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میزبانی آسیایی سایپا در ورزشگاه دستگردی

تیم فوتبال ســایپا که در مرحله پلیآف لیگ قهرمانان آســیا یکی از نمایندگان ایران است ،در
ورزشــگاه دســتگردی (پاس قوامین) میزبان حریف خود خواهد بود .باشــگاه سایپا تمایلی به
حضور در ورزشــگاه آزادی برای این مسابقه ندارد ،زیرا این تیم هوادار زیادی ندارد و نمیتواند
حتی نیمی از ســکوهای ورزشگاه را هم پر کند .به همین دلیل نارنجیپوشان تهرانی در همان
ورزشگاهی که در لیگ به میدان میروند میزبان حریف آسیایی خود خواهند بود .رضا درویش
مدیرعامل باشــگاه ســایپا این خبر را تایید کرد .پیش از این نیز پاس تهران در این ورزشــگاه
بازیهای آسیایی خود را انجام داده بود.

قطر -ایران؛ 10دی در ورزشگاه خلیفه دوحه

تدارک گســترده میزبان جامجهانی برای حضور در تورنمنت بزرگ جام ملتهای آسیا
 2019با بازی تدارکاتی مقابل ایران در دوحه به پایان میرســد .بنابر اعالم فدراســیون
فوتبال قطر ،عنابیها روز  31دســامبر (10دی  )97از ســاعت 20:30به وقت تهران در
ورزشــگاه مدرن خلیفه شهر دوحه میزبان تیم ملی ایران خواهند بود تا شاگردان سانچز
اسپانیایی جدیترین محک خود قبل از ورود به جام ملتها را مقابل شاگردان کارلوس
کیروش پشت سر بگذارند .نکته جالب اینکه فدراسیون فوتبال قطر قبل از رویارویی با
ملیپوشان ایران  3بازی تدارکاتی ظرف مدت یک هفته برای این تیم در نظر گرفته است.

ایران میزبان بازیهای مقدماتی المپیک شد

مدیــر اجرایی تیم ملی فوتبــال امید ایران از برگــزاری مســابقات دور اول مرحله مقدماتی
المپیک 2020توکیو در روزهای دوم تا هشتم فروردین و به میزبانی تهران خبر داد .بهزاد آزاد
مدیر اجرایی تیم ملی فوتبال امید درخصوص مرحله اول این رقابتها گفت« :مراسم قرعهکشی
مسابقات رو ز 16آبان در مالزی برگزار خواهد شد و حمید استیلی هم به عنوان مدیر تیم ملی
امید ایران در این مراســم حضور دارد .ایران پیش از این درخواســت خودش برای میزبانی از
بازیهای این مرحله را اعالم کرده و بر این اســاس مســابقات مرحله نخست در گروه ایران به
میزبانی تهران و با حضور  4تیم برگزار خواهد شد».

توقف ترابزون در حضور حسینی و امیری

از هفته یازدهم رقابتهای سوپرلیگ ترکیه تیم فوتبال ترابزون
اسپور در ورزشــگاه خانگی خود میزبان بورسااسپور بود که این
بازی با تساوی یک  -یک به پایان رسید .در این دیدار سیدمجید
حســینی 90دقیقه در ترکیب ترابزون در میــدان بود و وحید
امیری از دقیقه  82وارد بازی شد.

غیبت محرمی در پیروزی دینامو

گرشاسبی اردوی
پرسپولیسیها را ترک کرد

حمیدرضــا گرشاســبی ،مدیرعامــل باشــگاه
پرســپولیس به همراه اعضای هیئتمدیره که با
کاروان اصلــی تیم فوتبال پرســپولیس ،ژاپن را
ترک کرده بودند ،راهی تهران شدند .گرشاسبی
و اعضای هیئتمدیره ،صبح دیروز همراه کاروان
سرخپوشان به دبی رسیدند و در فرودگاه از جمع
بازیکنان جدا شده و به سوی تهران پرواز کردند.
گرشاســبی برای رسیدگی به مسائل فینال لیگ
آســیا به ســازمان لیگ رفت و با مسئوالن این
سازمان جلسهای برای برگزاری هرچه بهتر بازی
برگزار کرد.

