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سانتر از همه جا
برای رویارویی با پرسپولیس

باشگاه الهالل با مدیر برنامههای کاستا به توافق اولیه رسید

دربی پایتخت  ۵آبان  ۹۶برگزار می شود
مسئول مسابقات سازمان لیگ تاریخ دقیق دیدار دو تیم پرسپولیس واستقالل در لیگ برتر را اعالم کرد به گزارش وب سایت نود ،سعید فتاحی در گفت و گو با سایت سازمان لیگ در مورد صعود
پرسپولیس به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا گفت :ابتدا صعودپرسپولیس را در لیگ قهرمانان را به همه جامعه فوتبال وهموطنان تبریک می گویم .این صعود افتخاری برای فوتبال ایراناست و سازمان
لیگ نیز در حد توان با نماینده ایران در لیگقهرمانان آسیا همکاری کرده و خواهد کرد تا پرسپولیس حضوریقدرتمندانه مقابل تیم الهالل عربستان داشته باشد .وی افزود :با توجه به صعود پرسپولیس
به نیمه نهایی لیگقهرمانان آسیا و همانطوریکه در روز قرعه کشی لیگ اعالم کردیمدر صورت صعود زمان دربی پایتخت تغییر می کند بر این اساسبازی دو تیم پرسپولیس و استقالل در هفته دهم
لیگ برتر در روز ۵آبان  ۹۶ساعت  ۱۵برگزار می شود.مسئول مسابقات سازمان لیگ در مورد زمان بازی این دو تیم درجام حذفی مقابل حریفان گفت :دیدار پرسپولیس و نفت تهران ازمرحله یک
شانزدهم جام حذفی و بازی استقالل باحریفی که درقرعه کشی مشخص خواهد شد در مرحله یک هشتم در روزهای ۲۹و  ۳۰مهر ماه انجام می شود.

ایران  - ۳آمریکا ۲؛ کامبک فوقالعاده بلندقامتان ایران

ژاپن میعادگاه برد بزرگان والیبال

عبادیپور امتیازآورترین بازیکن
میدان شد

ایران به صدر جدول رفت

باشگاه الهالل عربستان حریف پرسپولیس در نیمه نهایی لیگ قهرمانان
آسیا به دنبال جذب مهاجم تیم ملی اسپانیا و باشگاه چلسی انگلستان است.
به گزارش فارس ،تیم فوتبال الهالل عربستان رقیب تیم پرسپولیس در نیمه نهایی
لیگ قهرمانان آسیا به دنبال تقویت هرچه بیشتر خود است و به همین دلیل مذاکرات
خود را با دیگو کاستا مهاجم تیم ملی اسپانیا و بازیکن سابق تیم چلسی آغاز کردهاند
تا بتوانند از حضور این بازیکن مقابل نماینده ایران استفاده کنند .مذاکرات برای جذب
این بازیکن  ۲۸ساله آغاز شده و طبق گزارشات توافقات اولیهای هم با مدیر برنامه این
بازیکن اسپانیایی به دست آمده است.
این مذاکرات از زمانی جدی شد که مقامات باشگاه چلسی دیگو کاستا را از این تیم
کنار گذاشتند و به او اجازه دادند تا در بازار نقل و انتقاالت حاضر شود.
قیمت این بازیکن رقمی در حدود  ۶۰میلیون یورو تخمین زده شده است و این
رقمی است که به اتلتیکومادرید که خواهان کاستا است داده شده اما این تیم اسپانیایی
فع ً
ال از حضور در نقل و انتقاالت محروم است و تا ماه ژانویه باید منتظر پشت سر
گذاشتن دوران محرومیت باشد.
دیلیمیل در این خصوص گزارش داده که باشگاه الهالل عربستان میتواند در این
نقل و انتقاالت سهمی داشته باشد چرا که این باشگاه عربستانی به دنبال حضور کوتاه
مدت کاستا تا ژانویه است و او میتواند به این تیم عربستانی برود چرا که کاستا برای
پیوستن به اتلتیکومادرید باید تا ماه ژانویه منتظر بماند و طبق این گزارش حضور کاستا
در الهالل میتواند بخشی از حضور او در اتلتیکومادرید اسپانیا باشد.

