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گرو خواستار جدایی شد

الحاجی گرو در ابتدای فصل با اســتقالل قرارداد امضا کرد و چون حضور او مقارن شــد با
جدایی مامه تیام باعث شد فشار زیادی را تحمل کند و نتواند کارش را دنبال کند .به گزارش
هوادار ،مدتی است که هواداران استقالل با هجوم به صفحه شخصی گرو در اینستاگرام به
او نقدهای تندی دارند و این بازیکن را به خاطر عملکرد ضعیفش سرزنش میکنند .گفته
میشود این بازیکن هم به سرمربی استقالل اعالم کرده که خود و خانوادهاش تحت فشار
قرار گرفتهاند و با این شرایط نمیتواند دیگر به کارش ادامه بدهد .با این شرایط گرو را باید
اولین جدا شده قطعی استقالل دانست و او دیگر نمیخواهد در این تیم بماند.

 ۱۰درصد ورزشگاه نقش جهان سهم پرسپولیس

تیمهای فوتبال پرســپولیس و ســپاهان یکشــنبه هفته آینده در دیدار معوقه هفته
دوازدهم لیگ برتر در ورزشگاه نقشجهان اصفهان به مصاف هم خواهند رفت .سپاهان
برای این مســابقه فقط میتواند از طبقه اول ورزشــگاه نقش جهان اســتفاده کند و
مجوز حضور تماشاگران در طبقه دوم این ورزشگاه از سوی شرکت توسعه صادر نشد.
طبق اعالم مسعود تابش مدیرعامل باشــگاه سپاهان ،سهم هواداران پرسپولیس برای
حضور در ورزشگاه فقط۱۰درصد از ظرفیت آن است و به اینترتیب سرخپوشان تهران
حداکثر میتوانند  ۳هزار و ۸۰۰تماشاگر در نقش جهان داشته باشند.

جاللی  6بازیکن پیکان را کنار
گذاشت!

مجید جاللی ســرمربی تیم فوتبال پیکان ۶ ،بازیکن
تیمش را از فهرســت بازی با نساجی کنار گذاشت.
به گزارش میزان ،مجید جاللی سرمربی تیم فوتبال
ن در اقدامــی عجیب مهدی مومنــی ،ماهان
پیــکا 
رحمانــی و مهدی شــیری را به دالیــل نامعلوم از
فهرست بازی بعدی تیمش با نساجی کنار گذاشت.
این مربی در ادامه آرمان قاســمی ،مهران موسوی و
ابوالفضــل ابراهیمی ۳ ،بازیکن دیگــر پیکان را هم
کنار گذاشــت تا به این ترتیب بــا بازیکنان جوان به
مصاف تیم نساجی برود .دیدار تیمهای فوتبال پیکان
و نســاجی از هفته پانزدهم لیگ برتر امروز از ساعت
 ۱۵:۱۵برگزار میشود.

شرودینگر ،دستیار جدید شفر
میشود؟

هموطن وینفرد شفر سرمربی تیم فوتبال استقالل،
یکی از گزینههــای مدنظر او برای حضور در کادر
فنی است .گراهاد شرودینگر مربی دروازهبانهای
آلمانی که ابتدای فصل ،چند جلسهای در تمرینات
استقالل شرکت کرد ،یکی از گزینههای پیشنهادی
وینفرد شــفر برای حضور در کادر فنی اســتقالل
مطرح شده است .با توجه به حضور اشکان نامداری
به عنوان مربی دروازهبانها ،شاید سرمربی آلمانی
اســتقالل تصمیم بگیرد از هموطن خود به عنوان
دستیار فنی استفاده کند و نامداری به عنوان مربی
دروازهبانها حفظ شــود .قرار اســت طی روزهای
آینده ،باشــگاه استقالل مقدمات حضور این مربی
در تمرینات استقالل را فراهم کند.

استقاللیها با اتوبوس راهی
رشت میشوند

تیم فوتبال اســتقالل امروز با اتوبوس راهی رشت
میشــود.تیم استقالل بعد از یک جلسه تمرین و
صرف نهار با  2دســتگاه اتوبوس ویآیپی تهران
را به مقصد رشت ترک خواهد کرد .شاگردان شفر
روز جمعه ســاعت  15میهمان ســپیدرود رشت
خواهند بود.

