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چهارشنبه   ۲۱آذر  4  1397ربیعالثانی  12  1440دسامبر 2018
علیرضا بیرانوند (پرسپولیس)
پست ...........:دروازهبان
تعداد بازی10 . .............:
دقایق بازی900.............:
کلینشیت7................. :
گل خورده5................. :

لیست تیم ملی زیر ذرهبین خراسانورزشی

 35یـارکـارلـوس

امیرعابدزاده(ماریتیمو)
پست ...........:دروازهبان
تعداد بازی12 ..............:
دقایق بازی1080..........:
کلینشیت3................. :
گل خورده15............... :

رشید مظاهری(ذوبآهن)
پست........... :دروازهبان
تعداد بازی13 . ............:
دقایق بازی1170 .........:
کلینشیت3................. :
گل خورده17............... :

سیدحسینحسینی(استقالل)
پست ...........:دروازهبان
تعداد بازی3 ...............:
دقایق بازی270............:
کلینشیت............ :یک
گل خورده2................. :

پیامنیازمند(سپاهان)
پست ...........:دروازهبان
تعداد بازی13 . ............:
دقایق بازی1170...........:
کلینشیت6................. :
گل خورده10................ :

کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی اســامی  35بازیکن اولیه را جهت آماده باش برای اردوی نهایی تیم ملی و جام
ملتهای آسیا اعالم کرد .این لیست اسامی بازیکنان در لیست آماده باش بوده و اسامی بازیکنان نهایی برای مسابقات
جام ملتهای آسیا روز شنبه  24آذر اعالم خواهد شد .بر این اساس پس از اعالم اسامی نهایی بازیکنان در روز شنبه و حضور آنها
در اردوی تیم ملی ،کاروان ایران برای حضور در مســابقات جام ملتهای آسیا و اردوی قطر ،دوشنبه آینده  26آذ ر ماه تهران را به
مقصد قطر ترک خواهد کرد .در لیست  35نفره کیروش مثل همیشه سورپرایزهایی وجود دارد که با انتقادات زیادی همراه بوده
است .یکی از نامهای عجیب در این لیست فرشاد احمدزاده است .بازیکنی که در شالسک وروتسواف لهستان شانسی برای بازی
ندارد و احتماال یکی از خط خوردههای این لیست  35نفره خواهد بود .نام صادق محرمی نیز درحالی در این لیست دیده میشود
که در دیناموزاگرب جایگاهی بهتر از نیمکتنشینی ندارد .حضور چنین بازیکنانی در لیست کیروش باعث شده تا بازیکنان آماده
لیگ از قرار گرفتن در لیست اولیه تیم ملی باز بمانند .در ادامه نگاهی خواهیم داشت به بازیکنان آماده لیگ که شانس حضور در
جام ملتهای آسیا را از دست دادهاند .همچنین نگاهی به جزییات عملکرد  35بازیکنی که در لیست کیروش قرار گرفتهاند ،نشان
میدهد که همه این بازیکنان کامال آماده نیســتند و برخی از آنها به دلیل عدم آمادگی و یا مصدومیت دقایق کمی برای تیم
باشگاهی خود در لیگهای مختلف به میدان رفتهاند .در شماره امروز خراسان ورزشی نگاهی انداختهایم به عملکرد باشگاهی
 35بازیکنی که در لیســت  35نفره کیروش حضور دارند .الزم به توضیح است که در بخش تعداد بازیها حضور بازیکنان در
ترکیب به عنوان بازیکن ثابت و بازیکن تعویضی در نظر گرفته شده است .به عنوان مثال فرشاد احمدزاده این فصل در لیگ
لهستان  13بار برای تیمش به میدان رفته که  7بار آن بهعنوان بازیکن ثابت و  6بار آن به عنوان بازیکن تعویضی بوده است.

