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ترکیب احتمالی استقالل
تیم استقالل که صاحب چهار تساوی پیاپی
شده و در شرایط خوبی به سر نمی بــرد ،به
دنبال پیروزی در شهرآورد است تا کمی به
وضعیتخودشسروساماندهدوبهسپاهان
نزدیک تر شود .پیروزی در شهرآورد می تواند
شاگردان فرهاد مجیدی را برای قهرمانی در
لیگ امیدوار کند .استقالل در بــازی با نفت
آبادان تغییر سیستم داد و با سیستم4-3-3
به میدان رفت .احتماال فرهاد مجیدی بار دیگر
تیمش را با این سیستم وارد بازی کند ،چراکه
خلق موقعیت در این سیستم جواب داد .درون
دروازه انتخاب مجیدی احتماال سیدحسین
حسینیاستمگراینکهتصمیمبگیردریسک
کند و بار دیگر به علیرضا رضایی جوان اعتماد
کند .سیاوش یزدانی و محمد دانشگر زوج خط
دفاعی هستند و جعفر سلمانی هم مدافع چپ
تیم فوتبال استقالل خواهد بود .در غیاب وریا
غفوری مصدوم ،به احتمال زیاد محمد دانشگر
در پست مدافع راست ظاهر خواهد شد .وریا در
بازی قبلی استقالل بارها باعث دردسر برای
بازیکنان نفت شد و نفوذهای پی درپی داشت
که اگر مهاجمان استقالل قدر توپهایش را
میدانستند،شایدآبیهامقابلنفتسهامتیاز
راازآنخودکردهوبرندهایندیداربودندومسلما
جای خالی او در شهرآورد احساس خواهد شد.
روزبه چشمی و مهدی مهدی پور زوج هافبک
های دفاعی هستند .مجیدی برای شهرآورد
احتماال آرش رضاوند را به دلیل مصدومیت
در اختیار نخواهد داشــت .در غیاب رضاوند
بازیکنانی مثل رضا آذری و سعید مهری می
توانند به میدان بروند .باتوجه به جوانی آذری،
شانس بــازی کــردن مهری زیــاد اســت .کوین
یامگا،امیرحسینحسینزادهورودیژستدهم
در خط جلو به میدان می روند .در تاریخ باشگاه
استقالل پیش از ژستد و یامگا ،آبیها با ۴۷
بازیکن خارجی قرارداد امضا کردهاند اما هیچ
بازیکنخارجیدرترکیبآبیهاموفقبهگلزنی
درشهرآوردنشدهاست.
ترکیب احتمالی استقالل(:)4-3-3
حسین حسینی ،محمدحسین مرادمند،
سیاوش یزدانی ،روزبه چشمی ،رضا آذری،
مهدی مــهــدیپــور ،جعفر سلمانی ،محمد
دانشگر ،کوین یامگا ،امیرحسین حسینزاده و
رودیژستد.

فرهاد و یحیی؛چشمدرچشم
گروه ورزش /امروز باز هم یحیی و فرهاد چشم در چشم خواهند شد؛ با توجه به
حساسیتبازی،پیروزیدرایندیداربرایهردومربیاهمیتبسزاییداردوفرهاد
و یحیی هر دو به خوبی می دانند محبوبیتی که عاید فاتح این مسابقه میشود
باعثتضمینجایگاهومحبوبیتمضاعفمربیخواهدشدودرسمتمقابل
مربیبازندهروزهایبسیارسختیپیشروخواهدداشت.فرهادمجیدی
کهدرسهدورهمختلفبرایاستقاللبازیکرد ۱۵،بارباپیراهناینتیم
درشهرآوردهابهمیدانرفتوبابازوبندکاپیتانیاینتیم،چهاربارهمبه
پرسپولیسگلزنیکرد.حاصلکارفرهاددرشهرآوردها ۴،برد ۴،باختو
 ۷تساویبود.شکست ۳برصفردرشهرآورد ۴۴بدتریننتیجهوبرد ۳برصفردر
شهرآوردجامحذفیسال ۸۹همبهتریننتیجهبرایمجیدیبهعنوانبازیکن

