20

پنجشنبه   2اسفند  15  1397جمادی الثانی  21  1440فوریه 2019

کشیدگی همسترینگ کاپیتان پرسپولیس

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس گفت« :گزارش  MRIصورت گرفته در مورد سیدجالل
حسینی را دریافت کردیم و وقوع کشــیدگی همسترینگ برای وی محرز شد ».دکتر
حقیقت در گفتوگو با ســایت رســمی باشگاه پرســپولیس اظهار داشت« :اقدامهای
پزشــکی برای بازگشت کاپیتان تیم در ســریعترین زمان ممکن در حال انجام است.
جواب  MRIرا هم دریافت کردیم و کشــیدگی همســترینگ محرز شد که بر اساس
آن ،روند درمان ادامه پیدا میکند ».وی ادامه داد « :تالش خواهیم کرد در سریعترین
زمان ممکن وی را در اختیار تیم قرار بدهیم».

بهبود وضع مالی پرسپولیس

باشگاه پرســپولیس و اســتقالل در فصل جاری
اوضــاع مالی چندان خوبی نداشــتند و بازیکنان
هر  2باشــگاه دست به اعتصاب زدند .حال درباره
باشگاه پرسپولیس شنیده میشود که مدیران این
باشگاه درصدد عقد قراردادی جدید با یک شرکت
هستند که تبلیغات آنها را برعهده بگیرد .پیشتر
این باشــگاه با شــرکتی قرارداد امضا کرد و آنها
بســتر همکاری پرســپولیس و ایرانسل را فراهم
کردند امــا حاال صحبت از تغییــرات در این باره
نیز وجود دارد.

اعتراض استقالل به میزبانی
تراکتورسازی

مدیرعامل باشگاه استقالل اعالم کرد با ارسال نامهای
به سازمان لیگ خواستار رسیدگی به اتفاقات دیدار
تبریز خواهد شد .طبق اظهارات مسئوالن اورژانس
 ۱۳نفر از طرفداران استقالل تا فردای بعد از بازی به
دلیل ضربات سنگ از سوی طرفداران تراکتورسازی
در بیمارســتان بســتری بودهاند که این موضوع با
واکنش مدیرعامل استقالل مواجه شد .امیرحسین
فتحی در این باره گفت« :نحوه میزبانی از تماشاگران
استقالل در تبریز مناسب نبود و این اتفاقات درحالی
رخ داد که مسابقه ناظر ویژه هم داشت .وظیفه من
است که از هواداران استقالل دفاع کنم ».وی تاکید
کرد« :میزبانی خوبی از تماشــاگران ما در تبریز رخ
نداد و فیلم سنگهایی که به آنها اصابت کرده ،در
اختیار ماست».

تمجید سرمربی برایتون از
جهانبخش

علیرضا جهانبخش بعد از جام ملتهای آســیا 2
بار بــرای برایتون بازی کــرد و رفتهرفته جایگاه
خود را در ترکیب ثابت به دســت میآورد .کریس
هاتون ،سرمربی برایتون درباره جهانبخش ،گفت:
«علیرضــا بازیکنی اســت که تکنیــک خوبی در
تمرین و بازیهای تیم نشان داده و به تنها چیزی
که نیاز دارد زمان است .مهم این است که او بتواند
در کنار ما بازی کند .او روز به روز بهتر میشود و
پیشرفت میکند».

ناراحتی پرسپولیسیها از صعود پاختاکور!

در مرحله پلیآف لیگ قهرمانان آســیا تیم فوتبال پاختاکور ازبکســتان موفق شــد با
نتیجه  - 2یک النصر دبی را شکســت بدهد تا به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا
صعود کرده و همگروه پرسپولیس شود .نکته جالب در اینخصوص این است که برخی
از مســئوالن باشگاه پرســپولیس از اینکه با نماینده ازبکستان همگروه شدند ناراحت
هستند .رفتو آمد دشوار به ازبکستان ،نبود پرواز روزانه به این کشور ،باال رفتن قیمت
پروازهای چارتر و هواپیما ،ســخت بودن انجام هماهنگیها در کشــور ازبکســتان و...
دالیلی است که باعث ناراحتی پرسپولیسیها از همگروهی با پاختاکور شده است.

