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گروه ورزشــی- هفته نوزدهم 
لیگ برتــر فوتبال ایران با برگزاری ۸ 
مسابقه به پایان رسید. این هفته ۲ تیم 
مدعی پرســپولیس و استقالل مقابل 
حریفان خود متوقف شدند تا سپاهان 
با پیروزی برابر سایپا فاصله خود را با 

تیم دوم جدول بیشتر پیدا کند.  
فوالد خوزستان به دلیل حضور 
در پلی آف لیگ قهرمانان آســیا  این 
هفته زودتر از ســایر تیم ها بازی خود 

را برگزار کرد.
نتایــج هفتــه نوزدهــم 

رقابت های لیگ برتر:
آلومینیــوم اراک صفر - فوالد 

خوزستان صفر
پدیده یک - پرسپولیس یک

تراکتور صفر - مس رفسنجان 
صفر

نفت مسجدســلیمان صفر - 
نساجی ۲

ذوب آهــن یک - نفت آبادان 
صفر

استقالل صفر - پیکان صفر
گل گهر ۳ - ماشین سازی یک

سایپا صفر - سپاهان یک
بازی هفته 

)پدیده - پرسپولیس(
بازی تیم های آلومینیوم اراک و 
فوالد خوزســتان یکی از دیدار های 
جذاب این هفته بود که موقعیت های 
تیم هــا  دروازه  روی  خطرناکــی 
مخصوصا فوالد شــاهد بودیم. با این 
وجود بازی پرسپولیس مقابل پدیده 
مخصوصا در نیمــه دوم رقابت فوق 
العاده مهیجی بود. این دیدار در پایان 
با نتیجه تســاوی یک بر یک به پایان 
رســید. ابتدا امین قاسمی نژآد با یک 
ضربه نوک پای دقیــق دروازه حامد 
لک را باز کــرد. یحیی گل محمدی 
که نمی خواســت شکست دیگری را 
در لیگ بیســتم تجربه کند، بازیکنان 
ملی پوش خــود را در نیمه دوم وارد 
بازی کرد و میالد سرلک دقیقه ۶۹ گل 
تساوی را به ثمر رساند. پرسپولیس با 
این تســاوی بدموقع از صدر جدول 

فاصله گرفت.
تیم هفته )سپاهان(

ســپاهان این هفته در یک دیدار 

خارج از خانه به مصاف ســایپا رفت. 
شاید قبل از شروع هفته تیم های مدعی 
انتظار داشــتند با توجه به سبک بازی 
سایپا، شاگردان محروم نویدکیا بازی 
سختی را پیش رو داشته باشند. با این 
وجود ســپاهان در این مسابقه خیلی 
زود به گل رســید و عزت اهلل پورقاز 
دروازه محمدحسین اکبرمنادی را باز 
کرد. شــاگردان محرم نویدکیا که از 
قبل می دانستند ۲ تیم مدعی استقالل 
و پرسپولیس امتیاز از دست داده اند با 

خیالی آسوده با پیروزی یک گله مقابل 
ســایپا فاصله خود را با پرسپولیس به 

امتیاز افزایش داد.
بازیکن هفته )یونس شاکری(

اکثر کارشناســان فوتبال اعتقاد 
داشتند که گل گهر با توجه به وضعیت 
عجیب و بد ماشــین سازی به راحتی 
می تواند در هفته نوزدهم لیگ برتر به 
برتری برسد. با این وجود کار گل گهر 
در نیمه اول برابر ماشــین سازی گره 
خورد و بازی با نتیجه مساوی به پایان 

رسید اما در نیمه دوم ورق برگشت و 
شــاگردان امیر قلعه نویی به پیروزی 
رسیدند. چهره برتر این مسابقه و هفته 
بدون شک یونس شاکری بود که د این 
دیــدار هت تریک کرد و ۳ بار دروازه 
تیم نگون بخت ماشــین سازی را باز 
کرد. شاکری ابتدا در انتهای نیمه اول 
با یک ضربه تماشایی بازی را مساوی 
کرد. او سپس در نیمه دوم ۲ گل دیگر 
به ثمر رســاند تا کار نیمه تمام خود را 

تکمیل کرده باشد.

