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استقالل گربه سیاه االهلی در آسیا
یک رسانه سعودی خبر داد استقالل همیشه در لیگ قهرمانان 
»الریاضیه«  است.نشریه  گرفته  خوب  نتایج  االهلی  مقابل  آسیا 
تقابل  آمار  انتشار  به  استقالل  با  االهلی  دیدار  مناسب  به  عربستان 
های این دو تیم در لیگ قهرمانان آسیا از سال 2003 پرداخته است.

نتوانسته  ها  بازی  اکثر  در  االهلی  کرد  اعالم  عربستانی  رسانه  این 
مقابل استقالل نتیجه بگیرد. تاکنون تیم عربستانی 4 بار مقابل آبی 
تیم  برنده شده است.  بار  تنها یک  قرار گرفته ولی  پایتخت  پوشان 
را  باال  االهلی دست  مقابل  و همیشه  بوده  برنده  بازی   3 در  ایرانی 
داشته است.دیدار شاگردان مجیدی با االهلی بامداد جمعه آینده به 

برگزار می شود. ورزشگاه ملک عبداهلل جده  میزبانی 
سرمربی رومانیایی االهلی با ترکیب سری و 

ناشناخته مقابل استقالل
یک رسانه سعودی خبر داد سرمربی جدید االهلی می خواهد 
بدون فاش کردن ترکیب تیمش مقابل استقالل در لیگ قهرمانان 
بازی  اولین  در  بامداد جمعه  استقالل  فوتبال  تیم  بگیرد.  قرار  آسیا 
خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 به مصاف االهلی 
ریجیکامب  داد  خبر  عربستان  »الریاضیه«  رود.نشریه  می  عربستان 
سرمربی رومانیایی جدید االهلی تمرینات تاکتیکی خود را سه شنبه 
داد.  انجام  آسیا  قهرمانان  لیگ  استقالل در  با  اول  برای دیدار  شب 
زمین  وارد  خواهد  می  ترکیب سری  یک  با  االهلی  سرمربی جدید 
شود و تا االن هیچ گونه اظهارنظری درباره چگونگی چیدمان تیم و 
ترکیب بازیکنان نکرده است.استقالل در گروه سوم رقابت ها با تیم 
های االهلی عربستان، الدحیل قطر و الشرطه عراق رقابت می کند.
محل برگزاری ۲ دیدار پایانی فوالد در لیگ 

قهرمانان تغییر کرد
با تصمیم AFC محل برگزاری 2 دیدار پایانی فوالد خوزستان 
در لیگ قهرمانان تغییر کرد.طبق برنامه جدید اعالم شده از سوی 
ایران در  کنفدراسیون فوتبال آسیا، ورزشگاه دو دیدار پایانی فوالد 
مرحله گروهی تغییر یافت و این تیم به جای ورزشگاه ملک فهد، در 
ورزشگاه فیصل بن فهد دو دیدار پایانی خود را مقابل السد قطر و 

الوحدت اردن برگزار خواهند کرد.
استکی : تمرینات خاصی برای بازی با 

پدیده داشتیم 
تمرینات  حسینی  مجتبی  گفت:  ذوب آهن  فوتبال  تیم  مربی 
خاصی را برای بازی با پدیده برنامه ریزی کرده است. حسن استکی 
مربی تیم ذوب آهن درباره دیدار فردای تیمش مقابل پدیده خراسان 
در هفته بیستم لیگ برتر اظهار داشت: ما بعد از بازی با صنعت نفت 
تمرینات خوبی انجام دادیم و تیم در شرایط روحی خوبی قرار دارد. 
مجتبی حسینی تمرینات خاصی را برای بازی با پدیده برنامه ریزی 
کرده است و یک بازی دوستانه هم انجام دادیم که از لحاظ فنی قابل 
قبول بود.وی افزود: ما فردا فقط قاسم حدادی فر را در اختیار نداریم 
و مابقی بازیکنان حضور دارند. پدیده هم تیم خوبی است. رحمتی 
تیم جوانی را در نیم فصل دوم راهی مسابقات کرده و بازی های خوبی 
ما  و  باشیم  شاهد  را  تماشاگرپسندی  بازی   امیدوارم  داده اند.  انجام 

بتوانیم امتیازات الزم را از این مسابقه کسب کنیم.
استقاللی ها شارژ مالی شدند

بخشی از قرارداد و مطالبات تیم فوتبال استقالل به حساب شان 
باشگاه  مدیرعامل  سوی  از  شده  انجام  پیگیری های  شد.با  واریز 
استقالل، بخشی از قرارداد بازیکنان و کادرفنی استقالل به حساب 
به مصاف االهلی  با روحیه ای مضاعف  آبی پوشان  تا  واریز شد  آن ها 

بروند. عربستان 

سرمربی تیم فوتبال تراکتور تبریز گفت: یک 
شود،  عوض  نتیجه  که  شد  باعث  بازیکن  غفلت 
که  داشتند  گلزنی  موقعیت   3 حریف  دوم  نیمه 

زدند. شوت  بلکه  نبود  موقعیت  البته 
رسول خطیبی بعد از تساوی  3 بر 3 مقابل 
مسابقه  این  از  داشت:  اظهار  ازبکستان  پاختاکور 
 4 برد.  لذت  دید  را  بازی  کسی  هر  گروه   اول 
اول  نیمه  بودیم که در  بازیکنان گفته  به  را  آیتم 
نیمه  ابتدایی  دقایق  در  کردند.  رعایت  خوبی  به 
یکی  داد:  ادامه  برسیم.وی  گل  به  توانستیم  دوم 
از تصمیم هایمان این بود که یکی از بازیکنان در 

تحت  را  حریف  بازیکنان  از  یکی  خودش  منطقه 
و  کرد  غفلت  ما  بازیکن  آن  اما  بدهد  قرار  فشار 
داد.  بازیکن حریف  به  و شوتزنی  بازیسازی  اجازه 
در جریان بازی دو گل شبیه بهم خوردیم.خطیبی 
تاکید کرد: زمانی که 2 بر صفر پیش هستید و 2 
گل می خوردید شاکله تیم بهم می خورد. عقب 
افتادیم و با تعویض هایی که انجام دادیم به بازی 
برگشتیم و بعد از آن توانستیم به گل برسیم اما 
این را بگویم که پاختاکور تیم خوبی است و 10-

با تمام وجود  اما بازیکنان ما  11 ملی پوش دارد 
تالش کردند. قول داده بودند که بجنگند و این کار 

را کردند و آفرین می گویم به بازیکنان خودم.وی 
تصریح کرد: امیدوارم که در بازی های بعدی هم 
ایرادهایی که داریم را برطرف کنیم و بهتر از این 
مسابقه بازی کنیم. فکر می کنیم یکی از زیباترین 
مسابقات کل گروه ها بود.  از نظر تاکتیکی، گل، 
فیزیکی همه چیز داشت. فکر می کنم همه چیز 
این مسابقه داشت. مهم تر از همه کیفیت بود، فکر 
از حریف  بهتر  دقیقه  ما در 15  می کنم کیفیت 
تراکتور در مورد زدن 6 گل در  تیم  بود.سرمربی 
نیمه دوم مسابقه گفت: فکر می کنم باید برنده می 
شدیم غفلت یکی از بازیکنان ما که در نیمه هم 

به او گفته بودیم باعث شد گل بخوریم. اما همه 
بازی  و  کشیدند  را  خودشان  زحمت  ما  بازیکنان 
زیبا و جوانمردانه ای انجام دادند. هم حریف از ما 
افتادیم و  افتاد و تالش کرد و ما هم عقب  عقب 
گل مساوی را زدیم. بعد از اینکه 2 بر صفر پیش 
افتادیم حریف تغییراتی داشت و ما هم تغییراتی 
انجام دادیم. یک غفلت بازیکن باعث شد که نتیجه 
گلزنی  موقعیت   3 حریف  دوم  نیمه  شود.  عوض 
داشتند که البته موقعیت نبود بلکه شوت زدند و 
به گل رسیدند اما از نظر فوتبالی خیلی قویتر از 

بودیم. حریف 

هافبک شمالی اسبق پرسپولیس با تمجید از مهدی 
طارمی، تاکید کرد که از همان روزهای ابتدایی حضور 
روزهایی  چنین  بینی  پیش  شد  می  پرسپولیس  در  او 
طارمی سه شنبه شب  کرد.مهدی  بازیکن  این  برای  را 
اینکه تنها 30 دقیقه فرصت حضور در میدان  با وجود 
یادماندنی،  به  سوپرگل  یک  با  توانست  اما  کرد  پیدا  را 
توجه را به سمت خود جلب کرد. گل طارمی به چلسی 
برای فرار پورتو از حذف کافی نبود ولی به حدی زیبا 
و خاص بود که بسیاری با فراموش کردن اصل موضوع، 
به تمجید از گل مهاجم ایرانی پرداختند و هجمه های 
از  چرا  که  بودیم  شاهد  کونسیسائو  علیه  هم  زیادی 

گل  بهانه  است.به  نکرده  استفاده  بازی  آغاز  از  طارمی 
لیگ  استارت کار پرسپولیس در  البته  و  زیبای طارمی 
قهرمانان آسیا، سراغ مهرداد کفشگری، همبازی سابق او 
در پرسپولیس رفتیم. کفشگری در گفت و گو با خبرنگار 
که همه  رساند  ثمر  به  را  گلی  مهدی  داشت:  اظهار  ما 
را شوکه کرد و ارزش این را داشت که 60-70 دقیقه 
برای حضورش در زمین انتظار بکشیم.وی با تمجید از 
هم تیمی سابقش افزود: این یک گل شیک بود و کل 
شاد  توانست  شده  که  هم  دقایقی  برای  حتی  را  ایران 
روند خوب  این  که  مهدی خیلی خوشحالم  برای  کند. 
برای  جا  هنوز  او  من  نظر  به  است.  گرفته  پیش  در  را 

پیشرفت و بازی برای تیم های بزرگتر دارد.بازیکن سابق 
پرسپولیس یادآور شد: من یک سال زودتر از مهدی به 
پرسپولیس آمدم و بعد از اینکه او هم پرسپولیسی شد 
انجام دادیم. مهدی یکی  را کنار هم  بازی های زیادی 
پرسپولیس  در  زمانی که  و  است  از دوستان خوب من 
خیلی  سنی  نظر  از  بزرگتر  عنوان  به  کردیم  سعی  بود 
به او کمک کنیم. خدا را شکر از همان سال اول حضور 
در پرسپولیس خوش درخشید و توانست پیشرفت خود 
برسد. هم  باالتری  مراتب  به  که  انشاهلل  دهد.  ادامه  را 

کفشگری با اشاره به این موضوع که می شد درخشش 
در  حضورش  ابتدایی  روزهای  همان  از  را  طارمی 

پرسپولیس حدس زد، گفت: بازیکنی که پتانسیل باالیی 
داشته باشد از همان اول مشخص می شود. مهدی تازه 
به پرسپولیس آمده بود و مثل همین االن هم که نسبت 
به جایگاهی که دارد، خجالتی است، بچه کم رویی بود. 
به هر حال بازیکن جوان و جدید نیاز به زمان دارد که 
العاده کار کرد.  او آمد سر تمرین و فوق  اما  بیافتد  جا 
می توانید از رضا نورمحمدی و محسن بنگر هم بپرسید 
که آن اوایل که مهدی در تیم ذخیره ها بود، در بازی 
تمرینی خیلی اذیت شان می کرد. مهدی از همان روزها 
پتانسیل خود را نشان داد و ثابت کرد که می تواند در 

تیم های بزرگ حضور یابد.

نوازی: بازی با ذوب آهن می تواند فرصتی 
برای پرتاب ما باشد

مربی تیم پدیده گفت: شرایط فوق العاده خوبی داریم و بازی با 
ذوب آن می تواند پرتاب خوبی در جدول برای ما باشد.محمد نوازی 
درباره دیدار فردای تیم پدیده مقابل ذوب آهن در هفته بیستم لیگ 
برتر گفت: درست است در بازی رفت مقابل ذوب آهن نتیجه گرفتیم، 
اما در بازی جام حذفی مقابل این شکست خوردیم اگر چه حق مان 
خاص  شرایط  حذفی  جام  حال  هر  به  دیدند.  همه  و  نبود  باخت 
خودش را دارد و ادامه لیگ و بازی فردا مقابل ذوب آهن برای ما مهم 
است.وی افزود: شرایط بچه ها در چند بازی اخیر فوق العاده خوب 
می کنم  فکر  آبادان.  نفت  صنعت  و  پرسپولیس  مقابل  حتی  بوده، 
ما در جدول  پرتاب  برای  با ذوب آهن می تواند فرصت خوبی  بازی 
باشد. خدا را شکر شرایط تیم مان خوب است و تمرینات مان را برای 
این مسابقه انجام دادیم.مربی پدیده تصریح کرد: میالد فراهانی از 
بازی فردا محروم است ولی مشکلی نداریم و جوان هایی داریم که 
جایگزین او شوند. مهم ترین نکته این است که می توانیم سه امتیاز 
تمرینات  و  دارند  خوبی  انگیزه  بچه ها  بگیریم.  خانگی  بازی  در  را 
خوبی داشتیم و نقاط ضعف و قوت ذوب آهن را شناسایی کردیم. 
نقاط قوت خودمان را تقویت کردیم و با عملکردمان که در تمرینات 
با  و  بگیریم  را  امتیاز  امیدوارم سه  است.  بهتر  داشتیم، شرایط مان 
برگزار  لیگ  تعطیلی  از  بعد  که  استقالل  با  بازی  به  راحت  خیال 
می شود، فکر کنیم.نوازی در پاسخ به این پرسش که آیا تیمش به 
دلیل شرایط کرونایی مشکلی داشته است یا خیر؟ گفت: یکی، دو 
مورد کوچک داشتیم که آنها هم مشکلی ندارند و همه بچه ها برای 

بازی فردا سرحال هستند.
فرصت 10 روزه به AFC برای ارسال دفاعیات

دادگاه CAS درخواست فدراسیون فوتبال را پذیرفت
پرونده میزبانی  فوتبال در خصوص  بیانیه شماره 3 فدراسیون 
ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022 قطر صادر شد.بیانیه 
در  ایران  میزبانی  پرونده  خصوص  در  فوتبال  فدراسیون   3 شماره 
بیانیه  شد.متن  صادر  قطر   2022 جهانی  جام  مقدماتی  مسابقات 

شماره 3 به شرح زیر است:
مورخ 24  نامه   ،)CAS( ورزش  داوری  دیوان  اعالم  مطابق   -1
فروردین فدراسیون فوتبال ایران، مبنی بر درخواست رسمی جهت 

به دستور موقت، وصول گردیده است. رسیدگی 
 )CAS( ورزش  داوری  دیوان  امروز،  دریافتی  نامه  2-مطابق 
ایران جهت  فوتبال  فدراسیون  درخواست  پذیرش  و  دریافت  ضمن 
تا  است  داده  فرصت  روز  ده   AFC به  موقت،  دستور  به  رسیدگی 

نماید. ارسال   CAS به  خصوص  این  در  را  خود  دفاعیات 
3- دیوان داوری ورزش )CAS( اعالم نموده است که با توجه 
به اوضاع و احوال و اهمیت موضوع، رسیدگی به این پرونده توسط 

هیات داوری، متشکل از سه داور انجام خواهد شد.
دروازه بان االهلی: نقاط قوت و ضعف 

استقالل را بررسی کردیم
دروازه بان االهلی پیش از دیدار با استقالل، گفت: سرمربی نقاط 
قوت و ضعف استقالل را بررسی کرده و ما برای کسب 3 امتیاز بازی 
آماده هستیم.تیم فوتبال استقالل بامداد جمعه در اولین بازی خود از 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 به مصاف االهلی عربستان 
می رود.یاسر المسیلیم دروازه بان االهلی در نشست خبری این بازی 
گفت: سرمربی نقاط قوت و ضعف استقالل را بررسی کرده و ما برای 
کسب 3 امتیاز بازی آماده هستیم. همیشه بازی های اول در لیگ 
قهرمانان آسیا اهمیت زیادی دارد. وی افزود:  امیدوارم فردا بازیکنان 
در روز خوب خود باشند و بتوانیم تاکتیک مربی را پیدا کنیم و در 

نهایت برنده میدان شویم و مسیر را هموار کنیم.

خطیبی: غفلت یک بازیکن ما باعث شد تا نتیجه عوض شود

کفشگری: گل طارمی ارزش انتظار کشیدن را داشت

سرمربی االهلی پیش از دیدار با استقالل، گفت: 
همیشه بازی های اول در این رقابت ها سخت است 
تیم  داریم.  استقالل  مقابل  سختی  بازی  نتیجه  در 
فوتبال استقالل بامداد جمعه در اولین بازی خود از 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021 به مصاف 
االهلی عربستان می رود.ریجیکامب سرمربی االهلی 

در نشست خبری این بازی گفت: همیشه بازی های 
بازی  نتیجه  در  است  سخت  ها  رقابت  این  در  اول 
به  بازیکنان  امیدوارم  داریم.  استقالل  مقابل  سختی 
شکلی عالی این رقابت ها را آغاز کنیم.وی افزود: در 
بازیکنان  آید.  ها می  تیم  به  مرحله سرمربی جدید 
های  توانایی  اثبات  دنبال  به  جدید  مربی  حضور  با 

به حضورم  بازیکنان  واکنش  امیدوارم  خود هستند. 
کنیم.سرمربی  را کسب  نتیجه خوبی  و  باشد  مثبت 
دنبال  به  ها  بازی  تمام  در  کرد:  عنوان  رومانیایی 
پیروزی خواهیم بود اگرچه در این مسیر با سختی 
ها مواجه شویم ولی تمام سعی خود را می کنیم تا 
بتوانیم به هدف بزرگ خود یعنی راه یابی به مرحله 

بعد دست یابیم.سرمربی االهلی خاطرنشان کرد: من 
با بازیکنان صحبت کردم آنها به من گفتند توانایی 
بازی فردا مقابل استقالل  باالیی دارند. امیدوارم در 
بتوانیم با عملکرد خوب با پیروزی زمین بازی را ترک 
کنیم و مسیر خود را برای صعود از مرحله گروهی 

کنیم. هموار 

امیدوارم واکنش بازیکنان به حضورم مثبت باشد
سرمربی االهلی: بازی اول ما مقابل استقالل سخت است

کاپیتان تیم فوتبال پیکان اعتقاد دارد که این تیم بیشترین ضرر 
را از جانب داوری متحمل شده و باید به این مسئله رسیدگی شود.

حواشی  که  گل گهر  مقابل  پیکان  بازی  خصوص  در  قاسمی  آرمان 
زیادی داشت و در نهایتاً منجر به شکست شاگردان مهدی تارتار شد، 
اظهار داشت: بازی خوب و پایاپایی را به نمایش گذاشتیم و در دقایقی 
هم به مراتب بهتر از حریف عمل کردیم. دو تیم کارشان را متعادل 
شروع کردند و بعد از گلی که گل گهر با اشتباه داوری به ثمر رساند، 
در سایر دقایق مسابقه، پیکان سوار بر بازی بود. تنها تفاوت ما در این 
بازی  اشتباهات داوری بود که اجازه نداد برنده میدان شویم در حالی 

که حق مان کسب سه امتیاز مسابقه بود.
وی در خصوص اعتراض دوباره باشگاه پیکان به اشتباهات داوری 
در دیدار این تیم مقابل گل گهر، گفت: بعد از بازی شاهد اظهار نظر 
اکثر کارشناسان داوری بودیم که اشاره کردند توپ به دست بازیکن 
گل گهر برخورد کرده و حتی باید کارت زرد هم دریافت می کرد. به 
همین خاطر تنها تفاوت ما با گل گهر، گلزنی  آنها با اشتباهات داوری 
روی یک گل خطا بود.کاپیتان پیکان خاطرنشان کرد: اگر اشتباهات 

داوری تأثیرگذاری نداشتیم به راحتی با توجه به عملکرد خوب تیم، 
می توانستیم به سه امتیاز بازی دست پیدا کنیم. پیکان با این شرایطی 
که تاکنون از نظر داوری رخ داده، متضررترین تیم لیگ برتر است. در 
بازی با استقالل در جام حذفی و لیگ، بازی با پدیده در لیگ و حاال 
هم این بازی مقابل گل گهر به آن اضافه شده است.قاسمی ادامه داد: 
باالنشینان مسلم جدول  از  یکی  پیکان  االن  نبود  اشتباهات  این  اگر 
لیگ برتر بود و همین اشتباهات که نمی گوییم عمدی بلکه سهوی، 
خطر  در  می کند  که  سرمایه گذاری  همه  با  تیم  یک  می شود  باعث 
از دست  را  قهرمانی، شانس خودش  یا در کورس  بگیرد  قرار  سقوط 
دوم  فصل  نیم  در  به خصوص  بیستم  لیگ  در  داوری  اتفاقات  بدهد. 
که من به این تیم آمدم، برای پیکان بد رقم خورده و شما یک مورد 
را پیدا نمی کنید که به نفع این تیم باشد.»داور ما در بازی با گل گهر 
همان داور معروف بازی پیکان مقابل ذوب آهن بود که در یک تصمیم 
مردود شد«.  ما  و گل  کرد  استفاد  موبایلی   VAR از سیستم  عجیب 
وقتی سیستم  است  جالب  واقعاً  اظهار داشت:  این جمله  بیان  با  وی 
VAR را در کشور نداریم چطور آن را در دو بازی پیکان - ذوب آهن و 

سپاهان - مس رفسنجان استفاده کردند. درست است حق به حقدار 
بارز  نمونه  این شیوه  از  استفاده  نداریم  را  قانون آن  وقتی  اما  رسید، 
بی قانونی است. این داور تخلف کرده بود و باید محروم می شد و حاال 
بعد از آن اشتباه، در بازی ما با گل گهر هم داور مسابقه بود که یک 
گل خطا را پذیرفت و یک پنالتی هم برای ما در محوطه جریمه حریف 
الفاظی  نکته جالب هم  اتفاقات اصاًل خوب نیست و  این  نکرد.  اعالم 
است که در جریان بازی استفاده می کرد و به خاطر نبود تماشاگران 
روی  بازهم  گفت:  پیکان  بود.کاپیتان  شنیدن  قابل  کاماًل  آن  صدای 
اشتباهات سهوی داوران تأکید دارم اما باید امکانات خوبی برای این 
یعنی  اول شان  شغل  روی  تمرکزشان  تا  شود  فراهم  زحمتکش  قشر 
فوتبال باشد. این یعنی درآمد داوران باید با توجه به افزایش قیمت ها 
به نحو مناسبی افزایش پیدا کند تا دیگر دغدغه ای برای یک قضاوت 
 VAR خوب نداشته باشند. به همین خاطر جدا از الزام آمدن سیستم
به کشور که می تواند هم به جامعه داوری و هم به از بین نرفتن حق 
تیم ها کمک کند، باید سیستم تشویق و تنبیه هم در مورد آنها اجرایی 

شود تا یک داور با اشتباهات زیاد، به راحتی بازی نگیرد.

تفاوت ما با گل گهر، گلزنی آنها با اشتباه داوری بود

قاسمی: پیکان متضررترین تیم لیگ از داوری است

با 4 طال، 2 نقره و 3 برنز

 کشتی فرنگی ایران
 بر بام آسیا تکیه زد

 سالم به آسیا با گل سیدجالل
شروع مطمئن در لیگ قهرمانان پرسپولیس یک - الوحده صفر پاختاکور3 – تراکتور3

جشنواره گل در ورزشگاه شارجه امارات

شاگردان خطیبی برد را با تساوی عوض کردند

این برد را به هواداران تقدیم می کنیم 

گلمحمدی: 3 امتیاز را به سختی به دست آوردیم
لیگ قهرمانان سخت تر از همیشه

رضایی: تیمهای ایرانی باید تالش 
مضاعف کنند

 خطیبی: غفلت 
یک بازیکن ما باعث 

 شد تا نتیجه 
عوض شود

مومنی: دایی مختص به یک رنگ نیست

فریبا: نتیجه دیدار اول همیشه تاثیرگذار است

پاشازاده: بازی اول استقالل با االهلی 
مهم است

نوازی: بازی با ذوب آهن می تواند 
فرصتی برای پرتاب ما باشد
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تبریک
و  میگویم  تبریک  تیم  این  هوادارن  به  را  پرسپولیس  برد 
باشد. پیروز  خود  آسیایی  دیدار  اولین  در  نیز  استقالل  امیدوارم 
خاکزاد - اصفهان
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شاگردان محمد بنا با کسب مدال در 9 وزن 
در  قهرمانی  دیگر  بار  طال  مدال   4 صید  و 
یکمین  و  سی  گرفتند.  جشن  را  کهن  قاره 
آسیا  قهرمانی  فرنگی  کشتی  رقابتهای  دوره 
روزهای 24 و 25 فروردین ماه در شهر آلماتی 
شاید  که  هایی  رقابت  شد؛  برگزار  قزاقستان 
المپیک  گزینشی  مسابقات  برگزاری  دلیل  به 
را  قبلی  های  سال  کیفیت  قبلی  روزهای  در 
هم  دستیارانش  و  بنا  محمد  البته  نداشت. 
در  حضور  برای  خود  تیم  توان  تمام  از  قطعا 
از  بعد  بودند.  نکرده  استفاده  مسابقات  این 
درخشش فرنگی کاران ایرانی در روز نخست با 
سه طال، یک نقره و یک برنز، در روز دوم فقط 
وزن  در  ابراهیمی  مهدی  و  گرفتند  طال  یک 
82 کیلوگرم نیز تنها حذف شده ایران در این 
مسابقات لقب گرفت. در واقع در کسب مدال و 
رفتن روی سکو، ایرانی ها آماری 90 درصدی 

ثبت کردند.  از خود  را 
در پایان تیم ایران با 4 مدال طال، 2 مدال نقره 
و 3 برنز و کسب 194 امتیاز با اقتدار قهرمان 
با  قرقیزستان  و  قزاقستان  های  تیم  و  و  شد 
با 156 و  ایران به ترتیب  از تیم  کسب  پس 
153 امتیاز دوم و سوم شدند. تیم ایران توسط 
پژمان پشتام، ناصر علیزاده، مهدی بالی و علی 
 130 و   97  ،87  ،77 اوزان  در  یوسفی  اکبر 
و  نژاد  محسن  مهدی  مدال طال،  به  کیلوگرم 
به  اوزان 60 و 63 کیلوگرم  میثم دلخانی در 
مدال نقره و پویا دادمرز، حسین اسدی و امین 
کاویانی نژاد در اوزان 55، 67 و 72 کیلوگرم 
به مدال برنز دست یافت. رده بندی انفرادی و 

تیمی این مسابقات به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: 1- ایو شیوتانی )ژاپن( 2- الهام 
بهرام اف )ازبکستان( 3- نورمحمد عبداله یف 

)قرقیزستان( و پویا دادمرز )ایران(
سلطانگالی  آدیوس   -1 کیلوگرم:   60
)ایران(  نژاد  محسن  مهدی   -2 )قزاقستان( 

آیاتا  و  جنوبی(  )کره  کیم  هاک  سئونگ   -3
)ژاپن( سوزوکی 

63 کیلوگرم: 1- سلطان آسیتولی )قزاقستان( 
)ایران( 3- جیوچی هیانگ  2- میثم دلخانی 
)چین تایپه( و هان جائه چانگ )کره جنوبی(

شیمویامادا  تسوچیکا   -1 کیلوگرم:   67
 -3 )قزاقستان(  کبیسبایف  آلمات   -2 )ژاپن( 
اف  اسماعیل  آمانتور  و  )ایران(  اسدی  حسین 

)قرقیزستان(
جنوبی(  )کره  ریو  سو  هان   -1 کیلوگرم:   72
امین   -3 )قرقیزستان(  تساریف  روسالن   -2

)ژاپن( هوری  تایشی  و  ایران(  نژاد  کاویانی 

)ایران(  پشتام  پژمان   -1 کیلوگرم:   77
دمیو   -3 )تاجیکستان(  رضازاده  دالر   -  2
توگولبایف  کایراتبک  و  )قزاقستان(  ژادرایف 

ن( قیزستا قر (
بردیموراتوف  جالگاسبای   -1 کیلوگرم:   82
آسیکیف  کالیدین   -2 )ازبکستان( 
 -4 )ژاپن(  موکایی  ساتوکی  )قرقیزستان( 3- 
مهدی   -6  ... )قزاقستان(  پولیوادوف  یوگنی 

)ایران( ابراهیمی 
 -2 )ایران(  علیزاده  ناصر   -1 کیلوگرم:   87
رستم   -3 )قرقیزستان(  عزیزبیکوف  آتابک 
لی  هوان  سئونگ  و  )ازبکستان(  آساکولوف 

جنوبی( )کره 
 -2 )ایران(  بالی  مهدی   -1 کیلوگرم:   97
یروالن   -3 جنوبی(  )کره  کیم  جون  سئونگ 
ایسکاکوف )قزاقستان( و بکسلطان محموداف 

)قرقیزستان(
 -2 )ایران(  یوسفی  اکبر  علی   -1 کیلوگرم:   130
علیمخان سیزدیکوف )قزاقستان( 3- مورات رامونوف 

جنوبی( )کره  کیم  مین جون  و  )قرقیزستان( 
 -2 امتیاز   194 ایران   -1 تیمی:  بندی  رده 
 153 قرقیزستان   -3 امتیاز   156 قزاقستان 
جنوبی  کره   -5 امتیاز   133 ژاپن   -4 امتیاز 

امتیاز  117 ازبکستان   -6 امتیاز   125

یکی از نمایندگان پرامید هندبال ایران در 
کازرون  شاملی  شهید  آسیا،  باشگاههای  جام 
به شمار می  برتر  لیگ  قهرمان فصل گذشته 
هندبال  تیم  اردوهای  جدید  فاز  آغاز  با  رود. 
مالک  با  کازرون  شاملی  شهید  زمینی  نیروی 
این تیم به گفتگو نشستیم و نظر او را درباره 
شرایط فعلی این تیم، سرمایه گذاری وی در 
شدیم.  جویا  آسیا  باشگاه های  جام  و  هندبال 
آماده  دنبال  به  روزها  این  شاملی  مهرتاش 
ایجاد شرایطی مناسب برای نماینده  سازی و 

آسیاست. باشگاههای  جام  در  ایران 
در خانواده های فوتبالی پا به هندبال 

گذاشتم
از خانواده ای کامال ورزشی هستم، پدرم 
و عموهایم فوتبالیست بودند و به همین دلیل 
من هم از همان کودکی به سوی ورزش رفتم. 
صنعت نفت آبادان، تاج آبادان و کارگر آبادان 
آنها  و عموهایم در  پدرم  بودند که  تیم هایی 
توپ می زدند و به همین دلیل من هم کامال 
غیرارادی به فوتبال بازی کردن ترغیب شدم .
به دنبال این بودم تا کازرون در ورزش 

حرفه ای سهم داشته باشد
در سال 64 که پدرم شهید شد به مدت 
چند سال، تیمی که در کازرون وجود داشت با 
نام شهید شاملی در رقابت های مختلف حضور 
می یافت. آن زمان سن من پایین بود اما بعد 
از آنکه از کازرون نقل مکان کردیم این تیم هم 
غیرفعال شد تا اینکه از سال 96 با باشگاهی 
گرفته  را  آن  مجوز  )که  شاملی  شهید  نام  به 
بودیم(در جام هایی مانند جام یونس شکوری 
دنبال  به  موقع  همان  از  کردیم.  پیدا  حضور 
ای هم  بتوانیم در ورزش حرفه  تا  بودیم  این 
سهمی داشته باشیم. به دنبال این بودم تا در 
سرزمین اجدادی ام که همان کازرون بود کار 
باشگاه داری را انجام دهم . در کازرون هر چند 
در بسیاری از رشته ها جا برای کار هست اما 

ورزش اول این شهر هندبال است و زیرساخت 
های آن نیز در این شهر وجود داشت.

به دنبال باشگاه داری هستم نه تیمداری
های  بحث  در  بتوانیم  اگر  خدا  امید  به 
سخت افزاری و امکانات به شرایط خوبی برسیم، 
در رشته های دیگر هم فعالیت خواهیم داشت. 
به  بتوانیم  تا  کنم  فکر می  آن  به  خیلی جدی 
هندبال  در  هرحال  به  بپردازم.  داری  باشگاه 
شرایط خوبی بود که من هم از این ورزش کار 
باشگاه داری را شروع کردم و انشاهلل می توانم 

برسم. دیگر هم  ورزش های  به 
نیت من این بود اتفاق مهمی در ورزش 

کازرون بیفتد
در ورزش حرفه ای حتی اگر خیلی شرایط 
خوبی هم وجود داشته باشد نمی توانیم بگوییم 
که می توانیم به قهرمانی برسیم. بسیاری از تیم 
به میدان آمدند و شرایط  ها و سرمایه گذارها 
خوبی هم ایجاد کردند اما در نهایت نتوانستند 
این  من  نیت  ترین  اصلی  برسند.  موفقیت  به 
بود که اتفاق مهمی در قبال استان فارس شهر 
کازرون بیفتد. همه برنامه های ما برای قهرمانی 
آماده شده بود و قطعا کار سختی برای رسیدن 

به این اتفاق داشتیم.
باالخره هم در آقایان و هم در بانوان 

قهرمان ایران شدیم
استان،  به نسبت شهرهای مرکز  کازرون 
شهر بسیار کوچک و با امکاناتی کم است و به 
همین دلیل آوردن بازیکنانی که بتوانند به تیم 
برای  ایجاد شرایط  کمک کنند و همین طور 
اینکه در کازرون بمانند خیلی کار سختی بود. 
اما با انگیزه هایی که در این دو سال به دست 
ورزش  برای  را  خوبی  اتفاق  توانستیم  آوردیم 
استان و شهر کازرون رقم بزنیم. سال قبل تیم 
بانوان قهرمان شد و تیم مردان نایب قهرمان، 
اما به لطف خدا امسال هر دو تیم توانستند به 
عنوان قهرمانی رقابت های لیگ برتر هندبال 

دست پیدا کنند.
در هندبال از آسیا عقب افتادیم

این  هندبال  ورزش  برای  دورنما  اولین 
باشیم.  داشته  ثبات  همیشه  بتوانیم  که  است 
این برای من یعنی بتوانیم همچنان در صدر 
هندبال ایران قرار داشته باشیم. ما در ورزش 
مانند  به  افتادیم  عقب  آسیا  از  کمی  هندبال 
با  بگوییم  که  نیستیم  بسکتبال  یا  و  والیبال 
عنوان قهرمانی در ایران می توانیم در رسیدن 
به قهرمانی آسیا هم امید زیادی داشته باشیم. 
در سالهای اخیر تیم های ایرانی در آسیا نتایج 

نگرفتند. خوبی 
در عرصه های بزرگ به شهر و تیممان 

توجه می شود
توجه  با  است  شده  پرسیده  ما  از  بارها 
احتمال کم  و  در جامعه  تورم  و  ها  به هزینه 
قهرمانی، چرا می خواهید به بازی های آسیایی 
بروید اما من می گویم اگر قرار است نام باشگاه 
و یا شهر را بزرگ کنیم باید در جاهای مهم 
و بزرگ حضور پیدا کنیم تا بتوانیم نگاه ها را 
دانیم  می  اینکه  با  بیاوریم.  کازرون  سمت  به 
تیمی  با شخصیت  اما  نداریم  قهرمانی  شانس 
که داریم می توانیم خودمان را نشان دهیم.

اگر به خاطر بی پولی تیم نداشتیم 
بازیکنان خوبی معرفی کردیم

بدون شک کازرون یکی از قطب های 
شرایط  دلیل  به  اگر  و  است  ایران  هندبال 
مالی، زمانی کازرون نتوانست در لیگ برتر 
حضور داشته باشد قطعا بازیکنان خوبی به 
هندبال ایران معرفی کرده است. البته این 
باید بگوییم که در هندبال، کازرون  را هم 
از قطب هاست و شهرهای دیگر هم  یکی 
گفتن  برای  حرف   توانند  می  که  هستند 
آنها  حاضر  حال  در  شاید  که  باشد  داشته 
لیگ  در  مالی  دلیل شرایط  به  توانند  نمی 

کنند. پیدا  حضور 

پرشورترین هواداران ایران را ما داریم
تماشاگران کازرون از بهترین تماشاگران 
ایران در همه رشته ها هستند. آنها همه بازی 
را پر می کردند و فکر می کنم  ها، ورزشگاه 
ها  کازرونی  ایرانی،  تماشاگران  همه  میان  در 
باشند.  داشته  گفتن  برای  فراوانی  های  حرف 
در  حاضر  هواداران  پرشورترین  از  قطعا  آنها 
ایران هستند. امیدوارم یک روزی در ایران هم 
این نهادینه شود که همین هواداران می توانند 
از طریق راه هایی مانند کارت های هواداری، 
و  هواداری  و  باشگاه   به  مربوط  لوازم  خرید 
... می توانند به باشگاه ها کمک کنند و این 
یاری آنها می تواند باعث بهتر شدن شرایط هر 

شود. باشگاهی 
تیمداری کردن درآمدی ندارد

برای  درآمدی  تواند  نمی  کردن  تیمداری 
کسی داشته باشد و در این میان همه می دانند 
چه اتفاقاتی در حال افتادن است. یکسری فرمول 
ها وجود دارد. حق کپی رایت، تبلیغات در تیم، 
تبلیغات در زمین بازی، پخش تلویزیونی، فروش 
... که متاسفانه هیچ  وسایل و ادوات هواداری و 

کدام از این ها در ایران اتفاق نمی افتد.
ورزش ایران تنها یک مصرف کننده 

صرف است
مصرف  یک  فقط  حاضر  حال  در  ورزش 
درآمدی  میان  این  در  و  است  صرف  کننده 
قوی  های  دیدگاه  با  ها  ندارد.خیلی  دنبال  به 
از  بعد  اما  گذارند  می  میدان  به  پا  اقتصادی 
مدت کوتاهی می فهمند که نمی توان به آن 
کار  دارد  وجود  که  هایی  فرمول  با  و  ترتیب 
هم  خود  قانونی  از حق  ها  بعضی  حتی  کرد. 
دور هستند. این اتفاق در ورزش بانوان بسیار 
می  همیشه  من  است.  آقایان  ورزش  از  بدتر 
بانوان  که  کاری کرد  ای کاش می شد  گویم 
در همان ورزش بتوانند درآمد داشته باشند و 

بپردازند. دیگر  کارهای  به  نشوند  مجبور 

افراد  سوی  از  که  هایی  گزارش  برخی  است  معتقد  دبیر  علیرضا 
نیاوردن  رای  باعث  شده،  ارسال  آسیا  کشتی  شورای  به  داخلی 
عباس جدیدی شده است. با اینکه فدراسیون کشتی ایران امیدوار 
بود با معرفی عباس جدیدی برای عضویت در شورای کشتی آسیا 
بتواند یکی از کرسی های مهم این شورا را از آن خود کند، اتفاقاتی 
غیرمنتظره در روز رای گیری رخ داد که باعث شد جدیدی به عنوان 
یکی از قهرمانان سابق کشتی آزاد جهان و المپیک حتی بین 7 نفر 
فدراسیون کشتی که در  رئیس  دبیر،  علیرضا  نگیرد.  قرار  برتر هم 
انتخابات حضور  این  در  و خودش  بود  قزاقستان  در  اخیر  روزهای 

داشت، در بازگشت از آلماتی مسائل مهمی را بازگو کرده است. 
یک خانم و یک آقای ایرانی نگذاشتند جدیدی رای بیاورد

عباس جدیدی به نمایندگی از ایران در انتخابات شورای کشتی 
منفعت  که  خانم  یک  و  آقا  یک  متاسفانه  اما  کرد  آسیا شرکت 
زیادی از حضور در مجامع بین المللی برده اند با خیانت به کشور 
خودشان باعث شدند تا جدیدی نتواند در این شورا رای بیاورد.