 ۴۲اتاق برای میهمانان
پرسپولیس

بــرای بازی پایانی لیــگ قهرمانان آســیا ،نفرات
زیــادی از ایافســی ،یوفا و فیفا به تهران ســفر
خواهند کرد42 .نفر از این تعداد ،عوامل برگزاری
مسابقه هستند که میزبانی از آنها به عهده باشگاه
پرســپولیس خواهد بود و امکانات موردنیاز برای
این منظور طبق فهرســت تعریف شــده از سوی
کنفدراسیون فوتبال آسیا تهیه شده است .از جمله
اقدامات صورت گرفته ،رزرو  ۴۲اتاق در هتل بوده
ن دوشنبه وارد
است۱۱ .نفر از مقامها و مســئوال 
ایرانشــدند و  ۳۱نفر دیگر بهترتیب در روزهای
آتی تا روز پنجشــنبه وارد ایران میشوند .گفتنی
اســت ،نشســت هماهنگی پیش از بازی هم روز
جمعه در هتل اسپیناسپالس برگزار خواهد شد.

هجوم میلیونی سرخها به سامانه فروش بلیت

سود  3میلیاردی پرسپولیس از فروش بلیت فینال

دیــروز قــرار بود از ســاعت ۱۲
ظهر بلیتفروشــی بازی برگشت
فینال لیگ قهرمانان بین تیمهای پرسپولیس و
کاشیماآنتلرز به صورت الکترونیکی آغاز شود ،اما
ناگهان بعد از دقایقی ســایت فروش بلیت بازی،
با توجه به هجوم یــک میلیون و200هزار نفری
بــرای خرید بلیت این دیدار از دســترس خارج
و درنهایــت نیز قرار شــد بلیتفروشــی با چند
ساعت تاخیر و بعد از رفع ایراد سرورهای سایت
موردنظر از ســر گرفته شود .اما در اینبین نکته
قابلتوجه ســرعت عمل داللها در بازار ســیاه
بــود و در حالی که بلیتفروشــی هنوز رســما
آغاز نشــده بود ،آگهی فروش بلیــت فینال در
برخی از ســایتها و اپلیکیشنها دیده میشد و
این نشــان میدهد که احتماال برای بازی شنبه
باز هم باید شــاهد جوالن دالالن در بازار سیاه
باشیم .البته گفته میشود  5ناظر شورای تامین
و یک نماینده از پلیس فتا در محل بلیتفروشی
الکترونیکی برای نظارت بیشتر روی فروش بلیت
دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا حضور
داشــتند و شنبه هم اقدامات زیادی برای مبارزه
با بازار سیاه در دستور کار قرار گرفته است .البته
در بازی پرسپولیس و السد هم قرار بود این اتفاق
رخ دهد اما باز هم هواداران بدون بلیت توانستند

وارد ورزشگاه شوند که نتیجه آن پشت در ماندن
چنــد هزار هــواداری بود که از چنــد روز قبل
بلیت بازی پرسپولیس و السد را خریداری کرده
بودند .با اینحال باتوجه به بازســازیهای اخیر
ورزشــگاه آزادی و نصب گیتهای جدید کنترل
بلیت در این ورزشگاه ،جای امیدواری وجود دارد
که اتفاقات بازی با الســد تکرار نشــود .با توجه
بــه هجوم کاربران به ســامانه فروش بلیت بازی
فینال ،همانطور که پیشبینی میشد شنبه باید

منشا :در بازی برگشت نباید گل بخوریم
نمازی :در جدایی کیروش نقشی
نداشتم!

