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اوله (آرژانتین)

موندو دپورتیوو (اسپانیا)

کوریره دلو اسپورت (ایتالیا)

«ســام بر بوکا» تیتر انتخابی این روزنامه به
سبب راهیابی این تیم به مرحله نیمه نهایی
جام فوتبــال باشــگاههای امریــکای جنوبی
(لیبرتــادورس کاپ) پس از عبور بوکا از ســد
کروریــزو برزیل در مجموع دو دیــدار رفت و
برگشــت مرحلــه یکچهارم پایانی اســت و
عکسی از شــادی مفرط مردان بوکا ،صفحه
اول «اوله» را درنوردیده است .بوکا در مرحله
بعدی با پالمیراس برزیل مسابقه میدهد.

ایــن نشــریه بــا آوردن آمــار و معدلهایی از
بازی لیونل مســی طــی پیــروزی  4-2اواخر
هفتــه پیــش بارســلونا در زمیــن تاتنهــام
انگلیــس در لیــگ قهرمانــان اروپا مســی و
یارانــش را «آقایان قهرمان» نامیده اســت.
شرحی بر مشکالت جولن لوپتگی ،سرمربی
به مخاطره افتاده رئال مادرید و نقشههای او
برای خروج این تیم از بحران ،دیگر مطلب
اصلی شماره دیروز موندو است.

ایــن روزنامــه بــا عمــده کــردن پیــروزی
حســاس  1-0ناپولــی مقابــل لیورپــول در
لیگ فوتبال قهرمانان اروپا ،کارلو آنچلوتی
ســرمربی امســال آبیهــای شــهر ناپــل را
یــک استراتژیســت حــاذق نامیــده اســت.
مصاحبهای تازه با سباســتین فتل ،ســتاره
ســالهای اخیر اتومبیلرانی «فرمول یک»
آلمان و جهــان ،دیگر مطلب مهم کوریره
در روز گذشته به شمار میآید.

بازیهـــای
پاراآسیایی

اهتزاز پرچم ایران در دهکده بازیهای پاراآسیایی

مراســم پرچم ســومین دوره بازیهای پاراآسیایی جاکارتا صبح پنجشنبه در دهکده
این رقابتها برگزار شــد و پرچم هفت کشــور به اهتزاز درآمد که پرچم کشورمان نیز
یکی از آنها بود .تعدادی از ورزشــکاران کشــورمان به همراه مســئوالن کاروان ورزشی
ایران از جمله محمود خسروی وفا ،رئیس کمیته ملی پاراالمپیک ،اشرفی ،دبیرکل
ایــن کمیتــه ،ولیاهلل محمدی ،ســفیر ایــران در اندونزی ،وهب همدانی ،سرپرســت
نمادین کاروان ایران از جمله مســئوالن ایرانی حاضر در این مراســم بودند .مراســم
افتتاحیه ســومین دوره بازیهای پاراآسیایی جاکارتا امروز (شنبه) برگزار و مسابقات
رسماً آغاز خواهد شد ۴۰ .کشور در این دوره از بازیهای پاراآسیایی در جاکارتا حضور
دارند که کاروان ایران با  ۲۰۸ورزشکار در  ۱۳رشته ورزشی با رقبا رقابت خواهند کرد.

فوق ستاره فوتبال جهان موقتاً از تیم ملی پرتغال معلق شد

اتهامی که رونالدو را از دایی دور کرد!

برگزاریتمرینتیم
ملی با  ۵بازیکن

دور دوم تمرینــات تیــم
ملــی در راه آمادهســازی
تیم ملی مسابقات جام ملتهای
آســیا عصــر دیــروز (جمعــه) از ســاعت
 17:30در محل ســاختمان پــک و در مرکز
ملی فوتبــال و پشــت درهای بســته برگزار
شــد .در ایــن تمرین  5بازیکن بــه نامهای
علیرضا بیرانونــد ،احمد نوراللهی ،مهدی
ترابــی ،رامیــن رضاییان و رشــید مظاهری
حضور داشــتند .نکتــه جالب اینکــه در 15
دقیقــهای کــه رســانهها اجــازه حضــور در
تمرین را داشتند کیروش حضور نداشت.
اوســیانو دالکروز دســتیار کارلوس کیروش
دربــاره حضــور رضاییان گفــت« :او در فکر
انتخابتیمبعدیاشاستواینتصمیم
شــخصیاش خواهد بود و فکــر میکنم او
هرچه زودتر انتخابش را انجام دهد .وقتی
او االن کاری نــدارد ،چــرا نیایــد با ما تمرین
نکند .او االن نامش در لیســت وجود ندارد
اما جزئی از این خانواده اســت و میتواند با
ماتمرینکند».

