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دادگاه عالی ورزش به نفع ایران رای نداد؛
پرونده دعوی ایران علیه بحرین بسته شد

عالی  دادگاه  پاسخ  دوپهلو  متنی  انتشار  با  ایران  فوتبال  فدراسیون 
جام  مقدماتی  مسابقات  میزبانی  تغییر  بر  مبنی  ایران  ادعای  به  ورزش 
که  بندی مشخص شده  پاسخ سه  این  است.در  کرده  منتشر  را  جهانی 
عالوه بر آنکه دادگاه عالی ورزش با رسیدگی سریع پرونده مخالفت کرده، 
نسبت به صدور دستور موقت )احتماال برای تعویق مسابقات( نیز مخالفت 
ورزیده و از ایران خواسته که اگر بازهم توضیحی دارد، برای بررسی به 
CAS بفرستد.مهم ترین نکته پرونده این است که دادگاه عالی ورزش از 
رسیدگی فوری به دعوی ایران خودداری کرده و این بدان معناست که 
به طول خواهد  تا یک سال  ایران در دادگاه عالی ورزش ۴ ماه  پرونده 
انجامید که این مدت بیشتر از زمانی است که برای حضور در مسابقات 
مقدماتی مرحله اول مقدماتی جام جهانی در بحرین به آن نیازمند است. 
و  می شود  برگزار  منامه  شهر  در  دیگر  روز   ۵۰ از  کمتر  مسابقات  این 
از  پس  به  میزبانی  در  حق  تضییع  بر  مبنی  ایران  ادعای  به  رسیدگی 
حال  عین  ندارد.در  آن  در  تاثیری  و  شد  خواهد  موکول  مسابقات  این 
تا  بازی  توقف  بر  مبنی  ورزش  عالی  دادگاه  حکم  به  می توانست  ایران 
رسیدگی به اعتراض ایران امیدوار باشد که این اتفاق نیز رخ نداده و البته 
بسیار خوشبینانه است که رخ بدهد. چرا که باتوجه به شرایط کرونایی و 
محدودیت در مدت برگزاری مسابقات فوتبال ملی، از دست دادن روزهای 
فیفا ضربه جبران ناپذیر به کلیه فدراسیون های درگیر خواهد داد. ضمن 
این که مسابقات مقدماتی در مرحله دوم مقدماتی جام جهانی نیز قرار 
نیز برگزار شود که همین مسئله هم مانعی دیگر  است در شهریور ماه 
این  دارد.با  آن حضور  اول  دوره  در  ایران  که  است  مسابقاتی  تعویق  در 
شرایط پرونده لغو میزبانی بحرین را باید مختومه دانست مگر این که یک 
اتفاق نادر رخ بدهد که باوجود صحبت های غالمرضا رفیعی، وکیلی که 
فدراسیون او را مامور انجام این پرونده کرده، بعید است که اتفاق ویژه ای 
در انتظار فوتبال ملی ایران باشد و از حاال فدراسیون فوتبال، کادرفنی و 
بازیکنان خود را باید آماده حضور قدرتمند در چهار بازی مرحله مقدماتی 
در بحرین کنند.اگرچه حق ما تضییع شده است اما در شرایط فعلی بیش 
از همه چیز به واقع بینی احتیاج داریم و واقعیت اصلی حضور ایران در 

منامه برای برگزاری این مسابقات است.
نوید کیا: امتیاز مهمی را از دست دادیم

از  سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان گفت: امتیاز مهمی را 
کیا  نوید  نخوریم.محرم  حسرت  آینده  در  امیدوارم  و  دادیم  دست 
بعد از تساوی مقابل نفت مسجدسلیمان اظهار داشت: به تیم فکری 
از  که  است  درست  ام.  راضی  بازی  از  من  می گویم  نباشید  خسته 
مسجدسلیمان  نفت  افزود:  کنیم.وی  استفاده  نتوانستیم  موقعیت ها 
دفاع فوق العاده ای کرد  اینکه می گویند تیمی برای دفاع امده است 
از  را  امتیاز مهمی  و  است  دفاع کردن هنر  نظرم  به  ندارم  قبول  را 
دست دادیم و امتیاز مهمی نفت گرفت. امیدوارم در آینده حسرت 
رویم  می  پایان  به  رو  هرچه  است  طبیعی  نخوریم.  را  امتیازها  این 
باید بیشتر کار کنیم تا ضربات  امتیاز گرفتن سخت تر می شود و 
آخر و ماقبل آخر را بهتر بزنیم. به حریف تبریک می گویم که یک 

گرفت. امتیاز 
 تارتار: برخی از بچه های ما در باد

 بازی با استقالل خواب بودند
سرمربی تیم فوتبال پیکان گفت: یکی دو تا از بچه های ما در 
انجام  بودیم  را که گفته  نکاتی  و  بودند  استقالل خواب  با  بازی  باد 
مقابل  دیدار  از  پس  تیمش  خبری  نشست  در  تارتار  ندادند.مهدی 
گل گهر اظهار داشت: درباره بازی باید بگویم که بازی را خوب شروع 
نکردیم. یکی دو تا از بچه های ما در باد بازی با استقالل خواب بودند 
و نکاتی را که گفته بودیم انجام ندادند و یک گلی را دریافت کردیم 

که شک و شبهه در آن زیاد است.

آزمون در صدر گلزنان لیگ برتر روسیه
ایرانی زنیت با 1۵ گل زده به تنهایی در صدر برترین  مهاجم 
گلزنان لیگ روسیه قرار دارد.زنیت در رقابت های لیگ برتر روسیه در 
شرایطی که با یک گل از سوچی عقب بود در نهایت موفق شد با دو 
گل سردار آزمون دو بر یک پیروز شود.سردار آزمون با این دو گل از 
دزویا مهاجم تیم ملی روسیه و هم تیمی خود که پیش از این 13 گل 
به ثمر رسانده است، عبور کرد.سردار آزمون با این دو گل موفق شد 
تعداد گل های خود را به عدد 1۵ برساند و به تنهایی در صدر برترین 
گلزنان لیگ برتر روسیه قرار داشته باشد.مهاجم ایرانی موفق شده در 
این فصل 3 دبل ثبت کند و یک بار هم موفق به ثبت هت تریک شده  
است.الرسن بازیکن سوئدی اسپارتاک و سوبولوف دیگر بازیکن این 
تیم هم با 12 گل در رده سوم برترین گلزنان لیگ روسیه قرار دارند.

 ناظم الشریعه: عزیزی خادم گفت
 نگاه فدراسیون به فوتسال ویژه است

سرمربی تیم ملی فوتسال ایران گفت: رئیس فدراسیون فوتبال قول داد 
توجه ویژه ای به فوتسال داشته باشد.سید محمد ناظم الشریعه سرمربی تیم 
ملی فوتسال ایران در مورد وضعیت آماده سازی تیم ملی پیش از مسابقات 
این  تا  هستیم  برتر  لیگ  مسابقات  پیگیر  فعاًل  گفت:  فوتسال  جهانی  جام 
لیگ  سازمان  از  کنیم.  برگزار  را  تدارکاتی  اردوهای  و  شده  تمام  بازی ها 
خواستیم تا در صورت امکان چند روز بازی ها زودتر تمام شود تا بازیکنان 
را پیش از اعزام به تورنمنت تایلند در اختیار داشته باشیم و همچنین برنامه 
اردوهای آماده سازی را به کمیته فوتسال ارائه دادیم تا برای برگزاری آنها 
نظر  در  ملی  تیم  برای  نیز  تدارکاتی  بازی  از سویی چند  شود.  برنامه ریزی 
گرفته شده و امیدوارم با قطعی شدن آنها با شرایط بهتری به مسابقات جام 
تیم  اردوهای  کرونا  بیماری  دلیل  به  اینکه  بیان  با  بگذاریم.وی  پای  جهانی 
البته حریفان ما در این مدت بازی های  ملی لغو شده است اذعان داشت: 
متعددی برگزار کردند و این که ما نتوانستیم بازی تدارکاتی داشته باشیم 
اتفاق چندان خوبی نیست با این حال امیدواریم تا در فرصت باقیمانده تا جام 
جهانی بتوانیم شرایط بهتری را پیدا کنیم.سرمربی تیم ملی فوتسال به جلسه 
سال گذشته خود با رئیس فدراسیون فوتبال اشاره کرد و گفت: در روزهای 
پایانی اسفند سال گذشته در جلسه ای با عزیزی خادم شرکت کردم. او در این 
جلسه اعالم کرد که به فوتسال نگاهی ویژه خواهد داشت و با توجه به افتخار 
آفرینی های متعدد توسط این رشته قطعاً برای آینده برنامه های خوب برای 

فوتسال تدارک دیده خواهد شد.
جلسه فنی تراکتوری ها برگزار شد

کادر فنی تیم تراکتور دیروز جلسه فنی و آنالیز را برای بازیکنان 
در هتل محل اقامت تیم در شارجه امارات برگزار کرد.

کادر فنی تیم تراکتور دیروز جلسه فنی و آنالیز را برای بازیکنان 
شاگردان  کرد.  برگزار  امارات  شارجه  در  تیم  اقامت  محل  هتل  در 
رسول خطیبی ظهر دیروز )دوشنبه( در جلسه فنی شرکت کردند.

مرحله  در  پیش رو  دیدارهای  درمورد  فنی  نکات  جلسه،  این  در 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا به بازیکنان منتقل شد. کادر فنی در این 
جلسه همچنین نقاط ضعف و قوت رقبا را نیز برای بازیکنان تشریح 
روز  را  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  خود  بازی  اولین  ایران  کرد.تراکتور 

برگزار می کند ازبکستان  پاختاکور  مقابل  چهارشنبه 
بازیکن حریف تراکتور در امارات بازداشت شد

کاپیتان تیم ملی فوتبال عراق و بازیکن تیم نیروی هوایی بعد از ورود 
از  بازداشت شد. بعضی  برای مسابقات لیگ قهرمانان آسیا،  امارات  به کشور 
رسانه های عراق خبر دادند »احمد ابراهیم« مدافع تیم نیروی هوایی عراق و 
کاپیتان تیم ملی فوتبال این کشور به محض ورود به کشور امارات بازداشت 
با  شده است.نیروی هوایی عراق در گروه دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
شارجه امارات، تراکتور ایران و پاختاکور ازبکستان همگروه است.هنوز جزئیات 
به  نیروی هوایی  ابراهیم منتشر نشده است.باشگاه  بازداشت  از دلیل  دقیقی 

صورت رسمی این خبر را اعالم نکرده است.

پورموسوی: نفت آبادان تقویت نشده و نباید انتظار خاصی داشت
گفت:  آبادان  نفت  فوتبال صنعت  تیم  سرمربی 
انتظار  نباید  اینکه  با وجود  و  نشده  تقویت  تیم من 
خاصی از آن داشت، اما با یک برد وضعیتمان بهتر می 
شود.سید سیروس پورموسوی درباره آخرین وضعیت 
تیم فوتبال صنعت نفت آبادان اظهار داشت: قرار است 
در دو روز آتی پولی که به باشگاه وعده داده بودند، به 
بازیکنان پرداخت شود. احتمال دارد با پرداخت 1۰ 
درصد از قرارداد آنها بتوانیم از لحاظ روحی بازیکنان 
را تا حدی باال بکشیم. از پنج شنبه هفته قبل منتظر 
تا  دست کم  امیدواریم  اما  هستیم  پول  این  دریافت 
پایان هفته به حساب بازیکنان واریز شود.وی افزود: 
نتوانست  نیم فصل  انتقاالت  و  نقل  در  نفت  صنعت 
بازیکنی جذب کند و باید به داشته های فعلی اکتفا 
کنیم. نامه نگاری هایی پولی هم که به ما قول داده 
ساعت   ۴8 ظرف  می کنم  فکر  و  شده  نهایی  بودند، 
آینده به حساب بازیکنان و اعضای کادر فنی بنشیند. 
مسیر سختی را پشت سر گذاشته ایم.  28 اسفند سال 
گذشته پس از بازی با پدیده گفتم به نظر می رسد 
حساب  به  فروردین  اواخر  شده  داده  وعده  پول 
باشگاه می آید که دقیقا این اتفاق رخ داد.پورموسوی 
خاطرنشان کرد:  با توجه به زمان طوالنی بازگشت 
اتفاق  این  تقویت داشتیم که  به  نیاز  نفرات مصدوم 
رخ نداد. یکی دو نفر از بازیکنان آسیب دیده شرایط 
بازگشت به تمرینات را به دست آوردند اما هنوز به 
هم  لیگ  وضعیت  این  در  نرسیده اند.  سابق  کیفیت 
بازی کرده ایم  اخیر یک  افتاد. در 2۴ روز  تاخیر  به 
برگزار می شود.  دیگر  روز  بعدیمان هم 1۰  دیدار  و 
وی افزود: برای برگزاری بازی تدارکاتی مقابل تیمی 
که بتواند فشار خوبی به نفت وارد کند هم به مشکل 

سه  دو  که  باشیم  جایی  داشتیم  دوست  خورده ایم. 
با  بتوانیم  تا  داشتند  برتری در آن حضور  لیگ  تیم 
آنها مسابقه ای انجام بدهیم که این اتفاق هم با توجه 
به شرایط مختلف مثل کرونا رخ نداد. سرمربی نفت 
آبادان درباره احتمال برگزاری اردوی این تیم توضیح 
داد: با توجه به وضعیت کرونا و فرارسیدن ماه مبارک 
رمضان اکنون بسیاری از شهرها شرایط برگزاری اردو 
ندارند اما قطعا در خرداد به دنبال برگزاری یک اردو 
در تهران هستیم زیرا در آن زمان با توجه به گرمای 
هوا فعالیت در آبادان و خوزستان سخت خواهد شد. 
نتایج  به  به گالیه برخی نسبت  اشاره  با  پورموسوی 
اخیر نفت آبادان توضیح داد: از آنها می خواهم نگاهی 
با  شوند  متوجه  تا  اندازند  ما  اخیر  دیدار  هشت  به 
و  بازیکنان  گواه خود  به  کردیم.  بازی  چه حریفانی 
کادرفنی سپاهان یکی از سخت ترین بازی های اخیر 
با تجربه تر  این تیم مقابل ما برگزار شد. اگر بچه ها 
عمل می کردند، می توانستیم از این تیم یک تساوی 
مقابل  افزود:  کردیم.وی  واگذار  را  نتیجه  اما  بگیریم 
از تیم های شگفتی ساز این  مس رفسنجان که یکی 
فصل بوده در خانه حریف به تساوی رسیدیم. پس از 
آن مقابل فوالد خوزستان که در یکی دو سال اخیر 
عملکرد فوق العاده ای داشته و هم اکنون به شایستگی 
در لیگ قهرمانان آسیا به عنوان نماینده ایران حضور 
قرمز  کارت  و  داور  صددرصد  اشتباه  دلیل  به  دارد، 
ندادن به بازیکن حریف در دقیقه ۵3 بازی را مساوی 
داد: شکست های  ادامه  نفت  کردیم.سرمربی صنعت 
ما در این مدت مقابل سپاهان، پیکان، ماشین سازی 
و ذوب آهن بود. همه فکر می کنند با توجه به وضعیت 
خوبمان در ابتدای فصل باید پیکان و ذوب آهن را در 

خانه حریف شکست می دادیم اما آنها هم برنامه ریزی 
کردند. تنها مسابقه ای که در آن غافلگیر شدیم مقابل 
برای  با وجود فرصت های زیاد  بود که  ماشین سازی 
کسب پیروزی دقیقه 8۴ بر روی یک ضربه کرنر گل 
افزود:    کردیم.پورموسوی  واگذار  را  نتیجه  و  خورده 
آبادان متوقف کردیم در شرایطی  را در  پرسپولیس 
که همه دیدند فرصت های بهتری از این تیم داشتیم. 
خواهش می کنم عملکرد ما را زیر سؤال نبرند. مقابل 
هم  باخت هایمان  و  کردیم  مساوی  خوبی  تیم های 
مقابل سپاهان در خانه خودمان و دو شکست هم در 
خارج از آبادان بوده که تا حدی طبیعی است.  تنها 
مقابل ماشین سازی نتیجه ای دور از انتظار گرفتیم.وی 
درباره اهداف تیم نفت آبادان در آینده عنوان کرد: 
 طبیعی است از تیمی که نتوانسته خود را تقویت کند 
به  فصل  ابتدای  در  داشت.  هم  خاصی  انتظار  نباید 
حدی نتیجه خوب کسب کردیم که اکنون با وجود 
هشت هفته بدون برد ماندن جایگاه بدی در جدول 
نداریم. شاید برخی تیم ها از پایین جدول خود را به 
نفت نزدیک کرده اند اما با یک برد می توانیم بار دیگر 
به تیم های باالی جدولی نزدیک تر شویم. این امر هم 
نفت  بازمی گردد. سرمربی  بچه ها  انگیزه  و  به تالش 
آبادان اضافه کرد: امسال در لیگ برتر جنگ نابرابری 
بردهای  مجدد  آغاز  با  هستیم  امیدوار  و  داشته ایم 
نفت آبادان بتوانیم در پایان فصل جزو تیم های باالی 
جدول قرار بگیریم. واقعا روزهای سختی را به دلیل 
کمبود بازیکن پشت سر می گذاریم. هر چند از لحاظ 
اما  ایم  کرده  اعمال  تیم  در  خوبی  کنترل  کرونایی 
من  تیم  به  می توانستند  که  آکادمی  بچه های  حتی 
کمک  کنند دچار مصدومیت هستند. به عنوان یک 

بخواهیم  اینکه  بدون  داریم  وظیفه  حرفه ای  باشگاه 
کرونا  مراقب  برویم  کسی  کردن  جریمه  دنبال 
باشیم و بازیکنان هم این موضوع را درک می کنند.

پورموسوی درباره اینکه در صورت دریافت پیشنهاد 
نفت  است  حاضر  آیا  برتر  لیگ  در  دیگری  تیم  از 
قرارداد  باشگاه  با  اکنون  گفت:  کند،  ترک  را  آبادان 
دارم و با توجه به تعهداتم به مردم آبادان و بازیکنانم، 
باشگاهی  اگر  بمانم.  نفت  در  دارم  و  داشته  دوست 
با نفت آبادان مذاکره کند.  به دنبال من است، باید 
وی  باشم.  تیم  بچه های  کنار  کرده ام  سعی  همیشه 
درباره عملکرد تیم فوالد خوزستان در لیگ قهرمانان 
آسیا و برتری چهار بر صفر مقابل العین امارات گفت: 
برد این تیم مقابل العین را به مردم خوزستان تبریک 
می گویم. این تیم کار بزرگی در مرحله پلی آف انجام 
خود  گروه  از  بتواند  می کنم  آرزو  هم  اکنون  و  داد 
صعود کند. فوالد از لحاظ سخت افزاری و در اختیار 
داشتن بازیکنان و مربیان خوب جزو تیم های خوب 
ایران است. در گروه مناسبی هم قرار گرفته و به جز 
السد می تواند مقابل دیگران راحت برنده شود. البته 
کار سختی مقابل حریف قطری دارند. سرمربی اسبق 
تیم فوالد خوزستان تصریح کرد: فوالد مقابل العین 
عملکرد خوبی داشت و با تجربه و خوب بازی کرد. 
ابتدای  با توجه به شناخت کم نسبت به حریف در 
مسابقه با احتیاط عمل کرد اما از دقیقه 2۰ به بعد با 
دیکته کردن خود به تیم العین حتی مدافعان کناری 
اش هم در حمله بودند. به همین دلیل برد باارزش، 
پرگل و بدون چون و چرایی به دست آورد. قطعا این 
نتیجه در مراحل گروهی هم به تیم فوالد از لحاظ 

روحی و روانی کمک می کند.

فکری: گرفتن امتیاز از سپاهان برای ما خیلی مهم بود

آسیا  قهرمانان  لیگ   E گروه  از  صعود  اول  شانس  را  پرسپولیس 
نمایندگان  از  یکی  پرسپولیس  فوتبال  دانست.تیم   2۰21 فصل  در 
کشورمان در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 2۰21 برای انجام بازی های 
متمرکز گروه E راهی شهر گوای هند شده است.خبرگزاری »رویترز« 
با تیتر »پرسپولیس سومین فینال لیگ قهرمانان آسیا را  در گزارشی 
هدف قرار داده«، نوشته است: تیم فوتبال پرسپولیس طی سه سال اخیر 
دو بار به فینال لیگ قهرمانان آسیا رسیده است، اما حاال چهار ماه پس 

از ناکامی در کسب قهرمانی فصل گذشته این رقابت ها، نماینده ایران 
از روز چهارشنبه شروع به احیای امیدهای خود برای کسب بزرگترین 
تورنمنت باشگاهی فوتبال آسیا می کند.در ادامه این گزارش خاطر نشان 
شده است: شاگردان یحیی گل محمدی دو فصل پس از شکست مقابل 
کاشیما آنتلرز ژاپن در دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا، فصل گذشته 
هم در فینال همین رقابت ها این بار مقابل اولسان هیوندای کره جنوبی 
تن به شکست دادند. این تیم تهرانی اولین بازی اش در گروه E فریبنده 

است، جایی که باید با الوحده امارات روبه رو شود که هدایتش را هنک 
تن کاته برعهده دارد. پرسپولیس که بخت اول صعود از این گروه است، 
همچنین باید با تیم های الریان قطر و اف سی گوای هند دیدار کند.

بازی های گروهی لیگ قهرمانان آسیا از روز چهارشنبه 1۴ آوریل )2۵ 
ادامه  اردیبهشت(   1۰( آوریل   3۰ تاریخ  تا  و  می شود  آغاز  فروردین( 
خواهد داشت. بازی های مرحله حذفی این رقابت ها هم در ماه سپتامبر 

)شهریور - مهر( برگزار خواهد شد.

نفت  فوتبال  تیم  سرمربی 
از  امتیاز  گرفتن  گفت:  مسجدسلیمان 
بود.محمود  مهم  خیلی  ما  برای  سپاهان 
مقابل  گل  بدون  تساوی  از  بعد  فکری 
سپاهان اظهار داشت: به هر دو تیم خسته 
سنگینی  و  بازی سخت  می گویم  نباشید 
سپاهان  چون  ما  برای  بخصوص  بود 
را  فضاها  می توانستیم  بود.  صدرنشین 
به حریف ندهیم  ببندیم و فضا و فرصت 
تا منتظر اشتباه های حریف در ضد حمله 
به  را کمتر  فضا  افزود:  برسیم.وی  به گل 
تیم  به  تازه  که  من  برای  دادیم.  حریف 
برای شکل  بود.  امتیاز مهم  آمدم گرفتن 

که  بود  خوب  هم  تیمی ما  شخصیت  و 
می  تشکر  بازیکنان  از  و  نباشیم  بازنده 
کنم که دویدند و جنگیدند و یک امتیاز 
اظهار  خبری  نشست  در  گرفتیم.فکری 
مردان  غیور  به  را  ارتش  هفته  داشت: 
خودشان  برای  و  می گویم  تبریک  ارتش 
دارم.  سالمتی  آرزوی  شان  خانواده  و 
نیمکت  روی  که  بود  بازی  اولین  این 
مسجدسلیمان نشستم و برایم مهم بود که 
امتیاز بگیرم. می دانستم کار سختی داریم. 
به بازیکنان دو تیم خسته نباشید می گویم 
تک  از  دادند.  ارایه  جوانمردانه  بازی  که 
تالش  وجود  تمام  با  که  بازیکنانم  تک 

کردند و جنگیدند تشکر می کنم. مهم بود 
که گل نخوریم و یک امتیاز هم گرفتیم. 
بازیکنان نفت نشان دادند که در نیم فصل 
نبوده  جرقه  شان  گرفتن  امتیاز  که  اول 
باقی مانده  بازی  امیدوارم در 1۰  است و 
ببینند. را  آنها  بیشتر  ایران  فوتبال  لیگ 

می  سپاهان  مقابل  اینکه   مورد  در  وی 
دیگری  تاکتیک  نخوردن  گل  جز  به  شد 
داشته هایمان  به  توجه  با  گفت:  داشت، 
مقابل سپاهان بازی کردیم. این تیم یکی 
از پرمهره ترین تیم های لیگ است و از نظر 
مدیریت و تشکیالت خوب است و نشان 
تیم  این  بودن  جدول  صدر  در  که  داده 

اتفاقی نبوده است و فکر نمی کنم تاکتیک 
دیگری می توانستیم مقابل سپاهان داشته 
بازیکنان  به  می کردیم  بازی  باز  باشیم. 
بهترین  این  و  می دادیم  فضا  آنها  خالق 
برنامه  در  و  دادیم  انجام  که  بود  تاکتیک 
رسیدیم.  بود  نخوردن  گل  که  مان  اول 
نیمه  در  داشتیم  هم  فرصت هایی  بازهم 
دوم  نیمه  در  زدیم  یک شوت خوب  اول 
هم می توانستیم در برخی مواقع به حریف 
ضربه بزنیم. سرمربی نفت مسجدسلیمان  
این  بازیکنان  زیاد  افتادن  اینکه  مورد  در 
گفت:  داشت؟  دلیلی  چه  زمین  به  تیم 
دوست نداشتم اتالف وقتی باشد. در همه 

بازی ها با توجه به تعداد زیاد تعویض ها 
۵-6 دقیقه وقت تلف شده هست. برخی 
مواقع مصدومیت باعث افتادن بازیکنان ما 
به  توجه  با  سپاهان  مثل  تیمی  شد.  می 
بازیکنانی که دارد به حریف فشار زیادی 
می آورد و باعث مصدومیت بازیکن حریف 
به  نفت  نه  و  من  نه  باشد  تواند  می  هم 
می  تالش  و  نیستیم  وقت  اتالف  دنبال 
کنیم که بازی جوانمردانه ای انجام بدهیم.

هم  استقالل  درمورد  سوالی  همچنین 
ارسال شده بود که مسئول جلسه به دلیل 
غیر مربوط بودن سوال به بازی امروز آن 

نپرسید. را 

سرخپوشان بخت اول صعود از گروه E هستند
رویترز: پرسپولیس به دنبال سومین حضور در فینال آسیا

سپاهان صدر را به پرسپولیس واگذارکرد سپاهان صفر
 نفت مسجد سلیمان صفر

نوید کیا: امتیاز مهمی را از دست دادیم
 فکری:

 گرفتن امتیاز
از سپاهان برای 
ما خیلی مهم بود

پیکان صفر - گل گهر 2

  پیروزی
 با طعم 
انتقام و 
اعتراض

دادگاه عالی ورزش به نفع ایران رای نداد

پرونده دعوی ایران علیه بحرین بسته شد

تارتار: برخی از بچه های ما در باد 
بازی با استقالل خواب بودند

سید جالل: کار پرسپولیس در آسیا سخت است

 پورموسوی: نفت آبادان تقویت نشده
 و نباید انتظار خاصی داشت

 فنونی زاده: حریفان پرسپولیس 
متوسط هستند

جدایی صادقی از سایپا قطعی شد

 پاداش 70 میلیاردی پرسپولیس 
در AFC بلوکه شد!

 برومند:بچه ها غیرت کنند تا
 ناتوانی مدیران جبران شود

بخشی از مطالبات میلیچ پرداخت شد

 نورشرق:پرسپولیس بازهم می تواند
  در پرونده خلیل زاده درخواست

 استیناف بدهد

ناظم الشریعه: 
عزیزی خادم 

گفت، نگاه 
 فدراسیون 
 به فوتسال 
ویژه است
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قهرمانی
امیدوارم تیم بسکتبال نفت آبادان بازی پنجم برابر مهرام را با 

پیروزی پشت سر بگذارد و به مقام قهرمانی دست پیدا کند.
جعفری - اصفهان
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اگر  گفت:  بوکس  فدراسیون  رئیس 
نشان  را  خود  پتانسیل  جوانان  تیم  بچه های 
دور  جهانی  مسابقات  در  تاریخ سازی  دهند، 
خصوص  در  ثوری  نیست.حسین  دسترس  از 
اعزام تیم بوکس جوانان به مسابقات قهرمانی 
عوامل  مجموعه  از  باید  داشت:  اظهار  جهان 
که  کنم  تشکر  و  تقدیر  جوانان  تیم  کادرفنی 
موفقیت  با  کرونایی  سخت  شرایط  این  در 
کشور،  قهرمانی  مسابقات  برگزاری  بدون  و 
حداقل ها را برای انتخاب نفرات شایسته فراهم 
به صورت  استان ها  با  ارتباط  با  کرد. کادرفنی 
را گزینش کرد که چکیده  نفرات  نفر   به  نفر 
آماده سازی  برای  بود.  ملی پوش  انتخاب 7  آن 
برای  امکانات  بهترین  با  اردو  مرحله   5 تیم 
اردوهای  داد:  ادامه  کردیم.وی  فراهم  بچه ها 
کیش،  اردوی  و  بود  بی سابقه  پایه  رده های 
استاندارد  شرایط  با  تهران  و  قم  کردستان، 
و  برگزار شد. رضا مهدی پور، مرتضی سپهوند 
ایمان طیبی مربیان پایه ما اعتقاد داشتند که 
تا به حال چنین اردوهایی برای تیم های پایه 
با وجود شرایط  از طرفی  سابقه نداشته است. 
اقتصادی، تفاوت قیمت ارز و اعتباراتی که در 
اختیار ما قرار گرفته، توان اعزام تیم را نداشتیم 
و جا دارد از رحمتی مدیر تیم جوانان و حامی 

این تیم تشکر کنم که پای کار آمد و چیزی 
برای تیم  تا 700 میلیون تومان  نزدیک 600 
هزینه کرد. رئیس فدراسیون بوکس تاکید کرد: 
برای آماده سازی، تیم جمهوری آذربایجان یکی 
از تیم های قلدر و قدر جهان و اروپا را به ایران 
پشت  را  روزهای   10 اردوی  و  کردیم  دعوت 
جهانی  مسابقات  به  تیم  اعزام  گذاشتیم.  سر 
حدود یک میلیارد و دو میلیون تومان هزینه 
در برداشت و فدراسیون با کمک های مالی از 
این طرف و آن طرف و کمک وزارت ورزش و 
را  سفر  شرایط  المپیک  ملی  کمیته  و  جوانان 
فراهم کرد. برای ما مهم اعزام تیم بود و مهم 
نیست که نتیجه کار امروز حاصل خواهد شد 
یا یک یا چند سال دیگر.ثوری تصریح کرد: کار 
چه  دنبال  می دانیم  و  می دهیم  انجام  را  خود 
می توانست  بوکس  فدراسیون  اهدافی هستیم. 
به واسطه شرایط سخت اقتصادی تیم را اعزام 
بوکس همراه  فدراسیون  دبیر  و  من  اما  نکند، 
تیم اعزام نشدیم تا قهرمانان ما به این مسابقات 
بدش  اروپا  به  از سفر  اعزام شوند. هیچ کسی 
نمی آید، اما من و دبیر فدراسیون درک کردیم 
اعزام  مسابقات  این  به  مربی  یک  ما  جای  به 
شود تا کمک حال بوکس ایران باشد. وی در 
تیم  سرمربی  مهدی پور  صحبت های  خصوص 

گفت:  مسابقات  در  تاریخ سازی  برای  جوانان 
کردیم.  اعزام  مسابقات  این  به  را  خوبی  تیم 
جوانان  تیم  تاریخ سازی  خصوص  در  صحبت 
به  اگر  حتی  را  واقعیت ها  باید  اما  است،  زود 
ضررمان باشد، گفت. از لحاظ فنی، تکنیکی و 
تاکتیکی بچه های ما مشکل ندارند و مشکل ما 
از  که  است  تدارکاتی  دیدارهای  کمبود  همان 
سنوات گذشته وجود داشته است. یقین دارم 
را داشته  آذربایجان  مقابل  بچه ها عملکرد  اگر 
قهرمان  سه  کرد.  خواهند  تاریخ سازی  باشند 
اروپا و جهان در تیم آذربایجان حضور داشت و 
بچه ها ما با اقتدار و بدون هیچ ارفاقی حریفان 
خود را شکست دادند. رئیس فدراسیون بوکس 
یادآور شد: روز اعزام تیم به بچه ها گفتم انتظار 
داریم  توقع  فقط  و  نداریم  را  شما  از  معجره 
را  خود  پتانسیل  بچه ها  اگر  باشید.  خودتان 
نشان دهند، تاریخ سازی اصاًل دور از دسترس 
نیست. اگر بیماری مهلک کرونا اتفاق نیفتاده 
بود، تدارک تیم جوانان و بزرگسال بهتر از اینها 
ارمنستان،  آذربایجان،  با  حاضر  حال  در  بود. 
روسیه و با تمام کشورهای شمالی ایران برای 
روز  کردیم.  مکاتبه  تدارکاتی  اردوی  برگزاری 
پیشنهاد  و  کردیم  مکاتبه  کوبا  تیم  با  گذشته 
و  اسکان  برگشت،  و  رفت  بلیت  هزینه  دادیم 

تغذیه این تیم را خواهیم داد تا تیم اصلی کوبا 
قبل از المپیک اردوی 10 روزه در ایران داشته 
بوکس  داروی  بزرگ  تیم های  با  اردو  باشد. 
خصوص  در  ثوری  است.  تکامل  برای  ایران 
در  بزرگساالن  آسیا  قهرمانی  مسابقات  اینکه 
خردادماه در هند برگزار خواهد شد، گفت: دنیا 
دیگر در مقابل این بیماری کوتاه نخواهد آمد 
نظر  طبق  شد.  خواهد  برگزار  مسابقات  این  و 
کادرفنی با 8 بوکسور در این مسابقات حاضر 
با لغو مسابقات  خواهیم شد. وی درباره اینکه 
جهانی پاریس تکلیف سهمیه های المپیک آن 
مسابقات چه خواهد شد،  گفت: چیزی که به 
صورت غیر رسمی از مسئوالن فدراسیون های 
می شنویم،  مسابقات  برگزاری  مقامات  و  دیگر 
این است که گفته می شود احتمال دارد نفرات 
نیز  آسیا  قهرمانی  مسابقات  دوم  و  قهرمان 
شانس کسب سهمیه المپیک را داشته باشند. 
این موضوع هنوز به صورت رسمی اعالم نشده 
 IOC المپیک زیر نظر  به برگزاری  با توجه  و 
به  است.   IOC موافقت  نیازمند  تصمیم  این 
مسابقات  در  خود  سهمیه  دو  افزایش  امید 
آسیایی هند حاضر خواهیم شد و برای ما مهم 
تدارکات خوب قبل از المپیک برای ملی پوشان 

است. بچه ها  و محک  المپیکی 

مربی تیم ملی کشتی آزاد با اشاره به نتایج کشتی گیران 
کشورمان در آلماتی و بلغارستان، چند روز اخیر را روزهای خوب 
کشتی ایران عنوان کرد.ابراهیم مهربان در مورد عملکرد موفق 
تیم ملی آزاد در مسابقات کسب سهمیه قزاقستان اظهار داشت: 
خدا را شاکریم که این اتفاق افتاد و توانستیم سه سهمیه باقی 
مانده را در آلماتی بگیریم. امیدواریم حاال با خیال راحت تر بقیه 
نتایج  بهترین  توکیو  المپیک 2020  در  و  برویم  را پیش  مسیر 
را بگیریم.وی در خصوص کشتی های امیرمحمد یزدانی در این 
نمی شود قضاوت کرد  او  رقابت ها تصریح کرد: در مورد کشتی 
بود.  عقب تر  یزدانی  از  کشتی  کالس  لحاظ  به  حریفش  چون 
مقابل  بحرین  از  االصل  داغستانی  گیر  کشتی  دوم،  مبارزه  در 
امیرمحمد قرار گرفت که کشتی بلد بود و نکته بارز امیرمحمد 
در این مسابقه، حرف گوش کردن بود. او کامال حواس جمع و 

بی اشتباه کشتی گرفت. در کشتی سوم هر وقت که بی حاشیه 
با زیرگیری بی نقص امتیاز  بود حریف را تحت تاثیر قرار داد و 
گرفت اما در سه دقیقه دوم اشتباهاتی داشت که منجر به این 
این  هرچند  نرود.  باال  برنده  گیر  کشتی  عنوان  به  دستش  شد 
مسابقه  در  امیدوارم  اما  نمی کند  کم  شایستگی اش  از  کشتی 
یونس  خصوص  در  نکند.مهربان  تکرار  را  اشتباهات  این  بعدی 
امامی عنوان کرد: باتوجه به اینکه یونس یک وزن باالتر کشتی 
می گرفت، خوب بود. تفاوت کالس 70 و 74 کیلوگرم یک مقدار 
زیاد است. کسی که در نیمه نهایی با او کشتی گرفت هندی بود 
که سال های قبل در 79 کیلو کشتی می گرفت. یونس که پیش 
از این کشتی گیر 70 کیلو بود، با یک کشتی گیر 79 کیلو مبارزه 
اشتباه  بی  و  کرد  ارائه  هوشمندانه ای  کشتی  البته  که  می کرد 
نشان داد تا شایستگی اش را نشان دهد.سنگین وزن سابق تیم 

ملی درمورد عملکرد محمدحسین محمدیان گفت: آن چیزی که 
خیلی مهم بود و به چشم آمد شادابی بود که محمدحسین روی 
تشک داشت و این امیدواری را ایجاد کرد که ما یک فرد قبراق و 
سرحال را در اختیار داریم و این امید را به ما می دهد که با خیال 
راحت تر گام برداریم. در سایر اوزان هم هر چه چالش بیشتری 
برای انتخاب داشته باشیم این قطعا به نفع کشتی ماست.مربی 
از سوی 4 کشتی  به کسب 4 مدال طال  اشاره  با  آزا  تیم ملی 
هر  کرد:  تاکید  دانکلوف  المللی  بین  جام  به  ایران  اعزامی  گیر 
نشان دهنده  این  و  رقابت ها طال گرفتند  این  در  ما  نماینده   4
روزهای  روز،  این چند  داده اند.  انجام  که  است  تمرینات خوبی 
خوبی برای کشتی ما بود که هم در گزینشی آسیایی و هم جام 
دانکلوف موفق عمل کردیم. ضمن اینکه باید از مربیانی که هم 

در کسب سهمیه و هم دانکلوف شرکت داشتند تشکر کنیم.

