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شب تیره آلمان در گوا

پیروزی چهار بر صفر تیم فوتبــال نوجوانان ایران مقابل آلمان
در مرحله گروهی جام جهانــی  2017نوجوانان در هند بازتاب
گســترده ای در رسانههای این کشور داشت به طوری که کیکر
از آن به عنوان «شب تیره آلمان در گوا» نام برد.به گزارش ایرنا،
تیم فوتبال نوجوانان ایران سه شنبه شب در ورزشگاه جواهر لعل
نهرو شهر گوای هند با شکست مقتدرانه  4بر صفر آلمان صعود
خود را به مرحله حذفی جام جهانی قطعی کرد.نشــریه معروف
کیکر آلمان روزچهارشنبه از شکست ژرمنها مقابل ایران انتقاد
هفته نهم رقابتهای لیــگ برترفوتبال از امروز با
برگزاری  ۲بازی آغاز خواهد شــد و  ۶بازی دیگر
هم روز جمعه در شــهرهای مختلف کشور برگزار
میشود .به گزارش فارس ،بعد از تعطیلی چند روز
لیگ برتر به دلیل اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان
از امروزپنجشــنبه مجددا ً قطار لیــگ برتر به راه
خواهد افتاد و هفته نهم این رقابتها از راه خواهد
رسید.طبق برنامه از پیش مشخص شده پنجشنبه
 ۲۰مهر دو بازی و جمعه  ۲۱مهر  ۶بازی دیگر در
سراسر کشور برگزار خواهد شد تا رقابتهای لیگ
برتر به حساسیت باالیی برسد.

تندی داشت و از آن به عنوان شب تیره آلمان در گوا
یاد کرد.همچنین نشریه معتبر اشپیگل نیز با چاپ
تصویری از «نوآه آووکــو» بازیکن کلیدی ژرمنها
که از شکســت مقابل ایــران در بهت و حیرت فرو
رفته بود ،نوشــت :فوتبال آلمان در این دیدار کامال
تســلیم ایران بود و هیچ شانســی برای برتری نداشت .این یک
افتضاح بزرگ برای فوتبال آلمان بود که با این نتیجه در دومین
دیدار خود در جام جهانی نوجوانان مغلوب ایران شــود .ســایت

ورزشی

ریور اســپورت آلمان نیز با اشاره به اینکه تیم ملی
آلمان در دیدار دوم خود به دنبال قطعی کردن صعود
به مرحله بعدی جام جهانی نوجوانان هند بود ،نوشت:
اما این ایران بود که توانست با نتیجه  4بر صفر آلمان
را شکســت داده و به عنوان تیــم اول گروه صعود
کند.تیم ایران با پیروزی درخشان مقابل آلمان در دومین دیدار
مرحلــه گروهی شــش امتیــازی شــد و به تنهایــی در صدر
جدول گروه سوم ایستاد.

هفته نهم رقابتهای لیگ برترفوتبال

دربی سرخابیهای تهران و خوزستان

پنجشنبه  ۲۰مهر

پیکان  -گسترش فوالد ساعت 16

شــاگردان مجید جاللی که تا پیش از تطعیالت
لیگ برتر چندین برد متوالی را کســب کرده این
روزها در بهترین شرایط روحی و روانی قرار دارند
و رتبه چهارم آنها در جدول نشــاندهنده شرایط
این تیم اســت .شاگردان جاللی که از هشت بازی
اخیر خود  ۱۴امتیاز کسب کردند در حالی امروز به
مصاف گسترش فوالد می روند که این تیم برخالف
پیکان وضعیت خوبی در جدول ندارد و از هشــت
بازی گذشــته خود تنها  ۷امتیاز به دست آورده و
این نتایج ضعیف باعث شد در نهایت لوکا بوناچیچ
ســرمربی این تیم از کار برکنار شده و به جای او
فیروز کریمی جایگزین او شــود .این تیم تبریزی
بــرای اولینبار با هدایت ســرمربی جدیدش وارد
مسابقات لیگ برتر میشود.
استقالل خوزستان  -پرسپولیس ساعت 17

مهمتریــن بازی روز اول هفتــه نهم لیگ برتر در
ورزشــگاه غدیر اهواز و میان استقالل خوزستان
و پرســپولیس برگزار خواهد شد .این دو تیم که
دو فصل قبل تا ثانیههای پایانی برای قهرمانی در
لیگ برتر با یکدیگر رقابت میکردند االن شرایطی
کامال متفاوت دارند .پرسپولیس با یک بازی کمتر
و  ۱۴امتیاز در رده ســوم حضور دارد اما استقالل
خوزستان در شــرایط خوبی قرار ندارد و از هشت
بازی اخیرش تنها  ۷امتیاز کســب کرده تا در رده
پانزدهــم جدول ردهبندی لیــگ برتر قرار بگیرد.
برانکو دراین بازی به احتمال فراوان به جز مهدی
طارمی که محروم است سه بازیکن ملیپوشش را
که مقابل روســیه بازی کردهاند در اختیار نخواهد
داشت و احتمال غیبت فرشاد احمدزاده که دچار
مصدومیت شده هم در این بازی زیاد است .از طرفی
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حضورفرهادمجیدیدراستقاللتاییدشد

