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اوگلوبو (برزیل)

دیلی اکسپرس (انگلیس)

ایــن روزنامــه با چــاپ عکســی از میراندا،
زننده تک گل پیروزیســاز واپسین دقایق
دیدار دوســتانه اما مهــم تیم ملی فوتبال
برزیل مقابل آرژانتین ،به شرح و تفصیل
این مســابقه پرداخته اســت .این روزنامه
کاریکاتوری از ملیپوشان برزیلی را هم به
چاپ رســانده که حاکی از سلطه آنها برابر
رقبــای اروپایی در عین تفســیرهای منفی
اخیرپیرامونآنهااست.

«مــا با هــر کســی مبــارزه میکنیــم» پیام
کایــرون دایــر ملیپوش فوتبــال انگلیس
بعد از پیروزی خبرساز 3-2اخیر این کشور
مقابل اســپانیا در یکــی از دیدارهای لیگ
ملتهــای اروپا اســت کــه حکایــت از باال
رفتن اعتماد به نفس انگلیسیها میکند.
رحیــم اســترلینگ هــم کــه دو گل از ســه
گل انگلیســیها را زد ،صحبــت از افزایش
قیمتش بعد از این رویداد کرده است.

پرسپولیس در جام حذفی ،استقالل در لیگ برتر

توتو اسپورت (ایتالیا)

تنور فوتبال باشگاهی دوباره روشن میشود

ایــن روزنامــه بــا بررســی وجــوه مختلــف
لیگ امسال فوتبال ایتالیا ،ضمن قطعی
شــمردن قهرمانــی مجــدد یوونتــوس ،از
سایر اضالع قدرت که ناپولی ،اینتر و التزیو
هم هســتند ،یاد کــرده و البتــه رم را هم از
قلم نینداخته است .توتو اســپورت درباره
درخشش پدیدههای این فصل کالچو هم
مطلبــی دارد و رم و فیورنتینا را معدنی از
اینگونهبازیکناننامیدهاست.

بــا پایان مرحلــه دوم اردوی تیم ملی رقابتهای فوتبال داخلی
دوباره از ســر گرفته خواهد شــد تا تنور فوتبال باشگاهی که  18روز
گزارش خاموش بود ،یک بار دیگر روشــن شــود .در هفته نهم لیگ برتر
امروز از ساعت  15پدیده صدرنشین در مشهد به مصاف فوالدی میرود که دو هفته
پیش آنها را در جام حذفی شکست داد .فردا (جمعه)  5بازی برگزار میشود که در
یکی از حساسترین دیدارها ،سایپا از ساعت 15میزبان استقالل است .آبیپوشان در
شرایطی مقابل یاران علی دایی به میدان میروند که وینفرد شفر ،سرمربی خود را
به دلیل اخراج در بازی قبل ندارند ،میالد زکیپور محروم است و فرشید اسماعیلی
نیــز بــه دلیــل مصدومیت به ایــن بازی نمیرســد .در دیگــر دیدارها و از ســاعت 16
سپیدرود و ذوب آهن با هم دیدار میکنند و ماشینسازی و نفت مسجدسلیمان به
مصاف هم میروند .از ســاعت  18ســپاهان و نساجی هم که دو هفته پیش در جام
حذفی با هم دیدار کردند و تیم اصفهانی به برتری رســید ،این بار در لیگ مســابقه
میدهند و استقالل خوزستان و پارس جنوبی نیز در اهواز مقابل هم قرار میگیرند.
در تنها دیدار باقی مانده از مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی نیز پرسپولیس
از ساعت  18امروز در ورزشگاه آزادی به مصاف تیم دسته اولی «نود ارومیه» میرود
که امتیاز لیگ یکی گســترش فوالد را خریده است .برانکو ،سرمربی پرسپولیس نام
علیرضا بیرانوند را از فهرست تیمش برای این بازی خارج کرده و امید عالیشاه هم
غایب است .پرسپولیس که پس از استقالل ( 7قهرمانی) با  5قهرمانی ،دومین تیم
پرافتخار جام حذفی است ،امیدوار است با پیروزی در این بازی ،با روحیه مضاعف
به مصاف الســد قطر برود .برانکو دیروز در نشســت خبری گفت« :ما خاطره تلخی
از جام حذفی داریم اما میدانم تیم بهتری نســبت به نود ارومیه هستیم .بنابراین
انتظار داریم به پیروزی برســیم و یک بازی باتعصب و جنگنده ارائه دهیم ».وحید
بیاتلو ،ســرمربی نود ارومیه هم گفت« :بازی در ورزشــگاه آزادی ســخت اســت اما
تالش میکنیم بازی آبرومندانهای به نمایش بگذاریم».

