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خبر كوتاه

کادرفنی پرسپولیس خواهان حفظ شرایط
فنی بازیکنان محروم خود از حضور در فینال
لیگ قهرمانان آسیا برای دو دیدار حساس لیگ
برتر است.
یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس
اسامی تمامی بازیکنان خود را در لیست مسافران
قطر برای دیدار فینال لیگ قهرمانان  ۲۰۲۰آسیا
قرار داده است .از این رو وحید امیری و احسان
پهلوان با وجود محرومیت و مهدی مهدی خانی
با توجه به عدم حضورش در لیست این تیم نیز
هم تیمیهای خود را همراهی خواهند کرد.
پرسپولیس پس از بازی فینال به تهران
بازخواهد گشت تا دو دیدار حساس خود مقابل
سپاهان اصفهان و استقالل تهران را برگزار
کند .از این رو مربیان این تیم میخواهند تمام
بازیکنان خود را از لحاظ جسمانی در شرایط
ایده آل نگه دارند تا بتوانند ترکیب دلخواه
خود را پس از کسب هر نتیجهای در آسیا
برای بازیهای لیگ برتری اعمال کنند .البته
پرسپولیس دو بازی معوقه با نساجی و ذوب آهن
هم دارد که آنها را هم باید مدنظر قرار داد.
یحیی برنامه ویژه برای بازیکنان محروم
تیمش در نظر دارد تا آنها بتوانند بازدهی خود را
پس از تماشای فینال آسیا در بازی با استقالل و
سپاهان نشان دهند.
سرخپوشان پایتخت قصد دارند از بازیکنان
محروم خود در دربی پایتخت مقابل استقالل
تهران به طور قطع استفاده کنند تا بازیکنانی که
در فینال لیگ قهرمانان به میدان میروند نیز به
دلیل فشردگی بازیها دچار مصدومیت نشوند.
تیم فوتبال پرسپولیس  ۲۹آذرماه سال
جاری دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا را مقابل
نماینده شرق در ورزشگاه الجنوب قطر برگزار
میکند.

حریف کرهای پرسپولیس در فینال
آسیا را بهتر بشناسید

اولسان هیوندای کره جنوبی با برتری مقابل
ویسل کوبه حریف پرسپولیس در فینال لیگ
قهرمانان آسیا شد.
تیم اولسان در مرحله گروهی با  ١۴گل زده
و  ۵گل خورده ،خط حملهای خطرناک را از خود
به جای گذاشت.
در مرحله یک هشتم نهایی ملبورن
ویکتوری استرالیا را  ٣بر صفر شکست داد و در
مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه  ٢بر صفر از
سد بیجینگ گوان گذشت.
دیدار نیمه نهایی مقابل ویسل کوبه ژاپن
هم  ٢بر یک به سود این تیم به اتمام رسید تا در
نهایت با  ٢١گل زده و تنها شش گل خورده از ٩
بازی ،حریف پرسپولیس در فینال شود.
دیدار فینال رقابت های لیگ قهرمانان آسیا
روز شنبه و از ساعت  ۱۵:۳۰بین دو تیم اولسان
هیوندای کره جنوبی و پرسپولیس ایران برگزار
خواهد شد.
فینال لیگ قهرمانان آسیا؛

اظهارات سرمربی و بازیکن اولسان
هیوندای درباره تقابل با پرسپولیس

بازیکن تیم فوتبال اولسان هیوندای کره
جنوبی گفت :خاطره خوبی از رویارویی با تیم
ملی ایران دارم و برایمان فرقی ندارد در فینال
لیگ قهرمانان با چه تیمی بازی داریم.
تیم فوتبال اولسان هیوندای کره جنوبی
امروز یکشنبه موفق شد با نتیجه  ۲بر یک تیم
ویسل کوبه ژاپن را شکست بدهد و به فینال
مسابقات لیگ قهرمانان آسیا راه یابد .اولسان روز
شنبه هفته آینده با پرسپولیس ایران در دیدار
نهایی بازی خواهد کرد.
در نشست خبری بعد از پایان بازی امروز
تیم اولسان« ،دو هون کیم» سرمربی اولسان
درباره اینکه پرسپولیس تا روز فینال  ۱۹روز
بدون مسابقه را پشت سر میگذارد و این چه
تأثیری در بازی فینال خواهد داشت ،گفت :ما
در شروع کارمان چون قهرمان لیگ کره نشده
بودیم ،روحیه خوبی نداشتیم اما کار تیمی و
روحیه جنگندگی باعث شد در هر بازی میانگین
بیش از دو گل را به ثمر برسانیم.
سرمربی اولسان افزود :میخواهیم این ریتم
را حفظ کنیم تا قهرمانی را به دست بیاوریم.
اکنون هم ما فقط استراحت میکنیم و از فردا
برای بازی فینال خودمان را آماده میکنیم.
به گزارش کانال «فوتبال آسیایی در
قطر» در این نشست خبری «یون بیتگرام»
بازیکن اولسان هیوندای که به عنوان بهترین
بازیکن دیدار با ویسل کوبه انتخاب شد درباره
اینکه تجربه گلزنی به تیم ملی ایران را در جام
ملتهای  ۲۰۱۱دارد و آیا بازهم در تقابل با یک
تیم ایرانی موفق خواهد بود یا نه ،گفت :من
خاطره خوبی از رویارویی با ایران دارم ،اما اینجا
مسئله انفرادی نیست .ما کار تیمی میکنیم.
روی تیم تمرکز داریم و فرقی هم ندارد با چه
تیمی در فینال بازی داریم.
مهاجم برزیلی اولسان:

