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سرآسیایی در تمرین پدیده 
فعلی  به دیدار سرمربی  سرمربی سابق پدیده شهر خودرو 

این تیم رفت.
مربی  و  شهرخودرو  سابق  سرمربی  سرآسیایی  مجتبی   
کنونی مس رفسنجان که رابطه دوستانه و دیرینه ای از دوران 
بازیگری خود با سیدمهدی رحمتی داشته و همواره این ارتباط 
صمیمانه باعث شایعات زیادی در خصوص خبر های گاه و بی 
درون  در  حضورش  دوران  در  رحمتی  مهدی  سید  حضور  گاه 
دروازه استقالل در پیوستن به پدیده داشت، امروز در تمرینات 

این تیم حاضر شد. 
داداشی های پدیده که رابطه خوبشان همواره زبانزد خاص 
و عام است، در دقایقی از تمرین امروز با همدیگر  در گوشه ای 
خلوت کرده و پیرامون شرایط کنونی این تیم به گفتگو و تبادل 
نظر نشستند. مجتبی سرآسیایی مربی موفق مس رفسنجان که 
مشهد  به  تعطیالت  برای  سایپا  با  بازی  امتیاز  سه  با  تازگی  به 
سفر کرده تا تعطیالت را در زادگاهش بگذراند در تمرین امروز 
پدیده مورد استقبال گرم شاگردان سابق و دیگر عوامل اجرایی 

این تیم قرار گرفت.
جعفری: توقع نداشتید که سپاهان را ببریم؟

مقابل  امتیاز  یک  است  معتقد  مسجدسلیمان  نفت  هافبک 
است. ارزشمند  تیم  این  برای  سپاهان 

مسجدسلیمان  نفت  تساوی  به  اشاره  با  جعفری  سجاد   
مقابل سپاهان اظهار کرد: کامال با برنامه وارد بازی شده بودیم و 
می دانستیم سپاهان در خانه بی محابا حمله می کند و می خواهد 
به گل زودهنگام برسد، اما انسجام تیمی خودمان را از همان ابتدا 
پیدا  دست  خودشان  خواسته  به  آنها  نگذاشتیم  و  کردیم  حفظ 
از  قبل  مسجدسلیمان  نفت  فنی  کادر  تغییرات  تاثیر  به  کنند.او 
دیدار با سپاهان اشاره کرد و افزود: آقای فکری با شرایط نفت کامال 
آشناست و باال و پایین این تیم را دیده است. با صحبت هایی که 
ایشان و کادر فنی تیم انجام دادند، با آرامش ذهنی بیشتری وارد 
بازی با سپاهان شدیم و به نظرم یک نمایش تیمی عالی داشتیم.

هافبک نفت مسجدسلیمان درباره اینکه موقعیت های گلزنی کمی 
در این دیدار داشتند، گفت: توقع نداشتید که سپاهان را ببریم؟ 
در  کار  این  که  کردیم  ایجاد  خوب  موقعیت  پنج  چهار،  ما 
بزرگی  اتفاق  شده،  برنده  بازی  هفت  که  تیمی  و  سپاهان  زمین 
را در  برای نفت مسجدسلیمان که شرایط بحرانی  است؛ آن هم 
هفته های گذشته داشت.جعفری در خصوص شرایط جدولی نفت 
گزینه های  جزو  را  ما  عنوان  هیچ  به  کرد:  ابراز  مسجدسلیمان 
سقوط حساب نکنید. نمایشی که ما در این فصل و امروز مقابل 
واقعی  جایگاه  از  پایین تر  خیلی  که  داد  نشان  داشتیم،  سپاهان 
خودمان هستیم و می توانیم در بازی های آینده بهتر هم کار کنیم 

برسیم. باالی جدول  نیمه  به  و 
 پرسپولیس اول ایران

 و پنجم آسیا ماند
تیم فوتبال استقالل در رده بندی باشگاهی جهان بیشترین صعود را در 

میان تیمهای ایرانی داشت.
تیمهای  که  کرد  اعالم  را  جهان  باشگاهی  های  تیم  بندی  رده   
استقالل و پرسپولیس در رده بندی جهانی صعود داشتند. پرسپولیس 
در این رده بندی همچنان تیم اول ایران و پنجم آسیا ماند. شاگردان 
گل محمدی در رده بندی جهانی با یک پله صعود به رده 112 جهان 
رسید. استقالل هم در این رنکینگ در جایگاه دوم ایران و 11 آسیا ماند. 
شاگردان مجیدی در رده بندی جهانی بیشترین صعود را داشت و با 5 
پله صعود در رده 220 جهان ایستاد. سپاهان، تراکتور و فوالد به ترتیب 

های سوم تا پنجم ایران قرار گرفتند.

داوران  کمیته  از  تهران  پیکان  تیم  سرمربی 
درخواست کرد تا با داورانی که با اشتباهات خود در 
نتایج بازی ها تاثیرگذار هستند، برخورد قاطع کند.

تیم پیکان تهران در چارچوب هفته بیستم لیگ 
سیرجان  گهر  گل  میزبان  امروز  ایران  فوتبال  برتر 
بود. این دیدار با شکست دو بر صفر شاگردان مهدی 
های  و حدیث  بود؛ شکستی که حرف  تارتار همراه 
بسیاری داشت. حریف و حدیث هایی که پس از گل 
اول گل گهر شروع شد. این گل را تبریزی در حالی 
به ثمر رساند که پیکانی ها معتقد بودند، این بازیکن 
با کمک دست آن را انجام داده است؛ اعتراضات تارتار 
به این گل از لحظه وقوع تا سوت پایان بازی ادامه 
از بازی نیز به  داشت. او که در نشست خبری پس 
انتقاد از اشتباهات داور پرداخته بود، در گفت و گو با 
برنامه شب های فوتبالی در این مورد صحبت هایی 

را انجام داد که در ادامه می خوانید:
توپ به دست تبریزی خورد

که  انتظاراتی  ها  بچه  و  نداشتیم  خوبی  روز  ما 
هر  من  کنند.  برآورده  نتوانستند  را  داشتیم  آنها  از 
چه که فیلم گل اول را می بینم به این نتیجه می 
رسم که با دست زده شده است. حالت بدنی بازیکن 
به  توپ  به حالتی است که شاید  تبریزی(  )مرتضی 
ادامه  در  ولی  باشد  داشته  برخورد  هم  اش  سینه 
هم  گل  این  کند.  می  دروازه  وارد  را  توپ  دست  با 
دلیل  به  بود.نادری  تاثیرگذار  بازی  نتیجه  در  واقعا 

نکرده  تمرین  ما  با  خیلی  گذشته  هفته  مصدومیت 
بود. ما هم ریسک نکردیم و از ابتدا به او بازی ندادیم 

ندهد. از دست  را  بعدی  بازی های  که 
با یک سوت همه زحمات ما به باد می رود

ما نه تنها این هفته بلکه در هفته های گذشته هم 
به گواه کارشناسان از ناحیه داوری صدمه خوردیم. در 
بازی با شهرخودرو پنالتی ما را به ناحق برگرداندند. در 
افتاد و کارشناسان گفتند  اتفاقات  با استقالل آن  بازی 
که یک پنالتی برای ما گرفته نشد. می نمی دانم چرا؟! 
شاید دلیل اش این است که ما یک تیم خنثی هستیم. 
انتظار دارم. ما در سال های اخیر خیلی  من از داوران 
زحمت کشیدیم. ما به راحتی به این جا نرسیدیم. با یک 

سوت همه زحمات ما به باد می رود.
این واقعا انصاف نیست

باید  ما  داوران  که  ام  کرده  عنوان  من  همیشه 
دستمزد بیشتری بگیرند و این واقعا انصاف نیست اما 
وقتی یک داور اشتباه و با سرنوشت یک مجموعه 40 
نفره بازی می کند انتظار داریم از آن ور هم برخورد 
صورت بگیرد. نمی دانم با چه زبانی التماس کنم به 
نمی  چرا  که  کشوری  حتی  و  فدراسیون  مسئوالن 
توانیم ما سیستم VAR را وارد کشورمان کنیم؟ باید 
یک فکر اساسی بکنیم. این گونه نمی شود. زحمات 

یک مجموعه هدر می رود.
 انتظار برخورد داریم

به  که  خوبی  نتیجه  و  گهر  گل  خوب  کار  من 

واقعا  امروز  آنها  برم.  نمی  سوال  زیر  را  آورد  دست 
راحتی  به  آن  از  توان  نمی  و  کردند  بازی  خوب 
اگر آن گل  این است که ما  گذشت. ولی بحث من 
اول را دریافت نمی کردیم شاید شرایط به گونه ای 
رقم نمی خورد که بی محابا حمله کنیم و گل دوم 
را هم دریافت نماییم. به هر حال این بازی تمام شده 
اما اگر اشتباهی صورت گرفته، انتظار برخورد داریم 
و هم انتظار داریم که یک فکر اساسی به این موضوع 
می  شک  خودمان  ما  مواقع  از  بعضی  واقعا  بکنند. 
نمی  ما  کشور  به  سیستم  این  که  چه  یعنی  کنیم. 

نداریم. کم  سرمایه  کشورمان  در  ما  آید؟ 
انتظار از ما باالست

انتظار داشته  از ما  توانند خیلی  دیگران نمی 
که  گویم  می  با صراحت  و  قاطعانه  را  این  باشند. 
است.  برتر  لیگ  هزینه  کم  تیم  سه  جزو  ما  تیم 
بودجه کل تیم ما بین 12-13 میلیارد تومان است. 
تا اینجا هم نتایج خوبی کسب کرده ایم. با توجه 
به تجربه ای که در این فوتبال داریم، انتظار من و 
کادرم باالتر از این حرف هاست. من خودم دوست 
انتظار  اما  باشیم  جدول  باالی  نیمه  حداقل  دارم 
گذشته  سال  تیم  وقتی  باشد.  جا  به  باید  دیگران 
بدنه  مانده و 60-70 درصد  لیگ  روز آخر در  در 
به  نسبت  و  داده  دست  از  را  بازیکنانش  و  اصلی 
سال گذشته کمتر هزینه کرده، طبیعی است که 
انتظاری از ما نباشد. ما خودمان از خودمان انتظار 

داریم. من به بچه ها گفته ام که با توجه به سابقه 
پیدا  حضور  جایی  یک  در  وقتی  داریم  که  کاری 
می کنیم، انتظار از ما باالست. انتظار دارم که بچه 
هایمان قانع نباشند به این جای جدول، باید باالتر 

اینجایی که هستیم قرار بگیریم.  از 
تحمل این شرایط سخت است

اول  گل  سر  شدم.  کارته   4 کنم  می  فکر  من 
تیم گل گهر خیلی معترض بودیم. جالب اینجاست 
که داور فقط یک دقیقه وقت اضافه اعالم شد. این 
همه اعتراض در نیمه اول بود، این همه وقت بازی 
گرفته شد ولی یک دقیقه وقت اضافه اعالم کردند. 
ما سه چهار هفته بود که از داوری متضرر بودیم در 
این بازی هم در خانه خودمان این اتفاقات افتاد. واقعا 
تحمل این سخت است. پس زحمات ما چه می شود؟

 باید برخورد وجود داشته باشد
 تا خطا کمتر شود

او و  با محرومیت  این سوال که  به  او در پاسخ 
پاشایی، در بازی بعدی چه اتفاقی رخ می دهد گفت: 
ها  بچه  نیستیم.  نفر  دو  فقط  گروه هستیم؛  یک  ما 
هستند و مشکلی نیست. ولی انتظار ما این است که 
همان گونه که داور با ما برخورد کرد و از بازی بعد 
صورت  هم  او  سوی  از  اشتباهی  اگر  شدیم  محروم 
باید در  باشد. اشکالی ندارد و  گرفته، برخورد قاطع 
کمتر  خطا  تا  باشد  داشته  وجود  برخورد  چیز  همه 

شود چه برای من مربی و چه برای داور.

سپاهان محمد محبی نداشت، نفت داشت! 
مصاف پر افت و خیز سپاهان - نفت مسجد سلیمان با نتیجه 
بهترین  کیا  نوید  محرم  شاگردان  تا  یافت  پایان  گل  بدون  مساوی 

از دست دهند.  برای صعود به صدر جدول  را  موقعیت 
در این بازی سپاهان ارایه گر بازی خوبی در برابر حریف بود و 
موقعیت های خوب و متعددی را هم برای گل زنی به دست آورد 
اما از هیچ یک از آنها بهره نبرد و در نهایت نفت که برای کسب یک 
بود به خواسته اش رسید و شادمان زمین  امتیاز وارد میدان شده 

بازی را ترک کرد. 
نکته جالب توجه این دیدار عدم حضور محمد محبی در ترکیب 
سپاهان بود؛ به دلیل چهار اخطاره بودن اما در آنسوی میدان نفت 
مسجد سلیمان از بازیکنی به همین اسم بهره می برد. محمد مهدی 
محبی. محمد محبی اگر در ترکیب سپاهان به میدان می آمد چه 
بسا با حرکات انفجاری اش گروه کور بازی را باز می کرد. به خصوص 
که بعد از عدم دعوت به اردوی اخیر تیم ملی با انگیزه تر در ترکیب 
برتری  با  که  سایپا  با  بازی  در  که  دیدید  و  کند  بازی می  سپاهان 
یک بر صفر سپاهان همراه بود سرش را جلوی توپ گذاشت و حتی 
آسیب هم دید. او حرکت در عرض و شوت به سمت دروازه را تبحر 
به  سلیمان  نفت مسجد  با  بازی  در  توانست  می  که  ای  ایده  دارد؛ 
کار سپاهان بیاید اما همه چیز دست به دست هم داد و سپاهان در 
نهایت دو امتیاز حساس را از دست داد. در آنسوی میدان البته باید 
اشاره  از دروازه  برای حفاظت  به تالش تیمی نفت مسجد سلیمان 
کرد. از دروازه بان گرفته؛ فرهاد کرمانشاهی و دو مدافع میانی تیم 
یعنی بهروز نوروزی فرد و میثم تهیدست که خیلی از توپ ها را پیش 
نفت مسجد  بازیکنان  و دیگر  برگشت دادند  از واکنش کرمانشاهی 
از دروازه تیمشان محافظت کردند. نفت مسجد  سلیمان که جانانه 
سلیمان برای کسب یک امتیاز این دیدار جنگجوتر از همیشه بازی 
کرد و این بدون شک به لطف حضور محمود فکری در راس کادر 
فنی این تیم بود که روحیه جنگندگی را به شاگردانش تزریق کرد.

حلقه آسیایی تراکتوری ها در شارجه
آستانه  در  را  خود  تمرینات  آخرین  خطیبی  رسول  شاگردان 

کنند. می  برگزار  آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی  دور  شروع 
 لیگ قهرمانان آسیای سال 2018 برای تراکتورسازی در همان 
مرحله گروهی به پایان رسید و این آخرین فصل حضور سرخ پوشان 
در آسیا تا پیش از این دوره بود که تی تی ها با قهرمانی در جام 
حذفی سهمیه لیگ قهرمانان آسیا 2021 را کسب کردند. آنها در 
این دوره از رقابت ها در گروه دوم با تیم های پاختاکور، الشارجه و 
نیروی هوایی همگروه است.  اعضای تیم فوتبال تراکتور که بعد از 
ظهر دیروز جمعه از تبریز راهی تهران شده و در این شهر اسکان پیدا 
کرده بودند، صبح روز شنبه به امارات پرواز کردند و برای شرکت در 
مسابقات گروه B لیگ قهرمانان آسیا در شهر شارجه مستقر شدند.

تراکتوری ها بازی های خود در این مسابقات را از روز چهارشنبه آغاز 
خواهند کرد؛ آنها در گام باید به مصاف پاختاکور بروند. در آستانه 
شروع مسابقات دور گروهی، شاگردان خطیبی در حال انجام آخرین 
تمرین  نوبت  دو  در  )دوشنبه(  امروز  آنها  هستند.  خود  تمرینات 
کردند. تمرین نوبت صبح سرخ پوشان به کار بدنسازی در سالن وزنه 
اختصاص داشت و در نوبت عصر نیز روی چمن، تمرینات تاکتیکی 

شان را پس از حضور در جلسه فنی برگزار کردند.
در حاشیه تمرین عصر دیروز، شاگردان خطیبی یک حلقه اتحاد 
را  باال خود  با روحیه ای  تا  را در زمین چمن تشکیل دادند  بزرگ 
دوری  از چند سال  آسیا پس  قهرمانان  لیگ  به  دوباره  ورود  آماده 
بکنند. آنها مهره های سرشناس و باتجربه ای در ترکیب شان دارند 
که می توانند با تکیه بر آنها امیدوار به ثبت دومین صعود از گروه 
خود در تاریخ لیگ قهرمانان آسیا باشند؛ مسابقاتی که تراکتور در 
5 حضور قبلی خود تنها یک بار حضور در دور حذفی اش را تجربه 

کرده است.

شاید توپ به سینه تبریزی خورده اما بعدش هند است
تارتار: التماس می کنم، زبانش را شما بگویید

از  پس  نساجی  تیم  سرمربی 
صحبت های جنجالی اش در شب بعد 
شب  دوشنبه  پرسپولیس،  با  بازی  از 
که  کرد  اعالم  برتر،  فوتبال  برنامه  در 
از قائم مقام باشگاه پرسپولیس شکایت 

می کند. 
با  خوبی  روند  که  نساجی  تیم   
خود  جدید  سرمربی  الهامی،  ساکت 
پیروزی  سه  کسب  از  پس  داشت، 
مصاف  به  بیستم  هفته  در  متوالی 
در  ساکت  شاگردان  رفت.  پرسپولیس 
با نتیجه دو بر صفر مغلوب  این دیدار 
دیداری  شدند؛  خود  قدرتمند  حریف 
که بعد از آن شاهد صحبت های بحث 
برانگیز سرمربی نساجی بودیم. الهامی 
جمعه شب در برنامه شب های فوتبالی 
گفت تیمش مقابل پرسپولیس علیرغم 
عملکرد خوبی که داشت، مظلوم واقع 
صحبت  از  بخشی  در  او  است.  شده 
را  جنجالی  جمله  یک  از  هم  هایش 
و  اعتراض  جمله  این  کرد؛  استفاده 
به  را  ها  پرسپولیسی  شدید  واکنش 
الهامی در  ای که  دنبال داشت؛ جمله 
بزنم  انگ  خواهم  نمی  بود:   گفته  آن 
بازی کردن  از  انقدر  ها  تیم  بعضی  اما 

خیالشان راحت است که فکر می کنم 
از گذشت  بعد  اند.   زده  واکسن کرونا 
چند روز، سرمربی تیم نساجی میهمان 

: بود  برتر  فوتبال  برنامه  تلفنی 
به داور گفتم به صداقت کارت بده 

تا برابر شویم
بود  بازی  تنها  با پرسپولیس  بازی 
اصال  نداشتم.  استرس  اصال  من  که 
آقای  که  ای  لحظه  از  نکردم.  شلوغ 
پیروانی گفت آقا بیا به من یک اخطار 
بده و آمدند بهش یک اخطار دادند از 
ها  سوت  و  برگشت  ورق  بعد  به  آنجا 
یک مقدار تندتر شد. من هم گفتم که 
کارت  یک  آقای صداقت  به  نه  من  به 
بده که بازی برابر شود. بعد کمک داور 
آمد و گفت که به آقای الهامی اخطار 
بده! من آخر بازی به خود آقای زاهدی 
فر هم گفتم که خسته نباشید ولی من 
اصال اعتراض نکردم. ایشان گفتند که 
اخطار  که  گفتی  که شما  گفت  کمک 
به  گفتم  من  که  گفتم  هم  من  بده! 

به من. نه  بده  کمکم اخطار 
به هر حال من به تیم پرسپولیس 
موفقیت  آرزوی  و  گویم  می  تبریک 
فوتبال  نماینده  چهار  هر  برای  دارم 

رشد  آنها  رشد  که  چرا  آسیا  در  ایران 
ایران است. ما 90 دقیقه  تمام فوتبال 
این  و  کردیم  رقابت  پرسپولیس   با 
هر  جایگاه  که  چرا  بود  سختی  رقابت 
این  نظر  هر  از  است.  تیم مشخص  دو 
پرسپولیس  ترین  قوی  پرسپولیس، 
تاریخ است. به نظر من هم پرسپولیس 
خوبی  شرایط  آسیا  در  استقالل  هم  و 
داشته باشند. تراکتور نسبت به این دو 
شرایطش کمی سخت تر است چرا که 
گروه دشواری دارد. ولی فوالد با بازی 
که دیشب انجام داد، امیدوارکننده بود. 

 من برای تیم مازندران
 مسئول هستم

من شاید نود دقیقه بازی را جوشی 
باشم ولی بعد از بازی اولین نفری که 
به آقای یحیی و افشین و سید جالل 
تیم  در   من  بودم.  من  گفت  تبریک 
االن  همین  هستم.  مسئول  مازندران 
دو  که  بگوید  تواند  نمی  هم هیچکس 
نبود!  یا  بود  تا گل پرسپولیس آفساید 
همه کارشناسان می گویند که حق را 
گونه  به  شرایط  بدهید.  داور  کمک  به 
و  فدراسیون  با  کس  هر  که  است  ای 
است  خوب  اش  رابطه  داوران  کمیته 

ولی کسی که  نیست  معلوم  می گوید 
رابطه اش بد است می گوید بله آفساید 
می  داور  از  ای  اندازه  به  ما  همه  بود! 

دانیم.
مگر واکسن زدن جرم است؟

من نگفتم که پرسپولیسی ها واکسن 
آنقدر  ها  تیم  از  بعضی  گفتم  من  زدند. 
واکسن  انگار  که  کنند  می  بازی  راحت 
زده اند. اگر واکسن زده باشند که خیلی 
شود  می  راحت  ما  خیال  و  است  خوب 
کرونایی  و  خورند  نمی  مشکل  به  آنجا 
نمی شوند. مگر واکسن زدن جرم است؟ 
یا  زدند  واکسن  مشهد  بازیکنان  االن 
پرستاران  زدند.  واکسن  بازیکنان  قم  در 
ها  خیلی  ندارد.  ایرادی  و  زدند  واکسن 
و  زدند  کشور  از  بیرون  در  رفتند  هم 
آمدند. من اصل اسم تیمی را نیاوردم که 
کسی ناراحت شود. حتی مجری پرسید 
که شما منظورتان پرسپولیس است که 
من گفتم نه این نیست. متاسفانه برخی 

کنند.  ها شیطنت می 
از شکوری شکایت کردم

من  جداست.  شکوری  آقای  بحث 
توانند  می  و  کردم  شکایت  ایشان  از 
از  اسمی  من  بدهند.  جواب  و  بیایند 

از  که  طور  همان  نبردم  پرسپولیس 
افشین  ناراحتی  نبردم.  تیم های دیگر 
ولی کسانی  کنم  قبول می  را  پیروانی 
دقیقه   25 تا  سه  صرف  که  هستند 
بازی االن پرسپولیسی شدند. همه باید 
جایگاه خودشان را بدانند. من اگر االن 
به عنوان مربی نساجی هستم به همان 
اندازه می توانم صحبت کنم دیگر نمی 
ولی  کنم.  صحبت  مدیر  جای  توانم 
که  شکوری  آقای  مثل  نفر  یک  وقتی 
حاال اسمش را می آورم که زمانی سه تا 
25 دقیقه بازی کرده یا 2 تا تعویضی 
کند.  و صحبت  بیاید  تواند  نمی  بوده 

من از تیمم دفاع می کنم
آبرویی  خودش  برای  کس  هر 
. هر  دفاع می کنم  تیمم  از  دارد. من 
دقیقه  در 90  را  باشد جانم  که  تیمی 
می دهم اگر شد که شد، نشد آخرش 
مرد مردانه می روم و می گویم خسته 
گفتم  خط  لب  که  ای  جمله  نباشید. 
نداشت.  مقابل  تیم  و  داوری  به  ربطی 
من  به  هم  خودش  فر  زاهدی  آقای 
گفت که ما اشتباه کردیم. من مجبورم 
از تیمم مقابل تیمی که تا دندان مسلح 

کنم. دفاع  است 

از او شکایت می کنم 
ساکت الهامی: اسم می آورم آقای شکوری!

حلول ماه مبارک رمضان، ماه عبادت و بندگی و بهار قرآن را به بندگان مخلص خداوند متعال تبریک می گوئیم

حمله لشکر ایران به جام آسیا آغاز ماراتن لیگ قهرمانان 
برای استقالل، پرسپولیس 

تراکتور و فوالد

امروز ساعت 19و30 دقیقه 
پاختاکور........................  تراکتور تبریز 

ساعت 22و30 دقیقه
 السد قطر ..................... فوالد خوزستان  

ساعت 19
پرسپولیس ایران............... الوحده امارات

 گلمحمدی:  شهامت هند قابل تحسین است اما
از AFC انتظار بیشتری داشتیم

استفاده از VAR در ایران کمتر از صعود به جام جهانی نیست

مدیرروستا: پیکان یک بار هم از اشتباهات 
داوری سود نبرده است
میزبانی هند خوب نیست

سرمربی الوحده: بازی سختی مقابل 
پرسپولیس داریم

ژاوی: فوالد در بازی با العین نشان داد تیمی قدرتمند است

شجاعی: گروه تراکتور از سخت ترینهاست



منهای فوتبال

فلکه دوم صادقیه، اول بلوار فردوس شرق 
 نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی، پالک 86 

تلفن فاکس سازمان آگهی ها :44058034 - 44026612 

سال ۱۴۰۰ سال تحول و ارتقاء ورزش همگانی بانوان و خانواده

معصومی: قبال کشتی گیرها از خانواده مقتول رضایت می گرفتند، امروز همه به جان هم افتاده اند
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اذان ظهر                13/05
غروب آفتاب            19/37
اذان مغرب              19/55
اذان صبح فردا           5/03
طلوع آفتاب فردا         6/32

موفقیت
برای تمام نمایندگان کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا آرزوی 

موفقیت دارم.
حسینی- تهران

عقد قرارداد با فیاضی، یلی، زرینی و...
تیم والیبال پیکان بازهم پرستاره شد

باشگاه پیکان بعد از استخدام پیمان اکبری به عنوان سرمربی، 
امروز خبر جذب 7 بازیکن را اعالم کرد.

تیم  تهران سکان هدایت  پیکان  باشگاه  بود که  قبل  روز   چند 
برتر  لیگ  باسابقه  مربیان  از  یکی  اکبری  پیمان  به  را  خود  والیبال 
سپرد. همزمان با حضور این در راس کادرفنی پیکان، فعالیت های 
نقل و انتقاالتی این باشگاه نیز آغاز شده تا پیکان بتواند در فصل پیش 

رو بار دیگر خودش را به عنوان یکی از مدعیان نشان دهد.
طبق اعالم سایت باشگاه پیکان مدیران باشگاه پیکان با هماهنگی 
کادرفنی برای جذب نفرات باکیفیت اقدام کردند که در نهایت با پوریا 
فالح،  محمد  وادی،  محمدطاهر  و  یلی  پوریا  زرینی،  حمزه  فیاضی، 
آرمین افشین فر و مهران فیض امام دوست به توافق رسیدند و قرارداد 
این نفرات امضا شد.اکبر محمدی مدیرعامل پیکان نیز درباره فعالیت 
والیبال عنوان کرد: شخصیت و  امر تقویت تیم  باشگاه در  این  های 
اصالت برند پیکان همواره با حضور بازیکنان بزرگ و مستعد کشور 
ارشد گروه صنعتی  تاکید مدیریت  مورد  این مطلب  و  بوده   عجین 
در  موجود  حواشی  دنبال  آنکه  بدون  خوشبختانه  خودروست.  ایران 
را  کادرفنی  نیاز  مورد  نفرات  توانستیم  باشیم،  انتقاالت  و  نقل  بازار 
تا جایی که ممکن بود به خدمت بگیریم و همچنان تا جذب نفرات 
داریم  قصد  داشت.  خواهد  ادامه  ما  فعالیت  اکبری  پیمان  موردنیاز 
تیمی قوی، منجسم و باتمرکز باال را راهی مسابقات کنیم تا بار دیگر 
نام پیکان که به نوعی مکتب والیبال ایران به شمار می رود را بر قله 

ایران ببینیم. والیبال 
نیست  مساله ای  پیکان  باشگاه  ریشه  و  قدمت  داد:  ادامه  وی 
وظیفه  شرایطی  چنین  در  گذشت.  کنارش  از  سادگی  به  بتوان  که 
بر  باشگاهی که سال ها  اعتبار  برای حفظ  این است که  ما  سنگین 
قله والیبال کشور درخشیده همه تالش مان را به کار بگیریم. از این 
رو سعی کردیم با وجود صرفه جویی در امر هزینه ها نفرات باکیفیت 
را به خدمت بگیریم.محمدی صحبت هایش را اینگونه به پایان برد: 
پیکان پرافتخارترین تیم والیبال آسیا است و همه اعضای مجموعه 
این حساسیت را درک می کنند. در این راستا با پیمان اکبری سرمربی 
تا  کرد  خواهیم  تالش  و  داریم  مناسبی  هماهنگی  هم  تیم  باتجربه 
خواسته های ایشان را تا حد امکان محقق سازیم و به یاری خداوند 

باشیم.  را داشته  بهترین عملکرد 
 اردوی مشترک تیم های ملی بوکس

 ایران و ازبکستان قطعی شد
پس از رایزنی های فراوان سرانجام اردوی مشترک تیم های ملی 
بوکس ایران و ازبکستان در تاشکند برگزار می شود.به نقل از سایت 
رسمی فدراسیون بوکس، کادرفنی تیم ملی بوکس پیش از حضور 
در رقابت های قهرمانی آسیا در هند درخواست برگزاری یک اردوی 
مشترک را داشت و مسئوالن فدراسیون هم با چند کشور در حال 
رایزنی بودند که سرانجام یکی از قدرت های بوکس دنیا با برگزاری 

اردوی مشترک با تیم ایران موافقت کرد.
دو  بوکس  فدراسیون  مسئوالن  بین  شده  انجام  توافق  طبق 
روز  از  ایران  بوکس  ملی  تیم  شد  مقرر  ازبکستان  و  ایران  کشور 
یازدهم اردیبهشت به مدت 10 روز در شهر تاشکند اردوی مشترک 
بوکس  برای  بزرگ  دستاورد  یک  کند.این  برگزار  ازبکستان  تیم  با 
ایران محسوب می شود؛ زیرا تیم ملی بوکس ازبکستان همواره جزو 
از  تیم ملی بوکس متشکل  اولیه  بوده است.لیست  برتر دنیا  تیم   3
بوکسورهای حاضر در اردوی فعلی برای فدراسیون بوکس ازبکستان 
ارسال شده اما لیست نهایی پس از برگزاری انتخابی تیم ملی اعالم 
خواهد شد.ملی پوشان بوکس ایران برای رقابت های قهرمانی آسیا که 
از یک خرداد در هند برگزار خواهد شد، آماده می شوند.هدایت این 

تیم بر عهده علیرضا استکی است.
 شانزدهمی خادم الشریعه

  در بین ۲۰ شطرنج باز شرکت کننده 
در چالش پولگار

پولگار ۲0۲1  بانوی شطرنج باز کشورمان در رده شانزدهم چالش 
با  پولگار ۲0۲1 در حالی  آنالین شطرنج چالش  قرار گرفت.رقابت های 
قهرمانی شطرنج باز 15 ساله هندی به پایان رسید که نماینده کشورمان 
شانزدهم  رده  در  تورنمنت  این  در  کننده  شرکت  بازیکن   ۲0 بین  در 
ایستاد.سارا سادات خادم الشریعه شطرنج باز ۲4 ساله کشورمان در 19 
و  تساوی  و 5  پیروزی  به 3  کرد،  برگزار  تورنمنت  این  در  دیداری که 
از شانزدهمی  بهتر  مقامی  به  امتیاز  با 5.5  و  یافت  11 شکست دست 
نرسید.برای این مسابقات جایزه 3 هزار دالری در نظر گرفته شده بود 
که »پراگناناندها« از هند با 15.5 امتیاز قهرمان شد و شطرنج بازی از 

یافت. به مقام دومی دست  ازبکستان 
ابتالی دانیل مدودف به ویروس کرونا

نفر دوم رنکینگ جهانی تنیس مردان به ویروس کرونا مبتال 
مردان  حرفه ای  تنیس  انجمن  رسانه ای  سرویس  از  نقل  شد.به 
جهان )ATP(، تست کرونای دانیل مدودف، تنیسور اهل روسیه 
مثبت شد.دانیل مدودف به همین دلیل حضور در مسترز موناکو 
را از دست داد.مدودف در رده دوم رنکینگ جهانی تنیس قرار 

دارد.