با سند دست مزدوران وطن فروش را رو می کنم
اسناد و مدارک این افراد را داریم و قطعاً شک نداشته باشید که 
در آینده ای نزدیک دست آن ها را رو می کنم تا این خیانتی که 

در حق ورزش اول ما و به ویژه کشورمان شود برای همه عیان 
شود. با سند و مدرک دست مزدوران وطن فروش را که باعث 
شدند کرسی بین المللی کشتی ما از دست برود را رو می کنم.

به شمارش مخفیانه آرا اعتراض کردم
جالب اینجا بود که برای شمارش آراء به جای آنکه مقابل چشم 
همگان رای ها را بشمارند رفتند داخل یک اتاق و زمانی که من 
اعتراض کردم گفتند این تصمیم مجمع بوده که من به آن ها 
گفتم مجمع یعنی یک نفر مانند من، من کی و چه زمانی به 
شما این اجازه را دادم که آراء را به صورت مخفیانه بشمارید؟

و  نقل  فعالیت  اخیر شاهد  روزهای  طی 
انتقاالتی تعدادی از تیم های حاضر در لیگ 
برتر والیبال بودیم. با اینکه لیگ برتر والیبال 
به  اسفندماه  پایانی  روزهای  در  سال 99  در 
پایان رسید و هنوز تاریخ شروع لیگ جدید 
نیز با توجه به برگزاری لیگ ملت ها و بعد از 
آن المپیک توکیو مشخص نشده، اما از همان 
فعالیت   1400 فروردین  ابتدایی  روزهای 
مدعی  های  تیم  از  برخی  انتقاالتی  و  نقل 
اوج  به  روزها  این  و  شده  آغاز  والیبال  لیگ 
خود رسیده است. در ادامه نگاهی به نقل و 
انتقاالتی که تاکنون در لیگ برتر والیبال رخ 

اندازیم. می  داده، 
سایپا

ادریس  سایپا،  باشگاه  رسمی  اعالم  با 
آبادی  کمال  سهیل  امیری،  بابک  دانشفر، 
پیوستند.  تیم  این  به  محمدآلق  حمید  و 
همچنین قرارداد هادی شورکابی، امیرحسین 
صابری و امیرحسن فرهادی تمدید شد. داوود 
شکیبا پاسور فصل گذشته هورسان رامسر نیز 
به جمع شاگردان شهنازی در سایپا پیوست.

شهرداری ورامین
سال های  ستاره  محمدکاظم،  محمد 
به  ایران  والیبال  ملی  تیم  دور  چندان  نه 
ورامین  شهرداری  تیم  سرمربی  عنوان 
برای  زود  هم خیلی  ورامینی ها  انتخاب شد. 
تاکنون  و  کار شدند  به  بازیکن دست  جذب 
بازیکنانی همچون سعید مصطفی وند و فرهاد 
شهرداری  گذشته  فصل  بازیکنان  سال افزون 
فصل  پاسور  قطر  رسولی  محمود  ارومیه، 
گذشته سپاهان و اسماعیل طالبی لیبرو خاتم 
کشاورزی،  آرش  همچنین  کردند.  جذب  را 
بازیکنان  پور  اسماعیل  جابر  و  نجفی  رسول 
این تیم نیز قرارداد خود را به مدت یک فصل 

کردند.  تمدید 
شهداب یزد

امین  شهداب،  باشگاه  رسمی  اعالم  با 
فصل  آتیه  خوش  پشت خط زن  اسماعیل نژاد 
گذشته سایپا با عقد قراردادی راهی یزد شد. 
منتشر  ها  رسانه  از  برخی  که  اخباری  طبق 
قبل  فصل  پاسور  پژومان  فاضل  کردند، 
هورسان رامسر و علی یوسف پور سرعتی زن 
فصل پیش خاتم اردکان نیز به تیم شهداب 
همایونفرمنش  شهروز  پیوسته اند.  یزد 
قدرتی زن مشهدی فصل گذشته تیم لبنیات 
هراز آمل، را می توان بزرگترین خرید شهداب 
قدرتی زن  صفایی  علیرضا  همچنین  دانست. 

نیز  ورامین  شهرداری  گذشته  فصل  جوان 
شد. یزد  شهداب  جذب 

پیکان
تیم والیبال پیکان تهران بعد از استخدام 
پوریا  با  سرمربی،  عنوان  به  اکبری  پیمان 
فیاضی، حمزه زرینی، پوریا یلی و محمدطاهر 
وادی، محمد فالح، آرمین افشین فر و مهران 
قرارداد  و  رسید  توافق  به  دوست  امام  فیض 

این نفرات برای فصل 1400 امضا شد. 
سپاهان

جدید  فصل  در  که  اصفهانی  زردپوشان 
نیز هدایت تیمشان برعهده رحمان محمدی 
فصل  سرعتی زن  غالمی  مسعود  است،  راد 
گذشته شهرداری ارومیه را با عقد قراردادی 
می  گفته  همچنین  کردند.  جذب  ساله  سه 
گذشته  فصل  سرعتی زن  فائزی  سامان  شود 
اصفهان  سپاهان  قدمی  یک  در  تهران  سایپا 
مجتبی  دیگر  سوی  از  است.  گرفته  قرار 
میرزاجانپور، مباشری، حیدری و پزشکی نیز 
کردند   تمدید  اصفهانی ها  با  را  خود  قرارداد 
باشگاه  سوی  از  رسمی  خبر  اینکه  با  اما 
که  غفور  امیر  می شود  شنیده  نشده،  اعالم 
ترکیه  اسپور  بورسا  تیم  در  را  گذشته  فصل 
سپاهان  تیم  به   1400 فصل  برای  گذارند، 
خواهد پیوست. همچنین رضا اصالنی لیبروی 
نیز راهی سپاهان اصفهان  شهرداری ورامین 
پیوستن  وجود  با  شود  می  گفته  البته  شد. 
اصالنی به سپاهان، مهدی مرندی از تیم جدا 

شد. نخواهد 
هورسان رامسر

قدرتمندی  استارت  رامسر  هورسان 
جواهری  سعید  و  زده  آینده  فصل  برای 
بهزاد  سپاهان،  گذشته  فصل  قدرتی زن  توانا 
حیدرشاهی پاسور با تجربه فصل گذشته تیم 
های شهرداری ورامین و سایپا تهران، احسان 
ستاره  و  قدرتی  کننده  دریافت  دانش دوست 
فصل گذشته شهرداری گنبد را جذب کرده 
مربیگری  با  جدید  فصل  در  تیم  این  است. 
شد.  خواهد  برتر  لیگ  وارد  سعیدی  فرشاد 

فوالد سیرجان
علیرضا بهبودی، پاسور باتجربه قزوینی، 
سیرجان،  فوالد  تیم  با  را  خود  قرارداد 
برتر برای فصل  قهرمان فصل گذشته لیگ 
آینده تمدید کرد. همچنین طبق شنیده ها، 
گذشته  فصل  سرعتی زن  مجرد  اصغر  علی 
به  سیرجان  فوالد  تیم  با  اصفهان  سپاهان 

است. رسیده  توافق 

با  گفت:  ایران  سنگین  فوق  بردار  وزنه 
نمی خواهم  داشتم  که  مصدومیتی  به  توجه 
کنم  کار  پرفشار  خیلی  آسیا  قهرمانی  در 
هم  نیازی  و  است  المپیک  از  قبل  چون 
درباره  داودی  ندارم.علی  کار  این  انجام  به 
وضعیت مصدومیت خود پیش از حضور در 
کرد:  بیان   2021 آسیا  قهرمانی  مسابقات 
زمانی که از اردو و مسابقات اهواز برگشتم، 
از 10  بالفاصله تمرینم را شروع کردم. بعد 
روز احساس درد در زانو داشتم اما به آن بی 
توجهی کردم. اردوی تیم ملی که آغاز شد، 
هر دو زانوی من درد گرفت و مقداری ملتهب 
شد. با انجام  فیزیوتراپی وضعیتم بهتر شده 
است اما شدت درد آن به گونه ای بود که در 
هفته، دو روز بیشتر نتوانستم تمرین کنم و 
این مساله باعث شد از شرایط آمادگی کامل 
وقت  کمی  هنوز  مسابقه  تا  البته  شوم.  دور 
هست تا بتوانم به حدی از آمادگی برسم که 

برای مدال طال رقابت کنم. بتوانم 
در  این پرسش که  به  پاسخ  داودی در 
مسابقه اهواز رکورد مجموع 451 کیلوگرم را 
ثبت کرد و  در قهرمانی آسیا هم قرار است 
این رکورد را تکرار کند یا خیر، تصریح کرد: 
فکر نمی کنم. البته از لحاظ  شرایط قدرتی 
و فیزیکی مشکلی ندارم اما قبل از المپیک 
از  بروم.  جلو  احتیاط  با  خواهم  می  و  است 
طرفی مسابقات گزینشی المپیک من کامل 
شده است و نیازی هم ندارم که بخواهم فشار 
سنگین  فوق  پوش  ملی  کنم.  وارد  زیادی 
ایران در مورد اینکه قرار است تا المپیک به 
چه رکوردهایی برسد، گفت: معلوم نیست. با 
باید مدال طال را  روندی که تاالخادزه دارد 
به او داد و برای نقره برنامه ریزی دارم. در 
باد این هم نمی خوابم که کسب مدال نقره 

رکورد های کمتری می خواهد  و اگر خدا 
خواست و به المپیک رفتم، قطعا با آمادگی 
کامل شرکت می کنم. من در تمرینات 207 
و در  ام  یک ضرب و 256 در دوضرب زده 
نداشتم  آنچنانی  رقابت  هم  لیگ  مسابقات 
مدال  برای  بنابراین  بزنم.  بیشتری  وزنه  که 
کنم  می  فکر  بیاید  کسی  هر  المپیک  نقره 
پابسته  و  دست  رقیب  و  کنم  رقابت  بتوانم 

نیستم. ای 
مجدد  رکوردشکنی  مورد  در  او 
تاالخادزه در قهرمانی اروپا و اینکه فکر می 
کند کار وزنه بردارانی چون او برای رسیدن 
به این رکورد ها سخت تر شده است یا خیر 
خیلی  های  وزنه  تاالخادزه  کرد:  تصریح 
اند  گفته  را  مساله  این  ها  زد. خیلی  خوبی 
که کار برای وزنه برداران بعدی سخت تر می 
تاالخادزه شش، هفت سال  اما  من و  شود 
شده  ساله   22 تازه  من  داریم.  سنی  فاصله 
ام و برنامه ریزی بلند مدت دارم و بنابراین 
برنامه افزایش رکورد را برای سال های آینده 

بزنم. هم  بیشتر  خواهم  می  و حتی  دارم 
داودی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی 
بر اینکه فکر می کند با گرفتن مدال المپیک 
در سن 22 سالگی روند زندگی ورزشی اش 
تغییر زیادی داشته باشد؟ تاکید کرد: من از 
رده نوجوانان که مدال گرفتم مراعات کردم 
المپیک  از  بعد  نشوم.  خارج  مسیرم  از  که 
را  ام  زندگی  است که مسیر  این  هم هدفم 
حرفه ای تر کنم و دنبال این نیستم که در 
داشته  کاری  کم  یا  کنم  کوتاهی  تمرینات 
و  جهانی   مسابقات  المپیک،  از  بعد  باشم. 
بازیهای آسیایی را پیش رو دارم و انگیزه ام 
بیشتر می شود تا  خیلی جدی تر از قبل به 

ادامه بدهم. کارم 

والیبال  ملی  تیم  مربی  توتولو  توماس 
دروز وارد اردوی تیم ملی شد و بعد از انجام 
رسمی  طور  به  را  تمرینات  معارفه،  مراسم 
تیم  ایتالیایی  مربی  توتولو  گرفت.  نظر  زیر 
ایران شده  ملی والیبال که روز گذشته وارد 
صبح  کرونا،  تست  شدن  منفی  از  پس  بود، 
دستیار  او  شد.  ملی  تیم  اردوی  وارد  امروز 
به  و  رود  می  شمار  به  آلکنو  والدیمیر  اول 
همه  نوعی  به  کارشناسان  از  خیلی  گفته 
تمرینات،  آغاز  از  پیش  است.  تمرینات  کاره 
جلسه معارفه توتولو با حضور امیرخوش خبر 
دستیار  شد.  برگزار  ملی  تیم  سرپرست 
با  کوتاه  گفت وگویی  در  آلکنو  والدیمیر 
بزرگی  گروه  و  تیم  گفت:  ایران  ملی پوشان 
المپیک  نام  به  بزرگ تری  هدف  هستیم. 
داریم و باید تمام سختی ها را به جان بخریم 
دست  المپیک  در  می خواهیم  آن چه  به  تا 

پیدا کنیم. با ورود توتولو، تمرینات تیم ملی 
والیبال ایران طبق برنامه از پیش تعیین شده 
توسط آلکنو، ادامه خواهد یافت. پیمان اکبری 
کمک مربی تیم ملی نیز بعد از منفی شدن 
2 تست پیاپی PCR، از صبح امروز به تمرین 
تیم ملی پیوست. ضمن این که قرنطینه 14 
روزه محمدرضا حضرت پور لیبروی تیم ملی 
جمعه  و  امروز  او  است.  رسیده  پایان  به  نیز 
در  و  داد  انجام خواهد   PCR دیگر  2 تست 
به  از شنبه  بودن هر 2 تست،  صورت منفی 
تمرینات می پیوندد. دوران 10 روزه قرنطینه 
به  ماه  فروردین  اواخر  نیز  وادی  محمدطاهر 
پایان می  رسد و بعد از منفی شدن تست، او 
اضافه خواهد شد.  ملی  تیم  تمرینات  به  نیز 
قرار است والدیمیر آلکنو نیز روز 27 فروردین 
ماه به تهران برسد و احتماال از شنبه خودش 

گیرد. می  نظر  زیر  را  تمرینات  شخصا 

 علی نژاد: انتخابات فدراسیون شطرنج
 بعد از ماه رمضان

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان 
فدراسیون  انتخاباتی  مجمع  دهد،  اجازه  کرونا  شرایط  اگر  گفت: 
شطرنج بعد از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد. مهدی علی نژاد 
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در 
مراسم اختتامیه پنجاه و چهارمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی 
کشور با اشاره به حضور مجدد این رشته شطرنج بعد از 12 سال در 
بازی های آسیایی 2022 هانگژو چین گفت: این خبر امیدبخشی 
می توانیم  ایران  باالی شطرنج  پتانسیل  به  توجه  با  که  است، چرا 
مهم  رویداد  این  در  کشورمان  شایسته  نمایندگان  موفقیت  شاهد 
شطرنج  فدراسیون  مسابقات  سالن  در  که  مراسم  این  در  باشیم. 
برگزار شد، علی نژاد ابراز با ابراز امیدواری به اینکه فضای آرامشی 
که در یک سال اخیر بر این رشته حاکم شده، در آینده نیز تداوم 
با  زیبایی  این  و  است  زیبایی  ورزش  شطرنج  افزود:  باشد،  داشته 
زیباتر می شود. وی عنوان کرد:  اتحاد خانواده شطرنج  و  همدلی 
آمد که  بوجود  ایران  برای شطرنج  بین المللی  مشکالتی در سطح 
تا مرز تعلیق هم پیش رفتیم، اما وزارت ورزش و جوانان پای کار 
شرایط  این  ایران  شطرنج  تا  داد  خرج  به  خوبی  تدابیر  و  ایستاد 
سخت را با موفقیت پشت سر بگذراند. وزارت امور خارجه هم انصافا 
توسعه  معاون  بود.  کنارمان  و  آمد  کمک  به  دشوار  گذر  این  در 
خصوص  در  جوانان  و  ورزش  وزارت  حرفه ای  و  قهرمانی  ورزش 
انتخاباتی فدراسیون شطرنج گفت: اگر شرایط کرونا اجازه  مجمع 
دهد، مجمع فدراسیون بعد از ماه مبارک رمضان برگزار می شود و 
من امیدوارم هر کسی رای مجمع را بدست آورد و به ریاست رسید، 

بتواند این آرامش فعلی را حفظ کند.

ابقای رئیس سازمان لیگ فدراسیون 
ورزش های زورخانه

و کشتی  زورخانه  ورزش های  فدراسیون  لیگ  رئیس سازمان 
پهلوانی در سمت خود ابقا شد. محمدشهباز علیزاده طی حکمی از 
سوی مهرعلی باران چشمه به عنوان رئیس سازمان لیگ فدراسیون 
ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی منصوب و در پست خود ابقا 
شد. در حکم باران چشمه خطاب به علیزاده آمده است: با عنایت 
جنابعالی  درخشان  سوابق  و  ارزنده  تجریات  و  تخصص  تعهد،  به 
در ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی، بموجب این حکم ازتاریخ 
23 فروردین ماه سال 1400 به عنوان  رییس سازمان لیگ این 
عالیه  اهداف  راستای  در  امیدوارم  می شوید.  منصوب  فدراسیون 
فدراسیون بویژه در تدوین سیاست های کالن ورزش زورخانه ای و 
کشتی پهلوانی در سازمان لیگ گام های مفید و موثری را بردارید. 
زورخانه ای  ورزش  هیئت  رئیس  عنوان  به  اکنون  هم  علیزاده 
ورزش های   5 منطقه  دبیر  و  اردبیل  استان  در  پهلوانی  کشتی  و 

زورخانه ای کشور  فعالیت دارد.

بازگشت نایب رئیس سابق به فدراسیون شطرنج
به  دیگر  بار  شطرنج  فدراسیون  پیشین  بانوان  رئیس  نایب 
حالی  در  کشور  قهرمانی  شطرنج  رقابتهای  بازگشت.  فدراسیون 
مهدی  که  رسید  پایان  به  مقصودلو  پرهام  قهرمانی  با  گذشته  شب 
در  جوانان  و  ورزش  وزارت  قهرمانی  ورزش  توسعه  معاون  علی نژاد 
کرد.  اهدا  را  برتر  نفرات  جوایز  و  داشت  حضور  اختتامیه  مراسم 
برای  نام آشنا  چهره  یک  اختتامیه  مراسم  از  شده  منتظر  تصویر  در 
خانواده شطرنج حضور داشت. شادی پریدر نایب رئیس بانوان سابق 
فدراسیون و یکی از نامزدهای ریاست که البته رد صالحیت شد، در 
کنار فرهاد نیکوخصال سرپرست فدراسیون ایستاده بود. حضور پریدر 
اواخر بهمن 99 از سمتش به  در فدراسیون در حالی است که وی 
عنوان نایب رئیس بانوان کنار رفت و لیال زکی زاده جایگزینش شد. 
موضع گیری  فدراسیون  سرپرست  علیه  مصاحبه ای  در  حتی  پریدر 
کرده و در فضای مجازی نیز علیه وزارت ورزش انتقاداتی را مطرح 
کرد. پریدر چند روز پس از کنار رفتن از پست نایب رئیسی بانوان، 
از حضور در انتخابات ریاست فدراسیون نیز رد صالحیت شد. گفته 
می شود وی هم اکنون به عنوان مشاور در فدراسیون فعالیت دارد.

 تعویق مسابقات انتخابی جودو 
نوجوانان و جوانان

رقابتهای انتخابی تیم های نوجوانان و جوانان جودو ایران که 
قرار بود هفته اول اریبهشت برگزار شود، به بعد از ماه مبارک رمضان 
موکول شد. جلسه کادرفنی تیمهای نوجوانان و جوانان جودو ایران 
با حضور آرش میراسماعیلی  امروز چهارشنبه در دفتر فدراسیون 
رئیس و صدیقه کعبی زاده دبیر فدراسیون، محمدرضا حاج یوسف 
زاده، ایوب رستمی سرمربیان تیم ملی جوانان و نوجوانان، محسن 
ذکریا مربی جوانان و مصطفی کریمی مدیر سازمان تیم های ملی 
ایران  در  کرونا  ویروس  به شیوع موج چهارم  توجه  با  برگزار شد. 
از  آسیا  قهرمانی  جوانان  و  نوجوانان  مسابقات  افتادن  تعویق  به  و 
تیرماه سال جاری به آبان ماه، مسابقات انتخابی تیم های نوجوانان و 
جوانان ایران نیز به بعد از ماه مبارک رمضان موکول شود. همچنین 
قرارداد سرمربی این تیم ها نیز تا پایان مسابقات آسیایی نوجوانان و 

جوانان سال 2021 تمدید شد.

جدایی 
نوروزی نژاد 
از تیم هندبال 
کوبورگ آلمان

باشگاه کوبورگ آلمان از جدایی لژیونر ایرانی اش در پایان فصل خبر داد. پویا نوروزی نژاد لژیونر هندبال ایران که در این فصل در بوندسلیگای 
آلمان در تیم کوبورگ فعالیت می کرد قرار است در پایان فصل از این تیم جدا شود.  باشگاه کوبورگ به طور رسمی جدایی پویا نوروزی نژاد در پایان 
این فصل را اعالم کرد و از این بازیکن به خاطر تعهدش به تیم تشکر کرد. کوبورگ آلمان در بوندسلیگای آلمان در رده بیستم قرار دارد. پویا نوروزی 
نژاد از خرداد 99 برای دو سال جذب این تیم شده بود. او پیش از کوبورگ در دو تیم ساوهوف سوئد و تیم گوپینیگن آلمان بازی کرد. هنوز مقصد 

بعدی نوروزی نژاد مشخص نیست.

نگاهی به نقل و انتقاالت لیگ برتر والیبال
بازار ستاره های والیبال با آغاز 1400 داغ شد

ماجرای رای نیاوردن عباس جدیدی در قزاقستان
دبیر: دست وطن فروشان را با سند رو می کنم

شمشیربازان 3 اردیبهشت راهی ازبکستان می شوند
به منظور حضور در مسابقات شمشیربازی زون آسیا نمایندگان کشورمان 3 اردیبهشت عازم ازبکستان خواهند شد. مسابقات شمشیربازی زون آسیا و انتخابی المپیک 5 و 6 اردیبهشت ماه 
در ازبکستان برگزار می شود. در بخش بانوان و در اسلحه اپه پریماه ماهرخ، در بخش فلوره نگین کافی و در سابر نجمه سازنچیان مسافر ازبکستان خواهند بود. در بخش مردان و در اسلحه فلوره 
علیرضا ادهمی و در اپه محمد رضایی طادی انتخاب شدند. محمد میرمحمدی و علی یعقوبیان به عنوان سرمربیان فلوره و اپه این نفرات را همراهی می کنند. نمایندگان کشورمان 3 اردیبهشت 

ماه و پس از انجام PCR راهی محل برگزاری مسابقات خواهند شد. پس از ورود شمشیربازان به ازبکستان یک تست PCR نیز توسط کشور میزبان گرفته خواهد شد.

با 4 طال، 2 نقره و 3 برنز

کشتی فرنگی ایران بر بام آسیا تکیه زد

در باد گرفتن نقره المپیک نمی خوابم
داوودی: در قهرمانی آسیا با احتیاط کار می کنم

پرشورترین هواداران ایران را ما داریم
شاملی: در هندبال از آسیا عقب افتادیم

کعبی زاده دبیر فدراسیون جودو شد
در حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان، صدیقه کعبی زاده به عنوان دبیر فدراسیون انتخاب شد. با حکم مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان، صدیقه کعبی زاده به عنوان دبیر فدراسیون جودو 
منصوب شد. در متن حکم سلطانی فر آمده است: با استعانت از خداوند متعال، به استناد ماده 8 اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری به موجب این حکم به عنوان دبیر فدراسیون جودو منصوب 
می شوید. انتظار دارد بر اساس مفاد ماده 13 اساسنامه مزبور، نسبت به انجام وظایف محوله اقدام نمایید. توفیق جنابعالی را در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و اعتالی ورزش کشور 
از خداوند متعال خواهانم. صدیقه کعبی زاده در حالی حکم دبیری خود را دریافت کرد که به صورت همزمان نایب رئیس فدراسیون جودو و رئیس دفتر احمدی، معاون وزیر وزیر ورزش و جوانان است.

کرونایی های تیم ملی تا آخر فروردین بازمی گردند
مرد ایتالیایی همه کاره تمرینات تیم ملی والیبال
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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

یک  لیگ  در  را  خوبی  روزهای  ملوان 
برگشت  دور  در  تیم  این  و  کند  می  سپری 
تبدیل  بهتری  تیم  به  یک  لیگ  های  بازی 
داعیه  تواند  می  حتی  که  تیمی  است.  شده 
صعود داشته باشد. ملوان در دور رفت بازی 
ها امتیازات حساسی را از دست داد و تکرار 
شد  موجب  ای  برهه  در  حتی  ها  شکست 
مازیار زارع مربی جوان ملوان از سمت خود 
استعفاء  این  نوری  پژمان  که  کند  استعفاء 
با  از او خواست به کار خود  را قبول نکرد و 
قدرت ادامه دهد و به جای جا زدن بایستد 
و ملوانی بسازد که برای صعود به لیگ برتر 
ملوان  شد.  هم  چنین  این  که  کند  تالش 
یک خوب  لیگ  در  که  است  ای  هفته  چند 
نتیجه می گیرد و دیروز در هفته بیستم بازی 
گل  یک  با  را  رایکا  تیم خوب  موفق شد  ها 
شکست دهد. تیمی که اگر چه داعیه صعود 
مدعیانی  یقه  اخیر  های  هفته  در  اما  ندارد 
چون بادران - پارس جنوبی و ... را گرفته بود 
این تیم  برابر  ارزشمندی در  و پیروزی های 

ها به دست آورد. ملوان 31 امتیازی در رده 
اختالفش  که  تیمی  دارد.  قرار  ششم جدول 
با صدر 7 امتیاز و با تیم دوم 3 امتیاز است 
سپید  قوی  به  بدون شک  روند  این  ادامه  و 
کمک خواهد کرد که دست کم به عنوان تیم 
باشد.  داشته  برتر  لیگ  به  داعیه صعود  دوم 
سه برد متوالی از سوی ملوان در سه هفته از 
دور برگشت بازی های لیگ یک. ملوان ابتدا 
در هفته هجدهم بازی ها قشقایی را در شیراز 
با یک گل شکست داد. در ادامه چوکا را در 
دربی گیالن یک بر صفر برد و دیروز با همین 
پیروزی  شاید  گذشت.  رایکا  سد  از  نتیجه 
هایی که ملوان در برابر حریفان در سه هفته 
اخیر به دست آورده پر گل نبوده اما امتیازات 
شیرینی برای ملوان به ارمغان آورد. امتیازاتی 
که موجب شد ملوان از نیمه پایین جدول به 
نیمه باالی جدول بیاید و مدعی صعود شود. 
حاال ادامه این روند مهم است.  حتی بردهای 
ناپلئونی هم به ملوان کمک خواهد کرد که 

به لیگ برتر صعود کند.

مسجدسلیمان  نفت  فوتبال  تیم  مدافع 
دفاع  خوب  باید  سپاهان  مقابل  گفت: 
رخ  اتفاق  این  خوشبختانه  که  می کردیم 
تساوی  خصوص  در  تهیدست  داد.میثم 
برابر  که  می دانستیم  ما  گفت:  سپاهان  برابر 
سپاهان بازی بسیار سختی در پیش داریم و 
آنها با پیروزی در 6 بازی پیاپی انگیزه زیادی 
به  و  برنده شده  هم  بازی  این  در  تا  داشتند 
صدر جدول برسند. خوشبختانه شرایط روحی 
تیم ما بعد از آمدن محمود فکری خوب شد 
و بچه ها انگیزه زیادی برای این بازی داشتند. 
و  کنیم  دفاع  خوب  باید  که  می دانستیم  ما 
خوشبختانه این اتفاق هم رخ دادف در ضمن 
کرمانشاهی هم روز بسیار خوبی را پشت سر 
از  را  خوب  خیلی  موقعیت  چند  و  گذاشت 

گرفت. سپاهان 
حرف هایش  از  دیگری  قسمت  در  وی 
عنوان کرد: در چند بازی نتایج خوبی نگرفتیم 

و از لحاظ فنی هم کمی افت کرده بودیم ولی 
حاال  و  شد  بهتر  تیم  شرایط  فکری  آمدن  با 
می خواهیم نتایج خوب نیم فصل اول را تکرار 
کنیم. ما اصال به پایین جدول نگاه نمی کنیم و 
نگاه همه بازیکنان و کادر فنی به باالی جدول 
است. در لیگ امسال فاصله امتیازها کم است 
و با یکی دو برد می توایم چند پله در جدول 
مس  بعدی  بازی  در  امیدوارم  کنیم.  صعود 
وضعیت مان  تا  بدهیم  شکست  را  رفسنجان 
به  پاسخ  در  شود.تهیدست  بهتر  جدول  در 
این پرسش که کدام تیم در این فصل شانس 
من  کرد:  خاطرنشان  است،  قهرمانی  اول 
آنها چند  می دانم،  اول  شانس  را  پرسپولیس 
سال است که کنار هم بازی می کنند و تنوع 
تاکتیکی خوبی دارند. پرسپولیس شانس اول 
نوسان کمی داشته  استقالل هم  اگر  و  است 
باشد می تواند مدعی باشد، همین طور سپاهان 

که امسال واقعا نتایج خوبی گرفته است.

اراک  آلومینیوم  فوتبال  تیم  دروازه بان 
بازی  در  که  پنالتی  خطای  بابت  گفت: 
را  خودم  شدم  مرتکب  ماشین سازی  با 
خصوص  در  پورحمیدی  نمی بخشم.حسین 
تساوی تیمش برابر ماشین سازی گفت: برای 
برد به تبریز رفته بودیم و بازی خوبی انجام 
بابت  و  پنالتی گل خوردیم  دادیم. روی یک 
اتفاقی که رخ داد خودم را نمی بخشم. بازیکن 
حریف هم زرنگی کرد و بعد از رسیدن به توپ 
خودش را به من زد تا پنالتی بگیرد. دوست 
نداشتم این اتفاق رخ دهد و بعد از بازی هم 
ناراحت بودم، باز خدا را شکر می کنم که گل 
تساوی را زدیم. در بازی با ماشین سازی روز 
ما نبود و برخی اتفاقات تیم ما را از رسیدن 
عملکرد  خصوص  در  کرد.وی  محروم  برد  به 
جدایی  کرد:  عنوان  فصل  این  در  خوبش 
فوتبالی  تصمیم  بهترین  استقالل  از  قرضی 
من بود چون اگر در این تیم می ماندم خیلی 

که  شکر  را  خدا  کنم.  بازی  که  بود  سخت 
باشم  داشته  خوبی  عملکرد  توانستم  امسال 
کار  به  را  تالشم  نهایت  هم  بازی  هر  در  و 
می گیرم تا بازیکن مثمرثمری برای آلومینیوم 
فصل  است  قرار  که  باشم.پورحمیدی  اراک 
این  بر تن کند، در  را  تراکتور  پیراهن  آینده 
تمام  حاضر  حال  در  کرد:  تصریح  خصوص 
در  را  عملکرد  بهترین  که  است  این  تمرکزم 
آلومینیوم اراک داشته باشم و این فصل را با 
بهترین شرایط ممکن به پایان برسم. تراکتور 
هم  تیم  این  در  مطمئنا  و  است  بزرگی  تیم 
می توانم خودم را نشان دهم و پیشرفت کنم.

