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آزادسازیزندانیهادر3شهرباهمتملیپوشان

 بخشی از پاداش تیم ملی فوتبال صرف 
درمان کودک بیمار شد

آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد و مالی باز هم توسط ملی 
پوشان فوتبال ایران ادامه یافت.با وجود گذشت بیشتر از 2 ماه از 
حذف تیم ملی فوتبال کشورمان از جام جهانی 2022 قطر، اقدامات 
انسان دوستانه ملی پوشان کشورمان همچنان در حال پیگیری است.

در  این  از  پیش  جهانی  جام  در  حاضر  بازیکنان  که  شرایطی  در 
شهرهایی مثل کرج، تهران، خرم آباد، بابل، کاشان، انزلی زندانی های 
را  جهانی  جام  در  خود  پاداش  از  بخشی  و  کرده  آزاد  را  غیرعمد 
صرف تکمیل ساختمان امدادرسانی در چابهار سیستان و بلوچستان 
کرده بودند، این حرکت در شهرهایی مثل اصفهان با آزاد شدن 20 
زندانی با تالش پیام نیازمند و در رشت و قزوین با همت علیرضا 
جهانبخش ادامه یافت.این روند در ادامه با آزادسازی برخی زندانیان 
در بوشهر و پیگیری های مهدی طامی ادامه خواهد یافت. هرچند 
احسان حاج صفی، کاپیتان تیم ملی که مبالغ جمع آوری شده ملی 
پوشان در اختیار وی قرار گرفته برای آزادسازی زندانیان غیرعمد 

بوشهری مبلغی را واریز کرده و این روند نیز در حال انجام است.
را  پاداش  این  از  تازگی بخشی  به  از طرفی کاپیتان تیم ملی 
صرف درمان یک کودک متبال به بیماری SMA کرده است. هرچند 
این بیماران برای درمان قطعی و تهیه داروی خود به ده ها میلیارد 

تومان نیازمند هستند.
واکنش متفاوت ننکا به اتفاقات فوالد – پرسپولیس

از  گرفتن  فاصله  با  داد  ترجیح  پرسپولیس  دروازه بانان  مربی 
حواشی شکل گرفته در آخرین بازی این تیم، تمرکز شاگردانش را 
روی ادامه بازی ها قرار دهد.پرسپولیس دومین شکست فصل خود 
را مقابل فوالد خوزستان تجربه کرد تا اکنون موقعیت این تیم نیز 
در صدر جدول با خطر مواجه باشد. شاگردان یحیی گل محمدی در 
بازی حواشی زیادی  این  برابر فوالد شکست خوردند که  شرایطی 
به همراه داشت و حتی بعد از آن نیز طرفین با مصاحبه ها و انتشار 
استوری به یکدیگر حمله کردند.در این بین ننکا، مربی دروازه بانان 
پرسپولیس که دروازه بانش بعد از تجربه جام جهانی، حضوری موفق 
در این فصل در ترکیب تیمش داشته، ترجیح داد واکنشی متفاوتی 
به این اتفاقات داشته باشد.او در صفحه اینستاگرام خود بدون توجه 

به اتفاقات و حواشی نوشت: در کنار هم قوی تریم.
دروازه بانان  آماده سازی  حال  در  اکنون  پرسپولیس  گلرهای  مربی 
تیمش در ادامه مسابقات و جدال با آلومینیوم است و سعی دارد با دعوت 

گلرهای تیمش به تمرکز بیشتر، در مسیر موفقیت قرار گیرند.

