذاشت .در پایان این نظرسنجی ،گلگوانگها 
ویتنام در دیدار مرحله گروهی مقابل یمن که روی یک ضربه ایستگاهی به دست آمد ،به
عنوان بهترین گل مســابقات انتخاب شد .در این نظرسنجی  ۲۱۵هزار و  ۸۵۴نفر شرکت
کردند که  ۴۹درصد به بازیکن ویتنام رای دادند.

آزمون :مشکل ویزا داشتم و دیرتر به اسپانیا رفتم

سردار آزمون جمعه شب خودش را به اردوی تیم سنپترزبورگی در اسپانیا رساند .وی
که بعد از جام ملتهای آسیا و  9روز قبل با ترک روبینکازان به عضویت زنیت درآمد،
اظهار داشــت« :بنابه دالیلی دیرتر در تمرینات زنیت حاضر شــدم ».او که با ســایت
باشگاه جدیدش گفتوگو کرد ،افزود« :بعد از مسابقات جام ملتها کمی به استراحت
و آرامش احتیاج داشــتم .با مدیران و مســئوالن زنیت دیدار کردم و از آنها برای این
منظور اجازه گرفتم در ایران باشــم ».او ادامه داد« :از این گذشته مجبور بودم مشکل
ویزا را حل کنم .وقتی گذرنامهام را گرفتم ،با اولین پرواز به اسپانیا رفتم».

پاداش آسیایی به
پرسپولیسیها رسید

پاداش نایبقهرمانی لیگ قهرمانان آســیا به دســت
پرسپولیسیها رسید .تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ
قهرمانان  ۲۰۱۸به مقام نایبقهرمانی دست پیدا کرد
و از اینرو پاداشی به آنها تعلق گرفت .این پاداش به
دلیل مشکالتی که درحال حاضر وجود دارد مستقیما
به حساب باشگاه واریز نشــد اما با رایزنیهایی که با
سفارت ایران در مالزی صورت گرفت ،این پول باالخره
به دست پرسپولیسیها رسید.

کالس آموزش فارسی در
تمرین استقالل!

ایســما در نقل و انتقاالت همراه با منشا و پاتوسی به
استقالل ملحق شــد و در اولین بازی خود برای این
تیــم هم موفق به گلزنی شــد .این روزهــا بازیکنان
اســتقالل عالوه بر تمرین یک ماموریــت دیگر هم
دارند؛ فارســی یاد دادن بــه خارجیها .البته گادوین
منشــا خودش فارسی بلد است و مشکلی از این بابت
ندارد ولی بازیکنان در تالش هســتند تا به ایســما و
پاتوسی فارسی یاد دهند .قبل از تمرین و در رختکن
هم معموال کالس آموزش فارسی برای این  2بازیکن
به راه است.

گزارش

روایت روزنامه هلنــدی از مذاکره ایران با
جانشین کیروش

رقابت ایران با امارات بر سر
فنمارویک!

یک روزنامه هلندی اعالم کرد که نام فنماروی 
ک
ســرمربی پیشــین تیم ملی فوتبــال هلند برای
هدایــت تیم ایــران به جای کارلــوس کیروش
بهطور جدی مطرح شده اســت .به گزارش مهر،
رســانههای کشــور هلند طی روزهای گذشته از
عالقــه چند کشــور در منطقــه خاورمیانه برای
اســتخدام فنمارویک مربی هلندی خبر دادهاند.
این کشورها ایران و امارات هستند که بعد از جام
ملتهای آسیا به همکاری خود با مربیانشان پایان
دادهاند .روزنامه البیان امــارات به نقل از روزنامه
ف هلند نوشت« :با وجود اینکه نام مارویک
دتلگرا 
بــرای هدایت تیــم ملی ایران به جــای کارلوس
کیروش به شدت مطرح شــده ،اما اگر تیم ملی
امارات به صورت رســمی با مارویک وارد مذاکره
شــود ،شــاید این مربی به طور جدی به هدایت
این تیم فکر کنــد ».اولین بار چند روز پیش بود
که یک خبرنگار عربســتانی اعالم کرد فنمارویک
یکی از گزینههای فدراسیون فوتبال ایران بوده و
با این فدراســیون در حال مذاکره است .مارویک
طی سالهای گذشته هدایت تیمهای ملی فوتبال
عربستان و اســترالیا را برعهده داشت .این مربی
توانســت عربستان را به جامجهانی روسیه برساند
ولی قبل از این مســابقات از ســمتش کنار رفت
و سرمربی اســترالیا شد .همچنین تیم ملی هلند
با هدایــت مارویک در ســال ۲۰۱۰نایبقهرمان
جامجهانی شــد .تیم ملی فوتبــال ایران در جام
ملتهای آسیا در مرحله نیمهنهایی مقابل ژاپن با
 3گل شکست خورد و از این مسابقات کنار رفت.
بعد از این بازیها ،کارلوس کیروش از تیم ایران
جدا و به عنوان سرمربی جدید کلمبیا معرفی شد.
البته یک ســایت عربی فاش کــرد زالتکو دالیچ،
هــروه رنار و فنمارویــک 3 ،گزینه اصلی هدایت
تیم ملی فوتبال امارات هســتند که هر  3گزینه
از نامزدهای فدراســیون فوتبال ایران هم هستند
و بایــد دید که درنهایت  2تیــم امارات و ایران از
بین این  3گزینه دست به انتخاب میزنند یا باید
منتظر مربیهای دیگر باشیم.

