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اختیار تام هیئتمدیره پرسپولیس به انصاریفرد

تارتار ،تقوی و زالتکو گزینههای سرمربیگری گل گهر

هیئتمدیره باشگاه پرسپولیس در بررسی مسائل فنی تیم فوتبال این باشگاه
به محمدحسن انصاریفرد اختیار تام داده است .اعضای هیئتمدیره باشگاه
پرســپولیس در جلســات اخیرشــان این اختیار را به محمدحســن انصاریفرد
دادهاند تا در مورد مسائل فنی با گابریل کالدرون به بحث و تبادلنظر بپردازد.
با توجــه به اینکــه انصاریفرد از بازیکنــان مطرح پرســپولیس و فوتبال ایران
بوده ،هیئتمدیره باشــگاه پرســپولیس این شــرایط را برای او در نظر گرفته تا
از این طریق مســائل فنی مربوط به تیم نیز به نوعی زیر نظر انصاریفرد باشد.
انصاریفرد در همینراستا قبل از بازی پرسپولیس برابر ماشینسازی نشستی
 2ســاعته با کالدرون داشــت و قرار اســت بعد از بازگشــت این مربی از قطر به
ایران ،نشست دیگری با او داشته باشد.

با منتفی شدن حضور علی دایی روی نیمکت گلگهر ،دقایق اولیه صبح دیروز،
جلسه هیئت مدیره باشگاه گلگهر سیرجان تشکیل و گزینههای نهایی نیمکت
این تیم مشــخص شدند .شنیدهها حاکی اســت با تشکیل جلسه هیئتمدیره
باشــگاه گلگهــر در تهران و بحــث و تبادلنظر اعضای هیئتمدیــره 4 ،گزینه
بــرای بررســی و مذاکــره در دســتور کار محمــد جواهــری مدیر عامل باشــگاه
گلگهر سیرجان قرار گرفتند .مهدی تارتار ،محمد تقوی ،زالتکو کرانچار و رضا
مهاجری 4 ،گزینهای هستند که باید ظرف روزهای آینده با آنها مذاکره شود.
نکته جالب اینجاســت که تارتار و مهاجری هنوز سرمربی تیمهای نفت مسجد
ســلیمان و نســاجی هســتند و تقوی ســرمربی ســابق تراکتور هم ظاهرا دیگر
شرایط کار در ایران را ندارد.

نسخههای ترمیم خط حمله سرخابی روی میز مدیران

جونیور میرود،هوپر میآید!
عملکــرد ضعیــف خــط حملــه
پرسپولیس و اســتقالل دغدغه
بزرگ گابریل کالدرون و آندرهآ استراماچونی
اســت و هــر  2مربــی خارجــی ســرخابی از
باشگاهشان خواســتهاند به فکر جذب مهاجم
باشــند .پرسپولیس و اســتقالل هر  2پیش از
آغاز لیگ برای خط حملهشان گزینهها متعدد
خارجــی در نظر گرفته بودند کــه البته آبیها
موفق شــدند شــیخ دیاباته را جــذب کنند اما
پرســپولیس در جذب مایگا هموطن دیاباته به
در بســته خورد چراکه او مصدومیت و بیماری
سختی داشت و عدم موفقیت در تست پزشکی
باعث دیپورت شدن مهاجم اهل مالی سرخها
شــد .از ایــنرو پرسپولیســیها بــه ســراغ
گزینههای دیگر رفتند تا به نام جونیور براندئو
مهاجــم برزیلــی رســیدند ،بازیکنــی کــه بــا
قراردا د 350هزار یورویی با ســرخها قرارداد
بست و قبل از آمدنش به ایران کالدرون از وی
به نیکی یاد کرده و تاکید داشــت که میتواند
خواستههایش را برآورده کند .او حتی مدعی
شــد جونیور به خاطر اینکه در شــرایط بدنی
خوبــی قــرار دارد خیلی زود خــودش را با تیم
وفق خواهد داد اما یک هفته حضور جونیور در
تمریــن پرســپولیس کافی بود تــا همه متوجه
شــوند جونیور نمیتواند گمشــده ســرخها در
خط حمله باشــد .پس از آن و عملکرد ضعیف

