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نگاهــی به آخرین تحــوالت لیگ فوتبال
ایتالیا و پیشــوازی بر دیدارهای سهشــنبه
و چهارشــنبه لیــگ قهرمانــان اروپــا،
مطلــب و عکسهای اصلی این روزنامه
را تشــکیل دادهانــد .در ایــن میــان توتــو
اسپورت با اشاره به زوج تهاجمی کریس
رونالــدو و پائولــو دیبــاال ،پیــروزی مجدد
یوونتوس برابر منچســتریونایتد را امری
در دســترس و ایــن خط آتش را اســباب
نگرانی کل اروپا نامیده است.

ایــن نشــریه با عمده کــردن برد 2-1
براگا مقابل ســتوبال ،خبر از بیداری
هر چه بیشــتر ســرخهای براگا در راه
کســب عنوانــی ارزشــمند در لیــگ
پرتغال داده است.
ایــن روزنامــه بــه پیــروزی 2-1
اســپورتینگ لیســبون مقابــل
ســانتاکالرا هــم اشــاره کــرده و دیدار
آنهــا را ســنگین و سرشــار از حوادث
خوانده است.

ایــن روزنامــه بــا تیتــر بزرگ «مســی»
و بــا چــاپ عکــس حضــور این ســتاره
آرژانتینــی در تمرینــات گروهــی
بارســلونا ،احتمال حضور او در بخشی
از مســابقه ایــن هفتــه لیــگ قهرمانان
اروپا مقابــل اینترمیالن را داده اســت.
مونــدو ،حرفهــای جدیــد گــرت بیل،
ســتاره ولــزی رئــال مادریــد را هــم
درخصوص به قدرت رسیدن سانتیاگو
سوالری در این باشگاه آورده است.

فرهاد مجیدی در مراسم سالگرد «پدر استقالل»

مراســم ســالگرد زندهیــاد منصــور پورحیــدری اســطوره
آبیهــا و ملقــب بــه «پــدر اســتقالل» از ســاعت  16روز
اخبـــار گذشــته بــا حضــور چهرههایــی چــون پرویــز مظلومــی،
مهدی تاج ،فرهاد مجیدی کاپیتان پیشــین اســتقالل و تعدادی از مسئوالن
وزارت ورزش و جمعــی از پیشکســوتان فوتبــال این باشــگاه برگزار شــد .در
بخشــی از این مراســم ،فیلمی از دوران فعالیت مرحــوم پورحیدری پخش
شــد که یــاد و خاطره آن مرحــوم را زنده کــرد .همچنین امیرحســین فتحی
سرپرســت باشــگاه اســتقالل در این مراســم گفت «:پورحیدری هیچ گاه در
اســتقالل ســهم خواهی نکرد .همیشــه از نظر اخالقی سرآمد بود و خصلت
نیکــوی او ورد زبان همه بود .یاد و خاطره او نزد خانواده اســتقالل و جامعه
ورزش باقی می ماند».

تأکید سلطانیفر بر ساماندهی مکملهای ورزشی

بازی سرد و بی روح تبریز برنده نداشت

جلســه شــورای مرکزی ســتاد مبــارزه بــا دوپینگ (نــادو) با حضور مســعود
ســلطانی فــر وزیــر ورزش و جوانــان برگــزار شــد .غالمرضا نــوروزی ،رئیس
فدراســیون پزشــکی ورزشــی گفت« :در این جلســه دکتر ســلطانیفر به این
موضوع اشاره داشت که مکملهای ورزشی و ساماندهی آنها در باشگاههای
ورزشــی باید ساماندهی و بســیار جدی گرفته شود تا ورزشکاران از یک منبع
مشخص ،سالم و مطمئن نسبت به تهیه مکملهای مناسب اقدام کنند».

 2امتیاز دیگر هم از دست آبیها پرید!

