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صفحــه اول ایــن نشــریه در تســخیر
مشــخصهها و اوصــاف دیدار حســاس
شب گذشته یوونتوس با اتلتیکومادرید
در لیــگ قهرمانــان اروپــا و همــراه بــا
عکس چهره کریس رونالدو است که با
فریادی بلند ،از عزم خود برای استمرار
فتوحــات یــووه در این فصــل میگوید.
جدیدتریــن دردســرهای مرتبــط بــا
مائــورو ایــکاردی در اینترمیــان ،دیگر
مطلب اصلی کوریره است.

ایــن هفتهنامه پــر اعتبار بــا چاپ عکس
بــزرگ چهــره آنتــوان گریزمــان مهاجم
فرانســوی و گلــزن اتلتیکومادریــد ،تأکید
کــرده وی به قدری بــه درد این تیم و کل
لیگ اسپانیا خورده که دیگر نمیتوان به
رجعــت وی به لیگ فرانســه یــا اولویت
داشــتن تیم ملــی کشــورش در افکار وی
امید بســت« .فرانــس فوتبال» بــه افکار
فنــی دیهگو ســیمئونه ،ســرمربی اتلتیکو
هم اشاره کرده است.

ایــن روزنامه بــا چاپ عکــس لوئیس
ســوارس پس از نمایش پــر انتقادش
طی تســاوی بدون گل سهشــنبه شب
بــا لیــون در لیــگ قهرمانان اروپــا ،به
بحثهای ایــن بازی پرداخته و چهره
سرشار از افسوس و اشک این مهاجم
اروگوئهای نیز نشــانگر همین مســأله
اســت .این نشــریه به تســاوی مشــابه
لیورپول با بایرن مونیخ در دیگر دیدار
مهم این جام نیز اشاره کرده است.

داورزنی :بحث ما با رژیم صهیونیستی
اص ً
ال قابل مذاکره نیست

محمدرضــا داورزنــی معــاون ورزش قهرمانــی وزارت
ورزش و جوانــان درخصــوص موضوعی که برای ســعید
اخبــــــار مالیی جودوکار کشــورمان به وجود آمده ،گفت« :موضع
مــا درباره رژیم صهیونیســتی کامالً مشــخص اســت .بحث مــا بحث مالیی
یا ســایر رشتههای ورزشــی نیست .در طول  4دهه گذشــته در هیچ مقطعی
اســرائیل را بــه رســمیت نشــناختهایم .فرقــی هــم نمیکنــد کــه مســابقات
المپیک باشــد یا گرنداســلم یا گرندپری یا هر مسابقه دیگری .چون برای ما
فرق نمیکند .برای ما خط قرمزی به نام رژیم صهیونیســتی وجود دارد که
نسلکشــی میکند و کودککشی انجام میدهد .برای همین بحث ما با این
رژیم اصالً قابل مذاکره نیست که به دنبال راهکار برای آن باشیم».

استراحت مطلق برای سهراب مرادی

هفته نوزدهم لیگ برتر با پیروزی آبیپوشان مقابل پارسجنوبی آغاز شد

ســهراب مرادی که مدتی اســت از ناحیه کمر دچار مصدومیت شــده ،برای
بهبــود وضعیتــش به پزشــکان مختلفــی مراجعه کرده که یکی ،دو پزشــک
تشــخیص دادند امــکان بهبودی با اســتراحت مطلق وجــود دارد .از این رو
مــرادی کــه این روزهــا تمرینــات بدنســازی انجام مــیداد فعالً اســتراحت
مطلق دارد .البته ســهراب مرادی برای اینکه جام فجر که گزینشی المپیک
است را از دست ندهد در این مسابقات شرکت میکند اما بدون وزنه زدن و
تنها قرار است وزن کشی کند تا نامش در جدول مسابقات قرار گیرد.

