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ایــن روزنامــه به پیشــواز المپیــک جوانــان در
آرژانتیــن رفته و نمایــی از پنج حلقه المپیک
را در میــدان مرکزی بوینــوس آیرس به عنوان
نشــانه این حضــور و خودنمایی بــه زیور طبع
آراسته است .مخارج زیاد برپایی این مسابقات
و مشــکل طبقــات متوســط و کمدرآمــد در
بوینوس آیرس که در تضاد با بودجه هنگفت
برپایی این مسابقات است ،فلسفه برپایی این
رقابتها را زیر سؤال برده است.

تیتر «مودریچ بهترین است» عنوان انتخابی
این نشــریه برای گزارشــی اســت که پیرامون
جشن ساالنه فیفا و معرفی بهترینهای سال
فوتبال در این مراســم در این نشریه به چاپ
رسیده است »AS« .سایر اسامی بهترینهای
ســال را هم که در این مراسم معرفی شدند،
آورده اســت و دور مانــدن مســی و رونالدو از
این عنوان را یک نقطه عطف توصیف کرده
است.

این نشــریه با اشاره به پیشینه همکاری مؤثر
کارلــو آنچلوتــی با کریــس رونالــدو در دوران
حضورشــان در رئــال مادریــد ،رقابــت آنها و
تیمهایشان [ناپولی و یوونتوس] بر سر مقام
قهرمانی امســال لیــگ فوتبال ایتالیــا را یک
رقابــت ویژه و متفاوت نامیده اســت .کوریره
از آخرین وضعیت لوچانو اسپالتی ،سرمربی
لرزان اینترمیالن نیز یاد کرده و دردسرهای او
را فراوان دانسته است.

پایگاه خبری ریاستجمهوری
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روحانی در دیدار رئیسکمیته بینالمللی المپیک:

با وجود استقالل فدراسیونها از دولت
حامی ورزش کشورمان هستیم

به خاطر مشکالت ارزی خیلی از ملیپوشان لژیونر شدند
صوفیه برای ما نحس بود

علی شفیعی ،ملیپوش والیبال در گفتوگو با «ایران»:

محمد محمدی سدهی
خبرنگار

تیــم ملــی والیبــال ایــران پس از شــروع
فوقالعــاده در مســابقات قهرمانــی
جهــان و ثبت رکورد تاریخی با  3پیروزی
در مرحلــه نخســت رقابتهــا مقابــل
تیمهــای پورتوریکــو ،بلغارســتان و کوبا،
پایان ناامیدکنندهای داشت .ملیپوشان
والیبال ایران در مرحله دوم مسابقات هر
 3بازی خود مقابل تیمهای بلغارستان،
کانــادا و امریکا را با شکســت پشــت ســر
گذاشــتند و وداع تلخــی با صوفیه ،محل
برگزاریمسابقاتداشتند.علیشفیعی،
ســرعتیزن تیــم ملــی یکــی از بازیکنان
اصلی تیم ایگور کوالکوویــچ در این دوره
از مســابقات بود .شــماره  16تیم ملی در
مرحلــه نخســت رقابتهــا همانند تیم
ملی عملکرد خوبی به نمایش گذاشت
امــا ادامه عملکرد خوب ایــن بازیکن در
مرحلــه دوم مانــع از حذف تیــم ملی از
مسابقات قهرمانی جهان و تنزل والیبال

بازدیدمحسنهاشمی
و رکوردشکنی سیامند

چمنیان:هنوزشانس
صعود داریم

عبــاس چمنیــان ،ســرمربی تیــم ملی
فوتبــال نوجوانــان (زیــر  16ســال) ایران
گفت با وجود اکتفای شاگردانش به یک
امتیاز در دو دیدار قبلیشــان در مرحله
گروهــی مســابقات قهرمانــی نوجوانان
آســیا ،هنــوز میتوان شــانس صعــود را
برای آنها به مرحله حذفی متصور بود.
وی کــه تیمش باید حتمــاً در دیدار آخر
خود ویتنام را شکســت بدهد ،افزود :ما
با تغییــرات الزم بــه میــدان میآییم و
امیدواریم که در دیگــر دیدار گروهمان-
بیــن هنــد و اندونزی -هــم نتیجهای به
دست آید که موافق میل ما باشد.

