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عکس هری کین که دو گل از  5گل
تاتنهــام را در دروازه ســتاره ســرخ
جای داد تا این تیم انگلیسی پس
از نزول شدید ماههای اخیرش به
بــردی حیاتــی در لیــگ قهرمانان
اروپــا نائــل شــود ،تصویر نخســت
ایــن نشــریه را شــکل داده اســت.
جدیدترین وضعیــت آبراموویچ،
مالک میلیاردر چلســی نیز در این
روزنامه تشریح شده است.

عکــس و گــزارش نخســت ایــن روزنامــه
مربوط به برد  2-1پریشب یوونتوس مقابل
لکوموتیومسکودردیدارهایلیگقهرمانان
اروپا میشود و تمرکز «توتو» بر پائولو دیباال
اســت کــه هــر دو گل دیرهنگام یــووه را زد و
سبب شــد شکســت  1-0تیم تورینی به برد
مذکــور تغییــر یابــد و یــاران رونالــدو از یک
ناکامیپرسروصدارهایییابند.مصاحبهای
با آرتورو ویدال ،ســتاره فوتبال شیلی نیز در
این نشریه چاپ شده است.

«زیــدان ،برنــده امتیــاز حیاتــی» عنــوان
مطلــب اول ایــن نشــریه اســت کــه خبر از
بــرد حســاس  1-0رئــال مادریــد در زمین
گاالتاسرای ترکیه میدهد .بردی که احیاگر
شــانسهای ایــن تیــم در لیــگ قهرمانان
اروپا پس از شروعی ضعیف در این پیکارها
شده است »AS« .از پیروزی اتلتیکومادرید
با نتیجهای مشــابه در مقابــل بایرلورکوزن
در چارچــوب همین مســابقات نیــز غافل
نمانده و جزئیات آن را هم آورده است.

محمدحسین کنعانیزادگان ،مدافع ملیپوش پرسپولیس در گفتوگو با «ایران»:

با برد مقابل پیکان از بحران خارج شدیم

بحرینیها ما را عصبی کردند ،جواب بیاحترامیشان را در ایران خواهیم داد  /صدر را از سپاهان و تراکتور پس میگیریم
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

هفتــه هشــتم لیــگ برتــر نوزدهــم فــردا برگزار
میشــود و در یکــی از دیدارهــا ،پرســپولیس در
بوشــهر میهمــان شــاهین اســت .سرخپوشــان
پایتخت در شــرایطی راهی بوشــهر شــدهاند که
هفته گذشــته به بردی ارزشمند دست یافتند و
بعــد از دو بــازی ناکامی و شکســت ،پیــکان را از
پیــش رو برداشــتند تا تمرکــز و انگیزه بیشــتری
بــرای دیدارهــای آینده به دســت آورند .مدافع
ملیپوش ســرخها درخصــوص بازی بــا پیکان
بــه خبرنگار «ایــران» گفت« :بــازی خوبی بود و
خدا را شــکر پیروز شــدیم .ما در  2بازی گذشــته
مقابل ســپاهان و شــهرخودرو شکســت خورده
بودیــم و باخــت مقابــل این دو تیم باعث شــد
تــا بــه نوعــی بــا بحــران مواجه شــویم .بــه این
دلیــل  3امتیاز بــازی با پیــکان برایمان اهمیت
زیادی داشــت ».محمدحســین کنعانیزادگان
ادامــه داد« :تمام ســعی و تالشمــان را کردیم
تا بــا این برد از بحران خارج شــدیم .ان شــااهلل
در بازیهــای بعــدی بهتــر از ایــن باشــیم و بــه
رونــد پیروزیهایمــان ادامه دهیم .مــا در همه
بازیهــا برای پیروزی وارد زمین میشــویم و در

تکذیب جدایی گلمحمدی
از «شهرخودرو»

