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شکست قلعه ،درخشش رحمتی

نجات بازیکن لیگ یکی
از مرگ حتمی
نقدی بر بیانیه اخیر فدراسیون فوتبال

اسمهایتزئینیدرلیست
بازیهایدوستانه!
رختکن بدون دوش،
خط قرمز استراماچونی!
معرفی  3مهاجم
به گابریل کالدرون

جدایی
احتمالی بیرانوند و انصاری چالش جدید کالدرون و پرسپولیس

روزبه چشمی آماده

موج جدید دعوتنامه برای ستارههای سرخ

بازی با نساجی

رفتاردوگانهپرسپولیس
با رسن و احمدزاده

محک جدی استقالل برای بازی با نساجی مقابل سرخپوشان پاکدشت

جدایی احتمالی بیرانوند و انصاری چالش جدید کالدرون و پرسپولیس

تمرین پرسپولیس تعطیل شد

چشمی،دانشگرومیلیچترکیبموردعالقهاسترابرایدفاع

موججدیددعوتنامهبرایستارههایسرخ

اعتصاببهسبککالدرونوشاگردانش

استقالل در هفته یازدهم لیگ برتر
میهمانتیمنساجیقائمشهراست
و از آنجایی که زمین چمن ورزشگاه شهیدوطنی
این شــهر مصنوعی اســت ،آندرهآ استراماچونی
درخواســت انجــام یک بــازی دوســتانه در زمین
چمــن مصنوعــی را کــرده بود تــا شــاگردانش با
شرایط بازی در این وضعیت آشنا شوند .از اینرو
روز گذشــته تیــم فوتبــال اســتقالل در چارچوب
دیداری دوستانه به مصاف سرخپوشان پاکدشت
رفت و در زمین چمن ورزشگاه غدیر و البته پشت
درهای بســته مقابل این تیم دســته اولی خود را
محک زد .در این دیدار که پرگل و جذاب هم بود،
آبیپوشــان با نتیجه  2 - 3حریف دســته اولی را
شکست دادند اما نکته جالب و عجیب این بود که
اســتراماچونی در نیمــه اول عمدتــا از بازیکنــان
ذخیره استفاده کرد درحالی که با توجه به منطق
محک زدن تیم اصلی برای بازی با نســاجی روی
چمــن مصنوعــی انتظــار ایــن بــود که ســرمربی
ایتالیایی آبیها ترکیب اصلی را به میدان بفرستد
اما اســتقالل در نیمه نخســت با ترکیب حســین
پورحمیــدی ،ســیاوش یزدانــی ،میــاد باقــری،
شــاهین طاهرخانــی ،رضــا آذری ،محمد بلبلی،
ســجاد آقایی ،آرش رضاوند ،امیرحســین کارگر،
سینا خادمپور و مرتضی تبریزی به میدان رفت که
بجز یزدانی بقیه ذخیره بودنــد .تیم دوم آبیها با
گل ســینا خادمپور نیمه نخســت را به ســود خود
پایان داد و در نیمه دوم اســتراماچونی دســت به
چندین تغییر و تعویض زد و به مرور روزبه چشمی،
محمد دانشگر ،میلیچ ،وریا غفوری ،علی کریمی،

مســعود ریگی ،علی دشتی ،فرشید اسماعیلی و
دیاباته را به میدان فرستاد .با ورود بازیکنان اصلی
شــکل بــازی آبیها تغییر کــرد و گل دوم توســط
فرشید اسماعیلی به ثمر رســید اما در ادامه داور
بــازی  3بار بــرای سرخپوشــان پاکدشــت اعالم
پنالتــی کــرد کــه یــک بــار پنالتــی آنها توســط
پورحمیدی دروازهبان جوان استقالل مهار شد و
بــار دیگــر تــوپ بــه بیــرون رفــت و ضربه ســوم را
فشــنگچی بــه گل تبدیــل کــرد و گل دوم را هــم
شــعبانی به ثمر رســاند .شــکنندگی دفاع آبیها
حتــی در بازی دوســتانه هم بــاز خودنمایی کرد،
هرچند با گل دقیقه  92اسماعیلی بازی  2 - 3به
ســود اســتقالل شــد امــا قطعــا اســتراماچونی
نگرانیهایی بابت دفاعش برای بازی با نســاجی
خواهــد داشــت .در نیمه نخســت در خــط دفاع
شاهد ترکیب یزدانی ،طاهرخانی و باقری بودیم
اما در نیمه دوم چشمی ،دانشگر و میلیچ جای این
 3بازیکــن را گرفتنــد اما به نظر میرســد ترکیب
جوانتر بهتر جواب داده بود ،چراکه استقالل در
نیمه نخست گلی دریافت نکرد .با اینحال به نظر
میرســد ترکیــب چشــمی کــه بــه تازگــی از بند
مصدومیــت رهــا شــده ،دانشــگر آمــاده و میلیچ
متحول شــده بــرای دفــاع آبیها بیشــتر از دیگر
ترکیبها موردنظر مرد ایتالیایی است ،مگر آنکه
بــه خاطــر بحــث مصدومیت چشــمی و ریســک
نکــردن بابــت بــازی دادن بــه او در زمیــن چمن
مصنوعــی ســیاوش یزدانــی جایگزین او شــود و
آبیها با ترکیب یزدانی ،دانشــگر و میلیچ در خط
دفاع مقابل نساجی قرار بگیرند.

