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دیدار شب گذشته بنفیکا با اسپورتینگ
در مهمترین مسابقه لیگ برتر فوتبال
پرتغــال ،صفحــه اول ایــن نشــریه را
به تســخیر خــود درآورده اســت و این
دو تیــم کــه همراه بــا پورتو همــواره بر
این لیگ حاکمیت داشــتهاند ،امسال
نیــز از پاهــای ثابــت قــدرت بودهانــد.
حرفهای تازه میلی تائو ،مهاجم تازه
اوج گرفته پورتــو ،دیگر مطلب اصلی
اوجوگو به حساب میآید.

تمرکز بر دیدار دیشب بارسلونا با رئال
مادریــد در نیمــه نهایــی جــام حذفی
فوتبال اســپانیا و رســیدن یا نرســیدن
لیونــل مســی بــه ایــن میــدان مهــم،
صفحه اول این نشریه را تحتالشعاع
خــود قــرار داده و عکس بزرگ مســی
همه حرفها را در این ارتباط میزند.
«موندو» حرفهای ارنستو والورده و
سانتیاگو ســوالری ،ســرمربیان دو تیم
را نیز پیرامون این دیدار آورده است.

ایــن روزنامــه ،مشــکالت عظیــم لوچانو
اسپالتی در اینترمیالن و احتمال فزاینده
برکنــاری وی را بــه گــزارش و عکس اول
خود تبدیل کرده و فهرستی از جانشینان
احتمالی وی را رو کرده و پرســیده اســت
چه کسی در جای پر دردسری مینشیند
کــه حتــی از اســپالتی موفــق یــک چهره
نــاکام در جوزپــه مهآتــزا ســاخته اســت.
کوریــره مصاحبــهای مفصل بــا لئوناردو
بونوچی ،مدافع کلیدی اینتر دارد.

گرشاسبی :اگراشتباه بانکی نبود
پرسپولیس به ژاپن نمیرفت

حمیدرضا گرشاســبی درخصوص اظهارات برخی اهالی
فوتبال درباره توجهات ویژه به پرسپولیس ،سفر این تیم
بازتـــاب
ن و مــوارد دیگر مصاحبه ای را با فارس انجام داد.
به ژاپ 
مدیرعامل ســابق پرســپولیس دربــاره اینکــه درآمدهای این تیــم چطور به
دست آمده اســت ،گفت« :طبق قانون کنفدراسیون فوتبال آسیا ،هر برد در
لیگ قهرمانان  ۵۰هزار دالر و هر مســاوی  ۱۰هزار دالر پاداش دارد و این در
حالی است که برای هر اعزام هم حدود  ۳۰هزار دالر به باشگاه داده میشد
و ما با این مســأله توانستیم بخشــی از هزینهها را تأمین کنیم .ما واقعاً جان
کندیــم و مراقــب بودیم تا بدهیها ما را زمین نزند و این در حالی اســت که
بیش از  ۳۰میلیارد تومان بدهی داشتیم».
گرشاسبی در ادامه افزود« :من ادعا میکنم که هیچ سیستم دولتی حتی
یــک ریــال هم به ما کمک نکــرد و اگر احدی به ما کمک کــرده ،آن را بگوید
و رســانهای کند .فقط از طریق اسپانســر طبق قرارداد منعقد شده و یک فرد
عالقهمند به پرسپولیس که دوست داشت نامش مطرح نشود ،به ما کمک
مالــی انجــام داد و در تنگناهــا به ما کمــک کرد ».او درخصوص بحث ســفر
پرســپولیس به ژاپن و اســتفاده از پرواز فرســت کالس هم این پاســخ را داد:
«مــا برای ســفر به ژاپن مثل مرغ پرکنــده بودیم و بالبال زدیم تا این ســفر
انجام شــد و این در حالی اســت که هیچ کسی دســت ما را نگرفت و ما روی
پــای خودمان ایســتادیم .من هنوز زنده هســتم و اگر احــدی ادعا میکند که
ریالــی در ایــن باره به ما کمــک کرده ،حاضــرم هر کجا کــه میگوید مناظره
کنم .آقایان کملطفی نکنند چرا که من هم مجبور میشــوم تقوایم را زیر پا
بگذارم و برخی مسائل را مطرح کنم .ما چطور میتوانستیم در یک پرواز ۱۶
ســاعته بازیکنان را با پرواز اکونومی به ژاپن بفرســتیم؟ مگر میشود بازیکن
 ۱۶ســاعت روی هــوا باشــد و  2روز بعــد فوتبال بــازی کند؟ مــن از کیروش
تعجــب میکنــم؛ او ادعا میکند یک مربی حرفهای اســت اما با بیانصافی
تمام این صحبتها را مطرح کرد .ما در به در دنبال تهیه پول بودیم و کسی
به ما پول قرض نمیداد تا این ســفر را انجام دهیم .نمیدانم صالح اســت
بگویــم یــا نه امــا اگر یک اشــتباه بانکی نبود و پولی به حســاب مــا نمیآمد،
شــاید نمیتوانســتیم تیم را به ژاپن بفرســتیم .هرچند که پولی به اشتباه به
حساب ما آمد و بعد از چند روز آن را دوباره برداشت کردند!»