نخوابیدیــم .باخــت مقابــل بلغارهــا به
همــه فشــار آورد و تیــم ملــی بعــد از آن
شکســت ،اصالً شــرایط خوبی نداشــت.
در بــازی آخــر بایــد امریــکا را شکســت
میدادیم چون آنها با تیم دوم خودشان
بــه مصــاف ما آمدنــد .امــا در ایــن بازی
اشــتباهات فردیمان زیاد و باعث شد تا
بازنده باشــیم .ما در دور نخست در شهر
وارنا نتایج خوبی گرفتیم اما صوفیه برای
ما نحس بود».
علــی شــفیعی معتقــد اســت تیمهــای
ایرانی احساســی بــازی میکننــد« :مدل
بــازی تیمهــای ایرانــی این گونه اســت و
معموالً چندان منطقی بازی نمیکنند.
البته ایــن موضوع تنها مختــص والیبال
نیســت و ما در رشتههای دیگر هم با این
ســبک بازی میکنیم و باعث میشود تا
در مقطعی به نتیجه برسیم».
او درخصوص ســؤالی مبنی بــر اینکه آیا
کوالکوویچ از عملکــردش در این دوره از
مسابقات راضی بوده؟ چنین پاسخ داد:
«کوالکوویــچ خیلی مســتقیم نســبت به

بــازی بچهها انتقاد نمیکنــد و زمانی که
به بازیکن بازی نمیدهد ،یعنی اینکه از
عملکردش رضایت ندارد .از نظر خودم،
مــن در لیــگ جهانــی نمایــش بهتــری
داشتم .همه دوست داشتیم جزو  6تیم
برتــر مســابقات قهرمانی جهان باشــیم
اما متأســفانه این گونه نشد .ما برای این
مســابقات تمرینــات خوبی نداشــتیم و
آخریــن تمریــن منســجم تیم ملــی 25
مردادماه برگزار شد و پس از آن تیم ملی
در مسابقات حضور یافت .البته تیم ملی
هماهنگ بــود اما خیلــی از تکنیکهای
فردی نیازمند تمرین است که متأسفانه
تمریناتمــان بــه دلیــل مســافرتهای
طوالنی ،منسجم برگزار نشد».
در حالــی کــه ملیپوشــان در ســالهای
گذشــته تمایــل چندانــی بــه حضــور در
لیگهــای معتبــر دنیــا نداشــتند امــا به
یکبــاره بازیکنانــی همچــون مرتضــی
شــریفى ،ســعید معــروف ،امیــر غفــور
و مجتبــی میرزاجانپــور بــه لیــگ ایتالیــا
پیوســتند .شــفیعی دلیل این موضوع را

مســائل اقتصــادی میداند« :بــه خاطر
مشــکالت ارزی خیلــی از ملیپوشــان
لژیونر شــدند .وضعیت بچهها مناســب
نیســت ،رقم قرارداد باشگاههای داخلی
از ســال گذشــته کمتــر شــده اســت .تیم
پیکان که همیشه مدعی قهرمانی است
و بــه بازیکنــان ملیپــوش رقم مناســبی
پرداخــت میکــرد ،امســال بــه دلیــل
مشــکالت مالــی تیــم جوانــی بســته و با
ایــن تیم در لیگ شــرکت میکند .ســایپا
هــم شــرایطش همیــن اســت و در کل
باشــگاههای ایرانــی از نظر مالی شــرایط
مناســبی ندارنــد .از بیــن  14بازیکن تیم
ملی  8نفر به دلیل همین شرایط لژیونر
شدند و سایر ملیپوشان هنوز تیم ندارند.
شــرایط کنونــی بــرای والیبال کشــورمان
خــوب نیســت .اگــر ســال بعــد بازیکنان
آمادهتــری از لیــگ بــه تیم ملــی اضافه
شود ،معجزه شده .در شرایط کنونی تنها
میتوان امیدوار بود که مســئوالن ورزش
بیش از پیش بــه لیگ برتر والیبال توجه
و رسیدگی کنند».

