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پیروزی العربی با گلزنی پورعلیگنجی

در ادامه هفته هفدهم لیگ ستارگان قطر  2دیدار برگزار شد .ابتدا االهلی درحالیکه امید
ابراهیمی را در ترکیب اصلی خود داشت ،برابر السیلیه یک شکست خانگی تلخ را متحمل
شــد .در دیگر دیدار برگزار شــده که یکی از داربیهای ایرانیان قطر بود 2 ،تیم العربی و
الشحانیه به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی  -2یک العربی به پایان رسید .در این
دیدار هم رامین رضاییان و هم مرتضی پورعلیگنجی در ترکیب  2تیم به میدان رفتند که
پورعلیگنجی عملکرد بهتری داشت و توانست گل دوم تیمش را به ثمر برساند تا العربی به
یک پیروزی ارزشمند دست یابد.

جپاروف در تیم ازبکستانی

ســرور جپاروف ،بازیکن پیشین تیم استقالل به یک
تیم ازبکســتانی پیوست .تیم متالورگ بیکآباد شب
پنجشنبه از خریدهای جدید خود در نقلوانتقالهای
زمســتانی رونمایی کــرد که در میان آنها ســرور
جپاروف  36ساله نیز دیده میشود.

تشویق وریا در لیگ والیبال

به گزارشایاســپورت بعــد از آنکه وریا غفوری در
بازی روز چهارشــنبه استقالل و پارس جنوبی جم از
سوی هواداران این تیم تشویق شد ،به نظر میرسید
ماجرا تمام شده باشد .اما روز پنجشنبه هفته گذشته
وریا بازهم در لیگ برتر تشــویق شد .آن هم در لیگ
دســته اول والیبال! این مسابقه بین تیمهای راهیاب
ملل مریوان و شهدای یزد در مریوان برگزار شد .قبل
از شــروع مســابقه و درحالی که  2تیم مشغول گرم
کردن بودند ،هواداران مریوانی به شــدت غفوری را
تشویق کردند.

جهانبخش :از لحاظ جسمی و
روانی شرایط بدی داشتم

هافبک ایرانی برایتون در مصاحبه با سایت باشگاه
انگلیسی گفت« :از من به عنوان یک وینگر در خط
حمله ،مردم و هواداران انتظار دارند که بیشــتر از
اینها گلزنی کنم یا در گلها موثر باشم ».علیرضا
جهانبخش ،هافبک ملیپوش کشورمان در مصاحبه
با سایت رســمی باشگاه برایتون درباره مصدومیت
طوالنــی مــدت اول فصلش گفت« :اصــا انتظار
نداشــتم که به مدت  8یا  9هفتــه از میادین دور
باشــم .مصدومیت نیز جزئی از فوتبال است .واقعا
شــرایط سختی را پشــت سر گذاشــتم .از لحاظ
جسمیو روانی شرایط بدی داشتم ولی خداراشکر
آن مرحله را پشتسر گذاشتم».

داورزنی :درباره وریا غفوری
وزارت ورزش اقدامی نداشته

وزیر ورزشو جوانان گفت« :در موردوریا غفوری
وزارت ورزش اقدامی نداشــته کــه بخواهد او را
دعوت کند ،اتفاقات مربوط به هر رشــته د ر خود
فدراســیونمربوطه پیگیری خواهد شد و وزارت
ورزش یــک رصد عمومــی دارد .بعضی از امور به
حوزههای امنیتی کشــور برمیگردد که طبیعی
است چه حراســت چه ســایر نهادهای امنیتی،
پرسشهایی در این باره داشته باشند .مسئولیت ما
در حوزه ورزشهای قهرمانی شامل مسئولیتهای
دیگری است ،البته وزارت ورزش یک رصد عمومی
دارد ».به گزارش فــارس ،محمدرضا داورزنی در
جمع خبرنگاران درباره وضعیت فدراسیون فوتبال
و ادامه کار مهدی تاج به عنوان رئیس فدراسیون
اظهار داشت« :تکلیف فدراسیون فوتبال مشخص
اســت ،رئیس فدراســیون دارد کار خود را انجام
میدهــد و آقای تاج هیچ مشــکلی بــرای ادامه
کار ندارند .نگران فوتبال نباشــید هیئترئیســه
فدراسیون هم در مجمع فدراسیون تصمیمگیری
خواهد داشــت ».وی عنوان کــرد« :باید تا پایان
سال مجمع برگزار شود تا در مورد برنامههای آتی
تصمیمگیری شود».

