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حضور شفر و برانکو در ضیافت شام کرانچار

وینفرد شفر ،سرمربی اســتقالل و برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی پرسپولیس ،یکشنبه شب
به دعوت رســمی زالتکو کرانچار ،سرمربی تیم ملی امید فوتبال ایران ،در مراسم ضیافت
شــام تیم ملی امید شرکت کردند .در این مراسم محمدرضا ساکت ،ابراهیم شکوری دبیر
فدراسیون فوتبال ،حمید استیلی مدیر تیم امید ،بازیکنان و دیگر اعضای کادرفنی تیم امید
حاضر بودند .محمدرضا ســاکت از حضور سرمربیان استقالل و پرسپولیس در این مراسم
تقدیر و تشــکر کرد .در این مراسم یک پیراهن که به امضای همه بازیکنان تیم ملی امید
رسیده بود ،به نشانه یادگاری به شفر و برانکو اهدا شد.

 2بازیکن کلیدی استقالل به
دربی میرسند

 2بازیکن تیم فوتبال اســتقالل ،مشــکلی برای
همراهی تیمشــان در دربی ندارند .وریا غفوری و
فرشید اســماعیلی به دلیل مصدومیت در دیدار
برابر نســاجی مازندران حضور نداشــتند .غفوری
دچار کوفتگی شــده و اســماعیلی از ناحیه لگن
دچــار مصدومیت شــده بودند .ایــن بازیکنان با
حضــور در کلینیک به مــداوای مصدومیت خود
پرداخته و خبر میرســد که هــر  2بازیکن دیگر
مصدومیتــی ندارنــد و میتواننــد در دربی دهم
فروردین استقالل را همراهی کنند .غفوری البته
همچنان به کلینیک میرود تا تحتنظر باشد.

گلمحمدی سورپرایز شد

آخرین تمرین شــاگردان گلمحمدی صبح دیروز
در زمین تمرینی منزلآباد مشــهد در شــرایطی
برگزار شــد که بازیکنان پدیده شهرخودرو ،تولد
ســرمربی خود را جشــن گرفتند و او را سورپرایز
کردند .تمرینات پدیده شهرخودرو بعد از برگزاری
آخرین جلســه تمرینی در ســال  ،۹۷به مدت ۵
روز تعطیل شد و شــاگردان گلمحمدی رهسپار
تعطیالت نوروزی شــدند .پدیده شــهرخودرو در
نخستین بازی خود در سال  ،۹۸باید در چارچوب
هفته بیســتو ســوم لیگ برتر ،روز جمعه ،نهم
فروردینماه از ساعت  ۱۷در ورزشگاه امام رضا(ع)
به مصاف پارس جنوبی جم برود.

شفر دیر تعویض میکند

منصور رشــیدی پیشکسوت تیم فوتبال استقالل درباره آینده آبیپوشان تهرانی گفت:
اســتقالل این اســت که در یک بازی عملکرد بســیار خوبی از خود به نمایش

«ایراد
میگــذارد و در یک بازی خــوب کار نمیکند .همین روند سینوســی کار این تیم را
سخت کرده ،اما قطعا در آینده اگر این روند کنترل شود و در بازیها شرایط بهتری را
از خود به نمایش بگذارد ،میتواند حرفهای زیادی برای گفتن داشته باشد .تنها نکته
بد این روزهای اســتقالل روند تعویضهای این تیم است ،در بازی مقابل نساجی شفر
خیلی دیر دست به تعویض زد که این موضوع داشت کار را برای تیم سخت میکرد».

 2بازیکن تیم ملی کشــورمان در لیگ روســیه عملکرد رضایتبخشی داشتند .از هفته بیستم
رقابتهای لیگ روسیه زنیت به مصاف اسپارتاک رفت و این بازی با تساوی یک -یک به پایان
رسید .در این بازی سردار آزمون از ابتدا در ترکیب زنیت حضور داشت و  74دقیقه بازی کرد.
مهاجم تیم ملی ایــران در این بازی در دقیقه  55کارت زرد گرفت .در دیگر بازی این هفته از
لیگ روسیه احمد گروژنی به همراه میالد محمدی به مصاف یوفا رفت و با نتیجه یک -صفر به
پیروزی رســید .سایت چمپیونات روسیه در ارزیابی فنی خود از این بازیها به سردار آزمون و
میالد محمدی نمره خوب  6و نیم را داد.

