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یادداشت

سود خود به پايان برساند .سرويسهاي خوب آمريكاييها
امتيازي را براي آنها به ارمغان آورد و در مقابل دفاع خوبي
هم برابر حمالت ايران داشتند.
آمريكاييها نمايش خوبشان را بعد از وقت استراحت
فني ادامه دادند و اختالف را به شش هم رساندند تا نشان
دهند بهتر از ايتاليا هستند .ايران در وقت دوم استراحت
فنــي  ۱۶بر  ۱۰از حريف عقب افتاد كه همين امر كار
مليپوشان را سخت كرد .سرعت باالي آمريكاييها كار
ايران را سخت كرد و در نهايت اين ست به سود آمريكا
به پايان رسيد.
 ست دوم :ايران  - ۱۷آمريكا ۲۵
ماجراي ست اول براي مليپوشان ايران تكرار شد و با
وجود تالشي كه انجام دادند اما نتوانستند حريف سرعت

باالي حريف و دريافتهاي خوب آنها شوند .آمريكاييها
در دفاع بســيار خوب عمل كردند و در زدن سرويسها
كم اشتباه بودند و به خوبي در دفاع روي تور حملههاي
ايران را ناكام گذاشــتند تا ست دوم را با اختالف زيادي
به پايان برسانند.
  ست سوم :ايران  - ۲۷آمريكا ۲۵
مليپوشــان ايران در ست سوم به مراتب بهتر از دو
ســت ابتدايي بازي كردند و با سرعت دادن به بازي نه
تنها امتيازاتــي را براي خود جمع كردند بلكه كار تيم
حريف را هم با مشكل مواجه كردند .در اين ست بازيكنان
ايران باروحيهتر از دو ست قبل عمل كردند و با اختالفي
نزديــك تا امتياز  ۱۸با حريف پيش رفتند .با اين حال
اين آمريكاييها بودند كه دوباره با سرويسهاي محكم و
سرعتي از حريف پيش افتادند اما ايران در امتياز  ۲۲به
اين تيم رسيد و با يك امتياز هم پيش افتاد ولي دو تيم
در امتياز  ۲۴بازهم مساوي شدند اما در نهايت اين ايران
بود كه  ۲۷بر  ۲۵حريف خود را شكست داد.
  ست چهارم :ايران  -۲۵آمريكا ۲۱
شاگردان كوالكوويچ كه كامال متفاوت با دو گيم اول
ظاهر شده بودند در ست چهارم هم نمايش خوبي داشتند
و از همان ابتدا از حريف پيش افتادند .قرمزپوشان ايران
در طول ســت چهارم بسيار با انگيزه بودند و با سرعتي
كه روي تور به بازي دادند موفق شدند امتيازات زيادي از
آمريكا بگيرند .در نهايت بازيكنان ايران با عملكردي قابل
تقدير موفق شــدند اين ست را از آمريكا ببرند تا كار به
ست پنجم كشيده شود.
 ست پنجم :ايران  - ۱۵آمريكا ۱۲
شروع خوب باز هم با ايران بود اما آمريكاييها در اين
ست سرويسهاي كماشتباهتري زدند و هر چند نزديك
به ايران پيش رفتند اما در امتياز  ۸از ايران عقب افتادند.
در ادامه مليپوشان ايران نمايش كمنقص خود را ادامه
دادند و توانستند ست پنجم را هم از آمريكا ببرند.

