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تساوی رئال و چلسی با رکوردشکنی بنزما

انگلیسیها بهدنبال فینال لیگ اروپا

دور رفــت مرحلــه نیمــه نهایــی لیگ اروپــا از ســاعت  23:30امشــب با
برگــزاری  2دیــدار آغــاز میشــود کــه در یکی از آنهــا منچســتریونایتد در
ورزشگاه اولدترافورد شهر منچستر میزبان آ اس رم است .شیاطین سرخ
در مرحلــه یــک چهــارم نهایی با نتایج مشــابه  0-2گرانــادا را از پیش رو
برداشتند .شاگردان اوله گنار سولسشر در بازی قبلشان برابر لیدزیونایتد
به تســاوی بدون گل رســیدند و با  67امتیاز در رده دوم لیگ برتر جزیره
قرار دارند و حاال که به خاطر  10امتیاز اختالف با منچسترســیتی شــانس
چندانی بــرای قهرمانی انگلیــس ندارند ،امیدار بــه قهرمانی لیگ اروپا
هســتند .رمیها هم پس از پیروزی  1-2مقابل آژاکس در بازی برگشــت
با این تیم  1-1شــدند تا به نیمه نهایی برســند .شــاگردان پائولو فونســکا
بــازی آخرشــان را  2-3بــه کالیــاری واگذار کردنــد تا با  55امتیــاز در رده
هفتم سری  Aباشند .در دیگر دیدار ،آرسنال در ورزشگاه امارات پذیرای
ویارئال اســت .توپچیهای لندن پس از تســاوی  1-1برابر اســاویاپراگ
 0-4این تیم را در بازی برگشت بردند تا به این مرحله برسند .شاگردان
میشــل آرتتــا در بــازی قبــل  0-1مغلوب اورتون شــدند و بــا  46امتیاز در
رده دهــم لیــگ برتر هســتند و حاال امیدشــان تنها به موفقیــت در لیگ
اروپاســت .ویارئــال هم  0-1و  1-2دیناموزاگــرب را برده تا به این مرحله
برســد و پس از برد  1-5مقابل لوانته که باعث شــده بــا  49امتیاز در رده
هفتم اللیگا باشد ،بهدنبال برد در این بازی اروپایی است.

واکنش خلیلزاده به شایعات اخیر

در روزهــای اخیر برخی رســانهها از تحت تعقیب بــودن یکی از مدیران
باشــگاه اســتقالل در پروندههــای اقتصــادی خبــر دادند ،در ایــن زمینه
گمانهزنیهایی درباره اســماعیل خلیلزاده رئیس هیأت مدیره باشگاه
اســتقالل مطرح شــد .همچنین برخی رســانهها از تحــت تعقیب بودن
رئیــس هیــأت مدیــره اســتقالل در ماجــرای شــرکت صنایع ابریشــم و
دستگیری پسرعموی او در این پرونده خبر دادند .اسماعیل خلیلزاده،
رئیس هیأت مدیره استقالل در واکنش به مسائل اخیر به تسنیم گفت:
«مــن نه مالک این شــرکت هســتم و نه ســهامدار و عضو هیــأت مدیره
آن .بهدلیــل ابتــا بــه ویــروس کرونا و مشــکالت ریوی قرنطینه هســتم
و نتوانســتم به عربســتان ســفر کنــم و کنار تیم اســتقالل باشــم ،پس از
بهبودی قطعاً پیگیر این حواشی خواهم بود».

کریــم بنزما باز هم رئال مادرید را نجات
داد .ایــن ســتاره فرانســوی ،گل مســاوی
کهکشــانیها را در بــازی رفــت لیــگ
قهرمانان اروپا وارد دروازه چلســی کرد و
این تســاوی نشــان میدهد در لندن یک
ش روی دو تیــم خواهد
بــازی بــزرگ پیــ 
بود .این روزنامه هــم با پرداختن به این
بــازی ،تیتر «بنزمــا ،امید اســت» را روی
جلد خود برد.

