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خبر كوتاه
مذاکره با چند بازیکن؛

لیست بازیکنان پرسپولیس برای نیم
فصل مشخص شد

مسئوالن باشگاه پرسپولیس قصد دارند
برای نیم فصل دوم رقابتهای لیگ برتر و فصل
جدید لیگ قهرمانان آسیا چند بازیکن جدید
جذب کنند .در پایان نیم فصل اول هجدهمین
دوره رقابتهای لیگ برتر محرومیت باشگاه
پرسپولیس برای جذب بازیکن جدید که از سوی
فیفا اعمال شده بود به پایان می رسد و این
تیم می تواند نفرات جدیدی را به مجموعه خود
اضافه کند .درحالی که هنوز برانکو ایوانکوویچ
فهرست مد نظر خود را به صورت کتبی به
باشگاه اعالم نکرده است اما به صورت شفاهی
اسامی بازیکنان مدنظرش را به مدیریت باشگاه
اعالم کرده تا مذاکرات مقدماتی با آنها انجام
شود .مسئوالن باشگاه نیز مذاکراتی را با چند
بازیکن آغاز کرده اند تا شرایط حضور آنها در
پرسپولیس را بررسی کنند .خبرنگار مهر کسب
اطالع کرد حضور یک مدافع از تیم های جنوبی
در پرسپولیس قطعی شده اما از آنجایی که
هنوز زمان نقل و انتقاالت نیم فصل هنوز آغاز
نشده است نام وی اعالم نخواهد شد .همچنین
براساس نیازی که برانکو اعالم کرده است یک
مدافع با قابلیت بازی در پست هافبک دفاعی و
یک مهاجم هم برای نیم فصل دوم به مجموعه
پرسپولیس اضافه خواهند شد .تاکید برانکو این
است که مهاجم مد نظر خارجی باشد تا بتواند
سرخپوشان را در لیگ قهرمانان آسیا کمک کند.

باشگاه پرسپولیس تنها در یک صورت علی
علیپور مهاجم خود را به باشگاه سوون سامسونگ
کره جنوبی میفروشد.باشگاه سوون سامسونگ
کره جنوبی درخواست رسمی خود را برای
جذب علی علیپور به باشگاه پرسپولیس ارائه
داده است.مهاجم سرخپوشان پایتخت موفق شد
عنوان آقای گلی فصل گذشته رقابت های لیگ
برتر را از آن خود کند ولی این فصل درخشش
سال گذشته را نداشته است .با این حال باشگاه
قدیمی و معتبر سامسونگ کره جنوبی قصد دارد
علیپور را در تعطیالت ژانویه در ازای  ۸۰۰هزار
دالر به خدمت بگیرد .در واقع  ۴۰۰هزار دالر از
این پول به علیپور می رسد و  ۴۰۰هزار دالر به
باشگاه پرسپولیس.مدیران پرسپولیس اعالم کرده
اند پیشنهاد باشگاه کره ای برای علیپور چندان
قابل توجه نیست و در صورتی حاضر به فروش
علیپور به سامسونگ هستند که این باشگاه
پیشنهادش را باالتر ببرد.با این حال مدیرعامل
باشگاه پرسپولیس تصمیم گیری در این خصوص
را به پایان نیم فصل موکول کرده است تا ضمن
مشورت با برانکو ایوانکوویچ ،تکلیف جذب بازیکن
برای این تیم را هم مشخص کند.
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صعود پرسپولیس به رده سوم جدول؛

شکست ذوب آهن منصوریان مقابل پرسپولیس شجاع

روز گذشته تیم فوتبال پرسپولیس در دیدار
معوقه از هفته یازدهم لیگ برتر مقابل ذوبآهن
به برتری رسید تا با سه امتیاز این دیدار به جایگاه
سوم جدول ردهبندی برگردد و فاصلهاش با صدر
را کمتر کند.
به گزارش امتیاز؛ در دیدار معوقه هفته یازدهم
لیگ برتر فوتبال ،تیم های پرسپولیس و ذوب آهن
اصفهان دیروز به مصاف هم رفتند که این مسابقه
در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود سرخپوشان
تهران به اتمام رسید .این چهارمین دیداری است
که پرسپولیس در این فصل با نتیجه یک بر صفر به
پیروزی رسیده است.
در این بازی که ساعت  ۱۶:۱۵در ورزشگاه
آزادی آغاز شد ،شجاع خلیل زاده در دقیقه
۱۵مسابقه برای پرسپولیس گلزنی کرد تا رکورد
شکستناپذیری منصوریان برابر برانکو با این نتیجه
بشکند.
پرسپولیس بازی را با علیرضا بیرانوند،
سیدجالل حسینی ،شجاع خلیل زاده ،محسن
ربیع خواه ،آدام همتی ،کمال کامیابی نیا ،بشار
رسن( ۹۳سیداحسان حسینی)  ،احمد نوراللهی،
امید عالیشاه ( - ۸۵سعید حسین پور) ،گادوین
منشا و علی علیپور ( - ۷۸محمدامین اسدی) آغاز
کرد.
نکته قابل توجه این مسابقه عالوه بر تقابل