بحث حضور فرهاد مجیدی به عنوان دســتیار شــفر در کادر فنی استقالل همچنان بر سر
زبانهاست و حتی اعضای هیئت مدیره باشگاه استقالل هم در نشست روزسه شنبه گذشته در
مورد این موضوع صحبتهایی را انجام داده اند.طبق اعالم یک منبع آگاه قرار است در روزهای
آینده جلسهای با حضور وزیر ورزش و جوانان و اعضای هیئت مدیره استقالل برگزار تا درباره
یشود.
فرهادمجیدیتصمیمگیر 
لیگ برتر هم بوده با  ۱۵امتیاز از هشت بازی که به
دست آورده از تیمهایی مثل پرسپولیس ،استقالل
و سایرین باالتر است و تا اینجا در رده دوم لیگ برتر
قرار دارد آنها امسال نتایج خیرهکننده زیاد کسب
کردند و رضا مهاجری تیمی را ساخته و پرداخته
کــرده که میتواند یقیه هر تیمــی را بگیرد .این
موضوع باعث خواهد شد تا ذوبآهن که با هدایت
امیر قلعهنویی به مشهد خواهد رفت تا در این بازی
به میدان برود کار ســختی در پیش داشته باشد.
هرچندکهذوبآهنبا۱۱امتیازیکهازهشتبازیاش
به دســت آورده میتواند رقیب سرســختی برای
پدیده باشد و شــاید این تیم اصفهانی ترمز قطار
پرشتاب پدیده را بکشد.
استقالل تهران  -فوالد خوزستان ساعت 17

سرخپوشان تهرانی بعد از این بازی دیدار حساسی
مقابل الهالل در عمان خواهند داشت و آنها بدون
شــک نیمنگاهی به این بازی حساس هم خواهند
داشــت .اما استقالل خوزســتان با عبداهلل ویسی
چیزی برای از دســت دادن ندارد و بدون شک در
زمیــن خود و مقابل هواداران فوتبال هجومی را از
آنها خواهیم دید.

جمعه  ۲۱مهر

سپاهان  -سیا ه جامگان ساعت 16

ســپاهان امسال در هشــت بازی اخیر خود هنوز
 ۷امتیاز به دســت آورده و این شرایط مورد پسند
مسئوالن و هواداران این باشگاه نیست .آنها حتی
به کرانچار سرمربی تیم اولتیماتومی هم دادهاند و
باید دید زردپوشان دیار زایندهرود در ورزشگاه خود
چه عملکردی را مقابل همســایهشان در جدول
لیگ برتر خواهند داشت چرا که سیاه جامگان هم

وضعیتی مشابه سپاهان دارد و از هشت بازی تنها
 ۷امتیاز به دســت آورد و به لطف تفاضل گل یک
پله از سپاهان باالتر ایستاده است.
سایپا  -سپیدرود رشت ساعت 16

شاگردان علی دایی در سایپا امسال جزو تیمهای
خوب لیگ برتر بودند و تا اینجا با  ۱۲امتیازی که
از هشت بازی اخیر به دست آوردند این شانس را
دارند تا با پیروزی مقابل نماینده رشت به تیمهای
باالی جدول نزدیک شــوند .اما ســپیدرود هم با
علی نظرمحمدی امســال تیم غیرقابل پیشبینی
نشــان داده و این موضوع شــاید باعث شــود تا
برای انتخاب برنده این بازی دچار تردید شــویم.
شاگردان نظرمحمدی در سپیدرود در هشت بازی
خود  ۸امتیاز کسب کردند و برای دو رقمی شدن
امتیازاتشان در لیگ برتر روز جمعه بازی سختی
را برای سایپا رقم خواهند زد.

