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پیام قائدی برای استقاللیها؛ نگران نباشید

واکنش پرسپولیس به اختالف با کالدرون بر سر رسن

مهــدی قائدی در تمرین تیم امید که جدیترین تمرین پیش از بازی با امید قطر
ی کرد و این بدین معناست که او شرایط حضور
بود ،به صورت اختصاصی نرمدو 
در بــازی پیــشرو را نداشــت .مهدی قائدی بــا وجود مصدومیت جزیی شــرایط
روحیو روانی خوبی دارد .حمید استیلی هم امیدوار است بازیکن تیم استقالل
به زودی شــرایط ایدهآل خود را پیدا کند ،چراکه دســت و بال سرمربی تیم امید
برای این بازی بســته اســت .هرچند کادر فنی تیم استقالل هم با نگرانی اخبار
مصدومیــت مهدی قائدی را دنبال میکند ،چراکــه میخواهد از این بازیکن در
بازی با نســاجی بهره ببرد .خندههای مهدی قائــدی روبهروی دوربین میتواند
حامل این پیام برای اســتقاللیها باشد که نگران نباشید؛ من خوبم و به بازی با
نساجی خواهم رسید.

باشــگاه پرســپولیس بــه اختــاف بــا ســرمربی این تیــم بر ســر هافبــک عراقی
سرخپوشان واکنش نشان داد .حسین قدوسی در گفتوگو با میزان ،در خصوص
اختالف باشگاه پرســپولیس و گابریل کالدرون بر سر بشار رسن ،اظهار داشت:
«کالدرون درباره رسن موضوع خاصی را به باشگاه نگفته و این بازیکن ملیپوش
به کار خود ادامه میدهد ».وی افزود« :رسن با پرسپولیس قرارداد دارد و به رغم
اینکه از فصل گذشته طلب قابلتوجهی داشته و هنگام تمدید هم طبق توافقات
باید مبلغی پرداخت میشــده و نشــده صبوری کرده است ».مدیر روابط عمومی
باشگاه پرسپولیس تصریح کرد « :انشاا ...باشگاه هم در یک زمانبندی و توافق
مطالبات او را پرداخت میکند .بشار به کار خود با قوت ادامه میدهد و کالدرون
هم هیچ چیزی به باشگاه نگفته است».

اعتراض استقاللیها به لغو دیدارهای رقبا

ریسک بزرگ استراماچونی
بر سر بازی نساجی

پــس از لغــو  4دیــدار از  8دیدار
هفته یازدهم لیگ برتر به دستور
شورای تامین استانهای میزبان بازیها ،روز
گذشــته هــم اخبار ضــدو نقیضی دربــاره لغو
بازی پرســپولیس و نفت مسجدسلیمان روی
خروجی ســایتها و خبرگزاریها رفت .البته
دلیل لغو این بازی مشکالت فروش اینترنتی
بلیــت بــازی به دلیــل قطعی اینترنــت عنوان
شــد و درحالــی که تصــور میشــد بازیهای
لغــو شــد ه هفتــه یازدهم بــه  5دیدار رســیده
اما خبر قبلــی تکذیب و رســانهها از برگزاری
بازی و نحوه شــرایط فــروش بلیت خبر دادند
و نوشتند« :مشــکالت فروش بلیت مسابقه 2
تیم پرســپولیس تهران و نفت مسجدسلیمان
از هفتــه یازدهــم لیــگ برتر فصــل ۹۸-۹۹
برطــرف گردیــد و ایــن مســابقه طبــق اعالم
برنامه قبلی برگزار خواهد شــد .این مســابقه
روز جمعــه اول آذر  ۹۸ســاعت  ۱۶:۱۵در
ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود».
همزمــان با اعالم اولیه لغو بازی پرســپولیس
و نفــت مسجدســلیمان برخی منابــع خبری
از اعتــراض باشــگاه اســتقالل بــه برگــزاری
دیــدارش با نســاجی مازنــدران خبــر دادند و