انصاریفرد :هواداران
ناتینگهام پرشور هستند

کریــم انصاریفرد،
ملیپــوش ایرانــی
ناتینگهام فارســت
هــواداران این تیم را
بسیار پرشور خواند.
ســایت ناتینگهام در
مصاحبــهای از کریم
انصاریفرد نوشته که خرید جدید ناتینگهام
فارست تحتتاثیر شور این تیم و هوادارانش
قرار دارد .او مشــتاق بازی در سیتیگراند با
حضور هواداران ناتینگهام فارست است.
هــواداران از نحــوه بــازی ناتینگهام فارســت
خوشحال هســتند و میخواهند این روند را ادامه
دهنــد تا پیشــرفت کنیم .هــواداران به ما کمک
میکنند و به آنها نیاز داریــم .همچنان نیازمند
حمایتهای هواداران هســتیم و تمــام بازیکنان
صددرصــد تالش میکننــد تا آنها خوشــحال
شــوند و به اهدافمان برســیم .ناتینگهام فارست
هــواداران فوقالعادهای دارد که در طول یک بازی
مورد حمایت قرار میگیرد .آنها واقعا پشــتیبان
ما هســتند .مردم اینجا پرشــور هستند و باعث
میشــوند تا ما بهتر بازی کنیم .باید بهترین بازی
را انجام دهیم تا هواداران خوشــحال شــوند .این
مهمترین مسئله است.
پیروزی در خانه و کســب  ۳امتیاز خیلی مهم
اســت .اتفاقی که هواداران را خوشحال میکند و
مهم است .باید از اتمسفر بازیهای خانگی استفاده
کنیم تا نسبت به حریفان برتری داشته باشیم.
درباره تفاوت لیگهای اسپانیا و یونان با انگلیس
بایــد بگویم لیگها متفاوت هســتند و مقایســه
این لیگها با یکدیگر ســخت است .لیگ فوتبال
انگلیس واقعا ســخت اســت و زمان کوتاهی برای
بازیابی وجود دارد .هــر هفته  ۲بازی انجام دهیم
و هرکدام از آنها یک مبارزه ســخت اســت .این
شــرایط را دوست دارم و برای نمونه در سوپرلیگ
یونان بازیهای طور دیگری بود .همیشه یک بازی
در طول هفته داشــتیم .گاهی هم بازیهای لیگ
قهرمانان یا لیگ اروپا را انجام میدادیم .در انگلیس
طور دیگری است و میان بازیها فاصله کمی وجود
دارد .این لیگ واقعا رقابتی است.

تیــم ملی امید بعد از انجام  2بازی با تیم امید ســوریه در تاریخهای  27و 30آذر در
کیش ســریعا به تهران باز میگردد تا مهیای ســفر به اردن شود .بر اساس اعالم بهزاد
آزاد ،مدیــر اجرایــی تیم ملی امید بــازی ایران با اردن دوم دی ماه برگزار میشــود.
امیدهای ایران اما در تاریخ  24و  25آذر در کمپ تیمهای ملی و در زمین شماره یک
تمرین میکنند .گفتنی اســت زمین شماره  2که به تازگی مورد بازسازی قرار گرفته،
فقط اختصاص به تیم ملی بزرگســاالن دارد و دیگر تیمهای ملی از جمله امید باید در
زمین شماره یک تمرین کنند.

هفتــه پانزدهم و پایانی نیم فصل نخســت لیگ
هجدهم نیز از راه رســید ،هرچند به خاطر چند
دیــدار معوقه نیــم فصل واقعــی از  23آذرماه و
پایان دیدار تیمهای پدیده و اســتقالل محسوب
خواهد شد .هفته پانزدهم امروز با انجام یک دیدار
آغاز میشــود و طی آن تیم نساجی مازندران در
قائمشهر پذیرای تیم پیکان است .نساجی و پیکان
بــه ترتیب با  13و  16امتیاز درحالی نیم فصل را
امروز به پایان میبرند که شــرایط خوبی ندارند.
نساجی پس از تساوی خانگی مقابل سپیدرود در
این بازی مهاجم ندارد ،به خاطر اینکه عباسزاده
و نظری در بازی قبلی مصدوم شــدند و  2ماه در
بازیهــا حضور ندارند .رحمــان جعفری مهاجم
دیگر نساجی در تمرین دیروز مصدوم شد و علی
شــجاعی هم به خاطر فوت یکــی از نزدیکانش
شرایط روحی مناســبی ندارد .پیکان هم پس از
قبول چند شکســت متوالی توسط جاللی غربال
شده و فعال  6بازیکن از تیم کنار گذاشته شدهاند،
 6بازیکنی که به زعم سرمربی مشکل تیم هستند!
سپیدرود -استقالل ،جادوگر علیه آبیها
دومیــن دیدار هفتــه پانزدهــم نیز فــردا در
شــمال برگزار خواهد شد و ســپیدرود رشت از
ساعت  15میزبان اســتقالل تهران خواهد بود.
آبیهــای پایتخت پس از  2بــرد متوالی مقابل
استقاللخوزســتان و نفت آبادان شــارژ روحی
شــدند و شرایطشــان در جدول هم خوب شد.