مودریچ پادشاه جدید فوتبال

شب متفاوت برای فوتبال به واسطه
انتخابی متفاوت .شبی که یک ستاره
ریزنقش ،گوی ســبقت را از رونالدو و
صالح ربود .مراســم انتخاب برترین
بازیکــن فوتبال جهان در ســال 2018
در حالی دوشــنبه شــب توســط فیفا
در لندن برگزار شــد که لــوکا مودریچ
ســتاره تیــم ملی کرواســی و باشــگاه
رئــال مادرید موفق شــد با بیشــترین
رأی بــه عنــوان مــرد ســال فوتبــال
جهان انتخاب شــود تا به این ترتیب
و پــس از  11ســال ،ســلطه کریــس
رونالــدو و لیونل مســی در راه کســب
ایــن عنــوان خاتمــه پیدا کنــد .کاکای
برزیلــی آخریــن صاحــب تــوپ طال
پیش از حکمرانی دو ســتاره پرتغالی
و آرژانتینــی بر فوتبال جهــان بود که
در ســال  ۲۰۰۷ایــن عنــوان را به خود
اختصــاص داد .طبــق آمــار منتشــر
شــده ،مودریچ با کسب  29/5درصد
از آرا ،عنــوان برتریــن بازیکــن جهان
را بــه خــود اختصــاص داد ،رونالــدو
مهاجم پرتغالــی یوونتوس با 19/08
درصــد در رتبــه دوم قــرار گرفــت و
صــاح مهاجم مصــری لیورپول هم
 11/23درصد آرا را از آن خود کرد.
 ëëبوبان اشک ریخت
لوکا مودریــچ پــس از دریافت جایزه
 ،The Bestدر بخشــی از سخنان خود
به تمجید از زوانمیر بوبان ،اســطوره
فوتبال کرواســی و ستاره سابق میالن
پرداخــت« :دوســت دارم از الگویــم
بوبان تشــکر کنم .کاپیتان کرواسی در
جــام جهانی  .1998آنها تیمی بودند
که الهام بخــش من و تمام بازیکنان
کنونی کرواســی شــدند .امیــدوارم ما
هم بتوانیم الهام بخش نسل بعدی
فوتبــال کرواســی باشــیم ».هنــگام

بــه خــود اختصــاص داد کــه ســال
پــر افتخــاری را پشــت ســر گذاشــت.
حضور در ترکیــب تیم منتخب لیگ
قهرمانــان ،حضــور در ترکیــب تیــم
منتخب یوفا ،حضــور در ترکیب تیم
منتخــب جــام جهانــی ،حضــور در
ترکیــب تیــم منتخب جهان ،کســب
عنــوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا
به همراه رئال مادرید ،کســب عنوان
برتریــن بازیکن جــام جهانــی 2018
حضــور بــا کرواســی در فینــال جــام
جهانی  2018و کســب عنوان برترین
بازیکن ســال یوفا از جمله افتخارات
او در سال جاری میالدی بوده است.
 ëëدیگر برترین ها
دیدیه دشان فرانسوی عنوان برترین
ســرمربی ،رینالد پدروس فرانســوی
برتریــن ســرمربی فوتبــال بانــوان،
مارتــای برزیلــی برتریــن بازیکــن
فوتبال بانوان ،محمد صالح مصری
جایــزه پوشــکاش(زیباترین گل) و
کورتوای اســپانیایی به عنوان برترین

کمیته ملی المپیک طی پیامی از عنایات ویژه رهبر معظم انقالب
نسبت به جامعه ورزش ،در دیدار جمعی از مدالآوران و مسئوالن
اخبــــــار ورزشــی ،قدردانی و تشــکر کرد .در متن پیام آمده« :خداوند بزرگ
را شــاکریم کــه بــا افتخــار آفرینیهــای فرزندان ایــن مرز و بــوم در بازیهای آســیایی
جاکارتــا برگــی دیگر بر افتخارات جامعه ورزش کشــور افزوده شــد تا پیام امیدبخش
و پــر از مهــر رهبر معظم انقالب و دیدار صمیمانه ،عاطفی ،محبتآمیز و سرشــار از
معنویت جمعی از مدالآوران و مسئوالن ورزش کشور با رهبر عزیزمان ،مایه دلگرمی
و مباهــات بیــش از پیش جامعه ورزش کشــور شــود .بدون تردید بیانات ارزشــمند و
منویات رهبر معظم انقالب شــور و شــوق افتخار آفرینی را در بین مدیران ،مربیان و
ورزشکاران ایران اسالمی با توجه بر ارزشهای اصیل اسالمی و تکیه بر روحیه پهلوانی
که پیروزی فقط مدال آوری نیست دوچندان کرد و افقهای تازهای برای دستیابی به
موفقیتهای بز رگتر در دیگر میادین ورزشی بینالمللی به وجود آورد».