از امروز به بازی با پرسپولیس فکر میکنیم

از امروز به بازی با پرسپولیس فکر میکنیم
مهاجم برزیلی تیم فوتبال اولسان هیوندای
کره جنوبی گفت :از فردا به بازی فینال لیگ
قهرمانان فکر میکنیم«.جونیور نگرائو» مهاجم
برزیلی تیم فوتبال اولسان هیوندای کره جنوبی بعد
از پیروزی این تیم مقابل ویسل کوبه ژاپن و صعود
به فینال لیگ قهرمانان آسیا ،گفت :امروز بازی
سختی مقابل یک تیم بزرگ بود .ما این کار را انجام
دادیم و از لحظه لذت می بریم .این مهاجم برزیلی
افزود :از فردا به دیدار فینال لیگ قهرمانان (بازی
با پرسپولیس) فکر میکنیم .از حمایت کنندگان
کره جنوبی و سرتاسر دنیا تشکر میکنم.تیم فوتبال
پرسپولیس ایران روز شنبه هفته آینده در دیدار
فینال لیگ قهرمانان آسیا در ورزشگاه الجنوب قطر
به مصاف تیم اولسان هیوندای کره جنوبی میرود
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شهرخودرو تسلیم استقالل شد؛

اخبار

رحمتی آبیها را صدرنشین کرد!

تدبیر درست گل محمدی؛

آماده باش به غایبان پرسپولیس در
فینال آسیا برای دو دیدار سخت

ورزش

تیم فوتبال استقالل در هفته ششم لیگ برتر
فوتبال موفق شد شهرخودرو مشهد را با هدایت
سیدمهدی رحمتی شکست بدهد و با هفت پله
صعود به صدر جدول لیگ برتر برسد.
در ادامه دیدارهای هفته ششم لیگ برتر
فوتبال امروز یکشنبه دو بازی انجام شد .در یکی از
این مسابقات ،استقالل تهران از ساعت  ۱۵:۴۵در
ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد میهمان شهرخودرو
بود و در نهایت موفق شد با نتیجه  ۲بر صفر به
پیروزی برسد .گلهای استقالل را در این بازی
سبحان خاقانی ( )۱۲و محمد دانشگر ( )۴۵به ثمر
رساندند تا آبیها با  ۷پله صعود در جدول رده
بندی ،با  ۱۱امتیاز و تفاضل گل بهتر جای صنعت
نفت را در صدر جدول بگیرند.
محمود فکری سرمربی استقالل تیمش را در
این مسابقه با ترکیب رشید مظاهری ،محمدحسین
مرادمند ،محمد دانشگر ،محمد نادری (- ۷۷
میلیچ) ،احمد موسوی ،مهدی مهدیپور ،آرش
رضاوند ( - ۸۷عارف غالمی) ،داریوش شجاعیان
( - ۶۰فرشید باقری) سبحان خاقانی ( - ۶۰متین
کریم زاده) ،ارسالن مطهری و مهدی قائدی (- ۷۷
فردین رابط) به مصاف شهرخودرو فرستاد.

استقالل در نیمه نخست تیم برتر میدان
بود و موفق شد این نیمه را با دو گل به پایان
برساند .مهدی قائدی مهاجم استقالل در این
بازی موقعیتهای خوبی برای گلزنی داشت که
راه به جایی نبرد .خاقانی بازیکن کم نام و نشان
استقالل در دقیقه  ۱۲با یک شوت از درون محوطه

شهرخودرو توانست برای آبیها گلزنی کند.
در ادامه و در دقیقه  ،۲۵عرفان معصومی بازیکن
تیم شهرخودرو به خاطر انجام یک خطای سنگین با
دریافت کارت قرمز مستقیم از سوی کوپال ناظمی
داور بازی از زمین اخراج شد تا نماینده مشهد با یک
بازیکن کمتر بازی را انجام بدهد.

