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لیگ قهرمانان آسیا

شاگردان آماده برانکو به دنبال شروعی قدرتمند
در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا ،تیمهای سرخابیهای
پایتخت به مصاف نمایندگانی از ازبکستان و قطر میروند.
پرســپولیس در ایران میزبان نسفقارشــی ازبکســتان و
استقالل در قطر میهمان الریان این کشور است.
به گزارش ایســنا ،فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا شروع
شد
در گروه  Cپرســپولیس ایران از ساعت  17:15در تهران
به مصاف نسف قارشــی ازبکستان میرود .پرسپولیس در
لیگ برتر شــرایط خوبی دارد و  16امتیاز اختالف نسبت
به تیم دوم صدرنشــین ایران است .آنها که با درخشش
علی علیپور در خط حمله روزهای خوبی را پشــت ســر
میگذارند در آخرین دیدارشــان در لیگ برتر موفق شدند
با ســه گل از ســد صنعت نفت آبادان عبور کنند تا انتقام
حذف شــدن از جامحذفی را هم از این تیم گرفته باشند.
شــاگردان برانکو ایوانکوویچ با اینکه از نقل و انتقاالت نیم
فصــل نقل و انتقاالت محروم بوده اما با توجه به بازیکنانی
که در ابتدای فصل جذب کرده مشــکلی از لحاظ بازیکن
ندارد .در این دیدار ایگور پانادیچ دستیار برانکو ایوانکوویچ
از نشستن روی نیمکت پرسپولیس محروم است.
حریف پرسپولیس در نخستین دیدار لیگ قهرمانان آسیا،
یعنی نسف قارشــی با پیروزی در بازی پلیآف توانست پا
بــه این رقابتها بگذارد .آنها بــا پیروزی قاطع  5بر یک
مقابل الفیصلی اردن توانســتند به مرحله گروهی برسند.

نسف قارشــی در پایان لیگ برتر ازبکستان با  62امتیاز و
پایینتر از لوکومتیو تاشــکند در رده دوم جدول ردهبندی
قرار گرفت .در حال حاضر تیمهای ازبکستان در تعطیالت
پیش فصل به سر میبرند .هدایت تیم ازبکستانی در اختیار

رزیکل بردیف است و از بازیکنان این تیم میتوان به جسور
حســنوف بازیکن ملیپوش و باتجرب ه این تیم اشاره کرد.
این دیدار را داورانی از کشور کرهجنوبی قضاوت میکنند.
در دیگر دیدار این گروه الوصل امارات از ســاعت 18:45

میزبان السد قطر است.
و اما در گروه  Dرقابتهای لیگ قهرمانان آســیا استقالل
ایران قرار دارد .آبیپوشــان ایران باید در اولین دیدار خود
از ساعت  18:40در قطر به مصاف الریان این کشور بروند.
استقالل شــفر که در این دیدار فرشید اسماعیلی بازیکن
ِ
تاثیرگذارش را در اختیار نــدارد در حالی پا به این دیدار
میگــذارد که در آخرین دیــدارش در لیــگ برتر ایران
توانســت با سه گل سپیدرود رشــت را شکست دهد تا با
روحیهای خوب به مصاف الریان برود .الریانیها که ســابقه
 6رویارویی با اســتقالل را دارد در ایــن دیدارها متحمل
چهار شکست شدند و یک تساوی و یک پیروزی هم کسب
کردند .آخرین دیدار ایــن دو تیم در مرحله گروهی لیگ
قهرمانان ســال  2014با نتیجه  3بر یک به سود استقالل
به پایان رسید.
الریان در رقابتهای این فصل لیگ ســتارگان قطر با 35
امتیاز در رده ســوم قرار دارد .این تیم در آخرین دیدارش
با نتیجه  2بر صفر مغلوب الســد شد تا با شکست به سراغ
لیگ قهرمانان آسیا بیاید .هدایت الریان در حال حاضر در
اختیار میشل الدروپ اســت و بازیکنان باتجربهای مانند
رودریگو تاباتا و سباستین سوریا در این تیم توپ میزنند.
قضاوت این دیدار برعهده داوران سریالنکایی است.
در دیگر دیدار این گروه الهالل عربستان از ساعت 20:55
میزبان العین امارات است.

