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روزهای بد کریم در انگلیس

چند ماه از انتقال کریم انصاریفرد به ناتینگهامفارست میگذرد و او که بخش بزرگی از دوران
حضورش در این باشــگاه را به دلیل جام ملتهای آسیا از دســت داده ،حاال هم دلیلی برای
بازی کردن در ترکیب تیم انگلیسی ندارد .سایت  footballleagueworldمدعی شده کریم
انصاریفرد تاکنون فقــط  ۶بازی در ترکیب ناتینگهام به میدان رفته که همه آنها به عنوان
بازیکن تعویضی بوده است .کسی هم که او را به این تیم انتقال داده ،یعنی آیتور کارانکا ،سرمربی
اسپانیایی ،مدتی قبل از این سمت کنار رفت .این رسانه انگلیسی سپس این پرسش را مطرح
میکند که آیا انتقال کریم انصاریفرد به ناتینگهام فارست نادرست نبوده است؟

هشدار برانکو به سرخها

برانکو ایوانکوویچ ،ســرمربی پرســپولیس در جریان تمرین تیمش صحبتهای مهمی را با
شاگردان خود داشت .او که احساس کرده تکرار قهرمانی پرسپولیس در این فصل سختتر از
فصول گذشته است ،خطاب به شاگردانش گفت« :از تالش شما در بازی با استقالل خوزستان
تقدیر میکنم و دیدید که چقدر سخت این برد به دست آمد .از این پس همه بازیها برای
ما بسیار ســخت و حســاس خواهد بود و برای اینکه بتوانیم موفقیتهای گذشته خود را
تکرار کنیم ،بیش از هر زمان دیگری باید تالش کنیم .اگر غفلت کنیم از کورس قهرمانی جا
خواهیم ماند و باید در ادامه راه با تمام وجودمان برای قهرمانی دوباره بجنگیم».

فینال جام ملتهای فوتسال
بانوان اروپا با داور ایرانی

پــس از قضــاوت تیــم داوری ایــران در دیدار
نیمهنهایی فوتســال بانوان جام ملتهای اروپا که
با برتری تیم فوتســال اسپانیا مقابل روسیه همراه
شــد ،اکنون یــک داور ایرانی دیــدار فینال این
رقابتها بین اسپانیا و پرتغال را سوت خواهد زد.
زری فتحی داور ایرانی که در دیدار نیمهنهایی نیز
به عنوان داور دوم بــه قضاوت بازی پرداخت ،در
دیدار فینال نیز به عنوان داور دوم انتخاب شد ه و
در این مسابقه حضور خواهد داشت.

نامه باشگاه پرسپولیس به AFC

باشگاه پرسپولیس با ارسال نامهای از طریق فدراسیون
فوتبال ایران برای کنفدراسیون فوتبال آسیا و کمیته
برگزاری لیگ قهرمانان آســیا ،ضمن اعــام دوباره
این مطلب که عدم برگزاری مســابقات باشــگاههای
پرسپولیس و االهلی عربستان در  2کشور به درخواست
طرف مقابل(فدراسیون فوتبال عربستان) بوده ،خواهان
جبران هزینههایی شد که بهدلیل برگزاری مسابقه در
کشور ثالث برای پرسپولیس حادث میشود.

پرسپولیس خواهان دریافت
حقش از درآمدهای لیگ شد

باشگاه پرسپولیس با ارســال نامهای به سازمان لیگ
خواهان دریافت حقو حقوق خود از درآمدهای لیگ،
بویژه از ناحیه تبلیغات محیطی شد .به گزارش ایسنا،
باشگاه پرسپولیس با ارســال نامهای به سازمان لیگ
فوتبال ایران ،خواهان مشــخص شــدن سهم باشگاه
پرسپولیس از محل درآمد برگزاری رقابتهای لیگ،
بویژه از ناحیه تبلیغات محیطی و دریافت حقو حقوق
خود از این درآمدها شد .باشگاه پرسپولیس در گذشته
نیز نامهنگاریهایی در این ارتباط داشته است.