س مربیگری  Aآسیا پنجشنبه در آکادمی ملی فوتبال برگزار شد .در این
مراسم اختتامیه کال 
مراسم ابراهیم شــکوری ،سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال حضور داشت و مدارک مربیان
حاضر در این کالس به آنها داده شد .علی کریمی از زمان آغاز مربیگری در لیگ برتر از نفت
تهران و سپس سپیدرود به عنوان سرمربی در تیمهایش حضور داشته اما به این خاطر که مدرک
مربیگری  Aآســیا را در اختیار نداشت ،کارت بازی او به عنوان مربی صادر شده بود .اما حاال،
ی  Aآسیا دریافت کرده ،میتواند بدون مشکل به عنوان سرمربی در
که کریمی مدرک مربیگر 
تیمش حضور داشته باشد.

درحالــی کــه پنجشــنبه هفته
شــانزدهم مســابقات لیگ برتر
به پایان رســیده ،امروز با انجــام  5دیدار هفته
هفدهم لیگ آغاز میشــود .اســتارت دیدارهای
هفته هفدهم نیز در اهواز خواهد خورد ،جایی که
 2تیم ســرخپوش لیگ برتر در دیداری حساس
مقابل هم قرار میگیرند .پرسپولیس که در آغاز
نیم فصل دوم با پیروزی مقابل پدیده مشــهد به
صدر جدول رفت ،از ساعت  15امروز در ورزشگاه
غدیر اهواز میهمان فوالد خوزســتان است .جدا
از جذابیتهای تقابل پرســپولیس صدرنشــین
و فوالد متحول شــده ،رویارویی افشــین قطبی
ســرمربی جدید فوالدیها با تیم سابقش و دوئل
او با برانکو قطعا هیجان بازی را دوچندان خواهد
کرد .بازگشت قطبی به ایران پس از گذشت چند
سال و حضور او روی نیمکت یک تیم باشگاهی و
شهرســتانی ،به خودی خود یکی از جذابیتهای
لیگ هجدهم اســت و حاال او در ســومین دیدار
رسمی که میخواهد روی نیمکت فوالد بنشیند،
باید مقابل پرسپولیســی قرار بگیرد که در لیگ
هفتم با آن تیم یک قهرمانی دراماتیک به دست
آورده و لقب امپراتور را از هواداران پرســپولیس
بــه یادگار دارد .قطبی در شــروع کارش با فوالد
عملکرد خوبی داشــت و از  2بازی خارج از خانه
با تراکتورســازی و پارس جنوبی  4امتیاز کسب
کرد .ایــن نتایج هواداران تیم اهوازی را به بهبود
اوضاع تیم بحرانزدهشــان امیدوار کرده و امروز
آنها منتظرند تا فوالد واقعی را مقابل پرسپولیس
ببینند .درواقع بازی با پرســپولیس سنگ محک
خوبــی بــرای قطبی و فــوالد اســت و اگر این
مربی و تیمش بتواننــد نتیجهای مطلوب مقابل