 ۵تیــم آتاالنتــا ،ناپولــی ،یوونتــوس،
میــان و التزیو در پی رســیدن به لیگ
قهرمانان اروپا هستند .در حال حاضر
 ۷امتیاز فاصله تیم دوم با تیم ششــم
در جدول ســری  Aاســت .این روزنامه
هــم با بررســی این ســوژه تیتر «شــکار
طــا» را بــرای رقابــت ایــن تیمهــای
مطــرح بــرای کســب ســهمیه اروپایی
بهکار برده است.

گل کریســتین پولیشــیچ به رئــال مادرید
در خانه این تیم ،چلســی را در وضعیت
خوبــی قــرار داد .حــاال آبیهــای لنــدن
بهعلت گل زده در خانه حریف ،شــانس
حــذف شــاگردان زینالدیــن زیــدان و
فینالیســت شدن در لیگ قهرمانان اروپا
را دارنــد .این روزنامه هم با بررســی این
شرایط ،عنوان «معامله واقعی» را برای
تیتر یک خود برگزید.

سرخابیها به دنبال اولی ،تراکتور در پی دومی

حامــد جیــرودی  /مرحلــه گروهــی لیگ
قهرمانان آســیا بامداد دیــروز در گروه C
پیگیری شد که طی آن االهلی عربستان
و اســتقالل ایــران برابر هم قــرار گرفتند.
پیش از این مســابقه الشــرطه عراق 1-2
برابــر الدحیــل قطر به پیروزی رســید که
این نتیجه شــرایط بهتــری را برای هر دو
تیم به وجود آورده بــود .فرهاد مجیدی
در ایــن مســابقه تغییراتــی را در ترکیب
تیمش داده بود و از امیر ارسالن مطهری
به عنوان تنها مهاجم نوک بهره میبرد.
ضمــن اینکه وریــا غفوری و ســید احمد
موســوی هم از ابتدا در ترکیب اســتقالل
قــرار گرفتند تا بــه این ترتیب ،اســتقالل
بــا ترکیب دفاعیتری بــازی را آغاز کرده
باشــد .بــا ایــن حــال ،در نیمــه اول ایــن
االهلی بود که تــوپ و میدان را در اختیار
داشت و موقعیتهای خوبی هم توسط
عبدالرحمــن غریــب بــرای گلزنــی بــه
دســت آورد ولی محمدرشــید مظاهری
دروازهبان اســتقالل با واکنشهای خوب
خــود مانــع از باز شــدن دروازهاش شــد.
یکبار هم دقیقه  39ضربه عبدالباسط
هندی به تیر دروازه استقالل خورد تا تیم
ســعودی باز هم به گل نرســد .در مقابل
اســتقالل هم فرصت چندانی به دست
نیاورد تا نیمه اول با تساوی بدون گل به
پایان برســد .با آغاز نیمه دوم ســرمربی
اســتقالل داریوش شــجاعیان را به جای
موســوی به میدان فرســتاد تــا تیمش را
هجومیتر کند و در این شرایط ،استقالل
شــکل بهتری بــه خود گرفــت و در ادامه
هم حضور ســعید مهری و شیخ دیاباته
نشــان داد کــه مجیــدی دوبــاره میــل به
هجوم دارد .جالب اینکه قبل از بازی خبر

