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سال بیست و پنجم شماره 6983
پنجشنبه  4بهمن 1397

بارسلونای گواردیوالی فوتبال آسیا
چگونه حذف شد؟

نخستینتمرینآبیهاپسازبازگشتازترکیه

نخستین تمرین استقالل پس از بازگشتش از اردوی  10روزه
اخیر در آنتالیای ترکیه دیروز در زمین شماره  2آزادی انجام
مستطیل سبز
شــد .قائدی و صیادمنش که تیم ملی امید را در تورنمنت
چهارجانبه قطر همراهی کرده بودند ،با انجام آن مسابقات در تمرین دیروز آبیها
حاضر بودند اما حســین حســینی ،دروازهبان اســتقالل به دلیل ســرماخوردگی به
تمریننیامد.

حاتمی و طاهرخانی شاگرد علی کریمی شدند

فرزاد حاتمی ،مهاجم سابق تیمهای پرسپولیس ،استقالل ،سپاهان و تراکتورسازی
که خبر الحاقش به یک تیم عراقی شنیده میشد و در نیم فصل اول امسال عضو
تیم گل ریحان البرز بود ،سر از سپیدرود ،یکی از قعرنشینان لیگ برتر ایران درآورد
و شــاگرد علی کریمی ســرمربی این تیم شد .حمیدرضا طاهرخانی ،دیگر بازیکن
پیشین پرسپولیس هم دیروز سپیدرودی شد.

گالیههای کاشانی پس از درگذشت آقاحسینی

جعفر کاشــانی ،رئیس هیــأت مدیره پرســپولیس و همدورهای امیر آقاحســینی،
دروازهبــان اســبق تیم ملی ایران که به تازگی درگذشــته اســت ،با گالیــه از برخورد
نامناسب برخی با این مسأله گفت حتی رفقای آقاحسینی نیز به مراسم ختم وی
نیامدند.

آخرین پیام صوتی فوتبالیست ناپدید شده آرژانتینی

امیلیانو ســاال ،مهاجم آرژانتینی و جدید تیم کاردیف که گمان میرود در ســقوط
اخیر یک هواپیمای انگلیسی بر فراز کانال مانش جان باخته باشد ،دقایقی قبل از
آن رویداد در پیامی که برای دوستان و اقوامش فرستاد ،از شرایط نامساعد هواپیما
ابراز نگرانی کرده و گفته بود :من سوار هواپیمایی هستم که در حال متالشی شدن
است و پیدا کردنم سخت خواهد بود .پدر ،من خیلی میترسم .شایان ذکر است که
پس از ناپدید شدن هواپیمای مورد بحث در رادار ،خبری از هیچ یک از سرنشینان
آن از جمله «ساال» نشده است.

لیکنز :شور و شوق هواداران تراکتور ،فوقالعاده است

جــورج لیکنز ،ســرمربی بلژیکی تراکتورســازی در مصاحبهای با ســایت اســپورت
کشــورش گفت از شــدت احساســات هواداران این تیم تبریزی در بــدو ورودش به
این شــهر حیرت کرده اســت .وی افزود :شور و شــوق فوتبالدوستان در ایران بسیار
زیاد اســت و برای هواداران تراکتور هم این باشگاه همه چیز زندگی آنها محسوب
میشود .من جوی از این دست را در جام جهانی هم تجربه نکرده بودم.

گفتوگوی «ایران» با علیرضا نیکبخت واحدی ،مهاجم سابق تیم ملی فوتبال:

مهمترین نقطه قوت ما اتحاد تیمی است

امیدوارم تیم ملی همانند سنت گذشته چین را  4تایی کند
کیروش تیم را قهرمان کند و ما آب پشت سرش بریزیم
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