 برد خانگي منچستريونايتد برابر بازل
منچستريونايتد نخستين بازي خود در فصل جديد
ليگ قهرمانان اروپا را با پيروزي برابر بازل سوئيس پشتسر
گذاشت .تيمهاي فوتبال منچستريونايتد و بازل سهشنبه
شب گذشته از گروه  Aرقابتهاي ليگ قهرمانان فوتبال
اروپا در ورزشگاه اولدترافورد برابر هم به ميدان رفتند كه
در پايان شاگردان ژوزه مورينيو با حساب  ۳بر صفر از سد
مهمانخودگذشتند.برايمنچستريونايتددراينمسابقه
مروانه فليني ( ،)۳۵روملو لوكاكو ( )۵۳و ماركوس راشفورد
( )۸۴گلزنــي كردند .فليني در حالي گلزني كرد كه در
دقيقه ۱۹جايگزين پل پوگبا شد كه به خاطر مصدوميت
از تركيب تيم بيرون رفت.
 زسكا در خانه بنفيكا پيروز شد
در اين گروه تيم بنفيكا ميزبان زسكا مسكو بود كه ۲
بر يك شكست خورد .هريس سفروويچ ( )۵۱تيم بنفيكا
را پيش انداخت اما ويتينو در دقيقه  ۶۳كار را به تساوي
كشاند و در دقيقه  ۷۱تيمور جمال الدينوف گل دوم را
براي زسكا به ثمر رساند تا بردي شگفتانگيز براي اين
تيم بهدست آيد.
 برد آسان بايرنمونيخ مقابل اندرلخت
بايرنمونيــخ و پاريســنژرمن فصل جديد ليگ
قهرمانــان اروپــا را با برد آغاز كردند .هفته نخســت
رقابتهاي ليگ قهرمانان اروپا سهشنبهشب گذشته با
برگزاري ديدار تيمهاي بايرنمونيخ و اندرلخت از گروه
 Bدر ورزشگاه آليانتس آرهنا برابر هم قرار گرفتند كه
اين بازي را شــاگردان آنچلوتي  ۳بر صفر برنده شدند.
رابرت لواندوفسكي ( - ۱۱پنالتي) ،تياگو آلكانترا ( )۶۵و
جاشوا كيميچ ( )۹۱براي بايرن گل زدند .تيم اندرلخت
از دقيقه يازده با اخراج كومز  ۱۰نفره شد.

 شروع قدرتمندانه پاريسنژرمن
در بازي همزمان تيم پاريسنژرمن در خانه سلتيك
به ميدان رفت و با درخشش مثلث آتشين خط حمله
خود  ۵بر صفر برنده شــد .نيمار ( ،)۱۹كيليان امباپه
( ،)۳۴ادينسون كاواني ( ۴۰و  )۸۵و ميكائيل لوستيگ
( - ۸۳گل به خودي) گلزنان پاريسنژرمن بودند.
مهاجم اروگوئهاي پاريسنژرمن با دو گلي كه در
ديدار برابر ســلتيك به ثمر رساند به گلزن برتر تاريخ
اين باشگاه فرانسوي در ليگ قهرمانان تبديل شد .اين
بازيكــن اروگوئهاي دو گل از پنج گل تيمش را به ثمر
رساند تا نشان دهد كه از آمادگي بااليي برخوردار است.
كاواني با دو گلي كه در اين ديدار به ثمر رساند تعداد
گلهاي خود با پيراهن پاريسنژرمن در ليگ قهرمانان
اروپا را به عدد  ۲۱رساند تا به ركوددار گلزني اين باشگاه
فرانسوي در تاريخ ليگ قهرمانان اروپا تبديل شود .پيش
از اين زالتان ابراهيموويچ با  ۲۰گل بهترين گلزن تاريخ
پاريسنژرمن در ليگ قهرمانان اروپا بود.
 چلسي  ۶گل به قرهباغ زد
چلسي در ديدار خانگي برابر قرهباغ به بردي پرگل
دست يافت .تيمهاي فوتبال چلسي و قرهباغ از گروه C
رقابتهاي ليگ قهرمانان اروپا ديدار خود را در ورزشگاه
استمفوردبريج برگزار كردند كه در پايان آبيپوشان لندني
با نتيجه  ۶بر صفر از سد حريف خود گذشتند .چلسي
در اين بازي توســط پدرو روديگز ( ،)۵داويد زاپاكاستا
( ،)۳۰ســزار آزپيليكوئتا ( ،)۵۵تيمــو باكايوكو (،)۷۲
ميچي باتشوايي ( )۷۶و ماكسيم مدودو ( - ۸۲گل به
خودي) به گل دست يافت .رم و اتلتيكومادريد نيز در
ديداري حساس به مصاف هم رفتند كه جدال اين دو
تيم در ورزشگاه المپيكو با تساوي بدون گل خاتمه يافت.

