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بازی بزرگ به روایت ساعتهای پراسترس

بهعنوان یک آسیایی از نمایش تیم ایران در جام جهانی لذت بردم

شیخ سلمان :رای بازی با عربستانیها صادر شده

مســعود ســلطانیفر وزیر ورزش و جوانان صبح دیروز(شنبه) پذیرای
«شیخ ســلمان بن ابراهیم خلیفه» در محل ســاختمان شماره یک وزارت
ورزش بود و با وی دیدار و گفتو گو کرد .در این مالقات ،دو طرف در مورد
مسائل مختلف به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در حاشــیه این مالقات شیخ سلمان گفت« :فدراسیون فوتبال ایران در
ســال  2017بهعنوان بهترین فدراسیون آسیا انتخاب شد و این نشاندهنده
کار و تالش زیاد اســت .نمایشــی هم که تیم ایران در جام جهانی داشــت،
تحســین اروپاییها را هم بهدنبال داشت و من بهعنوان یک آسیایی از این
نمایش قدرتمند تیم ملی ایران در جام جهانی روسیه بسیار لذت بردم».
وی در ادامــه افزود« :فوتبــال ایران تنها مختص تیم ملی بزرگســاالن
نیســت .شــما در تمام ردهها موفق بودهاید ،از فوتسال تا همین نتایج فوتبال
ســاحلی و بهخصوص فوتبال زنان بســیار موفق هستید و این موضوع موجب
ســربلندی فوتبال آسیاست .ما برای رفع مشکالت
فوتبال ایــران و بهخصوص باشــگاهها کمکهای
زیادی کردیم و تالش خود را برای ارتباط بیشتر و
بهتر بین اعضای کنفدراســیون فوتبال آسیا ب ه کار
میگیریــم .از نظر ما فوتبال بهعنــوان ورزش اول
ایران محســوب میشود و از شــما تقاضا میکنم
بهصورت نزدیکتر کار کنیم».
«روابــط کنفدراســیون فوتبــال آســیا و
ورزش ایران صمیمانه و دوســتانه اســت ».رییس
کنفدراسیون فوتبال آسیا با بیان این جمله مسعود
ســلطانیفر را برادر خود خطاب کرد و گفت« :شما
حمایت هزاردرصــدی ما را برای فوتبال ایران کنار
خود ببینید و هدف ما حفظ اتحاد و انســجام خانواده فوتبال اســت ».شــیخ
ســلمان درباره موضوع میزبانی ایران از تیمهای عربســتانی هم گفت« :این
مســالهای بوده که در این روزها در کمیته مســابقات آســیا نیز مطرح شد و
همچنیــن دو روز پیش دادگاه عالی ســوییس در مورد آن رأی خود را صادر
کــرده که این رأی باالتر از همه آرا بوده و ما نمیتوانیم روی این رأی صحبت
کنیم و هرچه باشد اجرا خواهیم کرد اما تا آنجا که به ما مربوط میشود تمام
تالش مثبت خود را برای حل شــدن این موضوع خواهیم کرد ».وی ایران را
شــانس قهرمانی جام ملتهای آسیا دانست و گفت« :ایران در جام ملتهای
آسیا شانس زیادی برای قهرمانی دارد».
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نقل قول