سیدجالل ،بیرانوند و پرسپولیس خبرسازان سال
فوتبال ایران در ســال 9 7
رویدادهــای مهمی را تجربه
کرد اما قطعا چند رویداد از اهمیت بیشتری
برخــوردار بود که در زیر به آنها اشــاره
میشود.
جام جهانی 2018
بدونشک مهمترین رویداد ورزشی در سال 97
جامجهانی بود؛ رویدادی که هر  ٤ســال یک بار
نگاه میلیاردها نفر را در سراســر جهان به سوی
خود جلــب میکند .این بــار بزرگترین رویداد
فوتبالی جهان در روســیه ،یکــی از پهناورترین
کشــورهای دنیا برگزار شد و تیم ملی کشورمان
هم یکی از  32تیــم حاضر در این رقابتها بود.
کارلوس کیروش توانست در دومین جامجهانی
پیاپی همراه تیم ملی ،بهترین نتایج تاریخ فوتبال
ایران را کســب کند .اما داستان کیروش و تیم
ملی همیشه اینقدر شــیرین نبود؛ سال ۲۰۱۱
کارلوس کیروش در شــرایطی هدایت تیم ملی
ایران را برعهده گرفت کــه ایران در رتبه هفتم
آســیا بود و جایی میان  50تیــم برتر ردهبندی
فیفا نداشت .تیم ملی با هدایت کیروش با کسب
گ جام جهانی
 ۴امتیاز و در شرایطی ازگروه مر 
حذف شــد که نمایش تحسینبرانگیزی داشت.
شــاید اگر داوران و البته سیســتم کمکداوران
ویدیویی با تیــم او مهربانتر بود ،ایران به جای
یکی از  2غول فوتبال اروپا ،به مرحله یکهشتم

نهایی جام جهانی میرفت.
جام ملتهای آسیا 2019
تقریبا  ٦مــاه بعد از پایــان جامجهانی ،٢٠١٨
تیمهای آسیایی خودشان را برای یک نبرد بزرگ
دیگر در امارات آماده کردند .جام ملتهای فوتبال
آسیا  ٢٠١٩به میزبانی امارات از  ١٥دیماه سال
 ٩٧آغاز شــد .و ایران برای پایان دادن به طلسم
 ٤٣ســاله به امارات رفت .ملیپوشان کشورمان
در این رقابتها شروع خوبی داشتند و در نهایت
هم با پیروزی  -3صفر مقابل چین به نیمهنهایی
جام ملتهای آسیا رسیدند .ایران آخرین بار در
جام ملتهــای  ۲۰۰۴به نیمهنهایی جام ملتها

رســیده بود و دوست نداشت این بار هم در این
مرحله حذف شود اما یک اشتباه عجیب در بازی
مقابل ژاپــن همه چیز را خراب کرد و در نهایت
هم شکست  -3صفر مقابل ژاپن پایان کار تیمی
بود که همه به قهرمانی آن دل بسته بودند .این
شکســت آخرین بازی رسمی کیروش به عنوان
سرمربی تیم ملی کشورمان هم بود تا داستان 8
ســاله این مربی پرتغالی در ایران پایان خوشی
نداشته باشد.
فینال لیگ قهرمانان آسیا
یکی از اتفاقات مهم فوتبالی در ســال  97حضور
پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا بود که

در نهایــت منجر به نایب قهرمانــی این تیم در
آســیا شــد .تیم برانکو ایوانکوویچ راهی پرفرازو
نشــیب را برای رســیدن به این مرحله و مقام
طــی کرد .روایت پرســپولیس هرچنــد تلخ به
پایان رســید ،اما شاید ســالها از یاد هواداران
این تیم نرود .داســتان مســیر پرسپولیس برای
حضــور در لیــگ قهرمانان آســیا ،از فصل قبل
این رقابتها نوشــته شد .وقتی مهدی طارمی و
باشگاه پرسپولیس در آســتانه بازی نیمه نهایی
لیــگ قهرمانان فصل  ۲۰۱۶ -۲۰۱۷با دســتور
فدراســیون جهانی فوتبال محروم شدند .با این
چ ســرمربی
اوصاف ،تصور اینکهبرانکو ایوانکووی 
باشــگاه پرســپولیس موفق شــود یک بار دیگر
تیمش را به مقام قهرمانی برســاند کمی دشوار
بود اما درنهایت معجزه پروفسور و سرخها کامل
شــد و پرسپولیس با کنار زدن غولهای آسیایی
خود را به فینال آســیا رســاند .این نخســتین
حضور پرسپولیس در فینال لیگ قهرمانان آسیا
بود .پرســپولیس که از  2پنجره نقل و انتقاالتی
محروم بود ،به فینال آســیا رسید .روز دوازدهم
آبان ماه بازی رفت فینال آسیا با نتیجه  - 2صفر
به سود کاشیماآنتلرز ژاپن تمام شد .نتیجهای که
برای پرســپولیس خطرناک بود .در آخرین قدم،
پرســپولیس در عصرگاه  ۱۹آبان ماه با تســاوی
صفر  -صفر مقابل حریف ژاپنی به نایب قهرمانی
بسنده کرد.

