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 6مدال ایران در کاراته وان دوبی

در پایــان مرحلــه دوم رقابتهــای لیگ جهانــی کاراته وان
 2020کــه در دوبــی برگــزار شــد ،نمایندگان ایــران در بخش
اخبـــار
مردان و زنان در مجموع صاحب یک طال ،یک نقره و  ۴برنز
شدند.ذبیحاهلل پورشیب تنها طالیی ایران بود و شیما آل سعدی به مدال نقره
دست یافت .ســارا بهمنیار ،رزیتا علیپور ،بهمن عسگری و مهدی خدابخشی
نیز  4برنزی ایران در این مســابقات بودند .گفتنی اســت ،از جمع مدال آوران
ایران تنها بهمن عسگری موفق به کسب سهمیه المپیک  2020توکیو شد.

مدال نقره وزنهبردار ایران در مسابقات جوانان آسیا

دیــروز رقابتهــای وزنهبــرداری نوجوانــان و جوانــان قهرمانی آســیا در تاشــکند
ازبکستان پیگیری شد و حسین پاکار در دسته  67کیلوگرم جوانان با مهار وزنه 135
کیلوگرم در یکضرب پس از وزنهبرداری از اندونزی به مدال نقره دست یافت.

سومی ایران در مسابقات سرکل کبدی قهرمانی جهان

مسابقات بینالمللی سرکل کبدی با حضور  10تیم در پاکستان برگزار شد و
تیم ملی ســرکل کبدی ایران در دیدار ردهبندی موفق شــد تیم استرالیا را با
نتیجه  54بر  33شکست دهد و بهعنوان سوم مسابقات دست یابد.

ابقای ایران در رده  33جدول فیفا

در ردهبنــدی جدیــد تیمهــای ملــی فوتبــال جهان که پنجشــنبه ایــن هفته
از ســوی فیفــا اعــام میشــود ،تیــم ملی ایــران بــدون تغییر نســبت به ماه
گذشــته در رده  33دنیا و دوم آســیا ابقا خواهد شد .این گمانهزنی را سایت
 Football Rankingبا بررســی همه جوانب و نشــانهها صورت داده و اعالم
کرده است .در صدر ردهبندی جهان نیز یک بار دیگر بلژیک خواهد ایستاد.

انصراف  2کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال

اصفهانیان :شرط عدم بازنشستگی در اطالعیه انتخابات نبود

فریــدون اصفهانیــان ،عضو هیأت رئیســه فدراســیون فوتبال اعــام کرد اگر
خواســتار شــرکت در انتخابــات جدیــد این فدراســیون شــده ،به این ســبب
اســت که در شروط اعالم شــده برای نامزدها و در اطالعیه مربوطه اشارهای
بــه بازنشســته بــودن یا نبودن افــراد متقاضی نشــده بود .وی افــزود :یکی از
عوامل بازدارنده حداکثر سن بود که  65سال تعیین شده اما چون حرفی از
بازنشستگی نزدهاند ،من وارد این عرصه رقابتی شدهام.

دروازهبان تیم ملی فوتبال بانوان را به عمد مصدوم کردند!

زهــرا خواجــوی کــه پــس از پایــان دور رفــت
بــازی هــای لیگ برتــر فوتبال بانوان موفق شــد
رکــورددار بســته نگــه داشــتن دروازه در تاریــخ
فوتبال ایران شود ،این روزها درگیر مصدومیت
شــده اســت .دروازه بان تیم ملی فوتبال بانوان
کــه پــس از  5دیــدار پیاپی ،در بــازی اخیر وچان
کردستان برابر شهرداری ســیرجان دروازه خود
را باز شــده دید ،درباره مصدومیت شدید خود،
به ورزش ســه چنین گفت « :متاســفانه در بازی
هفتــه قبــل در خوزســتان آنقــدر روی مــن خطا
کردنــد و مخصوصــاً در موقعیــت هــای تک به
تک با اســتوک مــن را زدند که پس از بازی نمی توانســتم به درســتی راه بروم
و اگــر بگویم از درد دائماً اشــک مــی ریختم ،اغراق نکرده ام .خیلی متأســفم
که بعضی ها فقط برای عقده گشــایی پا به زمین فوتبال می گذارند و حاضرم
قســم بخورم یکی از بازیکنان معتمد به من گفت که در جریان بازی از یکی از
بازیکنان خوزســتان شنید که می گفت جوری خواجوی را زدم که از زمین بلند
نشــود! ایــن بازیکنان با چه وجدانی می خواهند زندگــی کنند؟ البته هرطور که
شــده خودم را به بازی سیرجان رساندم که بازی مهمی هم بود اما در نهایت
نتوانســتیم به برتری برســیم .االن هم تشخیص اولیه پزشــک ،کشیدگی رباط
بود اما  MRIهم دادم و منتظرم میزان مصدومیتم مشخص شود».