واکنش محمدجواد ظریف به
پست انتقادی علی کریمی

چنــدی پیش محمدجواد ظریف وزیــر امور خارجه
کشــورمان گفت که به خاطر حمایت از فلســطین
تحت فشار هستی م اما افتخار میکنیم که با واکنش
تند علی کریمی ،ستاره سابق فوتبال ایران در شبکه
مجازی روبهرو شــد .محمدجواد ظریف در پاسخ به
ش ایرنا درخصوص اظهارنظر کریمی گفت« :ما
پرس 
مردم ایران همه در یک کشــتی نشستهایم و تفاوتی
میان ما نیســت .اگر رنجی و شــادی هســت ،اگر
افتخاری هست ،مال همهماست .اینکه آقای کریمی
نگران فشــار بر مردم است ،ســتودنی است اما بنده
نیز همه فشــارهای داخلی و خارجی را برای تالش
جهت کاستن این فشارها با کمال افتخار و به عنوان
کوچکتریــن انجام وظیفه در برابــر ایثارهای ملت
بــزرگ ایران پذیرفته و انشــاا ...در آینده نیز همین
تــاش را بیپروا ادامه خواهم داد ».وزیر امور خارجه
در ادامه اظهار داشت« :برای آقای کریمی احترام قائلم
و تفاوتی بین خودمان نمیبینم .همه ایرانی هستیم و
در یک فضا تنفس و در یک کشــور زندگی میکنیم.
ن از عرایض بنــده و یا در واقع از
اگر ایشــان و دیگرا 
نقلقولهای ناقصی از عرایضم دلگیر شدهاند ،بسیار
متاسفم .اما تقاضای من از کریمی عزیز و دلسوز ،دیگر
دوستان و هموطنان این اســت که قبل از داوری بر
اساس فضاسازیهای یکجانبه ،یک بار عرایض بنده
در آن سخنرانی را بهطور کامل گوش دهند».

سایت « »le11amienoisفرانسه خبر داد که سامان قدوس ،هافبک ایرانی آمیا با نگاه به
آمــار این فصل بازیکنان تیم به عنوان تاثیرگذارین بازیکن تیم انتخاب شــد .قدوس با زدن
 3گل و دادن  4پاس گل روی  7گل تیمش در این فصل تاثیر مســتقیم داشــته اســت .از
مجموع  19گل به ثمر رســیده از ســوی تیم آمیا ،قدوس در  7گل تاثیر مستقیم داشته و
به عبارت دیگر  ۳۷درصد گلهای تیم آمیا با تاثیر مســتقیم قدوس به ثمر رسیده است .به
این ترتیب قدوس بهترین آمار را در بین بازیکنان این فصل تیم آمیا دارد و به نوعی ســتاره
تیمش در این فصل بوده.

 5امتیاز از  5بازی ،آمار بد استقالل در تقابل با مدعیان

دلیل غیبت کریمی در لیست
استقالل

محســن کریمی بعد از پشت سر گذاشتن حدود یک
سال مصدومیت ،برای نیم فصل دوم نامش به لیست
استقالل اضافه شده ،اما با گذشت چند بازی هنوز یک
دقیقه هم در ترکیب این تیم به میدان نرفته اســت.
البته کریمی یکی از بازیکنانی است که شفر به بازی
او اعتقاد ویژهای دارد ولی مشکل این است که او هنوز
بهطور کامل آماده نشــد ه و به دلیل افت بدنی ،فعال
سرمربی استقالل تصمیم گرفته از او استفاده نکند.

