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سانتر از همه جا
مدیر روستوف :آزمون پیشنهاد خیلی خوبی از اروپا دارد
مدیر باشگاه روستوف تایید کرد این باشگاه
پیشنهاد خوبی برای آزمون از یک تیم خوب
اروپایی دریافت کرده است.
به نقل از اکسپرس روسیه ،در حالی که زمزمههای
پیوستن سردار آزمون به چند تیم اروپایی از جمله
لیورپول و بوروسیا دورتموند به گوش میرسد ،علی
اوزدینوف مدیر باشگاه روستوف درباره این موضوع
گفت :بله چندی پیش ،پیشنهادی از یک باشگاه خوب
اروپایی برای آزمون به دست ما رسید که شرایط خیلی خوبی داشت اما با بررسیهایی
که انجام دادیم ،باید اعالم کنم سردار تا پایان فصل با ما خواهد بود .در ادامه باید ببینیم
چه تصمیمی خواهد گرفت.
به این ترتیب پرونده پیوستن سردار آزمون به تیم اروپایی در ژانویه ،کامال بسته
شد و باید ببینیم در تابستان ستاره جوان ایرانی چه تصمیمی برای آینده فوتبالیاش
خواهد گرفت.

وضعیت محرومیت بازیکنان و مربیان در صورت جابهجایی
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران وضعیت محرومیت بازیکنان و مربیانی که در نیم فصل ،باشگاه خود را تغییر میدهند را اعالم کرد .به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی سازمان لیگ فوتبال ایران،
برابر مقررات بازیکنانی که در نیمفصل باشگاه خود را تغییر میدهند ،در صورتی که دارای محرومیت انضباطی یا  3اخطاره باشند محرومیت آنها به تیم جدید منتقل میشود .اشاره به این نکته ضروری است
که کارتهای زرد بازیکنان به تیم جدید آنها منتقل نمیشود.

مزایا ،معایب و احتماالت پیش رو

چرا جام جهانی  48تیمی شد؟

تیموریان در تمرین ماشین سازی حاضر شد
هافبک میانی ماشین سازی در تمرین این تیم
حاضر شد.
به گزارش ایسنا ،آندرانیک تیموریان که گفته میشود
در صورت توافق نهایی با این تیم ،به استقالل میپیوندد،
در تمرین این تیم حاضر شد و در کارهای گروهی
شرکت کرد.
با این اوصاف شاید ماشینسازان روی او برای بازی با
فوالد حساب کنند هرچند که برخی از اخبار حاکی از
استقاللی شدن تیموریان در یک روز آینده است.

یها
لپردازی سعود 
ادامه خیا 
در اختالف کیروش  -برانکو
سعودیها همچنان به خیالپردازی خود بعد از
اختالف برانکو با کیروش ادامه میدهند و بر این
باور هستند که دلیل اختالف سرمربی پرسپولیس و
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران ،باشگاه الهالل است.
به گزارش عالم األخباری ،اختالف اخیر برانکو
ایوانکوویچ ،سرمربی پرسپولیس با کارلوس کیروش،
سرمربی تی م ملی فوتبال ایران بازتاب زیادی در
رسانههای عربی داشت اما نکته جالب این که
رسانههای سعودی رویه متفاوتی را در پیش رو گرفتهاند تا جایی که آنها اختالف
کیروش با برانکو ایوانکوویچ را به خاطر الهالل میدانند .سایت عالم األخباری نوشت:
برانکو ،سرمربی پرسپولیس به انتقاد از کیروش پرداخت و تاکید کرد که او با باشگاهها
تعامل ندارد .کیروش  6بازیکن پرسپولیس (اشتباه سایت سعودی چرا که  7بازیکن
ن در حالی است که برانکو معتقد است نباید از
است) را به تی مملی دعوت کرده ای 
پرسپولیس که باید خود را آماده دیدار حساس با الهالل کند ،این تعداد بازیکن به تیم
ملی دعوت شود .سایت سعودی در ادامه گزارش خود به استعفای کارلوس کیروش و
رد شدن آن توسط فدراسیون فوتبال ایران پرداخت.