غالمپور :استراماچونی گفت
رژیم بگیر تا مصدوم نشوم

بهــزاد غالمپــور ،مربــی دروازهبانــان
اســتقالل کــه ســالها پــس از گلزنــی
تیمهای تحت هدایت علی دایی به روی
شــانه های او میپرید و اینک همان کار را
روی اســتراماچونی پیاده میکنــد ،دیروز
گفــت پریــدن روی شــانه های دایــی مثل
پریــدن روی قلــه دماونــد و کاری بســیار
ســخت اســت .وی افــزود :وقتــی همیــن
کار را بــا اســتراماچونی کــردم ،او از ترس
مصدومیــت بــه مــن گفــت بهتــر اســت
رژیــم بگیرم تا وزنم کمتر شــود! از ســوی
دیگــر جــواد زرینچه ،سرپرســت آبیهای
تهرانی هم ضمن تأکید بر لزوم حمایت
از مدیران فعلی اســتقالل ابراز امیدواری
کرد که ســرمربی ایتالیایی ایــن تیم بر اثر
پرشهای غالمپور مصدوم نشود.

سرخابیها برابر بوشهریها در هفته هشتم لیگ برتر

حامــد جیــرودی  /هفتــه هشــتم لیــگ برتــر
نوزدهم ،فــردا جمعه ( 3آبان) بــا برگزاری 7
بــازی آغاز میشــود و تنهــا دیدار شــهرخودرو
و گل گهــر از ایــن هفتــه بــه  24آبــان موکــول
شــده اســت .در ایــن هفتــه دیدارهــای جذاب
و حساســی برگــزار میشــود .اســتقالل و
پرســپولیس به مصاف دو تیم اســتان بوشــهر
یعنــی پــارس جنوبی و شــاهین میرونــد و در
دیدارهــای دیگر هم ســپاهان و تراکتور دو تیم
صدر جدول برای حفظ جایگاه خود برابر رقبا
قرار میگیرند.
ëëســپاهان به دنبال حفظ صــدر ،ذوب آهن در
جست وجوی راه نجات
ماشینســازی و نفــت مسجدســلیمان از
ســاعت  16در ورزشــگاه بنیــان دیــزل تبریــز
برابــر هــم قــرار میگیرنــد .شــاگردان رســول
خطیبــی در شــرایطی میزبــان هســتند کــه در
بــازی قبل برابــر دیگر تیــم خوزســتانی یعنی
فــوالد  2-3بازنــده شــدند امــا نفــت کــه ایــن
فصــل را خوب شــروع کرده و یکــی از تیمهای
بــدون باخــت لیگ اســت ،در بازی قبــل برابر
شــاهین  0-1برنــده شــد .ایــن دو تیــم فصــل
گذشــته بــرای اولیــن بــار در لیــگ برتــر با هم
دیــدار کردنــد که هــر  2بــازی رفت و برگشــت
 1-1به پایان رســید .ســپاهان از ســاعت 16:45
در ورزشــگاه نقــش جهــان اصفهــان میزبــان
سایپاســت .زردپوشــان اصفهانی به فکر حفظ
صدرنشینیشــان هســتند ولی ســایپا که هفته
پیــش با  4گل مغلوب اســتقالل شــد ،شــرایط
متفاوتی دارد و میخواهد طلســم  4شکســت
پیاپــیاش در لیــگ جــاری را بشــکند .هر چند
کــه ابراهیــم صادقــی میداند با تیــم جوانش
برابــر تیم پرمهــره امیر قلعهنویی کار ســختی
دارد .ســپاهان و ســایپا در تاریخ لیگ برتر 36
بــار به مصــاف هم رفتهاند که ســهم ســپاهان
 15پیروزی و ســهم ســایپا  ۹پیــروزی بوده و ۱۲
دیــدار هــم مســاوی شــده اســت .در مجمــوع
ایــن دیدارها  102گل به ثمر رســیده که  62گل
ســهم سپاهان و  40گل سهم سایپا بوده است.
در  6رویارویی اخیر دو تیم ،ســپاهان شکســتی
نداشته و  3پیروزی و  ۳تساوی به دست آورده
اســت .در دیگــر دیــدار ،پیــکان و ذوب آهــن
در ورزشــگاه شــهید دســتگردی اکباتــان با هم