مچاندازی امپراتور و پروفسور

صدرنشــین لیگ بگیرند با یک تیر چند نشــان
زدهانــد .تنها نکته منفی این دیدار عدم برگزاری
آن در ورزشــگاه فوالد آرهنا ورزشگاه اختصاصی
باشگاه فوالد اســت که چندی پیش افتتاح شد
و مسئوالن استانی و باشگاه وعده برگزاری بازی
فوالد و پرســپولیس در آن را دادند .اما چند روز
پیش از این بازی اعالم شــد ورزشگاه فوالد آرهنا
به دلیــل آماده نبودن پارکینــگ اختصاصیاش
قادر به میزبانی بازی حساس فوالد و پرسپولیس
نیســت .حاال سرخپوشــان تهرانی و اهوازی باید
در ورزشــگاه غدیر اهواز بــازی کنند ،جایی که
پرسپولیســیها به خاطر اتفاقات تلخ چند بازی
اخیرشــان در این ورزشــگاه خاطره خوبی از آن
ندارند .برای فوالد نیز شکســت سنگین در بازی
رفت هم میتواند انگیزشــی باشــد و آنها را به
گرفتن انتقام آن باخت ترغیب کند و یا به لحاظ
روحی مقابل حریف نامدارشــان متزلزل شوند .با

استقالل همچنان پیگیر مجوز بازی پاتوسی
آیاندا پاتوســی مدتی است از کیپ تاون آفریقای جنوبی جدا شد ه و به استقالل
آمده ولی ظاهرا به دلیل قوانین داخلی ایران حضور او در این تیم منع قانونی دارد
و به همین دلیل هنوز فدراسیون فوتبال برای گرفتنآیتیسی این بازیکن اقدام
نکرده اســت .این درحالی است که گفته میشود پاتوسی باکیفیت ترین بازیکن
خارجی حال حاضر اســتقالل است و شفر برای بازی حساس برابر تراکتورسازی
روی حضور او حســاب ویژهای باز کرده اســت .در اینبین مدیران اســتقالل در تالش هســتند با رایزنی با
فدراسیون فوتبال اجازه بازی این بازیکن را بگیرند اما هنوز موفق به انجام این کار نشدهاند .البته پیش از این
بازیکنی مثل کیروش استنلی هم همین مشکل را داشت و درنهایت مجوز بازیاش صادر شد.

این همه قطعا مچاندازی پروفســور و امپراتور که
هر  2زمانی ســرمربی تیم ملی ایران هم بودهاند،
جــذاب و دیدنــی خواهد بود و تقابــل قطبی با
پرسپولیس هم به واسطه احساسات خاصی که او
همواره درباره این تیم داشته و دارد ،جالب است.
در دیگر دیدارهای امروز تیمهای ماشینســازی
و نفــت آبــادان همزمان با بازی پرســپولیس و
فوالد در ورزشگاه بنیاندیزل تبریز به مصاف هم
میروند .ماشینســازی هفته پیش تیم استقالل
خوزســتان را شکســت داد و صنعتنفت هم از
تیم قدرتمند سپاهان یک امتیاز گرفت .تیمهای
پدیده شهرخودرو  -استقالل خوزستان در مشهد
باهم دیدار میکنند .پدیده در شروع نیمفصل از
پرسپولیس شکســت خورد و نه تنها دستش از
رســیدن به صدر کوتاه ماند ،بلکه جایگاه دومی
را هــم بــه ســپاهان داد .شــاگردان یحیی اگر