گزارشی از داخل و بیرون ورزشگاه آزادی؛ شبی که تابلوی ورود ممنوع کمرنگ شد

آزاد و رها ،در بند و غمین
مهدی ملکی

دبیر گروه ورزش

حواشی بازی تیم ملی از آمدن شفر تا نیامدن برانکو

کیروش :اگر ما را نمیخواهید ،بگویید!
تیــم ملــی سهشــنبه شــب گذشــته در
دیــداری تدارکاتــی به مصــاف بولیوی
رفــت که این دیــدار با برتــری  2بر یک
ایران به اتمام رسید که این پنجاهمین
برد کیروش با تیم ملی بود .سرمربی
پرتغالــی ایــران همچنیــن در دقایــق
پایانــی مســابقه بســیار عصبی بــود تا
جایــی که بعــد از بــازی با یکــی از توپ
جمعکنهای کنار زمین به دلیل تأخیر
در تحویــل تــوپ بــه بازیکنــان درگیــر
شــد! کیروش در نشســت خبری بعد
از مســابقه ،بــه گونهای کــه گویی همه
ارکان فوتبــال ایــران را علیــه خــودش
میدید ،با صراحت گفــت« :قرارداد 6
ماهه را پذیرفتم زیرا میخواستم به 8
ســال زندگــیام در ایران وفادار باشــم.
اگــر صادقانــه بخواهــم بگویــم ،از این
همه بیاحترامی بسیار خسته هستم.
اگر مــا را نمیخواهیــد ،در صورتمان
این حــرف را بزنید ».امــا وجود حضور
کــیروش روی نیمکــت ایران ،ســایت
« »ESPNبــاز هم خبر داد که کی روش
و خراردو مارتینو همچنان گزینه اصلی
هدایت تیم ملی مکزیک هستند.
ایــن بــازی تماشــاگران ویــژهای هــم
داشــت و وحیــ د هاشــمیان مهاجــم
سابق تیم ملی و وینفرد شفر سرمربی
اســتقالل کــه بــه همــراه امیرحســین
فتحی سرپرســت اســتقالل بــه آزادی
آمــده بودنــد ،بــا هــم برخــورد گرمــی
داشتند .در این میان ،فدراسیون اعالم
کــرد کــه از برانکو ایوانکوویچ ســرمربی

پرســپولیس هم بــرای تماشــای بازی
دعوت شــده بود اما برانکو پاســخ داد:
«هیچ دعوتنامه رسمی و حتی شفاهی
برای تماشــای بازی ایــران و بولیوی به
دستم نرســید!» این بازی بازتابهایی
هم داشت و سایت « 61ساعت» ترکیه
بــه تمجیــد از ســید مجیــد حســینی و
وحید امیری ،دو بازیکن ترابزون اسپور
پرداخــت .همچنیــن گلزنــی علیرضا
جهانبخــش در رســانههای انگلیــس
بازتاب داشت و سایت « »theargusبه
درخشــش وینگر برایتــون در این دیدار
پرداخــت .جهانبخــش پــس از بــازی
گفت« :متأسفانه نتوانستیم بازیهای
بزرگتــری برگــزار کنیــم امــا قطعــاً
نســبت بــه انتظاراتــی کــه از مــا دارند،
مــا هم انتظــار داریم امکانــات بهتری
فراهم شــود ».اتفاق عجیب این دیدار
ایــن بود کــه رامیــن رضاییان بــا وجود
م ملی ،در
دعوت نشــدن به اردوی تیــ 
این بازی روی نیمکت نشسته بود .این
موضوع با واکنش بیژن ذوالفقارنسب
مواجــه شــد و ایــن پیشکســوت فوتبال
گفــت« :ســخنگوی فدراســیون فوتبال
دلیل حضور رضاییــان روی نیمکت را
بگوید!»
خبــر دیگری کــه درباره تیــم ملی باید
به آن اشــاره کرد ،این است که احتمال
دارد بــازی با تیمهای ترینیداد و توباگو
و ونزوئــا در شهرســتانها برگزار شــود
که این موضوع مورد رضایت کیروش
هم قرار گرفته است.

