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عکــس اول این نشــریه متعلق به فراســت،
ســوارکار انگلیسی اســت که به نخستین زن
قهرمان یکی از مسابقات مشهور سوارکاری
سرعت در چلتنهام تبدیل شده و بخشی از
جوایزنقدی 350هزارپوندیاینرقابتهارا
بهخوداختصاصداده.تایمزگزارشیدرباره
مســابقات لیگ قهرمانان هم که به مرحله
یکچهارمنهاییرسیده،داردوحضورچهار
تیمانگلیسیدراینمرحلهراارجنهاده.

«دمبله» و گزارشــی پیرامون دســتاوردهای
پــر فــراز و فــرود او و مصدومیــت جدیدش
در فصــل اول عضویــت وی در بارســلونا،
مطلــب و عکس اول ایــن روزنامه را به خود
اختصاص داده و او در مصاحبهای قهرمانی
بارســلونا در فصل جاری لیــگ قهرمانان را
حتمی دانســته .موندو از بازگشت ایسکو به
ترکیب رئال پس از ســرمربی شــدن مجدد
زیدان در این باشگاه هم خبر داده است.

بدبختــی تــازه اســپالتی و عکســی از چهــره
ناامید او صفحه اول این نشریه را درنوردیده.
ایــن وضعیــت محصــول شکســت و حذف
تیــم وی -اینترمیالن -به دســت اینتراخت
از مســابقات امســال «لیــگ اروپا» اســت که
پنجشنبهشبحاصلآمدوبرکناریاسپالتی
را کــه در لیگ ایتالیا هم خوب نتیجه نگرفته
است،محتملترکرد.کوریرهازصعودناپولی
درهمینمسابقاتنیزگزارشیدارد.

هفته بیست و دوم با صدرنشینی تراکتورسازی ،پیروزی سایپا و توقف سپاهان آغاز شد

سرخابیها در جاده شمال به دنبال صدر

سایت باشگاه فوالد

هفته بیست و دوم لیگ برتر ،پنجشنبه
بــا برگــزاری  2بــازی آغــاز شــد .در یکی
از حســاسترین دیدارهــای ایــن هفته،
تراکتورســازی با پیــروزی  0-1برابر دیگر
تیــم مدعــی یعنــی پدیــده ،موقتــاً بــه
صــدر جدول صعــود کــرد .در این بازی
کــه در ورزشــگاه یــادگار امــام(ره) تبریز
برگزار شد ،آنتونی اســتوکس ( )21روی
کرنر ارســالی اشــکان دژاگه ،گل پیروزی
بخــش تراکتورســازی را بــا ضربــه ســر
بــه ثمر رســاند .جورج لیکنز ،ســرمربی
تراکتورســازی در نشســت خبــری پــس
از ایــن دیــدار گفــت« :مــا شایســته برد
بودیم و نشان دادیم شخصیت پیروزی
داریــم .مــا یــک گروه هســتیم کــه برای
بــردن میجنگیــم و همــه میخواهیم
برنــده باشــیم ».یحیــی گلمحمــدی،
ســرمربی پدیــده در نشســت خبــری از
بیژن حیــدری ،داور بازی شــدیداً انتقاد
کرد« :تصمیمات داوری در این مسابقه
به ضرر تیم ما بود .داور بازی شجاعتش
را جا گذاشــته بود و به زمیــن آمده بود.
او ســر گلی که خوردیم ،مــا را اذیت کرد
چــرا کــه در آن صحنــه به وضــوح روی
بازیکن مــا خطا انجام شــد .البته وقتی
داور تحت تأثیر جو ورزشگاه قرار بگیرد،
این صحنهها به وجود میآید .این داور
خیلی ترســو قضاوت کرد و باید بازیکن
حریف را اخراج میکرد».
در دیگر بازی پنجشــنبه ،سایپا میهمان
نفــت مسجدســلیمان بــود و بــا گل
امیرحســین حســینزاده ( )87میزبان
خــود را شکســت داد تــا به دومیــن برد
پیاپــی خود دســت پیــدا کنــد .البته این
دیــدار  3بازیکــن اخراجی هم داشــت.
رضــا عــادل ،داور ایــن مســابقه ابتــدا
مجتبی بیــژن مدافع نفــت را در دقیقه
 ۵۳اخــراج کرد و در ادامه هم ســاموئل
ســارفو ( )66و امیــد خالــدی ( )82از
ســایپا اخــراج شــدند .اعتراضهــای
علی دایی ،ســرمربی ســایپا پــس از این
اخراجهــا باعــث شــد داور او را نیــز از
کنــار زمین اخراج کنــد .این دیدار تحت
تأثیر «اخراجیهــا» قرار گرفت! محمد
دایــی ،مربــی ســایپا کــه بــه جــای علی
دایــی به نشســت خبــری رفــت ،گفت:
«داوری برای این مســابقه انتخاب شــد
کــه باب میل خــودش داوری کرد ،نه بر
اســاس قوانیــن فوتبال .او بــا قضاوتش
بــه مــا لطمــه زد ۲ .اخراجــی و  ۴کارت
زرد داشــتیم .بــرای فدراســیون فوتبال

