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شکایت کیروش از فدراسیون فوتبال ایران به فیفا رسید

واکنش سایت عراقی به خبر جدایی رسن از پرسپولیس

کارلوس کیروش از مدت زمان فعالیتش در تیم ملی فوتبال ایران ،حدود۹۰۰
هزار دالر از فدراســیون ایران طلبکار اســت و خودش مدعی شــد از ایران به
فیفا شکایت کرده است .مســئوالن فدراسیون فوتبال هم اعالم کردند بهخاطر
مشــکالت بانکی قادر بــه پرداخت پول کــیروش نبودهاند و ایــن پول را به
کنفدراســیون فوتبال آسیا دادهاند تا به دســت کیروش برساند .هرچند سند
مربوط به این موضوع تا به امروز منتشــر نشده تا ادعای فدراسیون تایید شود.
البته مســئوالن فدراسیون ایران در روزهای گذشته تاکید کردهاند که چیزی از
سوی فیفا در ارتباط با شکایت کیروش به آنها اعالم نشده است .این در حالی
است به نقل از آسوشیتدپرس فیفا تایید کرده که روز سهشنبه شکایتی توسط
کیروش از فدراسیون فوتبال ایران درخصوص قراردادش دریافت کرده است.

شــبکه خبری الکاس مدعی شد در پایان فصل بشار رسن از پرسپولیس جدا و
راهی لیگ ســتارگان قطر خواهد شــد .این خبر بازتاب گستردهای پیدا کرد تا
جایی که رسانههای عراقی نیز به سرنوشت ستاره تیم ملی واکنش نشان دادند.
سایت  iraqfgدر گزارشی اعالم کرد ادعای الکاس شایعهای بیش نیست چون
بشــار تصمیم به جدایی از پرسپولیس ندارد .در این گزارش آمده است« :بشار
رســن پیشنهادات زیادی در اختیار داشت اما ترجیح داد قراردادش را با باشگاه
ایرانی تمدید کند و بنا به اخبار موثق او تصمیمی مبنی بر ترک تیم فعلی ندارد
چــون قصد دارد به ثبات فنی خود در قهرمان ایران ادامه بدهد ».این ســایت
عراقی با اشاره به گفتههای یکی از نزدیکان رسن نوشت« :احتمال کوچ بشار به
باشگاه قطری صفر درصد و احتمال ماندن او در پرسپولیس 200درصد است!»

آغاز هفته بیست و ششم با توقف پرسپولیس و برد استقالل

 2امتیاز سرخها در
اصفهان ذوب شد!

بازگشت طارمی به پرسپولیس منتفی است

اوساگونا ،محمدزبیر نیکنفس ،حمید ملکی،
میالد فخرالدینی و ارسالن مطهری بازیکنانی
بودند که برای ذوبیها در این بازی به میدان
رفتند .در این بازی هر  2تیم موقعیتهایی را
برای گلزنی داشتند اما درخشش دروازهبانها
به خصوص بیرانوند باعث شد تا بازی بدونگل
به اتمام برسد و درنهایت دوازدهمین تساوی
در تاریــخ بازیهای پرســپولیس -ذوبآهن
رقم بخورد .با این تســاوی تیم پرســپولیس
 ۵۵امتیازی شــد و در صدر جدول باقی ماند.
ذوبآهن هم با  ۳۰امتیاز در رده هشتم ماند
تــا تکلیف قهرمان در هفتههــای آینده لیگ
مشخص شود .پرســپولیس در  4هفته پایانی
رقابتهــا بایــد بهترتیب به مصــاف تیمهای
سپاهان ،تراکتورسازی ،ماشینسازی و پارس
جنوبــی بــرود .در دیگر بازی روز گذشــته
اســتقالل در خانه میزبان ماشینســازی بود
که بــا تک گل قائدی توانســت این تیم را از
پیشرو بردارد .وینفرد شفر ،سرمربی استقالل
برای این بازی تیمش را بــا ترکیبی متفاوت
نسبت به بازی با ســپاهان به میدان فرستاد.
بازگشت روزبه چشــمی یکی از این تغییرات
بود و از دیگر نکات عجیب ترکیب روز گذشته

