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زمان سفر بیرانوند به هنگکنگ مشخص شد

استراماچونی استعفا میدهد؟!

پس از اینکه کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد علیرضا بیرانوند در بین 3
نامزد نهایی مرد سال فوتبال آسیا قرار دارد ،حاال برنامهریزیهای مشخصی
انجام شده تا دروازهبان پرسپولیس بدون اینکه غیبتی در بازیهای تیمش
داشــته باشــد به هنگکنگ برود تا در مراســم برترینهای ســال ایافسی
شــرکت کنــد .بر همین اســاس بیرانوند بالفاصلــه بعد از دیدار پرســپولیس
با نســاجی مازندران یعنــی  ۹آذرماه راهی فرودگاه امام خمینی میشــود تا
به هنگکنگ ســفر کند .پس از پایان مراســم نیز دروازهبان پرسپولیس ۱۲
آذر بــه تهــران برمیگردد تــا تیمــش را در ادامه لیــگ همراهــی کند .طبق
هماهنگیهای انجامشــده قرار اســت یکی از مسئوالن باشــگاه پرسپولیس
هم در این سفر بیرانوند را همراهی کند.

اســتراماچونی کــه حــدود 13روز پیــش و بعــد از پیــروزی تیمــش مقابــل
صنعتنفت ،مسئوالن این باشــگاه را تهدید کرده بود در صورتی که وعدهها
محقق نشــود اســتعفا خواهد داد و برای آنها مهلت  2هفتهای تعیین کرده
بــود ،حاال با نزدیک شــدن به موعد مقرر منتظر دریافــت مطالبات کادر فنی
و بازیکنان تیمش اســت .اگرچه مسئوالن باشگاه اســتقالل امروز بخشی از
مطالبــات  11بازیکــن را پرداخت کردند اما همچنان طلب ســایر بازیکنان و
کادر فنــی باقی مانده و زمان پرداخت آن در هالهای از ابهام قرار دارد .حال
شــمارش معکوس در استقالل آغاز شده است .آیا استراماچونی تهدیدش را
عملی خواهد کرد یا مسئوالن این باشگاه میتوانند موضوع را مدیریت کرده
و از ایجاد بحران جدیدی برای این تیم جلوگیری کنند؟!

تقویت شایعه پرسپولیسی شدن مدافع تیم ملی

قــرار بــود دیــدار تیمهــای فوتبــال استقالل-نســاجی در
چارچوب هفته یازدهم روز جمعه اول آذرماه برگزار شــود اما
این دیدار به روز دوشــنبه موکول شــد .با این حال مسئوالن
باشــگاه اســتقالل بار دیگــر از مدیران نســاجی درخواســت
کردند با تغییــر زمان این دیدار موافقت کنند تا بازی یک روز
زودتر یعنی روز یکشنبه برگزار شود.

در خصــوص وضعیت این ملیپــوش در تیم
برایتون انگلیس و خارج بودن وی از ترکیب
ایــن تیم گفــت« :دربــاره جهانبخش چیزی
عــوض نشــده .بهتر اســت در ایــن خصوص
صحبت نکنیم تا این بازیکن آرامش داشــته
باشــد .منتظریم تا فرصتی به علیرضا برسد
و خودش را نشان دهد».

تمرین اختصاصی دروازهبانهای استقالل

با وجود تکذیــب مدیربرنامه پورعلیگنجی،
برخــی منابع خبــری احتمــال انتقــال این
بازیکن به پرســپولیس در نیمفصل را جدی
میداننــد به خصوص آنکــه محمد انصاری،
مدافع پرسپولیس پیشنهاد وسوسهانگیزی
از لیــگ چیــن دریافــت کــرده و حســین
ماهینــی ،دیگر مدافع ســرخها هــم چندان
مــورد عالقــه گابریــل کالــدرون نیســت و
سیدجالل حســینی هم یکی در میان بازی
میکنــد .بنابرایــن تقویــت خــط دفاعــی با
جدیتــر شــدن جدایــی انصــاری و احتماال
ماهینــی در اولویــت کادر فنی پرســپولیس
خواهد بود و در این شرایط که پورعلیگنجی
وضعیــت خوبی در تیم قطــری ندارد و بارها
هــم برای حضــور در تیــم پرســپولیس ابراز
تمایل کــرده شــاید بهتریــن و محتملترین

حیدری و صفایی داوران سرخابی

در شرایطی که تمرین استقالل از سوی استراماچونی تعطیل
شد تا بازیکنان بعد از بازی تدارکاتی برابر سرخپوشان پاکدشت
یها دیروز
به اســتراحت و ریــکاوری بپردازند 2 ،درواز هبــان آب 
در هــوای بارانی و برفی پایتخت تمرین ســنگین و پرفشــاری
را انجام دادند .سیدحســین حســینی و حسین پورحمیدی با
حضور در ورزشــگاه تهرانسر نزدیک به  2ساعت زیر نظر بهزاد
غالمپور تمرین سنگین و پرفشاری برگزار کردند.