برانکو ایوانکوویچ و علیرضا منصوریان سرمربی ذوب
آهن ،رویارویی محسن مسلمان بازیکن پیشین
پرسپولیس و کاپیتان ذوب آهن در این مسابقه
با تیم سابقش بود.
پرسپولیس در نیمه اول کنترل بازی را در
اختیار داشت و توانست در دقیقه  ۱۵با ضربه سر
شجاع خلیل زاده به گل اول برسد .سرخپوشان
عالوه بر این گل موقعیت های خوب دیگری هم
داشتند که قدرش را ندانستند.

علی علیپور در دقیقه  ۲۲با یک ضربه سر
دروازه ذوب آهن را تا آستانه بازشدن پیش برد ولی
عکس العمل رشید مظاهری دروازه بان ذوب آهن
این توپ را از روی خط به کرنر فرستاد .علیپور در
دقیقه  ۳۰هم در موقعیتی تک به تک با مظاهری
قرار گرفت ولی دروازه بان ذوب آهن به خوبی این
موقعیت را مهار کرد.
در نیمه دوم این ذوب آهن بود که این مسابقه
را هجومی تر آغاز کرد تا کار را به تساوی بکشاند

اما بعد از گذشت  ۱۰دقیقه ،بازی از تب و تاب افتاد
و دو تیم بازی کم کیفیتی را به نمایش گذاشتند.
پاس های متوالی اشتباه بازیکنان دو تیم باعث شد
تا موقعیت سازی روی دروازه یکدیگر کمتر شود و
 ۲۲هزار تماشاگر ورزشگاه و بینندگان تلویزیونی
شاهد دیدار سردی باشند.
علی علیپور که در نیمه نخست دو موقعیت خوب
را از دست داده بود ،در دقیقه  ۷۷بازهم در موقعیتی
تک به تک با دروازه بان ذوب آهن قرار گرفت ولی
سرعت زیاد توپ او باعث شد تا رشید مظاهری با یک
تکل ،مانع گلزنی مجدد پرسپولیس شود.
برانکو در  ۱۲دقیقه پایانی برای کنترل بازی
و اخراج نشدن علیپور و عالیشاه که از سوی داور
کارت زرد گرفته بودند ،این دو بازیکن را تعویض
کرد و محمدامین اسدی و سعید حسین پور به
جای آنها وارد زمین شدند.
در دقیقه  ۸۷میالد فخرالدینی بازیکن ذوب
آهن با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد
تا ذوبی ها در لحظات پایانی با یک بازیکن کمتر
بازی کنند.
پرسپولیس با این برد  ۲۷امتیازی شد و با
یک بازی کمتر نسبت به سپاهان و پدیده ،در رده
سوم جدول قرار گرفت .ذوب آهن هم با این باخت،
ششمین شکست این فصل را تجربه کرد و با ۱۲
امتیاز در رده چهاردهم جدول جای گرفت.

