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شرط پاتوسی برای ماندن در استقالل

تالش برای رساندن بیرانوند به بازی حساس

یکی از بازیکنانی که مسئوالن باشگاه استقالل تصمیم جدی برای تمدید قرارداد
او دارند ،آیاندا پاتوســی ،هافبک اهل آفریقای جنوبی این تیم است؛ بازیکنی که
نسبت به ایسما گونکالوس و گادوین منشا خرید خیلی خوبی برای استقالل بود و
توانست به یک مهره کلیدی برای تیمش تبدیل شود .قرارداد پاتوسی با استقالل
برای نیمفصل که از تیم کیپتاون آفریقای جنوبی به استقالل آمده ،مبلغ  ۷۵هزار
دالر است و استقاللیها کار سختی برای به خدمت گرفتن او دارند .پاتوسی اعالم
کرده در صورتی یک فصل دیگر میماند که حضورش در استقالل قرضی باشد نه
دائمی .با این حال مسئوالن استقالل امیدوارند قرارداد وی را دائمی کنند تا هزینه
زیادی نپردازند اما اگر پاتوسی بخواهد قرضی بماند ،عالوه بر اینکه باید به باشگاه
قبلی پولی داده شود ،خودش نیز حدود  ۲۵۰هزار دالر دریافت خواهد کرد.

علیرضا بیرانوند که در جریان بازی هفته گذشــته پرســپولیس مقابل الســد قطر با
مصدومیت مچ پا روبهرو شــد همچنان به طور اختصاصــی تمرین میکند .دروازهبان
ملیپوش پرســپولیس تاثیر بسزایی در کلینشــیتهای سرخپوشان در فصل جاری
مسابقات لیگ برتر داشته و کادر فنی این تیم نمیخواهد در بازی حساس پرسپولیس
مقابل ســپاهان در نیمهنهایی جام حذفی فوتبال کشور جای خالی او را احساس کند.
کادر پزشــکی پرسپولیس در تالش است تا بیرانوند را هرچه زودتر به دیدار با سپاهان
برساند .گلر پرسپولیس که روند درمانی خود را به خوبی طی میکند با توجه به تالش
کادر پزشکی و اصرار برانکو ایوانکوویچ به احتمال فراوان درون دروازه پرسپولیس مقابل
سپاهان قرار خواهد گرفت .تیم فوتبال پرسپولیس ساعت  ۲۱چهارشنبه هفته جاری در
مرحله نیمهنهایی جام حذفی در ورزشگاه نقشجهان اصفهان به مصاف سپاهان میرود.

پس از پایان فصل فرهاد مجیدی از مدیران باشــگاه استقالل
خواســت تا قرارداد امید نورافکن را تمدید کنند اما مشــکل
اصلی قرارداد او با تیم شــارلوای بلژیک است و او نیمفصل به
صورت قرضی به اســتقالل آمد .با این شرایط باید دید طرف
بلژیکی میپذیرد که نورافکن به صورت دائمی فوتبالش را در
اســتقالل ادامه دهد یا برای این کار درخواست مبلغی تحت
عنوان رضایتنامه میکند.

عصر جـدیـد!

تغییر سیستم تیم ملی از  4-2-3-1به 4-3-3
فوتبال ایران با کارلوس کیروش  8ســال پر
فراز و نشیب را پشت سر گذاشت و حاال قرار
است با مارک ویلموتس دوران تازهای را آغاز
کند 2 .صعود شیرین و آسان به جامجهانی،
ناکامیهــای تلخ در  2جام ملتها و هر آنچه
که با کــیروش تجربه کردیم همه و همه به
تاریخ پیوستند و از حاال قرار است همه چیز
تازه باشــد و از نو شــروع شــود و وارد عصر
جدیدی از فوتبال ایران شویم .شاید بهترین
واژه برای توصیف این روزهای فوتبال ایران،
رنسانس باشــد و مســلما مهمترین سوالی
که در این شــرایط مطرح میشود این است
که بعد از دوران  8ســاله کارلوس کیروش،
سرمربی جدید قادر به ایجاد تغییرات بنیادین
در شکل فوتبال ملیمان خواهد بود یا راه او
را پی میگیرد و در همان مسیر برای تکامل
تیمــی که کارلوس ســاخته قــدم برخواهد
داشت؟ برای پاســخ دادن به این سوال باید
یکراست به سراغ تفکرات ویلموتس برویم.
البته لیســتی که ویلموتس سهشــنبه اعالم
خواهد کرد احتماال تغییرات زیادی نســبت
به قبل نخواهد داشــت و این مربی بلژیکی با
توجه به عدم شــناخت کافی از فوتبال ایران
همان نفراتی را دعوت خواهد کرد که نامشان

