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نگاهی به تازهواردهای احتمالی تیم ملی

از علی جهان تا اسماعیلی و شجاع

پرداختدستمزد
استراماچونیباکمکتیام!
تیم منتخب لیگ تا پایان هفته دهم

 2استقــــــــاللی
 2پــرسپــولیــسی

آغاز رایزنیهای سرخها
برای فسخ قرارداد جونیور
طلب سنگین بشار رسن
از باشگاه پرسپولیس
مصدومیتقائدی

لغــو  ۴مسابقه از هفتــه یازدهم لیــگ بــرتــر

آسودگی شهرخودرو از صدرنشینی

در تمرین تیم ملی امید

تساوی عراق و بحرین
به نفع ایران!

لغو  ۴مسابقه از هفته یازدهم لیگ برتر

طلب سنگین بشار رسن از باشگاه پرسپولیس

اظهارات جنجالی سرمربی عراق پیش از بازی با بحرین

آسودگیشهرخودروازصدرنشینی

دردسر 4میلیاردیسرخها

کاتانتس :از اول هم رقیب ما بحرین بود نه ایران!

 ۴مســابقه از هفتــه یازدهــم لیــگ برترفصــل
 ۹۸-۹۹به زمان دیگری موکول شد .سازمان
لیــگ فوتبال ایــران اعــام کرد بــه دلیل عدم
وجود شــرایط الزم برای برگزاری  ۴مسابقه از
هفته یازدهم لیگ برتر ،مســابقات زیر لغو و به
زمان دیگری موکول شده است.
گلگهرسیرجان – ماشینسازی تبریز
پارس جنوبی جم – پیکان
تراکتور  -شهر خودرو مشهد
صنعت نفت آبادان -سپاهان
زمــان برگــزاری ایــن مســابقات متعاقبــا اعالم
خواهد شــد .سایر مســابقات هفته یازدهم لیگ
برتر طبق برنامه اعالم شــده به شرح ذیل برگزار
میشود.
جمعه  -اول آذر
پرسپولیس  -نفت مسجدسلیمان
یکشنبه  ۳ -آذر
سایپا  -شهرداری بوشهر
ذوبآهن  -فوالد خوزستان
دوشنبه  ۴ -آذر
نساجی مازندران – استقالل
با تغییــر برنامه هفته یازدهم لیــگ برتر و تعویق
 4دیــدار کــه از جملــه آنهــا دیدار شــهرخودرو
صدرنشــین لیــگ و ســپاهان تیــم دوم جــدول

ردهبندی اســت ،شاید اینگونه تصور میشد که
پرسپولیسباپیروزیمقابلنفتمسجدسلیمان
جــای ســپاهان را در جــدول ردهبنــدی بگیرد و
موقتــا بــه رده دوم صعــود کند .هرچنــد فوتبال
قابــل پیشبینی نیســت امــا پرســپولیس بعید
اســت بتوانــد  6گل بــه نفــت مسجدســلیمان
بزنــد و تفاضل گلــش را به مثبت  12برســاند تا
درشرایطی که با ســپاهان  22امتیازی هستند
به لطف گل زده بیشــتر بتواند موقتــا به رده دوم
جدول برود .با توجه به آمار نهچندان خوب خط
حمله پرسپولیس(بجز بازی با شاهینشهرداری
بوشــهر) زدن  6گل به نفت مسجدســلیمان کار
آسانی نیســت ،تیمی که توانسته استقالل را در
مسجدسلیمان متوقف کند و شــهرخودرو را در
مشهد شکســت دهد و از گردونه مسابقات جام
حذفی کنار بزنــد .بنابراین در خوشبینانهترین
حالــت سرخپوشــان بتواننــد تیــم نفــت را در
تهران شکســت دهند و بــه امتیاز  22برســند و
جایگاهشان را در رده سوم تثبیت کنند .در مورد
صــدر جدول هــم که خیــال شــهرخودرو کامال
راحت اســت ،چراکه تنها ســپاهان میتوانست
جایــگاه تیم یحیی گلمحمدی را تهدید کند که
بــا توجه به لغو بازی نفت آبادان و ســپاهان صدر
جدول هم تغییر نخواهد کرد.

