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شکست میالن در دربی دالمادونینا در شب اخراج زالتان

پرسپولیس با دستیار کالدرون تسویه کرد

طلــب  78هــزار دالری و جریمه دیرکرد اینیگو والنســیا دســتیار گابریل
کالــدرون طبق حکم صادره از ســوی کمیته انضباطــی فیفا و با پیگیری
صــورت گرفته از ســوی باشــگاه برای تأمیــن اعتبار الزم به حســاب وی
واریز شــد .باشــگاه پرســپولیس ضمــن اعالم ایــن موضوع عنــوان کرد:
«در حال حاضر منتظر رســیدن پول به حســاب و اخذ تأیید آن هســتیم
تا با ارســال ســند به فیفا ،این پرونده بســته شــود ».این طلب در حالی
پرداخت شــد که پرســپولیس برای تســویه بدهی  500هــزار یوروییاش
به ماریو بودیمیر هم تنها تا  3روز دیگر یعنی  12بهمن فرصت دارد.

میلیچ :خبرهای خوبی در راه است

هرویــه میلیــچ مدافع کروات اســتقالل بعــد از دربی پایتخــت ،ایران را
ترک و به کشــورش بازگشــت .نارضایتی از مســائل مالی و البته نیمکت
نشــینی از دالیل اصلی رفتن میلیچ محســوب میشــود .بــا این حال در
روزهای گذشــته درباره مذاکرات مســئوالن اســتقالل با میلیچ شایعاتی
منتشر شد و خود او دیروز با انتشار یک استوری در صفحه اینستاگرامش
اعالم کرد که خبرهای خوبی در راه است.

حسن یزدانی :به حواشی و اینستاگرام کاری ندارم

حسن یزدانی ،قهرمان کشتی جهان و المپیک با پشت سر گذاشتن یک
دوره مصدومیت ســخت ،در لیگ برتر نشــان داد که به دوران اوج خود
بازگشــته است .گویا کادرفنی برنامه دارد یک بار حسن یزدانی را قبل از
المپیــک رودرروی تیلور قرار دهد؛ اتفاقی که ممکن اســت در تورنمنت
ایتالیــا رخ دهــد .با این حــال یل جویبــار خیلی رابطه خوبی با حواشــی
و اتفاقاتــی کــه در اینســتاگرام در حــال رخ دادن اســت ،نــدارد .قهرمان
المپیــک ریو در رابطه با برخی حواشــی و کری خوانیها در اینســتاگرام
از ســوی رقبایــش به ورزش ســه عنوان کــرد« :همانطور کــه گفتید اینها
حواشی است و من به آنها توجهی ندارم .تمرکزم روی کار خودم است
و ایــن حرفهــا و اتفاقات هم تأثیری روی کار من نمیگذارد .هدف من
در همه مســابقات از جمله المپیک کســب خوشرنگترین مدال و شاد
کردن دل مردم است».

ل مادرید به
برخــی از بازیکنــان مهم رئــا 
پایــان قراردادشــان بــا ایــن تیــم نزدیک
میشــوند .لوکا مودریچ ،ســرخیو راموس
و لــوکاس واســکس در ســال  ۲۰۲۱و کریم
بنزما ،رافائل واران و ناچو در ســال .۲۰۲۲
راموس و واسکس هنوز هم موافق تمدید
نیســتند امــا مودریــچ تمدیــد میکنــد،
موضوعی که ایــن روزنامه با تیتر «همین
است که هست» به آن پرداخته است.

دعــوای زالتــان ابراهیموویــچ و روملــو
لوکاکــو ســتارههای میــان و اینتــر اتفاق
پرحاشیه دیدار این دو تیم در یکچهارم
نهایی جام حذفی بود.
اینتر در ادامه با استفاده از اخراج زالتان،
فشــار را زیاد کــرد و  1-2میالن را برد و به
مرحله بعد صعود کرد .این روزنامه هم
تیتــر «ایبــرا – لوکاکــو :شــرمآور» را روی
جلد برد.