ممنوعالتصويري در پي دفاع از حق زنان

رضا فراهانــي -اين موضــوع كه نگاه
جنســيتي از اوايل انقالب نســبت به ورزش
وجود داشت ،بحثي غيرقابل انكار است .اما به
هر روي به دليل مشــكالتي كه بعد از انقالب
با آنها مواجه شــديم ،توجه به ورزش گويا در
نظر مديران اهميتي ويژه نداشت .اين در حالي
اســت كه بعدها حتي شاهد بوديم مديريت در پستهاي كليدي
نيز به بانوان ســپرده ميشد اما در بخش ورزش همچنان نسبت
به سهم زنان بيتوجهي ميشد .به واقع زنان شايد نيمي از سهم
بحق خود در ورزش را نيز به دست نياوردند.
از همينرو خوب است از دو حيث ورزشكاران و هواداران زن اين
موضوع را مورد بررسي قرار دهيم .در مرحله اول بايد ورزشكاران
زن در حقيقت منابعي بســيار كمتــر از مردان دريافت ميكنند.
درحاليكه فوتبال ملي كشــور ميلياردها دالر به خود اختصاص
داده است ،تيم ملي فوتبال زنان را نميتوان به هيچ عنوان از نظر
امكانات مالي با آن مقايسه كرد.
به هر روي تيم ملي زنان نيازمند دورههاي كارگاهي و علمافزايي
است؛ دورههايي كه به سادگي از آنها دريغ ميشود .زماني كه يك
فوتباليســت زن دوره بازياش به پايان ميرسد ،بايد امكاناتي در
اختيار داشته باشد تا تجربيات خود را در قالب يك مربي در اختيار
ورزشكاران ديگر قرار دهد.
گذشــته از بخش ورزش حرفهاي ،در بخش هواداري هم هيچ
ســهمي به زنان داده نشده اســت .زنان كشور حتي از حضور در
ورزشــگاهها و تشويق تيمهاي مورد عالقه خود منع شدهاند .اين
ممنوعيت در دورهاي مختص فوتبال بود اما مدتي بعد به واليبال
نيز گسترش پيدا كرد.
درحاليكــه زنان تــا مدتي قبل در مســابقات واليبال حضور
مييافتند و تيم مورد عالقهشان را تشويق ميكردند ،بنا به داليلي
چند سال قبل اين حق از آنها گرفته شد .بعد از مطرح شدن عدم
حضور بانوان در استاديومهاي واليبال ،موضوع بيتوجهي به زنان
و در حقيقت نگاه جنسيتي به ورزش زنان دوباره مطرح شد.
ماجرا از جايي دردناكتر شد كه زنان هوادار تيمهاي خارجي
در بازي با تيم ملي ايران اجازه حضور در اســتاديوم را داشتند و
زنان ايراني به سادگي ناديده گرفته ميشدند .پرحاشيهترين حضور
زنان خارجي را نيز در آخرين بازي تيم ملي ايران در ورزشــگاه
آزادي در مقابل تيم ملي سوريه شاهد بوديم.
اما حضور نيافتن زنان در ورزشگاه و اظهارنظرهاي پيدرپي از
ســوي افراد برجسته اين موضوع را در راس مطالبات ورزشي اين
روزها قرار داده است و در شرايطي كه تعداد زيادي از چهرههاي
شــاخص از حضور زنان حمايت كردهاند ،شاهد شايعاتي مبني بر
ممنوعالتصويري يكي از مجريان ورزشــي صداوسيما بودهايم كه
البته روز گذشته تكذيب شد.
در نهايت هنوز هم نگرانيهايي درباره برخورد با چنين اظهاراتي
وجود دارد .به هر روي اين موضوع پيچيدهاي نيست و بايد خيلي
شفاف و واضح تصميم وزارت ورزش در اين باره اعالم شود .حتي
اگر تصميم نهايي عدم حضور بانوان در ورزشگاه است ،بايد دليل
اين تصميم را شفاف بيان كنند .شفافيت در اظهار نظر نسبت به
حضور زنان موجب خواهد شــد تا جامعه ورزش انرژي خود را در
مسيري درست قرار دهد و بهگونهاي ديگر هزينه كند.
به هر روي با مطرح شدن پويش عدم حضور مردان در دربي تهران
به واقع با يك مشكل جدي در بخش هواداري روبهرو خواهيم شد .هر
چند چندي قبل سلطانيفر اعالم كرده بود امتيازهايي را به زنان ارائه
خواهد داد اما هيچ اتفاق جديدي را شاهد نبوديم .از سويي ديگر در
دوره گودرزي هم شاهد هيچ تصميم درست و تاثيرگذاري در حوزه زنان
نبودي م از همينرو در شرايط فعلي شايد نياز باشد حتي رييسجمهور
به ماجرا ورود كند و هرچه زود اين مساله را به پايان برساند.
r_f60@yahoo.com