گزارش امتیاز از قهرمان نیم فصل ،بایدها و نبایدها

علیپور لژیونر میشود؟

شرط باشگاه پرسپولیس برای انتقال
آقای گل به کره جنوبی

ورزش

محمد مزرعه

هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج
فارس با رقابت حساس تیم ها پیگیری می شود و هر چه به هفته های
پایانی نیم فصل اول نزدیک تر می شویم بحث کسب عنوان قهرمانی
در بین رسانه ها و اهالی فوتبال داغ تر از قبل می شود  .در این نوشتار
به بررسی چهار تیم صدر جدول رده بندی می پردازیم که با توجه به
امتیازات کسب شده و همچنین بازی های پیش رو شانس قهرمانی دارند.
 -1سپاهان اصفهان (رده اول)
تیم سپاهان اصفهان که فصل قبل در آستانه سقوط به لیگ پایین
تر قرار داشت به عنوان تیم چهاردهم در لیگ برتر خودش را حفظ نمود.
این تیم امسال با خدمت گرفتن امیر قلعه نوعی و چند بازیکن با کیفیت
فصل را بسیار خوب شروع کرده است و در آخرین بازی نیز موفق شد
در اصفهان پدیده را با یک گل شکست بدهد و جای این تیم را در صدر
جدول رده بندی بگیرد .نماینده اصفهان تا کنون از  13مسابقه 8پیروزی
 ،بدون شکست 5 ،تساوی 26 ،گل زده 10 ،گل خورده و  29امتیاز کسب
کرده است و در رده نخست قرار دارد .این تیم باید در یکی از دیدارهای
عقب افتاده در بازی حساس با پرسپولیس دیدار کند و در هفته آخر نیز
مهمان تیم استقالل خوزستان خواهد بود .تیم سپاهان که سابقه پنج
دوره قهرمانی در لیگ برتر کشور را دارد خودش را برای قهرمانی دیگری
آماده کرده است و در نیم فصل اول نیز شانش نخست قهرمانی می باشد.
سپاهان در دو بازی باقی مانده اگر بتواند هر شش امتیاز را کسب کند
حداکثر  35امتیازی خواهد شد و از میان تیم های صدر جدول فقط
پدیده در صورت پیروزی می تواند به این امتیاز برسد .همچنین سپاهان

انتقادات تند برانکو :چرا ما را احمق فرض میکنید؟

نامه بنویسند که حق ندارید قهرمان شوید
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس به انتقاد از قضاوت داوران علیه تیمش در
دیدارهای اخیر پرداخت و گفت :رفتاری که داوران در قبال قهرمان ایران و فینالیست
لیگ قهرمانان انجام می دهند شرمآور است.
برانکو ایوانکوویچ پس از پیروزی یک بر صفر پرسپولیس مقابل ذوب آهن
اصفهان در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت :به
بازیکنانم بابت برد تبریک می گویم .برد بزرگی به دست آوردیم.
وی افزود :با تشویق هواداران به این سه امتیاز رسیدیم .بعد از فینال لیگ
قهرمانان از  4بازی  ،سه بازی را بردیم و یک تساوی کسب کردیم .واقعا بازیکنانم
شخصیت یک تیم قهرمان را نشان دادند.
وی افزود :صحبت های پندار خمارلو متاسقانه نباید می شد .شرم آور است
رفتاری که داوران در قبال قهرمان ایران و فینالیست لیگ قهرمانان انجام می دهند.
ما داوری معمولی در خانه و خارج از تهران نداریم .همانطور که پندار گفت نامه
بنویسند و بگویند حق ندارید قهرمان شوید و ما هم نمی شویم .سرمربی پرسپولیس
درباره دریافت کارت زردهای بی دلیل توسط بازیکنان خود اظهار داشت :صحبت
کردن در این باره راحت است و شما حق دارید .قبل از بازی بیش از نیمی از وقت
جلسه فنی را به صحبت درباره داوری گذاشتم .اینکه چه انتظاری می توانیم داشته
باشیم .تجربه خیلی بدی از داوری با ذوب آهن داشتیم .من مانده ام چرا کمال
کامیابی نیا کارت زرد گرفت .چون بازیکن حریف روی زمین غلت می خورد به کمال
کارت داد؟وی افزود :آنها جوان هستند و روی بی عدالتی حساس می شوند .چرا داور
بازی با ماشین سازی گل دوممان را آفساید اعالم کرد .یا چرا مقابل سایپا گل آنها را
خطا گرفت .سرمربی پرسپولیس در ادامه تصریح کرد :ما مربیان از داوران بهتر سوت
می زنیم چون هر روز در زمین هستیم .آنها فکر می کنند ما بلد نیستیم .چرا ما را
احمق فرض می کنید .من نمی خواهم به نفع ما بگیرند .داوری منصفانه داشته باشند.
برانکو بار دیگر اظهار داشت :ما دوبار قهرمان ایران و سوپرجام شده ایم .نمی دانم این
صحبت ها به چه معنی است .آنها نمی خواهند ما دوباره قهرمان شویم اما می شویم.
وی افزود :اگر مدیر شما هر روز با شما بد برخورد کند شما تحمل میکنید .من باید
از بازیکنانم دفاع کنم .نمی توانم به آنها بگویم .ببخشید ببخشید ببخشید .وقتی مدام
به اشتباه برخورد می کند .سرمربی پرسپولیس صحبت هایش درباره داوری را ادامه
داد و تاکید کرد :من حاضرم همانطوری که برای ذوب آهن و سپاهان می شود برای
ما هم داوری کند .معلوم است منصوریان باید از داور بازی راضی باشد.وی که از داور
بازی بسیار عصبانی بود تصریح کرد :فوق لیسانس تربیت بدنی دارم و مدرک حرفه
ای یوفا و مربیگری دارم 13 .سال هم بازی کرده ام .پس طبیعی است بهتر از آنها
(داوران) می توانم تصمیم گیری کنم .سرمربی پرسپولیس در پاسخ به این سوال که
تیمش چندان شاداب نبود افزود :امروز شش موقعیت گل داشتیم اما حریفمان یک
موقعیت هم نداشت .اما فراموش نکنید ما برای بیستمین بار در این فصل بازی کردیم
و باید بگویم موافقم کمی خسته هستیم و این طبیعی است .اما من باید تالشم را
همچنان انجام دهم بهتر شویم.
برانکو سپس با توجه به اعالم اتمام زمان نشست خبری اش پایین آمد و سواالت
خبرنگاران را در داخل سالن پاسخ داد.
وی درباره اینکه نگران محرومیت خود بابت صحبت درباره سبک داوری به سود
سپاهان و ذوب آهن نیست اظهار داشت :من چیزی درباره آنها نگفتم .فقط گفتم
سپاهان را می بریم .درباره داوری هم تجربه ام را می گویم .چون خاطرات تلخی
از این موضوع داریم .مگر می شود سکوت کنم .حاال نمی دانم صحبت هایمان چه
عواقبی دارد.