نوشتند اســتقاللیها به دلیل لغو دیدارهای
رقیبانشان خواســتار لغو بازیشان با حریف
شــمالی شــدهاند .البتــه منطــق اعتــراض
مســئوالن باشگاه استقالل درســت بود؛ زیرا
آنها اعتقاد داشتند دیدارهایی که لغو شده،
بازی مدعیان لیگ برتر بوده و به این ترتیب این
تیمها استراحت بیشتری نسبت به استقالل
بــرای ادامه بازیها میکنند .همچنین دلیل
دیگرشــان این اســت که شــهرخودرو پیش از
این ،یک بازی عقبمانده خود را پس از ســایر
تیمهای مدعی انجام داد و بدون کوچکترین
اســترس و نگرانی بابت نتایــج همزمان باقی
دیدارهــا ،امتیــازات الزم را کســب کــرد و
صدرنشــین شــد .حــاال اســتقاللیها نگران
هستند که این امر درنهایت به سود سایر رقبا
شــود و درخواست تعویق یا لغو بازی را دارند.
البته باشــگاه اســتقالل تا دیروز اقدام قانونی
و رســمی برای این خواســتهاش نکــرده بود و
جواد زرینچه سرپرســت تیم فوتبال استقالل
در ایــن باره گفــت« :هنوز نامهای به ســازمان
لیگ نزدهایم .این پیشــنهاد باشــگاه است که
با آقای استراماچونی هماهنگ شود .چون ما
بعد از بازی با نســاجی باید به مصاف سپاهان
برویم و با توجــه به لغو دیدارها ،ســپاهانیها

سوال روز

برخی فوتبالیستها شرطبندی میکنند

امیــد روانخواه که ســرمربی تیم نیــروی زمینی در لیگ
یک است ،درباره صحبتهایش راجع به شرطبندی در
فوتبال به ویژه در لیگ دسته یک و  2که منجر به جریمه
شــدنش هم شــد ،ب ه ایســنا اظهار کرد« :متاســفانه این
اتفاق به ویژه در ســطح پایینتر مســابقات رخ میدهد.
در لیگ برتــر رقم قرارداد بازیکنها قابل توجه اســت و
نیازی به پول ندارند اما متاســفانه در لیگهای پایینتر
این اتفاق میافتد .پارسال نظارت بیشتر شد اما امسال
کمتر شده اســت .اگر قرار باشد فوتبالیستها وارد این
چرخه شوند ،فوتبال به کلی از بین میرود».

غیبت قطعی زکیپور در دیدار با نساجی

میــاد زکیپــور بازیکن تیم اســتقالل در دیــدار مقابل
نســاجی در هفتــه یازدهــم رقابتهای لیــگ برتر غایب
خواهد بود .میالد زکیپور اکنون برای رفع مصدومیت،
زیرنظر پزشــکان استقالل به انجام تمرینات فیزیوتراپی
میپردازد .وی از فهرستاســتراماچونی برای دیدار با
چ در
نساجی مازندران کنار گذاشــته خواهد شد و میلی 
ترکیب ثابت آبیپوشان قرار خواهد گرفت.

احتمال بازگشت بشار رسن به تهران

بیشتر استراحت میکنند».
البته بخشی از دالیل استقاللیها برای لغو
بازی منطقی است اما آندرهآ استراماچونی
و بازیکنانــش این موضوع را هم باید در نظر
داشــته باشــند که اگر با نساجی بازی کنند
با توجه به فشردگی مسابقات لیگ و حضور
احتمالــی آبیها در پلــیآف لیگ قهرمانان
آســیا ،خیالشان بابت نداشتن بازی معوقه
و فشــردهتر شــدن تقویم کاریشــان راحت
خواهــد بــود .موضــوع دیگــری کــه شــاید

