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سرخابی ،بهترین خط دفاع لیگ

پرســپولیس تا قبل از بازی با پارس جم با  5گل خورده بهترین خط دفاع لیگ برتر را در
اختیار داشت و اما گل دقیقه پایانی سیفاللهی از روی نقطه پنالتی باعث شد تعداد گلهای
خورده این تیم به عدد  6برسد .با این شرایط استقالل و پرسپولیس در پایان نیم فصل اول
لیــگ برتر با  6گل خورده بهترین خط دفاع لیگ برتر را در اختیار دارند و آماری کمتر از
نیم گل خورده در هر بازی را به ثبت رساندهاند .در این بین پرسپولیس در  2بازی آخر خود
برابر سپاهان و پارس جم گل دریافت کرد اما آبیها مدتهاست که گلی دریافت نکردهاند و
در هفتههای پایانی نیم فصل آمار بسیار خوبی در سازمان دفاعی از خود به جای گذاشتهاند.

ادامه بدبیاریهای جهانبخش

یحیی توره ،مهاجم ســاحل عاجی پیشــین تیمهای
منچسترســیتی و بارســلونا در فصل نقلوانتقاالت
زمســتانی با توجه به جدایی از تیم المپیاکوس یونان
به یکی از تیمهای لیگ ستارگان قطر خواهد پیوست.
مذاکره یحیی توره و باشگاه موردنظر قطری همچنان
ادامه دارد .این باشــگاه در اندیشه تقویت خط حمله
خود در نیمفصل دوم لیگ ســتارگان و فصل جدید
لیگ قهرمانان آسیاســت .تیمهای الســد و الدحیل
حریفان استقالل و پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا هستند که به نظر میرسد یحیی توره
و بیبی را جذب خواهند کرد .گفتنی است شایعه شده
بود تراکتورسازی هم از مشتریان ستاره ساحل عاجی
سابق بارسلونا و منسیتی است.

انصاری :به خودم اجازه
نمیدهم جواب کاپیتان
پرسپولیس را بدهم!

جابر انصــاری مهاجم
تیم فوتبال استقالل در
دیدار با سپیدرود یکی
از بهتریــن بازیکنان
تیمــش بــود ولی در
بازی با پدیده شــفر
از او اســتفاده نکرد.
گفتوگوی فارس با این بازیکن را میخوانید.
استقالل در شرایطی مقابل پدیده به تساوی
رســید که اگر بازی را میبردید شرایط بهتری
پیدا میکردید.
بله ،درســت اســت .ما برای برد وارد زمین شدیم و
دیدیــد که به پدیده حتی یــک موقعیت هم ندادیم.
چند فرصت خوب هم داشــتیم که با بدشانسی وارد
دروازه نشــد اما از آن طرف هم گل صددرصد ســالم
ما را آفســاید اعالم کردند و دیگر کاری از دســتمان
بر نمیآمد.
چطور شــد اینقدر بازیکنان بعــد از بازی با
پدیده ناراحت بودند؟
ناراحت نباشند؟ تیم ما بازی را برده بود ولی داور گل
صددرصد ما را نگرفت .مگر در بازی مقابل تیمی مثل
پدیده چقدر موقعیت نصیب حریفان میشود؟
اما کمک داور بازی عذرخواهی کرده است...
دستشان درد نکند!  ۳امتیاز ما را هم بر میگردانند؟
بعد از اظهارنظــر همتیمیهای تو ،بازیکنان
پرسپولیس از جمله بیرانوند ،خلیلزاده و ...علیه
مهدی رحمتی موضع گرفتند...
شــنیدم بازیکنان پرســپولیس مصاحبــه کردهاند و
حرفهایی درمورد رحمتی زدهاند .البته فیلم مصاحبه
بیرانوند را دیدم ولی واقعا من جابر انصاری که  ۴سال
است در استقالل هستم و بیش از  ۲۰گل برای تیمم
ز دهام و رفت و برگشــت به پرســپولیس گل زدهام،
هیچوقت بــه خودم اجازه نمیدهم جــواب کاپیتان
پرسپولیس را بدهم! بیرانوند حداقل اگر میخواهد در
مورد رحمتی حرف بزند اول از ســید جالل حسینی
که سالها با رحمتی همبازی بوده ،اجازه بگیرد و از او
سوال کند رحمتی کیست و چه افتخاراتی دارد بعد در
موردش مصاحبه کند!
چطور؟
این بنده خدا مرتب در صفحات مجازیاش به هواداران
پرســپولیس عدد  ۴نشــان میداد و  ۲بار هم سر از
باشگاه استقالل درآورد .شاهکار او هم مصاحبهاش در
مورد هواداران پرسپولیس بود که هنوز وقتی آن فیلم
را میبینیم ،تعجب میکنیم که او با چه رویی در این
تیم بازی میکند .این بنده خدا (بیرانوند) به هواداران
تیمش گفت ســاکت شوید و بعد هم در مصاحبهاش
اشــاره کرد که شما خواب قهرمانی را هم نمیدیدید،
حاال بعد از ۱۰سال برایتان قهرمانی آوردیم و علیه ما
حرف هم میزنید؟ همین صحبت نشــان میدهد که
بیرانوند موقعی که مصاحبه میکند ،زیاد فکر نمیکند
و چندان تعادل ندارد( .با خنده)

