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توتو اسپورت (ایتالیا)

موندو دپورتیوو (اسپانیا)

نقش مهمــی که ماتی دلیخــت در تیم ملی
هلندوباشگاهیوونتوسبرعهدهگرفته،باعث
شده این روزنامه عکس وی را روی جلد خود
بنشــاند و در مصاحبهای بــا او ،از اهدافش در
فصل جاری پرده بردارد .تشریح جدیدترین
شــرایط لیگ فوتبــال ایتالیا که از شــنبه آینده
بازگشایی میشــود و مطلبی درباره تدارکات
آ.ث.میالن ،دیگر مقالههای مهم این شماره
توتو اسپورت است.

راهیابــی اســپانیا بــه مرحله نیمــه نهایی
مســابقات جــام جهانــی بســکتبال 2019
در خــاک چین ســبب شــده ایــن روزنامه
گــزارش مبســوطی را در ایــن خصــوص
چاپ کند و عکس بزرگ صفحه اول خود
را نیــز بــه چهره شــادمان یکــی از اعضای
ایــن تیم به نــام تراس اختصــاص بدهد.
مصاحبــهای بــا نیمــار ،دیگر مطلــب این
شماره موندو است.

مترو اسپورت (انگلیس)

پوکر رونالدو  ،رکورد دایی در خطر

این نشــریه با تیتر «خبری از معجزه نیســت»
به تشریح شکست تیم ملی کریکت انگلیس
مقابــل اســترالیا پرداختــه و متذکــر شــده اگــر
انگلیسیها در مسابقات قبلی خود با استرالیا
طیســالجــاریباکارهاییمعجــز هواربرنده
شــده بودنــد ،ایــن بــار خبــری از این دســتاورد
نیست.پیامدهایشکستسرهناویلیامزمقابل
آندریسکودرفینالمسابقاتاخیرتنیسیو.اس.
اوپن و عزم ویلیامز برای ادامه دادن به راهش،
دیگرگزارشهایمهممترواسپورتاست.

رکــورد  109گل زده علــی دایــی در بازیهــای ملــی ،یکــی از
مهمترین رکوردهای تاریخ فوتبال ایران محسوب میشود.
سوژه
ل همچنان رکورددار اســت و رونالدو
شــهریار با این تعداد گ 
سالهاســت که با درخشش در رده ملی ،به دنبال شکستن رکورد مهاجم سابق
ایراناست.مهاجمبرجستهتیمملیفوتبالپرتغال،سهشنبهشبخودرابهاین
مهم نزدیکتر کرد و حاال خطر از دست رفتن رکورد دایی بیش از پیش احساس
میشــود .در یکی از دیدارهای مرحله انتخابی یــورو  ،۲۰۲۰پرتغال با نتیجه  5بر
یک از ســد لیتوانی گذشــت و نکته حائز اهمیت اینکه کریســتیانو رونالدو در این
بــازی  4گل زد .رونالــدو با این پوکــر ( ۴گل در یک بازی) آمار گلهایــش را در رده
ملی به عدد  ۹۳رساند تا برای رسیدن به رکورد دایی تنها  ۱۶گل دیگر نیاز داشته
باشد .فوق ستاره تیم ملی فوتبال پرتغال بعد از درخشش مقابل لیتوانی گفت:
«چیزی که خیلی زیاد دنبال آن هستم ،این است که بتوانم همین روند گلزنی را
ادامه دهم .خیلی دوست دارم به تیم ملی کشورم کمک کنم تا به جایگاه باالتری
برسد».بســیاری انتظار داشتند با باال رفتن سن رونالدو از کیفیت این فوق ستاره
فوتبال جهان کاسته شود و او نتواند درخشش دوران جوانی را در سنین باالتر نیز
تکرار کند اما او نشان داده افزایش سن چندان تأثیری در کیفیتش نداشته و هر روز
انگیزهاش برای ثبت رکوردهای جدید بیشتر میشود .پیش از این 39تیم قربانی
گلزنی رونالدو در بازیهای ملی شــده بودند و لیتوانی به چهلمین تیمی تبدیل
شــد که در عرصه بازیهای ملی مغلوب گلزنی این ســتاره میشــود .در همین
رابطه خبرگزاری «بلیچر ریپورت» لیســتی از  40تیم ملی که رونالدو مقابل آنها
موفق به گلزنی شده ،منتشر کرد که حیرت انگیز است.
رونالدو در شرایطی 93گل زده در تیم ملی دارد که نفر دوم برترین گلزن تیم ملی
فوتبال پرتغال ،پائولتا است که تقریباًنصف وی گلزنی کرده و با 47گل در رده دوم
ایستاده است .جایگاه سوم از آن اوزهبیو با  41گل است و لوئیس فیگو با  32گل در
مکان چهارم قرار دارد .در این شــرایط ،سایت بینالمللی گل در گزارشی ضمن
اشاره به نزدیک شدن کاپیتان تیم ملی پرتغال به رکورد علی دایی نوشت«:برای
شرطبندی روی اینکه رونالدو نتواند در سالهای پیشرو  ۱۷گل ملی دیگر به ثمر
رسانده و رکورد دایی را بشکند ،باید شجاعت زیادی داشته باشید».
علی دایی دیروز در مورد درخشش رونالدو و به خطر افتادن رکوردش ،به تسنیم
گفت«:در فوتبال رکوردها برای شکســته شــدن اســت و در ســالهای گذشته هم
بسیاری از رکوردها جابهجا شدهاند .ممکن است رونالدو رکورد مرا بشکند یا اینکه
اتفاق دیگری رخ دهد .او در  36سالگی خیلی آماده است».

