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رکوردشکنی مسی در فینالهای کوپا دل ری

روایت لژیونر خانم فوتبال ایران
از ممانعت داور بلژیکی از حضورش در میدان

یاســمن فرمانــی ،لژیونــر فوتبــال کشــورمان که بهدلیل داشــتن پوشــش
از حضــور در بــازی شــارلوا در مرحلــه پلی آف لیــگ بانــوان بلژیک برابر
وایــت اســتار محروم شــد در این باره به تســنیم گفت« :اگر میخواســتم
بدون پوشــش بــازی کنم اول به خودم و بعد به کشــور ،فرهنگ ،تمدن و
دینــم توهین کــرده بودم .هیچگاه بــدون حجاب بــازی نمیکنم ،چرا که
اگــر ایــن کار را بهعنوان یک ایرانی انجام دهم بــه دیگران اجازه میدهم
کــه خیلی راحــت درباره ایران صحبت کنند .در مســابقه مرحله پلی آف
لیگ بلژیک داور گفت باید بدون پوشــش بــازی کنی که نپذیرفتم و روی
نیمکت نشستم ».او خاطرنشان کرد« :داوران شرایط من را میدانستند.
در مســابقات گذشــته قبل از بازی با آنها صحبت میکــردم و اجازه بازی
میدادنــد .اینجا پوشــش تــا حدی مورد قبول اســت چــون لباسهای ما
رنگهای خاصی دارد و میگویند باید همرنگ باشید از طرفی رنگهایی
که میگویند پیدا نمیشود .فقط من در بلژیک با این شرایط بازی میکنم
کــه داور گفت نمیتوانی با این پوشــش بازی کنی و بایــد بدون «لِگ» به
میدان بروی .همیشه قبل از بازی در اتاق داوران توضیح میدادم و قبول
میکردند ،اما این داور به دالیلی که خودش داشت اجازه نداد».

متأسفانه ما زبان تشکر را یاد نگرفتیم

اگر پاداش قهرمانی تیم ملی فوتسال  3سال پیش پرداخت میشد ،ارزش بیشتری داشت

محمد محمدی ســدهی  /حــدود  4ماه
پیــش تیم ملــی فوتبــال بانــوان ایران
بــه دلیل دوری  2ســاله از مســابقات از
رنکینــگ فیفــا خــارج شــد .اتفاقــی که
واکنشهــای زیــادی به همراه داشــت
و موجــب دلخــوری و ناامیــدی در
فوتبال بانوان شد .اما شنبه فدراسیون
جهانــی فوتبــال جدیدتریــن رنکینــگ
تیمهــای ملــی فوتبــال زنان را منتشــر
کــرد کــه براســاس آن تیم ملــی ایران
به ایــن رنکینگ بازگشــت و در جایگاه
 ۷۰جهــان و  14آســیا قــرار گرفــت .در
همیــن روز پــاداش قهرمانی تیم ملی
فوتســال زنان پس از  3ســال پرداخت
و البتــه خبرســاز شــد .کســر  10درصــد
مالیات از پاداش  22میلیونی ناراحتی
و نارضایتــی ملیپوشــان را بــه همــراه
داشت.
شهره موســوی ،نایب رئیس بانوان
فدراســیون فوتبال به خبرنگار «ایران»
گفت« :خوشبختانه توانستیم روز شنبه
پــاداش قهرمانــی تیــم ملــی فوتســال
بانــوان را در مســابقات قهرمانی 2018
آســیا پرداخــت کنیــم و ایــن موضــوع
بــا تالشهــا و پیگیریهــای ریاســت
فدراســیون فوتبال محقق شد .پاداش
ملیپوشــان فوتســال موضوعــی بــود
که توســط فدراســیون فوتبــال در دوره
گذشــته وعــده داده شــد اما متأســفانه
ایــن موضــوع در زمــان خــود محقــق
نشــد ».پــاداش قهرمانی ملیپوشــان
فوتســال  22میلیــون تومــان مربوط به
 3ســال پیــش بــود و حــاال بــا گذشــت
این ســالها با کســر  10درصــد مالیات
 ۱۹میلیــون و  ۸۰۰هــزار تومــان بــه

