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ادامه غیبت غیرموجه دیاباته در تمرینات استقالل

ویلموتس :میخواهیم تاریخ را برعکس کنیم

شــیخ دیاباته هفته پیش از مسئوالن باشگاه استقالل مرخصی گرفت تا چند
روزی اســتراحت کنــد .این بازیکــن البته بــا مصدومیتی که از ناحیه قفســه
سینه با آن مواجه شده بود تهران را ترک کرد ولی با وجود اینکه این بازیکن
اعــام کــرده بود یکشــنبه به تهــران برمیگردد هنــوز خود را بــه کادر فنی
تیمش معرفی نکرده و در تمرین دیروز آبیپوشــان هم خبری از او نشــد .این
اتفاق در شرایطی رخ داده که دیاباته باید روند درمان خود را پیگیری کند تا
برای مســابقات لیگ برتر آماده شود اما در شرایطی که حضور هوپر در جمع
آبیپوشــان منتفی شــده دیاباته هم هنوز در تمرینات تیمش شــرکت نکرده
اســت .باید دید آیا دیاباته مشــکلی داشــته که خود را به کادر پزشکی و فنی
استقالل معرفی نکرده یا خیر؟

مــارک ویلموتس ،ســرمربی تیم ملی ظهر دیروز در نشســت خبری پیــش از دیدار
مقابل بحرین گفت« :ما  2بازی داشــتیم و  ۶امتیاز کسب کردیم .هدفمان برنده
شــدن در بازی سوم است .بحرین حریف سرسختی اســت .ما فیلم بازیهای این
تیم را دیدهایم .بحرین سخت به حریف فرصت میدهد با این وجود سعی میکنیم
برنده بازی باشــیم ».وی درباره اینکه آیا به دنبال تکرار نتایج قبلی بازی تیم ملی
مقابل کامبوج در مســابقات آتی است یا نه؟ اظهار کرد« :برد -۱۴صفر تمام شده
است .باید آن بازی را فراموش کنیم .واقعیت این است که بحرین سخت به حریف
موقعیت میدهد ».سرمربی تیم ملی در پاسخ به پرسش خبرنگار بحرینی که ایران
در خارج از خانه بحرین را نبرده و ارزیابیاش از این مسابقه چیست ،گفت« :باید به
حریف احترام بگذاریم ولی آمدهایم تاریخ را برعکس کنیم».

بحرین اولین آزمون جدی ویلموتس

یوزها به دنبال شکستن
طلسم منامه

تیم ملی ایران امروز در سومین
دیــدار خــود در انتخابــی
جامجهانی قطر در منامه به مصاف تیم ملی
بحریــن خواهد رفت .بعــد از بازی بــا  2تیم
نهچندان مطرح هنگکنــگ و کامبوج حاال
ایــن بــازی را میتــوان اولیــن محــک جدی
مــارک ویلموتــس در بازیهــای رســمی
دانســت .البته بحرین را هــم نمیتوان جزو
تیمهای درجه یک آسیایی دانست اما تاریخ
نشان میدهد که تیم ملی کشورمان همیشه
مقابــل این تیــم با مشــکل مواجه شــده و به
نوعی بحرینیها گربهســیاه فوتبال ایران در
سالهای اخیر بودهاند .برای اثبات این ادعا
کافی اســت نگاهی بیندازیم بــه تقابلهای
تیــم ملی ایــران با بحریــن؛ جایی کــه از 18
بازی فقط  8برد نصیب ما شده و  5بار هم در
بازیهای حساس مقابل همین تیم با نتیجه
تساوی متوقف شدهایم .بهترین برد ایران در
تقابــل با بحرین ،برتری -۶صفــر مقابل این
تیــم در مرحله انتخابــی جامجهانی ۲۰۱۴
بود که ایــن بازی در تاریــخ  ۱۹مهر ۱۳۹۰
برگزار شــد که در آن زمــان هدایت تیم ملی
ایــران برعهــده کارلــوس کــیروش بــود .از
طرفی ســنگینترین شکســت ایــران مقابل

