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اسکوچیچ در تمرین فوالد

دراگان اســکوچیچ ،ســرمربی جدیــد تیــم ملــی فوتبــال
دیــروز در محل تمرینات فوالد خوزســتان کــه از قضا یکی
اخبـــار
از تیمهای ســابق خود اوست ،حاضر شد و مورد استقبال
جــواد نکونــام ،ســرمربی فعلــی این تیم قــرار گرفــت .نکونام در ایــن دیدار
ضمن تبریک به اسکوچیچ ،برای او آرزوی موفقیت کرد و این مربی کروات
نیــز گفت نکونام را بخوبی میشناســد و وی را آینــده مربیگری فوتبال ایران
میداند .فوالدیها در تهران یک اردوی تمرینی را برپا کردهاند.

احتمال تعویق انتخابات فدراسیون فوتبال؛
منافع شخصی یا سرنوشت فوتبال

احضار مسعود شجاعی به کمیته انضباطی

کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال ،مســعود شــجاعی بازیکــن تراکتور را
به ســبب بدرفتاری نســبت بــه کمک داور مســابقه اخیر این تیــم با گلگهر
ســیرجان در لیــگ برتــر که بــه اخــراج وی انجامیــد ،احضار کرد و خواســتار
استماع دفاعیات وی شد.

ی ها برای مصاف با االهلی عربستان
آغاز تمرین آب 

تمرین روز گذشته تیم فوتبال استقالل ظهر دیروز در مجموعه ورزشی انقالب
برگزار شــد تا این تیم که دوشــنبه شب با الشرطه عراق  1-1مساوی کرد ،برای
بازی دوم خود در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا ( 28بهمن مقابل االهلی
عربســتان) مهیا شــود .فرهاد مجیدی به بازیکنان حاضر در دیدار با الشــرطه
اســتراحت داد اما سایرین به تمرینات تاکتیکی مورد نظر مجیدی پرداختند.
قائدی و دیاباته ،مهاجمان معروف و مصدوم استقالل غایبان عمده تمرین
دیــروز بودنــد و یزدانی و غالمــی نیز فقط کنــار نفرات ذخیره تمریــن کردند.
اسماعیلی هم پس از رهایی نسبی از مصدومیتش ،به طور سبک تمرین کرد.

محرومیت دوباره جودوکار دوپینگی

در جریــان برگــزاری مســابقات جــودوی جایزه بزرگ ایــران یادواره ســردار
شــهید سپهبد قاسم ســلیمانی که  15تا  17بهمن در مشهد برگزار شد ،یک
جــودوکار به نام مســعود قویبازو به مقام دوم رســید .قویبازو در حالی در
این مســابقات شــرکت کرد که در تاریــخ  13آذرماه  95به دلیل اســتفاده از
ماده ممنوعه متنولون با محرومیت  4ســاله مواجه شــده بود و تا  15خرداد
 99اجازه حضور در هیچ فعالیت رســمی در ورزش را نداشــت که حضور او
نقض قانون بود .بر همین اساس و با تصمیم مسئوالن ستاد ملی مبارزه با
دوپینگ (نادو) قوی بازو پس از پایان زمان محرومیت قبلی ( 15خرداد )99
به مدت چهار سال دیگر از حضور در مسابقات محروم شد.

« »AFCدر انتظار تضمین چینیها

« »AFCدر انتظــار اقــدام مهــم و تازهای از ســوی چینیها اســت تــا تکلیف
مســابقات معوق مانده فوتســال قهرمانی آســیا  2020را مشخص کند .این
رقابتها قرار بود اســفندماه برگزار شــود اما به سبب ترس از شیوع بیماری
کرونــا که خاســتگاه آن چین بوده اســت ،ایــن پیکارها به آینده موکول شــد.
 AFCاز مقامهــای چینــی خواســته اســت تضمیننامــهای رســمی در مورد
منتفــی بودن شــیوع کرونا به آنها ارائــه دهند تا تاریخ دقیــق و جدید انجام
این مسابقهها را که ایران هم از حاضران آن است ،اعالم دارند.