ملیپوشــان پرداخــت شــد .موضوعی
که موجــب ناراحتی فوتسالیســتهای
بانو شد و ملیپوشان در فضای مجازی
بــه ایــن موضــوع معتــرض شــدند.
نایــب رئیس بانوان فدراســیون در این
خصوص بیان داشــت« :ایــن موضوع
دســت مــن نیســت و بــه اداره مالیات
مربــوط میشــود .بــه هــر پرداختیای
مالیــات میخــورد و ملیپوشــان
میتواننــد بــه اداره مالیــات اعتــراض
کنند .این تعهد باید توســط فدراسیون
قبلــی انجام میشــد که متأســفانه این
موضــوع را عملــی نکردنــد .مــن هــم
موافقــم که اگر این مبلغ  3ســال پیش
پرداخــت میشــد ،ارزش بیشــتری
داشت .فدراسیون مشکالت مالی دارد
و ما در این شرایط فدراسیون را تحویل
گرفتیم و تنها میتوانیم اصل بدهیها
را بدهیم و بدهیهای فدراســیون را به
صفر برســانیم .انتظارمان از دوســتان
همراهی با فدراسیون است .متأسفانه
ما زبان تشکر را یاد نگرفتیم».
او همچنیــن درخصوص بازگشــت
تیم ملــی فوتبــال بانــوان بــه رنکینگ
فیفــا اظهــار داشــت« :این موضــوع به
دلیــل عــدم فعالیــت تیــم ملــی بود و
در ریاســت دوره گذشــته اتفــاق افتــاد
امــا با پیگیریهــای فدراســیون فوتبال
تیــم ملی بانوان به رنکینگ بازگشــت.
فدراســیون فوتبال برنامههــای خود را
بــرای تیــم ملی بانــوان به فیفا ارســال
کــرد و ایــن موضوع باعث شــد تــا فیفا
تیم ملی را بــه رنکینگ بازگرداند .تیم
ملــی خرداد مــاه یــک بــازی تدارکاتی
بــا تیــم بــاروس دارد و پــس از آن

هــم در شــهریورماه مرحلــه مقدماتی
رقابتهــای جام ملتهای زنان آســیا
را در پیــش خواهیــم داشــت .در ایــن
شــرایط در نظر داریم تــا اردوهای تیم
ملــی برای حضور در جامملتها را هر
چه زودتر برگزار کنیم».
نایــب رئیــس بانــوان فدراســیون
فوتبــال افــزود« :تمــام تــاش مــا این
اســت کــه بــا یــک برنامهریــزی خــوب
فوتبال بانــوان را به جایگاه اصلی خود
بازگردانیم .فوتبال زنان همانند مردان
پتانســیل باالیــی دارد و تیم ملی در هر
پســت چند بازیکــن خــوب و باکیفیت
دارد .فوتبــال ایــران چــه در بخــش
آقایــان و چــه در بحش زنان سرشــار از
اســتعداد اســت و تنهــا خــأ تیــم ملی
برنامهریــزی اســت که ایــن موضوع در
فدراســیون جدید برطرف خواهد شد.
برای عدم خــروج تیم ملی از رنکینگ
فیفــا نبایــد در اجــرای برنامههــا وقفه
بیفتــد ».موســوی بــا اشــاره بــه اینکــه
جایــگاه تیــم ملی بانــوان این نیســت،
افزود« :ما به مربیان حرفهای و ســطح
بــاال نیاز داریم کــه البته ایــن مربیان را
در کشــور خودمــان در اختیــار داریــم و
تنهــا میتوانیم با برگــزاری کالسهای
مربیگــری در داخــل و خــارج از کشــور
کیفیــت مربیانمــان را بــاال ببریــم.
مربیان ما نیاز به آموزش بیشتر دارند و
در صورت آموزش بیشــتر میتوانیم با
دانش مربیان ایرانی به باالترین سطح
برســیم ».او در پاســخ به این ســؤال که
آیــا مریم آزمون کماکان ســرمربی تیم
ملی بانوان خواهد بود؟ اینگونه پاسخ
داد« :چنــد گزینــه را بــه هیــأت رئیســه