مراکش؛ خطرناک تر از اسپانیا و پرتغال برای ایران

تیم ملی مراکش در ســه ماه اخیــر  ۵۰روز اردو و  ۹بازی
را پشت سر گذاشته اســت تا با بهترین آمادگی برای جام
جهانی  ۲۰۱۸روسیه آماده شود .به گزارش ایسنا ،تیم ملی
فوتبال ایــران در دور گروهی جام جهانی  ۲۰۱۸روســیه
با ســخت ترین قرعه ممکن مواجه شد .تیمهای اسپانیا و
پرتغال جزو قدرتهای جهان محسوب میشوند و مراکش
هم در اوج آمادگی به ســر میبــرد و اخیرا قهرمان آفریقا
شده است.
بعد از این قرعه تمام برنامهریزیها بهم ریخت.
در حالی که هواداران و مسئوالن تیم ملی هم انتظار داشتند
ایران با قرعه نسبتا آسانتری مواجه شود و بتواند با کسب
امتیازات الزم به دور بعد صعود کند ،شــرایط طور دیگری
رقم خورد .حتی سرمربی تیم ملی هم دوست داشت ایران
با قرعه آسان تری مواجه شود و تیم ملی برای نخستین بار
به دور صعود کند اما این قرعه دشــوار هنوز خواســته او و
هواداران برای صعود به دور بعد از بین نبرده است.
کیروش برای موفقیت تیم ملی یک برنامه ویژه را در نظر
گرفته که اجرای آن هم با کم و کاستیهای زیادی مواجه
اســت و وقت و بی وقت مورد انتقاد قرار میگیرد .شــاید
کمتر کســی به مراکش فکر کرده باشد و تمرکز هواداران
و کارشناســان روی دو دیدار با اســپانیا و پرتغال است اما
کادرفنی تیم ملی نظری غیر از این دارند.
شاید همه مردم از قدرت پرتغال و اسپانیا خبر دار باشند و
بدانند ایران با چه تیمهایی روبهرو میشود اما کمتر کسی

از مراکش شناخت دارد و میدانند که این تیم برای صعود
به دور بعد از چه پتانسیل بزرگی بهرهمند است.
درست است که مراکش سالها به جام جهانی صعود نکرده
بود اما وضعیت فعلی این تیم نشان از یک تیم آماده دارد.
نگاهی به عملکرد فوتبال مراکش در این ســالها نشــان
میدهد کادرفنــی تیم ملی به خوبی متوجه اهمیت دیدار
ی برابر این تیم آماده ،تمام
با این تیم شــده چرا که ناکامــ 
رویاهــای کادرفنی و بازیکنان و حتی هــواداران را به باد
میدهد .برای درک درســت از وضعیت مراکش نگاهی به
عملکرد فوتبال این کشور خواهیم داشت.
 لژیونرهای درجه یک در پنج لیگ معتبر دنیا
مراکش به طور عمده از بازیکنان لژیونر تشــکیل شده که
برجسته ترین بازیکن این تیم در یوونتوس بازی میکند و
جزو بهترین مدافعان حال حاضر جهان است.
رئال مادرید ،شالکه ،آژاکس ،ساوثهمپتون ،لیل ،گاالتاسری،
فنرباغچــه ،فاینورد ،ختافه ،لگانــس ،خیرونا و  ...تیمهایی
هســتند که از بازیکنان مراکشی بهره میبرند اما تیم ملی
ایــران در حال حاضر بازیکنی کــه در پنج لیگ برتر اروپا
بازی کند ،ندارد.
قهرمانی آفریقا با بازیکنان داخلی
قدرت و کیفیت باالی مراکــش مربوط به بازیکنان لژیونر
نمیشــود بلکه این کشــور از نظر فوتبالی دارای استعداد
خوبی است؛ به طوریکه بازیکنان شاغل در فوتبال باشگاهی
این کشور توانســتند در جام ملتهای آفریقا دست به کار