قدوس تاثیرگذارترین بازیکن فصل آمیا

دیدار تیمهــای تراکتورســازی
و اســتقالل تهــران بدونشــک
مهمترین بازی هفته هجدهــم بود که با برتری
سرخپوشان تبریزی به پایان رسید و تراکتورسازی
با تک گل اشــکان دژاگه موفق شــد آبیپوشان
پایتخت را شکســت دهد و انتقــام بازی رفت را
بگیرد .تیم اســتقالل درحالی دومین شکست در
فصل جاری را مقابل تراکتورسازی تبریز متحمل
شد که آبیپوشان چند هفته بدون شکست و گل
خــورده کار را پیش برده بودند و میخواســتند
با شکســتن طلسم  6ســاله ناکامی در تبریز3 ،
امتیاز دیگر به حسابشــان واریز کنند .با وجود
انگیزه باالی آبیها برای بازی با تراکتورســازی و
با توجه بــه برتری  - 3صفر اســتقالل در بازی
رفت ،انتظار میرفت شــاگردان شفر حداقل یک
امتیاز کسب کنند اما ظاهرا آبیهای پایتخت در
مواجهه با مدعیــان قهرمانی و تیمهای قدرتمند
همچنان ناکام هستند و در بازی با تراکتورسازی
هم بــرای چندمین بار مقابل یک تیم مدعی کم
آوردند! این مســئله نه یک ادعا که یک واقعیت
است که اســتقالل و وینفرد شفر صالبتی که در
دیگر دیدارها دارند ،مقابل تیمهای مدعی نداشته
و ندارند .با نگاهی به دیدارهای استقالل در فصل

آبیها قبل از بازی میبازند!

جاری میتــوان به راحتی این مســئله را اثبات
کرد و آمار و ارقام بازیهای اســتقالل با تیمهای
پرسپولیس ،پدیده ،ســپاهان و تراکتورسازی به
خوبی این موضوع را آشــکار میکند .اســتقالل
در فصل جــاری 5 ،بار با تیمهایــی که درحال
حاضــر در صدر جــدول قرار دارند بــازی کرده
است .سپاهان در هفته دهم ،پرسپولیس در هفته
هشــتم ،پدیده در هفته دوازدهم و تراکتورسازی

خورشیدی :از شفر عذرخواهی نکردم

در هفته سوم و هجدهم .حاصل این  5دیدار برای
استقالل ،تنها یک برد 2 ،باخت و  2تساوی است.
به عبارتی آبیپوشان از  15امتیاز ممکن در تقابل
با تیمهای مدعــی و قدرتمند فصل جاری فقط
 5امتیاز گرفتهاند و  10امتیاز از دســت دادهاند
که این آمار بــرای تیمی که داعیــه موفقیت و
قهرمانی دارد ،اصال خوب نیست .اگرچه استقالل
در این  5دیدار ،فقط  2گل مقابل تراکتورسازی

و ســپاهان دریافت کرده و با باختهای خفیف
زمین را ترک کرده ،اما مســئله اصلی از دســت
دادن امتیاز است ،آنهم در دیدارهایی که میزبان
مدعیان بوده است .آبیها در بازی با پرسپولیس،
پدیده و ســپاهان قرعه میزبان داشتند و در خانه
 7امتیاز از دســت دادهاند و در تنها دیدار خانگی
با مدعیان موفق شــدهاند تراکتورســازی را با 3
گل در ورزشــگاه آزادی شکست دهند .این آمار
و ارقام زمانی برای استقالل خطرناک میشود که
ایــن تیم چند روز دیگر بایــد در لیگ قهرمانان
فصل  2019به مصاف تیمهای قدرتمند الهالل،
العیــن و الدحیل برود و بــا این عملکرد ضعیفی
که مقابل تیمهای قدرتمنــد لیگ برتر ایران به
جای گذاشته ،باعث نگرانی فوتبالدوستان ایرانی
از نتایج دیدارهای آینده در لیگ قهرمانان شــده
است .به نظر میرسد استقالل نه به لحاظ مهره،
بلکه از نظر علــم روز و آنالیز قافیه را به حریفان
داخلی باخت ه و این بدانمعناســت که کادرفنی
اســتقالل چه آنهایی که روی نیمکت هســتند
و چه آنهــا که کار آنالیز و تجزیــه و تحلیل را
برعهده دارند ،در مقایســه با کادرفنی و آنالیزی
حریفان از قافله عقب هســتند و آبیها جنگ را
بیرون مستطیل سبز میبازند.