دیدار تاج با سران سرخابی

مهــدی تــاج ،رئیس فدراســیون فوتبال ایران در آســتانه دربی تــازه ،دیداری با
ســران سرخابیهای تهرانی داشــت و بدیهی اســت که تالش برای آرامسازی
محیط این مســابقه و همچنین لزوم کسب مجوز حرفهای مورد تأیید  AFCاز
محورهای اصلی گفتوگوی طرفین بوده باشد.

پس از درخشش تیم ملی واترپلوی ایران در بازیهای آسیایی  ۲۰۱۸جاکارتا و کسب
مدال برنز این مسابقات پس از  ۴۴سال ،یک تیم صربستانی و یک تیم یونانی برای
در اختیار گرفتن  3واترپلوئیســت ایران (ارشــیا الماســی ،مهدی یزدانخواه و حامد
ملکخانبانان) درخواستهای خود را به صورت رسمی اعالم کردند.

سلطه رونالدو و مسی پس از  11سال با انتخاب ستاره کرواسی به پایان رسید

صحبــت هــای مودریــچ ،دوربیــن
بوبــان را در میان جمعیت حاضر در
سالن نشان داد در حالی که بغضش
شکست و اشک می ریخت.
 ëëواکنش مودریچ به رونالدو و مسی
مودریــچ دربــاره غیبــت کریســتیانو
رونالــدو در ایــن مراســم پاســخ
خونســردانهای داد« :رونالدو دوست
مــن اســت .غیبــت او مــرا ناراحــت
نمیکند .درســت اســت که مــن این
جایــزه را بــردهام امــا محمــد صالح
و کریســتیانو هــم بازیکنــان بزرگــی
هســتند .بردن این جایزه مایه افتخار
من اســت .این جایزه بهترین اســت.
این جایزه اما برای همه آنهایی است
که کنــار من بودهانــد و در حرفهام به
مــن کمــک کردهانــد .از خانــوادهام
تشــکر میکنــم و میخواهــم در
ادامه راه بهتر بــازی کنم و افتخارات
بیشتری برای خودم و تیمم به دست
بیاورم».
مودریــچ در پاســخ بــه این ســؤال که
خــودش به عنــوان کاپیتان کرواســی
بــه کدامیــک از نامزدهــا رأی داده؟
گفت«:مــن بــه واران ،رونالــدو و
گریزمــان رأی دادهام .مســی یکــی
از بهترینهاســت امــا االن بایــد بــه
عملکــرد بازیکنــان در ســال گذشــته
نــگاه کــرد .مســی و کریســتیانو
بهترینهــای دنیــا هســتند و جــزو
بهترینهای تاریخ اما فکر میکنم که
رأیهایم منصفانه بودهاند .از مســی
هم به خاطر  5امتیازی که به من داد
تشکر میکنم».
 ëëنگاهــی بــه افتخــارات مودریــچ در
سال 2018
مودریــچ در حالــی به تنهایــی جایزه
بازیکــن برتــر ســال یوفــا و جهــان را