در  آسیا  قهرمانی  رقابت های  در  امین طاهری جایگزین وی  ملی پوش کشتی کشورمان در وزن 1۲5 کیلوگرم،  با مثبت شدن تست کرونای 
قزاقستان شد.به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، تست کرونای امیرحسین زارع، ملی پوش اعزامی کشورمان به رقابت های قهرمانی آسیا در 
قزاقستان مثبت شد. فدراسیون کشتی برای اطمینان بیشتر، نسبت به تست مجدد از این کشتی گیر اقدام کرد که تست کرونای زارع در آزمایش دوم 
نیز مثبت شد.بر این اساس با نظر کادر فنی و پیگیری ها و تالش های انجام شده، امین طاهری دیگر ملی پوش سنگین وزن کشورمان در رقابت های 

قهرمانی آسیا که طی روزهای ۲8 و ۲9 فروردین ماه در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می شود، حضور خواهد یافت.

طاهری 
جایگزین 
چهارشنبه 25 فروردین 1400 - اول رمضان 1442 - 14 آوریل 2021- شماره 7646زارع شد

 سه شهر را به کنفدراسیون آسیا معرفی کردیم
  پاکدل: خبر ما، میزبانی عربستان

 در جام باشگاه ها است
این لحظه همچنان شهر  تا  رئیس فدراسیون هندبال گفت که 

قلمداد می شود. آسیا  باشگاه های  میزبان جام  به عنوان  جده 
علیرضا پاکدل در خصوص درخواست عربستان برای لغو میزبانی 
جام باشگاه های آسیا که قرار است در جده برگزار شود، اظهار داشت: 
نمی دانم این خبر از کجا آمده است. آخرین خبری که صبح امروز و 
به صورت شفاهی از کنفدراسیون آسیا داریم این است که عربستان 
را  نهایی  آسیا خبر  هندبال  کنفدراسیون  به  روز گذشته  تا  بود  قرار 
برگزاری  برای  مشکلی  کرده  اعالم  ظاهرا  و  بدهد  میزبانی  مورد  در 
مسابقات ندارد و کنفدراسیون آسیا تصمیم نهایی را می گیرد. احتماال 
جام باشگاه های آسیا با یکی دو هفته تاخیر برگزار می شود. در نهایت 

منتظر اعالم کتبی از سوی آسیا هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا مشکل تیم کازرون برای حضور 
در جام باشگاه ها حل شده است، گفت: از همان ابتدا دو تیم شهید 
اعالم  مسابقات  این  در  حضور  برای  کرمان  مس  و  کازرون  شاملی 
دو  قطعی حضور  آمادگی  کردند.  شروع  را  خود  اردو های  و  آمادگی 
تیم کشورمان به آسیا اعالم شده است.رئیس فدراسیون هندبال در 
کرد:  عنوان  آسیا  قهرمانی  هندبال  مسابقات  میزبان  تعیین  خصوص 
پس از برگزاری جلسات با وزارت وررش و کمیته ملی المپیک سه 

نهایی و به کنفدراسیون هندبال آسیا معرفی شدند. شهر 
دعوت از ۱۵ بازیکن به دوازدهمین مرحله 

اردوی آمادگی تیم ملی والیبال نشسته
وارد  ماه  فروردین   30 از  کشورمان  نشسته  والیبال  ملی پوشان 

می شوند. آمادگی  اردوی 
معلولین،  و  جانبازان  ورزش های  فدراسیون  سایت  از  نقل  به 
اردوی تیم ملی والیبال نشسته، برای حضور در بازی های پارالمپیک 
توکیو از 30 فروردین تا دهم اردیبهشت ماه، با رعایت پروتکل های 
علیپوریان، صادق  برگزار می شود.داود  بهداشتی در جزیره کیش 
مهرزاد،  مرتضی  )خراسان رضوی(،  بابادی  مهدی  )تهران(،  بیگدلی 
)مازندران(،  کفشدارمتولی  امیر  صالحی،  رمضان  لشگری،  مجید 
مهرزاد  )اصفهان(،  سبحانی نیا  محمدرضا  )گیالن(،  علی پور  میثم 
)قم(،  سیدحسینی  محمد  سید  گلستانی،  )البرز(، حسین  مهروان 
محمد نعمتی، جمال نظری )گلستان(، مرتضی رمضانی )قزوین(15 
ملی پوشی هستند که زیر نظر هادی رضایی سرمربی و فرید صائبی 
عنوان  به  ساجدی نیا  پردازند.هادی  می  تمرین  به  ملی  تیم  مربی 
مربی بدنساز مدعو و علی کشفیا به عنوان سرپرست، در این اردو 

دارند. حضور 
تاریخ جدید رقابت های هندبال قهرمانی 

جام باشگاه های آسیا اعالم شد
رقابت های  برگزاری  جدید  تاریخ  آسیا  هندبال  کنفدراسیون 
جام باشگاه های آسیا را اعالم کرد.بیست و سومین دوره رقابت های 
قهرمانی مردان باشگاه های آسیا قرار بود اواخر اردیبهشت ماه 1400 
برگزار شود که عصر امروز، سه شنبه ۲4 فروردین ماه، کنفدراسیون 
هندبال آسیا با ارسال نامه ای اعالم کرد این دوره از رقابت ها از 1۲ تا 
۲1 ژوئن ۲0۲1 برابر با ۲۲ تا 31 خرداد ماه 1400 در جده عربستان 
برگزار می شود. این دوره از رقابت ها با حضور 13 تیم شامل دو تیم 
از هر یک از کشورهای ایران، کویت، قطر و عربستان و یک تیم از 
هر یک از کشورهای ازبکستان، یمن، عمان، امارات و بحرین برگزار 
مس  صنعت  و  کازرون  شاملی  شهید  تیم  دو  اساس  این  می شود.بر 
کرمان، قهرمان و نایب قهرمان سی و دومین دوره لیگ برتر مردان 
باشگاه های کشور در سال 1399 به عنوان نمایندگان هندبال ایران 

در این رقابت ها شرکت می کنند.
پایان مرحله دهم اردوی تیم ملی کاراته آقایان

به  امروز  آقایان صبح  کاراته  ملی  تیم  اردوی  از  مرحله  دهمین 
دهم  مرحله  کاراته،  فدراسیون  عمومی  روابط  از  نقل  رسید.به  پایان 
اردوی تیم ملی کاراته کشورمان که با رعایت پروتکل های بهداشتی 
از 17 فروردین ماه در مجموعه ورزشی انقالب آغاز شده بود، صبح 

رسید. پایان  به  فروردین ماه(  امروز)سه شنبه-۲4 
طبق اعالم سید شهرام هروی سرمربی تیم ملی، مرحله یازدهم 
در  ماه  فروردین   ۲9 از  کشورمان  آقایان  کاراته  ملی  تیم  اردوی 
مجموعه ورزشی انقالب آغاز و تا اعزام به مسابقات لیگ جهانی کاراته 
کسب  های  رقابت  از  مرحله  شد.آخرین  خواهد  ادامه  لیسبون  وان 
سهمیه المپیک از طریق رنکینگ موسوم به لیگ جهانی کاراته وان 
شهر  در  پرتغال  میزبانی  به  ماه  اردیبهشت   1۲ تا   10 روزهای  طی 

شد. خواهد  برگزار  لیسبون 
مالزی، میزبان رقابت های قهرمانی جهان 

پنچاک سیالت
نوزدهمین دوره رقابت های قهرمانی جهان پنچاک سیالت، آذرماه 
امسال در مالزی برگزار خواهد شد.به نقل از روابط عمومی فدراسیون 
قهرمانی  رقابت های  دوره  نوزدهمین  رزمی،  ورزش های  انجمن های 
در دسامبر ۲0۲1)آذرماه 1400(   است  قرار  پنچاک سیالت،  جهان 
برگزار شود.کواالالمپور مالزی، میزبانی این دوره از رقابت ها را بر عهده 

دارد.
ملی پوشان کاراته واکسینه شدند

ملی پوشان کاراته کشورمان در بخش بانوان و آقایان واکسن کرونا 
اول طرح  کاراته، در مرحله  فدراسیون  روابط عمومی  از  نقل  به  زدند. 
واکسیناسیون که شامل ورزشکاران المپیکی و قهرمانانی است که در 
تالش برای کسب سهمیه المپیک هستند، ملی پوشان کاراته به همراه 

کادر فنی در بخش بانوان و آقایان واکسینه شدند.
کاراته در حال حاضر سه سهمیه قطعی کسب کرده است که در 
بخش بانوان در وزن مثبت 61 کیلوگرم حمیده عباسعلی سهمیه خود 
را قطعی کرده است و در بخش آقایان نیز عالوه بر سهمیه قطعی بهمن 
عسگری در وزن منفی 75 درصد کیلوگرم، کاراته ایران در وزن مثبت 
75 کیلوگرم نیز موفق به کسب سهمیه  شده است که از بین ذبیح اهلل 
پورشیب و سجاد گنج زاده یک نفر پس از  مسابقه لیگ جهانی کاراته 
که  لیسبون  وان  کاراته  شد.رقابت های  خواهد  مشخص  لیسبون  وان 
آخرین مرحله رقابت کسب سهمیه المپیک از طریق رنگینگ است، طی 
روز های 10 الی 1۲ اردیبهشت برگزار می شود و همچنین پیکارهای 
پاریس که رقابت های گزینشی برای المپیک توکیو است طی روزهای 

۲1 الی ۲3 خرداد ماه برگزار می شود.
توتولو وارد ایران شد

تیم  سرپرست  استقبال  با  دیروز  صبح  ایران  والیبال  تیم  مربی 
شد. تهران  وارد  ملی 

 6 ساعت  امروز  ایران  والیبال  ملی  تیم  مربی  توتولو،  توماس 
با حضور  ملی  تیم  امیر خوش خبر، سرپرست  تهران شد.  وارد  صبح 
وجود حضور  رفت.با  وی  استقبال  به  )ره(  خمینی  امام  فرودگاه  در 
و  شد  تعطیل  امروز  ملی پوشان  تمرینات  تهران،  در  ملی  تیم  مربی 
از فردا استارت زده خواهد شد. اعضای تیم ملی امروز واکسن کرونا 
دریافت کردند.طبق برنامه ریزی های قبلی قرار است والدیمیر آلکنو 

شود. ایران  وارد  پنج شنبه  روز 

تشدید سختگیری های کرونایی در اردوی تیم های پارالمپیکی
و  جانبازان  ورزش های  فدراسیون  دبیر 
در  کرونایی  سختگیری های  تشدید  از  معلولین 
زمان تشکیل اردوی تیم های اعزامی به پارالمپیک 

داد. خبر  توکیو   ۲0۲0
ورزش های  فدراسیون  دبیر  حمیدی  مسعود 
اردوی  شرایط  درخصوص  معلولین  و  جانبازان 
 ۲0۲0 پارالمپیک  به  اعزامی  نفرات  و  تیم ها 
وزنه برداری  ملی  تیم  اردوی  داشت:  اظهار  توکیو 

اردیبهشت   8 تا  و  شده  آغاز  کیش  جزیره  در 
پاراتیراندازی  ملی  تیم  اردوی  داد.  ادامه  نیز  ماه 
همچنین  می شود.  آغاز  )چهارشنبه(  امروز  از  هم 
ملی پوشان والیبال نشسته از 30 فروردین مرحله 
می کنند.وی  آغاز  در کیش  را  اردوی خود  جدید 
 ۲7 از  ویلچر  با  بسکتبال  کلی  تیم  اردوی  افزود: 
فروردین در سالن فدراسیون تشکیل خواهد شد. 
که  بگویم  باید  نیز  دوومیدانی کاران  درخصوص 

کشورمان  طالی  شانس  ورزشکار  امیری،  حامد 
هم اکنون در اردو است و سایر نفراتی که شانس 
مدال های طال، نقره و برنز دارند، در روزهای ۲9 
فروردین، 4 و 9 اردیبهشت وارد اردو می شوند.دبیر 
فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین، درباره 
به آغاز موج چهارم شیوع  با توجه  اردوها  شرایط 
دیگر  توسط  که  همانطور  گفت:  کرونا  ویروس 
شامل  اردو  و  ملی  تیم های  شد،  اعالم  مسئوالن 

تعطیالت نمی شوند. با این وجود ما سختگیری ها 
افراد  تا  می کنیم  تشدید  را  کرونا  با  مواجهه  در 
گذشته  از  بیشتر  رعایت  با  اردوها  این  در  حاضر 
پروتکل ها و همچنین انجام تست ها و دیگر موارد، 
را  خدا  کرد:  عنوان  نشوند.حمیدی  مشکل  دچار 
و  نداشته  وجود  اردوها  در  مشکلی  تاکنون  شکر 
همه تالش ما و دیگر مسئوالن این است که بازهم 

باشد. داشته  ادامه  روند  این 

رقابت های 5 وزن نخست کشتی  پایان  در 
فرنگی قهرمانی آسیا در آلماتی قزاقستان، پژمان 
اکبر  و علی  علیزاده در 87  ناصر  پشتام در 77، 
طالی  مدال  به  کیلوگرم   130 وزن  در  یوسفی 
آسیا رسیدند، میثم دلخانی در 63 کیلوگرم نقره 
گرفت و پویا دادمرز در وزن 55 کیلوگرم به مدال 

رسید. برنز 
کشتی  نخست  روز  های  رقابت  ادامه  در   
آلماتی  در  که   ۲0۲1 آسیا  قهرمانی  فرنگی 
قزاقستان در حال برگزاری است، پژمان پشتام در 
77، ناصر علیزاده در 87 و علی اکبر یوسفی در 
وزن 130 کیلوگرم با شایستگی صاحب مدال طال 
شدند، میثم دلخانی در 63 به مدال نقره رسید 
نیز در وزن 55 کیلوگرم به مدال  و پویا دادمرز 
برنز رسید. پویا دادمرز نماینده وزن 55 کیلوگرم 
از  عزیزاف  به مصاف  بندی   رده  دیدار  در  ایران 
تاجیکستان رفت و در پایان با نتیجه 9 بر صفر به 
پیروزی رسید و به مدال برنز آسیا رسید. در این 
وزن شیاتونی از ژاپن در دیدار فینال الهام بهرام 

اف ازبک را برد و قهرمان آسیا شد.
صبح  های  رقابت  در  این  از  پیش  دادمرز 
امروز)سه شنبه( در دیدار نخست با توجه به سر 
جنوبی  کره  از  کیم  هیوک  جین  نرسیدن  وزن 
مصاف  به  دوم  دور  در  وی  رسید.  پیروزی  به 
داواباندی مونخ اردن از مغولستان رفت و در همان 
تایم نخست قاطعانه با نتیجه 8 بر صفر به برتری 

رسید. دادمرز در نیمه نهایی به مصاف الهام بهرام 
اف از ازبکستان رفت و در پایان با نتیجه 3 بر یک 

شکست خورد و از رسیدن به فینال بازماند.
کیلوگرم   63 وزن  نماینده  دلخانی  میثم   
جهان  امیدهای  طالی  مدال  دارنده  و  ایران 
۲019، در مبارزه فینال به مصاف سلطان آستولی 
از قزاقستان رفت و در حالیکه با نتیجه 3 بر صفر 
از   3 بر   8 و  فن کمر خورد  مرتبه  دو  بود  پیش 
فنی  ضربه  ادامه  در  دلخانی  افتاد.  عقب  حریف 
پیش  دلخانی  کرد.  بسنده  نقره  مدال  به  و  شد 
از این در دور اول با نتیجه 5 بر صفر اورماتبک 
آماتوف از قرقیزستان را مغلوب کرد. وی در دور 
تاسمرادوف  المورات  برابر  خوب  نمایشی  با  بعد 
دارنده مدال نقره و برنز جهان و برنز المپیک از 
ازبکستان در یک کشتی سخت با نتیجه 9 بر 7 به 
برتری رسید. دلخانی برای رسیدن به فینال برابر 
هانجائه چانگ از کره جنوبی به میدان رفت و در 
یک مبارزه سخت و سنگین با نتیجه 8 بر 5 به 

فینال شد.  برتری رسید و راهی 
دارنده  پشتام  پژمان  کیلوگرم،   77 وزن  در 
این  فینال  دیدار  در   ،۲0۲0 آسیا  نقره  مدال 
رقابت ها برابر دالر رضازاده از تاجیکستان به روی 
تشک رفت اما به علت غیبت حریفش در میدان، 
دستش به عنوان فرد پیروز باال رفت و به اولین 
فرنگی  رقابت های کشتی  ایران در  مدال طالی 

یافت. دست   ۲0۲1 آسیا  قهرمانی 

پشتام پیش از این در دور نخست با نتیجه 
را  از قرقیزستان  توگولبایف  بر صفر کایراتبک   9
مغلوب کرد. وی با توجه به حضور نیافتن کشتی 
گیران عراقی و فلسطینی بر روی تشک به پیروزی 
دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. پشتام 
در این مرحله به مصاف سینگ گورپریت از هند 
رفت و در یک مبارزه سخت و نفسگیر با نتیجه 7 

بر 7 به برتری رسید و راهی فینال شد. 
ناصر علیزاده کشتی   ، در وزن 87 کیلوگرم 
گیر جوان و شایسته آملی در ادامه درخشش خود 
در این رقابت ها، در دیدار فینال نیز مقابل  آتابک 
به  یک  بر   3 نتیجه  با  قرقیزستان  از  عزیزبکوف 

برتری رسید و بر سکوی نخست آسیا ایستاد.
برابر  اول  دور  در  این  از  پیش  علیزاده   
قزاقستان  از  آسیا  قهرمان  تورسینوف  نورسلطان 
با نتیجه 3 بر یک به برتری رسید و راهی نیمه 
نهایی شد. وی برای رسیدن به فینال نیز مقابل 
برنز  و  نقره  های  مدال  دارنده  آساکولوف  رستم 
جهان از ازبکستان به میدان رفت و در یک مبارزه 
را  ازبک  دار  عنوان  گیر  کشتی  شد  موفق  برتر 
در  و  کند  خود  هجومی  مبارزه  و  توانایی  مقهور 
پایان به برتری قاطع 10 بر 4 برسد و راهی فینال 

شود.  
علیزاده با وجودیکه برای نخستین بار در یک 
رویداد بین المللی کشتی می گرفت، با تسلط و 
اعتماد به نفس مثال زدنی بر سکوی نخست آسیا 

ای  شایسته  مهره  تواند  می  داد  نشان  و  ایستاد 
برای کسب تنها سهمیه باقیمانده کشتی فرنگی 

ایران برای المپیک توکیو باشد.
در این وزن آساکولوف دارنده مدال های نقره 
و برنز جهان از ازبکستان به همراه کشتی گیر کره 

ای به مدال برنز رسیدند.
اما در وزن 130 کیلوگرم، علی اکبر یوسفی 
دارنده مدال های طالی جوانان و امیدهای جهان 
نخست  وزن   5 در  ایران  نماینده  آخرین   ۲019
بود که برای کسب مدال طالی آسیا مقابل الیم 
خان سیزدیکوف از قزاقستان با نتیجه 5 بر یک به 
برتری رسید و سومین مدال طالی ایران در این 

رقابت ها را با شایستگی بر گردن آویخت.
یوسفی پیش از این در دور نخست با نتیجه 
9 بر یک مورات رامانوف از قرقیزستان را برد. وی 
در  نیز  نهایی  نیمه  مرحله  در  و  دوم  مبارزه  در 
یک مبارزه برتر برابر سهراب فاتویف از ازبکستان 
با نتیجه قاطع 14 بر 5 به برتری رسید و راهی 
فینال شد. یوسفی در حالیکه 14 بر 5 پیش بود 
حریف ازبک با گرفتن 3 اخطار دیسکالیفه شد و 
یوسفی با کسب پیروزی راهی فینال شد. در این 
وزن مدال های برنز به کشتی گیران کره جنوبی 

و قرقیزستان رسید.
یوسفی کشتی گیر جوان بابلی نیز بار دیگر 
در این رقابت ها نشان داد می تواند مهره مطمئنی 

در سنگین وزن کشتی فرنگی ایران باشد.

علیزاده ستاره نوظهور کشتی ایران

3طال، یک نقره و یک برنز ایران در کشتی فرنگی قهرمانی آسیا

دارنده دو مدال نقره و برنز کشتی 
پهلوان ها  اینکه  بر  تاکید  با  جهان  آزاد 
گفت  داشته اند،  ویژه ای  جایگاه  همیشه 
هم  جان  به  شکسته ها  گوش  نباید  که 

. بیفتند
فردین معصومی در مورد مسابقات 
آزاد  کشتی  رشته  در  المپیک  گزینشی 
اظهار داشت: با توجه به کرونا یک مقدار 
دنیا سخت  برای کشتی گیران همه  کار 
شده ولی بچه های ما دو سه قدم جلوتر 
از بقیه بودند، چون خوب تمرین کردند. 
لیگ در ایران برگزار شد و با وجودی که 
مدتی اردوها لغو شده بود، اما آنهایی که 
هدفشان کسب سهمیه و مدال المپیک 

بود، خوب تمرین کردند.

وی ادامه داد: اگر سختی بوده برای 
باید  واقعا  و  بود  فدراسیون  و  کادرفنی 
و  لیگ  شرایط  همین  با  که  کرد  تشکر 
را  خودشان  شاید  شد.  برگزار  اردوها 
خیلی جاها به خطر انداختند ولی لیگ 
را با هر شرایطی که بود، برگزار کردند و 
اردوهای تیم ملی هم خوب برگزار شد.

که  انتقاداتی  مورد  در  معصومی 
برخی  سوی  از  گذشته  روزهای  در 
شده،  مطرح  کشتی  پیشکسوتان 
خاطرنشان کرد: همیشه همینطور بوده 
و یک گروه راضی و یک ناراضی بوده اند. 
روزی یزدانی خرم رئیس فدراسیون شد، 
آن روز من هم انتقاداتی داشتم. کشتی 
خواهد  چطور  نمی دانستم  و  بودم  گیر 

شد اما آن دوره، دوره خیلی خوبی بود. 
زمان او کشتی خیلی آرام بود. اگر امروز 
رسول خادم نباشد، علیرضا دبیر نباشد، 
باید  کسی  چه  نباشد،  حیدری  علیرضا 
چه  علیه  کسی  چه  ندارم  کاری  باشد؟ 
کسی مصاحبه می کند. رئیس فدراسیون 
علیرضا  میان  اختالف  باید همانطور که 
در  را  محمدی  غالمرضا  و  رضایی 
محیطی آرام و دوستانه حل کرد، این بار 
هم همه را دعوت به آرامش بیشتر کند.

دیدم  لیگ  از  بعد  داد:  ادامه  وی 
کردند،  حرمت شکنی  گیر  کشتی  چند 
این برای کشتی بد است که در فضای 
کنیم.  انتقاد  هم  از  رسانه  و  مجازی 
امیدوارم  است.  پهلوانی  ورزش  کشتی 

و آن  این موضوع ورود  به  دبیر  علیرضا 
و  اسطوره  فالح  اکبر  هم  کند.  جمع  را 
قهرمان کشتی است و هم محسن کاوه 
سال هاست در کشتی ما زحمت کشیده، 
طور.  همین  هم  محمدی  مراد  سید 
بیفتند  جلو  بزرگتر  نفر   4 است  خوب 
یکی  قدیم  از  شود.  حل  اختالف ها  و 
آشتی  و  رضایت  برای  می کرد  قتل  که 
گوش  و  پهلوان   4 خانواده  دو  میان 
شکسته به خانه مقتول می رفتند و آنها 
پهلوانی و گوش شکسته  به حرمت  هم 
قهرمانان ما، رضایت می دادند. چرا حاال 
اگر  بیفتیم؟  هم  جان  به  خودمان  باید 
بزرگتر  نفر  دو  کردم،  اشتباه  من  جایی 
به  موضوع  که  کنند  آرام  را  من  باید 

نشود. کشیده  بیرون 
معصومی با اشاره به اختالف پیش 
کاوه  محسن  و  فالح  اکبر  بین  آمده 
تصریح کرد: من در حد و اندازه ای نیستم 
که برای فالح و کاوه تعیین تکلیف کنم، 
بیرون  که  می گویم  را  خودم  نظر  فقط 
به  نیست.  کار خوبی  بحث ها  این  بردن 
این  قشنگ تر  گفتم.  هم  محمدی  مراد 
است که هر اختالف و ناراحتی است، در 

خانواده حل شود. محیط 
گفت:  گیالن  سابق کشتی  قهرمان 
متاسفانه کرونا دارد عزیزان ما را از بین 
می برد، دیگر خودمان باعث ناراحتی هم 
نشویم. امیدوارم خدا هم کمک کند که 

این شرایط را پشت سر بگذاریم.

سه  به  ویژه ای  نقدی  پاداش  مازندران  ورزش  کل  اداره  سوی  از 
کشتی گیر این استان که در مسابقات گزینشی آلماتی موفق به کسب 
روزهای گذشته  ایران طی  گرفت.کشتی  تعلق خواهد  سهمیه شدند، 
موفق به کسب 5 سهمیه المپیک دیگر در رقابت های گزینشی آسیایی 
و محمد هادی ساروی در  قزاقستان شد.محمدرضا گرایی  آلماتی  در 
اوزان 67 و 97 کیلوگرم در کشتی فرنگی و امیرمحمد یزدانی، یونس 

امامی و محمدحسین محمدیان در وزن های 65، 74 و 97 کیلوگرم در 
کشتی آزاد نفراتی بودند که به سهمیه رسیدند و ناکامی حسین نوری 
در وزن 87 کیلوگرم باعث شد تیم ملی فرنگی در مسابقات گزینشی 
جهانی که ماه آینده در صوفیه برگزار می شود به دنبال تنها سهمیه باقی 
مانده کشتی باشد.درمیان 5 کشتی گیری که سهمیه گرفتند، سه نفر 
مازندرانی حضور داشتند. امیر محمد یزدانی و محمدحسین محمدیان 

تیم  مازندرانی های  فرنگی  در کشتی  ساروی  هادی  و  آزاد  در کشتی 
هیئت  رئیس  محمدیان  کردند.عسکری  که کسب سهمیه  بودند  ملی 
روز  دو  یکی  داد:  تسنیم خبر  به  باره  این  در  مازندران  استان  کشتی 
پیش دیداری با حسن رنگرز مدیرکل ورزش استان داشتم که خودشان 
گفتند برای سه کشتی گیری که در آلماتی سهمیه گرفتند،  پاداش در 

نظر گرفته شده است که به زودی به آنها اهدا می شود.

پاداش مازندرانی ها برای ۳ کشتی گیر سهمیه گرفته در آلماتی

همگانی  ورزش های  هیأت  بانوان  رئیس  نایب 
و  زمینه  افزایش  سال  را  تهران، سال 1400  استان 

دانست. استان  بانوان  مشارکت  فرصت 
به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از پایگاه 
تهران،  استان  همگانی  ورزش های  هیئت  خبری 
نرگس معدنی پور ضمن تبریک  سال نو و حلول ماه 
درگیر  جهان  که  مدت هاست  افزود:  رمضان  مبارک 
ویروس منحوس کروناست و ورزش و فعالیت بدنی به 
عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی سازمان بهداشت 
جهانی جهت پیشگیری با اثر مثبت بر سیستم ایمنی 
به  زنان  گذشت  که  سالی  در  است.  گردیده  معرفی 
خانواده  کننده سالمت  تامین  و  اصلی  محور  عنوان 

نقش پررنگی را ایفا نمودند.

وی تاکید کرد: با توجه به نقش محوری ورزش 
در سالمت زنان به عنوان مادران و به تبع آن سالمت 
فرزندان، بر آن شدیم که یکی از سیاست های کالن 
و با اهمیت در سال 1400 هیئت ورزشهای همگانی 
ایمن  های  محیط  ایجاد  از  را حمایت  تهران  استان 
با  متناسب  زنان،  عادالنه  دسترسی  جهت  ورزشی 
زمینه  این  در  تا  بگیریم  نظر  در  آنان  توانایی های 
فرصت  مناسب  مکانی  در  بتوانند  استان  بانوان 
مشارکت در برنامه های ورزشی با کیفیت و براساس 

باشند. داشته  خود  عالیق 
بیان  استان  همگانی  هیات  بانوان  رئیس  نایب 
کرد: باوجود نقش مهم ورزش در سالمت زنان، عدم 
تحرک جسمانی بانوان یعنی محروم شدن بخش مهم 

جامعه از سالمتی و بهداشت جسمانی و روانی، شادابی 
و کارایی الزم که بی شک لطمه های جبران ناپذیری 
بنابراین  داشت.  خواهد  دنبال  به  جامعه  کل  برای 
بانوان شرایط و  تا ما مسئوالن ورزش  ضرورت دارد 
زمینه های الزم را برای حضور بیشتر و فعاالنه زنان 
در عرصه ورزش فراهم سازیم. با توجه به اینکه نیمی 
از جمعیت کشورمان را زنان تشکیل می دهند و به 
اذعان همه روانشناسان اجتماعی و کارشناسان امر، 
جامعه ی سالم بر پایه خانواده  سالم بنا نهاده می شود 
تشکیل  مادران  و  زنان  نیز  را  خانواده  اصلی  رکن  و 
می دهند نیاز است که هیئت ورزش های  همگانی 
با ترویج ورزش همگانی به ویژه برای زنان و افزایش 
مشارکت بانوان در فعالیت های ورزشی گام مهمی در 

راستای سالمت خانواده و جامعه بردارد
معدنی پور تاکید کرد: در سال گذشته هیئت به 
خانه   در  مادران  و  بانوان  مهم  و  ارزنده  نقش  دلیل 
از  بسیاری  بیکاری  و  باشگاه ها  تعطیلی  به  توجه  با 
مربیان خانم  با برگزاری پویش  »ورزش در خانه« 
به  را  بدنی  تحرک  و  نشاط  ایام  این  در  کرد  سعی 
خانه ها ببرد که 3550 کلیپ ورزش بانوان و ورزش 
ما  برای  اعضا خانواده  و  مادران  فرزندان،   و  مادران 

شد. ارسال 
وی در انتها خاطرنشان کرد: در تالشیم با برنامه 
ریزی های منسجم و برنامه های مستمر سال 1400 
را سال تحول و ارتقا ورزش همگانی بانوان و خانواده 

قرار دهیم.
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نیرو هوایی عراق 3 بازیکنش را به دلیل عدم آمادگی در لیگ قهرمانان آسیا از دست داد. باشگاه نیرو هوایی عراق 
خبر داد که 3 بازیکنش به دلیل مصدومیت و عدم آمادگی نمی توانند این تیم را در مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
آسیا همراهی کنند. کرار علی بری، محمد قاسم و علی بهجت 3 غایب نیروهوایی هستند. این تیم عراقی یکی از رقبای 
تراکتور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا است. شاگردان خطیبی در اولین بازی خود از مرحله گروهی باید فردا 

)چهارشنبه( به مصاف پاختاکور ازبکستان بروند.