فدراســیون پیشــنهاد دادم .از هیــأت
رئیســه تقاضــای برگزاری جلســه برای
انتخــاب ســرمربی تیم ملی را داشــتم
و در حــال حاضــر منتظــر هســتم کــه
این جلســه برگزار و ســرمربی تیم ملی
هرچه زودتر معرفی شود».
موســوی در پاســخ بــه این ســؤال که
از میــان گزینههــا ســرمربی خارجی هم
حضــور دارد؟ گفــت« :خیــر ،توانمندی
ایرانیها بســیار باالســت و غیرت ایرانی
زبانــزد خــاص و عــام اســت .باورمــان
بــر این اســت کــه تیــم ملــی میتواند با
ســرمربی ایرانی به جایگاه خوبی دست
یابــد و موجــب ســرافرازی کشــورمان
در مســابقات مختلــف شــود .بــه لیــگ
برتر نــگاه کنید چقدر مربیــان خوبی در
تیمهــا حضــور دارنــد ،همیــن مربیــان
میتوانند کارهــای بزرگی انجام دهند».
نایــب رئیس بانــوان فدراســیون فوتبال
درخصــوص برنامههــای خــود بــرای
فوتبــال بانــوان اظهــار داشــت« :برنامه
کلــی من برای تیــم ملی فوتبــال بانوان
برگــزاری اردوها و شــرکت در فیفادیها
اســت .بــرای برگــزاری فیفادیهــا بایــد
تیمهــای ســطح بــاال را بــه کشــورمان
دعوت و با این تیمها مســابقه تدارکاتی
برگــزار کنیــم .برگــزاری دیدارهــای
تدارکاتــی با تیمهای خوب و ســطح باال
مهمترین موضوع در پیشــرفت فوتبال
بانــوان اســت .مــا لیــگ خــوب و پویایی
داریــم و لیگمــان خیلــی خــوب برگزار
میشود .عالوه بر این بازیکنان خوبی در
لیگ فعالیت میکنند که اینها میتوانند
بــا حضــور در تیــم ملــی باعــث ارتقای
جایگاه تیم ملی فوتبال بانوان شوند».

دومین برد سرخها در لیگ قهرمانان آسیا با طلسم شکنی مغانلو همراه بود

پرسپولیسیها هم پاداش گرفتند هم تست دادند

کامبک رؤیایی پرسپولیس

اخبــــار

قهرمانی زودهنگام تیم ملی کشتی آزاد ایران در آسیا

در پایــان دور مقدماتــی  ۵وزن دوم کشــتی آزاد قهرمانــی آســیا در
قزاقستان ،مصطفی حسین خانی در  ،۷۴حسن یزدانی در  ۸۶و کامران
قاســمپور در وزن  ۹۲کیلوگــرم راهــی فینــال شــدند و امیــن طاهــری در
سنگین وزن نیز به دیدار ردهبندی رفت .تیم ایران در پایان رقابتهای
 ۵وزن نخســت کــه جمعه برگزار شــد با یک طال ،دو نقــره و یک برنز با
مجمــوع  ۸۸امتیــاز پس از هنــد  ۹۰امتیازی در جایــگاه دوم قرار گرفت
اما روز یکشــنبه با داشــتن  ۳کشــتی گیر در فینال و یک کشــتی در دیدار
ردهبندی و با احتساب حداقل امتیازات ،عنوان قهرمانی زودهنگام این
مســابقات را از آن خود کرد .رقابتهای ردهبندی و فینال  ۵وزن دوم و
پایانی ساعت  17روز یکشنبه برگزار شد.

