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اخبار کوتاه
اخبار
پس از شکست برابر پرسپولیس ایران؛

هواداران االهلی همچنان در شوک /شعار علیه تیم روی دیوار باشگاه!

هواداران تیم فوتبال االهلی عربستان که از شکست
تیمشان برابر پرسپولیس دلخور هستند علیه باشگاه موضع
گرفتند.تیم فوتبال االهلی عربستان که در مرحله یک چهارم
نهایی لیگ قهرمانان آسیا برابر پرسپولیس شکست خورد
و به نیمه نهایی نرسید ،با این شکست موجبات نارضایتی
هوادارانش را فراهم آورده است .االهلی در حالی برابر
پرسپولیس شکست خورد که سرخپوشان ایرانی از دقیقه ۱۱
با اخراج کمال کامیابی نیا دقایق زیادی را  ۱۰نفره به بازی ادامه دادند با این حال تیم عربستانی
نتوانست به گل برتری دست پیدا کند .پس از شکست این تیم و نرسیدن به مرحله نیمه نهایی ،هواداران
االهلی علیه باشگاه موضع گرفتند و در صفحات اجتماعی به انتقاد از عملکرد تیم پرداختند .برخی
هواداران هم روی دیوار باشگاه شعار نوشتند و از این شکست ابراز نارضایتی کردند.

تیتر تمسخرآمیز روزنامه عربستانی بعد از حذف االهلی مقابل پرسپولیس!

یک روزنامه عربستانی با تیترهای تخریبی ،باخت تیم
االهلی مقابل پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا را بازتاب داده
است!
در میان تمامی رسانه های عربستانی که باخت تیم
فوتبال االهلی مقابل پرسپولیس و حذف از مسابقات لیگ
قهرمانان آسیا را منعکس کرده اند ،یک رسانه بیش از همه
خودنمایی می کند.روزنامه «عین الیوم» در شماره امروز خود
گزارش بازی پرسپولیس و االهلی را منتشر کرده ولی برای این گزارش تیترهایی انتخاب کرده است که
جنبه تخریبی دارد« .لیگ قهرمانان آسیا :بای بای االهلی» تیتر اصلی این گزارش است .در ادامه عنوان
دیگری برای این مطلب روی عکسهای مسابقه پرسپولیس با االهلی به کار برده شده و با تمسخر آمده
است« :آسیا سخت است یا اهلی!»تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد در دیدار برگشت مرحله یک چهارم
نهایی لیگ قهرمانان آسیا ،سه شنبه شب االهلی عربستان را با نتیجه  ۳بر یک شکست بدهد .بازی رفت
دو تیم با نتیجه تساوی  ۲بر  ۲به اتمام رسیده بود.
لیگ قهرمانان آسیا؛

تیم اوراوا ردز ژاپن با شکست کاوازاکی به مرحله نیمه نهایی رسید

تیم فوتبال اوراوا ردز ژاپن با پیروزی قاطعانه مقابل کاوازاکی به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان
آسیا راه یافت .تیم فوتبال اوراوا ردز ژاپن در آخرین دیدار مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا
امروز چهارشنبه به مصاف تیم کاوازاکی ژاپن رفت و توانست با پیروزی  ۴بر  ۱مقابل این تیم ،ضمن
جبران شکست  ۳بر  ۱بازی رفت به جمع  ۴تیم نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند.بنابر این این تیم
باید در نیمه نهایی به مصاف شانگهای چین برود.پرسپولیس و الهالل عربستان دیگر دیدار مرحله نیمه
نهایی لیگ قهرمانان آسیا را برگزار می کنند.

ورزشی

عملکرد فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا

تیم فوتبال پرسپولیس با پیروزی مقابل
االهلی عربستان در مجموع دو بازی رفت و برگشت
موفق شد به مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا
صعود کند تا جای استقالل را بگیرد!
تیم فوتبال پرسپولیس موفق شد در دیدار
برگشت از مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان
آسیا با حساب  ۳بر یک میزبان خود االهلی
عربستان را شکست داده و به دیدار نیمه نهایی این
مسابقات برسد .به مناسبت صعود تیم پرسپولیس
به این مرحله عملکرد دیگر تیمهای ایرانی که در
سال های گذشته موفق به رسیدن به مرحله یک
چهارم و عبور از آن شدند میپردازیم.
* سپاهان اصفهان
بی تردید باید سپاهان را یکی از بهترین تیم های
ایرانی در لیگ قهرمانان آسیا از سال  ۲۰۰۰به این
طرف دانست .سپاهان یکی از دو تیم ایرانی است که
در دوره جدید این مسابقات به دیدار نهایی رسیده و
طعم حضور در فینال را چشیده است.
در سال  ۲۰۰۷در مرحله گروهی با تیم های
االتحاد عربستان ،الشباب عربستان و العین امارات
همگروه بود و از مرحله گروهی این مسابقات
مقتدرانه صعود کرد .سپاهان در مرحله بعدی این
مسابقات به مصاف کاواساکی ژاپن رفت و این تیم
را در ضربات پنالتی با نتیجه  ۴-۵مغلوب کرد.
سپاهان در نیمه نهایی به مصاف الوحده امارات
رفت و در مجموع دو بازی رفت و برگشت این تیم
با حساب  ۳بر یک شکست داد تا به دیدار نهایی
برسد .نماینده کشورمان در دیدار نهایی نتوانست
بر تیم اوراوارد غلبه کند و به مقام نایب قهرمانی
این مسابقات رسید.
طالیی پوشان اصفهانی یکبار هم در سال
 ۲۰۱۱در حالی که با الهالل ،الجزیره و الغرافه
همگروه بودند ،با صعود از گروه مقدماتی در مرحله
بعدی مسابقات به مصاف بنیادکار ازبکستان رفتند
و بعد از پیروزی بر ای تیم ازبکی در مرحله یک
چهارم نهایی حریف السد قطر شدند و در این
مرحله مغلوب این تیم شده و از راهیابی به مراحل

