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احتمال مالقات انصاریفرد و پروفسور
در دبـی یا استـانبــول!

تست مثبت دوپینگ
چند فوتبالیست
دست بسته فیفا برای انتقال
پولهای بلوکه شده استقالل

پرونــــده پروپئیـچ
همچنــان بــاز است
سیدورف با بدرقه دایی
از ایـــران رفـــت

حسینی:جشنسوپرجام
در شأن هواداران ما نبود

پیشکسوتان نگــــران بـــازی حســاس تیم ملی

هشـدار به ویلموتس و دوستـان!
راهکار مدیرعامل پرسپولیس برای حل بحران برانکو

احتمالمالقاتانصاریفردوپروفسوردردبییااستانبول!
پرونده شــکایت برانکــو ایوانکوویچ
ســرمربی سابق پرســپولیس از این
باشگاه در فیفا به جریان افتاده و چند هفته پیش با
واریز  5هزار فرانک توســط برانکو به حســاب فیفا
رســیدگی به پرونده مرد کروات آغاز شــده است.
برانکــو که یک ســال دیگر با پرســپولیس قرارداد
داشــت ،در پایان لیگ هجدهم و کســب ســومین
قهرمانی متوالی با سرخپوشان از این تیم جدا شد
و بــه االهلــی عربســتان پیوســت .آن زمــان
پرسپولیســیها مدعــی بودنــد کــه میتواننــد و
میخواهنــد از برانکــو بــه خاطر عــدم پایبندی به
قرارداد سال آخر به ارزش  900هزار یورو شکایت
کنند و غرامت بگیرند امــا این برانکو بود که پیش
دستی کرده و پروندهای جدی و احتماال خطرناک
را علیه پرسپولیس در فیفا باز کرد .با تغییر مدیریت
باشگاه پرسپولیس ،مســئوالن جدید این باشگاه
ســعی کردند به صورت دوســتانه و مسالمتآمیز
موضــوع را حل و فصل کنند و جلســاتی با وکیل و
مدیربرنامه برانکو در تهران برگزار شد اما خروجی
این جلســات مثبت نبود و برانکــو و وکیلش تاکید
داشتند تخفیف نخواهند داد و منتظر میمانند تا
فیفا درباره پرونده برانکو و پرســپولیس رای صادر
کند .با این حال رقم هنگفت طلب برانکو از یکسو
و ثبت شکایتهای دیگر از سوی دستیاران برانکو
و ماریــو بودیمیــر بازیکــن ســابق و کــروات علیــه
پرسپولیس در فیفا مسئوالن پرسپولیس را نگران
و آنهــا را بــه چارهجویــی و پیدا کــردن راهکاری
خــاص بــرای حل ایــن بحــران انداخت .قــرارداد
برانکو برای فصل قبل  800هزار یورو بود که مبلغ
 300هــزار یــورو بابــت قهرمانــی در لیــگ برتر،
100هــزار یورو بابت قهرمانــی در جامحذفی5 ،
هزار یورو بابت هر پیروزی و10هزار یورو بابت برد
دربی به آن اضافه میشود و البته پاداش صعود به
مرحلــه حذفــی لیــگ قهرمانــان هــم بــه او تعلق
میگیرد؛ جمع این ارقام حدود یکمیلیون و400

هزار یورو میشــود که معادل ریالــیاش با نرخ ارز
آزاد  13هزار تومانی  18میلیارد تومان میشــود.
این رقم طلب برانکوســت و اگر فیفا به سود او رای
صــادر کند مبلغی هم بابت دیرکرد و غرامت به آن
اضافه خواهد شد و پرسپولیس باید بیشتر از اینها
سر کیسه را شل کند.
بــرای جلوگیری از رســیدن پرونده بــه این مرحله
خطرناک محمدحسن انصاریفرد پس از جلسات
بینتیجه بــا وکیل برانکو نقشــهای جدید در ســر
دارد .بر اساس شنیدهها مدیرعامل پرسپولیس در
تالش است تا بتواند دیداری حضوری با برانکو در
دبی یا اســتانبول داشته باشد و شخصا و رودررو با
سرمربی سابق سرخها گفتوگو کرده و با پرداخت
نقدی بخشــی از طلب مرد کروات بلکه بتواند این
گــره کــور را باز کنــد .اما گویــا برانکو در پاســخ به
پیشنهاد انصاریفرد تاکید کرده فقط حاضر است
در کرواسی با مدیرعامل پرسپولیس مالقات کند.
موضوعــی که اصــا بابمیل مدیرعامل ســرخها
نیست ،چراکه هزینه زیادی برای رفتن به کرواسی
متحمل خواهد شد و اگر جلسهاش با برانکو جواب
ندهــد ،بایــد پاســخگوی هــدر رفــت بیتالمال و
بودجه باشگاه باشــد .با اینحال همچنان رایزنی
بــرای توافــق در محــل مالقــات ادامــه دارد و اگر
برانکــو از موضــعاش کوتاه بیاید و حاضر شــود در
دبــی یا اســتانبول و یا حتــی تهران بــا مدیرعامل
پرســپولیس دیداری داشــته باشــد هم او زودتر به
پولش خواهد رســید و پرسپولیسیها یک پرونده
خطرناک را مختومه کنند .البته دیدار انصاریفرد
و برانکــو به منزلــه پرداخت کامل طلب ســرمربی
سابق پرسپولیس نیست و مدیرعامل باشگاه قصد
دارد ابتدا از برانکو تخفیف بگیرد و اگر راضی نشد
بخشی از طلب را نقدا پرداخت کند و بخشی دیگر
را قسط بندی کرده و با خریدن زمان پرسپولیس را
از خطر رای فیفا دور کند.