ایزدیار؛بهترینورزشکارپاراآسیایی

عکس :نعیم احمدی /ایران

ورزشــگاه ملــی آزادی .ورزشــگاهی کــه در
حافظه تاریخی خود روزهای تلخ و شیرینی
را برایمــان تداعــی میکند .ورزشــگاهی که
ســال  1353تأسیس شد و در تمام بیش از
 4دهه گذشــته آنقدر مرد دیده که حســابی
زمخــت شــده! امــا ایــن ظاهرش اســت .او
آنقدرهــا هم که به نظر میرســد ،ســنگدل
نیست .برای همین است که با هر روزنهای
دلش به رحم میآید؛ مشابه همان اتفاقی
که سهشنبه شب افتاد و با حدود  200خانم
«ســازش» کرد و اجازه داد «ســازه»اش را از
نزدیک ببیننــد!  24مهر  97هم به ســیاهه
روزهــای خــاص ورزشــگاه  44ســاله آزادی
اضافه شد .از صبح روز بازی دوستانه ایران
و بولیوی شایعاتی منتشر شد که کمتر کسی
آن را جــدی میگرفــت .اینکــه قــرار اســت
مراجــع ذیصالح از جمله شــورای تأمین با
حضــور بانــوان در ورزشــگاه موافقت کنند.
حدود  4ســاعت مانده به شــروع بازی ،این
شایعه رنگ واقعیت به خود گرفت .گرچه
در همــان خبرهای تأیید شــده ،اعالم شــد
بانوانی که مجوز حضور در ورزشگاه را دارند،
گزینش شده و در واقع چه کسانی هستند.
 ëëیکــی از بهترین خاطرات ،فراموشــش
نمیکنند
چنــد دقیقه مانده بــه  19:30و همه منتظر
شروع بازیبودند .خانمهاواردجایگاهویژه
شــدند و با عبور از مقابل جداره شیشــهای
جایگاه خبرنگاران ،روی صندلیها مستقر
شــدند .اکثرشــان پرچم ایران را به دســت
داشــتند .با کمی دقت در نحوه رفتارشــان
میشــد به نکتهای پــی برد .انــگار که درب
سینما باز شده و وارد سالن سینما شدهاند.
با جنب و جوش مرســوم هــواداران هنگام
ورود به جایگاه برای نشستن روی صندلی
بیگانه بودند .طبیعی هم بود .مگر چند بار
پیش از این به ورزشگاه آمده بودند که همه
چیز برایشان عادی باشــد؟ چند دقیقهای
همین طــور گذشــت اما خیلی زود شــکل
رفتارشــان به اصطالح «اســتادیومی» شد.
رقــص پرچمهــای ســه رنــگ ایران کــه در
دستانشــان بود و تشــویق بازیکنــان و تیم
ملــی .هیاهو و تکاپویی که هنگام تماشــای
یــک بــازی فوتبــال وجــود دارد .تشــویق

