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اولین ردهبندی ایران با ویلموتس

تماس مجیدی با صالحیامیری برای حل مشکل امید

ردهبندی فیفا در ماه ژوئن قرار است امروز منتشر شود .با این حال بعد از پایان
بازیهای ملی با محاســبه نتایج به دســت آمده ،ردهبندی جدید فیفا مشخص
شده است .تیم ملی فوتبال ایران با یک پله صعود نسبت به ماه گذشته در رده
بیستم جهان ایستاد و همچنان جایگاه نخست را در بین تیمهای آسیایی حفظ
کرده اســت .تیم ملی فوتبال ژاپن با حضور در رده  ۲۸در بین تیمهای آسیایی
دوم اســت و کرهجنوبی نیز در رده  ۳۷و ســوم آسیا قرار دارد .استرالیا نیز تیم
چهارم آسیا و  ۴۳جهان است .تیم ملی فوتبال ایران که برای انتخابی جامجهانی
قطر آماده میشود باید برای  2دیدار دوستانه در ماه سپتامبر برنامهریزی کند تا
بتواند خودش را به خوبی برای این رقابتها آماده کند و ملیپوشان نیز قبل از
بازیهای حساس به آمادگی بیشتری برسند.

بعد از اینکه فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی تیم فوتبال امید انتخاب شد ،کمیته
ملی المپیک و وزارت ورزش به دلیل اینکه هماهنگی و مشورتی برای این انتخاب
با آنها نشــده بود انتقاد خود از فدراسیون فوتبال را اعالم کردند .در همین راستا
مسئوالن فدراسیون به دیدار رضا صالحیامیری ،رئیس کمیته المپیک رفتند تا در
این مورد با او صحبت کننــد .بعد از این اقدام فرهاد مجیدی هم با صالحیامیری
تماس گرفت .در این تماس مجیدی در مورد مشــکل به وجود آمده سوال کرد که
صالحیامیری هم اعالم کرد آنها هیچ مشــکلی بابــت انتخاب او ندارند بلکه این
ناراحتی به دلیل عدم هماهنگیهای الزم بوده است .قبل از این برای انتخاب حمید
اســتیلی و زالتکو کرانچار مسئوالن فدراســیون با وزارت ورزش و کمیته المپیک
مشورت و هماهنگیهای الزم را به عمل آورده بودند.

پایان چالش در قفس توری آبیها

با آغاز درخشــش سیدحسین
حســینی در اســتقالل قفس
توری این تیم در عیــن حال که نقطه قوت
بــود به یک چالش جدی هــم برای مربیان
این تیم تبدیل شــد .رحمتی به عنوان یک
دروازهبــان باتجربه و حســینی بــه عنوان
دروازهبانی جوان و باانگیزه داعیه پوشــیدن
پیراهن شــماره یک اســتقالل را داشتند و
انتخاب هر کدام از آنها نارضایتی دیگری را
به دنبال داشت .این شرایط معادالت دروازه
اســتقالل را در طول  2فصل اخیر پیچیده
کرد و حاال به نظر میرســد در فصل جدید
شاهد شرایط متفاوتی در قفس توری آبیها
باشــیم .اســتقاللیها قصد دارند برای کم
کردن تنشهــا در قفس توری ،فصل جدید
را با یکی از  2دروازهبان سرشناس خود آغاز
کنند و گویا از حاال و قبل از آمدن ســرمربی
جدیــد گزینه خود را هم انتخاب کردهاند .با
توجه به سن و سال مناسب حسین حسینی
و درخشــش او در  2فصــل اخیــر مدیران
اســتقالل به هیچ عنوان دوســت ندارند او
را در فصــل نقلوانتقاالت از دســت بدهند.
از سوی دیگر گفته میشــود حسینی فقط
در صورت جدایــی رحمتی حاضر به تمدید
قرارداد با استقالل است و همه شواهد نشان

سوال روز

باقری :من را چه به سرمربیگری
پرسپولیس؟!

