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نبــــــرد
برای فینال

صفحه 4

سعید داورپناه :هیچ تیمی
به اندازه ما تمرین نمیکند

تحریریه ایران ورزشی84711175 :
تمــاس مســتقیم با
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بسکتبال فقط یک
دلسوز م 
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صفحه 4

واکنش حسن روشن به حذف
استقالل و پرسپولیس از آسیا

مدیرانسرخابی
مقصرند
6
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صفحه 5

صفحه 5

وزیر و رئیس فدراسیون
راهی مجلس شدند

پیروانی :خاک مرده روی
سر پرسپولیس ریخته بودند

جلسه فوری برای
تصویباساسنامه

حذف از آسیا برای
لوطی افت دارد

3

آجورلو سکوتش
را شکست

2

حذف ما توسط
کمیته بدوی رخ داد

22:30
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مایلیکهن :وسط مناظره اذیت شدم
و تلویزیون را خاموش کردم

اولیایی بر چه اساسی
مدیرعامل استقالل شد؟

صدری باالخره
استعفا کرد

بزودی سه ساله با کاواال امضا میکنم

7
1

حسینپور :الکس نوری
باز 
یهایمراپسندیده
7
وریا نیامده مصدوم شد
پیغام باشگاه به فرهاد:

پول جذب
خارجی نداریم!
6
یک استقاللی مسافر مسجدسلیمان

کرار :از استعفای
یخبرم خلیلزاده:زندگی
3کمالوندب 
حدادیفر :تارتار
صداقت کافی ندارد! 3

لیگ یک :دوئل مدعیان در کویر

میرزاجانپور فحش
داد و محروم شد

فوتبالیستها از
بیرون قشنگ است

خامس مثل داداشمه؛ اخالقش شبیه ایرانیهاست

4

پرونده پرسپولیس  -پدیده

آزمون تازه بعد از لغو مجوز حرفهای
سرمقاله

فرشاد کاسنژاد

یکــی از بهتریــن قراردادهــا در لیــگ برتــر کــه
شــمائل و محتــوای حرفــهای دارد ،همیــن قــرارداد
بیــن پرســپولیس و پدیــده بــرای انتقــال یحیــی
گلمحمــدی اســت .از کمشــمار قراردادهــا کــه
حقــوق باشــگاه مبــدأ بــه رســمیت شــناخته شــده
اســت.
قــرارداد محمــود فکــری بــا نســاجی نیــز
میتوانســت پــردهای مشــابه ایــن ماجــرا باشــد،
وقتــی فکــری از فــروش خانــهاش بــرای جدایــی از
نســاجی و پیوســتن بــه اســتقالل گفــت امــا از عمــل بــه
وعدههــای در حــد حــرف ،خبــری نشــد.
حقــوق باشــگاهها موضــوع فرامــوششــدهای
حتــی بــرای خــود باشــگاهها اســت .ســاختار مالــی
آنهــا ایــن رخــوت را پدیــد آورده و انــگار پایانــی نــدارد.
فدراســیون نیــز بــا مماشــات دائمــی فرصــت را فراهــم
میکنــد کــه باشــگاههای بدهــکار از مســیر قانونــی
فــرار کننــد و باشــگاههای طلبــکار از رســیدن بــه
حقــوق خــود ناامیــد باشــند.
یــک هفتــه بعــد از حــذف اســتقالل و پرســپولیس
از لیــگ قهرمانــان آســیا ،بــا ســوءرفتارهای مشــابهای
مواجهیــم کــه منجــر بــه حــذف آنهــا شــده اســت.
دلیــل حــذف پرســپولیس و اســتقالل از لیــگ
قهرمانــان ،عــادت بــه مماشــات فدراســیون فوتبــال
اســت .نمونــه تــازهاش همیــن حکمــی کــه بایــد علیــه
پرســپولیس و بــرای تأمیــن منافــع پدیــده ،صــادر
میشــد امــا بــه تعویــق افتــاد .حتــی پــس از حــذف نیــز
باشــگا ه بدهــکار رفتــار مالــی خــود را تغییــر نمیدهــد
و فدراســیون نیــز مماشــات را کنــار نمیگــذارد.
پیــام ایــن ماجــرا ســاده اســت؛ حــذف از لیــگ
قهرمانــان نیــز پندآمــوز نیســت و باشــگاهها و
فدراســیون میتواننــد بــه کجراهــه خــود ادامــه
دهنــد .فدراســیون فوتبــال نــه فقــط امــروز و دیــروز
بلکــه اگــر از ســالها پیــش بــا باشــگاهها رفتــاری
مطابــق آییننامههــا داشــت ،امــروز بزرگتریــن
باشــگاههای ایــران در رعایــت بدیهیتریــن اصــول
حرفــهای عاجــز نبودنــد ،چــون در دل رعایــت
آییننامههــا آموختــه میشــدند و عــادت بــه ارائــه
مســتندات جعلــی نمیکردنــد.
فدراســیون فوتبــال کــه  ۱۲۰هــزار دالر جریمــه
مماشــات بــا باشــگاهها را تجربــه کــرده (جریمــه
ایافســی ۸۰ ،هــزار دالر در تعلیــق) بایــد دیــد
رفتــارش را تغییــر میدهــد یــا همچنــان در پروندههــا
فرصــت تعویــق در پرداخــت را -بــه غلــط -محبــت
بــه باشــگاهداری تلقــی میکنــد.
اگــر قــرار اســت پرســپولیس و اســتقالل و هــر تیــم
دیگــری فصــل آینــده بتواننــد در لیــگ قهرمانــان
آســیا شــرکت کننــد ،قصــه جدیــد فوتبــال ایــران
بایــد نوشــته شــود ،در مقدمــهاش بــا همیــن پرونــده
بدهــی پرســپولیس بــه پدیــده مواجهیــم و بایــد رفتــار
متفــاوت و مطابــق آییننامههــا را از فدراســیون
فوتبــال ببینیــم .ایــن بزرگتریــن محبــت در حــق
پرســپولیس و هــر تیــم دیگــر اســت کــه در میــان
رفتارهــای دقیــق و قانونــی ،زندگــی حرفــهای تــازه را
تجربــه کنــد.