امسال موفق شده است خودش را به مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور
برساند و در این جام نیز شانش کسب عنوان قهرمانی دارد.
-2پدیده مشهد (رده دوم)
تیم پدیده مشهد امسال لیگ برتر را بسیار خوب شروع کرده است
و بی شک با توجه به عملکردش لقب پدیده به این تیم اختصاص دارد.
نماینده مشهد در لیگ هجدهم با خدمت گرفتن یحیی گل محمدی و
تعدادی از بازیکنان با انگیزه تیم خوبی را راهی مسابقات کرده است .
تاکنون این تیم از  13مسابقه 9پیروزی 2 ،شکست  2 ،تساوی 17 ،گل
زده 6 ،گل خورده و  29امتیاز در رتبه دوم جدول قرار دارد .این تیم در
دو بازی باقی مانده اگر موفق شود شش امتیاز کسب کند  35امتیازی
خواهد شد و هفته آخر نیز میزبان تیم ماشین سازی تبریز می باشد.تیم
پدیده تاکنون در لیگ برتر عنوان نخست را کسب نکرده ولی با نمایش
خوبی که تا کنون داشته است از شانس های قهرمانی می باشد.همچنین
این تیم امسال خودش را در گردونه جام حذفی کشور حفظ کرده است و
باید در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف برنده بازی پرسپولیس و سپید
رود برود و در صورت پیروزی راهی نیمه نهایی خواهد شد و در این جام
نیز همچنان شانس کسب عنوان قهرمانی دارد.
-3پرسپولیس (رده سوم)
تیم پرسپولیس که با هدایت برانکو در لیگ های شانزدهم و هفدهم
عنوان قهرمان را بدست آورده است تالش دارد با قهرمانی در لیگ هجدهم
هتریک نماید و افتخار دیگری را برای باشگاهش بدست بیاورد .شاگردان
برانکو تاکنون با 13مسابقه  7پیروزی  ،بدون شکست  6 ،مساوی 13،گل
زده 4 ،گل خورده  27امتیازی هستند  .سرخ پوشان امسال به دلیل

