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آغاز رایزنیهای پرسپولیس برای فسخ قرارداد جونیور

مصدومیت قائدی در تمرین تیم ملی امید

پــس از عملکــرد ضعیــف جونیــور براندائــو مهاجــم برزیلــی پرســپولیس در
ایــن فصــل از رقابتهــای لیــگ برتــر ،تالشهایــی از ســوی مســئوالن این
خ و جا بــرای جذب یک
باشــگاه صــورت گرفــت تا قــرارداد ایــن بازیکن فســ 
بازیکن باکیفیت در خط حمله باز شــود .در همین رابطه مســئوالن باشــگاه
پرســپولیس به دنبال برنامههایی هســتند تا بتوانند قرارداد این بازیکن را با
حداقــل مبلغ فســخ کنند و در همیــن رابطه مذاکراتی با ایــن بازیکن و مدیر
برنامههایش انجام شده اســت .از آنجایی که جونیور به صورت قرضی از تیم
لودوگورتس به پرسپولیس آمده ،به همین دلیل این باشگاه هم باید موافقت
خود را با فســخ این قرارداد اعالم کند و به همین خاطر رایزنیهایی از سوی
پرسپولیسیها با این باشگاه انجام شده است.

ن تیم ملی امید مصدوم شــد .تیــم ملی فوتبال
ملیپــوش اســتقالل در تمری 
امید ،از دوشنبه اردوی خود را در کمپ اسپایر قطر برگزار کرد تا آماده دیدار
دوســتانه با امید این کشــور شــود .در نخســتین تمرین شــاگردان اســتیلی،
مهــدی قائــدی ،هافبک اســتقالل در اواســط تمریــن دچار مصدومیت شــد
و احتمــال دارد حضــور در ایــن دیــدار را از دســت بدهد .رضا جبیــره ،دیگر
ملیپوش مصدوم تیم امید بود که همراه شاگردان استیلی تمرین نکرد .تیم
ملی ایران که آماده دیدار دوستانه با امید قطر میشود ،در  2دیدار دوستانه
خــود پیش از ایــن اردو که در اندونزی برگزار شــد ،مقابل این کشــور به یک
شکســت و یک تســاوی رضایــت داد .گفتنی اســت هنوز میــزان مصدومیت
قائدی مشخص نشده است.

نگاهی به تازهواردهای احتمالی تیم ملی

از علی جهان
تا اسماعیلی و شجاع
تیم ملی در  2بازی اخیر خود به
بحرین و عراق باخته تا شــرایط
صعــود بــه دور دوم انتخابــی جامجهانــی تــا
حــدودی ســخت شــود .هرچنــد خیلیهــا
حواشی خودســاخته فدراسیون و قهر مارک
ویلموتس را دلیل اصلی  2شکست اخیر تیم
ملی میدانند اما درکنار تمامی این مســائل
نمیتوان از عملکــرد ناامیدکننده تعدادی از
بازیکنان تیم ملی به راحتی گذشــت .مسلما
عملکــرد ضعیف همیــن بازیکنــان میتواند
تغییراتی را در لیست بعدی تیم ملی به دنبال
داشــته باشــد و مارک ویلموتس بــا دعوت از
نفرات جدید سعی کند نقاط ضعف تیمش را
برطرف کند .در ادامه نگاهی خواهیم داشت
به تازهواردهای احتمالی در اردوی بعدی تیم
ملی.
شجاع و پورغاز
مدافعــان تیــم ملــی در بازیهــای اخیر جزو
پراشــتباهترین بازیکنــان تیم ملــی بودهاند و
نفرات دعوت شده از سوی ویلموتس در خط
دفاعی به هیچعنوان نتوانستهاند انتظارات را
برآورده کنند .مرتضی پورعلیگنجی نسبت
بهگذشتهبهشدتافتکردهوکنعانیزادگان
هم در تیم ملی نتوانسته به عنوان یک مدافع