موریرا :طارمی میتواند در اسپورتینگ هم بدرخشد

برونــو موریــرا ،مهاجم ریــوآوه پرتغــال از همبــازی ایرانیاش تمجیــد کرد .او
گفت«:مهــدی طارمــی بــه قدری خوب اســت کــه میتواند در تیــم بزرگتر و
مطرحتر اســپورتینگ لیسبون بازی کند و آنجا هم بدرخشد ».گفتنی است ،به
دلیل عملکرد خوب طارمی در فصل جاری لیگ پرتغال ،پورتو و اســپورتینگ
دو تیــم مطــرح این کشــور برای جــذب طارمــی ابراز تمایــل کرده انــد و بعید
نیست فصل آینده این مهاجم را در پیراهن یکی از این دو تیم ببینیم.

پیراهن ویژه رئالیها در حمایت از چین

چلسی -منچستر؛ جنگ سهمیه لیگ قهرمانان

در ادامــه هفته بیســت و ششــم لیگ برتــر انگلیس ،از ســاعت  23/30امشــب
چلسی از منچستریونایتد در استمفوردبریج پذیرایی میکند .پیکار جدید دو غول
کمرنگ شده فوتبال جزیره که هیچ شانسی برای کسب قهرمانی در یک فصل
قبضه شــده توسط لیورپول ندارند ،بیشــتر از آن رو مهم است که در تعیین تیم
چهارم جدول بدون تأثیر نخواهد بود و چنین تیمی در پایان فصل چهارمین (و
آخرین) ســهمیه انگلیسیها در لیگ قهرمانان اروپا را کسب خواهد کرد .جدال
مردان فرانک لمپارد با شــاگردان اولهگونار سولسشر در شرایطی برگزار میشود
که چلســی هم اینک نیز صاحب رتبه چهارم اســت اما منچســتریونایتد که با 6
امتیــاز کمتــر دارای مقام نهم اســت ،امیدهای خــود را بــرای درآوردن این رتبه
از چنــگ پیراهن آبیهای شــهر لندن از دســت نــداده و باقی مانــدن  12هفته از
پیکارهای فصل جاری دلیل دیگری برای امیدوار ماندن شــیاطین ســرخ است.
مارکوس راشــفورد مصدوم طوالنی مدت منچستر ،غایب بزرگ دیدار دوشنبه
شــب است ولی در تیم به شــدت جوان شده چلسی اکثر نفرات فیکس ،سالم و
آماده حضور در این مسابقه سنگین هستند.

نگاهــی بــه دیــدار شــب گذشــته رئــال
مادرید بــا ســلتاویگو در چارچوب لیگ
فوتبــال اســپانیا و تمرکــز روی ادین آزار
بلژیکــی که پساز مدتــی مصدومیت و
غیبت به ترکیب سپیدپوشان مادریدی
بازگشــته است ،مطلب اول مارکا است.
ایــن نشــریه بــه مســأله شکســته شــدن
رکورد پرش با نیزه مردان جهان نیز که
توســط آرماندو دوپالنتیس سوئدیتبار
صورت پذیرفته اشاره کرده است.

واکنــش پــپ گواردیــوال ،ســرمربی
اســپانیایی منچسترســیتی بــه
محرومیــت دو ســاله ایــن باشــگاه از
حضور در لیگ فوتبال قهرمانان اروپا
و صحبتهــای او در ایــن خصــوص،
یکــی از مطالــب و عکسهــای اصلی
گاردین اســت .این در حالی است که
ســران این باشــگاه با رجوع به دادگاه
ورزش « ،»CASخواســتار لغــو حکم
محرومیت خود شدهاند.