ایســلندی را هــم تجربــه کردنــد .گرچه در
اجرای آن ناهماهنگیهایی وجود داشــت
امــا مگر مهــم بــود؟! مهم همــان حس و
شــیرین حســرت تلخی
حــال بود و تجربه
ِ
کــه بــه پایان رســیده بــود .هر چه بیشــتر از
دقایق بازی گذشــت ،اوضاع عادیتر شــد
و نزدیکتــر به کارهایی که هــواداران در 90
دقیقــه انجــام میدهنــد؛ نیــم خیز شــدن
زمانیکهتیمملیدرآستانهخلقموقعیت
بود ،تشــویق شدید پس از یک پاس ویژه یا
یک تکل عالی و البته انفجار در دقایق  17و
 63که قرمزپوشان ایران توسط جهانبخش
و مهدی ترابی به گل رســیدند .سوت پایان
بازی که به صدا درآمد ،صحنههای خاصی
شــکل گرفت .تقریباً تمام بانوان حاضر در
ورزشــگاه در جمعآوری زباله و تمیز کردن
جایــگاه خــود مشــارکت داشــتند .جایــگاه
کامــاً پاکســازی شــد و پــس از آن نوبت به
ســلفیهای مانــدگار رســید .هــر چنــد نفر
پشت به زمین چمن با ژستهای مختلف
و پرچم به دســت .شــادی ویژه و خاص در
چهره تک تکشان مشخص بود .دقایقی
نه چنــدان زیاد به همین منوال گذشــت و
ســپس خانمهایی که با عنــوان «همیاران
هوادار» حضور داشتند به همراه چند خانم
دیگر که در طول  90دقیقه حواسشــان به
هــواداران خانم بــود ،این جمع را به بیرون
از ورزشــگاه هدایــت کردند.فاطمه پاقلعه
نــژاد ،یکــی از خبرنــگاران خانمــی کــه در
ورزشگاه حضور داشت ،در حساب کاربری
توئیتر خود نوشت« :حتی یک دقیقه بازی
رو کامــل ندیــدم .یــا مشــغول کار بــودم یا
توئیتهــای بچههایی که پشــت در مونده
بودن رو میخوندم و افســوس میخوردم.
قطعــاً این آخریــن بار نبــود و تــازه آغاز یه
راه بود .به جمله دوســت و همکارم سوگل
دانایی فکر میکنم که بعد از بازی گفت اگر
االن بمیرم ،اقالً به یکی از آرزوهام رسیدم».
ëëپشــت در ورزشــگاه ،آنهایــی کــه بــه
آرزویشاننرسیدند
حدود  200نفر به نیابت از میلیونها خانم
دیگــر راهــی بــه داخــل ورزشــگاه یافتند و
سهشنبهشبخوشحالترینآدمهایروی
زمین بودند .اما حدود  30 ،20نفر پشت در
ماندند و ساعتهای تلخ و ناامیدکنندهای
را پشــت سر گذاشــتند .هر چقدر جو داخل
ورزشــگاه لطیــف و قابــل تحمــل بــود ،اما

بیــرون ورزشــگاه چهــره خانمهایــی که در
البــهالی جمالتشــان بــا خواهــش و تمنــا
خواهــان اجــازه ورود بــه ورزشــگاه بودنــد،
درهــم و مأیوس بــود .حدوداً نیم ســاعت
مانــده بــود بــه شــروع بــازی .تعــدادی از
خانمها کــه در میان آنها چنــد آقا هم بود
(تعدادی از خانمها را برادر یا همسرشــان
همراهــی کرده بودند) خــود را به در اصلی
ورزشــگاه رسانده بودند .پس از چند دقیقه
یکی از مأموران گفت بروید در آکادمی ،قرار
است آنجا بانوان را راه دهند .این جمعیت
 30 ،20نفــره بــه ســمت آکادمــی رفتنــد و
آنجــا تجمع کردنــد .یکی ،دو آقا پیشــقدم
شــدند تا بلکه بتوانند مجوز ورود خواهر یا
همسرشــان را بگیرنــد .در ایــن میــان یکی

از مأمــوران از پشــت میلههــای در آکادمی
خطاب به خانمها گفت« :ما دوست داریم
شما بروید داخل اما واقعاً دست ما نیست
و باید یگان دســتور بدهد ».ایــن رویه ادامه
داشت تا اینکه سه دختر رسیدند و به جمع
اضافه شدند .دخترها همانهایی بودند که
تاکنون بارها با لباس مبدل و مردانه موفق
شــدهاند وارد ورزشگاه شــوند و چند بازی را
از نزدیک ببیننــد .با حضور آنها انگار دیگر
خانمها هم قوت قلب بیشــتری گرفتند و
شــعار دادند« :توپ تانک فشفشه ،این در
باید باز بشه ».این بار یکی دیگر از مأموران
گفــت :از اینجــا نمیتوانیــد برویــد داخل.
بایــد از در غربی(اصلــی) برویــد .و بــاز هم
جمعیت به ســمت در اصلــی رفت .آنجا