مطمئن ظاهر شــود .سیاوش یزدانی و مجید
حسینی هم علیرغم دعوت به تیم ملی هنوز
نتوانســتهاند نظــر ویلموتس را بــرای حضور
در ترکیب اصلی جلب کنند .در این شــرایط
احتمــال اضافه شــدن چند بازیکــن به صف
مدافعان تیم ملی زیاد به نظر میرسد و مسلما
در این بین شجاع خلیلزاده و عزتا ...پورغاز
شانس زیادی خواهند داشت .شجاع و پورغاز
هــر  2جــزو بهتریــن مدافعان لیــگ نوزدهم
بودهاند و میتوانند در تیم ملی هم جزو نفرات
تاثیرگذارباشند.
فرشید ،جانشین کاپیتان
یکــی از گزینههایــی کــه این روزهــا در مورد
حذفــش از تیم ملــی زیاد صحبت میشــود،
مسعود شجاعی است .با توجه به سن و سال
کاپیتانتیمملیجداییاوازجمعملیپوشان
اتفاقــی قریبالوقوع اســت .البته قبــل از آن
هــم فرشــید اســماعیلی میتوانــد جایگزین
بازیکنــان زیــادی در لیســت تیم ملی شــود.
قلیزاده نیمکتنشــین اســت ،ترابی خیلی
بازیکــن محبــوب ویلموتــس نیســت ،امیری
شــرایط خوبی ندارد و فرشــید اسماعیلی به
نظر میرســد آمادهتر از بعضــی از گزینههای
موجود باشــد .تیم ملی مدتهاســت کمبود
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منزوی :پرونده رابسون جانواریو
پروندهای 400هزار دالری است!

باشگاه استقالل دوشنبه بخشی از مطالبات
بازیکنانش را پرداخت کــرد اما این پرداخت
به تمــام بازیکنان صورت نگرفت .به گزارش
ایســنا ،کامران منــزوی ،عضــو هیئتمدیره
باشــگاه اســتقالل در توضیــح ایــن اتفــاق
بــا گالیــه از اینکــه چــرا حساســیت روی
اســتقالل و پرســپولیس زیــاد اســت ،گفت:
«اختالفات مالی با اسپانســرها درحال حل
شــدن اســت .یــک بخــش از ایــن مطالبات
ل و وارد خزانــه باشــگاه شــد کــه آقای
وصــو 
فتحــی بیــن بازیکنــان تقســیم کــرد .بخش
دیگــری هــم قرار اســت بــه خزانه برســد که
بین بازیکنان تقســیم میشود ».همچنین با
اعــام عضو هیئتمدیره باشــگاه اســتقالل
قــرار اســت کــه مطالبــات کادر فنــی پس از
وصــول طلــب اســتقالل از باشــگاه عجمان
بــه کادر فنی پرداخت شــود و بــا این اوصاف
تمام اعضــای تیم دریافتی خواهند داشــت.
منزوی همچنین در گفتوگویی که با برنامه
ی رادیو تهــران داشــت درباره
تهــران ورزشــ 
چــک برگشــت خــورده باشــگاه اســتقالل
بــرای پرداخت اقســاط انتقال شــجاعیان از
ماشینسازی(گســترش فوالد) توضیح داد:
«مــا میتوانیم مســائل را تلفنــی حلو فصل
کنیم و نیازی نیست که افکارعمومی درگیر
مشــکالت بین باشگاهها شوند .من با جناب
نصیرزاده ،مدیرعامل ماشینسازی صحبت
کــردم .او حــق دارد و این طلب حق باشــگاه
ماشینسازی اســت و باید این پول پرداخت
شود اما باید یکدیگر را تحمل کنیم ».کامران
منــزوی در ادامه گفتوگــوی رادیوییاش از
رســیدن پرونده رابســون جانواریو ،بازیکن
سابق استقالل به این باشگاه خبر داد و گفت
کــه آبیهــای پایتخت بــا یک پرونــده،۳۰۰
 ۴۰۰هــزار دالری در فیفــا درگیر هســتند.
او همچنیــن درباره مطالبات پادوانی با بیان
اینکــه در جریان جزئیات ماجــرای پادوانی
نیســت ،توضیــح داد« :گرفتــاری پرونــده
پادوانی ،مالیاتی است که پرداختش برعهده
خود اوســت .رقــم مالیات او هم کم نیســت.
در کل یکســری مســائلی باید بررســی شود
اما موضوع مشــخص این اســت کــه پادوانی
بازیکــن اســتقالل بــوده و در ایــن باشــگاه
ســامتیاش به خطر افتاد و وظیفه انســانی
ماســت که هــم مطالباتــش را بپردازیم و هم
مشکلش را حل کنیم».

استقالل هزینه جراحی شجاعیان را داد

داریــوش شــجاعیان ،بازیکن اســتقالل در دیدار مقابل
سایپا از ناحیه زانوی پای چپ دچار پارگی رباط صلیبی
شــد و بــه همین دلیــل ماههــا از میادیــن فوتبالــی دور
خواهــد بود .او پس از این مصدومیت پای خود را به تیغ
جراحــان داد و در حال حاضر دوران نقاهتش را پشــت
سر میگذارد .در این بین باشگاه استقالل که این هفته
بخشی از مطالباتش را از اسپانسر دریافت کرده ،هزینه
جراحی داریوش شجاعیان را پرداخت کرد.

