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رفتار دوگانه پرسپولیس با رسن و احمدزاده

روزبه چشمی آماده بازی با نساجی

بشــار رســن و فرشــاد احمــدزاده  ۲بازیکــن تیم فوتبــال پرســپولیس مدتی
اســت که درگیر حواشی شــدهاند و بیانضباطیهایی از سوی آنها رخ داد.
این در شــرایطی اســت که به نظر میرســد رفتار باشــگاه با این  ۲بازیکن در
خصــوص بیانضباطیهایشــان متفــاوت با یکدیگر اســت .احمــدزاده چند
روز بعــد از اخراج عجیب در بازی با شاهینبوشــهر ،ســریعا با واکنش کمیته
انضباطی باشــگاه پرسپولیس مواجه شــد .درواقع  ۵درصد از قراردادش به
صــورت قطعی و ۱۰درصد به صــورت تعلیقی کاهش یافت .بــا اینحال ،اما
رفتار باشگاه با بشار رسن کامال متفاوت بود .رسن بعد از حواشی که به علت
بازگشــت دیرهنگام به وجود آورد ،راهی دفتر باشــگاه شد و توضیحاتی ارایه
داد ،اما هیچ محرومیتی برای وی در نظر گرفته نشد.

روزبه چشــمی مدافع تیم فوتبال اســتقالل که یکی از آخرین خریدهای این
فصل آبیپوشان بود و چند بازی ابتدای فصل را نیز به دلیل دیر اضافه شدن
به تمرینات از دست داد ،پیش از تعطیلی لیگ برتر با مصدومیتی مواجه بود
که به همین دلیل در آخرین بازیهای این تیم حضور نداشــت .چشــمی این
روزها به آمادگی کامل رسیده و برای بازگشت به ترکیب آبیپوشان مشکلی
ندارد تا اگر اســتراماچونی سرمربی آبیپوشان قصد اســتفاده از او را داشته
باشــد ،از این بابت مشکلی نداشته باشــد .تیم فوتبال استقالل در چارچوب
هفته یازدهم لیگ برتر میهمان تیم فوتبال نســاجیقائمشــهر اســت که این
بازی از ساعت ۱۷:۳۰روز دوشنبه  ۴آذر در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
برگزار میشود.

نقدی بر بیانیه اخیر فدراسیون فوتبال

اسمهای تزئینی در لیست
بازیهای دوستانه!

بــا بیانیــهای کــه فدراســیون
فوتبال صادر کرد یکی دیگر از
فیفادیهای سال  2019میالدی از دست
فوتبال ایران پرید! حاال تیم ملی کشورمان
به راحتی آب خوردن  5فیفادی را از دست
داده و ایــن درحالــی اســت کــه بــا توجه به
حضــور یــک مربــی جدیــد اســتفاده از این
فیفادیهــا برای شــناخت بهتــر بازیکنان و
مــرور کارهــای تاکتیکــی از نــان شــب هم
واجبتــر بــود .مــارک ویلموتــس از زمــان
امضای قرارداد با فدراســیون فوتبال ایران
بیشــتر روزهای مــاه را در کشــورش بلژیک
بهســر برده و تماشای بازیهای لیگ را هم
بــه وحیــد هاشــمیان ســپرده و بــا توجــه به
عملکــرد فدراســیون فوتبــال دیگــر در
فیفادیها هم الزم نیســت به ایــران بیاید و
خــودش را درگیر بازیهای دوســتانه کند!
تیم ملی کشورمان در سال  2018میالدی
در بازیهــای دوســتانه به مصــاف تیمهای
ترکیــه ،الجزایــر ،تونــس ،ازبکســتان،
ســیرالئون ،لیتوانــی ،بولیــوی ،ترینیــداد،
فلســطین و قطر رفت .هرچند از نظر کیفی
بــه غیر از ترکیه و تا حدودی قطر هیچ کدام
از ایــن رقبا قابــل تایید نبودند اما مســلما با