ایران-بولیوی
ساعت  19/30روز  24مهر

فدراســیون فوتبال ایــران ســاعت برگزاری
دیدار دوستانه تیمهای ملی فوتبال ایران و
بولیــوی را که برای روز سهشــنبه  24مهر در
ورزشــگاه آزادی در نظر گرفته شــده است،
 19/30اعــام کــرد .همچنیــن فدراســیون
فوتبــال ترینیــداد و توباگــو دیــدار تدارکاتی
این تیم با تیم ملی کشــورمان در تاریخ 24
آبان بــه میزبانی تهــران را تأیید کــرد .تیم
ملی کشــورمان در ســال  2014بــا تیم ملی
ترینیداد و توباگو بازی کرده بود که این دیدار
بانتیجه 2برصفربهنفعشاگردانکیروش
بهپایانرسیدهبود.

سایت فیفا

کریســتیانو رونالدو ایــن روزها بــار دیگر در
صدر اخبار فوتبال جهان قرار گرفته است.
فــوق ســتاره پرتغالــی کــه مانند خیلــی از
ســتارههای فوتبال جهان یا حتی بیشــتر از
آنها ،زندگی ورزشــی و خصوصــیاش زیر
ذرهبیــن رســانههای مختلــف قــرار دارد و
گاهــی اخباری که از او منتشــر میشــود به
خبــر اول رســانهای بــزرگ جهــان تبدیــل
میشود .مانند خبری که در آن به تعرض
جنسی رونالدو به یک دختر در سال 2009
اشــاره شــده که ایــن موضــوع واکنشهای
زیــادی را در پــی داشــته اســت .خبــری که
دربــاره ایــن بازیکــن تــازه وارد یوونتوس و
ســابق رئال مادرید منتشر شده و اگر ثابت
شــود که رونالدو دســت به چنیــن اقدامی
زده ،قطعــاً آینده ورزشــی او را تحت تأثیر
قــرار میدهد .بازیکنی که  5بار توپ طالی
بهترین بازیکن فوتبال جهان را به دســت
آورده و صاحب ویترینی کامل از افتخارات
شخصی و تیمی است.
ëëماجرایرونالدوچیست؟
چنــدی پیــش هفتهنامــه اشــپیگل آلمان
در خبــری جنجالی نوشــت کــه رونالدو به
آزار و اذیــت جنســی متهم و از او شــکایت
شــده اســت« :رونالــدو در ســال  ۲۰۰۹در
السوگاس اقــدام بــه ایــن کار کــرده و یک
ســال بعــد بــه خاطــر فــاش نشــدن ایــن
موضوع به شــخص مورد تجاوز  ۳۷۵هزار
دالر پرداخــت کرده اســت ».موضوعی که
وکیل رونالدو به آن واکنش نشــان داد و در
بیانیهای که منتشر شــده ،آمده« :این خبر
کــذب اســت و رونالــدو این عمــل را انجام
نــداده و کریســتیانو بــه خاطــر این مطلب
دروغین از این هفتهنامه آلمانی شــکایت
خواهد کــرد .متهم کــردن به تجــاوز کاری
زشــت و خجالتآور است که نمیتوان آن
را نادیده گرفت ».کریستیانو هم با گسترده
شــدن شــایعات ،در ویدئویــی صراحتــاً
ارتــکاب بــه ایــن عمــل زننــده و زشــت را
تکذیب کرد و مدعی شد برخی میخواهند
بــا آوردن اســم او در کنــار نــام خودشــان،

