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»وزن«ورزشرویدوشوزنهبرداری
در  ایــران  وزنه بــرداران 
شرایطی برای کسب سهمیه 
المپیک  کامــل حضــور در 
خود  تالش  پاریــس   ۲۰۲۲
را در مســابقات جهانی آغاز 
خواهنــد کــرد کــه یکی از 
امیدهای اصلی کسب سهمیه 
و مدال طالی این مســابقات 
غایب اســت. به گزارش  مهر، رقابتهــای وزنه برداری قهرمانی جهان در حالی 
بــرای ایران از امروز آغاز می شــود که با تغییرات صــورت گرفته در مدیریت 
فدراسیون، تیم ملی با ترکیبی متفاوت راهی کلمبیا شده است. تیمی که اکثر 
نفراتش را ملی پوشــان جوان و والبته کم تجربه تشکیل می دهد اما امیدواری 

نسبت به موفقیت این تیم بیشتر از گذشته است.
با حضور ســجاد انوشیروانی در راس فدراســیون وزنه برداری تغییرات در 
بدنه این فدراسیون نیز آغاز شد و قهرمانان ادوار گذشته مثل حسین رضازاده 
و بهداد ســلیمی هم به تیم مدیریتی اضافه شــدند تا در کنار کورش باقری و 

دیگر ملی پوشان قدیمی، بار سنگین وزنه برداری ایران به جلو کشیده شود.
مســابقات جهانی در کلمبیا را شــاید بتوان اولیــن محک جدی برای تیم 

مدیریت فعلی فدراسیون دانست.
مســابقاتی که یکی از میدان های کسب سهمیه المپیک خواهد بود و وزنه 
برداری ایران امیدوار اســت از این رقابتها تالش برای کسب سه سهمیه کامل 

حضور در پاریس را کسب کند.
در شــرایطی که تیم ملی فوتبال ایران نتوانست در جام جهانی انتظارات را 
برآورده کند و انتقادات زیادی را متوجه مسئوالن ورزش کرد، حاال بار موفقیت 
ورزشــی ها به دوش وزنه برداری افتاده اســت تا از این مسابقات با دست پر 

برگردد.
البته تیم ملی ایران در این دوره از رقابتها رســول معتمدی یکی از شانس 
های اصلی کســب ســهمیه المپیک را به دلیل مصدومیت به همراه ندارد اما 
از میادین بین المللی ســال آینده این وزنه بردار می تواند برای کسب سهمیه 

تالش کند.

چندنکتهازمرحلهیکچهارم
در بین تیــم هایی که به 
مرحلــه یک چهــارم نهایی 
رقابتهــای جــام جهانی راه 
پیدا کرده اند، دو تیم تاکنون 
نتوانسته اند به فینال راه پیدا 

کنند.
به گــزارش  مهر، مرحله 
یک هشــتم نهایی بیست و 
دومین دوره رقابتهای جام جهانی با برگزاری دیدار تیم های پرتغال و سوئیس 

به پایان رسید و چهره هشت تیم صعود کننده به این مرحله مشخص شد.
تیم های انگلیس، فرانسه، پرتغال، مراکش، آرژانتین، فرانسه، کرواسی، برزیل 
و هلند با پیروزی برابر حریفان خود به مرحله یک هشتم نهایی صعود کردند تا 

دیدارهای حذفی خود را برگزار کنند و برنده ها به نیمه نهایی راه یابند.
چند نکته مهم درباره مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی قطر وجود دارد 

که عبارتند از:
* از میان ۸ تیم صعود کرده به یک چهارم نهایی، ۴ تیم در گذشته قهرمان 

جام جهانی شده اند که برزیل، آرژانتین، فرانسه و انگلیس هستند.
* از میان تیم های صعود کرده تنها پرتغال و مراکش هرگز به فینال نرسیده 

اند.
* ۵ تیــم از قاره اروپا، ۲ تیم از آمریکای جنوبی و یک تیم از آفریقا به این 

مرحله رسیدند.
برنامه و زمان برگزاری دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی به شرح زیر است:

جمعه ۱۸ آذر
* برزیل - کرواسی - ساعت ۱۸:۳۰
* هلند - آرژانتین - ساعت ۲۲:۳۰

شنبه ۱۹ آذر
* مراکش - پرتغال - ساعت ۱۸:۳۰
* انگلیس - فرانسه - ساعت ۲۲:۳۰

رونماییازتیممنتخبمرحلهیکهشتمجامجهانی
تیم منتخــب مرحله یک 
هشــتم نهایی جــام جهانی 

