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توضیحات تراکتورسازی درباره جلسه کمیته انضباطی فروزان

دلجویی شفر از پاتوسی پس از بخشش باقری

باشــگاه تراکتورسازی در واکنش به جلســه کمیته انضباطی دروازهبان این تیم
توضیحاتی ارایه داد .در جریان دیدار  2تیم تراکتورســازی و سپیدرود رشت ،تیم
تراکتورسازی  3گل مشــکوک دریافت کرد که شائبههایی در اینخصوص ایجاد
شد که از سوی هواداران مورد اعتراض قرار گرفت .به دنبال این اعتراضات ،کمیته
انضباطی باشــگاه بر طبق وظایف خود ،بررســیهای الزم را آغاز کرد که جلسه
رسیدگی کمیته انضباطی براساس مقررات انضباطی باشگاه ،فدراسیون فوتبال و
همچنین رویه دیوان داوری ورزش ،مورخ  ۲اردیبهشت با حضور کاراندیش معاون
حقوقی ،آذرنیا مدیر و نصیری مدیر اجرایی باشــگاه تراکتورســازی و همچنین
محسن فروزان و وکیل وی برگزار شد .در این جلسه اتهامات به وی تفهیم شد و
محسن فروزان دفاعیات خود را در جلسه رسیدگی مطرح کرد.

اصرار شــفر برای بازگرداندن فرشید باقری بهویژه پس از مصدوم شدن فرشید
اســماعیلی درنهایت موجب شد امیرحسین فتحی این بازیکن را که در دربی و
میان  2نیمه با پاتوســی درگیر شده بود ،ببخشد و به اردوی ابوظبی بفرستد .با
اینحال اما این اصرار برای پاتوســی حتما خوشایند نبوده است .شفر که به این
موارد دقت ویژهای دارد ،با انتخاب پاتوســی به عنوان بازیکنی که باید کنارش
در کنفرانس خبری بنشیند ،نشان داد حواسش به همه چیز و همهکس هست.
شفر پاتوسی را به کنفرانس خبری برد تا نشان دهد توجه ویژهای به این بازیکن
دارد .درواقع او ســعی کرد هم پاتوســی را راضی کند ،هم تیمش را با دستان
خودش خالی از هافبک نکند .فرشید باقری هم قطعا حاال متوجه شده که نباید
در اموری که به بازیکن ارتباطی ندارد ،دخالت کند.

نمازی سرمربی هلسینگر دانمارک شد

به نقل از ســایت اســپورتن ،امید نمازی ،ســرمربی سابق
ذوبآهن و دســتیار ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران بین
سالهای  ۲۰۱۱تا  ۲۰۱۴به عنوان سرمربی تیم هلسینگر
انتخاب شــد .هلســینگر در جدول  ۱۴تیمی لیگ فوتبال
دانمارک در قعر جای دارد و از  ۲۶مســابقه خود  6برد2 ،
مساوی و  ۱۸باخت را کسب کرده است.

فاطمی مدیر اجرایی تیم ملی جوانان شد

در حکمی از ســوی رئیس فدراســیون فوتبال ،سید فراز
فاطمی ،بازیکن ســالهای نه چنــدان دور فوتبال ایران به
عنوان مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال جوانان منصوب شــد.
گفتنی است تیم ملی فوتبال جوانان ایران با هدایت سیروس
پورموســوی از۱۰آبان ماه در مرحلــه مقدماتی رقابتهای
فوتبال جوانان قهرمانی آسیا حضور خواهد یافت.

نقشه بدخواهان نقش بر آب شد

ابقـای کرانچار!