دیــدار جــذاب روز گذشــته اینتــر بــا
التزیــو در لیــگ فوتبــال ایتالیــا بــه
مطلــب نخســت ایــن نشــریه تبدیــل
شــده و کوریــره با چــاپ عکسهایی از
پیکانهــای تهاجمــی برتر دو باشــگاه
(مارتینــز در اینتر و ایموبیله در التزیو)
خبــر از دوئلهــای جالب زیــادی طی
ایــن دیدار داده اســت .کوریــره با ادین
ژکو ،گلزن بوسنیایی و معروف «آ.اس.
رم» نیز مصاحبه کرده است.

استقالل و شهرخودرو در گام دوم آسیایی مقابل حریفانی از عربستان و ازبکستان به میدان میروند

نمایش تیم های پرافتخار
حامد جیرودی
خبرنگار

هفتــه دوم رقابتهــای لیــگ قهرمانان آســیا
 2020از امــروز با برگزاری دیدارهایی در شــرق
و غــرب قاره آغــاز میشــود .در بازیهای گروه
 Bپاختاکــور از ســاعت  14:30در ورزشــگاه
مرکــزی تاشــکند ،میزبان شــهرخودرو اســت.
ایــن دیدار با قضــاوت هویکان کانام کریشــان،
داور ســریالنکایی برگــزار خواهد شــد .نماینده
ازبکســتان که پانزدهمین دوره حضور در لیگ
قهرمانــان را تجربــه میکند ،هفته نخســت را
بــا پیروزی  1-2برابر االهلی امارات پشــت ســر
گذاشت .پاختاکور در تعداد دفعات حضورش
در لیــگ قهرمانــان آســیا 2 ،دوره ( ۲۰۰۳و
 )۲۰۰۴تــا مرحلــه نیمهنهایــی پیــش رفتــه
اســت .پاختاکور در ســال  1956تأسیس شده و
همــواره یکی از اصلیتریــن مدعیان قهرمانی
ســوپرلیگ ازبکستان به حساب میآید .گفتنی
اســت لیگ فصل جدیــد ازبکســتان هنوز آغاز
نشــده اما پاختاکــور که فصل گذشــته قهرمان
کشــورش شــد ،مجموعــاً  11قهرمانــی لیــگ و
 11قهرمانــی در جــام حذفــی را در کارنامهاش
دارد .هدایــت تیــم ازبــک برعهــده «شــوتا
آروالدزه» مربــی  46ســاله گرجســتانی اســت.
«پنبهسازان» لقب اصلی پاختاکور است که در
لوگوی این باشــگاه هم مشــهود است اما برای
این تیم از دو لقب «تیم مردمی» و «شــیرها»
نیز استفاده میشود .حریف امروز شهرخودرو
در ترکیــب خــود از  5بازیکــن ملی پــوش بهره
میبــرد و  2مهاجم خارجی هــم دارد؛ دراگان
سران مهاجم صربستانی که فصل گذشته 23
گل در لیــگ بــرای پاختاکــور زد و ارن دردیوک
مهاجم ترکیهای االصل و تازه وارد این تیم که
 60بــازی برای تیــم ملی ســوئیس انجام داده
و ســابقه بــازی در تیمهای بــازل ،بایرلورکوزن
و گاالتاســرای را در کارنامــه خــود دارد .بــا این
اوصــاف میتــوان مدعی شــد شــهرخودرو که
نخستین حضورش در آســیا را تجربه میکند،
در یکی از سختترین گروهها قرار گرفته است.
شــاگردان مجتبــی سرآســیایی کــه در اولیــن

مسابقه خود با  2گل مغلوب الهالل عربستان
(قهرمــان دوره قبل مســابقات) شــدند ،امروز
باید برابر قهرمان فصل گذشته ازبکستان قرار
بگیرند کــه در خانه بازی میکنــد و از حمایت
هوادارانش هم برخوردار اســت .بــا این حال،
مشــهدیها نشــان دادهانــد کــه میتواننــد در
بازیهــای خــاص هــم بــه موفقیــت برســند
و امیدوارنــد در حضــور بازیکنانــی همچــون
ســیدمهدی رحمتــی ،امیــن قاســمی نــژاد،
محمدرضــا خلعتبــری و میروســاو اســاوف
مهاجــم اوکراینیشــان از این مســابقه دســت
خالــی برنگردنــد .در دیگــر دیــدار ایــن گــروه،
االهلــی امــارات از ســاعت  17میزبــان الهالل
عربستان است.
ëëاســتقالل با یک لشــکر مصــدوم مقابــل تیم
بحرانزده
در بازیهــای گــروه  ،Aاالهلی عربســتان از
ســاعت  19در زمین ثالث (جابر االحمد شــهر
کویــت کشــور کویت) میزبان اســتقالل اســت.
قضاوت این مسابقه را کو هیون جین داور اهل
کــره جنوبــی برعهده خواهــد داشــت .دو تیم
در شــرایطی مشــابه برابــر هم قــرار میگیرند؛
االهلــی هفته گذشــته در خانه الوحــده امارات
به تســاوی  1-1رســید و اســتقالل هــم در خانه
الشــرطه عــراق همیــن نتیجــه را بــه دســت
آورد .گرچــه الزم بــه یــادآوری اســت کــه هر 4