توجــه به10بــازی دوســتانه در طول ســال
فدراســیون فوتبــال از نظــر کمی توانســت
نمره قبولی بگیرد .حــاال در فاصله  45روز
مانــده تا پایان ســال  2019میالدی تعداد
بازیهای دوســتانه تیم ملی از10بازی در
سال به فقط  2بازی رسیده و این چیزی جز
ســوءمدیریت در فدراسیون فوتبال را نشان
نمیدهــد .درحالــی تعــداد بازیهــای
دوســتانه ایران کاهش 80درصدی داشته
که رئیس فدراسیون پس از رفتن کیروش،
ادعا کرده بود از این پس جلوی موسسهها و
ایجنتها را میگیرد و مستقیما ،بازیهای
دوســتانه توســط فدراســیون هماهنــگ
میشــوند و همه فکر میکردند قرار اســت
تغییرات مثبتی در ایــن زمینه صورت گیرد
کــه البته این تغییرات صــورت گرفت اما در
جهــت کامــا برعکس! حاال کــه فیفادیها
یکــی پــس از دیگــری از دســت میرونــد،
فدراســیون فوتبال به انتشــار بیانیه بسنده
میکند ،آنهم بــا ادبیاتی کامال مظلومانه!
فدراســیون در بیانیهاش ،اعــام کرده با 9
کشور برای بازیهای دوستانه وارد مذاکره
شدهاند که رقم درخواستی ،محل برگزاری
و عدم تمایل آنها باعث شــده این تالشها

مطالبات استقاللیها امروز واریز میشود

در شــرایطی که قرار بود بخشــی از مطالبــات بازیکنان
و کادر فنی تیم اســتقالل اوایل هفته پرداخت شــود اما
این موضوع به تاخیر افتاد .چک موردنظر باشــگاه برای
واریز به حســاب بازیکنان صادر شــده اما در صورتی که
ایــن رقم تا ســاعت  14امروز به حســاب بازیکنان واریز
نشــود  ،آبیپوشان شــارژ مالی خواهند شد .تیم فوتبال
اســتقالل روز  4آذر در ورزشــگاه وطنــی بــه مصــاف
نساجی مازندران خواهد رفت.

دستنشان سرمربی سپیدرود شد

پــس از برکنــاری علــی نظرمحمــدی از هدایــت تیــم
ســپیدرود رشــت ،مســئوالن باشــگاه بــرای جانشــین
او گزینههــای مختلفــی را مدنظــر خــود قــرار دادنــد و
درنهایــت بــا نادر دستنشــان کــه محتملتریــن گزینه
ســرمربیگری این تیم بود به توافق رسیدند تا در ادامه
مسیر لیگ دســته یک ،دستنشان هدایت سپیدرود را
بر عهده بگیرد .نادر دستنشــان ،فصل گذشته در چند
بازی آخر فصل هجدهــم رقابتهای لیگ برتر  ،هدایت
سپیدرود رشت را برعهده گرفت و پس از سقوط این تیم
به لیگ یک ،از سمت خود کنار رفت.

آغاز تمرینات نساجی پس از  3روز تعطیلی

تیــم فوتبــال نســاجی مازنــدران کــه ایــن روزهــا بــا
حاشــیههای فراوانی مواجه اســت و چند روزی میشد
کــه بازیکنان ایــن تیم تمرین خاصی انجــام نمیدادند،
درنهایــت در نشســتی که دیــروز بین فرهــاد صنیعیفر
مالک باشــگاه نســاجی و اعضای هیئتمدیــره این تیم
برگزار و تصمیم گرفته شــد بخشی از این مشکالت رفع
شــود تا تمرینات از دیــروز برای دیدار مقابل اســتقالل
زیرنظر مهاجری آغاز شود.

پرسپولیسیها پولدار میشوند

بــه ســرانجام نرســند .در ایــن بیانیــه نــام
تیمهایــی مثــل هنــد ،ژاپــن ،امــارات،
گرجســتان ،لیبریــا ،چین و اســترالیا دیده
میشــود و درکنــار ایــن نامهــا البتــه مثــل
همیشــه برزیــل و پاراگوئــه نیــز بــه عنــوان
گزینههای ثابت و دکوری قرار گرفتهاند .با
نگاهــی به ایــن نامهــا میتوان پــی برد که
فدراسیون فوتبال حتی به سراغ گزینههای
درســتی هــم نرفتــه و شــروع مذاکــرات بــا
چنیــن تیمهایی از پایه اشــتباه و چیزی جز

