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اخبار

ملیپوشان زیاد

مصاف پرسپولیس با نود ارومیه

شماره  9سابق استقالل در یورو لیگ

مهاجم فصل گذش��ته استقالل در انتقالی
رسمی با تیم اسپارتاک ترنوای اسلواکی قرارداد
امضا کرد .علی قربانی یک��ی از بازیکنان مورد
عالقه ش��فر بود که س��رمربی این تیم عالقه
زیادی ب��ه حفظ این بازیکن داش��ت اما او در
نهایت با مدیران اس��تقالل به توافق نرس��ید و
ترجیح داد از این تیم جدا شود.
قربانی بهخاطر نمایش خوب فصل گذشته
چند پیش��نهاد خارجی داش��ت که در نهایت
تصمیم گرفت با باشگاه اسپارتاک ترنوا اسلواکی
قرارداد امضا کند؛ قهرمان فصل گذشته لیگ این
کشور که در فصل جدید یورو لیگ حضور دارد.
تی��م فوتب��ال اس��پارتاک در ی��ورو لیگ
ب��ا تیمه��ای فنرباغچ��ه ،اندرلخ��ت بلژیک و
دیناموزاگرب کرواس��ی همگروه اس��ت و این
بهترین فرصت برای علی قربانی است که بتواند
تواناییهای خود را در این بازیهای سطح باال
و مهم نشان بدهد.
علی قربانی که در  2سال حضور در استقالل
بخوبی توانسته تواناییهای خود را نشان بدهد،
حاال در نخستین فصل حضور در فوتبال اروپا
امیدوار اس��ت بتواند با درخش��ش در پیراهن
اس��پارتاک نظر ک��یروش را ب��رای حضور در
تیمملی جلب کند.

توره همبازی کریم انصاریفرد شد

کاپیتانباتجربهمنچسترسیتیسرانجاممجبور
به ترک این تیم شد و به المپیاکوس بازگشت .به
نقل از  ،Elsportیحیی توره روزهای درخشانی
را با منچسترس��یتی تجربه کرد و توانست  3بار
عنوان قهرمانی را با این تیم در لیگ برتر فوتبال
انگلیس تجربه کند .پیوس��تن پپ گوآردیوال به
منچسترسیتی چنانکه انتظار میرفت اصال برای
یحیی توره خوب نب��ود و این بازیکن به کلی در
فیروزهایپوشان شهر منچستر نیمکتنشین شد.
توره س��رانجام تصمیم گرفت منچسترسیتی را
ترک کند .او از فوالم و وس��تهام پیشنهاد داشت
اما تصمیم گرفت به تیم س��ابق خ��ود بازگردد.
المپیاکوس با منتش��ر کردن عکسی از استقبال
هواداران این تیم از توره رسما از جذب این بازیکن
خبر داد .کریم انصاریفرد ،مهاجم تیمملی فوتبال
ایران هم در المپیاک��وس بازی میکند ،البته به
احتمال خیلی زیاد او این تیم یونانی را ترک کند
و راهی فوتبال جزیره شود.

یادداشت

مشکل جدید شفر و استقالل در بازی با السد

استقالل برابر نفت مسجدسلیمان قرار میگیرد

قرعهکش��ی مرحله س��وم رقابتهای جام
حذف��ی برگزار ش��د و تیمهای لی��گ برتری
حریفان خود را در این مرحله شناختند.
قرعهکش��ی مرحله یکش��انزدهم نهایی
رقابتهای فوتبال جام حذفی بعدازظهر دیروز
دوشنبه در سالن کنفرانس سازمان لیگ برگزار
ش��د و تیمهای حاضر حریفان خ��ود را طبق
برنامه زیر شناختند.
سپیدرود رشت -ملوان بندرانزلی
پدیده ملکشاهی ایالم -مس کرمان
نساجی مازندران -شاهین لردگان
تراکتورسازی تبریز -صنعت نفت آبادان
استقالل جنوب -مقاومت تهران
سپاهان اصفهان -شهرداری ماهشهر
خونهبهخونه بابل -سیراف کنگان بوشهر
سایپای تهران -سردار بوکان
پدیده خراسان -ذوبآهن اصفهان
چوکای تالش -داماش گیالنیان
پرسپولیس تهران -نود ارومیه
پارس جنوبی جم -پیکان تهران
ستاره کاسپین بابل -ماشینسازی تبریز
نفت مسجدسلیمان -استقالل تهران
استقالل خوزستان -شاهین بندرانزلی
هم��ه دیدارهای جام حذفی به غیر از بازی
اس��تقالل و پرس��پولیس با رقیب��ان روزهای
 ۲۲و  ۲۳شهریورماه برگزار خواهد شد.

