یک باخت تا اخراج مربی بلژیکی تیم ملی

موضوع پروپیچ و شعارها علیه من خطی است

فتحی :رابطه من و
استراماچونی کامال حسنه است
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زمان به عقب برگردد؛ به استقالل نم 
یروم

منشا :دوست دارم
به پرسپولیس برگردم
نقش پررنگ شماره یک در صدرنشینی شهرخودرو

رکورد تازه رحمتی و شرکا

جریمهمیلیاردیبحرین
به خاطر اهانت به سرود ایران

پادوانی :بهزودی راه
رفتن را شروع میکنم

پرسپولیسبهدنبال
تعاملباگابریلفرناندو

شهرخودرو تیمی با مالکیت 65درصدی

مشخصشدنعیارتیمیحییدربازیهایفینالگونه

شهرخودرو تیمی با مالکیت 65درصدی

ادامه سریال نامههای وحشت باشگاه پرسپولیس

موضوع پروپیچ و شعارها علیه من خطی است

مشخصشدنعیارتیمیحییدربازیهایفینالگونه

سرتنچوکجدیدترینطلبکاروشاکیسرخها!

فتحی:رابطهمنواستراماچونیکامالحسنهاست

در شرایطی که لیگ به خاطر بازی
تیم ملی در مرحله نخست انتخابی
جامجهانــی  2022قطــر تعطیــل بــود یحیــی
گلمحمدی شاگردانش را برای بازی معوقه هفته
هشــتم مقابل گلگهر ســیرجان آمــاده میکرد.
شــهرخودروییها به خاطر ایام ســوگواری رحلت
پیامبــر ،شــهادت امــام حســن و امام رضــا(ع) در
روزهــای پایانی ماه صفر دیدارشــان با گلگهر به
تعویــق افتاد و تعطیالت لیگ فرصت خوبی بود تا
ســازمان لیگ تک بازی معوقه را برگــزار کند .در
این دیدار شاگردان یحیی موفق شدند با یک گل
حریفشــان را شکســت دهند و در تعطیلی لیگ و
اســتراحت رقبا شــبانه صــدر جــدول را تصاحب
کنند .شهرخودرو مثل بازی قبلیاش این دیدار را
هم با یک گل به پایان رســاند و شــاید از این لحاظ
بتــوان یحیی را پیــرو و دنبالهرو برانکو ،ســرمربی
سابق تیم ملی و پرسپولیس نامید که به خصوص
در ســال آخــر حضــورش در ایــران بــه بردهــای
اقتصادی و ناپلئونی مشهور شده بود .شهرخودرو
با تدابیر و اندیشــههای یحیی با محــور قرار دادن
فوتبــال مالکانــه و ســرعت دادن بــه بــازی ،هــم
چشــمنواز بازی میکند و هم اجازه عرضاندام به
حریفش را نمیدهد .شاگردان یحیی با میانگین
بــاالی ۶۵درصد مالکیت تــوپ در دیدارهای این

فصل توانســتهاند در حضــور تیمهای پرســتاره و
ثروتمند،تیمهایپرطرفداردولتیوصنعتیباالتر
از پرســپولیس ،اســتقالل ،ســپاهان و تراکتور در
صدر جدول قرار بگیرند .البته شهرخودرو در 10
هفته گذشــته از بین این رقبا فقط با پرســپولیس
دیدار کرده و موفق شــده سرخپوشــان را شکست
دهد و هنوز تیم یحیی در فصل جاری محک جدی
نخــورده اســت .بــه نظر میرســد  5هفتــه پایانی
نیمفصل نخست عیار تیم یحیی را مشخص کند؛
جایی که قرار است شهرخودرو در هفته یازدهم در
تبریــز بــه مصــاف تراکتور مدعــی بــرود ،در هفته
دوازدهم از تیم چغر نفت آبادان پذیرایی کند و در
هفته ســیزدهم نیز مهمان تیم اســتقالل باشــد.
همچنیــن این تیــم در هفته چهاردهــم یک بازی
فینالگونه دیگر در مشــهد خواهد داشت و باید از
تیم ســپاهان مدعــی پذیرایی کند و بــازی پایانی
شــهرخودرو در نیمفصــل هم در قائمشــهر مقابل
نساجی است .در واقع در  5بازی پایانی نیمفصل،
شهرخودرو باید به مصاف  4تیم باالی جدول برود
و بــازی با نســاجی روی زمین چمن مصنوعی هم
برای شــاگردان یحیی آسان نخواهد بود .اگر تیم
یحیــی بتوانــد در این  5بــازی و تقابل بــا حریفان
مســتقیم و بازیهای  6امتیازی ،پیروز شود آنگاه
میتوان درباره عیار واقعی این تیم اظهارنظر کرد.

