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درخواست ویزای عمان برای طارمی

باشگاه پرســپولیس برای حضور مهدی طارمی در اردوی این تیم در عمان برای بازی
برگشــت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مقابل الهالل عربستان درخواست ویزا
کرد .این در حالی اســت که مهاجم ملیپوش پرسپولیس با محرومیت  4ماهه از سوی
فیفا روبهروســت و فعال نمیتواند بازی کنــد .طارمی که دفاعیه خود را برای تعلیق یا
بخشــش محرومیتش به دادگاه بینالمللی ورزش ارسال کرده ،امیدوار به صدور حکم
موقت از سوی دادگاه بینالمللی ورزش است تا بتواند سرخپوشان پایتخت را در دیدار
برگشت با الهالل عربستان همراهی کند.

ایران در رنکینگ فیفا صعود
کرد یا سقوط؟

در حالــی ســایت  football-rankingsدیروز
پیشبینی کرده بــود ایــران در ردهبندی جدید
فیفــا در ماه اکتبر با  ۳پله صعود به رده  ۲۲جهان
میرسد اما نویسنده وبسایت  ESPNدر گزارشی
درباره ردهبندی این ماه فیفا نوشــت و مدعی شد
که ایران در این ردهبندی  ۹پله سقوط خواهد کرد
و در رده  ۳۴جهان قــرار خواهد گرفت .علت این
ســقوط به زعم نویسنده بیشــتر در سایه  ۲بازی
دوستانه است که در مقایســه با کشورهای دیگر
برگ برنده مهمی محسوب نمیشود .این در حالی
است که سایت  football-rankingsردهبندی
تیم ملی فوتبال جهــان را مثل هر ماه پیشبینی
کــرده و ایران در ردهبنــدی جدید با  ۳پله صعود
در رده  ۲۲جهــان قرار گرفــت .ردهبندی  ۵تیم
برتر قاره کهن به شرح زیر است :ایران(۲۲جهان)،
ژاپن( 36جهان) ،کرهجنوبی ( 38جهان) ،استرالیا
( 44جهان) و عربستان ( 51جهان).

جلسه هیئت مدیره باشگاه با
بازیکنان پرسپولیس

آخریــن تمرین پرســپولیس پیــش از بازی با
اســتقالل خوزســتان با حضور اعضــای هیئت
مدیره این باشــگاه برگزار شــد .آخرین تمرین
پرسپولیس ســاعت  ۱۰:۱۵صبح دیروز با حضور
اعضای هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس پیش از
بازی با استقالل خوزستان برگزار شد .علیاکبری
طاهری و حمیدرضا گرشاســبی پس از جلسه با
برانکو ایوانکوویچ همراه با حاجیبیگی دیگر عضو
هیئت مدیره در نشســتی با اعضای تیم شرکت
کردند.

خلیلزاده :هیچ چیز در فوتبال
غیرممکن نیست

شــجاع خلیلزاده ،مدافع پرسپولیس که با
مصدومیت از ناحیه پا مواجه شده بود خود
را به بازی با استقالل خوزستان رساند.
امروز بازی میکنی؟
معلوم نیست .بستگی به نظر کادر فنی دارد.
اما مصدومیتت باعث شده بود تا خیلیها
فکر کنند نمیتوانی بازی کنی.
متاســفانه در همان روزهای ابتدایی که تمرینات
شــروع شــد با مصدومیت پایم روبهرو شــدم اما
خوشبختانه با تالش کادر پزشکی توانستم باز هم
خودم را به شرایط ایدهآل برسانم.
فکر میکنی از ســد استقالل خوزستان
بگذرید؟
بازیهــای لیگ به گونهای اســت که تقریبا هیچ
دیدار ساده و راحتی برایمان وجود ندارد .استقالل
خوزســتان تیم دوندهای است اما نباید به راحتی
امتیاز از دســت بدهیم .تکتک این امتیازات در
پایان لیگ به دردمان خواهد خورد.
بازی برگشت با الهالل را چطور میبینی؟
نباید شــرمنده هوادارانمان شــویم .باید خودمان
باشیم و اشتباه فردی و تاکتیکی نداشته باشیم.
به فینال میرسید؟انسانهایی که امید ندارند نفس نمیکشند و من
فکر میکنم هیچ چیزی غیرممکن نیست .نتیجه
گرفتن دست خودمان است.