اســتراماچونی و اســتقاللیها بــه آن توجه
نکــرد ه و در نظــر نگرفتهانــد بحــث آمــاده
نگه داشــتن تیم در شــرایط تعطیلی و نبود
مســابقه اســت .با توجه بــه اینکــه لیگ 2
هفتهای است به خاطر اردو و بازی تیم ملی
تعطیل بوده و برف و باران هم در اکثر نقاط
ایــران میبارد ،شــرایط برگــزاری تمرین یا
بازی دوستانه سختتر شده و کار کادرفنی
برای حفظ آمادگــی بازیکنان و حفظ آنها
در شرایط بازی بسیار دشوار است .اگر قرار
باشــد پس از  2هفته تمرین و تعطیلی لیگ

فدراسیونقراردادویلموتسرارومیکند؟

چهره روز

باز هم دیداری رسمی و جدی در کار نباشد
حفظ شرایط مسابقه بسیار سختتر خواهد
شــد و قطعــا این مطلــوب اســتراماچونی یا
هر مربــی دیگــری نیســت .بنابراین شــاید
استقاللیها بدون در نظر گرفتن همه ابعاد
درخواســت لغــو بــازی چنیــن موضوعی را
مطرح کردهاند و شــاید با توجه به برگزاری
بــازی پرســپولیس و نفــت مسجدســلیمان
بحث اعتراض اســتقالل هــم منتفی و بازی
ایــن تیم و نســاجی طبــق برنامــه  4آذر ماه
برگزار شود.

دیاباتهخاصترینمهاجملیگ

لیگ نوزدهم و فاجعه گلزنی!

تعــداد گلهای رد و بدل شــده در لیگ برتر
به هیچ عنوان با اســتانداردهای فوتبال روز
دنیا همخوانی نــدارد .لیگ نوزدهم تا پایان
هفته دهم جزو ادوار کــمگل لیگ برتر بوده
و اگــر تحول یکباره اســتقالل در میان نبود،
بیشــک فصــل جــاری در ۱۰هفتــه خــود،
کمگلترین فصــل ادوار لیگ برتر میشــد.
در بین تیمهای لیگ برتری فقط اســتقالل
و پیــکان آمار قابــل قبولی دارد .شــاگردان
آنــدرهآ اســتراماچونی در هــر دیــدار به طور
میانگیــن  2 .1گل بــه ثمــر رســاندهاند کــه
آمــار خوبی بــرای یک خط حمله محســوب
میشود .آبیپوشــان پایتخت بخش بزرگی
از ایــن توفیــق را مدیــون درخشــش زوج
مهــدی قائــدی و شــیخ دیاباتــه هســتند که
حــدود ۴۰درصــد از گلهــای اســتقالل را
به ثمر رســاندهاند .پیــکان را هم در این بین
بایــد ســتود .آنها بعــد از اســتقالل دومین
خط حمله لیگ را در اختیار دارند و بهترین
زوج تهاجمــی فصــل جــاری هــم در اختیار
شــاگردان حســین فرکــی اســت .شــهریار
مقانلــو بــا  ۶گل زده و فــراز امامعلــی بــا ۴
گل ،بهتریــن زوج خط حمله لیگ هســتند.
مقانلو تا اینجــا کار ،صدرجــدول آقای گلی
لیــگ نوزدهــم را در اختیــار گرفتــه اســت.
ضعف لیــگ نوزدهــم در گلزنــی را میتوان
از خــط حملــه بیخطــر صدرنشــین فصــل
جــاری دریافت .صدرنشــین لیــگ نوزدهم
شــهرخودرویی است که تنها  ۱۰گل در۱۰
بازی به ثمر ســانده؛ یعنی میانگین یک گل
زده در هر بازی! شــهرخودرو فصل قبل هم
در همین مقطع صدرنشین بود با این تفاوت
که  ۳گل بیشــتر به ثمر رسانده بود .از سوی
دیگر ،سپاهان امیر قلعهنویی هم در تعقیب
شهرخودرو صدرنشــین است اما خط حمله
آتشــینی ندارد .شــاگردان قلعهنویی تنها ۳
گل بیشــتر از شــاگردان یحیی گلمحمدی
لزده
به ثمر رســاندهاند و با میانگین  1 .3گ 
در هــر دیدار ،بــه کار خود با یک آمار نســبتا
ضعیــف ادامــه میدهند .صدرنشــین لیگ
هفدهم در این مقطع زمانی ،پرســپولیس با
 ۱۹گلزده بود و میانگین  1 .9گلزده در هر
بازی را ثبت کرد که تقریبا  2برابر شهرخودرو
در ایــن فصل اســت .همین پرســپولیس ،در
فصل جاری افت زیادی در خط حمله داشته
و د ر ۱۰بــازی ۱۱ ،گل بــه ثمــر رســانده که
فاصله زیادی با  2فصل پیش خود دارد.