هنــوز چنــد ســاعت از ســرمربیگری
« تومــاس توخــل» در چلســی نگذشــته
بود که این مربی آلمانی ســر تمرین این
تیــم رفــت .او میگوید قــدردان زحمات
فرانــک لمپــارد اســت و تــاش میکنــد
چلســی را بــه جمــع  ۴تیــم برتــر لیــگ
برتر انگلیس برســاند ،موضوعی که این
روزنامــه بــه آن پرداختــه و تیتــر «ســوپر
تامی» را برای توخل برگزید.

شجاع و کریمی رو در روی سرخابیها

 5گروه منطقه غرب آسیا

آبیها در گروه موسوم به مرگ قرار گرفتند و سرخها در مرحله گروهی کار سادهتری دارند

حامد جیرودی  /مراســم قرعهکشــی لیگ قهرمانان آســیا  ۲۰۲۱دیروز در کواالالمپور مالزی برگزار شد و  ۴نماینده ایران حریفان خود را شناختند.
پرسپولیس و استقالل (قهرمان و نایب قهرمان لیگ برتر) و تراکتور (قهرمان جام حذفی)  3نماینده قطعی ایران در لیگ قهرمانان این فصل
هستند و فوالد به عنوان چهارمین نماینده ایران ابتدا باید در دیدار پلیآف به مصاف العین امارات برود و در صورت پیروزی به دور گروهی راه
مییابد .پیش از انجام قرعهکشی ،ویندزور جان دبیرکل  AFCدرباره نحوه قرعهکشی و شیوه انجام مسابقات در سال  ۲۰۲۱توضیحاتی ارائه کرد.
این مســابقات برای نخســتین بار قرار اســت با حضور  ۴۰تیم در قالب  ۱۰گروه  ۴تیمی در شرق و غرب قاره برگزار شود .تیمهای نخست هر گروه
و  6تیم برتر دوم ( 3تیم غرب و  3تیم شرق) به مرحله حذفی راه خواهند یافت.

گروه  :Aالهالل عربستان ،شــباب االهلی امارات ،استقالل تاجیکستان،
برنده پلیآف بین آلمالیق ازبکستان و الغرافه قطر
گــروه : Bالشــارجه امــارات ،تراکتور ایــران ،پاختاکــور ازبکســتان ،برنده
پلیآف بین نیروی هوایی عراق و الوحده عربستان
گروه  :Cالدحیل قطر ،االهلی عربستان ،استقالل ایران ،الشرطه عراق
گروه  :Dالسد قطر ،النصر عربستان ،الوحدت اردن ،برنده پلیآف بین فوالد ایران و العین امارات
گروه  :Eپرسپولیس ایران ،الریان قطر ،گوای هند ،برنده پلیآف بین الزورا عراق و الوحده امارات
ëëزمانبندی بازیها در منطقه غرب؛
بازیهــای پلیآف  18فروردین  1400و بازیهای مرحله گروهی از  25فروردین تا  10اردیبهشــت
برگــزار میشــود .مرحلــه یک هشــتم( :تک بــازی  22و  23شــهریور) ،یک چهارم نهایــی 5( :و 6
مهر) ،نیمه نهایی( :رفت و برگشت 27مهر و  4آبان) ،فینال( :رفت و برگشت  30آبان و  6آذر)