سلطانی فر :حق تیم های ایرانی است در
ایران میزبان عربستانی ها باشند

مسعود ســلطانیفر بعد از دیدار با شیخســلمان گفت« :از شما رسماً دعوت
میکنم در ســفر بعدی از جاذبههای فرهنگی و مذهبی ایران بیشــتر دیدن کنید.
اعتقاد دارم نبض فوتبال آســیا در ایران میتپد و الزم اســت از همکاریهای شما
برای رشــد و توســعه فوتبال آســیا تشــکر کنم و خصوصاً تالشهای شما برای
استانداردســازی باشگاهها در فوتبال آسیا بســیار اثرگذار است ».وی افزود« :برای
آمادهسازی اســتادیوم آزادی بهترین و بیشــترین تالش را داشتیم و خوشبختانه
امروز در یک وضعیت مناســب ،میزبان فینال لیگ قهرمانان آســیا هستیم ».وزیر
ورزش و جوانان از شیخســلمان خواســت حمایت خود از باشگاههای ایران را ادامه
دهد و تأکید کرد« :حق تیمهای ایرانی است که در ایران میزبان تیمهای عربستانی
باشــند و از کنفدراســیون فوتبال آســیا و شــما انتظار داریم که ورزش از مسائل
سیاسی جدا باشد و ما ورزش و بهخصوص فوتبال را پیونددهنده ملتها میدانیم و
معتقدیم پیامآور صلح و دوســتی ملتهاست ».سلطانیفر با اشاره به ثبات مدیریت
در کنفدراســیون فوتبال آسیا گفت« :ما از برنامهها و قدمهای مؤثر شما حمایت و
این موضوع را بهصورت جدی دنبال میکنیم .فوتبال ایران عالوه بر حضور موفق در
جام جهانی در تمام ردهها بســیار موفق بوده و خوشحالم که مورد توجه و حمایت
کنفدراسیون فوتبال آسیاست ».وی ،شیخسلمان را یک مدیر فعال و موفق دانست
و گفت« :احساســات متقابل برادرانه بین ما برقرار اســت و انشــاءا ...در آیندهای
نزدیک دیدارهای ما ادامه خواهد یافت .ظرفیتهای فوتبال ایران کنار کنفدراسیون
فوتبال آسیا موجب موفقیت بیشتر فوتبال آسیا خواهد شد ».وزیر ورزش و جوانان
در پایــان گفت« :از رهبر معظم انقالب تا حســن روحانی رییسجمهوری ،رییس
مجلس و نمایندگان مردم در مجلس و اعضای دولت و طرفداران پرشــمار فوتبال
ایران ،همه حامی فوتبال هستند و نسبت به مسائل آن توجه زیادی دارند».

فینال آسیا از  8صبح شروع شد

در فاصله  24ســاعت قبــل از اینکه
آســیاییها آخریــن نبرد را بــرای تعیین
نماینــده قــاره کهن در جام باشــگاههای
جهــان برگزار کنند ،دیگــر تیم حاضر در
این تورنمنت در کشــور تونس مشــخص
شد .جمعهشــب بازی برگشت فینال لیگ
قهرمانــان آفریقا بین تیمهای اســپرانس
تونــس و االهلی مصر انجام شــد .این دو
تیم در شــرایطی به مصــاف هم رفتند که
بــازی رفت را االهلی در خــاک مصر و در
یک بازی بســیار جنجالی  3بر یک به سود
خود به پایان برده بود و اســپرانس چارهای
جز یک بازگشت شگفتانگیز برای قهرمانی
نداشــت ،بهویژه اینکــه داور در بازی رفت
پنالتیهایــی جنجالی بــرای االهلی اعالم
کرده بــود و اتفاقاتی افتــاده بود که گفته
میشد حق تیم تونسی در آن بازی پایمال
شده است.
نماینده تونس در این بازی نیاز داشت

 9ســاعت مانده به فینال :تعداد زیادی
از هواداران پرسپولیس از ساعات اولیه صبح
مقابل درهای ورودی استادیوم آزادی حضور
پیدا کرده و منتظر باز شــدن درهای ورودی
بودند .با وجود اعالم قبلی مســووالن مبنی
بر عدم بلیتفروشــی کاغذی در ورزشــگاه،
تعــدادی از هواداران باز هــم بدون بلیت به
اســتادیوم آمدهاند .قرار است درهای ورودی
ورزشــگاه آزادی ساعت  12ب ه روی هواداران
باز شود و تماشاگران فقط میتوانند با کارت
ملی خود وارد ورزشگاه شوند.
 8ســاعت مانده به فینال :در حالی که
گفته میشــد درهای ورزشگاه از ساعت 12
باز خواهد شد اما از حدود ساعت  10باز شد
و تماشــاگران از طریق گیتهای اســتادیوم
آزادی به داخل ورزشگاه وارد شدند .هواداران
زیادی در تالش برای رســیدن به ورزشــگاه
بودنــد و همین مســاله باعث شــد ترافیک
شــدیدی در خیابانهای منتهی به ورزشگاه
بهوجــود بیایــد .جرثقیلهــای متعلــق به
راهنمایی و رانندگی هم در اطراف استادیوم
حضور داشتند و چنانچه هواداران خودروهای
خود را کنار اســتادیوم پــارک میکردند به
پارکینگ انتقال میدادند.
 7ســاعت مانده بــه فینــال :درحالی