برانکو و لیکنز گام اول نیم فصل دوم را محکم برداشتند

صدرنشینی پرسپولیس ،آتش بازی تراکتور

آیتم برنامه  90سر و صدا به راه انداخت

کیمیا علیزاده ،نخستین بانوی مدالآور المپیک در گفتوگو با «ایران»:

سوریان :سوءتفاهم شده
با عادل دوست هستم
برنامه دوشــنبه شــب 90
حامد جیرودی
در حالــی روی آنتن رفت
خبرنگار
که آیتم بررسی بازیهای
تیم ملی در جام ملتها جنجالساز شد .در
بخشی از این آیتم تصاویر یکی از کشتیهای
حمید سوریان که برابر حریف ژاپنی شکست
خورده نیز گنجانده شــده بــود ،موضوعی که
ناراحتــی و اعتراض کشــتیگیران را به همراه
داشت .چهرههایی چونمحمد بنا ،غالمرضا
محمــدی و پژمــان درســتکار بــه حمایــت
از ســوریان و انتقــاد از عــادل فردوســیپور
پرداختند .با این حال ،روز گذشــته خبر رسید
کــه مجری برنامه  90هم با ســوریان صحبت
کــرده و از ایــن ســتاره بــزرگ کشــتی ایــران و
جهــان عذرخواهــی کرده اســت .ســوریان در
این خصوص به خبرنگار «ایران» گفت« :من
فکر میکنم یک مقداری سوء تفاهم به وجود
آمــد .واقعیت این اســت که من از گذشــته با
عــادل ارتبــاط دوســتانهای داشــتهام و او هم
همیشــه نســبت به من محبت داشته است.
شــاید آن تصاویر چنــدان باب میل مخاطب
نبود و خانواده کشــتی ،دوســت نداشــتند که
این لحظات برایشــان زنده شــود .من با خود
آقای فردوسیپور هم صحبت کردم و مفهوم
و منظــور ایــن آیتــم ،شکســت ملی بــوده که
ناراحت کننده اســت ».نابغه کشــتی فرنگی
ایــران افــزود« :خدا بــه من محبت کــرده ،در
یک مقطع زمانی موفقیتها و شکستهایی
داشــتهام کــه همه آنهــا زیبــا و قشــنگ بوده
اســت .من احســاس میکنم که خیلی نباید
به این موضوع پرداخته شــود و در عین حال،
ممنون خانواده کشــتی هستم که در اتفاقات
و موضوعــات مختلف کنار هم هســتند و این
اتحــاد و همبســتگی بینشــان وجــود دارد.
امیــدوارم چنین اتحاد و همدلیای همیشــه
بین تمام اعضای خانواده ورزش کشــورمان
یعنــی فوتبالیســتها و ورزشــکاران دیگــر
رشتهها وجود داشته باشد».

