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استقبال خوب سعودیها از نماینده ایران

جایزه بهترین مهاجم لیگ پرتغال به طارمی رسید

مهــدی طارمی ،مهاجم پورتو برای ســومین ماه متوالــی جایزه بهترین
مهاجــم لیــگ برتــر پرتغــال را از آن خــود کرد .ایــن جایــزه در حالی به
طارمی رســید که او چند هفته متوالی است که برای پورتو گل نمیزند و
روی عدد  9متوقف شده است.

جهانبخش و  8بازیکن دیگر برایتون در لیست فروش

گراهــام پاتر ،ســرمربی برایتون کــه در تالش بــرای ماندن در لیگ برتر اســت،
میخواهــد  9بازیکــن خــود را به فــروش رســاند .این فصل هم بــرای علیرضا
جهانبخش خوب پیش نرفت و پس از چند بازی خوب در ابتدای فصل ،بازیکن
ایرانی به دلیل مصدومیت از حضور در ترکیب برایتون بیرون رفت و پس از آن
و با بازگشت به لیست برایتون نیز نتوانست در ترکیب گراهام پاتر قرار گیرد .او
یکشنبه و در مقابل منچستریونایتد دقیقه  88وارد میدان شد ولی زمانی کافی
برای درخشش نداشت .حاال و طبق گزارش روزنام ه ایندیپندنت ،جهانبخش
در کنار  8بازیکن دیگر در لیست فروش برایتون در تابستان قرار گرفته است.

ســــوژه

علی کریمی مشاور خیبر خرم آباد شد

جادوگر فوتبال ایران پست جدید و غیرمنتظرهای را پذیرفت .مسعود عبدی
مالــک باشــگاه خیبر خرم آبــاد ،علی کریمی بازیکن ســابق تیم ملی فوتبال
ایران ،پرسپولیس و بایرن مونیخ را که چندی پیش یکی از کاندیداهای ریاست
فدراسیون فوتبال بود به عنوان مشاور خود در این باشگاه منصوب کرد.

دیشــب ،شــب ســختی بــرای آندره
آ پیرلــو و آنتونیــو کونتــه ســرمربیان
یوونتــوس و اینتــر بود ،چــرا که یکی
بــرای اخــراج نشــدن از یوونتــوس
و یکــی دیگــر بــرای راحــت شــدن
خیالــش از قهرمانــی اینتر در ســری
 Aتــاش میکــرد .شــرایطی که این
روزنامــه آن را در تیتــر یــک خــود
«احکام» توصیف کرد.

فیل فودن با گلی که دقیقه  90به بورسیا
دورتموند زد ،منچسترسیتی را از دردسر
نجــات داد ،چــرا کــه تیــم آلمانــی برای
ســیتی حریــف سرســختی بــود و فــودن
توانست سیتی را به پیروزی  1-2در بازی
رفــت مرحله یــک چهــارم نهایــی لیگ
قهرمانــان برســاند .این روزنامــه هم در
این شــرایط ،تیتر «فودن برای نجات» را
روی جلدش برد.

برای سیرجانیها سهمیه آسیا میگیریم

بهترین روز فوتبالیام رقم خورد  /منشا فوتبالیست قابلی است ،امیدوارم دوباره گل بزند

حامد جیرودی  /در هفته نوزدهم لیگ
برتــر کــه تنهــا  10گل از خــط دروازهها
عبور کــرد ،یونس شــاکری مهاجم گل
گهــر درخشــید و بــا زدن  3گل برابــر
ماشینســازی چهره ویژه میدان بود و
زمینه ســاز برد  1-3ســیرجانیها شد.
این بازیکن  31ساله نیشابوری با اشاره
بــه پیروزی تیمش برابر ماشینســازی
بــه خبرنگار«ایــران» گفت«:خیلــی
خوشــحالم کــه توانســتیم بــرد خوبــی
کســب کنیــم .گرچــه ماشینســازی
دفاعــی بــازی میکنــد ولــی مــا در
بخــش هجومــی موفــق ظاهر شــدیم
و توانســتیم بــه  3امتیاز دســت یابیم.
ابتــدا گل بدی خوردیــم ولی در همان
نیمه اول جبران کردیم و بین دو نیمه
هم با بچهها هم قســم شدیم که بازی
را ببریــم .خدا را شــکر ســال  1400را با
 3امتیــاز آغاز کردیم و برد شــیرینی به
دست آوردیم».
او دربــاره اینکــه آیــا پیشبینــی
میکرد هت تریک کند؟ چنین پاســخ
داد«:اصــاً فکــرش را نمیکــردم.
اتفــاق جالــب بیــن دو نیمــه افتــاد؛
دکتــر تیــم از مــن پرســید کــه تاکنــون
هــت تریک کــرده ای؟ گفتــم نه .گفت
انشــاءاهلل در ایــن بــازی هــت تریــک
کنــی .به طــرز عجیبی این اتفــاق افتاد

