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توتو اسپورت (ایتالیا)

اسپورت (اسپانیا)

این روزنامه صفحه اول خود را به پیروزی
حســاس  1-0سهشــنبه شــب بنفیــکای
پرتغال مقابل فنرباغچــه ترکیه در دیدار
رفت مرحله ســوم مقدماتی لیگ فوتبال
قهرمانــان اروپا اختصــاص داده و عکس
«ســروی» را کــه زننده تک گل ســرخهای
شهر لیسبون در این مسابقه بود ،به چاپ
رســانده اســت .ابقای میلی تائو ،هافبک
کارســاز تیــم پورتــو تــا ســال  2023در این
باشگاه ،دیگر خبر مهم این نشریه است.

«در جســتوجوی رازهای پدیــده» عنوان
مطلب و عکس اول این نشریه است که در
آن کوشــش شــده دالیل ماندگاری فراوان
کریس رونالدو ،ســتاره امســال تیم فوتبال
یوونتــوس ایتالیــا تشــریح و از زبــان برخی
اطرافیــان وی توصیف شــود .آخرین فعل
و انفعالهــای مرتبط با کوچ احتمالی لوکا
مودریــچ از رئــال مادریــد بــه اینترمیالن و
تدابیر کهکشانیها برای پر کردن جای وی،
دیگر مقاله مهم دیروز توتو اسپورت است.

ایــن نشــریه بــا چــاپ عکسهــای بزرگ
دییونگ و پوگبا و استفاده از واژههای بلی
و خیر ،خبر از قطعیت کوچ هافبک خالق
تیــم آژاکــس هلند بــه بارســلونا و منتفی
شــدن انتقال هافبک نامدار فرانســوی به
جمع آبــی و اناریها داده و توضیحاتی را
در این خصــوص آورده اســت .نزدیکتر
شــدن تیبــو کورتــووا ،دروازهبــان بلژیکــی
چلســی بــه رئــال مادریــد ،دیگر گــزارش
اصلی این روزنامه است.

ســامان قدوس ،کاپیتان ایرانی اوسترســوند و بهترین ستاره
مــاه گذشــته لیگ ســوئد در میــان تمــام گمانهزنیهایی که
اخبـــار پیرامون حضورش در تیمهای فرانسوی و انگلیسی به گوش
میرســید ،در انتقالــی غیرمنتظــره و جذاب راهی یکــی از معتبرترین لیگهای
اروپا شد تا از این پس شاهد هنرنمایی او در اللیگا باشیم .قدوس به تیم اوئسکا
پیوســت که برای اولین بار صعود به
اللیگا را تجربه کرده و در حال حاضر
هدایتــش برعهــده یــک چهــره نــام
آشــنای آرژانتینی بــه نام لئــو فرانکو
قــرار دارد .کــوچ ســامان بــه اوئســکا
میتواند زمینه برای درخشش بیشتر
ستاره  24ساله ایرانی را فراهم کند

صالحی امیری :پرچمداری یک بانو غرورانگیز است

هفته سوم لیگ برتر هجدهم با حضور دژاگه و شجاعی جذابتر میشود

تقابل سرخابی ها با قرمزهای تبریز و آبی های خوزستان

عکس :سایت باشگاه استقالل

عکس :سایت باشگاه پرسپولیس

شفر و برانکو در روزهای گذشته تمرینات پرفشاری برای شاگردان شان طراحی کردند تا این هفته مقابل حریفان به نتیجه مطلوب دست یابند