معروف شــوند .رونالدو گفت آماده اســت
هرگونه تحقیقی در این پرونده انجام شود،
چــون وجــدان او بابــت این مســأله راحت
است.
ëëحضوررونالدودرپرتغالمعلقشد
این اتفاق تبعاتی جدی برای  CR7داشته
و با تصمیــم فدراســیون فوتبــال پرتغال،
رونالــدو تــا تمام شــدن تحقیقــات مربوط
بــه اتهام آزار جنســی ،به تیــم ملی دعوت
نخواهد شــد .رســانههای پرتغال همچون
رکــورد و نیــز خبرگــزاری  ،APگــزارش
دادنــد کــه رونالدو تــا اطالع ثانــوی به تیم
ملی دعوت نخواهد شــد و ایــن مربوط به
اتهاماتی اســت که اخیراً به او نســبت داده
شده است و مشخص نیست که چه زمانی
به تیم ملی بازخواهد گشت .در واقع اعالم
لیســت جدیــد تیــم ملــی پرتغال توســط
سانتوس ،نشان داد که رونالدو فعالً جایی
در این تیم نخواهد داشت.
 ëëســانتوس :فکر نمیکنم او چنین جرمی
مرتکبشدهباشد
تیــم ملــی پرتغــال هفتــه آینــده در لیــگ
ملتهــای اروپا میهمان لهســتان اســت؛
ســپس شــاگردان فرنانــدو ســانتوس در
گالســکو در یــک بازی دوســتانه به مصاف
اســکاتلند میرونــد .فرنانــدو ســانتوس،
ســرمربی تیم ملی پرتغال بــه حمایت از
کریســتیانو رونالدو در برابر شــایعات اخیر
دربــاره تجــاوز او بــه یــک زن پرداخــت .به
گــزارش موندو دپورتیوو ،ســانتوس پس از
اعالم لیســت پرتغال برای دو دیدار پیش
رو ،گفــت« :من کریســتیانو را خیلی خوب
میشناسم و فکر نمیکنم او چنین جرمی
مرتکــب شــده باشــد .شــخصاً همیشــه از
بازیکنانم حمایت میکنم اما اینجا بحث
حتی همبستگی هم نیست؛ من به چیزی
که خود بازیکن علناً اعالم کرده ،باور دارم.
او تجاوز را یک عمل شــنیع و زننده دانسته
و تأکید کرده که از همه اتهامات وارده ،مبرا
و بی گناه است اما در یک جلسه سهجانبه
(من ،رونالــدو و رئیس فدراســیون) توافق

قهرمانی والیبال ساحلی در تور جهانی

کردیم که رونالدو در این دو لیســت نباشد.
در ایــن ماه (اکتبر) و فیفا دی بعدی در ماه
نوامبر .از جزئیات به شما حرفی نمیزنم
امــا در این جلســه به این نتیجه رســیدیم
که نمیتوانیم روی کریستیانو برای این دو
مقطعحسابکنیم».
ëëافتسهامیوونتوسبهخاطررونالدو
متهم شــدن رونالدو به آزار جنسی اگرچه
روی نظر ســرمربی پرتغال دربــاره او تأثیر
نگذاشــته اما باعث افت ارزش سهام تیم
باشــگاهی او در بــازار بــورس شــده .طبــق
اعالم خبرگزاری فرانسه ( ،)AFPبه دنبال
اتهامــی کــه به رونالدو نســبت داده شــده،
ســهام یوونتــوس  5درصــد افــت ارزش
داشــته و بــه  1.25یــورو بــه ازای هر ســهم
رسیده است.
ëëنگرانینایکیازاتهاماتبهرونالدو
این پرونده بازتابهای دیگری هم داشــته
و کمپانی ورزشــی نایکی را هم نگران کرده
است .به گزارش اسکای اسپورتس ،نایکی

طــی یک ایمیل به اتحادیــه ورزش در این
خصوص نوشــت« :مــا عمیقــاً از اتهامات
وارده بــه رونالدو نگرانیم و در ادامه به این
شرایط نظارت دقیقی خواهیم داشت».
از سویی برخی منابع خبری مدعی شدند
به همین دلیل کمپانی نایکی برنامه قطع
همــکاری  15ســاله خود بــا رونالــدو را در
دستور کار قرار داده است .رونالدو و نایکی
از ســال  2003بــا یکدیگر قــرارداد دارند و
این بازیکن تاکنون برای 35مدل مختلف
از کفشهــا و البســه ورزشــی نایکی تبلیغ
کرده است.
ëëحمایتیوونتوسازرونالدو
ایــن موضوع بــا واکنش اتحادیــه بازیکنان
پرتغــال ( )SJو باشــگاه یوونتــوس نیــز
روبهرو شــده است .به نقل از آس ،اتحادیه
بازیکنان پرتغــال در این خصــوص اعالم
کــرد« :در بــی گنــاه بــودن رونالــدو شــکی
نداریــم .اگــر قرار باشــد تحقیقاتــی در این
زمینــه انجام شــود ،باید به خاطــر احترام