و واقعــاً بهتریــن روز زندگی فوتبالیام
رقــم خــورد .خیلــی از ایــن موضــوع
خوشــحالم ».شــاکری توپــی را کــه بــا
آن هــت تریــک کــرد ،بــرای یــادگاری
بــه خانهاش بــرد .او در ایــن خصوص
گفت«:بعــد از اینکــه توانســتم  3گل
بزنــم ،توپ را به رختکــن بردم و همه
بچهها هم آن را امضا کردند و به خانه
بردم تا به یادگار نگه دارم .بههرحال،
اتفــاق بســیار خوبــی برایم افتــاد و آن
توپ را برای خودم نگه داشتم».
او بــا  3گلــی کــه زد  6گله شــد تا در
رده چهــارم گلزنــان برتر لیگ بیســتم
قرار بگیرد .شــاکری دربــاره اینکه آیا از
شــرایطش راضی اســت؟ چنیــن نظر

داد«:مــن در نیــم فصــل اول از خودم
راضــی نبــودم .البته  5بــازی مصدوم
بودم و همسترینگم پارگی داشت ولی
خدا را شکر در نیم فصل دوم شرایطم
بهتر شــده و امیدوارم با همین فرمان
تا آخر فصل پیش بروم».
شــاکری در حالــی با هــت تریک در
ایــن بــازی درخشــید که گادوین منشــا
مهاجــم گل گهــر بــا  10گل زده در رده
دوم جدول بهتریــن گلزنان لیگ برتر
قرار دارد ولی این بازیکن نیجریهای در
 4بازی گذشته گل گهر موفق به گلزنی
نشــده و در ایــن بــازی هــم بهعنــوان
بازیکــن جانشــین از دقیقــه  80بــه
میدان رفت .شــاکری درباره وضعیت

 3هت تریک لیگ بیستم

هــت تریــک یونــس شــاکری در بــازی گلگهــر برابــر
ماشــین ســازی ،ســومین هت تریک لیگ برتر بیستم
بــود .اولیــن هت تریک فصل جاری توســط هم تیمی
شــاکری یعنــی« گادویــن منشــا» در بــازی گل گهــر-
شــهرخودرو در هفتــه هفتــم ثبت شــد؛ دیــداری که با
نتیجه  1-3به ســود ســیرجانیها به پایان رســید و هر
 3گل شــاگردان امیر قلعه نویــی را مهاجم نیجریهای
به ثمر رســاند .هت تریک بعدی توسط پیمان بابایی
مهاجم ســابق ماشینســازی در بــازی هفته دهم این

تیم برابر ســپاهان شــکل گرفت که آن
دیــدار با نتیجــه  3-3به پایان رســید؛
در آن بــازی ،داور  3پنالتــی بــه ســود
ماشینســازی اعالم کرد کــه بابایی 2
تــای آنهــا را گل کرد و یکــی دیگر را که
پنالتی دوم بود ،پیام نیازمند دروازه بان
سپاهان دفع کرد اما در برگشت خود بابایی
آن را به گل تبدیل کرد .گفتنی اســت ،بابایی در
نیم فصل دوم به تراکتور پیوست.