گروه نسبت ًا خوب پرسپولیس

استقالل در گروه مرگ

کار سخت تراکتور

ژاوی – نکونام احتمال مصاف اللیگایی

با توجه به اینکه پرســپولیس در ســید یک قرار داشت ،در گروه
خوبــی قرار گرفت .نکته قابل اشــاره اینکه شــجاع خلیلزاده و
پرســپولیس خیلی زود به هم رسیدند .شجاع در آستانه فینال
 2020از جمــع سرخپوشــان جــدا و راهــی الریــان شــد و پرونده
شکایت پرسپولیس از او و باشگاه الریان همچنان مفتوح است
و در این شــرایط تقابل دو تیم برای هواداران دارای حساسیتی
مضاعف میشــود .شجاع در واکنش به این اتفاق عکس بوسه
بر لوگوی پرسپولیس را در کانال تلگرامی خود منتشر کرد .گوای
هنــد که تیم مطرحی نیســت و باید دید از میان الــزورا عراق و
الوحــده امارات کــدام یک رقیب شــاگردان یحیی گلمحمدی
خواهند شــد .گلمحمدی درباره قرعهکشی فصل جدید لیگ
قهرمانــان گفــت« :فوتبــال آســیا در ســالهای اخیر پیشــرفت
زیــادی داشــته و ســطح تیمهــا بــه هــم نزدیــک شــده اســت.
نمیتوان هیچ گروهی را خیلی ســخت یا خیلی آســان دانست
و باید با آمادگی و تمرکز باال در مسابقات ظاهر شویم ».افشین
پیروانی ،مدیر تیم فوتبال پرســپولیس هــم چنین نظر داد« :با
توجه به قرعهکشی باید بگویم که در این رقابتها حریف آسان
وجود ندارد .همه تیمها قابل احترام هستند و نمیشود تیمی
را دســت کــم گرفت .تیمــی که بــه نمایندگی کشــوری میآید،
حتماً خوب است و یکسری قابلیتها دارد ».او درباره احتمال
میزبانی ایران گفت« :قطعــاً ما هم دلمان میخواهد میزبان
بازیهــای متمرکز مرحله گروهی باشــیم ولــی بحث امکانات
وجــود دارد کــه یکــی از بدیهیتریــن آنهــا  VARاســت .به این
ترتیب امکانی برای میزبانی نیست».

آبیپوشــان پایتخــت کــه در ســید  3قــرار داشــتند ،در گروهی قــرار گرفتند که
میتــوان آن را «گــروه مــرگ» نامیــد .شــاگردان محمــود فکــری در مرحلــه
گروهــی باید با الدحیلی مصاف کنند که علی کریمی ،بازیکن ســابق آبیها را
بــه خدمت گرفته اســت .این بازیکن که در تابســتان راهی القطر شــد ،بعد از
درخشش به صورت قرضی به الدحیل پیوست و حاال باید مقابل تیم سابقش
قرار بگیرد .الشرطه حریفی تکراری برای استقالل محسوب میشود .این تیم
کــه  5قهرمانــی در لیگ کشــورش دارد ،فصل گذشــته هــم در همین مرحله
گروهــی برابر اســتقالل قرار گرفت که هر دو بازی رفت و برگشــت به تســاوی
 1-1انجامید .االهلی هم یکی از تیمهای مطرح عربســتان در دو دهه گذشــته
اســت کــه در ســالهای  1985و  2012به فینال لیگ قهرمانان رســیده ولی در
هــر دو دوره دســتش از رســیدن به جــام قهرمانی کوتاه مانده اســت .محمود
فکری ،سرمربی استقالل درخصوص قرعهکشی لیگ قهرمانان آسیا و حضور
اســتقالل در گروه مرگ این مســابقات اظهار داشــت« :گروه مرگ؟ استقالل
تیمی است که باید به فکر بعد از این گروه و مرحله باشد .این واقعیتی است
که همه از آن آگاه هســتیم .تیمهای قدرتمند و خوبی در گروه ما قرار گرفتند
و فکــر میکنم باید در مراحــل باالتر به چنین تیمهایی برخورد میکردیم اما
به هر حال قرعه کشــی صورت گرفته و انشــاءاهلل تا زمان برگزاری مســابقات
خود را آماده خواهیم کرد و به امید خدا از این گروه صعود میکنیم ».واکنش
پرویز مظلومی ،سرپرســت اســتقالل به قرعه این تیم چنین است« :استقالل
در گروهی سخت قرار گرفت .گروهی که به زعم عدهای گروه مرگ است ولی
ما اســتقالل هســتیم که دو بار قهرمان آســیا شــدهایم و مطمئناً سه تیم دیگر
از همگــروه شــدن با ما نگران هســتند .باید تالش کنیم با صعــود از گروه ،دل
هوادارانمان را شــاد کنیم .تیمی که میخواهد برای قهرمانی در آسیا بجنگد
از هیچ حریفی نمیترسد و ما هم با تمام وجود وارد رقابتها میشویم».