تراکتورسازی  -پارس جنوبی جم ساعت 16

یکی از بازیهای ســخت پــارس جنوبی جم که
با  ۱۸امتیاز و هشــت بازی صدرنشــین بیرقیب
لیگ برتر اســت بازی روز جمعه در تبریز مقابل
تراکتورسازی خواهد بود .شاگردان مهدی تارتار تا
اینجای کار تنها تیم بدون باخت لیگ برتر بودند و
برای ادامه این روند خوب دوســت ندارند در تبریز
دست خالی باشند اما از طرفی یحیی گلمحمدی
با شــاگردان جوانش در تراکتورسازی امسال روند
نسبتاً خوبی داشته و موفق شد از هشت بازی اخیر
خود  ۱۰امتیاز به دســت بیاورد بدون شک یکی
از حساسترین بازیهای هفته نهم لیگ برتر این
بازی خواهد بود که در تبریز برگزار میشود.
پدیده  -ذوبآهن 16/30

پدیده خراســان که تا اینجای کار جزو پدیدههای

یکی از مهمترین بازیهای هفته نهم لیگ برتر روز
جمعه و در ورزشگاه آزادی بین تیمهای استقالل
و فوالد خوزستان برگزار خواهد شد .استقالل که
بــا جدایی علیرضا منصوریان از این تیم حاال روی
نیمکتش وینفرد شفر آلمانی را میبیند بدون شک
حضور پرشــور هوادارانش را در ورزشــگاه آزادی
احساس خواهد کرد چرا که هواداران این تیم پس
از چندین بازی ناکامی میخواهند دســت پخت
جدید سرمربیشــان را ببینند .استقالل از هشت
بازی خود  ۸امتیاز به دست آورده و آبیهای تهران
امیدوار هســتند با ســرمربی جدیدشان روزهای
خوبی را ببینند از طرفی دیگر تیم فوالد خوزستان
که این فصل با سیروس پورموسوی روند خوبی را
آغاز کرده با  ۱۴امتیازی که به دست آورده در رده
پنجم قرار دارد و میخواهند از بازی با استقالل هم
امتیاز دشت کنند.
صنعت نفت آبادان  -نفت تهران 17/15

شــاگردان فراز کمالوند وضعیت خوبی در جدول
ردهبندی ندارند و بــا  ۷امتیاز از هفت بازی خود
به دست آوردند روزهای خوبی را سپری نمیکنند.
این تیم آبادانی که بازیاش مقابل پرسپولیس لغو
شده برای راضی نگه داشتن هوادارانش قطعاً نیاز
به بــرد مقابل تیم همنام تهرانــی دارد اما حمید
درخشان برای دومین بار در فصل اخیر که سرمربی
نفت شــده قصد دارد تیمش را با امتیاز به تهران
برگرداند .نفت تهران از هشت بازی خود  ۹امتیاز
به دست آورده و به نظر میرسد بازی سختی برای
دو تیم در آبادان رقم بخورد.

ورزش ایران

حضور ایران
در سید  ۳جام جهانی روسیه

تیم ملی فوتبال ایران در سید  ۳رقابتهای
جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه قرار گرفت .به
گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان ،با توجه
به نتایــج و رتبه تیمهــا در رنکینگ فیفا
حضــور تیم ملــی فوتبال ایران در ســید
 3رقابتهای جام جهانی روســیه قطعی
شــد .به غیــر از تیم ملی ایــران ،حضور
تیمهای ملی کرواســی ،کاستاریکا،ایسلند
و مصر نیز در ســید  3قطعی شــده است
و تیمهای تونس ،دانمارک و ســنگال نیز
در صورت قطعی کردن صعود خود در این
سید قرار خواهند گرفت .بنابراین تیم ملی
کشــورمان با تیمهای ذکر شــده همگروه
نخواهد شد.نکته جالب ســیدبندی فیفا،
حضور رقیبان آســیایی ایران در ســید 4
است .عربستان ،استرالیا و کره جنوبی قطعا
در ســید  4قرار خواهند گرفت و ژاپن نیز
به احتمال زیاد در این سید حضور خواهد
داشــت .صربســتان ،پاناما و نیجریه نیز از
دیگر تیمهای حاضر در این سید هستند.
تیمهای مراکش و هندوراس نیز در صورت
قطعی کردن صعود خود در سید  4قرار می
گیرند.پس از اعالم سیدبندی و قرار گرفتن
تیمهای روســیه ،آلمان ،برزیــل ،پرتغال،
آرژانتین ،فرانسه ،بلژیک و لهستان در سید
یک این رقابتها چهره تیمهای مطرح ناکام
در ســرگروهی جام جهانی مشخص شد.
تیمهای اســپانیا،ایتالیا ،انگلیس و اروگوئه
که ســابقه قهرمانی در ادوار مختلف جام
جهانی را دارند ،اما از ســرگروهی در جام
جهانی آینده بازمانده اند .در صورت حذف
آرژانتین از این رقابتها ،نام تیم ملی اسپانیا
می توانســت در سید یک قرار بگیرد اما با
راهیابی آرژانین به جام جهانی ،اسپانیا در
سید  2قرار گرفت .ایتالیا که هنوز صعودش
قطعی نشده نیز فرصت حضور در سید یک
را از دست داده است .تیمهای ملی اروگوئه
و انگلیس هم به دلیل اینکه در ســالهای
اخیر قهرمانی قابل توجهی کسب نکرده اند
در سید دو حضور دارند.