بارســلونا بــا کســب ســیویکمین
قهرمانی در کوپادلری بیرقیب ماند.
کاتاالنها در فینال جام حذفی اسپانیا
بــا پیــروزی  0-4مقابل اتلتیکــو بیلبائو
به نخســتین جام فصل رسیدند و حاال
امیدوارنــد که قهرمانی در اللیگا را هم
کســب کنند .موضوعی که این روزنامه
به آن پرداخته و عنوان «بدون رقیب»
را روی جلد خود برد.

اینتر در حالی از ســاعت  23:15دیشــب
یویکم
و در آخریــن بــازی هفتــه ســ 
ســری  Aبــه مصــاف ناپولی رفــت که به
دوازدهمیــن بــرد متوالــی میاندیشــید.
نراتزوری که در صدر جدول باشگاههای
ایتالیا قــرار دارد ،در صورت برد دیشــب
مقابل ناپولی دستنیافتنی خواهد شد.
این روزنامه هــم عنوان «اینتر ،مثل یک
توپ بازی» را تیتر یک کرد.

در مرحلــه نیمــه نهایــی جــام حذفــی
انگلیــس چلســی و منچسترســیتی بــه
میــدان رفتند کــه این دیدار بــا یک گل به
سود چلسی خاتمه یافت تا به این ترتیب
پــپ گواردیــوال ســرمربی ســیتی نتوانــد
تیمــش را بــه فینــال برســاند .شکســت
ســیتی مقابل چلسی باعث شــد این تیم
به چهارگانه نرســد و این روزنامه هم تیتر
«چهارگانهات گم شد!» را برگزید.

گروه ورزشــی /بازیهای مرحله گروهی
لیــگ قهرمانــان آســیا بامــداد امــروز با
برگــزاری یک دیدار دیگر ادامه پیدا کرد
کــه طــی آن اســتقالل ایــران و الشــرطه
عــراق بــه مصــاف هــم رفتنــد .ایــن
رقابتها شــنبه شــب در حالی پیگیری
شــد که در گــروه  Eالوحده امــارات و گوا
هنــد به تســاوی بــدون گل رســیدند .در
ادامه هم پرســپولیس ایــران در دومین
بــازی اش برابر الریان قطــر قرار گرفت
و بــه پیــروزی  1-3دســت یافت تــا با 6
امتیــاز جایــگاه خــود را در صــدر جدول
ایــن گروه مســتحکم کند .یکــی از نکات
ویژه این دیدار حضور شجاع خلیلزاده
مدافــع ســابق پرســپولیس در ترکیــب
الریــان بــود .بازیکنــی کــه در ابتــدای
بازی با پرسپولیســیها عکــس یادگاری
گرفــت و در حلقــه بازیکنــان الریان هم
برای آنهــا صحبت کرد تا توجه همه به
سمت او جلب شود .یحیی گلمحمدی
در ایــن بــازی یــک تغییــر نســبت بــه
بــازی بــا الوحــده امــارات در ترکیــب
تیمش داشــت و کمال کامیابی نیا را به
جــای میــاد ســرلک در پســت هافبک
دفاعی بــازی داد .پرسپولیســیها بازی
را هجومــی آغــاز کردنــد و در دقیقــه 2
ضربــه شــهریار مغانلــو بــه تیــر دروازه
خورد .توپ و میدان در اختیار شاگردان
یحیــی بــود امــا الریــان دقیقــه  19روی
یــک ضربــه ایســتگاهی و ضربــه ســر
عبدالعزیز حاتم بهگل رســید .در ادامه
مغانلــو فرصتهای خوبی را از دســت
داد تــا آه از نهــاد پرسپولیســیها بلنــد
شــود و ضربــه ســر خــوب ســیدجالل را
هم دروازه بــان الریان مهار کرد تا نیمه
اول بــا پیــروزی الریــان به پایان برســد.
امــا نیمه دوم را پرســپولیس هجومیتر
آغــاز کرد و دقیقه  47روی کرنر ارســالی
مهــدی ترابــی و ضربــه ســر کامیابــی
نیــا بــه گل تســاوی رسید(ســومین گل