تراکتور که آخرین بار در فصل  ۲۰۱۸حضور
در لیــگ قهرمانــان را تجربه کرد ،بــا قهرمانی
در جــام حذفــی ایــران بازگشــت بــه رقابــت
در ســطح اول فوتبــال قــاره را جشــن گرفــت.
تراکتــور کــه در ســید  2قــرار داشــت ،در گروه B
رقابتها کار سختی پیش رو دارد .سرخپوشان
تبریــزی عالوه بر شــارجه و پاختاکــور که اکنون
صدرنشــین لیگهــای امــارات و ازبکســتان
هســتند ،بایــد بــا نیــروی هوایی عراق کــه فعالً
صدرنشــین ســوپر لیگ عراق اســت یا الوحده
عربســتان که میتواند حریف سرسختی باشد،
مصاف دهنــد .عباس چمنیان ،مربــی تراکتور
دربــاره قرعهکشــی گفــت« :حضــور در لیــگ
قهرمانــان آســیا کار ســختی اســت چــون تمام
تیمهــا باکیفیــت و خوب هســتند و همــه برای
این تورنمنت تجهیز میشــوند .مطمئناً انتظار
تراکتوریها این اســت که تیم بــا هدف صعود
بــه مرحلــه بعــدی بســته شــود .کار در حــوزه
فنــی خوشــبختانه بــا تدبیر مســعود شــجاعی
و کادرفنــی در حــال انجــام اســت؛ در حــوزه
مدیریت هم مطمئنم که خیلی دغدغه دارند.
این دو اتفاق دســت به دست هم میدهند که
حداقل ما در مرحله گروهی مدعی باشیم و به
مرحله بعدی راه یابیم».

فــوالد در صــورت صعــود بــه مرحلــه گروهــی
لیگ قهرمانان آســیا حریف السد قطر خواهد شد.
جدالــی کــه بــرای ایرانیهــا حائــز اهمیــت خواهد
بــود چــرا کــه ســرمربیان دو تیــم پیــش از ایــن نیز
بارها با پیراهنهای بارســلونا و اوساســونا روبهروی
هــم در اللیــگا قــرار گرفتهاند .جواد نکونــام و ژاوی
هرناندز خارج از مســتطیل ســبز نیــز ارتباط خوبی
با یکدیگر دارنــد و مصاف احتمالی دو اللیگایی به
جذابیتهــای این بازی خواهد افزود .ضمن اینکه
الســد در حــال حاضر بــا اختالف صدرنشــین لیگ
قطر است و ژاوی و شاگردانش آماده درخشش در
لیگ قهرمانان هستند.
سعید آذری ،مدیرعامل فوالد خوزستان گفت:
«گروه بســیار ســختی داریــم؛ البته تمــام تمرکز ما
روی دیدار اولمان در پلیآف مقابل العین امارات
است تا آن را با پیروزی پشت سر بگذاریم .با توجه
به اینکه یک تیم قطری سرگروه ماست به احتمال
فــراوان بــازی پلــیآف در قطــر برگــزار میشــود.
امیدواریــم پنجره نقــلو انتقاالت زمســتانی فوالد
زودتر باز شود و از سویی با همکاری سایر باشگاهها
به دنبال این هستیم که قانون منع جذب بازیکنان
خارجی را لغو کنیــم تا بتوانیم با بازیکنان خارجی
راهی لیگ قهرمانان آســیا شویم و با شرایط فعلی
مقابل غولهای آسیا قرار نگیریم».

