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ایــن نشــریه با چــاپ عکــس بزرگــی از
لوئیس سوارس و تیتر «سوارس قاتل»،
دســتاوردهای وی در مســابقات اخیــر
تیم فوتبال بارســلونا را ســتوده و متذکر
شــده اســت کــه بــا از ســر گرفته شــدن
مجــدد گلزنیهای وی پس از یک رکود
کوتــاه مــدت ،بارســا از حــاال بــه تجدید
قهرمانیاش در لیگ اســپانیا مطمئن
شده اســت .موندو از برد  2-0سهویا در
زمین وایادولید نیز یاد کرده است.

تســاوی  2-2پــاری ســنژرمن بــا
استراســبورگ در مســابقات یکشنبه
شب لیگ فوتبال فرانسه که طی آن
نیمار تازه از مصدومیت رسته باز در
ترکیب سنژرمن ظاهر شد ،صفحه
اول این روزنامه را درنوردیده است.
اکیــپ از پیــروزی «بتیــول» در تــور
دوچرخهســواری فالنــدرز هــم کــه
پیشدرآمدی بر تــور مهمتر «جیرو
دیتالیا» است ،خبر داده است.

قهرمــان شــدن راســینگ کالب و جشــن
پیروزیاش در پایان فصل اخیر لیگ دســته
اول فوتبــال آرژانتیــن کــه پس از عبور از ســد
تیــم دیفنســا در هفتــه آخــر امکانپذیر شــد،
سهم قابل توجهی از صفحه اول این روزنامه
را بــه خود اختصاص داده و عکس نخســت
کالریــن نیــز بــه همیــن موضــوع اختصاص
دارد .این در حالی اســت که لیگ آرژانتین از
دیرباز هر سال دو بار برگزار میشود و یکی در
بهار است و دیگری در زمستان.

حمله تازه کاربران ایرانی
به صفحات شخصی بازیکنان خارجی

حاال نوبت کایل واکر است

در پــی درگیری کایل واکر ،مدافع منچسترســیتی با علیرضا
جهانبخــش مهاجــم ایرانی برایتون طی دیدار شــنبه شــب
اخبــــــار
دو تیــم در نیمه نهایی جام حذفی فوتبال انگلیس ،یک بار
دیگر صفحه شخصی یک بازیکن خارجی آماج حمالت کاربران ایرانی شده که
قصد تقبیح او را داشتهاند اما مثل موارد قبلی ،کارشان فقط میتواند به اعتبار
ایران در مجامع جهانی لطمه وارد کند .مشــابه این اتفاق در قبال لیونل مســی
پــس از گلزنــی وی به ایــران در جام جهانی  2014و همچنیــن در قبال بنجامین
ویلیامز ،داور استرالیایی مسابقه ایران با عراق در جام ملتهای آسیا  2015هم
رویت شده بود .در یک مورد نیز اشتباهی بزرگ از سوی کاربران ایرانی روی داد
زیرا به دنبال شکست ایران مقابل ژاپن در جام ملتهای آسیای  ،2019صفحه
شــخصی ســوگورو اوساکا سرشار از بد و بیراه شــد حال آنکه بازیکنی که ایرانیها
هدف گرفته بودند ،نه وی (که یک دونده ماراتن اســت) بلکه یوبا اوســاکا بود که
در تیــم ملی فوتبال ژاپن بازی میکند! تحلیلگران معتقدند ادامه رفتارهایی از
این دست ممکن است در نهایت موجب بیمیلی باشگاههای خارجی به جذب
بازیکنان ایرانی شود زیرا از تبعات فوق ابا دارند.