لیــگ برتر فوتبال باشــگاههای کشــور ،از امشــب
وارد هفتــه ســوم خود خواهــد شــد .رقابتهایی
کــه کمکــم و بــا گذشــت دو هفته ،ســر و شــکل و
قــوام بهتری به خود گرفته و میتوان به بررســی
وضعیــت تیمهــای حاضــر در لیــگ هجدهــم
پرداخــت .مســابقاتی کــه در آن ،پرســپولیس
توانســته هــر  6امتیاز کامل از  2بــازی قبل خود را
بگیرد تا قهرمان  2فصل گذشــته لیگ برتر ،حاال
صدرنشین فصل جدید هم باشد.
ëëکار سخت دایی ،خداداد و نکونام
در اولیــن بازی این هفته که از ســاعت 18:15
امــروز آغــاز میشــود ،ماشینســازی یــا همــان
گســترش فوالد (این بالتکلیفــی و ابهام در اینکه
چــه تیمــی در مســابقات حاضــر اســت ،در کل
فوتبال جهان بینظیر است) در تبریز به مصاف
ســپیدرود مــیرود و بایــد دیــد میتوانــد بعــد از
 2تســاوی ،اولین برد را به دست آورد .در مقابل،
رشتیها هفته گذشته سنگینترین شکست خود
را با نتیجه  6بر یک برابر سپاهان متحمل شدند.
موضوعی کــه درگیری خداداد عزیزی ســرمربی
سپیدرود با هواداران این تیم و اخراج او از میدان
را در پی داشت و در ادامه هم در اختیار گذاشتن
حســین کعبی به باشگاه یا به عبارت بهتر اخراج
او توســط خــداداد از تبعــات آن بود .هــر چند که
کعبی براســاس رأی کمیته اخــاق هم از حضور
در ایــن بازی محروم اســت .حاال باید دید در این
شــرایط بحرانی ،ســپیدرود که عزیزی را هم روی
نیمکت ندارد ،چه نتیجهای را در این بازی خارج
از خانه و دور از هواداران ناراضی کســب میکند!
در ادامــه ایــن رقابتهــا ،ســایپا و ذوب آهــن از

سردار کمالی 7 :ملیپوش مشکلی
ندارند ،پوالدی مجرم است

آغاز فصل جدید لیگ برتر انگلیس با رویارویی منچستریونایتد و لسترسیتی

لیورپول و چلسی در کمین «من.سیتی»
وصال روحانی
خبرنگار

فصــل جدیــد لیــگ برتــر فوتبــال انگلیــس از
فردا شــب با انجام تک بازی منچســتریونایتد
با لسترســیتی در اولدترافورد شــروع میشــود
و روزهای شــنبه و یکشــنبه آینده بــا برگزاری 9
دیــدار دیگر پایــان میگیرد .تشــخیص فرجام
کار شــیاطین ســرخ شــهر منچســتر در فصلی
کــه یــک بــار دیگــر همشــهری آبیپــوش آنها
(منچسترســیتی) مدعــی اول قهرمانــی جلوه
میکند ،شــاید آنقدرها هم ســخت نباشد زیرا
آنهــا نه در دوران «پیشفصل» درخشــیدهاند
و نــه تــا ایــن لحظــه خریدهایــی داشــتهاند که
حالل مشکالتشان باشد .این تیم فقط دالوت،
لــی گرنــت و فــرد را اســتخدام کرده کــه دومی
درواز هبانــی  35ســاله اســت و فــرد هــم یــک
هافبــک معمولــی و بــه نظــر نمیرســد هیچ
یک بتواننــد گرهای را از کار مردان ژوزه مورینیو
بگشــایند و در نتیجــه یــک بــار دیگر امیــد این
مربی پرتغالی به امثال لوکاکو ،راشــفورد ،ماتا
و لینــگارد اســت .لسترســیتی ،حریــف جمعه
شــب منچســتریونایتد کــه هدایتگــر آن کلــود
پوئــل فرانســوی اســت ،هیــچ نشــانی از تیــم
ساختارشــکن و قهرمــان شــگفتانگیز ســال
 2017ایــن لیــگ نــدارد امــا کســپر اشــمایکل،
دروازهبــان جوان دانمارکی و فرزند ارشــد پیتر
اشــمایکل درون دروازهاش میایستد و جیمی
واردی هنوز برای گلزنی آماده و تیزهوش است
و هــری مگوایــر ،مدافعــی که در جــام جهانی

