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گروه ورزشــی- هفته ششــم 
رقابت هــای لیگ قهرمانان آســیا با 
 C و A برگزاری مسابقات گروه های
به پایان رسید تا تیم های صعود کننده به 

مرحله حذفی مشخص شوند.
تیم هــای فوتبــال اســتقالل، 
فــوالد  و  تراکتــور  پرســپولیس، 
نماینده های کشورمان در این مسابقات 
بودند که در نهایت ۳ تیم ایرانی جواز 
صعود به مرحله بعد را کسب کردند. 
در این بین صعود تراکتور بسیار معجزه 
آســا بود و شــاگردان خطیبی پس از 
شکست استقالل تاجیکستان و الهالل 
عربستان جواز صعود به مرحله بعد را 

کسب کردند.
صعــود  پرســپولیس؛ 

مقتدرانه به عنوان تیم اول
پرسپولیس ایران که عنوان نایب 
قهرمانی لیگ قهرمانان آســیا را یدک 

می کشــد، فصل جدید این رقابت ها 
را با قدرت آغاز کرد. شاگردان یحیی 
گل محمــدی در هفته اول به مصاف 
الوحده امــارات رفتند و با نتیجه یک 
بر صفر حریف خود را شکست دادند. 
سیدجالل حسینی کاپیتان سرخپوشان 
که در مســابقات لیگ بیستم فوتبال 
ایــران بار ها با گل هــای ۳ امتیازی به 
داد پرسپولیس رسیده بود، در بازی با 
الوحده نیز تــک گل نماینده ایران را 

وارد دروازه حریف کرد.
سرخپوشــان در بــازی دوم نیز 
موفق شــدند با نتیجه ۳ بر یک از سد 
الریان عبور کنند. دبل شهریار مغانلو 
و تــک گل کمال کامیابی نیا برد مقابل 
الریان را به ارمغان آورد. ســپس گوا 
در ۲ دیدار متوالی مقابل پرســپولیس 
قرار گرفت کــه با نتایج ۲ بر یک و ۴ 
بر صفر برابر شــاگردان گل محمدی 

شکست خورد. پس از آن پرسپولیس 
در بازی برگشت مقابل الوحده با یک 
گل مغلوب شــد، اما با توجه به نتایج 
گروه هــای دیگر صعود خــود را به 
مرحله بعد قطعی کرد. شــاگردان گل 
محمدی در آخرین دیدار که تنها برای 
ســرگروهی اهمیت داشت به مصاف 
الریان رفتند و با حساب ۴ بر ۲ حریف 
را شکســت دادند تا بــا قدرت راهی 
مرحله بعد شوند. پرسپولیس با ۱۴ گل 
زده در کنار استقالل بهترین خط حمله 

مرحله گروهی را در اختیار داشت.
شاگردان  صعود  استقالل؛ 

مجیدی از گروه مرگ
تیم اســتقالل ایران بــا هدایت 
فرهــاد مجیدی کار خــود را در لیگ 
قهرمانان آسیا با پیروزی ۵ بر ۲ مقابل 
االهلی عربســتان آغاز کرد. گل های 
نــادری، دیاباته، اســماعیلی و ۲ گل 

قایدی به ۲ گل عمر الســومه چربید تا 
آبی ها در بازی اول برد پر گلی را تجربه 
کنند. کار برای اســتقالل در بازی دوم 
نیز خوب پیش رفت و شاگردان فرهاد 
مجیدی با ۳ گل از ســد الشرطه عراق 
۱۰ نفره گذشتند تا برای الدحیل خط و 
نشان بکشند. در بازی سوم نیز آبی ها با 
وجود کیفیت باالیی که در خط حمله 
داشــتند، در کارهای دفاعی پر اشتباه 
ظاهر شــدند و با حساب ۴ بر ۳ نتیجه 

را به الدحیل واگذار کردند.
استقالل در بازی برگشت برابر 
الدحیل با هدف انتقام وارد زمین شد 
و خیلی زود توســط شــیخ دیاباته به 
گل رســید، اما ۲ گل اولونگا ورق را 
برگردانــد. در نهایت مهدی قایدی به 
داد آبی ها رسید تا بازی مساوی شود. 
شاگردان فرهاد مجیدی در بازی بعد 
نیز مقابل االهلی یک تســاوی کسب 

