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بازگشت رئال به کورس قهرمانی اللیگا

در هفته هجدهم لیگ برتر روسیه ،زنیت
مقابل دینامو مسکو به پیروزی  1-3دست
یافت .در این بازی ســردار آزمون از دقیقه
 70وارد میــدان شــد و در دقیقه  85موفق
شد گل سوم زنیت را به ثمر رساند .سایت
«چمپیونات» روسیه در ارزیابی فنی از این
دیــدار بــه آزمون نمــره خــوب  7.5از  10را

داد تا آزمون به عنوان دومین بازیکن برتر
میدان شــناخته شــود .در هفته شانزدهم
لیــگ برتر بلژیک شــارلروا به مصاف تیم
ســنت ترویدنــس رفــت و  1-2بــه برتــری
دست یافت .در این مسابقه علی قلیزاده
از ابتدا در ترکیب شــارلروا حضور داشت و
تا دقیقــه  81بــرای تیمش بازی کــرد ولی

توتو اسپورت (ایتالیا)

رئــال مادرید موفق شــد نبــرد مهم با
اتلتیکومادرید در هفته سیزدهم اللیگا
را  0-2ببــرد تــا شــاگردان زینالدیــن
زیــدان خودشــان را بهعنــوان مدعــی
قهرمانــی ایــن فصــل لیــگ اســپانیا
مطــرح کننــد .دربــی کــه ایــن روزنامه
آن را ســوژه اصلی عکــس و جلد خود
کــرد و تیتر «خیلــی مادریــد» را به آن
اختصاص داد.

میل (انگلیس)

کازویوشــی میورا ،ســتاره پیشــین تیم
ملی ژاپن که متولد سال  ۱۹۶۷است و
در  53سالگی همچنان بازی میکند،
معتقد اســت زالتان ایبراهیموویچ و
کریســتیانو رونالدو اســتثنایی هستند
و تــا ســن او میتواننــد فوتبــال بــازی
کننــد .موضوعــی کــه ایــن روزنامه به
آن پرداخته و تیتر «تا ۵۰ســالگی!» را
انتخاب کرده است.

دربی منچســتر بازی سختی شــد که دو تیم
نمیتوانســتند دروازه یکدیگــر را بــاز کنند و
با تســاوی بدون گل این مسابقه ،یک امتیاز
برای منچســتر یونایتد و منچســتر سیتی به
دســت آمــد که خــوب نبــود .پــپ گواردیوال
سرمربی منچسترسیتی هم گفته با این طرز
بازی تیمش قهرمان نمیشود .این روزنامه
هم تیتــر «بیدنــدان!» را بــرای آن انتخاب
کرده است.

صدرنشینی سوغات استقاللیها از مشهد
دربی تبریز به کام مسعود شجاعی و تراکتوریها به پایان رسید

گــروه ورزشــی /هفتــه ششــم لیــگ برتر
دیروز با برگزاری  2بازی به پایان رســید.
در اولین مسابقه ماشینسازی و تراکتور
از ســاعت  15دربی تبریز را در ورزشــگاه
یــادگار امام (ره) این شــهر برگزار کردند
کــه تراکتور بــا گل محمدمهــدی قنبری
( )93حریف همشــهری را  0-1شکست
داد .تراکتــور در اولیــن دیــدار پــس از
برکنــاری علیرضــا منصوریــان و در
شرایطی که مســعود شجاعی هدایتش
را برعهده داشــت ،به پیروزی رســید .در
دیگــر دیــدار کــه از ســاعت  15:45آغــاز
شد ،شــهرخودرو و استقالل در ورزشگاه
امــام رضــا(ع) مشــهد بــه مصــاف هم
رفتنــد .بازیکنان دو تیم پــس از ورود به
زمین با اهدای شــاخه گل یــاد و خاطره
جواد تقیپور ،پیشکســوت فقیــد داوری
مشــهد را که بتازگــی درگذشــته ،گرامی
داشــتند و بــازی هــم به همیــن علت با
یک دقیقه ســکوت آغاز شــد .همچنین
تمــام بازیکنان اســتقالل پیش از ســوت
آغاز بازی به سمت سیدمهدی رحمتی
رفتند و بــا او خوش و بش کردند و حتی
سیدحســین حســینی نیز با دسته گل به
ســمت رحمتی ،همبازی و رقیب سابق
خود رفت تا نشان دهد دیگر رابطه آنها
شکرآب نیست.