آغازهفتههشتمتحتتاثیرشهرآورد97

جنگ به رنگ سرخابی

باالخره انتظارات به پایان رسید و امروز فوتبال
دوستان برای  90دقیقه هم که شده همه چیز
رافراموشمیکنندوجلویتلویزیونمیخکوب
میشوند.شهرآوردپایتختبازیکام ً
المتفاوتی
اســت؛ شاید اصــ ً
ا شبیه فوتبال هم نباشد!
اتفاقیپیچیدهوجذاب،یکبازیکهقب ً
الجنگ
بود و حاال هم دعواست .این جا اگر یحیی گل
محمدی با دو قهرمانی و دو صعود به نیمهنهایی
لیگ قهرمانان آسیا هم باشی و ببازی ،باز هم
هواداران یقهات را میگیرند و زندگی را برایت
تلخ میکنند .این جا اگر مجیدی هم باشی و
در شهرآورد ببازی در واقــع فقط یک بــازی را
نباخته ای بلکه محبوبیت خودت را هم باخته

سنت شکنی قانونی استقالل با برگزاری نشست خبری در هتل!

مجیدی :تیم من بهترین تیم لیگ است

با وجود تاکید سازمان لیگ به برگزاری نشست
خبریسرمربیپرسپولیسواستقاللدرمحل
سازمان لیگ ،نشست خبری فرهاد مجیدی
پیش از شــهــرآورد  97بــه میزبانی باشگاه
استقالل و در هتل اسپیناس تهران برگزار
شد تا چالش بین آبی ها و سازمان لیگ وارد
مرحله تازه ای شود .طبق ماده 32بند یک و،2
برگزاری نشست خبری بر عهده باشگاه میزبان
است .در بند یک آمده است :باشگاه میزبان
باید یک روز پیش از هر مسابقه ،کنفرانس
خبری پیش از بــازی را تحت نظارت هیئت
فوتبال میزبان برگزار کند .البته سازمان اصرار

خبر

مطهری :همیشه حرفمان را داخل
زمین زده ایم
روزگذشتهدرنشستخبریپیشازشهرآوردیحیی
گل محمدی به دلیل سرماخوردگی حاضر نشد تا
یک بار دیگر حمید مطهری پاسخ گوی خبرنگاران
باشد .مربی پرسپولیس در ایــن نشست خبری
اظهار کرد« :بعد از بازی با نفت مسجدسلیمان و در
هفتهای که گذشت ،تمرینات خیلی خوبی را انجام
دادیم و باید بابت این موضوع به بازیکنان تبریک
بگویم .ما گروهی از بازیکنان مبارز و جنگجو را در
اختیار داریم و از داشتن چنین بازیکنانی خیلی
خیلی لذت میبریم .تمرینات خیلی خوبی داشتیم
و از هر نظر خودمان را برای شهرآورد آماده کرده
ایم ».مطهری در واکنش به حواشی غیرمتعارفی که
توسط مدیران تیم مقابل در روزهای اخیر به وجود
آمد و پرسپولیس را وادار به واکنش کرد ،افزود« :این
مسائل زیبا نیست .من خیلی راجع به این موضوع
حرفدارم،اماخودمراوارداینصحبتهانمیکنم.
احساس من این است که حریف از این که در این
زمان به این موضوع بپردازم ،خوشحال میشود.
حرف من این است که ما همیشه حرفمان را داخل
زمین زده ایم نه بیرون از آن؛ به گفته یکی از بزرگان
اگرمیخواهیدخوابهایتانتعبیرشود،بایدابتدااز
خواببیدارشوید».مطهریدرادامهصحبتهایش
گفت« :شهرآورد شرایط خاص خودش را دارد و این
مسابقه برای هواداران است .برای آنها سه امتیاز
این بازی خیلی مهم است و حتی این بازی میتواند
قهرمان را مشخص کند».

