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انتقاد روزنامه قطری از مدافع تیم ملی

حاجصفی دیدار با صدرنشین را از دست داد

روزنامه الرایه قطر در نســخه چاپی دیروز گزارشــی درباره شــرایط تیم العربی پس
از ناکامــی در  4بازی اخیر لیگ ســتارگان منتشــر کرد و در بخشــی از آن با عنوان
پورعلیگنجی،نقطهضعفالعربینوشت«:هرچندمرتضیپورعلیگنجیازتجربه
ی فنی زیادی بهرهمند است اما در فصل جاری تاثیر عینی روی نتایج تیم
و توانمند 
العربی نداشت .او در برخی بازیهای لیگ ستارگان در خط کناری ضعیف نشان
داد و اشــتباهاتش باعث شد تا تیم العربی بیشتر از یک گل دریافت کند ».در ادامه
این مطلب آمده است« :اختالفی درباره تجربه و کیفیت بازی او وجود ندارد اما این
بازیکــن به طــور واضح در فصل جاری با افت فنی مواجه شــده .حتی در بازی برابر
الغرافه که جاســم جابر به جای پورعلیگنجی در خط دفاعی قرار گرفت برخیها
انتظار داشتند این بازیکن جایگزین او در سایر بازیهای تیم العربی شود».

احســان حاجصفی کــه در اردوی تیم ملی قبل از بازی با عراق مصدوم شــد و
از لیســت نفرات تیم ملی نیز خط خورد ،طبق هماهنگی با مســئوالن باشگاه
تراکتــور بــرای طی کردن دوران نقاهتش به ترکیه ســفر کرد .با نظر مصطفی
دنیزلی ،این بازیکن باتجربه در ترکیه مراحل درمانیاش را سپری میکند و با
اینکه کادر پزشکی تراکتور درباره میزان مصدومیت او اعالم رسمی نکرده اما
به نظر میرســد این ستاره مقابل شهرخودرو در هفته یازدهم لیگ برتر غایب
باشد .بیتردید در غیاب حاجصفی دست دنیزلی برای بازی حساس تراکتور
مقابل شهرخودرو کمی خالی میشود و او باید به فکر جایگزین ستاره تیمش
در این مسابقه باشد .گفتنی است؛ دیدار تراکتور و شهرخودرو ساعت 15:30
روز جمعه در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار میشود.

یک باخت تا اخراج مربی بلژیکی تیم ملی

باختهــای متوالــی تیــم ملی
کشــورمان مقابــل بحریــن و
عــراق شــرایط را بــرای صعــود از دور اول
رقابتهــای انتخابــی جامجهانی حســابی
سخت کرده و با توجه به شرایط جدول حاال
مــارک ویلموتس و شــاگردانش برای صعود
به دور بعــدی باید در بازیهــای باقیمانده
حداکثــر امتیــازات را کســب کننــد .البتــه
ناگفته نماند کــه ایران در  3بازی از  4بازی
باقیمانــده میزبــان اســت و شــانس خوبی
برای جبــران امتیازات از دســت رفته دارد.
در صورتــی کــه بحریــن موفــق به شکســت
عراق شود ،با توجه به بازیهای نسبتا ساده
ایــران و همچنیــن میزبانــی از عــراق در
ورزشگاه آزادی راه صعود خیلی هموار و در
دســترس میشــود .در صورتــی کــه عراق،
بحریــن را ببرد هــم فاصلــهای  7امتیازی با
ایــران پیــدا میکنــد و شــاگردان ویلموتس
بایــد برای دومی بجنگند تا به عنوان یکی از
 4تیم برتر دوم به مرحله بعدی صعود کنند.
در صورتــی که اتفاقی غیــر از صعود ایران از
دور اول رقابتهــا رخ دهد مارک ویلموتس
نمیتواند بــه کارش در فوتبــال ایران ادامه
دهد .طبق اخباری که از فدراسیون فوتبال

طی انجام مذاکرات نهایی با مدیرعامل باشگاه شاهین
بوشــهر ،میشــو کریســتیچوویچ قرارداد رســمی خود را
با تیم شــاهین بوشــهر امضا کرد .میشــو کریستیچوویچ
ســابقه ســرمربیگری در تیمهــای مــس کرمــان ،مــس
رفســنجان و همچنین مربیگری در تیمهای باشــگاهی
کشور کرواسی را در کارنامه خود دارد.