همگروهی 
تراکتور با 3 
غایب در لیگ 
قهرمانان آسیا

گفت:  تبریز  تراکتور  فوتبال  تیم  مدیر 
سخت گیری زیادی در مورد رعایت پروتکل ها 
وجود دارد به طوری که هیچ تیمی نمی تواند 

مابین طبقات هتل رفت و آمد کند.
تراکتور  وضعیت  مورد  در  آذرنیا  حسن 
اظهارداشت: ما روز بیست و یکم وارد شارجه 
شدیم. واقعیت این است که در روزهای اول 
به خاطر شرایط کرونایی و اجرای پروتکل ها 
اما  ناهماهنگی هایی وجود داشت  در میزبانی 
االن خدا را شکر تمام مشکالت حل شده و 
هستیم.  مستقر  هتل  در  تیم  اعضای  تمامی 
و  هستیم  هتل  یک  در  تیم  چهار  هر  البته 
نظر گرفته  تیم یک طبقه مجزا در  برای هر 
شده و از این بابت مشکلی وجود ندارد. وی 
تراکتور  بازیکنان  تمرینی  شرایط  به  اشاره  با 
می کند،  تمرین  تیم  جلسه  دو  روزانه  گفت: 
صبح در سالن بدنسازی و بعدازظهر در زمین 
ولی زمین اصلی را به هیچ تیمی نمی دهند. 
وقت  به   19 ساعت  فردا  که  می شویم  آماده 
مصاف  به  ایران  وقت  به   19:30 و  محلی 
فوتبال  تیم  مدیر  برویم.  ازبکستان  پاختاکور 
تراکتور در مورد انجام تست های کرونا عنوان 
حتی  دارد.  وجود  زیادی  سخت گیری  کرد: 
هیچ تیمی نمی تواند مابین طبقات هتل رفت 
و آمد کند و هیچ کس اجازه خروج از هتل 
از  به محض ورود در فرودگاه دبی،  ندارد.  را 
کل تیم تست کرونا گرفتند. به محض اینکه 

به هتل رسیدیم هم یک تست کرونا گرفتند. 
اعضای  و  بازیکنان  از  هیچکدام  خوشبختانه 
تصویب  طبق  نداشتند.  مشکلی  فنی  کادر 
ساعت   24 امارات  در  بهداشتی  پروتکل های 
می دادیم  کرونا  تست  باید  هم  بازی  از  قبل 
کل  از  بهداشتی  مأموران  با حضور  امروز  که 
بازی  برای  تا ان شاءاهلل  تیم تست گرفته شد 
فردا آماده شویم. آذرنیا در مورد مصدومان و 
شرایط  خوشبختانه  گفت:  تراکتور  محرومان 
بازیکنان خیلی خوب است. محروم و  روحی 
مصدومی نداریم. امروز هم ساعت 19 به وقت 
فردا هیچ  تا  ان شاءاهلل  و  داریم  تمرین  محلی 
مشکلی پیش نیاید و با تمام قوا و با روحیه ای 
که بچه ها دارند بتوانیم بازی خوبی را مقابل 
شایسته ای  نماینده  و  دهیم  انجام  پاختاکور 

باشیم. کشورمان  فوتبال  برای 
حریفان  از  شناخت  خصوص  در  وی 
تراکتور، اظهارداشت: از زمانی که قرعه  کشی 
انجام و حریفانمان مشخص شدند، حتی تیم 
نیروی هوایی که با تیم عربستانی در پلی آف 
کادر  دفعات  به  را  تیم  پنج  هر  داشت،  بازی 
کرده،  آنالیز  و  دیده  را  بازی  هایشان  ما  فنی 
کافی  شناخت  همگروهمان  تیم  سه  هر  از 
و همدلی  با تالش  بتوانیم  ان شاءاهلل  و  داریم 
بچه ها فردا شاهد یک بازی خوب از سوی تیم 
تراکتور باشیم و سه امتیاز بازی را به حساب 

کنیم. واریز  خودمان 

اصفهان  سپاهان  فوتبال  تیم  مهاجم 
گفت: می خواهیم امسال قهرمان شویم که 
ان شااهلل سپاهان سال آینده یکی از تیم های 

حاضر در لیگ قهرمانان آسیا باشد.
تساوی  از  پس  خلعتبری  محمدرضا 
اظهار  مسجدسلیمان  نفت  مقابل  سپاهان 
روزی  در  ناراحتیم.  بازی  نتیجه  از  داشت: 
بازی  بودیم  امتیاز  سه  کسب  مستحق  که 
خوبی  خیلی  موقعیت های  شد.  مساوی 
داشتیم و می توانستیم پیروز میدان باشیم 
وارد  نخواهد  توپ  که  روزی  از  امان  اما 
تمام  کرد.  شود  نمی  کاری  شود.  دروازه 
چهار  سه  اول  نیمه  کردیم.  را  تالشمان 
دوم  نیمه  داشتیم.  خوب  خیلی  موقعیت 
هایمان  توپ  متاسفانه  اما  همینطور  هم 
امیدواریم.  آینده  به  افزود:  وی  نشد.  گل 
داریم.  نساجی  مقابل  سختی  خیلی  بازی 
ببریم که مساوی خانگی  را  بازی  این  باید 
جبران شود. می دانیم کارمان خیلی سخت 
موفقیت  برای  را  تالشمان  تمام  اما  است 
سپاهان  مهاجم  می گیریم.  کار  به  سپاهان 
کورس  در  برای  تیم  این  اینکه  مورد  در 
گفت:  بدهد،  انجام  باید  کاری  چه  ماندن 
آنچه  تمام  بازیکنان  و  کادرفنی  باشگاه، 
که الزم است را انجام می دهند. در فوتبال 
این اتفاقات طبیعی است. مساوی یا باخت 
قابل پیش بینی نیست. نفت مسجدسلیمان 
امتیاز بگیرد. به قول  آمد دفاع کند و تک 
یک  هم  کردن  دفاع  خوب  نویدکیا  محرم 
هنر است. یک امتیاز گرفتند اما ما از اینکه 
ناراحتیم.  واقعا  ببریم  را  بازی  نتوانستیم 

خیلی خوب تمرین کرده بودیم و موقعیت 
های خیلی خوبی داشتیم. بدشانس بودیم. 
تیم ما لیاقت پیروزی را داشت اما متاسفانه 
تیم و مجموعه خیلی  نتوانستیم. ولی یک 
خوب داریم. همه چیز برایمان نرمال است. 
جبران  را  نتیایج  این  می رویم  ان شااهلل 
اینکه خیلی زود  کنیم. خلعتبری در مورد 
عنوان  شده،  مطلع  نویدکیا  از صحبت های 
کرد: قبل از بازی هم نویدکیا این را گفت. 
معلوم بود نفت مسجدسلیمان برای گرفتن 
یک امتیاز می آید. واقعا در این شرایط یک 
امتیاز هم برایشان خیلی مهم بود که موفق 
شدند بگیرند. مشکل از ما بود، آن ها خوب 
دفاع کردند. ما باید از موقعیت هایمان برای 
متاسفانه  که  کردیم  می  استفاده  بردن 
عدم  مورد  در  سپاهان  مهاجم  نتوانستیم. 
قهرمانان  درلیگ  ایرانی  تیم های  میزبانی 
آسیا، اظهار داشت: اینکه میزبانی نمی دهند 
ناراحت کننده و سخت است ولی فوالد را 
برای  بزند.  العین  به  4گل  توانست  دیدیم 
موفقیت  آرزوی  تیمش  و  نکونام  جواد 
سعید  نام  به  قوی  مدیر  آن ها  می کنیم. 
موفق  آسیا  در  ان شااهلل  دارند.  آذری 
همیشه  هم  پرسپولیس  و  استقالل  باشند. 
پرسپولیس  کرده اند.  ثابت  را  خودشان 
بازیکنان  تراکتور هم  رفته،  فینال  به  دوبار 
موفق  آن ها هم  انشااهلل  دارد.  خیلی خوبی 
شوند. ما تمام تمرکزمان روی تیم خودمان 
است. می خواهیم امسال قهرمان شویم که 
ان شااهلل سال آینده یکی از تیم های حاضر 

باشد. سپاهان  آسیا،  قهرمانان  لیگ  در 

با  فدراسیون  رئیس  جلسات  ادامه  در 
عزیزی  بار  این  فوتبال،  با  غیرمرتبط  افراد 
خادم با شهردار تهران دیدار و گفت و گو کرد.

تمامی  جلسه  خبر  که  بود  گذشته  روز 
ارکان مدیریتی فدراسیون فوتبال با مدیرعامل 
و  منتشر  ایران  مس  صنایع  ملی  شرکت 
خادم  عزیزی  شهاب  به  فراوانی  انتقادات 
بدون  جلساتی  برگزاری  شد.  همکارانش  و 
خروجی برای فوتبال که شائبه شهرت طلبی 
و برجسته کردن مدیران ناشناس فوتبال در 
میان رجال سیاسی و اجرایی را در پی دارد؛ 
در شرایطی که تیم ملی خود را برای 4 دیدار 
نخواهد  فایده ای  تنها  نه  می کند،  آماده  مهم 
سمت  به  را  عمومی  افکار  ذهن  بلکه  داشت 

می کند. هدایت  مختلف  پرسش های 
دیروز نیز شهاب عزیزی خادم نشستی 
را با پیروز حناچی شهردار تهران برگزار کرد 
در  نیست.  آن مشخص  هم خروجی  باز  که 
خبر سایت فدراسیون آمده است: طرفین در 
این نشست در خصوص تفاهم نامه همکاری 

دوجانبه و هم چنین توسعه فوتبال در تهران 
پرداختند.  نظر  تبادل  و  بحث  به  محالت  و 
در  شهری  فضاهای  از  استفاده  همچنین 
بازی های  آستانه  در  ملی  اتحاد  جهت 
این  در  که  بود  مواردی  دیگر  از  جام جهانی 
دیدار دوستانه اعضا به بررسی آن پرداختند. 
به وجود می آید  این پرسش  این جلسات  با 
که اولویت های فدراسیون که بعد از انتخاب 
به  می شد  مطرح  وی  توسط  خادم  عزیزی 
کجا رسید؟ آیا اولویت فوتبال کشور در این 
با مدیرعامل شرکت  برگزاری جلسه  شرایط 
ملی صنایع مس بود یا شهردار تهران است؟ 
چنین نشست هایی برای مدیران فوتبال که 
فاقد وجاهت سیاسی و اجرایی هستند، می 
و  فدراسیون  برای  اما  باشد  مثمرثمر  تواند 
مشکالت  گرفتار  روزها  این  که  آن  ساختار 
می  نظر  به  ندارد.  ای  بهره  هستند،  متعدد 
این  در  جدی  تجدیدنظری  بایستی  رسد 
مسیر صورت گیرد که موجب عقب ماندگی 

شود. می  فدراسیون  و  فوتبال 

برتر  لیگ  نهایی  مرحله  پنجم  هفته 
برگزارشد.  دیدار   3 انجام  با  و  امروز  فوتسال 
فوتسال  برتر  لیگ  نهایی  مرحله  پنجم  هفته 
در  دیدار   3 انجام  با    16 ساعت  از  و  امروز 

شد. برگزار  مختلف  شهرهای 
کراپ الوند 3- مس سونگون  4

تیم  مرحله  این  از  دیدار  مهمترین  در 
نشین  صدر  امتیاز   9 با  که  سونگون  مس 
این لیگ  برتر و به دنبال سومین قهرمانی 
پی درپی خود است، در حالی میهمان کراپ 
اولین  امسال  قزوین  نماینده  که  بود  الوند 
می    کند  تجربه  برتر  لیگ  در  را  حضور خود 
و با توجه به نتایج خوبی که در چند هفته 
اخیر به دست آورده خود را به  عنوان یک 
مدعی نشان داده است. در این بازی نماینده 
آذربیجان شرقی توانست 4 بر 3 پیروز شود 

تازی خود  به یکه  برتر  لیگ  و همچنان در 
دهد. ادامه 

سن ایچ  ساوه 2 -فرش آرا صفر
که  مدعی  ساوه  ایچ  دیگر سن  بازی  در 
هفته گذشته در مقابل گیتی پسند شکست 
سنگینی را متحمل شده بود. پذیرای فرش آرا 
مشهد تیمی با سابقه که همیشه جزو مدعیان 
اصلی در لیگ برتر بوده رفت. در پایان بازی 
آرا  فرش  صفر  بر   2 توانست  ایچ  سن  دیروز 
دوم جدول  به جایگاه  را   و خود  را شکست 
برساند. نتایج بازیهای دیروز به شرح زیر است:

کراپ الوند 3- مس سونگون 4
سن ایچ ساوه  2- فرش آرای مشهد صفر

مقاومت البرز 2 -گیتی پسند 2
برتر  لیگ  آف  پلی  مرحله  هفته  دومین 

شود. می  برگزار  دیدار   2 با  پنجشنبه  روز 

مصاحبه با امیرعابدزاده لذت بخش 
وانگیزه دهنده است. او با وجود جوانی، 
سرشار از میل پیشرفت و عشق به حرفه 
فعالیت مشغول  به  ان  ای است که در 
هم،  آدم ها  خوش بین ترین  شاید  است. 
فکر نمی کرد که امیر عابدزاده این چنین 
پا در جای پدر بگذارد. برای خیلی ها که 
امیر را در  راه آهن و پرسپولیس دیده 
بودند باوِر اینکه او روزی راه خود را از 
کشور  یک  به  و  می کند  جدا  دیگران 
خارجی می رود و به قلب خطر می زند 
بسیار دشوار بود، اما او همه این کارها را 
انجام داد و مثل یک مسافر شهر غریب 
ایرانی ها  تمام  که  رسیده  به جایی  حاال 
و بسیاری از عالقه مندان به فوتبال در 
کشور پرتغال او را در قلب خود دارند. 
فوق العاده،  رفلکس های  با  جوانی  گلر 
و  ورزشی  روحیه  و  دقیق  های  دراپ 
ارث  به  پدر  از  که  خاصی  سرسختی 
برده است. بهانه تازه گفتگوی ما با امیر 
مقابل  دیدار  در  آنکه  از  بعد  عابدزاده 
بهترین  به عنوان  و  درخشید  فارنسی 

انتخاب شد. زمین  بازیکن 
خیلی  خیلی  سالم.  جان  امیر   *
خوبت  خیلی  فرم  اینکه  از  خوشحالیم 
از یک  بعد  پیدا کرده ای.  پرتغال  را در 
دیدار  و  بنفیکا  با  خوب  خیلی  بازی 
با گلزنی علیپور هم  مقابل فارنسی که 
با  بازی  مورد  در  اول  توأم شد. سئوال 
بنفیکا که یک نمایش ویژه داشتی. فکر 
می کنم که حتی آن ضربه پنالتی را نیز 
مهار  می توانستی  پورتو  با  بازی  مانند 
کنی. شیرجه خوبی زدی ولی این اتفاق 
ضربه  پنالتی،  آن  مورد  در  نداد.  رخ 
و  زدی  که  شیرجه ای  حریف،  بازیکن 
صحبت  می توانی  شد،  گل  که  توپی 

کنی؟
می کنم  شکر  رو  خدا  ابتدا  در   -
بابت عملکردم در مقابل بنفیکا، گرچه 
نشد،  ختم  مساوی  یک  یا  برد  یک  به 
که  بوده  این  بر  سعی ام  همیشه  اما 
تمام  و  باشم  تأثیرگذار  تیمم  برای 
هم  پنالتی  درباره   بگذارم.  را  توانم 
آمدم  کش  هرچقدر  خودتان  قول  به 
گفتم  خودم  به  اما  بگیرم،  نتوانستم 
می کنم  جبران  آینده  دربازی های  که 
در  توانستم  و  شد  هم  همین  که 
بسته  را  دروازه ام  فارنسی  مقابل  دیدار 
که  بگویم  پنالتی  آن  درباره  دارم.  نگه 
خیلی  زد  اشمیت«  »والد  که  ضربه ای 
هم  لحظه  آخرین  تا  و  بود  محکم 
من  یعنی  می کرد.  نگاه  را  من  داشت 
والد  البته  بگیرم.  تصمیم  نمی توانستم 
آنالیز  اروپا  لیگ  با  بازی  در  را  اشمیت 
کرده بودم و با توجه به اینکه پنالتی زن 
اولشان »پیزی« 5 کارت بود می دانستم 
من  وقتی  تا  اما  می زند،  کجا  به  او  که 
شیرجه  نمی توانستم  می کرد  نگاه  را 
اما  بگیرم.  را  توپ  نشد  در کل  و  بروم 
کردم  حفظ  را  تمرکزم  بازی  ادامه  در 
تا به تیم کمک کنم تا در جریان بازی 
خطرناک  خیلی  موقعیت  چند  بمانیم، 
اگر گل می شد یک  را هم داشتیم که 

دست  به  خانه  از  خارج  مهم  امتیاز 
می آوردیم. ولی  درمجموع خدا رو شکر 

ببریم. را  بعدی  بازی  توانستیم  که 
بهترین  که  فارنسی  با  بازی  در   *
به  می کنم  فکر  شدی،  زمین  بازیکن 
کردی  مهار  که  بود  تک به تکی  خاطر 
توپی  و  دروازه  از  خروجت  استایل  که 
که گرفتی، شبیه به نویر بود. دراین باره 
صحبت کن و اصاًل این صحبت هایی که 

است؟ درست  کردم  طرح 
بهترین  به عنوان  که  بار  هر  کاًل   -
از  یکی  شدم،  انتخاب  زمین  بازیکن 
بود  دروازه  نگه داشتن  بسته  دالیلش 
خاطر  به  هم  دالیلش  از  دیگر  یکی  و 
من  است.  بوده  سرنوشت ساز  مهارهای 
فکر می کنم نیمه اول روی یک ارسال 
دبل سیو خطرناک  به یک  موفق  کرنر 
شدم. به این صورت که کرنر با برخورد 
در  و  کرد  اصابت  تیر  به  دستم  به 
برگشت ضربه دوم را از روی خط دروازه 
این  عمده  دلیل  می کنم  فکر  درآوردم. 
انتخاب همین صحنه بود، ضمن اینکه 
و  اول  نیمه  از  دقایقی  »فارنسی« 
همچنین ابتدای نیمه دوم را با حمالتی 
به  آغاز کردند که خوشبختانه  پردامنه 
گل تبدیل نشد. همچنین در این بازی 
گل  اولین  علیپور  علی  اینکه  دلیل  به 
را  جایزه  این  رساند،  ثمر  به  را  خود 
تقدیم به او کردم. همچنین یک جایزه 
دیگر هم که توسط اسپانسر باشگاه به 
به  می شود  اهدا  زمین  بازیکن  بهترین 
خود علی تعلق گرفت، که از این بابت 

خوشحالم. برایش  خیلی 
شما  تیم  پرتغال  در  اآلن   *
وضعیتش هنوز خوب نیست و در پایین 
جدول است. امروز جلد روزنامه پرتغالی 
را دیدم که نوشته است ایرانی ها فشار را 
از روی ماریتیمو برداشتند. علت اینکه 
پایین  رتبه های  در  ماریتیمو  امسال 
شرایط  بدشانسی،  چیه؟  است،  جدول 
کرونا، عدم حضور تماشاگر یا چه چیزی 
است. لطفاً در این خصوص صحبت کن.

بدشانسی  به  زیادی  اعتقاد  -کاًل 
شرایط  درباره  و  ندارم  خوش شانسی  و 
همه  برای  بگویم  باید  که  هم  کرونا 
عدم  درخصوص  اما  دارد.  وجود  تیم ها 

موافقم  حدی  تا  تماشاگران  حضور 
و  هستیم  جزیره  یک  در  ما  چراکه 
جمعیت  نسبتاً  خانگی  دربازی های 
این  از  ما  حدی  تا  که  می آمد  زیادی 
در  وقتی که  کاًل  کردیم.  ضرر  منظر 
خانه بازی می کنیم، شور هیجان بچه ها 
بیشتر است. فکر می کنم بعد از برد تیم 
وقتی  که  گفتیم  خودمان  پیش  پورتو 
تیم قهرمان را بردیم دیگر تمام شده و 
من معتقدم تا حدی دچار غرور شدیم 
و مقابل تیم های که هم سطح خودمان 
مسئله  این  و  نگرفتیم  نتیجه  هستند 
چند  که  زمانی  کرد.  سخت  را  ما  کار 
بازی نتیجه نمی گیریم تیم خودبه خود 
من  برای  به نوعی  می رود.  تحت فشار 
حضورم  مدت  طی  که  است  بار  اولین 
در پرتغال در یک  فصل سه مربی عوض 
کردیم، البته این موضوع در قبال چند 
باید  امروز  شد.  انجام  هم  دیگر  تیم 
به  باید  گذشته   به  پرداختن  به جای 
باشیم.  پیروزی  برای  راه حل  دنبال 
»ّمِدیرا«  دربی  توانستیم  خدارا شکر 
که  بگذاریم  سر  پشت  پیروزی  با  را 
همه  روحی  تقویت  باعث  مسئله  این 
را  »فارنسی«  بعدازآن  و  شد  بازیکنان 
را  »بلننزه«  اگر  و  دادیم  شکست  هم 
در جدول خوب  ببریم، شرایطمان  هم 
می شود. فراموش نکنید که ما به علت 
سکونت در »ّمدیرا« هر بازی مجبوریم 
که  باشیم  داشته  پرواز  ساعت  دو  که 
سایر تیم ها از این نظر مشکلی ندارند. 
درمجموع هر فصل سختی های خودش 
مشکالت  این  همه  از  باید  که  دارد  را 
درس بگیریم و خودمان را بهترکنیم و 
من هم سعی کردم به جای بهانه گیری 
به دنبال حل مشکالت باشم تا بتوانم به 

کنم. کمک  تیمم 
ایران  به  ملی  تیم  بازی  برای   *
دلیل  به  شد  اعالم  که  نکردی  سفر 
قوانین کرونایی و شرایط خاص در آن 
جزیره ای است که ساکن هستی. اصل 
ماجرای غیبتت در اردوی تیم ملی چه 

بود؟
بوده  همین  موضوع  اصل  بله   -
شد.  مطرح  رسانه ها  در  که  است 
بازیکنان  از  نه تنها من، بلکه  به خیلی 

قبرس،  ازجمله  دیگر  کشورهای 
لوکزامبورگ   ... موزامبیک.  کامرون، 
جام  مقدماتی  رقابت های  در  باید  که 
خروج  اجازه  می یافتند  حضور  جهانی 
لوکزامبورگ حتی  اهل  بازیکن  ندادند. 
دست  از  را  ایتالیا  مقابل  بازی حساس 
داد  و این طبق قوانینی است که وجود 
قرنطینه  باید  بازیکن  اگر  یعنی  دارد. 
شود باشگاه این حق را دارد که اجازه 
خروج به بازیکنش را ندهد به این ترتیب 
باشگاه به فدراسیون ایران ایمیلی زد و 
به چنین  توجه  با  که  یادآور شد  دران 
قانونی که در فیفا وجود دارد نمی توانیم 
البته  بدهیم.  خروج  اجازه  عابدزاده  به 
نمایش  تیم  که  می کنم  شکر  را  خدا 
بازی های  از  امیدوارم  و  داشت  خوبی 
بعدی بتوانم تیم ملی را همراهی کنم.

* برای بازی های بحرین حتماً در 
تیم ملی خواهی بود و به عنوان یک گلر 
خارجی،  کشور  یک  در  ایرانی  فیکس 
همه به تو امیدوار هستند. درباره حست 
نسبت به تیم ملی و بازی های پیش رو 
ملی  تیم  درباره  مردم  از  که  انرژی  و 
صحبت کنی. قصد دارم در این خصوص 
با جزئیات بیشتری صحبت کنی که آیا 
نباید تیم ملی بیشتر حمایت شود و جو 

مثبت تر شود؟
- درخصوص بحث حمایت از تیم 
اگر  که  بگویم  شکل  این  به  باید  ملی 
پدر  ملی  تیم  که  بگیریم  آن  بر  فرض 
و مادر و خانواده است و باشگاه ها نقش 
دوست را داشته باشند، مردم ما نسبت 
در  است  ممکن  هرچند  خانواده  به 
پاره ای از اوقات سرد شوند، اما همیشه 
از بین نمی رود.  عشقی است که هرگز 
ایرانی  یک  هیچوقت  می کنم  فکر  من 
نیست که تیم ملی و یا همان خانواده 
دانیم  نکند، چراکه می  را حمایت  اش 
با هم بودن و همدلی باعث خواهد شد 
که نتایج خوبی بگیریم که همان صعود 
به جام جهانی است و باعث خوشحالی 
مردم می شود و من خودم هم به عنوان 
هر  و  است  عشقم  کشورم  ایرانی،  یک 
مهم  باشد  افتاده  قبال  که  هم  اتفاقی 
نیست و باز هم حمایت می کنم. درباره 
حسم باید بگویم افتخار می کنم که در 

وجود  تمام  با  و  هستم  ایران  ملی  تیم 
بیشتر  هر چه  را  که خودم  دارم  سعی 
کشورم  ملی  تیم  برای  تا  کنم  اماده 

باشم. مثمرثمر 
تیم  * جنگ شما در خط دروازه 
ملی جالب است. شاید در هیچ دوره ای 
اکنون 5  نداشتیم.  گلر شاخص  اینقدر 
گلر شاخص داریم که همگی می توانند 
بروند. خودت  به میدان  تیم ملی  برای 
این رقابت را چگونه می بینی؟ فکر می 
کنی این مسئله باعث پیشرفت شما می 

شود؟
باعث  همواره  رقیب  وجود   -   
خواهد شد که تو پیشرفت کنی و بزرگ 
شوی . آدم باید مثل آب روان باشد و 
نظر  از  تمرینی  ابعاد  تمام  در  دائم  من 
 ... و  فوتبالی  تمرینات  و  بدنی  فکری، 
مسائل مختلف دلم می خواهد پیشرفت 
بلکه  گلر   5 تنها  نه  معتقدم  من  کنم. 
خیلی  ایران  در  خوب  های  گلر  تعداد 
بیشتر از این هاست. من وقتی گلرهای 
برزیلی را در لیگ پرتغال می بینم که از 
گذشته همدیگر را می شناسند دردلم 
ما  برسد  روزی  ایکاش  که  میکنم  آرزو 
سطحی  چنین  به  هم  ایرانی  گلرهای 
در فوتبال برسیم، چون ما توانایی این 
همینطوردر  ها  ایرانی  ما  اما  داریم.  را 
کنم  می  فکر  و  هستیم  پیشرفت  حال 
ببینیم.  را  بیشتری  لژیونرهای  درآینده 
اما در کل بسیار خوشحالم که در زمانه 
ای که این همه استعداد وجود دارد در 

ایران هستم. برتر  بان  بین 5 دروازه 
* سواالت از تو زیاد است. درباره 
رساند  ثمر  به  که  گلی  و  علیپور  علی 
صحبت کن. او باالخره پایش به گلزنی 
باز شد. شاید بد نباشد که راجع به این 
کردن  زندگی  که  کنی  مسئله صحبت 
با  و خو گرفتن  در یک کشور خارجی 
یک  است.  سختی  مأموریت  یک  آن 
شرایط،  این  در  موفقیت  برای  بازیکن 

بدهد؟ اهمیت  مسائلی  چه  به  باید 
-  شما باید دائم در حال پیشرفت 
باشید و کلمه ای که آن را دوست دارم 
استمرار است و باورهای جدیدی است 
علی  خوشبختانه  دهید.  باید شکل  که 
برخوردار  خصوصیتی  چنین  از  هم 
و  شد  اضافه  تیم  به  دیر  او  است. 
مهاجمان دیگر پیش از او گلزنی کرده 
را  افکارش  داشت  نیاز  علی  و  بودند 
و  باشد  فرصت  منتظر  و  کند  جدید 
حاال این اتفاق خوب برای او رخ داده و 
گلزنی کرده و من شک ندارم اگر بتواند 
به همین شکل دائم افکارش را مثبت تر 
کند و سبک جدید زندگی خود را ادامه 
چون  باشد،  ثمر  مثمر  خیلی  می تواند 
من  است.  جنگنده  بسیار  بازیکن  یک 
روی  را  دروازه  ضربه های  تمام  خودم 
می دانستم  چون  می انداختم،  او  سر 
ضربه  او  سر  روی  نمی تواند  هیچ کسی 
او،  برای  خوشحالم  همین  برای  بزند. 
آگاهم  استعدادش  و  کیفیت  از  چون 
خواهد  ادامه  گلزنی  این  ندارم  شک  و 

یافت.

از  ماریتیمو  تیم  ایرانی  مهاجم 
از حضور  بهتر شدن شرایطش پس 
از  بعد  او  داد.  خبر  جدید  سرمربی 
اصلی  پست  در  مربی  این  حضور 
تیم  شود.  می  گرفته  کار  به  اش 
و  بیست  هفته  در  ماریتیمو  فوتبال 
پرتغال  برتر  لیگ  رقابت های  ششم 
به مصاف  ورزشگاه خانگی خود،  در 
به حضور دو  توجه  با  رفت.  فارنسی 
تیم در رده های شانزدهم و هفدهم، 
این بازی از حساسیت خاصی نزد دو 
مسابقه،  این  در  بود.  برخوردار  تیم 
ماریتیمو  ایرانی  مهاجم  علیپور  علی 
نزدن  گل  طلسم  شد  موفق  باالخره 
کردن  باز  با  و  بشکند  را  هایش 
و  حیاتی  گل  یک  فارنسی،  دروازه 
رساند  ثمر  به  تیمش  برای  را  مهم 
به  و  شده  امتیازی   24 ماریتیمو  تا 
رده شانزدهم صعود کند. این بازیکن 
فوتبال  تلفنی  میهمان  گذشته  شب 
برتر بود؛ صحبت های او را در ادامه 

بخوانید:
یک ماه با درد تمرین کردم

خیلی  شرایط  امسال  ما  تیم 
تیم  این  کند.  می  تجربه  را  خاصی 
در  همیشه  اخیر  های  سال  طی 
لیگ پرتغال بوده و هیچ گاه شرایط 
االن  ما  بود.  نکرده  تجربه  را  سقوط 
با سومین مربی است که داریم کار 
کار می کنیم. دو مربی عوض شده و 
شرایط سختی بود. من هفته چهارم 
به تیم اضافه شد و بعد از آن در بازی 
جام حذفی مصدوم شدم؛ حدود یک 
ماه فیزیوتراپی می کردم و بعد از آن  
دور  برای  ولی  داشتم  درد  اینکه  با 
نماندن از شرایط مسابقات و تمرین 
حین  در  کردم.  تمرین  و  رفتم  باز 

تمرین یک ماه با درد تمرین کردم. 
همین باعث شد که از شرایط آرمانی 
به دور باشم. بعد از آمدن مربی سوم، 
شاهد حس خوبی در تیم بودیم؛ نه 
او  با  کال  بلکه  باشم  زده  گل  اینکه 

هستم. راحت  و  خوشحال 
با مربی جدید راحتم

در  من  قبلی  مربی  زمان  در 
پست وینگر بازی می کردم. از وقتی 
صحبت  او  با  و  آمد  سوم  مربی  که 
کردم خدا را شکر در پست اصلی ام 
به من بازی می دهد. خدا لطف کرد 
و به شرایط آرمانی رسیدم. توکلم به 
خداست و آینده روشنی را می بینم.