تمرین امید ایران در مجموعه اسپایر

اعضــاى تیم امید عصــر دیروز در مجموعه اســپایر دوحه
تمرین کردند .حمید اســتیلى در آغــاز تمرین خطاب به
اعضاى تیم گفت« :رمز موفقیت ما این اســت که یکدل و
هم قسم باشیم .همه بازیکنان باید با تمام وجود بجنگند
و باور داشــته باشــیم بین بازى رســمى و تدارکاتى هیچ
تفاوتى ندارد .باید احساس مسئولیت داشته باشیم تا در
این مســیر به موفقیت برسیم .تیم فوتبال امید پنجشنبه
شب در دوحه به مصاف تیم المپیک قطر مىرود».

هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال لغو شد

درحالیکه  ۵دیدار از هفته هفدهم لیگ برتر فوتســال
روز یکشنبه گذشــته لغو شده بود ،با تصمیم مسئوالن
کمیته فوتسال و سازمان لیگ دیدارهای هفته هجدهم
هــم برگــزار نخواهد شــد .مســئوالن اســتانی بعضی از
شــهرهای میزبــان هفته هجدهم لیگ برتر فوتســال در
نامــهای به فدراســیون فوتبــال و کمیته فوتســال اعالم
کردهاند که مســابقات ایــن هفته برگزار نشــود .کمیته
فوتسال هم به خاطر بر هم نخوردن نظم مسابقات لیگ
و عــدم پراکندگی دیدارهــای لغو شــده تصمیم گرفته،
هیچکدام از تیمها به میدان نروند.

درمان مصدومیت حاجصفی در ترکیه

یــک هافبــک هجومــی را احســاس میکند
و در بازیهایــی کــه ویلموتس قصــد بازی با
آرایشــی شــبیه بازی با عــراق را دارد ،شــاید
فرشید اسماعیلی بتواند این جای خالی را پر
کند .هافبک استقاللیها درحال حاضر تنها
گزینه موجود خوب و امتحان نشده برای این
پست است و دعوت او میتواند اتفاقات خوبی
را بــرای ویلموتــس رقم بزند .اســماعیلی در
دریبل و گرفتن خطا بهترین بازیکن استقالل
است 2.فاکتوری که زمانی توانایی تخصصی
شجاعی محسوب میشــد و حاال اشتباهات
او بیشــتر از مهارتهایــش شــدهاند .او در
شــوتزنی و همچنیــن چارچوبشناســی از

علیرضاحقیقیآمادهجدالبااستقالل

دروازهبان ســابق تیم ملی و پرســپولیس بعد از انجام اولین
دیدار خود در لیگ نوزدهم ،اکنون آماده تقابل با اســتقالل
اســت .علیرضا حقیقی که بعد از گذشــت بیش از یک دهه
دوری از فوتبــال ایــران ،در ایــن فصل به عضویت نســاجی
مازنــدران در آمده ،اکنون آماده تقابل با اســتقالل اســت.
دروازهبان ســابق تیم ملی که در بازگشــت به فوتبال ایران
انگیزههای بزرگی را دنبــال میکند ،در اولین حضور خود
در لیگ نوزدهم موفق به بســته نگه داشــتن دروازه تیمش
برابــر نفت مسجدســلیمان شــد و اکنون امیدوار اســت ایــن روند را در جدال حســاس
مقابل اســتقالل نیز دنبال کند .آخرین حضور حقیقی در جدال با استقالل به پیراهن
پرسپولیس مربوط است و اکنون این تقابل میتواند جذابیتهای زیادی به دنبال داشته
باشــد .حقیقی که یکی از بازیکنان محبوب هواداران پرســپولیس محســوب میشود،
امیدوار اســت در اولین حضورش در قائمشــهر و برابر هواداران نساجی نیز موفق شود
مانع از کامیابی استقالل شود و تیمش را به موفقیت بزرگی برساند .هواداران نساجی
که طی این فصل علیرغم نتایج نامناسبی که این تیم در قائمشهر کسب کرده با حمایت
ویژه خود توانســتهاند همراهی خــود با تیم را به نمایش بگذارند ،مطمئنــا در این بازی
نقش ویژهای خواهند داشــت و باید دیــد حضور پررنگ آنها در این دیــدار و حمایت از
نساجی آنها را به نتیجه برابر استقالل اوج گرفته این روزها خواهد رساند یا خیر.