صلصالی ،دستیار جدید منصوریان

محمد صلصالی ،کاپیتان پیشــین تیم فوتبال ذوبآهن
به عنوان دســتیار جدیــد علیرضا منصوریان ،ســرمربی
این تیم انتخاب شد .ذوبآهن در این فصل نتایج خوبی
نگرفته و با وجود شــایعاتی مبنی بر اخــراج منصوریان،
با جلســهای کــه چند شــب پیش برگــزار شــد ،اعضای
هیئت مدیره این باشگاه رای به ابقای او دادند و یکی از
شروطی که برای منصوریان گذاشتند اضافه شدن یکی
از بازیکنان پیشین این تیم به کادر فنی بود.

دیدار دوستانه استقالل در چمن مصنوعی

ضعیــف در  2بــازی اخیــر ســناریوی اخراج
ویلموتس را به جلو میبــرد عملکرد ضعیف
تیــم ملی اســت .تیــم ملــی از زمــان حضور
ویلموتــس آشــفته ،بینظــم و فاقــد هرگونه
برنامه تاکتیکی مشخص بود ه است .تا پیش
از ایــن  2بــازی ،چــه خــود ویلموتــس چــه
موافقانــش صرفا درباره تیمــی هجومیتر از
گذشته حرف میزدند که خدا میداند برای
حضور در بــازی چه ایده و نگــرش تاکتیکی

دارد .حاال در این شرایط سوال اصلی درباره
فوتبــال ایران این اســت که آیــا ویلموتس در
دور برگشت میتواند نگاهها و این جو منفی
را تغییر دهــد؟ تا به امروز جواب این ســوال
منفی اســت چراکه تیم ملی با مربی بلژیکی
خــود فقط بد نتیجــه نمیگیرد بلکــه بد هم
بازی میکند و از همه مهمتر در یک ساختار
ن آب خــوردن گل
دفاعــی آشــفته ،عیــ 
میخورد .مســلما در دور برگشــت فقط یک

پرسپولیسبهدنبالتعاملباگابریلفرناندو
انصاریفرد و پیروانی به دنبال
برآوردن خواسته کالدرون

محمدحســن انصاریفــرد و افشــین پیروانی،
مدیرعامل باشــگاه و مدیر تیم پرسپولیس این
روزها به دنبال زمین تمرین مناسب میگردند
تا محل تمرینات ایــن تیم را تغییر دهند .دلیل
این تغییر ،درخواست گابریل کالدرون بوده که
به مسئوالن باشگاه گفته چمن ورزشگاه شهید
کاظمی کیفیت الزم برای تمرین پرســپولیس
را ندارد .کالدرون همچنین گفته در بخشی از
زمین ورزشگاه شهیدکاظمی که آبیاری صورت
میگیــرد کیفیــت خــود را از دســت میدهد و
غیرقابلاستفادهمیشود.

زرینچه از جیبش برای استقالل هزینه
کرد!