امیر در همه بازی ها نجات 
بخش بود

ها  بازی  اوایل  همان  از  امیر 
است  درست  داشت.  خوبی  نمایش 

دو  با  را  ها  بازی  از  بعضی  ما  که 
سر  پشت  خورده  گل  سه  یا  گل 
جرات  به  امیر  ولی  گذاشتیم  می 
صد  سیو  سه  ها  بازی  این  همه  در 
در صد موقعیت گل داشته و تیم را 
نجات می دهد. ولی متاسفانه شرایط 
باشگاه نسبت به همه سال ها خیلی 

بود. خاص 
اختالف امتیازی مان قابل 

جبران است
امتیاز   4 جدول  نهم  تیم  با  ما 
فاصله داریم. تیم آخر جدول االن با 
االن  دارد.  فاصله  امتیاز   6 نهم  تیم 
از تیم  امتیازی نیست  هیچ اختالف 
رودررو  های  بازی  نهم؛  تا  هجدهم 
که  داریم  میانی جدول  های  تیم  با 
صد  در  صد  است.  حساس  خیلی 
و  رویم  می  میدان  به  برد  تفکر  با 

برای  خوبی  شرایط  که  امیدورام 
قول  هم  من  بیاید.  پیش  ماریتیمو 
کیفیت  امیر  کنار  در  که  دهم  می 

باشیم. داشته  خوبی 
شرایط کرونایی پرتغال خیلی 

سخت است
خیلی  پرتغال  کرونایی  شرایط 
در  ما  که  آنجایی  از  است.  سخت 
با  اینجا  شرایط  هستیم،  جزیره 
شهر خیلی فرق می کند. در جزیره 
بعد   6 ساعت  از  هستیم  ما  که  ای 
قرنطینه است و هیچ خودرو و آدمی 
حق تردد در شهر ندارد. ما خودمان 
برگه  با  هایمان  بازی  از  بعد  هم 
تردد، به خانه می رویم تا پلیس اگر 
نگه مان داشت، برگه را نشان دهیم. 
خانواده ام اول فصل بعد از یک ماه 
یک  االن  ولی  شدند  ملحق  من  به 

ماه و نیم دو ماهی است که به ایران 
برگشتند. به خاطر تنهایی خانمم و 
فرزندم تصمیم گرفتیم که به ایران 

برگردند.
زبان پرتغالی خیلی سخت است

پرتغالی را در این حد که کارم 
ام.  گرفته  یاد  بیافتد  راه  زمین  در 
در  است.  سخت  خیلی  شان  زبان 
حد صحبت های فوتبالی مثل بده و 
بچرخ را یاد گرفته ام. تمرکزم روی 
انگلیسی است و استادش را هم دارم 
زبان  وقت  سر  روم  می  آن  از  بعد 

پرتغالی.
بازیکنانی که از پرسپولیس جدا 

شدند حق شان این نبود
ولی  ندارم  خودم  به  کاری  من 
جدا  پرسپولیس  از  که  بازیکنانی 
شدند حق شان این نبود. من خودم 
که  دانم  می  هواداران  جنس  از  را 
همیشه پشت من بودند. من نیاز به 
همیشه  چون  نداشتم  خودم  اثبات 
خدا همیشه با من بود و گذر زمان 
که  مدیریتی  کند.  می  ثابت  را  این 
این کار را کرد خواست که فشار را 
از روی خود بردارد. ولی دوست دارم 
راستای  در  ایران  فوتبال  مدیریت 
که  االن  من  بردارند.  قدم  پیشرفت 
می  دارم  حضور  اروپا  فوتبال  در 
است.  مهم  چقدر  فوتبال  که  فهمم 
نباید به خاطر بهتر کردن شرایط به 
صحبت  بازیکن  علیه  خودشان  نفع 
کنند و بازیکن را جلوی هوادار قرار 
ندارم  ندهند. من هم هیچ دلخوری 
و پرسپولیس را خانه خودم می دانم. 
آرزوی  نیستم  تیم  این  در  هم  االن 
ایرانی  های  تیم  همه  برای  موفقیت 

دارم. آسیا  در 

لیگ ایران برترین لیگ منطقه است
خطیبی: تراکتور پرهوادارترین 

تیم آسیا است
تراکتور  گفت:  تراکتور  فوتبال  تیم  سرمربی 
غیبت  دلیل  به  و  است  آسیا  تیم  پرهوادارترین 
تیم ها  همه  از  بیشتر  ورزشگاه ها،  در  تماشاگران 
خبری  نشست  در  خطیبی  رسول  می  خورد.  آسیب 
از  داشت:  اظهار  ازبکستان  پاختاکور  با  بازی  از  قبل 
طرف کادر فنی و بازیکنان این قول را می دهم که 
بازی  در  تمام وجود  با  و  کرده  تمام وجود تالش  با 
است  آسیا  تیم  پرهوادارترین  تراکتور  بجنگیم.  فردا 
بیشتر  ورزشگاه ها،  در  تماشاگران  غیبت  دلیل  به  و 
از همه تیم ها آسیب می  خورد. جای هواداران ما در 
ورزشگاه ها خالی است. وی افزود: پاختاکور تیم خیلی 
خوبی است اما ما هم تراکتور هستیم. من و شجاعی 
در تیم شارجه با هم بازی کردیم و خیلی خوشحالم 

کنار هم هستیم. در  دیگر  بار  که 
خطیبی درباره جایگاه تراکتور در لیگ ایران و 
سایر  از  ایران  لیگ  گفت:  داخلی  مسابقات  کیفیت 
کشورها قوی تر و باالتر است و با توجه به اینکه دو 
خوبی  رتبه  به  توانیم  می  داده ایم  انجام  کمتر  بازی 
که دوست داریم برسیم. برای برد در آن بازی های 
عقب افتاده به زمین می رویم. البته اکنون تمرکزمان 
روی لیگ قهرمانان آسیا و بازی فردا است اما بازهم 
می گویم لیگ ایران در منطقه سخت تر از کشورهای 
دیگر است و با وجود برخی ایراده ها کیفیت باالیی 
دارد. وی با اشاره به خاطرات خوبش از دوران حضور 
در شارجه امارات گفت: دوستان خوبی در این شهر 
خوبی  خاطرات  هم  شارجه  باشگاه  مالک  با  دارم. 
داشته و در ادامه هم با وی  و بازیکنانی که در آن 
تراکتور  سرمربی  دارم.  بودم  همبازی  آنها  با  زمان 
تصریح کرد: عبدالعزیز العنبری که یکی از فوق  العاده 
فوتبالیست های  بهترین  و  ترین  باشخصیت  ترین، 
امارات است. در آن زمان کاپیتان شارجه بود که از 
وی هم خاطرات خوبی دارم. خوشحالم بار دیگر به 
با خاطرات  این شهر آمدم و امیدوارم مانند گذشته 
خوبی این مسابقات را در شارجه پشت سر بگذارم.

پنالتی روی مهاجم پیکان اتفاق نیفتاد
 سلیمانی: گل تبریزی

 خطای هند بود
کارشناس داوری فوتبال ایران گفت: در صحنه 
گل اول گل گهر به پیکان باید خطای هند مرتضی 
تبریزی اعالم می شد. حیدر سلیمانی درباره عملکرد 
هفته  در  سیرجان  گل گهر  و  پیکان  مسابقه  داور 
بیستم لیگ برتر اظهار داشت: این بازی سه صحنه 
مهم داشت که مورد اعتراض تیم پیکان قرار گرفت. 
صحنه اول مربوط به گل مرتضی تبریزی است. در آن 
لحظه وی برای زدن توپ با سر بلند شد اما کنترل 
نداشت و ناخودآگاه دستش به توپ برخورد کرد. عمد 
و غیر عمد برخورد توپ به دست مهاجم خطا است و 
میثم حیدری باید به همین دلیل گل اول گل گهر را 
خطای هند  اعالم می کرد. وی ادامه داد: در صحنه 
تیم  مهاجم  بین  برخوردی  گل گهر  دوم  گل  از  قبل 
پیکان )رضا جبیره( با آرمین سهرابیان رخ داد. در آن 
حرکت هیچ خطایی درون محوطه حریف روی جزیره 
اتفاق نیفتاد زیرا سهرابیان ابتدا توپ را زد و در ادامه 
با مهاجم پیکان برخورد کرد. به دلیل اینکه توپ در 
صحنه وجود نداشت این حرکت پنالتی نبود اما اگر 
توپ در صحنه بود داور می توانست اعالم پنالتی کند.

کارشناس داوری فوتبال ایران درباره صحنه گل 
دوم گل گهر توضیح داد: تشخیص دادن برای آفساید 
در این صحنه خیلی سخت است. طبق تصاویری که 
درستی  کار  داور  کمک  کنم  می  فکر  می بینیم   ما 
انجام داد و مهاجم گل گهر با مدافع پیکان که روی 
قوس محوطه جریمه بود روی یک خط قرار داشتند.
احتمال بازگشت لیگ قهرمانان آسیا به 

فرمت 32 تیم
تصمیم AFC برای تغییر سهمیه 

بندی به ضرر فوتبال ایران
یگ رسانه اماراتی در گزارشی از تغییرات گسترده 
احتمالی در لیگ قهرمانان آسیا سال های آینده خبر داد. 
احتمالی  تغییرات  به  گزارشی  در  امارات  االتحاد  نشریه 
آینده  سال  دو  در  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  گسترده 
پرداخت. طبق ادعای این رسانه اماراتی AFC در اولین 
گام از تغییرات قصد دارد برای حفظ سالمت بازیکنان در 
تا  قهرمانان آسیا 2021  لیگ  شرایط کرونایی مسابقات 
احتمال  برگزار شود. همچنین  متمرکز  به صورت  پایان 
آسیا  قهرمانان  لیگ  مسابقات  آینده  سال  دو  در  دارد 
و  سال 2022  در  یعنی  شود  برگزار  متمرکز  به صورت 
باقی  متمرکز  صورت  به  همچنان  ها  رقابت  این   2023
بماند. البته این تغییر در صورتی است که شیوع بیماری 
کرونا به این شکل باقی بماند. سومین تغییر فرمت لیگ 
به  مسابقات  دارد  احتمال  که  است  این  آسیا  قهرمانان 
شکل 32 تیم برگردد. امسال برای اولین بار این رقابت 
قصد   AFC ولی  شود  می  برگزار  تیم   40 حضور  با  ها 
فرم  دهد  می  انجام  ها  سهمیه  در  که  تغییراتی  با  دارد 
سابقش را دوباره اجرایی کند. در فرمت جدید پیشنهادی 
از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا »نیم سهمیه« حذف 
می  را  مستقیم   3 قاره سهمیه  برتر  ها  تیم  و  شود  می 
گیرند. نیم سهمیه دیگر از فرمت سهمیه بندی ها حذف 
می شود و به جای نیم سهمیه ها، یک سهمیه به کشورها 
اعطا می شود و تعداد تیم های حاضر در پلی آف زیاد 
جداگانه  صورت  به  آف  پلی  مسابقات  شاید  شود.  می 
مرحله  به  یافتگان  راه  تا  شود  برگزار  گروهی  مرحله  از 
طبق  بندی  سهمیه  سیستم  اگر  شود.  مشخص  گروهی 
ادعای این رسانه اماراتی تغییر کند ایران متضرر خواهد 
اجرایی  و در صورت  ایران 2+2 است  شد چون سهمیه 
شدن سیستم جدید 2 نیم سهمیه ایران حذف می شود و 
تنها قهرمان لیگ ایران و قهرمان حذفی سهمیه مستقیم 
به  هم  آسیا  قهرمانان  لیگ  از  فصل  این  در  گیرند.  می 
دلیل کناره گیری ترکمنستان نیم سهمیه این کشور به 
ایران رسید تا استقالل به همراه پرسپولیس و تراکتور به 

صورت مستقیم در مرحله گروهی حضور پیدا کند.

کادرفنی تراکتور هر سه تیم را به خوبی آنالیز کرده است
آذرنیا: سخت گیری زیادی در هتل وجود دارد

همه توپها را روی سر علیپور میفرستم

عابدزاده: مغرور شدیم و این بال سرمان آمد

پشت پرده زندگی ستاره سابق پرسپولیس در پرتغال

مربی عوض شد و راحت شدم

می خواهیم قهرمان شویم تا سپاهان سال بعد در آسیا باشد
خلعتبری: از نتیجه بازی ناراحتیم

ادامه جلسات نمایشی و بیهوده در فوتبال
 این بار با شهردار تهران

مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال
تدوام صدر نشینی مس در لیگ
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 استقاللی ها مجوز سفر به مکه
 و حج را پیدا نکردند

در  حضور  مجوز  فعال  استقالل  تیم  اعضای 
نکرده اند. دریافت  را  زیارت  برای  مکرمه  مکه 

در  حضور  برای  که  استقالل  تیم  اعضای   
لیگ قهرمانان آسیا در شهر جده عربستان اقامت 
پیدا کرده اند ، عالقه مند هستند که برای انجام 
مناسک حج به مکه مکرمه بروند اما این مجوز تا 
عربستان  کشور  است.در  نشده  داده  آنها  به  االن 
محدودیت های جابه جایی بین شهرهای مختلف 
مسئوالن  و  دارد  وجود  کرونا  شیوع  خاطر  به 
عربستانی هم به استقاللی ها مجوز سفر به مکه 
را نداده اند.از سوی دیگر مقررات بهداشتی لیگ 
اجازه  موجود  های  محدودیت  و  آسیا  قهرمانان 
بروند. در  به سفر مکه  استقاللی ها  نمی دهد که 
این خصوص مدیران استقالل همچنان در تالش 
هستند مجوز این سفر یک روزه را اخذ کنند وباید 
این خصوص به چه نتیجه ای  می رسند. دید در 

عمر السومة مقابل استقالل به 
میدان می رود

مجوز  استقالل،  خطرناک  و  سوری  مهاجم 
برابر  در  حضور  برای  را  االهلی  کادرپزشکی 
استقالل کسب کرد. عمر السومة مهاجم خطرناک 
و سوری االهلی که در اردوی تیم ملی کشورش 
در بحرین دچار آسیب دیدگی شده بود، می تواند 
در دیدار حساس مقابل استقالل به میدان برود.

نشریه الریاضیة عربستان نوشته است که الرنسیو 
درمانی  جلسات  گذشته  روزهای  طی  ریجکمپ 
بهبود وضعیت مهاجم تیمش  برای  را  فشرده ای 
تیم،  این  کادرپزشکی  حاال  و  بود  گرفته  نظر  در 
در  السومة  عمر  حضور  برای  را  خود  سبز  چراغ 
برابر استقالل صادر کرده است.االهلی که میزبانی 
را  آسیا  قهرمانان  لیگ  های  رقابت  سوم  گروه 
برعهده دارد، طی ماه های اخیر رنگ پیروزی را 
ندیده است و شکست های متوالی منجر به تغییر 
سرمربی این تیم شد و به همین دلیل ریجکمپ 
برای دیدار مقابل استقالل به حضور مهاجم اول 

دارد. مبرمی  نیاز  تیمش 

تمرین استقاللی ها با کیت جدید
در  حضور  برای  استقالل  تمرین  نخستین 
رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، شب گذشته در 
جده برگزار شد. کاروان استقالل که برای حضور 
در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا، دو روزی است 
برد، شب  می  سر  به  عربستان  در شهر جده  که 
برگزار  را  خود  تمرینی  جلسه  نخستین  گذشته 
ورزشگاه  تمرینی  زمین  در  که  تمرین  این  کرد. 
ملک عبداهلل شهر جده برگزار شد، به مرور کارهای 
تاکتیکی آبی پوشان زیر نظر کادرفنی برگزار شد. 
نکته مهم در خصوص، رونمایی از جلسات تمرینی 
ها،  مدت  از  پس  و  باالخره  که  بود  ها  استقاللی 
فرهاد  حالیکه  شد.در  منتشر  آن  از  تصاویری 
تصاویر  انتشار  اجازه  که  بود  وقتی  چند  مجیدی 
که  بود  مدتها  و  بود  نداده  را  تیمش  تمرینات  از 
تصاویر  گالری  بخش  در  استقالل  باشگاه  سایت 
موضوع  این  سرانجام  شد،  نمی  آپدیت  تمرینات 
و  یافت  پایان  عربستان  در  پوشان  آبی  حضور  با 
تصاویر تمرینات این تیم منتشر شد.از نکات جالب 
با  ها  استقاللی  تمرین  تمرینی،  این جلسه  توجه 
کیت های جدید تمرینی بود. لباس هایی که در 
بازی های لیگ برتر بر تن بازیکنان این تیم دیده 
نمی شد و حاال به نظر می رسد با حضور این تیم 
در عربستان، استقاللی ها نو نوار شده و با لباس 

پرداختند. تمرین  به  های جدید 
آخرین خبرها از آماده سازی استقالل 

در عربستان
از مسافت طوالنی هتل تا محل 

تمرین تا آنالیز االهلی
تیم فوتبال استقالل روند آماده سازی خود 
برای  تا  را زیر نظر کادر فنی پیگیری می کند 
بازی با االهلی آماده شود. تیم فوتبال استقالل 
اولین تمرین خود را در جده برگزار کرد تا برای 
که  تمرینی  زمین  شود.  آماده  االهلی  با  بازی 
کیفیت  از  شده  داده  قرار  استقالل  اختیار  در 
تمرین  محل  فاصله  اما  است  برخوردار  خوبی 
و  رفت  و  است  زیاد  هتل کمی  تا  پوشان  آبی 
برگشت آبی پوشان به زمین تمرین حدود 90 
دقیقه طول می کشد.البته ممکن است به خاطر 
استقالل  تمرین  زمین  طوالنی  مسافت  همین 
تغییر کند اما این موضوع قطعی نیست. طبق 
برای  فردا  استقالل  فوتبال  تیم  اعضای  برنامه 
تا  داد  خواهند  کرونا  تست  االهلی  با  دیدار 
همچنین  بگیرد.  قرار  تائید  مورد  آنها  سالمت 
آنالیز تیم فوتبال االهلی عربستان توسط کادر 
فنی تیم استقالل صورت گرفته و نقاط ضعف 
بازیکنان  به  پوشان  آبی  حریف  اولین  قوت  و 

است. شده  منتقل 
39  دوره با 24 قهرمان مختلف در آسیا

استقالل پرافتخاترین ایران
از  توئیتر رسمی لیگ قهرمانان آسیا قبل 
آغاز مسابقات این رقابت ها به معرفی قهرمان 
های آسیا پرداخت. توئیتر رسمی لیگ قهرمانان 
این  های  بازی  آغاز  آستانه  در   2021 آسیا 
کهن  قاره  قهرمانان  معرفی  مرور  به  ها  رقابت 
 AFC سوی  از  شده  منتشر  عکس  پرداخت. 
نشان می دهد تاکنون 39 دوره از این رقابت 
ها برگزار شده و 24 تیم مختلف قهرمانی آسیا 
در  قهرمانی  دو  با  استقالل  کردند.  کسب  را 
آسیا پرافتخارترین تیم ایران در این رقابت ها 
با  نیز  تهران  پاس  آید. همچنین  به شمار می 
یک قهرمانی دومین تیم ایرانی صاحب این جام 

آید. به شمار می  ارزشمند 

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل گفت:بعضی 
مواقع بین مربی و بازیکن درگیری و یا اختالف 
به وجود می آید  اما سرمربی تیم باید برای اینگونه 
را  اوضاع  بتواند  تا  باشد  داشته  راهکار  مواقع 
مدیریت کند.سعید مراغه چیان  در خصوص اینکه 
نظرش در مورد بازی استقالل و االهلی عربستان 
گروه سختی  در  استقالل  داشت:  اظهار  چیست، 
مسابقات  در  معموالً  هم  االهلی  و  گرفته  قرار 
عربستانی ها همیشه  دارد.  آسیایی شرایط خوبی 
خوب فوتبال بازی می کنند و کار سخت است اما 
اگر بازیکنان استقالل بخواهند، شکست دادن این 
تیم دور از دسترس نیست و مثل چند سال اخیر 

می توانند از این تیم امتیاز بگیرند.
مجیدی  فرهاد  تصمیم  خصوص  در  وی 
رقابت های  از  دانشگر  محمد  گذاشتن  کنار  برای 
لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: دانشگر بازیکن 
آسیا  در  استقالل  به  می توانست  و  است  خوبی 
می گیرد  تصمیم  تیم  سرمربی  البته  کند.  کمک 
که چگونه بازیکن را تنبیه کند و یا با او برخورد 
انضباطی داشته باشد. اما مجیدی می توانست این 

کند. مدیریت  بهتر  را  قضیه 
وی افزود: خود من بارها این موارد را در زمان 
بازیکنان  به  مثال جگیچ  دیدم.  و جگیچ  رایکوف 
من  باشند، اما  داشته  قلم بند  باید  حتما  می گفت 
فهمیدم  مدتی  از  بعد  اما  نمی کردم،  را  کار  این 
توسط  روزانه  چون  شده  کسر  قراردادم  مبلغ  از 
بود که  از آن روز  تیم جریمه می شدم.  سرمربی 
هر روز قلم بند می بستم. بعضی مواقع بین مربی و 
بازیکن درگیری و یا اختالف به وجود می آید، اما 
راهکار  مواقع  اینگونه  برای  باید  تیم  سرمربی 
داشته باشد تا بتواند اوضاع را بهتر مدیریت کند.

مراغه چیان با انتقاد از رفتار احمد مددی در 
اینگونه موارد عنوان کرد: مدیریت باشگاه باید در 
ایفا کند. جالب است  اینگونه موارد نقش مهمی 
مددی مصاحبه کرده و مدعی شده از نمره بیست 

صفر  فرد  این  نمره  می دهد، اما  نوزده  خودش  به 
مدیرعامل  او ضعیف ترین  نظر من  از  نیست.  هم 
باشگاه استقالل است و برای این حرف هم هزار 
خاطرنشان  استقالل  پیشکسوت  دارم.  دلیل 
به  با تیمش  پنج روز زودتر  کرد: مدیرعاملی که 
او در  آیا  سفر رفته به چه کسی پاسخگو است؟  
انجام  خاصی  کار  بازی  شروع  از  قبل  عربستان 
احمد  ضعف های  تمام  هستم  حاضرم  می دهد؟ 
او  اما  بدهم،  نشان  مناظره  یک  در  را  مددی 
مدیری است که از این کار طفره می رود و جالب 
می دهد. نوزده  بیست،  نمره  از  خودش  به  است 

پاسخ  استقالل  باشگاه  هیأت  شد:  یادآور  وی 
بدهد مددی برای چه پنج روز زودتر از برگزاری 
مسابقه استقالل راهی عربستان شده است؟ حرف 
من اشتباه است، از شاهرخ بیانی سؤال کنید، از 
رضا رجبی وضعیت باشگاه را بپرسید، یک نفر از 
پیشکسوتان از حضور مددی در باشگاه خوشحال 
نیست. این فرد به کجا وصل است نمی دانم، اما 
سؤالی که من دارم این است اگر مددی کارش را 
بلد بود بود چرا مدیرعامل پرسپولیس نشد؟ چرا 
هر مدیری برای استقالل انتخاب می شود اینقدر 
پیشکسوتان  که  است  این  دلیلش  است؟  ضعیف 
دور  فردی  هر  نمی دهند  اجازه  پرسپولیس 
به  باالدستی ها  زور  اما  شود،  آفتابی  اطراف  و 
برای  را  مدیران  ضعیف ترین  و  می رسد  استقالل 

می  کند. انتخاب  استقالل 
هاشمی،  کیومرث  آقایان  کرد:   تصریح  وی 
استقالل  مدیرعامل  را   ... و  قریب  زاده،  فتح اهلل 
نکردند تا یک فرد مثل مددی کارها را در دست 
بگیرد. او به همه چیز می خورد جز مدیرعامل. این 
فرد معاون ورزشی باشگاه بود و کسی او را تحویل 
استقالل  مدیرعامل  را  او  زور  به  اما  نمی گرفت، 
کردند. مشکل پیشکسوتان استقالل این است که 
فردی  هر  که  می دهند  اجازه  و  می کنند  سکوت 

شود. استقالل  مدیرعامل 

خالف  بر  استقالل  باشگاه  مدیرعامل  سفر 
از  زودتر  روز   5 رقیب  باشگاه  در  خود  همتای 
عربستان  در  پوشان  آبی  دیدار  اولین  برگزاری 
استقالل،پرسپولیس،  دارد.  بررسی  و  نقد  جای 
تراکتور و فوالد 4 نماینده فوتبال ایران در لیگ 
این  برای شرکت در  قهرمانان آسیا هستند که 
رقابت ها کاروان خود را به عربستان، امارات و 
اعزامی  اما در کاروان های  اند  اعزام کرده  هند 
مشاهده  با  که   هستیم  افرادی  حضور  شاهد 
آنها در تصاویر، مشخص می شود هیچ نظارتی 
مساله  ندارد.  وجود  مرزی  برون  سفرهای  روی 
در  ها  باشگاه  مدیران  حضور  به  الزام  دیگر  
و  بارها  سالها  این  در  که  است  سفرها  اینگونه 
مدیرعامل  نیست  مشخص  و  شده  تکرار  بارها 
تیم  اعضای  به  پاداش  پرداخت  قسمت  جز  به 
چه وظیفه دیگری در اینگونه سفرهای خارجی 
دارد. نمونه این موضوع احمد مددی مدیرعامل 
باشگاه استقالل است که اتفاقا جزو اولین نفراتی 
بود که پا روی پلکان هواپیما گذاشت تا با آبی 
چه  که  است  اینجا  سوال  کند.  سفر  پوشان 
لزومی دارد مدیرعامل یک باشگاه 5 روز زودتر 
از برگزاری دیدار تیمش با کاروان استقالل راهی 
عربستان شود؟ آیا بهتر نبود وی مثل مدیرعامل 
پرسپولیس تا روز برگزاری بازی در تهران بماند 

بپردازد؟   باشگاهش  امور  به  و 
آیا مددی به جز حضور در هتل و استراحت 
در اتاق و صرف غذا تا روز برگزاری بازی استقالل 
این  تر  انجام بدهد؟عجیب  تواند  کار دیگری می 
استقالل  باشگاه  رسانی  اطالع  کانال  که  است 

نوشت  مددی  از  تصویری  انتشار  با  گذشته  شب 
اما  شود،  می  برگزار  مدیرعامل  حضور  با  تمرین 
شده  عربستان  راهی  وقتی  مددی  بود  قرار  آیا 
تمرین تیمش را هم تماشا نکند؟ از سوی دیگر 
شرکت  یک  مدیرعامل  و  مختلف  نفرات  حضور 
دارد  عهده  بر  را  استقالل  باشگاه  اسپانسری  که 
در سفر استقالل به عربستان نشان می دهد که 
مدیران این باشگاه تمام اختیارات را به اسپانسر یا 
همان کارگزار واگذار کرده و عمال اختیاری ندارند. 
از طرفی شنیده می شود قرار است به کاروان 58 
نفره استقالل تعداد دیگری از مدیران این باشگاه 
آیا  دارد.  نقد  جای  موضوع  این  که  شوند  اضافه 
که  ندارد  اداری  امور  تهران  در  استقالل  باشگاه 

به عربستان دارند؟ ارکان آن قصد سفر  تمامی 
دو  متولی  که  جوانان  و  ورزش  وزارت 
باشگاه است باید پاسخ بدهد که چه دلیلی دارد 
مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در جایگاه ویژه 
روز  چند  عمال  و  باشند  مسابقه  یک  تماشاگر 
چند  هر  باشند؟  داشته  حضور  تیم  اردوی  در 
و  ریز  اتفاق  همه  این  با  تاکنون  وزارتخانه  این 
مدیریت  دوران  در  مالی  های  تخلف  و  درشت 
است.  نداشته  برخوردی  کوچکترین  گذشته 
گفتنی است سعید آذری و سجاد سیاح مدیران 
دو باشگاه فوالد و تراکتور هم تیم های خود را 
کردند  همراهی  امارات  و  عربستان  به  سفر  در 
که به آنها هم این انتقادات وارد است. مدیرانی 
به  انتخاب می کنند، وظایف  که کارگروه سفر 
نفرات  خودشان  ولی  دهند  می  تیم  سرپرست 

هستند. مرزی  برون  سفرات  اول 

سرپرست تیم فوتبال پیکان گفت: از ابتدای 
فصل یک بار هم اشتباهات داوری به سود تیم ما 
نبوده است. علی اصغر مدیر روستا درباره شکست 
گل گهر  مقابل  پیکان  فوتبال  تیم  صفر  بر  دو 
سیرجان در هفته بیستم لیگ برتر اظهار داشت: 
داوری  اشتباهات  نبودیم،  خوب  که  روزی  در 
کاری کرد که وضعیت ما بدتر شود. تصمیم میثم 
حیدری روی گل اول گل گهر مشکوک بود. اعتقاد 
ما این است که آن گل هند بود و همین مسائل 
سبب شد کار برای پیکان در ادامه بازی سخت تر 
شود. وی افزود: خودمان هم قبول داریم از لحاظ 
اعتقاد  تارتار  مهدی  نداشتیم.  خوبی  روز  فنی 
داشت تیم ما پس از دیدار بدون نقص خود مقابل 
استقالل در باد آن مسابقه خوابید و یکی از عوامل 
خوب نبودن ما در بازی با گل گهر همین موضوع 
که  ایده آلی  بازی  نتوانستیم  وجه  هیچ  به  است. 
برابر استقالل انجام داده ایم را در این مسابقه تکرار 
کنیم. سرپرست تیم پیکان با اشاره به اشتباه داور 
تصریح کرد: گل خطای مرتضی تبریزی هم سبب 
از هم پاشیدن شیرازه تیم ما شد و بچه ها از دقیقه 
21 تحت تأثیر آن صحنه قرار گرفتند. مدیرروستا 
درباره اعتراض باشگاه پیکان به عملکرد داور بازی 
با گل گهر توضیح داد: برای چندمین هفته متوالی 
می شویم.  متضرر  داوری  اشتباهات  از  که  است 
متأسفانه وضعیت داوری به شکلی است که اکثر 
تیم ها از اشتباهات سود برده یا ضرر می کنند اما 
فقط  پیکان  بازیهای  در  که  است  هفته  چندین 
شاهد اشتباهات داوری علیه خودمان هستیم. از 
ابتدای فصل هم چنین مسائلی رخ داده و تاکنون 
هم جلوی آن را نگرفتند. وی گفت: یادم نمی آید 
باشد.  برده  سود  آن  از  پیکان  که  باشد  بازی ای 
نبوده  ما  سود  به  داوران  اشتباه  هم  یکبار  حتی 
نباید  اما  نمی خواهیم  را  موضوع  این  البته  است. 
شرایط به شکلی پیش برود که تمام سوت ها علیه 
پیکان باشد. متأسفانه اعتراض هایمان هم به جایی 
نرسیده و انتظار داریم با بررسی دقیق تر یک بار 

اثری به اعتراض پیکان بدهند. سرپرست  ترتیب 
بیشتر  ایران  فوتبال  کرد:  خاطرنشان  پیکان  تیم 
از همه دنیا نیاز به سیستم VAR دارد. امیدوارم 
رئیس جدید فدراسیون شرایطی را فراهم آورد تا 
استفاده  سیستم  این  از  سریع تر  چه  هر  بتوانیم 
فوتبال  در   VAR از  استفاده  کنید  باور  کنیم. 
ندارد  جهانی  جام  به  صعود  از  دست کمی  ایران 
زیرا حق را به حقدار می رساند. مدیر روستا درباره 
در  تارتار  مهدی  و  پاشایی  حسین  محرومیت 
داد:  توضیح  آلومینیوم  مقابل  پیکان  بعدی  بازی 
وقتی داور کار را به جایی می رساند که مربیان ما 
مجبور به اعتراض می شوند، مشخص است چنین 
معمار،  حسین  وجود  این  با  می دهد.  رخ  اتفاقی 
می توانند  اینانلو  حسین  و  طهماسبی  محمدرضا 
در آن بازی در کنار خط حضور یافته و به جای 
مشکل  کنند.  هدایت  را  تیم  پاشایی  و  تارتار 
خاصی در این زمینه نداریم. وی درباره کنایه به 
گل گهر  تیم  نیمکت  صدای  و  سر  دلیل  به  داور 
داور  به  نبود.  خاصی  شخص  به  منظورم  گفت: 
گفتم به نیمکت تیم حریف هم توجه کن زیرا در 
شرایطی که مربیان گل گهر به جز امیر قلعه نویی 
بارها کنار خط آمده و سر و صدا می کردند فقط به 
نیمکت نشینان پیکان تذکر می داد. سرپرست تیم 
پیکان درباره اینکه به نظر می رسید مهدی تارتار 
در پایان بازی با باز کردن دست خود مقابل امیر 
قلعه نویی به وی اعتراض کرد، توضیح داد: اتفاق 
خاصی نیفتاد. هر دو مربیان حرفه ای فوتبال ایران 
هستند. قلعه نویی و تارتار به هم خسته نباشید 
اینکه  درباره  مدیرروستا  شد.  تمام  کار  و  گفتند 
احتمال تحت تاثیر قرار گرفتن بازی آلومینیوم و 
پیکان با توجه به طرح مسائل مربوط به داوری از 
سوی منصوریان و تارتار در پایان بازی این هفته 
تیم شان عنوان کرد: بیشتر تیم ها در فوتبال ایران 
با مشکل داوری مواجه هستند. اما فکر نمی کنم 
آلومینیوم  و  پیکان  بازی  جریان  در  موضوع  این 

تأثیر خاصی داشته باشد.

ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا با حضور در هتل محل اقامت تیم استقالل وضعیت این تیم و همچنین لباس آبی پوشان 
برای بازی با االهلی را بررسی کردند. ناظران کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز با حضور در هتل محل اقامت تیم فوتبال استقالل 
از پیراهن بازیکنان این تیم برای دیدار روز جمعه مقابل االهلی عربستان بازدید کردند. همچنین البسه تیم فوتبال استقالل برای 
مسابقه با االهلی مورد بازبینی قرار گرفت. تیم فوتبال استقالل امشب دومین تمرین خود را در جده برگزار خواهد کرد. تیم فوتبال 

استقالل روز جمعه در ورزشگاه ملک عبداهلل  به مصاف االهلی عربستان می رود.

حضور ناظران 
AFC در هتل محل 
اقامت استقالل در 
عربستان

چرا 5 روز زودتر به عربستان رفت؟

مراغهچیان:مجیدیبایددانشگررامدیریتمیکرد

AFC: دیدار استقالل دارنده با االهلی مهمترین تقابل لیگ قهرمانان است
کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدار استقالل دارنده دو عنوان قهرمانی با االهلی عربستان را مهمترین بازی هفته اول لیگ قهرمانان آسیا نامید. توئیتر رسمی لیگ قهرمانان آسیا 2021 به معرفی مهترین 
بازی هفته اول لیگ قهرمانان آسیا پرداخت و دیدار استقالل با االهلی عربستان را مهمترین بازی هفته اول نام برد. AFC در این زمینه نوشت: مهمترین دیدار هفته اول لیگ قهرمانان آسیا تقابل استقالل 
دارنده دو قهرمانی قاره کهن با االهلی که دوبار نایب قهرمان شده، است. ستاره االهلی در این بازی عمر السومه سوری است و در مقابل ستاره تیم ایرانی وریا غفوری کاپیتان استقالل است. دیدار استقالل 

با االهلی بامداد جمعه در ورزشگاه ملک عبداهلل جده برگزار می شود.

فوتبال  تیم  ملی پوش  هافبک 
االهلی قطر معتقد است تیم ملی ایران 
و  دارد  را  جهانی  به  صعود  پتانسیل 
هرگونه کارشکنی در این راه، بازیکنان 
قبل  از  مصمم تر  را  ایران  ملی  تیم 
در  بازیکنان  از  دسته ای  کرد.  خواهد 
دنیای فوتبال وجود دارند که هر تیمی 
برای رسیدن به موفقیت، دستِ کم باید 
یکی از آن ها را در اختیار داشته باشد. 
ظاهر  در  آنچه  علی رغم  که  بازیکنانی 
ندارند  جانشینی  می دهد،  نشان  امر 
جایشان  کردن  پر  برای  عبارتی  به  یا 
امید  است.  احتیاج  زیادی  زمان  به 
نسل  کاپیتان های  از  یکی  ابراهیمی 
جدید تیم ملی ایران، بدون هیچ شک و 
تردیدی یکی از این نوع بازیکنان است 
که وجودشان برای هر تیمی یک نعمت 
این  طی  بی گمان  می شود.  محسوب 
مدت تعریف و تمجیدات فراوانی از این 
بازیکن شنیده ایم و خوانده ایم، اما شاید 
به  متعلق  او  قبال  در  توصیف  بهترین 
»وینفرد شفر« پیرمرد آلمانی باشد که 
او را »فرمانده« نامید، که انصافاً توصیف 
خستگی ناپذیر  هافبک  حق  در  بجایی 
است.  الغرافه  باشگاه  و  ایران  ملی  تیم 
یافتن  پایان  از  پس  روزها  این  امید 
جمع  در  حضور  و  قطر  ستارگان  لیگ 
تمامی  با  لیگ  این  برتر  بازیکن   11
استاد  روزنامه  انتخاب  )به  ستارگانش 
معطوف  تمرکزش  تمام  حاال  الدوحه(، 
به تیم ملی است، تا تیم ملی ایران برای 
تیم   32 از  یکی  متوالی  مرتبه  سومین 
حاضر در جام جهانی 2022 قطر باشد.  
جمع  در  او  چشمگیر  حضور  بهانه  به 
قطر  ستارگان  لیگ  برتِر  بازیکِن   11
مقدماتی  مسابقات  به  شدن  نزدیک  و 
جام جهانی 2022 قطر، با او گفتگویی 
مفصلی را ترتیب دادیم که در ادامه آن 

می خوانیم: را 
از  ممنون  اوالً  *امید جان سالم، 
خودت  سکوت  مدت ها  از  پس  اینکه 
بابت  تبریک  همچنین  و  شکستی  را 
برتر  بازیکن   11 جمع  در  حضورت 

قطر. ستارگان  لیگ 
خبر  همین  از  ابتدا  در 
و  می کنیم  شروع  خوشحال کننده 
اینکه  به  توجه  با  بدانیم،  می خواهیم 
لیگ  پرشمار  ستاره های  میان  در 
لیگ  بازیکن  از 11  یکی  به عنوان  قطر، 
ستارگان انتخاب شدی، تا چه اندازه از 
رضایت  گذاشتی  سر  پشت  که  فصلی 

ری؟ دا
کسانی  تمام  از  اول  وهله  در   -
که به من رأی دادند و من را انتخاب 
من  به هرحال  می کنم.  تشکر  کردند 
فکر می کنم با توجه به اینکه بازیکنان 
بسیار شاخص و حرفه ای که در لیگ 
این  می کنند،  بازی  قطر  ستارگان 
کار  برتر  نفر  در جمع 11  من  حضور 
باارزش  برایم  و  بود  سختی  بسیار 
هر  در  سال ها  این  طی  در  من  است. 
بازی کردم سعی کردم بهترین  تیمی 
که  همچنان  دهم،  ارائه  را  عملکردم 
االهلی هم همین طور عمل کردم.  در 
طبیعتاً  انتخاب  این  معتقدم  از طرفی 
چراکه  می کند،  سخت تر  را  من  کار 
انتظارات بیشتر خواهد شد و امیدوارم 
در سال آینده هم بتوانم این عملکرد 

دهم. ادامه  را 
چه  به  فصل  پایان  در  *االهلی 
میزان  و  کرد  پیدا  دست  رتبه ای 
چه  تا  فنی  کادر  و  مدیران  رضایت 

بود؟ اندازه 
- باید بگویم ما یک  فصِل خیلی 
خوبی را سپری کردیم و در پایان فصل 
به  نسبت  کمتر  تفاضل  علت  به  تنها 
موفق  متأسفانه  شدیم.  پنجم  الغرافه 
آسیا  قهرمانان  لیگ  سهمیه  نشدیم 
معتقدم  من  اما  بیاوریم  دست  به  را 
شدیم  مواجه  نیز  بدشانی  با  حدی  تا 
مسئله  این  از  نیز  بازیکنان  تک تِک  و 
بسیار ناراحت هستند، چراکه بازی های 
زیادی را می توانستیم برنده باشیم اما 
دست  از  فرصت هایمان  و  نشد  چنین 
امتیازات  آن  حسرت  اآلن  و  رفت 
اضافه  باید  کل  در  اما  می خوریم.  را 
توجه  با  فنی  کادر  و  مدیران  کنم، 
وجود  فصل  ابتدای  که  انتظاراتی  به 
مربیان  و  بازیکنان  همچنین  و  داشت 
تیم های  تمامی  در  که  سرشناسی 
قطری حضور دارند، از نتایج و عملکرد 

بودند. راضی  تیم  کلی 
*آیا به واسطه این انتخاب، تصمیم 
ادامه  قطر  در  را  فوتبالت  بازهم  داری 
داری  اینکه تصمیم جدیدی  یا  بدهی 
و در پایان این فصل به پیشنهاد هایت 

فکر خواهی کرد؟
من  گفتم  قباًل  که  همان طور   -
سعی  همیشه  بودم  که  تیمی  هر  در 
درعین حال  و  عملکرد خوب  که  کردم 
تیمم  به  بتوانم  و  باشم  داشته  مثبتی 
این  پایان  در  قراردادم  کنم.  کمک 
فصل با االهلی به اتمام می رسد ولیکن 
تمام شده،  لیگ  بازی های  باوجوداینکه 
است.  باقی مانده  بازی  چند  هنوز  اما 
که  شود  برگزار  است  قرار  تورنمنتی 
ما  که  انجام شده،  آن هم  گروه بندی 
به  بازی   6 یا   5 در  باید  برنامه،  طبق 
چند  این  احتساب  با  که  برویم  میدان 
اواسط  تا  که  می کنم  تصور  بازی 
درواقع  باشیم.  جام  این  درگیر  خرداد 
نگرفته ام  تصمیمی  آینده  برای  هنوز 
البته  می شود،  چه  ببینیم  باید  حاال  و 
هر  امیدوارم  که  هست  پیشنهادانی 
درنهایت  می شود  گرفته  تصمیمی 

دهد. رخ  برایم  اتفاق  بهترین 
خود  احتماالً  که  *همان طور 
همیشه  استقالل  هواداران  هم می دانی، 
فکر  خود  امیدوارند.  تو  بازگشت  به 

می کنی چه زمانی این اتفاق رخ خواهد 
داد؟

همیشه  که  استقالل  هواداران   -
نسبت به من لطف داشتند و من هم 
احترام  آن ها  به  همیشه سعی کرده ام 
در خدمت  که  مدت زمانی  در  بگذارم. 
بهترین  کردم  سعی  بودم،  استقالل 
بازیکن  و  باشم  داشته  را  عملکردم 
به  توجه  با  باشم.  تیمم  برای  مؤثری 
فوتبال  تیم  با  خرداد  پایان  تا  اینکه 
االهلی قرار دارم و تعدادی بازی هنوز 
باقی مانده، از حاال نمی توانم درخصوص 
آینده صحبتی داشته باشم. ضمن آنکه 
استقالل هم در کوران رقابت های لیگ 
برتر و لیگ قهرمانان آسیا است که از 
همین جا برای این تیم در ادامه راهی 
که در پیش رو دارند، آرزوی موفقیت 
می کنم. انشاء اهلل ببینیم در آینده چه 

افتاد. خواهد  برایم  اتفاقی 
همچنین  و  االهلی  *درخصوص   
توضیح  بیشتر  برایمان  باشگاه  این  تاریخ 
ایران  فوتبال  درباره  نظرشان  اینکه  و  بده 

؟ چیست
بسیار  سالیان  از  االهلی  باشگاه   -
خود  به  را  بزرگی  بسیار  بازیکنان  دور 
دیده است و جالب اینکه در قطر از این 
می برند،  نام  ایرانیان  تیم  به عنوان  تیم 
از  هرساله  االهلی  که  علت  این  به 
و  بوده  بهره مند  ایرانی خوبی  بازیکنان 
را  خوبی  خاطرات  نیز  ایرانی  بازیکنان 
برای این باشگاه رقم  زده اند. درمجموع 
اینجا فضای بسیار خوب و صمیمانه ای 
باشگاه حاکم  بازیکناِن  و  مدیریت  بین 
است. ضمن اینکه مربی بسیار خوب و 
توانست  بلدی داریم که  و کار  باتجربه 
بهتری  نتیجه  قبل  سال  به  نسبت 
این  در  من  که  گذشته  فصل  بگیرد. 
تیم حضور نداشتم فکر می کنم االهلی 
اما  یا دهم قرار گرفت،  در جایگاه نهم 
این فصل نتایج به مراتب بهتری کسب 
حضور  آستانه  در  که  آنجا  تا  کردیم، 
در لیگ قهرمانان آسیا بودیم و همین 
امر رضایت مدیران باشگاه را به همراه 

داشت.
رقابت های  اینکه  به  توجه  *با 
)جز  رسیده  پایان  به  ستارگان  لیگ 
چند بازی متفرقه( چه برنامه ای برای 

حفظ آمادگی ات جهت حضور در تیم 
ملی داری و اینکه قرار است چه زمانی 

برگردی؟ ایران  به 
باقی مانده  بازی های  به  توجه  با   -
برای  را  فرصتی  دیگر  می کنم  فکر  من 
دلیل  این  به  باشم،  نداشته  استراحت 
که ما تا اواسط خردادماه درگیر بازی ها 
باشگاه  ببینیم  باید  پس ازآن  و  هستیم 
و  داد  اجازه خواهد  به من  زمانی  تا چه 
اردوهای ملی که در  و  بازی  به  توجه  با 
در  استراحتی  می دانم  بعید  است  پیش 

باشد. کار 
با  ملی،  بازیکن  یک  *به عنوان 
نظرت  جهانی،  جام  در  حضور  تجربه 
درباره میزبانی بحرین چیست و اینکه 
بازی در  با  تهران  بازی در  تا چه حد 

است؟ متفاوت  شما  برای  منامه 
انتظار چنین تصمیمی  ما  - درواقع 
کلیه  برگزاری  بر  مبنی   AFC از  را 
مسابقات این گروه در بحرین را نداشتیم، 
 4 از  بازی   3 میزبانی  درصورتی که 
ما  و  بود  ایران  عهده  بر  باقی مانده  بازی 
میزبانی  از  را  بهره  نهایت  می توانستیم 
ببریم و من واقعاً نمی دانم بر چه اساسی 
این تصمیم اتخاذ شده است. آنچه مسلم 
است با احتساب میزبانی بحرین، کارمان 
سخت  مختلف  جنبه های  از  صعود  برای 
می شود. یکی از جوانب، شرایط گرم آب 
و هوایی در آن مقطع از سال است، ضمن 
هم  را  رفت  بازی  تجربه های  ما  اینکه 
داریم که جو استادیوم و امکانات موجود، 
باعث  مشکالت  این  اما  نبود.  خوب  اصاًل 
به  صعود  که  هدفمان  از  ما  که  نمی شود 
به هرحال  شویم.  دور  است  جهانی  جام 
ما  و  گرفته شده  که  است  تصمیمی  این 
نمی توانیم بابت آن بنشینیم گریه کنیم، 
را  ما  بچه های  تصمیمات  این گونه  بلکه 
و  مصمم  پرقدرت،  بازی های  انجام  برای 
محکم تر خواهد کرد تا به هدفمان دست 

کنیم. پیدا 
میزبانی  تغییر  گوش به زنگ  *آیا 
از  فارغ  معتقدی  کاًل  اینکه  یا  هستید 
تمرکزمان  مسائل،  اینگونه  به  پرداختن 
بازی  زمین  اتفاقات  معطوف  بیشتر  را 

؟ کنیم
- من معتقدم این تصمیمی است 
می دانم  بعید  و  گرفته شده  دیگر  که 

برگردد.  ایران  نفع  به  میزبانی  دیگر 
به  بخواهیم  که  نداریم  هم  زمانی 
این گونه مسائل فکر کنیم. من معتقدم 
در این مدت زمانی باید ازنظر فنی تمام 
زحمت  و  ببندیم  کار  به  را  تالشمان 
تمرینات  همچنین  و  بکشیم  زیادی 
این  پایان  در  تا  دهیم  انجام  را  خوبی 
4 بازی همان طور که گفتم به هدفمان 

برسیم.
* با توجه به اینکه تیم ملی قرار 
را  اردوهایش  کیش  جزیره  در  است 
در  اردو  می کنی  فکر  آیا  کند،  برگزار 
امارات یا قطر و استفاده از امکاناتشان 
از  یکی  به عنوان  آیا  و  نبود  بهتر 
دراین باره  ملی  تیم  کاپیتان های 

دادی؟ فدراسیون  به  مشورتی 
سالیان  در  اینکه  به  توجه  با   -
قبل به خاطر نبود ویروس کرونا چنین 
و  پروازی  ازلحاظ  محدودیت هایی چه 
چه ازنظر هتلینگ و محل اقامت برای 
حضور در اردوها و همچنین مشکالت 
ملی  تیم  نداشت،  وجود  مسافرتی 
اردویش  می خواست  دلش  که  هرکجا 
در  وضعیت  حاال  اما  می کرد،  برپا  را 
تغییر کرده و شرایط بسیار  تمام دنیا 
حضور  درهرصورت  ولی  شده،  سخت 
بحرین  با  نزدیکی  علت  به  کیش  در 
کشور،  این  با  هوایی  و  آب  تشابه  و 
می تواند ایده خوبی باشد. اما مهم تر از 
همه این است که شرایط هرچقدر هم 
که  پتانسیلی  و  تالش  با  باشد  سخت 
وجود دارد، تیم ملی ایران به هدفش 
خواهد رسید که همان صعود به جام 

است. جهانی 
با  کار  و  اسکوچیچ  *درخصوص 
چه  کل  در  و  داری  برداشتی  چه  او 
و  دیدی  سرمربی  این  در  ویژگی های 

هستی؟ آن  شاهد  یا 
- خب باالخره در ارتباط با ایشان 
باتجربه ای  مربی  یک  او  بگویم  باید 
بازیکنان  از  خوبی  شناخت  که  است 
بزرگ ترین  من  نظر  به  دارد.  ایرانی 
بودم  شاهد  من  که  ایشان  ویژگی 
تیم  موفقیت  برای  او  که  است  این 
تالش  بسیار  فنی  جنبه  از  ایران  ملی 
ملی  تیم  برای  دارد  و دوست  می کند 
وقت بگذارد و مطمئنم با پتانسیلی که 
تیم ملی دارد و با درایت کادر فنی و 
همچنین  و  بازیکنانمان  خوب  شرایط 
ملی  تیم  می شود  انجام  که  حمایتی 

شود. موفق  می تواند 
حاکم  فضای  درخصوص  *نظرت 
در فوتبال ایران و اینکه درمجموع فکر 
می کنی میزان حمایت از تیم ملی آیا 

راضی کننده است؟
حمایتی  فضای  درباره  خب   -
باید بگویم به هرحال تیم ملی 4 بازی 
پیش  در  سازی  سرنوشت  و  حساس 
رو دارد، شرایطی که در دو دوره قبل 
شاهد آن نبودیم و چنین اتفاقی برای 
هر  به  بنا  که  بود،  نیفتاده  ملی  تیم 
دلیلی این اتفاق رخ داده و ما نتوانستیم 
سازیم.  برآورده  را  الزم  انتظارات 
اگر  بازی   4 این  در  می کنم  فکر  من 
تالش کنیم و تمرکزمان را حفظ کنیم 
اینکه  موفق شویم، خصوصاً  می توانیم 
قابل مقایسه  فنی  جنبه  از  ملی  تیم 
گروه  در  تیم حاضر   4 از  هیچ کدام  با 
مردم،  دعای  با  و من مطمئنم  نیست 
حمایت فدراسیون، رسانه ها، و همگی 
باعث  تا  بدهیم  هم  دست به دسِت 

شویم.  مردم  خوشحالی 

امیدوارم درنهایت بهترین اتفاق برایم رخ دهد

امید ابراهیمی: هنوز برای آینده تصمیمی نگرفته ام

سفر دورهمی مددی و مدیران استقالل با همراهی کارگزار

 پایان دوری 710 روزه
ACL مظاهری از 

رشید مظاهری سنگربان استقالل می تواند پس از 710 روز، یکبار 
دیگر در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود. استقالل که دو 
روزی است در شهر جده عربستان به سر می برد، شب گذشته تمرینات 
خود را برای حضور در دیدار مقابل االهلی آغاز کرد و آبی پوشان زیر نظر 
کادرفنی و فرهاد مجیدی، تمرینات تاکتیکی خود را سپری کردند.رشید 
مظاهری سنگربان شماره یک استقالل که در ابتدای این فصل از تراکتور 
جدا و به جمع آبی پوشان پیوست، در دیدار مقابل االهلی عربستان انتخاب 
شماره یک مجیدی برای حضور درون دروازه تیمش خواهد بود تا او رکورد 
کلین شیت هایش در لیگ برتر را به رقابت های آسیایی بکشاند.مظاهری 
در دیدار مقابل االهلی، به دوری 710 روزه اش از رقابت های لیگ قهرمانان 
آسیا پایان خواهد داد. او آخرین بار و در زمان حضور در ذوب آهن، در 
تاریخ 17 اردیبهشت 98 و در دیدار مقابل الزوراء عراق و در کربال به میدان 
رفت و حاال در دیدار مقابل االهلی به این دوری طوالنی مدت پایان می 
دهد. آن دیدار که با تساوی 2 - 2 به پایان رسید، آخرین حضور آسیایی 
رشید بود. ذوب آهن که در لیگ قهرمانان 2019 با کسب 12 امتیاز، بدون 
شکست و با صدرنشینی راهی مرحله یک هشتم نهایی شد، در پایان فصل 
موفق به حفظ مظاهری نشد و این بازیکن راهی تراکتور شد. اصفهانی ها 
در مرحله یک هشتم نهایی که در مرداد 98 برگزار شد، با مربیگری علیرضا 
منصوریان در دو بازی رفت و برگشت و بدون حضور مظاهری، با نتیجه 6 بر 
4 مغلوب االتحاد شدند و از دور رقابت ها کنار رفتند.

استفاده از VAR در ایران کمتر از صعود به جام جهانی نیست
مدیرروستا: پیکان یک بار هم از اشتباهات داوری سود نبرده
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صدرنشینی باعث شد انتظارات از گل گهر باال برود
علیزاده: تبریزی قسم خورد توپ 

به دستش نخورده است
گفت:  سیرجان  گهر  گل  فوتبال  تیم  هافبک 
باال  انتظارات  باعث شد  اول  نیم فصل  صدرنشینی ما در 
برود و حتی صحبت از قهرمانی مطرح شد که خیلی زود 
پیکان  مقابل  برد گل گهر  مورد  در  علیزاده  علیرضا  بود. 
اظهار داشت: بازی خوب اما خیلی سختی بود. تیم های 
می کنند.  بازی  جنگنده  و  بسته  همیشه  تارتار  مهدی 
پیکان تیم منظمی بود ولی ما در طول هفته روی نقاط 
سختی  بازی  می دانستیم  بودیم.  کرده  کار  آن ها  ضعف 
داریم با اینحال خداراشکر، توپ هایمان وارد دروازه شد و 
توانستیم سه امتیاز بازی را به دست بیاوریم. هافبک گل 
گهر در مورد گل مرتضی تبریزی که عده ای معتقدند در 
شرایط خطای هند به ثمر رسیده، گفت: او قسم خورد 
تصاویر  شاید  است.  نداشته  برخورد  دستش  با  توپ  که 
بیاید  نظر  به  است  باز  دستش  چون  که  باشند  طوری 
بازی  درجریان  هم  خودش  اما  خورده  دستش  به  توپ 
به مهدی تارتار گفته بود به جان بچه خواهرم توپ به 
دستم نخورده است. خود من هم دید مناسبی داشتم و 
از زاویه ای که دیدم توپ با دست تبریزی فاصله داشت و 
با سینه آن را زد. در کل همانطور که مشخص شده از 9 
پنالتی که علیه ما گرفتند، 8 پنالتی نادرست بوده یعنی 
داوری اصال به نفع ما نبوده است و فکر می کنم دیروز 
بود. وی درمورد سروصداهای کنار زمین  هم همینطور 
و اعتراضات اعضای پیکان اظهار داشت: این مسائل در 
لیگ ایران طبیعی شده و اکثر تیم ها کنار زمین شلوغ 
می کنند تا شاید روی بازی تاثیر بگذارند اما امیرقلعه نویی 
افتاد شما  به ما می گوید هراتفاقی کنار زمین  همیشه 
باشد.  بازی  نباید حواستان پرت شود و تمرکزتان روی 
دیروز هم همینطور بود. من حواسم به بازی بود و متوجه 
مسائل بیرون از زمین نشدم. علیزاده در مورد صعود قابل 
توجه گل گهر در جدول لیگ برتر، عنوان کرد: ما قرار 
هم  و خوب  را خوب شروع  دوم  نیم فصل  که  گذاشتیم 
نیم فصل دوم  ابتدای  از  را  تمام کنیم. کادرفنی جدولی 
می شود.  بررسی  هفته  هر  در  تیم  شرایط  و  کرده  تهیه 
امتیاز گرفته ایم و تالش می کنیم همین  تا االن خوب 
روند ادامه داشته باشد. وی افزود: امتیازات خیلی به هم 
یک  یا  برد  یک  با  است  ممکن  تیم  یک  است.  نزدیک 
مساوی چند پله سقوط یا صعود کند. بازی قبلی را که 
به  اینکه  برای  اما  بهتر شد  بردیم شرایطمان در جدول 
ثبات برسیم باید حتما پیکان را می بردیم. سرمربی تیم 
هم گفته بود که این بازی یکی از کلیدهای جدول است 
و به ما خیلی کمک می کند. پیکان قابل احترام است و 
تارتار تیم خیلی خوبی را درست کرده، آن ها در آزادی 
هم به استقالل موقعیتی ندادند. خداراشکر این مسابقه با 
سه امتیاز تمام شد و االن با یک بازی کمتر جایگاه خوبی 
اکنون  اینکه  مورد  در  هافبک گل گهر  داریم.  در جدول 
این تیم به سهمیه آسیایی نزدیک شده، گفت: گل گهر 
دومین سال حضور در لیگ برتر را تجربه می کند. صحبت 
هجومی  و  خوب  تیم  ولی  است  زود  گرفتن  سهمیه  از 
داریم. صدرنشینی ما در نیم فصل اول باعث شد انتظارات 
باال برود و حتی صحبت از قهرمانی مطرح شد که خیلی 
داوری ها  و  بدشانسی ها  اول  نیم فصل  در  البته  بود.  زود 
روی نتیجه گیری بد ما تاثیرگذار بود اما تصمیم گرفتیم 
در نیم فصل دوم روند خوبی را در پیش بگیریم. علیزاده 
در خصوص شرایط خودش عنوان کرد: خداراشکر در دو 
بازی با ماشین سازی و پیکان شرایط برای من هم از نظر 
بدنی و هم از نظر تمرکز خوب بوده، مثل بقیه بازیکنان 
که در ایندو بازی با تمرکز باال بازی کردند. امیدوارم در 

بازیهای بعدی بتوانم بازهم به تیمم کمک کنم.

 تشکیل اولین جلسه ستاد 
حمایت از تیم ملی با حضور 

خزانه دار و مشاور رئیس فدراسیون
فوتبال  ملی  تیم  از  حمایت  ستاد  نشست  اولین 
جام  مقدماتی  رقابتهای  در  پرقدرت  حضوری  جهت 
برگزار  قنبرزاده  ریاست  به  قطر  فوتبال2022  جهانی 
فوتبال   ملی  تیم  از  حمایت  ستاد  نشست  اولین  شد. 
جام  مقدماتی  رقابتهای  در  پرقدرت  حضوری  جهت 
قنبرزاده،  منصور  ریاست  به  قطر  فوتبال2022  جهانی 
امیدوزاده،  حضور  با  و  فدراسیون  دبیرکلی  سرپرست 
تیم  دپارتمان   رئیس  فدراسیون،خراطی،  رئیس  مشاور 
امور  نقی پور رئیس حراست، شریفی مدیر  فوتبال،  ملی 
ملی  تیم  سرپرست  خورشیدی)  تشریفات،  و  اداری 
فوتبال(،دکتر پرهان خانلری و دکتر علیرضا شهاب)  کادر 
پزشکی تیم ملی(، محمودرضا رضایی مدیر رسانه ای تیم 
عمرانی  های  پروژه  مسئول  دقیقی  سعید  فوتبال،  ملی 
فدراسیون، علی سلیمانی خزانه دار،  امید جمالی روابط 
بین الملل و پریا شهریاری معاون اجرایی دبیرکل  برگزار 
خصوص  در  قنبرزاده  منصور  نشست  ابتدای  در  شد. 
سیاستگذاری فدراسیون فوتبال به جهت حمایت از تیم 
ملی فوتبال نکاتی را مطرح کرد و گزارشات کاملی را از 
روند فعالیتهای محل برگزاری اردو  و در جهت ترمیم و 
بازسازی امکانات ارائه داد. سرپرست دبیرکلی فدراسیون 
فوتبال گفت : با توجه به اینکه  هدف فدراسیون فوتبال 
بهترین شرایط ممکن  فوتبال در  تیم ملی  آماده سازی 
است، از امکانات تمرینی ،امکانات هتلینگ، کادر پزشکی 
تا  کرد  خواهیم  استفاده  نیاز  مورد  های  بخش  کلیه  و 
ممکن  وضعیت  بهترین  در  ملی  تیم  بازیکنان  و  کادر 
در  پرقدرت  حضوری  برای  را  خود  سازی  آماده  روند 
رقابتهای مقدماتی جام جهانی فوتبال 2022 قطر انجام 
های  برنامه  کلیه  از  فوتبال  فدراسیون  واقع  در  دهند. 
این تیم در مسیر آماده سازی با تمامی امکانات موجود 
حمایت خواهد کرد. گفتنی است، در ادامه این نشست 
،هماهنگی های الزم پیرامون شرایط برگزاری اردوهای 
و  فوتبال  ملی  تیم  تدارکاتی  های  برنامه   ، آماده سازی 
گرفت. صورت  تیم  این  نیاز  مورد  ملزومات  همچنین 

خصوص  در  ذیربط  واحدهای  کلیه  گزارش  همچنین 
اقدامات انجام شده برای اردوی تدارکاتی شامل وضعیت 
جهت  به  جانبی  امکانات  و  تمرین  زمین  اسکان،  محل 
علی  شرایطی  در  جلسه  این  در  شد.  ارائه  اردو،  انجام 
داشت  حضور  هم  فوتبال  فدراسیون  خزانه دار  سلیمانی 
که هفته گذشته شایعه برکناری وی از پست خود مطرح 
شد و سلیمانی در گفت و گو با فارس اعالم کرد که به 
دلیل پایان قراردادش با این فدراسیون احتماال به وزارت 

گشت. بازخواهد  ورزش 

خطرناک ترین بازیکن الوحده و گروه 
پرسپولیس را بشناسید

در این گزارش به خطرناک ترین بازیکن الوحده امارات پیش از 
دیدار با پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا پرداخته شد. تیم فوتبال 
پرسپولیس امروز)چهارشنبه( در اولین بازی خود از مرحله گروهی 
لیگ قهرمانان آسیا 2021 از ساعت 19 به میزبانی هند به مصاف 

الوحده امارات می رود.
خربین، خطرناک ترین بازیکن گروه پرسپولیس

او  بازیکن گروه پنجم رقابت ها خربین است.  خطرناک ترین 
عربستان خوش  الهالل  تیم  با  پرسپولیس  مقابل  این هم  از  پیش 
درخشید و به نوعی باید او را گربه سیاه سرخ پوشان پایتخت نامید. 
دوران  از  بعد   2017 آسیا  سال  مرد  و  سوری  ستاره  خربین  عمر 
است.  آمده  امارات  لیگ  به  عربستان  الهالل  همراه  به  درخشان 
بازیکن  این  ملحق شد.  امارات  الوحده  به  ابتدای فصل  در  خربین 
در فصل گذشته برای الهالل نتوانست بازی کند و با افت شدیدی 

بود. مواجه 
بازگشت به دوران اوج به همراه الوحده امارات

اما انتقال خربین به الوحده را می توان دوران شکوفایی مجدد 
این ستاره سوری نامید. با نگاه به آمار مهاجم اخراجی از تیم ملی 
سوریه در لیگ امارات متوجه می شوید این بازیکن به دوران اوج 
برگشته است. خربین در 9 بازی اخیر خود به همراه الوحده 7 گل 
به ثمر رسانده و 2 پاس گل داده است. خربین در سال 2017 با 
الهالل عربستان ستاره لیگ قهرمانان آسیا بود. شاگردان برانکو در 
نهایی را  باشگاه حضور در نیمه  تاریخ  بار  اولین  برای  سال 2017 
برای  پوشان  سرخ  رویای  سوری  ستاره  این  که  کردند  می  تجربه 

رسیدن به فینال را از نابود کرد.
گربه سیاه پرسپولیس در سال 2017

دیدار رفت پرسپولیس با الهالل عربستان در سال 2017 برگزار 
شد که عمر خربین ستاره بی و چون چرای این بازی بود. مهاجم 
گلزن سوری در این بازی 3 بار دروازه پرسپولیس را باز کرد تا در 
نهایت تیم سعودی با نتیجه پرگل 4 بر صفر برنده شود. خربین در 
بازی برگشت هم مقابل پرسپولیس دست خالی نبود چون این بازی 
با نتیجه تساوی 2 بر 2 به پایان رسید و بازهم خربین برای الهالل 
مغلوب  ولی  کرد  پیدا  راه  فینال  به  الهالل  نهایت  در  کرد.  گلزنی 

اواواردز کره جنوبی شد و از قهرمانی بازماند.
 تقابل دوباره با سرخ پوشان

 بعد از 4 سال در آسیا
ستاره سوری بعد از 4 سال دوباره به پرسپولیس رسیده ولی 
این بار با تیم الوحده امارات مقابل سرخ پوشان قرار دارد. خربین 
اوج رسیده  به دوران  افت 3 ساله دوباره  از  بعد  مثل سال 2017 
قهرمانان آسیا رسیده است.  لیگ  به پرسپولیس در  بار هم  این  و 
خربین با آماری که از خود در لیگ امارات به همراه الوحده جای 
ترین مهاجم گروه پنجم  و جزو ستاره  آماده  گذاشته نشان داده 
های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا است. مدافعان سرخ پوشان 
شناخت  که  باشند  سوری  مهاجم  این  مواظب  فردا  بازی  در  باید 

خوبی از پرسپولیس دارد و می تواند بسیار زهردار باشد.