تیم گــروه در بازی نخســت ،شــرایط یکســانی
به لحــاظ نتیجهگیــری داشــتهاند .االهلی تیم
پرافتخــاری در عربســتان محســوب میشــود
و جامهــای مختلفــی ،ویتریــن افتخــارات این
تیــم را تشــکیل میدهد .این تیــم  3قهرمانی
لیگ برتر عربستان 13 ،قهرمانی جام حذفی،
 6قهرمانــی جــام ولیعهــد ،یــک قهرمانــی
ســوپرجام ،یــک قهرمانــی جــام باشــگاههای
عــرب را در کارنامــه خــود دارد .ســفید و
سبزپوشان االهلی که لقب «امپراطور» را یدک
میکشــند 11 ،دوره در لیــگ قهرمانــان آســیا
حاضــر بودهاند که ســال  ۲۰۱۲نایــب قهرمان
شدند .در ضمن در سال  1986که مسابقات با
عنوان جام باشگاههای آسیا برگزار میشد هم
نایب قهرمانی را از آن خود کردند .در آســتانه
بــازی االهلــی مقابل اســتقالل ،اتفــاق مهمی
بــرای تیــم ســعودی افتــاد کــه البتــه میتواند
بــه ســود نماینــده ایــران باشــد .دیروز نشــریه
«عکاظ» عربســتان خبر داد که باشگاه االهلی
به همکاری خود با کریستین گروس ،سرمربی
سوئیســی خــود پایــان داده و او به همــراه تیم
به کویت نرفته اســت .طبق اعالم این نشــریه،
قرار اســت «مــازن بهکلــی» مربی عربســتانی
و دســتیار گــروس نفــر اول نیمکــت االهلی در
دیدار با اســتقالل باشــد .االهلی پس از تساوی
بــا الوحده امارات ،در هفته هجدهم لیگ برتر

عربســتان  0-2بــه الوحده این کشــور باخت تا
پنجمین شکســت خــود را تجربه کنــد و با 33
امتیاز در رده سوم قرار بگیرد .اتفاقی که باعث
شــد فاصله این تیم با الهالل صدرنشین به 8
امتیــاز برســد و بــرای همین مســئوالن االهلی
تصمیــم گرفتنــد بــا ایــن مربــی کــه جانشــین
برانکــو ایوانکوویــچ شــده بود ،قطــع همکاری
کننــد .بنابر گزارشها ،بند فســخ قــرارداد این
مربــی  6میلیــون ریــال ســعودی (حــدود 24
میلیارد تومان) است که االهلی باید به گروس
بپردازد .با این حال ،االهلی یک تیم پرســتاره
اســت که  3بازیکن ملیپوش دارد و از لوکاس
لیمــا برزیلــی در خــط دفــاع ،الویــس ســاریچ
بوسنیایی ،مارکو مارین آلمانی و جوزف دسوزا
ط هافبک بهــره میبرد .این تیم
برزیلــی در خ 
 3مهاجم خارجی هم دارد که محمد یوســف
بلحاجــی الجزایــری ،دیجانینی تــاوارس اهل
کیپ ورد و عمر الســوما سوریهای هستند .عمر
السوما بازیکن نام آشنایی برای فوتبالدوستان
ایرانــی اســت چــرا کــه بارهــا مقابــل تیمهای
کشــورمان قــرار گرفتــه و موفــق بــه گلزنی هم
شده است.
اما در ســوی مقابل ،اســتقالل در شــرایطی
بــه میــدان مــیرود کــه یــک لشــکر مصــدوم
دارد؛ از شــیخ دیاباتــه و مهــدی قائــدی گرفته
تــا عــارف غالمــی و ســیاوش یزدانــی .بــا ایــن