طلب 500میلیونی کامیابینیا از پرسپولیس

کمــال کامیابینیــا هافبــک پرســپولیس بعــد از عمــل
جراحی کتف خود دوران نقاهت را پشــت ســر گذاشته
و مدتی اســت کــه تمرینات گروهی را با ســایر بازیکنان
دنبــال میکنــد و بــه زودی آمــاده حضــور در ترکیــب
سرخپوشــان میشــود .کامیابینیــا از ابتــدای فصــل
تاکنــون بــازی نکــرده امــا با اینحــال ،طلب ســنگینی
از باشــگاه پرســپولیس دارد .درواقــع ،طلــب هافبــک
پرسپولیس چیزی بیش از ۵۰۰میلیون تومان است.

در روزهای اخیر بحثهای زیادی در مورد مبلغ قرارداد مارک ویلموتس صورت گرفت.
برخی میگویند این قرارداد  2 .6میلیون دالر به همراه دســتیارانش اســت .عددی که
باالتر از دســتمزد کارلوس کیروش اســت .این عدد از سوی فدراسیون فوتبال و مارک
ویلموتس تایید نشده است .با اینحال خیلی از چهرههای فوتبالی انتظار افشای قرارداد
مارک ویلموتس از ســوی فدراســیون فوتبال را دارند .یکــی از اینها محمد مایلیکهن
اســت که میگوید فدراســیون فوتبال مبلغ قــرارداد مارک ویلموتس را افشــ ا کند و یک
تودهنــی بــه ما بزند .امــا یک نکته مهــم در اینبین وجود دارد؛ بر اســاس مفــاد قرارداد
فدراسیون فوتبال و مارک ویلموتس رقم قرارداد بین این دو محرمانه است و هیچ یک از
دوطرف حق افشای قرارداد را ندارند .به واقع افشای قرارداد از سوی مارک ویلموتس یا
فدراســیون فوتبال خالف قرارداد است و در صورتی که هر یک از این دو اینکار را انجام
دهد ،طرف مقابل میتواند شاکی شود و دست به شکایت بزند .شکست تیم ملی در برابر
بحرین و عراق موجب انتقاد شــدید رســانهها و ســلبریتیها از مرد بلژیکی و فدراسیون
فوتبال شده است .اما فدراسیون فوتبال در این برهه از زمان تصمیم به حمایت از مربی
بلژیکی گرفته اســت .بخصوص که فسخ قرارداد با مارک ویلموتس هزینههای زیادی را
برای فدراســیون فوتبال به همراه خواهد داشت .همین مسئله باعث شده تا خیلیها به
دنبال انتشار متن قرارداد ویلموتس شوند؛ اتفاقی که مسلما رخ نخواهد داد!