محکومیت و جریمه  10میلیونی عارف غالمی

کمیته اســتیناف فدراســیون فوتبال پس از اعالم رأی کمیته انضباطی درباره
درخواســت اســتیناف باشــگاه اســتقالل و عــارف غالمــی ،ایــن بازیکــن را به
پرداخــت  10میلیون تومان جریمه نقدی و چهار جلســه حضور در جلســات
آموزشی فدراسیون فوتبال به سبب تحریک تماشاگران و بدرفتاری با مسئول
برگزاری مسابقه طی دیدار چندی پیش آبیها با سپاهان محکوم کرد.

کسب دومین سهمیه بانوان اسنوکر برای حضور در جام جهانی

مســابقات جام جهانی اســنوکر شــش توپ بانوان نهم تا یازدهم اسفندماه
به میزبانی کشور قطر در دوحه برگزار خواهد شد .پس از رایزنیهای رئیس
فدراســیون ایران با فدراســیون بین المللی بیلیارد و اســنوکر یک سهمیه به
بانــوان ایــران تعلق گرفت و پــس از پیگیریهای مجدد دومین ســهمیه نیز
برای ایران به دســت آمد که با توجه به برگزاری رقابتهای انتخابی ،پریســا
درویشــوند نفر دوم این مسابقات به همراه سارا بهاروندی نفر اول انتخابی
به جام جهانی اسنوکر اعزام خواهند شد.

استقالل و  7بازی سنگین طی  30روز

تکذیب مذاکره نفتی ها با منصوریان

حســن نصــر اصفهانی ،رئیس هیأت مدیره صنعت نفــت گفت این تیم در
اختیــار بهنام ســراج اســت که پس از جدا شــدن دراگان اســکوچیچ از جمع
نفتیهــا ،بــه عنوان ســرمربی موقتــی آنها انجــام وظیفه کرده اســت .وی با
تکذیب شــایعات جذب علیرضا منصوریان به صنعت نفت برای سراج در
انجام وظایفش آرزوی موفقیت کرد.

دردســرهای پایانناپذیــر کیکــه
ســتین ،ســرمربی بارســلونا و
راهکارهای او برای برونرفت این
تیم از مشــکالت همــراه با عکس
بــزرگ چهــره ســتین ،صفحه اول
این نشــریه را شــکل داده است .او
در صحبــت هایش بــه تعداد زیاد
مصدومــان اشــاره کــرده اســت.
اسپورت گزارشی از شرایط کوتینیو
در بایرن مونیخ هم دارد.

مصاحبــ ه مفصــل بــا اونــای امــهری
اســپانیایی کــه چندی پیــش از هدایت
آرســنال برکنــار شــد ،گــزارش و عکس
اصلــی ایــن هفتهنامــه معتبــر اســت.
امهری که سابقه کار در پاری سنژرمن
و ســهویا را هــم دارد ،در ایــن مصاحبه
ناگفتههایی از پاری سنژرمن و آرسنال
را نقل کرده اســت .این نشریه گزارشی
هم از عدم تفاهم مســی و گریزمان در
خط حمله بارسلونا دارد.

اشــاره این روزنامه به دیدار شب گذشته
اینتــر مقابل ناپولــی در نیمه نهایی جام
حذفی فوتبال ایتالیا با چاپ عکسهایی
از کونته(ســرمربی) و مارتینز(مهاجــم
آرژانتینی) است و گزارشی هم از اهداف
ایــن تیــم در ادامــه فصــل دارد .کوریــره
به فصــل جدیــد مســابقات اتومبیلرانی
«فرمول »1و تالش رانندههای سرشناس
برای عبور از لوئیس همیلتون بریتانیایی
پرداخته است.