عیادت پروین از سرمربی اسبق تیمملی

ضرر  5میلیاردی در صورت فسخ قرارداد زالتکو

امروز ،جلسه هیئتمدیره پرسپولیس

در چند روز اخیر اخباری مبنیبر
احتمال قطع همکاری فدراسیون
فوتبال ایران با زالتکو کرانچار سرمربی کروات
تیم ملی امید شــنیده میشــد .عدم موفقیت
مرد کروات در بازیهای آســیایی از یک ســو
و عــدم صعود امیــد ایران به عنــوان تیم اول
گــروه Cدر مرحله نخســت انتخابی المپیک
 2020از ســوی دیگر باعث شده بود انتقادات
به مرد کروات بیشــتر شود و زمزمههایی مبنی
بر اخراج او شنیده میشــد .واکنش مسئوالن
فدراســیون هم به این شــایعات سکوت بود و
همه منتظر تصمیم هیئترئیسه بودند که  2روز
پیش نشســت اعضای هیئترئیسه فدراسیون
فوتبال برگزار شد و عالوهبر ارایه گزارش مهدی
تاج رئیس فدراســیون فوتبــال درباره انتخاب
ســرمربی تیم ملی بزرگساالن ،در بخش دیگر
این جلســه گزارش کمیته فنی در مورد نحوه
عملکرد تیم امید در بازیهای مقدماتی المپیک
گروه  Cدر تهران ارایه شــد .انتظار میرفت با
توجه به شایعات چند روز گذشته درباره احتمال
تغییر در کادرفنی تیــم ملی امید کمیته فنی
رسما پیشنهاد ایجاد تغییر در کادرفنی را مطرح
کند اما پیشنهادی از سوی اعضای کمیته فنی
در مورد برکناری کرانچار ارایه نشــد و اعضای
هیئترئیسه هم بر حمایت از تیم امید در ادامه

بازیها تاکید کردند .این درحالی است که پیش
از این جلســه اعضای کمیته فنــی از عملکرد
کرانچار در تیم امید گالیه کردند و در مصاحبه
با رســانهها از برکناری کرانچار حرف زدند که
یکی از این اعضا حسین کالنی بود .البته پیش
و پس از جلســه هیئترئیســه که حکم بقای
کرانچار را تایید کرده بودند ،شــایعاتی مبنی بر
کارشکنی علیه سرمربی تیم ملی از داخل تیم
شنیده میشد .بر اســاس شنیدهها چند تن از
اعضای تیم که مایــل بودند یک مربی ایرانی و
ترجیحا یحیی گلمحمدی ســکان هدایت تیم
ملی امید را برعهده بگیرد ،بحث ناکامی کرانچار
را مطــرح و روی آن تاکیــد کردند تا روی نظر
کمیته فنی و هیئترئیســه تاثیــر بگذارند .اما
چند دلیل فنی و مالی مانع از موفقیت مخالفان
کرانچار شــد و مرد کروات حاال باید تیمش را
برای مرحله نهایــی انتخابی المپیک در تایلند
آماده کند.
اینکه چرا هیئترئیســه و کمیته فنی رای به
ادامــه همکاری با کرانچــار داد 2 ،دلیل اصلی
داشــت .قرارداد کرانچار با فدراســیون فوتبال
ایران در  3بند تنظیم شــده که شامل مرحله
نخست انتخابی المپیک و مرحله نهایی انتخابی
و حضور در المپیک است .مرد کروات درصورتی