بــه بازیکن و خانــوادهاش هر چه ســریعتر
ایــن اتفــاق رخ دهد .این قضیــه مربوط به
 ۹ســال پیــش اســت و مطمئن هســتیم او
بی گناه اســت و به همین خاطــر از او دفاع
میکنیــم ».همچنین باشــگاه یوونتوس از
طریق توئیتر خود از ستاره تیمش حمایت
کرد و نوشــت« :ما به مهاجم خود اعتماد
کامل داریم».
 ëëرونالدوورقابتبادایی
رونالــدو بازیکنــی اســت کــه در ایــران هم
طرفــداران زیــادی دارد و فوتبالدوســتان
بســیاری کار او را دنبــال میکنند .بازیکنی
کــه در جــام جهانــی  2018روســیه هم به
همراه تیم کشورش مقابل تیم ملی ایران
قــرار گرفــت و حضــور هــواداران ایرانی در
مقابل هتل تیم ملی پرتغال ،مهار ضربه
پنالتی او توســط علیرضا بیرانوند و سپس
اخراج نشدنش توسط داور به خاطر خطا
روی مرتضــی پورعلی گنجــی اتفاقهایی
بــود کــه بازتــاب زیــادی در رســانههای

مختلف جهان داشت .با این حال ،یکی از
موضوعاتــی که عالقهمندان به فوتبال آن
را دنبال میکنند ،نزدیک بودن رونالدو به
علی دایی برای کسب عنوان بهترین گلزن
ملی فوتبال جهان است .این بازیکن پس
از  3گلــی کــه در بــازی اول پرتغــال برابــر
اســپانیا در جــام جهانی به ثمر رســاند ،با
رکورد پوشکاش که  84گل زده بود برابری
کرد و ســپس با گلزنی برابر مراکش رکورد
او را شکســت تا با  85گل به دومین گلزن
برتر ملی جهان تبدیل شــود و پشــت ســر
دایــی قرار بگیــرد که  109گل ملــی به ثمر
رسانده است.
 8ëëبازیبدونگلزنیکریس
رونالدو که حاال  ۲۴گل تا رسیدن به رکورد
دایی فاصله دارد ،پس از بازی با مراکش،
در بــازی با ایران و اروگوئه در جام جهانی
گلزنی نکرد .او در بازی دوستانه کشورش
مقابل کرواسی و همچنین دیدار با ایتالیا
در لیــگ اروپا که ماه گذشــته برگزار شــد،
به میــدان نرفت و طبق اعالم ســانتوس
ســرمربی پرتغــال ،در  4بازی آینــده این
تیــم برابــر لهســتان ( 2بازی) ،اســکاتلند
و ایتالیــا هــم غایــب خواهــد بود .بــه این
ترتیــب او در  8بازی گذشــته و پیش روی
پرتغال موفق به گلزنی نشده و نمیشود.
رونالدو تاکنون در  154بازی موفق به زدن
 85گل شده که به طور متوسط  0/55گل
زده در هــر بــازی میشــود و اگر بخواهیم
بــرای هر بــازی نیم گل (هــر دو بازی یک
گل) هــم بــرای رونالدو در نظــر بگیریم،
بایــد گفت که او حداقــل  4گل در  8بازی
نتوانســته و نمیتواند به آمــارش اضافه
کند .به هر حال ،نزدیک شــدن او به دایی
برای فوتبالدوســتان ایرانــی اهمیت دارد
ولــی حاال ایــن اتهــام روی ایــن رقابت او
هم ســایه افکنده اســت .در حــال حاضر
پس از رونالدو ،لیونل مسی میتواند دیگر
تعقیب کننده دایی باشد که البته بعید به
نظر میرســد با توجه به سنش بتواند به
رونالدو و دایی نزدیک شود.