الثمامهمیزبانشاگرداننکونامبرابرالفیصلی

فوالد در ورزشگاه مدرن جام جهانی قطر
الثمامه قطر، دیدار مرحله یک  تیم فوالد خوزستان در ورزشگاه 
هشتم نهایی خود مقابل الفیصلی عربستان را انجام می دهد.طبق اعالم 
 ،AFC سوی  از  آسیا  قهرمانان  لیگ  نهایی  هشتم  یک  مرحله  برنامه 
الفیصلی  مقابل  قطر،  الثمامه  ورزشگاه مدرن  در  فوالد خوزستان  تیم 
نهایی  چهارم  یک  مرحله  به  صعود  برای  و  می گیرد  قرار  عربستان 
بود   2022 جهانی  جام  ورزشگاه های  از  یکی  می کند.الثمامه  تالش 
که معماری آن به مانند عرقچین معروفی است که مردان این کشور 
روی سر خود می گذارند. بازی ایران و آمریکا نیز در همین استادیوم 
برگزار شد که در نهایت شاگردان کارلوس کی روش با شکست در این 
مسابقه، نتوانستند به مرحله حذفی صعود کنند.تنها نماینده ایران در 
جام باشگاه های آسیا، روز یکم اسفند از ساعت ۱۸و۳0 برابر الفیصلی 
عربستان قرار می گیرد و در صورت برد، دوم اسفند حریف مرحله بعد 

خود را می شناسد و چهارم اسفند برابر آن قرار می گیرد.

اعالماسامیداورانهفتهبیستملیگدستهاول

بیژن حیدری و ترابیان در لیگ یک ماموریت گرفتند
است  قرار  که  داورانی  اسامی  فوتبال  فدراسیون  داوران  کمیته 
هفته بیستم لیگ دسته اول را سوت بزنند، اعالم کرد.در شرایطی روز 
آینده از ساعت ۱4، هشت دیدار هفته بیستم رقابت های لیگ دسته 
اول در شهرهای مختلف کشور از سر گرفته می شود که یکی از اتفاقات 
عجیب پیرامون مسابقات این هفته، تغییر محل میزبانی خیبری ها از 
سایپا بود و آنها به یک باره ورزشگاهی در کاشان را برای میزبانی از 
تغییر  کرده اند.این  معرفی  لیگ  سازمان  به  فکری  محمود  شاگردان 
میزبانی از خرم آباد به کاشان سبب شده تا دپارتمان داوری حساسیت 
تیم های دوم و سوم جدول رده بندی، که سایپا  ویژه ای روی مصاف 
از  امتیاز هستند، داشته باشد و یکی  با 29 و ۳0  و خیبر به ترتیب 
بهترین داوران خود را برای این مسابقه برگزیند تا احتماال تصمیمات 
محمود  خصوص  به  تیم  دو  فنی  کادر  تالش های  تحت تاثیر  داوری 
فکری و فراز کمالوند قرار نگیرد.دیگر مسابقه ای که کمیته داوران نگاه 
ویژه ای به آن داشته، مصاف شمس آذر برابر پارس جنوبی است که 
در ورزشگاه تختی جم برگزار خواهد شد و محمدحسین ترابیان، یکی 
از داوران لیگ برتری، برای قضاوت این دیدار حساس برگزیده شده 
ایار،  است.هادی علی نیافر، محمدباقر پورباقر، حسین گنج خانی، امیر 
مسعود حقیقی و امید جمشیدی 6 دیدار دیگر لیگ دسته اول را روز 

آینده سوت خواهند زد.
کمک لوکادیا به پرسپولیس برای جذب پریرا!

در حالی که باشگاه پرسپولیس ممکن بود به خاطر درگیری 
سابق  مهاجم  اما  کند  جذب  را  پریرا  نتواند  لوکادیا  با  حقوقی 
جدید  مهاجم  قرارداد  که  کرد  کمک  باشگاه  این  به  هلندی شان 

شود. ثبت  مشکل  بدون  پرسپولیس  برزیلی 
جی پالس، لئاندرو پریرا، مهاجم برزیلی جدید پرسپولیس در 
شرایطی به این تیم پیوست که باتوجه به مناقشه بین سرخ پوشان 
و لوکادیا، هنوز نام این بازیکن در فهرست پرسپولیس باقی مانده 
تا تکلیف شکایت از این بازیکن مشخص شود. در حالی که طبق 
قوانین لیگ برتر، تیم ها، تنها قادر به جذب 4 بازیکن خارجی) یک 
آسیایی + ۳ غیرآسیایی( هستند باشگاه پرسپولیس که قصد داشت 
پایان  به  او  ماجرای  که  زمانی  تا  لوکادیا  یورگن  از  شکایت  برای 
برسد - نامش را در لیست خود نگه دارد، اما حاال با جذب لئاندرو 
پریرای برزیلی، این باشگاه چاره ای جز خارج کردن نام لوکادیا ندارد 