چهره روز

اسماعیلی :با شرایط سخت بازی
میکردم

فرشــید اسماعیلی،
هافبک -مهاجم تیم
فوتبال استقالل گفت
که مدت زیادی بوده
که با شرایط سخت
برای استقالل بازی
میکرده .اما سرانجام
با تشخیص و دستور تیم پزشکی باشگاه او
تصمیم به جراحی گرفت و بنابراین فصل
جاری را از دست داد .او که آخرین دیدارش
برای اســتقالل در فصل جــاری را مقابل
ماشینسازی انجام داد ،حداقل  2ماه قادر
به تمرین و بازی نخواهد بود.
ابتدای هفته عمل جراحی داشتی ،عمل
جراحی موفقیتآمیز بود؟
با کمک پزشکان باشــگاه و پزشک جراح عمل
جراحی خود را با موفقیت ســپری کردم و حاال
باید مراحل ریکاوری را پشت سر بگذارم.
با توجه به حساسیت دیدارهای باقیمانده
اســتقالل نمیشــد جراحی را به تاخیر
انداخت؟
بیشتر از این نمیتوانستم مصدومیت را تحمل
کنم و مدت زیادی بود که با شرایط سخت برای
استقالل به میدان میرفتم و درنهایت با مشورتی
که با دکتر نوروزی و وینفرد شفر داشتم ،تصمیم
گرفتم که عمل جراحی را انجام دهم.
اما غیبت تو قطعا در استقالل محسوس
خواهد بود.
برای اســتقالل آرزوی موفقیت میکنم .هرچند
کنار تیم نیستم ،اما دلم با تیم است و ای کاش
میتوانستم کنار اســتقالل حضور داشته باشم.
برای موفقیت استقالل و همبازیانم دعا میکنم و
میدانم که تیم ما میتواند در آسیا نتیجه خوبی
کســب کند و قدرت و اعتمادبهنفس این کار را
داریم .استقالل در بازیهای اخیر بسیار خوب و
موفق ظاهر شد ه و اطمینان دارم همین روند را
ادامه میدهد و بهتر هم میشود.

علی پروین سرمربی اسبق پرسپولیس و مرد محبوب هواداران این
تیم دیروز به عیادت حسن حبیبی یکی از بزرگان فوتبال کشورمان
رفت .گفتنی اســت حسن حبیبی سرمربی استیلآذین چند روز
پیش به علت کسالت در بیمارستان پارس تهران بستری شد.
جلسه هیئتمدیره باشــگاه پرسپولیس امروز در این باشگاه
برگــزار خواهد شــد تا اعضــای هیئتمدیره این باشــگاه
درخصوص برخی مســائل و اتفاقات جاری به بحث و بررسی
بپردازند .در جلســه آخری که اعضای هیئتمدیره باشــگاه
پرسپولیس برگزار کردند ،قرار بود درمورد اسپانسر این باشگاه
هم بحث و بررســی صورت بگیرد و به نظر میرسد یکی از
موارد اصلی موضوع اسپانسر و حل مشکالت مالی خواهد بود.

بازی خداحافظی ایذهایها برای مبعلی

همتیمیهای ســابق ایمــان مبعلی ،رضا نــوروزی و علی
ممبینی قرار است یک بازی خداحافظی برای این  3بازیکن
برگزار کنند .به گزارش ورزش ســه ،این دیدار دوستانه که
برای خداحافظی ایمان مبعلی ،رضا نوروزی و علی ممبینی
از مستطیل سبز فوتبال تدارک دیده شده ،بعد از اتمام لیگ
برتر در شهرستان ایذه برگزار خواهد شد.
که در هر مرحله موفق شــود ،اتوماتیکوار وارد
بخش بعدی قراردادش میشود و ناکامی او در
هر مرحله با فسخ یکطرفه قراردادش از سوی
فدراســیون فوتبــال ایران همــراه خواهد بود.
کرانچار فعال یک مرحله را به ســامت گذرانده
و اگر در این شــرایط فدراســیون فوتبال ایران
بخواهد قرارداد او را فســخ کند ،باید 350هزار
دالر ناقابــل را بدون هیچ نتیجــهای پرداخت
کنــد و به عبارتــی  5میلیارد بیزبــان را دور
بریزد ،آنهم در شــرایطی که فدراسیون هنوز
طلب 900هزار دالری کارلوس کیروش را نداده