علی شفیعی ،سرعتیزن تیم ملی والیبال در آستانه مسابقات قهرمانی آسیا در گفتوگو با «ایران»:

احساس تنهایی میکنیم

نیاز به توجه بیشتر داریم تا از نظر روحی به فرم ایدهآل برسیم /والیبال رئیس جنگجو میخواهد
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

پایان طلسم اسفندیار
با خط خوردن معنوینژاد

شاگردان کوالکوویچ در صدد هت تریک قهرمانی در قاره

تنهــا تغییر لیســت تیم ملــی والیبال نســبت به لیگ
ملتها و انتخابی المپیک ،خط خوردن محمدجواد
معنوی نژاد و اضافه شدن امیرحسین اسفندیار است.
اســفندیار کــه در چند ســال اخیر درخشــش خوبی در
ردههای نوجوانان و جوانان داشــته ،بعد از اینکه چند
بــار توســط کوالکوویچ بــه اردوی تیم ملی بزرگســاالن
دعوت شــد و خط خورد ،این بار در لیســت نهایی قرار
دارد و مــی توانــد در یک بازی رســمی بــرای تیم ملی
بزرگســاالن بازی کند .اســفندیار در مســابقات والیبال
قهرمانی جوانان جهان که بــا قهرمانی ایران به پایان
رسید ،عنوان ارزشمندترین بازیکن را از آن خود کرد.

بیستمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا از جمعه (فردا) با
حضور 16تیم (ایران ،چین ،ژاپن ،سریالنکا ،عمان ،قطر ،استرالیا،
قزاقســتان ،کــره جنوبــی ،چیــن تایپــه ،تایلند ،هنگکنــگ ،هند،
پاکســتان ،کویت و اندونزی) در ســالن آزادی تهران آغاز میشود
و تیم ملی والیبال کشــورمان با سریالنکا ،استرالیا و قطر همگروه
اســت .این مســابقات در  4گروه  4تیمی برگزار میشــود و دو تیم
برتر هر گــروه جوایز حضور در مســابقات انتخابی المپیک 2020
را کــه دی ماه در چین برگزار میشــود ،کســب خواهنــد کرد .تیم
قهرمان آن مســابقات ،راهی المپیک خواهد شد .این چهارمین
میزبانی ایران در رقابتهای قهرمانی آسیاســت ،مســابقاتی که
هر دو ســال یک بار برگزار میشــود و تیمهای ژاپن ،کره جنوبی و
چیــن به ترتیب بــا  4 ،9و  3قهرمانی پرافتخارترین تیم های قاره

