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الدحیل به دنبال ثبت رکورد در آزادی

ســایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی از خیز الدحیل برای ثبت یک رکورد جدید
در لیگ قهرمانان آسیا سخن به میان آورد .الدحیل در حالی به این دیدار پا میگذارد که
پیش از این  9پیروزی پیاپی را به دست آورده است و تنها تیم به همراه اولسان کره است
که توانســته  9پیروزی پیاپی را در لیگ قهرمانان آسیا به ثبت برساند .این تیم قطری به
دنبال ثبت یک رکورد جدید در لیگ قهرمانان آسیاست و اگر بتواند پرسپولیس را در آزادی
شکست دهد تنها تیمی در تاریخ لیگ قهرمانان لقب میگیرد که توانسته  10پیروزی پیاپی
را به ثبت برساند.

رسن به الدحیل میرسد

بشــار رسن ،هافبک عراقی پرســپولیس که در بازی دوســتانه تیم ملی کشورش دچار
مصدومیت شــده بود ،دوشنبه به تهران بازگشــت و کادر پزشکی پرسپولیس شرایط او
را بررســی کرد .بر اساس اعالم کادر پزشــکی پرسپولیس ،آسیبدیدگی هافبک بازیساز
پرسپولیس جدی نیست و این بازیکن میتواند در صورت صالحدید کادر فنی پرسپولیس
در ترکیب اصلی سرخپوشــان مقابل الدحیل قرار بگیرد .پرسپولیس دوشنبه هفته آینده
در ورزشگاه آزادی با تیم الدحیل بازی خواهد کرد و مسلما با توجه به دست خالی برانکو
آمادگی رسن برای حضور در این بازی میتواند خبر خوبی برای مربی کروات سرخها باشد.

مظلومی از استقالل طلب ندارد

امیر حســین فتحی به دیدار خانواده غالمحسین
مظلومــی میرود .نکته قابل توجه این اســت که
مظلومی در دوران سرپرســتی خود در باشــگاه
اســتقالل تمام مطالبات خــود را دریافت کرده و
از این باشگاه طلبی ندارد .دیدار فتحی با خانواده
مظلومــی جهت تقدیر از زحمــات وی طی زمان
حضورش در اســتقالل اســت و سرپرست باشگاه
اســتقالل صرفا جهت دیدار و تقدیــر از خانواده
مظلومی به منزلش خواهد رفت.

انصاریفرد به ناتینگهام
فارست پیوست

مملی در روز پایانی فصل نقلوانتقاالت
مهاجم تی 
اروپا به تیم ناتینگهام فارست پیوست .ب ه گزارش
ایسنا ،کریم انصاریفرد ،مهاجم تیمملی ایران که
در چند فصل گذشته در یونان فعالیت میکرد ،با
تیم ناتینگهام در لیگ دسته یک انگلیس به توافق
رســید و حاال ســایتهای خبری نزدیک به این
باشــگاه انگلیسی با انتشار تصویری ویرایش شده،
از پیوســتن قطعی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران
به ناتینگهام خبر دادهاند .پیش از این بشــیکتاش
ترکیه به عنوان مشتری جدی او یاد میشد.