کار  خصوص  در  اراک  آلومینیوم  دروازه بان 
آقا  علی  گفت:  منصوریان  علیرضا  با  کردن 
با  که  خوشحالم  و  است  خوبی  بسیار  مربی 
این مربی کار می کنم. در این دو سه سال از 
و  استراماچونی، رسول خطیبی  با  کار کردن 

بردم. لذت  واقعا  منصوریان 

ماشین سازی  فوتبال  تیم  دروازه بان 
تبریز گفت: بودجه امسال تیم ما فقط ۵ 
که  است  و خنده دار  است  تومان  میلیارد 
گرفته ایم.مهدی  پول  درصد   ۲6 حاال  تا 
آلومینیوم  با  بازی  خصوص  در  اسالمی 
اراک گفت: ما یکی از بهترین بازی هایمان 
و  دادیم  انجام  اخیر  هفته  چند  در  را 
موقعیت های زیادی هم داشتیم. ما حتی 
متاسفانه  ولی  رسیدیم  هم  اول  گل  به 
در  کنیم.  حفظ  را  گل  این  نتوانستیم 
بازی با گل گهر هم گل اول را زدیم ولی 
نتوانستیم برتری خودمان را حفظ کنیم. 
تیم ما وقتی به گل می رسد به خاطر فشار 
به  بازیکنان  روی  که  زیادی  استرس  و 
وجود می آید، نتیجه را از دست می دهد. 
اکثر بازیکنان ما جوان و بی تجربه هستند 
به  بارها  فصل  طول  در  موضوع  همین  و 
اینکه  ما ضربه زده است.وی در خصوص 
اصلی  گزینه  را  ماشین سازی  خیلی ها 
سقوط می دانند، تاکید کرد: وقتی چنین 
دیدگاهی در خصوص تیم ما وجود دارد، 

بازیکنان  ذهنیت  در  موضوع  این  طبیعتا 
جوان ما هم تاثیر می گذارد. با این حال ما 
ناامید نیستیم و تا آخرین هفته می جنگیم، 
امیدوارم بازیکنان هم خودباوری بیشتری 
دیگری  قسمت  در  باشند.اسالمی  اشته 
ماشین سازی  کرد:  تصریح  از حرف هایش 
خوبی  روزهای  می توانست  فصل  این  در 
نتایج  خوردن  آب  مثل  و  کند  تجربه  را 
قرار  مناسبی  جایگاه  در  و  بگیرد  خوبی 
تیم  فصل  ابتدای  همان  از  باشد.  داشته 
نرم  پنجه  و  دست  زیادی  مشکالت  با  ما 
کرد، متاسفانه مشکالت مدیریتی و مالی 
به تیم ما ضربه زد و هیچ توجهی به این 
به  ما  تیم ریشه دار نشد. حاال هم صدای 
مسئوالن   از  خیلی  و  نمی رسد  جا  هیچ 
بودجه  کرده اند.  فراموش  را  ماشین سازی 
تیم ما در این فصل فقط ۵ میلیارد است 
تا حاال فقط ۲6  ولی خنده دار است که 
با  باید  نمی دانیم  گرفته ایم.  پول  درصد 
چه کسی صحبت کنیم تا حداقل به داد 

برسند. ماشین سازی 

تالش  چوکا  تیم  مستعفی  سرمربی 
که  آقایان  از  برخی  تا  رفتم  من  گفت: 
مورد  نفر  می کنند  صعود  از  صحبت 
برتر  لیگ  به  امسال  و  بیاورند  را  نظرشان 

کنند. صعود 
گیری  کناره  مورد  در  لطیفی  علی 
داشت:  اظهار  تالش  چوکا  تیم  هدایت  از 
زمانیکه هدایت چوکار را به دست گرفتم، 
بدترین  در  و  نداشت  امتیاز  و  زده  گل 
انقدر وضعیتش بد بود  شرایط ممکن بود. 
کردم  مشاوری صحبت  و  کارشناس  هر  با 
 ۵ حتی  نداری  شانس  تیم  این  با  گفتند 
می کند.وی  سقوط  قطعا  و  بگیری  امتیاز 
کردم.  قبول  را  ریسک  این  من  اما  افزود: 
از همان ابتدا کار را طوری پیش بردیم که 
هفته به هفته وضعیتمان فارغ از نتیجه، از 
اینکه  علیرغم  شد.  بهتر  بازی  شرایط  نظر 
نداشتیم. در  بازیکن  در پست های مختلف 
هر بازی حداقل 7-6 موقعیت بسیار خوب 
بعد  و  نمی زدیم  گل  اما  می کردیم  خلق 
یک توپ می آمد و وارد دروازه مان می شد. 
طوری بازی می کردیم که به جز دوبازی که 
یکی را بردیم و یکی را هم باختیم، در بقیه 
بازی ها همواره یا پا به پای حریف بودیم یا 
اکثرا تیم برترزمین بودیم.سرمربی مستعفی 
چوکا گفت: مقابل تیم های مدعی مثل مس 
کرمان یا هوادار تیم برتر بودیم. با بادران تا 
از دقیقه  بودیم،  بر یک جلو  دقیقه90، دو 
90 تا 93 به دلیل کم تجربگی بازیکنانمان 
 ۵ در  شد.  ما  دروازه  وارد  و  آمد  توپ  سه 
بازی، دقیقه 90 به بعد گل خوردیم. بیشتر 
حتی  و  هستند  تجربه  کم  ما  بازیکنان 
نداشتند  هم  را  یک  لیگ  در  بازی  تجربه 
به همین خاطر نتوانستیم نتیجه ها را حفظ 
لیگ۲  در  گذشته  سال  که  تیمی  کنیم. 
رفتند  اصلیش  بازیکنان  همه  شد  قهرمان 
بودند  ذخیره  دو  لیگ  در  که  بازیکنانی  و 
امسال برای ما فیکس بازی کردند. یعنی در 
این حد کمبود بازیکن داشتیم و تیم خوب 
و  فزاینده  مالی  مشکالت  بود.  نشده  بسته 
از طرف دیگر داوری ها هم همواره به ضرر 

بود. چوکا 

داوری  مسائل  به  اشاره  با  لطیفی 
پاک  ما  داوران  گفتم  من  کرد:  تصریح 
نیستند.  سالم  آن ها  10درصد  اما  هستند 
بازیکنان  مربیان،  درجامعه  که  آنچه  مانند 
غلطی هم  دارد. حرف  وجود  و خبرنگاران 
نزدم. همین حرف من باعث شد که داوران 
عزیز ما شمشیرشان را از رو بستند و پدر 
تیم ما را درآوردند. در بازی با ملوان توپ 
و  خورده  ما  بازیکن  دست  به  نیم متری  از 
کجای  هیچ  حالیکه  در  گرفته  داورپنالتی 
در  نمی گیرند.وی  پنالتی  را  توپ  این  دنیا 
مورد رشد کیفی چوکا اظهار داشت: روند 
آمدیم  زمانیکه  بود.  بسیارخوب  ما  رشد 
گزارشگر  همچنین  او  تالشی  رسانه های 
شبکه باران گفتند با توجه به وضعیت وخیم 
تیم اگر 1۵ امتیاز در نیم فصل اول بگیرید 
شاهکار است. حقیقتا هم این اتفاق شاهکار 
بود ولی فراتر از شاهکار عمل کردیم و 19 
امتیاز گرفتیم که هیچ کس باور نمی کرد. 
با تمام تیم هایی که بازی کردیم مربیان و 
بهترین  از  یکی  چوکا  گفتند  بازیکنانشان 
تیم هایی بود که جلوی ما بازی کرد. آخرین 
بازی که دیروز با استقالل خوزستان بود به 
تیم که دوم  این  بازیکنان  و  گواه سرمربی 
جدول هستند، بهترین تیمی که مقابلشان 
ظاهر شد چوکا بوده، ما دیروز 13 موقعیت 
خارق العاده ای  آمار  که  داشتیم  مسلم  گل 
در لیگ یک است اما از این موقعیت ها فقط 

یک گل زدیم.
سرمربی  من  وظیفه  افزود:  لطیفی 
حریف  18قدم  به  را  توپ  که  است  این 
گلزنی  شم  و  خالقیت  آن  از  بعد  برسانم 
بازیکن است. متاسفانه روی اشتباه مهلک 
دروازه بانمان هم دو گل بد خوردیم. 4 توپ 
آوردند که سه توپ گل شد. واقعا فاجعه 
بار است. در تمام دنیا برای نقد مربی نوع 
فوتبال تیم را نگاه می کنند. شکل فوتبال 
چوکا  می گویند  همه  که  است  طوری  ما 
اصال  و  باشد  تیم های خوب  بین  می تواند 

نمی کنند. فکر  سقوط  به 
سرمربی مستعفی چوکا در مورد بازی 
بدترین  دوبازی،  گفت:  تیمش  بد  های 

هفته  در  ملوان  با  یکی  بود.  ما  بازی های 
گذشته که مجبور بودیم مقداری بدنسازی 
کنیم به همین خاطر بدن بازیکنان سنگین 
بود ولی با این شرایط بازهم در نیمه دوم 
موقعیت  چندین  و  بودیم  برتر  حریف  از 
نیم فصل  در  هم  بازی  یک  کردیم.  خلق 
بردیم  که  بود  ارومیه  نود  مقابل  اول 
بهتر  ما  از  نود  تیم  نبودم.  راضی  من  اما 
برتر  از حریفان  ما  باقی مسابقات  بود. در 
داشتیم  انتظار  که  آنطور  نتایج  اما  بودیم 
نبود و دالیل آن هم همانطور که گفتم به 
داوری ها و همچنین اشتباهات فردی و کم 

است. مربوط  بازیکنانمان  تجربگی 
وی با اشاره به ترمیم تیم در نیم فصل 
دوم عنوان کرد: با توجه به اینکه 19 امتیاز 
چند  کردیم  سعی  راحت  خیال  با  گرفتیم 
ما  تیم  می دانستیم  و  کنیم  جذب  بازیکن 
شرایط خوبی پیدا می کند. دیروز تالشی ها 
داشتیم.  فوق العاده ای  تیم  چه  که  دیدند 
کسب 19 امتیاز از یکطرف برای ما با شکوه 
بود اما از طرف دیگر برای عده ای توهماتی 
آرزو  اول  روز  که  کسانی  کرد.  ایجاد  را 
داشتند این تیم به هر طریقی بماند، گفتند 
این تیم باید صعود کند و چرا ما باختیم؟

صعود  برای  انتظار  مورد  در  لطیفی 
مخیله  در  مساله  این  داشت:  اظهار  چوکا 
بازی  از  بعد  حرف  این  گنجید.  نمی  من 
اعالم  ملوان مطرح شد که من همانجا  با 
و  گرفتیم  نتیجه  انتظارات  از  فراتر  کردم 
این توقعات به وجود آمده، این نشان می 
لذا  دادیم.  انجام  را خوب  کارمان  ما  دهد 
بعد از بازی با ملوان استعفا دادم. مدیریت 
قبول نکرد تا شب قبل از بازی با استقالل 
خوزستان که گفتم چه ببرم، چه مساوی 
کنم و چه ببازم از این تیم می روم. چون 
بهترین  در  تیم  دادم.  انجام  را  ماموریتم 
شرایط است و قول می دهم هرکسی بیاید 

می گیرد. نتیجه 
کمترین  با  کردیم  سعی  افزود:  وی 
کنیم  پیاده  را  اهدافمان  نیرو  و  امکانات 
یعنی  کنیم.  برداشت  دوم  نیم فصل  در  تا 
نیم فصل  در  که  کاشتیم  اول  نیم فصل  در 

توقعات  متاسفانه  ولی  کنیم  برداشت  دوم 
هم  عمدتا  که  کردند  ایجاد  وحشتناکی 
دوستان و هواداران تالشی نیستند. افرادی 
هستند که خط می گیرند. دیدم این فشار 
است.  ایجاد شده  هم  مدیریت  روی  حتی 
با چوکا خوب کار کرده  اینکه  به  با توجه 
بودیم، در نیم فصل دو سه پیشنهاد خیلی 
خوب داشتم اما چون ماموریتم هنوز تمام 
نشده بود و باید اسکلت خوبی را برای فصل 
ماندم. چوکا  در  می کردیم،  درست  آینده 

این  وقتی  اما  کرد:  تصریح  لطیفی 
و  قرارداد  اینکه  علیرغم  دیدم،  را  شرایط 
برنامه 3ساله داشتم تصمیم گرفتم به هر 
به  خوشحالم  بدهم.  استعفا  ممکن  طریق 
دیگری  فرد  دنبال  که  اندکی  تعداد  جز 
روز  از  و  داشتند  دیگری  اهداف  و  بودند 
اول مدام تیم را تخریب می کردند. آخرین 
آن ها بازی با ملوان بود که با یک پنالتی 
مشکوک در خانه حریف باختیم اما صحبت 
از این کردند که این تیم باید صعود کند 
ولی تیم صعود کننده نیست. برایم سخت 
روی  و  می کنند  فرافکنی  انقدر  که  بود 

شد. ایجاد  فشار  بازیکنان 
من  افزود:  چوکا  مستعفی  سرمربی 
و  مسائل  این  و  هستم  دیده  باران  گرگ 
فشارهای  این  ولی  می شناسم.  را  افراد 
بازیکنان  که  شد  عاملی  وحشتناک 
تمرکزشان را از دست بدهند. 13موقعیت 
هیچ تیمی تا به حال روی دروازه استقالل 
توانید  را می  این  نکرده،  ایجاد  خوزستان 
استقالل  بازیکنان  و  اصل  خلیفه  از 
خوزستان بپرسید. آن هم نه موقعیت های 
گلزنی.  مسلم  موقعیت های  نیمه،  و  نصفه 
زیبا  و  مالکانه  صددرصد  فوتبال  یک 
به  را  بازی  که  افرادی  همه  و  دادیم  ارائه 
خبرنگارانی  یا  دیدن  اینترنتی  صورت 
فراتر  بودند.  لذت  بودند  ورزشگاه  در  که 
بازی  ایران  فوتبال  شاید  و  یک  لیگ  از 
است  این  فشارها  این  نتیجه  ولی  کردیم 
می  دست  از  را  تمرکزشان  بازیکنان  که 
زدیم  گل  یک  فقط  از 13موقعیت  دهند. 
آمد، سه  ما  توپی که روی دروازه  از 4  و 

گل روی اشتباه فردی دروازه بانمان دریاف 
که  مشکالتی  به  اشاره  با  کردیم.لطیفی 
برای چینش تیم در بازی ها داشت، گفت: 
خاطر  به  نمی دانم  آمدم  که  اولی  روز  از 
یا  بوده  اول  نیم فصل  در  بدنسازی  عدم 
ترکیب  بازی  هیچ  در  دیگری،  مورد  هر 
همیشه3  نداشتم.  اختیار  در  را  کامل 
بازیکن  نبودند.  تیم  اصلی  بازیکن   ۵ الی 
اول  نیم فصل  در  هم  آنچنانی  گذار  تاثیر 
با آرمان گهر فقط 1۲  بازی  نداشتیم. در 
دیروز  بازی  در  بردیم.  که  داشتم  بازیکن 
را  قویدل  آیدین  افتاد.  اتفاق  همین  هم 
مشکل  تا  کردیم  جذب  نیم فصل  در  که 
دروازه ما را حل کند، به دلیل مصدومیت 
در اختیار نداشتیم. کنعان طاهرنژاد، نادر 
نداشتیم.  را  بهزاد یوسف علیپور  هوشیار و 
این فوتبال  اما  بازیکن اصلی ما نبودند   4
خدا  لطف  به  افزود:  کردیم.وی  بازی  را 
کارشناسان  نظر  مثبتی طبق  بسیار  تاثیر 
و بسیاری از هواداران، داشتم. از این بابت 
بی نهایت خوشحالم. توانستیم بعد از ۲0 
گرفتیم.  چوکا  برای  را  امتیاز  اولین  سال 
این برایم مایه افتخار است. با افتخار می 
گویم که به خاطر چوکا از سه پیشنهادی 
که داشتم گذشتم. برای اینکه عاشق چوکا 

هستم. و  بودم 
مدیریت  آیا  اینکه  مورد  در  لطیفی 
همکاری  این  قطع  به  تصمیم  باشگاه 
گرفته، عنوان کرد: به هرحال به مدیریت 
اعالم کردم حاال راضی بودند که استعفای 
خیلی  نبودند،  یا  کردند  قبول  را  من 
بازی  شب  ولی  بپردازم.  آن  به  نمی توانم 
روی  که  فشارهایی  خاطر  به  کردم  اعالم 
بازیکنان وجود دارد و به دالیل دیگر، حتی 
اگر برنده هم شدیم لطفا با استعفای من 
موافقت کنید که این اتفاق افتاد. من مربی 
نیستم که آویزان باشم. در ملوان هم بعد 
از دو هفته استعفا دادم چون شرایط مهیا 
نبود. شاید پولدار نباشم اما هیچ وقت به 
خاطر پول خودم را نمی فروشم. شخصیتم 
و  کنم  کار  بتوانم  جاییکه  در  است؛  این 
مثمر ثمر باشم کار می کنم اما در جاییکه 

نمی کنم. کار  نیست  مهیا  شرایط  ببینم 
وی با اشاره به ناراحتی بازیکنان چوکا 
از این جدایی، گفت:  دیروز بزرگترین لذتی 
است،  افتخار  بزرگترین  برایم  و  بردم  که 
اتفاق افتاد. طوری کار کردم که دیروز در 
اشک  بچه  مانند  من  بازیکن   ۲۵ رختکن 
هم  را  خودم  اشک  اتفاق  این  می ریختند. 
باشگاه های  جام  در  پاپی  حسین  درآورد. 
ها  سال  کرده،  بازی  آسیا  فینال  و  جهان 
فوتبال  مفاخر  از  و  بوده  سپاهان  کاپیتان 
این  با  او  وقتی  است.  ایران  و  اصفهان 
به  جوادی  پرهام  همچنین  و  تجربه  همه 
بازیکنان  تک  تک  جوان تر،  بازیکن  عنوان 
و همینطور اعضای کادرفنی همگی مانند 
یک کودک گریه می کردند یعنی من کارم 
را درست انجام دادم و در رختکن محبوبیت 
در  مربی  هر  افزود:  دارم.لطیفی  ویژه 
رختکن محبوبیت داشته باشد یعنی کارش 
را درست انجام داده، من رفتم تا برخی از 
نفر  می کنند  صعود  از  صحبت  که  آقایان 
مورد نظرشان را بیاورند و امسال به لیگ 
برتر صعود کنند. ما این تیم را هم به لحاظ 
جدولی و هم به لحاظ فوتبالی ارتقا دادیم. 
اگر ناداوری ها و همچنین کم تجربگی تیم 
از  بیش  یقین  به  قطع  نبود  ها  و دشمنی 

داشتیم. امتیاز  این 
گفت:  چوکا  مستعفی  سرمربی 
را  دروازه بان  اشتباهات  فقط  و  اگرفقط 
اگر  داشتیم.  بیشتر  13امتیاز  نداشتیم، 
از  قویدل  آیدین  همین  مثل  دروازه بانی 
امتیاز   33 حدود  االن  بود  تیم  در  ابتدا 
داشتیم. این مساله به ابتدای فصل مربوط 
هادی  شده  اینطور  چرا  اینکه  و  می شود 
او  دارد.  را  خودش  خاص  دالیل  شکوری 
بودم  گرفته  دروازه بان  من  می گوید  هم 
را  تیم  که  او  کردند.  دشمنی  عده ای  اما 
بسته برای خودش مستنداتی دارد و من 
تیم  این  ولی  ندارم  مورد  این  در  اطالعی 
از ناحیه دورازه بان وحشتناک ضربه خورد. 
کاری که می توانستم انجام بدهم این بود 
که فوتبالی بازی کنیم که تالشی ها سالیان 

کنند. یاد  آن  از  نیکی  به  سال 

ورزشگاه شهید دستغیب وضعیت 
مساعدی ندارد

فجر به ورزشگاه پارس باز می گردد
سال  در  خود  بازی  نخستین  در  که  ها  فجری 
1400 توانستند رضایت سازمان لیگ را جلب کرده 
بروند، حاال مجبورند  ورزشگاه شهید دستغیب  به  و 
دوباره در ورزشگاه پارس میزبان حریفان باشند.زمین 
زیر  نوروز  تعطیالت  در  که  پارس  ورزشگاه  چمن 
کشت رفته بود، روز سه شنبه برای دیدار تیم های 
گذشته  به  نسبت  بهتری  شرایط  هوادار  و  قشقایی 
داشت. هر چند مسئوالن ورزشگاه اعتقاد داشتند که 
برای محافظت از این چمن و به ثمر نشستن اقداماتی 
ماه  یک  که  بود  نیاز  است،  شده  انجام  آن  روی  که 
قشقایی  تیم  اما  شود،  داده  استراحت  آن  به  دیگر 
مصنوعی  چمن  به  هایش  بازی  انتقال  به  حاضر 
ورزشگاه شهید دستغیب نشد.به گزارش ایسنا طبق 
اعالم رئیس هیئت فوتبال شیراز و همچنین نماینده 
هیئت فوتبال استان فارس در بازی های لیگ یک، 
برگزاری بازی های آینده فجرسپاسی در آن استادیوم 
لیگ  سازمان  مخالفت  با  نیز  امکانات  کم  و  قدیمی 
های  رقابت  مانده  باقی  باید  تیم  این  و  شده  مواجه 
در  کند.این  برگزار  پارس  ورزشگاه  در  را  فصل  این 
حالی بود که تیم فجرسپاسی برای برگزاری نخستین 
بازی خود در سال جدید، مجوز میزبانی در ورزشگاه 
شهید دستغیب را از سازمان لیگ دریافت کرده بود.  
بازی  آینده  ماه  یک  در  اینکه  به  توجه  با  طرفی  از 
های لیگ یک پس از اذان مغرب نور برگزار خواهد 
شد و نیاز به روشنایی خواهد داشت، ورزشگاه شهید 
برای  الزم  های  زیرساخت  عنوان  هیچ  به  دستغیب 
ها  رقابت  این  برگزاری  نیاز  مورد  نور  کردن  فراهم 
در  سپاسی  فجر  تیم  ترتیب  داشت.بدین  نخواهد  را 
حساس ترین بازی هفته بیست و یکم لیگ دسته اول 
ورزشگاه  در  آینده  هفته  دوشنبه  روز  ایران،  فوتبال 

بود. پارس شیراز میزبان تیم مس کرمان خواهد 
داور کم تجربه محروم می شود؟

بررسی اتفاقات دیدار پیکان- 
گل گهر در کمیته داوران

صحنه های مشکوک داوری دیدار پیکان و گل گهر 
قرار می گیرد.تیم های  بررسی  داوران مورد  در کمیته 
پیکان و گل گهر در هفته بیستم لیگ برتر به مصاف هم 
رفتندو این بازی با نتیجه دو بر صفر به سود سیرجانی 
آن  از  بعد  و  مسابقه  این  در جریان  رسید.  پایان  به  ها 
پیکانی ها بشدت نسبت به عملکرد میثم حیدری داور 
داشتند.خودروسازان  گالیه  مسابقه  تجربه  کم  و  جوان 
ثمر رسیده  به  با دست  تیم گل گهر  اول  معتقدند گل 
اظهارنظر  به  این خصوص  در  نیز  زیادی  کارشناسان  و 
نشستند. از سوی دیگر باشگاه پیکان روز گذشته به طور 
فدراسیون  و  لیگ  سازمان  به  حیدری  میثم  از  رسمی 
کمیته  اعضای  شرایطی  چنین  کرد.در  شکایت  فوتبال 
آینده  هفته  اوایل  دارند  قصد  فوتبال  فدراسیون  داوران 
مسابقه  مشکوک  های  بازبینی صحنه  به  ای  جلسه  در 
قصد  داوران  اعضای کمیته  بپردازند.  گهر  و گل  پیکان 
دارند در این جلسه ضمن بررسی عملکرد حیدری داور 
جوان و کم تجربه خود موضع نهایی شان را درباره این 
اگر کمیته داوران  این شرایط  اعالم کنند.در  صحنه ها 
به این نتیجه برسد که حیدری در صحنه گل اول گل 
گهر اشتباه کرده و مرتضی تبریزی با دست توپ را وارد 
با محرومیتی  این داور کم تجربه احتماال  دروازه کرده، 
روزهای  طی  دید  شود.باید  می  مواجه  ای  هفته  چند 

آینده چه اتفاقاتی در این خصوص رخ می دهد.

مازیار زارع؛ از استعفاء تا مدعی صعود

پرسپولیس شانس اول قهرمانی است
تهیدست: مقابل سپاهان باید خوب دفاع می کردیم

جدایی از استقالل بهترین تصمیم من بود
پورحمیدی: بابت خطای پنالتی خودم را نمی بخشم

هیچ کسی به داد ماشین سازی نمی رسد
اسالمی: بودجه ما ۵ میلیارد است ولی فقط ۲۶ درصد پول گرفتیم

لطیفی:گرگواراندیدههستموخطبگیرانرامیشناسم رفتم تا آقایان به لیگ برتر صعود کنند

بایرامی: روحیه بازی با پرسپولیس را حفظ کردیم
مهاجم پدیده معتقد است فاصله زمانی زیاد بین مسابقات این تیم به ضررشان خواهد بود 
ولی امیدوار به کسب نتیجه هستند.مهرداد بایرامی با اشاره به شرایط پدیده در آستانه دیدار با 
ذوب آهن عنوان کرد: قبل از بازی هفته قبل مقابل پرسپولیس از نظر روحی و فنی در وضعیت 
بهتری نسبت به همیشه قرار گرفتیم و پس از یک امتیازی که از این بازی کسب کردیم، با 
روحیه تر شدیم ولی متاسفانه وقفه طوالنی بین بازی ها خیلی به نفع ما نبود.او ادامه داد: آقای 
رحمتی و کادر فنی تیم تالش زیادی در این مدت کردند تا بازیکنان را در شرایط خوب خود 
حفظ کنند و به نظرم تمام بچه های تیم االن در آمادگی باالیی هستند و انگیزه زیادی برای 
دیدار امروز مقابل ذوب آهن دارند.مهاجم پدیده که پس از پیوستن به این تیم یک گل به ثمر 
رسانده، در خصوص شرایط خود عنوان کرد: من در نیم فصل اول پشت مهاجم بازی می کردیم 
و کمی از دروازه حریف فاصله داشتم، اما در پدیده شرایط متفاوت و بهتری دارم و با نظر کادر 
فنی تیم، آزادی عمل بیشتری در خط حمله دارم و امیدوارم ابتدا برای تیمم مثمر ثمر باشم و 
بعد گلزنی کنم.بایرامی اضافه کرد: امروزبازی دشواری مقابل تیم متحول شده ذوب آهن داریم، 
اما باید از امتیاز میزبانی به بهترین شکل استفاده کنیم و با تمام توان وارد بازی شویم. روحیه 
خوبی که در دیدار با پرسپولیس به دست آوردیم را همچنان حفظ کردیم و با انرژی زیادی 

مقابل ذوب آهن قرار می گیریم تا سه امتیاز را به مشهدی ها هدیه کنیم.

موافقت با استعفای سرمربی چوکای تالش
مدیرعامل باشگاه چوکا استعفای علی لطیفی را قبول کرد.  مدیران باشگاه چوکا فعالیت زیادی در پنجره نقل و انتقاالتی لیگ یک داشتند و با جذب چند بازیکن جوان و باتجربه، سبزپوشان تالشی را برای 
ادامه حضور در رقابت های لیگ یک تقویت کردند ولی شکست یک بر صفر در انزلی مقابل ملوان و سپس ناکامی برابر استقالل خوزستان در هفته بیستم سبب شد تا علی لطیفی خودش در پایان این مسابقه 
با بازیکنان تیم خداحافظی کند و در گفتگو با رسانه ها به صورت رسمی انصراف خود را از ادامه حضور در باشگاه چوکای تالش اعالم کرد. یک روز پس از صحبت های علی لطیفی، مدیران باشگاه چوکای تالش 
جلسه ای فوری برای رسیدگی به شرایط کادر فنی و تصمیم گیری در این خصوص را تشکیل دادند و درنهایت با درخواست این مربی برای پایان همکاری و استعفا موافقت شد.صحبت در مورد گزینه های هدایت 
چوکا در ادامه فصل، از دیگر موضوعات مطرح شده در جلسه مدیران باشگاه بود و قرار بر این شد تا انتخاب سرمربی بعدی و حضور او در تمرینات، سلمان تاج دار که یکی از دستیاران علی لطیفی بود، هدایت 

تیم را برعهده بگیرد.تیم فوتبال چوکا در هفته بیست و یکم رقابت های لیگ برتر سی ام فروردین ماه در ورزشگاه انقالب کرج به مصاف گل ریحان البرز خواهد رفت.

سرمربی تیم صنعت نفت آبادان گفت: 
نمی توانم از نفت آبادان دل کنده و هواداران و 

بازیکنان را ناراحت کنم.سید سیروس پورموسوی 
درباره تصمیم خود برای ادامه فعالیت در تیم 
صنعت نفت آبادان اظهار داشت: واقعیت این 

است از روز سه شنبه تاکنون نه جلسه ای مطرح 
شد و نه اتفاق خاصی افتاد اما هر جور با خودم 

فکر کردم دیدم نمی توانم از نفت آبادان دل 
بکنم و به همین دلیل تصمیم گرفتم همچنان 

در  نفت آبادان بمانم. امیدوارم اتفاق های خوبی 
بیفتد. وی افزود: طبق رایزنی های مختلف 1۲ 

میلیارد و ۵00 میلیون تومان به حساب اداره کل 
ورزش و جوانان آمده است اما طبق مصوبه ای 

باید بخشی از این پول در اختیار ورزش همگانی 
قرار بگیرد. مدیران باشگاه هم حق دارند و تالش 

می کنند مبلغ بیشتری از 8 میلیارد تومان از 
این مبلغ را دریافت کنند. اگر این موضوع اتفاق 

بیفتد حسنش این است که می توانند درصد 
بیشتری به حساب بازیکنان واریز کرده و بخش 

بیشتری از بدهی ها را پرداخت کنند.سرمربی 
تیم صنعت نفت آبادان تصریح کرد: در این 

شرایط هرچه با خود فکر کردم دیدم نمی توانم 
بازیکنان، مردم آبادان و مسئوالن باشگاه را از 
خودم ناراحت کرده و به آینده اکتفا کردم. به 

قول معروف الخیر فی ما وقع.

پورموسوی: نمی توانم از نفت آبادان دل بکنم

نزدیک بود یک امتیاز هم نگیریم
احمدی: این بازی را فراموش می کنیم

هافبک آلومینیوم معتقد است در هفته های آینده عملکرد 
با ماشین سازی خواهند داشت.مصطفی  به دیدار  بهتری نسبت 
احمدی درباره توقف آلومینیوم مقابل ماشین سازی اظهار کرد: 
به نظرم ما یکی از بدترین بازی های این فصل خودمان را انجام 
دادیم و فکر می کنم بیش از اندازه حریف را دست کم گرفتیم. 
کار  ما  از  بهتر  ماشین سازی  و  نبودیم  اصال خوب  اول  نیمه  در 
فنی  کادر  توسط  که  با صحبت هایی  و  دوم  نیمه  در  ولی  کرد 
است  ممکن  داد:  ادامه  بهتر شدیم.او  زمان  مرور  به  انجام شد، 
دست کم گرفتن ماشین سازی برای ما گران تمام شود و شکست 
بخوریم. قبول دارم که روز خوبی نداشتیم و به غیر از دو، سه نفر 
هیچ کدام از بچه ها سر حال نبودیم ولی خدا را شکر اتفاق بدی 
برای ما رقم نخورد و دست خالی از زمین بیرون نیامدیم.هافبک 
آلومینیوم درباره شرایط این تیم عنوان کرد: خدا را شکر وضعیت 
خوبی داریم و آقای منصوریان هم تاکید دارند که باید با تمرکز 
باال کار کنیم تا اتفاقی مثل دیدار با ماشین سازی برای ما نیفتد. 
باید مسابقه این هفته را فراموش کنیم و به فکر بازی های آینده 
برسیم.احمدی  جدول  باالی  تیم های  جمع  به  دوباره  تا  باشیم 
تاکید کرد: تمام مسابقات نیم فصل دوم سخت است و به نظرم 
تقابل با تیم های پایین جدولی دشوارتر از بازی با مدعیان خواهد 
بود چراکه تیم هایی مثل ماشین سازی چیزی برای از دست دادن 
ندارند و با تمام وجود می آیند تا ما را شکست دهند و به همین 

دلیل باید با آمادگی ذهنی بهتری بازی کنیم.

نباید تصور راحتی برای ماندن داشته باشیم
باقری: دل اکبرپور برای ماشین می سوزد

هافبک ماشین سازی تاکید می کند تغییرات این تیم موجب 
شده تا از نظر روحی در شرایط بهتری قرار بگیرند.منصور باقری 
به تساوی ماشین سازی برابر آلومینیوم اشاره کرد و گفت: با اینکه 
تغییر و تحوالت زیادی در کادر فنی داشتیم و مدتی هم تمرین 
اختیار  در  را  میدان  و  توپ  مسابقه  شروع  از  اما  بودیم،  نکرده 
داشتیم و اجازه ندادیم آلومینیوم در بازی سازی و ایجاد موقعیت 
آلومینیوم  داد:  ادامه  دادیم.او  انجام  خوبی  بازی  و  باشد  موفق 
ما  ولی  می آورد  وجود  به  زیادی  موقعیت های  قبل  هفته های  در 
بهترین بازی را مقابل آنها انجام دادیم و به غیر از یک توپ که 
به نظرم روی اتفاق وارد دروازه ما شد، در سایر دقایق کامال بهتر 
از آلومینیوم عمل کردیم و اگر دقت داشتیم، حداقل با اختالف 
دو گل برنده می شدیم.هافبک ماشین سازی درباره حضور علیرضا 
اکبرپور در راس کادر فنی این تیم ابراز کرد: تاثیر حضور ایشان را 
در دیدار با آلومینیوم دیدید؛ آقای اکبرپور بازیکن با سابقه فوتبال 
و  می سوزد  ماشین سازی  برای  دلش  که  است  پرتالشی  مربی  و 
آمده تا به تیم آذربایجان کمک کند و با همراهی بچه ها تیم را در 
لیگ برتر نگه دارد.باقری پیرامون شرایط دشوار ماشین سازی برابر 
بقا در لیگ برتر اظهار کرد: کار بسیار سختی داریم و نمی توانیم 
قبل  به  نسبت  ما  اما شرایط  می کنیم،  راحتی جبران  به  بگوییم 
کامال متفاوت شده و آقای اکبرپور و بچه ها وقت زیادی می گذارند 
تا تیم به شرایط ایده آل برسد. هنوز 10 هفته دیگر از لیگ برتر 
و  می افتد  زیادی  اتفاقات  مدت  این  در  باشید  مطمئن  و  مانده 

جایگاه ماشین بهتر می شود.

صحبت از کسب سهمیه لیگ قهرمانان خیلی زود است
عاشوری: خیلی خوشحالم که تبریزی گل زد

بازی  به  بازی  ما  فوتبال گل گهر سیرجان گفت:  تیم  هافبک 
جلو می رویم و صحبت از کسب سهمیه لیگ قهرمانان خیلی زود 
پیکان  برابر  تیمش  پیروزی  خصوص  در  عاشوری  است.علی اصغر 
برد بودیم  انجام دادیم و کامال هم مستحق  بازی خوبی  گفت: ما 
که خوشبختانه به حق مان رسیدیم. در بازی رفت هم مستحق برد 
بودیم ولی موقعیت های زیادی را با بدشانسی هدر دادیم، خدا را 
شکر که در این بازی مهم به برد رسیدیم تا وضعیت مان در جدول 
بهتر شود. این برد را هم به دو عضو تیم تقدیم می کنیم که به دلیل 
بیماری در کنار ما نبودند.وی که پاس گل اول تیمش را به مرتضی 
مهدی  اینکه  و  پیکان  سرمربی  اعتراض  در خصوص  داد،  تبریزی 
تارتار اعتقاد داشت تبریزی با دست گل زده است، تاکید کرد: وقتی 
من به تبریزی پاس دادم، دستش را باز کرد تا به همه نشان دهد 
که نمی خواهد با دست گل بزند. در آن صحنه توپ پس از برخورد 
با شانه تبریزی وارد گل شد ولی متاسفانه پشت دروازه دوربینی 
نبود که نشان دهد گل ما در شرایطی سالم زده شد.هافبک تیم 
فوتبال گل گهر سیرجان در پاسخ به این پرسش که »آیا این تیم 
به دست  را  آسیا  قهرمانان  لیگ  جاری سهمیه  فصل  در  می تواند 
بیاورد؟« خاطرنشان کرد: ما بازی به بازی جلو می رویم و صحبت از 
کسب سهمیه لیگ قهرمانان خیلی زود است. در لیگ امسال واقعا 
نتایج قابل پیش بینی نیست و می بینید که فاصله امتیازها هم خیلی 
به هم نزدیک است. با این حال تمام هدف ما این است که بهترین 

مقام ممکن را در پایان لیگ به دست بیاوریم.
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با حل مشکالت خروج از کشور مجیدی و صدور ویزا، وی صبح دیروز از طریق دوحه راهی جده عربستان شد. فرزاد 
مجیدی مدیر اجرایی باشگاه استقالل که به دلیل عدم صدور ویزا از سوی عربستانی ها نتوانسته بود همراه با کاروان این تیم 
عازم جده شود، صبح امروز تهران را به مقصد دوحه پایتخت کشور قطر ترک کرد تا از آنجا در جده به کاروان آبی پوشان 

ملحق شود.مجیدی آخرین بازمانده از کاروان استقاللی ها بود که وی نیز امروز به جمع این تیم اضافه می شود.

 فرزاد مجیدی
 راهی عربستان 
شد

فوتبال  تیم  پیشکسوت  مومنی،  محمد 
وارد  قهرمانان آسیا  لیگ  استقالل گفت: در 
ما  برای  ناخواسته  که  شد  خواهیم  جنگی 
درباره  مومنی  است.محمد  شده  طراحی 
شرایط تیم فوتبال استقالل برای شرکت در 
اظهار  آسیا،  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله 
جنگی  به  آسیا  قهرمانان  لیگ  در  داشت: 
می رویم که برای ما ناخواسته طراحی شده 
در  نیستند.  متصور  ما  برای  اراده ای  و  است 
چه  اگر  هستیم.  تیم ها  بقیه  سربار  آسیا، 
واسطه  به  اما  داریم،  قوی  بسیار  پیشینه 
را  آن  جور  باید  ما  فوتبال  سیاسی،  مسائل 
العین  شکست  با  خوزستان  فوالد  بکشد. 
مسائل،  از  خیلی  در  که  داد  نشان  امارات 
تبدیل  موفقیت  به  را  محدودیت ها  می توان 
کرد. امیدوارم این اتفاق برای سایر تیم های 
وی  کنند.  کسب  خوبی  نتایج  و  بیفتد  ما 
که  گرفته  قرار  گروهی  در  استقالل  افزود: 
لیگ  گروه  سخت ترین  دارند  اذعان  همگی 

است. آسیا  قهرمانان 
عقیده  هم  و  موافق  موضوع  این  با   
برای  رقیب  سخت ترین  استقالل  اما  هستم 
است  روشن  استقالل  پیشینه  است.  رقبا 
اختیار  در  که  نفرات  به  توجه  با  می تواند  و 
کند.  عمل  موفق  خودش  گروه  در  دارد، 
اشاره  با  استقالل  فوتبال  تیم  پیشکسوت 
سکوت  و  تمرینات  اخبار  پوشش  عدم  به 
تصریح  تیم  این  کادرفنی  و  مجیدی  فرهاد 
کرد: مجیدی و همکارانش به این دلیل که 
استرس  وارد  تیم  به  و  نشده  ایجاد  حواشی 
چشم پوشی  مشکالت  و  معضالت  از  نشود، 
کرده اند. ایده و تفکری است که می خواهند 
رسانه   دهند.  نشان  را  حاشیه  با  مبارزه  راه 
هوادارانی  است،  هواداران  و  باشگاه  رابطه 
که شاید دسترسی به فضای مجازی و دیگر 
باشند.  نداشته  را  اطالعاتی  سرویس های 
رسانه، بهترین مرجع ارتباطی بین سرمربیان 
و هواداران است، رسانه ای که منطقی بگوید 
فضای  مثل  نه  کند،  پشتیبانی  منطقی  و 
مجازی. مجیدی باید پشتوانه رسانه ای خوبی 
داشته باشد. فراز کمالوند این ایده را دارد و 
سرد و گرم چشیده فوتبال است و با درایت 
می تواند به استقالل کمک کند. باید بپذیریم 
روش های مربیگری هر کسی متفاوت است. 
مومنی در ادامه گفت وگوی خود درباره اینکه 
گفته علی دایی در گذشته استقاللی بوده و 
تأیید  را  او  اظهارات  دایی  اخیر  صحبت های 
کرده است، گفت: شأن و شخصیت دایی برای 
است.  رنگ ها  از  فراتر  و  نبوده  خاصی  رنگ 

شاکله و شخصیت برخی از بازیکنان طوری 
است که شاید در یک تیم بازی کرده باشند، 
اما مختص به همان تیم نیستند. دایی نیز از 
این قاعده مستثنی نیست. مهدی مهدوی کیا، 
علی کریمی، فرهاد مجیدی، مهدی پاشازاده، 
خاصی  رنگ  به   ... و  دین محمدی  سیروس 
وابسته نیستند. همه محرم نویدکیا را دوست 
دارند و او مختص فقط سپاهان نیست. دایی 
نظر  زیر  برود،  پرسپولیس  به  اینکه  از  قبل 
اینکه  +ن  پرویز  و  حجازی  ناصر  مرحوم 
برابر  دنبال جنجال  همیشه  عربی  های  تیم 
ایرانی ها هستند، گفت: بازیکنان باید مراقب 
حاشیه های همیشگی تیم های عربی باشند.