که بلیتهــای این دیدار از قبــل بهصورت
الکترونیکی بهفروش رســیده بود ،از ســوی
مأمــوران انتظامــی به هواداران اعالم شــد
اگــر بلیــت از قبل تهیه نکردهانــد ،محل را
ترک کنند .بهخاطر الزامات و دســتورالعمل
ایافســی و ایرادات آنهــا در مورد وضعیت
ورزشــگاه آزادی و تغییــرات ایجاد شــده
در قســمت گیتهای ورودی تماشــاگران،
هواداران با مکانیزم منظمی وارد اســتادیوم
میشــدند و بازرســی زیادی هم از هواداران
بهعمل میآمد.
 6ساعت مانده به فینال :عوامل برگزاری
بازی اعالم کردند هواداران فقط میتوانند با
کارت ملی وارد ورزشــگاه شــوند .خارج از
ورزشگاه بلیتهایی که روی آن مهر غیرقابل
فروش خورده در بازار ســیاه فروخته میشد.
در حالــی که تقریباً طبقه اول ورزشــگاه پر
شده ،جمعیت زیادی هم در اطراف استادیوم
در حــال ورود بــه داخل ورزشــگاه بودند.
همچنیــن چند تن از افرادی که در بیرون از
ورزشــگاه اقدام به فروش بلیت در بازار سیاه
را داشتند ،توسط مأموران انتظامی دستگیر
شدند.
5ســاعت مانده بــه فینــال :ظرفیت
پارکینگهــای درب غربی تکمیل شــده و

ایوان لکو در بخشــی از نشســت
خبری پیش از بازی مقابل شــارلروا با
اشــاره به کاوه رضایی گفت« :برداشتن
گامی از ســطح دوم به باال کار آســانی
نیســت و قطعا این مســاله ارتباطی به
قیمت کاوه رضایی ندارد.
او بازیکــن مهمــی در بازیهای
هفتههــا و ماههای آینــده کلوب بروژ
خواهد بود».
ســرمربی کلوب بــروژ ادامه داد:
«بازی با شــارلروا بازیابی خاطرات برای

خیلی از هــواداران با خودروهــای خود در
بیرون از اســتادیوم سرگردان شدند .ترافیک
همچنــان در ورودی ورزشــگاه آزادی ادامه
داشــت و هواداران ســاعتها پشت ترافیک
ماندنــد .حضــور پلیسهای اسبســوار در
ورزشگاه باعث شــد هواداران نسبت به این
موضــوع واکنــش مثبتی نشــان دهند و با
آنهــا عکس ســلفی بگیرند .راه بــرای همه
اتومبیلهایی که قصد ورود به ورزشــگاه را
داشتند از یک کیلومتری این ورزشگاه بسته
شد و خیلیها مجبور شدند اتومبیل خود را
در این فاصله از ورزشگاه پارک کرده و پیاده
به سمت محل برگزاری بازی حرکت کنند.
 4ســاعت مانده بــه فینــال :خیلی از
هوادارانــی که از شهرســتانهای مختلف به
تهران آمده بودند بدون بلیت ماندند و این در
حالی بود که در ورزشــگاه آزادی هیچ بلیتی
بــه فروش نمیرســید .البته اســکوربوردی
بیرون از ورزشگاه نصب شده بود تا هوادارانی
که نمیتوانند وارد ورزشگاه شوند بازی را در
این قسمت تماشا کنند.
 3ســاعت مانده به فینــال :بیش از 65
هزار هوادار در ورزشــگاه آزادی حضور پیدا
کــرده و بیصبرانه منتظر آغاز این مســابقه
بودند .بــا وجود اینکه بارها اعالم شــده بود