کریــم باقــری در
گفتوگو با ایســنا،
درباره روند قهرمانی
پرسپولیس در  2جام
در فصل گذشته به
صحبــت پرداخت.
او در ایــن گفتوگو
به ســختیهای پیــش روی کادر فنی و
بازیکنان اشــاره و عنوان کرد کســانی
که درباره قهرمانی پرســپولیس صحبت
میکنند باید سند ارائه کنند.
پس از فصل سختی که با مشکالتی هم
همراه بود درنهایت در  2جام به قهرمانی
رسیدید و نایب قهرمان آسیا شدید .ابتدا
درباره فصل گذشته صحبت کنید.
شرایط سختی داشتیم اما در انتهای فصل همه
چیز به خوبی و خوشــی تمام شد .رویهمرفته
تالش زیادی انجــام دادیم تــا بتوانیم در جام
حذفی و لیگ برتر به قهرمانی برسیم .مجموعه
تیم طی چند سال اخیر نتایج بسیار خوبی کسب
کرده و  3قهرمانی پیاپی را به دست آوردیم .همه
اینها نشاندهنده این است که تیم در چند سال
اخیر واقعا زحمت کشیده و همه بازیکنان و کادر
فنی از جان و دل برای تیم تالش کردند.
در اواخــر فصل حــرف و حدیثهای
زیادی درباره قهرمانی پرسپولیس مطرح
شد حتی امیر قلعهنویی از مهندسی لیگ
ســخن گفت .آیا جریانی خارج از فوتبال
به پرسپولیس برای قهرمانی کمک کرد؟
این صحبتها همیشــه وجــود دارد .برخی از
دوستان اینگونه حرفها را مطرح کردند اما هر
کسی که حرف میزند باید صحبتهای خود را
به اثبات برساند .اگر قرار بر صحبت کردن باشد
همه میتوانند صحبت کنند .اگر شــخصی فرد
دیگری را متهم کند باید برای حرفهایش دلیل
و مدرک داشته باشد.
آیا فکــر میکنید فصــل آینده هم
پرسپولیس با قدرت در لیگ ظاهر شود؟
هواداران شــرایط تیم را بهتر میدانند .در حال
حاضر که هیچ چیزی مشخص نیست .متاسفانه
مشکالتی وجود دارد ،باید منتظر باشیم و ببینیم
چه اتفاقــی رخ خواهد داد ،آیا برانکو ایوانکوویچ
برمیگردد یا خیر.
اگر برانکو به هر دلیلی نماند و باشگاه نیز
از شما بخواهد سرمربیگری پرسپولیس را
قبول کنید ،آیا آن را میپذیرید؟
پیشــنهاد ســرمربیگری کجا بود! من را چه به
سرمربیگری پرسپولیس.

توافق ریگی با استقالل

مسعود ریگی ،هافبکدفاعی فصل گذشته تیم فوتبال پدیده
شهرخودرو که مورد توجه باشگاه استقالل تهران قرار گرفته
بود با مسئوالن این باشگاه برای عقد قرارداد به توافق رسید.
به این ترتیب انتظار میرود قرارداد ریگی با استقاللیها به
زودی رسما امضا شود .مدت زمان این قرارداد هنوز مشخص
نیست.

پدیده در انتظار پاسخ شیمبا

رحمتی رفتنی شد
حسینی تمدید میکند
میدهد کــه باید بــه زودی منتظر جدایی
رحمتی از جمع آبیهای پایتخت باشــیم .با
توجه به شرایط موجود ،سیدمهدی رحمتی
جدیتر از همیشه به پیشنهادات رسیده فکر
میکند و گفته میشود در حال حاضر پدیده
جدیترین گزینــه این دروازهبــان باتجربه
است .طبق اخبار رســیده مسئوالن باشگاه
پدیده و مهدی رحمتی سهشــنبه شــب در
جلسهای مشــترک برای همکاری به توافق
رســیدند تــا دوگانه رحمتی-حســینی که
از اواســط لیگ شانزدهم شــکل گرفته بود
پایان پذیــرد .کاپیتان اســتقاللیها بعد از
دیــدار دربی با وجود عملکرد بســیار خوب
در رختکن استقالل جایگاه خود را از دست
داد و انتقــادات زیــادی را متحمل شــد و
درنهایت حتی تغییر شــفر نیز به او کمکی
نکــرد تا به این ترتیب رحمتی تا پایان فصل
نیمکتنشین شــود .او که در سالهای اخیر
همــواره در کانون انتقادات قرار داشــته ،در
پایان فصل ،بعد از مشــورت با نزدیکان خود
راهی تیم جدیدی خواهد شد که به احتمال
فراوان این تیم جدید پدیده اســت .دوگانه
رحمتی و حسینی با نقشآفرینی حوادثی در
نیمفصل اول حضور منصوریان در اســتقالل
رقم خورد و این  2دروازهبان که البته رابطه