گزارش

ازبکستان -ایران؛ از نگاه کارشناسان

در دفاع قبول ،در حمله مردود

تیم ملی ایران در بازی دوســتانه مقابل ازبکســتان
توانست با تگ گل مهدی ترابی به برتری برسد .در
خصوص این بازی نظر کارشناســان و پیشکسوتان
فوتبال ایران را جویا شدیم.
بهتاش فریبا :شــاید در نیمــه اول بازیکنان کمی
هماهنــگ نبودند ولی در نیمــه دوم مالکیت بازی
در اختیار ما شد و ســرعت خوبی گرفت .تغییرات
کیروش هم خــوب بود و تنها نکتــه منفی برای
تیم ملی مصدومیت مجید حســینی بود که انشاا...
مشــکل خاصی نباشــد .در نیمه دوم هم با اضافه
شــدن محرمی ،طارمی و قدوس موج حمالت تیم
ملی دوچندان شد .ازبکستان تیم خوبی شده که یک
مربی کاربلد را اســتخدام کرده و میانگین سنی آن
تیم هم پایین آمده اســت .در وسط زمین ابراهیمی
و عزتاللهــی خوب توپ میگرفتند و نکتهای که از
زمان حضور کیروش در ایران مشــخص شده نظم
در بازی تیم ملی اســت .مثال وقتی عزتاللهی جلو
میرود ابراهیمی وسط زمین میماند و این نشان از
تمرینات تیم ملی است.
مرتضی فنونیزاده :ازبکستان حریف بدی نبود و
ایران هم نسبت به جام جهانی کمی بهتر شده است.
البته هرچند که تیم ملی بهتر شده ولی باید تفکرات
کیروش کمی تغییر کند و بازی هجومیتری را ارایه
دهد .در جام ملتهای آســیا همه تیمها مثل ایران
قدرتمند هســتند و کیروش باید هجومیتر بازی
کند .تیم ملی بازیکنان هجومی خوب و زیادی دارد
که میشــود از آنها اســتفاده بهتر و برای حمالت
بیشتر برنامهریزی کرد.
حمید درخشان :ایــن اولین بازی تیم ملی بعد از
جــام جهانی بود و برای شــروع ،بازی بدی نبود اما
باید تیم ملی بازیهای تدارکاتی بیشتر و با تیمهای
قویتری انجام دهد .مشکالتی در خط حمله وجود
دارد و تیم ملی نیاز به بازسازی در بخشهایی دارد.
تیم ملی نباید در جام ملتها دفاعی بازیکند و اگر
تیم ما در ردهبندی فیفا در آسیا اول است پس باید
در زمین بازی هم تیم اول آسیا باشد .باید فوتبال رو
به جلو بازی کنیم و نیاز به هماهنگی بیشتری بین
بازیکنان تیم ملی در این زمینه وجود دارد .یک مربی
میتواند در  ۳سال ،کار فنی در تیم ملی انجام دهد و
کیروش حدود  ۷سال سرمربی تیم ملی ایران بوده
و فقط در اصالح ساختار دفاعی تیم عملکرد خوبی
داشته اســت .ما در  2جام جهانی حضور داشتیم و
جز دفاع کردن کاری نکردیم و در نهایت هم حذف
شدیم .با آمدن مربی خارجی باید نوع فوتبال تغییر
کنــد و چیزی به فوتبال اضافه شــود اما چیزی به
فوتبال ایران اضافه نشده.
اسماعیل حاللی :به نظرم بازی بدی نبود و ازبکها
تیــم قدرتمندی بودند که این بازی میتواند به تیم
ملی ایران کمک زیادی کنــد .البته در مواقعی که
فشــار تیم ملی روی تیم حریف کم میشــد آنها
ضدحمالتــی میزدند که باعث ایجاد چند موقعیت
حساس شــد اما در کل در کار دفاعی مثل همیشه
عالی بودیم .ایران باید در آسیا فوتبال هجومیتری
بازی کرده تا بتواند نتایج بهتری کسب کند.

در آســتانه دیدار دوباره اســتقالل و السد ،صفحه رسمی فدراسیون فوتبال آسیا با انتشار فیلم
تکل زیبای روزبه چشمی برابر السد قطر که مانع از گلزنی السد در دقیقه یک بازی شد ،نوشته
است« :آیا این بهترین تکل این فصل لیگ قهرمانان بوده است؟» در شرایطی که اشتباه مدافعان
اســتقالل باعث شــده بود تا دروازه این تیم در لحظات ابتدایی مسابقه به شدت تهدید شود،
چشــمی قبل از آنکه ضربه نهایی به سمت دروازه آبیها زده شود ،با یک تکل به موقع توپ را
از جلوی پای مهاجمان حریف دور کرد تا استقالل یک گل زودهنگام دریافت نکند .چشمی در
غیاب باقری احتماال در دیدار برگشت نیز از ابتدا برای آبیها به میدان خواهد رفت.