آســیایی کامیابی نیا در پرســپولیس) .با
افزایــش حمــات ســرخها ،دقیقه  49و
روی ســانتر ســیامک نعمتــی از ســمت
راســت مغانلــو گل دوم را زد تا طلســم
گل نزدنهایش در پرســپولیس شکسته
شود .پرسپولیســیها که حسابی روحیه
گرفتــه بودنــد بــه حمــات خــود ادامه
دادند و در این شــرایط مغانلو توانست
دقیقــه  57دبل کنــد و روی پــاس امید
عالیشــاه تیمش را به گل ســوم برساند.
پس از آن یحیی دســت به تغییراتی زد
و عیسی آل کثیر را به میدان فرستاد اما
این بازیکن و نوراللهی هم فرصتهای
خوبــی را از دســت دادنــد .در این نیمه
الریــان کاری از پیــش نبــرد و بــا اینکــه
لوران بــان تعویضهایی انجام داد اما
در واقــع نیمه مربیان را به یحیی واگذار
کــرد تا پرســپولیس بــه بردی ارزشــمند
دســت پیدا کند .کامیابی نیا هم از سوی
 AFCبهعنــوان بهتریــن بازیکــن زمین
انتخاب شد.
ëëاولین بازگشت قرمزها با برد و چاشنی
انتقام
نکتــه جالبــی کــه در خصــوص
بازیهــای پرســپولیس در ایــن فصــل
وجــود دارد ایــن اســت کــه ایــن تیم هر
گاه گل اول بــازی را دریافــت کــرده بود،
به نتیجه مســاوی میرســید .اتفاقی که
پیش از این در بازی با نساجی ،استقالل
و شــهرخودرو در لیــگ برتر افتــاده بود
امــا این بــار قرمزها نه تنها گل مســاوی
را زدند بلکه توانســتند کامبک کنند و به
یک برد شیرین دست یابند .پرسپولیس
همچنیــن با ایــن نتیجه بــه دومین برد
خــود مقابــل الریان دســت یافــت .این
دو تیــم  22آبــان  1375و در مرحلــه
گروهی جام باشــگاههای آســیا  1996به
مصاف هم رفتند که پرســپولیس در آن
بــه برتــری  1-2دســت یافت .هــر  2گل
قرمزهــا در آن بــازی را خــداداد عزیزی

لیگ قهرمانان

شــهابالدین عزیــزی خــادم ،رئیــس فدراســیون فوتبــال در دیــدار بــا
محمدباقــر نوبخت ،رئیس ســازمان برنامه و بودجــه درباره حمایت از
تیــم ملی فوتبال و فوتســال به بحث و تبادل نظــر پرداخت .به گزارش
ســایت فدراســیون فوتبــال ،در این دیدار نوبخت دســتور اکیــد داد تا در
م ملــی و نمایندگان
جهــت حمایت و پشــتیبانی همهجانبــه مالی از تی 
 ۸۰میلیــون ایرانــی در
رقابتهــای مقدماتــی
جــام جهانــی فوتبــال
و فوتســال اقــدا م الزم
بهعمــل آیــد .همچنیــن
عزیــزی خــادم ،ضمــن
تشــکر از رئیــس ســازمان
برنامــه و بودجــه بابــت
ایــن دســتور ،خواســتار
حمایتهــای بیــش از
پیش از تیــم ملی فوتبال
ایران در شــرایط کنونی باتوجه به حساســیتهای منطقهای شد تا ملی
پوشان ایران در پیکارهای پیش رو با آرامش کامل به میدان بروند.

