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اخبار

گزارش

گل خلیلزاده بهترین گل هفته سوم
لیگ قهرمانان آسیا

گل ش��جاع خلی��لزاده به تی��م االهلی
عربس��تان به عنوان بهترین گل مس��ابقات
لیگ قهرمانان آس��یا در هفته سوم برگزیده
شد .سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا مطابق
گذشته بعد از اتمام مسابقات هفته سوم لیگ
قهرمانان آس��یا نظر عالقهمندان را جویا شد.
این رسانه از دوستداران فوتبال پرسید کدام
گل بازیهای هفته س��وم از همه زیباتر بوده
است .به این پرسش هزاران نفر پاسخ دادند و
در نظرخواهی انجام شده 140 ،هزار نفر گل
شجا ع خلیلزاده به تیم االهلی را بهترین گل
مسابقات هفته سوم معرفی کردند.

شروع خوب احسان حدادی
در آمریکا

پرتابگر طالیی دیس��ک ایران و آس��یا در
مس��ابقات پرتابهای کمپ چوالویس��تای
کالیفرنیا به عنوان نخس��ت رسید .به نقل از
روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی ،احسان
حدادی ،پرتابگر دیس��ک ایران که به همراه
مک ویلکینز ،مربی آمریکایی خود در کمپ
کالیفرنیا مشغول انجام تمرینات آمادهسازی
برای حض��و ر در رقابتهای قهرمانی آس��یا
اس��ت ،بامداد دیروز در مسابقات پرتابهای
چوالویس��تای کالیفرنی��ا حاض��ر ش��د و با
عملکردی مطلوب و ثبت رکورد  67/19متر
به مقام نخست رس��ید .شروع خوب پرتابگر
ن مسابقه فصل
طالیی کشورمان در نخستی 
س��ال جدید که س��ال رقابتهای جهانی در
قطر نیز اس��ت ،نش��ان از آمادگی وی برای
حضوری قدرتمند در رقاب��ت با برترینهای
جهان در آوردگاه بزرگ دوومیدانی است .در
این مس��ابقه س��اموئل ماتیس از کلوپ دو و
میدانی نیویورک با رکورد  65/03دوم شد و
رجی جگرس دیگر پرتابگر این مسابقات نیز
با رکورد  61/72متر به عنوان سومی رسید.

صحبتهای نگرانکننده سرمربی پرسپولیس برای هواداران

پالس برانکو برای جدایی
حمید ابراهیمی :س��رمربی پرسپولیس در شرایطی
چهارمین س��ال حضورش روی نیمکت س��رخها را
پش��ت سر گذاش��ته که اکنون آینده نامشخصی را
ب��رای ادامه حضور دنبال میکند .مش��کالت مالی
کلید آغاز شایعه درباره آینده حضور برانکو ایوانکوویچ
بوده اس��ت .وضعیت اقتصادی کش��ور ورزش را نیز
تحتالش��عاع قرار داده و گریبانگیر پرس��پولیس و
آینده این تیم نیز ش��ده اس��ت .س��رمربی کروات
پرس��پولیس بیش از  6ماه است دریافتی نداشته و
این مساله با توجه به نرخ نزدیک به  15600تومانی
یورو ،مطالبات او را بیش��تر نیز کرده تا صبر او نه در
رسانهها که در باشگاه نیز لبریز شود .برانکو چندی
پیش اولین نامه اعتراضی خود در این باره را از طریق
وکیلش به باش��گاه ارس��ال کرد که پاسخ آن تنها
انتظار بود .ایرج عرب مدعی شد در حال حاضر هیچ
دی��روز  2مدعی اصلی قهرمان��ی باختند اما در
عوض استقالل به کورس قهرمانی بازگشت .در آغاز
هفته بیستوپنجم لیگ برتر ،دیروز تراکتورسازی در
عین ناباوری با نتیجه عجیب  3بر یک به سپیدرود
در رش��ت باخت تا شانس رس��یدن به صدر جدل
را از دس��ت بدهد .اما در مهمترین بازی دیروز این
اس��تقالل بود که در اصفهان دس��ت به شاهکار زد
و موفق شد س��پاهان را در ورزشگاه پر از تماشاگر
شکست دهد .شفر با این برد هم انتقام شکست بازی
رفت را گرفت و هم اینکه مجددا تیمش را به کورس
قهرمانی بازگرداند .اس��تقالل با وجود اینکه در این
بازی میهمان بود ،نیمه نخست را هجومیتر آغاز کرد
و در دقایق ابتدایی کنترل بازی را در دست گرفت.

