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این روزنامه پیروزی  3-0ریورپالته مقابل
راســینگ کالب در دیدارهــای ایــن هفته
لیــگ فوتبال آرژانتیــن را به عکس و خبر
اصلــی خود تبدیل کرده و شــادی مردان
گلــزن ریورپــات را که محصول اســتمرار
صدرنشینی آنها در این مسابقات است،
به نمایش نهاده است .کالرین به تبعات
تســاوی بوکاجونیــورز بــا تیــم بلگرانو نیز
اشاره کرده و از افزایش فاصله این تیم با
ریورپالته در صدر جدول خبر داده است.

صفحــه اول ایــن نشــریه ارجــی اســت بــر
نمایش عالی ترشــتگن ،دروازهبان آلمانی
بارســلونا طی تســاوی بــدون گل این تیم با
اتلتیک بیلبائو در دیدارهای یکشــنبه شب
لیگ اســپانیا کــه هرچنــد بارســا را در صدر
جدولحفظکردامافاصلهتعقیبکنندگان
بــا آبی و اناریهــا را کاهش داد .اســپورت از
پیروزی تاریخی  6-0منچسترسیتی مقابل
چلســی در دیدارهــای این هفتــه لیگ برتر
انگلیس هم یاد کرده است.

عکســی از پــرواز بلنــد و گلزنــی کریــس
رونالــدو طــی پیــروزی  3-0پریشــب
یوونتــوس مقابــل ساســولو کــه
صدرنشــینی ایــن تیــم در لیــگ ایتالیــا
را تثبیــت و قهرمانــی پیشــاپیش ایــن
تیــم را محتملتر کــرد ،صفحه اول این
نشــریه را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده
اســت .کوریره به برد  3-0میالن مقابل
کالیــاری و تبعــات آن نیــز اشــاره کــرده
است.
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دیــدار فــوالد و پرســپولیس در حالــی یکشــنبه در
ورزشگاه غدیر اهواز برگزار شد که این مسابقه چه
قبــل و چه بعد از بازی ،با حواشــی زیــادی همراه
شــد .دیداری کــه ابتدا قــرار بــود در ورزشــگاه تازه
تأســیس فوالد آرهنــا برگــزار و با انجام ایــن دیدار
افتتاح شود اما به دلیل ناآماده بودن این ورزشگاه،
بازی در ورزشگاه غدیر اهواز برگزار شد .ورزشگاهی
که در بازی اســتقالل خوزســتان و پرسپولیس هم
حاشیهســاز شــده بود ،یکبار دیگر به کانــون اخبار
تبدیلشد!
در فاصلــه کمتــر از یک ســاعت تا آغــاز بازی،
خبــری منتشــر شــد مبنــی بــر اینکــه دیــدار لغــو
میشــود و قطعــی بــرق ورزشــگاه غدیــر باعــث
شــده بود تا مسئوالن ســازمان لیگ به دنبال لغو
بازی باشــند .بازیکنان پرســپولیس بعد از حضور
در اســتادیوم ،دقایقی در اتوبــوس منتظر ماندند
تــا مجوز حضورشــان در زمین صادر شــود که این
مسأله با اعتراض کادر فنی و بازیکنان همراه شد.
در ســاعت  ۱۴:۱۰و درحالــی کــه قــرار بــود بــازی از
ســاعت  ۱۵آغاز شود ،هنوز بازیکنان دو تیم اجازه
ورود به زمین برای تمرین قبل از بازی پیدا نکرده
بودنــد و بــدون اینکــه لباس بــازی را به تــن کنند،
روی نیمکــت ذخیره نشســت ه و منتظر مشــخص
شــدن تکلیف بازی بودند .در این شــرایط ،یکی از
هــواداران فــوالد هم به خاطر تشــنج از حال رفت