خبیریقائممقاماحتمالیباشگاهپرسپولیس

محمدحســن انصاریفرد ،مدیرعامل پرســپولیس ،قائممقام این باشــگاه را مشــخص خواهــد کرد .بر
اساس شنیدهها از یک منبع آگاه در باشگاه پرسپولیس ،حسین خبیری که نزدیک به  2دهه در فوتبال
کشور حضور دارد و سمتهای مختلفی در باشگاه پرسپولیس داشته ،بهعنوان قائم مقام محمدحسن
انصاریفرد ،مدیرعامل پرســپولیس انتخاب شــده و به زودی از سوی باشــگاه این خبر اعالم میشود.
خبیری پیش از این به عنوان معاون اجرایی ،مدیر رســانهای ،مشــاور مدیر عامل و از ســال  ۸۲تا  ۸۴به
عنوان مدیر تیم فوتسال در باشگاه پرسپولیس فعالیت داشته است .بازیکنان پرسپولیس طی چند سال
گذشته رابطه بسیار خوبی با خبیری داشته و یکی از دالیل اصلی حضور خبیری در باشگاه پرسپولیس
ایجاد اتحاد بین بازیکنان و کادر مدیریتی و همچنین جلوگیری از هرگونه حواشی در این باشگاه است.

پرسپولیس با ۵غایب مقابل نفت مسجدسلیمان

پرسپولیس درحالی به مصاف نفت مسجدسلیمان خواهد رفت که ۴بازیکن و سرمربی خود را در این بازی به
همراه نخواهد داشت .از هفته یازدهم لیگ برتر ،پرسپولیس جمعه هفته جاری درحالی در استادیوم آزادی
به مصاف نفت مسجدسلیمان خواهد رفت که سرخپوشان  ۵غایب دارند .کمال کامیابینیا ،امیر روستایی،
مهدی عبدی و بشار رسن 4 ،بازیکنی هستند که نمیتوانند پرسپولیس را همراهی کنند و همچنین گابریل
کالدرون سرمربی سرخپوشان به دلیل محرومیت انضباطی این بازی را از دست داده است.

پــس از ســیل نامههــای تهدیدآمیــز از ســوی
مربیان و بازیکنان خارجی به پرسپولیس حاال
شــاهد دعوتنامههــای باشــگاههای خارجی
برای چند بازیکن سرخپوشــان هســتیم .پس
از ابــراز تمایل چند تیم عربــی و خارجی برای
جذب علی علیپور مهاجم پرســپولیس و اعالم
آمادگــی باشــگاه بــرای مذاکــره با مشــتریان
ایــن بازیکن در نیمفصل ،در چند روز گذشــته
رسانهها از پیشنهاد باشــگاه ویتوریا گیمارش
بــه علیرضــا بیرانونــد دروازهبــان ملیپــوش
پرســپولیس و حضــور آنهــا در تهــران بــرای
مذاکره خبر دادهاند که البته باشگاه فعال تایید
نکرده است .در ادامه هم روز گذشته رسانهها
از پیشنهاد وسوسهانگیز یک باشگاه چینی به
محمد انصاری مدافع جوان پرســپولیس خبر
دادند .انصاری که فصل گذشته هم موردتوجه
باشــگاههای خارجــی و یــک تیم چینــی قرار
گرفته بود ،به دلیل نیاز پرسپولیس به بازیکن و
محرومیت این تیم از نقلو انتقاالت با مخالفت
باشــگاه مواجه شــد و درنهایت هم انصاری در
جمع سرخپوشان ماند و فینال لیگ قهرمانان