بررسی سرنوشت احتمالی نمایندگان ایران در آسیا پس از اتمام هفته نخست

سیاه ،خاکستری یا سپید
حامد جیرودی
خبرنگار

هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان
آســیا  2020بــا ثبــت یــک پیــروزی ،یک
تســاوی و  2باخــت بــرای نماینــدگان
ایران پشــت سرگذاشته شد .تساوی 1-1
استقالل مقابل الشــرطه ،شکستهای
مشــابه  0-2شــهرخودرو مقابل الهالل
عربســتان و پرســپولیس برابــر الدحیل
قطر ،باعث شــد شروع ایرانیها چندان
امیدوارکننــده نباشــد و در این بین تنها
سپاهان آبروداری کرد و با ارائه یک بازی
درخشان ،میزبان خود العین امارات را
بــا نتیجه پرگل  0-4شکســت داد .میان
 4تیــم ایرانــی حاضــر در ایــن دوره از
مســابقات ،تنها شــهرخودرو نخســتین
حضور در آســیا را تجربه میکند .در این
گزارش به بررســی عملکرد و سرنوشت
احتمالــی نماینــدگان فوتبــال ایــران
پــس از اتمام هفته نخســت مســابقات
یپردازیم.
م 
ëëبیم از تکرار یک اتفاق بعد از  ۹سال
ســال  ۲۰۱۱نیــز هماننــد امســال در
هفتــه نخســت مرحلــه گروهــی لیــگ
قهرمانان آسیا ،ســپاهان حریف خود را
شکست داد ،استقالل تن به تساوی داد
و پرســپولیس باخــت .در پایــان مرحله
گروهــی آن دوره ،تنهــا ســپاهان بود که
از گــروه خود صعود کــرد و حاال این بیم
وجود دارد که بعد از  ۹سال تاریخ تکرار
نشود .ســپاهان در شرایطی در ورزشگاه
هزاع بن زاید شــهر العین از سد میزبان
خود گذشــت کــه این نخســتین پیروزی
 0-4ســپاهان در اولیــن دیــدار خــود در
مرحله گروهی لیگ قهرمانان نیســت.
طالییپوشــان در ســال  ۲۰۰۴نیز موفق
شــدند نفتچــی ازبکســتان را در هفتــه
نخست  0-4شکست دهند .ضمن اینکه
پیروزی اخیر سپاهان ،هشتمین برد این
تیم در دوازدهمیــن دوره حضورش در

آســیا در هفته نخســت مرحلــه گروهی
لیــگ قهرمانان آســیا ( )ACLاســت که
 ۶پیــروزی آن در مســابقات خانگــی و ۲
برد در بیرون از خانه کســب شده است.
پیــش از ایــن ،ســپاهان تنها یک بــار در
بازی اول خارج از خانه خود موفق بوده
که به سال  ۲۰۱۱برمیگردد و زردپوشان
در عربســتان مقابــل الهالل بــه پیروزی
رســیدند .از این  8برد 5 ،پیروزی مقابل
نماینــدگان امــارات رقــم خــورده کــه
ســهم النصر از بقیه بیشــتر است .البته
بردهای قبلی سپاهان در هفته نخست،
متضمــن صعــود نبــوده و آنهــا  4بــار
نتوانســتند از گروه خود باال بروند و  3بار
موفق به انجام این مهم شــدند .گفتنی
اســت ،سپاهان در ســال  ۲۰۰۷که دیدار
نخســت خود را برد ،در نهایت به فینال
رقابتها راه پیدا کرد.
ëëشروعهای مقتدرانه و پایان تلخ
نمایندگان ایران پیش از این بردهای
مقتدرانهتــری هــم در هفتــه نخســت
داشــتهاند .فــوالد در ســال  ۲۰۰۶موفــق
شــد در ورزشگاه دســتگردی تهران 0-6
القادســیه کویــت را در هــم بکوبــد ولی
اتفاق عجیب اینکه در گروه خود چهارم
شد و القادسیه به عنوان تیم صدرنشین
به مرحله بعدی رسید .فوالد بعد از این
بــرد تنها یک امتیــاز دیگر دشــت کرد و
 4باخت پیاپی را متحمل شــد .سپاهان
در ســال  2004نفتچــی ازبکســتان را در
هفته نخست  0-4برد اما بعد از االتحاد
عربستان در گروه دوم شد و نتوانست به
مرحله بعدی برســد چرا که در آن سال
تنها تیم اول از هر گروه صعود میکرد.
ëëعملکردقلعهنوییدرآسیا
امیــر قلعهنویی ســی و نهمین بازی
به عنوان ســرمربی را در لیگ قهرمانان
آســیا تجربه کرد .ســرمربی ســپاهان در
 38بــازی قبلــی بــا تیمهای اســتقالل،
ســپاهان و ذوب آهــن در ایــن رقابتها
حاضر بــوده که  17بــرد 11 ،تســاوی و 11