عکس :نعیم احمدی  /ایران

هفته شــانزدهم لیــگبرتر ،روز گذشــته با انجام
 2بازی ادامه پیدا کرد .ابتدا تراکتورســازی و نفت
مســجد ســلیمان در ورزشــگاه یادگارامــام(ره)
تبریــز به مصاف هم رفتند که ایــن بازی با  3گل
به ســود میزبان به پایان رسید .در نیمه اول گلی
به ثمر نرسید ولی در نیمه دوم ،شرایط متفاوت
شــد و اشــکان دژاگــه ( )۵۰روی یــک ضربــه آزاد
فنــی دروازه نفت را باز کرد .در ادامه یوگا ســوگیتا
( )۵۶روی پــاس مســعود شــجاعی دومیــن گل
تراکتورســازی را زد و اولین گلزن ژاپنی لیگبرتر
لقب گرفت .شــجاعی باز هم اثرگــذار بود و روی
پــاس او ،محمــد حســینی مدافع نفــت ( )۶۷به
اشــتباه دروازه خــودی را بــاز کــرد تا سرخپوشــان
تبریزی در اولین بازی خود با هدایت جورج لیکنز
بلژیکی به پیروزی پرگل دست یابند.
در دومیــن دیدار هــم پرســپولیس و پدیده در
ورزشــگاه آزادی به مصــاف هم رفتند .شــاگردان
ی شروع کردند و
یحیی گلمحمدی بازی را هجوم 
در دقیقه  8دروازه علیرضا بیرانوند را با ضربه سر
مرتضیمنصوریتهدیدکردنداماگلرپرسپولیس
توپ را با جایگیری مناســب در اختیــار گرفت .در
دقیقــه  ،۱۶عالیشــاه در محوطــه جریمه صاحب
توپ شد و به سمت دروازه پدیده شوت زد که توپ
در میانه راه به دست بازیکن میهمان برخورد کرد.
سرخپوشانمعتقدبهپنالتیبودنداماسیدمهدی
ســیدعلی چنیــن نظــری نداشــت .ایــن موضوع
اعتراض شــاگردان برانکــو را به دنبال داشــت .در
دقیقه  ،24شایان مصلح بعد از دریبل دو بازیکن
پدیــده وارد محوطــه جریمــه شــد امــا بــا خطای
محمدرضا ناصحی ســرنگون شد و داور به نشانه
پنالتــی در ســوت خــود دمید .علی علیپور پشــت
ضربه ایستاد و توپ را به گل تبدیل کرد تا همانند
بــازی رفت از روی نقطه پنالتی بــه پدیده گل زده
باشد .بعد از این گل ،پدیده برخالف فشار ابتدای
بازی ،میل به حفظ توپ و در دست گرفتن جریان
بازی داشــت اما پرسپولیســی ها حمــات خود را
ادامــه دادند و چند بار اقدام به شــوت زدن کردند