و قهرمانــی در لیگ برتر و جامحذفی را تجربه
کرد .حاال اما شــرایط فــرق میکند و برخالف
فصــل گذشــته باشــگاه بــه خاطــر مشــکالت
مالی شــدید از اینگونه پیشــنهادها استقبال
میکنــد و شــنیدهها حاکــی از آن اســت کــه
مسئوالن باشگاه مخالفتی با جدایی ستارهها
و درآمدزایــی ارزی بابت انتقــال آنها ندارند.
اما بحث اینجاســت که گابریــل کالدرون روی
بازیکنانــی چــون بیرانونــد و انصاری حســاب
ویژهای باز کــرده و انتقال آنها در میانه فصل
قطعا مطلوب ســرمربی آرژانتینی نخواهد بود
مگر آنکه باشگاه جایگزین مناسبی برای آنها
پیــدا کند کــه ســابقه نشــان داده در نیمفصل
جذب بازیکن شاخص توســط تیمهای ایرانی
به نــدرت اتفاق افتــاده و بازیکنــان با کیفیتی
جذب نشدهاند .به نظر میرسد پس از چالش
مالی بین کالدرون و باشــگاه و ارســال  2نامه
توســط سرمربی سرخها به فیفا بابت تاخیر در
پرداخــت مطالباتش بحث انتقال ســتارههای
سرخها چالش بعدی و جدیتر پرسپولیسیها
و مرد آرژانتینی خواهد بود.

زمان سفر بیرانوند به مالزی مشخص شد

زمان ســفر دروازهبان تیم فوتبال پرســپولیس و تیم ملی ایران برای حضور در مراسم بهترینهای آسیا
مشخص شد .علیرضا بیرانوند دروازهبان ملیپوش تیم ملی پرسپولیس که به عنوان یکی از  3کاندیدای
بهتریــن بازیکن ســال  ۲۰۱۹آســیا انتخاب شــده ،روز نهم آذرماه برای شــرکت در مراســم بهترینها
عــازم کواالالمپور مالزی میشــود .طبق برنامه بیرانوند صبح روز دوازدهــم آذر به ایران بازمیگردد تا
پرسپولیس را همراهی کند .عالوهبر بیرانوند ،مهدی جاوید (بهترین فوتسالیست آسیا) ،سردار آزمون
(بهتریــن بازیکن لژیونر آســیا) ،کتایون خســرویار (بهترین مربی زن آســیا) و فدراســیون فوتبال ایران
(بهترین فدراسیون آسیا) دیگر نمایندگان فوتبال ایران در این مراسم هستند.

رختکن بدون دوش ،خط قرمز استراماچونی!

استراماچونی تاکید داشته تا زمانی که دوشهای ورزشگاه امام رضا(ع) یا هر ورزشگاه دیگری که قرار
است تیمش در آن تمرین یا مسابقه داشته باشد مهیا نباشد ،اجازه برگزاری تمرین یا مسابقه را نمیدهد.
صحبتهایی که طی روزهای اخیر بین کادر فنی و سرپرستی تیم استقالل مطرح بوده ،مدیران باشگاه
بارها زمین ورزشگاه امام رضا(ع) را به استراماچونی پیشنهاد داده بودند تا در صورت بروز شرایط بارانی
یا برفی تمرین تیم را در آن زمین برگزار کنند .زمینی که به گواه استراماچونی و دیگر مسئوالن ورزشی
باشــگاه ،چمن مصنوعیاش از کیفیت بســیار مطلوبی برخوردار اســت ،در این حد کــه حتی میتوان
دیدارهای لیگ برتر را در آن برگزار کرد ولی تنها یک موضوع موجب شده تا سرمربی ایتالیایی استقالل
بــا حضور تیمش در آن مکان مخالفت کند .طبق اطالعاتی که از افراد نزدیک تیم دریافت کردهایم این
مجموعه بهرغم در اختیار داشــتن زمین خوب در بخــش رختکنهایش هنوز امکانات الزم برای حضور
یک تیم حرفهای را ندارد ،در این حد که بازیکنان بعد از تمرین یا مسابقه نمیتوانند دوش بگیرند .اخبار
رسیده از این ورزشگاه حاکی است در بحث تکمیل شدن تاسیسات این ورزشگاه هنوز بودجهای برای
تکمیل قســمتی که مربوط به دوشهای رختکن اســت ،اختصاص داده نشده است .استراماچونی هم
تاکید داشته مادامی که دوشهای ورزشگاه امام رضا(ع) یا هر ورزشگاه دیگری که قرار است تیمش در
آن تمرین یا مسابقه داشته باشد مهیا نباشد ،اجازه برگزاری تمرین یا مسابقه را نمیدهد.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از اعتراض
بازیکنان تیمش ،تمرین سرخپوشان را تعطیل
کرد .گابریل کالدرون در فاصله چند روز مانده
بــه دیــدار پرســپولیس و نفت مسجدســلیمان
تصمیــم گرفت ،تمرین تیمــش را تعطیل کند.
تمریــن امــروز سرخپوشــان در حالــی تعطیل
اســت که آنها نســبت به وضعیــت مالی خود
در این باشــگاه ناراحت هســتند .محمدحسن
انصاریفــرد مدیرعامــل پرســپولیس پیــش از
بــازی مقابــل ماشینســازی تبریز بــه اعضای
تیمش قــول پرداخت بخشــی از قراردادشــان
در 10روز آینــده را داد کــه در حــال حاضــر
نزدیــک به  3هفتــه از آن روز میگــذرد و هنوز
پرداختی به سرخپوشــان انجام نشــده اســت.
بازیکنــان پرســپولیس بارهــا کالــدرون را در
جریان مشکالت مالیشــان قرار دادهاند و این