دومین تست پرسپولیسی ها هم منفی شد
پرسپولیس  فوتبال  تیم  اعضای   19 کووید  آزمایش  جواب 
فوتبال  تیم  اعضای  شد.  اعالم  منفی  متوالی  مرحله  دومین  برای 
اقامت شان در  از ورود به هتل محل  پرسپولیس که بالفاصله پس 
دیروز  بودند، عصر  را پشت سر گذاشته  کرونا  گوآ هند تست های 
هم بنابر نظر مسؤوالن برگزاری مسابقات لیگ قهرمانان آسیا، یک 
که  شد  اعالم  دوشنبه  دیروز  صبح  دادند.  انجام  را  دیگر  آزمایش 
به  مبتال  پرسپولیس  فوتبال  تیم  بازیکنان  و  مربیان  از  یک  هیچ 
کرونا نیستند و ساعاتی پس از آن هم آخرین مرحله تست گیری 
از  آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله  در  بازی  نخستین  از  قبل 
سرخ پوشان به عمل آمد که جواب آزمایش ها امروز اعالم شد. بنابر 
و  بازیکنان   PCR تست  دومین  نتیجه  پرسپولیس،  باشگاه  اعالم 
اعضای کاروان سرخ پوشان ایران هم منفی اعالم شد و با این اتفاق، 
تیم فوتبال پرسپولیس ایران بدون نگرانی وارد دیدار مقابل الوحده 
امارات می شود. پرسپولیس ایران فردا شب نخستین مسابقه اش در 
امارات  الوحده  مقابل  را  آسیا  قهرمانان  لیگ  E فصل 2021  گروه 
برگزار می کند و پس از آن به مصاف الریان قطر و گوآ هند می رود.

ترکیب ارزشمندترین بازیکنان لیگ 
قهرمانان آسیا

لیگ  های  رقابت  در  مهم  بازیکن  چند  غیبت  به  توجه  با 
زاده  خلیل  شجاع  تیمی  هم  براهیمی  یاسین  آسیا،  قهرمانان 
آسیا  قهرمانان  لیگ  های  رقابت  است.   ACL بازیکن  گرانترین 
اولین  در  پرسپولیس  که  می شود  آغاز  فردا  از  فصل 2021  در 
بازی و از ساعت 19 در استادیوم فاتوردا شهر گوا هند به مصاف 
الوحده امارات خواهد رفت. پیش از آغاز این رقابت ها، ورزش سه 
بازیکنان حاضر در  انداخته است به لیست ارزشمندترین  نگاهی 
این دوره از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا جایی که از ترکیب 
11 نفره آن، هفت بازیکن متعلق به تیم های عربستانی هستند. 
در این ترکیب که تنها متشکل از بازیکنانی است که به همراه تیم 
هایشان در رقابت های امسال حضور یافته و در لیست آسیایی 
حضور دارند، محمد المعیوف سنگربان تیم ملی عربستان و باشگاه 
االهلی با 2.5 میلیون یورو گرانترین گلر این دوره از رقابت ها در 
منطقه غرب آسیاست. محمد البریک )الهالل(، مهدی بن عطیه 
)الهالل(  الشهرانی  یاسر  و  )االهلی(  هوساوی  معتز  )الدحیل(، 
گرانترین مدافعین این دوره از رقابت ها هستند. گیلرمه )السد(، 
آندره کاریلو )الهالل(، یاسین براهیمی )الریان(، الکساندرو میتریتا 
و  دارند  هافبک حضور  در خط  )الهالل(  ویتو  لوسیانو  )االهلی(، 
نکته  است.  گرفته  قرار  حمله  در خط  نیز  )السد(  بونجاح  بغداد 
لیگ  بازیکنان  گرانترین  منتخب  ترکیب  از  نفر   4 اینکه  جالب 
که  صورتی  در  و  دارند  حضور  استقالل  گروه  در  آسیا  قهرمانان 
االهلی  لیست  از  نیانگ  امبایه  و  الدحیل  لیست  از  برزیلی  دودو 
خط نمی خوردند، این دو نیز می توانستند در این ترکیب حضور 
پیدا کنند. در میان لیست گرانترین بازیکنان لیگ قهرمانان آسیا 
 14 با  النصر  آرژانتینی  بازیکن  مارتینز  گونزالو  غرب،  منطقه  در 
ولی  شود  می  محسوب  تیم  این  بازیکن  گرانترین  یورو  میلیون 
او به دلیل آسیب دیدگی در لیست آسیایی تیمش حضور ندارد. 
با 12 میلیون یورو در رده دوم  نیز  الدحیل  برزیلی وینگر  دودو 
قرار دارد که نام او نیز در لیست آسیایی تیمش قرار ندارد. امبایه 
نیانگ با 10 میلیون یورو سوم است که او نیز با االهلی در لیگ 
قهرمانان آسیا حضور ندارد. در میان بازیکنان حاضر ئر این رقابت 
یورو  میلیون  با 10  الریان  مراکشی  بازیکن  براهیمی  یاسین  ها، 
گرانترین بازیکن این رقابت هاست. آندره کاریو از الهالل با 8.5 
 7 با  نیز  االهلی  از  میتریتا  الکساندرو  و  است  یورو سوم  میلیون 
ترکیبی  به  ایم  انداخته  هم  نگاهی  اما  است.  سوم  یورو  میلیون 
در  تراکتور.  و  فوالد  پرسپولیس،  استقالل،  تیم   4 بازیکنان  از 
ترکیب منتخب ارزشمندترین بازیکنان نمایندگان ایران در رقابت 
بازیکنان حاضر هستند: رشید  های لیگ قهرمانان آسیا نیز این 
مظاهری، سیامک نعمتی، محمدحسین مرادمند، حسین کنعانی 
مهدی  پاتوسی،  آیاندا  نوراللهی،  احمد  شجاعی،  علی  زادگان، 

ترابی، ارسالن مطهری، مهدی قایدی و شیخ دیاباته

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت:  
برای میزبانی قابل  جسارت و شهامت هند 
برای   AFC مسئوالن  از  اما  است  تحسین 
تمام  و  بازیکنان،مربیان  سالمتی  حفظ 
مسئوالن برگزاری مسابقات انتظار بیشتری 
داشتیم. یحیی گلمحمدی در نشست خبری 
داشت:   اظهار  امارات  الوحده  با  بازی  قبل 
برای میزبانی قابل  جسارت و شهامت هند 
برای   AFC مسئوالن  از  اما  است  تحسین 
تمام  و  بازیکنان،مربیان  سالمتی  حفظ 
مسئوالن برگزاری مسابقات انتظار بیشتری 
بیشتری  امکانات  می خواستیم  و  داشتیم 
فراهم شود. گلمحمدی تصریح کرد: به هر 
صورت فکر می کنم رسیدن به این انتظارها 
مقداری سخت است. شرایط خوبی داریم و 
تیم از لحاظ آمادگی در وضعیت خوبی قرار 

دو  داشتیم  انتظار  افزود:  وی  است.  گرفته 
باشیم  داشته  شهر  این  در  تمرینی  جلسه 
اما متاسفانه انجام نشد. شاید از این لحاظ 
اند  ثابت کرده  ما  بازیکنان  اما  باشیم  عقب 
بدترین  در  و  هستند  سخت  روزهای  مرد 
انتظارات  می توانند  شرایط  سخت ترین  و 
هواداران که همیشه زیاد بوده برآورده کنند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصریح 
کرد: البته انتظارات هواداران از ما بجا بوده 
داریم.  زیادی  انگیزه  آنها  شادی  برای  و 
مسابقات  از  دوره  این  در  بتوانیم  ان شاءاهلل 
هم عملکرد خوبی داشته باشیم. شاید باید 
بدانیم روزهای سختی در انتظارمان است و 
را سپری  روزها  این  باید  زیاد  با سرسختی 
خوشحال  هند  در  حضور  از  اینکه  و  کنیم 
هستیم، اما انتظار بیشتری از میزبانی شهر 

گوآ داشتیم. گلمحمدی عنوان کرد: انگیزه 
زیادی برای موفقیت داریم که نشأت گرفته 
از انرژی خوب هواداران است. تیم پرهواداری 
هستیم که حدود 50-40 میلیون هوادار در 
سبب  هواداران  تعداد  همین  دارد.  ایران 
نسل  پرسپولیس  در  می شود.  انگیزه  ایجاد 
وجود  بازیکنان  از  روحیه ای  با  و  جنگنده 
دارند که نقطه قوت تیم ما همین بازیکنان 
شرایط  داد:  ادامه  وی  هستند.  هواداران  و 
برای رسیدن به سومین فینال در چند سال 
خیلی  انگیزه  بازیکنانم  و  است  مهیا  اخیر 
دارند.  نهایی  دیدار  به  برای رسیدن  زیادی 
از تمام سختی های پیش رو  و  با گذشتن 
با روحیه خوب می توانیم حضور در سومین 

فینال را هم تجربه کنیم.
درباره  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی 

فکر  گفت:  گروه  از  تیم  این  صعود  احتمال 
حاضر  حال  در  ما  هدف  اصلی ترین  می کنم 
آسان  کار  این  البته  است.  گروه  از  صعود 
گروه  در  حاضر  تیم های  تمام  زیرا  نیست 
ما  کار  بروند.   باالتر  مرحله  به  دارند  شانس 
و  زیاد  آمادگی  حریفان  زیرا  است  سخت 
امکانات خیلی خوبی دارند. ما هم با شرایط 
هستیم.  آماده  و  آمده ایم  هند  به  خوبی 
به  خوب  بازی های  دادن  انجام  با  امیدواریم 
عنوان سرگروه باال برویم. گلمحمدی در باره 
اولین حریف ما  تیم گوآی هند توضیح داد: 
الوحده امارات است و تمرکزمان روی همین 
تیم است، اما وقتی گوآ توانسته تا این مرحله 
باال بیاید، کار بزرگی انجام داده و قطعا آنها 
با  رقابت  برای  خوبی  خیلی  انگیزه های  هم 
حریف  نمی کنم  فکر  دارند.  دیگر  تیم های 

ساده ای باشد و تیم سختکوشی است. قطعا 
کیفیت خوبی داشته که به این مرحله رسیده 
پرسپولیس  مصدوم  نفرات  درباره  وی  است. 
که  داشتیم  بازیکن  دو  یکی  داد:  توضیح 
متاسفانه آنها را از دست دادیم،  البته احتمال 
دارد بار دیگر به تیم اضافه شوند. باید منتظر 
شکلی  چه  به  آنها  وضعیت  ببینیم  و  باشیم 
در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  سرمربی  است. 
گفت:  داشتند،  کرونا  با  مشکلی  اینکه  باره 
مشکالتی داشتیم،  اما نگرانی فعلی مان بحث 
انتظار  است.  هتلمان  در  بازیکنان  سالمتی 
داشتیم نسبت به سالمتی بازیکنان، مربیان و 
برگزارکنندگان مسابقات حساسیت بیشتری 
وجود داشته باشد اما چنین موضوعی خیلی 
کم  است. در هتل حباب پزشکی نداریم و از 

نداریم. نگرانی  خیلی  بابت  این 

پرسپولیس  گفت:  پرسپولیس  تیم  پیشکسوت 
آمادگی  و  باکیفیت  نفرات  داشتن  اختیار  در  لحاظ  از 
جسمانی و تاکتیکی تیم بسیار خوبی است و بازیکنانش 
خواستن  فعل  آسیا  فینال  به  برای سومین صعود  باید 
دیدار   درباره  پیوس  فرشاد  کنند.  صرف  خوب  را 
پرسپولیس مقابل الوحده امارات در لیگ قهرمانان آسیا 
اظهار داشت:  همیشه در هر تورنمنتی بازی اول نسبتاً 
سخت است زیرا تیم ها از هم شناخت آنچنانی ندارند اما  
باکیفیت  نفرات  اختیار داشتن  از لحاظ در  پرسپولیس 
و آمادگی جسمانی و تاکتیکی تیم بسیار خوبی است و 
در لیگ برتر همواره نشان داده حرف های زیادی برای 
گفتن دارد.  وی افزود: پرسپولیس پس از پایان نیم فصل 
و   برتر  لیگ  در  هم  که  کرد  جذب  را  خوبی  بازیکنان 
هم در لیگ قهرمانان می توانند به این تیم کمک کنند. 
یکبار  روز  سه  هر  آسیا  در  مسابقات  اینکه  به  توجه  با 
برگزار می شود اطمینان دارم یحیی گل  محمدی و کادر 
فنی اش برنامه  خوبی دارند تا از تمام بازیکنان استفاده 

کرده و به خوبی تورنمنت را به پایان برسانند.
پیشکسوت تیم  پرسپولیس خاطرنشان کرد: قطعاً  
در  گفتن  برای  زیادی  حرف های  می تواند  پرسپولیس 

این گروه داشته باشد و به عنوان تیم اول صعود کند، 
در ادامه هم می تواند با بردهای خوب خود را به مراحل 
خاص  شرایط  مسابقه  هر  وجود  این  با  برساند.  باالتر 
اختیار  در  به  توجه  با  گل محمدی  و  دارد  را  خودش 
داشتن نفرات خوب و آمادگی بازیکنانش متوجه است 
در هر بازی باید چه کاری باید انجام بدهد. تمام بچه ها 
هم باید فعل خواستن را صرف کنند تا برای سومین بار 
درباره  پیوس  یابند.   راه  آسیا  قهرمانان  لیگ  فینال  به 
شرایط خاص کرونایی در هند عنوان کرد: در کنار این 
موضوع شرجی هوای گوا و رطوبت باالی آن کار را برای  
پرسپولیس سخت خواهد کرد. هر چند همه می گویند 
کار  این تیم نسبت به سایر نمایندگان ایران در مرحله 
با توجه به این وضعیت آب و  اما  گروهی آسانتر است 
هوایی بازی کردن در  هند بسیار دشوار است. وی ادامه 
اردویی  می توانست  پرسپولیس  اگر  اما  نبود  زمان  داد: 
کند  برگزار  از شهرهای شرجی  یکی  در  روزه   15-10
قطعاً به سود این تیم بود. اکنون باید کادرفنی به دنبال 
با توجه به فاصله کم مسابقات به  تا  راهکارهایی باشد 

خوبی بازیکنان را ریکاوری کنند.
تغذیه  بحث  داد:  ادامه  پرسپولیس  اسبق   مهاجم 

مهم  خیلی  وضعیت  این  در  هم  بازیکنان  استراحت  و 
است. آنگونه که شنیده ام هتل  پرسپولیس  هم درجه 
یک نیست و افراد زیادی در آن اقامت دارند اما با تمام 
این تفاسیر پرسپولیس می تواند از گروه خود باال بیاید 
هرچند کار سختی دارد. امروز فوتبال بازی کردن یک 
هنر است و کادر فنی هم باید هنر این را داشته باشد 
که در این شرایط سخت از آمادگی و کیفیت بازیکنان 
خوب استفاده کند که یحیی گل محمدی و دستیارانش 
چنین ویژگی ای دارند. پیوس درباره تیم الوحده امارات 
فکر  و  ندارم  حریف  به  نسبت  آنچنانی  شناخت  گفت: 
می کنم اکنون در رتبه هشتم لیگ امارات جای گرفته 
است. شنیده ام بازیکنانی مثل عمر خربین سوری و 3-2 
بازیکن دیگر خارجی در ترکیب این تیم حضور دارند  و 

از نفرات ملی پوش اماراتی هم استفاده می کنند.
الوحده  برای  نفرات می توانند  این  وی اضافه کرد: 
را  حریف  نباید  و  باشند  مثمرثمر  پرسپولیس  مقابل  
دست کم گرفت. قطعاً الوحده هم در مقابل  پرسپولیس 
دنبال رسیدن به نتیجه است. اصاًل نباید به جدول لیگ 
امارات نگاه کرد زیرا انگیزه حریف در مسابقات آسیایی 
الوحده سخت  بیشتر می شود. کار  پرسپولیس  مقابل 

است. آقای گل اسبق پرسپولیس درباره فرصت از دست 
دادن مهاجمان این تیم در بازی های اخیر گفت: اولین 
انجام بدهد داشتن  باید یک گلزن و مهاجم  کاری که 
تمرکز باال است. متأسفانه مهدی عبدی به عنوان یک 
بازیکن جوان خیلی وارد فضای مجازی شده است. یک 
در فضای مجازی  فعالیت  به جای  به مهدی گفتم  بار 
تمام تمرکزش روی فوتبال باشد. پس از آن بازی های 
فضای  وارد  دیدم  دیگر  بار  اما  داد  انجام  خوبی  خیلی 
مجازی شده است. پیوس تصریح کرد: عبدی مهاجمی 
به  با  و می تواند  است  بلد  را  که جایگیری خوب  است 
دست آوردن موقعیت های خوب به توپ بادقت ضربه 
بزند. این از ویژگی های مثبت عبدی است و هرگاه به 
زمین بیاید با استفاده از این فاکتورها می تواند به یک 
از  را  تمرکزش  اکنون  اما  شود  تبدیل  طالیی  ذخیره 

دست داده است.
وی افزود:  سایر نفرات هم باید بیشتر تمرین کنند 
زیرا تمام زحمات تیم بر دوش مهاجم است. به همین 
 3-2 حداقل  موقعیت  پنج  از  باید  خوب  مهاجم  دلیل 
فرصت را به گل تبدیل کند. قطعاً این موضوع  هم نیاز 

به تمرین و تمرکز بیشتر دارد.

زاده  خلیل  شجاع  همراه  به  قطر  الریان  فوتبال  تیم  کرد.  معرفی  خودشان  گروه  تیم  قدرتمندترین  را  پرسپولیس  قطر  الریان  سرشناس  سرمربی 
امروز)چهارشنبه( در اولین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 به مصاف تیم گوای هند می رود. لورن بالن سرمربی سرشناس الریان در نشست 
خبری این بازی به برتری پرسپولیس نسبت به دیگر رقبا اعتراف کرد و گفت: می توانیم در این رقابتها عملکرد خوبی مقابل رقبای خود داشته باشیم. به نظرم 
بهترین تیم در گروه ما پرسپولیس است. گوا، الریان و الوحده همه با این تیم ایرانی قدرتمند رقابت خواهند کرد. وی افزود: به نظرم تنها رقیب اصلی و فشار 

زیاد روی الریان در بازی با پرسپولیس خواهد بود. در بازی فردا مقابل گوا می توانیم عملکرد خوبی  داشته باشیم تا مسیر خود را هموار کنیم.

اعتراف لورن بالن 
به قدرت پرسپولیس 
در آسیا

بازیکن الوحده: سخت ترین بازی ما مقابل پرسپولیس است
هافبک کره ای الوحده پیش از دیدار با پرسپولیس گفت: سخت ترین بازی ما به نظرم دیدار فردا مقابل تیم ایرانی است. تیم فوتبال پرسپولیس در اولین بازی خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 از ساعت 19 
به میزبانی هند به مصاف الوحده امارات می رود. لی میونگ هافبک اهل کره جنوبی الوحده در نشست خبری این بازیکن گفت: ما در گروه سختی حضور داریم و به نظرم سخت ترین بازی ما در این رقابت ها مقابل پرسپولیس 
ایران است. نقطه قوت الوحده بازی گروهی است و به نظرم ما می توانیم با تمرکز روی بازی گروهی نتایج خوبی را در این رقابتها بگیریم. وی افزود: به توانایی خودمان اعتماد داریم و می توانیم در بازی فردا مقابل پرسپولیس با 

یک بازی گروهی با نتیجه مطلوب زمین بازی را ترک کنیم و مسیر خود را برای راه یابی به مرحله بعد هموار کنیم.

 پرسپولیس
  با سرسختی باید

 این روزها را سپری کند

گلمحمدی:  
شهامت هند 
قابل تحسین 

 است اما
 AFC از 

انتظار 
بیشتری 

داشتیم

فعالیت عبدی در فضای مجازی زیاد است
پیوس: پرسپولیس برای صعود به سومین فینال باید فعل خواستن را صرف کند

آخرین تمرین تیم فوتبال پرسپولیس قبل از بازی با الوحده با حضور 
تماشاگران هندی برگزار شد. آخرین تمرین تیم پرسپولیس ایران پیش از 
اولین بازی در لیگ قهرمانان آسیا 2021 از ساعت 17و30 دقیقه دیروز به 
وقت محلی)16و30 به وقت تهران( در یکی از زمین های سازمان ورزش گوا 

در منطقه آتوردا به انجام رسید.
*این تمرین با توجه به انجام بازی در روزآینده به مدت 60 دقیقه به 

انجامید. طول 
تماشاگر در  و   آن هم حضور  نکته جالب داشت  تمرین یک   *این 
بیرون از محل تمرین بود. با توجه به شرایط کرونا و زمان طوالنی از انجام 
این مساله فضای پرنشاط و  تمرینات و مسابقات بدون حضور تماشاگران، 
جالبی را برای سرخپوشان به وجود آورد که دلتنگ تشویق های هواداران 

هستند. ورزشگاه ها  در 
دقایقی  در  بودند،  جوان  و  نوجوان  بیشتر  که  هندی  *تماشاگران 
اتفاق  تمرین  در  که  صحنه هایی  جریان  در  داشتند،  حضور  که  تمرین  از 

می کردند. تشویق  را  تیم  کشیدن،  هورا  با  می افتاد، 
استارت های  به  کردن  گرم  از  بعد  ایران،  پرسپولیس  دیروز  *تمرین 
سرعتی و پس از آن آقا وسط اختصاص داشت. مرور برنامه های تاکتیکی از 

بود. تیم  برنامه های  دیگر 
*مثل روز قبل این تمرین هم در هوایی گرمی و شرجی برگزار شد ولی 

بازیکنان انگیزه و آمادگی باالیی را از خود نشان دادند.
در  بود  قرار  بازی ها  برگزارکنندگان  برنامه ریزی  امروز طبق  تمرین   *
نوبت صبح انجام شود که با اعتراض و پیگیری مسووالن باشگاه و تیم، به 

منتقل شد. بعداز ظهر  نوبت 
*پرسپولیس ایران از ساعت 19 فردا به وقت تهران در ورزشگاه جواهر 

لعل نهرو به مصاف الوحده امارات می روند.

تشویقشاگردانگلمحمدیتوسطهندیها گزارش تمرین پرسپولیس

حمایت همبازی خلیل زاده از روزه گرفتن در رمضان در لیگ قهرمانان آسیا
هافبک سرشناس الریان قطر به حمایت از روزه داری در لیگ قهرمانان آسیا پرداخت. تیم فوتبال الریان قطر به همراه شجاع خلیل زاده امروز)چهارشنبه( در اولین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
2021 به مصاف تیم گوای هند می رود. یاسین براهیمی ستاره مسلمان و الجزایری الریان قطر در نشست خبری این بازی در تاثیر روزه داری روی بازیکنان به حمایت از این عبادت پرداخت و گفت: برعکس به نظرم 
ماه مبارک رمضان می تواند انگیزه های معنوری بازیکنان را تقویت کند. زمان بازی های ما بعد از افطار کردن است و بازیکنان می توانند روزه بگیرند و بعد از افطار در بازیها حضور پیدا کنند. الریان یکی از رقبای 

پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا است که شجاع خلیل زاده را در اختیار دارد.
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مهاجم ایرانی زنیت در ترکیب تیم منتخب هفته بیست و پنجم لیگ روسیه قرار گرفت. سایت چمپیونات روسیه دیروز 
در گزارشی به معرفی بهترینهای هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال این کشور پرداخت و تیم منتخب هفته را معرفی کرد. 
وادیم اوسیف بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال روسیه به معرفی تیم منتخب هفته لیگ روسیه پرداخت که سردار آزمون مهاجم 
ملی پوش کشورمان و عضو باشگاه زنیت را به عنوان ستاره هفته در تیم منتخب قرار داد. آزمون در دیدار زنیت با سوچی دبل 

کرد تا تیمش با نتیجه 2 بر یک 3 امتیاز ارزشمند را کسب کند. سردار جایزه بهترین بازیکن میدان را نیز کسب کرده بود.

آزمون ستاره هفته 
بیست و پنجم لیگ 
روسیه

آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله 
2021 از روز چهارشنبه برای تیم های ایرانی 
تراکتور  پرسپولیس،  استقالل،  می شود،  آغاز 
تبریز، و فوالد خوزستان نمایندگان کشورمان 
در این رقابت ها هستند و ایران تنها کشوری 

این رقابتها دارد. است که 4 تیم در 
آسیاست  غرب  در  کشوری  تنها  ایران 
قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله  در  تیم   4 که 
و  تبریز  تراکتور  پرسپولیس  استقالل،  دارد. 
باشگاهی  فوتبال  سفیران  خوزستان  فوالد 
ایرانی  باشگاه های  هستند.  آسیا  در  ایران 
علیه  ظالمانه  تحریم های  تمامی  وجود  با 
بر  اتکا  با  کرد  خواهند  تالش  کشورمان، 
را  نتایج  بهترین  جوانان  استعداد  و  توانایی 
با  استقالل  بگیرند.  آسیا  قهرمانان  لیگ  در 
فینالیست  پرسپولیس  و  درآسیا  قهرمانی  دو 
بزرگترین  را می توان  دو دوره لیگ قهرمانان 
محبوب ترین  دانست.  کهن  قاره  باشگاه های 
و  سخت افزاری  زمینه  در  آسیا  باشگاه های 
اما  دارند  فراوانی  مشکالت  مدیریتی  و  مالی 
آنچه این دو باشگاه را رو به جلو می برد همان 
نیروی انسانی مستعد و هواداران بی نظیرشان 
هستند. فوالد و تراکتور هم به دنبال دفاع از 
با پیروزی  ایران هستند. فوالد  اعتبار فوتبال 
پرگل مقابل العین امارات نشان داد که چشمه 
همواره  وخوزستان  ایران  فوتبال  جوشان 
را  جدید  ستاره های  و  باشد  جاری  می تواند 
کند.  معرفی  جهان  و  حتی  آسیا  فوتبال  به 
تراکتور هم تیمی است که تالش می کند در 
آسیا هم بزرگی کند. فقط حیف که به خاطر 
حضور  از  تراکتور  مثل  ایرانی  تیم های  کرونا 
و  آسیا  فوتبال  هواداران شان محرومند وگرنه 
را  تراکتوری  پرشور  تماشاگران  جهان حضور 
نظاره گر می شد. حیف شد که به خاطر برخی 
کنفدراسیون  سیاسی  و  پرده  پشت  روابط 
فوتبال آسیا در این روزهای کرونایی میزبانی 
اما  ندادند  ایرانی  باشگاه  یک  به  حتی  را 
امیدواریم با درخشش تیم های ایرانی در این 
شود.  ثابت  ایرانی  و  ایران  حقانیت  مسابقات 
فرودین   25 از  رقابت ها    گروهی  مرحله 
1400 آغاز و روز 9 اردیبهشت به پایان می 
تیم پرسپولیس،  امروز چهارشنبه  سه  رسد. 
تراکتور و فوالد خوزستان به مصاف حریفان 
خود می روند و استقالل روز جمعه نخستین 
مسابقه خود را برگزار می کند. در زیر برنامه 
را می توانید  تیم های  بندی  گروه  و  مسابقات 

بخوانید:
 B گروه

امروز چهارشنبه 25 فروردین
پاختاکور-  تراکتور تبریز )ساعت 19و30 دقیقه(

شنبه 28 فروردین
تراکتور تبریز - الشارجه )ساعت 22و30 دقیقه(

سه شنبه 31 فروردین
)ساعت  تبریز  تراکتور  عراق-  هوایی  نیروی 

دقیقه( 19و30 
جمعه 3 اردیبهشت

)ساعت  عراق  هوایی  -نیروی  تبریز  تراکتور 
دقیقه( 19و30 

دوشنبه 6 اردیبهشت
تراکتور تبریز - پاختاکور )ساعت 19و30 دقیقه(

پنجشنبه 9 اردیبهشت
)ساعت  تبریز  تراکتور   - امارات  شارجه 

دقیقه( 22و30 
C گروه

پنجشنبه 26 فروردین
الدحیل قطر - الشرطه عراق - ورزشگاه ملک 

عبداهلل )ساعت 22و15 دقیقه(
جمعه 2۷ فروردین

استقالل ایران- االهلی عربستان - ورزشگاه ملک 
عبداهلل )ساعت 45 دقیقه بامداد به وقت تهران(

یکشنبه 29 فروردین
ورزشگاه   - قطر  الدحیل  عربستان-  االهلی 

دقیقه( 22و15  )ساعت  عبداهلل  ملک 
دوشنبه 30 فروردین

الشرطه عراق - استقالل ایران - ورزشگاه ملک 
عبداهلل )ساعت 45 دقیقه بامداد به وقت تهران(

چهارشنبه اول اردیبهشت
الدحیل قطر- استقالل ایران - ورزشگاه ملک 

عبداهلل )ساعت 22و15 دقیقه(
پنجشنبه 2 اردیبهشت

الشرطه عراق و االهلی عربستان - ورزشگاه ملک 
عبداهلل )ساعت 45 دقیقه بامداد به وقت تهران(

شنبه 4 اردیبهشت
ورزشگاه   - عراق  الشرطه  و  عربستان  االهلی 

دقیقه( 22و15  )ساعت  عبداهلل  ملک 
یکشنبه 5 اردیبهشت

ملک  ورزشگاه   - قطر  الدحیل  ایران-  استقالل 
عبداهلل )ساعت 45 دقیقه بامداد به وقت تهران(

سه شنبه ۷ اردیبهشت
الشرطه عراق -الدحیل قطر - ورزشگاه ملک 

عبداهلل )ساعت 22و15 دقیقه(
چهارشنبه 8 اردیبهشت

االهلی عربستان - استقالل ایران - ورزشگاه ملک 
عبداهلل )ساعت 45 دقیقه بامداد به وقت تهران(

جمعه 10 اردیبهشت
استقالل ایران- الشرطه عراق - ورزشگاه ملک 

عبداهلل )ساعت 22و15 دقیقه(
D گروه

25 فروردین
السد قطر – فوالد خوزستان  ساعت 22و30 دقیقه

28 فروردین
ساعت  اردن  الوحدات   - خوزستان  فوالد 

دقیقه 22و30 
31 فروردین

فوالد- النصر عربستان ساعت 22و30 دقیقه
3 اردیبهشت

ساعت  خوزستان  فوالد   – عربستان  النصر   
دقیقه 22و30 

6 اردیبهشت
 فوالد خوزستان- السد قطر ساعت 22و30 دقیقه

9 اردیبهشت
ساعت  خوزستان  فوالد    – اردن  الوحدات 

دقیقه 22و30 
E گروه

14 آوریل)25 فروردین(
پرسپولیس ایران- الوحده امارات - ساعت 19

گوا هند- الریان قطر ساعت 21و30 دقیقه
1۷ آوریل )28 فروردین(

الوحده امارات- گوا هند - ساعت 19
الریان قطر- پرسپولیس ایران ساعت 21و30 دقیقه

20 آوریل)31 فروردین(
الوحده امارات- الریان قطر - ساعت 19

پرسپولیس ایران- گوا هند ساعت 21و30 دقیقه
23 آوریل)3 اردیبهشت(

الریان قطر- الوحده امارات - ساعت 19
گوا هند- پرسپولیس ایران ساعت 21و30 دقیقه

26 آوریل)6 اردیبهشت(
الوحده امارات- پرسپولیس ایران - ساعت 19

الریان قطر- گوا هند ساعت 21و30 دقیقه
29 آوریل)9 اردیبهشت(

پرسپولیس ایران- الریان قطر - ساعت 19
گوا هند - الوحده امارات ساعت 22و30 دقیقه

اشتباهات  تکرار  به  اعتراض  در  پیکان  باشگاه 
دادن  رخ  پی  در  کرد.  صادر  را  ای  بیانیه  داوری 
بازی  چند  در  پیکان  تیم  علیه  داوری  اشتباهات 
گذشته و به خصوص دیدار عصر دوشنبه با گل گهر 
خود  اعتراض  ای  بیانیه  طی  باشگاه  این  سیرجان 
کمیته  و  فوتبال  فدراسیون  مسئوالن  گوش  به  را 
داوران رساند. در متن بیانیه پیکانی ها آمده است:

بسمه تعالی
امام جعفرصادق)علیه السالم(:

ما ُعِبَد اهلُل بِشیٍء اَفضَل ِمن اداِء َحقِّ الُمؤِمِن)هیچ 
عبادتی باالتر از ادای حق مؤمن نیست.(

ایم  شکسته  دل  و  خاطر  آزرده  غمگینیم؛ 
گذشته  های  هفته  طی  که  هایی  نامالیمتی  از 
فوتبال  های  داوری  به  عدالت  بازگشت  امید  به 
نزدیم  و دم  ایستادیم  تحمل کردیم. هرچه شد، 
زبان  دار شود؛  فوتبال خدشه  پاک  روح  مبادا  تا 
زحمتکش  قشر  شخصیت  و  شان  تا  نکردیم  باز 

فوتبال مان به خطر نیفتد، هرچه گفتند سرمان را 
پایین انداختیم و راه مان را رفتیم تا نگویند قصد 
رقم زدن نتیجه بیرون از مستطیل سبز را دارند.