چرا کســی حاضر نیست سرمربی تیم
المپیک شود؟

امید ،بیسرمربی و سرگردان

تیم امید ایران که قرار اســت به طلســم 4
دهــه نرفتن ایران به فوتبــال المپیک پایان
دهد ،همچنان بدون ســرمربی است .مدیران
تیم فوتبال امید ایــران چندی پیش زالتکو
کرانچار را از هدایت این تیم برکنار کردند تا
با این تصمیمشــان  2هدف را نشانه بگیرند؛
نخســت اینکــه از قــرارداد دالری کرانچار
نجات پیدا کننــد و بتوانند مربیای ارزانتر
برای ایــن تیم بیاورند .هــدف دوم هم این
بود که فدراســیون فوتبال و حمید استیلی،
مدیر تیــم تصور میکنند بــا رفتن کرانچار
شانس المپیکی شدن این تیم زیاد میشود.
تیم امید در بازیهــای مرحله قبلی چندان
مقتــدر کار نکرد و بعید اســت با آن نمایش
به توکیو  2020برســد .فدراســیون فوتبال
امیدوار اســت با انتخاب یک سرمربی خوب
ایرانی هم کیفیت تیم بهتر شود و هم اینکه
در پرداخت دســتمزد مربی با مشکل روبهرو
نشوند .آنچه اما این نقشه فدراسیون فوتبال
را فعال نقش بر آب کرده ،این اســت که فعال
هیچ مربیای حاضر نشــده هدایت تیم امید
را بپذیرد .یحیی گلمحمدی ،سرمربی موفق
پدیده گزینه اول فدراسیون بود که این مربی
با تمدید قرارداد خود با پدیده به فدراسیون
جواب منفی داد .رئیس فدراسیون تایید کرد
امیر قلعهنویــی ،مهدی مهدویکیا و علیرضا
منصوریان هم پیشــنهاد هدایت تیم المپیک
را نپذیرفتند .چه دالیلی باعث میشــود که
مربیان داخلی به ســمت تیــم امید نروند و
فدراســیون بالتکلیف شــود؟ این مسئله 2
دلیل اصلی دارد اول اینکه فوتبال ایران 44
اســت که رنگ حلقههای المپیک را ندیده و
این بار هم ماموریت سختی پیشروی ایران
است .صعود به المپیک به مراتب سختتر از
جامجهانی است .سهمیه آسیا برای المپیک
 3تیم است و از طرفی ایران در سیدی پایین
قرار میگیرد کــه طبیعتا باید تالش خود را
برای صعــود در یک گروه ســخت پیگیری
کند .مربیان مطــرح ایرانی نمیخواهند این
خطر باال را به جــان بخرند .در ثانی مربیان
درجه یکی ماننــد قلعهنویی ،گلمحمدی و
منصوریان در باشــگاههای خود قراردادهای
قابلتوجهی دارند .فدراسیون فوتبال مطمئنا
توانایی پرداخت پولی که باشگاهها به مربیان
میدهند را ندارد و پیشنهاد تیم امید از نظر
مالی نمیتواند برای مربیانی که در لیگ برتر
تیم دارند ،جذاب باشد.
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تمرینات پرســپولیس در حالی برای بازی با ســپاهان پشت
درهای بســته برگزار میشود که شــایان مصلح و آدام همتی
شرایط الزم را برای حضور در تمرینات گروهی ندارند و برانکو
نیز قید آنها را برای بازی حساس تیمش با سپاهان زده است.

