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نقش آیتاهلل در ورزش ایران
حامی زنان
عنایت حسینیان

نویسنده

خبر درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی
به عنوان یکی از بزرگان کشور و انقالب اسالمی
برای همه اقشار جامعه غافلگیر کننده و البته
ناراحت کننده بــود .بعد از اعالم رســمی خبر
درگذشت او اهالی پرشمار ورزش کشور نیز در
کنار دیگران درگذشــت او را تسلیت گفتند که
نشــان از تاثیرات زیاد او در رشــد ورزش کشور
داشت هاست.
ی شــدن تا درگذشت رییس
از لحظه بستر 
تشــخیص مصلحت نظام تنها چند ســاعت
گذشت و به یکباره عصر یکشــنبه  19دیماه
 1395تیرهوتارشد.آیتاهللهاشمیرفسنجانی
رییستشخیصمصلحتنظامدر82سالگیوبه
دلیلعارضهقلبیدرگذشتوجامعهایرانعزادار
شد .در کنار تمام مســووالن و نهادهای دولتی،
جامعه ورزش ایران نیز در رســانههای رسمی و
فضاهای مجازی خود درگذشت رییس جمهور
اسبق کشور را تسلیت گفتند .نکته جالب توجه
در میان سیل پیامهای تســلیت نقش پررنگ
جامعه ورزش و ورزشکاران بود که از نگاه ویژه او
و خانوادهاش به ورزش نشات میگرفت که باعث
شد مسووالن ورزشــی ،مدیران ،ورزشکاران،
باشــگاههای دولتی و خصوصی و تمام فعاالن
ورزشکشوردرگذشتاورااتفاقیتلخبرایایران
وانقالببدانند.آیتاهللاکبرهاشمیرفسنجانی
از جمله مسووالن بزرگ کشور بود که همیشه
در توسعه ورزش نه تنها حرف میزد بلکه عمل
میکرد و نگاه ویژه ای به ورزش کشــور از جمله
ورزش بانوان داشــت و در زمان ریاست او بود که
فدراسیونورزشهایزنانشروعبهکارکرد.
نگاهخاصبهورزشبانوان
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی
از روحانیان حامی ورزش بانــوان بود .مطمئنا
در این قســمت باید به تاثیر همسر و دختران او
در نگاه خاصش به بانوان ایــران هم تاکید کرد.
جایگاه زنان در تفکر اکبر هاشمی رفسنجانی به
اندازهای پررنگ بود که هم همسر و هم دختران
او در جامعه منفعل نبودند و فعالیتهای زیادی
در کشور داشــتند .همین مسائل مطمئنا تاثیر
بسیار زیادی داشته تا رییس جمهور سازندگی
ایران توجه ویژهای به امــور زنان به خصوص در
ورزش داشته باشــد .همین توجه نیز باعث شد
تا فدراسیون ورزش زنان در سال  1369توسط
دختر او فعالیتش را شــروع کند که اصلیترین
اقدامش برگزاری بازیهای کشورهای اسالمی
بود که این فرصت را در اختیار دختران ایران قرار
میداد تا در میدانی بینالمللی خودشان را نشان
دهند .در کنار این موضوع میتوان به دفاع های
تمام قد او از دختران ورزشکار هم اشاره کرد .هم
او و هم رهبر انقالب نقش زیادی در ادامه فعالیت
زنان در ورزش داشــتند .زمانی کــه انتقادها از
دختران ورزشــکار ایران زیاد شدهبود او در یکی
از صحبتهایش تاکید کــرد ":اینکه بعضی از
متحجرین،ورزشرامغایرباشخصیتهایزنانه
میدانند ،از وصلههای ناجور در تفکرات اسالمی
اســت و بزرگان دینی ما ،بــدون تبعیض البته
متناسبباشرایطجسمیآنانبراهمیتورزش
تأکید میکردند ".همین تفکر نقش زیادی در
توسعهورزشبانوانکشورداشتهکهامروزشاهد
آن هستیم دختران ایران در میادین بینالمللی
پابه پای مردان و با حجاب اسالمی میدرخشند
وسفیرانفرهنگوآیینایراناسالمیهستند.
پاسخجامعهورزشبهتوجهها
در سالهای گذشــته یا در یک دهه گذشته
ورزش کشور با مســائل خاصی مواجه بوده و با
آمدنورفتنهرمدیریشکلوشمایلجدیدی
بهخودگرفتهاستامادراینچندروزاکثرهمین
اعضای جامعه پرحاشیه ورزش یکصدا از فقدان
مردی بزرگ گفته و نوشــتهاند .همه مسووالن،
ورزشکاران،مدیران،باشگاههاونهادهایورزشی
ســیاهپوش مردی شــدند که در سختترین
روزهای انقالب هیچوقت نگاهــش را از ورزش
نچرخاند.
جامعه ورزش ایران پاسخی شایسته به تمام
توجههای مردی داد که مرگ اســطوره آبیها
برایش تلخ بود و ماندن اسطوره قرمزها در کشور
دغدغهاش.
در یازدهم خــرداد 95علی پروین در گفت و
گوییعنوانکردهاست":وقتیبرایبازیمقابل
االتحاد به این کشــور رفته بودیم ،عرب ها سراغ
من آمدند و یک پیشــنهاد  ۵۰میلیونی به من
دادند من هم این موضوع را به محض برگشــتن
با آقای غفوری فر که رئیس سازمان تربیت بدنی
بود مطرح کردم .ایشــان یک روز من را خواست
و گفت آقای هاشــمی که رئیس جمهور بودند
تماس گرفتند و گفته علی پروین هر چه دلش
می خواهد بگیرد و بماند .من هــم جواب دادم
به حاج آقا سالم برســانید و بگویید پروین تیم
محلشراترکنمیکندوبرود.".
همین مساله به خوبی چرایی واکنش عظیم
اهالی ورزش به درگذشــت آیتاهلل رفسنجانی
را نشــان میدهد .او به عنوان یکی از ستونهای
بزرگ و تنومنــد انقالب آیتی هم برای رشــد
ورزشکشوربود.