تیــم ملــی امشــب در یــک مســابقه
حســاس از جام ملتهای آســیا 2019
بــرای حضــور در جمــع  4تیــم پایانی
به مصــاف چین خواهد رفــت .تقابل
ایــران و چیــن یــادآور خاطــرات تلــخ
و شــیرینی اســت که از جمله شــیرین
ترینهــا بــازی دو تیــم در مقدماتــی
جام جهانی  1998است .دیداری که با
نتیجــه  4بر  2به پایان رســید و مهدی
یکیــا  2گل زیبا و بــه یادماندنی
مهدو 
به ثمر رســاند .تیم ملــی فوتبال ایران
عــاوه بر آن نتیجــه مقتدرانــه ،دو بار
دیگر در سالهای  1363و  1379چین
را  4تایی کرده است.
آخرین نتیجــه مقتدرانهای که تیم
ملــی مقابــل چینیها به دســت آورد،
 18ســال پیــش بــود کــه تیــم ملــی در
جــام تمدنهــا و در ورزشــگاه آزادی
بــا گلهای علــی دایی ،یــداهلل اکبری،
محمدرضــا مهــدوی و علیرضــا
واحــدی نیکبخــت  4بر صفــر این تیم
را شکســت داد .بــه بهانــه رویارویــی
تیم ملــی با چیــن ،خبرنــگار «ایران»
با علیرضا نیکبخــت واحدی ،مهاجم
تیــم ملــی در دهــه  80گفتوگویــی
انجام داد و واحدی با امیدواری بسیار
در مــورد پیــروزی تیــم ملــی در بــازی
امشب صحبت کرد.
علیرضــا نیکبخــت واحــدی
صحبتهایش را با اشــاره به بردهای
تاریخی تیم ملــی در دیدار با چینیها
شــروع کرد« :ما در چند بازی چینیها
را  4تایــی کردیــم و این پیشــینه خوب
به ما کمک میکند تــا امروز با اعتماد
به نفس بیشــتری به مصــاف این تیم
برویــم .امیــدوارم تیــم ملــی همانند

ســنت گذشــته خــود بــار دیگــر چیــن
را  4تایــی کنــد .البتــه رســیدن بــه این
نتیجــه کار چندان راحتی نیســت چرا
کــه چینیهــا بهتریــن بازیکنــان دنیــا
را بــا هزینــه باال بــه لیگشــان آوردند
و مارچلــو لیپــی یکــی از بزرگتریــن
مربیــان و تئوریســینهای فوتبــال
جهــان را روی نیمکــت خــود دارنــد.
آنهــا معتقدنــد تیــم فوتبالشــان تــا
 40سال آینده قهرمان دنیا خواهد شد
و حســاب ویژهای روی فوتبالشان باز
کرد هاند».
او افــزود« :البته ایــن نتایج مربوط
به گذشته است و چینیها در سالهای
اخیر پیشــرفت محسوســی داشــتهاند
و از آن ســالها فاصلــه گرفتهانــد.
چینیهــا حتــی از نظــر ژنتیکــی هــم
پیشــرفت کردهاند و آن تیــم کوتاه قد
ســالهای گذشته نیســتند .تیم کنونی
بازیکنان بلند قد و سرعتیای دارد که
میتوانند بــرای هر تیمی دردسرســاز
شــوند .این تیم میتواند در چند سال
آینــده حرفهای زیــادی بــرای گفتن
داشــته باشــد .چینیهــا در ایــن دوره
هم نشــان دادند کــه میتوانند یکی از
شــگفتی ســازان جــام ملتها باشــند
اما به نظــرم این تیم مقابل ما حرفی
بــرای گفتــن ندارد .امســال تیــم ملی
ایــران یکــی از ســالهای خوبــش را
سپری میکند».
نیکبخــت واحــدی بیــان داشــت:
«زمانــی کــه مــن در تیم ملــی حضور
داشــتم ،چنــد بــار مقابل کــره جنوبی
و ژاپــن بــه میــدان رفتم امــا رویارویی
مــن بــا تیــم چیــن تنهــا یــک بــار در
جــام تمدنها بــود .البته ســبک بازی
تیمهــای کــره ،ژاپــن و چین شــبیه به
هم اســت و این تیمها بیشتر به دلیل
ســرعت باالیی که دارند از این توانایی

