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خبر
فهرست تیم ملی تکان میخورد

بازیکنان تازه در فهرست ویلموتس

ویلموتس برای اولین اردوی آمادهسازی تیم
ملی به لیست کیروش مراجعه کرد ،به این
خاطر که بالفاصله بعد از ورود او به تهران،
تیم ملی باید مهیای بازی با سوریه و کرهجنوبی
میشد.
به گزارش ورزش سه ،به نظر میرسد در
لیست جدید مارک ویلموتس شاهد تغییرات
جالب توجهی باشیم؛ تغییراتی که حتما برای
فوتبالیستها و اهالی فوتبال سورپرایز خواهد
بود .تیم ملی تیر ماه اردوی  5روزهای را در
کمپ تیمهای ملی برگزار خواهد کرد .در این
اردو از آنجا که در فیفا دی برگزار نمیشود،
لژیونرها حضور نخواهند داشت و فرصت
خوبی برای مارک ویلموتس است که شناخت
بیشتری از بازیکنان پیدا کند.
خبرهای رسیده از راهروی فدراسیون فوتبال
حکایت از این دارد که لیست تیم ملی این بار
بازیکنانی را دربر میگیرد که در فصل گذشته
ارائهگر بازی خوبی بودند اما در لیست کارلوس
کیروش قرار نمیگرفتند که یکی از این بازیکنان
لزاده است که شاهد بازیهای
شجاع خلی 
خوبی از او در خط دفاعی پرسپولیس بودیم اما
به اردوی آمادهسازی تیم ملی دعوت نمیشد.
و شاید هم عزتالل ه پورقاز که فصل گذشته 6
گل برای سپاهان در لیگ برتر و جام حذفی
به ثمر رساند و گلزن ترین مدافع لیگ برتر
بود .این سورپرایز در خط هافبک و حمله هم
دیده خواهد شد .به طور مثال در خط حمله
مرتضی تبریزی شانس حضور در اردوی تیم
ملی را خواهد داشت .همچنین در خط هافبک
این فرصت در اختیار بازیکنانی چون کمال
کامیابینیا قرار خواهد گرفت .محمد نادری که
فصل گذشته شاهد بازیهای خوبی از او در
خط دفاعی تیم پرسپولیس بودیم یکی دیگر از
بازیکنانی است که شانس زیادی برای حضور
در اردوی تیر ماه دارد.
مارک ویلموتس بعد از ورود به تهران تنها
بازی سپاهان – پرسپولیس را از تلویزیون دید
و بعد از این بازی علی علیپور را به اردوی
تیم ملی فرا خواند .البته علی علیپور در زمان
کارلوس کیروش هم به اردوی تیم ملی
دعوت میشد اما هیچگاه نتوانست در ترکیب
تیم ملی جای ثابتی پیدا کند .به هر صورت
خوبهای لیگ برتر در فصل گذشته برای
مارک ویلموتس لیست شدهاند و قرار است
در اردوی تیر ماه سرمربی تیم ملی ارزیابی
بهتری از کیفیت بازیکنان داخلی داشته
باشد .حضور بازیکنان جدید در اردوی تیم
ملی آنچه که مسلم است رقابت را سختتر
و فشردهتر خواهد کرد.
تغییر چهره تیم ملی در ماههای آتی یک
ضرورت است چرا که برخی از بازیکنانی که
اکنون در اردوی تیم ملی حضور دارند در جام
جهانی بعدی نمیتوانند همراه تیم ملی باشند.
از این رو مارک ویلموتس در یک تصمیم
درست در نظر دارد با دعوت از بازیکنان جدید
رفته رفته چهره تیم ملی را تغییر دهد و تیم
ملی را همچنان جوان نگه دارد.

