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ویلموتس :مسابقه با عراق بازی مهمی برای مردم ایران است

کاوه رضایی در شارلوا دوباره احیا شد

مارک ویلموتس ،سرمربی تیم ملی در آستانه دیدار با عراق پیامی به شرح زیر صادر
کرد« :در وهله نخست ،ابراز تاسف و تاثر قلبیام را به خانواده حادثهدیدگان زلزله
در آذربایجــان شــرقی اعالم میکنم .اندکی راجع به بــازی ایران و عراق صحبت
کنیم .تیم ملی به اهمیت این بازی واقف اســت و میتوانم به شما اطمینان بدهم
که به خوبی برای این بازی آماده میشــویم .تا شما مردم ایران به تیم ملی افتخار
کنید و بازیکنان با لباس تیم ملی افتخارآفرینی کنند .همه ما یک هدف مشترک
داریم و آن راهیابی به جام جهانی است .هیچ نتیجهای باعث حذف قطعی یا صعود
قطعی تیمی نمیشود ،اما میدانیم که مسابقه پنجشنبه بازی مهمی برای مردم
ایران اســت و به شــما مردم عزیز اطمینان میدهم که حداکثر توان خود را برای
ارایه بهترین بازی به کار میگیریم».

یک رسانه بلژیکی به تمجید ازکاوه رضایی مهاجم ایرانی شارلوا پرداخت .به
نقل از سایت « »lesoirبلژیک ،کاوه رضایی ،مهاجم ایرانی شارلوا در دیدار با
یوپن گل پیروزیبخش تیمش را به ثمر رساند .به نظر میرسد کاوه دوباره به
همراه شارلوا احیا شده است .یوپن که امید ابراهیمی دیگر ملیپوش ایرانی
را در اختیــار دارد در ایــن بــازی بهتر عمل کــرده بود اما حرکــت عالی کاوه
رضایی و گل زیبایش نقطه قوت شــارلوا در ایــن بازی بود .کاوه بعد از دوران
ناموفق به همراه بروژ تابســتان اخیر بهصورت قرضی به شــارلوا برگشت و به
نظر میرســد دوباره احیا شده اســت .رضایی همچنین توانست با درخشش
در شــارلوا به تیم ملی فوتبال ایران نیز دعوت شود .او در شارلوا درکنار علی
قلیزاده دیگر بازیکن ایرانی کار میکند.

پیشکسوتان نگران بازی حساس تیم ملی

هشدار به ویلموتس و دوستان!
تیمهای ملی ایران و عراق فردا
و در چارچــوب مســابقات
مقدماتــی انتخابی جــام جهانــی در اردن به
مصــاف هــم میرونــد .ایــن بــازی درحالــی
برگزار میشــود که  2تیم پیش از این  ۲۸بار
با هم دیدار کردهاند و ایران  ۱۶و عراق  ۵بار
پیــروز شــده و  ۷بــار هم تــاش  2تیــم برنده
نداشته است .بازیهای ایران و عراق بیشتر
از آنکه در این  2کشــور باشد ،در کشورهای
دیگر بوده است 2 .تیم  ۱۴بار در کشور ثالث
بــا هم دیدار کردهانــد و  ۱۲بار در ایران .این
بازی تنها  ۲بار در کشــور عراق برگزار شده و
دیــدار بیســتو نهــم  2تیــم هــم بــه عنــوان
پانزدهمین بازی آنهاســت که قرار است در
کشــور دیگــری برگــزار شــود .مســلما بازی
فردای تیم ملی کشــورمان مقابل عراق یکی
از حساسترین بازیهای تاریخ فوتبال ایران
بــا همســایه غربــی خواهــد بــود و همیــن
حساســیتها نیز واکنش چهرههای شاخص
فوتبال کشــور را به دنبال داشــته اســت .در
فاصلــه یــک روز مانده به این بازی حســاس،
نگاهی خواهیم داشت به نظرات کارشناسان
و پیشکســوتان فوتبال در خصوص دیدار تیم
ملی کشورمان مقابل عراق.
فرشاد پیوس
عــراق تیم بســیار قدرتمندی اســت اما تیم
ملی ایــران پتانســیل آن را دارد که این تیم