سایت باشگاه استقالل

پــس از درج اخبــار خداحافظــی یحیــی
گلمحمــدی بــا بازیکنــان شــهرخودرو
و جدایــی وی از ایــن تیــم مشــهدی،
مصطفــی صداقت یکی از دســتیاران وی
این موضوع را تکذیب کرد و گفت :چنین
اتفاقــی نیفتاده و در نتیجه از این مســأله
ســر درنمــیآورم .تنهــا واقعیــت موجود
ایــن اســت کــه چــون مســابقه ایــن هفته
تیــم ما لغو شــد ،آقایحیی هــم تمرینات
تیــم را بــرای دو روز تعطیــل کــرد و روز
جمعه تمرینات ما را از نو هدایت خواهد
کــرد .یحیــی گل محمدی ،ســرمربی تیم
شــهرخودرو در مصاحبه با سایت رسمی
ایــن باشــگاه اخبــار کنــاره گیــری اش از
هدایــت این تیــم را تکذیب کــرد و گفت:
«بــه دلیــل لغــو بازی مــا با تیــم گل گهر،
چند روزی به بازیکنان استراحت دادیم و
خودم نیز در تهران هستم و از روز جمعه
در تمرینات حضور خواهم داشت».

بازیهایی که شکست خوردیم ،مستحق باخت
نبودیم و این را همه دیدند».
مدافع یک متر و  86سانتیمتری پرسپولیس
درخصــوص بازیهــای پیشروی پرســپولیس
در لیــگ برتر بیان داشــت« :بازی آســان وجود
نــدارد و هــر بــازی ســختیهای خــاص خودش
را دارد .در بــازی بعــد در بوشــهر بــه مصــاف
شــاهین شــهرداری خواهیــم رفــت و نباید گول
جایــگاه این تیــم را در جــدول بخوریــم چرا که
هم شــاهین تیم خوبی است و هم بوشهر آب و
هوای متفاوتی نسبت به تهران دارد و کارمان را
ســخت میکند .بازیکنان شاهین به آب و هوای
گرم بوشهر عادت دارند و شرایط جوی کامالً به
سود میزبان است».
بازیکن شماره  6سرخها ادامه داد« :هواداران
پرسپولیس هیچ گاه پشــت تیم را خالی نکردند
و همیشــه بــه عنــوان یــار دوازدهــم در کنارمــان
بودند .امیدوارم که در بوشهر هم هواداران برای
حمایــت از تیم بیایند و بتوانیم پاســخ زحماتی
را کــه در گرما و ســرما میکشــند ،بدهیم .حضور
هــواداران تأثیر زیــادی بر کیفیــت بازیمان دارد
و بــازی با پیــکان به دلیــل محرومیت هــواداران
خیلــی ســوت و کــور برگزار شــد و هیجــان زیادی
نداشــت ».کنعانــیزادگان درخصوص عملکرد

دفاعی تیم ،غیبت ســیدجالل حسینی و حضور
در ترکیب اصلی پرســپولیس افزود« :ما در بازی
با پیکان فرصتی به مهاجمان این تیم ندادیم و
در مالکیــت توپ و در تعــداد پاسها برتر از آنها
بودیم و این نشــان دهنده عملکــرد خوب دفاع
اســت .ســیدجالل هــم که یکــی از اســطورههای
پرسپولیس است و من در کنار او تجربیات زیادی
کســب کردم .واقعاً از بازی کنار ســیدجالل لذت
میبــرم .برای من و ســایر بچهها فرقی نمیکند
در ترکیــب ثابت باشــیم ،چه یــک دقیقه چه 90
دقیقه فقط برای موفقیت تیم تالش میکنیم».
او درباره سؤالی مبنی بر اینکه آیا پرسپولیس
میتواند با وجود تیمهای موفقی چون سپاهان
و تراکتــور صدرنشــین شــود ،چنیــن پاســخ داد:
«صد درصد این اتفاق خواهد افتاد و ما صدر را
پس میگیریم .پرســپولیس اســکلت تیمیاش
را از فصــل قبــل حفظ کــرده و بازیکنــان خوبی
هــم به این تیم اضافه شــدند .ما مقابل تراکتور
و سپاهان ،صدرنشــینان لیگ درحالی شکست
خوردیم و امتیاز از دســت دادیم که خوب بازی
کردیم و برتر از حریف بودیم .نتیجه این  2بازی
و بازی با پدیده بر اثر یک اتفاق رقم خورد».
کنعانی زادگان ادامه داد« :پرسپولیس تیمی
است که  3سال پیاپی قهرمان شده و شخصیت