سهشنبه شب تیم ملی ایران
در اولین بازی تدارکاتی خود در
مسیر آمادهسازی جام ملتهای  2019آسیا
توانست تیم ملی ازبکستان را در تاشکند با
یک گل شکست دهد؛ نتیجهای که به جرات
کیروش در آن تخصص دارد .کیروش استاد
بردهای یک-صفر است و اثبات این ادعا کار
چندان سختی نیست .مقابل همین ازبکستان
با احتســاب بازی روز سهشنبه تیم ملی با
هدایت کیروش  ۶بار به پیروزی رســیده
که  ۵برد آن با نتیجه یک-صفر بوده! مقابل
کره جنوبی رقیــب دیرینه فوتبال ایران هم
کیروش آمار مشابهی دارد .ایران با هدایت
کیروش  ۵بار مقابل کره جنوبی قرار گرفته
که حاصل آن  ۴برد و یک تســاوی بوده و
جالب است بدانید هر  ۴برد با نتیجه مشابه
یک-صفر رقم خورده است و اتفاقا تنها برد
ایران در جام جهانی هــم با همین نتیجه و
مقابل مراکش رقم خــورد .در مجموع برد
مقابل ازبکستان پنجاهویکمین برد کیروش با
تیم ملی ایران بود .تا پیش از بازی آخر مقابل
ازبکستان تیم ملی کشورمان در  19بازی با
هدایت کیروش بــا یک گل پیروزی خود را
رقم زده بود و برد سهشنبه شب در تاشکند
بیستمین برد یک گله یا بهتر است بگوییم
برد کیروشی تیم ملی فوتبال ایران بود.
قربانیان بردهای کیروشی
نخســتین بازی رســمی کیروش با تیم ایران،
بازی دوستانهای برابر ماداگاسکار بود که  ۲۶تیر
 ۱۳۹۰در ورزشــگاه آزادی تهران برگزار شــد و

بردهای کیروشی!

ایران یک  -صفر پیروز شد تا سریال بردهای یک
گله سرمربی پرتغالی در همان شروع کارش کلید
بخورد .تیمهای ازبکســتان (5بار) ،کره جنوبی
(4بار) ،قطر (3بار) و ماداگاســکار ،مالدیو ،عراق،
امــارات ،چین ،ونزوئال ،لتونی و مراکش هر کدام
یــک بار باخت مقابل ایــران با یک گل را تجربه
کردهاند و در دام کیروش افتادهاند.
اولین و آخرین گل
ایــران در اولین و آخرین بــازی خود با هدایت
کیروش به بردهای مشــابه یک-صفر دســت
یافته اســت .سیدجالل حسینی زننده اولین گل
پیروزیبخش ایران با هدایت کیروش بود و حاال
مهــدی ترابی هم تا به امــروز زننده آخرین گل
پیروزیبخش تیم کیروش است .البته این تنها
نقطه اشــتراک حســینی و ترابی نیست .مهدی
ترابی مقابل ازبکســتان پنجمین گل ملی خود

همامی :فقط چند روز دیگر صبر میکنم

را به ثمر رساند و هر  5گل این بازیکن در زمان
مربیگری کیروش به ثمر رسیده است .از سوی
دیگر ســیدجالل حســینی در  115باز ملی 8
گل ملــی دارد کــه  5گل آن در زمان مربیگری
کیروش وارد دروازه حریفان شده است.
ترابی به دایی نزدیک شد
ملیپوشان فوتبال ایران در بازیهای دوستانهای
که برابر ازبکستان به میدان رفتند توانستند 13
بار دروازه حریــف را باز کنند .در این میان علی
دایی با هتتریکی که برابر این تیم در بازیهای
آسیایی بانکوک به ثمر رساند بهترین گلزن تیم
ملی محســوب میشــود .پس از علی دایی که
موفق شــده  3بار دروازه ازبکستانیها را باز کند
مهــدی ترابی با  2گل بهتریــن گلزن تیم ملی
در دیدار با این حریف آســیای میانه است و این
فرصت را دارد تا خود را به دایی برساند.

