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گزارش درگیری و 
 عذرخواهی ساپینتو 

از هالل احمری ها

 لگدی که 
 سرمربی 
 استقالل 

 را محروم 
می کند
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سرمقاله
E d i t o r i a l فرهاد اشراقی

گناهتماشاگرانچیستکهمحروممیشوند؟
بازی اســتقالل و ملوان گل داشــت اما روح نداشت، چرا؟ چون تماشاگر 
نداشت. دلیلش هر چه هست باید بررسی شود اما این حق انزلی چی ها بود 
که از نزدیک بازی تیم شان را ببینند همان طور که هفته پیش استقاللی ها 
حق داشــتند بازی تیم خود مقابل سپاهان را با حضور در آزادی ببینند. 
دیشب بازی پرسپولیس و فوالد تماشاگر داشت و جذابیت بازی چند برابر 
شد. اینکه فالن ورزشگاه زیرساخت ندارد یا سیستم بلیت فروشی مشکل 
دارد، به مردم ربطی ندارد و این مســئوالن هستند که باید مشکل را حل 
کنند. هواداران همه تیم ها حق دارند به ورزشگاه بروند و تیم محبوب شان 
را از نزدیک ببینند؛ حتی باشــگاه های میزبــان هم حق دارند از حمایت 
تماشاگر برخوردار شوند همان طور که پنج شنبه و  جمعه این هفته هواداران 
سپاهان و پرسپولیس به ورزشگاه رفتند و به حمایت از این دو تیم پرداختند. 
کاش مشکل باشگاه ها و ورزشگاه ها قبل از شروع لیگ برتر حل می شد تا کار 
به اولتیماتوم و... نکشــد. سال هاست که می گویند باشگاه های بدهکار حق 
شرکت در لیگ برتر را ندارند اما حاال که ۲۲ سال از لیگ مثالً حرفه ای گذشته 
به عینه می بینیم که نه تنها بدهکارها بلکه باشگاه هایی که زمین و ورزشگاه 
اختصاصی ندارند هم در لیگ برتر حضور دارند و تقریباً همه چیز ماست مالی 
می شود تا لیگ برتر با ۱۶ تیم برگزار شود؛ در حالی که اگر یک بار لیگ را با 
۱۰ تیم واقعاً حرفه ای برگزار می کردند، بقیه مجبور بودند همه ایرادات را حل 
کنند و بعد لیگ برتری شوند. اینجا هم که می دانید، متأسفانه تا زور نباشد...
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ترابی از وریا پیش افتاد
در نظرسنجی قبلی سایت خبرورزشی که اختصاص به بازی پرسپولیس- 
فوالد داشــت، مهدی ترابی حدود ۴ درصد بیشتر از وریا غفوری رأی آورد و 
اول شــد. حدود 3۰ هزار نفر از شــما عزیزان هم در این نظرسنجی شرکت 

کردید. 

تمام شد 

خبرگردی
NEWS BROWSING

حمله پرسپولیسي ها به هاشمي نسب و غفوري   
هواداران پرسپولیس در جریان دیدار تیم شان مقابل فوالد خوزستان به 
شــدت علیه وریا غفوري و به خصوص مهدي هاشمي نسب شعار دادند. 
هاشمي نســب در سال هاي دور از پرسپولیس راهي استقالل شد و چون 
دیروز روي نیمکت فوالد نشسته بود، به شدت مورد انتقاد بیش از ۴۰ هزار 
پرسپولیسي قرار گرفت. وریا غفوري هم به دلیل سابقه حضور در استقالل 
با شعارهاي تند هواداران پرسپولیس مواجه شد. پرسپولیسي ها با شعارهاي 
خود نشــان دادند هنوز انتقال تاریخي هاشمي نســب از پرسپولیس به 