مشــکالت مالی باشــگاه اســتقالل این روزها
به دردســر عجیبی بــرای مدیران این باشــگاه
تبدیل شده اســت .به گزارش میزان از ابتدای
فصل جاری ،مسئوالن باشــگاه برای پرداخت
مطالبات پروپیچ ،گرفتن کارت بازی بازیکنان و
کسب مجوز حرفهای هزینههای باالیی کردند
که بار مالی زیادی روی دوش باشگاه گذاشت.
از طرفی حقــوق اســتراماچونی و کادر فنی 2
مــاه عقب افتاده و بازیکنان هم درصد زیادی از
قراردادشــان را طلب دارند .نکته جالب اینکه
نفراتی چــون جــواد زرینچه ،بهــزاد غالمپور و
 2بازیکن اســتقالل اصال پولــی نگرفتهاند .در
این میان چندی پیش زرینچه ،سرپرســت تیم
اســتقالل به درخواســت کادر فنی کــه نیاز به
یکســری وســایل برای تمرین داشت ،مجبور
شد از جیبش هزینه کند! آن هم در شرایطی که
خودش هیچ دریافتی از باشــگاه نداشته .قرار
است مسئوالن استقالل در پرداختی بعدی از
خجالت سرپرست تیمشان در بیایند.

سومین روز تعطیلی تمرینات نساجی

تمرینــات نســاجی بــرای ســومین روز متوالــی
تعطیل شــد .باوجــود اینکه بازیکنان نســاجی
در محل تمریــن حضور پیدا کردند اما با توجه به
بیماری رضا مهاجری و حضور وی در بیمارستان
و همچنین بارش برف در تهران موفق به برگزاری
کار تاکتیکی نشــدند .این در شرایطی است که
اختالفاتی بین مالکان  2باشــگاه به وجود آمده
و حدادیــان اعــام کرد بــا تصمیمات تــک نفره
صنیعیفر از نساجی کنار خواهد کشید.

برف تمرین استقالل را تعطیل کرد

بارش برف دیروز تهران را غافلگیر کرد و تردد را در این شهر
با مشکل مواجه ساخت .همچنین این پدیده طبیعی باعث
شــد تا تمرین دیروز تیم استقالل هم تعطیل شود .پوشیده
شدن زمین تمرین آبیپوشان از برف ،کادر فنی آبیپوشان
را مجاب ساخت تا تمرین آبیپوشان تعطیل شود.

میشو سرمربی شاهین بوشهر شد

حکم اخراج ویلموتس
روی میز تاج؟!

بــه گوش میرســد مــارک ویلموتــس بعد از
شکســت مقابل عــراق از مدیران باالدســت
خــود اولتیماتوم گرفته و بــرای ادامه کار در
تیــم ملــی چــارهای جــز بــرد در  4بــازی
باقیمانده ندارد .گفته میشــود مســئوالن
فدراســیون و به ویژه مهدی تــاج دل پری از
ویلموتــس دارنــد و معتقدنــد ایــن مربــی
بلژیکی در آستانه بازی حساس مقابل عراق
با مطرح کردن موضوع دســتمزدش تیمش
را با دســتان خودش به حاشیه برده و همین
حواشی خودســاخته باعث شده تا بازیکنان
و کادر فنی مقابل عراق تمرکز الزم نداشــته
باشــند .عــاوه بر ایــن ،ویلموتــس برخالف
مفاد قراردادش مثل کیروش ،زمان خیلی
کمی در ایران است و رصد کردن بازیهای
لیگ را به دســتیارانش ســپرده .تمامی این
مســائل در کنار نتایج ضعیف باعث شــده تا
گزینــه اخــراج ســرمربی بلژیکــی روی میــز
رئیس فدراســیون فوتبال قرار بگیرد .البته
تمامــی ایــن اخبــار از ســوی مســئوالن
فدراســیون فوتبــال تکذیــب شــده کــه این
تکذیب با توجه به شــرایط حساســی که تیم
ملی دارد کامال قابل پیشبینی و منطقی به
نظر میرســد اما چیــزی که بیشــتر از نتایج

تمرین پرسپولیس زیر بارش سنگین برف

تمرین دیروز پرسپولیس در ورزشگاه شهیدکاظمی آغاز
شد .با وجود سرمای شــدید و بارش برف ،بازیکنان زیر
نظر کادر فنــی تمرین کردند 6 .ملیپوش پرســپولیس
که بــرای همراهــی تیم ملــی در بــازی مقابل عــراق به
اردن رفته بودند از دیروز به تمرین برگشــته و کنار سایر
بازیکنان تمرین کردند.