معضل های  از  یکی  آبادی  فتح  غالمرضا 
و  حاشیه ها  را  قهرمانان  لیگ  در  بزرگ 
جنجال سازی تیم های عربی دانست و گفت: 
در  عربی  تیم های  که  است  سال  سال های 
رویارویی با تیم های ایرانی دست به حاشیه 
سازی می زنند و این روند همیشگی خود را 
برابر تیم های ایرانی تکرار می کنند.وی ادامه 
داد: البته این کار آنها هم بی پاسخ نمی ماند 
با  و  اسیر حاشیه ها شده  زود  ما  بازیکنان  و 
پیدا  عربی  بازیکنان  با  که  درگیری هایی 
می کنند تمرکز خود را از دست می دهند و 
نمی توانند بازی همیشگی خود را انجام دهند.

این بازیکن پیشین تیم های فوتبال استقالل 
بنابراین الزم  و پرسپولیس خاطرنشان کرد: 
دیگر  تیم  سه  و  استقالل  فنی  کادر  است 
بازیکنان  قهرمانان  لیگ  در  حاضر  ایرانی 
شان را در این خصوص توجیه کرده و اجازه 
ندهند مسائل حاشیه ای بر روند تاکتیکی تیم 
تاثیرگذار باشد.فتح آبادی در خصوص امتیاز 
میزبانی االهلی هم گفت: عربستان با استفاده 
از میزبانی این دوره از مسابقات نمی خواهد 
طور  به  باشند  بازنده  راحتی  به  تیم هایش 
خواهد  استفاده  موضوع  این  از  االهلی  حتم 
بوده  ما هوشیار  بازیکنان  باید  بنابراین  کرد. 
و با آرامش وارد زمین شده و به تنها چیزی 
که فکر می کنند پیروزی برابر االهلی باشد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: تیم های ایرانی 
حاضر در لیگ قهرمانان به طور حتم شرایط 
سختی را تجربه خواهند کرد. آنها می دانند 
که فاصله زمانی بازی ها نزدیک به هم است 
ایده  در شرایط  بدنی  لحاظ  از  باید  بنابراین 
آلی باشند تا بتوانند این بازی های سخت را با 
موفقیت به پایان برسانند و من به عنوان یک 
تیم  چهار  می کنم  آرزو  ایران  فوتبال  هوادار 
ایرانی از مرحله گروهی صعود کرده و شاهد 

باشیم. باالتر  آنها در مراحل  حضور 

 دایی مختص به یک رنگ نیست
مومنی: در آسیا به جنگی می رویم که ناخواسته برای ما 

طراحی شده است
به بهانه شروع لیگ قهرمانان؛

دو رکورد پورحیدری با استقالل در آسیا
 هجومی ترین تیم برای »ُسکو«

فصل  مجیدی  فرهاد  هدایت  با  حالی  در  استقالل  فوتبال  تیم 
پیشین  را شروع خواهد کرد که سرمربی  آسیا  قهرمانان  لیگ  جدید 
است.تیم  داده  اختصاص  خودش  به  را  خاص  رکورد  دو  پوشان  آبی 
این  فینال آسیا و ۲ قهرمانی در  با ۴ حضور در  استقالل که  فوتبال 
مسابقات پرافتخارترین تیم ایرانی در آسیا و سومین تیم پر افتخار قاره 
کهن می باشد، در حالی برای حضور در رقابتهای گروهی این رقابت ها 
در سال ۲۰۲۱ آماده می شود که با احتساب دیدارهای پلی آف، فرمت 
های مختلف لیگ قهرمانان و جام منسوخ شده جام در جام ۱۴۶ بار 
در آسیا به میدان رفته است.آبی پوشان تاکنون در ۱۴ دوره از لیگ 
قهرمانان آسیا شرکت داشته اند که این پانزدهمین حضور آنها در این 
مسابقات است. مسابقاتی که از روز ۲۶ فروردین در جده عربستان و به 
میزبانی االهلی برگزار می شود.در بین مربیانی که در همه حضورهای 
آسیایی آبی پوشان روی نیمکت این تیم نشسته اند، منصور پورحیدری 
پرکارترین و برنده ترین مربی آسیایی این تیم به حساب می آید. مرحوم 
پورحیدری که تنها نفر در تاریخ استقالل است که هم به عنوان بازیکن 
و هم به عنوان سرمربی طعم قهرمانی در آسیا را با استقالل چشیده، 
با ۳۳ بار نشستن روی نیمکت آبی پوشان به عنوان سرمربی، جلوتر از 
همه مربیانی است که این مورد را تجربه کرده اند.همچنین پورحیدری 
تجارب  از  نیمی  از  بیش  بازی،   ۳۳ این  در  پیروزی   ۱۷ کسب  با 
سرمربیگری آسیایی اش را با پیروزی پشت سر گذاشته و با این تعداد 
پیروزی، برنده ترین مربی آسیایی آبی پوشان نیز به حساب می آید.قلعه 
نویی با ۲۴، مظلومی با ۱۵ و رایکوف به همراه شفر با ۱۰ سرمربیگری 
در استقالل نفراتی هستند که تعداد مربیگری آسیایی آنها برای آبی 
این  مسابقات،  با  پیروزی ها  تعداد  مقایسه  است.در  رقمی  دو  پوشان 
رایکوف است که بیشترین ضریب پیروزی را در بین مربیان استقالل 
در آسیا دارد. رایکوف که اولین ستاره آسیایی آبیها را در سال ۱۹۷۰ 
رقابتهای  در  بار   ۱۰ شد،  آسیا  قهرمان  تیم  این  با  و  آورد  دست  به 
آسیایی هدایت این تیم را بر عهده داشته که در ۷ بازی به پیروزی 
داشته  را  برد  بیشترین ضریب  پیروزی،  با ۷۰ درصد  تا  است  رسیده 
تاریخ استقالل در آسیا، رایکوف، شفر، کخ و  باشد.در بین ۱۲ مربی 
سکوموروخوف چهار مربی خارجی استقالل در آسیا هستند و منصور 
حجازی،  ناصر  مظلومی،  پرویز  نویی،  قلعه  امیر  همراه  به  پورحیدری 
علیرضا منصوریان، صمد مرفاوی، فرهاد مجیدی و مجید نامجو مطلق 
مربیان ایرانی آبی پوشان در آسیا هستند.رولند کخ یکی از چهار مربی 
استقالل  نیمکت  روی  که  است  آلمانی  مربی  دو  از  یکی  و  خارجی 
نشسته و تنها مربی است که در آسیا یا برنده بوده و یا بازنده؛ و هرگز 
مساوی نکرده است.با اینکه تیم های منصور پورحیدری ۶۰ بار در آسیا 
گلزنی کرده اند و این بیشترین تعداد گلی است که یک مربی در آسیا 
با استقالل به آن رسیده است، اما باید گفت تهاجمی ترین تیم استقالل 
در آسیا متعلق به سکوموروخوف است. استقالل با سکوموروخوف در 
آسیا ۴ بار به میدان رفته که در این ۴ بازی ۱۷ بار گلزنی کرده است 
تا با معدل ۲۵/۴ گل به ازای هر بازی، تهاجمی ترین مربی آسیایی آبی 

باشد. پوشان 
 کارشناس کویتی: 

االهلی شانسی برابر استقالل ندارد
العربی اعالم کرد که االهلی  الریان و  عبداهلل وبران بازیکن سابق 
شانسی برای کسب امتیاز در برابر استقالل ندارد.عبداهلل وبران بازیکن 
کویتی که سابقه بازی برای تیم های الریان، العربی و تیم ملی کویت 
را در کارنامه دارد، سه شنبه شب در برنامه مساء الریاض از شبکه دبی 
الریاضیة درخصوص رقابت های لیگ قهرمانان آسیا به صحبت پرداخت.

او گفت: به نظر من از میان تیم های عربستانی، تنها صعود الهالل به 
دور بعدی قطعی است. النصر نیز چنانچه به عنوان تیم نخست راهی 
دور بعد نشود، شانس زیادی دارد تا با ایستادن در رده دوم جدول، به 
سوم  گروه  در خصوص  سپس  وبران  کند.عبداهلل  صعود  بعدی  مرحله 
در  آنها  دارد.  ها  رقابت  این  در  را  بسیار سختی  کار  االهلی  اما  گفت: 
من  و  هستند  همگروه  الشرطه  و  استقالل  الدحیل،  با  دشواری  گروه 
فکر می کنم این تیم شانس زیادی برای صعود ندارد چرا که این تیم 
سابق  فرم  از  و  نداشته  تیمی  نظم  گونه  هیچ  اخیرش  های  بازی  در 
خود خارج شده است.او ادامه داد: به نظر من حتی اگر پپ گواردیوال 
امسال درست  تیم  این  بیاورند، وضعیت  االهلی  مربیگری  برای  نیز  را 
با  های  شکست  در  نیز  تیم  این  جدید  مربی  ریجکمپ  شد.  نخواهد 
اختالف ۴ گل و ۵ گل تخصص دارد البته هر چند گاهی نیز با همین 
نتایج پیروز می شود ولی با تمام احترام، او مربی خوبی نیست.بازیکن 
و  است  اشتباه  از  پر  االهلی  مدیریتی  ساختار  داد:  ادامه  الریان  سابق 
تصمیمات مدیریتی صحیحی گرفته نمی شود. البته جدول لیگ های 
داخلی کشورها، تضمین کننده موفقیت آنها نیست. مثال فوالد در لیگ 
ایران رتبه خوبی ندارد ولی ۴ گل به العین زد. به طور مثال السد امسال 
تیم قدرتمندی دارد و بازیکنان ملی پوش زیادی را در اختیار دارد ولی 
این تضمین کننده موفقیت آنها نیست. مانند اتفاقی که سال گذشته 
در لیگ قهرمانان آسیا برای آنها رخ داد.وی در پایان گفت: من در گروه 
های  تیم  استقالل  و  الدحیل  نیستم.  قائل  االهلی  برای  شانسی  سوم، 
خوبی در اختیار دارند و به راحتی به االهلی امتیاز نمی دهند و به نظر 

من این تیم عربستانی شانسی در بازی با استقالل ندارد.
زوجی که خیال مجیدی را از سمت راست 

راحت کردند
بابت آن ندارد و  از پست هایی که فرهاد مجیدی نگرانی  یکی 
نفرات نزدیکی برای استفاده در این پست دارد، سمت راست خط 
دفاعی است. یکی از نقاط ضعف دو فصل گذشته استقالل، با انتخابی 
خیال  امروز  تا  شد  قوتی  نقطه  به  تبدیل  فصل  ابتدای  در  مناسب 
باشد. آسوده  کاماًل  دفاعی اش  راست خط  از سمت  مجیدی  فرهاد 

با اینکه وریا غفوری مدافع باتجربه و کاپیتان آبی پوشان را می توان 
نقطه  اما  دانست،  برتر  لیگ  اخیر  دو سه سال  راست  دفاع  بهترین 
بود  وریا  به  نزدیک  بازیکن  یک  فقدان  داشت،  استقالل  که  ضعفی 
در  شود  ناچار  فشار  تحت  پوشان  آبی  کاپیتان  تا  شد  باعث  این  و 
بدیهی است که  و  وقفه شرکت کند؛  بدون  تیمش  تمام دیدارهای 
فشردگی و تعداد زیاد بازی های این تیم روی بازیکنی که در پستی 
اکتیو مثل دفاع راست حضور دارد، به شدت فشار آورده و باعث افت 
کیفی او می شود.یکی از خریدهای خوب استقالل در نقل و انتقاالت 
با تجربه ای است که محصول  تابستانی، سید احمد موسوی مدافع 
آکادمی استقالل بوده و در سالهای گذشته در تیم هایی مثل پاس 
ماشین  فوالد،  گسترش  اکسین،  خونه،  به  خونه  آهن،  راه  همدان، 
سازی، تراکتور و گل گهر بازی کرده و در سن ۲۸ سالگی به استقالل 
بازگشته است.موسوی در ترکیب آبی پوشان و خیلی زود جا افتاد 
این  قرار گرفت و حتی  ثابت  زیادی هم در ترکیب  بازی های  و در 
امکان را ایجاد کرد زمانی که آبی پوشان با سیستم ۴ دفاع خطی 
هافبک  نقش  و  رفته  جلوتر  غفوری یک خط  وریا  می کردند،  بازی 
مرحله  آغاز  آستانه  در  در حالی  استقالل  نماید.امروز  ایفا  را  راست 
گروهی لیگ قهرمانان آسیا قرار دارد که این دو بازیکن در اردوی 
آن حضور دارند تا خیال مجیدی به طور کامل از سمت راست خط 
از مرحله گروهی  باشد.استقالل در نخستین گام  دفاعی اش آسوده 
لیگ قهرمانان آسیا، ساعت ۴۵ دقیقه بامداد روز جمعه ۲۷ فروردین 

به مصاف االهلی می رود.

ر

استقالل  فوتبال  تیم  سرمربی 
ورزشگاه  تغییر  مورد  در  گفت:نمی خواهم 
داریم،  مسابقه  فردا  چون  بزنم  حرف 
باشد.  مسابقه  این  روی  تمرکزم  می خواهم 
از  پیش  خبری  نشست  در  مجیدی  فرهاد 
اظهار  عربستان  االهلی  و  استقالل  دیدار 
مهم  خیلی  ما  برای  تورنمنت  این  داشت: 
است و ما خیلی با انگیزه برای این مسابقات 
سخت  بسیار  بازی ها  این  ایم.  شده  آماده  

است ولی با آمادگی وارد بازی ها شدیم.من 
را  عملکرد  بهترین  بازیکنانم  هستم  مطمئن 
در  داشت.مجیدی  مسابقات خواهند  این  در 
به  از ورزشگاه اصلی  بازی  تغییر محل  مورد 
زمین تمرینی عنوان کرد: حقیقتا نمی خواهم 
چون  بزنم  حرف  ورزشگاه  تغییر  مورد  در 
روی  تمرکزم  می خواهم  داریم.  مسابقه  فردا 
فدراسیون  و   AFC از  اما  باشد  مسابقه  این 
زمین  طبیعتا  خواهیم.  می   احترام  عربستان 

من  اما  است  بهتر  خیلی  ورزشگاه  اصلی 
می خواهم روی بازی تمرکز کنم. بعد از بازی 
کرد.سرمربی  خواهم  صحبت  مورد  این  در 
تیمش  مسابقه  خصوص  در  استقالل  تیم 
االهلی  کرد:  عنوان  عربستان  االهلی  مقابل 
این گروه است و  از مهمترین تیم های  یکی 
بازی  این  از  بهترین شکل ممکن  به  باید  ما 
مورد  برسیم.در  پیروزی  به  و  کرده  استفاده 
آنها  به  و  کردم  صحبت  بازیکنانم  با  بازی 

این  های  تیم  بهترین  از  یکی  االهلی  گفتم 
با  که  داریم  نیاز  ما  اما  است  مسابقات  گروه 
تمرکز وارد مسابقه شویم.وی در پاسخ به این 
سوال که این مسابقات برای دومین بار است 
که در شرایط کرونا برگزار می شود و تحلیل 
وی از این بازی ها چیست گفت:بازیکنان ما 
مهم  خیلی  ما  برای  تورنمنت  این  می دانند 
این مسابقات موفق شویم  در  است.امیدوارم 

کنیم. صعود  نهایت  در  و 

غفوری: برای شروع پرقدرت آماده ایم
کاپیتان تیم فوتبال استقالل گفت: برای شروع پرقدرت در لیگ قهرمانان آسیا آماده ایم.وریا غفوری در نشست خبری پیش از دیدار تیم فوتبال استقالل مقابل االهلی عربستان در نخستین بازی 
مرحله گروهی لیگ قهرمانان، گفت: خیلی خوشحالم که به عربستان آمدیم و بازی ها اینجا برگزار می شود. تیم مان شرایط خیلی خوبی دارد و برای شروع پر قدرت آماده ایم. امیدوارم با بازی های 

خوب صعود و به مرحله بعد راه پیدا کنیم.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال استقالل گفت: 
مرحله  یک  ابتدا  که  تورنمت هایی  در  همیشه 
بازی  مهم ترین  مسابقه  اولین  دارد،  گروهی 
تیم  حضور  خصوص  در  پاشازاده  است.مهدی 
استقالل در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: 
در مرحله گروهی رقابت ها، هر ۳ تیم هم گروه 
آبیها مدعی صعود هستند و برای همین به این 
چنین  در  اما  گذاشتند.  مرگ  گروه  نام  گروه 
تورنمنت هایی همیشه بازی های اول بسیار مهم 
و تعیین کننده است. برای همین دیدار نخست 
باالیی  بسیار  اهمیت  از  الهالل  و  استقالل 

پوشان  آبی  پیشین  است.کاپیتان  برخوردار 
این منظور  به  این گفته من  البته  تاکید کرد: 
نیست که الهالل قوی ترین تیم گروه است. از 
نظر من الدحیل می تواند رقیب اصلی استقالل 
باشد. ضمن  این مسابقات  برای سرگروهی در 
همین  خصوص  به  و  عراقی  تیم های  اینکه 
مقابل  سیاه  گربه  یک  مثل  همیشه  الشرطه، 
برای نماینده کشورمان بوده اند.پاشازاده تصریح 
کرد: استقالل به لحاظ داشتن مهره های کلیدی 
در  ندارد.  کم  خود  رقبای  از  چیزی  کارساز  و 
این تیم هم بازیکنانی حضور دارند که در زمره 

می توانند  حتی  و  هستند  آسیا  بهترین های 
خط  افزود:  باشند.وی  مسابقات  این  ستاره 
حمله استقالل از ۳ بازیکن بسیار توانمند بهره 
می برد که هر کدام از آنها می توانند سرنوشت 
خوشبختانه  دهند.  تغییر  را  بزرگ  بازی  یک 
هر ۳ مهاجم استقالل سابقه گل زدن در لیگ 
مشکلی  نظر  این  از  و  دارند  را  آسیا  قهرمانان 
خاطرنشان  پوشان  آبی  نیست.پیشکسوت 
ساخت: االهلی به لحاظ فنی و روحی شرایط 
خوبی ندارد و این بهترین فرصت برای بچه های 
ماست که گام اول را محکم بردارند. البته نباید 

این تیم عربستانی را به دلیل نتایج بدی که در 
لیگ کشورش گرفته در آسیا دست کم گرفت، 
اما باید از این فرصت بهره کافی را برد.مدافع 
پیشین آبی پوشان تصریح کرد: از آنجایی که 
الدحیل تیمی بسیار پر مهره است که در اوج 
هم  الشرطه  و  دارد  قرار  آمادگی اش  و  قدرت 
همیشه قابلیت ایجاد دردسر برای استقالل را 
دارد، شاید اغراق نباشد اگر االهلی را ساده ترین 
رقیب آبی پوشان در این گروه دانست و برای 
همین است که می گویم بچه های ما باید از این 

ببرند. را  بهره  نهایت  فرصت 

پاشازاده:بازی اول استقالل با االهلی مهم است

سعودی ها در غفلت کنفدراسیون فوتبال 
لیگ  در  االهلی  با  استقالل  بازی  زمین  آسیا 
به شماره دو  از شماره یک  را  قهرمانان آسیا 
تغییر  جده  عبداهلل  ملک  ورزشی  مجموعه 
مرحله  در  استقالل  فوتبال  تیم  دیدار  دادند. 
طبق   ۲۰۲۱ آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی 
میزبانی  به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  اعالم 
می  برگزار  جده  عبداهلل  ملک  ورزشی  شهر 
بامداد  بازی  اولین  در  باید  شود.استقالل 
جمعه باید به مصاف االهلی عربستان میزبان 
از دو روز مانده به  این رقابت ها برود. کمتر 
از  مجیدی خبرها حاکی  شاگردان  اول  بازی 
آن است که سعودی ها در تصمیمی عجیب 
ورزشگاه شماره  در  را  بازی  این  می خواهند 
۲ مجموعه ورزشی ملک عبداهلل برگزار کنند. 

دارای ۴  ورزشی ملک عبداهلل جده  مجموعه 
قابلیت برگزاری  زمین فوتبال مجزا است که 
سایت  که  اینجاست  نکته  دارد.  را  مسابقات 
کنفدراسیون فوتبال آسیا در اعالم نام میزبان 
لفظ  از  کلی  صورت  به  استقالل  های  بازی 
کرده  استفاده  عبداهلل« جده  ملک  »مجموعه 
ورزشگاه  انتخاب  در  را  ها  سعودی  دست  و  
شماره  است.ورزشگاه  گذاشته  باز  میزبان 
یک این مجموعه ورزشی به نام  الجوهره در 
میان سعودی ها و دیگر عرب زبان ها شهرت 
دارد. ورزشگاه  الجوهره میزبان اصلی االهلی 
این کشور است و ذهنیت  لیگ  در مسابقات 
ملک  ورزشی  مجموعه  انتخاب  از  مخاطب 
عبداهلل به این ورزشگاه ۶۰ هزار نفری مدرن 
ورزشگاه  تصویر  توانید  می  زیر  در  رود.  می 

را  عبداهلل  ملک  ورزشی  مجموعه  یک  شماره 
تماشا کنید.اما سعودی ها در اقدامی عجیب 
شب گذشته اعالم کردند که زمین شماره ۲ 
مجموعه ورزشی ملک عبداهلل  مکان برگزاری 
زمین  تجهیزات  و  چمن  تفاوت  است.  بازی 
شماره یک این مجموعه با زمین شماره ۲ زیاد 
ورزشگاه  تغییر  برای  دلیلی  هیچ  هنوز  است. 
تصویر  است.در  نشده  اعالم  استقالل  میزبان 
ملک  ورزشی  مجموعه  فوتبال  زمین   ۴ زیر 
این  اصلی  استادیوم  کنید.  تماشا  را  عبداهلل 
سمت  در  که  است  الجوهره  نام  به  مجموعه 
باال قرار دارد. در خارج از استادیوم الجوهره ۳ 
زمین چمن برای بازی وجود دارد که شماره 
۲ در ورودی ورزشگاه اصلی قرار دارد و زمین 
نیاز مشخص است که در  و ۴  های شمار ۳ 

سمت راست زمین شماره دو قرار دارد. در این 
تصویر مشخص است که زمین شماره ۲ چه 
اصلی  زمین  با  زیادی  تفاوت  و  دارد  کیفیتی 
اقدام  مجموعه ورزشی ملک عبداهلل دارد.این 
سعودی ها به تغییر زمین بازی به شماره ۲ 
کشورمان  فوتبال  نماینده  ضرر  به  تواند  می 
کیفیت  از  خوبی  شناخت  االهلی  چون  باشد 
می  و  دارد  خود  های  ورزشگاه  های  چمن 
چمن  کیفیت  با   ۲ شماره  ورزشگاه  در  داند 
پایین چه تاکتیکی را داخل زمین اجرا کند. 
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا با اعالم کلی 
عبداهلل  ملک  ورزشی  مجموعه  بودن  میزبان 
دست  استقالل  های  بازی  از  میزبانی  برای 
باز  اقداماتی  چنین  انجام  در  را  ها  سعودی 

است. گذاشته  که  این  بیان  با  استقالل  اسبق  مربی 
همیشه  مهم  تورنمنت های  در  اول  بازی 
با  نباید  آبی پوشان  گفت:  است  سخت 
است  ضعیفی  تیم  االهلی  که  تصور  این 
کنند. درست  دردسر  خودشان  برای 

استقالل  شرایط  مورد  در  فریبا  بهتاش 
گفت:  هم  قهرمانان  لیگ  شروع  برای 
 ۶ و  است  ضعیف  االهلی  می شود  گفته 
استقالل  برابر  نمی تواند  و  نبرده  را  بازی 
که  است  داستان هایی  اینها  بیاورد.  دوام 
شود.  دردسرساز  استقالل  برای  می تواند 
سختی های  همیشه  آسیایی  بازی های 
را  نمی توان هر حریفی  و  دارد  را  خودش 
آسان دانست.بهتاش فریبا در ادامه گفت: 
استقالل از لحاظ روحی و روانی در شرایط 
که  زمانی  به  توجه  با  و  دارد  قرار  خوبی 
برای تمرینات داشته به طور حتم توانسته 
به  بدنی  آمادگی  و  تاکتیکی  لحاظ  از 
شرایط مطلوب برسد.مربی سابق استقالل 
تاکید کرد: همیشه بازی اول، سختی های 
گروه  در  استقالل  دارد.  را  خودش  خاص 
سختی قرار دارد اما این مشکل هم عیب 
دارد و هم ُحسن. حسن آن این است که 
شرایط  شوی  خارج  میدان  از  پیروز  اگر 
بود  خواهد  تر  راحت  بعد  بازی های  برای 
اما اگر نتیجه مطلوب را به دست نیاوری 
دچار حاشیه و بحران خواهی شد. بنابراین 
اعتقاد دارم استقالل باید گام اول را محکم 
موفق  هم  راه  ادامه  در  بتواند  تا  بردارد 
کردن  خارج  مورد  در  فریبا  باشد.بهتاش 
برای  استقالل  بازیکنان  لیست  از  دانشگر 
بازیکن  دانشگر یک  افزود:  قهرمانان  لیگ 

است. جنگنده  و  تعصب 
 او چندین بار برای استقالل گل های 

سه امتیازی زده و همیشه به تیم تعصب 
داشته اما در تمام دنیا نظم و انضباط حرف 
نظمی  بی  باشد  قرار  اگر  می زند.  را  اول 
مشکل  تیم  کردن  حفظ  بیاید  بوجود 
خواهد شد.وی گفت: با حرکت کادر فنی 
و خصوصاً فرهاد مجیدی در این خصوص 
موافقم و اعتقاد دارم کار او پسندیده بوده 
که  بگیرد  تصمیم  باید  هم  دانشگر  است. 
فقط تمرکزش بر روی تمرین و بازی خوب 

باشد.
 از حاشیه ها خود را دوری کند. درست 
آنقدر زیاد است  است که قرارداد دانشگر 
که بازی نکردنش ضرر مالی برای تیم دارد 
ولی بی نظمی باعث می شود تا یک تیم به 
باعث  این کار مجیدی  بنابراین،  بریز.  هم 
شده تا هم نظم و انضباط به تیم بازگردد و 
هم حساب کار دست همه بیاید که دنبال 
استقالل  نباشند.مربی سابق  انضباطی  بی 
در خصوص سه تیم ایرانی حاضر در لیگ 
تیم   ۴ هر  می کنم  آرزو  گفت:  قهرمانان 
ایرانی به مرحله باالتر صعود کنند. وقتی 
تیم های ما در آسیا شناخته شده هستند 
برای آنها شخصیت دیگری قائل می شوند. 
فوتبال ایران سه قهرمانی در آسیا دارد که 
دو قهرمانی برای استقالل و یک قهرمانی 
فریبا  است.بهتاش  بوده  تهران  پاس  برای 
در پایان گفت: آرزو می کنم که این بار هم 
شاهد قهرمانی استقالل در لیگ قهرمانان 
باشیم. اگر چه جدال نابرابری بین تیم های 
عربی و ایرانی وجود دارد و آنها به لحاظ 
مالی بازیکنانی به خدمت می گیرند که هر 
کدامشان معادل هزینه یکی از باشگاههای 
ما هستند اما غیرت و تعصب ایرانی بارها 

باعث شده تا تیم های ما موفق شوند.

در مورد زمین بازی فعال صحبتی ندارم

مجیدی: تمرکزم روی بازی امروزاست

 استقالل نباید دردسر درست کند
فریبا:نتیجه دیدار اول همیشه تاثیرگذار است

 دلیل تعجب استقاللی ها مشخص شد

 شیطنت سعودی ها در غفلت AFC با تغییر ورزشگاه

 مهاجم جدید استقالل در انتظار
یک فرصت آسیایی

مهاجم جدید تیم استقالل که در نیم فصل دوم به این تیم اضافه شد، 
در انتظار فرصتی در آسیاست تا شایستگی های خودش را اثبات کند. آرمان 
رمضانی که از خریدهای زمستانی آبی پوشان بود و تنها یک بار فرصت بازی 

کردن برای تیمش را پیدا کرده، این روزها در اردوی آبی پوشان حضوری فعال 
دارد.با اینکه بعید است با حضور بازیکنانی مثل دیاباته، مطهری و قایدی به 

راحتی آرمان رمضانی به ترکیب اولیه استقالل برسد، اما او می تواند در هر بازی 
یک گزینه تعویض باشد.مهاجم ۲۸ ساله آبی پوشان که بعد از سپری کردن یک 

نیم فصل ناموفق در پرسپولیس به رقیب سنتی این تیم پیوست، حاال مترصد 
اولین فرصت است تا نشان دهد شایسته حضور در تیم های بزرگ فوتبال ایران 

بوده است.آبی پوشان در نخستین گام خود در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف 
االهلی می روند که این دیدار از ساعت ۴۵ دقیقه روز جمعه ۲۷ فروردین در 

جده برگزار می شود.

پیشکسوت آبی پوشان گفت: همان میزان که یک تیم باید 
به لحاظ ذهنی  باید  باشد،  از نظر بدنی و فنی آمادگی داشته 
هم آماده حضور در تورنمنت بزرگ آسیایی باشد. آبی پوشان 
تهران دیدارهای خود در فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا را با 
رویارویی برابر االهلی عربستان از اولین دقایق بامداد روز جمعه 
آغاز می کند و کارشناسان و پیشکسوتان در خصوص حضور آنها 
در این رقابتها نظرات متفاوتی دارند.سعید بیگی هافبک پیشین 
آبی پوشان در این خصوص گفت: نه باید تیم های رقیب را برای 
استقالل بزرگ کرد و آنها شکست ناپذیر جلوه داد، و نه باید آنها 
را ضعیف نشان داد. در هر دو صورت تیم به مشکل می خورد. 
برای  نظر روحی  از  را  بازیکنانش  است که  فنی  کادر  این هنر 
مسابقاتی  چنین  در  کرد:  اضافه  کنند.وی  آماده  مسابقات  این 

همان مقدار که آمادگی فنی و بدنی مهم است، آمادگی روحی 
و ذهنی هم مهم است و بازیکنان یک تیم باید از نظر ذهنی هم 
شرایط مناسبی داشته باشند و با فکر برنده وارد زمین شوند.

پیشکسوت آبی پوشان تصریح کرد: هر تیمی به لیگ قهرمانان 
تیم ها تالش  برتر است و قطعاً  از تیم های  آسیا می رسد یعنی 
داخلی  دیدارهای  در  که  آنچه  از  بهتر  شرایطی  با  تا  می کنند 
شان داشته و دارند در این مسابقات حضور داشته باشند.بیگی 
گفت:  پوشان  آبی  آسیایی  حریف  اولین  االهلی،  خصوص  در 
ماه های  آنها  متوجه شدم  و  داشتم  این  در خصوص  مطالعاتی 
بحرانی را پشت سر گذاشته اند و در لیگ عربستان دچار مشکل 
هستند. این را باید برای استقالل یک شمشیر دو لبه دانست. 
ممکن است این شرایط آنها را برای این دیدار با انگیزه تر کند 

و آنها بخواهند با جبران مافات در آسیا به بحران خود خاتمه 
دهند؛ و ممکن است آنها کاًل روحیه شکننده ای برای این دیدار 
داشته باشند و آماده شکسته شدن باشند.هافبک سابق استقالل 
گفت: فرهاد مجیدی حاال دیگر یک مربی جوان و نسبتاً باتجربه 
در  خودش  او  می کند.  حفظ  را  دیدارها  این  اهمیت  که  است 
دوران بازیگری یکی از ستاره های این مسابقات بوده و این به 
روحیه تیمی استقالل کمک می کند. او فصل پیش هم تا زمانی 
با استقالل در آسیا گرفت.وی بیان  که بود نتایج نسبتاً خوبی 
داشت: با وجود اینکه گروه سوم سخت ترین گروه مقدماتی در 
تجارب  و  استقالل  داشته های  به  توجه  با  اما  آسیاست،  غرب 
بین المللی این تیم، به شخصه به موفقیت آنها و صعود از گروه 

امیدوارم. مقدماتی بسیار 

مجیدی حواسش هست 
بیگی:آمادگی ذهنی هم به اندازه آمادگی بدنی مهم است

استقاللی ها کرونا ندارند
جواب تست دوباره ای که از کاروان استقالل در عربستان گرفته شد منفی اعالم شد.روز سه شنبه از اعضای تیم استقالل در جده عربستان تست کرونا گرفته شد که با اعالم جواب تست مشخص 
شد هیچ یک از اعضای این تیم مبتال به ویروس کرونا نیستند.آبی پوشان دو روز است که در جده در حال تمرین هستند و امروز آخرین تمرین خود برای رویارویی با االهلی عربستان در لیگ قهرمانان 

آسیا را برگزار می کنند.دیدار تیم های استقالل و االهلی عربستان ۴۵ دقیقه بامداد روز جمعه آغاز می شود.

کسر 20 درصد از قرارداد مظاهری؟ شایعه است
در حالی که اخباری پیرامون کسر ۲۰ درصدی از قرارداد دروازه بان تیم فوتبال استقالل 

مطرح شده، اما این اتفاق تاکنون انجام نشده است.
 طی روزهای گذشته اخبار گوناگونی درباره جریمه یا کسر ۲۰ درصد از قرارداد رشید 
مظاهری سنگربان تیم فوتبال استقالل به دلیل اختالف و درگیری با سعید عزیزیان مربی 
قرارداد هنوز  این کسر  گویا  اما  بود،  پایتخت مطرح شده  آبی پوشان  سابق دروازه بان های 
انجام نشده و اخبار منتشره در این باره گمانه زنی بوده است. مدیر برنامه های رشید مظاهری 
در گفتگو با خبرنگار ما در واکنش به این مسئله گفت: مشکلی خاصی نیست، بخش حقوقی 
باشگاه استقالل کسر قرارداد برای رشید مظاهری پیش بینی کرده بود که با صحبت هایی 
که با دوستان داشتیم، این مسئله حل شد.وی افزود: نگرانی از این بابت نیست؛ چرا که 
فعال هیچ کسر قراردادی انجام نشده و همان طور که گفتم انشاهلل در تعامل با باشگاه مسئله 
در جده  استقالل  اردوی  در  مظاهری  رشید  کرد.در حال حاضر  به خیر خواهیم  را ختم 
عربستان برای شرکت در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا حضور دارد و شانس اصلی حراست 
از دروازه آبی پوشان در دیدارهای آسیایی بر شمرده می شود؛ به احتمال فراوان او در اولین 
تجربه حراست از دروازه استقالل در لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۰۰:۴۵ بامداد پنجشنبه 

در مصاف با االهلی عربستان حضور پیدا خواهد کرد.
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کاپیتان پرسپولیس به عنوان برترین بازیکن زمین دیدار پرسپولیس و الوحده معرفی شد.تیم فوتبال 
پرسپولیس موفق شد در نخستین بازی دور گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2021، الوحده امارات را با یک گل 
شکست داد.در پایان این بازی سیدجالل حسینی که تک گل این بازی را به ثمر رساند به عنوان بهترین 

بازیکن زمین انتخاب شد.

