ورزشی

شنبه  24مهر ۱۴۰۰
 9ربیع االول .۱۴۴۳شماره ۲۰۷76

الهالل  -پرسپولیس؛ یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا

الهالل

عبدا ...المعیوف،محمد البریک ،آل بلیهی،
جانهیونسو،ناصرالدوساری،سلمانالفرج،
محمدکنو ،ماتیوس پریرا ،سالم الدوساری،
موسیمارگا وگومیس.

آشنایی با داور الهالل-پرسپولیس
تیمهای پرسپولیس و الهالل فردا در دیداری
حساس از مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای
لیگ قهرمانان آسیا به مصاف هم میروند .طبق
اعالم کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا،
قضاوت این دیدار حساس به ریوجی ساتو داور
کهنه کار ژاپنی سپرده شده است.این داور ۴۴
ساله دیدا رهای زیــادی را در رقابتهای لیگ
قهرمانان آسیا برای نمایندگان ایران سوت زده
است .این داور ژاپنی در رقابتهای امسال لیگ
قهرمانان آسیا نیز دو دیدار نمایندگان ایران را
سوت زد .در جریان تساویهای یک – یک فوالد
برابر النصر و صفر – صفر استقالل در تقابل با
االهلی ،قضاوت باز یها بر عهده ریوجی ساتو
بود.ریوجی ساتو همچنین  ۶بار برای تیم ملی
ایران قضاوت کرده و برای تیم ملی کشورمان داور
خوش یمنی بوده است 4.برد و  2تساوی حاصل
کار یوزهای آسیا با قضاوت این داور ژاپنی بوده
است.به طور کلی ،ریوجی ساتو تاکنون  ۶بار
دیدارهای الهالل در لیگ قهرمانان آسیا را سوت
زده که تیم سعودی ۳بار برنده از زمین خارج شده
و  ۲بار نیز تن به شکست داده و یک مرتبه نیز بازی
این تیم با نتیجه تساوی به پایان رسیده است .او
 ۲بار نیز برای پرسپولیس سوت زده که یک مرتبه
با شکست همراه بوده است و در یک مورد نیز
سرخپوشان به تساوی رسیده اند.آخرین قضاوت
این داور ژاپنی به دیدار سوریه و امارات در مرحله
مقدماتی جام جهانی بازمی گردد .جایی که این
داور در ثانیههای پایانی اشتباه مهلک و عجیبی
داشت .چرا که در دقیقه  ۹۵توپ خلفان مبارک
از خط دروازه عراق عبور کرد و این داور پس از
کمک گرفتن از  ،VARابتدا به نشانه تأیید گل
در سوت خود دمید ،ولی بالفاصله تصمیم خود
را تغییر داد و مدعی شد او سوت پایان دیدار را به
صدا درآورده است.

امیرحسین طبسی /امروز از ساعت  18:30با دیدار تیم های
الوحده امارات و النصر عربستان مرحله یک چهارم نهایی لیگ
قهرمانان آسیا آغاز می شود .بعد از این بازی و از ساعت 21:30
پرسپولیس نماینده کشورمان در عربستان مهمان الهالل
خواهد بود .پرسپولیس و الهالل تا امروز  14بار مقابل یکدیگر
قرار گرفتهاند که  4برد سهم هر تیم بوده است .از این  14بازی،
 8دیدار در لیگ قهرمانان برگزار شده که پرسپولیس فقط یک
بار حریفش را شکست داده و الهالل ،برنده سه بازی بوده است.
پرسپولیس از آخرین تقابلش با الهالل خاطره خوبی ندارد .دو
تیم در مرحله نیمه نهایی فصل 2017
لیگقهرمانانآسیابهمصافیکدیگر
رفتند که پرسپولیس در بازی رفت
با  4گل از حریفش باخت و تساوی
 2-2در بازی برگشت هم فایدهای
برایبرانکووتیماونداشت.حاالاین
بــازی بــرای پرسپولیس
جنبهانتقامیهمدارد.
ای ــن بـــازی در حالی
بــرگــزار مــی شــود که
کــاروان پرسپولیس
ســفــر راحـــتـــی به
عربستان نداشته
و بعد از  30ساعت
بالتکلیفیتوانسته
اســــت خــــود را به
خــانــه رقــیــب بــرســانــد.
نماینده کشورمان قرار بود
▪میانگین سنی