میخواهم با ایران قهرمان جام ملتها شوم

ســردار آزمون ،مهاجم تیم ملی فوتبال
کشــورمان در فاصلــه یــک روز مانــده به
بازی با چین در مرحله یکچهارم نهایی
جــام ملتهای آســیا  2019در خصوص
بازنشســتگی موقتــش از تیــم ملی بعد
از مســابقات جــام جهانــی  2018گفت:
«مــادرم بیمــار بــود و در شــرایط خیلی
ســختی قــرار داشــتم ،بــرای همیــن بــه
کیروش گفتم تــا زمانی که حال مادرم
بهتر نشــده ،مــن را به تیم ملــی دعوت
نکنــد و اگر حال مادرم بهتر شــد ،به تیم

ملی بازخواهم گشت .اکنون خوشحالم
کــه در کنار تیم ملی هســتم .میخواهم
با ایران قهرمان جام ملتها شوم و این
قهرمانی را به مادرم هدیه کنم».

ذاتــی خــود بخوبــی بهــره میبرنــد».
مهاجم سابق تیم ملی جام ملتهای
 2004چیــن و جام جهانــی  2006را با
بدشانســی و بــه دلیــل مصدومیت از
دست داد« :زمانی که برانکو سرمربی
تیم ملی بود ،دعوت شدم اما به دلیل
مصدومیت با بدشانسی جام ملتها
را از دست دادم».
تیــم ملــی بــا قرعــه مناســبی در
جــام ملتهــای جــاری روبهرو شــد و
چهــار بــازی گذشــته خــود را بــا اقتدار
پشــت سرگذاشــت .حــاال کــیروش و
شــاگردانش مهیــای شکســت چیــن
و رســیدن بــه نیمــه نهایــی هســتند.
نیکبخت واحدی گفت« :معموالً تیم
ملی در دورههای گذشته با قرعههای
ســختی روبهرو میشــد و گاهی هم در
گروه مرگ قرار میگرفتیم.
امــا ایــن دوره هــم تیمــی قــوی و
یکدســت داریــم و هــم میتوانیــم بــا
اســتفاده از شــرایط جــام قهرمانــی
را بــه دســت آوریــم .البتــه مســیر تیم
ملــی چنــدان هم ســاده نبــوده و مثالً
در مرحلــه گروهــی تیــم ملــی عــراق
میتوانســت برای ما دردسرســاز شود
کــه همیــن گونــه هــم شــد و از تیم ما
مســاوی گرفــت اما از نظر مــن تیم ما
در این دوره نســبت به گروههای دیگر
حریفــان بهتری داشــت .تیــم ما بعد
از ســالها یکدســت شــده و همه ما از
مردم گرفته تا کادر فنی متحد هستیم
تا تیم ملی قهرمان شــود .هشت سال
اســت که کارلوس کی روش ســرمربی
تیــم ملــی اســت و از بچهها شــناخت
کافــی دارد .تیــم یکدســتی داریــم و
میتوانــد در فینــال حضــور یابــد و
قهرمانــی ایــن دوره از مســابقات را به
دســت آورد .تیــم مــا ثبــات دارد و مــا
هیچ زمان این ثبات را نداشتیم».