تالش برای حفظ نادری در پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس در راستای اجرای برنامههای خود برای
جذب دائمی محمد نادری ،مدافع چپ خود در نیمفصل دوم
بازیهای فصل گذشته قصد دارد با باشگاه بلژیکی به توافق
برسد .در همین راستا ،مدیر برنامههای این بازیکن دیروز در
باشگاه حضور پیدا کرد و جلسهای با مسئوالن پرسپولیس
داشت تا شرایط توافق با باشگاه مزبور بررسی شود.

یحیی گلمحمدی ،سرمربی تیم فوتبال پدیده شهرخودرو
برای تقویت تیمش درصدد جذب  3بازیکن خارجی اســت
که یکی از بازیکنان مورد نظر سرمربی سرخپوشان لوسیانو
پریرا ،مهاجم  36ساله فوالد است .لوسیانو پریرا به مسئوالن
باشگاه پدیده اعالم کرده تا چند روز دیگر تصمیم نهاییاش
را خواهد گرفت.

شفیعی ماندنی شد؟

خالد شفیعی ،مدافع ســپاهان که پیش از این زمزمههای
جداییاش از جمع شاگردان امیر قلعهنویی شنیده میشد ،به
احتمال زیاد در این تیم ماندنی است .شفیعی فصل گذشته
در سپاهان فرصت بازی پیدا نمیکرد اما با توجه به جدایی
ســیاوش یزدانی حاال میتواند به عنــوان بازیکن ثابت در
ترکیب تیمش به میدان برود.

مذاکره سپاهان با احمدزاده

خوبی هم با هم داشــتند ،در سالهای اخیر
رو به ســردی رفــت و بارهــا در دوگانهای
خواسته یا ناخواسته قرار گرفتند که اتفاقات
غیرمنتظرهای را رقــم زد .یکی از این  2نفر
قرار بود ســال گذشته استقالل را ترک کند
اما شفر اجازه این اتفاق را نداد و خواهان این
شد تا هر  2نفر در استقالل بمانند و البته در
مدیریت این دوگانه خیلی موفق عمل نکرد
و در اواســط نیمفصل اول برای اولین مرتبه
حسینی ندای جدایی ســر داد اما درنهایت
در استقالل ماند تا مشخص شدن سرنوشت

استراماچونی و قرارداد  700هزار دالری؟

این  2دروازهبان به پایان فصل موکول شود.
رحمتی که پیش از این استقالل را به مقصد
مــس کرمان و پیکان ترک کــرده بود حاال
برای ســومین مرتبه تصمیم به ترک آبیها
گرفت و شاید این جدایی آخرین خداحافظی
او با پیراهن تیمی باشــد که بیشــتر دوران
فوتبال خود را در آن ســپری کــرد و البته
در ســالهای پایانی روزهای ســختی را در
آن دیــد و تجربه کرد .البته گفته میشــود
رحمتی از تراکتورسازی پیشنهاد خوبی دارد
و به واســطه ســابقه حضورش در این تیم

تحلیل روز

راغب است که به تبریز برود اما بحث اقامت
خانــوادهاش در تبریز و تحصیل فرزندانش و
جابهجایی مدرســه آنها مانع بزرگی بر سر
انتقال رحمتی به تراکتورســازی اســت که
مالکش میخواهد یک تیم کهکشانی ببندد.
هرچند که پیشبینی اتفاقات نقلوانتقاالت
به خصوص در فوتبال ایران بســیار ســخت
و حتی نشدنی اســت اما همه شواهد نشان
میدهــد که فصل آینده باید شــاهد حضور
حســینی در قفس توری استقالل و حضور
رحمتی در پدیده باشیم.