در آخرین لیست کیروش دیده میشد.
وقتــی نام ویلموتس به میان میآید همه یاد
سیســتم تهاجمی  4-3-3این مربی در تیم
ملی بلژیک میافتیم که مشخصا با ستارههایی
مثل ادن هازارد ،مرتنس ،دیبروینه ،لوکاکو،
اوریگی و دیگران چشمنواز به نظر میرسید.
با نگاهی به دوران  16ساله مارک ویلموتس
در دنیای مربیگری خیلی راحت میتوان پی
بــرد که این مربی عالقه خاصی به سیســتم
 4-3-3تهاجمی دارد و به احتمال فراوان در
تیم ملی ایران هم از همین سیستم استفاده
خواهــد کرد .ویلموتس حتی در دوران کوتاه
حضــورش در تیم ملی ســاحلعاج هم قید
فوتبــال فیزیکی-تدافعی را زد و به ســراغ
همین سیســتم رفت .این در حالی است که
ایران در دوران  8ســاله کــیروش عمدتا با
سیستم  4-2-3-1بازی میکرد و به احتمال
فراوان اولین تغییــر در عصر جدید تیم ملی
تغییر در سیستم بازی خواهد بود.
در دوران  8ساله کیروش ،تیم ملی کشورمان
بیشتر چهره یک تیم تدافعی را داشت .توجه
کیروش به ســاختار دفاعی باعث شده بود

قرارداد صیادمنش رسمی شد

دیروز چندین رســانه ترکیهای از پیوســتن رســمی اللهیار
صیادمنش ،مهاجم جوان استقالل به تیم فنرباغچه خبر دادند.
رســانههای ترک اعالم کردند قرارداد مهاجم ایرانی  ۴ساله به
عالوه قابل تمدید برای یک فصل دیگر است .باشگاه استقالل
نیز از این انتقال  ۸۵۰هزار دالر درآمد کسب کرده است.

استقالل به دنبال حفظ نورافکن

نگاهی به تغییرات تیم ملی با مارک ویلموتس

امیرحسین طبسی

کیروش از سپاهان میرود

کیروش اســتنلی ،مهاجم تنومند ســپاهان که فصل بسیار
خوبی را پشــت سر گذاشت با توجه به نرخ ارز به نظر میرسد
از جمع شــاگردان قلعهنویی جدا شود .طبق اخبار دریافتی و
با توجه به پیشنهادهایی که کیروش دریافت کرده فصل بعد
این بازیکن راهی لیگ دیگری خواهد شد.

هتتریک عجیب لیکنز

تا در خــط میانی هم هافبکهــای فیزیکی
و جنگنده نســبت به هافبکهــای تکنیکی
و فانتــزی در اولویت باشــند .او حتی در فاز
تهاجمــی هم طارمــی و انصاریفــرد را به
دلیل قــدرت جنگندگی بــه بازیکنانی مثل
قوچاننــژاد و کاوه رضایــی ترجیح میداد.
همین مسئله باعث شده بود تا ترکیب اصلی
تیم ملی از دروازه تا نوک خط حمله شــامل
بازیکنان کامال فیزیکی و جنگنده باشــد .در
دوران  8ساله کیروش ،بازیکنان جنگنده به
ارکان اصلی تیم ملی تبدیل شدند و در نقطه

مقابل بازیکنان تکنیکی مثل جواد کاظمیان،
علی علیپور ،ساســان انصاری ،امید عالیشاه،
داریوش شجاعیان ،محسن مسلمان ،بختیار
رحمانی و سروش رفیعی حتی در دوران اوج
هــم جایی در تفکرات کیروش نداشــتند و
همیشه جزو جاماندههای تیم ملی بودند .اما
در عصر جدید فوتبال ایران به نظر میرســد
بازیکنان تکنیکی شانس بیشتری برای حضور
در تیم ملی داشــته باشند .در دوران حضور
ویلموتس در تیم ملی بلژیک بازیکنانی مثل
هازارد ،دیبروینه ،مرتنس ،نایگوالن و بنتکه

بیشــترین تعداد بازی ملی را داشتند و این
نشــان میدهد که ویلموتس عالقه زیادی به
استفاده از بازیکنان تکنیکی دارد .در بلژیک
مدل ویلموتس آکســل ویتسل و فلینی تنها
هافبکهایــی بودند که قــدرت جنگندگی
آنها به تکنیکشــان میچربید و هافبکها و
مهاجمان بــا تکنیک باال و قدرت حمل توپ
در اولویت بود .به این ترتیب حضور ویلموتس
باعث خواهد شد تا بعد از  8سال درهای تیم
ملی بــه روی بازیکنان تکنیکی فوتبال ایران
باز شود.