کمیته تعیینوضعیت بازیکنان فدراســیون فوتبال از نمایندگان  2باشــگاه
استقالل تهران و ماشینسازی تبریز به منظور بررسی پرونده انتقال داریوش
شــجاعیان دعوت به عمل آورد.به نقل از ســایت رسمی فدراسیون فوتبال،
پیرو شکایت باشگاه ماشینسازی تبریز(گسترشفوالد تبریز) از استقالل تهران
پیرامون پرونده انتقال داریوش شــجاعیان ،کمیته تعیینوضعیت فدراسیون
فوتبال با ارسال دعوتنامه رسمی از نمایندگان  2باشگاه درخواست کرد تا به منظور بررسی این پرونده و
اعالم آخرین مواضع و دفاعیات دوطرف روز چهارشنبه یکم اسفندماه در این کمیته حضور یابند .کمیته
مربوطه پس از اســتماع دفاعیات و مواضع دوطرف و بررسی مستندات درخصوص این پرونده اعالم نظر
خواهد کرد .این درحالی اســت که کمیته نقلو انتقاالت کارت بازی داریوش شجاعیان را برای همراهی
استقالل صادر کرده و از آنجایی که پرونده نقلو انتقاالت زمستانی بسته شده ،داریوش شجاعیان درحال
حاضر از نظر قانونی قادر به جدایی از استقالل و پیوستن به ماشینسازی نیست.

پرسپولیس و بازهم مشکلی به نام پول

سرخها تهدید به اعتصاب کردند

مشکالت مالی پرسپولیس بار دیگر سر باز کرد و آنها که با توجه به
فینالیست شدن در لیگ قهرمانان آسیا و قهرمانی طی  2دوره اخیر
امیدوار بودند با کمترین مشکالت فصل جاری را دنبال کنند ،اکنون
هنــوز موفق به دریافت مطالبات خود طبــق آنچه که مدیران تیم
تعهد داده بودند ،نشدهاند .مدیران پرسپولیس به بازیکنان اعالم کرده
بودند با شروع نیمفصل پرداختی آنها را طبق تعه د خواهند داد اما
اکنون با گذشــت  3هفته از نیمفصل دوم ،هنوز موفق به انجام این
مسئله نشــدهاند تا پرداختی به بازیکنان روی30درصد باقی بماند.
این درحالی اســت که بازیکنان خارجی و کادرفنی نیز مدتهاست

پیشبینی برانکو از
احتمال گره خوردن
بازی با پدیده

تمرین پنالتی
در دستور کار
پرسپولیسیها

دریافتی نداشتهاند .بازیکنان پرسپولیس پیش از شروع تمرین دیروز
در جلسه کوتاه با سیدجالل حسینی ،از او خواستند تا مشکالت تیم
را به اطالع مدیران رســانده و با او جلسه برگزار کند .بر این اساس
سیدجالل حسینی به عنوان کاپیتان و نماینده تیم در پایان تمرین
شنبه در ســاختمان باشگاه پرسپولیس حضور یافت و با ایرج عرب
به گفتوگو پرداخت .با این حال بازیکنان پرسپولیس مدعی شدهاند
درصورتی که به خواســته آنها طبق چند ماه اخیر توجهی نشود و
همچنــان مدیران تیم اقدام به وعده دادن کنند ،در تمرینات آتی تا
پیش از جدال با پدیده حاضر نخواهند شد و اعتصاب در این تیم به

این شــکل کلید خواهد خورد .آنها مدعی هستند در طی ماههای
اخیر با احترام به مشکالت باشگاه در قبال بدهیهای گذشته و عدم
دریافتی از اسپانســر سکوت کرده و با حضور در تمرینات و عملکرد
موفق در بازیها در تالش برای کســب نتیجــه بودهاند ،با اینحال
این عدم تعهد در زندگی شــخصی مشکالتی برای آنها شکل داده
است .باید دید در آستانه دیدار حساس مرحله یکچهارم جام حذفی
برابر پدیده مشــهد و در شــرایطی که این تیم طی فصول اخیر در
دســتیابی به عنوان در جام حذفی ناکام بوده ،اکنون مســئوالن
پرسپولیس با این چالش به چه شکل برخورد خواهند کرد.

