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لیست تیم ملی ایران توسط کیروش اعالم شد

سرمربی تیم ملی در فاصله کمتر از یک ماه به جام جهانی روسیه
اس��امی ابتدای��ی تیمش برای ای��ن رقابتها را اعالم کرده اس��ت.
بهگزارش ایلنا ،انتظارهابه سر رسید و در نهایت سرمربی تیم ملی ایران
لیس��ت ابتدایی خود برای حضور در جام جهانی روسیه را معرفی
کرد.لیستی که اس��امی عجیب و غیرقابل تصوری نیز در آن دیده
میشود .از اشکان دژاگه که تمام یک سال اخیر را بدون حضور در
تیمی باشگاهی پشت سر گذاشت تا استیون بیت آشور که بعد از 4
سال دوری از تیم ملی و بیخبری بار دیگر نامش در این لیست قرار

گرفته است .سروش رفیعی نیز دیگر سورپرایز کارلوس
کیروش بوده که توانسته به لیست تیم ملی دست یابد و
در آن حضور یافته است .در ادامه اسامی بازیکنان دعوت
شده در لیست  35نفره تیم ملی را مشاهده میفرمایید.
دروازهبانها :علیرضا بیرانوند ،سید حسین حسینی،
رش��ید مظاهری و امیر عابدزاده مدافع�ان :رامین رضاییان ،وریا
غفوری ،استیون بیت آشور،سید جالل حسینی ،محمدرضا خانزاده،
مرتضی پورعلی گنجی ،محمد انصاری ،پژمان منتظری ،سید مجید

ورزشی
حسینی ،میالد محمدی ،امید نورافکن ،روزبه چشمی
و س��عید آقایی بازیکنان میانی:سعید عزت اللهی،
مس��عود ش��جاعی ،احم��د عب��داهللزاده ،س��امان
قدوس ،مهدی ترابی ،اش��کان دژاگه ،امید ابراهیمی،
احس��ان حاج صف��ی ،علی کریمی ،س��روش رفیعی،
عل��ی قل��یزاده ،وحید امی��ری مهاجمان :علیرض��ا جهانبخش،
کریم انصاریفرد ،مهدی طارمی ،س��ردار آزمون ،رضا قوچاننژاد
و کاوه رضایی.

یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

صعود شیرین سرخپوشان با گل سوپرمن

درورزشگاه آزادی پرسپولیس میزبان الجزیره بود .پرسپولیس در شرایطی
ک��ه حمایت بیش از  80هزار هوادار را در کنار خود میدید در نیمه اول
جدالش مقابل الجزیره نتوانست خطری جدی روی دروازه علی خصیف
ش��کل دهد و در نهایت با تساوی بدون گل راهی رختکن شد .شاگردان
برانکو ایوانکوویچ که با شکس��ت  3بر  2در استادیوم محمد بن زاید نیاز
به پیروزی خانگی برای صعود داشتند ،با حمالت پردامنه خود به دنبال
دس��تیابی به این هدف بودند اما
آنطور که باید نتوانستند حریف را
در نیمه اول تحت فشار قرار دهند
و موقعیت��ی ج��دی روی دروازه
حریف خل��ق نکردند .جدیترین
موقعی��ت این تیم توس��ط وحید
امی��ری ب��رای فرش��اد احمدزاده
ش��کل گرفت که ای��ن بازیکن از
ش��ش قدمی دروازه علی خصیف
توپش را راه��ی اوت کرد.الجزیره
ک��ه بارها با قطع جری��ان بازی و
اتالف وقت ب��ه دنبال کند کردن
حمالت پرس��پولیس بود مورد انتقاد هواداران قرار گرفت.باش��روع نیمه
دوم بازهم بازیکنان پرس��پولیس درپی رس��یدن به دروازه حریف بودند.
درنقطه مقابل هم تیم الجزیره با دفاع چند الیه دراندیش��ه گرفتن یک
امتیاز ازاین دیدارحساس بود .در دقیقه  ،63توپ بی هدف پشت محوطه
جریمه با حرکت فوق الع��اده احمد نوراللهی و ضربه دیدنی این بازیکن
علی خصیف را در نقش مانکن تماش��اگر این صحن��ه کرد تا تور دروازه
الجزی��ره به ل��رزه در بیاید.بعد ازاین گل بازیکن��ان الجزیره برای جبران
گلخ��ورده رو به ارائه ی��ک بازی هجوی آوردن��د .دردقیقه  ،69مهاجم
برزیلی الجزیره در پنجمین بازی پیاپی برای این تیم موفق به گلزنی شد.
او با شوتی زمینی و دور از دستان بیرانوند ،گلر پرسپولیس را تسلیم کرد
تا استادیوم در سکوت فرو برود.بازیکنان پرسپولیس که برای صعود نیاز
به پیروزی داشتند با تمام بازیکنان بازی تهاجمی را برای رسیدن به گل
به نمایش گذاش��تند.دردقیقه  ،89کاپیتان پیش تاخته پرسپولیس روی
ریباند دیدنی و حضوری به موقع در شش قدم با ضربه تمام کننده خود
به داستان الجزیره و وقت تلف کردنهای این تیم پایان داد و گل برتری
را به ثمر رساند.
دقایق حساس:
دقیقه  :3س��انتر نوراللهی از روی کرنر سمت راست زمین بعد از برخورد
به بدن احمدزاده و در ادامه محمد جمال ،به تیرک دروازه الجزیره اصابت
کرد ولی با بدشانسی پرسپولیسیها تبدیل به گل نشد.
دقیقه  :20ارس��ال خطرناک امیری از روی ضربه آزاد سمت راست زمین

