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اتفاق عجیب پس از تساوی ذوب و نفت

تماشاگران ذوبآهن بعد از تساوی تیمشان در اتفاقی عجیب با وارد شدن به میکسدزون با
خبرنگاران درگیر شدند .بعد از دیدار تیمهای ذوبآهن و نفت مسجدسلیمان که به تساوی
بدون گل ختم شد ،تماشاگران ذوبآهن وارد منطقه مخصوص مصاحبه (میکسدزون) شدند
و در اتفاقی عجیب به درگیری لفظی با خبرنگاران پرداختند .به گزارش ایسنا ،این اتفاق در
حالی رخ داد که ظاهرا مســئوالن برقرارکننده امنیت در ورزشگاه فوالدشهر ،پیش از تخلیه
کامل تماشــاگران از سکوها اقدام به ترک ورزشــگاه کردند تا در غیبت آنها سعید آذری،
مدیرعامل ذوبآهن تماشاگران تیمش را مجاب به خروج از منطقه میکسدزون کند.

الحاجی گرو در لیست نکونام

مســئوالن باشگاه نســاجی برای تقویت تیمشان
در نیمفصــل دوم در تدارک جــذب چند بازیکن
هستند که یکی از این بازیکنان الحاجی گروست؛
مهاجمی که در نیمفصل اول اصال خوب کار نکرده
و جداییاش از جمع آبیپوشــان قطعی است .از
سوی دیگر یکی از باشگاههای سرشناس لیگ برتر
هم خواهان جذب گروست.

کمیته انضباطی در حال بررسی
دیدارسپاهان-پرسپولیس

رئیس کمیته انضباطی از بررســی گزارش دیدار
سپاهان-پرســپولیس خبر داد .به نقل از ســایت
رســمی فدراسیون ،اسماعیل حســنزاده ،رئیس
کمیتــه انضباطی گفــت« :گزارشــات و مدارک
مســتندات درباره دیدار تیمهای پرســپولیس-
ســپاهان واصل و اخطاریه برای افــرادی که در
گزارش از آنها تخلفی صورت گرفته ،ارسال شده
و پس از وصول دفاعیــات و جمعبندی به زودی
رای مقتضی را صادر خواهیم کرد».

برانکو شنبه لیست میدهد

ایرج عرب و برانکو ایوانکوویچ در نشســت دیروز
خود بر لــزوم تقویت تیم با جذب بازیکنان جدید
تاکید کردند .درنهایت مقرر شد برانکو ایوانکوویچ
نفرات مورد نظر خود را مشــخص کند و موضوع
در جلســهای پس از بازی پایانی سرخپوشــان در
نیمفصل اول مورد بررســی قرار بگیرد .به گزارش
تسنیم ،پرســپولیس فردا در هفته پانزدهم لیگ
برتر برابر پــارس جنوبی قرار میگیــرد و برانکو
شنبه لیست نفرات مدنظرش را خواهد داد.