که جایــی در چارچوب دروازه نداشــت تا اینکه در
دقیقه ۳۲سیامک نعمتی با شوتی محکم و دقیق
از پشــت محوطه جریمــه دروازه پدیــده را باز کرد
تــا اختالف به  2گل برســد .در ادامه بازی در میانه
میدان دنبال شــد تا نیمه اول با همان نتیجه  2بر
صفر به سود سرخپوشان پایتخت به پایان برسد.
در شــروع نیمــه دوم اتفــاق عجیبــی افتــاد
و مهــدی شــیری بــا شــماره  70بــه میــدان آمد!
شــمارهای کــه بــر تــن علــی علیپــور اســت و بــه
همیــن دلیل داور ،شــیری را به منظــور تعویض
لبــاس بــه بیــرون از زمیــن فرســتاد و او پــس از
پوشــیدن پیراهن شــماره  17به زمین بازگشــت.
در  15دقیقــه ابتدایــی نیمه دوم ،بــازی در میانه
میدان در جریان بود .در دقیقه  ،66برانکو اولین
تعویــض خود را انجــام داد و ماریو بودیمیر را به
جای امید عالیشاه به میدان آمد و در دقیقه 67
هم گل محمدی دو تعویض همزمان انجام داد
و بهنــام بــرزای و یونس شــاکری را بــه ترتیب به
جای حســین مهربان و سعید صادقی به میدان
فرســتاد تــا قــدرت تهاجمــی تیمــش را افزایش
دهد .تعویض دوم پرســپولیس هم حضور بشار
رســن در دقیقه  73به جای سروش رفیعی بود.
در دقیقه  70علیپور با یک پاس عمقی بودیمیر
را صاحــب تــوپ کــرد کــه شــوت ایــن بازیکــن با
اختــاف کمــی از کنــار دروازه به بیــرون رفت .در
دقیقــه  79هم ســینا زامهــران به جــای ناصحی
بــه زمین رفت ولی تأثیــری در روند نتیجه گیری
پدیــده بــه وجود نیامد .در دقیقــه  92هم محمد
نادری به جای علیپور بــه میدان رفت .این بازی
در نهایت با برتری  2بر صفر پرسپولیس به پایان
رسید تا این تیم با  34امتیاز به صدر جدول لیگ
برتر صعود کند .پس از پرســپولیس ،ســپاهان با
 32و پدیده با  31امتیاز قرار دارند.
ëëآخرین بازی هفته؛ استقالل و طلسم پیکان
در آخریــن بــازی هفتــه شــانزدهم ،پیــکان از
ســاعت  ۱۵:۴۵امروز در ورزشــگاه شــهدای شهر
قــدس بــه مصــاف اســتقالل مــیرود .پیکانیها

نیمفصــل دوم را بــا تغییــرات ویــژهای نســبت
بــه نیم فصــل اول آغــاز میکنند .حســین فرکی
جایگزیــن مجیــد جاللــی شــده و مأموریــت
اولیــهاش خــروج ایــن تیــم از شــرایط بحرانــی
اســت .پیکان نیم فصــل اول را با  5باخت پیاپی
و  7هفته بدون برد به پایان رســاند .در آن ســوی
میدان ،اســتقالل بــا  3برد متوالــی به تعطیالت
نیــم فصــل رفــت و در آخریــن مســابقهاش نیز
 ۵گل بــه ســپیدرود زد .آبیپوشــان پایتخــت بــا
اینکــه با صدر جــدول  9امتیاز فاصلــه دارند ولی
امیدوارنــد که در نیم فصــل دوم خود را به جمع
مدعیان برســانند و این مســابقه ،فرصت خوبی
اســت تا فاصلــه را کمتــر کنند .شــاگردان وینفرد
شــفر در تعطیالت لیگ تغییراتی هم در بخش
بازیکنان و کادر فنی خود داشــتند که از میان آنها
میتوان بــه جدایی مارکوس نویمایــر و الحاجی
گرو اشــاره کرد .ضمن اینکــه فرهاد مجیدی هم

به کادر فنی این تیم اضافه شد .استقاللیها چند
بازیکن جدید از جمله آیاندا پاتوسی و اسماعیل
گونکالوس را به خدمــت گرفتند و امید نورافکن
هــم به جمع آنها بازگشــت .البتــه آخرین خرید
آبیهــا کــه ســر و صــدای زیــادی هــم به پــا کرد،
گادوین منشا مهاجم پیشــین پرسپولیس است.
بازیکنی که سابقه حضور در پیکان را هم دارد اما
بعید اســت که در این مســابقه از ابتدا در ترکیب
ن قرار بگیرد .نکتهای کــه درباره تقابل
آبیپوشــا 
فرکی با اســتقاللیها وجود دارد ،این اســت که او
بیشتر از همه در لیگ برتر به استقالل باخته و در
 12بازی تیمهایش مقابل استقالل 10 ،برد سهم
آبیها بوده و یک بازی هم مســاوی شــده است.
فرکی تنها یک بار در لیگ دوازدهم موفق شــده
بــا فوالد خوزســتان ،اســتقالل را  3بر  2شکســت
دهد .در این  12بازی ،استقاللیها  23گل زد هاند
و تیمهای فرکی هم  6گل به ثمر رساندهاند .این