عکس :فارس

هفتــه یازدهــم لیــگ برتــر در حالــی
از ســاعت ۱۵روز گذشــته پیگیــری
شــد کــه ماشینســازی و اســتقالل در
ورزشــگاه بنیان دیزل تبریز و با قضاوت
وحیــد کاظمــی به مصــاف هــم رفتند.
اســتقاللیها در حالی در این مسابقه به
میــدان رفتند که خارج کــردن نام روزبه
چشمی و فرشید اسماعیلی از فهرست
آبیهــا در ایــن بــازی ،حاشــیههایی را
بــه وجــود آورده بــود .ضمن اینکــه وریا
غفوری هم که با یک جلسه محرومیت
از ســوی کمیتــه انضباطی روبهرو شــده
بــود ،در ایــن بــازی غایــب بــود و پژمان
منتظری هم که مصدوم است تا وینفرد
شــفر ســرمربی اســتقالل بــا تغییراتــی
تیمش را به میدان بفرستد.
نخستین و مهمترین تغییر ،حضور
ســید مهــدی رحمتــی درواز ه بــان و
کاپیتان آبیها پس از نیمکتنشینی در
 3بازی گذشته بود تا او دوباره جایگزین
سیدحســین حســینی شــود .ضمــن
اینکــه با توجــه به نبود چشــمی ،آرمین
ســهرابیان دوبــاره بــه ترکیــب اصلــی
برگشت .در خط میانی هم علی کریمی
که در بازی جام حذفی با سایپا به دلیل
مصدومیت بازی نکرد ،به ترکیب اولیه
اضافه شــد و مهدی قائــدی هم جزو 11
بازیکن اصلی بود  .ضمن اینکه در خط
حمله هم مرتضی تبریزی که در بازی با
سایپا اصالً فرصت بازی پیدا نکرده بود،
جایگزین الحاجی گرو شد.
نخســتین موقعیــت ایــن دیــدار
در دقیقــه  6بــا اشــتباه ســهرابیان و
فرصتطلبــی رضــا خالقیفــر روی
دروازه اســتقالل خلــق شــد امــا ضربــه

محکم مهاجم ماشینسازی با اختالف
اندک به تور کنار دروازه برخورد کرد .در
ادامه اســتقالل بر توپ و میدان مســلط
شــد که بهترین فرصت آبیها را مهدی
قائــدی در دقیقــه  15بــه دســت آورد.
او در موقعیــت تــک بــه تک تــوپ را به
تبریزی که در شــرایط بهتری بود ،پاس
نــداد و ضربهاش را هم «ده خســوس»
دفــع کــرد .در ادامــه موقعیــت خاصی
روی دروازههــا خلــق نشــد و مهمترین
اتفــاق ،مصدومیت مجدد علی کریمی
در دقیقه  37بود که باعث شــد او جای
خــود را به رضــا آذری بدهــد .دو تیم با
ارائه یک بازی نه چندان تماشاگرپســند
و بــدون رد و بدل شــدن گل ،به رختکن
رفتنــد تا پس از اســتراحت آمــاده نیمه
دوم شــوند .نیمهای که اســتقاللیها آن
را با یک تغییر آغاز کردند .بدین ترتیب
جابر انصاری که شفر در این فصل کمتر
از او استفاده کرده ،جانشین قائدی شد.
در دقیقــه  ،47احمــد موســوی بازیکــن
ماشینســازی در موقعیــت تک به تک
ضربــهاش را زد امــا رحمتــی بــا پا توپ
را دفــع کرد و برگشــت داد .یــک دقیقه
بعــد هم ضربه ایســتگاهی رضا خالقی
فــر بــا اختالف کــم به بیــرون رفــت .در
ادامــه اســتقالل صاحب موقعیت شــد
و در دقیقــه  ،58تبریــزی حدود  30متر
تــوپ را به تنهایی حمل کرد اما در زدن
ضربــه نهایی تعلل کرد و این موقعیت
خــوب از دســت رفــت .در دقیقــه 67
هــم جابر انصــاری در دو قدمی دروازه،
پــاس تبریــزی را نتوانســت تبدیــل بــه
گل کنــد ،بعــد از ایــن موقعیــت دو بــار
تبریــزی و صیادمنش به ســمت دروازه