کیروش بگوید معیارش برای دعوت بازیکن
چیست

گلمحمدی :تعویق این مسابقه
کمک زیادی به استقالل کرد

یحیــی گلمحمدی،
سرمربی تیم فوتبال
پدیده خراســان در
خصوص دیدار تیمش
مقابــل اســتقالل
در نشســت خبری
صحبتهایی داشت و
به ســواالت خبرنگاران پاسخ داد که گزیده
آن را میخوانید.
تیم ما آماده بازی است و مشکل خاصی نداریم.
 3امتیاز بازی برای ما و استقالل بسیار مهم است و
قطعا انگیزه باالیی نزد بازیکنان تیمها وجود دارد تا
در این بازی بهترین عملکرد را از خود ارایه کنند.
همــه چیز بــرای برگزاری یک بــازی خوب و
فنی آماده اســت .به نظر من هر تیمی که بتواند
از موقعیتها اســتفاده کنــد و در دفاع هم موفق
باشــد برنده میدان خواهد شد .این بازی میتواند
خیلی جذاب از آب دربیاید و فرصت خیلی خوبی
برای بازیکنان جوان ماست که شایستگی خود را
نشــان دهند .در کل امیدوارم چه تماشاگرانی که
به ورزشــگاه میآیند چه آنهایی که در تلویزیون
نظارهگــر بازی خواهند بود از تماشــای آن لذت
ببرند.
تعویق در برگزاری این مسابقه کمک زیادی به
استقالل کرد چراکه این تیم در آن مقطع شرایط
خوبی نداشــت اما رفتهرفته روند خوبی در پیش
گرفت .در هر صورت ما با این قضیه کنار آمدیم و
بعد از لغو بازی با اســتقالل  3بازی انجام دادیم و
االن هم شرایط خیلی خوبی داریم.
کیروش انتخابهای خــاص خودش را دارد و
ما به او احترام گذاشــتیم اما وقتی خودم را جای
بازیکن میگذارم باید بدانــم معیار دعوت به تیم
ملی چیست .حتی من و سایر مربیهای باشگاهها
میخواهیــم معیار دعوت به تیم ملی را بدانیم .آیا
معیار فقط لژیونر شــدن یا دعوت از قبل بوده یا از
تیم انتهای جدول بازیکن دعوت میشود؟ خودمان
را جای بازیکن میگذاریم و وقتی میدانیم عملکرد
خوبی دارد این پرســش پیش میآیــد که معیار
دعوت شدن به تیم ملی چیست چون بازیکنی که
چند ماه مصدوم بوده و بازی نمیکند و یا تیمش
در انتهای جدول قرار دارد ،دعوت میشود.
ما مشکالتی که از قبل داشتیم ،هنوز پابرجاست.
ما حتی مشــکل زمین تمرین هــم داریم در کنار
آن توپ مناسب برای تمرین نداریم .باشگاه اعالم
کرده از طرف ســازمان لیــگ باید به ما توپ داده
شود و االن یکی ،دو ماه است که درگیر این مسئله
هســتیم و توپهایی که داریم شــرایط مناسبی
نــدارد .امیدواریــم حداقل این مشــکل از طرف
سازمان لیگ حل شود.

کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان برای پیگیری تمرینات تیم ملی به ایران
بازگشت .کارلوس کیروش ،سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان که پس از پایان اردوی تیم ملی
در ماه آبان و برنامهریزی اردوهای آینده تیم ملی راهی مرخصی شده بود ،صبح دیروز به ایران
بازگشت .کیروش لیست  ۳۵نفرهای را به عنوان لیست آمادهباش برای حضور در جام ملتها
اعالم کرده و روز شنبه هفته آینده لیست نهایی تیم ملی برای برگزاری اردوی قطر و جام ملتها
اعالم خواهد شد .ملیپوشان کشورمان روز دوشنبه راهی قطر میشوند تا ضمن برگزاری اردوی
 ۱۷روزه در این کشور  3دیدار تدارکاتی هم با تیمهای فلسطین ،لبنان و قطر برگزار کنند.

مسئوالن باشگاه پرسپولیس مقدمات برگزاری اردو در کشور قطر را انجام دادند .برانکو ،سرمربی
تیم پرسپولیس برای تعطیالت نیمفصل یک اردوی آمادهسازی برای تیمش در نظر گرفته و به
احتمال فراوان این اردو در کشور قطر برگزار خواهد شد .برانکو خواهان برگزاری اردو در کمپ
اسپایر در شهر دوحه شده و مقدمات این کار از سوی مسئوالن باشگاه پرسپولیس در حال انجام
اســت تا سرخپوشان در نیمفصل لیگ برتر آمادهسازی خود را در این کمپ برگزار کنند .البته
هنوز قراردادی بین باشگاه پرسپولیس و کمپ اسپایر به امضا نرسیده اما احتماال طی روزهای
آینده این اتفاق رخ خواهد داد.

دیدارهای تماشایی سرخابی در پایان هفته پانزدهم

اعالم زمان نقلوانتقاالت

به نقل از ســایت ســازمان لیگ فوتبال ایران ،زمان
نقلوانتقــاالت لیگ برتر و دســته اول در نیمفصل از
تاریخ  16دی تا  13بهمن  1397اســت .باشــگاهها
میتوانند در صورت داشــتن جای خالی تا ســقف 6
بازیکن آزاد جذب و با رعایت سایر شرایط آییننامه در
کمیته نقلوانتقاالت ثبت کنند .مسابقات نیمفصل دوم
لیگ دسته اول از روز  18دی ماه  1397آغاز میشود.