دو تیم از نظر میانگین سنی،
شرایط نسبتا مشابهی دارند
و پرسپولیس فقط  3ماه
جوان تر از رقیب عربستانی
خــود است.میانگین سنی
پرسپولیس  27.4ســال
است و میانگین سنی الهالل
 27.7سال.

▪تعداد لژیونرها

در پــرســپــولــیــس بــوژیــدار
رادوشــویــچ تنها لژیونر تیم
محسوب می شود و الهالل
در مقابل  7لژیونر دارد که
البته با توجه به قوانین لیگ
قهرمانان آســیــا فقط از 4
لژیونر خــود می تواند بهره
ببرد.

پرداخت پولکالدرون از حساب AFC
سید مجید صدری سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره آخرین وضعیت پرونده شکایت
«گابریلکالدرون»سرمربیسابقاینتیمگفت:برایپرداختمطالباتکالدرونقدمهای
خوبیبرداشتیموزودنتیجهمیدهد.تالشکردیمپولمان
در AFCرابهاینمربیپرداختکنیمکهکنفدراسیونآسیا
همراهی نکرد.وی افزود :حتی دست به دامن فدراسیون
فوتبال و فیفا شدیم که کسی نتوانست کمک کند .با این
حالمنابعشداردتامینمیشودوبهزودیخبرهایخوبی
میشنویم.هواداراندربحثکالدرونهمبهمااعتمادکنند.
سرپرست باشگاه پرسپولیس درباره نارضایتی «رادوشوویچ»
دروازهباناینتیمازدریافتیهایشتصریحکرد:برایرادوشوویچ
همبقیهپرداختشراانجامدادیموایشانرضایتدارد.دوسالدیگربااوقرارداد
داریم.تالشمیکنیمپرداختهارامنظمکنیم.

با نامه رسمی فدراسیون فوتبال مشخص شد که
پنجره نقل و انتقاالت باشگاه شهرخودرو به دلیل
شکایت مربی ایتالیایی سابق این باشگاه بسته
شده است .یک ماه از ابالغ رأی فیفا درباره شکایت
 75هزار دالری (به عالوه  7500فرانک سوئیس
جریمه) استفان کوزین از این باشگاه میگذرد و نه
تنها باشگاه شهر خودرو اقدامی انجام نداده  ،بلکه
بیان کرده است که چنین موضوعی اصال صحت
ندارد .اما حاال فدراسیون فوتبال طی نام ه رسمی
به هیئت فوتبال خراسان رضــوی و باشگاه شهر
خودرویخراساناعالمکرد.

▪ارزش  2تیم

ارزش ال ــه ــال در ســایــت
ترانسفرمارکت تقریبا  6برابر
پرسپولیس اس ــت .باشگاه
عربستانی  61.15میلیون
یـــورو ارزش گـــذاری شــده و
این در حالی است که ارزش
بازیکنانپرسپولیس11.28
میلیونیوروبرآوردشدهاست.