حسینی؛ بهترین 
بازیکن دیدار 
پرسپولیس- الوحده

 پرسپولیس مدعی قهرمانی
 در لیگ قهرمانان آسیا 2021 از دید فیفا

فدراسیون جهانی فوتبال پرسپولیس را جزو مدعیان قهرمانی 
جهانی  کرد.فدراسیون  معرفی   2021 آسیا  قهرمانان  لیگ  در 
آسیا  قهرمانان  لیگ  مسابقات  امروز  آغاز  به  توجه  با  فوتبال)فیفا( 
ها  رقابت  این  در  قهرمانی  مدعی  های  تیم  معرفی  به   2021
پرداخت.ایران در این رقابت ها با 4 نماینده حضور پیدا کرده ولی 
پرسپولیس در لیست مدعیان قهرمانی در این رقابت ها قرار گرفت. 
حاضر  ایرانی  های  تیم  دیگر  خوزستان  فوالد  و  تراکتور  استقالل، 
در لیگ قهرمانان آسیا هستند.سایت فیفا درباره پرسپولیس نوشت: 
پرسپولیس نایب قهرمان لیگ قهرمانان آسیا 2020 امروز کارش را 
در مرحله گروهی آغاز می کند و به نظر می رسد کار سختی برای 
صعود به مرحله بعد ندارد.در لیست مدعیان فیفا عالوه پرسپولیس، 
اوزای  گامبا  چین،  گوانگژو  قطر،  السد  عربستان،  الهالل  های  تیم 
ژاپن و اولسان هیوندای کره جنوبی نیز دیده می شود.شاگردان گل 
گروهی  مرحله  از  خود  دیدار  اولین  از  دیروز)چهارشنبه(  محمدی 
لیگ قهرمانان آسیا 2021 از ساعت 19 در هند به مصاف الوحده 

رفتند. امارات 
 غیبت قطعی مدافع جامانده پرسپولیس

 در دوبازی ابتدایی
مدافع تیم فوتبال پرسپولیس بطور قطع در دو بازی ابتدایی این 
تیم در گروه E لیگ قهرمانان آسیا غیبت خواهد داشت.تیم فوتبال 
پرسپولیس در حالی تمرینات خود را در شهر گوا هند دنبال می کند 
که طبق برنامه ریزی کمیته مسابقات لیگ قهرمانان آسیا نخستین 
 AFC.بازی خود را 2۵ فروردین ماه با الوحده امارات برگزار می کند
به دلیل ویروس جهانی کرونا تصمیم به برگزاری بازی های هر گروه 
به طور متمرکز گرفت تا سرخپوشان همراه با الوحده امارات و الریان 
قطر راهی کشور هند شده و بازی های خود را به میزبانی اف. سی 
برگزار کنند.بازیکنان پرسپولیس در حالی شنبه گذشته راهی  گوا 
گوا شدند که فرشاد فرجی و سعید آقایی را به دلیل ابتالء به کرونا، 
بود  منفی شده  کرونایش  دوم  تست  پاسخ  که  ندارند.فرجی  همراه 
تستی  ارائه  با  سپس  و  مانده  باقی  تهران  در  فروردین   2۶ تا  باید 
از حضور  بازیکن پس  این  هند شود. همچنین  راهی کشور  جدید 
دوباره در جمع سرخپوشان باز هم باید یک روز کامل در قرنطینه 
شود. اضافه  محمدی  گل  یحیی  شاگردان  جمع  به  سپس  و  باشد 

بنابراین مدافع پرسپولیس که در نقل و انتقاالت زمستانی به جمع 
الوحده  مقابل  تیم  این  اضافه شده است دو دیدار نخست  تیم  این 
امارات و الریان قطر را از دست می دهد تا گل محمدی همچنان از 
سیدجالل حسینی و محمدحسین کنعانی زادگان در قلب دفاع این 

تیم استفاده کند.
AFC: پرسپولیس با برد مقابل الوحده 

استارت زد
مقابل  پرسپولیس  برد  به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  سایت 
الوحده واکنش نشان داد. تیم فوتبال پرسپولیس در اولین بازی خود 
از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مقابل الوحده امارات قرار گرفت 
و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.سایت کنفدراسیون فوتبال 
نوشت:  خود  بازی  اولین  در  پوشان  سرخ  برد  به  واکنش  در  آسیا 
پرسپولیس نایب قهرمان فصل گذشته آسیا با برد کار خود را مقابل 
بخش  پیروزی  کرد. گل  آغاز  بر صفر  یک  نتیجه  با  امارات  الوحده 
تیم ایرانی را سید جالل حسینی کاپیتان پرسپولیس به ثمر رساند.
بازیکنان ایرانی رعایت کنند تا اخطار مفت نگیرند
دزفولی: پنالتی صددرصد برای پرسپولیس 

گرفته نشد
کارشناس داوری فوتبال ایران گفت: در بازی های بین المللی با 
کوچک ترین اعتراضی اخطار داده می شود و بازیکنان ما باید حتماً 
رعایت کنند تا اخطار مفت نگیرند.هادی دزفولی در خصوص داوری 
دیدار دو تیم پرسپولیس و الوحده اظهار داشت: بازی صحنه خاصی 
نداشت داور سعی می کرد قضاوت خوبی داشته باشد. داوران ژاپنی 
با شخصیت هستند و زیر بلیت عرب ها نمی روند. داور این مسابقه 
حال  این  با  بود.  درست  تصمیماتش  تمام  تقریباً  و  نبود  بدی  داور 
اشتباهاتی داشت که البته تأثیرگذار نبودند.کارشناس داوری فوتبال 
ایران تصریح کرد: اما این داور در دقیقه 81 یک پنالتی صددرصد 
را برای پرسپولیس نگرفت. در این صحنه مدافع پای مهاجم را زد و 
باید پنالتی اعالم می شد.وی در مورد سرنگونی بازیکنان الوحده در 
محوطه جریمه پرسپولیس که اعضای تیم اماراتی اعتقاد به پنالتی 
خودش  الوحده  بازیکن  و  نبود  پنالتی  صحنه  آن  گفت:  داشتند، 
این  در  داور  که  کارت هایی  مورد  در  انداخت.دزفولی  زمین  به  را 
به  فقط  بود  درست  کارت ها  کرد:  عنوان  داد،  بازیکنان  به  مسابقه 
اعتقاد من کارتی که به امید عالیشاه داد اشتباه بود در این صحنه 
شدند  سختگیرانه تر  قوانین  کل  در  اما  بود.  حریف  بازیکن  از  خطا 
از  یکی  به  دیدیم  که  دارد  اخطار  داور  به  اعتراضی  کوچک ترین  و 
اعضای کادر فنی الوحده نیز به این خاطر کارت داده شد. بازیکنان 
باید این مسئله را رعایت کنند و اخطار مفت نگیرند.  ایرانی حتماً 
شاید داوران خودمان به راحتی از این مسائل بگذرند اما در سطح 

کارت می دهند. داوران  اعتراضی  با کوچکترین  بین المللی 
ترابی گره گشای عبور از خط دفاعی الوحده

مهدی ترابی با همان حرکات جالب توجه خود  و قدرت باالی 
تکنیکی در نیمه اول در نقش یکی از مهره های خطرساز روی دروازه 
الوحده ظاهر شد.مهدی ترابی موفق شد اولین پاس گل فصل جدید 
لیگ قهرمانان را به نام خود ثبت کند و این در حالیست که پیش 
با حرکات  بارها  داد،  برای سیدجالل حسینی شکل  فرصتی که  از 
تکنیکی خود خط دفاعی حریف را آزار داد و موقعیت سازی کرده 
بود.هافبک تکنیکی سرخ ها که در نقل و انتقاالت زمستانی بار دیگر 
به عضویت شاگردان یحیی گل محمدی درآمده، یکی از کلیدی ترین 
بازیکنان این تیم برای باز کردن گره دفاعی حریف در نیمه اول بود 
و در همان دقایق ابتدایی نیز قدرت تکنیکی خود را به رخ مدافعان 
الوحده کشید که با بدشانسی پاسش منجر به گل نشد.ترابی که در 
نیمه دوم نیز احتماال با حربه کادرفنی این تیم در نقش مهره تعیین 
بود  قادر خواهد  دید  باید  در ضدحمالت ظاهر خواهد شد،  کننده 
اولین گل خود را نیز به ثبت برساند یا خیر. او در فصل گذشته و با 
دو گل و دو پاس گل به کار خود در لیگ قهرمانان پایان داده بود.
AFC: پرسپولیس با برد مقابل الوحده 

استارت زد
مقابل  پرسپولیس  برد  به  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  سایت 
بازی  اولین  در  پرسپولیس  فوتبال  تیم  داد.  نشان  واکنش  الوحده 
خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مقابل الوحده امارات قرار 
گرفت و با نتیجه یک بر صفر به پیروزی رسید.سایت کنفدراسیون 
بازی خود  اولین  در  پوشان  برد سرخ  به  واکنش  در  آسیا  فوتبال 
نوشت: پرسپولیس نایب قهرمان فصل گذشته آسیا با برد کار خود 
را مقابل الوحده امارات با نتیجه یک بر صفر آغاز کرد. گل پیروزی 
به  پرسپولیس  کاپیتان  حسینی  جالل  سید  را  ایرانی  تیم  بخش 

ثمر رساند.

پرسپولیس یک  - الوحده صفر
سرخ پوشان فوتبال ایران موفق شدند نخستین بازی 
بگذارند. برد پشت سر  با  را  فصل جدید لیگ قهرمانان 

پرسپولیس ایران پس از کسب عنوان نایب قهرمانی لیگ 
قهرمانان آسیا در سال گذشته، اکنون در نخستین بازی 
فصل 2021 این رقابت ها به مصاف الوحده امارات رفته 
ابتدا شروع مقتدرانه ای داشته  و امیدوار است از همین 
باشد و با کسب پیروزی برای دیگر رقبای خود خط و 
نشان بکشد، اما  در آن سوی میدان تیم اماراتی نیز با 
بهره مندی از خط هجومی پُرقدرت خود به دنبال گرفتن 
امتیاز از قهرمان لیگ برتر ایران است تا شانس صعود از 

مرحله گروهی را پیدا کند.
گروه E لیگ قهرمانان آسیا؛ هفته اول؛ فصل 2021
استادیوم: جواهر لعل نهرو- گوآ هند/ بدون تماشاگر

تاکومی  کمک ها:  کیمورا)ژاپن(/  هیرویوکی  داور: 
هنا  چهارم:  داور  نیشی هاشی؛  ایسائو  و  تاکاگی 
هتاب)سوریه(/ ناظر داوری: والدیسالو سیتین)ازبکستان(.

پرسپولیس ایران
جالل  کنعانی زادگان،سید  لک،محمدحسین  حامد 
حسینی،سیامک نعمتی،وحید امیری،میالد سرلک،احمد 
آل کثیر(،احسان  عیسی  عالیشاه)70-  نوراللهی،امید 
شجاعی(،شهریار  علی  ترابی)90+1-  پهلوان،مهدی 

کامیابی نیا( کمال  مغانلو)77- 
سرمربی: یحیی گل محمدی

الوحده امارات
جمعه،عبداهلل  پیمنتا|،فارس  علی،لوکاس  راشد 
اسماعیل  اسماعیل)۶4-  راشد،خمیس  الکبری،احمد 
میونگ  الحربی(،لی  منصور  حمد)82-  مطر(،عبداهلل 
ابراهیم،تیم  احمد(،خلیل  عبداهلل  خربین)88-  جو،عمر 

ماتاوز
سرمربی: هنک تن کاته

اخطار
احمد راشد)2۵( خمیس اسماعیل)43( از الوحده

امید عالیشاه)۵4( از پرسپولیس
شرح گل

سید   :41 )دقیقه  صفر  الوحده   - یک  پرسپولیس 
جالل حسینی(: امید عالیشاه در سمت راست زمین به 
مهدی ترابی پاس داد که یک- دو این بازیکن با احسان 
پهلوان، حرکت در عرض او و پاس رو به عقب این ستاره 
سرخ پوشان را سید جالل حسینی با شوت زمینی تبدیل 

به گل کرد.
لحظات حساس

محوطه  داخل  در  پهلوان  احسان  شوت   :2 دقیقه 
جریمه به مدافع الوحده برخورد کرد و راهی کرنر شد.

جریمه  محوطه  پشت  از  نوراللهی  احمد   :3 دقیقه 
کرد  شوت زنی 

دقیقه 8: حرکت دیدنی مهدی ترابی با عبور از دو 
مدافع الوحده در سمت چپ زمین و پاس در عرض او 
پس از دفع ناقص بازیکنان حریف روی سر شهریار مغانلو 
فرود آمد که ضربه سر او پس از دفع توپ راشد علی به 

تیرک افقی دروازه اصابت کرد و دفع شد.
دقیقه 10: شروع مجدد حامد لک را شهریار مغانلو 
با ضربه سر زد که در ادامه دفع ناقص مدافعان الوحده 
موجب شد تا توپ دوباره به مغانلو برسد و شوت روی 

پای این بازیکن را راشد علی مهار کند.
دقیقه 21: سرتوپ عمر خربین و شوت زمینی پشت 

محوطه این ستاره سوری را حامد لک جمع کرد.
دقیقه 22: ارسال کوتاه فارس جمعه از سمت راست 
کمترین  با  ماتاوز  خطرناک  و  سرضرب  شوت  و  زمین 

اختالف از کنار دروازه پرسپولیس رد شد.
پشت  از  خربین  عمر  زمینی  شوت   :31 دقیقه 
دروازه  کنار  از  خطرناکی  شکل  به  جریمه  محوطه 

شد. اوت  راهی  پرسپولیس 
پرسپولیس  برای  گلزنی  عالی  فرصت   :3۶ دقیقه 
سر  ضربه  که  گرفت  شکل  ترابی  مهدی  ارسال  روی 

خالی  دروازه  مقابل  در  کنعانی زادگان  محمدحسین 
رفت. بیرون  به  الوحده 

از روی کرنر و  دقیقه 41: ارسال مهدی ترابی 
ضربه سر شهریار مغانلو را مدافع الوحده از روی خط 
دروازه بیرون کشید و اجازه نداد پرسپولیس به گل 

اول برسد.
را مدافع  ماتاوز  دقیقه 2+4۵: شوت پشت محوطه 

با پرتاب خود مقابل توپ دفع کرد. پرسپولیس 
لک  حامد  واکنش  و  زمینی  شیرجه   :47 دقیقه 
شود. کرنر  به  تبدیل  خربین  عمر  شوت  تا  شد  موجب 

روی  از  ترابی  مهدی  عقب  به  رو  پاس   :79 دقیقه 
ضربه آزاد سمت چپ زمین و شوت سیامک نعمتی پس 

از برخورد به مدافع الوحده به کرنر رفت.
دقیقه 79: سانتر زمینی و تند و تیز ترابی از جناح 

راست را مدافع الوحده به کرنر زد.
در حاشیه

* وحید امیری برخالف دیدارهای اخیر پرسپولیس 
و به دلیل غیبت سعید آقایی در سمت چپ خط دفاعی 

به کار گرفته شده بود.

* گل محمدی با جنب و جوش زیادی در کنار زمین 
دیده می شد و بازیکنانش را رو به جلو هدایت می کرد.

در  ماتاوز  فرصت سوزی  از  الوحده پس  * سرمربی 
دروازه  کنار  از  کم  اختالف  با  که  و ضربه ای  دقیقه 22 
پرسپولیس به بیرون رفت، برای فریاد شادی گل از روی 
نیمکت بلند شد که پس از یک ثانیه حالت خوشحالی او 

به افسوس تبدیل شد.
از  خالی  ورزشگاه  در  تیم  دو  بازیکنان  صدای   *

می شد. پخش  نهرو  لعل  جواهر  تماشاگر 
زیاد  تعریق  موجب  گوآ  هوای  بودن  شرجی   *
بازیکنان دو تیم شده و پیراهن آنها را خیس عرق کرده 

بود.
مقابل  در  بزرگ  اسکوربورد  یک  گرفتن  قرار   *
دوربین تلویزیونی نمای متفاوتی نسبت به ورزشگاه های 

بود. داده  دیدار  این  به  آسیا  غرب 
پخش  در  مسابقه  ابتدای  از  جیرجیرک  صدای   *

می شد. شنیده  تلویزیونی  مستقیم 
که  قبل  سال  دو  همانند  حسینی  جالل  سید   *
تیم تحت  و  امارات  الجزیره  مقابل  پرسپولیس  بازی  در 

این  تیم  مقابل  بود، دوباره  هدایت تن کاته گلزنی کرده 
سرمربی هلندی موفق به زدن یک گل تماشایی شد تا 

یادآوری کند. او  به  دوباره  را  کلمه »سوپر من« 
* در دقیقه ۶9 برخورد مشکوک در محوطه جریمه 
پرسپولیس بین عمر خربین و وحید امیری اتفاق افتاد که 
داور ژاپنی اعتقادی به اعالم پنالتی به سود الوحده نداشت.

اعالم  عدم  از  پس  الوحده  سرمربی  کاته،  تن   *
پنالتی به سود تیمش در دقیقه ۶9 با لبخند به تصمیم 

داد. نشان  واکنش  داور 
* یکی از مربیان الوحده بخاطر اعتراض به داوری 

در دقیقه 70 با کارت زرد جریمه شد.
جریمه  محوطه  در  ترابی  مهدی   80 دقیقه  در   *
الوحده با تکل عبداهلل حمد سرنگون شد که داور ژاپنی 
باز هم اعتقادی به اعالم پنالتی نداشت تا این بار صدای 

بلند شود. اعتراض سرخ پوشان 
* عمر خربین، ستاره الوحده بخاطر مصدومیت در 
دقیقه 88 از زمین بیرون رفت و نتوانست به بازی ادامه 

دهد.

سالم به آسیا با گل سیدجالل شروع مطمئن در لیگ قهرمانان

پاختاکور 3- تراکتور 3
گام  در  پاختاکور  و  تراکتور  های  تیم  دیدار 
به  بر سه  پر گل سه  تساوی  با  گروهی  مرحله  اول 
پایان رسید.تراکتور بعد از چند سال دوری از لیگ 
قهرمانان آسیا، با کسب عنوان قهرمانی جام حذفی 
فوتبال ایران در فصل گذشته، جواز حضور دوباره در 
با   B این تیم در گروه  این رقابت ها را کسب کرد. 
تیم های شارجه امارات، پاختاکور ازبکستان و نیروی 
هوایی عراق همگروه است و امشب اولین بازی خود 
دیدار  این  کرد.  برگزار  ازبکستان  نماینده  مقابل  را 
با تساوی سه بر سه دو تیم همراه  جذاب و دیدنی 
بود.نیمه دوم: تراکتور نیمه دوم را بهتر از حریف آغاز 
تراکتور دو گل در  غافلگیر کننده  این عمکرد  کرد. 
1۵ دقیقه ابتدایی به همراه داشت. شاگردان خطیبی 
که در آستانه یک برد شیرین قرار گرفته بودند توسط 
حریف غافلگیر شدند. پاختاکور با چند تغییر به موقع 
جریان بازی را تغییر داد و موفق شد بازی را به تساوی 
بکشاند. پاختاکور در ادامه کار گل سوم را هم زد تا یک 
اما تراکتوری ها موفق  کامبک رویایی را رقم زده باشد 
شدند در پنج دقیقه پایانی بازی، گل تساوی را بزنند تا 

کار با نتیجه سه بر سه به پایان برسد.
آسیا  قهرمانان  لیگ  گروهی  مرحله  اول  شب 

)B )گروه 
 چهارشنبه؛ 22/01/2۵؛ ساعت 19و30

ورزشگاه: ورزشگاه شهر شارجه/ بدون تماشاگر
ترکیب تراکتور

هادی  خانزاده،  محمدرضا  اخباری،  محمدرضا 
اکبر  تیموری،  فخرالدینی،میثم  محمدی،میالد 
سامان   ،)7۶ واسعی  )سعید  بابایی  ایمانی،پیمان 
)محمد  دژاگه  تیکدری،اشکان  جهان،مهدی  نریمان 

عباس زاده 79(،محمد  قادری 
سرمربی: رسول خطیبی )ایران(

پاختاکور
کواتف،سیفیف ، ایگور کریمتس ، اسماعیلوف ، علی 
جانوف )یولداشف ۵8(،سوبیرخوجائف،اسموعیلوف،رشیدف 
 ،)۵8 )ارکینف  چران،تورگونبف  70(،دیگو  )موخیدینف 

دردیوک
سرمربی: پیتر هوییسترا )هلند(
کارت زرد

محمد خانزاده 23
میثم تیموری 82
اشکان دژاگه 78

محمد قادری )90+۵(
شرح گل

 - دژاگه  )اشکان  پاختاکور صفر   - تراکتور یک 
محوطه  داخل  در  بابایی  پیمان  شوت   :)۵2 پنالتی 
جریمه به دست اسماعیل اف برخورد کرد که داور 
آن را پنالتی اعالم کرد. پشت این ضربه اشکان دژاگه 

حرکت  جهت  برخالف  را  توپ  راحتی  به  و  ایستاد 
دروازه بان به گل تبدیل کرد.

زاده  پاختاکور یک  )محمد عباس  تراکتور 2- 
 30 مسیر  یک  پیمودن  با  زاده  عباس  محمد   :)۵۶
متری با دروازه بان تک به تک شد؛ شوت روی پای 
او در حالی که دروازه بان کامال تسلیم شده بود در 

پاختاکور چای گرفت. دروازه  سه کنج 
تراکتور 2 - پاختاکور یک  )چران ۶9(: چران با 
یک حرکت در عرض دیگر روی خط محوطه جریمه، 
خود را در موقعیت شوت زنی قرار داد؛ او در بهترین 
زمان ممکن به توپ ضربه زد و شوت کات دارش به 

زیبایی در گوشه دروازه تراکتور جای گرفت.
یک   :)7۵ )موخیدینف   2 تراکتور   -2 تراکتور 
از پشت محوطه جریمه  دار  و کات  شلیک سنگین 
برای  را  العمل  عکس  جای  موخیدینف،  توسط 
اخباری باقی نگذاشت و دروازه تراکتور برای بار دوم 

شد. باز 
تراکتور 2 - پاختاکور 3 )اریکینف(: روی تعارف 
عجیب  مدافعان تراکتور، اریکنیف در موقعت تک به 
تک با اخبار قرار گرفته و موفق به باز کردن دروازه 

تراکتور برای سومین بار در این دیدار شد.
 - زاده  عباس  )محمد   3 پاختاکور   -3 تراکتور 
پنالتی 8۵(: یک فرار دیدنی از عباس زاده و عبور از 
تله آفساید پاختاکوری ها، او را در موقعیت تک به 
تک قرار داد اما مدافع حریف، با یک خطای شدید 
را  این صحنه  داور  را سرنگون کرد.  تراکتور  مهاجم 
توپ  پشت  زاده  عباس  خود  داد.  تشخیص  پنالتی 

ایستاد و آن را به گل سوم تیمش تبدیل کرد.
شرح بازی

آغاز  حریف  از  بهتر  را  بازی  تراکتور  اول:  نیمه 
کرد اما چند اشتباه فردی از سوی بازیکنان این تیم، 
همراه  به  تیم  این  برای  را  پرفشاری  دقیقه  پانزده 
این  از  تراکتور  باتجربه  بازیکنان  رفته  رفته  داشت. 
فشار کاسته و بازی را به تعادل کشاندند و روی دو 
پرتاب بلند عباس زاده، تراکتور اولین موقعیت های 
خود را روی دروازه پاختاکور ایجاد کرد. بعد از این 
تا  بازی بودیم  موقعیت ها شاهد افت شدید جریان 
اینکه دو تیم در 1۵ دقیقه پایانی نیمه، دو تیم بازی 
هم  هایی  گل  موقعیت  که  کردند  ارائه  را  زیباتری 
البته حاصلی  هم  ها  موقعیت  این  داشت.  همراه  به 

راهی  بدون گل  تساوی  با  تیم  دو  و  نداشت  پی  در 
شدند. رختکن 

لحظات حساس:
دقیقه 8: اکبر ایمانی با یک حرکت خطرناک در 
برای  توپ  داخل محوطه جریمه سعی در مشایعت 
عبور از خط عرضی بود اما رشیدف از پشت به اون 
تک  به  تک  موقعیت  ربود؛  را  توپ  و  شده  نزدیک 
حاصل از این اشتباه را محمدرضا اخباری با عکس 

مهار کرد. مناسب  العملی 
دقیقه 14: یک پاس عمقی بلند به پشت دفاع 
تراکتور می رفت دردیوک را در موقعیت تک به تک 
از  مانع  خود  موفق  خروج  با  اخباری  اما  دهد  قرار 

شد. حریف  بازیکن  شوتزنی 
محوطه  راست  سمت  در  دردیوک   :1۵ دقیقه 
جریمه تراکتور صاحب توپ شد و با شوتی زمینی از 
زاویه بسته دروازه اخباری را هدف گرفت اما دروازه 

بان تراکتور به خوبی و با پا توپ او را مهار کرد.
دقیقه 17: سانتر زیبای رشیدف از سمت چپ 
را دردیوک با ضربه سر روانه دروازه تراکتور کرد که 

این ضربه با اختالف از کنار دروازه به بیرون رفت.
را محمدی  زاده  عباس  بلند  پرتاب  دقیقه 20: 
با پشت سر به تیر دوم فرستاد؛ خانزاده که در این 
منطقه جایگیری کرده بود، با شوت روی پا دروازه را 
هدف گرفت اما شوت او از دقت کافی برای گل شدن 

برخوردار نبود.
دقیقه 22: پرتاب بلند دیگری از عباس زاده می 
رفت که برای تراکتور گل به همراه داشته باشد اما در 
شلوغی محوطه جریمه که همراه با برخورد خانزاده 
با دروازه بان حریف و مصدومیت او بود، داور، بازی 

را متوقف کرد.
سر  پشت  با  چران  دیگو  سر  ضربه   :3۵ دقیقه 
زمین  به  دروازه  دهانه  در  ایستگاهی  ارسال  روی 
با جهشی  اما اخباری  تا مهار آن دشوار شود  خورد 

کرد.’ کرنر  راهی  را  توپ  دستی  یک  و  دیدنی 
دقیقه 1+4۵: شوت ناگهانی پیمان بابایی بعد از 
برخورد به کاپیتان تیم پاختاکور تغییر مسیر داد تا 
کواتف را برای مهار آن با مشکل مواجه کند؛ دروازه 
بان پاختاکور اما با توجه به شدت پایین ضربه آن را 

در اختیار گرفت.
دقیقه 73: یولداشف روی دفع ناقص اخباری، با 
شوت روی پا دروازه تراکتور را هدف گرفت اما ضربه 

او از باالی دروازه به بیرون رفت.
وارد  راست  از سمت  قادری  محمد   :90 دقیقه 
از  جریمه  محوطه  از  او  شوت  شد؛  جریمه  محوطه 

نبود. برخوردار  دروازه  به  ورود  برای  کافی  دقت 
محوطه  پشت  از  چران  شوت   :90+1 دقیقه 
جریمه را اخباری با عکس العملی دیدنی راهی کرنر 

کرد.

بازی پرفشار و سختی بود
 گلمحمدی: اینجا شرایط خوب نیست

 اما ما بردیم!
یحیی گلمحمدی می گوید که باوجود نارضایتی از وضعیت در 

گوا، تیم او نمایش درخشانی را ارائه کرد.
یحیی  گلمحمدی سرمربی تیم پرسپولیس در نشست خبری 
تورنمنت  این  در  گفت:  دیدار  این  درباره  الوحده  با  بازی  از  پس 
و  است  مهم  بسیار  تیم  این  از  امتیاز  سه  کسب  و  اول  حریف  ها 
خوبی  تیم  مقابل  کنیم.  کسب  را  امتیاز  سه  توانستیم  خوشبختانه 
بازی  دارد.  را  بعد  مرحله  به  صعود  شانس  تیم  این  و  کردیم  بازی 
را  زیادی  های  دادند. سختی  انجام  دوم  نیمه  در  را خصوصا  خوبی 
بود و هم بحث کیفیت  اینجا  به  ترانسفر  متحمل شدیم؛ هم بحث 
متاسفانه کیفیت  گوا.  در  داشتیم  روزه  دو  این  در  هایی که  تمرین 
مورد انتظار نبود. از بچه ها متشکرم چون بازی خیلی سختی بود و 
بازی پرفشاری را در این شرایط جوی داشتند. این برد را به هواداران 
خوبمان تبریک می گویم. امیدوارم نتایجی بگیریم که منجر به صعود 
شود.وی افزود: نیمه اول فکر می کنم نیمه ای بود که ما توانستیم 
در آن نتیجه را به دست بیاوریم. بازیکنان ما توانستند با پاس های 
کوتاه و فضاهای موجود فشار خوبی به حریف بیاورند. چند موقعیت 
خوب هم در نیمه اول داشتیم و فکر کنم خیلی فرصت طلب بودیم و 
توانستیم در نهایت هم خوب دفاع کنیم و هم از فرصت موجود بهره 
ببریم و سه امتیاز را بگیریم.گلمحمدی درباره نیمه دوم عنوان کرد: 
به نظرم در نیمه دوم انرژی تازه ای را به تیم دادیم. هم عیسی و هم 
کمال و هم علی، خیلی خوب در ادامه بازی به تیم کمک کردند. ما 
اندازه خودشان  امروز و به  یک تیم خوب هم بیرون زمین داشتیم 

خیلی کمک کردند.
سنگ تمام اخباری برای تراکتور

پاختاکور  مقابل  امشب  بازی  اول  نیمه  در  تراکتور  بان  دروازه 
است. داشته  تحسینی  قابل  عملکرد 

قهرمانان  لیگ  دوم  گروه  در  بازی خود  اولین  در  تراکتور  تیم   
آسیا از ساعت 19:30 به مصاف پاختاکور رفته که این دیدار تا پایان 
نیمه اول گلی در پی نداشته است؛ این تساوی بدون گل در حالی به 
دست آمد که مهاجمان پاختاکور در چند صحنه تا یکقدمی باز کردن 
دروازه تراکتور پیش رفتند.پیش از شروع بازی ها بود که کنفدراسیون 
فوتبال آسیا به معرفی گروه های هشت گانه لیگ قهرمانان پرداخت. 
در بخش مربوط به معرفی گروه دوم، از محمدرضا اخباری به عنوان 
ستاره تراکتور یاد شد؛ دروازه بانی که در سال 201۶ و در جریان تنها 
صعود سرخ پوشان به دور حذفی، در چهار بازی کلین شیت کرده بود.

 AFC درخشش یک نیمه ای اخباری در بازی امشب نشان داد که
در پیش بینی خود اشتباه نکرده و ستاره تراکتور را خوب تشخیص 
داده است. اخباری که در فصل جاری شماره یک تراکتور را به تن 
می کند، در 4۵ دقیقه ابتدایی بازی با پاختاکور چندین بار با عکس 

العمل های دیدنی خود ناجی دروازه تیمش شد.

 بازیکن االهلی: آماده ایم اولین ۳ امتیاز را 
از استقالل بگیریم

دروازه بان رقیب استقالل در لیگ قهرمانان آسیا تیمش را آماده 
المسیلم  دانست.یاسر  رقابت ها  این  در  خوب  شروع  یک  زدن  رقم 
از  پیش  خبری  نشست  در  عربستان  االهلی  فوتبال  تیم  دروازه بان 
مصاف این تیم برابر استقالل در هفته نخست از مرحله گروهی لیگ 
ضعف  و  قوت  نقاط  ما  سرمربی  گفت:  خبرنگاران  به  آسیا  قهرمانان 
استقالل را به خوبی آنالیز کرده است. آماده ایم که اولین سه امتیازمان 
بازی ها در هر تورنمنتی  اولین  ادامه داد:  بازی بگیریم.وی  این  از  را 
همیشه بسیار مهم هستند. امید داریم که از این بازی نتیجه ای خوب 
کسب کنیم.استقالل و االهلی عربستان از 4۵ دقیقه بامداد جمعه در 

ورزشگاه سلطان عبداهلل شهر جده به مصاف یکدیگر می روند.

جشنواره گل در ورزشگاه شارجه امارات

شاگردان خطیبی برد را با تساوی عوض کردند

اطمینان خاطر پزشکان به فاخر تهامی
بازگشت بیت سعید و زبیدی به تمرینات صنعت  نفت

دو مهاجم تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به تمرینات این تیم بازگشتند.حسن بیت سعید و مهدی زبیدی دو مهاجم مصدوم تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به تمرینات این تیم برگشتند. بیت سعید در آخرین بازی تیمش 
برابر ذوب آهن غایب بود ولی آسیب دیدگی این بازیکن برطرف شد تا به تمرینات برگردد. مهدی زبیدی هم در بازی با ذوب آهن یک نیمه بازی کرد و مصدومیت این بازیکن هم برطرف شده تا زبیدی هم به تمرینات 
زردپوشان آبادانی اضافه شود.فاخر تهامی دیگر بازیکن صنعت نفت نیز مصدوم شده بود و حتی این موضوع مطرح شد که وی دوباره رباط صلیبی پاره کرده است. با این حال پزشکان بعد از معاینه تهامی به این بازیکن 

اطمینان خاطر دادند که رباط صلیبی اش سالم است، این بازیکن در حال حاضر در تمرینات تیمش حضور دارد.
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آخرینوضعیتمصدومانذوبآهن
تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان برای دیدار با پدیده دیروز راهی مشهد شد. تیم فوتبال ذوب آهن عصر دیروز)چهارشنبه( راهی مشهد  شد. شاگردان مجتبی حسینی که قرار است در هفته بیستم 
مسابقات لیگ برتر به مصاف پدیده بروند، دیروز از اصفهان راهی مشهد شد تا روز پنجشنبه برابر شاگردان سید مهدی رحمتی قرار بگیرند.ذوب آهن برای این بازی قاسم حدادی فر و دارکو بیدوف را 
در اختیار نخواهد داشت. حدادی فر به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو در حال پشت سر گذاشتن مراحل درمانی است ولی هنوز زمان دقیق بازگشت این بازیکن به میادین فوتبال مشخص نشده است. 
قرار است حدادی فر روز شنبه یا یکشنبه از زانوی مصدمش MRI بگیرد تا پزشکان در خصوص نحوه ادامه روند درمانی این بازیکن تصمیم بگیرند. دارکو بیدوف هم فیزیوتراپی را آغاز کرده و پزشکان 

ذوب آهن امیدوارند که این بازیکن 3 تا 4 هفته دیگر به میادین فوتبال برگردد.

تیم فوتبال پدیده با یک غایب برابر ذوب آهن قرار خواهد گرفت. تیم فوتبال پدیده روز پنجشنبه در هفته بیستم مسابقات 
لیگ برتر میزبان ذوب آهن اصفهان خواهد بود. پدیده برای این بازی میالد فراهانی را در اختیار نخواهد داشت، دروازه بان این 
تیم در بازی قبلی برابر پرسپولیس اخطار گرفت تا برای بازی فردا با ذوب آهن 4 اخطاره شود. فراهانی تنها غایب تیمش در این 
بازی خواهد بود.بازیکنان پدیده تا به امروز 50 درصد از مبالغ قراردادهایشان را دریافت کرده اند، مسئوالن باشگاه قول داده اند 

که هفته آینده 10 درصد دیگر از پول قراردادهای بازیکنان به حساب آنها واریز شود

پدیده با یک 
غایب به مصاف 
ذوب آهن 
می رود

ماشین سازی  فوتبال  تیم  هافبک 
خالصانه  اکبرپور  علیرضا  گفت:  تبریز 
یاد  ما  به  زیادی  چیزهای  و  می کند  کار 
می دهد.ایمان با صفا در مورد شرایط تیم 
فوتبال ماشین سازی تبریز اظهارداشت: با 
و  فنی  نظر  از  تیم  اکبرپور  علیرضا  آمدن 
مشکالتی  ولی  دارد  خوبی  شرایط  روحی 
پابرجاست.  همچنان  بود  باشگاه  در  که 
پیگیری  حال  در  باشگاه  مدیران  البته 
از  و  این مشکالت حل شوند  که  هستند 
مورد  در  شویم.وی  خارج  وضعیت  این 
ماشین سازی  باشگاه  در  موجود  مشکالت 
تصریح کرد: مسائل مالی که از اول فصل 
خود  دارند.  وجود  همچنان  داشت  وجود 
دریافتی  درصد  کال 27  فصل  اول  از  من 
داشتم با اینکه قراردادم خیلی پایین تر از 
آن است که فکرش را کنید. در قراردادم 
تا  است  این  عرف  اما  نداشتم  بندی 
نیم فصل پرداختی را به 50درصد برسانند 
ان شااهلل  نیفتاد.  اتفاق  این  متاسفانه  که 
طبق گفته مدیریت باشگاه این مشکالت 
خصوص  در  صفا  شوند.با  حل  زودی  به 
پیش  چندی  سازی  ماشین  مالک  اینکه 
گرفت  باشگاه  این  کردن  رها  به  تصمیم 
اما در نهایت با درخواست استاندار به کار 
ممدرضا  اینکه  گفت:  برگشت،  خودش 
کننده  اذیت  نباشد  کار  رای  در  زنوزی 
است چون ما او را می شناسیم و از ارگان 
زنوزی  اگر  نداریم.  شناخت  دیگر  های 
نباشد همین شرایطی هم که االن وجود 
دارد دیگر وجود نخواهد داشت. خداراشکر 
این اتفاق افتاد که او تا آخر فصل در راس 
مورد  در  ماشین سازی  بماند.هافبک  کار 
اراک  آلومینیوم  مقابل  تیم  این  تساوی 
تیم  به  تازه  اکبرپور  علیرضا  کرد:  عنوان 
این مدت نکات فنی خوبی  آمده ولی در 
به ما یاد داده، او بیشتر سعی کرد تیم را 
از نظر روحی آماده کند. در این مدت کم 
حاال  و  بود  موفق  کارش  در  تا حدی  هم 
فکر می کنم تعطیالت لیگ برتر به نفع ما 
است.وی افزود: در بازی با آلومینیوم اراک 
بگیریم  را  راحتی 3امتیاز  به  می توانستیم 
اما روی بی تجربگی و اتفاقات فوتبال، مثل 

همیشه گل مساوی را خوردیم و 3امتیاز 
را با یک امتیاز عوض کردیم. نمی دانم چرا 
امسال اینطور شده اما به ادامه لیگ با این 
یک  اکبرپور  چون  هستم  خوشبین  روند 
من  بوده،  ملی پوش  و  مطرح  فوتبالیست 
بازی هایش  به استادیوم می رفتم و  خودم 
را تماشا می کردم. او از لحاظ فنی چیزهای 
زیادی دارد که به ما یاد بدهد.با صفا در 
مورد اینکه آیا تغییرات زیاد کادرفنی روی 
تیم تاثیر منفی گذاشته، گفت: چیزی که 
به نظرم تیم را اذیت کرد، اتفاقی بود که 
برای سعید اخباری افتاد. اخباری شناخت 
سابقه  اینکه  با  و  داشت  تیم  از  خوبی 
کنار  در  چون  اما  نداشت  سرمربیگری 
مربیان بزرگ کار کرده تجربه باالیی دارد. 
با اخباری بازی به بازی بهتر می شدیم و 
در نهایت هم مقابل صنعت نفت آبادان به 
برد رسیدیم.هافبک ماشین سازی تصریح 
کرد: با او روند خوبی داشتیم. به نظرم اگر 
اخباری حفظ می شد می توانستیم حداقل 
یا  ببریم  را  پدیده  یا  نبازیم  ذوب آهن  به 
امتیاز  سه  آلومینیوم  با  بازی  همین  در 
آمده،  بگیریم. حاال که سرمربی جدید  را 
ثبات خیلی مهم است. این اتفاق در طول 
زیادی  تغییرات  و  نیفتاد  برایمان  فصل 
روی نیمکت به وجود آمد در صورتیکه با 
اتفاقات خوبی  حفظ اخباری می توانستند 
را برای ماشین سازی رقم بزنند. به هرحال 
پیدا  آمده شرایط خوبی  اکبرپور  که  االن 
کرده ایم و امیدوارم در بازی های آینده با 
رفع مشکالت در نتیجه گیری موفق باشیم 
در  صفا  بگیریم.با  قرار  خوبی  مسیر  در  و 
مورد اینکه به نظر می رسد با وجود زمان 
را  او  تیم  بازیکنان  اکبرپور،  حضور  کم 
پذیرفته اند و به ادامه کار امیدوار هستند، 
همینطور  صددرصد  بله،  داشت:  اظهار 
فوتبالیست  اینکه خودش  به خاطر  است. 
بوده، مشخص است که ذهنیتش موفقیت 
بازیکنان  به  را  ذهنیت  این  و  است  تیم 
و  او خالصانه کار می کند  منتقل می کند. 
چیزهای زیادی به ما یاد می دهد. بازیکنان 
هم با این شرایط برای موفقیت خودشان و 

می دهند. هم  را  جانشان  سرمربی، 

نفت  فوتبال  تیم  هافبک 
مسجدسلیمان با بیان این که زمانی که به 
قطر رفتم، تصمیم درستی گرفتم و حاال 
هم که برگشته ام به همین صورت، گفت:  
تاثیر  من  فوتبال  روی  قطر  در  حضور 
خوبی داشت و تجربه  خوبی کسب کردم.