برزای عامل چیپ زدن علیپور

علي عليپور مهاجم دلخواه برانكوست .پسر بيحاشيه
مازندرانی كه در تيم پرسپوليس نقش تاثيرگذاري
دارد .وقتــي مقابل پديده پنالتــياش را چيپ زد،
ميدانســت برانكو خيلي دل خوشي از اين ضربهها
ندارد .او در رختكن براي ســرمربي تيمش توضيح
داد كه در جواب رفتار بهنام برزاي بازیکن استقاللی
پدیده مشهد اين چيپ را زده و برانكو هم با لبخند
گفته بو د مهم اين است كه صعود كردهايم.

ســیدجالل حســینی اعالم کرد با وجود مصدومیــت قصد دارد تیمش را در ســفر به
مسجدســلیمان همراهی کند تا به نوعی درکنار سرخپوشــان باشــد اما کادر پزشــکی
پرســپولیس با این مسئله مخالفت کرد .پرسپولیس در این ســفر مجبور بود از اهواز با
اتوبوس به مسجدسلیمان برود و از اینرو کادر پزشکی این تیم نشستن سیدجالل با پای
مصدوم در اتوبوس را چندان به صالح این بازیکن ندانستند واز او خواستند در تهران مانده
ت سر بگذارد .دیدار نفت مسجدسلیمان و پرسپولیس ساعت ۱۶
و دوره درمانی خود را پش 
امروز در ورزشگاه بهنام محمدی مسجدسلیمان برگزار خواهد شد.

ســتاره ایرانــی زنیت در دومین بازیش بــرای تیم جدیدش بیش از یــک میلیون یورو
درآمدزایی کرد .سایت اسپورت اکسپرس روسیه خبر داد که سردار آزمون ،ستاره ایرانی
و جدید زنیت در دومین بازیــش برای تیم جدیدش  1 .1میلیون یورو درآمدزایی کرد.
زنیت با درخشش سردار مقابل فنرباغچه ترکیه با نتیجه  - 3یک به پیروزی رسید و در
نهایت به مرحله یک هشــتم نهایی لیگ اروپا راه پیدا کرد .سردار در این بازی  2گل زد
و یک پاس گل داد .یوفا برای تیم صعودکننده به مرحله یک هشتم پاداش  1 .1میلیون
یورویی اعطا میکند.

گفتوگوی اختصاصی خراسان ورزشی با سرمربی پرسپولیس

انصاریفرد در تیم منتخب
ناکامان فصل چمپیونشیپ

مهاجم ملیپوش کشورمان و عضو باشگاه ناتینگهام
فارســت در تیم منتخب ناموفقترین بازیکنان فصل
 2019-2018چمپیونشــیپ قــرار گرفت .ســایت
لیگورل د انگلیــس تیم منتخب بازیکنــان ناموفق
فصل  2019-2018چمپیونشیپ انگلیس را منتشر
کرد که نام کریم انصاریفرد ،ملیپوش کشــورمان و
عضو باشگاه ناتینگهام فارست نیز در آن قرار گرفت.
انصاریفرد از زمان پیوســتنش به ناتینگهام فارست
تنها در  6بازی به عنوان بازیکن ذخیر ه و درمجموع40
دقیقه برای تیم انگلیسیاش بازی کرده است.

