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اخبار

هدیه گرانقیمت بارسا به کارمندانش

مدیرعامل باشگاه بارسلونا به همه کارمندان
و کادر فنی و اهالی اداره روابط عمومی باشگاه
خ��ود یک آیف��ون  7هدی��ه داد .ب��ه گزارش
خبرگزاری فارس ،هدیه کریسمس بارسلونا به
کارمن��دان خود یک آیفون  7بوده و این هدیه
باارزش باعث واکنش سایر باشگاهها شده است.
چند تن از مدیران باشگاههای شاغل در اللیگا
در صفحه توئیتر خود به کنایه از ثروتمند بودن
مدیرعامل بارسلونا و بیعدالتی در فوتبال اسپانیا
نوش��تهاند .مدیرعامل کادی��س نیز در صفحه
فیسبوک خود نوش��ته است :من از همکارانم
عذرخواهی میکنم که نمیتوانم مثل همتای
خود در بارس��لونا ،آیفون  7هدیه کریس��مس
بدهم .بارتومئو ،مدیرعامل باش��گاه بارس��لونا
در س��خنرانی ویژه کریس��مس و سال نو خود
خطاب به کارمندان باشگاه گفت :هدیه آیفون
 7برای همه کارمندان تنها نمادی برای تشکر از
آنهاست و من توان تشکر از کارمندان را ندارم.
تدارکات ،بخش اداری ،بخش فرهنگی و حتی
کارگران وابسته به شرکتهای تحت قرارداد با
باشگاه همه و همه در موفقیت ما سهیم هستند.
به کادر فنی تیم نیز تبریک میگویم و برای آنها
غیر از آیفون  ،7جوایز ویژهای نیز در نظر دارم.

هر باشگاه فقط حق جذب  6بازیکن
را دارد

رئیس کمیته نقل و انتقاالت سازمان لیگ
اعالم کرد :در نیمفصل هر باشگاه فقط حداکثر
میتواند  6بازیکن جذب کند .فریبرز محمودزاده
در گفتوگو با سایت سازمان لیگ درباره زمان
نقل و انتقاالت نیمفصل لیگ برتر و لیگ دسته
اول گفت :نقل و انتقاالت نیمفصل از تاریخ 16
دی تا تاریخ  14بهمن به مدت  4هفته است .در
این بازه زمانی تیمهای لیگ برتری و لیگ دسته
اولی میتوانند هر تعداد بازیکن که بخواهند از
فهرست خود خارج کنند اما حداکثر  6بازیکن
جدید میتوانند جذب کنند .رئیس کمیته نقل
و انتقاالت سازمان لیگ تصریح کرد :در فهرست
تیمهای لیگ برتری  18بازیکن آزاد 9 ،بازیکن
زیر  23س��ال و  6بازیکن زیر  21س��ال حضور
دارند اما در تیمهای لیگ دسته اولی  21بازیکن
آزاد 9 ،بازیکن زیر  23سال و  6بازیکن زیر 21
سال حضور دارند.

مالزی ،میزبان بازی پرسپولیس-
الهالل از دید رسانههای عربستان!

رسانههای عربستانی از انتخاب کشور مالزی
توسط باشگاه پرسپولیس برای میزبانی دیدار
با الهالل خبر دادهاند .روز یکش��نبه بعضی از
رسانههای داخلی عربستان از احتمال انتخاب
مالزی ب��ه عنوان میزبان بازی پرس��پولیس با
الهالل عربس��تان در لیگ قهرمانان آسیا خبر
دادند .این خبر در رس��انههای عربس��تانی هم
بازتاب داشته و حتی از مالزی به عنوان انتخاب
قطعی پرس��پولیس ب��رای میزبان��ی از الهالل
یاد شده اس��ت .یکی از سایتهای عربستانی
ب��ا تیتر «پرس��پولیس مالزی را ب��رای بازی با
الهالل انتخاب کرد» به این موضوع پرداخته و
نوشته است« :باشگاه پیروزی ایران کواالالمپور
مال��زی را به عنوان زمی��ن بیطرف برای بازی
با تیم الهالل عربس��تان در تاریخ  ۲۱فوریه در
رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرد».