کاوهرضاییهمچنانبهدلیلمصدومیت
غایببود.
تیمفوتبالآنتورپهمدرحالیروزگذشته
از سری رقابتهای این هفته لیگ بلژیک
بــه مصــاف کلوب بــروژ رفت کــه علیرضا
بیرانوند ،دروازهبان ایرانی برای اولین بار در
لیگ بلژیک در ترکیب اصلی تیمش قرار

محمــود فکــری بــرای ایــن دیدار شــیخ
دیاباته ،مســعود ریگی ،سیاوش یزدانی
و وریــا غفوری را به دلیــل مصدومیت و
فرشــید اســماعیلی را به خاطر مشکلی
کــه با مســئوالن باشــگاه پیــدا کــرده ،در
اختیــار نداشــت و بــه همیــن خاطــر
تغییراتــی در ترکیــب تیمــش بــه وجود
آورد .بــا ایــن حال ،آبیپوشــان پایتخت
بــازی را از همــان ابتــدا هجومــی آغــاز
کردنــد و مهــدی قایــدی در دقیقــه یک
با نفــوذ به محوطه جریمه شــهرخودرو
شــوتی روانــه دروازه حریــف کــرد امــا
مدافــع شــهرخودرو ضربه ایــن بازیکن
را دفع کرد .در ادامه اســتقاللیها فشــار
خــود را بیشــتر کردنــد و دقیقــه  ۴ضربه
ســر محمدحســین مرادمنــد بــه بیرون
رفت .یکــی از جدیترین موقعیتهای
بازی دقیقه  ۸شــکل گرفــت و قایدی در
مصــاف تک بــه تک بــا میــاد فراهانی
دروازهبان شــهرخودرو نتوانست توپ را
به گل تبدیل کند .فشــار استقالل دقیقه
 ۱۲بــه ثمــر نشســت و ســبحان خاقانــی
کــه بــرای اولیــن بــار در ترکیــب اصلــی
اســتقالل قرار گرفته بود ،درون محوطه
جریمه با شــوتی زمینــی ،دروازه میزبان
را بــاز کــرد .دقیقــه  ۱۵فرصــت خوبــی
برای شــهرخودرو ایجاد شــد امــا ضربه

گرفت .بیرانوند هفته پیش در لیگ اروپا در
نخســتین بازی که راهــی به ترکیب اصلی
آنتــورپ پیدا کــرد ،مقابل تاتنهــام خوش
درخشــید و همین موضوع باعث شــد که
در بــازی دیروز با کلوب بروژ هم در ترکیب
اصلیتیمشباشد.گفتنیاستآنتورپبا
 2گل مغلوب بروژ شد.

احمــد الجبــوری در موقعیــت تــک بــه
تک را محمدرشــید مظاهری دفع کرد.
در ادامه شــاگردان ســیدمهدی رحمتی
بــاز هم فرصــت گلزنی پیــدا کردند ولی
دقیقــه ۱۸ضربــه الجبــوری در محوطــه
جریمه اســتقالل به تیــر دروازه برخورد
کرد و در ادامه ضربه ســر ابوذر صفرزاده
هم بــه بیرون رفــت .دقیقــه  ۲۵عرفان
معصومــی با تکل خشــن روی مرادمند
بــا دریافــت کارت قرمــز از ســوی کوپال
ناظمــی ،داور مســابقه اخــراج شــد تــا
شــهرخودرو  10نفره شود .در ادامه بازی
بیشــتر در میانه میــدان در جریان بود تا
این که دقیقه  ۴۴مهدی مهدیپور توپ
را روی دروازه شــهرخودرو ارســال کرد و
ضربه ســر محمد دانشــگر روی اشــتباه
محــرز فراهانــی در جایگیــری ،گل دوم
آبیپوشان را به ارمغان آورد.
بــا شــروع نیمــه دوم ،شــهرخودرو بــرای
جبــران بــه میــدان آمــد و ســعی کــرد با
نزدیک شــدن بــه دروازه اســتقالل به گل
برســد ولــی دقیقــه  52الجبــوری بــرای
دومین بــار در این دیــدار موقعیت عالی
گلزنــی را بــا بیدقتــی هــدر داد .شــوت
مهاجم تیــم مشــهدی در موقعیت تک
بــه تــک را مظاهری بــا خــروج از دروازه و
واکنش عالی به کرنر فرســتاد .دقیقه 67