پيروزي واليبال ايران بر آمريكا در جام قهرمانان بزرگ جهان؛

بازگشت فوقالعاده بلندقامتان

تيم ملي واليبــال ايران در دومين ديــدار خود در
رقابتهاي جام قهرمانان به مصاف تيم ملي آمريكا رفت
و در شــرايطي كه دو ست نخست را باخته بود به بازي
برگشت و برنده شد .تيم ملي واليبال ايران كه سهشنبه
گذشته در نخستين ديدار خود موفق شده بود ايتاليا را ۳
بر  ۲شكست دهد از ساعت  ۱۱:۱۰ديروز در سالن نيپون
گايشي شهر ناگويا برابر آمريكا به ميدان رفت و با نتيجه
 ۳بر  ۲حريف قدرتمند خود را شكست داد.
  ست اول :ايران  - ۲۰آمريكا ۲۵
قرمزپوشان ايران كه به خاطر پيروزي برابر ايتاليا از
روحيه خوبي برخوردار بودند براي رســيدن به دومين
پيروزي انگيزه بااليي داشتند اما آمريكا شروع بهتري در
ست اول داشت و توانست وقت استراحت فني اول را به

ليگ قهرمانان اروپا؛

پيروزيمقتدرانهبارسلونابرابريوونتوس
بارسلونا در نخستين بازي خود در فصل جديد ليگ
قهرمانان اروپا با درخشش ليونل مسي برابر يوونتوس به
بردي شيرين دست پيدا كرد.
بارسلونا و يوونتوس سهشنبه شب گذشته در گروهD
رقابتهاي ليگ قهرمانان اروپا ديدار خود را در ورزشگاه
نيوكمپ برگزار كردند كه طي آن آبي اناريها با ارايه يك
بازي برتر با حساب  ۳بر صفر پيروز شدند.
ليونل مسي كه مرد اول اين بازي بود در دقيقه ۴۵
پس از يك و دو با سوارز دروازه بوفون را باز كرد .ستاره
آرژانتيني يك بــار ديگر توپ را به تير دروازه كوبيد و
بوفون نيز در يك مرتبه ضربه آزاد ديدني لئو مسي را
به زيبايي دفع كرد .بارسلونا در دقيقه  ۵۶توسط ايوان
راكيتيچ به گل دوم خود رســيد كه روي فرار مسي و
دفع ناقص بن عطيه حاصل آمد .اين پايان كار نبود و
مسي در دقيقه  ۶۹با شوت دقيق خود دروازه يوونتوس
را گشود تا اين تيم انتقام باخت  ۳بر صفر فصل گذشته
را در خانه حريف بگيرد .بارسلونا البته در دقايق پاياني
يك گل ديگر توسط ســوارز به ثمر رساند كه داور به
اشتباه آن را مردود اعالم كرد.
 شكستخانگيالمپياكوس
در ديگر بازي ايــن گروه تيم المپياكوس ميزبان
اســپورتينگ ليســبون بود كه  ۳بر  ۲تسليم مهمان
خود شــد .سيدو دومبيا ( ،)۲گلســن مارتينز ( )۱۳و
برونو فرناندس ( )۴۳گلزنان اســپورتينگ بودند .پاردو
در دقايــق  ۹۰و  ۹۳گلهاي تيم ميزبان را وارد دروازه
حريف كرد.

