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کیروش در پک آزادی را نگاه میکند

ن:
مهدی فروردی 

بازیکنان ما دغدغه مالی دارند

مربی تیم فوتبال قشقایی شیرازگفت :برای تیمیکه میخواهد مدعی
باشد باید شرایط خوبی فراهم شود اما بازیکنان ما دغدغه مالی دارند و
باید بهفکر خانواده خود باشند.
محمد مهدی فروردین ،یکشنبه پس از بازی با تیم آلومینیوم اراک بیان
داشت :هیئت مدیره باشگاه و همچنین مردمان ایل قشقایی باید به فکر
این تیم خوب باشند و بازیکنان ما لیاقت آن را دارند که مشکالتشان بر
طرف شــود .وی ادامه داد :خدا را شکر که بازی کسل کنندهای نبود و
هر 2تیم با تکتیک بازی کردند و میتوانستند پیروز میدان هم باشند.
فروردین افزود :میدانســتیم که بازی سختی با آلومینیوم اراک داریم
و 2تیم شــانس باز کردن دروازه یکدیگر را داشتند و حریف هم خوب
بــازی را آغاز کرد اما در ادامه بازی را کنترل کردیم و صاحب موقعیت
هم شدیم.
او گفت :بازی بار فنی باالیی داشــت و بازیکنــان هر 2تیم تا آخرین
لحظات تالش کردند برای همین بازی جذابی ارائه کردند.
مربی تیم قشقایی شــیراز اظهار داشت :بهلحاظ اینکه تیم حریف در
دفاع ،فشرده بازی میکرد و از راه ارسال نمیتوانستیم به گل برسیم به
همین سبب به بازیکنان سرعتی تیم اجازه دادیم درون محوطه جریمه
پا به توپ شوند تا بتوان از این راه موقعیت خلق کنیم و تا حدودی هم
موفق بودیم ،اگرچه گل نزدیم که این امر یک مشــکل اساسی است و
باید با تمرینات بیشتر این مساله برطرف شود

محمد ربیعی:

حیف است که چمن این ورزشگاه
مساعد نیست

محمد ربیعی ،یکشــنبه در پایان بازی با قشــقایی شیراز که با نتیجه
مســاوی بدون گل پایان یافت افزود :هر 2تیم از نظر کیفی در سطح
بسیار خوبی ظاهر شدند اما متأسفانه کیفیت بد چمن ورزشگاه پارس
شیراز موجب شد نتوانیم تاکتیکی بازی کنیم.
وی اضافه کرد :حیف از این ورزشگاه با این سازه زیبا که زمین چمن آن
مساعد نیست و ناگزیر شدیم برخی از دقایق این دیدار به بازی مستقیم
بپردازیم .ربیعی ادامه داد :چندین فرصت خوب گلزنی داشــتیم که از
دســت رفت و حریف هم موقعیت گلزنی داشت و فکر کنم تماشاگران
از نتیجه مساوی بدون گل راضی بودند چراکه صحنههای خوبی روی
دروازه رقم خورد .ســر مربی تیم آلومینیوم اراک افزود :تیم قشــقایی
شیراز از تیمهای خوب لیگ است و بازیهای این تیم را خوب ارزیابی
کرده بودیم و در این بازی هم محکم و خوب بازی کردند.
وی با اشاره به اینکه هنوز زود است که بخواهیم تیمهای مدعی صعود
به لیگ برتر را معرفی کنیم اظهار داشــت :تیمها خیلی به هم نزدیک
هستند و هنوز 20بازی باقی مانده برای همین نمیتوان گفت چه تیمی
صد در صد به لیگ برتر صعود میکند.
ربیعی بیان کرد :از بازیکنان و مردم اراک سپاسگزارم ،تیم ما شایستگی
قرار گرفتن در باالی جدول را دارد و در نیمفصل دوم هم قرار است تیم
را تقویت کنیم .دیدار تیمهای آلومینیوم اراک و قشقایی شیراز در هفته
دهم رقابتهای فوتبال دسته یک کشــور ،عصر یکشنبه در ورزشگاه
پارس شیراز با نتیجه مساوی بدون گل پایان یافت.

