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اسپورت (اسپانیا)

اوله (آرژانتین)

استار اسپورت (انگلیس)

این روزنامه به باال گرفتن آتش اختالفات
در رئــال مادرید پس از شکســت ســنگین
این تیم برابر اتلتیکومادرید در ســوپرجام
اروپا اشــاره کــرده و متذکر شــده فلورنتینو
پــرس دربــاره درســتی انتخــاب جولــن
لوپتگی به عنوان سرمربی این فصل رئال
به شک افتاده اســت .اسپورت حرفهای
مارســلو و رامــوس را هــم در ایــن ارتبــاط
آورده است.

ایــن روزنامــه در مصاحبــهای اختصاصی
بــا دیهگــو مارادونا ،حرفهــای تــازه وی را
درباره شــرایط اضطراری تیم ملی فوتبال
آرژانتین و نیاز آن به روحی تازه پس از کنار
گذاشــته شدن خورگه ســامپائولی از پست
سرمربیگری این تیم انعکاس داده است.
مارادونا در این گفتوگو از مســأله تشــبیه
شدن دائمیاش با لیونل مسی هم سخن
گفته و به گونهای آن را رد کرده است.

«آشوب کامل» ،عنوان مطلب ویژهای است
کــه این نشــریه در ارتبــاط با شــرایط فعلی
باشــگاه تاتنهام بــه چاپ رســانده و عکس
بزرگ موریســیو پوچتینو هــم ضمیمه این
مطلب شــده و از قول ایــن مربی آرژانتینی
آمده که این سختترین فصل او و تاتنهام
خواهد بود .محتمل ماندن انتقال پل پوگبا
به بارسلونا با وجود تکذیبهای قبلی ،دیگر
مطلب این نشریه است.

هت تریک پدیده در برد  ،پیروزی پر حاشیه فوالد

هفتــه چهــارم رقابتهــای لیــگ برتــر
فوتبال ،پنجشنبه با برگزاری چهار بازی در
شهرهای مختلف دنبال شد .دیدارهایی
کــه با نتایــج و اتفاقهای غیــر منتظرهای
نیــز همراه بــود .در اولین بــازی این هفته
سپیدرود که علی حق شناس را بهعنوان
سرمربی موقت در اختیار داشت ،در خانه
خود با نتیجه 2بر صفر و با گلهای حسین
مهربــان ( )۳۱و یونــس شــاکری (،)۷۷
مغلــوب پدیــده شــد تــا تیــره روزیهای
ایــن تیم رشــتی ادامه داشــته باشــد و در
مقابــل شــاگردان یحیــی گل محمــدی،
بــه ســومین پیــروزی پیاپــی خود دســت
پیدا کنند .گفتنی اســت پیــش از آغاز این
بــازی ،از علیرضا فغانی داور بینالمللی

ایران ،توســط رئیس هیأتفوتبال گیالن
تجلیــل شــد .در دقیقــه  13این مســابقه
هم ،حســین کعبی ،مورد تشــویق شدید
هــواداران ســپیدرود قرار گرفــت و این در
حالی است که او در زمین حضور نداشت.
در دیگر دیدار ،پیکان در ورزشگاه شهدای
شــهر قدس میزبان ماشینسازی بود که
این دیدار در نهایت با تساوی یک بر یک
به پایان رســید .پیام بابایی ( )٣٧گل تیم
تبریزی را به ثمر رســاند تا برای اولین بار
دروازه پیکان باز شود اما در ادامه ،عیسی
آلکثیر هم ( )٧٩برای پیکان گلزنی کرد.
همچنین بازی فوالد و نساجی ،با پیروزی
 2بــر یک سرخپوشــان اهــوازی بــه پایان
رســید .در این دیدار که در ورزشــگاه غدیر