محمد نادری ،مدافع جوان پرسپولیس در گفتوگو با «ایران»:

یک درصد هم به حذف از آسیا فکر نمیکنیم

علوی؛ ششمین سرمربی این فصل آبیهای خوزستان

میتوانم بهتر از این باشم /سیدجالل فوقالعاده است و الگوی من محسوب میشود
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

لیــگ برتــر فوتبــال ایــران در ســال 98
بــا فتــح دربی و پیــروزی مقابــل پیکان
بــرای پرسپولیســیها خیلــی خــوب و
امیدوارکننده آغاز شد و حاال سرخهای
تهرانــی خــود را آمــاده رویارویــی بــا
االهلــی عربســتان در آســیا میکننــد.
شــاگردان برانکو در فصل جاری آنقدر
کــه در لیــگ برتر موفق بودنــد در لیگ
قهرمانــان آســیا توفیقــی نداشــتهاند و
بــا اندوخته نامطمئن یــک امتیاز از دو
بازی در قعر جدول گروه  Dقرار دارند.
بــا وجــود کســب نتایــج ضعیــف و کار
ســختی که سرخپوشــان در آسیا دارند،
محمد نادری مدافع جوان پرسپولیس
با قاطعیت از صعود به مرحله حذفی
لیگ قهرمانان آسیا صحبت میکند.
پرســپولیس
چــپ
دفــاع
صحبتهایــش با خبرنــگار «ایــران» را
ایــن گونه آغــاز کــرد« :در ابتدا مصیبت
وارده بــه هموطنانمــان در اســتانهای
گلســتان ،لرســتان و ســایر اســتانهای
ســیلزده کشــور را تســلیت میگویــم.
متأســفانه در نــوروز امســال شــاهد
اتفاقــات دلخراشــی بودیــم و تصاویــر
بســیار دردناکی را مشــاهده کردیم ».در
اتفاقات دلخراش ســیل استان لرستان

باشــگاه پرســپولیس با لیــدری علیرضا
بیرانوند ،دروازهبان این تیم کمکهایی
جمــعآوری کــرد و گلــر خرمآبــادی بــه
همراه این کمکها به مناطق ســیلزده
لرســتان عــازم شــد .محمــد نــادری
درخصــوص این موضوع بیان داشــت:
«کار بسیار خوبی بود که توسط بیرانوند
و باشــگاه صــورت گرفــت و مــن هم به
نوبــه خودم کمکی ناچیــز به هموطنان
ســیلزده داشــتم کــه اصــاً قابــل بیان
نیســت .بازیکنــان تیم هــم کمکهایی
داشــتند .همه مــا ایرانیها بایــد در کنار
هموطنانمان باشیم».
ســرخهای تهرانــی در روزهــای
ابتدایــی ســال  2بــازی برگــزار کردند و
موفق شــدند این دو بــازی را با پیروزی
پشــت ســر بگذارنــد کــه مهمترین آن
دربی  89و پیروزی  0-1مقابل استقالل
تهران بود .مدافع جوان پرسپولیس که
در دربی عملکرد قابل قبولی داشــت،
درخصــوص این بازی حســاس افزود:
«هدف ما پیروزی مقابل اســتقالل بود
که خوشــبختانه این اتفــاق افتاد و خدا
کمکمان کرد و توانســتیم اســتقالل را
شکست دهیم».
نــادری کــه اولیــن دربــی خــود را
 10فروردیــن امســال تجربــه کــرد،
درخصوص پیروزی در این دیدار گفت:
«خیلی خوشــحالم کــه در اولین دربی

اظهارات جالب آندو پس از انتخاب گلش
به عنوان برترین گل تاریخ آسیا

عکس :ایسنا

مهاجرانی در اردوی پرسپولیس و ذوب آهن

حشــمت مهاجرانی ،ســرمربی اســبق تیم ملــی فوتبال ایران روز گذشــته از
اردوهــای دو تیم پرســپولیس و ذوب آهــن در خاک امارات دیــدن کرد و به
بازیکنــان این دو تیــم که مهیای دیدارهای خود مقابل رقبای عربی در لیگ
قهرمانان آســیا میشــوند ،روحیــه داد .وی خطاب به ذوبیها که دیشــب با
الوصــل امــارات بازی کردنــد ،گفت :به امارات خوش آمدید .شــما اســباب
افتخــار مــا هســتید و امیــدوارم مثل دفعــه قبل که بــه اینجا آمدیــد و برنده
شــدید ،ایــن بــار نیز آبــروداری کنید .تمــام تــاش و آرزوی ما این اســت که
تیمهای ایرانی در آسیا به موفقیت برسند.