امید نمازی ،ســرمربی
تیم فوتبــال ذوبآهن
در خصوص شرایط این
روزهای تیــم فوتبال
ذوبآهــن ،حضــور
پرســپولیس در فینال
لیگ قهرمانان آسیا و
شانس قهرمانی این تیم و برنامهاش برای فصل
نقلو انتقاالت و ...صحبتهای زیر را انجام داد.
شرایط تیم ذوبآهن چطور است؟
خداراشکر شرایط خوبی داریم و بچهها روحیه باالیی
دارند .من مطمئن هستم که بازیکنانم با شرایطی که
دارند میتوانند نتایج خوبی بــرای تیم رقم بزنند ،اما
در اینبین برخی از مشکالت مانع از نتیجه گرفتن ما
میشود .ما در بازیهای اخیر از داوری ضربه خوردیم
و شــاید اگر این مســائل نبود میتوانستیم امتیازات
بیشتری بگیریم.
تیم شــما مشکل گلزنی هم دارد ،آیا با جذب
زهیوی و مطهری مشکل شما حل شده است؟
درست اســت .تیم ما در بســیاری از بازیها عالوهبر
مشکل داوری مشکل گلزنی هم داشته و بارها به خاطر
این مســئله امتیاز از دست دادهایم .مطهری که هنوز
برای ما بازی نکرده و زهیوی هم از زمانی که به تیم ما
پیوسته کمی از شرایط بازی دور بوده و االن روز به روز
در تمرینات بهتر میشود.
امسال انتقادات زیادی به رشید مظاهری شده،
چون او عملکرد سال گذشته خود را نداشته و
کمی راحت گل میخورد.
در طول فصل و تا اینجا که ۱1،۱0بازی انجام دادیم،
شاید تنها روی  3،2گل من به مظاهری ایراد گرفتم و
درمجموع عملکرد قابلقبولی داشته است .اول فصل ما
در دفاع کمی دچار مشکل بودیم و رشید پشت دفاع ما
را پوشش میداد ،اما االن دفاع ما نظم بهتری پیدا کرده
و ما از دروازهبان خود توقع داریم توپهایی که مدافعان
ما روی آن اشــتباه میکنند را دفع کند .درمجموع از
عملکرد او راضی هســتیم و بههر حال ممکن اســت
اشتباه برای هرکسی رخ دهد.
ضعف اصلی تیم شــما طبــق گفته خودتان
مشکل گلزنی است .ناراحت نیستید که کیروش
استنلی را به سپاهان دادید؟
درســت اســت که این بازیکن عملکرد درخشانی در
سپاهان داشته ،اما قبل از اینکه من به ذوبآهن بیایم،
او تصمیــم به جدایی گرفته بود و مــن در رفتن این
بازیکن به سپاهان دخالتی نداشتم .به هر حال باید با
این شرایط بسازیم.
بــرای نقلو انتقاالت نیمفصــل برنامهریزی
کردهاید؟
تغییــرات در تیم ما زیاد نخواهد بود ،اما بههر حال هر
تیمــی نیاز به تقویت دارد و تیم مــا هم از این قاعده
مستثنی نیست.
پرســپولیس قرار است روز شــنبه در بازی
برگشــت فینال لیگ قهرمانان آسیا به مصاف
کاشیما برود .فکر میکنید با توجه به شکست
شاگردان برانکو در بازی رفت این تیم میتواند
قهرمان آسیا شود؟
صددرصد پرسپولیس میتواند در بازی برگشت فینال
لیگ قهرمانان آسیا به بازی برگردد .هرچن د کار سختی
دارد ،ولی اصال غیرممکن نیســت .تیم پرسپولیس در
بــازی رفت از نظر تغییر زمانی و شــرایط آبو هوا در
ژاپن به مشــکل خورد ،اما این بار این مشــکل برای
ژاپنیهاســت و پرســپولیس میتواند از این موضوع
استفاده کند.

منتظر تکمیل ظرفیت ورزشــگاه آزادی و حضور
گسترده هواداران پرسپولیس باشیم .با توجه به
استقبال گســترده از دیدار برگشت فینال لیگ
قهرمانان ،پرسپولیس میتواند جدا از درآمدهای
دیگــری که از صعــود به این مرحله به دســت
آورده ،نزدیک  ۳میلیارد تومان از بلیتفروشــی
فینال درآمدزایی کند .بلیتفروشی الکترونیکی
فینال لیگ قهرمانان آســیا این امکان را فراهم
میکنــد که درآمد حاصل از فروش بلیت در این

بازی مشخص شود .پس از بازسازیهای صورت
گرفته در ورزشگاه آزادی ،ظرفیت این ورزشگاه
 ۷۶هزار و  ۸۰۷نفر شــده که ظرفیت طبقه اول
 ۳۳هزار و  ۱۱۳نفر و طبقه دوم  ۴۳هزار و ۶۹۴
نفر است .حاال با توجه به شمارهگذاری صندلیها
با یک فرمول ساده میتوان درآمد پرسپولیس از
بلیتفروشــی بازی شنبه را محاسبه کرد .قیمت
هر بلیت در جایگاه  80هزار تومان اعالم شــده
که با توجه بــه ظرفیت  8هزار نفری قیمت کل
بلیتهای جایگاه به 640میلیون تومان میرسد.
بلیتهــای روبهروی جایــگاه ۵۰هــزار تومان
قیمتگذاری شده که با توجه به ظرفیت  ۹هزار
نفری حــدود ۴۵۰میلیون تومــان نیز از فروش
بلیتهای این جایگاه به پرســپولیس میرســد.
با توجه بــه ظرفیت صندلیهای پشــت دروازه
که حدود 16هزار نفر اســت و قیمت بلیتهای
این قســمت که 30هــزار تومان تعیین شــده،
حدود یک میلیــارد و ۷۷۰میلیون تومان دیگر
به حســاب پرسپولیس اضافه میشود .بلیتهای
طبقه دوم نیز 30هزار تومان اســت و با توجه به
ظرفیت  ۴۳هزار و  ۶۹۴نفری یک میلیارد و310
میلیون تومان از فروش بلیتهای طبقه دوم عاید
سرخپوشان خواهد شد تا رقم فروش کل بلیتها
به حدود  3میلیارد تومان برسد.