رامینرضاییان(الشحانیه)
پست.........:دفاع راست
تعداد بازی2 ................:
دقایق بازی149............:
گل زده................ :صفر
پاس گل................ :یک

وریا غفوری(استقالل تهران)
پست.........:دفاع راست
تعداد بازی13.............. :
دقایق بازی1116...........:
گل زده3...................... :
پاس گل2.....................:

صادقمحرمی(دیناموزاگرب)
پست....... :دفاع راست
تعداد بازی13.............. :
دقایق بازی922...........:
گل زده................. :صفر
پاس گل.................:یک

پورعلیگنجی(یوپنبلژیک)
پست...........:دفاع وسط
تعداد بازی4 . ..............:
دقایق بازی348..........:
گل زده.................. :یک
پاس گل................:صفر

منتظری(استقاللتهران)
پست...........:دفاع وسط
تعداد بازی9 ................:
دقایق بازی810............:
گل زده................ :صفر
پاس گل ...............:صفر

خانزاده(االهلی قطر)
پست...........:دفاع وسط
تعداد بازی10............... :
دقایق بازی779...........:
گل زده................ :صفر
پاس گل ...............:صفر

سید مجید حسینی(ترابزون)
پست...........:دفاع وسط
تعداد بازی10 . .............:
دقایق بازی900.............:
گل زده.................. :یک
پاس گل.................:یک

روزبه چشمی(استقالل تهران)
پست...........:دفاع وسط
تعداد بازی6 . ..............:
دقایق بازی540............:
گل زده................. :صفر
پاس گل................:صفر

کنعانیزادگان(ماشینسازی)
پست...........:دفاع وسط
تعداد بازی14 ..............:
دقایق بازی1260..........:
گل زده.................. :یک
پاس گل2.....................:

احسان حاج صفی(تراکتور)
پست.............:دفاع چپ
تعداد بازی8 ...............:
دقایق بازی720............:
گل زده ................ :صفر
پاس گل2.....................:

میالد محمدی(احمد گروژنی)
پست.............:دفاع چپ
تعداد بازی16 ..............:
دقایق بازی1440..........:
گل زده.................. :یک
پاس گل ...............:صفر

سعید آقایی(سپاهان اصفهان)
پست.............:دفاع چپ
تعداد بازی13 . ............:
دقایق بازی1032..........:
گل زده ................. :یک
پاس گل4 . ..................:

سعیدعزتالهی(ردینگ)
پست.....:هافبک دفاعی
تعداد بازی4 . ..............:
دقایق بازی327...........:
گل زده ................ :صفر
پاس گل............... :صفر

امید ابراهیمی (االهلی قطر)
پست.....:هافبک دفاعی
تعداد بازی11 . .............:
دقایق بازی983..........:
گل زده3...................... :
پاس گل................ :یک

احمدنورالهی(پرسپولیس)
پست.....:هافبک دفاعی
تعداد بازی11 . .............:
دقایق بازی957...........:
گل زده ................ :صفر
پاس گل ...............:صفر

سامان قدوس(آمی ا فرانسه)
پست....:هافبک تهاجمی
تعداد بازی15 ................ :
دقایق بازی1132 ........... :
گل زده3.........................:
پاس گل3........................:

اشکان دژاگه(تراکتور)
پست......:هافبکتهاجمی
تعداد بازی10 . .............:
دقایق بازی804...........:
گل زده ................. :یک
پاس گل2.....................:

علی کریمی(استقالل تهران)
پست.....:هافبک دفاعی
تعداد بازی14 ..............:
دقایق بازی1108..........:
گل زده................ :صفر
پاس گل............... :صفر

وحید امیری(ترابزون اسپور)
پست . ........:وینگر چپ
تعداد بازی10 . .............:
دقایق بازی261............:
گل زده ................. :یک
پاس گل ...............:صفر

مسعودشجاعی(تراکتور)
پست ...:هافبک تهاجمی
تعداد بازی11 . ....................:
دقایق بازی956..................:
گل زده3..............................:
پاس گل2............................:

احمد عبدا...زاده(نساجی)
پست.....:هافبک دفاعی
تعداد بازی14 ..............:
دقایق بازی1229..........:
گل زده ................ :صفر
پاس گل............... :صفر

مهدی طارمی(الغرافه قطر)
پست ................:مهاجم
تعداد بازی5 . ..............:
دقایق بازی449...........:
گل زده3...................... :
پاس گل............... :صفر

علی قلیزاده (شارلوا بلژیک)
پست...... :وینگر راست
تعداد بازی18 . ............:
دقایق بازی992...........:
گل زده................. :یک
پاس گل4.................... :

علیعلیپور(پرسپولیس)
پست..................:مهاجم
تعداد بازی13 . ............:
دقایق بازی1134..........:
گل زده4...................... :
پاس گل2.....................:

علیرضاجهانبخش(برایتون)
پست........:وینگر راست
تعداد بازی10 . .............:
دقایق بازی439...........:
گل زده ................ :صفر
پاس گل............... :صفر

مهدی ترابی(سایپا تهران)
پست................ :مهاجم
تعداد بازی13 . ............:
دقایق بازی925...........:
گل زده ................. :یک
پاس گل................ :یک

فرشاد احمدزاده(شالسک)
پست...........:وینگر چپ
تعداد بازی13...............:
دقایق بازی737..........:
گل زده.................. :یک
پاس گل ................:یک

سردار آزمون(روبینکازان)
پست..................:مهاجم
تعداد بازی14 ..............:
دقایق بازی1149..........:
گل زده4...................... :
پاس گل4.....................:

کریمانصاریفرد(ناتینگهام)
پست..................:مهاجم
تعداد بازی ............:یک
دقایق بازی6................:
گل زده................ :صفر
پاس گل ...............:صفر

کاوه رضایی(بروژ بلژیک)
پست................ :مهاجم
تعداد بازی12.............. :
دقایق بازی671............:
گل زده4...................... :
پاس گل................ :یک

نقلو انتقاالت استقالل و دغدغه جای خالی
محمدی در تیم منتخب لیگ روسیه

تیم منتخب هفته هفدهم لیگ برتر روســیه از نگاه
هواسکورد معرفی شد که میالد محمدی ،مدافع راست
تیم احمد گروژنی در این تیم حضور دارد .در هفتهای
که گذشت میالد محمدی به همراه احمد گروژنی به
مصاف آرســنال توال رفتند که این بازی با نتیجه - 2
صف ر به سود یاران محمدی به پایان رسید.

انصاری از بیمارستان مرخص شد

محمــد انصاری ،مدافع تیم فوتبال پرســپولیس روز
شــنبه در بیمارســتان نورافشــار تهران تحت عمل
جراحی از ناحیه رباط صلیبی قرار گرفت .این بازیکن
ن مرخص شد تا ادامه
بعد از  2روز حضور در بیمارستا 
درمان خود را در منزل انجام دهد.

مصدومیت بیرانوند جدی نیست

پس از مصدومیت بیرانوند در تمرین دیروز (سهشنبه)
پرسپولیس ،کادر پزشکی باشگاه ،وضعیت این بازیکن
را بررســی کرد و مشخص شــد که مصدومیت این
بازیکن جدی نیست و میتواند در دیدار بعدی ،تیمش
را همراهــی کند .تیم فوتبال پرســپولیس در جریان
هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال ایران عصر روز جمعه
از پارس جنوبی جم میزبانی خواهد کرد.

جاللی از پیکان جدا شد

مجید جاللی سرمربی تیم پیکان بعد از  3فصل حضور
در این باشگاه سرانجام دیروز و در آخرین جلسهای که
با محمود شیعی مدیرعامل این باشگاه داشت ،بهطور
توافقی از این جدا شــد .جاللی ایــن فصل با پیکان
بازیها را خوب شروع کرد و بخش مهمی از نیم فصل
اول را در میان تیمهای باالی جدول حضور داشت اما
 6شکست پیاپی عاقبت فضا را برای ادامه همکاری او
و باشگاه پیکان عوض کرد.