هفته ششم لیگ برتر فوتبال؛

در حالی که نیمه نخست به پایان نزدیک
میشد ،محمد دانشگر توپ ارسالی را با یک ضربه
سر وارد دروازه شهرخودرو کرد و این نیمه با دو گل
به سود آبیها تمام شد.
در نیمه دوم این تیم شهرخودرو بود که
باوجود یک بازیکن کمتر ،هجومی تر ظاهر شد.
در دقیقه  ۵۲احمد الجبوری بازیکن شهرخودرو در
مصاف تک به تک با دروازه بان استقالل قرار گرفت
که رشید مظاهری این موقعیت را مهار کرد.
محمود فکری در این نیمه دست به تعویض
پنج بازیکن خود زد تا بتواند نتیجه را مدیریت
کند .باتوجه به  ۱۰نفره بودن شهر خودرو ،این تیم
قدرت کافی برای باز کردن دروازه استقالل نداشت.
در حاشیه این مسابقه ،سیدحسین حسینی
دروازه بان استقالل با سیدمهدی رحمتی سرمربی
شهرخودرو خوش و بش کردند .زمانی که رحمتی
دروازه بان استقالل بود ،چالشهایی بین وی
و حسینی وجود داشت .اولین تقابل رحمتی با
استقالل در جایگاه مربی برای وی خوش یمن نبود
و به شکست تیم شهرخودرو و صدرنشینی استقالل
منجر شد .تیم تحت هدایت رحمتی با این باخت ۷
امتیازی باقی ماند.

تراکتور برنده دربی تبریز در دقیقه
 /۹۳سه امتیاز برای تیم شجاعی

دیدار تیمهای فوتبال تراکتور و ماشین
سازی تبریز با برتری تراکتور به پایان رسید.
در چارچوب مسابقات هفته ششم لیگ برتر
فوتبال و از ساعت  ۱۵امروز یکشنبه ،تیمهای
تراکتور و ماشین سازی تبریز به مصاف هم
رفتند که این بازی در نهایت با نتیجه یک بر
صفر به سود تراکتور خاتمه یافت.
محمد قنبری ( )۹۰+۳برای تراکتور گلزنی
کرد.
این مسابقه در حالی برگزار شد که هر
دو تیم تحت مالکیت محمدرضا زنوزی ،بدون
سرمربی هستند و در این دیدار با مربیان موقت
حضور یافتند.
مسعود شجاعی به عنوان مربی موقت
تراکتور و محمدسعید اخباری به عنوان مربی
موقت ماشین سازی روی نیمکت دو تیم
نشستند.
تیم تراکتور با این برد  ۹امتیازی شد و
باالتر از پرسپولیس در جدول قرار گرفت .ماشین
سازی هم با یک امتیاز در قعر جدول (رده
شانزدهم) باقی ماند.
«قرار نیست روانخواه به استقالل بیاید»

محمود فکری :مقابل شهرخودرو
خوش شانس بودیم

خبرنگار عمانی :غرب قاره هم به این قهرمانی نیاز دارد

پرسپولیس قهرمان آسیا میشود

خبرنگار و کارشناس فوتبال عمان با اشاره به نزدیک بودن فینال
لیگ قهرمانان آسیا ،گفت :به نظرم پرسپولیس قهرمان این مسابقات
میشود چون از سال  ۲۰۱۸عطش رسیدن به این عنوان را دارد.
«ولید االبری»  ،در خصوص رقابت تیم های شرق آسیا در مسیر
صعود به فینال لیگ قهرمانان  ۲۰۲۰برای بازی با پرسپولیس گفت:
شیوع جهانی کرونا ،همه چیز را تحت تاثیر خود قرار داد .وقتی تیم
های شرق آسیا به قطر آمدند طبیعی بود خستگی ناشی از سفر
طوالنی و تغییر آب و هوا در عملکرد آنها تاثیر بگذارد.
خبرنگار حوزه فوتبال نشریه «طوفا» عمان افزود :دو تیم ویسل
کوبه ژاپن و اولسان هیوندای کره جنوبی با حضور چهره های ارزشمند
از فوتبال جهان توانستند راه خود را از همان ابتدای حضور در کشور
قطر برای برگزاری ادامه بازی ها به خوبی طی کرده و به نیمه نهایی
لیگ قهرمانان برسند .فوتبال شرق آسیا سرعتی تر از غرب بوده و
این موضوع در عملکرد این تیم ها واضح است .فکر می کنم هر دو
تیم شانس مساوی برای رسیدن به فینال دارند تا مقابل پرسپولیس