باخت کســب کرده است .قلعهنویی در
ســال  2013بــا اســتقالل تا نیمــه نهایی
لیــگ قهرمانان پیش رفــت که بهترین
عملکــرد او محســوب میشــود .ضمن
اینکــه او در ســال  2011ســپاهان را بــه
مرحله یک چهارم نهایی این رقابتها
رســاند امــا پــس از آن از این تیــم جدا و
ســرمربی اســتقالل شــد .قلعهنویی در
فصل  2018آخریــن دوره حضورش در
لیــگ قهرمانــان را بــا ذوب آهن تجربه
کــرد کــه تــا مرحلــه یــک هشــتم نهایی
صعود کرد اما در بازی برگشــت مقابل
استقالل با هدایت وینفرد شفر شکست
خورد و حذف شد.
 15ëëپاس و مشارکت  9بازیکن استقالل
برای یک گل
اســتقالل بــا تســاوی برابر الشــرطه،
چهارمین تساویاش در هفته اول لیگ
قهرمانــان آســیا را تجربه کــرد .پیش از
ایــن ،آنها یــک بار به عنــوان میزبان و ۲
بــار به عنوان میهمان ،هفته نخســت را

نظر کارشناسان سرخابی درخصوص هفته اول لیگ قهرمانان آسیا

پیشکســوتان ســرخابی دربــاره بــازی هــای پرســپولیس و
اســتقالل در لیــگ قهرمانان آســیا نظــر دادنــد .مرتضی
فنونــیزاده ،مدافــع اســبق پرســپولیس گفــت« :این تیم
زحمــت فراوانــی کشــید امــا زورش بــه الدحیل نرســید و
شــانس آورد که تیــم پرمهره قطری به دنبــال بیش از دو
گل نبود و شکست سنگینتر میشد .مدافعان پرسپولیس
اشــتباهات زیادی داشــتند و ترابــی نیز بازیکن درخشــان
هفتههــای گذشــته نبــود ».حســن خانمحمــدی ،دیگــر
مدافع -هافبک سابق پرسپولیس نیز گفت« :با اینکه آغاز
بــدی در فصل جدید لیگ قهرمانان آســیا بــرای قرمزها

رقم خورد ،اما آنها پتانسیل صعود از گروهشان را دارند».
حمید درخشــان ،ســرمربی سابق پرســپولیس هم گفت:
«این تیم اســیر بازی بسته و دفاعی الدحیل در نیمه دوم
شــد اما هنوز فرصت زیادی برای جبــران و صعود دارد».
از سوی دیگر ،محمد نوری هافبک دفاعی اسبق استقالل
گفــت« :بــا توجــه به خســتگی مفــرط بازیکنان ایــن تیم،
احتمال مصدوم شــدن آنها را طی دیدار با الشرطه عراق
میداده و به همین ســبب از آســیب دیدن مهدی قائدی
متعجب نشــده اســت .وی متذکر شــد اســتقالل با وجود
توقف در هفته اول ،توان صعود از گروهش را دارد».