زاهدیفرد؛ داور بازی بزرگ اصفهان
کمیته داوران قصد دارد قضاوت دیدار سپاهان-پرسپولیس
در مرحله نیمهنهایی جام حذفی را به داور برازجانی محول
کند؛ محمدحســین زاهدیفرد .این بازی روز چهارشنبه در
استادیوم نقشجهان برگزار میشود و برنده این دیدار راهی
بازی پایانی جام حذفی میشود؛ بازی که یک طرف آن تیم
دسته دومی داماش گیالن حاضر خواهد بود؛ تیمی که این
فصل در یــک قدمی صعود به لیگ یک قرار داشــت اما با

شکست در بازی پایانی برابر نیروی زمینی از صعود بازماند.
انتخاب زاهدیفرد به عنوان داور بازی سپاهان-پرسپولیس
هنوز به طور رســمی از سوی کمیته داوران اعالم نشده اما
خبرهای رســیده حاکی از آن است که این انتخاب صورت
گرفته و شاید در ساعات آینده به طور رسمی از سوی سایت
فدراســیون فوتبال اعالم شــود .این دیدار بر اساس اعالم
سازمان لیگ باید با حضور  50-50تماشاگران  2تیم برگزار

عراقچی حق دارد طرفدار پرسپولیس باشد

برانکو :درباره ماندن یا رفتنم بعد از جام حذفی تصمیم میگیرم
برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی پرسپولیس درباره فصل
سختی که پرسپولیس پشت سر گذاشت و در آن
نایب قهرمان آســیا و قهرمان لیگ برتر ایران شد
با ایســنا به صحبت پرداخت .او در این گفتوگو
عنــوان کرد این فصل با حــروف طالیی در تاریخ
پرسپولیس هک خواهد شد.
فصل هجدهم به پایان رسید ،ابتدا درباره
این فصل صحبت کنید؟
امسال سختترین فصل ما بود و این فصل با حروف
طالیی در تاریخ پرسپولیس هک خواهد شد چون
به فینال لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کردیم و برای
ســومین ســال پیاپی قهرمان لیگ ایران شدیم.
امیدواریم در جام حذفی هم به فینال برسیم.
بارها در لیگ امسال شنیدیم که میگفتند
جریانی میخواهد تیمی را قهرمان کند .حتی
واژه تیم حکومتی را به پرســپولیس اطالق
کردند .آیا در  4ســال اخیر که شما در لیگ
ایران مربیگری کردهاید جریانی را دیدهاید
که بتواند تیمی را قهرمان کند؟
برعکس .من این حس را دارم که همه علیه ما اقدام
میکنند .باز تکرار میکنم بهتر است از نظر آماری
نگاه کنید .البته داور هم انســان است و میتواند
اشــتباه کند و این طبیعی است .ما بیشترین ضرر
را از اشــتباهات داوری متحمل شــدیم .ما بیشتر
از اســتقالل خوزستان و سپیدرود از داوری لطمه
خوردیم.
در ایــن میــان برخی مربیــان گفتند
پرسپولیس  ۱۰۰میلیارد تومان هزینه کرده،
این مبلغ را تایید میکنید؟
من نمیدانم که باشگاه چقدر درآمد داشته و چقدر
هزینه کرده اما اینقــدر میدانم که به بازیکنان و
کادر فنی بدهکار است اما با این حال بازیکنان به
خاطر طلبشــان اعتراضی نکردند بلکه به خاطر
هواداران و باشــگاه جنگیدند چون میدانســتند
باشگاه به هر حال به وظایفش عمل خواهد کرد.