ارسالن و ترس از تبريزي شدن

گئورگی ولســیانی ،بازیکن اهل گرجستان برای حضور در
ســپاهان با مسئوالن این باشگاه به توافق رسید .به گزارش
ایسنا و به نقل از باشگاه سپاهان ،گئورگی ولیسیانی ،مدافع
گرجستانی با تیم فوتبال سپاهان قرارداد امضا کرد .او فصل
گذشته در تیم نساجی قائمشهر حضور داشت؛ ضمن اینکه
باشگاه ســپاهان برای جذب فرشاد احمدزاده تمایل دارد و
مشغول مذاکره با این بازیکن است.

علی دایی رقابت با پپ گواردیوال را از
دست داد

ســرمربی سابق سایپا در مســابقات گلف بارسلونا حضور
ندارد .به گــزارش خبرآنالین ،علی دایــی که به صورت
رسمی توســط پپ گواردیوال به دومین مسابقات گلف و
مراســم جام اسطورههای کستا براوا دعوت شده بود ،قرار
بود با همســرش در این رویداد جذاب شرکت کند اما به
علت کار و امور شــخصی در دقیقه  90از ســفر بازماند.
علی دایی یکی از گزینههای هدایت پرسپولیس در صورت
جدایی احتمالی برانکو بود.

فغانی و بنیادیفر به عنوان داوران
 VARانتخاب شدند

عضــو هیئت مدیره اســتقالل اعالم کرد که اســتراماچونی شــنبه به ایران میآیــد .پس از
کشوقوسهای فراوان اســماعیل خلیلزاده ،عضو هیئت مدیره باشگاه استقالل در گفتوگویی
رادیویی اعالم کرد اندرهآ اســتراماچونی ،گزینه هدایت آبیهای پایتخت شنبه هفته آینده برای
عقد قرارداد  ۷۰۰هزار دالری(مجموع قرارداد خودش و دستیارانش) به ایران میآید .عضو هیئت
مدیره باشگاه استقالل در حالی خبر از حضور مربی ایتالیایی در تهران برای عقد قرارداد داده که
روز گذشته برخی رسانهها از انصراف او از همکاری با باشگاه استقالل به واسطه گزارش نامطلوب
دســتیارانش خبر داده بودند و مسئوالن باشگاه از جمله کامران منزوی هم از چنین مسئلهای
اظهار بیاطالعی کــرده بودند .اما عصر دیروز عضو هیئت مدیره باشــگاه با قاطعیت از حضور
اســتراماچونی در ایران برای عقد قرارداد خبر داد و مهمتر از همه از مبلغ توافقی طرفین پرده
برداشت .خلیلزاده در حالی مبلغ  700هزار دالر را اعالم کرده که اوال پیشتر مبالغ درخواستی
استراماچونی بیش از یک میلیون دالر اعالم شده بود ضمن اینکه امیرحسین فتحی ،مدیرعامل
باشگاه استقالل چند روز پیش با تکذیب مبلغ فوق تاکید کرده بود که مبلغ قرارداد محرمانه است
و رسانهای نخواهد شد .حال این سوال پیش میآید که آیا مبلغ توافق واقعا  700هزار دالر است
یا اینکه این مبلغ برای پایان کنجکاوی رســانهها اعالم شده است؟ اگر این مبلغ واقعی قرارداد
استراماچونی است چرا با وجود اینکه قرار بود محرمانه باشد رسانهای شده؟ آیا این نشانه عدم
هماهنگی بین مسئوالن باشگاه است و یا اینکه سیاست باشگاه یک شبه در قبال مبلغ قرارداد
استراماچونی تغییر کرده است؟