جهانورزش
اخبار

ترکشهای جدایی برانکو از جمع سرخپوشان

برانکو رسما جداییاش را تایید کرد

بیرانوند ،ترابی و علیپور هم از پرسپولیس میروند
پرسپولیس این روزها اوضاع خوبی را سپری
نمیکند و شوک جدایی برانکو باعث شده کنترل
اوضاع اداره تیم از دست کادر مدیریتی خارج شود
و هر روز یک خب ر نگرانکننده به گوش هواداران
این تیم میرسد.
به گزارش ایلنا ،در این میان عالوه بر جدایی
سرمربی کروات ،سرخپوشان با خروج  3ستاره
ملیپوش خود از باشگاه مواجه هستند و به احتمال
زیاد فصل آینده در جمع سرخپوشان حضور
نخواهند داشت.
علیرضابیرانوند
گلر شماره یک پرسپولیس که  2سال است با
پیشنهادات خارجی خوبی مواجه میشود این بار
دیگر قصد جدی برای جدایی از جمع سرخپوشان
دارد .بیرانوند فصل گذشته به دلیل حضور
پرسپولیس در کورس قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا
و همچنین بسته بودن پنجره نقل و انتقاالت تیم
حاضر شد با پشت کردن به پیشنهادات خوبش
در پرسپولیس بماند ولی حاال شرایط در این تیم
متفاوت است و بعید است او این بار هم قید لژیونر
شدن را بزند.
او از لیگ ژاپن ،انگلیس و پرتغال پیشنهادات
خوبی دریافت کرده و مشغول بررسی آنها است
ولی در هر صورت احتمال ماندنش در ایران خیلی
پایین است.
علی علیپور
دیگر ستاره جداییطلب پرسپولیس علی علیپور
است که چند روز قبل در صبحتهایی از هواداران
تیمش خداحافظی کرد و اعالم کرد قصد دارد فصل
آینده لژیونر شود و به یکی از پیشنهادات خارجی
خود پاسخ مثبت دهد .علیپور پیشنهادات خوبی
از اسپانیا و یونان دارد و هنوز تصمیم قطعی خود
را برای تیم فصل بعد خود نگرفته است ولی به
زودی شاهد عقد قرارداد او با تیمی از یکی از این
دو کشور خواهیم بود.
جدایی آقای گل دو فصل اخیر پرسپولیس از
این تیم میتواند اوضاع خط حمله سرخپوشان را
به شدت دچار تزلزل کند و پیدا کردن جانشین
مناسب برای او کار سختی خواهد بود.
مهدی ترابی
درنهایت مهدی ترابی هم بازیکن دیگری است
که قصد جدایی دارد .در قرارداد فصل دوم ترابی
با پرسپولیس بند جدایی درصورت داشتن پیشنهاد
خارجی وجود دارد که با استفاده از آن قصد دارد از
جمع سرخپوشان جدا شود .ترابی هم پیشنهادات
خوبی دارد که جدیترینش از لیگ قطر است و

اتمام ماجرای من و پرسپولیس

پرسپولیس عالوه بر سرمربی کروات خود با جدایی نفرات دیگری هم مواجه خواهد شد.

عالوه بر جدایی
سرمربی
کروات،
سرخپوشانبا
خروج 3ستاره
ملیپوش
خود از باشگاه
مواجههستند
و به احتمال
زیاد فصل
آینده در جمع
سرخپوشان
حضورنخواهند
داشت
احتماال فصل بعد او را در لیگ ستارگان خواهیم
دید .این بازیکن قصد داشت درصورت فراهم شدن
شرایط مد نظرش در پرسپولیس بماند ولی نشست
او با مسئوالن باشگاه بینتیجه ماند و این بازیکن
با ناراحتی و دلخوری از دفتر باشگاه خارج شد تا
مشخص شود شانس زیادی نباید برای ماندنش
در تیم قائل بود.
ترابی با وجود اینکه تنها یک نیم فصل در
پرسپولیس بازی کرد ولی به سرعت توانست
خودش را به عنوان یکی از مهرههای کلیدی در

به دلیل اتهامات مربوط به اهدای میزبانی جام جهانی 2022

ترکیب اصلی این تیم جا بیندازد و خروج او از
باشگاه بدون شک به زیان سرخپوشان خواهد بود.
این  3بازیکن نقش کلیدی در پرسپولیس
داشته و جدایی آنها بعد از رفتن سرمربی این
تیم سنگینترین ضربه ممکن به مدافع عنوان 2
قهرمانی در فصل گذشته لیگ و جام حذفی خواهد
بود و حاال سرخپوشان عالوه بر چالش انتخاب
سرمربی جدید باید در فصل نقل و انتقاالت هم
به فکر جانشین مناسب برای این  3بازیکن کلیدی
خود باشند.

عالوه بر این دو بازیکن ،احتمال جدایی بشار
رسن و محمد انصاری هم وجود دارد که آنها هم
بازیکنان مهمی برای پرسپولیس محسوب میشوند
و اگر جدا شوند کار مدیریت باشگاه در پنجره
تابستانی نقل و انتقاالت سختتر از قبل خواهد
شد.
از همین االن میتوان تصور کرد که فصل سختی
در انتظار پرسپولیس و کادر مدیریتی باشگاه قرار
دارد و باید دید چطور از این گردنه عبور خواهند
کرد.