فردا تیمهای پرسپولیس و پدیده تنها دیدار باقیمانده از مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی را در تهران برگزار میکنند تا چهارمین تیم مرحله نیمه نهایی مشخص
شود ،هرچند دیدارهای این مرحله هم انجام شده و داماش یک پای فینال است .برنده دیدار تیمهای پرسپولیس و پدیده هم باید به مصاف سپاهان برود تا برنده این
دیدار حســاس دیگر فینالیســت جام حذفی شود .دیدار تیمهای پدیده و پرسپولیس که ب ه نوعی تکرار دیدار  2هفته پیش  2تیم در هفته شانزدهم لیگ خواهد بود،
برای برانکو و یحیی گلمحمدی از اهمیت باالیی برخوردار اســت و  2مربی میدانند که ســریعترین و کوتاهترین راه رسیدن به یک جام با ارزش جام حذفی است و
حاال آنها  2قدم با این جام فاصله دارند .هرچند پرسپولیس حدود  2هفته پیش پدیده را با  2گل شکست داده اما جام حذفی شرایط خاصی دارد و برانکو نیز همه
احتماالت را در نظر گرفته و گویا در تمرینهای چند روز اخیر پرســپولیس پنالتی زدن در دســتور کار بوده اســت .این بدانمعناست که برانکو بازی سختی را مقابل
تیم شاگرد سابقش پیشبینی کرده و حتی انتظار دارد بازی به وقتهای اضافه و پنالتی هم بکشد و با توجه به ناکامی سرخپوشان در چند سال اخیر در جام حذفی،
این مسئله برای مرد کروات نگرانکننده است.

پارس جنوبی  - 3نساجی یک؛ جاللی از خودی خورد!

برایتون با جهانبخش تیم فرانک لمپارد را شکست داد

یک اخراجی زودهنگام و یک گل به خودی در زمین گلآلود جم ،شکســت نســاجی برابر شاگردان
تارتار را رقم زد .پارس جنوبی جم بعد از  2باخت متوالی در پایان نیمفصل اول ،در  2دیدار ابتدایی
دور برگشت به  2تساوی رسید ولی آنها دیروز هم در دقایق ابتدایی نمایش دفاعی داشتند و بازی
بیشــتر در اختیار تیم نساجی بود ،اما اخراج زودهنگام علیاصغر عاشوری در دقیقه  15موجب شد
تا روند مسابقه به سود جمیها تغییر کند و شاگردان مهدی تارتار بعد از تساوی بدون گل در نیمه
اول ،درنهایت به برتری  - 3یک دست یابند و موقتا به رده ششم جدول صعود کنند.

در دومین بازی از مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی انگلیس ،دیروز (شنبه) تیم فوتبال برایتون
در دیداری خانگی موفق شــد حریف دسته اولیاش دربیکانتی که تحت هدایت فرانک لمپارد قرار
دارد را بــا نتیجه  -2یک شکســت دهد و به مرحله یکچهارم نهایی صعــود کند .در این بازی که
علیرضــا جهانبخش 90دقیقه برای برایتون بازی کرد ،آنتونی ناکارت در دقیقه  33و یورگن لوکادیا
در دقیقه  45گلزنی کردند که ستاره تیم ملی کشورمان روی گل اول تاثیرگذار بود .اشلی کول هم
در دقیقه  81تنها گل دربیکانتی را زد.