امسال خوش درخشید ،با بیثمر ماندن تالش
فراوان سایر تیمها برای صید وی ،هنوز یکی از
روباهها (لقب لسترسیتی) به شمار میآید.
ëëجمع ستارهها در «سیتی»
با این حال ،اگر قرار باشــد مدعیان اصلی
قهرمانی را بشناســیم ،نباید آنهــا را در دیدار
فــردا شــب جســتوجو کنیم و چنــان صفتی
پیشتر ســزاوار «من.ســیتی» قهرمان مطلق
فصل پیش و لیورپول نشان میدهد و چلسی
و تاتنهــام نیــز در ایــن زمینــه بــدون شــانس
نیســتند و در کمیــن مــردان پــپ گواردیــوال
هستند .سیتی نه تنها اکثر نیروهای درخشان
فصل پیش خود را حفظ کرده ،ریاض محرز،
هافبک گرهگشای آفریقایی سابق لسترسیتی
را هــم به جمع نفراتش افزوده و همچنان به
قوه تهاجمی مردانی مثل ســانه ،اگهرو ،سلوا
و البته دی بروینه چشم دارد .سیتی که فصل
پیش بــا  19امتیــاز برتری بر منچســتریونایتد
قهرمان شــد ،با چنین ابزاری یکشــنبه شــب
آینــده در مهمتریــن دیــدار هفتــه اول فصل
جدیــد میهمــان آرســنالی خواهــد بــود کــه
ارســن ونگر ،دیرپاترین مربــی تاریخ حیاتش
را ســرانجام کنــار گذاشــته و به اونــای امهری
اسپانیایی روی آورده است.
تاتنهــام که دیگر مدعی قهرمانی اســت ،در
نخســتین بازی عصر شــنبه روبهروی نیوکاســل
خواهد ایستاد و چلسی هم بدون «ادین آزار»ی
که خــاف میلش در اســتمفورد بریــج ماندنی
شده و راهی به جمع مردان رئال مادرید نیافته
است ،مقابل هادرسفیلد قرار میگیرد.

صعود مس سونگون به نیمه نهایی فوتسال آسیا

تیم فوتســال مس سونگون در مرحله یکچهارم نهایی مسابقات قهرمانی
باشــگاههای آســیا روز گذشــته به مصاف ارم قرقیزستان رفت و موفق شد با
نتیجه  ۸بر  ۳از سد حریف خود عبور کند و به مرحله نیمه نهایی برسد.
تیم نفت الوسط عراق هم مقابل نماینده کشور میزبان(اندونزی) ،به برتری
رســید تــا حریف مس ســونگون در این مرحله شــود .دو تیم فــردا (جمعه)
ســاعت  12:30به مصاف هم می روند .دیگر بــازی مرحله نیمه نهایی را دو
تیم بانک بیروت  -تایسوننام ویتنام ،برگزار می کنند.

شکایت سایپا در بحث مهدی ترابی

رضا درویش ،مدیرعامل باشگاه سایپا درباره جلسه روز سهشنبه مهدی ترابی
در کمیت ه انضباطی چنین توضیح داد« :ما در این جلســه حضور نداشــتیم و
از جزئیات آن خبری ندارم .در این جلســه مســئوالن باشگاه تراکتورسازی به
همراه مهدی ترابی حاضر بودند .باشــگاه ســایپا در این موضوع شاکی است
و شــکایت کرده که چرا باشــگاهی در طول فصل با بازیکن تحت قراردادش
مذاکره کرده و او را اغوا به بستن قرارداد کرده است».

الحاجی گرو رسم ًا استقاللی شد

الحاجی گرو که مهاجمی نیجریهای
اســت و در هفتههــای اخیــر آبیهــا
بشــدت بــه دنبــال وی بودنــد،
ســرانجام دیروز بــا عقد قــراردادی
رسمی و  3ساله ،آبیپوش شد .وی
کــه  24ســاله اســت ،ابتدا در تســت
پزشکی باشگاه شرکت کرد و سپس
به تیمی پیوست که توقع دارد جای خالی تیام را برایش پر کند .الحاجی گرو
چهلمین بازیکن خارجی است که استقالل با او قرارداد بسته.

انتقاد دایی از نماینده مجلس

علی دایی ،ســرمربی ســایپا در نشســت خبــری پیش از دیــدار تیمش مقابل
ذوب آهــن در پاســخ به ســؤالی دربــاره مبالغی که توســط خــودش و برخی
ســلبریتیها بــرای کمک بــه زلزلــهزدگان کرمانشــاه جمع شــد و همین طور
ســخنان یکــی از نماینــدگان مجلــس که عنــوان کرده بــود ســلبریتیها برای
پولهایی که جمع کردهاند گزارشــی ارائه نکردهاند ،چنین واکنشــی داشــت:
«مــن نبایــد به این آقایان گزارش بدهم .این آقایان هســتند که باید به ملت
گــزارش بدهند؛ ملتــی که آنها را انتخاب کردهاند .متأســفانه امثال این آقا از
تریبون ملت سوءاستفادههای تبلیغاتی میکنند و در این وضعیت اقتصادی
و معیشــتی که جامعه درگیر آن اســت این آقا به جای اینکه درباره مشکالت
مردم صحبت کند ،درباره ســلبریتیها و ورزشــکارانی که با حســن نیت جلو
آمدند و خودشــان را خرج کردند ،صحبت میکنند .من از این آقا یک ســؤال
دارم .وقتی این همه پول بیتالمال را دزدیدند ،کجا بودید؟»