مخالفت کادر پزشکی پرسپولیس با سفر سیدجالل

درآمدزایی یک میلیون یورویی آزمون برای زنیت

برانکو :درباره بودیمیر عجله نکنید

 2قهرمانی و یک نایبقهرمانی در
لیگ برتر و رسیدن به فینال لیگ
قهرمانان آسیا؛ این کارنامه برانکو ایوانکوویچ پس
از بازگشت به فوتبال ایران است و با این کارنامه
درخشــان هیچکس نمیتواند منکر این واقعیت
شــود که او موفقترین مربی فوتبــال ایران در
ســالهای اخیر بوده است .مسلما همین کارنامه
خوب باعث میشــود که خود او هــم با اعتماد
بهنفس کامــل از موفقیتهایش در فوتبال ایران
بگوید.
درحالی به آغاز سال جدید ایرانی نزدیک
میشویم که قطعا یکی از مهمترین اتفاقات
در این سال انتخاب سرمربی تیم ملی است
و بدونشک شــما هم یکی از کاندیداهای
فدراسیون خواهید بود.
نمیدانم که من جزو گزینههای فدراسیون هستم
یا نه اما به خوبی میدانم که در جامعه صحبت از
حضــور من در تیم ملی میکنند و این اصال چیز
عجیبی نیســت .من موفقترین و بهترین مربی
ایران در  3ســال اخیر بودهام و طبیعی است که
نامم برای حضور در تیم ملی مطرح شود.
خودتــان دوســت دارید بــه تیم ملی
برگردید؟
ببینید ،در فوتبال کلمهای به اســم هرگز وجود
ندارد و هر اتفاقی ممکن اســت رخ دهد اما من
بارها گفتهام که با پرســپولیس قرارداد دارم و از
حضور در این تیم کامال راضی و خوشحالم .هنوز
کارهای ناتمامی با پرسپولیس دارم.

مرزبان :هدف
ما گرفتن
 ۳امتیاز از
پرسپولیس
است

منظورتان قهرمانی در آسیاست؟
خب مــا با کوهی از مشــکالت به فینال آســیا
رسیدیم و بزرگترین مسابقه فوتبال در قاره کهن
را به ایران آوردیم .درحالی فینالیســت شدیم که
با توجه به  2پنجره بسته نقلو انتقاالت هیچکس
فکــرش را نمیکرد که حتی ما بــه نیمه نهایی
برسیم اما ما ثابت کردیم که در فوتبال تیم بودن
میتواند هر مشکلی را حل کند .من خوشحالم که
مربی یک تیم واقعی هستم و شاید همین مسئله
باعث شده که از حضور در پرسپولیس لذت ببرم.
به پنجره بســته نقل و انتقاالت اشــاره
کردید .در خصوص انتقال طارمی به ترکیه
و مشــکالتی که به دنبال داشت ،چه کسی

مقصر بود؟
هم باشــگاه و هم طارمی .هر  2مقصر بودند .به
من گفتند برای بازگشت طارمی همه چیز آماده
اســت و هیچ مانع قانونی هم وجــود ندارد و به
همینخاطر هم من قبول کردم که او برگردد.
با تمام موفقیتهایی که داشــتهاید ،یک
نکته منفی درخصوص شــما وجود دارد؛
خارجیهایی که در زمان شما به پرسپولیس
آمدهاند ،اصال کیفیت الزم را نداشتهاند.
می توانید برایم مثال بزنید؟!
یک مثال واضح؛ همان بازیکنان اوکراینی!
نمــی دانم چرا درخصوص آنهــا همه مرا متهم
میکننــد ،درصورتی کــه در آن زمان باشــگاه

حسابی تحت فشــار بود و گزینههای زیادی هم
وجود نداشــت .ما بشار رســن را به پرسپولیس
آوردیم کــه یکی از بهتریــن خارجیهای لیگ
ایران اســت .رادوشــویچ به عنــوان یک ذخیره
مطمئن برای بیرانوند کامال مفید بوده و منشا هم
درحالی به پرسپولیس آمد که یکی از بهترینهای
لیگ ایران بود اما متاســفانه افت کرد و نتوانست
انتظارات ما را برآورده کند.
و بودیمیر که خیلی از او انتقاد میشود!
عجله نکنید .درمورد بودیمیر باید صبور باشــید.
نمیتــوان یک بازیکن را بعــد از  2بازی قضاوت
کرد .او کارنامه مشــخصی دارد و با توجه به نام
باشــگاههایی که در آن حضور داشــته و تعداد
گلهایی که زده ،مشــخص اســت که ما سراغ
بازیکن بیکیفیتی نرفتهایم .بودیمیر با گذشــت
زمان خودش را به خوبی نشان خواهد داد.
و به عنوان سوال آخر؛ لیگ امسال چند
مدعی دارد .فکر میکنید امسال هم سومین
قهرمانی متوالی را کسب خواهید کرد؟
ســخت است ولی ما در شــرایط سختتر از این
هم نشــان دادیم که به عنوان یک تیم میتوانیم
به هر هدفی برسیم .با ورود بازیکنان جدید ،تیم
ما بهتر از قبل شــده و مسلما در بازیهای بعدی
خواهید دید که بازیکنان جدید چقدر میتوانند
به ما کمک کنند .من انتظار نداشتم از اولین بازی
خریدهای جدید در نقش ستاره ظاهر شوند اما از
تواناییهای همــه آنها اطالع دارم و میدانم که
روزهای خوبی در انتظار پرسپولیس خواهد بود.