بازگشت حسینی به تمرینات استقالل
مدافع جوان استقالل میتواند تمریناتش را با این تیم آغاز کند.
به گزارش تسنیم ،سیدمجید حسینی که به علت مصدومیت مدتی زیر نظر
دکتر امین نوروزی مشغول مداوای خود بود ،میتواند تمریناتش را با استقالل
آغاز کند.
پس از تستهای گرفته شده از مدافع جوان استقالل ،او میتواند در تمرین شرکت
کند .این بازیکن در لیست تیمش برای دیدار روز جمعه مقابل پارس جنوبی حضور
نخواهد داشت.

 24روز مانده تا شروع جام جهانی نوجوانان هند

مراسم بدرقه برگزار نمیشود
روادید اعضای تیم زیر  17سال ایران برای حضور در جام جهانی  2017هند
صادر شد.
به گزارش فارس ،تیم زیر  17سال ایران از  15مهر در چارچوب رقابتهای جام
جهانی  2017هند در گروه سوم این رقابتها به مصاف گینه ،آلمان و کاستاریکا
یرود.
م 
* روادید اعضای تیم زیر  17سال برای سفر به هند صادر شد تا نگرانی از این بابت
وجود نداشته باشد.
* اردوی تیم زیر  17سال در کرج فردا به اتمام میرسد .اعضای تیم از  2مهر به
اردو میروند و روز  3مهر راهی کمپ تمرینی اسپانیا میشوند .کارهای مربوط به اخذ
روادید اسپانیا در حال انجام است اما هنوز روادید صادر نشده است.
* با توجه به اینکه زمان اعزام تیم زیر  17سال به اسپانیا و سپس هند برای حضور
در جام جهانی مصادف با ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل (ع) است مراسم بدرقه برگزار
نمیشود و به احتمال فراوان بدرقه در قالب یک ضیافت شام برگزار خواهد شد.

آغاز فروش اینترنتی بلیت های جام جهانی از  ۲۳مهر
بلیت فروشی جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه از  ۲۳شهریور فقط از طریق سایت
فیفا آغاز خواهد شد.
ی مانده است،
ب ه گزارشایسنا ،در حالی که تقریبا  ۹ماه تا شروع جام جهانی زمان باق 
فیفا اعالم کرد که از روز  ۲۳شهریور ( ۱۴سپتامبر) بلیت فروشی جام جهانی روسیه
آغاز خواهد شد و عالقمندان به فوتبال میتوانند بلیتهای بیست و یکمین دوره جام
جهانی که تابستان سال آینده برگزار خواهد شد را خریداری کنند.
بلیتهای جام جهانی بر مبنای تیمهای شرکت کننده و بازیهای شرکت کننده
و همچنین ورزشگاههای بازیها در اختیار عالقمندان به فوتبال قرار خواهد گرفت.
برای بازیهای مرحله گروهی جام جهانی چهار نوع بلیت در نظر گرفته شده که
ارزنترین آن  ۱۷پوند و گرانترین آنها  ۱۶۵پوند خواهند بود.
تاکنون صعود تیمهای روسیه (میزبان) ،برزیل  ،ایران ،ژاپن ،کره جنوبی ،عربستان
سعودی ،مکزیک و بلژیک به جام جهانی قطعی شده است.