بازی کنند.
وی یادآور شد :با این حال شانس پرسپولیس برای پیروزی در
فینال بیشتر از شرقی هاست .عملکرد این تیم در بازی های قبلی خود
در لیگ قهرمانان  ۲۰۲۰نشان از توانمندی آنها در ارائه پاس های
کوتاه در میانه میدان است .مالکیت توپ یکی از اهداف این تیم است
تا بتوانند به دروازه هر حریفی نزدیک شوند.
االبری در پاسخ به سوال خبرنگار مهر ،مبنی بر غیبت چند
بازیکن کلیدی پرسپولیس نظیر عیسی آل کثیر ،وحید امیری و
احسان پهلوان تصریح کرد :نبودن آل کثیر برای پرسپولیس بد است.
همانطور که رفتن شجاع خلیل زاده از این تیم می تواند پرسپولیس
را در فینال نگران کند اما فکر می کنم تمرکز این تیم و عطشی که
از سال  ۲۰۱۸در پرسپولیس برای رسیدن به قهرمانی در آسیا باقی
مانده است تمام این کمبودها را پوشش می دهد تا به جام برسد.
کارشناس فوتبال آسیا افزود :قهرمانی پرسپولیس برای غرب
آسیا هم خوب است .قدرت فوتبال غرب نیاز به توجه بیشتر دارد.

این اتفاق باعث می شود تا پرسپولیس در جهان هم شناخته شود و
فوتبال در منطقه غرب را کارشناسان و مربیان مطرح دنیا هم با دقت
بیشتری زیر نظر بگیرند .غرب آسیا به قهرمانی پرسپولیس نیاز دارد
و به آن افتخار می کند.

شروع خاص بیرو
رویارویی با تاتنهام مورینیو آزمونی سخت برای
علیرضا بیرانوند در نخستین بازیاش با پیراهن آنتورپ
محسوب میشد .گلر ایرانی پس از چندماه سرانجام
فرصت بازی در ترکیب اصلی این تیم را پیدا کرد ،اما
بازی در لندن و برابر صدرنشین کنونی لیگ جزیره
میتوانست برای بیرانوند حکم شمشیری دولبه را
داشته باشد .عملکرد ضعیف در این مسابقه بهمعنای
ادامه نیمکتنشینی او و بازگشت ژان بوتز به ترکیب
اصلی بود ،اما نمایش درخشان در دیدار پنجشنبهشب
باعث شد تا حاال شانس بسیار زیادی برای حضور در
ترکیب اصلی تیم در رقابتهای لیگ و همچنین ادامه
مسابقات لیگ اروپا داشته باشد.
پایان  4ماه انتظار

بیرانوند در ابتدای این فصل به ترکیب آنتورپ
اضافه شد ،اما با از دست دادن بخشی از تمرینات
پیشفصل و دیر اضافه شدن به تمرینات مجبور
شد نیمکتنشینی را تجربه کند .بوتز فرانسوی به
گلر اول آنتورپ تبدیل شد و این روند تا پیش از
دیدار پنجشنبهشب برابر تاتنهام ادامه داشت .مرد
شماره یک تیم ملی ایران مدتی نیز مصدوم شد تا با
بدشانسی فرصت حضور در ترکیب این تیم بلژیکی را
از از دست بدهد .سرانجام فرصتی که هفتهها انتظارش
را میکشید از راه رسید و ایوان لکو تصمیم گرفت در
آخرین دیدار مرحله گروهی لیگ اروپا از بیرانوند در
ترکیب تیمش برابر شاگردان آقای خاص استفاده کند.
سایت «والفوت» بلژیک در فاصله چندساعت
مانده به شروع این مسابقه انتخاب بیرانوند بهجای
بوتز را سورپرایز این لکو برای این دیدار عنوان کرده و
نوشته بود« :سرمربی آنتورپ برای دیدار برابر تاتنهام
تصمیم گرفته تا به دروازهبان فرانسوی خود استراحت
بدهد و از علیرضا بیرانوند درون دروازه استفاده کند.
این جابهجایی مهمترین سورپرایز این مربی کروات
برای دیدار امشب است .بیرانوند در این فصل هنوز
شانس پوشیدن پیراهن تیمش را پیدا نکرده است و
این نخستین بازی او برای آنتورپ محسوب میشود.
بهنظر میرسد لکو تصمیم دارد بوتز را برای دیدار
حساس روز یکشنبه آینده برابر بروژ در لیگ آماده
نگه دارد و به همین دلیل این فرصت را در اختیار
گلر ایرانی خود قرار داده تا برابر تاتنهام به میدان
برود .بیرانوند در تابستان امسال در ازای مبلغی حدود
 600هزار یورو از تیم پرسپولیس ایران خریداری شد
و حاال با گذشت چهارماه از نهایی شدن انتقالش و در
ششمین دیدار آنتورپ در مرحله گروهی لیگ اروپا
شانس بازی را بهدست آورده است».
بیرانوند اما از این شانس بهخوبی استفاده
کرد و اگر چه تیمش بازی را درنهایت با دو گل
باخت ،اما نمایش درخشان او درون دروازه آنتورپ
سبب شد بهعنوان یکی از بهترین بازیکنان زمین