محسوبمیشود.یحییگلمحمدی،سرمربیتیمپرسپولیسدردومقطعبهمدت
هفت سال بهعنوان بازیکن پیراهن این تیم را برتن داشت و در هشت شهرآورد به
میدانرفتکهحاصلآن ۳برد ۴،تساویویکباختبرایاوبود.یحییدرشهرآورد
پنجاهوپنجمکهبابرتری ۲بریکسرخپوشانهمراهبود،نخستینگلتیمشمقابل
استقالل را در دقیقه  ۱۱به ثمر رساند .شاید بهترین خاطره مربی پرسپولیس
بهعنوان بازیکن برای این تیم ،همین شهرآورد خرداد سال  ۸۲باشد .اما در
قامتمربیشهرآورد 97پنجمینرویارویییحییگلمحمدیوفرهادمجیدی
محسوبمیشود.ایندوچهرهجوانکههدایتدوتیمبزرگپایتخترابرعهده
دارند ،تاکنون چهار بار به عنوان سرمربی تیم های پرسپولیس و استقالل مقابل
همقرارگرفتهاندکهحاصلآن 3مساویویکبردبرایگلمحمدیبودهاست.

به برگزاری نشست خبری در محل همیشگی
داش ــت و طبق برنامه یحیی گــل محمدی
سرمربی پرسپولیس باید از ساعت  ۱۲:۳۰در
سازمان لیگ پاسخ گوی سواالت خبرنگاران
باشد اما گل محمدی در این نشست حاضر
نشد .به جای گل محمدی ،حمید مطهری به
سازمان لیگ آمد که تعدادی از خبرنگاران از
پوشش صحبت های مطهری خودداری و این
نشست را تحریم کردند .سرمربی استقالل در
نشست خبری پیش از شهرآورد صحبت هایی
داشت که گزیده آن را می خوانید.
*روزیمیخواستمبهسازمانلیگبرومیکنفر

ای! بعد از شهرآورد ،برخی فوتبالشان شروع
شدوبرخیفوتبالشانتمام.سابقهتقابلدوتیم
نشانمیدهدکهدرشهرآوردرفتکههنوزجدول
ردهبندیسروشکلخودراپیدانکردهحساسیت
سنتیبراینمسابقهسایهافکندهواکثر ًاازکیفیت
مطلوب به دور بــوده اســت .در سال های اخیر
شهرآوردرفتبهطورمتوسطتنها 0.8گلدرهر
بازیداشتهاست.بازیشنبههفتمینشهرآوردی
است که در آذر برگزار می شود و آمار می گوید که
آذر،ماهپرسپولیسیهابودهاست.چهاربردبرای
قرمزهاویکتساویوفقطیکبردبرایآبیها؛با
اینحالهیچوقتاتفاقاتشهرآوردبهآماروارقام
گره نخورده و در این بازی هر لحظه باید منتظر
یک اتفاق غیرقابل پیش بینی بود.
شهرآورد در حالی برگزار می شود
که پرسپولیس در رتبه دوم جدول
اســت و استقالل در رتبه پنجم؛
استقاللی ها چهار بازی است
کهنبردهاندومجیدیبهتر
از هر کسی می دانــد که
برددرشهرآوردآنهمدر
اینشرایطازنانشبهم
واجبتراست.یحییهم
دقیقا به برد و نزدیک تر
شدنبهصدرجدولفکر
می کند و شاید همین
نیاز به بــردن جذابیت

های شهرآورد امروز را دو چندان کند .استقالل
در بازی آخر خود با نتیجه تساوی مقابل صنعت
نفتمتوقفشدامادرخلقموقعیتکامالموفق
بود و بارها دروازه آبادانی ها را تهدید کرد .همین
مسئله نیز هــواداران این تیم را به آینده امیدوار
کرده اما نکته منفی که مورد توجه منتقدان قرار
دارد ،تغییرات مداوم در ترکیب است .به طوری
که به نظر میرسد فرهاد مجیدی هنوز تیمش
را نشناخته و به ترکیب ایده آل نرسیده که چنین
مسئلهای پیش از شهرآورد میتواند خطرناک
باشد .توقف استقالل برابر صنعت نفت در روزی
رخ داد که پرسپولیس موفق شد پس از هفتهها
انتقاد ،به دو برد متوالی برسد و باالتر از استقالل
در جایگاه دوم جدول رده بندی قرار
بگیرد.بهنظرمیرسدپیروزیبرابر
دو تیم نفتی با سیستم 4-4-2
سبب شده تا یحیی گلمحمدی
فعالپروژهسهدفاعهراکناربگذارد
و برای شهرآورد ریسک نکند و
باهمینارنجبرابراستقالل
قــرار بگیرد؛ دی ــداری که
عالوه بر حساسیتهای
همیشگی ،در جدول
هم بسیار تاثیرگذار
است.