استقالل را فراموش نکرده اند.
صعود نمایندگان تایلند و ژاپن به یک چهارم آسیا  

پاتوم یونایتد تایلند و اوراوارد ژاپن با حذف حریفان به مرحله یک چهارم 
نهایی لیگ قهرمانان آسیا در شرق راه یافتند. پاتوم یونایتد تایلند با ۴ گل 
کیتچی هنگ کنگ را شکست داد و اوراوارد ژاپن با ۵ گل جوهور دارالتعظیم 
مالزی را درهــم کوبید. به این ترتیب ۴ تیم پاتوم یونایتد تایلند، اوراوارد 
ژاپن، چونبوک موتورز کره و ویسل کوبه ژاپن به مرحله یک چهارم نهایی 

لیگ قهرمانان آسیا در شرق صعود کردند. 
مسابقات كشتي فرنگي قهرماني جوانان جهان  

3 فینالیست ایراني در 5 وزن اول
مسابقات کشتي فرنگي قهرماني جوانان جهان ۲۰۲۲ بلغارستان از دیروز 
در پنج وزن اول شــروع شــد. در خاتمه دیدارهاي مرحله مقدماتي سه 
فرنگي کار کشورمان به فینال و یک نماینده هم به گروه بازنده ها و شانس 
مجدد رسیدند. ایمان محمدي، ابوالفضل چوباني و فردین هدایتي در اوزان 
۶3، 87 و ۱3۰ کیلو به فینال رسیدند و امشب براي کسب مدال طال کشتي 
مي گیرند. ســیدآرش نگهداري هم در گروه بازنده ها اگر گرجســتان را 
شکســت دهد امشب براي کسب برنز ۵۵ کیلو کشتي مي گیرد. مسعود 

کاووسي هم در 77 کیلو حذف شد. 
  پایان پیکارهاي 5 وزن اول 
کشتي فرنگي با 2 فینالیست  

دیدارهاي پنج وزن اول کشتي فرنگي بازي هاي کشورهاي  اسالمي دیروز 
برگزار شد و با  معرفي نفرات برتر به پایان رسید. مسابقات پنج وزن پایاني 
نیز امروز برگزار مي شود. در خاتمه مرحله مقدماتي دیدارهاي پنج وزن اول 
تیم کشورمان دو نماینده به فینال فرستاد تا قبل از انجام پیکارهاي نهایي، 
کسب دو مدال ما قطعي و صددر صد باشد. شیرزاد بهشتي طال و محمدرضا 
رســتمي با غلبه بــر حریفان به فینال ۶3 و 7۲ کیلــو راه یافتند. محمد 
حسینوند پناهي و مهدي بالي نیز در اوزان ۵۵ و 97 کیلو به دیدار رده بندي 

رسیدند. رسول گرمسیري هم در 8۲ کیلو حذف شد. 

ذوب آهن1-1تراکتور 

بازیکنانتراکتور
محمدرضــااخبــاری،هادی
محمدی،محمدآقاجانپور،آرش
قــادری70-مهــدیکيانی،
ریکاردوآلوز،رضااسدی،سجاد
دانایی،ابوالفضلرزاقپور70-
پوریاآریاکيا،ســعيدواسعی،
محمدعباسزادهوگوســتاوو

46-مهدیهاشمینژاد
سرمربی:قربانبردیف

بازیکنانذوبآهن
حبيــبفرعباســی،حامــد
نورمحمدی،محمدقریشی45-
آرماناکوان،آرمانقاسمی،مسعود
ابراهيمزاده،سجادآشوری،صادق
بابااحمدی46-محمداســامی،
اميرحسينجدی،سجادجعفری،
پوریاپورعلیوسعيدباقرپسند

3+45-شهرامساالری
سرمربی:مهدیتارتار

 گل ها: صادق بابااحمدی )3۰( برای ذوب آهن و رضا اسدی )9۰+۶( 
برای تراکتور  داور: یاسر همرنگ  کمک ها: محسن سلطانی و مهدی 
سیفی  اخطار: سجاد آشوری و امیرحسین جدی )ذوب آهن(، هادی 