گلشید امیدیان ،بازیکن تیم ملی بسکتبال بانوان در گفتوگو با «ایران»:

صداوسیما به ورزشکاران زن احترام بگذارد
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

چنــد روز پیــش ویدئویــی چنــد ثانیــهای از
گلشــید امیدیان ،بازیکن تیم ملی بســکتبال
بانــوان در فضــای مجــازی منتشــر شــد کــه
واکنــش کاربــران را بــه همــراه داشــت .در
ایــن ویدئــو ،ملیپــوش بســکتبال بــا تعجب
از ممانعــت مأمــور حراســت ســازمان صــدا
و ســیما از ورودش صحبــت کــرد .ماجــرا از
ایــن قرار اســت که دوشــنبه گذشــته امیدیان
بــه همــراه کیمیــا یزدیــان ،دیگــر ملیپــوش
بســکتبال بانــوان بــه برنامــه «صبــح بخیــر
ایران» شــبکه اول صدا و ســیما دعوت شــده
بــود اما حراســت این ســازمان بــه دلیل نوع
پوشــش مانع از ورود این بازیکن شــد .گرچه
ممانعــت از ورود میهمانــان خانــم به دلیل
نوع پوشــش ،پیش از این هم ســابقه داشــته
اســت امــا با مشــاهده ویدئــو مورد اشــاره ،به
نظر میرسد نوع پوشش این بازیکن مشکلی
نداشته است.
گلشــید امیدیــان درخصوص انتشــار این
ویدئو به خبرنــگار «ایران» گفــت« :ویدئویی
کــه منتشــر شــد ،در صفحــه شــخصیام بود
کــه گویــا یکــی از خبرنــگاران آن را از صفحــه
شــخصیام برداشــته و منتشــر کــرده اســت.
بــه دلیل پخش ایــن ویدئو عصبانــی و کالفه
بــودم .البته قصــد نــدارم که ایــن موضوع را
دنبــال و در مورد انتشــار ویدئــو صحبت کنم
امــا امیــدوارم که دیگــر چنین اتفاقــی نیفتد.
بایــد بــه حریــم خصوصــی همدیگــر احترام
بگذاریم».
او در مــورد ماجــرا هم توضیــح داد« :من
را بــه برنامــه صبح بخیــر ایران دعــوت کرده
بودنــد امــا زمانــی که بــه در ورودی ســازمان

صداوســیما مراجعــه کردم ،مأمور حراســت
این ســازمان مانع ورودم شــد .وقتی دلیلش
را پرســیدم ،گفتنــد کــه حجاب شــما مشــکل
دارد و اجازه ندارید وارد سازمان شوید .دلیل
آنها برای راه ندادن من به صداوسیما خیلی
عجیب بود چرا که حجاب من هیچ مشــکلی
نداشت».
بازیکــن تیم ملــی بســکتبال بانــوان بیان
داشــت« :حراســت صــدا و ســیما شــلوار من
را نامناســب دانســت در صورتــی کــه شــلوار
مــن هیــچ مشــکلی نداشــت .نمیدانــم کــه
بــرای حضــور در ســازمان صداوســیما بایــد
چــه شــلواری میپوشــیدم؟ پوششــم کامــاً
مناســب بــود .دوبــار بــه حراســت ســازمان
گفتم که بگذارید از ســازمان بیــرون بروم اما
آنها گفتند که باید مدیر حراســت ســازمان با
دوربین پوشــش شما را ببیند .پس از آن یکی
از مأموران حراســت تماس گرفت و گفت که
شــلوارش تنــگ اســت و همان مأمــور به من
گفــت که اجازه ورود نداری .اما واقعاً مانتوی
من گشــاد و بلند بود و شلوارم دیده نمیشد.
در هــر حــال هیــچ بحثــی بــا آنهــا نکــردم و
واکنشــی هم نشــان ندادم و از سازمان بیرون
آمدم .کیمیا یزدیــان همبازیام در تیم ملی
آن فیلــم را از مــن گرفــت .بــرای او هــم این
موضــوع خندهدار و عجیب بود .البته یزدیان
از در دیگری وارد شده بود و من از در دیگری
قصــد ورود داشــتم کــه بــا ممانعــت مأمــور
حراست مواجه شدم».
او با اشــاره به دالیل مأمور حراســت صدا
و ســیما ،صحبتهایــش را ادامــه داد« :یکی
از مأموران حراســت به من گفت که چون قد
شــما بلند اســت ،بیشــتر توی چشــم هستی.
ولــی واقعاً حجاب من کامل بود و حتی برای
ورود بــه برنامــه بــا خــودم هدبنــد هــم برده