یادداشت

تقابل حساس و تعیینکننده نفت تهران و استقالل در جام حذفی

آ.ا.ک یونان خواهان مذاکره با
سروش رفیعی شد

در حالی که ای��ن روزها صحبت از مذاکره
باشگاهآ.ا.ک یونان با کریم انصاریفرد است این
باشگاه نیمنگاهی هم به بازیکن تراکتورسازی
دارد .باش��گاه آ.ا.ک یونان خواهان جذب کریم
انصاریفرد بازیکن ایرانی پانیونیوس اس��ت و
عملکرد خوب این مهاجم باعث ش��د تیمهای
مطرح یونانی ب��رای جذب او اق��دام کنند اما
انصاریفرد بازیکنآزاد نیس��ت و تا پایان این
فصل لیگ یون��ان با پانیونیوس ق��رارداد دارد
و این باش��گاه برای این انتقال پول رضایتنامه
میخواهد ،بویژه وقتی پای باشگاهی همچون
آ.ا.ک در میان باشد .اما کریم تنها بازیکن ایرانی
نیس��ت ک��ه آ.ا.ک زیر نظ��ر دارد و آنها از یک
ماه قبل با س��روش رفیعی بازیکن دیگر ایرانی
تراکتورسازی نیز مذاکراتی را انجام دادهاند و دو
طرف منتظر پایان قرارداد او با تراکتور هستند
تا مذاکرات جدی را انجام دهند و بر س��ر رقم
قرارداد به توافق برسند .باشگاه آ.ا.ک یونان اگر
نتواند بر سر رقم رضایتنامه به توافق مطلوبی با
پانیونیوس برس��د تا انتقال کریم را انجام دهد
یک مهاجم دیگر خواهد خرید و تالش خواهد
کرد تا قرارداد سروش رفیعی را به امضا برساند.
بازیکنی آزاد که در انتق��ال او پول رضایتنامه
داده نخواهد ش��د .س��روش هنوز به هیچ یک
از پیش��نهادات خود پاس��خی نداده و منتظر
اتمام کار خود با تراکتورسازی است تا با اتمام
تعهدات��ش با این تی��م وارد مذاکره با تیمهای
مختلف شود .او تاکنون حاضر به مذاکره با هیچ
یک از تیمهای ایرانی هم نشده است.
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سرنوشت منصوریان در دست دایی

مرحل��ه یکچه��ارم نهایی جام حذف��ی با انجام
 ۴بازی در روزهای سهش��نبه و چهارش��نبه برگزار
میش��ود و در ای��ن می��ان مصاف اس��تقالل و نفت
ته��ران حس��استرین ب��ازی این مرحله اس��ت .در
چارچوب مرحله یکچهارم نهای��ی رقابتهای جام
حذف��ی فوتبال ایران امروز سهش��نبه  3دیدار و فردا
چهارشنبه یک دیدار برگزار میشود تا چهره  4تیم
پایانی این رقابتها مشخص شود .نخستین مصاف به
تقابل س��پاهان و سایپا مربوط میشود .سپاهان بعد
از پیروزی برابر تراکتورسازی در لیگ برتر نشان داد
از تواناییهای زیادی برخوردار اس��ت .آنها برای جام
حذفی برنامه دارند و روی کاغذ شانس پیروزیشان
برابر سایپا بیشتر از حریف است .سایپا ولی در لیگ
برتر روزگار خوش��ی ندارد و مش��خص نیست چقدر
جام حذفی را جدی میگیرد .پیشتر حسین فرکی
گفته بود به جام حذفی به عنوان راهی آسانتر برای
قهرمانی نگاه میکند و شاید نمایش متفاوتی از این
تیم در جام حذفی شاهد باشیم .سپاهان برای رسیدن
به این مرحله ابتدا فضای سبز مشهد را  ۴بر صفر برد،
س��پس پارسجم جنوبی را یک بر صفر و در نهایت
آلومینیوم اراک را  ۲بر یک شکست داد .تیم فوتبال
س��ایپا هم ابتدا  ۲بر صفر بادران نوین تهران را برد و
بعد از آن  ۲بر یک از س��د بادران تهران گذشت و در
نهایت با حس��اب  ۲بر یک نفت مسجد سلیمان را از
گردونه رقابتها حذف کرد.
■■استقالل و تیم چغر نفت