رقابتهای وزنه برداری قهرمانی قاره اروپا با قهرمانی 
تیم های بلغارستان در بخش مردان و روسیه در 
بخش بانوان به اتمام رسید.رقابتهای وزنه برداری 
اروپا  بزرگساالن  بانوان  و  مردان  قهرمانی 2021 
با  ماه(  فروردین   22 تا   14( آوریل   11 تا   3 از 
از  زن  ورزشکار   152  ( بردار  وزنه   292 حضور 
کشور(   34 از  مرد  ورزشکار   140  _ کشور   36
به میزبانی مسکو برگزار شد. در نهایت تیم های 
بلغارستان در بخش مردان و تیم روسیه در بانوان 
وزنه برداری  یافتند.تیم  دست  قهرمانی  عنوان  به 
با  امتیازی  بندی  رده  جدول  در  روسیه  مردان 
ایستاد. تیم 10 نفره  امتیاز در رده چهارم   599
مردان روسیه به عنوان میزبان این رقابتها، فقط 
یک مدال نقره و چهار نشان برنز را کسب کرد و 

در رده دوازدهم جدول مدالی جای گرفت.
نفرات صدرنشین اوزان دهگانه مردان:

دسته 55 کیلوگرم: آنگل روسف )بلغارستان(: 
 147 دوضرب  کیلوگرم،   111 یکضرب 

کیلوگرم  258 مجموع  در  و  کیلوگرم 
دسته 61 کیلوگرم: اشتیالولی گوژف )بلغارستان(: 
یکضرب 136 کیلوگرم، دوضرب 160 کیلوگرم و 

در مجموع 296 کیلوگرم
)ترکیه(:  اوزبک  محمد  کیلوگرم:   67 دسته 
 178 دوضرب  کیلوگرم،   145 یکضرب 

کیلوگرم  323 مجموع  در  و  کیلوگرم 
دسته 73 کیلوگرم: دانیار اسماعیلف )ترکیه(: 
 181 دوضرب  کیلوگرم،   160 یکضرب 

کیلوگرم  341 مجموع  در  و  کیلوگرم 
دسته 81 کیلوگرم: آنتونینو پیزوالتو )ایتالیا(: 
 206 دوضرب  کیلوگرم،   164 یکضرب 

کیلوگرم  370 مجموع  در  و  کیلوگرم 
دسته 89 کیلوگرم: کارن آواگیان )ارمنستان(: 
 200 دوضرب  کیلوگرم،   175 یکضرب 

کیلوگرم  375 مجموع  در  و  کیلوگرم 
پلیسنوی  آنتون  کیلوگرم:   96 دسته 
)گرجستان(: یکضرب 180 کیلوگرم، دوضرب 
کیلوگرم  393 مجموع  در  و  کیلوگرم   213

گاسپاریان  ساموئل  کیلوگرم:   102 دسته 
)ارمنستان(: یکضرب 176 کیلوگرم، دوضرب 
کیلوگرم  390 مجموع  در  و  کیلوگرم   214

چوماک  دمیترو  کیلوگرم:   109 دسته 
دوضرب  کیلوگرم،   181 یکضرب  )اوکراین(: 
407کیلوگرم مجموع  در  و  کیلوگرم   226

تاالخادزه  الشا  کیلوگرم:   +109 دسته 
)گرجستان(: یکضرب 222 کیلوگرم، دوضرب 
کیلوگرم  485 مجموع  در  و  کیلوگرم   263

رده بندی امتیازی مردان:

1- بلغارستان: 685 امتیاز 
2- ارمنستان: 620 امتیاز

3- گرجستان: 612 امتیاز 
4- روسیه: 599 امتیاز
رده بندی مدالی مردان:

1- گرجستان: 7 طال، 4 نقره و یک برنز ) 10 وزنه بردار(
2- ارمنستان: 5 طال، 7 نقره و 8 برنز ) 10 وزنه بردار(
3- بلغارستان: 5 طال، 7 نقره و 3 برنز) 10 وزنه بردار(
4- ترکیه: 4 طال، یک نقره و 2 برنز) 10 وزنه بردار(
5- ایتالیا: 3 طال، 2 نقره و یک برنز  ) 4 وزنه بردار(

6- اوکراین: 2 طال و 2 برنز ) 6 وزنه بردار(
12- روسیه: یک نقره و 4 برنز ) 10 وزنه بردار(

با  روسیه  نفره     10 تیم  بانوان  بخش  در  اما 
2 مدال طال، 11 نشان نقره و 6 گردن آویز 
برنز، در رده بندی مدال پنجم و با 699 امتیاز 

رقابتها شد. این  تیمی  قهرمان 
نفرات صدرنشین اوزان دهگانه بانوان:

دسته 45 کیلوگرم: نادژاد نگون )بلغارستان(: 
مجموع 155 کیلوگرم

دسته 49 کیلوگرم: مونیکا سنگری )رومانی(:  
مجموع 189 کیلوگرم

دسته 55 کیلوگرم: کاملیا کاناتوپ )اوکراین(:  
مجموع 208 کیلوگرم

کوشتوا  کیلوگرم:آبوینکا   59 دسته 
کیلوگرم  211 مجموع  )آذربایجان(:  

دسته 64 کیلوگرم: النا توما )رومانی(: مجموع 
244 کیلوگرم

دسته 71 کیلوگرم: امیلی گودلی )انگلیس(:  
مجموع 227 کیلوگرم

)اوکراین(:   دخا  لریان  کیلوگرم:   76 دسته 
کیلوگرم  248 مجموع 

دسته 81 کیلوگرم: آلینا ماروشچاک )اوکراین(:  
مجموع 236 کیلوگرم

)روسیه(:   آخمروا  داریا  کیلوگرم:   87 دسته   
کیلوگرم  246 جموع  م

دسته 87+ کیلوگرم: امیلی کمپل )انگلیس(: 
مجموع 276 کیلوگرم

رده بندی امتیازی بانوان:
1- روسیه: 699 امتیاز 
2- ترکیه: 616 امتیاز

3- اوکراین: 600 امتیاز 
رده بندی مدالی بانوان:

1- اوکراین: 8 طال، 3 نقره و 2 برنز ) 10 وزنه بردار(
2- رومانی: 7 طال، 2 نقره و2 برنز ) 7 وزنه بردار(
3- انگلیس : 5 طال و 4 نقره ) 4 وزنه بردار(

4- بلغارستان: 3 طال و 1 نقره ) 4 وزنه بردار(
5- روسیه: 2 طال، 11 نقره و 6 برنز  ) 10 وزنه بردار(

و  آزاد  کشتی  رقابت های  کامل  رنامه  ب
اعالم  قزاقستان  در  آسیا  قهرمانی  رنگی  ف
کشتی  رقابت های  دوره  یکمین  و  د.سی  ش
رقابت های  دوره  چهارمین  و  سی  و  رنگی  ف
به  آسیا  بزرگساالن  قهرمانی  آزاد  شتی  ک
ترتیب روزهای 24، 25 و 28 و 29 فروردین 
ماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می شود.

است: زیر  شرح  به  رقابت ها  این  رنامه  ب
دوشنبه 23 فروردین ماه:

اوزان  تمامی  کشی  قرعه   :18 تا   17 اعت  س
فرنگی شتی  ک

سه شنبه 24 فروردین ماه:
ساعت 8:30 تا 9: وزن کشی اوزان 55، 63، 

77، 87 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
رقابت های   :14:30 تا   30  :11 اعت  س
مقدماتی و شانس مجدد اوزان 55، 63، 77، 

فرنگی کشتی  کیلوگرم   130 و   8 7
رده بندی  رقابت های   :21 تا   18 اعت  س
 130 و   87  ،77  ،63  ،55 اوزان  فینال  و 

فرنگی کشتی  یلوگرم  ک
چهارشنبه 25 فروردین ماه:

اوزان 60، 67،  تا 9: وزن کشی  ساعت 8:30 
72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت 11:30 تا 14:30: رقابت های مقدماتی 
و شانس مجدد اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 

کیلوگرم کشتی فرنگی

و  رده بندی  رقابت های   :21 تا   18 اعت  س
فینال اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم 

فرنگی شتی  ک
جمعه 27 فروردین ماه:

تمامی  قرعه کشی   :15:30 تا   14:30 اعت  س
آزاد وزان کشتی  ا

شنبه 28 فروردین ماه:
اوزان 57، 65،  تا 9: وزن کشی  ساعت 8:30 

70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 11:30 تا 14:30: رقابت های مقدماتی 
و شانس مجدد اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 

کیلوگرم کشتی آزاد
فینال  و  رده بندی  رقابت های   :21 تا   18 اعت  س
اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه 29 فروردین ماه:
اوزان 61، 74،  تا 9: وزن کشی  ساعت 8:30 

86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 11:30 تا 14:30: رقابت های مقدماتی 
و شانس مجدد اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 

کیلوگرم کشتی آزاد
و  بندی  رده  های  رقابت   :21 تا   18 اعت  س
فینال اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم 

آزاد کشتی 
 90 قزاقستان  با  ایران  ساعت  ختالف  ا
به   11:30 ساعت  که  به طوری  است،  قیقه  د
وقت قزاقستان ساعت 10 به وقت ایران است.

مصدومیت  بخاطر  بوزائو  تیم  ژیونر  ل
از ناحیه دست ادامه بازی های این فصل 
لیگ هندبال رومانی را از دست داد. امین 
در  که  مصدومیتی  درمورد  وسفی نژاد  ی
داشت:  اظهار  شد،  دچارش  رومانی  یگ  ل
در دقایق پایانی نیمه نخست دیدار مقابل 
داد  مرا هل  مقابل  تیم  دفاع  یم سوچاوا،  ت
دچار  و  بیفتم  دستم  روی  شد  باعث  ه  ک
راست  دست  ناحیه  از  شدید  صدومیت  م
بیمارستان  به  زمین  از  مستقیم  مرا  شوم. 
بردند. خدا را شکر شرایطم بهتر شده است.

وی ادامه داد: خدا را شکر می کنم که به 
انگشتانم آسیبی وارد نشده اما ادامه فصل 
را از دست دادم چون بهبودی دستم حدود 
سه ماه طول می کشد؛ در صورتی که لیگ 
و بیست روز دیگر  ماه  رومانی حدود یک 
بوزائو  تیم  پوش  ملی  رسد.  می  پایان  ه  ب
بهبودی  به  راجع  پزشک  نظر  رخصوص  د
این  در  پزشک  نظر  گفت:  صدومیتش  م

خصوص مثبت است. در گفت وگویی که با 
وی داشتم، از بهبودی دستم اطمینان پیدا 
نظر  زیر  را  درمان  ادامه  است  قرار  ردم.  ک
پزشکم طی کنم و طی چند روز آینده از 
بیمارستان مرخص شوم. یوسفی نژاد افزود: 
جویای  مدت  این  در  که  کسایی  همه  ز  ا
فرستادند،  مثبت  انرژی  و  بودند  حوالم  ا
تلفنی  به صورت  پاکدل که مکرر  ویژه  ه  ب
می  تشکر  بودند،  شرایطم  و  احوال  یگیر  پ
مصدومیتم  زودتر  چه  هر  امیدوارم  نم.  ک
آمادگی  اوج  در  بتوانم  و  شود  رطرف  ب
کنم. بازی  هندبال کشورم  ملی  تیم  رای  ب
تیم بوزائو در غیاب یوسفی نژاد، علی رغم 
بازی خوب سایر لژیونرهای ایرانی این تیم 
همچون محسن باباصفری، شاهو نصرتی و 
استکی در آخرین دیدار در هفته  اهلل کرم 
واگذار  را  بازی  توردا  مقابل  وسوم  یست  ب
کرد تا این تیم همچنان 29 امتیازی و در 

بماند. نهم  ایگاه  ج

تکلیف دیدار مهرام - نفت به بازی پنجم 
کشیده شد

تیم مهرام در بازی چهارم مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال 
آبادان  نفت  شکست  به  موفق  خود  کهنه کار  ستاره   2 درخشش  ا  ب
شد.تیم های نفت آبادان و مهرام تهران در حالی در بازی چهارم مرحله 
نیمه نهایی لیگ برتر، دیروز دوشنبه به مصاف هم رفتند که نفت در 
بازی شماری، 2 بر یک از حریف تهرانی پیش بود.نفت در کوارترهای 
اول و دوم 14 بر 12 و 23 بر 17 برنده شد و کوارترهای سوم و چهارم 
را 16 بر 20 و 23 بر 27 واگذار کرد تا دو تیم در وقت قانونی 76 بر 76 
مساوی شوند. مهرام در وقت اضافه نخست 14 بر 10 و در مجموع 90 
بر 86 برنده شد.با مساوی  شدن دو تیم در بازی شماری، دیدار پنجم که 
چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد، تیم صعود کننده به فینال و 
حریف شهرداری گرگان را مشخص خواهد کرد.محمد حسن زاده، ستاره 
ملی پوش تیم نفت آبادان، پیش از شروع بازی و در حین گرم کردن، 
دچار اسپاسم کمر شد و نتوانست تیم خود را تا 47 ثانیه پایانی این 
بازی مهم، همراهی کند.ملیک ترنت، دووان سامرز و مهدی کامرانی از 
مهرام و سعیدداورپناه، امیر صدیقی، اشکان خلیل نژاد و رسول مظفری 
از نفت به 5 فوله شدن از بازی خارج شدند.آرن داودی 18 امتیاز، 6 
ریباند و 7 پاس گل و اشکان خلیل نژاد 18 امتیاز و 6 ریباند دیگر برای 
نفت و صمد نیکخواه بهرامی 27 امتیاز، 6 ریباند و 6 پاس گل و مهدی 

کامرانی 22 امتیاز برای مهرام کسب کردند.

 مذاکره همزمان فدراسیون هندبال
 با دو مربی خارجی

فدراسیون هندبال درتالش است تا با نهایی کردن مذاکرات با 
گزینه های مختلف تکلیف سرمربی تیم ملی را مشخص کند.پس از 
و  انتخابی مسابقات جهانی  و  آسیا  قهرمانی  ایان مسابقات هندبال  پ
هندبال  فدراسیون  مسابقات،  این  سهمیه  کسب  در  ایران  اکامی  ن
همزمانی  اما  کرد  آغاز  خارجی  مربی  برای حضور  را  خود  ذاکرات  م
این مذاکرات با شیوع کرونا باعث شد این روند  طول بکشد.در این 
مدت مسئولین فدراسیون با چند گزینه هم مذاکراتی را انجام دادند 
آخرین  در  اما  شد  نزدیک  قرارداد  ثبت  به  گزینه ها  این  از  یکی  و 
حال  شد.در  قرارداد  ثبت  از  مانع  کرونایی  محدودیت های  حظات  ل
حاضر مسئوالن فدراسیون مذاکرات خود را با 2 گزینه آغاز کرده اند. 
یک  از سوی  دارد،  هم  خوبی  کارنامه  البته  که  مربیان  این  از  کی  ی
باشگاه نیز دعوت به همکاری شده و قرار است پس از بررسی هر دو 
اوایل اردیبهشت ماه اعالم کند. مسئولین  پیشنهاد، تصمیم خود را 
فدراسیون هندبال از چند روز یکشنبه  با یک سرمربی دیگر نیز وارد 
مذاکره شده اند تا در صورت جواب منفی از سوی گزینه دیگر، فرصت 
را از دست نداده باشند.سه شنبه گذشته با اعالم کنفدراسیون هندبال 
بیستمین  میزبان  رسمی  صورت  به  ایران  هندبال  فدراسیون  سیا،  آ
دوره مسابقات هندبال قاره آسیا شد. چهار تیم برتر این رقابت ها به 
مسابقات جهانی 2023 سوئد و لهستان اعزام می شوند.براساس برنامه 
اعالم شده این رقابت ها در ژانویه 2022 )دیماه 1400( برگزار خواهد 
شد و مسئولین هندبال در تالشند تا هر چه زودتر بهترین گزینه را 

برای هدایت تیم ملی انتخاب و اردوهای این تیم را آغاز کنند.

سوریان: بدهی های فدراسیون به اتحادیه 
جهانی کشتی صفر شد

نایب رئیس فدراسیون کشتی گفت: فدراسیون کشتی بدهی های 
خود به اتحادیه جهانی را به صورت کامل پرداخت کرد. حمید سوریان 
در گفت و گو با روابط عمومی فدراسیون کشتی اظهار داشت: فدراسیون 
کشتی مبلغ 258 هزار فرانک سوئیس بابت حق حضور در مسابقات، 
به  بین المللی  رقابت های  برگزاری  و  شرکت کننده(  نفرات  الیسنس  (
اتحادیه جهانی کشتی بدهکار بود و با توجه به مخاطراتی که این بدهی 
به دنبال داشت در پی آن برآمدیم که هرچه زودتر بدهی خود را پرداخت 
کنیم.وی ادامه داد: با توجه به تصمیم فدراسیون مبنی بر تسویه این 
بدهی ها با اتحادیه جهانی قبل از رقابت های گزینشی المپیک، آخرین 
از  پیش  کشورمان  نماینده  توسط  فدراسیون،  بدهی  قسط  از  رحله  م
المپیک در قزاقستان پرداخت شد.براین  برگزاری رقابت های گزینشی 
اساس بدهی های فدراسیون کشتی به اتحادیه جهانی کشتی که بیش 

از 7 میلیار تومان بود، به صورت کامل تسویه شد.

بازیکن سپاهان به شهرداری ورامین پیوست
بازیکن تیم والیبال سپاهان برای فصل پیش رو به تیم شهرداری 
ورامین پیوست.تیم والیبال شهرداری ورامین فصل گذشته با هدایت 
مرحله  در  و  شد  حاضر  برتر  لیگ  رقابت های  در  تابش نژاد  جید  م
اول پلی آف نتیجه را به سپاهان واگذار کرد و پرونده اش بسته شد. 
نیمکت  روی  نشستن  برای  جدید  گزینه  یک  از  امسال  رامینی ها  و
ملی پوش  محمدکاظم،  محمد  ترتیب  این  به  کردند.  رونمایی  ود  خ
سال ها نه چندان دور والیبال فصل آینده هدایت ورامینی ها را برعهده 
با فرهاد سال افزون و  اخیر  خواهد داشت.ورامینی ها که در روزهای 
اقدام خود  بودند در جدیدترین  توافق رسیده  به  سعید مصطفی وند 
ا محمود رسولی، پشت خط زن فصل گذشته سپاهان و اسماعیل  ب
طالبی، لیبروی خاتم قرارداد امضا کردند.همچنین آرش کشاورزی، 
رسول نجفی و جابر اسماعیل پور، بازیکنان این تیم نیز قرارداد خود 

را به مدت یک فصل تمدید کردند.

اعزام کمانداران 
به کاپ جهانی 
لوزان

کمانداران کشورمان در کاپ 2 جهانی سوئیس شرکت خواهند کرد.تیم ملی ریکرو ایران بعد از برگزاری اردوی 10 روزه در ترکیه و حضور در تورنمنت 
بین المللی صبح دیروز وارد کشور شد.ملی پوشان کشورمان صبح امروز تست کرونا خواهند داد و از شنبه دور جدید تمرینات خود را آغاز می کنند.با توجه به 
اینکه آخرین مسابقه کسب سهمیه المپیک خردادماه در پاریس برگزار می شود، فدراسیون تیراندازی با کمان در تالش است تا کمانداران را به کاپ جهانی مرحله 
دوم اعزام کند. این مسابقه که قرار بود پیش از این در چین برگزار شود، به لوزان سوئیس منتقل شده است.فدراسیون تیراندازی با کمان برنامه دارد تا کمانداران 

ریکرو و کامپوند را به این کاپ که اردیبهشت برگزار می شود، اعزام کند. کاروان تیراندازی با کمان یک سهمیه المپیک توسط میالد وزیری کسب کرده است.

ستاره 38 ساله تیم بسکتبال مهرام باز هم به عنوان پرامتیازترین بازیکن دیدار با نفت شناخته شد.بازی چهارم تیم های مهرام و نفت 
آبادان در حالی با حساب 90 بر 86 به سود مهرام به پایان رسید که صمد نیکخواه بهرامی باز هم پرامتیازترین بازیکن شد.نیکخواه بهرامی 
که در بازی قبلی درخشش خیلی خوبی داشت و 37 امتیاز را یک تنه برای تیمش کسب کرد، دیروز نیز در مسابقه چهارم با 27 امتیاز، 
پرامتیازترین بازیکن میدان بود.او که در 38 سالگی به سر می  برد، همچنان بهترین بازیکن تیمش است و با وجود سن باال 43 دقیقه دیروز 

برای مهرام در زمین حضور داشت.صمد در حال حاضر پرامتیازترین بازیکن نیمه نهایی محسوب می شود.

 مگر بازیکنم دیوانه است که تمارض کند
 سامری: تیمی نیستیم که 

پا پس بکشیم
گفت:  آبادان  نفت  بسکتبال  تیم  رمربی  س
بازی سنگینی مقابل مهرام، پیش روی  می دانستیم 
است  سنگین تر  هم  قبل  مسابقه   3 از  که  است  م
سامری،  بکشیم.حماد  پا پس  که  نیسنیم  تیمی  ما  ا
تیمش  شکست  مورد  در  آبادان  نفت  تیم  رمربی  س
برتر  لیگ  نهایی  نیمه  چهارم  بازی  در  مهرام  قابل  م
بسکتبال گفت: می دانستیم بازی سنگینی پیش روی 
ماست که از 3 بازی قبل هم سنگین تر است. به تیمم 
تذکر داده بودم که نباید پا عقب بکشیم و مطمئنم 
امروز بازیکنانم پا عقب نگذاشتند.سرمربی تیم نفت 
بود. محمد حسن زاده که  پر سوتی  بازی  دامه داد:  ا
یکی از بازیکنان خوب ماست در هنگام گرم کردن، 
دچار گرفتگی عضالت کمر شد و من در دقایقی از 
نداشتم.وی  را  مظفری  و  داورپناه  حسن زاده،  ازی،  ب
در مورد اعالم خطای تمارض سعید داورپناه تصریح 
کرد: زمانی که سعید داورپناه، شوت زد، دقیقا پای 
بازیکن )حریف( زیر پایش بود. زمانی خطای تمارض 
می خواهد  برخورد  بدون  بازیکن  که  می شود  عالم  ا
بازیکن من شوت  که  زمانی  نه  بگیرد،  داور خطا  ز  ا
روبه رو  بازیکن  و  شده  گل  پرتابش  زده،  را  املش  ک
پایش زیر پای او بوده است. مگر بازیکن دیوانه است 
خارج  با  کند؟  تمارضی  بخواهد  شرایط  آن  در  ه  ک
شدن بازیکنان ما از زمین، دست ما بسته شد و بازی 
را واگذار کردیم.سامری در مورد بازی پنجم و آخر دو 
تیم در روز چهارشنبه گفت: چهارشنبه، روز دیگری 
پا  که  نیستیم  تیمی  کنیم.  تالش  و  می آییم  ست،  ا
عقب بکشیم و در این بازی هم تالش خود را کردیم. 
بود. خواهد  خوبی  بازی  پنجم،  دیدار  می دهم،  ول  ق
اسپاسم  عضله  دچار  گفت:  حسن زاده  پایان  در  وی 
شد و وقتی همه بازیکنان مان 5 خطایی شدند مجبور 

او استفاده کنیم. از  شدیم 

کاپیتاِن 38 ساله همچنان در قامت یک ستاره

اعالم برنامه مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی آسیا

رقابتهای وزنه برداری اروپا
 قهرمانی بلغارستان در مردان و روسیه در بخش بانوان

تاریخ سازی در لهستان دور از دسترس نیست
ثوری: شنیده ایم نفرات برتر مسابقات آسیایی سهمیه المپیک می گیرند

ملی پوش لژیونر هندبال مصدوم شد
 یوسفی نژاد: 3 ماه دور از میادین خواهم بود

ناکامی عباس جدیدی در انتخابات شورای کشتی آسیا
انتخابات شورای کشتی آسیا برای مشخص شدن 7 عضو این شورا برگزار شد. انتخابات 
شورای کشتی آسیا برای مشخص شدن 7 عضو این شورا، ظهر دیروز در شهر آلماتی قزاقستان 
برگزار شد.در پایان مجمع شورای کشتی آسیا، نمایندگان کشورهای قزاقستان، کره جنوبی 
و مغلوستان به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس و دبیرکل انتخاب شدند.عباس جدیدی، 
نماینده ایران برای احراز پست دبیرکلی شورای کشتی آسیا بود که در این انتخابات ناکام ماند.

 کسب 4 طال نشان دهنده تمرینات خوب بود
مهربان: یزدانی هر وقت بی حاشیه کشتی گرفت به امتیاز رسید

پرش ارتفاع و درخشش غزال سوری
پرواز 2/21 متری برای رسیدن به قهرمانی 

در روز نخست مسابقات بین المللی دوومیدانی جام امام رضا)ع( در رشته پرش ارتفاع جایگاه نخست نصیب ورزشکار کشور سوریه شد. از روز یکشنبه مسابقات بین المللی دوومیدانی جام 
امام رضا)ع( گرامیداشت استاد علی باغبان باشی در ورزشگاه امام رضا)ع( مشهد آغاز شده و در روز نخست 9 تیم خارجی و 32 تیم ایرانی به رقابت با یکدیگر در رشته های مختلف پرداختند؛ در 
شرایطی که این تورنمنت از آن جهت حائز اهمیت است که در جدول کسب سهمیه المپیک توکیو امتیاز برای نفرات برتر دارد.در رشته پرش ارتفاع رقابت نزدیکی میان ورزشکاران در جریان 
بود و در نهایت مجدالدین غزال از سوریه توانست با پرشی به ارتفاع 2 متر و 21 سانتی متر جایگاه نخست را از آن خود کند و کیوان قنبرزاده نماینده استان مازندران در جایگاه دوم با پرشی 2 

متر و 15 سانتی متری ایستاد و حسین ابراهیم ورزشکار عراقی هم با پرشی مانند قنبرزاده و به ارتفاع 2 متر و 15 سانتی متر در رتبه سوم قرار گرفت.

کارخانه: خیلی برای معروف زحمت کشیدم
پیشکسوت والیبال ایران گفت: سعید معروف بازیکن تاثیرگذار و خوبی است و من خیلی 
برتر  لیگ  پیش روی  فصل  برای  آیا  اینکه  درمورد  کارخانه  کشیده ام.مصطفی  زحمت  او  رای  ب
والیبال با تیمی به توافق رسیده است یا خیر، اظهار داشت: چند پیشنهاد داشتم، اما با تیمی به 
توافق نرسیدم. به دنبال این بودم تا خودم تیم جدیدی را به لیگ برتر اضافه کنم، اما دیگر زمان 
را از دست دادم.وی ادامه داد: من مربی بلند پروازی هستم و با تیمی وارد مسابقات می شوم 
که بدانم شانس قهرمانی دارد، اما حاال اکثر بازیکنانی که بتوان با آنها به قهرمانی رسید قرارداد 
بسته اند. با این شرایط بعید است که امسال در لیگ برتر حضور داشته باشم. ضمن اینکه کرونا 
تمام برنامه ها را بهم ریخت و همه چیز نابسامان است.پیشکسوت والیبال ایران که روز گذشته 
عکسی را در کنار سعید معروف کاپیتان و پاسور تیم ملی والیبال، امیر خوش خبر سرپرست 
تیم ملی والیبال، نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی و مرتضی 
کارخانه رئیس کمیته حقوقی فدراسیون بدنسازی ایران در صفحه شخصی خود منتشر کرده 
بود، در این خصوص تصریح کرد: سعید مثل پسر من است.کارخانه خاطرنشان کرد: من بسیار 
او را دوست دارم و خیلی هم برایش زحمت کشیده ام. معروف از تاثیرگذارترین بازیکنان والیبال 
جهان است و ما تنها یک نشست صمیمی باهم داشتیم که اصاًل بحث حضور در تیم باشگاهی و 

... مطرح نبود، بلکه فقط خواستیم که یادی از گذشته کنیم.

هم تیمی عبادی پور المپیک را از دست داد
دریافت کننده آمریکایی تیم والیبال اسکرابلچاتوف در جریان دیدار تیمش دچار مصدومیت 
مرحله  در  اسکرابلچاتوف  والیبال  تیم  داد.  دست  از  هم  را  المپیک  در  حضور  احتماال  و  د  ش
نیمه نهایی رقابت های لیگ لهستان موسوم به پالس لیگا مقابل زاکسا قرار گرفت و با نتیجه 3 
بر صفر و با امتیازهای 25 بر 23، 25 بر 19 و 25 بر 21 مغلوب حریف خود شد.به این ترتیب 
تیم اسکرابلچاتوف که میالد عبادی پور، دریافت کننده تیم ملی والیبال ایران را در اختیار دارد 
از حضور در فینال پالس لیگا بازماند. ملی پوش ایرانی اسکرا در این مسابقه در ترکیب تیمش 
حضور داشت و توانست 7 امتیاز هم برای تیمش کسب کند.در اوایل ست سوم دیدار تیم های 
زمین  و  دچار مصدومیت شد  اسکرا  آمریکایی  ملی پوش  ساندر  تیلور  زاکسا،  و  سکرابلچاتوف  ا
مسابقه را ترک کرد. به گفته رسانه های لهستانی او ساندر از ناحیه مچ پا دچار مصدومیت شد 
و به این ترتیب در یک روز تلخ حضور در فینال  پالس لیگا و احتماالً رقابت های المپیک را از 
دست داد.ساندر در جریان آماده سازی مسابقات انتخابی المپیک هم از ناحیه شانه مصدوم شد 
و به ناچار شانه خود را به تیغ جراحان سپرد. این بازیکن به دلیل درد از این ناحیه در مسابقات 
را  المپیک  توانست سهمیه مستقیم  او هم  بدون  آمریکا  اما  برود،  به میدان  نتوانست  نتخابی  ا
بگیرد. به نظر می رسد ساندر برای حضور در المپیک طلسم شده و قرار نیست همراه با تیم ملی 

کشورش پا در این میدان بزرگ بگذارد.
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کاربران سایت AFC به صدرنشینی نماینده فوتبال ایران در گروه B لیگ قهرمانان آسیا رأی دادند.سایت کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در گزارش هایی که به بررسی گروه های مختلف لیگ قهرمانان آسیا 2021 پرداخته، از کاربرانش خواسته است 
تا صدرنشین هر گروه از مسابقات را پیش بینی کنند.با پایان فرصت شرکت در نظرسنجی گروه B، تراکتور ایران با رأی 64 
درصدی کاربران AFC در رده نخست ایستاد و از نگاه آنها، شاگردان رسول خطیبی به عنوان صدرنشین گروه خود راهی مرحله 
یک هشتم نهایی می شوند. تیم های پاختاکور ازبکستان، نیروی هوایی عراق و شارجه امارات هم پس از تراکتور قرار گرفتند.

لیگ قهرمانان 
آسیا از نگاه 
AFC کاربران

مربی تیم فوالد ایران گفت: پرونده بازی 
با العین برای این تیم بسته شده است و تمام 
است. السد  برابر  بازی  روی  بر  فوالد  تمرکز 

برابر  پیروزی  درباره  نسب  هاشمی  مهدی 
العین، صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
این  سایت  با  قطر  السد  مقابل  دیدار  و  آسیا 

کرد. صحبت  باشگاه 
*اگر موافق باشید از بازی برابر العین امارات 
صحبت کنیم. پیش از بازی تصور می کردید که 

با چنین نتیجه ای به پیروزی برسید؟
از  است.  سختی  بازی  می دانستیم   -
هفته ها قبل از دیدار برابر العین و حتی حین 
حذفی،  جام  و  برتر  لیگ  مسابقات  برگزاری 
بازی های العین را آنالیز می کردیم. تا قبل از 
تیم  این  بازی  هفت  عربستان شش،  به  سفر 
العین  از  کاملی  شناخت  و  بودیم  دیده  را 
داشتیم. پنج، شش بازی این تیم را هم همین 
جا تماشا کردیم و نکات کلیدی حریف را به 
بازیکنان گفتیم. نقاط ضعف و قوت تیم  حریف 
را بطور کامل به بازیکنان گوشزد کردیم و به 
اسم و شماره پیراهن درباره بازیکنان العین با 
بچه های خودمان حرف زدیم. خطوط سه گانه 
العین را هم به صورت جزیی و برای چند بار 
سختی  بازی  بودیم.می دانستیم  کرده  آنالیز 
با  بازیکنان  خوشبختانه  اما  داریم  پیش رو 
زمین شدند.  وارد  باال  تمرکز  و  حواس جمع 
به  همیشه  شد،  کسب  که  نتیجه ای  از  جدا 
دنبال چنین تمرکزی در بین بازیکنان بودیم. 
خوب  چیز  همه  بازی  این  در  خوشبختانه 
ثمر  به  را  اول  گل  توانستیم  و  رفت  پیش 
برسانیم و بعد از آن با کنترل بازی به گل های 
چه  بازی  از  می دانستیم  رسیدیم.  بعدی 
بازیکنان  با تالش  را شکر  و خدا  می خواهیم 
توانستیم به این پیروزی برسیم. واقعیت این 
بازی کسی می گفت چنین  از  اگر قبل  است 
این پیش بینی مثل یک  نتیجه ای می گیریم، 
زیاد  تالش   با  بازیکنان  ولی  می ماند  شوخی 
را  تاکتیک پذیری شان  و  تمرکز  زحمات،  مزد 
بازی  که  بازیکنانی  همه  از  دارد  جا  گرفتند. 
کردند، یا ذخیره بودند و کسانی که روی سکو 
با قلب شان تیم  را همراهی کردند،  اما  بودند 

کنم. تشکر 
بعد  خبری  نشست  در  پریرا  *لوسیانو 
از بازی گفت که بخوبی العین را آنالیز کرده 
بازیکنان  به  کردید  کاری  این  حتما  بودید. 