دایی :مجیدی دوستم است و دوست
نداشتم سرمربی امید شود

علی دایی ،ســرمربی پیشــین تیم ملی فوتبال
معتقــد اســت اگــر فرهــاد مجیدی ســرمربی
تیم ملــی امید باقــی میمانــد و تیمش نتیجه
نمیگرفــت ،پرونــده مربیگــریاش بســته
میشــد .صحبتهــای علــی دایی با ایســنا را
میخوانید.
خیلــی بهطــور ریز مســائل تیم ملــی امید را
دنبــال نمیکنــم؛ امــا تیــم ملــی امید مــا باید
بهترین کادر فنی را در اختیار داشــته باشــد تا
بعــد از اینهمه ســال به المپیــک صعود کند.
خوشــبختانه تیــم ملــی بزرگســاالن  ۲دوره
پیاپــی به جــام جهانی رفته ،اما تیــم ملی امید
ما احتیاج به بررســی بیشتری دارد .متاسفانه
ما زمان را از دســت دادیم و از این شــاخه به آن
شاخه پریدهایم و تا به حال نتوانستهایم تصمیم
درســت و حســابی بگیریم .ما درباره تیم ملی
امید مسیر را اشتباه رفتیم اما امیدوارم این تیم
موفق شود.
بــه غیــر از «انشــاا »...گفتــن کار دیگری از
دســت ما بر نمیآید اما انشاا ...بتوانند موفق
باشند و تیم ملی امید را به المپیک ببرند .همه
ما آرزو داریم تیم ملی امید خوب شکل بگیرد و
به المپیک صعود کند .من برای آقای استیلی
آرزوی موفقیــت میکنم تا در تیم ملی امید که
راه پرخطری در پیش دارد موفق باشد.
مــن د ر کم و کیــف کارهای فرهــاد مجیدی
نیستم اما او اگر میماند و تیم ملی به المپیک
صعــود نمیکرد ،پرونده مربیگریاش بســته
میشــد .بــه نظر مــن تیــم ملــی امید نیــاز به
یک فــرد باتجربهتــر دارد که کارنامــه و دوران
مربیگری خوبی داشته باشد.
فرهــاد مجیدی دوســت و رفیق من اســت و
زمانی که نامش به عنوان گزینه سرمربیگری
تیم ملی امید مطرح شــد ،دوست نداشتم این
پیشنهاد را قبول کند .فرهاد مجیدی میتواند
مربی بزرگی شود چون توانایی و استعداد الزم
را دارد.
درباره مذاکره با باشــگاه گلگهر ســیرجان
هم بایــد بگویم مــن از اعضــای هیئتمدیره و
همینطــور مدیرعامــل کارخانــه و همینطور
باشگاه تشکر میکنم اما من نمیتوانم هدایت
این تیم را بر عهده بگریم .به مســئوالن باشگاه
گلگهــر گفتــم االن تمرکــز و توانایــی الزم را
ندارم که به تیم گلگهر ســیرجان کمک کنم.
فعــا تصمیم ندارم در فوتبال کار کنم و درگیر
کارهای شخصی خودم هستم.