بعد از شایعات فراوان ،باالخره فیفا تایید کرد که جام جهانی
 2026با  48تیم برگزار خواهد شد که این تصمیم ،موافقان و
مخالفات زیادی به همراه داشته است.
به گزارش ورزش سه ،جام جهانی با فرمت سالهای اخیر ،به اواخر
دوران حیات خود رسیده و فیفا تصمیم به گسترش تعداد تیم های
این تورنمنت به عدد  48گرفت .با توجه به صحبت های قبلی
اینفانتینو ،این تصمیم خیلی هم باعث تعجب اهالی فوتبال نشد .در
ادامه و با استناد به دالیل منطقی ،آمار و ارقام ،دالیل اخذ مهم ترین
تصمیم در مورد جام جهانی بعد از دوره  1998را بررسی خواهیم
کرد:
این تصمیم چگونه گرفته شد؟
فرمت فعلی جام جهانی ،متشکل از  32تیم در  8گروه تیمی است
که دو تیم از هر گروه به مرحله دوم صعود کرده و ادامه مسابقات به
شکل حذفی پیگیری می شود .از جام جهانی  1998فرانسه ،این روند
در حال پیگیری است و در جام های جهانی  2018روسیه و 2022
قطر نیز شاهد برگزاری مسابقات با این شکل و شمایل خواهیم بود.
اما در جام جهانی  ،2026تعداد تیم ها به  48افزایش خواهد یافت
که بدون شک جانی اینفانتینو ،رئیس ایتالیایی فیفا که سال گذشته
جایگزین سپ بالتر شد ،مهم ترین نقش را در اجرای این پروژه داشته
است .اینفانتینو در ابتدا پیشنهاد برگزاری مسابقات با  40تیم را داد
که در نهایت رقابت های  48تیمی به تصویب رسید.
سال گذشته ،اینفانتینو در رابطه با این ایده گفت :هدف فیفا،
توسعه فوتبال در همه نقاط دنیاست و جام جهانی را می توان بهترین
وسیله برای پیشبرد این هدف قلمداد کرد .جام جهانی را باید فراتر از
رقابت فوتبال دید و آن را یک رویداد اجتماعی تلقی کنیم.

البته این رویداد اجتماعی ،از لحاظ مالی نیز سود فراوانی برای فیفا
خواهد داشت .بر اساس پیش بینی ها ،درآمد فیفا از برگزاری جام
جهانی  2018روسیه مبلغی در حدود  5.2بیلیون یورو تخمین زده
شده است و به نظر می رسد با افزایش تعداد تیم ها به عدد  ،48این
رقم نزدیک به  1بیلیون یورو افزایش خواهد یافت.
طرح فیفا ،افزایش گروه های جام جهانی به  16گروه  3تیمی و باال
رفتن دو تیم از هر گروه به مرحله یک شانزدهم نهایی است.
اما در حال حاضر 4 ،حالت پیش روی رای دهنگان در تصمیم
گیری در رابطه با فرمت جدید مسابقات وجود دارد:
  32تیم سیدهای پایین تر ،در ابتدا در دیدارهای حذفی به مصافهم رفته و  16تیم صعود به کرده به جمع  16تیم برتر (بر اساس
سیدبندی)بپیوندند.
  40تیم حاضر در مسابقات در قالب  10گروه  4تیمی به مصافهم رفته و  10تیم صدرنشین به اضافه  6تیم دوم بر اساس بهترین
عملکرد ،مرحله یک هشتم نهایی را تشکیل بدهند.
  40کشور صعود کرده به جام جهانی در قالب  8گروه  5تیمیبه مصاف هم رفته و از هر گروه دو تیم راهی مرحله یک هشتم
نهایی شود.
 بازگشت به فرمت فعلی و برگزاری مسابقات با  32تیم در 8گروه  4تیمی.
چه اتفاقاتی باعث اخذ این تصمیم شد؟
 37عضو شورای فیفا در اتفاقی قابل پیش بینی ،پیشنهاد جانی
اینفانتینو را تایید کردند و همانگونه که رئیس جدید فیفا گفته بود،
روسای کنفدراسیون های  6قاره نیز نظری همسو با وی ارائه دادند.
اینفانتینو در ماه دسامبر در این خصوص گفت :واضح است که تمام