دبیرکل سابق فدراسیون عضو هیأت مدیره تراکتور شد

محمدرضا زنوزی مالک باشــگاه تراکتورســازی ،علیرضا اســدی دبیرکل ســابق
ت مدیره این باشگاه منصوب کرد.
فدراسیون فوتبال را به عنوان عضو جدید هیأ 

مدارک سپیدرودیها گرو نگه داشته شد!

عکس :سایت باشگاه برایتون

موضــوع خدمت ســربازی بازیکنــان ملیپوش
فوتبــال ،موضوعی اســت که در چنــد وقت اخیر
بحث آن مطرح شــده اســت .در همیــن رابطه،
سردار موسی کمالی رئیس اداره سرمایه انسانی
ســتاد کل نیروهای مسلح اعالم کرد« :به منظور
کمــک به رشــد و توســعه اســتعدادها در بخش
ورزشــی کشــور ،موضــوع بــا تعامــل و همــکاری
مبــادی ذیربــط بررســی و تصمیمگیری شــد که
خدمت وظیفــه عمومی ورزشــکاران حرفهای و
قهرمانی معادل معافیــت تحصیلی برای آنها
در نظر گرفته شــود .بــه طوری که در رشــتههای
ورزشــی فوتبــال ،والیبــال و بســکتبال در ســطح
تیــم ملی ،حداکثر تا  ۳۰ســال تمــام و لیگ برتر
حداکثــر تــا  ۲۸ســال تمــام بــه تعویــق انداخته
شــود و سپس برای انجام خدمت دوره ضرورت
اعزام شوند ».وی زمان اجرای این مقررات را به
صورت آزمایشــی و  ۲ســاله عنوان کــرد« :در این
مدت از سوی ستاد کل نیروهای مسلح ارزیابی و
در صورت مثبت بودن ،در مورد استمرار و تسری
آن به سایر رشــتههای ورزشی نیز تصمیمگیری
خواهد شد».
ســردار کمالــی یــادآور شــد 7« :ملیپــوش
فوتبــال ایــران نیز بــا توجه به اینکه زیر  30ســال
ســن دارند ،در قالب تصمیمات جدید مشکلی
بــرای همراهی تیم ملی فوتبال ایــران نخواهند
داشت و تیم ملی میتواند همچنان از توانمندی
آنها بهره ببــرد اما درخصوص مهــرداد پوالدی
ابتدا باید به جرم او رســیدگی شود .ضمن اینکه
مشکل خروج از کشــور قهرمانان که پیش از این
با فرآیند طوالنی همراه بود نیز حل شده است و
قهرمانان نیز مشکلی از این بابت ندارند».

ســاعت  20:30برابــر هم قــرار میگیرنــد .در 30
تقابــل قبلی  2تیــم در لیگ برتر ،ســایپا صاحب
 11بــرد شــده و ذوب آهــن نیــز  9بــار بــه پیــروزی
دســت یافته و  10بازی هم مســاوی شــده اســت.
نــام محســن مســلمان هــم در میــان محرومان
هفته ســوم که ســازمان لیگ اعالم کرده ،نیامده
اما وضعیت او برای همراهی ذوبآهن براساس
رأی کمیتــه اخالق کــه طی بیانیــهای تأکید کرده
ایــن بازیکن تا اطالع ثانــوی از حضور در میادین
محــروم اســت ،مبهــم اســت .در دیگــر دیــدار
امشب ،نساجی در قائمشهر در حضور هواداران
پرشــور خــود از ســاعت  20:30میزبــان پــارس
جنوبی است .شــاگردان جواد نکونام هنوز بردی
در لیــگ برتر کســب نکردهانــد اما یــاران مهدی
تارتار هفته گذشــته برابر نفت مســجد ســلیمان
به برتری رســیدند .ضمن اینکه باید دید این بار
همســایههای فوتبالدوســت ورزشــگاه وطنــی از
خانهشــان بازی را میبیننــد یا راهــکار دیگری را
انتخاب میکنند!
ëëپرسپولیسدرپیتثبیتصدرنشینی
در بازی مهم امشــب ،اســتقالل خوزســتان از
ســاعت  20:30در ورزشــگاه غدیــر اهــواز میزبان
پرســپولیس اســت .دیــداری کــه قضــاوت آن را
وحیــد کاظمی بــه همراه کمکهــای خود یعنی
علیرضا ایلــدورم و علی اکبر نوری برعهده دارد.
این مسابقه در حالی برگزار میشود که روی کاغذ
کار آبی پوشان اهوازی سخت به نظر میرسد اما
داریوش یزدی که اولین ســال ســرمربیگری خود
در لیــگ برتــر را تجربــه میکند ،به ایــن موضوع
اشــاره کرده کــه تیمــش از این بــازی خانگی برد