مربی هفته )ساکت الهامی(
دیگر مسابقه این هفته لیگ برتر 
در مسجدسلیمان و بین تیم های نفت 
و نســاجی برگزار شــد. نساجی در 
این دیــدار با ارائه یــک بازی کامال 
برتر از ســد نفت گذشت. شاگردان 
ســاکت الهامی بــا نتیجه ۲ بر صفر و 
با درخشش حسین زامهران )یک گل 
و یک پاس گل( این برد ارزشــمند را 
کسب کردند. ساکت الهامی از زمانی 
که جانشین مجید جاللی در نساجی 

شده از ۳ مسابقه ۳ برد به دست آورده 
است. این بهترین عملکرد نساجی در 
لیگ بیستم محسوب می شود و به طور 
کامل امیدهای این تیم برای ماندن در 

لیگ برتر را زنده کرده است.
دروازه بان هفته 
)محسن فروزان(

بی تردید اگر واکنش های زیبای 
محســن فروزان نبود تیم فوالد یک 
شکســت بد موقع را قبل از حضور 
در بازی پلی آف لیگ قهرمانان آســیا 
مقابل آلومینیــوم تجربه می کرد. البته 
در ایــن دیدار ۲ بار هــم توپ به تیر 
دروازه فوالد برخــورد کرد. فروزان 
ابتدا دقیقه ۱۱ کاشــته امید سینگ را 
به کرنر فرســتاد. او سپس ۲ بار حامد 
پاکدل مهاجم گلزن آلومینیوم را ناکام 
گذاشــت و در نهایت ضربه شاهین 
توکلی را در یک موقعیت تک به تک 
به زیبایــی راهی کرنر کرد. فروزان با 
ایــن نمایش قابل قبــول، تا حدودی 
خیــال جواد نکونــام را برای بازی با 

العین راحت کرد.
اتفاق هفته )از تغییرات عجیب 

سرمربی در ماشین سازی تا ماجرای 
شــکایت پرســپولیس از پدیــده و 

برعکس(
یکی از اتفاقات عجیب این هفته 
لیگ برتر در اردوی ماشــین ســازی 
رخ داد. ماشــین ســازان ابتدا مجتبی 
خورشــیدی را به عنوان سرمربی در 
نظر گرفتند اما این مربی در آســتانه 
پرواز به سیرجان برکنار شد. در نهایت 
نیز کاظم محمودی سرپرست ماشین 
ســازی هدایت این تیم را مقابل گل 

گهر برعهده داشت.
دیگر مورد حاشیه ای نیز مربوط 
به بازی پرســپولیس و پدیده بود. این 
۲ تیم بعد از مســابقه ادعای شکایت 
از یکدیگر را داشــتند. باشگاه پدیده 
اعتقاد داشــت حضور عیسی آل کثیر 
در این مسابقه غیر قانونی بوده است. 
باشــگاه پرســپولیس هم این ادعا را 
در مــورد فالحیان بازیکــن پدیده 
داشــت. چمن بلند ورزشــگاه امام 
رضا )ع( و حضور تماشاگران در این 
 اســتادیوم دیگر موارد حاشیه ای این 

مسابقه بود.

با پایان مسابقات هفته نوزدهم لیگ برتر فوتبال،  ترین های هر بخش معرفی شدند.

از هت تریک شاکری تا بازی پر حاشیه 
پدیده - پرسپولیس

ترین های مسابقات هفته نوزدهم لیگ برتر؛

گروه ورزشی- تیم ملی فوتبال 
بحرین با وجود داشــتن تعداد زیادی 
بازیکنان اصلی خود در خانه مغلوب 
اردن شــد تا ضعیف های این تیم برای 

دیدار آینده مقابل ایران آشکار شود.
تیم ملی بحریــن یکی از رقبای 
ایــران در انتخابی جام جهانی در قاره 
آسیا است و در جدول رده بندی هم از 
شرایط بهتری نسبت به تیم ملی فوتبال 
ایــران برخوردار اســت. در حالی که 
اهالی فوتبال امیدوار به شکست دادن 
بحریــن و عراق در دور برگشــت در 
تهران بودند، کنفدراسیون فوتبال آسیا 
میزبانی مسابقات متمرکز را به بحرین 
واگــذار کرد تا کار ایران دشــوارتر از 