گزینه باشد .در مقاطع مختلف بحث حضور
پورعلیگنجی در پرســپولیس مطرح شــده
و زمــان برانکو این موضوع بســیار جدی هم
شد اما به دلیل اختالف مالی توافق حاصل
نشــد و پورعلیگنجی هم تصمیم گرفت در
لیــگ قطر بماند و ســپس چند مــاه به لیگ
بلژیک رفت و دوباره به لیگ ســتارگان قطر
برگشــت .بنابراین حضور پورعلیگنجی در
پرســپولیس دور از انتظار نیست و شاید این
مدافع ملیپوش نیمفصل سرخپوش شود و
کنار شــجاع خلیلزاده دیگر مدافع شمالی

پرسپولیس ســیم خاردار جدیدی برای این
تیم بسازند.
البته تقویت پرســپولیس فقط در بحث خط
دفاعی نخواهد بــود و این تیم در خط حمله
و احتمــاال دروازه هــم بازیکنانــی جــذب
میکند .با توجه به پیشــنهادهایی که برای
علیرضا بیرانوند از چند تیم خارجی رسیده
احتمــال جدایــی دروازهبــان ملیپــوش
پرسپولیس از این تیم در نیمفصل زیاد است
و قطعا رادوشــوویچ به تنهایی برای حراست

کالدرون  2مهاجم به انصاریفرد معرفی کرد

شیمبا :ماشینسازی پولم را بدهد
حکم فیفا میشکند

چند روز پیش فدراســیون فوتبال طی خبری
از بسته شدن  3پنجره نقلوانتقاالتی باشگاه
ماشینسازی خبر داد .شکایت لوسیانو پریرا
بــه فیفا که  3ســال پیــش در گســترشفوالد
توپ میزد برای ماشینســازی که امتیاز این
باشــگاه را در اختیار گرفته ،دردسرساز شده
است .پریرا ملقب به شیمبا که اکنون در فوالد
توپ میزند ،درباره شکایتش که باعث بسته
شــدن پنجــره نقلوانتقاالتی ماشینســازی
شده توضیحاتی ارائه کرد.
 3سال است از گســترشفوالد جدا شدهام
اما هنوز پولم را نگرفتهام .زمانی که از این تیم
خداحافظی کردم به مســئوالن وقت باشگاه
گفتم که هرطور شــده پولــم را پرداخت کنید
کــه قرار بر این شــد مبلغم طی  10مــاه در 4
قسط به حسابم بیاید .جالب اینکه مسئوالن
گســترشفوالد قول دادند این اتفاق میافتد
اما با گذشــت زمان موعد قســطها رسید و به
غیر از یک قسط ،دیگر پولی ندادند.
بعد از پایان مهلتی که باشــگاه قرار بود پولم
را بدهــد ،بــار دیگر همــراه مدیــر برنامههایم
آقای هجی با مسئوالن گسترشفوالد جلسه
گذاشــتیم و به آنهــا اعالم کردیــم اگر قصد
پرداخــت پول را ندارید به فیفا شــکایت کنیم
ولی مدیران باشگاه از ما خواستند دست نگه
داریم .در آن جلسه حتی من یکسوم پولم را
نیز تخفیف دادم و قرار شــد مابقی را پرداخت
کنند اما باز هم اتفاقی نیفتاد.
وقتی دیدم مسئوالن باشگاه گسترشفوالد
بــرای چندمیــن بار بــه تعهــدات خــود عمل
نکردنــد ،مجبــور به شــکایت شــدم و بــه فیفا
اعتراض کردم .االن هم که حکم این شکایت
آمــده و پنجــره نقلوانتقاالت ماشینســازی
بسته شده است.
من بارها با مسئوالن باشگاه صحبت کردم
و اصــا قصد شــکایت نداشــتم .چندیــن ماه
فرصت دادم و میخواستم تعامل کنم اما هیچ
جوابی به من ندادند و مجبور به شکایت شدم.
مــن اطالعــی از قوانیــن حقوقی نــدارم اما
از مدیر برنامههایم شــنیدم اگر پول پرداخت
شــود ،حکــم فیفــا میشــکند .تماسهایــی
حاصل کردند و گفتند که پول را طی روزهای
آینده پرداخت میکنند .من هم امیدوارم این
اتفاق بیفتد و در اسرع وقت پول پرداخت شود
تا هم من به حقم برســم و هم حکم محرومیت
باشگاه لغو شود.