کاوه رضایی در تیم ســابقش است .هر
چند تعــداد گلهایــش در کلوب بروژ
همانند شارلروا نیست اما او یک بازیکن
خــوب با ذهنیتی عالی اســت .او از هر
لحظهای برای بهتر شــدن بهره میبرد.
اطمینــان دارم کاوه رضایــی برای ما
بازیکن ارزشــمندی خواهد بود ».کاوه
رضایــی با انتقــال  5میلیــون یورویی
بــه کلوب بروژ در فصــل نقلوانتقاالت
تابســتانی گرانترین خرید این باشگاه
لقب گرفت.

ایران  3+1میماند ،قطر  3+1نمیشود؟
روزنامــه العرب قطر گــزارش داد
کمیته رقابتهای کنفدراســیون فوتبال
آســیا بــه ریاســت ســعود المهندی،
نایبرییس قطــری این نهاد روز  26ماه
نوامبر ســال جاری میالدی ( 5آذر) در
مسقط درباره ســهمیههای فصل آینده
لیــگ قهرمانان تصمیم نهایــی را اتخاذ
خواهد کرد .بر اســاس گزارش روزنامه
قطری ،کمیته رقابتهای کنفدراســیون
فوتبــال آســیا روز جمعــه در تهــران

جلســه خود را برگزار امــا تعیینتکلیف
ســهمیههای فصل آینده ایــن رقابتها
را به نشســت مســقط موکول کرد .این
تصمیم بدین خاطر اتخاذ شــد که تمام
اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا بهخاطر
مراسم ســاالنه اعطای جوایز برترینهای
این قــاره در عمان حضور خواهند یافت.
در ایــن میان مهدی تــاج روز جمعه از
قطعی شدن سهمیه  3+1ایران در لیگ
قهرمانان آسیا خبر داد تا گمانهزنیهای

رسانههای قطری مبنی بر کاهش سهمیه
ایران و افزایش ســهمیه این کشور پایان
یابد .روزنامه الرایه قطر خبر داده با توجه
به عملکرد خوب تیمهای قطری ،سهمیه
آنها از  2+1بــه  3+1افزایش پیدا کرده
اســت .با افزایش سهمیه ،الدحیل ،السد
و الریــان  3تیمی هســتند که بهصورت
مســتقیم در لیگ قهرمانان آسیا حضور
پیدا میکننــد و الغرافــه بهعنوان تیم
چهارم به پلیآف راه پیدا میکند.

راه برای انتقال میالد محمدی به سلتیک باز شد
ســایت فوتبال فانکاســت نوشت:
«میــاد محمدی یــک مدافع پرتحرک
و تطبیقپذیــر اســت کــه میتواند در
ترکیب تیم سلتیک اسکاتلند بازی کند.
او همچنین بســیار جوانتر از لوستیک،
مدافع سوئدی و کمتحرک سلتیک است.
قرارداد میالد محمــدی نیز همانند این
مدافع سوئدی با باشــگاه احمد گروژنی
روســیه تابســتان ســال آینده میالدی
خاتمــه خواهد یافــت و انتقالش به تیم
ســلتیک در ماه آینده میــادی قیمت