رسیده بود دیاباته به این بازی نمیرسد
ولی با وجود این ،این مهاجم اهل مالی
در  20دقیقــه پایانی به میدان آمد .نکته
عجیــب تعویضهــای اســتقالل بیــرون
کشیدن مهری بود که خودش دقیقه 55
بــه بازی آمده بود ولــی دقیقه  82بیرون
رفت و مسعود ریگی به جای او به میدان
آمد .از اواســط نیمــه دوم به بعد االهلی
باز هم مترصد باز کردن دروازه استقالل
بــود ولــی ضربــات بازیکنــان ایــن تیم را
مظاهــری دفــع کــرد تــا ناجی اســتقالل
در ایــن بــازی لقب بگیــرد .این بــازی در
نهایــت بــا همــان تســاوی بــدون گل به
پایان رسید تا با توجه به  8امتیازی بودن
الدحیــل ،اســتقالل و االهلــی همــه چیز
بــه روز آخر کشــیده شــود .البتــه چون 3
تیم ایــن گروه هــم امتیاز هســتند ،بازی
مســتقیم مــاک جایــگاه تیمهــا در این
گروه نبوده و اســتقالل بــه خاطر تفاضل
گل بهتر در صدر گروه  Cاست و الدحیل
هــم در رده دوم قــرار دارد .اســتقالل در
بــازی آخــرش در مرحله گروهــی باید از
ساعت  22:15دقیقه جمعه در مجموعه
ورزشــی ملک عبداهلل جده عربستان به
مصاف الشرطه برود و الدحیل و االهلی
هم از ســاعت  45دقیقه بامداد شــنبه با
هــم دیــدار میکنند .این در حالی اســت
کــه معمــوالً بازیهــای آخــر گروههــا در
مســابقات مختلف به صــورت همزمان
برگــزار میشــود ولی حاال اســتقالل باید
زودتــر بــازی کنــد و الدحیــل و االهلی با
اطــاع از نتیجه نماینده کشــورمان برابر
هــم قــرار میگیرند که ایــن موضوع اوج
بیبرنامگــی و کــج ســلیقگی  AFCرا
میرســاند .آبیپوشــان پایتخت در بازی

رفتشــان برابر الشــرطه توانستند 0-3
بــه پیروزی دســت پیــدا کننــد و حاال هم
هــواداران این تیــم امیدوارند شــاگردان
مجیــدی بــرد برابر تیــم عراقــی را تکرار
کــرده و به عنــوان تیــم اول راهی مرحله
بعد شوند.
ëëتراکتور امیدوار به دوم شدن
بازیهــای مرحله گروهی امشــب در
گروههای دیگر هم دنبال میشود که در
گروه  Bپاختاکور ازبکستان و نیروی هوایی
عراق از ساعت  19:30مسابقه میدهند
و از ســاعت  22:30هم شارجه امارات و
تراکتور ایران در ورزشــگاه شــارجه شــهر
امــارات با هم دیــدار میکنند .وضعیت
این گروه به این صورت است که شارجه

بــا  11امتیاز در صــدر قــرار دارد و تراکتور
هــم بــا  7امتیــاز در رده دوم قــرار دارد و
پاختاکــور هــم بــا  4امتیاز ســوم و نیروی
هوایــی نیــز با یــک امتیاز چهارم اســت.
بنابرایــن صعود شــارجه به عنــوان تیم
اول گــروه قطعــی شــده و تراکتــور برای
دومی تالش میکنــد .البته اگر پاختاکور
هم ببــرد  7امتیازی میشــود ولی چون
هــم تفاضلــش کم اســت و هــم در بین
تیمهای برتر دوم قرار نمیگیرد ،حذف
شــده اســت .شــاگردان رســول خطیبی
هم بــه این امیــد به میــدان میروند که
برخــاف بازی رفت با شــارجه که بدون
گل مســاوی شــدند ،این تیم را شکست
دهند تا  10امتیازی شوند و شاید در بین