قهرمانــی دارد .پرســپولیس یکــی از بزرگتریــن
تیمهای آسیاست و من از بازی در این تیم لذت
میبرم .تمام سعی و تالشمان تکرار قهرمانی
اســت و برای رســیدن به این مهم و بهتر شدن،
نیاز به زمان داریم چرا که سرمربی تغییر کرده و
باید فرصت بیشتری به او بدهیم».
مدافــع ملیپــوش پرســپولیس درخصوص
بــازی بــا بحریــن و باخــت مقابــل این تیــم در
ســومین بــازی از مســابقات مقدماتــی جــام
جهانــی  2022بیــان داشــت« :بحرینیهــا در
ابتــدای بــازی هنــگام پخش ســرود ملــی به ما
توهین کردند و ما از این موضوع خیلی ناراحت
بودیم .متأسفانه این موضوع در
کیفیــت بــازی ما تأثیــر منفی
گذاشــت و آنها ما را عصبی
کردند .شــرایط آب و هوایی
منامه هم کامــاً به ضرر ما
بود و رطوبت هوا باعث شــد
تــا انــرژی بچههــا تحلیــل رود.
قطعاً جــواب بیاحترامی بحرینیها را در ایران
خواهیــم داد .تیم ملی بازی با عراق را در پیش
دارد و برای رسیدن به جام جهانی باید تمامی
بازیهــا را ببریــم .تک تــک امتیازها بــرای تیم
ملی مهم است».

دیــدار میکنند .تیمهایی که هــر  2بازندههای
هفته قبل بودند .پیکان در آزادی  1-2مغلوب
پرســپولیس شــد و ذوب آهن هــم  0-1بازی را
به شــهرخودرو واگذار کرد .در شــرایطی که هر
 2تیم 2 ،باخت پیاپی داشــتهاند به فکر نجات
خود هســتند .بخصــوص علیرضــا منصوریان
کــه هنــوز در لیــگ نبــرده و روی لبــه تیــغ قرار
دارد .از ســویی ذوبآهــن در بیســت و نهمین
تقابل خــود با پیکان به دنبــال حفظ رکورد ۱۲
ســال شکســتناپذیری مقابل این تیم اســت.
دو تیــم در ادوار لیــگ برتــر  28بــار مقابل هم
صفآرایی کردهاند که در این میان سبزپوشان
اصفهانی  15پیروزی داشــتهاند و سهم پیکان
 5برد بوده و  8بازی هم مســاوی شــده اســت.
آخرین برد پیکانیها مقابل ذوبآهن به بازی
برگشــت لیــگ هفتــم بازمیگردد کــه  0- 2به
نفع پیکان خاتمه یافت.
ëëشاهین -پرسپولیس؛ بازی خانوادگی
شــاهین در ورزشگاه تختی بوشهر از ساعت
 16:45میزبــان پرســپولیس اســت و بیــژن
حیــدری قضاوت این دیــدار را برعهده دارد .از
ایــن بازی به عنــوان یک دیــدار خانوادگی بین
شــاهینیها یاد میشود .شــاهین که آخرین بار
در لیــگ یازدهــم در لیگ برتر حضور داشــت،
بعــد از  7فصــل غیبــت در ســطح اول فوتبال
ایران بــا مربیگری عبداهلل ویســی به لیگ برتر
صعود کرد ولــی «گواردیــوالی وطنی» چندان
در ایــن تیــم دوام نیــاورد و پــس از  5باخــت و
یک تســاوی از هدایت ایــن تیم کنارهگیری کرد
و دستیار بوشــهریاش مهرداد کریمیان موقتاً
ســرمربی ایــن تیم شــد .او هــم در اولیــن بازی

واریز درآمدهای اینستاگرامی سرخها به حساب یک خانم!