هســتند و ایران با  2قهرمانی در سالهای  2011و  2013در جایگاه
چهــارم پرافتخارترینها قرار دارد .اســترالیا هم یک قهرمانی در
کارنامهاش دارد .شاگردان ایگور کوالکوویچ پس از کسب نتایجی
خوب در لیگ ملتهای  2019و نمایش قابل قبول در پیکارهای
انتخابی المپیــک در روســیه ،حاال درصــدد هتتریک قهرمانی
در آســیا هستند .سعید معروف ،سیدمحمد موسوی ،امیر غفور،
میالد عبادی پور ،پوریا فیاضی ،فرهاد قائمی ،علی شفیعی ،علی
اصغرمجرد،مسعودغالمی،جوادکریمی،امیرحسیناسفندیار،
پوریا یلی ،محمدرضا حضرت پور و محمدرضا مؤذن  14بازیکنی
هســتند که برای این مهم تــاش خواهند کرد .تیم تحت رهبری
کوالکوویچ جمعه ،شنبه و یکشنبه به ترتیب به مصاف سریالنکا،
یشود.
قطر و استرالیا میرود .هر  3دیدار ساعت  18:30آغاز م 

نگاهی به اتفاقات بازی های انتخابی جام جهانی در آسیا

از پیراهن نمناک ایران تا دورخیز موفق ژاپن و کره
پس از گذشت دو دور از پیکارهای مرحله دوم
انتخابــی جــام جهانــی فوتبــال  2022در قاره
آســیا ،بهتر میتوان شــرایط تیمهــای مدعی
صعود بــه مرحله بعدی را بــرآورد کرد و این
در حالی اســت که برد  2-0روز سهشنبه ایران
مقابل هنگکنگ تأکیدی بر این بود که یوزها
یکبــار دیگر به صعودی محکم میاندیشــند.
یــاران احســان حاجصفی بــازی با هنگکنگ
را بــا آرایش  4-2-3-1شــروع کردند و بجز دو
گلــی که توســط آزمــون و انصاریفــرد به ثمر
رساندند ،فرصتهای دیگری هم داشتند که
هدر دادند و اگر روایت سرمربی بلژیکی ایران
را بــاور داشــته باشــیم ،بایــد به جــای دو گل،
 10گل میزدند.
آنچه اتفاق نظر نسبی درباره آن وجود دارد،
برازنــده نبــودن پیراهنهای آل اشــپورت بر
تــن ملیپوشــان بــود و بخصوص چســبیدن
این لباسهای خیس به بدن ملیپوشــان از
دید برخی ســایتها اســباب تأسف شد .این
در شــرایطی روی داد کــه پیش از مســابقات
اخیــر یوزهــا مدتــی از تولیــدات کارخانــه
مشهورتر آدیداس ســود میجستند .این نیز
گفتنی است که ســایت  Upowerهنگکنگ
بــا انتقــاد از روشهــای میکســو پاتالنیــن،
ســرمربی فنالنــدی هنگکنــگ نوشــت این
روشهــا و رویکــرد بــه «دفــاع اتوبوســی»
مفت هم نیارزید زیرا ایران هر کار خواســت،
انجام داد.
در ســایر گروههای آســیایی شــاید یمن و هند
دست به مهمترین کارها زده باشند .یمن در
شــرایطی عربستان را با تســاوی  2-2متوقف
کــرد که امکان نــدارد این دیدار فارغ از ســتیز
سیاســی ســه ســال اخیــر دو کشــور و بمباران
بیرحمانه یمن توسط ســعودیها نگریسته
و تحلیل شــود و قدر مســلم اینکه هــروه رنار،
ســرمربی جدید و فرانســوی عربستان شروع