هادی

[عكس :امیرحسین

ب تراکتورسازی در راه روبهرو
بم 
شدن با استقالل و پرسپولیس!

العابد :ورزشگاه تا پایان سال  2020آماده خواهد شد

اســتادیوم لوســیل آیکونیک ،ورزشگاهی است که
میزبان افتتاحیه و فینال جام جهانی  2022خواهد
بود .این ورزشــگاه در شمال دوحه قرار دارد و دارای
ظرفیت حدود 80هزار نفر اســت که البته 92هزار
صندلــی برای آن تعبیه خواهد شــد کــه 12هزار
ظرفیت مازاد در اختیار اصحاب رســانه و میهمانان
ویژه قرار خواهد گرفت .این ورزشگاه عالوه بر میزبانی
افتتاحیه و فینال ،چندین مسابقه جام جهانی قطر را
هم میزبانی خواهد کرد .یکی از ویژگیهای ورزشگاه
لوسیل ،این است که سقف ،پارکینگها و غرفههای
خدماتی آن از صفحات خورشــیدی تشــکیل شده
است .این صفحههای خورشیدی به اندازهای انرژی
تولید خواهند کرد که انرژی مورد نیاز ورزشــگاه در
هنگام برگزاری مســابقات را تامین کرده و در عین
حال به ســاختمانهای مجاورش نیز انرژی خواهد
رساند .این ورزشگاه از فناوریهای دوستدار محیط
زیســت برخوردار است که میتوانند هوای ورزشگاه

را در حرارت غیرقابل تحمل دوحه ،خنک نگه دارند.
به گفته تمیم العابد مســئول پروژه ،دمای ورزشگاه
ن  21تــا  26درجه
در گرمترین روزهای ســال بی 
خواهد بود ،حال آنکه مسابقات جامجهانی 2022
پاییز و زمستان برگزار خواهد شد .سقف توگود این
ورزشــگاه به تکنولوژی بادگیر مانندی مجهز بوده و
بخش مرکزی سقف زینمانند ورزشگاه از قابلیت باز
و بسته شدن کامل برخوردار است که در صورت نیاز
و هنگام بارش باران یا وزش باد شدید بسته میشود.
تماشــاگران از طریق  6پل که بر روی اســتخرهای
آبی که ورزشــگاه را احاطه کرده و حالتی شناور به
آن دادهاند ،وارد ورزشــگاه میشــوند .دسترسی به
این ورزشــگاه که در شــمال دوحه در حال ساخت
است ،از طریق جادههای اصلی و خطوط جدید مترو
امکانپذیر خواهد بود و تردد خودروهای شخصی فقط
تا  5کیلومتری ورزشگاه میسر و ممکن خواهد بود.
این ورزشگاه توسط پیمانکار چینی در حال احداث

