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پیروزی فالمینگو در پایان مسابقات لیگ
ایالت کاریوکای برزیل به عکس و گزارش
نخست این نشــریه تبدیل شده است و از
جزئیــات بــرد  2-0برابر واســکوداگاما که
این قهرمانی را نصیب قرمز و ســیاههای
فالمینگو کرده نیز در این شــماره روزنامه
یاد شــده اســت .اوگلوبو به دیدارهای این
هفتــه لیگهــای ســائوپولو و ریــو نیــز کــه
مســابقات مهمتــری از لیــگ کاریــوکا بــه
شمار میآیند ،اشاره کرده است.

مشــکالت ناشــی از چگونگی قــرار دادن
آرتــورو ویدال شــیلیایی در پازل تاکتیکی
بارســلونا و بحثهــا و احتماالتــی که در
ایــن زمینه وجــود دارد ،صفحــه اول این
نشریه را تسخیر کرده و تیتر «نوآوریهای
ویــدال» حاکی از تــاش او برای متقاعد
کــردن مربیــان بارســا بــرای دادن جایی
بیشتر به وی در مسابقات این تیم است.
اســپورت از هتتریــک بنزمــا طــی بازی
پریشب رئال با بیلبائو نیز یاد کرده است.

شکســت ســنگین  4-0منچســتریونایتد
مقابل اورتون در مســابقات یکشنبه شب
لیــگ برتر انگلیس ،عکس و گــزارش اول
این نشریه را به خود اختصاص داده است.
به نوشــته این روزنامه ،ابعاد این شکست
چنــان حقارتبــار بــوده کــه سولسشــر،
ســرمربی یونایتد از هــواداران عذرخواهی
کرده و گری نویل ،مدافع اســبق منچســتر
هــم بازیکنان این تیم را «مشــتی بیکاره و
بیصالحیت» نامیده است.

بیست و سومین دوره مسابقات دوومیدانی
قهرمانی آسیا

حدادی ششمین طالیش را گرفت

بیســت و ســومین دوره رقابتهای دوومیدانی قهرمانی
آســیا که از یکشنبه در قطر آغاز شد و تا چهارشنبه (فردا)
ویــــژه ادامــه دارد ،بــا یــک موفقیت شــیرین بــرای دوومیدانی
ایــران همــراه شــد و احســان حــدادی در پرتاب دیســک بــا پرتابــی به طول
 ۶۵.۹۵در رده نخست این مسابقات ایستاد تا به ششمین مدال طالی خود
در قهرمانی آســیا دســت یابد .بعد از حــدادی ،بهنام شــیری دیگر نماینده
کشورمان با پرتاب  ۶۰.۸۹دوم شد و به مدال نقره رسید .حدادی پس از این
موفقیت به ســایت فدراســیون جهانی دوومیدانی گفــت« :من دیگر خیلی
جوان نیســتم ،از اینرو گام به گام پیش میروم .هنوز منتظرم ببینم که چه
کسی در آسیا جانشین من خواهد شد».
گفتنی است ،در ماده  ۳هزار متر با مانع ،حسین کیهانی که در بازیهای
آســیایی  2018جاکارتــا بــه مــدال طــا رســیده بــود ،در رده چهارم ایســتاد.
مســلم نیادوســت دیگــر نماینده ایران در ایــن ماده در رده نهم ایســتاد .در
دور مقدماتــی ماده  ۱۰۰متر حســن تفتیــان این مســافت را در  ۱۰ثانیه و ۲۶
صدم ثانیه دوید و با کســب رتبه ســوم مقدماتی به فینال راه یافت .نماینده
ایــران در مــاده  ۴۰۰متر با مانع ،مهدی پیرجهان بود که به مرحله نهایی راه
یافت و در  ۸۰۰متر علی فهیمی در جایگاه پنجم ایستاد و از صعود به فینال
بازمانــد .در همیــن ماده امیر مرادی به دلیل ســرماخوردگی قادر به حضور
در مســابقه نشــد .در بخش بانــوان ،تکتم دســتار بندان در مــاده  ۸۰۰متر و
شهال محمودی در ماده  ۴۰۰متر نتوانستند راهی دور بعد شوند.