چهرههایخبرسازفوتبالایراندرسال98
در سال  97که رو به پایان اســت ،فوتبال ایران روزهای
خوب و بد زیادی داشــت که در رقــم زدن آنها برخی
چهرهها بیشترین تاثیر را داشتند و یا به واسطه موفقیت
فردی یا موضوع حاشیهای در فوتبال ایران خبرساز شدهاند
که در این گزارش به آن اشاره میشود.
علیرضا بیرانوند :دروازهبان ملیپوش پرسپولیس یک سال موفق
ت سر گذاشت و اگر مافیایایافسی اجازه میداد و عنوان
را پش 
مرد سال آسیا به حق به او میرسید ،سال کاریاش رویایی میشد.
بیرانوند که انتخاب نخست کیروش برای حراست از دروازه ایران
در جامجهانی روســیه بود ،در مرحله مقدماتی با کلینشــیت در
بیش از10دیدار رکــوردی جالب ثبت کرد و در جامجهانی نیز با
مهار ضربه پنالتی کریســتیانو رونالــدو به چهرهای جهانی تبدیل
شد .او با پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا هم به موفقیتی بزرگ
دســت یافت و به فینال رســید ،هرچند در فینال سرخها مقابل
کاشــیمای ژاپن مغلوب شدند و دستشــان از جام کوتاه ماند .با
اینحال علیرضا که آرزویش بازی در لیگهای بزرگ اروپایی است،
از نظر بسیاری از کارشناسان مرد سال فوتبال ایران در سال جاری
است.
ســیدجالل حســینی :کاپیتان باتجربه پرســپولیس نقش
انکارناپذیری در موفقیت سرخپوشان برای کسب عنوان قهرمانی در
لیگ هفدهم و رساندن پرسپولیس به فینال لیگ قهرمانان 2018
داشــت .با وجود حضور موثر صخره در خط دفاعی پرســپولیس،
کیروش او را از لیست مسافران روسیه حذف کرد تا دچار چالشی
بزرگ با هواداران پرسپولیس شود و به زعم برخی تیم ملی در نبود
حسینی متضرر شود .هرچند سرمربی سابق تیم ملی به تعریف و
تمجید از او پرداخت و فوتبالدوســتان منتظر حضور او در لیست

مســافران جام ملتها بودند اما سیدجالل تصمیم به خداحافظی
از بازیهــای ملــی گرفت و اعالم کرد ســال  99هم از بازیهای
باشگاهی کنارهگیری میکند.
وریا غفوری :مدافع ملیپوش اســتقالل هم مثل ســیدجالل
حسینی سال خوبی را در باشگاهش گذراند و در برخی دیدارهای
تیم ملی هم موفق عمل کرد و تصور میشــد در لیست کیروش
برای جامجهانی باشد اما مرد پرتغالی با اشاره به تغییر پست وریا
در اســتقالل و تیم ملی ،خط قرمز روی اســم او کشید تا وریا از
آن به عنوان بزرگترین حســرت دوران ورزشیاش یاد کند .البته
وریا عالوهبر مســائل فنی به خاطر پستهای انتقادی و اجتماعی
در صفحه اینســتاگرامش به چهرهای محبوب بین فوتبالدوستان
اعم از قرمز و آبی تبدیل شد تا جایی که رئیس کمیته انضباطی با
ادبیاتی نامناسب به انتقاد از او پرداخت و البته با واکنش تند اهالی
ورزش و حمایت آنها از مدافع استقالل مواجه شد.
کارلوس کــیروش :مرد پرتغالی در ســال  97به همکاری 8
سالهاش با فدراسیون فوتبال ایران پایان داد ،آن هم بدون کسب
یــک جام! کیروش به عنوان تنها مربــیای که ایران را  2دوره
متوالی به جام جهانی رســانده ،پــس از جامجهانی  2018برای
 6ماه قراردادش را تمدید کرد تا شــاید ایران طلســم  43ساله
قهرمانی در جام ملتها را بشکند اما ناکامی ایران در نیمه نهایی
برابر ژاپن باعث حذف تیم ملی و پایان کار کیروش با فدراسیون
فوتبال ایران شد.
علیرضا فغانی :داور بینالمللی فوتبال کشورمان پس از موفقیت
بزرگی که در فینال فوتبال المپیک  2016به دست آورد و قضاوت
در این دیدار ،فینال جام باشگاههای جهان را هم قضاوت کرد و به
جامجهانی روســیه رسید .قضاوتهای خوب این داور ایرانی باعث