بــودم تــا به ســرم ببندم و پوششــم مشــکلی
نداشته باشد».
امیدیان درخصوص سؤالی مبنی بر اینکه
مگــر هنــگام دعــوت درباره پوشــش به شــما
تذکــرات الزم را نــداده بودنــد؟ چنین پاســخ
داد« :بله صحبت میکنند و میگویند که باید
چه پوششی داشته باشیم .با من هم صحبت
کردند اما اصالً صحبتی از شــلوار تنگ نشــد.
من هم تمام مواردی که تأکید کرده بودند را
انجام دادم .انتظار من از مسئوالن این است
که بیشــتر بــه ورزش خانمهــا اهمیت دهند.
بهتر اســت وقتی مسئوالن برنامهای تصمیم
میگیرند خانمی را دعوت کنند ،به ورزشــکار
احتــرام بگذارنــد و آدمهــا را کوچــک نبینند.
نمیگویــم که تنها به خــود من به عنوان یک
بازیکن ملیپوش احتــرام بگذارند ،آنها باید
به همه مردم احترام بگذارند».
بلندقدتریــن بسکتبالیســت زن ایــران
بــا قــد ۱۹۳ســانتیمتر بــا اشــاره بــه اینکــه آن

حال فوتبالدوســتان ایرانی چشــم امیدشان به
پتانسیل بازیکنانی چون ارسالن مطهری است
و اینکــه بــا تعصــب و تــاش مضاعــف ،فعل
خواستن را مقابل حریف سعودی صرف کنند.
در اســتقالل وضعیت روی نیمکت هم خیلی
بســامان نیســت .ســعید رمضانی ،سرپرســت
تیــم بــه دلیــل نارضایتــی از شــرایط همــراه با
آبیپوشان به کویت نرفت و امروز امیر سلطانی
معاون باشــگاه اســتقالل به عنوان سرپرســت
موقــت ،روی نیمکت مینشــیند .در این میان
فرهاد مجیدی هم از شــرایط مدیریت باشگاه
گالیــه دارد بــا ایــن حــال امیدواریــم اســتقالل
بتوانــد از حریــف ســعودی خــود امتیــاز بگیرد
و دســت خالــی راهی تهــران نشــود .نکته حائز
اهمیــت اینکــه اســتقالل همچنان بــا مجیدی
بدون باخت اســت و از سویی سابقه پیروزی بر
االهلــی را هم دارد .دو تیم در فصل  2010لیگ
قهرمانان آســیا بــه مصاف هم رفتنــد که بازی
رفــت در جده  1-2به ســود اســتقالل شــد و هر
 2گل آبیپوشــان را هم مجیدی به ثمر رساند.
اســتقالل در بــازی برگشــت هــم در آزادی 1-2
برنده شــد که گلزنان اســتقالل در آن مســابقه
سیدمهدی سیدصالحی و امیرحسین صادقی
بودنــد .گفتنــی اســت در دیگر بازی ایــن گروه،
الشرطه عراق از ساعت  17:30میزبان الوحده
امارات است.

مجیدی و سرآسیایی
نیامدند

باشگاه خبرنگاران جوان

مردان رئال مادرید در دیدار شب گذشته خود با سلتاویگو در چارچوب لیگ
فوتبال اســپانیا ،پیراهنی را بر تن داشــتند که روی آن عبارتی حمایتآمیز از
کشور چین حک شده بود .این عبارت «قوی باش ،چین» بود و در ارتباط با
شیوع بیماری مرگبار کرونا در چین و تلفات تأسفآور آن است.