سرمربیان تیمهای لیگ برتری چه گفتند؟
نشست
خبری

در پایــان دیدارهــای
پنجشــنبه شــب لیگ برتر
فوتبــال کشــور ،برخــی
سرمربیان تیمهای حاضر
در صحنه درباره دیدارهای
این شب اینگونه اظهار نظر
کردند:

وینفــردشــفر:مــا باختیم ولــی چه بهتر
کــه این اتفاق این هفتــه رخ داد و نه هفته
آینده .تک گل حریــف اتفاقی و محصول
دیرکــرد ســهرابیان در رســیدن بــه توپ و
ضربــه اشــتباهی بود کــه نواخــت .باید در
تمریناتتالشبیشتریکنیمتاهماهنگی
نفرات ما بویژه در خط حمله بیشتر شود.
اینکــه گفتــه میشــود تعویضهــای مــن
دیرهنــگام انجــام شــد ،ادعــای درســتی
نیست زیرا دو تعویض من در شروع نیمه
دوم صورت گرفت و روی الحاجی گرو هم

سلطانیفر :در صورت ابالغ قانون بازنشستگان،
تغییرات از هفته اول آغاز میشود

با پیروزی  4-2اتلتیکو در سوپرجام اروپا

رکورد  18ساله رئال شکسته شد

پیروزی  4-2اتلتیکو مادرید مقابل همشــهری پرســتارهتر خود رئال در شــهر
تالین مرکز کشــور اســتونی و در مسابقه ســوپرجام فوتبال اروپا سبب شد نوار
 18ســاله شکســت ناپذیــری کهکشــانیها در فینالهــای اروپایی قطع شــود.
آخریــن باخــت رئال در یک فینــال بینالمللی به ســال  2000و به دیدار جام
بین قارهای مقابل بوکاجونیورز آرژانتین و با نتیجه  2-1برمیگشت.
ایــن نتیجــه عالــی همچنیــن ســبب شــد ســلطه باشــگاههای اســپانیایی به
ســوپرجام اروپا که از ســال  2009آغاز شــده ،اســتمرار یابد و دیهگو ســیمئونه
ســرمربی آرژانتینــی اتلتیکو با پیشــی گرفتــن از لوئیس آراگونــس به بهترین
مربی تاریخ این باشــگاه تبدیل شــود .در پایان مســابقهای که وقت عادی آن
بــا تســاوی  2-2پایــان گرفت و گلهای پیروزیســاز اتلتیکــو در وقت اضافه و
توســط ســائول و کوکه به ثمر رســید و گل ثانیه  49دیهگو کاســتا برای اتلتیکو
سریعترین گل تاریخ سوپرجام بود (و رسانههای اروپا غیبت کریس رونالدوی
کوچ کرده به یوونتوس را دلیل اصلی شکســت ســنگین رئــال عنوان کردند)،
ســرخیو راموس مدافع قدیمی رئال متذکر شــد رئال این بار هم از شکســت
پلی به سوی پیروزیهای بعدی خواهد ساخت و جولن لوپتگی سرمربی رئال
مدعی شد تیمش بهتر از حریف نشان داده و فقط مغلوب اشتباهات فردی
خود شــده است .دیهگو سیمئونه هم گفت پیروزی مقابل پرافتخارترین تیم
اروپا هرچند شیرین است اما اتلتیکو فرصتی برای جشن گرفتن ندارد و باید
مهیای مسابقات لیگ اسپانیا شود.

ریسک نکردم .ما در نیمه دوم کمی بهتر
بودیــم و اگر ناراحتی را در چهرهام دیدید،
به این خاطر بود که شاگردانم اجازه ارسال
پاسهای بلند را به حریف میدادند.
مهــدی تارتــار (پــارس جنوبــی جــم):
خوشــحالیم کــه این برد ســبب میشــود
نفرات ما بیشتر برای تیم ملی دیده شوند.
بخصوص که ما برخالف برخی باشگاهها
اصــاً پر مهره نیســتیم .البته معترفم که
شانس مناسب هم در راه ثبت این پیروزی
به ما کمک کرد.