هفته سیزدهم لیگ برتر از فردا آغاز میشود

واکنش پیشکسوتان سرخابی به قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا

قرعه کشــی فصل جدیــد لیگ قهرمانان آســیا  2021دیروز انجام
شــد و پیشکســوتان اســتقالل و پرســپولیس در ایــن خصــوص
اظهارنظر کردند.
■ محســن خلیلــی :بــرای نایــب
قهرمــان آســیا و تیمی که در ســه ســال
گذشــته دو بار در فینــال لیگ قهرمانان
آســیا حاضر بوده اســت نباید فرقی کند
کــه برابــر چه تیمــی بــازی میکنــد .اگر
تفکر پرسپولیس قهرمانی در آسیا باشد
نباید به نام رقبا در گروه توجهی کند.
■ اسماعیــــــل حاللـــــــی:کشورهای
آســیا ،پرســپولیس را بــه عنــوان یــک
مدعــی اصلــی فتــح جــام قهرمانــی
لیــگ قهرمانــان آســیا میداننــد اما اگر
کار حرفــهای انجــام ندهیــم ،آســیب
میبینیــم .اگــر خودمــان باشــیم ایــن
تیمها حریف ما نمیشوند.
■ محمود کلهر :پرســپولیس در گروه
بســیار خوبی قرار گرفت این تیم تجربه
خوبــی از لیگ قهرمانان فصل گذشــته
دارد و میتواند با شــرایط خوبی در این
مســابقات حضور پیدا کند .پرســپولیس

میتوانــد به راحتــی از گروهش صعود کند و اگر بدون حاشــیه در
لیگ قهرمانان حاضر شوند قطعاً موفق میشود.
■ بهتــاش فریبــا :حســن حضوراســتقالل در گــروه مــرگ این
اســت کــه تیمهــا بســیار قوی هســتند و
یکدیگــر را کنار میزنند و نکته بد ماجرا
همینجاست که کار برای صعود سخت
است .مسألهای که باید به آن توجه کرد
این اســت که ســطح فنی این گروه باید
بیش از گروههای دیگر مسابقات باشد.
■ محمــد مؤمنی :به نظرم اســتقالل در گروه خوبی قرار گرفته
اســت .همــه میگوینــد کــه ایــن تیم در
گــروه مرگ قــرار گرفت اما بــه نظر من
این گروه جای خوبی اســت که استقالل
بــا ارائــه دانــش فوتبالــی و تاکتیکهای
فنی ارزیابی شود.
■ ســتار همدانــی :قبالً هم اســتقالل
در گروهــی قرار گرفته بود که خیلی به این گروه شــباهت داشــت.
اســتقالل مقابــل الدحیــل کار ســختی
خواهــد داشــت و الشــرطه و االهلی هم
تیمهای قدرتمندی هستند با این حال
اســتقالل در آســیا با دو قهرمانی خوش
آوازه است.

تمرین سرخ ها تحتالشعاع قرعهکشی

فوتبال پرفشار آبی ها و مصدومیت دیاباته

تمریــن دیروز پرســپولیس در ورزشــگاه شــهید کاظمــی و با
پیگیری اعضای تیم برای قرعهکشــی لیــگ قهرمانان 2021
آســیا برگزار شــد .بازیکنــان ابتدا زیــر نظر مظاهــر رحیمپور
مربــی بدنســاز با انجــام حرکات کششــی ،نرمشــی و دوهای
کوتاه بدنها را گرم کردند و در اختیار کادر فنی قرار گرفتند.
در مرحله بعد ،بازیکنان در قالب  4گروه به مدت  30دقیقه
بــه تنیس فوتبال پرداخته و پس از آن راهی ســالن شــدند و
 30دقیقه کارهای بدنســازی با وزنه داشــتند .محمدحسین
کنعانیزادگان و ســید جالل حســینی دزیر نظر کادر پزشکی
تمرینات ویژه خود را انجام دادند.

تمریــن دیــروز اســتقالل در زمیــن مجموعه ورزشــی نفت تهرانســر
برگزار شد .پیش از شروع تمرین کادر فنی تیم استقالل پیگیر مراسم
قرعهکشی و حضور استقالل در گروهبندی لیگ قهرمانان آسیا بودند.
در غیاب فرشــید اســماعیلی ،محمدحســین مرادمند هــم با لباس
شــخصی در محل تمرین حاضر شــد .کارهای سرعتی و پاسکاری در
گروههای  4نفره انجام شــد و مهمترین بخش تمرین ،فوتبال درون
تیمی فشرده بود .استقاللیها بعد از صرف ناهار راهی فرودگاه شده
تا به اهواز و سپس مسجدسلیمان بروند .نکته اینکه در اواخر تمرین،
شــیخ دیاباته دچار مصدومیت شد .او بالفاصله برای گرفتن عکس
راهی بیمارستان شد تا وضعیت مصدومیتش مشخص شود.