منبع درآمدی جز مطالبات حضور بازیکنان تیم در
جامجهانی ندارند و از فیفا خواستار دریافت آن برای
پرداخت به برانکو ش��دهاند؛ موضوعی که با توجه به
عدم پاسخ از سوی فیفا طی ماه اخیر با دومین نامه
برانکو نیز همراه شد و او بعد از حضور تیم در دوبی
برای تقابل با االهلی بار دیگر پیگیر این موضوع شد
تا دستیارانش را نیز آرام کند .سرمربی پرسپولیس
ک��ه طی این مدت به بیش��تر عناوی��ن و رکوردها،
دست یافته است ،گالیه خود را متوجه مدیرانی کرده
که بهرغم تغییرات ط��ی این مدت هیچ تاثیری در
عملکرد او نداشتهاند .پرسپولیس چه با نژادفالح که
به سهمیه بقا رسید و چه با طاهری و گرشاسبی که
قهرمان لیگ ایران و سوپرکاپ شد و چه بار دیگر که
با گرشاسبی به فینال آسیا راه یافت و اکنون نیز در
دوره کوتاهمدت مدیریت ایرج عرب به صدرنشینی

خود در لیگ برتر ادامه میدهد و ش��انس صعود به
مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا را داراست ،کمترین
نوس��ان را در کیفی��ت فنی و بوی��ژه نتیجهگیری
داش��ته و البته مش��کالت مالی همواره یار غار آنها
بوده اس��ت .برانکو در نشست خبری خود پیش از
دیدار با س��ایپا جمالتی به کار ب��رد که بزرگترین
استرس را متوجه هواداران تیمی کرده است که طی
 4س��ال اخیر عادت به موفقیت داشتهاند و نگرانی
بابت روزهای بعد از برانکو و تصمیمات غیرمسؤوالنه
برای انتخاب جانش��ین او باعث میش��ود حتی در
نظرس��نجیها ،حضور و تمدید قرارداد او را باالتر از
خیلی از موفقیتهای رویاپردازانه دیگر بدانند .مرد
کروات در نشس��ت خبری دیروز خود بعد از اینکه
خس��تگی و عدم شادابی خود را مرتبط با فشردگی
بازیها دانس��ت ،در نهایت لب به اعتراض خاموشی

در روز شکست تراکتور و سپاهان

استقالل به لیگ بازگشت

در نیم��ه دوم هم  2تیم برای
رس��یدن به گل تالش کردند
ک��ه مهمترین صحن��ه را در
دقیقه  ۷۳گادوین منشأ رقم
زد .در این صحنه پیش��روی
پاتوسی موقعیت را برای منشأ
فراه��م کرد ک��ه او با یک چرخش زیب��ا توپ را به
سمت دروازه سپاهان شلیک کند که پیام نیازمند
با واکنشی مناس��ب این توپ را به کرنر فرستاد .در
دقیقه  ۸۶استقالل روی ارسال کرنر توسط پاتوسی و

با ضربه سر علی کریمی دروازه
سپاهان را باز کرد اما داور بازی
ای��ن گل را ب��ه دلیل خطای
بازیکنان استقالل روی حریف
م��ردود اع�لام ک��رد .همین
موضوع باعث اعتراض وینفرد
شفر ش��د .آبیها اعتقاد داشتند که در این صحنه
مرتکب خطایی نش��دهاند و داور اشتباه کرده است.
در ادام��ه و در حالی ک��ه  7دقیقه پایانی وقتهای
اضافه هم به پایان رسیده بود ،پاتوسی در یک لحظه