بحرین هــم در دیداری دوســتانه در تاریخ ۹
شهریور  ۱۳۸۸بود که با نتیجه  ۲-۴به سود
بحرین به پایان رسید.
طلسم منامه
ملیپوشــان ایــران در گذشــته  5بــار در
ورزشــگاه منامه مقابل بحرین قــرار گرفتند
که  2تســاوی و  3شکســت حاصل کارشان
بــوده اســت .تیم ملی بــا هدایت میروســاو
بالژویــچ در مقدماتی جامجهانــی ،2002
بــا ســرمربیگری علــی دایــی در یــک بــازی
دوســتانه و با هدایت افشــین قطبی در سال
 1388مقابــل بحریــن در خانــه ایــن تیــم
مغلوب شــدند .همچنین در زمان مربیگری
برانکــو ایوانکوویچ و کارلوس کــیروش نیز
تیــم ملــی در ورزشــگاه منامــه بــه نتیجهای
بهتر از تســاوی دســت پیدا نکــرد .در چنین
شرایطی حاال مارک ویلموتس امیدوار است
طلســم ورزشــگاه منامه را بشکند .تیم تحت
هدایــت مربــی بلژیکی مقابــل هنگکنگ و
کامبــوج  2بــرد ارزشــمند و پرگل را کســب
کــرده و امیــدوار اســت ایــن پیروزیهــا در
مسابقه سوم مقدماتی جامجهانی نیز ادامه
داشــته باشد .تیم ملی در صورت پیروزی در
این مسابقه  9امتیازی خواهد شد و در صدر

ســایت ترانســفرمارکت باارزشتریــن تیــم منتخــب قــاره
کهــن را معرفــی کرد .ســایت ترانســفرمارکت تیم منتخب
باارزشتریــن بازیکنــان قاره آســیا را اعالم کرد کــه در این
تیم  3بازیکن ملیپوش کشــورمان حضور داشــتند .سردار
آزمــون بــا ارزش  17میلیون یــورو ،علیرضــا جهانبخش با
ارزش  12میلیــون یورو و میالد محمدی با  3و نیم میلیون
یورو با ارزشترینهای کشورمان در این تیم هستند.

خلیلزاده از امروز در تمرینات گروهی

جــدول باقی میماند البته مســاوی در خانه
حریف هم نتیجه بدی محسوب نخواهد شد
بخصــوص اینکه همچنــان تیم ایــران را در
صدر گروه نگه میدارد.
شرایط  2تیم
بحریــن بــا  4امتیــاز ،همامتیاز با عــراق و به
خاطر تفاضل گل کمتر در رده ســوم جدول
جــای دارد .تیم ملی که در  2بازی گذشــته
 6امتیاز ممکن را کســب کــرده برای اینکه
خیــال خــود را از صدرنشــینی راحــت کند
باید در این دیدار به پیروزی برســد .تیم ملی

