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الناسیون (آرژانتین)

ایــن روزنامه طبعاً به دیــدار رفت فینال
فوتبــال جــام باشــگاههای امریــکای
جنوبــی (لیبرتا دورس کاپ) بین دو تیم
نامدار آرژانتینی بوکاجونیورز و ریورپالته
پرداخته که پیکارهایشان سالها با عنوان
سوپرکالسیکو نامیده شده و امسال ابعاد
فرامــرزی یافتــه و قهرمــان یــک منطقه
عمده از جهان را هم مشخص میسازد.
تصاویر بهترینهای دو تیم نیز ضمیمه
این مطلب شده است.

سیتیزن (آفریقای جنوبی)

توتو اسپورت (ایتالیا)

این نشریه سیاسی -اجتماعی در شماره
روز شــنبه خود به دو موضوع ورزشــی در
باالی صفحه اول خود اشاره کرده است.
یکی مســابقه تیــم ملی راگبــی آفریقای
جنوبی با همتای فرانســویاش در شــهر
پاریس و در شــرایطی که شانس برد تیم
آفریقایی بیشــتر تلقی شده است و دیگر
رقابتهــای لیــگ کریکت این کشــور که
تیــم پروتیاس در آن پیشــتازی میکند و
رقبا امیدی برای رسیدن به آن ندارند.

ایــن نشــریه با چــاپ عکســی از کریس
رونالــدو در پسزمینه  3جام قهرمانی
متوالــی باشــگاههای اروپــا کــه وی
بــرای رئــال مادرید کســب و ســپس به
یوونتوس کوچ کــرد ،نتیجهگیری کرده
کــه فتــح مجــدد تــوپ طــای فوتبــال
جهان کــه بــزودی اهدا میشــود ،حق
مســلم این ســتاره پرتغالی است .توتو
اسپورت از اهداف جیانی انیلی ،مالک
باشگاه یوونتوس هم یاد کرده است.

جهانگیری :فیفا از ورود مسائل سیاسی
به فوتبال جلوگیری کند

سرخپوشان پایتخت نایب قهرمان آسیا شدند

پایان ماراتن پرسپولیس خسته!

نعیم احمدی  /ایران

پرســولیس و کاشــیماآنتلرز از ســاعت
 ۱۸:۳۰در دیــدار برگشــت فینــال لیگ
قهرمانان آسیا در ورزشگاه آزادی برابر
هم قرار گرفتند .سرخپوشــان پایتخت
در حالــی بــا قضــاوت احمــد ابوبکــر
الــکاف داور عمانی به میدان رفتند که
ورزشگاه مملو از هوادارانی بود که برای
حمایت از نماینده کشــورمان از صبح
به آزادی آمده بودند.
برانکــو ایوانکوویــچ ســرمربی
پرســپولیس بــرای این بــازی ،علیرضا
بیرانوند ،ســیدجالل حســینی ،محمد
انصــاری ،شــجاع خلیــلزاده ،شــایان
مصلــح ،کمــال کامیابینیــا ،احمــد
نوراللهــی ،آدام همتــی ،بشــار رســن،
گادویــن منشــا و علــی علیپــور را در
ترکیب اصلی قرار داده بود.
در حالــی کــه کاشــیما بــازی را
تهاجمی آغاز کرده بود ،پرسپولیسیها
در دقیقــه  ۲و پــس از دفــع ضربه کرنر
تیم ژاپنی صاحب ضد حمله شــدند.
در ایــن صحنــه منشــا با پاســی خوب،
علیپــور را در موقعیت خوبــی قرار داد
امــا او در حالــی که میتوانســت با یک
پــاس دیگــر ،موقعیت خــوب دیگری
برای بازیکنان دیگر پرســپولیس ایجاد
کنــد ،تصمیم گرفت خــودش به توپ
ضربــه بزنــد کــه ضربــهاش از بــاالی
دروازه بــه شــکلی خطرناک بــه بیرون
رفــت .پــس از ایــن موقعیت بــازی به
شــکل پایاپــای دنبــال شــد و دو تیــم
موقعیتهــای نصف و نیمــهای ایجاد
کردنــد که به جایــی نرســید .در دقیقه
 ،۱۴ارســال بازیکنــان کاشــیما از جنــاح
چپ در موقعیتی عالی به دویی رسید
امــا او نتوانســت ضربــه دقیقــی بزنــد
و تــوپ از کنــار دروازه بــه بیــرون رفت.
در دقیقــه  ،۱۶مدافعــان کاشــیما کرنر
پرســپولیس را دفــع کردند کــه توپ در
پشــت محوطــه جریمه به خلیــلزاده
رســید و ایــن بازیکن هم بــدون مکث
ضربــهای به تــوپ زد که بــا اختالف به
بیرون رفت .پرسپولیس در ادامه بازی
را در دست گرفت و توپ و میدان را در
اختیار داشــت اما نتوانســت موقعیت