کردند تــا به صعود نزدیک شــوند. 
استقالل در بازی ششم تیر خالص را 
شــلیک کرد و تک گل شیخ دیاباته از 
روی نقطــه پنالتی حکم صعود آبی ها 
را امضاء کرد. اســتقالل با ۱۴ گل زده 
در کنار پرسپولیس بهترین خط حمله 

مرحله گروهی را در اختیار داشت.
فوالد؛ کابوس دور برگشت 
شــاگردان جواد نکونــام دیگر 
نماینــده ایــران در مســابقات لیگ 
قهرمانان آســیا بودند کــه علی رغم 
عملکرد قابل قبول در بازی های دور 
رفت، در ۳ بازی آخر ۳ شکســت را 
تجربه کردند تا با لیگ قهرمانان آســیا 
وداع تلخی داشــته باشند. فوالد ابتدا 
در یک بازی تماشــایی تیم قدرتمند 
السد قطر را با نتیجه تساوی یک - یک 
متوقف کرد و سپس با یک گل از سد 
الوحدات اردن گذشــت. شــاگردان 

نکونــام در بازی بعد یک تســاوی با 
ارزش از النصر دشــت کردند تا برای 

صعود امیدوار شوند.
با این وجود بازی های برگشت 
اصــال به کام نکونام و فوالد نبود. ابتدا 
النصر با درخشش حمداهلل و اشتباهات 
مدافعان فوالد اولین ضربه را به نماینده 
کشورمان وارد کرد. سپس فوالد با یک 
گل از الســد شکست خورد تا به دلیل 
امتیاز کمتر از النصر و شکست در بازی 
رو در رو از لیگ قهرمانان حذف شود. 
آخرین بازی هم که برای شــاگردان 
نکونام تشــریفاتی بــود جالب پیش 
نرفت و سومین باخت متوالی را برای 
فوالد در پی داشت. ۳ باخت متوالی و 
صفر گل زده در بازی های برگشــت، 
باعث وداع تلــخ فوالد با رقابت های 

آسیایی شد.
تراکتور؛ جدال با النصر در 

مرحله حذفی  
تیم تراکتور ایران در ۶ مســابقه 
مرحله گروهی باختی را تجربه نکرد 
تا از این لحاظ بهترین عملکرد را بین 
تیم های آسیایی داشته باشد. شاگردان 
رســول خطیبی کار خود را با تساوی 
پر گل ۳ - ۳ مقابل پاختاکور ازبکستان 
آغــاز کردند. تراکتــور در گام دوم و 
سوم ۲ تساوی بدون گل متوالی مقابل 
الشارجه امارات و نیروی هوایی عراق 
را تجربه کرد تا با شرایط سختی برای 

صعود مواجه شود.
گل دقیقــه ۲ مهــدی تیکدری 
مقابل نیروی هوایی عراق نخســتین 
پیــروزی تراکتور در لیــگ قهرمانان 
آســیا را در پی داشت تا امید نماینده 
کشــورمان برای صعود زنده شود اما 
یک تســاوی بدون گل دیگر این بار 
برابــر پاختاکور، کار صعود را به اما و 

اگر کشاند. شاگردان رسول خطیبی در 
بازی مقابل الشارجه که حکم مرگ و 
زندگی را داشت، خودی نشان دادند 
و با ۲ گل محمــد عباس زاده روی ۲ 
پاس گل سامان نریمان جهان حریف 
را مغلوب کردند. در نهایت شانس به 
تراکتور روی خوش نشــان داد و پس 
از شکست الهالل عربستان و استقالل 
تاجیکســتان در گروه A، شــاگردان 
خطیبی به عنوان یکــی از ۳ تیم برتر 

دوم، به مرحله حذفی صعود کردند. 
نماینــده کشــورمان در مرحله 
یــک هشــتم نهایی باید بــه مصاف 
النصر عربستان برود. تراکتور در کنار 
الوحده بــا ۳ گل خورده بهترین خط 
دفاع مرحله گروهی را داشــت و البته 
محمدرضا اخباری با ۵ کلین شــیت 
بهترین عملکرد را در این زمینه به ثبت 

رساند.