با تساوی پشــت سر گذاشــتهاند .در سه
دوره قبلی که اســتقالل در بازی نخست
به تســاوی رســیده ۲ ،بــار از گروه صعود
کرده اســت .جالــب اینکه هــر  ۲صعود
به تســاوی بیــرون از خانهشــان در هفته
نخســت بازمیگــردد و تنهــا بــاری کــه
صعــود نکردند ،بــه دیدار خانگیشــان
در ورزشــگاه آزادی مربــوط میشــود.
اســتقالل در حالی در نیمــه اول بازی با
الشــرطه برنده به رختکــن رفت که تک
گل آنها با ثبت آمار قابل توجهی به ثمر
رسید .شــاگردان مجیدی پیش از گل به
خودی حریف 15 ،پاس بین همدیگر رد
و بدل کردند .آماری که در فوتبال ایران
کمتر شاهد آن هستیم .جالب اینکه در
جریان این گل همه بازیکنان اســتقالل
بــه جــز آرش رضاونــد و سیدحســین
حســینی حداقــل یک بار تــوپ را لمس
کردند .از ســویی هنوز باختی در کارنامه
فرهــاد مجیــدی در ایــن تیــم بــه ثبــت
نرسیده اســت .مجیدی که اواخر فصل

گذشــته بــه عنــوان ســرمربی موقــت
جانشــین شــفر شــد ،در  5بازی هدایت
این تیم را برعهده داشت .تیم او فصل
گذشته در لیگ برتر ،استقالل خوزستان
و ســپیدرود را بــرد و بــا صنعــت نفــت
آبادان مســاوی کــرد .ضمن ایــن که در
لیــگ قهرمانان هم با الدحیل مســاوی
کرد و العیــن را برد .او در این فصل هم
الکویت ،الریان و نفت مسجدســلیمان
را برده و برابر پرســپولیس و الشرطه نیز
مساوی کرده است.
ëëشکست یحیی بعد از  2هزار و  468روز
پرســپولیس بــرای دومیــن مرتبــه
در هفتــه نخســت مرحلــه گروهی لیگ
قهرمانان آســیا شکســت خورد .آنها در
ســال  ۲۰۱۱در عربســتان به االتحاد 1-3
باختنــد و در نهایــت در گــروه چهــارم
شدند و از صعود بازماندند .سرخپوشان
پایتخت در فصل گذشته نیز با  7امتیاز
در گروه خود چهارم شدند .در هر حال،
این نخستین باخت یحیی گلمحمدی

در دومیــن مقطــع حضــورش در
پرســپولیس محســوب میشــود کــه
در چهارمیــن بــازی بــه ثبــت رســید.
پرسپولیس با هدایت گلمحمدی پس
از  ۶ســال و  ۹مــاه و یک روز یا به عبارتی
 2هزار و  468روز شکست خورد .آخرین
باخــت پرســپولیس بــا یحیی بــه هفته
ســیوچهارم لیگ دوازدهم (ســال )۹۲
مربوط میشــد که  1-3مغلوب تراکتور
شــد .یحیــی در دوره قبلــی حضــورش
در  ۲۱بــازی متحمــل  3شکســت شــد؛
راهآهــن و ســپاهان و تراکتــور تیمهایــی
پرســپولیس یحیی را شکســت
بودند که
ِ
دادنــد .گفتنی اســت ،گل محمــدی در
فصــل  2016لیــگ قهرمانان بــه همراه
ذوب آهن  4برد 3 ،تساوی و یک باخت
به دســت آورد و در مرحله یک هشــتم
نهایی از رقابتها حذف شد.
ëëپرسپولیس  ۵۰۰روز بدون برد
پرســپولیس بــا ایــن شکســت بــرای
پنجمیــن مرتبــه متوالی به عنــوان تیم
میهمــان در لیــگ قهرمانــان شکســت
خورد .آخرین برد سرخپوشان  ۴۹۷روز
قبل از دیــدار برابر الدحیــل مقابل یک
تیم قطری دیگر یعنی الســد به دســت
آمــد .دهــم مهرمــاه ۱۳۹۷بود کــه تیم
تحت هدایت برانکو ایوانکوویچ در بازی
رفت مرحله نیم ه نهایی لیگ قهرمانان
با گل علی علیپــور در دقیقه  ۸۸از روی
نقطــه پنالتی حریــف قدرتمنــد خود را
شکســت داد .بعــد از پرســپولیس دیگر
هرگــز میهمان قدرتمندی نبود .آنها در
فینال و در ژاپن با  ۲گل به کاشیما آنتلرز
باختند .در ســال  ۲۰۱۹نیــز با یک گل به
الســد نتیجه را واگذار کردند .سپس 1-2
بــه االهلــی عربســتان در خــاک امارات
باختنــد .در گام بعــدی نیــز  0-1مقابل
پاختاکور ازبکســتان مغلوب شــدند .به
این ترتیب ،سرخپوشان در  8بازی اخیر
خــود به عنوان میهمان 7 ،بار شکســت
خوردهاند.