سهشنبه  13شهریور 1397

اس��تقاللیها پ��س از پایان مرحل��ه اول اردوی
تیمملی فقط  ۵روز فرصت دارند با تاکتیکهای شفر
برای بازی برگشت با السد هماهنگ شوند و همین
موضوع ممکن است موجب اختالف سرمربی آلمانی
استقالل با کیروش شود.
پس از غیبت  2ماهه کارلوس کیروش ،سرمربی
تیمملی به ایران بازگشت و فهرست اسامی بازیکنان
دعوتشده به تیمملی را اعالم کرد که سیدحسین
حس��ینی ،پژمان منتظری ،آرمین سهرابیان ،روزبه
چشمی ،وریا غفوری و علی کریمی  ۶بازیکنی بودند
که از آبیپوشان پایتخت به اردوی تیمملی فراخوانده
شدند.
این در ش��رایطی است که این  ۶بازیکن ،ستون
اصلی استقالل در این فصل هستند و بویژه ساختار
دفاع��ی این تیم به این بازیکنان وابس��ته اس��ت۶ .
بازیکن دعوتش��ده آبیها در حال��ی در اردوی ۱۱
روزه تیمملی مشغول آمادهسازی برای جام ملتها
میش��وند که استقالل باید  ۲۶ش��هریور در دیدار
برگش��ت خود در قطر به مصاف السد برود تا خالق
معج��زه دیگری در فوتبال باش��د و با شکس��ت با
اختالف بیش از  3گل این تیم قطری به نیمهنهایی
لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند.
مرحله اول اردوی تیمملی  20شهریور به پایان
میرسد و وینفرد شفر ،سرمربی استقالل تنها  ۵روز
بازیکنان خ��ود را برای تمرین کارهای تاکتیکی در
اختیار دارد .در اختیار نداشتن کامل بازیکنان خاطره
خوبی را برای استقاللیها یادآور نمیشود ،زیرا آنها
کمتر از 2ماه پیش به همین علت در دیدار سوپرجام
حاضر نشدند و درخواست تغییر زمان بازی را دادند
که مورد قبول سازمان لیگ قرار نگرفت.
حاال دوباره این اتف��اق با دعوت بازیکنان اصلی
اس��تقالل به تیمملی تکرار ش��ده اس��ت و با توجه
زینب حاجیحسینی« :چرا وزیر ورزش در محل
برگزاری بازیهای آس��یایی حاضر نشد؟» شاید
پاسخ این پرس��ش بیش از هر چیز به چگونگی
عملکرد کاروان ایران و سورپرایزهایی که از طرف
رقیبانی مانند اندونزی و ازبکستان داشت ،مربوط
ش��ود .به هر حال بعد از اینک��ه اندونزی جایگاه
چهارم��ی را از ایران گرفت ،ش��رایط مدالآوری
ورزشکاران کش��ورمان و دیگر کشورهایی که در
تعقیب ما بودند به گونهای بود که واگذاری جایگاه
پنجمی به ازبکستان هم پیشبینی میشد .چهبسا
وزیر ورزش به همین دلیل از س��فر برنامهریزی
ش��دهاش به محل برگزاری بازیهای آس��یایی
صرفنظر کرد و موضوع اصال هم به جذاب نبودن
ش��رایط کشور میزبان نسبت به کشوری اروپایی
مانند روسیه مربوط نمیشود.
■■اعزامهایغیرضروری

وزیر ورزش به هر دلیلی به اندونزی نرفت اما
برگزاری بازیهای آسیایی بهانه خوبی بود برای
اینکه برخی همراهان وی در س��اختمان وزارت
ورزش ،اندونزیگردی خوبی داشته باشند .در این
بین حضور محمدرضا داورزنی در اندونزی به عنوان
معاون توس��عه ورزش قهرمانی و حرفهای و البته
پاسخگو به تمام مسائل مرتبط به فدراسیونها و