تنهــا  ۲بازی برای شــیخ دیاباته کافی بود تــا خودش را به کــورس بهترین گلزنان فصل
نوزدهم لیگ برتر برساند .مهاجم آبیپوشان با هتتریک مقابل تراکتور و گلزنی مقابل
ســایپا ،جمع گلهای زدهاش را به  ۴رســاند که این  ۴گل همه تاثیرگذاری این مهاجم
بلندقامــت در اســتقالل نبــود و بجز این توانســته یک بار پــاس گل بدهد و پایــه یکی از
گلهای این تیم را هم بگذارد تا با تاثیرگذاری مستقیم روی  ۶گل ،یکی از تاثیرگذارترین
بازیکنان لیگ باشد .دیاباته در حالی این آمار را از خود به جای گذاشته که  ۳بازی تیمش
را به دلیل مصدومیت کامال از دست داده ،و در  3بازی که در زمین حضور داشته ،کمتر
از یک نیمه فرصت بازی داشته است .جمع دقایق بازی دیاباته برای استقالل در  ۷بازی
که به میدان رفته  ۳۴۷دقیقه اســت و با احتســاب دقایق حضورش در میدان ،میتوان
او را تاثیرگذارترین مهاجم در لیگ برتر دانســت .اما اتفاق دیگری که میتواند دیاباته را
از همه مهاجمان این فصل متمایز کند ،تنوع وی در گلزنی اســت .دیاباته تنها مهاجمی
اســت که هم با پای راســت ،هم با پای چپ و هم با ســر گلزنی کرده و درکنار آن توانسته
پاس گل هم صادر کند .مهاجم آبیپوشان مقابل تراکتور  ۳بار گلزنی کرد که یکبار با پای
چپ و  2بار با پای راســت توپ را از خط دروازه این تیم عبور داد .وی همچنین توانســت
مقابل صنعت نفت با ضربه ســر گلزنی کند تا در تنوع گلزنی از همه بازیکنان این فصل
پیشی گرفته باشد.

جزئیاتیازپیشنهادباشگاهپرتغالیبهبیرانوند

فعال همه چیز شفاهی!

بحث ترانسفر احتمالی علیرضا
بیرانونــد بــه پرتغال ســوژه داغ
این روزهای فوتبال ایران اســت .طبق اخبار
رســیده از باشــگاه پرســپولیس و نزدیــکان
بیرانونــد باشــگاه گیمــارش پرتغــال ابــراز
تمایــل کرده تــا بتواند شــماره یــک تیم ملی
و سرخپوشــان پایتخــت را به خدمــت بگیرد.
ایــن درحالی اســت کــه مســئوالن باشــگاه
پرســپولیس در روزهــای گذشــته عنــوان
کردند که هیچگونه پیشــنهاد رســمی از این
باشــگاه پرتغالی در خصــوص جذب بیرانوند
به دســت آنها نرســیده اســت .بررسیهای
خبرنگار خراسان ورزشی هم نشان میدهد
که همــه مذاکرات شــفاهی بــوده و بیرانوند
نیز از طرف یک واســطه مذاکــرات خود را با

باشــگاه پرتغالــی پیگیــری میکنــد .در این
میان مســئوالن باشــگاه گیمــارش در تالش
هســتند تــا بتوانند پیشــنهاد رســمی خود را
به باشــگاه پرسپولیس ارســال کنند و به نظر
میرســد در صورت ادامه تمایــل آنها برای
جــذب بیرانوند این درخواســت بــه زودی به
دســت مســئوالن این باشــگاه خواهد رسید
تــا مذاکرات در آســتانه آغاز نقــل و انتقاالت
زمستانی شکل و شــمایل جدیتری به خود
بگیــرد .گفته میشــود گیمــارش پرتغال در
پیشــنهادی کــه بــه علیرضــا بیرانونــد داده
خواهــان قــرارداد  3ســاله بــا دروازهبــان
ملیپوش پرســپولیس شــده و منتظر پاســخ
طــرف ایرانــی هســتند .بــرای ایــن منظــور
ابتــدا تیــم پرتغالی بایــد بند آزادســازی این