قرارداد 500هزار دالری منشا با استقالل

گادوین منشــا مهاجم نیجریهای سابق پرسپولیس چندی پیش با قراردادی یکو نیم ساله به
اســتقالل پیوست .قراردادی که نیم فصلش به صورت قطعی و یک فصل دیگر با توافق طرفین
قابل تمدید است .نکته جالب اینجاست که ارزش قرارداد منشا تا نیمفصل  ۸۳هزار دالر است،
اگر در این مدت منشــا بتواند نظر کادر فنی را جلب کند و در گلزنی و ارســال پاس گل موفق
باشد تا ۱۲۰هزار دالر دیگر به قراردادش در نیمفصل اضافه میشود و مجموع قراردادش میتواند
تــا 200هزار دالر افزایش پیدا کند .در صورت تمدید قرارداد منشــا برای فصل آینده ،قرارداد
جدیدش بین ۳۰۰تا ۳۵۰هزار دالر ارزش خواهد داشت.

عبور از امتیاز سی با پاتوسی پاطالیی!

تیمشــان که گفته میشد در هفته گذشته به خاطر
اســتوریهایی که در صفحه شخصی اینستاگرامش
گذاشته بو د به حراست وزارت ورزش و جوانان احضار
شد را به شدت تشویق کردند.
تماشاگران استقالل  2پرچم بزرگ که روی آنها
سالهای قهرمانی استقالل در آسیا نوشته شده بود،
در جایگاه مخصوص پرسپولیسیها نصب کرده بودند.

و خطــای مشــکوک مدافعان پارس روی فرشــید
اســماعیلی و در نهایت ثبــت گل دوم بود .البته در
همین دقایق استقالل ضربه پنالتیاش را توسط وریا
غفوری از دســت داد و احمدی با واکنشی زیبا ضربه
او را مهار کرد .استقالل که در دقایق  11و  38به گل
رســیده بود ،در نیمه دوم هم به دنبال گلزنی بود و
با وجود ضعف دفــاع پارس جنوبی ،رحمان احمدی
دروازهبان باتجربه این تیم یک تنه مانع آبیها میشد.
ق  72تا
جدیترین موقعیتهای پارس هم بین دقای 
 73بود که رحمتی توپ بازیکنان پارس را مهار کرد.
نکته حائز اهمیت درباره رحمتی اینکه او با این دیدار

جذب ایسما و پاتوسی با نظارت حراست وزارت ورزش!
بعد از مشکالتی که امضای قرارداد با نیومایر و گرو 2 ،بازیکن خارجی پیشین استقالل که با اصرار شفر و
پسرش جذب شدند بهوجود آورد ،مسئوالن باشگاه استقالل برای جذب بازیکنان جدید خارجی خودشان
مستقیما وارد عمل شدند .بهگزارش میزان نکته جالب اینجاست که شنیده شده در جذب منشا ،ایسما
و پاتوسی مدیران باشگاه استقالل و حتی مسئوالن حراست وزارت ورزش در جریان هستند .نکته جالب
دیگر در مورد قرارداد پاتوسی و ایسما این است که پول جذب این بازیکنان به شکل جالبی فراهم شده .با
توجه به اینکه جدایی نیومایر و گرو هزینهای را به باشگاه استقالل تحمیل نکرد ،پاتوسی و ایسما جذب
استقالل شدند .به این ترتیب که پولی که باشگاه استقالل برای پرداخت به نیومایر و گرو کنار گذاشته بود
و بعد از فسخ قرارداد با آنها این پول در باشگاه ماند ،این مبلغ برای جذب پاتوسی و ایسما هزینه شد.