تا سهمیه خارجی های این تیم طبق قانون رعایت شود.
از  پس  پرسپولیس  باشگا  حقوقی  بخش  می شود  گفته 
بررسی های به عمل آمده و رعایت کلیه جوانب، با استناد به نامه 
از  را  او  این  نام  کرده  ارسال  باشگاه  این  برای  لوکادیا  که  فسخی 
لیست خارج کرده تا مشکلی برای ثبت قرارداد لئاندرو پریرا برزیلی 
نداشته باشند.با خروج نام لوکادیا حاال ترکیب ۳ بازیکن خارجی و 
یک بازیکن آسیایی با نام پریرا، دیاباته، گولسیانی و هنانوف کامل 
شده است.پیش قرارداد بین دو طرف ) پریرا و باشگاه پرسپولیس( 
این  رسما  تا  رسیده  نیز  امضا  به  و  شده  ارسال  بازیکن  این  برای 

بگیرد. لقب  قرمزها  خارجی  جدیدترین  بازیکن، 

پریرا در راه سفر به ایران
خواهد ایران  به  ساعت   4۸ در  پرسپولیس  برزیلی   مهاجم 

 رسید.
باشگاه پرسپولیس اقدامات الزم را برای سفر لیاندرو پریرا به 
ایران انجام داده و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد او ظرف 4۸ ساعت 
در  باید  ایارن  در  از حضور  بعد  رسید.پریرا  ایران خواهد  به  آینده 
تست های پزشکی شرکت کند و در صورت قبولی قراردادش را با 
نفت  با صنعت  بازی  از  احتماال  او  کرد.  قانونی خواهد  پرسپولیس 

رود. میدان  به  برای سرخپوشان  بتواند 

تیم  سرمربی  می رسد  نظر  به 
سیامک  نام  به خروج  نسبت  پرسپولیس 
کوتاه  حدودی  تا  مازاد  لیست  از  نعمتی 

است. آمده 
انتقاالت  و  نقل  زمان  شروع  با 
زمستانی یحیی گلمحمدی سرمربی تیم 
سیامک  و  پاکدل  حامد  نام  پرسپولیس 
نعمتی در لیست مازاد خود تیم خود قرار 
داد. این مسأله باعث شد تا حامد پاکدل 
راهی  پرسپولیس  با  قرارداد  فسخ  از  بعد 

اما وضعیت سیامک نعمتی  تراکتور شود 
نقل  فصل  یافتن  پایان  ماند.با  نامشخص 
و انتقاالت نعمتی حاضر به فسخ قرارداد 
در  او همچنان  نام  تا  نشد  پرسپولیس  با 
در  این  بماند.  باقی  سرخ پوشان  لیست 
بین  مختلفی  مذاکرات  که  است  حالی 
مدیر  و  پرسپولیس  باشگاه  مسؤوالن 
برنامه های نعمتی انجام شد اما در نهایت 
دو طرف به فسخ قرارداد نرسیدند. حتی 
باشگاه  به  یکشنبه  روز  نعمتی  سیامک 

پرسپولیس رفت که این جلسه هم منتهی 
نشد.در  پرسپولیسی ها  برای  خروجی  به 
اینباره شنیده می شود یحیی گلمحمدی 
تا حدود زیادی از موضع قبلی خود نسبت 
احتمال  و  آمده  نعمتی کوتاه  به سیامک 
سرخ پوشان  جمع  در  بازیکن  این  ماندن 
خاصی  اتفاق  که  صورتی  در  است.  زیاد 
بازی  از  بعد  از  نعمتی  ندهد سیامک  رخ 
تمرینات  به  مجدداً  اراک  آلومینیوم  با 
فوتبال  تا  گشت  بازخواهد  پرسپولیس 

گلمحمدی  یحیی  نظر  تحت  را   خود 
نعمتی  بازگشت  همه  این  دهد.با  ادامه 
می رسد  نظر  به  پرسپولیس  تمرینات  به 
اما  ندارد  بستگی  سرمربی  نظر  به  فقط 
که  است  این  است  مشخص  که  چیزی 
گل محمدی تا حد زیادی از موضع قبلی 
نعمتی  کنار گذاشتن سیامک  برای  خود 
کوتاه آمده و همین موضوع این امیدواری 
بتواند  تا  ایجاد کرده  بازیکن  این  را برای 