حضور  ۱۵کشور در مسابقات کشتی پهلوانی جام مدوید
کشتی گیران  ۱۵کشور در رقابتهای کشتی پهلوانی جام بین المللی
الکساندر مدوید در بالروس حضور دارند.
به گزارش سایت فدراسیون کشتی ،با توجه به تالشهای صورت گرفته توسط
کمیته کشتی پهلوانی اتحادیه جهانی و فدراسیون کشتی ایران ،این رشته اصیل در
بین کشورهای دنیا دارای جایگاه مناسبی شده است.
در همین راستا در دومین سال برگزاری رقابتهای کشتی پهلوانی در جام الکساندر
مدوید که در آن رشتههای کشتی آزاد و بانوان برگزار میشود ،کشتی گیرانی از
کشورهای روسیه ،گرجستان ،مجارستان ،بلغارستان ،استونی ،ترکیه ،کانادا ،لیتوانی،
فرانسه ،مولداوی ،هلند ،اوکراین ،صربستان ،ایران و بالروس در مسابقات شرکت
میکنند که نشان از رشد کشتی پهلوانی در بین کشورهای دنیا از جمله کشورهای
اروپایی دارد.
همزمان با این رقابت ها که روزهای  25تا  27شهریورماه در شهر مینسک پایتخت
بالروس برگزار میشود ،در رقابتهای داخل سالن آسیا نیز ،مسابقات کشتی پهلوانی
با حضور کشورهای این قاره ،در شهر عشق آباد پایتخت ترکمنستان انجام خواهد شد.
در واقع همزمان دو تورنمنت بین المللی در کشتی پهلوانی در قاره اروپا و قاره آسیا
زیر نظر اتحادیه جهانی کشتی برگزار میشود.

لژیونر تیم ملی والیبال ،امتیاز
آورترین بازیکن دیدار ایران و آمریکا
بود.
تیم ملی والیبال ایران در دومین
بازی خود در مسابقات جام قهرمانان
بزرگ با نتیجه  3بر  2آمریکا را
شکست داد.
در پایان نخستین بازی ،میالد
عبادیپور  18و امیر غفور  15امتیاز
برای ایران و متیو اندرسون و تیلور
سندر هر کدام  17امتیاز برای آمریکا
کسب کردند.
تیم ملی ایران در دیدار بعدی خود
از ساعت  8:10روز جمعه به مصاف
برزیل خواهد رفت.
ایران در حال حاضر با  2پیروزی
از  2بازی صدرنشین مسابقات
است.
تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود در یک بازی زیبا
و جذاب موفق شد تیم ملی والیبال آمریکا را شکست دهد.
تیم ملی والیبال ایران که در نخستین دیدار خود در جام قهرمانان
بزرگ جهان به مصاف ایتالیا رفت و در دیداری سخت  ۳بر  ۲برنده
شد.
از سوی دیگر آمریکا توانست قاطعانه و با حساب  ۳بر صفر از سد
میزبان بگذرد و در پایان روز نخست در صدر بایستد.
دو تیم در سالن «نیپون گایشی» شهر ناگویای ژاپن مقابل هم قرار
گرفتند تا برنده این بازی شانس بیشتری برای رسیدن به یکی از
سکوهای این دوره را داشته باشد.
ایگور کوالکوویچ مثل بازی با ایتالیا در ترکیب اولیه خود از سعید
معروف ،محمد موسوی ،سامان فائزی ،امیر غفور ،میالد عبادی پور،
فرهاد قائمی ،مصطفی حیدری و مهدی مرندی استفاده کرده است.
جالب اینکه دو تیم در دوره قبلی این مسابقات هم رودرروی هم
قرار گرفتند که ایران  ۳بر  ۲برنده شد و یک برد تاریخی کسب کرد.
ست اول:
* آمریکایی ها با زدن سرویس های با سرعت باال در امتیاز  ۶بر
 ۳از ایران پیش افتادند.
* وقت استراحت فنی اول با برتری  ۸بر  ۵آمریکا همراه شد.
* بعد از رسیدن اختالف به  ۵امتیاز ،سرمربی ایران اولین تایم اوت
را درخواست کرد.
* دومین وقت استراحت فنی هم به سود آمریکا و با نتیجه ۱۶
بر  ۱۰رقم خورد.
* تک دفاع میالدی عبادی پور مقابل پشت خط زن آمریکا و یک
توپ گیری دیگر فاصله  ۲تیم را به  ۳امتیاز رساند تا ایران بار دیگر
امیدوار شود.
* افزایش اختالف  ۲تیم به  ۵امتیاز باعث شد کوالکوویچ روی
نتیجه  ۲۱بر  ۱۶وقت استراحت دوم خود را درخواست کند.