لژیونر ایرانی 3ماه بدون حقوق در ترکیه

مجید حسینی از ترابزون جدا میشود؟

مدافــع ملیپوش ایرانــی تیم ترابزون ایــن روزها با یک
مشــکل عجیب و پیچیده روبهرو شــده است .به گزارش
ورزش سه ،مجید حســینی ،مدافع جوان تیم ملی ایران
بعد از جامجهانی  2018روســیه به عنوان ســتاره جوان
فوتبال ایران به ترابزوناســپور ترکیه پیوســت اما اکنون
بعد از گذشــت چند ماه از حضور این بازیکن در باشگاه
ترکیهای مشــکلی عجیب برای او پیش آمده است .دیروز
روزنامه گازتادامگا در کشور ترکیه در خبری نوشت؛ مجید
حسینی ،مدافع ایرانی تیم ترابزوناسپور به دلیل پرداخت
نشــدن اقساط مبلغ انتقالش به باشگاه استقالل با تهدید
محرومیت از سوی فیفا مواجه بوده اما ترابزوناسپور این
پول را که قرار بود به طور اقساط به باشگاه ایرانی بپردازد
داد اما حاال مشکل دیگری وجود دارد .در ادامه گزارش این
روزنامه آمده است؛ باشگاه ایرانی(استقالل) بعد از اینکه

چند ماه اقساطی که باید مجید حسینی به این باشگاه بابت
انتقالش پرداخت میکرده را نمیدهد ،قصد شکایت به فیفا
را دارد و این موضوع را با باشگاه ترابزون درمیان میگذارد.
ترابزون اقســاط مربوط به مجید حســینی را به باشگاه
اســتقالل پرداخت میکند .اما با وجود حل شدن مشکل
شکایت استقالل به فیفا و دریافت اقساط ،مجید حسینی
با یک مشــکل مواجه شده است .او که براساس قرارداد با
باشگاه ترابزون باید ساالنه  550هزار یورو دستمزد بگیرد،
االن  3ماه است که هیچ دستمزدی از باشگاه نگرفته است.
این گزارش روزنامه ترکیهای به نوعی میتواند بیانگر این
موضوع باشــد که باشگاه ترابزون اقساط مربوط به انتقال
مجید حسینی را از دستمزد این بازیکن به استقالل داده
و همین موضوع باعث شده که حسینی  3ماه را در ترکیه
بدون دریافت دستمزد سپری کند.

آغاز تمرین استقالل از سوم فروردین

با تصمیم کادرفنی تیم فوتبال اســتقالل ،آبیپوشان از روز سوم
فروردین ماه تمرینات خود را دوباره از ســر خواهند گرفت تا برای
مسابقات پیشرو آماده شوند .آبیپوشان روز یکشنبه یک جلسه
تمرینــی برگزار کردنــد و با تصمیم کادرفنــی در مدت تعطیلی
مسابقات ،به تمرینات اختصاصی که از سوی بدنساز تیم برای آنها
در نظر گرفته شده ،خواهند پرداخت.

شفر دوم فروردین در تهران

نگاهی به برترینهای فوتبال ایران در سال 97

برانکو :کیروش با من مشکل
داشت ،نه من با او!