کیروش به ایران بازگشت

پرسپولیس در قطر اردو برگزار میکند

بازگشت امپراتور و رویای قهرمانی

فــردا در ادامه هفتــه پانزدهم و هفتــه پایانی
نیمفصل نخســت لیگ برتر چند دیــدار برگزار
میشــود و عالوه بر آن امروز یــک دیدار معوقه
از هفتــه دوازدهم نیز برگزار خواهد شــد .هفته
پانزدهم که از  15آذرماه با دیدار پیکان-نساجی
آغاز شــده و  24آذر با دیدار تیمهای اســتقالل
خوزستان-ســپاهان بــه پایان میرســد قطعا
طوالنیتریــن هفته لیگ هجدهم خواهد بود و از
این نظر شــاید خود رکوردی عجیب را در ادوار
لیگ برتر ثبت کند! تکلیف قهرمانی نیمفصل نیز
به نتایج این دیدارها بســتگی دارد و البته نتیجه
دیدار اســتقالل خوزستان-ســپاهان در آخرین
دیدار نیمفصل تعیین کنندهترین عنصر است.
استقالل  -پدیده؛ خطر یحییتایم
دیدار تیمهای اســتقالل و پدیده معوقه از هفته
دوازدهم لیگ برتر اســت که قــرار بود  18آبان
برگزار شــود اما به دلیل برگزاری دیدار برگشت
فینــال در ورزشــگاه آزادی و راضــی نشــدن
استقاللیها به بازی در ورزشگاهی غیر از آزادی
این دیدار به تعویق افتاد و البته اعتراض شــدید
مســئوالن و کادرفنــی تیم مشــهدی را در پی
داشت .یحیی و مسئوالن پدیده این اقدام سازمان
لیــگ را کمک به تیــم بحــرانزده آن روزهای
اســتقالل تلقی کردند و حاال  2تیم در شرایطی
ســاعت 16:10امروز باید به مصاف هم بروند که
پدیده با  30امتیاز در رده دوم اســت و استقالل
با  24امتیــاز در رده پنجم .پدیده برای قهرمانی
نیمفصل میجنگد و اســتقالل بــرای ماندن در
کورس .پدیده برای اینکه شانس قهرمانی داشته
باشد باید اســتقالل را شکست دهد و امیدوار به
توقف ســپاهان و پرسپولیس باشد .اما تساوی یا

شکســت پدیده حتی اگر ســپاهان هم متوقف
شود یا شکســت بخورد به منزله از دست رفتن
قهرمانــی نیمفصل اســت .البته شکســت دادن
آبیهای پایتخت آن هم در تهران و در شــرایطی
که اســتقالل  3برد متوالی کســب کــرده و در
آخرین بازیاش  5گل زده کار دشــواری اســت
اما یحیی گلمحمدی با هر تیمی مقابل استقالل
قرار گرفته حســابی این تیم را اذیت کرده است.
این مســئله البته استثنا هم دارد ،لیگ شانزدهم
یحیی با ذوبآهن مقابل استقالل شکست خورد
و استعفا داد .حاال یحیی انگیزه شخصی هم برای
این بــازی دارد و میخواهد از اســتقالل انتقام
بگیــرد .تقابل یحیی با شــفر و تیمش که چند
هفتهای است گل نمیخورد جالب خواهد بود به
خصوص اینکه مرد آلمانی باید مراقب یحییتایم
باشد و نیمفصل را باناکامی تمام نکند.
پرسپولیس  -پارس؛ چشم امید به آبیها!

بیرانوند با درد تمرین و بازی میکند

این مســابقه آخرین بازی پرســپولیس خسته و
نخســتین دیدار این تیم با مدیریت جدید است.
برانکــو و شــاگردانش که  2نیمفصل ســخت را
به دلیل محرومیت از نقلوانتقاالت پشــت ســر
گذاشتهاند ساعت  16:15فردا میزبان تیم پارس
جنوبی هســتند و پس از این دیدار دیگر دغدغه
کمبود بازیکن نخواهند داشــت .پرسپولیس که
 28امتیازی است یکی از  3تیمی است که شانس
قهرمانی در نیمفصل را دارد اما شــانس این تیم
کمتر از تیمهای ســپاهان و پدیده است .در واقع
پرسپولیسیها برای قهرمان شدن چشم امیدشان
به ساقهای بازیکنان استقالل خوزستان و تهران
است و اگر آبیها موفق شوند سپاهان و پدیده را
شکست دهند و سرخها شاگردان تارتار را از پیش
رو بردارند قهرمان نیمفصل خواهند شــد و این
میتواند حسن ختام تیم خسته پرسپولیس باشد.
مهدی تارتار که فصل گذشــته با سپردن پنالتی