گفت کجا می روید؟ باید فیش بگیرید! من گفتم
کاربانکیندارمومیخواهمبهسازمانلیگبروم.
* با توجه به وضعیت ،یک امتیاز نه به درد ما می
خورد و نه به درد پرسپولیس و هر دو تیم برای
برد وارد زمین می شوند .نظر شخصی من این
است که تیم من بهترین تیم لیگ است .گذشت
زمان ثابت می کند چرا این حرف را زدم.
* وریا غفوری دچار مصدومیت شده و با توجه
به بازی فوق العاده ای که هفته پیش انجام داد،
شرایط او هنوز مشخص نیست .تیم پزشکی ما
درحالتالشهستندتااوبهشرایطبازیبرسد.
* سرمربی استقالل در خصوص داوری بازی
فردا گفت :متاسفانه تا ما حرف می زنیم ،آقایان
یک جمله یاد گرفته اند و می گویند فرار رو به
جلو است .در کل به نظرم انتخاب آقای بنیادی
فر به عنوان داور این بازی انتخاب خوبی بود.

برنامههفتههشتم
▪امروز:

هوادار-نفتمسجدسلیمان؛ساعت15
گلگهرسیرجان-سپاهان؛ساعت15
استقالل-پرسپولیس؛ساعت16:15
نفتآبادان-پیکان؛ساعت16
▪فردا:

فجرسپاسیشیراز-فوالد؛ساعت15
تراکتور-آلومینیوماراک؛ساعت15
نساجیمازندران-پدیدهمشهد؛ساعت15
ذوبآهن-مسرفسنجان؛ساعت15

در انتظار بیست و هشتمین گلزن خوش شانس

شانس 15بازیکن تازه وارد سرخابی
در  96شهرآورد گذشته سرخابی 27 ،بازیکن
از دو تیم استقالل و پرسپولیس موفق شدند در
نخستین حضورشان با پیراهن دو تیم در این
دیدار حساس و همیشه جذاب دروازه حریف
را باز کنند که آخرین آن ها عیسی آل کثیر
ستاره جنوبی پرسپولیس بود که در دیدار
برگشت لیگ بیستم در 14اردیبهشت امسال
تک گل شهرآورد  95را به ثمر رساند .در تیم
استقالل مرحوم غالمحسین مظلومی اولین
بازیکنی بود که در اولین دیدارش در شهرآورد
گل زد .در تیم پرسپولیس هم اولین شهرآورد
علی پروین در  ٣مهر سال  ١٣۴٩برگزار شد

و در آن بازی اسطوره قرمزها با وجود شکست
 ٣بر  ٢تیمش موفق شد اولین گل خود را در
شهرآوردها به ثمر برساند .در ادامــه تقابل
سرخابی ،بازیکنانی چــون رضــا عابدیان،
عباس سرخاب ،ادموند اختر ،مرتضی کرمانی
مقدم ،بهنام طاهرزاده ،علی علیپور ،سروش
رفیعی ،جری بنتسون ،فرد ملکیان ،عیسی
ترائوره ،عادل کاله کج ،شیث رضایی ،ادموند
بزیک ،سجاد شهباززاده ،محسن خلیلی،
امید روانــخــواه ،ایمون زایــد ،جابر انصاری،
مهدی عبدی ،ارســان مطهری و عیسی آل
کثیر موفق به گلزنی در اولین شهرآوردشان