جوادنکونام(نساجی) :اشتباهات فردی
که میدانستیم اسباب ناکامی ما میشود،
این شکست را پی ریخت .البته این سومین
هفته متوالی اســت که مــا از تصمیمهای
داوران هم متضرر میشــویم و بد نیســت
آنها یک بار بپذیرند که اشتباه کردند.
سهیل حقشناس (ســپیدرود) :سرمان
پایین اســت و شــرمنده مــردم شــدهایم.
هرچه تالش کردیم ،ثمــری نداد و پدیده
با بــازی مســتقیم و ســرعتیاش به آنچه
میخواست،رسید.

در ورزشگاه تختی جم به میدان رفتند .در
این بازی ،هــواداران جمی بــا لباسهای
زرد رنــگ بــه ورزشــگاه آمــد ه بودنــد و با
نواهای بندری و جنوبی مشــغول تشویق
تیــم خــود بودنــد .ضمن اینکــه ظرفیت
جایگاه هــواداران اســتقالل هــم کامالً پر
شــده بــود و حــدود  ۵۰نفــر تماشــاگران
افغانستانی که هوادار استقالل بودند ،نیز
با پرچم آبی در استادیوم حضور داشتند.
در این مســابقه ،شاگردان مهدی تارتار با
ارائه بازی هجومی از دقیقه یک ،بهدنبال
باز کردن دروازه اســتقالل بودنــد که روی
یکی از حمالت این تیم ،آرمین سهرابیان
مدافع استقالل در دقیقه  12در دفع توپ
دچار اشتباه شد و ضربه او بعد از برخورد

یحیــی گلمحمــدی (پدیــده) :شــرایط
سختی داشــتیم و هواداران ســپیدرود نیز
کار را برای ما مشــکل کــرده بودند اما پس
از سختیهای بسیار به آنچه میخواستیم،
رسیدیم.
مجیــدجاللــی(پیــکان):تیمــی کــه 90
دقیقه دفاع کند و نبازد ،قابل احترام است
و ایــن احساســی اســت که من نســبت به
گســترش فوالد دارم .البته ایــن از ضعف
من هست که نتوانستم راهی برای عبور از
دفاع منسجم حریف پیدا کنم.

اهتزاز پرچم ایران در دهکده بازیهای آسیایی جاکارتا

پرچم جمهوری اســامی ایران صبح دیروز با حضور مســئوالن ســتاد برگزاری
بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا و همچنین مسئوالن کاروان ورزشی کشورمان در
دهکده بازیها به اهتزاز درآمد .این مراسم رأس ساعت  ۹صبح دیروز به وقت
محلی و با حضور نصراهلل ســجادی سرپرســت کاروان ،اصغــر رحیمی معاون
کاروان و تعدادی از ورزشکاران فدراسیونهای حاضر در دهکده برگزار شد.