برانکو و تیمش سال
 ۹۷را در شــرایطی
بــه پایان رســاندند
که صدرنشــین لیگ
هجدهــم هســتند
و یکــی از مدعیان
قهرمانی در این دوره
به شــمار میروند .مرد محبوب سکوهای
سرخ که تیمش را برای دربی روز  ۱۰فروردین
آماده میکند ،درباره مسائل مختلفی صحبت
کرد.
ســال بسیار موفقی را پشت سر گذاشتیم .واقعا
من به جمع بازیکنانم اعتقاد داشــتم .از همه چیز
مهمتــر اینکه ما تیم بودیم .چون تیم اســت که
همه کار از آن بر میآید .این موضوع خودش یک
پدیده است.
برخی هواداران پرســپولیس نایبقهرمانی این
تیم در آســیا را تلخترین روز ســال میدانند اما
من موافق این دیدگاه نیســتم .البته حیف شــد
کــه باختیم ولی واقعا همه باید افتخار کنیم بابت
دســتاوردهایی که کسب کردیم .نه در رده ملی و
نه در رده باشگاهی هیچ وقت فوتبال ایران چنین
عظمتی ندیده بود.
مهم نیســت که من اجازه دادم مهدی طارمی
برود یا نه .ما به طارمی پیشــنهاد تمدید قرارداد
دادیم .هیچکس او را بیرون نکرد .او حرفهای است
و زندگیاش را از راه فوتبال میگذراند .قراردادش
در پایان فصل تمام میشد .میخواست برود .من
دیدم او نوشــته که میخواهم بروم .تجربه و پیام
مــن این بود که اجازه دهم راهش را برود .اما یک
مسئله بزرگی که مهدی طارمی دارد ،این است که
او پذیرفت ه اشتباه کرده است.
میدانی به چــه چیزی افتخار میکنم؟! اینکه
چطور بــه این نتایج خوب رســیدیم .اینکه تیم
بودیــم .فقط یک بیرانوند را بــه عنوان ملیپوش
داشــتیم .بعدا نورالهــی هم اضافه شــد .ما یک
بازیکن ملیپوش داشتیم اما استقالل  6ملیپوش
داشت .توانستیم خیلی زودتر از موعد در لیگ برتر
قهرمان شویم.
مدام درباره درگیری من با کیروش میپرسند.
یک ســوال دارم .شــما به من یادآوری کنید چه
زمانــی من یا بازیکنانم شــخصا مخالف تیم ملی
بودهایم و صحبتی در این باره کردیم؟ تا جاییکه
مــن میدانم کــیروش همواره علیه من پســت
میگذاشــت و مصاحبه میکرد .تاکنون جوابی از
من دیدهاید؟ خودم همیشــه از تیم ملی حمایت
کردهام .حتی به برنامه تیم ملی که با آنها موافق
هم نبودم احترام گذاشتم و ساکت ماندم .من اصال
با او مشکلی نداشتم ،او با من مشکل داشت .اصال
نمیدانم کیروش با من چه مشکلی داشت.
من واقعیت را گفتم کــه تنها با یک ملیپوش
به فینال رفتیم .آیا خیلی تراژدی و غمانگیز است
که از تیم ملی انتظار نتیجهگیری داشــته باشیم.
چهارمی در جامملتها افتخارآمیز اســت و جشن
گرفتن دارد؟ در جــام جهانی هم پس از پیروزی
مقابل مراکش ،اســپانیا را داشتیم که  6روز قبل
از شــروع جام ،تیمش با رفتن مربی به هم ریخته
بود .پرتغال را هم داشتیم که تنها کریس رونالدو
حضور داشــت .به نظرم هیــچ کار خاص و اثری
ندیدیم.
چه چیزی بهتر از این میتواند باشــد که سال
با دربی شــروع میشود .منتظر این بازی هستیم.
اهل پیشبینی نیســتم .یعنی راستش را بخواهید
پیشبینیام خوب نیست.