واکنش فغانی به جنجالها

سکوت کمتر داستان میسازد!

حساسیت دیدار سپاهان و پرسپولیس سبب شد،
کمیتــه داوران از علیرضا فغانــی یکی از بهترین
داوران فوتبــال جهان برای قضاوت این مســابقه
اســتفاده کند تا احتمال حرفو حدیثها را پس
از این مسابقه حســاس به پایینترین حد ممکن
برســاند ،ولی اشــتباه فغانی روی اعالم پنالتی به
سود پرســپولیس سبب شــد تا انتقادات فراوانی
از این داور بینالمللی فوتبال کشــور انجام شود.
داور ردهبندی جامجهانی  2018روسیه حاال چند
روز پس از این مســابقه ،اولیــن واکنش خود را
به انتقادات نشــان داده .فغانی با انتشار استوری
در صفحه اینســتاگرام خود نوشته« :سکوت کن؛
فرقی نمیکند از روی رضایت باشــد یا دلخوری؛
این مردم از سکوت کمتر داستان میسازند».

اسامی محرومان لیگ برتر در هفته پانزدهم

غیبت کمال و کیروش

کمیته مسابقات سازمان لیگ محرومان بازیهای
باقی مانده هفتــه پانزدهم لیگ برتــر فوتبال را
اعالم کرد .به نقل از روابط عمومی ســازمان لیگ
فوتبــال ایران ،کمال کامیابینیا از پرســپولیس و
کیروش اســتنلی از ســپاهان در هفته پانزدهم
لیگ برتر محروم هستند و مسلما در غیاب این دو
بازیکن پرسپولیس و سپاهان کار سختی خواهند
داشــت .وحید خشتان (استقالل خوزستان) ،کرار
جاســم ،اکبر ایمانی (صنعتنفت آبادان) ،فرشاد
ساالروند ،علی غالمزاده (فوالدخوزستان) و میالد
فخرالدینی (ذوبآهن اصفهــان) دیگر محرومان
هفته پایانی نیم فصل اول لیگ هستند.

با نزدیک شــدن به تعطیالت نیمفصل و آغاز پنجره زمستانی نقلو
انتقاالت فوتبال ،اخبار و گمانهزنی درباره نقلو انتقاالت باشگاههای
لیگ برتری بخصوص پرسپولیس و استقالل بیشتر شده است .تیم
استقالل اگرچه به زعم بسیاری تیم پرمهرهای است اما مصدومیت
برخی بازیکنان تازهوارد از یکســو و عدم تطبیق و سازگاری برخی
خریدها با نیاز تیم ،از ســوی دیگر باعث شــد آبیها در هفتههای
ابتدایی نتایج خوبی نگیرند و امتیازات زیادی از دســت بدهند .اما
رفتهرفته تیم هماهنگتر شــد و در چند هفته اخیر تیم استقالل
نتایج خوبی گرفته و به کورس برگشته است .حاال وقت تقویت تیم

شرط آبیها برای نورافکن
و برطرف کردن نقاط ضعف اســت و برای این منظور وینفرد شــفر
یک هافبک بازیســاز میخواهد و یک مهاجم گلزن .الزمه این کار
خلوت کردن لیست آبیهاست ،چراکه با بازگشت داریوش شجاعیان
و محســن کریمی به لیست استقالل در نیمفصل عمال جایی برای
خریدهای تازه نیســت .بنابراین شفر باید ابتدا چند نفر را از لیست
خارج کند که به نظر میرسد میثم تیموری هافبک چپپای این تیم
که دچار پارگی رباط شــده بود و به تازگی برگشته ،اولین خروجی
آبیها باشد .شفر برای تقویت جناح چپ امید نورافکن بازیکن تیم
شــارلوا را مدنظر دارد .بازیکنی که در تیمش شــرایط خوبی ندارد،