دو سال قبل پرسپولیس صفحه اینستاگرامی خود را راهاندازی کرد و بتدریج دو میلیون نفر نیز به دنبال
کنندگان آن تبدیل شــدند اما پس از گذشــت مدتی ،مشخص شــد که این صفحه در اختیار پرسپولیس
نیست .به گزارش ایسنا ،تحقیقات بعدی نشان داد که طی مدت مذکور 90 ،شرکت و شخص و همینطور
فروشگاه روی این صفحه برای خود تبلیغ کردهاند و هزینههای آن به حساب یک خانم واریز شده است.
باشگاه سرخپوش تهرانی هم پس از مطلع شدن از این موضوع ،بالطبع به دادسرا شکایت کرده و خواهان
رسیدگی به این پرونده و دریافت حق و حقوق خود شده و این موضوع اینک در دست بررسی است.

برابر نفت مسجدسلیمان بازنده شد تا شاهین
بــا یک امتیــاز در قعر جــدول باشــد .در مقابل
پرســپولیس پــس از  2باخــت پیاپی ،پیــکان را
شکســت داد تــا در رده ششــم جدول بایســتد.
حاال شــاگردان گابریــل کالدورن بــه دنبال این
هســتند کــه برابــر میزبــان بوشــهری خــود هم
به پیروزی برســند تا فاصلهشــان با رقبا بیشــتر
نشود .پرسپولیس در این مسابقه مهدی عبدی
مهاجم خود را به دلیل اخراج در بازی قبل در
اختیــار ندارد و بازی کردن ســیامک نعمتی به
دلیل مصدومیت د ر هالهای از ابهام قرار دارد
و در ســمت مقابــل هم محســن فیاض بخش
بازیکــن محروم شــاهین اســت .در تاریخ لیگ
برتر ،پرســپولیس و شاهین  6بار به مصاف هم
رفتهانــد کــه حاصل آن  2برد برای شــاهین3 ،
برد برای پرســپولیس و یک تســاوی اســت .در
ایــن دیدارهــا  23گل رد و بدل شــده کــه  11گل
ســهم شــاهینیها و  12گل ســهم سرخپوشــان
بوده اســت .نکته قابل توجه اینکه پرســپولیس
و شاهین هر کدام یک پیروزی چهار گله مقابل
هم را در کارنامه دارند .البته با فقر گلزنی که 2
تیم در این فصل داشــتهاند (شاهین  4گل زده
و پرســپولیس  5گل) باید دیــد این بازی هم پر
گل میشود یا نه .خصوصاً برای پرسپولیسیها
که علی علیپور هنوز گل نزده و جونیور براندائو
برزیلــی هم که به واســطه عملکرد ضعیفش،
نقدهای زیادی را متوجه خود میبیند.
ëëنکو به نساجی رسید
فوالد و نســاجی از ســاعت  17در ورزشــگاه
شــهدای فــوالد اهــواز برابــر هــم صــف آرایــی
می کنند .جواد نکونــام در نیم فصل اول لیگ

