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امام صادق )ع( :
دنيا مانند آب درياســت كه هر چه 

شخص تشنه از آن بيشتر آشامد
تشنگي اش بيشتر شود تا او را بكشد.

خبر خبر ورزشي

در بازی های رسمی ؛
رونالدو بهترين گلزن ۳۵ ساله قرن ۲۱

مهاجم یوونتوس بهترین آمار گلزنی را در ۳۵ سالگی در قرن 
۲۱ به ثبت رساند.

کریستیانو رونالدو دیروز )جمعه( ۳۶ ساله شد. مهاجم پرتغالی ۳۵ 
سالگی را به شکل خیلی خوبی به پایان رساند و در دیدار نیمه 
نهایی جام حذفی ایتالیا مقابل اینتر دبل کرد تا یوونتوس به لطف 
گل هایش یک گام به صعود به فینال نزدیک شود. هم چنین 

توانست بهترین گلزن ۳۵ ساله قرن ۲۱ لقب بگیرد. 
در میان بهترین گلزنان ۳۵ ساله از سال ۲۰۰۱، مهاجم یوونتوس 
بیش ترین گل را در بازی های رسمی باشگاهی )لیگ، رقابت 
های داخلی و اروپایی( به ثمر رساند. او در ۴۲ بازی ۳۷ گل 
را وارد دروازه حریفان کرد و بهترین میانگین )۰.۸۸( گل را هم 
به ثبت رساند. در این فهرست به جز ستاره پرتغالی تنها دو 
بازیکن همچنان در میادین حضور دارند که زالتان ایبراهیموویچ 
و کوالیارال هستند.  جایگاه دوم به آریتس آدوریس اختصاص 
دارد که چند وقت پیش از فوتبال خداحافظی کرد. او در ۳۵ 
سالگی ۲۵ گل در ۴۵ بازی به ثمر رساند. در رتبه دوم آنتونیو دی 
ناتاله با ۲۴ گل در ۴۱ بازی قرار دارد. ایبراهیموویچ )۲۲ گل(، 
مارتین مکس )۲۰(، کوالیارال )۱۹(، اولف کریستن )۱۷(، دلی 
والدس )۱۶(، فیلیپو اینزاگی )۱۶( و الساندرو دل پیرو )۱۵ گل( 
این فهرست را کامل می کنند. بیش تر این بازیکنان یا ایتالیایی 

هستند یا در سری آ پا به توپ بودند.

کلوپ : 
سيتی بيشتر از ما

 استراحت داشته است
یورگن کلوپ، سرمربی آلمانی لیورپول معتقد است منچسترسیتی 

بیشتر از تیم او استراحت داشته است.
دو مدعی کسب عنوان قهرمانی در لیگ برتر در شرایطی این 
هفته به مصاف هم خواهند رفت که لیورپول علیرغم یک بازی 
بیشتر نسبت به سیتی، هفت امتیاز با این تیم اختالف دارد. 
یورگن کلوپ در کنفرانس خبری قبل از این دیدار حاضر شده و 
در مورد شرایط تیم خود و علت شکست آخر هفته گذشته مقابل 

برایتون صحبت کرد.
 یورگن کلوپ گفت: "در دیدار چهارشنبه شب مقابل برایتون به 
اندازه کافی سرحال نبودیم و نتوانستیم آنطور که باید در مقابل 
دروازه قاطع عمل کنیم. در بازی مقابل منچسترسیتی باید ثابت 
کنیم که می توانیم دوباره به مرز آمادگی بازگردیم. باید فوتبال 

خیلی خوبی ارائه داده و به رقبا نشان دهیم اینجا آنفیلد است.
 ما عاشق بازی در این استادیوم هستیم، اما در دو بازی آخر 
مغلوب شده ایم. ما نمی خواهیم در ۶۸ مسابقه پیاپی این اتفاق 
به  رخ دهد، پس االن وقت شروع است. همه چیز معطوف 
تالش دوباره، مثبت بودن و تبدیل شدن دوباره آنفیلد به قلعه 

ای ترسناک است.
 بعد از دو بازی در لندن، ما با یک تیم خوب و آماده برایتون روبرو 
شدیم و در آن لحظه آماده نبودیم. ما برای دیدار مقابل برایتون 
سرحال نبودیم، فقط همین. در ادامه و تا پایان فصل با تمام تون 
تالش خواهیم کرد و می خواهیم نتایج خوبی کسب کنیم، پس 
شرایط مقابل سیتی نیز به همین شکل خواهد بود. سیتی تیمی 

فوق  العاده بوده و بازیکنان آماده  ای دارد.