* در نهایت بیرون رفتن سرویس سعید معروف ،امتیاز  ۲۵را به
آمریکایی ها داد تا ایران این ست را  ۲۵بر  ۲۰واگذار کند.
ست دوم:
* توپ گیری بازیکنان ایران در امتیاز  ۴بر  ۳فایده ای نداشت و بار
دیگر فاصله امتیاز به  ۲رسید.
* اولین وقت استراحت فنی با حساب  ۸بر  ۴به سود آمریکا
رقم خورد.
* دومین وقت استراحت فنی هم با نتیجه  ۱۶بر  ۱۱به سود
آمریکا رقم خورد.
*عملکرد ضعیف بازیکنان دریافت کننده ایران باعث عصبانیت
سعید معروف شد.
* روی امتیاز  ۲۰بر  ۱۳کوالکوویچ دومین وقت استراحت خود
را درخواست کرد.
* در نهایت ست دوم با حساب  ۲۵بر  ۱۷به سود آمریکا به پایان
رسید.
ست سوم:
* در ست سوم معنوی نژاد کار را به جای فرهاد قائمی در ترکیب
ایران آغاز کرد.
* شاگردان کوالکوویچ ست سوم را بهتر آغاز کردند و  ۲تیم در
امتیاز  ۳برابر شدند.
* جای خالی پاسور آمریکا باعث شد وقت استراحت فنی اول در
ست سوم با نتیجه  ۸بر  ۷به سود آمریکا رقم بخورد.
* افزایش اختالف باعث شد سرمربی ایران اولین وقت استراحت
فنی خود را درخواست کند.
* مسعود غالمی به جای سامان فائزی وارد زمین شد.
* اسپک «پچ» با  ۳مدافع باعث کسب امتیاز برای آمریکا شد تا
وقت استراحت فنی دوم هم به آمریکا برسد .نتیجه  ۱۶بر  ۱۲در این
وقت استراحت ثبت شد.

* اولین دفاع روی تور ایران در ست سوم باعث شد اختالف امتیاز
به یک برسد.
* با عملکرد خوب بازیکنان ایران  ۲تیم در امتیاز  ۱۸برابر شدند.
* توپ گیری مناسب از رضا قرا باعث شد اسپک امیر غفور  ۲تیم
را در امتیاز  ۲۱برابر کند.
* در امتیاز  ۲۳بر  ۲۲ایران باالخره از حریف پیش افتاد.
* در شرایطی که ایران می توانست با اسپک عبادی پور  ۲۶بر
 ۲۴به برتری برسد او توپش را به تور زد تا بازی ادامه داشته باشد.
* در نهایت ایران با نتیجه  ۲۷بر  ۲۵توانست برنده ست سوم شود.
ست چهارم:
* مثل ست سوم  ۲تیم برابر پیش رفتند و در امتیازات ابتدایی
برابر بودند.
* آمریکایی ها  ۳سرویس متوالی را از دست دادند تا  ۳امتیاز به
ایران برسد.
* جواد معنوی نژاد توانست اولین امتیاز سرویس ایران در این
مسابقه را به دست بیاورد.
* اولین وقت استراحت فنی با حساب  ۸بر  ۷به سود ایران رقم
خورد.
* اشتباهات بازیکنان آمریکایی افزایش یافت و ایران در امتیاز ۱۰
بر  ۸دو امتیاز از حریف خود پیش افتاد.
* اسپک امیر غفور به خارج از زمین رفت تا  ۲تیم در امتیاز ۱۱
برابر شوند.
* سرویس پشت خط زن آمریکا به تور خورد تا وقت استراحت
فنی دوم هم با نتیجه  ۱۶بر  ۱۴به سود ایران ثبت شود.
* آمریکایی ها در زدن سرویس های ریسکی در ست چهارم
موفق نبودند و تا امتیاز  ۱۷فقط  ۷امتیاز را آنها به ایران دادند.
* با دریافت مناسب انتهای زمین و اسپک موسوی اختالف به
 ۳امتیاز رسید.