در حالی که الهالل در کوران مسابقات لیگ عربستان و در اوج
آمادگی است.با این حال پرسپولیس در چند فصل اخیر عملکرد
فوقالعادهایدربازیهایآسیاییداشتهوهمینعملکرددرکنار
 5قهرمانی متوالی در لیگ برتر کافی است تا نماینده عربستان با
ترسمقابلنمایندهشایستهکشورمانقراربگیرد.مهمترینچالش
یحییدربازیامشب،مهارخطحملهقدرتمندالهاللاست؛جایی
کهالهاللیهااز مهاجمانگرانقیمتخارجیمثلموسیمارگا
و گومیس بهره می برند.گومیس یکی از بازیکنان کلیدی تیم
فوتبال الهالل از سال  ۲۰۱۸تاکنون بوده است .این مهاجم که
حتی سابقه حضور در تیم ملی فرانسه را هم
دارد در باشگاههایی چون سنت اتین،
لیونومارسیفرانسه،سوانسیسیتی
انگلیس و گاالتاسرای فرانسه بازی
کرده است.گومیس فصل گذشته در
لیگ عربستان  ۲۴گل به ثمر رساند
و در لیگ قهرمانان آسیا
سه بار دروازه حریفان
را باز کرد .این مهاجم
خطرناک و زهردار
در سال  ۲۰۱۹که
الــهــال قهرمان
آسیا شد ،توانست
با  ۱۱گل به لقب
آقــــای گــلــی لیگ
قهرمانان آسیا دست
یابد و عنوان بهترین بازیکن این
مسابقاتراازآنخودکند.

▪تعداد ملی پوشان

پرسپولیس در آخرین اردوی
تیم ملی  3نماینده داشــت و
هماکنونمهدیترابی،میالد
سرلک و وحید امیری  3ملی
پوشپرسپولیسیهابهحساب
می آیند.در مقابل در این دوره
از بازی های ملی ،تعداد ملی
پوشانالهالل 11بازیکنبود.

▪عملکرد

▪تعداد جام ها

بــاشــگــاه پــرســپــولــیــس از
زمان تاسیس تا به امروز در
رویــدادهــای مختلف موفق
بــه کــســب  25ج ــام معتبر
شده و در مقابل ،تعداد جام
هــای تیم فــوتــبــال الهالل
عربستان 43 ،جام قهرمانی
بوده است.

استراحت طارمی
قبل از دیدار با آثمیالن    
تیم فوتبال پورتو در مسابقات جام حذفی پرتغال به مصاف
تیم سینترنس رفت .مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو که
در روزهای گذشته در اردوی تیم ملی ایران حضور داشت
و  ۱۸۰دقیقه برابر امارات و سپس کره جنوبی بازی کرد،
در دیدار پورتو غایب بود.غیبت طارمی اجباری است چرا
که وی در دیدار قبل پورتو در لیگ پرتغال مقابل پاکوس
دفریرا از زمین اخراج شد و این محرومیت در جام حذفی
لحاظمیشود.بهاینترتیبطارمیفرصتبیشتریبرای
استراحت خواهد داشت و خود را آماده دیدار سه شنبه
شب برابر آث میالن ایتالیا در لیگ قهرمانان اروپا میکند.

پرسپولیس در این فصل از
رقابت های لیگ قهرمانان
آســیــا در  7بـــازی مــوفــق به
کسب  6پیروزی شده و فقط
یک بار شکست خورده است.
الهالل نیز از  7بازی خود 4
برد،یک تساوی و  2شکست
در کارنامه دارد.

هادی /کوین یامگا مدافع کامرونی -فرانسوی
مد نظر کادرفنی استقالل اواخر هفته گذشته
وارد تهران شد تا پس از انجام تست های پزشکی
بااینباشگاهقراردادببندد.درحالیکههنوزخبر
قطعی درباره توافق دو طرف منتشر نشده است
روزگذشتهشمارهپیراهنبازیکناناستقاللبرای
فصلآیندهمشخصولیستبزرگساالناینتیم
هم منتشر شد و نام یامگا هم در آن دیده می شد.
با توجه به افزایش تعداد بازیکنان بزرگ سال هر
تیماز 18به 20نفرازفصلگذشته،استقاللیک