کرد. زیادی  کمک 
- ما خط به خط و به صورت اختصاصی با 
بازیکنان صحبت کرده بودیم. درباره بازیکنان 
زده  حرف  خودمان  بازیکنان  با  هم  رودروی 
بودیم. فکر می کنم بازیکنان  خیلی خوب از 
مستقیم شان  بازیکنان  و  تیم حریف  وضعیت 

آگاهی داشتند.
ترانسفرمارکت  سایت  نگاه  از  العین   *
اما  بود  شما  تیم  از  گرانقیمت تر  برابر  چهار 
در بازی این اختالف قیمتی مشخص نبود و 
برابر  چهار  فنی  نظر  از  فوالد  بالعکس  حتی 

بود. بهتر  العین 
- قطعا در فوتبال پول همه چیز نیست. 
شرایط  در  ایرانی  بازیکنان  که  دیده اید  بارها 
اتفاقاتی را رقم زدند که باعث تعجب  سخت 
مالی  نظر  از  العین  می دانستیم  است.  شده 
هزینه کرده  و بازیکنان میلیون دالری دارد اما 
در رختکن هم به بازیکنان گفتیم که فرق ما 
با آنها در این است که ایرانی هستیم و تالش 
به ما کمک کند.  و غیرت و تعصب می تواند 
تمرکز خیلی زیادی داشتیم. خواستیم، بردیم 

و خوب هم بردیم.
حردانی  صالح  نظیر  بازیکنان  *بعضی 
برای نخستین بار در چنین مسابقاتی حاضر 
داشت.  خوبی  خیلی  عملکرد  تیم  اما  شدند 
نخست شان  تجربه  در  بازیکنان  این  چگونه 

کنند؟ ارائه  نمایشی  چنین  توانستند 
زیادی  بازیکنان صحبت های خیلی  با   -
داریم  تجربه ای  با  فنی  کادر  ما  شد.  انجام 
پشت  را  سختتری  مراتب  به  میدان های  که 
سر گذاشته اند و انتقال تجربیات اعضای این 
کادر به بازیکنان از نظر روحی و روانی کمک 
کادر  اعضای  از  کدام  هر  اگر  می کند.  زیادی 
فنی یک تجربه شان را در اختیار این بازیکنان 
جوان قرار دهند، آنها نه تنها در این مسابقات 
بلکه در میادین بزرگتر از لیگ قهرمانان هم 
به  من خودم همیشه  موفق شوند.  می توانند 
نظر فنی هیچ وقت  از  بازیکنان می گویم که 
که  است  این  واقعیت  ولی  ندارم  ادعایی 
می توانم از تجربیات و اشتباهاتی که داشته ام 
بدهم. همیشه  بازیکنان  به  بزرگی  درس های 
هم به آنها می گویم تفاوت بهترین بازیکنان با 
معمولی ترین بازیکنان پنج، شش ماه تمرین 
است. قبل از بازی با بازیکنان خیلی صحبت 
و  زدیم  حرف  هم  حردانی  صالح  با  کردیم. 
عملکرد  دیگر  بازیکنان  مثل  خوشبختانه 

کرد. ارائه  خوبی  خیلی 
فوالد  بازیکنان  اخیر  مصاحبه های  *در 
را  العین  برابر  برد  که  می کنند  تاکید  آنها 
السد  برابر  دیدار  فکر  به  و  کرده اند  فراموش 
فوالد  بازیکنان  که  کار می کنید  هستند. چه 

نشوند. مغرور 
می دهیم،  انجام  را  بازی  یک  وقتی   -
تا دیدار بعدی پنج، شش روز فاصله  معموال 
داریم بازیکنان فرصت دارند دو روز از زحماتی 
و دوستانشان  کنار خانواده  که کشیده اند در 
اما االن چون سه روز دیگر بازی  لذت ببرند 
و  نداریم  برای شادی  آنچنانی  فرصت  داریم، 
از  بستیم.  را  بازی  آن  پرونده  ساعت   24 در 
دیروز روز دیگری برای ما شروع شد و با تمام 
قوا دوباره استارت زدیم تا بتوانیم برابر السدی 
که بیشتر از العین هزینه کرده با تمرکز باال و 
آنالیز بیشتر نتیجه خوبی بگیریم. بنظرم السد 
رقابت هاست  این  در  قهرمانی  اصلی  مدعی 
این  برابر  خوبی  عملکرد  کنیم  تالش  باید  و 
تیم ارائه کنیم. در اینجا باید  از آقای آذری 
تشکر کنم که قبل از بازی بخوبی شرایط را 
و  روحی  نظر  از  بازیکنان  به  و  کرد  مدیریت 
در  را  باور  این  که  کرد  کمک  خیلی  روانی 
خودشان ایجاد کنند که می توانیم برابر العین 
به موفقیت برسیم.پارسال از ابتدای حضورش 
تیم  این  که  می کرد  تاکید  مدام  فوالد  در 
دارد که در  را  آسیا  شخصیت کسب سهمیه 
نهایت هم این اتفاق افتاد. قبل از این بازی هم 
تاکید می کرد  آذری  آقای  در چندین جلسه 
که  می بریم  هم  راحت  و  می بریم  را  العین 
برای من به عنوان عضوی از کادر فنی کمی 
سخت بود بتوانیم به راحتی در این بازی به 
پیروزی برسیم اما آقای آذری با انگیزه ای که 
به بازیکنان داد آنها توانستند عملکرد خیلی 
خوبی ارائه دهند. همانطور که  گفتم پرونده 
بازی با العین برای ما دیروز بسته شد و تمام 
تمرکزمان روی بازی با السد است تا بتوانیم 
ما  هم  بازی  از  قبل  کنیم.  ارائه  خوبی  بازی 
بازیکنان  به  آذری  آقای  هم  و  فنی  کادر  در 
این نیستیم که شما  تاکید کردیم که دنبال 
و  بگذاریم  فشار  نتیجه تحت  برای گرفتن  را 
و  هستیم  خوب  بازی  یک  ارائه  دنبال  تنها 
بازی های  از  قبل  همیشه  شد.  هم  همینطور 
دنبال  می کنیم  تاکید  بازیکنان  به  هم  لیگ 
شرافتمندانه ای  و  خوب  بازی  هستیم  این 

بدهیم. انجام 
قهرمان  باخت  بدون  السد  *می دانید 
لیگ قطر شده است و بازیکنان میلیون دالری 

دارید؟ السد  از  دارد. چه شناختی  زیادی 
- در این روزها مشغول بازی های این تیم 
لحاظ  از  را  بازیکنان  داریم  تالش  و  هستیم 
ذهنی آماده کنیم. با توجه به نزدیکی بازی ها 
نمی شود تمرین آنچنانی انجام داد. اما با آنالیز 
تا  آماده کنیم  بلحاظ ذهنی  را  بازیکنان  باید 
با تمرکز باال وارد زمین شوند. می دانیم السد 
خطوط  سه  هر  در  و  دارد  بزرگی  بازیکنان 
است  ژاوی  آنها  مربی  دارند.  اسمی  بازیکنان 
که آینده سرمربیگری بارسلوناست و می دانیم 
از  خوبی  خاطرات  کشورمان  بزرگ  تیم های 

ندارند. السد 
بازی دارد بخاطر  *وقتی فوالد در لیگ 
عملکرد خوبی که فصل قبل داشتید معموال 
تیم ها مقابل شما بازی بسته ای ارائه می کنند 
و  است  متفاوت  قهرمانان  لیگ  داستان  اما 
تیم ها باز بازی می کنند. این به نفع شماست 

یا به ضرر شما؟
العین  بازی  نوع  ماست.  به سود  قطعا   -
شرایط  دیدید.  را  خورد  رقم  که  نتیجه ای  و 
آخرین  می کند.  فرق  خیلی  ایران  فوتبال 
بازی ما در لیگ برابر آلومینیوم بود که یکی 
رقم  اخیرمان  سال  دو  بازیهای  بدترین  از 
نمایشی  آسیا  در  بعد  هفته  یک  ولی  خورد 
در  فکر می کرد.  ارائه کردیم که کمتر کسی 
کل فکر می کنم شرایط فوتبال ایران متفاوت 
است. نه تنها فوالد بلکه هر تیمی از ایران به 
کیفیت  می تواند  می آید  آسیا  قهرمانان  لیگ 

کند. ارائه  خودش  از  بهتری 
و  نیمکت  از  تصاویری  بازی  از  *بعد 
نشان دهنده  که  شد  منتشر  فوالد  رختکن 
اتحاد تیمی فوالد بود. چطور این وضعیت در 

است؟ شده  حاکم  فوالد 
مهم  خیلی  ما  تیم  در  مراتب  سلسله   -
است. از آقای آذری و جواد نکونام تا بقیه همه 
همسو و همدل هستند و اگر همدل نباشیم 
در کارمان دست انداز به وجود می آید اما فکر 
می کنم بسیار فراتر از آنچه مردم و هواداران 
می بینند تیم ما متحد و یکدل است. یکی از 
رموز موفقیت ما همین است. پارسال به ویژه 
رویایی  تیم  یک  همدلی  نظر  از  فصل  اواخر 
هم  سهمیه  پایان  در  توانستیم  که  شدیم 
بگیریم. امسال هم خدا را شکر همه بازیکنان 
با هم همدل و رفیق هستند و ان شاءا... برای 
موفقیت فوالد تالش می کنند. جا دارد بعنوان 
عضوی از کادر فنی از رییس کارخانه، هیات 
وجود  تمام  با  که  بازیکنان  و  آذری  و  مدیره 

نام فوالد می جنگند، تشکر کنم. برای 
*بعد از این برد در این خصوصا خوزستان 

و اهواز خیلی از مردم خوشحال شدند.
مردم  دلخوشی  ورزش  بحث  در   -
خوزستان فوتبال است و خوشحالی کمترین 

دارند. فوتبال  از  آنها  که  است  حقی 

درخشش  بعد  زنیت  ایرانی  مهاجم 
قهرمانی  سوشی  مقابل  تیمش  همراه  به 
زنیت را مهمتر از آقای گلی اش توصیف 
و  بیست  فوتبال زنیت در هفته  کرد.تیم 
پنجم لیگ برتر روسیه به مصاف سوشی 
پیروزی  به  یک  بر   2 نتیجه  با  و  رفت 
پوش  ملی  ستاره  آزمون  رسید.سردار 
کشورمان در این بازی هر دو گل زنیت را 
به ثمر رساند تا تیمش برنده میدان شود. 
سردار با این دو گل 15 گله شد و صدر 
قرار  روسیه  لیگ  گلزنان  بهترین  جدول 
گرفت.آزمون بعد از کسب جایزه بهترین 
بازیکن میدان مصاحبه ای با رسانه های 

روسیه انجام داد که به شرح زیر است:
گویم.  می  تبریک  تو  به  سردار   *
در این بازی شوت های زیادی به دروازه 
همیشه  وجودت  در  آیا  زدی.  رقیب 
می  که  دارد  وجود  نفسی  به  اعتماد 

کنی؟ گلزنی  توانی 
تواند  می  فوتبال  در  چیز  همه   -
رخ دهد. گاهی از اوقات شما به دروازه 

خالی شوت می زنید و موفق به گلزنی 
نمی شوید و گاهی از اوقات شما با شوت 
چیز  این  دهید.  می  پاس  یک  کردن 
مهمی نیست. مهم این است که بازیکن 
همیشه به توانایی اش ایمان داشته باشد 

و باید به تالش خود ادامه دهد.
با  بازی  این  در  شما  نهایت  در   *
ضربه سر دبل کردید. آیا این اولین دبل 
شما در دوران فوتبالی اش بوسیله ضربه 

سر است؟
- یادم نمی آید. من گل های زیادی 
را به این شکل به ثمر رساندم) با خنده(.

* االن به تنهایی صدرنشینی بهترین 
آیا  کردی  کسب  را  روسیه  لیگ  گلزنان 

برای شما اهمیت دارد؟ آقای گلی 
- برای من قهرمانی زنیت و کسب 
لیگ  در  ام  متوالی  قهرمانی  سومین 
مهم  است.  گلی  آقای  از  مهمتر  روسیه 
گلزن چه کسی می  بهترین  نیست که 
شما  تیم  که  است  این  مهم  ولی  شود 

شود. برنده 

 سپاهان صفر
  نفت مسجد سلیمان صفر

که  دیداری  در  نویدکیا  محرم  شاگردان 
به خصوص در نیمه نیمه حمالت زیادی 
روی دروازه نفت مسجد سلیمان ترتیب 
دادند، نتوانستند به گل برسند و دو امتیاز 
دادند. دست  از  را  مسابقه  است  حیاتی 

این  در  پیروزی  با  توانست  می  سپاهان 
مسابقه بار دیگر صدر جدول رده بندی 
مسابقات را در اختیار بگیرد ولی در یک 
فکری  محمود  تیم  که  پرفشار  مسابقه 
نیمه  در  اضافی  وقت  دقیقه   6 پایان  تا 
کرد،  دفاع  اشتباه  بدون  و  منسجم  دوم 
شاگردان محرم نویدکیا 2 امتیاز حساس 
پیروزی  به  با توجه  تا  از دست دادند  را 
2 بر صفر پرسپولیس در مقابل نساجی 
گل  یحیی  شاگردان  این  مازندران، 
محمدی باشند که در پایان هفته بیستم 
برخالف هفته نوزدهم صدر جدول را در 
اختیار بگیرند. در سوی مقابل تیم نفت 
گذشته  هفته   5 در  که  سلیمان  مسجد 
داریوش  با  را  دو شکست  و  تساوی  سه 

یزدی تجربه کرده بود، با محمود فکری 
شروع بسیار خوبی داشت و توانست روند 
هشت پیروزی پیاپی سپاهان در لیگ و 

جام حذفی را قطع کند.
فرزاد   - ناظمی  کوپال  داوری:  تیم   
رضا  سید   - عطایی  محمد   - بهرامی 

کهوری علیرضا  ناظر:   ، مهدوی  
سپاهان

پیام نیازمند، امید نورافکن، عزت پورقاز، 
اسماعیلی  دانیال  نژادمهدی،  محمد 
محمدی)سلمانی  علی  الدین  جالل  فر، 
سروش  صفی،  حاج  احسان   ،)83
محمدرضا   ،)83 رفیعی)ترکمان 
 ، روش(  کی  استنلی   68( خلعتبری 
شهباززاده سجاد  و  حسینی  محمدرضا 

سرمربی: محرم نویدکیا
نفت مسجدسلیمان

قربانی،  سیروان  کرمانشاهی،  فرهاد 
بهروز نوروزی فرد، سجاد جعفری)مهدی 
ایزدی  71(، فرید کریمی) 85 عباس 
رابط.   بلبلی)فردین  محمد  بوعذار(، 
نیما  احمدی،  محمدمهدی   ،)71

ساسان  تهی دست،  میثم  انتظاری، 
مهران  و   )71 محبی  حسینی)محمد 

مجدمی( مسلم  امیری)90 
سرمربی: محمود فکری

شرح بازی :
سه  سپاهان  مسابقه  این  اول  نیمه  در 
چهار موقعیت خوب برای گلزنی داشت 
ولی هیچ بدشانسی و واکنش های خوب 
کرمانشاهی مانع از باز شدن دروازه نفت 
مسجد سلیمان شد. با شروع نیمه دوم 
طالیی پوشان که در خانه هم بازی می 
حمله  اول  نیمه  از  محاباتر  بی  کردند، 
کردند و تا پیش از دقیقه 60 نیز یکبار 
دروازه شاگردان فکری را باز کردند که 
داور اعالم آفساید کرد. در ادامه حضور 
خلعتبری  جای  به  روش  کی  استنلی 
تیم سپاهان را هجومی تر کرد و ضربات 
موجب  توانست  می  روش  کی  استنلی 
این  اما  درنهایت  میزبان شود؛  پیروزی 
دیداری بود که نه حمله پیاپی سپاهان 
به  بازیکنانش  متعدد  های  ارسال  با 
نتیجه نرسید و نه چند ضدحمله ای که 

مسجد سلیمانی ها ترتیب دادند.
دقایق حساس:

با  نورافکن  زیبای  ارسال   :10 دقیقه 
شوت حسینی همراه شد اما دروازه بان 
مانع  و  داد  نشان  واکنش  خوب  خیلی 

شد. پوشان  طالیی  گلزنی 
تیم  بازیکن  سرکش  شوت   :32 دقیقه 
واکنش  با  سلیمان  مسجد  نفت  فوتبال 
بسیار خوب نیازمند به کرنر فرستاده شد.

دقیقه 37: تیم فوتبال سپاهان دو سه 
ایجاد  از کناره ها برای  بار روی ارسال 
درنهایت  و  کرد  تالش  گلزنی  موقعیت 
با  تیم  این  بازیکنان  از  یکی  سر  ضربه 
اوت شد. راهی  دروازه  باالی  از  فاصله 

سروش  خوب  بسیار  نفوذ   :43 دقیقه 
رفیعی از سمت چپ خط دفاعی سپاهان 
با ضربه خوب این بازیکن همراه شد ولی 
ابتدا واکنش کرمانشاهی و در ادامه تیرک 

مانع گلزنی تیم میزبان شدند.
دقیقه 48: دو حمله پیاپی از سپاهیانش 
می توانست گل اول بازی را پس از شود 
آرامی که مسجد سلیمانی ها به دروازه 

اتفاق  این  ولی  بزند  رقم  زدند  نیازمند 
در  میزبان  تیم  تا همچنان  نخورد  رقم 

حسرت گل باشد.
دقیقه 54: محمدرضا خلعتبری با یک 
باز  را  کرمانشاهی  دروازه  چیپ  ضربه 
سوت  در  داور  این  از  پیش  ولی  کرد 

بود. دمیده  آفساید  نشانه  به  خود 
احسان  به جلوی  رو  ارسال  دقیقه 64: 
تکل  با  بود  نمانده  چیزی  صفی  حاج 
به  قدم  فر در محوطه شش  اسماعیلی 
گل تبدیل شود ولی توپ از یک متری 

او عبور کرد و به اوت رفت.
دقیقه 77: ضربه سر استنلی کی روش 
با فاصله از باالی دروازه راهی اوت شد.

پاس  با  ضدحمله  یک   :81 دقیقه 
مسجد  نفت  برای  رابط  فردین  خوب 
مهاجم  ضربه  ولی  شد  ایجاد  سلیمان 
تیرک  کنار  از  اختالف  با  میهمان  تیم 

رفت. اوت  به  عمودی 
دقیقه 89: شوت دانیال اسماعیلی فر از 
خوب  واکنش  با  جریمه  محوطه  پشت 

کرمانشاهی به گل تبدیل نشد.

پیکان صفر - گل گهر 2
گل گهر موفق شد با نتیجه دو بر صفر 
برتر  حریف خود در هفته بیستم لیگ 
پیکان  های  تیم  دهد.دیدار  را شکست 
و گل گهر در دور رفت لیگ برتر، یک 
پدیده جدید را به فوتبال ایران معرفی 
کرد؛ نادر محمدی، اوت انداز تیم پیکان 
که در آن دیدار گل دوم و پیروزی بخش 
تیمش را از روی پرتاب اوت وارد دروازه 
های  سوژه  از  یکی  به  و  کرد  حقیقی 
جذاب لیگ بیستم شد. بعد از گذشت 
گهر  گل  و  پیکان  تیم  دو  هفته،   15
لیگ  بیستم  هفته  چارچوب  در  دیروز 
دیدار  تهران  در   17:30 ساعت  از  برتر 
برگشت خود را برگزار کردند؛ شاگردان 
قلعه نویی موفق شدند در این دیدار که 
نادر محمدی برای اولین بار در ترکیب 
اصلی پیکان حضور نداشت، حریف خود 
با نتیجه دو بر صفر شکست داده و  را 
 29 با  رفت،  بازی  انتقام  گرفتن  ضمن 

امتیاز تا رتبه چهارم صعود کنند.
استادیوم: شهدای شهرقدس/ بدون تماشاگر

گروه داوری: داور: میثم حیدری، کمک 
زاده،  غالم  ایوب  مولوی-  براتعلی  ها: 
داور چهارم: سعید رحیمی مقدم ، ناظر: 
محسن ترکی، کارت زرد: آرمان قاسمی 

69، احمد زنده روح 73
ترکیب پیکان

علیرضا رضایی، علی عبداهلل زاده، آرش 
قادری )امیر روستایی 71(، امیرحسین 
جدی، آرمان قاسمی، محمد خدابنده لو، 
)نادر  بابایی  اسماعیل  قربانخانی،  علی 
درویشی،  محمدامین   ،)78 محمدی 
)رضا  صالحی  ابراهیم  فالح،  سامان 

)78 زاده  حبیب 
سرمربی: مهدی تارتار

گل گهر
علیرضا حقیقی، میالد زکی پور، علیرضا 
ابراهیمی، بهنام برزای، علیرضا علیزاده، 
احمد زنده روح، مرتضی تبریزی، علی 
 ،)79 منشا  )گادوین  عاشوری  اصغر 

، یونس شاکری سعید صادقی 
سرمربی: امیر قلعه نویی
شرح گل

)مرتضی  صفر  پیکان  یک-  گهر  گل 

تبریزی 21(: ارسال علی اصغر  عاشوری 
محوطه  چپ  سمت  از  ارسال  یک  با 
در  که  را  تبریزی  مرتضی  جریمه، 
دهانه دروازه جای گرفته بود را صاحب 
ضربه  با  بازیکن  این  که  کرد  موقعیت 
کرد. تبدیل  گل  به  را  توپ  خود  سینه 

پیکان صفر- گل گهر 2 )سعید صادقی 
شاکری  یونس  تیز  و  تند  ارسال   :)73
از سمت راست  را علی عبداهلل زاده با 
تکل بلند قطع کرد و این توپ در حالی 
که می رفت درون دروازه قرار بگیرد با 
دخالت سعید صادقی از خط عبور کرد  
تا گل به نام بازیکن گل گهر ثبت شود.

شرح بازی:
بازی  ابتدایی،  دقیقه   45 در  تیم  دو 
همین  و  کردند  ارائه  را  ای  محتاطانه 
موضوع باعث شد تا یک نیمه کامال کم 

افت و خیز را شاهد باشیم. در طول این 
روی  موقعیت خطرناک  تنها یک  نیمه 
دروازه ها ایجاد شد که همین موقعیت 
انجامید؛  گهر  گل  تیم  گل  تک  به  هم 
پیکانی  شدید  اعتراض  با  که  گلی 
شاگردان  نهایت  در  بود.  همراه  ها 
در  که  گل  همین  حفظ  با  نویی  قلعه 
برنده  بود،  رسیده  ثمر  به   21 دقیقه 
بازی  نیمه دوم  راهی رختکن شوند.در 
برخالف تصور این تیم گل گهر بود که 
کار را تهاجمی آغاز کرد. شاگردان قلعه 
نویی در 20 دقیقه ابتدایی بازی چندین 
موقعیت خطرناک را روی دروازه حریف 
ایجاد کردند تا اختالف را بیشتر کنند 
صادقی  توسط   73 دقیقه  در  اینکه  تا 
باز  را  پیکان  دروازه  بار  دومین  برای 
کردند. تالش پیکان در ادامه بازی برای 

جبران گل های دریافتی حاصلی در پی 
نداشت؛ تارتار حتی در دقیقه 80 نادر 
از پرتاب  محمدی را هم برای استفاده 
های اوت بلندش وارد زمین کرد اما این 
تدبیر هم حاصلی برای پیکان نداشت و 
بازی با نتیجه دو بر صفر به سود میزبان 

رسید. پایان  به 
دقایق حساس:

زنده   احمد  دیدنی  ارسال   :51 دقیقه 
ایستگاهی را میالد زکی  از روی ضربه 
پور با ضربه سری خطرناک روانه دروازه 
حریف کرد اما رضایی به خوبی با نوک 
انگشتان خود راه این توپ را بسته و آن 

را راهی کرنر کرد.
دقیقه 59: ارسال بهنام برزای از سمت 
راست را یونس شاکری با ضربه سر به 
سمت دروازه پیکان زد که این ضربه با 

اختالفی اندک راهی اوت شد.
دقیقه 65: برهم خوردن تعادل مهاجم 
تیم  جریمه  محوطه  درون  پیکان  تیم 
آمدن صحنه  وجود  به  باعث  گهر،  گل 
ای شد که پیکانی های به شدت اعتقاد 
باید آن را پنالتی می  داشتند که داور 

گرفت.
دقیقه 80: شوت نادر محمدی از پشت 
رفت  می  که  حالی  در  جریمه  محوطه 
به یک موقعیت خطرناک تبدیل شود، 
از  پیش  گهر،  گل  مدافعان  توسط 

شد. بلوکه  دروازه  به  رسیدن 
نادر  بلند  اوت  پرتاب  اولین  دقیقه 81: 
را  میدان  به  ورود  از  پس  محمدی 
دروازه  روانه  سر  ضربه  با  فالح  سامان 
حریف کرد که این ضربه با اختالف از 

رفت. بیرون  به  دروازه  کنار 

سیدجالل با هیچ کسی قابل مقایسه نیست
عشوری: این آخرین مصاحبه 

فوتبالی من است
هافبک سابق تراکتور می گوید اصال قصد شکایت 
با او  از این باشگاه را نداشته ولی رفتاری که مدیران 
داشته اند، راه دیگری برای او باقی نگذاشته است. روز 
یکشنبه بود که سینا عشوی پس از نزدیک به سه سال 
توانست حکم دریافت مطالبات خود را از کمیته تعیین 
وضعیت بگیرد و حاال باشگاه تبریزی برای اینکه پنجره 
اش بسته نشود باید مبلغ یک میلیارد و صد و پنجاه 
کند.این  پرداخت  سابقش  بازیکن  به  تومان  میلیون 
بازیکن که خیلی زود و در 31 سالگی از دنیای فوتبال 
خداحافظی کرد، درباره شکایت از تراکتور و حکمی که 
با  را در گفتگویی  اینطور حرف هایش  دریافت کرده، 
ما آغاز کرد و گفت: » خب دو سال و نیم از شکایتی 
که من داشته ام، گذشته است. اول اینکه جا دارد از 
هواداران عزیز تراکتور عذرخواهی کنم، ولی آنها باید 
شرایط من را هم درک کنند. من در 31سالگی فوتبالم 
تمام شد و این آخرین پولی بود که می توانستم بگیرم. 
ادامه داد: » همیشه  هافبک تدافعی سابق ذوب آهن 
اینکه  بابت  هم  باز  و  بوده ام  تراکتور  هوادران  مدیون 
مجبور شدم از این تیم شکایت کنم، عذرخواهی می 
کنم. من نمی خواستم داستان اینطور تمام شود. طی 
و  شد  عوض  مدیرعامل  چندین  گذشته  های  سال 
ماجرا  این  و  کنیم  نحوی صلح  به  داشتم  دوست  من 
تمام شود. در این مدت اما فقط یکبار مدیران باشگاه 
زمان  و آن هم در  پیگیر مطالبات من شدند  تراکتور 
آقای علیپور بود  که گفتند بیا امضاء کن و رضایت بده، 
تا بتوانیم بازیکن بگیریم و بعد پول شما را بدهیم. واقعا 
حرفی که زدند خنده دار بود. حتی زمان آقای آجرلو 
گفتند بیا 80 درصد قراردادت را ببخش؛ 20 درصد را 
بگیر و رضایت بده ولی گفتند رسانه ای نشود که من 
این  اگر می خواهید  نپذیرفتم. گفتم  به همین خاطر 
اتفاق انجام شود، آن را رسانه ای کنید که نپذیرفتند. 
فکر می کنم اولین بار باشد که چنین اتفاقی رخ داده 
است.«عشوری ادامه داد: » چندین بار واسطه فرستادم 
تا توافق انجام شود، ولی متاسفانه اینقدر بی نظمی بود 
که من مجبور به شکایت شدم. اصال منتی نیست بر سر 
باشگاه تراکتور. باشگاه تراکتور و هوادارانش نیازی به 
تعریف ندارند واالن به راحتی می توانیم بگوییم یکی از 
شناخته شده ترین تیم های آسیا هستند و طبق آمار 
نیز پرهوادارترین تیم قاره به شمار می روند. او سپس 
نیز  فوتبالش در 31 سالگی  پایان زودهنگام  در مورد 
صحبت کرد و افزود: » اشتباهاتی بود که خودم انجام 
رسیدیم  که  بعد  و  کردم  بازی  مصدومیت  با  و  دادم 
تبریز من را کنار گذاشتند. حتی اجازه ورود به تمرین 
به من نمی دادند و من مجبور شدم به فدراسیون نامه 
بزنم. این بار دومی بود که مصدوم می شدم. این هم 
به این خاطر بود که زود برگشتم و خیلی زیبا و بدون 
تعارف من را کنار گذاشتند.«  عشوری در واکنش به 
این موضوع که بازیکنانی نظیر سیدجالل تا آستانه 40 
سالگی به فوتبال حرفه ای ادامه داده اند، تاکید کرد و 
گفت: » سیدجالل حسینی اصال با کسی قابل مقایسه 
هر  برای  دارد.  ادامه  زندگی  اما  حال  هر  به  نیست. 
کسی ممکن است اتفاقاتی که برای من رخ داد، اتفاق 
بیفتد؛ البته شاید یک سری از کوتاهی های خودم و 
مربیانی که اطرافم بودند هم در اتفاقی که برای من 
افتاد، دخیل بوده. به هر حال ناراحتی هایی بوده، ولی 
دائمی نیست.«هافبک دفاعی سابق تیم های تراکتور 
و ذوب آهن که در سال های ابتدایی دهه 90 یکی 
از آماده ترین هافبک های فوتبال ایران بود و بخش 
اعظمی از مسیر حرفه ای خود را در جمع سبزپوشان 
خاتمه  را  هایش  اینطور حرف  کرد،  اصفهانی سپری 
اول  است.  من  فوتبالی  مصاحبه  آخرین  این   « داد: 
تشکر می کنم از باشگاه ذوب آهن که خیلی برای من 
زحمت کشید و همینطور دست تمام هواداران عزیز 

تیم تراکتور را می بوسم.«

AFC جلسه آذری با نماینده 
 برای تغییر زمین تمرین فوالد

مدیرعامل باشگاه فوالد طبق درخواست کادرفنی 
برای تغییر زمین تمرین این تیم در ریاض نشستی را 
با نماینده AFC برگزار کرد.دیروز جلسه ای بین سعید 
آذری مدیرعامل باشگاه فوالدخوزستان و آقای دولتمند 
در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  تاجیکستانی  نماینده 
مسابقات گروه چهارم لیگ قهرمانان در خصوص تغییر 
زمین تمرین شاگردان جواد نکونام در ریاض عربستان 
برگزار شد.کادرفنی فوالد پس از تمرین دیروز به دلیل 
خواستار  تمرین،  محل  اطراف  در  خاک  و  گرد  وجود 
تغییر آن شدند. آذری نیز فوراً پیگیر خواسته کادرفنی 

تیم شد تا بتواند آن  را فراهم کند.

 السد مدعی اصلی قهرمانی آسیاست
هاشمی نسب: پرونده بازی با العین بسته شد

 تساوی بد موقع در نقش جهان

جدول رده بندی لیگ برتر 

 پیروزی با طعم انتقام و اعتراض

تمرینات آلومینیوم برای ۲ روز تعطیل شد
بدهد. استراحت  شاگردانش  به  روز  دو  گرفت  تصمیم  اراک  آلومینیوم  فوتبال  تیم  سرمربی 

آلومینیوم اراک روز یکشنبه در چارچوب هفته بیستم لیگ برتر فوتبال، میهمان ماشین سازی تبریز 
بود و با نتیجه تساوی یک - یک متوقف شد.پس از این بازی و با نظر علیرضا منصوریان، تمرینات 
تیم آلومینیوم به مدت دو روز تعطیل شد و سفیدوسبزپوشان اراکی از روز چهارشنبه، تمرینات خود 
را در اراک پیگیری می کنند. همچنین با رایزنی کادر فنی تیم اراکی، آلومینیوم یک دیدار دوستانه 
پس از بازی با پیکان برگزار می کند. دیدار با ذوب آهن در اصفهان یا مصاف با مس رفسنجان در 
تهران در برنامه شاگردان منصوریان است و اعضای تیم آلومینیوم برای یکی از این بازی ها، اراک را 
برای سفری یک روزه به مقصد اصفهان یا تهران ترک می کنند.مطابق برنامه سازمان لیگ، آلومینیوم 

اراک روز 2 اردیبهشت در هفته بیست ویکم لیگ برتر فوتبال میزبان پیکان خواهد بود.

حسینی: کار پرسپولیس در آسیا سخت است
این مسابقات سخت است.سید جالل  تیم پرسپولیس گفت: لیگ قهرمانان شرایط خاصی دارد و کارمان در  کاپیتان 
حسینی درباره آخرین وضعیت تیم پرسپولیس ایران قبل از آغاز رقابت های لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: این مسابقات 
شرایط خاصی دارد. فاصله بازی ها خیلی کم است و هر سه روز یک بار یک دیدار انجام می دهیم. همه تیم ها کار سختی دارند 
و امیدوارم بازی به بازی جلو رفته و بتوانیم کار خوبی انجام بدهیم.وی درباره حریفان پرسپولیس در این مسابقات عنوان 
کرد: تمام تیم هایی که به این مسابقات می  آیند کار، تالش و برنامه ریزی کرده اند و این خیلی کار ما را سخت می کند. نمی 
توان گفت کدام گروه سخت و کدام آسان است.کاپیتان تیم پرسپولیس تصریح کرد: همه مسابقات شرایط خاصی دارد و 
برای دیدار اول خود آماده می شویم. از همه هواداران می خواهم مثل همیشه ما را دعا کنند تا بتوانیم خوشحال شان کنیم.

 آزمون: قهرمانی زنیت مهمتر از آقای گلی من
 در لیگ روسیه است
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تست کرونای اعضای تیم فوتبال استقالل در عربستان منفی شد. به محض ورود مجموعه تیم استقالل به 
هتل محل اقامت خود در جده، از کلیه اعضای این تیم تست کرونا گرفته شد که با اعالم جواب این تست ها 
مشخص شد هیچ یک از مجموعه تیم استقالل مبتال به کرونا نیست.در همین راستا مجموعه استقالل بدون 
هیچ مشکلی در هتل محل اقامت خود صبحانه را صرف کرد.تیم فوتبال استقالل در اولین دیدار خود بامداد 

جمعه به مصاف االهلی عربستان می رود.

تست کرونای 
 استقاللی ها
در عربستان 
منفی شد

هافبک سابق تیم استقالل گفت: با این 
در  نتایج خوبی  اخیر  ماه های  در  االهلی  که 
لیگ  در  می تواند  اما  نگرفته،  عربستان  لیگ 
باشد. خطرناک  استقالل  برای  قهرمانان 

و  استقالل  داشت:  اظهار  نسب  طالب  اصغر 
االهلی از تیم های قدیمی، ریشه دار و دارای 
قاره آسیا هستند و  افتخار در کشور خود و 
دیدار  را می توان یک  تیم  دو  بین  دیدار  لذا 
و  الدحیل  اینکه  با  دانست.  جالب  و  جذاب 
هستند،  خوبی  بسیار  تیم های  هم  الشرطه 
اما تصور من این است که رقابت اصلی برای 
و  استقالل  بین  گروه  این  در  صدرنشینی 
در  پوشان  آبی  پیشین  باشد.هافبک  االهلی 
ادامه بیان داشت: البته گویا االهلی در دو سه 
نتایج  و  نداشته  مطلوبی  شرایط  گذشته  ماه 
این  لیگ عربستان گرفته و جایگاه  بدی در 
چندان  عربستان  حرفه ای  لیگ  در  هم  تیم 
که  نمی شود  دلیل  این  اما  نیست،  مطلوب 
بگیرند.  را دست کم  این حریف  ما  بچه های 
اینجا آسیا است و تیم ها با شرایط متفاوت و 
انگیزه های مضاعف در دیدارهای آن شرکت 
لیگ  در  که  هم  هرچقدر  االهلی  می کنند. 
این  در  باشد،  شده  ظاهر  ضعیف  عربستان 
به  داشت،  خواهد  متفاوتی  شرایط  رقابت ها 
تیم  این  زمین  در  هم  بازی ها  که  خصوص 
و  عربی  کشورهای  افزود:  می شود.وی  انجام 
راه استفاده  به خوبی  آنها عربستان  در راس 
را  میزبانی  شرایط  از  استفاده  سوء  حتی  و 
آبی  برای  است  ممکن  این  و  هستند  بلد 
االهلی  با  که  دیداری  دو  در  ویژه  به  پوشان 
دارد ایجاد دردسر کند.پیشکسوت فوتبال در 

ادامه بیان داشت: آبی پوشان به لحاظ داشتن 
بازیکن توانمند چیزی از تیم های گروه خود 
برتری  اعتقاد من یک  به  ندارند و حتی  کم 
توانمند،  بازیکنان  ما  دارند.  هم  محسوس 
بزرگی  قابلیت  که  داریم  باتجربه ای  یا  جوان 
مظاهری  رشید  از  دارند.  را  آسیا  در  کردن 
گرفته  دروازه  درون  سید حسین حسینی  و 
مسعود  اسماعیلی،  فرشید  غفوری،  وریا  تا 
قایدی، مطهری  میلیچ،  دیاباته،  ریگی، شیخ 
و دیگران. شاگردان مجیدی می توانند با ارائه 
به  سر  در  آنچه  به  هوشمندانه  فوتبال  یک 
یابند.طالب  دست  می پرورانند،  هدف  عنوان 
بازی ها  برگزاری  ساعت  خصوص  در  نسب 
گفت: به نظر می رسد با توجه به برگزاری این 
بازی ها در ماه مبارک رمضان و محل برگزاری 
بازی ها که کشور عربستان باشد، چاره ای جز 
این نبود. به خصوص که با توجه به اختالف 
در  بازی ها  ساعت  عربستان،  و  ایران  ساعت 
کشور میزبان خیلی هم نامتعارف نیست. اما 
یقیناً این هم از مواردی است که ممکن است 
بچه های ما را دچار مشکل کند به خصوص 
در  کشورمان  سابق  پوش  اول.ملی  بازی  در 
برابر  فوالد  ارزش  با  پیروزی  به  نیز  خاتمه 
و  نکونام  جواد  به  گفت:  و  کرد  اشاره  العین 
به  فوالدی ها دست  تبریک می گویم.  تیمش 
العین  بزرگی زدند. شکست دادن  کار بسیار 
آن هم با این نتیجه یک شگفتی در فوتبال 
نماینده های  که  خوشحالم  خیلی  بود.  آسیا 
هم  نکونام  رسید.   ۴ عدد  به  آسیا  در  ایران 
نشان داد در عین جوانی ظرفیت های باالیی 
برای بزرگی کردن در دنیای مربیگری دارد.