سلطانیفر :توانایی تأمین امنیت
حضور بانوان در استادیومها را داریم

عکس :سایت فدراسیون والیبال

مسابقات والیبال قهرمانی آسیا از فردا در
سالن  12هزار نفری آزادی آغاز میشود.
شاگردان کوالکوویچ پس از کسب عنوان
پنجمــی در لیــگ ملتهــا  2019بــرای
کســب ســهمیه المپیک  2020به روسیه
ســفر کردنــد امــا از کســب ایــن مهــم در
رویارویــی با کوبا ،مکزیک و روســیه ناکام
ماندند .حاال ملیپوشــان کشــورمان این
شــانس را دارنــد که بــا حضــور در جمع
 8تیــم برتــر آســیا ،راهــی چیــن و آنجــا
المپیکیشوند.
علی شــفیعی در آســتانه آغاز مسابقات
قهرمانی آسیا به خبرنگار «ایران» گفت:
«در وهله اول هدفمان حضور در جمع
 8تیــم برتر آســیا و پــس از آن قهرمانی
اســت .باید جــواز حضــور در مســابقات
انتخابــی در چین را به دســت آوریم و به
عنــوان بهترین تیم آســیایی به المپیک
 2020صعود کنیم .چین ،ژاپن و استرالیا
حریفــان ســنتیمان در ایــن مســابقات
هســتند .عــاوه بــر این تیمهــا ،قطر هم
در حال پیشرفت است .قطریها تالش
میکننــد تا به جمــع مدعیان قاره آســیا

اضافه شــود .البته ما ثابت کردیم که اگر
خودمان باشــیم از آســیا جلوتر هســتیم
و در آســیا رقیــب نداریــم .خوشــبختانه
تیــم ملــی شــرایط خوبــی دارد البتــه ما
چنــد ماه پرفشــار را پشــت سرگذاشــتیم
و فرصــت چندانــی بــرای اســتراحت
نداشتیم ».ســرعتیزن تیم ملی والیبال
ادامــه داد« :مــا در چنــد مــاه اخیــر برای
آمادهســازی و حضور در مسابقات زمان
زیــادی نداشــتیم و بایــد در کوتاهتریــن
زمــان مراحل آمادهســازی را پشــت ســر
میگذاشــتیم .بســیار ســخت اســت کــه
بــدن ورزشــکار در طول  6ماه در شــرایط
ایدهآل باشــد اما به هر حال تالشمان را
میکنیم .در این میان نیاز به توجه بیشتر
داریم تا از نظر روحی هم به فرم ایدهآل
برسیم.بعدازاتماممرحلهنخستلیگ
ملتها به ایران بازگشــتیم و متأســفانه
مســئوالن توجهی بــه کار بزرگــی که تیم
ملــی انجام داد ،نداشــتند .با شــرایط نه
چنــدان مطلــوب روحــی در دور دوم
مســابقات حضور یافتیــم .در آن مقطع
ذهنیتــی برای بازیکنان بــه وجود آمد که
در این مســیر سخت تنها هســتیم و این
موضوع کار را برای ما سختتر کرد ،حاال

هم چنین حســی داریم .بعد از پنجمی
لیگ ملتها هم شرایط همان گونه بود
و هیچ توجهی به بازیکنان تیم ملی نشد.
خیلی غیرمنصفانه است که از یک گروه
 20نفره تنها انتظار نتیجه داشته باشید و
یک سالن تمرین در اختیارشان بگذارید
و پس از آن رهایشان کنید .نتیجه گرفتن
به این سادگیها نیست».
ســرعتی زن تیم ملی گفت« :درهر حال
انگیزه اصلی ما دفاع از اعتبار والیبالمان
و شــاد کردن دل مردم اســت .پوشــیدن
پیراهــن تیــم ملی مشــکالت را بی معنا
میکند و بچههــا تنها دلخوش به چنین
مســائلی هســتند و آن گونــه کــه بایــد به
تیــم ملــی رســیدگی نمیشــود .هنــوز
انتخابات والیبال برگزار نشده و این رشته
بالتکلیــف اســت .البتــه افشــین داوری
تــاش خــود را میکنــد امــا او اختیــارات
رئیس فدراسیون را ندارد .همه از والیبال
انتظار نتیجهگیری دارند و باید کســی به
عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شود که
بتواند موتــور والیبال را روشــن نگه دارد،
خواســتههای اولیــه بازیکنــان را عملی و
شــرایط را مهیا کند .باید به گونهای باشد
کــه بازیکنــان از نظــر روحــی در شــرایط