بازی شــماره  440خود را در لیگ برتر داد .استقالل
با وجود میل به زدن گلهای بیشــتر به همان  2گل
بســنده کرد و پارس را برد تا هــم انتقام بازی رفت
را گرفته باشــد و هم به امتیاز  31برســد ،آن هم با
درخشش پاتوسی که حاال شاید هواداران استقالل او
را پاطالیی بنامند.
 20هزار هوادار اســتقالل در دقایقی از بازی علیه
عادل فردوســیپور شــعار دادند .همچنین تشویق
منصوریان و شــعار علیــه برانکو از دیگــر فعالیت
تماشاگران حاضر در ورزشگاه بود!
در دقیق ه  ۲۱بازی استقاللیها وریا غفوری ،بازیکن

 2داور ایرانــی در مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان  ۲۰۱۹ســوت
خواهنــد زد .بر این اســاس موعود بنیادیفــر ،داور ایرانی دیدار
کاشیما قهرمان دوره قبل و شاندونگ را در مرحله گروهی سوت
خواهد زد .همچنین علیرضا فغانی نیز داور دیدار ملبورن ویکتوری
اســترالیا و دائگو کره جنوبی خواهد بــود .این داور در هفته دوم
دیدار سیدنی استرالیا و شانگهای را سوت خواهد زد.

عرب مدیرعامل پرسپولیس شد

استقالل  - 2پارس جنوبی صفر

آغاز هفته نوزدهم لیگ برتر با معرفی
یک ســتاره جدیــد خارجی همراه
شد .شب گذشــته هفته نوزدهم لیگ برتر با دیدار
تیمهای استقالل و پارس جنوبی در ورزشگاه آزادی
آغاز شد و وینفرد شفر سرمربی آبیها یک سورپرایز
برای هواداران تیمش داشــت؛ حضور آیاندا پاتوسی
در ترکیب اصلی اســتقالل .شفر ،تیمش را برای این
بازی با ترکیب مهدی رحمتی ،امید نورافکن ،محمد
دانشگر ،پژمان منتظری ،وریا غفوری ،روزبه چشمی،
فرشــید باقری ،گادوین منشا ،آیاندا پاتوسی ،فرشید
اسماعیلی و ا...یار صیادمنش را به رویارویی پارسیها
فرستاد .حضور پاتوسی بازیکن آفریقایی استقالل در
ترکیب اصلی این تیم در حالی که حرفو حدیثهای
فراوانی درباره قراردادش با استقالل به وجود آمده بود
و  2روز پیش از بازی با پارس سرانجام مجوز بازیاش
صادر شد ،ریسک بزرگی بود که مرد آلمانی به جان
خرید و اتفاقا این ریسک هم جواب داد .آبیپوشان که
به خاطر باخت به تراکتورسازی دچار حاشیه شده و
کم روحیه به نظر میآمدند ،با حضور پاتوســی جان
تازهای گرفتند و در نیمه نخست بازی روی  2سانتر
فوقالعاده این بازیکن تازهوارد به  2گل رسیدند .البته
استقالل از دقیقه 30تا  10 ،40دقیقه توفانی را روی
دروازه پارس داشــت که حاصل آن یک پنالتی روی
صیادمنش ،تک به تک دانشــگر با رحمان احمدی

قضاوت موعود و فغانی در لیگ قهرمانان

فــردا در ادامه هفته نوزدهم لیگ برتــر  4دیدار در
شــهرهای مختلف برگزار میشــود که دیدار پدیده
و ســپیدرود با توجه به وضعیت  2تیم در جدول از
اهمیت بیشــتری برخوردار اســت .پدیده تیم سوم
جدول ردهبندی بــرای حفظ جایگاهش و بهبود آن
نیاز به برد دارد و از طرفی ســپیدرود که در انتهای
جدول اســت بــرای فرار از منطقــه خطر روی تک
امتیازها هم حســاب ویژهای باز کرده است .گذشته
از اهمیت بــاالی امتیازی این بــازی ،تقابل یحیی
گلمحمدی و علی کریمی 2 ،بازیکن سابق و شاخص
پرسپولیس هم بر جذابیت آن خواهد افزود.
فردا
پدیده شهر خودرو  -سپیدرود رشت15:30،
نساجی مازندران  -فوالد15:30 ،
ماشینسازیتبریز – پیکان15:30،
استقالل خوزستان  -صنعت نفت آبادان16،