شادی گل دانشگر  /سایت باشگاه استقالل

در اللیگا هم مقابل رئال مادرید بود و اکنون آث میالن با  22بازی پیاپی شکســت
ناپذیری از این حیث در  5لیگ معتبر اروپایی رکورددار اســت .عالوه بر این ،کریم
بنزما هم با عبور از روبرتو کارلوس در بین بازیکنان غیراسپانیایی ،رکورددار بازی با
پیراهن رئال شد ( 528بازی در همه رقابتها) .در ادامه بازیهای این هفته اللیگا
دیشب بارسا و لوانته به مصاف هم رفتند .در مهمترین بازی هفته دوازدهم لیگ
برتر انگلیس هم دو تیم منچســتریونایتد و منچسترســیتی رودرروی یکدیگر قرار
گرفتند که در پایان دربی شــهر منچستر بدون گل خاتمه یافت .روی کین ،کاپیتان
سابق منچستریونایتد در پایان دربی از بازیکنان دو تیم یونایتد و سیتی به دلیل بی
تعصب بودن بشــدت انتقاد کرد .پپ گواردیوال ،سرمربی منچسترسیتی هم بعد
از این تســاوی اعالم کرد که ارزش یک امتیاز بازی با منچســتر در آینده مشــخص
میشــود .در یکی دیگر از دیدارها هم چلســی 1ـ 0از اورتون شکست خورد .در هفته
یازدهم بوندس لیگا ،دورتموند که هفتههاست موفق به کسب پیروزی نشده بود،
در خانه خود برابر اشتوتگارت 1-5شکست خورد .لوسین فاوره ،سرمربی دورتموند
تأکیــد کرد که توضیح این شکســت ســنگین دشــوار اســت و این نتیجــه را فاجعه
دانست.البتهمسئوالنباشگاهدورتموندپسازاینشکست،لوسینفاورهسرمربی
 63ســاله سوئیسی خود را پس از دو ســال و نیم همکاری اخراج کردند .دورتموند
فصل جاری زیر نظر او پس از  11بازی تنها  19امتیاز جمع کرده است .بایرن مونیخ
هم که میهمان یونیون برلین بود با نتیجه 1-1متوقف شد و الیپزیش2ـ 0وردربرمن
را از پیــش رو برداشــت .در هفتــه یازدهم ســری آ ایتالیا هم  3دیدار برگزار شــد که
کروتونه 4ـ 1الاسپزیا را شکست داد ،اودنیزه 3ـ 2تورینو را از پیش رو برداشت و دیدار
التزیو و هالس ورونا هم با برتری 2ـ 1هالس به پایان رسید.