بهتاج مدیرعامل جدید باشگاه تراکتور شد

میخواهنــد مدعی باقی بماننــد ،باید امروز تیم
قعرنشین استقالل خوزســتان را شکست دهند
که به نظر نمیرســد کار دشواری داشته باشند.
نســاجی  -تراکتورسازی دیگر بازی جذاب هفته
هفدهم میتواند باشــد .تراکتورســازان با لیکنز
شــروع توفانی داشتند و نســاجی هم با جاللی
یــک امتیاز بــا ارزش در اصفهــان گرفت .حاال
تقابل تراکتور و نســاجی در حضــور جاللی که
زمانی هدایت تراکتورســازی را برعهده داشــت،
دیدنی خواهد بود .سپاهان قهرمان نیم فصل دور
برگشــت را با تســاوی آغاز کرد و همین تساوی
با برد پرسپولیس باعث شــد زردپوشان صدر را
از دســت بدهند .حاال قلعهنویی و شــاگردانش
میخواهند در بازی خانگی با ســپیدرود رشــت
جبران مافات کنند و امیدوار باشــند با شکست
دادن این تیم و توقف پرســپولیس مقابل فوالد
دوباره صدر را پس بگیرند .ســپاهان که یکی از
مدعیان اصلی قهرمانی است ،این هفته مقابل تیم
قرمزپوش رشت قرار میگیرد .زردپوشان اصفهانی
برای قهرمانی میجنگند و سپیدرود برای بقا در
لیگ برتر .این مسابقه یک نبرد نابرابر است ،بین
تیمهایــی که از نظر کیفیــت بازیکن قابلقیاس
نیســتند .بازی رفت  2تیم در رشت  - 6یک به
ســود سپاهان به پایان رســید و به همین دلیل
سپیدرود اکنون ضعیفترین خط دفاع لیگ را در
اختیار دارد و در رده پانزدهم جدول ایستاده ،اما
ن با  28گل زده بهترین خط حمله لیگ
ســپاها 
را در اختیار دارد .شــاگردان قلعهنویی به دنبال
بازگشــت به صدر جدول هستند و علی کریمی
در اندیشــه گرفتن حداقل امتیاز از تیم قدرتمند
سپاهان است.

ســرمربی تیم فوتبال سپاهان با وجود شرکت در نشست خبری ،اعالم کرد
سکوت ،آخرین سنگرش است و نشســت را تحریم کرد .به گزارش ایسنا،
امیر قلعهنویی قرار بود در نشســت خبری پیش از بازی با سپیدرود رشت
پاسخگوی اهالی رسانه باشد اما با وجود اینکه به سالن کنفرانس آمده بود،
بدون اینکه صحبتی کند ،نشست را ترک کرد .مدیر روابط عمومی باشگاه
با قرائت بیانیهای اعالم کرد که حضور قلعهنویی در نشست خبری به جهت احترام به خبرنگاران بوده
اما به دلیل تبعیض کمیته داوران و ســازمان لیگ در مسائل داوری ،سرمربی سپاهان سکوت خواهد
کرد چراکه گاهی سکوت آخرین سنگر است.

تیــم داوری و تیم دیگر باید به زمین مســابقه بیایند و دقایقی را
منتظر بمانند و اگر تیم حریف نیامد ،موارد صورتجلســه شود و در
اختیار مسئوالن امر قرار بگیرد تا آنها تصمیمگیری کنند .درحالی
که در مورد بازی سوپرجام پروتکل اجرا نشده و وظايفي كه بر عهده
سازمان ليگ بوده ،انجام نشده است .البته همه اخباری که از کاس
و سوئیس میرسد به ضرر پرسپولیس نیست و اتفاقا یک درخواست
استقالل در مورد سوپرجام رد شده است .به گفته ذاكر عضو كميته
حقوقي پرسپوليس و وكيل باشگاه در پرونده سوپرجام ،درخواست
دستور موقت استقالل براي عدم تحويل جام سوپرجام توسط کاس
رد شد و جلسه رسيدگي به اصل دعوي اواخر اسفند برگزار ميشود.
البته گویا مســئوالن فدراســیون فوتبال پیش از برگزاری جلسه
اصلی ،از مســئوالن  2باشگاه پرسپولیس و اســتقالل خواستهاند
در جلســهای که به همین منظور برگزار خواهد شد ،شرکت کنند.
این خبر را ایرج عرب سرپرست باشگاه پرسپولیس تایید میکند و

میگوید« :ما به جلسهای برای تصمیمگیری درباره سوپرجام دعوت
شــدهایم و قطعا در این جلسه حاضر میشویم تا از حق خود دفاع
ال دفاعیاتمان را دادهایم .با اینهمه جلسه استماع برای
کنیم .ما قب 
ما در نظر گرفتهاند و ما هم در این جلســه شــرکت خواهیم کرد
و هــواداران بدانند که این موضــوع را پیگیری میکنیم تا حقی از
باشگاه پرسپولیس ضایع نشود .هواداران بدانند که ما این موضوع را
پیگیری میکنیم و به همین دلیل حضور در این جلسه را پذیرفتیم
و با نمایندگان ســازمان لیگ و فدراســیون فوتبال آنجا میرویم
تا از حق باشــگاه خودمان دفاع کنیم .بههر حال بازی پرسپولیس
و اســتقالل یک بازی معمولی نیست که شــما شب قبل برای آن
برنامهریزی کنید ،بلکه هر تیم در این بازی  50هزار تماشاگر دارد و
اگر تماشاگران به ورزشگاه بیایند و بازی انجام نشود و تیمی نیاید،
آن جمعیت بحران امنیتی ایجاد میکنند .این نظر درستی است که
باید در شورای تامین این موضوع بررسی شود».