غیبت شمشیرباز مطرح ایران
در جامجهانی

شمشــیرباز مطرح کشورمان بهدلیل مصدومیت در جام جهانی اسلحه
سابر الجزایر غایب خواهد بود .اردوی تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر
ایران در حالی در جریان است که مجتبی عابدینی به دلیل مصدومیتی
که برای وی رخ داد چندروزی اســت ،تمریناتــش را متوقف کرده و
کارهای درمانی را آغاز کرده است .عابدینی در جریان اردو از ناحیه مچ
پا مصدوم شــد و در حال حاضر فیزیوتراپی میکند و تا یکماه دیگر
شرایط تمرینی و مسابقه را بازخواهد یافت.
او بههمین دلیل مسابقات جام جهانی الجزایر که 25آبان آغاز میشود
را هم از دست داده و در ترکیب تیم ملی حضور نخواهد داشت.

کابوس علیپور ،به تیم ملی کره جنوبی
دعوت شد

مدافع کرهای کاشــیما به تیم ملی کشورش دعوت شد .بیتردید هنوز
هم هواداران پرسپولیس حسرت موقعیت طالیی علی علیپور در دقیقه
3بازی با کاشــیما را میخورند .جایی که مهاجــم جوان قرمزها از دو
ی دروازه ضربهاش را زد اما توپ بهصورت مدافع کرهای کاشــیما
قدم 
برخورد کرد و بهطرز عجیبی بهگل تبدیل نشد.
جونگ سئونگ هیون که این رشادت جالب را مقابل توپ علیپور نشان
داد و تیمش را در بازی نگه داشت و اجازه نداد با گل خورده به آزادی
بیایند حاال به تیم ملی کره جنوبی دعوت شده است و در دو بازی ملی
پیشرو میتواند برای تیمش بهمیدان برود و بازی کند.
احتماالً در جام ملتهای آسیا هم این بازیکن جزو نفرات اصلی تیمش
هست و شاید در مراحل نهایی با تیم ملی ایران روبهرو شود.
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امیر عابدزاده:

کاسیاس به من
تبریک گفت
دروازهبان ملیپوش کشورمان که در باشگاه ماریتیمو فعالیت میکند،
در هفتهای که گذشت توانست کار بزرگی را رقم زده و با مهار پنالتی
ستاره تیم پورتو ،نظرها را بهسمت خود جلب کند.
بازی ماریتیمــو برابر پورتو در هفته نهم رقابتهای لیگ پرتغال ،یک
اتفاق ویژه بــرای دروازهبان ایرانی و ۲۵ســاله ماریتیمو بود .در واقع
امیرعابدزاده در این مســابقه در برابر بازیکنی بازی میکرد که زمانی
از تلویزیــون تمام بازیهایش را دیده و شــاید یکی از الگوهای اصلی
زندگیاش در فوتبال بوده است.
ایکر کاســیاس که نه تنها امیر ،بلکه برای تمامیکسانی که فوتبال را
دوست دارند یک چهره ویژه و محبوب به شمار میرود ،بعد از جدایی
از مادرید به پورتو آمد و امسال که عابدزاده در ترکیب اصلی ماریتیمو
بازی میکنــد ،دروازهبان ملیپوش و ایرانی این شــانس را پیدا کرد
که با او در یک میدان مســتقیم بازی کند .هرچند در پایان بازی این
کاسیاس و تیمش بودند که در زمین ماریتیمو به پیروزی رسیدند ،اما
نمایش امیر عابدزاده در این مســابقه و بازی مقابل کاسیاس میتواند
یک امتیاز ویژه در کارنامه دروازهبان تیم ملی ایران باشد .عابدزاده در
مورد این بازی به سؤاالت پاسخ داده است:
* بازی با پورتــو بازی خیلی مهمیبود و توانســتی در این
بازی عملکرد خیلی خوبی داشــته باشی .نمرات باال گرفتی و
دروازهبان هفته لیگ پرتغال انتخاب شــدی .نظر خودت در
خصوص این دیدار چیست؟
بابــت اتفاقاتی کــه در این بــازی رقم خورد ،خدا را شــکر میکنم.
پورتو تیم بزرگی اســت و بهعنوان صدرنشــین لیگ پرتغال کارش را
دنبال میکند .آنها شــانس اول کسب عنوان قهرمانی در این فصل
هســتند و البته سال قبل هم قهرمان شــدند .خوشحالم مقابل این
تیــم بازی کردم هرچنــد نتیجهاش برای ما راضیکننــده نبود و در
این بازی شکســت خوردیم .متأسفانه چندهفتهای است خوب نتیجه
نمیگیریم و امیدوارم بتوانیم این دوران را پشت سرگذاشته و به روند
پیروزیهایمان برگردیم.