گاتزتا دلو اسپورت (ایتالیا)

میل اسپورت (انگلیس)

شهره موسوی در گفتوگو با «ایران» به اعتراض بازیکنان تیم ملی فوتسال زنان واکنش نشان داد

چهــــره

موافقت نوبخت برای کمک به تیمملی فوتبال

editorial@irannewspaper.ir

مارکا (اسپانیا)

مستطیل سبز

گروه ورزشی /بارسلونا در دیدار فینال جام حذفی اسپانیا مقابل اتلتیک
بیلبائــو  0-4پیروز شــد و بــه اولین جام در رقابتهای این فصل رســید.
شــاگردان رونالــد کومــان کــه در نیمــه اول این دیــدار نتوانســتند به گل
برســند ،در نیمــه دوم در  12دقیقــه  4بار توســط آنتــوان گریزمان (،)60
فرانکــی دی یونــگ ( )63و لیونل مســی ( 68و )72دروازه حریف را باز
کردنــد .بارســا با ایــن برتری قاطــع قهرمان بیحرف و حدیــث کوپا دل
ری شــد و بــه ســی و یکمیــن جام خــود در ایــن رقابتها دســت یافت.
همچنیــن این قهرمانــی ،نودودومین قهرمانی بارســلونا در تاریخ خود
از ســال  1899بود و توانســت با آمار اصلیترین رقیــب خود یعنی رئال
مادرید برابری کند .رئال مادرید نیز که تأسیس آن به سال  1902بازمی
گــردد  92بار در رقابتهای مختلف اســپانیا قهرمان شــده اســت .رئال
مادریــد ،رقیب ســنتی بارســلونا در پیامی ایــن قهرمانی را بــه بلوگرانا و
هوادارانــش تبریــک گفت« :تبریک بــه بارســلونا و هوادارانش به خاطر
قهرمانــی در کوپــا دل ری  2021که کامالً شایســتهاش بودند ».همچنین
لیونل مسی با دبل در جریان این بازی به رکورد  30گل زده در  13فصل
متوالی برای بارسلونا رسید .عالوه بر این مسی در  10فینال کوپا دل ری
موفق به زدن  9گل شــده اســت و در این مورد هم رکوردشکنی کرد .این
رکــورد پیــش از ایــن در اختیار تلمو زارا بــود که  8بــار در فینالهای کوپا
دل ری گلزنی کرده اســت .مســی پس از پایان بازی گفت«:کاپیتان این
باشــگاه بودن بســیار خاص است و این جام هم یک جام ویژه برای من
محسوب میشود و به باال
بردنــش افتخــار میکنم.
کوپا دل ری همیشه برای
مــن جــام خاصی اســت
و میدانــم هــواداران نیز
از ایــن قهرمانــی لــذت
بردهانــد .مــا بــه بــردن
ایــن جــام عــادت داریــم
و ایــن تیــم شایســته فتح
جــام و یک شــادی بزرگ
بــود ».رونالــد کومان هم
در پایــان بــازی گفــت:
«برتری  0-4در یک بازی
فینــال طبیعــی نیســت
ولی شایســته قهرمانی بودیم .نیمه اول شــانسهای زیادی را از دســت
دادیــم و بــرای گلزنــی کمی بــه مشــکل خوردیم ولــی پــس از زدن گل
اول کار راحت شــد و گلهــای بعدی هم از راه رســیدند .نمایش بزرگی
از هــر لحــاظ ارائه دادیم و این یک فوتبال تماشــایی بــود ».در حالی که
صحبتهایــی در مورد جدایی لیونل مســی مطرح میشــود ،ســرمربی
بارســا افزود« :امیدوارم این آخرین جام مســی با بارسا نباشد و دوست
داریــم کــه تمدید کند ».الپورتــا که کمتر از  40روز پیــش بهعنوان رئیس
بارســا انتخاب شد ،در پایان بازی در مورد آینده مسی گفت«:او بهترین
بازیکن دنیاســت و بســیار وابسته به باشــگاه .اطمینان دارم که لئو قصد
مانــدن دارد و هر کاری از دســتمان بر بیاید بــرای تمدید با او خواهیم
کرد .هر کاری که مقدور باشد میکنیم تا بماند .او امروز دید که بارسلونا
تیــم خــوب و آیندهداری اســت و فوتبال خوبی بازی کردیــم .حاال وقت
جشن گرفتن قهرمانی است».
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پــس از پیروزی پرســپولیس برابــر الریان ،اعضــای این تیــم بالفاصله از
ورزشگاه به سمت هتل بازگشتند و مستقیماً راهی سالن غذاخوری شدند
تا شــام را صــرف کنند .بعــد از حضور تیم در رســتوران ،پــاداش پیروزی
مقابل الریان به اعضای تیم داده شــد تا بازیکنان پرسپولیس برای بازی
ســوم خود مقابل گوا روحیه مضاعف بگیرند .گفتنی اســت سرخپوشــان
دیــروز صبح تمرین ریکاوری را برگزار کردنــد و تمرین تاکتیکی بازیکنان
اصلی هم از ساعت  18:45دیروز به وقت محلی (17:45به وقت تهران)
در زمیــن آتوردا برگزار شــد ،البتــه با توجه به ضوابط برگزاری مســابقات
لیگ قهرمانان آسیا ،بازیکنان پرسپولیس ظهر دیروز تست کرونا دادند.