اســت و حدود 3هزار کارگــر از ملیتهای مختلفی
چون هندی ،پاکستانی ،بنگالدشی و فیلیپینی و ...در
آن مشغول به کار هستند .برخالف شایعات مربوط
به بدرفتاری با کارگران ورزشــگاههای جام جهانی
و کشــته شــدن چندین تن در زمان احداث آنها،
تاکنون فقط یک کارگــر آن هم بر اثر بیاحتیاطی
 2کارگر دیگر کشــته شده است .دستمزد کارگران
هم به موقع و سیستماتیک پرداخت میشود ،ضمن
اینکــه تغذیه  4وعدهای و اســکان و ایاب و ذهاب
کارگران هم برعهده کارفرماست و از این رو مثل جام
جهانی برزیــل و آفریقای جنوبی خبری از اعتصاب
کارگران در ورزشگاههای قطر نیست.
تمیم العابد مســئول پروژه ورزشــگاه لوســیل در
گفتوگوی اختصاصی با خبرنگار اعزامی خراســان
به قطر درباره مراحل ســاخت این ورزشــگاه گفت:
«این ورزشــگاه حدود 80هزار نفر ظرفیت دارد که
با جدیدترین تکنولوژیهای تهویه صوتی ،تصویری و
رسانهای تجهیز خواهد شد که در دنیا بینظیر بوده
و از لحاظ شــکل و زیبایی نیز در نوع خود کمنظیر
خواهد بود .زیرسازی و فوندانسیون ورزشگاه به طور
کامل انجام شده و پروژه حدود  40درصد پیشرفت
فیزیکی دارد و تا پایان سال  2020تکمیل و تحویل
خواهد شــد ».تمیم در پاســخ به این سوال که چه
احساســی دارد که یکی از عوامل پروژه جام جهانی
قطر اســت ،گفت« :من حدود یک ماهه بودم که از
فلسطین به قطر آمدیم و خانوادهام  60سال است که
در قطر هستند و ما و قطر با هم بزرگ شدیم و رشد
کردیم و حاال میخواهیم بزرگترین پروژه منطقه را
که میزبانی جامجهانی است ،انجام دهیم و حس من
قابل توصیف نیست».

احتمال جدایی حسینی از استقالل
سیدحسین حسینی ،دروازهبان جوان تیم فوتبال استقالل فصل گذشته
نمایش خیلی خوبی داشت و توانست رکورد کلینشیت تاریخ فوتبال ایران
را به نام خودش ثبت کند .به گزارش تســنیم ،در اواســط نیمفصل دوم
سال گذشته اما ورق برای حسینی برگشت و او چند بازی استقالل را بنا
به دالیل مختلف از دســت داد .وینفرد شفر ،سرمربی آلمانی استقالل نیز
ســیدمهدی رحمتی را به جای حســینی انتخاب کرد تا دروازهبان جوان
آبیپوشــان در آستانه حضور در جام جهانی  2018روسیه ،از لیست تیم
ملــی خط بخورد .در این فصل از رقابتهای لیگ برتر ،حســینی باز هم
در تفکرات شــفر قرار نگرفت تا سنگربان استقالل در مصاحبهای خبر از
تصمیم خود برای جدایی از این تیم بدهد ،اما مدیران وقت باشگاه با تهدید
و هر چیزی که الزم بود ،او را در تیم نگه داشــتند .قرار بود به حســینی
پیشــنهاد تمدید قرارداد داده شود که این موضوع هم به نیمفصل موکول

لیست محرمانه سرمربی پرسپولیس به سرپرست باشگاه رسید

یک زمستان پرخطر برای شفر و استقالل
نیم فصل درحالی برای اســتقالل و شــفر به
پایان رســید که هنوز بهطور رســمی لیست
ورود و خروجی این تیم توسط سرمربی آلمانی
اعالم نشــده اســت .اما در اینرابطه همیشه
گمانهزنیهای وجود دارد و تا حدودی میتوان
این لیست را حدس زد .البته باشگاه استقالل
هفته گذشــته با انتشار اطالعیهای درخواست
کرد تا رســانهها از گمانهزنــی پرهیز کنند اما
واقعیت این اســت که لیست خروجی شفر تا
حدودی مشــخص شده اســت .جدایی گرو و
نویمایر تقریبا قطعی به نظر میرســد؛ گرو در
هفتههای اخیر در ترکیب قرار نگرفته و نویمایر
با موقعیتســوزیهای فراوان به بدترین شکل
ممکن نیم فصل را تمــام کرد تا به اینترتیب
حاال فاصله زیادی تا در خروجی نداشته باشد.
قبل از بازی ســپیدرود پیشبینی خروج جابر
انصاری کار ســختی نبود اما شفر ناگهان از او
استفاده کرد و انصاری نیز موفق به گلزنی شد
تا پیشبینی وضعیت او دشوار باشد .البته این
بازیکن نیمنگاهی هم به مشهد دارد .از سویی
اســتقاللیها  3بازیکــن به نامهــای داریوش
شجاعیان ،مرتضی آقاخان و محسن کریمی را
قطعا به لیســت خود اضافه خواهند کرد و به
اینترتیب  3نفر باید لیست را ترک کنند .شفر