دوئل شفر و جادوگر در شمال!

آنها برای آنکه در کورس بمانند و اختالفشان
با  4تیم باالییشــان بیشتر نشود ،محکوم به برد
در  2بازی باقیمانده مقابل ســپیدرود و پدیده
هســتند .اســتقالل در این بازی محروم ندارد
اما وضعیت آرمین ســهرابیان و پژمان منتظری
مشخص نیســت ،هرچند فرشید باقری با کمک
کادر پزشکی به بازی رسیده است .البته الحاجی
گرو مهاجــم نیجریهای مثل بــازی قبلی غایب
اســت و این بار بهانه سرماخوردگی اوست! شفر
که تیمش بــا  21امتیاز در رده پنجم قرار دارد،
اگر بتواند  6امتیاز  2بــازی باقیمانده را بگیرد،
حداقــل میتواند برای مدعی بودن در نیم فصل

حسرت  ۱۰۱۵دقیقهای منشا برای گلزنی

دوم امیدوار باشد .البته استقالل اگر در بازی فردا
پیروز هم شــود ،جایگاهش تغییر نخواهد کرد و
همچنان تراکتورســازی را باالی سر خود خواهد
دید .ســپیدرود هم مثل استقالل غایبان زیادی
دارد .علی کریمی ،ســرمربی سپیدرود در بازی
با استقالل چند مهره خود که البته نفرات اصلی
تیمش محسوب نمیشوند را در اختیار ندارد .به
جز میالد شیخسلیمانی که در بازی هفته قبل با
نســاجی کارت قرمز گرفت 2 ،بازیکن دیگر تیم
فوتبال سپیدرود هم نمیتوانند در بازی تیمشان
مقابل استقالل در هفته پانزدهم لیگ برتر بازی
کنند .حسین کعبی و علی عباسی  2بازیکن دیگر

ســپیدرود هستند که در این بازی نمیتوانند به
میــدان بروند .این دو به دلیــل مصدومیت قادر
به همراهی تیم خود نیســتند .همچنین غیبت
ادامــهدار امین منوچهری و برخــی اخبار ضدو
نقیــض از غیبــت احتمالی برخــی بازیکنان به
دالیل مختلف ،احتمال خلوت بودن لیســت تیم
سپیدرود در بازی با اســتقالل را میدهد .قطعا
یکی از جذابیتهــای این دیدار تقابل کریمی با
استقالل است و او میخواهد با متوقف کردن این
تیم هم پرسپولیســیها را خوشحال کند و هم
تیمش را حداقل یک پله باالتر بکشد.
پدیده -ماشینسازی ،بازگشت مهاجری به
مشهد!
جنــگ قهرمانی بیــن  3تیم ســپاهان ،پدیده و
پرســپولیس اســت و این  3تیم تقریبا از شانس
یکســانی برای کســب عنوان قهرمانی نیمفصل
برخوردارند .پدیده که تا هفته پیش صدرنشــین
بیرقیب لیگ بود ،با شکست مقابل سپاهان صدر
را بهخاطر تفاضل گل کمتر به اصفهانیها واگذار
کرد .حاال یحیی و شــاگردانش میخواهند در 2
بازی پایانی مقابل ماشینسازی و استقالل حداکثر
امتیاز را بگیرند تا شاید در پایان نیم فصل قهرمان
شوند .پدیده فردا ساعت  17میزبان ماشینسازی
اســت که هدایتش را مهاجری ســرمربی سابق
پدیده برعهده دارد و قطعا تقابل او با تیم سابقش
جذاب و دیدنی خواهد بود.