محمدی )تراکتور(  ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز

یک پرسپولیسی فرشته نجات بردیف

وزش باد شدید، بازی دو تیم را کاماًل تحت الشعاع قرار داده بود و توپ 
اغلب در میانه میدان در جریان بود. در دقیقه 3۰ توپی که باقرپسند 
روی دروازه تراکتور فرســتاد با خروج اشــتباه اخبــاری از دروازه، 
بابااحمدی از بین دو مدافع توپ را از باالی سر اخباری به تور دوخت. 
در نیمه دوم تعویض ها و فشار تراکتور با دفاع پرتعداد ذوب آهن دفع 
شد تا اینکه در دقایق وقت اضافه رضا اسدی بازیکن سابق پرسپولیس 

با ضربه سر گل تساوی تراکتور را زد. 

آلومینیوم 0-1صنعت نفت 

بازیکنانصنعتنفت
احسانمرادیان،محمدطيبي،
حکيمنصاري85-محمدقنبري،
ميرهاديميرجوان،سيدفاخر
تهامي،حسينپوراميني62-
مهديممــيزاده،اميدخالدي
62-عبــاسبوعــذار،ميثم
تهيدست،حسينساکي،سينا
مریدي75-رحيمآلبوغبيشو

اميرحسينفرهادي
سرمربي:محمدرضاپرکاس

بازیکنانآلومينيوم
حســينپورحميــدي،وحيد
محمدزاده،اميرمحمدهوشمند،
محمــودقائدرحمتــي،هانس
زاپاتازاپه83-محمداحســان
حسيني،سيدمهرانموسوي،کواچ
پول64-رضاجبيره،یونساکبرپور
83-عباسیحييبيگي،محمدرضا
آزادي78-حسيندشتي،امير
جهانکهنوميادشيخفخرالدیني
سرمربي:سيدمهديرحمتي

 گل: محمدرضا آزادي )۵۶(  داور: احمد محمدي  کمک ها: مهدي شفیعي و 
)آلومینیــوم( پورحمیــدي  حســین  اخطــار:  پناهــي     بهــزاد 
  اخراج : محمد احسان حسینی )3+9۰( )آلومینیوم(  خبرنگار: پیام خوش نیام

شب غمگین آباداني ها

آلومینیوم که هفته قبل در خانه خود غافلگیر شده و با یک گل بازي را به 
هوادار واگذار کرد، دیشب دقیقاً همین وضعیت را بر سر صنعت نفت آورد 
و توانســت در آبادان به یک پیروزي ارزشمند دست پیدا کند. شاگردان 
مهدي رحمتي نیمه اول را با تساوي بدون گل به پایان بردند اما در نیمه 
دوم و در دقیقه ۶۵ با استفاده از غفلت حریف، توسط محمدرضا آزادي به 

گل رسیدند تا سه امتیاز ارزشمند را از جنوب به خانه ببرند. 

پیکان3-0مس کرمان نفت . م.س1-1هوادار 

بازیکنانهوادار
ميادفراهانی،عزتپورقاز،فریبرز
گرامی،محسنســفيدچغایی،
اميرحســينپورمحمــد،نيما
انتظاری،محمدميری80-فرزاد
جعفری،ســپهرروزیطلب69-
داریــوششــجاعيان،محمد
چهارمحالــی31-بابکمرادی،
حســينصادقیومحمدجواد

محمدی80-رضامغانلو
سرمربی:ساکتالهامی

بازیکنانمس
آرمانشــهدادنژاد،حسن
مرادیفر،ميادخدایی،عارف
رستمی،محمدقاسمینژاد61-
سامانتورانيان،مهردادآوخ
77-محمداميناسدی،محمد
صبوری،حسيندوستدار85-
محمدامين عبــدی، جال
کاظميان85-شروینبزرگ،
احمدنصيری61-عارفزینلی