دیدار نفت و اس��تقالل حس��استرین بازی این
مرحله اس��ت .نفت ته��ران با هدایت عل��ی دایی در
چارچوب رقابته��ای لیگ برتر فراتر از انتظار ظاهر
شده و مطمئنا حریف سختی برای استقالل خواهد
بود .استقاللی که از ابتدای فصل روند پر فرازونشیبی
را پشتسر گذاش��ته و به جام حذفی به عنوان یک
فرصت بزرگ برای آس��یایی ش��دن و قهرمانی نگاه
میکن��د .علیرض��ا منصوریان در حال��ی باید مقابل
شاگردان سابق خودش قرار بگیرد که در ابتدای فصل
به سختی توانست از نفت تهران یک امتیاز بگیرد .به
نظر میرس��د او از اهمیت این بازی آگاه اس��ت ،چرا
ک��ه در اظهارات اخیرش درباره ج��ام حذفی بارها و
بارها صحبت کرده است .فرشید اسماعیلی و یعقوب
کریمی محرومان اس��تقالل در این بازی هس��تند.
استقالل در صورت پیروزی برابر نفت تهران از فضای
فعلیاش خارج میشود و میتواند با آرامش و استرس
کمتری به رقابتهای لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا
فکر کند .نفت تهران برای رسیدن به این مرحله ابتدا
 ۷بر یک مهرگان درهشهر را برد و بعد از آن با حساب
یک بر صفر نساجی مازندران را شکست داد .در نهایت
ش��هرداری فومن برابر نفت تهران تن به شکست ۴
بر صفر داد اما تیم اس��تقالل ابت��دا  ۲بر صفر ملوان
نوین را شکست داد و در ادامه با یک گل از سد مس
کرمان گذشت .در نهایت صبای قم در ضربات پنالتی
مغلوب استقالل شد تا آبیهای پایتخت به این مرحله
گام بگذارند.
■■قلعهنویی مقابل پدیده حذفی

آخرین بازی روز سهشنبه جام حذفی فوتبال ایران
را نفت و گاز گچساران و تراکتورسازی برگزار میکنند.

شاگردان امیر قلعهنویی بعد از شکست برابر سپاهان در
چارچوب رقابتهای لیگ برتر به این نتیجه رسیدهاند
که نباید هیچ تیمی را دستکم بگیرند .آنها با توجه
ب��ه اظهارات امیر قلعهنویی رقابتهای جام حذفی را
جدی گرفتهاند .قلعهنویی در تمرین شنبه این تیم از
بازیکنانش خواسته فقط به فکر پیروزی برابر نفت و
گاز باشند و به هیچوجه این تیم را دستکم نگیرند.
تیم تراکتورس��ازی در این بازی سروش رفیعی را به
دلیل محرومیت در اختیار ن��دارد اما امیر قلعهنویی
آنقدر بازیکن دارد که بتواند جای خالی او را پر کند.
نفت و گاز گچس��اران در مرحله اول رقابتهای جام
حذفی دست به کار بزرگی زد و استقالل خوزستان را
یک بر صفر شکست داد .سپس با انصراف تیم راهآهن
ب��ه مصاف تیم فوالد خوزس��تان رف��ت و در ضربات
پنالتی این تیم را هم از گردونه رقابتها حذف کرد و
نشان داد توانایی حذف تیم تراکتورسازی را هم دارد.
تراکتورسازی برای رسیدن به این مرحله ابتدا فوالد
یاسوج را  ۲بر صفر شکست داد و در ادامه با یک گل
از سد ملوان گذشت .آنها در نهایت با حساب  ۲بر صفر
برق جدید شیراز را شکست دادند.