واکنش مهاجم ســابق تیم ملی به
احتمال جدایی کــیروش بعد از جام
ملتها چنین اســت« :مــا حرفهای
زیــادی در مــورد کــیروش شــنیدیم،
او یــک بــار گفتــه کــه قــراردادش را با
ایــران تمدیــد میکنــد و یــک بــار هم
گفتــه کــه از تیــم ملــی جدا میشــود.
انشــاءاهلل او تیم ملــی را قهرمان کند
و در صورتــی کــه تصمیــم بــه جدایی
گرفت ،ما پشت ســرش آب بریزیم».
نیکبخــت واحــدی معتقــد اســت کــه
تمامــی تیمهــای آســیایی در حــال
پیشــرفت هســتند و میتوان با نگاه به
بازیهای جام ملتها به این موضوع
رســید« :برخالف برخــی اظهارنظرها
بــه نظر من کیفیــت ایــن دوره از جام
ملتها باالســت .تیمهایی که فکرش
را نمیکردیــم صعود کنند ،به مرحله
بعــد آمدند .از نظر من در این دوره
از جام ملتهای آسیا همه تیمها
حرفی برای گفتن دارند.
مثــاً تیــم ملــی قطــر موفق
شــد عراق را شکست دهد و این
تیــم برای جــام جهانــی بخوبی
ســرمایهگذاری کــرده و ایــن کار را
برای تیمهای دیگر دشــوار میکند.
تمامــی بازیهــای تیم ملی را تماشــا
کــردم و بازی تیم ملی مقابل یمن به
دلم نشست .درست بود که دیدارمان
بــا یمــن بازی آســانی بــود امــا در این
بــازی تمامی کارهــای تاکتیکــی مورد
نظر کیروش توســط بازیکنــان انجام
شــد و از موقعیتهــا بخوبی اســتفاده
شــد .گل ســامان قدوس بــه یمن گل
زیبایی بود».
وی در پایــان صحبتهایــش
درخصــوص نقــاط ضعــف و قــدرت
تیم ملی گفت« :نقطه ضعف زیادی
نداریــم و کــیروش دفــاع قدرتمندی

خبرگزاری فوتبال ایران

یک مربی فوتبال ایران در اکثر ســالها با تیمهای مختلف
نتایج خوبی نمیگیرد اما تلویزیون نه تنها او بلکه دســتیار
یادداشــت
اول و دوم وی را نیــز «کارشــناس فنی فوتبــال» میخواند!
دقایقــی پیــش از آغاز بــازی عربســتان و قطر ،ایــن جناب
دستیار دوم درباره بهترین تیمهای جام ملتهای آسیا از
میــان ژاپن و اســترالیا و ایران و عراق و کــره جنوبی و قطر و
ازبکستان ،با قاطعیت و جملههایی عجیب گفت :بهترین
اسماعیل راستی
تیم امســال عربســتان اســت .بارســلونای زمــان گواردیوال
روزنامهنگار
چگونــه «تیکی تاکا» را انجام مــیداد و به حریفانش چند
گل مــیزد .تیــم عربســتان مدل آســیایی بارســلونای گواردیوال اســت کــه در همه
زمینهها چندین درجه بر تیم قطر برتری دارد.
اما در میدان مسابقه چه اتفاقی افتاد؟ عربستان (ببخشید بارسلونای گواردیوالی
آسیا!) اسیر تفوق تاکتیکی قطر شد و دو گل خورد .قطر یک ضربه پنالتی را از دست
داد و یک گل قطر را نیز پرچم کمک داور آفســاید اعالم کرد تا جناب کارشــناس!
تلویزیون برای اشتباه فاحش خود کلی تالش کند که شاید توجیهی جور شود .این
البته مشــت نمونه خروار اســت و رســانهای کــه «برند محبوب» مــردم به قول آن
اســتاد دانشگاه را کنار میگذارد و دســتیار دوم یک مربی ناموفق را دعوت میکند
تا عربستان مقابل قطر و سپس ژاپن باخته و حذف شده را بارسلونای فوتبال آسیا
بنامــد ،مجریها و گزارشــگرها و اکثــر میهمانهایش به جز چند نفــر ،حرفهای
عجیب دیگری هم زدهاند که از برخی آنها عذرخواهی کردهاند و بی تفاوت از کنار
ی»های بزرگتر گذشتهاند .به همین دلیل انتقادهای مردم و دوستداران و
«سوت 
دستاندرکاران فوتبال ایران از نحوه انعکاس پخش جام ملتهای آسیا ،عملکرد
و مجریها و گزارشــگران تلویزیون هر روز بیشــتر میشود و عدهای البته بحق از ما
مطبوعاتیها هم انتقاد میکنند که چرا حرف دل مردم را کمتر مینویسید؟
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ت در استقالل تکذیب شد
سرمربیگری نیکبخ 