اتالف وقت نبوده اســت .فدراسیون فوتبال
ژاپــن امتیاز بازیهای دوســتانه خــود را به
یک کمپانی ساخت مشروبات الکلی داده و
امضای قرارداد با این کمپانی با فدراسیون
فوتبال ایران نشــدنی بوده اســت .عالوه بر
تیمهایــی مثــل ژاپــن ،هنــد و چیــن هــم از
مدتهــا قبل حریــف خود را بــرای فیفادی
پیشرو انتخاب کرده بودند و تیمهایی مثل
برزیــل و اروگوئه هم طبیعتا با دریافت مبلغ
باالیــی حاضر به ســفر آســیایی بــرای بازی

دوســتانه با ایران میشــدند .امارات هم که
نیــازی بــه توضیــح نیســت و بــا توجــه بــه
مشکالت سیاسی با این کشور معلوم نیست
که چرا فدراسیون تیم ملی امارات را هم در
لیســت گزینههای خود قرار داده اســت .با
این تفاصیل یا فدراســیون از همــان ابتدا و
در انتخاب گزینهها دچار اشتباه شده و یا به
طــور کلی صرفــا نام چنــد تیــم را در بیانیه
خــود آورده تا بــه نوعی تالش خــود را برای
برگزاری بازیهای دوستانه نشان دهد!

درشرایطی که این روزها لیگ تعطیل است و پرسپولیس
هــم در تهران تمرینات خود را برگــزار پیگیری میکند،
گفتــه میشــود محمدحســن انصاریفرد منابــع مالی
را برای تزریق به باشــگاه تامین کرده اســت .قرار است
طی این هفته درصدی از قرارداد سرخپوشــان پایتخت
پرداخت شــود تا شــاگردان کالدرون با روحیه بیشتری
در ادامه مسابقات حضور پیدا کنند.

لغو  ۵بازی لیگ برتر فوتسال

بنابــر اعــام ســازمان لیگ فوتســال مجوز برگــزاری 5
بــازی در لیــگ برتــر را صادر نشــده اســت .بــه گزارش
ایســنا ،هفتــه هفدهــم لیگ برتــر فوتســال قرار بــود از
ساعت ۱۷یکشنبه آغاز شود و درحالی که طبق برنامه
باید  7بازی برگزار میشــد ،اما با اعالم سازمان لیگ 5
بازی لغو شــد .بر این اســاس بازیهایی که قرار بود در
ساری ،کرمانشاه ،بهبهان ،اصفهان و ورامین لغو شد.