ماشینســازی ضربه زدند که توپ راهی
به دروازه نداشت .در ادامه مسابقه هم
بازی بیشــتر در میانه میــدان در جریان
بــود و موقعیــت خاصــی روی دروازهها
خلــق نشــد .میثم تیموری هــم آخرین
تعویض شــفر بــود که در دقیقــه  83به
جای اللهیــار صیادمنش به میدان آمد
ولــی تغییری در نتیجــه رخ نداد تا بازی
بــا تســاوی بــدون گل بــه پایان برســد و
اســتقالل  2امتیــاز دیگر را هم از دســت
بدهــد .اســتقالل از  11بــازی صاحب 15
امتیاز شــده و در رده ششــم جدول قرار
دارد .طبق برنامه شفر و شاگردانش باید
روز جمعــه  18آبــان در تهــران میزبــان
پدیده صدرنشــین باشــند امــا برگزاری
این بازی هنــوز درهالــهای از ابهام قرار
دارد .چــرا کــه با توجه با بازی روز شــنبه
پرســپولیس و کاشــیما ،امــکان برگزاری
بازی اســتقالل در ورزشگاه آزادی وجود
ندارد و دو تیم باید در ورزشگاه تختی به
مصاف هم بروند .موضوعی که باشگاه
اســتقالل به آن معترض شده و با توجه
بــه وضعیت نامســاعد چمن ورزشــگاه
تختــی ،خواهــان تعویق بازی شــده اما
پدیدهایها مخالف آن هستند.
ëëلگد شــفر به نیمکت و شــعار حیا کن،
رهاکن در تبریز!
بــازی ماشینســازی و اســتقالل بــا
حاشیههایی نیز همراه بود .در حالی که
بــازی رو به پایــان بــود ،داد و فریادهای
شــفر در کنار زمین ،در نــوع خود جالب
توجــه بــود و حتــی در یک صحنــه ،این
مربــی آلمانــی از شــدت عصبانیت ،به
صندلیهــای نیمکــت لگــد زد .پــس از
پایــان بــازی هــم ،حــدود  100تماشــاگر

بازی حسینی و امیری و نمره خوب میالد

اســتقاللی که این دیدار را از نزدیک می
دیدند ،علیه شــفر شــعار «حیا کن ،رها
کن» سر دادند تا باز هم نارضایتی خود
از نتایــج اســتقالل را به گوش ســرمربی
آلمانی تیمشان رسانده باشند.
ëëشفر :تساوی برای ما بد نبود!
وینفرد شــفر در نشســت خبری بعد
از بــازی گفت« :با توجه به شــرایطی که
داشــتیم ،تســاوی بدون گل بــرای ما بد
نبود .درست است که استقالل باید همه
بازیهــا را ببرد اما اکنون باید تیم ما این
موضوع را یاد بگیرد ».سرمربی استقالل
بــا اشــاره بــه مصدومیــت علــی کریمی
ادامه داد«:ما بازیکنان جوانی داشــتیم.
آرمین ســهرابیان و محمد دانشگر برای

