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شمــاره 5827

صنعت نفت ،صدر جدول را طالیی کرد
صنعت نفت آبادان بعد از تس ـ ـ ــاوی امیدوار کننده هفته گذشته مقابل استقالل،
بازی هفته ششم خود را با پیروزی پشت سر گذاشت تا به تنهایی در صدر جدول
لیگ برتر قرار بگیرد .شاگردان پور موسوی روز گذشته مقابل گل گهر قرار گرفتند
که بازی هفته پیش خود را باخته ب ـ ـ ــود .در حالی که کرمانیها با گل منش ـ ـ ــا پیش

افتاده بودند ،اما طالب ریکانی و رض ـ ـ ــا خالقی فر نتیجه را به نف ـ ـ ــع آبادانیها تغییر
دادند تا این تیم با  11امتیاز به تنهایی در صدر باقی بمان ـ ـ ــد .تیم امیر قلعه نویی با
این شکست همان  10امتیازی ماند .فوالد خوزستان هم با نتیجه پر گل  3بر صفر
سایپا را شکست داد و  10امتیازی شد تا همچنان تیم بدون شکست لیگ باشد.

از طرف دیگر ،این اولین باخت سایپا در لیگ بیستم بود .مس رفسنجان هم با دو
گل نفت مسجد سلیمان را شکست داد تا این تیم کرمانی به اولین پیروزیاش در
لیگ برسد .تنها بازی مساوی این هفته هم بین پیکان و آلومینیوم اراک رقم خورد
که هیچ گلی رد و بدل نشد.

 7روز تا فینال آسیا
یحیی به پرسپولیسیها:

جواب استقاللیها را
ندهید!
یحیی گلمحمدی س ـ ـ ــرمربی پرسپولیس
دوس ـ ـ ــت ندارد تیمش به حاش ـ ـ ــیه برود.
اخی ـ ـ ــرا اس ـ ـ ــتقاللیها مصاحبههایی کردند
که از نظ ـ ـ ــر او تحریککننده بود .س ـ ـ ــرمربی
قرمزها به همی ـ ـ ــن خاطر ب ـ ـ ــه بازیکنانش
گفته به هی ـ ـ ــچ وجه جواب اس ـ ـ ــتقاللیها را
ندهند .هفته گذشته پرویز مظلومی گفت
میخواهن ـ ـ ــد تیمی خاص قهرمان ش ـ ـ ــود.
همینطور داریوش ش ـ ـ ــجاعیان هم اعالم
کرد تبعیض بین اس ـ ـ ــتقالل و پرسپولیس
وجود دارد .فکری هم گفت مشخص است
میخواهند چه تیمی قهرمان شود.
این اظهارات مس ـ ـ ــتقیما قرمزها را نشانه
رفت ول ـ ـ ــی یحیی گلمحم ـ ـ ــدی گفت بهتر
اس ـ ـ ــت به خاطر فینال آس ـ ـ ــیا هم که شده
ی
دور از این حواش ـ ـ ــی باش ـ ـ ــند و «وارد باز 
استقاللیها نش ـ ـ ــوند ».نکته اینجاست به
احتمال فراوان بعد از فینال لیگ قهرمانان
و فار غ از ه ـ ـ ــر نتیجهای ،پرسپولیسـ ـ ـ ـیها
س ـ ـ ــکوت خ ـ ـ ــود را میش ـ ـ ــکنند و جواب
اس ـ ـ ــتقاللیها را خواهند داد .یعنی دعوای
بزرگی در لیگبرتر در راه است!

هدیه روحانی در صورت
قهرمانی پرسپولیس

دارم اینقدر به در بسته بکوبم تا آخر سر باز شود.