به اینکه زمان بازی برگش��ت با الس��د و مرحله اول
اردوی تیمملی از مدتها قبل اعالم شده بود ،شفر
و استقاللیها دیگر دست بازی برای اعتراض ندارند.
عالوه بر این ،طرف حس��اب آبیها کنفدراس��یون
فوتبال آس��یا خواهد بود و نمیت��وان با ریش گرو
گذاشتن و س�لام و صلوات درخواست تعویق بازی
برگشت را دهند.
مشابه این قضیه  2سال پیش برای برانکو پیش
آم��د و تیمش در حالی که عملکرد خوبی داش��ت،
مجبور ش��د  ۶بازیکن خود را برای اردوی امارات به
تیمملی بدهد .سرمربی پرس��پولیس بعد از اردوی

تیمملی مدعی ش��ده بود زمان اردوی ملیپوش��ان
فوتب��ال ای��ران از قبل مش��خص نب��وده و موجب
ناهماهنگی تیم پرس��پولیس و خستگی بازیکنان
ملیپوش��ش شده است .این اعتراض منشأ اختالف
کیروش و برانکو ش��د و فوتبالیه��ای ایران را به 2
دس��ته هواداران کیروش و هواداران برانکو تقسیم
کرد .اختالفی که به نظر میرسد احتمال رخ دادنش
بین شفر با س��رمربی پرتغالی تیمملی زیاد باشد و
جرقههای آن هم در صحبتهای گذشته سرمربی
آلمانی آبیها دیده شده است.
آبیهای پایتخت طبق برنامه سازمان لیگ باید

هزینههای غیرضروری

■■ماموریت شیرین خانم معاون

دیگ��ر اینکه با وجود حضور قابل توجه بانوان
ورزشکار در ترکیب کاروان ایران ،فریبا محمدیان،
مع��اون ام��ور بانوان ب��ه اندونزی نرف��ت اما ژاله
فرامرزیان روزهای ابتدایی بازیهای آسیایی را در
این کشور گذراند؛ چرا و به چه دلیل؟! فرامرزیان
در دولت جدید با انتقال  2معاون پیش��ین مالی
وزارت ورزش به زیرمجموعههای وزارت کش��ور
(منافهاشمی استاندار گلس��تان و علی آقازاده
اس��تاندار مرکزی شد) از این وزارتخانه به ورزش
آمد و بدون تخصص و پیش��ینه ورزشی ،معاونت

روز  ۲۲شهریور به مصاف نفت مسجدسلیمان بروند
اما به نظر میرس��د باتوجه به داشتن  ۶ملیپوش و
بازگش��ت تیمملی از تاشکند در روز  ۲۱شهریور ،به
احتمال زیاد این دی��دار به تعویق بیفتد .ماموریت
س��رمربی آلمانی آبیها این اس��ت ک��ه تیمش را
بدون حضور حس��ینی ،چشمی ،منتظری ،غفوری،
س��هرابیان و کریم��ی آماده مصاف با الس��د کند تا
حت��ی در صورت مصدومیت ی��ا ناهماهنگی کامل
این بازیکنان با دیگر بازیکنان اس��تقالل برای انجام
تاکتیکهای مدنظرش ،استقالل قدرت کافی را برای
تقابل با السد داشته باشد.
■■سوءمدیریتها در حضور مدیران

بررسی حضور مسؤوالن در جاکارتا

ورزشکارانشان جای توجیه
دارد اما س��فر س��یدمحمد
شرویناس��بقیان مدیر دفتر
امور مش��ترک فدراسیونها
و برخ��ی افراد دیگ��ر با چه
ضرورت��ی انجام ش��د؟ این
افراد در اندونزی غیر از تماش��ای مس��ابقات ،چه
مسؤولیتی داش��تند و در روند کار کاروان چقدر
تاثیرگذاربودند؟

دالیلی برای لبخندهای ژوزه

توس��عه مدیری��ت و منابع
وزارتخانه را عهدهدار ش��د.
وی هم��راه با صالحیامیری
به جاکارتا رف��ت و عالوه بر
مراسم افتتاحیه ،رویدادهای
دیگ��ری را ه��م از نزدیک
تماش��ا کرد و بعد از حدود ی��ک هفته به تهران
بازگشت .برای کس��ی که مسؤولیتش در وزارت
ورزش پیگی��ری مس��ائل اداری و مالی مرتبط با
وزارتخانه است و به همین دلیل کمتر پاسخگوی
رسانههاس��ت ،اینکه لزوم این س��فر چه بوده و
دستاوردش چیست ،مشخص نیست! بهتر نبود به
جای بریز و بپاش و هزینه برای اعزام وی که هیچ
ضرورتی هم نداش��ت ،افرادی اعزام میشدند که
حداقل حضورشان برای ورزشکاران تاثیرگذار بود
و میتوانستند مانع از برخی فاجعهها شوند .چهبسا
اگر به جای چنین اعزام بیربط و فاقد تخصصی،
فردی اعزام میشد که میتوانست برنامه مسابقات
ورزش��کاران را مدیریت کند ،فاجعه تیروکمان و
زهرا نعمتی اتفاق نمیافتاد.