جونیــور انتقادها علنی شــد و تقریبا کســی از
پیشکســوتان پرســپولیس نمانــده کــه از این
بازیکن برزیلی انتقاد نکند و حتی برخی پا را از
اظهارنظر فراتر گذاشته و پیشنهاد کردهاند که
باشگاه قرارداد جونیور را فسخ و او را برگرداند!
پیــرو مصاحبههای پیشکســوتان و انتقادهای
رســانهها کالــدرون هــم در مصاحبههایش به
تعریــف و تمجیدهــا از جونیــور پایــان داد و از
باشــگاه خرده گرفت که چرا در جذب بازیکن
خارجــی دیر عمل کرد و گزینههای مدنظرش
را بــه خدمــت نگرفت .کالــدرون در نشســت
خبــری پیش از دربــی پایتخت با بیــان اینکه
جونیــور گزینه نهم او برای پرســپولیس بود به
نوعی نســخه این بازیکن را در تیمش پیچید و
البتــه بــه باشــگاه اســتقالل هــم بابــت خرید
گرانقیمــت خارجــی انتقــاد کــرد .رفتــاری
غیرحرفهای که در توجیه انتخاب غلط خودش
و باشگاه بود و انتقادهای زیادی را متوجه مرد
آرژانتینــی کــرد .حــاال شــنیده میشــود
پرسپولیس کالدرون در حال حاضر به فکر یک
جانشــین مناســب برای جونیور اســت و قصد
دارد بازیکنــی با کیفیت بیــاورد .در این زمینه
قرار نیست باشگاه پرسپولیس همه اختیارات
را به سرمربی آرژانتینی دهد چراکه او یک بار
در مــورد انتخاب جونیور نمره مردودی گرفته
اســت .از ایــنرو محمدحســن انصاریفــرد

دعوت نورافکن به تیم ملی

به نقل از فدراسیون فوتبال ،با نظر مارک ویلموتس ،سرمربی
تیم ملــی فوتبال و هماهنگی صورت گرفته با ســرمربی تیم
فوتبــال امید ،امیــد نورافکن بــرای دیدار مقابــل کامبوج به
اردوی تیم ملی فوتبال بزرگساالن دعوت شد .او از دیروز در
تمرین تیم فوتبال بزرگساالن حضور پیدا کرد .امید نورافکن
در تمریــن تیــم ملی امیــد حضور داشــت که به جمــع یاران
ویلموتس اضافه شد.

سفر امیدها به قطر قطعی شد

تیم فوتبال امید که از  2روز پیش تمرینات خود را آغاز کرده،
روز جمعه در دیداری دوســتانه با شهر خودروی لیگ برتری
بــازی میکنــد .این بازی طبــق تصمیم کادر فنــی دوطرف
پشت درهای بسته است .بعد از این بازی ،جمعه شب کاروان
تیم امید راهی قطر میشود .با موافقت شورای برونمرزی،
شاگردان استیلی راهی قطر میشــوند تا روز دوشنبه هفته
آینده با استرالیا دیدار کنند.

محرومیت سرمربی گلریحان

دیدار تیمهای گلریحان و اســتقالل تهران برگزار و از ســوی
محمد نصرتی سرمربی گلریحان تخلفاتی مبنی بر فحاشی به
داور که منجر به اخراج وی شــد ،صورت گرفت .نصرتی به یک
جلســه محرومیت از همراهی تیم و پرداخت  50میلیون ریال
جریمه نقدی محکوم شد (.این رای قابل تجدیدنظر است)

تعویق شروع تمرینات پرسپولیس

سرخپوشــان پس از تعطیلی  4روزه تمرینات ،کار خود را روز
پنجشــنبه در ورزشگاه شهید کاظمی آغاز خواهند کرد .این
در حالی اســت که پیش از این قرار بود شروع تمرینات از روز
چهارشنبه باشد .گفتنی است؛ بازیکنان ترکیب اصلی بازی
با شهرخودرو با توجه به معافیت از برنامه ریکاوری روز شنبه،
استراحت  5روزهای را پشت سر میگذارند.

تمرین تیم ملی در چمن اصلی آزادی

مدیرعامل باشــگاه قرار شده در جذب مهاجم
خارجــی برای تیمــش نقش مهمــی ایفا کند.
البته از آنجا کــه بازیکنان با کیفیت هماکنون
در تیمهای دیگر مشــغول بازی هســتند ،این
باشــگاه برای نیمفصــل بازیکــن مدنظرش را
جذب خواهد کــرد و به نظر میرســد قرارداد
جونیــور زودتر از نیم فصل توافقی فســخ و وی
راهی کشورش میشود.
توافق استقاللیها با هوپر در استانبول
البته استقاللیها زودتر از پرسپولیس دست
بــه کار شــدهاند ،چراکــه هم در لیستشــان