زیدان : 
سزاوار احترام بيشتری هستيم

زین الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید از رفتار رسانه ها با تیمش 
راضی نیست.

اخبار حاکی از آن است که زین الدین زیدان فصل آینده در 
رختکن رئال مادرید جایی نداشته و در پایان فصل از سمت 
هدایت این تیم برکنار خواهد شد. در نشست خبری پیش از 
دیدار مقابل هوئسکا، زین الدین زیدان مدعی شد رئال مادرید 
هنوز هم شانس قهرمانی در اللیگا را دارد و برای رسیدن به این 

هدف مبارزه خواهد کرد.
 زین الدین زیدان گفت: "ما هنوز حق و شرایط مبارزه برای فتح 
اللیگا را داریم، زیرا ما تیمی هستیم که سال گذشته قهرمانی 
شده ایم. ما این شانس را داریم، زیرا فصل گذشته قهرمان شده 
ایم، نه ۱۰ سال پیش. این ما بودیم، رئال مادرید، نه هیچ تیم 
دیگری. از اینکه بعد از هر بازی توسط رسانه ها زیر سوال می 
روم راضی نیستم. شما کار خود را انجام می دهید و من به این 
مسئله احترام می گذارم، اما ما نیز وظیفه خود را انجام می دهیم. 

من فقط می خواهم که به ما احترام بگذارید.
 با توجه به عملکرد که این بازیکنان و من در سال گذشته انجام 
داده ایم سزاوار احترام بیشتری هستیم. من می خواهم مبارزه 
کرده و نشان بدهم که مبارزه برای فتح اللیگا هنوز تمام نشده 
است. من مسئول این تیم هستم و اگر نیاز به تغییر باشد این 
اتفاق رخ خواهد داد. ما سال آینده تغییراتی اعمال خواهیم کرد. 
به همه بازیکنان اعتماد دارم، ما دو جام دیگر پیش رو داریم، ۵۴ 
امتیاز در اللیگا و شش بازی تا فینال لیگ قهرمانان اروپا باقی 

مانده است و ما برای قهرمانی در هر دو جام مبارزه می کنیم."

مدافع سنگالی ناپولی ؛
كاليدو كوليبالی به كرونا مبتال شد

کالیدو کولیبالی، مدافع سنگالی ناپولی به ویروس کرونا مبتال 
شده است. شیوع ویروس کرونا در هفته های ابتدایی در ایتالیا 
بسیار شدید بود و بسیاری در این کشور جان خود را از دست 
دادند. این روند در بین بازیکنان فوتبال نیز برقرار بود و بسیاری از 
بازیکنان به این ویروس مبتال شدند. حاال و بعد از گذشت حدود 
یک سال اگرچه این روند کاهش یافته، اما هنوز هم شاهد ابتال 
برخی بازیکنان به ویروس کرونا هستیم.  حاال امروز باشگاه 
ناپولی اعالم کرد تست کرونای کالیدو کولیبالی، مدافع تنومند و 
سنگالی این تیم مثبت شده و او در شرایط قرنطینه قرار دارد. البته 
کالیدو کولیبالی عالئم خاصی نداشته و به نظر می رسد خطری 
این بازیکن را تهدید نمی کند. اما بر اساس قوانین این بازیکن 
باید در قرنطینه قرار بگیرد و به همین دلیل کالیدو کولیبالی فعال 

در تمرینات و بازی های ناپولی غایب خواهد بود.