گفتوگوی «ایران» با پوپک بسامی ،اولین وزنهبردار بانو در مسابقات بزرگساالن قهرمانی آسیا

استرسم سنگینتر از وزنههایم بود
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

پیشکسوتان آبی از بازی با الهالل میگویند

مغرور نشوند ،پیروز میشوند

مریم امراهلل  ،مربی تیم
ملی وزنه برداری

خبرنــگار «ایــران» گفــت« :رکــورد بچههــای
مــا بــه دلیــل اولیــن حضورمــان در مســابقات
بین المللــی بــا وزنهبــرداران کشــورهای دیگــر
فاصلــه دارد اما از نظر مــن وزنهبرداری بانوان
ایران قطعــاً در آینده نزدیک پیشــرفت خیلی
خوبی خواهد داشت چرا که ما در بخش آقایان
در این رشته ورزشی خیلی موفق هستیم».
مریــم امــراهلل بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع
کــه حضورمــان در ایــن مســابقات تجربــه ای
نــو و جــذاب اســت ،بیــان داشــت« :مــا باید با
حضور متداوم در مســابقات اینچنینی در کنار
رقبــای قدرتمندمــان باشــیم تــا بــرای رقابت
بــا تیمهای نامــدار انگیزه بیشــتری پیدا کنیم.
بســیار خوشــحالم کــه توانســتیم بــا کمکهــا

و حمایتهــای رئیــس فدراســیون بــه ایــن
مسابقات بیاییم».
مربــی تیم ملی وزنهبرداری افزود« :تجربه
ســهم بزرگــی در رشــد ایــن دختــران خواهــد
داشــت .امیــدوارم کــه مــردم و دوســتداران
وزنهبــرداری بــا صبر و تحمل بانــوان را در این
عرصــه حمایت کنند تا وزنهبــرداران در آینده
نــه چندان دور به نتایج خوبی دســت یابند .با
کمک و حمایت آقایــان حتماً در آینده نتیجه
میگیریم».
امــراهلل درخصــوص حضور پوپک بســامی
بــه عنوان نخســتین وزنهبــردار بانــو در بخش
بزرگســاالن در مســابقات بیان داشت« :پوپک
خیلی خوب و باقدرت ظاهر شــد و ما بیشتر از

ایــن از بانوانمــان توقع نداریــم .ناگفته نماند
که رکورد بسامی بیشتر از اینها بود اما به دلیل
استرس باال نتوانست رکوردهایش را بزند .این
نخســتین حضور وزنهبرداران ما در مســابقات
بیــن المللی اســت و قطعاً وزنهبــرداران ما در
شــروع اســترس زیادی خواهند داشت که این
استرس ،کارشان را سخت تر میکند».
او افــزود« :امــروز (سهشــنبه) مریــم زارع
در دســته  59کیلوگــرم به مصــاف رقبای خود
خواهــد رفت .این نخســتین حضــور بچهها در
مســابقات اســت و تالش ما بیشــتر این اســت
که اســترس بچهها را به پایینترین حد ممکن
برســانیم تا بچهها با شرایط بهتری روی تخته
حاضر شوند».