هجدهم هدایت نســاجی را برعهده داشــت و
فــردا برابر تیم ســابق خود قرار مــی گیرد .این
دو تیــم فصل گذشــته برای اولین بــار در لیگ
برتــر مقابل هم قرار گرفتند کــه فوالد در بازی
رفــت  1-2برنــده شــد ولــی در بــازی برگشــت
نســاجی  0-2به پیروزی رسید .صنعت نفت و
تراکتور از ســاعت  18در ورزشگاه تختی آبادان
برابــر هم بــه میدان مــی روند تا شــاهد تقابل
دو تیــم پرطرفدار باشــیم .نفتی هــا اگر چه در
این فصل مشــکالت مالی پیدا کرده اند ولی از
لحاظ فنی با دراگان اســکوچیچ موفق بوده اند
و تنهــا یــک باخــت در کارنامــه شــان بــه ثبت
رســیده اســت .این تیــم در رده پنجــم جدول
جــای دارد و تراکتــور کــه بــا مصطفــی دنیزلی
اوج گرفته ،بدون باخــت و با تفاضل گل کمتر
نســبت بــه ســپاهان در رده دوم قــرار دارد2 .
تیــم تاکنــون  12بار در لیــگ برتر با هــم دیدار
کرده اند که  6برد برای تراکتورسازی 5 ،تساوی
و یــک پیروزی هــم برای نفت به ثبت رســیده
اســت .در این بین  36گل زده شــده که ســهم
تراکتور  24و سهم نفتی ها  12گل بوده است.
ëëاستقالل به دنبال برد پنجم
اســتقالل و پــارس جنوبــی از ســاعت  19بــا
قضاوت ســیدرضا مهدوی در ورزشــگاه آزادی
برابــر هــم قرار مــی گیرند .آبی پوشــان که این
روزها در شــرایط خوبی به ســر می برند و روی
دور بــرد افتادهانــد ،هفتــه گذشــته بــا گلباران
ســایپا بــه چهارمیــن بــرد پیاپــی خود(لیــگ و
جام حذفی) دســت یافتند و در جایگاه هشتم
جــدول قــرار گرفتنــد .در آن ســوی میــدان،
جمی ها با هدایــت فراز کمالوند با  7امتیاز در
رده یازدهم هستند.استراماچونی در این بازی
و احتمــاالً تــا پایان فصل ،داریوش شــجاعیان
را بــه دلیل پارگی رباط صلیبــی اش در اختیار
نــدارد .بــا این حــال ،بازیکنان آمــادهای مانند
وریــا غفــوری ،فرشــید اســماعیلی و تعویضی
طالیــی بــه نــام ســجاد آقایــی را دارد کــه او را
برای حفظ شــرایط فعلی امیدوار کرده است.
اســتقالل و پــارس جنوبــی تاکنون  4بــار با هم
روبه رو شــده اند که ســهم هرکدام  2برد بوده
اســت .در این بازی ها  9گل به ثمر رســیده که
ســهم اســتقالل  6گل و پــارس جنوبــی  3گل
بوده است.

تاریخ  27آذر برای الکالسیکو قطعی شد

با اینکه اخباری دال بر مخالفت اتحادیه فوتبال اســپانیا با تاریخ توافق شــده ( 27آذر) بین دو
تیم رئال مادرید و بارســلونا برای برگزاری دیدار الکالســیکو منتشر شــده بود ،دیروز خبر تأیید
ایــن تاریــخ واصــل و به این ترتیــب برگــزاری آن در یک هفته پیش از کریســمس قطعی شــد.
تاریــخ اولیــه مقــرر برای این پیکار  4آبان بود که به ســبب تشــدید تظاهرات اســتقاللطلبی در
ایالت کاتالونیای اســپانیا که بارســلونا متعلق به آن است ،به تعویق افتاده بود .این دیدار رفت
الکالسیکو بین دو رقیب بزرگ و قدیمی در لیگ  2019-2020اسپانیا به شمار میآید.