برانکو به دنبال جذب  3بازیکن

همچنین با هماهنگی فتحی به دنبال جذب 2
بازیکن خارجی اســت که این  2بازیکن نیز به
احتمال فراوان و بهطور قطع باالی  23ســال
هستند تا لیســت خروجی استقالل حداقل 5
نفره باشد و اگر سرمربی آبیها تصمیمی برای
تغییرات بیشتر نداشته باشد 5 ،خروج کمترین
میزان لیست خروجیهای تیم او خواهد بود.
احتمال جدایی  3ستاره!
پیشبینی  2یا  3نفر باقی مانده لیست خروج
آبیها ،واقعا دشوار اســت و شفر باید تصمیم
بزرگی اتخــاذ کند .ترانســفر تبریزی ،قرض
دادن محمدیمهــر و تیموری و یا هر تصمیم
دیگری میتواند برای استقاللیها حاشیهساز
شــود و نقــل و انتقاالت زمســتانی آبیها را
تحتتاثیــر قرار دهد .شــفر در نیم فصل باید
به دنبال اســامی بزرگ تیم خود برای خالی
کردن لیســت برود و میتوانیم از همین حاال
یک زمستان پر خطر برای تیم او را پیشبینی
کنیم .سرمربی اســتقالل البته همواره نشان
داده تا قبل از جذب بازیکن جدید ،تصمیمی
برای خروج بازیکنان حــال حاضر خود ندارد
امــا این بار شــرایط فرق میکنــد و  3نفر از
لیست ورودی او همین حاال آماده اضافه شدن
هستند.

پرسپولیســیها قصد دارند تا قبــل از دور جدید
تمرینات خــود برای نیمفصل دوم بازیکنان مدنظر
برانکو را جذب کنند و از اینرو سرمربی سرخپوشان
نفرات مدنظرش در  3پست را مشخص کرده است.
دفاع میانی ،دفاع چپ و مهاجم نوک پســتهایی
هســتند که برانکو  3بازیکن بزرگســال را مدنظر
دارد .احتمــال اینکه یکی از این بازیکنان خارجی
باشــد ،زیاد اســت .برانکو ایوانکوویچ و دستیاران
کرواتش پنجشنبه شب ایران را به مقصد کرواسی
ترک خواهند کرد .این در حالی اســت که منشــا
قصد دارد  2روز زودتر و سهشنبه شب راهی ایتالیا
شود .احتمال اینکه پرسپولیس تعدادی از بازیکنان
ملیپوش تیم امید را به خدمت بگیرد ،زیاد اســت.
روز گذشــته برانکو به دیدار ایرج عرب سرپرســت
باشــگاه پرسپولیس رفت و در مورد برنامههای نیم
فصــل و همچنین لیســت ورودی و خروجیهای
تیمش توضیحاتی را ارائه کرد .او اما این لیســت را
محرمانه دانست و از انتشار آن خودداری کرد .برانکو
در این خصوص به فارس گفت« :من جلسهای را با
آقای عرب برگزار کردم و لیســت بازیکنان مدنظر
و مــازاد را به او دادم اما فعــا نام بازیکنانی که در
لیست هست را برای افکار عمومی باز نمیکنیم».
وی ادامه داد« :ما در ابتدای فصل  4بازیکن جذب
کردیم که البته در نیمفصل اول نتوانستیم از آنها

سپاهان قهرمان نیم فصل لیگ برتر شد
در آخرین دیدار از هفته پانزدهم مسابقات
فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور ،تیمهای
استقالل خوزستان و سپاهان اصفهان روز
گذشته در ورزشــگاه غدیر اهواز به مصاف
هم رفتند که این دیدار در پایان به نتیجه
تســاوی یک  -یک انجامید .در این بازی
پربرخورد ابتدا ســپاهان توســط ساسان
انصاری در دقیقه  24به گل رسید ،اما میثم
کریمــی در دقیقه  36از روی نقطه پنالتی
برای استقالل خوزستان گلزنی کرد و کار
را به تساوی کشــاند .با این نتیجه پرونده