جلسه انصاریفرد با معاونان پرسپولیس

جلســه مدیران و معاونان این باشگاه ظهر دیروز به مدت 90
دقیقه با حضور محمدحسن انصاریفرد و معاونان و مدیران
باشــگاه برگزار شــد و مباحث مختلفــی درخصوص وضعیت
باشــگاه صــورت گرفــت .در این جلســه معاونــان فرهنگی،
ورزشی ،اقتصادی و اجرایی باشگاه و همچنین مدیران مالی،
ذیحسابی ،اداری و روابط عمومی حضور داشتند.

درخواست استقالل از نساجی

زوج پورعلیگنجی-شجاع،
سیم خاردار جدید سرخها؟!
مدیر برنامه مرتضــی پورعلیگنجی ،مدافع
تیــم ملی فوتبــال ایران بــا بیــان اینکه این
بازیکن برنامهای برای حضور در لیگ ایران
نــدارد ،گفــت« :صحبتی از حضــور مرتضی
در پرســپولیس نشــده اســت ».بــه گــزارش
مهر ،همزمان با انتقــاد چند روزنامه قطری
از عملکــرد مرتضی پورعلیگنجــی ،مدافع
ملیپوش ایران که در تیم العربی قطر بازی
میکند ،گمانهزنیهایی از مذاکره تیمهای
ایرانی از جمله پرســپولیس و تراکتور با این
بازیکــن و بازگشــتش بــه لیــگ کشــورمان
مطــرح شــد .ایــن در حالی اســت کــه امیر
هاشــمیمقدم ،مدیربرنامــه پورعلیگنجی
ایــن مذاکــرات را تکذیــب میکنــد.
هاشمیمقدم در این خصوص به مهر گفت:
«من چیزی از مذاکره باشــگاه پرســپولیس
برای مرتضی نشــنیدهام و بــه هیچوجه این
خبر درست نیست ».وی ادامه داد« :باشگاه
پرســپولیس هیچ تمــاس و مذاکــرهای با ما
برای جــذب پورعلیگنجی نداشــته؛ ضمن
اینکــه ایــن بازیکــن هــم فعــا برنامــهای
بــرای بازگشــت بــه لیــگ ایــران نــدارد».
هاشــمیمقدم کــه مدیربرنامــه علیرضــا
جهانبخش دیگر بازیکن ایرانی هم هســت،

اسامی محرومان هفته یازدهم لیگ برتر

بــه نقــل از ســازمان لیگ فوتبــال ایــران ،اســامی محرومان
هفتــه یازدهم لیگ برتر اعالم شــد .امید ســینگ ،نســاجی
مازندران؛ ســعید آهنی ،نفت مسجدسلیمان؛ عادل باباپور،
ماشینسازی تبریز؛ گابریل کالدرون ،سرمربی پرسپولیس؛
محمــد آبشــک ،فوالدخوزســتان و ســیدعلیرضا ابراهیمی،
گلگهرسیرجان.

مهاجم بوندسلیگایی در راه پرسپولیس
با توجه به عملکرد ناامیدکننده
جونیــور و علــی علیپــور جذب
یــک مهاجــم جدیــد در نیمفصــل اولویــت
نخســت سرخپوشــان در نقلوانتقــاالت
زمســتانی خواهد بود .بر همین اساس طبق
اعالم مسئوالن باشــگاه پرسپولیس جدایی
جونیــور و جــذب مهاجم جدیــد در نیمفصل
قطعی است و در نیمفصل دوم علیپور با یک
مهاجــم جدیــد در خــط حملــه قــرار خواهد
گرفــت .از ایــن رو باشــگاه پرســپولیس بــا
بررســی رزومــه  ۲۳بازیکــن  3نفــر را بــرای
تاییــد نهایی به ســرمربی تیم معرفــی کرد تا
گابریل کالــدرون در صــورت موافقت با این
بازیکنــان اجــازه مذاکــره بدهــد .حــاال از
باشگاه پرسپولیس خبر میرسد که سرمربی
آرژانتینی ســرخها نیز پس از تماشــای فیلم
این  3بازیکن با جــذب آنها مخالف کرده و
معتقد اســت این بازیکنان تفاوتی با جونیور
ندارنــد .کالــدرون میخواهــد بازیکنان مد
نظر خــود را به باشــگاه پرســپولیس معرفی
کنــد که رقــم جــذب آنها بســیار بیشــتر از
مبلغــی اســت که باشــگاه پرســپولیس برای
جانشــین جونیــور در نظــر گرفتــه اســت.
سرمربی آرژانتینی پرسپولیس نام  ۲مهاجم