۲۰۲۲ معرفی شد.
پرونده  فارس،  گزارش  به 
مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ 
در مرحله یک هشــتم نهایی 
بــه پایان رســید. در همین 
رابطه ســایت »سوفا اسکور« 
بــه معرفی تیم منتخب این مرحله پرداخت. تیم منتخب مرحله یک هشــتم 

نهایی جام جهانی به شرح زیر است:
 دروازه بان: لیواکوویچ )کرواسی(

مدافعان: دالوت)پرتغال(، رودری)اسپانیا(، سیلوا)برزیل( و گوئریرو )پرتغال(
هافبک ها: دمفریس)هلند(، فرناندز )پرتغال(، اندو )ژاپن( و بلیند )هلند(

مهاجمان: راموس)پرتغال( و امباپه )فرانسه(

تالشفتحاهللزادهبرایاخذمجوزحرفهای
مدیرعامل جدید باشــگاه 
اســتقالل جهت حل مشکل 
اخــذ مجــوز حرفــه ای بــا 
مدیرعامل شــرکت توسعه و 

تجهیز دیدار کرد.
علی  ایرنــا،  گــزارش  به 
فتح اهلل زاده مدیرعامل باشگاه 
اســتقالل همراه بــا مرتضی 
موســوی زنوز و سعید فتاحی، از معاونان باشــگاه استقالل به مالقات علیرضا 

عاصم  یوسفی، رئیس شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور رفت.
در این مالقات دوســتانه، مســائل مهمی از جمله آماده ســازی ورزشگاه 
آزادی جهت اخذ مجوز حرفه ای، الزامات کنفدراســیون فوتبال آسیا و تعامل و 
هماهنگی الزم در امور مشــترک از جمله بدهی باشگاه استقالل مورد بحث و 

بررسی قرار گرفت.
با تصمیم رئیس شــرکت توسعه، یک گروه تخصصی در حال بررسی و کار 
روی الزامات AFC جهت اخذ مجوز حرفه ای است و با نظر فتح اهلل زاده، باشگاه 

استقالل نیز هرگونه تعامل و همکاری الزم را در این خصوص خواهد داشت.

هازاردازبازیهایملیخداحافظیکرد
فوتبال  ملی  تیم  ســتاره 
بلژیک در ســن ۳۱ سالگی 
تصمیم گرفت که از بازی های 

ملی خداحافظی کند.
به گزارش ایسنا و به نقل 
از اســپورت، ادن هــازارد با 
تصمیم  پستی  کردن  منتشر 
گرفت کــه از بازی های ملی 
خداحافظی کند. او در این پست نوشت: من از سال ۲۰۰۸ در تیم ملی حضور 
دارم و تصمیم گرفتم که از بازی های ملی خداحافظی کنم. از شــما به خاطر 

این سال ها حمایت تشکر می کنم. 
روزهای بسیار خوبی را در کنار شمار تجربه کردم.

ادن هازارد از ســال ۲۰۰۸ در تیم ملی فوتبال بلژیک بازی می کنم. او ۱۲۶ 
بار پیراهن تیم ملی فوتبال بلژیک را بر تن کرده است و توانسته ۳۳ گل به ثمر 

رساند و ۳۶ پاس گل هم بدهد.
هــازارد با تیم ملــی فوتبال بلژیک نتایج ناامید کننده ای به دســت آورد و 

نتوانست از مرحله گروهی به دور بعد صعود کند.