بماند. باقی  تیم  این  در 

لیست  در  نعمتی  حضور  درباره 
بودند  مدعی  برخی ها  پرسپولیس  مازاد 
تمرین  شرایط  از  گلمحمدی  یحیی  که 
رضایت ندارد و اعالم کرده او مثل گذشته 
اما  نمی شود  حاضر  پرتالش  تمرینات  در 
این بازیکن که گل صعود سرخ پوشان به 
فینال لیگ قهرمانان آسیا در سال 20۱۸ 
حضور  با  دارد  قصد  رسانده  ثمر  به  را 
مجدد در تمرینات شرایط بهتری را برای 

کند. فراهم  خود 

یحییکوتاهآمد؛مجوزبازگشتسیامکبهپرسپولیسصادرمیشود؟

عملکردضعیفمدافعچپپرسپولیس

 علی نعمتی نیمکت نشین می شود
علی نعمتی دفاع چپ تیم پرسپولیس در 2 هفته اخیر عملکرد خوبی ارائه نداده است، او در بازی برابر ذوب آهن در ابتدای نیمه دوم تعویض شد و تعویض او در بازی برابر فوالد در همان نیمه اول اتفاق افتاد.

علی نعمتی که قبال برای پرسپولیس در دفاع میانی بازی می کرد، امسال به علت نبودن دفاع چپ حرفه ای در این تیم به دفاع چپ رفته اما بعد از مدتی در عملکرد او در این منطقه افتی قابل مالحظه دیده می 
شود.با حضور مرتضی پورعلی گنجی و گئورگی گولسیانی در دفاع وسط، علی نعمتی که برای پرسپولیس در سال گذشته هم خوب کار کرده و هم گل زده بود دیگر به عنوان دفاع وسط به بازی گرفته نشد و به 
دفاع چپ رفته است.علی نعمتی در بازی برابر فوالد خوزستان، نتوانست پوشش خوبی در دفاع چپ روی گل فوالدی ها داشته باشد و احتماال در بازی برابر آلومینیوم اراک از ابتدای بازی به میدان نخواهد رفت.با 
توجه به درخشش وحید امیری در کناره های زمین و بازگشت سعید صادقی به خط میانی پرسپولیس، به نظر می رسد ماموریت علی نعمتی در دفاع چپ به پایان رسیده باشد و در بازی برابر آلومینیوم اراک، وحید 
امیری دفاع چپ سرخپوشان باشد.پرسپولیس در 2 بازی گذشته هر وقت وحید امیری را به جای علی نعمتی در دفاع چپ به کار گرفته، بهبود ویژه ای در عملکرد داشته و تبدیل به تیم تهاجمی تری شده است.

بازگشت کاوه به استقالل، بار دیگر منتفی شد
تنها جای خالی استقالل در لیست با یک بازیکن خارجی پر می شود.بعد از فسخ قرارداد سیاوش یزدانی از سوی باشگاه استقالل زمزمه هایی مبنی بر جذب یک بازیکن ایرانی از سوی باشگاه وجود داشت و خیلی ها 
پیش بینی شان بر این بود که کاوه رضایی بار دیگر به اردوی تیم آبی بر خواهد گشت؛ اما استقالل به صورت رسمی استراتژی اش را برای جذب بازیکن جدید روشن کرد.علی فتح اهلل زاده، مدیر عامل باشگاه استقالل، 

در این باره گفت: »یک نفر از لیست تیم خالی شده است و درصدد جذب یک بازیکن خارجی بزرگ هستیم. متأسفانه رقیب زیاد است و نمی توانیم نامش را اعالم کنیم.«
طبیعی است پروسه جذب بازیکن خارجی جدید از سوی باشگاه استقالل کمی زمان بر باشد، چرا که پنجره نقل و انتقاالتی در فوتبال ایران بسته شده و استقالل باید بازیکن خارجی را به خدمت بگیرد که تحت 
قرارداد با باشگاهی نباشد. به عبارت ساده تر، بازیکن جدید استقالل باید آزاد باشد. از سویی به صراحت می توان گفت کمتر بازیکن خوب خارجی است که اکنون تحت قرارداد با باشگاه نباشد و این موضوع کمی جذب 
بازیکن جدید از سوی استقالل را طوالنی کرده است.باشگاه استقالل خیلی تالش کرد در پنجره زمستانی ریکاردو آلوز، هافبک طراح تیم تراکتور را به پای میز مذاکره و عقد قرارداد بنشاند، اما نه تنها این اتفاق رخ 