زمان به عقب برگردد؛ به استقالل نمیروم

منشا:پیشنهادیندارمامادوستدارمبهپرسپولیسبرگردم
مهاجم نیجریهای عجمان امارات با بیان اینکه
اگرزمانبهعقببرمیگشت،هرگزبهاستقالل
نمیرفــت ،گفــت« :بازگشــت بــه پرســپولیس
میتواند جذاب باشــد ».گادوین منشا ،مهاجم
نیجریهای ،فوتبال خود در ایران را با درخشــش
در پیکان آغاز کرد و ســپس راهی پرســپولیس
شــد .منشــا تحت نظر برانکــو نتوانســت مانند
حضــور در پیــکان در گلزنــی موفق باشــد اما او
مکمل خوبــی برای علی علیپــور در خط حمله
پرســپولیس بود و همچنین گلهای حساسی
را هــم برای تیم برانکــو به ثمر رســاند .از جمله
حســاسترین گلهای او میتوان بــه باز کردن
دروازه الدحیل قطر اشــاره کرد که پرسپولیس
پس از آن توانست فینالیســت آسیا شود .اما در
نیمفصل در یک تصمیم شــوکآور منشــا که از
مهرههــای اصلی تیــم برانکو بود ،در فهرســت

مــازاد پرســپولیس قــرار گرفــت .در ایــن میان
استقاللهمازفرصتاستفادهکردواینبازیکن
را جذب کرد اما او نتوانست روزهای خوبی را در
اســتقالل سپری کند و پس از نیمفصل از جمع
آبیپوشــان جدا شــد .او در نیمفصل به عجمان
امــارات رفت امــا در این تیم هم شــرایط خوبی
ندارد و از او به عنوان اولین بازیکن جداشــده از
عجمان یاد میشود .پرسپولیس در نیمفصل به
شــدت دنبال جذب یک مهاجم میگردد که در
این میان گمانهزنیهایی هم در مورد بازگشت
منشا به پرســپولیس مطرح میشــود .گادوین
منشا با اشاره به اینکه نامش به عنوان گزین ه مد
نظر پرسپولیس مطرح شده است به ایرنا گفت:
«هنــوز هیچ پیشــنهادی به من نرســیده اما اگر
پرسپولیس پیشنهاد خوبی بدهد با کمال میل
آن را قبول خواهم کرد».