روز آرام فغانی
حضور پررنگتر در لیگ برتر
علیرضــا فغانی کــه در هفتههای
سپری شده از بازیهای لیگ برتر بیشتر
داور بازیهای نســاجی میشد بار دیگر
قضــاوت یک بــازی مهم و حســاس را
برعهده گرفت .البته علیرضا فغانی دربی
بزرگ تهران را هم سوت زده بود اما اگر
دربــی را فاکتور بگیریم بازی حســاس
دیگری را ســوت نــزد و تنها چند باری
برای قضاوت بازیهای نســاجی انتخاب
شــد که بازیهای حساســی به حساب
نمیآمد.
حاضر نشــدن فغانــی در بازیهای
مهــم این شــائبه را به وجــود آورد که
داور بــازی ردهبندی جام جهانی 2018
بــا کمیته داوران به مشــکل خورده اما
فریــدون اصفهانیان به دفعات اعالم کرد
فغانی به دلیل مســافرتهای خارجی از

جمعه شــب ترابوزاناســپور میهمان
ماالتیااسپور بود و شکست پرگل  5بر صفر
را پذیرا شــد .مجید حسینی  54دقیقه در
خط دفاعی ترابوزاناسپور بازی کرد و سپس
جای خود را به حسین تورکمن ،مهاجم 20
ساله ترکیهای داد .وحید امیری هم در این
بازی نیمکتنشین بود .در جدول ردهبندی
 18تیمی سوپر لیگ ترکیه ،ترابوزاناسپور
با  16امتیاز نهم است.

فرشاد  90دقیقه روی نیمکت

آمادهسازی داور مشهور برای جام ملتها

فهرســت قضاوت بازیهای داخلی کنار
گذاشــته میشــود .با وجود این به نظر
میرســد با توجه به نزدیک شــدن جام
ملتهای آســیا بــار دیگــر فغانی برای
قضاوت بازیهای حســاس انتخابشود
تا آمادگیاش دوباره به حد نرمال برسد.
فغانی چند روز پیش گفته بود هیچ
انگیزهای برای حضور در بازی نهایی جام
ملتها ندارد و بیشــتر عالقهمند اســت
تیم ملی به فینال جــام ملتها راه پیدا
کند اما داور خوب فوتبال کشــورمان در
بازی سپاهان  -سایپا روز آرامی را سپری
کرد؛ هر چند سپاهانیها در روزی که با
ســه گل سایپا را شکســت دادند بر این
باور بودند که خطای صورت گرفته روی
ساسان انصاری میتوانست برای آنها یک
پنالتی به همراه داشته باشد.

شکست ترابوزان با
حسینی ،بدون امیری

تساوی االهلی با خانزاده

اسپرانس تونس به جام باشگاههای جهان رسید

کــه زودتر به گل برســد امــا تالشهای
آنها حــدود یک نیمــه کامــل بینتیجه
بود .ســرانجام نخســتین گل اسپرانس در
وقتهای تلفشــده نیمه اول وارد دروازه
حریف شــد و همین گل ،تونســیها را با
روحیه باالیی به رختکن فرستاد.
در نیمه دوم هم فشــارهای اسپرانس
روی دروازه االهلی حفظ شد تا در دقایق
 54و  86هم دو گل دیگر از سوی آنها زده
شود و قهرمان آفریقا به شکلی دراماتیک
عــوض شــود .بدیــن ترتیب اســپرانس
رویاهــای االهلی را نقــش بر آب کرد و با
یک کامبک راهی جام باشــگاههای جهان
شــد .بازگرداندن نتیجه بازی و قهرمانی
تیم تونســی ایــن حس را هــم بهوجود
آورد کــه با توجــه به اشــتباهات داوری
دیدار رفت ،بهنوعی حق به حقدار رســید
و اســپرانس عنوانی را که مستحقش بود،
بهدست آورد.

لژیونر

جمعه شــب در ادامــه دیدارهای هفته
دوازدهم لیگ ســتارگان قطر رویارویی الریان
و االهلی با تســاوی یک  -یــک پایان یافت.
محمدرضــا خانزاده در ترکیــب اصلی االهلی
بازی کرد اما امید ابراهیمی به دلیل محرومیت،
غایب فهرست  18نفره این تیم بود .در جدول
ردهبندی  12تیمی لیگ ستارگان قطر ،الریان
با  22امتیاز سوم است .االهلی هم با  19امتیاز
رتبه پنجم را در اختیار دارد.