راموس در بین
بدترین خریدهای
تابستانی۲۰۲۱

خاموشی
ستاره در
آسمان
پاریس

در حالی که به میانه های فصل جاری فوتبال اروپا
نزدیک می شویم می تــوان فهرست ضعیف ترین
خریدهایتابستانیرامشخصکرد.پاریسنژرمن
اعتقاد داشت که آن ها برای جذب سرخیو راموس
کار بزرگی کرده اند اما هنوز نتیجه ای حاصل نشده
است .در واقع راموس هنوز اولین بازی خود را برای
باشگاهپاریسیانجامندادهاست.اوکهازناحیهساق
پامصدومبود،مدتهاستکهبازینکردهاست.بااین
حالاینفقطراموسنیستکهدراینفصل،باشگاه
جدید خود را ناامید کرده است ،چندین نفر دیگر نیز
درفهرستضعیفترینخریدهایتابستانیهستند.
سرخیو راموس:مائوریسیو پوچتینو مجبور به
استفادهاززوجدفاعیمارکینیوسوپرسنلکیمپمبه
شده است ،در حالی که راموس هنوز در دسترس
نبوده است .در سن رامــوس ،بازگرداندن آمادگی

جایخالیبرایتکمیلنفراتشداردبااینحال
شایعاتی دربــاره حذف یک بازیکن دیگر از بین
مرادی و مهری شنیده می شود تا آبی ها بتوانند
دو بازیکن خارجی جذب کنند .نکته دیگری که
در لیست اعالم شده ،وجود دارد حذف نام سید
احمد موسوی مدافع راست آبی هاست .اخبار
ضد و نقیضی دربــاره حذف و ماندن او در جمع
آبی ها شنیده می شد و سرانجام دیــروز پس از
انتشار لیست بزرگ ساالن استقالل مشخص
شدکهاینبازیکنرفتنیاست.امابرخالفتصور

جسمانیاودشوارخواهدبود.
سائولنیگز:درچارچوبیکقراردادنسبتا
عجیب و غریب برای خالی کردن فضای
دستمزد آنتوان گریزمان در اتلتیکو
مادرید ،سائول نیگز با چلسی
قراردادبست.هواداران ابتدااز
خریدسائولاستقبالکردند.
از آن زمان به بعد بازیکن ملی
پوش اسپانیایی واقعا برای
سازگاری با مشکل روبــه رو
شده است زیــرا اولین بازی
او مقابل استون ویــا چیزی
جز یک کابوس نبود و در نیمه دوم
تعویضشد.
لوکدییونگ:اوبازیکنینیست

حامد لک،سید جــال حسینی،فرشاد
فرجی،سیامک نعمتی،سعید آقایی،رضا
اسدی،میالد سرلک ،امید عالیشاه ،مهدی
ترابی ،وحید امیری وعیسی آل کثیر

کوتاه از الهالل  -پرسپولیس
*تیم فوتبال پرسپولیس امشب(شنبه) در مرحله
یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا  2021در
ریاض به مصاف الهالل می رود.در همین زمینه
بلیت فروشی این بازی حساس شب گذشته آغاز
شد و در کمتر از یک ساعت تمام  22هزار و 500
بلیت بازی به فروش رسید.
*طبق اعــام رسانه هــای سعودی بلیت های
معمولی بازی امشب بین الهالل و پرسپولیس
به قیمت  50ریال سعودی( 400هزار تومان)
فروخته شد.اما نکته باورنکردنی قیمت جایگاه
های VIPبود که با مبلغ 4500ریال(معادل36
میلیون تومان) فروخته شد.
*طبق اعالم رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس،
سرخپوشان ایران برای بازی با الهالل عربستان،
لباس یکدست قرمز را معرفی کردهاند .همچنین
لباس یکدست سبز بــرای درواز هبـــان انتخاب
شده است.
*الهالل تاکنون در نسخه جدید لیگ قهرمانان
آسیا  7بار به مرحله یک چهارم نهایی رسیده
که  5بار موفق به عبور از این مرحله شده و  2بار
ناکام مانده است.آمار  71درصــدی موفقیت
در یک چهارم نهایی ،الهالل را در بازی مقابل
پرسپولیس امیدوار کرده که تیم صعودکننده
باشند.
*الهالل در مجموع در مرحله یک چهارم لیگ
قهرمانان آسیا  ۱۹گل زده و  ۱۴گل خورده در
کارنامه دارد.این تیم در  ۶بازی موفق به گلزنی
نشده و در ۶مسابقه هم توانسته کلینشیت کند.
*روزنامهالریاضعربستاندرمعرفیپرسپولیس
از این تیم به عنوان قدرت اول فوتبال ایران یاد
کرده و با توجه به عملکرد درخشان سرخ های
ایران در چند فصل اخیر لیگ قهرمانان آسیا به
الهاللی ها هشدار داده که کوچک ترین اشتباه
می تواند مقابل پرسپولیس گران تمام شود.