گابریــل فرناندو ،بازیکن برزیلی و پیشــین
تیــم فوتبــال پرســپولیس با وجــود جدایی
از ایــن تیم سالهاســت که از این باشــگاه
طلبــکار اســت ،ایــن در حالــی اســت کــه
پرداخــت مطالبات او دچار اتفاقات عجیب
و پیچیــدهای شــده به طــوری که بــا وجود
پرداخــت مطالبــات ایــن بازیکن از ســوی
باشگاه پرســپولیس ،پول به دست گابریل
نرســیده! گابریــل حــدود 120هــزار دالر
از پرســپولیس طلبــکار بــود و در زمــان
مدیرعاملی حمیدرضا گرشاســبی بخشی
از این پول پرداخت شد .این در حالی است
کــه 120هــزار دالر بدهی پرســپولیس به
گابریل با درخواســت این بازیکن به دست
ایجنت ایرانیاش رســید تــا از طریق او این
پــول به این بازیکــن پرداخت شــود اما این
ایجنــت ایرانی فقــط حدود 18هــزار دالر
از ایــن پــول را بــه گابریــل داد کــه کمتر از

20درصــد از طلــب او از پرســپولیس بود!
این فرد با عنوان اینکــه از گابریل طلبکار
بــوده 102هــزار دالر را برمــیدارد و ایــن
موضوع باعث میشــود تا گابریل در همین
خصوص نامــهای به فیفا ارســال کند .بعد
از این اتفاقات ،باشــگاه پرســپولیس برای
جلوگیــری از تبعــات انضباطــی بدهــی
بــه گابریــل بخــش دیگــری از مطالبــات
ایــن بازیکــن برزیلــی را در  2قســط بــه او
میپردازد .این موضوع باعث شده تا حدود
23هــزار دالر از مطالبــات ایــن بازیکــن
باقــی بمانــد و مدیــران فعلی پرســپولیس
در تالشــند تا بتوانند با این بازیکن تســویه
کــرده و رضایــت او را جلــب کننــد .البتــه
هنوز تکلیف 102هــزار دالری که پیش از
این باشگاه پرســپولیس برای تسویه با این
بازیکن برزیلی پرداخت کرده اما به دســت
گابریل نرسیده نامشخص است!

پادوانی :به زودی راه رفتن را شروع میکنم
چنــدی پیــش لئونــاردو پادوانــی ،مدافــع
برزیلی و ســابق تیم فوتبال استقالل کلیپی
از وضعیتــش در صفحــه شــخصی خــود در
فضای مجازی منتشــر کرد که نشان میداد
همچنان مشــغول درمان و فیزیوتراپی است
تا بتوانــد به حالت عــادی برگــردد .پادوانی
دربــاره وضعیتــش به میــزان گفــت« :من به
طــور مــداوم فیزیوتراپــی و حــرکات درمانی
را انجــام میدهــم تــا هــر چــه زودتــر بتوانم
به شــرایط عــادی برگشــته و راه بــروم ».وی
در مــورد اینکــه کلیپهایی کــه از وضعیت
خودش منتشــر کرده بــا واکنش هــواداران
اســتقالل روبــهرو شــده ،اظهارداشــت« :از
هواداران استقالل تشکر میکنم که به یادم
هستند .پس از انتشار این کلیپها ،پیامهای
زیادی به دســتم رســید که برخــی از آنها را