بازی اولین تقابل فرکی و شفر محسوب میشود.
ëëشفر :مشکالت روی شانههای من است
وینفرد شــفر ســرمربی اســتقالل در نشســت
خبری گفت« :ما در هفتههای گذشــته مشکالتی
داشــتیم کــه مســتقیم بــه تیــم وارد میشــود و
روی شــانههای من است .همیشــه دوست دارم
ببریــم ،ببریــم و ببریــم امــا االن تمرکــز مــا روی
بــازی بــا پیــکان اســت؛ مســابقهای کــه همــواره
برای ما ســخت بــوده حتــی در ورزشــگاه آزادی.
هنــوز نمیدانم کدام بازیکنــان در ترکیب اصلی
هســتند .هــر کســی آمادهتر باشــد بــازی میکند.
فرقی نمیکند بازیکن جوان باشد یا باتجربه».
حســین فرکــی هم در نشســت خبــری گفت:
«اســتقالل تیمی قابل احترام در آســیا است .کار
آسانی در این بازی نداریم .در بازی رفت مساوی
کردیم و مدعی هســتیم که شرایطمان را در نیم
فصل دوم بهبود ببخشیم».

پاداش حق فوتبالیستهاست اما حق ورزشکاران دیگر این نیست که دیده نشوند
تفاوت در ارقام پاداشها در ورزش بانوان بیشتر است /میخواهم همان کیمیای قبل شوم
محمد محمدی سدهی
خبرنگار

ماجــرا از پســت جنجالــی بهــداد ســلیمی کلید
خــورد و پــس از چنــد روز هنــوز ادامــه دارد .تب
اعتراض ورزشــکاران به تفاوت در ارقام پاداش
بین فوتبالیستها و سایر رشتهها هنوز فروکش
نکرده و در این میان مســئوالن ورزش در اظهار
نظرهایشــان ،ورزشــکاران را به خویشــتنداری و
مواجهه درســت بــا حقایق دعــوت کردهاند .در
این شــرایط یکی از ورزشــکاران صاحب جایگاه
ایــران نظراتــی خواندنــی دارد .کیمیــا علیزاده،
نخستین بانوی مدالآور کشــورمان در المپیک
معتقــد اســت کــه تمامــی ورزشــکاران در حال
تالش هستند و حقشان توجه و رسیدگی بیشتر
از سوی مسئوالن است.
ایــن بانــوی تکوانــدوکار کشــورمان
صحبتهایــش با خبرنــگار «ایران» را با اشــاره
بــه زمان بازگشــتش به میادین آغاز کــرد4،5« :
ماه دیگر تمریناتــم را آغاز میکنم و به میادین
بازمیگــردم .البتــه در حــال حاضــر مشــغول
بدنســازی هســتم و آرام آرام تمریناتم را ادامه
میدهم تا بتوانم در المپیک  2020حضور یابم.
بعد از آسیب دیدگی و عمل جراحی که داشتم،
تصمیم گرفتم مدتی از تکواندو و کالً ورزش دور
باشــم تا از لحــاظ ذهنی ریکاوری کنــم .در واقع
خودم را درگیر مسابقات و نتایج نکردم».
کیمیــا علیــزاده پــس از المپیــک  2016ریو و
کســب اولین مــدال تاریخ ورزش زنــان ایران در
المپیــک بــا بدشانســیهای زیادی مواجه شــد.
مصدومیتهــای پیاپی ایــن بانــوی تکواندوکار
باعث شد او تنها در مسابقات جهانی  2017کره
جنوبی موفق به کسب مدال نقره شود و پس از
آن مســابقات یا در کســب مدال نــاکام بود یا به
دلیل مصدومیت مســابقات را از دســت داد .او
بیان داشــت« :قطعاً هدفم این است که همان
کیمیای قبل شوم و مجدداً با مدالآوری پرچم
ایــران را بــاال ببــرم .مــن از دو طریــق میتوانــم

