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اخبار

ارسال فهرست بازیکنان و کادر فنی
پرسپولیس و استقالل به AFC

تاریخ بازیهای پرسپولیس و
استقالل در لیگ قهرمانان

دپارتمان امور بینالملل فدراسیون از ارسال
مدارک بازیکنان و اعضای کادر فنی تیمهای
پرسپولیس و استقالل به کنفدراسیون فوتبال
آسیا خبر داد.
به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ،با
توجه به این که تیمهای پرسپولیس و استقالل
از مرحله گروهی مسابقات قهرمانان آسیا ۲۰۱۹
را آغاز میکنند زمان بیشتری برای ثبت نام
بازیکنانشان نسبت به تیمهای ذوب آهن و
سایپا داشتند .بر همین اساس مدارک مورد
نیاز این دو تیم به کنفدراسیون فوتبال آسیا
ارسال شد.
برنامه بازیهای مرحله گروهی تیمهای
پرسپولیس و استقالل به شرح زیر است:
سهشنبه  ۱۴اسفند:
الدوحیل قطر – استقالل
پرسپولیس  -برنده پلی آف
سهشنبه  ۲۱اسفند:
استقالل – العین امارات
السد  -پرسپولیس
دوشنبه  ۱۹فروردین:
استقالل – الهالل عربستان
سهشنبه  ۲۰فروردین:
پرسپولیس  -االهلی
دوشنبه  ۲اردیبهشت:
االهلی  -پرسپولیس
سهشنبه  ۳اردیبهشت:
الهالل عربستان – استقالل
دوشنبه  ۱۶اردیبهشت:
استقالل – الدوحیل قطر
برنده پلی آف  -پرسپولیس
دوشنبه  ۳۰اردیبهشت:
پرسپولیس  -السد
العین امارات – استقالل تهران

اخبار

نقل و انتقاالت زمستانی امسال گرمتر از همیشه بود

پیشنهاد شفر برای بازی
خداحافظی ملیپوشان پیشین
ایران

سرمربی استقالل پیشنهاد کرد که برای
ملیپوشان پیشین بازی خداحافظی تدارک
دیده شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از سایت رسمی
باشگاه استقالل ،وینفرد شفر ،سرمربی
استقالل با انتشار پیامی پیشنهادی برای
برگزاری بازی خداحافظی ملیپوشان ایران
مطرح کرد.
متن پیام شفر به شرح زیر است:
در طول سالهای گذشته ،باشگاههای لیگ
برای تیم ملی ،فداکاریهای زیادی انجام
دادهاند ،به خصوص برای جام جهانی و اخیرا ً
برای جام ملتهای آسیا .اگر فدراسیون بتواند
یکی از زمانهای فیفا را به ما بدهد ،همه ما
سپاسگزار خواهیم بود .من میتوانم یک بازی
خداحافظی را برای همه بازیکنان فوقالعاده تیم
ملی که در سه چهار سال گذشته به تیم ملی
دعوت شدهاند ،تصور کنم .شاید در برابر یک
تیم از مشاهیر و چند بازیکن از تیم ملی زیر ۲۱
سال ،این امر میتواند یک نماد فوقالعاده برای
آوردن باشگاهها ،فدراسیون ،جوانان و بازیکنان
قدیمی با هم باشد .اتفاقی بزرگ در ورزشگاه
آزادی .درآمد حاصل از این بازی میتواند به
خیریه داده شود.