ورزشگاه استقالل ،نوردار شد

گلمحمدی :منشا ۷۰۰هزار دالر میخواست!

ورزشــگاه باشگاه استقالل مجهز به نور شــد .به گزارش ایسنا و به نقل از باشگاه استقالل ،امیرحسین
فتحی مدیرعامل باشگاه اعالم کرد که ورزشگاه امام رضا(ع) مجهز به سیستم روشنایی شده و در آستانه
بهرهبرداری و بازگشــایی کامل قرار دارد .مدیرعامل باشگاه استقالل در همینخصوص گفت« :مقارن با
فرارسیدن چهارمین دهه انقالب اسالمی و پس از تالشها و کوششهای انجام شده ،ورزشگاه امام رضا
(ع) مجهز به سیستم نور و روشنایی شده و آماده بهرهبرداری است تا انشاا ...پس از ایام فاطمیه و در یک
جشن بزرگ ،این ورزشگاه به صورت رسمی مورد بازگشایی و بهرهبرداری قرار گیرد ».وی افزود« :باید از
زحمات و همکاری همهجانبه شهردار محترم تهران جناب آقای دکتر حناچی و بخصوص برادر ارجمندم
جناب آقای مهندس فیاض ،شهردار محترم منطقه  ۱۸در اینخصوص تقدیر و تشکر ویژه داشته باشم».

یحیی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال پدیده نکته جالبی را درباره نقل و انتقاالت تیمش و اینکه چرا بازیکن
خارجی جذب نکردند ،افشــا کرد .سرمربی پدیده شهرخودرو درباره عملکرد تیمش در نقلو انتقاالت گفت:
«دوست داشتم یکی مثل منشا را بگیرم اما مبلغی معادل  ۷۰۰هزار دالر برای یک فصل و نیم میخواست.
با ۷۰۰هزار دالر ،کل یک تیم را میگردانیم .با توجه به بودج ه و سیاستی که داریم ،این توقع نباید وجود داشته
باشد که با حضور حمیداوی ،بازیکنان میلیاردی وارد تیم کنیم .بازیکنانم در نیمفصل نخست عملکرد خوبی
داشتند و نباید رقم بازیکنان جدید با آنها تفاوت فاحشی داشت ه باشد .امیدوارم همه این شرایط را درک کنند
و راهی تازه را شروع کردهایم .فقط با گرفتن چند بازیکن چند میلیاردی مشکل باشگاه حل نمیشود .مهمتر
از اینها امکانات و زیرساختهاست تا برنامههای  ۵ ،۳و  ۱۰ساله باشگاه پدیده شهرخودرو اجرایی شود».

با جذب  4بازیکن جدید و بازگشــت مصدومان،
استقالل در نیمفصل دو م چهرهای کامال متفاوت
خواهد داشــت .آبیها در نیمه دوم فصل به تیمی
پرســتاره تبدیل شدهاند و رقابت ستارگان آبی در
پســتهای مختلف باعث خواهد شــد تا نامهای
سرشناسی مجبور شوند از روی نیمکت شاهد بازی
تیم خود باشند .در این گزارش قصد داریم نگاهی
داشته باشیم به رقابتهای جذاب در تیم استقالل.
نیمکتنشینی آقای کلینشیت
اســتقاللیها در قفس توری سیدمهدی رحمتی
و سیدحســین حســینی را در اختیــار دارند2 .
دروازهبــان کامال آماده و بــا انگیزه .در نیم فصل
اول این رقابت به ســود رحمتی به اتمام رسید و
در اولین بازی نیمفصل دوم نیز بازهم حســینی