به محسن فروزان ،دروازهبان استقاللیاش باعث
دلخوری هواداران پرسپولیس شد این مرتبه هم
تالش میکند بر اســاس وظایــف حرفهای خود
پرسپولیس را متوقف کند .محمد نوری ،محسن
بنگر و حتی ســیفاللهی از جمله بازیکنان سابق
پرسپولیس هستند که شاید انگیزهای مضاعف در
این دیدار داشــته باشــند و این تقابلها بازی را
جذابتر خواهد کرد.
بازگشت امپراتور
فردا همچنین  2دیــدار در تبریز و آبادان برگزار
میشود که دیدار تراکتورســازی-فوالد به دلیل
نخســتین حضور افشین قطبی در لیگ هجدهم
پس از بازگشــت به ایران از حساسیت و جذابیت
بیشــتری برخوردار اســت .تراکتورسازی اگرچه
شانســی برای قهرمانــی در نیمفصل لیگ ندارد
امــا در آخریــن هفته تالش میکنــد با گرفتن
جای پرسپولیس در رده ســوم ،در دور برگشت
در کورس قهرمانی قرار بگیرد .فوالد خوزســتان
هم که با عزیز فریســات یک برد و یک مســاوی
خوب به دســت آورده بود ناگهــان جای خود را
به افشین قطبی ،ســرمربی سابق تیم ملی داد و
فردا افشین امپراتور در شهر پرشورها به لیگ برتر
برمیگردد .دیدار نفت آبادان-ســایپا هم که یک
نبرد تکراری اســت چراکه  2تیم چند روز پیش
در مرحله یکچهارم نهایی جام حذفی مقابل هم
قرار گرفتند و شــاگردان دایــی با نتیجه -3یک
پیروز شــده و راهی نیمهنهایی شدند .حاال بازی
تکراری  2تیم برای نفت در حکم انتقام اســت،
نفتیها که  ۵هفته اســت رنگ بــرد را ندیدهاند
میخواهند سایپا را که  ۷هفته است در لیگ برتر
پیروز نشده را شکست دهند.

عرب :یک هوادار واقعی پرسپولیسم

میثم علیپور ،فیزیوتراپ تیم پرسپولیس به سایت رسمی باشگاه پرسپولیس
گفت« :بشار رسن به دلیل مشکلی که در عضله دارد نمیتوانست به صورت
صددرصدی با تیم کار کند و به این دلیل اختصاصی کار کرد .در حال انجام
اقدامات پزشــکی هستیم و امروز شــرایط او را بررسی خواهیم کرد ».وی
ادامه داد« :احســان علوانزاده به دلیل ضربهای که به پشت پایش خورده،
تمرین نداشت و در حال رسیدگی به این موضوع نیز هستیم ».علیپور افزود« :آسیبدیدگی علیرضا
بیرانوند آنقدر شــدید نبود که مانع از تمرین و بازی وی شــود .مچ پای او دچار پیچخوردگی شد اما
با اقدامهای پزشــکی که روی قسمت آسیبدیده انجام شد و همچنین تیپ شدن ،در تمرین حضور
دارد .بیرانوند درد خواهد داشت اما خود را برای بازی آماده میکند».

ایرج عرب درباره انتخابش به عنوان سرپرست باشگاه پرسپولیس به ایسنا گفت:
«به عنوان یک هوادار و عاشــق پرسپولیس همه ســعی و توانم را به کار خواهم
گرفت تا روند موفقیت باشــگاه همچنان ادامه داشــته باشد ».سرپرست جدید
باشــگاه پرسپولیس در پاسخ به این سوال که آیا با برانکو ایوانکوویچ برای جذب
بازیکن صحبتی انجام داده یا خیر ،گفت« :ما با برانکو در هماهنگی کامل هستیم.
سرمربی تیم هم به طور کامل همراه باشگاه است و مشکلی از این بابت نداریم .به امید خدا از فردا که بازی
ما به پایان برسد تمام هم و غم ما این خواهد بود که تیمی قدرتمند برای نیمفصل دوم آماده کنیم ».وی در
ادامه درباره حواشی و شایعاتی که مطرح شده بود مبنی بر اینکه او پیش از این طرفدار استقالل بوده ،گفت:
«این مباحث از ابتدا هم کذب بود .من یک هوادار واقعی پرسپولیس هستم ».