را خصیف دفع کرد.
دقیق��ه  :21پرت��اب اوت بلن��د ماهینی ،ضربه س��ر حس��ینی و در ادامه
خلیلزاده به راحتی در دستان خصیف قرار گرفت.
دقیقه  :22احمدزاده بعد از یک -دو با نعمتی وارد محوطه جریمه الجزیره
ش��د ولی برخورد او با مدافع تیم اماراتی و سرنگون شدنش روی زمین را
داور چینی مسابقه خطا تشخیص نداد.
دقیق��ه  :27ضربه ایس��تگاهی
از فاصل��ه  30مت��ری ب��رای
پرس��پولیس ب��ا ارس��ال وحید
امیری ب��ه س��ادگی در اختیار
الجزیرهایه��ا قرار گرفت تا آنها
توپ را از منطقه خطر دور کنند.
دقیقه  :34ارسال زمینی وحید
امی��ری ب��ا عب��ور از مدافع��ان
الجزیره نصیب فرشاد احمدزاده
شد ولی این بازیکن این فرصت
ایدهآل را به بیرون زد.
دقیقه  :44پاس اشتباه در میانه
میدان و از دس��ت رفتن توپ باعث ش��د تا حس��ین ماهینی برای قطع
ضدحمله حریف متوسل به خطا شود و یک کارت زرد دریافت کرد.
دقیقه  :47شوت زمینی و دقیق احمد نوراللهی توسط دروازه بان الجزیره
راهی اوت ش��د اما داور اعتقادی به این مس��ئله نداشت تا اعتراض فرشاد
احمدزاده یک کارت زرد برای او در پی داشته باشد.
دقیقه  :51حرکت س��یامک نمعتی به داخل محوطه جریمه و ضربه این
بازیکن در شرایطی که به نظر میرسید با برخورد به دست مدافع سرنگون
شده الجزیره همراه شده با اعتقاد بازی به ادامه بازی همراه شد.
دقیق��ه  :68ضربه ن��رم و زمینی علی علیپور از پش��ت محوطه جریمه با
کمترین اختالف ممکن راهی اوت شد.
دقیق��ه  :82ارس��ال از س��مت چ��پ پرس��پولیس با ضربه س��ر گادوین
منش��ا در آستانه ورود به دروازه توس��ط خصیف در دو مرحله مهار شد.
احم��دزاده اعتقاد داش��ت دروازه ب��ان الجزیره توپ را داخ��ل گل مهار
کرده است.
دقیق��ه  :84بازیکن الجزیره درون ش��ش قدم این تی��م روی زمین افتاد.
الجزیرهایها اعتقاد داشتند پرسپولیس باید بازی جوانمردانه را اجرا کند
اما توپ در موقعیتی ایده آل نصیب احمدزاده شد و این بازیکن در دودلی
ب��رای ضربه به چارچوب آن را نزد که در ادامه درگیری بین بازیکنان دو
تیم شکل گرفت.
دقیقه  :86ارس��ال دیدنی نوراللهی با ضربه س��ر شایان مصلح زیر تیرک
دروازه توسط گلر الجزیره دفع و تبدیل به یک کرنر شد.
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تیم ملی کیک بوکسینگ واکوی ایران قهرمان آسیا شد