برانکو :فینال هنوز تمام نشده است

گادوین منشــا ،مهاجم نیجریهای پرســپولیس درباره بازی برگشت فینال
لیگ قهرمانان با کاشــیما و شکســت ســرخها در ژاپن گفت« :ما در لیگ
قهرمانان آســیا امسال در خانه شکســت نخوردیم و این نکته خوبی است.
باید در بازی برگشــت تا جایی که ممکن اســت حمله کنیم و گل بزنیم.
امیدوارم من و علی بتوانیم تیم را به بازی برگردانیم .متاســفانه بازی بدی
داشــتیم و نتیجه موردنظرمان را کســب نکردیم .حاال کارمان در فینال لیگ قهرمانان ســخت شده
اســت ».او در ادامه صحبتهای خود گفت« :ما برابر تیمهای خوب زیادی که خیلی بهتر از کاشیما
بودند ،بازی کردیم .الســد خیلی از کاشــیما قویتر بود ولی متاســفانه گلهای مفتی در بازی رفت
دریافت کردیم .سخت تالش میکنیم تا بتوانیم در خانه جبران مافات کنیم و برنده شویم ».منشا در
پایان خاطرنشان کرد« :وقتی به ژاپن رسیدیم در ورزشگاه جو تماشاگران را شاهد بودیم .حاال نوبت
آنهاســت که به تهران بیایند و ببینند چه چیزی در تهران خواهند دید .در دیدار برگشت مهمترین
موضوع این است که گل نخوریم و بتوانیم گل اول را به ثمر برسانیم و در ادامه گلهای بعدی».

سایت رســمی  AFCدر گزارشــی به بازی پرســپولیس -کاشیماآنتلرز
پرداخته و از انگیزه باالی برانکو ایوانکوویچ نوشــته اســت .در این گزارش
آمده« :در دور رفت فینال لیگ قهرمانان آسیا پرسپولیس شاید به هدفش
نرسید اما ســرمربی این تیم برانکو ایوانکوویچ مطمئن است که تیمش در
هفته آینده به مسابقات بازمیگردد .برانکو درباره شکست تیمش گفت که
هنوز یک بازی دیگر در تهران باقی مانده و من امیدوار هستم و اطمینان دارم که ما بازخواهیم گشت.
ایوانکوویچ افزود من قبول میکنم که این یک نتیجه خوب برای کاشیماست و در حقیقت یک نتیجه
بزرگ است اما فینال هنوز تمام نشده و ما میخواهیم در بازی برگشت که قویتر خواهیم بود ،تکلیف
را روشــن کنیم .سرمربی پرسپولیس اعتراف میکند که در نیمه دوم تیمش کنارهها را از دست داد
و این باعث شــد کاشــیما کنترل بازی را در دست بگیرد و در نهایت پیروز شود .ایوانکوویچ به نقش
هواداران پرسپولیس اشــاره کرد و گفت همانطور که هواداران کاشیما کارشان را برای باشگاهشان
انجام دادند ،من انتظار دارم هواداران ما نیز بازیکنان را برای رسیدن به پیروزی تشویق کنند».

شایعه جدید درباره کنسرت آزادی؛

گرشاسبی و فتحی با هم میخوانند!

از چند روز قبل مســئوالن کمیته فرهنگی فدراســیون فوتبال در
تالش بودند تا روز بازی پرســپولیس و کاشیما آنتلرز در ورزشگاه
آزادی برنامههــای ویژهای را برای هــواداران و میهمانان خارجی
تــدارک ببینند .یکی از این برنامهها که اصلیترینش هم هســت،
برگزاری کنســرت در ورزشگاه اســت که گفته میشود قرار است
خوانندگان مطرح پاپ ترانههایی را بهصورت زنده اجرا کنند .حاال
گفته میشــود که فدراسیون فوتبال با بهنام بانی و شهاب مظفری
 2خواننده محبوب پاپ به توافق رسیده و آنها روز شنبه پیشرو