استقالل با پاتوسی  20گرفت

عکس :نعیم احمدی  /ایارن

اســتقالل در نخســتین بــازی هفتــه
نوزدهــم لیگ برتــر از ســاعت ۱۸:۳۰
دیروز در ورزشگاه آزادی میزبان پارس
جنوبی جم بود .ســیدمهدی رحمتی،
امید نورافکن ،محمد دانشــگر ،پژمان
منتظری ،وریا غفوری ،روزبه چشمی،
فرشــید باقــری ،گادوین منشــا ،آیاندا
پاتوسی ،فرشــید اســماعیلی و اللهیار
صیادمنش  11بازیکن منتخب وینفرد
شفر بودند و مهدی تارتار هم رحمان
احمــدی ،شــهرام گــودرزی ،حامــد
نورمحمــدی ،مجتبــی لطفی ،ســعید
محمدیفــر ،حســین پورامینی ،میثم
نقــیزاده ،مجیــد علیــاری ،محمــد
نوری ،کیــوان امرایی و عماد میرجوان
را به میدان فرستاد.
اســتقاللیها بــازی را هجومی آغاز
کردنــد و دقیقــه  11پاتوســی پایهگــذار
گل شــد .او که نخســتین بازیاش را با
پیراهــن آبی تجربه میکــرد ،توپ را از
نقطه کرنر ارسال کرد و بعد از برخورد
به پــای میرجــوان که قصــد دفع توپ
را داشــت ،وارد دروازه پــارس جنوبــی
شــد .بازی برای دقایقی متعادل شــد
امــا حرکت نمایشــی بازیکنــان پارس
جنوبــی در دقیقــه  30موجــب شــد تا
مالکیت توپ از دســت این تیم برود و
صیادمنش حمله سریعی را از سمت
راســت محوطه جریمه داشــت و پس
از برخــورد بــا مجتبــی لطفــی ،نقــش

بــر زمین شــد که حســن اکرمــی ،داور
مسابقه در سوت خود به نشانه خطای
پنالتــی دمید .وریا غفوری پشــت توپ
ایســتاد امــا ضربــه او با واکنــش عالی
دروازهبان پــارس جنوبی همراه شــد.
رحمان احمدی با شــیرجه به ســمت
چــپ و بــا دســت مخالــف ،فرصــت
گلزنــی را از وریــا گرفــت و تــوپ راهی
کرنر شــد .در دقیقه  33پاس در عمق
باقری فرصت گلزنی برای دانشگر به
وجــود آورد و او در حالــت تک به تک
قــرار گرفت امــا ضربــهاش را احمدی
با خــروج بموقــع دفع کــرد .در دقیقه
 37اســماعیلی روی برخــوردی کــه
بــا محمدیفــر داشــت ،در محوطــه
جریمه روی زمین افتاد اما داور اعالم
پنالتی نکرد که ایــن موضوع اعتراض
بازیکنان اســتقالل را در پی داشت .در
دقیقــه  38اســتقاللیها صاحب یک
کرنــر دیگــر شــدند .پاتوســی با پاســی
کوتاه توپ را به وریا غفوری سپرد و این
بازیکــن هم دوباره توپ را به پاتوســی
بازگرداند و ایــن بازیکن آفریقایی هم
با پای چپ ضربهای به ســمت دروازه
رحمــان احمــدی زد کــه تــوپ بــدون
برخورد بــه بازیکنی وارد دروازه پارس
جنوبی شد و شاگردان شفر به گل دوم
دست یافتند .این نتیجه تا پایان نیمه
اول پابرجا ماند.
نیمــه دوم در حالــی آغــاز شــد کــه

تارتار دســت به تعویــض زد و روحاهلل
ســیفاللهی را در دقیقــه  50بــه جای
عمــاد میرجــوان بــه میــدان فرســتاد.
در دقیقــه  59هــم فــرزاد حاتمــی بــه
میــدان آمــد تــا نیروهــای تهاجمــی
در ترکیــب ایــن تیم قــرار بگیرنــد .در
دقیقه  73شوت ُپرقدرت سیفاللهی
را رحمتــی برگشــت داد و در ریبانــد،
شــوت نــوری را رحمتی مهار کــرد .در
دقیقه  74هم شوت پای چپ حاتمی
از پشــت محوطــه جریمــه را رحمتــی
در دو مرحلــه جمــع کــرد .در دقیقــه
 75گادویــن منشــا با دریبــل دو طرفه
در موقعیــت تــک بــه تک بــا احمدی
قــرار گرفــت ولــی در زمــان دریبــل او،
دروازهبــان پارس جنوبی تــوپ را دفع
کرد .در دقیقه  76شفر اولین تعویض
خود را انجام داد و داریوش شجاعیان
را بــه جای پاتوســی به زمین فرســتاد.
دقیقــه  79پــارس جنوبــی ،دروازه
استقالل را باز کرد اما کمک داور پرچم
خود را به نشــانه آفساید باال برد تا گل
مردود شــود .در دقیقه  86اســماعیل
گونکالوس به جای منشــا و دقیقه 89
مرتضــی تبریزی به جــای صیادمنش
وارد زمیــن شــدند .در دقیقــه 90
گونکالــوس بــا احمــدی تک به تــک
شــد کــه ضربــه او را دروازهبــان پارس
جنوبــی مهــار کــرد .رحمــان احمدی
با وجــود دو گلی که دریافــت کرد ،روز