جواز حضــور در المپیک توکیو را کســب کنم که
یکی رنکینگ المپیکی است ،متأسفانه به دلیل
عــدم حضــورم در مســابقات گذشــته راهیابــی
بــه المپیــک از ایــن طریــق امکانپذیــر نیســت.
راه دیگــر این اســت که بــا حضور در مســابقات
کســب ســهمیه قــارهای بــه ایــن مهــم برســم
کــه فکــر میکنم  4مــاه پیــش از المپیــک توکیو
این مســابقات برگزار میشــود و تکوانــدو ایران
میتواند در این مسابقات با دو نماینده شرکت
کنــد .البتــه بــرای اعــزام به مســابقات قــارهای،
مســابقات انتخابی در اردوهای تیم ملی برگزار
میشود و در صورت انتخاب شدن به مسابقات
اعزام خواهم شد و برای کسب سهمیه المپیک
تــاش خواهم کرد ».این بانــوی نامدار تکواندو
ادامــه داد« :کســب نتیجــه در المپیــک به هیچ
وجــه قابــل پیشبینی نیســت و حتی ورزشــکار
یــک روز قبــل از مســابقه هــم نمیدانــد که چه
اتفاقــی در انتظــارش اســت .قبــل از حضــور در
المپیــک فکــر میکردم کــه المپیک هم شــبیه
ســایر مســابقات اســت و چیزی تغییر نمیکند
اما حتی تاتامی المپیک هم شرایط متفاوتی با
سایر مسابقات دارد».
در حــال حاضــر شــرایط تکوانــدو ایــران
چنــدان مناســب نیســت و نفراتــی همچــون
فرزان عاشــورزاده و مهدی خدابخشــی که جزو
مــدالآوران ایــن رشــته به حســاب میآینــد ،از
شــرایط خوب خود کامالً دور شــدهاند .نفر سوم
المپیــک  2016ریــو در وزن  57کیلوگرم ،در این
خصــوص گفــت« :به هــر حــال هر ورزشــکاری
دوران اوجــی دارد و ممکــن اســت ایــن دوران
کوتاه یا طوالنی باشــد .بعد از دوران اوج هم هر
ورزشــکاری افــت میکنــد که هم اکنون شــرایط
تکواندوکاران ما این گونه است».
علیــزاده ادامــه داد«:متاســفانه در کشــور ما
زمانی که ورزشــکار افت میکند فشارها تاحدی
زیاد میشــود که ورزشــکار نمی تواند بــه دوران
اوج خود بازگردد .همین موضوع باعث میشود
که کار ورزشــکار سخت تر شــود و نتواند همانند

قبل عمل کند .این که میگویند قهرمان شــدن
راحت است اما قهرمان ماندن کار بسیار سختی
اســت ،کامال صحیح اســت .کســی کــه قهرمان
نشــده از او انتظــار زیــادی ندارنــد امــا زمانی که
یک ورزشــکار قهرمان شــد همه فشار میآورند
تا قهرمانیها تکرار شود که تحمل این فشار کار
بسیار سختی است .برای این دو تکواندوکار دعا
میکنــم که بتوانند با تحمل فشــارها بــه دوران
اوجشــان بازگردنــد ،مــن میدانم بازگشــت به
دوران اوج چقدر سخت است».
کیمیا معتقد است چنین فشارهایی تنها در
کشــورما وجود دارد« :من بازیکنی را میشناسم
از کشــور ترکیه به نام «ایــرم یرمان» که قهرمان
جهــان بود و یک ســال نتوانســت در مســابقات
مختلف مــدال بگیرد اما مســئوالن فدراســیون
تکواندو ترکیه این بازیکن را رها نکردند و آنقدر
روی او کار و ســرمایهگذاری انجــام شــد کــه بعد
از یــک ســال بــه اوج بازگشــت و هــم اکنــون در
تمامی تورنمنتها طال میگیرد و در سال 2018
بهترین تکواندوکار جهان شــد .یــک تکواندوکار
بانوی انگلیس هم چنین شرایطی داشت و او را
رها نکردند .متأســفانه در زمانی که بازیکنان ما
در اوج هســتند ،حمایت میشوند اما زمانی که
از این دوران فاصله میگیرند ،رها میشوند».
نظــر اولیــن مــدالآور بانــوی ایــران در
المپیــک درخصــوص جــدال اخیر ورزشــکاران
بــا فوتبالیســتها چنیــن اســت« :ایــن اختالف
وجــود دارد و دیده میشــود امــا نمیتوان گفت
کــه حق فوتبالیســتهای ما نیســت کــه پاداش
بگیرنــد و منکــر ایــن نیســتیم چــرا کــه آنها هم
تــاش میکننــد امــا حقیقتــاً حــق ورزشــکاران
دیگــر هــم این نیســت کــه دیــده نشــوند .حتی
ورزشهــای مدالآورمــان در المپیک هم دیده
نمیشــوند .تمامــی ورزشــکاران در حال تالش
هستند و تمرینات سختی را پشت سر میگذارند
و حقشــان خیلــی بیشــتر از اینهاســت ».بانوان
فوتسالیست اردیبهشت ماه سال جاری قهرمان
جام ملتهای آســیا شــدند و قرار شد مبلغ ۲۲

