چراغ سبز چلسی به رئال

رای مثبت مجمع به انتخاب دبیرکل و خزانهدار

صالحیامیری :اساسنامه جدید باید
به تایید هیئت دولت و  IOCبرسد

چهارشنبه  26 /دی  9 / 1397جمادی االول  16 / 1440ژانویه 2019

VA R Z E S H I

K H O R A S A N - E

چاپ همزمان در مشهد و تهران

WWW.KHORASANNEWS.COM

 112میلیون بدهید،
هازارد را بخرید!
کیروش :من عاشق
منتقدینم هستم
کاتانچ :برانکو به من
اطالعات نداده

صعود پردردسر مدافع
عنوان قهرمانی

طارق :نقاط ضعف ایران
رامیشناسیم

استقالل و پرسپولیس
در نظرسنجی مارکا

ایــــران-عــراق؛ امشـب 19:30

به وقـت انتقــام!
رسن :هدف عراق صعود با
صدرنشینی است

تکلیف گروههای اول و دوم جام ملتها مشخص شد

صعود پردردسر مدافع عنوان قهرمانی

با برگزاری بازیهای روز گذشته تکلیف
گروههای اول و دوم جام ملتهای آسیا
مشخص شــد .در گروه اول رقابتها در پایان دور سوم
امارات با  ۵امتیاز صدرنشــین شد و تایلند با قانون بازی
رودررو باالتر از بحرین با  ۴امتیاز در رده دوم قرار گرفت.
همچنین بحرین نیز با  ۴امتیاز و به عنوان یکی از تیمهای
برتر سوم توانست راهی مرحله بعد شود .اما در گروه دوم
روز گذشته  2بازی به صورت همزمان برگزار شد.
استرالیا  -3سوریه 2
در دور ســوم گروه دوم رقابتها ،اســترالیا و سوریه در
ورزشــگاه شــیخخلیفه العین به مصاف هم رفتند که
ایــن بازی با پیروزی  2-3کانگوروها در دقایق پایانی به
پایان رســید .گلهای این بازی را مبیل در دقیقه  41و
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برگزاری مراسم
معارفه سرمربی تراکتور

ایکونومیدیس  54و روگیچ در دقیقه  90+3برای استرالیا
به ثمر رســاندند و عمر خریبین  43و ســوما در دقیقه
 80برای سوریه گل زدند .استرالیا با این برد  6امتیازی
شــد و به عنوان تیم دوم صعود کرد .سوریه هم با یک
امتیاز چهارم شــد تــا وداع زودهنگامی با جام هفدهم
داشته باشد.
اردن صفر -فلسطین صفر
اردن در دیدار مقابل فلســطین به تساوی رسید .با این
تســاوی اردن بــا  7امتیاز با صدرنشــینی صعود کرد.
فلسطین هم  2امتیازی شد و با توجه به شکست سوریه
در دقایق پایانی در رده ســوم ایســتاد اما بعید است به
عنوان یکی از تیمهای برتر ســوم بتواند جواز حضور در
دور بعدی را بگیرد.
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جلســه معارفه جرج لیکنز به عنوان ســرمربی جدید
سرخپوشــان تبریزی پیــش از ظهر دیــروز با حضور
بازیکنان و سایر اعضای تیم فوتبال تراکتورسازی برگزار
شد .جرج لیکنز در مراســم معارفه کادر فنی جدید با
ابراز خرســندی از حضور در تبریز و همکاری با باشگاه
بزرگ تراکتورسازی گفت« :من چوب جادو ندارم تا در
یک لحظه همه مشکالت و مسائل را حل کنم .صرفا با
خواستن توام با کار میتوان به موفقیت رسید».
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بشــار رسن ،ستاره  23ســاله باشگاه پرسپولیس و تیم
ملی عراق یکی از کلیدیترین بازیکنان در بازی حساس
امشب آلمکتوم قلمداد میشود .بشار که زننده یکی از 3
گل عراق مقابل یمن بود تا صعود این تیم به مرحله بعد
قطعی شود در آستانه رویارویی با ایران حرفهای جالبی
به زبان آورد و مدعی شــد هــدف او و تیمش صعود با
صدرنشینی است .رسن به روزنامه البیان گفت« :در ابتدا
این صعود را به مردم عراق ،مربیان و بازیکنان تیم تبریک
میگویم .ما در یک ســطح خوب تاکتیکی توانستیم 3
گل به یمن بزنیم چون درصدد بودیم تفاضل گلمان را
به سطح ایران برسانیم .با اتمام  2بازی ابتدایی و قطعی
شدن صعود ،حاال روی بازی با ایران تمرکز کردیم چون
برد در این بازی میتواند راه سادهتری پیش روی ما برای
نقشههای استثنایی در مراحل نهایی قرار دهد ».او ادامه
داد« :ایران در رنکینگ تیمهای آسیایی صدرنشین است
و انصافا هم تیم بســیار بزرگ و خوبی دارد .آنها نامزد
اصلی رسیدن به فینال هستند اما با این وجود عراق هم
تیمی جوان و پراستعداد است که در بازی امشب حریف
دست و پا بستهای مقابل ایران نخواهد بود .ما بازیهای
ایران را تماشــا کردیم و میخواهیــم با بهترین برنامه
تاکتیکی به مصاف آنها برویم و صدرنشین شویم».

استقالل فردا به میدان میرود

اســتقالل تهران در حال حاضر در آنتالیای ترکیه برای
برگزاری اردوی آمادهسازی بسر میبرد .طبق اعالم قبلی
این باشــگاه ،قرار است اســتقالل  2بازی تدارکاتی در
ترکیه داشته باشد که یکی از این  2دیدار مقابل اسپورتیو
مونیسیپال رومانی اســت .با اعالم باشگاه استقالل قرار
است دیدار تدارکاتی شــاگردان شفر مقابل این باشگاه
رومانیایی فردا عصر برگزار شود.

مبلغ قرارداد کیروش
با کلمبیا فاش شد
چک تبریزی نقد نشد،

ذوب شکایت میکند؟
آشنایی با پاتریک فرایدی ،مهاجم مدنظر استقالل

یک الحاجی گرو دیگر
در راه است؟!