اخبار کوتاه

ستارگان کشتی آزاد جهان در جام جهانی 
در گروه ایران حضور دارند، دیداری که به طور 
حتم می تواند برای نمایندگان جوان و جویای 
نام کشــورمان برای صعود به فینال حســاس 
باشد. به گزارش ایرنا، جام جهانی کشتی آزاد 
قرار اســت روزهای ۱۹ و ۲۰ آذرماه در کشور 
آمریکا برگزار شود. تیم ملی کشتی آزاد راهی 
آمریکا شد. تیم ملی کشتی آزاد در حالی راهی 
آمریکا شد که تا ســاعات پایانی برای علیرضا 
کریمی، امیرعلــی آذرپیــرا، علی اکبر فضلی 
بعنوان کشتی گیر، احسان امینی و اباذر اسالمی 
بعنوان مربی و همچنین ابراهیم مهربان بعنوان 
سرپرســت و محمد مصالیی پــور بعنوان داور 
روادید صادر نشــده بود و فدراســیون کشتی 
پیگیر دریافت روادید برای ســایر نفرات است. 
طبق قوانین اتحادیه جهانی کشتی اگر تیم ملی 
کشتی ایران در جام جهانی حضور پیدا نکند از 
رقابت های قهرمانی آسیا کنار گذاشته می شود و 
سپس از حضور در رقابت های جهانی بلگراد که 
کسب سهمیه المپیک نیز دارد، محروم خواهد 
شــد. این رقابت ها با ۶ تیم و در ۲گروه برگزار 
خواهد شد که آمریکا، ایران، ژاپن، مغولستان و 
گرجستان پنج تیم برتر مسابقات جهانی و تیم 
منتخب جهان نیز به عنوان ششمین تیم جواز 

حضور در جام جهانی را کسب کردند.
اتحادیــه جهانی در مطلبی به گروه B جام 

جهانی پرداخت که تیم منتخب جهان در حالی 
با تیم های ایران و ژاپن هم گروه اســت. در تیم 
ســتارگان جهان زلیمخان آبــاکاروف قهرمان 
جهان در وزن ۵۷ کیلوگرم )آلبانی(، تاجموراز 
ســالکازانوف دارنده دو مدال نقره در وزن ۷۴ 

کیلوگرم )اســلواکی(، دیگر اسلواکیایی دارنده 
مدال نقره باتیربک تساکولوف دارنده مدال نقره 
جهان در وزن ۹۷ کیلوگرم است. همچنین ۲ 
دارنــده مدال برنز جهان در بلگراد یعنی ارنازار 
آکماتالیف )قرقیزستان( در وزن ۷۰ کیلوگرم 

و عثمان نورماگمادوف )جمهوری آذربایجان( 
در وزن ۹۲ کیلوگرم در ترکیب تیم ســتارگان 
جهــان حضور دارند. اســماعیل موســکایف 
)مجارســتان( دارنده دو مــدال برنز جهان در 
وزن ۶۵ کیلوگرم با مدال آوران برنز در وزن ۷۹ 

کیلوگرم یعنی ارسالن بوداژاپوف )قرقیزستان( 
و عظمــت دولت بیک اف )قزاقســتان( در وزن 
۸۶ کیلوگرم دیگر نفرات تیم ســتارگان جهان 
هستند که قدرت بیشتری به این تیم خواهند 
داد. گئورگــی وانگلوف )بلغارســتان( آزادکار 
المپیکــی در وزن ۶۱ کیلوگــرم و الکســاندر 
 ۱۲۵ وزن  در  )اوکرایــن(  خوتسیانیوســکی 

کیلوگرم تیم را تکمیل می کنند.
ارنظر آکماتالیف دارنده مــدال برنز و نقره 
جهان از قرقیزســتان در خصوص جام جهانی 
گفت: آمادگی ما بســیار خوب است. قرار بود 
اردویی در آمریکا برگزار کنیم، اما نشد. بنابراین 
در بیشکک )پایتخت قرقیزستان( خود را برای 

جام جهانی آماده کردیم.
وی ادامــه داد: زمانــی کــه دعوتنامه تیم 
منتخب جهان را دریافت کردم، بسیار خوشحال 
شدم. تیم ما بسیار قوی است و پتانسیل خود را 
نشان خواهیم داد. ما می توانیم در جام جهانی 

آمریکا همه تیم های دیگر را شکست دهیم.
آکماتالیف افزود: کشــتی گیران ما در وزن 
خود بهترین ها هســتند، اگر بتوانیم به صورت 
تیمی دور هم جمع شــویم قهرمان می شویم. 
امیدواریــم که در فینال مقابل کشــتی گیران 
آمریکا مبارزه کنیم، اما این را هم می دانیم که 
ایران و ژاپن نیز تیم های قدرتمندی در مرحله 

گروهی هستند.