بازتاب جهانی حضور زنان در آزادی

حضور زنان برای تماشــای دیدار ایران و بولیوی در ورزشــگاه
آزادی بازتاب گستردهای در رسانههای خارجی داشت.
دریچه ســایتفرانس « :۲۴برای اولین بار و در اقدامی بیسابقه ،به
جمعیتی بالغ بر  ۱۰۰تماشاگر زن اجازه داده شد تا بازی تیم ملی کشورشان برابر
بولیوی را تماشا کنند».
نشــریه «اکیپ» « :پیروزی ایران تنها در زمین به دســت نیامد و در رابطه با
برابــری زنــان و مردان نیز اتفاق مثبتــی رخ داد و برای اولین بــار زنان اجازه
حضور در ورزشگاه را به دست آوردند تا بردی دیگر برای ایران ثبت شود».

دختری 20ساله با لحنی ملتمسانه به یکی
از مأمــوران گفت« :خواهش میکنم ،تو رو
خــدا بذارید برم داخل .از ظهر که شــنیدم
خانمها میتونن برن داخل ،بال درآوردم.
از راه دوری هــم اومــدم .اجــازه بدیــد بــرم
داخــل »...مأمــور خانمــی که شــنونده این
جمالت بــود ،چنیــن پاســخ داد« :دخترم
ما هم دوســت داریم شــما برویــد اما اصالً
این موضوع دســت ما نیست ».نگار انسان
دختر حدود  30ساله که میگفت شغلش
مترجمیزبانانگلیسیاست،درخصوص
سؤالخبرنگار«ایران»مبنیبراینکهآمدید
اما باز هم نشــد که بروید داخل ،چه حسی
داری؟ اینچنیــن پاســخ داد« :خوشــحالم
چــون کــه ایــن ممنوعیــت و محرومیــت

برداشــته شــد .حتــی اگر بــرای تعــدادی از
خانمها به صورت گزینشی باشد .ناراحت
و غمگینم که چرا باز هم نشد که خانمهای
عالقهمنــد بتواننــد بــدون مشــکل وارد
ورزشــگاه شوند و این طور پشت در نمانند.
عصبانــیام چــون فکــر میکنــم ایــن یک
نمایش مســخره از سوی فدراســیون برای
ایافسی و فیفا است و قرار نیست مشکل
را به صورت واقعی حل کنند».
دنیــا گاهــی برعکــس اســت ،انــگار دقیقــاً
خــاف عقربههــای ســاعت میچرخــد.
همین قدر عجیب .فکرش را بکنید آنهایی
که بیــرون ورزشــگاه بودنــد ،در واقع دربند
بودند و غمین ،آن عده محدودی که داخل
ورزشگاه بودند ،آزاد و رها!

رســانه سوئدی «« : »Fotbollskanalenباالخره بعد از  ۴۰سال انتظار ،زنان
توانســتند دیدار تیم ملی فوتبال کشورشان برابر بولیوی را از نزدیک تماشا
کنند».
دو رسانه انگلیسی « »Sun daily & Nationنیز ورود زنان ایران به ورزشگاه
را اتفاقــی خــوب و مانــدگار برای فوتبــال ایران قلمــداد کردند کــه بعد از
مدتهــا انتظار عملی شــده اســت .همچنین رســانههای دیگــر از جمله
لوموند فرانســه ،بخش رســانهای گاردین و شــبکههای توئیتر رســانههای
ورزشی دنیا نیز این اتفاق را بازتاب دادهاند.

گفتوگوی «ایران» با  3بازیکنی که در ورزشگاه آزادی حضور یافتند

روایت دختران فوتبالیست از سهشنبه شب تاریخی
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