مربی هــم در جلســه اخیــرش بــا انصاریفرد
بازهم پیگیر مطالبات کادرفنی و شــاگردانش
شده بود .تعطیلی تمرین امروز سرخپوشان هم
به دنبال اعتــراض دوباره بازیکنــان این تیم به
مســائل مالی بوده و به نظر میرسد شاگردان
کالدرون تا زمان دریافت مطالباتشــان قصد
شــرکت در تمرینــات را نداشــته باشــند .نکته
جالــب توجــه اینکه جلســه فنی روز گذشــته
سرخپوشان هم تحت تاثیر مشکالت مالی قرار
گرفت و بازیکنان مدام در مورد مشکالت مالی
صحبــت میکردند که کالدرون هم در واکنش
به این مسئله گفت؛ از بدقولیهای باشگاهش
کم مانده که شاخ در بیاورد! برخی از بازیکنان
جوان پرسپولیس نیز در صحبت با بزرگترهای
تیمشــان مدعی شــدهاند که حتی پــول کرایه
ماشین برای آمدن به تمرین هم ندارند.

رادوشوویچ :امیدوارم AFCحق علیرضا را بدهد
بوژیــدار رادوشــوویچ گلــر کروات پرســپولیس
ایــن روزهــا در تمریــن تیمــش بســیار باانگیزه
تمریــن میکنــد .او همیشــه بهترین جانشــین
برای بیرانوند و دوســتی صمیمــی برایش بوده
و حــاال به بهانــه نامــزدی گلــر اول ایــران برای
توپ طالی آســیا حرفهایش شــنیدنی است.
رادو درخصوص شــرایط پرسپولیس میگوید:
«همهچیز عالی اســت .تیم اوضاع خوبی دارد و
همه بچههــا آمادگی باالیی دارنــد و بیصبرانه
منتظر شــروع مجدد لیگ هستیم .من همیشه
بــا باالترین انگیزه و توانــم در تمرینات و بازیها
شــرکت میکنــم .بــه نظــرم یــک فوتبالیســت
حرفــهای بایــد چنین شــرایطی داشــته باشــد.

مــن اگر روزی انگیزهام را از دســت بدهم باید از
فوتبالکناربروم».دروازهبانکرواتپرسپولیس
درخصوص کاندیدا شدن رقیب و همتیمیاش
برای کســب جایزه بهترین بازیکن ســال آســیا
گفت« :من همیشــه گفتم علیرضــا بهترین گلر
ایران و آسیاست و دروازهبان شماره یک تیم ملی
ایران به حســاب میآید .به نظرم ســال گذشته
بیرانوند مســتحق دریافت این جایزه بود ،چون
نمایش فوقالعادهای در ترکیب تیم ملی در جام
جهانی و همچنین لیگ قهرمانان آســیا داشت
و به همراه پرســپولیس به فینال لیگ قهرمانان
آسیا رســید .امیدوارم امسال  AFCحق علیرضا
را بدهد و این جایزه به او برسد».

محرومیت ماشینسازی تبریز از  ۳پنجره نقل و انتقاالت به خاطر پریرا

فدراســیون جهانی فوتبال (فیفا) رای خود را درخصوص پرونده لوســیانو پریرا مندز بازیکن ســابق
باشگاه ماشینسازی(گسترش فوالد سابق) تبریز اعالم کرد .به گزارش ایسنا و به نقل از فدراسیون
فوتبال ،فیفا رای خود را در خصوص پرونده لوسیانو پریرا مندز ،بازیکن سابق باشگاه ماشینسازی
تبریــز به شــرح زیر اعالم کــرد« :تیم ماشینســازی تبریز از ثبت قــرارداد بازیکنــان جدید(داخلی و
بینالمللی) از ابتدای شروع اولین پنجره نقل و انتقاالت نیم فصل ( ۹۸-۹۹زمستانی) به مدت 3
پنجره نقلو انتقاالت متوالی محروم است».