محمد محبــی ،پدیده جدید فوتبال ایران که
با گلزنی مقابــل کامبوج نظرها را به ســمت
خود جلب کرد ،دوست دارد آرام و بیحاشیه
فوتبــال بــازی کنــد و ســعی میکنــد کمتر
مصاحبه کند .این هافبک بوشــهری امسال
از شاهین راهی ســپاهان شد و در لیگ برتر
هم خوش درخشید تا مرد بلژیکی تیم ملی او
را بپســندد .او در ابتدای مصاحبهاش گفت:
«لطفــا عــذر مــن را بپذیرید کمتــر مصاحبه
میکنــم و از همه رســانههای محترم که این
چنــد روز زنــگ زدهانــد عذرخواهــی کــردم
چراکه هنــوز اتفاق خاصی رخ نــداده؛ بازی
با لبــاس تیم ملی افتخار بزرگی اســت که با
گلزنــی هم تــوام شــود عالی اســت ».گزیده
صحبتهای پدیده سپاهان را میخوانید.
در مــورد حــرف و حدیثهای مطرحشــده
فقــط بایــد بگویــم از انتخــاب ســپاهان
خوشــحالم .ســالی کــه در لیــگ یــک هــم
بــودم مســئوالن باشــگاه ســپاهان از طریق
مدیربرنامههایــم بــه باشــگاهم (شــاهین)
شهرداری نامه زدند که من را میخواهند اما
تیم در بوشــهر شــرایط ویژهای برای رسیدن
بــه لیگ برتــر داشــت و من بایــد دینــم را به
بوشهریها ادا میکردم که شکر خدا ماندم
و تیــم لیــگ برتری شــد و مــن هم بــه عنوان
بازیکن آزاد راهی سپاهان شدم.
 2ســال پیــش کــه در لیــگ  2بــا شــاهین
راهی لیگ یک شدیم به دوستانم گفتم باید
به تیــم ملی برســم و هرگــز کوتــاه نمیآیم.
لحظــهای که ســرود مقدس کشــورم را کنار
دیگــر بازیکنــان زمزمــه میکــردم آنقــدر
غرورانگیز بود که قابل مقایسه با هیچ اتفاقی
نیســت .بزرگترهــای تیم ملی خیلــی به من
کمک کردند به خصــوص مهدی طارمی که
همشــهری من اســت به عنوان یک با تجربه
لطف زیادی به من دارد.
از ویلموتس بابت اعتمادش قدردانی میکنم.
بازی کنــار این ســتارهها لذتبخش اســت و هر
وقت کادر فنــی صالح بداند به میــدان خواهم
رفت .ابتدای راه هستم و باید فقط به هدفهای
بزرگم فکر کنم .در طول روز تلفن همراهم روی
حالت پرواز است مگر آنکه بخواهم با خانوادهام
تماس بگیــرم .لطف و محبت دوســتانم تمامی
ندارد و کلی پیام تبریک داشــتم اما راستش در
دنیای مجازی هیچ فعالیتی ندارم و نمیخواهم
تمرکزم به هم بخورد.

انصاریفرد بمب نقلوانتقاالتی زمستان ایران؟
لیــگ قطــر بــا هیجــان بیشــتری دنبال
میشــود و باشــگاههای مختلــف بــرای
قــرار گرفتــن در جمــع مدعیــان تــاش
میکننــد .فصل گذشــته در کنار الســد
و الدحیــل ،تیم ســرمهایپوش الســیلیه
نیــز موفق شــد ســهمیه لیــگ قهرمانان
آســیا را کســب کند و برای نخســتین بار
بــه ایــن رقابتهــا راه یابد .مدیــران این
باشــگاه که ســامی طرابلســی تونسی را
روی نیمکــت داشــتند ،در تابســتان بــه
سراغ گزینههای جذاب برای خط حمله
خود رفتند و درنهایت کریم انصاریفرد،
مهاجــم ایرانــی شــاغل در اروپــا را بــه
خدمــت گرفتند .انصاریفرد  29ســاله
پــس از بــازی در تیمهــای پرســپولیس
و تراکتــور بــه اوساســونا رفــت و ســپس
درخشش در تیمهایی چون پانیونیوس،
المپیاکــوس و ناتینگهامفارســت را نیــز
تجربــه کــرد .او در لیگ یونان تا آســتانه
کســب عنوان آقــای گلی نیــز پیش رفت
امــا درنهایت نتوانســت کفش طــا را از
آن خود کند .در چمپیونشیپ انگلستان
این مهاجم ایرانــی فرصت خیلی زیادی
بــرای نمایــش تواناییهایش پیــدا نکرد
و ســرانجام بــا طــی دورهای ناموفــق در
انگلســتان بــه لیــگ ســتارگان قطــر و
تیم الســیلیه پیوســت .او در چنــد هفته
ابتدایــی درخشــش قابــل توجهــی را از
خــود نشــان داد و توانســت  2گل بزنــد

کامبوج باالتر از عراق و ایران

تیــم ملــی کشــورمان در  2بــازی اخیــرش در انتخابــی
جامجهانــی  2022قطر از لحــاظ تعداد تماشــاگر در رده
ســوم گروهش ایستاد .در این راستا سایت اسپورت بحرین
خبــر داد کــه تیم ملــی ایــن کشــور در مســابقات انتخابی
جامجهانی  2022تــا اینجای رقابتها کمتماشــاگرترین
تیم در گروه ســوم بوده اســت .در این گــروه کامبوج با 45
هزار تماشــاگر در صدر قرار دارد .عراق با  32هزار و 340
تماشــاگر در رده دوم و تیــم ملــی کشــورمان بــا  15هزار و
 823نفر در  2بازی اخیرش در رده سوم قرار دارد.