هفته چهاردهم ليگ برتر فوتبال ؛
گل گهر مقابل نفت متوقف شد

تیم فوتبال گل گهر در هفته چهاردهم لیگ برتر ایران برابر 
پیروزی  به  رسیدن  از  و  شد  متوقف  سلیمان  مسجد  نفت 

بازماند.
ایران  برتر  لیگ  چهاردهم  هفته  در  گهر  گل  فوتبال  تیم 
جمعه در سیرجان میزبان تیم نفت مسجد سلیمان بود که 

بازی دو تیم با نتیجه تساوی بدون گل    به پایان رسید.
در بازی دیروز، علیرضا حقیقی دروازه بان تیم گل گهر برای 
دومین دیدار متوالی نیمکت نشین بود و مهرداد بشاگردی 

به جای وی در ترکیب قرار داشت.
امید زیادی داشت  نویی  قلعه  امیر  با هدایت  تیم گل گهر 
با برد در این مسابقه خود را به جمع مدعیان باالی جدول 

اضافه کند اما نتوانست از پس نفت بر بیاید.
گل گهر که تا اینجای کار ۵ برد و ۴ باخت دارد، از رسیدن 

به ششمین برد بازماند و ۱۹ امتیازی شد.
تیم نفت هم با سرمربیگری مجتبی حسینی در لیگ امسال 

کار بزرگی کرده است و با این تساوی، ۱۸ امتیازی شد.

با اعالم خبرنگار اوکراینی ؛
مهاجم فوتبال ايران 
به تيم زوريا پيوست

مهاجم  زاهدی  شهاب  اوکراینی،  خبرنگار  یک  اعالم  با 
به  با ۳۶۰ هزار دالر  دونتسک  المپیک  فوتبال  تیم  ایرانی 

تیم زوریا لوهانسک پیوست.
 شهاب زاهدی مهاجم ایرانی تیم فوتبال المپیک دونتسک 
بالتکلیفی  هفته  چند  از  بعد  را  خود  وضعیت  سرانجام 

مشخص کرد و به تیم زوریا لوهانسک اوکراین پیوست.
باشگاه  اوکراینی،  خبرنگار  باربوس«  »ایگور  اعالم  طبق 
المپیک با دریافت ۳۶۰ هزار دالر، با انتقال شهاب زاهدی 
رسانه های  از  بعضی  است.  کرده  موافقت  زوریا  تیم  به 

اوکراین هم خبر داده اند این مبلغ، ۳۶۵ هزار دالر است.
زاهدی در حال انجام تست های پزشکی با تیم زوریا است 
و احتمااًل فردا ششم فوریه به صورت رسمی در تیم زوریا 

معارفه خواهد شد.
باربوس همچنین اعالم کرد توافق باشگاه المپیک و زوریا 
بعدی  انتقال  از  و  می شود  محدود  مبلغ  همین  به  صرفًا 
زاهدی به تیم های دیگر، درصدی به تیم المپیک نخواهد 

رسید.
دیگر  صیادمنش  اللهیار  همبازی  زاهدی  ترتیب  این  به 
در  به صورت قرضی  زوریا می شود که  تیم  ایرانی  مهاجم 

این تیم توپ می زند.
زاهدی در پی توافق مخفیانه با باشگاه زوریا در چند هفته 
گذشته، از تیم اول المپیک به تیم دوم تبعید شد و باشگاه 
المپیک برای فروش او مبلغ ۵۰۰ هزار دالر تعیین کرده بود.

مظاهری : 
خسته شده ايم

دروازه بان تیم فوتبال استقالل می گوید مدیران این باشگاه 
نه تنها پولی به بازیکنان پرداخت نمی کنند، بلکه فراموش 

کرده اند به تمرینات و بازیکنان سر بزنند.
رشید مظاهری، دروازه بان استقالل بعد از پیروزی یک بر 
صفر تیمش برابر نساجی درباره رفتار غفوری بعد از تعویض 

بیان کرد: من در جریان نیستم که چه اتفاقی افتاد.
کمی  باید  کرد:  اظهار  هم  تیمش  مشکالت  درباره  او 
خودشان را جمع وجور کنند. ما را خسته کردند. یعنی چی 
که فقط یک پرس غذا بدهند و اصال پیداشان نشود. پول 
چرا  می گویند  بعد  بزنید.  سر  تیم  به  بیایید  نمی خواهیم، 
نگاهی  یک  نمی گیرد.  نتیجه  است  سال  چند  استقالل 
زمین  نمی گیرد.  نتیجه  چرا  بفهمید  تا  بیندازید  خودتان  به 

انقالب افتضاح است.