هندبال ایران مقابل قطر شکست خورد
به زمین و منحرف شدن ،وارد دروازه سید
مهدی رحمتی شــد تا جمیهــا با گل به
خودی به گل نخســت برســند .با این گل
پــارس جنوبــی نه تنهــا اجــازه پیشروی
بــه اســتقالل نداد بلکــه چند بــار دیگر با
شــوتهای از راه دور دروازه اســتقالل را
تهدیــد کردنــد .البتــه شــاگردان وینفــرد
شــفر هــم روی چند صحنه توانســتند به
دروازه احمــد گوهــری نزدیک شــوند اما
ایــن حمــات بــه قــدری کــم اثر بــود که
ایــن دروازهبــان را به زحمــت نینداخت.
از بحــث برانگیزتریــن صحنههــای بازی
سرنگونی فرشــید اسماعیلی در محوطه
جریمه پــارس جنوبی بود کــه علی رغم
اعتراض شــفر و بازیکنان اســتقالل ،داور
دســتور به ادامه بــازی داد .در نیمه دوم،
اســتقالل بــا ورود همــام طارق و ســعید
آذری بــه زمین ،توانســت تا حــدودی به
دروازه پــارس جنوبــی نزدیــک شــود امــا
حســاسترین موقعیــت دقایــق اولیــه
نیمه دوم متعلق به شــاگردان تارتار بود
کــه ابراهیــم صالحــی در اســتفاده از این
موقعیت تعلــل کرد و رحمتی توپ را در
آغوش گرفت .بعد از گذشــت  ۲۰دقیقه
از نیمــه دوم ،وریــا غفــوری در موقعیــت
تــک به تک ،تــوپ را بــا کمترین اختالف
بــه بیــرون زد .در ادامــه نیــز شــاگردان
شــفر چند موقعیت خوب داشــتند که با
مقاومتبازیکنانپارسجنوبیبهتوفیق
نرســیدند .موقعیــت بعدی اســتقالل را
علــی کریمــی در چنــد قدمــی دروازه بــا
ضربه ســر به بیرون زد تا کماکان دســت
آبیهــا از رســیدن بــه گل کوتــاه بمانــد.
در اواخــر بازی اســتقالل فرصــت گلزنی
داشــت که به ســادگی از کنار آن گذشــت
تا اســتقالل همانند فصل گذشته در جم
مغلــوب شــود و اولیــن باخــت خــود در
فصل جدید را هم تجربه کند.

فیروز کریمی (گسترش فوالد) :از نتیجه
مســاوی برابر پیکان راضی نیســتم .حتی
پــس از گل تســاوی پیکان شــانس کســب
پیروزی را داشــتیم اما قــدر موقعیتها را
ندانستیم .داور هم بیش از حد جوان بود و
نتوانست مسابقه را کنترل کند.
ســید ســیروس پورموســوی( فوالد):
اینکه بــازی یک بر صفر باخته را با این
جو منفی ببریم ،مقابل تیم باانگیزهای
که مقابل ما بازی کرد ،ارزش  ۶امتیازی
داشت.

غرش یوزهای جوان در جاکارتا

تیمهــای ملــی فوتبــال امیــد ایــران و کره
شــمالی در دومیــن دیــدار از بازیهــای
آســیایی بــه مصــاف هــم رفتنــد .در ایــن
دیــدار کــه روز گذشــته در ورزشــگاه ویبــاوا
موکتی برگزار شد ،زالتکو کرانچار سرمربی
کــروات ایــران ،مهــدی امینــی ،محمــد
آقاجانپور ،محمد مسلمپور ،علیرضا آرتا،
یونــس دلفی ،محمدمهــدی مهدیخانی،
محمدرضــا آزادی ،ابوالفضــل رزاقپــور،
امیر روســتایی ،محمد خدابندهلو و عارف
آقاســی را در ترکیب اصلی قرار داده بود و
نکته جالــب آن ،این بود که مهدی قائدی
روی نیمکت قرار داشــت .حمید استیلی،
مدیر تیم امید درباره علت نیمکتنشینی
قائدی در این مســابقه چنین توضیح داد:
«به دلیل فشردگی مسابقات کرانچار برای
بازی امــروز به قائدی اســتراحت داد ».در
ایــن بازی ،یوزهــای جوان ایرانــی از همان
ابتــدا ،بازی هجومــی را در دســتور کار قرار
دادنــد .اما نتوانســتند دروازه ایــن تیم را با
خطر جــدی مواجه کنند .امیدهــای ایران
به رغم دفاع منســجم کره شــمالی اصرار
به نفوذ از عمق زمین و ســانتر از جناحین
کردنــد که روی یکی از همین موقعیتها،
شــوت بازیکن تیم ایران بعد از برخورد به
پای آزادی ،به امیر روســتایی رســید و او در
دقیقــه  ۲۷دروازه کــره شــمالی را بــاز کرد.
بعــد از گلزنی تا حدودی از فشــار حمالت
ایــران کاســته شــد و کره شــمالی دســت از
بــازی تدافعی خود برداشــت اما تــا پایان
نیمه نخســت یوزهای جوان ایــران حاکم
تــوپ و میــدان بودنــد .با وجــود ایــن ،کره

