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اتفاق تلخ رخ داد؛ سرخها علیه کیروش

اولین دبل آسیایی ،پنجمین دبل فصل برای علیپور

آقای گل پرسپولیسی ها برای پنجمین بار در این فصل فوتبالی موفق به دبل شد.
پرسپولیس در اولین گام آسیایی با برد دلچسب  3بر صفر مقابل نسف قارشی فصل جدید لیگ
قهرمانان آسیا را محکم و کوبنده آغاز کرد .علی علیپور مهاجم گلزن سرخپوشان با دو گلی که در مصاف
با این تیم ازبکستانی به ثمر رساند ،اولین دبل خود را در این فصل از رقابت های لیگ قهرمانان آسیا
تجربه کرد.
آقای گل پرسپولیسی ها تا پایان هفته بیست و سوم لیگ هفدهم موفق به ثبت  4دبل مقابل صنعت
نفت (بازی رفت و برگشت) استقالل خوزستان و پیکان شده و حاال اولین دبل آسیایی او پنجمین دبل
فصل فوتبالی اش محسوب می شود.
علیپور که گفته می شود با جلب نظر مساعد کی روش به تیم ملی هم دعوت شده ،حاال انگیزه
های زیادی برای درخشش در ادامه رقابت ها دارد تا در نهایت یکی از مسافران روسیه شود .او  17گل
در لیگ به ثمر رسانده و اگر در  7بازی باقیمانده سرخپوشان  8گل به ثمر برساند به عنوان بهترین آقای
گل ادوار لیگ برتر دست خواهد یافت.
خونه به خونه  1نفت مسجد سلیمان 0؛

خونه به خونه با اسکوچیچ متوقف نمی شود

دراگان اسکوچیچ با تعویض طالیی خود موفق شد در چهارمین دیدار با خونه به خونه به سومین
پیروزی دست یابد .روز دوم هفته ی بیست و سوم رقابت های لیگ یک امروز با برگزاری  5دیدار دنبال
شد و در حساس ترین مسابقه ی این دیدار شاگردان درگان اسکوچیچ موفق شدند ،نفت مسجد سلیمان
صدرنشین این رقابت ها را در ورزشگاه هفتم تیر بابل که باز هم مملو از هواداران پرشور بابلی بود ،با
گل دقایق  86مجتبی رمضانی که در دقیقه  79وارد زمین شده بود ،شکست دهند و به  4امتیاز صدر
جدول برسند .اسکوچیچ از هفته بیستم جایگزین جواد نکونام شد و با پیروزی مقابل صبای قم کار
خود را آغاز کرد .خونه به خونه در دیدار بعدی برابر فجرسپاسی به تساوی دست یافت ،اما در دو دیدار
حساس و سرنوشت ساز بعدی مقابل نساجی مازندران و نفت مسجد سلیمان به برتری دست یافت ،تا
فاصله ی خود را با صدر جدول به کمترین مقدار طی فصل برساند .شاگردان اسکوچیچ با این پیروزی
 42امتیازی شدند و با توجه به پیروزی بادران مقابل راه آهن که این تیم را  43امتیازی کرد ،در فاصله
ی  4امتیازی شاگردان محمود فکری در رتبه ی سوم جدول رده بندی قرار گرفتند ،تا امیدوارتر از هر
زمانی به لیگ برتری شدن بیاندیشند.
حداقل باید یک امتیاز می گرفتیم