و کمیتــه داوران متأســفم ».علیرضــا
مرزبان ،سرمربی نفت مسجدسلیمان
هــم گفــت« :در نیمــه اول فقط شــاهد
توپهــای هوایــی بودیــم و ســایپا یــک
شانس خوب داشت .باخت به این تیم
دردناک بود».
در ادامه بازیهای این هفته ،روز گذشته
فــوالد و ســپاهان به مصاف هــم رفتند
که این مســابقه بــا تســاوی  1-1به پایان
رســید .کیروش اســتنلی ( -۶۹پنالتی)
برای ســپاهان و حسن بیتسعید ()۸۱
بــرای فــوالد گل زدند .فوالد خوزســتان
پس از  3باخت پیاپی ،یک امتیاز گرفت
و  ۲۶امتیازی شــد و به رده هفتم جدول
صعــود کرد .ســپاهان نیز بــا  ۴۲امتیاز و
یک رده صعود ،جای پرســپولیس را در
رده دوم گرفت.
ëëسپیدرود-پرسپولیس؛درجستوجوی
یکبرددیگر
هفتــه بیســت و دوم ،امروز بــا برگزاری
 2دیــدار دیگــر پیگیــری میشــود و
ســرخابیهای پایتخــت برابــر حریفان
شــمالی خود قرار میگیرند .از ســاعت
 16:30ســپیدرود در ورزشــگاه ســردار
جنگل رشت ،میزبان پرسپولیس است
و قضــاوت ایــن دیــدار را سیدحســین
زرگــر بــه همــراه کمکهــای خود اســد
حــاج محمدی و محمدعلــی پورمتقی
برعهده دارد .سرخپوشــان شــهر رشت
که حاال نادر دستنشان را به جای علی
کریمــی روی نیمکــت خــود میبیننــد،
هفتــه گذشــته در اولیــن بــازی کــه ایــن
مربــی هدایتشــان را برعهده داشــت،
برابــر صنعت نفــت آبادان به تســاوی
 1-1رســیدند و امیدوارنــد بتوانند امروز
اولیــن برد خــود را با او جشــن بگیرند و
به اوضــاع خود در انتهای جدول ســر و
ســامانی بدهند .هــر چند که ســپیدرود
 ۸هفته اســت بردی نداشته و بازیکنان
این تیم بخوبی میدانند که کار ســختی
برابر پرســپولیس در پیــش دارند .البته
ســپیدرودیها انگیــزه زیــادی بــرای
موفقیــت در این مســابقه دارنــد و باید
دید در این شــرایط چه عملکــردی را از
خود به نمایش میگذارند.
پرســپولیس هم در حالی به رشت سفر
کــرده که ایــن روزها به صورت فشــرده،
بازیهــای خــود را برگــزار میکنــد .این
تیــم که سهشــنبه شــب در دوحــه برابر
الســد قرار گرفت و با گل آفساید بغداد
بونجــاح در دقیقــه  94نتیجــه را به تیم