با حضور در ورزشــگاه آزادی به اجرای ترانههای خود میپردازند.
همواره روال در ورزشــگاه آزادی اینطور بوده که اگر خوانندهای
هم دعوت شده به صورت زنده اجرا نکرده و معموال روی پلیبکها
اجراها انجام میشــد اما حاال قرار اســت بانی و مظفری به صورت
زنده برای هــواداران و میهمانان ویژه فینال ترانه بخوانند .با توجه
به حضور میهمانان خارجی پرتعداد ،فدراســیون فوتبال همچنین
بنا را بر این گذاشــته که حداقل یک ترانه به زبان انگلیســی اجرا
شــود که باید دید آیا این ترانه را هم مظفری و بانی اجرا میکنند

تالش ما و قطر حفظ ساختارایافسی است

یــا اینکه خواننده دیگری هم دعوت میشــود.درحالی که برخی
رســانهها از حضور بهنام بانی و شــهاب مظفری در کنسرت پیش
از بازی فینال لیگ قهرمانان آسیا بین پرسپولیس ایران و کاشیما
آنتلرز ژاپن خبر داده بودند اما برخی گزارشها حاکی از آن اســت
که گروه چارتار نیز در بین گزینههای محتمل قرار گرفته اســت.
آرمان گرشاسبی پسر حمیدرضا گرشاسبی مدیرعامل پرسپولیس
بههمراه آرش فتحی ،آیین احمدیفر و احسان حائری در این گروه
 4نفره حضور دارند.

بازی پرسپولیس ،بازی ملی است

کفاشیان :عربستانیها در فوتبال آسیا منزوی شدند

داورزنی :مجمع ،تکلیف ریاست فوتبال را معلوم میکند

علی کفاشــیان ،نایبرئیس اول فدراسیون فوتبال درباره گزارشهای منتشــره در روزنامههای قطری پیرامون
شکست نقشه عربســتانیها در انتخابات کنفدراسیون فوتبال آسیا و نقش برجسته ایران در این موضوع عنوان
کرد« :فعالیتهای عربستانیها از چند ماه قبل در اینباره شکل گرفته بود تا با جمع کردن نفرات موردنظرشان
به اهداف خود برسند .آنها میخواستند بهصورت زودهنگام نظر مساعد روسای فدراسیونهای آسیایی را جلب
کنند تا کرسی ریاست کنفدراسیون فوتبال آسیا را از آن خود سازند ».وی ادامه داد« :واقعیت این است که پس
از اطالع از این موضوع بالفاصله بابت این تشکل نوظهور غیرقانونی به ایافسی اعتراض کردیم .جالب اینجاست
که در همان روزهای نخست یکی از کشورهای نزدیک به عربستان از ما هم برای حضور در این جمع دعوت کرد،
اما به هیچعنوان زیربار نرفتیم چون از اهداف شوم عربستانیها باخبر بودیم ».نایبرئیس اول فدراسیون فوتبال
تصریح کرد« :تمام تالش عربستانیها برای جلب توجه به یک کشور ازبکستان رسید که آن هم دلیلش این بود
که رئیس فدراسیون فوتبال این کشور به تازگی انتخاب شده بود .درواقع بهجز این یک کشور ،فقط کرهجنوبی و
ی استوار
امارات با عربستان همراه بودند ».وی ادامه داد« :تالش ما و قطر دقیقا د ر راستای حفظ ساختار ایافس 
بوده و خواهد بود .این نمیشود که به یکباره چند کشور تصمیم بگیرند با اهدافی غیرمنصفانه دست به تشکیل
مجمعی بزنند و شــرایطی را فراهم کنند که به قصد مباحث انتخاباتی بشــود ».کفاشیان تصریح کرد« :درواقع
تالشهایی صورت گرفته بود که باعث شد عربستانیها خیلی زود منزوی شوند».