الکالسیکویحیثیتی
در شبهجزیره
صفحه 5

گلگهرمشتریمهاجمنیمکتنشین

تور امیر

پرسپولیس دوباره بدون مهاجم شد

بزرگترها کنعانی را ببخشند
تا فوتبالش آسیب نبیند

بارسلونا-رئال مادرید
نیمهنهایی سوپرجام اسپانیا

خداحافظی

تلخ

برای ارسالن

ادامه کشمکش در استقالل

مظاهری :یک کالم

فقط رضایتنامه
میخواهم

عیسی با لیگ
بیست و یک

اینتر – یوونتوس؛ 23:30

دربی ایتالیا برای
اولین جام فصل

صفحه 5

حتی اگر کمیته استیناف  AFCشکایت ما را رد کند

استقالل و پرسپولیس میتوانند به  CASبروند و غرامت بگیرند

بـر اسـاس اعلام وزیـر ورزش ،پرونـده نماینـدگان
کشـورمان حـاال در کمیتـه اسـتیناف کنفدراسـیون مطـرح
شـده و قرار اسـت در این رابطه پیرامون بازگشـت استقالل،
پرسـپولیس و گلگهـر بـه لیـگ قهرمانـان آسـیا بررسـی
مجـدد صـورت بگیـرد .اینکـه دوبـاره چـه تصمیمـی بـرای
نماینـدگان ایـران اتخـاذ خواهـد شـد ،مسـألهای اسـت کـه
کمیته اسـتیناف  AFCبایـد تکلیف آن را مشـخص کند ولی

حتـی اگـر ایـن کمیتـه شـکایت نمایندههـای مـا را رد بکنـد،
بـاز هـم مجـال بـرای پیگیـری مسـأله وجـود دارد .طبـق
اساسـنامه فیفـا ،اگـر کمیتـه اسـتیناف یـک کنفدراسـیون
علیـه تیمهـای باشـگاهی یـا ملـی رأی صـادر کنـد ،آنهـا
میتواننـد بـا ارسـال یـک الیحـه دفاعـی بـه دادگاه عالـی
ورزش (همـان دادگاهـی کـه در ایـران بـه  CASمعـروف
اسـت) و پرداخـت هزینـه دادرسـی ،خواهـان بررسـی ایـن