دروازهبان را به تیم پرسپولیس پرداخت کند
و در ادامــه با خود بیرانوند به توافق برســند.
گفته میشــود رقم پیشنهادی بیرانوند برای
هر فصل  2میلیون یوروســت .بــه اینترتیب
مســئوالن گیمــارش برای رســیدن به هدف
شماره یک خود در نقل و انتقاالت زمستانی،
بایــد پیشــنهادی  6میلیــون یورویــی را روی
میــز مذاکرات بگذارند .با تمــام این تفاصیل
بــا وجود اینکــه هنــوز پیشــنهاد مکتوبی به
دســت مدیران باشــگاه پرســپولیس نرسیده
امــا علیرضــا بیرانونــد ایــن پیشــنهاد را بــا
محمدحســن انصاریفرد مدیرعامل باشگاه
پرســپولیس در میــان گذاشــته و باید دید در
روزهــای آینده چــه اتفاقــی در خصوص این
پیشنهاد رخ خواهد داد.

کاروان تیــم ملــی فوتبــال عــراق در غیــاب هافبــک
پرســپولیس به دوحه رســید .نکتــه جالب غیبت بشــار
رسن ،هافبک پرســپولیس در این کاروان است .به نظر
میرســد هافبک سرخپوشــان در ایــن اردوی 4روزه به
همراه عراق نخواهد بود و به تهران برمیگردد.

لغو بازی تدارکاتی پیکان و پرسپولیس

بعــد از لغــو اولیه بــازی تیم فوتبــال پرســپولیس و نفت
مسجدســلیمان ،سرخپوشــان در نظــر داشــتند دیــدار
دوســتانهای با پیکان داشته باشند .با توجه به برگزاری
بازی پرســپولیس ،دیدار دوســتانه این تیم با پیکان لغو
شد .پیکان صبح امروز با تیم گل ریحان بازی تدارکاتی
برگزار میکند.

استراماچونی قهر کرد

تمریــن دیــروز اســتقالل در شــرایطی برگــزار شــد که
یــک اتفاق باعــث عصبانیت شــدید ســرمربی ایتالیایی
آبیپوشــان شــد .در شــرایطی کــه اســتراماچونی مثل
روزهای گذشــته منتظر دریافت لباس از مســئوالن تیم
بود اما اعضای تدارکات تیم اســتقالل لباس ســرمربی
آبیپوشــان را که در زمین نفت تهرانسر باقی مانده بود
به ورزشــگاه انقــاب نیاوردنــد و همین موضــوع باعث
عصبانیــت مرد اول نیمکت اســتقالل شــد .بعــد از این
اتفاق اســتراماچونی با ناراحتی زمین مجموعه ورزشی
انقــاب را ترک کــرد و تمرین تاکتیکی آبیپوشــان زیر
نظر دستیاران وی برگزارشد .این در شرایطی است که
آبیپوشان روز  4آذر به مصاف نساجی خواهند رفت.

پیام فدراسیون برای ویلموتس

خبر رســیده فدراســیون از طریق ســخنگوی خود یعنی
علــوی که بــه زبان انگلیســی تســلط دارد ،بــا ویلموتس
ارتباط برقرار کرده .قرار است این مربی به زودی به ایران
بیاید .مارک ویلموتس ســرمربی تیــم ملی بعد از بازی با
عــراق در ایران نمانــد و حاال همه منتقد او و فدراســیون
فوتبال هستند .اکثر کارشناسان میگویند وقتی او حتی
یــک روز در ایران نمانــد یعنی تیم ملــی برایش اهمیتی
ندارد و یک مربی کامال پروازی اســت .حاال خبر رســیده
فدراســیون از طریق ســخنگوی خود یعنی علــوی که به
زبان انگلیســی تســلط دارد ،با ویلموتس ارتبــاط برقرار
کرده .قرار اســت این مربی به زودی به ایران بیاید .یکی
از اعضای هیئترئیســه هم این خبــر را تایید کرد و گفت
در جلســه اخیر بحث این بود که ویلموتــس باید به ایران
بازگردد .البته زمان بازگشــت این مربی هنوز مشــخص
نیست و تنها به او پیام دادهاند باید برگردد.