معاونوزیــر ورزشو جوانــان درخصوص وضعیت رئیس فدراســیون فوتبال با توجــه به قانون منع
بکارگیری بازنشســتهها تاکید کرد که مجمع تکلیف ریاســت این فدراسیون را مشخص خواهد کرد.
محمدرضــا داورزنی ،معاون وزیر ورزشو جوانان اظهار کرد« :به جامعه فوتبال و طرفداران هر  2تیم
پرسپولیس و استقالل تبریک میگویم .نگاه همه مردم ما به بازی روز شنبه پرسپولیس یک نگاه ملی
است .برای مردم دیگر رنگ قرمز و آبی فرقی ندارد .همه دوست دارند که هم میزبان خوبی باشیم و
فرهنگ و ادب خودمان را به دنیا نشــان دهیم و هم نتیجه خوبی بگیریم .کار کمی ســخت شده ،اما
غیرممکن نیست .مطمئن هستم با دعای خیر مردم و حضور پرشور مردم در ورزشگاه آزادی میتوانیم
شــاهد خلق یک حماسه باشیم ».او ادامه داد« :انشاا ...که این اتفاق خوب بیفتد ،چون به هر ترتیب
ما شــاهد مراســم پایانی لیگ قهرمانان خواهیم بود که جزو مراسم مهم است ».داورزنی درخصوص
مشــخص شدن وضعیت روسای فدراسیون فوتبال با توجه به قانون منع بکارگیری بازنشستهها بیان
کرد« :با توجه به اینکه اساسنامه فدراسیون فوتبال تکلیف را روشن کرده و ما هم نظرمان این است
که تصمیم کلی را برای فدراسیون فوتبال خود مجمع باید بگیرد .مجمع برای آینده فدراسیون تصمیم
میگیرد .مجموعه فدراســیونها نهادهای عمومی هستند که غیردولتی هستند اما طبیعی است که
مجمع فدراسیون فوتبال درمورد شرایطش تصمیمگیری خواهد کرد».

آقای نعمتی آن چه اخراجی بود؟
پرســپولیس در شــرایطی که در نیمه اول دیدار
مقابل کاشــیما آنتلرز نمایش خوبی از خود به جا
گذاشــته بود ،درنهایت بازی را با نتیجه  - 2صفر
واگذار کرد تا شرایط برای جبران و دستیابی به
عنوان قهرمانی آســیا سخت شــود .علی پروین،
اســطوره باشگاه پرســپولیس درخصوص نتیجه
کســب شــده اینطور توضیح میدهد« :ما هم
زمانیکه بــازی میکردیم همیشــه از تیمهای
کرهای و ژاپنی وحشــت داشــتیم .سرعت آنها
همیشــه برای تیمهای ایرانی دردسرســاز است.
عربهــا معموال فوتبال با حوصله بازی میکردند
اما شرقیها برخی ضعفهای تکنیکی و تاکتیکی
خود را هم با سرعتشــان میپوشــانند و با آن
مقابل حریف دردسرساز میشــوند ».وی درباره
شانس پرســپولیس برای جبران نتیجه در تهران
میگوید« :هرکس اعتقاد ندارد که پرســپولیس

پروین :به استادیوم میروم و با جام برمیگردیم

نتیجه میگیرد ،روز شــنبه به استادیوم نرود .من
خودم که مــیروم و خیلی به نتیجه گرفتن تیم
امیدوار هستم .پرسپولیس اگر بتواند در نیمه اول
به حریف گل بزند ،شــانس زیادی دارد تا برنده
شود .من مطمئن هستم با آن فضای استادیوم و
حمایت هواداران بچهها هم تالش میکنند تا در
نیمه اول کار حریف را تمام کنند ».پروین معتقد
است نباید از دریافت گل در این بازی واهمه داشته
باشــند و با همان نمایش هجومی خود حریف را
تسلیم کنند« :خب این بازی فینال است .حاصل
زحماتی که کشــیدند اینجا مشخص میشود .تا
اینجا هم خیلی زحمت کشــیدند و دمشان گرم
اما آنها میتوانند در آزادی به نتیجه برسند .اگر
بخواهند از گل خوردن بترســند ،بازی را باختیم.
به نظــرم باید با  3فوروارد به حریف حمله کنیم.
البته خود آقا برانکــو همه چیز را بهتر میداند و

مطمئن هستیم برنامه و نقشــه خوبی برای این
بازی خواهد داشــت ».پیشکســوت سرخپوشان
نســبت به اخراج ســیامک نعمتی در آن دقایق
انتقــاد دارد و ناراحتی خــود را بازگو کرد« :آخه
چه کســی اینطور درکنار پرچم کرنر به حریف
میپیچد؟ آن هم وقتی که داور خطا گرفته ،برادر
من آن حرکت دیگر چیست و چرا تیم باید10نفره
شود و مهمتر اینکه در بازی برگشت هم نیستی.
با توجه به بســته بودن پنجــره نقلو انتقاالتی و
این اخراج کار ســختتر شــد و بنده خدا برانکو
باید ببینیم چه تصمیمی میگیرد ».علی پروین
کــه روزگاری یکی از حامیان امید عالیشــاه بود،
نمایش این بازیکن را نیز در دیدار مقابل کاشیما
پراشــتباه میداند« :من از حرفم ناامید نیستم و
واقعا عالیشــاه از نظر فنی خوب است .ببینید ،در
این  2ســالی که بازی نکرده از نظر روحی کامال