با کارگزار ؛
دعوا در پرسپوليس باال گرفت

دعوای باشگاه پرسپولیس و کارگزار باال گرفت و نمایندگان 
کارگزار تیم را در سفر به تبریز همراهی نکردند.

باشگاه پرسپولیس هفته قبل نامه ای به وزارت ورزش زد 
شود.  مشخص  باشگاه  کارگزار  تکلیف  کرد  درخواست  و 
پرسپولیسی مدعی هستند کارگزار به تعهداتش عمل نمی 

کند و باشگاه را در شرایط سختی قرار داده است.
همه  به  است  مدعی  هم  باشگاه  کارگزار  طرف  آن  از 
ندارد  این زمینه وجود  تعهداتش عمل کرده و مشکلی در 
به همین دلیل هم حاضر به فسخ قرارداد نیست. اما اتفاقی 
پرسپولیس  اختالف کارگزار و  داد  داد نشان  که دیروز رخ 
در باالترین حد خودش است. اخباری که به دست منیبان 
رسیده نمایندگان کارگزار که در همه بازی ها پرسپولیس را 
همراهی می کنند دیروز از حضور در تبریز خودداری کردند 

تا اعتراض خود را به گوش مدیران باشگاه برسانند.

بائو :
 نساجی بايد تقويت شود

مربی تیم فوتبال نساجی مازندران می گوید این تیم نیاز به 
تقویت دارد. میثم بائو پس از شکست  تیمش برابر استقالل 
اظهار کرد: امروز فرصت زیادی به استقالل ندادیم و بیش تر 
بازیکنان جوان برای ما بازی کردند. به هر حال باید تقویت 

بشیم. قبل از این که گل بخوریم واقعا خوب بودم.
او افزود: چهار بازیکن را بازی دادیم که برای اولین بار در 
بازیکن  نظر  از  ما  دست  می کردند.  بازی  آزادی  ورزشگاه 
خالی است. مشکالت زیادی داریم. به نظر ما تیمی که اول 
بسته شد در شان تیم بزرگ نساجی و با مالک خوبی مثل 

آقای حدادیان نیست. ما کمبود بازیکن داریم.
با  من  کرد:  تصریح  انصاریان  علی  درگذشت  درباره  وی 
قلب  او خوش  بودم.  بازی  استقالل هم  در  انصاریان  علی 
و مهربان بود. ان شاهلل همه مسائل بهداشتی را رعایت کنند.

هفته چهاردهم ليگ برتر فوتبال ؛

دربی خوزستان برنده نداشت
دیدار تیم های فوتبال صنعت نفت آبادان و فوالد 

خوزستان با نتیجه تساوی به پایان رسید.
فوالد  میزبان  آبادان  نفت  صنعت  فوتبال  تیم 
خوزستان بود که با تساوی یک - یک به اتمام 

رسید.
و موسی  آبادان  نفت  برای   )۶۵( فر  رضا خالقی 

کولیبالی )۷۳( برای فوالد گلزنی کردند.
برای  نفت  صنعت  گل  از  بعد  البته  بازی  این 
دقایقی پرتنش شد. داور مسابقه ابتدا گل خالقی 
فر را آفساید اعالم کرد اما سپس در تصمیم خود 
فوالدی ها،  اعتراض  میان  در  و  کرد  تجدیدنظر 

رای به گل نفتی ها داد.
نفت آبادان که برای حضور موقت در صدر جدول 
به سه امتیاز این بازی نیاز داشت نتوانست از سد 
شاگردان جواد نکونام عبور کند تا با توجه به برد 
سوم  رده  به  امتیاز   ۲۳ با  سپاهان،  گذشته  روز 

جدول برود.
امتیاز ۲۰  به  تساوی  این  با  نیز  فوالد  همچنین 
رسید تا امیدوار به هفته های پیش رو برای رفتن 