در حالی که مســئوالن باشگاه استقالل همچنان درگیر انتخاب سرمربی هستند ،چند
روزي ميشــود بحث حضور ارسالن مطهري ،مهاجم ذوبآهن در استقالل مطرح شده،
اين در حالي اســت كه وي روز سهشنبه با ذوبيها جلســهاي برگزار كرد و نتيجه اين
جلسه به هفته آينده و امضاي قرارداد نهايي با سبزپوشان اصفهاني موكول شد .ارسالن
در حالــي در يك نيم فصل بار ديگر خودش را به فوتبال ايران نشــان داد كه بيترديد
اعتمــاد عليرضا منصوريان و حضورش در ذوبآهن نقشــي بيبديل در اين بازگشــت
داشت .حال ارسالن در يك دوراهي بزرگ قرار گرفته است .شور هواداران آبیها در يك
طرف و ماموريت ســنگين و فضاي مناسب و استمرار درخشش در سطح فوتبال ايران و
آسيا با ذوبآهن که به مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده از سوي
ديگر ميتواند باعث سردرگمی او در اين روزها باشد .به اين عوامل شايد بتوان سرنوشت
يك سال اخير مرتضي تبريزي به عنوان آخرين ستاره ذوبيها كه راهي استقالل شد را
اضافه كرد .مرتضي تبريزي در يك فصل اخير نتوانست آنگونه كه بايد و شايد در پيراهن
آبي بدرخشــد و حاال اين اميد را دارد كه فصل آينده و پس از يك ســال محيطپذيري
به انتظار هواداران آبي نزديك شــود؛ كاري كه چندان ســاده به نظر نميرسد .ارسالن
مطهــري به نظر ماموريتي ناتمام با ذوبآهن دارد و بايد ديد درنهايت به قرارداد نهايي
با استقالل نزديك ميشــود و يا تالش ميكند با تداوم روزهاي حضورش در ذوبآهن
خودش را تضمينشدهتر در سطح كيفي خوب نگه دارد.

پشت پرده تکذیب مصاحبه جنجالی سرمربی پرسپولیس

ترس برانکو از گروکشی مالی!

عصر دوشنبه مصاحبهای از قول برانکو مبنی بر عدم تمایل
او به ادامه فعالیت در باشگاه پرسپولیس و تمایل به جدایی
وی منتشــر شــد که البته رضا چلنگر ،مترجم ســابق او و
دوســت قدیمیاش آن را به نقل از پروفسور در گفتوگو با
یک روزنامه ورزشــی تکذیب کرد .چلنگر با تاکید بر اینکه
شــخصا با برانکو در کرواســی ارتباط گرفته و او هم ضمن
تکذیب صحبتهایش گفته مصاحبه بسیار طوالنی بوده اما
فقط یک تکه کوتاه منتشــر شــده و اصال در کل مصاحبه
چنین نکتهای در مورد عدم تمایل برانکو به بازگشت وجود
نداشت ،سعی داشت به هواداران و مسئوالن پرسپولیس در
مورد ماندن سرمربی ســرخها اطمینان بدهد .این مصاحبه
درست در روزی بود که مســئوالن پرسپولیس به رسانهها
اعــام کردند  600هزار یورو از طلــب یک میلیون یورویی

برانکــو را تهیه کرده و از او خواســتهاند شــماره حســاب
اعــام کند .با وجــود تکذیب مصاحبه برانکــو و خبرهای
امیدوارکننده باشــگاه پرســپولیس برای تهیه بخش قابل
توجه طلب ســرمربی کروات و تاکید بر حفظ او برای فصل
آینده ،شایعاتی هم درباره پروفسور شنیده میشود که با این
مصاحبه به قول برانکو تحریفشده تشدید شد .مدتهاست
کــه برخی رســانهها از احتمــال قطع همــکاری برانکو با
پرسپولیس با وجود داشتن قرارداد برای یک فصل دیگر خبر
میدهند و استداللشــان هم حول مشکالت مالی باشگاه و
نیاز برانکو به تجربه فضای جدید و البته کماسترستر است.
کار در تیمی مثل پرسپولیس فشار زیادی به برانکو تحمیل
کرده و او در  65سالگی دیگر توان تحمل این حجم از فشار
را ندارد ضمن اینکه ســال به سال هم توقعات و انتظارات