آجورلو و صدری در دام محبوبیت مجازی!
گــروه ورزش /شــهــرآورد  97در حالی برگزار می
شود که پیش درآمــد این بازی یک جنگ تمام عیار
بین مدیرعامل استقالل و سرپرست پرسپولیس
بوده است؛ جنگی که آجورلو شروع کننده آن بود و
صدری هم به آن دامن زد و احتماال در روزهای آینده
نیز خبری از آتش بس نخواهد بــود! آن چه بین دو
مدیرعامل باشگاههای محبوب پایتخت در آستانه
رویاروییدوتیمدرلیگبرتررخدادوآنچهاززبانآن
ها بیرون آمد ،با آن چه از مدیران دو باشگاه به عنوان
نخبگان جامعه هــواداری دو باشگاه انتظار میرود
هیچقرابتینداشتودومدیرتازهازراهرسیده،خیلی
زودبهورطهایافتادندکهچندتنازقبلیهااینمسیر
را رفته بودند و گاه در بدون منطق حرف زدن ،دست
متعصبترینهواداراندوتیمراازپشتبستهبودند!
مدیرعاملجدیداستقاللحاالدرنقشیکتماشاگر
خود را در جایگاه تیفوسیهای استقالل میبیند،

جاییکهمیگوید،منجانمرافدایاستقاللمیکنم
و از ادبیاتی بهره میبرد که کام ً
ال هوادار پسند است.
این که او قهرمان نشدنهای استقالل را به مسائل
سیاسی ربط میدهد ،ادبیاتی کام ً
ال هوادار پسند
استونشانمیدهدکهسردارآجورلورویهخودرادر
استقاللانتخابکردهومیخواهدباهمینرویهکار
راادامهبدهد،اماآنجاییکهآجورلومجبورشددرپی
سر داده شدن شعارهای بیتناسب با سخنرانیاش
ازسویلیدرهایاستادیومی،تریبونرابرایساکت
کردن آن ها ترک کند ،باید متوجه دامی که در آن
افتاده ،میشد؛ چه آن دام را برای خود پهن کرده بود
و چه دیگران .در طرف مقابل مجید صدری هم راه
ماندن در پرسپولیس و محبوب شدن بین سکوها
را خوب یاد گرفته است .مدیرعامل پرسپولیس هم
درست مثل همتای استقاللی خود حاال در جایگاه
تیفوسیهاستوآنقدرهوادارپسندحرفمیزندکه

احتماالبعدازجداییازپرسپولیسحداقلبخشیاز
هواداران این تیم برای او بغض خواهند کرد .صدری
درواکنشیتندبهصحبتهایآجورلواوراباشاخهای
اینستاگرامیمقایسهکردهودرادامهنیزازاوخواسته
تا اگر حرف زدن بلد نیست ،حداقل حرف نزدن را
یاد بگیرد تا خود را ریشخند جماعت نکند! در واقع
سرپرستواحتماالمدیرعاملجدیدپرسپولیسازاین
فضایبهوجودآمدهبهمنظورکسبمحبوبیتدربین
هوادارانخودی،ناشیانهدستبهانتشاربیانیهایزده
استکهادبیاتآنتفاوتیباادبیاتمدیرعاملرقیب
ندارد ،یعنیچنگزدنبههمانروشیکهرقیبرابه
آنمتهممیکنی!دراینشرایطوروزهاییکهفوتبال
نیازبهآرامشدارد،مسلمانگاهیبهسرنوشتمحمد
رویانیان و علی فــتـحا...زاده که زمانی جنگ های
هوادارانهشانزینتبخشصفحاتاولروزنامههای
ورزشیبود،برایایندومدیرضروریاست.

نصبتابلوهایتبلیغاتیاستقاللدرآزادیباوجودتهدیدسازمانلیگ!
در شهرآورد امــروز ،تیم استقالل میزبان است و بر اساس توافقی که بین این
باشگاه و شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی صورت گرفته ،تبلیغات محیطی
دردیدارهایخانگیبااستقاللاستهرچندکهسازمانلیگبهشدتمخالف
اجرایطرحتبلیغاتمحیطیازسویباشگاههابودهوهست.روزگذشتهعوامل
فنیکارگزارباشگاهاستقاللدرورزشگاهآزادیحضورپیداکردندومشغولنصب
تابلوهایتبلیغاتیخودبرایشهرآوردشدند.ایندرحالیبودمسئوالنسازمان
لیگ در جلسه هماهنگی قبل از بازی مدعی شدند این سازمان مسئول اجرای
تبلیغاتمحیطیاینبازیاستودرصورتاجرانشدنتبلیغاتمحیطیدراین