همه گلزنان کیروش
در مــدت زمانی که کیروش هدایت تیم ملی را
بر عهده داشــته  ۳۸بازیکن برای تیم ملی ایران
گلزنی کردهاند .در بین این گلزنان سردار آزمون
بــا  ۲۳گل زده بهتریــن گلزن کــیروش بوده
و بعــد از او رضــا قوچاننژاد بــا  ۱۶گل زده در
رتبه دوم قرار داد .کریــم انصاریفرد با  ۱۵گل
ســومین گلزن برتر کیروش به حساب میآید.
جواد نکونام کاپیتان سابق تیم ملی نیز در ۱۵۱
بازی ملی توانست  ۳۹گل به ثمر برساند که ۱۳
گل آن در زمــان کیروش بود .مهدی طارمی با
 ۱۰گل و اشــکان دژاگه بــا  ۹گل دیگر گلزنان
برتــر کــیروش در تیم ملی ایران هســتند .در
این بین جالل حســینی با  ۵گل زده گلزنترین
مدافع تیم ملی با مربیگری کیروش بوده است.
جالل حســینی ،کریم انصاریفرد ،علی کریمی،
سعید دقیقی ،خلعتبری ،جواد نکونام ،آندرانیک
تیموریــان ،هادی عقیلی ،محمــد قاضی ،جواد
کاظمیان ،پژمان منتظری ،پژمان نوری ،مجتبی
جبــاری ،غالمرضــا رضایی ،میــاد میداودی،
اشکان دژاگه ،محمد غالمی ،قاسم دهنوی ،رضا
قوچاننژاد ،مسعود شــجاعی ،محسن مسلمان،
علیرضا جهانبخش ،امیرحسین صادقی ،یعقوب
کریمی ،احسان حاجصفی ،سردار آزمون ،مرتضی
پورعلیگنجی ،وحید امیری ،مهدی ترابی ،مهدی
طارمی ،ســعید عزتاللهی ،کمــال کامیابینیا،
رامین رضاییان ،ســامان قدوس ،علی قلیزاده،
محمد خانــزاده ،کاوه رضایی و روزبه چشــمی
بازیکنانی هســتند که در طول  7ســال حضور
کیروش برای تیم ملی کشورمان گلزنی کردهاند.

دایی :پرسپولیسیها اعصابم را خرد کردند

همامی در لیگ چهاردهم و در نیم فصل با نظر حمید درخشان به پرسپولیس
آمد اما در پایان فصل درخشان جای خودش را به برانکو داد و سرمربی کروات
برخی بازیکنان از جمله همامی را برای فصل بعد نخواست .با این وجود طلب
 780میلیون تومانی این دروازهبان اصفهانی یکی از مشکالتی است که امروز
بر سر کسب مجوز حرفهای پرسپولیس وجود دارد .همامی در این رابطه گفت:
«راســتش ما کاری نکردیم ،متاسفانه این مشکالتی اســت که باشگاه و آقای گرشاسبی درست کردند.
نمیدانم چه اســمی باید روی این افراد و کارهایشان گذاشــت ،دروغ گفتن کار درستی نیست .من به
آقای طاهری تخفیف دادم و قرار شد پول من را نقد بدهند ،آقایان حتی در کمیته استیناف گفتند که
پول من را نقد میدهند اما هیچ اتفاقی نیفتاد .پرســپولیس بزرگ است و دلم نمیخواهد به فوتبال این
مملکت ضربه بخورد .یکی ،دو روز دیگر صبر میکنم اما اگر مشکلم حل نشود تمام کارها را برای شکایت
و نامهنگاری به مراجع باالتر انجام دادهام و فکر میکنم این بار حتما دچار محرومیت شوند».

سرمربی سابق پرسپولیس اعالم کرد که طرفداران واقعی این تیم میدانند
که چه کســانی به باشــگاه خیانت کردهاند و حق را به من خواهند داد .به
گزارش ورزش  ،3علی دایی ،ســرمربی کنونی ســایپا درباره مطالباتش از
پرســپولیس و شــایعاتی مبنی بر اینکه علی دایی میخواهد مانع حضور
سرخپوشان در آسیا شود ،بیان کرد« :متاسفانه چنین چیزی را من از شما
میشنوم .در جامعه مردم طور دیگری صحبت میکنند .باید فراموش نکنیم که علی دایی هیچ کاره
است .در این ماجرا قانون تصمیم میگیرد نه علی دایی .پس علی دایی تابع قانون است و هر اتفاقی
بیفتد قانون آن را رقم زده اســت .من در این  2هفته هم وارد این مســائل نشدم و از هیچ چیز خبر
ندارم .طرفدار واقعی میداند چه کســانی به این تیم خیانــت کردهاند .فکر نمیکنم هواداران واقعی
پرســپولیس حق را به باشــگاه بدهند .آنها همه چیز را میدانند .بیش از  ۵ ،۴سال توهین کردند و
اعصابمان را خرد کردند .به نظر من بهتر است که قانون در مورد این قضیه تصمیم بگیرد».

کم لطفی کیروش به سرخابی در آستانه بازیهای حساس لیگ قهرمانان

بیرانوند و حسینی بدون بازی مقابل حریفان قطری!

تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی  2شب پیش نخستین دیدار
تدارکاتیاش در راه آمادهســازی برای جام ملتها را مقابل تیم
ازبکســتان انجام داد و با یک گل به برتری رســید که کارلوس
کیروش بــرای دروازه امیرعابدزاده را انتخــاب کرده بود و این
دروازهبان جــوان  90دقیقه درون دروازه ایســتاد .عابدزاده در
حالی انتخاب نهایی کیروش برای بازی با ازبکســتان شــد که
علیرضا بیرانوند و سیدحســین حسینی ،دروازهبانان پرسپولیس
و اســتقالل را به عنوان رقیبان سرسخت و آماده در اردو داشت
اما مرد پرتغالی ترجیح داد به جای استفاده از گلرهای سرخابی
از دروازهبان لژیونرش اســتفاده کند .عابــدزاده هم این فرصت
را مغتنم شــمرد و با عملکرد خوبش نمــره قبولی گرفت .البته
کــیروش پیش از بازی با ازبکســتان در برنامه  90و کنفرانس

پیش از بازی تاکید کرده بود که قصد دارد از چهرههای جدید و
جوان اســتفاده کند اما کمتر کسی فکرش را میکرد که انتخاب
او برای دروازه امیر عابدزاده باشــد .درخشش علیرضا بیرانوند در
جام جهانی از یک سو و آمادگی باالی حسینی در تمرینات تیم
ملی از ســوی دیگر به اضافه در پیش بودن دیدارهای برگشــت
مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان آســیا برای پرســپولیس
و اســتقالل این گمانهزنی را قوت بخشیده بود که دروازهبان تیم
ملی در بازی با ازبکستان یکی از این  2گلر یا یک نیمه بیرانوند
و یک نیمه حســینی خواهد بود .در واقع تصور میشد کیروش
این  2دروازهبــان را در بازیهای تدارکاتی هــم برای تیم ملی
محک بزند و هم به نوعی آنها را برای بازیهای حســاس پیش
رو در لیگ قهرمانان آســیا آماده کند .اما سرمربی پرتغالی تیم

کاوه به بازی با دورتموند میرسد

بازگشــت ستارههای ملیپوش شاغل در بروژ باعث شد تا تمرینات این تیم بلژیکی از سوت و کوری
خارج شــود .ایوان لکو ،ســرمربی کروات و موفق بروژیها طی  2هفته گذشته در غیاب بیش از 10
ســتاره ملیپوش خود تمرینات را با ستارههای جوان پیگیری کرد اما این روند از  2روز پیش تغییر
کرد تا قهرمان بلژیک برای بازیهای هفته هفتم ژوپیرلیگ و همینطور هفته نخست لیگ قهرمانان
اروپا آماده شــود .بعد از اینکه باشــگاه گزارش تصویری از تمرینات این تیم منتشر کرد که با ادامه
غیبتهای ســتاره ایرانی توام بود کادر پزشکی بروژ با بیان اینکه روند درمان مصدومیت کهنه کاوه
رضایی طبق برنامه در حال پیگیری است از غیبت احتمالی مهاجم گرانقیمت ایرانی در بازی جمعه
شــب برابر لوکرن خبر داد و مدعی شــد کادر فنی قصد دارد کاوه را برای بازی حســاس سهشنبه
آینده برابر دورتموند در هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا آماده در اختیار داشته باشد .بروژ در لیگ
قهرمانان اروپا با تیمهای اتلتیکومادرید ،موناکو و دورتموند در یک گروه قرار گرفته است.

پنجمین حضور متوالی ابراهیمی در ترکیب اصلی تیم ملی
در فاصله کمتر از  2ماه مانده به
آغاز جام جهانــی هیچ کس فکر
نمیکرد کیروش فرمانده میانه میدان را از دل
لیــگ برتر انتخاب کند .امیــد ابراهیمی یکی از
معدود انتخابهای لیگ برتری کیروش بود که
با توجه به اعتقاد ســرمربی پرتغالی به لژیونرها
از دید کارشناســان شانس کمی برای حضور در
ترکیب اصلی داشــت .تا پیش از بازی دوستانه
مقابل ترکیه این پیشبینی کامال درست بود اما
درخشــش  30دقیقهای امید در بازی دوستانه
مقابل ترکیه همه چیز را تغییر داد .در آن بازی
امیــد ابراهیمی در دقیقه  68به جای مســعود