هدف استقالل؛ تثبیت اولی در شهر اولینها

لیگ برتر

رضا صالحی امیری ،رئیس کمیته ملی المپیک در نشست هماندیشی
رؤســای پیشــین کمیتــه ملــی المپیــک و ســازمان تربیــت بدنــی بیــان
کرد«:فلســفه این نشســت این است که بدانیم گذشــتگان کمک کردند
تا االن ورزش به اینجا برســد .باید این فهم را داشــته باشــیم که دیگران
تالش کردند تا ما امروز اینجا بنشــینیم و ما باید تالش کنیم تا آیندگان
بر این مســند بنشینند .همه ما در یک قطار نشســتهایم بنابراین انگیزه
مــن برای برگزاری این جلســات ،آموزش به همــکاران خودم در وزارت
ورزش و کمیتــه ملــی المپیــک اســت .خوشــبختانه ورزش به سیاســت
آلــوده نیســت و مرزبنــدی سیاســی نــدارد و هر کســی یک قدمــی برای
ورزش برداشته عضو این خانواده است».

کوریره دلو اسپورت (ایتالیا)

میرر اسپورت (انگلیس)

قرعهکشی لیگ قهرمانان آسیا  ۲۰۲۱برگزار شد

اخبــــار

صالحی امیری :ورزش به سیاست آلوده نیست
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مارکا (اسپانیا)