انتخاب شود و از سایتهای مختلف نمره خوبی
دریافت کند .عملکرد او بهخصوص در نیمهنخست
بسیار مورد توجه قرار گرفت و شاید اگر ضربه
کاشته عالی گرت بیل نبود ،او میتوانست با یک
کلینشیت خاطرهانگیز لندن را ترک کند.
دیدار رفت دو تیم در بلژیک با برتری دور از
انتظار آنتورپ بهپایان رسیده بود و ژوزه مورینیو در
این دیدار بهدنبال جبران آن شکست و همچنین
گرفتن صدرنشینی از حریف نهچندان نامدار خود
بود .آنتورپ در این مسابقه با کسب یک تساوی هم
میتوانست بهعنوان تیم نخست گروه راهی مرحله
بعد شده و انتظار حریف آسانتری را در دور حذفی
داشته باشد ،اما درنهایت این تاتنهام بود که به کمک
ستارههای خود توانست در این دیدار خانگی به برتری
برسد.
سایت اسکایاسپورتز به عملکرد بیرانوند در
این دیدار نمره خوب  7را داد و نوشت« :تاتنهام در
همان نیمهنخست میتوانست از میهمان خود پیش
بیفتد ،اما ضربه بازیکن این تیم توسط علیرضا
بیرانوند بهخوبی مهار شد تا دو تیم با تساوی به
رختکن بروند .در نیمهدوم ضربه ایستگاهی زیبای
گرت بیل را بیرانوند مهار کرد ،اما در ریباند این
وینیسیوس بود که سرانجام دروازه آنتورپ را گشود
و شاگردان مورینیو در ادامه با ورود هری کین و
سون هیونگمین حمالت بیشتری را ترتیب دادند
و درنهایت با دو گل به برتری رسیدند».
احتمال حضور در لیگ

شاید طبق آنچه رسانههای بلژیکی نوشتهاند،
لکو در این دیدار به گلر جوان و فرانسوی خود
برای مسابقه حساس فردا برابر بروژ استراحت داده
باشد ،اما واکنشهای عالی بیرانوند در این دیدار
باعث شد خود را بهعنوان مدعی جدی حضور در
ترکیب اصلی آنتورپ مطرح کند و حاال کار این
مربی کروات برای انتخاب گلر اصلی تیم سختتر
از قبل شده است.
سایت «والفوت» پس از این دیدار به تمجید
از بیرانوند و نمایش او در این دیدار پرداخت و
نوشته است« :هواداران ایرانی فوتبال برای یک
هفته صفحات مجازی باشگاه آنتورپ را مورد هجوم
خود قرار داده بودند و باالخره تالشهای آنها نتیجه
داد و قهرمانشان ،علیرضا بیرانوند در ترکیب
اصلی تیم برای دیدار برابر تاتنهام قرار گرفت .او
در این مسابقه شب خوبی را پشت سر گذاشت
و رضایت کادر فنی و هواداران تیم را بهدست
آورد .ورزشگاه تازهتاسیس تاتنهام شاید یکی از
بدترین مکانها برای انجام نخستین بازی رسمی
برای باشگاه جدید یک بازیکن باشد .بیرانوند ماهها
منتظر فرصت برای نشان دادن تواناییهایش بود