کامرانیفر :در نیمفصل دوم قضاوت بهتری از داوران شاهد خواهیم بود
سایت فدراســیون فوتبال -رئیس دپارتمان داوران فدراسیون
فوتبال گفــت :از تمام داوران که بــا تمام توان حضــور فعالی در
ســمینار دانشافزایی داوران لیگ برتر داشــتند تشکر میکنم و
قطعا در نیم فصل دوم شاهد حضور قویتر آنان خواهیم بود.
حســن کامرانیفر دربــاره برگــزاری ســمینار دانشافزایی
داوران لیگ برتــر گفت :این دوره بــرای اولین بار بــا حضور 24
داور و  48کمک داور خارج از تهران برگزار شــد و ســعی کردیم
این کالس دانش افزایی داوران را نزدیک به اســتانداردهای فیفا
و  AFCانجام دهیم.وی تصریح کرد :بــه تمامی داوران یک هارد
اکســترنال که حاوی آخرین اطالعات کامل آموزش داوری فیفا و
 AFCدر زمینه های قوانین ،آمادگی جســمانی و ریکاوری اهدا
شــد .همچنین آنها مجهز به لباس فصل سرما شــدند و به زودی
ساعتهای پوالر نیز در اختیار داوران قرار خواهد گرفت.
رئیس دپارتمان داوری در خصوص عملکرد شــرکت کنندگان
گفت :در این سمینار  4روزه ما کالس را در دو بخش تئوری و عملی
و تئوری به صورت متفاوت نســبت به گذشــته دنبال کردیم .در

قسمت تئوری با بررسی  9000دقیقه  DVDمسابقات لیگ برتر
در نیم فصل اول تمامی صحنههایی کــه در آن داوران تصمیمات
درست و اشــتباه گرفته بودند را گلچین و به آنها نشان داده شد تا