گذشته شود.
عــالوه بر این بحرین در ماه های 
اخیــر نتایــج بســیار خوبــی را در 

رویدادهای مختلف کسب کرده است. 
آن ها در پنجــره بازی های ملی که در 
فروردیــن۱۴۰۰، دو دیدار دوســتانه 
مقابل سوریه و اردن برگزار کردند که 
حاصل آن یک پیروزی برابر سوریه و 

یک شکست مقابل اردن بود.
شکســت بحرین مقابــل اردن 
در این دیدار دوســتانه و در پایتخت 
کشورش، در شرایطی رقم خورده که 
تعداد زیادی از بازیکنان اصلی بحرین 
در ترکیب اصلی حضور داشتند و این 
موضــوغ نوید اتفاقــات خوبی برای 

فوتبال ایران را می دهد.
در ترکیب تیم ملــی بحرین در 
این دیــدار بازیکنانــی مانند عبداهلل 
یوسف، مهدی حمیدان، جاسم الشیخ، 
عبدالوهاب الموالد، مهدی باقر و ولید 
الحیام حضور داشتند که سال گذشته 

هــم در ترکیب اصلــی بحرین مقابل 
ایران در مهــر ۹۸ به میدان رفته و تیم 
ویلموتس را با شکست رو به رو کرده 
بودند. البته سایر بازیکنان حاضر در ان 
بازی هم در بازی با ســوریه به میدان 

رفتند.
شکست بحرین در زمین خودی 
و با حضور این تعداد بازیکن که شاکله 
اصلی این تیم را تشکیل می دهد، موید 
این موضوع است که ایران در صورت 
داشتن انســجام الزم، می تواند برای 
نخســتین بار در طول تاریخ بحرین را 

در خاک خودش شکست دهد.
*مربی ســوریه: ایــران طبیعتا 

بحرین را می برد
موفقیت هــای اخیــر بحرین و 
تقابل هــای تاریخی این تیم با ایران، از 
جمله مواردی است که باعث نگرانی 

جامعه فوتبال ایران شــده اما مربی تیم 
ملی ســوریه که طی روزهای گذشته 
هم با ایران و هم با بحرین بازی کرده، 
نکات جالبی را درباره این دو تقابل بیان 
کرد.نــادر داود، مربی تیم ملی فوتبال 
ســوریه در مقایســه ایران و بحرین 
می گویــد: اگر بخواهم بین این دو تیم 
قیاس کنم، می توانم بگویم اصال قابل 
مقایسه نیستند چون ایران بسیار قوی 
و فرصت طلب است و بازیکنان خیلی 
خوبی دارد. بازیکنان ایران در لیگ های 
اروپایی بازی می کنند. تیمی است که 
دائما در جام ملت هــا و جام جهانیی 
بازی کرده اســت و روی قدرت بدنی 

متمرکز است.
او دربــاره تیــم ملــی بحرین 
خاطرنشــان کرد: بحرین تیمی بازی 
می کند و تاکتیکش قابل شناسایی است 

و می شود روش بازی آن ها را تخمین 
زد اما ایران غیرقابل پیش بینی است. ما 
اعتقاد داریم که ایران طبیعتا بحرین را 
خواهد برد. برد برای ایران است و ایران 

به راحتی از بحرین رد می شود.
به گزارش ایســنا، همانطور که 
مشــخص اســت و به گواه اظهارات 
مربی ســوری، بحرین از نظر انفرادی 
تیم چندان شاخصی نیست اما سرمربی 
پرتغالی این تیم که شــاگرد کارلوس 
کی روش است، توانسته فوتبال تیمی 
را در بحرین احیاء کند و از طریق بازی 
منظــم و گروهی، یکی پس از دیگری 

رقبای بحرین را زمین گیر کند.
 با این حال برای تیمی مانند ایران 
با وجود چندین بازیکن تکنیکی، غلبه 
بر بحرین کار چندان دشــواری به نظر 

نمی رسد.