هفته بیستم لیگ برتر امروز با برگزاری یک بازی آغاز میشود

دزدی شبانه داور از پسر  17ساله

رئالمادریدومنچسترسیتیبازیرفتیکچهارمنهاییلیگقهرمانانرابابردپشتسرگذاشتند

گــروه ورزشــی /دور رفــت مرحلــه
یکچهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان
اروپــا ،سهشــنبه شــب بــا برگــزاری دو
دیدار آغاز شــد که در یکی از آنها رئال
مادریــد  1-3لیورپول را شکســت داد.
شــاگردان زینالدیــن زیــدان در ایــن
دیدار مقابل حریف انگلیسی نمایش
بسیار خوبی داشتند و به لطف گلهای
وینیسیوس جونیور( 27و  )65و مارکو
آسنسیو( )36به یک پیروزی درخشان
رسیدند؛ هرچند تکگل محمد صالح
( )51امیدهــای قرمزهــا بــرای دیــدار
برگشــت را زنده نگهداشــت .از ســوی
دیگر شــاگردان زیدان هم با این برد تا
حدودی با خیال آســوده راهی آنفیلد
خواهند شــد .در تمــام تورنمنتهای
اروپایــی ،هیچ تیمی تاکنــون به اندازه
رئال مادرید و بنفیکا موفق به شکست
لیورپول نشده است 4(.برد)
در پایــان ایــن دیــدار وینیســیوس
جونیــور بــه عنــوان بهتریــن بازیکــن
زمیــن انتخاب شــد .او اولیــن بازیکن
متولــد پــس از ســال  2000اســت کــه
موفق به گلزنی در مرحله یک چهارم
نهایــی لیگ قهرمانان اروپا میشــود.
مهاجــم  20ســاله برزیلــی در پایــان
بــازی گفت« :پیروزی در این مســابقه
خیلــی مهــم بــود .کل ســال ســخت
تــاش کردیــم تــا در مقطــع کلیــدی
فصــل در همــه بازیها پیروز شــویم.
اجــازه خلــق موقعیــت چندانــی
بــه آنهــا ندادیــم ،بایــد ایــن رونــد را
حفــظ کنیــم و همچنــان همینطــور
بــازی کنیم .ســرمربی همیشــه حس
آرامــش را بــه تیــم انتقــال میدهد و
مــا بایــد چیزهایــی را کــه در تمرینات
کار کردهایــم اجــرا کنیــم .امــروز همه
کارهایی را که زیدان از ما خواســته بود
انجــام دادیــم و خوب عمــل کردیم.
در ضمــن تونــی کــروس باورنکردنی
اســت ،او بازیکــن فوقالعــادهای
اســت .هربار که وارد میدان میشــود،
کالس بــازی فوقالعادهاش را نشــان
میدهــد ،هیچکــس مثــل او بــازی
نمیکنــد .میخواهم به خاطر پاســی
کــه داد از او تشــکر کنــم ».در دیگــر
بازی این شب ،منچسترسیتی مقابل

بروسیا دورتموند به برتری  1-2رسید.
دو تیــم نمایش پایاپایی داشــتند و در
نهایت ســیتی با گل دقایــق پایانی به
پیروزی رســید .با این نتیجه همچنان
هر دو تیم از شانس رسیدن به مرحله
نیمه نهایــی برخوردار هســتند .کوین
دی بروینــه ( )19و فیــل فــودن()90
برای شــاگردان پپ گواردیــوال و مارکو
رویــس( )84بــرای شــاگردان ادیــن
ترزیــچ گل زدنــد .پس از ســوت پایان
بازی اتفاق جالبی افتاد .در شــرایطی
که همه به ســمت رختکن میرفتند،
کمــک داور مســابقه از ارلینــگ هالند
درخواســت امضــا کرد که بــا موافقت
مهاجم نروژی دورتموند همراه شــد.
امضا گرفتن مقام رسمی بازی از یک
بازیکن در سطح لیگ قهرمانان اروپا
بیســابقه اســت .البتــه ســتاره جــوان
دورتموندیها در  5بازی اخیر خود در
همــه رقابتها موفق بــه گلزنی برای
تیمش نشده اســت .نکته دیگر اینکه
در ایــن بــازی دروازه منچسترســیتی
پس از  788دقیقه در لیگ قهرمانان
اروپــا بــاز شــد .ســیتیزنها تــا قبــل از
بــازی بــا دورتمونــد در  7بــازی اخیــر
خــود در این رقابتها موفــق به ثبت
کلین شیت شــده بودند .گفتنی است
داوری هــر دو دیدار با انتقاد هواداران
و کارشناســان مواجه شــد ،بخصوص
داور دیدار منچسترسیتی -دورتموند
کــه شــب پراشــتباهی را پشــت ســر
گذاشــت .اشــتباه بزرگ هاتگان ،داور
رومانیایــی بــازی ســیتی -دورتمونــد
در دقیقــه  37رخ داد .جایــی که پاس