تیم ملی کیک بوکسینگ واکوی ایران با کسب  ۲۸مدال طال ۲۳ ،نقره و  ۱۰برنز
قهرمان آسیا شد.در این رقابتها که در شهر چولپان اوتا قرقیزستان برگزار شد
تیم ملی کیک بوکسینگ واکو ،در دو بخش بانوان و آقایان شرکت کرد و پس از
پیکارهای  ۴روزه با حریفهای مختلف از ۱۴کشور آسیا موفق شد
به عنوان نخست دست پیدا کند.

مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

استقالل   -ذوب آهن؛ بازی مرگ و زندگی شفر و قلعهنویی

دیدار برگشت مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا بین دو تیم ایرانی
اس��تقالل و ذوب آهن روز سهشنبه برگزار میشود.به گزارش فارس ،آخرین
بازی فصل دو تیم اس��تقالل و ذوب آهن امروز (سهش��نبه) ساعت ۲۰:۴۵
در ورزشگاه آزادی و در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا برگزار
میش��ود .ذوب آهن در بازی رفت یک بر صفر در لحظات پایانی اس��تقالل
را شکس��ت داد و اکنون بازی برگشت حساس��یتی دو چندان دارد .یکی از
دو تی��م بای��د از گردون��ه رقابتها
کنار برود .استقالل تاکنون در این
فص��ل دو باخت مقاب��ل ذوب آهن
قلعهنویی داشته است و نمیخواهد
سومین شکست را هم متحمل شود.
آبیپوش��ان با تمامی هوادارانشان
مقاب��ل ذوب آه��ن س��ختکوش و
منس��جم قرار میگیرند .ش��فر هر
آنچه از مربیگری میداند باید در این
بازی رو کند تا استقالل را در آسیا
حفظ کند اما بردن ذوب آهن به این
آسانیها نیس��ت .ذوب آهن در این
مسابقه محمد نژاد را به دلیل محرومیت و خالد شفیعی را به دلیل مصدومیت
در اختیار ندارد .البته شاید شفیعی در لحظات آخر به بازی برسد اما استقالل
ه��م بازیکنان مصدوم زیاد دارد .داریوش ش��جاعیان که در بازی رفت رباط
صلیبی پ��اره کرد و تا پاییز دیگر او را در میادین فوتبال نخواهیم دید .امید
ابراهیمی و تیام هم دو مصدوم دیگر آبی پوش��ان هستند که کادر پزشکی
استقالل در تالش هستند تا آنها را به این مسابقه برسانند .برد ذوب آهن در
بازی رفت برای برخی از هواداران استقالل سخت بود و شاید به همین دلیل
حواشی و شایعههایی در فضای مجازی پخش شد مبنی بر اینکه ذوبیها به
دنبال مصدومیت بازیکنان استقالل بودند! شایعههایی که با واقعیت همخوانی
نداشت زیرا تنها گناه بازیکنان ذوب آهن محکم بازی کردن بود .به هر حال
بازی برگشت هم یک دیدار پربرخورد و فیزیکی خواهد بود .جنگهافبکها
در این بازی شاید بیش از بازی رفت به چشم بیاید .استقالل برای صعود نباید
گل بخورد و باید  ۲گل هم بزند اما مساوی و یا حتی برد  ۲بر یک استقالل به
سود سبزپوشان اصفهانی تمام خواهد شد.امیر قلعهنویی یکبار دیگر مقابل تیم
محبوبش که به قول خودش  ۲۰سال از عمرش را در آن گذاشته قرارمیگیرد
و این اجبار فوتبال حرفهای است .در بازی سهشنبه شب هر تیمی که کمتر
اشتباه کند و تمرکز بیشتری داشته باشد میتواند به مرحله یکچهارم نهایی
لیگ قهرمانان آس��یا صعود کند .این مسابقه مس��اوی ندارد و بازی مرگ و
زندگی بین آبیپوشان پایتخت و سبزپوشان اصفهانی است .تیم نصف جهان
مقابل اس��تقالل تهران قرار میگی��رد و بدون اغراق ف��ارغ از هر نتیجهای
جذابترین اختتامیه فوتبال باشگاهی ایران را شاهد خواهیم بود .احمد ابوبکر
آلکعف داور وسط این دیدار است و ابوبکر سلیم و علی القیضی کمکهای

