گپ
نظرات بازیکنان پرسپولیس پس از جشن
قهرمانی خواندی است

امروز جشن و شادی؛
فردا حرکت رو به جلو

خبرآنالین :دیدار سوپرکاپ روسیه میان تیمهای زنیت سنپترزبورگ و لوکوموتیو برگزار
شد .در پایان زنیت موفق شد با نتیجه دو بر یک به پیروزی برسد و عنوان قهرمانی را کسب
کند  .در این بازی «سردارآزمون» در ترکیب اصلی حضور داشت و  90دقیقه برای تیمش
بازی کرد .این سومین قهرمانی آزمون در یک ماه گذشته است .پیش از این سردار فاتح
لیگ روسیه و جام حذفی شده بود« .آرتمدزیوبا» مهاجم زنیت و دوست صمیمی آزمون
بعد از این بازی دوباره با سردار شوخی کرد و در مصاحبه با شبکه «مچتیوی» روسیه گفت:
آزمون امروز بسیار عالی عملکرد کرد؛ او انگار دراکوالست.

ورزش  :3رئیس باشگاه آنتورپ دلیل غیبت دروازهبان ایرانی از لیست این تیم برای بازی
با موسکرون در هفته اول ژوپیلرلیگ بلژیک را اعالم کرد« .پائوسقیزنس» در مصاحبه
با سایت «فوتبالبلژیک» به تمجید از بیرانوند پرداخت و دلیل غیبت او در اولین هفته از
لیگ را این طور بیان کرد :بیرانوند در تمرینات خوب ظاهر شده است .او پرشهای خوبی
دارد و به نظرم این کار سختی است؛ او میتواند توپ را  ۷۰متر پرتاب کند .بیرانوند نیاز
به زمان دارد تا به اوج آمادگی برسد .بیرانوند به دلیل کوفتگی از فهرست اصلی تیم برای
بازی با موسکرون خط خورد.

ایسنا :پرسپولیس با هدایت گلمحمدی تن به شکســت داد .وی که از نیم فصل دوم
هدایت تیم پرسپولیس را برعهده گرفت در هیچ مسابقهای در رقابتهای لیگ برتر شکست
نخورده بود .او تنها در مقابل استقالل و نساجی به نتیجه تساوی رسیده بود و بقیه بازیها
را با برد پشت سر گذاشته بود .با این حال در چارچوب هفته بیست و هشتم رقابتهای
لیگ برتر ،پرسپولیس مقابل ذوب آهن با نتیجه  0-1شکست خورد تا رکورد بسیارخوب
یحیی روی نیمکت پرسپولیس شکسته شود .این شکست سومین شکست خانگی سرخ
پوشان در این فصل به حساب میآید.
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بازیکن پیشین تیم ملی و پرسپولیس خواستار شد:

هر گل  10هزار دالر

پرسپولیسبایدبهفکرلیگقهرمانان
آسیاباشد

بازیکنپیشینتیمملیوپرسپولیسگفت:
پرســپولیس باید روند خوبش را تا لیگ
قهرمانان آسیا حفظ کند تا با بهترین فرم پا
به این مسابقات بگذارد.
ناصرمحمدخانی درمورد شکست یک بر
صفر پرسپولیس در هفته بیست و هشتم
رقابتهای لیگ برتر برابر ذوبآهن اظهار
کرد :بازی بدی را شاهد نبودیم اما انتظار
ما از تیم قهرمان خیلی بیشتر از اینهاست.
باید تیم ،لیگ را با حداکثر امتیاز و بازیهای
زیبا به اتمام برساند.
وی درمورد اینکه به نظر میرسد بازیکنان
پرسپولیس با توجه به قطعی شدن قهرمانی
انگیزه الزم را نداشــتند افزود :هــوادار از

پرســپولیس بــرد میخواهــد .حتی در
بازیهای دوستانه هم کسی دوست ندارد
شکست تیمش را ببیند .دوست داشتیم
با یک پیروزی به استقبال جشن قهرمانی
برویم اما این گونه نشد.
پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس اضافه
کرد :تیم نباید به مسابقات باقی مانده از لیگ
به چشم دیدارهای تشریفاتی نگاه کند و به
نظر من دیدارهای باقی مانده نقش ویژهای
در آماده ســازی تیم در راه لیگ قهرمانان
آسیا ایفا میکند .پرســپولیس باید فرم
خوبش را تا لیگ قهرمانان حفظ کند و در
بهترین شرایط ،هم از نظر بدنی و هم از نظر
روحی و روانی پای به این مسابقات بگذارد.