نداد، بلکه باشگاه تراکتور قرارداد این بازیکن را تمدید کرد. به هر صورت، با گذشت دو هفته از دور برگشت لیگ برتر، باشگاه استقالل هنوز نتوانسته بازیکن جدیدی را به ترکیب تیم اضافه کند.

قهرمانیتیمملیفوتسالبانوان
درتورنمنتکافا

از  کرمان  مس  فوتبال  تیم  مربی 
دیدار  در  مومنی  اصغر  علی  تصمیمات 
کرد. انتقاد  پیکان  برابر  نارنجی پوشان 

مس  شکست  درباره  منهاجی  آرتا 
نیمه  داشت:  اظهار  پیکان  مقابل  کرمان 
شد.  زمین  میانه  درگیری های  صرف  اول 
پیکان با استفاده از لیموچی در کنار ابراهیم 
صالحی برای ما سورپرایز داشت،  اما حمالت 
این تیم را پیش بینی کرده بودیم. در نیمه 
دوم تغییراتی در تیم ایجاد کردیم و مالکیت 
بیشتری داشتیم. پنالتی پیکان نقطه عطف 

گرفت. عجیبی  تصمیم  داور  که  بود  بازی 
وی با انتقاد از پنالتی اعالم شده به سود 
شرایطی  در  ما  مدافع  کرد:  تصریح  پیکان 
شد  مجبور  و  افتاد  زمین  روی  نامتعادل 
حرکت  او  دستان  کند.  ستون  را  دستانش 
دست  با  توپ  برخورد  در  تعمدی  و  نکرد 
و  بازی  نتیجه  روی  تصمیم،  این  خورد.  او 
به  شرایط روانی دو تیم مؤثر بود و مجبور 
تغییر سبک بازی شدیم. خوش شانس بودیم 
را  زمین  و  ابراهیم صالحی مصدوم شد  که 

بازیکنان  نتیجه،  از  صرف نظر  کرد.  ترک 
و  فنی  لحاظ  از  و  داشتند  خوبی  عملکرد 

می کنند. کمک  تیم  به  شخصیتی 
بیان  با  کرمان  مس  فوتبال  تیم  مربی 
اینکه همه کارشناسان داوری پنالتی پیکان 
چنین  بشری  هیچ  گفت:  کردند،  رد  را 
ادامه  در  نمی گرفت.  پنالتی  را  صحنه ای 
مسابقه،  ارسالی روی دروازه داشتیم که توپ 
به دست مدافع حریف برخورد کرد. او 9 متر 
با توپ فاصله داشت و دستش کاماًل باز بود 
که به توپ برخورد کرد. داور نزدیک صحنه 
او  بدن  به  پیکان  مدافع  گفت دست  و  بود 
چسبیده بود که متوجه معنی آن نشدم. اگر 
درباره این دو صحنه تصمیم درستی گرفته 

می کرد. تغییر  می شد، جدول 
منهاجی با اشاره به تأثیرات اشتباهات 
با عذرخواهی  اشتباه  این  کرد:  بیان  داوری 
شدیدی  روانی  فشار  ما  نمی شود.  جبران 
از  ناشی  ناراحتی  و  ترس  و  کردیم  تجربه 
مؤثر  هم  آینده  دیدارهای  در  بازی،  این 
جریمه،  به عنوان  چهارم  داور  شاید  است. 