گش��ود که حاال نگرانی بزرگی را ش��کل داده است:
من «یک سال دیگر» با پرسپولیس قرارداد دارم اما
«در فوتب��ال چیزی به عنوان قرارداد وجود ندارد» و
نمیدانم چه اتفاقی در «آینده» رخ میدهد .مهم این
است «تا زمانی که هستیم» از حضورمان لذت ببریم.
اینکه حاال «یک ماه یا  2ماه یا  6ماه دیگر چه اتفاقی
رخ خواهد داد» در «آینده مش��خص خواهد شد».
اس��ترس همیشه هس��ت و در هر بازی ما استرس
وجود دارد اما طبیعی است تا زمانی که هستیم همه
تالشمان را انجام میدهیم.
پایانبندی نگرانکنن��ده و غیرقابل قبول برای
هواداران موضوعی اس��ت که انتظ��ار میرود هرچه
س��ریعتر از س��وی مدیران باش��گاه تحت کنترل
و بررس��ی قرار گی��رد و تصمیم مناس��ب برای آن
اتخاذ شود.
از چند مدافع س��پاهان عبور ک��رد و درون محوطه
جریمه با ش��وتی تماشایی دروازه نیازمند را باز کرد
تا استقالل به  3امتیاز باارزش این دیدار دست پیدا
کند .اشتباه جاللالدین علیمحمدی بازیکن سپاهان
در آخرین ثانیههای بازی عامل اصلی خلق این گل
بود .در صورتی که این بازیکن توپ را با شوتی بلند
از زمین س��پاهان دور میکرد ،داور در س��وت خود
میدمید اما پاس رو به عقب او لو رفت تا پاتوسی کار
را تمام کند .استقالل با این پیروزی  ۴۷امتیازی شد
و به رده سوم جدول ردهبندی صعود و سپاهان نیز
با همین تعداد امتیاز به رده چهارم سقوط کرد .در
جدول ردهبندی پرسپولیس با  ۵۱امتیاز و یک بازی
کمتر در صدر قرار دارد.

مسیر سخت تیمملی امید برای صعود به المپیک

ایران چهاردهمین تیم آسیا!

تیمملی امید بعد از نمایش نهچندان دلچسب
در تهران و صعود به عنوان یکی از تیمهای دوم
مرحله مقدماتی انتخابی المپیک در آسیا ،مسیر
س��ختی برای صعود به المپی��ک  ۲۰۲۰توکیو
دارد .تیممل��ی امید در ایام نوروز ،میزبان مرحله
مقدماتی انتخابی المپیک در تهران بود که بعد از
تیمملی عراق در رده دوم قرار گرفت و نتوانست
به طور مس��تقیم راهی مرحل��ه نهایی انتخابی
المپیک شود اما به لطف تفاضل گل بهتر نسبت
به چند تیم مختلف ،در رده دوم بهترین تیمهای
دوم مرحله مقدماتی جای گرفت و یکی از  4تیم
صعودکننده از این مسیر بود.
با ای��ن نتایج ،تیمملی امید در قرعهکش��ی
مرحله نهایی در س��ید چهارم به همراه امارات،
بحرین و سوریه قرار گرفته است و این احتمال
وج��ود دارد ک��ه در مرحله گروه��ی با تیمهای
قدرتمند و صاحبنام آس��یا همگروه ش��ود که
مسیر سختی خواهد بود.
ای��ن ردهبندی بر اس��اس نتای��ج تیمها در
مس��ابقات قهرمانی زیر  ۲۳س��ال آسیا در سال
 ۲۰۱۸و مرحله مقدماتی قهرمانی زیر  ۲۳سال
آسیا در سال  ۲۰۱۹به دست آمده که تیمملی در
سال  ۲۰۱۸نتوانست به این مسابقات صعود کند.
طب��ق ردهبن��دی  ،AFCتیمه��ای تایلند
(میزبان) ،ازبکستان ،قطر و ویتنام در سید یک،
تیمهای کرهجنوبی ،عراق ،ژاپن و کرهشمالی در
سید  ،2تیمهای چین ،استرالیا ،عربستان و اردن
در س��ید  3و تیمهای ایران ،ام��ارات ،بحرین و
سوریه در سید چهارم قرار گرفتند.
ش��اگردان کرانچ��ار در صورت بدشانس��ی
میتوانند در گروهی متشکل از ازبکستان ،ژاپن و
استرالیا قرارگیرند.
این مس��ابقات دیماه سال  ۱۳۹۸در تایلند
برگزار میش��ود و  3تیم نخست به همراه ژاپن
در المپیک حضور خواهند داشت .در صورتی که
ژاپن به مرحله نیمهنهایی این مس��ابقات صعود
کن��د 3 ،تیم دیگر ب��دون انجام ب��ازی فینال و
ردهبندی به المپیک صعود خواهند کرد.