داوران برای شــروع بهتر در نیم فصل دوم آماده شوند .همچنین از
تمام داوران که با تمام توان خود حضور فعالی در این دوره داشتند
تشکر میکنم ،قطعا در نیم فصل دوم شاهد حضور قویتر آنان در
داخل زمین خواهیم بود.
کامرانی افزود :در قســمت عملی هم تمام شــرایط مســابقه
فوتبال را برای داوران فراهم کردیم تــا آنها روی صحنهها تصمیم
بگیرند .در روز دوم نیز از همه داوران تست آمادگی جسمانی طبق
معیارهای فیفا و  AFCگرفتیم که جــز یک تیم داوری (یک داور
و دو کمک داور) همگــی موفق به گذراندن تســت های آمادگی
جسمانی شدند.
وی در پایان ضمن تشکر از فدراسیون و منطقه آزاد کیش گفت:
از مسئوالن فدراســیون که شــرایط برگزاری کالس را در جزیره
کیش فراهم کردند ،تشــکر میکنم .همچنین از مسئوالن منطقه
آزاد کیش کــه امکانات مناســبی در اختیار ما قرار دادند تشــکر
ویژه ای دارم و بدون تردید برگزاری ایــن دوره خارج از تهران قدم
مناسبی در این زمینه به شمار می رود.

درباره خریدهای منصوریان

نیم فصل اول لیگ شــانزدهم تمام شــده و
 72ساعت دیگر ،زنگ اســتارت نیم فصل دوم
زده می شود .اســتقالل تیمی است کامال میانه
جدولی و دلیلش ،این ســیاهه پر از شکســت و
ناکامی از خریدها .منصوریــان در ابتدای فصل
با اختیار کامــل ،مردانی را بــه تیمش آورد که
اکثریت شــان را می توان در زمره شکســت ها
و بدترین ها قــرار داد .از  12خرید ابتدای فصل
منصوریــان ،فقط مــی تــوان کاوه رضایی را
شکست ندانست (البته بدون توجه به ناز کردن
های تمام نشــدنی و حاشــیه های مدیربرنامه
هایش) ولی درباره افشــین و یزدانی و کنعانی
زادگان و فرشــید باقری ،حتی «شکست» هم
توصیف کاملی نیست.
حســینی یا رحمتی؟ مسئله این
است!
پس از اختالف ســیدمهدی رحمتی با کادر
فنی اســتقالل در پایان نیم فصل اول و نیمکت
نشینی او در بازی با سپاهان ،باید دید چه کسی
مقابل نفت درون دروازه استقالل میایستد.
تیم استقالل روز پنجشنبه هفته جاری و در
چارچوب هفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر در
نخســتین بازی خود باید در ورزشگاه تختی بار
دیگر رویاروی نفت تهران قرار بگیرد.
علیرضا منصوریان در دیدار پایانی نیم فصل
و بعد از اختالفاتی که با مهدی رحمتی داشــت،
به سیدحسین حســینی جوانی بازی داد که با
ارائه عملکرد قابل قبول امیدهای آبی پوشــان
را برای ظهور گلر جــوان و آینده دار دیگری در
این تیم پررنگ کرد .حســینی در دیدار مقابل
ســپاهان آنقدر خوب ظاهر شد تا منصوریان در
پایان آن دیدار و در پاســخ به سوال خبرنگاران
مبنی بــر اینکه آیا بــا این عملکرد حســینی،
رحمتی همچنان نیمکت نشــین مــی ماند یا
خیر ،بگوید هر کــه آماده تر باشــد جایش در
ترکیــب ثابت اســت؛ موضوعی کــه تهدیدی
بزرگ برای کاپیتان آبی ها به شمار می رفت.
این موضوع اگرچه برای رحمتی شبیه زنگ
خطر بــود و او تاکید کرد مشــکلی بــا نیمکت
نشینی ندارد و به قراردادش با استقالل پایبند،
اما به طور قطع نمــی تواند بــرای رحمتی که
همیشه عادت به شماره یک بودن دارد ،چندان
خوشایند باشد.
حاال و در فاصلــه یک روز مانده تــا آغاز این
مســابقه ســئوالی که پیش روی همه قرار دارد
این اســت که آیا علیرضا منصوریان مقابل نفت
هم از حســین حســینی دروازه بان جوان خود
استفاده خواهد کرد؟
اینکه کــدام گلر مقابــل نفــت در ترکیب
ثابت استقالل باشد به تشــخیص منصوریان و
کادرفنی اش برمی گــردد اما با توجه به اتفاقات