یکــی از  3تیــم برتــر دوم صعــود کننده
قــرار بگیرند اما باید دید این اتفاق برای
سرخپوشان تبریزی میافتد یا نه؟
ëëفوالد به دنبال پایان خوش
در گــروه  Dکــه بازیهــا بــه صــورت
همزمان از ساعت  22:30آغاز میشود،
الســد قطر به مصــاف النصر عربســتان
میرود و الوحدات اردن نیز در ورزشگاه
فیصل بن فهد ریاض عربستان با فوالد
ایــران دیدار میکنــد .در این گروه الســد
بــا  10امتیــاز در صدر اســت و النصر با 8
امتیــاز دوم اســت .فــوالد بــا  5امتیاز در
رده سوم قرار دارد و الوحدات با  4امتیاز
چهــارم اســت .بنابرایــن الســد و النصر
برای اولی و دومی با هم رقابت میکنند
و فوالدیهــا هــم کــه ماننــد الوحــدات
حذف شــدهاند ،به دنبــال پایانی خوش
در ایــن رقابتهــا هســتند .شــاگردان
جــواد نکونــام کــه در بــازی رفــت با تک
گل لوســیانو پریــرا از روی نقطــه پنالتــی
الوحدات را شکســت دادنــد ،امیدوارند
کــه پیروزی دیگری برابر این تیم کســب
کنند .سرخپوشــان اهوازی در این فصل
بازیهــای آبرومندانــهای را بــه نمایش
گذاشــتند و یک برد 2 ،تساوی و  2باخت
کســب کردنــد امــا در نهایت نتوانســتند
صعــود کننــد ولــی میخواهنــد در ایــن
بــازی آخــر و تشــریفاتی اعــاده حیثیت
کنند و به  3امتیاز برسند.
ëëپرسپولیس در پی اولی
در گروه  Eپرسپولیس ایران از ساعت
 19در ورزشگاه جواهر لعل نهرو گوا هند
بــا الریان قطر دیدار میکند و از ســاعت
 21:30هــم گــوا هنــد پذیــرای الوحــده
امــارات اســت .در این گروه پرســپولیس

جدول احتماالت لیگ قهرمانان آسیا

پرسپولیس شاید به السد بخورد ،استقالل به الهالل

بــرای بررســی تیمهــای صعــود کننــده بــه دور
بعــد لیگ قهرمانــان آســیا ،باید به ســراغ جدول
احتمــاالت عجیــب و غریــب  AFCبرویــم .جایی
کــه از  20تیــم مرحلــه گروهی 5 ،ســرگروه صعود
قطعــی دارنــد و  3تیم هم بهعنــوان بهترین تیم
دوم راهی یک هشــتم نهایی میشــوند .اســتقالل
تاجیکســتان ،شــارجه امــارات ،اســتقالل ایــران،
الســد قطــر و پرســپولیس ایــران ،صدرنشــینان
کنونی هستند و الهالل عربســتان ،الوحده امارات
و النصــر عربســتان نیــز بهعنــوان تیمهــای دوم
موقعیت بهتری دارند .در این شــرایط ،اســتقالل
تاجیکســتان باید میزبان النصر باشــد .الشارجه با
قرعــهای متعــادل روبهرو شــده و با الوحــده بازی
میکند .اســتقالل هم به مصاف الهالل عربستان
میرود و آخرین بازی مرحله نیز بین پرســپولیس
و الســد به میزبانی پرســپولیس باید رودرروی هم

قــرار بگیرنــد .تقابــل دو نماینــده ایران بــا دو تیم
مدعــی الســد و الهــال در حالــی احتمــاالً اتفــاق
میافتد که پرســپولیس فصل گذشــته نیــز در این
مرحلــه تیــم ژاوی را شکســت داد و اســتقالل هم
دوئلهــای پرتعــدادی را بــا آبــی پوشــان ریــاض
داشــته اســت .ایــن قرعــه اگرچــه حــاال روی کاغذ
نقــش بســته اما شــاید هــم اتفــاق نیفتد .چــرا که
استقالل تاجیکستان با وجود شگفتیسازی ،شاید
نتوانــد آلمالیــق ازبکســتان را هم شکســت دهد و
جــای خود را به الهالل بدهد و از طرف دیگر بازی
رودرروی الســد و النصر ،شــاید به این منجر شــود
که تیم دوم گروهشــان یعنی گروه  Dحذف شــود.
بنابراین نباید به این قرعه دل بســت؛ مگر این که
دوباره اتفاقی غیرمعمول رخ دهد .اما نکته مهم
این است که با شــرایط فعلی دربی آسیایی تا حد
زیادی منتفی است .الدحیل بدون پیروزی مقابل