واکنش سازمان لیگ فوتبال بهگالیه علی دایی   
مدیر نقل و انتقاالت سازمان لیگ فوتبال ایران ،توضیحاتی را درباره محدودیت پنجره نقل
و انتقاالت باشگاه ها ارائه کرد.علی دایی سرمربی پیشین تیم فوتبال سایپا در مصاحبهای
از سازمان لیگ بابت باز شدن پنجره نقل و انتقاالت باشگاه سایپا باوجود بدهی این باشگاه
به وی انتقاد کرده بود.فریبرز محمودزاده مدیر نقل و انتقاالت سازمان لیگ بدون اشاره
بهمصاحبهعلیداییدرگفتوگوباسایتسازمانلیگفوتبالایرانبیانکرد:
سازمان لیگ خود را موظف به اجرای قوانین و دقیق مقررات میداند و هیچ
گونهدخالتیدرآرایصادرشدهازکمیتهتعیینوضعیتفدراسیونفوتبال
ندارد.وی افزود :بنابراین چگونگی باز شدن یا محدودیت پنجره نقل و
انتقاالت باشگاهها در عرصه داخلی بر اساس آرای صادرشده از کمیته
تعیین وضعیت بوده و سازمان لیگ بعد از صدور رای در کمیته تعیین
وضعیت و ابالغ دبیر کل محترم فدراسیون فوتبال برای ثبت قراردادها
و صدور مجوز بازی با رعایت دیگر شرایط نقل و انتقاالت اقدام می کند.

گره کوردرلیست استقالل!

ورود غریبانه وزنهبردارانجهانی

بستهشدننقلوانتقاالتشهرخودرو

چهارشنبه ساعت  10صبح تهران را به مقصد ریاض ترک کند
اما مجوز پــرواز به هواپیمای سرخ پوشان داده نشد و آن ها بعد
از ساعتها معطلی به خانه برگشتند و در نهایت پنج شنبه شب
موفق شدند به سمت ریاض عربستان پرواز کنند .گلمحمدی
سرمربی پرسپولیس نیز از ایــن شرایط به شــدت گالیه کرد.
خستگیملیپوشانبهویژهوحیدامیریازدیگرمشکالتاساسی
پرسپولیسبرایبازیبا الهاللاست.ازسویدیگر،پرسپولیسبه
دلیلآغازدیرهنگاملیگبرترازشرایطمسابقهبهدوراستوفقطبا
یکبازیدوستانهمقابلسپاهانخودرابرایاینبازیآمادهکرده