 3ایرانی در تیم ارزشمندترینهای آسیا

خبر عجیب روزنامه الرایه قطر علیه کریم

محبی :طارمی در تیم ملی کمک
زیادی به من کرده

اعالم محرومان مرحله یکهشتم نهایی

کمیته مسابقات اسامی محرومان مرحله یکهشتم نهایی
جــام حذفی فوتبال(یــادواره آزادســازی خرمشــهر) فصل
 ۹۸-۹۹را اعــام کــرد .بــه نقــل از ســایت ســازمان لیگ
فوتبال ایران ،اســامی محرومان به این شــرح است؛ مهران
غفــوری (بازیکــن) و حمــود اصالحــی (مربی) شــهرداری
ماهشــهر ،احمــد مجیدینســب (مدیــر تیــم)  2اخطــاره
استقالل ماهشــهر .دیدارهای مرحله یکهشــتم نهایی از
فردا آغاز میشود.

کــه یکــی در هفتــه نخســت و دیگری در
جریان شکست -3یک مقابل السد بود.
کریــم همچنیــن در بازیهــای ملی هم
نقش خود را به عنوان گلزن تیم ایران به
خوبی ایفا کرد و در بازی با هنگکنگ و
کامبوج  5بار دروازه حریفان را گشــود تا
یکــی از بهترین دورههای فوتبال خود را
سپری کند .اما با این حال روزنامه الرایه
قطر در گزارش مفصلی که از احتماالت
پنجره زمستانی لیگ قطر منتشر کرده،
از جدایــی احتمالــی کریــم انصاریفرد
از تیم الســیلیه نوشــته و عنوان کرده که
شــاید او از ایــن تیم برود تا جــا برای یک
مهاجــم خارجی دیگــر باز شــود .در این
گزارش همچنین آمده اســت« :السیلیه
یکــی از تیمهایــی اســت کــه احتمــاال
تغییــرات زیــادی را در نیمفصــل خواهد
داشــت .انصاریفــرد و بوصوفــه کــه
نتوانســتهاند انتظارات را برآورده کنند،
احتمال دارد در ژانویه جدا شــوند ».این
گزارش در حالی منتشر شده که پیش از
شروع فصل نیز انصاریفرد مشتریان پر
و پــا قرصی در لیگ ایران داشــت و حاال
اگر ادعای عجیب روزنامه الرایه حقیقت
داشــته باشــد ،بیتردیــد باشــگاههای
بــزرگ لیــگ ایــران از جملــه ســرخابی
خوشــحال خواهند شــد چراکــه فرصت
جذب یــک مهاجــم باکیفیــت داخلی را
پیدا میکنند.

امتناع پرسپولیس از پرداخت بدهی دالری به استقالل

پس از شکایت باشــگاه استقالل در مورد دربی سوپرجام به دادگاه کاس ،این مرجع
قضایی ورزش چند روز پیش با رد اعتراض اســتقالل نســبت به تعویق بازی رای خود
را اعالم کرد و آبیپوشــان در این پرونده شکســت خوردنــد .در این حکم به صراحت
قید شــده که اســتقالل خواهان تعویــق بازی شــده و حاضر به برگزاری بــازی در آن
تاریخ مقرر نبوده و همچنین در دفاعیه طرفین اشــاره شده که آبیهای تهران در روز
بازی ســوپرجام در اردوی ترکیه بوده و در آن تاریخ بازی دوســتانه با ترکمنســتان را
داشــتهاند .همچنین شــاگردان شــفر در همان مقطع برای تهیه ویزا برای حضور در
یک تورنمنت در آلمان به سفارت این کشور در ترکیه رفته بودند .این خبر اخیرا فاش
شــد و در حکم منتشره هم به چنین موضوعی اشاره شــده است .در مورد هزینههای
قضــاوت که توســط دادگاه عالی کاس تعیین شــده اســت ۸۰ ،درصــد از مبالغ باید
توسط باشگاه فرهنگی و ورزشی استقالل ایران پرداخته شود و  ۲۰درصد به صورت
مشــترک و مجزا توســط فدراســیون فوتبال جمهوری اســامی ایران و سازمان لیگ
فوتبال ایران پرداخته خواهد شــد .استقاللیها برای بررسی پرونده تمام هزینه ۲۰
هزار دالری را پرداخت کردهاند و حاال باشــگاه پرســپولیس و فدراسیون فوتبال باید
۲۰درصد هزینهها را بدهند و در حال حاضر قصد پرداختش را ندارند.