قرار شد ساناک را تحت فشار نگذاریم

وینفرد شــفر ،سرمربی استقالل در نشســت خبری پیش از بازی با
پدیده خراسان درخصوص آخرین وضعیت تیمش گفت« :بازی بسیار
ســختی داریم و تیم بســیار خوبی مقابل ما قرار میگیرد .آنها کار
تیمی بســیار خوبی دارند و در  4 ،3بازی گذشــته مقابل سپاهان و
تیمهای دیگر آنها را به خوبی آنالیز کردم ».وی ادامه داد« :ما اعتماد
به نفس خوبی به دســت آوردیم .در  3بازی  9گل زدیم و امیدوارم
در بازی با پدیده هم همان ذهنیت و کیفیت را داشته باشیم ».شفر
در مورد اینکه برنامه نیمفصل خود را به باشگاه داده یا نه گفت« :از
 4 ،3هفته قبل ما در این مورد مشــغول صحبت بودیم و با مدیران
باشگاه صحبت کردیم 4 ،3 .گزینه برای نیمفصل مد نظر داریم .باید
در نیمفصل اردو بزنیم و این بســیار مهم است .سرپرست باشگاه هم
روی این مسئله کار میکند و به زودی تایید نهایی را میگیرد ».شفر
در پاسخ به این ســوال که آیا حضور  9بازیکن این تیم در اردوهای

واکنش فغانی
به اظهارات
قلعهنویی و
ترک ایران

شفر :بازی سختی داریم
تیم ملی بزرگســاالن و امید به نفع استقالل است یا به ضرر این تیم
گفت« :از این بابت خوشــحالم که ما در تیم بازیکنانی داریم که به
اردوی تیم ملی دعوت شــدند ».شفر در پاســخ به سوالی مبنی بر
اینکه تکلیف دستیار وی در نیمفصل مشخص میشود یا خیر ،گفت:
«چند روز پیش با آقای فتحی صحبت کردم و در مورد یک دستیار
به جمعبندی رســیدیم ،منتظر پیشقرارداد او هستیم که تنظیم و
برایش ارسال شود .قطعا وقتی او پیشقراردادش را ببیند بعد از اوکی
شدن به جمع ما اضافه خواهد شد ».وی در پاسخ به سوالی در مورد
وضعیت ساناک و اینکه گفته بود از شفر بپرسید چرا از استقالل جدا
شدم ،گفت« :قبل از صحبت در مورد ساناک یک نکته را باید بگویم
که خیلی مهم اســت بهخصوص برای تلویزیون ،من همواره صادق
هســتم و حرف راســت به هواداران میزنم از روز اولی که آمدم در
مورد تیم ،هواداران و کادر فنی همیشــه حرف راست زدم .استقالل

یکی از بزرگترین باشــگاههای آسیاست و فراتر از یک باشگاه عادی
اســت مثل بایرنمونیخ ،بارسلونا و منچستریونایتد است .رفتارها هم
باید همینطور باشد من در همه نشستهای خبری صادقانه صحبت
کردهام ».وی افزود« :در مورد ســاناک و پستی که منتشر کرده همه
چیز را میدانم .قبل از انتشار پستش هم این را میدانستم .در مورد
افراد بیمار مهم اســت که با احترام رفتار شود نه فقط سانی بلکه با
پادوانی هم همین رفتار شد و باشگاه با نهایت احترام با او برخورد کرد
و باید به این افراد کمک میکردیم .نباید رفتاری علیه آنها داشــته
باشیم .در مورد سانی و اینکه امکان دارد به جمع ما برگردد یا خیر
همه چیز را دقیق میدانم و در جریانش هستم و با سرپرست باشگاه
هم صحبت کردم و ساشا هم با مدیریت صحبت کرد و قرار شد او را
تحت فشار نگذاریم .آقای فتحی هم این مسئله را صمیمانه پذیرفت
و قرار شد این مسئله متوقف شود».

علیرضا فغانی ،داور بینالمللی کشــورمان در خصوص ترک ایران به دلیل انتقادهای اخیر واکنش نشــان داد .او درباره حرف و حدیثهای به وجود آمده پس از دیدار
سپاهان-پرســپولیس و اظهارات امیر قلعهنویی ،ســرمربی سپاهان که فغانی را قلدر خوانده بود ،گفت« :در این رابطه صحبتی نمیکنم و دوستان صحبتهای خود را
انجام دادهاند ».وی در واکنش به بحث ترک ایران به دلیل هجمههای اخیر گفت« :پس از جام جهانی  2018روسیه این صحبتها را مطرح میکردند .امروز(دیروز)
برای قضاوت فینال ســوزوکی کاپ عازم ویتنام هســتیم و پس از آن برای جام ملتهای آســیا آماده میشویم .کمیته داوران هر تصمیمی بگیرد و هر قضاوتی بدهد،
ما انجام خواهیم داد».