واکنش رسانههای عربی به شکست االهلی مقابل پرسپولیس چه بود؟

از حمله به ربروف تا شرم آور خواندن عملکرد االهلی
رسانههای عربی به انتقاد تند از عملکرد بازیکنان االهلی بعد از شکست برابر پرسپولیس
پرداختند و تیغ انتقاد را به سوی سرمربی اوکراینی و عمر السومه گرفتند.
ب ه گزارشایسنا ،در یکی از حساسترین بازیهای دور برگشت یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان
آسیا ،پرسپولیس و االهلی در امارات به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با پیروزی سه بر یک
به سود نماینده ایران به پایان رسید تا این پرسپولیس باشد با شایستگی به نیمه نهایی راه پیدا کند.
شکست االهلی برابر پرسپولیس بازتاب زیادی در رسانههای عربی داشت و همه آنها نماینده ایران
را شایسته صعود به دور بعد دانستند و به انتقاد از عملکرد بازیکنان االهلی و به ویژه سرمربی این
تیمپرداختند.
الریاضیه :وداع تلخ االهلی
این روزنامه عربستانی نوشت :االهلی نتوانست عملکرد خوبی برابر تیم فوتبال پرسپولیس از خود
نشان دهد و با نتیجه سه بر یک تن به شکست داد .شاگردان ربروف اشتباهات بدی در این دیدار
داشتند و به مهاجمان پرسپولیس این فرصت را دادند تا بارها دروازه شان را تهدید کنند .سرمربی
االهلی تاکتیک خوبی برای این دیدار انتخاب نکرد و بازیکنان بزرگ این تیم مثل عمر السومه و
لئوناردو نتوانستند شب خوبی را پشت سر بگذارند.
نماینده ایران با وجود یک بازیکن کمتر در کارهای دفاعی خوب ظاهر شد و بعد از گرفتن ضربه
پنالتی نخست کنترل توپ و میدان را به دست گرفت و در نهایت توانست به دور بعد راه پیدا کند
و حریف الهالل شود.
البیان :اشتباهات ربروف و اظهارت بد موقع السومه
این روزنامه بعد از شکست االهلی نوشت :جدال حساس دو تیم فوتبال پرسپولیس و االهلی در لیگ
قهرمانان آسیا با پیروزی سه بر یک نماینده ایران به پایان رسید .پرسپولیس با وجود این که در همان
دقایق نخست  10نفره شد ،اما سرمربی این تیم همه راهها را با تدابیر درست خود روی مهاجمان
االهلی بست .تیم فوتبال پرسپولیس بعد از  10نفره شدن به ضد حمالت روی آورد و عملکرد ضعیف
هافبک های االهلی باعث شد تا درواز ه آنها با وجود  10نفره شدن حریف تهدید شود.
سرمربی اوکراینی االهلی نتوانست تیمش را به خوبی آماده این دیدار کند و این پرسپولیس بود
که با عملکرد بهتر توانست به پیروزی برسد .عمر السومه قبل از بازی گفته بود که کار پرسپولیس
را در نیمه نخست تمام خواهند کرد .او نمی دانست که تا پایان سوت بازی نمیتوان درباره چیزی با
قاطعیت صحبت کرد و این اظهارات او تاثیر منفی روی تیم گذاشت و خود او هم شب ناامید کننده
ای را پشت سر گذاشت.
لوما نیوز :بای بای ،االهلی
این روزنامه عربی نوشت :االهلی در دیدار برگشت برابر تیم فوتبال پرسپولیس نتوانست عملکرد
خوبی از خود نشان دهد و با نتیج ه سه بر یک تن به شکست داد تا با توجه به تساوی دو بر دو در دیدار
رفت ،این نماینده ایران باشد که به دور بعد راه پیدا کند و االهلی وداع تلخی با این رقابت ها داشت.
پرسپولیس در مرحله بعد باید به مصاف دیگر نماینده عربستان یعنی الهالل برود.
الحوار :ربروف تیم را بی هویت کرده است
این روزنامه عربستانی بعد از شکست االهلی برابر تیم فوتبال پرسپولیس مانند چند روزنامه دیگر
سعودی تیغ انتقاد را به سمت سرمربی تیم گرفت و نوشت :ربروف با تصمیمات عجیب خود باعث
شده تا االهلی هویت خود را از دست بدهد .او مسئول اصلی این شکست به شمار میآید و هواداران
االهلی خواستار کنار گذاشته شدن او هستند .سرمربی االهلی نتوانست که یک تساوی بدون گل به
دست آورد .تیم او در  10دقیقه پایانی بازی به کلی از جریان بازی خارج شد و با دو گلی که دریافت
کرد بازنده بازی شد .بازیکنان االهلی به ویژ ه عمر السومه در شرایط خوبی به سر نمیبرند و عملکرد
ناامید کنندهای از خود نشان دادند.