باالتر بازماندند.
سپاهان در سال  ۲۰۱۲هم در مرحله گروهی
مسابقات با تیم های النصر ،االهلی و لخویا همگروه
بود و پس از صعود از گروه مقدماتی در یک هشتم
نهایی به استقالل تهران خورد و در یک تک بازی
و با گل های سزار و بنگر بر این تیم غلبه کرد و به
مرحله یک چهارم نهایی رسید .سپاهان در مرحله
یک چهارم در مجموع دو بازی رفت و برگشت با
نتیجه  ۴بر یک مغلوب حریف خود شد و نتوانست
از این مرحله عبور کند.
* ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن دیگر تیم اصفهانی بود که در دور
جدید لیگ قهرمانان آسیا تا فینال این بازی ها
پیش رفت .این اتفاق برای نماینده کشورمان در
سال  ۲۰۱۰افتاد.
ذوب آهن در سال  ۲۰۱۰در مرحله گروهی
با بنیادکار ،االتحاد و الوحده همگروه بود و با ۱۳
امتیاز صعودی مقتدرانه داشت .ذوب آهن بعد از
صعود در مرحله حذفی مسابقات ابتدا با تیم مس
کرمان دیدار کرد و این تیم را با نتیجه یک بر صفر
شکست داد .سپس و در مرحله یک چهارم نهایی به

مصاف پوهانگ استیلرز کره جنوبی رفت و با نتیجه
 ۲-۳به پیروزی رسید .ذوب آهن در نیمه نهایی با
الهالل عربستان برخورد کرد و در این بازی هم با
نتیجه دو بر صفر به پیروزی رسید تا راهی دیدار
فینال شود.
نماینده کشورمان در دیدار نهایی نتوانست از
پس تیم سئونگنام ایلهوا چونما کره جنوبی بر بیاید
با نتیجه  ۳بر یک مغلوب این تیم شد تا به مقام
نایب قهرمانی آن دوره از مسابقات برسد.
ذوب آهن در سال  ۲۰۱۱با الشباب ،الریان و
االمارات همگروه بود و توانست بعنوان سرگروه به
مرحله یک هشتم مسابقات صعود کند .ذوب آهن
در مرحله یک هشتم به تیم النصر برخورد کرد
و حریف خود را با نتیجه  ۴بر یک شکست داد
تا به مرحله یک چهارم نهایی برسد .اما نماینده
کشورمان اینبار در این مرحله یک چهارم نهایی به
سد تیم سامسونگ کره جنوبی خورد با حساب ۳
بر یک مقابل این تیم شکست خورد تا از راهیابی به
دیدار نیمه نهایی باز بماند.
* استقالل تهران
استقالل آخرین تیم ایرانی است که در لیگ
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قهرمانان آسیا به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات
رسید .این اتفاق در سال  ۲۰۱۳روی داد .آبی
پوشان در آن دوره از مسابقات با تیم های الهالل،
العین و الریان در گروه  Dمسابقات حضور داشتند
و با  ۱۳امتیاز بعنوان تیم اول گروه از گروه خود
صعود کردند .این تیم در مرحله یک هشتم نهایی
با نتیجه  ۲-۴از سد الشباب گذشت و در مرحله
یک چهارم نهایی با بوریرام یونایتد تایلندن مواجه
شد که با حساب  ۳بر یک این تیم را شکست داد و
به دیدار نیمه نهایی رسید.
آبی پوشان در مرحله نیمه نهایی مقابل
اف.سی سئول شکست سنگین  ۲-۴را پذیرفتند
تا از رسیدن به دیدار نهایی باز بمانند.
* پرسپولیس تهران
پرسپولیس اولین تیم ایرانی است که بعد
از چهار سال از مرحله یک چهارم نهایی لیگ
قهرمانان عبور کرد و به دیدار نیمه نهایی رسید.
سرخ پوشان تهران در گروه چهارم این
مسابقات با تیم های الهالل ،الریان و الوحده
همگروه بودند و بعنوان تیم دوم از گروه خود صعود
کردند .شاگردان برانکو در مرحله یک هشتم نهایی
به مصاف لخویا رفتند .آنها در بازی رفت با لخویا به
مساوی بدون گل رسیدند و در بازی برگشت با تک
گلی که مدافع برزیلی لخویا به اشتباه وارد دروازه
خودشان کرد به پیروزی یک بر صفر رسیده تا از
این مرحله عبور کنند.
پرسپولیس در مرحله یک چهارم با االهلی
عربستان برخورد کرد .این تیم در بازی رفت مقابل
حریف عربستانی اش به تساوی  ۲-۲رسید و در
دیدار برگشت موفق شد حریف خود را با نتیجه ۳
بر یک مغلوب نماید.
حاال پرسپولیس توانسته به مرحله نیمه
نهایی مسابقات برسد و یکبار دیگر با باید با الهالل
عربستان دیدار داشته باشد .شاگردان برانکو این
شانس را دارند که با غلبه بر الهالل برای اولین بار
به دیدار فینال لیگ قهرمانان آسیا برسند و شانس
قهرمانی شان در این مسابقات را افزایش دهند.