تیم های فوتبال استقالل، پرسپولیس و تراکتور از ایران به مرحله حذفی 
لیگ قهرمانان آسیا صعود کردند.

بهترین نماینده ایران در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا کدام تیم بود؟

پرسپولیس خطرناک، 
استقالل ترسناک 

تیم  گروه ورزشی- سرمربی 
ملی فوتبال گفــت: به آینده این تیم 
برای کسب نتایج بهتر در مسابقه های 

جام جهانی خوشبین هستم.
 به گزارش اقتصاد کیش  دراگان 
اسکوچیچ در جریان بازدید از محل 
برگــزاری اردوی تیم ملی در جزیره 
کیش با بیان اینکه هم اکنون مسابقه 
کمی سخت شده است، اظهار داشت: 
به تیم برای کسب نتایج بهتر خوشبین 
هستم و معتقدم که تیم خوبی داریم.
وی افزود: از هواداران می خواهم به 
تمام اعضا و بازیکنان اطمینان داشته 
باشــند، ما می توانیــم و باید به جام 
جهانی برویم و این جو خوب را باید 
ایجاد کرد و تیم بسیار خوبی داریم و 
هواداران باید به تیم خود اعتماد کنند.
وی در خصــوص وضعیــت 
استادیوم و ســالن های ورزشی در 

حال آماده ســازی بــرای برگزاری 
اردوی تیــم ملی در جزیره کیش نیز 
اظهار داشــت: مهمترین مساله برای 
برگــزاری اردو زمیــن چمن و نور 
استادیوم بوده و الزم است اقدام های 

بیشتری انجام شود
.اســکوچیچ با بیان اینکه این 
زیرســاخت ها به خوبی آماده شده 
اســت یادآور شد: انتظار می رود در 
مدت زمان باقــی مانده زمین چمن 
نیز بهتر از وضعیت فعلی آماده سازی 

شود. 
رییــس هیات فوتبــال جزیره 
کیش نیز گفت: بازسازی زمین چمن، 
رنگ آمیزی محوطه کل استادیوم و 
ســاختمان هیات فوتبال، تعویض 
و بازســازی تابلوهای ورودی ها و 
خروجی ها از جمله مواردی اســت 
کــه با تخصیص اعتبــارات الزم از 

سوی موسســه ورزش و تفریحات 
سالم کیش برای حضور تیم ملی در 

این جزیره اجرا شده است.
 محمود پازوکــی با بیان اینکه 
تکمیل برخی موارد نیز در دست اقدام 

است افزود: با اعالم سرمربی تیم ملی 
همه  امکانات موردنیاز  برای میزبانی 
بهتــر و شایســته  از تیم ملی فوتبال  
در جزیره کیش  با حمایت ســازمان 

منطقه آزاد کیش انجام خواهد شد.

بازدیدسر مربی تیم ملی فوتبال از ورزشگاه المپیک کیش

دریافت کننده  ورزشی-  گروه 
تیم ملــی والیبال ایــران به صورت 

رسمی به تیم پویترز فرانسه پیوست.
باشــگاه پویترز فرانسه خبر از 
توافق و امضای قرارداد با محمدجواد 
معنوی نــژاد داد. بــه ایــن ترتیــب 
معنوی نژاد نخســتین بازیکن والیبال 
ایران خواهد بود که در لیگ فرانســه 

به میدان می رود.
تیم پویترز در مرحله یک چهارم 

نهایی فصل گذشــته لیگ فرانســه 
مقابــل مون پولیه باخت و از صعود به 

نیمه نهایی بازماند.
معنوی نژاد در سال های ۲۰۱۷ و 
۲۰۱۸ هم در تیم ورونا ایتالیا بازی کرد. 
او نخستین بازیکن تاریخ والیبال ایران 
بــود که حضور در ســری آ را تجربه 
می کرد. این بازیکن پس از جدایی از 
ورونا، در ۲ فصل اخیر برای در سایپا 

حضور داشت.