وی تأکید کرد :موفقیت در آسیا کار سختی
اســت اما وقتی میبینیم بازیکنان ما این
پتانسیل را دارند که با این قاطعیت در لیگ
ایران قهرمان شوند ،دیگر باید نیم نگاهی به
مسابقات آسیایی هم داشته باشیم.
محمدخانــی گفت :پرســپولیس نیاز به
تقویت دارد .باید شاکله تیم حفظ شود و با
اضافه شدن چند بازیکن دیگر با قدرت پای
به مسابقات لیگ قهرمانان آسیا بگذاریم.
وی درمورد ناراحتی برخی بازیکنان تیم از
شرایط پرسپولیس اضافه کرد :این وظیفه
مدیریت است که مشکالت را برطرف کند
و دغدغه تمام نفرات تیــم را برطرف کند.
بازیکنان وظیفهشان را انجام دادند و تیم را

فدراسیون جهانی «ووشو» اعالم کرد:

محرومیت ۴ساله برای هاشمی

مهر:با مثبت اعالم شدن تست دوپینگ یک عضو تیم ملی ووشو بانوان ایران «مریم هاشمی» به مدت چهار سال
از حضور در کلیه مسابقات این رشته محروم شده است .براساس خبری که روی سایت فدراسیون جهانی ووشو
منتشر شده تست دوپینگ عضو تیم ملی ووشو ایران در پانزدهمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی جهان مثبت
اعالم شده است .این حکم به وی ابالغ شده و هاشمی ۲۱روز مهلت دارد با ارائه مستندات الزم به این رأی اعتراض
کند .هاشمی در این رقابتها موفق شده بود با شکست رقبای خود به نشان طالی جهان دست پیدا کند .تیم ملی
ووشو ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۱۹شانگهای چین با کسب هشت مدال طال به عنوان قهرمانی دست یافت.

آپشن تعداد گلهای «دیاباته»
در قراردادش با استقالل فعال شد

عکس  :فارس

تعدادی از بازیکنان پرســپولیس پس از برگزاری
جشن قهرمانی این تیم در لیگ نوزدهم به اظهارنظر
پرداختند .تیم فوتبال پرسپولیس پس از شکست
یک بر صفر برابر ذوبآهن در هفته بیست و هشتم
لیگ برتر فوتبال جشــن قهرمانی خــود در لیگ
نوزدهم را در حضور وزیر ورزش و جوانان و مسئوالن
فدراسیون فوتبال جشن گرفت .تعدادی از بازیکنان
پرسپولیس پس از این جشن قهرمانی صحبتهایی
انجام دادند که خواندن آن خالی از لطف نیست.
باید همین روند حفظ شود
سیدجالل حســینی :این قهرمانی را به
هواداران تقدیم میکنم .امروز باید آنها خوشحال
باشند چراکه ما باید از فردا رو به جلو حرکت کنیم
و این جشــن امروز برای ما تمام میشود .کارهای
بزرگتری پیش رو داریم .وی افزود :بازیکنان خیلی
خوبی داریم که فوقالعادهاند و حفظ آنها سخت
است اما باید همین روند حفظ شود و قهرمانیهای
ما بیش از چهار بار ادامه داشته باشد.
قهرمانی ســخت اســت اما حفظ
قهرمانیهایمتوالیسختتر
شــجاع خلیلزاده هم پس از این جشن قهرمانی
عنوان کرد :جای هوادارانمان در این جشن خیلی
خالی بود .امیدوارم هر چه زودتر این ویروس کرونا از
بین برود تا بتوانیم دوباره مقابل هوادارانمان جشن
بگیریم .وی افزود :دوست داشــتیم بازی را ببریم
که این اتفاق رخ نداد امــا بازیکنان خیلی زحمت
کشیدند .همیشه کسب قهرمانی سخت است اما
حفظ قهرمانیهای متوالی سختتر خواهد بود.
جای هواداران خالی بود
کمال کامیابینیــا هم دربــاره برگزاری
جشن قهرمانی اظهار داشــت :امیدوارم این روند
و موفقیتهای ما ادامه داشــته باشد .از کسب این
قهرمانی خیلی خوشحال هســتم .جای هواداران
هم که از ابتدای فصل از ما حمایــت کردند واقعاً
خالی بود.
نهمین بار قهرمانی لذتبخش است
علی علیپور هم در جریــان این قهرمانی
گفت :اگر بخواهیم جامهای حذفی ،ســوپر جام و
لیگرامحاسبهکنیمایننهمینجامپرسپولیسدر
سالهای اخیر است که با دعا و حمایت هواداران آن
را کسب کردیم .امیدوارم با قهرمانی در جام حذفی
گام بعدی را هم محکم برداریم و به استقبال لیگ
قهرمانان آسیا برویم.