فروش بلیتهای مسابقه پرسپولیس -کاشیما شروع نشده ،متوقف ماند

برگزاری  16دیدار دیگر از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا

اینترنتــی
فــروش
بلیتهــای مســابقه روز
شــنبه پرســپولیس بــا
کاشــیما در فینــال لیــگ
فوتبــال قهرمانــان آســیا
کــه قرار بود دیــروز انجام
پذیــرد ،مثــل مــوارد
مشــابه قبلی با مشکالت
عدیدهای مواجه و موجب نارضایتی شدید هواداران شد .قطع و وصلهای مجدد
سایت محل عرضه بلیتها و صدور اطالعیههای ضد و نقیض درخصوص زمان
ارائه بلیتها نشــان داد هماهنگیهای الزم صورت نگرفته است و این مسأله در
نامهای که فدراسیون فوتبال بعد از ظهر دوشنبه برای باشگاه پرسپولیس فرستاد
و طی آن ،خواســتار ارائه توضیحاتی در این خصوص شــد ،جلوه کاملی داشــت.
فدراســیون طــی ایــن نامــه ،همچنین اعمــال مدیریــت الزم بر مراحــل مختلف
فــروش اینترنتــی بلیتهــا و هدایت تماشــاگران به ســوی صندلیهــای مربوطه
را از ســرخهای تهرانی خواســتار شد .ابهامها زمانی شــدت گرفت که ابتدا عنوان
شــد بلیتفروشــی به ساعت  14روز جمعه موکول شــده است اما دیری نپایید که
مســئول سایت بلیتفروشی پرســپولیس -کاشــیما تصریح کرد این خبر صحت
ندارد و بلیتفروشی قطعاً در ادامه روز دوشنبه انجام خواهد شد و بهروز دیگری
موکول نخواهد شد .وی همچنین وعده داد که مشکل ارتباطی این سایت هر چه
ســریعتر برطــرف و کار بلیتفروشــی انجام شــود .با این حال ،انــدک مدتی بعد
از به راه افتادن مجدد ســایت ،از ســاعت  15یک بار دیگر کارها متوقف و ســایت
از دســترس خارج شــد .پیش از تمام این اتفاقات منفی یکی از مســئوالن شرکت
فروش بلیت این بازی مدعی شده بود که ظرفیت سایت افزایش یافته و  60هزار
بلیت در دسترس عموم است اما بعد از ایجاد اخالل در کار سایت و متوقف شدن
فروش بلیتها ،حســام مهدوی رئیس شرکت فوق گفت این اخالل بدین سبب
بــوده که او و همکارانش انتظار این همه مراجعه کننده را نداشــتهاند! وی افزود:
ما انتظار ورود چیزی بین  300تا  500هزار هوادار را به سایت میکشیدیم اما 1/2
میلیون نفر در همان بدو کار روی سایت آمدند و به همین سبب کار متوقف شد.

امشــب و فردا شــب در هفته چهارم
از مرحلــه گروهــی مســابقات لیــگ
فوتبــال قهرمانــان اروپــا 16 ،دیــدار
برگــزار میشــود .از مــورد توجهترین
دیدارهــای سهشــنبه شــب ،مصــاف
بارســلونا بــا اینتــر در جوزپــه مهآتــزا
در گــروه دوم رقابتها اســت .بارســا
دیــدار رفــت را  2-0بــرده اســت ولی
ابهــا م بــزرگ حضور یا غیبت مســی
است .روزنامه موندو دپورتیوو اسپانیا
دیــروز خبــر داد که ارنســتو والــورده،
سرمربی بارســلونا مسی را در لیست
دیدار با اینتر قرار داده اما روی ستاره
آرژانتینیاش ریسک نمیکند .مسی
بههمراه کاروان بارسلونا عازم ایتالیا
شــد ولی هنــوز مجــوز پزشــکی برای
حضــور در بــازی را نــدارد .والــورده
در ایــن بــازی او را روی نیمکــت نگه
مــیدارد .مســی در بــازی بــا ســویا از
ناحیه دســت مصدوم شــد و تاکنون
 4بــازی بارســلونا را از دســت داده
است .ستاره آرژانتینی  3روز پیش به

فروش اینترنتی؛ دردسر بی پایان!

شکایت سرخها از جیمی جامپ سیاسی

ورود یــک تماشــاگر مزاحــم (که آنهــا را جیمی جامــپ لقب دادهانــد) به زمین
مســابقه طی دیدار شــنبه گذشــته پرســپولیس با کاشــیما در فینال لیــگ فوتبال
قهرمانان آســیا در شــهر کاشیمای ژاپن با حاشــیهها و تبعات زیادی همراه شده
اســت .وی بــا پرچمی خــاص و با اهداف سیاســی به درون زمین آمد و توانســت
بــدون ممانعت مأموران امنیتی وارد زمین شــود و مســافتی را به حالت دویدن
طــی کند و ســرانجام توســط پلیسهــا متوقــف و به بیــرون هدایت شــد .از آنجا
کــه روال ورود او بــه میدان مشــکوک بــود و برگزارکنندگان ژاپن دیــدار رفت باید
از هرگونــه تنــش سیاســی در جریــان مســابقه جلوگیــری میکردند (و ایــن کار را
انجام ندادند) شــماری از هواداران پرســپولیس از این باشگاه خواستهاند در این
خصوص رســماً به  AFCشــکایت کند و در پی همین درخواست ،حسین خبیری
مشــاور مدیرعامل سرخها گفت که این شــکایت صورت خواهد گرفت اما افزود
که طبعاً این امر موجب تغییر نتیجه مسابقه نخواهد شد.