و سرانجام پنجشنبهشب این فرصت در اختیار
این گلر  28ساله قرار گرفت .او اگر چه  33بازی
ملی در کارنامه دارد و تجربه خوبی در رده ملی و
باشگاهی کسب کرده ،اما در اوایل مسابقه بهنظر
میرسید تحتتاثیر جو ورزشگاه قرار گرفته و در
دو صحنه روی ارسالهای بازیکنان حریف خروجها
اشتباهی داشت که میتوانست برای دروازهاش
خطرساز باشد .جدا از این اتفاقات ،او درمجموع
عملکرد خوبی در زمین بازی داشت و بارها با
عکسالعملهای خوب خود مانع از گلزنی بازیکنان
حریف شد .او همچنین چندینبار با پرتابهای
دست معروف خود همتیمیهایش را در زمین
حریف صاحب توپ کرد .استعدادی که بیرانوند
از انجام یک بازی محلی بهنام «دالپران» کسب
کرده است که طی آن بازیکنان باید سنگ را با
پرتاب دست به دورترین مکان ممکن پرتاب کنند.
با اینحال واکنشهای خوب او درون دروازه باعث
شد در نیمهنخست تاتنهام نتواند به گل برسد.
بهخصوص در اواخر نیمهنخست که فرصت خوبی
در اختیار وینیسیوس قرار گرفت ،اما خروج خوب
بیرانوند این فرصت را از مهاجم حریف گرفت .روی
ضربه کاشته گرت بیل هم بیرانوند واکنش خوبی
نشان داد و توانست مانع از گل شدن آن شود اما در
برگشت این گلر ایرانی بدشانس بود که وینیسیوس
واکنشی سریعتر از خط دفاعی آنتورپ داشت و
توانست توپ را به گل نخست تیمش تبدیل کند.
او همچنین دوبار مانع از گلزنی سون ،ستاره کرهای
تاتنهام شد و به زیبایی شوتهای وی را مهار کرد.
فیلیپ جوس ،روزنامهنگار بلژیکی عملکرد بیرانوند
در این دیدار را «غیرمتعارف» توصیف و گرت
ورهین نیز نمایش او در این مسابقه را ویژه ارزیابی
کرده است .شاید هنوز زود باشد که بخواهیم درباره
اینکه این گلر ایرانی بهسرعت جای بوتز در ترکیب
اصلی را خواهد گرفت ،صحبت کنیم ،اما بهوضوح
مشخص است که او تواناییهای بسیار زیادی دارد
و میتواند به گلری موفق در ترکیب این تیم تبدیل
شود».
لکو :تحتفشارها قرار نمیگیریم!

ایوان لکو ،سرمربی آنتورپ حاال کار سختی
برای انتخاب دروازه بان اول تیمش دارد و در پایان
این دیدار در پاسخ به سوالی درباره استفاده از
بیرانوند در این دیدار حساس گفت« :او در ترکیب
اصلی تیم قرار گرفت ،چون لیاقت آن را داشت و
تواناییهای بسیار باالیی دارد .این تقصیر او نیست
که ما دو دروازهبان خوب در ترکیب خود داریم.
دوست ندارم این موضوع را خیلی بزرگ کنم.
میدانم که فشار زیادی (از سوی ایرانیها) برای
بازی دادن به او وجود داشته ،اما ما تحتفشار

بحران پسافینال در انتظار پرسپولیس

پرسپولیسیها با وضعیتی پیشبینینشده بار سفر خود را به
دوحه بستند تا حدود  6روز دیگر در یکی از بزرگترین رقابتهای 2
سال اخیر خود به مصاف یکی از تیمهای اولسان هیوندای کرهجنوبی
و یا ویسل کوبه ژاپن بروند .البته در این بین ،سرخها دیروز شرایط
چندان خوبی را تجربه نکردند و بر این باور بودند که آنطور که باید
و شاید از نماینده کشورمان در این رقابت حساس حمایت نشده و
مصلحتاندیشی برخی تیمها این اجازه را به پرسپولیسیها نداد که با
توپی پرتر راهی قطر شوند.
پرسپولیسیها امیدوار بودند بعد از لغو دیدار هفته پنجمشان
برابر نساجی قائمشهر که با درخواست خودشان هم صورت گرفت،
با انجام رقابت هفته ششم برابر ذوبآهن ،هم بار دیگر در شرایط
مسابقه قرار بگیرند و هم بتوانند ترکیب اصلی خود را برای دیدار

فینال بیشتر از قبل بشناسند و محکی جدی در یک دیدار کامال
رسمی بخورند اما درنهایت اعالم شد که با تصمیم ستاد مبارزه
با کرونا این دیدار لغو شده است .این موضوع واکنش منفی
پرسپولیسیها را در پی داشت.
یکی از معاونان باشگاه پرسپولیس در این خصوص گفت« :اینکه
یک تیم بخواهد با هر طریقی که شده در یک دیدار به میدان نرود
شاید در یک نگاه چندان مشکل بزرگی نباشد اما آیا دوستان نگاهی
به تقویم بازیها کردهاند؟ ما بعد از فینال آسیا باید  2بازی سنگین
با استقالل و سپاهان برگزار کنیم .بعد از آن هم اردوی تیم ملی را
درپیش داریم .ضمن اینکه تا پایان سال هم  3ماه بیشتر باقی نمانده،
در این شرایط ما چگونه میتوانیم بازیهای عقبافتاده خود را انجام
دهیم؟»

تصمیمات خود را نمیگیریم و از سوی دیگر بوتز
هم در ماههای اخیر عملکرد خوبی درون دروازه
تیم داشته است».
بهترین گلر اروپا