بهترینهای استقالل است و این خصوصیت
هــم بــه درد تیــم ملــی میخــورد .تیــم ملی
بازیکنــان زیــادی را در پســت اســماعیلی
آزمایش کرده و حتی در زمان کیروش مدتی
انصاریفرد هم آزمایش شــد و شــاید بازیکن
استقالل ،بتواند پازل تیم ملی را کامل کند.
بازگشت علی جهان
در  2بــازی اخیــر عناصــر تهاجمــی تیم ملی
ناامیدکننده بودهاند و بخصوص در بازی آخر
مقابــل عراق مهــدی طارمی و ســردار آزمون
جــزو ضعیفتریــن بازیکنــان زمیــن بودنــد.
عملکرد بد بازیکنان تهاجمی تیم ملی مسلما
میتواند یکبار دیگر نام علیرضا جهانبخش

سوال روز

را به لیست ویلموتس برگرداند .درست است
که علی جهان در برایتون نیمکتنشین است
اما مســلما حضور در تمرینــات یک تیم لیگ
برتــری و قــرار گرفتــن در جو فوتبــال جزیره
میتوانــد جهانبخــش را بــه چهــره شــاخص
فوتبــال ایران تبدیل کند .ویلموتس به زودی
خواهــد فهمید کــه حتی نیمکتنشــینی در
لیگ برتر انگلیس بهتر و ارزشــمندتر از بازی
در لیگهــای حاشــیه خلیــج فــارس اســت.
بدونتردیــد حضــور جهانبخــش در بــازی با
عــراق میتوانســت تا حــدود زیادی شــرایط
بــازی را حداقــل در فاز تهاجمی بــرای ایران
تغییردهد.

بهترینگلزنانلیگبرتربدونپنالتی؟

شهریار مقانلو آقای گل رقابتهای لیگ برتر تا هفته دهم،
نیمی از گلهای خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر رسانده
است .درحالی که ۱۰هفته از رقابتهای لیگ برتر سپری
شده ،شهریار مقانلو مهاجم تیم پیکان با  ۶گل زده بهترین
گلزن فصل است و  ۷بازیکن  ۴گله در تعقیب او میباشند.
مقانلو در حالی بهترین گلزن فعلی لیگ برتر است که نیمی
از گلهای خود را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند ه و بدون
پنالتی  ۳بار موفق به گلزنی شده است .فراز امامعلی دیگر
مهاجــم پیکان که با  ۴گل در تعقیب بهترین گلزن فعلی لیگ اســت ،بدون پنالتی این
تعداد گل را به ثمر رسانده است .همچنین ارسالن مطهری از ذوبآهن ،مهدی قائدی
و شیخ دیاباته از استقالل نیز درحالی  ۴گله هستند که هیچیک از گلهای این بازیکنان
از روی نقطه پنالتی به دســت نیامده اســت .محمد نوری و احمدرضا زندهروح از پارس
جنوبی و ماشینسازی که دیگر بازیکنان  ۴گله هستند ،هرکدام  ۳گل از  ۴گلشان را
از روی نقطه پنالتی زدهاند و در جریان بازی بیشتر از یکبار گلزنی نکردهاند .در جدول
بهترین گلزنان لیگ بدون احتســاب ضربات پنالتی ،شــیخ دیاباته ،مهدی قائدی ،فراز
امامعلی و ارسالن مطهری با  ۴گل در صدر قرار میگیرند .همچنین در جدول گلزنان
از روی نقطه پنالتی ،شــهریار مقانلو ،محمد نوری و احمدرضا زنده روح با  ۳پنالتی گل
کرده جلوتر از دیگر بازیکنان قرار دارند.

اتفاق عجیب در تمرین استقالل!
م فوتبال اســتقالل دیروز صبح تصمیم داشــتند که یک جلســه تمرین در زمین غدیر برگزار کنند اما در اتفاقی عجیب ،استراماچونی
اعضای تی 
به یکباره تصمیم به تعویض زمین از مجموعه غدیر به تهرانســر گرفت .این اتفاق در حالی رخ داد که بازیکنان پس از گرمکردن بدنهایشــان
آماده تمرین بودند و موانع الزم برای اجرای دســتورات اســتراماچونی هم در نقاط مختلف زمین چمن مجموعه غدیر جایگذاری شــده بود .به
نظر میرســد دلیل این اتفاق مصنوعی بودن چمن مجموعه غدیر بوده؛ موضوعی که اســتراماچونی و باقی اعضای کادرفنی اســتقالل از قبل
خبر داشــتند و آخرین دیدار دوســتانه آبیهای پایتخت هم در این زمین برگزار شــد .جواد زرینچه سرپرســت تیم استقالل در این باره به میزان
گفت« :کادر فنی برنامه تاکتیکی برای تیم در نظر گرفته بود و به همین دلیل پس از صحبت با بازیکنان تصمیم گرفته شد که به تهرانسر برویم.
ضمن اینکه برای جلوگیری از مصدومیت بازیکنان در چمن مصنوعی و همچنین برگزاری تمرین تاکتیکی ،این تصمیم گرفته شد».