قدردانیکمیتهملیالمپیک
از تفقد رهبر معظم انقالب

 ۳ملیپوش واترپلوی ایران لژیونر شدند

 ëëفرانس فوتبال؛ حکایتی متفاوت
مودریــچ مرد ســال فوتبال دنیا شــد
اما به نظر می رســد بــرای تصاحب
ارزشمندترین جایزه فرانس فوتبال،
کاری بــه مراتــب دشــوارتر پیــش رو
دارد .چــرا کــه سیســتم رأی دهــی
در فرانــس فوتبــال کامــاً متفــاوت
اســت .آنجــا همــه چیــز بــه ســود
فوتبالیســتهای فرانســوی خواهــد
بــود و بعیــد اســت دو مــاه دیگــر،
مودریــچ را بــا تــوپ طــا کنــار بــرج
ایفــل ببینیــم .بــرای توپ طــا ،این
خبرنگاران هستند که حق رأی دادن
دارند و معموال در سال جام جهانی،
این عنوان به یکــی از بازیکنان فاتح
جــام جهانی می رســد .بــرای مثال
ســال های  2002 ،1998و  2006توپ
طال به ترتیــب به زیــدان ،رونالدوی
برزیلــی و نیز کاناوارو رســید .هر ســه
بازیکن همراه تیم هایشــان قهرمان
جهان شــده بودند اما در ســال های
 2010و  2014که توپ طال با مشارکت
فرانــس فوتبال و فیفا اهدا می شــد،
همــه چیــز تغییر کرد و تــوپ طال به
مســی و رونالــدو رســید در حالی که
بســیاری معتقد بودند که مثال سال
 ،2010تــوپ طــا بایــد بــه اینیســتا و
حتــی اشــنایدر می رســید .حــاال هم
به نظر می رســد که امســال شــانس
یک ستاره فرانسوی مانند گریزمان،
امباپه و واران برای دریافت توپ طال
بیشتر از رقبا باشــد 8 .اکتبر ( 13روز
دیگر) قرار اســت اســامی نامزدهای
نهایــی تــوپ طــای  2018توســط
فرانــس فوتبــال اعــام شــود و از آن
پس همه منتظر نقش بستن تصویر
برنده نهایی در شــماره ماه دســامبر
فرانس فوتبال خواهند ماند.

سایت یوفا

محسن هاشمی رئیس شورای اسالمی
شــهر تهران عصر روز گذشته با حضور
در فدراســیون ورزشهــای جانبــازان
و معلــوالن ،از اردوی تیمهــای ملــی
وزنهبرداری و تنیــس روی میز که برای
حضــور در ســومین دوره بازیهــای
پاراآسیایی آماده میشوند ،بازدید کرد.
هاشمی در این بازدید برای ملیپوشان
اعزامی ،آرزوی موفقیت کرد.
در حاشــیه این بازدید سیامند رحمان
رکــورد دنیــا را بــه صــورت غیررســمی
شکســت .قویترین وزن ه بردار معلول
دنیا اقدام به مهار وزنه  311کیلوگرمی
کــرد و در این حرکت موفق ظاهر شــد
تا رکــورد دنیا را به صورت غیررســمی
ترقــی بدهــد .رکــورد قبلــی بــا 310
کیلوگرم در اختیار خود سیامند رحمان
بود که در پارالمپیک  2016ریو به ثبت
رســانده بود .محســن هاشمی ،رئیس
شــورای شــهر تهــران در ایــن بازدیــد
تأکید کــرد که این شــورا از هیچ کمکی
بــه ورزشــکاران جانباز و معلــول دریغ
نخواهد کرد.

ایران نســبت به دوره گذشــته نشــد .تیم
ملــی در حالــی در جایگاه ســیزدهم قرار
گرفت که در دوره گذشته ششم شده بود
و این موضوع موجب شــد تا کارشناسان
نســبت به نتایج تیــم ملی انتقــاد کنند.
با تمــام این اوصــاف ،تیم ملــی والیبال
دیروز بدون کوالکوویچ به ایران بازگشت
و خبرنــگار «ایــران» گفتوگویــی با علی
شــفیعی انجــام داد .ســرعتیزن تیــم
ملــی والیبــال صحبتهایش را با اشــاره
به ســطح کیفــی مســابقات شــروع کرد:
«مسابقات از سطح باالیی برخوردار بود
و تیمها با تمام توانشــان در این دوره از
رقابتها حضور یافتند .تالش ما این بود
کــه در جمــع  6تیــم برتر مســابقات قرار
بگیریم اما متأســفانه نتوانســتیم به این
نتیجه برسیم و در مرحله دوم مسابقات
عملکرد خوبی نداشــتیم .تا قبل از بازی
بــا لهســتان عملکردمــان خــوب بــود و
توانستیم با 3برد پیاپی به همراه این تیم
در صدر گروه بایســتیم اما بعد از بازی با
این تیم همه چیز تغییر کــرد .در بازی با