شکست پشت شکست

اخیر به نظر می رســد این گلر جوان اســتقالل
اســت که به واســطه عملکرد خوبش در دیدار
مقابــل ســپاهان از شــانس بیشــتری برای
قرارگیــری در ترکیب ثابت بهره مــی برد؛ هر
چند که مهــدی رحمتی هم ســعی در اثبات
دوباره خود در تمرینات این روزهای اســتقالل
داشته است.
حسین حسینی؛متوسط
دو بازی در نیم فصل اول انجــام داد و موفق
به ثبت کلین شیت نشــد .اگر درگیری رحمتی
و منصوریان بــا حضور خرمــگاه نبــود ،برابر
سپاهان بازی نمی کرد و اگر محرومیت رحمتی
بابت اتفاقات فصل قبل نبــود ،همان بازی اول
را هم نداشــت .در کل ،حســینی خرید بدی به
عنوان ذخیره رحمتــی نبود هرچند اصال خرید
محسوب نمی شود.
آرش افشین؛ شکست
کمتر از یــک نیمه در نیم فصــل بازی کرد و
رفت .قرار بود در اســتقالل توســط منصوریان
احیا شــود همانطور که قرار بــود صادقیان در
نفت ،احیا شــود .ولی هر دو نفــر در نیم فصل
دیپورت شدند.
بختیار رحمانی؛ شکست
هیچکس حتی خودش و منصوریان هم توقع
چنین نمایش اســفباری را نداشتند .نیم درصد
آنچه طی این هفته اخیر در تمرینات اســتقالل
نشــان داد را در نیــم فصل نتوانســت نمایش
بدهد.
رابسون جان واریو؛ متوسط
شروع خوبی در استقالل داشــت تا جاییکه

خیلی ها گفتند بهترین خرید منصوریان است
ولی رفته رفته ،افت کرد و کار به جایی کشــید
که نیمکت نشین هم شد .رابسون در اواخر نیم
فصل اول ،کم سوتی نداد.
علی قربانی؛ متوسط
اصوال برای تعریفش باید از واژه از متوســط
استفاده کرد .قربانی ،مهاجمی نیست که بتوان
رویش حساب کرد و منصوریان این موضوع را به
واسطه حضور در نفت خوب می دانست .قربانی
چند بازی خوب در نیم فصل داشت مثل دیدار
با ســپاهان و چند بــازی فاجعه مثــل دوئل با
گسترش فوالد.
لی آندرو پادوانی؛ متوسط
با حضور او در ترکیب اصلی ،چند کلین شیت
رقم خورد و این نقطه مثبتی برای استقالل بود
که گل نخوردن را فراموش کرده بود ولی مدافع
برزیلی ،مقصــر اصلی چند گل خــورده آبی ها
در بازیهای پایانی نیم فصل بــود .پادوانی کند
اســت و زیاد میل به دویدن ندارد و جای مجید
حسینی جوان را گرفته است.
محمدحســین کنعانــی زادگان؛
شکست
با انواع و اقســام جنجال ها به استقالل آمد.
در همان بازی اول نشان داد چه کیفیت پایینی
دارد .مصدوم شــد و رفت و هنوز هم برنگشته و
کال برنمی گردد؛ منتظرش نباشید!
میعاد یزدانی؛ شکست
کسی او را در زمین دید؟
میالد زکی پور؛ متوسط
همان چیزهایــی که درباره قربانی نوشــته