حمایت لکو از کاوه :او بازیکنی خوب با ذهنیتی عالی است

کامبک در فینال آفریقا
 24ساعت قبل از فینال آسیا
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چنــدان زیادی بــرای باشــگاه بهدنبال
ندارد .این ملیپوش ایرانی تمایل خود را
برای حضور در فوتبال انگلیس ابراز کرده
و روشــن اســت که جایگزین لوستیک
در تیم ســلتیک میشــود ».این رسانه
یک نظرســنجی درباره سرنوشت این دو
بازیکن برای ورود ملیپوش ایرانی برگزار
کرد که نتیجه این نظرســنجی حاکی از
آن است که  91درصد شرکتکنندگان
موافــق اخــراج  2مدافــع ســوئدی و
کاستاریکایی بودند.

کیروش امروز برمیگردد
کارلوس کیروش که بعد از دیدار
دوســتانه تیم ملــی با بولیــوی راهی
کشورش شــده بود امروز (یکشنبه) به
تهران بازخواهد گشت.
قرار اســت اردوی تیم ملی بعد از
بازگشــت کیروش از کشــورش آغاز و
تیم ملی برای دیدار دوستانه با ترینیداد
و توباگو آماده شــود .این دیدار روز 24
آبان در ورزشــگاه آزادی برگزار خواهد
شــد .همچنین ملیپوشــان بعد از این

بــازی راهی قطــر خواهند شــد و در
دیداری دوستانه در این کشور به مصاف
ونزوئال خواهند رفت.
به نوشــته روزنامه العرب قطر ،تیم
تحت هدایــت کارلوس کــیروش در
روزهای  10دســامبر  2018تا  2ژانویه
 2019میــادی ( 19آذر تــا  12دی)
اردوی آمادهســازی خود را در آکادمی
اسپایر شهر دوحه برپا خواهد کرد.
بر اســاس این گــزارش ،تیم ملی

فوتبــال ایران پیــش از برپایی آخرین
اردوی آمادهســازی قبــل از آغاز جام
ملتهای  2019آسیا  2بازی تدارکاتی
با تیمهــای ملی ترینیــداد و توباگو و
ونزوئال در روزهای  15و  20نوامبر (24
و  29آبان) برگزار میکند.
روزنامه العرب در ادامه مینویسد:
«انتظار میرود تیــم ملی فوتبال ایران
در مدتزمان اردوی آمادهسازی دوحه
چند دیدار تدارکاتی نیز برگزار کند».

بــدون بلیت وارد ورزشــگاه نشــوند باز هم
بیش از هزار تماشــاگر بــدون بلیت در جوار
بلیتفروشی حضور داشتند و منتظر باز شدن
درهای ورزشــگاه به روی خود بودند .عوامل
برگزاری مســابقه بارها و بارهــا به هواداران
اعــام کردند آنهایــی که بلیــت ندارند در
ورزشــگاه نمانند ،چرا که تحت هیچ شرایطی
آنها را راه نخواهند داد .برخالف بازی برگشت
با الســد که هواداران راهروهای بین سکوها
را پرکرده بودند این بار نمایندگان ایافسی
ســختگیری کــرده و هرگــز اجــازه ندادند
راهروهای بین ســکوها پر شود .البته موانعی
بین سکوها گذاشته شده تا از این امر ممانعت
به عمل آید .از سکوهای ورزشگاه آزادی فقط
قســمتی از جایگاه خالی مانده که آن هم به
خاطر گرانی قیمت بلیت این سکوهاست.
 2ســاعت مانده به فینال :حدود 300
تماشــاگر ژاپنی در طبقه دوم ورزشــگاه و
قســمت پشت دروازه مســتقر شدند .جالب
اینکه آنها پرچم بزرگ کاشیما را روی جایگاه
خــود پهن کرده و منتظر آغــاز بازی بودند.
سه دستگاه اتوبوس بانوان هوادار را به داخل
استادیوم منتقل کردند .بانوان هوادار شور و
حال خاصی را در هتل المپیک ایجاد کردند و
ضمن تشویق پرسپولیس برای حریف ژاپنی