میخواهد اما او خودش بهتر از هر کسی میداند
کــه بایــد تیمــش را برابر پرسپولیســی بــه میدان
بفرســتد کــه میخواهد جایــگاه خــود را در صدر
جــدول مســتحکمتر کنــد .نکتــه مهمــی کــه در
خصوص ترکیب پرسپولیس در این دیدار وجود
دارد ،این اســت که به نظر میرسد برانکو پس از
دو بــازی و میــدان دادن به بوژیدار رادوشــوویچ،
قصــد دارد علیرضــا بیرانوند دروازه بان شــماره
یــک تیــم ملــی را بــه ترکیــب اصلــی بازگرداند.
ضمن اینکه با توجه به گلزنی گادوین منشــا باید
دید او در ترکیب اصلی قرار میگیرد یا برانکو باز
هم از دو هافبک دفاعی استفاده خواهد کرد .این
دو تیم ،امشــب بــرای یازدهمین بــار مقابل هم
قــرار میگیرند .در  ۱۰تقابل گذشــت ه آنها در لیگ
برتــر ،پرسپولیســیها  ۶بــرد به دســت آوردهاند،
فقط یک بار به حریف خوزستانی خود باختهاند
و ۳تقابل دو تیم هم به تساوی انجامیده .در این
 ۱۰بازی ۱۳ ،گل توسط سرخپوشان به ثمر رسیده
و آبیهای خوزســتان هم توانستهاند  ۶بار دروازه
حریــف را باز کنند .ضمن اینکــه در  ۵تقابل آخر
دو تیم در لیگ برتر ،پرسپولیســیها  ۴برد کسب
کردهاند.
ëëدربی جنوب؛ فقط برد
پرونــده هفته ســوم لیگ برتــر هجدهم ،فردا
(جمعــه) بــا برگــزاری  4دیــدار بســته میشــود.
پدیــده و صنعت نفــت آباداندر ورزشــگاه امام
رضا(ع ) مشهد از ساعت  20با هم دیدار میکنند.
شــاگردان یحیی گلمحمدی ،هفته گذشــته برد
خوب خارج از خانهای مقابل استقالل خوزستان
کســب کردند و این بار امیدوارنــد برخالف دیدار

اولشــان بــا پرســپولیس ،از حمایــت هــواداران
مشــهدی برخوردار باشند .ضمن اینکه صنعت
نفــت هم پس از دو تســاوی پی در پــی ،به دنبال
این است تا اولین برد خود را در این فصل تجربه
کنــد .در دیگــر دیدار که از ســاعت  20:30شــروع
میشــود ،فــوالد و نفــت مســجد ســلیمان دربی
خوزستان را برگزار میکنند .دیداری که تقابل دو
تیــم بازنده اســت .نفتیها هفته گذشــته در جم
بــه پــارس جنوبی باختنــد و فوالد هــم در تهران
بازیاش را به پرسپولیس واگذار کرد .این دو تیم
در لیــگ چهاردهم  2بار به مصاف هم رفتند که
ســهم هر کدام یک پیروزی بوده اســت .سپاهان
و پیــکان هــم در شــرایطی از ســاعت  20:30بــه
مصاف هم میروند که به دنبال دومین برد خود
هستند .از  24دیداری که تیمهای امیر قلعهنویی
و مجید جاللــی مربیان دو تیم مقابل هم برگزار
کردهانــد ،تیمهــای تحت هدایــت ژنــرال 11 ،بار
مقابــل تیمهای جاللــی برنده بــوده و آقا معلم
فقط سه بار قلعهنویی را شکست داده است و 10
بازی هم با تســاوی به پایان رسیده است .ضمن
اینکه هر چهار تقابل آخر این دو مربی ،با برتری
قلعهنویی به پایان رسیده است.
ëëرونمایی از اشکان و شجاعی در آزادی
در حســاسترین بــازی ایــن هفته ،از ســاعت
 20:30اســتقالل و تراکتورســازی در ورزشــگاه
آزادی تهــران بــه مصــاف هم میرونــد .دیداری
کــه قضــاوت آن را مهــدی ســیدعلی بــه همــراه
کمکهایــش حســن ظهیــری و تــورج عیــوض
محمدی برعهده خواهند داشــت .این مســابقه
در شــرایطی برگــزار میشــود کــه اســتقالل از دو