حضور در مرحله نهایی لیگ قهرمانان آسیا یک بازی عقب افتاده با تیم
سپاهان دارند و در هفته آخر نیز میزبان تیم پارس جنوبی جم خواهند
بود .پرسپولیس در صورت پیروزی در هر دو دیدار نهایتا  33امتیازی
خواهد شد و باید منتظر نتایج سایر رقبا باشد .البته تقابل سرخ پوشان
با سپاهان برای تعیین قهرمان حساسیت زیادی خواهد داشت .امسال
پرسپولیس در جام حذفی نیز حضور دارد و اگر بتواند از سد سپیدرود
رشت بگذرد در مرحله یک چهارم نهایی حریف پدیده مشهد خواهد شد .
-4تراکتور سازی تبریز (رده چهارم)
تیم تراکتور سازی امسال با بازیکنان خوبی که به خدمت گرفته
است بی شک از شانس های کسب عنوان قهرمانی می باشد .این تیم
در ابتدای فصل سکان هدایت تیمش را به جان توشاک سپرد ولی
پس از شکست در جام حذفی در مقابل صنعت نفت آبادان محمد
تقوی را جایگزین او نمود.این تیم تاکنون از 14مسابقه 7پیروزی،
2شکست5 ،تساوی22 ،گل زده12،گل خورده و  26امتیاز در رتبه
چهارم قرار دارد و در آخرین بازی نیم فصل اول نیز میزبان فوالد
خوزستان خواهد بود .در این بازی ابتدا تراکتور باید هر سه امتیاز را
کسب کند و منتظر نتایج سایر رقیبان باشد تا در صورت عدم نتیجه
گیری آنان با خوش شانسی عنوان قهرمانی را بدست بیاورد .تراکتور
سازی با توجه به اینکه فقط یک بازی در نیم فصل اول دارد در صورت
کسب پیروزی  29امتیازی خواهد شد در صورتی که دو تیم سپاهان
و پدیده هم اکنون  29امتیازی هستند و دو مسابقه نیز پیش رو دارند
که همین موضوع شانس تراکتور سازی را برای کسب قهرمانی نیم
فصل اول کمتر خواهد کرد.

اخبار
گرشاسبی :پای عهدم هستم

عضالت بازیکنان پرسپولیس له شده است!

حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل باشگاه
پرسپولیس با بیان اینکه خوشحالم سه امتیاز
دیگر گرفتیم ،گفت :عضالت بازیکنان پرسپولیس
له شده است.
حمیدرضا گرشاسبی بعد از پیروزی یک بر
صفر پرسپولیس مقابل ذوبآهن در دیدار معوقه
هفته یازدهم لیگ برتر گفت :بازی سختی بود
و خوشحالم که بچهها  3امتیاز دیگر به دست
آوردند .بچهها نشان دادند که با همه محرومیتها
و مشکالتی که وجود دارد در همه بازیها غیرت
به خرج میدهند و خوب کار میکنند.
وی ادامه داد :واقعاً عضالت بچهها خسته و
له شده است .انشاءاهلل این چند بازی هم تمام
خواهد شد و بعد از این که سایه محرومیت از
سر پرسپولیس برداشته شود بازیکنان جدید
به تیم خواهند آمد تا تیم برای محرومیتها
و مصدومیتها دچار فشار نشود .با برانکو
نشستهایی داشتهایم که اگر نیاز باشد تیم
دوباره تقویت شود برای جذب بازیکنان جدید
باز هم اقدام خواهیم کرد.
مدیرعامل پرسپولیس راجع به قانون منع
به کارگیری بازنشستگان و این که آیا او با این
قانون در باشگاه پرسپولیس خواهد ماند یا خیر؟
گفت :نمیتوانم درباره این موضوع پاسخ دهم و
وزارت ورزش باید پاسخ این سوال را بدهد ،چرا
که من قول دادهام باری که روی دوشم هست
را زمین نگذارم و هنوز پای عهدم هستم ،مگر
اینکه شخص دیگری به عنوان مدیرعامل باشگاه
معرفی شود و من کار را به او تحویل دهم در غیر
این صورت در خدمت پرسپولیس و هوادارانش
هستم .گرشاسبی در واکنش به این که طبق
قانون مجلس بازنشستگان فقط دو روز دیگر را
برای ترک محل خدمتشان فرصت دارند ،تصریح
کرد :این سوال را نمیتوانم پاسخ دهم و در این
مورد باید مقامات وزارت ورزش صحبت کنند.
هر تصمیمی که در نهایت گرفته شود من در
خدمت خواهم بود .مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
راجع به نامهایی از جمله مرتضی پورعلیگنجی
که برای انتقال به پرسپولیس از آنها یاد میشود،
عنوان کرد :هیچ کدام از آنها صحت ندارد و فقط
شایعه است .ما و برانکو باید ابتدا به جمعبندی
برسیم و بعد از پایان مسابقات نیم فصل اول
برای جذب بازیکن اقدام خواهیم کرد ،چرا که
االن از لحاظ منطقی ،حرفهای و اخالقی درست
نیست که اسمی از کسی برده شود.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در مورد بحث
خصوصیسازی دو باشگاه استقالل و پرسپولیس
تصریح کرد :ما هم موافق خصوصیسازی این
دو باشگاه هستیم ،چرا که به نظرم پرسپولیس
سرمایهای از خود ندارد تا بتواند از آن استفاده کند.
گرشاسبی در مورد بحث بازنشستگیاش و
اینکه آیا در سمت خود باقی خواهند ماند یا
خیر ،گفت :تابع قانون هستم.