مسابقهاجازهبرگزاریشهرآوردرانخواهدداد.بااینحالیکمقامآگاهباتاییداین
خبربهمیزانگفت:طبققراردادمنعقدشدهمیانشرکتتوسعهوتجهیزوباشگاه
استقالل،برابراعالممدیریتباشگاهاستقاللمبنیبراستفادهازفضایتبلیغات
محیطی این دیدار خانگی در هفته هشتم ،مجوز الزم صادر شد و عوامل اجرایی
باشگاهاستقاللتابلویهایتبلیغاتیرادورزمینچمنآزادینصبکردند.نکته
مهمایناستکهمسئوالنباشگاهاستقاللروزچهارشنبههفتهگذشتهباارسال
نامههای جداگانه به رئیس سازمان لیگ و شرکت توسعه و تجهیز اعالم کرد این
باشگاهازتبلیغاتمحیطیبازیهفتههشتماستفادهخواهدکرد.

5
ترکیب احتمالی پرسپولیس
تمرینات پرسپولیس برای برگزاری شهرآورد
 ۹۷در چند روز گذشته در جریان بود و این تیم
زیرنظرگلمحمدیبهدنبالسومینبردمتوالی
در لیگ بیست و یکم اســت .بر اســاس آخرین
خبرهایی که از اردوی سرخ ها بیرون می آید،
سید جالل حسینی به طور قطع شهرآورد ۹۷را
از دست داده است .احسان پهلوان نیز وضعیت
نامشخصی برای شهرآورد دارد و احتماال به این
بازی نخواهد رسید .به نظر میرسد پیروزی
برابر دو تیم نفتی با سیستم  4-4-2سبب شده
تا یحیی گلمحمدی فعال پــروژه سه دفاعه را
کنار بگذارد و برای شهرآورد هم ریسک نکند و
با همین ارنج برابر استقالل قرار بگیرد؛ دیداری
کهعالوهبرحساسیتهایهمیشگی،درجدول
همبسیارتاثیرگذاراست.بعیداستکهیحییدر
سیستم  4-4-2به جز آرایش خطی ،انتخاب
دیگری داشته باشد .در ایــن سیستم غیبت
کاپیتان به دلیل مصدومیت باعث خواهد شد
فرشاد فرجی همانند بازی قبلی در کنار علی
نعمتی قــرار بگیرد .در سمت راســت مهدی
شیریودرسمتچپهمسعیدآقاییدرترکیب
قرار خواهند گرفت ،اما مهم ترین دغدغه یحیی
برای بازی امروز در خط میانی است .بازگشت
کمال کامیابی نیا در دو بازی اخیر به خط میانی
پرسپولیسی ها جان تازه ای بخشیده بود اما
حاال شنیده می شود کمال به دلیل مصدومیت
در کنار سیدجالل و احسان پهلوان یکی دیگر
از غایبان سرخ ها خواهد بود؛ اتفاقی که باعث
بازگشترضااسدیبهترکیبسرخهامیشود.
میالد سرلک دیگر هافبک دفاعی پرسپولیس
خواهد بود .یحیی گلمحمدی در بازی پیش
از شهرآورد با استفاده از زوج عبدی  -آل کثیر،
شرایط ویژه ای را برای خط حمله تیمش رقم
زد .در جناحین نیز حضور مهدی ترابی و وحید
امیری ،باعث شده بود تا موقعیتهای بیشتری
نسبت به بازی های قبلی خلق شود و در صورتی
که یحیی دوباره از دو مهاجم نوک در خط حمله
استفاده کند ،مجیدی باید در آرایش دفاعی
تیمش بازنگری داشته باشد.
ترکیب احتمالی پرسپولیس (:)4-4-2
حامد لک ،فرشاد فرجی ،علی نعمتی ،مهدی
شــیــری ،سعید آقــایــی ،میالد ســرلــک ،رضا
اســدی ،مهدی ترابی ،وحید امیری ،مهدی
عبدی و عیسی آلکثیر

