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  برای انتخاب سرمربی تیم امید به نتیجه قطعی نرسیدهایم

عضو کمیته فنی و توسعه فدراسیون فوتبال تأکید کرد که اعضای
این کمیته تا به امروز برای انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید ایران
به نتیجه قطعی نرسیدهاند.حسین کالنی در گفتگو با تسنیم ،درباره
آخرین روند انتخاب سرمربی تیم فوتبال امید ایران گفت :در حال
حاضر چند گزینه داخلی و خارجی را مدنظر قرار دادهایم ،ولی برای
انتخاب سرمربی تیم امید به نتیجه قطعی نرسیدهایم .در جلساتی
که بهزودی تشــکیل خواهد شد ،شــرایط گزینهها مورد بررسی
قرار خواهد گرفت و در این میان جدا از بحث و تبادلنظری که میان

شب گذشــته رقابت های لیگ قهرمانان آسیا
بابرگزاری چهاردیدارازگروههای Dو Cپیگیری
شــد  .کــه طی آن تیــم های پرســپولیس ،
استقالل،العین و نسف قارشی برابرحریفان خود
به پیروزی رسیدند.
پرسپولیس یک السد صفر

هفته ششــم مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آسیا
شــبگذشته در ورزشــگاه آزادی با دیدار دو تیم
پرســپولیس و السد قطر برگزار شــد که این بازی
با برتری یک بر صفر سرخپوشــان به پایان رسید.
مرتضی پورعلی گنجی(دقیقــه - ۳گل به خودی)
برای پرسپولیس گل زد.سرخپوشان که از حمایت
تماشاگران خودی سود می بردند از همان دقیقه
اول حمالت خود را روی دروازه السد شروع کردند
که در دقیقه سوم توپ ارسالی محمد انصاری با
ضربه ســر مرتضی پورعلی گنجی مدافع ایرانی
الســد وارد دروازه تیم قطری شد.در ادامه دو تیم
نمایش پایاپایی را داشتند و صاحب موقعیت هایی
هم شــدند اما در نهایت ایــن بازی در نیمه اول
با برتری یک بر صفر سرخپوشان به پایان رسید.
نیمه دوم کم رمق تر از نیمه اول شروع شد و این
تیم قطری بــود که تالش می کرد تا گل خورده
را جبران کند .یاران ژاوی که باخت در ورزشــگاه
آزادی برایشــان حکم از دست دادن صدرنشین
پس از هفته ها را داشت حمالت پرتعدادی را روی
دروازه پرسپولیس پی ریزی کردند اما دفاع خوب
سرخپوشــان اجازه نداد دروازه بیرانوند باز شود.
بهترین و ایده آل ترین فرصت السد در دقیقه ۸۷
بدســت آمد که بونجاح درون محوطه شش قدم
پس از دریبل یکی از مدافعان پرسپولیس درحالی
که دروازه خالی را مقابل خود داشــت توپ را با
قدرت به تیر افقی دروازه کوبید تا پرسپولیس از
یک شوک بزرگ نجات پیدا کند .در اولین دقیقه
وقت هــای اضافه هــم تیم الســد یک فرصت
ایده آل دیگر برای رسیدن به گل تساوی داشت اما
بازهم ضربه بازیکن این تیم به کنار دروازه رفت تا
سرخپوشان نفس راحتی بکشند.پرسپولیس با این
پیروزی  ۱۳امتیازی شــد و به عنوان صدرنشین
راهی مرحله بعد شد .السد هم با  ۱۲امتیاز در رده
دوم قرار گرفت.دردیگربازی این گروه نسف قارشی
با نتیجه دو بریک الوصل امارات راشکست داد.
الهالل صفر استقالل یک

تیم فوتبال اســتقالل در آخرین دیدار خود در
مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا برابر الهالل

اعضای کمیته فنی وجود خواهد داشت ،آقای کیروش
هم بهعنوان ســرمربی تیم ملی و یــک فرد باتجربه
نظر خود را مطرح خواهد کــرد.وی در ادامه افزود :ما
شایستهترین گزینه را برای تیم امید انتخاب میکنیم
و امیدواریم که با یک برنامهریزی خوب و مناســب
بتوانیم بعــد از چهار دهه به المپیک راه پیدا کنیم.کالنی در مورد
اینکه استیلی بدون پیشزمینه قبلی و بهصورت ناگهانی بهعنوان
مدیر تیم امید انتخاب شد ،تأکید کرد :یکی دو هفته روی این موضوع