علیرضا مرزبان ،ســرمربی تیم فوتبال نفت مسجدســلیمان با اشاره به بازی امروز تیمش برابر پرسپولیس گفت« :باید برابر قهرمان  2فصل پیاپی لیگ و فینالیست آسیا به
میدان برویم .پرســپولیس هویت بزرگی در فوتبال ایران دارد ولی تمام تالش ما این اســت که در این بازی حســاس به برد برسیم .تیم ما ساختار خوبی دارد و بچهها هم
از لحاظ تاکتیکی پیشــرفت داشــتهاند .این بازی برای هر  2تیم حساس است ،پرسپولیس به دنبال قهرمانی است و ما هم میخواهیم در لیگ برتر بمانیم ».وی ادامه داد:
«تمام تالش ما این است که فوتبال باکالسی به نمایش بگذاریم و عملکردمان طوری باشد که مردم مسجدسلیمان خوشحال شوند ».مرزبان در پاسخ به این پرسش که آیا
تساوی برابر پرسپولیس هم برای آنها راضیکننده است یا خیر ،تصریح کرد« :از حاال نمیتوان در این مورد حرفی زد و باید دید جریان بازی چگونه پیش میرود .هیچکس
نمیتواند قبل از شروع بازی در مورد برد ،مساوی یا باخت حرف بزند .این مسائل قصههایی است که در کتابها مینویسند و ما توجهی به آنها نداریم .هدف ما این است
که در بازی با پرسپولیس  3امتیاز را بگیریم».
نفت مسجدسلیمان -پرسپولیس

مرزبان علیه ارتش بیدفاع سرخ
ششمین دیدار هفته نوزدهم لیگ برتر امروز از ساعت
 16در ورزشگاه شهیدمحمدی شهر مسجد سلیمان
بین تیمهای نفت و پرســپولیس برگزار میشــود.
سرخپوشان پایتخت که یک برد دراماتیک و شیرین
مقابل پدیده کسب کردند و راهی مرحله نیمهنهایی
جامحذفی شــدند ،امروز باید رقابت نفسگیرشان در
لیگ برتر را ادامه دهند و هدفشان هم پس گرفتن
صدر جدول از ســپاهان اســت که بــه خاطر دیدار
پلیآف ذوبآهن دیــدارش در هفته نوزدهم با این
تیم هنوز اعالم برنامه نشده است .در واقع شاگردان
برانکو در غیاب زردپوشان این فرصت را دارند تا دوباره
صدرنشین شوند اما آنها برای تکرار صدرنشینی کار
دشــواری پیشرو دارند .گذشته از آمادگی و انگیزه
باالی نفت مسجدســلیمان و حضور مربی زیرک و
کاردانــی چون علیرضا مرزبان روی نیمکت این تیم
و شناخت خوب او از تیم سابقش ،اپیدمی مصدومیت
و کســالت بین بازیکنان پرسپولیس میتواند امتیاز
بزرگی برای میزبان بازی امروز باشــد تا  3امتیاز با
ارزش این دیــدار را به دســت آورد .نفت که با 16
امتیاز در ردههــای پایین جدول اســت و برای بقا