گزارش آژاکس -چلسی با گزارشگر خانم

دیدار دو تیم آژاکس و چلســی از سری رقابتهای هفته سوم
لیــگ قهرمانان اروپا ســاعت  ۲۰:۲۵چهارشــنبه (دیشــب) با
ویــــژه گــزارش و کارشناســی بانوان از شــبکه رادیویــی ورزش پخش
شد .برنامه گزارش ورزشی از ساعت  ۲۰تا  ۲۲:۳۰به تهیهکنندگی سحر مستدام و
اجرای شیرین هاشمى پخش شد و گزارشگر این دیدار ،نجمه جعفری بود .نیلوفر
اردالن بهعنوان کارشناس و گالره ناظمی هم برای کارشناسی داوری در استودیو
حاضر شــدند 2 .ســال پیش نعیمه ظفر ،مربی بســکتبال یکی از بازیهای لیگ
برتر بسکتبال بانوان را از طریق رادیو ورزش گزارش کرد اما این برای نخستین بار
بود که یک گزارشگر بانو رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا را گزارش کرد .غالمرضا
میرحسینی ،مدیر رادیو ورزش درباره اولین تجربه جدی و حرفهای گزارش یک
رقابت فوتبالی حساس توسط گزارشگر زن در این رادیو ،به مهر گفت« :البته قبالً
تجربیات گزارشگری خانمها را در سیما هم داشتهایم ،مثالً خانم زهره هاشمی
یا خانم مائده عالقهمند برخی مسابقات را کوتاه یا گذرا گزارش کردهاند ولی تیم
حرفهای که مثل مســابقات آقایان در آن ،کارشــناس و گزارشــگر و تحلیل داوری
هم خانم باشــد ،بیســابقه بود و برای اولین بار این اتفاق افتاد .نجمه جعفری
یک گزارشــگر حرفهای اســت و در یک سال اخیر اکثر مسابقات فوتسال و فوتبال
بانوان که از شبکه پخش شده است با گزارشگری او بوده است .یعنی او هم از نظر
توانمندیهای گزارشگری و هم از نظر اطالعات ورزشی و فوتبالی در سطح خیلی
خوبی است .ما همچنین این آمادگی را داریم که برای مسابقات مهم استقالل و
پرسپولیس با دیگر تیمها ،از کارشناسان و گزارشگران خانم بهره بگیریم».

قهرمانی ساندای ایران در مهد ووشو جهان

پانزدهمین دوره رقابتهای ووشو قهرمانی بزرگساالن جهان
با حضور نمایندگان  ۱۰۲کشور در شانگهای چین برگزار شد و
اخبـــار با قهرمانی ووشــوکاران ایران به پایان رسید .تیم ملی مردان
و بانوان ســاندا با کســب  8مدال طال موفق شــدند در مهد ووشو دنیا
عنوان قهرمانی را از آن خود کنند .در پایان این مسابقات ،چینیها با
کسب  ۶مدال طال ،یک نقره و یک برنز نایب قهرمان شدند و ویتنام
با یک طال ۲ ،نقره و  ۲برنز بر سکوی سوم ایستاد .همچنین در مجموع
 ۲بخش ســاندا و تالو ،تیم ملی ووشــو ایران با  ۹مدال طال ،دو نقره و یک برنز به
عنوان نایب قهرمانی رسید .چین با  ۱۴طال ،یک نقره و یک برنز سکوی قهرمانی
را از آن خود کرد و هنگکنگ با  5طال 4 ،نقره و یک برنز به مقام ســومی رســید.
ایــن بهترین نتیجه تاریخ تیم ملی ووشــو ایران از نظر مــدالآوری در مجموع 2
بخش زنان و مردان در مسابقات جهانی محسوب میشود.

طالی حسن تفتیان در بازیهای نظامیان جهان

در ادامــه هفتمیــن دوره بازیهــای نظامیــان جهــان در ووهــان چیــن،
دیروز(چهارشنبه) حســن تفتیان دونده المپیکی کشورمان و قهرمان 2017
آســیا در دو  100متــر به مقام نخســت رســید و مــدال طــا را از آن خود کرد.
نماینده برزیل نایب قهرمان شد و دونده فرانسوی در رده سوم ایستاد.

محرومیت فدراسیون جودو دائمی و قطعی نیست

به دنبال اتفاقاتی که در مسابقات جودو قهرمانی  ۲۰۱۹جهان در توکیو رخ داد،
محرومیت فدراســیون جودو ایران از حضور در تمامی مســابقات و رویدادها
توســط فدراســیون جهانی اعــام و از طریق کمیته انضباطی این فدراســیون
تأییــد شــد .آرش میراســماعیلی ،رئیس فدراســیون جــودو در این خصوص
گفت« :تعلیق جودو ایران ظالمانه و خیانتی آشــکار بود ».امیرســاعد ،وکیل
فدراســیون جودو ایران نیز با بیان اینکه «محرومیت فدراسیون جودو دائمی
و قطعــی نیســت و در این مورد منتظر رأی دادگاه حکمیت ورزش هســتیم»
به ایسنا گفت« :در متن تصمیم کمیته انضباطی فدراسیون جودو به موارد و
شرایطی اشاره شده که در صورت توافق و برآورده شدن انتظارات طرفین این
محرومیت منتفی خواهد شد».