سیدجالل حسینی از رکورد فرشاد پیوس گذشت

ســیدجالل حســینی در بــازی برابــر الوحــده در
شــرایطی در ترکیب اصلی ســرخها به میدان رفت
کــه این بازی دویســت و بیســت و چهارمین حضور
او بــا لبــاس قرمــز پرســپولیس محســوب میشــد.
بهگزارش طرفداری ،کاپیتان شــماره  ۴پرســپولیس
در حالــی به این عــدد برای بازی در ترکیب دســت
پیــدا کــرد که پیــش از این دیدار ،حســینی و فرشــاد
پیــوس بــا  ۲۲۳بــازی بــا پیراهــن قرمــز در کنار هم
ایستاده بودند و حاال با حضور سیدجالل برابر الوحده در بازی اخیر سرخها ،کاپیتان
حال حاضر پرسپولیس از آقای گل سابق و اسطورهای فوتبال ایران پیشی گرفت.

پرسپولیس؛  34موقعیت گل و  10گل

پرســپولیس در  5بــازی گذشــته خــود در مرحلــه گروهــی رقابتهــای ایــن فصل لیگ
قهرمانــان آســیا ،در همــه زمینهها نســبت به حریفان خود برتری داشــته و موفق شــده
بازیهــای یــک طرفهای را از خود بــه نمایش بگذارد .بهگزارش طرفداری ،پرســپولیس
حتی مقابل الوحده نیز از نظر مالکیت توپ و خلق موقعیت کامالً برتر از الوحده بود اما
در نهایت دروازهاش را باز شــده دید و نتوانســت از موقعیتهای خوبی که داشــت بهره
ببرد .در مجموع پرســپولیس در  ۵بازی اخیر روی هم رفته  ۳۴موقعیت گل داشــته که
فقط  ۱۰تای آن به تور نشست و تنها در دو بازی با اختالف باالی دو گل پیروز شده است.

با  12امتیاز در صدر اســت و الوحده با 10
امتیــاز در رتبــه دوم قــرار دارد .گوا با  3و
الریــان هم بــا  2امتیاز در ردههای ســوم
و چهــارم هســتند .این وضعیت نشــان
میدهد کــه پرســپولیس و الوحده برای
تعییــن تیمهــای اول و دوم گروه تالش
میکننــد و نمایندههای هنــد و قطر هم
حــذف شــدهاند .سرخپوشــان پایتخــت
در شــرایطی در این مســابقه بــه میدان
میرونــد که پس از  4برد پیاپی ،در بازی
قبلشــان  0-1مغلوب الوحده شــدند تا
اولین شکست شان در این فصل از لیگ
قهرمانان را متحمل شوند .اما شاگردان
یحیی گلمحمدی باید در بازی با الریان
به پیروزی برسند تا با  15امتیاز به عنوان
تیم اول راهی مرحله بعد شوند .قرمزها
در بــازی قبــل پیــروزی خوبــی را برابــر
شاگردان لوران بالن کسب کردند و 1-3
به برتری رسیدند .آنها حاال میخواهند
بار دیگــر برابر یــاران شــجاع خلیلزاده
صفآرایــی کننــد و بــا کســب  3امتیــاز،
برد دیگری را دشــت کنند .گلمحمدی
در بــازی قبــل از نمایــش شــاگردانش
بخصــوص در نیمــه اول راضــی نبــود و
حــاال باید دیــد چه تغییراتــی در ترکیب
و تاکتیــک تیمش اعمــال میکند .آنچه
مشخص است او و هواداران پرسپولیس
از مهاجمان این تیم انتظار گلزنی دارند
و امیدوارنــد بازیکنانــی ماننــد عیســی
آلکثیر ،شــهریار مغانلو و مهدی ترابی
دروازه الریــان را باز کنند .البته بازیکنانی
مانند مهدی عبدی هم هستند ولی این
بازیکــن مدتی اســت دچار افت شــدید
شــده و بایــد دیــد در ایــن شــرایط چــه
نتایجی رقم خواهد خورد.

