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سلطانیفر :هر وقت آستانه تحمل تماشاگران
باالتر برود ،بانوان به ورزشگاه میآیند

مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و جوانان گفت« :هیچ مشکلی
با حضــور بانوان در ورزشــگاهها نداریم .درحال حاضر شــاهد
اخبـــار حضــور آنهــا در بازیهای ســالنی هســتیم و در ورزشــگاههای
فوتبال هم هر وقت آســتانه تحمل تماشــاگران باالتر رفت ،شــاهد حضور بانوان
خواهیم بود ».این صحبتهای ســلطانیفر در شــرایطی مطرح شد که همچنان
مطالبــه برای حضور زنان در ورزشــگاهها وجــود دارد و هر از گاهی شــاهد اقدامی
هستیم که دربر گیرنده پیامی در این زمینه است .چهارشنبه گذشته ،بهرام رشید
فرخی بازیکن مس کرمان پس از گلزنی به تراکتور در جام حذفی ،حرکتی انجام
داد که بازتاب زیادی میان کاربران فضای مجازی داشت .او زیر پیراهن خود نوشته
بود« :جای مادران سرزمینم در ورزشگاه خالی است».

دیدار اسکوچیچ با لژیونرهای ایران در بلژیک

تیــم ملی فوتبال ایران هفتم فروردیــن  99در ورزشــگاه آزادی به مصاف هنگکنگ
میرود تا دیدارهای برگشــت خــود در مرحله مقدماتی انتخابی جام جهانی  2022و
مقدماتی جام ملتهای آســیا  2023را آغاز کند .در این راســتا ،قرار است اردوی تیم
ملی از  27اســفند در تهران آغاز شــود .البته دیدار اســتقالل و فوالد  28اســفند برگزار
میشود و بازیکنانی که از این دو تیم دعوت شوند ،بیست و نهم به اردو اضافه خواهند
شد .سرمربی تیم ملی تصمیم گرفته از تمام فرصتها برای آمادهسازی استفاده کند
و به همین دلیل برای اعالم لیست و دعوت از بازیکنان ،منتظر بازی استقالل و فوالد
نخواهد ماند .دراگان اسکوچیچ که هفته قبل با سفر به کویت و امارات 2دیدار استقالل
 االهلی امارات و پرسپولیس -الشارجه در لیگ قهرمانان آسیا را از نزدیک تماشا کرد،چهارشنبه برای بررسی عملکرد لژیونرها راهی بلژیک شد و در تمرینات یوپن شرکت
کرد .او با ســعید عزتاللهی و امید ابراهیمی دیدار و صحبت کرد .این مربی کروات،
دیروز هم به محل تمرین شارلروا رفت تا با کاوه رضایی ،علی قلیزاده و یونس دلفی
مالقات کند و امروز هم در تمرین خنت حاضر میشود تا با میالد محمدی صحبت
کند .قرار است ،اسکوچیچ فردا (یکشنبه) تماشاگر دیدار حساس تیمهای کلوپ بروژ
و شارلروا باشد و در همین روز دیدار تیمهای اندرلخت و یوپن را هم از نزدیک تماشا
خواهد کرد.

همکاری فدراسیون پزشکی -ورزشی با وزارت بهداشت

در پی دیده شــدن شــواهد بیماری کرونا در کشــور مسعود ســلطانیفر ،وزیر
ورزش و جوانان به فدراسیون پزشکی -ورزشی دستور داد با ستاد پیشگیری
و مقابلــه بــا بیماری کرونا که با دســتور دولــت و محوریت وزارت بهداشــت
تشکیل شده ،همکاری کامل داشته باشد.

پیروزی آسان بسکتبالیستهای ایران مقابل سوریه

تیم ملی بســکتبال کشــورمان در پنجره اول مســابقات انتخابی کاپ آســیا،
پنجشنبه در سالن آزادی میزبان سوریه بود و در نخستین گام حریف را -۹۴
 ۴۸شکست داد .در این مسابقه حامد حدادی با  ۱۴امتیاز۱۴ ،ریباند و ۹پاس
منجر بــه گل تأثیرگذارترین بازیکن میدان لقب گرفت .تیم ملی در دومین
بازی از ساعت  ۱۶فردا به مصاف قطر میرود.

«کرونا» مسابقات تیراندازی کاپ جهانی را لغو کرد

قــرار بــود مســابقات کاپ جهانی تیرانــدازی با کمــان اوایل اردیبهشــت 99
به میزبانی شــانگهای چین برگزار شــود که با اعالم فدراســیون جهانی ،این
مسابقات به خاطر شیوع ویروس کرونا لغو شد.
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توگو با «ایران»:
آرش رضاوند ،هافبک استقالل در گف 

رقابتی ناعادالنه در آسیا داریم

امسال باید با قهرمانی در یک جام انتظارات هواداران را برآورده کنیم  /مصدومان برگردند شرایطمان خیلی بهتر میشود
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