افتتاح رسمی فوالد آرهنا
ورزشــگاه اختصاصــی فوالدخوزســتان که با نام «فوالد آرهنا» شــناخته میشــود و «شــهدای فوالد
خوزســتان» هم نام گرفته ،روز گذشــته با بازی فوالد و ســپاهان رسماً افتتاح شــد .از ورزشگاه فوالد
بــــرش آرهنا که ساخت آن از سال  ۱۳۸۸آغاز شده بود ،با عنوان مجهزترین و مدرنترین ورزشگاه ایران یاد
میشود و گنجایش  ۳۰هزار نفر را دارد .طبق اعالم نمایشگر ورزشگاه ،دیروز  23هزار هوادار در ورزشگاه حضور داشتند.
قطــری واگذار کــرد ،به ایران برگشــت و
پس از یک جلســه تمرین ،راهی رشت
شــده تا امروز برابر سپیدرود قرار بگیرد
و امیدوار اســت در آخرین بازی سال به
پیــروزی برســد تا بــه هوادارانش عیدی
دهــد .برانکــو در ایــن دیــدار هــم چنــد
غایب دارد؛ علیرضــا بیرانوند مصدوم
شــده و رادوشوویچ جای او درون دروازه
قرار میگیــرد ،ماریــو بودیمیر ،مهاجم
کروات هم در تمرین دیروز از ناحیه زانو
آســیب دید و این دیدار را از دســت داد.
البته امید عالیشاه به تمرینات بازگشته
و با صالحدیــد برانکو بازی خواهد کرد.
پرسپولیســیها امروز برای پنجمین بار
مقابل ســپیدرود قرار میگیرند .آنها در
دو بازی فصل گذشــته بــه پیروزیهای
 0-1و  0- 3رســیدهاند و در بــازی رفــت
لیگ جاری هــم  0-1تیم تحت هدایت
جادوگر را شکســت دادند .پرســپولیس
و ســپیدرود ،آخریــن بــار  11بهمــن ماه
گذشــته در مرحلــه یــک هشــتم نهایی

جــام حذفــی در رشــت برابــر هــم قرار
گرفتند که پرســپولیس با گل دقیقه 93
سعید کریمی به پیروزی رسید.
ëëاستقالل-نساجی؛آبیهابرابرحریف
باانگیزه
در دومیــن بــازی امــروز از ســاعت ،19
استقالل در ورزشــگاه آزادی با قضاوت
محمدرضــا اکبریــان برابــر نســاجی
قائمشــهر قــرار میگیــرد .آبیپوشــان
پایتخــت هــم کــه چنــد روز یکبــار بازی
میکنند ،سهشنبه شــب میزبان العین
بودنــد و بــا وجــود نمایش خوبــی که از
خــود ارائه دادند ،مقابل حریف اماراتی
بــه تســاوی  1-1رســیدند تــا دو امتیــاز
حســاس را از دســت بدهند .شــاگردان
شــفر هم اسیر اشــتباهات داوری شدند
و گل صحیــح آنهــا در دقایــق پایانی به
اشتباه توســط داور عمانی مردود اعالم
شــد! شــاگردان شــفر که ســیر صعودی
در لیــگ برتر داشــتهاند ،در بــازی برابر
نســاجی هــم میخواهنــد بــه پیــروزی