آزمون گل زد ،بیرو باز هم فیکس شد
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مارکا (اسپانیا)

مستطیل سبز

قاره ســبز شنبه شب شــاهد برگزاری بازیهای مهمی از لیگهای مختلف بود .در
هفتــه ســیزدهم اللیگا ،رئــال موفق شــد در دربی مادرید رقیب و همشــهری خود
اتلتیکو را با گلهای کاسمیرو ( )15و یان اوبالک (گل به خودی ،)63-شکست دهد.
رئال با این پیروزی  23امتیازی شد و در رده سوم جای گرفت و اتلتیکو هم تا پیش
از بازیهای دیروز با  26امتیاز صدرنشین بود .دنی کارواخال ،مدافع رئال در پایان
بازی گفت« :فصل دشــواری اســت و هم فشــردگی بازیها زیاد است و هم تعداد
مصدومیتها باالســت .در برخی بازیها نتوانســتهایم در ســطح خودمان ظاهر
شویم ولی هر زمان تمامی بازیکنانمان را داشتهایم ،توانستهایم بهترین نتایج را
بگیریم .معتقدم اتلتیکو در زمین غرق شده بود .میدانستیم که اگر ببازیم ،فاصله
زیادترمیشودوتقریباًقهرمانیاللیگاازدستخواهدرفت.اتلتیکوهمدوموقعیت
خوب داشت ولی در مجموع ما تیم برتر بودیم و به شایستگی پیروز شدیم ».رئال
مدتی بود در بحران به ســر میبرد اما پیروزی شــاگردان زیدان بر رقیب سرسخت
همشهریشــان نقطه پایان روندی بود که خروج رئال از بحــران را اعالم کرد .رئال
مادرید در  5بازی اخیر خود به جز دو شکست مقابل آالوز و شاختار که تیم را بیش
از هر زمان دیگری در بحران فرو برد ،در  3بازی دیگر درخشــان ظاهر شــد .از سوی
دیگر اتلتیکو پس از  26بازی در اللیگا شکســت خورد؛ باخت قبلی اتلتیکومادرید
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فرصتسوزیهای الجبوری باز هم تکرار
شــد و ایــن بــار شــوت او در موقعیت تک
به تک بــا مظاهری ،بــه تیر افقــی دروازه
اســتقالل اصابت کــرد و به بیــرون رفت.
البتــه در ایــن صحنــه کمــک داور پرچــم
خود را به نشــانه آفســاید باال بــرد .دقیقه
 60فکری دو تعویض همزمان انجام داد؛
فرشید باقری به جای داریوش شجاعیان
وارد زمین شــد و بازوبند کاپیتانی را هم از

او گرفــت و متین کریم زاده هم جایگزین
خاقانی شد .دقیقه  77دو تعویض دیگر
برای استقالل انجام شد و هرویه میلیچ به
جای محمد نادری و فردین رابط به جای
مهدی قایــدی وارد زمین شــدند .قایدی
پــس از تعویــض بــا چشــمانی اشــکبار
زمین بازی را ترک کرد .دقیقه  79شــوت
کریمزاده از زاویه بسته با واکنش فراهانی
بــه کرنر رفــت .دقیقه  83هم ضربه ســر

فرشــاد فرجی که از دقیقه  57وارد زمین
شده بود به بیرون رفت .آخرین تعویض
اســتقالل دقیقــه  87بــا حضــور عــارف
غالمی به جای آرش رضاوند انجام شــد.
ایــن بازی در نهایت با همــان نتیجه 0-2
به سود میهمان به پایان رسید تا استقالل
با  11امتیــاز از  6بازی و با تفاضل گل بهتر
نســبت به صنعت نفت آبــادان به صدر
جدول صعود کند.