ورزشی
بحث و بررسی صورت گرفت و در کمیته فنی هیچکدام
از اعضا مخالف انتخاب اســتیلی نبودند .وی در پاسخ
به این پرســش که آیا قرار است کیروش به تنهایی
سرمربی تیم امید را انتخاب کند ،گفت :خیر ،چنین
چیزی نیست! من زیر بار چنین موضوعی نمیروم که
فقط یک نفر به تنهایی تصمیم بگیرد مگر اینکه آن فرد مرا قانع کند.
سایر دوستان هم در کمیته فنی چنین شرایطی دارند و قرار نیست
فقط نظر یک نفر تحمیل شود.
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جایزه برترین کماندار جهان به نعمتی اهدا شد

رئیس کمیته ملی المپیک جایزه برترین کماندار سال  ۲۰۱۷جهان را به زهرا نعمتی
اهدا کرد.در حاشیه جلسه کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک مراسم اهدای
جایزه برترین کماندار سال  ۲۰۱۷به زهرا نعمتی انجام شد .این جایزه توسط فدراسیون
جهانی تیروکمان به ایران ارسال شد و صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک نیز
در حضور ورزشکاران این جایزه را به نعمتی اهدا کرد.در این مراسم برخی از اعضای
کمیسیون ورزشکاران نظیر حمید سوریان ،کیمیا علیزاده ،کمیل قاسمی غایب بودند.

روزپایانی ازمرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا

صدرنشینی سرخابی ها درآسیا

علیپور و منشا خیلی حرفه ای رفتار کردند .همین
موضوع آمادگی باالیشان را نشان می دهد.برانکو
درباره اعتراضات الســدی ها به قضاوت داور بازی
تاکید کرد :مــن درباره داوری صحبت نمی کنم.
البته اگر سرمربی السد گفته است اشتباه داشته
باید بگوییم صحنه هایی هم داشته است .گلی که
آنها در موقعیت آفساید زدند به خاطر این بود که
مدافعانم به تصمیم داور گوش کردند و ایستادند.
در مجموع نمی توانم درباره داوری صحبت کنم.
در مجموع تصمیمات داوری تاثیری روی نتیجه
نداشت.
حقمان دوم شدن نبود

عربستان به پیروزی رسید تا به عنوان صدرنشین
گروه چهارم بــه مرحله حذفی صعود کند .تیم
فوتبال استقالل روز دوشنبه در ششمین دیدار
خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا در
کویت به مصاف تیم الهالل عربســتان رفت که
این مســابقه در نهایت با نتیجه یک بر صفر به
سود اســتقالل به اتمام رســید.وریا غفوری در
دقیقه  ۳۶برای اســتقالل گلزنی کرد .نماینده
ایران بــا این برد  ۱۲امتیازی شــد و به عنوان
صدرنشــین گروه چهارم به مرحله حذفی لیگ
قهرمانــان آســیا راه یافت.برنامه های تاکتیکی
استقالل در نیمه نخست تحت تاثیر مصدومیت
فرشید باقری هافبک این تیم قرار گرفت .باقری
در دقیقه  ۴مســابقه دچار مصدومیت شد و در
دقیقه  ۸جایــش را به میالد زکی پــور داد.در
این نیمه ،تیم الهالل برتری نســبی در قیاس با
استقالل داشت .نماینده عربستان در دقایق ۱۴
و  ۱۹می توانست دروازه استقالل را باز کند که
روی عکس العمل مهدی رحمتی ،این توپها به

بیرون رفت .در نهایت این تیم استقالل بود که
در دقیقه  ۳۶روی ارســال ســرور جپاروف و به
لطف اشتباه یاسر الشهرانی بازیکن الهالل ،توسط
غفوری به گل برتری رسید.در نیمه دوم الهالل
برای جبران نتیجه بازی هجومی را در دســتور
کار قرار داد .بازیکنان این تیم در دقیقه  ۵۲یکبار
تــوپ را به تیرک دروازه نماینده ایران کوبیدند.
استقالل هم روی نفوذهای وریا غفوری از سمت
راســت متمرکز بود و می توانست در دقیقه ۵۵
روی شــوت این بازیکن از داخل محوطه شش
قدم الهالل ،به گل دوم برسد.
الهالل از دقیقه  ۷۰به بعد روی اشتباهات متوالی
پژمان منتظری در قلب دفاعی استقالل در سه
صحنه تا بازکردن دروازه اســتقالل پیش رفت.
بازیکنان الهالل حتــی در موقعیت تک به تک
با ســیدمهدی رحمتی هم قــرار گرفتند ولی
دروازه بان استقالل مانع گل خوردن تیمش شد.
در نهایت تالش بازیکنان دو تیم برای تغییر نتیجه
ثمری نداشت تا این مسابقه با همان یک گل به