۱۸۰دقیقه تا پایان دوران سخت تیم برانکو

اولین و آخرین باری که منشــا برای پرسپولیس در لیگ برتر گلزنی کرد،
دقیقــه  ۶۵هفته دوم بود .منشــا در آن بازی دروازه فــوالد را باز کرد ،اما
دیگر بعد از آن در لیگ برتر موفق به گلزنی نشــد .مهاجم سرخپوشان در
حالــی همچنان روی خط گل نزدن پیش میرود که پرســپولیس تنها ۲
بازی تا پایان نیم فصل نخســت فرصت دارد .دقایق حضور منشــا در تیم
پرســپولیس ۸۷۰دقیقه اســت و مهاجم نوک این تیم در این ۸۷۰دقیقه تنها یکبار موفق به گلزنی
شد ه که این آمار بسیار ضعیف است .بعد از آخرین (اولین و آخرین) گلی که منشا برای پرسپولیس
به ثمر رســانده ،سرخپوشــان ۱۰۱۵دقیقه بازی کردهاند تا حسرت گلزنی این بازیکن به عدد بزرگ
۱۰۱۵دقیقه برســد .در همین مدتی که منشــا تنهــا یک بار موفق به گلزنی شــده ،در همین تیم
پرســپولیس شجاع خلیلزاده که مدافع میانی اســت  ،۲کمال کامیابینیا هافبک دفاعی سرخها  ۲و
سیامک نعمتی هم  ۲گل زدهاند.

محرومیت پرسپولیس از نقل و انتقاالت  2بازی دیگر ادامه دارد و برانکو بعد از
آن میتواند با خرید بازیکنان جدید از این شرایط سخت خالص شود .محرومیت
از  2پنجره نقل و انتقاالتی پرسپولیس را در شرایط دشواری قرار داد و جدایی
و مصدومیت چند بازیکن هم روز به روز تعداد شــاگردان برانکو را کاهش داد.
پرسپولیس در هفتههای گذشته کمبود بازیکن را کامال حس کرد و برانکو گاهی
مجبور شد از بازیکنان ناشناخته استفاده کند .با این وجود پرسپولیس در لیگ قهرمانان توانست تا فینال
پیش برود و در لیگ برتر هم در  2امتیازی صدر جدول قرار دارد .بازیکنان پرســپولیس که توانستند این
ریتم پرفشار را تحمل کنند ،تنها  2بازی دیگر تا باز شدن پنجره نقل و انتقاالت و رسیدن نیروهای کمکی
در پیش دارند .پرسپولیس پس از پیروزی نسبتا بیدردسر مقابل ذوبآهن ،یکشنبه در اصفهان میهمان
سپاهان است و جمعه هفته آینده در تهران با پارس جنوبی جم بازی میکند .بعد از آن باشگاه میتواند از
بازیکنانی که پیشتر جذب کرده یا نفراتی که ممکن است در روزهای آینده بخرد ،استفاده کند.

نگرانی از ماده  ١٤مكرر مقررات نقل و انتقاالت فيفا

تعطیالت و نقل و انتقاالت سخت در انتظار لیگ برتریها

یک هفته به پایان نیم فصل نخســت لیگ هجدهــم باقیمانده و با
احتســاب دیدارهای معوقه ســرخابی  23آذر پرونده نیمفصل بسته
میشــود .با توجه به اینکه لیگ برتر مثل تمام لیگهای آسیایی به
خاطر جام ملتهای آسیا حدود 50روز تعطیل خواهد بود ،مربیان و
باشگاهها باید با برنامهریزی خاصتری به استقبال تعطیالت طوالنی و
البته پنجره زمستانی نقلو انتقاالت بروند .آماده نگه داشتن بازیکنان
در دوره تعطیلی از یکسو و مشکالت مالی از سوی دیگر ،اکثر مربیان
و مدیران را نگران تعطیالت طوالنی نیمفصل کرده اســت .نبود پول
و بودجــه کافی برای برگــزاری اردوی داخلی و خارجی و دیرکرد در
پرداخت حقوق و دستمزد مربیان و بازیکنان و نیاز به جذب بازیکنان

جدید همه دســت به دســت ه م داده تا مدیران و باشگاهها سختی
مضاعفی را پیشرو داشته باشند .ماده  ١٤مكرر مقررات نقلو انتقاالت
فيفا نگرانی باشــگاهها را دوچندان کرده اســت .بر اساس این قانون
جدید اگر باشگاه از پرداخت حقوق بازیکن که موعد پرداخت آن فرا
رســیده ،به مدت حداقل  2ماه قصور ورزد ،به شرط آنکه بازیکن از
قبل باشگاه را نسبت به عدم پرداخت مطالبات به صورت کتبی آگا ه و
فرصتی حداقل  15روزه برای باشگاه تعیین کرده باشد تا به تعهدات
مالــی خود عمل نماید ،میتواند با دلیل موجه قرارداد خود را فســخ
نمایــد .در بند دیگری آمده ،حقوق بازیکن که ترتیب پرداخت آن به
صورت ماهیانه تعیین نشــده ،به نسبت معادل حقوق  2ماه میتواند