شــجاعی وارد زمین شــد و در همان دقایق کم
توانست با درخشش در میانه میدان جریان بازی
را به ســود ایران تغییر دهد .درخشــش در 30
دقیقه پایانی بازی با ترکیه باعث شد تا کیروش
در آخریــن بــازی تدارکاتی ایــران قبل از جام
جهانی این هافبک جنگنده را بیشتر محک بزند.
این بــار امید در بازی مقابــل لتونی در ترکیب
اصلی قرار گرفت و باز هم دســتورات تاکتیکی
کــیروش را مو به مو انجــام داد تا در نهایت به
آنچه که خواست رسید و در هر  3بازی ایران در
جام جهانی روسیه در ترکیب اصلی قرار گرفت.
امید در جام جهانی هم جواب اعتماد کیروش را

ملی برخــاف تصور عمومی حتی یک نیمه هــم از دروازهبانان
سرخابی اســتفاده نکرد تا دوباره برخی حرف و حدیثها درباره
او و اختالف نظرش با مربیان باشــگاهی مطرح شــود .حاال تیم
ملی در حالی به تهران برگشــته که علیرضا بیرانوند نه تنها بازی
با نســاجی را از دست داده که با  ۲۱روز بدون بازی ،باید مقابل
الدحیل قرار بگیرد .در مورد حســینی نیــز این موضوع با تعداد
روزهای بیشتری صدق میکند .حسینی که به دلیل مصدومیت
خود و درخشش رحمتی فرصتی برای بازی پیدا نکرده بود گویا
به خاطر آمادگی باال و روحیه بهتر نسبت به رحمتی که در بازی
رفت با السد  3گل دریافت کرد انتخاب نخست وینفرد شفر برای
بازی برگشت با السد است آن هم در شرایطی که مدتها از بازی
رسمی دور بوده است.

بیرانوند در آزمون وفاداری به پرسپولیس

دروازهبان ملیپوش پرســپولیس نمیخواهد در میان حواشی موجود درباره چالش برانکو و کارلوس
کیروش قربانی شود .علیرضا بیرانوند به عنوان تنها نماینده پرسپولیس در اردوی تیم ملی ،در بازی
مقابل ازبکســتان فرصتی برای بازی به دســت نیاورد .این دروازهبان اما تنها ساعاتی بعد از بازگشت
تیم ملی از تاشــکند در اردوی پرســپولیس حاضر شد تا نشان دهد نسبت به تیم باشگاهی خود نیز
احســاس تعهد بزرگی دارد .این در حالی اســت که در زمان دعوت عجیب و پیامکی به اردوگاه تیم
ملی پیش از بازی با ازبکســتان نیز بیرانوند صبح اردو در محل تمرین پرســپولیس حضور یافت و با
اعالم این موضوع به کادر فنی در تالش بود تا موجب حاشیه نشود .دروازهبان پرسپولیس که نمایش
موفقی در جام جهانی از خود به جا گذاشته ،در شرایط فعلی نمیخواهد اتفاقی رخ دهد که شکاف
میان سرمربیان تیم ملی و باشگاهیاش خطری را متوجه او کند و به همین منظور نیز دیروز بعد از
بازگشت از تاشکند ،بالفاصله به هتل پرسپولیس رفت.

امید ،از نیمکت تا فرماندهی
داد و حاال به یکی از ستارگان غیرقابل جانشین
تیم کیروش تبدیل شده است .اگرچه هواداران
استقالل شــاید بابت جدایی امید ابراهیمی بعد
از جام جهانی از تیم و رفتن به لیگ ســتارگان
قطر دلخور باشند اما فرمانده آبیها در تیم ملی
جایگاه ثابتی به دســت آورده که اســتقاللیها
میتوانند به آن افتخــار کنند .او با قدرت بدنی
باال و توانایی نگه داشــتن بــازی در میانه زمین
تواناییهایش را به کیروش اثبات کرده و بعد از
جام جهانی در بازی با ازبکســتان نیز در ترکیب
ثابت به میدان رفت .حاال با این شــرایط به نظر
میرســد کیروش برای جام ملتهای آسیا نیز

درخواست شفر از گرو

ســرمربی آلمانی آبیپوشــان از مهاجم تیمش خواست که تالش
بیشــتری کرده تا خودش را با ســایر بازیکنــان هماهنگ کند .او
همچنین به گرو گفته برای اینکه بتواند پایش به گلزنی باز شود،
باید بهتر عمل کرده و در زمین همه تالشــش را به کار بگیرد .این
صحبتها در حالی انجام شد که گرو هنوز نتوانسته برای استقالل
گلزنی کند و حتی زمزمه نیمکتنشینی او در بازی با السد شنیده
میشود.