چهره روز

شجاع بازی با سپاهان را از دست
داد

جووینکو به استقالل میرسد

غیبــت در  2بــازی لیــگ عربســتان و نیمهنهایی جام
باشــگاههای عرب مقابــل االهلــی گمانهزنیهای زیادی
در خصوص سباســتین جووینکو رقم زده بود اما ســتاره
ایتالیایــی بعد از صعود حماســی الهالل بــه فینال جام
باشــگاههای عرب ،با کاروان این تیم راهی العین امارات
شــد و کار با توپ را آغاز کــرد تا به تمامی ابهامات پایان
بدهد و به بازی با استقالل برسد.

پرواز چارتری پرسپولیس به ازبکستان

آبیها نیز میتــوان به حضور یک مدافع چپ
جدید در این تیم اشــاره کرد .میثم تیموری
مدافع چپ استقالل با تصمیم وینفرد شفر در
ترکیب خط دفاعی آبیپوشــان قرار گرفت تا
به اینترتیب برای اولین بار حضور در ترکیب
استقالل از ابتدا را تجربه کند .تیموری ابتدای
فصل آبیپوش شد اما شرایط برای او به شکلی
پیش رفت که درنهایت از لیست این تیم کنار
گذاشته شد و به دلیل مصدومیت تا نیمفصل
در فهرست آبیها حضور نداشت .در نیم فصل

نقش دایی در سرنوشت قهرمانی

دوم تیموری به جمع بازیکنان استقالل اضافه
شد اما فرصت حضور در ترکیب را پیدا نکرد
و همواره نیمکتنشــین بــود و گاهی اوقات
حتی در لیست  18نفره نیز حضور نداشت .با
این وجود شفر با توجه به خستگی زکیپور و
فشار باالیی که این بازیکن احساس میکرد،
تصمیم گرفت تا در این دیدار او را به ترکیب
اســتقالل اضافه کنــد .در فــاز تهاجمی نیز
آبیها یک تغییر داشــتند و این بار منشــا به
جای ایســما در نوک خط حمله قرار داشت.

شایعه روز

اســتقالل با این ترکیب تــا دقیقه 80مقابل
دفــاع اتوبوســی و همهجانبه ماشینســازی
کاری از پیــش نبرد تــا اینکه مهدی قائدی
به عنوان تعویض طالیی شــفر توانست قفل
دفاع تیم مهاجری را باز کند و بعد از یک فرار
سریع با یک ضربه دقیق توپ را به تور دروازه
بچسباند تا استقالل با کسب  3امتیاز از توقف
پرسپولیس نهایت بهره را ببرد .استقالل با این
برد به امتیاز 50رســید تــا موقتا به رده دوم
جدول صعود کند.

لوپتگی جدیدترین شایعه نیمکت تیم ملی

شجاع خلیلزاده با دریافت چهارمین کارت خود
در ایــن فصل ،دیدار هفته آینده برابر ســپاهان
را از دســت داد .مدافع شــمالی پرسپولیس در
اواخر نیمه دوم بــرای کنترل ضدحمله حریف،
تکل بلنــدی روی پای فخرالدینی داشــت که
با کارت زرد اشــکان خورشــیدی جریمه شد.
شــجاع خلیلزاده با دریافت این کارت ،دومین
جلسه محرومیت انضباطی خود را باید پشت سر
بگذارد و کار این تیم را در دیدار هفته آتی مقابل
سپاهان ،سختتر کرد.
نامه محسن فروزان به کمیته اخالق

نمیتوانم از خانه خارج شوم!