به جمع مدعیان قهرمانی در لیگ برتر باشد.
تیم صنعت نفت آبادان با ترکیب حامد فالح زاده، 
محمد طیبی، محمد اهل شاخه، عبدا... ناصری، 
محمدرضا غبیشاوی )۷۵ علی آل کثیر(، محمود 
مهدی  فر(،  حامدی  امید   ۹۰+۱( زاده  مطلق 
بیت  حسن  زواری(،  محمدحسین   ۷۵( حنفی 
زاده(،  شریعت  احمد   ۷۹( نصاری  حکیم  سعید، 
و  فرهادی(  امیرحسین   ۹۰+۱( فر  خالقی  رضا 

طالب ریکانی در میدان حاضر شد.
محمدرضا   ۶۹( پاتوسی  آیاندا  فروزان،  محسن 
مهران  حردانی،  صالح  حیدریه،  وحید  عباسی(، 
کولیبالی،  موسی  آقاسی(،  عارف   ۴۸( موسوی 
محمد زبیر نیک نفس )۸۹ محمد میری(، محمد 
آبشک، فرشاد احمدزاده، محمد قاسمی نژاد )۶۹ 

ساسان  و   )۶۹( را  پری  لوسیانو  بزرگ(،  شروین 
میدان  به  خوزستان  فوالد  تیم  برای  انصاری 

رفتند.
علت  به  را  ساکی  حسین  آبادان  نفت  تیم 
و  زبیدی  مهدی  زاده،  عبدا...  علی  و  محرومیت 
مهدی خلیلی را نیز به علت مصدومیت در اختیار 

نداشت.
دقیقه ۴: توپ ارسالی حسن بیت سعید از جناح 
چپ با ضربه سر محمدرضا غبیشاوی همراه شد 
دروازه  باالی  از  کم  اختالفی  با  ضربه  این  که 

محسن فروزان به بیرون رفت.
فوالد،  دفاعی  خط  فاحش  اشتباه  با   :۱۲ دقیقه 
ارسالی  پاس  که  رسید  فر  خالقی  رضا  به  توپ 
این بازیکن، بیت سعید را در موقعیت تک به تک 
با سنگربان فوالد قرار داد که ضربه بیت سعید 
ریختن  فرو  مانع  تماشایی  واکنش  با  فروزان  را 

دروازه تیمش شد.
با  از جناح چپ  ارسال وحید حیدریه  دقیقه ۲۵: 
حامد  که  شد  همراه  احمدزاده  فرشاد  سر  ضربه 

ضربه  این  راحتی  به  نفت  سنگربان  زاده  فالح 
را مهار کرد.

با  چپ  سمت  از  سعید  بیت  ارسال   :۶۴ دقیقه 
ضربه سر رضا خالقی فر به گوشه دروازه فروزان 
داور  کمک  تصمیم  با  ابتدا  در  گل  این  رفت؛ 
از  اما پس  اعالم شد  آفساید  به علت تشخیص 
اعتراض بازیکنان دو تیم و مشورت با داور گل 

صنعت نفت مورد پذیرش قرار گرفت.
از  راست پس  از سمت  ارسالی  توپ   :۷۳ دقیقه 
توپ  احمدزاده  فرشاد  نفت،  مدافعان  اشتباه  دفع 
بلندقامت  به کولیبالی رساند که مدافع  با سر  را 

فوالد با یک ضربه دقیق بازی را مساوی کرد.
اعتراض کادر فنی صنعت نفت در دقیقه ۵۴ به 
داور  تا  شد  باعث  خطا،  یک  روی  داور  تصمیم 
وسط کنار خط بیاید و به پور موسوی یک تذکر 

جدی بدهد.
دقیقه  در  حردانی  صالح  به  داور  اخطار  از  پس 
معترض شد  داور  به  به شدت  نکونام  ۶۰، جواد 
که همین موضوع باعث شد تا داور به سرمربی 

فوالد نیز کارت زرد نشان دهد.
با  فروزان  برخورد  مشکوک  صحنه   :۸۱ دقیقه 
از  تک  به  موقعیت تک  در  نفت  مهاجم صنعت 
که  اتفاقی  نشد؛  داده  تشخیص  داور خطا  سوی 
نفت  صنعت  نیمکت  و  موسوی  پور  اعتراض  با 