شد .زکی پور البته جوان اســت و می تواند بعد
از ســالها ،یک مدافع چپ خوب برای استقالل
شود اگر حداقل دو ،ســه فصل دیگر در این تیم
بماند و بازی کند.
وریا غفوری؛ متوسط
شــروعی ناامیدکننده در اســتقالل داشت
و فضای بین او در ســمت راســت خط دفاعی
و مدافــع میانــی متمایل بــه او ،باعث شــد
آبی ها برابــر اســتقالل خوزســتان و صنعت
نفت شکســت بخوردنــد .غفــوری برابر ذوب
آهــن و ســیاه جامگان ،بهتر شــد ولــی هنوز
کامــا امیدوارکننده نشــده بود کــه به دلیل
مصدومیت ،رفت و تا آخر نیم فصل ،برنگشت.
کاوه رضایی؛ تقریبا خوب
اینکه با  5گل زده و  4پــاس گل 50 ،درصد
گلهای اســتقالل را ســاخته یا زده یعنی خرید
خوبی است ولی این خوب بودن در کنار حاشیه
های ایجادشــده توســط خودش و مدیربرنامه
های عجیــب و غریبــش به عالوه کلکســیون
موقعیت هایی که از دست داد ،او را کمی پایین
می کشد.
فرشید باقری؛ شکست
منصوریان دســت بــه خرید باقــری زد تا
جای خالی چشــمی را پــر کند که شکســت
خورد .باقــری در ابتدای فصل بــازی می کرد
تا اســماعیلی بازی نکند که معامله ای دو ســر
باخت بود .باقری را شــاید بتوان بدترین خرید
آبی ها لقب داد حتی جلوتر از افشــین و یزدانی
که حداقل به دلیل بازی نکردن ،علیه استقالل
نبودند.

آرش برهانی از پیکان جدا شد

جاللی :کیروش و برانکو خودشان مشکل را حل کنند

ايسنا -سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت :در نیم فصل دوم لیگ به
مراتب بهتر میشــویم .مجید جاللی در نشست خبری پیش از دیدار
تیمش برابر گسترش فوالد تبریز گفت :به یک شناخت خیلی بهتر از
قبل رسیدهایم .تمام مجموعه ما تالش میکنند تا به موفقیت برسیم.
بازیکنان ما با شــوق خیلی زیادی تالش میکنند و ما میتوانیم نیم
فصل دوم به مراتب بهتر باشــیم .تالش می کنیم تا بتوانیم با عملکرد
خوبمان به هدف هایمان برسیم .ما کال فقط دو روز تمرین را تعطیل
کردیم و خودمان را آماده برای یک بازی خوب برابر گســترش فوالد
کردهایم.
او درباره غایبان تیمش در این بازی گفــت :ماهان رحمانی از این
بازی محروم است و مهدی شــیری هم مصدوم است .باقی بازیکنانم
تالش میکنند تا بازی خوبی را ارائه دهند.
وی درباره نقل و انتقــاالت تیمش گفت :ما یــک مدافع خارجی
داشتیم که او را آزاد کردیم .آرش برهانی هم با درخواست خودش به
همراه حسین زاده جدا شدهاند ۹ .بازیکن از تیمهای پایه خود ظرف
هفته آینده به تیم اصلی میآیند که همه آنها زیر  ۱۹سال هستند .تا
آنجایی که بتوانیم از آنها استفاده هم می کنیم.
سرمربی پیکان درباره شانس آسیایی شدن تیمش گفت :هدف ما
این بود که در لیگ بمانیم .اگر تا هفته  ۲۰بتوانیم به امتیاز  ۳۵برسیم،