احتمال عمل جراحی مدافع چپ استقالل

چهره روز

شماره ۹شاگرد اول یحیی

سوال روز

یدهد؟
پرسپولیس بشار رسن را از دست م 

دستپخت ویلموتس و فدراسیون

پایان صدرنشینی ایران در آسیا

شکســت برابــر عــراق و از دســت دادن
فیفــادی روز  28آبــان باعــث میشــود تــا
بــرای دومین مــاه متوالی جایــگاه ایران در
رنکینگ فیفا در مســیر ســقوط قرار بگیرد.
دومیــن باخت متوالی مقابل حریفان عربی
این دفعه در شهر امان پایتخت اردن مقابل
عراق رقم خورد تا نه تنها رویای رســیدن به
صــدر جدول گــروه  Cمقدماتی جامجهانی
 2022قطــر از بین بــرود ،بلکه ایــن اتفاق
یک بار دیگــر جایگاه تیم ملــی در رنکینگ
فیفــا را با خطــرات بیشــتری روبــهرو کند.
برحســب فرمــول امتیازدهــی فدراســیون
جهانــی فوتبال بــه تیمهای ملی ،شکســت
ایــران برابر تیمی مثل عراق کــه در جایگاه
 74آخریــن رنکینگ فیفا در نوامبر 2019
قرار دارد ،اثر منفــی زیادی روی امتیاز تیم
ملی میگذارد ،ضمن اینکه از دست دادن
فیفــادی  19و 20نوامبر نیز بیشــتر از قبل
روی ایــن افت امتیاز تاثیرگــذار خواهد بود
تــا بــرای دومین مــاه متوالی جایــگاه ایران
روند ســقوطی در پیش بگیــرد .در این بین
عملکرد سایر تیمهای ملی در تعقیب ایران
نیز مزید بر علت خواهــد بود تا حداقل  3تا
 5پله ســقوط بیشــتر و خارج شــدن از بین
 30تیم برتر دنیا در انتظار تیم ملی باشــد.
تیمهایی مثل تونس ،ترکیه ،رومانی و ...از
جمله رقبایی هستند که به احتمال فراوان
باالتر از ایــران قرار خواهنــد گرفت ،ضمن
اینکــه به ایــن جمع بایــد ســاموراییهای
آســیا یعنی ژاپن را هم اضافه کرد .تیم ملی
ژاپن که با اختالفی  32امتیازی در آخرین
رنکینگ در همســایگی ایران قــرار گرفت،
عــاوه بــر برتــری مقابــل قرقیزســتان در
مقدماتی جــام جهانی در آســیا در فیفادی
پیشرو بــا ونزوئال در توکیــو روبهرو خواهد
شــد و همین امر قطعا آنها را در جایگاهی
باالتــر از ایران قرار میدهد تا یکهتازی قاره
کهــن بعد از ســالها از دســت ملیپوشــان
خــارج و بــه ســاموراییها برســد .مســلما
از دســت دادن رنکینــگ یــک آســیا بعد از
سالها نتیجه ســوءمدیریت در فدراسیون،
از دســت دادن فیفادیهــا و البتــه پروازی
بودن مربی جدید تیم ملی است که از زمان
امضای قرارداد با فدراسیون فوتبال بیشتر
در کشــور خودش و درکنــار خانواده بوده و
هرازچندگاهی به کشورمان سر میزند!

امین قاسمینژاد که همچون مسعود ریگی ،مرتضی منصوری ،محمد قاسمینژاد و...
اول فصل از ســرخابیهای پایتخت و تیمهای اصفهانی و خوزستانی پیشنهادات مالی
خوبی دریافت کرده بود ،با ورود فرهاد حمیداوی سرانجام در مشهد ماندنی شد تا پس از
سپری شدن چندین هفته دوران مصدومیتش در ابتدای لیگ ،این روزها عصای دست
یحیی گلمحمدی و شــهرخودرو شــود .امین قاسمینژاد که با ســبک پا به توپ شدن
خاص و شوتهای ناگهانیاش محبوب هواداران مشهدی است ،در این فصل از بازی با
پرســپولیس و پاس گل  3امتیازی دقیقه  93موتورش گرم شد و در بازی با ذوبآهن با
ضربه سری شیرجهای 3 ،امتیاز ارزشمند دیگر را به حساب شهرخودروییها واریز کرد.
آقای شماره  9در بازی عقبافتاده شهرخودرو نیز باز همان فروغ همیشگی را از خود به
نمایش گذاشت و موفق به زدن گل  3امتیاز دیگری شد تا امتیازات کسب شده خود را
به  9امتیاز افزایش دهد و شهرخودرو را نیز به صدر جدول برساند .درحالی که یحیی از
تازهواردهای شهرخودرو چندان راضی نیست و بازی قبل هم این موضوع را اعالم کرد،
بازیکنان فصل گذشــته این تیم برای رسیدن شــهرخودرو به صدر جدول عصای دست
تیم و مربیشان شدهاند .درخشش نفراتی چون محمد حسین مرادمند ،اکبر صادقی،
ســعید صادقی و امین قاســمینژاد درکنار رســیدن بازیکنان نامدار جدید این فصل به
شرایط مطلوب ،امید هواداران مشهدی برای درخشش در آسیاست.