جای خالی دارند و هم مهاجمشــان مصدوم
اســت و نیــاز بــه ترمیــم خــط حملــه بیشــتر
احســاس میشــود .از ایــنرو امیرحســین
فتحــی مدیرعامــل باشــگاه اســتقالل بــه
اســتانبول ســفر کــرده و در حــال مذاکره با
مدیربرنامههای بازیکنانی اســت کــه آندرهآ
اســتراماچونی برای خط حمله استقالل در
نظر گرفته اســت .یکی از این بازیکنان گری
هوپــر بازیکــن انگلیســی اســت ،مهاجم 31
سالهای که بیش از دیگر گزینهها موردتوجه
اســتراماچونی اســت .بر اســاس شــنیدهها

فتحــی در مذاکره بــا مدیربرنامههای هوپر و
بررســی وضعیت او به توافق نســبی رسیده و
عقد قرارداد مشــروط به انجام تست پزشکی
شــد ه و قرار اســت هوپر تــا چنــد روز دیگر به
تهران سفر کند و تست بدهد .گفته میشود
مبلــغ توافقی طرفین 500هزار دالر تا پایان
فصل جاری اســت و اگر هوپر در تســتهای
پزشــکی تایید شــد ،هفته آینده با اســتقالل
قرارداد میبندد تا زوج شــیخ دیاباته مهاجم
آفریقایــی آبیها تا قبل از آغاز دوباره لیگ در
تمرین کنارش باشد.

ماهینی و پرسپولیسیها دنبال جاسوس
کاپیتان دوم پرسپولیس با گالیه بابت رفتار برخی هواداران،
از آنهــا خواســت در صــورت انتقــاد حرفهایشــان را بــه او
بزننــد ،نه اینکــه علیه همســر و دخترش فحاشــی کنند .به
گزارش مدال ،حسین ماهینی که در فصل گذشته با توجه به
فشردگی بازیها و کمبود بازیکن در بیشتر پستها برای این
تیم بــه میدان رفته بود و درنهایت بــا مصدومیت پارگی رباط
صلیبی مواجه شــد ،این روزها در شرایطی در ترکیب این تیم
به میدان میرود که فشار زیادی را متحمل شده است .حضور

کوتاه مدت او در ترکیب پرســپولیس با انتقاداتی همراه شده
کــه دامنه آن خانوادهاش را هم در بر گرفته و موجب ناراحتی
او شده اســت .وی در گفتوگویی درباره دیدار با شهرخودرو
اینطور صحبتهایش را آغاز کرد« :کمکم شــرایط بازی را به
دست میآورم و آقای کالدرون هم برای اینکه شرایط بدنی و
فنی حضورم را شکل دهد ،در چند دیدار اخیر دقایق کوتاهی
به من بازی داده است .زیاد بازی نکردم ،اما متاسفانه در ثانیه
پایانــی گل خوردیم و نمیدانم چطور شــد کــه اکنون مقصر

حســین شــده اســت!» وی درباره اینکه خروج اخبــار تیم از
رختکن و تمرینات پرسپولیس گفت« :این واقعا اتفاق عجیبی
اســت .اینکه اخبار تیم را به بیرون بدهیــم اوج حقارت برای
آن فرد باید باشــد که شایســتگی حضور در این تیــم را ندارد.
خود آقای کالدرون هم در جلســات گفتند که ما یک خانواده
هستیم و قرار نیست هر خبر و اتفاقی به بیرون درز پیدا کند.
دنبال این هستیم تا بدانیم چه کسی اخبار محرمانه تیم را به
بیرون میدهد و پیگیر هستیم».