شدند .حاال در جمع نفرات دو تیم  15بازیکن
تازه وارد حضور دارند که در صورت بازی در
شهرآورد  97این شانس را خواهند داشت که
در نخستین تجربه شان گلزنی کنند .علیرضا
رضایی ،عارف آقاسی ،زبیر نیک نفس ،امیر
حسین حسین زاده ،کوین یامگا ،محمدرضا
آزادی ،جعفر سلمانی ،امین قاسمی نژاد ،امیر
علی صادقی ،رودی ژستد و ابوالفضل جاللی
از استقالل برای اولین بار شهرآورد را تجربه
می کنند .در اردوگاه سرخ ها هم علی نعمتی،
علیرضا ابراهیمی ،رضا اسدی و حامد پاکدل
بازیکنانی هستند که برای اولین بار شهرآورد
را تجربه خواهند کرد و احتمال حضور دو نفر
از آن ها در ترکیب اصلی وجود دارد .حال باید
دید از بین این  15نفر کدام شان به جمع تاریخ
سازان شهرآورد اضافه خواهند شد.

اخبار

خداحافظی قوچان نژاد از دنیای فوتبال؟
«ترانسفر مارکت» مدعی شد رضا قوچان
نــژاد مهاجم سابق تیم ملی کشورمان از
دنیای فوتبال خداحافظی کرده است .این
سایت ارائــه دهنده ارزش فوتبالیست در
بخش بیوگرافی از لفظ « »Retiredیعنی
بازنشسته برای او استفاده و به نوعی پایان
دورانفوتبالیاشرااعالمکرد.قوچاننژاد

از 2012تا 2018برایتیمملیبازیکرد.
اودراینششسالبراییوزها 44بازیکرد
و  16گل به ثمر رساند .این مهاجم ایرانی
سابقهبازیبرایباشگاههایهیرنفین،سنت
ترویدن،آپوئلقبرسوزوولهرادرکارنامهاش
دارد .آخرین تیم گوچی زووله بود که از سال
 2019تا 2021برایاینتیمبازیکرد.

گل قایدی میان برترین گلهای لیگ قهرمانان آسیا
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا ()AFC
برای انتخاب بهترین گل رقابتهای لیگ
قهرمانان آسیا  ،2021دو فهرست 10
گله انتخاب کرده است که برترین گلهای
هر مرحله در فینال ،با هم رقابت خواهند
کرد .سایت  AFCنخستین گروه گلهای
برتر مسابقات را معرفی کرد که گل زیبای
مهدیقایدیبهاالهلیعربستانباپیراهن

استقالل ،در میان گزینهها دیده میشود.
این سایت دربــاره این گل نوشت :قایدی
که یکی از ستارگان لیگ قهرمانان آسیا به
شمار میرفت ،استعداد شگرف خود را از
همان بازی اول نشان داد و رقابتها را با
استعداد شگرف خود زیباتر کرد .او دومین
گل خودش مقابل االهلی را از فاصله 30
یاردیبهثمررساند.

آزمون :نگفتم نمیخواهم در زنیت بمانم!
گمانه زنی ها از آینده سردار آزمون مهاجم
ایرانیتیمفوتبالزنیتسنپترزبورگروسیه
باال گرفته است .آزمون تا تابستان با زنیت
ق ــرارداد دارد ولی بعضی از باشگاه های
اروپایی از جمله لیون فرانسه خواهان به
خدمت گرفتن او هستند .البته خبرهایی
از عالقه دیگر باشگاه های اروپایی از جمله
بایرن لورکوزن آلمان ،آ.اس رم و آتاالنتای

ایتالیا و سویای اسپانیا هم در ماه های اخیر
رسانهایشدهاست.مهاجمایرانیتیمزنیت
دربــاره احتمال انتقالش به تیم های دیگر
اروپایی و این که دیگر قصد ندارد در زنیت
بماند،گفت:واضحاستکههرفوتبالیستی
میخواهدپیشرفتکندودرلیگهایبرتر
بهمیدانبروداماهرگزنگفتمکهنمیخواهم
اینجا(زنیت)بمانم.