نیمکتنشین بود و رحمتی در ترکیب اصلی قرار
داشت .مسلما سیدحسین حسینی که رکورددار
کلینشیت در لیگ ایران است ،در هر تیم دیگری
به جز استقالل میتوانست فیکس باشد.
مدافعان میانی
با انتقــال وریا غفوری و روزبه چشــمی به خط
میانی ،ترافیک در خط دفاعی استقالل کمتر شده
و به نظر میرسد پژمان منتظری ،محمد دانشگر
و آرمین ســهرابیان تا حدودی توانستهاند جایگاه
خود را در خط دفاعی به دست بیاورند .در پست
دفاع چپ نیز احتماال در نیم فصل دوم باید شاهد
حضور امیدنورافکن باشیم؛ اتفاقی که زکیپور را
نیمکتنشین میکند .خســرو حیدری نیز دیگر
نیمکتنشین سرشــناس آبیها در جناح راست

ایوب بهتاج ،مدیر اسبق اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان
شــرقی با دریافت حکم از ســوی هیئتمدیره به عنوان مدیرعامل
جدید باشگاه تراکتورسازی منصوب شد .بهتاج پیش از این سرپرستی
مدیریت باشگاه ذوبآهن اردبیل و مدیرکلی ورزش و جوانان استان
اردبیل را برعهده داشت.

علی کریمی به نشست خبری نرسید

علی کریمی سرمربی تیم فوتبال سپیدرود که قرار بود برای اولین بار
در فصل جاری در نشست خبری پیش از بازی با سپاهان حاضر شود،
به دلیل تداخل نشست با جلسه تمرینی تیمش ،نتوانست پاسخگوی
اهالی رسانه باشد .کریمی با گرفتن مدرک مربیگری  Aآسیا ،مجوز
حضور در نشستهای خبری را هم دریافت کرده است.

درمان همام در کلینیک آبیها

طارق همام ،هافبک عراقی اســتقالل که در جام ملتهای آسیا
در ترکیــب تیمملی عراق مقابل قطر دچار مصدومیت شــد ،با
حضور در کلینیک باشــگاه اســتقالل فرآیند درمانیاش را آغاز
کرد .این بازیکن عراقی پس از اینکه دچار مصدومیت شــد ،از
نظر روحی با مشکل مواجه شده بود و به همین دلیل با تاخیری
چند روزه به ایران بازگشت.

رضایتنامه مانع انتقال زمستانی طارمی

مهاجم الغرافه قطر برای جدایی از این باشگاه باید مبلغ قابلتوجهی
را پرداخت کند که هنوز مشتریانش حاضر به پرداخت آن نشدهاند .از
اینرو طارمی باید نیم فصل باقیمانده را نیز در الغرافه بماند تا سپس
بتواند طبق بندهای قراردادش با پرداخت کمترین مبلغ به قطریها
رضایتنامهاش را دریافت کند.

حمله شفر به اعضای کمیته فنی استقالل

سرمربی اســتقالل پس از پیروزی پرگل مقابل پیکان در پیامی
برخی از اعضای خانواده اســتقالل را به نقد کشــید .شفر که از
برخی اســتقاللیها به ویژه اعضای کمیتــه فنی ناراحت به نظر
میرســد در اینستاگرامش نوشــت« :میخواهم یک درخواست
کوچک کنم ،شما دردسرسازها ،شــما افراد موذی که در زمان
بحران به پشت ما خنجر میزنید ،دیگر برنگردید ،تبریک نگویید
و وانمود نکنید که بخشی از خانواده استقالل هستید».

قلعهنویی ،نشست خبری را تحریم کرد

رد درخواست استقالل در کاس و نگرانی پرسپولیس!

رقابت و ترافیک سنگین در استقالل

به نقل از سازمان لیگ فوتبال ایران ،اسامی محرومان هفته هفدهم
لیگ برتر به شــرح زیر است :علیرضا علیزاده نفت مسجدسلیمان،
محمد خرمحســینی ماشینســازی تبریز ،علی غالمزاده و میالد
بدرقه فوالد خوزستان ،حامد لک نساجی مازندران ،شجاع خلیلزاده
پرســپولیس .همچنین تیم ســپاهان نیز با حکم کمیته انضباطی
مسابقهاش بدون تماشاگر برگزار میشود.
ل در یک بازی تدارکاتی با ترکیبی از بازیکنان
تیم فوتبال اســتقال 
ذخیــره و نفراتی که نیمه دوم مقابــل پیکان به میدان رفته بودند،
به مصاف تیم دســته اولی بادران رفت .این بازی درنهایت با نتیجه
 - 3صفر به سود بادرانیها به پایان رسید.