که مســئوالن اورژانس باالی ســر او حاضر شــدند.
در ســاعت  ۱۴:۲۵ســعید فتاحــی ،رئیــس کمیته
ن لیگ اعالم کرد با حل مشکل
مسابقات ســازما 
برق ورزشــگاه ،این دیدار با  15دقیقه تأخیر برگزار
خواهــد شــد .بــا ایــن حــال ،ســاعت  ۱۴:۴۰روابط
عمومی باشــگاه فوالد ،با انتشار اطالعیهای اعالم
کــرد بــازی بــدون تأخیــر و رأس ســاعت  ۱۵آغــاز
میشــود اما این اتفاق نیفتاد و بــازی در نهایت از
ساعت  ۱۵:۱۵آغاز شد.
تنشهای قبل از بــازی در جریان بازی نیز تأثیر
گذاشت و بازیکنان دو تیم بخصوص پرسپولیسیها
بــه تصمیمــات رضــا کرمانشــاهی ،داور مســابقه
بارها اعتــراض کردند .این مســابقه در صحنههای
مختلفی همچون گل آفســاید فوالد ،اخطــار فرزاد
جعفــری ،پنالتــی مشــکوک در محوطــه جریمــه
پرســپولیس ،اعتراض شــدید علیرضــا بیرانوند در
پایان نیمه اول به داور یا فریادهای احمد نوراللهی
بر ســر رضا کرمانشــاهی و تهدید به اخراج ابراهیم
میرزاپور از کنار خط به دفعات به حاشــیه و جنجال
کشــیده شــد .در نیمه اول بازی شایعه عجیبی هم
بین هواداران فوالد به وجود آمد و چند نفر در ضلع
جنوبی ورزشــگاه با اشــاره بــه نورافکن ورزشــگاه ،با
ترس و ســر و صدا میگفتند که پایه در حال سقوط
اســت و همیــن موضوع باعث شــد تعــدادی از آن
ناحیه به سمت دیگری بروند! با تمام این اوصاف،
کرمانشــاهی در حالی که حــدود  30ثانیــه به پایان
وقتهای اضافه بازی مانده بود ،در ســوت خود به
نشانه پایان مسابقه دمید و پرسپولیسیها هم بدون

حضور در میکســدزون ،از در پشــتی ورزشگاه غدیر،
ورزشــگاه را تــرک کردنــد .البتــه این ســکوت ادامه
پیدا نکرد و پرسپولیســیها در ادامه اظهار نظرهای
تندی داشــتند .ایرج عرب ،سرپرست باشگاه گفت:
«فتاحــی بایــد پاســخگو باشــد کــه این بــازی مجوز
برگــزاری داشــته یا نه و اگر مجوز داشــته ،چرا اعالم
کردنــد احتمــال لغو بــازی وجــود دارد و اگــر مجوز
نداشته ،چرا به ما گفتند تا تیم را به اهواز بفرستیم؟»
ســید جالل حسینی مدعی شــد« :به آقایان دستور
دادند کــه پرســپولیس را نابود کنند .اتفاقــات بازی
از زمین فوتبال خارج شــده بود و فتاحی و ســازمان
لیگ باید پاســخگو باشــند ».کمــال کامیابینیا هم
گفت« :شــرایطی قبل از بــازی به وجــود آوردند که
طبیعــی نبود و همیــن اتفاقات تمرکز مــا را به هم
ریخــت .هجمــه وارد میکنند تا پرســپولیس زمین
بخورد ».مصطفی قنبرپور ،سرپرست تیم نیز گفت:
«در اهواز به ما شوک دادند .به این نتیجه رسیدهایم