گلباران الشحانیه یک روز بعد از شکست پرسپولیس در لیگ قهرمانان

تیــم فوتبال پرســپولیس یــک روز بعد از شکســت  2بر
صفر مقابل الدحیل در هفته نخست لیگ باشگاههای
آســیا ،در قطر با تیم الشــحانیه دیدار دوستانهای برگزار
کــرد .پرســپولیس در ایــن دیدار توانســت این تیــم را با
نتیجــه پــرگل  ۸بــر صفــر شکســت دهــد .بازیکنانی که
مقابل الدحیل به میدان رفتهبودند ،به تمرین ریکاوری
پرداختند .گلمحمدی در این دیدار تیمش را با ترکیب
بوژیدار رادوشویچ ،سیدجالل حسینی ،احسان حسینی،
ک نعمتی ،محمد انصــاری ،کمــال کامیابینیا،
ســیام 
ســعید حسینپور ،امید عالیشاه ،مهدی عبدی ،آنتونی

اســتوکس و اوساگونا به زمین فرستاد .برای پرسپولیس
در ایــن دیدار امید عالیشــاه ،اوســاگونا ،مهــدی عبدی،
ســعید حســینپور ( ۲گل) ،آنتونــی اســتوکس ( ۲گل) و
امیر روســتایی گلزنــی کردند .رامین رضاییــان ،بازیکن
ملیپوش ایران که در ســال جاری به الشــحانیه پیوسته
بــود ،در این دیــدار تدارکاتــی غایب بود .مهــدی ترابی
کــه در دیدار با الدحیل به دلیل آســیب دیدگی از زمین
خــارج شــد ،زیــر نظــر کادر پزشــکی تیمش بــه صورت
اختصاصی تمرین کرد .کادر پزشکی این تیم در تالش
است ترابی را به بازی با الشارجه برساند.

هفته بیستم لیگ برتر فردا آغاز میشود

رقابت در غیاب آسیاییها

محمد محمدی ســدهی  /هفته بیســتم
رقابتهای لیگ برتر ،فــردا با برگزاری
 5دیــدار آغــاز خواهــد شــد و  3دیــدار
باقــی مانــده نیز که مربوط بــه تیمهای
حاضــر در لیــگ قهرمانــان آسیاســت،
یکشــنبه  4اســفند برگــزار میشــود .در
غیاب آسیاییها ،فردا تراکتور و سایپا از
ساعت  15در ورزشــگاه یادگار امام(ره)
تبریــز به مصاف هم میروند؛ دو تیمی
کــه هفتــه قبــل مقابل رقبــا به تســاوی
رضایت دادند .تالش شــاگردان ساکت
الهامی در خانه گلگهر به  1-1انجامید
و شــاگردان ابراهیــم صادقی نیز نتیجه
مشــابهی برابر پارس جنوبی به دســت
آوردنــد .تراکتور و ســایپا تاکنــون  23بار
در لیــگ برتــر با هــم بــازی کردهاند که
ســهم تراکتــور  10و ســهم ســایپا  4بــرد
بــوده و  9تقابــل دو تیــم نیــز با تســاوی
بــه پایان رســیده اســت .در ضمن بازی
رفــت دو تیم در لیگ جــاری با پیروزی
 0-1تراکتــور به پایان رســید .البته در آن