تمجید «دزیوبا» از آزمون مانند دراکوالست!

چرا بیرانوند از لیست آنتورپ خط خورد؟

ذوبآهن رکورد عالی گلمحمدی را شکست

قهرمان کردند و االن دیگر وقت آن رسیده
تا مدیریت باشگاه دست به کار شود.
محمدخانی اضافه کــرد :در زمان حاضر
آینده خیلی از بازیکنان تیم در پرسپولیس
در ابهام اســت و هواداران نگران هستند.

بازیکنان زحمت کشیدند و باید حقشان
را بگیرند اما هنوز در این مسائل مشکالتی
وجود دارد .امیــدوارم این نگرانی هم حل
شــود تا تیم در شــرایط بهتری کارش را
ادامه دهد.

جام قهرمانی لیگ نوزدهم به پرسپولیس اهدا شد

پوکر ضیافت

ایسنا:جامقهرمانینوزدهمیندورهلیگبرترفوتبالباشگاههایایراندرحضوروزیرورزشومسئوالنفدراسیون
فوتبالبهپرسپولیساهداشد.تیمپرسپولیسموفقشدباکسب ۶۲امتیازوچندهفتهپیشازاتماملیگ،قهرمانی
خود را در نوزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر قطعی کند .مسعودسلطانیفر وزیر ورزش وجوانان ،حیدربهاروند
سرپرست فدراسیون فوتبال ،مهدیمحمدنبی دبیرکل فدراسیون فوتبال ،مهدیرسولپناه سرپرست باشگاه
پرسپولیس در این جشن حضور داشتند .سرخپوشان پیراهنی را که روی آن عکس چهار جام و پشت آن شماره۴
حک شده بود برتن داشتند.ربیعخواه وانصاری دو بازیکن مصدوم پرسپولیس هم در این جشن حضور داشتند.

تسنیم :مهاجم اهل مالی تیم فوتبال استقالل
با توجه به حضور در جدول گلزنان میتواند با
گلهایی که به ثمر میرساند مبلغ قراردادش
را بیشــتر کند« .شــیخدیاباته» با گلی که از
روی نقطه پنالتی به تیم شهرخودرو زد تعداد
گلهایش در لیگ برتر را به عدد  13رساند و در
صدر جدول گلزنان قرار گرفت .در خبرها آمده
بود که دیاباته به ازای هر گل 10هزار دالر به
قراردادش اضافه میشود .اصل ماجرا این است
که طبق قرارداد دیاباته با استقالل به ازای هر
10گل مبلغ 100هزار دالر به قرارداد دیاباته
اضافه میشود و اگر تعداد گلهایش کمتر از
این عدد باشد مبلغی به مهاجم استقالل داده
نمیشود.
دیاباته یــک بار مرز تعــداد گلهایش چه در
لیگ برتر جام حذفی و لیگ قهرمانان آســیا
را از عدد  10گذرانده و ظاهرا ً مبلغ  100هزار
دالر را دریافت کرده است .نکته دیگر این است
که پنالتیهایی که مهاجم خارجی استقالل
به ثمر میرساند جزو تعداد پکیج گلهای او
محسوب نمیشــود .در واقع سه پنالتی اخیر
دیاباته مقابل نســاجی مازندران ،سپاهان و
شهرخودرو تنها به او در جدول گلزنان کمک
کرد .دیاباته این شانس را دارد که باز هم گلزنی
کند و تعداد گلهایش را بــرای دومین بار از
مرز  10گل عبور دهد .اگر چه شاید  100هزار
دالر به پول امروز ایران مبلغ قابل توجهی باشد
اما در بیشتر قرارداد بازیکنان خارجی چنین
آپشنهایی دیده میشــود به خصوص برای
دیاباته که گلهای حساسی برای استقالل به
ثمر رسانده است.