سایپا و ذوب آهن امروز در پلیآف آسیا

صدرنشینی سپاهان و تساوی تراکتورسازی در آغاز هفته هفدهم

ســایپا و ذوب آهــن ،نماینــدگان ایــران در
مرحلــه اول پلــیآف لیــگ قهرمانان آســیا
ی روند .ســایپا در
 2019امــروز بــه میــدان مــ 
شــرایطی از ســاعت  17:00میزبــان میــزوا
پنجاب هند در ورزشگاه شهدای شهر قدس
است که علی دایی سرمربی نارنجی پوشان
گفته ،شــناخت چندانی از این حریف ندارد
اما محکوم به اشتباه نکردن و فتح این دیدار
اســت .دایی در نشســت خبری این مسابقه
متذکر شد که دلیل انتخاب ورزشگاه مذکور،
ایــن بــوده که زمیــن ورزشــگاه اکباتــان اصالً
کیفیــت مناســبی نــدارد .ســاچین داناجی،
ســرمربی پنجاب نیز در نشســت خبری این
مســابقه ،دایــی را از بزرگتریــن بازیکنــان
تاریخ آســیا خواند و از سایپا هم تمجید کرد
امــا گفت پنجاب بــرای ارائه یک بازی خوب
و جذاب به تهران آمده اســت .این در حالی
اســت که از زمان تشکیل این باشگاه ،فقط 4
سال میگذرد .این نیز گفتنی است که سایپا
در صــورت غلبه بر رقیب هنــدی در مرحله
دوم پلیآف میهمان الریان قطر خواهد بود.
ذوب آهن نیز عصر سهشــنبه در مرحله اول
پلیآف لیگ قهرمانان آسیا از ساعت 19:30
در اصفهان روبهروی باشــگاه الکویت کویت
میایســتد و این در حالی اســت کــه ذوبیها
در جــدول لیگ برتر ایران تــا رده چهاردهم
تنزل کردهاند .با وجود این پشتوانه نامساعد،
علیرضا منصوریان ســرمربی ذوبیها گفت
شــاگردانش به یک نقطه مطمئــن روحی و
روانی رســیدهاند و اتحاد و همدلی که او طی
مربیگــری  3ماهــهاش بــه دنبــال آن بوده،
سرانجام به جمع سفید و سبزهای اصفهانی
راه یافته است .منصوریان همچنین مدعی
شــد فیلمهای  10بازی اخیر الکویت را دیده
و به این ترتیب کامالً با روش کار این حریف
آشناســت .شایان ذکر است که ذوب آهن در
صورت عبور از سد حریف کویتی ،در مرحله
دوم پلیآف در خانه الغرافه قطر با این تیم
که مهدی طارمــی را در اختیار دارد ،مصاف
خواهد کرد.

هفتــه هفدهــم لیگبرتــر هجدهم ،یکشــنبه با
انجام  5بازی آغاز شد .ماشینسازی در ورزشگاه
بنیان دیزل تبریز به مصاف صنعت نفت آبادان
رفــت .این مســابقه با تــک گل احمدرضــا زنده
روح ( )۴۶به ســود ماشینســازی به پایان رســید
و دومیــن پیــروزی متوالی ماشینســازان در نیم
فصــل دوم ثبت شــد .در دیگــر بــازی ،پدیده در
ورزشــگاه امام رضا(ع) مشــهد میزبان استقالل
خوزستان بود .تیم مشهدی با گل محمدمهدی
یخانــی ( )۱۹از ســد حریــف خود گذشــت
مهد 
و دوبــاره در جمــع مدعیــان قرار گرفــت .یحیی
گلمحمــدی ،ســرمربی پدیده در دقیقــه  ۷۰به
خاطــر اعتراض شــدید به تصمیم داور ،توســط
اشــکان خورشیدی اخراج شد .مصاف نساجی و
تراکتورسازی در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
برنــده نداشــت و دو تیم به تســاوی  1-1رضایت
دادند .جورج ولسیانی ( -17گل به خودی) برای
تراکتورســازی و رحمــان جعفــری ( )۷۳بــرای
نســاجی گلزنی کردند .جــورج لیکنز ،ســرمربی
بلژیکــی تراکتورســازی در اولیــن بــازی خــارج از
خانهاش ،به تســاوی دست یافت .او هفته پیش
در خانه اولین  3امتیاز را در نخستین حضورش
روی نیمکــت تیــم تبریــزی بــا شکســت نفــت
مسجد سلیمان کســب کرد .سپاهان و سپیدرود
در ورزشــگاه نقش جهان اصفهــان برگزارکننده
یکــی دیگــر از بازیهــای یکشــنبه بودنــد .علــی
قربانی ( ،)۴۷مهرداد محمدی( )57و کیروش
اســتنلی ( 3 ) ۸۷بــار دروازه شــاگردان علــی
کریمــی را بــاز کردند و اســتنلی بــا زدن دهمین
گلــش ،جایگاهــش را در صــدر جــدول گلزنــان
مستحکمتر کرد .از سویی ســپاهان  ۳۵امتیازی
شــد و با یک امتیاز بیشتر از پرسپولیس ،در صدر
جدول قرار گرفت .ســپاهان با پیروزی  3بر صفر
و تــداوم شکســت ناپذیــری بعــد از ۱۷هفتــه از
مســابقات ،رکورد جدیــدی را در فوتبال ایران به
ثبت رســاند .امیر قلعهنویــی و تیمش در حالی
 ۱۷هفتــه متوالی شکســت نخوردند کــه پیش از
این پرســپولیس زیر نظر افشین قطبی در فصل

دایی و تیم ناشناس
منصوریان و رقیب آشنا

دومین شکست بانوان فوتبال
در هند

تیــم ملی فوتبــال زنان ایــران عصر دیروز
در دومیــن بــازی خــود در تورنمنــت
بینالمللــی هند با نتیجــه  2-0به میانمار
باخــت .شــاگردان مریــم آزمون که شــنبه
این هفته دیدار اول خود مقابل هند را نیز
با یک گل واگذار کرده بودند ،چهارشنبه با
نپال مصاف میکنند.