پرسپوليس -الهالل؛ اميدوار به تكرار تاريخ

آغاز هفته ششم ليگ برتر فوتبال؛

بازگشت جادوگر

 آغاز فروش اينترنتي بليتهاي جامجهاني از  ۲۳مهر

بليتفروشي جامجهاني  ۲۰۱۸روسيه از  ۲۳شهريور فقط از طريق سايت
فيفا آغاز خواهد شد.
درحاليكه تقريبا  ۹ماه تا شروع جامجهاني زمان باقيمانده است ،فيفا اعالم
كرد از روز  ۲۳شــهريور ( ۱۴سپتامبر) بليتفروشي جامجهاني روسيه آغاز
خواهد شد و عالقهمندان به فوتبال ميتوانند بليتهاي بيست و يكمين دوره
جامجهاني كه تابستان سال آينده برگزار خواهد شد را خريداري كنند.
بليتهــاي جامجهاني بــر مبناي تيمهاي شــركتكننده و بازيهاي
شركتكننده و همچنين ورزشگاههاي بازيها در اختيار عالقهمندان به فوتبال
قرار خواهد گرفت .براي بازيهاي مرحله گروهي جامجهاني چهار نوع بليت در
نظر گرفته شده كه ارزانترين آن  ۱۷پوند و گرانترين آنها  ۱۶۵پوند خواهد
بود .تاكنون صعود تيمهاي روسيه (ميزبان) ،برزيل ،ايران ،ژاپن ،كره جنوبي،
عربستان سعودي ،مكزيك و بلژيك به جامجهاني قطعي شده است.

 واكنش نيمار بعد از شب باشكوه PSG

مهاجم برزيلي پاريسنژرمن به پيروزي پرگل تيمش برابر سلتيك در
ليگ قهرمانان اروپا واكنش نشان داد.
پاريسنژرمن فصل جديد ليگ قهرمانان اروپا را توفاني آغاز كرد و توانست
در اسكاتلند ،سلتيك را با پنج گل از پيش رو بردارد .نيمار كه براي نخستين بار
با پيراهن پاريسنژرمن در ليگ قهرمانان اروپا به ميدان رفت ،عملكرد خوبي
از خود نشان داد و توانست گل نخست بازي را به ثمر برساند.
او بعد از بازي گفت :بازي كردن در خانه سلتيك بسيار سخت است اما نشان
داديم كه تيمي باكيفيت و بزرگ هستيم .عملكرد بسيار خوبي از خود نشان
ن كرد :زدن پنج گل در
داديم .ستاره سابق بارسلونا در پايان سخنان خود ،بيا 
خانه سلتيك اصال آسان نيست .بسيار خوشحالم كه در اين بازي حساس به
پيروزي رسيديم .اين پيروزي را به هواداران تبريك ميگويم.

  نارضايتي آنچلوتي از نمايش بايرن

سرمربي بايرنمونيخ با وجود كسب برد برابر اندرلخت  ۱۰نفره از نمايش
تيمش راضي نيست.
بايرنمونيخ در اولين ديدار خود در ليگ قهرمانان اروپا برابر اندرلخت ۱۰
نفره قرار گرفت كه اين ديدار با برتري سه بر صفر باوارياييها به پايان رسيد.
كارلو آنچلوتي ،سرمربي بايرنمونيخ بعد از پايان اين ديدار گفت :انتظار برد را
داشتم و به آن رسيديم ولي از نظر بازي ،آن تيمي نبوديم كه انتظار داشتم.
انتظار داشتم فوتبال بهتري بازي كنيم .در اين برهه كه بازي خودمان را در
بوندسليگا باخته بوديم ،بهترين چيز كسب برد بود كه به آن رسيديم ولي
برابر تيم  ۱۰نفره بايد بهتر بازي كنيم و توپ را بهتر در زمين بازي به گردش
درآوريم .فرانك ريبري بعد از تعويض با ناراحتي روي نيمكت قرار گرفت و
همين موضوع سوال بعدي از كارلو آنچلوتي بود كه او در پاسخ گفت :ريبري
يك كارت زرد گرفته بود و به همين خاطر او را تعويض كردم .درباره واكنشي
كه نشان داد ،بهتر است از خود او سوال كنيد.
روي موج