ایران که در رتبه بیستوسوم ردهبندی فیفا
و در رده نخســت آسیا قرار دارد به دیدار تیم
صدوپنجــم جهــان و نوزدهم آســیا میرود.
هلیو سوســا ،مربی پرتغالی از ســال 2019
ســرمربی تیــم ملی بحرین شــد .ایــن مربی
به همــراه تیم زیر  17و  19ســال پرتغال در
ســالهای  2017و  2019قهرمــان اروپــا
شــد و در شــروع کار خود در تیم ملی بحرین
نیــز قهرمانی غــرب آســیا را به دســت آورد.
تیــم ملــی بحرین کــه یــک روز قبــل از بازی
ایران و کامبوج به مصاف تیم ملی جمهوری

آذربایجــان در دیــداری تدارکاتــی رفــت بــا
نتیجــه  ۲-۳شکســت خــورد تا بــا باخت به
استقبال بازی با تیم ملی ایران برود.
طارمی :به بحرین آمدیم تا ببریم
مهاجــم تیم ملــی میگوید مــا یک تیــم جوان
و باتجربه هســتیم و حــاال به منامــه آمدیم تا به
پیروزیهایمــان ادامــه دهیم .مهــدی طارمی
در نشســت خبری پیش از دیدار مقابل بحرین
گفت« :بحرین تیم بســیار خوبی اســت و برای
مــا سیســتمهای این تیم تشــریح شــده و حاال
آنالیزها نشان میدهند حریف سختی داریم».

ماجرای دلخوری فرشید باقری چیست؟

چند روز پیش فرشید باقری ،هافبک مصدوم استقالل در گروهی که بازیکنان عضو آن هستند در
اعتراض به مســائل مالی به جواد زرینچه انتقاد کرد که این موضوع باعث دلخوری سرپرست تیم
فوتبال استقالل شد .اما دلیل ناراحتی فرشید باقری چیست؟ چند هفته پیش مدیران استقالل
بخشی از مطالبات بازیکنان را به حساب آنها واریز کردند اما برای فرشید باقری که در آن زمان
مصدوم و از تمرینات این تیم به دور بود پولی واریز نشد که این موضوع باعث دلخوری این بازیکن
شــد و او به زرینچه بابت این اتفاق انتقاد تندی داشــت .البته به گفته جواد زرینچه فرشــید باقری
از او عذرخواهــی کــرده اما نکته مهم ماجرا این اســت که هافبک اســتقالل تنها بازیکنی نیســت
کــه برای ایــن فصل پولی دریافت نکــرده .در حال حاضر بازیکنان جوانی مثــل رضا آذری ،زکریا
مرادی ،سینا خادمپور و ...در کنار کادر تدارکات و پزشکی پولی از این باشگاه دریافت نکردهاند.

شــجاع خلیلزاده به دلیل مصدومیــت از ناحیه زانو حدود
یــک هفتــه در تمرینات گروهی پرســپولیس حاضر نشــد و
زیر نظر کادر پزشــکی ایــن تیم به درمــان مصدومیت خود
پرداخــت .امآرآی این بازیکن نشــان داد کــه مصدومیت او
جدی نیســت به همین دلیل قرار اســت خلیــلزاده دوباره
تمرینــات گروهی و پرفشــار خود را آغاز کند .قرار اســت از
امروز مدافع شــماره  3تیم پرسپولیس در تمرینات گروهی
حضور پیدا کند.

استقالل اعتراض خود را پس گرفت!