 فوالد کار بزرگی کرد
 طالب نسب:استقالل فریب شکست های اخیر

 االهلی را نخورد
 سرمربی االهلی: باید با تمرکز باال

 مقابل استقالل بازی کنیم
اولین حضورش در تمرینات تیمش  سرمربی جدید االهلی در 
قهرمانان  لیگ  در  را  بازی های خود  باال  تمرکز  با  باید  عنوان کرد 
آسیا آغاز کنند. تیم فوتبال االهلی بعد از خروج ریجیکامب سرمربی 
با  دیدار  برای  رومانیایی  مربی  این  زیرنظر  اولین  برای  جدیدش 
االهلی  زد.سرمربی جدید  استارت  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  استقالل 
بعد از اولین حضورش در تمرین تیم سعودی عنوان کرد: از سختی 
موجود پیش روی خود آگاه هستم. تمام چیزی که باید در رقابت 
های لیگ قهرمانان آسیا و بازی اول خود مقابل استقالل داریم این 
است که با تمرکز و تالش وارد زمین شویم.دیدار استقالل با االهلی 

بامداد جمعه ساعت 00:۴5 برگزار می شود.
تمرینات استقالل شبانه پیگیری می شود

آسیا،  قهرمانان  لیگ  در  استقالل  بازی  ساعات  به  توجه  با 
تمرینات آبی پوشان شبانه پیگیری می شود. به محض ورود مجموعه 
تیم استقالل به هتل محل اقامت خود در جده، از کلیه اعضای این 
تیم تست کرونا گرفته شد که با اعالم جواب این تست ها مشخص 
نیست.بعد  کرونا  به  مبتال  استقالل  تیم  مجموعه  از  یک  هیچ  شد 
تیم  نظر  آبی پوشان مد  تمرینات  این مساله،  این مشخص شدن  از 
قرار گرفته است. طی هماهنگی های انجام شده، قرار است تمرینات 
آبی پوشان با توجه به ساعت های بازی، شبانه پیگیری شود و احتمال 
می رود از دوشنبه شب ، ساعت ۱0:00 تمرینات استقالل آغاز شود.

تیم فوتبال استقالل در جریان اولین بازی خود در مرحله گروهی 
االهلی  مصاف  به  پنج شنبه  روز  آسیا  قهرمانان  لیگ  رقابت های 

رفت. خواهند  عربستان 
بخشی از مطالبات میلیچ پرداخت شد

را  خود  کروات  مدافع  قرارداد  پول  از  بخشی  استقالل  باشگاه 
پرداخت کرد.هروویه میلیچ مدافع کروات تیم استقالل که همراه این 
تیم برای شرکت در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا به عربستان 
را دریافت  از مطالباتش  این سفر بخشی  از  سفر کرده است، پیش 
کرد.قرار بود قرارداد این بازیکن نیز تمدید شود؛ اما هنوز اختالف بر 

سر جزئیات باعث عدم این اتفاق شده است.
 گروسی: استقالل در لیگ قهرمانان
 باید باهوش و کم اشتباه بازی کند

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل گفت: استقالل اگر می خواهد 
باهوش و کم  باید  از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا عبور کند 

باشد. اشتباه 
در  استقالل  فوتبال  تیم  عملکرد  در خصوص  گروسی  محسن 
دیدار مقابل پیکان اظهار داشت: استقالل می توانست در این بازی 
نتیجه بهتری رقم بزند و با گرفتن هر سه امتیاز اختالف خود را با 
صدر جدول کمتر کند، اما نشد. البته تازه نیمه اول فصل گذشته و 
نیم فصل دوم را پیش رو داریم، در این مدت قطعاً جدول تغییرات 
زیادی می کند. استقالل، فوالد و برخی تیم های دیگر می توانند خود 
دست  از  چیزی  استقالل  برسانند.  برتر صدر جدول  تیم های  به  را 
نداده و قطعا خودش می تواند به جایگاه باالتر برسد.وی درباره رقبای 
کار  قطعاً  استقالل  کرد:  عنوان  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  آبی پوشان 
سختی در این مرحله خواهد داشت چرا که تمام حریفان از بهترین 

تیم های لیگ کشورهای خود هستند.
یک سطح  در  همه  تقریبا  عراق  و  قطر  عربستان،  نمایندگان   
هستند و اگر استقالل می خواهد از این مرحله عبور کند باید باهوش 
که  این  بیان  با  استقالل  فوتبال  تیم  باشد.پیشکسوت  اشتباه  کم  و 
مشکل این تیم محمود فکری نبود تصریح کرد: برخالف تصور عموم 
عمده  و  نگرفت  بدی  نتایج  فکری  سرمربیگری  زمان  در  استقالل 
مشکل آبی پوشان در آن زمان شاداب نبودن تیم بود که با گذشت 
استقالل گفت:  بهتر شد.گروسی در خصوص وضعیت کنونی  زمان 
مدت زیادی نیست که فرهاد مجیدی سرمربی استقالل شده، اما در 
این مدت کوتاه با افزایش روحیه مثبت بازیکنان و بازگشت شادابی 
شانس  و  بگیرد  خوبی  امتیاز های  توانسته  استقالل  رفته،  دست  از 

قهرمانی هم دارد.
مثل بازی پیکان بازی کنیم در آسیا جایی نداریم

 ورمزیار: استقالل مقابل ذوب آهن
 کار سختی ندارد

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل گفت: استقالل در مقابل پیکان 
انجام داد بازی خیلی متوسطی بود با این گونه بازی ها هیچ جایگاهی 

در آسیا نخواهند داشت.
صادق ورمزیار در خصوص قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی 
جام حذفی اظهار داشت: تیمی که می خواهد قهرمان شود بایستی با 
قدرت تمام مراحل را پشت سر بگذارد و فرقی ندارد در چه مرحله ای 
با تیم های لیگ برتری بازی کند. جام حذفی، جام شگفتی ها است 
بتوانند تیم های بزرگ را حذف کنند. و چه بسا تیم های ضعیف تر 

این  در  آهن  ذوب  با  استقالل  رویارویی  در خصوص  همچنین  وی 
مرحله عنوان کرد: استقالل کار سختی در این مرحله نخواهد داشت، 
شرایط  روانی  و  روحی  نظر  از  و  است  جوانی  تیم  آهن  ذوب  چون 
خوبی را ندارد و این به نفع استقالل می باشد و انشااهلل از این مرحله 
عبور خواهند کرد.پیشکسوت استقالل در ادامه در مورد هیات مدیره 
استقالل و اضافه شدن نامداری به جمع آنها بیان کرد: هیئت مدیره 
جایی است که باید تصمیمات کالن در آن گرفته شود و هرچه زودتر 
باید نفر مورد نظر مشخص شود. نامداری از استقاللی های قدیمی و 
متعصب هستند و به نظرم می تواند در مواقع که احتیاج باشد کمک 
الزم را انجام دهد.ورمزیار در رابطه با حضور نمایندگان ایران در آسیا 
عنوان کرد: در حال حاضر شرایط ایده الی وجود ندارد و بازیکنان در 
این دو، سه ماه باید مقررات بیشتری برای خود لحاظ کنند، چون 
بیشتر  مراقبت  با  و  است  شده  دوخته  آنها  به  نفر  میلیون ها  چشم 
را کمتر کنند، کادر فنی هم  استراحت خوب آسیب پذیری خود  و 
می تواند خیلی کمک کند. بازی که استقالل در مقابل پیکان انجام 
داد بازی خیلی متوسطی بود با این گونه بازی ها هیچ جایگاهی در 

آسیا نخواهند داشت.
 هافبک سابق استقالل همچنان

 دور از میادین
از  نیز  را  پیکان  برابر  دیدار  مصدومیت  دلیل  به  باقری  فرشید 

است. داده  دست 
یکی از خریدهای پر سر و صدای گل گهر در پنجره زمستانی 
اخیر  های  سال  دفاعی  هافبک  باقری  فرشید  حضور  بیستم،  لیگ 
دلیل  به  هنوز  بازیکن  این  البته  که  بوده  تیم  این  در  استقالل 
مصدومیت نمی تواند تیمش را همراهی کند.حضور باقری می تواند 
قدرت بخش میانی گل گهر را افزایش دهد ولی این بازیکن که در 
دیدار برابر ماشین سازی در شروع دوباره رقابت های لیگ برتر غایب 
بود، به دیدار برابر پیکان هم نرسید تا همچنان کادر پزشکی گل گهر 
برای آماده کردن این بازیکن در تالش باشند.امیرقلعه نویی در دیدار 
برابر پیکان مثل همیشه از زوج زنده روح و علیزاده در خط میانی 
تیمش استفاده کرده و فرشید باقری حتی در لیست نیمکت نشینان 

تیم هم دیده نمی شود.

بازیکنان  لیست  هنوز  مجیدی  فرهاد 
مدنظر خود را برای تمدید قرارداد به باشگاه 

است. نداده  استقالل 
فوتبال  تیم  بازیکنان  از  برخی  قرارداد 
پایان  به  جاری  فصل  پایان  در  استقالل 

می رسد. با توجه به مشکالتی که در سال های 
وجود  به  قراردادها  تمدید  بحث  در  گذشته 
احمد  از  مدیره  اعضای هیئت  از  برخی  آمد، 
با  که  خواستند  باشگاه  مدیرعامل  مددی، 
فرهاد  از  شود.مددی  مذاکره  وارد  بازیکنان 

مجیدی، خواسته که لیست بازیکنان مدنظر 
استقالل  سرمربی  که  دهد  تحویل  را  خود 
پایان  از  پس  و  ندارد  عجله ای  کرده  اعالم 
لیست  آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله 
به  داد.مددی  خواهد  را  مدنظرش  بازیکنان 

وقتی سرمربی  تا  گفته  مدیره  اعضای هیئت 
اقدام  خودسرانه  نمی تواند  ندهد  لیستی  تیم 
دلیل  همین  به  کند،  بازیکنان  با  مذاکره  به 
تمدید  برای  باشگاه  مذاکرات  بحث  است که 

است. نشده  آغاز  هنوز  قراردادها 

مجیدی هنوز لیستی به باشگاه استقالل نداده است

استقالل  فوتبال  تیم  پیشین  سرمربی 
برعهده  را  اینتر  هدایت  که  زمانی  می گوید 
مارکو  گرفتن  خدمت  به  خواهان  داشته، 
وراتی بوده است.آندره آ استراماچونی که بین 
را  اینتر  هدایت   20۱3 تا   20۱2 سال های 
به  مقطع  همان  در  می گوید  داشت،  برعهده 
دنبال به خدمت گرفتن مارکو وراتی از پسکارا 

بوده است، بازیکنی که در سال 20۱2 و در 
شد. پاری سن ژرمن  راهی  سالگی   ۱9 سن 

ساله   28 حاال  که  ایتالیایی  هافبک  این 
است، تاکنون در 3۴۱ بازی برای پاریسی ها به 
میدان رفته و به این تیم برای هفت قهرمانی 
در جام حذفی  قهرمانی  پنج  لوشامپیونه،  در 
اتحادیه  جام  در  قهرمانی  شش  و  فرانسه 

است. کرده  کمک  فرانسه 
گفت وگو  در  ساله   ۴5 استراماچونی 
ارائه  برای  گفت:  رادیو«  استازیونه  »اونو  با 
ایده ای از فوتبال ایتالیا روی این موضوع تأمل 
 A کنید که مارکو وراتی بدون اینکه در سری
بازی کند، به پاری سن ژرمن رفت. او به همراه 
لورنزو اینسینیه برای پسکارا در سری B بازی 

می کرد و هر دو واقعاً در سطحی دیگر بودند.
سرمربی پیشین تیم های اینتر و اودینزه 
تصریح کرد: من می خواستم وراتی را در اینتر 
تالشش  هم  موراتی  ماسیمو  باشم،  داشته 
می ترسیدند  همه  اما  کرد،  او  جذب  برای  را 
روی مارکو قمار کنند و کسی به وی اعتقاد 

نداشت.

استراماچونی: وراتی را می خواستم اما اینتری ها به او اعتقاد نداشتند

ملت  جام  در  ایران  ملی  تیم  بان  دروازه 
های آسیای 2000 می گوید اگر آن تیم بهتر 
مدیریت می شد، به راحتی می توانست قهرمان 
آسیا شود. تیم ملی فوتبال ایران در جام ملت 
پرستاره  از  یکی  لبنان   2000 آسیای  های 
در  که  بود  ایران  فوتبال  تاریخ  های  تیم  ترین 
با  کره جنوبی  مقابل  نهایی  مرحله یک چهارم 
از  از دور مسابقات کنار رفت. پس  گل طالیی 
ای  حواشی  مورد  در  زیادی  های  صحبت  این 
که بازیکنان تیم ملی در این تورنمنت داشتند 
از سوی جالل طالبی مطرح شد و  حاال پرویز 
مسابقات،  این  اتفاقات  از  پس  دهه  دو  برومند 
ابهامات صحبت کرده  بار دیگر در مورد برخی 
است.پرویز برومند که فرم بسیار خوبی در آن 
سال ها داشت، در واکنش به سوال اول ما که آیا 
تیم  وقت  نوآموز سرپرست  ناصر  بهتر  مدیریت 
پیرامون  حواشی  میزان  از  توانست،   می  ملی 
نه  داد:  نشان  واکنش  اینطور  بکاهد،  ملی  تیم 
من اینطور فکر نمی کنم. ایشان یکی از بزرگ 
های ما بود و یکی از بهترین سرپرست ها. حاال 

آن  ولی خب  گذرد،  می  زمان  آن  از  سال   2۱
تیم اگر یک مقدار بهتر مدیریت و ارنج می شد 
به راحتی می توانست قهرمان شود. بعد از جام 
تیمی  و  داشتیم  ای  العاده  فوق  جهانی شرایط 
که باید به راحتی قهرمان می شد در یک چهارم 
و در قانون طالیی باعث شد.او سپس در واکنش 
تورنمنت  از  این سوال که خودش چرا پس  به 
از همراهی تیم ملی در راه جام جهانی 2002 
آرنج  ناحیه  از  من  کرد:»  بیان  است،  بازمانده 
دست آسیب داشتم. من در اردوی اتریش دچار 
آرنج  در  وترک خوردگی  آسیب دیدگی شدم  
دستم ایجاد شده بود. دکتر بخیه زد و فکر کرد 
جراحت است ولی بعد از چند روز دوباره متورم 
برداشته  ترک  دستم  که  فهمیدند  آنجا  و  شد 
آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در  سپس  او  است. 
از  او  جاماندن  باعث  حواشی  که  است  درست 
اردوی تیم ملی شده است، تاکید کرد: نه اصال. 
اتفاقاتی  باشد،  شما  مدنظر  که  موضوعی  شاید 
باشد که در راهروی رختکن یکی از بازی های 
مقدماتی جام جهانی اتفاق افتاد و چند بازیکن 

هم آنجا بودند ولی من که دستم شکسته بود 
و اصال نبودنم در تیم ملی به همین دلیل بود. 
آن تیم بهترین بازیکن های تاریخ فوتبال ایران 
این  اگر  کنم  می  فکر  و  داشت  اختیار  در  را 
راحتی  به  شدند   می  مدیریت  بازیکنان خوب 
برمند  پرویز  از  شوند.  قهرمان  توانستند  می 
وضعیت  مورد  در  استقالل  سابق  بان  دروازه 
تیم ملی ایران در مقدماتی جام جهانی 2022 
اوضاع،  خواندن  بحرانی  ضمن  او  و  پرسیدیم 
با  و  است  بحرانی  بسیار  وضعیت  کرد:  اضافه 
وجود اینکه ما سه بازی داخل داشتیم، میزبانی 
را هم از ما گرفتند. در این شرایط سخت عرضه 
انتظار  ولی  نداشتیم  که  را  میزبانی  برگرداندن 
می رود رئیس فدراسیون در این اوضاع حساس 
بیشتر  گیرد،  می  که  تصمیمات حساسی  روی 
می  اینقدر صدا  انتخابی  یک   وفتی  کند.  فکر 
کند، ناخودآگاه بیشتر به حواشی پرداخته می 
همیشه  مثل  اشاهلل  ان  موضوع.  اصل  نه  شود، 
بچه ها غیرت به خرج بدهند، تا ناتوانی مدیران 
را هم جبران کرده باشند.از برومند دروزاه بان 

در  تیم  این  شرایط  مورد  در  استقالل  سابق 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا نیز پرسیدیم و 
او در واکنش به این سوال توضیح داد: کسی که 
تفاوتی  برایش  برود،  قهرمانی  برای  خواهد  می 
کند.  بازی  گروه  کدام  در  که  داشت  نخواهد 
وقتی صحبت کردن طوری است که ما باید به 
مرحله بعد برویم و قهرمان بشویم، واقعا دیگر 
فرقی نمی کند. امیدوارم هدف اصلی قهرمانی 
باشد و بعد از سال ها هواداران را خوشحال 
کنند. اگر شما رقبا را کنار بزنید و از مرحله 
شما  روی  دیگر  رقبای  کنید،  عبور  گروهی 
حساب یژه ای باز می کنند و همین موضوع 
به تیم شما شخصیت می دهد. من ساده تر 
بگویم؛ کسانی که می گویند همگروهی های 
باید  استقالل  هستند،  قوی  خیلی  استقالل 
برود.  بعدی  مرحله  به  و  کند  حذف  را  آنها 
اگر این اتفاق رخ بدهد، روحیه زیادی به تیم 
وارد خواهد شد و مقابل تیم های قدرتمندتر 
را  این  قبال  استقالل  کرد.  خواهند  کار  بهتر 

است. کرده  ثابت 

راحت در سال 2000 قهرمان می شدیم اگر ...

برومند: بچه ها غیرت کنند تا ناتوانی مدیران جبران شود

با درخواست مان موافقت کردند

مددی: میزبانی عربستانی ها رضایت بخش بود
مدیرعامل باشگاه استقالل از میزبانی و رفتار عربستانی ها ابراز رضایت کرد.احمد مددی درباره حضور تیم فوتبال استقالل در شهر جده عربستان برای شرکت در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا، اظهار داشت: میزبانی عربستانی ها رضایت بخش و رفتارشان محترمانه بوده است. پس از رسیدن به فرودگاه جده، خیلی معطل نشدیم و با دو دستگاه اتوبوس تا هتل ما را اسکورت کردند.

وی افزود: هتل اختصاص داده شده مورد تایید AFC است و خیلی افراد تردد ندارند. در هتل از اعضای تیم تست کرونا گرفته شد که خوشبختانه پاسخ تست ها منفی بود. شام اعضای تیم نیز در 
اتاق ها صرف شد. میزبانی عربستانی ها تا اینجا خوب بوده و امیدوارم تا پایان مسابقات امکانات مدنظر ما تامین شود.مدیرعامل باشگاه استقالل خاطرنشان کرد: زمین تمرین اختصاص داده شده 
به استقالل با تیم دیگری مشترک بود که به این موضوع اعتراض کردیم و گفتیم زمین تمرین باید اختصاصی باشد که با این مسئله موافقت کردند. استقالل در اولین دیدار خود در فصل 202۱ 

لیگ قهرمانان آسیا ساعت 00:۴5 بامداد روز جمعه 27 فروردین به مصاف االهلی عربستان می رود.

شاگردان  گفت:  استقالل  سابق  هافبک 
فرهاد مجیدی روزهای سختی در لیگ قهرمانان 
دارند اما تجربه سرمربی می تواند برای استقالل 
خصوص  در  زاده  غنی  شود.رسول  واقع  مفید 
اولین  و  قهرمانان  لیگ  در  پوشان  آبی  حضور 
لیگ  گفت:  عربستان  االهلی  مقابل  آنها  دیدار 
دارد.  بسیاری  تفاوت های  برتر  لیگ  با  قهرمانان 
تیم های حاضر در لیگ قهرمانان بازیکنان بزرگ 
باید  تعارف  بدون  و  را جذب کردند  و شاخصی 
و  افزار  لحاظ سخت  از  چه  آنها  امکانات  بگویم 
چه نرم افزار ده ها برابر پیشرفته تر از ماست.این 
خوبی  بسیار  شرایط  آنها  داد:  ادامه  پیشکسوت 
چندین  ندارند،  مالی  مشکالت  و  دغدغه  دارند. 
زمین آماده در اختیار دارند و همه جوره شرایط 
حرفه ای را تجربه می کنند اما متاسفانه تیم های 
ایرانی بارها اتفاق افتاده که در طول یک ماه دو 
یا سه بار مجبور شده اند زمین عوض کرده و به 
قول قدیمی ها همیشه خانه به دوش هستند.وی 
تا  باعث شده  بارها  تاکید کرد: همین جابجایی 
بازیکنان دچار مصدومیت و آسیب دیدگی شوند 
اما امیدوار هستیم با تمام این اتفاقات استقالل 
و دیگر تیم های حاضر در لیگ قهرمانان عملکرد 
قابل قبولی داشته باشند.وی در مورد نقاط قوت 
از  پوشان  آبی  گفت:  استقالل  ضعف  نقاط  و 
داشتند  بزرگ  اشکال  یک  بیستم  فصل  ابتدای 
تیم  این  دفاعی  خط  هماهنگی  عدم  هم  آن  و 

مدافعان  زیاد  جابجایی های  دلیل  به  بود. 
به  حدودی  تا  این  و  نبودند  هماهنگ  استقالل 
استقالل ضربه زد. ضمن اینکه در خط هافبک 
هم با رفتن علی کریمی استقالل نتوانست یک 
جانشین  را  خوب  ساز  بازی  و  خالق  هافبک 
کریمی  جانشین  که  پور  مهدی  کند.  کریمی 
شده بود نتوانست به خوبی انتظارات را بر آورده 
کند و سعید مهری هم که به جمع آبی پوشان 
است.  نکرده  بازی  تیم  این  برای  هنوز  پیوسته 
بنابراین کار برای مجیدی سخت است و او باید 
بهترین ها را به مصاف االهلی عربستان بفرستد.

هافبک سابق استقالل در مورد خط حمله آبی 
پوشان هم گفت: چند هفته ای است که دیاباته، 
به دور  از آن آمادگی گذشته  قائدی و مطهری 
برآورده  را  انتظارات  نتوانسته اند  هستند و هنوز 
لیگ  شروع  تا  مهاجم  سه  این  امیدوارم  کنند. 
قهرمانان به آمادگی کامل رسیده تا شاهد گلزنی 
آنها برابر حریفان باشیم.وی در پایان و در پاسخ 
به این پرسش که آیا استقالل می تواند در لیگ 
کار  بپذیریم  باید  گفت:  باشد،  موفق  قهرمانان 
سختی در پیش است نه تنها استقالل بلکه چهار 
هم  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  حاضر  ایرانی  تیم 
روزهای سختی خواهند داشت اما به عنوان یک 
بتوانند  کشورمان  تیم های  می کنم  آرزو  ایرانی 
نتایج خوبی کسب کرده، به مراحل باالتر صعود 

ایران دفاع کنند. از اعتبار فوتبال  کرده و 

 غنی زاده:استقالل روزهای سختی در پیش دارد

همزمان با سفر استقالل به جده، مدافع 
در  امروز  پایتخت  آبی پوشان  سابق  چپ 
به  فوتبال گل گهر سیرجان  تیم  برای  تهران 
میدان خواهد رفت. ظهر روز گذشته بود که 
در  برای حضور  استقالل  فوتبال  تیم  کاروان 
رقابت های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
مهیای  را  خود  تا  شد  عربستان  جده  راهی 
الشرطه  عربستان،  االهلی  تیم های  با  مصاف 
مشکل  دلیل  به  کند؛  قطر  الدحیل  و  عراق 
زودتر  استقالل  کاروان  نفر،  چند  برای  ویزا 
این  در  و  شد  خمینی  امام  فرودگاه  راهی 
با  گفت  و  گپ  مشغول  هم  بازیکنان  فاصله 
یکدیگر بودند.در این میان، فرشید اسماعیلی 
جمع  در  که  استقالل  فوتبال  تیم  هافبک 
می رود،  شمار  به  تیم  این  باتجربه  بازیکنان 
تماس تصویری با میالد زکی پور و البته بهنام 

خود  گذشته  فصل  که  زکی پور  داشت؛  برزای 
یکی از بازیکنان ثابت ترکیب استقالل به شمار 
می رفت و برای این تیم در آسیا هم تجربه بازی 
دارد، حاال کیلومترها دورتر از ترکیب استقالل 
باید در گل گهر سیرجان کار خود را دنبال کند.

تیمی که در آن بازیکنان سابق استقالل 
جمله  از  بازیکنانی  دارند؛  پررنگی  حضور 
آرمین  تبریزی،  مرتضی  منشا،  گادوین 
زکی پور   .  ... و  باقری  فرشید  سهرابیان، 
تصویری  صورت  به  گذشته  روز  برزای  و 
مقصد  به  خود  سابق  همبازیان  پرواز  پیگیر 
جده بودند، امروز باید در تهران و در مصاف 
را  سیرجان  گل گهر  فوتبال  تیم  پیکان  با 
همراهی کنند، دیداری که می تواند پیروزی 
در آن شاگردان قلعه نویی را به جایگاه چهارم 

برساند. جدول 

زکی پور و دوری چند هزار کیلومتری از اردوی استقالل

دلیل عدم تمدید 
 قرارداد میلیچ
با استقالل مشخص شد

در حالی که همه چیز برای تمدید قرارداد هافبک 
تیم فوتبال استقالل آماده شده بود اما این اتفاق هنوز 

رخ نداده است.
هروویه میلیچ با وجود اینکه بر سر تمدید قرارداد 
با باشگاه استقالل به توافق رسیده، اما هنوز قراردادش 
مبلغ  و  بر سر مدت  استقالل  است.مدیران  نشده  امضا 
قرارداد مدافع کروات با او به توافق رسیدند، اما وکیل 
که  کرد  اضافه  او  قرارداد  به  جدید  بند  چند  میلیچ 
مدیریت  نپذیرفتند.  را  مسئله  این  استقالل  مدیران 
استقالل اعتقاد دارد که بندهای درخواستی غیر معقول 
است و بار دیگر مشکالت گذشته را تکرار خواهد کرد. 
میلیچ چند روز پیش بخشی از قراردادش را از باشگاه 

است. کرده  دریافت  استقالل 

فوتبال مس رفسنجان گفت:  تیم  مهاجم 
۱0بازی دیگرباقی مانده و امیدوارم آخر فصل 
بتوانیم رتبه خوبی را کسب کنیم.فراز امامعلی 
سایپا  مقابل  رفسنجان  مس  پیروزی  مورد  در 
بازی  داشت:  اظهار  برتر  لیگ  بیستم  در هفته 
است  خوبی  خیلی  تیم  سایپا  بود.  سنگینی 
و  ندارد  در جدول  اما حیف که جایگاه خوبی 
دچار استرس شده، بازی با این تیم ها معموالً 
انگیزه زیادی دارند که از  سخت تر است چون 
انتهای جدول فاصله بگیرند. به همین خاطر ما 
نهایت  در  اما  کردیم  تحمل  را  فشارهایی  هم 
توانستیم این بازی سنگین را با برد پشت  سر 
جدول  در  هم  پله  دو  شکر  را  خدا  و  بگذاریم 
نتیجه  آیا  اینکه  مورد  در  کردیم.وی  صعود 
می توانستند  یا  بود  کننده  راضی  صفر  بر  یک 
گل های بیشتری هم بزنند، گفت: موقعیت های 
بود  ما  دست  بیشتر  بازی  و  داشتیم  بیشتری 
ولی من نتیجه یک بر صفر را هم نتیجه خوبی 
مورد  در  رفسنجان  مس  تیم  می دانم.مهاجم 
اینکه این تیم در اولین سال حضورش در لیگ 
برتر به کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا بسیار 
و  داریم  زیادی  راه  هنوز  گفت:  شده،  نزدیک 
۱0 بازی دیگر باقی مانده، رقبای ما هم بازی 
دارند و باید شرایط حریفان را نیز ببینیم ولی با 
تالش بازیکنان و کادر فنی به خصوص محمد 

ربیعی که وقت زیادی می گذارد و زحمت زیاد 
به  مدیریتی  کادر  کمک  همچنین  و  می کشد 
که  داده  هم  دست  به  دست  چیز  همه  تیم، 
بتوانیم این شرایط را در اولین سال حضور در 
لیگ برتر داشته باشیم. باید همین روند را ادامه 
بدهیم. االن هیچ اتفاقی نیفتاده، امیدوارم آخر 
فصل بتوانیم رتبه خوبی را در جدول به دست 
بیاوریم.امامعلی در مورد اینکه به نظر می رسد 
مس رفسنجان به کسب سهمیه آسیایی نگاهی 
داریم.  نگاه  چیز  همه  به  ما  کرد:  عنوان  دارد، 
امسال شرایط جدول طوری است که هر کسی 
وقت  و  کند  بیشتری  تالش  باشد،  شایسته  
بیشتری بگذارد مزد زحماتش را می گیرد. ما از 
ابتدای فصل زحمات زیادی کشیدیم تا بتوانیم 
موضوع  این  به  کنیم.  کسب  خوبی  جایگاه 
خیلی امیدواریم و همه تالش مان را هم به کار 
امیدوارم  و  است  خدا  دست  نتیجه  می گیریم. 
مردم  باشیم که شرمنده  داشته  شرایط خوبی 
بازی  مورد  در  نشویم.وی  رفسنجان  خونگرم 
هفته بیست و یکم مس رفسنجان اظهار داشت:  
نفت مسجدسلیمان از امتیاز میزبانی برخوردار 
امتیاز  سه  برای  بازی ها  همه  در  ما  ولی  است 
به زمین می رویم. امیدواریم که با دست پر از 
مسجدسلیمان خارج شویم و شرایط مان هم در 

بهتر شود. جدول 

امامعلی:  هنوز راه زیادی داریم و 10 بازی باقی مانده

تمرینات سایپا تعطیل شد
 نارنجی پوشان سراغ مربیان تیم های دیگر نمی روند

تمرینات تیم فوتبال سایپا پس از شکست مقابل مس رفسنجان تعطیل شد. پس از شکست یک بر صفر روز یکشنبه 
تیم فوتبال سایپا مقابل مس رفسنجان در هفته بیستم لیگ برتر ابراهیم صادقی از سرمربیگری این تیم جدا شد.طبق برنامه 
این مربی قرار بود تمرینات نارنجی پوشان پس از مسابقه با شاگردان محمد ربیعی چهار روز تعطیل شود و با وجود جدایی 
صادقی این برنامه همچنان باقی است.مسئوالن باشگاه سایپا قصد دارند تا روز جمعه از بین گزینه های خود جانشین صادقی 
را انتخاب کنند تا تمرین با وی آغاز شود. البته به نظر می رسد آنها با رعایت مسائل حر فه ای قصدی برای مذاکره رسمی با 
مربیان تیم های دیگر ندارند تا به این شکل تیم این مربی دچار مشکل نشود. بازی سایپا مقابل فوالد در هفته بیست و یکم 
لیگ برتر به دلیل حضور تیم خوزستانی در لیگ قهرمانان به تعویق افتاد و خودروسازان ۱8 اردیبهشت در هفته بیست و دوم 

میهمان ماشین سازی در هفته بیست و دوم  هستند.

زمان و مکان برگزاری مراسم جوایز 
بهترین های سال آسیا مشخص شد

سال  های  بهترین  جوایز  مراسم  داد  خبر  قطری  رسانه  یک 
202۱ آسیا در دوحه برگزار می شود.نشریه »استاد الدوحه« قطر 
سال  های  بهترین  جوایز  مراسم  کرد  اعالم  اختصاصی  خبری  در 
ماه  اواخر  در   AFC کنگره  حاشیه  در  در  است  قرار  آسیا   202۱
های  بهترین  شود.مراسم  برگزار  دوحه  در  آذر(  ماه  نوامبر)ابتدای 
سال 2020 آسیا به دلیل شرایط کرونایی لغو شد و برای اولین بار 

انتخاب نشد مرد سال آسیا 
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 حریفان پرسپولیس متوسط هستند
فنونی زاده: قهرمان لیگ با تفاضل گل 
یا اختالف یک امتیاز مشخص می شود

اعتقاد  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سابق  بازیکن 
دارد، قهرمان لیگ برتر در فصل جاری با تفاضل گل 
شد.مرتضی  خواهد  مشخص  امتیاز  یک  اختالف  یا 
آستانه  در  پرسپولیس  وضعیت  درباره  فنونی زاده 
شروع مسابقات لیگ قهرمانان آسیا گفت: خوشبختانه 
شرایط پرسپولیس خوب است و پیروزی برابر نساجی 
هند  به  باال  روحیه ای  با  تیم  این  تا  شد  باعث  هم 
دیگر  گروه های  با  قیاس  در  پرسپولیس  گروه  برود. 
نماینده های ایران، گروه متوسطی است، ولی بازیکنان 
نباید تیم های دیگر را دست کم بگیرند. هر تیمی که در 
این جام حضور دارد تیم ضعیفی نیست و خوشبختانه 
بازیکنان پرسپولیس آنقدر حرفه ای هستند که در هر 
را دست کم  و حریفان  رفته  میدان  به  برد  برای  بازی 
شناخته شده ای  تیم  که  الریان  داد:  ادامه  نگیرند.وی 
است و می تواند همراه با پرسپولیس گزینه اصلی برای 
صعود از این گروه باشد. الوحده امارات هم با شکست 
دادن الزورای عراق نشان داد که تیم خوبی است، چون 
شکست دادن تیم های عراقی اصاًل آسان نیست. نماینده 
ناشناخته است و در طول مسابقات  برای ما  نیز  هند 
که  بگویم  باید  مجموع  در  می شود.  مشخص  عیارش 
حریفان ما متوسط هستند، ولی امیدوارم پرسپولیس 
در نهایت با کسب نتایج خوب از این گروه صعود کند.

برتر  فنونی زاده در مورد وضعیت پرسپولیس در لیگ 
دست  از  را  صدرنشینی  پیش  هفته  دو  آنها  اینکه  و 
دادند هم گفت: شرایط لیگ امسال متفاوت است و سه 
تیم پرسپولیس، سپاهان و استقالل شانس های اصلی 
قهرمانی هستند. فوالد، تراکتور و گل گهر هم تیم های 
باالی  تیم  با سه  خوبی هستند، ولی سخت است که 
پیش بینی  امسال  کنند.  رقابت  قهرمانی  برای  جدول 
است.  سخت  واقعاً  می شود،  قهرمان  تیمی  چه  اینکه 
قهرمان  می کنم  فکر  که  است  نزدیک  آنقدر  فاصله ها 
امتیاز  یک  اختالف  نهایت  در  یا  گل  تفاضل  با  لیگ 
مشخص خواهد شد. با این حال امیدوارم پرسپولیس 
پنجمین قهرمانی پیاپی را هم به دست بیاورد.بازیکن 
پیشین پرسپولیس همچنین در واکنش به صحبت های 
اخیر علی دایی که گفته بود قباًل طرفدار استقالل بوده 
است، تصریح کرد: این موضوع چندان حساس نیست. 
دایی با صراحت و صادقانه گفت زمانی که در اردبیل 
به  آمدن  از  بعد  ولی  داشت،  دوست  را  استقالل  بود 
پرسپولیس طرفدار این تیم شد. خیلی از بازیکنان در 
دهه 60 هم پرسپولیسی بودند، ولی در استقالل بازی 
از  باشد و  بارسلونا  بازیکن طرفدار  می کردند. اگر یک 
رئال مادرید پیشنهاد داشته باشد، آیا رئال را انتخاب 

این چیزها در فوتبال طبیعی است. نمی کند؟ 
مشکالت بانکی، تحریم و اف ای تی اف

 پاداش 70 میلیاردی پرسپولیس 
در AFC بلوکه شد!