مطلوبــی قــرار بگیرنــد .والیبــال نیــاز به
رئیس جنگجو دارد».
او با اشاره به صعود بسکتبال به المپیک
 2020و شــرایط نامشــخص فوتبال برای
رسیدن به این مسابقات ،صحبتهایش
را ادامه داد« :از المپیکی شدن بسکتبال
خیلی خوشــحال شــدیم .آنها کار بزرگی
کردنــد و باید بــه بسکتبالیســتهایمان
تبریک گفت .فوتبال تماشــاگران زیادی
دارد و پــول زیادی در این رشــته رد وبدل
میشود .همیشه حمایت از فوتبال بوده
در حالی که این تیم چند دهه است که در
المپیک حضور ندارد ».ســرعتی زن تیم
ملی در پایان از رســانهها هم انتقاد کرد:
«نتیجه را رسانهها به مردم القا میکنند.
میتوانیــم در رشــته ای بدترین نتیجه را
ببینیــم اما رســانهها جوری القــا کنند که
آن تیــم نتیجه خوبــی گرفته و همچنین
ممکن اســت که یک تیم بهترین نتیجه
را گرفته باشد اما رسانهها توجه چندانی
به آن نداشته باشــند؛ همانند اتفاقی که
برای والیبال افتاد .ما پنجم جهان شدیم
و زمانــی کــه برگشــتیم بــه گونــهای با ما
برخورد کردند که انگار در همان دور اول
حذف شدیم».

خوبــی را با این تیم تجربه نکرد .عربســتان و
ازبکســتان (که یــک هفته پیش به فلســطین
باخت) حاال تیمهای بــدون برد گروه چهارم
هســتند .هند نیز با کســب تســاوی بــدون گل
مقابــل قطــر ،تیمــی را متوقــف کــرد کــه هم
قهرمــان جــام ملتهــای آســیا  2019شــده
اســت و هم به ســوی جام جهانی که میزبان
آن اســت ،دورخیز بزرگی کرده اســت .ژاپن و
کــره جنوبی دو قدرت شــرق آســیایی شــروع
خوبــی داشــتند .ژاپــن  2-0بــر میانمــار غلبه
کــرد و کره نیز با همین نتیجه بر ترکمنســتان
ســایه انداخــت .امــارات نیــز با هدایــت برت
فان مارویک هلندی  2-1بر مالزی چیره شــد
و اســترالیا  3-0کویــت را بــرد« .چین مارچلو
لیپی» نیز  5گل به مالدیو زد.
 ëëبردهای 5گلهانگلیسوپرتغال
دور مقدماتی «یورو  »2020نیز سهشــنبه شب
با انجــام دیدارهایــی پیگیری شــد و طی آنها
فرانسه ،آندورا را در گروه هشتم  3-0شکست
داد و آنتوان گریزمان در این مســابقه هم یک
گل زد ،هم یک پاس گل داد و هم یک پنالتی
را هــدر داد .در گروه دوم پرتغال با درخشــش

کریــس رونالدو ،لیتوانــی را  5-1خرد کرد و در
همین گروه ،صربستان در زمین لوکزامبورگ
 3-1برنده شــد و با این حال صدرنشــین این
گروه اوکراین اســت .در گروه اول انگلیس هم
میهمانــش کــوزوو را با نتیجه  5-3شکســت
داد و اســترلینگ و کیــن نیز جزو گلزنان «ســه
شــیرها» بودند .چــک هــم  3-0مونتهنگرو را
برد تا با  9امتیاز پشــت ســر انگلیس  12پوئنی
قرار گیرد.
 ëëپیــروزی عالــی آرژانتیــن ،شکســت
غیرمنتظرهبرزیل
دیــروز دیدارهایــی دوســتانه امــا مهــم نیــز
انجــام شــد و در یکی از آنهــا ،آرژانتین مقابل
مکزیــک بــه برد عالــی  4-0رســید کــه الئتارو
مارتینس با زدن  3گل ســتاره این میدان بود.
این نخســتین بار پس از  24ســال بود که البی
سلسته (آرژانتین) در نیمه اول یک دیدار ملی
چهار گل به ثمر رســاند .در روزی که کلمبیای
کارلوس کیروش بــا ونزوئال صفر-صفر کرد،
برزیل مقابل پرو تن به شکســت دور از انتظار
 1-0داد .تــک گل پرو را لوئیس ابرام در دقیقه
 84زد.