جهانورزش
تیم فوتبال بانوان ایران عازم هند
می شود

بمبهای برفی

ترانسفرهایی که رفتن منشا از پرسپولیس به
استقالل نقطه عطفش بود و حاال باید در انتظار
یک نیمفصل هیجانانگیز باشیم.
به گزارش وبسایت نود،مرور تیم منتخب نقل و
انتقاالت نیم فصل ،نشان میدهد زمستان فوتبال
ایران امسال گرم تر از همیشه بوده است.
محمدرضا اخباری
اگر بخواهیم یک سال اخیر کارنامه اخباری را
مورد بررسی قرار بدهیم شاید قرار گرفتن او در
لیست بهترینها کمی عجیب باشد .با این حال
اخباری در دوران اوجش به قدری نمایش خوب
و مطمئنی داشته است که در صورت بازگشت
به آن روزها شاید بتواند این روزهای کمفروغ در
کارنامهاش را ندیده گرفت .او اگر همان اخباری
باشد که تراکتورسازی را ترک کرد نه تنها در تیم
بهترین خریدهای نیمفصل که در تیم بهترینهای
نیمفصل دوم هم میتواند خودش را جای دهد.
امید نورافکن
استقالل دو نقطه ضعف در ترکیب اصلیاش
داشت .دفاع چپ و هافبک دفاعی که با غیبتهای
مکرر علی کریمی دست شفر را در میانه میدان
خالی میگذاشت .حاال استقالل در نیمفصل دوم
یک بازیکن گرفته که میتواند هر دو مشکل را
حل کند .نورافکن عصای دست شفر در نیمفصل
سرنوشتساز خواهد بود .البته سرمربی آلمانی
باید امیدوار باشد که نورافکن با همان کیفیتی به
استقالل بازگشته باشد که این تیم را ترک کرده بود.
سیامک کوروشی
نقطه ضعف بزرگ فوالد خوزستان در نیمفصل
اول خط دفاع بود .این تیم با دریافت  18گل بدترین
خط دفاعی را میان ده تیم ابتدایی جدول داشت.
حضور سیامک کوروشی که سابقه بازی در لیگ
دسته اول قطر را دارد و حاال با تجربه بیشتر به
ایران بازگشته میتواند کمک قطبی باشد .بازیکنی
که زمانی گزینه برانکو برای حضور در پرسپولیس
بود بازگشت مجددش را از خوزستان آغاز کرده
است.
محمد نادری
کشف یحیی گلمحمدی در تراکتورسازی حاال
قرار است در پرسپولیس ثمر بدهد .او هم مثل
کوروشی سابقه بازی در فوتبال خارج از ایران را
دارد و در فوتبال بلژیک کسب تجربه کرده است.
بازیکنی که گفته میشود دلیل حضورش در
پرسپولیس شباهت فیزیکی و فنیاش به محمد
انصاری است و هواداران امیدوارند که این شباهت
در طول فصل به اثبات برسد .نادری همچنین
در لیست زیر  23سال حضور دارد و سهمیهای از
بزرگساالن را هم اشغال نمیکند.
اکبر ایمانی
حاال تراکتورسازی بیش از همیشه به یک تیم
تبدیل شده است .تیمی که با دو خرید در فاز

حضور منشا در استقالل را باید نقطه عطف نقل و انتقاالت دانست و شاید بعد از این دیگر انتقال جذابی را شاهد نباشیم .فصل نقل و انتقاالت
همیشه فصل ترکیدن بمبهاست .بمبهایی که تعدادشان در زمستان کمتر میشود اما این فصل ترانسفرهایی که شگفتزدهمان کرد کم نبود.

فصل نقل و
انتقاالتهمیشه
فصلترکیدن
بمبهاست.
بمبهاییکه
تعدادشان
در زمستان
کمترمیشود
اما این فصل
ترانسفرهاییکه
شگفتزد همان
کرد کم نبود
دفاعی ،توازن در تیمش برقرار شده و میتواند با
اقتدار وارد جنگ قهرمانی شود .اکبر ایمانی از نظر
فنی بازیکن خوبی است اگر در یک تیم ماندنی
شود .او در دو فصل گذشته حضور در چهارمین
تیم را تجربه میکند و همین مسئله باعث کم شدن
تمرکز و فاصله گرفتن او از کیفیت زمان دعوتش
به تیم ملی شده است .با این حال او را همچنان
میتوان در میان برترین هافبکدفاعیهای لیگ
قرار داد.
کوینکنستانت
یک هافبک دفاعی دیگر برای تیمی که در
نیمفصل اول فاز دفاعیاش نتوانست پا به پای فاز
هجومی بدرخشد .بازیکنی با کارنامهای طول و دراز
که برای دفاع از آن به تبریز آمده است .کنستانت
 3بازی برای تیم ملی جوانان فرانسه انجام داده
اما در رده بزرگساالن ترجیح داد به واسطه مادر
گینهای خود پیراهن تیم ملی گینه را بر تن کند و
 28بازی و  5گل کارنامه او در این تیم است .نقطه
عطف فوتبال او هم حضورش در تیم میالن است و
حضورش در فوتبال ایتالیا میتواند مهر تاییدی بر
کیفیت دفاعیاش باشد.
محمدرضاخلعتبری
فرمانده یحیی در نیمفصل اول حاال قرار است
ژنرال منصوریان در نیمفصل دوم باشد .بازیکنی

از طارمی و رضاییان تا مسلمان و منشا!