اعالم گروهبندی کبدی مردان و زنان بازیهای آسیایی

گروهبنــدی دور مقدماتــی مســابقات کبــدی مــردان و زنان بازیهای آســیایی
اعالم شــد و براساس این گروهبندی ،تیم ملی کبدی مردان ایران در گروه  Bبا
تیمهای پاکستان ،ژاپن ،نپال ،مالزی و اندونزی همگروه شد و تیم زنان نیز در
گروه  Bبا تیمهای بنگالدش ،کره جنوبی و چین تایپه بازی خواهد کرد.

احمدی :نباید حتی یک تیر را از دست بدهیم

الهــه احمــدی بانوی پرچمــدار ایــران  ،ملیپوش تیرانــدازی با اشــاره به اینکه
شرایط میزبانی کشور اندونزی برای تمام ورزشکاران یکسان است ،خاطرنشان
کرد« :تجربه به من یاد داده که به چیزی جز مسابقه فکر نکنم و معتقدم نباید
حتی یک تیر را از دست بدهیم» .

جشن تولد مهلقا جام بزرگ در جاکارتا

مهلقــا جامبــزرگ تیرانــداز پرافتخــار ایــران در آســتانه آغاز هجدهمیــن دوره
ن تولدش را در دهکده بازیها برگزارکرد و وارد  ۲۷سال
بازیهای آسیایی ،جش 
شد .جامبزرگ در بازیهای آسیایی  ۲۰۱۰گوانگجو ۲۰۱۴ ،اینچئون و همچنین
بازیهای المپیک  ۲۰۱۲لندن و ریو  ۲۰۱۶حضور داشته است.

خدمتی :امیدوارم بچهها مزد سختیهایشان را بگیرند

نجمه خدمتی ،بانوی تیرانداز کشــورمان که یکی از شانسهای کسب مدال در
بازیهای آســیایی اســت ،میگوید« :امیدوارم همه بچهها مــزد زحماتی را که
کشیدهاند بگیرند .نه فقط برای بچههای تیراندازی بلکه امیدوارم کاروان ایران
مثل همیشه موفق باشد».

جوانترین عضو کاروان ایران در بازیهای آسیایی

آرمینا صادقیان ،ملیپوش ۱۶ساله تیم تیراندازی در رشته تفنگ ۱۰متر که جوانترین
عضو کاروان ایران در بازیهای آســیایی محسوب میشود ،بیان کرد« :خوشحالم که
بین قهرمانان بزرگ ورزشی هستم و توانستم خودم را به اینجا برسانم».

تقدیر شورای المپیک آسیا از حضور متحدانه کرهایها

شــورای المپیک آســیا از حضور متحدانه تیمهای بسکتبال زنان کر ه شمالی و
کر ه جنوبی در قالب یک تیم که برای اولین بار در تاریخ بازیهای آسیایی اتفاق
افتاد ،تقدیر کرد.

ëëپورعلیگنجیهمسرازلیگبلژیکدرآورد
مرتضی پورعلی گنجی که در روزهای اخیر صحبت از پیوســتن وی به ترابزون
ترکیه در میان بود ،در یک تغییر مســیر ناگهانی به تیم اوپن بلژیک پیوســت.
قرارداد پورعلی گنجی با اوپن دو ســاله اســت .اوپن در سه هفته ابتدایی فصل
جدید لیگ بلژیک ،ســه شکست داشــته و با  3گل زده و  10گل خورده ،در رتبه
آخــر جدول قــرار دارد .پورعلی گنجی در پی این انتقال خاطرنشــان کرد ،بازی
در لیگهای اروپایی همیشــه از آرزوها و اهداف وی بوده اســت و در مورد وفق
یافتنش با شرایط لیگ بلژیک نیز مشکلی ندارد .کریستوف هنکل ،مدیر اوپن
نیز گفت :پورعلی گنجی مهرهای کلیدی برای تیم ایران است و با وجود جوانی،
تجربه زیادی دارد و اینها همان مواردی است که ما میخواهیم.