مقطع مصطفی دنیزلــی روی نیمکت
تراکتــور حضور داشــت .تیــم تبریزی با
 34امتیاز ســوم است و ســایپا هم با 19
امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد.
ســاعت  15:30دو دیــدار همزمــان
برگزار میشود که در یکی از آنها پیکان و
فوالد در ورزشگاه شهدای شهر قدس به
میدان میروند .خودروسازان هفته قبل
بــا عبداهلل ویســی که جانشــین حســین
فرکــی شــده ،برابــر ماشینســازی بــه
تساوی  2-2رسیدند تا نوار شکستهای
پیــکان پــس از  4باخــت پیاپــی قطــع
شــود و بــا  14امتیــاز در رده چهاردهــم
باقی بمانند .شــاگردان جواد نکونام در
فــوالد هــم  0-2شــهرخودرو را از پیــش
رو برداشــتند تا پــس از  3بــازی نبردن،
به پیروزی برســند و بــا  27امتیاز در رده
هفتم قرار بگیرند .پیــکان و فوالد پیش
از ایــن  25بار مقابل هم قــرار گرفتهاند
که حاصــل آن  10برد برای فوالد 7 ،برد
برای پیکان و  8تســاوی بوده که آخرین

آن تســاوی بــدون گل در بازی رفت این
فصــل بــوده اســت .در دیگر دیــدار هم
نســاجی و پــارس جنوبــی در ورزشــگاه
شــهید وطنی قائمشــهر به مصاف هم
میرونــد .تیم شهرخســته در شــرایطی
بــه میدان میرود کــه در بازی قبل خود
 1-2مغلــوب دیگــر تیم اســتان بوشــهر
یعنی شــاهین شــد تا با  19امتیاز در رده
دوازدهــم باقــی بماند و حاال شــاگردان
رضا مهاجری به دنبال جبران هســتند.
از سویی شاگردان هومن افاضلی هم که
با  16امتیاز سیزدهم هستند ،امیدوارند
اولین برد خود را با این مربی به دســت
آورنــد .دو تیــم از فصل گذشــته تاکنون
 3بــار در لیگ برتر با هــم دیدار کردهاند
که تنها یک بار پارس جنوبی پیروز شده
و  2دیدار هم با تســاوی به اتمام رسیده
اســت .بــازی رفــت دو تیــم نیــز  2-2به
پایان رسید.
صنعت نفت آبادان از ساعت  16در
ورزشگاه تختی این شهر مقابل گل گهر

ایسنا

استقالل که دوران سخت و پرمسابقهای را سپری میکند ،باید در ادامه این روند
طــی  30روز 7 ،بــازی دیگــر خود را هــم برگزار کند که مربوط بــه لیگ داخلی و
لیگ قهرمانان آسیا میشود .این در حالی است که استقالل در فشردگی زمانی
اخیرش نیز مجبور به برگزاری  5مســابقه طی  16روز شــده بود .این بازه زمانی
پر مســابقه و تازه از  28بهمن و دیدار با االهلی عربســتان در لیگ آســیا شــروع
میشود و  28اسفند و با بازی سنگین با تراکتور در لیگ داخلی پایان میگیرد.

اسپورت (اسپانیا)

فرانس فوتبال (فرانسه)

کوریره دلو اسپورت (ایتالیا)