■■منصوریان :دایی موافقت کن�د در آزادی بازی
میکنیم

سرمربی استقالل گفت :بازی سخت و نفسگیری
مقابل نفت پی��شرو داریم .علیرض��ا منصوریان در
نشس��ت خبری پی��ش از دیدار تیم��ش برابر نفت
ته��ران در چارچ��وب جام حذفی گف��ت :یک بازی
بسیار سخت و نفس��گیر را پیشرو داریم .کامال تیم
نفت را میشناس��یم چون  2سال آنجا بودهام .همان
تیم منس��جم نف��ت را آقای دایی حفظ ک��رده و در
جایگاه خیلی خوبی در جدول قرار دارند و این نشان
میدهد کار ما س��خت اس��ت .همه همدل هستیم
ت��ا صخره نفت را از پی��شرو برداریم .میدانم کار ما
س��خت اس��ت ولی تالش میکنیم همدل باشیم تا
به مرحله بعدی برویم .سرمربی استقالل درباره نقل

و انتق��االت تیمش گفت :ما تا آخری��ن روز بازی که
برابر سپاهان است ،نه لیست ورودی داریم نه لیست
خروجی .کار حرفهای این است که در تعطیالت این
بحث را داشته باش��یم .وی درباره غایبان تیمش در
ای��ن بازی بیان کرد :برخالف اینکه برخی دوس��تان
در تلویزی��ون گفتهاند منصوریان زی��اد ترکیبش را
دس��ت میزند باید بگویم ما به دنبال س��اختار ثابت
هس��تیم و در ساختار ،نفرات دیگر مطرح نیست .ما
 2س��ال تجربه س��اختاری در نفت داش��تهایم .تیم
نمیتواند با  ۱۳بازیکن در مسابقات فرسایشی شرکت
کند .نمیشود با  ۱۳نفر در همه مسابقات شرکت کرد.
ما باید ساختارمان را حفظ کنیم .ما یعقوب کریمی
و فرشید اس��ماعیلی را به دلیل محرومیت نداریم و
قطعا جایگزینهای آنها هم جوان هستند و آنها هم در
ساختار خوب کار میکنند .منصوریان در پاسخ به این
سوال که آیا احتمال دارد یک جوان جدید در استقالل
برابر نفت به میدان برود ،گفت :در تیم امید یاد گرفتم
به جوان میش��ود اطمینان کرد و چه بهتر که جوان
بتواند باتجربه هم بازی کند .ما جوانان خود را به مرور
بازی میدهیم .دیدیم حقدوس��ت ،زکیپور و برزای
چق��در خوب در این هفتهها کار کردهاند .او افزود :به
جوانان خیلی اعتقاد دارم ولی معتقدم بازیکن با تجربه
خوب هم باید کنار جوانان بازی کند .با تجربهها تیم
را جلو میبرند و جوان هم باید با پتانسیل جوانیاش
بدود و یک میکس خوب را ایجاد کند .برای بازی برابر
نفت امید نورافکن را در لیس��تمان داریم .شنیدهام
جاللی یک طرح داده که  3بازیکن زیر  ۲۳س��ال را
بتوان به نیمکت اضافه کرد و اگر این مس��اله محقق
ش��ود ،دست ما باز میشود .سرمربی استقالل درباره
زمین تختی و جام حذفی و ش��رایط خاص خودش
گفت :ما فعال فقط به نفت نگاه میکنیم .اگر این بازی
را ببریم باید به برنده س��ایپا و سپاهان بخوریم .ما در
لیگ هم ناامید نیستیم ۱۶ .بازی داریم .ما باید فقط
خودمان را ببینیم و به نتایج سایر تیمها کاری نداریم.

جاده حضور در کورس قهرمانی با بردهای ما محقق
میشود .درباره تختی هم باید بگویم با مدیرعامل نفت
تهران صحبت کردیم و پیشنهاد دادیم بازی به آزادی
ب��رود ،چون هر دو تی��م روی زمین بازی میکنند و
چمن آزادی مناس��ب این کار اس��ت .اگر علی دایی
موافقت کند ،سود بلیتفروشی آزادی هم مال نفت
تهران باش��د تا بازی در آزادی برگزار شود .شنیدهام
چمن فعلی تختی خیلی بد ش��ده است .نمیتوان از
زمین تختی انتظار یک زمین فوتبالی داشت و  2تیم
باید مستقیم بازی کنند.
■■ مخالفت دایی با درخواست منصوریان