نخســتین بار در پســت مدافع وســط در
کنــار هــم بــازی کردند کــه ایــن موضوع
برای هر دو بازیکن سخت بود .این بازی
تمــام شــده و بایــد ببینیم شــرایط علی
کریمــی بــرای بازی بعــد چطور اســت.
شــاید خیلیهــا در تهــران متوجه حرف
من نشــوند ،فوتبــال ریاضی نیســت که
معادله بگذارید و از آن نتیجه بگیرید».
او با اشاره به نیمکتنشینی سیدحسین
حســینی در این دیدار گفت« :نمیگویم
حســینی بد بازی کــرد ،امــا در این دیدار
بــه دروازهبانــی بــزرگ نیــاز داشــتیم».
رضا مهاجری ،ســرمربی ماشینســازی
هم گفــت« :ما  4موقعیت خوب گلزنی
داشــتیم اما بازیکنان اســتفاده نکردند.

کسب این تعداد موقعیت گلزنی مقابل
اســتقالل خیلی خوب اســت .بــه نظرم
رحمتی بهترین بازیکن میدان بود».
ëëبازیهای جمعه لیگ برتر
گفتنی اســت در آخرین بــازی هفته
یازدهــم لیــگ برتــر ،جمعــه ســاعت
 16:30ســپاهان و ســایپا در اصفهــان به
مصاف هــم میرونــد .هفتــه دوازدهم
لیگ برتر هم در همین روز با برگزاری 3
دیدار آغاز میشود که طی آن از ساعت
 15نســاجی و اســتقالل خوزستان با هم
دیدار می کنند .از ســاعت  15:30پارس
جنوبــی میزبان پیکان اســت و همزمان
تراکتورســازی نیز بــا ذوب آهــن رودررو
میشود.

در ادامــه مســابقات وزنهبــرداری
قهرمانی جهان در ترکمنستان حسین
سلطانی،ملیپوشدسته 73کیلوگرم،
نخســتین وزنهبــردار کشــورمان بود که
یکشــنبه شــب به روی تخته رفت .او در
یکضرب با رکورد  146کیلوگرم در رده
پانزدهم قرار گرفــت و در دوضرب هم
وزنه  174کیلوگرمی را باالی سر برد ،اما
در دومین و ســومین انتخــاب موفق به
مهار وزنــه  178و  180کیلوگرمی نشــد
تا با رکورد دوضرب  174و مجموع 320
کیلوگرم و حضور در رده نوزدهم به کار
خود پایان دهد .ســلطانی درخصوص
ایــن مســابقات عنــوان کــرد« :حضــور
در مســابقات جهانــی از لحــاظ تجربه
برایم بســیار خوب بود امــا در دوضرب
میتوانســتم وزنــه بیشــتری بزنــم و

کفاشیان :نقشه عربستانیها عملی نشد

علــی کفاشــیان ،نایب رئیس اول فدراســیون فوتبــال ایران درباره شکســت
نقشــه عربســتانیها در انتخابات  AFCو نقش برجســته ایران در این زمینه
گفت :سعودیها ماهها بود که در این زمینه تالش میکردند و میخواستند
به ریاســت  AFCبرســند و تشــکلی غیرقانونــی هم به وجــود آوردند ولی ما
و قطــر در جهــت حفظ ســاختار  AFCبــه همــکاری پرداختیــم و در نهایت
عربستانیها ناکام و منزوی شدند.
ســایت  Football Obseratoryبــا تکیه بر جدیدتریــن قیمت گذاریها روی
ســتارههای فوتبــال جهــان ،کیلیــان امباپــه از پــاری ســنژرمن را گرانترین
بازیکن فعلی جهان نامید .قیمت او توســط این ســایت  216/5میلیون یورو
برآورد شــده اســت .وی که عضو پاری سنژرمن اســت ،با این قیمتگذاری
جدیــد از «همتیمی» برزیلیاش نیمار که یک ســال و نیم پیش ســنژرمن
 222میلیــون یــورو بــرای او پرداخــت (امــا اینک بهــای او  197میلیــون یورو
بــرآورد شــده اســت) پیــش افتــاده اســت .محمــد صــاح و کوتینیــو ،ســایر
باالنشینان این فهرست هستند.