پیروزیهای ما در آسیا هم تکرار شود».
بازیکــن جــوان پرســپولیس تاکنون
در  8بــازی لیــگ برتــر و  2بــازی لیــگ
قهرمانان آســیا حضوری ثابت داشــته
و بــرای تیمش خوب بازی کرده اســت.
او تأکیــد میکنــد در ایــن بازیهــا بــه
تجربیــات زیــادی دســت یافتــه که
یکــی از دالیل اصلــی آن بازی در
کنار ســیدجالل حســینی اســت.
او بیــان داشــت« :ســید جــال
فوقالعاده است ،او الگوی من
محســوب میشــود .سیدجالل
پیش از هر بازی با من صحبت
میکنــد و تجربیاتــش را در
اختیارم قــرار میدهد که برایم
ارزشــمند اســت .بــدون تردیــد
وجــود بازیکنی مثل ســیدجالل
در هر تیمی نعمت است».

واکنش فدراسیون کشتی به تغییر تابعیت آذرشکیب

روز یکشــنبه با انتشار تصویر تیم اعزامی جمهوری آذربایجان به رقابتهای
قهرمانی کشــتی آزاد اروپا مشــخص شــد محمدرضا آذرشــکیب ،ملیپوش
سابق ایران به عضویت این تیم درآمده است .پس از این اتفاق برخی افراد با
مرتبط دانستن این ماجرا به فدراسیون کشتی ،اعالم کردند این کشتی گیر با
رضایتنامهای که از ایران گرفته توانسته به جمهوری آذربایجان کوچ کند .این
موضوع باعث شــد تا فدراسیون کشــتی با انتشار اطالعیهای به این شایعات
واکنــش نشــان دهــد .در بخشــی از ایــن اطالعیــه آمــده اســت«:محمدرضا
آذرشــکیب آزادکار وزن  125کیلوگــرم کــه دارای تابعیــت کشــور آذربایجــان
اســت ،بیش از دو ســال اســت که در هیچ یک از مسابقات رســمی برای تیم
ملــی ایــران به میــدان نرفتــه و با توجه بــه مــاده  8قوانین ترانســفر اتحادیه
جهانــی کشــتی ،برای حضور در مســابقات با نام کشــور آذربایجــان نیازی به
دریافت رضایتنامه از فدراســیون کشــتی ایران ندارد ».همچنین دیروز اعالم
شــد که محمدجواد ابراهیمی ،آزاد کار خط خورده  92کیلوگرم تیم ملی
نیز به دنبال جلب رضایت و اخذ تابعیت کشور دیگری است.

ابتالی سرمربی تیم سویا به سرطان

خواکیــن کاپــاروس پس از پیروزی  ۰-۲یکشــنبه شــب تیم ســویا
مقابل رئال وایادولید و حضور در رده پنجم اللیگا در نشست خبری
اعالم کرد که به بیماری ســرطان خون مبتال شــده اســت .این سرمربی
اسپانیایی همچنین اعالم کرد با وجود این بیماری به کارش در سویا ادامه
خواهد داد .پیش از این ادواردو بریتزو هم که در فصل  ۲۰۱۷-۲۰۱۸هدایت
سویا را بر عهده داشت به بیماری سرطان مبتال شده بود.