گلمحمدی :همه تیمهای گروه واکسن کرونا
زدهاند ،جز پرسپولیس

االهلی صعود نخواهد کرد و استقالل با پیروز شدن
الدحیل ،صدرنشین نخواهد شد .در شرایط فعلی
محتمــل اســت کــه اســتقالل تاجیکســتان بــا یک
تساوی بهعنوان تیم دوم صعود کند ،الوحده یکی
از تیمهای دوم صعودکننده باشد و از بین تراکتور،
الدحیل و النصر شاید در حالت خوشبینانه تراکتور
از ســد الشــارجه بگــذرد و بــه مرحله بعــدی برود.
در این حالت ،پرســپولیس بــا الهالل دیدار خواهد
کــرد ،اســتقالل با همنــام تاجیک ،تراکتور با الســد
و الشــارجه بــا الوحــده امــارات .حال اگر اســتقالل
تاجیکستان تیم پیروز باشد ،این پرسپولیس است
کــه به مصــاف این تیم مــیرود! اگر هــم تراکتور از
پس شــارجه برنیایــد یا النصر عربســتان ،الســد را
شکســت دهد یا االهلی مقابل الدحیل به پیروزی
برســد ،یک جدول کامالً جدید پدید میآید که هر
کدام حالتهای خاص خود را دارند.

قرنطینه پرسپولیس در هتل آکادمی

کشــور هند در روزهای اخیر رکورد جهانی ابتال به کرونا را شکسته و
این اتفاق باعث شده تمام پروازها از مبدأ یا به مقصد هند ممنوع
اعالم شود .وزارت بهداشــت هم تأکید کرده دانشجویان و افرادی
که قصد بازگشــت ازاین کشــورها به ایران را دارند باید قرنطینه دو
هفتهای را پشت سر بگذارند تا ویروس جهش یافته و خطرناکتر
هندی به سایر مردم منتقل نشود .از آنجایی که باشگاه پرسپولیس
هم برای شــرکت در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا در کشور
هند حضور دارد ،بازگشــت کاروان تیم به ایران طبق دستور وزارت
بهداشــت بــا قرنطینــه همراه خواهد بــود .به همیــن ترتیب طبق
مذاکرات صورت گرفته باشــگاه پرســپولیس درخواســت قرنطینه
کاروان خــود در هتل آکادمی و میهمانســرای مرکــز ملی فوتبال را
به فدراسیون فوتبال ارائه داده است تا بازیکنان و مربیان بالفاصله
بعد از حضور در ایران تحت پروتکلهای بهداشــتی شــدید به این
هتل برای ســپری کــردن قرنطینه منتقل شــوند .همچنین تمرین
پرسپولیس با رعایت پروتکلها در قرنطینه و زمین شماره  2برگزار
خواهد شــد .قرنطینه پرسپولیس در شرایطی از صبح جمعه آغاز
میشــود کــه پایان آن بــا تصمیم وزارت بهداشــت و ســتاد مبارزه
با کرونا و مشــخص شــدن جواب تســتهای بازیکنــان و مربیان و
همراهان تیم خواهد بود.

نشست خبری

بعــد از ناکامــی ســهراب مــرادی و کیانوش رســتمی در کســب ســهمیه
المپیک در مســابقات قهرمانی آســیا به میزبانی ازبکســتان ،ابهامهای
زیادی در روزهای اخیر پیرامون وضعیت آنها مطرح شــده اســت .تنها
شــانس باقیمانده مربوط به مسابقات گزینشــی کلمبیا میشود که قرار
اســت اواخر اردیبهشت سهراب مرادی و کیانوش رستمی در آن حضور
پیــدا کنند .موضوع اعزام این دو وزنهبــردار طالیی المپیک ریو دیروز با
اعالم محمد حســین برخواه ،ســرمربی تیم ملی شــکل رسمی به خود
گرفــت« :ســهراب و کیانوش حتماً اعزام میشــوند اما قرار اســت هفته
آینــده جلســهای تشــکیل شــود و در مورد علــی هاشــمی تصمیمگیری
کنیم .هاشــمی باید توضیــح بدهد در ماههای اســفند و فروردین که در
اردوی تیم ملی حضور نداشــت تمریناتش چگونه بوده اســت و در چه
ســطح آمادگی قرار دارد .فاصله زیادی تا المپیک نداریم و باید بدانیم
برنامهاش چه چیزی است ».با این وضعیت سهراب مرادی و کیانوش
رستمی همچنان برای کسب دومین سهمیه المپیکی وزنهبرداری ایران
در دسته  96کیلوگرم تالش خواهند کرد و قطعاً هر کدام از آنها سهمیه
بگیرند ،در المپیک نیز شانس رفتن روی سکو را خواهند داشت.