صحبتهایخوبیباپرسپولیسیها داشتیم

وکیل برانکو :شکایت از پرسپولیس پابرجاست

وکیــل برانکــو ایوانکوویــچ جهــت مذاکــره بــا
مســئوالن باشگاه پرســپولیس برای چگونگی
پرداخت مطالبات ســرمربی سرخپوشان وارد
تهران شــد و پــس از مذاکرات فشــرده خود با
باشگاه خبرهایی مبنی بر توافق با این باشگاه
و پس گرفتن شــکایت کادرفنی قبلی ســرخها
از باشــگاه پرســپولیس در کمیتــه انضباطــی
فیفــا مطرح شــد .برانکو که توانســت در مدت
حضــورش در پرســپولیس افتخــارات زیــادی
برای این تیم کسب کند ،درحال حاضر حدود
یــک میلیــون یورو از این باشــگاه طلــب دارد و
بعد از جدایی از پرسپولیس و حضورش در تیم
االهلی عربستان ،به فیفا به خاطر نگرفتن این
مطالبات شــکایت کــرد .حضور محمدحســن
انصاریفــرد در باشــگاه پرســپولیس بهجــای
ایرج عــرب و تالش وی بــرای توافق بــا برانکو
از راه مســالمتآمیز در نهایــت بــه ســفر دارو

گوشــیچ وکیــل برانکــو بــه تهــران و مذاکرات
حضوری ختم شد که البته طبق گفته گوشیچ
تاکنون نتیجه مشــخصی نداشته است .وکیل
برانکو تهران را دســت خالی ترک کرد تا بحث
پیرامون این موضوع ادامه داشــته باشــد .دارو
گوشیچ درگفتوگو با مهر ،در خصوص جلسه
بــا مســئوالن باشــگاه پرســپولیس نســبت بــه
چگونگی دریافت مطالبات ســرمربی  4فصل
قبلی سرخپوشان گفت« :هیچ توافقی صورت
نگرفــت .مذاکــره همیشــه مثبت اســت چون
هــر دوطــرف دربــاره مشــکالت و راهکارهای
حل این مشــکل صحبت میکنند .نمایندگان
قانونی باشــگاه پرســپولیس درخواســتهای
رســمی خــود را بــرای توافــق بــا آقــای برانکو
مطرح کردند .من هم درخواســتهای مدنظر
موکلــم را بیــان کــردم ».گوشــیچ در پاســخ به
این ســوال کــه آیا برانکــو حاضر بــه صرفنظر

مصدومیت مجید حسینی جدی نیست
آسیبدیدگیمدافعایرانیتیمفوتبالترابزوناسپور
جــدی نیســت .ســیدمجید حســینی ،مدافــع تیــم
ملی فوتبال کشــورمان که در دیدار یکشــنبه شب
ترابزوناســپور مقابل ریزهاســپور در چارچوب هفته
هفتم سوپرلیگ ترکیه از ناحیه پا دچار آسیبدیدگی
شــد ،مصدومیتــش جــدی نیســت و میتوانــد
آبیوعنابیها را پس از پایان تعطیالت لیگ به خاطر
انجــام بازیهای ملــی ،همراهی کند .حســینی در
بازی با ریزهاسپور پس از ضربهای که به پایش خورد،
بــه بازی ادامه داد ،امــا در نهایت در دقیقه  63جای
خــود را به دنیل اســتوریج ،مهاجم پیشــین لیورپول
داد .شاگردان اونال کارامان بازی یک -صفر باخته
مقابل ریزهاسپور را در نهایت  -2یک به سود خود به

پایان بردند تا ترابزوناســپور  12امتیازی شود و در
رده ســوم جــدول ردهبندی قرار بگیرد .ســیدمجید
حســینی که تابســتان گذشــته با قراردادی  2ساله
از اســتقالل به ترابزوناســپور پیوســت ،بــا عملکرد
خوبش در این تیم نظر باشگاههای اروپایی را به خود
جلب کرده ،این در حالی اســت که مدیران باشــگاه
ترابزوناســپور هم نســبت بــه تمدیــد قــرارداد این
مدافع ایرانی عالقهمند هســتند .حسینی  23ساله
کــه هواداران ترابزوناســپور به او لقــب «ببر ایرانی»
را دادهاند ،یکی از  23بازیکن دعوت شــده از ســوی
مارک ویلموتس به اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان
برای بازی مقابل تیمهای کامبوج و بحرین در مرحله
انتخابی جام جهانی  2022است.