صالحی امیری :نگاه به حوزه ورزش
زنان ،تبلیغاتی و صوری نیست

مراســم ســوگواری حضــرت فاطمــه(س) دیــروز بــا
حضــور ســلطانیفر وزیــر ورزش ،صالحی امیــری رئیس
اخبــــــار
کمیته ملــی المپیک ،جمعی از رؤســای فدراســیونها و
ورزشکاران در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد .سیدرضا صالحی امیری
در حاشــیه این مراســم گفت« :همه ما جیره خوار ســفره اهل بیت هستیم.
مــا هر ســاله در ایام شــهادت روضه داریــم تا متذکر شــویم حضرت فاطمه
زهــرا(س) ،ســرور همه مــردان و زنان اســت .معتقدم اگر انقالب اســامی
تــداوم دارد به برکت اهل بیت اســت .امیدوارم همــه قهرمانان ما بدانند با
یــاد و نام حضرت فاطمــه(س) میتوانند در تاریخ ماندگار شــوند ».رئیس
کمیته ملی المپیک در مورد  40ســالگی ورزش ایران و تشــکیل فدراســیون
زنان مســلمان افزود« :ورزش ما بعد از انقالب جهش و افتخارآفرینیهای
بزرگی داشــته اســت .تحول کمــی و کیفی رخ داد و مدالهــای ما چهار برابر
شــده است .در بسیاری از رشتهها جایگاه باالیی داریم که معتقدم به برکت
انقــاب اســت .نــگاه به حــوزه ورزش زنــان ،تبلیغاتــی و صوری نیســت .ما
معتقدیــم در برنامــه  10ســاله به لحاظ کمــی و کیفی شــاهد برابری حضور
زنان در عرصههای ملی ،آســیایی و جهانی خواهیم بود .معتقدیم که زنان
هیچ کاستی نسبت به مردان ندارند و فقط باید بستر فراهم شود».

نظرسنجی فدراسیون فوتبال برای انتخاب سرمربی

ســایت فدراســیون فوتبــال اقــدام بــه درج یــک نظرســنجی بــرای انتخــاب
سرمربی جدید تیم ملی ایران کرده و از همه عالقهمندان خواستار مشارکت
و اعالم نظر در این خصوص شده است .این سایت از مردم پرسیده است از
نظر آنها ،کدام یک از شاخصههای اسم و شهرت ،ملیت ،کارنامه و سبک و
مکتب مربیگری در این انتخاب نقش مهمتری دارد.

دوومیدانی کار کمبینای ایران برترین ورزشکار آسیا شد

مراســم تقدیــر از برترینهــای پارالمپیــک آســیا در امــارات برگــزار و هاجــر
صفــرزاده دوومیدانــیکار نابینــا و کمبینــای کشــورمان بــه عنــوان برتریــن
ورزشــکار آسیا انتخاب شد .او از سوی مجید راشد ،رئیس کمیته پاراالمپیک
آسیا مورد تقدیر قرار گرفت .همچنین در این مراسم ،رضا جوشقانی نیز به
دلیل ثبت لحظه شادی ملیپوشان کشورمان در فینال رقابتهای بسکتبال
با ویلچر بازیهای پاراآسیایی جاکارتا ،به عنوان عکاس برتر معرفی شد.