نیمفصل اول هجدهمین دوره مســابقات
فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور بست ه و
تیم فوتبال سپاهان اصفهان به لطف تفاضل
گل بهتر نسبت به پدیده و پرسپولیس و با
 31امتیاز قهرمان نیمفصل شد.
جنجال داوری
این مســابقه تــا دقیقه  ۲۴بدون حاشــیه
و اتفــاق خاصــی در جریان بــود تا اینکه
سعید رحیمیمقدم داور مسابقه یک ضربه
کاشته به نفع سپاهان پشت محوطه جریمه
اســتقالل خوزستان اعالم کرد .در شرایطی

که دروازهبان و بازیکنان اســتقالل در حال
چیدن خط دفاعی مقابل ضربه کاشته بودند،
ساسان انصاری مهاجم سپاهان قبل از سوت
داور یکباره به تــوپ ضربه زد که این توپ
به گل تبدیل شــد .نوذر رودنیل کارشناس
داوری در خصــوص ایــن گل گفت« :گل
سپاهان از نظر قانونی مشکلی نداشت ولی
داور باید اینگونه صحنهها را مدیریت کند».
این بازی یک صحنه پنالتی هم داشــت که
به نظر کارشناس داوری اعالم این پنالتی به
نفع استقالل اشتباه بود.
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ملیپوشان استقالل دور از پک

بازي
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15
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15
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15
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15
سپیدرود
استقالل خوزستان 15

عالیشــاه که بعد از پشتسر گذاشــتن روزهای پرانتقاد هفتههای
ابتدایی اکنون توانســته عملکرد رضایتبخــش کادرفنی را به اجرا
بگــذارد و با  6پاس گل در صدر جدول پاســورها قرار گرفته ،گلش
برابر پارس جنوبی را به علی پروین تقدیم کرد.

برکناری سرمربی  2لژیونر ایرانی

باشگاه االهلی در اقدامی عجیب میالن ماچاال مربی موفق و کارکشته
اهل جمهوری چک را برکنار و جانشــین اسپانیایی او را به نام روبن
دیالباریرا معرفی کرد تا همه نگاهها معطوف به این تیم شود .خانزاده
و امید ابراهیمی در این تیم قطری بازی میکنند.

نامه سازمان لیگ به باشگاه پرسپولیس

ق نامه سازمان لیگ ،نقل و انتقاالت از  16دی ماه آغاز میشود و
طب 
س عالوه بر
تا  13بهمن ماه ادامه پیدا میکند و براین اساس پرسپولی 
 6بازیکنی که میتواند نسبت به جذب آنها اقدام کند ،امکان جذب
 3بازیکن آزاد را نیز خواهد داشت.

گلر نفت ملیپوش شد

درحالی که اردوی تیم ملی فوتبال امید از دیروز در مرکز ملی فوتبال
ایران آغا ز شده ،با اعالم کادر فنی این تیم حبیب فرعباسی دروازهبان
تیم فوتبال نفت مسجدسلیمان نیز به جمع بازیکنان دعوت شده در
این اردو میپیوندد.

تعطیلی تمرینات استقالل

تیم فوتبال استقالل دیروز تمریناتش را در سالن وزنه پیگیری کرد.
تمرینات آبیپوشان تا روز دوشنبه ادامه دارد و سپس با نظر وینفرد
شفر ،شاگردانش 10روز به مرخصی میروند.

طارمی به پرسپولیس کمک میکند

حمید درخشان ،پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در مورد برگشتن
طارمی به پرســپولیس گفت« :طارمی بازیکن خوبی است و آمدنش
به پرســپولیس کمک میکند ،اما این نظر برانکوست که او را جذب
کند یا خیر».

لیست دایی هفته آینده اعالم میشود

علی دایی ،سرمربی تیم فوتبال سایپا قرار است هفته آینده فهرست
بازیکنان موردنظرش را به رضا درویش ،مدیرعامل این باشگاه اعالم
کند تا او برای جذب آنها در تعطیالت نیمفصل اقدام کند.