پرسپولیس در امارات به دنبال اولین برد آسیایی فصل جاری است

اسالمیان :نمایندگان به موضوع حق پخش رسیدگی کنند

یورش لشکر سرخ به دژ سعودی
حامد جیرودی
خبرنگار

در ادامه هفته سوم لیگ قهرمانان آسیا
و در گــروه  ،Dپرســپولیس از ســاعت ۲۰
امشب ،در سومین دیدار خود به مصاف
االهلــی عربســتان مــیرود .دیــداری که
در ورزشــگاه زعبیــل دوبــی در امــارات
برگزار میشــود و قضــاوت آن را کیمورا
هیرویوکــی ژاپنــی برعهــده دارد .ایــن
داور ۳۷ساله دومین سال حضورش در
لیگ قهرمانان آســیا را تجربه میکند و
سال گذشته دیدار پرسپولیس -الجزیره
امــارات را هم قضاوت کرد که با پیروزی
 ۲-۳الجزیره به پایان رسید .در آن بازی
گادوین منشا ،مهاجم سابق پرسپولیس
صاحــب یــک پنالتــی شــد کــه آن را از
دست داد اما به دستور داور پنالتی تکرار
شــد تــا منشــا گل دوم قرمزهــا را بزنــد.
هیرویوکــی را در این مســابقه ،دو کمک
هموطنــش اوچــی شــینجی و تاکاگــی
تاکومی یاری میکنند.
با ایــن حــال ،پرسپولیســیها کــه در
 2بــازی قبلــی خــود در ایــن فصل لیگ
قهرمانان با اشــتباهات فاحــش داوران
مقابــل الســد قطــر  0-1بازنده شــدند و
در تهــران هــم پیــروزی را با تســاوی 1-1
مقابــل پاختاکــور ازبکســتان از دســت
دادنــد ،امیدوارنــد ایــن بــار اشــتباهات
داوری بــه سراغشــان نیایــد و بــا ارائــه
عملکردی مطلوب بر حریف ســعودی
غلبــه کننــد .سرخپوشــان پایتخــت در
شــرایطی به میــدان میروند کــه با یک
امتیاز در رده آخر جدول گروه قرار دارند
و کسب سه امتیاز این مسابقه برای آنها
مهــم و حیاتــی اســت تــا بــرای صعود
از گــروه امیــدوار بمانند .پرســپولیس به
عنــوان نایــب قهرمــان فصــل گذشــته
لیــگ قهرمانان آســیا پا بــه ایــن دوره از
رقابتهــا گذاشــته و بنابر تأکیــد برانکو،
بــرای قهرمانــی میجنگنــد .شــاگردان
برانکــو کــه در آخرین بــازی داخلی 0-2
پیکان را شکست دادند و در صدر جدول
لیــگ برتر قــرار دارند ،اگر از ســد االهلی
عربســتان بگذرند و  3امتیــاز را بگیرند،

امیدهایشــان در آســیا زنــده میشــود و
دوباره میتوانند برای هدف اصلیشان
که کسب هر دو جام است ،تالش کند.
در آن ســوی میــدان ،االهلــی
بازیهایــش در فصــل جــاری لیــگ
قهرمانان آســیا را با پیروزی  0-2مقابل
الســد قطــر آغــاز کــرد ولــی در دومیــن
بــازی  0-1مغلــوب پاختاکــور شــد تا در
رده دوم جــدول قرار داشــته باشــد .این
تیم که در ســال  1937تشــکیل شده و 2
نایب قهرمانی در جام باشگاههای آسیا
( )1986و لیگ قهرمانان آسیا ( )2012را
در کارنامــه خود دارد ،در فصل گذشــته
لیگ عربســتان به مقام نایب قهرمانی
رســید و در این فصل هم شانســی برای
قهرمانی در کشــور خود ندارد .شاگردان
خورخــه فوســاتی اروگوئــهای اگرچه در
آخریــن بــازی خــود در هفتــه بیســت و
ششــم لیــگ عربســتان مقابل الشــباب
 0-4به پیروزی رسیدند ولی با  46امتیاز
پنجم هســتند و با النصر  61امتیازی که
در صــدر جــدول اســت ،فاصلــه زیادی
دارند و تنها برای کســب سهمیه تالش
میکننــد .ایــن تیم در خط دفــاع از دیاز
شیلیایی ،عیســی از رژیم صهیونیستی،
الکســیس اســپانیایی و محمــد
عبدالشــافی مصری ،در خط هافبک از
بائزا شــیلیایی ،ســوزا برزیلی و استانکیو
رومانیایی و در خط حمله از دیجانیانی
اهــل کیپ ورد و عمر الســوما ســوریهای
بهره میبرد .الســوما مهاجمی شناخته
شــده برای فوتبالدوستان ایرانی است و
ســابقه گلزنی به تیم ملی و پرسپولیس
را هم در کارنامه خود دارد.
اوضــاع در اردوی پرســپولیس
مناســب به نظر میرســد؛ برانکو قبل از
ســفر تیمش به امارات ،امید عالیشاه را
به دلیــل مصاحبهای کــه در پایان بازی
بــا پیکان داشــت ،از فهرســت این بازی
کنار گذاشت اما دیگر سرخپوشان آماده
این مســابقه هســتند .هر چند کــه بازی
کــردن شــایان مصلح بــا وجــود همراه
بودن او با قرمزها در این ســفر ،بعید به
نظر میرســد .با این حال ،پرســپولیس
بازیکنانــی چون بشــار رســن ،ســیامک