زمان تمرین الدحیل مشخص شد

نگاهی متفاوت به برد تیم ملی کشورمان در تاشکند

قول رئیس بانک مرکزی به
فدراسیون

روز چهارشــنبه هفته گذشته بود که مهدی تاج،
رئیس فدراســیون به دلیل عــدم همکاری بانک
مرکزی برای تخصیص ارز دولتی به این فدراسیون
تهدید به اســتعفا کرد .رئیس بانــک مرکزی در
مورد اینکه میگویند عدم همکاری با فدراسیون
فوتبال باعث شده مهدی تاج به عنوان رئیس این
فدراسیون تهدید به استعفا کند تاکید کرد« :این
موضوع به ما مربوط نیست اما ما در بانک مرکزی
بــه تیم ملی کمک خواهیم کرد .شــما میتوانید
در ایــن زمینه با معاونــت ارزی بانک مرکزی هم
صحبت کنید .آنها بیشتر در جریان هستند».

تکل طالیی روزبه چشمی

روی ابراهیمی حســاب ویژهای باز کرده و اگر او
در فوتبال قطر فرم ایدهآل خود را حفظ کند ،به
احتمال فراوان یکــی از  23بازیکنی خواهد بود
که کیروش او را به امارات میبرد.

تیم فوتبال الدحیل به دلیل اینکه شنبه شب وارد تهران میشود،
فقط یک جلســه در تهران تمرین خواهد کرد که این تمرین روز
یکشنبه برگزار خواهد شد .طبق برنامهریزی صورتگرفته ،تمرین
این تیم روز یکشــنبه و از ســاعت  ۱۸:۳۰دقیقه در زمین اصلی
ورزشــگاه آزادی که محل برگزاری بازی با پرسپولیس خواهد بود
برگزار میشود.

ادامه غیبت سروش رفیعی

ســروش رفیعی ،بازیکن خط میانی فوالد خوزستان که در  6هفته
ابتدایی لیگ نتوانســت انتظارات هواداران این تیم را برآورده کند،
پس از بازی هفته ششــم در تمرینات تیمش شــرکت نکرد .این
هافبک شیرازی که در هفتههای ابتدایی لیگ هجدهم از آمادگی
بدنی دور بود ،از روز گذشته شایعاتی مبنی بر مصدومیت و سفرش
به قطر برای درمان شنیده شده است.

 5هزار دالر پاداش استقاللیها

امیرحســین فتحی ،سرپرست باشگاه استقالل بعد از پرداخت 10
درصد از قرارداد بازیکنان و شارژ آنها پیش از دیدار با السد ،دست
پر در تمرین آبیها حاضر شد .او در جمع بازیکنان اعالم کرد که در
صورتی که استقاللیها موفق به انجام این ماموریت بزرگ شوند و
به مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان صعود کنند 5 ،هزار دالر پاداش
خواهند گرفت.

استیماچ گزینه خارجی فوالدیها

چنــد روز قبل حبیــبا ...رضایــی ،مدیرعامل باشــگاه فوالد
خوزستان در بخشی از صحبتهایش گفته بود به دلیل نوسانات
ارز ،هیچ گزینه خارجی در میان گزینههای ســرمربیگری فوالد
خوزســتان ندارند اما از اهواز خبر میرســد که ایگور استیماچ
سرمربی سابق سپاهان یکی از گزینههای فوالد خوزستان است
که با این باشگاه هم مذاکراتی داشته.

انصاری با شرط برگشت

جابر انصاری در حالی وارد فهرســت تیم اســتقالل شد که گفته
میشد وینفرد شفر او را نمیخواسته و در لیست خروج قرار گرفته
است .حاال شنیده میشود مسئوالن فعلی استقالل از او خواستند
قراردادش را کم کند تا وارد فهرست تیم شود .انصاری هم پذیرفت
و پس از صحبت با شفر ،اکنون با انگیزه زیادی با تیم تمرین میکند.