مــورد مالحظه قرار گیرد .تاخیر در پرداخت مبلغی معادل حداقل 2
مــاه ،میتواند به عنوان دلیل موجه برای بازیکن تلقی گردد تا بتواند
قرارداد خود را فسخ نماید ،به شرط آنکه اطالع کتبی را که در بند قبل
اشاره شد ،قبال ارسال کرده باشد .بر اساس مقررات نقل و انتقاالت فيفا
اگر در پرداخت حقوق و اقساط قرارداد بازيكني  2ماه تعويق بيفتد ،آن
بازيكن ميتواند با ارسال يك اخطاريه به باشگاه و دادن مهلت  ١٥روزه
در صورت عدم انجام تعهدات از ناحيه باشگاه ،قرارداد خود را يكطرفه
فسخ نمايد .با توجه به بدحســابيهاي اغلب باشگاههاي ايراني ،اين
موضوع در نيم فصل ميتواند نقلو انتقاالت جالبي را رقم بزند و شاید
برگزاری اردو و نقلو انتقاالت باشگاهها را مختل کند.

نمایش کاپ قهرمانی جام ملتهای آسیا در دوحه

رکوردشکنی داوری در جام ملتهای آسیا

جام قهرمانی مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا در ادامه سفر نمادین به کشورهای مختلف آسیایی
از طریق سنگاپور وارد دوحه شد .بر همین اساس روز سهشنبه نمایندگان کمیته برگزاری مسابقات
جام ملتها و نمایندگان  AFCهمراه با مســئوالن فدراسیون فوتبال قطر و اعضای سابق تیم ملی
این کشور در مراسم رونمایی از این جام حضور یافتند .نخستین برنامه رونمایی از جام در محل برج
البدع ،ســاختمان فدراسیون فوتبال قطر برگزار شد و پس از آن این جام در برخی دیگر از اماکن از
جمله موزه اســامی دوحه نیز ساعاتی بهنمایش گذاشته شد .بازیکنان سابق تیم ملی قطر از جمله
ابراهیم خلفان و عادل خمیس که ســابقه حضور در جام ملتها را دارند نیز در این مراســم حضور
یافتند .همچنین ســعود المهندی نایبرئیس کنفدراسیون فوتبال آســیا در این برنامه توضیحاتی
پیرامون تغییرات ایجاد شده در دوره جدید جام ملتهای آسیا ارائه و اظهار امیدواری کرد که اولین
جام ملتهای آسیا با حضور  24تیم و ب ه شکل موفقیتآمیز بهمیزبانی امارات برگزار شود.

برای اولین بار ۶۰داور و کمکداور برای قضاوت در جام ملتهای آســیا انتخاب شدند که علیرضا فغانی،
محمدرضا سخندان و رضا منصوری از ایران هم در بین آنها هستند .به گزارش ایسنا و به نقل از ،AFC
با افزایش تعداد تیمهای جام ملتهای آسیا از ۱۶به  ۲۴تیم ،تعداد داورهای شرکتکننده در جام ملتهای
آسیا نیز به عدد ۶۰رسیده تا در این زمینه هم نوعی رکوردشکنی در جام ملتها را شاهد باشیم .همچنین
داورهــای این دوره از رقابتها از  ۱۹ملیت مختلف از آســیا هســتند که باالترین میــزان در تاریخ جام
ملتهاســت .همچنین قرار اســت  4تیم ذخیره داوری هم برای این دوره از رقابتها درنظر گرفته شوند.
در این دوره از رقابتهای جام ملتهای آسیا و از مرحله یکچهارم نهایی قرار است از فناوری  VARنیز
استفاده شود و داوران حاضر در این رقابتها دورههایی برای استفاده از این فناوری در جام ملتهای آسیا
را سپری کردند .علیرضا فغانی از ایران به همراه رضا منصوری و محمدرضا سخندان تیم داوری هستند که
در این دوره از جام ملتها حاضر هستند .فغانی فینال دوره قبل این رقابتها را در کشور استرالیا سوت زد.