نگاهی به جاماندههای بزرگ لیگ در لیست کیروش
کارلوس کیروش ،سرمربی تیم
ملی اســامی  35بازیکن اولیه را
جهت آمادهباش بــرای اردوی نهایی تیم ملی و
جام ملتهای آسیا اعالم کرد .این لیست اسامی
بازیکنان در لیســت آمادهباش اســت و اسامی
بازیکنــان نهایی برای مســابقات جام ملتهای
آســیا روز شنبه  24آذر اعالم خواهد شد و پس
از حضور بازیکنــان در اردوی تیم ملی ،کاروان
ایران روز دوشــنبه هفته آینــده برای حضور در
مسابقات جام ملتهای آسیا و اردوی قطر تهران
را به مقصد این کشور ترک خواهد کرد .در ادامه
نگاهی خواهیم داشت به بازیکنان آماده لیگ که
شانس حضور در جام ملتهای آسیا را از دست
دادهاند.
فرشید اسماعیلی (استقالل)
اســتقاللیها تصــور میکردند حداقل فرشــید
اســماعیلی ،یکی از کلیدیترین بازیکنان آنها
در لیســت  35نفره کارلوس کیروش باشد اما
ســرمربی تیم ملی ترجیــح داد او را کال دعوت

از فرشیدهای آبی تا پرنده شجاع سرخها

نکند .عدم دعوت او و در مقابل دعوت از بازیکنی
چون فرشــاد احمدزاده باعث شــد تا در فضای
مجازی استقاللیها به انتقاد از کارلوس کیروش
بپردازند .اسماعیلی سال گذشته در حد یک روز
به تیم ملی دعوت شد و پس از آن خط خورد و
دیگر در لیست کیروش قرار نگرفت.
فرشید باقری (استقالل)
فرشــید باقری تا اینجای لیــگ بهترین بازیکن
اســتقالل در لیگ هجدهم بوده .باقری در خط
میانی اســتقالل هــم در دفاع و هــم در حمله
فوقالعاده بوده اما درخشــش او در فصل جاری
نظــر کیروش را درخصوص ایــن بازیکن تغییر
نداد تا او هم یکی از جاماندههای بزرگ لیگ در
سفر به امارات باشد.
امین قاسمینژاد (پدیده)
قاسمینژاد که ســومین سال حضورش در لیگ
برتر را پشــت ســر میگذارد ،بعــد از  2فصل
نمایش نســبتا خوب در ماشینسازی و پدیده،
ایــن فصل بخشهای جدیــدی از ظرفیت فنی

خود را به نمایش گذاشته و یکی از بهترینهای
لیگ تا اینجا بوده 6 .گل زده و میانگین  2پاس
کلیــدی در هر بازی ،برای بازیکنی که به عنوان
هافبــک کناری در جناح چپ بازی میکند آمار
فوقالعادهای اســت .بدون شک قاسمینژاد یکی
از بهترینهــای لیگ هجدهم بــوده اما با وجود
عملکرد درخشان حتی در لیست اولیه کیروش
هم جایی نداشته است.
رضا اسدی (سایپا)
کیروش اعتقادی به بازیکنــان فانتزی ندارد و
شاید به همین دلیل بازیکنانی مثل اسماعیلی و
قاســمینژاد در لیست او جایی نداشتهاند اما در
مورد رضا اسدی این ادعا صدق نمیکند .اسدی
ایــن فصل از نظر فیزیکی یکــی از بهترینهای
لیگ بوده و جنگندگی این بازیکن هم نتوانسته
کیروش را برای حضور او در لیســت اولیه تیم
ملی متقاعد کند .شاید با توجه به مصدومیتهای
گاهوبیگاه علی کریمی و سعید عزتاللهی حضور
یک هافبــک تدافعی با خصوصیات اســدی در