تاکید دوباره شفر بر حفظ صیادمنش

و خطر شکایت او فوتبال ایران را تهدید میکند.
بنابراین تصمیم بر این شد که کرانچار بماند و
آنهایی هم که نقشه برکناریاش را کشیدهاند،
فعال نقشههایشان نقش بر آب شده است .جای
بســی تاســف دارد که برخی از افراد به ظاهر
مسئول و دلسوز فوتبال و کشور در این وضعیت
اقتصادی و معیشــتی مملکــت و مردم فقط و
فقط به خاطر منافع شــخصی و رانتخواری و
باندبازی حاضرند فدراســیون فوتبال و کشــور
چند میلیارد تومــان و چندصدهزار دالر ضرر
بدهد تا حرف آنها به کرســی بنشیند! آیا اگر
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قرار بود این پولها از جیب آنها پرداخت شود،
باز هم چنین توطئههایی در سر میپروراندند؟
البته این احتمال وجود دارد که در روزهای آتی
با ادامه حضور کرانچــار در تیم امید تغییراتی
در کادر فنی صورت بگیرد .اینکه دســتیاران
جدیدی به کادر فنی تیم امید اضافه شوند که
این به راحتی امکانپذیر است به این دلیل که
هیچیک از دستیاران کرانچار شرط فسخ قرارداد
ندارند .گفتنی است تیم امید اردوی بعدی خود
را خرداد ماه آغاز خواهد کرد یعنی درست بعد
از پایان بازیهای لیگ برتر.

حیدری و کوپال داوران سرخابی

اســامی داوران قضاوتکننده دیدارهای هفته  ۲۷لیگ برتر
فوتبال باشــگاههای کشور از سوی کمیته داوران اعالم شد.
به اینترتیب دیدار تیمهای پرســپولیس -سپاهان را بیژن
حیدری و بازی تیمهای پدیده شهر خودرو  -استقالل تهران
را کوپال ناظمی قضاوت خواهند کرد.

تارتار امیدها را تمرین داد

بازیکنان تیم فوتبال پارسجنوبی برای چهارمین روز متوالی از
تمرین کردن اجتناب کردند تا مهدی تارتار با بازیکنان زیر ۲۳
سال تمرینات تیمش را دنبال کند .تیم فوتبال پارسجنوبی در
حالی روزهای بحرانی خود را سپری میکند ،که استاندار بوشهر
با حضور در تهران راهی اردوی تیم فوتبال شاهین بوشهر شد.

کیروش در لیگهای عربی!
استفاده از  VARدر فینال لیگ
قهرمانان آسیا

در فینال ایــن دوره از رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا از
کمکداور ویدئویی استفاده خواهد شد .به گزارش هوادار،
روزنامهالریاضی ه عربستان اعالم کرد کنفدراسیون فوتبال
آســیا قصد دارد از کمــکداور ویدئویــی در این فصل از
مســابقات لیگ قهرمانان آســیا اســتفاده کند .البته این
تکنولوژی فقط در دیدار رفت و برگشت فینال مورداستفاده
قرار میگیرد .ســال گذشــته  AFCاعالم کرد از مرحله
یکهشتم از این سیستم استفاده خواهد شد اما این اتفاق
به دلیل عدم امکانات در برخی کشورها رخ نداد.

سرمربی تیم اســتقالل همچنان به مسئوالن این باشگاه تاکید میکند که اجازه جدایی
به بازیکن جوان این تیم به هر شکلی نباید داده شود .پس از حرفو حدیثهای بهوجود
آمده درباره پیشنهاد یکی 2 ،تیم به اللهیار صیادمنش ،باشگاه استقالل جدایی این بازیکن
را تکذیب کرد .تکذیبی که باید پایان فصل مشخص شود که درست بوده یا نه .امیرحسین
فتحی مدیرعامل باشگاه استقالل گفته که این بازیکن با این باشگاه قرارداد دارد و مطرح
کردن این صحبتها درســت نیست .در چنین شــرایطی ،باید به اظهارات وینفرد شفر
درباره صیادمنش اشاره کرد .ســرمربی آلمانی استقالل بارها در کنفرانسهای خبری از
مهاجم جوان تیمش تعریف کرد و به او لقب الماس را داد .شــفر بارها عنوان میکرد که
صیادمنش نیاز به راهنمایی دارد و باید تحت آموزش قرار بگیرد .او حتی اشاره کرده بود
که باشگاه نباید اجازه جدایی به او بدهد .خیلیها صحبتهای سرمربی استقالل را جدی
نگرفتند ،اما تور تیمهای اروپایی باعث شــد که شــفر خیلی جدی به مسئوالن استقالل
بگوید که اجازه جدایی را به این بازیکن ندهند .اما گویا مســئوالن باشگاه استقالل برای
تامین منابع مالی مورد نیاز برای حفظ برخی از بازیکنان داخلی و خارجیشــان از جمله
پاتوسی و ایســما تصمیم به ترانسفر صیادمنش گرفتهاند .حفظ این  2بازیکن خارجی و
تمدید حضور امید نورافکن برای فصل آینده و پرداخت پول رضایتنامه باشگاه شارلوای
بلژیک حداقل یک میلیون دالر برای باشــگاه اســتقالل هزینه دارد و باشگاه میتواند با
ترانسفر صیادمنش کل آن را تامین کند .موضوعی که اگرچه برخی خواستههای سرمربی
را برآورده میکند اما با برخی تصمیمهای او در تضاد است.