جهانبخش میگوید
با وجود تمام شایعات
همچنان در برایتون
میماند

مثل کارمند در برایتون

عکس:
سایت باشگاه برایتون

گفتوگو با علیرضا جهانبخش درباره شرایط
این روزهایش در برایتون

با لغو بازی پرسپولیس و ذوبآهن ،آخرین
بازی قرمزها پیش از فینال لیگ قهرمانان
آس ـ ـ ــیا به  10آذر و بازی مقابل شهر خودرو بر
میگردد.
تعویق دو بازی قبلی پرس ـ ـ ــپولیس در لیگ
گرچه به دلیل خطر ابتال به کرونا لغو شده،
اما این مساله ممکن اس ـ ـ ــت باعث شود
آنه ـ ـ ــا از فرم آی ـ ـ ــدهآل خارج ش ـ ـ ــوند .با این
حساب ،پرسپولیس با  19روز استراحت به
بازی فینال میرسد.

به نظر من هیچ چیز در جهان به اندازه فوتبال روی ش ـ ـ ــادی
و حاالت روحی مردم اثرگذار نیســـــــت .شما جامجهانی قبلی
را به یاد بیاورید .در فوتبال ما اتفاقات زیادی افتاده که تاثیر
مثبتی روی جامعه و مردم داشته است.

راستش را بگویم
من خیلی پیگیر
اخبار سیاسی
هستم .نه اینکه
به سیاست عالقه
داشته باشم ،نه.
بلکه بیشتر برایم
جالب است اخبار
را بدانم و بفهمم
چه اتفاقاتی افتاده
است

علیرضـــــــا جهانبخـــــــش یکـــــــی از

مائده محقق

بدشانسترین بازیکنان برایتون در

ورزش

ســـــــه فصل گذشـــــــته بوده است .او
مصدومیتهای زیادی داشـــــــته و در
جایی که توقع میرفتـــــــه ،بازی نکرده

است .شرایط جهانبخش حاال کامال خوب است و امید زیادی
دارد در باکس بازیهای کریســـــــمس بتواند برای برایتون بازی
کند و مثمرثمر باشد.

ماندنی هستم

من در برایتون ماندنی هس ـ ـ ــتم و قرار نیس ـ ـ ــت جایی بروم.
هر روز هم ش ـ ـ ــکر خدا ش ـ ـ ــرایطم بهتر میش ـ ـ ــود .شایعات
همیش ـ ـ ــه درباره من بوده ولی به آنها توجه ـ ـ ــی نمیکنم .به

بزرگترین رویای ورزشی

من رویای زیادی در ســـــــر دارم .بزرگترین رویای ورزشی من
این است که بتوانم در باالترین ســـــــطح لیگبرتر انگلیس
بازی کنم .در واقـــــــع این قدم بعدی من اســـــــت .میخواهم
در انگلیـــــــس بمانم ولی همانطور کـــــــه میدانید آینده قابل
پیشبینی نیست.

زودی کریسمس از راه میرسد .لیگبرتر تعطیل نمیشود
و ما بازیهای فش ـ ـ ــردهای خواهیم داشت .خیلی به آن زمان
امیدوار هستم که بتوانم بیشتر بازی کنم و خودم را نشان
دهم .حس بس ـ ـ ــیار خوبی در برایتون دارم و امیدوارم همه
چیز بهتر و بهتر شود.

پیگیر اخبار سیاسی!

راس ـ ـ ــتش را بگویم من خیلی پیگیر اخبار سیاسی هستم.
نه اینکه به سیاست عالقه داش ـ ـ ــته باشم ،نه .بلکه بیشتر
برایم جالب است اخبار را بدانم و بفهمم چه اتفاقاتی افتاده
است .دوست دارم بدانم در دنیا چه خبر است .من بیشتر
از ش ـ ـ ــبکههای مجازی برای پیگیری خبرها و مس ـ ـ ــائل مهم
استفاده میکنم.

نبرد کاپیتانها

پرسپولیس با  ۱۹روز استراحت
در فینال آسیا

اثرگذاری فوتبال

میخواهم در
لیگبرتر بمانم

استقالل  -شهرخودرو امروز ساعت 15/45

مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان
روز جمعه گذش ـ ـ ــته در اردوی پرسپولیس
حضور یافت تا در آس ـ ـ ــتانه اعزام این تیم به
فینال لیگ قهرمانان آس ـ ـ ــیا با بازیکنان و
اعضای این تیم دیدار کند .او در بخش ـ ـ ــی از
صبحتهای ـ ـ ــش گف ـ ـ ــت :رئیسجمهوری
هدیـ ـ ـ ـهای را برای تیم پرس ـ ـ ــپولیس در نظر
گرفته ک ـ ـ ــه ب ـ ـ ــا قهرمانی این تی ـ ـ ــم در لیگ
قهرمانان آسیا به آنها تقدیم میشود.