* پنالتی موسی مارگا مهاجم پورتو را گرفتی .چه حسی از این
عملکرد خودت داشتی؟
موقعی که پنالتی را گرفتم بازی صفر ،صفر بود و باعث شد تیم روحیه
خوبی بگیرد و بتوانیم روی دروازه پورتو فشار بیاوریم .اما مربی پورتو
تغییر تاکتیک داد و توانســت به ما ضربه بزند و بازی را واگذار کردیم.
حس فوقالعادهای داشتم که هرگز فراموش نخواهم کرد و در آنلحظه
از فرصتی که خدا به من داده بود در دلم خداراشکر کردم که توانستم
خودم را نشان بدهم.
* شرایطت درحالی که تیم نتایج خوبی نمیگیرد خوب به نظر
میرسد .خودت نظرت درباره سطح آمادگی امروزت چیست؟
شــرایط من خوب است ،من همیشه سعی میکنم در باشگاه زودتر از
همه سر تمرین بروم و دیرتر از بقیه از تمرین خارج شوم .سعی میکنم
همیشــه درحال پیشرفت باشم ،رشد کنم و یاد بگیرم .دلم میخواهد
در همه بازیها بازیکن مثمرثمــری بوده و نماینده خوبی برای ایران
در لیگ پرتغال باشــم۴ .هفته اســت بازیهای خوبی نداشتیم البته
قرعه طوری بود که ما در این ۴هفته بازیهای خیلی ســختی برگزار
کردیم .اسپورتینگ ،پورتو و براگا سه تیم مطرح پرتغال هستند که در
این چهار هفته با آنها بازی کردیم و نتوانستیم نتایج خوبی بگیریم.
فکر میکنم شــرایط قرعهای که داشتیم هم باعث شد نتوانیم خوب
امتیاز بگیریم .اما هفته بعد دربی حساس مادیرا را داریم و باید با تیم
ناســیونال بازی کنیم .این بازی فرصت خوبی است که دوباره بتوانیم
دل هواداران را به دست بیاوریم و میتواند شروع دوبارهای برای امتیاز
جمع کردن باشد.
* در این بازی دروازهبان تیم مقابل ایکرکاســیاس بود .درباره
کاســیاس توضیح زیادی نمیتوان داد چراکه دیگر همه او را
میشناسند .اســطوره رئال مادرید و تیم ملی اسپانیا که همه
افتخارات مهم فوتبالی را در کارنامهاش دارد .دیدار با کاسیاس
چگونه بود؟

گادوین منشا:

السد قویتر از کاشیما بود

مهاجم تیم فوتبال پرســپولیس گفت:
تــاش میکنیــم مقابل تیم کاشــیما
چندگل بزنیم و قهرمان آســیا شــویم.
گادوین منشا درباره شکست تیم فوتبال
پرســپولیس در دیدار رفت فینال لیگ
قهرمانان آسیا مقابل تیم کاشیما و بازی
برگشــت گفت :در این فصــل از لیگ
قهرمانان آسیا تاکنون در ورزشگاه آزادی
نباختهایم که ایــن امتیاز خوبی برای ما
اســت .بنابراین مهمترین چیز در بازی
برگشت با کاشــیما این است که تالش
کنیم و چند گل به ثمر برسانیم.
وی ادامــه داد :بهعنوان یــک مهاجم،
امیدوارم من و علی علیپور کمک کنیم پرســپولیس به
بازی برگردد .این واقعاً برای تیم مهم اســت چون آنها
نیاز دارند ما سخت کار کنیم و گل بزنیم.
مهاجم نیجریهای پرسپولیس تأکید کرد :مقابل تیمهای
خوب زیادی بازی کردهایم که از کاشــیما بهتر بودهاند.
فکر میکنم تیم الســد به مراتب بهتر از کاشیما بود اما
مقابل تیم ژاپنی مفت گل خوردیم .سخت کار و تالش
میکنیم تا همه چیز را در خانه تمام کنیم.
منشــا افزود :وقتی به اســتادیوم کاشــیما رسیدیم،
تماشاگران آنها را دیدیم اما حاال آنها باید ببینند ما در
ی هستیم .از هوادارانمان انتظار داریم در
تهران چه تیم 