  پخشمستقيمتلويزيوني
سپيدرود رشت -صنعت نفت آبادان  18:45امروز ،شبكه ورزش
واليبال جام قهرمان قارهها ايران -برزيل  08:10فردا ،شبكه سه
پارسجنوبي جم -استقالل  20:00فردا ،شبكه سه
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پرسپوليس با پيروزياي كه برابر تيم فوتبال االهلي در دور برگشت يكچهارم
نهايي ليگ قهرمانان آسيا به دست آورد ،راهي نيمهنهايي شد .سرخپوشان پايتخت
بايد در نيمهنهايي به مصاف الهالل ،ديگر نماينده عربســتان بروند .الهالل براي
تقويت خود در ليگ قهرمانان آسيا و همچنين ليگ عربستان با ريواس ،بازيكن
مليپوش ونزوئاليي به توافق نهايي رسيد و قرارداد دو ساله امضا كرد .اين بازيكن
ونزوئاليي در الشارجه امارات بازي ميكرد و قرار است در ادام ه فصل پيراهن الهالل
را بر تن كند.
از طرفي مسووالن الهالل عربستان در پيشنهادي جالب خواهان به خدمت گرفتن
ديگو كاستا شدند ،بازيكن مورد غضب واقع شده آنتونيو كونته كه حتي به لندن هم
بازنگشته است .او خواهان بازگشت به اتلتيكو است و براي اين انتقال بايد تا تابستان
صبر كند چراكه اتلتيكو از پنجره نقل و انتقاالت محروم است.
پيش از اين از تيمهاي سوپرليگ تركيه و چين به عنوان مقصد احتمالي كاستا
براي نيمفصل ابتدايي ياد ميشد اما انتقال اين بازيكن به اين دو ليگ صورت نگرفت
تا الهالل عربستان حاال مشتري جدي اين بازيكن باشد .البته الهالل عربستان همين
حاال چهار بازيكن خارجي در تركيب خود دارد و در صورت جذب ديگو كاستا بايد يك
بازيكن را از ليست خود خارج كند اما براي اين موضوع با منع قانوني روبهرو نيست و
ميتواند تا يك هفته قبل از ديدار با پرسپوليس ليست خود را تغيير دهد.

ضعيف در پنج هفته ابتدايي ليگ و جام حذفي از باشگاه
تذكر گرفته و با توجه به نيمكت لرزان سپاهان در انديشه
پيروزي در اين بازي خارج از خانه است .در سوي ديگر
اما فوالد خوزستان هرچند توانسته با پورموسوي خودش
را در ميان باالي جدوليها جاي دهد اما اين روزها اسير
حواشي است و امروز جز سپاهان بايد با شعار اعتراضي
برخي هواداران روي ســكوها نيز بجنگد .سپيدرود-
صنعت نفت :در ديگر بازي هفته سپيدرود رشت ميزبان
صنعت نفت آبادان است .اين تيم تازهليگ برتريشده در
تعطيالت اخير با رفتن و برگشتن سرمربياش مواجه بود
و نظرمحمدي بعد از استعفا ،دوباره به نيمكت سپيدرود
بازگشت و اين تيم تنها با يك تغيير در كادر فني ،به

فوتبال ایران

ادامه مسابقهها خواهد پرداخت .در سوي ديگر نيز صنعت
نفت آبادان رتبه پنجمي ،بعد از پيروزي بزرگ در جام
حذفي مقابل ســپاهان با روحيه مضاعف در رشت به
ميدان خواهد رفت .نفت تهران -گسترش فوالد :نفتيها
كه بعد از واگذاري امتياز به بخش خصوصي با نام نفت
طالييه در ليگ به ميدان خواهند رفت ،با سرمربيگري
علي كريمي بايد رودرروي گســترش فوالد تبريز قرار
گيرند .اين اولين تجربه مربيگري علي كريمي با يك
تيم ليگ برتري است اما جادوگر همچنان اجازه نشستن
روي نيمكت تيمش را ندارد و بايد از روي ســكوها به
هدايت نفت بپردازد.

افقي:
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طراح :محمودکیمیایی

تنور ليگ برتر بعد از سه هفته تعطيلي دوباره داغ
ميشود و قرار است مسابقات در ايستگاه ششم خود با
برگزاري سه بازي در رشت ،تهران و اهواز از امروز آغاز
شود .فوالد -سپاهان :در يكي از مهمترين بازيهاي
هفته ،فوالد خوزستان ميزبان سپاهان اصفهان خواهد
بود؛ دو تيمي كه هفته قبل ،از مسابقههاي جام حذفي
كنار رفتند و براي جبران اين نتيجه در ليگ به دنبال
پيروزي در بازي هفته ششم هستند.
زالتكو كرانچار ،سرمربي سپاهان بعد از كسب نتايج