پهلوان :روی بد فوتبال را در بازی تراکتور دیدیم

هافبک تراکتوری ها می گوید هماهنگی سه بازی اخیر تراکتورسازی در لیگ برتر را در لیگ
قهرمانان به نمایش گذاشتند؛ اما این بار با بدشانسی نتیجه را از دست دادند.
احسان پهلوان که پس از پوشیدن پیراهن تراکتورسازی توانست با این تیم در لیگ برتر بدرخشد
پس از دیدار برابر االهلی شکست در این بازی گفت :انصافا بازی خوبی از خود به نمایش گذاشتیم .ما
در نیمه اول حریفان را محک زدیم اما در نیمه دوم توانستیم فرصت های بسیاری به دست بیاوریم ولی
متاسفانه آنها تنها با یک توپ توانستند دروازه ما را باز کنند .پس از گل آنها باز هم ما حمالت زیادی
داشتیم و حتی می توانستیم به مانند صحنه دقیقه  90دروازه حریف را باز کنیم اما با بدشانسی موقعیت
ها را از دست دادیم .او ادامه داد :فوتبال همین است .گاهی اوقات شرایط خیلی خوب است و تالش
فراوانی می کنید تا از شرایط خوب تیم استفاده کنید اما توپ ها وارد دروازه حریف نمی شود .متاسفانه
روی بد فوتبال بود که در این بازی ما دیدیم .پهلوان در پایان گفت :در سه بازی اخیر لیگ برتر خیلی
هماهنگ بودیم و نتیجه هم گرفتیم .همان هماهنگی را در این بازی به نمایش گذاشتیم و باید حداقل
به یک تساوی می رسیدیم؛ اما متاسفانه این اتفاق افتاد .اکنون باید بپذیریم که این بازی برابر االهلی به
پایان رسید و از اینجا به بعد باید تمام تمرکز و انرژی مان را بگذاریم روی بازی بعدی در لیگ قهرمانان.

شماره 2418

شروع طوفانی پرسپولیس با زوج طالیی؛

اخبار کوتاه
اخبار
پس از تشویق دقیقه  8علی کریمی توسط پرسپولیسی ها ،آن ها به شدت علیه کارلوس کی روش
موضع گرفتند.
پس از مناظره شب گذشته کریمی و ساکت در نود ،هواداران پرسپولیس در فضای مجازی از علی
کریمی حمایت کردند و قرا ِر حمایت در ورزشگاه را نیز گذاشتند.
حال در هشتمین دقیقه از بازی پرسپولیس و نسف قارشی ،آن ها یک صدا نام علی کریمی را صدا
زدند و این چنین حمایتشان را از او نشان دادند.
پیش از بازی نیز سرخ ها در هواداری از علی کریمی شعارهایی سر دادند و حال در شراطی که
دقیقه  8نیز گذشته ،آن ها همچنان شعارهایی در این خصوص سر می دهند؛ شعارهایی با مضمون
حمایت از کریمی و علیه کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی.

ورزشی

تیم فوتبال پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا
به مصاف تیم نسف قارشی ازبکستان رفت که به
یک برتری پرگل رسید.
پرسپولیس در اولین دیدارش در لیگ
قهرمانان آسیا از ساعت  ۱۷:۱۵در ورزشگاه آزادی
به مصاف تیم نسف قارشی ازبکستان رفت که بازی
با نتیجه  ۳بر صفر به سود پرسپولیس به پایان
رسید و شروعی مقتدرانه در لیگ قهرمانان آسیا
داشت.
داور :کیم دونگ جین( کره جنوبی)
کمک داوران :سانگ بونگ کئون ،کواک
سئونگ سون( کره جنوبی)
کارت زرد :مخیدینوف ،لوکیچ از نسف قارشی
گل :گادوین منشا در دقیقه  ،۲۱علی علیپور
دقایق  ۶۶و ۷۰
ترکیب پرسپولیس :علیرضا بیرانوند ،صادق
محرمی ،شجاع خلیل زاده ،سید جالل حسینی،
فرشاد احمدزاده( از دقیقه  ۸۵بشار رسن) ،حسین
ماهینی( از دقیقه  ۸۸سیامک نعمتی) ،محمد
انصاری ،محسن ربیع خواه  ،وحیدامیری ( از دقیقه
 ۷۴کمال کامیابینیا) ،علی علیپور و گادوین منشا
سرمربی :برانکو ایوانکوویچ
ترکیب نسف قارشی ازبکستان :سانیار کواتوف،
گانیو عزیزجون ،خامروبکو( از دقیقه  ۷۲رشیدوف)،
مختیلینوف ،نارزوالیف( از دقیقه  ۸۶رشیدخانوف)،
کنیابایف ،ایگور بولوان ،اسالکو لوکیچ ،دراگان
سران ،یاسور خاسانوف و اشمورودوف عمربک
سرمربی :بردیف
این اولین بازی دو تیم در تاریخ باشگاهی
است.
پرسپولیس تا دقیقه  ۷دو ضربه کرنر زد که