نمره خوب آزمون و محمدی در لیگ روسیه

شد همه او را شانس قضاوت در فینال بدانند اما فیفا با کجسلیقگی
او را برای دیدار ردهبنــدی انتخاب کرد ،هرچند این هم موفقیت
بزرگی برای او ،فوتبال ایران و آسیا بود.
علیرضا جهانبخش :لژیونر موفق فوتبال ایران پس از کســب
عنوان آقای گلی لیگ هلند که برای نخستین بار یک فوتبالیست
آسیایی به چنین موفقیتی نائل میشد ،مشتریان زیادی پیدا کرد.
درحالی که تیمهایی از اللیگا ،بوندسلیگا و ســری آ ایتالیا و لیگ
انگلیس خواهان او بودند ،جهانبخش برایتون را برای ادامه فوتبالش
انتخاب کرد و گرانترین خرید این باشگاه در تاریخش شد.
سردار آزمون :مهاجم جوان تیم ملی سال پرفراز و نشیب و البته
پرحاشیهای را پشت سر گذاشت .سردار که در جام جهانی روسیه
فیکس شد اما نتوانست گلی بزند ،با انتقادهای زیادی مواجه شد و
درپی این انتقادات از بازیهای ملی کنارهگیری کرد .با وجود اعالم
کنارهگیری رسمی ،کیروش برخالف رویه سالهای گذشتهاش در
مورد سیدمهدی رحمتی و هادی عقیلی ،سردار را چند باره دعوت
کرد و او نیامد .با اینحال مذاکرات فدراســیون و تاج و کیروش
با این بازیکن جواب داد و ســردار به تیم ملی برگشــت تا در جام
ملتها بازی کند که البته موفقیت چندانی نداشت.
گادوین منشا :بازیکن نیجریهای پرســپولیس هرگز نتوانست
انتظــارات هــواداران و برانکو را بــرآورده کند ،حتــی با وجود
گل سرنوشتســازش به الدحیل در ورزشــگاه آزادی که مسیر
فینالیست شدن پرســپولیس را هموار کرد .برانکو در نیم فصل
دوم او را نخواست تا منشا یک تصمیم جنجالی بگیرد و استقاللی
شــود .او چند گل حســاس هم برای آبیها زد تا حسابی در دل
هواداران اســتقالل جا باز کند .بنابراین در دربی نوروز سرخابی،
منشا قطعا چهره خبرسازی خواهد بود.

ماه سرنوشتساز استقالل فرا رسید

فروردین ســال آینده ،ماه سرنوشتسازی برای شــاگردان وینفرد شفر خواهد بود .به گزارش
میزان ،تیم فوتبال اســتقالل ،نســاجی مازندران را در هفته بیستودوم لیگ برتر شکست داد
تا به یک قدمی پرســپولیس در صدر جدول برســد .شــاگردان وینفرد شفر از شروع نیمفصل
دوم ،تنها یک بار برابر تراکتورســازی شکســت خوردند و مابقــی بازیهای خود را با پیروزی
پشتســر گذاشتند .هدف اصلی اســتقالل قهرمانی در لیگ است و اگر دربی ۱۰فروردین را با
برد به پایان برســانند ،پس از  3ســال به صدر جدول خواهند رفت .با اینوجود ،فروردین ،ماه
سرنوشتســازی برای استقالل است ،چراکه بازیهای پیشرو نشان میدهد که شاگردان شفر
چقدر کار ســختی در پیش دارند .آبیپوشان دهم فروردین با پرسپولیس بازی کرده و سپس
چهاردهم یعنی  4روز بعد با ســایپا در ورزشگاه آزادی دیدار میکنند .در تاریخ  ۱۹فروردین،
استقالل باید بازی رفت برابر الهالل عربستان در لیگ قهرمانان آسیا را در زمین بیطرف و در
قطر برگزار کند .پس از این بازی ســخت ،استقالل باید بیستو سوم فروردین در اصفهان برابر
ســپاهان صفآرایی کند که به نوعی جنگ قهرمانی است .در تاریخ  ۲۸فروردین هم استقالل
باید با ماشینسازی تقابل داشته باشد.

سایت هلندی :ایران هنوز سرمربی ندارد؛ پول تمام شده!

یک ســایت معتبر هلندی به آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال ایران اشاره کرد .به گزارش ایسنا
و به نقل از  ،ADفدراســیون فوتبال ایران هنوز بودجه الزم برای جذب یک ســرمربی را ندارد
و علیرضا جهانبخش و همتیمیهایش هنوز بدون ســرمربی هســتند .به دلیل بحران مالی در
کشــور نفتخیز ایران ،وزارت ورزش این کشور قادر به تامین بودجه الزم برای جذب سرمربی
تیم ملی این کشور نیست .تیم ملی فوتبال ایران از ماه ژانویه تاکنون بدون سرمربی بوده است.
کارلوس کیروش ،سرمربی پرتغالی بعد از حذف از جام ملتهای آسیا از هدایت تیم ملی ایران
کنارهگیری کرد .وزارت ورزش ایران نامهایی چون خوزه مورینیو ،لورن بالن و یورگن کلینزمن
را مطرح کرد که نیازمند منابع مالی زیادی اســت .هرچند مهدی تاج ،رئیس فدراسیون فوتبال
ایران اعالم کرده اشاره به این نامها یک شوخی بزرگ بوده است.