مسلم مجدمی در خصوص فسخ قرارداد 
ایران،  لیگ  به  بازگشت  و  قطری  تیم  با 
اظهارکرد: زمانی که به قطر رفتم، تصمیم 
درستی گرفتم و حاال هم که برگشته ام به 
همین صورت. من می خواستم یک تجربه 
فوتبال خارج از کشور را داشته باشم که 
قطری  تیم  در  و  بود  هم  خوبی  تجربه 
این  فوتبال  داشتم.  خوبی  بسیار  شرایط 
کشور امکانات بسیاری دارد و به واسطه 
جهانی  جام  میزبان  نیز  امکانات  همین 
فوتبال شده اند. به نظرم امکانات فوتبالی 
قطر حتی از کشورهای اروپایی هم بیشتر 
در  حضور  صورت  هر  در  است.  جلوتر  و 
تاثیر خوبی داشت  قطر روی فوتبال من 
و تجربه  خوبی کسب کردم.وی ادامه داد: 
زمانی که با تیم قطری قرارداد بستم، نوع 
فسخ  حق  که  بود  صورتی  به  قراردادم 
مانده  ماه  یک  دلیل  همین  به  و  داشتم 
تیمم  با  قطر،  لیگ  رقابت های  پایان  به 
فسخ کردم تا بتوانم در ایران بازی کنم. 
داشتم؛  ایران  لیگ  از  هم  پیشنهادهایی 
که  داشتم  پیشنهاد  پیکان  از  ابتدا  در 
تارتار تماس گرفت و صحبت هایی  آقای 
داشتیم و در نهایت به این تیم رفتم اما 
کردم.  فسخ  و  نبود  خوب  پیکان  شرایط 
بعد نیز با نظر لطف آقای یزدی سرمربی 
تیم  این  به  مسجدسلیمان  نفت  سابق 
نفت  فوتبال  تیم  بازیکن  پیوستم.این 
سوال  این  به  پاسخ  در  مسجدسلیمان 
خود  سابق  تیم  آبادان  نفت  از  آیا  که 
بله  کرد:  عنوان  داشتید؟  پیشنهادی  نیز 
صحبت هایی شد اما خیلی جدی نشد. اما 

باز هم خدا را شکر می کنم که اکنون در 
یک تیم از استان خوزستان توپ می زنم 
استانم  تیم  به  داشتم  دوست  واقعا  زیرا 
نفت  تیم  شرایط  درباره  کنم.وی  کمک 
عنوان  اخیر  حواشی  به  باتوجه  این که  و 
از گزینه های سقوط  تیم  این  می شد که 
اکنون  شکر  را  خدا  گفت:   بود،  خواهد 
دارد  خوبی  شرایط  مسجدسلیمان  نفت  
بهتر  فکری  آقای  حضور  با  ان شاءاهلل  و 
این که گفته  به نظر من  هم خواهد شد. 
درست  است  گزینه سقوط  نفت  می شد، 
سپاهان  مقابل  که  خوبی  بازی  و  نیست 
این  بر  تاییدی  مهر  نیز  دادیم  انجام 
فکری  داد:  ادامه  است.مجدمی  موضوع 
و  است  کرده  ایجاد  تیم  در  تغییراتی 
مطمئنا با تجربه ای که دارد و کادر فنی 
خوب و باتجربه اش، می تواند به بهتر شدن 
شرایط نفت کمک بسیاری کند. من فکر 
می کنم هفته به هفته شرایط مان با حضور 
به  اصال  شد.  خواهد  بهتر  فکری  آقای 
رده های پایینی جدول فکر نمی کنیم و در 
با تیم های باالی جدول چهار  حال حاضر 
با  است  و ممکن  داریم  تفاوت  امتیاز  پنج 
دو برد نیز حتی به رده های پنجم یا ششم 
بازی  این که  بیان  با  برسیم.وی  جدول 
قطعا  و  است  مسجدسلیمان  در  ما  آینده 
برای سه امتیاز می جنگیم، عنوان کرد: باز 
هم تأکید می کنم که خود من به شخصه 
تنها به رده های باالی جدول فکر می کنم 
و هواداران نگران نباشند. ابتدای فصل هم 
که نفت دیر بسته شد، همه می گفتند که 
این تیم گزینه سقوط است اما با نتایجی 
که به دست آمد همه از شرایط تیم تعجب 
نگاه  نفت  به  دیگری  شکل  به  و  کردند 
می کردند. اکنون هم با همدلی که من در 
همین مدت کوتاه از بازیکنان تیم دیده ام 
و تجربه کادر فنی، می توان به رقم خوردن 

بود. امیدوار  خوب  نتایج 

اکبرپور خالصانه کار می کند
باصفا:با اخباری روند خوبی داشتیم

آسیا  فوتبال  گفت:  فوتبال  کارشناس 
تطبیق  کرونایی  با شرایط  را  تاحدودی خودش 
داده و این باعث می شود سطح کیفی رقابتهای 
برود. باالتر  پیش  فصل  از  آسیا  فصل  این 

لیگ   2021 فصل  خصوص  در  رضایی  رحمان 
قهرمانان آسیا اظهار داشت: قبل از هر چیز به 
خوب  تیم  با  که  بزرگی  کار  بابت  نکونام  جواد 
فوالد انجام داد تبریک می گویم. شکست دادن 
کار  در حرف هم  با 4 گل حتی  آن هم  العین 
فوالد  امیدوارم  به عمل.  است چه رسد  سختی 
آسیا  در  ما  نماینده  که  کشورم  دیگر  تیم   3 و 
پشت سر  را  گروهی  مرحله  موفقیت  با  هستند 
بگذارند.ملی پوش سابق کشورمان در ادامه بیان 
داشت: فصل جدید رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا 
قطعاً دشوارتر از فصل گذشته است. فصل پیش 
و  بودند  کرونا  شوک  در  هنوز  تیم ها  از  خیلی 
نتوانستند قابلیت های واقعی شان را نشان دهند 
با  که  بود  الهالل  تیم  مثال،  شاخص ترین  که 
کرونا  دلیل  به  داشت،  که  شایستگی هایی  همه 
کشورهای  امسال  اما  شد.  حذف  مسابقات  از 
با  را  خودشان  فوتبال  باشگاه های  و  مختلف 

و  آرامش  با  و  داده  تطبیق  ویروس  این  شرایط 
تمرکز بیشتری در مسابقات شرکت می کنند.وی 
غرب  همین  در  ایرانی،  تیم های  از  فارغ  افزود: 
آسیا تیم های خوبی مثل السد و الدحیل از قطر، 

الهالل و حتی االهلی از عربستان، الوحده امارات 
و حتی تیم های عراقی و ازبک حضور دارند که 
الاقل برای صعود از گروه مدعی هستند.رضایی 
گفت: معتقدم جدی ترین رقبای تیم های ایرانی 

و  السد  آسیا،  غرب  از  فینال  به  رسیدن  برای 
آنها می شود  از  با کمی فاصله  الهالل هستند و 
کشورمان  نماینده های  و  برد  نام  الدحیل  از 
باشند. داشته  تیم ها  این  با  سختی  رقابت  باید 

کارشناس فوتبال گفت: در بین تیم های ایرانی 
با سخت ترین  استقالل  و  بهترین  با  پرسپولیس 
قرعه مواجه شده است و تیم فوالد با قوی ترین 
تیم هم گروه شده که شانس صعود مستقیم را 
تا حدود زیادی از این تیم می گیرد.مدافع اسبق 
بیان داشت: در چنین  ادامه  ایران در  تیم ملی 
حساس  بسیار  گروهی  مرحله  تورنمنت هایی 
به  با هم  تیم ها همه  آنجایی که  از  است، چون 
صورت رفت و برگشتی دیدار می کنند، معموالً 
از  بعد  اما  می گیرند.  نتیجه  شایسته تر  تیم های 
کار می شود  مرحله گروهی شانس هم چاشنی 
و ممکن است برخی تیم ها در مقابله با تیم های 
قوی تر هم شانس برنده شدن در یک تک بازی 
و صعود به مرحله بعدی را پیدا کنند.وی تاکید 
کرد: هر چهار نماینده کشورمان باید تمرکزشان 
فعاًل  و  گذاشته  گره ی  مرحله  مسابقات  روی  را 

باشد. گروه  از  اولویت شان صعود 

 تیم های ایرانی باید تالش مضاعف کنند

رحمان رضایی:لیگ قهرمانان سخت تر از همیشه است
جعفری:ازعملکردمبههیچعنوانراضینیستم

با  وینگر تیم فوتبال پدیده گفت: نیاز مبرمی به 3 امتیاز بازی 
است. مهم  بسیار  ما  برای  تیم  این  دادن  و شکست  داریم  ذوب آهن 

بازی  آستانه  در  پدیده  فعلی  شرایط  خصوص  در  جعفری  رحمان 
نیم  در  است.  خوب  خوشبختانه  ما  تیم  وضعیت  گفت:  ذوب آهن  با 
ولی  نداشتیم  را  الزم  تمرکز  مدیریتی  مشکالت  دلیل  به  اول  فصل 
مسائل  مدیریتی،  لحاظ  از  و  دارد  آرامش  ما  تیم  حاال  خوشبختانه 
ما روی  تمرکز  تمام  ندارد.  ... مشکل خاصی وجود  و  امکانات  مالی، 
را در زمین  نتیجه الزم  امیدوارم  برابر ذوب آهن است که  بازی فردا 
خودمان بگیریم.وی ادامه داد: ما در جام حذفی برابر این تیم بازی 
کردیم که شکست خوردیم و حاال برای جبران آن باخت باید در زمین 
خودمان ذوب آهن را شکست بدهیم. شرایط ما در جدول طوری است 
که نیاز مبرمی به 3 امتیاز بازی با ذوب آهن داریم و شکست دادن این 
تیم برای ما بسیار مهم است. اگر این بازی را ببریم می توانیم چند 
رتبه در جدول باال برویم، امیدوارم با انجام یک بازی خوب 3 امتیاز را 
بگیریم.جعفری در پاسخ به این پرسش که »آیا از عملکرد خودش در 
این فصل راضی است؟«  تصریح کرد: از عملکردم به هیچ عنوان راضی 
نیستم و شرایط من با فصل گذشته اصال قابل قیاس نیست. امسال 
نه گل زدم نه پاس گل دادم، فقط یک پنالتی برابر سپاهان گرفتم و 
نمی دانم چرا امسال با چنین شرایطی مواجه شدم. با این حال تالش 
می کنم تا در بازی های بعدی بهترین عملکرد ممکن را داشته باشم.
فرامرزی:بازیباذوبآهنیکبازی

۶امتیازیاست
مدافع چپ تیم فوتبال پدیده مشهد گفت: بازی با ذوب آهن یک 
برد هستیم. به  ما محسوب می شود و محکوم  برای  امتیازی  بازی ۶ 

با  بازی  آستانه  در  پدیده  شرایط  خصوص  در  فرامرزی  محمدعلی 
است  خوب  روحی  و  فنی  لحاظ  از  ما  تیم  وضعیت  گفت:  ذوب آهن 
این چند روز هم خیلی خوب تمرین  بازی فردا هستیم. در  آماده  و 
کردیم و امیدوارم با انجام یک بازی خوب برنده از زمین بیرون بیاییم.

وی با بیان اینکه ذوب آهن تیم با کیفیتی است، عنوان کرد: با تیمی 
روبرو می شویم که کادر فنی خوب و بازیکنان توانایی دارد، با این حال 
ما محکوم به برد هستیم و این یک بازی ۶ امتیازی برای ما محسوب 
بازی کردیم که  تیم در جام حذفی  این  با  از عید هم  قبل  می شود. 
از زمین  برنده  بازی  این  امیدوارم در  متاسفانه شکست خوردیم ولی 
بیرون بیاییم. اگر این بازی را ببریم می توانیم چند پله درجدول باالتر 
برویم و رفته رفته خودمان را به جمع مدعیان کسب سهمیه برسانیم. 
در  خوبی  نتایج  باید  که  می کند  تاکید  ما  با  همیشه  رحمتی  مهدی 
ادامه لیگ بگیریم و حتی به فکر کسب سهمیه هم باشیم.مدافع چپ 
تیم فوتبال پدیده در پاسخ به این پرسش که »آیا از عملکردش در 
لیگ امسال راضی است؟« تصریح کرد: همیشه نهایت تالشم را برای 
از عملکردم  که  است  این  واقعیت  ولی  کار می گیرم  به  تیم  موفقیت 
با  داشتم.  خودم  از  بیشتری  توقع  چون  نیستم  راضی  فصل  این  در 
این حال تالش می کنم تا در 11 بازی باقی مانده بهترین عملکرد را 
داشته باشم.فرامرزی در خصوص اینکه امسال کدام تیم قهرمان لیگ 
خواهد شد، خاطرنشان کرد: چیزی قابل پیش بینی نیست و سه تیم 

پرسپولیس، سپاهان و استقالل شانس یکسانی دارند.
عیسیزاده:مشکالتصنعتنفتحلمیشود

مشکالت  که  کرد  تاکید  آبادان  نفت  صنعت  باشگاه  مدیرعامل 
این تیم حل خواهد شد و اکبر پورموسوی از زردپوشان آبادانی جدا 
نخواهد شد. تیم فوتبال صنعت نفت آبادان از ابتدای فصل با مشکالت 
عدید مالی مواجه بود و همین مشکالت باعث شد که این تیم نتواند 
بازیکنان این  انتقاالت فعالیتی داشته باشد و برخی  در فصل نقل و 
تیم هم در نیم فصل جدا شدند. بعد از اینکه در پایان هفته گذشته 
این  از  گالیه  با  پورموسوی  اکبر  نشد،  واریز  باشگاه  حساب  به  پول 
بود.علی  کرده  مطرح  نفت  صنعت  از  جدایی اش  از  صحبت  شرایط  
عیسی زاده مدیرعامل باشگاه صنعت نفت در واکنش به این موضوع 
حساب  به  پول  نشدن  واریز  صورت  در  کرده  اعالم  پورموسوی  که 
از صنعت نفت جدا خواهد شد، گفت: مشکل  امروز  پایان  تا  باشگاه 
اعضای  نگرانی  و  شد  خواهد  حل  آینده  روز  دو  یکی،  ظرف  باشگاه 
تیم و هواداران برطرف خواهد شد. در روزهای آینده پول به حساب 
باشگاه واریز خواهد شد تا مشکالت تیم رفع شود.وی ادامه داد: قطعا 
از جمع ما جدا شود،  نه می گذاریم که پورموسوی  نه می خواهیم و 
با قدرت  تا  برطرف خواهیم کرد  را  تیم  نگرانی های مدنظر سرمربی 
پورموسوی و همکارانش بدون دغدغه فقط به مسائل فنی فکر کنند.

لیگ دسته اول فوتبال؛
قهرماننیمفصلدرسرازیریسقوط
سهشکستمتوالیبرایآستارا

لیگ  نخست  فصل  نیم  قهرمان  آستارا  شهرداری  فوتبال  تیم 
در  دوم  فصل  نیم  ابتدای  در  پی  در  پی  شکست   3 با  اول،  دسته 
در  فصل حضورش  اولین  در  که  تیمی  دارد.  قرار  سرازیری سقوط 
از  جمعی  در حضور  و  شده  ساز  شگفتی  توانست  اول  دسته  لیگ 
تیم های مدعی عنوان قهرمانی نیم فصل را به خود اختصاص دهد، 
با شروع نیم فصل دوم در سرازیری قرار گرفته و با سرعت به سقوط 
از صدر جدول  هفته   3 که طی  جایی  تا  می دهد  ادامه  در جدول 
به رده هفتم رسید.شهرداری آستارا که بی تردید پدیده نیم فصل 
کرمان،  مثل مس  مدعیانی  توانست  و  بود  اول  لیگ دسته  نخست 
فجرسپاسی، استقالل خوزستان، بادران و هوادار را پشت سر بگذارد، 
تیم  این  پیروزی  می خورد.آخرین  فقط شکست  دوم  فصل  نیم  در 
در هفته هفدهم )هفته پایانی نیم فصل اول( شکل گرفت که آنها 
توانستند با نتیجه یک بر صفر تیم مدعی و خوب هوادار را شکست 
دهند. این دیدار در روز 17 اسفند برگزار شد.آبی پوشان آستارا بعد 
از آن در 3 بازی پی در پی مقابل شاهین بوشهر، فجر سپاسی و مس 
کرمان تن به شکست دادند. آنها در پایان هفته بیستم با 3 شکست، 
بدون کسب  و  زده  و مساوی، ۸ گل خورده، 2 گل  پیروزی  بدون 
امتیاز، ضعیف ترین آمار را دارند. در واقع قهرمان نیم فصل اول، در 
انتهای جدول نیم فصل دوم قرار دارد که این را می توان اتفاقی نادر 
در دنیای فوتبال دانست.شهرداری آستارا در پایان هفته بیستم با ۹ 
پیروزی، 4 مساوی، 7 شکست، 21 گل زده، 21 گل خورده و 31 
امتیاز بعد از مس کرمان، استقالل خوزستان، فجر شهید سپاسی، 
بادران، هوادار و ملوان، در رده هفتم قرار دارد. آنها در هفته بیست 
و یکم میزبان بادران، تیم چهارم جدول هستند که این دیدار در روز 

دوشنبه 30 فروردین برگزار می شود.
نصراصفهانی:جداییپورموسوی

کذبمحضاست
رییس هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت آبادان جدایی احتمالی 
سیروس پورموسوی از این تیم را تکذیب کرد.حسن نصراصفهانی در 
خصوص حواشی اخیر پیرامون جدایی سیروس پورموسوی سرمربی 
تیم صنعت نفت آبادان اظهار داشت: جدایی این مربی کذب محض 
است و پورموسوی هچنان مربی تیم ما هست. این موضوع را به شدت 
از  را  خود  جوان  برادر  عیسی زاده  کرد:  تصریح  می کنم.وی  تکذیب 
این مدت شایعات  در  است.  و در گیر مسائل خانوادگی  داده  دست 
زیادی هم پیرامون تیم ما به وجود آمده است از این رو به عنوان عضو 
هیئت مدیره هر گونه شایعه در خصوص جدایی سیروس پورموسوی 
از تیم ما، فسخ قرارداد و پیوستن به تیم دیگری را تکذیب می کنم.

مهاجم گل گهر در مورد گل جنجالی که به 
پیکان زد صحبت کرد. او معتقد است که در این 
کرده  برخورد  اش  سینه  و  کتف  به  توپ  صحنه 
بیستم  هفته  چارچوب  در  گهر  گل  تیم  است. 
بر  دو  نتیجه  با  را  پیکان  شد  موفق  برتر  لیگ 
صفر شکست دهد. گل اول این دیدار را مرتضی 
بازیکنی که  رساند؛  ثمر  به  اول  نیمه  در  تبریزی 
در  استقالل،  در  خوب  چندان  نه  حضور  از  پس 
شد  موفق  و  پیوست  گهر  گل  به  دوم  فصل  نیم 
در بازی با پیکان بعد از 22 ماه و 22 روز ناکامی 
در گلزنی، طلسم شکنی شد. این گل که پیکانی 
ها معتقد بودند با دست به ثمر رسیده، اولین گل 
برتری  جریان  در  او  که  بود  گلی  از  بعد  تبریزی 
2-1 استقالل مقابل العین در لیگ قهرمانان آسیا 
کنار  در  که  گل  این  بهانه  بود.به  رسانده  ثمر  به 
طلسم شکنی تبریزی، اعتراض شدید پیکانی ها 
را هم به دنبال داشت، خبرنگار ما گفت و گویی 
را با مهاجم گل گهر انجام داده که در ادامه می 

خوانید:
تیم خیلی خوبی داریم

با  توانستیم  شکر  را  خدا  و  بود  خوبی  بازی 
به  بیاییم.  باال  مقدار  یک  جدول  در  برد  کسب 
تیم خیلی خوبی  نزدیک شدیم.  مدعیان  کورس 
داریم، همه بچه ها با غیرت بازی می کنند و همه 
تالش شان را برای موفقیت تیم انجام می دهند. 
امیدوارم که آخر فصل را با یک جایگاه خوب به 

برسانیم. پایان 
دلیلی ندارد که دروغ بگویم

زیاد اهل صحبت کردن نیستم ولی احساس 
کردم که در مورد گلی که به ثمر رساندم با توجه 

به برخی از حرف و حدیث ها، حق گل گهر ضایع 
به  را  است که من گل  کامال مشخص  می شود. 
سینه زدم. بازی هم تمام شده و دلیلی هم ندارد 

که دروغ بگویم؛ از دروغ گفتن هم بدم می آید.
اگر یک دوربین در پشت دروازه داشتیم...

توپ دقیقا به سینه و کتف من برخورد کرد. 
باز است و دوربین ها هم خوب  دست من چون 
پشت،  صحنه  از  خصوص  به  گیرند،  نمی  فیلم 
با دست گل زدم. من  احساس می شود که من 

در  که  زدم  را  توپ  با سینه  آن صحنه  در  دقیقا 
نهایت توپ به کتفم هم برخورد کرد و وارد گل 
قسم  و  گفتم  داور  به  هم  لحظه  همان  من  شد. 
ما یک  اگر  نگیرد.  هند  نکرده  که خدای  خوردم 
دوربین در پشت دروازه داشتیم یا تعداد دوربین 
ها بیشتر می بود، این مشکل به وجود نمی آمد و 
مشخص می شد که من توپ را با سینه زده ام.  از 
شانس من داور پشت دروازه هم در این بازی نبود.

فرصت نداشتم سرم را تکان بدهم

از یک کارشناس شنیدم که می  من خودم 
گفت تبریزی اول با سر به سمت توپ می رود و 
بعد که می بیند نمی تواند، با دست می زند. در 
حالی که همان طور که در فیلم هم مشخص است 
توپ در عرض یک ثانیه به من رسید و شدت آن 
به گونه ای بود که من اصال فرصت نداشتم سرم 
می  زدم.  به گل  را  آن  با سینه  و  بدهم  تکان  را 
بود  مورد  یک  مارادونا  اما  زده  مارادونایی  گفتند 

و دیگر تمام شد.

بیان  با  پسند  گیتی  فوتسال  تیم  سرمربی 
اینکه هیچگاه در مورد داوری صحبت نکرده گفت: 
برای اولین بار می گویم داوری در چند بازی اخیر 
به ضرر تیم ما بوده است.وحید شمسایی سرمربی 
تیم فوتسال گیتی پسند اصفهان در گفتگو با ایسنا 
در مورد بازی تیمش با تیم فوتسال مقاومت البرز 
فوتسال  برتر  لیگ  نهایی  مرحله  پنجم  هفته  در 
گفت: واقعاً دست تک تک بازیکنانم را می فشارم و 
به آنها خسته نباشید می گویم. ما با تعداد بازیکنان 
بازیکنانم  که  این  از  و  رفتیم  میدان  به  کمی 
متحمل این همه تالش و زحمت می شوم ناراحتم. 
مصدومیت، اخراج و کرونا آسیب زیادی به تیم مان 
زده و من خودم هم بعد از ابتال به کرونا هنوز به 
شرایط نرمال نرسیده ام چه برسد به بازیکنانی که 
مصاف  در  افزود:  وی  کنند.  بازی  میدان  در  باید 
اما  داشتیم  زیادی  موقعیت های  البرز  مقاومت  با 
به خاطر تعداد کم بازیکن زمانی که گل خوردیم 
امکان برگشت نبود اما 5 بازی دیگر داریم که باید 
در این بازی ها نیز تمام تالشمان را به کار بگیریم.

داوری  مورد  در  تاکنون  اینکه  بیان  با  شمسایی 
صحبت نکرده و هیچگاه نتیجه نگرفتن تیمش را 

با اشتباهات داوری توجیه نمی کند، تاکید کرد: از 
فوتسال  داوری  چیدمان  مسئول  و  سهرابی  آقای 
عاجزانه و برادرانه استدعا دارم تا برای بازی آینده 
ما با مس دو داور سطح باال را بگذارند. در بازی با 
مقاومت نصیرلو عالی کار کرد اما دیگر داور جوان 
که قطعاً آینده خوبی دارد اشتباهات سهوی انجام 
داد که کمر تیم ما را شکست.شمسایی ادامه داد: 
مال  باخت  هستم.  من  تیم  آخر  و  اول  جوابگوی 
پایین  و  باال  من  ها.  بازیکن  مال  برد  و  است  من 
نشینی  عقب  که  نیستم  آدمی  دیدم.  زیاد  را  ها 
کنم اما به گواه برنامه 2020 و کارشناس داوری 
آن آقای صدرالدین موسوی، در بازی با مس یک 
پنالتی برای ما گرفته نشد و یک بازیکن این تیم 
اخراج نشد. در بازی با فرش آرا هم داوری حق ما 
مقابل  نگرفتند.  را  مسلم  پنالتی  یک  و  ندادند  را 
مقاومت  هم عماًل داور با اشتباهات سهوی باعث 
با اشاره  این بازی شویم.وی  نتوانیم پیروز  شد ما 
مرگ  بازی  این  گفت:  سونگون  مس  با  بازی  به 
و مرگ  گیتی پسند  برای  بلکه  نیست  زندگی   و 

بزرگ  داور  یک  انتخاب  با  امیدوارم  است.  مرگ   
حاشیه های این بازی کنترل شده و یک نمایش 

خوب را شاهد باشیم.شمسایی با بیان اینکه بازی 
با مس برای این تیم فوق العاده حساس است چرا 
که مهم ترین بازی فصل گیتی پسند هاست تاکید 
به  بلکه  تیم  این  قدرت  و  به خاطر مس  نه  کرد: 
خاطر فاصله ای که با این تیم داریم چاره ای جز 
به  برد  و چیزی جز  نداریم  بازی  این  در  پیروزی 
درد ما نمی خورد. سرمربی گیتی پسند با تمجید 
عراقی  و  جنتی  آقایان  گفت:  باشگاه  مدیریت  از 
زاده تا االن بسیار خوب عمل کرده و حرفه ای کار 
به آنها دست مریزاد می گویم که  کرده اند و واقعاً 
در این شرایط اقتصادی برای تیم هزینه می کنند. 
تاکنون ندیده بودم که آقای عراقی زاده عصبانی 
او را  البرز عصبانیت  با مقاومت  اما در بازی  باشد 
تیم  تالش  نمی خواهم  نکرده  خدایی  البته  دیدم. 
تیم  کشاورز  فرهاد  ببرم.  سوال  زیر  را  مقاومت 
کردند. بازی  عالی  با چند جوان  و  خوبی ساخته 

وی ادامه داد: من هیچگاه در مورد داوری صحبت 
نکردم اما تیم ما در سه بازی آخر ضرر کرده است 
و حق دارم به عنوان یک آدم فنی از کمیته داوران 
بازی های  برای  باالیی  سطح  داوران  که  بخواهم 
در  اینکه  به  اشاره  با  شمسایی  بگذارند.  حساس 

لیگ امسال بازی بیرون خانه و داخل خانه فرقی 
ندارد چراکه تماشاگری در سالن وجود ندارد گفت: 
بازیکنان ما سابقه خوبی دارند و باید در هر زمینی 
به میدان برویم. در بازی با فرش آرا با ۹ کرونایی 
و محروم و مصدوم به میدان رفتیم. تیم ما در هر 
بازی چهار بازیکن امید دارد و این یعنی به شدت 
با کمبود بازیکن روبرو هستیم و بار تیم روی دوش 
غیر  و  می کند  زیادی  تالش  تیم  ترهاست.  بزرگ 
ما  شرایط  و  موقعیت  رود.  نمی  توقع  هم  این  از 
طوری است که تا آخرین لحظه باید برای موفقیت 
بجنگیم. واقعا دم این بازیکنان گرم. وحید شفیعی 
سه چهار هفته استراحت مطلق بود اما بازی کرد. 
و  است  است که مصدوم  عباسی سه هفته  سعید 
و  تشکر می کنم  تیم هم  بزرگان  از  بازی می کند. 
نشان دادند که بازیکنان با معرفتی هستند.سرمربی 
گیتی پسند در مورد اینکه مس در سال های اخیر 
گربه سیاه گیتی پسند بوده خاطرنشان کرد: مس 
اما  دارد  زیادی  های  توانایی  که  است  بزرگی  تیم 
مرگ  بازی  ما  برای  بازی  این  گفتم  که  همانطور 
مرگ است و از هیچ کوششی دریغ نمی کنیم. ما 

پا پس نمی کشیم و می جنگیم تا موفق شویم.

با کمبود بازیکن روبرو هستیم

شمسایی:بازی با مس برای ما مرگ و مرگ است

حرکتم مارادونایی نبود

تبریزی: با کتف و سینه گل زدم
 شرایط نفت با »فکری« بهتر می شود

مجدمی:رفتنم به فوتبال قطر تصمیم درستی بود 

مهاجم تیم نفت مسجدسلیمان می گوید تیمش به دنبال حضور 
ترین  بدشانس  از  یکی  میرجوان  است.عماد  جدول  باالی  نیمه  در 
با  گذشته  سال  که  او  بود؛  بیستم  لیگ  در  ایرانی  های  فوتبالیست 
فصل  ابتدای  در  داشت  خوبی  عملکرد  مسجدسلیمان  نفت  پیراهن 
جاری به مس رفسنجان پیوست و امیدوار بود روزهای خوبی را دراین 
باعث دوری  اما  آمد  پیش  او  برای  که  کند. مصدومیتی  تیم سپری 
به فوتبال  این حال میرجوان حاال  با  از فوتبال شد.  طوالنی مدتش 
برگشته است.این مهاجم باتجربه در نیم فصل به نفت مسجدسلیمان 
برگشت و امیدوار است روزهای خوب خود با این تیم را تکرار کند. 
نفت  به  بازگشتش  درباره  ما  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  میرجوان 
مسجدسلیمان عنوان کرد: واقعیت این است که پیشنهاد هایی در نیم 

فصل لیگ برتر داشتم اما به خاطر شناختی که از نفت داشتم و عالقه 
ای که مردم خوب و خونگرم مسجدسلیمان دارم، در صحبت با باشگاه 
تصمیم گرفتم که به این ریشه دار برگردم.وی ادامه داد: خوشحالم که 
بار دیگر پیراهن نفت را برتن می کنم. به نفت برگشتم تا به این تیم 
کمک کنم و بتوانیم در هفته های باقیمانده روزهای خوبی را پشت 
سر بگذاریم و نتایج خوبی بگیریم. امیدوارم بتوانم مهره مفیدی برای 
تاکید  خودش  شرایط  درباره  مسجدسلیمان  نفت  باشم.مهاجم  نفت 
از  دارم.  آمد، شرایط خوبی  پیش  برایم  که  از مصدومیتی  بعد  کرد: 
نظر جسمانی خوب کار می کنم و در تمرینات هم انگیزه زیادی دارم. 
روزهای  و  برگردم  ام  به شرایط خوب سال گذشته  بتوانم  امیدوارم 
محمود  با  کردن  کار  درباره  بگذارم.میرجوان  سر  پشت  را  خوبی 

فکری گفت: ایشان مربی شناخته شده ای است. از زمانی که به نفت 
مسجدسلیمان آمده تیم ما جان گرفته است. یک مساوی خوب هم 
با سپاهان کسب کردیم و امیدوارم به همین روند خوب تا پایان فصل 
ادامه بدهیم.وی درباره آینده نفت مسجدسلیمان خاطرنشان کرد: 10 
بازی تا پایان فصل مانده و تالش می کنیم بهترین نتایج را به دست 
آوریم. نگاه ما به نیمه باالی جدول رده بندی است و انشااهلل با درایت 
کادرفنی و همت بازیکنان به این مهم دست پیدا می کنیم.میرجوان 
درباره مسائل مالی باشگاه نفت مسجدسلیمان گفت: مسئوالن باشگاه 
در تالش هستند تا وضعیت خوبی داشته باشیم. امیدوارم به زودی 
با خیال  بازیکنان هم  از مطالبات بچه ها هم واریز شود و  درصدی 

آسوده تری کارشان را دنبال کنند.

به دنبال قرار گرفتن نیمه باالی جدول هستیم

میرجوان: حضور فکری جان دوباره ای به نفت داده است

با تحسین  سرمربی پارس جنوبی جم 
عملکرد شاگردانش مقابل ول ریحان البرز، 
تیمش را مستحق برد مقابل این تیم دانست.

محمد نصرتی بعد از برتری 3 بر یک تیمش 
هفته  از  بعد  گفت:  البرز  ریحان  مقابل گل 
های سخت و پر فراز و نشیبی که پشت سر 
گذاشتیم، خیلی تالش کردیم تا بچه ها را 
با انگیزه باال راهی این مسابقه خانگی کنیم. 
داشت  برایمان  ای  ویژه  اهمیت  بازی  این 
چون می خواستیم سه امتیاز بازی خانگی 
آنالیزی  با  داد:  ادامه  کنیم.وی  تصاحب  را 
نقاط  از  خوبی  به  بودیم،  داده  انجام  که 
را  بازی  بودیم.  مطلع  قوت حریف  و  ضعف 
هم خیلی خوب آغاز کردیم و توانستیم ۹0 
دقیقه توپ و میدان را از آن خود کنیم. ما 
با تکیه بر انگیزه و شجاعت بازیکنان جوان 
این  در  طوریکه  به  کنیم  می  مبارزه  خود 
دیدار هم از چند بازیکن 1۸ سال استفاده 

بازیکنانش  عملکرد  درباره  کردیم.نصرتی 
گفت: در طول جریان بازی کامال مسلط به 
مان  بازیکنان  اگر  و  بودیم  حریف  و  زمین 
فرصت طلب بودند می توانستیم با اختالف 
مالکیت  در  ما  شویم.  پیروز  بیشتری  گل 
توپ و ایجاد موقعیت گلزنی برتر از حریف 
بودیم.وی درباره برتری در دو بازی رفت و 
برگشت مقابل تیم سال گذشته اش گفت: 
تیم  این  از  خوبی  خیلی  شناخت  من  خب 
برای  هم  باالیی  انگیزه  هرچند  و  داشتم 
ما  های  بچه  بین  تیم  این  دادن  شکست 
به وجود آمده بود.نصرتی درباره قرعه جام 
تیمش در جام حذفی اظهار داشت: ما تیمی 
بازی خواهیم کرد که کیفیت باالیی داشته 
و مربی کاربلدی روی نیمکت خود دارد. اما 
با تکیه بر انگیزه بازیکنان جوان خود دنبال 
شگفتی هستیم و می خواهیم شانس خود 

امتحان کنیم. را 

می توانستیم با اختالف ببریم
نصرتی: شناخت خوبی از گل ریحان داشتم
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جدیدترین واکنش سولسشر به حواشی بازی با تاتنهام

برنامه بارسا برای شکست رئال در راه جذب هالند

 رکوردشکنی چلسی در چمپیونزلیگ
 با حذف پورتو

اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  به  صعود  با  چلسی 
صاحب یک رکورد بین تیم های انگلیسی شد. دور برگشت 
با  شب  شنبه  سه  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  چهارم  یک 
انجام دو دیدار آغاز شد. چلسی که در دیدار رفت با دو گل 
با  برگشت  بود در دیدار  را شکست داده  پورتو  پرتغال  در 
یک گل شکست خورد اما توانست به دور بعد راه پیدا کند. 
نهایی  نیمه  مرحله  به  بار  هشتمین  برای  توانست  چلسی 
منچستریونایتد  از  باالتر  و  یابد  راه  اروپا  قهرمانان  لیگ 
لیگ  نهایی  نیمه  در  حضور  بیشترین  رکورد  صاحب 
قهرمانان بین باشگاههای انگلیسی شد. منچستریونایتد با 
7 حضور در نیمه نهایی در رده دوم بیشترین حضور در این 
مرحله از رقابت هاست.چلسی در مرحله نیمه نهایی با برنده 
دیدار رئال مادرید-لیورپول مصاف خواهد داد و در طرف 
منچسترسیتی- دیدار  برنده  با  ژرمن  پاری سن  نیز  دیگر 

دورتموند قرار خواهد گرفت تا تکلیف تیم های فینالیست 
لیگ قهرمانان اروپا مشخص شود. چلسی در سال 2012 با 
صعود به فینال لیگ قهرمانان توانست تنها قهرمانی خود را 
با شکست بایرن مونیخ در ضربات پنالتی به دست بیاورد.