ربیعی و رغبتی در هیئتمدیره پرسپولیس؟
مســعود ســلطانیفر وزیر و ورزش اعالم اســامی را به آیندهای نزدیک موکول کرده و بر همین اساس
گمانهزنیها دربارهنام اعضا آغاز شــده است .یکی از نامهایی که در روزهای اخیر به باشگاه پرسپولیس
بســیار نزدیک شده ،علی ربیعی است ،وزیر سابق تعاون ،کار و رفاه اجتماعی .ربیعی که چند روز قبل
هم در مصاحبهای ،حضور احتمالی در هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس را تایید کرده بود ،به عنوان یکی
از اعضا انتخاب شده است .بیژن ذوالفقارنسب و جعفر کاشانی که پیشکسوتان باشگاه محسوب میشوند
نیز اعضای هیئتمدیره خواهند بود .ایرج عرب که قرار اســت مدیرعامل باشگاه باشد نیز عضو چهارم
هیئتمدیره پرسپولیس است .نفر پنجم هم یک نام آشناست .علی رغبتی که سالها در وزارت ورزش و
جوانان فعالیت کرده و حاال قرار است عضویت در هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس را تجربه کند.

مســعود سلطانیفر وزیر ورزشو جوانان ،در حاشیه جلسه هیئت
دولــت در جمع خبرنگاران گفت« :اعضای هیئتمدیره باشــگاه
پرسپولیس انتخاب شدند و طی روزهای آینده اسامی آنها اعالم
میشــود ».وی افزود« :ایرج عرب نیز به عنــوان مدیرعامل این
باشگاه انتخاب شده است».

فوالدیها به دنبال  ITCهافبک ژاپنی

افشــین قطبی که تالش زیادی میکند تا فوالد خوزستان هم در
جمع مدعیان قــرار گیرد ،برای تقویت تیمش یک هافبک ژاپنی
جذب کرد .تاکومی آکاهوشی که سابقه بازی در تیم ملی ژاپن را
هم در کارنامه فوتبالی خود دارد ،با  33سال سن به فوتبال ایران
آمده تا به قطبی و تیمش کمک کند .باشــگاه فوالد بعد از ثبت
قرارداد این بازیکن جهت دریافت  ITCاو اقدام کرد.

ضیافت ناهار باقری برای پرسپولیسیها

اعضای تیم پرسپولیس بعد از تمرین دیروز تیمشان دسته جمعی
در ضیافت ناهار کریم باقری شــرکت کردند .آقا کری م دیروز 45
ساله شد و به همین مناسبت جشن تولدی ابتدا در محل تمرین
سرخپوشان برگزار شــد و ضیافت ناهار نیز به میزبانی خود او در
یکی از رستورانهای تهران ترتیب داده شد.

جلسه کمیته تعیین وضعیت شجاعیان

جلســه رســیدگی به وضعیــت انتقــال داریوش شــجاعیان از
ماشینســازی تبریز به استقالل ،دیروز در کمیته تعیین وضعیت
فدراســیون فوتبال برگزار شد .در این جلسه ،دوطرف درخصوص
ایــن انتقال توضیحات خود را ارائه کردند .هنوز زمان دقیق اعالم
رای این پرونده مشخص نشده است.

ایرماتوف داور الدحیل و استقالل

با اعالم کنفدراســیون فوتبال آسیا ،تیم داوری از ازبکستان دیدار
اســتقالل و الدحیل قطر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را
قضاوت خواهد کرد که بر این اساس ،روشن ایرماتوف داور اول این
دیدار است .تیم اســتقالل در اولین دیدار خود ،چهاردهم اسفند
ماه در قطر ،بازی رفت خود برابر الدحیل را برگزار خواهد کرد.

نادری جانشین سیدجالل شد

سیدجالل حســینی به دلیل مصدومیت نمیتواند در بازی هفته
آینده پرســپولیس با نفت مسجدســلیمان حضور داشته باشد.
کاپیتان پرسپولیس به دلیل آسیبدیدگی نمیتواند در این دیدار
حضور داشته باشــد .از اینرو کادرفنی پرسپولیس محمد نادری
را که در تعطیالت نیم فصل به پرســپولیس پیوســته ،به عنوان
جانشین حسینی به زمین میفرستد.

گالیه بیرانوند از زمین تمرین

علیرضا بیرانوند دروازهبان تیم فوتبال پرسپولیس دیروز در پایان
تمرین ،با محسن خلیلی سرپرست این تیم صحبت و از وضعیت
زمین تمرین پرســپولیس گالیــه کرد .البته بیشــتر بازیکنان
پرسپولیس از زمین ورزشگاه کاظمی ناراضی هستند.