در حالیکه جام جهانی رو به اتمام است اما هنوز فرمول 
حضور تیم های باشگاهی کشــورمان برای حضور در لیگ 

قهرمانان آسیا مشخص نشده است.
به گزارش فارس، برگزاری رقابت های جام جهانی ۲۰۲۲ 
در زمســتان و تغییراتی که در تقویم رقابت های باشگاهی 
رخ داد باعث تعویق رقابت های لیگ قهرمانان آسیا در سال 
۲۰۲۲شــد  و به همین دلیل دو تیــم قهرمان لیگ برتر و 
جام حذفی فصل گذشــته کشــورمان نتوانســتند در این 
رقابت ها حاضر شوند. همین مساله چالشی بزرگ در فوتبال 
کشــورمان ایجاد کرد زیرا قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی 
فصل جاری نیز مدعی حضور در لیگ قهرمانان خواهند بود.
پیــش از این قرار بود که فرمولــی برای حضور تیم های 
ایرانی در لیگ قهرمانان آســیا از ســوی فدراسیون فوتبال 
تایید و اعالم شود اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.بنابراین 
چالش قهرمانان فصل گذشــته و فصل جاری برای حضور 

در لیگ قهرمانان آســیا ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت. نساجی 
مازندران قهرمان جام حذفی فصل گذشته یکی از تیم هایی 
اســت که خود را برای حضور در اسیا محق می داند اما در 
آنصورت قهرمان جام حذفی این فصل تکلیفش چه خواهد 

شد.
به این ترتیب مدیران فدراســیون فوتبــال باید هرچه 
سریع تر در این خصوص تصمیم گیری کنند تصمیمی که 
قطعا خالی از جنجال و چالش با برخی باشگاه ها نخواهد بود. 
یکی از فرمول های پیشــنهادی برای حضور تیم ها در لیگ 
قهرمانان آسیا  این است که قهرمانان فصل گذشته و فصل 
جاری لیگ برتر به عنوان دو سهمیه قطعی ما در آسیا حاضر 
شــوند و قهرمان جام حذفی فصل جاری نیز سهمیه سوم 
کشورمان در آسیا باشــد و نساجی مازندران قهرمان فصل 
گذشته جام حذفی هم سهمیه چهارم ایران ثبت شود.  با این 
حال هنوز فدراسیون فوتبال در این خصوص تصمیم گیری 

نکرده است. فصل گذشــته دو تیم استقالل و پرسپولیس 
به دلیل مشــکالت مالی و مالکیتی از لیگ قهرمانان آسیا 
کنار گذاشته شدند. فوالد خوزستان و سپاهان اصفهان تنها 

نماینده های کشورمان بودند که سپاهان در مرحله گروهی 
حذف شد اما فوالد خوزستان به مرحله بعدی صعود کرد و 

باید به مصاف تیم عربستانی برود.

حاال جوان ۲۱ ســاله پرتغالی، چهره جدید فوتبال دنیا 
اســت و رونالدو باید برای به دست آوردن جایی در ترکیب 

اصلی پرتغال بجنگد.
به گزارش »ورزش سه«، پیش از بازی پرتغال در مرحله 
یک هشــتم نهایی جام جهانی مقابل سوئیس، کریستیانو 
رونالدو به صورت دقیق، ۱۳۲۵۰ دقیقه در رده ملی فوتبال 
بازی کرده بود که تقریبا ۹ شــبانه روز بیشتر از ۳۶ دقیقه 
بازی گونســالو راموس بود. رونالدو همچنین در ۱۵۹ بازی 
ملی از جمله پنج جام جهانی، ۱۱۸ گل به ثمر رسانده بود؛ 
در حالی که راموس در سه بازی شامل یک حضور تعویضی، 

تنها یک بار موفق به گلزنی شده بود.
اما در پایان اولین بــازی راموس به عنوان بازیکن ثابت 
برای تیم ملی پرتغال، در حالی که قرمزهای اروپای التین 
با پیروزی ۶-۱ حریف شــان را له و لورده کردند، راموس با 
ســه گل تبدیل به بهترین گلزن پرتغال در رقابت های جام 
جهانی شــد. این یک هت تریک هیجان انگیز از یک بازیکن 
۲۱ ساله در یکی از نمایش های بزرگ تاریخ جام های جهانی 
بود؛ نمایشــی که با یک گل استثنایی از فاصله نزدیک آغاز 
شد و با یک ضربه چیپ از روی سر دروازه بان تسخیرناپذیر 

سوییس، یان زومر به اتمام رسید.