هدف استقالل و ذوب آهن در هفته چهارم لیگ قهرمانان آسیا

تکرار برد

هفته چهارم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا،
امشــب ادامــه مییابــد و پــس از پرســپولیس که
دیشــب با االهلی عربســتان بازی کرد ،حاال دیگر
نمایندگانفوتبالکشورماننیزبهمصافحریفان
خود میرونــد .در اولین بــازی و از گروه  ،Cالهالل
عربســتان از ساعت  ۱۹:۳۰در ورزشگاه محمد بن
زایــد ابوظبی میزبان اســتقالل اســت؛ دیداری که
قضاوت آن را ریوجی ســاتو ،داور سرشناس ژاپنی
برعهــده دارد و کمکهــای او هــم دو هموطنش
ی هــارا هســتند.
هیروشــی یامائوجــی و جــان مــ 
آبیپوشــان پایتخت در حالی دیدار برگشت خود
را مقابــل الهالل برگزار میکنند که در بازی رفت،
دست به کاری بزرگ زدند و تیم پرستاره سعودی
را  1-2و بــا گلهای علی کریمی و پژمان منتظری
شکست دادند تا به لیگ قهرمانان آسیا بازگردند
و امیدهایشان برای صعود زنده شود .این پیروزی
در شــرایطی بــه دســت آمد کــه اســتقالل بعد از
باخت دربی در شرایط روحی خوبی قرار نداشت
و در بازی با ســایپا هم به تساوی بدون گل رسیده
بود ولی پیروزی مهم مقابل الهالل ،آب رفته را به
جوی بازگرداند و این تیم توانســت در ادامه لیگ
هم نتایج خوبی بگیرد و با پیروزیهای  0-1مقابل
سپاهان و ماشینسازی و نتیجه نگرفتن سایر رقبا،
خــود را بــه رده دوم جــدول ردهبنــدی لیــگ برتر
برساند.
در ســمت مقابــل ،الهــال کــه در بــازی بــا
اســتقالل حرفــی برای گفتــن نداشــت ،در هفته
بیســت و هفتم لیگ برتر عربستان برابر االهلی
 0-1بــه پیروزی رســید تا با  63امتیــاز و یک بازی
کمتر ،نســبت به النصر  64امتیــازی در رده دوم
این مســابقات قرار داشــته باشــد .الهالل سپس
در مرحلــه نیمه نهایــی جام باشــگاههای عرب
دوبــاره مقابــل االهلی قــرار گرفت و بــازی را 0-1
باخت ولــی چون در بــازی رفت به پیــروزی 0-1
رسیده بود ،بازی به ضربات پنالتی کشید و موفق
شــد  2-3به برتری برســد .الهــال در فینال این
مسابقاتمقابلستارهساحلیتونسقرارگرفت
ولــی  1-2بازنده شــد تا به مقــام نایب قهرمانی
جام باشــگاههای عرب برســد و حاال باید دوباره
مقابــل اســتقالل قــرار بگیــرد و امیدوار اســت تا
باخت قبلی خود را جبران کند که این کار را برای

نمایی از تمرین آبی پوشان در ابوظبی /سایت باشگاه استقالل

اســتقاللیها در حالــی امشــب بازی برگشــت
مقابــل الهالل را برگــزار میکنند که با توجه به
پیــروزی در بازی رفت برابر ایــن تیم پرقدرت
عربســتانی ،از روحیه باالیی برخوردارند و این
موضــوع درصــد موفقیــت شــاگردان شــفر را
بیشــتر میکند .در ادامه نظر چند پیشکســوت
اســتقالل درخصوص بازی حســاس امشب را
بخوانید.
صمــد مرفــاوی :الهــال
بــه خاطــر نتیجــه دیــدار
رفــت ،تحــت فشــار اســت
و اســتقالل بــا اعتمــاد بــه
نفستــر بــازی خواهد کرد.
ضمــن اینکــه مصدومــان
استقالل هم رسیدهاند و دست مربی استقالل
بــاز اســت و قطعــاً بــا توجــه بــه آنالیــزی که از
الهــال دارنــد ،اســتراتژی مناســبی بــرای این
بازی انتخاب خواهند کرد.
صــادق ورمزیــار :بردهــای
اخیــــر و روحیــــه خــــوب
بازیکنــــــــان اســـــــــــتقالل
میتوانــد شمشــیر دولبــه
باشـــــد .بنابرایـــــن هـــــــم
میتوانــــد باعــــث انگیــزه
مضاعف شــود و هم باعث غرور .فکر میکنم
خطرناکترین موضوع برای اســتقالل همین
غرور اســت .برخــاف بازی رفت که اســتقالل
خیلــی زود بــه گل رســید و توانســت جریــان
بازی را دســت بگیرد  ،در این بازی کار ســختی
مقابــل الهالل خواهد داشــت .غیبت فرشــید
اســماعیلی هــم میتوانــد تأثیرگذار باشــد اما
بچههای مــا گاهی اوقات کارهای دور از انتظار
میکننــد و امیــدوارم ایــن روز هــم روز خــوب
بازیکنان استقالل باشد.
هادی طباطبایی :الهالل در
بازی رفــت رو به توپهای
بلنــد آورد کــه بازیکنــان ما
همه آنهــا را بخوبی کنترل
کردنــد .امیــدوارم الهــال
امشب هم به همین سبک
بازی کند و بازی را روی هوا ببرد .اگر این اتفاق
بیفتد ،صعود استقالل قطعی خواهد بود.