باشــگاه اســتقالل ســرمربیگری بازیکن اســبق این تیم بــرای حضــور روی نیمکت
نوجوانان را تکذیب کرد .محمد مؤمنی ،مدیر آکادمی باشگاه استقالل در گفتوگو
بــا ســایت رســمی این باشــگاه اظهار داشــت« :علیرضــا نیکبخت بازیکــن بزرگ و
ارزشــمندی بوده اما در حال حاضر هیچ گونه تصمیمــی برای تیم نوجوانان اتخاذ
نشده است».

چیــده اما تیــم ملی اشــتباهات فردی
دارد و برخــی از بازیکنــان بــه دلیــل
جوانی دچار اشــتباه میشوند که البته
این را نمیتوان نقطه ضعف دانست.
تیم ملی در تمامی خطوط بخصوص

جهانبخش :اگر چین لیپی را دارد ما هم کیروش را داریم

علیرضا جهانبخش درخصوص
بــازی با چین بــه فــارس گفت«:در
ایــن چنــد روز بــرای بــازی بــا چین
ریــکاوری کردیــم و دربــاره این تیم
فکر و صحبت میکنیم.
مــا مــی دانیــم بــازی ســختی
خواهــد بــود امــا بایــد تــاش کنیم
این بازی را ببریم .درســت است که
چین ،لیپی را دارد اما به هر حال ما
هم روی نیمکت کارلوس کیروش
را داریــم و افتخــار میکنیــم که با او

کار میکنیــم .در ایــن چند ســاله که
مــا با این مربــی کار کردیم از لحظه
بــه لحظه آن لذت بردیــم .مطمئناً
ســنگینی بــرد بیشــتر بــه ســمت ما
اســت و قطعاً با این هــدف که مثل
بــازی با عمــان خــوب باشــیم وارد
زمین میشویم».
هافبــک تیــم ملــی در مــورد
حضــور هــواداران تیــم ملــی در
مســابقات افزود« :همه ما بازیکنان
تأثیــر حضــور هــواداران و حمایــت

آنهــا را میدانیــم .آنها هــر بازی به
مــا کمک و مــا را حمایــت میکنند.
امیدواریــم کــه بــازی بعد و تــا آخر
بازیهــا هــواداران بیاینــد و مــا را

خــط حملــه ،قدرتمنــد ظاهــر شــده.
مهمتریــن نقطه قوت مــا اتحاد تیمی
اســت چرا که تمامــی بازیکنان هنگام
دفــاع در ایــن کار شــرکت میکننــد و
بخوبی این کار را انجام میدهند».

حمایــت کننــد .مــن حــدود دو ماه
و نیــم از میادیــن دور بــودم و ایــن
موضوع برایم خیلی سخت بود.
خانواده و دوستان نزدیکم همه
از من حمایت کردند و میدانستند
کــه مــن چقدر ســختی میکشــم به
همیــن دلیــل وقتــی مقابــل عمان
گل زدم خیلی حس خوبی داشــتم
و از اینکــه آنهــا خوشــحال شــدند
خیلی خوشحالم چون این گل را به
خانوادهام تقدیم کردم».

قهر جاللی با نساجی

مجید جاللی ،سرمربی جدید نساجی که به سبب اختالف سلیقه سران این باشگاه
قائمشهری هنوز قراردادی با این باشگاه نبسته ،با ابراز نارضایتی شدید از شرایط
خودش و نســاجی ،این تیم را که دچار مشــکالت شــدید مالی اســت ،ترک گفته و
تا اطالع ثانوی در تمرینات نســاجی شرکت نخواهد کرد .قهر او در شرایطی شکل
گرفته که گفته میشــد او از مدیران باشــگاه خواســته پپه لوسادا ،دستیار اسپانیایی
جــواد نکونام ســرمربی ســابق نســاجی را که به کشــورش بازگشــته ،به قائمشــهر
بازگردانند .دیروز در یک تحول دیگر مرتبط با نســاجی ،اعالم شــد که یک مدافع
گرجســتانی بــه نام توتا به نســاجی پیوســته و این تیــم را در نیم فصــل دوم لیگ
هجدهم همراهی خواهد کرد.