مارکا (اسپانیا)

گاردین (انگلیس)

کوریره دلو اسپورت (ایتالیا)

عکس ها :میزان

محمدرضا کالیی و مســعود هراتیان که برای شــرکت در انتخابات ریاســت
فدراســیون فوتبــال ثبت نــام کــرده بودند ،به ســبب ناکامــی در جمعآوری
 10امضــای مــورد نیــاز از اعضــای مجمــع ،مجبور بــه انصــراف از حضور در
انتخابــات شــدند .آخرین فرصت بــرای جمعآوری امضا که یکی از شــروط
حضــور درانتخابــات اســت ،دیــروز به اتمــام رســید .بدین ترتیــب از جمع
نامزدهای تصدی پســت ریاســت فدراسیون ،محمدحســین قریب ،حبیب
کاشــانی ،حیــدر بهارونــد ،مهــدی محمدنبــی و هدایــت ممبینــی تــا عصر
یکشنبه  10امضای مورد نیاز را ارائه کردند.
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اتفاق تمام شــد و دیگر بــه آن فکر نمیکنم،
افــزود« :برای من مهم نیســت کــه به صدا و
ســیما دعوت شــوم .اگر مجدداً با من تماس
بگیرنــد و دعوتــم کننــد شــاید به ایــن راحتی
قبــول نکنم .من ســاعت پنــج و نیم از خواب
بلند شــدم و ســاعت  6و نیم به ســمت صدا
و ســیما راه افتــادم و یــک ربع بــه هفت آنجا
بودم .ســاعت  9تمرین داشــتم و پــس از راه
ندادن ،به سمت محل تمرین حرکت کردم.
بــرای من مهم نبــود و حتی به ایــن موضوع
فکر هم نکردم».
ایــن بازیکــن ملیپــوش در پایــان گفــت:
«بازیهــای لیگ بســکتبال در حــال برگزاری
اســت و تیم ما (گــروه بهمن) در جمع  4تیم
برتر قــرار گرفت و مرحله نیمــه نهایی را هم
با موفقیت پشــت ســر گذاشــتیم .چهارشنبه
هفتــه جــاری اولین بــازی فینال اســت که به
صــورت دو از ســه برگــزار میشــود .تــاش
میکنیم قهرمان لیگ برتر شویم».

دیــروز نشســت خبــری
نشست ســرمربیان تیمهای استقالل
خبـــری و االهلی برگزار شــد که فرهاد
مجیــدی بــه دلیــل ســرماخوردگی در کنفرانس
حاضــر نشــد و بــه جــای او ،مجیــد نامجومطلق
شــرکت کرد .نامجومطلق ،مربی استقالل گفت:
«بازی مشکلی با االهلی که یکی از تیمهای خوب
عربستان است ،داریم .با وجود اینکه مصدومان
زیــادی داریم اما بازیکنــان از نظر کیفیت فنی در
ســطح باالیی هســتند و میتوانند جای بازیکنان
مصدوم را پر کنند .احترام زیادی برای تیم االهلی
قائل هســتیم و میدانیم تیم باکیفیتی است اما
ما اســتقالل هستیم ،تیمی که  2بار قهرمان آسیا
شده و  2فینال دیگر هم در آسیا حضور داشتهایم
و جــزو تیمهــای پرافتخــار قــاره هســتیم ».مازن
بهکلــی ،ســرمربی موقت تیم االهلی عربســتان
نیز در نشســت خبری بیان داشت« :خود را برای
بازی برابر اســتقالل به خوبــی آماده کردهایم .در
ضمن عمر السوما و یوسف بالیلی با پایان یافتن
دوران مصدومیتشان آماده این بازی هستند».
مجتبی سرآســیایی ،سرمربی شــهرخودرو در
نشســت حاضر نشــد و به جای او ،استفانو کوزین
مربی ایتالیایی تیم مشهدی در جمع خبرنگاران
گفت« :شــهرخودرو آماده اســت و برای کسب 3
امتیاز مبارزه میکند .مــا برای بازی خوب تالش
میکنیــم .عــدم گلزنــی شــهرخودرو هــم هیــچ
ارتباطــی به مشــکل خط حمله نــدارد .بحث هر
بازی متفاوت اســت .فرصتهایــی ایجاد کردیم
امــا نتوانســتیم در بــازی نخســت ،گل بزنیــم».
شــوتاآروالدزه ،ســرمربی پاختاکــور نیــز اظهــار
داشــت« :فکر میکنــم بازی آســانی نخواهد بود
زیــرا خصوصیــت همــه تیمهــای ایرانــی قدرت
بدنــی باال و پرتالش بودن آنهاســت و حریفمان
در دفــاع خیلی خوب بازی میکند .در واقع هیچ
تیــم معمولــی در لیــگ قهرمانــان آســیا حضور
نــدارد و برابــر تیمی بــازی میکنیم که شکســت
دادنش سخت است».