پخش دیدار پرسپولیس -کاشیما در سینماها

شــیاطین ســرخ که بازی رفت را 1-0
به یــاران کریــس رونالــدو باختهاند،
در صورت ناکامی مجدد شــاید رتبه
دوم گــروه را هم به والنســیا بســپرند
کــه امشــب بــا یانــگ بویــز ســوئیس
مصــاف میکنــد .منچسترســیتی که
برخــاف یونایتد روزهای خوشــی را
میگذراند و صدرنشــین گروه ششم
اســت ،امشــب در شــرایطی میزبان
شــاختار است که در زمین این رقیب
اوکراینــی  3-0برنــده شــده اســت و

گزارش IWFاز رکوردهایی که سهراب مرادی باید بشکند
انتظــارم از خودم باالتر بــود ».در ادامه
مسابقات جهانی ،امروز و از ساعت 13
عارف خاکــی در دســته  89کیلوگرم به
روی تخته میرود.
در حالــی کــه مســابقات جهانــی
وزنهبــرداری در حــال برگــزاری اســت،
ســایت فدراســیون جهانــی این رشــته
گزارشــی از ســهراب مــرادی ،قهرمــان
جهان و المپیک منتشر کرده و در مورد
رقابت او در دســته  ۹۶کیلوگرم نوشــته
است« :رقابت دسته  ۹۶کیلوگرم برای
نخســتین مرتبــه در قهرمانــی جهــان
برگزار خواهد شــد .ســهراب مرادی در
ایــن وزن حضور دارد که در مســابقات
جهانــی ســال گذشــته موفــق شــد هر
ســه مدال طالی یکضــرب ،دوضرب و
مجموع را کســب کند .ســن مرادی ۳۰

داورزنی :مجمع تکلیف ریاست فوتبال را معلوم میکند

معاون وزیر ورزش و جوانان درخصوص وضعیت رئیس فدراسیون فوتبال
بــا توجه به قانون منع به کارگیری بازنشســتهها تأکید کرد که مجمع تکلیف
ریاســت این فدراسیون را مشــخص خواهد کرد .محمدرضا داورزنی در این
خصــوص گفت« :با توجه به اینکه اساســنامه فدراســیون فوتبــال تکلیف را
روشــن کرده ،ما هم نظرمان این اســت که تصمیم کلی را برای فدراســیون
فوتبــال خــود مجمــع باید بگیــرد .مجمع بــرای آینــده فدراســیون تصمیم
میگیــرد .مجموعــه فدراســیونها نهادهای عمومی هســتند کــه غیردولتی
هســتند اما طبیعی اســت که مجمع فدراســیون فوتبال در مورد شــرایطش
تصمیم گیری خواهد کرد».

«امباپه» گرانترین فوتبالیست جهان شد

بارسا در میهمانی اینتر ،یونایتد مسافر تورین
تمرینات آبی-اناریها برگشت.
ایــن در حالــی اســت کــه تــا
ایــن لحظــه آبــی و اناریهــا بــا  9و
نراتــزوری با  6امتیــاز تیمهای اول و
دوم گروهشــان بــه حســاب میآیند.
لیورپول ،نایــب قهرمان فصل پیش
اروپــا در شــرایطی امشــب در بلگراد
بــا ســتاره ســرخ میجنگد کــه دیدار
رفــت را  4-0فتــح کــرده اســت ولی
دیــدار مجــدد پــاری ســنژرمن بــا
ناپولــی بــا احتســاب اینکــه مســابقه
رفت آنان  2-2مســاوی تمام شــده،
هیجــان بیشــتری را گرداگرد خویش
آفریده اســت .هر چهــار تیم فوق در
گــروه ســوم جــای دارند و این نشــان
میدهــد چــه رقابت فشــردهای بین
لیورپــول ،ناپولــی و ســنژرمن کــه
بــه ترتیــب  5 ،6و  4امتیازیانــد،
بــرای صعــود از ایــن گروه بــه وجود
آورده اســت .جالبترین دیدار فردا
شــب شــاید رویارویــی یوونتــوس بــا
منچستریونایتد در شهر تورین باشد.