تکذیب مدیر فنی شدن پروین در بادران

در حالی که شایعه شده بود علی پروین ،سلطان ابدی سرخهای پایتخت به سمت
مدیر فنی بادران تهران منصوب شــده است ،دیروز ایزد سیفاهللپور مدیر باشگاه
ایــن ادعــا را رد کــرد و گفت هرچند بادران به پروین به عنوان یک اســطوره احترام
فراوانــی میگــذارد امــا حضور آخــر او در محل باشــگاه فقط برای پــارهای کارهای
اقتصادی بوده است.

درخواست  3باشگاه لیگ برتری برای سه بازیکن سپاهان

در حالی که اردوی تمرینی ســپاهان در خاک ترکیه ادامه دارد ،ســه باشــگاه لیگ
برتری با ارســال درخواســتهای رسمی ،خواستار ســه بازیکن این تیم شدهاند .بر
این اساس ،نفت مسجدسلیمان خواهان رسول نویدکیا شده ،سایپا مایل به جذب
جاللالدیــن علیمحمدی اســت و صنعت نفت نیز مثل تیم مسجدســلیمانی،
انگشت روی نام نویدکیا گذاشته است.

محمد صالح حساب توئیتر خود را حذف کرد

در پی مشــکالتی که برای محمد صالح در ارتباط با حســاب توئیتری وی به وجود
آمــده بــود ،او دیــروز این حســاب را حــذف کــرد .دو روز پیش صــاح در توئیترش
پیامی آورده بود که حمل بر برخورد طعنهآمیز وی با قرارداد جدید اسپانسرینگ
فدراســیون فوتبال مصر با شــرکت وودافون شــده و این مســأله واکنشهایی را در
قاهره و سطح جهان برانگیخته بود .این رویداد سبب شد ستاره مصری و مسلمان
تیم فوتبال لیورپول تا اطالع ثانوی از خیر توئیتر خود بگذرد.

دلبوسکه :مسی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است

ویسنتهدلبوسکه،سرمربیپیشینرئالوتیمملیاسپانیاکهگرایشهایرئالیاش
آشــکار و امــری بدیهی اســت ،دیــروز در تضاد بــا این رویکرد ،لیونل مســی ســتاره
آرژانتینی بارسلونا را بهترین بازیکن تاریخ فوتبال نامید .او در یک سمینار فوتبالی
گفت :من همیشه مارادونا را در صدر بهترینها قرار میدادم اما مسی در سالهای
اخیر کارهایی کرده است که چارهای جز تغییر عقیده برایم باقی نگذاشته است.

تمرین پرسپولیس
بدون دو بازیکن
کروات

تمریــن روز گذشــته پرســپولیس در
تهران که شروع دور جدید تمرینات
ایــن تیم پــس از اتمــام اردوی قطر
محســوب میشــد ،در شــرایطی
انجام شد که رادوشوویچ و بودیمیر
دو بازیکن کروات سرخهای تهرانی
غایب بودند.
آنهــا که بــرای یــک مرخصــی چند