واميرحسينعسگری
سرمربی:فرزادحسينخانی

بازیکناننفت
علــیمحســنزاده،مجتبی
مقتدایی،عليرضادغاغله،عقيل
محمد ســيد  ، کعبــی
ســامان خرمالحســينی،
82-حســين نریمانجهان
شــنانی،پيمانرنجبری،رضا
دهقانی63-پيمانميری،مسلم
مجدمــی63-ميثمنقیزاده،
ميادباقریواسماعيلیبابایی
سرمربی:رضامهاجری

بازیکنانپيکان
فرهادکرمانشــاهی،دانيال
جهانبخش،سامانفاح،مياد
بدرقه،اميرحســينغامی،
غامرضاثابتایمانی59-جواد
آزاده،منصــورباقری،علی
محمدحسين -59 رمضانی
فاح،محمدمهــدیلطفی،
مجتبــیحقدوســت68-
اميرحسينعزیزیوساسان

حسينی
سرمربی:مجتبیحسينی

 گل ها: سامان نریمان جهان )۲۵- پنالتی( برای نفت و امیرحسین 
 پورمحمد )۵۵( برای هوادار  داور: سعاد وفاپیشه  کمک ها: ایوب 
غالمزاده و یعقوب حجتی  اخطار: میالد باقری، مسلم مجدمی و 
علی محسن زاده )نفت(، نیما انتظاری )هوادار(  ورزشگاه شهید 

دستگردی

 گل هــا: امین کاظمیــان )۲۶(، عارف رســتمی )۴۰- پنالتی( و 
امیرحســین عســگری  داور: ایمان کهیــش  کمک ها: محمد 
هاشمی نسب و محسن بابایی  اخطار: احمد نصیری و میالد خدایی 

)مس(  ورزشگاه شهید باهنر کرمان

شروع رؤیایی کویرنشینان با گلباران پیکاننفت مسجدسلیمان راضی تر از هوادار

در دقیقــه ۵۲ نفــت صاحب یــک ضربه پنالتی شــد که ضربه 
نریمان جهان را فراهانی مهار کرد که توپ برگشتی دوباره به خود 
نریمان جهان رســید تا کار را تمام کند. در نیمه دوم هوادار خیلی 
زود به گل تساوی رسید اما این تساوی برای نفت مسجدسلیمان 

به اندازه یک برد ارزش داشت.

این دیدار به علت حضور تعدادی تماشاگر با 7 دقیقه تأخیر برگزار شد. 
مس تیم تــازه وارد لیگ برتر در همان نیمه اول با ۲ گل کاظمیان و 
رستمی به رختکن رفت. کاظمیان در بازی اول هم یک گل برای مس 
زده بود. گل اول کاظمیان یک ســوپرگل بود. در نیمه دوم مس یک 

گل دیگر زد تا شاگردان حسینی در کویر گلباران شوند. 

   پیام حیدري     سعید قاسمي و حسین مرادي     علي نعمتي، مهدي ترابي )پرسپولیس( و محمد آبشک، عارف آقاسي 
)فوالد(      علیرضا کوشکي  )فوالد(     حدود 50 هزار نفر      آزادي تهران

ازمتنبازي
حساس ترین بازي هفته دوم بین پرسپولیس و 
فوالد در ورزشــگاه آزادي تهران برگزار شــد. 
سرخپوشان تهراني همچنان بعضي از خریدهای 
مهم خود مثل پورعلي گنجي و لوکادیا را براي این 
مسابقه در اختیار ندارند. در سمت مقابل جواد 
نکونام با نیم نگاهي به تجربه شیرین آخرین تقابل 
با پرسپولیس گل محمدي، به دنبال 3 امتیاز این 
دیدار بود. در نیمه اول پرسپولیس هجومي اغاز 

کرد و حتي توســط ترابي تیر دروازه حریف را به 
لرزه درآورد ولي بعد از دقایقي دو تیم بیشتر در 
نیمه زمین بازي را دنیال مي کردند و البته شاهد 
پاس هاي اشتباه از سوي بازیکنان دو تیم بودیم. 
در نیمه دوم گل محمدي دست به تعویض زد و 
عالیشــاه را به میدان فرســتاد تا آهنگ تیمش 
هجومي شود ولي خط دفاعي فوالد روز خوبي را 
پشــت  ســر گذاشــت و موقعیتي را در اختیار 
سرخپوشان نگذاشت تا در این دیدار سرخپوشان 
کــه از حمایت هواداران خود برخــوردار بودند 

نتوانستند دروازه حریف را باز کنند و به تساوي 
رضایت دادند. 