تمرین یکشنبه شب پرسپولیس در دوبی  /عکس :سایت باشگاه

آندرانیــک تیموریــان،
بازیکــن ســابق و محبــوب
اســتقالل در مرحلــه یــک
چهارم نهایــی فصل ۲۰۱۳
لیــگ قهرمانــان آســیا گلی
اســتثنایی برابــر بوریــرام
تایلند به ثمر رســاند که آن
گل حــاال بهعنــوان برتریــن
گل تاریــخ ایــن رقابتهــا
انتخاب شده است .هافبک
محبــوب آبیهــا کــه خیلی
وقــت بــود بــا رســانهها
گفتوگویــی انجــام نــداده
بود ،در مورد انتخاب گلش
بــه ورزش ســه گفــت«:آن
گل نتیجه تالش و زحمات
تمــام بازیکنــان تیم بود .خدا را شــکر توانســتیم پرچــم پرافتخار ایــران را با
توجــه به عملکردمان به اهتــزاز درآوریم .به تیمهای ملــی بحرین و عمان
و همچنیــن فــوالد در ورزشــگاه آزادی بــه همیــن شــکل گلزنی کــرده بودم.
اســتقالل  2013شــرایط قهرمانــی آســیا را داشــت .آن مقطــع از نظــر بدنی
خیلی قوی بودیم و پتانسیل رقابت در سه جام را داشتیم».
او در ادامه نسبت به شرایط کنونی فوتبال ایران انتقاد کرد و بیان داشت:
«تیم ملی ایران در شــرایط کنونی فقط دوســت دارد در جام جهانی باشــد؛
بــه این فکر میکنــد در چه دورههایی بــوده و نبوده اســت .در تیم ملی باید
براســاس داشــتههایمان بــازی کنیــم؛ نمیتوانیــم مقابــل تیم ملــی برزیل
بــا ســه دفاع قــرار بگیریــم؛ اگر ایــن کار را انجــام دهیــد ۱۲ ،گل میخوریم و
همــه میخندند .به طور رســمی خداحافظــی نکردم و این مســأله اصالً در
ذهنیتم نیست؛ بزرگترین فوتبالیستهای دنیا هم بودند که یکی ،دو فصل
بازی نکردند و برگشــتند؛ اتفاق عجیب و غریبی نیســت .اســتقالل پتانسیل
افتخارآفرینــی در لیــگ ایــران و آســیا را دارد .موقعــی کــه در یــک خانــواده
هســتید ،بایــد در آن خانواده مســائل را حل کنید؛ با بیانیــه و این صحبتها
که مشــکل عمــده هر تیمی حل نمیشــود .مثالً بازیکنــان تیمهای خارجی
در رختکنشــان درگیری نداشــتند؟ این مســائل به درک و فهــم بازیکنان و
مدیران اداره کننده باشگاهها برمیگردد».