در ادامه رقابتهای مختلف باشــگاهی در اروپا که لژیونرهای ایرانی حضور
دارنــد ،دیناموزاگرب کــه از صادق محرمی بهره میبرد ،در هفته ســیزدهم
رقابتهــای لیگ کرواســی در خانه اوســجکا بــه پیروزی دو بر صفر رســید و
بــه صدرنشــینی خود ادامــه داد .در این بــازی ،محرمی درفهرســت تیمش
قرار نداشــت! همچنین از هفته یازدهم ســوپرلیگ ترکیه ،ترابزون اسپور در
ورزشــگاه خانگی خود میزبان بورســا اسپور بود که این بازی با تساوی یک بر
یــک به پایان رســید .در این دیدار ســیدمجید حســینی  90دقیقــه در ترکیب
ترابزون بود و وحید امیری از دقیقه  82وارد میدان شــد .گفتنی اســت میالد
محمــدی ،ملیپــوش ایرانــی احمــد گروژنــی هم که یکشــنبه شــب تیمش
مقابل زنیت ســنپترزبورگ یک بر صفر شکســت خورد ،با وجود این نتیجه
از خبرگــزاری ورزشــی چمپیونــات روســیه نمره فنــی خــوب  6.5را به خود
اختصاص داد .این در حالی است که گل تیم میزبان در دقیقه  31با خطای
پنالتی که میالد محمدی مرتکب شــده بود ،بهدست آمد .الزم به ذکر است
در هفته سیزدهم لیگ روسیه ،روبین کازان روز گذشته به مصاف اورنبورگ
رفت و با یک گل از میزبانش شکســت خورد .در این مســابقه ،سردار آزمون
و رضا شکاری برای کازان به میدان نرفتند.

ســال و  ۴۶روز اســت و بعــد از محمود
نامجو میتواند دومین وزنهبردار ایرانی
باشــد که در ســن بــاال قهرمــان جهان
شده .نامجو در مسابقات جهانی ،۱۹۵۱
در حالی که  ۳۳ســال و  ۳۶روز داشت،
قهرمان جهان شــد.همچنین در میان
وزنهبــرداران ایــران ،محمــد نصیری و
حســین رضازاده توانســتهاند  ۱۰طالی
بزرگســاالن جهان (یکضرب ،دوضرب
و مجموع) بگیرنــد .پس از آنها ،بهداد
ســلیمی و کیانــوش رســتمی هــر کدام
 ۴طــای جهــان (یکضــرب ،دوضــرب
و مجمــوع) در کارنامــه دارنــد .مرادی
اگر بتواند دو یا ســه طال در این مسابقه
بگیرد ،باالتر از رســتمی و ســلیمی قرار
میگیرد .چون او ســه مدال طال از سال
گذشــته دارد .نکتــه جالــب دیگر اینکه

رئــال مادریــد ،قهرمان هر ســه دوره
گذشــته رقابتها پس از برد خانگی
 2-1مقابــل ویکتوریا پلژن جمهوری
چــک در دیــدار رفــت امیدوار اســت
فردا شــب این بــرد را در خاک چک
هــم تکــرار کنــد .در ســایر دیدارهای
قابــل ذکر دو شــب پیــش رو ،موناکو
بــا کالب بــروژ (تیــم کاوه رضایــی)،
اتلتیکومادرید با دورتموند ،شالکه با
گاالتاسرای ،بنفیکا با آژاکس و بایرن
مونیخ با آ.ا.ک آتن پیکار میکنند.