دقایقحساس
  دقیقــه 9: حرکت ترکیبي و تمرین شــده 
بازیکنان پرسپولیس با علیرضا بیرانوند از دروازه 
شروع شد و با دو لمس توپ و ضربه مهدي ترابي 
در موقعیت تک به تک توپ به تیرک دروازه فوالد 
به پایان رســید. در برگشت هم بازیکنان فوالد 

توپ را دور کردند. 
  دقیقه 3۵: حرکت انفرادي ســروش رفیعي 

منجر به خطا چسبیده به محوطه جریمه شد اما 
ضربه ایستگاهي مهدي ترابي از کنار دروازه به 

بیرون رفت. 
  دقیقه ۴۰: پاس پشــت مدافعان به مجید 
علیــاري در موقعیت تک به تک رســید اما این 

بازیکن در مقابل علیرضا بیرانوند ناکام بود. 
  دقیقه 7۰: فشار بي امان بازیکنان پرسپولیس توپ 
را به مهدي عبدي رســاند اما با تکل ساســان انصاري 
مهاجم پرسپولیس به زمین افتاد اما داور اعتقادي به 

پنالتي نداشت. 

پرسپولیسنهزورداشتنهگلزن
علیرضا بیرانوند، فرشاد فرجي، جورج 

گولسیاني، علي نعمتي، دانیال 
اسماعیلي فر، کمال کامیابي نیا  46- امید 

عالیشاه، میالد سرلک، مهدي ترابي  91- 
تمیروف، سعید صادقي  78- محمد 

عمري، سروش رفیعي و مهدي عبدي 
 78- حامد پاکدل

سرمربي: یحیي گل محمدي

بازیکنان پرسپوليس:
کریستوفر کنت، مهدي شیري، کولیبالي، 
آغاسي، سعید آقایي ) وحید حیدریه (، 
محمد آبشک  90- احمد عبدا...زاده، 
ساسان انصاري  86- علیرضا کوشکي ، 
حمید بوحمدان، وریا غفوري  62- آیاندا 
پاتوسي ، احسان پهلوان و مجید علیاري 
 90- علي قرباني 

سرمربي: جواد نکونام

بازیکنان فوالد: 

فوالد0-0 پرسپولیس بر مدار صفر درجهپرسپولیس
شایداگرمهديترابيقدرموقعيتطایينيمهاولخودراميدانستبازيپرسپوليسوفوالدخيليزیباتر
ميشداماضربهاوبهتيردروازهخوردوبعدازآنهمپرسپوليسوفوالدکمترتوانستندرويدروازههاي
یکدیگرموقعيتگلخلقکنند.انتظارميرفتپرسپوليسباپشتوانه40هزارتماشاگردرنيمهدومفشار
بيشتريرويدروازهفوالدواردکندوحداقلموقعيتهايگلزنيبيشتريداشتهباشداماایناتفاقرخ
ندادوتيمیحييگلمحمدينشاندادکهدرمقابلتيمهایيکهبستهبازيميکنند،تاکتيکمشخصي
نداردوبهقولمعروفازتنوعتاکتيکيچندانيبرخوردارنيست.پرسپوليسدربازيبافوالدباردیگردر
خطحملهمشکلداشتومردانهجومياینتيمنتوانستندباخاقيتخودقفلبازيرابازکنند.شاید
ازهفتهبعدوباآمدنیورگنلوکادیاشرایطبهترشودامافعًاکهدوبازياستپرسپوليسنهگلميزندو
نهگلميخورد.تيمیحييمقابلذوبآهنوفوالدبرمدارصفردرجهحرکتکردهومسلماًبرايتيمشدن
خيليکاردارد.آنهادرهميندوبازي4امتيازحساسراازدستدادهانددرحاليکهسپاهانبا6امتياز
هنوزليگداغنشده4امتيازازپرسپوليسپيشافتادهومسلماًامسالازمدعياناصليقهرمانياست.
پرسپوليسباوجودآنکهتيميپرمهرهاستنشاندادکهنيازبهزمانبيشتريداردتاشایدبرنامههاي
گلمحمديجابيفتد.نکتهاینجاستکهستارههايپرسپوليسهمازنظرانفراديخوبکارنميکنندو
نميتوانندباتکنيکوخاقيتخودمشکاتراحلکنند.درآنسوفوالدباارائهیکبازيبستهوتقریبًا
دفاعيبهاهدافخوددرورزشگاهآزاديرسيدآنهاالبتهنيمنگاهيهمبهضدحماتداشتندامادرست
مثلميزبانپرطرفدارخوددرخلقموقعيتناکامبودندودرنهایتدرســتمثلبازيقبليخودمقابل