لهستان نقاط ضعف تیم برجسته شد و
این موضوع کار دستمان داد».
او ادامــه داد« :البتــه در مقابــل لهســتان
عملکرد بدی نداشتیم و توانایی پیروزی
مقابــل آنها را داشــتیم اما باخت مقابل
این تیم باعث شــد تــا از نظر روحی بهم
بریزیــم .مــا آخریــن بــازی مرحلــه اول
مقابــل فنالنــد را بــا پیــروزی پشــت ســر
گذاشــتیم اما این پیــروزی کمکی نکرد و
نتوانستیم از نظر روحی ریکاوری شویم.
باایننتایجآمادهپیروزیمقابلتیمهای
بلغارستان ،کانادا و امریکا در مرحله دوم
مســابقات بودیم اما در بازی اول مرحله
دوم بلغارهــا فوقالعاده بودنــد .بعد از
باخت مقابل بلغارســتان خیلی سخت
بود که خودمان را پیدا کنیم».
شــماره  16تیــم ملــی والیبــال تأکید کرد
کــه ایــن شکســت تأثیــر بــدی روی تیــم
داشــت« :در بازی با کانادا عملکرد بدی
نداشــتیم امــا تحت تأثیر باخــت مقابل
بلغارســتان قرار گرفتیم .بعــد از باخت
مقابــل بلغارســتان با قرص خــواب هم

سایت فدراسیون والیبال

بعد از باخت به بلغارستان
با قرص هم نخوابیدیم

حســن روحانــی ،رئیــس جمهــوری ایــران در حاشــیه مجمع
عمومــی ســازمان ملل متحــد ،در دیــدار توماس بــاخ ،رئیس
بازتــــاب
کمیتهبینالمللی المپیک،بابیان اینکه«ورزشبرایماوهمه
ملتهای جهان اهمیت زیادی دارد» ،گفت« :خوشبختانه در سالهای اخیر ورزش
ایران در سطوح عمومی و قهرمانی توسعه زیادی پیدا کرده است».
رئیسجمهوری با اشــاره به اینکه کمیته ملی المپیک ایران روابط و همکاریهای
خوبی با کمیته بینالمللی المپیک دارد ،اظهار کرد« :با وجود استقالل فدراسیونها
از دولت ،همواره حامی ورزش و ورزشکاران در کشورمان هستیم ».به گزارش پایگاه
اطالعرسانی دولت ،روحانی با قدردانی از ابراز همدردی وی با مردم ایران در حادثه
تروریســتی اهواز ،اظهــار امیدواری کرد بــا اتحاد ملتها و کشــورها جامعه جهانی
س جمهوری ایجاد فرصتهای
عاری از خشــونت و تروریسم را شاهد باشــیم .رئی 
برابر برای مردان و زنان در عرصههای مختلف فعالیت اجتماعی از جمله ورزش
را حائز اهمیت دانست و افزود« :خوشبختانه در 5سال اخیر بانوان ایرانی حضوری
فعال و پررنگ در زمینههای مختلف داشــته و در سیاســت و پســتهای مدیریتی
نقش مهمی دارند ،به گونهای که در یک سال گذشته بیش از  280پست مدیریتی از
آقایان به بانوان منتقل شده است ».توماس باخ ،رئیس کمیته بینالمللی المپیک
نیــز در ایــن دیــدار بــا تســلیت از دســت دادن جمعــی از هموطنانمــان در حادثه
تروریســتی اهواز و ابراز همــدردی با مردم ایران ،گفت« :ورزش ایران در ســالهای
اخیر پیشــرفتهای شگرفی داشــته و فرصتهای خوبی نیز برای بانوان ایرانی در
عرصههایمختلفورزشیبهوجودآمدهاست».رئیسکمیتهبینالمللیالمپیک
پرچمداری کاروان ورزشــی ایران در بازیهای آســیایی توسط یک بانوی ورزشکار را
بســیار جالب توجه دانســت .وی با اشــاره به اقدامات مثبت و ســازنده کمیته ملی
المپیک ایران در راستای ارتقای سطح ورزش در کشورمان ،خواستار توسعه روابط و
همکاریهای این کمیته با کمیته بینالمللی المپیک شد.