توتو اسپورت (ایتالیا)

گاردین اسپورت (انگلیس)

مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا امشب و فردا به پایان میرسد

اخبــــار

اعزام سهراب و کیانوش به کلمبیا قطعی شد
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آس (اسپانیا)

لیگ قهرمانان اروپا

گــروه ورزشــی /دور رفــت از مرحلــه نیمــه نهایــی لیــگ قهرمانــان اروپا
سهشــنبه شب برگزار شــد و رئال مادرید در ورزشگاه دی استفانو میزبان
چلســی بــود و این بازی با تســاوی  1-1به پایان رســید .در ایــن بازی ابتدا
کریســتین پولشــیچ برای چلســی در دقیقــه  14گل زد امــا در ادامه کریم
بنزما در دقیقه  29بازی را به تســاوی کشــاند .شــاگردان توماس توخل با
این تســاوی ،برای صعود در دور برگشت و در لندن امیدوار شدند .کریم
بنزمــا ،مهاجــم سرشــناس رئال بــا گلزنی در ایــن دیدار تعــداد گلهای
خــود را بــا رئــال در لیــگ قهرمانــان اروپا بــه عدد  71رســاند و بــه رکورد
رائول گونزالس اسطورهای دست پیدا کرد .بنزما از سال  2009برای رئال
مادرید بازی میکند .ستاره فرانسوی در  12سال گذشته برای کهکشانیها
 378بازی انجام داده و  190گل به ثمر رسانده است .همچنین بنزما دو
رکــورد مهم بــه نام خود در مرحلــه نیمه نهایی لیگ قهرمانــان اروپا به
ثبت رســاند .ستاره فرانســوی با گلزنی مقابل چلسی به رکورد گلزنی در
 4نیمــه نهایی مختلف مقابل تیم هــای (دورتموند ،بایرن مونیخ  2بار و
چلسی) در لیگ قهرمانان اروپا رسید .او همچنین مسنترین گلزن رئال
مادریــد در مرحلــه نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپــا نام گرفت .توماس
توخل ،ســرمربی چلســی پــس از این دیدار اظهار داشــت« :مــا در نیمه
اول از رئــال مادرید برتر بودیم و میتوانســتیم این نیمــه را با پیروزی به
پایان برسانیم .تیم ما فرصت استراحت نداشت و ما دو بازی پشت سر
هم خارج از خانه را پشــت ســر گذاشــتیم .در نیمه دوم بازی پایاپایی در
جریــان بود اما در نیمه اول میتوانســتیم دو گل یــا  3گل به رئال بزنیم.
در لنــدن قطعاً همین نوع بازی را خواهیم دید اما قطعاً ما برای کســب
پیــروزی و صعــود به فینــال به میدان میرویــم ».مارســلو ،کاپیتان رئال
مادرید نیز در جریان تســاوی  1-1مقابل چلســی در دیدار رفت از مرحله
نیمه نهایی لیــگ قهرمانان اروپا ،یکــی از ضعیفترین بازیکنان میدان
بود .مارســلو که  77دقیقه مقابل چلســی بازی کرد و یک کارت زرد هم
گرفت ،در پایان بازی اظهار داشــت« :ما با برنامه وارد میدان شدیم ،اما
در  20دقیقه ابتدای بازی موفق به اجرای آن نشــدیم .سپس همان طور
که میخواســتیم بازی کردیــم و اوضاع تغییر کرد .همه چیــز را در مورد
ضدحمالت آنها میدانســتیم .خوبیم و میدانیم که باید چه کار کنیم،
دیدار برگشــت بازی متفاوتی خواهد بود .تیم بیــش از  25بازیکن دارد.
همگی اینجا هســتیم تا کمک کنیم .یکی گلزنی میکند ،اما بقیه هم به