مستطیل سبز

مســابقات فوتبــال در اروپــا سهشــنبه شــب پیگیــری شــد کــه در یکی از
دیدارهای جذاب و پرحاشــیه ،اینتر در دربــی دالمادونینا با پیروزی 1-2
مقابــل میالن راهی مرحله نیمهنهایی جام حذفی ایتالیا شــد .گلهای
اینتر توســط لوکاکو (-71پنالتی) و اریکســن ( )98به ثمر رسید و تک گل
میــان را زالتــان ابراهیموویچ ( )31به ثمر رســاند .ایــن نتیجه در حالی
رقــم خورد که ابراهیموویــچ برای میالن گل برتری را به ثمر رســاند اما
اخــراج این بازیکن ،زمینه شکســت روســونری را فراهم کــرد .در دقایق
پایانــی نیمــه اول درگیری زالتان و لوکاکو ،جو بازی را کامالً متشــنج کرد
و داور در نهایــت بــه هــر دو کارت زرد داد .در ابتــدا درگیــری لفظی بین
این دو بازیکن رخ داد و لوکاکو ســمت ســتاره ســوئدی رفت و در مقابل
مهاجــم میــان هــم
ضربــهای بــا ســر بــه
پیشــانی حریــف زد .پس
از آن بازیکنــان دو تیــم
وارد معرکــه شــده و این
دو را از هــم جــدا کردنــد
امــا ایــن دو دســتبردار
نبودنــد و از دور برای هم
خط و نشان میکشیدند.
حتی زالتــان وعده ادامه
درگیــری در بیــرون از زمیــن و داخل تونــل ورزشــگاه را داد و لوکاکو هم
الفــاظ نامناســبی را خطاب به او بــه کار برد .توتو مــرکادو ،مهاجم اینتر
انتهــای بــازی اعالم داشــت کــه زالتــان جمالتــی را میگوید کــه لوکاکو
آن جمــات را تعبیــر بیاحترامــی بــه مــادر و اعتقاداتــش میکند و در
مقابلش لوکاکو که خیلی عصبانی شــده بود ،پاسخ او را میدهد .زالتان
کــه بــه دلیــل درگیری با لوکاکــو یک کارت زرد داشــت ،در نیمــه دوم به
دلیــل خطــا روی کــوالروف ،کارت زرد دیگــری را دریافت کــرد و از بازی
اخراج شــد .همچنین در هفته بیســتم از مســابقات لیــگ برتر انگلیس
منچسترســیتی با پیروزی  0-5در خانه وستبروم ،به صدر جدول لیگ
برتــر صعود کرد .آرســنال در دیداری خارج از خانه موفق شــد با نتیجه
 1-3ساوتهمپتون را شکست بدهد .وستهام در خانه کریستال پاالس به
میدان رفت و  2-3پیروز شد .در دیگر دیدار لیدزیونایتد در سنت جیمز
پارک میهمان نیوکاسل بود و  1-2به پیروزی رسید.
ëëدرخشش قوچاننژاد و تجلیل سایت هلندی از او
همچنیــن سهشــنبه لژیونرهــای فوتبــال بــرای تیمهای خود بــه میدان
رفتند و از هفته نوزدهم رقابتهای اردی ویسه ،زووله میزبان هراکلس
بــود و ایــن بازی با تســاوی  2-2به پایان رســید .در این بــازی زووله 0-2
عقب بود اما موفق شــد دو گل خورده را جبران کند .گل تســاوی بخش
زووله توســط رضا قوچاننژاد زده شــد .قوچاننژاد در این بازی در ابتدا
نیمکتنشــین بود اما از دقیقه  70وارد میان شــد و  3دقیقه بعد گلزنی
کــرد .ســایت  fcupdateدر گــزارش خود نوشــت کــه قوچاننــژاد دوباره
ارزش طالیــی خــود را بــه عنوان یک یــار ذخیره نشــان داد .این رســانه
هلنــدی نوشــت که «مــرد قهرمان» هفته گذشــته تنها پــس از  3دقیقه
دوبــاره گلزنــی کــرد و به این دربــی زیبا خاتمــه داد .این رســانه هلندی
قوچاننژاد را بهترین بازیکن زمین نامید.
قوچاننژاد درباره گلزنی دوباره خود در لیگ هلند گفت :من میدانم
که چه تواناییهایی دارم و خوشحالم که دوباره چنین عملکردی داشتم.
در خصوص شــرایطم زیاد حرف زده شده و من ناراحتیام را مخصوصاً
در رسانهها نشان دادهام .البته ناراحتی من مستقل از تعهدم نسبت به
این باشگاه است و رفتارم مثل سابق خواهد بود .چه بازی کنم ،چه بازی
نکنم ،هیچ چیزی تغییر نخواهد کرد».
از هفتــه بیســت و دوم رقابتهای لیــگ فوتبال بلژیــک ،آنتورپ در
خانــه یوپن بــه میدان رفت و با دو گل پیروز شــد .در ایــن بازی علیرضا
بیرانوند ،ســنگربان ایرانی در ترکیب اصلی آنتورپ حضور داشــت و 90
دقیقه بازی کرد و باز هم با کلینشــیت درخشــید .آنتورپ با این برد 40
امتیازی شد و تا رده دوم صعود کرد.
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آدرینا ورشینگر  /هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال فردا
جمعه با برگزاری  3دیدار همزمان از ساعت  15آغاز
میشــود که در مهمترین آنها نفت مســجد سلیمان
در ورزشــگاه شــهید بهنام محمدی این شهر میزبان
اســتقالل اســت .شــاگردان ســیدمجتبی حســینی در
شرایطی این دیدار را برگزار میکنند که در بازی قبلی
خود برابر ذوب آهن به تساوی بدون گل رسیدند تا با
 16امتیاز در رده ششم جدول باشند .البته نفتیها که
در بازی خانگی قبلی خود برابر شهرخودرو به پیروزی
 1-3رســیدند ،نشــان دادهاند که در مســجد سلیمان
تیــم چغری هســتند کــه تیمهایی مثل پرســپولیس
را متوقف و ســپاهان و فوالد را هم شکســت دادهاند.
نفتیهــا اگرچــه از لحاظ مالــی و امکاناتی با مشــکل
مواجه هستند ولی نشان دادهاند که در زمین با انگیزه
بــه میدان میرونــد و حاال میخواهند دوبــاره خود را
ثابت کنند .اما شــاگردان محمود فکــری در حالی به
شهر «اولین ها» ســفر کردهاند که در بازی قبلی خود
برابــر ســایپا  0-1بازنده شــدند اما به لطف شکســت
صنعت نفت برابر ســپاهان ،با همــان  22امتیاز و به
خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به زرد پوشان اصفهانی
در صدر جدول باقی ماندند .با این حال ،استقاللیها
بخوبــی میدانند که برای مانــدن در رده اول ،باید در
این بازی خارج از خانه به پیروزی برسند .آبی پوشان
که همچنان هرویه میلیچ و فرشید باقری را کنار خود
نمیبیننــد ،در ایــن بــازی محمــد حســین مرادمند
مدافــع خــود را هــم بهدلیــل مصدومیــت در اختیار
ندارند ولی سید احمد موســوی مدافع راست آبیها
کــه بعد از دربی دچار مصدومیت شــده بــود ،دوباره
کارش را با اســتقالل از ســر گرفته و متین کریمزاده و
ســبحان خاقانی هم از نظر جســمانی شرایط خوبی
دارنــد و میتوانند مقابل نفت به میدان بروند .نفت
و اســتقالل تاکنــون  6بار در لیگ برتــر به مصاف هم
رفتهانــد کــه  5پیــروزی برای اســتقالل و یک تســاوی
حاصل آن بوده اســت .ضمن اینکــه آنها فصل قبل