بلیت  20هزار تومانی
در سالن آزادی

بلیت فروشــی مســابقات والیبال قهرمانی آســیا
از دیشــب آغاز شــد و عالقه منــدان می توانند تا
صبــح جمعــه اقــدام بــه خریــد بلیــت اینترنتی
کننــد .قیمــت بلیــت مســابقات  20هــزار تومان
اســت و گفتــه مــی شــود کــه حضــور بانــوان در
ســالن نیــز بالمانــع اســت و بانــوان میتواننــد
ماننــد دیگر هــواداران بلیت اینترنتــی خریداری
کننــد .عــاوه بــر ایــن بــا هماهنگیهــای صورت
گرفتــه ویدیوچک اصلی در ســالن  12هزار نفری
مستقر شــده و تیمها میتوانند از وجود آن بهره
ببرند.

تحلیل چراغپور و جاللی از بازی تیم ملی

جــال چراغپور در مورد ارزیابــیاش از اولین بازی تیم
ملــی مقابــل هنگکنــگ در مســابقات انتخابــی جام
جهانــی  2020قطر گفــت« :در این بازی تیم ملی چند
موضوع دیده شــد؛ اولین مورد ســرعت پایین بازی در
تمــام جهــات زمین بــود .دومیــن مورد عدم انســجام
خطــوط داخل میدان بود و واحد دفاعی و واحد میانی
اشــکاالتی داشتند .ســومین مورد گسستگی حفره بین
دو دفــاع وســط بود .چهــارم راکــد بودن و کــم تحرکی
بازیکنــان اســت .پنجــم اشــکال در اجــرای حــرکات یا
طرحهای چندنفره حملهای اســت .ششمین نکته به
دلخــواه انتخاب کردن نوع پاس و نــوع حرکت بود .اما
بزرگترین موضوع این است که تیم ملی ما همچنان
دو مرحلــه از فوتبال را بــازی نمیکند و در زمان حمله

وقتــی توپ را از دســت میدهیم ،برنامــهای برای پس
گرفتــن تــوپ نداریــم .ایــن در حالــی اســت کــه زمــان
کیروش ،پســادفاع داشــتیم .تیم ملی مدرن باید هر
دو مرحله را بازی کند .آثاری از تغییر در نقشههای تیم
ملی دیده نمیشود».
همچنیــن مجیــد جاللــی ،دیگــر کارشــناس فوتبــال
درخصوصبازیشاگردانویلموتسمقابلهنگکنگ
گفت« :تیم ملی در دیدار برابر هنگکنگ تغییر سبک
نداشــته اما تغییر نگرش روش بازی ایجاد شده است.
تیــم ملی گرایشــی به بازی هجومــی پیدا کــرده که این
مســأله برای آینده بســیار خوب و امیدوارکننده اســت.
نبایــد در  2مــاه انتظار تغییر ســبک در بــازی تیم ملی
داشــت و برای این موضوع باید زمــان زیادی در اختیار
مربیقراربدهیم».

سرخابی ها و تسویه حساب با طلبکاران
مسئوالندوباشگاهپرسپولیسواستقاللبرایکسب
مجوز حرفهای  AFCو حضور در لیگ قهرمانان آسیا
مــدارک خــود را دیروز (چهارشــنبه) به کمیته بدوی
ارســال کردنــد .مدیــران ایــن دو باشــگاه در روزهای
گذشــته با برخی از طلبکاران خود مصالحه کردند تا
بتوانند مدارک الزم را در سیستم AFCثبت کنند.
مسعودهمامی،علیرضامحمد،امیرمسعودجنتی
(بازیکــن تیــم امیــد) و محمد قاضــی از اصلیترین
طلبکاران پرســپولیس بودند و از باشگاه پرسپولیس
خبرمیرسدکهاینباشگاهباهمامی،جنتیومحمد
تســویه حســاب کرده و نیمــی از طلــب  300میلیون
تومانــی محمد قاضی هم پرداخت شــده اســت .با
این شرایط اگر شــاکی از باشگاه پرسپولیس شکایت
خــود را به  AFCنبــرد این تیم برای حضــور در لیگ
قهرمانان آسیا مشکلی نخواهد داشت .اما از باشگاه
اســتقالل اخبار به گونه دیگری است و خطر حذف از
آسیا در کمین آبیهاست .مسئوالن باشگاه استقالل
بدهیهــای خــود را تعییــن تکلیف نکردنــد ،این در
حالی اســت کــه اعضای هیأت مدیره و امیرحســین
فتحــی ،مدیرعامــل آبیها پیــش از این تأکیــد کرده
بــود که پیگیر این موضوع بــوده و اجازه نخواهند داد