برسند تا سال را با برد به پایان برسانند.
آنهــا برابــر تیمی قــرار میگیرنــد که در
بازی قبل مقابل پرســپولیس به تساوی
 1-1رسید و حاال شاگردان مجید جاللی،
روحیــه دوچندانی پیدا کردهاند که برابر
دیگــر تیــم پرطرفــدار پایتخــت هم به
موفقیــت برســند و ایــن موضوع شــاید
کار اســتقاللیها را ســخت کنــد .آبیها
در بازی رفت هم نتوانســتند نساجی را
شکستبدهند.
طبــق هماهنگیهــای صــورت گرفتــه،
امید نورافکن و مهدی قائدی در اردوی
تیــم امید حاضــر خواهند بــود و در این
مســابقه حضــور ندارنــد .رضــا آذری و
الهیار صیادمنش هم مصدوم هســتند
و نمیتوانند برای اســتقالل بازی کنند.
وریــا غفــوری و فرشــید اســماعیلی هم
در دیــدار مقابل العین آســیب دیدند و
علیرغــم حضور اســماعیلی در تمرین
روز گذشــته ،او و غفــوری غایبــان ایــن
بــازی هســتند .ضمــن اینکــه شــفر بــه

خســرو حیدری اســتراحت داده و او نیز
مقابل نســاجی غایــب خواهد بــود .در
این شرایط ،امید استقالل به بازیکنانی
ماننــد فرشــید باقری اســت کــه نامش
در جمــع بازیکنــان برتــر هفتــه دوم
لیــگ قهرمانان آســیا قــرار گرفــت و در
کنــار او بازیکنانــی مانند گادوین منشــا،
آیاندا پاتوســی و ایســما هم قــرار دارند.
در بازیهــای گذشــته ایــن ســه بازیکن
خارجی ،اســلحه مرگبار اســتقالل بوده
انــد و امــروز هم بخــش زیــادی از امید
هواداران به درخشش آنهاست.
در آن ســوی میدان ،محمد عباسزاده
همچنــان غایب بزرگ نســاجی اســت
و حمیدرضــا دیوســاالر ،مدافع این تیم
هم جــزو غایبــان اســت .خبر بــد برای
جاللــی مصدومیت جــورج ولســیانی،
مدافع گرجســتانیاش اســت که او هم
دیدار برابر استقالل را از دست داد .البته
محمدمهدی نظری کــه هفته پیش به
پرســپولیس گل زد هــم مصدوم شــده
بود ولی مشکلی برای این بازی نخواهد
داشــت .اســتقالل و نســاجی به غیــر از
دیــدار رفــت لیگ جــاری که با تســاوی
بدون گل به پایان رسید ،در مرحله یک
هشتم نهایی فصل گذشته جام حذفی
با هم بازی کردند که استقالل  1-2پیروز
شد.
 ëëشفر :با فشار ســکوها و رسانه ،ترکیب
تیمراعوضنمیکنم
وینفــرد شــفر دیــروز در نشســت خبری
قبــل بــازی گفــت« :مــا هــر  4روز یکبار
بازی داریم و باید ببینیم کدام بازیکنان
آمــاده و ســرحال هســتند و شــرایط
جســمانی مطلوبــی دارنــد .امیــدوارم
بتوانیم نتیجه خوبی کســب کنیم .باید
با همــه وجودمــان در این بــازی تالش
کنیــم .همه بازیکنــان باید خیلی خوب
تمرین کنند و از لحاظ ذهنی و جســمی
آماده و منتظر شانس حضور در میدان
باشــند .این طور نیست که من به خاطر
فشــار ســکوها و رســانه ترکیــب تیــم را
عــوض کنــم .آن تیمــی که بــه نظر من
خــوب اســت را من بــه میــدان خواهم
فرســتاد».مجید جاللــی هــم گفــت:
«امروز فرصت خوبی اســت تا خودمان
را بــه عنوان یک تیم بزرگ اثبات کنیم.
بازیکنانــم با تمام مشــکالتی کــه دارند
ســعی میکنند بجنگند و تالش کنند تا
ضمن خوشحال کردن هواداران ،نتیجه
خوبی هم بگیریم».