در فاصله 48 ساعت تا آغاز فصل تازه لیگ قهرمانان 
آسیا در مرحله گروهی، نایب قهرمان فصل گذشته این 
کند. دریافت  را  خود  پاداش  نتوانسته  هنوز  مسابقات 

در  گل محمدی  یحیی  شاگردان  متوالی  پیروزی های 
یک  به  را  پرسپولیس  هواداران  آسیا،  قهرمانان  لیگ 
بود.  کرده  امیدوار  باشگاه  این  در  اقتصادی  تحول 
آن ها با صعود به فینال، دو میلیون و 810 هزار دالر 
درآمدزایی کردند که رقمی معادل بودجه پرسپولیس 
در پنجره تابستانی و زمستانی امسال محسوب می شود 
را  باشگاه  این  بدهی  های  پرداخت  شرایط  همچنین  و 
از  با گذشت چیزی حدود چهار ماه  فراهم می کرد.اما 
هنوز  پرسپولیس  باشگاه  آسیا،  قهرمانان  لیگ  فینال 
نتوانسته طلب خود از ای اف سی را وصول کند. سرخ ها 
که در زمان برگزاری فینال، تیم مدیریتی دیگری را بر 
کنفدراسیون  از  زمان  آن  داشتند،  مسند هدایت خود 
فوتبال آسیا درخواست کردند که باتوجه به تحریم ها و 
مشکالت بانکی، پاداش پرسپولیس را پس از پایان بازی 
با اولسان، به صورت نقد در دوحه تحویل بدهند اما ای 
و  اتفاقی ممکن نیست  اف سی پاسخ داد که »چنین 
باید سلسله مراتب طی شود.«پس از بازگشت به ایران، 
قرمزها این بار با نامه نگاری ابتدا خواستار روشن شدن 
مبلغ پاداش خود داشتند و سپس در چند نامه دیگر، 
از ای اف سی خواستند که این رقم را به حساب این 
اما پاسخ  واریز کند  ایران  فوتبال  یا فدراسیون  باشگاه 
واضحی دریافت نکردند و پالس مثبتی هم از کوالالمپور 
به این باشگاه نرسید تا امیدها برای وصول کردن این 
ایران  در  بسیاری  تصور  برسد.اگرچه  حداقل  به  طلب 
از سوی کنفدراسیون فوتبال  قانون شکنی  انجام نوعی 
آیین  طبق  اف سی  ای  و  نیست  اینطور  اما  آسیاست 
نامه خود عمل می کند. در بخش یازدهم و بند 51.1 
»هرگونه  آمده:  صراحتا  آسیا  قهرمانان  لیگ  آیین نامه 
تابع کلیه  انجام شود،   AFC پرداخت مالی که توسط
قوانین، مقررات، دستورات، آیین نامه ها و تحریم های 
بین المللی خواهد بود.«بنابراین سه مشکل در این راه 
وجود خواهد داشت: »مشکالت بانکی، اف ای تی اف 
پابرجا باشند،  تا زمانی که این سه مشکل  و تحریم«. 
پرسپولیس امکان دریافت پاداش خود را به هیچ وجه 
نخواهد داشت و همانطور که فدراسیون فوتبال در راه 
پرسپولیس  ماند،  ناکام  پاداش جام جهانی  به  رسیدن 
نیز هرچه تالش کند، به در بسته خواهد خورد.باشگاه 
به فینال 2 میلیون و 810 هزار  از صعود  پرسپولیس 
ای  خیریه  به  رقم  این   %5 که  کرد  درآمدزایی  دالر 
اف سی می رسد. همچنین 10 هزار دالر برای جریمه 
آل کثیر کسر خواهد شد و اگر جریمه دیگری نباشد، 
از  دالر  هزار   659 و  میلیون   2 احتماال  پرسپولیس 
با  که  رقمی  است.  طلبکار  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
حضور سرخ ها در فصل جاری افزایش خواهد یافت اما 
زمانی وصول شود.پرسپولیس  نیست که چه  مشخص 
همین حاال بخشی از این رقم را باتوجه به طلب بزرگ 
هم  دیگر  بخشی  و  کرده  استقراض  بودیمیر  ماریو  به 
احتماال به بازیکنان خواهد رسید. شاید با صدور حکم 
هم  را  بیشتری  رقم  سرخ ها  کالدرون،  گابریل  نهایی 
صورت  در  که  نمی داند  کسی  البته  و  کنند  پیشخور 
تداوم سه مشکل باال، این تعهدات به چه شکلی پاسخ 

داده خواهند شد.

انتقال استرس از ایران به اردوی سرخ پوشان
میزبانی ضعیف هند بالی جان پرسپولیس 

و هم گروه هایش
به جز کاروان پرسپولیس اعضای تیم های الوحده امارات و الریان 
انتظار جواب تست های کرونای شان هستند.به نظر می  نیز در  قطر 
لیگ  در  همگروهش  های  تیم  سایر  و  پرسپولیس  ماجراهای  رسد 
ای شود.پرسپولیسی  تازه  ابعاد  وارد  روز  هر  هند  در  آسیا  قهرمانان 
ها که از گرفتن ویزا تا اجازه پرواز به سمت گوا با مسئوالن هندی 
دچار چالش شدند اکنون در شهر گوا که از لحاظ کرونا قرمز است، 
در انتظار پاسخ تست های کرونا هستند.سرخپوشان پس از یک سفر 
پرماجرا بعد از اینکه به گوا رسیدند بالفاصله منتظر شدند تا از آنها 
تست کرونا گرفته شود. در اقدامی عجیب فقط یک نفر برای انجام 
و  بود  شده  حاضر  نظر  مورد  محل  در  پرسپولیس  کاروان  از  تست 
ایرانی  قرمزپوشان  از  تست  گرفتن  بودن  نفره  تک  همان  دلیل  به 
طوالنی شد و همان باعث خستگی اعضای تیم شد.در نهایت کاروان 
پاسخ  انتظار  در  و  هتل شدند  در  های خود  اتاق  راهی  پرسپولیس 
تست ها. درحالی که قرار بود تا ساعت دو بعد از ظهر دیروز جواب 
باقی  روز  پایان  تا  ها  به سرخ  پاسخ  در  تاخیر  اما  بیاید  ها  آزمایش 
بار مسئوالن برگزار کننده بازی ها در هند اعالم کردند  ماند و هر 
که هنوز جواب ها آماده نیست.از سوی دیگر مشخص شد در گوا که 
یک شهر توریستی است فقط یک بیمارستان وجود دارد و آزمایشگاه 
واقع  در  ندارد.  وجود  کرونا  تست  انجام  برای  دیگری  درمانگاه  یا  و 
عالوه بر تیم های حاضر در گوا برای برگزاری لیگ قهرمانان آسیا، 
مراجعه  بیمارستان  همان  به  باید  کرونا  بحث  برای  گوا  شهروندان 
اعالم شدن  دیر  این وضعیت،  به  توجه  با  رسد  نظر می  به  و  کنند 
جواب تست تیم ها به این موضوع ربط دارد.البته مسئوالن باشگاه 
پرسپولیس هم از روز گذشته که متوجه کندی کار در هند شده اند 
به طور مداوم با مسئوالن AFC در بخش های مختلف و همچنین 
تکلیف  زودتر  چه  هر  تا  هستند  پیگیر  فوتبال  فدراسیون  طریق  از 
تست های کرونا مشخص شود. به جز پرسپولیس کاروان الوحده و 
الریان نیز همین شرایط را دارند و آنها هم تا زمانی که پاسخ تست 
هایشان نیاید نمی توانند بیرون از هتل بروند.روز یکشنبه با توجه به 
این شرایط و صالحدید یحیی گل محمدی سرمربی تیم، بازیکنان 
تیم  اعضای  و حتی  پرداختند  تمرین  به  وزنه هتل  در همان سالن 
الوحده نیز در محوطه چمن هتل مشغول به تمرین شدند.در حالی 
که پرسپولیسی ها و رقبایشان در انتظار هستند در اقدامی عجیب و 
سوال برانگیز در ایران بابت تست کرونای سرخپوشان شایعاتی مطرح 
به گوش  شایعات عجیب هم  این  و  استرس  این  که  به طوری  شد 
کاروان سرخپوشان در هند رسید و باعث نگرانی آنها هم شد. اینکه 
چرا عده ای بدون در نظر گرفتن شرایط نماینده ایران اقدام به پخش 
شایعه مبنی بر کرونایی شدن برخی از اعضای تیم کردند جای تامل 
دارد اما آنچه مشخص است در حال حاضر اعضای تیم پرسپولیس در 
سالمت به سر می برند و فقط منتظر اقدام هندی ها برای مشخص 
شدن زمان تمرینات خود هستند.مسئوالن پرسپولیس قبل از اعزام 
تیم به هند اعالم کرده بودند با توجه به شرایط قرمز کرونایی در این 
کشور و اینکه هندی ها تا به حال تجربه میزبانی در چنین شرایطی 
که  زمانی  تا  و  است  نامشخص  گوا  در  کاروان  وضعیت  نداشتند  را 
وارد این کشور نشده اند چیزی در کنترل باشگاه پرسپولیس نیست.

که  است  این  گواه  تیم هم  اعضای  از  فارس  پیگیری های خبرنگار 
در  هتل  که  است  درست  نیست.  مطلوب  خیلی  ها  هندی  میزبانی 
نظر گرفته شده استاندارد است اما شرایط ایده آل یک تیم ورزشی 
را ندارد. هوای شرجی و گرمای شهر گوا هم سبب شده تا در کل 
پرسپولیس  نباشد.بازیکنان  عادی  و  مناسب  میزبانی در هند  فضای 
می  اعالم  تیم  سرمربی  که  مواقعی  جز  به  شرایط  این  درک  با  هم 
کند در محوطه هتل حضور پیدا نکرده و همگی در اتاق های خود 
قرنطینه هستند.باید منتظر شد و دید که باالخره جواب تست ها چه 
برنامه  تا یحیی گل محمدی هر چه سریعتر  اعالم می شود  زمانی 
ریزی تمرینات را انجام دهد.اولین بازی سرخپوشان روز چهارشنبه از 

ساعت 19 مقابل الوحده امارات است.

 آل کثیر به دنبال تسویه حساب در
 لیگ قهرمانان آسیا

در  قهرمانان،  لیگ  در فصل گذشته  پرسپولیس  موفق  مهاجم 
مسیر  در  را  تیمش  است  امیدوار  رقابت ها  این  در  دوباره  حضوری 
همان موفقیت قرار دهد. در شرایطی که پرسپولیس مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان را بعد از اپیدمی کرونا با قعرنشینی شروع کرد، عیسی 
البته  و  صعود  در  زیادی  تاثیر  که  بود  بازیکنانی  از  یکی  کثیر  آل 
حضور این تیم در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان داشت. او البته 
دلیل  به  ازبکستان  پاختاکور  با  جدال  در  و  چهارم  یک  مرحله  در 
شادی گلش که از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا با اتهام توهین 
نژادی مواجه شد، محرومیتی شش ماهه را متحمل شد و از حضور 
در نیمه نهایی و بعد از آن فینال دور شد.آل کثیر اکنون با پشت سر 
گذاشتن دوره محرومیت شش ماهه، بار دیگر با شروع لیگ قهرمانان 
به ترکیب این تیم بازگشته و آمادگی خود را در جدال با نساجی 
از  یکی  اکنون  او  نمایش گذاشت.  به  پایانی  ثانیه های  در  گلزنی  با 
نمایش  با  است  امیدوار  محمدی  گل  یحیی  که  است  مهره هایی 
درخشان خود در کنار دیگر مهره های تهاجمی تیمش، مسیر صعود 
را در هند هموار کنند. مهاجم سرخ ها نیز البته از انگیزه های شخصی 
برخوردار  توانایی هایش  دوباره  نمایش  و  رقابت ها  این  برای  زیادی 

است و باید دید چه عملکردی به جا خواهد گذاشت.
اولین تمرین پرسپولیس در هند

 روحیه باالی شاگردان گل  محمدی در 
هوای شرجی گوا

نخستین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس ایران در هند با روحیه 
پرسپولیس  تیم  جدی  تمرین  شد.اولین  برگزار  سرخ پوشان  باالی 
ایران در هند دیروز از ساعت 1۷و30 به وقت محلی)16:30 به وقت 

ایران( در زمین »بنالیم« آغاز شد.
*ابتدا گل محمدی دقایقی برای بازیکنان صحبت کرد و سپس 
بازیکنان زیر نظر بدنساز تیم به گرم کردن بدن های خود پرداختند.

*پاسکاری کوتاه و حفظ توپ بخش بعدی تمرین بود و سپس 
فوتبال درون تیمی زیر نظر گل محمدی انجام شد.

*در این بخش سرمربی، روی اجرای برنامه های تاکتیکی اصرار 
داشت و به بازیکنان برای اجرای این تاکتیک ها تذکر می داد.

داود  نظر  زیر  را  خود  اختصاصی  تمرینات  نیز  *دروازه بان ها 
گذاشتند. سر  پشت  فنایی 

*بازیکنان با وجود گرمای زیاد و شرجی بودن هوا با روحیه باالیی 
تمرین کردند و نشان دادند آمادگی باالیی برای شروع مسابقات دارند.

از  بازیکنان بعد  انجامید و  *تمرین دیروز ۷0 دقیقه به طول 
بازگشتند. تیم  اقامت  به هتل محل  سرد کردن 

*پیش از شروع تمرین یک عقاب هم باالی زمین تمرین در حال 
پرواز بود که برای لحظاتی توجه سرخپوشان را به خود جلب کرده بود.

*ناظران AFC هم با حضور در محل تمرین لحظاتی با ابراهیم 
شکوری، افشین پیروانی و امیر علی حسینی صحبت کردند.

لیگ  در  خود  اول  دیدار  چهارشنبه  روز  پرسپولیس  تیم   *
می کند. برگزار  امارات  الوحده  مقابل  را  قهرمانان 

بازیکن پیشین تیم فوتبال پرسپولیس 
پرسپولیس  از  آسیا  در  تیم ها  همه  گفت:  
فاکتور  یک  می تواند  این  و  می برند  حساب 
مثبت برای سرخپوشان باشد.رضا شاهرودی 
در ارتباط با وضعیت پرسپولیس در آستانه 
قهرمانان  لیگ  شروع فصل جدید مسابقات 
آسیا گفت:  پرسپولیس با شرایط خوبی وارد 
مسابقات خواهد شد. امیدوارم تست کرونای 
دو  این  تا  شود  منفی  هم  فرجی  و  آقایی 

بازیکن بتوانند خیلی زود پرسپولیس را در 
این جام همراهی کنند. پرسپولیس در چند 
سال اخیر 2 بار به فینال آسیا رفته و قطعا 
تیم هایی که در لیگ قهرمانان حضور دارند، 
از این تیم حساب می برند. این یک فاکتور 
می تواند  که  است  پرسپولیس  برای  مثبت 
انگیزه و خودباوری بازیکنان را بیشتر کند.وی 
در ارتباط با همگروهی پرسپولیس با الوحده 
الریان قطر عنوان کرد:  امارات، گوا هند و  

شاید اینطور تصور شود که این گروه آسان 
است ولی در مسابقاتی مثل لیگ قهرمانان 
آسیا نمی توان حریفان را دست کم گرفت. 
کار  کنند  تصور  پرسپولیس  بازیکنان  اگر 
راحتی دارند ممکن است به دردسر بیفتند. 
انگیزه  بیشترین  با  بازی  هر  در  باید  آنها 
مرحله  به  اول  تیم  عنوان  به  تا  کنند  بازی 
پرسپولیس  پیشین  بروند.بازیکن  بعدی 
در  الهامی  ساکت  صحبت های  به  اشاره  با 

پرسپولیسی ها،  به  واکسن  تزریق  خصوص 
باید  اول  دیگر  های  تیم  کرد:  خاطرنشان 
برای  حرفی  تا  بیایند  سپس  و  شوند  قوی 
همراه  همیشه  واکسن  باشند.  داشته  گفتن 
پرسپولیس است، واکسن عشق و تعصب به 
پیراهن که بازیکنان و کادر فنی به خوبی آن 
را نشان داده اند. پرسپولیس در این سال ها 
در زمین مسابقه نشان داده که تیم پرقدرتی 
می زنند  حرف هایی  دوستان  برخی  و  است 

پرسپولیس  با  نمی توانند  می دهد  نشان  که 
رقابت کنند.شاهرودی در خصوص وضعیت 
این تیم در لیگ برتر و شانس سرخپوشان 
برای رسیدن به قهرمانی گفت: پرسپولیس 
قهرمانی  برای  باالیی  شانس  برتر  لیگ  در 
تیم دیگر هم مدعی  دارد، هر چند دو سه 
هستند. پرسپولیس از نظر من مدعی اصلی 
است و امیدوارم پنجمین قهرمانی پیاپی را 

بیاورد. به دست 

پرسپوایس  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
به  نیستند  قدر  لیس  پرسپوحریفان  گفت: 
همین دلیل شانس قهرمانی ما بیشتر است.

شرایط  با  رابطه  در  نورمحمدی  علیرضا 
اظهار  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  پرسپولیس 
داشت: بازی های آسیایی همیشه سخت بوده 
چون بازیکنان نسبت به سایر تیم ها شناخت 
باشد  میزبانی هند خوب  اگر شرایط  ندارند. 

در  می شود.وی  ساده تر  کارش  پرسپولیس 
تیم پرسپولیس در  قهرمانی  با شانس  رابطه 
گروه پنجم لیگ قهرمانان آسیا عنوان کرد: 
تیمی که مدعی قهرمانی است نباید به قرعه 
نیستند  قدر  پرسپولیس  حریفان  کند.  نگاه 
بیشتر  ما  قهرمانی  شانس  دلیل  همین  به 
دهد  رخ  فوتبالی  خاص  اتفاقات  مگر  است، 
و یا اینکه روز پرسپولیس نباشد.نورمحمدی 

در رابطه با عملکرد شهریار مغانلو در ترکیب 
مهاجم  مغانلو  کرد:  تصریح  پرسپولیس  تیم 
باکیفیت و پرتالشی است و گل نزدنش دلیلی 
بر بد بودن این بازیکن نیست. اما چون توقع 
از تیم پرسپولیس زیاد است، زمانی که یک 
بازیکن وارد می شود، همه از او انتظار دارند، 
خود این ماجرا باعث تضعیف روحیه بازیکن 
به  و  است  خوبی  خرید  مهاجم  این  است. 

زودی ازاین شرایط خارج می شود.پیشکسوت 
به  اشاره  با  پایان  فوتبال پرسپولیس در  تیم 
کرد:  خاطرنشان  گل محمدی  خوب  عملکرد 
یحیی با وجود داشتن چند مصدوم  و محروم 
عملکرد فوق العاده ای داشته است. با توجه به 
اینکه سال گذشته نیز تجربه لیگ قهرمانان 
و  بوده  پخته تر  امسال  می رود  انتظار  داشته 

کند. عمل  موفق 

کشور  گوید:  می  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مربی 
هند تجربه میزبانی ندارد به همین خاطر برنامه ریزی 
خوبی برای لیگ قهرمان آسیا انجام نشده است.حمید 
مطهری درباره آخرین وضعیت تیم فوتبال پرسپولیس 
اظهار کرد: بعد ازاینکه با سختی های بسیار زیادی به 
را  میزبانی  شرایط  واقعا  هند  بگویم  باید  رسیدیم  گوآ 
ندارد. شرایط آن ها واقعا مناسب نیست. آن چیزی که 
ما در قطر تجربه کرده بودیم را هندی ها ندارند. شرایط 
برای ما بسیار سخت است اما ما نشان داده ایم که مرد 
روزهای سخت هستیم و باید بتوانیم خودمان را با این 
شرایط هماهنگ کنیم و در نهایت طوری نتیجه گیری 
افزود:  بشود.وی  هواداران  خوشحالی  باعث  که  کنیم 
دیروز به خاطر اینکه جواب تست کرونای ما نیامده بود 
به ما اجازه ندادند به زمین تمرین برویم و تمرین کنیم 
همین  به  بشویم  خارج  هتل  از  ندادند  اجازه  حتی  و 
تمرین  کمی  بدنسازی  سالن  در  توانستیم  فقط  خاطر 
کنیم تا بعد از مشخص شدن جواب تست کرونا بتوانیم 
در زمین چمن هم تمرین کنیم. متأسفانه آن طور که 
من شنیدم شرایط زمین تمرین هم اصال خوب نیست 
چون حتی نور ندارد و ما اگر بخواهیم در ساعات پایانی 
روز که هوا خنک تر است تمرین کنیم نمی توانیم در 
پرسپولیس  فوتبال  تیم  بدهیم.مربی  انجام  کاری  آنجا 
گفت:  همچنین  هایش  صحبت  از  دیگری  بخش  در 
اینکه مانند قطر ما در حباب قرنطینه قرار داشته باشیم 
نیست.  این طور  واقعا  باشد،  و همه چیز خیلی خوب 
در قطر همه چیز خوب بود اما اینجا خیلی از مسائل 
رعایت نمی شود. اینجا آن چیزی که ما می بینیم بی 
برنامگی است و این نشان می دهد که هند اصال تجربه 
برگزاری چنین مسابقاتی را ندارد. شرایط خوبی نیست 
روزهای سخت هستیم.  مرد  ایم که  داده  نشان  ما  اما 
چاره ای جز اینکه خودمان را با شرایط هماهنگ کنیم 
در  باید  پرسپولیس  اینکه  درباره  ادامه  در  نداریم.وی 

انجام بدهد و آیا این  فاصله سه روز مسابقات خود را 
کار را سخت خواهد کرد یا خیر، گفت: این موضوع به 
تیم فشار می آورد اما پرسپولیس همیشه در روزهای 
سخت فوق العاده کار می کند. ما تغییراتی در جلسه 
ریکاوری و تمرینات مان داریم تا تیم با آمادگی کامل 
اند  داده  نشان  ما  بازیکنان  بدهد.  انجام  را  مسابقات 
مبارزه گر و جنگجو هستند و ما مشکلی از این بابت 
بتوانیم  ما  و  ندهد  اتفاق خاصی رخ  امیدواریم  نداریم. 
تیم  بدهیم.مربی  ادامه  را  خودمان  همیشگی  روال 
درباره  ادامه صحبت های خود  در  پرسپولیس  فوتبال 
رقبای پرسپولیس در لیگ قهرمان آسیا هم گفت: تیم 
از زمین خودشان  های عربی همیشه سعی می کنند 

بازی سازی کنند و فوتبال منطقی به نمایش بگذارند. 
تیم های عربی در خط حمله خود همیشه از بازیکنان 
و آن ها هستند که  برند  بهره می  خارجی خوبی هم 
بگویم  باید  زنند. درباره گوآ هم  را رقم می  ها  تفاوت 
دانم  که من می  آن طور  اما  است  ناشناخته  تیم  این 
هستند. خودشان  خارجی  بازیکنان  به  متکی  ها  آن 

و سعید  فرجی  فرشاد  غیبت  درباره  ادامه  در  مطهری 
آقایی هم گفت: در اینکه سعید آقایی و فرشاد فرجی 
بازیکنان توانمندی هستند شکی نیست اما ما همیشه 
بازیکنان  و تک تک  تیم هستیم  دادیم که یک  نشان 
مان شایسته تحسین هستند. ما با یک وحدت تاکتیکی 
همیشه نگاه رو به جلو داریم و همیشه سعی می کنیم 

بهترین نتایج را کسب کنیم. بازیکنان ما همه ارزشمند 
براساس  و  داریم  نیاز  ها  آن  تک  تک  به  و  هستند 
را  نفرات  بهترین  کنیم  می  سعی  حریف  تیم  شرایط 
وارد زمین کنیم.وی در ادامه درباره اینکه فشار زیادی 
گفت:  هم  دارد  وجود  پرسپولیس  مهاجمان  روی  که 
نباید بازیکنان را تحت فشار قرار بدهیم. این فشارها از 
سوی کادر فنی به بازیکنان ایجاد نمی شود و از رسانه 
ها و کارشناسان هم خواهش می کنم بازیکنان را تحت 
فشار قرار ندهند تا آن ها با آسودگی خیال کار کنند. 
تیمی که از نظر تاکتیکی موقعیت گل زیادی ایجاد می 
سیدجالل  ما  تیم  در  باشیم.  نگرانش  نباید  پس  کند 
حسینی و احمد نورالهی هم گلزنی می کنند که این 
نشان از روند تاکتیکی تیم ما است. ما نگران نیستیم 
چون اگر موقعیت گل ایجاد نمی کردیم باید نگران می 
شدیم. بهتر است نکات مثبت تیم را هم ببینیم و درباره 
آن ها هم صحبت کنیم. انتقاداتی که با صداقت باشد 
را ما می پذیریم اما برخی انتقادات تخریب کننده است 
این  به  پاسخ  پایان در  زند.وی در  تیم ضربه می  به  و 
سوال که پرسپولیس به عنوان نایب قهرمان آسیا چقدر 
شانس دارد که در این دوره به قهرمانی برسد، گفت: 
ما یک تیم کامل هستیم و هدف مان این است که این 
جام را به هواداران هدیه بدهیم. کار خیلی سختی پیش 
تیم های  امکاناتی که  و  به ساختار  توجه  با  داریم.  رو 
بسیار  مسابقات  این  در  قهرمانی  برایشان  دارند  ایرانی 
به فینال رسیدیم کار  پارسال هم که ما  سخت است. 
خیلی بزرگی انجام دادیم. می توانستیم قهرمان بشویم 
و حقمان قهرمانی بود. االن هم هدف مان همین است 
که راهمان رو به جلو باشد و به فینال راه پیدا کنیم. 
هر چند که می دانیم از نظر امکانات از سایر رقبا عقب 
هستیم اما آن جنم و قدرت جنگندگی را هیچ کدام از 
تیم های دیگر ندارند. بنابراین سعی می کنیم بهترین 

بازی های خودمان را به نمایش بگذاریم.

مهاجم ایرانی ماریتیمو به عنوان بهترین بازیکن تیمش در دیدار مقابل فارنسه در لیگ فوتبال پرتغال انتخاب 
شد.در رقابت های لیگ فوتبال پرتغال، ماریتیمو به مصاف فارنسه رفت و با نتیجه یک بر صفر پیروز شد.تک گل 
پیروزی بخش این بازی را علی علیپور به ثمر رساند.وی با این پل 3 امتیازی زمینه ساز پیروزی ماریتیمو شد.البته 
در این دیدار امیر عابدزاده هم کلین شیت کرد و بهترین بازی آن دیدار شد.اما در نهایت با رای هواداران، علیپور به 

عنوان بهترین بازیکن دیدار ماریتیمو و فارنسه انتخاب شد.

علیپور بهترین 
بازیکن هفته 
ماریتیمو شد

پاسخ تست کرونای پرسپولیسی ها منفی شد
نتیجه تست PCR بازیکنان و اعضای کاروان سرخپوشان ایران با تاخیر یک روزه، منفی اعالم شد تا نگرانی ها از بین برود.نتیجه تست PCR بازیکنان و اعضای کاروان سرخپوشان ایران با تاخیر یک روزه، منفی اعالم شد تا نگرانی ها 
از بین برود.پرسپولیسی ها به محض ورود به هتل محل اقامت خود، تست کرونا را پشت سر گذاشتند و قرار بود نتیجه آن، ظهر روز یکشنبه به کادر پزشکی باشگاه اعالم شود اما کمبود امکانات و ترافیک کاری در آزمایشگاهی در شهر 
گوا، سبب شد تا نتیجه تست ها با تاخیر فراوان به کاروان پرسپولیس ایران اعالم شود.این اتفاقات زمینه  نگرانی هواداران را فراهم ساخت و متاسفانه برخی افراد سودجو تالش داشتند تا از این وضعیت به سود خود استفاده کنند و با 
ایجاد شایعات، احساسات میلیون ها هوادار را به بازی بگیرند که به زودی در مورد این افراد، فعالیت حقوقی صورت می گیرد . به هر حال، مدیریت باشگاه در پی آن بود که خبر دقیق و شفاف را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد و به 
محض اعالم نهایی نتیجه تست ها، این موضوع از طریق ارگان رسمی باشگاه اعالم شد.گفتنی است؛ پرسپولیس در گروه E رقابت های لیگ قهرمانان آسیا 2021 به میزبانی هند با تیم های گوا، الریان قطر و الوحده امارات همگروه است.

واکسن همیشه همراه سرخپوشان است!
شاهرودی: همه تیم ها در آسیا از پرسپولیس حساب می برند

میزبانی هند خوب نیست
مطهری: می خواهیم جام را به هواداران هدیه دهیم

امیری مهره کلیدی 
 AFC پرسپولیس از دید

در لیگ قهرمانان آسیا
به  را  امیری  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  سایت 
قهرمانان  لیگ  در  پرسپولیس  تاثیرگذار  مهره  عنوان 
در  آسیا«  فوتبال  »کنفدراسیون  کرد.سایت  معرفی 
های  گروه  های  ستاره  معرفی  برای  ها  گزارش  ادامه 
رابطه  همین  رسید.در  پنجم  گروه  به  قهرمانان  لیگ 
به  را  امیری  وحید  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  سایت 
معرفی کرد. سایت  پرسپولیس  تاثیرگذار  مهره  عنوان 
وحید  نوشت:  سرخپوشان،  بازیکن  این  درباره   AFC
فینال  از دست دادن  از  بعد  امیری وینگر پرسپولیس 
به  دوباره  اولسان هیوندای کره جنوبی،  مقابل   2020
این رقابت ها برگشت.این بازیکن اکنون 33 ساله است 
بازیکنی  محمدی،  گل  تیم  در  تکنیکش  به  باتوجه  و 
و  دفاعی  دو جهت  هر  از  و  آید  می  شمار  به  کلیدی 
این  پایان  دارد.در  اهمیت  پرسپولیس  برای  هجومی 
کاربران  از  و  شده  گذاشته  نظرسنجی  یک  گزارش، 
درخواست شده تا تیمی که شانس اول صعود به مرحله 

کنند. انتخاب  را  است  بعد 

حریفان پرسپولیس در 
آسیا قدرتمند نیستند
نورمحمدی: گل 
نزدن مغانلو دلیل 
بد بودنش نیست

شکوری: هنوز جواب  تست های کرونا را به ما نداده اند
سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفت: هنوز منتظر دریافت پاسخ تست های کرونای تیم هستیم و اعتراض شدیدمان را نسبت به شرایط موجود اعالم کردیم.ابراهیم شکوری معاون اجرایی باشگاه پرسپولیس در مورد تاخیر 36 ساعته در ارائه پاسخ 
تست PCR اعضای کاروان سرخپوشان ایران گفت: متاسفانه همان طور که پیش بینی می کردیم، با شرایط پیچیده ای مواجه هستیم. قبل از شروع سفر به هند هم در مکاتبات رسمی بابت نگرانی از میزبانی هند، به کنفدراسیون فوتبال آسیا هشدار 
دادیم. وی افزود: از عصر دیروز پیگیر دریافت پاسخ تست ها هستیم اما هر بار جواب می دهند که باید منتظر باشیم و این انتظار و طوالنی شدن روند دریافت پاسخ، نگرانی زیادی برای هواداران ایجاد کرده است.سخنگوی باشگاه پرسپولیس در پاسخ 
به این سوال که چه اقداماتی برای پیگیری انجام شده، تصریح کرد: جدا از پیگیری از داخل هتل محل اقامت، تماس های تلفنی پیاپی با مسئوالن برگزاری مسابقات و فدراسیون فوتبال هند و ایران داشتیم و از شب گذشته نامه نگاری رسمی را 
ادامه دادیم و اعتراض شدیدمان به این وضعیت را اعالم کردیم. در پاسخ به پیگیری ما اعالم شده تا ظهر امروز، تست ها آماده می شود و ترافیک کاری در بیمارستان را دلیل این تاخیر عنوان می کنند. به هر حال، منتظر واکنش کنفدراسیون فوتبال 

آسیا هستیم و پیگیری ها را تا زمان رسیدن به جواب نهایی، ادامه می دهیم. شکوری گفت: برای ادامه کارمان در هند، درخواست بهبود شرایط حرفه ای تری را داشتیم و امیدواریم هر چه زودتر این وضعیت تغییر کند.
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کربکندی: انتظار ما برای از بین رفتن فساد در فوتبال ایران بیهوده است

بازیکنان تیم فوتبال تراکتور تمرین نوبت صبح دیروز خود را در سالن وزنه برگزار کردند.بازیکنان تیم صبح دیروز )دوشنبه( در هتل محل 
اقامت شان در شهر شارجه امارات راهی سالن بدنسازی شدند.بر اساس پروتکل های بهداشتی ابالغی از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا، بازیکنان تیم 
تراکتور در قالب گروه های چند نفره به سالن وزنه رفتند و تمرینات خود را برگزار کردند.شاگردان رسول خطیبی در نوبت عصر امروز خود نیز به 
انجام تمرینات تاکتیکی در زمین چمن خواهند پرداخت.تراکتور در گروه B رقابت های لیگ قهرمانان آسیا با تیم های پاختاکور ازبکستان، الشارجه 

امارات و نیروی هوایی عراق هم گروه است و نخستین دیدار خود را روز چهارشنبه مقابل پاختاکور برگزار خواهد کرد.

 تمرین 
 تراکتوری ها
با رعایت پروتکل 
بهداشتی

در  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن 
صنایع  ملی  مدیرعامل شرکت  با  نشست 
خروجی  ولی  کردند  شرکت  ایران  مس 
این جلسات که پیش از این با وزیر امور 
برگزار شده، مشخص نیست. خارجه هم 

ساعتی پیش هیات فوتبال استان کرمان 
مدیران  نشست  برگزاری  پیرامون  خبری 
شرکت ملی صنایع مس با شهاب عزیزی 
خادم و مدیران فدراسیون منتشر کرد. در 
این خبر اشاره شده عالوه بر عزیزی خادم، 
منصور  رئیس،  نایب  مهرعلی  حمیدرضا 
قنبرزاده دبیرکل، حیدر بهاروند سرپرست 
موسوی  دوم، شهره  سادات  رئیسی  نایب 
نایب رئیس بانوان، میرشاد ماجدی عضو 
رئیسه، محسن سالجقه سرپرست  هیات 
هیات فوتبال کرمان، علیرضا دادگر دبیر 
گروه  مدیر  خلیلی  محمدجواد  هیات، 
صنایع  ملی  شرکت  عمومی های  روابط 
مدیرعامل  کافی  محمدرضا  ایران،  مس 
مدیرعامل  رمضانی  علی  و  سونگون  مس 
داشتند. حضور  کرمان  مس  باشگاه 

فوتبال  فدراسیون  که  اینجاست  سوال 
صنایع  شرکت  با  می تواند  ارتباطی  چه 
عزیزی خادم،  که  باشد  داشته  ملی مس 
را  فدراسیون  این  مدیریتی  ارکان  تمام 
شرکت  است؟  برده  نشستی  چنینی  به 
فدراسیون  برای  آورده ای  چه  مربوطه 
هم  نظر  مورد  در خبر  که  داشت  خواهد 
اشاره ای به آن نشده است؟ آیا الزام است 
مدیریتی  ارکان  تمامی  جلسه  این  در 
این  آیا  باشند؟  داشته  حضور  فدراسیون 
را  رسانه ها  در  نمایش  جنبه  موضوع 
این  »در  آمده:  ... در خبر فوق  و  ندارد؟ 
توسعه  برای  همکاری  راستای  در  دیدار 
ظرفیت های شرکت  از  استفاده  و  فوتبال 

کرمان  استان  در  ایران  صنایع مس  ملی 
گفت وگو شد و در مورد راهکارهای تعامل 
شرکت  و  فدراسیون  نزدیک  ارتباط  و 
انجام  همفکری  ایران  مس  صنایع  ملی 
گرفت. در نهایت مقرر گردید که همکاری 
ملی  شرکت  و  فدراسیون  بین  تنگاتنگی 
از  باید  شود.«  برقرار  ایران  مس  صنایع 
دلیل  که  پرسید  فدراسیون  مسئوالن 
و  بوده  چه  دقیقا  نشست  این  برگزاری 
خروجی آن در آینده برای فدراسیون چه 
مسئوالن  هم  این  از  پیش  بود؟  خواهد 
با  را  نشستی  چنین  مشابه  فدراسیون 
ظریف برگزار کرده و به بهانه رایزنی برای 
پررنگ  را  خود  میزبانی،  رفتن  دست  از 
که  محمدی  سعد  اردشیر  دادند.   نشان 
را  مس   صنایع  ملی  شرکت  مسئولیت  
استان  ورزش  برای  آورده ای  چه  دارد، 
است؟  داشته  اخیر  سال های  کرمان طی 
محروم  قشر  با  استان  یک  در  اینکه 
و  حساب  بدون  و  میلیاردی  هزینه های 
روی  نظارتی  اما  می گیرد  صورت  کتاب 
رده  مدیران  که  است  ابهامی  نیست؛  آن 
بدهند که  پاسخ  آن  به  باید  باالی کشور 
شرکت  در  فردی  چنین  ورزشی  آورده 
بوده؟ شرکت ملی  ایران چه  صنایع ملی 
صنایع مس ایران و در راس آن مدیریت 
در  اخیر  سال های  طی  که  مجموعه  این 
داشته،  فعالیت  ورزشی  رشته های  برخی 
آیا تا به حال به مسئولیت اجتماعی خود 
در استان کرمان عمل کرده و این هزینه 
های بی ضابطه، در مغایرت با این وظایف 
نیست؟ در این استان به وفور قشر محروم 
دیده می شود اما به نظر می رسد یک عده 
بیشتر در حال تالش برای دیده شدن در 

دیگر. سوداهای  و  هستند  رسانه ها 

انتقاالت  و  نقل  در  پور  حسین  سعید 
پرسپولیس  از  قرضی  صورت  به  زمستانی 
به تبریز و تیم ماشین سازی آمد تا بیشتر 
فرصت بازی پیدا کند او موفق شد در بازی 
با آلومینیوم اولین گلش را در لیگ به ثمر 
کسب  به  تبریز  در  سازی  ماشین  برساند. 
داد  رضایت  اراک  آلومینیوم  مقابل  تساوی 
شانزدهم  رده  در  امتیاز   ۱۰ با  همچنان  و 
در  پور  حسین  سعید  دارد   قرار  جدول 
خصوص این دیدار به خبرنگار ما گفت: همه 
بچه ها خوب بازی کردند و تیم ما موقعیت 
هم  آلومینیوم  تیم  ولی  داشت  زیادی  های 
موقعیت  می کنم  فکر  اما  کرد  کار  خوب 
های ما بیشتر بود و متاسفانه از آن ها خوب 
آخر  دقایق  در  دوباره  و  نکردیم  استفاده 
این چندمین  پیروز نشدیم.  و  گل خوردیم 
اتفاق  این  ماشین سازی  برای  است که  بار 
دیدار  این  در  که  گلی  مورد  در  می افتد.او 
بچه  همه  از  واقعا  داد:  ادامه  رساند  ثمر  به 
ها تشکر می کنم. آقای ابراهیمی پنالتی را 
داد که من بزنم. دیروز اولین گلم را در لیگ 
به ثمر رساندم و خیلی خوشحال بودم ولی 
به احترام آقای منصوریان و خرمگاه که در 
نفت شاگردشان بودم خوشحالی نکردم.این 
بازیکن از زمانی که از پرسپولیس به  ماشین 
سازی آمده در تمام بازی ها فیکس بوده در 
بازی دیروز به عنوان یار تعویضی به میدان 
آمد و گل زد در این خصوص گفت: تصمیم 
سرمربی بود که من از ابتدا بازی نکنم و من 
همیشه احترام می گذارم. خدا را شکر که 
توانستم پنالتی را  تبدیل به گل کنم ولی 
مورد  در  پور  نبردیم.حسین  که  شد  حیف 
خاطر  باران  بارش  خاطر  به  زمین  وضعیت 
چمن  کیفیت  روی  کمی  باران  کرد:  نشان 
قبلش  نمی دانم  من  و  بود  گذاشته  تاثیر 

روی زمین پارچه کشیده بودند یا خیر ولی 
شرایط زمین زیاد خوب نبود و واقعا اذیت 
می کرد.این بازیکن که کال دو ماه است به 
ماشین سازی رفته و ۵ مربی مختلف داشته 
گفت: من در زمان آقای پاشازاده به ماشین 
یاد  زیادی  خیلی  چیزهای  و  آمدم  سازی 
گرفتم ولی آقای اخباری یک روز سرمربی 
ما بود و بعد از بازی با استقالل رفت، آقای 
خورشیدی هم آمد واصال به مسابقه نکشید 
و االن هم آقای اکبرپور آمده و امیدوارم از 
این به بعد روند خوبی داشته باشیم.هافبک 
ماشین سازی در مورد شرایط مالی و اینکه 
قبل  کرد:  اظهار  خیر  یا  داشته اند  دریافتی 
از عید درصد خیلی کمی دریافتی داشتیم 
که  نداشتیم.وی  دریافتی  هیچ  بعدش  ولی 
زد  می  توپ  پرسپولیس  در  اول  فصل  نیم 
انتخاب  از  آیا  که  سوال  این  به  پاسخ  در 
ناراحت  مشکل  همه  این  با  سازی  ماشین 
سازی  ماشین  و  پرسپولیس  گفت:  نیست 
مقایسه  قابل  امکانات  و  شرایط  لحاظ  از 
از  تنها  نه  پرسپولیس  نوعی  به  و  نیستند 
ماشین سازی بلکه از اکثر تیم های لیگ به 
لحاظ امکانات سر تر است ولی قرار بود که 
نیم فصل دوم به تیمی بروم که بازی کنم به 
خاطر همین این تصمیم را گرفتم و شرایطم 
دارد  خوبی  مردمان  تبریز  و  نیست  هم  بد 
سازی  ماشین  از  پرسپولیس  امکانات  ولی 
در  پایان  در  پور  بود.حسین  بهتر  خیلی 
مورد بازی با تراکتور و اینکه به نظرش برای 
بقای آنها در لیگ معجزه ای  رخ می دهد یا 
تراکتور خیلی سخت و  با  بازی  افزود:  خیر 
حساس است. در هر حال آدمی به امید زنده 
است و ما هم تمام تالشمان را می کنیم که 
معجزه را رقم بزنیم، می دانیم سخت است 

اما تمام تالشمان را می کنیم.