دایی درباره اینکه علیرضا منصوریان درخواس��ت
ک��رده با توجه به کیفیت نامطلوب زمین ورزش��گاه
تختی بازی در آزادی برگزار شود ،تصریح کرد :ما در
لیگی بازی میکنیم که نامش لیگ حرفهای اس��ت.
خیلیها میتوانند درخواست بدهند کجا بازی انجام
شود اما آیا منصوریان ،مسؤول سازمان لیگ است که
کیفیت زمین را مشخص میکند؟! اگر زمین خوب
نیس��ت س��ازمان لیگ نباید اجازه برگزاری بازی را
بده��د .وی ادامه داد :ما بازیکنانی داریم که راحتتر
از استقالل در زمین تختی بازی میکنند ،چرا که از
ابتدای فصل در این زمین بازی کردهایم .اگر صحبتی
دارند باید با س��ازمان لیگ انجام دهند نه با باشگاه
نفت و شما رسانهها .اینکه یک روز قبل از بازی چنین
موضوعی را مطرح کنند درست نیست .میتوان یک
روز مان��ده به آغاز بازی چنین کاری انجام داد؟ البته
منصوریان نظ��رش را گفته و دوس��ت دارد بازی در
آزادی برگزار شود ،اگر میهمان ما بودیم با شور و شوق
خاصی به آزادی میرفتیم اما چون میزبان هس��تیم
باید حرمتها را نگه داریم .دایی خاطرنشان کرد :اگر
استقاللیها چنین درخواستی داشتند باید با باشگاه
نفت کن��ار بیایند .همینطور که نمیش��ود بازی در
آزادی برگزار شود .آنقدر باید پیشرفت کنیم که چنین
مسائل پیش پا افتاده و خندهداری را مطرح نکنیم.

کیوسک
مارکا

رکورد جهانی

در حالی که باش��گاه پرس��پولیس اص��رار دارد از
پیشنهاد بسیار خوب باشگاه چینی به انصاری نهایت
استفاده را ببرد ،برانکو با جدایی بازیکن مورد عالقهاش
مخالف اس��ت .برانکو س��ومین فصل حض��ور خود را
در پرسپولیس پشتس��ر میگذارد .او نتایج خوبی با
سرخپوش��ان به دس��ت آورده و به محبوبیت زیادی
دس��ت پیدا کرده است .پرس��پولیس برانکو در فصل
جاری رقابتهای لیگ برتر در صدر جدول ردهبندی
جای دارد و از شانسهای اصلی کسب عنوان قهرمانی
به ش��مار میآید .برانک��و نمیخواه��د در نیمفصل
بازیکن��ان اصلی خود را از دس��ت دهد بلکه به دنبال
تقویت تیم اس��ت ،این درحالی است که هیاتمدیره
پرسپولیس میخواهد از پیشنهاد بسیار خوب چینیها
به محمد انصاری نهایت اس��تفاده را ببرد و بخشی از
بدهیهای خود را با فروش این بازیکن صاف کند .یک
باش��گاه چینی عالقه زیادی به جذب انصاری دارد و

اسپورت

موندودپورتیوو

ال مسیاس

نابغه و رهبر

اختالفنظر جدی برانکو با طاهری

پای انصاری در میان است
حاضر است برای این بازیکن  4میلیارد تومان پرداخت
کند .این رقم بسیار باالیی برای انصاری به شمار میآید
و مدیران باشگاه پرسپولیس قصد ندارند بیخیال این
انتقال شوند این درحالی است که برانکو اصرار به ماندن
انصاری دارد و نمیخواهد این بازیکن را بفروشد .باید
در نهایت دید آیا برانکو حاضر به سازش میشود یا این
بار برخالف قضیه انتقال ساسان انصاری کوتاه نمیآید.
محمد انصاری فصل قبل به عنوان پدیده لیگ انتخاب
شد و در فصل جاری هم زوج خوبی برای سیدجالل
حسینی در خط دفاعی سرخپوشان بوده است.
■■انصاری دوم هم میپرد؟