را شکســت بدهد .ما بازیکنانی داریم که در
پســتهای مختلف برتری نســبی نسبت به
عراق دارند و اگر تیم ملی کمی از حواشــی
دور باشــد ،قاعدتــا میتواند روز پنجشــنبه
عراق را نیز شکســت بدهد .در کل معتقدم
بازیکنان خوبی به تیم ملی دعوت شــدهاند
که توانایی فنی باالیی دارند .چه بخواهیم،
چــه نخواهیم حواشــی میتوانــد تاثیرگذار
باشــد اما این هنــر مجموعــه کادر فنی تیم
ملی اســت که تیــم را از حواشــی دور کند و
باعث شــود بازیکنان فقط تمرکزشان روی
بازی پیشرو باشد .ما قطعا میتوانیم عراق
را شکســت بدهیــم ،به شــرطی که بــا همه
توان به مصاف این تیم برویم.
ناصر فریادشیران
عــراق تیمــی فیزیکــی اســت و مــا بــازی
دشواری برابر آنها خواهیم داشت .فیزیک
بازیکنــان عــراق بــا تیمهــای خلیجفــارس
متفاوت اســت و آنها شــبیه تیم ملی ترکیه
هســتند .به هر حال ،ما نیاز مبرم داریم تا از
این بازی یک یا  ۳امتیاز بگیریم .از نظر من
ویلموتــس و وحید هاشــمیان تا اینجای کار
نســبت به کادرفنی پیشین تیم ملی ،خیلی
بهتــر از کــیروش در ورزشــگاهها حضــور
داشــتند و بازیهــای لیــگ را دیدهانــد که
اتفاق خوبی اســت و بایــد آن را به فال نیک
گرفت .من فکر می کنــم ویلموتس ایران را

پیــش از ایــن و پــس از مصدومیــت داریــوش
شــجاعیان ،مدیــران باشــگاه اســتقالل بــه این
بازیكن اعــام كردند به خاطر مشــكالت مالی،
حاضر نیستند پول عمل جراحی او را بدهند .این
مســئله با دلخوری شجاعیان همراه شد و بعد از
حرفهای اخیر شــجاعیان و همینطور فشاری
كه بعضی از رسانهها به باشگاه استقالل آوردند،
ســرانجام ایــن باشــگاه بــه پرداخــت پــول عمل
جراحــی ایــن بازیكن تــن داد .خبر رســیده این
جراحی حدود  20میلیون تومان برای باشــگاه
آب خورده است.

فردا ،آخرین فرصت بازیکنان به فتحی

پس از جلسه فرشید اسماعیلی به عنوان نماینده
بازیکنــان با فتحــی ،مقرر شــد تا روز پنجشــنبه
بخشی از قرارداد بازیکنان پرداخت شود .باتوجه
به صحبتهای انجام شــده ،بازیکنان استقالل
ط تا پنجشــنبه برای دریافــت طلب خود صبر
فق 
میکننــد و در صــورت بدقولی مجــدد ،بار دیگر
تمرینات را تحریم خواهند کرد.

تستمثبتدوپینگچندفوتبالیست

دیروز خبری پیرامون مثبت اعالم شــدن تســت
دوپینگ چند بازیکن فوتبال منتشر شد .توحید
ســیف برقی ،رئیس کمیته پزشــکی فدراسیون
فوتبــال در ایــن خصــوص گفت« :تســت مثبت
دوپینگ چند فوتبالیســت به فدراسیون فوتبال
ارسال شده اما همانطور که میدانید ستاد ملی
مبارزه با دوپینگ هرگز اجازه فاش شدن اسامی
را نخواهد داد  .تا آنجا که من میدانم بازیکنان
معرفی شــده به ما در لیگ برتر حضــور ندارند و
بیشترلیگیکیهستند».

سیدورف با بدرقه دایی از ایران رفت

بازیکن پیشــین تیــم ملی فوتبال هلنــد با بدرقه
آقــای گل فوتبــال جهــان ایــران را تــرک کــرد.
فبازیکنپیشینتیمهای
کالرنسکالیدسیدور 
آث میــان و تیــم ملی هلند که هفتــه پیش وارد
ایران شــده بود ،عصر دیروز بــا بدرقه علی دایی
تهــران را ترک کــرد .علی دایی که عنــوان آقای
گلــی جهان را در اختیار دارد رابطه گرمی با این
بازیکن داشت .ســیدورف در مدت حضورش در
تهران با برخی پیشکســوتان قدیمی و بازیکنان
تیم ملی فوتبال ایران نیز دیدار کرد.