مدنظرش را در اختیار باشــگاه قرار داده و به
احتمــال فــراوان یکــی از ایــن  2بازیکن در
نیمفصــل دوم بــه اردوی ســرخها اضافــه
خواهــد شــد .طبــق اخباری کــه از باشــگاه
پرســپولیس بــه گــوش میرســد یکــی از
مهاجمان مورد نظر کالدرون آفریقایی است
و گزینــه دوم ایــن مربــی مهاجمی اســت که
سابقه حضور در بوندسلیگا را دارد .با توجه
بــه رزومه خوب این مهاجــم بوندسلیگایی،
در حــال حاضــر کالــدرون روی جــذب او
پافشــاری دارد و در صورت عدم توافق برای
جذب این بازیکن ،مســئوالن پرسپولیس به
ســراغ گزینــه دوم یعنــی مهاجــم آفریقایــی
خواهنــد رفــت .همچنین شــنیده میشــود
باشگاه پرســپولیس به کالدرون اعالم کرده
هرچــه زودتــر نظر خــود را در ایــن خصوص
اعــام کنــد تــا اقدامــات اولیه بــرای جذب
مهاجــم جدیــد آغــاز شــود .پرســپولیس در
حالی قرار اســت در نیمفصــل مهاجم جدید
اضافــه کنــد که ایــن بازیکــن باید جانشــین
جونیور براندائو شــود .براندائو پس از اینکه
نتوانســت انتظــارات را برآورده کند شــنیده
میشــود در نقلوانتقــاالت نیمفصــل قطعــا
پرسپولیس را ترک میکند.

پیروانی :دعوت نشدن خلیلزاده غیرفنی است
افشــین پیروانــی ،مدیــر تیــم فوتبــال
پرســپولیس دربــاره شــایعه اعتصــاب
بازیکنــان پرســپولیس بــه خاطــر دریافت
نکردن مطالباتشــان گفت« :این موضوع
اصال صحت نــدارد و بازیکنان ما اعتصاب
نکردهانــد .مــا بــه خاطــر برنامــهای که از
قبــل تعیین کــرده بودیم تمریــن را تعطیل
کردیــم .بازیکنــان پرســپولیس همیشــه
باغیــرت بودهاند .مــا بازیکنانــی داریم که
از فصــل قبل طلبکارند اما به خاطر عشــق
بــه هــواداران بــدون مشــکل در تمرینات
حاضــر میشــوند .تیم ما نســبت به ســایر
تیمهــای لیــگ برتــر کمتریــن دریافتی را
داشــته و بازیکنــان شــاید چیــزی حــدود
۱۲درصــد دریافت کردهانــد ».او در ادامه
درباره دعوت نشــدن شــجاع خلیلزاده به
تیم ملی هم گفت« :دعوت نشــدن شــجاع
خلیلزاده به تیم ملی کامال غیرفنی است

و هیــچ دلیــل فنی بــرای آن وجــود ندارد.
من نه به خاطر اینکه االن در پرســپولیس
مســئولیت دارم ایــن حــرف را میزنــم
چون همیشــه درباره ایــن موضوع صحبت
کردهام .همیشــه گفتهام برخــی بازیکنان
حقشــان اســت کــه بــه تیــم ملــی دعوت
شــوند .شــجاع خلیــلزاده  7قهرمانــی با
پرســپولیس به دســت آورده و با این تیم به
فینال آســیا صعود کرده اســت .او بازیکن
بســیار تاثیرگــذاری اســت .نمیدانــم چه
اتفاقی میافتد که یــک بار هم به تیم ملی
دعوت نمیشــود .به نظر مــن این موضوع
دالیل غیرفنی دارد .اگر شجاع خلیلزاده
در گذشــته اشــتباهی داشــته یــا علیــه
ســرمربی پیشــین تیم ملی صحبــت کرده
باشد باید از آن گذشت کنیم تا این بازیکن
تاثیرگذار دوباره به تیم ملی دعوت شــود.
او میتواند به تیم ملی کمک کند».