تمجید سایت هلندی از تیم ملی و گوچی

ســایت هلندی  ADدر گزارشی کوتاه به بررســی عملکرد تیم ملی ایران در رقابتهای
انتخابی جام جهانی  2018پرداخت و نوشــت« :ایران توانســت در انتخابی جام جهانی
بدرخشد و مسافر جام جهانی شود .ستارگان ایرانی میدانند که در جام جهانی باید دنبال
چه باشند ».این رسانه هلندی در ادامه رضا قوچاننژاد ،مهاجم ایرانی تیم هیرنوین هلند
را به عنوان ستاره تیم ملی ایران معرفی کرد و درباره این بازیکن نوشت« :ستاره تیم ملی
فوتبال ایران رضا قوچاننژاد اســت کــه در تیم هیرنوین در لیگ هلند نیز نمایش خوبی
داشته و میتواند با تجربه باالی خود به موفقیت تیم ملی ایران در جام جهانی کمک کند».

حذف نفت از آسیا جدیتر شد

در راستای شکایت شرکت بهنام پیشروکیش از نفت تهران ،قاضی این پرونده ثبتنام جدید
این باشــگاه را موقتا ممنوع کرد .به گزارش هوادار ،شرکت بهنام پیشروکیش اعتقاد دارد در
مدتی که مالکیت باشــگاه نفت تهران به آنها داده شده ضرر و زیانهایی را دیده و از این رو
شکایت خود را به مراجع قضایی ارجاع داده است .با این وصف باشگاه نفت طالییه برای ادامه
فعالیت خود مجوز الزم را در اختیار نخواهد داشت و اگر اقدام جدیدی صورت نگیرد این تیم
از رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا حذف خواهد شد .با این اتفاق تراکتورسازی میتواند بدون
حضور در پلیآف راهی مسابقات شود و ذوبآهن همراه با استقالل در پلیآف شرکت کند.

دستخالیبرانکومقابلگواردیوالیوطنی!

روســیه و زمان کم استراحت آنها ریسک بزرگی
اســت .البته در روز دوم ،دیدار تیم صدرنشــین
پــارس جنوبی با تراکتورســازی در تبریز و تقابل
یحیی گلمحمدی و مهدی تارتار 2 ،پیشکســوت
پرسپولیسی هم از اهمیت باالیی برخوردار است؛
درست مثل بازی پدیده مشــهد تیم دوم جدول
بــا ذوبآهن که نتیجه آن میتواند معادالت صدر
جدول را بهم بریزد.
پرسپولیس در شرایطی به اهواز رفته که با ناکامی
و حاشــیه تعطیالت را ســپری کرده است .حکم

هشدار به کامیابینیا بابت داربی

فیفا علیه باشگاه و مهدی طارمی هنوز سرخها را
رنج میدهد و غیبت طارمی آنها را میرنجاند به
خصوص پس از درخشــش این مهاجم ملیپوش
در بازی ایران و روســیه حســرت بیشتری به دل
پرسپولیسیها بابت محرومیت  4ماهه او میگذارد.
عــاوه بر این ،مصدومیت چنــد بازیکن از جمله
احمدزاده و خستگی سیدجالل حسینی و وحید
امیری ملیپوشان پرسپولیس و استراحت اجباری
برانکو به آنها باعث شــده انتخاب ترکیب اصلی
برای بازی با اســتقالل خوزســتان سخت شود.
برانکو با اســتناد به بازی دوستانه تیم ملی با توگو

امیدوار بود کیروش از ملیپوشان پرسپولیس در
بازی با روســیه  90دقیقه اســتفاده نکند اما مرد
پرتغالــی عمدا یا به خاطر مصلحــت تیم ملی از
هر  4ملیپوش پرســپولیس استفاده کرد و برانکو
ناچار شد برای جلوگیری از مصدومیت احتمالی به
سیدجالل و امیری استراحت دهد و فقط بیرانوند
را به اهواز ببرد که البتــه او هم ظاهرا در ترکیب
اصلی جایی ندارد .با توجه به این مسائل پیشبینی
میشود ســرخها در مصاف با تیم عبدا ...ویسی با
ترکیب رادوشوویچ ،ماهینی ،محرمی ،خلیلزاده،
انصاری ،ربیعخواه ،کامیابینیا ،مســلمان ،رسن،
منشا و علیپور به میدان بروند .برانکو خیلی امیدوار
اســت تیمش در اهواز پیروز شود و با روحیه باال
برای بازی برگشت با الهالل در مرحله نیمه نهایی
راهی عمان شود تا بلکه بتوانند شکست  - 4صفر
بازی رفت را جبران کننــد .البته با توجه به آمار
ضعیف و عجیب استقالل خوزستان که با  7امتیاز
در انتهای جدول است به نظر نمیرسد شاگردان
برانکو کار دشواری داشته باشند مگر آنکه ویسی
تیمش را در تعطیالت متحول کرده باشــد .اما در
ســوی دیگر ،استقالل خوزســتان آمار عجیبی را
به خود اختصاص داده اســت .با توجه به شرایط
اهوازیها و امیدشــان به پیروزی برای جدا شدن
از پایین جدول ،بازی این دو تیم میتواند جذاب و
دیدنی از آب درآید.