جلسه سرنوشتساز پرونده سوپرجام اسفند ماه برگزار میشود

پرونده ســوپرجام با شکایت باشــگاه استقالل از ســازمان لیگ،
فدراسیون فوتبال و باشگاه پرســپولیس در دادگاه عالی ورزش در
سوئیس باز است و تحقیق و رسیدگی به آن ادامه دارد .استقاللیها
که شدیدا نسبت به حکم کمیته انضباطی و استیناف درباره نتیجه
دیدار ســوپرجام با پرسپولیس اعتراض داشتند ،با ادله و مستندات
خود به کاس رفتهاند و گویا جریان رســیدگی به گونهای است که
آبیها را امیدوار و پرسپولیسیها را نگران کرده است .به گفته یک
منبع آگاه و نزدیک به باشگاه پرسپولیس ،کاس اسامي داوران بازي
و ليســت تيم پرسپوليس در بازي سوپرجام را خواسته تا از حضور
يكطرفه و غيبت استقالل مطمئن شود .درواقع همان پروتکل بازی
که بارها حقوقدانان و افراد آشــنا به مســائل حقوقی و قوانین فیفا
هشــدار داده بودند ،دارد برگ برنده استقاللیها میشود .براساس
پروتکل فیفا برای برگزاری بازی ،تیم داوری و  2تیم رقیب باید در
زمین حاضر شوند و اگر به هر دلیلی یکی از  2تیم حضور نداشت،

پرسپولیس بدون شجاع مقابل فوالد

شکست سنگین استقالل مقابل بادران

آغاز هفته هفدهم لیگ برتر با نبرد سرخها

غیبت  4بازیکن استقالل در
اردوی تیم امید

تیم فوتبــال امید با توجه به حساســیت رقابتهای
انتخابی المپیک و زمان کمی که تا شروع این رقابتها
باقیمانده ،هرچنــد روز یکبار اردویی کوتاه مدت در
تهران برگزار میکند .اولین دور این اردوها از امروز آغاز
شــد و تا  23بهمن ادامه دارد .برخی باشگاهها با توجه
به اینکه امروز در لیگ برتر بازی داشتند بازیکنان خود
را در اختیار تیم امید قرار ندادند و قرار است این نفرات
امشب به اردو اضافه شوند .در این بین با توجه به اینکه
بازی استقالل و ذوبآهن عقب افتاده و استقالل بازی
در لیگ برتر ندارد ،غیبت ملیپوشــانش در این اردو
عجیب به نظر میرســد .از بین  5بازیکن دعوت شده
از اســتقالل به اردو امید فقط نوراللهی در اردو حاضر
شــده است .مهدی قائدی ،امید نورافکن ،رضا آذری و
ا...یار صیادمنش 4 ،بازیکن دیگر استقالل در اردو حاضر
نشدند که باید دید در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد.

علی کریمی سرمربی سپیدرود شد!

نیمکت پرستاره آبیها!
خط دفاعی است.
هافبکها و سرگیجه شفر
علی کریمی ،روزبه چشمی و فرشید باقری و در
صورت لزوم امید نورافکــن هافبکهای تدافعی
استقالل هســتند که از این بین فقط  2بازیکن
شانس بازی کردن دارند .در بخش تهاجمی نیز
داریوش شجاعیان برگشــته و استقالل فرشید
اســماعیلی ،طارق همام و رضــا آذری را نیز در
این پســت در اختیــار خواهد داشــت .جایگاه
وریــا غفوری در پســت وینگر راســت ثابت به
نظر میرســد اما در بقیه نقاط میانه میدان هر
تغییری ممکن اســت رخ دهد .در خط میانی به
غیر از نفراتی که اشــاره شد باید مهدی قائدی،
ســجاد آقایی ،پاتوسی و محســن کریمی را هم

اضافه کنیم.
رقابت در خط آتش
مرتضــی تبریــزی ،روحا ...باقــری و ا...یــار
صیادمنــش درکنــار الحاجی گــرو مهاجمان
اســتقالل در نیمفصــل اول بودند کــه گرو با
نظــر کادر فنی این تیم از جمــع آبیها جدا و
اسماعیل گونکالوس به عنوان یکی از خریدهای
زمستانی به جمع استقالل اضافه شد و هواداران
ایــن تیم امیدوارنــد تا این بازیکــن گینهای-
پرتغالی خاطرات مامه تیام را برایشــان زنده
کند .حضور منشــا نیز ترافیــک در خط حمله
آبیها را ســنگینتر کرد و به نظر میرســد در
این پست هم چند بازیکن سرشناس باید خود
را برای نیمکتنشینی آماده کنند.