تذکر بزرگترهای پرسپولیس به کالدرون!

گابریل کالدرون ســرمربی آرژانتینی تیم پرســپولیس با وجود گذشــت حدود  5ماه از حضور
در این تیم هنوز در ارتباطگیری با سرخپوشــان مشــکل دارد و نتوانســته راهی که برانکو در
پیــش گرفته بود را برود .کالدرون که در مصاحبههــا و اظهارنظرهایش درباره حریفان و رقبا
هم نشــان داده سیاســت پروفســور را ندارد و ســر همیــن اظهارنظرهایش یــک محرومیت را
هــم بــه جان خریده ،گویا در ارتباط گرفتن با برخی بازیکنان تیمش هم دچار مشــکل اســت
و بازیکنان هم نســبت به این موضوع گالیهمند هســتند .ظاهرا کالــدرون برخالف برانکو که
همــواره هوای شــاگردانش را داشــت و حتــی هنگام پرداختهــا و عقب افتــادن مطالباتش
اولویت را به بازیکنان تیم میداد و اصرار داشــت مطالبات بازیکنان به موقع پرداخت شــود،
نه تنها در مباحث مالی بلکه در بقیه مســائل هم توجه چندانی به وضعیت شاگردانش ندارد.
بر اســاس شنیدهها این موضوع آنقدر چشــمگیر و ملموس بوده که صدای اعتراض بازیکنان
را درآورده و بزرگترهــای تیــم نــزد کالدرون رفته و این مســئله را به او گوشــزد کــرده و از او
خواستهاند بیشتر هوای بازیکنانش را داشته باشد.

آرای کمیته انضباطی فدراسیون
والیبال اعالم شد

آرای کمیته انضباطی فدراسیون والیبال در مورد
 4پرونده لیــگ برتر صادر شــد .درخصوص دیدار
تیمهــای ســایپا و شــهداب یزد از هفته ســوم لیگ
برتر و درگیری لفظی ناصر شــهنازی و عباســعلی
میرحســینی ،ســرمربیان  2تیم ،نظر به اینکه هر
 2نفر بــه رفتــار دور از انتظار خود اذعان داشــته و
از یکدیگــر عذرخواهی کردند ،بــه آنها تنها تذکر
کتبــی داده شــد .محمد(هومن) باقــری ،بازیکن
شــهرداری گنبــد بــه دلیــل بــه کار بــردن الفــاظ
ناشایست به یک جلسه محرومیت تعلیقی و مبلغ5
میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد .محرومیت
تماشــاگران فوالدســپاهان از دیــدار بازیهــای
خانگی به یک جلسه محرومیت تقلیل یافت و آنها
میتوانند از هفتــه پنجم در ورزشــگاه خانگی این
تیــم حضور یابنــد .در خصوص اختــاف میان تیم
شــهرداری ارومیه و جاوید محســنینیا که بخشی
از مبلــغ قرارداد  3ســاله خــود را دریافــت نکرده،
کمیته انضباطی با ارسال نامهای به مدیرعامل تیم
شهرداری ارومیه و تعیین مهلت  10روزه ،خواستار
پرداخت بدهی به مربی مذکور شد .چنانچه تا پایان
مهلت تعیینشــده اقدامی صورت نگیرد ،تصمیم
مقتضی از سوی کمیته انضباطی اتخاذ میشود.