شاید بتوانیم به هدفهای بعدی فکر کنیم.
او درباره آرش برهانی گفت :ما خیلی راحــت باهم کنار آمدیم .او
دو بازی برای ما به میدان رفت و در بازی دوم مصدوم شــد و یک ماه و
نیم بیرون بود .او  ۱۰کیلو در این مدت اضافه وزن داشت و تالش کرد
وزنش را پایین بیاورد .در این وضعیت قوای بدنیاش کم شد .او آنقدر
اراده دارد که بتواند خودش را ترمیم کند و به فوتبال بازگردد .خودش
گفت نیاز دارد جایی باشد که بازی کند و از ما خواست که برود .اینکه

باشــگاهی او را میخواهد یا نــه را نمیدانم و یکی دو روز اســت که
نمیتوانم با او تماسی داشته باشم.
جاللی درباره انتخابات کانون مربیــان فوتبال ایران گفت :حدود
 ۱۴ســال پیش این کانون شــکل گرفت و ســازماندهی شد .االن
حدود  ۲۳استان انتخاب مربیان آن استان انجام شده است .به لحاظ
تشکیالتی کار پیش رفته است .من از یکسال پیش به آنها گفته بودم
که نمی توانم دیگر حضور داشــته باشــم .همین که این کانون االن
وجود دارد و هویت دارد خیلی خوب است .مطمئنم که ذوالفقارنسب
به همراه سایر دوستان می توانند خیلی کارهای بزرگی بکنند.
وی درباره مباحــث اخیر پیرامون کــیروش ،گفت:به هر دلیلی
فضای فعلی جامعه ما ،فضای جنجال و خبرســازی را دوســت دارد.
اگر دید منطقی داشته باشیم برخی از این موضوعات حتی میتوانند
مخرب هم نباشند .باید تالش کنیم تا فضای فوتبال ایران منطقیتر
شود .شاید هر دو طرف از ما ناراحت شــوند ولی نمیتوانیم حق را به
یک طرف بدهیم و اگر به کســی حق دهیم ،شاید دیگران هم ترغیب
شوند تا وارد این حوزه شــوند .به نظرم بهترین کسی که میتواند این
مشکل میان برانکو و کیروش را حل کند ،خود این دو عزیز هستند.
آنها از مربیان بزرگ محســوب میشــوند و بهتر است خودشان این
مسئله را حل کنند.

خبرکوتاه

حسنزاده رسم ًا به سپاهان
پیوست
مهاجم تیم ســایپا قرارداد رسمی خود را
با ســپاهان امضا کرد .مسعود حسنزاده که
ابتدای فصل با ســایپا قرارداد بسته بود ،پس
از یک نیمفصل ناموفــق در این تیم تصمیم
به جدایی از جمع نارنجیپوشان گرفت و به
سپاهان پیوست.قرارداد رسمی این مهاجم
 25ساله امروز به امضا رسید تا حسنزاده در
نیمفصلدومسپاهانیهاراهمراهیکند.