سلطانیفر :اعتبارات مورد نیاز سیلزدگان
پرداخت میشود

پوپک بسامی در حال وزنه زدن  /عکس :کمیته ملی المپیک

بیســت و نهمیــن دوره مســابقات وزنهبــرداری
مــردان و بانــوان قهرمانی آســیا در نینگبو چین
نخســتین تجربه برای وزنهبرداران بانوی ایرانی
اســت .بیش از  ۳۰ســال پس از پذیرش جهانی
حضــور زنــان در وزنهبرداری ،ایــران برای اولین
بــار با  7وزنهبردار در رده بزرگســاالن به نامهای
پوپک بسامی ،مریم زارع ،ابریشم ارجمند خواه
و النــاز باجالنی ،ســیده الهام حســینی ،مرضیه
قنبری و پریســا جهــان فکریــان در چین حضور
دارد و بانــوان ایرانــی فرصــت ایــن را دارند تا با
خودنمایی در این مسابقات شایستگیهای خود
را ثابت کنند .این مسابقات در حالی برای ایران
از دیــروز آغاز شــد که پوپک بســامی در وزن 55
کیلوگرم به عنوان نخستین وزنهبردار زن ایرانی
در رده بزرگســاالن روی تختــه رفت .بســامی در
یک ضرب ابتــدا وزنه  ۵۵کیلوگرم را نتوانســت
مهــار کنــد و در حرکت دوم موفق شــد این وزنه
را با موفقیت باالی ســر ببرد .او در حرکت ســوم
 ۵۸کیلوگــرم را مهار کرد و بــا این رکورد حرکت
نخســت خود را به پایان رســاند .نماینــده ایران
در دوضــرب وزنههــای  ۸۰ ،۷۵و  ۸۵کیلوگــرم
را بــاالی ســر بــرد و در نهایــت در مجمــوع ۱۴۳
کیلوگرم در میان پنج نفر گروه  Bچهارم شد.
پوپک بسامی ،نخستین وزنهبردار کشورمان
که در مسابقات قهرمانی آسیا روی تخته رفت،
بــه خبرنــگار «ایران» گفــت« :به عنــوان اولین
نفــر از تیم بانــوان ایران روی تختــه رفتم و این
اولیــن حضورم به عنــوان نماینده ایران همراه
با اضطراب و اســترس بود اما با کمک مربیانم
توانستم استرسم را کنترل کنم .بیشتر از وزنهها
بایــد استرســم را کنتــرل میکــردم .استرســم
سنگینتر از وزنههایم بود و وزنههایی که باالی

ســر بــردم ،بــرای مــن چنــدان ســنگین نبود».
او ادامــه داد« :از  6حرکــت  5حرکــت درســت
داشتم و در حرکات یکضرب به دلیل ماندنم
در جــدول مســابقات احتیــاط زیادی داشــتم،
میتوانســتم در حــرکات یکضــرب عملکــرد
بهتری داشــته باشــم امــا از همیــن نتیجه هم
راضی هستم .در دوضرب هم همان وزنههایی
را که تمرین کرده بودم باالی سر بردم».
وزنهبــردار دســته  55کیلوگــرم کشــورمان
در ادامــه احســاس خود را این گونــه بیان کرد:
«احساســم قابــل توصیــف نیســت و خیلــی
خوشــحالم .درســت اســت که مــدت کمی در
حــال تمریــن هســتیم و در ایــن  6مــاه خیلــی
فشــرده و شــبانه روزی مــن و همتیمیهایــم
بــرای ایــن لحظــه تمریــن کردیــم .بــرای این
لحظــه خیلی تالش کردم .زمانی که اســم مرا
بــه عنــوان نماینــده تیــم ملــی در ســالن صدا
زدنــد ،خیلی احساســاتی شــدم ،خیلــی حالم
خوب شد و کامالً احساس غرور کردم».
بســامی افــزود« :بــرای همــه خبرگزاریها
جالب بــود که من با این حجــاب و لباسهای
اســامی در ســالن گــرم تمریــن میکنــم .از
لحظــه به لحظه گرم کــردن من فیلم و عکس
گرفتنــد ،با من مصاحبه کردند و احســاس مرا
پرســیدند .یکــی از خبرنگاران خارجــی به من
گفــت که حــاال دیگــر بخشــی از تاریــخ ورزش
ایــران شــده ام .همــه چیــز عالــی بــود و همــه
اتفاقــات همــان چیزی بــود که از قبــل به آنها
فکــر کــرده بــودم و خیلی خوشــحالم کــه این
اتفاقــات بــه حقیقــت پیوســت .ما بــرای بهتر
شدن نیاز به تمرینات بیشتری داریم».
ëëمریم امراهلل :با کمک و حمایت آقایان حتماً
در آینده نزدیک نتیجه میگیریم
مربــی تیــم ملــی وزنهبــرداری بانــوان در
خصــوص شــرایط تیــم ملــی وزنهبــرداری بــه