برنامه ویژه برای مهاجم محروم پرسپولیس

در آســتانه داربی هشتادوپنجم پرســپولیس باید برابر استقالل خوزستان
حاضر شــود و این در شرایطی است که بار دیگر نگرانی در خصوص کمال
کامیابینیــا و غیبت احتمالی او وجود دارد .هافبک دفاعی پرســپولیس با
بدشانسی و البته برخی اوقات غیرحرفهایگری دیدارهای بزرگ و حساس
تیمش را به دلیل محرومیت از دســت داده اســت و اکنون نیز در آستانه
داربی هشــتادوپنجم این نگرانی وجود دارد که بار دیگر از حضور برابر اســتقالل محروم شود از این
رو کادر فنــی با این بازیکن صحبت کرده و به او هشــدار دادهانــد .کامیابینیا تاکنون  2داربی را به
دلیل محرومیت از دســت داده و اکنون در آستانه داربی هشتادوپنجم باید مراقب عملکرد خود برابر
استقالل خوزستان باشد تا تیم را با شرایط سختی مواجه نکند.

مهدی طارمی که از ســوی فیفا با محرومیــت  4ماهه به علت تخلف در
پرونده انتقالش از ریزهاســپور ترکیه به پرســپولیس مواجه اســت پس از
بازگشــت تیم ملی ایران از روسیه در تهران ماند تا استراحت کرده و پس
از بازی پرســپولیس مقابل استقالل خوزســتان به تمرینات تیمش اضافه
میشود .البته وی به  CASشکایت خود را برده است تا محرومیتش کسر
شود اما هنوز پاسخی از سمت آنها دریافت نکرده تا همچنان محروم پرسپولیس لقب بگیرد .با این
حال کادر فنی پرســپولیس تصمیم جدیدی برای نحوه تمرینات طارمی در نظر گرفتهاند تا دوری از
بازیها باعث افت این بازیکن نشود .همچنین برانکو تمرینات انفرادی برای حفظ شرایط فیزیکی این
بازیکن در نظر گرفته که باید زیر نظر مارکو مربی بدنساز پرسپولیس انجام دهد.

نقد فنی دیدار دوستانه تیم ملی با روسیه

تیم کیروش همچنان رو به پیشرفت!

تیــم ملی فوتبــال ایران در دومیــن دیدار
دوستانه خود پس از صعود به جامجهانی
روسیه مقابل روسیه به میدان رفت .این
دیدار که در شهر کازان روسیه برگزار
شد با تســاوی یک -یک شــاگردان
کارلوس کیروش به پایان رسید؛ سرمربی
تیم ملی کشورمان پس از مدتها تیمش را به
مصاف روسیهای فرستاد که میزبانی جام جهانی
را بر عهــده دارد و تاکتیکهای ویــژهای را در
فوتبال دنیا دارد .حســین کالنی ،عضو سابق
تیــم ملی ایــران درباره عملکرد شــاگردان
کیروش به خبرنگار خراسان گفت« :بازی
خیلی خوبی از شــاگردان آقــای کیروش
دیدیم .فکر میکنم برگزاری چنین دیدارهایی
مقابل تیمهایی که صاحب سبک هستند کمک

میکند تا بتوانیم رشــد فوتبالی الزم را داشته باشیم .روسیه یکی از
تیمهای صاحب سبک در فوتبال دنیاست و چنین بازیهایی قطعا به
آنچه در ذهن آقای کیروش اســت کمک خواهد کرد تا پویایی تیم
ملــی افزایش پیدا کند ».ناصر ابراهیمی که در کارنامه مربیگریاش
حضــور روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران را دارد ،درباره این دیدار
گفت« :تیم ملی همچنان در مرحله شناخت است .آقای کیروش با
تاکتیک نسبتا متفاوتی در دیدار با روسیه بازی کرد که نشان میداد
قصد دارد عالوه بر اســتفاده از کنارههای زمین از عمق دفاع حریف
نیز برای رســیدن به گل استفاده کند .این اتفاق خیلی خوبی است
که توانستیم با یکی از تیمهای ملی معتبر دنیا که میزبان این دوره
جام جهانی اســت ،بازی داشته باشیم ».جالل چراغپور ،کارشناس
فوتبال ایران نیز درباره ســبک بازی تیم ملی در دیدار با روسیه به
خراسان گفت« :فکر میکنم تیم ملی رفتهرفته به بلوغ الزم نزدیک
میشــود .با این حال باز هم باید تاکید کنــم که آقای کیروش در
حال ایجاد تغییرات جزیی اســت تا بتواند حــق مطلب را ادا کند.