راهکار کارشناس سعودی برای االهلی بعد از باخت مقابل پرسپولیس

یک کارشناس فوتبال عربستانی مدعی شد اخراج سرمربی االهلی بعد از باخت به پرسپولیس
مشکلی را حل نمی کند« .سعود الصرامی» یکی از کارشناسان منتقد کشور عربستان بعد از باخت تیم
االهلی به پرسپولیس در یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت :اخراج سرگئی ربروف سرمربی تیم
مشکلی را حل نمی کند .برای رفع مشکالت باید بازیکنان را مجازات و جریمه کرد.این در حالی است که
با شکست االهلی مقابل پرسپولیس ،هواداران االهلی یکصدا خواهان اخراج ربروف شده اند.

گشت و گذار پرسپولیسیها در دبی بعد از بازی با االهلی عربستان

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس پیش از بازگشت به تهران از امارات ،به گشت و گذار در بازارهای
دبی پرداختند .کاروان پرسپولیس بالفاصله پس از بازی برگشت خود مقابل االهلی عربستان در ورزشگاه
محمد بن زاید ابوظبی که با پیروزی  ۳بر یک و ضعود این تیم به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا همراه
بود ابوظبی را به مقصد دبی ترک کرد تا خود را برای پرواز ساعت  ۲۱امشب به تهران آماده کند.
بازیکنان و اعضای کادر فنی پرسپولیس ظهر امروز به گشت و گذار در مراکز خرید دبی پرداختند.
با دستور برانکو ایوانکوویچ سرمربی سرخپوشان پایتخت ،بازیکنان پرسپولیس تمرینات خود را از
فردا در ورزشگاه شهید کاظمی تهران برای بازی با پیکان تهران آغاز خواهند کرد.
تیم فوتبال پرسپولیس در هفته ششم رقابت های لیگ برتر ،یکشنبه هفته آینده ساعت  ۲۰در
ورزشگاه آزادی تهران میزبان پیکان خواهد بود.

از سوی سازمان لیگ؛

تاریخ جدید بازی تیمهای فوتبال پرسپولیس و استقالل اعالم شد

با تصمیم سازمان لیگ ،دیدار تیمهای فوتبال پرسپولیس و
استقالل تهران روز پنجم آبان برگزار خواهد شد.
سعید فتاحی در مورد صعود پرسپولیس به نیمه نهایی لیگ
قهرمانان آسیا گفت :ابتدا صعودپرسپولیس را در لیگ قهرمانان را به
همه جامعه فوتبال وهموطنان تبریک می گویم .این صعود افتخاری
برای فوتبال ایران است و سازمان لیگ نیز در حد توان با نماینده
ایران در لیگقهرمانان آسیا همکاری کرده و خواهد کرد تا پرسپولیس
حضوریقدرتمندانه مقابل تیم الهالل عربستان داشته باشد.
وی افزود :با توجه به صعود پرسپولیس به نیمه نهایی لیگ
قهرمانان آسیا و همانطور که در روز قرعه کشی لیگ اعالم کردیمدر
صورت صعود زمان دربی پایتخت تغییر می کند .بر این اساس بازی

دو تیم پرسپولیس و استقالل در هفته دهم لیگ برتر در روز ۵آبان
 ۹۶ساعت  ۱۵برگزار می شود.
مسئول مسابقات سازمان لیگ در مورد زمان بازی این دو تیم
درجام حذفی مقابل حریفان ،گفت :دیدار پرسپولیس و نفت تهران از
مرحله یک شانزدهم جام حذفی و بازی استقالل باحریفی که درقرعه
کشی مشخص خواهد شد در مرحله یک هشتم در روزهای ۲۹و ۳۰
مهر ماه انجام می شود.
فتاحی درباره دیدار پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در هفته
هشتم رقابت های لیگ برتر به خبرنگار مهر گفت :این دیدار به خاطر
اینکه با بازی رفت پرسپولیس با االهلی عربستان همزمان است به
تعویق می افتد و زمان آن را متعاقبا اعالم خواهیم کرد.