تنها یک پیروزی در 12 مصاف
طلسم عجیب ستاره لیورپول برابر 

رئال مادرید
تیاگو آلکانتارا 12 بار برابر رئال به میدان رفته و تنها 
یک بار تجربه برنده شدن را کسب کرده است. لیورپول در 
آنفیلد بازی برگشت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان برابر 
رئال را پیش رو دارد و فرصتی دیگر برای تیاگو آلکانتارا 
مهیا تا برابر دشمن قدیمی قرار بگیرد. در بازی رفت او در 
زمین بود و لیورپول 3-1 شکست خورد.ستاره اسپانیایی-

برزیلی لیورپول با پیراهن بارسا و بایرن نیز سابقه رویارویی 
برابر رئال را دارد و جالب اینکه تنها یک بار برابر کهکشانی 
ها طعم پیروزی را چشیده است که به 18 ژانویه 2012 
را در زمین گرفت  ژاوی  او دقیقه 90 جای  بر می گردد. 
برد. در 11 مصاف دیگر،  برنابئو  را 1-2 در  بازی  بارسا  و 
تیاگو هرگز پیروزی بر رئال را تجربه نکرده است. او شش 
بار دیگر با پیراهن بارسا برابر رئال قرار گرفت و حاصل کار 
سه تساوی و سه شکست بود. با پیراهن بایرن او 4 بار برابر 
رئال قرار گرفت. سال های 2017 و 2018 در یک چهارم 
نهایی و نیمه نهایی لیگ قهرمانان و حاصل کار سه شکست 
بازی  دو  فصل 2013-14  تیاگو  بود.   2-2 تساوی  یک  و 
رفت و برگشت نیمه نهایی برابر رئال را از دست داد و در 
هر دو رئال برنده شد. در دوران حضور او در بارسا، دو ال 
کالسیکو با برتری 1-3 و 2- صفر) بازی رفت نیمه نهایی 
لیگ قهرمانان( بارسا به اتمام رسید که در هر دو غایب بود 
و تکرار اولی می تواند امشب بازی را به وقت های اضافه 

بکشاند و دومی لیورپول را روانه دور بعد می کند.
گواردیوال: بازیکنانم در بارسا قاتلین 

بی رحمی بودند
سال  فینال  در  بیلبائو  با  توافق  شائبه  گواردیوال  پپ 
2012 کوپا دل ری را رد کرد. بارسلونا شنبه پیش رو در 
فینال کوپا دل ری به مصاف بیلبائو خواهد رفت. این می 
تواند نخستین جام فصل برای بارسا باشد و دیداری انتقامی 
تا شکست در فینال سوپرکاپ را جبران کنند. بیلبائو که دو 
هفته پیش فینال فصل گذشته کوپا دل ری را به سوسیداد 
باخت، نمی خواهد بار دیگر فینال را از دست بدهد. در 12 
مصاف  به  جام  این  فینال  در  بار  سه  بیلبائو  گذشته  سال 
بارسا رفته و در همه نیز بازنده شده است.25 می 2012 
بارسا فتح شد.  آخرین جام پپ گواردیوال به عنوان مربی 
فینال کوپا دل ری برابر بیلبائو که با برتری 3-0 آبی اناری 
ها به اتمام رسید. روزی که پپ با بارسا وداع گفت. بارسا در 
نیمه اول با سه گل پدرو، مسی و ژاوی برنده از زمین خارج 
با همان نتیجه خاتمه یافت. برخی  بازی  شد و در نهایت 
معتقدند بازیکنان بارسا و بیلبائو توافق کردند تا آبی اناری 
ها در نیمه دوم بازی را آسان بگیرند و گلی دیگر به ثمر 
کاتالونیا  با تی وی سه  نرسانند.پپ گواردیوال در مصاحبه 
این شائبه را اکیدا رد کرد: با تمام اطمینان می گویم که 
و  بازی  شروع  از  قبل  دارم  یاد  به  ندارد.  ادعا صحت  این 
در تونل ورزشگاه، بازیکنان بیلبائو عصبی بودند و استرس 
شدیدی داشتند ولی شاگردانم انگار قرار بود در یک بازی 
معمولی به میدان بروند و مطمئن بودند که پیروز خواهند 
شد. تیمهای تحت هدایت مارسلو بیلسا)مربی وقت بیلبائو( 
هرگز پاپس نمی کشند و بازیکنان من نیز علی رغم اینکه 
ولی  بودند  العاده خوبی  فوق  های  انسان  زمین  بیرون  در 
می  اگر  کردند.  می  عمل  رحم  بی  قاتالن  مثل  زمین  در 
برای  اگر فرصت  و  زدند  بزنند، قطعا می  توانستند 5 گل 

زدن هشت گل مهیا بود، آن را از دست نمی دادند.
 ناگلزمان و پاسخ به شایعه 

توافق با بایرن مونیخ
شایعات  الیپزیش  جوان  سرمربی  ناگلزمان،  جولیان 
توافق با بایرن مونیخ را رد کرده است. بایرن مونیخ علیرغم 
برتری با یک گل در خانه پاری سن ژرمن از لیگ قهرمانان 
پایان  در  باشگاه  این  سرمربی  فلیک،  هانسی  شد.  حذف 
از  احتمال جدایی  مورد  در  برانگیز  ابهام  واکنشی  مسابقه 
بایرن مونیخ داشته و مدعی شد به زودی در مورد آینده 
شایعات  و  اخبار  مصاحبه  این  کرد.  گیری خواهد  تصمیم 
لوتار  اما  افزایش داده است  را  او  احتمال جدایی  در مورد 
ماتیوس، اسطوره باشگاه بایرن مونیخ دیشب در اظهارنظری 
عجیب با اطمینان مدعی شد جدایی هانسی فلیک از بایرن 
مونیخ قطعی شده و او در تابستان هدایت تیم ملی آلمان 
باشگاه  مدعی شد  او همچنین  گرفت.  عهده خواهد  به  را 
توافق  به  ناگلزمان  جولیان  با  حاال  همین  از  مونیخ  بایرن 
رسیده و این سرمربی جوان فصل بعد روی نیمکت بایرن 
مونیخ حضور خواهد یافت. البته جولیان ناگلزمان ساعتی 
قبل این ادعا را رد کرده و مدعی شد توافقی با بایرن مونیخ 

است. نداشته 
جولیان ناگلزمان گفت: تا دیروز هیچ مذاکره ای بین 
من و باشگاه بایرن مونیخ انجام نشده و این اتفاق رخ نداده 
است. من نمی دانم لوتار ماتیوس این اخبار و اطالعات را 
از کجا کسب کرده است. این خبر در مورد مدیر برنامه من 
نیز صدق می کند و هیچ صحبتی بین آنها و باشگاه بایرن 
الیپزیش  باشگاه  با  من  البته  است.  نگرفته  صورت  مونیخ 
نیز در مورد آینده صحبتی نکرده ام زیرا دلیلی برای انجام 
این کار وجود ندارد. من تا سال 2023 با باشگاه الیپزیش 

قرارداد دارم.

اینکه بتواند نیمار را در  از  بارسلونا 
تابستان پیش رو برگرداند ناامید نیست. 

برای نیمار شب بزرگی بود.
بایرن  برابر  تیمش  اول  ستاره  او   
 1-0 خانگی  شکست  رغم  علی  و  بود 
لیگ  نهایی  نیمه  راهی  موفق شدند  اما 
قهرمانان شوند. نیمار در واقع  بار دیگر 
نشان داد که مرد بازی های بزرگ است. 

نواز  چشم  نمایشی  او  رفت  بازی  در 
داشت و نقش اول برتری 2-3 پی اس 
هم  گذشته  شب  و  بود  مونیخ  در  جی 
تیر  به  او  توپ  سه  محض  بدشانسی  با 
برخورد کرد و راهی به دروازه پیدا نکرد.

 در پایان بازی نیمار تایید کرد که 
از حضور در پی اس جی بسیار خوشحال 
تر از گذشته است و ناصر الخلیفی مدیر 

که  داشت  عنوان  هم  پاریسی  باشگاه 
نیمار بهانه ای برای جدایی ندارد. 

رسد  می  نظر  به  که  حالی  در 
تمدید  را  قراردادش  زودی  به  نیمار 
که  شود  می  شنیده  هایی  زمزمه  کند، 
مسی  لیونل  نهایی  تصمیم  منتظر  او 
است و اگر فوق ستاره آرژانتینی با بارسا 
تمدید کند، او از تمدید با پی اس جی 

خودداری خواهد کرد تا تابستان 2022 
به عنوان بازیکن آزاد به بارسلونا برگردد.

سران  کاتالونیا،  رادیو  ادعای  طبق 
در  نیمار  جذب  برای  خود  امید  بارسا 
اند  نداده  دست  از  را  رو  پیش  تابستان 
او  باشد، برای جذب  و اگر شرایط مهیا 
به مدت  توجه  با  داد.  پیشنهاد خواهند 
زمان یک سالی که از قرارداد نیمار باقی 

تا  بارسا بین 70  مانده، رقم پیشنهادی 
همچنین  بود.  خواهد  یورو  میلیون   80
یا  گریزمان  آنتوان  است  ممکن  بارسا 
انتقال  پروسه  وارد  نیز  را  دمبله  عثمان 

کند. نیمار 
بارسا  به  نهایت  در  نیمار  اگر   
برگردد، باشگاه کاتاالن از خرید ارلینگ 

کشید. خواهد  کنار  هالند 

افشای مبلغ مورد نظر بارسلونا 
برای بازگرداندن نیمار

برند لنو، دروازه بان آلمانی آرسنال هنوز در مورد آینده اش و ماندن در این تیم اطمینان ندارد. قرارداد برند لنو با باشگاه آرسنال در تابستان سال 
2023 به اتمام خواهد رسید و این دروازه بان 29 ساله و آلمانی هنوز مذاکره ای برای تمدید قرارداد و ماندن در جمع بازیکنان آرسنال نداشته است. 
برند لنو صمن اعالم این خبر مدعی شد هم ممکن است قراردادش را تمدید کند و هم احتمال ماندن او در لندن بعد از سال 2023 نیز وجود دارد.برند 
لنو گفت: »هنوز در مورد تمدید قرارداد با آرسنال مذاکره ای نداشته ام. در حال حاضر وقت آن نیست که در مورد آینده صحبت کنیم. من می دانم که 

دو سال دیگر از قرارداد من با باشگاه آرسنال باقی مانده و من در حال حاضر 29 ساله هستم که برای یک دروازه بان سن زیادی محسوب نمی شود.

آلوز پاسخ داد
چرا یوونتوس را ترک کردم؟

دوران حضور دنی آلوز در یوونتوس تنها یک فصل به طول انجامید. 
تابستان  که  یوونتوس  فوتبال  تیم  سابق  برزیلی  راست  دفاع  آلوز  دنی 
سال 2016 از بارسلونا به یوونتوس پیوست و با این تیم قهرمان سری 
A شد و به فینال لیگ قهرمانان اروپا هم رسید، تابستان سال 2017 
بیانکونری را ترک کرد و درباره این تصمیمش هم شایعاتی منتشر شد 
مبنی بر اینکه او به دلیل جنجالی که در رختکن یوونتوسی ها در شب 
فینال لیگ قهرمانان اروپا به راه انداخت از تیم کنار گذاشته شده است.

به یکی  بازی می کند، در پاسخ  اکنون در تیم سائوپائولو  آلوز که 
از طرفدارانش در شبکه های اجتماعی که از او پرسید: چرا از یوونتوس 
گفتند که شیوه  به من  نوشت: چون  برگردی  تیم  این  به  باید  رفتی؟ 
بازی  شان را عوض می  کنند و این حرف شان حقیقت نداشت. دنی آلوز 
اما  بست  ساله  دو  قراردادی  پاری سن ژرمن  با  یوونتوس  ترک  از  پس 
آنجا را هم با نارضایتی ترک کرد و به کشورش برزیل برگشت تا برای 

کند. بازی  سائوپائولو 
یک محرومیت سنگین و عجیب در انتظار زالتان!

ممکن است زالتان به علت محرومیت احتمالی دیگر قادر به فوتبال 
بازی کردن نباشد. ممکن است زالتان به دلیل ظهور اختیار داشتن ٪10 
از سهام یک آژانس شرط بندی با جریمه مالی سنگین یا محرومیت از 
سوی فیفا و یوفا مواجه شود. طبق قوانین فیفا و یوفا فعالیت بازیکنان در 
بنگاه های شرط بندی ممنوع است و جرایم سنگینی نیز در این رابطه 
در نظر گرفته شده است. به نظر می رسد شرکت AB معتلق به زالتان 
صاحب 10 درصد از سهام بنگاه شرط بندی بت هارد بوده و در صورت 
اثبات این موضوع، ستاره سوئدی باید با فوتبال وداع بکند. در صورت 
محرومیت زالتان، این حکم برای همه مسابقات، از مقدماتی جام جهانی 
و جام ملت های اروپا با تیم ملی سوئد تا مسابقات اروپایی و سری آ با 
لباس میالن اعمال می شود. ممکن است زالتان رقم سنگین و هنگفت 
100 میلیون یورو جریمه نقدی شده یا از هر گونه فعالیتی مرتبط با 
فوتبال حداکثر سه سال محروم شود. زالتان اخیرا و بعد از درخشش 
با لباس میالن دوباره و پس از پنج سال به اردوی تیم ملی سوئد نیز 
دعوت شده است.هاکان، دبیر کل فدراسیون فوتبال سوئد در این رابطه 
گفت: ما در این مورد هنوز با زالتان صحبت نکرده ایم. من به مجازات 
های احتمالی فکر نمی کنم، اما من می خواهم فیفا کمی بیشتر در مورد 
مقررات شفاف سازی کند، زیرا در نحوه تفسیر آنها ابهاماتی وجود دارد.

قانون گل در خانه حریف عوض می شود
ممکن است قانون گل زده در خانه حریف مستوجب تغییراتی در 
ابتدای فصل بعدی بشود. احتمال دارد به زودی تغییراتی در قوانین لیگ 
قهرمانان اروپا اجرایی شود و قوانین جدیدی در دست بررسی است. بر 
دقیقه  پایان 90  تا  فقط  در خانه حریف  زده  قانون جدید، گل  اساس 
محاسبه خواهد شد و اگر بازی به وقت اضافی بکشد دیگر گل های زده 
البته  نخواهد داشت.  برنده  تیم  تعیین  در  تاثیری  رفت  دیدار  در  شده 
این قانون هنوز به صورت قطعی تصویب نشده و روز جمعه در جلسه 
یوفا در این رابطه تصمیم گیری نهایی انجام خواهد شد. طبق ادعای 
نشریه سان، اد وودوارد و فران سوریانو مدیران تیم های بزرگی چون 
قانون  این  شدن  اجرایی  حامیان  از  منچسترسیتی،  و  منچستریونایتد 
هستند. در صورت تصویب این قانون شاهد اجرای آن در لیگ قهرمانان 
و لیگ اروپا از فصل بعدی خواهیم بود. قانون گل زده در خانه حریف 
از فصل 66-1965 در اروپا اجرا می شود. اما در این فصل و به علت 
بازی های خانگی  انجام  به  تیم ها مجبور  برخی  شیوع ویروس کرونا، 
خود دور از استادیوم اختصاصی شان شده اند و به همین علت بعضی 
معتقدند عدالت در این رابطه رعایت نمی شود. همچنین به زودی در 
مورد گسترش تعداد تیم های لیگ قهرمانان نیز تصمیم گیری خواهد 
شد. برنامه جدید شامل افزایش لیگ قهرمانان از 32 تیم به 36 تیم و 
افزایش تعداد مسابقات از 125 به 225 مسابقه است. البته این تقویم 
شلوغ با انتقاد برخی از باشگاه های بزرگ فوتبال اروپا قرار گرفته و هنوز 
این الیجه در دست بررسی قرار دارد. البته حتی اگر این برنامه تصویب 
رو  و در سال های پیش  اجرایی خواهد شد  از سال 2024  بشود هم 

شاهد برگزاری لیگ قهرمانان با همین فرمت فعلی هستیم.
واکنش نیمار به مقایسه مسی و امباپه

ستاره  دو  امباپه،  کیلیان  و  مسی  لیونل  نباید  است  معتقد  نیمار 
بزرگ دنیای فوتبال را با هم مقایسه کرد. عملکرد کیلیان امباپه در سال 
های اخیر در ترکیب تیم ملی فرانسه و پاری سن ژرمن بقدری درخشان 
بوده که بسیاری او را ستاره دنیای فوتبال در یک دهه آینده قلمداد می 
کنند. نیمار که سالها با لیونل مسی در بارسلونا و حاال با کیلیان امباپه 
نفر  دو  این  بازی  سبک  شد  مدعی  بود،  همبازی  ژرمن  سن  پاری  در 

متفاوت است و دلیلی برای مقایسه مسی و امباپه وجود ندارد.
امباپه  کیلیان  و  مسی  لیونل  بین  ای  مقایسه  هیچ  گفت:  نیمار 
وجود ندارد و آنها دو بازیکن با سبک بازی کامال متفاوتی هستند. مسی 
بهترین بازیکنی است که من دیده ام و کیلیان امباپه در راه تبدیل شدن 
بسیار سریع  بازیکنی  بازیکنان جهان است. کیلیان  بهترین  از  به یکی 
است، بنابراین من باید تمام وقت نسبت به او متمرکز و مراقب باشم. اما 
در مورد آندرس اینیستا، لئو مسی یا لوئیس سوارز نیز شرایط همینگونه 
بود. من بخش زیادی از خوشحالی و رضایت خود در پاری سن ژرمن 
او به من کمک کرد تا در مورد شیوه زندگی  را مدیون امباپه هستم. 
فرانسوی ها بیاموزم. او افکار فرانسوی ها را برای من توضیح داده و من 

تطبیق یافتن با شرایط جدید را مدیون امباپه هستم.
دورتموندی ها سیتی را بیچاره کردند! 

هواداران دورتموند دیشب اجازه ندادند بازیکنان منچسترسیتی به 
راحتی استراحت بکنند. منچسترسیتی در دیدار رفت و در انگلیس با 
نتیجه 1-2 دورتموند را مغلوب کرد و نماینده انگلیس کار دشواری برای 
مسجل کردن صعود خود خواهد داشت. اما اقدامات هواداران دورتموند 
نیز شرایط را برای سیتیزن ها سخت تر کرده است. ابتدا یک گروه 17 
در  بامداد  دقیقه   2:45 ساعت  در  دورتموند  دوآتشه  هواداران  از  نفره 
پرتاب  و  بازی  آتش  به  دست  منچسترسیتی  اقامت  محل  هتل  مقابل 
این  کردند.  مختل  را  انگلیسی  باشگاه  بازیکنان  استراحت  و  زده  ترقه 
گروه بعد از حضور گشت امنیتی دورتموند متفرق شده و محل را ترک 
از  نفر  هفت  بار  این  که  بود  بامداد  دقیقه   4:30 ساعت  در  اما  کردند. 
همان گروه دوباره به مقابل هتل بازگشته و آتش بازی به راه انداختند تا 
اجازه استراحت به بازیکنان و کادر فنی منچسترسیتی را ندهند. جالب 
اینجاست یک بار دیگر این گروه از هواداران این بار ساعت 5:30 دقیقه 
صبح قصد داشتند در مقابل هتل اختالل ایجاد کنند. اما این بار گشت 
امنیتی خود باشگاه منچسترسیتی پیش از آغاز این خرابکاری این افراد 
را شناسایی کرده و اجازه نداد آنها دوباره سر و صدا راه انداخته و ترقه 
دیشب  منچسترسیتی  فنی  کادر  و  بازیکنان  حال  هر  به  کنند.  پرتاب 
استراحت مناسبی نداشتند و باید دید آیا این اتفاق در عملکرد این تیم 

در مسابقه امشب برابر دورتموند تاثیرگذار خواهد بود یا خیر.

برند لنو:نمی دانم 
در آرسنال می 
مانم یا خیر

 گونسالو ایگواین: 
 به بکام گفتم رئال قهرمان 

می شود، به من خندید!
گونسالو ایگواین ژانویه 2007 از ریورپالته به رئال پیوست 
و در پایان همان فصل نیز قهرمانی اللیگا را تجربه کرد. ژانویه 
2007 رئال مادرید با هدایت فابیو کاپلو امتیازات زیادی را از 
قهرمانی  شانس  تیم  این  برای  کسی  کمتر  و  بود  عقب  بارسا 
بود  قهرمانی چمپیونزلیگ  عنوان  مدافع  بارسا  کرد.  تصور می 
و روند رو به رشدی را طی می کرد ولی در پایان فصل رئال 
مادرید به طرزی شگفت انگیز و با استفاده از لغزش های بارسا 
امتیازات را جبران کرد و با امتیاز برابر و به دلیل برتری در بازی 
های رودررو توانست قهرمان شود. فصلی که به فصل ریمونتادا 
از  ایگواین را  انتقاالت زمستانی، رئال گونسالو  معروف شد. در 
ریور و گاگو را از بوکاجونیورز آرژانتین جذب کرد و به خصوص 
ایگواین با گل های سرنوشت سازش نقش مهمی در قهرمانی 
برتری  باعث  اسپانیول که  به  او  دقیقه 93  ایفا کرد. گل  رئال 
4-3 رئال شد، هنوز در خاطر دوست داران رئال باقیمانده است.  
ایگواین در مصاحبه با الناسیون و در مورد قهرمانی با رئال در 
07-2006 گفت: ژانویه به رئال پیوستم و در اولین ضیافت شام 
باشگاه متوجه شدم این تیم توان قهرمانی را دارد. یادم است 
که به پدر و مادر و برادرم نیز این را گفتم و همه تعجب کردند. 
طبیعی هم بود چون هنوز 5 ماه تا پایان فصل باقی بود و ما 
امتیازات زیادی با بارسا فاصله داشتیم. حتی به دیوید بکام هم 
گفتم که قهرمان می شویم و او به من خندید. در نهایت اما چه 
اتفاقی افتاد؟ بله؛ قهرمان شدیم. چندی پیش با بکام حرف می 
زدم و یاد آن خاطره را کردیم. آن یکی از جادویی ترین قهرمانی 

های دوران فوتبالم بود.

برتری رئال مادرید مقابل بارسلونا را باید مهم ترین اتفاق این هفته 
اللیگا توصیف کرد. این هفته دیدار ال کالسیکو در اللیگا برگزار شد و بی 
شک شاهد نبرد جذابی بودیم. رئال مادرید موفق به کسب پیروزی بزرگ و 
مهمی مقابل بارسلونا، رقیب آماده خود شد. اما این هفته در اللیگا اتفاقات 
دیگری از جمله دربی باسک، حضور مربیان جدید و نتایج خوب نمایندگان 

اسپانیا در اروپا نیز رخ داد.
برتری رئال مادرید در ال کالسیکویی دراماتیک

وقتی شنبه شب رئال مادرید در دومین ال کالسیکوی فصل به مصاف 
بارسلونا رفت، چشم جهان فوتبال به والدبباس بود. رئال مادرید با گل های 
را  بارسلونا  نتیجه 1-2  با  آسا  بارانی سیل  در  تونی کروس  و  بنزما  کریم 
مغلوب کرده و سه امتیاز حساس را در کورس قهرمانی اللیگا کسب کرد.

اتلتیکومادرید در صدر جدول باقی ماند
اتلتیکومادرید که درگیر بحران مصدومیت شده، این هفته برابر بتیس 
به میدان رفته و به تساوی 1-1 رضایت داد. با این نتیجه و البته با توجه به 
نتیجه ال کالسیکو، در حال حاضر اتلتیکو با 67 امتیاز، رئال مادرید با 66 
و بارسلونا 65 امتیاز رتبه های اول جدول اللیگا را به خود اختصاص داده 

اند. کورس قهرمانی اللیگا نمی تواند از این دشوارتر باشد.
پیروزی هوئسکا در نبرد شش امتیازی برای ماندن در اللیگا

به  هوئسکا  و  شد  انجام  سقوط  از  فرار  برابر  مهمی  نبرد  جمعه شب 
مصاف الچه رفت. فاصله این دو تیم در انتهای جدول فقط دو امتیاز بود، 

اما پیروزی 3-1 هوئسکا باعث شد این تیم در جدول جهشی بزرگ داشته 
و احتمال سقوط الچه افزایش پیدا کند. هشت هفته دیگر باقی مانده است 
و دیدارهای پیش رو نوید نبردی جذاب در پایین و همچنین باال جدول 

را می دهد.
ژاوی کالخا سرمربی آالوس شد

قطع  آبالردو  با  داده،  تغییر  را  خود  سرمربی  فصل  اواخر  در  آالوس 
عنوان  به  را  کالخا  ژاوی  یعنی  ویارئال  سابق  سرمربی  و  کرده  همکاری 
سرمربی جدید انتخاب کرد. آالوس این هفته مقابل بیلبائو به تساوی 0-0 

تیم تجربه کرد. این  را در  ژاوی کالخا شروع خوبی  و  یافت  دست 
گام بلند رئال مادرید و ویارئال به سمت نیمه نهایی اروپا

مرحله یک چهارم نهایی رقابت های اروپایی برگزار شد و رئال مادرید 
تا گام بزرگی به سمت  و ویارئال هفته گذشته در دور رفت پیروز شدند 
لیگ  در  رفت  بازی  در  بالنکوس  لوس  بردارند.  نهایی  نیمه  به  رسیدن 
قهرمانان اروپا در خانه 3-1 لیورپول را شکست داد و در ویارئال در لیگ 

پیروز شد. برابر دیناموزاگرب  نتیجه 0-1  با  اروپا 
وینیسیوس، بهترین بازیکن میدان

وینیسیوس جونیور برای اولین بار در لیگ قهرمانان موفق به ثبت دبل 
شد و با دو گل اول بود که رئال مادرید در دیدار رفت توانست 1-1 لیورپول 
را مغلوب کند. وینیسیوس جونیور در نهایت عنوان بهترین بازیکن هفته 

لیگ قهرمانان را نیز به خود اختصاص داد.

شب تاریخی گرانادا برابر منچستر یونایتد
گرانادا در این هفته در بازی رفت لیگ اروپا متحمل شکست 0-2 برابر 
منچستریونایتد شد، اما این نتیجه باعث کاهش روحیه هواداران این تیم 
نشد. طرفداران این باشگاه از بازی تیم خود در مقابل باشگاه تاریخی در 
اروپا مانند منچستر بسیار هیجان زده بودند. گرانادا در تاریخ هشت آوریل 
2006 در دسته چهارم اسپانیا با نتیجه 1-0 مغلوب تورندونجیمنو شدند. 
اما در هشت آوریل 2021، گرانادا میزبان منچستر یونایتد بود و این یک 

شب بزرگ برای این باشگاه محسوب می شد.
دومین دربی هفته باسک

پس از دیدار هفته گذشته سوسیداد و بیلبائو در فینال کوپا دل ری، این 
با گل دیرهنگام آسیر ویلیابره  دو تیم دوباره در اللیگا به مصاف هم رفتند. 
به نظر می رسید بیلبائو می خواهد انتقام باخت در فینال را بگیرد. اما روبرتو 
لوپز در ادامه موفق به گلزنی شد و دو تیم به تقسیم امتیازات رضایت دادند.

روند انتخابات رئال مادرید آغاز می شود
دوره فعلی فلورنتینو پرز به عنوان رئیس رئال مادرید در سال جاری به 
پایان می رسد و حاال اکنون روند انتخابات 2021 خود را آغاز کرده است. 
در بیانیه باشگاه رئال مادرید آمده است: به دنبال جلسه دیروز هیات مدیره 
و مطابق با ماده 38 بند دوم اساسنامه اجتماعی رئال مادرید، رئیس باشگاه 
درخواست کرده که هیات انتخابات فراخوان انتخابات رئیس و هیات مدیره 

را صادر کند.

پیروزی بزرگ هفته نصیب رئال مادرید شد

بارسلونا خوشبین است که بتواند ارلینگ هالند را 
جذب کند و در این راه رئال مادرید را شکست دهد. 
ستاره  فوق  یک  جذب  قصد  بعد  فصل  برای  بارسلونا 
در  قاتل  یک  که   9 شماره  پست  در  بازیکنی  دارد.  را 
ارلینگ  جز  کسی  او  و  باشد  حریفان  جریمه  محوطه 
هالند نیست؛ ستاره نروژی دورتموند که دو هفته پیش 
مذاکراتی هم با پدر و مدیر برنامه هایش صورت گرفت. 
مشکل بارسا اما واضح است: پول. پاندمی کرونا و ضرر 
اقتصادی بزرگی که به بارسلونا وارد کرد، باعث شده تا 
دشوار  گرانقیمت  های  ستاره  جذب  برای  باشگاه  کار 

شود. هالند تا 2024 با دورتموند قرارداد دارد و اخیرا 
ای  برنامه  که  کرد  تاکید  آلمانی  باشگاه  ورزشی  مدیر 
برای فروش او ندارند و قطعا فصل بعد نیز در دورتموند 
رایوال  مینو   ،1 راک  ادعای  طبق  کرد.  خواهد  بازی 
خود  برای  کمیسیون  یورو  میلیون   20 هالند  ایجنت 
و 20 میلیون دیگر برای پدر هالند می خواهد. رایوال 
تابستان 2019 نیز قصد داشت ماتایس دی لیخت را 
به بارسا منتقل کند ولی کمیسون 15 میلیون یورویی 
معتقدند  بارسا  سران  اوصاف  این  همه  با  شد.  مانع  او 
جذب هالند غیرممکن نیست و قصد دارند او را متقاعد 

کنند که بارسلونا بهترین مقصد برای وی خواهد بود. 
جذب او در تابستنان پیش رو 150 میلیون یورو هزینه 
فسخ  رقم  بعد  تابستان  که  داند  می  بارسا  ولی  دارد 
برای جذب  کار  و  خواهد شد  یورو  میلیون  هالند 75 
او راحت می شود. مشکل اما جای دیگری است؛ پای 
خوان  است.  میان  در  مادرید  رئال  مثل  بزرگ  رقیبی 
این اطمینان برساند که  به  الپورتا قصد دارد هالند را 
پیوستن به رئال برای او گزینه خوبی نخواهد بود چرا 
که باشگاه مادریدی قصد جذب کیلیان امباپه را دارد 
فرانسوی ستاره شماره یک خواهد  آنها ستاره  برای  و 

هم  بنزما  کریم  گذاشتن  کنار  زیدان  برای  اینکه  بود. 
کار ساده ای نیست ولی او)هالند( برای بارسا در اولویت 
است. همبازی شدن کنار لیونل مسی)الپورتا خوشبین 
به تمدید مسی است( و سپس با جدایی او تبدیل شدن 

باشگاه کاتاالن. بازیکن شماره یک  به 
الپورتا از هالند خواهد خواست که برای سال اول 
وسوسه  متغیر  بندهای  عوض  در  ولی  بدهد  تخفیف 
کننده ای در قراردادش خواهد گنجاند و در فصول بعد 
دستمزدش پلکانی باال خواهد رفت. رئیس سرانجام به 

هدفش خواهد رسید؟

سرمربی  سولسشر،  گنار  اوله 
تیمش  فردای  بازی  از  پیش  منچستریونایتد، 
مسائل  پیرامون  اروپا  لیگ  در  گرانادا  برابر 
فرداشب  منچستریونایتد  کرد.  مختلف صحبت 
چهارم  یک  مرحله  برگشت  دور  چارچوب  در 
بود.  خواهد  گرانادا  میزبان  اروپا  لیگ  نهایی 
به  گل  دو  با  رفت  بازی  در  سرخ  شیاطین 
پیروزی رسیدند و به نظر نمی رسد که شاگردان 
برای  دشواری  چندان  کار  سولسشر  گنار  اوله 
باشند.  داشته  پیش رو  بعد  مرحله  به  صعود 
منچستریونایتد،  سرمربی  سولسشر،  گنار  اوله 
برابر گرانادا  بازی  از  در کنفرانس خبری پیش 
گفت:  ما همه بازیکنان مان را برای مسابقه فردا 
اتفاق خوبی نیست اما  در اختیار نداریم و این 
این  برای  دیگری  آماده  بازیکنان  حال  این  با 

به  صعود  از  باید  ما  داریم.  اختیار  در  مسابقه 
مرحله بعدی اطمینان حاصل کنیم. من تالش 
نظرم  از  که  کنم  انتخاب  را  ترکیبی  می کنم 
ما  داشت.  خواهد  پیروزی  برای  باالیی  شانس 
ارائه  و  فردا  مسابقه  در  شدن  پیروز  دنبال  به 
عملکردی بهتر نسبت مسابقه گذشته هستیم. 
ما دیدار گرانادا برابر بارسلونا و رئال مادرید را 
هستیم. آگاه  آنها  قدرت  از  و  ایم  کرده  تماشا 

سولسشر درباره عملکرد فوق العاده جسی 
لینگارد در وستهام گفت: جسی از وقتی که جدا 
شده عملکرد شگفت انگیزی در وستهام به جای 
دقایق  که  بود  سزاوار  کامال  او  است.  گذاشته 
دادیم  اجازه  بنابراین  برود  میدان  به  بیشتری 
بازگشت  از  قطع  طور  به  شود.  وستهام  راهی 
در  که  امیدواریم  و  می کنیم  استقبال  لینگارد 

یورو نیز حاضر باشد. اوضاع در اینجا نسبت به 
ما در پستی که  البته  و  وستهام متفاوت است 
او بازی می کند برونو فرناندز آماده را در اختیار 

داشتیم.
سولسشر درباره حواشی ایجاد شده پیرامون 
سون هیونگ مین در دیدار قبلی یونایتد برابر 
تاتنهام گفت: هر مربی یک سری ارزش ها دارد 
که به آنها احترام می گذارد. به خاطر می آورم 
چندین سال قبل هنگامی که در دیدار مقابل 
گمان  شدم  اخراج  مسابقه  زمین  از  نیوکاسل 
این  با  داده ام.  انجام  ای  عاقالنه  کار  که  کردم 
حال بعد از پایان بازی سر الکس فرگوسن من 
خاص  مکتب  ما  که  کرد  تاکید  و  نصیحت  را 
دنبال  به  روش هایی  چنین  با  و  داریم  را  خود 

نیستیم. پیروزی 

هنوز مشخص نیست ژروم بواتنگ فصل 
بعد در بایرن مونیخ بازی خواهد کرد یا خیر. 
مورد  در  زیادی  اخبار  اخیر  های  هفته  در 
اختالف بین حسن صالح حمیدزیچ و هانسی 
فلیک مطرح شده و به نظر می رسد سرمربی 
موفق بایرن مونیخ در مسیر جدایی قرار دارد. 
امروز نشریه بیلد با انتشار گزارشی در مورد 
ژروم بواتنگ، مدافع باتجربه بایرن مونیخ به 
تشریح وضعیت این بازیکن پرداخته و البته 
ابعاد جدیدی از اختالف بین سرمربی بایرن و 

صالح حمیدزیچ را نیز فاش کرده است.
جلسه  در  اخیرا  باشگاه  ورزشی  مدیر 

ای با مدیر برنامه بواتنگ رسما به آنها اعالم 
کرده باشگاه برنامه ای برای تمدید قرارداد با 
بازیکن ندارد و او می تواند در تابستان  این 
از بایرن مونیخ جدا شود. اما امروز جلسه ای 
رومینیگه  هاینس  کارل  و  بواتنگ  بین خود 
برگزار شده و مدیر باتجربه باشگاه از بواتنگ 
کرده  صبر  هفته  سه  الی  دو  فعال  خواسته 
نکند.  شروع  را  ها  باشگاه  دیگر  با  مذاکره  و 
بواتنگ  به  فلیک  هانسی  از عالقه  رومینیگه 
شکلی  به  شرایط  است  امیدوار  و  بوده  آگاه 
بایرن  در  آلمانی  مدافع  این  که  بخورد  رقم 
مونیخ ماندگار شود. در واقع فعالیت های نقل 

عامل  ترین  مهم  باید  را  باشگاه  انتقاالتی  و 
اختالف بین صالح حمیدزیچ و هانسی فلیک 
بواتنگ،  ژروم  داستان  همین  مانند  دانست. 
فلیک می خواهد خودش کنترل تمامی امور 
فنی را در اختیار داشته باشد، اما حمیدزیچ 
قصد ندارد چنین اجازه ای به سرمربی آلمانی 
در  اختالف  بروز  باعث  امر  همین  و  بدهد 
بایرن مونیخ شده است. اخبار زیادی در مورد 
به  او  رفتن  و  فلیک  هانسی  احتمال جدایی 
تیم ملی آلمان منتشر شده و این اختالفات 
می تواند احتمال رخ دادن این امر را افزایش 

دهد.