محســن فروزان ،گلر تراکتورسازی که از سوی
این باشــگاه تا زمان رسیدگی به وضعیتش کنار
گذاشته شده ،در پاسخ به احضار کمیته اخالق
فدراسیون فوتبال برای توضیح در مورد مسائل
مطرح شده ،نامهای نوشــت و اعالم کرد که به
دلیل تهدیــدات جانی قادر به خــروج از منزل
نیســت و کمیته اخالق باید جلســه را به روز
دیگری موکول کند!
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سایپا-سپاهان )19:00(......................................
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وریا و طارق آماده بازی با الهالل

طبق اخبار رســیده از باشگاه اســتقالل وریا غفوری بعد
از پشت سر گذاشتن دوران آســیبدیدگی مهیای بازی
شــده و میتواند هفته آینده مقابل الهالل به میدان برود.
همچنین طارق همام نیز با رفع مصدومیت تیم اســتقالل
را در ســفر به امارات همراهی خواهد کرد و مشکلی برای
بازی مقابل نماینده عربستان نخواهد داشت .به این ترتیب
صیادمنش تنها بازیکن آبیهاست که به الهالل نمیرسد.
قــرارداد مهــدی طارمــی در انتهای فصل جــاری لیگ
ستارگان قطر بســته میشود تا بازیکن اسبق پرسپولیس
به فکر جدایی از این تیم باشــد .از طرفی طارمی فعالیت
جدی خود را با یکــی از مدیربرنامههای ایرانی معتبر در
فوتبــال جهان آغاز کرده تا بتواند به فوتبال اروپا راه پیدا
کند .بنابر این حضور طارمی در پرسپولیس بهطور کامل
منتفی اســت و این بازیکن تصمیمی برای بازگشــت به
فوتبال ایران ندارد.

استقالل با برد جان تازه گرفت

هفته بیســتو ششم رقابتهای
لیــگ برتــر از روز گذشــته با
برگزاری  2بازی آغاز شــد که در اولین بازی
ذوبآهن و پرســپولیس به تساوی بدونگل
دســت یافتند و اســتقالل نیز در خانه با یک
گل در خانه از ســد ماشین ســازی گذشت.
روز گذشــته ورزشــگاه فوالدشــهر اصفهان
میزبان دیدار حســاس تیمهــای ذوبآهن و
پرسپولیس بود .این بازی در حالی برگزار شد
که سرخپوشان پایتخت امیدوار بودند با کسب
 3امتیاز جایگاه خود در صدر جدول را تثبیت
کنند و با خیالی آسودهتر به استقبال بازیهای
ســخت خود در  4هفته پایانی رقابتها بروند
اما این اتفاق رخ نداد و بازی با تســاوی بدون
گل به پایان رسید .پرسپولیس در این مسابقه
با ترکیب علیرضا بیرانوند ،سیدجالل حسینی،
شجاع خلیلزاده ،محمد نادری ،مهدی شیری،
کمال کامیابینیا ،احمد نورالهی ،بشــار رسن
( - ۸۶ســعید کریمی) ،مهدی ترابی ،سیامک
نعمتی و علی علیپور پا به میدان گذاشــت و
رشــید مظاهــری ،وحید محمــدزاده،هادی
محمدی ،حمید بوحمدان ،محمدرضا حسینی
( -93مهران درخشانمهر) ،قاسم حدادیفر،

پرسپولیس -االهلی با سوت چینی

کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر داد که مانینگ ،داور چینی
قضاوت دیدار برگشــت پرســپولیس با االهلی عربستان
در لیگ قهرمانان آســیا را برعهده خواهد داشــت .دیدار
شــاگردان برانکو با االهلی دوشــنبه هفتــه آینده برگزار
میشــود .دیدار رفت این  2تیم با نتیجه  - 2صفر به نفع
سرخپوشان به پایان رسیده بود.

پرســپولیس در هفته پنجم لیگ قهرمانان آسیا باید در
ازبکســتان به مصاف تیم پاختاکور برود .بر این اســاس
کاروان پرســپولیس به صورت چارتر و با پرواز اختصاصی
راهی ازبکســتان خواهد شد تا بازیکنان و مربیان این تیم
زمان بیشتری برای استراحت داشته باشند.