ایرانیهادرصدربهترینهایکنفدراسیونفوتبالآسیا

دایی و بیرانوند بهترین شدند ،کریمی در راه است!

پیــروزی ارزشــمند پرســپولیس مقابــل
الســد قطــر در بــازی رفــت نیمــه نهایی
لیگ قهرمانان آســیا ،اتفــاق خوبی برای
فوتبالمان بود و باعث شد بار دیگر AFC
به تحســین فوتبال ایران بپــردازد اما این
موفقیتتنهاخبرخوشحالکنندهفوتبال
ایــران در روزهــای اخیر نبوده اســت .چرا
که بازیکنان ســابق و فعلی ایــران هم در
انتخابهــای کنفدراســیون فوتبال آســیا
توانســتهاند عنوانهــای برتــر را بــه خود
اختصاصدهند.
ëëبیرانونــدبهتریــنبازیکــنهفتــهلیگ
قهرمانانآسیا
بعد از پایــان بازیهای رفت نیمه نهایی
لیگقهرمانانآسیا،سایت AFCبهترین
بازیکــن ایــن مرحله را اعالم کــرد .بر این
اســاس ،علیرضا بیرانوند دروازهبان تیم
ملی فوتبال ایران و پرسپولیس به عنوان
بهترین بازیکن هفته انتخاب شد و نمره
 ۷.۷را بــه خــود اختصــاص داد .دژان
دامیانویچ گلزن تیم سوون سامسونگ با
امتیاز  ۷.۲در رده دوم ایســتاد و سرجینیو
هافبــک کاشــیما بــا امتیــاز  ۷.۰در رده
ســوم قرار گرفــت .همچنین گابــی ،پدرو

و عبدالکریــم حســن از الســد ،شــجاع
خلیــلزاده از پرســپولیس و جونــگ یــو
وونگ از السد در ردههای پنجم تا هشتم
بهتریــن بازیکن دور رفــت مرحله نیمه
نهاییلیگقهرمانانآسیاقرارگرفتند.
ëëعلیداییبهترینمهاجمجامملتها
همچنیــن ســایت کنفدراســیون فوتبال
آســیا در فاصلــه کمتــر از  100روز تــا آغاز
مســابقات جام ملتهای آسیا  ۲۰۱۹که
قراراستدرماهژانویهبهمیزبانیامارات
برگزار شود ،در یکسری نظرسنجی قصد
معرفــی و رأیگیــری دربــاره انتخــاب
بهتریــن بازیکنــان تمامــی ادوار ایــن
رقابتهــا در پســتهای مختلــف دارد.
این ســایت اخیراً از کاربران خود خواسته
بــود تا با شــرکت در نظرســنجی طراحی
شــده ،اقدام به انتخــاب بهترین مهاجم
تاریخ جام ملتها کنند .در پایان فرصت
 7روزه شــرکت در ایــن نظرســنجی کــه
یک میلیــون و  ۳۰۱هــزار و  ۴۱۲نفر در آن
شــرکت کرده بودند ،علی دایی کاپیتان و
مهاجم پیشین تیم ملی و بهترین گلزن
ملی فوتبــال جهان ،با کســب  ۵۹درصد
آرا ( ۷۶۷هزار و  ۴۳۸رأی) عنوان بهترین

مهاجم تمامی ادوار جام ملتهای آسیا
را از خــود کرد .یاســر القحطانی ،مهاجم
پیشــین عربســتان بــا کســب  ۳۵درصد
آرا نزدیــک تریــن رقیــب دایــی در ایــن
نظرسنجی بود که در رده دوم قرار گرفت.
نهافبکآسیا
ëëکریمینامزدبهتری 
ســایت  AFCاین بــار به معرفی  ۱۰نامزد
کســب عنوان بهترینهافبک تاریخ جام
ملتهــای آســیا پرداختــه کــه نــام علی
کریمــی،هافبک پیشــین تیم ملــی ایران
نیــز در بیــن مدعیــان کســب ایــن عنوان
دیده میشــود .ستاره پیشین پرسپولیس