کــه برخیها شــرایط را بــه گونهای رقــم میزنند که
پرســپولیس نتواند باز هم قهرمان شــود ».از سویی
زمانــی که اتوبوس پرســپولیس در حال عزیمت به
ورزشــگاه بــود ،یکــی از مســئوالن برگزاری بــازی در
تماس تلفنی به علیرضا بیرانوند گفته که این بازی
لغو خواهد شــد و همین موضوع عصبانیت او را در
پی داشت .دروازهبان ملیپوش پرسپولیس به این
موضوع اشــاره کرد« :زمانی کــه در اتوبوس بودیم،
مسئوالن سازمان لیگ  ۱۰بار آمدند و گفتند که بازی
لغو میشود اما به یک باره گفتند نیم ساعت دیگر
بازی شروع میشود و ما هم نمیدانستیم چه کاری
باید انجام دهیم».
در پایــان ایــن بــازی ،ویدئویی منتشــر شــد که
فضــای رختکن پرســپولیس را در  27ثانیه روایت
میکرد .اعضای تــدارکات تیم در حال نورپردازی
ل هســتند و بازیکنان نیز سردرگم
به وســیله موبای 
بــه دنبــال لبــاس و اســتوکهای خــود و البتــه

صحبتهای نه چندان واضح برانکو که از شرایط
گالیــه دارد .در ایــن میان ،کریم باقــری با خواندن
شماره چند لباس نامشــخص به دنبال بازیکنان
صاحب آنهاست .اینستاگرام باشگاه پرسپولیس
و بازیکنــان این تیم پس از پایان بازی ،نســبت به
اتفاقهــای رخ داده واکنش نشــان دادند .گروهی
از هواداران پرســپولیس که از این اتفاقها ناراحت
بودند ،در ساعات پایانی یکشنبه به فرودگاه رفتند
و ضمن اســتقبال از بازیکنان و تیم ،علیه سازمان
لیــگ ،فدراســیون و وزارت ورزش شــعار دادنــد.
ضمــن اینکــه آنها بــه پنــدار خمارلو مدیــر روابط
عمومی پرسپولیس و مصطفی قنبرپور سرپرست
این تیم به خاطر اینکه بخوبی نتوانســتهاند از این
تیم دفاع کنند نیز اعتراض داشتند .البته بازیکنان
در ایــن مســأله (انتقــاد و اعتــراض بــه خمارلــو و
قنبرپور) با هواداران اشتراک دارند و در صحبتها
و واکنشهایشان این مسأله مشهود است.

طلسم پرسپولیس با «قلب شیر» شکست

 ۸۷ – ۸۶و در این فصل با هدایت برانکو توانسته
بود ۱۶هفته شکست ناپذیری را تجربه کند .یاران
برانکــو تا قبل از این هفته همپای ســپاهان جزو
تیمهای شکســتناپذیر لیگ برتــر بودند اما در
این هفته به دســت رکورددار قبلی یعنی افشین
قطبی شکســت خوردند تا قلعهنویــی بعد از ۱۱
سال رکورد جدیدی را به ثبت برساند.
در بــازی حســاس این هفته ،فوالد خوزســتان
و پرســپولیس در ورزشــگاه غدیر اهــواز به میدان
رفتنــد و افشــین قطبــی ســرمربی سرخپوشــان
پایتخت در لیگ برتر هفتم و هشتم ،مقابل تیم
ســابق خود قرار گرفت .برانکو در حالی تیمش را
روانه میدان کرد که شــجاع خلیــلزاده را به دلیل
محرومیــت در اختیــار نداشــت و محمــد نادری
بازیکن جوان پرســپولیس جایگزین او شــده بود.
ضمــن اینکــه مهــدی ترابــی هافبــک ملیپوش
و جدیــد در ترکیــب ابتدایــی قرار داشــت و اولین
بــازیاش را برای پرســپولیس انجــام داد .بازی با
حمله فوالدیها آغاز شد و رضا میرزایی در دقیقه
 2دروازه بیرانوند را گشود ولی کمک داور به نشانه
آفســاید پرچم خود را باال بــرد و گل مردود اعالم
شد .در دقیقه  26حمالت فوالدیها نتیجه داد و
شاگردان قطبی به گل سالم دست یافتند .ارسال
تــوپ از روی نقطه کرنر با اشــتباه بیرانوند همراه
شــد و توپ به مهدی زبیدی رســید و در شرایطی
کــه در مرحله اول ضربه او توســط نــادری از روی
خط دفع شده بود ،در برگشت خود زبیدی دروازه
خالی از دروازهبان را گشود .در دقیقه  37برخورد
فرزاد جعفری با شایان مصلح و اعتراض بازیکن
فــوالد به تصمیــم داور مبنی بر اعــام خطا ،یک