خطرناکــی روی دروازه کاشــیما ایجــاد
کنــد .در ایــن دقایــق بازیکنان کاشــیما
چشــم بــه ضدحملــه داشــتند کــه بــا
هوشــیاری ســید جــال و انصــاری این
حمــات بیاثــر شــد .در دقیقــه ،۲۷
ارسال خطرناک رســن از جناح راست
روی ســر کمــال کامیابینیــا فــرود آمد
اما ضربه ســر کامیابینیــا دقیقاً جایی
رفت که ســونتائه ،دروازهبان کاشــیما
قــرار داشــت و او هم تــوپ را مهار کرد.
در دقیقه  ،۳۱لئو سیلوا بازیکن برزیلی
کاشیما روی یک حرکت ترکیبی داخل
محوطــه جریمه پرســپولیس صاحب
تــوپ شــد که با اســتفاده از نبــوغ خود،
مدافعان پرسپولیس را برهم ریخت و
در ادامه به سرجینهو پاس داد و او هم
بالفاصله اقدام به شــوتزنی کرد که با
تکل مدافع پرســپولیس این توپ دفع
شــد .در دقیقه  ،۳۸رسن از فاصله ۲۵
متری دروازه کاشــیما شــروع به دریبل
ش رویش کرد و
زدن تمام مدافعان پی 
به دروازه تیم ژاپنی رسید اما ضربهاش
را درســت بــه جایــی زد کــه ســونتائه،
دروازهبــان کاشــیما ایســتاده بــود و او
تــوپ را مهار کرد .در دقیقــه  ،۴۱احمد
نوراللهــی در موقعیتی خوب از پشــت
محوطه جریمه اقدام به شوتزنی کرد
کــه ضربه محکــم او توســط دروازهبان
کاشــیما مهــار شــد .در ادامــه بازیکنان
پرسپولیس نتوانستند از توپ بازگشتی
اســتفاده کنند تا این موقعیت خوب از
دست برود و نیمه اول با تساوی بدون
گل خاتمه پیدا کند.
آغــاز نیمه دوم هم بــا یک فرصت
خــوب بــرای کاشــیما همــراه بــود و در
دقیقه  ،۴۹یوما ســوزوکی با پاس خوب
همتیمیهایــش در موقعیــت تک به
تک بــا بیرانوند قرار گرفت اما بیرانوند
توانست زودتر توپ را در اختیار بگیرد.
در دقیقــه  ،۵۳ضربــه شــوما دوی از
پشــت محوطــه جریمــه با اختــاف از
کنار دروازه پرسپولیس به بیرون رفت.
در دقیقــه  ،۵۵پــس از چنــد حمله که
کاشیما روی دروازه پرسپولیس داشت،
ایــن بــار پرســپولیس بــود کــه صاحب