نفت مسجدسلیمان  -استقالل؛ دیدار تکراری پس از  4روز
نفت مســجد ســلیمان و اســتقالل از ســاعت 18:15
امــروز بازی معوقه خود در هفته ششــم لیگ برتر را
در ورزشگاه شــهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
برگــزار میکننــد .دو تیــم در حالــی بــه مصــاف هم
میروند که سهشــنبه گذشــته و در چارچوب مرحله
یــک شــانزدهم نهایی جــام حذفی به مصــاف هم
رفتنــد که ایــن بــازی در  90دقیقه قانونی به تســاوی

رســید اما آبی پوشــان در دقیقــه  96توســط روحاهلل
باقری به گل رسیدند و در پایان  120دقیقه با پیروزی
یک بر صفر به مرحله بعد صعود کردند .حاال دو تیم
بعد از  4روز یکبار دیگر برابر هم صف آرایی میکنند.
شاگردان وینفرد شفر در 4بازی پیاپی در لیگ برتر به
پیروزی نرســیدهاند و برای همین امیدوارند پیروزی
در جــام حذفــی برابر نفــت را این بــار در لیگ تکرار

برای کســب این عنوان با کیم جو سونگ
از کره جنوبی ،فهد الهریفی از عربســتان،
شونســوکه ناکامورا از ژاپن ،شائو جیایی از
چیــن ،نشــات اکــرم از عراق ،هــری کیول
از اســترالیا ،ســرور جپاروف از ازبکســتان،
کیســوکه هونــدا از ژاپــن و کــو جاچئــول از
کره جنوبــی رقابت میکنــد .نکته جالب
درخصوص کریمی این است که او تاکنون
 92درصد آرا را برای کسب عنوان بهترین
هافبــک بــه خــود اختصــاص داده و بعد
از او نشــات اکرم ،هافبک سابق تیم ملی
عراق تنها  3درصــد آرا را از آن خود کرده

کننــد .امــا نفتیها در شــرایطی در این بــازی خانگی
بــه میدان میرونــد که هنوز در لیگ برتــر به پیروزی
نرســیدهاند و با  3شکســت پیدرپی در رده پانزدهم
جدول قرار دارند .علیرضا مرزبان سرمربی این تیم
پــس از بازی بــا اســتقالل در جام حذفــی تأکید کرد
شاگردانش نشان دادند که قدرت نبرد برابر استقالل
را دارند و حاال باید دید آیا نفتیها میتوانند شکست

است و به این ترتیب جادوگر فوتبال ایران
که در ســال  2004عنــوان بهترین بازیکن
فوتبــال آســیا را به خــود اختصــاص داد،
ن هافبک
بــه احتمال زیــاد عنوان بهتریــ 
تاریــخ جــام ملتهای آســیا را هــم از آن
خود خواهد کرد .سایت  AFCدرباره علی
کریمی نوشت« :تیم ملی فوتبال ایران از
سال ۱۹۷۶هرگز موفق به رسیدن به دیدار
فینال جام ملتهای آســیا نشــده است،
در عین حال آخرین باری که تیم ملی به
مرحلــه نیمهنهایی این رقابتها رســید،
علــی کریمی ســتاره آنها بــود .کریمی در
جام ملتهای آســیا  ،۲۰۰۴پنج گل برای
ایــران بــه ثمر رســاند و بــه این تیــم برای
کسب عنوان ســومی این رقابتها کمک
کرد .از گلهای او در این دوره از رقابتها،
هتتریــک فراموشنشــدنی مقابل کره
جنوبــی در مرحله یکچهارم نهایی بود.
کریمــی در همــان ســال عنــوان بهتریــن
بازیکــن ســال آســیا را از آن خود کــرد و در
همان ســال هــم نامــش در تیم منتخب
جــام ملتهای آســیا  ۲۰۰۴قــرار گرفت و
در نهایت هم راهــی بایرن مونیخ آلمان
شد».

چند روز قبل را جبران کنند یا آبی پوشان دست پر به
تهران بازمی گردند .در هر حال ،نگاهی به آمار نشان
میدهد که اســتقالل در هر  3بــازی قبلی خود برابر
نفت مسجد سلیمان ( 2بار در لیگ چهاردهم و یک
بار جام حذفی) به پیروزی رسیده و حاال بهدنبال برد
چهارم خود برابر این تیم است و باید دید که نفتیها
اجازه این کار را به آنها میدهند یا خیر.