ما در برایتون مثل کارمند هستیم .من هر شب بین ساعت
 10/30تا  11/30میخوابم .هر روز ســـــــاعت  8/30از خواب بیدار
میشوم .بعد به باشگاه میروم .ساعت  12تا یک وقت ناهار
ماست و ساعت  3/30هم از باشگاه بیرون میآیم و به خانه
برمیگردم.

ش ـ ـ ــهر خودرو  -اس ـ ـ ــتقالل و این بار مهدی رحمتی .حضور همین یک
اسم کافی است تا از این مسابقه به عنوان یک بازی حساس یاد شود.
شاید این بازی در س ـ ـ ــالهای قبل چندان برای آبیها حساس نبود اما
حاال ماجرا فرق میکن ـ ـ ــد .جدا از اینکه رحمتی قبال کاپیتان اس ـ ـ ــتقالل
هم بوده مهمترین دلیلی که انگیزه اس ـ ـ ــتقاللیها را برای پیروزی زیاد
میکند جا نماندن از کورس است .به قول فوتبالیها امتیاز هفتههای
ابتدایی در هفتههای آخر حسابی به درد میخورد و نقش پررنگی را در
رس ـ ـ ــیدن یک تیم به قهرمانی بازی میکند .به همین دلیل استقالل با
فکری نباید قافیه را اینجا ببازد .اختالف با صدر دو امتیاز بیشتر نیست
اما شکست یا مساوی مقابل ش ـ ـ ــهرخودرو حساب و کتابها را بههم
میریزد.آن طرف هم البته رحمتی بیش از اس ـ ـ ــتقاللیها دوست دارد
این بازی را بب ـ ـ ــرد .هم به خاطر تیمش و هم به دلی ـ ـ ــل یک تقابل با تیم
سابق .بدون شک هرش ـ ـ ــخص دیگری هم جای رحمتی باشد دوست
ندارد در این بازی بازنده باشد.س ـ ـ ــید رکورددار بیشترین کاپیتانی برای
استقالل است و  172بار این بازوبند را بر بازو بسته است .این در حالی
است که محمود فکری که بیشترین تعداد بازی با پیراهن استقالل را
در کارنامهاش دارد ،با  ۱۴۹بار بس ـ ـ ــتن بازوبند کاپیتانی در این تیم بعد
از رحمتی و زرینچه ،سومین نفری است که بیشترین تعداد کاپیتانی را
در این تیم دارد .فکری  ۱۴۱بار از ابتدای
بازی ب ـ ـ ــه عنوان کاپیتان آبیپوش ـ ـ ــان
وارد زمین شده و  ۸بار بعد از تعویض
کاپیتان اول ،بازوبن ـ ـ ــد این تیم را از
اواس ـ ـ ــط بازی بر بازو بسته
اس ـ ـ ــت.تقابل س ـ ـ ــاعت
 15/45دقیق ـ ـ ــه دو تی ـ ـ ــم
بدون ش ـ ـ ــک یک تقابل
س ـ ـ ــاده نخواه ـ ـ ــد بود.
ای ـ ـ ــن مس ـ ـ ــابقه نبرد
نه ـ ـ ــای اس ـ ـ ــبق
کاپیتا 
آبیپوش است که هیچ
کدامشان دوست ندارند
بازنده باشند.