بزرگی بزنند و قهرمان آفریقا شوند.
هروی رنارد بــا ترکیب بازیکنان داخلــی خود راهی جام
ملتهای آفریقا شد و توانست تیم ملی این کشور را به مقام
قهرمانی برساند .نکته جالب احتمال غیبت این بازیکنان در
جام جهانی چرا که بازیکنان لژیونر این کشــور از تجربه و
توانمندی به مراتب باالتری برخوردار هستند.
حتی در تیمهــای عربی حوزه خلیج فــارس که در لیگ
قهرمانان آســیا با تیمهای ایرانی هم گروه شدند هم تعداد
زیادی بازیکن مراکشی وجود دارد که با وجود کیفیت خوب
به تیم ملی این کشور دعوت نمیشوند.
قدرت نمایی در انتخابی جام جهانی
بعد از پیروزی برابر گینه اســتوایی در مرحله دوم انتخابی
جام جهانی در آفریقا ،در مرحله ســوم با ساخل عاج ،مالی
و گینه هم گروه شــد اما با ســه برد و سه مساوی و بدون
گل خورده به عنوان صدرنشین راهی جام جهانی شد تا از
نظر استحکام خط دفاعی با حضور بازیکنانی مانند مهدی
بن عطیه ،دست کمیاز ایران نداشته باشد .حتی دروازه بان
تیم ملی این کشــور هم در اسپانیا بازی میکند و چندی
قبل در تیم خیرونا موفق به شکست رئال مادرید شد.
اردوی بلند مدت و بازیهای تدارکاتی متعدد
با وجود حضــور بازیکنان لژیونر خوب و با کیفیت ،در تیم
ملی این کشــور هم توجــه ویژه ای بــه بازیکنان داخلی
میشــود .هروی رنارد در سه ماه اخیر ،بازیکنان داخلی در
 ۵۰روز اردو و  ۹بــازی زیر نظر گرفت و با آنها به قهرمانی

آفریقا رســید اما در مدت زمان مشابه تیم ملی ایران فقط
توانســته بعد از هر هفته از لیگ برتر بازیکنان را به مدت
یک روز در اختیار داشته باشد که همین اتفاق هم با حرف
و حدیثهای زیادی همراه است.
به گزارش ایســنا ،دســت کم گرفتن مراکــش میتواند
تجربیات تلخ گذشــته مانند مســاوی برابر آنگوال در جام
جهانی  ۲۰۰۶را به بار بیاورد .از ســوی دیگر همانقدر که
از تیم ملی انتظار صعود بــه دور دوم جام جهانی میرود،
باید به خواســتههای سرمربی تیم ملی برای برگزاری بازی
و اردو اهمیت داد تا اگر تیم ملی شانس کمتر خود نسبت
به پرتغال و اســپانیا برای صعود به دور بعد جام جهانی هم
اســتفاده کند و با رقم زدن یک شگفتی بزرگ به جمع ۱۶
تیم برتر جهان بپیوندد.

اعزام مبهم تیم ملی بوکس به بلغارستان

تیم ملی بوکس ایران در صورتی به مسابقات
بلغارســتان اعزام میشــود که با حاشیههای
زیادی رو به رو است.
بــه گزارش ایســنا ،پس از انتخاب حســین
ثــوری به عنــوان رئیس فدراســیون بوکس
و ادامــه فعالیت اکبر احــدی در تیم ملی به

عنوان ســرمربی ،خبرهای اعزام بوکســورها
بــه مســابقات تدارکاتی و البتــه بینالمللی
بلغارستان در راستای باال رفتن سطح آمادگی
ملیپوشان برای حضوری موفق در بازیهای
آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا شنیده شد .با حواشی
زیادی که در رابطه با اعزام تیم ملی بوکس به