تورجهانــی تــک ســتاره با حضــور  15تیــم در شهرســتان بندر
ترکمــن برگــزار شــد و در پایــان ایــن رقابتهــا تیم ایــران یک
اخبــــــار (بهمــن ســالمی – آرش وکیلی) با پیــروزی دو بر صفر مقابل
تیم ایران دو قهرمان این رقابتها شد 15 .تیم از  6کشور در این رقابتها حضور
داشــتند کــه  8تیم از قزاقســتان 2 ،تیم از ســاحل عــاج 2 ،تیم از عمــان 2 ،تیم از
تایلند 2 ،تیم از چک اسلواکی و  8تیم از ایران با همدیگر به رقابت پرداختند.

صعود بسکتبال 3نفره دختران به یک چهارم نهایی

تیم ملی بســکتبال ســه نفره دختران زیر  23ســال ایران دیــروز (جمعه) پس
از پیــروزی مقابــل تیم ملــی مالزی آخرین بــازی مرحله گروهــی جام جهانی
بسکتبال سه نفره در چین به مصاف تیم قدرتمند روسیه رفت و با نتیجه  19بر
 5شکســت خورد .با این نتیجه تیم ایران به عنوان تیم دوم گروه  Dبه مرحله
یک چهارم نهایی این رقابتها صعود کرد .ملیپوشان ایران در مرحله گروهی
ایــن رقابتها با تیمهای روســیه ،مالزی ،ســریالنکا و آندورا همگــروه بود که با
پیروزی در سه دیدار و شکست برابر روسیه به کار خود در این مرحله پایان داد.
تیم ایران در مرحله یک چهارم نهایی یکشنبه ( 15مهر) ساعت  11و  25دقیقه
به وقت محلی به مصاف اوکراین میرود تا برای رسیدن به نیمه نهایی تالش
کند .تیم ایران با ترکیب سمیه ثابت زاده ،ناهید اسدی ،شیدا شجاعی و مائده
پورحیدر شیرازی و با سرمربیگری آزاده زمانپور در این رقابتها حضور دارد.

شکایتی جدید از پرسپولیس به «»AFC

مســعود همامی ،دروازهبان پیشــین تیم فوتبال پرســپولیس بــه دلیل پرداخت
نشــدن مطالباتش از این باشــگاه به « »AFCشکایت کرد .این در حالی است که
ســران پرســپولیس برای ممانعت از حــذف این تیم از لیگ قهرمانان آســیا ،در
ماههای اخیر مشغول تالش برای تسویه حساب با طلبکاران این باشگاه بودهاند.

اتوبوس پرسپولیس در خط مسافربری!

بــا اینکه مســئوالن پرســپولیس توضیــح روشــنی دربــاره اتوبوس این باشــگاه
ارائــه ندادهانــد ،ایــن اتوبوس این روزهــا در یکی از خطوط مســافربری در حال
اســتفاده است .به گزارش ایسنا ،باشگاه پرســپولیس این اتوبوس را در راستای
ی خــود در اختیار گرفته بود ولی شــایعات روزهــای اخیر حاکی از
حرفهایســاز 
آن اســت که این اتوبوس توســط یک هــوادار تبریزی خریداری شــده و در خط
مسافربری تبریز -میانه مورد استفاده قرار گرفته است.

اعزام ناقص کشتیگیران به رقابتهای جهانی

فدراسیونکشتیموضوعاعزامناقصتیمهایملیکشتیبهرقابتهایبزرگساالن
و زیر ۲۳سال قهرمانی جهان را به مدیران تیمهای ملی ابالغ کرد .فدراسیون کشتی
با توجه به اهمیت هر دو رقابت که با فاصله دو هفته در مجارستان و رومانی برگزار
میشــود و در نظر گرفتن جرایم مالی ســنگین از ســوی اتحادیه جهانی در صورت
حضور نیافتن در این رقابتها ،به مدیران تیمهای ملی کشتی بزرگساالن و امید در
دو رشته کشتی آزاد و فرنگی ابالغ کرد تا جهت اعزام ناقص و تنظیم محدود نفرات
تیمهای ملی در کنار هم برای رقابتهای جهانی اقدام کنند.