نسخ کشی پرسپولیس در آسیا

حاصلی برای شاگردان برانکو نداشت اما در دقیقه
 ۸توپ در محوطه جریمه به علیپور رسید که شوت
مهاجم پرسپولیس را دروازهبان نسف قارشی مهار
کرد.
تشویق علی کریمی در دقیقه  ۸مسابقه به
نشانه شماره  ۸پرسپولیس و تیم ملی از اتفاقات
ویژه این بازی محسوب میشد.
در دقیقه  ۱۰پرتاب بلند اوت ماهینی در
محوطه جریمه به منشا رسید و ضربه برگردان
مهاجم پرسپولیس خوب روی پایش جفت و جور
نشد.
دقیقه  ۱۳اولین ضربه کرنر نسف قارشی
حاصلی برای این تیم نداشت و بیرانوند توپ را به
راحتی مهار کرد.
دقیقه  ۱۹شوت فرشاد احمدزاده از پشت

محوطه جریمه را دروازهبان نسف مهار کرد.
گل پرسپولیس :دقیقه  ۲۱ارسال امیری از
جناح راست در محوطه جریمه روی سر گادوین
منشا فرود آمد و او هم با یک ضربه دقیق گل اول
پرسپولیس را به ثمر رساند.
دقیقه  ۳۱اشتباه وحید امیری باعث شد که
یک ضربه کرنر برای نسف به دست بیاید اما این
ضربه نیز حاصلی برای این تیم نداشت.
دقیقه  ۳۳جدی ترین موقعیت گلزنی
ازبکستان به دست آمد و شوت خامروبکوف با
اختالف کمی از کنار دروازه پرسپولیس به اوت
رفت.
دقیقه  ۳۷شوت گانیف از پشت محوطه
جریمه پرسپولیس را بیرانوند با یک واکنش خوب
دفع کرد.

دقیقه  ۳۹ضربه کاشته پرسپولیس را انصاری
از راه دور زد که دروازهبان نسف توپ را برگشت داد
ولی احمدزاده نتوانست از توپ برگشتی استفاده
کند.
دقیقه  ۴۷شوت از راه دور منشا را دروازهبان
نسف به سختی مهار کرد.
دقیقه  ۵۲شجاع خلیل زاده و وحید امیری
با یکدیگر از ناحیه سر برخورد داشتند که باعث
مصدومیت هر دو بازیکن شد.
دقیقه ۶۰شوت بازیکن ازبکستان از داخل
محوطه جریمه را بیرانوند با یک دست دفع کرد.
دقیقه  ۶۱پرسپولیس دو ضربه کرنر متوالی زد
که این ضربات حاصلی برای سرخپوشان نداشت.
گل دوم پرسپولیس :دقیقه  ۶۶سرخپوشان
یک گل مدرسهای زدند و پاس سیدجالل حسینی
به صادق محرمی باعث شد که این بازیکن نفوذ
خوبی از جناح راست انجام بدهد و توپ را زمینی به
علی علیپور رساند و او هم با یک ضربه دقیق و فنی
سقف دروازه نسف قارشی را فرو ریخت.
گل سوم پرسپولیس :دقیقه  ۷۰پاس دقیق
محمد انصاری در محوطه جریمه به علیپور رسید
و او هم با یک شوت دقیق گل دوم خودش و گل
سوم پرسپولیس را به ثمر رساند.
دقیقه  ۷۸با اشتباه دروازهبان نسف قارشی
یک ضربه کاشته در محوطه جریمه به پرسپولیس
رسید که این ضربه بعد از برخورد با مدافعان راهی
کرنر شد.
الوصل امارات و السد قطر دیگر دیدار این
گروه را از ساعت  ۱۸:۳۰آغاز شد که این بازی تا
دقیقه  ۳۰با نتیجه یک بر صفر به سود الوصل در
جریان است.