کاروان پرسپولیس عازم قطر شد

سرخها امیدوار به فتح جام

اولسان هیوندای رقیب پرسپولیس شد

بــــرش

گروه ورزشی /پرسپولیس که باید  29آذر
در فینــال لیگ قهرمانان آســیا به میدان
بــرود ،ســاعت  13دیــروز بــا پــرواز چارتر
عازم قطرشــد تا برای برگــزاری این بازی
سرنوشتســاز آماده شــود .سرخپوشــان
پایتخت که پس از بازی درون تیمیشان،
شــنبه بــرای خداحافظی با خانوادهشــان
به منزل رفته بودند ،صبح دیروز به هتل
بازگشــتند تا پس از ســاعاتی به فــرودگاه
بروند .اعضای کانون هواداران این باشگاه
هم برای حمایــت از تیم در دیدار فینال،
پرچمهــای بزرگی را آماده کرده بودند که
همــراه کاروان پرســپولیس به قطــر برده
شــد .بجز بازیکنان که با گرمکنهای تیم
بــه هتل آمده بودنــد و داوود فنایی ،دیگر
مربیان پرســپولیس لباسهای شــخصی
بر تن داشتند.
وحیــد امیــری هــم بــا پســرش کــه او را در
آغــوش گرفته بــود ،به هتل آمــد و با یکی
از دوربینهــای حاضــر در محــل گفتوگو
کــرد و تدارکات پرســپولیس هــم از امیری
درخواســت کــرد خــودش و پســرش
ماســک بزنند .ضمــن اینکه بــرای بدرقه
سرخپوشــان یک گوســفند ذبح شد و آنها
از زیــر قــرآن رد شــده و ســوار اتوبوسهای
خود شــدند تا عازم فرودگاه شوند .در این
سفر جعفر ســمیعی ،مدیرعامل باشگاه
پرســپولیس اعضــای تیمــش را همراهی
نکرد .او اعالم کرده چهارشــنبه راهی قطر
میشــود تا در کنار سرخپوشــان قرار گیرد.
سیامک نعمتی ،درباره آخرین وضعیت
پرسپولیس گفت :همه چیز خوب است و
آماده دیداری تاریخی میشویم .امیدوارم

بتوانیم با دســت پر از قطر بازگردیم و دل
هواداران و مردم ایران را شاد کنیم».
امید عالیشــاه هــم چنین صحبــت کرد:
«مــن بــه عنوان یــک ســرباز در کنــار تیم
هســتم .تا جایی که میتوانم ،در خدمت
تیم هســتم و حتی کار کوچکی هم شــده
بــرای تیــم انجــام خواهــم داد ».کمــال
کامیابینیــا هم از انگیــزه باالی خودش و
همتیمیهایش حــرف زد« :فکر میکنم
انگیــزه ما نســبت به  2ســال پیش مقابل
کاشــیما کــه نایب قهرمــان شــدیم ،هزار
برابــر اســت و امیــدوارم جام را بــه مردم
ایــران هدیــه بدهیــم .این جام هــم برای
فوتبــال کشــور خــوب اســت و هــم بــرای
لیگ .همه تیمهــا آرزو دارند که به فینال
لیــگ قهرمانــان آســیا برســند و مــا هــم
االن در فینال هســتیم و امیــدوارم جام را
براحتی از دست ندهیم ».محمدحسین
کنعانــیزادگان هــم گفــت :خــدا را شــکر
تمرینات خوبی را پشــت ســر گذاشــتیم.
مــا فینالیســت غــرب آســیا هســتیم و
تقابــل دو قطــب شــرق و غــرب آســیا
خیلی ســخت اســت .امیدوارم بتوانیم با
پیــروزی از زمین بیرون بیاییــم و با دعای
هــواداران به قهرمانی برســیم ».افشــین
پیروانــی ،سرپرســت پرســپولیس نیــز
گفت« :شــرایط تیــم خوب اســت .فینال
آســیا ،تقابــل امکانــات و ثــروت تیمهای
شــرقی در برابرغیــرت و تعصــب ایرانی
اســت .امیدوارم با جام قهرمانی به ایران
برگردیــم ».علــی رغبتــی ،عضــو هیــأت
مدیــره پرســپولیس هــم گفــت« :همــه
شــرایطی کــه تیــم بــرای آمادگــی الزم