لیســت اولیه تیم ملی میتوانســت کامال قابل
دفاع باشد.
کمال کامیابینیا (پرسپولیس)
بدون شــک کمال کامیابینیــا در  2فصل اخیر
یکــی از بهترینهــای لیــگ ایران بــوده اما با
وجود بازیهای خوب در پرســپولیس نتوانسته
جایگاهی در تیم کیروش داشــته باشد .به نظر
میرســد مصدومیت کمــال از ناحیه کتف که
ظاهرا همواره با او خواهد بود ،باعث شده فاصله
این بازیکن از تیم ملی بیشتر و بیشتر شود.
شجاع خلیلزاده (پرسپولیس)
خلیلزاده در یکی از بهترین فصول فوتبالی خود
پشــت در تیم ملی ماند ه و با بیتوجهی کارلوس
کیروش مواجه شده است .عدم دعوت از یکی از
آمادهترین مدافعان کنونی فوتبال ایران و پرنده
شــجاع ســرخها با توجه به آمار و نمایشی که
خصوصــا در لیگ قهرمانان آســیا از خود به جا
گذاشــته یکی از ابهامات بزرگ لیست  35نفره
کیروش است.

گرشاسبی از ایران رفت

حمیدرضا گرشاســبی ،مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس بامداد
دیروز ایران را ترک کرد و راهی کانادا شد .گرشاسبی که ماموریتش
به صورت رســمی در باشگاه پرسپولیس به اتمام رسید برای دیدار
با دخترش که در کانادا حضور دارد راهی این کشور شد و حدود 2
هفته دیگر به ایران برمیگردد.

کرمانشاهی و زاهدیفر داوران سرخابی

اســامی داوران قضاوتکننده  4دیدار از هفته  15لیگ برتر و یک
دیدار معوقه از هفته دوازدهم از ســوی کمیته داوران اعالم شــد.
بر این اســاس کرمانشاهی و زاهدیفر برای پرسپولیس و استقالل
مقابل پارس جنوبی و پدیده سوت میزنند.

شیری در تمرینات پرسپولیس

مدافع جدید تیم فوتبال پرســپولیس از دیروز تمرینات خود را با
سرخپوشان آغاز کرد .مهدی شیری ،بازیکن پیشین تیم پیکان که از
نیمفصل دوم در پرسپولیس توپ خواهد زد با توجه به فسخ قرارداد
با باشگاه سابقش ،از دیروز در تمرینات پرسپولیس شرکت کرد.

تمرین ملیپوشان در شماره 2

بازیکنانی که در محل مرکز ملی فوتبال حاضر شــدند صبح دیروز
تمرین کردند .امیــد ابراهیمی ،محمدرضا خانزاده ،مهدی طارمی،
رامین رضاییان و ســردار آزمون بازیکنانی بودند که سه شنبه شب
وارد تهران شده و صبح دیروز تمرین سبکی را در محل زمین چمن
شماره  ۲مرکز ملی فوتبال برگزار کردند.

آغاز فروش بلیت جام ملتهای آسیا

فدراســیون فوتبال درباره فروش بلیت مســابقات جام ملتهای آسیا
 ۲۰۱۹امارات اطالعیه صادر کرد .بلیتفروشی مرحله گروهی در  3بازی
اول جام ملتها از امروز در سامانه بلیتفروشی فدراسیون آغاز میشود و
تا اول دیماه ادامه خواهد داشت .متقاضیان عالقهمند به حضور در این
مسابقات و خرید بلیت میتوانند به قسمت بلیت الکترونیک در سایت
فدراسیون فوتبال یا آدرس  Ticket.Ff iri.irمراجعه کنند.

دیدار استقاللیها با کیروش

بازیکنان اســتقالل بــا کارلوس کیروش دیــدار کردند .بازیکنان
اســتقالل که قرار است اردوی قبل بازی را در هتل آکادمی برگزار
کنند ،در جلسه فنی حضور یافتند .در این بین بازیکنان با کارلوس
کیروش ،سرمربی تیم ملی فوتبال روبهرو شدند .بازیکنان ملیپوش
و فرشید اسماعیلی برخورد گرمی با سرمربی پرتغالی داشتند.

جریمه نقدی برای پرسپولیس و تراکتور

دیدار تیمهای تراکتورســازی تبریز و پرسپولیس تهران برگزار و از
ســوی تماشاگران تیم پرسپولیس تخلفاتی مبنی بر ناسزاگویی به
بازیکن تیم مقابل رخ داد ،به همین دلیل تیم پرسپولیس به جریمه
نقدی  ۱۰۰میلیون ریالی محکوم شد .تیم تراکتورسازی تبریز نیز به
دلیل ناسزاگویی تماشاگرانش به تیم مقابل باید جریمه نقدی ۱۰۰
میلیون ریالی پرداخت کند.