زمانــی کــه برانکــو ایوانکوویــچ
هدایــت تیــم پرســپولیس را بــر
عهده گرفت چند تــن از هموطنانش از جمله
بــرادران پانادیچ و ســرتن چــوک را به عنوان
دســتیار انتخاب کرد هرچند برخی از آنها تا
پایــان راه بــا پروفســور نماندنــد و بــه دالیــل
مختلف جدا شــدند .ســرتن چــوک اواخر آذر
ســال  96بود کــه از جدایــیاش از کادر فنی
پرســپولیس خبــر داد .آن موقــع عــدهای
مشکالت مالی باشگاه پرسپولیس و تاخیر در
پرداخــت دســتمزد چوک را دلیــل جدایی او
عنوان کردند اما سرتن چوک با تایید ضمنی
مشکالت مالی باشگاه ،دعوت رسمی رئیس
فدراســیون فوتبــال کرواســی را دلیــل
جداییاش عنوان کرد و گفت« :در ایران همه
باشــگاهها مشــکل پرداخت دارند .مگر شــما
چنیــن مشــکلی ندارید؟ دلیــل رفتنم دعوت
رسمی شوکر ،رئیس فدراسیون کرواسی بود
که خواســت به آنجا بروم .بــرای اینکه به کار
در فدراسیون خیلی اهمیت میدهم ،اینطور
ارزیابــی کــردم کــه میتوانــم پســت مهمــی
بگیرم ».پس از جدایی چوک ،برانکو برادرش
زالتکو را به عنوان جانشین او معرفی کرد و به
نظر میرسید همه چیز طبق روال پیش رفته
اســت .اما روز گذشــته نامهای جدید مبنی بر
طلبــکار بــودن ســرتن چــوک بــه باشــگاه
پرسپولیس رسید .ســرتن چوک مربی اسبق
تیم پرســپولیس بــرای گرفتــن مطالباتش به

این باشــگاه نامه نوشت و خواســتار پرداخت
طلــب 10هزار دالریاش شــد .در شــرایطی
کــه باشــگاه پرســپولیس بــه شــدت درگیــر
شکایت برانکو ،دســتیارانش و ماریو بودیمیر
اســت و از طرفی در حال رفــع و رجوع کردن
نامهنگاریهــای گابریــل کالدرون ســرمربی
فعلی اســت و از ســوی دیگر مدیران باشــگاه
تــاش میکنند طلب گابریل فرناندو و بشــار
رســن را تهیــه کنند حــاال نامه ســرتن چوک
حکایت قوز باال قوز شــده است .سرتن مدعی
شــده 10هزار دالر طلب دارد کــه به عبارتی
میشــود 120میلیون تومان .شــاید این رقم
در مقایسه با ارقام نجومی 18میلیارد برانکو
و 10میلیارد ماریو بودیمیر رقمی نباشــد اما
اگر باشگاه برای پرداخت طلب او توافق نکند
و کار به شــکایت بــه فیفا بکشــد همین طلب
ناچیــز شــاید دردســر تــازهای برای ســرخها
شــود .البته جای ســوال و تامل است که چرا
مدیــران وقــت پرســپولیس با پرداخــت باقی
مانده طلب سرتن چوک که رقم قابل توجهی
نبوده با او تسویه حساب نکردهاند و او باشگاه
را ترک کرده اســت .به نظر میرسد این رویه
به یک عادت زشت و بد در باشگاههای ایرانی
در مواجهه با مربی و بازیکنان خارجی تبدیل
شده و مدیران باشگاهها بدون توجه به تبعات
فاجعهآمیــز آن کــه بارهــا یقه فوتبــال ایران و
باشــگاههای ایرانی را گرفته تسویهحساب با
خارجیها را اصال جدی نگرفته و نمیگیرند.

استیناف درخواست قلعهنویی را رد کرد

کمیته اســتیناف فدراســیون فوتبال با صــدور رای ،اعالم کــرد اعتراض امیر قلعهنویی دربــاره رای کمیته
انضباطی رد شده است .درخواست استیناف امیر قلعهنویی مبنی بر محکومیت تجدید نظرخواهی به۱۰۰
میلیون ریال به دلیل مطالب توهینآمیز نسبت مقام رسمی در فوتبال(رئیس کمیته انضباطی) ،این کمیته
اعالم کرد با توجه به مجموع محتویات پرونده و استدالالت مندرج در رای صادره ایراد و اعتراض موثری که
خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد کند به عمل نیامده مستندا به ماده  ۱۰۶آییننامه انضباطی فدراسیون
فوتبال ضمن رد اعتراض ،دادنامه صادره عینا تایید میگردد(.رای صادره قطعی است)