شفافسازی مدیرعامل اسبق استقالل
درباره ادعای علیرضا بیرانوند

شد .حسینی که در بسیاری از بازیهای نیمفصل نخست لیگ برتر روی
نیمکت نشست ،به خاطر اینکه تیم ملی را از دست ندهد ،از شفر خواست
که به او بازی بدهد .ســرمربی آلمانی اســتقالل نیز در دیدار با سپیدرود
حسینی را درون دروازه گذاشت و او هم نمایش خوبی داشت و دروازهاش را
بسته نگه داشت .درحالی که به نظر میرسید حسینی در بازی با پدیده نیز
همچنان سنگربان باشد ،شفر بار دیگر به رحمتی اعتماد کرد .این مسئله
باعث شد تا حسینی بهطور کلی انگیزههای خود را از دست بدهد .سنگربان
جوان استقالل درصورتی که در لیست نهایی تیم ملی برای جام ملتهای
آسیا قرار نگیرد ،از استقالل جدا خواهد شد .اگر حسینی در لیست تیم ملی
قرار بگیرد ،برای اینکه در استقالل بماند ،باید شرایط خود را با مسئوالن
باشگاه و ســرمربی تیم در میان بگذارد و اگر روند نیمکتنشینی او ادامه
داشته باشد ،باز هم تصمیم به جدایی خواهد گرفت.

در انتظار لیست آبیها برای نیم فصل

محمد مسلمیپور ،بازیکن ترکزبان تراکتورسازی که دوران خدمت
ســربازیاش را در این تیم ســپری کرد و سال گذشته یکی از نفرات
جوان و خوب برای این تیم بود ،روز گذشته قراردادش را فسخ کرد .این
مدافع چپ یکی از بازیکنان مدنظر کرانچار در تیم ملی امید هم هست.

به جز سیدحســین حســینی که در بازی با پدیــده غایب بود ،روز
گذشــته سایر ملیپوشان اســتقالل با حضور در سالن وزنه آکادمی
ملی المپیک وزنه زدند و تمرین ریکاوری خود را برگزار کردند .طبق
برنامه وینفرد شفر بازیکنانی ک ه به اردوی نهایی تیم ملی برای جام
ملتها دعوت میشوند ،میتوانند به اردوی تیم ملحق شوند.

لوسیل ،زیبای بومی!

قطر میزبــان جامجهانی  ،2022تدارک وســیعی
برای برگــزاری این دوره از مســابقات جام جهانی
دیده است .این کشور کوچک ساحل جنوبی خلیج
فارس با ذخایر غنی گا ز و نفت ،یکی از ثروتمندترین
کشــورهای جهان است که سران آن با ترسیم طرح
قطر 2030از ابتدای هزاره سوم میالدی برنامههای
عمرانــی ویــژهای را برای تبدیل این کشــور به10
کشــور برتر جهان آغاز کردهاند کــه میزبانی جام
جهانی  2022را هم شــامل میشــود .قطریها در
این چشمانداز احداث چندین شهر و شهرک و بندر
جدید ،ایجــاد خطوط مترو ،ترامــوا و بزرگراههایی
با10باند ،توســعه و گســترش فرودگاه بینالمللی
دوحــه و ایجاد مراکز تفریحی ،هنری ،آموزشــی و
تجاری جدید را ترسیم کردهاند .میزبانی جامجهانی
که نخستین دوره آن در یک کشور مسلمان خواهد
بود ،باعث تسریع طرح توسعه قطر شده و قطریها
از زمانی که میزبان جا م  2022شــدند ،با جدیت و
سرعت بیشتری طرح توسعه را پیش میبرند .یکی
از برنامههای قطر نوین در چشــمانداز  ،2030ایجاد
شهری جدید در شــمال دوحه با ظرفیت 250هزار
نفر جمعیت است ،شهری که زمان انتخاب قطر برای
میزبانی جام جهانی روی نقشه نبود اما ورزشگاهش
برای افتتاحیه و فینال جامجهانی انتخاب شده بود!
کلنگ احداث شهر لوسیل در  20کیلومتری شمال
دوحه چند سالی آغاز شــده و همزمان طرح ایجاد
مترو و تراموای این شهر و دوحه کلید خورده است.
حاال شــهری که تا چند سال پیش روی نقشه نبود،
شاهد احداث ورزشــگاه لوسیل است .شهری که به
گفته محلیها اســم خود و ورزشگاهش برگرفته ،از
یک گیاه بومی قطر است.

جدایی مدافع ملیپوش از تراکتورسازی

عالیشاه گلش را به پروین تقدیم کرد

خیرخواه]

علیرضــا جهانبخش ،بازیکن ایرانــی تیم برایتون که
مدتی است به دلیل مصدومیت از ترکیب تیمش دور
بوده ،به بازی با چلسی هم نخواهد رسید .این بازیکن
در تمرینات تیمش حضور داشــت و انتظار میرفت
ی این هفته برایتون برابر چلســی تیمش را
او در باز 
همراهی کند ولی این بازیکن در صفحهاش در شبکه
اجتماعی خبر داد به دلیــل مصدومیت نمیتواند در
این دیدار تیمش را همراهی کند .برایتون امروز برابر
چلسی قرار خواهد گرفت.