 تصمیم سانتوس، ســرمربی ۷۴ ساله پرتغال، مبنی بر 
کنار گذاشــتن رونالدو، مهم ترین خبر امــروز جام جهانی 
بــود اما این چه به دلیل فرم رونالدو باشــد و چه به دالیل 
انضباطی یا حتی واکنش او به رفتار رونالدو پس از تعویض 
در دیدار مقابل کره جنوبی، تصمیمی بود که به سود پرتغال 

تمام شد و این تیم را جوان تر و باطراوت تر کرد.
با این حال کنار گذاشتن یک ستاره بزرگ مثل رونالدو، 
به این ســادگی ها نیســت؛ باید در ورزشــگاه می بودید و 
می دیدید که وقتی این مربی باتجربه قصد داشــت کاپیتان 
تیمش را به زمین بفرســتد، چه حجم از تشویقی را بدرقه 
راه کریستیانو می دید که داشت با چهره ای نه چندان راضی، 

وارد میدان می شد.
با این حال در فوتبال همیشه نتایج راه خود را باز می کنند. 
حاال جوان ۲۱ ساله پرتغالی، چهره جدید فوتبال دنیا است 
و رونالدو باید برای به دســت آوردن جایی در ترکیب اصلی 
پرتغال بجنگد؛ جنگی که احتماال به بازی بعدی پرتغالی ها 
مقابل مراکش نخواهد رسید چون هیچ مربی ای در دنیا پیدا 
نمی شــود که یک مهاجم سرپنجه نوخاسته را که در اولین 

بازی ملی هت تریک کرده، روی نیمکت بنشاند.
این مهاجم ۲۱ســاله بنفیکا پیش از شــروع تورنمنت 

شمه هایی نشان داده بود و سانتوس می دانست که می تواند 
روی او حساب کند. چند روز پیش از شروع جام جهانی که 
پرتغالی ها آخرین بازی دوستانه شان پیش از شروع تورنمنت 

را در لیسبون مقابل نیجریه برگزار کردند گونچالو ۲۳ دقیقه 
به میدان رفت و یک گل زد و یک پاس گل داد. سلسائو در 

آن بازی ۴-۰ به پیروزی رسید.

مصاف سخت آزادکاران ایران با ستارگان جهان در آمریکا

کدامتیمهابایددرآسیاحاضرشوند؟

دعوایادامهدارقهرمانانلیگوحذفی!

گونچالوراموس،ناشناختههیجانانگیزپرتغال

اولینهتتریکجام:رونالدوراتونیمکتنشینکردی

ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین که یکی از تاثیرگذارترین 
بازیکنان این تیم در بیست و دومین دوره جام جهانی بوده 
اســت، در زمین دوندگی زیادی نــدارد و به اعتقاد برخی 

»پیاده روی« می کند!
به گزارش  مهر، لیونل مسی ستاره آرژانتینی به یکی از 

بازیکنانی تبدیل شده است که در بیشتر بازی ها در میدان 
فقط قدم می زد، اما این ویژگی مانع از این نشد که او در بین 
همتایان خود، باهوش ترین بازیکن باشد و خط دفاع حریف 
را شکسته و آلبی سلسته را به یک چهارم نهایی جام جهانی 
۲۰۲۲ برساند. بر اساس آمار فدراسیون بین المللی )فیفا(، 

نام مسی با چهار دیداری که در جام جهانی انجام داده است، 
در فهرست ۱۰ بازیکن برتر جهان قرار گرفت.

اعداد و ارقام برای بازیکنی که هفت بار توپ طال را برده، 
مهم به نظر نمی رسد، چرا که او در چهار مسابقه جام جهانی 
دو بــار جایــزه بهترین بازیکن مســابقه را از آن خود کرد. 
بنابرایــن می توان گفت دوندگی کم تأثیری در تأثیرگذاری 
این ســتاره ندارد. او تاکنون ۳ گل در مسابقات جام جهانی 
۲۰۲۲ به ثمر رســانده و در همه بازی های آرژانتین نقش 

تعیین کننده ای داشت.
ریو فردیناند، مدافع سابق انگلیس - که به عنوان آنالیزور 
برای BT Sport کار می کند - معتقد اســت که عملکرد 
مسی در برابر استرالیا با اختالف زیاد بهترین عملکردی است 