ëëجهانبخش گرانتر از کل تیم ملی فوتبال چین!
به مناســبت رویارویی ایــران و چین در مرحلــه یک چهارم
نهایــی جــام ملتهــای آســیا ،یــک روزنامــه چینی بــه نام
جام ملتها
کیالونــگ ،ایــن دو تیــم را از نظر ارزش بازیکنانش مقایســه
کرده است .این نشریه نوشت تیم ایران ،بسیار گرانتر از تیم چین است«:ارزش
بازیکنــان تیم ایــران ،بالغ بر  58.15میلیون یورو اســت .ضمــن آنکه گرانترین
بازیکــن این تیــم ،علیرضا جهانبخــش بازیکن تیــم برایتون بــا  18میلیون یورو
اســت .بــه همین دلیل ایــن بازیکن تکنیکی هــم اکنون در جمع بــزرگان فوتبال
قاره اســت ».این نشــریه ادامه داد کــه تیم ایران  12بازیکن دیگــر دارد که هریک
چند میلیون یورو ارزش دارند .در نقطه مقابل آنگونه که این روزنامه ادعا کرد و
نوشت  ،کل ارزش تیم چین حدود  16میلیون یورو است و گرانترین بازیکن این
تیم ،وو لی  3.5میلیون یورو میارزد.
ëëحذف عراق از جام ملتها و مصدومیت بازیکن استقالل
آخرین دیدار مرحله یکهشــتم نهایی
جــام ملتهای آســیا  2019سهشــنبه شــب
میان تیمهای عراق و قطر برگزار شد که این
دیدار با تک گل بســام الراوی به ســود قطر
بــه پایان رســید تــا عراقیها دیــروز به خانه
بازگردنــد .از نــکات قابــل توجه ایــن دیدار
سه تعویض اجباری عراق بود که هر سه به
دلیل مصدومیت انجام شــد .در این دیدار طارق همام ،بازیکن تیم اســتقالل در
دقیقه  33بازی با مشکل مواجه شد و پس از خروج از زمین دوباره به بازی آمد اما
 2دقیقه بعد پس از ضربه زدن به توپی دچار مصدومیت و از زمین مسابقه خارج
شد .بازیکن عراقی تیم فوتبال استقالل زمانی که میخواست از زمین خارج شود،
با چشمانی اشکآلود روی زمین دراز کشید و در نهایت با برانکارد به بیرون رفت.

روزه به زاگرب رفته بودند ،به سبب
ریــزش شــدید بــرف در ایــن شــهر
نتوانســتند بموقع خــود را به تهران
برســانند و ظاهــراً قرار اســت امروز
(پنجشنبه) وارد کشورمان شوند.
این در حالی اســت که پرســپولیس
امــروز یــک بــازی دوســتانه را هــم
مقابل ماشینسازی تبریز در دستور

کارش دارد .آدام همتــی بــه دلیــل
آســیبدیدگی از ناحیــه زانــو ســه
هفته از تمرینات دور خواهد بود.
بنابــر اعالم پزشــک متخصــص ،او
بــه دلیــل آســیبدیدگی از ناحیــه
مینیســک زانو تحــت عمل جراحی
قرار میگیرد.
او پــس از ربیعخواه که کمکم آماده

ëëقضاوت یک چهارم به فغانی نرسید
در مرحلــه یک چهارم نهایی جام ملتهای آســیا نــام علیرضا فغانی برای
قضــاوت دیده نمیشــود .کنفدراســیون فوتبال آســیا تصمیم گرفــت که وظیفه
داوری دیدار قطر و کره جنوبی را به روشن ایرماتوف ازبکستانی بسپارد .ایرماتوف
همچنیــن بــه عنوان ناظر ویدئویی دیدار ایران و چین در کنار یک کمک قطری و
یــک کمک هلندی خواهد بــود .همچنین ریوجی ســاتو ،داور ژاپنی نیز عهدهدار
قضــاوت دیــدار اســترالیا و امــارات خواهــد بــود .فغانــی تاکنــون دو بــار در جام
تهای  ۲۰۱۹قضاوت کرده است.
مل 
ëëبازیکن ویتنام ،قدوس و دژاگه را کنار زد
ســایت کنفدراســیون فوتبال آســیا چند روز پیش برای انتخــاب بهترین گل و
بهترین بازیکن مرحله گروهی جام ملت های آســیا  2019از کاربران نظرســنجی
کــرد که گل ســامان قدوس در بازی بــا یمن به عنوان ســومین گل زیبای مرحله
گ های به یمن به عنوان بهترین گل مرحله
گروهی انتخاب شد .گل نگویان کوان 
گروهی جام انتخاب شــد .اشــکان دژاگه که نامزد بهترین بازیکن مرحله گروهی
بــود در رقابــت با نگویــان کوانگهای بازیکن ویتنام شکســت خــورد و به عنوان
دومین بازیکن برتر این مرحله انتخاب شــد .این نتایج در حالی در نظرســنجی
ها به دســت آمد کــه پیش از این بیرانوند هم به خاطــر فیلترینگ توئیتر و اینکه
تعداد زیادی از کاربران ایرانی در توئیتر نیستند ،رقابت را به گلر عربستانی واگذار
کرده بود.
ëëاحساس پورعلی گنجی درباره لحظهای که بر دست مادرش بوسه زد
مرتضــی پورعلــی گنجــی در مصاحبــهای بــا ســایت  AFCاز احساســش در
لحظهای که در میان تماشاگران رفت و بر دست مادرش بوسه زد ،سخن گفت.
وی اظهار داشت :مادر و سایر اعضای خانوادهام از شهرم بابل به اینجا (امارات)
آمدنــد و دلیــل قدردانــیام از آنها نیز همین مســأله بود .ســختیهای زیادی در
عمرم کشیدهام که خیلی از آنها با کمک مادرم رفع شدهاند.