همراه بود.
در  موسوی  پور  اعتراض های  ادامه   :۸۸ دقیقه 
کنار زمین، باعث شد تا داور به سرمربی صنعت 

نفت آبادان هم کارت زرد نشان دهد.
مثل  آبادان  نفت  صنعت  هواداران  از  تعدادی 
اطراف  از روی ساختمان های  دیدارهای گذشته 

ورزشگاه به تشویق تیم خود پرداختند.
به  خوزستان  فوالد  مدافع  مهر  درخشان  مهران 

دلیل مصدومیت این بازی را از دست داد.
ساسان  موسی،  کولیبالی  موسی  بازی  این  در 
انصاری، صالح حردانی و محسن فروزان از فوالد 
از تیم فوالد خوزستان و طالب ریکانی از صنعت 

نفت کارت زرد دریافت کرد.
در  آبادان  نفت  صنعت  مربی  قنبری،  اسماعیل 
کادر  و  بازیکنان  با  درگیری  علت  به   ۶۷ دقیقه 
از  قرمز  کارت  دریافت  با  خوزستان  فوالد  فنی 

بازی اخراج شد.
و  ظهیری  حسن  همراه  به  خلف  پور  عبدالنبی 

رحیم حاجی پور این بازی را قضاوت کرد.
عنوان  به  نیز  قاسمی  رضا  و  مهر  فرخی  پیمان 
داوران پشت دروازه حضور داشتند. تمامی داوران 
ترکیب  در  بودند.  خوزستان  استان  از  بازی  این 
بازیکن  یک  فقط  خوزستان  فوالد  تیم  اصلی 

خوزستانی بنام صالح حردانی حضور داشت.
خوزستان  فوالد  و  آبادان  نفت  صنعت  تیم های 
لیگ  پانزدهم  پنجم بهمن ماه در هفته  بیست و 
ماشین سازی  تیم های  به مصاف  ترتیب  به  برتر 

تبریز و شهر خودرو می روند.

بانوان  فوتسال  برتر  لیگ  مسابقات  در  اهواز  حفاری  ملی  تیم 
باشگاه های کشور، بر مهمان خود غلبه کرد.

باشگاه های  بانوان  فوتسال  برتر  لیگ  رقابت های  از هفته چهارم 
گروه  از  امروز  کرمان  مس  و  اهواز  حفاری  ملی  تیم های  کشور 
نخست در اهواز مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که این بازی با 

چهار گل به سود شاگردان مینا بارانی به پایان رسید.
در  امتیاز   ۱۲ با  و  پیروزی  این  کسب  با  اهواز  حفاری  ملی  تیم 
صدر جدول رده بندی گروه نخست رقابت ها باقی ماند و تیم مس 
گروه  این  رده بندی  مکان سوم جدول  در  امتیاز   ۶ با  نیز  کرمان 

در این بازی فاطمه پاپی، سحر پاپی، مهسا کمالی و فهیمه زارعی قرار گرفت.

گلزنی کردند.
تیم های ملی حفاری اهواز و مس کرمان در هفته پنجم رقابت ها 
شهروند  تیم های  مصاف  به  ترتیب  به  بهمن ماه  چهارم  و  بیست 

ساری و هیئت فوتبال رودان می روند.
تیم ملی حفاری اهواز در گروه نخست مسابقات لیگ برتر فوتسال 
بانوان باشگاه های کشور با تیم های نامی نو اصفهان، سایپا تهران، 
پویندگان فجر شیراز، شهروند ساری، مس کرمان و هیئت فوتبال 

رودان همگروه است.
پاالیش و پخش آبادان دیگر نماینده استان در این رقابت هاست.
۱۴ تیم در دو گروه برگزارکننده لیگ برتر فوتسال بانوان هستند.