بهزادپور :من و پیمان
حسینی؟ فرقی ندارد

در غیاب پیمان حســینی،
حمید بهزادپور در ترکیب اصلی
تیم فوتبال ســاحلی بازی کرد
و درخشــید .او در جریان بازی
اول با روســیه گل زیبایی هم
زد تا بیشــتر از قبل مورد توجه
رسانهها قرار بگیرد .این گل زیبا
باعث شــد تیم ایران بهعنوان
صدرنشین راهی نیمهنهایی شود
و در نیمهنهایــی بهجای برزیل،
مقابل مصر قرار بگیرد.
حمید بهزادپــور که متولد
خردادماه  ۱۳۶۶در شهرســتان
مهریز اســتان یزد است با بیان
اینکه  8ســال اســت فوتبال
ســاحلی را بهطور حرفهای کار
میکند و پنج ســال است عضو
تیم ملــی ایران اســت ،گفت:
«قبــل از فوتبال ســاحلی در
استان یزد ،در لیگ برتر فوتبال
چمنی بازی میکردم که یکبار
هم بههمراه تیم شــهرم در جام
حذفــی حضور یافتــم .یکی از
بچههای شهرستان مهریز که از
دوستانم بود ،کاپیتانی تیم دسته
اولی فوتبال چمنــی فوالد یزد
را برعهده داشــت و به من گفت
برای حضور در این تیم آزمایش
بدهم؛ یک برنامه بدنسازی هم از
ســرمربی تیم فوالد یزد که اهل
کشور کرواســی بود ،گرفت تا
کار کنم و بــه این تیم بروم ولی
به یکبــاره و بهطور کامال اتفاقی
به ســمت فوتبال ساحلی رفتم.
8سال است فوتبال ساحلی بازی
میکنم 6 .سال در تیم گلساپوش
یزد بازی میکردم و دو ســال
است در تیم پارس جنوبی بوشهر
حضور دارم».
بهزادپور درباره گل زیبایی
که مقابل روســیه زد هم گفت:
«خواســت خدا بــود .بچهها
هم کمک کردند .چند شــوت
در ایــن چهار بــازی زدم که یا
دروازهبانهای حریف گرفتند یا
به تیرک خورد و بیرون رفت».
بهزادپور درباره شماره یک
شدنش گفت« :بدون شک پیمان
حسینی یکی از بهترین گلرهای
دنیاســت و این موضوع در جام
جهانــی که بهعنــوان بهترین
گلر مطرح شــده بود به اثبات
رسید .این دوره پیمان حسینی
دچار مصدومیتی شد و بهخاطر
آســیبدیدگیاش  ۱۰۰درصد
آماده نیست؛ کادر فنی هم به من
اعتماد پیــدا کرد و فکر میکنم
جواب اعتمادشان را بدهم .البته
تفاوتی ندارد من یا آقای حسینی
بازی کنیم و مهم نتیجه گرفتن
و افتخارآفرینی تیم ملی است».