بشــار رســن ســتاره عراقی پرســپولیس یکی از نقــاط ابهام ایــن تیم در فصــل نقلو
انتقــاالت خواهــد بود .این هافبک بازیســاز جوان که ســال گذشــته با نظــر برانکو
ایوانکوویچ به پرســپولیس آمد ،امســال بــا نظر کالدرون اگرچه قــراردادش را تمدید
کرد و در لیســت ایــن تیم باقی ماند اما شــرایط ایدهآلی را در ترکیب ســرخها تجربه
نکرد و مشــخص نیســت چه آینــدهای در انتظارش اســت .اگرچه پرســپولیس با 19
امتیــاز در رده ســوم جــدول ردهبنــدی لیگ برتــر قــرار دارد ،اما برخی هــواداران از
نحــوه بازی این تیم راضی نیســتند و از طرفــی کالدرون نیز قصــد دارد در نیم فصل
به غربال در لیســت بازیکنانش بپردازد و شــنیده میشــود که او عالوه بر درخواست
جذب چند بازیکن خوب ،تعدادی از نفرات کنونی را نیز نمیخواهد .بشــار رسن هم
یکی از  3،2بازیکنی اســت که احتمال جداییشان از پرسپولیس زیاد است .این در
شــرایطی اســت که بشار رســن در مصاف ایران و عراق عملکرد خیلی خوبی داشت.
او اگرچه بازیکنی اســت که قیمــت باالیی دارد اما جزو نفرات باکیفیت پرســپولیس
به حســاب میآید و با توجه به ســنو ســال خوبی که دارد ،هر تیمی به سختی او را از
دســت میدهد اما به نظر میرسد سبک بازیاش موردعالقه کالدرون نیست و حاال
باید منتظر ماند و دید در روزهای باقیمانده تا نیم فصل اول لیگ برتر و شروع فصل
نقل و انتقاالت زمستانی چه اتفاقاتی پیرامون بشار رسن و پرسپولیس رخ میدهد.

حادثهای که به خیر گذشت

نجات بازیکن لیگ یکی از مرگ حتمی

در جریان بازی روز جمعه  2تیم رایکا و قشــقایی یکی از بازیکنان
تیم رایکا بر اثر سربهسر شدن با بازیکن قشقایی بهصورت کامل از
هوش رفت که با رســیدگی فوری کادر پزشکی به وضعیت عادی
برگشــت .به گزارشورزش ســه ،در جریان دیــدار  2تیم رایکای
بابل و قشقایی شیراز ،در نیمه دوم درحالیکه بازی در آبوهوای
بارانی شــهر بابل و در یک زمین کامــا گلآلود در جریان بود ،در
یک نبرد هوایی جواد شــفیعی مدافع رایکا و محمدجواد عباسی
بازیکــن قشــقایی بــرای تصاحب توپ به هــوا میپرنــد ،که دچار
برخورد ســختی از ناحیه ســر میشــوند .در اثر این برخورد جواد
شــفیعی دچــار ضربهای مغزی شــده و کامــا از هوش مــیرود و
جواد عباسی هم دچار شکستگی شدیدی از ناحیه سر میشود.
در ادامه درحالیکه وضعیت بازیکن رایکا بهشــدت وخیم به نظر
میرســید با انجام اقدامات فوری توســط تیم پزشکی رایکا به هر

نحوی شــده این بازیکن به هوش آمد و به بیمارستان منتقل شد.
طی گفتوگویی که با جواد شــفیعی داشتیم او در اینباره گفت:
«فکر میکنم دقیقه 80بود که با جواد عباســی سر به سر شدیم و
من از ناحیه گیجگاه دچار ضربه شدم که بعد از آن دیگر هیچچیزی
متوجه نشدم تا زمانی که به هوش آمدم و متوجه شدم پزشکان در
حال باالی ســرم هســتند و فکر میکنم جواد عباسی هم سرش
 8تــا  9تا بخیــه خــورد ».شــفیعی در ادامه گفت« :خوشــبختانه
کادر پزشــکی تیم بهموقع عملیــات پزشــکی الزم را انجام دادند
وطوریکه بچهها خودشــان تعریف کردند  4نفر نمیتوانســتند
دهــان را باز کنند که جا دارد مــن از همینجا از تالشهای آنها
و همچنین از کادر پزشکی بیمارستان شهید بهشتی تشکر الزم
را داشــته باشــم که اقدامــات و امکانــات الزم را بــرای من فراهم
کردند ».وی در پاسخ به این سوال که چه وقتی میتواند به میادین