طرح دوفوریتی وزارت ورزش برای بازنشستههای ورزشی

گرشاسبی به پرسپولیس برمیگردد!
وزارت ورزش و جوانان به دنبال آن اســت تا مجلس شــورای اســامی با صدور یک طرح دوفوریتی
استفاده از نیروهای بازنشسته را به مدیران ارشد بسپارد و بر اساس همین طرح حمیدرضا گرشاسبی
مدیرعامل باشگاه پرســپولیس و دیگر مدیران مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستهها بار دیگر به
عنوان مدیر و معاون و مدیرعامل و رئیس فدراســیون به کار خود ادامه دهند .همزمان با انتشــار این
خبر روز گذشــته گرشاســبی دوباره در باشگاه پرســپولیس حضور یافت و برای خیلیها جای سوال
بود که او که رفتنی شــده و جانشــین موقتش هم مشخص اســت ،چرا دوباره برگشته! شاید حضور
گرشاسبی در باشگاه به طرح وزارت ورزش مربوط است و باید منتظر خبرهای بعدی بود.

کیروش :اکنون زمان صعود و رستگاری است

سرمربی تیم ملی پس از انتشار فهرست  ۳۵نفره تیم ملی ،پیامی را به این شر ح منتشر کرد« :زمان صعود است .دیگر
زمان این نیست که نسبت به وظایف خود سهلانگار ویا راحتطلب باشیم .وقت رستگاریست ،االن زمان این است
که با تمرکز ،تعهد و اراده به اهدافمان برسیم .برای رسیدن به موفقیت باید از تمام تهدیدات و فداکاریهای سفر
لذت ببریم .یا صعود میکنید و باال میروید و میدرخشید ،یا نه؛ شکست میخورید و به اعماق تاریکی فرو میروید».

واکنش فتحی به مذاکره با فرهاد مجیدی

امیرحسین فتحی سرپرست تیم فوتبال استقالل در جمع خبرنگاران درباره نقلو انتقاالت استقالل و جدایی
گرو و نویمایر گفت« :پیش از این نیز گفتم که بعد از بازی پدیده ،لیســت ورود و خروج مشــخص خواهد
شد ».وی در ادامه درباره اضافه شدن فرهاد مجیدی تصریح کرد« :بیش از 100بار و به  100طریق مختلف
گفتم که درخصوص جذب دســتیار داخلی و خارجی صحبت نشــد ه و باید با آقای شفر در این باره صحبت
کنیم .آقای مجیدی از بزرگان و پیشکســوتان باشگاه هستند و ما از وجود ایشان استفاده میکنیم ».این در
حالی است که روز گذشته مهر از دیدار خصوصی شفر و مجیدی خبر داده بود.

ترابی آماده خدمت به پرسپولیس

مهدی ترابی که قرار است بعد از بازی با صنعتنفت در لیگ برتر راهی پرسپولیس شود ،در خصوص انگیزه
خــود برای حضــور در تیم جدیدش گفت« :تمام تمرکز من روی بازی با صنعت نفت اســت و امیدوارم که
آخرین بازی لیگ برتر را با برد پشت سر بگذاریم تا من هم با خاطرهای خوب سایپا را ترک کنم .من  6سال
اینجا بودم و در باشــگاه سایپا رشد کردم .باید از مجموعه باشگاه و آنهایی که به من کمک کردند ،تشکر
کنم .وقتی پرسپولیس خواهان جذب من شد ،علی آقا موافقت کرد و به من گفت که میتوانم در پرسپولیس
پیشــرفت کنم .او حرفهایی زد که قطعا به دردم میخورد .برای موفقیت در پرسپولیس ،حرفهای دایی را
از یاد نمیبرم و تالش میکنم تا بهترین عملکرد را داشته باشم».