وضعیت عالیشاه نگرانکننده نیست

یــار کمکی ایــن تیــم در آن دوره به ثمر
رســاند .این دو تیم در فصل  2017لیگ
قهرمانان آســیا و در  24اسفند  95برابر
هــم قــرار گرفتنــد کــه الریــان آن دیدار
را  1-3بــرد و بــازی برگشــت هــم بدون
گل مســاوی شــد امــا حــاال پرســپولیس
توانســت بــا بــرد  1-3انتقــام شکســت
قبلی برابر این تیم را بگیرد.
 ëëپیروزی فوالد با گلزنی دوباره شیمبا
در دیگــر دیدارهــای لیــگ قهرمانان
و در گــروه Dفــوالد ایــران بــه مصــاف
الوحــدات اردن رفــت و بــه پیــروزی 0-1
دســت پیدا کرد تا شاگردان جواد نکونام
پــس از تســاوی  1-1با الســد قطــر ،اولین
بردشــان در ایــن گــروه را تجربــه کننــد.
دقیقه  44این بازی ،پاس کاتبک مهران
موسوی به دست مدافع الوحدات خورد
و فوالد صاحب یک ضربه پنالتی شد که
این فرصت توســط شــیمبا تبدیل به گل
شــد تا فــوالد یک بــر صفر پیــش بیفتد.
لوســیانو پریرا که در بازی پلی آف مقابل
العیــن امــارات دبل کــرده بــود و مقابل
الســد هم گلزنــی کرد ،در ایــن دیدار هم
گل زد تا در  3دیدار آسیایی پیاپی فوالد 4
گل زده باشــد و در  37سالگی بدرخشد.