بازی فینال از ما حمایت کنند.
وی همچنین گفت :نتیجه بازی رفت ،نتیجه سختی بود
چــون در تالش بودیم با نتیجه خوبی بهخانه برگردیم.
برای پیروزی ســخت کار کردیم اما حاال هم کار خیلی
سخت اســت چون در فینال هستیم .به تماشاگرانمان
در خانه ایمان داریم .تالش میکنیم گل اول را بزنیم و
سپس گل پشت گل وارد دروازه حریف کنیم .مهمترین
چیز این است که در بازی برگشت گل نخوریم.
تیــم فوتبال پرســپولیس در بازی رفــت فینال لیگ
قهرمانان آســیا با دوگل مغلوب کاشــیما ژاپن شــد.
پرسپولیس ســاعت ۱۸:۳۰شــنبه آینده در ورزشگاه
آزادی به مصاف کاشیما میرود.

حــس فوقالعاده خوبی بــود .اتفاقاً بعد از بازی با کاســیاس صحبت
کوچکی داشــتم و او به من بهخاطر گرفتن پنالتی تبریک گفت .من
هم به او گفتم که باعث افتخارم اســت که مقابل او بازی کردم .یادم
هســت همیشــه در رئال مادرید بازیهایش را میدیدم و از کسانی
بود که همیشــه فیلم بازیهایش را میگرفتم و میدیدم .همیشه از
دیدن بازیهایش حس خیلی خوبی داشــتم و در بازی با پورتو وقتی
او را دیدم برای لحظهای به همه اینها فکر کردم .کســی که از بچگی
دوستش داشــتم و بازیهایش را میدیدم اآلن باید با او رقابت کنم.
کاســیاس اآلن با ارزشترین گلر لیگ پرتغال است ،اما در ۵هفته اول
من باارزشترین دروازهبان بودم .اما کاســیاس در چهار هفته اخیر دو
پلــه از من باالتر آمد و اآلن او اول اســت .همه اینها برای من خیلی
جالب و الهامبخش اســت و من را مجاب میکند که به آرزوهایم فکر
کنم و مطمئن باشم که میتوان به آنها دست پیدا کنم.
* بازی در لیگ پرتغال چقدر به رشــد فوتبال تو کمک کرده
است بهخصوص بازی مقابل تیمها و بازیکنان بزرگ چه تأثیری
در کارت خواهد داشت؟
من با بازی در لیگ پرتغال خیلی دارم رشــد میکنم .خودم پیشرفتم
را حــس میکنم .هــم از لحاظ فردی و هم تیمــیخیلی چیزها یاد
میگیریــم .خیلی دوســت دارم چیزهایی که از یکســو در پرتغال
یــاد میگیرم را به تیم ملی و از ســوی دیگر آنچــه در تیم ملی زیر
نظر ســرمربی خوبمان یاد میگیرم را به بازیهای باشــگاهم بیاورم.
این تلفیق خیلی برایم خوب بوده و معتقدم باعث شــده که همهاش
در مسیر پیشرفت باشــم .من همیشه سعی کردهام نماینده خوبی از
ایران در لیگ پرتغال باشم و البته دلم میخواهد نماینده خوبی برای
ماریتیمو در تیم ملی ایران باشــم .تا اآلن خدا را شــکر ،روند رشدم
خوب بوده اســت .من اآلن دنبال ثبات در کارم هستم و فکر میکنم
کلید اصلی پیشرفتم در آینده ثبات است .دوست دارم همین روند را
ادامه داده و بتوانم پله پله باال بروم و به چیزهایی که میخواهم برسم.