استعفای سومین مدیرعامل تراکتورسازی!

باتوجه به عدم پذیرش استعفای ایوب بهتاج از سمت مدیرکلی ورزش و جوانان استان آذربایجان
شرقی ،او مجبور شد که از تراکتور برود .به گزارشورزش سه ،این مدیرعامل اردبیلی که چند
هفته پیش به عنوان مدیرعامل باشــگاه تراکتور منصوب شده بود ،در همین هفتهها با حواشی
مختلفی دســتو پنجه نرم کرد .با توجه به اینکه او مدیرکل ورزشو جوانان استان آذربایجان
شرقی هم بود ،حضورش در تراکتور با جنجالهایی همراه شد .در نهایت پس از اینکه استعفای
او از شــغل اولش قبول نشــد ،بهتاج مجبور شد از باشگاه تراکتورســازی برود .او که سومین
مدیرعامل باشــگاه در فصل جاری بود ،دیروز اســتعفای خود را به هیئتمدیره تقدیم کرد تا
بار دیگر الیاسی کارهای مدیریتی تراکتور را تا زمان انتصاب مدیرعامل جدید برعهده بگیرد.

اســتقاللیها روز یکشنبه زیرنظر شفر یک جلسه تمرینی برگزار
کردند و سپس شفر یکشنبه شب در جلسهای با اعضای تیم امید
شرکت کرد و با پایان برنامههای خود صبح دیروز به کشورش سفر
کرد .شفر برای زیرنظر گرفتن تمرینات استقالل دوم فروردین به
ایران باز میگردد.

توهین هواداران استقالل دردسرساز شد

دیــدار اســتقالل تهــران و ذوبآهن اصفهــان در هفته هفدهم
رقابتهای لیگ برتر فوتبال برگزار شد که از سوی تماشاگران تیم
استقالل تهران تخلفاتی مبنی بر فحاشی نسبت به تیم پرسپولیس
و دروازهبان تیم ذوبآهن اصفهان که بعد از ســوت پایان نیز ادامه
داشــت ،رخ داد .تیم استقالل تهران به پرداخت ۱۰۰میلیون ریال
جریمه نقدی محکوم شد.

ابراهیمی و رضاییان در تیم منتخب

سایت استاد الدوحه قطر با اتمام هفته نوزدهم لیگ ستارگان قطر
تیم منتخب این هفته را معرفی کرد .امید ابراهیمی بازیکن االهلی
و رامین رضاییان بازیکن الشــحانیه  2بازیکن ایرانی حاضر در تیم
منتخب بودند.

احتمال خداحافظی اوکتاویو با ایران

اوکتاویو ،سرمربی تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به احتمال قوی در
روزهای آتی مجبور به بازگشت به زادگاه خود میشود .به این دلیل
که تیم ملی فوتبال ساحلی با از دست دادن شانس حضور در جام
جهانی برنامهای برای ماههای آینده ندارد.

استراحت  ۵روزه افشین قطبی به فوالد

افشــین قطبی ســرمربی تیم فوالد خوزستان در آســتانه نوروز
 ۱۳۹۸به شــاگردان خود یک استراحت  ۵روزه داد تا فوالدمردان
خوزســتان این روزها را در کنار خانوادهشان سپری کنند و پس از
آن با روحیهای بسیار خوب تمریناتشان را در اهواز دنبال کنند.