پیروزی تیم ملی فوتبال امید برابر کره شمالی

شــمالی در اواخر نیمه نخســت موقعیت
بســیار خطرناکــی را در اختیــار داشــت که
بازیکــن ایــن تیــم بــا بیدقتــی تــوپ را به
بیــرون زد .کــره شــمالی در نیمــه دوم ،بــا
رویکــرد هجومی به میدان آمــد و چند بار
دروازه ایــران را تهدید کرد اما این حمالت
با تیزهوشی مدافعان ایران و کمی خوش
شانســی به گل تبدیــل نشــد .در ادامه و با
اخراج سانگ بازیکن کره شمالی در دقیقه
 ، 52ایــران بار دیگر حمالت هجومی خود
را شــروع کرد .روی یکی از ارسالهای بلند
بازیکنان ایران به دهانه محوطه شش قدم
کــره شــمالی ،دروازهبــان و مدافع این تیم
اشــتباه کردند و مهدی قائدی که از دقیقه
 62بــه جــای دلفــی وارد زمیــن شــده بود،
دروازه خالــی کره را باز کــرد و اختالف را به
دو گل رساند .با این گل کره شمالی دست
از تــاش برداشــت و شــاگردان کرانچــار با
خیــال آســوده حفــظ تــوپ و میــدان را در
دســتور کار قــرار دادنــد .در اواخر بــازی کار
تیمــی قائدی و روســتایی منجر به خطای
پنالتی بازیکن کره شــمالی روی روســتایی
شد .عارف آقاسی پشت ضربه پنالتی قرار
گرفت و با یک ضربه کامالً حرفهای توپ را
به کنج دروازه کره دوخت تا بازی با حساب
 3بر صفر به سود ایران تمام شود .گفتنی
است در ادامه بازی این گروه ،عربستان به
مصــاف میانمار رفــت و بــا  3گل این تیم
را شکســت داد .با این نتیجه ،عربستان به
همــراه ایران  ۴امتیازی شــد ولــی به دلیل
کارت زرد کمتــر در دو بــازی اخیــر به صدر
جدول صعود کرد و جای ایران را گرفت.

تیم ملی هندبال ایران در دومین دیدار از مرحله مقدماتی بازیهای آســیایی
جاکارتــا  2018به مصاف قطر رفت و با نتیجه  20بر  35شکســت خورد .هر دو
تیم پیش از این برابر مالزی به برتری رسیده بودند اما تفاضل گل بهتر قطریها
صدرنشینی را برای آنان به ارمغان آورده بود .تیم ملی با وجود شکست مقابل
قطر به عنوان تیم دوم به مرحله بعد صعود کرد.

ëëکیروش:اینموقعیت،بهحمایتبیشترینیازمنداست
در جدیدترین جدول ردهبندی تیمهای ملی برتر فوتبال جهان،
ایــران بــا  5پله ترقی نســبت بــه ماه قبلــی ،در جای ســی و دوم
اخبـــــار دنیا ایســتاد و یک بار دیگر در بین آســیاییها اول شــد .کارلوس
کــیروش ،ســرمربی پرتغالی ایــران در پی صعــود تیمش در جــدول فوق ،در
پســتی در اینســتاگرام خــود آورد« :احتــرام و تبریک من به کســانی که با تعهد
و تالش خود به این دســتاورد درخشــان کمک کردهانــد ،این موقعیت ویژه به
حمایت و احترام بیشتری نیازمند است .رو به سوی آینده».