شکست خانگی بحرین و پیش بینی مربی سوریه

گروه ورزشی- امین قاسمی نژاد 
پس از درخشش در شهرخودرو مورد 
توجه چند باشگاه مطرح قرار گرفت 
اما مشــهدی ها اجازه خروج او را در 
آغاز لیــگ ندادند. در نقل و انتقاالت 
زمستانی اما بحث جدایی قاسمی نژاد 
بیش از پیش جدی تر شد و استقالل 
در یکقدمــی جذب این بازیکن قرار 
گرفت.مشکالت عجیبی که رخ داد 
باعث شد تا قاسمی نژاد علی رغم ابراز 
عالقه های متعدد و حضور در باشگاه 
استقالل، از حضور در تیم محبوبش 
بازماند تا با شهرخودرو ادامه دهد. او 
در هفته نوزدهم نیز موفق شد تک گل 
تیم رحمتی را مقابل پرسپولیس به ثمر 
رسانده و روزهای خوب خود در لیگ 
بیستم را با وجود شرایطی که برایش 

پیش آمد را حفظ کند.
او در خصــوص این اتفاقات 

صحبت کرد:
سکوت می کنم...

به نظرم بعضی مواقع ســکوت 
شــرافتی دارد که گفتن نــدارد. من 
احســاس می کنم که ســکوت کنم 
بهتر است. پیشــنهادی که به من شد 
باعث افتخارم بود و آن را قبول کردم. 
ولی خب بهتر است که سر این قضیه 

سکوت کنم.

من را خیلی وارد گوشــه 
رینگ نکنید

وی در مــورد ادعــای جدید 
باشــگاه اســتقالل که از درخواست 
پول نقد توســط باشگاه شهرخودرو 
برای صــدور رضایتش خبــر داده 

اســت، گفت: من را خیلی 
وارد گوشه رینگ نکنید. 
بگذارید ســکوت کنم! 

ببینیــم خدا چه می خواهد. 
اگــر پول می رســید 

صد در صد مشکلی 
نداشتند. من چندین 
بــار هم بــا آقای 
رحمتــی صحبت 
کــردم و بحث پول 

نقــد و این جور چیزها 
بود. 

هر چه بود به خدا 
واگذار کرم

هر چه بود به خدا واگذار 
کرم. قسمت این بود و 

منم مشــکلی ندارم. 
فعال مهم این اســت 

که بازیکن شهرخودرو 
هستم. طی جلساتی که 

با آقای وطنخواه داشتم تصمیم بر این 
شد که من حتی بهتر از نیم فصل اول 

برای شهرخودرو بازی کنم. انشاهلل که 
اتفاقات خوبی رخ بدهد.

روی مبلــغ ســه میلیارد 
توافق کردیم

قاســمی نژاد در واکنش به دو 
برابر شدن مبلغ رضایت نامه اش که 
با موافقت باشگاه استقالل نیز همراه 
بود اما خواسته این باشگاه، پرداخت 
بــه صورت چکی بــود، گفت: نمی 
دانــم منظور شــما از دو برابر 
چیست؟ )میثاقی در پاسخ 
به این سوال به ۳ میلیارد 
شدن مبلغ رضایت نامه 
قاســمی نژاد اشاره 
کرد.( ما طبق آخرین 
صحبت هــا روی 
مبلغ سه میلیارد توافق 
کردیم. باشگاه استقالل هم 

پذیرفت.
با دریافت فسخ سال بعد 
از باشگاه پدیده و با توجه به 
صحبتهای مدیران استقالل کار 
این مهاجم بابلی را برای حضور 
در استقالل فصل بعد باید تمام 
در  دانست.قاسمی نژاد  شده 
بازی پدیده - پرســپولیس 
ضمــن نمایش کیفیت 
با نمایش عدد ۴ نشان 