محکومیت استقالل در کمیته تعیین وضعیت

کمیته وضعیت بازیکنان فدراســیون فوتبال آرای جدید
خــود را درخصوص برخی از پروندههای مطروحه اعالم
کرد که یکی از احکام مربوط به باشــگاه اســتقالل بود.
درپی شکایت رضا مغانلو از باشگاه استقالل تهران ،این
باشــگاه به پرداخت مبلغ ۷۰۰میلیون ریال بابت اصل
خواســته و مبلغ  ۱۴میلیون ریال بابت هزینه دادرســی
محکوم شد.

پرسپولیس جریمه شد ،خطیبی محروم

کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبال رســول خطیبی
ســرمربی تیم فوتبال ماشینسازی را یک جلسه محروم
کرد و پرســپولیس هــم  30میلیون تومان جریمه شــد.
دیــدار تیمهــای پرســپولیس و ماشینســازی تبریــز در
هفته نهم لیگ برتر برگزار شد و از سوی تماشاگران تیم
پرســپولیس تهران تخلفاتــی مبنی بر فحاشــی و پرتاب
بطری به سمت سرمربی حریف رخ داد .تیم پرسپولیس
بــه پرداخــت ۳۰۰میلیون ریــال جریمه نقــدی محکوم
شد .این رای قابل تجدیدنظر است.

ترخیص سرمربی سپاهان از بیمارستان

امیــر قلعهنویی ســرمربی تیــم فوتبال ســپاهان به علت
آنفلوآنــزای شــدید صبــح دیــروز در بیمارســتانی در
اصفهان بســتری شــد و پس از مراقبت پزشکان و پشت
سر گذاشــتن روند درمانی حال عمومی او بهبود یافت.
ســرمربی سپاهان پس از بهبودی نســبی مرخص شد و
به منزل رفت.

پرداخت طلب آبیها تا پایان هفته

با ترکیبی متفاوت به مصاف عراق بفرســتد
و بــه عنوان مثال با بازی دادن به بازیکنانی
مثل کاوه رضایی و قلیزاده همتای خود در
تیم ملی عراق را غافلگیر کند.
اصغر مدیرروستا
مــا پتانســیل الزم را برای برد عــراق داریم.
باتجربههــای ایران باید در این بازی ســنگ
تمــام بگذارند و اســیر حاشــیهها نشــوند تا
بتوانیــم نتیجه الزم را از این بــازی بگیریم.

مــن فکر میکنــم یک امتیــاز در ایــن بازی
بتوانیــم بگیریــم و عملکرد خوبــی خواهیم
داشــت .اگــر بتوانیــم  3امتیاز بــازی را هم
بگیریم که اتفاق بسیار خوبی خواهد افتاد.
کریم باقری
تیــم ملــی بــازی ســختی را پیــشرو دارد و
طبق صحبتهایی که ویلموتس انجام داد،
شــناخت خوبی از عراق دارد .امیدوارم دیر
جمع شــدن بازیکنان مشــکلی پیش نیاورد

اما همه بازیکنان در شــرایط بازی هســتند
و تمــام تالششــان ایــن اســت کــه بــازی را
ببرنــد و خود را در جدول باال بکشــند .همه
ملیپوشــان ،بازیکنان باتجربهای هســتند.
بازیکنــان مــا زود عصبــی میشــوند و زود
پرخاش میکننــد و این از بدیهای فوتبال
ماســت .امیدوارم بازی به بازی بهتر شــوند
تا تمرکز بیشــتری داشــته باشــند و بتوانند
نتیجه بهتری بگیرند.

عملکرد درخشــان برانکو ایوانکوویچ در پرسپولیس سبب
شــد این مربی پس از ترک ایران باز هم مشــتریان خود را از
تیمهای لیگ برتری داشته باشد .در همین راستا شنیدیم
 3تیــم شهرســتانی از طریــق یکــی از دوســتان برانکــو در
تهران به او پیشــنهاد همکاری دادهاند .یک باشگاه متمول
شهرستانی که از سرمربی فعلی خود هم حمایت جانانهای
داشــته ،برای دومین بار نامه رسمی برای مدیربرنامههای
برانکو فرســتاد ،اما با پاســخ ســریع و صریح او روبهرو شــد،