سود 7میلیاردی استقالل از شکست مقابل سایپا
باشــگاه استقالل اعالم کرده بهدلیل
نتایــج ضعیف در لیــگ هجدهم و
حــذف از رقابتهای جــام حذفی
20درصــد از قراردادهای بازیکنان و
اعضای کادرفنی کسر خواهد شد.
بــا توجه بــه اینکه قــرارداد اغلب
بازیکنــان اســتقالل بیــش از یک
میلیارد است و حتی برخی بازیکنان
قراردادهایــی بــاالی دو میلیــارد
تومان دارنــد و در این میــان باید
بــه قراردادهای ســنگین بازیکنان
خارجی نیز توجه داشــت ،باشــگاه
استقالل از اعمال این جریمه سنگین
ســود قابلتوجهی خواهد برد .امیرحسین فتحی،
سرپرســت موقت باشگاه استقالل صراحتاً این خبر
را اعالم کرده و در بیانیهای که روی ســایت باشگاه
استقالل قرارداده به این نکته هم اشاره کرده که اگر
عملکــرد بازیکنان در هفتههای آتی بهبود یابد این
جریمه از 20درصد به 10درصد کاهش خواهد یافت
تا بازیکنــان و اعضای کادرفنی ضرر کمتری از این
بابت تحمل کنند.
برخی نزدیکان به باشــگاه استقالل اعتقاد دارند که
این جریمه ســودی بالغ بر 7میلیارد تومان را برای
باشــگاه اســتقالل بههمراه خواهد داشت و دست
مسئوالن این باشگاه را باز میگذارد تا پرداختیهای

دنیاســت .بهنظرم خیلی میتواند به من کمک کند تا ادامه فوتبالم
بهتر باشــد .البته هنوز به هدفهایی که دارم نرســیدهام .از اول که
فوتبال را شروع کردم میخواستم به یک تیم بزرگ بروم و هنوز هم
به تالشم ادامه میدهم .هر روز بیشتر تالش میکنم و سعی میکنم
بیشتر یاد بگیرم تا به هدفم برسم.
* از اولین تجربه بازیات در انگلیس برایمان بگو.
خیلی حس خوبی بود .اص ً
ال اینجا یک دنیای دیگر اســت .همیشه
استادیومها پر است و مردم حمایت میکنند .امکانات سختافزاری و

لیست تیم ملی ،انگیزه سیدجالل
را باال برد

کاپیتان تیم فوتبال پرســپولیس دیگر مطمئن شــد هیچ راهی برای
بازگشت به اردوی تیم ملی برایش باقی نمانده است.
اعالم لیســت ۶۰نفره ارسالی به کنفدراسیون فوتبال آسیا بابت حضور
تیم ملی در جام ملتها توســط روزنامه خبرورزشــی ،پاسخگوی یک
معمای بزرگ بود؛ «ســیدجالل حسینی کاپیتان پرسپولیس دیگر به
تیم ملی دعوت نمیشود».
این موضوع درست ساعاتی پس از شکست پرسپولیس مقابل کاشیما
رقم خورد و ۶بازیکنی که از پرســپولیس در لیست ۶۰نفره قرار دارند،
مشــخص شدهاند؛ علی علیپور ،علیرضا بیرانوند ،محمد انصاری ،احمد
نوراللهی ،کمال کامیابینیا و ســیامک نعمتی .با این حساب حتی در
لیست اولیه نیز نامیاز سیدجالل برده نمیشود.
با این شــرایط باید منتظر انگیزههای باالی او در فینال برگشت مقابل
کاشــیما باشیم .همان اتفاقی که در بازی مقابل الجزیره امارات رخ داد
و با همان انگیزه بهخاطر خط خوردن از لیســت تیم ملی ،توانست با
گل خودش ،مثل یک ســوپرمن پرســپولیس را به مرحله یک چهارم
نهایی بکشاند.

مصدومیت شدید بازیکن تیم ملی
فوتبال بانوان
کمتــری در طــول فصل بــه بازیکنــان و اعضای
کادرفنی داشته باشند.
بدونشک بیشترین ضرر را در این میان وینفرد شفر،
الحاجی گرو و نویمایر خواهند دید .قراردادهایی که
خارجیها با اســتقالل منعقد کردهاند با محاسبات
امــروز قیمت دالر بســیار قابل توجه اســت و این
جریمــه میتواند قدری از بار ســنگین مالی که به
واســطه این قراردادها به دوش باشــگاه استقالل
افتاده کاهش دهد .طبق توافقهایی که ابتدای هر
فصل میان بازیکنان و باشــگاهها منعقد میشــود،
در قراردادها نوشــته میشود که اگر نتایج ضعیفی
حاصل شود ،باشگاه حق دارد که جرایمیرا اعمال
کند و این جریمه هم طبق قوانین اعمال شده است.