نیاز به تک تــک امتیازات بازیهــای خانگی دارد،
امروز بهترین فرصــت را در اختیار دارد تا در غیاب
سیدجالل حسینی کاپیتان مصدوم سرخها و شجاع
خلیــلزاده مدافع باتجربه و مصدوم پرســپولیس و
البته سرماخوردگی شایان مصلح و خالی بودن دفاع
تیم تهرانی ،شــاگردان برانکو را از پیــشرو بردارد.
پرســپولیس که  2هفته پیش نخستین باختش در
فصــل جاری را در خوزســتان و مقابل فوالد تجربه
کرد ،امروز در غیبت چند مهره کلیدیاش به میدان
میرود و گفته میشــود برانکو که دستش در دفاع
خالی است ،احتماال ترکیب عجیبی را در خط دفاعی
رو خواهد کرد .براســاس شنیدهها برانکو از نوراللهی
یا کامیابینیا کنار نــادری به عنوان زوج دفاع میانی
استفاده خواهد کرد و با حضور این  2هافبک دفاعی
در خط دفاع تغییراتی در خط هافبک ایجاد خواهد
شد .پرســپولیس که  37امتیازی است ،در صورت
کسب تساوی اگرچه هم امتیاز سپاهان میشود اما به
خاطر تفاضل گل کمتر فقط میتواند جای پدیده را
در رده دوم بگیرد که روز گذشته سپیدرود را شکست
داد و  38امتیازی شد و به رده دوم صعود کرد.

هواداران استقالل بهدنبال عذرخواهی فردوسیپور

پس از برنامه هفته گذشته نود که بخشی از آن به ماجرای  ITCآیاندا پاتوسی هافبک آفریقای جنوبی استقالل
اختصاص داشت ،هواداران استقالل موضع تندی علیه عادل فردوسیپور مجری این برنامه گرفتند .ماجرا از این
قرار اســت که فردوسیپور مدعی شــد که حاضر است ثابت کن د  ITCاین بازیکن خارج از زمان نقلو انتقاالت
درخواست داده شده است .پس از صحبتهای امیرحسین فتحی ،مدیرعامل باشگاه استقالل و همچنین توضیحات
فدراسیون فوتبال ،مشخص شد که مجری برنامه نود حداقل در این باره اشتباه کرده است .همین مسئله باعث شد
تا هواداران استقالل در صفحات مجازی خواهان عذرخواهی فردوسیپور در برنامه هفته آینده نود شوند .هواداران
استقالل هشتگهایی نیز در صفحات مجازی تشکیل داده و خواستار عذرخواهی فردوسیپور شدهاند.

پدیده با کمک جادوگر جای پرسپولیس را گرفت!
در ادامــه دیدارهای هفته نوزدهــم لیگ برتر روز
گذشــته  4دیدار برگزار شــد کــه در مهمترین
آنها پدیده یکی از تیمهای باالنشین میزبان تیم
ســپیدرود بود و موفق شد با  2گل شاگردان علی
کریمی را شکست دهد .پدیده مشهد که چند روز
پیش بازی ســنگینی با پرسپولیس در مرحله یک
چهارم نهایی جــام حذفی برگزار کرد و در پنالتی
شکســت خورد خیلی زود خــودش را پیدا کرد و
در مصاف با ســپیدرود با درخشش یونس شاکری
که هر  2گل بــازی را به ثمر رســاند به پیروزی
دســت یافت .پدیده با این پیــروزی  38امتیازی
شــد و موقتا به رده دوم جدول صعود کرد و جای
پرسپولیس را گرفت.
تابلو نتایج
استقالل خوزستان یک  -نفت آبادان یک
گلها :ایوب کالنتری – 77پنالتی برای استقالل و
وفا هخامنش  69برای نفت
پدیده شهر خودرو  - 2سپیدرود صفر
گلها :یونس شاکری  40و 80

نساجی مازندران  -2فوالد صفر
گلها :مهرداد عبدی  34و وولسیانی -72پنالتی
ماشینسازی صفر -پیکان یک
گل :سعید واسعی 44
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داور اردنی برای پرسپولیس و پاختاکور

پرسپولیس در دیدار نخست خود در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف پاختاکور
ازبکســتان خواهد رفت .این دیدار در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد.
کنفدراسیون فوتبال آسیا قضاوت این دیدار را به ادهم المخادمه داور اردنی
واگذار کرد .کمکهای این داور هم از کشور اردن هستند.