میشل پالتینی بازداشت شد
میشل پالتینی ،رئیس سابق یوفا به دلیل اتهامات مربوط به اهدای
میزبانی جام جهانی  2022به قطر بازداشت شد.
به گزارش ورزش سه ،میشل پالتینی  63ساله ،اسطوره فوتبال
فرانسه که از سال  2007تا سال  2015پست ریاست یوفا را بر عهده
داشت اما بعد از آن از سوی کمیته اخالق فیفا به دلیل یک سری
اتهامات از فعالیت در فوتبال منع شده بود ،به دلیل اتهامات مربوط
به اهدای میزبانی جام جهانی  2022به قطر بازداشت شد.
پالتینی صبح دیروز در ادامه تحقیقات درباره اهدای میزبانی جام
جهانی به کشور قطر بازداشت شد .گفته میشود پالتینی به مقر
اداره مبارزه با فساد پلیس قضایی فرانسه منتقل شده است.
قطر در دسامبر  2010به عنوان میزبان جام جهانی  2022اعالم
شد اما از همان زمان بحثهای زیادی درباره مطلوبیت میزبانی جام
جهانی در این کشور حاشیه خلیج فارس مطرح بود .اتهامات مربوط
به فساد و رشوهگیری در فیفا شبهاتی را درباره اهدای میزبانی جام
جهانی به این کشور به وجود آورده بود.
در بحبوحه شایعات درباره اینکه قطر میزبانی جام جهانی را خریده
است ،یک ایمیل از جک وارنر ،نایبرئیس سابق فیفا منتشر شد
که جنجالهای بسیاری به وجود آورد و به این شایعات دامن زد.
با این حال ،تیم میزبانی قطر همه اتهامات را تکذیب کرده و مدعی
شدند هیچ اقدام خالف قانونی برای دریافت میزبانی جام جهانی
انجام ندادهاند.
پالتینی در سال  2016به عنوان یکی از نامزدهای اصلی برای

جانشینی سپ بالتر ،رئیس سابق فیفا به حساب میآمد اما پیش از
آنکه بتواند کرسی ریاست فیفا را به دست آورد از سوی کمیته اخالق
فیفا با تعلیقی چهار ساله روبهرو شد.
علت تعلیق پالتینی از سوی کمیته اخالق فیفا این بود که او به
دستور سپ بالتر مبلغ  1.35میلیون پوند دریافت کرده بود که
مشخص نبود منبع هزینه این مبلغ کجا بوده است .پالتینی تا دیروز
صبح که توسط پلیس فرانسه بازداشت شد ،سه سال و نیم از دوران
تعلیق چهار ساله خود را پشت سر گذاشته بود.
پالتینی تا آخرین لحظه همه اتهامات وارد به خود را تکذیب کرده
و حتی بر علیه کسانی که به ادعای او علیهاش شایعهسازی و
تهمتزنی کرده بودند به دادگاه شکایت کرده و یک پروسه حقوقی
آغاز کرده بود .عالوه بر این ،مسائلی درباره نحوه برخورد با کارگران
مهاجر در قطر ،میزبانی این کشور حاشیه خلیج فارس در جام جهانی
 2022را بیش از پیش زیر سوال برده است .گفته میشود درصورتی
که شرایط فعلی ادامه داشته باشد تا پیش از آغاز رسمی جام جهانی
در این کشور ،چیزی در حدود 4هزار کارگر پروژههای جام جهانی
جانشان را از دست خواهند داد.
پالتینی در دوران فوتبالی خود در فاصله سالهای  1983تا 1985
سه سال پیاپی توپ طالی فوتبال اروپا را به خود اختصاص داده بود.
پالتینی در باشگاه نانسی برای خود اسم و رسمی دست و پا کرد
و سپس در باشگاههای سنتاتین و یوونتوس درخشید .پالتینی با
پیراهن تیم ملی فرانسه هم در سال  1984قهرمان اروپا شده بود.