انصاریفرد :برای رسیدن به تیمیبزرگ ،بیشتر تالش میکنم
لژیونر فوتبال ایران از حضورش در فوتبال انگلیس به نیکی
سخن گفت و تأکید کرد که برای رسیدن به یک تیم بزرگ،
هر روز به تالشش اضافه میکند.
باالخره قرارداد کریم انصاریفــرد ،مهاجم تیم ملی فوتبال
ایران با باشگاه ناتینگهام نهایی شد و این بازیکن توانست در
یک دیدار پیراهن تیمش را بر تن کند.
انصاریفرد از نخســتین تجربه بازیاش در لیگ انگلیس و
تفاوتش با تجربیات قبلی سخن گفت که در ادامه میخوانید:
* قراردادت با ناتینگام باالخره نهایی شد و توانستی
برای این تیم بازی کنی .اکنون شرایط چطور است؟
من از همــانروزی که با المپیاکوس قطــع همکاری کردم
یعنی ۳۱اگوست که روز آخر نقل و انتقاالت بود ،با ناتینگهام
قرارداد بســتم و هر روز ســر تمرین حاضر میشدم و فقط
منتظر بودم که مجوز کارم صادر شود .این فاصلهای که بین
عقد قرارداد و صدور مجوز کار افتاد شــاید خیلیها را نگران
کرد اما از همان اول مطمئن بودم که کارم درســت میشود .همین
دیروز هم توانســتم بــا تیمم بازی کنم و برد خوبــی هم آوردیم و
شرایط بهتر شد.
* از کشــوری مثل یونان و لیگ فوتبالش به کشور و لیگ
بزرگی آمدهای.
خیلی خوشــحالم که وارد فوتبال انگلیس شــدم .شــرایط فوتبال
انگلیــس خیلی با یونان فرق میکند و فکر کنم اینجا مادر فوتبال

تیــم ملی از 20آبان ماه در زمین شــماره دو کمپ تیمهای ملی اردو
میزند تا برای بازی با ترینیداد و توباگو آماده شــود .مســابقهای که
24آبان ماه در استادیوم آزادی تهران برگزار میشود
دلیل برگزاری اردوی تیم ملی از 20آبانماه به این خاطر است که تیم
پرسپولیس روز 19آبان ماه در استادیوم آزادی تهران میزبان کاشیما در
دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آسیا خواهد بود.
کارلوس کیروش قطعاً در روز برگزاری بازی پرســپولیس -کاشیما در
تهران خواهد بود چراکه فردای آنروز اردوی تیم ملی شــروع میشود
اما بعید به نظر میرســد برای تماشای این بازی در آزادی حاضر شود.
اما احتماالً دستیاران او این بازی را از نزدیک خواهند دید.
ی را اتخاذ کند چون
البته طبیعی است کارلوس کیروش چنین تصمیم 
ممکن است این حضور حواشی ای به همراه داشته باشد .به هر صورت
پرســپولیس طرفداران خاص خود را دارد و درگیریهای ایجاد شــده
میان کیروش و برانکو و هم چنین خط خوردن ســید جالل حسینی
ممکن اســت درصورت حضور کارلوس کیروش در اســتادیوم آزادی
با حاشیههایی برای ســرمربی تیم ملی همراه باشد .احتماالً کارلوس
کیروش در ساختمان جنجالی پک نظارهگر بازی پرسپولیس -کاشیما
باشد .ساختمانی که البته با استادیوم آزادی زیاد فاصلهای ندارد.
یک احتمال هم وجود دارد کارلوس کــیروش بهگونهای برنامهریزی
کند که شــب بازی پرســپولیس -کاشــیما راهی تهران شود و از روز
یکشــنه تمرینات تیم ملی را زیر نظر بگیرد .تیم ملی اما بالفاصله بعد
از بازی با ترینیدا و توباگو آماده سفر به دوحه میشود تا 29آبانماه در
این شهر با تیم ونزوئال مسابقه دهد.
اما برانکو اخیراً و در مصاحبه با علی ضیاء اعالم کرد هیچ مشــکلی با
کارلوس کیروش ندارد و او و سید جالل حسینی بزرگترین هواداران
تیم ملی هستند.
کارلــوس کیروش در ماههــای اخیر هیچ یک از بازیهای حســاس
پرســپولیس در لیگ قهرمانان آسیا را از نزدیک تماشا نکرده است .او
حتی نظارهگر دربی هم نبود .او در بیشتر بازیها خارج از کشور بود.