برانکو پیش از این موضع تند و تیزی درباره فروش

محمد انصاری اتخاد کرده و گفته بود« :اگر اجازه بدهم
او (انصاری) برود فردا چطور میتوانم به روی بازیکنان
و هواداران نگاه کنم؟» س��رمربی پرس��پولیس اما در
جدیدترین موضعگیری خود در این زمینه محتاطانهتر
حرف زده و در جدیدترین مصاحبهاش ،درباره ترانسفر
محمد انصاری و پولی که نصیب باشگاه میشود ،گفته
اس��ت« :نمیدانم شرایط مالی داس��تان انصاری چه
هست .او را درک میکنم .فرصتی است برای او تا پولی
گیرش بیاید اما همه اینها در حیطه اختیارات باشگاه
اس��ت .نمیتوانم بگویم به او نیاز ندارم اما اگر باشگاه
تصمیم بگیرد و جدایی او تصمیم راهبردی باشد ،این
بازیکن را میفروشد» .با توجه به صحبتهای جدید

گاتزتا

شگفتانگیز

برانکو به نظر میرسد پای مبلغ هنگفتی وسط است
که باشگاه پرسپولیس هم از آن بینصیب نمیماند و
برهمین اساس ،جدایی محمد انصاری که این فصل
یکی از بازیکنان کلیدی پرس��پولیس در خط دفاعی
بوده ،دور از انتظار نیس��ت .البته به نظر میرسد بین
برانکو و مدیران باش��گاه پرسپولیس درباره وضعیت
فروش انصاری اختالف نظر شدیدی وجود دارد و در
ش��رایطی که برانکو خواستار ماندن این بازیکن شده
اما پروژه جدایی این مدافع کمحاشیه از پرسپولیس
کلید خورده است .فروش ساسان انصاری و درخشش
ای��ن مهاجم در ف��والد در روزهایی ک��ه خط حمله
پرس��پولیس بد عمل میکند ،پیش از این حس��ابی
هواداران پرس��پولیس را خشمگین کرده بود و معلوم
نیست در صورتی که دیگر «انصاری» پرسپولیس هم
از این تیم جدا ش��ود ،هواداران استقبال خوبی از این
موضوع داشته باشند.

 ،2016سالی که به نام رئال بود

بن هی�وارد :س��ال  2016ب��رای رئالمادرید در
ش��رایطی نامطلوب آغاز شد .عملکردها ضعیف
بود ،نتایج مقبول نبود و در رختکن هم کس��ی
خوشحال نبود؛ رافا بنیتس در این سال تنها یک
بازی دوام آورد و اخراج شد اما از آن زمان به بعد
اتفاقاتی باورنکردنی افتاد .وقتی زینالدین زیدان
در ژانوی��ه هدایت تیم را برعهده گرفت خیلیها
میگفتند او آماده نیس��ت ،چون او فقط در تیم
جوانان مادرید-کاس��تیا -مربیگری ک��رده بود.
شکس��ت مقابل اتلتیکو در داربی در س��انتیاگو
برنابئو یک قدم رو به عقب زودهنگام بود اما این
تنها یکی از  2شکس��ت مرد فرانس��وی در سال
 2016ب��ود .در ماه مارس تیم زیدان به نوکمپ
رفت و برنده الکالس��یکو شد .در تمام مدت در
اللیگا به بارسا فش��ار آورد و تنها با اختالف یک
امتیاز قهرمانی را به این تیم داد .بعد هم در میالن
اتلتیکومادرید را در فینال لیگ قهرمانان شکست
داد و قهرمان ش��د .تا آن زمان هم هنوز شک و
تردیدهایی درباره آینده مرد فرانسوی در برنابئو
وجود داشت اما فلورنتینو پرس به تصمیمی که
گرفت��ه بود پایبن��د ماند؛ اخراج راف��ا و روی کار
آوردن زیدان .بیش��تر از اینها ه��م در راه بود؛ در
ماه آگوست مادرید قهرمان سوپرکاپ اروپا شد؛
س��رخیو راموس در دقایق پایانی گل مساوی را
زد و دن��ی کارواخ��ال هم گل برت��ری آنها را زد.
مادری��د باز هم به حرکت رو به جلو ادامه داد .در
جامجهانی باشگاهها این تیم مقابل کاشیما آنتلرز
از پیش برنده به حساب میآمد و با گل زودهنگام
بنزما به نظر میرسید زیدان به جام بعدی خیلی
نزدیک است اما دفاع ضعیف باعث شد این تیم 2
بر یک عقب بیفتد .از طرفی ژاپنیها در خانه بازی
میکردند و خبری از س��فر طوالنی که رئالیها
انج��ام داده بودند برای آنها نبود .به هر حال رئال
ضعیف بازی کرد و توانست به سختی به برتری
برسد .در واقع رئال فینالها را بازی نمیکند ،بلکه
آنها را میبرد .درست مثل فینال لیسبون در سال
 ،2014می�لان در م��اه م��هو تروندهایم در ماه
آگوست .سفیدپوشان نیاز به کمی زمان داشتند
تا رونالدو گل مساوی را بزند بعد هم هتتریکش
را تکمیل کند .این طور شد که رئال و رونالدویی
که در این بازی اصال در حد و اندازههای خودشان
ی دیگری برسند .او توپ
نبودند توانستند به قهرمان 
طال را هم برد؛ عنوانی بهترین بازیکن تورنمنت،
آن هم به فاصله کمی بعد از توپ طالی فرانس
فوتبال ،مادرید هم با س��ومین جام این سال به
خانه بازگشت .با  3جام ،تنها  2شکست (مقابل
اتلتیکومادرید و وولفسبورگ) و رکورد  37بازی
بدون شکست پشت سر هم ،مادرید  2016را به
عنوان صدرنش��ین اللیگا به پایان میبرد و برای
بعد از تعطیالت زمس��تانی هم امیدهای زیادی
دارد .بل��ه! آنها میتوانند خیل��ی هم بهتر از این
بازی کنند .مخصوصا در دفاع ،س��رخیو راموس
خوشش��انس بود که اخراج نش��د و مهاجمان
کاشیما هم موقعیتهای زیادی را از دست دادند
اما گلهای رونالدو و توانمندی زیدان برای مادرید
س��ال  2016را تبدیل به سالی کرد که فراموش
نخواهد شد .دالیلی وجود دارد که نشان میدهد
سال  2017میتواند به همین شکل یا حتی بهتر
از این برای مادریدیها باشد.
اخبار