پیروزی پر گل نفت آبادان در جام حذفی

مرحلهیکهشتمنهاییجامحذفیروزهایپنجشنبهوجمعهپیگیریشد.دریکی
از بازیهای پنجشنبه ،دو تیم لیگ برتری استقالل خوزستان و صنعت نفت آبادان
به مصاف هم رفتند که در پایان شــاگردان سرجیو بنتو در صنعت نفت درحالی که
ابتدا با دو گل عقب افتاده بودند ،با نتیجه جالب توجه 5بر 2به برتری رسیده و جواز
حضوردرمرحلهیکچهارمنهاییراکسبکردند.محمدرضامظاهری()۸وایمان
مبعلی ( )۲۴برای استقالل خوزستان گلزنی کردند اما در ادامه طالب ریکانی (،)۳۴
رضا جبیره ( ،)۴۵کرار جاســم ( )۵۷و جعفر ســلمانی ( ۶۷و  )۷۵گلهای صنعت
نفترازدند.همچنیندردیگردیدار،مقاومتتهرانوداماشگیالنمقابلهمقرار
گرفتند که در پایان ،داماش با برتری 2بر صفر و با گل های علی آلکثیر ( )۴۸و میالد
پورصفشکن()۷۵بهجمع 8تیمبرترراهیافت.دریکیازبازیهایدیروز(جمعه)
هم تیمهای پدیده خراســان و فوالد خوزســتان در ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد به
مصافهمرفتندکهاینبازیدر 90دقیقهیک-یکشدودرپایان ۱۲۰دقیقهبانتیجه
 ۳بر ۲بهسودپدیدهبهپایانرسید.باایننتیجهشاگردانگلمحمدیبهمرحلهیک
چهارمنهاییجامحذفیصعودکردند.

دموکراتهاوجمهوریخواهانامریکا
هر دو در عراق ناکام بودند

ادامه از در نهایــت بــا رأی قاطــع پارلمــان عــراق دکتــر برهــم صالــح
صفحه رئیس جمهوری شــد و با دستور او عادل عبدالمهدی ،از رهبران
اول نسل اولمجلس اعلی بهعنواننخستوزیرمأمور تشکیلکابینه
جدید شــد .بالفاصله مک گورک فرســتاده ویژه ترامپ در توئیتی با انتشــار عکس
دســت دادنــش با برهــم صالح ،در حالی که صالح لبخند ســردی بهصــورت دارد،
نوشــت« :او کار بزرگــی در پیــش دارد و میتوانــد روی ایاالت متحده حســاب کند!»
حرفــی که این روزها نه در میان شــیعیان ،نه کردها و نه ســنیهای عراق خریداری
ندارد .در پایان بهنظر میرســد  5رویداد سیاســی مهم در جریان انتخابات  2018و
فرآیند تشکیل دولت ،میتواند به خواننده در ارزیابی کامیابی و ناکامی سیاستهای
ایاالت متحده در پس  15سال اشغال و حضور در عراق ،کمک کند.
 رأی آوردن گروههــای مقاومــت؛ فتح و ســائرون؛ در برابر گزینه مورد حمایتامریکا؛ فهرست النصر.
 تشکیل فراکسیون البنا در پارلمان عراق در برابر النصر انتخاب الحلبوسی رئیس جوان پارلمان انتخــاب برهــم صالــح بهعنوان رئیــس جمهوری بــا وجود مخالفت شــدیدکارگزاران ایاالت متحده
 نخستوزیری عادل عبدالمهدی و حذف حیدرالعبادیزلمی خلیلزاد ســفیر و فرســتاده امریکا در افغانســتان ،عراق و ســازمان ملل
در کتاب خاطراتش با نام «فرســتاده» مینویســد :ارزیابــی اطالعاتی گروههای
سیاســی سنی عراقی و شورشــیان را خواســتم .اما از آنچه دریافت کردم ناامید
شــدم 2 .ســال بود که در عراق میجنگیدیم اما هنوز نمیدانستیم دقیقاً با چه
کســانی در حال جنگیــم .هر بار که اطالعات میخواســتم ،پاســخهای مبهم و
غیرقابل قبولی دریافت میکردم!