منتشــر کردم .از قول من به آنها بگویید که
میخواهــم زودتر به شــرایط عــادی برگردم
و راه رفتن را شــروع کنم ».مدافع ســابق تیم
فوتبال اســتقالل در مورد شــرایط استقالل
در لیــگ برتــر تصریح کــرد« :مــن بازیهای
اســتقالل را دنبــال میکنم .ایــن روزها تیم
با هدایت آندرهآ اســتراماچونی نتایج خوبی
گرفته اســت .خوشــبختانه حمایتها باعث
شــد تیمــی که ابتــدای فصــل نتایــج خوبی
نگرفته بود ،االن خودش را به تیمهای مدعی
نزدیــک کنــد .اســتقالل میتوانــد بــا ادامه
ایــن روند بــه قهرمانــی برســد ».پادوانی در
پایان خاطرنشــان کرد« :دلم برای هواداران
اســتقالل تنــگ شــده اســت .من دوســتان
خوبــی در ایــران دارم و همانطــور کــه گفتم
بازیهای استقالل را هم دنبال میکنم».

جریمه  2میلیارد و  500میلیونی بحرین به خاطر اهانت به سرود ایران
در یکــی از دیدارهای مرحله نخســت انتخابی جامجهانی  2022در آســیا ،تیم ملی ایران در
منامه مهمان بحرین بود که در این دیدار اتفاقات ناخوشایند و غیرمتعارفی از سوی بحرینیها
رخ داد .پــس از گذشــت بیــش چند هفتــه از این بازی و به دنبال شــکایت فدراســیون فوتبال
ایران و دیگر ارکان ورزش کشــور به نهادهای جهانی فیفا و  ،IOCفدراســیون جهانی فوتبال،
بحرین را به دلیل توهین به ســرود ایران و تاخیر در شــروع مســابقه  20هزار فرانک ســوئیس
جریمه کرد .البته برخی منتظر جرایم و تنبیهات شــدیدتری بودند اما خراسان همان موقع در
گفتوگو با کارشناســان حقوقی نوشــت که نهایت جریمه فیفا بــرای چنین رفتارهایی جریمه
نقدی است و حاال بحرین باید  20هزار فرانک سوئیس بپردازد که معادل ریالی آن  2میلیارد
و  500میلیون ریال میشود.

باخــت دیگــر و حتی تســاوی مقابــل رقبای
مستقیم میتواند کابوس حذف زودهنگام از
انتخابــی جامجهانــی را محقــق کنــد و این
کابــوس بــه معنــای پایــان تلــخ داســتان
ویلموتس و فوتبال ایران خواهد بود .هرچند
کــه فدراســیون دائمــا اخبــاری مبنــی بــر
احتمال اخــراج ویلموتس را تکذیب میکند
اما بر کســی پوشیده نیست که آقای بلژیکی
فقط یک باخت تا اخراج فاصله دارد.

تیــم فوتبــال اســتقالل امــروز در دیــداری تدارکاتی به
مصاف سرخپوشــان پاکدشــت میرود .با توجه به دیدار
هفته یازدهم آبیپوشان مقابل نساجی که قرار است در
چمن مصنوعی ورزشگاه شــهیدوطنی قائمشهر برگزار
شــود ،دیدار تدارکاتی استقالل با درخواست کادر فنی
در چمن مصنوعی ورزشگاه غدیر برگزار خواهد شد.

قضاوت فغانی در مقدماتی المپیک

رقابتهــای قهرمانــی زیر  23ســال آســیا از  18دی به
میزبانی تایلند آغاز میشــود و طبق اعالم کنفدراسیون
فوتبال آســیا علیرضــا فغانی به عنــوان داور ،محمدرضا
منصــوری و محمدرضا ابوالفضلــی به عنوان کمکهای
وی برای قضاوت در این مسابقات انتخاب شدهاند .این
مســابقات از  18دی تا  6بهمن در تایلند برگزار خواهد
شــد و تیم فوتبال امید کشــورمان در گروه  Cبا تیمهای
ازبکستان ،کرهجنوبی و چین همگروه است.