شیخ سلمان  :افزایش تعداد تیم ها به نفع فوتبال آسیاست
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا گفت :تصمیم شورای فیفا در مورد افزایش
ل آسیا خواهد
تعداد تیم های جام جهانی از 32به  48تیم ،تاثیر مثبتی بر فوتبا 
گذاشت.
از تارنمای کنفدراسیون فوتبال آسیا ،شورای فدراسیون بین المللی فوتبال (فیفا) در روز سه
شنبه تصمیم گرفت از جام جهانی  2026تعداد تیم ها را از  32به  48تیم افزایش دهد .شیخ
سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا که سه شنبه (دیروز) در نشست شورای فیفا شرکت
داشت ،گفت :این اقدام به افزایش حضور کشورهای آسیایی و مشارکت بیشتر هواداران ،رسانه
ها وشرکای تجاری می انجامد.
وی گفت :ای اف سی از برنامه های مترقی برای بهتر شدن فوتبال جهان در تمام سطوح
حمایت می کند .افزایش تعداد تیم ها در جام جهانی درها را به روی تیم های مشتاق
بیشتری برای حضور در مهمترین رویداد فوتبال جهان باز می کند.
شیخ سلمان با اشاره به محبوبیت فوتبال در آسیا و پیشرفت این ورزش در قاره کهن افزود:
ما معتقدیم که آسیا ،بزرگترین قاره جهان شایسته سهمیه بیشتری در جام جهانی نسبت
به سهمیه کنونی است.
وی تاکید کرد که افزایش تعداد تیم ها در جام جهانی ،مسئولیت بزرگی بر دوش تمام
فدراسیون های عضو خواهد گذاشت تا به تقویت برنامه های توسعه تیم های ملی به شیوه
راهبردی بپردازند.
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا تایید کرد که ای اف سی از تمام فدراسیون های عضو و
شرکای تجاری برای مشارکت بیشتر هواداران در بازارهای نوظهور فوتبال حمایت می کند و
به درخشش فدراسیون ها در بزرگترین رویداد جهانی کمک خواهد کرد.

روسای قاره های مختلف عالقمند به افزایش تعداد تیم های جام
جهانیهستند.
همچنین ژوزه مورینیو ،سرمربی پرتغالی من یونایتد با حمایت از
این طرح ،در این خصوص گفت :به عنوان یک سرمربی ،اگر این طرح
به منزله کاهش تعطیالت و تمرینات پیش فصل باشد ،قطعا با آن
مخالفت خواهم کرد .اما نکته مهم اینجاست که منتقدان بدانند این
افزایش تعداد تیم ها به معنای تعداد بیشتر بازی ها نیست و باشگاه
ها و بازیکنان همچنان تحت حمایت و حفاظت کامل خواهند بود.
اگرچه با طرح جدید فیفا ،تعداد بازی ها از  64به  80افزایش
خواهد یافت ،اما همچنان قهرمان مسابقات نهایتا باید  7بازی انجام
دهد و طول زمانی مسابقات نیز تغییری نخواهد داشت.
آیا کسی مخالفت این ایده است؟
قطعا این طرح مخالفانی را به همراه داشته است .انجمن باشگاه
های اروپایی معتقد است همانند آنچه در یورو  2016رخ داد ،کیفیت
مسابقات افت محسوسی خواهد داشت و کارل هاینس رومینیگه،
رئیس باشگاه بایرن مونیخ اذعان داشت فیفا تنها برای درآمد زایی
بیشتر و به دست آوردن منابع مالی قدرتمند چنین تصمیمی گرفته
است.
رئیس اتحادیه باشگاه های اروپایی در این خصوص گفت :نباید
سیاست و تجارت را در اولویت مسائل مربوط به فوتبال قرار داد.
همچنین این اتحادیه ساعاتی بعد از تصویب این طرح ،تاکید کرد
که با بررسی همه جانبه به این نتیجه رسیده است که این طرح از
مقبولیت الزم برای تصویب برخوردار نیست؛ همچنین این اتحادیه،
فوریت به تصویب رساندن این طرح ،آن هم در حالی که  9سال تا
شروع رقابت های جام جهانی  2026باقی مانده است را مشکوک