اگرچــه دکتــر حمیــد ســجادی
بهعنوان مرد شــماره یک ساختار ورزش
ایران ابــراز امیدواری کرده شــرایط برای
بازگشــت اســتقالل و پرســپولیس بــه
غمنامه مجری تلویزیون قطر لیــگ قهرمانــان آســیا فراهم شــود ولی
برای استقالل و پرسپولیس واقعیــت امــر این اســت که بــا توجه به
شــرایط موجود و سختگیریهای صورت
گرفتــه توســط کنفدراســیون ،احتمــال
وقوع چنیــن اتفاقی اصالً زیاد نیســت و
متأسفانه باید گفت بعید به نظر میرسد
پر هوادارترین تیمهای ایرانی بتوانند در

مجیدی و گلمحمدی
غمگینترینتماشاگران
لیگقهرمانان

پرونـده توسـط قضـات بیطـرف شـوند ،بنابراین اسـتقالل
و پرسـپولیس میتواننـد در صـورت نـاکام شـدن توسـط
کمیتـه اسـتیناف کنفدراسـیون ،پرونـده اعتـراض خـود را
در دادگاه عالـی ورزش بـاز کننـدً .
کاملا بدیهـی اسـت کـه
بـا توجـه بـه فراینـد زمانبـر طـرح شـکایت در ایـن دادگاه،
تیمهـای ایرانی نمیتواننـد حتی در صورت پیـروزی در آن
به فصـل جدید لیـگ قهرمانان برسـند ولی اگـر دادگاه رأی

لیــگ قهرمانــان این فصل حضــور پیدا
کنند.
اتفاقــاً شــبکه ورزشــی تلویزیــون
قطــر دوشــنبه شــب برنامــهای پیرامون
وضعیــت فوتبال قــاره آســیا و تیمهای
شــرکتکننده در لیگ قهرمانان داشت
و در آن بــا اشــاره بــه ســختگیریهای
فوقالعــاده کنفدراســیون فوتبال آســیا
بــرای اعطــای مجــوز جهــت حضــور
تیمهــا در لیــگ قهرمانــان ایــن فصــل،
غیبــت اســتقالل و پرســپولیس را یکــی

بـه محـق بـودن اسـتقالل و پرسـپولیس و گلگهـر بدهـد،
آنهـا میتواننـد بابـت ایـن مسـأله از کنفدراسـیون فوتبـال
آسـیا غرامـت بگیرنـد .حتـی اگـر یـک باشـگاه نیـز توسـط
 CASواجـد شـرایط تشـخیص داده شـود و مشـخص گـردد
کـه کمیتههـای انضباطـی و اسـتیناف کنفدراسـیون اشـتباه
کردهانـد ،همـان یـک باشـگاه هـم میتوانـد درخواسـت
غرامـت کنـد.

از مهمتریــن اتفاقــات فصــل جــاری
قلمداد کــرد .مجری این برنامه با اشــاره
به محــروم شــدن تیمهای بــزرگ ایرانی
گفت« :اســتقالل و پرســپولیس دیگر در
لیــگ قهرمانان حضــور ندارنــد و بدون
شک فرهاد مجیدی و یحیی گلمحمدی
کــه خودشــان بازیکنــان کامالً شــناخته
شــدهای بــرای فوتبــال ایــران محســوب
میشــوند ،غمگینتریــن تماشــاگران
این فصل لیگ قهرمانان آســیا خواهند
بود».

کار به فحاشی و توهین کشید!

کاظــم اولیایــی و ســیدمجید صــدری چشــم دیــدن یکدیگــر را ندارنــد.
ایــن جملــه ،کل ماجــرا را شــرح میدهــد .آنهــا بــا تمــام تــوان ،میکوشــند کــه
یکدیگــر را مقصــر حــذف پرســپولیس از آســیا جلــوه دهنــد.
صــدری میگویــد همــه ارکان و اعضــای وزارت ورزش و فدراســیون
فوتبــال خــوب و نیکوکارنــد غیــر از اولیایــی کــه بــا «راســتگویی» بیموقــع،
شــانس پرســپولیس بــرای دریافــت مجــوز حرف ـهای را از بیــن بــرد و اولیایــی
هــم اعتقــاد دارد کاری را کــرده کــه بایــد بــه آن افتخــار کنــد .ایــن دو نفــر کــه پــا
بــه ســن گذاشــتهاند ،عالقــه بیانــدازه و سرســامآوری بــه مصاحبــه دارنــد
و از ایــن رســانه ،بــه آن رســانه در حــال رفــت و آمــد هســتند تــا حرفشــان را