پرسپولیس درحالی وارد نیم فصل شده که معوقات خارجیهای این تیم معضل اصلی
این باشگاه است .روز گذشته گادوین منشا و بشار رسن 2 ،بازیکن خارجی سرخپوشان
به دفتر باشگاه رفتند تا برای دریافت مطالبات خود اقدام کنند .این  2بازیکن به همراه
اعضای کادرفنی به دلیل تحریمهای بانکی در دریافت مطالبات خود مشکل داشتند و
به همین دلیل معوقات زیادی داشتند که باشگاه این مشکل را حل کرده و ظاهرا پول
خارجیهای پرسپولیس به زودی پرداخت خواهد شد .همچنین رسن قرار است امروز
ایران را به مقصد عراق ترک کند تا به اردوی تیم ملی کشورش ملحق شود.

به گزارش روزنامه العرب قط ر مرتضی پورعلیگنجی ،ملیپوش ایرانی تیم یوپن بلژیک یکی از
نامزدهای اصلی پیوستن به تیم العربی در فصل نقلوانتقالهای ماه آینده میالدی است .العربی
به دنبال اســتفاده از تجربه عالی این ملیپوش ایرانی برای بهبود عملکرد خط دفاعی خود در
ادامه دیدارهای فصل جاری لیگ ستارگان قطر است .این تیم در خط دفاعی خود با مشکالت
بسیار زیادی مواجه شده است .مرتضی پورعلیگنجی پیش از پیوستن به تیم یوپن بلژیک در
تیم الســد قطر بازی کرده است .تیم العربی قطر در سالهای اخیر بازیکنان ایرانی مثل اشکان
دژاگه و جواد نکونام را در اختیار داشت.

گزارش اختصاصی خراسان از فوق پیشرفتهترین ورزشگاه جام جهانی در دوحه قطر

مهدی ترابی ،محروم از اولین
بازی پرسپولیس!

ســتاره ملیپوش و خرید جدید پرسپولیس به دلیل
محرومیت در نخســتین مســابقه دور برگشت غایب
اســت .مهدی ترابی که در دقیقه  ۸۰دیدار هفته دوم
برابر پیکان ،دقیقه  ۶۴بازی هفته پنجم مقابل پارس
جنوبی جم و دقیقه  ۲۸مسابقه هفته نهم با استقالل
تهران کارت زرد گرفته بود ،در دقیقه  ۶۱بازی سایپا
در هفتــه پانزدهم برابر صنعت نفت آبادان نیز اخطار
دریافت کرد تا به دلیل  ۴کارته شدن ،از نخستین بازی
نیمفصل دوم پرسپولیس مقابل پدیده محروم شود.