دروازهبان ســال  2018فوتبال جهان
شناخته شدند.
 ëëرای رونالــدو ،مســی ،کــی روش و
شجاعی
امــا اینکه انتخاب رونالدو و مســی به
عنــوان دو ابــر ســتاره فوتبــال جهان
چــه بازیکنانــی بوده ،مــی تواند برای
عالقهمنــدان جالــب توجــه باشــد.
رونالدو اولیــن انتخابش برای رافائل
واران ،انتخــاب دوم او مودریــچ و
انتخاب سومش آنتوان گریژمان بود
اما مسی انتخاب جالب تری داشت؛
چرا کــه گزینــه اول او مودریچ ،گزینه
دومش کیلیان امباپه و گزینه سوم او
رونالدو بوده است .با انتشار فهرست
رأی دهندگان ،رای کارلوس کیروش
و مسعود شجاعی به عنوان سرمربی
و کاپیتــان تیــم ملــی فوتبــال ایــران
هــم مشــخص شــد .بــر این اســاس
کــیروش؛ مودریچ ،امباپه و هازارد را
انتخــاب کرد و شــجاعی هــم صالح،
مودریچ و امباپه را برگزید.

گزارشگر دربی  ۸۸مشخص شد

هشتاد و هشــتمین شــهرآورد تهران در حالی عصر پنجشنبه (پنجم مهرماه)
در ورزشگاه آزادی برگزار میشود که عادل فردوسی پور به عنوان گزارشگر این
دربی انتخاب شد.

شفر :نگران دربی نیستم

تمریــن دیــروز اســتقالل در زمین چمن صنایع دفاع برگزار شــد و وینفرد شــفر با برخی از
شــاگردانش جلسه گذاشت .نکته جالب توجه اینکه در این جلســه دروازهبانهای تیم به
اضافه نیومایر ،محمد دانشــگر ،فرشــاد محمدی مهــر ،میثم تیموری ،رضــا آذری ،جابر
انصاری،سجادآقاییومهدیقائدیحضورنداشتندوایننفراتباحضوردرزمینبهکاربا
توپپرداختند.وینفردشفردرحاشیهتمرینبهخبرنگارانگفت«:هیچنگرانیبابتدربی
ندارم .هواداران میدانند که باید صبر کنند .ما تیم جدیدی را میسازیم و بازیکنان خوبی
همداریم.تقریباترکیبرابرایدربیمیدانمولیروییکیدوپستبایدتمرینکنیم».

میهمانیشامفتحیبرایسالگردتأسیساستقالل

در ســالگرد تأســیس باشــگاه اســتقالل کــه بیــش از  75ســال پیــش بــا نــام «باشــگاه
دوچرخهســواران» تشــکیل شــد و ســپس «تــاج» و در نهایت «اســتقالل» نامیده شــد،
امیرحسینفتحیسرپرستاینباشگاهیکضیافتشامبرایبازیکنانومربیاناینتیم
برپاداشت.بازیکنانآبیپوشدرپایانتمرینعصرگاهیخودبهمراسممذکوررفتند.

کنارهگیری مهرام از لیگ برتر بسکتبال!

با وجود اعالم آمادگی اولیه مهرام نایب قهرمان فصل گذشته لیگ برتر بسکتبال،
این تیم با تصمیم مسئوالن خود در فصل بعد لیگ برتر حضور نخواهد داشت.
مهرام و چند تیم دیگر مانند نفت امیدیه و اسلم اسپرت ،ورودی خود را پرداخت
نکردند تا بدین ترتیب فعالً  9تیم حضورشان قطعی باشد.

عبداللهی :انگیزههای ما برای فتح دربی بیشتر است

نصراهلل عبداللهی ،مدیر فنی اســتقالل گفت برای ما سؤال شده است که چرا
دو دیدار اخیر ما در لیگ و جام حذفی را به تأخیر انداختند اما با بیتوجهی به
خواســتهمان تن به تأخیر در برگزاری ســوپرجام ندادند .وی گفت حذف اخیر
از لیگ قهرمانان آســیا و جایگاه نازل آبیها در جدول ردهبندی لیگ ،بهترین
محرک و انگیزه برای آنها جهت فتح دربی قریبالوقوع پایتخت است.

خوردبین :دیدید که کار پرسپولیس تمام نشد

محمود خوردبین ،سرپرســت ســابق ســرخهای تهرانی گفت شــرایط آنــان برای
دربی روز پنجشــنبه تهران بهتر از رقبای آبیپوش آنها اســت .وی افزود :خیلیها
فکر میکردند پس از محروم شدن پرسپولیس از خریدهای تازه ،کار این تیم تمام
است اما دیدید که به لطف کاربلد بودن برانکو ،چنین چیزی شکل نگرفت.