 ادامه نشست های نمایشی این بار با یک مدیر صنعتی
لشکرکشی فدراسیون فوتبال برای جلسه بدون خروجی؟

درگیری  اخبار  به  فرد،  انصاری  کریم 
در  و  داد  پایان  آ.اک  سرمربی  با  اختالف  و 
و  اتحاد  اهمیت  و  تیمش  پیروزی  خصوص 
در  روزیکشنبه  کرد.  آ.اک صحبت  در  همدلی 
چارچوب هفته بیست و نهم سوپرلیگ یونان، 
یک  بر   3 برتری  به  آریس  مقابل  آتن  آ.اک 
دوباره  با  توانست  فرد  انصاری  کریم  و  رسید 
به  آ.اک  برای  قرار گرفتن در ترکیب یک گل 
ثبت رساند.۱۰ روز گذشته بود که رسانه های 
مقابل  آ.اک  سنگین  باخت  از  پس  یونانی 
با  فرد  انصاری  کریم  که  نوشتند  المپیاکوس 
درگیری  و  برخورده  مشکل  به  تیم  سرمربی 
لفظی بین آنها در رختکن شکل گرفته است. 
اخبار  این  به  برد،  این  از  پس  ایرانی  ستاره 
شایعه  و  کذب  را  همه  و  داد  نشان  واکنش 
دانست.کریم انصاری فرد گفت: من می خواهم 
در  را  خوبی  تالش  زیرا  بگویم  تبریک  تیم  به 
این مسابقه به نمایش گذاشتیم. ما در موقعیت 
سختی قرار داشتیم ولی برای ما مهم این بود 
و  یابیم  دست  برتری  به  امروز  مسابقه  در  که 
وی  کنیم.  پیدا  بهتری  وضعیت  جدول  در 
ادامه داد: من نمی خواهم در خصوص تاکتیک 
صحبت کنم ولی ما نقشه خودمان را داشتیم 
برنامه  طبق  بازیکنان  تمام  داد.  هم  جواب  و 
بازی کردند و همه متمرکز بودند که ما نتیجه 
گفت:  آ.اک  ایرانی  ستاره  کنیم.  مثبتی کسب 
من همیشه می خواهم مثل بقیه بازیکنان کارم 
تمرکز  روی مسابقه  به خوبی  و  انجام دهم  را 
ما  و  نکرده  تغییر  چیزی  هیچ  باشم.  داشته 
همه سخت تالش می کنیم تا به نتیجه برسیم. 
همه  ولی  بودیم  بدشانس  مسابقات  برخی  در 
می دانند که آ.اک چقدر تیم قدرتمندی است و 
بتوانیم عملکرد  باشگاه بزرگی است.اگر  چقدر 
نمایش  به  بعدی  مسابقه های  در  را  امروزمان 
گذاریم، پیروزی های دیگر بدست خواهد آمد. 
انصاری فرد گفت: وقتی شما در تیمی بزرگ 
و  هستند  مهم  بازی ها  همه  می کنید،  بازی 
مردم  بود.  خواهید  فشار  تحت  شما  همیشه 
در  وقتی  و  دارند  برد  انتظار  شما  از  همیشه 

یک مسابقه، تیمتان شکست می خورد، فشارها 
روی  مسئله  همین  و  یافت  خواهد  افزایش 
عملکرد شما تاثیر خواهد گذاشت. اما امروز ما 
نشان دادیم که چقدر تیم قدرتمندی هستیم. 
بعضی اوقات می برید و برخی لحظات می بازید. 
و همین مسئله باید درسی شود که اشتباهات 
گذشته تکرار نشود و شما به پیروی برسید. وی 
درباره اخبار منتشر شده از رختکن و درگیری 
با سرمربی تصریح کرد: وقتی تیم شما در یک 
اشتباه  چیز  همه  و  می خورد  شکست  بازی 
چیزی  هر  می توانند  رسانه ها  می رود،  پیش 
که دلشان خواست بنویسنند. ما به مانند یک 
خانواده هستیم، متحدیم و همیشه هم متحد 
باقی خواهیم ماند. باید رسانه ها و حرف هایشان 

این  شغلشان  مطبوعات  کنیم.  فراموش  را 
بنویسند.  مطالب  این  خصوص  در  که  است 
را در  توانایی هایم  این است که  شغل من هم 
و  گذارم  نمایش  به  تالشم  دهم.  نشان  زمین 
دارم.  دوست  را  کردن  مبارزه  که  دهم  نشان 
مطالب  خصوص  در  که  نیست  این  من  شغل 
دیگر صحبت کنم. فقط می گوید که هیچ وقت 
صحبت  سرمربی  با  من  که  شنید  نخواهید 
کنم. هر چیزی که منتشر شده کذب و شایعه 
با  چنینی  این  مسائل  درگیر  را  خودم  است. 
برود  باید  سرمربی  اینکه  نمی کنم.  سرمربی 
دوران  در  وقت  هیچ  بیاید.  سرمربی  فالن  یا 
فوتبالی ام چنین کاری را نکرده ام. انصاری فرد 
چه  اینکه  و  کرد  گل  که  پنالتی  خصوص  در 

در  ما  گفت:  است،  تیم  اول  زن  پنالتی  کسی 
تیم یک پنالتی زن همیشگی ندارم، اگر بدانیم 
حمایتش  می زند،  پنالتی  خوب  بازیکن  فالن 
می کنیم. در بازی با جیانینا من پنالتی زدم و 
بعد نلسون پنالتی بعدی را زد. تانکوویچ در این 
دومین  رساند، در  ثبت  به  را  اول  پنالتی  بازی 
برایمان  ما  کنید،   باور  رسید.  من  به  نوبت 
اهمیت ندارد که چه کسی گل می زند. ما فقط 
می خواهیم پیروز مسا بقات شویم. در پلی آف 
مرحله قهرمانی سوپرلیگ یونان، المپیاکوس با 
76 امتیاز صدرنشین است و به احتمال فراوان 
با ۵4  قهرمان نیز خواهد شد. تیم های آریس 
امتیاز، پائوک با ۵۱ امتیاز و آ.اک با ۵۱ امتیاز 

گرفته اند. جای  چهارم  تا  دوم  رده های  در 

پیروزی از گلزنی برایم مهمتر است

انصاری فرد: درگیری من با مربی؟ شایعه است 
فوالدی ها پاداش گرفتند

 والی بازی های مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان را از دست داد

در  را  تیمش  نمی تواند  خوزستان  فوالد  فوتبال  تیم  کاپیتان 
کند.ایوب  همراهی  آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله  بازی های 
والی کاپیتان تیم فوتبال فوالد ایران قبل از بازی با العین امارات از 
ناحیه زانو مصدوم شد، ولی این بازیکن با تصمیم جواد نکونام همراه 
که  است  طوری  والی  مصدومیت  شد.  عربستان  راهی  فوالدی ها  با 
نمی تواند تا پایان مرحله گروهی لیگ قهرمانان تیمش را همراهی 
کند. این بازیکن در حال پشت سر گذاشتن مراحل درمانی است و 
چند هفته از میادین دور خواهد بود. شروین بزرگ مهاجم فوالد هم 
مصدوم است و هنوز به شرایط ایده آل نرسیده است.خبر دیگر در 
مورد فوالد این است که اعضای این تیم بعد از شکست دادن العین 
امارات، شب گذشته پاداش گرفتند تا در آستانه بازی با السد روحیه 
تیمی فوالدی ها باال برود. آنها امروز تمرینی تاکتیکی خواهند داشت 
در  سه شنبه  روز  السد  با  بازی  از  قبل  هم  فوالد  تمرین  آخرین  و 

ورزشگاه بن سلمان برگزار خواهد شد.
جدایی صادقی از سایپا قطعی شد

معرفی سرمربی جدید تا پایان هفته جاری
از  هفته   ۲۰ گذشت  از  پس  سایپا  از  صادقی  ابراهیم  جدایی 
رقابت های لیگ برتر قطعی است و سرمربی این تیم تا پایان هفته 
جاری انتخاب خواهد شد. پس از شکست سایپا مقابل مس رفسنجان 
در هفته بیستم رقابت های لیگ برتر، ابراهیم صادقی، سرمربی این 
تیم در نشست خبری حاضر نشد و حاال زمزمه جدایی او به گوش 
می رسد.صادقی در واکنش به خبر استعفای خود سکوت کرده و هنوز 
اظهار نظر رسمی در این خصوص نداشته، اما طبق تصمیم مدیران 
سایپا جدایی او از جمع نارنجی پوشان قطعی است و سرمربی جوان 
سایپا پس از نزدیک به دو فصل حضور روی نیمکت این تیم، باید با 
شاگردانش خداحافظی کند.مدیران سایپا ضمن به توافق رسیدن با 
صادقی برای جدایی، به صورت همزمان برای انتخاب سرمربی جدید 
هم تالش خواهند کرد و طبق برنامه اعالم شده قصد دارند تا پایان 
درباره  تصمیم گیری  کنند.  معرفی  را  هفته جاری جانشین صادقی 
دستیاران صادقی نیز در اختیار سرمربی بعدی خواهد بود و باشگاه 

سایپا قصد برکناری آنها را در شرایط فعلی ندارد..
استاد اسدی: خطیبی مربی زرنگی است

یک پیشکسوت فوتبال تبریز معتقد است ماشین سازی می تواند 
نتایج خوبی با علیرضا اکبرپور بگیرد.علی اکبر استادی اسدی درباره 
اولین حضور اکبرپور روی نیمکت ماشین سازی و تساوی با آلومینیوم 
اراک گفت: اکبرپور محصول ماشین سازی است. او بیش از ۱۰ سال 
دارد.  تبریز  فوتبال  با  خوبی  آشنایی  و  داشته  حضور  تیم  این  در 
درست است که تا به حال هدایت یک تیم لیگ برتری را برعهده 
نداشته اما به نظر من می تواند موفق باشد.او ادامه داد: به نظر من 
او را دیر آوردند. تیمش در همان بازی اول هم نشان داد که خوب 
بازی می کند. ماشین سازی نباید ناامید باشد. به نظر من این تیم با 
هدایت اکبرپور می تواند در لیگ بماند و تنها شرطش این است که 
در طول مسیر هیچ وقت انگیزه و امیدشان را از دست ندهند. حضور 
آشنایی  به  می تواند  بوده  محروم  سال   4 که  این  وجود  با  گردانی 
اکبرپور از شرایط کمک کند. وی با بازیکنان رفیق است و به نظر 
من ماشین سازی هنوز شانس برای ماندن در لیگ برتر دارد.استاد 
به  نیز گفت:  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  تراکتور  درباره شرایط  اسدی 
هر حال تراکتور پس از سال ها به این مسابقات برگشته است و تیم 
کم تجربه ای نیست. آن ها بازیکنان خوبی دارند و خطیبی هم مربی 
زرنگی است. او می داند چطور در مسابقات مهم نتیجه بگیرد. کاش 
او از ابتدای فصل سرمربی تیم می شد تا بتواند تیمی را با بازیکنان 
مدنظرش درست کند. جایگزین های خوبی نه برای مهری و نه برای 
حاجی صفی جذب نشده اند و این کار تراکتور و خطیبی را در آسیا 
سخت می کند. حضور دژاگه و شجاعی در تیم، می تواند بار روحی 
را افزایش دهد و به گونه ای نقطه قوت تیم باشد اما در نهایت این 
تاکتیک های مربی زرنگی چون خطیبی هستند که می تواند نتیجه 

را برای تراکتور در آسیا رقم بزند.
ماشین سازی ما را سورپرایز کرد

 چراغعلی: خوشحالم که شاگرد
 منصوریان هستم

علیرضا چراغعلی می گوید که کادرفنی جدید از آن ها نمایش 
زیبا و در کنار نتیجه ایده آل می خواهند.علیرضا چراغعلی هافبک 
جوان تیم آلومینیوم اراک در خصوص بازی دیروز با ماشین سازی 
ماشین  با  بینی  پیش  غیرقابل  و  بازی سخت  ما گفت:  به خبرنگار 
داشتیم. آن ها بازی بسیار جاندار و قدرتمندانه ای ارائه کرده و ما را 
سورپرایز کردند. در نیمه اول خیلی ما را تحت فشار قرار دادند اما در 
نیمه دوم باتوجه به صحبت های آقای منصوریان به بازی برگشتیم 
و دو فرصت خوب در همان آغاز از دست دادیم. در ادامه روی یک 
غافل گیری یک پنالتی به ماشین سازی دادیم اما بعد از آن تمرکز 
را  بازی خوبی  ماشین سازی  در مجموع  کردیم.  را حفظ  خودمان 
ارائه کرد و با این بازی امیدوارم در جدول مسابقات باقی بماند.وی 
که روز گذشته به میدان رفت، در این خصوص گفت: خوشبختانه با 
نظر کادرفنی دیروز به میدان رفتم و آقای منصوریان از عملکرد 4۵ 
دقیقه ای ام رضایت داشت. خوشحالم شانس بازی به دست آوردم 
را  کادرفنی  نظر  می کنم  سعی  روند  این  ادامه  با  باشید  مطمئن  و 
جلب کنم و در ادامه مسابقات فیکس باشم و خوشحالم که شاگرد 
منصوریان هستم.چراغعلی در مورد حضور منصوریان در آلومینیوم 
اظهار داشت: با حضور او و دستیارانش ما از لحاظ روحی ارتقا پیدا 
از باخت پرگل به سپاهان مسائل  کردیم. ایشان در وهله اول پس 
روحی ما را بهبود دادند. خوشبختانه چهار بازی نباختیم و دیروز هم 
بدشانس بودیم که موقعیت هایمان گل نشد و یک امتیاز گرفتیم. 
تمرینات خوبی با ما داشتند و فشار زیادی روی بازیکنان وارد کردند 
و مطمئن باشید که با این فشار از لحاظ بدنی شرایط خوبی خواهیم 
داشت.هافبک تیم آلومینیوم صحبت هایش را این گونه ادامه داد: 
ما  از  و  کردند  اضافه  را  جدیدی  تفکرات  و  آمده  تازه  ما  کادرفنی 
می خواهند فوتبال بازی کنیم و عالوه بر نمایش خوب، نتیجه خوبی 
هم کسب کنیم. ما نیاز به یک شناخت متقابل از کادرفنی داریم و 
مطمئن باشید اگر خواسته های کادرفنی را به خوبی درک کنیم، 
مردم  خوشحالی  ما  هدف  تمام  کرد.  خواهیم  کسب  خوبی  نتایج 
اگر  باشید  مطمئن  است.  اراک  شهر  خصوص  به  و  مرکزی  استان 
هواداران صبور باشند، ما و کادرفنی به نقطه ای خواهیم رسید که 

نتیجه ای در خور شان هواداران اراکی کسب کنیم.
تعطیلی تمرینات مس رفسنجان

تعطیل  کادرفنی  نظر  با  رفسنجان  مس  فوتبال  تیم  تمرینات 
شد.تیم فوتبال مس رفسنجان در هفته بیستم لیگ برتر به مصاف 
با  سایپا رفت و حریفش را یک بر صفر شکست داد.بازیکنان مس 
نظر محمد ربیعی سرمربی تیم، امروز و فردا به استراحت می پردازند 
و سپس از روز چهارشنبه تمریناتشان را در تهران از سر می گیرند.

مس رفسنجان روز دوم اردیبهشت در چارچوب هفته بیست و یکم 
لیگ برتر مهمان نفت مسجدسلیمان است.

اول  دسته  لیگ  بیستم  هفته  دیدارهای  در 
تقریبا  می شود  برگزار  سه شنبه  روز  که  فوتبال 
تیم های  مصاف  به  جدول  باالنشین  تیم های  اکثر 
قعرنشین می روند. مسابقات لیگ دسته اول فوتبال 
به اوج حساسیت  رسیده است. در حال حاضر مس 
کرمان با 3۵ امتیاز در صدر جدول قرار دارد. مس 
صدرنشین 4 امتیاز با تیم دوم جدول که فجرشهید 
که  است  حالی  در  این  دارد.  فاصله  است  سپاسی 
تیم های استقالل خوزستان و شهرداری آستارا هم 
تفاضل  دلیل  به  و  هستند  امتیازی   3۱ فجر  مثل 
گل در رده های سوم و چهارم قرار دارد. تیم هوادار 
تهران هم با 3۰ امتیاز در رده پنجم قرار دارد. به 
این ترتیب می توان گفت در حال حاضر ۵ مدعی 
اصلی صعود به لیگ برتر مشخص شده اند. هرچند 
که برخی تیم های دیگر مثل ملوان، بادران، شاهین 
شهرداری بوشهر و پارس جنوبی هم پشت سر این 
کرمان  در  مسابقه  دارند.حساس ترین  قرار  تیم ها 
میزبان  صدرنشین  مس  که  جایی  می شود  برگزار 
هفته  آستارا  شهرداری  آستاراست.  شهرداری 
گذشته بدون رافت بازنده شد تا دو پله در جدول 
سقوط کند و به رده چهارم برسد. مس کرمان هم 

با  را  فاصله اش  شود  پیروز  مسابقه  این  در  اگر 
سایر تعقیب کنندگان بیشتر خواهد کرد. بعید 
جدیدش  سرمربی  با  آستارا  شهرداری  است 
کند. تکرار  را  قبل  بازی های  نتایج  بتواند 

تیم  به مصاف  تیم دوم جدول هم  فجرسپاسی 
قعرنشین نود ارومیه خواهد رفت. نود که در رده 
هفدهم جدول است می خواهد در لیگ یک باقی 
میدان خواهد  به  توان  تمام  با  بنابراین  و  بماند 
رفت. دو تیم برای برد بازی خواهند کرد. یکی 
برای صعود به لیگ برتر و دیگری برای بقا بازی 
برخی  که  است  تیمی  ارومیه  نود  کرد.  خواهد 
دیگر از حریفان مدعی هستند بازیکن غیرقانونی 
شاکی هاست.  این  از  یکی  جنوبی  پارس  دارد. 
استقالل خوزستان در خانه چوکا باید به میدان 
و  است  شانزدهمی جدول  رده  تیم  برود. چوکا 
این تیم هم برای بقا بازی می کند به این ترتیب 
در  تیم های  با  مدعی  تیم های  تقابل  دومین 
هفته  این  شد.  خواهد  جذاب  هم  سقوط  خطر 
تیم های  ترکیب  تغییر  در  می توانند  قعرنشینان 
هفته  چوکا  باشند.  داشته  نقش  جدول  باالی 
گذشته دربی گیالن را به ملوان واگذار کرد.تیم 
هوادار رده پنجمی در شیراز به مصاف قشقایی 
پانزدهمی هم  شیراز خواهد رفت. قشقایی رده 
تیم  یک  بقا  برای  باید  که  است  امتیازی   ۱9
تر  جالب  نکته  بدهد.  شکست  را  دیگر  مدعی 
به  هم  هفتم جدول  رده  تیم  اینکه  و عجیب تر 
در  می رود.  چهاردهمی  رده  گهر  آرمان  مصاف 

باعث شده که  قعرنشینان  و  برخورد مدعیان  واقع 
باشد،  حساس  و  ویژه  هفته ای  لیگ  بیستم  هفته 
شاید نتایج این هفته مسابقات در صعود و سقوط 
تیم ها نقش تعیین کننده ای داشته باشد.ملوان که 
با دو برد متوالی خود را به رده هشتم جدول لیگ 
رسانده به مصاف رایکای بابلی می رود که نادر دست 
سرمربی  ندارد.  اختیار  در  کرونا  دلیل  به  را  نشان 
رایکا همچنان در بیمارستان در حال نبرد با ویروس 
کروناست. رایکا هفته گذشته هم بدون دست نشان 
موفق  باالخره  هم  ساوه  طالیی  خوشه  شد.  پیروز 
شد از این هفته در ورزشگاه خانگی خود در ساوه 
مصاف  به  باید  تیم  این  کندو  میزبانی  حریفان  از 
البرز که  برود.گل ریحان  شاهین شهرداری بوشهر 
با اصغر مازیار نتوانست موفقیتی به دست بیاورد به 
قعر جدول سقوط کرد و اکنون اخرین تیم جدول 
است. مازیار که معموال به عنوان کارشناس فوتبال 
در برنامه های رادیویی وتلویزیونی حاضر می شد در 
میدان عمل خودش ناکام ماند! این تیم این هفته 
رفت.  خواهد  نهمی  رده  جنوبی  پارس  مصاف  به 
رده  تیم های  آباد  خرم  خیبر  و  مالثانی  استقالل 
دوازدهم و سیزدهم به مصاف یکدیگر خواهند رفت. 

علی کریمی بعد از ناکامی در انتخابات فدراسیون 
آباد به عنوان یک  فوتبال حاال در تیم خیبر خرم 
داوران هفته  اسامی  دارد.  مشاور همه کاره حضور 

فوتبال: اول  لیگ دسته  بیستم 
*سه شنبه ۲4 فروردین ۱4۰۰
قشقایی شیراز-هوادار تهران   

 – آبادی  آشوری- محمد صالح عرب  یعقوب 
آزاد – محمود صفائیان  زاده  احسان حسن 

ناظر: محسن فریمانی         
ملوان بندرانزلی- رایکا بابل  

مصطفی بینش – علی الفتی – داود عروجلو 
– هادی صحرایی

 ناظر: صادق نوری
مس کرمان – شهرداری آستارا  

نظیر   – پور  فرهاد  فرهاد   – همرنگ  یاسر 
تمیزی     فرزین   – زهی  حسین  احمد 

ناظر: رامین عرفانیان  
نود ارومیه – فجر شهید سپاسی شیراز  

رضوان سرشار – مسلم رحیم خانی – جعفر 
رهبرفام – امیر معصومی  
ناظر: ایرج ساعدی  

بادران تهران – آرمان گهر سیرجان
مجتبی   – مرادی  علیرضا   – لهراسبی  سعید 

صباحی      علی   – قاسمی 
 ناظر: اسماعیل آمری

شهرداری  شاهین   – ساوه  طالیی  خوشه 
شهر بو

– محسن  افخمی  امید   – مهر  فرخی  پیمان 
سیاح بیت  عادل   – دوستان 

ناظر:  سخاوت سلیمان نژاد     
چوکا تالش- استقالل خوزستان  

رضا   – نجفی  مهرداد   – محمدی  مجید 
نصرالهی جواد   – اسکندری 

ناظر: محمد دوستی
پارس جنوبی جم بوشهر – گل ریحان البرز

محمد   – قاسمی  امیر   – پور  محمدی  علی 
مختاری   مجتبی   – رعنایی 

ناظر: سعید بطحایی
استقالل مالثانی – خیبر خرم آباد

مسعود   – عسگری  نوید   – محمدی  احمد 
مالکی وحید   – شیرانی 

ناظر : سعادت اهلل باغبان

جدول ردهخ بندی لیگ دسته اول

هفته بیستم لیگ دسته اول فوتبال

جدال مدعیان در کرمان و برخورد قعرنشینان و باالنشینان

پیشکسوت فوتبال ایران انتظارها برای از بین رفتن فساد در 
فوتبال کشورمان را بیهوده می داند.رسول کربکندی درباره انتخاب 
انتقادهایی که از  خورشیدی به عنوان سرپرست جدید تیم ملی و 
این انتخاب صورت گرفته است، گفت: وقتی تغییراتی در مدیریت 
انتظار را دارند که انتخاب های  فدراسیون انجام می شود همه این 
درست و اصولی صورت بگیرد و شاهد اشکاالت گذشته نباشیم. این 
انجام بدهد.  باید  یکی از مهمترین کارهایی که است مدیر جدید 
خیلی ها هم روی این موضوع تمرکز می کنند که ببینند انتخاب ها 
داده،  انتخابات  از  قبل  که  شعارهایی  با  مدیر  یک  تصمیمات  و 
چگونه است.»آقای خورشیدی شخصیتی قابل احترام و یک مربی 
زحمتکش است، ولی ما از هر فردی باید در جایگاه مناسب خودش 

استفاد کنیم.«، وی با بیان این جمله ادامه داد: من شناخت زیادی 
از آقای خورشیدی ندارم، ولی با توجه به سابقه ایشان در مربیگری، 
مثال  به عنوان  استفاده کنند.  بهتری  از وی در جای  می توانستند 
اینکه  بگیرد.  صورت  پایه  تیم های  برای  می توانست  انتخاب  این 
خورشیدی تا چه حد بتواند در مسئولیت سرپرستی تیم ملی موفق 
کنم.  موردش صحبت  در  نمی توانم  من  که  است  موضوعی  باشد، 
اعتقاد من این است که هر فردی در جایگاه واقعی خودش می تواند 
مفید باشد.دروازه بان پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان همچنین 
تصریح کرد: همه ما انتظار داشتیم که گزینه های ریاست فدراسیون 
فوتبال درباره مبارزه با فساد در فوتبال، برنامه جامعی داشته باشند، 
ولی اینطور نبود. این فوتبال به هم ریخته نیاز به یک تحول بزرگ 

داشت و مبارزه با فساد هم موضوعی است که در بین برنامه های 
گزینه ها جا نداشت. با این شرایط انتظار ما برای از بین رفتن فساد 
در فوتبال ایران بیهوده است. شاید اصاًل اراده ای در این زمینه وجود 
ندارد یا اینکه قدرت آنهایی که فساد را در فوتبال ایران به وجود 
می آورند، بیشتر است. سخنگوی باشگاه ذوب آهن در مورد وضعیت 
شرایط  گفت:  هم  برتر  لیگ  مسابقات  در  باشگاه  این  فوتبال  تیم 
تیم ما بد نیست و خوشبختانه آرامش در ذوب آهن حکمفرماست. 
مجتبی حسینی هم شبانه روز زحمت می کشد تا شرایط تیم بهتر 
برای  و  بگیریم  خوبی  نتایج  امسال  لیگ  ادامه  در  امیدوارم  شود. 
لیگ فصل بعد یک کار اساسی انجام دهیم تا هواداران دیگر نگران 

وضعیت تیم نباشند.

حسین پور: به احترام منصوریان شادی نکردم

هدف  که  می گوید  ایرانپوریان  محمد 
حفظ  باید  نخست  فصل  در  آلومینیوم 
ایرانپوریان  باشد.محمد  اراک  سهمیه 
مدافع راست تیم آلومینیوم اراک که سابقه 
دیدار  درخصوص  دارد،  را  تبریز  در  حضور 
با آلومینیوم اراک گفت: برخالف پیش بینی 
آن ها  داشتیم.  ماشین  با  سختی  بازی  ها 
می دیدند،  خود  سر  باالی  خوبی  مربی  که 
نمایش خوبی را مقابل ما ارائه کردند و اصال 
علی  نبودند.  انتهای جدولی  تیم  یک  مثل 
این  و  هفته  طول  در  کادرفنی  تاکید  رغم 
که گفته بودند این سخت ترین بازی لیگ 
ماست، اسیر انگیزه فردی و تیمی شاگردان 
می خواستیم  که  آنطور  و  شدیم  اکبرپور 
خدا  افزود:  نرفت.وی  پیش  برایمان  بازی 
امتیاز  یک  با  گل  دریافت  از  بعد  شکر  را 
این که  به  باتوجه  و  شدیم  خارج  تبریز  از 
بازی خارج از خانه بود، این یک امتیاز هم 
بهتر  را  مان  رتبه  و  است  غنیمت  برایمان 
خواهد کرد. البته حریفان ما بازی دارند و 
امیدوارم تمام مسابقات نتایجش به نفع ما 
رقم بخورد.او که پس از سه بازی به ترکیب 
باره  این  در  بود،  بازگشته  آلومینیوم  اصلی 
عنوان کرد: در تیم آلومینیوم فرقی ندارد که 
چه کسی بازی می کند و همه ما به دنبال 
این هستیم که لبخند را به لب مردم اراک 
بازیکنان  و  زمین  داخل  نفر   ۱۱ بیاوریم. 
ذخیره همدل و متحد هستند که تیم ببرد. 
خداراشکر من دیروز بازی کردم و از نمایش 
خودم راضی بودم. یکی دو موقعیت ساختم 
که بچه ها می توانستند به گل برسند اما با 
بدشانسی روبرو شدیم و نتوانستیم به گلی 

ورود  از  پس  کنیم.آلومینیوم  پیدا  دست 
است  متوالی  بازی  چهار  جدید،  کادرفنی 
منصوریان  علیرضا  حضور  آیا  نباخته.  که 
شده؟  نتایج  این  باعث  جدید  کادرفنی  و 
آلومینیوم  گفت:  باره  این  در  ایرانپوریان 
اولین سال حضور در لیگ برتر را می گذراند 
سهمیه  حفظ  و  ثبات  دنبال  به  باید  ما  و 
سال  در  که  همین  باشیم.  مرکزی  استان 
اول بتوانیم در لیگ بمانیم و در ادامه یک 
رتبه قابل قبول و در خور شخصیت مردم 
اراک کسب کنیم، کافی است. بعد از حضور 
و  رفته  از  باالتر  ما  آقای منصوریان روحیه 
خودتان می بینید که بعد از باخت 6-۱ به 
هم  حاال  نداشتیم.  باختی  دیگر  سپاهان، 
به میدان  توجه  نتایج در خور  برای کسب 
اردوی  یک  گفت:  ادامه  در  می رویم.وی 
باید  اما  داشتیم  مهاجران  شهر  در  خوب 
به کادرفنی اجازه دهیم که تفکراتش را به 
تیم دیکته کند و ما هم شناخت مقابل از 

کنیم.  کسب  کادرفنی  تفکرات 
اول  سال  در  آلومینیوم  هدف  کل  در 
زیاد  نباید  ما  از  توقع  و  باشد  ثبات  باید 
خور  در  نتایج  می کنیم  تالش  ما  باشد. 
مطمئن  و  کنیم  کسب  آلومینیوم  شان 
کم  تیم  و  هواداران  برای  چیزی  باشید 
آلومینیوم اظهار  باتجربه  نمی گذاریم.مدافع 
بروز  کادرفنی  تفکرات  خداراشکر  داشت: 
تفکرات  که  داریم  زمان  به  نیاز  ما  و  است 
کنیم.  اجرا  زمین  در  را  منصوریان  آقای 
کمک  کادرفنی  فنی  لحاظ  از  خوشبختانه 
زیادی به بازیکنان می کند و به دنبال بازی 

است.  نتیجه  و  خوب 

ایرانپوریان: تفکرات علیرضا منصوریان به روز است
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بایرن مونیخ از رقابت با بارسلونا کنار کشید
منابع آلمانی دیروز ادعا کردند که بایرن مونیخ دیگر تمایلی برای جذب هافبک هلندی لیورپول ندارد.هفته های پیش رو برای بازیکنانی که قراردادشان در پایان فصل به اتمام می رسد بسیار تعیین کننده خواهند بود. یکی از این 
بازیکنان جورجینیو واینالدوم هافبک هلندی لیورپول است. 30 ژوئن تعهد او به قرمزها تمام می شود و علی رغم تمایل باشگاه انگلیسی برای تمدید، هنوز هیچ توافقی حاصل نشده و بعید است واینالدوم در لیورپول ماندنی شود.بارسلونا 
یکی از باشگاه های خواهان اوست. حضور رونالد کومان روی نیمکت بارسا که مدتی در تیم ملی هلند سرمربی واینالدوم بود، می تواند فاکتور مثبتی برای انتقال او به باشگاه کاتاالن باشد ولی هنوز هیچ چیز مشخص نیست.از بایرن مونیخ 
هم به عنوان یکی از باشگاه های خواهان واینالدوم نام برده می شد اما امروز “Abendzeitung” ادعا کرد که باشگاه مونیخی دیگر تمایلی برای جذب این ستاره 30 ساله هلندی ندارد و از رقابت با بارسا کنار کشیده است. دلیل این 

قضیه، توقعات مالی باالی واینالدوم عنوان شده است.طبق ادعای این منبع، اکنون توجه بایرن به سمت فلورن نوهاوس ستاره گالدباخ جلب شده است چرا که او از لحاظ دستمزد، شرایط بسیار بهتری نسبت به واینالدوم دارد.