یــک موقعیت شــد که شــوت رســن از
پشــت محوطه جریمه پس از برخورد
به مدافع کاشــیما در اختیار ســونتائه،
دروازهبــان کاشــیما قــرار گرفــت .در
دقیقه  ،۶۴ارســال آدام همتی از جناح
راســت در داخــل محوطــه جریمــه به
منشــا رســید و او هم تــوپ را بالفاصله
برای علیپور کاشت .علیپور هم پس از
استپ توپ ،شوتش را راهی دروازه کرد
کــه توپ با اختالف کمــی از کنار دروازه
کاشیما به بیرون رفت.
پرسپولیس پس از این حمله تالش
زیادی برای به ثمر رساندن گل نخست
انجام داد اما به خاطر این که در حمله
کــم تعــداد بودنــد ،نتوانســتند کاری از
پیش ببرند .در این دقیقه همتی جای
خــود را به محســن ربیع خــواه داد و در
دقیقه  69محمد انصاری از ناحیه زانو
مصدوم شــد و احســان علــوانزاده به
جــای او به میدان آمد .از حوالی دقیقه
 ۷۰تــوپ و میــدان در اختیــار کاشــیما
درآمــد و آنها صاحب چند ضربه کرنر
شدند که نتوانستند از آن استفاده کنند
تــا بازی همچنــان با تســاوی بدون گل
پیگیــری شــود .در دقیقــه  ،۷۳شــایان
مصلــح از جنــاح چــپ وارد محوطــه
جریمه کاشــیما شــد که در این صحنه
پــس از درگیــری تــن بــه تنــی کــه بــا
ســوزوکی داشــت ،در محوطــه جریمه
سرنگون شــد اما داور عمانی اعتقادی
به خطــای پنالتــی نداشــت .در دقیقه
 ،۷۸ارسال خطرناک پرسپولیسیها از
جناح راست با ضربه سر خوب علیپور
همراه شد اما ضربه او با اختالف کمی
از بــاالی دروازه بــه بیــرون رفــت .در
ادامه هــم تالش پرسپولیســیها برای
زدن گل نتیجــه نداد و کاشــیما با دفاع
بســته و دروازهبان خود اجازه گلزنی به
سرخپوشــان نداد تا این بازی با تساوی
بــدون گل بــه پایان برســد و کاشــیما با
برتری  2بــر صفر در مجموع به عنوان
قهرمانی این فصــل از لیگ قهرمانان
آســیا دســت پیــدا کنــد .هــواداران
پرســپولیس بــا وجــود عــدم موفقیت
تیمشــان در فینــال ایســتاده بــرای

بازیکنــان محبوبشــان دســت زدند و
در ایــن میــان اشــکهای سرخپوشــان
در حســرت از دســت دادن قهرمانــی،
جاری بود.
دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان
آســیا در حالی بدون گل به پایان رسید
کــه پرسپولیســیها در ایــن فصــل در
ورزشــگاه آزادی شکســتی را متحمــل
نشدند و شکســت ناپذیر باقی ماندند.
ســرخها در  13بــازی خانگی شکســت
نخوردنــد کــه  5بــازی آن در مرحلــه
حذفی بوده است.
ëëســوزوکی بهتریــن بازیکــن لیــگ
قهرمانان
در پایــان دیــدار برگشــت فینــال
لیگ قهرمانان آسیا،ســوزوکی بازیکن
کاشــیما به عنوان برتریــن بازیکن این
مسابقات معرفی شد.
ëëجایــزه بــازی جوانمردانــه لیــگ
قهرمانانبرایپرسپولیس
ســید جالل حســینی ،کاپیتــان تیم
فوتبال پرسپولیس ایران در پایان بازی
برگشــت فینال لیــگ قهرمانان آســیا،
جایــزه بازی جوانمردانه این لیگ را به

نمایندگی از پرسپولیس دریافت کرد.
 ëëبیرانونــد بهتریــن دروازهبــان لیــگ
قهرمانان
علیرضــا بیرانونــد دروازهبــان تیــم
فوتبال پرسپولیس ایران در پایان لیگ
قهرمانان آســیا از ســوی کنفدراســیون
فوتبــال آســیا بــه عنــوان بهتریــن
دروازهبان انتخاب شــد .این دروازهبان
در طــول مســابقات در مجمــوع 7
کلینشــیت بــه ثبــت رســاند .بعــد از
بیرانوند ،سانگ از تیم چونبوک موتورز
کره جنوبــی با پنج کلینشــیت در رده
دوم بهترین دروازهبانها قرار گرفت.
ب قهرمانــی
ëëواکنــش  AFCبــه نایــ 
پرسپولیس
صفحهرسمیتوئیترلیگقهرمانان
آســیا پس از تساوی پرسپولیس مقابل
کاشــیما در دیــدار برگشــت و کســب
ب قهرمانی این مسابقات با
عنوان نای 
انتشار پستی خطاب به شاگردان برانکو
نوشت« :شما قهرمانانه رقابت کردید
و بــازی جوانمردانــهای را ارائــه دادید.
برنامهریــزی و تمریــن کنیــد و دوبــاره
بازگردید».