پیش از این و در سال ۲۰۱۹ علی 
شــفیعی با تیم پوتیه فرانسه قرارداد 
بســته بود و می توانســت نخستین 
بازیکن ایرانی لیگ این کشــور باشد 

ولی پــس از مدتی و زمانی 
که با باشــگاه شهرداری 

ارومیه به توافق رسید، 
قراردادش با این تیم 
 فرانســوی را لغــو 

کرد.

گروه ورزشــی- هفته ششم و 
پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 
هم برگزار شد و تیم ها جایگاه خود را در 

این دوره از رقابت ها شناختند. 
در ایــن میان از بین چهار نماینده 
ایــران یعنــی پرســپولیس، تراکتور، 
اســتقالل و فوالد بهترین بازیکنان این 
هفته را در قالــب تیم منتخب معرفی 

شده است:
دروازه بان: رشید مظاهری 

)استقالل(
گلر اســتقالل نقش ویــژه ای در 
برتری این تیم مقابل الشرطه ایفا کرد و 
اگر چند واکنش به موقع او نبود ممکن 
بــود برتری خفیف منجر به صعود این 
تیم رخ ندهد. مظاهری یک کلین شیت 
با ارزش مقابل الشرطه به ثبت رساند و 
یکی از خوب های تیمش در این دیدار 
بود و در بین برترین ها قرار گرفته است. 
مدافــع میانی: عارف غالمی 

)استقالل(

آبی هــای پایتخت اگرچه ابتدا در 
لیگ قهرمانان آسیا در دفاع متزلزل نشان 
دادند ولی رفته رفته بهتر شــدند و در 
دیدار با الشرطه به خوبی مقابل حمالت 
حریف ایستادگی کردند. یکی از نفرات 
کلیدی اســتقالل در خط دفاع عارف 
غالمــی بود که به خوبی با قطع توپ و 
یارگیری توانست از پس وظایف دفاعی 

خود بربیاید.
مدافع میانی: حسین کنعانی 

زادگان )پرسپولیس(
پرســپولیس در این دیدار از نبود 
جالل حســینی ضربه خــورد و خط 
دفاع انسجام همیشــگی را نداشت و 
فرشــاد فرجی هــم از آمادگی صد در 
صد به دور بود و در این شــرایط وظیفه 
کنعانی زادگان سنگین تر از همیشه بود 
و با وجود اینکه سرخپوشــان دو گل 
دریافــت کردند او چندان مقصر نبود و 
روز کم اشــتباهی را مقابل الریان پشت 
سر گذاشت و یک گل هم برای تیمش 

زد تا در برد پرسپولیس موثر باشد.
میــالد  راســت:  مدافــع 

فخرالدینی )تراکتور(
فخرالدینی با اســتفاده از تجربه 
خودش این روزها یک وزنه در ترکیب 
تراکتور است و به نوعی عصای دست 
خطیبی در ســمت دفاع راست تیمش 
محسوب می شود و در طول تورنمنت 
هم عملکرد قابل قبولی داشــت. او در 
بازی با الشارجه بارها خط دفاع حریف 
را با نفوذهایــش آزار داد و در وظایف 

دفاعی هم کم نقص ظاهر شد.  
مدافع چپ: مهران درخشان 

مهر )فوالد(
اگرچه فوالد نتیجه را به الوحدات 
واگذار کرد و به دلیل حذف زودهنگام 
این تیــم از رقابت ها انگیــزه  ای برای 
بازیکنان این تیم وجود نداشــت ولی 
درخشــان مهــر، مدافع چــپ جوان 
فــوالدی ها روز خوبی پشــت ســر 
گذاشــت و بهترین بازیکن در روز نه 

چندان خوب تیمش بود. 
هافبک میانی: سامان نریمان 

جهان )تراکتور(
نریمان جهان از خریدهای خوب 
خطیبی برای تراکتور است که به خوبی 
وظیفه بازیسازی برای این تیم را انجام 
می دهــد و در بازی با الشــارجه هم به 
خوبی یک پــاس گل برای عباس زاده 
ارســال کرد تا در برتــری تیمش تاثیر 