آزمایش  VARبرای نخستین بار از دربی

خوبی پشت ســر گذاشت و بارها مانع
فروپاشــی دروازهاش شد .این بازی در
نهایــت با همــان نتیجه  2بــر صفر به
سود اســتقالل به پایان رسید تا آبیها
بــه ســاحل آرامــش برســند .شــفر در
پایان بازی گفت« :چیزی که فراموش
کردیــم ،زدن گلهــای ســوم و چهارم
بود .پاتوسی بازیکن بسیار خوبی است
و عملکــرد او را قبــاً دیــده بــودم و از
مسئوالن باشــگاه خواستم او را به تیم
اضافه کنند».
ëëنگاهی به  4بازی فردا
رقابتهــای هفتــه نوزدهــم ،فــردا
جمعــه با برگــزاری  4دیــدار ادامه پیدا
میکنــد کــه  3دیــدار آن بــه صــورت
همزمان از  15:30آغاز میشود .پدیده
و ســپیدرود در ورزشــگاه امــام رضــا
(ع) مشــهد با هم دیــدار میکنند .این

اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس بزودی معرفی میشوند

تیم ملی بسکتبال امروز برابر ژاپن قرار میگیرد

مســعود ســلطانی فر دیروز تأکید کرد که اعضای هیأت
اردوگاه مدیره باشــگاه پرســپولیس مشخص شــدهاند و بزودی
ســــرخ
اســامی آنها اعالم میشــود .از ســویی ایرج عــرب که تا
دیروز به عنوان سرپرست باشگاه در حال فعالیت بود ،حکم مدیرعاملی او
توســط وزیر ورزش ابالغ شد .سلطانی فر در مورد هیأت مدیره پرسپولیس
افــزود« :ما هیأت مدیــره را معرفی کردیم اما مجمع باشــگاه باید تصویب
کنــد کــه این مجمع هفتــه آینده برگزار خواهد شــد ».وزیــر ورزش و جوانان
در پاســخ به ســؤالی مبنی بر اینکه گزینه مدنظر شما برای تیم ملی فوتبال
داخلی اســت یا خارجی ،گفت« :مربی توســط فدراســیون انتخاب میشــود
و آنها مســئولیت این کار را دارند .من در جریان هســتم که در حال بررســی
هستند و در آینده نزدیک انتخاب خواهند کرد».
ëëبرانکو :طرفدار پنالتی چیپ نیستم
برانکــو کــه سهشــنبه به دوبی رفتــه بود و دیــدار النصر امــارات -پاختاکور
ازبکســتان در مرحلــه پلیآف لیگ قهرمانان آســیا را تماشــا کــرد ،صبح روز
گذشــته به تهران بازگشــت .سرمربی پرسپولیس در حاشــیه تمرین این تیم
در جمع خبرنگاران ،گفت« :بازی آنها را نگاه کردم و پاختاکور بهتر بود .البته
وقتی بازی صفر -صفر بود النصر یک پنالتی از دست داد ولی انتظار پیروزی
پاختاکور را داشتم .اولین بازی ما در آسیا با آنها خواهد بود ».برانکو در ادامه
یادآور شــد« :ما فینالیســت سال قبل هستیم و به عنوان شانس اول برد وارد
زمیــن میشــویم و ترســی نداریم .البته انتظــار یک بازی ســخت را داریم .از
شــروع دوباره لیگ قهرمانان خوشــحال هســتم و افتخاری اســت که در این
مسابقات حضور داریم .به ذوب آهن هم بابت صعود به مرحله بعد تبریک
میگویم ».او درباره اینکه سازمان لیگ گفته درباره برنامه مسابقات رضایت
