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دفاع کاپیتان سابق از مهاجم بیانضباط بارسا
ج داناییفــرد
ایــر 
پیشکســوت فوتبــال
اســتقالل و بازیکــن
اسبق تیم ملی فوتبال
ایران به دلیل بیماری
کلیــوی و کبــد در
ســن  67ســالگی در
بیمارســتان نمــازی
شــیراز درگذشــت.
صفحــه رســمی فیفا
درگذشــت وی را به
جامعه فوتبــال ایران
تســلیت گفــت .فیفا
در فضــای مجــازی
نوشــت« :خبر بد از
سوی ایران ،ایرج داناییفرد ،زننده اولین گل تاریخ فوتبال ایران در
جامجهانی در سن  67سالگی از دنیا رفت».

تنیسور مطرح صربستانی دیدار ستارهسرخ بلگراد و پاریسنژرمن در
هفته ششــم لیگ قهرمانان اروپا را از نزدیک تماشا کرد .در شب اول از
هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا پاریسنژرمن در بلگراد
میهمان ســتاره ســرخ بود .در این بازی نواک جوکوویچ ستاره مطرح
صربستانی و تنیسور معروف تماشاگر این دیدار بود و شال قرمز ستاره
سرخ را بر گردن داشت .پاریسیها  4گل به تیم صربستانی زدند.

در جریان بازی بارســلونا با تاتنهام که در استادیوم نوکمپ برگزارشد،
بنری به نمایش درآمد که بسیار جنجالی شده است .در بنر نوشته شده:
«فقط دیکتاتوریها رهبران سیاسی صلحطلب را زندانی میکنند ».درکنار
بنر اصلی هم بنر دیگری به نمایش درآمده که روی آن نوشــته شده:
«کاتالونیای آزاد» به این ترتیب نمایشدهندگان این بنرها جای شکی باقی
نگذاشتهاند که منظور آنها از شعار روی بنرشان چه بوده است.

کاپیتان سابق بارسلونا از بازیکن فرانسوی جنجالآفرین این تیم دفاع
کرد و هافبک کروات رئالمادرید را هم برنده شایســتهای برای کسب
توپ طالی فرانس فوتبال دانســت .آندرس اینیســتا کاپیتان ســابق
تیم فوتبال بارســلونا میگوید حمله کردن به عثمان دمبله به خاطر
بیانضباطی اخیرش درست نیســت .دمبله روز یکشنبه با  2ساعت
تاخیر در تمرینات بارســا شرکت کرد اما سهشنبه شب در بازی مقابل
تاتنهــام در لیگ قهرمانان اروپا خوش درخشــید و گل اول تیمش را
هم زد .اینیســتا که با پایان فصل جیلیگ ژاپن ،برای ســپری کردن
تعطیالت به بارسلونا برگشته ،درباره دمبله گفت« :قضاوت درباره دمبله

اینیستا :دمبله میتواند جبران کند

سخت است ،بخصوص که من دیگر در بارسلونا نیستم .یکسری قوانین
و مســئولیتهایی وجود دارند و اگر آنها را رعایت نکنید ،باشگاه باید
فکری به حال آن بکند .دمبله اما برای بارســلونا بازیکن بسیار مهمی
اســت .او باید اشتباهاتش را تصحیح کند و نیازی به کشتن او نیست.
زمانی باید کشــت که راه چاره و جبران نباشد و من فکر نمیکنم که
ما نتوانیم راهحلی برای برطرف کردن این مشکل پیدا کنیم به همین
دلیل توصیه من هم این اســت که صبر کنیم چون این مسئله هم به
وقتش درست میشود ».اینیستا در ادامه درباره اظهارات اخیر پله درباره
مقایســه او با لیونل مسی هم تاکید کرد« :من عالقهای به جواب دادن

درباره چیزهایی که پله گفته ندارم .به نظر من مســی بهترین بازیکن
تاریخ است .او همه رکوردها را شکسته ،با سر گل زده ،تکنیک دارد ،با
پای راستش هم شوت میزند .من ندیدهام که کسی تواناییهایی بیشتر
از مسی داشته باشد و هر ســال هم کاری فراتر از انتظارات من انجام
دهد ».کاپیتان ســابق بارسلونا درباره توپ طال که به مودریچ رسید و
جایگاه مسی در میان نامزدهای کسب این جایزه عنوان کرد« :به نظر
من قرار گرفتن مســی در رده پنجم نامزدهای توپ طال ،توهین به او
نبود .برای من او بهترین بازیکن تاریخ اســت .گفتن اینکه توپ طال
حق مودریچ نبوده ،بیانصافی است چون او فصل فوقالعادهای داشت».