نفهــم» بهــره گرفــت و باعــث تعجــب اهالــی ورزش شــد .اتفاقــی تلــخ کــه
حداقــل در رســانه ملــی نبایــد میافتــاد .مشــخصاً اولیایــی هــم میدانــد
کــه توانایــی آن را داشــت تــا بــه اســتقالل و پرســپولیس بــرای مانــدن در لیــگ
قهرمانــان آســیا کمــک کنــد امــا از ایــن کار طفــره رفــت و حــاال بــه جــای آنکــه
پاســخ منطقــی بدهــد ،از عصبانیتــش دســت بــه اســلحه توهیــن میبــرد تــا
شــاید بــا ایــن کار ،صــدای اعتــراض صــدری را خامــوش کنــد .موضــوع وقتــی
عجیبتــر شــد کــه صــدری در مواجهــه بــا توهیــن رســمی اولیایــی ،از خــودش
عذرخواهــی کــرد! شــک نکنیــد کــه ایــن دعــوا ادامــه پیــدا میکنــد و اینجــا،
پایــان درگیــری طرفیــن نیســت.

اختالف سخندان و افشاریان تأیید شد

رئیس دپارتمان پایان سال میرود

سوژه

مهدیه دریابیگی

چنــد روز پیــش بــود کــه خبــر قهــر ســخندان از
کمیتــه داوران بــه دســتمان رســید ،دلیلــش هــم کامــ ً
ا
مشــخص بــود بــر ســر چیدمــان داوری بیــن رضــا
ســخندان (رئیــس دپارتمــان داوری) و افشــاریان (رئیــس
کمیتــه داوران) اختــاف پیــدا شــده بــود و در پــی ایــن
اختــاف ســخندان قهــر کــرده و بــه مشــهد رفتــه بــود و
بــا وســاطت کامرانیفــر دبیــر کل فدراســیون دوبــاره
قبــول کــرده بــود بــه تهــران بیایــد ،امــا همچنــان دلخــور
بــود! البتــه بــرای اینکــه دبیــر کل فدراســیون و همچنیــن
رؤســای دپارتمــان و کمیتــه داوران از مــا بــه خاطــر انتشــار
ایــن خبــر بــدون تأییــد آنهــا ،گلهمنــد نشــوند ،بــا هــر ســه
نفــر آنهــا تمــاس گرفتیــم.
ســخندان و افشــاریان کــه اصـ ً
ا پاســخ ندادنــد و دبیــر
کل هــم در پاســخ بــه ســؤال مــا مبنــی بــر قهــر و اختــاف
ســخندان بــا افشــاریان بــه طــور کلــی اصــل ماجــرا را منکر

شــد و در پاســخ گفــت کــه هیــچ اتفاقــی نیفتــاده اســت!
بعــد از گذشــت چنــد روز امــا روز گذشــته افشــاریان و
ســخندان خبــر مــا را تأییــد کردنــد و معلــوم شــد کــه خبــر
اختــاف ایــن دو نفــر و همچنیــن قهــر ســخندان کامــ ً
ا
صحــت داشــته اســت.
افشــاریان رئیــس کمیتــه داوران دربــاره مباحــث
مطــرح شــده نســبت بــه ارتبــاط و اختالفاتــش بــا رضــا
ســخندان ،گفــت« :ســخندان یــد طوالیــی در داوری
دارد و مــن نیــز بــا انتخــاب مجمــع اینجــا در خدمــت
هســتم .پیــش آمــدن اختالفنظــر در بحــث چیدمــان
و نظارتهــا طبیعــی اســت امــا اینکــه بخواهیــم طبــق
احســاس خودزنــی کنیــم و داوران ضربــه بخورنــد ،بــه
هیچوجــه چنیــن کاری انجــام نمیدهیــم .شــک نکنیــد
بــا هماهنگــی یکدیگــر تــا روزی کــه اینجــا هســتیم کنــار
هــم جلــو میرویــم و هیچکــس اختالفــات مــا را بیــرون
از ایــن در نمیبینــد زیــرا جامعــه داوری نمیتوانــد بــه
خاطــر هــر مســألهای ضربــه بخــورد .کنــار هــم هســتیم
و اگــر ســامت کار کنیــم بــه جامعــه داوری خدمــات