ëëحسینی:اینکثیفترینبازیممکنبود
ســیدجالل حســینی ،کاپیتــان
پرسپولیسپسازپایاندیداربرابرکاشیما
کــه با قهرمانی این تیم خاتمه یافت ،به
خبرنــگاران گفــت« :شــرمنده هــواداران
شدیم.اینکثیفترینبازیممکنبودکه
میتوانستیمببینیم.بازیآنهابازیزشتی
بود .بچههای ما تالش خود را کردند ولی
تیمحریفکثیفبازیکرد».
ëëاینفانتینو :شــور و شــوق تماشــاگران
ایرانی در اروپا هم نظیر ندارد
جیانــی اینفانتینــو رئیــس فیفــا در
دیــدار بــا وزیــر ورزش و جوانــان گفت:
باید احســاس و عشق هواداران فوتبال
در ایــران را بــه دنیا معرفی کــرد و این
شــور و شــوق تماشــاگران ایرانــی در
اروپــا هــم نظیــر نــدارد .از تالشهــای
دوســتم مســعود (ســلطانی فر) برای
ایجــاد شــرایطی که بانوان هــم بتوانند
در اســتادیوم های فوتبال حاضر شوند
تشــکر میکنــم .خیلــی خوشــحالم
مجدداً در ایران هستم و در واقع مردم
ایران با فوتبال نفس میکشند و عالقه
آنها وصفناپذیر است.

حاشیه دیدار پرسپولیس -کاشیما

سجاد صفری  /ایران

پرســپولیس در حالی به مصاف کاشیما
رفت کــه این دیدار با حواشــی مختلفی
همراه بود که در زیر میخوانید:
● شــب قبــل از بــازی حمیدرضــا
گرشاســبی مدیرعامــل پرســپولیس و
مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان
در هتل محل اقامت سرخپوشان حاضر
شــدند و دقایقــی بــا برانکــو و بازیکنــان
صحبت کردند.
● دیــروز فقــط هوادارانــی بــه ورزشــگاه
آزادی راه داده میشــدند که اصل کارت
ملــی خــود را به همراه داشــتند و با ارائه
کد ملی درج شــده روی کارت ملی خود
میتوانستند وارد استادیوم آزادی شوند.
● اورژانــس تهران تمهیــدات ویژهای را
برای این بازی اندیشیده بود و  ۱۰دستگاه
آمبوالنــس در ورزشــگاه آزادی مســتقر
شــدند و با توجــه به حضور بانــوان هم،
 ۲دســتگاه آمبوالنــس با تکنیســینهای
خانم ویژه بانوان حاضر در ورزشــگاه در
قالــب  ۵۰نیروی ســتادی و عملیاتی در
ورزشگاه آزادی مستقر شدند.
● در حالی که قرار بود درهای ورزشــگاه
آزادی از ســاعت  ۱۲باز شــود اما به دلیل
ازدحــام جمعیــت درهای اســتادیوم ۲
ساعت زودتر باز شد و خبرنگاران ایرانی
و خارجــی از بیــرون از ورزشــگاه و داخل
ورزشــگاه در حال گــزارش و مصاحبه با
هواداران پرسپولیس بودند.
● برخــی از خبرنــگاران ژاپنــی با حضور
مقابــل ورزشــگاه آزادی از جمعیــت
هواداران مشــغول تهیه گزارش شــدند.
ضمن اینکه فــروش پرچم و لباسهای
قرمز رنگ در بیرون از ورزشــگاه حسابی

داغ بود.
● بیــش از  ۲۰۰نفــر از هواداران کاشــیما
بــرای حمایت از این تیم در بازی مقابل
پرســپولیس روز گذشــته وارد فــرودگاه
امام خمینی(ره) شــدند .این هــواداران
بــا پرداخــت  ۲هزار دالر و بــا ثبت نام در
تور هواداری که برای سفر به تهران به راه
افتاده بود ،راهی تهران شدند.
● این بازی در حالی برگزار شد که حدود
 700هــوادار خانم این بــازی را از نزدیک
نظاره کردند .دختــر برانکو ایوانکوویچ با
تشــریفات وارد ورزشــگاه آزادی شــد امــا
دختــر علی پروین نتوانســت بــه صورت
جداگانه به ورزشگاه برود و همراه با سایر
بانوان راهی استادیوم آزادی شد .دختران
محمــود خوردبیــن سرپرســت ســابق
پرســپولیس هم از دیگر بانوان حاضر در
اســتادیوم بودند .هــواداران خانم ایرانی
هنگام ورود هواداران ژاپنی به ورزشگاه به
تشویق و کریخوانی پرداختند .این اتفاق
نظر ژاپنیها را جلب کرد و برای هواداران
ایران دست تکان دادند و برخی از آنها به
فیلمبرداریمشغولشدند.
● شــیخ ســلمان ،رئیــس کنفدراســیون
فوتبال آســیا که برای تماشای این دیدار
به تهران آمده بود ،با مهدی تاج رئیس
فدراسیون فوتبال و علیرضا فغانی داور
بینالمللی کشورمان دیدار کرد.
● پلیس از تماشــاگرانی که بدون بلیت
وارد مجموعه شدهاند ،درخواست ترک
ورزشــگاه را داشــت و میگفــت بــدون
بلیــت هیچ تماشــاگری به ورزشــگاه راه
داده نمیشــود ولی برخی از تماشاگران
بدون توجه به اعالم هشــدارهای پلیس