ارزیابی کرد .رئیس این اتحادیه اضافه کرد :ما معتقدیم که این تصمیم
بر اساس دالیل سیاسی گرفته شده و فشارهای سیاسی مختلف در
انجام سریع آن تاثیر زیادی داشته که این موضوع از نگاه ما تاسف
برانگیز است.
همچنین نگرانی هایی در مورد افزایش احتمال تبانی در مسابقات
وجود دارد .با توجه به قرار داشتن در یک گروه و عدم امکان همزمان
بودن مسابقات ،ممکن است دو تیم به راحتی با کسب یک تساوی به
مرحله بعدی صعود کنند.
همچنین احتمال برگزاری ضربات پنالتی بعد از اتمام  90دقیقه
افزایش می یابد و به احتمال فراوان ،اگر دو تیم قبل از شروع مسابقه
آخر از صعود خود با کسب تساوی اطمینان داشته باشند ،دیگر
تالشی برای پیروز شدن نخواهند کرد که این اتفاق به ضرر دیگر تیم
حاضر در گروه مذکور خواهد بود.
چه اتفاقاتی در حال حاضر رخ خواهد داد؟
در ابتدا ،باید به توجه فوتبالدوستان جهان به توضیحات احتمالی
اینفانتینو و دالیل توسعه فوتبال در سراسر دنیا با اجرای این روش
نظر داشته باشیم؛ سپس در انتظار بهبود روش ارائه شده خواهیم
نشست .گرچه هنوز به طور رسمی ،تقسیم بندی تعداد تیم های
افزایش یافته بین قاره های مختلف اعالم نشده است ،اما به احتمال
فراوان شاهد افزایش تعداد تیم های صعود کرده از قاره هایی مانند
آسیا ،آفریقا و آمریکای شمالی خواهیم بود .پس به احتمال فراوان،
تصمیمات بزرگی برای برگزاری مسابقات جام جهانی گرفته خواهد
شد .اما موضوع مشخص این است که جام جهانی  ،2026چه از نظر
ما با کیفیت پایین تر و چه با کیفیت باالتری برگزار شود ،شاهد 48
شرکت کننده در دور نهایی خواهد بود.

هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال

نریمانجهان و رفیعی با پرسپولیس ثبت کردند
دو بازیکن جدید قرارداد خود را در هیأت فوتبال
تهران با پرسپولیس ثبت کردند.
به گزارش فارس ،سامان نریمانجهان و سروش
رفیعی ،دو بازیکن جدید قرارداد خود را در هیأت فوتبال
تهران با پرسپولیس ثبت کردند.
این دو بازیکن برای نیم فصل دوم به پرسپولیس
اضافه شدند.

غیبت رضائیان مقابل سایپا به دلیل مصدومیت
مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در تمرین دیروز
این تیم شرکت نکرد تا عمال بازی برابر سایپا را
از دست بدهد.
به گزارش مهر تمرین دیروز تیم فوتبال پرسپولیس از
ساعت  ۱۱در ورزشگاه شهید کاظمی پیگیری شد .در
این تمرین سرخپوشان پس از حضور در سالن بدنسازی
به مرور برنامه های تاکتیکی و تکنیکی خود مشغول
شدند .این در حالی بود که ایگور پانادیچ تمرینات ویژه
و سنگینی را برای دروازه بان های این تیم در نظر گرفته بود.
رامین رضائیان تنها نظاره گر تمرین هم تیمی هایش بود ،در این تمرین حضور
نداشت تا عمال بازی تیمش برابر سایپا را از دست بدهد .رضائیان از ناحیه کمر دچار
مصدومیت شده است.

احتمال بازی کردن سه بازیکن تراکتورسازی ضعیف است
سه بازیکن تیم تراکتورسازی که در اغلب
بازیهای نیم فصل اول این تیم به بازی گرفته
شدند ،شانس کمی برای حضور در بازی این تیم
مقابل استقالل خوزستان دارند.
به گزارش مهر ،شاگردان امیر قلعه نویی فردا یک
دیدار حساس پیش رو دارند و میبایست در ورزشگاه
غدیر اهواز به میهمانی تیمی بروند که قرار است از
عنوان قهرمانی فصل گذشتهاش دفاع کند و شواهد
نشان میدهد که سرخ پوشان تبریزی کار سختی برای جمع آوری امتیازات کامل این
بازی دارند .تراکتورسازی که امید عالیشاه و احمد نوراللهی را در نیم فصل دوم از تیم
پرسپولیس گرفت تا امیدوار به پر کردن خالء سروش رفیعی باشد ،برای دیدار هفته
شانزدهم خود شانس کمی برای استفاده از سه بازیکن نسبتا اصلیاش دارد .در حالی
که جاسم کرار هافبک عراقی این تیم به دلیل چند روز غیبت در تمرینات علیرغم این
که در اردوی سرخها در اهواز حضور دارد ،اما احتمال استفاده از او در ترکیب اصلی
این تیم بسیار کم است .ضمن این که لوسیانو ادینهو مهاجم برزیلی و شهرام گودرزی
مهاجم سرعتی این تیم نیز کماکان درگیر مصدومیت هستند و این دو بازیکن هم
شانس بسیار کمی برای به میدان رفتن در اهواز دارند.