که استقالل با مشکلی مواجه شود .بر همین اساس
دیروز تیم تراکتور برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا
در صورت حذف اســتقالل اعــام آمادگی کرد .البته
دیروز اعالم شــد که اســتقاللیها با افــرادی که به ای
اف سی شکایت کرده اند در تماس هستند ،تا بدهی
آنها را پرداخت کنند .مجتبی جباری ،حنیف عمران
زاده و پژمان نوری نفراتی هستند که باید استقاللی ها
برای صــدور مجوز حرفــهای از آنها رضایت بگیرند.
همچنین گفته می شــود آبی ها درصدد این هستند
تا امروز (پنجشــنبه) با قلعهنویــی ،مجتبی جباری و
بهرام افشــارزاده که بدهی ســبکتری دارند ،تسویه
کنند.سهیلمهدی،رئیسدپارتماناستانداردسازی
صــدور مجــوز حرفــهای ســازمان لیــگ فوتبــال
درخصوص نحوه حذف از لیگ قهرمانان آسیا بیان
داشت« :نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان اسنادی
را کــه الزم بــود ،ثبــت کردند .مــدارک ثبت شــده به
صورت جدی بررسی میشود و در صورتی که مدارک
ناقــص بود دپارتمــان استانداردســازی صدور مجوز
حرفهای ســازمان لیگ فوتبال آنها را از آسیا حذف
نمیکند؛ بلکه این تیمها باید خودشان از حضور در
لیگباشگاههایآسیاخودداریکنند».

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به حضور تماشاگران زن در سالن
مســابقات رشــتههای والیبال ،بســکتبال و هندبــال گفت« :با
اخبــار رعایت تمام مالحظات شرعی و فرهنگی ،تماشاگران بیننده
مســابقات در رشتههای دیگر هســتند و با هماهنگی ،برنامهریزی و پیشبینیهای
الزم صــورت گرفتــه با عوامل انتظامــی ،امنیتی و وزارت کشــور ،تماشــاگران زن در
بازیهای ملی با اســتفاده از امکاناتی که برای آنها فراهم شــده اســت ،حضور پیدا
خواهند کرد ».مسعود سلطانیفر درباره امکان حضور تماشاگران زن در بازیهای
لیــگ برتر فوتبال عنوان کرد« :امیدواریم با مناســب شــدن فضای اســتادیومهای
ورزشــی و رعایت کامل موازین شــرعی و فرهنگی توســط هواداران تیمها در آینده
نیز بتوانیم شرایط حضور بانوان در مسابقات لیگ برتر فراهم کنیم و این موضوع
نیازمند بررســی جامعتر و کاملتر در آینده اســت .وزارتخانه و فدراسیون فوتبال با
کمک نیروهای انتظامی و نهادهای مســئول ،توانایی تأمین شــرایط کامل ،رفاهی
و امنیتی با رعایت مالحظات شــرعی را دارد ».او با ابراز تأســف و تأثر از درگذشــت
غمانگیز ســحر خدایاری ضمن عرض تســلیت و همدردی با خانــواده گرامیاش
خاطرنشــان کــرد« :امیــدوارم هیچ گاه شــاهد تکرار چنیــن اتفاقات تلــخ و ناگواری
نباشیم».

احضار بیرانوند به کمیته انضباطی

علیرضــا بیرانونــد ،دروازهبــان ملیپــوش پرســپولیس بــرای ادای پــارهای
توضیحات به کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال فرا خوانده شــد .وی که باید
روز شــنبه به کمیته برود ،در ارتباط با حرکت دســت خود نســبت به هواداران
تراکتور طی دیدار اخیر دو تیم در لیگ برتر احضار شده است.

کالدرون :نیازی نبود درباره دربی با برانکو صحبت کنم

گابریل کالدرون ،سرمربی آرژانتینی پرسپولیس گفت شاگردانش در پی کسب پیروزی
در هر یک از مســابقات بعدی خود هســتند زیرا هر دیداری حکم فینال را دارد .وی در
مورد دیدارش با برانکو ایوانکوویچ طی اجالس اخیر مربیان برتر آسیا هم گفت :از او
درباره فوتبال ایران پرسیدم و او هم توضیحاتی را ارائه داد .البته نیازی نبود که راجع به
دربی قریبالوقوع تهران از وی پرس و جو کنم زیرا دربیها را به اندازه کافی میشناسم.