همچنان وارد مجموعه آزادی میشدند
و روی چمنها مشــغول خوردن ناهار و
خواندن نماز بودند.
● یک دختر که با پوشــش پسرانه قصد
ورود به ورزشگاه آزادی را داشت ،توسط
نیــروی انتظامی شناســایی شــد واجازه
ورود بــه او داده نشــد .البتــه خبرنــگاران
خانم ورزشگاه آزادی با مشکالت زیادی
روبهرو شــدند به طوری که چند در برای
ورود به روی آنها بسته بود.
● بســیاری از هــواداران کــه نتوانســتند
بلیــت تهیــه کننــد ،هنــگام ورود بــه
ورزشــگاه بــا گرشاســبی مدیرعامــل
باشــگاه پرســپولیس برخورد کردنــد و از
او خواهــش کردند تا بــدون بلیت راهی
برای ورود به استادیوم پیدا کنند.
● اســحاق جهانگیــری معــاون اول
رئیس جمهــوری و آذری جهرمی ،وزیر
ارتباطــات در ورزشــگاه آزادی حضــور
داشت و دیدار پرسپولیس و کاشیما را از
نزدیک تماشا کردند.
● توئیتــر کنفدراســیون فوتبــال آســیا با
انتشــار تصویــری از ورزشــگاه آزادی ،از
حضور پرشور هواداران پرسپولیس پیش
از  4ســاعت مانــده بــه آغــاز بــازی ابــراز
تعجب کرد.
● جیوانــی اینفانتینــو ،رئیــس فیفــا برای
تماشایدیدارفیناللیگقهرمانانفوتبال
باشگاههایآسیاکهبینتیمهایپرسپولیس
ایــران و کاشــیمای ژاپن برگزار شــد با جت
شــخصی خود از چین بــه تهرانآمــد و در
بدو ورود مورد استقبال تاج رئیس و ساکت
دبیرکلفدرسیونفوتبالقرارگرفت.
● علــی پروین و محمــود خوردبین ،دو

پیشکسوت پرسپولیس از جمله کسانی
بودنــد کــه دیروز وارد ورزشــگاه شــدند و
در جایگاه ویژه ورزشــگاه آزادی مســتقر
شدند .این در حالی است که تالشهایی
انجــام شــد تــا آنهــا را بــه جایــگاه VIP
بیاورند اما این تالشها ثمر نداد .در این
میان ،گرشاسبی هم در جایگاه ویژه کنار
پروین نشست.
● بــه دلیــل هماهنگــی بــرای حضــور
برخی از شخصیتهای سیاسی و وزرای
جمهــوری اســامی ایــران در اســتادیوم
آزادی ،تدابیــر امنیتــی شــدیدی در
ورزشگاه آزادی برقرار شده بود.
● به دلیل هجوم هواداران سکوهایی که
برای خانمها در نظر گرفته شده بود ،به
تماشــاگران مرد داده شد تا آنها بتوانند
روی سکوها مستقر شوند.
● اتوبوس اعضای کاشیما کامالً اسکورت
شده به سمت ورزشــگاه آزادی رفتند که
با واکنــش هــواداران پرســپولیس همراه
بود .در این حین هواداران پرسپولیس به
حمایتتیممحبوبخودپرداختند.
● البتــه یکــی از هــواداران پرســپولیس

بلیــت خود را گم کــرد و باعث شــد تا با
چشمانی اشکبار ورزشگاه را ترک کند.
● بســیاری از هواداران پرســپولیس هم
در محوطــه آزادی نشســت ه بودنــد تــا از
طریق اسکوربرد بازی را تماشا کنند.
● اکبرینــوری ،دســتیار ویــژه وزیــر
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در
بازدیــد از مرکــز تماس شــرکت فن آوا
کارت از تالشهــای ایــن شــرکت برای
رفع مشــکالت به وجود آمده در بلیت
فروشــی الکترونیکــی بــازی برگشــت
فینال جام باشگاههای آسیا تقدیر کرد.
● زمانی که خانمها به داخل ورزشــگاه
آزادی آمدند ،بشــدت از سوی هواداران
پرســپولیس حاضــر در ورزشــگاه مــورد
تشویق قرار گرفتند.
● هــواداران پرســپولیس بــه صــورت
زیبایی تشویق ایسلندی انجام دادند که
این مســأله با واکنش خبرنــگاران ژاپنی
همراه بود.
● میهمانــان خارجی حاضــر در تهران
به ورزشــگاه آزادی آمدند تا به تماشای
بازیبنشینند.