که تاکنون در جام جهانی دیده ایم.
بی بی سی گزارش داد که تا قبل از بازی آرژانتین مقابل 
اســترالیا، مســی یکی از سه بازیکنی اســت که بیشترین 
پیاده روی را در مســابقات جام جهانی ۲۰۲۲ قطر داشتند 
می کنند و در ســه بازی اول خــود ۴.۹۹ کیلومتر، ۴.۷۳ و 
۴.۶۲ کیلومتــر راه رفته اســت. پپ گواردیوال ســرمربی 
منچسترســیتی تصریح کرد که راه رفتن ستاره فرانسوی 
پاری سن ژرمن بیهوده نیست و در برنامه مستندی درباره 
این بازیکن آرژانتینی با عنوان »این فوتبال است« که توسط 
ایستگاه آمازون پخش شــد، گفت: »مسی در حالی که راه 

می رود تماشا می کند. این چیزی است که من بیشتر دوست 
دارم. او سرش را حرکت می دهد: راست و چپ، سپس چپ 
و راســت. او دقیقاً می داند که قرار است چه اتفاقی بیفتد«. 
گواردیوال افزود: »او نمی دود، اما همیشــه مراقب اتفاقات 
است. او بعد از ۵ یا ۱۰ دقیقه به دنبال نقاط ضعف در دفاع 
می گردد و نقشه را در چشمانش و در ذهن خود می کشد که 

چه فضاها و صحنه هایی برای نفوذ وجود دارند«.
اما این بدان معنا نیست که وقتی ریتم مسابقه این چالش 
را بــه او تحمیل می کند، مســی در بازی دخالت نمی کند، 
همانطور که فردیناند - پس از پایان بازی با استرالیا - گفت: 
»تقریباً به همه نشان می دهد که او عالقه ای به بازی ندارد 
امــا ناگهان وارد جریان بازی می شــود« و تفاوت ها را رقم 
می زند.  این پدیده به سن باالی مسی - این بازیکن ۳۵ ساله 
- مربوط نمی شود، بلکه به ویژگی هایی مربوط می شود که 
تا سال ها گسترش می یابد، زیرا اعداد و ارقام نشان می دهند 
که او از زمان جام جهانی ۲۰۱۸ روســیه و قبل از آن برزیل 

۲۰۱۴ در زمین راه می رفته است، اما تنبل نیست.
لوک بورن، یک تنظیم کننده داده در باشگاه بارسلونا، در 
یک کنفرانس مطبوعاتی برای مطالعه تحلیل ها پرسید: آیا 
می توانیم بگوییم که مسی با شرکت نکردن در بازی فضای 
زیادی به دست می آورد؟ بله، این دقیقاً همان چیزی است 

که مطالعات نشان می دهد.

آمارعجیبدرموردمیزاندوندگی»لیونلمسی«

هافبک مصدوم تیم فوتبال پرســپولیس در تالش است 
تا با شــروع دوباره رقابت های لیگ برتر بتواند برای این تیم 

بازی کند.
به گزارش  مهر، تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس از روز 
سه شنبه با حضور ملی پوشان این تیم ادامه پیدا کرد تا قوای 
تیمی یحیی گل محمدی برای شروع رقابت های لیگ برتر 

بیشتر شود.
پرســپولیس که ۲۹ آذرماه نخستین بازی خود را مقابل 
استقالل برگزار خواهد کرد تاکتیک های خود را بدون حضور 

میالد سرلک در تمرینات گروهی پیگیری می کند.
هافبک پرســپولیس که جایی در لیست نهایی تیم ملی 
ایران بــرای حضور در جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر پیدا نکرد 

همچنان تمرینات اختصاصی را با دویدن دور زمین تمرینی 
ادامه می دهد تا تالش خود را برای بازگشــت به تمرینات 

گروهی و حضور در ترکیب پرسپولیس نشان دهد.
ســرلک در صورتیکه بتواند از شنبه هفته آینده همراه 
با ســایر بازیکنان پرسپولیس تمرین کند در دربی پایتخت 
حاضر خواهد شــد در غیر اینصورت بازی با اســتقالل را 
از دســت خواهد داد تا تبدیل بــه بحرانی جدی برای گل 
محمدی شــود که همیشــه روی حضور او در میانه میدان 

برنامه ریزی داشته است.
دیدار تیم های فوتبال پرســپولیس و اســتقالل تهران 
۲۹ آذرماه در حالی در ورزشــگاه آزادی برگزار می شود که 

همچنان خبری از حضور تماشاگران نیست.

هفتهسرنوشتسازبرایسرلک