این تورنمنت وجود داشت ،سرانجام این اعزام
به روز  ۲۸بهمن ماه موکول شــد اما حواشی
همچنــان در اطراف این تصمیم فدراســیون
و کادرفنــی وجــود دارد .از همــان ابتدا که
صحبتهای اعزام شدن بوکسورهای سنگین
وزن به این مســابقات به میان آمد شائبههای
زیادی گریبان گیر این موضوع شــد تا اینکه
کادر فنــی اعالم کرد ،قصــد دارد یک یا دو
تیم کامل را به این اردو و تورنمنت تدارکاتی
اعزام کند .هرچند که اردوی مشترک دو تیم
بلغارســتان و ایران با سر و صدای زیادی که
داشت کنســل و از گردونه تصمیمات خارج
شــد اما ،اعزام بوکســورها به ایــن تورنمنت
پابرجا است و حواشی هم موازی با آن حرکت
میکند .یکی از اصلیترین حواشی موجود در
این مورد ،تغییر مداوم تصمیمات کادرفنی و
فدراسین بوکس پیش از اعزام تیم ملی است.
ابتدا قرار بود ملیپوشــان سنگین وزن به این
تورنمنت اعزام شوند.
سپس قرار شــد یک یا دو تیم اعزام شوند و

حاال بار دیگر تصمیم فدراســیون و کادرفنی
این اســت که تنهــا اوزان ســنگین به این
تورنمنت اعزام شوند.
پیش از لغو اردوی مشــترک تیم ملی ایران با
بلغارستان ،کادر فنی اعالم کرد که فدراسیون
بلغارستان تنها اوزان سنگین وزن را به اردوی
مشــترک دعوت کرده است و همین موضوع
رفته رفته باعث لغو این اردوی تدارکاتی شد.
با توجه به این موضوع باید دید آیا فدراسیون
بلغارستان در اعزام اوزان سبک یا سنگین تیم
ملی ایــران به این رقابتها نیز تصمیم گرفته
است که سبک وزنها اعزام نمیشوند؟
اگر از موضوع گفته شده بگذریم نکات دیگری
وجود دارد که نمیتوان آنها را نادیده گرفت.
طبق گفته فدراســیون بوکس اوزان سنگین
وزن شــانس اول مدال ایــران در بازیهای
آسیایی پیش رو هستند و به همین دلیل عازم
بلغارستان میشــوند ،اما آیا احسان روزبهانی
که بوکسور سنگین وزن تیم ملی است نباید
به جای تمرینات انفــرادی در این تورنمنت

شرکت کند؟
روزبهانی قصد دارد برای بازیهای آســیایی
 ۲۰۱۸در یــک وزن پایینتــر فعالیت کند،
آیا نبایــد در این تورنمنــت تدارکاتی اولین
تجربیات خود را در وزن جدید به دست آورد؟
بایــد دید که آیا روزبهانــی در بوکس به یک
کیانوش رستمی در وزنه برداری تبدیل شده
که برای خود و تیم ملی تعیین تکلیف میکند
یا اینکه کادر فنی و فدراســیون بوکس توان
کنترل کــردن او را دارند .البته تفاوت این دو
ورزشکار هم بسیار زیاد است چرا که رستمی
قهرمان المپیک بوده اما روزبهانی حتی طالی
بازیهای آسیایی را هم ندارد.
بــا توجه به همــه این مســائل ،امید میرود
فدراســیون بوکس برای اوزان سبک وزن تیم
ملــی نیز فکری کند .بوکــس دنیا روز به روز
در حال پیشــرفت است و با منع اعزام سبک
وزنهــای ایران به تورنمنتهــای تدارکاتی،
نمیتوان از آنها انتظار مدال در تورنمنتهای
مهمتر را داشت.

برانکو باز هم به مسلمان بازی نمیدهد؟
تصاویر منتشر شده از تمرین پرسپولیس این
طور خبر میدهند که مسلمان باز هم با نفرات
ذخیره تمرین کرده و احتماال نیمکتنشــین
خواهد بود.
به گزارش وبســایت نود ،محســن مسلمان
در برنامــه نود برمال کرده بــود که بازیکنان
فیکس پرسپولیس از یک هفته قبل مشخص
میشــوند .در تمرینــات تیم با نظــر برانکو
بازیکنان اصلی از ذخیره با پوشــش کاور جدا
میشــوند .حاال در اولین بازی پرسپولیس در
لیگ قهرمانان آســیا این طور به نظر میرسد
که پروفسور تصمیم گرفته که باز هم محسن