بازگردد ،گفت« :خودم دوســت دارم در ســریعترین زمان ممکن
ص که االن شــرایط خوبی
برگردم تــا به تیمم کمک کنــم بخصو 
داریم ،اما فشــاری که بر اثر ضرب ه به مهرههای گردنم وارد شــده،
باعث شــده تا نسبت به بازگشتم به تیم مقداری احتیاط کنم ».او
در پایــان درباره اولین ســوالش پس از به هوش آمدن و پرســیدن
نتیجه بازی گفت« :من اتفاق ا همین االن داشتم گلهای بازی را
نگاه میکردم ولی لحظهای که زمین خارج شدم یادم بود که -2
یک جلو بودیم ولی بهمحض هوشیاری واقعا نگران نتیجه بودم که
خوشــبختانه با گلی که اکبر آفاقی زد موفق شدیم  2 - 3بازی را
ببریم ».نکته مهم در این عملیات پزشکی شوکی بود که به شفیعی
وارد و باعث قفل شدن فک او شد .جالب است بدانید تیم پزشکی
با کمک بازیکنان و با فشار و نگه داشتن یک استوک در دهان این
بازیکن او را از مرگ نجات میدهند.

مدافــع اســتقالل بــا مصدومیــت عجیبی روبهرو شــد ه
که حتی احتمــال دارد کارش به عمل جراحی بکشــد.
میــاد زکیپــور بازیکنــی اســت کــه در اواخــر بــازی با
پارسجنوبی جم در هفته هشــتم لیگ برتر مصدوم شد
و استقالل در دقایق پایانی این بازی10نفره بازی کرد.
زکیپــور که ظاهــر زانوی پایش آســیب دیــده 2 ،هفته
اســت که مشغول فیزیوتراپی است اما در اتفاقی عجیب
هنوز ناحیه دقیقی که او مصدوم شــده مشخص نیست،
زکیپور در این مدت با چند پزشک جراح مشورت کرده
که مشخص نیســت ناحیه دقیق مصدومیت این بازیکن
چیست.

پیشبینی برنامه دیدارهای استقالل و
شهرخودرو در پلیآف لیگ قهرمانان

استقالل و شــهرخودرو برای حضور در لیگ قهرمانان
آســیا باید در دیدارهای پلیآف پیروز شوند .به گزارش
ایســنا 2 ،نماینده ایران یعنی شــهر خودرو و اســتقالل
در دور دوم مرحلــه پلــیآف لیــگ قهرمانان بــه میدان
خواهنــد رفــت .بنابــر اعــام ســایت footyranking
و براســاس ســازوکار ســال قبل لیگ قهرمانان آســیا،
به نظر میرســد برنامه اســتقالل و شــهرخودرو به این
صورت باشــد :در مرحله دوم رقابتها شهر خودرو باید
برابــر برنده دیدار چنای ســیتی هنــد و الرفع قطر قرار
گیرد که این دیدار سهشنبه یکم بهمن در مشهد برگزار
میشــود .همچنین اســتقالل به دیدار برنده مســابقه
الکویت کویــت و الفیصلی اردن میرود کــه این دیدار
هم سهشــنبه یکم بهمن به صورت تک بــازی در تهران
برگزار میشــود .شــهرخودرو در صورت برتری در این
دیدار با الســیلیه قطر در کشــور قطر بازی خواهد کرد
که کریم انصاریفرد را در ترکیب خود دارد .اســتقالل
نیــز در صــورت برتــری در گام نخســت ،در گام دوم۸ ،
بهمن در کشور قطر به دیدار الریان خواهد رفت .فصل
جدیــد رقابتهای لیگ قهرمانان آســیا پنجشــنبه۳۰
آبــان قرعهکشــی میشــود و تیمهــای پرســپولیس،
ســپاهان و استقالل و شهرخودرو -در صورت صعود به
مسابقات -حریفان خود را خواهند شناخت.

معرفی  3مهاجم به کالدرون

مسئوالن باشگاه پرســپولیس برای تقویت این تیم در
خــط حمله بــه دنبال جذب یــک مهاجم هســتند و به
همینخاطر در روزهای اخیر بیش از 20گزینه به این
باشگاه معرفی شــدند .بعد از جمعبندیهای صورت
گرفتــه و با در نظر گرفتن شــرایط جــذب ،در نهایت3
بازیکن مورد نظر مســئوالن پرســپولیس قــرار گرفت
و قــرار اســت در اینخصــوص نظــر نهایــی را گابریــل
کالدرون سرمربی پرسپولیس ارایه دهد.