شب سرنوشتساز لیگ قهرمانان

وداع زودهنگام
ایتالیاییها

در شــب مرگ و زندگــی چمپیونزلیگ ،جایی
که سرنوشــت چند تیم بهم گــره خورده بود،
در نهایــت  2تیم ایتالیایی اینتر و ناپولی کاری
از پیــش نبردند و به لیگ اروپا تبعید شــدند.
در شب اول از هفته ششــم رقابتهای مرحله
گروهــی لیگ قهرمانان اروپــا ،تکلیف  15تیم
مرحله یکهشــتم نهایی لیــگ قهرمانان اروپا
مشخص شد .بر این اساس تیمهای دورتموند و
اتلتیکو از گروه اول ،بارسا و تاتنهام از گروه دوم،
پاریسنژرمن و لیورپول از گروه سوم ،پورتو و
شــالکه از گروه چهارم ،بایرن و آژاکس از گروه
پنجم ،منســیتی از گروه ششم ،رئالمادرید و
رم از گروه هفتم و یوونتوس و منچستریونایتد
از گروه هشتم تکلیفشان مشخص شد و راهی
مرحله حذفی شــدند .آخریــن تیم این مرحله
هم از میان لیون و شاختاردونتســک اوکراین با
برگزاری بازیهای دیشب مشخص شد .در ادامه
نگاهی داریم به مهمترین دیدارهای سهشــنبه
شب لیگ قهرمانان.
حذف ناپولی ،رکورد آنچلوتی را خراب کرد
با شکســت یک -صفر ناپولی در خانه لیورپول
در هفته پایانی مرحلــه گروهی لیگ قهرمانان
اروپا ،کارلو آنچلوتی ،سرمربی تیم ایتالیایی برای
اولین بار در  16ســال اخیر ،ناکامی در رسیدن
بــه مرحله حذفی این رقابتهــا را تجربه کرد.
درواقــع از فصل  2000-2001بیســابقه بود
که تیمی تحت هدایــت کارلتو موفق به صعود
از دور گروهــی لیگ قهرمانان اروپا نشــود .در

آن فصــل یوونتوس در گروهی کــه دپورتیوو
الکرونیا و پاناتینایکوس صعود کردند ،به شکل
ناباورانهای پس از هامبورگ در رتبه چهارم قرار
گرفت .از آن زمان ،آنچلوتی با میالن ،چلســی،
پاریسنژرمن ،رئالمادرید و بایرن مونیخ هرگاه
در لیگ قهرمانان اروپا حاضر بود ،موفق شــد از
دور گروهی صعود کند.
سوپرسیو آلیسون ناجی لیورپول
سیو فوقالعاده آلیســون دروازهبان لیورپول در
ف شد ه پایان بازی این
مقابل ناپولی در دقایق تل 
تیم را از حذف از مرحله گروهی لیگ قهرمانان
نجات داد .یورگن کلوپ سرمربی دوستداشتنی
لیورپول بعــد از بازی بخش عمدهای از ارزیابی
خود را به تمجید پرحرارت از دروازهبان برزیلی
تیمش و ســیو بینظیر او اختصاص داد و حتی
گفت که اگر میدانســت آلیســون تا این حد
فوقالعاده اســت ،در ابتــدای فصل برای خرید
او حاضــر بود  2برابر هزینه کند .این گفتههای
کلوپ از آن رو اهمیت پیدا میکند که پیش از
شروع فصل ،لیورپول با انتقادهای زیادی درباره
مبلغ بســیار زیاد جذب آلیســون مواجه بود و
برخی از ناظران معتقد بودنــد لیورپولیها که
از ضعف دروازهبانهای خود در فصل گذشــته
خاطر ه بدی دارند ،بیش از آنکه الزم باشد برای
انتقال آلیسون از رم به آنفیلد هزینه کردهاند.
رکوردشــکنی تاریخــی بارســا در
چمپیونزلیگ
بارسلونا با تســاوی مقابل تاتنهام ،توانست روند

اسکوربورد
لیگ قهرمانان اروپا
گاالتاسرای  – 2پورتو 3
شالکه یک – لوکوموتیو مسکو صفر
کالب بروژ صفر – اتلتیکومادرید صفر
موناکو صفر – دورتموند 2
بارسلونا یک – تاتنهام یک
اینتر یک – آیندهوون یک
لیورپول یک – ناپولی صفر
کرونا یک – پاری سن ژرمن 4
جام حذفی انگلیس
بردفوردسیتی  – 4پتربورو یونایتد 4؛ در پنالتی
 3 – 2به سود پتربورو
ساندرلند صفر – والسال یک
نیوپورت  – 4رکسام صفر