گریه کردم

برای من زیاد اتفاق افتاده که ناامید شوم و دوباره بجنگم تا
بلند شوم .مثال یادم هست وقتی 15ساله بود و در داماش
بازی میکردم یک بار برای تیم بزرگساالن باشگاه بازی کردم
و مصدوم شدم .وقتی به تمرین تیم جوانان برگشتم مربی
به من گفت همی ـ ـ ــن االن برگرد به خانهات .اشـــــــکم در آمد.
میدانستم اگر بروم مس ـ ـ ــیرم در فوتبال طوالنیتر میشود.
به مربی گفت ـ ـ ــم میخواهم جبران کنم .خدا را شـــــــکر جبران
هم کردم .کال از این دس ـ ـ ــت اتفاقات زیاد ب ــــــرای من افتاده.
نمونهاش همین فصل قبل برایتون .حقم بود بازی کنم ولی
این اتفاق نمیافتاد .گفتم من اینقدر س ـ ـ ــختی نکشیدم که
چنین مسائلی روی کارم اثر بگذارد .هر روز تالشم را بیشتر و
سعی کردم نامالیمات و چیزهای منفی را کنار بگذارم .عادت

مهدویکیا و بقیه

اســـــــطوره دوران کودکی من پدر و مادرم بودند که همیشه
در زندگیام اثر داشتهاند .همیشه آنها میگویند درخت هر
چه پربارتر ،افتادهتر .من واقعا ســـــــعی کردم این را در زندگی
رعایت کنم .از نظـــــــر فوتبالی هم آقای مهـــــــدی مهدویکیا
همیشـــــــه الگوی من بود .علی دایی ،هاشمیان ،کریمی و...
همه از جمله کسانی بودم که ســـــــعی کردم از هر کدام چیزی
یاد بگیرم.

فقط بکام

راســـــــتش را بگویم من زیاد به بازیکنان انگلیســــ ــی عالقه
ندارم .دیوید بکام تنها بازیکنی بود که او را دوست داشتم.
قبل و بعد از بکام هیچ بازیکن انگلیسی را دوست ندارم.

اولسانهیوندای کرهجنوبی  -ویسلکوبه ژاپن؛ کدام یک حریف پرسپولیس در فینال آسیا خواهد بود؟

قرمزها هم امروز طرفدار ژاپن هستند!

نک ـ ـ ــه بازیهای هفته شش ـ ـ ــم
ام ـ ـ ــروز و قبل از آ 
یه ـ ـ ــا در ایران به
لیگبرتر برگزار ش ـ ـ ــود ،نگاه فوتبال 
ورزشگاه جاس ـ ـ ــم بنحمد شهر دوحه است؛ همان
جایی که پرسپولیسـ ـ ـ ـیها  70روز پی ـ ـ ــش در ضربات
پنالتی النصر عربس ـ ـ ــتان را شکس ـ ـ ــت دادند و برای
رضا پورعالی
دومینبار در تاریخ فینالیست لیگ قهرمانان آسیا
ورزش
ش ـ ـ ــدند .حاال قرار است حریف پرس ـ ـ ــپولیس هم از
همان ورزش ـ ـ ــگاه معرفی شود؛ اولس ـ ـ ــانهیوندای
کرهجنوبی  -ویسلکوبه ژاپن ،ساعت 13و 30دقیقه به وقت تهران.
در تاریخچه باشگاه پرسپولیس دو شکس ـ ـ ــت در فینال آسیا حک شده که
هر دو هم مقابل تیمهای ژاپنی بوده است .اولی  17سال پیش در فینال جام
برندگان جام آسیا در س ـ ـ ــال  1993بود ،پرسپولیس که بازی رفت را در ژاپن یک
بر یک کرده بود ،در بازی برگش ـ ـ ــت برای قهرمانی فقط به یک تس ـ ـ ــاوی بدون
گل نیاز داش ـ ـ ــت اما در حضور یکصد هزار تماشاگر خودی و در ورزشگاه آزادی
با یک گل مغلوب نیسان ژاپن ش ـ ـ ــد .دومی هم همین دو سال پیش بود که
تیم برانکو در فینال لیگ قهرمانان نتیجه را به تیم کاش ـ ـ ــیما واگذار کرد .شاید
همین سابقه و البته برتری تاریخی فوتبال ایران مقابل کرهجنوبی ،این حس
را در بین هواداران پرس ـ ـ ــپولیس تقویت کند که اولسانهیوندای کرهجنوبی
برای فینال بزرگ ش ـ ـ ــنبه ،بهنس ـ ـ ــبت ویسـ ـ ـ ـلکوبه ژاپن حریف مناسبتری
باش ـ ـ ــد .با این حال پیشبینیها چیز دیگری است .س ـ ـ ــایتهای پیشبینی
میگویند باتوجه به قدرت تیمها چیزی در حدود  60درصد شانس برتری را برای
اولسان قائل هستند ،کمی بیش ـ ـ ــتر از  20درصد برای مساوی در وقت قانونی
کنار گذاش ـ ـ ــتهاند و البته کمتر از  20درصد هم شانس را به پیروزی ویسلکوبه
دادهاند .همین ضرایب کافی اس ـ ـ ــت تا مشخص ش ـ ـ ــود اولسانهیوندای با