در قرعهکشی یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

بارسا به یونایتد خورد ،یووه به آژاکس
وصال روحانی
خبرنگار

سایت 90

قرعهکشــی مرحله یکچهــارم نهایی
لیــگ فوتبــال قهرمانــان اروپــا کــه بــا
صعــود هــر چهــار نماینــده انگلیــس
بهگونهای توسط این کشور قبضه شده
اســت ،بعداز ظهر دیروز در شهر نیون
ســوئیس انجــام شــد و در جالبترین
رویارویی ،بارســلونا و منچســتریونایتد
موظــف بــه دوئــل بــا یکدیگر شــدند.
بارســا چهارشــنبه شــب گذشــته لیون
را در نوکمــپ بــا نتیجــه  5-1خرد کرد
ولــی کار یونایتد ســختتر بــود زیرا در
شــرایطی پاریســنژرمن را در پاریس
 3-1مغلــوب و حذف کرد که در شــهر
منچســتر با نتیجه  2-0بــه این حریف
باخته بود .دیدار فینال چمپیونز لیگ
 2009که یونایتد  2-0به بارســا باخت و
تکرار آن در فینال سال  2011که آن هم
 3-1به ســود آبی و اناریها تمام شــد،
از خاطرهسازترین مسابقات آنها بوده
است.
یوونتــوس کــه در یــک بازگشــت عالی
اتلتیکــو مادریــد را در دیــدار برگشــت
یکهشــتم نهایــی  3-0بــرد و باخــت

 2-0خــود در مســابقه رفــت را بیاثــر
کــرد ،بایــد با آژاکــس بســتیزد که خود
یک کامبک رؤیایی مقابل رئال مادرید
داشــت و باخــت  2-1در آمســتردام را
با پیــروزی  4-1در برنابئــو جبران کرد.
منچسترســیتی در یکچهــارم پایانی
بــا قرعهای خــوب با تاتنهــام مالقات
خواهــد کــرد کــه هرچنــد دورتموند را
حذف کرد ،اما از شــرایط آرمانی خود
به دور است و انجام دیدار برگشت در
سیتی کارش را ســختتر خواهد کرد.
لیورپول نایــب قهرمان دوره پیش نیز
بعــداز بــرد  3-1اواخــر هفته پیشــش
در مونیــخ که موجب حــذف تیم بایر
این شــهر پساز تســاوی بــدون گل در
دیدار رفت شــد ،با پورتــو حذفکننده
رم وعــده مالقــات دارد .دیدارهــای
رفــت یــک چهــارم نهایــی  20و 21
فروردین  98و مســابقات برگشت 27
و  28فروردیــن برگــزار خواهــد شــد.
یوفــا در رجعت به روالی کــه در اواخر
دهــه  2000و اوایــل دهــه  2010انجــام
و ســپس برچیــده شــد یــک بــار دیگر
ترتیب برگزاری دیدارهای نیمهنهایی
را هــم از حــاال مشــخص کرده اســت.
بــر ایــن اســاس مقرر شــده کــه برنده

نمایی از بازی بایرن مونیخ  -لیورپول که منجر به حذف آخرین نماینده آلمان شد

دوئل بارســا -منچستر و نتیجه پایانی
بــا فاتح پیــکار لیورپول -پورتــو روبهرو
شــود و برنده من.ســیتی -تاتنهام نیز
حریف فاتــح رویارویی یــووه -آژاکس
باشــد .فینــال ایــن مســابقات نیــز روز
شــنبه  11خرداد به ورزشگاه واندا مترو
پولیتانوی شــهر مادرید کــه خانه تیم
اتلتیکوی این شــهر اســت واگذار شده
است.
* برنامــه یکچهــارم نهایــی (نــام
میزبــان دیدارهــای رفــت ابتــدا آمده
اســت) :آژاکس با یوونتــوس ،لیورپول
بــا پورتــو ،تاتنهــام با منچسترســیتی و