روابط عمومی باشــگاه استقالل دیروز در مطلبی نسبت به
برگــزاری بازی تیمشــان مقابل تراکتور در تاریــخ  10آبان
اعتراض کرد .مسئوالن استقالل تصور میکردند که پیش
از این ســازمان لیگ تاریخ این بازی را  9آبان اعالم کرده و
اکنون باید  10آبان به میدان بروند اما این باشــگاه متوجه
شد که از ابتدا ســازمان لیگ همین تاریخ  10آبان را برای
این بازی در نظر گرفته بود ،به همین دلیل هم این باشــگاه
با انتشار بیانیهای اعتراض خود را پس گرفت!

گزینههای جدید روی میز آبیها

پس از اینکه گفته شد گری هوپر ،مهاجم انگلیسی پیشین
تیمهای فوتبال ســلتیک و شــفیلدیونایتد به ایران نخواهد
آمد باشگاه استقالل مذاکره با گزینههای جدید خود را آغاز
کرده است .طبق اخبار رسیده از باشگاه استقالل مدیران
این تیم در حال مذاکره با  2مهاجم اروپایی هستند.

آبیپوشان نونوار شدند

تیم فوتبال اســتقالل عصــر دیروز تمرینات آمادهســازی
خــود را برای دیدار با فجرسپاســی برگزار کــرد .پیش از
شــروع تمرین ،اســتراماچونی برای بازیکنان به صحبت
پرداخــت و ســپس برنامههــای تاکتیکــی را بــرای آنها
در نظــر گرفــت .بازیکنان بعد از  30دقیقــه گرم کردن و
پاســکاری ترکیبی ،در قالب  2تیم ســبز و بنفش فوتبال
درونتیمی بــازی کردند .اعضای تیم فوتبال اســتقالل
پیش از آغاز تمرین لباسهای جدید خود را تحویل گرفته
و با البسه جدید تمرین کردند.

ایران در نیمهنهایی فوتبال ساحلی جهان

ســاحلیبازان کشــورمان در دیــداری تماشــایی ضمــن
پیــروزی برابــر پاراگوئه بــه مرحله نیمهنهایــی بازیهای
ســاحلی جهان صعــود کردند .تیم ملی فوتبال ســاحلی
ایران با پیروزی  ۴-۵مقابل پاراگوئه به مرحله نیمهنهایی
مسابقات ساحلی جهان صعود کردند .امروز تیم ایران با
یکی از تیمهای روسیه یا ژاپن به رقابت خواهد پرداخت.

مهدویکیا پا به توپ شد

رافائل فندرفارت ،هافبک هلندی که سالها برای تیم
فوتبال هامبورگ به میدان رفت در دیداری دوستانه در
ترکیب تیم منتخب بازیکنان بازنشســته فوتبال هلند به
دیــدار تیم منتخــب بازیکنــان قدیمی هامبــورگ رفت.
مهدی مهدویکیا یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال
هامبــورگ نیــز در این دیدار حضور داشــت و بــه میدان
رفــت .لوئیــس فــنگال هدایت تیــم منتخــب بازیکنان
هلنــدی را بــر عهــده داشــت و بازیکنــان بزرگــی چــون
آرین روبن ،رود فننیســتلروی ،ادوین فندرســار ،خالد
بوالهروز ،آیلتون ،درک کوئیت ،مارکو فنبومل و میشل
سالگادو را در ترکیب خود میدید.

قائدی مصدوم تمرین کرد!

تیم فوتبال اســتقالل بعد از یک روز استراحت از ساعت
 16دیروز در زمین ورزشــگاه نفت تهرانســر برنامههای
تاکتیکــی خود را پیگیــری کرد .مهــدی قائدی که خط
خــوردن او طی روزهای اخیر ســر و صــدای زیادی به پا
کرده و حتی خود وی اعالم کرد که به دلیل مصدومیت
بــا تیم امید بــه قطر نرفته دیروز در کنار اســتقاللیها پا
به توپ شد! اینکه چطور قائدی برای تیم امید مصدوم
بــوده اما در اســتقالل در کنار بازیکنان پا به توپ شــده
سوالی است که این بازیکن باید پاسخ بدهد.