سرمربی سابق تیم پرسپولیس در مصاحبه
با سایت اسپورت نت کرواسی از توافق با
تیم االهلی عربستان سعودی و از جدایی
پرسپولیس خبر داد.
به گزارش ایسنا ،برانکو ایوانکوویچ سرمربی
تیم پرسپولیس از این تیم جدا شد .هرچند
باشگاه پرسپولیس در ابتدا واکنش نشان داد و
عنوان کرد هواداران نیازی نیست نگران باشند
چون برانکو برمیگردد ،ولی ایوانکوویچ تصمیم
خود برای رفتن را گرفته است.
برانکو ایوانکوویچ درباره رفتن از پرسپولیس
و پیوستن به تیم االهلی عربستان سعودی در
گفتوگو با سایت  sport netکرواسی اظهار
کرد :من تا االن قراردادی امضا نکردهام ،ولی با
االهلی به توافق رسیدهام و سرمربی جدید این
تیم خواهم بود.
وی افزود :به زودی به عربستان سعودی
میروم .تا پایان ماه جاری باید آنجا باشم.
داستان من در ایران تمام شده است .چهار
سال در پرسپولیس بودم و آنجا شش جام به
دست آوردم .سه بار قهرمان لیگ شدیم و در
فینال قهرمانان آسیا شرکت کردیم .کسب این
عناوین و افتخارات کار آسانی نبود .خیلی به
این تصمیم فکر کردم و تصمیم به رفتن گرفتم.
سرمربی کروات در بخش دیگری از
صحبتهای خود درباره طلب بازیکنانی
مثل بودیمیر گفت :مشکل پول نخواهد بود.
بازیکنها االن نباید نگران این مسئله باشند.
آنها میتوانند به پولشان برسند .فقط باید
صبور باشند و من مطمئن هستم همه چیز
حل خواهد شد.
وی در پایان درباره حضور در تیم االهلی
عربستان سعودی گفت :االهلی یکی از چهار
تیم بزرگ عربستان سعودی است؛ در کنار
الهالل ،النصر و االتحاد .من قبال در لیگ
عربستان سعودی بودهام و این لیگ برای من
آشنا است .عربستان سعودی هم مثل ایران
کشوری است که عالق ه زیادی در آن به فوتبال
حس میشود .االهلی برای اهداف بزرگی آماده
میشود و من مطمئن هستم که ما در آنجا
موفق خواهیم شد.

تجمع هواداران پرسپولیس مقابل
باشگاه و شعار علیه مدیرعامل
تعدادی از هواداران خشمگین پرسپولیس
مقابل ساختمان این باشگاه تجمع کردند و
علیه ایرج عرب شعار سر دادند.
به گزارش ایسنا ،تعدادی از هواداران
پرسپولیس صبح دیروز مقابل ساختمان این
باشگاه تجمع کردند و علیه مدیران این باشگاه
شعار سر دادند.
هواداران خشمگین پرسپولیس معتقدند
ضعیف مدیریت باعث شده برانکو ایوانکوویچ
از این باشگاه جدا شود.
تعدادی از هواداران هم علیه محسن خلیلی
شعار دادند.
همچنین یکی از کارمندان باشگاه با چند
هوادار درگیر شد.
پس از گذشت دقایقی با دخالت نیروی
انتظامی ،افرادی که تجمع کرده بودند ،متفرق
شدند.

صعود فرانسه با تکرار پنالتی از دست رفته

مدیربرنامههایقطبی:

شکست  0-1نیجریه مقابل فرانسه در گروه  Aجام جهانی زنان که با دو بار تکرار ضربه پنالتی فرانسه توسط داور اتفاق افتاد با اعتراض
خشمگینانه سرمربی تیم ملی نیجریه همراه شد.
به گزارشورزش سه ،تیم ملی فرانسه در گروه  Aجام جهانی زنان به مصاف نیجریه رفت و با گلی که توسط وندی رنار بازیکن
این تیم از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید مقابل حریف آفریقایی پیروز شد تا به همراه نروژ از این گروه صعود کرده و نیجریه
از دور رقابتها حذف شود .اما این پیروزی با حرف و حدیثهای زیادی همراه بود و سرمربی نیجریه که از عملکرد تیم داوری
مسابقه خشمگین بود مدعی شد فرانسویها به لطف داور موفق به پیروزی و صعود از این گروه شدهاند.
استفاده داور مسابقه از  VARنقش مهمی در پیروزی فرانسه داشت .بازی دو تیم تا  15دقیقه آخر با تساوی بدون گل ادامه
داشت تا اینکه رنار پشت ضربه پنالتی قرار گرفت و در دومین تالش موفق شد دروازه نیجریه را باز کرده و پیروزی تیمش را قطعی کند.
داور مسابقه ،ملیسا بورخاس بعد از مشورت با  VARیک ضربه پنالتی به نفع فرانسه اعالم کرد و معتقد بود ویوین آسی بازیکن فرانسه توسط انگوزی
ن خطا کارت زرد دوم را دریافت کرد و از بازی اخراج شد.
ابره با خطا متوقف شده است .بازیکن نیجریه به خاطر ای 
رنار پشت توپ ایستاد و ضربهاش را به تیر دروازه زد اما بار دیگر داور با مشورت با  VARاعالم کرد پنالتی فرانسه باید تکرار شود تا رنار برای بار دوم
توپ را وارد دروازه کند .داور بازی معتقد بود دروازهبان نیجریه از روی خط دروازه جلوتر ایستاده و به همین علت بعد از بررسی با استفاده از  VARحکم
به تکرار پنالتی داد .البته نیجریه همچنان میتواند به عنوان یکی از چهار تیمی که به عنوان بهترین تیمهای سوم گروهها به مرحله بعدی صعود میکنند
جواز صعود به مرحله حذفی را بهدست بیاورد.
اما دنربی ،سرمربی نیجریه بعد از بازی با حالتی خشمگین به خبرنگاران گفت :اگر احساس واقعی من را بخواهید ،به خاطر زدن این حرف احتماال من را
جریمه میکنند پس بهتر است چیزی نگویم.
سرمربی نیجریه در ادامه گفت :بازیکنان من واقعا قهرمان بودند .البته من از این نتیجه ناراحت هستم ولی فرانسه تیم خوبی است و برای پیروز شدن
در بازیهایش به حمایت کس دیگری نیاز ندارد .بازیکنان من عالی جنگیدند ولی تالششان توسط کسانی که از نتیجه بازی راضی نبودند از بین رفت.