هفتــه دوم مرحلــه گروهی لیــگ قهرمانان آســیا
 2020برگــزار شــد و  4نماینــده ایران با  3شکســت
و تنهــا یــک تســاوی ،نــاکام ایــن هفتــه رقابتهــا
لقب گرفتنــد .در این میان اســتقالل  1-2مغلوب
االهلی عربســتان شــد امــا آرش رضاونــد از لحاظ
فردی نمایش قابل دفاعی در ترکیب آبیپوشــان
داشــت .با ایــن اوصاف ،شــاگردان فرهاد مجیدی
خود را برای بازیهای فشــرده در لیگ برتر و لیگ
قهرمانان آسیا آماده میکنند.
آرش رضاوند با اشاره به عملکرد استقالل در 2
بازی انجام شده در آسیا ،به خبرنگار «ایران» گفت:
«در دیدار با الشــرطه عراق بدشانس بودیم وگرنه
بایــد این تیم را شکســت میدادیــم .در هفته دوم
همه دیدند که داوران گل ســالم ارســان مطهری
را مــردود اعــام کردنــد .درواقــع مقابــل االهلــی
عربســتان ،بــه داور باختیــم .متأســفانه تیمهــای
ایرانــی رقابتــی ناعادالنــه در لیگ قهرمانان آســیا
دارنــد و در ایــن مســابقات بایــد هم با تیــم رقیب
و هــم بــا داور بجنگنــد .در هر حال بــازی با االهلی
تمــام شــد و حــاال تمرکزمــان روی بازیهای پیش

بازگشت کریمی ،میلیچ و قائدی
به تمرینات استقالل

اســتقاللیها کــه خــود را برای دیــدار فردا با
ذوب آهــن آمــاده میکنند ،در حالــی دیروز
در زمین چمن مجموعه ورزشــی انقالب به
تمریــن پرداختند که علــی کریمی و هروویه
میلیچ که به سبب سرماخوردگی در روزهای
گذشته غایب بودند ،با بهبود این عارضه به
جمع آبیها بازگشــتند و مهــدی قائدی هم
بــا رهایــی از مصدومیــت اخیرش پــا به پای
سایرین تمرین کرد .با توجه به بازگشت آنها
و همچنین فرشید اسماعیلی ،عارف غالمی
و محمــد بلبلی به تمرینات ،فرهاد مجیدی
دســت بازتــری بــرای دیــدار بــا ذوبآهــن
خواهد داشت.

رو در لیــگ برتــر و آسیاســت ».هافبــک اســتقالل
ادامــه داد« :الوحــده امارات حریــف بعدیمان در
آسیاســت ،بایــد  3امتیــاز را بگیریم و دســت پر به
کشور بازگردیم .البته الوحده تیم خوبی است و باید
مراقب این تیم باشــیم .تیمهای عربی با توجه به
شرایط خوب مالیشان ،بازیکنان خارجی باکیفیتی
جذب میکنند و این موضوع کار تیمهای ایرانی را
واقعاً سخت میکند .گرچه ما استقالل هستیم و تا
آخرین نفس برای موفقیت میجنگیم.همه چیز
دست خودمان است و هنوز هر  4تیم ایرانی شانس
صعود به مرحله بعــد را دارند .فاصله تیمها زیاد
نیست و نباید شرایط کنونی را در نظر بگیریم .قطعاً
حریفان امتیاز از دســت خواهند داد و ما باید از این
فرصت به بهترین نحو استفاده کنیم».
او از تأثیــر منفی برگــزاری تمــام بازیهای دور
رفــت لیــگ قهرمانــان در خــارج از خانه صحبت
کرد«:برگــزاری بازیها در خــارج از خانه خیلی به
ضررمان اســت .ما در ایران هواداران زیادی داریم
که با حضور در استادیوم کار را برای حریفان سخت
میکنند .البته در همین بازیهای لیگ قهرمانان
در کشورهای عربی هم هوادار داریم که حضورشان
باعــث دلگرمــی اســت .اســتقالل و پرســپولیس
هواداران زیادی دارند و اگر نتوانیم در ایران میزبان

باشیم ،شانسمان را برای صعود به مراحل باالتر
از دست خواهیم داد».
رضاونــد کــه از دیــد «ســوفا اســپور» در ترکیب
تیــم منتخــب هفتــه دوم لیــگ قهرمانــان قــرار
گرفــت ،اظهــار داشــت«:من در  2بازی الشــرطه و
االهلــی بهترین بازیکن زمین شــدم و این انتخاب
به همین دلیل اســت .شــرایط خوبی دارم و کامالً
آمــادهام تــا در صــورت صالحدیــد کادرفنــی در
ترکیب قرار بگیرم .متأسفانه ما در روزهای گذشته
مصدومان زیادی داشــتیم ،شــک نکنید با اضافه
شــدن بازیکنان مصــدوم شــرایطمان خیلی بهتر
از ایــن خواهــد شــد .حــدود  10بازیکن را بــه دلیل
مصدومیــت در اختیار نداشــتیم و این موضوع بر

کیفیــت کارمــان تأثیر منفــی گذاشــت .غیبت
ایــن بازیکنان وظیفه آنهایی کــه درون زمین
بودند را سنگینتر کرد ».بازیکن شماره 88
اســتقالل دربــاره بازی فــردا تیمش مقابل
ذوب آهــن گفت«:درســت اســت که ذوب
آهن در جدول شرایط خوبی ندارد اما آنها
تیم خوبی دارند و ما باید حواسمان جمع
باشــد .بایــد در بازیهــای پیــش رو در لیگ
برتــر امتیازها را جمــع کنیم .در حــال حاضر در 3
جبهه میجنگیم و باید حداقل امسال با قهرمانی
در یــک جام انتظــارات هواداران را بــرآورده کنیم.
هــواداران از ما قهرمانی میخواهنــد و باید به این
مهم دست یابیم».