بــازی نیمه نهایی لیگ قهرمانان آســیا (مســابقه فینال در منطقه شــرق)
دیروز برگزار شــد و تیمهای اولســان هیوندای کرهجنوبی و ویسل کوپه ژاپن
در ورزشــگاه جاســم بن حمدالســد به مصاف هم رفتند که این مسابقه در
پایان  120دقیقه با پیروزی  1-2اولسان هیوندای به پایان رسید؛ در این بازی،
ویســل کوبه که آندرس اینیستا کاپیتان سرشناسش را ب ه دلیل مصدومیت
در اختیــار نداشــت ،توســط یاماگوچــی ( )52به گل رســید و یانســن ()83
گل تســاوی نماینده کره را ب ه ثمر رســاند .البته داور این گل را مردود اعالم
کــرده بــود که با کمــک  VARتصمیمش را اصــاح و آن را قبــول کرد تا کار
به وقتهای اضافی کشیده شود .اولسان هیوندای در دقیقه  116وقتهای
اضافــه دوم صاحــب یک ضربه پنالتی شــد که جونیور نگارائــو آن را به گل
تبدیل کرد تا اولسان هیوندای به فینال راه پیدا کند و رقیب پرسپولیس شود.

داشت ،برایش فراهم شد تا پرسپولیس با
دســت پر به ایران برگردد .آقای سمیعی
و بنده و آقای محمد علیپور در این ســفر
هســتند .به خاطر بحثهایــی که با AFC
داشتیم ،تصمیم گرفتیم که با این شکل
به قطر برویم و صحبتهای الزم را انجام
دهیــم .ما تجربه یک ماه قبــل را داریم و
تمام شرایط فراهم شده است .قهرمانی

پرســپولیس پاداش معنویاش غیرقابل
شــمارش اســت .مــا از حمایتهــای
رئیــس جمهــوری و ارگانهــای دیگر هم
برخــوردار هســتیم .پیشبینیهــای الزم
انجــام شــده و در زمانــی که بــه موفقیت
رسیدیم ،آن را اعالم خواهیم کرد .به طور
قطــع پاداشهــای مالــی بــرای قهرمانی
پرسپولیس در نظر گرفته شده است».

شب خاطرهانگیز آبادانیها پس از  ۱۰فصل

هواداران تیم فوتبال نفت آبادان پس
از  ۱۰فصــل شــب متفاوتــی را پشــت
ســر گذاشــتند .نفت آبادان بــا برد 1-۲
مقابــل گل گهــر موفق شــد تــا پیش از
بــازی دیــروز اســتقالل و شــهرخودرو،
موقتــاً در صــدر جــدول قــرار بگیــرد.
بــه گــزارش ایســنا ،صعــود شــاگردان
پورموســوی به صدر جــدول که پس از
 ۱۰فصل برای تیم فوتبال نفت آبادان
رقــم خــورد ،شــور و نشــاط عجیبــی
بیــن هــواداران دو آتشــه نفــت آبادان
بــه وجــود آورد .موضوعــی کــه مــردم
آبــادان را با وجــود کرونا بــه خیابانها
کشاند و برای ســاعتی مقابل ورزشگاه

تختــی این شــهر بــه جشــن و پایکوبی
پرداختند .نفت آبــادان در پایان هفته
چهارم لیگ برتر دهم نیز توانسته بود
در صدر جدول ردهبندی قرار بگیرد.
ëëپورموســوی :زود اســت بخواهیم در
باد صدرنشینی بخوابیم
سیدســیروس پورموســوی ،سرمربی
صنعــت نفــت آبــادان دربــاره
صدرنشــینی  24ســاعته شــاگردانش
گفــت« :از االن بــرای خوابیــدن در باد
ایــن جایگاه خیلی زود اســت ،هر چند
کسی انتظار نداشت تیم ما فصل را به
این خوبی شــروع کند .نکتــه مهم این
اســت کــه توانســتهایم در هر مســابقه

نســبت به بازی قبلــی عملکرد بهتری
داشــته باشــیم .شــب صدرنشــینی
مــان هواداران تــا دیروقــت در خیابان
حضــور داشــته ،شــادی کــرده و بــوق

ماشینهایشــان را بــه صــدا درآوردند.
این شــور و نشــاط ضمن اینکــه انرژی
خوبی به من و همتیمیهایم میدهد،
کارمان را هم سخت میکند».