نیکخوا ه بهرامی :تا المپیک تحملم کنید

صمــد نیکخــوا ه بهرامــی در جام جهانــی یکی از ســتارههای تیم ملی بســکتبال
بود .کاپیتان تیم ملی بســکتبال از انتقادهایی که پــس از بازی با پورتوریکو مطرح
شــد ،ناراحت اســت .او در این خصوص به ورزش  3گفت« :بعد از باخت به تیم
پورتوریکــو فشــار خیلی زیادی از بیرون به تیم آمــد .وقتی تیم ملی هنوز در کوران
جام جهانی اســت و شــانس خود را از دســت نداده  ،درســت نیســت کــه هرگونه
انتقادی صورت بگیرد .متأســفانه باید بگویم خیلی از دوســتان منتظر لغزش ما
بودند و حتی صبر نکردند تا مســابقات تمام شــود ».در حاشیه مسابقات شایعه
خداحافظــی نیکخــواه بهرامی از تیم ملی منتشــر شــد .او در ایــن خصوص بیان
داشــت« :بعد از بازی با تونس شــنیدم که شــایعه کردند صمد قهر کرده اســت.
بعضیهــا واقعاً مریض هســتند چون درســت کــردن این شــایعات کار آدمهای
مریــض اســت .به هر حــال میخواســتم بعــد از جام جهانــی از بازیهــای ملی
خداحافظــی کنــم ،اما گفته بودم که اگر ســهمیه بگیریم تا المپیک هســتم .االن
هم میخواهم تا المپیک ادامه دهم .یک سال دیگر مرا تحمل کنید و بعد از آن
میروم و دیگر برنمیگردم».

تمرین آبیها با  6غایب

تمریــن روز گذشــته اســتقالل تهــران در حالی در باشــگاه انقالب انجام شــد که 6
بازیکــن ایــن تیم غایب بودند .بجز ملیپوشــانی چون غفوری ،کریمی و حســین
حســینی ،روزبــه چشــمی نیــز بــه تمریــن نیامــد و تبریــزی و دشــتی نیز بــا اجازه
استراماچونی غیبت داشتند.

درخواست جامعه جودو برای بازگشت سعید مالیی

حــدود  300نفــر از مربیــان ،داوران ،پیشکســوتان و رؤســای هیأتهــای اســتانی با
امضای متنی ،خواســتار بازگشت ســعید مالیی به ایران شدند .در متن امضا شده
جامعــه جودو آمده اســت« :به اســتحضار میرســاند ،بــا وجود اتفاقات ســازمان
یافتــه اخیر علیه فدراســیون جودو و فتنهگــری جدید ،ما حمایت قاطع خــود را از
تصمیمات فدراســیون جودو ،وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک اعالم
میداریم و افتخارات قهرمان ارزنده کشــورمان ،سعید مالیی را ارج نهاده و اعالم
میداریم آغوش جامعه ورزش و عموم مسئوالن و هموطنان عزیز بویژه خانواده
بزرگ جودو کشور برای بازگشت این قهرمان پرافتخار همواره باز است و امیدواریم
اولین مدال المپیک جودو ایران توسط سعید مالیی کسب شود».

شوماخر پس از  6سال به هوشیاری رسید

مایکلشوماخراسطورهاتومبیلرانیفرمولیکپسازنزدیکبه6سالبههوشیاری
رسید .روزنامه فرانسوی لوپاریزین مدعی شده که این راننده سابق فرمول یک تیم
فراری پس از معالجه و درمان از طریق سلولهای بنیادی در پاریس واکنش مثبت
نشان داده و به هوشیاری رسیده است .شوماخر در سال 2013بر اثر سانحه در هنگام
اسکی با فرزند خود در کوههای آلپ و برخورد سرش با تکه سنگی دچار ضربه مغزی
شد و به کما رفت و پس از آن در بیمارستان ژرژ پومپیدو در پاریس بستری است.