سهمیه المپیک دوچرخه سواری قطعی شد

اتحادیه جهانی دوچرخه ســواری در آخرین رده بندی تیم های ملی جاده،
نام کشــورمان را به عنوان یکی از ســهمیه داران المپیک  2020ژاپن معرفی
کــرد .برایــن اســاس تیــم ملــی جاده کشــورمان بــا قــرار گرفتــن در رتبه 39
رنکینــگ جهانــی یک ســهمیه ورودی به المپیک را دریافــت کرد .تیم ملی
کشــورمان پس از قزاقســتان در رتبه دوم آســیا قرار دارد و کشــورهای ژاپن و
چین جایگاه سوم و چهارم رنکینگ قاره را در اختیار دارند.

هتتریک و رسیدن به  15گل در  20سالگی

امباپه ،رکورد مسی را شکست

سهشنبه شب هفته
لیــــــگ سوم مرحله گروهی
قهرمانان لیگ قهرمانان اروپا
برگزار شــد و در یکــی از بازیهای گروه
 Aایــن مســابقات ،پــاری ســنژرمن
موفق شــد بــا نتیجه پر گل  0-5از ســد
میزبــان خود کلــوب بروخه عبــور کند.
در این بــازی ،کیلیان امباپه هتتریک
کــرد و بــه جوانتریــن بازیکــن تاریــخ
لیــگ قهرمانــان اروپــا بدل شــد که 15
گل در این مسابقات به ثمر میرساند.
امباپه که دقیقــه  62به زمین رفت ،در
مدت زمان حــدود  30دقیقه  3گل زد
و یک پاس گل داد .این ســتاره خط حمله پاری ســنژرمن یکی از رکوردهای
این رقابتها که در اختیار لیونل مســی ،فوق ســتاره آرژانتینی بارســلونا بود را
شکست .امباپه در حالی با  20سال و  302روز سن توانست به آمار  15گل زده
در چمپیونزلیگ برســد که این رکورد پیش از این در اختیار مســی با  21سال و
 288روز بود .این ستاره جوان  PSGکه به تازگی از مصدومیت رهایی یافته ،در
این بازی خیلی پرتالش ظاهر شد و به نظر میرسید انگیزه زیادی برای اثبات
دوباره خودش دارد .امباپه ضمن تأیید این موضوع ،گفت« :میخواســتم به
زمیــن برگــردم و ثابت کنم حتی زمانی که بازیکنهــای دیگر تیم خوب بازی
میکنند ،اما باز هم بدون من سر کردن برای  PSGدشوار است .فوتبال ،عشق
است و من عاشق فوتبال بازی کردن هستم 2 .ماهی میشد که نتوانسته بودم
فوتبال بازی کنم و برای همین ،مشتاق حضور در زمین بودم».
ëëنویر به رکورد کان رسید
در دیدارهای سهشــنبه شــب لیگ قهرمانان فوتبال اروپا نتایج جالبی ثبت
شــد که بردهای پر گل تاتنهام و منچسترسیتی از آن قبیل بودند اما برد 1-0
رئال در زمین گاالتاســرای که نخســتین برد این تیم در گروه  Aبود ،موجب
شــد زینالدین زیدان ســرمربی کهکشــانیها تا اطالع ثانــوی از خطر اخراج
رهایی یابد .تاتنهام در شــبی که هری کین و هیونگ مین ســین هر کدام دو
گل برایــش زدند ،ســتاره ســرخ را  5-0درهم کوبید و منچسترســیتی هم در
گــروه  ،Cآتاالنتــا را  5-1بــرد .بایــرن مونیخ نیــز  3-2مقابــل المپیاکوس که
محصــول دو بــار گلزنــی لواندوفســکی بود ،به پیــروزی رســید .در این بازی،
مانوئــل نویر دروازهبان بایرن به رکورد اولیور کان در لیگ قهرمانان رســید و
دو هر  103بار در این مسابقات به میدان آمدهاند.