کارت زرد بــرای او بــه همــراه داشــت .اعتــراض
ادامــهدار و شــدید فرزاد جعفری باعث شــد داور
تصمیــم بگیرد به او کارت زرد دوم را نشــان دهد
اما مداخله ایوب والی کاپیتان فوالد و درخواست
مکرر او از داور باعث شــد کرمانشاهی از تصمیم
خــود منصــرف و جعفری را اخــراج نکند! دقیقه
 ،45+1ارســال توپ پشــت مدافعان پرســپولیس
پایهگذار گل دوم فوالد شــد .میرزایی در کورس با
نادری درون محوطه جریمه ســرنگون شد و رضا
کرمانشاهی به نشانه پنالتی در سوت خود دمید.
پریرا پشت توپ ایستاد و با فریب بیرانوند گل دوم
فوالد را به ثمر رساند تا میزبان با اندوخته مناسب
به رختکن برود .حیدر سلیمانی ،کارشناس داوری
درباره عملکرد رضا کرمانشــاهی به ایسنا ،گفت:
«کرمانشــاهی برخــاف بازیهای گذشــته خوب
دویــد و نزدیک بــه صحنهها بود امــا بزرگترین
اشــتباهش در دقیقه  ۴۶با گرفتن پنالتی به ســود
فوالد بود .داور در این صحنه زاویه خوبی داشــت
و هــم مهاجم و هم مدافــع را بخوبی میدید اما
نمیدانــم چرا آن صحنــه را پنالتی گرفت .حتی
داور پشت دروازه میتوانست به داور وسط کمک
کند اما این کار را نکرد .فکر میکنم برداشت داور
ایــن بود که مدافع پرســپولیس با دســت مهاجم
فــوالد را شــارژ کــرده امــا در واقــع این طــور نبود و
برخورد آنچنانی شکل نگرفت».
شــاگردان برانکــو نیمــه دوم بــازی بهتــری
ارائــه کردنــد و در چنــد صحنــه میتوانســتند بــه
گل برســند که آنهــا را از دســت دادنــد .در دقیقه
 85حمــات پرسپولیســیها نتیجــه داد و کمال
کامیابــی نیا ارســال شــیری از ســمت راســت را با

ضربــه ســر وارد دروازه کرد تا اختــاف به حداقل
برسد .گرچه این گل برای کسب امتیاز کافی نبود و
پرسپولیسیها مقابل افشین قطبی و «قلب شیر»
معروفش ،دســت خالی زمین را تــرک کردند .با
ایــن نتیجه رکورد شکســتناپذیری پرســپولیس
در لیگ هجدهم شکســته شــد .آخرین شکست
سرخپوشان پایتخت در لیگ برتر به بازی برگشت
این تیم مقابل ذوب آهن در لیگ فصل گذشــته
مربوط میشود و آنها پس از  294روز ،رنگ باخت
را دیدند.
رقابتهای هفتــه هفدهم ،امروز بــا برگزاری
یــک دیدار ادامه مییابد و از ســاعت  17:15نفت
مسجدســلیمان و پــارس جنوبــی بــا هــم دیــدار
میکنند.
ëëقطبی و برانکو چه گفتند؟
افشــین قطبــی ،ســرمربی فــوالد پــس از بــرد
مقابل پرســپولیس گفت« :بازی شیرینی برای
فوالد بود .عاشــق این تیم هســتم و مأموریتم
ســاختن بازیکنــان اســتان خوزســتان بــرای
کشورم است .هر روز  ۲۰ساعت تالش میکنم
که تیم را باالی جدول بیاوریم».
برانکو ایوانکوویچ ،ســرمربی پرسپولیس پس
از نخســتین شکســت تیمــش در فصــل جاری
بیان داشــت« :همیشــه بازی در اهواز ســخت
و این بار هم میدانســتیم که بازی ســختی در
انتظارمــان اســت .هرچند که بــازی را باختیم
ولــی هفــت ،هشــت موقعیــت گل را در نیمــه
اول از دســت دادیــم .هــدف مــا قهرمانــی
اســت و کســی نمیتواند ما را برای رســیدن به
اهدافمان متزلزل کند».