برگزاری عجیب ترین بازی تاریخ 
فوتبال در کلمبیا

در لیگ فوتبال کلمبیا تیم ریونگرو آگیالس مجبور شد 
تنها با هفت بازیکن در میدان حاضر شود و بازی نیز به انجام 
رسید.ریونگرو آگیالس تیم حاضر در دسته اول فوتبال کلمبیا 
شب گذشته با هفت بازیکن برابر حریف خود به میدان رفت. 
دلیل این اتفاق مصدومیت و نیز ابتالی تعداد زیادی از بازکینان 
این تیم به ویروس کرونا بود. در مجموع آگیالس 16 غایب 
داشت با این حال درخواست تعویق بازی مورد قبول فدراسیون 
فوتبال کلمبیا قرار نگرفت و این تیم بر اساس قوانین با هفت 
بازیکن مجبور شد در زمین حضور پیدا کند.در میان بازیکنان 
این تیم یک دروازه بان ذخیره)در پست دفاع میانی بازی کرد( 
و یک بازیکن که پیش از این تجربه بازی در لیگ را نداشت، 
حضور داشتند. سیستم بازی آگیالس 1-2-3 بود و عجیب تر 
اینکه تا دقیقه 57 تواسنتند بویاکا چیکو را متوقف کنند ولی 
در ادامه سه گل دریافت کردند.مسابقه تا دقیقه 79 نیز ادامه 
داشت تا اینکه به دلیل مصدومیت جیوانی مارتینز بازی لغو 
شد چرا که طبق قوانین هیچ تیمی نمی تواند با شش بازیکن 
در میدان به کار ادامه دهد.در شرایطی مشابه اتحادیه فوتبال 
انگلیس چند ماه پیش بازی فوالم و منچسترسیتی را لغو کرده 
بازی داشتند.مسئوالن  برگزاری  به  اصرار  ود ولی در کلمبیا  ب
باشگاه ریونگرو آگیالس در مورد دلیل حضور در میدان گفته 
اند که برای فرار از جریمه های سنگین احتمالی چاره ای جز 
قبول حکم فدراسیون فوتبال کلمبیا نداشتند.فرناندو خارامیلو 
رئیس باشگاه یرونگرو آگیالس به وین اسپورتس گفت:» اگر 
باید در زمین  باشید،  آماده در دسترس داشته  بازیکن  هفت 
حاضر شوید. این غیر عادالنه ترین بازیکن تاریخ فوتبال بود. 
ما در نهایت بازی را باختیم ولی بر کرونا غلیه خواهیم کرد. 
بازی  این  برای  کنم.«آگیالس  می  افتخار  تیمم  بازیکنان  ه  ب
تنها یک مدافع تخصصی در اختیار داشت) و لیورپول تصور 
می کند با مصدومیت فن دایک و جو گومز و ژوئل ماتیپ در 

بحران دفاعی است(.

مدیربرنامه های وینیسیوس به 
بارسلونا خیانت کرد

آندره کوری استعدادیاب بارسلونا در آمریکای التین ادعا 
کرد کار انتقال وینیسیوس به بارسا تمام شده بود.فصل 18-
از جذب  خبر  مادرید  رئال  که  بود  نرسیده  اتمام  به   2017
وینیسیوس با 45 میلیون یورو از فالمینگو داد. وینیسیوس 
قرضی در باشگاهش به فوتبال ادامه داد ولی تابستان 2018 
نتوانست  لوپتگی  جولن  نظر  زیر  ابتدا  شد.او  ملحق  رئال  ه  ب
دوم  تیم  به  و  کند  پیدا  خود  برای  جایی  رئال  اول  تیم  ر  د
تبعید شد اما پس از برکناری لوپتگی و آمدن سانتی سوالری، 
وینیسیوس به تیم اول رئال منتقل شد و نمایش های قابل 
در  وینیسیوس  حضور  فصل  سومین  داد.در  ارائه  هم  بولی  ق
رئال، او حاال بازیکن ثابت تیم است و بسیار بهتر از گذشته 
هم  بارسا  از  که  پیوست  رئال  به  حالی  در  او  کند.  می  ار  ک
پیشنهاد داشت ولی همواره در مصاحبه هایش گفته است که 
از کودکی هوادار رئال بود و به همین دلیل پیشنهاد بارسا را 
رد کرد.آندره کوری اما ادعایی دیگر را مطرح کرده است. او 
با وینیسیوس و دو  از رئال  ه اسپورت گفت:» خیلی زودتر  ب
ایجنتش مذاکره کردیم و به توافق شفاهی هم رسیدیم. 15 
روز قبل از انتقال وینسیوس به رئال، او به ما می گفت که 
هوادار بارسلوناست و نیمار را الگوی خودش می داند. با این 
حال در حساس ترین زمان ممکن به ما خیانت کردند. آنها 
رفت  خواهند  اسپانیا  به  رئال  باشگاه  از  بازدید  برای  فتند  گ
تاکید داشتند که جای نگرانی نیست. به مادرید رفتند و  و 
به  وینسیوس  انتقال  خبر  بعد،  و  ندادند  ما  به  خبری  یگر  د
رئال منتشر شد. حاال هم که می گوید همیشه هوادار رئال 
تردید داشت که  رئال  رئال:»  به  رودریگو  است.«انتقال  وده  ب
وینیسیوس آن بازیکنی باشد که انتظارش را داشته اند و به 
همین دلیل به سراغ رودریگو آمد. ما با رئیس باشگاه سانتوس 
مذاکره کرده بودیم ولی در نهایت توافق نشد. سپس سانتوس 
با رئال مذاکره کرد و رودریگو به این باشگاه پیوست. رئال دو 
بازیکن تقریبا هم سن و هم پست را جذب کرد چرا که دوست 
نداشت رودریگو به بارسا برود و تبدیل به یک ستاره شود. در 
را جذب  اشتباهی  بازیکن  رئال  گفتند  می  همه  آن صورت 

کرده و باید رودریگو را به خدمت می گرفت.«
حمایت از ستاره جوان؛

توخل: هاورتز مثل دیگو کاستا نیست
جنگنده  بازیکنی  چلسی،  آلمانی  ستاره  هاورتز،  ای  ک
توخل،  توماس  وجود  این  با  اما  نیست  کاستا  دیگو  ثل  م
است.توماس  قائل  او  برای  زیادی  ارزش  آبی ها،  رمربی  س
شخصیتی  به  تبدیل  هرگز  هاورتز  کای  می گوید  وخل  ت
نخواهد  بود،  چلسی  در  کاستا  دیگو  آنچه  مثل  تشین،  آ
شد اما مهاجم آلمانی هنوز هم می تواند در ترکیب آبی ها 
کریستال  برابر  چلسی   1-4 پیروزی  در  درخشد.هاورتز  ب
پاالس یک گل زد و یک پاس گل هم داد، ان هم در اولین 
بازی در 17 بازی گذشته که چلسی توانست با بیش از دو 
گل حریف خود را شکست دهد.هاورتز پس از یک نمایش 
پرانتقاد برابر پورتو، در نقش 9 کاذب در دیدار با کریستال 
پاالس درخشید و توخل نیز باور دارد که از زمان پیوستن 
نکرده اند. درک  درستی  به  را  او  آبی ها،  به  آلمانی  هاجم  م
بازیکنی  آن  »او  گفت:  تیمش  جوان  ستاره  درباره  وخل  ت
که  ببینید  یا  شود  احساسات  دستخوش  خیلی  که  یست  ن
اینطور هستند که  بازیکنان  ز کوره در رفته است. بعضی  ا
باید با دیگران بجنگند تا بتوانند آن استارتی که می خواهند 
و آن شتاب اولیه مناسب را پیدا کنند. او مثل دیگو کاستا 
که  نمی خواهم  هیچوقت  من  سادگی.  همین  به  یست.  ن
اشتباه  را  نباید حاالتش  بشود.  به چنین چیزی  تبدیل  و  ا
برداشت کرد و فکر کرد که او 100 درصد توانش را برای 
تیم نمی گذارد. او شخصیت بسیار ساکت و توداری دارد و 
ما همه از توانایی هایش آگاهیم.من نمی دانم که او به چه 
سطحی قرار است برسد و با چه سرعتی می تواند این کار را 
انجام دهد. فقط می توانم دوباره تکرار کنم که او از لورکوزن 
شما  شد؛  خارج  خود  امن  منطقه  از  و  آمد  برتر  لیگ  ه  ب
همواره می خواهید خود را به چالش بکشید. این فرصت او 
است و نشان دادن کیفیت و توانایی اش دیگر به او بستگی 
دارد.او در تمام کنندگی می تواند بی رحم تر هم باشد ورا که 
و  عاطفی  رهبر  که  نیست  الزم  دارد.  فوق العاده ای  کیفیت 
او چنین آدمی نیست و لزومی  احساسی ما باشد چرا که 
هم ندارد.اما از نظر کنترل توپ، حفظ توپ در موقعیت های 
دشوار، دوندگی، قرار گرفتن در موقعیت های حساس روی 
دروازه حریف و تمام کنندگی خوب، این همان چیزی است 
که ما از او می خواهیم. او باید خودش را نشان دهد. زندگی 
به عنوان یک بازیکن مهاجم در چلسی چنین چیزی است.”

باشگاه  این  است  معتقد  التین  آمریکای  در  بارسلونا  ستعدادیاب  ا
ملو  بزرگی شد.آرتور  اشتباه  مرتکب  یوونتوس  به  ملو  آرتور  فروش  در 
یوونتوس  راهی  یورو  میلیون  رقم 72 +10  با  بارسا  از  امسال  ابستان  ت
شد. یوونتوس هم در عوض میرالم پیانیچ را به باشگاه کاتاالن واگذار 
کرد. جدایی ملو از بارسا در نهایت با حرف و حدیث هایی همراه بود.او 
در حالی به یووه پیوست که هنوز فصل به اتمام نرسیده بود ولی پس از 
رسمی شدن انتقال، او از فهرست بارسا کنار گذاشته شد و کیکه ستین 
دیگر به وی میدان نداد تا آرتور هم برای بازی های لیگ قهرمانان حاضر 

به تمرین با بارسا نشود. او سرانجام از سوی باشگاه کاتاالن جریمه مالی 
با  مصاحبه  در  التین،  آمریکای  در  بارسا  استعدادیاب  کوری  شد.آندره 
نشریه اسپورت به انتقاد شدید از این معاوضه پرداخت. او نقش مهمی در 
انتقال آرتور به بارسلونا داشت.کوری گفت:» این بیهوده ترین و بدترین 
معاوضه ای است که من به شخصه در تاریخ فوتبال به یاد دارم. واگذاری 
با دستمزد 2 میلیون یورویی به یوونتوس و در عوض  آرتور 23 ساله 
جذب پیانیچ 31 ساله با دستمزد 6 میلیون یورویی باعث شد توازن مالی 
بارسلونا نیز برهم بخورد. طبیعی بود که آرتور نتواند به سرعت خودش 

را با بارسا وفق دهد. در نخستین فصل، او دو بار مصدوم شد ولی فصل 
گذشته توانسته بود بهتر از قبل کار کند و معتقدم او می توانست به 
یکی از بهترین های تاریخ بارسا تبدیل شود.«کوری ادامه داد:» اخبار 
در مورد زندگی شبانه او را تایید نمی کنم. در ابتدا او می خواست شهر 
را بشناسد و شاید برای این مهم، افراد درستی را انتخاب نکرد. البته که 
شرکت در میهمانی نیمار اشتباه بزرگی بود. من از طرف آرتور از باشگاه 
عذرخواهی کردم و او دیگر مرتکب چنین اشتباهاتی نشد. از دست دادن 

آرتور به آن شکل، افسوس بزرگی بود.«

اتلتیکو  سرمربی  سیمئونه،  یگه  د
ابراز  بتیس  برابر  تساوی  از  پس  ادرید،  م
امیدواری کرد که تیمش بحران را پشت 
برابر  مادرید  باشد.اتلتیکو  گذاشته  ر  س
تا  یافت  دست   1-1 تساوی  به  تیس  ب
 1-2 برد  پاسخ  سیمئونه  دیگو  اگردان  ش
باشند  داده  را  بارسلونا  برابر  مادرید  ئال  ر
و دوباره صدر جدول را از تیم همشهری 
اختالف  بار  این  چند  هر  بگیرند،  س  پ

است. امتیاز  یک  فقط  تیم  دو  متیاز  ا
با این تساوی حاال اتلتیکو مادرید در 
چهار مسابقه اخیر خود در اللیگا تنها در 

یک مسابقه پیروز شده است اما سیمئونه 
تیمش هنوز در جدال  دارد که  اطمینان 
برای قهرمانی در موقعیت خوبی قرار دارد، 
شاهد  گذشته  روزهای  در  که  چند  ر  ه
بودند که اختالف امتیازشان با رئال مادرید 
و بارسلونا به یک و دو امتیاز کاهش یافت.

خوب  خیلی  اول  »نیمه  گفت:  یمئونه  س
بود. ما در همان دقایق اولیه گل زدیم و 
افتادیم. کوره آ هم حرکت خطرناکی  جلو 
و  شد  متوقف  بان  دروازه  توسط  که  رد  ک
بعد هم آنها گل زدند. فکر می کنم که در 
نیمه دوم می توانستیم خطرناک تر باشیم 

و بیشتر اذیت شان کنیم. از بازی بازیکنانم 
بسیار راضی ام. آنها دارند کار بزرگی می 
تساوی  از گل  پیش  و  اول  نیمه  کنند.در 
آنها می توانستیم گل های بیشتری بزنیم 
اما بعد تحت فشار قرار گرفتیم چون آنها 
با نفرات زیادی که خیلی خوب بازی می 
کردند، حمله می کردند. ما مستحق این 
این  به  پاسخ  در  بودیم.”سیمئونه  ساوی  ت
که  است  معتقد  همچنان  آیا  که  وال  س
»دروغ  گفت:  شود  می  قهرمان  تلتیکو  ا
من  ندارم.  دوست  را  دروغ  و  گویم  می  ن
هم  قرار  و  روم  می  پیش  بازی  به  ازی  ب

ای  لحظه  همین  من  شوم.  عوض  یست  ن
که در آن هستیم را دوست دارم.اللیگا با 
رئال مادرید و بارسلونایی آشفته و مشکل 
در  داریم  مشکل  ما  حاال  و  شد  آغاز  ار  د
بارسلونا  و  مادرید  تیم  دو  هر  که  الی  ح
شروع به پیشرفت کرده اند. دو روز پیش 
با هم بازی کردند و رئال مادرید توانست 
ابتدا  در  که  امتیازی  فاصله  و  یروز شود  پ
داشتیم را کاهش دهد. رئال مادرید پس از 
برد در ال کالسیکو قدرتمند ظاهر خواهد 
دوست  را  فصل  از  مقطع  این  من  د.  ش
دارم. سرنوشت ساز و هیجان انگیز است. 

ما می خواستیم که اینجا در اوج باشیم 
و با بهترین ها بجنگیم.در ادامه خواهیم 
تیم  افتد. همه  می  اتفاقی  که چه   دید 
ها لحظاتی از بی نظمی و آشفتگی دارند 
تساوی  این  از  پس  ما  که  امیدوارم  و 
مانیم  باشیم. منتظر می  را رد کرده  آن 
خواهد  پیش  چه  آینده  در  ببینیم  ا  ت
آمد.”اتلتیکو در ادامه باید تا پایان فصل 
در هشت بازی بسیار حساس در اللیگا به 
میدان برود و رقبایش عالوه بر بازی در 
اللیگا باید در چمپیونزلیگ و کوپا دل ری 

کنند. بازی  نیز 

میکل آرتتا، سرمربی آرسنال، از نمایش شاگردانش 
 0-3 نتیجه  با  بود.آرسنال  راضی  یونایتد  شفیلد  برابر 
برابر شفیلد یونایتد به پیروزی رسید. توپچی ها در یک 
گابریل  گل  تک  و  الکازت  الکساندر  دبل  با  برتر  بازی 
به  و  داده  شکست  را  خود  حریف  توانستند  مارتینلی 
بازی  این  در  برسند.آرتتا  برتر  لیگ  جدول  نهم  رده 
از  آرسنال  بازیکنان  از  تعدادی  مصدومیت  دلیل  به 
استفاده  ای  تازه  های  پست  در  خود  بازیکنان  بعضی 
کرده بود، از جمله گرانیت ژاکا، که در پست دفاع چپ 
برای توپچی ها به میدان رفت. ژاکا قبال هم گاهی در 
بازی  اما 90 دقیقه در دفاع  بود  بازی کرده  این پست 
کرد و سهمی در اولین کلین شیت آرسنال پس از 15 

مسابقه داشت.آرتتا پس از بازی گفت: »از عملکردمان 
بازی  و  ما گل های خیلی خوبی زدیم  ام.  واقعا راضی 
می  فکر  کردیم.  کنترل  خواستیم  می  که  همانطور  را 
کنم که در سطح خیلی باالیی بازی کردیم.”آرتتا درباره 
استفاده از ژاکا در خط دفاع گفت: »فکر می کنم خیلی 
خوب کار کرد. مشخص است که باید بیشتر روی این 
موضوع کار کنیم و من حس می کنم که گرانیت می 
تواند در نقش یک مدافع برای چیزی که ما در بعضی 
از  همچنین  کند.”آرتتا  رشد  واقعا  داریم  الزم  ها  بازی 
عملکرد بوکایو ساکا در این بازی تمجید کرد و گفت: 
»بوکایو این توانایی، ظرفیت و نبوغ را دارد که به عنوان 
شماره 10 در آن فضاها بازی کند.”سرمربی آرسنال در 

آستانه بازی مرگ و زندگی توپچی ها با اسالویا پراگ 
که روز پنجشنبه برگزار خواهد شد، درباره مصدومین 
برابر  بازی  نیز اطالعات جدیدی داد. آرتتا در  این تیم 
اودگارد  مارتین  بیماری،  دلیل  به  را  اوبامیانگ  شفیلد 
دلیل  به  را  لوییز  داوید  پا،  مچ  مصدومیت  دلیل  به  را 
مصدومیت زانو و امیل اسمیت رو را به دلیل مصدومیت 
مچ پا در اختیار نداشت.آرتتا گفت: »درباره بوکایو ساکا 
دقیق نمی دانم. او مجبور شد از زمین بیرون بیاید. در 
ناحیه ران احساس ناراحتی می کرد و این آخرین چیزی 
چندین  که  چرا  داریم  نیاز  مقطع  این  در  ما  که  است 
و نمی خواهیم  ایم  داده  از دست  را  بازیکن مهم خود 
که یک بازیکن دیگر را نیز از دست بدهیم. امیدوارم که 

نباشد.این واقعا بدشانسی است.  او جدی  مصدومیت 
هنوز نمی دانم مصدومیت ساکا چقدر جدی است و 
به بازی پنجشنبه می رسد یا نه. مطمئنیم که داوید 
به بازی نخواهد رسید. کیه ران هم بازی نخواهد کرد. 
وضعیت مارتین اودگارد هم هنوز مشخص نیست. در 
مورد بوکایو خواهیم دید که در روزهای آینده چطور 
پیشرفت می کند.”آرتتا درباره اینکه آیا اوبامیانگ به 
برابر اسالویا پراگ خواهد رسید  بازی روز پنجشنبه 
یا نه نیز افزود: »امیدوارم که برسد. او دیروز حالش 
خوب نبود و نتوانست تمرین کند و امروز هم نتوانست 
بازی کند اما امیدوارم که فردا یا پس فردا حالش بهتر 

شود و برای بازی پنجشنبه در دسترس باشد.”

ژرمن  سن  پاری  سرمربی  پوچتینو،  مائوریسیو 
صعود  شانس  همچنان  نیز  مونیخ  بایرن  شد  مدعی 
دارد.پاری سن ژرمن در مسابقه رفت و در شبی دشوار 
موفق شد 2-3 در خانه بایرن مونیخ به برتری رسیده 
افزایش  را  قهرمانان  لیگ  نیمه  به  بخت صعود خود  و 
برگشت،  مسابقه  از  پیش  خبری  نشست  در  دهد. 
بایرن مونیخ را بهترین تیم جهان  مائوریسیو پوچتینو 
کرد. توصیف  بعدی  دور  به  صعود  شانس  دارای  و 

شانس اول صعود در بازی امشب: »بایرن مونیخ مدافع 
عنوان قهرمانی بوده و ما به دنبال به دست آوردن جام 

قهرمانی هستیم. پس تیم قهرمان هنوز بخت اول صعود 
بازی های  پاری سن ژرمن می خواهد در همه  است. 
برای  نهایی  نیمه  مرحله  در  و حضور  برنده شود  خود 
توانند  می  هم  تیم  دو  هر  دارد.هنوز  اهمیت  باشگاه 
قائلم، زیرا  بایرن احترام زیادی  برای  صعود کنند. من 
احترام  آنها  به  باید  ما  هستند.  اروپا  تیم  بهترین  آنها 
باید  و  داریم  اعتماد  خود  قوت  نقاط  به  اما  بگذاریم، 
سعی کنیم آنها را شکست داده و صعود کنیم.”عملکرد 
درخشان بایرن مونیخ در مسابقه رفت: » ما به توانایی 
حفظ توپ نیاز داریم. ما در انجام این کار مقابل بارسا 

در خانه دشواری های زیادی متحمل شدیم، اما همان 
عملکرد نیز برای صعود کافی بود. اما شرایط دیدار با 
بایرن متفاوت است، آنها بایرن بهترین تیم جهان بوده 
و ما را به دردسر خواهد انداخت.ما می دانیم که بایرن 
چگونه بازی می کند و فکر نمی کنم آنها سبک بازی 
خود را تغییر دهند. ما فردا سعی خواهیم کرد بازی مان 
را انجام دهیم و ایده های خود را در زمین عملی کنیم. 
خواهیم دید چه تیمی جریان مسابقه را کنترل خواهد 
کرد.داشتن وینگرهای قدرتمند یکی از نقاط قوت بایرن 
است. شرایط در بازی رفت دشوار بود، اما پیروز شدیم. 

ما می خواهیم امشب هم پیروز شده و صعود کنیم. اما 
بایرن یکی از بهترین تیم های اروپا است بنابراین باید 
تمرکز کامل داشته باشیم.”شرایط بازیکنان پاری سن 
ژرمن: »من نمی دانم مارکینیوش چه شرایطی داشته 
لحاظ  از  نه.  یا  بود  خواهد  کردن  بازی  به  قادر  آیا  و 
تئوری، او می تواند در ترکیب باشد و ما در مورد این 
مارکو  حضور  احتمال  گرفت.  خواهیم  تصمیم  بازیکن 
ثابت کمتر است.  به فلورنزی در ترکیب  وراتی نسبت 
فردا خواهیم دید که آنها چه شرایط دارند. اما مانئورو 

بود.” ایکاردی در ترکیب نخواهد 

گل مردود اعالم شده منچستر یونایتد 
در بازی امشب برابر تاتنهام به سوژه دوئل 
تبدیل  مورینیو  ژوزه  و  سولسشر  گنار  اوله 
در  امشب  منچستریونایتد  و  تاتنهام  شد. 
برتر  لیگ  هفته  این  بازی  حساس ترین 
که  گرفتند  قرار  یکدیگر  مقابل  انگلیس 
سرخ  شیاطین   1-3 پیروزی  با  بازی  این 
به اتمام رسید. این اتفاق در حالی رخ داد 
مین  هیونگ  گل سون  با  تاتنهام  ابتدا  که 
یونایتد  ادامه  در  اما  افتاد  پیش  حریف  از 
تا  کرد  باز  را  خود  حریف  دروازه  بار  سه 

اما  کند.  پیدا  دست  مهم  پیروزی  یک  به 
از  خالی  یونایتد  و  تاتنهام  امشب  جدال 
صحنه  اولین   34 دقیقه  نبود.در  حاشیه 
ادینسون  بازی خلق شد؛ جایی که  جذاب 
کاوانی موفق شد دروازه تاتنهام را باز کند 
تومینای  اسکات مک  این گل  از  پیش  اما 
روی سون هیونگ مین مرتکب خطا شده 
بود و همین موضوع باعث شد که داور بعد 
از بازبینی صحنه گل ستاره اروگوئه ای را 
بعد  مین  هیونگ  سون  کند.  اعالم  مردود 
چند  تومنیای  مک  اسکات  با  برخورد  از 

دقیقه روی زمین افتاد؛ اتفاقی که یونایتدی 
این  دانستند.  می  نمایی  بزرگ  را  آن  ها 
تصمیم اتخاذ شده از سوی داور مسابقه با 
تیم،  این  سرمربی  و  ها  یونایتدی  اعتراض 
اوله گنار سولسشر روبرو شد. در واقع آنها 
تاتنهام  ای  کره  ستاره  که  داشتند  اعتقاد 
کاوانی  ادینسون  گل  و  کرده  بزرگنمایی 
به اشتباه مردود اعالم شده است. از طرفی 
باعث  نیز  منچستریونایتد  پیروزی  حتی 
گل  به  نسبت  سولسشر   خشم  که  نشد 
مردود اعالم شده ادینسون کاوانی فروکش 

کند. سرمربی شیاطین سرخ در پایان بازی 
به ستاره کره ای تاتنهام حمله کرد و گفت: 
» ما نباید گول بخوریم. اگر پسر من بود و 
بعد از چنین ضربه ای سه دقیقه روی زمین 
می افتاد و به کمک 10 نفر احتیاج داشت 
تا بلند شود، هیچ غذایی به او نمی رسید . 
البته این ما نبودیم که فریب خوردیم بلکه 
داور مسابقه به اشتباه افتاد.« صحبت های 
جواب  بی  مورینیو  ژوزه  توسط  سولسشر 
نماند و او در این باره گفت: » سون بسیار 
خوش شانس است که پدرش شخصی بهتر 

از اوله است. به عنوان یک پدر شما همواره 
مسئول تغذیه بچه های تان هستید و این 
ندارد.  دهند  انجام می  که  کاری  به  ربطی 
کردن  سیر  برای  هستید  مجبور  اگر  حتی 
باید این کار را  بچه های تان دزدی کنید 
انجام دهید. من به اوله گفتم چه نظری در 
ما کمی هم  البته  دارم.  مورد صحبتهایش 
بدشانس بودیم چرا که در غیر این صورت 
باید پل پوگبا به خاطر ضربه آرنج به سرژ 
اوریه اخراج می شد. دیگر چیزی بیشتری 

ندارم.«  VAR درباره  گفتن  برای 

فلیک: باید مانند PSG در بازی رفت باشیم
تیمش  کرد  امیدواری  ابراز  مونیخ  بایرن  سرمربی  فلیک،  هانسی 
امشب از موقعیت های خود استفاده بکند.بایرن مونیخ در مسابقه رفت 
و در شرایطی که فرصت های پرشماری را از دست داد، در خانه 3-2 
مغلوب پاری سن ژرمن شد تا شانس زیادی برای صعود به نیمه نهایی 
نداشته باشد. در کنفرانس خبری پیش از مسابقه برگشت، هانسی فلیک 
به تمجید از کیلیان امباپه و نیمار، دو ستاره هجومی حریف پرداخته 
است.هانسی فلیک گفت: »ما در این فصل و با همین ترکیب سه عنوان 
داده  نشان  بسیار خوب  نظر ذهنی  از  تیم  و  ایم  قهرمانی کسب کرده 
است. ما می خواهیم امشب به نیمه نهایی راه یافته و در ادامه فصل 
عنوان قهرمانی بوندس لیگا را نیز کسب کنیم.ما در بازی رفت موقعیت 
های زیادی داشتیم، اما به اندازه کافی کارآمد ظاهر نشدیم و فردا شب 
باید بهتر عمل کنیم. می دانیم کار ساده ای نیست، اما باید در زمین 
شرایطی متعادل را حاکم کنیم. فردا شب باید بتوانیم به اندازه که پاری 
سن ژرمن در دیدار رفت از موقعیت های خود بهره برد، کارآمد باشیم.

من همیشه از پازل بازی کردن لذت برده ام. ما می دانیم که چگونه 
می خواهیم بازی کنیم. وقتی بازیکن بیشتری در دسترس دارید شرایط 
اغلب دشوارتر است. بنابراین وقتی تعداد قطعات پازل کمتر باشد شرایط 
نیمار: »وقتی  و  امباپه  با کیلیان  بود.”رویارویی  تر خواهد  کمی راحت 
امباپه صاحب توپ است باید او را تحت فشار قرار دهیم. از برخی جهان 
امباپه بهترین بازیکن جهان است و من کامال در این باره متقاعد شده 
ام. من از تماشای بازی نیمار نیز لذت می برم. او راه حل های فوق العاده 
دهد.”شرایط  می  ارائه  از خود  یک  برابر  در  یک  های  موقعیت  در  ای 
بازیکنان غایب بایرن مونیخ: »لوکاس هرناندز با تیم تمرین کرده و فردا 
قادر به بازی کردن در مقابل پاری سن ژرمن است. لئون گورتزکا نیز 
شرایط خوبی داشته و با ما به سفر خواهد آمد. ژروم بواتنگ و کینگزلی 
باشد  حاضر  تمرینات  در  امروز  هر کسی  اند.  کرده  تمرین  نیز  کومان 

نامش در لیست تیم قرار خواهد داشت.”

 توماس مولر: به نظر مشکل زبان
 و ترجمه وجود دارد!

توماس مولر، ستاره آلمانی بایرن مونیخ معتقد است هنوز امکان صعود 
از دست دادن موقعیت های  با  در لیگ قهرمانان وجود دارد.بایرن مونیخ 
فراوان در مسابقه رفت، در خانه 2-3 مغلوب پاری سن ژرمن شود تا شرایط 
دشواری برای صعود به دور بعد داشته است. توماس مولر در نشست خبری 
پیش از دیدار برگشت مدعی شد مدافعان بایرن فردا شب شرایط دشواری 
را تجربه خواهند کرد.توماس مولر درباره اظهارات هانسی فلیک مبنی بر 
اینکه تیم سال گذشته از نظر کیفی بهتر بوده است، گفت: »این سواالت و 
مقایسه ها همیشه دشوار است و مهمتر از همه اینکه حاال زمان مناسبی 
فلیک و حسن صالح  هانسی  بین  نیست.”حواشی  این سواالت  برای طرح 
حمیدزیچ: »وقتی من جوان تر بودم، به بایرن مونیخ اف سی هالیوود گفته 
در  آنچه  همیشه  البته  شد.  می  مطرح  دیگری  موضوعات  همیشه  و  شده 
باشگاه بایرن مونیخ اتفاق می افتد جالب است.”شرایط مسابقه برگشت: »در 
اگر کارآیی حمالت  دیدار رفت 31 ضربه به سمت دروازه حریف زدیم و 
اگر دوباره فرصت های  بود.  به صعود خواهیم  قادر  افزایش دهیم  را  خود 
زیادی بدست آوریم خوشحال خواهیم شد.اما این نیاز تصمیم گیری بهتر 
بازی  از  و  را در نظر گرفته  ما چند مسئله  در موقعیت های خاص است. 
رفت چیزهای زیادی یاد گرفتیم. پیروزی برای ما بسیار مهم خواهد بود و 
ما از سپتامبر در تالش برای دفاع از عنوان خود هستیم.”درخشش کیلیان 
امباپه در دیدار رفت: »او بازیکنی بسیار خطرناک است. سبک بازی ما به 
طور خودکار به حریف فضا می دهد. در پاریس نیمار و امباپه معموال جلو 
مانده و خیلی دفاع نمی کنند، اما شاهد ضدحمالت خطرناک آنها هستیم و 
دفاع ما به چالش کشیده خواهد شد.”احتمال بازگشت به تیم ملی: »شاید 
مشکل ترجمه و زبان وجود دارد و کسی حرف من را متوجه نمی شود. تا 

پایان ماه آوریل و می خبری نخواهد بود.”

عثمان دمبله:هیچ خبری از تمدید 
قراردادم با بارسلونا نیست

تمدید  برای  او  با  بارسا  مدیران جدید  گوید  می  بارسا  فرانسوی  ستاره 
مذاکره نکرده اند.عثمان دمبله ستاره جوان فرانسوی، تابستان 2017 و پس 
از شورش علیه باشگاه دورتموند و خودداری از حضور در تمرینات، توانست 
مجوز جدایی خود را گرفته و به عنوان جانشین نیمار به بارسلونا بپیوندد. رقم 
انتقال او، 105 میلیون یورو ثابت به عالوه 40 میلیون یورو بندهای متغییر 
و  نبود  هم  خود  گذشته  از  ای  سایه  دمبله  گذشته  فصل  سه  شد.در  عنوان 
تحت تاثیر مصدومیت های متوالی هرگز نتوانست ارزش هایش را اثبات کند. 
تابستان گذشته بارسا تمایل جدی به فروش او داشت ولی دمبله که تا 2022 
قرارداد دارد، تحت هیچ شرایطی راضی به جدایی نشد در حالی که گفته می 
شد از منچستریونایتد پیشنهادی خوب دارد.درخشش دمبله در فصل جاری 
که هفته هاست بدون مشکل مصدومیت در حال بازی کردن است، باعث شده 
تا سران بارسا برای تمدید با وارد عمل شوند.ستاره فرانسوی اما در مصاحبه 
با بی این اسپورتس در مورد آینده اش گفت:» آینده ام؟ هنوز یک سال دیگر 
قرارداد دارم و فعال هیچ مذاکره ای برای تمدید قرارداد با مدیران جدید باشگاه 
صورت نگرفته است. با این حال از حضور در بارسا راضی و خوشحالم و حس 
خوبی دارم. خوان الپورتا رئیس جدید باشگاه را خیلی خوب نمی شناسم ولی 

او را نزدیک به بازیکنان دیده ام. ببینیم چه خواهد شد.«

مدیر ورزشی دورتموند: هالند حداقل یک سال 
دیگر در دورتموند می ماند

میشاائیل زورک مدیر ورزشی دورتموند به حوای پیرامون ارلینگ هالند 
و شایعات جدایی او واکنش نشان داد.9 روز پیش مینو رایوال و پدر ارلینگ 
در  بزرگ  باشگاه  مدیران چندین  با  و  انداختند  راه  به  اروپایی  توری  هالند 
اسپانیا و انگلیس دیدار کردند. گفته می شود مدیران بارسلونا و رئال مادرید 
پس از شنیدن مبلغ درخواستی هالند شوکه شده اند. سیتی، چلسی، لیورپول 
و یونایتد تیم های لیگ برتری بودند که رایوال با آنها نیز دیدار کرد.تقریبا 
همه تیم های مدعی و بزرگ فوتبال اروپا دوست دارند که این بازیکن نروژی 
زورک  ندارد.میشائیل  را  او  فروش  قصد  فعال  دورتموند  اما  کنند  جذب  را 
قبل  هفته  گفت:»  هالند  پیرامو  شایعات  مورد  در  دورتموند  ورزشی  مدیر 
مذاکراتی درباره هالند صورت گرفت. من دوست دارم که براساس قراردادی 
که این بازیکن دارد صحبت کنم. ما برنامه روشنی برای فصل بعد داریم و 
هالند حداقل یک فصل دیگر در دورتموند باقی خواهد ماند.«باشگاه بوروسیا 
دورتموند رقم فسخ قرارداد هالند را 75میلیون یورو قرار داده واین رقم در 
تابستان 2022 قابل فعال شدن است. در غیر این صورت باشگاه آلمانی اجازه 
نخواهد داد که این فوق ستاره با چنین رقمی پایینی تیم را ترک کند. پیش 
از این رسانه های آلمانی نوشتند که دورتموند برای فروش هالند در تابستان 
سال جاری به رقمی کمتر از 180 میلیون یورو راضی نخواهد شد.دورتموند 
این  و  است  کرده  کسب  ای  ناامیدکننده  نتایج  بوندسلیگا  جاری  فصل  در 
احتمال زیاد است که حتی نتواند سهمیه لیگ قهرمانان اروپا را به دست آورد 

که در این صورت جدایی هالند محتمل خواهد بود.

بیورن کوئیپرس داور نامدار هلندی قضاوت بازی برگشت لیورپول-رئال مادرید را عهده دار خواهد بود.چهارشنبه شب لیورپول در آنفیلد میزبان رئال مادرید خواهد بود. 
بازی رفت دو تیم در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان با برتری 3-1 رئال همراه بود و تیم تحت هدایت یورگن کلوپ اگر قصد صعود به نیمه نهایی را دارد، باید حداقل 2 گل به 
رئال بزند و گلی هم دریافت نکند.اتحادیه فوتبال اروپا امروز اسامی داوران این بازی را اعالم کرد. بر این اساس بیورن کوئیپرس هلندی قاضی میدان خواهد بود و او را ساندر فن 
روکل و اروین زینسترا در امر داوری کمک خواهند کرد.کوئیپرس 12 دسامبر 2020 بازی برگشت رئال و گالدباخ را در دور گروهی سوت زده بود که با برتری 2-0 رئال به اتمام 
رسید. رئالی ها از او یک خاطره خوش دیگر هم دارند که به فینال سال 2014 لیگ قهرمانان بر می گردد. کهکشانی ها اتلتیکو را 4-1 بردند و برای دهمین بار قهرمان اروپا شدند.