احتمال منتفی شدن حضور گوچی در ایران

چند وقتی است که بحث حضور رضا قوچاننژاد در لیگ برتر ایران بخصوص در تیمهای پرسپولیس و تراکتورسازی
مطرح شــده است .در اینکه گوچی دلش میخواهد به ایران بیاید و در یکی از تیمهای پرطرفدار بازی کند شکی
نیســت ،ولی به نظر میرســد یک مسئله بسیار مهم مانع حضور ملیپوش ســابق تیم ملی در ایران بشود .همسر
قوچاننژاد راضی به حضور در ایران نبوده و به گفته یکی از نزدیکان این بازیکن ممکن است همین امر مانع انتقال
این بازیکن به یکی از تیمهای ایرانی شده و پروژه انتقال این بازیکن به یکی از تیمهای ایران به کلی منتفی شود.

منتظری دفاع راست جدید استقالل

تمرین اســتقالل در شــرایطی در  2روز گذشته برگزار شده که در هر  2روز وینفرد شفر از پژمان منتظری
در پست دفاع راست استفاده کرده است .این به آن معنی است که منتظری در بازی با پدیده در پست دفاع
راســت بازی میکند و وریا غفوری یک خط جلوتر در پســت وینگر راست بازی میکند .این اتفاق درحالی
است که منتظری با بازی در پست دفاع راست بیگانه نیست و در جامجهانی  2014در این پست بازی کرده
بود و فصل قبل هم در  2بازی در پست دفاع راست به میدان رفت.

رونمایی از شعار ایران در جام ملتها

سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز شعار کشورهای حاضر در جام ملتهای آسیا که توسط مردم همین
کشورها انتخاب شده بود را اعالم کرد .بر اساس اعالم  ،AFCکشور ایران با  ۲۵هزار رایدهنده برای انتخاب
شعار تیم ملی ،باالترین آمار را از این حیث در میان کشورهای آسیایی دارد .از  ۲۵هزار شرکتکننده ایرانی
در نظرسنجی کنفدراسیون آسیا۱۱ ،هزار نفر شعار « ۸۰میلیون نفر ،یک ملت ،یک ضربان قلب» را انتخاب
کردند .شعار تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه هم همین شعار بود.

قلعهنویی به کمیته اخالق احضار شد؟

هرچند در آخرین دیدار تیمش گل زده است .او هم بیمیل نیست
به تیم سابقش برگردد اما مشکل اینجاست که خودش باید رضایت
شارلوا را جلب کند و اســتقالل حاضر نیست قرضی او را برگرداند.
ســرور جپاروف ستاره ســابق و ازبک اســتقالل هم یکی دیگر از
خریدهای آبیهاست و ابراهیم توره بازیکن سابق و آفریقایی سپاهان
هم دیگر گزینه مدنظر شفر برای تقویت تیم و خط حمله است .البته
خرید این بازیکنان مستلزم خروج الحاجی گرو و نویمایر  2خارجی
بیکیفیت استقالل از لیست این تیم است که گویا اولی  2مشتری
دارد و دومی را باید راضی به فسخ قرارداد کنند!

امیر قلعهنویی سرمربی سپاهان بعد از صحبتهای جنجالی خود درباره
کمیته داوران ،علیرضا فغانی و حمایت از پرسپولیس به کمیته اخالق
احضار شد .به گزارش ورزش سه ،قلعهنویی بعد از دیدار با پرسپولیس
در مصاحبه با ورزش ســه و چند رســانه دیگر موضوعاتی را مطرح
کرد که با واکنش تند کمیته اخالق روبهرو شــده است .به اینترتیب
سرمربی سپاهان باید برای ارائه توضیحات پیرامون صحبتهای خود
به کمیته اخالق مراجعه کند .جالب آنکه سرمربی سپاهان پیش از
این و در صحبتهای جنجالی خود این موضوع را پیشبینی کرده بود.
این در حالی است که فتاحی سرپرست تیم سپاهان از احضار سرمربی
تیمش به کمیته اخالق اظهار بیاطالعی کرد.