در روزهای گذشته شایعههایی مبنی بر رسیدن چند پیشنهاد وسوسهانگیز به کیروش
اســتنلی ،مهاجم برزیلی سپاهان در محافل فوتبالی مطرح شــده است .گفته میشود
کیروش  2پیشــنهاد خوب از لیگ برتر ایران دارد که رقم خوبی را هم برای جذب این
بازیکن پیشنهاد کردهاند .با اینحال ،مسعود تابش ،مدیرعامل باشگاه سپاهان در گفتوگو
با میزان ،به احتمال جدایی کیروش اســتنلی واکنش نشان داد و گفت« :بازیکن خوب
همیشه پیشنهاد دارد و این طبیعی است ،اما ما وارد این مسائل نمیشویم و تمرکزمان
روی بازی با پرســپولیس است ».وی ادامه داد« :استنلی  2فصل دیگر با ما قرارداد دارد
و انشــاا ...درباره کیروش  ۲فصل دیگر صحبت میکنیــم!» تابش در حالی از قرارداد
داشتن کیروش با ســپاهان خبر داده که تسنیم دیروز خبر داد این بازیکن برزیلی در
پایان فصل بازیکن آزاد محســوب میشــود .درباره کیروش استنلی صدرنشین جدول
گلزنان لیگ برتر احتمال دیگری هم وجود دارد .تجربه نشــان داده لیگ ایران توســط
واسطههای عربی به خوبی رصد میشود و آنها بازیکنان شاخص ایرانی و خارجی لیگ
برتر را زیرنظر میگیرند و با پیشــنهادهای وسوسهانگیز آنها را به حضور در لیگهای
عربــی ترغیب میکنند .مثل اتفاقی که برای مهدی طارمی ،آقای گل  2فصل گذشــته
فوتبال ایران و مامه تیام بازیکن شاخص و آفریقایی استقالل در سالهای اخیر رخ داده
است .بنابراین اگر بحث پایان قرارداد کیروش با سپاهان درست باشد ،حفظ این بازیکن
برزیلی در لیگ ایران دشوار خواهد بود و حتی پرسپولیس و استقالل هم توان پرداخت
مبلغ قرارداد او را با توجه به مشکالت مالی و ارزی خود و کشور نخواهند داشت.

در فاصله یک هفته مانده به پایان مسابقات
لیگ دســته یک 2 ،تیم شاهین شهرداری
بوشــهر و گلگهر ســیرجان جواز حضور
در لیــگ برتر را به دســت آوردند و حاال
استان بوشــهر صاحب  2نماینده در لیگ
برتر اســت و اســتان کرمان هــم پس از
چند فصل غیبت در این مسابقات صاحب
سهمیه شده است .روز گذشته و در فاصله
یک هفته تا پایان فصل جاری لیگ دسته
اول ،تیمهای گلگهر و شاهین که مدعیان
اصلی صعود بودند موفق شدند در سیرجان
و تهران تیمهای شــهرداری ماهشــهر و

سرخپوشــان پاکدشت را شکست دهند2 .
تیم با برتری مقابل حریفانشــان به امتیاز
 55و  54رســیدند و با توجه به فاصلهشان
با تیمهای ســوم و چهارم صعودشــان به
لیگ برتر قطعی شــد .البته دیروز تکلیف
قهرمان لیگ دسته اول هم مشخص شد و
با توجه به قرعه استراحت شاهین در هفته
پایانی ،گلگهــر همزمان عنوان قهرمانی و
جواز صعود را با هم کسب کرد .سقوط تیم
شهرداری ماهشــهر قطعی شد اما تکلیف
 2تیم ســقوطکننده دیگر در هفته پایانی
مشخص میشود.