مخالفت باشگاه ترکیهای با ادامه حضور
صیادمنش در اردوی امید

مهاجم تیم ملی فوتبال امید به دلیل مخالفت باشگاه
استانبولاســپور امــکان حضــور در بــازی تدارکاتی
برابــر تیم المپیــک قطــر را نخواهد داشــت .اللهیار
صیادمنــش در ایــن خصوص گفت« :خوشــحالم که
بعــد از مدتها به تیم المپیک اضافه شــدم و درکنار
بچهها بودم .ما  2مسابقه برابر اندونزی انجام دادیم
که متاســفانه نتوانســتیم به نتیجه دلخواه برســیم.
البته فکر میکنم بچهها به هماهنگی بیشــتری نیاز
دارند و شــرایط به گونهای است که نمیتوانیم مدت
زیادی درکنار هم باشیم .امیدوارم این هماهنگی در
اردوی آخر ایجاد شــود » .مهاجم تیم المپیک اضافه
کــرد« :بــازی با قطر میتواند مســابقه بســیار خوبی
برای تیم ما باشــد .البته باشــگاه استانبولاســپور با
حضور من در این مسابقه مخالفت کرده ،چون خارج
از زمان فیفادی برگزار میشود .همچنین بازیهای
حساســی در پیــش داریــم و از مــن خواســتند طبق
برنامه قبلی به باشگاه برگردم».

تمرینات تیــم تراکتور ایــن روزها بدون حضور احســان
حاجصفــی و کویــن فورچونــه بازیکــن اهــل فرانســه
سرخپوشان تبریزی برگزار میشود .احسان حاجصفی
که از ناحیه همســترینگ مصدوم شــده در ترکیه حضور
دارد و قطعــا به بازی این هفته تراکتور نمیرســد اما در
مــورد بازگشــت او از ترکیه هــم زمان دقیقی مشــخص
نشــده است .حاجصفی تا زمان بهبودی کامل در ترکیه
اســت ،از ســوی دیگر فورچونه هم که به کشــورش سفر
کرده ،هنوز به تبریز بازنگشته است.

مهاجم سابق استقالل همچنان در خدمت آبیها

پرداخت دستمزد استراماچونی با کمک
مامهتیام!

بــا وجــود گذشــت حــدود 2ســال از جدایــی مامــه تیام
بازیکن ســابق و ســنگالی اســتقالل ،آبیهــای پایتخت
همچنــان از قبال این بازیکن ســود میبرنــد! مامه تیام
پس از جدایی از استقالل به تیم عجمان امارات پیوست
امــا اســتقاللیها با اســتناد بــه قــرارداد ســال دوم این
بازیکن مدعی شــدند که او بازیکن اســتقالل است و اگر
اماراتیهــا نمیخواهنــد کار به شــکایت و ارجاع به فیفا
بکشــد موضوع را دوســتانه حل و فصل کنند و مسئوالن
عجمــان هــم پذیرفتنــد .بــر اســاس توافق مســئوالن 2
باشــگاه قرار شــد عجمان بابت رضایتنامــه تیام مبلغی
را به باشــگاه اســتقالل بدهد و در صورت انتقال تیام به
تیــم دیگر درصدی از مبلغ توافقی به باشــگاه اســتقالل
واریز شــود .با این توافــق اســتقاللیها از انتقال تیام به
قاسمپاشــای ترکیه هم چندین هزار دالری ســود بردند
اما این پول و بخشی از پول رضایتنامه انتقال به عجمان
هنوز به باشگاه استقالل پرداخت نشده و گویا با پیگیری
مسئوالن این باشگاه قرار است این پول که حدود ۲۰۰
هزار دالر اســت بــه زودی پرداخت شــود .پولی که چاله
آن از قبل کنده شده و در صورت وصول آن باشگاه آن را
بابت بخشی از دستمزد آندرهآ استراماچونی و کادرفنی
استقالل پرداخت خواهد کرد.