ëëتمجیدکولیناازقضاوتفغانیدرجامجهانی۲۰۱۸
پیر لوئیجی کولینا ،داور پیشکسوت ایتالیایی که جزو بهترینهای تاریخ فوتبال
محســوب میشــود از عملکرد علیرضا فغانــی و دســتیارانش در جام جهانی
 2018تمجید کرد و او را جزو بهترینهای نسل آینده فوتبال دنیا دانست.

عکس :سایت فدراسیون فوتبال

مســعود ســلطانی فر ،وزیــر ورزش و جوانان دربــاره جوانگرایی
در مدیریــت ســتادی و فدراســیونها گفــت« :در انتخابــات
بازتاب فدراسیونها برخی از مدیران بازنشسته جای خود را به مدیران
جــوان دادنــد .در ادارات کل ورزش و جوانان اســتانها نیز اکنون هشــت مدیر
زیر  40ســال داریم .در صورت ابالغ قانون بازنشستگان از همان اول تغییرات
بازنشســتگان را آغــاز میکنیــم تا رونــد جوانگرایــی در مدیریت ادامه داشــته
باشــد ».او افزود« :روند جوانگرایــی مدیریتی در وزارت ورزش و جوانان ادامه
خواهــد یافت ،به طوری که بعد از ابالغ قانون منع بهکارگیری بازنشســتگان،
همان هفته اول تغییرات را ایجاد میکنیم و نوبت برای جوانان است چرا که
جوانگرایی در قالــب رویکردهای ما قرار دارد و موجب اتفاقات خوبی خواهد
شد».

اهــواز برگزار شــد ،تیم میهمان با شــوت
محمــد عبــاسزاده ( )۱۰بــه گل رســید و
پیش افتاد ولــی در ادامه فــوالد با پنالتی
که لوســیانو پریرا ( )۶۶بــهگل تبدیل کرد،
به تســاوی دســت یافــت و گل دوم فوالد
نیز ( )۷۲روی شــوت حســن بیت سعید
به ثمر رســید تا به دومین برد خود برسد
و  ۷امتیــازی شــود .در پایــان ایــن بــازی،
سید ســیروس پورموسوی سرمربی فوالد
که در طول مســابقه ،شــعارهایی از سوی
تماشاگران علیه او ســر داده شده بود ،در
اقدامی ناگهانی قصد داشت چهار گوشه
زمین چمن ورزشــگاه غدیر را ببوســد و از
فــوالد خداحافظی کند که بازیکنان فوالد
از جملــه ســروش رفیعــی و ایــوب والــی

مانــع از ادامــه کار او شــدند و درخواســت
کردنــد تــا ایــن کار را انجــام ندهــد .او در
نشســت خبری پس از پایــان بازی هم به
این موضوع اشــاره کرد که از شــعارهایی
که در ورزشــگاه علیــه او داده شــد دلخور
اســت و فقط بــه خاطــر بازیکنان تیمش
از فوالد خداحافظی نکرده اســت .گفتنی
اســت در این مســابقه ،کیانوش رحمتی،
مربی نساجی بهدلیل اعتراض به صحنه
مشــکوک پنالتی و ســعید اخباری مربی
فوالد نیز بهدلیل اعتــراض به داور اخراج
شدند.
ëëاولینباختاستقاللدرلیگبرتر
در دیگــر دیــدار پنجشــنبه شــب هم،
پارس جنوبی و استقالل از ساعت ۲۰:۳۰

عکس :میزان

استقالل از خودی خورد!

بازی 
های
آسیایی جاکارتا

کرانچار :هنوز صد درصد صعود نکردهایم

زالتکو کرانچار ،ســرمربی تیم ملی امید در نشســت خبری بعد از بازی با کره شــمالی
چنین صحبت کرد« :ما بازی را خیلی خوب شروع کردیم و توانستیم گل اول را در نیمه
اول بزنیم .در نیمه دوم هم  2گل دیگر زدیم و به آنها اجازه ندادیم که ضد حمله بزنند
و ما را شگفتزده کنند .به تمام بازیکنانم به خاطر این برد تبریک می گویم که خیلی
خوب بازی کردند .باید بگویم هنوز صد درصد به مرحله بعد صعود نکردهایم و باید
همین روند را ادامه بدهیم .االن زود اســت که درباره صعود فکر کنیم 2 .بازی ســخت
داشتیم و باید به بعضی از بازیکنان استراحت بدهیم .میانمار تیم خوبی است اما ما
هم بازیکنان جایگزین خوبی داریم».