استقالل ،قطعاًسختتر میکند .استقالل در این
مسابقه فرشید اسماعیلی را به دلیل محرومیت
و همچنیــن جراحــی تــازهای کــه انجــام داده در
اختیــار نــدارد .الهیــار صیادمنش هــم به خاطر
مصدومیت غایب خواهد بود .فرشید باقری هم
بعــد از اصرارهای وینفرد شــفر باالخره از ســوی
باشــگاه بخشــیده شــد و به امارات رســید ضمن
ایــن کــه وریا غفــوری و طــارق همــام دو بازیکن
مصدوم آبی پوشــان ،در تمرینات  2روز گذشــته
حضور داشــتند و در صورت نیاز شفر می تواند از
آنها استفاده کند .در فهرست الهالل هم عبداهلل
عطیف با وجود اینکه کار با توپ را آغاز کرده بود
در آخرین جلســه تمرینی نتوانســت تستهای
پزشکی را بخوبی جواب بدهد و بازی با استقالل
را از دســت داد ولــی سباســتین جووینکو ســتاره
ایتالیایی ایــن تیم ،با بهبودی کامل مصدومیت
به صورت کامل در تمرینات الهالل قبل از ســفر
به ابوظبی شرکت کرد تا مشکلی برای حضور در
بازی با استقالل نداشته باشد.
در حــال حاضــر ،الهالل بــا  ۶امتیــاز در صدر
جدول گروه  Cقرار دارد و الدحیل قطر و استقالل
با  ۴امتیاز در ردههای دوم و سوم هستند و العین
امــارات نیز با  ۲امتیاز ،چهارم اســت و اســتقالل
در صــورت تکــرار برد مقابــل الهــال ۷امتیازی
میشــود و احتمــال دارد به صدر جدول برســد.
شاگردان زوران مامیچ کروات اگرچه برای جبران
شکســت بازی رفت میآیند اما هواداران فوتبال
ایــران و اســتقالل ،امیدوارنــد کــه آبیپوشــان بــا
هدایت شفر که  3بار با استقالل موفق به پیروزی

بر الهالل شــده ،دوبــاره برابر این تیم به  3امتیاز
برسند و در این میان ،امیدوار به حضور هواداران
ایرانی حامی اســتقالل در امارات هم هستند .در
این راستا کانون هواداران الهالل قیمت بلیت این
بازی را اعالم کرده ســکوهای عادی به قیمت 20
درهم امارات ( 75هزار تومان) ،سکوهای درجه
یک  50درهم ( 185هزار تومان) و سکوهای VIP
هــم به قیمــت 100درهم ( 370هــزار تومان) به
فروش میرســد .در دیگر دیدار این گروه ،العین
و الدحیل از ساعت  20:30با هم دیدار میکنند.
ëëذوبیهادرپیقطعیکردنصعود
در بازیهای گروه ،Aذوب آهن از ساعت ۲۰در
ورزشگاه فوالدشهر اصفهان ،بازی برگشت خود را
مقابل الوصل امارات برگزار میکنند؛ مسابقهای
کــه کو هیونگ جین داور کرهای قضــاوت آن را بر
عهده دارد و یو کوانگ یئون و پارک ســانگ جون
نیــز کمکهــای هموطن او هســتند .سبزپوشــان
اصفهانی در بازی رفت خود که سومین بازیشان
در لیــگ قهرمانان نیز به شــمار میرفت ،موفق
شــدند الوصل را در ورزشــگاه زعبیل دوبی  1-3و
با گلهای حمید بوحمدان ،امیر ارسالن مطهری
و آساگونا شکست دهند تا با  ۷امتیاز ،صدرنشین
گروه  Aشوند .شاگردان علیرضا منصوریان ،پس
از آن برابر پیکان  0-1برنده شدند و پرسپولیس را
هم با تســاوی بدون گل متوقف کردند تا به ســیر
صعودی خود ادامه دهند و در رده هشتم جدول
لیگ برتر قرار بگیرند.
در حــال حاضــر ،الزوراء عــراق بــا  ۴امتیاز در
رده دوم ایــن گروه قرار دارد و النصر عربســتان و