منشــا هم صحبت کرد«:منشا بازیکن
خیلــی خوبــی اســت و بــا هــم رفیــق
صمیمــی هســتیم .او بازیکــن قابــل و
توانمندی اســت .این شــرایط برای هر
فوتبالیســتی ممکن است اتفاق بیفتد
و امیدوارم منشــا دوبــاره گلزنیهایش
را آغاز کند».
گلگهــر در  7هفتــه ابتدایــی لیــگ
برتر در صدر جدول بود ولی شاگردان
امیر قلعــه نویی پــس از آن دچار
افــت شــدند .بــا ایــن حــال،
سیرجانیها با این برد 26
امتیــازی شــده و بــه رده
هفتــم جــدول صعود
کردند .شاکری درباره

اینکــه چــه رتبــهای را بــرای تیمش در
پایــان فصــل متصــور اســت؟ چنیــن
پاســخ داد«:ما بهدنبال کسب سهمیه
آســیایی هســتیم و مطمئــن باشــید
که بــه این هــدف میرســیم چون هم
تیممان به لحاظ فوتبالی شکل خوبی
دارد و هــم بچهها انگیزه باالیی دارند.
امیــدوارم در پایــان فصــل بــه رتبــه
مدنظرمان دست پیدا کنیم».
شــاکری ســابقه بــازی بــرای
پرســپولیس در نیــم فصــل اول
لیــگ ســیزدهم را دارد .او
درباره اینکه از بین سپاهان،
پرســپولیس و استقالل که
در ردههــای اول تــا ســوم
جــدول هســتند ،کــدام
تیــم شــانس بیشــتری
بــرای قهرمانــی دارد؟
گفت«:هر  3تیم بسیار
خــوب و قابــل احتــرام
هستند و از االن معلوم
نیســت کــه چــه تیمی
قهرمان میشــود .االن
ســپاهان صدر است ولی
قبالً پرســپولیس بود و پیش
از آن هم اســتقالل .ممکن اســت تا
پایان فصل کلی اتفاق بیفتد و جایگاه
تیمها تغییر کند».

خوب رافائل گوریرو پشــت مدافعین
ســیتی بــه یــاران هــم تیمی نرســید و
ادرســون ســنگربان منچســتر تــوپ را
بیــرون از محوطــه با پا مهار کــرد و در
حالی که قصد داشــت با ارتفاع دادن
بــه تــوپ ،آن را بــه میانههــای میدان
بفرســتد ،با تیزهوشــی مهاجم جوان
دورتموند غافلگیر شــد .جود بلینگام
 17ســاله با تیزهوشی ،موفق شد قبل
از اینکه ادرســون پایش را بــاال بیاورد،
توپ را بدزدد و دروازه خالی را باز کند
اما در همین حیــن داور رومانیایی به
نشــانه خطای بلینگام در ســوت خود
دمیــد و گل ســالم را مــردود اعــام
کــرد .این در حالی اســت کــه بازبینی
تصاویر آهسته به خوبی نشان میداد
که بلینگام کوچکتریــن برخوردی با
ســنگربان ســیتی نداشــت و اتفاقاً اگر
قرار بر اعــام خطا بود ،این ادرســون
بود که پای مهاجم دورتموند را هدف
گرفت .اشــتباه بزرگ اوویــدو هاتگان
داور مســابقه در فضــای مجــازی نیــز
بازتابهــای زیــادی داشــت .یکــی از
کاربــران نوشــت« :ایــن بایــد یکــی از
بدتریــن تصمیمــات داوری در ایــن
فصــل باشــد .از بلینــگام  17ســاله
یــک گل اســتثنایی چمپیونزلیگــی را
دزدیدنــد ،در ایــن بیــن کارت زرد هم
گرفــت و  VARهــم نمیتوانســت
تصمیــم داور را برگردانــد چــرا کــه
ســوتش را زده بــود ».گفتنــی اســت
بازی رفــت دو دیدار دیگر این مرحله
(چلسی -پورتو و بایرن مونیخ  -پاری
سن ژرمن) شب گذشته برگزار شد.