حسینی :جشن سوپرجام در شأن
هواداران ما نبود

کاپیتــان تیــم پرســپولیس گفــت 3« :ســال زحمت
کشــیدیم و تیم خوبی ســاختیم که  7جام گرفت اما
به آن تیم ضربه زدند ».ســیدجالل حسینی کاپیتان
تیم پرســپولیس با اشــاره به نحوه اهدای ســوپرجام
به پرســپولیس گفت« :متاســفانه این مسائل در حق
پرســپولیس رخ میدهــد .مطمئنــا حــق هــواداران
پرسپولیس خیلی بیشــتر از این حرفها بود؛ چراکه
این  2قهرمانی در فصل گذشته با حمایت هواداران
به دســت آمد و جشــن اهدای جام به گونــهای انجام
شد که انگار ارزشی برای این قهرمانی قائل نشدند.
ما در  3ســال  7قهرمانی به دســت آوردیم و همه این
جامها برای ما ارزشمند و مهم است .این جامها برای
هواداران ماست؛ چراکه آنها زحمت زیادی کشیدند
و بــا حمایــت از ما باعث شــدند کــه قهرمان شــویم.
خوشــحالی هواداران برای ما خیلــی مهم بود ،اما به
نظرم باید جشن خیلی بهتری برگزار میشد؛ چراکه
جشنی که برگزار کردند در شأن هواداران ما نبود».

استقالل برای شجاعیان
دست به جیب شد

کالدرون کدام بازیکنها
را کنار میگذارد؟
صیادمنش به اردوی تیم ملی امید اضافه شد

اللهیار صیادمنش پس از یونس دلفی و مهدی مهدیخانی با معرفی خود به حمید اســتیلی در
اردوی اندونــزی ،به جمع ملیپوشــان تیم ملی امید پیوســت و این تیــم را در اردوهای اندونزی
و قطــر همراهــی خواهد کــرد .این اولین حضــور صیادمنش در اردوهای تیم ملی امید از ســال
 ۱۳۹۸اســت .تیم ملــی امید فوتبال ایــران ابتــدا در اردوی اندونزی خود  ۲دیدار دوســتانه با
تیم المپیک این کشــور برگزار خواهد کرد و ســپس راهی دوحه میشــود تا دیدار دوســتانهای
با تیم امید این کشــور انجام دهد .پس از آن نیز شــاگردان اســتیلی جهت بازیهای مرحله آخر
مقدماتی المپیک  ۲۰۲۰راهی تایلند میشوند.

تیم ملی آماده به امان رفت

به نقل از سایت رسمی فدراسیون ،آخرین تمرین تیم ملی فوتبال پیش از دیدار برابر عراق صبح دیروز
از ســاعت۱۰در زمین شــماره  ۲مرکز ملی فوتبال برگزار شــد .در این تمرین مجید حســینی و میالد
محمدی هم به جمع ملیپوشان ملحق شدند تا تیم ملی تمرین پرنشاطی را با همه نفرات برگزار کنند.
در آغاز تمرین بازیکنان زیر نظر کوین ،مربی بدنســاز تمرینات گرم کردن را پشت سر گذاشتند .مارک
ویلموتس ،سرمربی تیم ملی در این بخش از تمرین مرتبا نکاتی را به بازیکنان گوشزد میکرد .در ادامه
مرور تاکتیکی در دفاع و حمله به انجام رسید .دروازهبانان نیز تمرینات خود را به طور اختصاصی انجام
دادند .در بخش پایانی تمرین ،ملیپوشان به  2گروه تقسیم شده و به انجام بازی درونتیمی پرداختند.
تیم ملی بعدازظهر دیروز تهران را به مقصد امان ،پایتخت اردن ترک کرد .دیدار عراق و ایران از ساعت
 17:30روز پنجشنبه  ۲۳آبانماه در ورزشگاه بینالمللی امان برگزار میشود.

ابقایمشروطمنصوریان

بــا برگزاری جلســه طوالنی دیــروز عصر
هیئتمدیــره و مدیرعامــل باشــگاه
ذوبآهن با علیرضا منصوریان سرمربی
تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان ،با امید به
آینده و جهت رســیدن به شرایط مناسب
و ایــدهآل و بــا لحــاظ نقطهنظــرات و
رهنمودهای مدیریت باشگاه که بخشی
از آن در متــن گفتوگــوی ســخنگوی
باشــگاه ذوبآهن با سایت باشگاه آمده،
بصورت مشروط در تیم فوتبال ذوبآهن
مانــدگار شــد .با توجــه به نتایــج ضعیف
ذوبآهن شــنیده میشــد منصوریان در
آستانه برکناری است.