اعتراض پرسپولیس ،فوالد و تراکتورسازی

بیانیه در بیانیه!

تبعــات بــازی جنجالــی پرســپولس -فــوالد
در دیدارهــای روز یکشــنبه لیگ برتــر فوتبال
و اشــتباهات داوری در ایــن بــازی ،به انتشــار
بیانیههایــی بلندبــاال از ســوی هــر دو باشــگاه
کشــیده شد .پرسپولیس در بیانیه خود ضمن
تأکید بر اینکه بازیکنان و مربیان این تیم قبل
از شروع مسابقه در شرایطی ملتهب و مبهم

قــرار گرفته بودنــد و از برگزاری ایــن دیدار به
ســبب پخــش اخبــار ضــد و نقیــض مطمئن
نبودند ،تصریح کرد که فدراســیون و سازمان
لیگ باید پاسخگوی شرایط و مشکالت فعلی
باشــند .ایرج عرب ،سرپرست پرسپولیس نیز
گفــت مســائل داوری این مســابقه و از جمله
اعــام بحثبرانگیــز یــک ضربــه پنالتــی بــه

ضرر تیــم تهرانی توســط رضا کرمانشــاهی و
موضوع پایان زودتــر از موعد بازی را پیگیری
قضایــی خواهد کرد .فوالد نیز بیکار ننشســت
و در بیانیــهای طوالنــی ،متذکــر شــد کــه ایــن
باشــگاه از قربانیان بزرگ مسائل غیرفوتبالی
طی فصول اخیر بوده اســت و تصریح کرد در
فهرست اشــتباهات داوران و ضررهای وارده

بــه ایــن تیم ،از ایــن بابت رتبــه اول را در نیم
فصــل اول لیگ هجدهم کســب کرده اســت.
در چنین شــرایطی تراکتورســازی هم دســت
بــه کار شــد و بــا انتشــار بیانیهای ،مدعی شــد
اشتباهات داوری سهمی مهم در تساوی 1-1
روز یکشــنبه این تیم مقابل نســاجی داشته و
روح فوتبال پاک خدشهدار شده است.