در مجم��وع اینک��ه تع��داد اف��رادی که در
جایگاه مدی��ر و مس��ؤول ،کاروان ای��ران را در
بازیهای آس��یایی همراهی کردند ،کم نبودند.
برای این بازیها کادر سرپرس��تی کاروان ایران
متشکل از نصراهلل سجادی به عنوان سرپرست
و  5همراه��ش به اندونزی رفتند .برای اس��کان
اعض��ای کاروان در داخ��ل و خ��ارج از دهکده
افرادی مسؤول ش��ده بودند .تیمهای حاضر در
پالمبانگ سرپرست جداگانهای داشتند و مسؤول
تشریفات در مالزی و اندونزی هم مشخص بود.
ضمن اینکه روس��ای زیادی از فدراسیونها هم
در جریان بازیهای آسیایی به اندونزی رفتند و
البته در هتلی خارج از دهکده مستقر بودند .در
حضور همه این مدیران اما کاروان ایران نتوانست
در حد دوره قبل بازیهای آس��یایی مدال طال
بگیرد و در نهایت هم به یک پله پایینتر بسنده
کرد .این نتیجه بیربط با برخی سوءمدیریتها
در ورزش نیس��ت .ب��ه هرحال ج��ا ماندن زهرا
نعمتی از مس��ابقه ،پاره ش��دن زنجی��ر چرخ و
ترکیدن الستیک دوچرخهسواران ،نتایج ضعیف
تیم فوتبال امید و باخت مصلحتی مقابل میانمار
به خاطر همین سوءمدیریتها بوده است.

کیوسک
مارکا

رقابت برای صدرنشینی

موندودپورتیوو

مامبوی رهبر

میرور

سرمربیان دیوانه شدند

آ.اس

این یک بنزمای دیگر است

فتاحی :بعید است تاریخ بازی
استقالل در هفته ششم تغییر کند

رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ معتقد
اس��ت که تاریخ دیدار هفته شش��م استقالل
احتماال تغییر نمیکند .سعید فتاحی ،رئیس
کمیته مسابقات سازمان لیگ در حاشیه مراسم
قرعهکشی جامحذفی فوتبال درباره درخواست
باشگاه استقالل مبنی بر تعویق دیدار این تیم
مقابل نفت مسجد سلیمان در هفته ششم لیگ
برتر اظهار کرد :با توجه به اینکه اس��تقالل در
مرحله یکش��انزدهم نهایی جامحذفی باید به
مصاف یک تیم لیگ برتری برود ،بعید میدانم
تاریخ بازی این تیم مقابل نفت مسجد سلیمان
در لی��گ برتر تغییر کند .اس��تقالل در هفته
شش��م لیگ برتر در تاریخ  ۲۲شهریور باید به
مصاف نفت مسجد س��لیمان برود که باشگاه
استقالل از سازمان لیگ درخواست کرد بازی
 ۲۱شهریور برگزار شود .همچنین این تیم در
مرحله یکشانزدهم نهایی جامحذفی هم باید
به مصاف نفت مسجد سلیمان برود.