برد؛ تنها راه پرسپولیس
آدرینــا ورشــینگر  /هفتــه بیســتم لیگ
برتــر فوتبــال ،امــروز بــا انجــام یــک
مســابقه آغــاز میشــود و پرســپولیس
و نســاجی از ســاعت  18:50دقیقــه در
ورزشــگاه آزادی تهــران به مصاف هم
میرونــد ،البتــه امروز قــرار بــود دیدار
صنعت نفت و اســتقالل برگزار شــود
که این بازی ب ه دلیل ســفر آبی پوشــان
پایتخــت به عربســتان جهــت حضور
در لیــگ قهرمانان آســیا و جلوگیری از
احتمال مبتال شــدن بازیکنان این تیم
بــه کرونا به تعویق افتــاد .ضمن اینکه
در حــال حاضــر تهــران و بســیاری از
شــهرهای کشــور ب ه دلیل موج چهارم
کرونا بــه رنگ قرمــز در آمدهاند .بازی
پرســپولیس و نساجی هم در شرایطی
قــرار اســت برگــزار شــود که تیم شــهر
خســته در ایــن بــازی  4بازیکــن و ۶
عضــو کادر فنــی خــود را در اختیــار
نخواهــد داشــت .دوشــنبه اعالم شــد
کــه  3بازیکــن و  4نفــر از اعضــای کادر
فنــی نســاجی مبتال بــه کرونا شــدهاند
کــه دیروز این تعــداد افزایش پیدا کرد
و در تســتگیری مجدد مشــخص شد
 2بازیکــن و یــک عضــو کادر فنی دیگر
در ایــن تیــم مبتال بــه کرونا شــدهاند و
نمیتواننــد در دیــدار بــا پرســپولیس
حضور پیــدا کنند و این شــرایط باعث
شــد تا احتمــال لغو این دیــدار مطرح
شود که البته این اتفاق تا دیروز نیفتاده
بود ،ضمن اینکه فرشاد فرجی مدافع
پرســپولیس هم همچنان در قرنطینه
اســت .امــا سرخپوشــان پایتخــت در
حالــی میزبان این مســابقه بــه میدان
میرونــد که این دیــدار ،آخریــن بازی
پرسپولیس قبل از سفر به هند و حضور
در لیگ قهرمانان آسیاست؛ قرمزها که
بهدنبال پنجمین قهرمانی پیاپی خود
در لیگ برتر هستند ،در بازی قبلشان
مقابل شــهرخودرو  1-1مساوی شدند
تا  2امتیاز ارزشــمند را از دست بدهند
و بــا  38امتیــاز پایینتــر از ســپاهان
 40امتیــازی در رده دوم جــدول قــرار
بگیرنــد .مهاجمان پرســپولیس که در
مشهد موقعیتهای گلزنی زیادی را از
دســت دادند ،حاال به خوبی میدانند
که برای دفاع از عنوان قهرمانیشان و

مطهری :منتقدان فشار را از مهاجمان بردارند

بــــرش

مرفاوی و عمرانزاده دستیاران فکری در نفت

محمود فکری در حالی به عنوان سرمربی نفت مسجدسلیمان انتخاب
شده که به گزارش فارس ،صمد مرفاوی و حنیف عمرانزاده  2دستیار
فکــری در اســتقالل و نســاجی بــا وی در نفــت مسجدســلیمان حضــور
خواهند داشــت و حضور این نفرات در کنار ســعید عزیزیان در این تیم
قطعی شده است .حمزه حدادی و داریوش صادقی دیگر مربیان بومی
هستند که فکری را در نفت مسجد سلیمان همراهی خواهند کرد.

وینیسیوس جونیور مهاجم برزیلی رئال
مادریــد در بــازی رفــت مقابــل لیورپول
در مرحلــه یــک چهــارم نهایــی لیــگ
قهرمانــان اروپا ســتاره میدان بــود .او دو
گل زد و میتوانــد تیمــش را بــه مرحلــه
بعــد ایــن رقابتهــا برســاند .موضوعی
کــه ایــن روزنامــه بــه آن پرداختــه و تیتر
«تاجگــذاری وینیســیوس» را بــه آن
اختصاص داده است.

تایمز اسپورت (انگلیس)