● ســفیر ژاپن در تهران به همراه برخی
از مقامات باشــگاه کاشــیما به ورزشــگاه
آزادی آمدند.
● هواداران ژاپنی در طبقه دوم ورزشگاه
قــرار داشــتند .آنهــا همچنیــن پارچــه
نوشــتههایی به زبــان ژاپنی در ورزشــگاه
و در جایــگاه اختصاصی خود قــرار داده
بودند .برخی از تماشاگران ژاپنی پرچم
برزیــل را هم داشــتند ،زیکــو ،مدیر فنی
کاشــیما و همچنیــن دو ســتاره کاشــیما
برزیلیهستند.
● با وجــود تأکیــد کنفدراســیون فوتبال
آســیا مبنی بر اینکه جمعیت اضافه به
ورزشــگاه نیاید اما باز هم شــاهد حضور
جمعیتی بیش از ظرفیت تعیین شــده
در ورزشــگاه هســتیم .حتــی در راهپلهها
نیز تماشاگران نشستهاند.
● از اســکوربرد ورزشــگاه صحنههایی از
لیگ قهرمانان آسیا در دورههای گذشته
به نمایش درمیآمد.
● چنــد خانــم بــا لباسهــای محلی به
ورزشــگاه آمده بودند  .قرار بود این افراد
جوایز تیم قهرمان را اهدا کنند.
● با وجود بســته بــودن درهای ورزشــگاه،
برخی هواداران بیرون در حضور داشــتند و
بهدنبالفرصتیبودندتابهورزشگاهبیایند.
● اتوبوس کاشــیما زودتر از پرسپولیس
وارد ورزشگاه آزادی شد.
● برانکو طبق عادت همیشــگی پس از
حضور در اســتادیوم آزادی به کنار زمین
چمن آمــد و مــورد اســتقبال هــواداران
پرسپولیس قرار گرفت .برانکو در اقدامی
جالــب با هواداران پرســپولیس تشــویق
ایسلندی انجام داد.