مســلمان را روی نیمکت بنشاند .مسلمان در
چند مســابقه اخیر لیگ هم نیمکتنشــین
شــده بود و حتی به عنــوان بازیکن تعویضی
وارد زمین نشــد .اتفاقی که شائبههای زیادی
را به وجود آورده بود .ولی با نمایش فوقالعاده
احمــدزاده و امیــری ،دیگر نیمکتنشــینی
مهندس پرســپولیس خیلی به چشم نیامد.
فرشاد در این دو مســابقه یک گل زد و یک
پاس گل داد .وحیــد امیری هم دو پاس گل
ارسال کرد.
حاال با توجه به تصاویر منتشر شده از تمرین
پرســپولیس ،به نظر میرسد که مسلمان باز

به نظر میرسد منچســتریونایتد در تابستان
بعد به شــدت به تقویت خط دفاعی خود نیاز
دارد.
به گزارش «ورزش ســه» ،ماه گذشــته ژوزه
مورینیو پیشــنهاد داد منچســتر یونایتد دو
خرید تابستانی داشته باشد .اما بعد از پذیرش
دومین شکســت متوالی خــارج از خانه برابر
نیوکاســل این بار شــاید آقای خــاص برای
بلندپروازیهای بیشتر باید درباره صحبتهای

ماه قبل خود تجدید نظر کند .مقصر دریافت
گل برابر نیوکاسل ،کریس اسمالینگ بود که
اگرچه سالهاســت برای یونایتد بازی میکند،
اما عملکردش هماننــد بازیکنی بود که انگار
زمستان همین امســال راهی منچستر شده
است .قبل از دریافت گل ،عملکرد اسمالینگ
باعث شــد طی  5دقیقه شلوی آمادگی داوید
دخیــا را امتحان کرده و یــک بار نیز خود او
نســبت به دوایت گایل برای شبیهسازی در

هم باید روی نیمکت بنشیند .در این تصاویر
بازیکنانی مانند احمد نوراللهی و شایان مصلح
و چند بازیکن جوان تیم که در بازی احتماال
نیمکتنشــین خواهند بود با کاور به تمرین
پرداختند.
ولــی بازیکنان اصلی مانند جالل حســینی،
شــجاع خلیلزاده ،حســین ماهینی ،محسن
ربیعخواه ،گادوین منشــا ،فرشاد احمدزاده،
وحید امیری کاوری بر تن نداشــتند .محسن
مسلمان هم جزو کاورپوشان بود که احتمال
نیمکتنشــینیاش را در اولین بازی آسیایی
پرسپولیس افزایش داده است.

تیمت با قهرمانی فاصله دارد ،آقای خاص!
محوطــه اعتراض کند .پس قبــل از دریافت
گل ،اسمالینگ امتحان شده بود اما ضربه سر
پرز باعث شد مت ریچی در دقیقه  65دروازه
یونایتد را باز کند.
شیاطین سرخ قبل از دریافت گل هشدار فیل
جونز را نادیده گرفته بــود .او در جریان یک
حمله خطرناک در ابتــدای نیمه دوم که در
نهایت آفســاید اعالم شد ،متوجه خطر ریچی
شده بود اما این بازیکن روی صحنه گل با فرار
از دســت مدافعان یونایتد و حضور در سمت
چپ محوطه در نهایت موفق به گلزنی شد.
اســمالینگ در آخرین حضور یونایتد ذز خانه
نیوکاســل هم یک پنالتی تقدیم حریف کرده
بود و بروز چنین اشــتباهاتی حتی از مدافعی
 10سال جوان تر از او نیز نگران کننده است.
در بعــد از ظهــری که یونایتــد آرامش خط
دفاعی خود را از دســت داده بود ،آقای خاص
مارکــوس روخو و ویکتور لیندنــوف را روی
نیمکت قرار داد اما برای تیمیکه تنها سه بار
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در ســال جدید گل خورده بود ،تقویت مرکز
دفاع مرکز ضروری به نظر میرسید.
در این شرایط مورینیو باید امیدوار باشد امکان
حضور اریک بایی در دیدار هفته بعد در لیگ
قهرمانان برابر ســویا فراهم شود زیرا در این
دیدار هم نیوکاسل تقریبا با همان شیوهای که
تاتنهام گل اول را وارد دروازه منچســتر کرده
بود به گل رسید.
البتــه اینکه فقط عملکــرد دفاعی یونایتد را
عامل شکســت برابر نیوکاسل بدانیم عادالنه
نیســت زیرا مارسیال و الکســیس سانچس
نیز فرصتهای بســیار خوبی را برای گلزنی
از دســت دادند .مارتین دوبراکا به خوبی برابر
موقعیت تک به تک مارسیال که از روی پاس
دیدنی ماتیچ به دست آمده بود مقاومت کرد
و ســانچس نیز اگرچه از سنگربان نیوکاسل
گذشت اما لوژون مدافع حریف مانع باز شدن
دروازه نیوکاسل شد.
همچنین در ادامه لوکاکو نیز بخت مناســبی