رویارویی استقالل با ِ
نفت بدون «دایی»

گروه ورزشی  -در ادامه دیدارهای هفته شانزدهم لیگ برتر دو
تیم نفت تهران و استقالل که در نیم فصل اول حاشیههای زیادی با
یکدیگر داشتند ،با یکدیگر روبهرو میشوند.
دیدارهای دور برگشت لیگ برتر شانزدهم فوتبال در حالی دیروز آغاز شد
که تیم صنعت نفت آبادان با نتیجه  2بر یک توانست صبای قم را شکست
دهد و سایر بازی ها امروز و فردا پیگیری میشود.
پیکان  -گسترش فوالد تبریز
نیمفصل اول برای پیکانیها رؤیایی بود ،تیمی که برخالف سالهای اخیر
تیمی متزلزل و گزینه سقوط به لیگ دسته اول نبود .از همینرو میشد
پیکان را به عنوان پدیده یا شگفتیساز نیمفصل اول انتخاب کرد که کارش با
قرار گرفتن در رتبه چهارم به پایان رسید .از طرفی گسترش فوالد که در این
هفته میهمان پیکانیهاست ،باوجود خریدهای گران قیمتی که داشت ،در
نیمفصل اول آنطور که هدفشان بود نتیجه نگرفتند و همین مسئله باعث
شد تغییراتی در گسترش فوالد صورت بگیرد .رفتن محمدرضا خلعتبری و
البته امیرحسین کریمی که به پیکان آمده و در اولین هفته نیمفصل دوم
اگر توسط مجید جاللی به بازی گرفته شود ،مقابل تیم سابقش به میدان
خواهد رفت.
استقالل خوزستان  -تراکتورسازی تبریز
یکی قهرمان فصل قبل و دیگری مدعی قهرمانی این فصل است .دیدار
استقالل خوزستان و تراکتورسازی که در خوزستان برگزار میشود ،در دور
رفت با تساوی خاتمه یافته بود .شاید با این نتیجه در شروع لیگ شانزدهم
خیلیها تصور میکردند استقالل خوزستان باوجود تغییرات زیادی که
داشته و مشکالتی که پیشبینی میشد گریبان این تیم را بگیرد ،همچنان
قدرت خود را حفظ کرده است ،اما اینطور نشد .از سوی دیگر تراکتوریها
برای این فصل تیمی پرستاره و البته گرانقیمت را بسته بودند که تساوی
خانگی در هفته اول همه را متعجب کرد .با این حال پایان نیمفصل اول رتبه
دومی برای تراکتورسازی و در کورس بودن این تیم به همراه پرسپولیس
را به دنبال داشت و استقالل خوزستان هم با  18امتیاز در رتبه دهم قرار
گرفت.
نفت تهران  -استقالل
یکی از بیشترین کشمکشها در این فصل بین نفتیهای تهران و استقالل
بوده است .دو تیمی که از ابتدای فصل درگیر این اتفاقات شدند ،چراکه
علیرضا منصوریان از نفت به استقالل آمد و برای دریافت مطالباتش از نفت با
این باشگاه به مشکالتی خورد .از سوی دیگر شاگردان منصوریان در نفت به
دلیل برخی اتفاقات که در این تیم رخ داده بود ،در بازی ابتدایی فصل انگیزه
استقالل تحت هدایت او داشتند .همین مسئله
زیادی برای روبهرو شدن با
ِ
در کنار تاریخچه رویاروییهای علی دایی با استقالل بازی ابتدای فصل بین
این دو تیم را جذاب کرد و البته نتیجه آن هم تساوی یک  -یک بود .این
کشمکشها همه جوره ادامه داشت تا کار به یک چهارم نهایی جام حذفی
رسید و در نهایت استقالل در وقتهای اضافه بازی را به نفت واگذار کرد.
در این بازی هواداران استقالل شعارهای زیادی علیه علی دایی سر دادند تا
سرمربی نفت پس از پیروزی نفت حسابی به منصوریان و برخی هواداران
استقالل که مدعی بود به دستور سرمربی آبیپوشان شعار دادهاند ،انتقاد
کند .با این حال مصاحبههای دایی علیه استقالل ادامه داشت تا اینکه باشگاه