پادرمیانی هاشمیان برای دعوت یک پرسپولیسی به تیم ملی؟

گویا وحید هاشــمیان از مارک ویلموتس ،ســرمربی تیم ملی درخواســت کرده بازیهای شــجاع خلیلزاده،
مدافع پرسپولیس را با دقت بیشتری نگاه و درنهایت او را به تیم ملی دعوت کند .به گزارش خبرآنالین ،بعد از
شکست بدموقع تیم ملی ایران به عراق در مقدماتی جامجهانی  2022و جام ملتهای  2023دوباره موج
جدیدی از انتقادات در رابطه با عملکرد تیم ملی و البته لیســت سرمربی بلژیکی مطرح شد .در این انتقادها
عــدهای به طور جدی اعتقاد دارند که ویلموتس بایــد از برخی بازیکنان جدید که دوران کیروش از تیم ملی
کنار گذاشته شدند استفاده کند .یکی از این بازیکنان هم شجاع خلیلزاده است .در همین رابطه خبر رسیده
وحی د هاشــیمان ،مربی تیم ملی صحبتهایی با ویلموتس برای دعوت از شــجاع داشــته که قرار شده مربی
بلژیکی دقیقتر این بازیکن را زیر نظر داشته باشد تا در صورت تایید نهایی نام او را در لیست بگذارد.

امیرحســین فتحی ،مدیرعامل باشگاه استقالل
در گفتوگــو با رادیو ایــران در خصوص اینکه آیا
فکــر میکرد با تغییراتی که اســتقالل در ابتدای
فصل داشــت تیمش اینگونه خوب نتیجه بگیرد،
گفــت« :هــر تغییــر و تحولــی یک ســری عوارض
خواهد داشت ،بازیکنانی از استقالل جدا شدند
و همین باعث شد تا پوستاندازی صورت بگیرد.
این تیم برای هماهنگی فرصت میخواست ،خدا
را شکر که هواداران صبوری کردند و تیم آرامآرام
در حال رســیدن به جایگاه اصلیاش است ».وی
در خصــوص فراهم کردن امکانات برای باشــگاه
و دردســرهایی که برای تهیه زمین انقالب وجود
داشــت ،اظهارداشــت« :شــاید تیمهای دیگر هم
درگیر این مشــکالت باشــند .باشــگاه استقالل
امکانات ســختافزاری و زیرســاختهای خوبی
ندارد .باشــگاه استقالل در گذشــته دور صاحب
همــه امکانــات بــوده ولی امــروز فاقد یــک زمین
تمرین مناسب است .ما یک مجموعه امام رضا(ع)
داریم که چمن مصنوعی دارد و در اختیار تیمهای
پایه اســت ».مدیرعامل باشــگاه استقالل تصریح
کرد« :کمپ زندهیاد حجازی هم در اختیار ماست
که زمین مناســبی ندارد و اگر قرار بود آن را آماده
کنیــم بیش از یک ســال زمان میبرد .ما امســال
برخالف ســال قبل  2زمین تهرانســر و مجموعه
انقــاب را در اختیار داریم ولی در روزهای ســرد
و بارانــی بــا وجــود کاور کردن زمین ،مشــکالت
داریم .امیدواریم امســال با تمهیداتی که باشگاه
اندیشیده این اتفاقات رخ ندهد ».وی در خصوص
نحوه حضور اســتراماچونی در استقالل و اینکه
آیا روابط وی با ســرمربی ایتالیایی حســنه اســت
یا خیر گفت« :متاســفانه این روزها بازار شــایعات
علیه استقالل داغ است ،هر زمان استقالل روند
صعــودی میگیرد یک عــده میخواهند ســدی
ایجاد کنند .مگر میشــود مدیرعامل یک باشگاه
با ســرمربیاش اختالف داشــته باشــد یا اصال با
هم همسو نباشند؟» به گزارش فارس ،مدیرعامل
باشگاه استقالل خاطرنشان کرد« :اتفاقا ما با هم
همسو هستیم و هدفهای مشترک داریم .بارها
گفتــهام شــاید در مجموعه باشــگاه اختالف نظر