داد که مقصدش را تعیین کرده است.
رحمتی فسخ سال بعد من 

را گرفت
او در خصوص اینکه برخی ها 
معتقدند ســید مهدی رحمتی مانع از 
حضورش در استقالل شد، تاکید کرد: 
آقــای رحمتی اوکی داده بود. من بعد 
هم فصل قرارداد دارم اما گزینه فسخ 
در آن هست. خود آقای رحمتی کمک 
کردند و فسخ سال بعد من را گرفتند. 
من اول فصل می خواســتم بروم اما 
آقای رحمتی گفتند که امسال کمکم 
کن. البته قرارداد داشتم و می توانستند 
بگوینــد که بمان و جایی نرو من هم 
راهی نداشــتم. آقای رحمتی فسخ را 
گرفتند و من هم قول دادم تمام تالشم 
را می کنم. حاال می خواستم جدا شوم 
واتفاقاتی افتاد که االن تصمیم بر این 
شــد که تا آخر فصل بمانم و در پایان 
فصل در مورد پیشنهاداتی که شده فکر 
کنم. انشاهلل ببینم خدا چه می خواهد 
و قسمت بشود و یک تصمیم منطقی 
گرفته و با دلی خوش از شهرخودرو 
جــدا شــوم.وی هــم همچنین در 
خصوص پیشنهاد پرسپولیس تاکید 
کرد: در اول فصل به صورت رسمی 
پیشنهاد نداشتم. در نیم فصل دوم هم 
به صورت غیررسمی پیشنهاد داشتم.

گروه ورزشی-سرپرســت تیم  
ملــی والیبال ایران مــی گوید که ملی 
پوشــان کرونایی در قرنطینه خانگی 

هستند.
امیر خوشخبر سرپرست تیم  ملی 
والیبال ایران در خصوص ملحق شدن 
ســعید معروف به تیــم ملی گفت: به 
معروف فرصت داده شد که استراحت 
کنــد چرا کــه او بیش از یک ســال از 
خانواده خود دور بوده و آنان را ندیده و 
باید گفت که این ملی پوش در این مدت 
تمرینات خوبی را پشــت سر گذاشته 
اســت. آقای توتولو قطعا زمان ملحق 
شدن لژیونر های والیبال را اعالم خواهد 

کرد. باید گفت که امیر غفور از روز های 
اول در اردو حاضر شد. همچنین بردیا 
سعادت باید تست های کرونا دهد تا به 
تیم ملی ملحق شــود و بعد از آن سعید 
معروف به تیم ملی خواهد آمد. ســید 
محمد موسوی دیگر ملی پوش ایران که 
در لیگ ایتالیا حضور دارد، اکنون درگیر 
بــازی های خودش اســت و این ملی 
پوش تا اواســط اردیبهشت باید برای 
تیم باشــگاهی خود بازی کند. باتوجه 
به درگیری ســید محمد موسوی گفته 
می شد که این بازیکن نمی تواند برای 
لیگ ملت ها آماده شود و برنامه او کامال 

مشخص نیست. 

خوشــخبر در واکنــش به این 
موضوع گفت: ســید محمد موسوی 
قطعــا در لیگ ملت ها حضور خواهد 
داشت و به این رقابت ها خواهد رسید. 
قطعــا زمانی که خود آلکنــو در ایران 
حضور پیدا کند در این باره و همچنین 
در خصوص اســفندیار و کریمی که 
بازی هایشان دیر تمام خواهد شد نظر 
خواهد داد.خوشــخبر در خصوص 
وضعیــت کرونایی هــای تیم ملی که 
شــمار آن به شش نفر می رسد، گفت: 
این افراد در قرنطینه و در خانه های خود 
هستند. نگرانی بازیکنان این است که از 
فرم ایده آل خارج نشــوند و بتوانند با 

تیم تمرین کرده و سرحال باشند. فعال 
پزشک تیم ابالغ کرده است که ده روز 
بعد، اگر تست ها منفی باشد ملی پوشان 
کرونایی می توانند در اردو حضور پیدا 

کنند.
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تصمیم آلکنو در خصوص حضور لژیونرها

ستاره شهرخودرو از اضافه شدن گزینه فسخ در قراردادش توسط سید مهدی رحمتی خبر داد.
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