توانستم به همراه تیم پیروز شوم .تا به
حال تجربه این بازی را نداشتم اما این
بازی سراسر استرس و هیجان است که
ایــن اســترس و هیجان از روی ســکوها
بــه بازیکنان منتقــل میشــود .پیروزی
در دربی حس خاصی دارد که دوســت
دارم این حس را مجدداً تجربه کنم».
بازیکــن  22ســاله ســرخها در ســال
 ۲۰۱۸از تراکتورســازی جــدا شــد و بــه
اروپــا رفــت .او با قــراردادی  ۴ســاله به
«کورتریک» پیوست اما مصدومیت در
تمرینات این تیم بلژیکی باعث شــد تا
نتواند برای تیمش بازی کند .نادری در
سال  ۲۰۱۹در نقل و انتقاالت نیم فصل
با قــراردادی قرضــی از «کورتریک» به
مــدت  ۶ماه به پرســپولیس پیوســت و
در حــال حاضــر بــه دلیــل مصدومیت
مدافعــان باتجربــه (محمــد انصــاری
و حســین ماهینــی) بــه بازیکــن مــورد
اعتمــاد برانکــو در دفــاع چــپ تبدیــل
شــده .او درخصــوص وضعیتش برای
ادامــه حضــور در پرســپولیس پــس از
اتمــام قرارداد قرضیاش گفت« :هنوز
هیــچ چیز مشــخص نیســت امــا به هر
حــال دوســت دارم در پرســپولیس
بمانــم .از برانکــو تشــکر میکنــم که به
من اطمینان کرد .میتوانم بهتر از این
باشــم و تمام ســعیام این اســت تا به
این موضوع برسم».

آخریــن تمریــن پرســپولیس بــرای
بــازی مقابل االهلی عصر دیــروز برگزار
شــد و ســرخها از ســاعت  20امشــب
در ورزشــگاه الوصــل امــارات میزبــان
نماینده عربســتان خواهند بــود .نادری
درخصــوص این بــازی حســاس افزود:
«میدانیــم کــه بــازی بــا االهلی بســیار
حســاس اســت و ما در این دیدار به برد
نیــاز داریــم .تمرکزمــان پــس از بــرد در
دربــی و بازی مقابل پیــکان ،پیروزی در
ایــن دیــدار اســت و همــه امیدواریم که
در ایــن بــازی پیــروز باشــیم ،حتــی یک
درصــد هم به حــذف از مرحله گروهی
فکــر نمیکنیــم و مطمئــن هســتم کــه
از گروهمــان صعــود خواهیــم کــرد ».او
ادامــه داد« :تیــم االهلــی و عمــر ســوما
مهاجــم خطرنــاک ایــن تیــم را بخوبی
میشناسیم و با چشمانی باز مقابل این
تیم قــرار خواهیم گرفت .خوشــبختانه
جو بســیار خوبــی در پرســپولیس حاکم
اســت و هواداران از تیم بخوبی حمایت
میکنند .امیــدوارم که در دوبی هم این
اتفــاق بیفتــد و ایرانیهــای حاضــر در
امارات بــرای حمایتمان به ورزشــگاه
بیاینــد 4 .بازی ســخت در آســیا داریم و
هدفمان پیروزی در این بازیهاســت.
تــا بــه اینجــا بــا صدرنشــینی در لیــگ
تاحــدودی بــه اهدافمــان رســیدهایم
و امیدواریــم کــه در ســال  98رونــد

با اخراج سیروس نعمتینژاد از سمت سرمربی استقالل خوزستان و اعالم
نام ســیدمحمد علوی به عنوان هدایتگر جدید این تیم ،آبیهای خوزستان
بــه یــک کار کمتر دیده شــده در تاریــخ برگزاری لیگ ایــران (و کل لیگهای
جهــان) نائل آمدنــد و آن ،انتصاب یک ســرمربی جدید برای ششــمین بار
در طــول یک فصل بــود .پیش از علوی که ملیپوش فوتبــال ایران در زمان
ســرمربیگری برانکو ایوانکوویچ بود ،داریوش یزدی ،ســیروس پورموســوی،
کریــم بوســتانی ،کریــم قنبــری و نعمتینــژاد ســکان هدایت این تیــم را در
دســت داشــتند و یکــی پــس از دیگری در پــی ناکامیهــای این تیــم ،برکنار
شــدند .این تیم که از ســوی فیفا دچار مجازات «کســر  6امتیاز» شــده ،با 10
پوئن در قعر جدول لیگ برتر قرار دارد.