برای گلزنی داشــت و ضربه مارســیال نیز از
روی خط برگردانده شــد اما به نظر میرسد
این تسلط کامل شیاطین سرخ بر جریان بازی
با خروج پل پوگبا در دقیقه  66متوقف شد.
از زمــان حضــور مورینیــو در اولدترافورد،
منچســتر تنها  4بار بازی باخته را تبدیل به
پیروزی کرده که یکی از آنها برابر نیوکاســل
بوده اســت اما این بار و در زمان غیبت فلینی
و بی اثر بودن تغییرات سرمربی پرتغالی ،این
اتفاق رخ نداد.
مقایسه ناخواســته مورینیو با همکارانش در
منچســتر تا زمانی کــه او و پپ گواردیوال در
سالفورد ساکن هستند ادامه خواهند داشت.
تنها یــک ماه از آن مقطع که ســیتی موفق
شد با یک گل نیوکاســلی را مغلوب کند که
ترجیح داده بود با دفــاع همه جانبه ،یکی از
یک طرفهترین  1-0را رقم بزند گذشته و حاال
یونایتد پنجمین شکست خود را نیز در لیگ
برتر پذیرفته است.

نبرد آسیایی پرسپولیس در آزادی
 رسول شمالی ورزنده

امروز ورزشگاه آزادی میزبان تیم فوتبال نسف قارشی ازبکستان هست دیداری از
لیگ قهرمانان آسیا ،این اولین بازی پرسپولیس دراین مرحله است که قرمزپوشان
بایستی در تهران دیدار رفت را با حمایت و پشتیبانی هواداران و دوستداران خود
برگزار کنند .دیداری که برای پرسپولیس به عنوان بازی اول بسیار مهم است .اما
اگر نگاهی به تاریخچه تیم فوتبال نسف قارشی بیاندازیم این تیم ازبکستانی یکی از
تیمهای قدرتمند آسیای میانه هست که تاکنون افتخارات خوبی را درسطح آسیا
کســب کرده است و تیمینیست که براحتی در برابر پرسپولیس تن به شکست
بدهد و یقینا حریف قدری در مقابل ســرخ پوشان خواهد بود به هرحال این تیم
یک بار درســال  ۲۰۰۲به مقام چهارمیآسیا رسیده و همچنین در سال ۲۰۱۱
هم در مسابقات ایافسی کاپ هم قهرمان شده و نتایج قهرمانی و نایب قهرمانی
در باشگاههای ازبکســتان را درکارنامه خود دارد .به هرصورت تیم نسف قارشی
از آنجائیکه توانســته به جام قهرمانان آســیا راه پیدا کند نشان میدهد که تیم
قدرتمندی است این تیم ازبکستانی با هدایت روزیکل بردیف سرمربی نام آشنای
خود در تهران بدنبال یک برد شیرین است تا درمسابقه برگشت در ازبکستان کار
آسانتری داشته باشد اما پرســپولیس ایران هم این روزها بسیار آماده و سرحال
اســت و حاال باید اذعان کرد که ما دارای یک پرســپولیس آسیایی هستیم که
قادراست با بضاعت خوبی که هم درترکیب اصلی و هم روی نیمکت دارد هرتیم
آسیایی را در ورزشگاه آزادی شکست دهد حاال در اختیار داشتن مهاجم سرعتی
و جوان چون علیپور و مهاجم فرصتطلبی چون گادوین منشا دست برانکو برای
هر مانوری باز است و یقینا در بازی امروز که با حمایت همه ایرانیان و دوستداران
پرســپولیس انجام خواهد شد قرمزپوشــان پایتخت با برد زمین آزادی را ترک
خواهند کرد وجود امیری ،فرشــاد احمدزاده ،کامیابی نیا و دیگر بازیکنان خوب
و آماده پرســپولیس برای برانکو نعمتی اســت که میتواند از همه پتانسیلهای