رایزنی برای انتخاب بیرانوند به عنوان مرد سال فوتبال آسیا

رایزنیها برای انتخاب دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران به عنوان مرد ســال فوتبال آســیا آغاز شــده اســت.
چندی پیش علیرضا بیرانوند ،دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران و تیم فوتبال پرسپولیس از سوی کنفدراسیون
فوتبال آسیا به عنوان یکی از  ۳نامزد نهایی کسب جایزه برترین بازیکن سال آسیا انتخاب شد .پس از اعالم
نام بیرانوند به عنوان یکی از  ۳نامزد نهایی ،برخی از ایرانیهای تاثیرگذار در  AFCرایزنیهای معمول خود
را برای انتخاب بیرانوند آغاز کردند .این رایزنیها به دلیل افزایش شانس بیرانوند برای کسب جایزه برترین
بازیکن ســال آسیاست .البته این درشرایطی است که با توجه به درخششهای بیرانوند این بازیکن شانس
باالیی برای دریافت این جایزه دارد .رقیبان بیرانوند ،تومواکی ماکینو ســتاره ژاپنی اوراواردز و اکرم عفیف
وینگر خوش تکنیک الســد قطر هســتند .به نظر میرسد با توجه به اینکه ســال گذشته عبدالکریم حسن
مدافع تیم ملی قطر و تیم السد جایزه بهترین بازیکن سال آسیا را دریافت کرد ،امسال عفیف شانس کمتری
برای دریافت آن داشته باشد و همین موضوع باز هم شانس بیرانوند را افزایش میدهد.

پــس از انتشــار اخبــاری مبنــی بــر درخواســت
فســخ قرارداد بشــار رســن هافبک عراقی باشــگاه
پرســپولیس ،حال خبرهایی از طلب ســنگین این
بازیکن شــنیده میشــود .بــه گزارش مدال ،بشــار
رســن از باشــگاه پرســپولیس طلبکار اســت و این
موضوع را همه میدانند ،اما طلب این بازیکن کمتر
در مصاحبهها و اخبار مربوطه ،مطرح شده است .به
همین بهانه و برای پی بردن به شرایط مالی بشار و
چالش بدهی باشگاه به این هافبک عراقی ،با یکی
از نزدیکان باشگاه پرسپولیس گپ و گفتی داشتیم.
ایــن فرد بــه ما گفــت« :طلب بشــار از فصــل قبل و
قسط اول این فصل بسیار سنگین است .البته کل
قــراردادش هم رقم نســبت ا باالیــی دارد ،بخصوص
که بشــار هنوز وارد لیســت بازیکنان بزرگسال هم
نشــده ،اما ما با نصف این قرارداد ،بازیکنان نامدار
و ملیپوشــی را در تیممان میبینیم .از طرفی ،رقم
قراردادها یک امر محرمانه اســت و باید در خانواده
باشــگاه بماند ،اما برای آنکه مردم بدانند مدیران
باشــگاه با چه مشکالتی مواجه هستند ،باید بگویم
بشــار درحال حاضر  ۳۲۰هزار دالر از پرسپولیس
طلــب دارد .بخشــی از ایــن رقــم بــه فصــل قبــل
برمیگردد و بخشی به این فصل .حتی هنوز پاداش
پیروزیها را هم محاســبه نکردهایــم ،اما این رقمی
اســت که به عنوان طلب بشــار در دفاتر حسابرسی

ما نوشــته شده است ».بشــار برای پرسپولیس یک
بازیکــن معمولــی نبود .او ســتاره این تیم به شــمار
میرفــت و البتــه رابطــه قلبــی و صمیمانــهای بــا
هواداران پرســپولیس پیدا کرد تا حــدی که بعد از
فوت مادرش ،باز هم به پرســپولیس آمد و به کارش
ادامه داد .از ســوی دیگر ،همیشــه هوای باشگاه را
داشــت و تا به حال مصاحبهای در خصوص مسائل
مالی علیه باشگاه انجام نداده ،درحالی که تعدادی
از بازیکنان پرسپولیس با وجود چند برابر شدن رقم
قراردادشــان ،با عقب افتادن اقســاط این قرارداد،
علیــه مدیــران باشــگاه مصاحبه کــرده و شــکایت
داشتند .موضوع وقتی عجیبتر میشود که بدانید
طی یک هفته گذشــته ،رقم طلب بشــار از باشــگاه
افزایش یافته اســت! تعجب نکنیــد ،این موضوع به
خاطر نوسانات بازار ارز در ایران است .طلب ۳۲۰
هــزار دالری او با  ۳میلیــارد  ۷۰۰میلیون هم قابل
تســویه کردن بود ،اما دیروز و بــا افزایش قیمت ارز
در بــازار تهران ،این رقم تا  ۴میلیارد تومان افزایش
یافت .البته مســئوالن امر توضیــح دادند به زودی،
بازارهــای مختلف از جملــه ارز را دوبــاره به حالت
عادی برمیگردانند ،اما در حال حاضر ،طلب بشار
از پرســپولیس بیش از  ۴میلیارد تومان شــده و اگر
این بازیکن عراقی از باشگاه شکایت کند ،میتواند
جدا از دریافت این رقم ،غرامت هم دریافت کند!