در جام حذفی هم مغلوب اســتقالل شــدهاند .بازی
رفت  2تیم در فصل قبل در مسجد سلیمان  1-1شد
و بــازی برگشــت را اســتقالل  1-2بــرد .در تقابلهای
لیــگ برتری دو تیم اســتقالل  9و نفــت  3گل به ثمر
رســاندهاند .حــاال باید دید کــه نفتیها طلســم پیروز
نشــدن برابــر اســتقالل را میشــکنند یــا اســتقالل در
مسجد سلیمان زمینگیر میشود یا دوباره میبرد.
ëëناکام ها به دنبال خوشبختی
در بازیهــای دیگــر ،ســایپا در ورزشــگاه شــهید
دســتگردی تهــران پذیرای گلگهر اســت .شــاگردان
ابراهیــم صادقــی مدتــی اســت کــه روی دور بــرد
افتادهانــد و پــس از پیــروزی بــر ذوب آهن ،اســتقالل
را هــم شکســت دادند تــا بــا  16امتیاز در رده هشــتم
قــرار بگیرنــد .در مقابــل ،شــاگردان امیر قلعــه نویی
از روزهــای خــوب خود فاصلــه گرفتهانــد و در  4بازی
اخیــر خــود رنــگ بــرد را ندیدهانــد .ســیرجانیها در
آخرین بازیشان در خانه  1-2مغلوب تراکتور شدند
تــا بــا  15امتیاز در رده دهم بایســتند و حــاال باید دید
در ایــن مســابقه چــه عملکــردی دارند .در ورزشــگاه
شهید وطنی قائمشهر هم ،نســاجی رو در روی ذوب
آهــن قرار میگیرد .مجید جاللی در اولین حضورش
روی نیمکت نســاجی شروع خوبی نداشت و تیمش
 0-1مقابل شــهرخودرو بازنده شد تا تیم شهر خسته
برای هشــتمین بازی پیاپی از رســیدن به برد محروم
شــود اما ذوب آهن وضع به مراتب بدتری دارد .تیم
اصفهانی که هنوز در لیگ بیستم به پیروزی نرسیده،
در بازی قبل خود هم با نفت مسجد سلیمان مساوی
کرد .البته ذوبیها در این بازی گل هم زدند که اشتباه
رحیم شاهین کمک داور این مسابقه و آفساید اعالم
کــردن گل صحیح ،باعث شــد تــا هــم ذوب آهن در
حســرت برد بماند و هم شاهین از داوری کنارهگیری
کنــد .با این حال فشــارها روی رحمــان رضایی وجود
دارد و باید دید ســرمربی ذوب آهن میتواند باالخره
تیمش را برنده کند یا خیر.