پرده ای جدید از اختالف بزرگ در باشگاه بایرن

خواسته بزرگ زیدان از بازیکنان رئال مادرید
تمام  با  بازیکنانش خواست  از  مادرید  رئال  الدین زیدان، سرمربی  زین 
وجود برابر لیورپول بازی بکنند. رئال مادرید در دیدار رفت و با ارائه نمایشی 
را  لیورپول   3-1 نتیجه  با  استفانو  دی  آلفردو  استادیوم  در  شد  موفق  برتر 
دو  از  بعد  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه  به  صعود  آستانه  در  و  کرده  مغلوب 
با دو گل وینیسیوس جونیور و تک  بگیرد. کهکشانی ها  قرار  ناکامی  فصل 
گل کریم بنزما شاگردان یورگن کلوپ را مغلوب کرده و حاال به دنبال حفظ 
این نتیجه در مسابقه هستند. دیدار برگشت در انگلیس آغاز خواهد شد و 
نشریه مارکا در گزارشی فاش کرد زین الدین زیدان پیش از شروع تمرینات 
لحظاتی با همه بازیکنان حاضر در اردو صحبت کرده است. سرمربی فرانسوی 
رئال مادرید شرایط تیمش را خوب ارزیابی کرده و از بازیکنان رئال مادرید 
خواسته تمام تمرکز خود را روی دیدار مقابل لیورپول قرار بدهند. زین الدین 
زیدان پیش از شروع آخرین تمرین رئال مادرید قبل از دیدار مقابل لیورپول 
خطاب به بازیکنان گفت: ما در شرایط مناسبی قرار داریم و به خوبی آماده 

بازی برابر لیورپول شده ایم. 
بازگشت مهاجم  ناکام به رئال در پایان فصل

با تایید نامزد لوکا یوویچ، این ستاره صرب در پایان فصل به رئال مادرید باز 
خواهد گشت. در تابستان 2019 بود که لوکا یوویچ در یک انتقال پر سر و صدا و 
گرانقیمت از آینتراخت فرانکفورت به رئال مادرید پیوست. ستاره صربستانی در زمان 
حضور در رئال مادرید با انواع حواشی دست و پنجه نرم کرد و هرگز نتوانست روزهای 
خوبی را در جمع کهکشانی ها سپری کند؛ موضوعی که باعث شد نهایتاً یوویچ در 
تابستان گذشته به شکل قرضی به فرانکفورت بازگردد. با این حال لوکا یوویچ اخیراً 
طی مصاحبه ای اعالم کرده بود که در پایان فصل به رئال مادرید باز خواهد گشت 
و حاال به نظر می رسد که رقم خوردن این اتفاق قطعی خواهد بود. در همین راستا 
نامزد ستاره صربستانی یک استوری در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک گذاشته 
از پایان فصل صحبت کرده است؛  از دلتنگی خود برای فرانکفورت بعد  که در آن 
موضوعی که نشان می دهد یوویچ به طور قطع به سانتیاگو برنابئو بازخواهد گشت. با 
این حال به نظر نمی رسد که رئال مادرید عالقه چندانی به حفظ این بازیکن داشته 
باشد و این امکان وجود دارد که یوویچ بعد از بازگشت به رئال مادرید دوباره به یک 

تیم دیگر قرض داده شود یا اینکه به طور کلی به فروش برسد.
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رییس بیمارستان رازی شهر قائمشهر گفت: در حال حاضر بیش از هفتاد درصد ریه های دست نشان درگیر ویروس کرونا شده است.دکتر ضیاءالدین اوالدی در خصوص آخرین 
وضعیت سالمتی نادر دست نشان اظهار داشت: وضعیت سالمتی دستنشان تغییر زیادی نکرده و حتی یکی دو درصد حالش وخیم تر هم شده است. با این همه پزشکان و پرستاران 
به دقت حال وی را کنترل می کنند و پیگیر وضعیت سالمتی اش هستند. در حال حاضر ریه های دست نشان بیشتر از ۷۰ درصد  درگیر ویروس کرونا شده است؛ اما هنوز امیدواریم 
که دست نشان سالمتی خود را دوباره به دست بیاورد و در همین راستا تالش خودمان را ادامه می دهیم.وی درباره بیماری زمینه ای سرمربی رایکا بابل پیش از ایام ابتال به کرونا 
گفت: دست نشان هیچ بیماری زمینه ای ندارد؛ و شایعات مربوط به بیمارهای زمینه ای این مربی مثل بیماری کلیه و قلب را رد می کنم. در مورد خواب مصنوعی هم باید بگویم به 
خاطر درد زیاد طبیعتاً هیچ بیماری تحمل به هوش بودن را در این شرایط ندارد و در این حالت بیمار به خواب مصنوعی برده می شود تا متحمل درد نشود.رییس بیمارستان رازی 
قائمشهر در رابطه با شایعه دریافت هزینه ۷۰ میلیون تومانی مجموعه تحت نظرش بابت درمان دست نشان تصریح کرد: این مورد ارتباطی به بیمارستان ندارد؛ بلکه فردی خارج از 
مجموعه بیمارستان و علوم دانشگاهی، به خانواده دست نشان پیشنهاد قرص را داده بود. قرصی که قیمتش ۷۰ میلیون تومان است و خانواده دست نشان این مبلغ را پرداخت کردند.

 گاف برانکو در تیم ملی عمان 
جنجالی شد

سرمربی سابق پرسپولیس در تیم ملی عمان گاف بزرگی داد.
لیست  روز سه شنبه  پرسپولیس  سابق  ایوانکوویچ، سرمربی  برانکو 
تیم ملی عمان برای اردوی آماده سازی دبی را اعالم کرد تا برای 
این  در  جالب  آماده شود.نکته  جام جهانی  انتخابی  مسابقات  ادامه 
لیست از سوی برانکو خط خورد احمد مبارک کانو کاپیتان تیم ملی 
بود. سرمربی سابق پرسپولیس در پاسخ به سوال خبرنگاران عمانی 
از دلیل خط خوردن کانو، گاف بزرگی داد و گفت: کانو االن باشگاهی 
ندارد و در پنج ماه گذشته تمرینی نداشته است و چرا باید او را به 
تیم ملی دعوت کنم.اطالعات برانکو درباره کاپیتان تیم ملی عمان 
اشتباه بود چون او در دو فصل گذشته برای تیم المرخیه قطر بازی 
کرده و بدون باشگاه نبوده و به طور منظم به همراه قطری تمرین 
می کند. این گاف سرمربی سابق پرسپولیس در رسانه های عمان و 

در میان خبرنگاران واکنش های زیادی را به همراه داشت.
 تمجید ریو فردیناند و جو کول

 از مهدی طارمی
از  تمجید  به  چلسی  و  پورتو  دیدار  ورزشی  کارشناس  دو  هر 
به  که  طارمی  پرداختند.مهدی  پورتو  ایرانی  ستاره  طارمی  مهدی 
عنوان بازیکن تعویضی به زمین بازی آمد توانست با قیچی برگردان 
تیم  این  با  دیدار  برنده  را  تیمش  و  کند  باز  را  چلسی  دروازه  زیبا 
یاران طارمی حذف شدند. بازی رفت،  نتیجه  به  توجه  با  کند ولی 

ریوفردیناند گفت: طارمی تالش بسیار خوب و قابل تقدیری در این 
صحنه داشت و توپی که مواج بود خیلی خوب روی پای او نشست. 
البته این توپ به ساق پای او برخورد کرد ولی مهم نیست.جو کول 
پای  ساق  به  و  نخورد  او  پای  به  توپ  نیست  مهم  اصال  گفت:  نیز 
طارمی اصابت کرد. این تالش ستودنی است که بین این همه بازیکن 
در دقیقه ۹۰ توانست بلند شود و ضربه بزند. مهم این بود که توپ 
به تور دروازه رسید.مهدی طارمی در این فصل ۱۲ گل برای پورتو 
به ثمر رسانده و این گل می تواند زیباترین گل این بازیکن ۲۹ ساله 

باشد. ایرانی 
 تیم ملی فوتسال و نگرانی از لغو

 بازی های تدارکاتی
با وجود اعالم چند بازی تدارکاتی برای تیم ملی فوتسال بیم 
بازی ها لغو شود.برنامه های آماده سازی تیم  این  آن می رود که 
ملی فوتسال برای حضور در جام جهانی قرار است بالفاصله پس از 
اتمام لیگ برتر آغاز شود اما در شرایطی که طی روزهای اخیر نام 
های متعددی برای برگزاری بازی دوستانه مطرح شده خیلی از این 
رقابت ها قطعی نیست.بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته حضور 
تیم فوتسال ایران در تورنمنت ۸ جانبه تایلند تا این لحظه قطعی 
است و دو بازی دوستانه با ژاپن نیز گرچه هنوز روی کاغذ نیامده اما 
به نظر قطعی می رسد اما سایر رقبا و حریفان که برای تیم ملی در 
نظر گرفته شده اند در حد مذاکرات اولیه بوده و هیچ کدام از این 
بازی ها پیش از جام جهانی قطعی نشده است.این در حالی است که 
تیم ملی با حضور در تورنمنت تایلند و برگزاری دو بازی دوستانه با 
ژاپن به اندازه کافی برای جام جهانی آماده نخواهد شد و این نگرانی 
وجود دارد که با لغو این مسابقات نیز خللی در آماده سازی تیم ملی 
ایجاد شود. کمیته فوتسال این روزها باید تالش خود را برای پیدا 
کردن حریفان مناسب برای تیم ملی بیشتر کند تا تیم سوم جهان 
برای دفاع از اعتبار خود در جام جهانی دغدغه ای برای آماده سازی 

نداشته باشد.
 آزمون بهترین بازیکن زنیت

 از نگاه هواداران
سوی  از  سوچی  با  دیدار  در  درخشش  با  زنیت  ایرانی  ستاره 
هواداران به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.تیم فوتبال زنیت دو 
روز پیش در هفته بیست و پنجم لیگ برتر روسیه مقابل سوچی صف 
آرایی کرد و با درخشش سردار آزمون ستاره تیم ملی کشورمان، با 
گل  دو  هر  بازی  این  در  رسید.آزمون  پیروزی  به  یک  بر   ۲ نتیجه 
تیمش را به ثمر رساند و بعد از اتمام دیدار، جایزه بهترین بازیکن 
برای  نظرسنجی  زنیت هم یک  باشگاه  کرد. سایت  را کسب  زمین 
انتخاب بهترین بازیکن برگزار کرده بود که در نهایت آزمون انتخاب 
هواداران زنیت به عنوان بهترین شد.آزمون اکنون با به ثمر رساندن 

۱5 گل در صدر بهترین گلزنان لیگ برتر روسیه قرار دارد.

اردوی تیم سعودی ورود ممنوع شد
 تست کرونای االهلی پیش از دیدار 

با استقالل
برای  را  خود  تا  رسید  خود  اقامتگاه  هتل  به  عربستان  االهلی 
دیدار با استقالل در لیگ قهرمانان آسیا آماده کند. نشریه »عکاظ« 
عربستان خبر داد کاروان تیم فوتبال االهلی سه شنبه شب به هتل 
خود در طول حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا رسید.اعضای 
کاروان به محض رسیدن به هتل اقامتگاهشان تست کرونا دادند تا 
برای دیدار با استقالل ایران آماده شوند. اردوی االهلی از دیروز پشت 
پایان مرحله گروهی کسی حق  تا  و  برگزار می شود  درهای بسته 
ورود به اردوی آنها را ندارد.دیدار استقالل با االهلی بامداد جمعه در 

ورزشگاه ملک عبداهلل جده برگزار می شود.

آخوندی و یک تجربه موفق در الزورا
 جایگاه سوم

پایان کار سنگربان ایرانی در عراق 
حضور  با  الزورا  تیم  عراق،  زنان  فوتسال  برتر  لیگ  پایان  در 
گیرد.اعظم  قرار  سوم  جایگاه  در  توانست  خود  ایرانی  سنگربان 
گذشته  فصل  که  ایران  زنان  فوتسال  ملی  تیم  سنگربان  آخوندی 
در تیم فوتسال سایپا حضور داشت، تصمیم گرفت تا برای مقطعی 
مجدداً در قامت لژیونر کار خود را خارج از ایران دنبال کند و به تیم 
بازی در لیگ مالدیو را  این تجربه  از  او پیش  الزورا عراق پیوست؛ 
هم در کارنامه خود دارد و این بار در الزورا توانست در تاریخ فوتسال 
زنان عراق نام خود را ماندگار کند.چرا که آخوندی برای تیم الزورا 
در هفته پایانی لیگ برتر فوتسال زنان عراق توانست گلزنی کند و 
بدل شود؛ وی هم چنین  لیگ  این  تاریخ  گلزن  دروازه بان  اولین  به 
توانست دو بار برای الزورا کلین شیت کند و دو بار هم برای همبازیان 
خود گلسازی کند و در نهایت روز سه شنبه در مراسم اهدای مدال 
و جام به ترین های فصل شرکت کرد و با مدال سومی خود عکس 
و  می گردد  باز  ایران  به  زودی  به  آخوندی  گرفت.اعظم  یادگاری 
احتمال آن می رود تا در مرحله پلی آف نیز برای یکی از چهار تیم 
برتر فوتسال زنان ایران هم به میدان برود و این چنین کار خود را در 

ادامه دهد. ایران  لیگ 

آقای توخل، این گل شانسی نبود
بی انصافی بزرگ سرمربی چلسی در مورد مهدی طارمی!

گل  چلسی  سرمربی  توخل،  آتوماس 
مهدی طارمی را فوق العاده و تماشایی توصیف 
با تک گل زیبای  کرد.چلسی علیرغم شکست 
مهدی طارمی موفق به صعود به دور نیمه نهایی 
توماس  شد.  پورتو  بر  غلبه  و  قهرمانان  لیگ 
این  پایان  در  چلسی  آلمانی  سرمربی  توخل، 
ابراز خوشحالی  این هدف  به  از رسیدن  دیدار 
کرده و تقویم تیمش را دشوار توصیف کرد.اما 
از مصاحبه خود گل  توماس توخل در بخشی 
شانسی  را  طارمی  مهدی  زیبای  و  العاده  فوق 
توصیف کرده و مدعی شد چلسی تا قبل از این 
ضربه به پورتو فرصتی برای گلزنی نداده است. 
ستاره  آکروباتیک  ضربه  که  حالیست  در  این 
توجه  مورد  شدت  به  دیشب  از  پورتو  ایرانی 
و  گرفته  قرار  دنیا  سراسر  در  فوتبال  هواداران 
ای  العاده  فوق  ضربه  چنین  خواندن  شانسی 
است. بوده  عجیب  چلسی  سرمربی  سوی  از 

گفت  مصاحبه  ابتدای  خودش  توخل  توماس 
اگر خودش  بعدها  و شاید  است  خیلی عصبی 
این صحنه را مرور کند، به توانایی های مهدی 
طارمی صحه بگذارد. علیرغم این گل تماشایی، 
در  حضور  فرصت  هایش  تیمی  هم  و  طارمی 
دادند. دست  از  را  قهرمانان  لیگ  نهایی  نیمه 

»من  گفت:  مسابقه  پایان  در  توخل  توماس 
هنوز عصبی هستم، زیرا یک گل می توانست 
همه چیز را تغییر دهد. حتی با گل آکروباتیک 
البته  رساند.  ثمر  به  که حریف  واری  دیوانه  و 
تا پیش از گل شانسی آنها ما هیچ فرصتی به 
همه  کنم  تصور  توانم  می  من  ندادیم.  پورتو 
تلویزیون  در  را  زیبا  نمایشی  تماشای  انتظار 
دارند و من کامال می توانم این موضوع قبول 
کنم، اما انجام بهترین بازی مقابل پورتو بسیار 
سخت است. این یک بازی بسیار پرفشار و یک 

در  چلسی  آلمانی  بود.”سرمربی  دشوار  مبارزه 
ادامه گفت: »پورتو تیمی بسیار تهاجمی بوده و 
خیلی راحت حمله می کند. اما هر چه گذشت 
به  نیز  امشب  و  دادیم  ارائه  بهتری  ما عملکرد 
در  بودیم.  شیت  کلین  ثبت  شایسته  من  نظر 
مجموع ۱۸۰ دقیقه دشوار داشتیم اما شایسته 
صعود بودیم.من دوست دارم در لیگ قهرمانان 
اروپا در برابر تیم های لیگ برتر بازی نکنیم و 
رقابت  یک  در  حضور  احساس  بیشتر  اینگونه 
هنوز  مسابقات  دهد.  می  دست  ما  به  اروپایی 
تمام نشده، این یک موفقیت بزرگ است و فردا 
ما دیگر بازی را تماشا خواهیم کرد تا نام حریف 
را مورد  بازیکنان چلسی  مان معلوم شود.همه 
ستایش و تمجید قرار می دهم و باید پذیرفت 
هر سه روز یک بار یک مسابقه دشوار داریم. من 
بسیار خوشحالم، در کنار زمین نیز مبارزه بسیار 
دشوار  کارهای  داشت.  وجود  سختی  و  شدید 
به همین  و  انجام شد  پنهانی  به صورت  زیادی 
همبستگی،  به  ما  شدم.  خوشحال  بسیار  دلیل 
نظم و شجاعت خود تکیه می کنیم. این دیدار 
پر  تیمی  مقابل  در  بازی  و  بزرگ  چالش  یک 
از قرار گرفتن در جمع چهار  اما ما  افتخار بود. 
تیم نهایی لیگ قهرمانان بسیار خوشحالیم.”این 
در حالیست که دو نشریه انگلیسی مترو و سان 
علیرغم صعود نماینده این کشور به نیمه نهایی 
تصویر گزارش  و  تیتر یک خود  قهرمانان،  لیگ 
مسابقه چلسی و پورتو را به گل تماشایی مهدی 
اگرچه  حال  هر  به  اند.  داده  اختصاص  طارمی 
از  بعد  نتوانست  و  بود  بدشانس  طارمی  مهدی 
علی دایی تبدیل به دومین بازیکن ایرانی حاضر 
در نیمه نهایی لیگ قهرمانان بشود، اما عملکرد 
درخشان او برابر یوونتوس و چلسی تا مدت ها 

باقی خواهد ماند. اذهان  در 

 بردن سرخابی ها به بورس کار عاقالنه ای نیست
 ذوالفقارنسب: این دولت توانایی واگذاری

 استقالل و پرسپولیس را ندارد
کارشناس فوتبال گفت: در توانایی این 
استقالل  که  نیست  وزارتخانه  این  و  دولت 
واگذار  خصوصی  بخش  به  را  پرسپولیس  و 
اینکه  به  پاسخ  در  ذوالفقارنسب  کنند.بیژن 
پایان  تا  پرسپولیس  و  استقالل  بود  قرار 
اتفاقی  اما هنوز هیچ  واگذار شوند  سال ۹۹ 
این  حتماً  داشت:  اظهار  است،  نیفتاده 
مسأله امکان پذیر نبوده و من هم مثل همه 
این  توانایی  در  می کنم  فکر  متحیرم.  مردم 
استقالل  که  نیست  وزارتخانه  این  و  دولت 
واگذار  خصوصی  بخش  به  را  پرسپولیس  و 
اجرای  به  قادر  دولت  این  افزود:  وی  کنند. 
کار  مصدر  در  که  افرادی  نیست.  کار  این 
باشگاه  دو  این  فروش  به  قادر  هستند، 
نیستند. اگر می توانستند، این کار را تا االن 
انجام می دادند؛ نه این که چند ماه مانده به 
پایان دوره شان اقدام کنند. البته، شخص یا 
اشخاصی را سراغ ندارم که توان اقتصادی و 
توان اجتماعی این را داشته باشند تا یکی از 
این دو باشگاه را بر اساس شرایط خودشان 
کارشناس  کنند.  اداره  و  بگیرند  اختیار  در 
نگرانند  برخی  اینکه  مورد  در  فوتبال 
به  را  آن ها  پرسپولیس  و  استقالل  واگذاری 

آذین  استیل  مانند  باشگاه هایی  سرنوشت 
نامبرده  باشگاه  با  دو  این  گفت:   کند،  دچار 
پولدار  آدم  ما در کشورمان  متفاوتند.  بسیار 
و سرمایه دار کم نداریم. شاید افرادی باشند 
که قادر به خرید دو باشگاه هستند اما این ها 
در  وی  نیستند.  باشگاه ها  فروش  به  قادر 
مورد اینکه گفته می شود دو باشگاه در سال 
آن ها  می توان  و  داشتند  سوددهی  گذشته 
هیچ  داشت:  اظهار  کرد،  وارد  بورس  به  را 
هر  یا  باشگاه  دو  این  از  یکی  نشنیدم  کجا 
دوی آن ها سال گذشته به سوددهی رسیده 
با  ندیدم.  مورد  این  در  مستنداتی  و  باشند 
شرایط موجود طی ۲۰-۱۰ سال گذشته در 
هیچ سالی استقالل و پرسپولیس حتی یک 
ریال هم منتفع نشدند و در تمام این سال ها 
است. بوده  درآمدشان  از  بیشتر  هزینه شان 

وضعیت  با  آیا  اینکه  مورد  در  ذوالفقارنسب 
کار  بورس  به  بردن سرخابی ها  بورس  فعلی 
مسائل  از  اطالعی  من  گفت:  است،  درستی 
و فرآیند بورس و اینکه چه فعل و انفعاالتی 
در آن رخ می دهد، ندارم و نمی دانم این دو 
اما  خیر،  یا  دارند  را  ظرفیتی  چنین  باشگاه 

نیست. عاقالنه  کار  این  معتقدم  سرمربی آلومینیوم: نگاهم به زندگی عوض شده است
حضور منصوریان بر سر مزار پیشکسوتان فوتبال

آخرین شرایط 
دست نشان 
اعالم شد

 ریه بیشتر 
از ۷۰ درصد 
درگیر است

تدابیر  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون 
لیگ  دیدارهای  انجام  برای  سختگیرانه ای 
قهرمانان در نظر گرفته است.رقابت های مرحله 
در  آسیا  قهرمانان  لیگ   ۲۰۲۱ فصل  گروهی 
نماینده  سه  که  می شود  آغاز  امروز  شرایطی 
به  فوالد(  و  تراکتور  ایران)پرسپولیس،  فوتبال 
 ۲۲:۳۰ و  ۱۹و۳۰   ،  ۱۹ ساعت های  در  ترتیب 
مقابل حریفان خود قرار می گیرند که در آستانه 
ویژه  دستورالعمل های  بازی ها،  این  شروع 
شد.کنفدراسیون  ابالغ  باشگاه ها  به  کرونایی 
فوتبال آسیا که دو مرحله تست گیری را قبل از 
شروع دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان 
سختگیرانه ای  تدابیر  آورده،  عمل  به  تیم ها  از 
هم برای پیشگیری از شیوع کرونا بین مربیان، 
بازیکنان و دیگر اعضای تیم ها در نظر گرفته که 

می خوانید: زیر  در  را  آنها  از  بخشی 
* به غیر از سرمربیان تیم ها، الزام است تا 
تمام اعضای نیمکت نشین و بازیکنان ذخیره در 
تمام جریان مسابقه و قبل و بعد از آن ماسک 

بزنند.
باید رعایت فاصله یک  * در همه مراحل 

این مورد اجبار و مورد  و نیم متر اجرا شود و 
است.  AFC تاکید 

* آی دی کارت همواره باید همراه و روی 
سینه اعضای تیم ها باشد و افراد متفرقه اجازه 
و  زمین  اطراف  در  حضور  و  تیم ها  همراهی 

ندارند. را  ورزشگاه 
مسابقه،  زمین  به  تیم ها  ورود  از  پس   *
بازیکنان اصلی هر دو تیم باید رو در روی هم 
بایستند و به مدت ۳۰ ثانیه یکدیگر را تشویق 
اینکه دست دادن آنها به یکدیگر  کنند؛ ضمن 

است. ممنوع  نیز 
ایرادی  بازیکنان  گل  از  پس  شادی   *
ندارد، اما بازیکنان برای شادی گل اجازه ندارند 

بروند. مربیان  و  نیمکت ها  سمت  به 
پایان  از  پس  بازیکنان  لباس  تعویض   *

است. ممنوع  مسابقه 
اعضای  تمام  مسابقه،  اتمام  از  پس   *
تیم ها باید سریعا به رختکن بروند و پس از آن 
در  تداخلی  تا  کنند  ترک  را  ورزشگاه  بالفاصله 
زمان خروج آنها و ورود تیم بعدی به ورزشگاه 

نگیرد. صورت  تاریخ سازی طارمی در لیگ قهرمانان اروپا 
مهدی طارمی با گلزنی مقابل چلسی توانست به عنوان فوتبالیست ایرانی در لیگ قهرمانان اروپا تاریخ سازی کند.سه شنبه شب در چارچوب دور برگشت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان 
اروپا، پورتو به برتری یک بر صفر مقابل چلسی رسید ولی به دلیل شکست در بازی رفت، از این رقابت کنار رفت.تک گل پورتو را مهدی طارمی در لحظات پایانی به زیبایی هر چه تمام تر به 
ثبت رساند و توانست در این رقابت تاریخ سازی کند.طارمی در کنار به ثبت رساندن یکی از زیباترین گل های فصل لیگ قهرمانان اروپا، به اولین بازیکن ایرانی تاریخ لیگ قهرمانان اروپا بدل 

شد که در این رقابت در مرحله یک چهارم نهایی گلزنی کرده است.صفحه لیگ قهرمانان اروپا ضمن اینکه از گل فوق العاده طارمی تمجید کرد، از تاریخ سازی ستاره ایرانی نیز نوشت.

مقابل  گفت:  پورتو  ایرانی  مهاجم 
ای  نتیجه  اما  کردیم  بازی  خوب  چلسی 
نبود. کافی  برای صعود  آوردیم  بدست  که 

تیم فوتبال پورتو در دور برگشت از مرحله 
به  اروپا  قهرمانان  لیگ  نهایی  چهارم  یک 
مصاف چلسی رفت و با نتیجه یک بر صفر 

رسید. پیروزی  به 
برگردان  قیچی  ضربه  با  پورتو  گل 

شد  زده   ۹۰+۳ دقیقه  در  طارمی  مهدی 
به  رسیدن  از  پرتغالی  تیم  نهایت  در  اما 
اغلب  که  شرایطی  ماند.در  باز  بعد  مرحله 
مهدی  فیکس  حضور  منتظر  کارشناسان 
مهاجم  اما  بودند  بازی  این  در  طارمی 
ایرانی در یک سوم پایانی بازی وارد میدان 
شد.مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو پس 
از پایان این بازی اظهار داشت: بازی خیلی 

زیادی  های  موقعیت  بود،  ما  برای  خوبی 
اما حیف که به موقع  برای گلزنی داشتیم 
خوبی  عملکرد  کرد:  عنوان  نزدیم.وی  گل 
مقابل چلسی داشتیم اما نتیجه و پیروزی 
به مرحله  برای رسیدن  آوردیم  بدست  که 
بعد کافی نبود.طارمی درباره عملکرد پورتو 
در این فصل از رقابت های لیگ قهرمانان 
لیگ  خوب  خیلی  داشت:  اظهار  اروپا 

قهرمانان را شروع کردیم و بازی های زیادی 
انجام دادیم اما در نتیجه گیری به خصوص 
مقابل چلسی بدشانس بودیم و این بخشی 
از فوتبال است.مهاجم گلزن ایرانی در پایان 
گفت: ما روی بازی های خودمان خیلی فکر 
می کنیم و در لیگ فوتبال پرتغال هم تمام 
تالش خود را انجام می دهیم و ممکن است 

شویم. هم  لیگ  قهرمان 

قوانین ویژه کرونایی برای لیگ قهرمانان؛
ممنوعیت شادی گل همراه با مربیان در آسیا

رسانه عربی: قیچی برگردان زیبای طارمی مانع حذف پورتو نشد
پورتو  ایرانی  مهاجم  گل  سوپر  از  تمجید  به  عربی  رسانه 
مقابل چلسی در لیگ قهرمانان اروپا پرداخت.تیم فوتبال پورتو 
سه شنبه شب در بازی برگشت مرحله یک چهارم نهایی لیگ 
قهرمانان اروپا به مصاف چلسی رفت و با نتیجه یک بر صفر به 
پیروزی رسید ولی در مجموع بازی رفت و برگشت با نتیجه ۲ 

بر یک از راه یابی به نیمه نهایی بازماند.مهدی طارمی ستاره تیم 
ملی کشورمان در بازی شب گذشته در نیمه دوم از دقیقه 6۳ 
وارد زمین بازی شد. مهاجم ایرانی به محض ورود تاثیرگذاری 
اش را نشان داد. بازیکن سابق پرسپولیس در ثانیه های پایانی 
بازی گل پیروزی بخش تیمش را با یک ضربه قیچی برگردان 

به ثمر رساند. در همین رابطه سایت »الکوره« عربی به تمجید 
از مهاجم ایرانی پرداخت و نوشت: مهدی طارمی مهاجم ایرانی 
در وقت های اضافه این بازی با یک ضربه بسیار زیبای قیچی 
برگردان طارمی هم نتوانست مانع نجات پورتو شود و در نهایت 
تیم پرتغالی از راه یابی به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا بازماند.

در  پرتغال  معتبر  نشریه های  و  مطبوعات 
و  کونسیساو  تیم  نمایش  از  پورتو  حذف  شب 
کردند. صحبت  چلسی  مقابل  طارمی  سوپرگل 

قهرمانان  لیگ  برگشت  دور  در  شب  شنبه  سه 
برتری یک  به  اینکه مقابل چلسی  با  پورتو  اروپا، 
بر صفر رسید ولی به دلیل شکست در دیدار رفت 
البته  پرتغال  شد.مطبوعات  حذف  رقابت  این  از 
پرداختند  پورتو  از  تمجید  به  باخت،  این  از  پس 
نوشتند.  مسابقه  این  در  طارمی  زیبای  گل  از  و 

تیتر  اصلی  جلد  روی  طارمی  گل  انتشار  با  آبوال 
»خداحافظی باشکوه« را استفاده کرد و از گل فوق 
العاده ستاره ایرانی و نمایش خوب پورتو در بازی 
آخر خود در لیگ قهرمانان این فصل صحبت کرد.

رکورد چاپ پرتغال با تیتر »اژدها همه توانش را 
گذاشت« از نمایش سزاوارانه پورتو مقابل چلسی 
نوشت.این  اروپا  قهرمانان  لیگ  برگشت  دور  در 
با تمجید از گل طارمی نوشت  روزنامه همچنین 
که پورتو با افتخار و با شخصیت از لیگ قهرمانان 

به  پرتغال  چاپ  کرد.اوجوگو  خداحافظی  اروپا 
با تیتری جالب  تمجید از گل طارمی پرداخت و 
نوشت: گل طارمی ارزش ۲ گل را داشت!اوجوگو 
نمایش طارمی و گل زیبای این بازیکن را به منزله 
از  صعود و تساوی با چلسی دانست و به تمجید 
سه  روز  جلد  روزنامه  این  پرداخت.  ایرانی  ستاره 
شنبه خود را نیز در حمایت از بازیکنان پورتو و 
از  نیز  انگلیسی  روزنامه های  بود.اما  بسته  طارمی 
گل زیبای طارمی در این مسابقه نوشتند و دیلی 

اکسپرس در جلد اصلی خود به سراغ تیم چلسی 
نرفت و از گل ستاره ایرانی صحبت کرد. اکسپرس 
»نبرد  تیتر  طارمی  برگردان  از  عکسی  انتشار  با 
آبی ها در رسیدن به نیمه نهایی« را به روی جلد 
برد و متیو دان، گزارشگر این نشریه گل طارمی را 
شاهکار دانست.نشریه مترو نیز در جلد دیروز خود 
تیتر جالبی را انتخاب کرد و با این مضمون نوشت 
که پورتو گل زیبا را زد ولی نیمه نهایی چلسی را 

کرد. انتخاب 

مطبوعات پرتغال و انگلیس در تمجید از  طارمی

 خداحافظی باشکوه پورتو با گل ستاره ایرانی 

حیف که زودتر به چلسی گل نزدم

طارمی: خوب بودیم اما برای صعود کافی نبود

کرمان  فوتبال مس  تیم  سرمربی 
برابر شهرداری  پایان دیدار تیمش  در 
بر صفر مس  پیروزی دو  با  آستارا که 
به پایان رسید از تالش بازیکنان خود 
تمجید کرد.رضا مهاجری در پایان این 
دیدار که با پیروزی دو بر صفر تیمش 
بازی  بینی  پیش  گفت:  یافت،  خاتمه 
آستارا داشتیم  برابر شهرداری  سختی 
تمام  با  تیم  این  که  دانستیم  می  و 
اما  کرد  خواهد  بازی  ما  برابر  توان 
به  موقع  به  اول  نیمه  در  خوشبختانه 
را  بازی  دوم،  نیمه  در  و  رسیدیم  گل 
را  امتیاز خوب  تا سه  مدیریت کردیم 
دقیقه  ده  در  بریزیم.  خود  حساب  به 
را  ما  بلند  های  توپ  با  حریف  پایانی 
تحت تاثیر خود قرار داد اما بچه ها در 
کارهای دفاعی عملکرد خوبی داشتند.

استفاده  عدم  کرمان  مس  سرمربی 

تاریک  نقطه  را  گل  های  موقعیت  از 
ما  گفت:  و  دانست  تیمش  بازیکنان 
های  فرصت  راحتی  همین  به  نباید 
که  روزی  در  بدهیم.  دست  از  را  گل 
می  بازی  خوب  خیلی  ما  های  بچه 
فرصت  از  بهتر  استفاده  با  باید  کنند 
تر  مطمئن  را  خود  پیروزی  گل  های 
بهتر  باید  بعد  بازی های  کنند که در 
ببریم. بهره  گلمان  های  موقعیت  از 

بازی  این  با داوری  مهاجری در رابطه 
نیز صحبت کرد و گفت: آقای همرنگ 
و علی  بازی داشت  بر  مدیریت خوبی 
هجمه  با  بودند  درصدد  اینکه  رغم 
دار  را جهت  ایشان  وفشار سوت های 
کنند ولی تحت تاثیر قرار نگرفت و از 
این بابت به ایشان خسته نباشید می 
گویم.سرمربی تیم فوتبال مس کرمان 
در رابطه با صدرنشینی تیمش در نیم 

فصل دوم مسابقات عنوان کرد: تا روز 
آخر این رقابت ادامه دارد. صدرنشینی 
تا  ما  برای  ولی  می کند  خوشحال مان 
پراهمیتی  موضوع  ندهد،  رخ  صعود 
تیم  سابق  رود.سرمربی  نمی  شمار  به 
با  رابطه  در  برتری  لیگ  مختلف  های 
اهدافش از حضور در کرمان نیز حرف 
زد و گفت: تالش ما در کرمان ساختن 
خوب  کاری  قالب  با  درکرمان  تیمی 
این  روی  بر  تمرین  حال  در  است. 
بازیکنان  و  ها  جوان  هستیم.  موضوع 
تمرکز  با  باید  که  داریم،  هم  خوبی 
در  تا  دهند  انجام  را  تالششان  بیشتر 
حد انتظار مردم کرمان بازی کنند. ما 
هم  و  کیفی  نظر  از  هم  خواهیم  می 
و  باشیم  حد  باالترین  در  امتیازگیری 
امسال  های  رقابت  در  من  هدف  این 

است.

می خواهم در باالترین حد ظاهر شویم

مهاجری:صدرنشینیخوشحالماننمیکند

به  سفر  از  قبل  آلومینیوم  فنی  کادر 
مزار  سر  بر  زهرا  بهشت  در  حضور  با  اراک 
پیشکسوتان فقید فوتبال ایران حاضر شدند.

به  سفر  از  قبل  آلومینیوم  فنی  کادر  اعضای 
با  تیم،  این  تمرینات  دوباره  شروع  و  اراک 
حضور چند ساعته در قطعه نام آوران بهشت 
زهرا بر سر مزار بازیکنان و پیشکسوتان فقید 
فوتبال ایران حاضر شدند و یاد و خاطره آنها 
محمد  منصوریان،  داشتند.علیرضا  گرامی  را 
مهاجر،  علی  و  کاظمی  حسین  خرمگاه، 
بر  ابتدا  امروز  صبح  اراک  آلومینیوم  مربیان 

سر مزار زنده یاد علی انصاریان حاضر شدند و 
سپس با حضور در قطعه نام آوران بر سر مزار 
پورحیدری،  منصور  حجازی،  ناصر  مرحوم 
مظلومی،  غالمحسین  بهزادی،  همایون 
میناوند  مهرداد  و  بهرامی  نیکخواه  آیدین 
و  پیشکسوتان  این  برای  و  یافتند  حضور 
فاتحه ای قرائت کردند. فوتبالیست های فقید 

علیرضا منصوریان در گفت وگو با خبرنگار ما 
کرد:  عنوان  زهرا  بهشت  در  حضور  پیرامون 
بعد از درگذشت مهرداد و علی عزیزم نگاهم 
به زندگی کامال متفاوت شده است. معتقدم 

بزرگان  نام  و  یاد  باید  فوتبالی ها  ما  که خود 
این رشته  را زنده نگه داریم.او ادامه داد: ناصر 
مهرداد  و  پورحیدری  آقای  حجازی،  خان 
هستند  ملی  فوتبال  افتخارات  جزو  میناوند 
آن  برای  به ویژه  باشند؛  یاد  در  باید  ابد  تا  و 
تصویری  شاید  که  جوانی  هواداران  از  دسته 
از هنرنمایی این عزیزان ندارند و این وظیفه 
االن  کنیم.  تصویرسازی  تا  ماست  دوش  بر 
باقی  امیدوارم  و  هستیم  اینجا  کادرم  و  من 
بردارند.هم چنین  راه  این  در  قدم  همکارانم 
علیرضا منصوریان بر سر مزار حیدر ستارپور، 

از  بعد  استقالل که  از مشوقین قدیمی  یکی 
جدایی این مربی از جمع آبی پوشان دیگر در 
کانون هواداران باشگاه فعالیتی نداشت و روز 
دارفانی  کلیوی  نارسایی  علت  به  شنبه  سه 
خانواده  به  و  شد  حاضر  بود،  کرده  وداع  را 
مرحوم  آن  پسر  برای  و  گفت  تسلیت  وی 
کرد.منصوریان  متعال  خداوند  از  صبر  طلب 
بهشت زهرا  از حضور در  و دستیارانش پس 
ساعت  از  است  قرار  و  کردند  سفر  اراک  به 
از دو روز  ۱۸ دیروز تمرینات آلومینیوم بعد 

شود. شروع  پیکان  با  جدال  برای  تعطیلی 

 سرآسیابی ؛ از حضور در تمرین پدیده تا پیشنهاد سایپا
به سرمربی سابق شهرخودرو

مجتبی سرآسیایی، مربی مشهدی مس رفسنجان در تمرین پدیده حضور یافت.مجتبی 
سرآسیایی، مربی تیم فوتبال مس رفسنجان در تمرین تیم فوتبال پدیده که خود را برای 
که  سرآسیایی  یافت.  حضور  می کند،  آماده  اصفهان  ذوب آهن  مقابل  پنجشنبه  روز  رقابت 
سابقه سرمربی گری و مدیریت باشگاه مشهدی را در کارنامه دارد، از ابتداء لیگ برتر بیستم 
به عنوان دستیار محمد ربیعی، راهی مس رفسنجان شد.او روز گذشته با حضور در تمرین 
تیم فوتبال پدیده به گفت وگو با مهدی رحمتی پرداخت. سرآسیایی که پس از جدایی یحیی 
گل محمدی، کار خود را به عنوان سرمربی در شهرخودرو آغاز کرده بود، با وجود نتایج قابل 
قبول در لیگ برتر و صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، به دلیل اختالف با فرهاد 
حمیداوی، مالک سابق باشگاه پدیده از سمت خود استعفا کرد.شنیده ها حکایت از آن دارد 
که پس از کناره گیری ابراهیم صادقی از سرمربی گری سایپای تهران، مجتبی سرآسیایی به 

عنوان یکی از گزینه های جانشینی وی، مذاکراتی با مدیران سایپا داشته است.