در حالی که احتمال داشــت وینفرد شــفر بــرای بازی با فوالد
خوزســتان نتواند روی نیمکت بنشــیند اما مشکل او حل شده
است .کارت شفر صادر شده و حاال قانونا میتواند تیم خود را از
روی نیمکت برای بازی با فوالد هدایت کند.

تمجید ساکت از نوجوانان

محمدرضا ســاکت ،دبیر کل فدراســیون فوتبال از شــخصیت
بازیکنــان تیم ملی نوجوانان ایران تمجید کرد و این مســئله را
عامل موفقیت آنها مقابل گینه و آلمان دانست.

پایان زنگ تفریح لیگ و رونمایی از استقالل شفر

تیم ملــی از روســیه برگشــت
و ملیپوشــان در اختیــار
باشگاههایشــان قــرار گرفتنــد .تعطیالت تمام
شــد و امروز پس از حدود  16روز تعطیلی ،لیگ
دوباره اســتارت میخورد .پیکان و گسترش فوالد
آغازکننده هفته نهم لیگ خواهند بود و یک ساعت
پس از سوت آغاز این دیدار پرسپولیس و استقالل
خوزستان در اهواز دیداری حساس برگزار خواهند
کرد؛ دیــداری که قاعدتا و با توجــه به برگزاری
داربی پایتخت در هفته دهم باید پیش درآمد این
بازی سنتی باشــد اما قطعا مهمتر از داربی برای
پرسپولیس بازی برگشت با الهالل عربستان است
که قرار اســت  25مهرماه در مسقط برگزار شود.
دیدارهای هفته نهم فردا هم پیگیری میشــود و
در حســاسترین بازی روز جمعه استقالل تهران
با ســرمربی جدیدش وینفرد شــفر میزبان فوالد
خوزستان است تا هفته نهم صحنه تقابل سرخابی
اهواز با سرخابی پایتخت باشد .استقالل که دوران
پسامنصوریان را سپری میکند قطعا جذابترین
تیم شروع دوباره لیگ است چراکه همه میخواهند
ببینند اندیشههای شفر با تیم بحرانزده پایتخت
چه کرده است و آیا امیدی به بهبود وضعیت ّآبیها
هست یا نه؟ بزرگترین چالش شفر قطعا استفاده
یا عدم اســتفاده از چشــمی ،ابراهیمی و غفوری
ملیپوشــانش اســت که با توجه به بازی ایران و

شفر مقابل فوالد روی نیمکت مینشیند

آزمایشگاه آقای کیروش فعال ادامه دارد و خواهید دید که تیم ملی
فوتبال ایران میتواند رفتهرفته به آنچه در ذهن آقای کیروش است
نزدیکتر شود .تیم ملی که تا زمان قرعهکشی بازیهای جام جهانی،
دیدار دیگری انجام نخواهد داد رفتهرفته تاکتیکهای مد نظر کادر
فنی را روی زمین پیاده میکند .آنچه مشخص است تغییرات نرم و
آهستهای است که سرمربی تیم ملی میخواهد در بدنه فنی تیم ملی
ایجاد کند ».حســین کالنی در اینباره گفت« :آینده تیم ملی کامال
واضح و مبرهن اســت که باعث افتخار ایرانیها خواهد شد .چراکه
تیم ملی کامال صاحب سبک شده ،نباید فراموش کنیم فوتبال دنیا
پیشرفت محسوسی کرده است و حضور ایران در رده اول فوتبال آسیا
نشــاندهنده این است که ما میتوانیم تواناییهایمان را بروز دهیم
و ســرمربی تیم ملی هم خیلی خوب متوجه شده است که از کدام
فرصتها برای رسیدن به شرایط ایدهآل استفاده کند .همین شناخت
کامل از تیم ملی میتواند به ما کمک کند تا به خواسته اصلی خود
که صعود به دور دوم جام جهانی است نزدیک شویم».