داور سرشناس برای الهالل -استقالل

کنفدراسیون فوتبال آســیا ریوجی ساتو ،داور سرشناس
ژاپنی را به عنوان داور دیدار اســتقالل با الهالل در هفته
چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا انتخاب کرد.
دیدار اســتقالل با الهالل سهشــنبه هفتــه آینده برگزار
میشود .دیدار رفت این  2تیم با برتری  - 2یک شاگردان
شفر به پایان رسید.

داور ذوبآهن -الوصل معرفی شد

کنفدراســیون فوتبال آســیا اعالم کرد که هیونگ جین،
داور اهل کــره جنوبی قضاوت دیــدار ذوبآهن ایران با
الوصل امارات را برعهده گرفت .بازی شاگردان منصوریان
با الوصل امارات سهشــنبه هفته آینده در اصفهان برگزار
میشــود .دیدار رفت این  2تیم با نتیجه  -3یک به سود
ذوبآهن به پایان رسیده بود.

پرسپولیس به دنبال ارز نیمایی

یکی از دیدارهای هفته بیستو ششم دیدار تیمهای سایپا و سپاهان است که قرار است
در تهران برگزار شود .سایپا با اینکه نه مدعی قهرمانی و کسب سهمیه است و نه دغدغه
سقوط دارد اما به نظر میرسد با قرعهای که در هفتههای پایانی دارد ،میتواند در تعیین
سرنوشــت قهرمان لیگ تاثیرگذار باشد .دایی و تیمش بر اساس قرعه که اتفاقی حادث
شــده با  4تیم مدعی قهرمانی بازی دارند که البته  2بازی را پشت سر گذاشتهاند .تیم
دایی پس از دربی ســرخابی با هر  2تیم پرطرفدار پایتخــت بازی کرده و در حالی که
توانســته یک امتیاز از اســتقالل بگیرد اما در بازی با پرسپولیس با وجود نمایش خوب
 2 - 3مغلوب شــده اســت .حاال  2بــازی دیگر با مدعیان قهرمانــی پیشروی دایی و
شاگردانش اســت و قرار است سایپا مقابل سپاهان و پدیده هم محک بخورد و مدعیان
را محک بزند .اتفاقا هر  2بازی هم در تهران است و نارنجیپوشان ابتدا امروز از سپاهان
پذیرایی میکنند و سپس در هفته بیستو هشتم میزبان پدیده هستند 2 .تیمی که در
کورس قهرمانی و کسب ســهمیه قرار دارند و بازیهای پایانی برایشان حکم فینال را
دارد .قطعا متوقف کردن ســپاهان و پدیده باعث خوشحالی پرسپولیس ،تراکتورسازی و
اســتقالل و از همه بیشتر سرخپوشان خواهد بود که جدیترین مدعی قهرمانی هستند.
تیم دایی نشان داده همیشه برای برد به میدان میرود و با وجود آنکه نیاز مبرمی هم
به امتیازات هفتههای پایانی ندارد اما برای رعایت بازی جوانمردانه و پایمال نشدن حق
تیمهای مدعی با تمام توان مقابل سپاهان و پدیده قرار میگیرد.