پرســپولیس کری نیز خواندند .در حالی که
ظرفیت ورزشــگاه با حضور بانوان پر میشد،
ولی تعــداد زیادی از هــواداران در بیرون از
ورزشــگاه بدون بلیت ســرگردان بودند .به
جز قسمتی از جایگاه پشت نیمکت کاشیما،
تمام سکوهای ورزشگاه پر شده بود .حتی در
بخشی از جایگاه پشــت نیمکت پرسپولیس
به علت ازدحام هواداران روی پلهها نشســته
و عــدهای هم پشــت در تجمــع کردهاند تا
بلکه شــانس حضور در سمت راست جایگاه
را به دســت بیاورند .دقایقی بعد از ورود تیم
میهمان به ورزشــگاه ،بانوان در ســکوهای
مخصوص خود مســتقر شدند و هواداران نیز
بوقهای خود را به صدا درآوردند تا به نوعی
به آنها خوشآمد گفته باشند.
یک ســاعت مانده به فینــال :هواداران
خانم حاضر در ورزشگاه خیلی سعی میکنند
در تشویق ایسلندی آقایان را همراهی کنند
اما ناواردی آنها سوژه هواداران شد .هواداران
ژاپنی برخالف هواداران پرســپولیس بسیار
آرام و بدون سر و صدا منتظر آغاز بازی بودند.
هر چه به زمان آغاز بازی نزدیکتر میشویم،
جو ورزشگاه هیجانانگیزتر میشود و نزدیک
به  80هزار تماشــاگر مشــتاقانه منتظر آغاز
بازی هستند.

نخســتین بازی هفته پانزدهم اکسترا
کالسای لهستان جمعه شب میان تیمهای
گورنیک زابژه و اشالنسک وروتسالو برگزار
شد که با تساوی  2 -2به پایان رسید.
فرشــاد احمــدزاده ،بازیکــن ایرانی
اشالنســک وروتســاو در ایــن بــازی
نیمکتنشــین بــود .در جــدول ردهبندی
 16تیمی اکســترا کالســای لهستان تیم
اشالنســک وروتســاو با  16امتیــاز رتبه
یازدهم را به خود اختصاص داده است.

اهمیت ابراهیمی
از نگاه ماچاال

میالن ماچاال پس از تســاوی یک  -یک
االهلی مقابل الریان گفت« :بازی را بد شــروع
کردیم و الریان به خوبی میدانســت چگونه با
اســتفاده از فرصتها در همان نیمه نخســت
به گل برســد اما ما تسلیم نشدیم .اشتباهات
زیادی به ویژه در نیم ه نخست بازی داشتیم».
ســرمربی  75ســاله االهلی دوحه ادامه داد:
«نباید فرامــوش کنیم امیــد ابراهیمی را به
دلیل محرومیت در اختیار نداشــتیم و االهلی
به شــدت تحتتاثیر غیبت او قرار داشت زیرا
بازیکنــی کلیدی در ترکیب تیمی ما اســت.
امید ابراهیمی میتوانســت مزیت تیم االهلی
در بازی با الریان باشد .ما بازیکنان بینالمللی
زیــادی از جمله امید ابراهیمــی ،محمدرضا
خانزاده و ملیپوشان قطری در اختیار داریم و
با قدرت مهیای بازیهای آینده لیگ ستارگان
میشــویم .امیدوارم وقفه آتی این رقابتها در
روند کاریمان تاثیر منفی نداشته باشد».

عکسنوشت

فینال لیگ قهرمانان هواداران زیادی را از اقصی نقاط کشــور به ورزشگاه آزادی
کشاند.هوادارانی که ساعتهای پر استرسی را پشت سر گذاشتند اما از ساعتها
قبل از بازی مهیای این جشــن بزرگ شده بودند.شنبه  19آبان برای فوتبال ایران
یک روز تاریخی بود و فارغ از اینکه چه اتفاقی در مســتطیل سبز می افتد بیرون
از ورزشــگاه کلی اتفاق فوق العاده افتاد که فقط با دوربین عکاسی میشد ثبت
شــان کرد.شــاید برای بســیاری فینال لیگ قهرمانان از لحظاتی قبل از سوت
شروع داور عمانی آغاز شــد اما این فینال از ساعات ابتدایی صبح شروع شد و
صحنه های جالبی پیرامون ورزشگاه آزادی رقم خورد که مرور چند تا از هزاران
تصویر ثبت شــده از این رویــداد بزرگ هم می تواند فوق العاده جذاب باشــد.