شروع ضعیف خریدهای جدید پرسپولیس
آغاز نیم فصل دوم لیــگ برتر مصادف بود با
پایان دوران محرومیت پرســپولیس در نقل و
انتقاالت؛ اتفاق شــیرینی که اضافه شدن سعید کریمی ،ماریو
بودیمیر ،محمد نادری ،مهدی شریفی ،سروش رفیعی ،مهدی
ترابی و مهدی شیری به جمع سرخپوشان را به دنبال داشت.
ایــن درحالی بود که شــاگردان برانکــو ایوانکوویچ علیرغم
محرومیت و بازیهای فشرده ،نیمفصل نخست را با موفقیت به
پایان رساندند .سرخها روند بیشکستی خود را حفظ کردند و
در پایان هــم به عنوان یک مدعی نیمفصــل اول را به پایان
رساندند .حاال با احتساب بازی در جام حذفی مقابل سپیدرود،
برانکو در  4بازی توانست هاز خریدهای جدید خود استفاده کند
که البته برخالف پیشبینیها ،این خریدهای جدید نتوانستهاند
انتظارات را برآورده کنند .یکی از این بازیکنان سروش رفیعی
است که پس از بازگشــت به این تیم هنوز نتوانسته عملکرد
گذشته خود را تکرار کند و این درحالی است که هواداران از او

 7بازیکن و فقط یک پاس گل!

انتظارات زیــادی دارنــد .عملکرد نهچندان خــوب هافبک
پرســپولیس در بازیهای ابتدایی نیمفصل دوم باعث شد این
بازیکن مقابل استقالل خوزستان در ترکیب ثابت تیمش قرار
نگیــرد و در اواخر نیمه دوم وارد زمین شــود .چیزی که در
عملکرد این روزهای سروش مشخص است ،اینک ه این بازیکن
با روزهای اوج خود فاصله زیادی دارد .مهدی شــیری نیز در
نیمفصل دوم به گزینه اول برانکو در پست مدافع راست تبدیل
شــده اما این بازیکن هم شــروع خوبی در جمع سرخپوشان
نداشته و نتوانسته جناح راست تیمش را بیمه کند .شیری در
هر  4بازی اخیر پرسپولیس فیکس بوده و در هر  4بازی از نظر
عملکرد دفاعی نمره قبولی نگرفته است .ترابی نیز درحالی به
پرسپولیس آمد که در سایپا نقش یک فوقستاره را ایفا میکرد
و در تیم ملی هم یکی از مهرههای خوب کیروش بود اما فعال
در پرسپولیس خبری از آن ترابی آماده نیست و این بازیکن هم
 4بازی اول خود در پیراهن سرخ را بدون گل و پاس گل سپری

پس از مشــکالت ایجاد شده در لیگ برتر فوتبال در هفته اخیر،
رئیس فدراســیون فوتبال به همراه مســئوالن کمیته انضباطی،
کمیته اخالق و کمیته داوران به زودی تشــکیل جلسه خواهند
داد تا به بررسی موارد رخ داده بپردازند .در هفتههای اخیر برخی
از باشــگاههای لیگ برتری با صدور بیانی ه اعتراض خود را اعالم
کرد ه و بازیکنان و مربیان زیادی نیز در مصاحبههایشــان به این
مسائل دامن زده بودند.

مصدومیت قلیزاده برطرف شد

پرونده شجاعیان در کمیته تعیینوضعیت بازیکنان

وینفرد شفر در نشست خبری بعد از بازی با تراکتورسازی ادعا کرد اشکان
خورشیدی ،داور مسابقه از او عذرخواهی کرده و این را نشانه شجاعت این
داور دانســت! این تصور به وجود آمد که داور بازی به خاطر اخراج نکردن
اشــکان دژاگه و پی بردن به اشــتباه خود از سرمربی استقالل عذرخواهی
کرده ،اما خورشــیدی به این ادعا واکنش نشان داد و گفت« :بنده به زبان
انگلیســی بابت همه چیز تشکر کردم .یک تعارف بوده و تنها تشکر کردم؛ من معذرتخواهی نکردم.
از این جهت تشــکر کردم که کنار زمین آرام بودند و همکاری کردند .این یک مکالمه عامیانه بود و
در جواب خســته نباشید ایشان ،تشکر کردم .هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد و برای چندمین بار تکرار
میکنم که عذرخواهی نکردم ».این داور همچنین به صحنهای که استقاللیها معتقدند دژاگه بخاطر
حرکت غیرورزشی روی نورافکن باید اخراج شود هم روی تصمیم خود هست .خورشیدی درباره این
صحنه گفت« :خطایی بود که شدت نداشت و اخطار کفایت میکرد».