استقبال آبیپوشان از یک هوادار معلول

تیم فوتبال اســتقالل از ساعت  12دیروز تمرینات خود را برای دیدار
با ذوبآهن در زمین ورزشگاه نفت تهرانسر پیگیری کرد .یک هوادار
ویلچرنشــین در تمرین حضــور پیدا کرد و با کادرفنــی و بازیکنان
استقالل عکس یادگاری گرفت .هنگامی که استقاللیها متوجه حضور
این هوادار در محل تمرین شــدند به سمت او رفته و برخورد گرمی با
وی داشتند.

تاج بر سر مزار بزرگان فوتبال و رسانه

مهدی تاج ،رئیس فدراســیون فوتبال دیروز و در نخســتین روزهای
آخرین ماه ســال  ۹۷در بهشت زهرا(س) بر سر مزار زنده یادان ناصر
ن بهزادی ،منصور پورحیدری ،حمید شــیرزادگان،
حجازی ،همایــو 
غالمحســین مظلومی ،ابراهیم آشــتیانی ،محمد رنجبر ،رضا احدی،
مهــدی نفر ،عباس عبدالملکی ،ایرج باباحاجــی ،عبدالقدیر آبپرور،
میالد اسالمی،حســین جوادی ،نیما نهاوندیــان ،علیرضا حافظی و...
حضور یافت و به قرائت فاتحه پرداخت.

ادامه اعتصاب شاگردان علی دایی

بازیکنان تیم فوتبال ســایپا که بخاطر مشــکالت مالی تمرین نکرده
بودند ،دیروز هم به اعتصاب خود ادامه دادند و تمرین نکردند .بازیکنان
سایپا با وجود حضور در زمین شماره دو آزادی ،در اعتراض به مسائل
مالی به اعتصاب خود ادامه دادند .ســایپا روز یکشنبه در چارچوب
هفته نوزدهم لیگ برتر در تهران میزبان تراکتورسازی است.

دومین روزاعتصاب بازیکنان پارس

تیم فوتبال پارس جنوبی جم پس از شکست  - 2صفر مقابل استقالل
در هفته نوزدهم لیگ برتر ،قرار بود تمرینات خود را از پنجشنبه در
زمین مجموعه نفت تهرانسر آغاز کند که بازیکنان این تیم به دلیل
مشــکالت مالی ،از حضور در تمرینات سر باز زدند .روز گذشته هم
بــا وجود حضور اعضای کادر فنی تیم در محــل تمرین ،باز هم در
زمین نفت حاضر نشدند و اعتصاب بازیکنان تیم به دومین روز متوالی
کشیده شد.

بازگشت استوکس به تمرین تراکتورسازی

آنتونی استوکس مهاجم ایرلندی تیم فوتبال تراکتورسازی پس از پشت
سر گذاشــتن مرخصی چند روزه و بازگشت به تبریز صبح دیروز در
تمرینات گروهی سرخپوشان تبریزی حاضر شد تا آماده دیدار با سایپا
شود .نام استوکس در لیست  ۱۸نفره تراکتورسازی برای دیدار با سایپا
قــرار دارد ،اما با توجه به عدم حضور او در تمرینات هفته گذشــته،
وضعیتش برای قرار گرفتن در ترکیب اصلی مشخص نیست.

تغییر زمان تمرین پرسپولیسیها

تیم فوتبال پرسپولیس امروز در هفته نوزدهم لیگ برتر به مصاف تیم
نفت مسجدسلیمان میرود و اولین تمرین شاگردان برانکو بعد از این
بازی روز یکشــنبه در تهران برگزار خواهد شد .پرسپولیسیها پس
از این بازی از مسجدســلیمان دیر به تهران میرسند ،به همین دلیل
برانکو به بازیکنان اعالم کرد که تمرین روز یکشــنبه به جای ساعت
 ۱۱صبح ساعت  ۱۶برگزار میشود.