بارسلونابامنچستریونایتد.
 ëëناپولــی بــا آرســنال بــازی میکنــد،
ویارئالباوالنسیا
پنجشــنبه شــب در دیدارهای برگشت
یکهشــتم نهایی «لیگ اروپا» ،زنیت
ســن پترزبــورگ در زمیــن ویارئــال
اســپانیا با نتیجه  2-1شکست خورد تا
با احتساب باخت  3-1مسابقه رفت با
نتیجه مجموع  5-2حذف شود .سردار
آزمــون کــه در  5بــازی اخیــرش بــرای
زنیــت  5گل زده بــود ،این بــار با وجود
 71دقیقــه حضــور در میــدان ،کاری از
پش نبرد .برای اینکه صحنه لیگ اروپا

خالــی از بازیکنان ایرانی شــود ،دینامو
زاگرب تیم صادق محرمی نیز در وقت
اضافی  3-0به بنفیکا باخت تا با بیاثر
شــدن برد  1-0خــود در دیــدار رفت با
ایــن جام وداع گویــد .البته محرمی در
پیکارهای اروپایی امســال فقط یک بار
از ســوی مربیان دینامو مورد اســتفاده
قــرار گرفتــه بــود و مقابــل بنفیــکا هم
غایب بود.
دیروز قرعهکشــی مرحلــه یکچهارم
نهایی «لیگ اروپا» هم انجام پذیرفت
و ناپولــی و آرســنال یکــی از دیدارهای
جــذاب ایــن مرحله را مقابــل یکدیگر

برگزار خواهند کرد .ناپولی توسط کارلو
آنچلوتــی هدایت میشــود که ســابقه
دوســال کار در لندن (در تیم چلســی)
را دارد و بنابــر ایــن بــا فضــای فوتبــال
بریتانیــا کامالً آشــنا اســت و اونای امه
ری سرمربی توپچیهای لندن نیز یک
اســپانیایی اســت .در ســایر دیدارهای
ایــن مرحلــه ،دو تیــم اســپانیایی
ویارئال و والنســیا مقابل یکدیگر صف
آرایــی میکننــد ،بنفیــکا بــا اینتراخت
فرانکفورت مســابقه میدهد و اسالویا
پــراگ روبــهروی چلســی میایســتد.
مســابقات رفــت  23فروردیــن و
بازیهای برگشــت  29فروردین انجام
خواهند شد.
اینجــا نیــز بــه ســبک جــام قهرمانــان
ترتیــب رویارویی تیمها بــا یکدیگر در
نیمــه نهایی از حاال مشــخص شــده و
بر این اســاس برنده ناپولی -آرســنال
روبــه روی فاتــح والنســیا -ویارئــال
قــرار میگیــرد و پیــروز دیــدار بنفیکا-
فرانکفورت با برنده چلســی -اســاویا
پــراگ بــازی خواهــد کــرد .دیدارهــای
فینال این مســابقات اوایــل خردادماه
سال آینده در شهر باکو مرکز جمهوری
آذربایجان برگزار خواهد شد.