تیمیخود برای پیروزی ســود ببرد و حتما ســید جالل حسینی سکان رهبری
تیم را در مســتطیل سبز بدست دارد تا این تیم محبوب آسیا به اولین برد خود
در این مرحله آسیایی دست یابد دیداری که پیروز شدن در این بازی یقینا برای
پرسپولیس روحیه ساز است و حتما قرمزپوشان ایران با برد امروز در بازیهای آتی
فوتبال قهرمانان آســیا با خیالی آسوده در برابر حریفان صف آرایی خواهند کرد
به هرحال بازیکنانی چون بشاررسن ،ماهینی ،محسن مسلمان ،سیامک نعمتی،
شــایان مصلح ،ربیع خواه ،طاهرخانی ،علوانزاده ،آدم همتی ،شــجاع خلیل زاد،
صادق محرمیو دیگران میتوانند برای پیروزی پرسپولیس ازبازیکنان تاثیر گذار
باشــد و همچنین نقطه قوت این روزهای پرسپولیس دروازه بان جوان و پرتالش
اش یعنی علیرضا بیرانوند اســت که گشــودن دروازه این دروازه بان یقینا برای
مهاجمان نسف قارشی کار راحتی نخواهد بود و همین نقطه اتکا پرسپولیسیها در
دیدار تماشایی امروز خواهد بود به هرحال برانکو علی رغم بازیهای پرسپولیس در
رقابتهای جام برتر حتما در ورزشگاه آزادی تاکتیک ویژه ای را پیاده خواهدکرد
رسیدن به گل برای پرسپولیس دردقایق نخست در برابر نسف قارشی ازبکستان
میتواند بسیار روحیه بخش باشــد تا در ادامه مهاجمان پرسپولیس به گلهای
بیشتری هم دست پیدا کننداما بردیف شاید برابر پرسپولیس تاکتیک برتری را به
بازیکنانش دیکته کند تا اگرهم به گل نرسید حداقل با یک مساوی و یک امتیاز
ایران را ترک کند هرچند سرمربی نسف قارشی بدنبال پیروزی در تهران هست اما
کسب یک امتیازهم برایش راضی کننده میتواند باشد به هرحال بازی در ورزشگاه
بزرگ آزادی که مملو از تماشاگران ایران خواهدشد یک دیدار مهیج آسیایی است
که امیدواریم همه دوســتداران پرسپولیس ایران و همه عالقمندان به فوتبال از
تماشــای آن لذت ببرند اما برانکو یک مربی حرفه ای در سطح بین المللی است
که یقینا این حریف ازبکستانی را دست کم نمیگیرد و حتما برای غلیه براین تیم
آسیای میانه برنامه تاکتیکی تمرین شده ای دارد باید بپذیریم که ازبکها دارای
یــک فوتبال فیزیکی و در گیرنده ای دارند و عالوه براینکه با تاکتیکهای دیکته
شده کادر فنی خود در زمین ظاهر میشوند از نظر قدرت بدنی هم در آسیا خوب
هســتندو توان دوندگی بســیار خوبی دارند و به عبارت دیگر از نظر بدنی تعامل
دویدن بیش از نوددقیقه را دارند بنابراین پرسپولیس ایران بایستی بمانند یک نبرد
حساب شده و منطقی ظاهر شود پرسپولیس توان برداین تیم ازبکستانی را داردو
فقط باید بازیکنان پرسپولیس همت واالیی داشته باشند و سخت کوشانه در دیدار
حاضر شــوند .امیدواریم که همه دوستداران به فوتبال ،همه ایرانیان به ورزشگاه
بزرگ آزادی بیایند و با حمایت و تشــویقهای بیامان خود از پرسپولیس ایران
موحب پیروزی شیرین این تیم در مقابل نسف قارشی ازبکستان شوند.
اخبار کوتاه