آخرین اخبار از برنامههای نقل و انتقاالتی آبیها
اســتقالل رســما فعالیت خود را
برای حضوری پررنگ در بازار نقلو
انتقاالت اســتارت زده و ســفر امیرحسین فتحی
به امارات هم در همینراســتا بوده اســت .اولین
هدف آبیهای تهران در نقلو انتقاالت زمســتانی
ســرو رجپاروف است؛ بازیکنی که فصل گذشته از
اســتقالل جدا شد و با گذشــت  14هفته از لیگ
برتر جــای خالی او در ترکیــب آبیهای پایتخت
کامال محسوس بوده است .البته آبیها برای جذب
جپاروف که از لیگ قزاقســتان هم جدا شده ،ابتدا
باید لیســت خود را خلوت کنند ،ضمن اینکه در

خلیلزاده و
مصدومیت
نگرانکننده

جپاروف و ستاره عراقی در راه استقالل

شــرایط فعلی مبلغ خیلی باالیی هم نمیتوانند به
این هافبک ازبکستانی بدهند .احتمال جدایی جابر
انصاری در نیمفصل خیلی زیاد شده و با خروج این
بازیکن ،اســتقالل برای توافقات نهایی با جپاروف
مشــکلی نخواهد داشــت و جایگزین انصاری در
فهرســت آبیها میشــود .اما جپاروف تنها هدف
استقاللیها نیست و گویا قرار است فتحی در دبی
بــا مدیربرنامههای یک بازیکــن دیگر هم مالقات
کنــد .دومین بازیکن مدنظر اســتقالل صفاهادی
ســتاره جوان تیم ملی عراق است .این بازیکن قبل
از شــروع فصل نیز در لیســت خرید استقالل بود

اما در نهایت این انتقال عملی نشــد .حاال با توجه
به تداوم درخشــشهادی در تیم الزورا و تیم ملی
عراق ،استقاللیها مصممتر از قبل به دنبال جذب
این بازیکن هســتند و گویا سرپرســت اســتقالل
مذاکرات خوبی با مدیربرنامههای این بازیکن داشته
است .صفا هادی که در پست هافبک دفاعی بازی
میکند ،به احتمال فــراوان یکی از بازیکنان ثابت
تیم ملی عراق در جام ملتها خواهد بود و به همین
دلیل مســئوالن استقالل قصد دارند تا قبل از آغاز
جام ملتها با این بازیکن قــرارداد ببندند ،چراکه
ن  21ساله
معتقدند درخشــش احتمالی این بازیک 

برنامه سفر پرسپولیس به اصفهان

برنامه ســفر سرخپوشــان به اصفهان اعالم شــد .تیــم فوتبال
پرســپولیس روز شــنبه پــس از آخرین تمرین خــود با پرواز
ساعت  ۱۶:۱۵راهی اصفهان میشــود .پرواز بازگشت هم برای
ساعت۲۱:۳۰روز یکشنبه خواهد بود .پرسپولیس در چارچوب
بازیهای عقبافتــاده در هفته دوازدهم ،روز یکشــنبه هفته
آینده در اصفهان برابر سپاهان قرار میگیرد.

محرومان در هفته پانزدهم

لیگ هجدهم به ایستگاه پایانی نیمفصل رسید

تمرین پرسپولیس از جمعه
پشت درهای بسته

تمرین امروز تیم فوتبال پرسپولیس برای رسانهها و
هواداران باز خواهد بود .به نقل از سایت رسمی باشگاه
ن امروز
پرسپولیس ،بنابر اعالم برانکو ایوانکوویچ ،تمری 
سرخپوشان درحالی از ساعت ۱۱آغاز خواهد شد که
درهای محل تمرین به روی نمایندگان رســانهها و
هواداران باز خواهد بود .همچنین طبق روال همیشگی
که  2تمرین آخرین تمرین ،پشت درهای بسته انجام
میشــود ،در تمرینات روزهای جمعه و شنبه که از
ساعت  ۱۱آغاز میشود ،درها بسته خواهد بود.

زمان برگزاری دیدار ایران  -اردن مشخص شد

در بازیهای آســیایی باعث خواهد شد تا قیمت
او در بازار نقلو انتقاالت باالتر برود .گفته میشود
مذاکرات با مدیربرنامههای این بازیکن عراقی هم
خوب پیش رفته و به احتمال فراوان سرپرســت
اســتقالل با  2خبر خوب نقل و انتقاالتی از دبی
به تهران باز خواهد گشــت .با توجه به بازگشــت
داریوش شــجاعیان ،محســن کریمی و مرتضی
آقاخان در نیمفصل دوم به نظر میرسد استقالل
در نقلو انتقاالت به جذب همین  2بازیکن بسنده
کند و بــا کمترین تغییر ممکن پــا به نیم فصل
دوم بگذارد.