قائدی :اص ً
ال از نیمکت نشینیام ناراحت نبودم

مهــدی قائدی پس از پیروزی تیم ملی امید مقابل کرهشــمالی این حرفها را زد:
«تمام فکر و ذکرمان قهرمانی است .من اصالً از نیمکت نشینیام ناراحت نبودم.
ما همه یک تیم و همدل هستیم .درست است که بازیکن استقالل هستم اما این
دلیل نمیشــود که همیشه فیکس باشم ».او به بیان اینکه خودش هم قبول دارد
گلش به کرهشــمالی شانسی و اتفاقی بوده است ،گفت« :به هر حال خواست خدا
بود و خدا را شکر میکنم .انشاءاهلل در بازیهای بعدی گل میزنم تا دیگر حرف
و حدیثی نباشد».

ëëاوئسکا:قدوسبایدبازیکنماشود
باشــگاه اوئســکا انتظار دارد که تا پایان پنجره نقل و انتقاالتی ســامان قدوس از
اوسترشــوندس به اســپانیا آید .در کنفرانس خبری روز پنجشــنبه مدیر ورزشــی
اوئسکا ،او در پاسخ به سؤال خبرنگار آ اس اسپانیا گفت« :تمام قرارداد ما قانونی
بوده و ما یک ایمیل از باشــگاه اوسترشــوندس داریم که نشــان میدهد قرارداد
ما معتبر است ».رسانههای اسپانیایی در ادامه مدعی شدند که باشگاه اوئسکا
انتظار دارد که تا پایان پنجره سامان قدوس به این باشگاه بیاید و اوسترشوندس
باید چاره سازی کند .گفتنی است روزنامه اکیپ فرانسه مدعی شد که انتقال این
ستاره ایرانی استرشوندس سوئد به باشگاه رن فرانسه منتقی میشود.

ëëصعودقاطعانهالمپیاکوسدرحضورانصاریفرد
در دیدارهای برگشــت دور ســوم پلیآف فوتبــال «لیگ اروپــا» المپیاکوس که
کریــم انصاریفــرد را فقــط در  20دقیقــه آخــر مورد اســتفاده قــرار داد ،مقابل
لوسرن سوئیس به برتری  3-1دست یافت و با احتساب برد  4-0مسابقه رفت
با قاطعیت به مرحله بعدی رســید .احســان حاجصفی در این مســابقه مورد
استفاده قرار نگرفت.
ëëباشگاهترابزوناسپور:وحیدامیریپدرشد
باشــگاه ترابزون اســپور از پدر شــدن وحید امیری ،هافبک ایرانی خود خبر داد.
باشگاه ترکیهای برای خانواده امیری آرزوی سالمتی و شادی کرد.

ëëحریفبرایتوندرجاماتحادیهمشخصشد
برایتون که علیرضا جهانبخــش را در اختیار دارد ،در مرحله دوم جام اتحادیه
باید با باشگاه ساوتهمپتون به رقابت بپردازد.

ëëبازگشترضاییانبهاوستنده
رامیــن رضاییان پس از مدتها گمانهزنی اهالی فوتبال درباره آینده کاری وی
بــه تیم فصل قبل خود یعنی اوســتنده بلژیــک بازگشــت .او پیشتر یک پیام
خداحافظــی و تشــکر از هواداران اوســتنده منتشــر کرده بود کــه طبعاً حمل بر
رفتن وی شده بود.