بهزادعلیاصغر در جمع
«ورزشکاران تماشایی»
کمیتــه بینالمللــی پارالمپیــک نام
ملیپوش فوتبال پنج نفره کشــورمان را در
جمع «ورزشکاران تماشایی» این رشته قرار
داد.سایتکمیتهبینالمللیپارالمپیکازدو
روزقبلکارمعرفیورزشکارانشاخصاز22
رشته پارالمپیک تابستانی را آغاز کرده است.
در این طرح قرار است  230ورزشکاری که از
ســال 2017تا بازیهای پارالمپیک2020
توکیو میتوانند خبرســاز باشــند ،معرفی
شوند.
برخــی از ایــن ورزشــکاران کــه در
طــرح «ورزشــکاران تماشــایی» معرفی
میشوند ،جوانانی هســتند که تا بازیهای
پارالمپیک 2020پیشــرفت خواهند کرد و
استعدادهای آنها شــکوفا میشود .تعدادی
نیز از افرادی هستند که پیش از این مدالآور
و افتخارآفرین بودهاند .در روز نخســت این
طرح ورزشــکاران رشــتههای تیراندازی
با کمان و راگبــی و در روز دوم رشــتههای
بوچیا و دوچرخهســواری معرفی شدند .نیز
 6ورزشکار از فوتبال پنج نفره و  11ورزشکار
از رشته تنیس با ویلچر معرفی شدند .در بین
افرادحاضردرلیستفوتبالپنجنفرهنامبهزاد
زادعلیاصغر از کشــورمان دیده میشــود.
در مطلب مربوط به این بازیکن ،با اشــاره به
درخشــش تیم کشــورمان در پارالمپیک
 2016ریو ،عنوان شده که ایران اولین کشور
آسیایی است که توانسته در فوتبال پنج نفره
پارالمپیکبهمدالبرسد.

کارت بازی نوراللهی برای
تراکتور صادر شد
کارت بــازی هافبــک جدیــد تیــم
تراکتورسازی صادر شــد .با توجه به پر بودن
لیســت تیم تراکتورســازی در لیگ برتر،
مسئوالن این باشگاه برای ثبت قرارداد احمد
نوراللهی و صدور کارت بازی او باید نام سینا
عشوری مصدوم را از لیست خارج می کردند.
نام عشوری امروز از لیســت تراکتورسازی
خارج و کارت بازی نوراللهی صادر شد تا این
بازیکن مشکلی برای همراهی تیم جدیدش
مقابلاستقاللخوزستاننداشتهباشد.

برگزاری تمرین استقالل
درغیاب  ۵بازیکن
تمرین روز گذشــته اســتقالل در غیاب۵
بازیکنبرگزارشد.آخرینتمریناستقاللقبل
از مصاف با نفت تهران در حالی از ساعت 13روز
چهارشنبه در کمپ مرحوم ناصر حجازی آغاز
شد که بازیکنان قبل از تمرین در جلسه آنالیز
کادرفنی شرکت کردند.در این جلسه تمرینی
 5بازیکن به دالیل مختلف غیبت داشتند .جابر
انصــاری ،بختیار رحمانی و هرایــر مگویان به
دلیل مصدومیت و امین حاجمحمدی و میثم
مجیدیهمبهخاطرقرارگرفتندرلیستمازاد
در تمرین حضور نداشتند.بازیکنان بعد از گرم
کردن و بازی آقا وسط به مروز کارهای تاکتیکی
و ســانتر از جناحین پرداختند.آبیپوشان بعد
از تمرین راهی هتل الله شــدند تا اردوی قبل
از بازی فردای خود مقابــل نفت را در این محل
برپا کنند .دیدار استقالل و نفت تهران ساعت
16:35امروزدرورزشگاهتختیبرگزارمیشود.

وریا غفوری به لیست ۱۸
نفره استقالل برگشت
مدافع ملی پوش اســتقالل پــس از رفع
مصدومیت و پشت سرگذاشتن دوران آماده
سازیبهفهرست۱۸نفرهآبیپوشانبرگشت.
مدافــع ملی پوش اســتقالل بعد از پشــت
سر گذاشــتن دوران نقاهت بعد از جراحی،
چندی اســت که تمرینات گروهیاش را با
آبی پوشان آغاز کرده و حاال در آستانه دیدار
این تیم مقابل نفت ،خبر میرسد که شرایط
غفوریبهگونهایستکهدرلیستهجدهنفره
استقالل قرار خواهد گرفت .مدافع ملی پوش
تیم اســتقالل که قرار است در لیست هجده
نفره آبی پوشان به منظور دیدار برابر نفت قرار
گیرد ،ممکن اســت در دقایقی از بازی نیز به
عنون بازیکن جانشین به میدان برود تا رفته
رفتهبهشرایطمسابقههمبازگردد.