بازی اول خود برابر پیکان و ذوب آهن به تساوی
رســیده و تراکتورســازی هم مقابل نفت مســجد
سلیمان و نساجی مســاوی کرده و حاال هواداران
پرتعداد این تیمها امیدوارند تیم محبوبشــان
بتوانــد اولیــن بــرد در لیگ هجدهم را به دســت
آورد .وینفــرد شــفر امیــدوار اســت خریدهــای
جدید این تیم بتوانند جای بازیکنان جدا شــده و
تأثیرگذار تیمش را پر کنند و باز هم استقالل را به
یک تیم مدعی تبدیل کنند .البته استقالل در این
مســابقه ،محمد دانشــگر مدافع خود را به دلیل
اخــراج در بازی قبل در اختیار ندارد .از ســویی به
نظر میرســد مرتضــی تبریــزی روز جمعه برای
اولیــن بار با پیراهن اســتقالل به میــدان میرود.
طبق شــنیدهها قرار است او در پست مورد عالقه
خــودش یعنــی وینگــر چپ به میــدان بــرود .در
مقابل تراکتورســازی هم با شــرایط جدیدی وارد
میدان خواهد شد .حضور اشکان دژاگه و مسعود
شــجاعی کاپیتانهای تیم ملی در تراکتورسازی،
سبب شــده پرشورها با اشــتیاق و عالقه بیشتری
لیــگ برتــر را دنبال کننــد و حضور ایــن بازیکنان
در فوتبــال ایــران و تقابــل آنهــا (در صورتــی کــه
توشــاک از آنهــا اســتفاده کند) با اســتقاللیها ،از
نکات جذاب این مســابقه اســت .تراکتورســازان
در  ۲۰تقابل مقابل اســتقالل در لیگ برتر ۸ ،برد
به دست آوردهاند .استقاللیها هم  ۵برد مقابل
حریف تبریزی داشــتهاند و  ۷بازی دو تیم هم به
تســاوی انجامیده .در این  ۲۰بازی ،تراکتورسازی
 ۲۷گل به اســتقالل زده و استقاللیها هم  ۲۴گل
زدهاند .بــا توجه به این آمار میتوان انتظار بازی
پرگل و جذاب دیگری از دو تیم داشت.

ســیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک در روز خبرنگار با اشاره
بــه اهمیــت رســانه در جوامع چنیــن صحبت کرد« :در گذشــته شــفافیت با
افشاگری و نقد با تخریب مترادف بود اما این روزها کامالً شرایط عوض شده.
محدودســازی قدرت مدیران باعث قانونمندی و عملکرد صحیح سیســتم
میشــود و رسانه مهمترین تأثیر را در هدایت آنها دارد .مصوبه شنبه ما این
اســت که در مورد هزینهها و بودجه صرف شــده شفافســازی صورت گیرد و
کلیه بودجه و هزینهها برای بازیهای آسیایی روی سایت کمیته ملی المپیک
قرار میگیرد ».وی در پایان از انتخاب الهه احمدی به عنوان پرچمدار دفاع
کرد« :اینکه در افتتاحیه بازیهای آســیایی که یــک میلیارد بیننده دارد ،یک
بانوی ایرانی در جلوی مردان پرچمدار شود ،بسیار غرورانگیز است و نشان از
عدم تبعیض دارد .ضمن اینکه وی یک مادر قهرمان اســت که بسیار ارزش
دارد .هیچ وجه تمایزی بین ورزشــگاه و دانشــگاه از لحاظ ســامت و توسعه
نیســت و قطعاً حضور بانوان در ورزشــگاهها باعث پیشرفت میشود و عدم
حضور نوعی توهین به عزت بانوان است».