سهشــنبه شــب دیدار تدارکاتــی تیم ملی
فوتبال ایران و بولیوی به یک شب تاریخی
مبدل شــد .در این روز هواداران بانو پس از
سالها دوری مجوز ورود به ورزشگاه آزادی
را دریافت کردند و برای فوتبالیســتهای
کشــورمان دســت زدنــد و هــورا کشــیدند.
هــر چند تماشــاگران حاضر در ایــن دیدار
گزینشیانتخابشدندوبرخیازکارمندان
خانمفدراسیونواعضایتیمملیفوتبال
بانوان بودند امــا این گام رو به جلویی بود
برای مطالبهای که به صورت جدی وجود
دارد .بــه همین منظور خبرنگار «ایران» با
 3خانم حاضر در ورزشگاه آزادی که عضو
تیم ملی فوتبال بانوان هســتند ،گفتوگو
کرد .الهام فرهمند ،فاطمه عادلی وهاجر
دبــاغ بــا شــور و هیجــان خاصــی در مورد
سهشنبهشبتاریخیصحبتمیکنند.
 ëëفرهمنــد :فکــر نمیکنــم تاکنــون فردی
چنینحسیراتجربهکردهباشد
الهام فرهمند ،بازیکــن تیم فوتبال بانوان
سپاهان میگوید« :سهشنبه شب یک شب
تاریخی برای بانوان ایران بود .زمانی که ما
وارد ورزشــگاه آزادی شــدیم ،کامالً حیرت
زده بودیم ،هیجان بســیار زیادی داشــتیم
و در طــول این مســابقه هیجــان مان کامالً
تخلیــه شــد .فکر نمیکنــم تاکنــون فردی
چنین حسی را تجربه کرده باشد » .هافبک
تیم ملــی میافزاید« :حضور در ورزشــگاه
آزادی آرزوی ما بود که ما به این آرزو دست

از راست به چپ هاجر دباغ ،فاطمه عادلی و الهام فرهمند

یافتیــم .ما اولین دخترانــی بودیم که پس
از انقــاب بــه ورزشــگاه آزادی رفتیم و این
بــرای ما بســیار خوشــایند و ارزشــمند بود.
دوســت دارم مجــدداً به ورزشــگاه بــروم و
امیدوارم که این اتفاق بیفتد و شاهد حضور
همه بانوان در تمامی ورزشگاهها باشیم».
البتــه این صحبتهای فرهمنــد در حالی
اســت که حدود  ۱۳ســال پیش در دو بازی
تیم ملــی مقابل کــره شــمالی و بحرین از
ســری رقابتهای مقدماتی جــام جهانی
 ،2006تعدادی از بانوان پشت در نماندند
و توانستند بازی را از نزدیک تماشا کنند .او
جو ورزشگاه آزادی را سالم توصیف میکند
و ادامــه میدهــد« :مــا جز تشــویق چیزی
نشــنیدیم و ندیدیم .همه تماشــاگران چه
خانم و چه آقا تیم ملی را تشویق میکردند
و هیــچ توهینی به هیچ فردی نشــد .ما در
مقابل در ورودی با تماشــاگران آقا برخورد
داشــتیم و آنها از دیدن ما تعجب کردند و
میگفتند شما چطور به ورزشگاه آمدید!»
ëëعادلی:اینحضورمیتواندنقطهروشنی
درفوتبالماباشد
فاطمه عادلی ،یکــی دیگر از بازیکنان تیم

ملی فوتبال بانوان میگوید« :حضور بانوان
در ورزشگاه آزادی و در بازی ایران – بولیوی
میتواند نقطه روشــنی در فوتبال ما باشد.
یــک شــب تاریخی را پشــت ســر گذاشــتم
و امیــدوارم که این شــب را مجــدداً تجربه
کنم .امیدوارم روزی برسد که عموم بانوان
بتوانند وارد ورزشــگاه شوند ».او با اشاره به
این موضوع که در هنگام ورود به ورزشگاه
حسعجیبیداشتم،میافزاید«:زمانیکه
از تونل وارد ورزشگاه شدم ،هیجانم به اوج
خود رسید ،در طرف مقابل آقایان نشسته
بودند و تیم ملی را تشــویق میکردند .جو
بســیار خوبی بود و هیچ توهیــن و یا حرف
بدی شــنیده نشــد .زمانی که وارد ورزشگاه
شــدیم یکســری از آقایان متعجب بودند،
یکســری میگفتنــد کــه باالخره گذاشــتند
که شــما به ورزشــگاه بیایید؟ تعدادی هم
میگفتند که شما مجدداًآمدید؟!» مدافع
تیــم ملــی معتقــد اســت کــه هــواداری از
یــک تیم با بازی کــردن داخل زمین حس
متفاوتی دارد .این ملی پوش فوتبال بانوان
بیانمیکند«:زمانیکهداخلزمینهستم
و تماشــاگران تشــویقم میکننــد انگیزه ام