صنعتنفتبهتساويبدونگلرضایتدادند.

در دقایق ابتدایي بازي تیم هاي پرسپولیس و فوالد 
اتفــاق عجیبــي رخ داد. در حالــي کــه مرتضي 
پورعلي گنجي و لوکادیا قصد داشــتند در جایگاه 
مخصوص بنشینند مسئولي که آنها را نشناخت از هر 
دو نفر بلیت خواست که در این لحظه پورعلي گنجي 
توضیح داد که ما بازیکن پرسپولیس هستیم و لوکادیا 

هم مهاجم جدید این تیم است که مهمان ما محسوب 
مي شود و بهتر اســت شما حساسیت نشان دهید. 
خالصــه بعد از چند دقیقه بــا پادرمیاني اطرافیان 
مسئول مربوطه دو بازیکن پرسپولیس را شناخت و 
آنها وارد جایگاه مخصوص شــدند تا از آنجا بازي را 

تماشا کنند. 

مدیرعامل پرســپولیس صراحتاً تأکید کرد شیخ 
دیاباته در لیست خرید این تیم است و مذاکراتي با 
او انجام شــده اســت. در حالي که خبرهاي ضد و 
نقیضي در مورد حضور دیاباته در پرسپولیس شنیده 
مي شد دیشب رضا درویش تأیید کرد نام این بازیکن 
هم براي حضور در پرسپولیس مطرح است و احتمال 

دارد مهاجم ســابق استقالل که با پیراهن این تیم 
آقاي گل لیگ برتر هم شده بود، راهي پرسپولیس 
شود. پرسپولیســي ها البته از بازي بعدي یورگن 
لوکادیا را هم در اختیار خواهند داشت ولي باید دید 
آیا با دیاباته خط حمله خود را باز هم تقویت مي کنند 

یا نه؟

با نظر ژوزه مورایس سرمربی پرتغالی سپاهان، عیسی مرادی مهاجم جوان 
تیم لیگ یکی خوشه طالیی ساوه با قراردادی ۵ساله به سپاهان پیوست. 
این بازیکن در جریان بازی دوستانه خوشه طالیی با سپاهان نظر سرمربی 

طالیی پوشان را جلب کرده بود. 
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 پشت پرده 
خط خوردن لوکادیا 

 از لیست بازی 
با فوالد

 شانــس
  پرسپولیسي شدن 

دیاباته بیشتر شد

یاغی جدید در راه است 

 مهاجم سابق 
یوونتوس در لیست 

پرسپولیس نیست

با وجود تالش چند ایجنت
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پرسپولیس
برمدارصفردرجه

تیم یحیی نه زور داشت نه گلزن

رع
ي زا
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1

از لوکادیا بلیت خواستند! شانس پرسپولیسي شدن دیاباته بیشتر شد

قرارداد 5ساله بازیکن لیگ یکی با سپاهان