استقالل از دایی شکایت کرد .حاال در شرایطی که علی دایی نمیتواند
روی نیمکت حضور داشته باشد ،همین مسئله میتواند تأثیر زیادی روی
بازی داشته باشد و شاید حداقل در کنار خط بخشی از جذابیتهای بازی
گرفته شود.
ماشین سازی تبریز  -فوالدخوزستان
ماشینسازان پس از حضور دوباره در سطح اول فوتبال ایران ،متزلزل
بودند .البته این اتفاق باعث تغییرات در کادرفنی این تیم شد و رسول
خطیبی رفت تا فرهاد کاظمی در آخرین دیدارهای نیمفصل اول روی
نیمکت ماشینسازی بنشیند .قعرنشین لیگ شانزدهم در آخرین
بازی نیمفصل که همین هفته برگزار شد ،مقابل سایپایی که در جدول
همسایهاش است ،به تساوی  3 - 3رسید تا حداقل نشان بدهد از نظر
هجومی تفاوتهایی کرده است .ماشینسازی حاال با این تغییرات در ابتدای
نیمفصل دوم به مصاف فوالد خوزستانی خواهد رفت که در نیمفصل اول
جزو تیمهای خوب لیگ بود و همین مسئله کار ماشینسازی را در خانه
سخت میکند.
پرسپولیس  -سایپا
قهرمانی نیمفصل اول شیرینی چندانی برای پرسپولیسیها نداشت،
چراکه این تیم در تعطیالت نیمفصل بیشتر از اینکه لذت ببرد و خود را
برای نیمفصل دوم آماده کند ،درگیر حواشی بود .اردوی تیم ملی و مصاحبه
برانکو علیه برنامههای سازمان لیگ ،کارلوس کیروش و فدراسیون فوتبال
همه چیز را تحتالشعاع قرار داد .سرمربی تیم ملی تصمیم گرفت هفت
بازیکن ملیپوش پرسپولیس را از اردو بازگرداند تا حواشی این تیم بیشتر
شود .البته برانکو به روش خودش از این حاشیهها کاسته و با اینکه گفته
میشود شاید بازیکنان ملیپوش پرسپولیس کم کاری کنند ،اما آنها خوب
میدانند اگر چنین شایعهای را عملی کنند مقابل هواداران پرسپولیسی قرار
میگیرند .با این حال برانکو برای نیمفصل دوم با جذب سروش رفیعی به
قدرت تیمش اضافه کرده و با جذب شاه مهره نقلوانتقالت از حریفانش
پیش افتاده است .تیم برانکو با رفیعی میتواند چهره تیمی جدید را به خود
بگیرد .شاگردان برانکو در شرایطی به مصاف سایپا خواهند رفت که این
تیم در نیمفصل اول اص ًال حال و روز خوشی نداشت و حاال با تقویت شدن
در نیمفصل دوم و جذب عزتاهلل پورقاز و محمدرضا خلعتبری قصد دارد