پنالتی صحیح مان را در مشهد برگرداندند، 
جام  حساس  مصاف  در  سپردیم.  کارشناسان  به 
حذفی به ناحق بازنده شدیم و در ورزشگاه آزادی 
به  کردیم.  بازهم سکوت  نگرفتند  را  مان  پنالتی 
ما  شاید  است؟  چقدر  ها  انسان  طاقت  راستی 
راه  دانیم  نمی  ما  شاید  نیستیم،  بلد  را  صبوری 
می  تصور  دیگران  هم  شاید  چیست؟  پیروزی 
اصل  روی  و  باشیم  ساکت  باید  همیشه  کنند 
دیرین مان که جز احترام نیست، پافشاری کنیم.

خسته ایم؛ احساس می کنیم هرچه زحمت 
بکشیم و تالش کنیم، فایده ای ندارد وقتی هیچ 
عزمی برای بهبودی وضعیت داوری های مشاهده 
ببیند که سوت به  انگار کسی نیست  نمی شود. 
دست های لیگ چگونه حق را در زمین توزیع می 

از  است  مان طاق  و طاقت  ایم  کنند؛ گیج شده 
نامهربانی های قشری که همیشه مظلوم خطاب 
توپ  با دست  حریف  بازیکن  وقتی  کردیم.  شان 
را وارد دروازه مان کرد  و صحنه های مشکوک 
به  مبهوت  و  مات  دیگر  یکبار  داد،  رخ  بعدی 
سرنوشتی فکر کردیم که ظاهرا افراد دیگری آن 
و  ماندیم  ما  حاال  اند.  نوشته  قبل  از  برایمان  را 
قلبی آکنده از اندوه و درد و محرومیت همزمان 

اولش در مسابقه آینده. سرمربی و دستیار 
را  صدایمان  که  شود  پیدا  نفر  یک  کاش 
تیم   15 مثل   هم  ما  بداند  که  نفر  یک  بشنود، 
دیگر لیگ برتر زحمت کشیدیم و زجرها تحمل 
کردیم تا شاید خنده را بر لبان کارگران زحمتکش 
گروه صنعتی ایرانخودرو بیاوریم و در این روزهای 
سخت اقتصادی دلخوش شان کنیم. کاش رییس 
جدید فدراسیون فوتبال که با هزاران امید و آرزو 
او را پذیرفتیم، در روزهایی که ویروس منحوس 

به حال قضاوت  فکری  بریده،  را  مان  امان  کرونا 
مایی  برده،  رینگ  گوشه  به  را  ما  که  کند  هایی 
که از هر لحاظ جزو محدودترین تیم های لیگ 
برتر هستیم و تنها دلخوشی مان به گرفتن حقی 
است که برایش ماه ها جنگیده ایم. امروز با دلی 
در  داوران  اشتباهات  تا  کنیم  می  آرزو  شکسته، 
بازی های لیگ برتر به حداقل برسد و همه با هم 
و جاری شدن عدالت در مسابقات  ها  زیبایی  از 
از  ما  خواسته  تنها  این  عدالت؛  بله،  ببریم.  لذت 
فوتبالی است که حتی برگزاری مسابقاتش بدون 
را در جامعه جاری  هواداران هم شادی و نشاط 
می کند. در پایان از کمیته محترم داوران عاجزانه 
می خواهیم که بعد از بررسی صحنه های داوری 
در بازی های گذشته پیکان با مقصران اشتباهات 
سریالی رخ داده برخورد کرده و مقدماتی را فراهم 
آورد تا در آینده شاهد این اتفاقات تلخ نباشیم. به 

امید روزهای خوب.«

امروز  فوتبال  اول  دسته  لیگ  بیستم  هفته  از  مسابقه   9
برگزار شد که مس با پیروزی مقابل شهرداری آستارا همچنان 
لیگ  بیستم  هفته  از  مسابقه   9 ماند.   باقی  در صدر  مقتدرانه 
دسته اول فوتبال برگزار شد. حساس ترین مسابقه در کرمان بین 
تیم های مس کرمان صدرنشین و شهرداری آستارا رده چهارمی 
برگزار شد که مس با پیروزی در این مسابقه 38 امتیازی شد و 
همچنان به عنوان مدعی اول صعود خود را معرفی کرده است. 
فاصله این تیم بااستقالل خوزستان در رده دوم جدول 4 امتیاز 
است. فجرسپاسی هم امروز تیم نود ارومیه را شکست داد تا با 
34 امتیاز و تفاضل گل کمتر در رده سوم قرار بگیرد. شهرداری 
پایان رافت دومین باخت متوالی خود را متحمل  آستارا بدون 
شد تا تیمی که در رده دوم جدول بود تا رده های میانی جدول 
سقوط کند.  ملوان هم سومین برد متوالی خود را به دست آورد 
با  تهران هم  بادران  برسد.  به جمع مدعیان  را  تا کم کم خود 
پیروزی مقابل آرمان گهر در جدول صعود کرد. فشردگی جدول 
مسابقات در باالی جدول و جمع مدعیان بسیار زیاد شده است.  

نتایج مسابقات به شرح زیر است:
بادران تهران 2- آرمان گهر صفر

گل: ایمان غالمی)1۷- پنالتی( رضا هاشمی)29(

خوشه طالیی ساوه صفر- شاهین شهرداری بوشهر یک
گل: حسین نخود کار)8(

اخراج: میالد صارمی) از شاهین بوشهر(
چوکا تالش یک - استقالل خوزستان 3

گل:امید لطیفی، بهروز بارانی و علی کیانی فر برای استقالل 
خوزستان، پرهام جوادی برای چوکا

ملوان یک- رایکا بابل صفر
گل: عیسی پرتو)36(

اخراج: یاسر حاتم زاده) رایکا(
قشقایی شیراز صفر- هوادار صفر

مس کرمان 2 - شهرداری آستارا صفر
گل: بابا محمدی)19(، محمد علی نژاد)31(

نود ارومیه صفر- فجرشهید سپاسی یک
گل: حمید نعمتی)85(

پارس جنوبی 3 - گل ریحان البرز یک 
محمد  میرزایی)33(  کیانوش  موسوی)4(،  سجاد  گل: 
نامعلوم( ریحان)90  گل  جنوبی  پارس  برای  عبادزاده)90( 

استقالل مال ثالنی صفر- خیبر خرم آباد یک
گل: عارف رستمی)12(

* سالم آقای نکونام! برد خوبی جلوی 
به  اول می خواستم  داشتید. در درجه  العین 
مقابل  برد  درباره  بعد  و  بگویم  تبریک  شما 
العین و نتیجه غافل گیرکننده تیم تان بپرسم. 

آیا برای خود شما هم اینطور بود یا نه؟
- پیروزی برابر العین با چهار گل کار 
العین  تیم هایی چون  وقتی  است.  سختی 
از قبل  قرار می گیرند که  تیم هایی  مقابل 
تصور نمی کنند با چنین نتیجه ای شکست 
بخورند باز بازی می کنند بنابراین شما باید 
داشته  برنامه  العین  مثل  تیم هایی  مقابل 
باشید تا بتوانید به آنها ضربه بزنید. ما هم 
این کار را کردیم. واقعیت این است که ما 

برای برد العین برنامه ریزی کرده بودیم.
* العین االن در شرایط خوبی نیست 
یک  همیشه  که  است  باشگاهی  خب  اما 
لیگ  دوره   8 در  و  داشته  آسیایی  کالیبر 
قهرمانان هم حاضر بوده و حاال برای اولین 
بار است که در تقریبا یک دهه اخیر اوت 
درباره  را  شما  نظر  می خواستم  می شود. 
تیم  که  بدانم  هم  العین  قوت  و  ضعف 

نه؟ یا  بودند  سرسختی 
و  خارجی  بازیکنان  با  العین   -
لیگ  در  همیشه  دارد  که  ملی پوشی 
همیشه  و  است  مدعی  آسیا  قهرمانان 
مسابقات  این  در  را  عملکردش  بهترین 
ارائه می کند اما ما توانستیم در یک بازی 
بدهیم. را شکست  تیم  این  مقتر  و  خوب 

پنجره  درباره  این مدت خیلی  در   *
بسته فوالد صحبت کردی ولی صادقانه ما 
این طرف فکر می کردیم که این یک مقدار 
حالت بازی روانی را دارد به خاطر این که 
سرمایه  و  انسانی  نیروی  نظر  از  فوالد 
بازیکنان جزو تیم های خوب ایران است. 
نکردن  تغییر  و  تیم  بودن  یکدست  البته 
کمک  شاید  موضوع  این  به  هم  ترکیب 
کند. به هر حال االن با این برد چه نظر و 
انسانی تیمت داری؟ حسی درباره نیروی 

انتقاالت  و  نقل  پنجره  درباره  من   -
توانند  می  که  تیم هایی  گفتم.  را  واقعیت 
در ابتدای فصل و نیم فصل بازیکن بگیرند 
تیم شان  می توانند  چقدر  که  می بینید 
و  دوستان  شاید  چون  کنند.  تقویت  را 
تیم های دیگر این کارها را انجام می دهند 
شاید کمی ذهنیت ها منفی باشد ولی من 
نفع  به  که  چیزی  کرده ام  سعی  همیشه 
تیمم و باشگاهم هست را بگویم. واقعیت 
و  نقل  فرصت  از  پارسال  که  است  این 
ضرر  امسال  اما  کردیم  استفاده  انتقاالت 
کردیم. در لیگ قهرمانان با توجه به کرونا 
و انجام بازی ها در هر دو روز یا نهایت سه 
روز شرایط سخت است و به همین خاطر 
ما از بسته بودن پنجره مان ضرر کردیم و 

شرایط  ما  االن  همین  کرد.  ضرر خواهیم 
سخت و سنگینی داریم و امیدوارم که این 
ذهنیت وجود داشته باشد که به ما بعنوان 

نگاه نشد. تیمی ملی  یک 
* بعد از جدایی رائول السد یک مدل 
هم  آن  که  کرده  پیدا  جدید  اسپانیایی 
حضور ژاوی هرناندز دوست شماست. خب 
همه می دانیم که با او در ارتباط هستی. 
ژاوی در این سال ها با تیم های مختلفی از 
ایران و به خصوص سپاهان و پرسپولیس 
می  قرار  شما  جلوی  حاال  و  کرده   بازی 
گیرد. می خواهیم بدانیم در این مدتی که 
یا  بوده ای  ارتباط  در  او  با  بوده  السد  در 
خیر؟ آیا بعد از قطعی شدن صعودتان به 

با او صحبت کرده اید؟. مرحله گروهی 
زمان  از  که  دوستی  بخاطر  ما   -
سال  چند  این  در  داشتیم  هم  با  اللیگا 
صحبت  هم  با  و  بودیم  ارتباط  در  هم  با 
می خواستم  وقتی  من  حتی  و  می کردیم 
برای گذراندن دوره ای به قطر بروم با ژاوی 

هماهنگ کردم که متاسفانه بخاطر کرونا 
باهمدیگر  دیگر  هم  صعود  از  بعد  و  نشد 
صحبت نکردیم و حتما روز بازی همدیگر 
خوبی  رقبای  امیدوارم  دید.  خواهیم  را 
اما همانطور که می دانید  باشیم  برای هم 
قابل  ما  با  اصال  دارد  السد  که  شرایطی 
خالی  دست  با  واقعا  ما  و  نیست  مقایسه 
تالش  ولی  می گیریم  قرار  السد  جلوی 
می کنیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.

رکورد  یک  ثبت  با  امسال  ژاوی   *
و  شده  قطر  قهرمان  باخت  بدون  و  عالی 
خوبی  بسیار  شرایط  با  رسد  می  نظر  به 
می  شما  مصاف  به  پیروزی  کسب  برای 
آید. چقدر امیدوار به نتیجه گرفتن مقابل 
این تیم هستی و از قبل آیا روی السد ریز 
شده بودی یا خیر و این تیم را با جزئیات 

خیر؟ یا  کردی  می  دنبال 
بخاطر  السد  توسط  رکورد  ثبت   -
بسته اند.  را  پرقدرتی  تیم  که  است  این 
زیادی  خارجی  کیفیت  با  بازیکنان  آنها 

می دانید  کرده اند.  هزینه  و  گرفته اند  را 
مثل  تیمی  وقتی  دنیا  جای  همه  در  که 
بارسلونا هم بازیکن نمی گیرد شرایطش به 
همه  این خصوصیت  می شود.  چه صورت 
برای جذب  باید  و شما  دنیاست  تیم های 
تاثیرگذار هزینه کنید  و  بازیکنان کلیدی 
تا بتوانید به نتیجه برسید و السد این کار 
را کرده و نتیجه اش را گرفته.  آنها بدون 
باخت قهرمان لیگ شده اند و همه عناوین 
و  پاسور  بهترین  گلزن  بهترین  همچون 
هواداران  همه  از  آورده اند.  به دست  را   ...
موضوع  این  می خواهم  فوتبالدوستان  و 
هزینه  که  تیم هایی  که  کنند  درک  را 
بهتری می گیرند.  نتایج  بیشتری می کنند 
و  است  شکل  همین  هم  ایران  لیگ  در 
تیمهایی که هزینه کرده اند نتیجه بهتری 

کرده اند. کسب 
* حاال صادقانه می خواهم به این سوال 
تیم  دو  هر  ترکیب  در  آیا  که  بدهی  پاسخ 
بازیکنانی در حد ژاوی یا جواد نکونام هستند 

یا نه و فکر می کنی اگر خودتان دو نفر در 
زمین بودید، بازی چقدر جالب می شد؟

وقت  هیچ  قطعا  که  ژاوی  حد  در   -
ژاوی  قطعا  و  آمد  نخواهد  بازیکنی 
چنین  برابر  بازی  و  است  تکرارنشدنی 
بازیکنی مثل یک رویا می ماند که خدا را 
شکر این افتخار نصیب من شد اما درباره 
در  نکونام  مثل  بازیکنی  اینکه  و  خودم 
ترکیب زمین هست یا نه دیگران باید نظر 
که  نیستم  حدی  در  خودم  من  و  بدهند 

بدهم. نظر  خودم  درباره  بتوانم 
النصر  هم  گروه  این  بعدی  تیم   *
است که همه خبر داریم سال گذشته به 
از  بعد  و  آسیا رسیده  فینال منطقه غرب 
اخبار  صدر  در  همیشه  پرسپولیس  بازی 
با حساسیت  بوده و همیشه  ایران  فوتبال 
خاصی اخبارش پیگیری شده است. نظرت 
به  توجه  با  و  بگو  هم  بازی  این  درباره  را 
حضور سرمربی جدیدی که وارد تیم شده، 

النصر داری؟ از  ای  بازی  انتظار چه 

و  آسیاست  قهرمانی  مدعی  النصر   -
همه این را می دانند. از شانس ما با تمام 
مدعی  یا  که  می کنیم  بازی  تیم هایی 
قهرمانی هستند یا پارسال مدعی بوده اند 
کرده اند.  تقویت  را  تیم شان  هم  امسال  و 
ما  گروه  و  قدرتمندند  ما  گروه  تیم های 
گروه مرگ است و این شرایط را برای ما 
داده ایم  قول  اول  روز  از  اما  کرده.  سخت 
که تمام تالشمان را برای موفقیت فوالد و 
ادامه هر  انجام دهیم. در  شادی هواداران 
اتفاقی بیفتد سعی می کنیم با تالشمان به 

برسیم. هدف 
* چقدر به موفقیت فوالد امیدوارید؟ 
و با توجه به شروع خوبی که فوالد داشته 
و چشم های زیادی را دنبال خودش می 
سمت  از  مطمئنا  مثبتی  انرژی  کشاند، 
تیم  سمت  به  ایران  در  فوتبال  هواداران 
با  صحبتی  اگر  پایان  در  بود.  خواهد 
هواداران فوتبال در ایران و همینطور فوالد 

بشنویم. شویم  می  خوشحال  دارید 
- امیدوارم همه چیز منطقی پیش 
برود. به بازیکنانم تذکر داده ام دیدار برابر 
العین را فراموش کنند و آن بازی به تاریخ 
پیوست. از کارشناسان هم می خواهم به 
ما همان نگاهی داشته باشند که قبل از 
دیدار برابر العین داشتند. از قبل کسی 
کسی  داشت  العین  که  شرایطی  بخاطر 
نمی شد.  قائل  صعود  شانس  ما  برای 
دوست ندارم که بگویند تیم ما می تواند 
در این گروه شرایط خیلی خوبی داشته 
باشد. این گروه گروهی است که دو تا از 
مدعیان قهرمانی اصلی آسیا اینجا حضور 
دارند. اگر حداقل یکی از این تیم ها نبود 
اما  کنیم  فکر  صعود  به  می توانستیم 
بازیکنان  کمبود  بسته  پنجره  با  اکنون 
و بازیکنان مصدوم در همین ابتدای راه 
هشدار  این  است.  خیلی سخت  کارمان 
بیشتر  باید  که  می دهم  بازیکنانم  به  را 
بزرگتری  جای  به  وقتی  کنیم.  تالش 
می رویم باید فکر بزرگتر داشته باشیم. 
و  کنند  درک  همه  را  این  که  امیدوارم 
از  سختتر  ما  کار  که  بشوند  متوجه 
نیاز  بیشتری  تالش  به  و  است  گذشته 
داریم. در پایان باید از آقای آذری عزیز 
تشکر کنم که بعنوان نفر اول باشگاه از 
باید  ما خیلی حمایت کردند. همینطور 
از اعضای محترم هیات مدیره که کنار ما 
از هواداران  تشریف داشتند تشکر کنم. 
خوب فوالد و مردم عزیز خوزستان که با 
پیامها یا تصاویر شادی شان به ما انرژی 
می کنم.  قدردانی  دادند  مثبتی  بسیار 
این  شرمنده  راه  ادامه  در  امیدوارم 

نشویم. عزیزان 

عباس زاده جزو 6 مهاجم روی 
فرم لیگ قهرمانان آسیا 2021

لیگ  برتر  مهاجمان  جزو  تراکتور  بازیکن 
سایت  شد.  انتخاب   2021 آسیا  قهرمانان 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به معرفی 6 
مهاجم روی فرم در لیگ قهرمانان آسیا 2021 قبل 

پرداخت. رقابتها  این  آغاز  از 
6 مهاجم روی فرم این رقابتها از دید سایت 
عربستان(،  گومیس)الهالل  از  عبارتند   AFC
خربین  عمر  زاده)تراکتور(،  عباس  محمد 
قطر(،  بونجاح)السد  بغداد  امارات(،  )الوحده 
میشل اولونگا)الدحیل قطر( و ایمن حسین)نیرو 

عراق( هوایی 
نوشت:  زاده  عباس  درباره   AFC سایت 
محمد عباس زاده در طول دوران فوتبالی اش در 
دو تیم در رفت و آمده بوده است. او اکنون  در 
30 سالگی در لیگ ایران عملکرد خوبی در فصل 
جاری داشته است. عباس زاده می خواهد تراکتور 
را در این رقابتها کمک کند تا از مرحله گروهی 
صعود کند. عباس ازده با نزدیک شدن لیگ ایران 
در  گل   9 رساندن   ثمر  به  با  خود  راه  نیمه  به 
او  ایران قرار دارد.  رده سوم بهترین گلزنان لیگ 
به  گل  یک  بازی  دو  هر  در  میانگین  صورت  به 
ثمر رسانده است. مهاجم ایرانی امیدوار است این 
عملکرد خوب خود در لیگ را در لیگ قهرمانان 
آسیا تکرار کند و تراکتور را کمک کند تا به مرحله 
حذفی صعود کند. عباس زاده 3 سال سابقه بازی 
برای پرسپولیس را دارد. او در لیگ قهرمانان آسیا 
2015 به همراه پرسپولیس حضور داشت ولی در 
اکثر بازیها نیمکت نشین بود و زمانی برای بازی 
پیدا نکرد. بعد از 6 سال عباس زاده امیدوار است 

به همراه تراکتور عملکرد خوبی داشته باشد.

مجیدی یک پزشک به کادر 
پزشکی استقالل اضافه کرد

با نظر فرهاد مجیدی یک پزشکی به جمع 
در  استقالل  فوتبال  تیم  پزشکی  کادر  اعضای 
با دعوت فرهاد مجیدی،  عربستان اضافه شد. 
محمد آبادی به عنوان پزشک تیم به مجموعه 
کرد.  خواهد  کمک  عربستان  در  استقالل 
آبادی، فوق تخصص جراحی دارد و در آلمان 
ساکن است. آبادی که فارغ التحصیل از آلمان 
با تیم های ملی جوانان  است، سابقه همکاری 
با  وی  دارد.   201۷ سال  از  را  ایران  امید  و 
هدف تکمیل تالش های کادر پزشکی فعلی در 
بحث های پزشکی، جراحی و ریکاوری بازیکنان 
استقالل  پزشکی  کادر  به  فشردگی  دلیل  به 

شده اند. اضافه 

آغاز ماراتن لیگ قهرمانان برای استقالل، پرسپولیس، تراکتور و فوالد
حمله لشکر ایران به جام آسیا

جدول رده بندی لیگ دسته اول 

روی دست ژاوی که نمی آید، خودم را نمی دانم

هشدار نکو از گروه مرگ؛ یک کلمه بیشتر و نه کمتر!
جواد نکونام یک روز پیش از دیدار مهم فوالد برابر السد قطر در گفت وگویی مفصل با سردبیر ورزش سه به سوال های مطرح این روزها درباره فوالد 

پاسخ گفت. از روزی که جواد نکونام فوتبال را کنار گذاشت و دیگر بازوبند تیم ملی را بر بازو نبست، نزدیک به ۵ سال می گذرد و او حاال یکی از 
سرمربیان جوان و موفق فوتبال ایران است.در تمام این سالها او بعنوان یک مربی جوان پله به پله پیش رفته و حاال در آسیا خودش را آماده سطحی 

تازه ار رقابت می کند. در مصاحبه با او چیزی که واضح است،بی عالقگی مفرط او به خوشبینی است.چیزی که دوستش ندارد؛پس هرچه پیش می رویم از 
او نکته ای جز کلمات هشداردهنده نمی شنویم اگرچه احتماال پشت این سختگیری بیش از حد نسبت به همه چیز موفقیتی است که از پی خواهد آمد.

مس روی نوار موفقیت و صدرنشینی

باشگاه پیکان: کاش یک نفر صدای ما را بشنودهیچ عزمی برای بهبود وضعیت داوری نیست

باشگاه پرسپولیس از هندی ها دلجویی کرد
باشگاه پرسپولیس از میزبان گروه خود در لیگ قهرمانان آسیا دلجویی کرد. پیش از سفر تیم پرسپولیس به گوای هند 
برای حضور در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا پستی در صفحه اینستاگرام این باشگاه منتشر شد که حاوی مطالب غیر ورزشی 
بود و به همین دلیل انتقادات زیادی به این باشگاه وارد شد. امروز صفحه رسمی این باشگاه در اینستاگرام بابت انتشار این 
مطلب عذرخواهی کرد البته در این مطلب اشاره شده که باشگاه پرسپولیس برای فردی که عامل انتشار چنین پستی بوده 

تنبیه  و  توبیخ در نظر گرفته است.

شهباززاده:  مساوی با نفت مسجدسلیمان برای ما خوب نبود
مهاجم تیم فوتبال سپاهان گفت: بازی فشرده حریف کار ما را خیلی سخت کرد. هر کاری کردیم 
نتوانستیم رد بشویم و به گل برسیم. سجاد شهباززاده پس از تساوی بدون گل مقابل نفت مسجدسلیمان 
اظهار داشت: نتیجه اصاًل برای ما خوب نبود. در طول بازی همه تالش مان را کردیم نمی توانم بگوییم 
متأسفانه چون آنها هم دنبال یک امتیاز بودند تالش شان را کردند که گل نخوردند و موفق شدند. وی 
افزود: بازی فشرده حریف کار ما را خیلی سخت کرد. هر کاری کردیم نتوانستیم رد بشویم و به گل 
برسیم؛  موقعیت های گلزنی هم داشتیم متأسفانه نشد که بشود. مهاجم تیم فوتبال سپاهان در مورد قرار 
گرفتن در صدر جدول گلزنان و دعوت به تیم ملی و اینکه پس از بازگشت از تیم ملی دوباره نتوانست در 
سپاهان گل بزند، عنوان کرد: اینها نگاه از دور است همچنان شرایط خوبی دارم امروز تالش هم کردم اما 

گلزنی به تیم هایی فشرده بازی می کنند سخت است و گل نزدن دلیل خاص دیگری ندارد. 
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تنها یک لمس توپ برای جهانبخش در بازی با اورتون
در دیدار برایتون مقابل اورتون، گراهام پاتر تنها 5 دقیقه به علیرضا جهانبخش میدان داد که این بازیکن نیز نتوانست عملکرد خاصی از خود به اجرا گذارد. در چارچوب 
هفته سی و یکم برایتون شب گذشته در خانه به مصاف اورتون رفت و به تساوی بدون گل رضایت داد. در این مسابقه علیرضا جهانبخش در ترکیب برایتون حضور نداشت و 
در انتهای بازی توانست به میدان آید. او توسط گراهام پاتر در دقیقه 87 جانشین »موپی« شد ولی فرصت نشان دادن توانایی های خود را پیدا نکرد. جهانبخش در 5 دقیقه )2 

دقیقه وقت اضافه( تنها یک لمس توپ را در این مسابقه به ثبت رساند و تنها توانست یک پاس با سینه خود در این مسابقه بدهد.
بازیکن ایرانی پس از مصدومیت در ابتدای فصل، عمال ترکیب اصلی را از دست داد و هرگز نتوانست به مهره اصلی پاتر تبدیل شود. او البته این انگیزه را دارد که بتواند 

توانایی های خود را دوباره نشان دهد ولی فرصت کافی پیدا نمی کند. در بازی قبلی مقابل منچستریونایتد نیز تنها 2 دقیقه در بازی حضور داشت.

 اعالم زمان شروع تمرینات پیکان 
برای مصاف با شاگردان منصوریان

تمرینات تیم فوتبال پیکان با نظر سرمربی این تیم تعطیل شد. بعد از 
دیدار پیکان مقابل گل گهر سیرجان، بازیکنان تیم امروز تمرین ریکاوری 
خود را در زمین اختصاصی برگزار کردند. بعد از این تمرین با توجه به اینکه 
دیدار بعدی پیکان در لیگ برتر روز پنجشنبه 2 اردیبهشت مقابل آلومینیوم 
شاگردانش  به  روز  دو  گرفت  تصمیم  تارتار  مهدی  می شود،  برگزار  اراک 
استراحت بدهد. بر این اساس اعضای تیم تیم پیکان روزهای چهارشنبه و 
پنجشنبه به استراحت خواهند پرداخت و از روز جمعه دور جدید تمرینات 

خود را برای مسابقه هفته بیست و یکم از سر خواهند گرفت.
 بازدید سرمربی و کاپیتان تراکتور 

از ورزشگاه شارجه
برگزاری  محل  ورزشگاه  از  تراکتور  فوتبال  تیم  کاپیتان  و  سرمربی 
دیدار مقابل پاختاکور بازدید کردند. رسول خطیبی و مسعود شجاعی پس 
محل  ورزشگاه  از  پاختاکور  با  بازی  از  پیش  خبری  نشست  در  حضور  از 
بازدید به عمل آوردند. سرمربی و کاپیتان  برگزاری دیدار مقابل پاختاکور 
تیم فوتبال تراکتور به ارزیابی وضعیت چمن و رختکن های ورزشگاه شهر 

بررسی کردند. را  ورزشگاه  این  امکانات  و  پرداختند  شارجه 
فوالد می تواند کارهای بزرگی انجام دهد
پریرا: السد بهترین تیم آسیاست

از  تیم آسیا و  بهترین  السد  تیم فوتبال فوالد خوزستان گفت:  مهاجم 
نشست  در  پریرا  است.لوسیانو  قهرمانان  لیگ  مسابقات  قهرمانی  مدعیان 
و  قوی  خیلی  تیم  السد  اظهارداشت:  قطر  السد  با  مسابقه  از  پیش  خبری 
بهترین تیم آسیاست. این تیم از مدعیان قهرمانی مسابقات لیگ قهرمانان 
از بهترین مربیان جهان  است و پول  زیادی خرج کرده است. ژاوی یکی 
خواهد بود و یکی از گزینه های مربیگری بارسلوناست. وی افزود: السد کازوال 
را دارد که یکی از بهترین هافبک ها است و بازیکنان خوب دیگری هم دارد. 
ما هم تیم قابل احترامی هستیم و نشان دادیم که می توانیم کارهای بزرگی 

انجام بدهیم و فردا تمام تالش مان را می کنیم تا نتیجه بگیریم.
 اعالم شرایط آب  و هوایی شهر گوا
 در زمان بازی پرسپولیس و الوحده

الوحده اعالم  بازی پرسپولیس و  شرایط آب  و هوایی شهر گوا در زمان 
شد. طبق اعالم سایت های معتبر هواشناسی، دو تیم پرسپولیس ایران و الوحده 
امارات، امروز چهارشنبه در حالی در گوا و در چارچوب روز یکم لیگ قهرمانان 
آسیا 2021، به مصاف یکدیگر خواهند رفت که دمای واقعی بین 28 تا 30 درجه 
سانتیگراد خواهد بود البته احساس واقعی دما با توجه به سایر عوامل تاثیرگذار، 
35 درجه خواهد بود. رطوبت هوا نیز بین 75 تا 80 درصد تخمین زده می شود.