که گویا باال رفتن سن تاثیری روی کیفیتش
ندارد 2 .گل و یک پاس گل حاصل تالش او در
1113دقیقهای است که در نیمفصل اول به میدان
رفته .او براساس نمراتی که در نیمفصل اول گرفته
بهترین بازیکنی است که از تیمش جدا شده
و به تیم دیگری رفته است .خبری خوش برای
منصوریان و امیدواری به میانه میدان تیمش در
نیمفصل دوم.
محسنمسلمان
مسلمان در اولین فصل جداییاش از پرسپولیس
حضور در دومین تیمش را تجربه میکند .این که
جابجایی مسلمان بعد از این میتواند در میان
انتقاالت مهم قرار بگیرد یا مانند پیام صادقیان به
یک اتفاق تکراری تبدیل شود شاید در این نیمفصل
و در سپاهان مشخص شود .در حالی که پیشبینی
میشد با آمدن منصوریان ،مسلمان جایش
در ذوبآهن محکمتر شود او یکی از بمبهای
زمستانی را ترکاند و راهی تیم قلعهنویی شد.
تیمی که با وجود سبک بازی و مهاجمان سرزنش
مشخص نیست چقدر میتواند به مسلمان فانتزی
تکیه کند.
علی قربانی
او عملکرد متوسطی در استقالل داشت .گلهایی
زد که نشان از یک مهاجم درجه اول داشت و

گلهایی نزد که کیفیتش را زیر سوال برد .حاال
قربانی در سپاهان باید تکلیف خودش را مشخص
کند که مهاجم خوبی است یا نه .بازی کردن این
مهاجم قد بلند در تیم قلعهنویی موهبتی است که
نصیب او شده تا شانسش را برای اثبات مهاجم
خوبی بودن باال ببرد.
ساسان انصاری
در سپاهان بیشتر وظیفهاش پنالتی گرفتن
از داورها بود .او تا االن نتوانسته دوره طالیی
حضورش در فوالد بعد از جدایی از پرسپولیس
را تکرار کند و در تراکتورسازی به دنبال این هدف
است .تیمی که آنقدر هافبک درجه یک دارد که هر
مهاجمی بتواند آنها را فقط در خواب ببیند .ساسان
انصاری برای ستاره شدن در تراکتور فقط دو کار
باید انجام بدهد .گل زدن و دایو نزدن.
گادوین منشا
بعد از مدتها یک ترانسفر میان سرخابیها که
حسابی غافلگیرمان کرد .منشا اگرچه بیش از دو
فصل در لیگ برتر ایران بازی کرده اما همچنان
برای استقاللیها مثل هندوانه در بسته است .او
شاید مهاجم درجه یک پیکان باشد و شاید مهاجم
متوسط پرسپولیس .باید دید که مهاجم نیجریهای
در تفکرات شفر و در ترکیب این تیم چطور جواب
خواهد داد.

تیم منتخب ستارههایی که از پرسپولیس برانکو جدا شدند

برانکو در این سالها نشان داد که رفت و آمد ستارهها خللی در
روند تیمش ایجاد نمیکند .او در این چهار فصل حداقل یک تیم
یازده نفره از ستارههایش را از دست داده است.

به گزارش وبسایت نود ،منشا آخرین ستارهای است که از
پرسپولیس جدا شد .برانکو ولی در این سالها تیمی ساخته که
جدایی بازیکنی نتوانسته به آن ضربه بزند .در چهار فصل حضور
پروفسور روی نیمکت پرسپولیس ،ستارههای زیادی از این تیم
رفتند ولی پرسپولیس آسیب جدی از نبود هیچ کدامشان ندید
و در همه فصول مدعی اصلی قهرمان بود .جالب است که اتفاقا
بیشترین ستارههای جدا شده پرسپولیس هم در خطوط تهاجمی
بودند ولی تیم تحت هدایت برانکو همواره جزو باالنشینان جدول
گلزنان بوده است.
تیم منتخب بازیکنانی که تحت هدایت برانکو از پرسپولیس جدا
شدند:
در اولین فصل نقلوانتقاالت برانکو ،این مربی پرسپولیس را زیر
و رو کرد و حسابی تیمش را عوض کرد .برانکو خیلی زود رضایت
به جدایی خانزاده ،سوشا مکانی و بنگر داد .در ادامه با افت
پیام صادقیان ،این ستاره را هم به سمت درب خروجی باشگاه
فرستاد .کاری که بعدها با محسن مسلمان کرد و بینظمیها و
حواشیهای مهندس امانش را برید و او را هم مثل رامین رضاییان