علیپور :امیدوارم در تیم ملی هم موفق باشم

برانکو :با شایستگی پیروز شدیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از پیروزی تیمش در
نخستین دیدار آسیایی فصل ،گفت :بازی خوبی ارائه دادیم و با
شایستگی برنده شدیم.
برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از پیروزی
تیمش مقابل نسف قارشی ازبکستان در اولین بازی از مرحله گروهی
لیگ قهرمانان آسیا بیان کرد :لیگ قهرمانان شروع شد .قبال گفته
بودم بازی اول بسیار سخت است مخصوصا وقتی بازی در خانه باشد
اما نمیدانم بار چندم است که بازیکنانم هوادارنمان را شاد کردند و
بازی خوبی ارائه دادند .ما سطح باالیی داشتیم و با شایستگی بردیم.
او ادامه داد :از هواداران بابت حمایتشان تشکر میکنم .تبریک
ویژه هم به بازیکنانم میگویم .پیروزی بهترین روش برای باال بردن
اراده است .نشان دادیم که هم قدرت و هم دانش داریم .طبیعی است
که این گونه نمایشها را ادامه بدهیم .به علیپور هم بابت گلزنیاش
تبریک میگویم .ایوانکوویچ در مورد مسلمان هم گفت :من بازیکنان
دیگری را به جای او در ترکیب قرار دادم .هر بازیکن پست خودش
را بازی میکند .ماهینی خیلی خوب بازی میکند .به نظر شما این

مشکل است؟ کمال مصدوم بود و در آمادگی قرار نداشت .همین
طور نوراالهی .تیم برنده تغییر ندارد.سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
در مورد ادامه مسیرش در لیگ قهرمانان هم اظهار کرد :این لیگ
قهرمانان است و بازیها یک سطح باالتر از لیگهای داخلی است .مثل
ایران ،عربستان و دیگر کشورها .این سختترین بازی باشگاهی است
و حریف آسان در این جا وجود ندارد .شما باید حداکثر اراده و انگیزه
و شوق داشته باشید که این را بازیکنان من به خوبی نشان دادند.
او در مورد منشا هم گفت :او در لیگ قهرمانان سال قبل هم
به خوبی کار کرد .طبیعی است که برای منشا بازی در لیگ ایران
مشکلتر است چون حریفان ما دفاعی بازی میکنند .همه چیز
بستگی به بازیکن دارد که بازی خودش را به بازیکنان حریف تحمیل
کند .ما از او انتظار داریم بیشتر گلزنی کند .او به خاطر اعتماد ما بازی
میکند و زوج خوبی برای علیپور است.
علیپور :امیدوارم در تیم ملی هم موفق باشم
مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس گفت :نسف قارشی چند بازی
آخرش را پر گل برده بود .خدا را شکر با دست پر از زمین بیرون

آمدیم .علی علیپور ،بعد از پیروزی تیمش برابر نسف قارشی اظهار
کرد :بازی خیلی سختی داشتیم .نسف قارشی تیم خوبی بود و چند
بازی آخرش را پر گل برده بود .خدا را شکر با حمایت هوادارن دست
پر از زمین بیرون آمدیم .علیپور در خصوص دعوت شدنش به تیم
ملی هم اظهار کرد :من هم مثل بقیه بازیکنان فوتبال همیشه به
دنبال حضور در تیم ملی بودم .از کادر فنی پرسپولیس ،همتیمیهایم
و هواداران تشکر میکنم که از من حمایت کردند .خدا را شکر میکنم
که نظر کادر فنی تیم ملی را جلب کردم .امیدوارم که در تیم ملی
هم بتوانم موفق باشم.