چندیــن برابــر میشــود اما حقیقتــاً دیدن
بــازی با بــازی کــردن در زمین متفــاوت تر
اســت و حس هواداری حقیقتاً قشــنگ تر
است و هیجان زیادی دارد».
ëëدباغ :عکاسهــا از ورود بازیکنان عکس
نگرفتندودوربینشانبهسمتمابود
هاجردباغ،مهاجمتیمملیفوتبالبانوان
بــا اشــاره به اینکه سهشــنبه شــب یکــی از
بهترین شبهای عمرش بوده ،میگوید:
«خوشــحالم کــه ایــن اتفــاق افتــاد و پــای
بانــوان به ورزشــگاه آزادی باز شــد .لحظه
ورود مــا مصــادف شــد بــا ورود بازیکنــان
تیــم ملــی ،اما حضــور زنــان آنقــدر مهم
بــود که عکاسها از لحظــه ورود بازیکنان
عکــس نگرفتنــد و دوربینهــای شــان به
ســمت ما بود ».او جو ورزشگاه را این گونه
توصیــف میکند« :جو بســیار عالــی بود و
مــا به هیچ وجــه بی احترامــی ندیدیم .با
اینکه میگویند جو اســتادیومها بد اســت
ما چیــزی ندیدیم .حضور بانــوان به بهتر
شــدن جــو ورزشــگاهها کمک میکنــد ،ما
چنــد باری بــا آقایان تیــم ملی را تشــویق
کردیم و زمانی هم که بولیوی گل مساوی
را زد ،هیچ بــی احترامیای به تیم حریف
نشــد ».دباغ بــا اشــاره به ایــن موضوع که
تماشاگران آقا با دیدن ما بسیار خوشحال
شدند ،میگوید« :آقایان خیلی خوشحال
شدند و به ما تبریک میگفتند .ما در طول
 90دقیقه سعی کردیم همانند یک هوادار
حرفــهای حامی تیم ملی باشــیم تا از این
بــه بعد دیگر بانــوان هم اجــازه حضور در
ورزشگاهها را داشته باشند».

اینستاگرام رسمی بازیهای پاراآســیایی  2018جاکارتا اعالم
کــرد شــاهین ایزدیار شــناگر کشــورمان کــه  6طال و یــک نقره
اخبـــــــار برای ایران در این رقابتها به دســت آورد ،به عنوان بهترین
ورزشکار این دوره از بازیها معرفی شده است.

مهدوی کیا برترین مدافع تاریخ جام ملتها

مهدی مهدویکیا روز گذشــته در ادامه نظرســنجیهای سایت  AFCبه عنوان
بهترین مدافع تاریخ مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا انتخاب شد .پیشتر
علــی کریمــی و علی دایــی هم انتخــاب برترین هافبــک و موفقترین مهاجم
تاریخ این جام را کسب کرده بودند.

صعود  3پلهای ایران در جدول فیفا

در ردهبنــدی جدیــد فیفــا ،ایران با  3پله صعود نســبت به ماه قبلی به رده ســیام
فوتبال جهان رسیده و طبعاً جایگاه اول خود را بین آسیاییها هم حفظ کرده است.
در ردهبندی جهانی بلژیک اول است و فرانسه به رده دوم تنزل کرده است.

ملیپوش کانو به مدال نرسید

در ادامه ســومین دوره بازیهای المپیک جوانان  2018در بوینس آیرس آرژانتین و
در رقابتهای قایقرانی کانو اساللوم ،نیروانا اسدبیگی در دیدار رده بندی با شکست
مقابل حریفی از اسلواکی از کسب مدال برنز باز ماند و به عنوان چهارمی بسنده کرد.

شوخی رسانههای آلمان با شفر و لو!

در پی شکســت  2-1آلمان مقابل فرانســه و کاهش شــانس صعود ژرمنها از
گروهشــان در لیــگ ملتهای اروپا و شــدت گرفتــن احتمال برکنــاری یواخیم
لو ،رســانههای آلمان به شــوخی با چاپ عکس وینفرد شــفر ســرمربی فعلی
اســتقالل ،احتمال جایگزینی مجدد شــفر به جای لو را مطرح کردند 20 .ســال
قبل هم بعد از برکناری لو از سرمربیگری اشتوتگارت ،شفر جانشین او شده بود.