آخریــن وزنهبــردار ایرانــی که توانســته
دو ســال متوالــی قهرمان جهان شــود،
ســلیمی بوده کــه در ســالهای  ۲۰۱۰و
 ۲۰۱۱قهرمان جهان شد».
گفتنــی اســت مــرادی فــردا
(چهارشــنبه) از ســاعت  ۱۶در دســته
 ۹۶کیلوگــرم به رقابت میپــردازد و در
ایــن وزن امیــر حقوقی هم بــرای ایران
وزنــه میزنــد .ســهراب مــرادی کــه به
نظــر میرســد وضعیــت خوبــی دارد،
در تمریــن تیــم ملــی در عشــق آبــاد
ترکمنســتان هــم ســنگین کار کــرده و
وزنههــای  ۱۸۰در یکضــرب و  ۲۲۰در
دوضــرب را مهــار کــرده و ایــن وزنههــا
مــورد توجــه رســانههای خارجــی قرار
گرفته بــه طوری که فیلم وزنههای او را
منتشرکردند.

شــورای عالــی اکــران تصویب کرد دیدار برگشــت پرســپولیس و کاشــیما در
برخــی ســینماهای کشــور پخش شــود و این در حالی اســت که ســالندارها
همچنــان بابــت پخش مســابقات جــام جهانی امســال روســیه بــه جامعه
فیلمسازان بدهکارند.

بالژویچ :مطمئنم «پرسپولیس» قهرمان آسیا میشود

میروســا بالژویچ ،ســرمربی کروات ســابق تیم ملی فوتبال ایــران که برانکو
ایوانکوویــچ دســتیار وی بــود (و ابتدا هم در همین ظرفیت بــه فوتبال ایران
شناسانده شد) دیروز برای همکار سابقش آرزوی موفقیت و تصریح کرد که
برانکو و شاگردانش در تیم پرسپولیس تهران قطعاً در دیدار برگشت نهایی
لیگ قهرمانان آسیا ،کاشیمای ژاپن را با نتیجه الزم شکست داده و قهرمان
این قاره خواهند شد.

سرمربی کاشیما :از هواداران پرسپولیس نمیترسیم

گو اویوا ،ســرمربی کاشــیما انتلرز گفت این تیم ژاپنی از جو سنگین ورزشگاه
آزادی نمیترســد .وی کــه تیمش امشــب در ادامه دیدارهــای لیگ ژاپن به
میدان میآید و چهارشــنبه وارد تهران میشــود ،افــزود :این را میدانیم که
پرســپولیس هواداران بیشماری دارد ولی ما نیز مصمم به کسب نخستین
قهرمانیمان در این پیکارها هستیم و حتی یک ورزشگاه سرشار از هواداران
رقیب هم ما را ناامید نمیکند.

منشا :حاال نوبت ژاپنیهاست تا فضای «آزادی» را ببینند

گادویــن منشــا ،مهاجم نیجریــهای پرســپولیس گفت حاال وقت آن رســیده
اســت کــه ژاپنیهــا ببیننــد در ورزشــگاه آزادی چــه خبر اســت .وی بــا تأکید
برانگیزه باالی ســرخها برای غلبه بر کاشــیما در دیدار برگشــت فینال لیگ
قهرمانان آســیا افزود :امیــدوارم من و علیپور بــا زدن گلهای الزم ،موجب
صعود پرسپولیس شویم و بازی بدمان در دیدار رفت را جبران کنیم.

اجرای برنامههایی شاد قبل از فینال

ایــرج عــرب ،معــاون اداری مالی پرســپولیس در مــورد برنامههــای در نظر
گرفته شــده برای بازی برگشت این تیم با کاشیما گفت :قبل از آغاز مسابقه
آتشبازی و برنامههایی شــاد برای هواداران اجرا خواهد شــد و دو خواننده
مشــهور هــم به طــور زنده به اجــرای برنامــه خواهنــد پرداخــت .وی انجام
ایــن موارد را مرتبط با تأکیــد « »AFCروی خلق فضایــی هیجانانگیز برای
تماشاگران دانست.