نرمافزاری بسیار خوب است .اینقدر شرایط برای فوتبال بازی
کردن راحت و در عین حال ســخت است که جذابیتها را
بیشتر میکند .لیگ بسیار سخت و فشردهای است و بازیکنان
درجه یک اروپایــی در آن بازی میکنند و از نظر فوتبالی و
تجربه خیلی به من کمک خواهد کرد .کل دنیا میدانند که
لیگ انگلیس برترین لیگ دنیاســت .خیلی فشــرده است و
بازیکنان تراز اول زیــادی در آن بازی میکنند .باید هر روز
در تمرین و بازیها صد درصد آماده باشی تا عملکرد خوبی
داشته باشــی .خبرنگاران و رســانهها خیلی روی این لیگ
تمرکز دارند و در دنیا بازتاب زیادی دارد بنابراین باشــگاهها
شــرایطی را فراهم کردهاند که بازیکنــان در آرامش خاطر
بتوانند آمادگی خود را حفظ کنند.
* سالهاست که لژیونر فوتبال ایران در اروپا هستی .با
این حال ،شرایط زندگی و کار در انگلیس برایت راحت
است؟
این ششمین سالی است که بیرون ایران بازی میکنم و قب ً
ال به این
شرایط عادت کردهام .در اروپا از کشوری به کشور دیگر رفتن ،تغییر
زیادی در فرهنگ زندگیام ایجاد نمیکند و فقط باید سریع خودم را
با شرایط جدید وفق دهم .خدا را شکر از شهر ناتینگهام خیلی راضی
هستم .مردم این شهر عاشق فوتبال هستند و تیم قدیمیشهر که
دو بار هم قهرمان اروپا شــده هواداران زیادی دارد .امیدوارم در این
تیم مثمر ثمر باشم.

فروغ موری بازیکن تیم ملی فوتبال بانوان بهدلیل مصدومیت شــدید
در بیمارســتان بستری شد .روز گذشــته و در جریان آخرین تمرین
تیم ملی فوتبال بانوان بزرگســال اعزامیبه مرحله نخســت مسابقات
انتخابی المپیک 2020توکیو ،فروغ موری که در پست مهاجم برای تیم
(ره)
ی
ملی توپ میزد بهدلیل پاره شــدن روده در بیمارستان امام خمین 
بستری شد.
این بازیکن دوســال پیاپی بهعنوان بهتریــن بازیکن لیگ برتر فوتبال
بانوان انتخاب شد و برای فصل جدید هم با تیم ملوان بندرانزلی قرارداد
بسته بود.
بهجای این بازیکن ،پروین فرهادی به ژاپن اعزام شده است.

ورود پلیس فتا
به بلیت فروشی فینال آسیا

باشگاه پرسپولیس برای نظارت بیشتر روی بلیتفروشی دیدار برگشت
فینال لیگ قهرمانان آسیا برنامه ویژهای دارد.
بنابــر اعــام ایرج عرب ،معــاون اداری ،مالی و پشــتیبانی باشــگاه
پرســپولیس ،پنج ناظر شــورای تأمین و یک نماینده از پلیس فتا در
محل بلیتفروشــی الکترونیکی برای نظارت بیشتر روی فروش بلیت
دیدار برگشــت فینال لیگ قهرمانان آسیا حضور خواهند داشت تا این
امر بدون مشکل انجام شود.
همچنین با اعالم باشــگاه پرســپولیس تمام بلیتهای دیدار برگشت
فینال لیگ قهرمانان آسیا بهصورت الکترونیکی بهفروش خواهد رسید
و بههیچعنوان بلیتی در ورزشگاه آزادی فروخته نخواهد شد.
دیدار برگشــت تیمهای پرسپولیس و کاشیما در فینال لیگ قهرمانان
آســیا از ساعت ۱۸:۳۰روز شنبه ۱۹آبان ماه در ورزشگاه آزادی برگزار
خواهد شد.