ترکیب احتمالی پرسپولیس

خرید جدید و اشتباه مجیدی کار دست آبی ها داد

اخبار خراسان

دختران نوجوان وزنه بردار که برای اولین بار در
رقابت های جهانی تاریخ سازی کرده اند ،شامگاه
پنج شنبه گذشته در سکوت خبری و بدون حضور
مسئوالن به صورت غریبانه وارد مشهد شدند .تیم
ملیوزنهبردارینوجوانانکشورماندراولینتجربه
حضوردررقابتهایجهانیباکسبدومدالبرنز،
دو نقره و مجموع  393امتیاز ،در رده سوم جهان
قرارگرفتند.غزالهوغزلحسینیازخراسانرضوی
تیمملیراهمراهیمیکردند.غزالهحسینیوزنه
برداریبودکهباکسبمدالبرنزدرحرکتدوضرب
دسته  59کیلوگرم ،نخستین مدال را کسب کرد.
غزاله حسینی به همراه خواهرش در حالی وارد
مشهد شدند که فقط با استقبال دوستان و اقوام و
اعضای هیئت وزنه برداری رو به رو بودند و خبری از
مسئوالنورزشینبود.

پرسپولیس

ماموریت انتقامی سرخ ها

ترکیب احتمالی الهالل
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استقاللی ها نمی توانند او را به همین راحتی از
لیست کنار بگذارند و جدایی موسوی مشروط
به توافق دو طرفه است .با توجه به این که پایان
نقل و انتقاالت 1400/۸/16است باشگاهها
تا تاریخ  1400/۷/16برای ارائه لیست مازاد
بازیکنان خود فرصت دارند اما فرهاد مجیدی،
نامه خــود بــرای نیازنداشتن به موسوی را در
تاریخ  1400/7/19به باشگاه ارسال کرده
و به همین سادگی این باشگاه نمی تواند نام
این بازیکن را از لیست فصل جدید حذف کند.
کهبرایتیمیباشهرتبارسلونا خوب باشدو
هر بار که در زمین ظاهر می شود شاهد بازی
ضعیفیازاوهستیم.
اریکگارسیا:بارسلوناامیدواربودکه
اریکگارسیا،یکجراردپیکهدیگر
در این تیم باشد و تاریخ دوباره
تکرار شود اما نشانه های اولیه
این است که گارسیا ،پیکه
نیست .شکست  ۳بر صفر
مقابل بنفیکا در لیگ
قــهــرمــانــان اروپــــا نشان
داد کــه گارسیا مدافع
متوسطی است .گارسیا،
این فصل در نیوکمپ به سختی در
شرایطایدهآلقرارگرفتهاست.

آفساید

شماره  ۵در اختیار چشمی
عارف غالمی در دربی جام حذفی با پارگی رباط
صلیبیمواجهشدوبههمیندلیلادامهفصلونیم
فصل اول مسابقات فصل جدید را از دست داد.این
بازیکن در زمان حضورش در استقالل شماره  5را
می پوشید اما در شرایطی که وی خود را برای نیم
فصلدوملیگبرترآمادهمیکندشمارهپیراهنوی
رابهروزبهچشمیدراستقاللواگذارکردند.

تکذیب کمک مالی به پرسپولیس
مدیر رواب ــط عمومی فدراسیون فوتبال گفت:
فدراسیون فوتبال کمک مالی به پرسپولیس
نداشته است و اصال توانایی چنین کاری را ندارد.
حسین شریفی درباره کمک مالی  28میلیاردی
به پرسپولیس ،افــزود :فدراسیون توانایی چنین
کمکهاییرانداردوطبققوانینهمنمیتوانداین
کار را انجام دهــد 4-3.هفته پیش ،استقالل نیاز
به تبادل مالی داشت و فدراسیون تالش کرد این
پرداختراتسهیلکند.

برابری ارزش سردار با ستاره رئال
سایت ترانسفرمارکت به تازگی ارزش بازیکنان
را به روزرسانی کرده که در اتفاقی جالب ارزش
ســردار آزمــون ،مهاجم ایرانی تیم زنیت با ادن
هازارد ،وینگر رئال مادرید مساوی شده است.
سردار که در ماههای اخیر عملکرد خوبی داشته
حاال  25میلیون یــورو ارزش دارد وارزش ادن
هــازارد هم پس از مصدومیتهای پیاپی تا 25
میلیون یورو پایین آمده است.