شرط بازی مهاجم استقالل مقابل فوالد

یکی از مصدومان اســتقالل علی قربانی اســت که دســتش از
ناحیه ســاعد تحت عمل جراحی قرار گرفته اســت .این بازیکن
همچنان تحت درمان اســت اما تمریناتش را دنبال میکند .تیم
پزشکی استقالل در صدد اســت پروتز مخصوصی برای پوشش
ناحیه آســیبپذیر این بازیکن تهیه کند تا با استفاده از آن قادر
به حضور در بازی هفته نهم آبیهای پایتخت باشد.

تمرین استقالل پشت درهای بسته

تمرین دیروز تیم فوتبال اســتقالل پشت درهای بسته و بدون
حضور اصحاب رســانه و هواداران برگزار شد .گفتنی است؛ تیم
استقالل فردا ساعت  17و در هفته نهم لیگ برتر به مصاف فوالد
خوزستان میرود.

منتظری دوباره عکس گرفت

پژمــان منتظری که به دلیل مصدومیت تــا نیمفصل نمیتواند
بازی کند ،بار دیگر از کتف جراحی شــده خود عکس گرفت تا
مورد بررســی پزشــک جراح قرار بگیرد .پزشکان قصد دارند از
وضعیت جوشخوردگی استخوان ترقوه پژمان اطالع پیدا کنند
تا نســبت به تغییر روند درمانی او تصمیم بگیرند .منتظری قرار
اســت به زودی تمرینات قیزیوتراپی را آغاز کند و ســپس نرم
دویدن را هم در دستور کار خود قرار دهد.

دایی پرسپولیس را محروم میکند؟

در صورتی که علی دایی ،ســرمربی سابق تیمهای پرسپولیس و
نفت از این  2باشــگاه به کنفدراسیون فوتبال آسیا شکایت کند
میتواند جلوی فعالیت این  2باشــگاه در لیگ قهرمانان آسیا را
بگیرد .دایی  3/5میلیارد تومان از باشگاه پرسپولیس طلب دارد
و حتی حکم کمیته اســتیناف را هم بابت این شکایت در دست
دارد .از طرفی دایی حدود یک میلیارد تومان هم از باشگاه نفت
طلب دارد.

خروج جباری و یعقوب از لیست آبیها

منابع خبری نزدیک به باشگاه استقالل مدعی شدند مدیران این
باشــگاه تصمیم گرفتند مجتبی جباری را به بهانه مصدومیت و
یعقــوب کریمی را هم به دلیل مصدومیت و هم همراه داشــتن
ســگ در حاشیه تمرین استقالل از فهرست خود خارج کنند تا
به این ترتیب  2جای خالی در لیســت تکمیل شــده استقالل
خالی شــود .گویا به جای این  2بازیکن قرار اســت بهنام برزای
و محســن کریمی به تیم ملحق شوند تا باشگاه استقالل به این
ترتیب بتوانــد از حضور این  2بازیکن ســود ببرد .حاال در این
میان سرنوشــت مگویان همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد تا
سوالهای بیپاســخ در خصوص اتفاقات عجیب و غریب باشگاه
به باالترین حد ممکن برســد .گفته میشود مدیرعامل استقالل
با انجام این تغییرات موافقت کرده اما هنوز زمان کنار گذاشتن
این بازیکنان معین نشده است.

 6سرخابی در خطر از دست دادن داربی

در هفته دهم لیگ برتر شــاهد دیدار رفت داربی پایتخت خواهیم
بود و بازیهای هفته نهم پیشدرآمد بازی سنتی سرخابی است و
قطعــا برخی بازیکنان که کارت زرد یا مصدومیت کهنه دارند باید
مراقب باشند داربی  85را از دست ندهند .تیم فوتبال استقالل روز
جمعه در هفته نهم رقابتهای لیگ برتر در حالی به مصاف فوالد
خوزستان در ورزشــگاه آزادی میرود که  3بازیکن  2کارته را در
ترکیب تیم خود میبیند .سیدحسین حسینی ،حسن بیتسعید
و لئوناردو پادوانی 3 ،بازیکن تیم اســتقالل هستند که در صورت
دریافــت کارت زرد از بازی با پرســپولیس محروم خواهند شــد.
پرسپولیس هم در حالی امروز به مصاف استقالل خوزستان خواهد
رفت کــه  3بازیکن  ۲اخطاره در این تیم حضور دارند و شــجاع
خلیلزاده ،فرشاد احمدزاده و مهدی طارمی (در صورتی که حکم
محرومیت  ۴ماههاش تعلیق شود) در آستانه محرومیت هستند.