دومین بازی حسینی در آسیا ،بازهم الریان
دروازه بان جوان استقالل بازهم با الریان
به لیگ قهرمانان آسیا باز خواهد گشت.
به گزارش «ورزش ســه» ،سیدحســین
حسینی برای دومین بار در درون دروازه
استقالل قرار میگیرد اما از اولین تجربه
حضور او در این رقابتها  5سال میگذرد.
سال  2013که استقالل به مرحله نیمه
نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرد ،امیر قلعه نویی در بازی برگشت برابر الریان
به چند بازیکن جوان تیمش میدان داد که یکی از آنها سیدحسین حسینی 19
ساله بود .در آن بازی استقالل خیالش از صعود به مرحله یک هشتم نهایی لیگ
قهرمانان آســیا راحت بود و به همین دلیل قلعه نویی به حســینی بازی داد که
حتی در لیگ برتر هم برای این تیم به میدان نرفته بود .حاال حســینی بعد از 5
ســال بازهم در بازی با الریان دوباره به دروازه استقالل برخواهد گشت و امیدوار
است این بار در نقش یک ستاره بتواند به تیمش در راه صعود از گروه مرگ لیگ
قهرمانان آسیا کمک کند .

بازی در لیگ آسیا یک افتخار بزرگ است
ســرمربی سرخپوشــان در اولین گام از
رقابتهای فصل جدید لیگ قهرمانان از
انگیزههای تیمش برای پیروزی در بازی
فردا صحبت کرد و هواداران را به آزادی
دعــوت کرد .به گزارش «ورزش ســه»،
برانکو ایوانکوویچ ،ســرمربی سرخپوشان
که در فصل گذشته توانسته به همراه این
تیم در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانــان حضور یابد ،انگیزههای تیمش برای
پیروزی در بازی مقابل نسف قارشی خبر داد و از هواداران این تیم خواست تا با
حضور خود حمایت شایستهای برای دستیابی به این هدف داشته باشند .برانکو
گفت :بازی کردن در لیگ قهرمانان آسیا یک افتخار بزرگ است .من از این که
امسال در لیگ قهرمانان مقابل هوادارانمان بازی خواهیم کرد بسیار خوشحالم.
از هواداران انتظار دارم مثل همیشه از ما حمایت کنند چون آنها یار دروازدهم
ما هســتند .همیشه اولین بازی ســختیهای خاص خود را دارد .تجربه به من
ثابت کرده اگر در اولین بازی در خانه بازی کنیم و شــانس برد بیشــتری هم
نسبت به حریف داشته باشیم آن بازی سختترین بازی شما خواهد بود .سرمربی
سرخپوشــان در خصوص انگیزه بازیکنانــش در این رقابتها گفت :تجربه لیگ
قهرمانان را نمیتوان ارزش گذاری کرد اما مهم است ،خصوصا برای بازیکنان .من
تجربه لیگ قهرمانان اروپا و لیگهای اروپایی را داشتهام .اما مهتر از همه بازیکنان
و اعتمادبنفس آنهاست و این را نشان داده اند که تیمیقویتر از آنها وجود ندارد.
این را باید بگویم که نتایج میتواند متفاوت باشــد اما تجربه بازیکنانم در فصل
گذشــته میتواند کمک زیادی کند .اصال نیازی نیست درباره انگیزه بازیکنانم
صحبت کنم چرا که حضور در این رقابتها بزرگترین انگیزه برای شاگردانم است.

به  3امتیاز بازی با الریان فکر میکنیم
سرمربی اســتقالل میگوید از حضور در
لیگ قهرمانان بســیار خوشحال است .به
گزارش «ورزش سه» ،وینفرد شفر سرمربی
استقالل در نشست خبری قبل از بازی با
الریان گفت :بسیار خوشحالم که قرار است
در لیگ قهرمانان آســیا با استقالل رقابت
کنیم .بازی ســختی پیش رو داریم و اگر
بتوانیم به پیروزی برســیم بسیار خوشــحال خواهیم شد .او میگوید تیمش به
دنبال  3امتیاز اســت :الریان را به خوبی میشناســیم .آنها تیم خوبی هستند و
بازیکنان باکیفیتی در اختیار دارند اما ما هم تیم خوبی هستیم و به دنبال کسب
سه امتیاز هستیم.