تابلو نتایج
مس رفسنجان یک -خونه به خونه صفر
بادران تهران یک -آلومینیوم اراک صفر
کارون اروند خرمشــهر یک -قشــقایی
شیراز صفر
شــهرداری تبریز یک -گلریحان البرز
صفر
فجرسپاسی یک  -مس کرمان یک
گلگهــر ســیرجان یک -شــهرداری
ماهشهر صفر
سرخپوشــان پاکدشــت صفر -شاهین
شهرداری بوشهر یک

فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ در استان لرستان همچنان
مشغول به خدمترسانی به سیلزدگان هستند .به گزارش ایسنا
و به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال
ایران ،فدراســیون فوتبال و سازمان لیگ با همکاری باشگاهها
و هیئتهای فوتبال اســتانی از  2هفته پیش خدمترسانی به
ســیلزدگان استان لرســتان را آغاز کردهاند که در این مدت
ضمــن طبخ روزانه۱۶۰۰پــرس غذای گرم،پوشــاک و اقالم
موردنیاز را هم بین مردم ســیلزده توزیع کردند .از دیروز فاز
دوم خدمترسانی به سیلزدگان مناطق پلدختر و معموالن در
استان لرستان آغاز شده و همچون گذشته روزانه ۱۶۰۰پرس
غذای گرم برای سیلزدگان این مناطق طبخ میکند.

اعتراض پرسپولیس به شادی گل
بازیکنان االهلی

سرنوشت فانوس به دستان لیگ یک به هفته پایانی کشیده شد

صعود شاهین بوشهر و گلگهر به لیگ برتر

ادامه خدمترسانی جامعه فوتبال به
سیلزدگان لرستان

ليگ دسته اول

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

تيم
گلگهر سیرجان
شاهین بوشهر
گلریحان البرز
آلومینیوم اراک
مس کرمان
سرخپوشان پاکدشت
بادران تهران
فجرسپاسی
قشقایی شیراز
مس رفسنجان
ملوان
نود ارومیه
خونهبهخونه
شهرداری تبریز
کارون الوند
شهرداری ماهشهر

بازي
29
30
29
29
29
29
29
29
29
30
29
29
29
29
29
29

امتياز
55
54
48
45
44
43
43
38
36
36
32
31
28
28
28
22

باشــگاه پرســپولیس با توجه به ادامه رفتارهای غیراخالقی
باشگاه االهلی عربســتان در بلیتفروشی که به بروز مشکل
برای بســیاری از هواداران این تیم منجر شد و همچنین در
واکنــش به رفتــار بازیکنان این تیم در شــادی پس از گل،
نامهای را خطاب به کنفدراسیون فوتبال آسیا و ناظر مسابقه
صادر کرد .در این نامه خطاب به ســعید المصری ناظر بازی
پرســپولیس با االهلی آمده است« :مطابق با نامه قبلی ما در
تاریخ  ۲۱آوریل  ۲۰۱۹با موضوع مورد اشــاره ،مایل هستیم
اعالم کنیم مشکل بلیتفروشی در روز مسابقه همچنان ادامه
پیدا کرد و تیم االهلی یکبار دیگر به قول و تعهد خود عمل
نکرد .به اینترتیب بلیتفروشــی در صبح روز مســابقه آغاز
نشــد .مورد دومی که مورد اعتراض ما قرار دارد ،بیاحترامی
فاحش و آشــکار نســبت به قوانین و مسئولیتهای اخالقی
توســط بازیکنان االهلی در شادی پس از گل است .بازیکنان
االهلی پس از آن که گل اول خود را به ثمر رساندند به سمت
تماشاگران ما رفتند و مرتکب رفتارهای غیرقابل قبول شدند».