از شــکایت خود از باشــگاه پرســپولیس شده،
تصریــح کــرد« :ایــن موضــوع صحــت نــدارد.
۱۵روز پیــش نامه شــکایتمان از پرســپولیس
تمبــر خــورد .تاریــخ دقیــق را اعــام کــردم تا
همهچیز شــفاف باشــد .مطالبات آقای برانکو
بایــد پرداخــت شــود و ایــن موضوع نیز مســیر
قانونــی خود را طــی میکند .شــکایت درباره
این پرونده محکم اســت و نیاز اســت همه چیز
قانونی دنبال شــود ».وکیل برانکو در پاسخ به
این ســوال که آیا احتمال توافق با پرسپولیس
وجود دارد یا خیر؟ تاکیــد کرد« :صحبتهای
خوبــی انجام شــد .برخی موارد با خواســتهها
تفاوت داشــت که باید خواســتههای مــا را نیز
مدیــران ارشــد باشــگاه پرســپولیس بــرآورده
کنند .این مهمترین موضوعی است که اکنون
میتوانم بگویم و همه چیز به تصمیمات بعدی
دوطرف بستگی دارد».
شکایت پرهزینه آبیها
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مدیریت استقالل که رای کمیته انضباطی
فدراســیون فوتبــال درخصوص ســوپرجام
 ۹۷را قبــول نداشــت ،تصمیــم گرفــت بــه
دادگاه کاس شــکایت کنــد و در ایــن راه
هزینه زیادی را متحمل شد و در پایان هم به
خواسته خود نرسید .شنیدهها حاکی از آن
است که باشگاه استقالل تاکنون مبلغی در
حدود 64هزار فرانک سوئیس هزینه کرده
کــه معــادل  755میلیــون تومان میشــود
که مبلغ بســیار ســنگینی برای ایــن تیم به
حساب میآید .عالوه بر این آبیها باید 80
درصد هزینه دادرسی و جریمه عدم حضور
را هــم پرداخت کنند که به هزینههای قبلی
این تیم اضافه میشود.

تمرین تیم ملی فوتبال ایران از ساعت  ۱۷دیروز در ورزشگاه
ی(زمین اصلی) برگزار شــد که ۲۰دقیقــه ابتدایی این
آزاد 
تمرین برایپوشش خبری رسانهها باز بود .تیم ملی فوتبال
ایران ساعت  ۱۷پنجشــنبه هفته جاری در مرحله مقدماتی
راهیابی بــه جامجهانی  ۲۰۲۲قطر و جا م ملتهای ۲۰۲۳
آسیا در ورزشگاه آزادی به مصاف کامبوج میرود.

بازگشت مهاجری به نساجی

رضا مهاجری پس از برطرف شــدن مشــکالت بار دیگر
تمرینات شــاگردانش را در دســت گرفت .با اعالم مدیر
رسانه باشگاه نســاجی رضا مهاجری در تمرینات دیروز
این تیم شرکت کرد.

مهاجم پرسپولیس ادعای مجیدی را رد کرد!

مهاجم جوان پرســپولیس ادعــای فرهاد مجیدی مبنی
بــر دخالــت حمیــد اســتیلی در کارش را رد کــرد .بــه
گزارش ایسنا ،امیر روستایی در حاشیه تمرین تیم ملی
فوتبــال امید درباره تغییر و تحــوالت در تیم ملی امید و
ادعــای مجیدی مبنی بــر اینکه اســتیلی و کمیته فنی
در کارش دخالــت کردند ،گفت« :این مســائل همیشــه
وجود دارد امــا هیچ دخالتی در کار مجیدی نشــد .من
در جایگاهی نیستم که به این مسائل جواب بدهم .خدا
را شــکر شرایط اردو خوب اســت و از زمین چمن خوبی
بهرهمنــد هســتیم و امیدوارم بــا حمایــت کادر فنی راه
خوبی را طی کنیم».