از او و پرســپولیس به خاطر نتایج درخشان چند فصل اخیر
بیشــتر میشــود .برانکو میداند که هــواداران به کمتر از
قهرمانی راضی نیســتند و با هر نتیجهای غیر از آن اعتراض
و انتقاد خواهد شــنید و نتایج درخشانش زیر سوال خواهد
رفت؛ بنابراین برخی بر این باورند شــاید برانکو به این دلیل
مصاحبه با ســایت کرواســی را تکذیب کرده که میخواهد
پولش را به طور کامل از پرســپولیس بگیرد و بدون دردسر
از ایــن تیم برود .در واقــع او با پیشبینــی این موضوع و
احتمال اینکه صراحت بیانش در مورد عدم تمایل به ادامه
همکاری با پرســپولیس خللی در پرداخت مطالباتش ایجاد
کند مصلحت را در آن دیده که از طریق چلنگر مصاحبهاش
را تکذیب یا تصحیح کند تا مســئوالن پرسپولیس همچنان
با قدرت به دنبال تهیه مابقی طلبش باشند.

رئیس دپارتمــان داوران از حضور علیرضا فغانی و موعود
بنیادیفر بــه عنــوان داوران  VARدر مســابقات لیگ
قهرمانان  ۲۰۱۹آسیا خبر داد.به نقل از فدراسیون فوتبال،
داوود رفعتی عنوان کرد« :با توجه به اعالم کنفدراســیون
فوتبال آســیا ،علیرضا فغانی و موعود بنیادیفر به عنوان
داوران  VARدر مســابقات لیگ قهرمانان آســیا ۲۰۱۹
حضور خواهند داشــت ».وی همچنین گفت« :بر همین
اســاس دوره آموزشــی از  ۱۷تا  ۲۲جوالی ( ۲۶لغایت
 ۳۱تیرمــاه) در کواالالمپــور مقر کنفدراســیون فوتبال
آسیا برگزار میشــود و از ایران فغانی و بنیادیفر در این
کالس شــرکت میکنند ».رفعتی در پایان سخنان خود
خاطرنشــان کرد« :پیش از این علیرضــا فغانی به عنوان
داور  VARدر این رقابتها حضور داشــت که خوشبختانه
امسال توانســتیم موعود بنیادیفر را هم به داوران لیگ
قهرمانان آســیا اضافه کنیم .احتماال  2داور دیگر در تیم
 VARداشته باشیم».

استقاللیها پولدار شدند

اسپانسر مشترک استقالل و پرسپولیس مطالبات آبیپوشان
را پرداخت کرد .مدیران استقالل  2روز پیش در جلسهای که
با مدیرعامل اسپانسر مشترکشان با پرسپولیس داشتند از او
قول پرداخت معوقاتشــان را گرفتند و این اسپانسر موظف
شــد تا روز چهارشنبه(دیروز) به حســاب باشگاه پول واریز
کند .در همین راستا اسماعیل خلیلزاده ،عضو هیئت مدیره
باشگاه استقالل که در این جلسه حضور داشت درباره نتیجه
این جلسه به ایسنا گفت« :در جلسهای که چند روز پیش با
اسپانسر مشترک استقالل و پرسپولیس داشتیم ،این اسپانسر
موظف شد  ۱۰میلیارد تومان به حساب باشگاه واریز کند که
این کار انجام شد ».او افزود« :همچنین مقرر شد امروز قرارداد
جدیدی برای یک فصل دیگر با این اسپانسر امضا شود».

انصاریان گزینه دستیاری گلمحمدی؟

قرار اســت یحیی گلمحمدی ،سرمربی این تیم تا چند روز
دیگر راهی برزیل شــود تا همراه با مالک باشگاه برای جذب
بازیکــن از لیگ این کشــور اقدام کند .به گــزارش فارس،
همچنین با جدایی ســاکت الهامی ،دستیار گلمحمدی از
پدیده شهرخودرو ،سرمربی پدیده قصد دارد یک مربی را به
کادر فنی خود اضافه کند .در این خصوص گلمحمدی یک
مربی خارجی و یک مربی ایرانی را در نظر گرفته و قرار است
بعد از مذاکرات یک مربی به کادر فنی پدیده شهرخودرو اضافه
شود .علی انصاریان ،پیشکســوت باشگاه پرسپولیس گزینه
ایرانی دستیاری گلمحمدی در تیم پدیده شهرخودروست.