سخنگوی کنفدراسیون فوتبال آسیا اعالم کرد هنوز هیچ کشوری 
برای میزبانی در لیگ قهرمانان آسیا درخواستی به AFC نداده 
است.  مسابقات لیگ قهرمانان ۲۰۲۱ آسیا قرار است از فروردین ماه 
۱۴۰۰ برگزار شود. کنفدراسیون آسیا قصد دارد هر گروه از مسابقات 
را در یک کشور و به صورت متمرکز برگزار کند. AFC در همین 
ارتباط به کشورهایی که تمایل به میزبانی دارند، تا اواسط ماه فوریه 

فرصت داده است تا درخواست خود را ارائه بدهند.
در روزهای گذشته از کشورهای قطر، امارات و عربستان به عنوان 

کشورهایی نام برده شده است که قصد دارند میزبانی یک یا دو گروه 
از لیگ قهرمانان را بگیرند.

از  نقل  به  دیروز جمعه  قطر  الدوحه«  »استاد  روزنامه  حال  این  با 
کنفدراسیون  این  کرد  اعالم  آسیا  فوتبال  کنفدراسیون  سخنگوی 

تاکنون هیچ درخواستی برای میزبانی دریافت نکرده است.
»نضال بحران« در این خصوص گفت: درهای درخواست میزبانی 
تا ۱۵ فوریه )۱۰ روز دیگر( باز است. مدیریت بحران کرونا و کنترل 

آن در طول مسابقات، مهمترین شروط است.

بحران افزود: کنفدراسیون آسیا از هر گروه با ۵۵۰ هزار دالر پشتیبانی 
می کند و یک کشور می تواند بیش از یک گروه را میزبانی کند.

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می رسد کشورها در حال ارزیابی 
امکانات و هزینه های میزبانی و انجام هماهنگی های الزم هستند و 

امکان دارد ظرف ۱۰ روز آینده میزبانی خود را ارائه بدهند.
استقالل، پرسپولیس و تراکتور سه سهمیه مستقیم ایران در لیگ 
قهرمانان هستند و فوالد خوزستان هم باید در مرحله پلی آف به 

مصاف العین امارات برود.

شد  موفق  برتر  لیگ  چهاردهم  هفته  در  استقالل  فوتبال  تیم 
از آن  را  به سختی تیم نساجی را شکست بدهد و صدر جدول 
خود نگه دارد. این برد برای محمود فکری سرمربی آبی ها هم 

حیثیتی بود.
برتر  لیگ  چهاردهم  هفته  دیدار  آخرین  در  استقالل  فوتبال  تیم 
ایران میزبان نساجی مازندران بود که این بازی با نتیجه یک بر 

صفر به سود استقالل   به پایان رسید.
در این بازی که از ساعت ۱۷ در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شد، 
این  با  آبی ها  کرد.  گلزنی  استقالل  برای   )۸۶( اسماعیلی  فرشید 
برد ۲۶ امتیازی شدند و صدر جدول را که برای ساعاتی در دست 
سپاهان بود، پس گرفتند. این برد همچنین برای محمود فکری 
نساجی  در  قبل  بود چرا که وی فصل  استقالل حیاتی  سرمربی 
کار می کرد و برای پیوستن به استقالل، با مدیران این باشگاه به 

چالش خورده بود.
بازگشت مظاهری به ترکیب و نیمکت نشینی نادری

محمود فکری سرمربی استقالل تیمش را در این مسابقه با این 
محمد  عارف غالمی،  مظاهری،  رشید  کرد:  میدان  روانه  ترکیب 
مهدی  مرادی،  بابک  غفوری،  وریا  یزدانی،  سیاوش  دانشگر، 
اسماعیلی،  فرشید  نادری(،  )محمد  داریوش شجاعیان  مهدی پور، 

مهدی قایدی و ارسالن مطهری.
درون  به  مظاهری  رشید  بازگشت  استقالل،  ترکیب  ویژه  نکته 
دروازه به جای سید حسین حسینی و حضور بابک مرادی به جای 

محمد نادری بود. البته نادری در نیمه دوم به بازی آمد.
همچنین تیم نساجی با سرمربیگری مجید جاللی با این ترکیب 
 - داودی  بهزاد   - شیری  حامد   - شد: حسین خطیر  زمین  وارد 
سعید بیگی - مصطفی جوادیان - حسن نجفی - میالد کمندانی 
)ایوب  باباگلی  محمدحسین   - داوران  علی  بایرامی(  )مهرداد 