قبل از اینکه پرسپولیس در لیگ برتر به
قهرمانی برسد آقای عباس عراقچی ،معاون
وزیر امور خارجه در یک شــبکه تلویزیونی
ابراز امیدواری کرد که پرسپولیس قهرمان
لیگ شود .اما این اظهار نظر باعث ناراحتی
برخی از رقیبان شما شــد .نظر شما درباره
اینکــه برخی افراد سیاســی از تیم مورد
عالقهشان نام میبرند ،چیست؟
طبیعتا هر کسی طرفدار یک باشگاهی است .واقعا
درک نمیکنم کجای این ایــراد دارد که یک نفر
هوادار باشگاهی باشد .رئیسجمهور فقید ما آقای
توجمان هوادار دینامو بود .چرا آقای عراقچی نباید
این حق را داشته باشد که هوادار پرسپولیس باشد؟
قطعا خیلی از نمایندگان مجلس هوادار استقاللند،
تعدادی هــم هوادار تراکتورســازی ،خیلیها هم
هوادار پرســپولیس هســتند .چرا نباید هواداری
کنند؟
به پایان فصل نزدیک میشویم و این روزها
شایعههای زیادی در مورد شما و پیشنهادات
باشگاههای عربی مطرح میشود.
االن هــم من و هم تعداد قابل توجهی از بازیکنان
پیشــنهاداتی دارند .طی آخرین جلسهای که در
باشگاه داشــتیم تصمیم گرفتیم هر بازیکنی که
پیشــنهاد جدی و خوبی دارد میتواند برود چون
ما نمیخواهیم جلوی پیشــرفت کسی را بگیریم.
همین داستان شامل حال من هم میشود .به این
موضوع هم فکر نکردهام و فقط تمرکزم روی بازی
جام حذفی است.
پس در پایان فصــل و بعد از جام حذفی
درباره آیندهتان تصمیمگیری میکنید؟
در فوتبال هیچ وقت نمیدانید آینده چه میشود
چون همیشه گزینههایی وجود دارد؛ از برگشتن به
خانه و ادامه دادن .واقعا ســخت میتوان آینده را
پیشبینی کرد اما واقعیت این است که یک سال
دیگر با پرسپولیس قرارداد دارم.

شود؛ موضوعی که البته با اعتراض باشگاه سپاهان همراه بود
و آنها حتی اعالم کردهاند به خاطر مسایل امنیتی از حضور
در این بازی خودداری خواهند کرد! آخرین بازی  2تیم در
اصفهــان در چارچوب بازیهای لیگ برتر انجام شــد که 2
تیم به نتیجه مساوی یک-یک دست یافتند .داور این دیدار
علیرضا فغانی بود که سپاهانیها میگفتند گل پرسپولیس
در شرایط خطا به ثمر رسیده است.

جرج لیکنز ،ســرمربی بلژیکی در ژوئــن  ۲۰۱۸به دلیل
کســب نتایج ضعیــف از هدایت تیم فوتبال مجارســتان
برکنار شــد .او در ادامه هدایت تیم فوتبال ستاره ساحلی
را در تونــس بر عهده گرفت و در این تیم نیز دوام زیادی
نداشت و از سمت خود برکنار شد .لیکنز در ادامه هدایت
تراکتورســازی را بر عهده گرفــت و از این تیم هم اخراج
شــد .به این ترتیب این مربی با ســابقه در  ۱۱ماه یعنی
کمتر از یک ســال از  ۳تیم در  ۳قاره اروپا ،آفریقا و آسیا
اخراج شده است.

نامه شریفیها به رئیس صداوسیما

جمعی از اســتادان ،فارغالتحصیالن و دانشــجویان دانشگاه
صنعتی شــریف با نگارش نامهای خطاب به رئیس ســازمان
صداوســیما از او خواســتند که برنامه  90را بــا اجرای عادل
فردوسیپور به آنتن تلویزیون برگرداند.

فصل موفق قدوس در آمیا

آمیا در آخرین هفته لوشامپیونا توانست برابر گنگام -2یک به
پیروزی برسد و در لیگ برتر فرانسه باقی بماند .در این دیدار
ســامان قدوس گلزنی کرد .قدوس در نخســتین فصل حضور
خود در لیگ فرانسه توانست  ۵گل به ثمر برساند .گل آخر او
تیمش را در لوشامپیونا حفظ کرد.

حکم انضباطی بیرانوند صادر شد

کمیته اخالق فدراســیون فوتبــال رای نهایی دربــاره پرونده
دروازهبان ملیپوش پرسپولیس را اعالم کرد .طبق اعالم کمیته
انضباطی ،علیرضا بیرانوند  ۳بازی محروم و به پرداخت مبلغ ۵۰۰
میلیون ریال جریمه نقدی در حق فدراسیون فوتبال جمهوری
اسالمی ایران محکوم شد .البته محرومیت بیرانوند تعلیقی است
و در صورت تکرار اشتباه این حکم عملی خواهد شد.