جلسه مهم در فدراسیون فوتبال

کرده است .اما در اینمیان بدونشک ضعیفترین تازهوارد
پرسپولیس بودیمیر بوده است .مهاجمی که در  4بازی اول
خود برای پرسپولیس در حدو اندازههای یک بازیکن لیگ
برتری ظاهر نشــده و عملکرد او انتقاد پیشکسوتان
باشــگاه را هم به دنبال داشــته است .مهدی
شریفی نیز دیگر بازیکنی است که به تازگی به
جمع سرخپوشان اضافه شــده اما در  4بازی
نخســت فقط  54دقیقه در میــدان حضور
داشــته و این نشان میدهد که این مهاجم
هنوز نتوانسته در تمرینات نظر مثبت برانکو
را جلــب کنــد .درمجمــوع اگــر از بازی
پرســپولیس در جام حذفی فاکتور بگیریم،
ســرخها در نیم فصــل اول در  3بازی  5گل
زدهاند و سهم  7خرید نامدار آنها در این  5گل،
فقط یک پاس گل از مهدی شریفی بوده است!

علی قلیزاده که از  2ماه قبل آسیبدیدگی داشت و عالوه بر دور
ماندن از ترکیب شارلوا ،در بازیهای جام ملتهای آسیا نیز یکی
از غایبــان بزرگ تیم ملی فوتبال ایران بود ،بنا به اعالم رســمی
باشگاه شــارلوا دوران نقاهت بعد از آســیبدیدگی را به صورت
کامل طی کرده و آماده بازگشت به میادین است.

فوت یکی از هواداران سپیدرود

یکی از هواداران تیم فوتبال سپیدرود رشت دقایقی پس از پایان
دیدار این تیم برابر ماشینســازی تبریز که با نتیجه یک -یک به
پایان رسید ،دچار ایست قلبی ش د و جان خود را از دست داد.

اعتراض استقالل به حواشی تبریز

باشگاه استقالل قصد دارد تا یکی 2 ،روز آینده نسبت به مسائل
حاشــیهای دیدار جمعه در ورزشــگاه یادگار امام(ره) تبریز به
ســازمان لیگ و کمیته انضباطی رســما اعتراض کند .گفتنی
اســت برخی از هواداران تراکتورســازی با هواداران استقالل
درگیر شــده و همچنین شــعارهایی هم از روی سکوها علیه
شفر داده شد.

پدیده خواستار تعویق بازی با سپیدرود

پدیده شــهر خودرو در هفته نوزدهم لیگ برتر طبق برنامه باید
روز جمعه سوم اسفند به مصاف سپیدرود رشت برود اما مسئوالن
این باشــگاه مشــهدی به دنبال به تعویق افتادن زمان این بازی
هستند .مسئوالن باشــگاه پدیده شهر خودرو به دنبال مکاتبه با
مسئوالن سازمان لیگ هستند تا بتوانند این بازی را به روز شنبه
 4اسفند موکول کنند.

دلیل قهر دروازهبان پرسپولیس

باشــگاه پرســپولیس بــه تعهدات مالــیاش در قبــال بوژیدار
رادوشــوویچ عمل نکرد تا این بازیکن درنهایت تصمیم بگیرد در
تمرینات تیمش شرکت نکند .رادو در چند روز اخیر بارها باشگاه
پرسپولیس را در جریان مشکالت مالیاش قرار داده بود اما عدم
توجه به خواسته وی باعث شد او قهر کند.

استراحت لیکنز به شاگردانش

تراکتوریهــا جمعه در دیداری حســاس به مصاف اســتقالل
س از این پیروزی
رفتند و با یک گل به پیروزی دســت یافتند .پ 
شیرین ،جرج لیکنز ،ســرمربی تیم تراکتورسازی تصمیم گرفت
به شــاگردانش اســتراحت دهد و تمرینات تیمش را به مدت 2
روز تعطیل کرد.