* درخواست بازبینی از سوی کوالکوویچ باعث شد امتیاز برای
ایران برخالف رای داور ثبت شود و اختالف به  ۳امتیاز برسد.
* تک دفاع سعید معروف مقابل ارون راسل امتیاز  ۲۲را برای
ایران ثبت کرد و تیم کشورمان را در آستانه پیروزی در ست چهارم
قرار داد.
* اشتباه متئو اندرسون و زدن توپ به بیرون از زمین امتیاز ۲۴
را به ایران رساند.
* امتیاز  ۲۵هم توسط امیر غفور به دست آمد تا در نهایت ست
چهارم با نتیجه  ۲۵بر  ۲۱به سود ایران به پایان برسد.
* ست پنجم تعیین کننده برنده این بازی خواهد بود.
ست پنجم:
* اولین امتیاز ایران در ست پنجم توسط امیر غفور کسب شد.
* معنوی نژاد با یک توپ گیری مناسب در انتهای زمین ،دومین
امتیاز ایران را کسب کرد تا نتیجه  ۲بر صفر شود.
* امیر غفور اسپک خود را به بیرون زد تا  ۲تیم در امتیاز  ۶برابر
شوند.
* هشتمین امتیاز با اشتباه بازیکن آمریکایی به ایران رسید تا ۲
تیم زمین خود را در امتیاز  ۸بر  ۷به سود ایران تعویض کنند.
* ایران در امتیاز  ۹بر  ۷بار دیگر اختالفش را با حریف به ۲
امتیاز رساند.
* با وجود اختالف  ۳امتیازی در امتیاز  ۱۳بر  ،۱۰آمریکایی ها
توانستند با گرفتن  ۲امتیاز خودشان را به ایران نزدیک کنند.
* کریستینسون با از دست دادن سرویس امتیاز  ۱۴را به ایران
هدیه کرد.
* ورود فرهاد قائمی به زمین و سرویس او باعث شد بازی با نتیجه
 ۱۵بر  ۱۲به سود ایران در ست پنجم به پایان برسد.
* بدین ترتیب ایران در شرایطی که  ۲بر صفر عقب بود ۳ ،بر ۲
دومین پیروزی اش را کسب کرد تا تاریخ بعد از  ۴سال تکرار شود.