کادر پزشکی پرسپولیس همچنان نگران وضعیت مدافع مصدوم این تیم است که طی  2دیدار اخیر  ۶امتیاز برای سرخپوشان به ارمغان آورده است.
شجاع خلیلزاده ،مدافع پرسپولیس که در  2دیدار اخیر برابر ماشینسازی و ذوبآهن با گلهای  3امتیازیاش توانسته این تیم را در کورس مدعیان
قرار دهد ،همچنان از مصدومیت کهنهاش رنج میبرد که این موضوع نگرانی کادرپزشــکی را درپی داشته .علیرضا حقیقت در خصوص وضعیت این
بازیکن گفت« :فشــردگی بازیها باعث شده تا بازیکنان کامال تحتفشار قرار گیرند .خلیلزاده بعد از بازی این هفته تا ساعت یک بامداد تحتنظر
کادرپزشــکی قرار داشت و از شدت درد قادر به استراحت و خوابیدن نبود .باید تا نیمفصل صبر کنیم تا شرایط درمانی کامل را صورت دهیم و این
بازیکن که از ابتدای فصل با این مشکل مواجه بوده را به شرایط ایدهآل برسانیم ».وی ادامه داد« :خوشبختانه شجاع علیرغم این مصدومیت در این
فصل یکی از بازیکنان موثر تیم بوده و امیدواریم مشکلش را نیز برطرف کرده و او را در شرایط بهتری در اختیار تیم قرار دهیم».

کمیته مسابقات اسامی محرومان هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال
را اعالم کرد .وحید خشــتان از استقاللخوزستان ،میالد شیخ
ســلیمانی ،علی بهارمســت (مدیر تیم) از سپیدرود رشت ،کرار
جاســم و اکبر ایمانی از صنعتنفت آبادان ،فرشــاد ساالروند و
علی غالمزاده از فوالد خوزستان و میالد فخرالدینی از ذوبآهن
اصفهان.

بهبود نسبی وضعیت ایرج داناییفرد

وضعیت جســمانی ایرج داناییفرد پیشکســوت استقالل که در
بیمارستان رسالت تهران بستری اســت ،دیروز بهتر از روزهای
گذشــته بود و قرار اســت در صورت تداوم این شرایط به بخش
عمومی منتقل شــود 2 .فرزند پســر و دختر ایرج داناییفرد که
بامداد دیروز از خارج از کشــور به تهران آمدهاند ،از پدرشــان
عیادت کردند که گفته میشود به همین دلیل روحیه و شرایط
داناییفرد روز چهارشنبه مساعدتر شد.

جدایی حاتمی از سپیدرود

بابک حاتمی ،مدافع پیشین تیم فوتبال پرسپولیس که در اواخر
مهرماه و پس از هفته هشــتم لیگ برتر به تیم ســپیدرود رشت
پیوسته بود ،پس از تنها  3ماه از این تیم شمالی جدا شد .حاتمی
در هفتههای اخیر از ناحیه کمر دچار مصدومیت شــده بود و به
همین دلیل قراردادش را با سرخپوشان رشتی فسخ کرد.

پیروزی فوتسال ایران مقابل روسیه

تیم ملی فوتسال ایران در اولین دیدار خود در تورنمنت اسلواکی
به مصاف روســیه رفت و موفق شــد با نتیجه  ۴ - ۵به پیروزی
برســد .علی اصغر حسنزاده در این مســابقه برای ایران  3گل
زد 2 .گل دیگر هم توســط مهدی جاوید و ابوالقاسم عروجی به
ثمر رسید .ایران در آخرین بازی این تورنمنت دیشب به مصاف
اسلواکی میزبان رفت.

شکایت تراکتور از استوکس و اروین

آنتونی استوکس و لی اروین بعد از حضوری کوتاهمدت و موفق
در تراکتورســازی درنهایت این تیم را ترک کردند .دیلی رکورد
نوشــت« :آنتونی اســتوکس و لی اروین در تابستان راهی تیم
تراکتورســازی شدند ولی هر  2درنهایت این تیم را ترک کردند.
اکنون باشــگاه تراکتورسازی به شکایت از این  2بازیکن به فیفا
اقدام کرده است».