گذار باشد. 
هافبــک هجومی: احســان 

پهلوان )پرسپولیس(
پهلوان در دیدار مقابل الریان یکی 
از خوب های تیمش اســت که در این 
بازی برخالف همیشــه مزد عملکرد 
خوبــش را بــا گلزنی گرفــت و مثل 
دیدارهای دیگــر اینطور نبود که بازی 
خوبش به چشم نیاید. او چند موقعیت 
دیگر هم روی دروازه حریف برای خود 

و هم تیمی هایش ایجاد کرد.
هافبک هجومی: مهدی ترابی 

)پرسپولیس(
ترابی مثل همیشــه محور و منشأ 
حمالت پرسپولیس و انتقال توپ از فاز 
دفاع به حمله این تیم بود و اکثر موقعیت 
هایی که پرسپولیس در این بازی روی 
دروازه حریف ایجاد کرد از سوی ترابی 
پایه گذاری شده بود و تاثیر این بازیکن 
روی روند هجومی سرخپوشان بیش از 
یک پاس گلی اســت که در این بازی 

برای کنعانی زادگان ارسال کرد.
 مهاجم: محمــد عباس زاده 

)تراکتور(
این روزها حسابی روی اوج است 
و نفر اصلی و کلیدی تراکتور در پیروزی 
با ارزشی است که در دیدار با الشارجه 
به دســت آورد و هــر دو گل تیمش را 
در این بازی به ثمر رساند تا شانس های 
تیمش را برای ماندن در بازی ها همچنان 
زنــده نگه دارد و با دو گل زده می تواند 
بهترین بازیکن هفته بین تیم های ایرانی 

هم لغب بگیرد.

مهاجــم: شــهریار مغانلو 
)پرسپولیس(

ستاره بی چون و چرای تیمش در 
دیــدار مقابل الریان بود و عالوه بر گل 
زیبایی که به ثمر رســاند دو بار هم در 
طول بازی توپ را به تیر دروازه کوبید و 
یک ضربه ایستگاهی او را هم گلر الریان 
به سختی مهار کرد و اگر خوش شانس 
تر بود می توانســت حتی در این بازی 

هت تریک کند. 
قایــدی  مهــدی  مهاجــم: 

)استقالل(
قایدی مثل اکثر دیدارهای استقالل 
در این دوره ســتاره بی چون و چرای 
تیمش بــود و در روزی که نه گل زد و 
نه پاس گل داد توانست یک پنالتی برای 
تیمش بگیرد و دیگر پنالتی این تیم که 
روی میلیچ اتفاق افتاد و به گل تبدیل شد 
روی پاس فوق العاده او به مدافع کروات 
ایــن تیم رقم خورد تا برتری خود را به 

اثبات برساند.

معنوی نژاد دوباره به جمع لژیونرهای والیبال ایران پیوست  

تیم منتخب تیم های ایرانی هفته ششم لیگ قهرمان آسیا
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گروه ورزشــی- باشگاه رئال 
مادرید برای راضی کردن واســکز به 
ماندن پیشــنهاد جدید و بهتری را به 

او داده است.
لوکاس واسکز یکی از بازیکنان 
خوب رئــال مادرید در فصل جاری 
بوده است. او باتوجه به آسیب دیدگی 
کارواخال به عنوان مدافع راســت به 
میدان رفت و توانست عملکرد خوبی 

در این پست داشته باشد.
قرارداد واســکز با رئال در پایان 
فصل جاری تمام می شود و زیدان از 
باشگاه خواســته است تا قرارداد این 

بازیکن را تمدید کنند.
روزنامــه مارکا تاکیــد کرد که 
باشــگاه رئال مادرید پیشنهاد مناسبی 
به واســکز برای تمدید قرارداد داده 
اســت و دو طرف در آســتانه توافق 

نهایی هستند.
واسکز در چند دیدار اخیر رئال 

مادرید به خاطر آســیب دیدگی به 
میدان نرفته است و تا پایان 

فصل هــم نمی تواند 
بازی کند.

پیشنهاد جدید رئال به واسکز