فدراســیون فوتبال ایران بعد از جدایی کارلوس کیروش از تیم ملی ،در تدارک انتخاب
جانشین وی است و در این بین مذاکراتی را با گزینههای مختلف انجام داده .در اینبین
اســامی مختلفی برای حضور در ایران مطرح شــد ،از لورن بالن تا وینچنزو مونتال و در
آخــر هم یورگن کلینزمن .با این وجود جدیدترین نامی که برای هدایت تیم ملی ایران
مطرح شــده ،خوان لوپتگی سرمربی پیشین رئالمادرید است که شایعه شده فدراسیون
فوتبال در حال مذاکره با این مربی اســت .در این بین مهدی تاج بارها و بارها از اسامی
مطرح شده در رسانهها ابراز بیاطالعی کرده اما همچنان معتقد است که مربی تیم ملی
به زودی معرفی خواهد شــد و در فیفادی اردیبهشت ماه روی نیمکت تیم ملی خواهد
نشســت .محمود اسالمیان عضو هیئترئیسه فدراســیون فوتبال درخصوص انتشار این
خبر گفت« :انتخاب ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران برعهده رئیس فدراسیون است و او
درحال مشــورت برای انتخاب ســرمربی تیم ملی است و هر زمان به نتیجه برسند ،این
موضــوع را اعالم خواهند کرد .اگر روی گزینهای به جمعبندی برســند ،قطعا با اعضای
هیئترئیســه موضوع را در میان خواهند گذاشت و در جلسهای که برگزار میکنیم در
این مورد بحث و تبادلنظر صورت خواهد گرفت .اســامی که در رسانهها مطرح میشود
را من نشنیدهام .اول باید گزینهها توسط فدراسیون فوتبال جمعبندی شود و سپس به
هیئترئیسه بیاید .اجازه بدهید نشست آینده اعضای هیئترئیسه فدراسیون برگزار شود
و بعدا درخصوص موارد مختلف صحبت خواهیم کرد».

برایتون در تونل وحشت

روزهای ترسناک جهانبخش در جزیره

جهانبخــش در اولیــن فصل حضــورش در
لیگ برتر انگلســتان روزهای خوبی را تجربه
نمیکنــد و روزهای حضور در فوتبال جزیره برای او چندان
خوب پیش نرفته اســت .ســتاره فوتبال ایــران در  7هفته
ابتدایی لیگ برتر فرصت چندانی بــرای اثبات تواناییهای
خود نداشــت و به عنوان بازیکن ذخیره در دقایق پایانی به
بازی گرفته میشــد .اما شرایط از هفته هشتم تغییر کرد و
جهانبخش برای  4بازی متوالی در ترکیب اصلی تیمش قرار
گرفت .درحالی که نمایش ستاره تیم ملی کشورمان بازی به
بازی بهتر میشد ،یک مصدومیت بدموقع باعث شد تا او 60
روز خانهنشین شود و  11بازی تیمش را از دست بدهد .این
مصدومیت کار علی جهان را برای بازگشت به ترکیب اصلی
سخت کرد اما حضور در  4بازی اخیر برایتون نشان میدهد

که ســرمربی این تیم بار دیگر به ستاره فوتبال ایران اعتماد
کرده .البته این اعتماد نمیتواند پایان خوش جهانبخش در
اولین فصل حضــورش در لیگ برتر را تضمین کند ،چراکه
او و برایتون در شــرایط چندان خوبی بهســر نمیبرند .در
بازیهای این هفته لیگ برتر حضــور 70دقیقهای علیرضا
جهانبخــش در ترکیب برایتون هم مانــع ادامه ناکامیهای
این تیم نشــد تا شکست  -2صفر مقابل کاردیف آن هم در
آمکس اســتادیوم زنگ خطر را برای این تیم و ستارههایش
به صدا در آورد .بعد از تراژدی سنگین باخت  -5صفر مقابل
بورنمــوث طرفداران برایتون امیدوار بودند این تیم بتواند از
ســد کاردیف بگذرد تا به منطقه امن برســد اما این اتفاق
رخ نــداد تا تیم محبوب آنهــا در فاصله  2امتیازی منطقه
ســقوط بایستد .نکته ترســناکتر برای برایتونیها ،قرعه 5