وکیل و مدیر برنامههایافشین قطبی درخصوص شایعه مذاکره پرسپولیس با این مربی گفت :قطبی عاشق پرسپولیس است اما تا
این لحظه هیچ پیشنهادی برای سرمربیگری این تیم ندارد.
توگو با ایرنا افزود :برخالف اخبار منتشر شده هیچ مذاکرهای میان پرسپولیس و افشین قطبی صورت
مهدی حاج باقر در گف 
نگرفته و از رسانهها میخواهم از گمانه زنی در این رابطه خودداری کنند .حاشیهسازی برای پرسپولیس و قطبی در این شرایط
حساس کار صحیحی نیست.
وی ادامه داد :فراموش نکنید امروز هر کسی سرمربی پرسپولیس شود باید عاشق این تیم باشد و از خود گذشتگی زیادی داشته
باشد .جانشینی مربیان موفق کار دشواری است و فراموش نکنید افتخارات برانکو بیسابقه بوده است.
وکیل و مدیر برنامههای افشین قطبی در پاسخ به این سوال که آیا درصورت داشتن پیشنهاد ،قطبی عالقهای به حضور در پرسپولیس
دارد ،تصریح کرد :قطبی عاشق پرسپولیس است و شک نکنید درصورت داشتن پیشنهاد درمورد آن فکر خواهد کرد.
وی ادامه داد :قطبی فوتبال روز را به خوبی میشناسد و در میان هواداران هم از محبوبیت باالیی برخوردار است اما چند نفری هستند که نمیخواهند
او در ایران مربیگری کند.
چ سرانجام پس از نزدیک به  ۵سال حضور در تیم پرسپولیس و ایران به عربستان رفت و به تیم االهلی پیوست .هرچند مرد کروات
برانکو ایوانکووی 
افتخارات شایستهای با سرخپوشان کسب کرد و یک فصل دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد ولی شواهد حاکی از این است که او به خوبی از زوایایی قرارداد
خود با طرف ایرانی آگاه بود تا مطمئن شود که مشکالت انضباطی از سوی نهادهای بینالمللی متوجهاش نیست و میتواند به تیمی دیگر بپیوندد.
این در حالی است که بیشتر رسانهها اعالم کردند که او نامه فسخ خود را به باشگاه پرسپولیس ارائه داده ولی مدیر حقوقی باشگاه پرسپولیس مدعی است
برخالف آنچه در رسانهها منتشر شده ،برانکو هیچ نامه فسخی به باشگاه ارسال نکرده است .بلکه او نامهای مبنی بر فسخ دوستانه که در اصطالح حقوقی
از آن به عنوان «اقاله» میگوید به باشگاه ارسال کرده است .همچنین که یکی از وکالی بینالمللی فوتبال نیز معتقد است برانکو به صورت قانونی سرمربی
پرسپولیس است و برای جدایی از این تیم باید نظر موافق مسئوالن باشگاه را جلب کند.

جنجال  VARدر جام جهانی زنان

او عاشق پرسپولیس است