گفتوگوی «ایران» با یونس شاکری مهاجم گلگهر که هت تریک کرد

اخبــــار

مراســم معارفــه علیرضا امامــی فر رئیس مرکــز ملی فوتبال صبــح دیروز با
حضور شــهابالدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال ،میرشاد ماجدی
و طهمورث حیدری ( اعضای هیأت رئیسه) برگزار شد .عزیزی خادم ،در این
مراســم گفت« :ما نگاه مان توسعه محور بوده و با پیشبرد اهداف خود فصل
نوینــی در برنامهریزی جدید فدراســیون فوتبال ،حکمفرما خواهد شــد .اراده
ما قوی و مستحکم است و در همین راستا قدم برخواهیم داشت .فدراسیون
فوتبال بســتر الزم بــرای نگاه آکادمیک و روند برنامهریــزی ایجاد خواهد کرد.
نــگاه ما شایستهســاالری بوده و با تغییرات ،درصدد آن هســتیم کــه با اجرای
برنامههای خود با نگاه اقتصادی فوتبال و تغییراتی که رخ میدهد ،به سمت
آکادمیک بودن و کارآمد شدن بیش از پیش ،پیش رویم .فضای ما و نگاهمان
چیزی اســت که به آن اعتقاد داریم و تمام ســعی ما بر این است که با عدالت
پیــش رویــم و از صیانــت فدراســیون فوتبال دفــاع و حمایت خواهیــم کرد».
امامیفر هم گفت« :متوجه شدم اهداف عزیزی خادم دانش بنیان بوده و به
علم توجه میشود و به دنبال توسعه و پیشبرد فوتبال کشور هستند .بر همین
اساس تأخیر نکرده و پاسخ مثبت به این پیشنهاد دادم .چندین سال منتظر
چنین دیدگاهی بودم .سعی میکنم با تمام وجودم در این کار انرژی بگذاریم.
من به کار گروهی اعتقاد دارم و در همین راستا برنامههایم را پیش میبرم».

گاتزتا دلو اسپورت (ایتالیا)

بــــرش

عزیزی خادم :نگاه شایستهساالری داریم

editorial@irannewspaper.ir

مارکا (اسپانیا)

فوالد پس از  ۳سال بهعنوان اولین تیم ایرانی به عربستان رفت

کاروان تیــم فوتبال فوالد ایران برای بازی در مرحله پلیآف لیگ قهرمانان
آسیا  2021مقابل العین امارات سهشنبه شب وارد ریاض عربستان شد تا این
تیم پس از  ۳سال اولین تیم ایرانی نام بگیرد که برای برگزاری مسابقات به
عربستان میرود .مهمترین موضوع برای مسئوالن فوالد نوع استقبال از این
تیم در ریاض بود .در این میان صفحه رســمی فارســی کنفدراسیون فوتبال
آســیا ،تصاویری از ورود فوالدیها به ریاض به اشــتراک گذاشــت .تصاویری
کــه نشــان دهنده اســتقبال گرم ســعودیها از بازیکنــان ایرانی اســت .البته
مدیرعامل باشگاه فوالد هم پس از حضور این تیم در عربستان ،در صفحه
شــخصیاش از اســتقبال مســئوالن برگزار کننده این رقابتها تشکر کرد .در
پیام تشکر سعید آذری آمده است« :سال  ۱۹۷۱دیپلماسی پینگ پنگ جهان
و روابــط بین کشــورها را دگرگون کرد .فوتبال به مراتــب ورزش تأثیرگذارتر و
قدرتمندتــری در تاریــخ ورزش جهــان اســت ،آن حد تأثیرگــذار که براحتی
میتواند بسیاری از روابط دیپلماتیک را که به تیرگی گراییده بهبود ببخشد.
ورزش محل دوســتی ،تشــریک مساعی و انسانیت است .کاش همه چیز در
قالب دوســتی و محبت حرکت کند و مانند محیط ورزش دیگر محیطهای
موجود در توســعه دوستیها و روابط سختیهای خاص خود را تسهیل کند.
رفتار مقامات فدراسیون فوتبال عربستان در استقبال و امور مربوط به ورود
تیــم فوالد خوزســتان ایران بــه ریاض من را بــه یاد آن دیپلماســی معروف
پینگ پنگ انداخــت ،رفتاری
بســیار محترمانه و مؤدبانه که
ما انتظــارش را نداشــتیم و به
نوعــی احســاس غــرور کردیم
شــاید هــم بهخاطر حــرکات و
مصاحبههایی بود که من قبل
از ورود و پــرواز بــه عربســتان
داشــتم ».شــاگردان نکونــام
بالفاصلــه پــس از رســیدن به
ریــاض بــه وســیله مســئوالن
پزشکی ایافسی ،تست کرونا
دادنــد کــه پاســخ تستشــان
منفــی بــود .آیانــدا پاتوســی،
هافبــک فــوالد پیــش از تقابل
این تیم مقابــل العین امارات
بــه فــارس گفــت« :العیــن در
امارات به تیمی معروف است
کــه هیــچ محدودیــت مالــی
در هزینــه کــردن بــرای جذب
بازیکــن و مربــی نــدارد و بــه
همین خاطر معموالً این تیم
جزو بهترین تیمهای لیگ این
کشــور و حتی قاره آسیا محسوب میشــود ،البته اگر بهلحاظ تیمی بخواهید
حساب کنید ،فوالد تیمی منسجم و متحد است که میتواند با وجود نابرابر
بودن شرایط بویژه از نظر تعداد بازیکنان ،از پس العین بر بیاید .ما هدفی به
غیر از تالش تا آخرین لحظه نداریم و میدانیم که میتوانیم برابر العین به
موفقیت برسیم .در فوتبال طرفی پیروز میدان میشود که به معنی واقعی
یک «تیم» باشــد و داشــتن ستارههای گرانقیمت تضمینی برای موفقیت و
پیروزی نیست ».همچنین ایوب والی ،کاپیتان فوالد در یکی از تمرینات فوالد
پیش از سفر به ریاض دچار آسیبدیدگی شد که بررسیهای پزشکان فوالد
حکایت از این دارد که کاپیتان فوالد قطعاً دیدار روز شنبه برابر العین امارات
را از دست داده است.