رسن و منشا در باشگاه پرسپولیس

احتمال بازگشت دوباره پورعلیگنجی به قطر

به دلیل محرومیت استفاده کنیم اما در حال حاضر
نام بازیکنانی را به باشگاه اعالم کردم و قرار است 3
بازیکن جدید دیگر به پرسپولیس اضافه شود .وقتی
با این بازیکنان توافق حاصل شــد و قرارداد بستیم
نام آنها را رســانهای خواهیم کرد اما در ابتدا باید
این بازیکنان با پرسپولیس به توافق برسند و قرارداد
امضا شــود و ســپس نام آنها را اعالم میکنیم».
سرمربی پرســپولیس در پاســخ به این سوال که
لیست مازاد شما چه زمان رسانهای میشود ،تصریح
کرد« :من نام لیســت مازاد را هم به باشگاه دادم،
اما این مسئله بســتگی به این دارد که بتوانیم چه
بازیکنانی را بگیریم .اگر بتوانیم بازیکنان مدنظرمان
را بگیریم ،آن زمان نام بازیکنانی که در لیست مازاد
هســتند را اعالم میکنیم امــا در حال حاضر باید
ببینیم چه بازیکنانی را میتوانیم جذب کنیم ».وی
درباره اردوی پرســپولیس در نیم فصل عنوان کرد:
«ما به قطر میرویم اما فعــا نام اردوی آنتالیا هم
بــه میان آمده و از بین قطر یا آنتالیای ترکیه یکی
انتخاب میشود ».برانکو ادامه داد« :هوای استانبول
نسبت به آنتالیا سردتر است و این درحالی است که
مشخص نیست در استانبول بتوانیم حریف تمرینی
پیدا کنیم اما نظر خودم برای برگزاری اردو کشــور
قطر اســت چراکه از نظر آب و هوا شرایط بهتری
دارد و هوا گرمتر است».
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پس از صحبت بازیکنان استقالل تهران در رابطه با امکانات تیم
پرسپولیس تهران ،جمعه شب گذشته پس از دیدار سرخپوشان
برابــر پارس جنوبی جم ،بازیکنان ایــن تیم هم به دفاع از خود
پرداختند .به گزارش ایلنا ،علیرضا بیرانوند ،ســنگربان ملیپوش
پرسپولیس در واکنش به صحبت بازیکنان استقالل گفته آنها
در جلســه مدیران عامل ســرخابیها با وزیــر ورزش و جوانان
خودشــان اعالم کردند به ورزشــگاه امام رضا(ع) رضایت دارند
و نبایــد به دلیل در اختیار نداشــتن امکانات اعتراض کنند .در
اینباره بهرام افشــارزاده ،مدیرعامل اســبق اســتقالل اینطور
توضیح داده اســت« :من به همراه آقــای طاهری و نمایندگان
مجلس در جلســهای شــرکت کردیم و اینگونه نبود که پس از
مشخص شدن قرعه ما اعالم کنیم که کدام ورزشگاه را در اختیار
داشــته باشــیم ».او ادامه داد« :اول من قرعه را برداشتم و نام
ورزشگاه امام رضا(ع) داخل گوی بود .من نمیدانم که چرا باید
درباره این مسائل صحبت شود و نبش قبر کنیم!»

پیروانی حق اعاده حیثیت دارد

وکیل فدراســیون فوتبال در ارتباط با مســئله افشین پیروانی،
ضمن تایید تبرئه او اعالم داشــت وی تا امروز سکوت کرده ولی
میتواند اعاده حیثیت کند .غالمرضا رفیعی در گفتوگو با رادیو
جوان درخصوص تبرئه شدن افشین پیروانی گفت« :به هر حال
این شــخص مدتی محروم بود و پرونــده وی برای چندین ماه
مورد بررســی قرار گرفت که درنهایت ثابت شد پیروانی مرتکب
هیچ تخلفی نشده و میتواند به محل کار خودش برگردد ».وی
درخصوص اینکه آیا االن وقت عذرخواهی از وی نیست ،گفت:
«حق هرکسی است که اگر مورد اتهام قرار گرفته برود و از حق
قانونیاش دفاع کند .پیروانی اگر حیثیت و آبرویش مورد توهین
قرار گرفته ،میتوانــد اعاده حیثیت کند .قانون این اختیار را به
اشخاص داده است».

شفر مقابل کیروش به امید ابراهیمی
چه گفت؟

امید ابراهیمی تابســتان امسال و بعد از جام جهانی از استقالل
جدا شــد و به باشــگاه االهلی قطر رفت .او در این باشگاه کامال
موفق بوده اســت 3 .روز پیش امید و وینفرد شفر با هم در البی
هتل آکادمی دیدار داشــتند .اما آنها به هم چه گفتند؟ شــفر
بعــد از دیدن امید به نشــانه تحســین آرام آرام به کمر او زد و
به کیروش گفــت« :امید واقعا بازیکن خوبی اســت ».او برای
ابراهیمــی آرزوی موفقیت کرد .همچنیــن ابراهیمی هم گفت
امیدوار اســت اســتقالل اوضاعش بهتر شود و تاکید داشت این
تیم حتی میتواند مدعی قهرمانی باشد.

دروازهبان عراق دوپینگی شد

حدود  ۲۱روز تا آغاز جام ملتهای آسیا باقی مانده و در شرایطی
که همه تیمها آماده حضور در مسابقات میشوند ،تیم ملی عراق با
یک شوک باورنکردنی مواجه شده است .رسانههای عراقی گزارش
دادند کنفدراسیون فوتبال آسیا نامهای به فدراسیون فوتبال عراق
ارســال کرده و به اطالع این فدراسیون رسانده که تست دوپینگ
فهد طالب ،دروازهبان تیم ملی این کشــور مثبت بوده است .هنوز
واکنشی از جانب فدراسیون فوتبال عراق منتشر نشده ،اما در هر
صورت این اتفاق اردوی عراقیها را دگرگون خواهد کرد.