تساوی عراق و بحرین به نفع ایران!
تیــم ملــی هنگکنــگ با برتــری  -2صفــر برابر
کامبــوج ،نخســتین پیــروزی خــود در انتخابی
جامجهانــی را جشــن گرفــت .در دیگــر بــازی
گروه ســوم رقابتهای عراق و بحرین به مصاف
هم رفتند کــه این بازی با نتیجــه صفر -صفر به
اتمام رسید .مسلما این نتیجه بیش از هر نتیجه
دیگــری به ســود تیم ملی ایران اســت و حاال هر
 2رقیب اصلی ما  2امتیاز از دســت دادهاند .به

1
2
3
4
5

تيم
عراق
بحرین
ایران
هنگکنگ
کامبوج

بازي
5
5
4
5
5

امتياز
11
9
6
5
1

اینترتیــب ایران با برتری مقابل بحرین در بازی
مستقیم میتواند به جایگاه دوم جدول برگردد.

سرمربی اســلوونیایی عراق در ادعایی عجیب
مدعــی شــد رقیب اصلــی آنهــا در صعــود از
گــروه مقدماتــی ،ایــران نــه بلکــه از ابتــدا هم
بحرین بود .ســرچکو کاتانتس در دومین باری
که به عنوان ســرمربی عــراق مقابل ایران قرار
گرفت ،موفق شــد روند شکســتناپذیری این
تیــم برابــر رقیب ســنتی را ادامــه داده و با برد
برابــر شــاگردان ویلموتس صدر جــدول گروه
 Cانتخابی جامجهانــی ۲۰۲۰قطر را به خود
اختصــاص دهــد .این مربــی اســلوونیایی بعد
از این بــرد عصر دیروز در نشســت خبری قبل
از بــازی بــا بحریــن ادعــای جالبــی را مطــرح
کرد که ســرو صــدای زیــادی بــه راه انداخت.
کاتانتس در این نشســت گفــت« :ما از اول هم

میدانســتیم که رقیبمان در راه صعود ایران
نیســت ،بلکه باید با بحریــن بجنگیم به همین
خاطر با شــناخت کامــل از این تیــم به مصاف
آنهــا میرویم تــا ماموریتمان را به درســتی
انجــام بدهیم .در بــازی رفت مســاوی کردیم
و حــاال بــا بــرد در بازی برگشــت طبــق برنامه
میتوانیــم پیــش برویــم ».ســرمربی عــراق در
ادامــه افزود« :برد خیلی خوبی مقابل ایران به
دســت آوردیم اما این بازی و اتفاقاتش دیگر به
تاریخ پیوست .اگر بخواهیم با خاطرات خوش
بازی با ایران وارد زمین شــویم قطعا به مشکل
خواهیــم خــورد و این همان نکتهای اســت که
بارها به بازیکنان گوشزد کردم ».گفتنی است
عراق شب گذشته مقابل بحرین متوقف شد.

شرایط نقل و انتقاالت بازیکنان در نیم فصل

استقالل 2بازیکنبیشترمیگیرد
نقــل و انتقــاالت زمســتانی فوتبــال ایــران از
 26آذر مــاه آغــاز خواهد شــد .بر این اســاس
طبق آییننامــه نقل و انتقاالت هر باشــگاه در
نیمفصل درصورتی که فهرســتش جای خالی
داشــته باشــد ،میتوانــد حداکثــر  6بازیکــن
جــذب کند .البتــه باشــگاهها میتوانند به هر
تعــداد بازیکــن کــه بخواهند از فهرســت خود
خــارج کنند امــا حداکثر  6بازیکــن میتوانند
مبادلــه یــا جــذب کننــد .از ســویی دیگــر
باشگاههایی که بازیکنانشان دچار مصدومیت
شدید شده باشند و تا پایان فصل قادر به بازی

نباشند ،میتوانند با خارج کردن این نفرات از
فهرســت خود بازیکنان جدیدی جذب کنند.
به اینترتیب در صورتی که اســتقالل داریوش
شــجاعیان و محســن کریمــی مصــدوم را از
فهرســت خود خارج کند ،به غیــر از  6بازیکن
سهمیهای میتواند  2بازیکن سهمیه پزشکی
نیــز جــذب نماید و این باشــگاه حــق جذب 8
بازیکن را خواهد داشــت .پرســپولیس هم در
صورتی که نام جونیور مهاجــم برزیلی خود را
از فهرســت خارج کند ،در نیــم فصل میتواند
بازیکن جدیدی جایگزین او کند.