میشود تا با پایان دوران نقاهت به
تمرینــات برگــردد ،دومیــن بازیکن
مصدوم پرســپولیس در این مقطع
خواهد بود.
البته آســیبدیدگی همتــی به قبل
از ایــن تمرینــات برمیگــردد و بعد
از بررســیهای صورت گرفته تجویز
نهایی ،انجام جراحی بود.

واکنش شمشیرباز المپیکی به شوخی وزیر

مجتبــی عابدینــی ،کاپیتــان تیــم ملــی شمشــیربازی روز
دوشنبه در مراســمی پیراهنش در المپیک  2016ریو را به
منهای فوتبال موزه ورزش اهدا کرد .در حاشــیه این مراســم وزیر ورزش
به شــوخی به عابدینــی گفته بود«:با خودت گونــی آوردی!» پخش این ویدئو در
فضای مجازی واکنشهای زیادی را به همراه داشت و انتقادهایی هم نسبت به
وزیــر ورزش مطرح شــد .عابدینــی در این باره گفت« :آقای ســلطانی فر به همه
ورزشــکاران لطــف دارد .ایــن حرف و حدیثها را در این چند روز شــنیدم؛ اما در
یک فضای صمیمی این صحبت مطرح شد و به حالت شوخی بود .بنده چیزی
از وزیر ورزش به دل نگرفتم و امیدوارم مردم عزیز هم به دل نگیرند».

کشتی پهلوانی همچنان زیر نظر فدراسیون کشتی

حمیــد بنی تمیم ،سرپرســت فدراســیون کشــتی با اشــاره به ایــن موضوع که
کشــتی پهلوانی از چند ســال قبل طبق تفاهمنامهای زیر نظر فدراســیون کشــتی
قرار گرفته ،بیان داشــت«:ما در ســالهای اخیر فعالیت زیــادی برای احیای این
رشــته انجــام دادهایم .در جلســهای کــه با حضــور عبدالحمید احمــدی معاون
وزیر ورزش ،شــروین اسبقیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها و مجتبی
جوهــری رئیــس فدراســیون ورزشهــای زورخانــهای برگــزار شــد ،اعــام کردم
موضــوع اســتقالل کشــتی پهلوانی در فدراســیونی مجــزا ،بحث کالنی اســت که
سرپرست نمیتواند در این مورد تصمیمگیری کند».

اتوبوسهای بدون راننده در خدمت المپیک توکیو

نشریات ژاپنی نوشتند اتوبوسهای فاقد راننده و «خودران» کار حمل و نقل
مسافرات را در فرودگاه توکیو طی ایام برگزاری المپیک  2020در این شهر انجام
خواهند داد .این اتوبوسها اینک در مرحله پس دادن انواع آزمونها هستند.