بیورن جانس ـ ـ ــون نروژی و جونیور نگرائوی برزیلی برای پرس ـ ـ ــپولیس حریفی
قس ـ ـ ــتاره
بهمراتب خطرناکتر از ویسـ ـ ـ ـلکوبهای اس ـ ـ ــت که اینیس ـ ـ ــتا ،فو 
جامجهانی  2010آفریقایجنوبی را در ترکیب خود دارد.
مسیر رسیدن به نیمهنهایی آسیا هم این موضوع را تایید میکند که اولسان
حریف خطرناکتری است .آنها در سه هفته اخیر  7بازی در قطر انجام دادهاند
و هر  7مسابقه را هم بردهاند؛ یک آمار صددرصدی شگفتانگیز با  18گل زده
و فقط  4گل خورده .در مقابل ویســـــــلکوبه که با  5باخت متوالی در جیلیگ
وارد دوحه شـــــــد ،در این  18روز فقط  4بار بازی کرده که در دو بازی شکســـــــت
خورده ،دو بازی را برده و صعودش به نیمهنهایی را هم پس از تساوی مقابل
سوون سامسونگ ،مدیون ضربات پنالتی است .ضمن اینکه فوق ستاره
اســـــــپانیایی ویسل ،یعنی اینیســـــــتا هم دچار مصدومیت شـــــــده و احتماال
شانسی برای حضور در بازی امروز نخواهد داشت.
با این تفاســـــــیر احتماال امروز اکثر هواداران پرســـــــپولیس طرفدار تیم ژاپنی
خواهند بود؛ تا هم فینال آســـــــانتری در پیش داشـــــــته باشند و هم فرصت
انتقام شکست مقابل نیسان و کاشیما آنتلرز ژاپن برای آنها فراهم شود.

7یکاخطارهدر زمین

در ترکیب اولس ـ ـ ــان برای بازی امروز  4بازیکن یک اخط ـ ـ ــاره حضور دارند که اگر
کارت زرد بگیرند بازی فینال را از دست خواهند داد .آنها بنا به شماره پیراهن،
بازیکنان شماره  18 ،11 ،8و  23اولسان هس ـ ـ ــتند که این آخری ،کیم تائه هوان،
کاپیتان و مدافع این تیم است .در ترکیب ویسلکوبه هم بازیکنان شماره ،11
 17و  41کارت زرد دارند که شماره  11همان کیوگو فروهاشی است که در بازی با
سوون سامس ـ ـ ــونگ هم در جریان بازی گل زد و هم در ضربات پنالتی ،توپ را
وارد دروازه حریف کرهای کرد.

نظر یحیی درباره بازی امروز
سرمربی پرسپولیس که قطعا همراه دستیارانش آنالیز دقیقی از بازی امروز خواهند داشت ،در پاسخ به
این سوال که دوست دارد تیمش در فینال مقابل اولسان هیوندای کرهجنوبی بازی کند یا ویسلکوبه
ژاپن ،پاسخ هوش ـ ـ ــمندانهای داد :هر دو تیم فوتبال خوبی را تا اینجای کار ارائه کردند و با شایستگی به
این مرحله رسیدند.
هر تیمی مقابل ما باشد ،تیم قدرتمندی اس ـ ـ ــت و باید با قویترین تیم شرق آسیا بازی کنیم .فرقی
ندارد اولسان باشد یا ویسل ،انشاءا ...عملکرد خوبی داشته باشیم.