http://irannewspaper.ir

حمید مطهری ،مربی پرســپولیس در نشست خبری پیش از بازی با
نســاجی اظهار داشــت« :این روزها خیلی میگویند که پرسپولیس از
موقعیتهایش اســتفاده نمیکند امــا  6-7ماه قبل هم گفتم صبور
باشــید ،پرســپولیس در آن زمان قهرمان لیگ شــد و به فینال آســیا
صعود کرد .به همین دلیل االن هم هواداران باید صبور باشند .تیمی
که در آن ســیدجالل حســینی ،احمد نوراللهی و سرلک در موقعیت
گلزنی قرار گرفته و گل میزنند ،از لحاظ تاکتیکی موفق است .برخی
مواقع ضربات به گل نمیرسد اما خواهش میکنم منتقدان فشار را
از روی بچههــای خط جلوی ما بردارنــد ».مصطفی صداقت ،مربی
نســاجی هم گفت« :با تیم باکیفیت پرســپولیس بازی داریم و نیازی
بــه توضیــح درباره شــرایط فنی حریــف و کادر فنی خــوب و بادانش
پرســپولیس نیســت 5 .بازیکن و  5عضو کادرفنی ما به ویروس کرونا
مبتال هستند که با کمیته پزشکی فدراسیون در ارتباط هستند .پیروزی
مقابل نفت مسجدســلیمان و ســایپا در دو دیدار اخیــر ما را به آینده
امیدوار میکند اما با این دو برد خودمان را گم نمیکنیم».

باقی ماندن در کورس ،تنها باید گلزنی
کننــد تا بــه  3امتیاز دســت پیــدا کنند
و در ایــن شــرایط بایــد دیــد بازیکنانی
مانند شهریار مغانلو ،عیسی آل کثیر،
مهــدی عبــدی ،وحیــد امیــری ،امیــد
عالیشــاه ،مهــدی ترابــی و ...میتوانند
پرســپولیس را به برد برســانند یا خیر،
البته شــاگردان یحیــی گلمحمدی که
سرمربیشــان را بهدلیــل  4اخطــاره
بــودن روی نیمکت ندارنــد ،باید برابر
نساجی قرار بگیرند که با حضور ساکت
الهامــی متحول شــده و روند صعودی
خوبــی را در پیــش گرفتــه اســت .تیــم
شــهر خســته از زمــان الهامــی یــک
پیروزی در جام حذفی و دو برد متوالی

در لیگ برتر به دســت آورده که باعث
شــده این تیم  16امتیازی شود و بسیار
امیــدوار اســت از رده پانزدهــم باالتــر
بیاید؛ پرســپولیس هم با  10گل خورده
بهتریــن خط دفــاع لیــگ را در اختیار
دارد و قائمشــهریها میداننــد که کار
ســختی بــرای موفقیت برابــر این تیم
در پیش دارند .پرســپولیس و نســاجی
تــا کنون  5بار در لیگ برتر با هم دیدار
کردهاند که  3تســاوی در قائمشهر و 2
برد برای پرسپولیس در تهران حاصل
آن بوده اســت .بازی رفت دو تیم بعد
از بازگشت این تیم از آسیا در زمین گل
آلود شــهید وطنی برگزار شد که  1-1به
پایان رسید.