کرمالچعب در انتظار تایید علی کریمی

رضا کرمالچعب ،مهاجم پیشــین تیم فوتبال پرســپولیس چند
روزی است در تمرینات سپیدرود حضور دارد و برای پیوستن به
این تیم منتظر تایید نهایی علی کریمی است.

تغییر ساعت بازی فوالد و نفت مسجدسلیمان

به دلیل نقص در سیســتم نور ورزشگاه غدیر اهواز بازی  2تیم
فوالد خوزستان و نفت مسجدســلیمان در هفته هجدهم لیگ
برتر امروز به جای ساعت  16در ساعت  15برگزار میشود.

معرفی داوران نمایندگان ایران در آسیا

ما نینــگ ،داور چینی که بازی تیم ملی فوتبال قطر برابر لبنان
در مرحله گروهی جام ملتهای آسیا  2019را سوت زده ،بازی
تیمهای الریان و ســایپا در مرحله پلیآف لیگ قهرمانان آســیا
را قضــاوت میکند .همچنین کریس بیث ،داور اســترالیایی که
سابقه قضاوت  3بازی در جام ملتهای آسیا  2019را دارد ،بازی
تیمهای الغرافه قطر و ذوبآهن را سوت میزند.

سپاهان طلسم  4ساله را شکست

سپاهان جمعه موفق شد با یک گل از سد پیکان بگذرد .این برد
درحالی رقم خور د که آخرین پیروزی زردهای اصفهان برابر این
حریف به  ۴فصل پیش باز میگشت.

کارت بازی پاتوسی سرانجام صادر شد

کارت بازی آیاندا پاتوســی هافبک جدید تیم استقالل که مدتی
اســت در تهران و در تمرینات آبیپوشان حضور دارد ،سرانجام
صادر شــد .این بازیکــن از تیم کیپتاون آفریقــای جنوبی به
استقالل اضافه شــده و به دلیل نداشــتن بازیهای ملی در ۲
ســال اخیر و همچنین عدم بازی در لیگهای اروپایی 2 ،هفته
نتوانســت در ترکیب اســتقالل به میدان برود .بــه این ترتیب
پاتوسی از بازی آینده میتواند برای استقالل بازی کند.

بازگشت محسن خلیلی به پرسپولیس

انتقــادات چند وقت اخیر از عملکرد مصطفی قنبرپور در نهایت
باعث شد تا مدیران پرسپولیس در اولین اقدام با انتخاب محسن
خلیلــی این خال را در تیم بپوشــانند .محســن خلیلی ،مهاجم
ســابق پرسپولیس که از محبوبیت زیادی بین هواداران این تیم
برخوردار اســت و بعد از مصدومیت شدید و پارگی رباط صلیبی
درنهایــت از فوتبال کنارهگیری کــرد ،دوران بعد از فوتبال را با
حضور در کالسهای مربیگری و در نهایت سرپرســتی تیم نفت
تهــران دنبال کرد .او بعد از یک فصــل دوری از فوتبال اکنون
با حکم مدیران پرســپولیس به عنوان سرپرست جدید این تیم
انتخاب شد ه و جانشین مصطفی قنبرپور در تیم شد.

پیشنهاد پرسپولیس به حریفان آسیایی

باشگاه پرسپولیس با ارسال تفاهمنامهای برای باشگاه السد قطر،
پیشــنهاد میزبانی متقابل را ارائه داد .بر اساس این پیشنهاد ،در
صورت توافق طرفین ،هر یک از  2باشگاه ،فراهم آوردن امکانات
مورد نیاز تیم میهمان را تقبل میکند .این تفاهمنامه برای سفر
 45نفر تنظیم شــد ه و میزبان بستهای شامل بر اسکان میهمان
در یکی از  3هتل 5 ،ســتاره برتر شهر محل برگزاری مسابقه به
مدت  3شــب و  4روز با توجه بــه توافق طرفین ،اتوبوس VIP
کامیونت حمل بار 2 ،خودروی ســواری ،زمین تمرین ،مترجم و
ملزومات دیگری چون تغذیه را تضمین و تعهد میکند.