ایران -پرتغال؛ در میان بازی های خاطره انگیز

فیفا از کاربران سایت اینترنتی خود درخواست کرده خاطرهانگیزترین مسابقه جام
جهانی فوتبال امســال را به ســلیقه خــود انتخاب کنند و یکــی از بازیهای کاندیدا،
دیدار تیم ملی کشورمان مقابل پرتغال است که با تساوی  1-1پایان گرفت.

کالهبرداری از دختر ملیپوش کانوپولو!

پــس از بازیهای آســیایی جاکارتــا ،فردی در تماس با صبــا رحمتی عضو تیم
ملی کانوپولو بانوان مدعی شده که نماینده نهاد ریاست جمهوری است و یک
فقره وام به وی تعلق گرفته و نیاز است که  10گردش آخر حسابرا برای آنان
بفرستد و هر چقدر بیشتر پول در حساب داشته باشد ،مبلغ وام بیشتر میشود
و بــا گرفتــن رمز عابر بانک حســابش را خالی کرده .وی به ایســنا گفت« :در آن
اتفاق  16میلیون ریال از بنده کالهبرداری شد و بعد از اینکه متوجه شدم فریب
خوردهام ،به مراجع مربوطه شکایت کردم اما اتفاق خاصی رخ نداده است».

پدر مارال مردانی :حال روحی دخترم خوب نیست

پــدر مــارال مردانی ،جودوکار  16ســاله که در المپیک جوانان اجازه شــرکت در
مســابقه به او ندادند ،گفت« :خودم چون که احتمال میدادم اجازه ندهند با
مقنعــه روی تاتامی بــرود ،برایش یک کاله کاراته گرفته بودم اما با آن کاله هم
مانع مســابقه شده بودند و تنها شــرط آنها ،شرکت در مسابقات بدون حجاب
بوده که دخترم قبول نکرده و ارزشها برایش جایگاه ویژهای دارد .حال روحی
دخترم خوب نیست و از اینکه نتوانسته مسابقه بدهد ،ناراحت است».

خداحافظیمسالمتآمیزرئیسقایقرانی

وزارت ورزش برای اجرای قانون جدید بازنشســتهها در فدراسیونهای ورزشی
دســت به کار شــد و یکی از فدراسیونهایی که برایش سرپرست جدید معرفی
شــد ،قایقرانی بود .به این ترتیب غالمرضا امینی ،به دلیل بازنشســتگی جای
خــود را بــه احمد گــواری داد .امینی در این باره به ورزش ســه گفت« :من گفته
بودم که هیچ مشــکلی با این موضوع ندارم و هر موقع بگویند ،میروم .خدا را
شکر یک فرد آشنا با قایقرانی و یک مدیر باتجربه انتخاب شد».

حامد حدادی تمریناتش را آغاز کرد

حامد حدادی ،ستاره بسکتبال کشورمان که پیش از بازیهای آسیایی جاکارتا از
ناحیه کشاله پا مصدوم شده بود ،با برطرف شدن مصدومیتش تمرینات خود
را از روز سهشــنبه آغــاز کرد .حدادی پیش از بازیهای آســیایی جاکارتا از ناحیه
کشــاله پا مصدوم شــده بود و نتوانســت در مقابل فیلیپین و ژاپن در مقدماتی
جام جهانی هم بازی کند.

جهانبخش؛ برترین ایرانی در بازی «فیفا»19

در نســخه جدید بازی فیفا کــه آن را «فیفا  »2019می نامند ،بازیکنان آســیایی
رتبه بندی خوبی را به دست آوردهاند و در میان ایرانیها ،علیرضا جهانبخش
که از حداکثر  100امتیاز به  78رسیده ،در رده پنجم قرار گرفته است.

عبور نیمار از پله و کاکا

نیمار مهاجم تیم ملی برزیل با شــرکت در نود و سومین بازی ملیاش مقابل
آرژانتین در عربســتان که با پیروزی یک بر صفر برزیل به پایان رســید ،از رکورد
بازیهای ملی ریوه لینو ،کاکا و البته پله عبور کرد.