 3ایرانی در بین بازیکنان منتخب آسیا
هفتهدوملیگقهرمانانآســیابانتایجخوبیبراینمایندگانایرانهمراهنبودولیتعدادیازبازیکنان
از لحاظفردی نمایشقابلتوجهیداشــتند .سایتکنفدراسیونفوتبالآسیا 8بازیکن برتراینهفتهرا
معرفی کرد که علی علیپور زننده هر 2گل پرسپولیس به الشارجه در رده چهارم قرار گرفت .مهدی ترابی
هافبک پرســپولیس هم از نگاه کارشناسان ســایت «فاکس اســپورت» در میان 8بازیکن برتر این هفته
معرفیشــد.ضمناینکهسایت«سوفااســپور»همآرشرضاوندهافبکاستقاللرابهواسطهنمایش
خوبیکهمقابلاالهلیعربستانداشت،درترکیبتیممنتخبخودقرارداد.

«دوبیگردی» استوکس ،عصبانیت گلمحمدی

گــروه ورزش /مهاجــم ایرلنــدی پرســپولیس
پــس از دیــدار مقابل الشــارجه امــارات ،همراه
سرخپوشانبهتهرانبازنگشتوحاالحضورش
در دوبــی حاشــیههایی را به وجود آورده اســت.
در شــرایطی کــه عنوان شــده آنتونی اســتوکس
برای دیدن فرزندش در این شهر مانده ،انتشار
تصاویــری از حضــور او در یــک کلــوب مشــهور
دوبی ،حاشیهساز شــده است .پرسپولیس فردا
(یکشــنبه) دیدار حساسی با ســپاهان دارد و در
این شرایط ،انتشــار تصاویر «دوبی گردی» این
بازیکن خشــم هواداران را به همراه داشته اســت .گفتنی است تعدادی از این
تصاویر و ویدئوهای کوتاه توســط استفان سندرسون ،دوست بوکسور استوکس
در صفحه شــخصیاش منتشــر شــد .اســتوکس زمانی کــه در تراکتــور حضور
داشت هم از هر فرصتی برای رفتن به دوبی استفاده میکرد .مهاجم ایرلندی

پرســپولیس با وجود داشــتن بلیت برگشــت به ایران که تاریخ آن صبح دیروز
(جمعه) بود ،در تمرین تیم حاضر نشد و این مساله با عصبانیت سرمربی تیم
همراه شــد .سایت باشگاه پرسپولیس در این زمینه نوشت«:استوکس پیش از
بازی با الشارجه از سرمربی تیم خواست که برای دیدن پسرش یک روز بیشتر
در دوبی بماند .گلمحمدی هم به خاطر دو بار درخواست استوکس ،موافقت
کرد که استوکس یک روز دیرتر به تمرینات ملحق شود .در شرایطی که قرار بود
ایــن مهاجــم با پرواز صبح جمعــه به ایران بیاید ،در تمریــن غیبت کرد و این
باعث ناراحتی شدید یحیی گلمحمدی شد.غیبت او در تمرین هیچ توجیهی
ندارد و باید پاسخگو باشد ».گفتنی است ،در جریان تمرین دیروز پرسپولیس
در ورزشگاه شهید کاظمی ،یکی از مسئوالن این باشگاه با یکی از لیدرهای تیم
درگیر شد .مســئوالن این ورزشگاه مکانهایی را برای پارک خودروی بازیکنان
و ســایر وابســتگان این تیم در نظر گرفته بودند ولی یکی از لیدرهــا این روال را
رعایت نکرد و بههمین ســبب با یکی از مسئوالن پرسپولیس ابتدا به درگیری
لفظی و سپس زد و خورد فیزیکی پرداخت.

رسن :در شرایط سختی
در تهران زندگی میکنیم

بشــار رســن ،هافبــک عراقــی پرســپولیس
به شــیوع ویــروس کرونــا در ایــران واکنش
نشان داد .او به ســایت «البوابه» گفت«:با
توجه به اخبار منتشــر شــده دربــاره آمدن
کرونا به ایران در شــرایط ســختی در تهران
زندگــی میکنیــم .بــه مــا اعــام کردند که
بایــد از ماســک اســتفاده کنیــم و از حضور
در اماکــن پرجمعیــت دوری کنیم .اجرای
ایــن توصیهها برای ما ســخت اســت چون
پرسپولیس هواداران زیادی دارد و همیشه
در کنــار ما حضور دارند .بایــد به هرچه که
خداوند برای ما مقدر کرده ،راضی باشــیم
و شکر کنیم».