از تیمش کنار گذاشت .برانکو ،صادق محرمی را به خاطر پیشرفت
از دست داد و مهدی طارمی را به دلیل محرومیت .وحید امیری
و فرشاد احمدزاده هم در پنجره بسته دست برانکو را در پوست
گردو گذاشتند و رفتند .حاال منشا هم با رضایت خود سرمربی
پرسپولیس جدا شد تا یک تیم یازده نفره پر از ستاره را پرسپولیس
در این چهار فصل از دست داده باشد .با جدا شدن ده بازیکن
قبلی که پرسپولیس خم به ابرو نیاورد و حتی تا فینال آسیا هم
رسید تا پروفسور نشان دهد باالتر از همه این ستارهها ،ستاره
پرسپولیس خود اوست.
البته بازیکنان خوبی که در این سالها از پرسپولیس رفتند
به همین یازده نفر خالصه نمیشود .از محمد نوری و محمد
سزاده تا رضا نورمحمدی و فرناندو گابریل هم از پرسپولیس
عبا 
جدا شدند .همچنین مهرداد کفشگری ،بنگستون ،نریمانجهان و
حتی مقاطعی هم سروش رفیعی ،امید عالیشاه و احمد نوراللهی
هم پرسپولیس برانکو را ترک کرده بودند .اتفاقی که پرسپولیسیها
را امیدوار میکند که با جدایی منشا هم خطری تیمشان را تهدید
نکند.

منشا؛ یاغی شماره !۴۲
با پیوستن گادوین منشا به استقالل ،او تبدیل به سومین بازیکن خارجی
و چهل و دومین بازیکنی شد که لباس هر دو تیم مطرح پایتخت را بر تن
کرده است.
به گزارش ایسنا ،گادوین منشا پس از قهرمانی لیگ برتر و نایبقهرمانی
لیگ قهرمانان آسیا با پرسپولیس طی قراردادی یک سال و نیمه به استقالل
پیوست تا چهل و دومین بازیکنی باشد که لباس دو رقیب دیرینه را بر تن
کرده است.
پیش از این مهاجم آفریقایی بازیکنان زیادی بودهاند که با نادیده گرفتن
رقابت سرسخت این دو تیم و دشمنی دیرینه هوادارانشان به تیم رقیب
پیوستهاند و حتی در داربی پایتخت به میدان رفتهاند و برابر تیم سابق خود
گلزنی کردهاند .در بین این بازیکنان ،چند نفری بودند که حاشیه فراوانی
با خود به همراه داشتند و پیوستن به رقیب سنتی و حتی گلزنی به تیم
سابقشان ،هواداران هر دو تیم را شگفت زده کرد.
مهدی هاشمی نسب شاید جنجالیترین یاغی سرخابی باشد .مدافع
پرسپولیس که حتی موفق شده بود دروازه استقالل را باز کند ،پس از
حاشیههای فراوان به استقالل پیوست .مدافع سابق تیم ملی در لباس
استقالل در داربی  ۴۹به میدان رفت و با گلزنی برابر پرسپولیس در دقایق

پایانی ،ضمن به تساوی کشیدن بازی در واکنشی عجیب پس از گل خود
گریه کرد و همتیمیهای خود را در آغوش کشید .دیگر مدافع سرخابیها
یعنی علی انصاریان کاپیتان متعصب پرسپولیس با پیوستن به استقالل یکی
از عجیبترین نقل و انتقاالت تاریخ لیگ برتر را رقم زد .کاپیتان سرخها به
دلیل اختالف با مدیرعامل و سرمربی وقت باشگاه ناگهان سر از استقالل در
آورد و آبیپوش شد که البته بیش از یک سال در تیم رقیب دوام نیاورد و
راهی استیلآذین شد.
علیرضا نیکبخت واحدی هم از جمله استقاللیهایی بود که به دالیل
احساسی به لباس استقالل پشت کرده و پس از  ۶سال و در سال ۸۵
پرسپولیسی شد و توانست در پایان فصل قهرمان لیگ ایران شود .او از
جمله داربیبازهای تاریخ تقابلهای دو تیم است .نیکبخت مجموعا ً ۱۹بازی
در شهرآورد تهران به میدان رفت که  ۱۳بار آن با پیراهن آبیها تهرانی بود و
 ۶بار هم با لباس پرسپولیس در این دیدار به میدان رفت .البته نیکبخت پس
از جدایی از پرسپولیس و حضور در تیمهایی چون تراکتورسازی ،استیلآذین،
پیکان و داماش دوباره به استقالل پیوست تا دلخوری هواداران این تیم را
جبران کند.
احمدرضا عابدزاده یکی از خوششانسترین یاغیهای دو تیم مطرح پایتخت