بیشــتری میدهیــم ».ســخندان رئیــس دپارتمــان
داوری هــم در خصــوص شــایعاتی کــه در مــورد
اختالفــش بــا افشــاریان مطــرح و گفتــه شــد ناراحــت
اســت گفــت« :بلــه ،آن ناراحتــی کــه میگوییــد اتفــاق
افتــاد .نمیتوانــم ایــن موضــوع را کتمــان کنــم ولــی
ناراحتــیام از فــرد خاصــی نبــود بلکــه از اتفاقاتــی بــود
کــه در داوری رخ داد .مــن یکــی دو مــاه بــود کــه آمــده
بــودم ولــی همــه از آقــا و خانــم از مــن ناراحــت شــده
بودند.آنهــا انتظــار داشــتند مســائل ســفر و البســه حــل
شــود .از زمانــی کــه آمــدم ایــن شــرایط مهیــا نبــود و فشــار
زیــادی بــه مــن وارد شــد .هدفــم ایــن بــود کــه کار درســت
انجــام شــود .حقیقت ـاً ناراحــت هــم شــدم و چنــد روز بــه
فدراســیون نرفتــه و راهــی مشــهد شــدم تــا اســتراحت
کنــم ولــی دوســت داشــتم وضعیــت روشــن شــود».
البتــه هــر دو رئیــس بــه اصــل ماجــرای اختــاف
اشــاره نکردنــد ،امــا اینطــور کــه گفتــه میشــود اختــاف
اصلــی هــر دو نفــر آنهــا از چیدمــان داوری خصوصــاً
بــازی دادن بــه عبــاس راکــی آغــاز شــده اســت ،در حالــی

حمید ســجادی وزیــر ورزش
و جوانان در حاشــیه حضورش در
مجلــس شــورای اســامی دربــاره
حــذف اســتقالل و پرســپولیس از
آســیا گفت :هنوز  5روز دیگر در این
خصــوص فرصت داریــم ،در یکی
دو روز گذشــته جلســات متعــدد
حقوقــی را داشــتیم و پاســخی را
هم آمــاده کردیم کــه خدمت آنها
تقدیم شــد .بهعنوان خادم ورزش
و جوانان ،مثل دو مســئول دو باشــگاه که برایشــان ســؤال اســت ،برای من هم
سؤال است .چرا از داخل اینگونه اقدام شده؟ در استیناف یک فرصت یکماهه
و یــک فرصت  3ماهه داده شــده و در حالی که ما مشــغول آمادهســازی مدارک
و راســتیآزمایی بودیم .ســجادی ادامه داد :به شــوک رفتیم .چون به یکباره دو
هفته پیش اعالم شد شــما  5روز فرصت دارید و دوباره مدارک ارسال کنید .هنوز
هم کسی در این زمینه به ما پاسخ نداده .در پایان این  5روز مسئوالن باشگاه تمام
کار و زندگی خود را گذاشته و مدارک را تهیه کردند.

صدری باالخره استعفا کرد

ادامه دعوای صدری و اولیایی؛ از رسانهای به رسانه دیگر
بــه کرســی بنشــانند؛ بــدون اینکــه حتــی کالم تــازهای در صحبتهایشــان
باشــد .تــا پیــش از ایــن ،دو طــرف فقــط بهدنبــال مفــری بــرای نجــات خــود
بودنــد .صــدری میگفــت هــواداران پرســپولیس بایــد جــواب اولیایــی را
بدهنــد و اولیایــی اعتقــاد داشــت سرپرســت باشــگاه مشــغول یارکشــی و
شخصیســازی دعواســت .باالخــره آنقــدر در مصاحبههــای مختلــف ،علیــه
یکدیگــر موضــع گرفتنــد تــا کار بــه برنامــه فوتبــال برتــر کشــید و دعــوا حســابی
بــاال گرفــت.
ایــن بــار ،جــدا از تــاش عجیــب بــرای معرفــی مقصــر ،اولیایــی دســت از
احتیــاط برداشــت و توهیــن رســمی کــرد .او خطــاب بــه صــدری از واژه «آقــای