آفساید
با حضور نمایندگان  ۸تیم حاضر

چهاردهمین دوره لیگ برتر
تنیس قرعهکشی شد
چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر
تنیس باشگاههای کشور از امروز آغاز
میشود .
به گزارش تسنیم ،مراسم قرعهکشی
چهاردهمین دوره رقابتهای لیگ برتر تنیس
مردان ،جام خلیج فارس در سالن کنفرانس
فدراسیون تنیس برگزار شد .در این دوره از
رقابتها تیمهای آریاگرانول قم ،لمیز کافی
تهران ،بانک حکمت ایرانیان تهران ،کرمان
موتور ،شهید همدانی ،گچ رضا ،کلینیک جراحی
آبادان و آژانس هواپیمایی ستاره شب حضور
دارند.
این مسابقات به مدت یک هفته و به صورت
دورهای در آکادمی بین المللی تنیس استقالل از
امروز برگزار میشود.

اخبار العصر :پرسپولیس به رویای االهلی پایان داد
پرسپولیس توانست با ارائه یک بازی خوب و با تکیه بر سرعت باالی مهدی طارمی و علی علیپور
برابر االهلی به پیروزی برسد تا حریف الهالل در نیمه نهایی شود .نماینده ایران با این پیروزی
ارزشمندی که به دست آورد به رویا پردازی االهلی برای قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا پایان داد و
حریف الهالل در نیمه نهایی شد.
موجز العراق :پرسپولیس با بشار رسن به نیمه نهایی صعود کرد
این روزنامه عراقی به ستایش از عملکرد بشار رسن ،بازیکن عراقی پرسپولیس پرداخت و نوشت:
نماینده ایران با پیروزی برابر االهلی عربستان توانست به نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا راه پیدا کند.
بشار رسن که در نیمه دوم به جای مسلمان به میدان رفت ،توانست عملکرد خوبی از خود نشان دهد
ی هم به سود تیمش بگیرد .االهلی در دقایق پایانی بازی عملکرد ناامید کنندهای از خود
و یک پنالت 
نشان داد و این باعث شد تا نماینده ایران کار را تمام کند.
الریاض :پرسپولس شادی هواداران عربستانی را خراب کرد
این روزنامه عربستانی هم بعد از بازی نوشت :تیم فوتبال پرسپولیس توانست با نتیجه سه بر یک
برابر االهلی به پیروزی برسد تا با توجه به تساوی دو بر دو در دیدار رفت جواز صعود به دور بعد را به
دست آورد .با وجود این که شانس االهلی برای صعود به دور بعد بیشتر بود ،اما این تیم نتوانست از
فرصتهای خود به خوبی استفاده کند.
هواداران فوتبال در عربستان بعد از صعود تی مملی به جام جهانی و صعود الهالل به نیم نهایی لیگ
قهرمانان آسیا غرق در شادی بودند ،اما شکست االهلی کام آنها را تلخ کرد .بازیکنان االهلی عملکرد
شرم آور و ناامید کنندهای از خود نشان دادند و با وجود  10نفر شدن حریف هم نمیتوانستند که
خطری را ایجاد کنند .با این شکست عربستان تنها یک نماینده در بین چهار تیم دارد و آن الهالل
است.

رقابتهاى هندبال قهرمانى مردان آسیا

ایران با عراق و ژاپن
همگروه شد
اردوی تیم ملی هندبال نوجوانان در
کرمانشاه
گروهبندی مسابقات هندبال قهرمانی مردان
آسیا مشخص شد و تیم ملی هندبال ایران
حریفان خود را شناخت.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون هندبال،
هجدهمین دوره رقابتهاى هندبال قهرمانى
مردان آسیا به میزبانى کره جنوبی برگزار خواهد
شد .قرعهکشى این دوره از مسابقات برگزار شد
و تیم ملى هندبال ایران در مرحله مقدماتی با
تیمهاى عراق و ژاپن در گروه اول رقابت میکند.
 15تیم در این مسابقات شرکت میکنند که
در چهار گروه دور مقدماتی به مصاف یکدیگر
یروند.
م 
هجدهمین دوره رقابتهاى هندبال قهرمانى
مردان آسیا از  28دی تا  8بهمن ماه به میزبانى
کره جنوبی برگزار خواهد شد.