بازی پایانی فصل اســت که یک ماه پراضطراب را پیشروی
آنها قرار میدهد .جهانبخــش و همتیمیهایش در این 5
هفته باید در ابتدا به مصاف ســاوتهمپتون بروند ،جدالی که
نتیجه آن با توجه به همســایه بــودن در جدول  6امتیازی
تلقی میشود .رویارویی با نیوکاسل ،آرسنال ،منچسترسیتی
و ولورهمپتون در ســایر بازیها نیز بر سختیهای این قرعه
خواهــد افزود .برایتون در  2هفتــه پایانی لیگ جزیره باید
به مصاف منســیتی برود که با لیورپول در کورس قهرمانی
رقابت شــدیدی دارد ،همینطور آرســنال که در راه کسب
جواز چمپیونزلیگ با چلســی ،منیونایتد و ...رقابت دارد و
اصال دنبال از دســت دادن امتیاز نخواهد بود .با این شرایط
میتوان از حاال گفت کریس هیتن و بازیکنانش چه روزهای
ترسناکی در هفتههای پایانی جزیره پیشرو دارند.

پــس از اینکه برانکو در نامهای به باشــگاه پرســپولیس
درخواســت کرد که مطالباتش پرداخت شــود ،مسئوالن
این باشــگاه در تالش هســتند تا بتوانند هر چه سریعتر
مطالبــات این مربــی کروات را بــه او پرداخت کنند .در
همینرابطه مسئوالن باشگاه پرسپولیس ب ه دنبال تهیه ارز
نیمایی هســتند تا بتوانند مطالبات سرمربی خود را با ارز
نیمایی بپردازند .مسئوالن پرسپولیس در تالش هستند تا
با تهیه پول طی روزهای آینده مطالبات برانکو را بپردازند.
به برانکو اعالم شــده تا اوایل اردیبهشت بخشی از پولش
پرداخت خواهد شد.

گزارش

روزهای حساس در لیگ آزادگان

هرچن د این روزها همــه نگاهها به لیگبرتر
معطوف است اما حساسیت در لیگ آزادگان
ت کمی از حساســیتهای لیگ هجدهم ندارد و
هم دســ 
جنگ تیمها بــرای صعود در هفتههــای پایانی همچنان
ادامــه دارد .بــا توجه به شــرایط جدول حــاال معادالت
درصدر جدول لیگ آزادگان تا حدودی ســادهتر شده .در
حال حاضر با خارج شــدن تیمهای بــادران ،مس کرمان
و سرخپوشــان پاکدشــت ،فقط  4تیم گلگهر سیرجان،
شاهین بوشــهر ،گلریحان البرز و آلومینیوم اراک شانس
صعود به لیگ برتر را دارنــد .نکته اصلی درباره این فصل
لیگ آزادگان ،انصراف  2تیم اســت که سبب شده جدول
این مســابقات به هم بریزد .هماکنون در پایان هفته سیو
دوم ،هر تیم  28یا  29بازی انجام داده اســت .در کورس
باالی جدول ،شاهین شهرداری تنها تیم با  29بازی است
و درواقع یک بازی بیشــتر از  3مدعــی دیگر انجام داده.
همین موضوع شانس شاهین رده دومی را تا حدی کاهش
میدهد .درحال حاضر گلگهر سیرجان را باید شانس اول
صعود به لیگ برتر دانست؛ تیمی که هماکنون با  52امتیاز
در صدر جدول است و با کسب فقط یک امتیاز از  2بازی
باقیمانده میتواند جشن صعود بگیرد .شاهین شهرداری
بوشــهر تیم دوم جدول فقط یک بازی دیگــر دارد و در
صورت برد هم باید منتظر باشــد تا ببیند گلریحان در 2
بازی باقیمانده خود چه نتایجی کسب میکند .درصورتی
ی مانده خود را با پیروزی پشت
که هر  2تیم بازیهای باق 
ســر بگذارند ،آنگاه کار به تفاضل گل کشیده خواهد شد.
آلومینیوم اراک چهارمین شــانس صعود نیز باید امیدوار
باشــد تا ضمن برد در 2بازی باقیمانده اش دیگر مدعیان
هــم بازیهای خود را واگذار کننــد تا بتوانند فصل آینده
نماینده اراک در لیگ نوزدهم باشند.