پرونده پروپئیچ همچنان باز است

چراکه هواداران پرســپولیس نســبت به این تیم حساسیت
دارند .دومین و ســومین باشــگاهها نیز صنعتی هستند که
در فصــل جاری عملکرد خوبی نداشــته و از کادر فنی خود
رضایت ندارند .این  2باشگاه پیشنهاداتی به برانکو دادهاند
کــه از نظر مالی خواســتههای ایــن مربی کــروات را تامین
نمیکند .ضمــن آنکه به برانکو اطــاع دادهاند این  2تیم
صنعتی خوب بســته نشدهاند .شنیدیم ســرمربی کروات و
سابق پرسپولیس اعالم کرده تا زمانی که تکلیف مطالباتش

دست بسته فیفا برای انتقال پولهای بلوکه شده استقالل

پرونده پروپئیچ همچنان باز است

«کپیــن» وکیل پروپئیــچ مهاجم
پیشین تیم فوتبال استقالل چند
روز پیش اعالم کرد که به دلیل پرداخت نشدن
مطالبات موکلش از ســوی باشــگاه استقالل و
فیفــا ،روز دوشــنبه مقابــل ســاختمان فیفــا
کنفرانس خبری برگزار خواهند کرد .این اتفاق
امــا رخ نــداد و برگزاری نشســت بــه روز جمعه
موکول شــد .طبق آخرین اخبار رســیده تغییر
زمــان این کنفرانس خبری برای دریافت مجوز
از پلیس ســوئیس بــوده تا در نهایــت کنفرانس
خبری پروپئیچ بدون هیچ مشــکلی در نزدیکی
مقر اصلــی فیفا برگزار شــود .بر اســاس اعالم
وکیل پروپئیچ بعد از استقالل نوبت به بد قولی
فیفا رسیده و حاال فدراسیون جهانی فوتبال هم
نتوانســت ه بدهی پروپئیچ را از محل درآمدهای
باشــگاه اســتقالل در فیفــا پرداخــت کنــد.
اســتقالل با داشــتن  ۴بازیکــن در جامجهانی
بیشترین درآمد را در بین باشگاههای ایرانی از
ســوی فیفا داشــته و درآمد این باشــگاه چیزی
حدود یک میلیون دالر بوده است .فیفا نیز قرار
بوده از همین مبلغ بدهی پروپئیچ را بپردازد اما
گویا تحریمهای آمریکا دســت نهاد اول فوتبال

جهان را هم بست ه و بلوکه شدن پولهای فوتبال
ایران در فیفا مانع از انتقال این مبلغ به حساب
پروپئیچ شده است .طبق پیگیریهای خبرنگار
خراســان ورزشــی در ســال  2015میــادی
مقامات دادگســتری ســوئیس دســتور خود را
برای ارســال اطالعات بانکی به دادستانهای
آمریكا صادر كردند و گویا همین مســئله باعث
شــده تــا بانکهــای سوئیســی بیشــتر از دیگر
بانکهای اروپایی برای مبادالت ارزی با کشور
ایــران تحتفشــار باشــند و تمام حســابهای
مرتبــط با ایــران در این بانکها بلوکه شــود .با
توجه به همین مشکل هنوز فیفا نتوانسته طبق
وعده خود بدهی پروپئیچ را پرداخت کند .حاال
پروپئیــچ و وکیلــش در کنفرانــس خبــری روز
جمعــه قصــد دارند بــا توجه بــه عــدم پرداخت
مطالباتشــان از فیفــا بخواهند که فدراســیون
جهانی فوتبــال فــورا ایمیلی کــه در تاریخ 18
جوالی ســال  2019مبنی بــر پرداخت بدهی
پروپئیــچ از محــل درآمدهــای اســتقالل از
جامجهانــی را ،باطــل کنــد و تصمیــم کمیتــه
انضباطی فیفا مــورخ  13می ســال  2019را
اجرایی کند.