اعضای هیئتمدیره پرسپولیس معرفی شدند

عرب مدیرعامل شد ،کاشانی رئیس
هیئت مدیره

ســرانجام پس از چند ماه انتظار هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس
انتخــاب و معرفی شــد .درحالی کــه حدود  2مــاه از انتخاب و
معرفی هیئتمدیره باشــگاه استقالل میگذرد ،با تصمیم مجمع
عمومی باشــگاه پرسپولیس در روزهای پایانی سال جاری اعضای
هیئتمدیره این باشگاه انتخاب شد تا سرخها از بالتکلیفی خارج
شوند .براســاس تصمیم مجمع عمومی باشگاه پرسپولیس؛ ایرج
عرب ،جعفر کاشــانی ،علی رغبتی ،سیدمهرداد هاشمی و مهدی
محمدنبی به عنــوان اعضای هیئتمدیره این باشــگاه انتخاب و
معرفی شدند .عرب و کاشانی که در هیئتمدیره قبلی هم حضور
داشتند و  3عضو جدید هم همگی دارای سوابق ورزشی و اجرایی
در حوزه ورزش هســتند .مهردا د هاشمي مديرعامل باشگاه سايپا
بوده ،نبي دبيركل فدراســيون فوتبال و ساير سمتها را داشته و
رغبتي هم سالها در وزارت ورزش بوده است .پس از انتخاب اعضا،
جلسه هیئتمدیره جدید پرسپولیس با وزیر ورزش و جوانان برگزار
شــد که با رای اعضای هیئتمدیره جعفر کاشــانی رئیس هیئت
مدیره و ایرج عرب مدیرعامل باشگاه پرسپولیس شدند.

صعود برایتون به نیمه نهایی جام حذفی

تقابل تیم جهانبخش با منچسترسیتی

تیم برایتون یکشــنبه در مرحله یکچهــارم نهایی جام حذفی
انگلیس میهمان تیم میلوال بود و درنهایت با پیروزی در ضربات
پنالتی توانست به نیمهنهایی صعود کند 2 .تیم در پایان۱۲۰دقیقه
به تســاوی  ۲-۲رضایت دادند و برایتون توانست با نتیجه ۴-۵
در ضربات پنالتی پیروز شــود .علیرضا جهانبخش که در ترکیب
ابتدایــی برایتون قرار گرفته بــود ،در دقیقه  ۶۷جای خودش را
س دیروز
ســولی مارچ به داد .دور نیمه نهایــی جام حذفی انگلی 
قرعهکشی شد و تیم منچسترســیتی در این دور باید به مصاف
علیرضا جهانبخش و یارانش برود .بازیهای این دور روزهای ۱۷
و  ۱۸فروردین ماه برگزار میشــوند .منچسترســیتی توانست با
نتیجه  2-3از سد سوانسی بگذرد و به نیمه نهایی صعود کند.

کری سیدجالل برای استقاللیها

به خاطر هواداران دربی را میبریم!

ســید جالل حســینی کاپیتان پرســپولیس در شــرایطی که
سرخپوشــان پایتخت نتیجه بســیار خوبی از دیدار با سپیدرود
گرفتنــد و صدر جــدول را دوباره تصاحب کردنــد ،گفت« :به
تازگی یکســری از گالیهها را مطرح کرده و معتقدم ما به قدری
خستهایم که نمیتوانیم با  2یا  3روز استراحت به شرایط ایدهآل
برگردیم .به زمان بیشــتری برای اســتراحت احتیاج داریم ».به
گزارش خبرآنالین؛ حســینی اضافه کرد« :ســال  97هرچه که
بود ،تمام شد و باید به فکر روزهای بهتر باشیم .ما خستهایم اما
هواداران بدانند با تمام قدرت وارد دربی خواهیم شد و به دنبال
پیروزی در این بازی هســتیم .قطعا  3امتیــاز دربی از اهمیت
زیادی برخوردار اســت زیرا در وهله اول به مصاف رقیب سنتی
میرویم و در وهله دوم ،با یکی از مدعیان قهرمانی تقابل داریم
ولی ما هم پرســپولیس هستیم و به خاطر هواداران هرکاری که
الزم باشــد ،انجام میدهیم تا برنده به خانــه برگردیم و نوروز
زیبایی برای طرفدارانمان بسازیم».

تاج :نتوانستیم دالر و رینگیت وارد
کشور کنیم

مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبــال در بازدید وزیر ورزشو
جوانــان و رئیس کمیته ملی المپیــک از اردوی تیم ملی امید
گفت« :مشــکل ما آوردن دالر و رینگیت (واحــد پول مالزی)
به ایران اســت که نتوانستیم وارد کشــور کنیم .قبال پولها را
وارد و هزینههــا را تامیــن میکردیم .البتــه علیرغم برگزاری
داربی اســتقالل و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی ،مسئوالن این
مجموعه با برگزاری بازیهای تیم ملی در آزادی موافقت کردند
که اتفاق خوبی بود».