برانکو :از نظر روحی و روانی شرایط خوبی داریم

برانکو ایوانکوویچ ،ســرمربی پرســپولیس درباره وضعیــت تیمش قبل از
بازی با االهلی گفت« :از میزبانی باشگاه الوصل امارات تشکر میکنم چرا
که شــرایط خوبی برای تمرین در اینجا داریم .امیدوارم مثل سال گذشته
در استادیوم الوصل خوشحال باشیم .االهلی جزو تیمهای برتر عربستان
است .بچهها از نظر روحی -روانی و ذهنی خیلی سرحال هستند و انتظار
دارم که در بازی با االهلی این مسأله را در زمین هم ببینم».

فوساتی :نقاط ضعف و قوت پرسپولیس را بررسی کردیم

خورخه فوساتی ،سرمربی اروگوئهای االهلی با اشاره به بازی سخت تیمش
مقابل پرســپولیس گفت« :پرســپولیس تیــم قدرتمندی اســت و در تمام
پســتها بازیکنان توانمندی دارد .در روزهای گذشته تمام نقاط ضعف و
قوت این تیم را بررسی کردیم .امیدواریم بازی خوبی را ارائه کنیم .با تمام
قوا و تمرکز وارد زمین بازی میشویم تا  3امتیار بازی را بگیریم».
نعمتی و علی علیپــور را در اختیار دارد
کــه از بیــن آنها علیپور ســابقه گلزنی به
االهلی را هم دارد .پرسپولیس و االهلی،
بــرای اولین بــار در مرحله یــک چهارم
نهایــی لیــگ قهرمانــان آســیا  2017به
مصــاف هــم رفتنــد کــه بــازی رفــت در
عمــان و بــه میزبانــی پرســپولیس 2-2
مســاوی شد ولی در بازی برگشت که در
امارات بود ،پرسپولیس  1-3به پیروزی
رســید و در مجموع با برتری  3-5راهی
نیمه نهایی شد.
آمــار تقابلهــای االهلی بــا تیمهای
ایرانی قابل توجه است .این تیم  18بار با

تیمهای ایرانی بازی داشته و  10پیروزی،
 4شکســت و  4تســاوی به دست آورده و
پرسپولیس هم  15بار در لیگ قهرمانان
آسیا با تیمهای عربستانی بازی کرده که
حاصل آن  5برد 5 ،باخت و  5مســاوی
بوده اســت و حاال فوتبالدوســتان ایرانی
و بخصــوص پرسپولیســیها امیدوارنــد
کــه آمــار بردهــای سرخپوشــان برابــر
عربســتانیها به عدد  6برسد و این تیم
گام بلنــدی بــرای صعــود از گروهــش
بردارد .در دیگر بازی این گروه ،پاختاکور
و السد از ساعت  18:30در تاشکند با هم
دیدار میکنند.

محمــود اســامیان با اشــاره به رونــدی که بــرای انتخاب جانشــین کارلوس
کــیروش در تیــم ملی طــی میشــود ،به تســنیم گفــت« :انتظــار جامعه و
دوســتداران فوتبــال و تیــم ملــی این اســت که کســی را بــه عنوان جانشــین
کــیروش انتخــاب کنیــم تا نتایجــی که او گرفته اســت و مــا االن در رنکینگ
فیفا تیم  21دنیا و اول آســیا هســتیم ،ادامه داشته باشــد .االن هم آقای تاج
در حال بررســی گزینههاســت و بزودی در ماه جاری نام ســرمربی تیم ملی
انتخاب و اعالم خواهد شــد ».عضو هیأت رئیســه فدراســیون فوتبال افزود:
«ما یک مشــکل اساســی در فوتبال داریم که میتواند مشکالت مالیمان را
حتی برای انتخاب سرمربی تیم ملی حل کند و آن هم موضوع حق پخش
تلویزیونی اســت .نمایندگان مجلســی که در هر مســأله فدراســیون دخالت
میکننــد ،موضــوع حق پخش را هم پیگیــری و حل کنند ،اگــر موضوع حق
پخش حل شود ،تحول بزرگی را شاهد خواهیم بود و اگر حل نشود با همین
وضعیــت فعلی مواجه خواهیم بود .یعنــی  70درصد درآمدها را نداریم و
هرگونه تجارت مالی هم نمیتوانیم داشته باشیم».