این  بازی هفته آینده باشد که  داور چهارم 
بیشترین  داوری  کیفیت  است!  تشویق  یک 
فنی  کیفیت  نه  دارد،  نتایج  در  را  تأثیر 
یک  به  بقا  برای  پایانی  هفته  اگر  تیم ها. 
در  صحنه ها  این  باشیم،  داشته  نیاز  امتیاز 
دیدار  مورد  در  تداعی می شود.وی  ما  ذهن 
هجدهم  هفته  در  استقالل  برابر  تیمش 
خیلی  گفت:  تسنیم  به  فوتبال  برتر  لیگ 
میزبان  کرمان  شریف  مردم  که  خوشحالم 
تیم  روند  از  ایران هستند.  تیم های  بهترین 
بازی خوبی  نظرم  به  و  امیدوار شدیم  مس 
این  برای  داشت.  خواهیم  استقالل  مقابل 
داریم. اختیار  در  را  بازیکنان  همه  مسابقه 

مربی مس کرمان در مورد وضعیت بازیکن 
تیم خاطرنشان کرد:  این  استرالیایی جدید 
ران تونگیک وارد چرخه تمرینات شده است 
دو  منتظر  کماکان  می کند.  کمک  ما  به  و 
بازیکن خارجی دیگر هستیم که حضور آنها 
خیلی حیاتی است و دیرتر اضافه شدن آنها، 
به تیم ما ضربه می زند. قرارداد این بازیکنان 

است. شده  تنظیم  خوبی  بسیار  هزینه  با 

منهاجی:هیچبشریدرآنصحنهبرایپیکانپنالتینمیگرفت نگرانی آلومینیوم از داوری بازی 
با پرسپولیس

مقابل  رو  پیش  دیدار  داوری  به  نسبت  اراک  آلومینیوم  باشگاه 
است. کرده  نگرانی  ابراز  پرسپولیس 

تیم فوتبال آلومینیوم اراک در شرایطی موفق شد به پیروزی پُر 
گل سه بر یک در دیدار اخیرش مقابل صنعت نفت دست پیدا کند 
که تک گل آبادانی ها در شرایط هند و ضربه میثم تهی دست با دست 
بود. اراکی ها  اعتراض  به شدت مورد  ثمر رسید و همین مسئله  به 

باشگاه آلومینیوم اراک عالوه بر اینکه نسبت به اعالم پنالتی صنعت 
هند  گرفتن خطای  عدم  بخاطر  تیم  این  به ویژه صحنه گل  و  نفت 
معترض بود، طی دو دیدار پیش از آن هم نسبت به داوری ها گالیه 
داشت.آلومینیوم اراک در دو، سه هفته اخیر با انتشار تصاویری که 
البته اشتباهات به تایید کارشناسان داوری هم رسید، اعتقاد داشت 
آفساید  موقعیت  در  تیم  این  مقابل  خوزستان  فوالد  برتری  تک گل 
هوادار  تیم  یک امتیاز  به  منجر  پنالتی  همچنین  و  رسیده  ثمر  به 
هم نادرست و بیرون از محوطه جریمه بوده و داوران دچار اشتباه 
شده اند.تکرار این اتفاقات و مردود نشدن گل صنعت نفت که با دست 
زده شد، کاری کرده تا مسؤوالن باشگاه آلومینیوم اراک طی مکاتبه و 
تماس با مدیران مربوطه به سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال، نگرانی 
خود را از دیدار حساس پیش رو در هفته هجدهم لیگ برتر مقابل 

پرسپولیس اعالم کنند.

یحییبهعیسیاعتمادمیکند؟
تالش آل کثیر برای حضور مقابل آلومینیوم

ارجاع حکم به کنفدراسیون فوتبال آسیا

کارعلیپوروپرسپولیسباالگرفت

3 بازیکن استقالل روی همدیگر 75 میلیارد تومان قرارداد بسته اند

روشن:چراساپینتوبازیکنناآمادهرادرترکیبقرارداد؟

علی 
علیزاده: 

ساپینتو کارش 
را با پرخاشگری و 
فریاد زدن پیش 

می برد!

پایانابهاماتدربارهادامههمکاریاشکانبافوالد

دژاگه:حداقلنیمفصلدیگر،دراهوازمیمانم

کسیرامیخواهیمکهبهمادرسبدهد

چراغپور:مربیایرانی
درحدتیمملینداریم

با لورکوزن قرارداد دارم 

آزمون: نمی دانم این 
شایعات از کجا می آید

جدایی 
جهانبخش 
از فاینورد 
منتفی شد

شکایتشیخدیاباتهازاستقالل

قاسم پور: سرمربیان به دید دشمن 
به مدیرفنی نگاه می کنند