شرایط را تغییر بدهد .سایپا برای شروع تغییرات حریف سختی هم پیشرو
دارد و باید با پرسپولیسی مصاف بدهد که برای حفظ صدرنشینی به هیچ
تیمی رحم نمیکند.
پدیده  -سپاهان اصفهان
شگفتی هفته اول لیگ پیروزی پدیده در خانه سپاهان بود .خیلیها از
شکست سپاهان متحول شده در خانه خودش شگفتزده شدند و از سوی
دیگر حساب ویژهای روی پدیده خراسان باز کردند .با این حال با ادامه
نیمفصل اول شرایط هفته به هفته تغییر کرد و این سپاهان بود که خود را
باالتر کشید و پدیده هم با نتایج نسبتا متوسطی که گرفت توانست خود
را کمی باالتر از تیمهای در خط سقوط نگه دارد .حاال در شروع نیمفصل
دوم این دیدار در مشهد تکرار خواهد شد تا دیدارهای سخت پدیده ادامه
داشته باشد .پدیده در چند هفته اخیر با تراکتورسازی ،پرسپولیس ،استقالل
و ذوبآهن روبهرو شد و حاال رویارویی با سپاهان میتواند یکی دیگر از
دیدارهای سخت این تیم باشد.
ذوبآهن اصفهان  -سیاه جامگان مشهد
برای ذوبآهنیها میتوان لقب «احیا شده» را در نظر گرفت ،تیمی
که با پشت سر گذاشتن دوران بحران توانست با یحیی گلمحمدی در
دو فصل گذشته نتایج خوبی بگیرد و دوباره به جمع مدعیان بپیوندد .همه
به ذوبآهن یحیی امیدوار بودند و برای این فصل هم به عنوان یکی از
مدعیان نگاه میکردند ،اما این تیم در اوایل فصل اسیر برخی حواشی شد تا
گلمحمدی برود و مجتبی حسینی ،دستیار او هدایت سبزپوشان اصفهانی
را به عهده بگیرد .ذوبآهن با حسینی هم احیا شد تا نتایج نه چندان خوب
هفتههای ابتدایی جبران شود و حاال ذوبآهن با قرار گرفتن در رتبه سوم
جدول جزو مدعیان به شمار میرود .این تیم در شروع نیمفصل دوم میزبان
تیمی عجیب است .سیاهجامگان که تحوالتی اساسی داشت و پس از جدایی
فرهاد کاظمی نه تنها تقویت نشد ،بلکه خیلی از بازیکنان این تیم هم جدا
شدند .در نیمفصل هم ایوب کالنتری و رضا نورمحمدی را از دست داد و
شاید یکی دو بازیکن دیگر از سیاهجامگان جدا شوند .در این بین میالد
میداودی به جمع سیاهجامگان پیوسته که باید دید آیا در دوران اوج خود
قرار دارد و میتواند به سیاهجامگان کمک کند یا اوضاع این تیم همچنان
نامساعد خواهد بود.

آفساید
دلیریان :سوریان و نوروزی
شانسی برای حضور در جهانی
 2017ندارند
مملی کشتی فرنگی با بیان
سرپرست تی 
این که طبق قانون ،سوریان و نوروزی
شانسی برای حضور در مسابقات جهانی
ندارند گفت :دعوت از نفرات المپیکی نظر
اشکانی بود.
محمد دلیریان در گفتوگو با ایسنا ،درباره
دعوت از فرنگیکاران المپیکی به اردوی جدید
تی مملی ،اظهار کرد :من هیچ دخل و تصرفی در
این موضوع نداشتم و سرمربی تی مملی تصمیم
گرفت در این مقطع از این کشتیگیران دعوت
کنند .این کشتیگیران همگی از نفرات پر افتخار
کشتی فرنگی ایران بودند و حضورشان در اردوی
تی مملی میتواند به جوانان انگیزه بدهد.
سرپرست تی م ملی کشتی فرنگی افزود :به
اعتقاد من نفرات المپیکی در صورتی که در
اردوی تی مملی حاضر شوند میتوانند در جام
جهانی به تی مملی کمک کنند ،اما برای حضور
در جام تختی بعید است که آنها چنین قصدی
داشته باشند .همچنین بر اساس فرایند انتخابی
تی مملی کشتیگیرانی میتوانند در مرحله نهایی
انتخابی شرکت کنند که در المپیک مدال
گرفتهاند و با توجه به این اوصاف بعید میدانم
نفراتی مانند سوریان و نوروزی در اردوی تیم
ملی حاضر شوند.
وی با بیان این که سوریان و نوروزی بر اساس
قانون انتخابی تی مملی شانسی برای حضور در
مسابقات جهانی ندارند ،گفت :از آنجایی که این
دو کشتیگیر نتوانستند در المپیک به مدال
برسند شانسی برای حضور در مرحله نهایی
انتخابی تی مملی ندارند .قرار هم نبوده در این
باره شورای فنی استثنایی قائل شود ،چرا که اگر
این کار صورت بپذیرد همان آش و همان کاسه
خواهد شد.
دلیریان تصریح کرد :در صورتی که این
کشتیگیران به اردوی تی مملی بیایند ممکن
است بتوانند در جام جهانی به تیم کمک کنند.
البته این موضوع منوط به این است که به لحاظ
بدنی بتوانند رضایت کادر فنی را جلب کنند و
مقابل رقیبان داخلی نیز در تمرینات پیروز شوند
تا در نهایت نظر کادر فنی را برای حضور در جام
جهانی را جلب کنند.