آدام بیت :شکس��ت خارج از خانه مقابل برایتون
در یکی از بدترین نمایشهای منچس��تریونایتد
به رهبری ژوزه مورینیو و شکس��ت  3بر صفر در
اولدترافورد مقابل تاتنهام ،سنگینترین شکست
خانگی مربی پرتغالی 2 ،هفته کابوسوار را برای
ش��یاطین سرخ رقم زده بود اما نمایشی قوی در
«ترف مور» برابر برنل��ی و پیروزی  2بر صفر در
این بازی حال و هوای تیم بویژه مورینیو را از این
رو به آن رو کرد.
شاید تنها نکات منفی این بازی برای یونایتد
اخراج س��ختگیرانه مارکوس رشفورد و پنالتی از
دست رفته پل پوگبا بود .بزرگترین نکته مثبت
اما  2گل روملو لوکاکو بود که  3امتیاز را به حساب
تیمش واریز ک��رد .لوکاکو جزو معدود بازیکنان
یونایتد در دوران مورینی��و بوده که زیر تیغ تیز
انتقاد او نرفته .آقای خاص در تمام بازیهای فصل
اخیر از مهاجم بلژیکیاش دفاع کرد ،حتی بعد از
ی از
شکس��ت خانگی در داربی منچستر که خیل 
هوادارانشان او را مقصر اصلی میدانستند.
لوکاکو در این بازی  2گل زد و خیلی راحت
میتوانست هتتریکش را کامل کند ،بعد از اینکه
جو هارت را هم از مقابل برداشت اما موفق نشد
به موقع ضربه نهایی را به دروازه خالی بزند .به هر
صورت این نخس��تیندبل لوکاکو در لیگ برای
یونایتد از دقیقا نخستینبازی فصل پیش بدین
سو بود .مورینیو هر دو گل لوکاکو در ترف مور را با
شور و هیجان باالیی جشن گرفت و مشتهایش
را گره کرده و در هوا کوبید.
دیگر مه��ره کلیدی یونایتد برابر ش��اگردان
ش��ون دایش اما لوک شاو بود .شاو در هر  4بازی
ای��ن فصل یونایتد در لیگ در ترکیب اصلی قرار
گرفته و  90دقیقه ب��ازی کرده ،اتفاقی که برای
نخس��تینبار بعد از بازگشتش از آن مصدومیت
وحش��تناک در دوران لوئیس ونخ��ال رخ داده
است .ش��او طی  2فصل گذشته مدام زیر فشار
مورینی��و ب��وده و در مقطع��ی حت��ی انتقادات
مربیاش از او کار را به جایی برایش رس��انده بود
که عمال راه��ی برای بقا در اولدترافورد نمیدید.
اما سختگیریهای مورینیو روی شاو حاال به نظر
میرس��د نتیجه مثبت داده و مدافع چپ و 23
ساله یونایتد نهتنها جایی ثابت در ترکیب تیمش
پیدا کرده ،بلکه از سوی گرت ساوتگیت یک بار
دیگر به تیمملی هم دعوت شده است.
ج��دا از لوکاکو و ش��او ،یونایت��د برابر برنلی
به عنوان یک تیم ،نمایش��ی مس��تحکم داشت؛
اس��تحکامی که حتی بعد از  10نفره شدنشان
بیشتر هم ش��د .خود مورینیو بعد از پایان بازی
نظری چنین درباره عملکرد شاگردانش در زمین
داش��ت و گفت« :این بردی زیبا بود .تمام نکات
این بازی برای من خوشایند بود .ما  2تا گل زدیم
ک��ه برای بردن ب��ازی کافی بود اما باید  3یا  4یا
حت��ی  5گل میزدیم .ما باید با آن پنالتی بازی
را تمام میکردیم .بعد از پنالتی هم فرصتی عالی
داشتیم که باز هم باید بازی را تمام میکردیم اما
نکته مهم اینجاست که ما حتی با  10نفر هم در
تمام جوانب بازی برتر بودیم».
بدین ترتیب مورینیو آخرین بازیاش پیش
از ش��روع  2هفت��ه بازیه��ای ملی را ب��رد تا با
خیالی راحتتر و حال و هوایی مثبت برای ادامه
بازیهای این فصل برنامهریزی کند .این بهترین
فرصت برای مورینیو اس��ت تا طرحهای خودش
را تکمیل کند .برنامه بازیهای یونایتد در ادامه
لیگ هم کمک زیادی در این راه به مربی پرتغالی
خواهد کرد.
یونایتد در بازگش��ت به لی��گ باید به خانه
واتفورد س��فر کند ،تیم شگفتیساز این فصل
ک��ه هر  4بازیاش را برده اما بعد از بازگش��ت
از ویک��رج رود ،یونایت��د  2ب��ازی خانگی برابر
نیوکاس��ل و ول��وز خواهد داش��ت و یک بازی
در خانه وس��تهام که بدترین روزهای خودش
را پشت س��ر میگذارد .امتیاز کامل گرفتن از
این بازیها میتواند بهترین ریتم را به مورینیو
و ش��اگردانش برای س��فر به استمفوردبریج و
ن رویارویی با چلسی مائوریتزیو ساری
نخستی 
ببخشد.
مورینیو با پی��روزی برابر برنلی و باز هم ابراز
قدردانی از تماش��اگران حاضر در اولدترافورد در
جریان شکست مقابل تاتنهام ،فعال جای پایش را
در تیم محکم کرده اما لبخندهای مورینیو تا کی
ادامه پیدا خواهد کرد؟
خبر