واکنش راموس به رودریگس

مداف��ع رئالمادری��د نس��بت ب��ه اظه��ارات
همتیم��یاش درباره جدای��ی از این تیم واکنش
نش��ان داد .به گزارش ایس��نا و به نق��ل از آ.اس،
رئالمادرید یکشنبه در جام جهانی باشگاهها  4بر
 2کاشیما را شکس��ت داد و قهرمان شد .پس از
این ب��ازی خامس رودریگس درباره جداییاش از
رئالمادرید صحبت کرد که این اظهارات با واکنش
س��رخیو راموس همراه بود .کاپیتان رئالمادرید
گفت :امروز روز عنوان کردن مس��ائل ش��خصی
نیس��ت .رودریگس بازیکن ارزش��مندی است و
امی��دوارم مادرید را ترک نکند اما امروز نباید این
موضوع را مطرح میکرد .مدافع اسپانیایی درباره
قهرمانی در جام جهانی باشگاهها گفت :فتح یک
عنوان دیگر فوقالعاده است .تیم شایسته آن بود.
سال را همانطور که میخواستیم به پایان رساندیم.
راموس افزود :با وجود اینکه در شرایط ایدهآل قرار
نداشتم اما تمام تالش خود را در این بازی به کار
بردم .در این فصل عملکرد خوبی داشتیم و باید در
این مسیر بمانیم .اکنون میخواهیم سال  2017را
نیز با موفقیت پشتسر بگذاریم.

الهالل بهترین خط دفاعی عربستان

س��ازمان لی��گ برتر فوتبال عربس��تان خط
دفاع��ی الهالل را به عن��وان بهترین خط دفاعی
نیمفص��ل اول انتخاب کرد .با اتمام نیمفصل اول
لیگ برتر فوتبال عربستان ،سازمان برگزاری این
لیگ بهترین تیمها را مش��خص کرده است که
الهالل بهترین خط دفاعی را از آن خود کرد .خط
دفاعی الهالل تنها با دریافت  9گل در نیمفصل
اول به عنوان قدرتمندترین خط دفاعی این لیگ
شناخته شد .پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا حریف الهالل است و با این تفاسیر
مهاجمان س��رخهای تهران کار سختی را مقابل
این خط دفاعی مستحکم دارند.