اول و دوم این دیدار خواهند بود .اوکابه تاکوتو از کشور ژاپن داور چهارم این
مسابقه خواهد بود.
برخی بدون شایعه نمیتوانند زندگی کنند مثل ترامپ!

سرمربی تیم فوتبال استقالل ایران درباره بازی برگشت تیمش با ذوبآهن
گفت :همه چیز خوب اس��ت .قبال ه��م گفته بودم فوتبال میتواند تعریفی
از هوی��ت در تمام جهان باش��د.
به گزارش ایس��نا،او اف��زود :این
آخرین بازی فصل ماس��ت .این
فرصتی است برای نگاه کردن به
گذشته .حدود  ۸ماه است که من
در استقالل کار میکنم.این بازی
مهم اس��ت و باید برنده شویم .ما
از  ۳۱ب��ازی ک��ه انج��ام دادیم،
 ۲.۱۶امتی��از گرفتهایم .از لحاظ
پیش��رفت در جدول باید بگویم
که بهترین بودهایم .ما مشکالتی
داری��م ولی امی��دوارم ببریم و به
مرحله بعدی برویم .همه بازیکنان میخواهند برنده شوند و به مرحله بعدی
بروند .من مطمئنم ورزش��گاه پر میشود و هواداران از ما حمایت میکنند.
ما بهترین هواداران را در آس��یا داریم و امیدوارم با کمک آنها صعود کنیم.
ش��فر درباره برنامهاش برای بازی با ذوب آهن عنوان کرد :من این شرایط را
در کارلس��روهه داشتم .بازی رفت را به والنسیا باختیم .آنها تیم اول اسپانیا
بودند .همه بازیکنان ما فقط به برد فکر میکردند .یک مهاجم ما در آن بازی
چهار گل زد .بازیکنان ما باید به خودش��ان باور داشته باشند .تیم ما االن از
بهترین تیمهایی است که داشتهام .ما از زمان گرم کردن آماده میشویم و
از هوادارانمان میخواهم که بیایند .آنها همیشه فوق العاده بودهاند .شرایط ما
خوب اس��ت و باید تالش کنیم .بازی رفت یکی از بهترین بازیهای ما بود.
مش��کل این بود که داریوش بعد از  ۲۰دقیقه مصدوم ش��د .ما نباید خطای
بچهگانه اطراف محوطه جریمه مرتکب شویم و باید با فکر و صبر و تحمل
بازی کنیم.سرمربی اس��تقالل درباره شایعه اخراج غفوری از تیمش گفت:
اگر بخواهم راجع به تمام شایعات حرف بزنم باید شش روز اینجابنشینم و
فقط درباره آنهاصحبت کنم .فکر کنم برخی بدون شایعات نمیتوانند زندگی
کنند .مثل برخی صحبتهایی که ترامپ میکند و شایعه است.وی در پایان
درباره ش��ایعات پیرامون تیمش گفت :ما باید درباره فوتبال و مسائل جدی
صحبت کنیم نه ش��ایعات .نام استقالل از همه افراد باالتر است و همه باید
برای استقالل کار کنند .استقالل یک برند است .ما عاشق استقالل هستیم.
همه باید برای این برند تالش کنند .من افتخار میکنم که استقالل دوباره
برگشت .کار سخت این است که استقالل را در شرایط سخت حفظ کنیم .اگر
ببینم کسی برای استقالل کار نمیکند ،شاید اسمش را بگویم.