ëëسلطانیفر:روندجوانگراییباجدیتدنبالمیشود
مســعود ســلطانیفر در نشســت با ســمنها و هیأتهای ورزشی
اخبـــــار استان در شهرستان خمین گفت« :کشور در یک شرایط خاص قرار
دارد و به تعبیر مقام معظم رهبری شرایط خطیری است .در بیانیه گام دوم انقالب
که توسط مقام معظم رهبری تبیین شده نقشه راه حرکت آینده نظام مشخص شده
و محور آن تمرکز بر جوانان اســت ».ســلطانی فر اضافه کرد« :از  ۳۱مدیرکل ورزش
و جوانان اســتانها  ۱۰مدیرکل زیر  ۴۰ســال هســتند و در فدراسیونهای ورزشی نیز با
اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان اکثر افراد منتخب از گروه سنی زیر  ۴۰سال
و جزو ورزشکاران و نخبگان این عرصه هستند ».وزیر ورزش و جوانان افزود« :امسال
مقرر شد که از هفته دولت تا دهه فجر هر هفته یک پروژه بزرگ به بهرهبرداری برسد.
پیشبینــی مــا بر اینبود که در ســال  ۵۰۰پروژه در کشــور افتتاح شــود اما با احتســاب
پروژههــای چند روز آینده  ۸۰۰پروژه در ســطح کشــور به بهرهبرداری خواهد رســید و
توانستهایم کارنامه خوبی در عرصه ورزشی کشور ارائه دهیم».
 2ëëبرنزدوومیدانیکاراننوجواناندرآسیا
در ســومین دوره مســابقات دوومیدانــی قهرمانی نوجوانان آســیا (هنگ کنگ
 )2019سیده فاطمه سیما شادکام در ماده  2هزارمتر بامانع به مدال برنز دست
یافت .همچنین سهند نوری در ماده پرتاب چکش موفق شد با پرتابی به طول
 68.85متر به مقام سومی دست یابد.
ëëسهرابمرادیبهآلمانرفت
بعــد از مصدومیتی که از ناحیه مهرههای کمر برای ســهراب مرادی وزنهبردار
ملیپوش کشــورمان به وجود آمد ،بنا شــد او برای انجــام معاینات دقیقتر به
بیمارستانی در هانوفر آلمان اعزام شود .به همین علت ،مرادی روز گذشته به
همراه داود باقری ،نایب رئیس فدراســیون وزنهبرداری و عضو کمیته پزشــکی
کنفدراســیون وزنهبــرداری آســیا عازم آلمان شــدند تا معاینــات دقیقتر برای
پیگیری روند درمانی او صورت بگیرد.
ëëرأیسوپرجامبعدازاتماملیگهجدهمصادرمیشود
با اینکه ســران ســرخابیهای پایتخت و نمایندگان فدراســیون فوتبال روز گذشته در
محل دادگاه عالی ورزش جهان ( )CASدر خاک سوئیس حاضر شدند و توضیحات
الزم را درباره مســابقه ســوپرجام فوتبال کشــور ارائــه دادند اما ب ه گــزارش «فارس»،
 CASبه سبک و سیاق همیشگیاش فعالً صدور رأی نمیکند و این کار بعد از اتمام
مسابقات لیگ هجدهم که اینک جریان دارد ،انجام خواهد شد .فدراسیون فوتبال به
سبب خودداری آبیها از حضور در این مسابقه ،مردادماه رأی به برد  3-0پرسپولیس
داد اما آبیها بعداز بینتیجه ماندن فرجام خواهیشــان به کمیته استیناف به CAS
روی آوردهاند که این فرآیند بسیار طوالنی شده است.
ëëانصاریفرد تری و کین را به جان هم انداخت
در جریان دیدار هفته گذشته ناتینگهام فارست با استون ویال در لیگ چمپیون
شــیپ فوتبال انگلیس ،خطایــی که کریم انصاریفرد مهاجــم ناتینگهام روی
نیــل تیلور بازیکن رقیب مرتکب شــد ،جــان تری مربی ویــا و روی کین کمک
مربــی نامدار فارســت را به جان هم انداخت .تری معتقد بــود انصاریفرد به
ســبب زدن با آرنج بهصورت تیلور باید اخراج شــود اما کین این را نپذیرفت و
جر و بحث بین آنها باال گرفت .مارتین اونیل ،سرمربی ناتینگهام دقایقی بعد
انصاریفرد را از زمین بیرون کشید تا غائله را بخواباند.
ëëباقریپنجمینبازیکنبرترهفتهدوملیگقهرمانانآسیاشد
فرشید باقری که تک گل استقالل را طی تساوی  1-1این تیم مقابل العین امارات
در گروه ســوم لیگ قهرمانان آســیا به ثمر رســاند ،بهعنوان پنجمین بازیکن برتر
هفته دوم این پیکارها انتخاب شد .عنوان بهترین بازیکن به عال عباس رسید که دو
گل از پنج گل الزورای عراق مقابل الوصل امارات را بهنام خود نوشت.