  انتقاد مورينيو از فوتبال پلياستيشني يونايتد

سرمربي منچستريونايتد با وجود پيروزي سه بر صفر برابر بازل از نمايش
شاگردانش گاليه كرد .منچستريونايتد سهشنبهشب گذشته در اولين ديدار
خود در مرحله گروهي ليگ قهرمانان اروپا موفق شد با سه گل بازل سوييس
را شكست دهد.
ژوزه مورينيو بعد از پايان بازي گفت :فوتبال را خوب و با اعتماد به نفس
بااليي شروع كرديم ولي بعد از اينكه گل دوم را به ثمر رسانديم ،بازي را جدي
نگرفتيم و شروع به فوتبال نمايشي و پلياستيشني كرديم كه من اصال اين جور
فوتبال را دوست ندارم .تصميمات درستي در زمين نگرفتيم و خوششانس
بوديم كه دروازهمان باز نشد .شايد سرنوشت اين گروه به تفاضل گل بيفتد.
ميتوانستيم نتيج ه بهتري كسب كنيم اما بعد از زدن گل سوم ديگر زمان
كافي نبود و بازي به پايان رسيد.
پل پوگبا به دليل مصدوميت ،زمين بازي را ترك كرد و مروان فليني به
جاي او به ميدان آمد و اتفاقا گل اول منچســتريونايتد را نيز به ثمر رساند.
آقاي خاص با تمجيد از اين بازيكن ،گفت :هميشه اين را گفتهام كه فليني
بازيكني با تواناييهاي ويژه است و حضور بسيار مفيدي در تيم دارد .او در اين
بازي هم به خوبي براي تيم كار كرد .درباره مصدوميت پوگبا نيز بايد بگويم
تجربه به من ميگويد او از ناحيه همسترينگ مصدوم شده و شايد چند هفته
را از دست بدهد.

قاره کهن

صعود سرخپوشان ايران به نيمهنهايي ليگ قهرمانان؛

شاگردان برانكو ايوانكوويچ در جدالي سرنوشتساز موفق شدند با برتري مقابل
االهلي ،جواز صعود به مرحله نيمهنهايي ليگ قهرمانان را كســب و از اين حيث
تاريخسازي كنند.
پرسپوليس كه تنها نماينده باقيمانده فوتبال ايران در ليگ قهرمانان محسوب
ميشــد ،بعد از تســاوي مقابل االهلي در ديدار رفت ،شانس كمي در مهماني با
حريف عربستاني پيش روي خود ميديد اما برانكو ايوانكوويچ و تيمش با ناباوري
قدم بزرگي در اين جدال برداشــتند و توانستند يك شب تاريخي براي هواداران
خود رقم بزنند .پرسپوليس با اين پيروزي جواز حضور در نيمهنهايي را كسب كرد
و حريف الهالل عربستان شد.
پرسپوليس و الهالل سابقه رويارويي در نيمهنهايي يك جام آسيايي را دارند.
نبرد پرسپوليس و الهالل از ديدارهاي كالسيك آسيا محسوب ميشود .ديدار اين
دو تيم اكثرا جذاب و هيجانانگيز بوده و بعضا الكالسيكوي غرب آسيا نامگذاري
شده است .از تقابلهاي دو تيم كه كم هم نبوده ،تنها يك بازي در مرحله نيمهنهايي
يك جام آسيايي اتفاق افتاده كه اولين مصاف تاريخ دو تيم نيز محسوب ميشود.
پرسپوليس و الهالل در نيمهنهايي جام در جام آسيا سال  ۱۹۹۰به مصاف هم رفتند
و پرسپوليس پس از تساوي در زمين حريف ،در ديدار برگشت در استاديوم آزادي
در يك بازي بهيادماندني الهالل را يك بر صفر شكست داد و پس از صعود به فينال
موفق شد تنها عنوان قهرماني آسيايي خود را كسب كند .حال اين تيم اميدوار به
تكرار تاريخ است كه در دومين باري كه در نيمهنهايي يك جام آسيايي به مصاف
الهالل ميرود ،موفق به كسب دومين عنوان قهرماني آسياي خود نيز شود.
  الهالل به دنبال خريدهاي ميلياردي
مسووالن الهالل بعد از اينكه متوجه شدند در نيمهنهايي ليگ قهرمانان آسيا
بايد به مصاف پرسپوليس بروند ،به فكر تقويت تيم خود افتادند .حريف تيم فوتبال
پرسپوليس در ليگ قهرمانان آسيا با بازيكن ونزوئاليي قرارداد دو ساله امضا كرد.

كوتاه از جهان