پایان کار پاراتکواندو ایران با یک طال و  ۳نقره

هشتمین دوره از رقابتهای پاراتکواندو قهرمانی جهان در ترکیه برگزار شد
و تیــم ملی ایران با کســب یــک مدال طال و  ۳نقره به کار خــود پایان داد3 .
مدال نقره تیم ملی توســط سعید صادقیانپور ،مهدی بهرامیآذر و احمد
نریمانی به دســت آمد و مهتــاب نبوی بانوی پاراتکوانــدوکار ایران به مدال
طال دست یافت.

استقبال گرم آبیها از مهاجم نیجریهای و پاتوس

گادویــن منشــا ،مهاجم نیجریهای و تازه اســتخدام شــده آبیهــای تهرانی
عصــر دیروز در اردوی این تیم که برای مســابقه بــا پیکان تدارک میبیند،
حاضــر شــد و مورد اســتقبال گرم آبیها قــرار گرفت .وی که شــماره  90را
بر تن خواهد کرد و در پرســپولیس نیز صاحب همین شــماره بود ،دلیل
انتخــاب این شــماره را اشــاره بــه این نکته عنــوان کرده که قادر اســت تا
آخرین دقیقه نیز گلزنی کند و هیچ گاه از این کار ناامید نمیشود .دیروز
پاتوس ،هافبک تازه و اهل آفریقای جنوبی استقالل نیز در جمع آبیها
حاضــر شــد و با او نیز برخوردی گــرم صورت گرفــت .خبردیگر از اردوی
آبیهــا اینکه قــرارداد فرهاد مجیدی و مارتین ،دو عضــو جدید کادر فنی
آبیها دیروز در هیأت تهران به ثبت رسید.

میلیــون تومــان بــه آنهــا پــاداش داده شــود و
بــا گذشــت  8مــاه هنــوز خبــری از این پــاداش
نیســت .کیمیا علیزاده با تأکید بر اینکه انصاف
نیست بانوان فوتسالیست با وجود قهرمانی در
جام ملتها ،کماکان منتظــر پاداش ناچیز 22
میلیون تومانی باشند ،افزود« :متأسفانه تفاوت
در ارقام پاداشها در ورزش بانوان بیشتر است.
بانــوان با مبالــغ ناچیز  20تــا  25میلیون تومان
با تیمها قرارداد میبندند اما متأســفانه همین
مبلغ ناچیز را به آنها نمیدهند .طبیعی اســت
آنها با شــنیدن پاداشهای چند میلیون دالری
به فوتبالیستها ،ناراحت شوند و واکنش نشان
دهند».

آذری :فتحی گم شده ،لطف ًا پیدایش کنید!

ســعید آذری ،مدیرعامــل ذوب آهــن در اظهاراتی طعنهآمیــز و مرتبط با
پاس نشــدن چــک انتقال چندی پیش مرتضی تبریــزی به جمع آبیهای
تهرانــی گفــت :بــه باشــگاه اســتقالل اعــام کنیــد فتحی گــم شــده و لطفاً
پیدایــش کنید و بگوییــد به من زنگ بزند! وی افــزود :چک قبلی که هیچ،
حتی چک جدیدی هم که اســتقالل در این مورد داده ،پاس نشــده اســت.
مــن نمیدانــم آنها با ایــن وضعیت چطــور دائماً بازیکــن خارجی جذب
میکننــد! ناگفته نماند که عصر دیروز اســتقالل با انتشــار بیانیهای ،جواب
اظهــارات آذری را داد و ضمــن جوســازی خوانــدن اقدامــات مدیــر اول
ذوبیها ،متذکر شــد که ذوب آهن چک  900میلیون تومانی قبلی در ازای
انتقــال تبریــزی را در  14بهمــن تحویــل داده و بــه جــای آن 3 ،فقره چک
بــا تاریخهــای جدیــد دریافت کرده کــه موعد هیچ یک از چکها نرســیده
است .در این بیانیه تصریح شده که مسئولیت پرداخت ارقام مزبور هم با
اسپانسر باشگاه است و نه با استقالل.