تحت فشار اســت و باید حمایت شود .او بازیکن
خوبی اســت و فوتبال بلد است .در آن دقایق اما
باید بداند کجا بازی میکند و حتی یک دقیقه هم
فرصت گیرش آمد ،باید قدرش را بداند و با تمرکز
و هدفدار بازی کند .امید در بازی برگشت وظیفه
ســنگینتری دارد و باید در کنــار بقیه به دنبال
جبران نتیجه باشد ».اسطوره باشگاه پرسپولیس
در پایان بار دیگر با اعالم اینکه روز شــنبه و در
بازی برگشت در اســتادیوم آزادی حاضر خواهد
شد ،گفت« :این یک بازی بزرگ است و همه باید
درکنار تیم باشند .همه به این بچهها اعتماد داریم
و میدانیم کــه میتوانند کار بزرگی انجام دهند.
در نیمه اول واقعا فوقالعاده بودند و امیدواریم در
تهران کار ژاپنیهــا را تمام کنند .برای این بازی
خودم هم به استادیوم میروم .انشاا ...با دست پر
برگردیم خانه و جام را بگیریم».

در ادامــه بازیهای هفته ســیزدهم لیگ یک کرواســی ،تیم
دیناموزاگــرب کــه صادق محرمــی را در اختیار نداشــت ،در
استادیوم گرادســکی به مصاف تیم رده سومی اوسییک رفت.
یاران محرمی موفق شدند به پیروزی  - ۲صفر مقابل اوسییک
دســت پیدا کنند تا با  ۳۳امتیــاز و  5امتیاز باالتر از لوکوموتیو
زاگرب ،همچنان در رده اول بمانند.

تساوی یاران گوچی مقابل پافوس

آپوئل نیکوزیا در حضور تعویضی مهاجم ایرانی خود برابر پافوس
به تســاوی رســید .یاران قوچاننژاد که در  4هفته گذشته یک
تســاوی و  3پیروزی داشتند ،نتوانستند مقابل پافوس به برتری
برســند و به تســاوی بدون گل خارج از خانــه رضایت دادند.
قوچاننژاد از دقیقه  ۸۳بهعنوان سومین تعویضی آپوئل نیکوزیا
وارد زمین شد و برابر پافوس بازی کرد.

بازی سپاهان مقابل سایپا با  ۵غایب

تیم فوتبال ســپاهان بازی خود در هفته یازدهم مقابل سایپا را
جمعه انجام خواهد داد .سپاهان در این بازی ،قلعهنویی(سرمربی)،
مهدی کیانی ،عزتا ...پورقــاز و محمدی را بهدلیل محرومیت و
محمد ایرانپوریان و میالد سرلک را به دلیل مصدومیت در اختیار
ندارد .دیدار  2تیم ساعت  ۱۶:۳۰روز جمعه برگزار میشود.

ضیافت ناهار نکونام برای نساجی

جواد نکونام ،سرمربی نساجی ضیافت ناهاری را برای اتحاد و همدلی
بیشتر با حضور بازیکنان و اعضای تیم نساجی مازندران ترتیب داد.
در این ضیافت که در رســتوران مارینــو واقع در پارک نهجالبالغه
برگزار شد ،کلیه اعضای این تیم حضور داشتند .تیم فوتبال نساجی
مازندران در رده چهاردهم جدول ردهبندی قرار دارد.

چرا پرسپولیس مثل کاشیما از میزبانی استفاده نمیکند؟

احتمال تغییر ساعت بازی برگشت فینال

خیلی از کارشناسان معتقد بودند یکی از دالیل اصلی باخت پرسپولیس
در ژاپن اختالف ساعتی تهران با توکیو بوده و سرخپوشان نتوانستند
خودشان را با این تغییرات ســاعتی مطابقت دهند .این قضیه وقتی
جدیتر شد که متوجه شدیم مسئوالن باشگاه کاشیما آنتلرز در ابتدا
قرار بود بازی را ســاعت  ۱۹به وقت ژاپــن برگزار کنن د و به یک باره
تصمیمشان عوض شد .آنها بازی را ساعت  ۱۵به وقت ژاپن و ساعت
 ۹:۳۰صبح به وقت تهران برگزار کردند تا همهچیز به سودشان باشد.
این اتفاق هم رخ داد و پرسپولیسیها به خاطر بازی کردن در ساعت
اولیه صبح بــه وقت ایران آمادگی الزم را نداشــتند .حاال برای بازی
برگشت پرسپولیس که  ۲گل دریافت کرده ،میتواند این ماجرا را تکرار
و به سود خودش رقم بزند .ساعت بازی روز شنبه ۱۸:۳۰تعیین شده
که  ۱۲شب به وقت ژاپن است .همین حاال هم از اردوی کاشیما خبر
میرسد که آنها نگران این موضوع هستند و باید تدابیری بیندیشند
تا این اختالف ساعتی به آنها ضربه نزند .این اتفاق وقتی بهطور کامل
جبران میشود که پرسپولیس ساعت بازی را به  ۲۰یا  ۲۱تغییر دهد.
در این صورت ژاپنیها در واقع بعد از نیمه شب به وقت خودشان باید
در تهران بازی کنند و ممکن اســت اتفاق بازی رفت پرسپولیس این
بار برای آنها تکرار شود.