محمد محمدی سدهی /اولین
گزارش
روز دوره از مســابقات گرنداســلم
در ســال  ۲۰۱۹بــا حضــور ۵۷۳
جودوکار از  ۹۷کشــور از روز شــنبه به میزبانی پاریس
آغاز شــد و تیم ملی جودو ایران که با سعید مالیی و
محمد محمدی بریمانلو در این مســابقات حضور
داشت ،با تک مدال برنز مالیی به کار خود پایان داد .سعید مالیی نفر اول رنکینگ
جهان در وزن  -۸۱کیلوگرم با پیروزیهای مقتدرانه مقابل نمایندگان ژاپن و آلمان
به مرحله نیمه نهایی راه یافت .او در این مرحله باید با روســان موســایف حریف
گمنــام خود از قزاقســتان کــه رنکینــگ  209جهان را داراســت ،مصاف مــیداد .در
سوی دیگر جدول هم جودوکار اسرائیلی قرار داشت و مالیی برای عدم رویارویی با
نماینده رژیم صهیونیستی ،مقابل حریف گمنام خود دست به باخت مصلحتی زد
و در کمتر از  20ثانیه ایپون شد! جودوکار کشورمان پس از این باخت مصلحتی ،برای
کسب مدال برنز مسابقات در گروه شانس مجدد ابتدا نماینده بلژیک را شکست داد
و پس از آن با غلبه بر جودوکار روسی که دارنده مدال طالی المپیک  ۲۰۱۶ریو است،
به مدال برنز دست یافت .سعید مالیی در  3ماه گذشته  2بار دیگر هم مجبور شد
گزینه باخت مصلحتی را انتخاب کند .او آبان ماه در مسابقات گرنداسلم ابوظبی در
رقابت با نماینده بلژیکی به عمد بازنده شد .حضور نماینده رژیم صهیونیستی در
فینال مسابقات باعث شد تا او در ردهبندی هم حضور نیابد تا پرچم ایران پایینتر
از پرچم اسرائیل قرار نگیرد! مالیی در مسابقات مسترز چین نیز در دور نخست برابر
حریف ژاپنی دست به باخت مصلحتی زد چرا که در دور دوم باید به مصاف برنده
مبارزه جودوکاران اسرائیل و بلژیک میرفت .خبرنگار «ایران» پس از این اتفاق در
پاریس ،برای مصاحبه با مالیی ارتباط برقرار کرد اما جودوکار کشورمان گفت که با
تصمیم محمدرضا رودکی ،مدیر تیمهای ملی اجازه صحبت کردن ندارد! گفتنی
اســت ،محمد محمدی بریمانلو ( -۷۳کیلوگرم) دیگر جودوکار کشورمان در گرند
اســلم پاریس با رنکینگ ۱۳جهــان ،ابتدا مقابل نمایندگان غنا و ســوئد به پیروزی
رســید .او در دور ســوم به مصاف نماینده ایتالیا دارنده نشــان طالی المپیک ۲۰۱۶
رفت و در ثانیههای پایانی غافلگیر و از دور رقابتها کنار رفت.
ëëسلطانی فر :مسیرمان توجه به ورزش بانوان است
همزمان با فرا رســیدن  ۲۲بهمن ،دیروز جامعه ورزش کشور
اخبــــــار
نیز دوشادوش سایر اقشار مردم با حضور در راهپیمایی بزرگ
در جشن  ۴۰سالگی انقالب اسالمی شرکت کردند .مسعود سلطانیفر ،وزیر ورزش
و جوانان نیز به همراه داورزنی و احمدی ،معاونانش در کنار دیگر مسئوالن وزارت
ورزش در ایــن راهپیمایی شــرکت کردند .ســلطانی فر با ابراز خرســندی از حضور
پرشــور و گسترده مردم ایران در راهپیمایی تأکید کرد« :باید در برابر بزرگی ،عزت،
عظمت ،اقتدار و صالبت این ملت سر تعظیم فرود آوریم ».او حضور پرشور مردم
در راهپیمایی  ٢٢بهمن امســال را بســیار گســتردهتر از ســالهای گذشته دانست و
گفت« :دســتاوردهای کشور در  40سال گذشــته در همه عرصهها قابل توجه بوده.
ایجاد فضاهای ورزشــی نسبت به  40سال گذشته هشــت برابر افزایش داشته و در
بحث مدالآوری از  ۲۰مدال طالی کســب شده در بزرگترین آوردگاه ورزشی دنیا
یعنــی بازیهای المپیــک ۱۶ ،مدال طــا در بازیهای المپیک بعــد از انقالب و ۴
مدال طال برای قبل از انقالب بوده است ».وزیر ورزش و جوانان پیشرفت در ورزش
بانوان ،ورزش همگانی و گســترش امکانات را که باید در اختیار مردم باشــد خوب
توصیــف کــرد و افزود« :با همین رویکرد ادامه خواهیــم داد تا افتخارات بیشتری
را بهدســت آوریم .مســیر ورزش ایران در دهه پنج انقالب اسالمی توجه به ورزش
بانوان ،گسترش فضاهای ورزشی بویژه در مناطق روستایی و افتخارات بیشتر در
ورزش قهرمانی است».

ëëهادی خامنهای :نباید هر کسی درباره حضور زنان در ورزشگاهها اظهار نظر کند
حجتاالسالموالمسلمینسیدهادیخامنهاییکشنبهشبسخنراندومینشب
مراسم فاطمیه در مؤسسه فرهنگی مذهبی دارالزهرا(س) بود .به گزارش جماران،
دبیرکل مجمع نیروهای خط امام (ره) درباره اظهار نظرهای مختلف درخصوص
ورود زنان به ورزشــگاهها گفت« :این مســألهای نیست که هر کس بتواند درباره آن
نظــر داده و در اینکــه خالف شــرع اســت یا نــه ،اظهار نظر کند .چنیــن موضوعات
مهمی باید در ســطح باال مورد بررســی قرار گیرد تا متناســب با شــرایط امروز و نه
رسوم یک قرن پیش ،شیوههای سالم و حداقلی را اتخاذ کنیم».
ëëآزادکاران ایران قهرمان جام تختی شدند
ســی و نهمیــن دوره رقابتهــای بینالمللــی کشــتی آزاد جــام تختــی بــا
قهرمانی ایران در کرمانشــاه به پایان رســید و تیمهای جمهوری آذربایجان
و قرقیزســتان بــه ترتیــب دوم و ســوم شــدند .ایــن مســابقات بــا حضــور
کشــتی گیران  ۱۰کشور ایران ،جمهوری آذربایجان ،ترکیه ،روسیه ،ارمنستان،
مجارستان ،هلند ،بالروس ،قرقیزستان و گرجستان برگزار شد.