از دروازه سرخپوشــان در چند جبهه داخلی
و خارجــی کافــی نیســت و باید یــک رقیب
همتراز داشته باشد و یا آنکه یک دروازهبانی
در قــد و قــواره بیرانونــد جایگزین او شــود.
البته همه اینها مستلزم این است که لیست
بزرگساالن پرســپولیس که پر است حداقل
 3خروجی داشــته باشــد تا جا بــرای جذب
نفــرات جدیــد بــاز شــود .جدایــی جونیــور
براندائــو ،مهاجم برزیلی تــا حدودی قطعی
اســت اما در مورد  2بازیکــن دیگر همه چیز
در حد گمانهزنی است.

احتمال تعویق بازیهای لیگ برتر

هفتــه یازدهــم لیــگ برتــر فوتبــال در حالــی روز پنجشــنبه آغاز میشــود کــه در برگزاری
مسابقات این هفته ابهاماتی ایجاد شده است .همچنین برخی رشتههای ورزشی برگزاری
رویدادهای خود را متوقف کردند .هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال با بازی گلگهر سیرجان-
ماشینسازی تبریز شروع میشود که طبق برنامه باید از ساعت  ۱۵:۳۰روز پنجشنبه این
هفته در ســیرجان به مصاف هم برونــد .عالوه بر این ،بازیهای هفتــه یازدهم روز جمعه و
روزهای یکشــنبه و دوشنبه هفته آینده هم برگزار میشود ولی برگزاری این مسابقات در
ابهــام قرار دارد .باتوجه به لغو هفته ششــم لیگ برتر والیبال ،لغــو  5دیدار از هفته هفدهم
لیگ برتر فوتسال و همچنین منتفی شدن برگزاری مسابقات قهرمانی وزنهبرداری جوانان
کشور ،این احتمال وجود دارد که مسابقات هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال هم برگزار نشود.

به نقل از ســایت رســمی فدراسیون فوتبال ،اســامی داوران
دیدارهــای هفتــه یازدهــم مســابقات لیــگ برتــر فوتبــال
باشــگاههای کشــور اعالم شــد .بــر ایــن اســاس داور دیدار
تیمهای پرســپولیس-نفت مسجدســلیمان را پیــام حیدری
است و قضاوت دیدار تیمهای نساجی-استقالل هم بر عهده
علی صفایی است.

نصیرزاده :چک استقالل را برگشت زدیم

یک هفته از تاریخ چک  200میلیونی که باشگاه استقالل
در رابطــه بــا انتقــال داریوش شــجاعیان به ماشینســازی
میگــذرد و هنوز این چک وصول نشــده اســت .هوشــنگ
نصیــرزاده ،مدیرعامل باشــگاه ماشینســازی کــه پیش از
این گفتــه بود تا روز شنبه(گذشــته) به اســتقاللیها برای
پاس شــدن این چک فرصت میدهد در ایــن رابطه گفت:
«اســتقاللیها بــه ما چکــی به مبلــغ  200میلیــون تومان
دادند و به اعتبار آن مجوز حرفهای گرفتند .بعد از یک هفته
که از تاریخ این چک میگذرد هنوز اتفاقی نیفتاده و ما این
چک را دیروز برگشت زدیم».

واریز نصفه و نیمه پول به حساب استقاللیها!

در پی دریافت مبلغی از اسپانســر باشــگاه ،مسئوالن استقالل
که قول داده بودند مطالبات بازیکنان این تیم را پرداخت کنند،
دیروز فقط به  11بازیکن این تیم پول دادند تا باز هم تعدادی از
اســتقاللیها دست خالی بمانند .باید دید مسئوالن استقالل
تا پیش از بازی با نســاجی میتوانند مطالبات بقیه بازیکنان را
فراهم کنند تا استقاللیها با تمرکز کامل در قائمشهر به میدان
بروند یا باز هم مجبور میشوند با وعده و وعید بازیکنان طلبکار
تیم را در هفته یازدهم لیگ برتر به میدان بفرستند!