توفان کیروش مقابل دبیرکل فیفا

دیــروز عنوان شــد در پی بــرد  1-0تیم ملی فوتبــال ایران مقابــل مراکش در
جام جهانی امســال ،اتفاق جالبی در رختکن تیم ملی رقم خورده است .در
پایان این مسابقه ،فاطما سامورا دبیرکل آفریقایی فیفا برای تبریک گفتن به
ملیپوشان ایران به رختکن میآید و کارلوس کیروش ،سرمربی وقت ایران
این را بهترین فرصت برای انتقاد از سیاستهای نهاد حاکم بر فوتبال جهان
مییابد .پیش از شــروع جام جهانی اعالم شــده بود که به دلیل تحریمهای
امریــکا ،ایرانیها نمیتوانند از کفشهای شــرکت نایکی بهــره گیرند که این
مصــداق کامــل دخالت سیاســت در فوتبال بود کــه فیفا همیشــه آن را نفی
کرده اســت .کیروش از سه شاگرد مسنتر خود (شجاعی ،منتظری و دژاگه)
درخواست کرد انتقادات خود از این موضوع را به سامورا ابالغ کنند اما چون
آنهــا از عهــده این امــر برنیامدند ،خود کیروش میداندار شــد و با لحنی تند
و در حالتی توفانوار به ســامورا گفت :فیفا نه تنها مانع دخالت سیاســت در
فوتبال نشــده ،بلکه در قبال آن ســکوت اختیار کرده اســت .وی افزود:اقدام
نایکی قطعاً ریشــه سیاســی دارد و اصالً مرتبط با ورزش نیست .پس از تمام
شدن حرفهای کیروش ،سامورا هیچ نگفت و فقط محل را ترک کرد.

امشب تیم پپ میهمان تاتنهام است ،لیورپول پذیرای پورتو

امشــب در شــروع دیدارهــای رفــت مرحله یکچهــارم نهایی لیــگ فوتبال
قهرمانان اروپا ،دو بازی برگزار میشــود و جالبتر اینکه از چهار تیم حاضر
در میدان ،ســه تیم انگلیســی هســتند .در یکی از آنها ،تاتنهام در ویمبلی از
منچسترســیتی پذیرایی میکند .این در حالی اســت که تیم پپ گواردیوال در
ادامه یورشــش به ســوی چهار جام در فصل جاری شــنبه شــب این هفته،
برایتــون را حــذف کــرده و به فینال جام حذفی انگلیس نیز رســیده اســت و
از ایــن بابت روحیهای عالی دارد .تاتنهام در نقطه مقابل رتبه ســوم خود را
در جدول ردهبندی لیگ برتر انگلیس تحت تهدید جدی آرســنال و چلسی
میبیند و از هر حاشــیه امنیتی دور اســت .دیگر دیدار امشــب را لیورپول در
خانــه خــود مقابل پورتــوی پرتغال انجــام میدهــد .ســرخهای آنفیلد این
هفته در لیگ برتر انگلیس ســاوتهمپتون را  3-1بردند و با یک بازی بیشــتر
نســبت به منچسترسیتی ،صدرنشین شــدند و محمد صالح را نیز در فرمی
خــوب مییابنــد اما پورتــو در مرحله قبلی آ.اس.رم را حــذف کرده و حریف
سرسخت و دیرهضمی است.