برانکو ،همچنان بزرگترین طلبکار
پرسپولیس!

باشگاه پرسپولیس درحالی تغییرات مدیریتی را در فصل جاری
رقابتهای لیگ برتر داشــته که مشــکالت مالی این باشــگاه
همچنان پابرجاست .بازیکنان این تیم مدعی هستند هنوز بخش
قابلتوجهی از قراردادهای فصل جاری خود را دریافت نکردهاند.
ایرج عرب سرپرســت باشگاه پرســپولیس نیز در تالش است تا
این تیم با کمترین مشــکل رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا را
آغاز کند تا مبادا در نبود هیئتمدیره ،سرخپوشــان تمرینات را
تحریم کنند .نکته جالبتوجه بدهی باالی باشگاه پرسپولیس به
سرمربی این تیم است .از قرار معلوم برانکو ایوانکوویچ هنوز هیچ
پولی بابت قرارداد فصل جاری خود دریافت نکرده ،تا بزرگترین
طلبکار پرســپولیس لقب بگیرد .کادرفنی پرسپولیس نیز از این
نظر وضعیــت خوبی ندارند اما برانکو برای اینکه نظم تیمش را
حفظ کند ،اعالم کرده اول پول بازیکنان و دستیارانش پرداخت
شود و سپس قرارداد او را بدهند؛ مبلغی که سرپرست باشگاه در
تالش اســت بخشی از آن را تا پایان سال جاری به سرمربی این
تیم بدهد تا از بدهکاری باشگاه به برانکو کاسته شود.

تمایل منشا به ماندن در آپارتمان
اجارهای پرسپولیس!

گادوین منشــا مهاجم ســابق و نیجریهای پرسپولیس در پایان
نقلو انتقاالت زمســتانی به تیم استقالل پیوست و مقابل پیکان
هم نخســتین بازیاش را برای آبیپوشان انجام داد .منشا که 2
فصل بازیکن پرســپولیس بود ،پس از مدتــی اقامت در هتل از
باشگاه پرسپولیس خواست برایش آپارتمان بگیرند و باشگاه هم
منزلی را برای او در نظر گرفت .جالب اینجاست با وجود جدایی
مهاجم نیجریهای از پرســپولیس ،او همچنان در منزلي سكونت
دارد كه مســئوالن باشگاه پرسپوليس براي او اجاره كرده بودند.
گویا مهاجم جديد اســتقالل به مديران باشــگاه جديدش اعالم
كرده از اقامت در منزلی که پرسپولیسیها برایش گرفته بودند،
راضی است و از آنها خواسته قرارداد همين منزل را براي اقامت
او تمدید کنند.

خلعتبری و جابر 2 ،سرخابي بدشانس

محمدرضــا خلعتبری ،بازیکن جدید ذوبآهــن در اولین بازی
نیمفصــل دوم مصدوم شــد .او در دیدار با نســاجی با خطای
ممشلی دفاع راست حریف نقش بر زمین شد .بعد از مصدومیت
او خبر رســید که شــاید رباط صلیبی پاره کرده باشــد .دیروز
مشــخص شــد که این اتفاق افتاده و او تا اواســط سال آینده
نمیتواند بازی کند .پــس از آزمایش از پای مصدوم محمدرضا
مشخص شــد رباط او پاره شــده و علیرضا منصوریان که برای
نیمفصل دوم روی او حســاب ویژهای بــاز کرده بود ،باید قید او
را بزند .خلعتبري بازیکن سابق پرسپولیس و ذوبآهن که یکی
از بهترین و تاثیرگذارترین بازیکنان پدیده شگفتیساز نیمفصل
نخســت بود ،در نقلو انتقاالت زمســتانی از پديده به ذوبآهن
تیــم رفت و منصوریان امیدوار بود بــا جذب او تیمش را زودتر
از بحران خارج کند .همزمان بــا خلعتبری ،جابر انصاري هم از
اســتقالل به پيكان رفت تا روياهاي جديــدي را براي خودش
ترســيم كند .اما هر  2بازیکن سابق سرخابی در گام اول رباط
پاره كردند تا فصل جاری را از دست بدهند.