درخواست استقالل از کمیته ضددوپینگ

علی خطیر ،معاون ورزشی باشگاه اســتقالل در آستانه دیدار این
تیم با پدیده در لیگ برتر گفت« :از کمیته ضددوپینگ میخواهیم
نظارت بیشتری بر دوندگی بعضی از بازیکنان داشته باشد».

تقدیر از حسینی و بیرانوند توسط
خادمان حرم حضرت عبدالعظیم حسنی

پیش از بازی پرســپولیس-پارس جنوبی از سیدجالل حسینی
و علیرضا بیرانونــد تقدیر به عمل میآید .به مناســبت والدت
حضرت عبدالعظیم حســنی(ع) مراســم ویژهای پیش از بازی
تیمهای پرســپولیس و پارس جنوبی جم در ورزشــگاه آزادی
تهران برگزار میشــود .طبق هماهنگــی صورتگرفته ،خادمان
حــرم حضرت عبدالعظیم حســنی(ع) پیش از بــازی تیمهای
پرســپولیس و پارس جنوبــی در ورزشــگاه آزادی حاضر و از
سیدجالل حسینی و علیرضا بیرانوند 2 ،بازیکن تیم پرسپولیس
تقدیر به عمل میآورند .تقدیر از ســیدجالل حســینی به دلیل
خداحافظی از تیــم ملی و از علیرضا بیرانونــد به علت انتخاب
به عنوان ســفیر نماز اســت .دیدار تیمهای پرسپولیس و پارس
جنوبی جمعه  23آذر ساعت  16:15برگزار میشود.

اعتصابی در کار نبود

پرسپولیسیها تمرین کردند

بازیکنان تیم فوتبال پرســپولیس صبح دیروز تمرینات خود را
در ورزشگاه شــهید کاظمی پیگیری کردند .در روزهای گذشته
شــایعاتی مبنی بــر اعتصــاب بازیکنان پرســپولیس به خاطر
مشــکالت مالی مطرح شــده بود؛ مطالبی که بیانگر مشکالت
درونی تیم فوتبال پرســپولیس بود و حتی عنوان شــده بود که
بازیکنان روز چهارشــنبه تمرین نخواهند کرد .اما با رفع برخی
مشکالت و البته تعیین سرپرست جدید باشگاه ،بازیکنان هم از
موضع خود کوتاه آمده و دیروز به تمرین پرداختند.

مهاجم پرسپولیسی در راه استقالل

توره چمدانش را بست

مســئوالن اســتقالل به صورت حرفهای و در ســکوت در حال
مذاکره با نفرات مد نظر خود هستند و فعال هم به صورت علنی و
رسمی نام بازیکنی اعالم نشده .به گزارش خبر آنالین سرپرست
باشــگاه استقالل در سفری که به امارات داشت وضعیت مهاجم
آفریقایی که ســابقه حضور در لیگ ایران را هم دارد جویا شده
اســت .ابراهیم توره که ســابقه بازی در پیکان ،پرســپولیس و
ســپاهان را دارد در مجمــوع  ۶۰گل در فوتبــال ایران به ثمر
رســاند و عملکرد بسیار خوبی از خود به جای گذاشت .توره بعد
از مدت کوتاهی که در امارات و عجمان حضور داشت راهی تیم
موناکو فرانسه شــد و آنجا هم عملکرد بسیار خوبی داشت .بعد
از موناکو ،توره به فوتبال امارات برگشــت و راهی تیم النصر شد
که بهترین کارنامه را از خود به جا گذاشت .این بازیکن سنگالی
در تیم النصر در  ۴۳بازی  ۳۴گل به ثمر رساند .او بعد از النصر
راهی تیم لیائونینگ چین شــد امــا در آن تیم در مقطع کوتاه
در  ۱۰بــازی  ۲گل به ثمر رســاند .البته این بازیکن در چین با
مصدومیت طوالنیمدت نیز دست و پنجه نرم کرد .توره در فصل
گذشته در تیم آژاکسیو در لیگ  2فرانسه حضور داشت و در ۱۶
بازی  ۵گل به ثمر رساند .باشگاه استقالل هنوز به صورت جدی
با این بازیکن وارد مذاکره نشــده اما وضعیت این بازیکن توسط
مســئوالن و کادر فنی اســتقالل در حال بررسی است و ممکن
اســت توره در نیمفصل دوم جانشین گرو شود .توره تصویری از
خودش در حال بســتن چمدانش در اینستاگرام منتشر کرد که
نشان میدهد او به زودی وارد تهران میشود.