صبــح دیــروز شــیخ ســلمان بــن ابراهیــم آل خلیفــه ،رئیس
کنفدراسیون فوتبال آسیا با مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزش و
ویــــژه جوانــان دیدار کرد .وزیر ورزش و جوانــان در این دیدار با بیان
اینکه نبض فوتبال آســیا در ایــران میتپد ،اظهار داشــت« :از رهبر معظم انقالب
تــا دکتــر حســن روحانی ،ریاســت جمهوری ،ریاســت مجلــس ،نماینــدگان مردم
در مجلــس ،اعضای دولت و طرفداران پرشــمار فوتبال ایــران همه حامی فوتبال
هستند و نسبت به مسائل آن توجه زیاد دارند».
مســعود ســلطانیفر افــزود« :حــق تیمهای ایرانی اســت کــه در ایــران میزبان
تیمهای عربســتانی باشــند و از کنفدراســیون فوتبال آســیا و شــما انتظار داریم که
ورزش از مســائل سیاســی جدا باشــد .ما ورزش و بخصوص فوتبال را پیوند دهنده
ملتها میدانیم و معتقدیم که فوتبال پیامآور صلح و دوستی ملتهاست».
وزیر ورزش و جوانان شــیخ ســلمان را یک مدیر فعال و موفق دانست و گفت:
«احساســات متقابل برادرانه بین ما بر قرار اســت و انشــاءاهلل در آیندهای نزدیک
دیدارهای ما ادامه خواهد یافت ».در ادامه این دیدار شیخ سلمان بن ابراهیم آل
خلیفه ،رئیس کنفدراسیون فوتبال آســیا بیان داشت« :فدراسیون فوتبال ایران در
سال  ۲۰۱۷به عنوان بهترین فدراسیون انتخاب شد و این نشان دهنده کار و تالش
زیاد است و نمایشی که تیم ایران در جام جهانی داشت تحسین اروپایی ها را هم
به دنبال داشت و من به عنوان یک آسیایی از این نمایش قدرتمند تیم ملی ایران
در جام جهانی روسیه بسیار لذت بردم».
رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا بیان داشت« :فوتبال به عنوان ورزش اول ایران
از نظر ما محسوب میشود و از شما تقاضا میکنم به صورت نزدیکتر کار کنیم».
شیخ سلمان ،وزیر ورزش و جوانان را برادر خود خطاب کرد و گفت« :شما حمایت
هــزار درصــدی ما را بــرای فوتبال ایران در کنــار خود ببینید ،هدف مــا حفظ اتحاد
و انســجام خانــواده فوتبال اســت ».رئیس کنفدراســیون فوتبال آســیا درخصوص
موضــوع میزبانــی ایــران از تیمهای عربســتانی افزود« :این مســألهای بــوده که در
این روزها در کمیته مســابقات آسیا نیز مطرح شــد و همچنین دو روز پیش دادگاه
عالــی ســوئیس در مورد آن رأی خود را صادر کرده اســت که ایــن رأی باالتر از همه
آرا اســت و هر چه باشــد ،اجرا خواهیم کرد اما تا آنجایی که به ما مربوط میشــود،
تمام تالش مثبت خود را برای حل شدن این موضوع خواهیم کرد ».شیخ سلمان
در پایــان ایــران را شــانس قهرمانــی جام ملتهای آســیا دانســت و بیان داشــت:
«ایران در جام ملتهای آسیا شانس زیادی برای قهرمانی دارد ».در ادامه رئیس
کنفدراسیون فوتبال آسیا با اسحاق جهانگیری ،معاون اول رئیس جمهوری دیدار
کرد .جهانگیری در این دیدار تصریح کرد« :اختالفات سیاسی میان کشورها امری
طبیعی است که گاه شدت میگیرد و گاه به صلح و دوستی تبدیل میشود و انتظار
ما از کنفدراسیون فوتبال آسیا این است که اجازه ندهد مسائل سیاسی بر فوتبال اثر
بگذارد ».همچنین شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه در این دیدار دستاوردهای
فوتبال ایران را افتخارآمیز توصیف کرد.

قهرمانی فوتبال ساحلی در جام بین قارهای

دیدار نهایی مســابقات جــام بین قارهای فوتبال ســاحلی
بیــن تیمهای ملی ایران و روســیه از ســاعت  ۱۹:۳۰در امارات
اخبـــار برگزار شــد که این مســابقه با پیروزی  ۴بر  ۲ملیپوشــان ایران
به پایان رســید تا ایران برای دومین بار قهرمان این مسابقات
شود .ایران در مرحله گروهی هم توانسته بود تیم روسیه را شکست بدهد .گل اول
ایــران را در این بازی کیانــی از روی یک ضربه پنالتی در دقیقه چهارم نیمه اول به
ثمر رساند .دقایقی بعد نیز سعید پیرامون گل دوم ایران را وارد دروازه حریف خود
کرد .در این بازی بهزادپور دروازهبان ایران باز هم درخشان ظاهر شد و شوت از راه
دور او با برخورد با مدافع حریف وارد دروازه روســیه شــد تا بازی ســه بر صفر شود.
در آغاز نیمه دوم ،بازیکن روسیه با حرکت در عرض زمین و شوت ،گل اول روسیه
را بــه ثمر رســاند .در ادامــه گل چهارم ایران بــاز هم بعد از شــوت بازیکن ایران با
برخورد به مدافع حریف به ثمر رسید ۴ .دقیقه مانده به پایان بازی بازیکنان روسیه
گل دوم را زدند تا بازی در نهایت با نتیجه  ۴بر  ۲به سود تیم ملی ایران تمام شود
و بازیکنان ایران کاپ قهرمانی را باالی سر ببرند.