کالدرون کدام بازیکنها را کنار میگذارد؟

برخالف مهاجمان ،هافبکهای پرسپولیس در گلزنی و گلسازی عملکرد خوبی داشتهاند .اما با وجود این
نمایش خوب و ترافیک گسترده ،گابریل کالدرون عالوهبر یک مهاجم ،درخواست خرید یک هافبک نفوذی
را هم به انصاریفرد داده است .در اینمیان علی علیپور همچنان گزینه نخست خط حمله محسوب میشود.
امیر روســتایی و مهدی عبدی نیز با توجه به سن و سال پایین ،امید باشگاه برای آینده هستند و نزدیکترین
مهــره بــه در خروجی در چنین شــرایطی ،بازیکن خارجی تیم یعنــی براندائو جونیور اســت .اما جونیور تنها
خروجی پرســپولیس نخواهد بود ،چراکه پرسپولیس برای برآورده کردن خواستههای کالدرون و جذب یک
مهاجم و یک هافبک تهاجمی ملزم به خروج حداقل  2بازیکن است و با توجه به خرید بازیکن خارجی ،بهترین
گزینه فسخ با دیگر خارجیهای تیم خواهد بود و بشار رسن در اینبین محتملترین گزینه خواهد بود ،چراکه
او مشــکالت مالی زیادی دارد و حتی در مصاحبهای نیز به نقل از او گفته شــده که با این وضعیت پرداختی،
میتواند به صورت یکطرفه فســخ کند .اما شــایعات پیشتر از قرارگیری احمدزاده در لیست مازاد نیز خبر
دادند ،وی حتی یک بار در اســتوری اینســتاگرامش گفت اگر شــرایط اینطور باشــد از ایران میرود ولی با
اینحال بعید است وینگر شماره  10با توجه به قرارداد  3سالهاش ،از پرسپولیس جدا شود.

بازیکنان تیم اســتقالل بعد از دیدار مقابل نفت آبادان و
تعطیلی  4روزه تمریناتشان دست به اعتصاب یک روزه
زده و از شــرایطی کــه از نظر مالی بابــت پرداختیهای
ایــن فصل داشــتند ،ناراحت بودند .مســئوالن باشــگاه
اســتقالل نیــز جلســهای را برگزار کــرده و مقرر شــد تا
پایان هفته از قرارداد استقاللیها به حساب آنها واریز
شــود .این تصمیم در جلسه  2شــب پیش هیئت مدیره
استقالل اتخاذ شد.

استقالل ،پرتماشاگرترین تیم آسیا

پاسخ منفی برانکو به  ۳پیشنهاد ایرانی
استقالل برای شجاعیان دست به جیب
شد

برنام ه ویژه استراماچونی برای تعطیالت لیگ

آنــدرهآ اســتراماچونی ،ســرمربی اســتقالل باتوجــه به
تقویــم لیــگ برتــر ،تمرین دیــروز را بــه کارهــای بدنی
اختصــاص داد تا آمادگی بدنی بازیکنانش حفظ شــود.
فرشید اسماعیلی ،محمد دانشگر ،شیخ دیاباته و روزبه
چشــمی با تصمیــم اســتراماچونی ابتدا در ســالن وزنه
تمریــن کردند و پس از آن زیرنظر کاســر تمرینات بدنی
انجام دادند.

با پرســپولیس روشــن نشــود ،به ایران بازنمیگردد .دیروز
یک منبع موثق به ما خبر داد برانکو هنوز به فکر پرسپولیس
اســت و میدانــد در صــورت عــدم نتیجــه گیــری گابریــل
کالدرون میتواند تبدیل به اولین گزینه ســرمربیگری این
تیم شود .البته پیش از این برانکو اعالم کرده بود که از چند
تیم عربی هم پیشــنهادات خوبی دریافت کــرده و احتمال
بازگشت این مربی کروات به لیگهای امارات ،قطر و حتی
عربستان هم وجود دارد.

برای سومین سال متوالی هواداران استقالل بیشترین
میانگین حضور در ورزشــگاه را ثبــت کردند تا همچنان
لقب پرتماشــاگرترین تیم آســیا در اختیار استقاللیها
باشــد .اســتقالل طی  ۲دیداری که در لیــگ قهرمانان
 ۲۰۱۹میزبــان بود ،بیش از  ۱۰۲هزار تماشــاگر را به
ورزشــگاه آزادی کشاند تا با میانگین  ۵۱هزار نفر برای
هــر بــازی ،باالتــر از دیگر تیمها قــرار بگیــرد .این برای
ســومین ســال متوالی اســت که لقب پرتماشــاگرترین
تیم لیگ قهرمانان آســیا به استقالل و هوادارانش تعلق
میگیرد.