الوصل با  ۳امتیاز ،در ردههای سوم و چهارم قرار
دارند .در این شرایط ،ذوبیها در صورت پیروزی
در این مسابقه ۱۰امتیازی میشوند و صعودشان
به مرحله یک هشتم را قطعی میکنند .الوصل
هــم در حالی در ایــن بازی به میــدان میرود که
وضعیتخوبیندارد.شاگردانالرنسیورگکامف
رومانیایــی ،پــس از باخــت بــه ذوب آهــن2-4 ،
مغلوب االهلی دوبی شدند و بعد از آن هم برابر
الفجیره به تســاوی  3-3رســیدند تا با  24امتیاز
در رده دهــم لیــگ  14تیمی امــارات قرار بگیرند
و حاال هم بعید است در اصفهان بتوانند مقابل
ذوب آهن حرفی برای گفتن داشته باشند .البته
ذوب آهن نباید حریف خود را دســت کم بگیرد.
زیــرا این بازی بــرای تیم اماراتی ،حکــم مرگ و
زندگــی دارد و در صــورت باخت این تیم از لیگ
قهرمانان حــذف خواهد شــد و بنابراین الوصل
بــا تمام تــوان به میــدان خواهد آمــد و حاال باید
دیــد که این مســابقه چه نتیجــهای در بر خواهد
داشــت .هر چنــد که با موفقیتهــای ذوب آهن
در بازیهــای اخیر ،امید زیــادی به موفقیت این
تیــم وجــود دارد .در دیگر بازی گــروه  ،Cالزوراء و
النصر از ســاعت  19:30به مصــاف هم میروند.
نکته جالب درباره ذوبیها اینکه ،آنها در صورت
صعود در دیدار برابر الوصل ،میتوانند پنجمین
حضور خــود در مرحله حذفی بازیها را جشــن
بگیرنــد .آنها پیــش از این  4بــار موفق به صعود
شده بودند و حاال میتوانند به میانگین71درصد
صعود در دورههایی که در لیگ قهرمانان آســیا
حضور داشتند دست پیدا کنند.

مســعود ســلطانیفر صبــح دیــروز در جریــان بازدیــد از
مناطــق ســیلزده خوزســتان گفت«:رئیــس جمهوری از
اخبــــــار اولین لحظهای که ســیل به وقوع پیوســت بــه همه وزرا و
وزارتخانهها دســتور داد تا همت خودشــان را برای جبران خســارت و کمک
بــه ســیل زدگان قرار دهنــد و از آن روز همــه وزرا برای جبران خســارتهای
ناشــی از ســیل وارد میدان شــدند ».وزیر ورزش و جوانان در بازدید از کمپ
ســیل زدگان خوزســتانی واقــع در ســالن والیبال تختــی اهواز افــزود« :طبق
دستور رئیس جمهوری تمام اعتبارات مورد نیاز سیل زدگان در اسرع وقت
پرداخت می شود تا خسارتهای ناشی از سیل جبران شود».

دیدار صالحی امیری با رؤسای جهانی و آسیایی جودو

رقابتهــای جودو قهرمانی آســیا  ۲۰۱۹در حالی بــه میزبانی فجیره در حال
برگزاری است که سیدرضا صالحی امیری ،رئیس کمیته ملی المپیک ایران
نیز به محل برگزاری این پیکارها ســفر کرده اســت .در حاشــیه برگزاری این
رقابتهــا ،صالحی امیری به همراه آرش میراســماعیلی رئیس فدراســیون
جودو ،بــا ویزر رئیس فدراســیون جهانی جودو،عبیداالنــزی رئیس اتحادیه
جودوی آسیا و یاماشیتا رئیس فدراسیون جودو ژاپن دیدار و گفت وگو کرد.

شکایت فروزان از مالک تراکتور

محســن فــروزان ،دروازهبان تراکتورســازی که پیشتر گفته بــود از محمدرضا
زنوزی مالک این باشگاه تبریزی به سبب اتهامات وارده از جانب وی شکایت
خواهد کرد ،دیروز این کاررا انجام داد و شکایتش را به دادگاه فرهنگ و رسانه
ارائه داد .فروزان متهم به گل خوردنهای عمدی طی شکست خبرساز اخیر
سرخهای تبریزی مقابل سپیدرود شده و از جمع آنها اخراج شده است.