سومی ایران در وزنهبرداری قهرمانی جهان

عصر دیروز (شــنبه) مســابقات وزنهبرداری قهرمانی جهان  ۲۰۱۸در عشــقآباد
ترکمنســتان به پایان رســید و تیم ایران مقام ســوم تیمی را به دست آورد .تیم ایران
که با ترکیب ناقص در این مسابقات شرکت کرده بود ،با  448امتیاز تیم سوم جهان
شــد .ایــران در ردهبنــدی مدالی هم با  ۵طــا ،یک نقره و  ۲برنز دوم شــد .تیم ملی
وزنهبرداری ایران در ســال  ۲۰۱۷قهرمان جهان شــده بود اما امسال به دلیل حضور
ناقص در این مســابقات ،نتوانســت از عنوان قهرمانی خود دفاع کنــد .در ردهبندی
تیمــی ،تیمهای چین ،بــاروس و ایران به ترتیب جایگاههای اول تا ســوم را به خود
اختصاص دادند .در ردهبندی تیمی براساس مدال نیز چین با  9طال 11 ،نقره و  5برنز
اول شد و ایران با  5طال ،یک نقره و  2برنز در جایگاه دوم ایستاد .گرجستان هم با 3
طال و  2برنز ســوم شد .دیروز علی داودی ،نماینده دسته  +109کیلوگرم کشورمان به
عنوان آخرین نماینده ایران به روی تخته رفت که در یکضرب وزنه  196کیلوگرمی را
مهار کرد تا با این رکورد ضمن شکستن رکورد جوانان جهان در رده هفتم این حرکت
قــرار گیــرد .داودی در دوضــرب وزنه  227کیلوگرمــی را مهار کرد تا بــا مجموع 424
کیلوگرم با عنوان دهمی دوضرب و هشتمی مجموع به کار خود پایان دهد.

 5مدال کاراته کاران ایران در مسابقات قهرمانی جهان

بیســت و چهارمیــن دوره مســابقات قهرمانــی کاراتــه جهان دیروز (شــنبه) به
میزبانی اسپانیا پیگیری شد و تیم ملی کاراته ایران به  3مدال (یک طال ،یک نقره
و  3برنــز) دســت یافت .در وزن منهــای  84کیلوگرم ذبیح اله پورشــیب با پیروزی
مقابــل دانیر یولداشــوف از قزاقســتان بــه مدال برنز دســت یافــت .در فینال +84
کیلوگرم ســجاد گنــج زاده به مصاف نماینده آلمان رفت و با شکســت مقابل این
حریــف بــه مدال نقره بســنده کــرد .همچنین بهمن عســگری نماینــده وزن -۷۵
کیلوگــرم در فینــال با شکســت نماینــده ایتالیا به طالی مســابقات جهانی دســت
یافت .ســارا بهمنیار ،نماینــده وزن  -50کیلوگرم تیم ملی کاراتــه بانوان با پیروزی
مقابل حریف روس صاحب مدال برنز شد .همچنین هامون درفشیپور ،نماینده
وزن  -67کیلوگرم کشورمان با برتری در دیدار ردهبندی به مدال برنز دست یافت.

کیروش امروز برمیگردد

کارلــوس کیروش ،ســرمربی پرتغالی تیم ملــی فوتبال ایران که بعــد از دیدار
دوســتانه اخیــر برابر بولیوی راهی کشــورش شــده بــود ،امروز (یکشــنبه) به تهران
برمیگردد تا ملیپوشان را مهیای نبرد تدارکاتی دیگری مقابل ترینیداد کند که 24
آبان در تهران برگزار میشود.

سپیدرود برد را به جادوگر هدیه داد

هفته دوازدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال روز گذشــته با
برگــزاری یک دیدار ادامه پیدا کرد که فوالد در ورزشــگاه غدیر
لیگ برتـر اهــواز یــک بر صفــر مغلوب مهمــان خود ســپیدرود شــد .در
دقیقه  ۱۷حســین ابراهیمی با دریافت تــوپ از عبداهلل کرمی
وارد محوطه جریمه فوالد شد و با دو سر توپ زدن به دو مدافع فوالد و جا گذاشتن
آنهــا با شــوت پای چــپ دروازه فــوالد را باز کــرد .در دقیقــه  ۳۹در حالیکه محمد
غالمــی مهاجم ســپیدرود با دروازهبــان فوالد تک به تک بود ،میــاد بدرقه روی او
مرتکب خطا در محوطه جریمه شــد و با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج
شــد و در ادامه پنالتی به دســت آمده را محمد غالمی نتوانســت به گل تبدیل کند
تا این بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به ســود ســپیدرود پایان یابد و رشتیها
با کسب دومین برد پیاپی ،هدیه خوبی به کریمی که تولدش بود ،بدهند .در ادامه
بازیهای هفته دوازدهم ،از ساعت  16:45دقیقه امروز ،یک دیدار خانوادگی میان
نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت آبادان برگزار خواهد شد که این مسابقه اولین
بازی آنها با هم در لیگ برتر به شمار میرود.