بیانیه استقالل علیه صدا و سیما

باشگاه اســتقالل طی اطالعیهای به شدت از صداو سیما انتقا د
و اعالم کرد که اعضای این باشــگاه حق صحبت با دوربینهای
صداو سیما را ندارند .این باشگاه مدعی است رسانه ملی به جای
اســتفاده از نام ایران برای تیم استقالل به نماینده کشورمان در
لیگ قهرمانان آسیا ،این باشگاه را استقالل تهران نامیده است.

پاداش  ۲میلیون دالری فیفا به تیمهای ایرانی

 ۸۰۰میلیون تومان جایزه تیم منحل
شده!

فیفا جوایز تیمهای باشــگاهی برای جامجهانی را اعالم کرد که ۷
تیم ایرانی شــامل این جوایز شدند .به گزارش ایسنا ،فیفا پاداش
تیمهای ایرانی را برای جامجهانی  ۲۰۱۸روسیه اعالم کرد که به
این ترتیب  7باشگاه پرسپولیس ،سپاهان ،استقالل ،سایپا ،پدیده،
ســیاهجامگان و ذوبآهن شامل پاداش جامجهانی شدند .در این
بین 2 ،باشگاه استقالل و پرسپولیس به ترتیب جوایز بیشتری را
نســبت به سایر تیمها کسب کردند .در مجموع تیمهای ایرانی ۲
میلیــون و  ۲۵۴هزار و  ۹۵دالر دریافت میکنند .جوایز تیمهای
ح اســت :استقالل ۸۴۰هزار
ایرانی برای جام جهانی به این شــر 
و ۵۱۰دالر ،پرســپولیس  ۶۴۹هزار و  ۴۸۵دالر ،ذوبآهن ۲۲۹
هزار و ۲۳۰دالر ،ســایپا  ۲۲۹هزار و ۲۳۰دالر ،پدیده ۱۵۲هزار و
 ۸۲۰دالر،سیاهجامگان  ۷۶هزار و ۴۱۰دالر (این تیم منحل شده
و با قیمت امروز دالر ،جایزهای معادل حدود  ۸۷۰میلیون تومان
دریافت میکند) و سپاهان  ۷۶هزار و  ۴۱۰دالر.

واکنش رئیس دپارتمان داوری به
شکایت پرسپولیس از داوری

داوود رفعتی معتقد است ۹۰درصد تصمیمهای داوری در لیگ
هجدهم درســت بوده و داوران تنها در۱۰درصد تصمیمهایشان
اشــتباه کردهاند .داوود رفعتی رئیس دپارتمــان داوری درباره
شکایت پرســپولیس به داوری در دیدار با ذوبآهن اظهار کرد:
«من متاسفانه ســر کالس بودم و نتوانســتم بازی را ببینم اما
پرســپولیس اگر شکایتی دارد ،آن را مســتند برای ما بفرستد
و ســپس ما آن را قضاوت خواهیم کــرد ».وی درباره اعتراض
ســایر تیمها به قضــاوت داوران در لیگ هجدهــم گفت« :اگر
تیمی متضرر شــده باشد ،همه تیمها هســتند و چنین چیزی
وجود ندارد که 2تیم تنها ســود برده باشــند .البته به نظر من
 ۹۰درصد داوریها تا به اینجــای کار قابلقبول بوده و بهطور
میانگیــن تنها۱۰درصد اشــتباه داوری در بازیهای این فصل
داشتهایم ».رئیس دپارتمان داوری درباره این شایعه که داوران
به نفع تیمهای اصفهانی ســپاهان و ذوبآهن ســوت میزنند،
تصریح کرد« :من چنین چیزی را تکذیب میکنم و به هیچوجه
اینگونه نیســت .اشتباهات فراگیر اســت و این نیست که یک
تیم خاص بخواهد ســود ببرد .مثال همین تیم سپاهان در دیدار
بــا ماشینســازی از داوری متضرر شــد ،پس نبایــد به چنین
صحبتهای اشتباهی بپردازیم».

ملیپوشان پرسپولیس در پک

بازیکنــان ملیپوش پرســپولیس دیروز راهی ســاختمان پک
شــدند .علیرضا بیرانوند و احمد نوراللهی  ۲بازیکن تیم فوتبال
ک شدند تا ریکاوری انجام
پرســپولیس دیروز راهی ساختمان پ 
دهند .بیرانونــد که به دلیل حضور در مراســم اجالس نماز به
ســمنان رفت ه و در تمرین پرسپولیس حضور نداشت،از سمنان
مســتقیما راهی ساختمان پک شد اما نوراللهی دیروز در تمرین
پرســپولیس حضور داشت و عصر با حضور در ساختمان پک به
ریکاوری پرداخت.