جلسهای ویژه برای دیدار تراکتور -پرسپولیس

جلســهای بــا حضــور مســئوالن ذیربط بــرای برگزاری هــر چه بهتر مســابقه
حســاس تیمهای تراکتورســازی و پرســپولیس در چارچوب لیگ برتر کشــور
در محــل وزارت ورزش برگــزار شــد .در این جلســه ،نمایندگان دو باشــگاه و
مهــدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال حاضر بودند و دربــاره تدابیر امنیتی و
سایر ملزومات این دیدار بحث و اتخاذ تصمیم شد .این بازی  11اردیبهشت
در تبریز برگزار میشود.

برگزاری دربی برای کمک به سیل زدگان

ســازمان لیگ برتر و فدراسیون فوتبال از باشگاهها درخواست کردند نسبت
به برگزاری دربیهای خیریه بعد از پایان لیگ در شــهرهای مختلف کشــور
و اختصــاص عواید آن به ســیل زدگان اقدام کننــد .در این نامه آمده که این
دیدارها به شــکل ذیل برگزار شــود .اســتان تهران :اســتقالل – پرســپولیس،
پیــکان – ســایپا ،اســتان اصفهــان :ذوب آهن – ســپاهان ،اســتان آذربایجان
شــرقی :تراکتورســازی  -ماشینســازی ،اســتان خوزســتان :فــوالد  -صنعت
نفت آبادان ،نفت مسجد سلیمان  -استقالل خوزستان و استانهای حاشیه
دریاچه خزر :سپید رود  -نساجی

درخواست بررسی شبهات تراکتورسازی از سلطانیفر

محمــد وحدتــی ،نماینــده مــردم بســتانآباد و حســین فرهنگــی نماینــده
مردم تبریز در مجلس شــورای اســامی طی تذکری ،خواســتار ورود مسعود
ســلطانیفر وزیر ورزش به شــبهات مســابقات اخیــر تراکتورســازی و تعیین
تکلیف این تیم شدند .پرشورها پس از شکست عجیبشان مقابل سپیدرود،
به پیکان نیز باختند و بختهای قهرمانی خود را به شدت کاهش دادهاند.

اعتصاب جمیها  3روزه شد

اعتصاب بازیکنان پارس جنوبی جم که به تأخیر در دریافت دســتمزدهای
خود معترضند ،بهروز ســوم کشــیده شــد .این اعتصاب در شــرایطی جریان
دارد کــه روز پنجشــنبه بــازی بعدی جمیهــا در لیگ برتر کــه مقابل پیکان
است ،برگزار خواهد شد.

سپیدرود خواستار برگزاری همزمان لیگ

باشــگاه ســپیدرود کــه بــرای ابقــا در لیگ برتــر میکوشــد ،با ارســال نامهای
برای ســازمان لیگ ،خواســتار برگــزاری همزمان دیدارهــای این تیم و نفت
مسجدســلیمان ،دیگــر تیــم در خطــر ســقوط طــی چهــار هفته پایانــی این
مســابقات شــد .ســازمان لیگ از قبل با برگزاری دیدارهای ســه هفته پایانی
لیگ به طور همزمان موافقت کرده بود.

نخستین قهرمانی پائوک بعد از  34سال

پائوک ســالونیکا یکشــنبه شــب با پیروزی  5-0مقابل لوادیاکوس ،نخستین
قهرمانــیاش در لیــگ فوتبــال یونــان را پــس از  34ســال انتظــار به دســت
آورد .این تیم که دو قهرمانی دیگر هم در این لیگ در گذشــته دورتر کســب
کــرده ،در بهتریــن فصــل عمرش  77امتیــاز از حداکثر  87امتیــاز ممکن را
جمــعآوری کــرده و اگــر در هفتــه پایانــی هــم بدون باخــت بمانــد ،دومین
قهرمان بدون باخت در تاریخ لیگ یونان شــناخته خواهد شد .جالب بودن
ایــن رویــداد زمانی بیشــتر میشــود کــه متذکر شــویم فصل پیــش در دیدار
پائوک با آ.ا.ک ،آشــوبی روی داد که کل لیگ را برای چند روزی به تعطیلی
کشــاند زیرا مالک باشگاه پائوک که از نتیجه و شــرایط مسابقه ناراضی بود،
اسلحه به دست وارد زمین شد و از بازیکنان تیمش خواست زمین را ترک و
مسابقه را نیمه تمام بگذارند.