اتمام برســد.در دیگر بازی این گروه تیم العین
هم مقابل الریان قطر پیروز شــد تا با  ۱۰امتیاز
بعد از استقالل به مرحله حذفی برود.استقالل به
عنوان صدرنشین گروه چهارم در مرحله حذفی
به مصــاف تیم دوم گروه دو (ذوب آهن ایران یا
لکوموتیو ازبکستان) می رود.
سرمربی السد حق دارد ناراحت باشد

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با ابراز خرسندی
از پیروزی و صعود تیمش به عنوان تیم نخســت
گفت :تیم ما نمایش خوبی داشــت و برابر السد
به آنچــه حقش بود دســت پیدا کــرد .برانکو
ایوانکوویچ پس از پیروزی یک بر صفر دوشــنبه
شب پرسپولیس مقابل السد قطر در هفته ششم
لیگ قهرمانان آسیا در سالن کنفرانس ورزشگاه
آزادی تهران گفت :طبیعی اســت مربی حریف
ناراحت باشد چون باخته اند .شاید مربیشان در
زمیــن بازی نبوده که می گوید حقمان برد نبود.
سرمربی پرسپولیس ادامه داد :بازی بسیار زیبایی

انجام دادیــم .با وجود اینکه بــازی یک بر صفر
پیش می رفت اما توانســتیم خیلی خوب ظاهر
شویم .البته معتقدم می توانستیم اختالف را بیشتر
هم کنیم .السد هم خوب بازی کرد اما فکر می کنم
این نتیجــه ،عادالنه بود .بازیکنانم را ســتایش
می کنم .این دیدار نشان داد آماده ایم با هر تیمی
بازی کنیم.سرمربی پرســپولیس درباره ترکیب
امروز سرخپوشــان تصریح کرد :بازیکنان فعلی
تیــم که بازی کردنــد در اولویت هســتند .آنها
بهتریــن بودند که به ترکیــب راه یافتند .خیلی
هــم خوب بازی کردند .اگر هم بخواهم باز از این
ترکیب اســتفاده کنم باید شرایط آنها را در چند
روز آینده ببینم.ایوانکوویچ در مورد تحلیل رفتن
قوای جســمانی بازیکنانش گفت :با این موضوع
هم موافق نیســتم که بازیکنانــم ازلحاظ بدنی،
کم آوردند .تیمم در مقابل الســدی بازی کرد که
شرایط خیلی خوبی داشت.سرمربی سرخپوشان
افزود :دراین بازی صادق محرمی چندین استارت
بلند زد .او به همراه سایر بازیکنان نظیر نوراللهی و

سرمربی تیم فوتبال السد قطر گفت :درست است که
بازی خوبی را برابر پرسپولیس به نمایش گذاشتیم
اما حق ما قرار گرفتــن در جایگاه دوم گروه نبود.
اسوالدو فریرا پس از باخت یک بر صفر السد قطر
مقابل پرسپولیس گفت :بازی خیلی خوبی ازهر دو
تیم شاهد بودیم .درست است دوم شدیم اما حقمان
این جایگاه نبود.سرمربی تیم فوتبال السد ادامه داد:
پرسپولیس تیم خیلی خوبی بود .جو ورزشگاه هم
عالی بود .اما باید بگویم ما بهتر از پرسپولیس بودیم.
به هر حال دیگر مهم نیســت و برای پرسپولیس
بهتریــن آرزوها را می کنم.فریــرا درباره اعتراض
گســترده بازیکنان السد به داور بازی تصریح کرد:
به نظرم باید دو نکته را بگویم .اول اینکه گلی که
زدیم به هیچ وجه آفساید نبود .همچنین داور بازی
باید کاپیتان پرسپولیس را به خاطر خطای هندش
اخراج می کرد .اما باید بگویم در شــش بازی که
انجام دادیم خوب بودیم و امیدوارم بتوانیم در ادامه
بازی ها هم موفق شویم.فریرا درباره بازیسازی ژاوی
در این دیدار برای الســد قطر افزود :گاهی اوقات
تیم هایی که بازیکنان خیلی باتجربه ای هم دارند
اشتیاق بردن هم دارند .مثال دراین بازی دیدید داور
به بازیکن شماره ،2کارت زرد نشان داد .من نمی دانم
چرا اینگونه کارتی داد .داوری در این مســابقه در
سطحبازینبود.اگرکاپیتانپرسپولیساخراجمیشد
احتمال داشــت نتیجه تغییر کند .پرسپولیس از
لحاظ فیزیکی بهتر از ما بود و من به بازیکنانم گفتم
وارد جنگ فیزیکی با آنها نشوند.فریرا در پایان درباره
ضعف السد قطر در روزی که عبدالکریم حسن را
در اختیار نداشت ،اذعان داشت :ما جایگزینی برای
او نداشــتیم .اگر کریم بود می توانســتیم بهتر از
اینهــا باشــیم .مجبور شــدیم یــک هافبک را
جایگزین او کنیم.