تیــم کمــک میکنند .خیلی خوشــحالم که کریم موفق به گلزنی شــد .با
ســری باال زمین را ترک کردیــم ».دیگر دیدار مرحله نیمــه نهایی دیروز
بیــن تیمهــای پاری ســن ژرمن و منچسترســیتی برگزار شــد .دیدارهای
برگشت این دوبازی هفته آینده برگزار خواهد شد.
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یحیی گلمحمدی ،ســرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در نشست خبری
پیش از دیدار با الریان قطر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا اظهار
داشــت« :این دیــدار ،آخرین بازی مرحله گروهی ماســت .در پنج بازی
گذشــته عملکرد خوبی داشتیم و توانســتیم خودمان را بهعنوان یکی از
تیمهــای صعــود کننده معرفی کنیــم .جا دارد از تمام کســانی که برای
انجام مســابقات زحمت کشــیدند و همچنین میزبانی فدراســیون هند
تشــکر کنم .بازیکنان هم متحمل سختترین شرایط بودند و مشکالت
زیادی را تحمل کردند و توانســتند سربلند از این مشکالت بیرون بیایند
و روزهای سختی را پشت سر گذاشتند».
او اظهار داشــت« :تمام تیمهایی که در گروه ما حضور دارند واکسن
کرونــا زدهانــد ،جــز پرســپولیس و همیــن موضــوع اســترس زیــادی بــه
بازیکنان ما وارد میکند .جا دارد از مســئوالن کشــوری بخواهیم نســبت
بــه واکسیناســیون عمومی اقدامات بهتری شــود ،خصوصاً ورزشــکاران
که همیشــه در معرض ابتال هســتند .با تمام وجود و بــا تمام قوا مقابل
الریــان بــازی خواهیم کرد .بــا توجه به اتفاقی که بــرای آلکثیر افتاد و 6
ماه از فوتبال دور بود ،هنوز جا دارد تا به فرم قبلی بازگردد و احتیاج به
زمان و مســابقات بیشــتری دارد .باید این زمان را به او بدهیم و منتظر
باشیم تا همان بازیکن قبلی شود .این اطمینان از سمت ما وجود دارد
و باید کمک کنیم تا خیلی زود به فرم خوب خود بازگردد».
ëëنعمتی :میخواهیم تا فینال پیش برویم
ســیامک نعمتی ،بازیکن پرسپولیس در نشســت خبری گفت« :این
فصل نســبت به ســالهای قبل کیفیت بازیها بسیار خوب است .بازی
گروههــای دیگــر را نگاه میکنیــم و تیمها کیفیت خوبی دارنــد .گروه ما
هم شرایط خاص خودش را داشت و در تیم ما از ابتدا این همت وجود
داشــت که ابتدا از گروهمان صعود کنیم و انشــاءاهلل بتوانیم مرحله به
مرحله تا فینال پیش برویم و قهرمانی را به دســت بیاوریم .امیدواریم
همانطــور کــه بازیهای گروهــی را خیلی خوب شــروع کردیــم ،خیلی
خوب هم به اتمام برسانیم و برای مراحل بعد آماده شویم».
ëëبالن پیگیر وضعیت کرونا در ایران شد
سرمربیان دو تیم پرسپولیس و الریان در حاشیه نشست خبری خود
دیدار کوتاهی باهم داشــتند و با یکدیگر خوش و بش کردند .در جریان
این خوش و بش لوران بالن بار دیگر صعود پرسپولیس را تبریک گفت
و با یحیی گلمحمدی ،ســرمربی پرســپولیس درباره وضعیت کرونا در
ایران و همینطور کشور خودش ،فرانسه صحبت کرد.