ëëناپدید شدن بوکسور جوان ایران به قصد پناهندگی
تیم ملی بوکس ایران پنجشنبه هفته گذشته برای حضور در تورنمنت مجارستان با9
بوکسور ابتدا به اتریش رفت و پس از آن به مجارستان پرواز کرد اما جمعه با  8بوکسور
به بوداپســت رسید .مبین کهرازه ،بوکسور سنگین وزن کشــورمان پس از ورود کاروان
ایران به وین ناپدید شــده و گفته میشــود قصد پناهندگی در این کشــور دارد .گرچه
اعضای فدراســیون بوکس و خانواده مبین کهرازه در تماس با این بوکسور هستند تا
او را به کشــور بازگردانند اما فعالً خبری از این بوکســور نیســت .حسین ثوری ،رئیس
فدراسیون بوکس در این باره گفت« :از این اتفاق بسیار متأسفم اما امیدوارم بتوانیم
او را به کشور بازگردانیم .مبین بوکسور جوانی است و فریب خورده است .قطعاً او یک
سال بعد مثل ورزشکارانی که در رشتههای مختلف رفتهاند ،پشیمان میشود ».ملی
پوشان بوکس ایران با کسب  3مدال توسط مسلم مقصودی ( نقره) ،شاهین موسوی
و امید احمدیصفا ( 2برنز) به کار خود در تورنمنت مجارستان پایان دادند.

ëëتمرین «بارانی» استقالل برای دیدار حساس با تراکتورسازی
تمرین پیش از ظهر دیروز اســتقالل در زمین شــماره  2ورزشــگاه آزادی برگزار شد.
آبیپوشان پس از گرم کردن به فوتبال درون گروهی پرداختند .ملیپوشان «امید»
اســتقالل دیروز هم در تمرین تیم حضور داشــتند و کماکان در تمرینات تیم ملی
امید غایب بودند .استقالل که جمعه این هفته در دیداری حساس با تراکتورسازی
در تبریز روبهرو میشــود ،پنجشــنبه گذشته در بازی هفته شــانزدهم خود پیکان را
در حالــی  4-0درهم کوبید که گلهای مرتضی تبریزی ،میالد زکی پور ،اســماعیل
گونکالوس و وریا غفوری همه چیز را به سود آبیها کرد .گادوین منشا کوچ کرده از
پرسپولیس نیز که از دقیقه 72به میدان آمد ،با فرستادن پاس گل برای گونکالوس،
کارنامهقبولیگرفت.

ëëمنچستر و پاری سنژرمن امشب در لیگ قهرمانان
امشب در شروع دیدارهای رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا 2 ،بازی
برگزار میشود که دیدار خانگی منچستریونایتد با پاری سنژرمن جذابیتهای بسیار
بیشــتری را برای دوســتداران این ورزش دربر دارد .شــیاطین ســرخ که پس از حضور
اوله گونار سولسشر نروژی  11بازی از  12مسابقه اخیر خود را برده و به کلی احیا شدهاند،
مقابــل رقیبی میایســتند که یک بــار دیگر در لیگ فرانســه یکهتازی میکنــد و در 21
مسابقه خود فقط یک باخت داشته است .در دیگر مسابقه سهشنبه شب ،آ.اس .رم
ایتالیا که سال پیش تا نیمه نهایی پیش رفت ،از پورتو پرتغال پذیرایی میکند.

ëëقهرمانی فیروزجا در مسابقات شطرنج بینالمللی جام فجر
دور نهم (پایانی) بیســت و هفتمین دوره مسابقات شطرنج بینالمللی آزاد جام
فجر (گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب) دیروز در فدراسیون شطرنج
برگزار شــد وعلیرضا فیروزجا با برتری مقابل سرگئی فدورچک اوکراینی به عنوان
قهرمانی دســت یافت .پاول پنکراتف از روسیه و احسان قائم مقامی به ترتیب در
رده دوم و سوم ایستادند.