سایت باشگاه پرسپولیس

انتخابات فدراســیون فوتبال  25اســفند ســال جــاری برگزار میشــود و  9نامزد
حاضر در انتخابات برای تصدی پســت ریاست با همدیگر رقابت خواهند کرد.
در این بین اخباری درخصوص احتمال تعویق زمان برگزاری انتخاب به گوش
میرســد و بر اساس برخی شایعات ،آنچه برای دالیل آن گفته میشود چیزی
جز لحاظ کردن منافع شخصی نیست .البته دالیلی همچون بازیهای حساس
پیش روی تیم ملی که  2بازی آن در فروردین 99است و حساسیت کمتری از دو
بازی بعدی مقابل بحرین و عراق دارد هم برای این مهم برشــمرده میشــود.
بــه عبارتــی موافقــان تعویــق انتخابــات معتقدند حــاال که ســرمربی تیم ملی
انتخاب شــده ،شــرایط به حالت فعلــی ادامه یابد تا احتماالً بــا انتخاب رئیس
جدید و تصمیمات او ،وضعیت تیم ملی در این برهه حســاس تحتالشــعاع
قرار نگیرد .گرچه گروهی هم تأکید دارند در شرایط کنونی بهترین کار برگزاری
انتخابات در موعد مقرر اســت تا فوتبال از این بالتکلیفی نجات پیدا کند .یکی
از افرادی که برای نشستن روی صندلی ریاست ساختمان سئول ثبت نام کرده
حیدر بهاروند ،سرپرســت فعلی فدراســیون فوتبال اســت .ایــن ثبت نام بدین
معناســت که بازنشســتهها منعی برای حضور در انتخابات فدراســیون فوتبال
ندارند .با وجود این خبر میرســد که ســازمان بازرســی کل کشــور در نامهای به
فدراسیون فوتبال عنوان کرده بازنشستهها باید از احراز  3سمت رئیس ،دبیرکل
و خزانهدار خودداری کنند چرا که این سه جایگاه شغل محسوب میشود .البته
بهاروند از ســوی چند نامزد به عنوان نایب رئیس اول و دوم معرفی شــده و در
صورتــی که برای ریاســت رد صالحیت شــود بــه احتمال زیاد به عنــوان یکی از
نواب رئیس اول یا دوم انتخاب خواهد شــد و در تشکیالت مدیریتی فدراسیون
فوتبــال باقی خواهد ماند .حیدر بهاروند ،سرپرســت فدراســیون فوتبال درباره
حضــورش در لیســت  7نامــزد ثبتنــام کرده برای تصدی پســت ریاســت این
فدراســیون ،گفت« :برای حضور در فهرست نایب رئیس دوم ،شخصاً برای دو
نفر از کاندیداها فرم پر کردهام و قرار گرفتن نامم در فهرســت ســایر کاندیداها،
لطف دوستان بوده است».
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قــرار میگیرد .به نظر میرســد مدیران
نفــت آبادان به دنبــال جایگزینی برای
دراگان اســکوچیچ کــه ســرمربی تیــم
ملی شــده ،نیســتند .در این میان ،امید
شــریفی و مرتضی بچاری بــه کادر فنی
طالیی پوشــان آبادانی اضافه شــدهاند
تــا به بهنــام ســراج در امــور فنی کمک
کننــد .البته بایــد دید نفت کــه در بازی
قبل با هدایت سراج  0-1مغلوب ذوب
آهن شــد تا بــا  30امتیاز در رده ششــم

باقی بماند ،چقدر به این مربی جوان و
بومی زمان میدهد .در ســمت مقابل،
تیــم مجید جاللی پس از اینکه در بازی
معوقــه هفتــه یازدهــم برابــر ماشــین
ســازی به برتری رسید 3 ،تساوی پی در
پی به دســت آورد تا همچنان تنها یک
پیــروزی در ایــن فصل به دســت آورده
و بــا  13امتیــاز در رده پانزدهــم جدول
باشــد .بــازی رفــت دو تیم  0-1به ســود
نفت به پایان رسید.

در آخریــن بازی فردا هم شــاهین
و ماشینســازی از ســاعت  16:15در
ورزشــگاه شــهید مهــدوی بوشــهر بــا
هــم دیدار میکنند .بوشــهریها با 13
امتیــاز همچنــان قعرنشــین هســتند
اما ســیر صعــودی آنها ممکن اســت
معــادالت انتهــای جــدول را تغییــر
دهد .شــاگردان میشــو کریستیچوویچ
 2بــرد پیاپــی مقابل پیکان و نســاجی
را جشن گرفتهاند و این موضوع برای
تیمــی کــه از ابتــدای فصــل حتی یک
بــرد هــم نداشــت ،موفقیــت بزرگــی
محســوب میشود .در ســمت مقابل،
ماشــین ســازی با  24امتیاز قــرار دارد
کــه در رده نهــم جــدول اســت .ایــن
تیم بــا ســرمربیگری احد شــیخ الری
که در نیم فصل دوم جانشــین رسول
خطیبی شــده 2 ،مساوی و یک باخت
داشته است .گفتنی است ،بازی رفت
دو تیم با پیروزی  2-4ماشــین ســازی
خاتمه یافت.