 توضیح باشگاه الوحده درباره 
وضعیت حضور مدافعش مقابل پرسپولیس

باشگاه الوحده امارات درباره وضعیت مصدومیت مدافعش پیش از دیدار با 
پرسپولیس توضیحی را ارائه کرد. تیم فوتبال پرسپولیس امروز)چهارشنبه( ساعت 
آسیا  قهرمانان  لیگ  مرحله گروهی  در  بازی خود  اولین  در  تهران  به وقت   19
2021 به مصاف تیم الوحده امارات می رود. در همین رابطه باشگاه الوحده در 
زمینه حضور یا غیبت محمد برغش مدافع راستش در بازی با سرخ پوشان نوشت: 
برغش به همراه کاروان به هند رفته ولی هنوز به آمادگی کامل نرسیده است. تین 
کات می داند این بازیکن برای دیدار فردا مقابل پرسپولیس ایران نمی رسد ولی 
امیدوار است در بازی دوم برسد. پرسپولیس با الوحده امارات، گوای هند و الریان 

قطر در گروه پنجم لیگ قهرمانان آسیا 2021 رقابت می کند.
سرمربی الوحده: بازی سختی مقابل 

پرسپولیس داریم
بازی  دانیم  می  گفت:  پرسپولیس  با  دیدار  از  پیش  الوحده  سرمربی 
سختی مقابل تیم ایرانی داریم. تیم فوتبال پرسپولیس امروز)چهارشنبه( در 
اولین بازی خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 از ساعت 19 
به میزبانی هند به مصاف الوحده امارات می رود. تین کات سرمربی الوحده 
پرسپولیس  مقابل  ما  فردا  بازی  کرد:  عنوان  بازی  این  خبری  نشست  در 
بدون شک سخت خواهد بود. در هند با مشکل زمین تمرین مناسب مواجه 
این  از  بهتر  توانست  نبوده و می  میزبانی هند مناسب  نظرم  به  و  هستیم 
اقدام  داشت.  نخواهد  حضور  مطر  اسماعیل  بازی  این  در  باشد.  ها  بازی 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در انتخاب هند برای میزبانی از گروه ما مناسب 
نبود و ما در این زمینه خوش شانس نبودیم. وی افزود: آب و هوا در اینجا 
اکنون بسیار گرم است و با ورود ماه مبارک رمضان نمی توانیم در عصرها 
تمرین کنیم. در بازی اول کار سختی داریم. تیم ایرانی تاکنون در 3 سال 
گذشته دوبار به فینال این رقابت ها رسیده و می دانیم بازی سختی داریم 

ولی با تمام قوا در بازی حضور پیدا می کنیم.
قیمت کاوه رضایی کاهش پیدا کرد

یک رسانه بلژیکی از افت ارزش مهاجم ایرانی کلوب بروژ خبر داد. سایت 
فوتبال نیوز بلژیک خبر داد باشگاه کلوب بروژ نباید در نقل و انتقاالت تابستانی 
را داشته  ایرانی اش  انتظار فروش چندین میلیون دالری کاوه رضایی مهاجم 
باشد. رضایی برای دومین سال متوالی به صورت قرضی برای شارلروا بازی می 
کند و طبق سایت ترانفسر مارکت ارزش این بازیکن به 3.3 میلیون یورو کاهش 
بازیکن در سال 2018 5 میلیون یورو به شارلروا  این  بروژ برای جذب  یافت. 
پرداخت کرده بود. رضایی این روزها تاثیر چندانی در ترکیب شارلروا ندارد  و 
در اکثر بازی های ماه اخیر نیمکت نشین بوده است. رضایی در این فصل آمار 

چندان خوبی نداشته و در 24 بازی تنها 7 گل به ثمر رسانده است.
 قایدی و عبدی جزو 6 ستاره جوان

 لیگ قهرمانان آسیا 2021
مهاجمان استقالل و پرسپپولیس جزو ستاره های جوان لیگ قهرمانان 
آغاز   آستانه  در  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  سایت  گرفتند.  قرار   2021 آسیا 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان 2021 به معرفی ستاره های این رقابت ها 
پرداخت.در این گزارش سایت AFC به معرفی 6 ستاره جوان غرب آسیا 
پرداخت که عبارتند از ناصر الدوسری )الهالل(، ابراهیم بایش )نیرو هوایی(، 
ابراهیم یولدوشف )پاختاکور(، خالد الغنام )النصر(، مهدی قایدی )استقالل( 

و مهدی عبدی )پرسپولیس(.
* مهدی قایدی )استقالل(

درخشش این بازیکن جوان باعث شده تا در 22 سالگی به مهره کلیدی 
استقالل تبدیل شود و به تیم ملی ایران هم دعوت شود. قائدی در بازی تیم 
ملی ایران با بوسنی اولین گل ملی اش را به ثمر رساند. استقالل در لیگ 

قهرمانان آسیا روی درخشش این بازیکن جوانش حساب باز کرده است.
* مهدی عبدی )پرسپولیس(

عبدی ماه ژوئیه موفق شد به همراه پرسپولیس قهرمان لیگ ایران 
شود. این بازیکن در نیمه فصل دوم وضعیتش بهتر شد و به اوج شکوفایی 
رسید. عبدی در فصل گذشته لیگ قهرمانان به همراه پرسپولیس تا فینال 
نمایش خوبی داشت. با وجود این او در فصل گذشته برای پرسپولیس تنها 
2 گل به ثمر رسانده و می خواهد در لیگ قهرمانان آسیا 2021 جبران کند.

افشین عبداللهیان

وزیر می خواهد سرخابی ها را از سرش باز کند
جاللی: بردن استقالل و پرسپولیس به بورس جاذبه ای ندارد

به  که  آن هایی  گفت:  فوتبال  کارشناس 
ندارد  جاذبه ای  و  شدند  ورشکسته  رفتند،  بورس 
بورس می بریم. به  را  باشگاه  دو  اعالم کنیم  که 

بود طبق  قرار  اینکه  مورد  در  مجید جاللی 
وعده ها دو باشگاه استقالل و پرسپولیس در پایان 
سال 99 واگذار شوند، اظهار داشت: این موضوع 
اتفاقی  االن  تا  و  شد  مطرح  هم  پیش  سال   15
نیفتاده است. 5 سال پیش گفتم قطعا این اتفاق 
نمی افتد و االن هم همین را می گویم. وی افزود: 
ندارد.  باشد، مشکلی  واقعی  اگر  بخش خصوصی 
شرکت های خصولتی را نمی توان بخش خصوصی 
واقعی دانست. اگر فردی یا شرکتی بخواهد وارد 
پروژه شود، اگر به عنوان مثال یک میلیون تومان 
هزار  و 200  میلیون  یک  باید  می گذارد،  سرمایه 
تومان در آخر کار برداشت کند اما فوتبال ما چنین 
خصوصی  بخش  هیچ  بنابراین،  ندارد.  شرایطی 
آدم هایی  البته  شد.  نخواهد  کار  این  وارد  واقعی 
را  آن  آخر  که  دادند  پولی  و  آمدند  تیم ها  کنار 
تیمداری  نه  بودند؛  رانت  دنبال  به  آن ها  دیدیم. 

فوتبال.  اشاعه  و 
خاطر  به  کرد:  تصریح  فوتبال  کارشناس 
برای  نمی تواند  ما  فوتبال  داریم،  که  قوانینی 
خودش درآمدزایی کند. بنابراین، بخش خصوصی 
هرگز وارد این کار نخواهد شد. با توجه به قوانین 
ما  فوتبال  در  سازی  خصوصی  اصال  موجود، 
امری کامال محال است. در واگذاری تیم ها یک 
نگاهی  ولی  است  کار  اقتصادی  بخش  موضوع، 
نیست.  اقتصادی  نگاه  است،  فوتبال  به  االن  که 
نگاه  اما  داد  انجام  کاری  بود، می شد  اینطور  اگر 
اقتصادی وجود ندارد و به همین خاطر کار را به 

نمی سپارند. واقعی  خصوصی  بخش  دست 

جاللی در مورد اینکه اصرار و تاکید زیادی 
روی سوددهی دو باشگاه می شود تا آن ها را وارد 
که  است  این  خاطر  به  این  گفت:  کنند،  بورس 
که  فروشنده ای  مانند  کنند.  جذب  را  خریداران 
برای فروش اجناسش، تبلیغ می کند. آن هایی که 
به بورس رفتند، ورشکسته شدند. جاذبه ای ندارد 
وقتی اعالم می کنیم می خواهیم دو باشگاه را به 
بورس ببریم. اصرار برای این است که وزیر واقعا 
اما نه می توانند  باز کند  می  خواهد از سر خودش 
این کار را انجام بدهند و نه کسی از آن ها تحویل 
می گیرد. حتی زمان احمدی نژاد صحبت کردند و 
قرار شد یک باشگاه را به ایران خودرو و دیگری 
ورزش  دستگاه  همیشه  یعنی  بدهند.  سایپا  به  را 
دوست داشته این دو را از سر خودش باز کند اما 

است. نتوانسته 
وی افزود: زمانی که مهرعلیزاه رئیس سابق 
تربیت بدنی بود، عالقه داشت دو باشگاه را واگذار 
قیمت  تومان  میلیارد   11 پرسپولیس  برای  کند. 
گذاشته بودند. ورزشگاه تختی را هم می خواستند 
گذاشتند.  قیمت  تومان  میلیارد   4 و  بفروشند 
گروهی آمد که حسین کالنی هم در آن بود اما 
این  دارند  عالقه  ورزش  متولیان  نشد.  درنهایت 
دو باشگاه را واگذار کنند چون هم انرژی زیاد و 
اینکه  با  آن ها  را می گیرند.  بودجه  از  هم بخشی 
حساس  مواقع  در  اما  نیستند  کار  درگیر  خیلی 
می خواهند  بنابراین،  هستند.  پاسخگو  اصلی ترین 
از سر خودشان باز کنند منتهی نمی توانند و اینطور 
نیست که به عنوان مثال دست وزیر ورزش باشد. 
با  نمی دهند. مدتی  را دست شخص  تیم  دو  این 
و  رسانه ها  برای  خوراکی  و  می کنند  بازی  مردم 

می شود. درست  عمومی  افکار 

اولتیماتوم  به  واکنش  در  آبادان  نفت  صنعت  مدیره  هیأت  رئیس 
سید سیروس پورموسوی گفت:  دنبال این هستیم هرچه سریع تر پول به 
دست  ما برسد تا حساب بازیکنان و کادرفنی را شارژ کنیم. حسن نصر 
اولتیماتوم سیدسیروس پورموسوی مبنی براینکه اگر تا  اصفهانی درباره 
24 ساعت آینده پولی به حساب باشگاه صنعت نفت نیاید از این تیم جدا 
خواهد شد، اظهار داشت: علی عیسی زاده با وجود اینکه در روزهای اخیر 
پیگیری های الزم  می کند.  مدیریت  را  مسائل  این  بوده  برادرش  عزادار 
باشگاه  حساب  به  پول  روز   3-2 همین  در  قطعًا   و  می دهیم  انجام  را 
می آید. وی افزود:  پور موسوی هم در جریان است که ما صحبت ها و 
هماهنگی های الزم را انجام داده ایم. با همکاری اداره ورزش و جوانان 

باشگاه صنعت نفت  اختیار  به زودی در  پول  ان شاءاهلل  استان خوزستان 
ادعای  درباره  آبادان  نفت  صنعت  مدیره  هیأت  گرفترئیس  خواهد  قرار 
پورموسوی مبنی براینکه مسئوالن باشگاه هشت میلیارد تومان را قبول 
نکرده و با توجه به صحبت های نمایندگان مجلس خواستار دریافت 12.5 
میلیارد تومان شده اند، گفت: تالش مان را کرده ایم. وزارت نفت و شخص 
وزیر هم تمام مسائل را تقبل کرده و بودجه ای به دو باشگاه صنعت نفت 
از  افزود:  اصفهانی  داده اند .نصر  اختصاص  نفت مسجدسلیمان  و  آبادان 
اداره کل ورزش و جوانان خوزستان قرار بود تفاهم نامه ای امضا  طریق 
و  ورزش  اداره  مسئول  و  باشگاه  مدیرعامل  بین  توافق  طبق  که  شود 
جوانان انجام خواهد شد. دنبال این هستیم هرچه سریع تر پول به دست  

ما برسد تا حساب بازیکنان و کادر فنی را شارژ کنیم. می خواهیم پول را به 
باشگاه صنعت نفت برسانیم و آن را تقدیم اعضای تیم کنیم. چندین ماه 
است نتوانسته ایم پولی به آنها بدهیم و شرمنده  شان شده ایم.وی اضافه 
کرد:  امکان دارد اداره ورزش و جوانان خوزستان بخواهد این پول را در 
مدیریت  به  را  موضوع  این  و  دهد  تخصیص  باشگاه  به  نوبت  دو  یکی 
باشگاه سپرده ایم تا درباره آن به تفاهم رسیده و حلش کند. اصل دریافت 
پول است و دنبال این هستیم در سریع ترین زمان ممکن این اقدام انجام 
موسوی  اولتیماتوم  درباره  آبادان  نفت  مدیره صنعت  هیأت  رئیس  شود. 
گفت: این را به مدیریت باشگاه خواهیم سپرد تا با صحبت با پورموسوی 

موضوع را حل و فصل کند.

یک هفته از استوری نماینده شهر گذشته اما از پول خبری نشده است
پورموسوی: تا امروز پول نرسد از نفت آبادان می روم

واکنش رئیس هیات مدیره صنعت نفت به اولتیماتوم پورموسوی

هیچ  گفت:  خوزستان  فوالد  تیم  مربی 
قطر  السد  روی  فشار  نیست.  ما  روی  فشاری 
و  است  بسته شده  بیشتری  بودجه  با  که  است 
انتظار بیشتری از این تیم می رود. یوسو سسما 
قطر  السد  با  بازی  از  پیش  خبری  نشست  در 
خیلی  داشت:   اظهار  آسیا  قهرمانان  لیگ  در 
کردیم.  عبور  پلی آف  مرحله  از  که   خوشحالم 
پیروز  و  دادیم  انجام  العین  مقابل  خوبی  بازی 
گروهی  مرحله  در  حضور  از  اکنون  شدیم. 
خوشحالیم.ترجیح می دادیم زمان بیشتری برای 
متأسفانه  اما  باشیم  داشته  اختیار  در  فردا  بازی 
فردا  و  نیست  بهانه ای  هم  االن  نشد.  اینگونه 
کشید  خواهیم  زحمت  زمین  در  صددرصد  هم 
افزود:  وی  می کنیم.  تالش  موفقیت  برای  و 
می دانیم گروه ما سخت ترین گروه است. السد و 
النصر جزو تیم های مدعی هستند که یا تجربه 
بوده اند.  نیمه نهایی  فینال  در  یا  دارند  قهرمانی 
ولی ما با  تمام شور و هیجان برای این بازی 
می آییم. باور داریم که می توانیم عملکرد خوبی 

باشیم. داشته  گروه  این  در 
مربی تیم فوالد خوزستان تأکید کرد: فردا 
گروهی  مرحله  در  را  خود  بازی  سخت ترین 
انجام می دهیم چون هم اولین بازی است هم با 
السد قطر بازی داریم تیمی که مدعی قهرمانی 
چند  دارد  کیفیتی  با  بازیکنان  بسیار  است. 
مثل  می شناسند  همه  که  دارد  معروف  بازیکن 
سانتی کازوال البته اکرم عفیف نیز غایب است. 
بازیکنان  همچنین  و  دیگر  ملی پوش  بازیکنان 
باعث  ما  برای  دارد  هم  دیگری  خوبی  خارجی 
افتخار است که با تیم قدرتمند و پرستاره بازی 
کنیم.سسما با اشاره به حضور ژاوی روی نیمکت 
السد قطر گفت: همه چیز در مورد کادر فنی این 

تیم مشخص است ژاوی یکی از بهترین مربیان 
حال حاضر است که در آینده نزدیک سرمربی 
بارسلونا خواهد شد ولی برای ما فرقی نمی کند 
مقابل چه کادر فنی یا بازیکنانی قرار می گیریم. 
زحمت  کرد،  خواهیم  تالش  توان  تمام  با  ما 
می کشیم. بازیکنان ما می دانند که باید با اعتماد 
موفقیت  به  فراوان  زحمت  با  و  باشند  نفس  به 
خواهیم  ارائه  خوبی  بازی  فردا  مطمئنم  برسند. 
کرد ولی نتیجه مشخص نیست چه خواهد شد. 
سعی می کنیم جوری بازی کنیم که هواداران ما 
افتخار  ما  به  ایران  مردم  و  فوالد خوزستان  در 
کنند. آنها ما را دعا خواهند کرد و ما هم قول 
تا آخرین لحظه تالش کنیم. وی در  می دهیم 
امارات  العین  بازی  بین  زمانی کم  فاصله  مورد 
زمان  داشتیم  دوست  کرد:  عنوان  قطر  السد  تا 
استراحت  بتوانیم  و  داشتیم  اختیار  در  بیشتری 
سه  هر  نداد.  رخ  اتفاق  این  اما  کنیم  بیشتری 
حریف خود را در مرحله گروهی با جزئیات آنالیز 

انجام خواهیم داد. را  کرده ایم و تالش مان 
مربی تیم فوالد خوزستان در مورد اینکه در 
بازی فردا  چقدر شانس برنده شدن دارید و آیا 
فشاری روی تیم قرار دارد تا برنده شود، گفت: 
نمی توانم بگویم فردا شانس کم یا زیادی برای 
برنده شدن داریم فقط می توانم بگویم صددرصد 
تا در زمین موفق  بازیکنانمان  تالش می کنند 
روی  فشار  نیست.  ما  روی  فشاری  هیچ  شوند 
السد قطر است که با بودجه بیشتری بسته شده 
است و انتظار بیشتری از این تیم می رود ما هم 
به اندازه کافی تمرین کرده ایم می دانیم که چه 
می خواهیم و وظیفه هر کس چه چیزی است  و 
تیم بانظمی هستیم و می دانیم در هر لحظه از 

زمین مسابقه یا تمرین دنبال چه هستیم.

 سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: 
امروز به محل تمرین می روم اما اگر تا فردا پول به 

حساب باشگاه نیاید دیگر در این تیم کار نمی کنم.
به  مشکل  درباره  پورموسوی  سیروس  سید 
احتمال  و  آبادان  نفت  صنعت  برای  آمده  وجود 
نماینده  اظهارداشت:  تیم  این  از  خداحافظی اش 
مجلس آبادان استوری گذاشته و می گوید پول به 
ببرد. یک  آسیا  به  را  تیم  پورموسوی  آمد،  حساب 
هیچ  همچنان  اما  گذشته  استوری  این  از  هفته 
که  است  این  هم  جریان  نیست.  پول  از  خبری 
دیروز 12 میلیارد و 500 میلیون تومان به حساب 
اداره  این  مسئوالن  اما  آماده  جوانان  ورزش  اداره 
باید  تأمین  شورای  مجوز  به  توجه  با  می گویند 
بخشی از پول در اختیار ورزش همگانی قرار گرفته 

بیاید. باشگاه  حساب  به  باقیمانده  و 
قرار  مبلغ  این  کسر  احتساب  با  افزود:  وی 
است هشت میلیارد تومان به حساب باشگاه صنعت 
را  موضوع  این  باشگاه  مسئوالن  اما  بنشیند  نفت 
قبول نمی کنند. آنها می گویند باید کل 12 میلیارد 
و 500 میلیون تومان به حساب باشگاه بیاید. سؤال 
قرار  قبل  ماه  در شرایطی که 4-5  است  این  من 
و  ورزش  اداره  اختیار  در  مبلغ  این  از  بخشی  بود 
جوانان قرار بگیرد، چرا همان موقع به این مصوبه 
نفت  صنعت  فوتبال  تیم  نکردند.سرمربی  اعتراض 
آبادان خاطرنشان کرد: از صبح امروز به اداره کل 
اداری  کارهای  و  رفتم  خوزستان  جوانان  ورزش 
اما  شد  انجام  تومان  میلیارد  هشت  دریافت  برای 
این  از  نمی گیریم.  را  پول  این  می گویند  آقایان 
موضوع ناراحت هستم زیرا از صبح امروز در اهواز 
پیگیر دریافت پول بودم. اکنون هم به محل تمرین 
نیاید  باشگاه  به حساب  پول  فردا  تا  اگر  و  می روم 

وسایل خود را جمع کرده و از آبادان باز می گردم.
انرژی شرکت خواهم  انگیزه و  با  امروز در تمرین 
کرد اما اگر این پول به حساب باشگاه نیاید از فردا 
خبری از حضور من در تمرینات نیست. زیرا دیگر 
نمی توانم کاری انجام بدهم.پورموسوی افزود:  همه 
می گویند پول آورده ایم و کادر فنی تیم را به آسیا 
ببرد. در این شرایط من در آبادان فحش می خورم 
باشگاه  به حساب  پول  واقعًا  و مردم فکر می کنند 
آمده است. تاکنون به احترام مردم صبر کرده ام اما 
دیگر نمی توانم زیرا با ادامه فعالیت در این وضعیت 

به سالمتی ام آسیب می زنم تا چه زمانی می توانم 
این مسائل را درون خودم بریزم و پیش این و آن 

بگذارم؟ گروه  ریش 
وی تصریح کرد: شرمنده بازیکنانم شدم. چند 
بار بگویم به خاطر من تمرین را تعطیل نکنید. فکر 
و  آمده  به وجود  این شهر  در  لج ولجبازی  می کنم 
اختالف نیست. چهار پنج ماه پیش همه می دانستند 
اختیار ورزش همگانی  باید در  این پول  از  بخشی 
باشد. در آن زمان نفت مسجدسلیمان  پول گرفت 
است  فنی  کارم  که  مربی  عنوان  به  هم  من  و 

می دانستم شورای تأمین خوزستان چنین مصوبه ای 
کرده است.سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان 
نفت  صنعت  باشگاه  مسئوالن  هم  افزود: اکنون 
بگویند هشت  نمایندگان مجلس  تا  منتظر هستند 
میلیارد تومان را دریافت کنید در غیر این صورت 
این کار را انجام نمی دهند زیرا برای شان مسئولیت 
دارد که به جای 12.5 میلیارد هشت میلیارد بگیرند. 
قبول  مسئولیت  جایی  یک  منتظرند  همه  اکنون 
بپذیرد  را  کارها  این  کند. هر کسی هم مسئولیت 

آخر کار من گوشت قربانی می شوم.
پول  می گویند  همه  کرد:   خاطرنشان   وی 
به  که  شرایطی  در  ببر.  آسیا  به  را  تیم  و  آوردیم 
دلیل بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت نمی توانیم 
اگر  بارها گفتم  این وجود  با  بازیکنی جذب کنیم. 
پول بیاید تمام تالش خود را به کار خواهم گرفت 
تا صنعت نفت را به موفقیت برسانم. به خاطر مردم 
نهایت تا فردا صبر می کنم این امر هشدار یا ضرب 
حساب  به  پول  فردا  تا  نیست  دادن  نشان  شصت 
باشگاه صنعت نفت نیاید از آبادان بیرون می زنم و 
ادامه نمی دهم.سرمربی صنعت نفت  دیگر کارم را 
گفت:   خودش  به  سایپا  باشگاه  پیشنهاد  مورد  در 
همین االن هم سه تیم لیگ یکی دارای امکانات 
با من صحبت کرده اند. به لطف خدا زحمات  زیاد 
نفت  صنعت  مجموعه  کل  و  همکارانم  بازیکنان، 
جایگاهی پیدا کردم و طبیعی است اگر بیکار شوم 
می گویم  وجود  این  با  داشت.  خواهم  پیشنهاداتی 
اگر کسی می خواهد برای من  و تیم کاری انجام 
قول  بازیکنانم  به  بارها  است.  وقتش  اکنون  بدهد 
دادم و این چندمین بار است که این وعده ها عملی 
از دست  بازیکنان  نزد  را  اعتبار خود  اگر  نمی شود. 

نیست. درست  بدهم 

گروه  گفت:  تراکتور  تیم  کاپیتان 
و  گروه هاست  سخت ترین  از  یکی  ما 
به  اما  داریم،  پیش رو  سختی  دیدارهای 
وجود  تمام  با  که  می دهم  قول  هواداران 
ارائه  را  نمایش مان  بهترین  و  بجنگیم 
خبری  نشست  در  شجاعی  دهیم.مسعود 
ازبکستان اظهار  با پاختاکور  از بازی  قبل 

این مسابقات  داشت: خیلی خوشحالم در 
حضور دارم. گروه ما یکی از سخت ترین 
پیش رو  سختی  دیدارهای  و  گروه هاست 
داریم، اما به هواداران قول می دهم که با 
تمام وجود بجنگیم و بهترین نمایش مان را 
ارائه دهیم. وی افزود: فرصتی پیش آمد تا 
در لیگ قهرمانان خودمان را نشان بدهیم 

و با توجه به شرایطی که به خاطر کرونا به 
وجود آمده باید هر سه روز یک بار بازی 
گفت  رسول خطیبی  که  همانگونه  کنیم. 
اما تالش می کنیم  کارمان سخت است 
کاپیتان  آوریم.  به دست  را  نتایج  بهترین 
پاختاکور  با  دیدار  کرد:  عنوان  تراکتور 
تراکتور  به  مربوط  و  باشگاه  اسم  فقط 

بلکه دیداری ملی است و همیشه  نیست 
می خواهیم پرچم کشورمان و پیراهن ملی 
را در جایگاه بهتری قرار بدهیم. همانگونه 
که خطیبی گفت خیلی خوشحال هستیم 
به شارجه آمدیم که آن را دوست داریم و 
خاطرات خوبی در اینجا داریم.شجاعی با 
تیم شارجه  در  دوران حضورش  به  اشاره 

بار  سال   15 از  پس  کرد:  عنوان  امارات 
شهر  به  کردم  پیدا  دوباره  فرصت  دیگر 
شارجه که در آن موفق بوده ام و خاطرات 
این  در  برگردم.  دارم  آن  از  خوبی  بسیار 
مدت خیلی دوست داشتم به شارجه سفر 
کنم اما فرصت نمی کردم. خاطرات بسیار 

تیم و هوادارانش دارم. این  از  خوبی 

سسما:  فوالد در سخت ترین گروه است

با فوالد گفت:  از دیدار  السد پیش  سرمربی 
شویم  می  زمین  وارد  قوا  تمام  با  بازی  این  در 
خوزستان  فوالد  فوتبال  تیم  شویم.  پیروز  تا 
مرحله  در  خود  بازی  اولین  در  امروز)چهارشنبه( 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا به مصاف السد قطر 
ژاوی هرناندز سرمربی  رابطه  می رود. در همین 
ابتدا  در  گفت:  بازی  این  خبری  نشست  در  السد 
فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را به تمام مسلمان 
دنیا تبریک می گویم. منتظر بازی سختی مقابل 
تیم فوالد ایران هستیم. این تیم در دیدار پلی آف 
و  داشت  قدرتمندانه  نمایشی  امارات  العین  مقابل 
پیروزی بزرگی را کسب کرد. به همین خاطر بازی 

را پیش رو داریم. اول سختی 
وی افزود: بازیکنان قطری در طول 6 سال 
گذشته از لحاظ فنی و بدنی پیشرفت خوبی داشتند 
و دلیل این رشد می تواند پیوستن بازیکنان بزرگ 
دنیا به لیگ ستارگان باشد. لژیونرهای سطح باال 
قدرت لیگ قطر را باال برده است. این بدون شک 
باعث شده تا تیم های قطری در لیگ قهرمانان 

آسیا هم نتایج خوبی بگیرند.
فوالد  با  بازی  درباره  بارسلونا  سابق  ستاره 
گفت: باید در این بازی بهترین عملکرد را داشته 
ولی  است  سخت  آسیا  در  رقابت  همیشه  باشیم. 
ما تجربه کافی در این رقابت ها را داریم و تمام 
تالش خود را می کنیم تا در بازی اول با کسب 
تنها  عفیف  اکرم  کنیم.  ترک  را  بازی  زمین  برد 
غایب ما در این رقابت ها است. این بازیکن برای 
خوبی  بازیکنان  ما  ولی  داشت  زیادی  اهمیت  ما 

داریم که می توانند جای خالی او را پر کنند.
سرمربی السد درباره تاثیر برگزاری بازی ها 
در خارج از قطر، گفت: تفاوت بازی در عربستان یا 
قطر وجود ندارد چون در این بازی ها تماشاگران 
حضور ندارند. فقط شرایط سخت در این رقابت ها 
این است که باید 6 بازی فشرده در زمان کوتاه 
آمادگی  اوج  در  باید  همین  برای  و  دهیم  انجام 
باشیم. در بازی با فوالد تنها هدف ما برد و کسب 
3 امتیاز است. نباید امتیازی را از دست دهیم چون 
قرار گرفتن در رده دوم صعود را قطعی نمی کند.

فقط به دنبال 3 امتیاز هستیم
 ژاوی: فوالد در بازی با العین نشان داد

 تیمی قدرتمند است

تالش می کنیم بهترین نتایج را کسب کنیم

شجاعی: گروه تراکتور از سخت ترین ها است

جلسه  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مدیر 
هماهنگی اولین بازی این تیم، به شرایط میزبانی 
در هند اعتراض کرد. صبح دیروز جلسه هماهنگی 
اولین دیدار از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
و  هند  کشور  میزبانی  به  پنجم  گروه  در   2021
جزیره گوا برگزار شد. این جلسه به خاطر رعایت 
پروتکل های بهداشتی، به صورت آنالین و وبینار 
انجام گرفت و 26 نفر از مسئوالن چهار باشگاه 
فوتبال  کنفدراسیون  ارشد  مدیران  همراه  به 
پرسپولیس،  از سوی  داشتند.  آن حضور  در  آسیا 
افشین پیروانی مدیر تیم و امیرعلی حسینی مدیر 

جلسه،  این  در  بودند.  حاضر  باشگاه  بین الملل 
تمامی پروتکل های برگزاری مسابقات از ابتدا تا 
انتها مورد بررسی قرار گرفت و مدیران هر تیم 
برای دقایقی به صحبت پرداختند. زمانی که نوبت 
بحث به پیروانی رسید، او نسبت به برخی مسائل 

کرد. اعتراض 
پیروانی در بخشی از صحبت های خود گفت: 
قبل از اینکه در خصوص بازی ها بحث کنیم، باید 
از مشکالت موجود بگوییم و امیدواریم مسئوالن، 
باشند.  پاسخگو  داده  رخ  که  اتفاقاتی  به  نسبت 
شرایط  بودیم.  مشکل  دچار  مرحله  چند  در  ما 

پرواز و ارائه ویزا تا دریافت پاسخ تست کرونا که 
ایجاد  باعث  انجامید،  به طول  ساعت   40 حدود 
نارضایتی در تیم ما شده است. وضعیت ترانسفر و 
امکانات از جمله محل و ساعت تمرین هم جزو 
چالش های اساسی ما بوده و من که بیش از سه 
و  فعالیت می کنم، چنین شرایط  فوتبال  در  دهه 

برنامه ریزی را تجربه نکرده ام.
همچنین  پرسپولیس  فوتبال  تیم  مدیر 
اضافه کرد: بازی پایانی ما در این گروه، در یک 
موضوعی  چنین  من  و  نمی شود  برگزار  ساعت 
مسئوالن  بودم.  ندیده  دنیا  کجای  هیچ  در  را 

کنفدراسیون فوتبال و میزبانان ما در کشور هند 
برای  گوا  شهر  انتخاب  به  ما  و  هستند  محترم 
امکانات  نیازمند  ولی  می گذاریم  احترام  میزبانی 
این  امیدواریم  از سوی میزبان هستیم و  بهتری 
شرایط در روزهای آینده دچار تغییر شود. مدیران 
اجرایی  کمیته  و  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  ارشد 
و  صحبت ها  تائید  ضمن   2021 قهرمانان  لیگ 
اعتراضات پیروانی در جلسه 90 دقیقه ای، اعالم 
بهتری  شرایط  ایجاد  برای  تالش  در  کردند 
هستند هر چند نمی توانند در مدت زمان کوتاه، 

دهند. تغییر  را  چیز  همه 

نیازمند امکانات بهتری از سوی هند هستیم

پیروانی: در 30 سال چنین شرایطی را تجربه نکرد

استراحت قلعه نویی به بازیکنان گل گهر
تمرینات تیم فوتبال گل گهر با نظر سرمربی این تیم تعطیل شد. تیم فوتبال گل گهر سیرجان پیکان را دو بر صفر شکست داد و جایگاه خودش در جدول را ارتقا داد. بر اساس برنامه ریزی انجام شده، شاگردان 
امیرقلعه  نویی دو روز به استراحت می پردازند و سپس تمریناتشان را روز پنجشنبه در تهران از سر می گیرند. اعضای تیم گل گهر قرار است روز اول اردیبهشت راهی سیرجان شوند تا تمریناتشان را برای بازی مقابل 

صنعت نفت آبادان در خانه ادامه بدهند. دیدار دو تیم گل گهر و نفت آبادان از هفته بیست و یکم لیگ برتر، روز سوم اردیبهشت در سیرجان برگزار می شود.