بیرانوند از سایت سوفااسکورد نمره بسیار
خوب  8گرفت و بهعنوان بهترین بازیکن تیمش
در این بازی انتخاب شد .سایت هواسکورد نیز در
ارزیابی فنی خود از این مسابقه به بیرانوند نمره
 9/7داد و او را در تیم منتخب هفته ششم این
مسابقات نیز قرار داد تا در اولین حضورش در
فوتبال اروپا عنوان بهترین گلر هفته لیگ اروپا را
نیز کسب کند.
عملکرد خوب محرمی ناکامی سایر لژیونرها

در سایر دیدارهای این هفته لیگ اروپا صادق
محرمی تنها لژیونر موفق مسابقات بود که در
ترکیب تیمش حضور داشت و توانست بردی دیگر
را با دینامو زاگرب تجربه کند .دینامو پیش از دیدار
برابر زسکا مسکو صدرنشینی خود در گروهش را
قطعی کرده بود ،اما در این مسابقه تدارکاتی نیز
نمایش خوبی ارائه کرد و موفق شد با نتیجه  3بر
یک میهمان خود را شکست داده و مقتدرانه راهی
مرحله بعد این مسابقات شود .محرمی همچون
دیدارهای اخیر این تیم کروات  90دقیقه در پست
مدافع راست به میدان رفت و از سایت هواسکورد
نمره خوب  7را دریافت کرد.
خنت بلژیک در ادامه نتایج ضعیف خود در
این فصل ششمین دیدار خود در مرحله گروهی
را نیز با شکست پشتسرگذاشت تا بدون امتیاز در
قعر جدول گروه خود قرار بگیرد .میالد محمدی در
مصاف تیمش برابر هوفنهایم در ترکیب اصلی خنت
حضور داشت ،اما نتوانست مانع از شکست سنگین
و  4بر یک تیمش در این دیدار شود .البته محمدی
در بین دو نیمه جای خود را به نوریو فورتونا داد و
بابت 45دقیقه حضورش در این مسابقه نمره  6.4از
هواسکورد دریافت کرد.
آاک آتن نیز که امیدی برای صعود از گروهش
نداشت ،در زمین لسترسیتی انگلیس با دو گل
شکست خورد .کریم انصاریفرد که تا دقیقه 66
این مسابقه در زمین حضور داشت ،برابر مدافعان
نامدار حریف ازجمله جانی اوانز کاری از پیش نبرد
و در پایان نمره متوسط  6را گرفت.
زوریا لوهانسک اوکراین نیز که هفته گذشته
با درخشش اللهیار صیادمنش موفق شده بود
لسترسیتی را شکست دهد ،در زمین براگا با دو گل
مغلوب شد و از دور مسابقات کنار رفت .صیادمنش
در این دیدار بهدلیل مشکالت ویزا نتوانست تیمش
را همراهی کند و شانس حضور در این مسابقه را
از دست داد.

او ادامه داد« :دوستان قطعا میخواهند که هر  3روز یکبار برای
ما بازی بگذارند که این اصال منطقی نیست و قطعا دود این مساله به
چشم پرسپولیس میرود .ما این موضوع را به سازمان لیگ هم اعالم
کردهایم که فشار بازیها باید منطقی باشد و ما نمیتوانیم بهخاطر
سهلانگاری برخی تیمها و اینکه دلشان نمیخواهد در این تاریخ به
میدان بروند ،به تیم فشار بیاوریم».
موضوع دیگری که پرسپولیسیها به آن معترض بودند ،بحث
نداشتن بازی تدارکاتی مناسب پیش از دیدار فینال بوده است .آنها
روز گذشته بهجای روبهرویی با ذوبآهن یک بازی درونتیمی برگزار
کردند و یحیی گلمحمدی در این دیدار شاگردانش را به  2تیم
تقسیم کرد و آنها یک بازی کامال جدی و مطابق مقررات را برگزار
کردند.