آلوارو اودریوسوال در ال کالسیکو هم نشان داد 
که بازیکنی در حد و اندازه های رئال نیست. او 

اما برابر لیورپول به ناچار فیکس خواهد بود. آلوارو 
اودریوسوال تابستان 2018 از سوسیداد به رئال 

ملحق شد و در آن مقطع یک بازیکن ملی پوش 
بود. او قرار بود رقیبی جدی برای دنی کارواخال 

باشد ولی هرگز چنین بازیکنی نشان نداد.
اودریوسوال نیم فصل دوم فصل گذشته به بایرن 

قرض داده شد ولی تابستان به رئال بازگشت. فصل 
جاری هم او مورد اعتماد زیدان قرار نداشته و با 

345 دقیقه بازی، از این حیث آخرین بازیکن رئال 
محسوب می شود.در فصلی که کارواخال به دلیل 
مصدومیت های متعدد تنها 945 دقیقه در میدان 

بوده، زیدان ترجیح داد تا لوکاس واسکز را به 
دفاع راست ببرد و از اودریوسوال استفاده نکند اما 
مربی فرانسوی حاال دیگر چاره ای جز استفاده از 

اودریوسوال ندارد چرا که کارواخال همچنان مصدوم 
است و لوکاس واسکز هم در ال کالسیکو مصدوم 

شد و فصل را از دست داد.اودریوسوال نیمه دوم 
ال کالسیکو را کامل بازی کرد و نمایش خوبی هم 

ارائه نداد. منطقه او به اتوبانی برای جوردی آلبا 
تبدیل شده بود و تک گل بارسا هم از همان منطقه 

و با پاس آلبا حاصل شد.زیدان از بازی اودریوسوال 
راضی نیست و به او تردیدهایی جدی دارد ولی این 
بازیکن چهارشنبه شب تحت هر شرایطی باید برابر 

لیورپول به میدان برود و زیدان انتظار دارد تا در 
این بازی باالخره ارزش هایش را اثبات کند

آندره کوری: 

معاوضه آرتور-پیانیچ، بدترین 
معاوضه تاریخ فوتبال بود

داور هلندی برای 
بازی برگشت 
 لیورپول-
 رئال مادرید

سیمئونه: این مقطع از فصل را دوست دارم

آرتتا: نمی دانم مصدومیت ساکا چقدر جدی است پس از پیروزی برابر شفیلد

حمله تند آقای خاص به اوله

سون، سولسشر و مورینیو را به جان هم انداخت

زیدان در اضطراب؛ این بازیکن پاشنه آشیل رئال است

پوچتینو: بایرن مونیخ بهترین تیم اروپا است
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حکم تخلیه منزل سرمربی پدیده صادر شد
سرمربی تیم فوتبال پدیده باید منزل مسوکنی خود در مشهد را تخلیه کند.مهدی رحمتی در ابتدای این فصل با قراردادی به عنوان سرمربی تیم فوتبال 
پدیده انتخاب شد و این مربی در قرارداد خود با باشگاه مشهدی خواستار یک دستگاه آپارتمان برای سکونت خود و خانواده اش در مشهد شد که این موضوع 
مورد موافقت حمیداوی قرار گرفت.با گذشت چند ماه از سکوت سرمربی پدیده در مشهد حکم تخلیه منزل وی صادر شده زیرا اجاره بهای این ساختمان پرداخت 
نشده است. با این وجود این بدهی توسط رحمتی پرداخت شده اما مالک ساختمان از وی خواسته تا منزلش را تخلیه کند.این موضوع باعث دردسر سرمربی 
پدیده شده و او هم این موضوع را به باشگاه پدیده اعالم کرده است.این در شرایطی است که باشگاه پدیده این روزها زیر نظر هیات فوتبال استان خراسان اداره 

می شود و امروز این باشگاه از مالک قبلی با دستور قضایی گرفته شده است.

غیبت مدافع الوحده مقابل پرسپولیس
رقیب گلمحمدی بازی های سرخپوشان را 

آنالیز کرد
با  بازی  مصدومیت  دلیل  به  امارات  الوحده  راست  مدافع 
پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا را از دست داد. سایت »االمارات 
به هند  ورود  به محض  الوحده  تین کات سرمربی  داد  الیوم« خبر 
اولین تمریناتش را پیش از دیدار با پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا 
انجام داد.سرمربی هلندی فیلم های بازی های سابق پرسپولیس را 
تماشا کرد و به صورت ویژه به آنالیز سبک بازی سرخ پوشان پایتخت 
پرداخت. بعد اولین تمرین مشخص شد محمد برغش مدافع راست 
تیم به دلیل مصدومیت نمی تواند در بازی اول مقابل تیم پرسپولیس 
ایران بازی کند و در این بازی غایب خواهد بود.دیدار پرسپولیس با 

الوحده چهارشنبه آینده به میزبانی هند برگزار می شود.

شناخت خوبی از پرسپولیس داریم
سرپرست الوحده: برای تفریح به هند نیامدیم

گفت:  پرسپولیس،  با  دیدار  از  پیش  امارات  الوحده  سرپرست 
شناخت خوبی از تیم ایرانی داریم.تیم فوتبال پرسپولیس چهارشنبه 
آینده در اولین بازی خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مقابل 
الوحده امارات قرار می گیرد.عامر الصیعری سرپرست تیم الوحده در 
الوحده تیم بزرگی است  امارات، گفت:  با نشریه »البیان«  مصاحبه 
و اهداف بزرگی دارد. ما برای گردش به هند نیامدیم. اگرچه فرمت 
صعود نسبت به گذشته فرق کرده و تیم های صدرنشین به همراه 
3 تیم برتر 5 گروه به مرحله بعد صعود می کنند ولی تمام تالش 
خود را می کنیم تا صعود کنیم.وی افزود: الوحده توانایی صعود به 
مرحله بعد را دارد. مخصوصا اینکه ما دو سال پیش با هدایت تین 
کات به مرحله حذفی راه پیدا کردیم و در این فصل نیز امیدواریم 
به مرحله بعد صعود کنیم. ما قبال با پرسپولیس و الریان قطر بازی 
کردیم و شناخت خوبی از این دو تیم داریم. کادر فنی، تیم گوای 
هند را نیز زیرنظر دارد و این تیم را خیلی خوب آنالیز می کند تا راه 

برای صعود ما هموار شود.

باید به سردار کمک کنیم تا گل های بیشتری بزند
سیماک: آزمون عملکردی عالی داشت

سرمربی زنیت بعد از درخشش آزمون مقابل سوچی به تمجید 
و  بیست  هفته  در  زنیت  فوتبال  پرداخت.تیم  اش  ایرانی  مهاجم  از 
پنجم لیگ روسیه مقابل سوچی با نتیجه 2 بر یک به پیروزی رسید. 
زمین شد.سیماک  بازیکن  بهترین  و  دبل کرد  بازی  این  در  آزمون 
درباره  هایش  از صحبت  بخشی  در  برد  این  از  بعد  زنیت  سرمربی 
از  تا  کنیم  کمک  آزمون  سردار  به  باید  گفت:  اش،  ایرانی  مهاجم 
باید در  بازیکن  را کند.  استفاده  نهایت  به دست آمده  فرصت های 
عملکردی  و  کرد  دبل  بازی  این  در  کند. سردار  کار  تمرین سخت 
عالی داشت. او مثل دیگر بازیکنان به تیم زنیت کمک کرد.آزمون 

با زدن 15 گل بهترین گلزن لیگ روسیه است. اکنون 
 حضور ستاره رومانیایی االهلی

 مقابل استقالل قطعی شد
را  اش  رومانیایی  ستاره  مالی  مشکل  عربستان  االهلی  باشگاه 
برطرف کرد تا این بازیکن برای حضور در بازی با استقالل در لیگ 
قهرمانان آسیا مشکلی نداشته باشد.نشریه »الریاضیه« عربستان خبر 
داد مسئوالن باشگاه االهلی مشکل مالی و مطالبات میتریتا ستاره 
رومانیایی خود را با پرداخت بخشی از دستمزدش حل کردند.هافبک 
قراردادش  فسخ  خواستار  رسمی  به صورت  این  از  پیش  رومانیایی 
شد ولی با رایزنی مسئوالن باشگاه االهلی و پرداخت مطالباتش این 
بازیکن تصمیم خود را عوض کرد و در تیم ماند.میتریتا یکی از 4 
لژیونر خارجی االهلی برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا است. با این 
خبر حضور این ستاره رومانیایی در بازی اول تیمش در این رقابت ها 

مقابل استقالل در روز پنجشنبه آینده قطعی شد.
 کاروان الریان به همراه خلیل زاده

 به هند رسید
کاروان تیم فوتبال الریان به همراه مدافع ایرانی اش به هند 
این  فوتبال  تیم  الریان قطر خبر داد کاروان  باشگاه  رسید.سایت 
باشگاه بامداد دیروز)دوشنبه( وارد هند شد تا خود را برای حضور 
خلیل  کند.شجاع  آماده  آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله  در 
الریان در هند حضور  به همراه  زاده مدافع ملی پوش کشورمان 
دارد. این تیم قطری یکی از رقبای پرسپولیس در مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا 2021 است.اولین بازی یاران خلیل زاده در 
این رقابت ها چهارشنبه آینده مقابل تیم گوای هند میزبان این 

است. گروه 
 VAR از لیگ قهرمانان آسیا 

حذف شد؟
یک رسانه سعودی مدعی شد تکنولوژی کمک داور ویدئویی 
»اسکای  آسیا 2021 حذف شد.سایت  قهرمانان  لیگ  مسابقات  از 
لیگ  مسابقات  از  فصل  این  در  شد  مدعی  عربستان  اسپورت« 
حذف   )VAR(ویدئویی داور  کمک  تکنولوژی  آسیا  قهرمانان 
از مرحله  آسیا)2020(  قهرمانان  لیگ  از  شد.VAR  فصل گذشته 
هر  کرد.  ورود  ها  رقابت  این  در  بار  اولین  برای  نهایی  یک چهارم 
دو گل اولسان هیوندای کره جنوبی در فینال لیگ قهرمانان آسیا 
سال گذشته با کمک VAR دو پنالتی مقابل پرسپولیس گرفت و 
در نهایت 2 بر یک به پیروزی رسید.مسابقات لیگ قهرمانان آسیا 
2021 از چهارشنبه آینده به میزبانی کشورهای عربستان، امارات و 

آغاز می شود. هند در غرب آسیا 
 سرمربی تیم ملی فوتسال ۶ ماه 

بدون قرارداد
در حالی که قرارداد سرمربی تیم ملی فوتسال به اتمام رسیده  
است.در  نشده  تمدید  فوتبال  فدراسیون  از سوی  قرارداد هنوز  این 
حالی که قرارداد سید محمد ناظم الشریعه سرمربی تیم ملی فوتسال 
از آبان سال گذشته به پایان رسیده فدراسیون فوتبال هنوز نسبت 
به تمدید قرارداد این مربی اقدام نکرده است.قرارداد ناظم الشریعه 
فوتسال  کمیته  رئیس  .البته  رسید  پایان  به   ۹۹ سال  آبان  ابتدای 
چند بار از ناظم الشریعه خواست تا در مورد تمدید قرارداد پای میز 
اما سرمربی تیم ملی فعاًل حاضر به تمدید قرارداد  مذاکره بنشیند 
نشده است.با توجه به حساسیت روزها و ماه های آینده برای فوتسال 
به  نسبت  فوتبال  فدراسیون  است  بهتر  از جام جهانی،  پیش  ایران 
جلب رضایت سرمربی تیم ملی و دستیاران او اقدام کرده و با انعقاد 
جام جهانی  به  آسوده  خیالی  با  را  ملی  تیم  مربیان  آنها  با  قرارداد 

بفرستد. فوتسال 

افشین عبداللهیان

عراق جوان و مدعی
ماموریت دشوار اسکوچیچ و ایران

در  ایران  گروه  در  که  عراق  ملی  تیم 
و  است  صدرنشین  جهانی  جام  انتخابی 
شمار  به  بعد  مرحله  به  صعود  اول  بخت 
روند  به  نام آشنا،  بازیکنانی  با  می رود، 
به  بحرین  است.انتخاب  داده  ادامه  خوبش 
در  ایران  گروه  بازی های  میزبانی  عنوان 
انتخابی جام جهانی، کار تیم ملی ایران را 
برای باز کردن گره صعود از گروه دشوارتر 
شاگردان  ماموریت  مهم ترین  است.  کرده 
شکست  مرحله،  این  در  اسکوچیچ  دراگان 
دادن دو تیم عراق و بحرین است که هر دو 
در دور رفت ایران را شکست داده اند و در 
بازی های مقابل همدیگر، به تساوی دست 
به  عراق  به  که  این  از  بیش  یافتند.تاکنون 
آسیایی  تیم های  شبیه ترین  از  یکی  عنوان 
ایران گفته و نوشته شود، به بحرین به  به 
ایران  چغر  و  سنتی  رقیبان  از  یکی  عنوان 
پرداخته شده است اما واقعیت این است که 
اکثر کارشناسان ایرانی معتقدند که عراق به 
علت پتانسیل باالی فوتبال خود، مهم ترین 
رقیب ایران در بازی های آینده است.نگاهی 
به برنامه بازی های ایرانی حاکی از این است 
آخرین  در  اسکوچیچ  دراگان  شاگردان  که 
دیدار این مرحله در 25 خرداد در بحرین 
با عراق دیدار خواهند کرد. در صورتی که 
ایران تا قبل از این دیدار هر سه دیدار خود 
با بحرین، کامبوج و هنگ کنگ را با پیروزی 
و  آخرین  دیدار  این  در  بگذارد،  سر  پشت 
خواهد  انجام  را  خود  ماموریت  مهم ترین 
داد.طبق جدول رده بندی، تیم ملی باید هر 
چهار دیدار خود را با پیروزی تمام کند تا 
در پایان مسابقات این مرحله، صدرنشینی 
مستقیم  طور  به  و  بگیرد  پس  عراق  از  را 
راهی مرحله بعد انتخابی جام جهانی شود. 
خود  اخیر  بازی های  در  عراق  حال  این  با 
هم چنان کیفیت خوبی را از خودش نشان 
داده است. شاگردان سرچکو کاتانچ در تیم 

ملی عراق، در پنجره بازی های ملی دیداری 
تیم  توانستند  و  کردند  برگزار  ازبکستان  با 
میزبان را با تک گل »شرکو کریم«، بازیکن 
اربیل در لیگ عراق، شکست دهند و  تیم 
به روند رو به رشد خود در مدت زمان اخیر 
ادامه دهد.در این دیدار سرمربی اسلوونیایی 
به علت  داد که  بازیکنانی میدان  به  عراق، 
کیفیت فنی باالی خود، برای اهالی فوتبال 
ایران هم نام آشنا هستند. بشار رسن، همام 
علی  اسماعیل،  ضرغام  هادی،  صفا  طارق، 
حاضر  بازیکنانی  از  حسین  جالل  و  فائض 
در ترکیب اصلی بودند و در ادامه بازیکنانی 
و  عراق(  )کاپیتان  عبدالزهرا  عالء  مانند 
وارد  بازی(  گل  تک  )زننده  کریم  شرکو 
که  تیم  این  اصلی  ترکیب  شدند.در  زمین 
دارای میانگین سنی نسبتا پایینی هم بودند 
سرمایه گذاری  را  حرکت  این  می توان  و 
برای روزهای آینده قلمداد کرد، بازیکنانی 
می شوند.  دیده  سال   22 تا   20 حدود  با 
عراق با میانگین سنی 24 سال و هشت ماه 
نسبت به تیم ملی ایران که مقابل سوریه با 
میانگین سنی حدود 2۸ سال به میدان رفته 
این  بود، بسیار جوان تر است.ترکیب اصلی 
تیم را بازیکنان الزوراء )3 نفر(، الشرطه )3 
نفر(، نیروی هوایی )3 نفر(، کریلیا سوریه و 
که  تیم هایی  می دهند؛  تشکیل  قطر  القطر 
تیم های  با  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  اخیرا 
از کیفیت  ایرانی رو به رو شده اند و نسبتا 
فنی خوبی هم برخوردار هستند.با توجه به 
چندین  در  ایران  ناکامی  و  عراق  آمادگی 
دوران  از  که  تیم  این  مقابل  گذشته  سال 
جام  در  کی روش  کارلوس  سرمربیگری 
ملت های آسیا 2015 کلید خورد تا دوران 
ویلموتس ادامه داشت، دراگان اسکوچیچ و 
سختی  ماموریت  دیدار  این  در  بازیکنانش 
برای غلبه بر فوتبالیست های عراقی نام آشنا 

دارند.

امیدیان: رفتار مدیران پیکان یک درس بزرگ بود

درآمد میلیاردی باشگاه فوالد از دیدار با العین
باشگاه فوالد خوزستان درحالی العین امارات را در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا از پیش رو برداشت که از این بازی موفقیتی دیگر نیز در بُعد مالی به دست آورده است. تیم فوتبال فوالد ایران 
روز شنبه هفته جاری موفق شد در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا، با چهار گل العین امارات را شکست دهد و مقتدرانه راهی مرحله گروهی این مسابقات شود. با وجود برگزاری این بازی در عربستان 
)محل برگزاری بازی های گروه D لیگ قهرمانان( باشگاه فوالد در اصل از امتیاز میزبانی این بازی برخوردار بوده است، چراکه در ابتدا قرار بود این بازی در اهواز برگزار شود، اما با تصمیم بعدی AFC بنا شد 
محل بازی های پلی آف به محل میزبانی مسابقات هر گروه منتقل شود. باشگاه فوالد اما جدا از یک پیروزی دلچسب مقابل العین موفق شد با وجود برگزاری بازی در عربستان از امتیازات و درآمدهای حق 
میزبانی اش نیز بهره گیرد. سعید آذری مدیرعامل باشگاه فوالد تاکنون 22 هزار دالر )بیش از 500 میلیون تومان( برای حق پخش تلویزیونی و 700 میلیون تومان نیز از تبلیغات محیطی برای باشگاهش 
دریافتی داشته است. عالوه بر این فوالدی ها بیش از یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان نیز از طریق اخذ تخفیف و استفاده از امتیازات ویژه برای اسکان و دیگر هزینه ها موفق به صرفه جویی شده اند که 
این مبلغ را نیز دریافت خواهند کرد. عالوه بر این باشگاه فوالد مثل همه تیم های دیگر برای پیروزی در بازی پلی آف و راهیابی به دور گروهی لیگ قهرمانان پاداشی مشخص از AFC دریافت خواهد کرد.

وضعیت  تعیین  کمیته  رئیس 
فدراسیون فوتبال گفت: باشگاه پرسپولیس 
زاده  پرونده شجاع خلیل  رای  می تواند در 

بدهد. استیناف  درخواست  بازهم 
وضعیت  درباره  نورشرق  جمشید   
رادیو  به  ایران  فوتبال  باشگاه های  بدهی 
هر  با  قراردادی  وقتی  قباًل  گفت:  تهران، 
مبلغی بسته می شد، توجهی به لزوم اجرای 
از  بعد  اگر  نبود.  پرداخت ها  و  قراردادها 
مربیان  و  بازیکنان  بین  اختالفاتی  مدتی 
با باشگاه ها پیش می آمد، مسئله تبدیل به 
وضعیت نامساعدی برای باشگاه ها و منجر 
می شد. بدهی ها  انبوه  تکثیر  و  تولید  به 

بگویم  می توانم  االن  که  آنچه  افزود:  وی 
این است که در طی این مدت با همکاری 
و  لیگ  سازمان  فدراسیون،  ارکان  خوب 
متفاوت  خیلی  وضعیت  باشگاه ها،  مدیران 
شده است. انتظارمان انتظار ایده آل است 
موجود  وضعیت  از  شاید  همین  برای  و 
یک  در  که  اتفاقاتی  ولی  نباشیم  راضی 
نسبت  است،  داده  رخ  گذشته  نیم  و  سال 
کمیته  است.رئیس  شده  بهتر  گذشته  به 
یادآور  فوتبال  فدراسیون  وضعیت  تعیین 
وضعیت  که  تیم  پنج  چهار  جز  به  شد: 
بدهی  درگیر  تیم ها  بقیه  دارند،  منظمی 
هستند. البته حرفهای باشگاه ها و مشکالت 
آنها برای درآمدزایی و نداشتن حق پخش 
با  باشگاه ها  مدیران  اما  است  شنیدنی  هم 
می کنند.  مسئولیت  قبول  موجود  وضع 
خود  خرج  و  دخل  و  بودجه  باید  بنابراین 
کمتر  که مشکالت  کنند  تنظیم  را طوری 
با  است  بوده  این  ما  تالش  شود.  کمتر  و 
شیب مناسبی این بدهی ها را کم کنیم. در 
آینده یکی از الزامات شرکت در مسابقات، 

است. باشگاه ها  مفاصا حساب  گواهی  اخذ 
برای  باشگاه ها  تعهد  درباره  نورشرق 
باز  و  پرداخت بدهی ها در یک زمان مقرر 
تصریح  آنها  انتقاالت  و  نقل  پنجره  شدن 
کرد: این تعهدات باید در زمان مقرر عمل 
که  هستند  جریان  در  باشگاه ها  می شد. 
نسبت به بازیکنانی که فصل های قبل بازی 

هستند.  متعهد  کرده اند 
خاص  پرسپولیس  و  استقالل  وضع 
دولتی  و  بودن  دولتی  میانه  در  آنها  است. 
از  را  آنها  قانون،  هستند.  گرفتار  نبودن 
است.  کرده  منع  بودجه  مستقیم  استفاده 
خصوصی  منابع  به  باشگاه  دیگر  سوی  از 
در  ندارد.وی  دسترسی  معنا  آن  به 
مدافع  زاده  خلیل  شجاع  پرونده  خصوص 
باشگاه  شکایت  رد  و  پرسپولیس  سابق 
پرسپولیس از وی گفت: شجاع خلیل زاده 
رفته  قطری  باشگاه  به  پرسپولیس  از  بعد 
عنصر  چون  بود  مدعی  پرسپولیس  بودو 
ما  دارد،  دخالت  دعوا  این  در  المللی  بین 
صالحیت رسیدگی به پرونده را نداریم. بعداً 
از نظر شکلی و نه ماهیتی، کمیته استیناف 
پرونده را برگرداند. این بار از ریاست کمیته 
از آن رای  استیناف استعالم کردیم و بعد 
را با آرایش جدید اعالم کردیم. پرسپولیس 
بدهد.  استیناف  درخواست  می تواند  بازهم 
انکار نمی کنم رسیدگی به این پرونده طول 
رسیدگی  متعددی  پرونده های  ولی  کشید 
می شود. باشگاه هایی که بُعد رسانه ای دارند 
نباید باعث شوند پرونده های دیگر از نوبت 
شیوع  از  بعد  البته  شود.  خارج  رسیدگی 
به حداقل  را  رسیدگی های حضوری  کرونا 
سیستم  گاهی  مسئله  این  و  رساندیم 

می کند. کند  را  رسیدگی 

جمشید نورشرق:پرسپولیس بازهم می تواند در پرونده 
خلیل زاده درخواست استیناف بدهد

این  در  گل   5 زدن  با  ایرانی  مهاجمان 
اروپایی  رقابت های  در  خوبی  عملکرد  هفته 
شروع  تا  زیادی  زمان  که  حالی  داشتند.در 
ملی  تیم  حساس  العاده  فوق  های  بازی 
نمانده  انتخابی جام جهانی  ایران در  فوتبال 
است، هیچ چیز مثل درخشش مهاجمان تیم 
ملی نمی تواند باعث خوشحالی هواداران تیم 
ایرانی  مهاجمان  هفته  شود.این  ایران  ملی 
خود  های  تیم  در  خوبی  عملکرد  توانستند 
روی  ایرانی  مهاجم  چهار  و  باشند  داشته 
برسانند.تیم  ثمر  به  گل   5 توانستند  هم 
اکنون منتظر رای دادگاه  ایران  فوتبال  ملی 
رای  تایید  صورت  در  و  است  ورزش  عالی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا توسط این دادگاه 
در  دیدار   4 برگزاری  برای  ماه  خرداد  باید 
سفر  بحرین  منامه  به  جهانی  جام  انتخابی 

کند.
سردار آزمون ۲ گل

برای  روسیه  لیگ  فصل  این  گل  آقای 
گل  دو  توانست  خود  فردی  عنوان  تکرار 
تیمش را در بازی برابر سوچی به ثمر برساند 

دهد. نشان  را  خود  باالی  آمادگی  و 

کریم انصاری فرد ۱ گل
بر   3 پیروزی  جریان  در  ایرانی  مهاجم 
یک تیمش برابر آریس در سوپر لیگ یونان 
موفق به گلزنی شد. او در بازی قبلی در لیگ 

برابر المپساکوس نیز گلزنی کرده بود.
مهدی طارمی ۱ گل

ایرانی  مهاجم  طارمی  مهدی  که  پورتو 
را برابر توندال از دقیقه 73 در اختیار داشت 
توانست 2 بر صفر این تیم را شکست دهد. 
به  دقیقه ۸3  در  را  تیمش  دوم  طارمی گل 

رساند. ثمر 
علی علیپور  ۱ گل

به  قعرنشین  تیم  دو  در جدال  مارتیمو 
دیدار فارنس رفت و با یک گل توانست حریف 
خود را شکست دهد و 3 امتیاز حساس را به 
پرتغال  لیگ  در  ماندن  به  تا  بیاورد  دست 
دقیقه  در  توانست  علیپور  علی  شود.  امیدار 
43 برای تیمش گلزنی کند تا اولین گل خود 
این فصل لیگ پرتغال به ثمر رسانده  را در 
دروازه بان  عابدزاده  امیر  دیدار  این  باشد.در 
ایرانی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب 

شد و یک کلین شیت دیگر ثبت کرد.

 پاتوسی ستاره فوالد در
 گروه D لیگ قهرمانان آسیا

را  پاتوسی  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
لیگ  چهارم  گروه  در  فوالد  ستاره  عنوان  به 
قهرمانان آسیا معرفی کرد.سایت کنفدراسیون 
فوتبال آسیا در ادامه معرفی ستاره های گروه 
های لیگ قهرمانان آسیا در جدیدترین گزارش 
درباره گروه D  پاتوسی هافبک فوالد را ستاره 
ستاره  حمداهلل  نامید.عبدالرزاق  ایرانی  تیم 
السد  ستاره  کازوال  سانتی  عربستان،  النصر 
اردن  الوحدات  ستاره  الدمیری  محمد  و  قطر 
پاتوسی  درباره    AFC سایت  شدند.  معرفی 
در  حضور  دومین  در  پاتوسی  آیاندا  نوشت: 
فوالد خوزستان  به همراه  آسیا  قهرمانان  لیگ 
گلزنی شد.  به  موفق  العین  مقابل  آف  پلی  در 
بازیکن آفریقایی در سال 201۹ هم به همراه 
استقالل تیم سابقش در این رقابت ها شرکت 
آفریقای  اهل کشور  تهاجمی  بود.هافبک  کرده 
جنوبی به صورت قرضی از کیپ تاوان به فوالد 
آمد. تیم ایرانی با ساختار و سبک بازی دفاعی 
است و این بازیکن با درخشش در دومین فصل 
می  انتظار  است.  تیم  گلزن  بهترین  حضورش 
رود این بازیکن در ترکیب فوالد در گروه چهارم 

کند. ایفا  تیمش  برای  کلیدی  نقشی 

فراندو: پرسپولیس هم در فاز دفاعی و هم در فاز هجومی بابرنامه است
اف  فوتبال  تیم  اسپانیایی  سرمربی 
تیمی  به عنوان  پرسپولیس  از  هند  گوا  سی 
فراندو  کرد.خوان  یاد  بابرنامه  و  قدرتمند 
در  هند  گوا  سی  اف  فوتبال  تیم  سرمربی 
لیگ   E بازی های متمرکز گروه  آغاز  آستانه 
با  گفت وگو  در  گوا،  شهر  در  آسیا  قهرمانان 
ما  گفت:  هند  ایندیا«  آف  »تایمز  روزنامه 
قهرمانان  لیگ  در  حاضر  هندی  تیم  اولین 
را  ما  مسئولیت  همین  و  هستیم  آسیا 
سنگین می کند. تیم های قدرتمند با ترکیبی 
در  فوق العاده ای  مربیان  و  بازیکنان  و  بزرگ 

فرصتی  این  ما  برای  هستند.  تورنمنت  این 
لیگ  در  است.  یادگیری  برای  فوق العاده 
قهرمانان آسیا باید ذهنیتی قوی و سختکوشی 
داشته باشید. اگر در طول ۹0 دقیقه تمرکز 
الزم را نداشته باشیم، به دردسر می افتیم.وی 
خاطر  این  به  تنها  نیستیم،  آماده  ما  افزود: 
آسیا  قهرمانان  لیگ  لیگ هند در سطح  که 
به طور حتم  ماست.  این مشکل  اما  نیست، 
بازی  دو  دقیقه   20 یا   10 در  ما  بازیکنان 
اول مان در لیگ قهرمانان شگفت زده خواهند 
شد چون سطح این مسابقات متفاوت است. 

هدف ما این است که در نیمه زمین حریف 
بازی کنیم. می دانیم که رقبای مان در تقابل 
با ما از کیفیت باالتری برخوردار خواهند بود، 
از این رو تحت فشار خواهیم بود. در بیشتر 
مقاطع بازی سطح بازی ها به مانند بازی های 
سوپرلیگ هند نخواهد بود.سرمربی اسپانیایی 
اف سی گوا همچنین درباره رقبای این تیم 
در گروه E لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: 
بازیکنان الریان را می شناسم و خیلی از آنها 
کرد.  خواهند  بازی   2022 جهانی  جام  در 
سرمربی آنها لوران بالن است، کسی که در 

بارسلونا بازی کرده و سرمربی پاری سن ژرمن 
هم بوده است. الریان تیم خیلی خوبی است و 
سبک بازی شان فوق العاده است. پرسپولیس 
هم بازیکنان باتجربه ای دارد. آنها هم در فاز 
دفاعی و هم در فاز هجومی بابرنامه هستند. 
لیگ  در  چه  و  دارند  برنامه  پرسپولیسی ها 
داخلی شان و چه در لیگ قهرمانان، با برنامه 
هستند. فراموش نکنید که آنها فصل گذشته 
با پیروزی در  الوحده هم  به فینال رسیدند. 
بازی پلی آف به مرحله گروهی رسیده و تیم 

است. قدرتمندی  خیلی 

 هفته خوب لژیونرهای ایرانی در اروپا با ۵ گل
 و یک کلین شیت

فوالد مقابل بهترین خط حمله لیگ ستارگان
الخریطیات با منتظری بدترین خط دفاع شد

السد قطر با به ثمر رساندن 77 گل بهترین خط حمله فصل 2020-2021 لیگ ستارگان را از آن خود کرد.نشریه »الرایه« قطر با اتمام مسابقات فصل 2020-2021 لیگ ستارگان به 
معرفی بهترین خط حمله و بدترین خط دفاع فصل پرداخت.تیم فوتبال السد رقیب آسیایی فوالد قهرمان لیگ با به ثمر رساندن 77 گل بهترین خط حمله فصل را از آن خود کرد. الدحیل رقیب 
استقالل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا هم با به ثمر رساندن 52 گل در رده دوم بهترین خط حمله فصل ایستاد.تیم الخریطیات که در این فصل پژمان منتظری را در اختیار داشت و به 
دسته پایین سقوط کرد با دریافت 4۹ گل به عنوان بدترین خط دفاع فصل لیگ ستارگان شناخته شد.فوالد در اولین بازی خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا چهارشنبه به مصاف السد 

قهرمان لیگ قطر با داشتن بهترین خط حمله فصل لیگ ستارگان می رود.

از  بعد  سیرجان  گهر  گل  تیم  مربی 
پیروزی مقابل پیکان از رفتار مدیران این تیم 
در پایان بازی تقدیر کرد.تیم گل گهر سیرجان 
فوتبال  برتر  لیگ  بیستم  هفته  در  شد  موفق 
را شکست  پیکان  بر صفر  دو  نتیجه  با  کشور 
داده و ضمن گرفتن انتقام شکست بازی رفت 
بندی  رده  چهارم جدول  رتبه  تا  تیم،  این  از 
صعود کند. صحبت های جالل امیدیان، مربی 
تیم گل گهر در نشست خبری بعد از این بازی 

بخوانید:  را 
از مدیران پیکان درس گرفتیم

که  گویم  می  تبریک  تیم  هایم  بچه  به 
بازی  باال  بسیار  تمرکز  با  بازی،  از دقیقه یک 
کردند و روی هر توپی سخت گیر بودند. آنها 
را  بودیم  داده  انجام  هفته  تمریناتی که طول 
گل  نظرم  به  کردند.  پیاده  بازی  در  به خوبی 
گهر با یک بازی مقتدرانه و فوتبال قابل احترام 
البته یک خسته نباشید به  به پیروزی برسد. 
تیم پیکان می گویم که نشان داده تیم سخت 

است.  کوشی 
از مدیران پیکان متشکرم

مدیرعامل  و  پیکان  تیم  مدیره  هیات  از 
این تیم یک درس گرفتیم که با وجود شکست 
در بازی امروز آمدند کنار رختکن ما و به آقای 
این  گفتند.  تبریک  ما  تیم  اعضای  نویی  قلعه 
برای فوتبال و خود ما یک درس بزرگ بود که 

در ادامه راه به ما هم کمک می کند.
کیفیت تیم ما مشخص است

کیفیت تیم ما از اول فصل مشخص بوده و 
همه اذعان داشتند که گل گهر جزو تیم های 
خوب  نتیجه  چند  ما  است.  امسال  باکیفیت 

ادامه  در  رفت.  باال  کمی  انتظارات  و  گرفتیم 
مشکالت  جمله  از  بود  مشکالت  سری  یک 
داوری، بی دقتی ها و بدشانسی ها که جزئی 
از فوتبال است گریبان گیر ما شد. شانس به 
ما  و  است  دخیل  خیلی  فوتبال  در  من  نظر 

آوردیم.  ها  بدشانسی  یکسری 
این تیم، یک تیم نوپا است

نگاه ما بازی به بازی است. این تیم، یک 

تیم نوپا است که دومین سال حضور خود را 
در لیگ برتر تجربه می کند. با نتایج خوب اول 
فصل و حضور آقای قلعه نویی انتظارات را خود 
به خود باال برد. کیفیت تیم ما باالست، ما به 
دنبال فوتبال مالکانه هستیم. دنبال فشار و باال 

رفتن انتظارات نیستیم.
 با این بازی فکر می کنم در ادامه اتفاقات 

خوبی را شاهد باشیم.

در مورد باقری ریسک نکردیم
فرشید باقری می توانست بیاید و در کنار 
نکردیم.  ریسک  او  مورد  در  ما  اما  باشد  تیم 
او بازیکن بزرگی است و قطعا در ادامه به ما 
کمک می کند. منتظر ماندیم تا مصدومیتش 
کامل رفع شود. دیگر مصدوممان هم پورعلی 
او  از  آینده  های  بازی  در  توانیم  می  که  بود 

کنیم. استفاده 

نمی  امید  بدون  گفت:  تبریز  ماشین سازی  فوتبال  تیم  مدیر 
توان فوتبال بازی کرد.کاظم محمودی در خصوص بازی روز یکشنبه 
در  است  بهتر  داشت:  اظهار  اراک  آلومینیوم  مقابل  سازی  ماشین 
مورد مسائل فنی سرمربی تیم یعنی علیرضا اکبرپور صحبت کند. 
من فقط در بازی با گل گهر با تصمیم مدیرعامل باشگاه مسئولیت 
انتخاب سرمربی جدید دوباره  از  بعد  برعهده گرفتم و  را  فنی تیم 
به عنوان مدیر تیم انجام وظیفه کردم.وی افزود: بازی دیروز بازی 
با  گذاشتند.  نمایش  به  را  عملکرد خوبی  ما  بچه های  و  بود  خوبی 
توجه به این که در تعطیالت عید نوروز بازیکنان نتوانستند به خوبی 
امیدواریم  اما  آوردیم  کم  بدنی  نظر  از  یکشنبه  روز  کنند،  تمرین 

با کادر فنی جدید نقاط ضعف را برطرف  بازی های پیش رو  برای 
کنیم و روند خوبی را در پیش بگیریم.محمودی در خصوص انتخاب 
این  این که ممکن است  تیم و  به عنوان سرمربی  اکبرپور  علیرضا 
انتخاب یک ریسک باشد، گفت: اکبرپور بازیکنی است که از ماشین 
سازی چهره شد. به نظر من او هم مربی خوب و با اخالقی است. 
حمایت از امثال او کار درستی است و مدیریت باشگاه بنا به خواسته 
را  تیم  فنی  مسئولیت  اکبرپور  که  گرفت  را  تصمیم  این  هواداران 
برعهده داشته باشد. اکبرپور قبال هم سرمربی ماشین سازی بوده و 
تجربه زیادی دارد. امیدواریم با کمک مسئوالن و مدیران بتواند روند 
رو به رشدی را در ماشین سازی ایجاد کند.وی در مورد این که آیا 

ماشین سازی می تواند با اکبرپور از انتهای جدول جدا شود و چقدر 
در این مساله امیدواری وجود دارد، عنوان کرد: اگر این پتانسیل را 
این توانایی را  نداشت مدیریت باشگاه او را انتخاب نمی کرد. حتماً 
در او دیده اند که وظیفه هدایت تیم را به او سپرده اند. فوتبال پر از 
امید است. خیلی از تیم ها هستند که مقابل تیم های قوی تر برنده 
فوتبال  می توان  نه  و  کرد  زندگی  می توان  نه  امید  بدون  می شوند. 
بازی کرد.مدیر تیم ماشین سازی گفت: ما 10 بازی دیگر داریم و هر 
10 بازی برایمان حکم فینال دارد. امیدواریم با حمایت و تالش های 
مدیران  و  زنوزی  محمدرضا  همچنین  و  شهری  استانی،  مسئوالن 

باشگاه از سقوط ماشین سازی جلوگیری کنیم. 

محمودی: اکبرپور می تواند ماشین سازی را از انتهای جدول جدا کند