کامیابی نیا محروم نشد

کمال کامیابینیا دیروز ســومین اخطار خود را در لیگ امســال
از کرمانشــاهی داور بازی گرفت ولی او از بازی بعد محروم نشد.
دریافت  ۳کارت زرد طی سالهای اخیر باعث محرومیت بازیکن
میشــد اما با قانون جدید ســازمان لیگ بازیکنان لیگ برتر با
دریافت  ۴کارت زرد از دیدار بعد محروم میشــوند ضمن آنکه
هر بازیکنی در طول لیگ  ۴کارت زرد بگیرد و محروم شــود در
بازیهای بعد با دریافت  ۳کارت محروم خواهد شــد.تیم فوتبال
پرسپولیس در دیدار آینده خود به مصاف سپیدرود خواهد رفت.

پادوانی در خانه جپاروف!

پس از درخواســت صاحبخانه لئونــادرو پادوانی ،مدافع برزیلی
فصل گذشــته اســتقالل منبی بــر تخلیه منزلش ،مســئوالن
استقالل برای این بازیکن منزل جدیدی اجاره کردند .این منزل،
همان واحد آپارتمانی است که سرور جپاروف هافبک ازبکستانی
در آن سکونت داشت .این آپارتمان لوکس دارای سونا و استخر
اســت و خانواده پادوانی هم از آن اســتقبال کردهاند .همچنین
باشــگاه استقالل مبلغی را هم به پادوانی پرداخت کرد تا بخشی
از مشکالت مدافع برزیلی آبیپوشان برطرف شود .پادوانی فصل
گذشته در جریان بازی هفته بیستوچهارم استقالل مقابل فوالد
خوزســتان در اهواز از ناحیه ســر و گردن آسیب دید و در حال
حاضر به سختی قادر به راه رفتن است.

محل احداث کمپهای سرخابی

رضا گلمحمدی ،مدیر کل ورزش و جوانان اســتان تهران درباره
دســتور وزیر ورزش و جوانان برای ساخت آکادمی تمرینی برای
باشگاههای استقالل و پرسپولیس با حمایت بخش خصوصی تصریح
کر د «:سلطانیفر دستور داد آکادمیهایی برای  2باشگاه استقالل و
پرسپولیس ساخته شود که ما مکانها را در اختیار گذاشتیم .قرار
اســت کمپها در ورزشگاه درفشیفر برای پرسپولیس و ورزشگاه
مرغوبکار یا همان کمپ مرحوم حجازی برای استقالل احداث شود.
امیدوارم همه نیازهای تمرینی  2تیم در این مکانها برطرف شده و
از ظرفیتهای بخش خصوصی استفاده شود».

خبـر

پرسپولیس با برد به لیگ برگشت

آماده برای الدحیل

یکی از  2بازی معوقه هفته ششم رقابتهای لیگ برتر شب گذشته
در ورزشــگاه آزادی بین تیمهای پرسپولیس و نساجی قائم شهر
برگزار شد .پرسپولیس در حالی پذیرای نساجی بود که با توجه به
 3تساوی پیاپی به چیزی جز برد در این بازی خانگی فکر نمیکرد.
پرسپولیس با توجه به میزبانی در این بازی دقایق ابتدایی را با فشار
روی دروازه نســاجی آغاز کرد و فرصتهایی توسط منشا و علیپور
برای دستیابی به گل شکل داد که نتوانست از آن سود ببرد تا 45
دقیقه ابتدایی بازی با تســاوی بدون گل خاتمه یابد .سرخ پوشان
نیمــه دوم را هم هجومی آغاز کردند و بعد از  5دقیقه توانســتند
طلسم دروازه نســاجی را بشــکنند .در دقیقه  50ارسال حسین
ماهینی با ضربه سر دیدنی علی علیپور گل برتری پرسپولیس را رقم
زد تا شاگردان برانکو از حریف مازنی خود پیش بیفتند.دومین اتفاق
مهم بازی چند دقیقه بعد رقم خورد و علی شجاعی بازیکن نساجی
بعد از دریافت کارت زرد دوم از زمین اخراج شد .در دقیقه  70کار
برای نماینده مازندران ســخت تر هم شــد و گل به خودی مهدی
شــیری اختالف نتیجه را به  2گل رساند در حالی که همه چیز به
نظر تمام شــده می رسید در دقیقه  95اعالم پنالتی برای نساجی
شانس یک کلین شیت لیگ برتری را از پرسپولیس گرفت تا بازی
در نهایت با برد -2یک سرخپوشــان به اتمام برسد .پرسپولیس با
کسب  3امتیاز این بازی خانگی به رتبه دوم جدول بازگشت.