سرمربی تیم فوتبال استقالل گفت :هر
بیننده ای از بازی استقالل و شهرخودرو لذت
برد.
محمود فکری بعد از پیروزی تیم فوتبال
استقالل مقابل شهرخودرو در هفته ششم لیگ
برتر فوتبال گفت :جا دارد به تک تک بازیکنان
و تمام مجموعه تبریک بگویم و از آنها تشکر
کنم .خدا را شکر بازی خوبی را ارائه کردیم .در
مجموع بازی قشنگی از دو تیم شد .این بازی
جوانمردانه بود و صحنههای خوبی داشت که هر
بینندهای لذت میبرد.
سرمربی استقالل در خصوص  ۱۰نفره
شدن تیم شهرخودرو تصریح کرد :این تیم بازی
خیلی خوبی ارائه داد .خیلی جاها ما را اذیت
کردند و فشار زیادی روی دروازه ما آوردند.
وقتی استقالل به گل رسید یکی دو موقعیت
خوب ایجاد کردند .شاید ما یک مقدار خوش
شانس بودیم و تیرک دروازه اجازه نداد حریف
به گل برسد .شهرخودرو تیم یک دستی است.
مربی این تیم جوان است اما مربیان باتجربه ای
کنارش هستند .شهرخودرو میتواند بازیهای
خوبی ارائه بدهد و نتایج خوبی هم بگیرد.
فکری درباره تعویض محمد نادری در این
مسابقه گفت :نادری مصدوم شد و آسیب دیدگی
او در حال بررسی است .ان شاءاهلل که مشکل
خاصی نباشد.
وی در خصوص ناراحتی مهدی قائدی بعد
از تعویض شدنش ،تصریح کرد :من چیز خاصی
از ناراحتی و دلخوری قائدی ندیدم .شاید بازیکن
دوست داشته باشد  ۹۰دقیقه بازی کند .قائدی
در دیدارهای قبل ،کامل برایمان بازی کرده بود.
چون  ۲بر صفر جلو بودیم نیاز بود که بیرون
بیاید و استراحت کند و بتواند در بازیهای بعد
بیشتر به ما کمک کند.
سرمربی استقالل در پاسخ به این سئوال
که چرا این تیم در نیمه دوم موفق نشد گلهای
بیشتری به ثمر برساند؟ تاکید کرد :بین دو نیمه
و در رختکن به بازیکنان گفته بودیم در درجه
اول دو گل را حفظ کنند و در ضد حمالت به گل
برسند که نتوانستیم گل بزنیم ولی همین که
دروازه خود را بسته نگه داشتیم مهم بود .فکری
از صحبت در خصوص رای کمیته تعیین وضعیت
و محکومیتش به پرداخت غرامت به باشگاه
نساجی ،گفت :این سئوال درباره بازی نیست.
الزم نمیبینم در این خصوص صحبت کنم .به
این رای اعتراض میکنیم تا ببینیم استیناف
چه تصمیمی میگیرد .سرمربی استقالل در
پاسخ به سئوالی مبنی بر عملکرد داور بازی
با شهرخودرو ،اظهار کرد :فکر نمیکنم داوری
امروز به ضرر شهرخودرو بوده باشد .داور اشتباه
خاص آنچنانی نداشت که دو طرف ضرر کنند.
فکری در پایان درباره احتمال اضافه شدن
امید روانخواه به کادر فنی استقالل گفت :در
حال حاضر تصمیم خاصی گرفته نشده و با
شخص خاصی صحبت نشده است .در مصاحبه
قبلی خودم گفته بودم فع ً
ال الزم نیست کسی به
کادر فنی اضافه شود .اگر نیاز ببینیم کسی اضافه
شود ،این تصمیم را میگیریم.
عضو هیات مدیره پرسپولیس:

برای قهرمانی در آسیا پاداش میدهیم

عضو هیات مدیره باشگاه پرسپولیس گفت:
در آستانه فینال لیگ قهرمانان آسیا از حمایت
رئیس جمهوری و ارگانهای دیگر برخوردار
هستیم.علی رغبتی عضو هیات مدیره باشگاه
پرسپولیس که همراه این تیم به قطر می رود تا
نظارهگر دیدار فینال لیگ قهرمانان  ۲۰۲۰باشد
گفت :خوشبختانه تمام شرایط مدنظر فراهم
شده تا تیم به نتیجه الزم در بازی نهایی برسد.
کادرفنی و بازیکنان با تمام وجود آماده هستند و
از این وضعیت استفاده کردند .به قطر می رویم
تا دست پر برگردیم .وی درباره همراهی اعضای
هیات مدیره باشگاه پرسپولیس با سرخ پوشان
در این سفر عنوان کرد :دو نفر از هیات مدیره
به همراه مدیرعامل به قطر می روند .بحثهای
حاشیهای وجود دارد که مجبور هستیم به قطر
برویم تا درباره این مسائل مذاکراتی داشته
باشیم .رغبتی راجع به پاداش های ویژه ای
که برای قهرمانی احتمالی پرسپولیس در نظر
گرفته شده است یادآور شد :این قهرمانی پاداش
غیرقابل شمارشی را نصیب تیم و جامعه ایران
میکند .البته در کنار این افتخار ،تدارک خوبی
دیده شده است و از حمایت های رئیس جمهور
و ارگان های دیگر هم برخوردار هستیم .پیش
بینیهای الزم را انجام دادهایم و قطعاً پاداش
های مالی خواهیم داشت.