آیا دانش��گر هم مانند باقری بعد از هو شدن در
آزادی اعتم��اد به نفس از دس��ت رفته را به دس��ت
میآورد و به بازیکنی کلیدی در آبیپوش��ان تبدیل
میشود یا اینکه او چارهای جز جدایی نخواهد داشت
و نمیتواند با شرایط جدید کنار آید؟
فرش��ید باقری بعد از درخش��ش در صبا بود که
مورد توجه سرخابیها پایتخت قرار گرفت.
باقری ابتدا در فهرس��ت برانک��و ایوانکوویچ قرار
گرفت و حتی با سرخپوشان به توافق هم رسید اما به
یکباره استقالل رقم بیشتری به او داد و همین باعث
شد سر از جمع آبیپوشان درآورد.
باقری ش��روع ناامیدکنندهای در استقالل داشت
و همین باعث ش��د هواداران پرسپولیس خوشحال
ش��وند که این بازیکن بیکیفیت را جذب نکردهاند

سرنوشت باقری در انتظار خرید جدید استقالل؟

مدافعی که بد شروع کرد

ام��ا از ط��رف دیگر ه��واداران
اس��تقالل هم علیه این بازیکن
شروع به ش��عار دادن کردند و
این باعث ش��د کار او در میدان
سخت شود.
باقری اما انگی��زه و اعتماد
به نفس خود را از دس��ت نداد .او بعد از گل زیبایی
که به س��پاهان در آزادی زد که باعث شد استقالل
س��همیه لیگ قهرمانان آس��یا را به دس��ت آورد به
یکباره متحول شد و به بازیکنی باکیفیت و کلیدی

در ترکیب استقالل تبدیل شد.
باق��ری روزب��هروز در حال
بهت��ر ش��دن در اس��تقالل
اس��ت .ش��فر اعتقاد خاصی به
این بازیک��ن دارد و ه��واداران
استقالل هم دیگر نهتنها علیه
او شعار نمیدهند بلکه خوشحالند که چنین بازیکن
خوب و باکیفیتی را هم در اختیار دارند.
آی��ا ممکن اس��ت محمد دانش��گر ه��م چنین
سرنوش��تی داش��ته باش��د؟ این مدافع جوان هم با

درخشش در سایپا مورد توجه پرسپولیس و استقالل
قرار گرفت .سرخپوش��ان از ج��ذب بازیکن محروم
بودند و همین باعث ش��د دانشگر س��ر از استقالل
درآورد .دانشگر که در س��ایپا مدافع مورد اعتمادی
نش��ان داده بود در استقالل عملکردی ناامیدکننده
بویژه در دیدار برابر الس��د از خود نشان داد و همین
باعث ش��د هواداران اس��تقالل علیه او ش��عار دهند
و اش��ک او را درآورند .آیا دانش��گر هم مانند باقری
بعد از هو ش��دن در آزادی اعتماد به نفس از دست
رفته را به دس��ت میآورد و ب��ه بازیکنی کلیدی در
جمع آبیپوشان تبدیل میشود یا اینکه چارهای جز
جدایی نخواهد داش��ت و نمیتواند با شرایط جدید
کنار آید؟ باید منتظر ماند و دید چه سرنوش��تی در
انتظار مدافع جدید آبیپوشان است.

تغییر ساعت دیدار برگشت
پرسپولیس و الدحیل قطر

دپارتمان امور بینالملل فدراسیون از تغییر
زمان بازی  2تیم پرس��پولیس و الدحیل قطر
از مرحل��ه یکچهارم نهایی لی��گ قهرمانان
آس��یا خبر داد .به گزارش ایس��نا و به نقل از
فدراس��یون فوتبال ،بنا بر اعالم کنفدراسیون
فوتبال آس��یا دیدار برگش��ت پرس��پولیس و
الدحی��ل قط��ر از مرحله یکچه��ارم نهایی
لی��گ قهرمانان  ۲۰۱۸آس��یا روز دوش��نبه
 ۲۶ش��هریورماه ،س��اعت  ۱۸:۳۰در روزشگاه
آزادی تهران برگزار میشود.
پیشت��ر زمان ب��ازی این دو تیم س��اعت
 ۱۹:۴۵اعالم شده بود.