گرشاسبی :کسی نیست که علی کریمی را دوست نداشته باشد

سرپرست باشگاه پرسپولیس میگوید علی کریمی اسطوره پرسپولیس و
فوتبال ایران است.
حمیدرضا گرشاسبی پس از پیروزی پرسپولیس مقابل نسف قارشی در
جمع خبرنگاران گفت :به همه پرسپولیسیها و مردم ایران تبریک میگویم.
همچنین به شما خبرنگاران که در این هوای سرد و بارانی برای تهیه گزارش
به استادیوم آزادی آمدید .خیلی خوشحالم که پرسپولیس با یک پیروزی خوب
رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا را شروع کرد .انشاءاهلل این بردها تداوم داشته
باشد.
او در ادامه گفت:ما میدانستیم که این بازی را میبریم .نتیجه خیلی خوبی
گرفتیم و حتی بچهها میتوانستند گلهای بیشتری را بزنند.
گرشاسبی در رابطه با تمدید قرارداد بازیکنان پرسپولیس گفت :بچههای
تیم قرارداد دارند و هیچ مشکلی ندارند .ما نمیخواهیم که تمرکز بازیکنانمان بر
هم بخورد .مطمئن باشید که هیچ مشکلی وجود ندارد .بچهها عاشق پرسپولیس
هستند .این برد و این شیوه شادی کردن نشانه همدلی بچهها در پرسپولیس
است .همه بچهها انشاءاهلل میمانند.
او در رابطه با تشویق علی کریمی در استادیوم اظهار کرد :علی کریمی
اسطوره فوتبال ایران و پرسپولیس است .همه او را دوست دارند .کسی نیست
که او را دوست نداشته باشد .این حاشیهها همیشه در بین خانواده ورزش وجود
دارد .وقتی که ابهاماتی مطرح میشود پاسخ آن هم داده میشود و این دلیل
نمیشود که از شخصیت و اسطوره بودن این عزیزان چیزی کم شود.
او در پایان گفت :سازمان لیگ هنوز یک ریال هم بابت تبلیغات دور زمین
به ما پرداخت نکرده است.
مراسم استقبال تیم ملی فوتسال ایران

تشویق علی کریمی در حضور ساکت /تاج مصاحبه نکرد

دبیر کل فدراسیون فوتبال در فرودگاه امام خمینی (ره) مورد غضب
هواداران علی کریمی قرار گرفت.
کاروان تیم ملی فوتسال ایران بعد از قهرمانی در جام ملتهای آسیا،
صبح روز سهشنبه از چین تایپه بازگشت و در فرودگاه امام خمینی (ره) مورد
استقبال مسئوالن فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان قرار گرفت.
محمدرضا ساکت ،دبیر کل فدراسیون فوتبال و غالمرضا شعبانی بهار،
معاون ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان برای استقبال به فرودگاه آمده
بودند.
مهدی تاج ،رییس فدراسیون فوتبال بعد از مناظره دیشب علی کریمی و
محمدرضا در برنامه « »۹۰حاضر به گفتوگو با رسانهها نشد.
مملی فوتسال به چین تاپیه رفته
او که برای حضور در مراسم قهرمانی تی 
بود ،به بهانه این که به دنبال چمدانها است زودتر از سایر مسئوالن ،فرودگاه
امام خمینی (ره) را ترک کرد.
همچنین هنگامی که محمدرضا ساکت در حال مصاحبه با خبرنگاران
بود ،تعدادی از مردمی که در فرودگاه حضور داشتند علیه او شعار دادند و علی
کریمی را تشویق کردند.

دیدار رییس فیفا و پوتین درباره جام جهانی ۲۰۱۸

والدیمیر پوتین ،رییسجمهور روسیه روز گذشته (دوشنبه) با جیانی
اینفانتینو ،رییس فیفا در کاخ کرملین دیدار کرد .این دیدار برای انجام مذاکرات
آمادهسازی روسیه برای جام جهانی  ۲۰۱۸انجام شد.
به گزارش اسکای اسپورت ،جیانی اینفانتینو ،رییس فیفا که قرار بود با
پوتین در سوچی دیدار کند ،به دلیل حادثه هوایی در نزدیکی مسکو در کاخ
کرملین با رییسجمهور روسیه دیدار کرد.
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه درباره این دیدار ،گفت :روسیه خود
را برای جام جهانی امسال آماده میکند .بسیاری از کارها انجام شده است.
مشکالتی وجود دارد که ما آن را با آقای اینفانتینو در جریان خواهیم گذاشت.
پوتین روابط شخصی خوبی با رییس فیفا دارد.
در اوایل ماه فوریه اینفانتینو از کارهایی که برای آمادهسازی روسیه
برای جام جهانی  ۲۰۱۸انجام شده بود ،تمجید کرد .مسابقات جام جهانی
روسیه قرار است که از  ۱۴ژوئن تا  ۱۵جوالی در شهرهای مختلف روسیه
برگزار شود.