وجود داشــته باشــد ،البته نه بین من با سرمربی
چون وظایف مشــترکی بــا هم نداریــم .مگر قرار
اســت من با ســرمربی در مورد سیستم استقالل
و ترکیب تیم تصمیم بگیــرم که اختالف به وجود
بیایــد؟» فتحــی تصریــح کــرد« :من یــک وظیفه
دارم و ســرمربی هــم یــک وظیفــه .روابــط مــن و
اســتراماچونی کامال حســنه اســت و ما هفتهای
یکی ،دو بار با هم صحبت میکنیم و حتی جلسه
داریــم .روز پنجشــنبه هــم جلســه  3 ،2ســاعته
و مفصلــی در مــورد خــروج و ورود بازیکنــان در
نیمفصل داشتیم که شــرایط برای ادامه کار بهتر
شود .متاســفانه نمیدانم چرا هر وقت استقالل
میخواهدآرامشبگیردمسائلمختلفیرامطرح
میکننــد ».وی افــزود« :یــک روز اختــاف من و
اســتراماچونی مطرح میشــود و یــک روز مدعی
میشــوند من گفتهام اصال مهم نیست این مربی
ناراحت است .استراماچونی یک انتقادی داشت
کــه چنــد روز پیش در همایشــی که دعوت شــده
بــود اعالم کرد کــه انتقاد من انتقاد مثبت اســت
نه منفی .اتفاقا این صحبت استراماچونی خیلی
موثر بود و حتی باعث شــد بخشی از مطالباتمان
را زودتــر از اسپانســر دریافت کنیــم ».مدیرعامل
باشگاه استقالل در خصوص اینکه روی سکوها
علیه وی شــعار میدهند و او چه حسی نسبت به
این شــعارها دارد ،گفت« :اگر تیــم ببازد و نتیجه
نگیرد طبیعی است که هواداران صحبتی داشته
باشــند امــا در بردها این موضوع کامال مشــخص
اســت » .مدیرعامل باشگاه استقالل در خصوص
مشــکل پروپیچ برای دریافت مطالباتــش از فیفا
گفت« :این بحث پروپیچ بسیار جالب است4 ،3 .
ماه پیش با یک رایزنی گسترده هم من و هم خطیر
در مقــر فیفا این موضوع را حل کردیم .این کار ما
تاثیر مستقیمی روی پرونده رابسون جانواریو دارد
ولی این مباحث که مطرح میشــود همان خط و
خطوط و همان شــعارهایی است که روی سکوها
صورت میگیرد .من نمیدانم این وکیل چقدر در
دسترس دوستان رســانهای است که هر روز به او
زنگ میزنند؟! در هر صورت هیچ مشکلی در این
زمینه باشگاه را تهدید نمیکند».

مازیار زارع شبانه سرمربی ملوان شد

یکی از مالکان باشگاه ملوان جمعه شب به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شد .پس از اتفاقاتی که جمعه
رخ داد ،پژمان نوری ،مالک باشگاه ملوان انزلی و محمد احمدزاده ،سرمربی این تیم جلسهای با یکدیگر
برگــزار کردند .در پایان این جلســه دوطرف برای ادامه همکاری به توافق نهایی نرســیدند و احمدزاده
هم از ســمت خود برکنار شــد .پس از این اتفاق ،مازیار زارع دیگر مالک باشــگاه ملوان به صورت موقت
سرمربی این تیم شد و هدایت آن را برعهده گرفت و ملوان هم دیروز نیروی زمینی را برد.