برنامه

شکســتناپذیری خود در خانــه را به عدد 29
رسانده و به رکورد پیشین رقابتها برسد .آبیو
اناریها با تســاوی یک -یک مقابل اســپرز ،از
ســپتامبر  2013در خانه شکست نخوردهاند و
 26پیــروزی و  3تســاوی در این مدت به ثبت
رساندهاند .رکورد پیشین متعلق به بایرنمونیخ
است که بین ســالهای  1988تا  2002موفق
شــده بود  29بازی در خانه متحمل شکســت
نشود .شــاگردان والورده در ابتدا توسط عثمان
دمبله از حریف خود پیش افتادند و تا پایان بازی
نیز موقعیتهای خوبی داشتند ولی لوکاس مورا
در فاصله  5دقیقه مانده به پایان بازی ،توانست
گل تســاویبخش را زده تــا تاتنهام با توجه به
تساوی اینتر ،راهی دور بعد رقابتها شود.
صدمین برد کاسیاس در چمپیونزلیگ
ایکر کاســیاس دروازهبان پورتو با پیروزی 2-3
این تیــم پرتغالی مقابل گاالتاســرای و صعود
پورتو به مرحله حذفی لیگ قهرمانان ،صدمین
پیروزی خود در این رقابتها را ثبت کرد .ایکر
مقدس بعد از پیــروزی تیمش پورتو در مقابل
گاالتاســرای در زمین این تیــم ترکیهای که
باعث شــد پورتو به عنوان صدرنشین گروه D
چمپیونزلیگ به مرحل ه یکهشــتم نهایی این
رقابتهــا راه پیدا کند با لبخند و خوشــحالی
بــه رکورد صدمین پیروزی خود در تاریخ لیگ
قهرمانان اشاره کرد و گفت این آمار باعث شده

تازه متوجه شــود که چه سالهای طوالنیای
در ایــن رقابتها حضور داشــته اســت« :این
زیباست ولی در عین حال غمانگیز هم هست.
تازه به خودم آمدم و متوجه شدم چه سالهای
طوالنیای اســت کــه در ایــن رقابتها یعنی
مهمترین رقابت باشــگاهی دنیا بازی میکنم.
من از رســیدن به این رکورد خوشحالم .اینکه
این تجربه بــرای من و تیمم با یک پیروزی به
دست آمد ،خیلی مهم اســت .به نظرم ما باید
فعــا روی حال تمرکز داشــته باشــیم .ما در
گروهمان صدرنشین شدهایم و حاال باید منتظر
قرعهکشــی مرحله بعد بمانیــم و ببینیم چه
پیش میآید .از این به بعد تمرکز ما روی ادامه
چمپیونزلیگ ،لیگ پرتغال و جامحذفی پرتغال
خواهد بود و میدانیم که کار سادهای در پیش
نخواهیم داشت».
اینتر هدیه بارسا را پس فرستاد
شــاگردان اسپالتی در شــبی که هرگز نمایش
خوبــی در خانه ارائه ندادند ،در نهایت با نتیجه
یک -یک برابر رقیــب هلندی خود آیندهوون
متوقف شــدند و با لیگ قهرمانان وداع کردند.
حاال نرآتزوری در شــرایطی که میتوانســت با
اســتفاده از تساوی بارســا و تاتنهام و شکست
دادن آیندهوون به مرحله حذفی راه پیدا کند،
هدیه بارسا را پس فرستاد و در نهایت تاوان این
بیدقتی را با تبعید به یورو لیگ داد.

لیگ اروپا
بشیکتاش – مالمو
خنت – سارپسبورگ
سویا – کراسنودار
بلدی اسپور – استانداردلیژ
مارسی – آپولون لیماسول
التزیو – فرانکفورت
ویارئال – اسپارتاک مسکو
راپیدوین – گالسکورنجرز
پائوک – باته بوریسف
مولویدی – چلسی
رن – آستانه
دیناموکیف – جابلونک
الرناکا – لورکوزن
لودوگورتس – زوریخ
الیپزیش – رزنبرگ
سلتیک – ردبول سالزبورگ
کوبنهاون – بوردو
اسالویاپراگ – زنیت سن پترزبورگ
دیناموزاگرب – اندرلخت
اسپورتینگ – ورسکال
آرسنال – قره باغ اقدم
دودلنگ – بتیس
المپیاکوس – میالن

لیگ برتر بسکتبال
نفت آبادان -پگاه تهران؛ ساعت ١٦
شهرداری گرگان -رعد پدافند؛ ساعت ١٦
پتروشیمی  -شیمیدر؛ساعت ١6
آویژه صنعت -ذوب آهن؛ ساعت ١6