کالنتری( - فرزاد زامهران - کریم اسالمی )عرفان گل محمدی(.
دفاع فشرده نساجی و ضدحمله خطرناک در نیمه نخست

برتری  استقالل  که  شد  برگزار  حالی  در  بازی  نخست  نیمه 
توپ  مالکیت  و  موقعیت  خلق  در  نساجی  به  نسبت  محسوسی 
داشت. آبی های پایتخت در چند نوبت صاحب موقعیت های نصفه 
جایی  به  راه  نساجی  دروازه  کردن  بازی  در  که  شدند  نیمه ای  و 
نبردند. نساجی در نیمه نخست با دفاع منسجم و فشرده سعی در 

خنثی کردن حمالت استقالل داشت.
از وقت های تلف شده  بهترین موقعیت نساجی در دومین دقیقه 
این نیمه و روی یک ضد حمله رقم خورد ولی ضربه زامهران با 

اختالف بسیار کم از کنار دروازه رشید مظاهری به کرنر رفت.
* اسماعیلی ناجی استقالل شد

از  را  برد مقابل ذوب آهن، صدر جدول  با  در روزی که سپاهان 
استقالل گرفته بود، آبی های تهران برای کسب سه امتیاز، نیمه 
دوم را هم هجومی آغاز کردند. نساجی در این نیمه، برنامه مشابه 
با نیمه نخست را داشت و با دفاع از روی نیمه خود و ضد حمالت، 
چشم به گلزنی دوخته بود. مهدی قائدی در این نیمه هم با حرکت 
در عرض و شوت سعی در باز کردن دروازه نساجی داشت اما راه 

به جایی نبرد.
تالش استقاللی ها تا دقیقه ۸۶ بی نتیجه بود. در این دقیقه، فرشید 
توانست طلسم  پشت محوطه جریمه  از  با یک شوت  اسماعیلی 
برساند.  ثمر  به  را  بازی  نخست  گل  و  بشکند  را  نساجی  دروازه 
آبی ها در دقیقه ۸۸ هم صاحب یک ضربه پنالتی شدند که مهدی 
افقی دروازه زد و در برگشت هم  را به تیرک  پنالتی  این  قائدی 
نتوانست توپ را به گل تبدیل کند. در نهایت بازی با همان یک 
پایان رسید تا مجید جاللی سرمربی نساجی هم سومین  گل به 

باخت متوالی خود را با این تیم تجربه کند.

* اعتراض شدید کاپیتان استقالل
محمود فکری در دقیقه ۷۵ این بازی، احمد موسوی را به جای 
بازوبند  غفوری  کرد.  زمین  وارد  استقالل  کاپیتان  غفوری  وریا 
کاپیتانی را به فرشید اسماعیلی تحویل داد. سپس ضربه محکمی 
به توپ زد و از همان سمت زمین به بیرون و سپس به رختکن 
کرد  عنوان  بازی  از  بعد  استقالل  سرمربی  فکری  محمود  رفت. 
غفوری از اینکه کمتر به او توپ رسیده عصبانی بوده و خودش 

درخواست تعویض داده است. 
* گرامی داشت یاد علی انصاریان

بازیکنان و اعضای تیم فوتبال استقالل و نساجی پیش از شروع 
گرامی  را  ایران  فوتبال  پیشکسوت  انصاریان  علی  یاد  بازی  این 
داشتند. البته تصویر مهرداد میناوند دیگر پیشکسوت فوتبال ایران 
که هفته گذشته از دنیا رفت هم روی پیراهن نساجی نقش بسته 

شده بود.
* چه کسانی در این بازی کارت گرفتند؟

موعود بنیادی فر داور این مسابقه به محمد دانشگر، بابک مرادی، 
محمد نادری و وریا غفوری از استقالل و مهرداد بایرامی و علی 

داوران از نساجی کارت زرد نشان داد.

 هفته چهارم رقابت های ليگ برتر فوتسال ؛

تیم بانوان ملی حفاری اهواز در خانه پیروز شد

: AFC سخنگوی

هیچ کشوری هنوز درخواست میزبانی لیگ قهرمانان آسیا را نداده است

انتقام »فكری« از تيم سابق ؛  استقالل به سختی نساجی را برد