کاپیتان برزیلی فوالد که بهعنوان بهترین
بازیکــن زمیــن معرفی شــد ،تاکنــون 11
گل در ادوار لیــگ قهرمانان آســیا بهثمر
رســانده اســت .در دیگر دیــدار این گروه
الســد و النصــر عربســتان بــه مصــاف
هــم رفتنــد کــه ایــن مســابقه بــا برتــری
غیرمنتظره و  1- 3النصر به پایان رســید
تا شکستی سخت نصیب شاگردان ژاوی
شــود .در ایــن گــروه ،النصــر بــا  4امتیــاز
صدرنشــین اســت و فوالد هم با  4امتیاز
و تفاضــل گل کمتر در رده دوم قرار دارد
و الوحــدات و الســد هم با یــک امتیاز در
ردههای سوم و چهارم قرار دارند.
ëëدومینتساویتراکتور
در بازیهــای گــروه  Bهــم تراکتــور
ایران و شــارجه امارات به تســاوی بدون
گل رضایــت دادنــد تا شــاگردان رســول
خطیبــی پــس از تســاوی  3-3برابــر
پاختاکور ازبکستان ،در دومین بازیشان
هم مساوی کنند .در دیگر دیدار این گروه
نیــروی هوایی عراق و پاختاکور هم صفر
– صفــر شــدند .در این گروه شــارجه با 4
امتیاز در صدر اســت و پاختاکور و تراکتور
بــا  2امتیاز دوم و ســوم هســتند و نیروی
هوایی با یک امتیاز چهارم است.

پــس از بازی پرســپولیس و الریان ،عکسهایی از زخمی شــدن پای امید
عالیشــاه منتشــر شــد که دقیقه  51این مســابقه در برخورد با فرانک کوم
مدافع کامرونی الریان از ناحیه ساق پا دچار مصدومیت شد اما با وجود
خونریــزی پــای خــود تا دقیقــه  85در زمیــن ماند و حتی پاس گل ســوم
تیمش را هم برای شــهریار مغانلو ارســال کرد .با این حال ،کادر پزشکی
پرســپولیس مشغول ریکاوری روی عالیشاه هســتند و ظاهراً وی با وجود
ضربخوردگیهای متوالی در بازی با الریان شرایط چندان حادی ندارد
و تا روز بازی با گوا شرایط بازی را هم به دست خواهد آورد.

شیمبا 3 :بازی در یک هفته آسان نیست

لوسیانو پریرا در نشست خبری پس از پیروزی فوالد مقابل الوحدات گفت:
«خیلی خوشــحالیم که ســه امتیاز شیرین را کســب و خودمان را به صعود
نزدیکتر کردیم ،البته فشــار بازیها خود را کم کم نشــان میدهد و اصالً
آسان نیست که  3بازی را در یک هفته انجام بدهید .اکنون از همه مهمتر
این است که بازیکنان تیم بتوانند به اندازه کافی استراحت داشته باشند».

گلمحمدی :دنبال قهرمانی هستیم

یحیی گلمحمدی ســرمربی پرســپولیس پس از برتری  1-3پرســپولیس
مقابــل الریان در نشســت خبری گفت :به بازیکنانــم تبریک میگویم .ما
بــازی را خیلــی خوب شــروع کردیــم و میتوانســتیم در نیمــه اول دو گل
بزنیــم .در نیمــه دوم بــازی را خیلــی خوب شــروع کرده و بــا ذهنیت برد
بــه زمیــن رفتیــم و توانســتیم  2گل به ثمر برســانیم .پــس از دریافت گل
اعتماد به نفس خود را از دست ندادیم و توانستیم از لحاظ ذهنی خود را
آماده کنیم تا نیمه خوبی داشــته باشــیم که این اتفاق هم افتاد .در ادامه
توانســتیم گل ســوم را به ثمر برســانیم که حاصل یــک کار تیمی خوب از
بچهها بود .از تمام بازیکنان به خاطر تســلیم نشدنشــان و مبارزه کردن
تا آخرین لحظه حتی برای به ثمر رســاندن گل چهارم تشــکر میکنم .او
ادامه داد«:ســال گذشته عملکرد خوبی داشتیم .امسال هم خیلی خوب
شــروع کردهایــم امــا خیلــی از تیمهایی کــه در گروههــای مختلف حضور
دارند هزینههای زیادی کرده و دنبال قهرمانی آســیا هســتند .ما هم شانه
به شانه آنها حرکت میکنیم و میتوانیم یکی از مدعیان قهرمانی باشیم
اما خیلی از امکانات باید فراهم شده و مشکالت موجود برطرف شود».