سجادی :برای من هم سؤال است که از
داخل برای حذف دو تیم اقدام شد

کــه ســخندان هیــچ اعتقــادی بــه ایــن داور نــدارد و در
لیســت خــود از او نامــی نبــرده بــود امــا افشــاریان بهدلیــل
اعتراضــات مکــرر ایــن داور بــه انتخــاب نشــدنش در
نهایــت لیســت را از ســخندان میگیــرد و بــه ایــن داور
بــازی میدهــد ،البتــه غیــر از راکــی طــی چنــد وقــت
اخیــر داوران دیگــری هســتند (از جملــه خواهــرزاده و
دامــاد افشــاریان) کــه در هفتههــای گذشــته مــورد لطــف
آقــای رئیــس قــرار گرفتنــد و دائمــاً در لیســت نامشــان
دیــده شــده اســت کــه همیــن نــکات باعــث رنجــش
ســخندان شــده و بــه شــکل قهــر خــودش را نشــان داده،
هــر چنــد کــه ایــن پایــان ماجــرای ســخندان و افشــاریان
نیســت و آنهایــی کــه از نزدیــک بــا ســخندان آشــنا هســتند
میگوینــد عمــر ریاســت او در دپارتمــان داوری بعیــد
اســت بیــش از پایــان ســال  1400طــول بکشــد و ســخندان
در پایــان ســال از دپارتمــان داوری مــیرود (البتــه اگــر
زودتــر از اینهــا دوبــاره آتــش اختالفــات شــعله نکشــد و
ســخندان زودتــر از اتمــام ســال  1400شــال و کاله نکــرده و
بــه شــهرش مشــهد بازگــردد).

ســیدمجید صدری سرپرســت مدیرعاملی باشــگاه پرســپولیس ،عصر روز
گذشــته با انتشــار متنی در فضای مجازی ،از ادامه همکاری با این باشــگاه استعفا
کرد .او در بخشی از متن استعفای خود نوشت« :یک سال از حضورم در مجموعه
محبــوب ،نامــدار و وزیــن باشــگاه پرســپولیس گذشــت .در تمــام ایــن لحظات،
حضورم در باشــگاه ،با تمام وجود در کنار تمام عزیزان تالش کردم تا باری از روی
دوش بــردارم اما حضور در این باشــگاه و ادامه مســیر ،نیازمند تــاش حداکثری
جدی مجموعه مدیران ارشــد اســت که در حال حاضر به کندی پیش میرود ».او
همچنین نوشــت« :با تقدیم نامهای خدمت وزیر ورزش تقاضا کردم با استعفای
این جانب از ریاست هیأت مدیره و سرپرستی باشگاه موافقت نماید».

تفتیان در راه سرزمین بولت

حســن تفتیــان ،ســریعترین
مــرد ایــران قصــد دارد تــا قبــل از
رقابتهای داخل ســالن قهرمانی
جهان که اواخــر اســفند در بلگراد
برگــزار میشــود ،در جامائیــکا
اردو بزنــد و اکنــون در انتظــار
صــدور ویــزا اســت .علــی رضایی،
دبیــر فدراســیون دوومیدانــی در
مــورد اعــزام تفتیــان بــه اردوی
جامائیکا گفــت« :او در حال انجام
کارهایش اســت تا به فرانسه و از آنجا به جامائیکا برود .این اردو تا زمان مسابقات
داخل ســالن جهــان در اواخر اســفند ادامه خواهد داشــت .خیلی انگیــزه دارد و
تالش زیــادی میکند .امیــدوارم نتیجه خوبــی بگیرد ».فدراســیون دوومیدانی
هزینههایی که برای آمادهسازی این ورزشــکار در داخل کشور در نظر گرفته است
را تبدیــل به ارز میکنــد و در اختیار تفتیان قــرار میدهد اما مابقــی هزینهها باید
توســط اسپانســر تأمین شــود .تفتیان در مرحله مقدماتی دوی صد متر المپیک
توکیو شرکت داشــت که زمان  10/19را ثبت کرد و در رده چهارم گروهش ایستاد،
ولی رکوردش برای صعود به نیمهنهایی کافی نبود.

سه غایب فجر مقابل پرسپولیس

فجــر در آخریــن هفتــه نیمفصل بــازی ســختی مقابــل پرســپولیس دارد،
ولی کالنتری در ســفر به تهــران نمیتواند روی ســه بازیکن تیمش حســاب کند.
ســیروان قربانی ،حمید نعمتی و رضا آقابابایی ســه بازیکنی هســتند که بهدلیل
مصدومیــت در تمرین فجــر نمیتوانند مقابل پرســپولیس بازی کننــد .فجر در
آخرین بازیاش مقابل تراکتور به تســاوی یک بر یک رســید و بــا  12امتیاز در رده
چهاردهم است.