جهانبخش در قلب جزیره

یکی از جاذبههای اصلی فصل جدید لیگ برتر جزیره برای ما ایرانیها،
طبعاًحضور علیرضا جهانبخش در ترکیب برایتون است که این مهاجم
بــــرش ملیپوش و جوان فوتبال ایران یک ماه و اندی پیش به آن پیوست .او با
پیراهن شماره  16به تیمی پیوسته که فصل پیش پانزدهم شد و هدایت آن با کریس هاوتون،
مدافع چپ ایرلندی اســبق تاتنهام اســت و طی  117ســال حضور در صحنه فوتبال انگلیس،
معموالً یک تیم درجه سوم شناخته شده و بین دستههای چهارگانه لیگ این کشور در رفت
و آمد بوده ولی ســابقه فینالیســت شدن در جام حذفی انگلیس در سال  1983را دارد و شاید
طالییترین دوره خود را در سالهای  1979تا  1983سپری کرده باشد .در میان بازیکنان فعلی
برایتــون ،ازهکیل اســطلوتو در خــط دفاعی ،پارکاس گروس و ایو بیومــا در خط میانی و یورگن
لوکادیا در خط حمله هم مشــاهده میشوند اما به اعتراف هاوتون ،این جهانبخش است که
امروز و آینده برایتون را در دســتهای خویش دارد .جهانبخش به نشریه دیلی تلگراف گفته
است :بازی کردن در انگلیس آرزوی قدیمی من بوده و حاال که به این هدف رسیدهام ،باید با
ارائه بازیهایی خوب ،مربیان برایتون را متقاعد کنم که انتخاب درســتی داشتهاند .نخستین
بازی برایتون در فصل جدید لیگ جزیره ،شنبه شب آینده در خانه واتفورد صورت میپذیرد.

سپیدرودیها که برای دیدار برابر ماشینسازی در هفته سوم لیگ برتر فوتبال
از تهران عازم شــهر تبریز شــده بودند ،در آستانه سفر با اتفاق عجیبی مواجه
شدند .ماجرا از این قرار است که کارت بازی بازیکنان و کادر فنی تیم سپیدرود
کــه در هتل ُبســتان تهــران اقامت داشــتند  ،در هنگام خروج از هتــل به دلیل
عدم تســویه حساب گرو نگه داشته شــد و عوامل این تیم منتظر رسیدن پول
بودند تا بتوانند مدارک خود را از هتل دریافت کنند .خداداد عزیزی ،سرمربی
ســپیدرود در واکنــش بــه این اتفــاق گفت« :من فکــر میکنم ســپیدرود اصالً
مسئولی ندارد .بدهی باشگاه به هتل هم  26میلیون تومان است .باور کنید در
البی هتل نشســتیم ،جوک و خاطره تعریف کردیم .ناهار را هم که خوردیم،
در کنار مهرداد میناوند و بازیکنان پارت سوم خاطرهگوییها را آغاز کردیم!

بانوان کشتیگیر در تورنمنت بینالمللی لبنان

اعضای تیم ملی کشتی کالســیک بانوان در تورنمنت بینالمللی این رشته
در کشــور لبنان شــرکت خواهند کرد .نخســتین تورنمنت بینالمللی کشتی
کالسیک بانوان روزهای  ۳۱شهریور و اول مهرماه سال جاری در شهر بیروت
کشور لبنان برگزار میشود.

شمس آنالیزور فوتسال جام بین قارهای

با تصمیم  ،AFCحسین شمس سرمربی اسبق تیم ملی فوتسال به عنوان
آنالیزور فوتسال جام بین قارهای انتخاب شد.

ناظر محسوس و غیرمحسوس در بازی جمعه

اسماعیل حسنزاده ،رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال درباره برگزاری
دیــدار اســتقالل و تراکتورســازی گفــت« :بــا توجه به حساســیت بــازی ،به طور
محســوس و غیرمحســوس ناظر انضباطی خواهیم داشت .از همه تماشاگران
تیــم میهمان و میزبان تقاضا داریم که فقط به تشــویق تیم خــود بپردازند و از
رفتارهای غیرورزشی و نیز گفتار و شعارهای خالف مقررات پرهیز کنند».