ایافسی :جهانبخش میتواند ستاره
ایران برای قهرمانی در آسیا باشد

کنفدراســیون فوتبال آسیا با اشاره به پیشــرفت چشمگیر علیرضا
جهانبخش ،از او به عنوان ســتاره احتمالی ایــران در جام ملتهای
آســیا یاد کرد .در فاصله کمتر از  2ماه تا شروع جام ملتهای آسیا،
ایافسی در شبکه اجتماعی خود به معرفی ستارههای جام ملتهای
آسیا پرداخت ه و این بار علیرضا جهانبخش سوژه اینستاگرام ایافسی
بود .در پیام ایافسی آمده است« :درخشش علیرضا جهانبخش در
آلکمار باعث شد او با رکوردشکنی به برایتون بپیوندد و اکنون در لیگ
برتــر انگلیس بازی میکند .جهانبخش میتواند مهره اصلیتیمملی
ی اولین قهرمانی در این رقابتها از ســال  ۱۹۷۶باشد .ایران
ایران برا 
در جامملتهای آسیا با عراق ،یمن و ویتنام همگروه است».

پخش بازی برگشت فینال آسیا در
سینماها

شــورای عالی اکران تصویب کرد که بازی برگشــت پرســپولیس و
کاشیما آنتلرز در سینماهای کشــور نمایش داده شود .این درحالی
است که سالندارها همچنان از پخش جامجهانی روسیه به فیلمسازان
بدهکارند .علی سرتیپی سخنگوی شورای عالی اکران در گفتوگو با
فارس ،درباره مصوبات این شــورا گفت« :دیروز ،شورای عالی اکران
جلســه خود را برگزار کرد و در این جلســه به موضوعات مختلفی
پرداخته شــد ».وی ادامه داد« :شــورای عالی اکران درباره نمایش
بازی فوتبال پرســپولیس و کاشــیما آنتلرز اعالم تصمی م کرد و قرار
شــ د ســینماهایی که عالقهمند به نمایش این بازی هستند ،با اخذ
مجــوز از اماکن و کارگروه اکران ،این بازی را در ســالنهای خود به
نمایش در آورند ».بر پایه این گزارش ،بازی برگشــت  2تیم فوتبال
پرسپولیس و کاشــیما آنتلرز روز شنبه  ۱۹آبانماه ساعت ۱۸:۳۰در
ورزشگاه آزادی برگزاری میشود .گفته میشود فدراسیون فوتبال از
بهنام بانی و شــهاب مظفری 2خواننده پاپ برای حضور در ورزشگاه
و اجرای ترانههای خود دعوت کرده اســت .پخش بازیهای فوتبال
در سینما ،در جامجهانی نیز صورت گرفت و حدود  ۲میلیارد تومان
نصیب سینماها کرد .قرار بود عواید این بلیتفروشی بین سالندارها و
فیلمسازان تقسیم شود ،اما پس از گذشت چند ماه از موضوع ،هنوز
برخی فیلمسازان پولی دریافت نکردند.

غیبت آزمون و شکاری در ترکیب
روبینکازان

روز گذشــته در ادامــه رقابتهــای لژیونرهای ایرانــی ،تیم فوتبال
ن به مصاف تیم اورنبورگ رفت .در این راستا ترکیب اصلی
روبینکازا 
روبینکازان برای این دیدار اعالم شــد که ســردار آزمون مثل هفته
گذشته در این دیدار در ترکیب اصلی حضور نداشت .شکاری نیز مثل
همیشه در ترکیب اصلی قرار نگرفت .آزمون در هفته گذشته بهخاطر
جراحتی که از ناحیه چشم داشت ،نتوانست تیمش را همراهی کند.