است .عابدزاده پرسپولیسی توانست با پوشیدن پیراهن استقالل قهرمانی لیگ
قهرمانان آسیا را دشت کند و از جمله معدود پرسپولیسیهایی بود که موفق
شد این مقام را به دست بیاورد .البته پس از این قهرمانی دروازهبان شماره
یک تیم ملی بالفاصله به تیم محبوب خود بازگشت و در دیدار تشریفاتی
پرسپولیس برابر بایرنمونیخ از دنیای فوتبال خداحافظی کند.
البته در بین این  ۴۰بازیکنی که سابقه پوشیدن دو تیم بازیکنهایی بودند
که از ردههای پایه یک تیم به تیم اصلی رقیب راهیافتهاند که سجاد آقایی،
محمد انصاری و خسرو حیدری که اکنون یکی از کاپیتانهای اصلی استقالل
است ،از جمله این بازیکنان هستند.
همچنین گادوین منشا پس از هوار مال محمد عراقی و الونگ الونگ
کامرونی ،سومین بازیکنی است که هم لباس استقالل و هم لباس پرسپولیس
را بر تن کرده است.
پیش از منشا نیز بازیکنانی مثل پژمان نوری ،مهرداد اوالدی و محمدحسین
یزادگان بازیکنانی بودند که در سالهای اخیر تجربه بازی برای هر دو
کنعان 
تیم را داشتهاند .البته این بازیکنان بالفاصله از تیم رقیب جذب نشدهاند و
ابتدا به تیمهایی چون ملوان پیوستند و سپس حاضر شدند لباس رقیب
سنتی را بر تن کنند.

تیم فوتبال بانوان ایران که خود را برای
مسابقات مرحله دوم مقدماتی المپیک 2020
توکیو آماده می کند ،برای حضور در رقابتهای
چهارجانبه هند عازم این کشور می شود.
به گزارش ایرنا ،این رقابت ها با حضور
تیمهای فوتبال بانوان ایران ،هند ،میانمار و
نپال از  20تا  26بهمن برگزار می شود و قرار
است تیم اعزامی ایران عصر امروز (چهارشنبه)
تهران را به مقصد دهلی ترک کند.
«مریم آزمون» سرمربی تیم فوتبال بانوان
ایران درباره این رقابت ها گفت :ملی پوشان
پس از بازیهای لیگ و حضور در اردوهای
تدارکاتی باید محک زده شوند تا بهترین ارزیابی
را از شرایط آنها انجام دهیم.
وی افزود :نتیجه در رقابت های دوستانه
مدنظر نیست بلکه رسیدن به ترکیب اصلی
تیم ،ارزیابی بازیکنان ،کسب تجربه و روند
رو به رشد ملی پوشان مهمترین عامل ما برای
حضور در این تورنمنت است.

دلجویی عادل فردوسیپور
از حمید سوریان

پس از پخش کلیپ جنجالی در برنامه  ۹۰که
انتقاد گسترده اهالی کشتی در حمایت از حمید
سوریان را بهدنبال داشت ،عادل فردوسیپور از
اسطوره ورزش ایران دلجویی کرد.
به گزارش ایسنا ،در پی پخش یک کلیپ
در برنامه تلویزیونی  ۹۰و قرار دادن تصاویر
شکست حمید سوریان دارنده  ۷مدال طالی
جهان و المپیک مقابل شینوبو اوتای ژاپنی در
المپیک ریو در کنار تصاویر شکست سنگین تیم
ملی فوتبال ایران مقابل ژاپن در جام ملتهای
آسیا ،موجی از انتقاد ورزشکاران و مربیان
کشتی و برخی دیگر از رشتههای ورزشی از این
اقدام برنامه  ۹۰و عادل فردوسیپور مجری و
تهیهکننده این برنامه به راه افتاد.
اما ساعتی پس از این اتفاق ،عادل
فردوسیپور در تماس تلفنی با حمید سوریان
از وی بابت اتفاق رخداده عذرخواهی و دلجویی
کرد و این اتفاق را غیرعمدی ،بدون غرض و
ناشی از سوءتفاهم دانست.
سوریان نیز با بیان اینکه از اتفاق رخداده
دلگیر نیست برای او آرزوی موفقیت کرد.
سوریان سپس در تماس با یکی از مربیان
مطرح کشتی ضمن تشکر از حمایت اهالی
کشتی خواستار پایان انتقادات از عادل
فردوسیپور و برنامه  ۹۰در پی پخش این
کلیپ شد.