مربیــان را دریافت کردهاند ،گفت« :هماهنگی به این شــکل بود که برنامه را
به من نشــان دادند .پرســیدم آیا میتوان برنامه را عوض کرد که گفتند خیر
ایــن امکان وجود ندارد! این چه جور توافقی اســت؟ من قبول کردم در جام
حذفی مقابل ســپیدرود هنگام بازی تیم ملی بــازی کنیم .مقابل پیکان هم
دستور دادند بدون ملیپوش بازی کنیم .دیگر من چه کاری میتوانم انجام
دهم ».برانکو در مورد اینکه علی علیپور یک پنالتی ریسکی به صورت چیپ
مقابل پدیده زد ،گفت« :طرفدار این طور ضربات نیستم .یحیی گلمحمدی
مقابل چین در نیمه نهایی جام ملتهای سال  2004این ضربه را زد .اگر آن
توپ گل میشــد ،ما در فینال بازی میکردیم که نشــد .این ضربات ریســک
باالیی دارد اما اگر به گل تبدیل شود ،خیلی زیبا خواهد شد».
ëëکشیدگی همسترینگ سیدجالل و جشن تولد باقری
سیدجالل حسینی روز گذشته در محل تمرین حاضر شد و زیر نظر کادر
پزشــکی قرار گرفت و با برانکو نیز درباره مصدومیتش صحبت کرد .به نظر
میرســد برانکــو بــه کاپیتان تیمــش در بازی مقابل نفت مســجد ســلیمان
اســتراحت دهد .دکتر حقیقت ،پزشــک پرســپولیس گفت« :گــزارش MRI
صورت گرفته در مورد ســید جالل را دریافت کردیم و کشیدگی همسترینگ
وی محرز شد ».با این حال ،به نظر میرسد تا یک هفته آینده شرایط برای
آمادگــی کامــل کاپیتــان پرســپولیس فراهــم شــود .رادوشــوویچ ،دروازهبان
پرســپولیس هــم که بــه دلیــل نگرفتــن مطالبــات مالــی و مصدومیت این
روزها خبرســاز شده همانند سهشنبه در تمرین غایب بود .علیرضا بیرانوند
در پایــان تمریــن بــا محســن خلیلی سرپرســت سرخپوشــان صحبــت کرد
و از وضعیــت زمیــن گالیه کــرد و گفت که در این شــرایط تمرینــی کار برای
بازیکنان ســخت شده اســت .گفتنی اســت ،پیش از آغاز تمرین جشن تولد
کریم باقری برگزار شد و بازیکنان حسابی او را کیک مالی کردند!

پنجــره ششــم انتخابــی جــام جهانــی
بســکتبال ،امــروز در گــروه  Fآغــاز
میشــود و تیــم ملــی کشــورمان کــه در
یــک قدمی صعــود قــرار دارد ،ســاعت
 18در تــاالر بســکتبال آزادی میزبــان
ژاپــن خواهــد بــود .بــر همیــن اســاس،
دیــروز کادر فنــی اســامی ملیپوشــان را
بدین شــرح اعالم کرد :بهنام یخچالی،
ســجاد مشــایخی ،آرن داودی ،نویــد
رضاییفر ،نوید نیکتــاژ ،روزبه ارغوان،
محمد حســنزاده ،آرمان زنگنه ،میثم
میرزایی ،کیوان ریاعی ،مایک رستمپور
و حامد حســینزاده .دیدار رفت دو تیم
در غیاب ستارههای ایران به سود چشم
بادامیها خاتمه یافــت و حاال در دیدار
برگشت نیز همان ستارهها یعنی صمد
نیکخواه بهرامی و حامد حدادی حضور
ندارنــد و ارســان کاظمی نیــز به جمع
غایبــان اضافه شــده .شــاگردان مهران
شــاهین طبع که از  16بهمن ماه اردوی
آمادهسازی خود را آغاز کردهاند 2 ،بازی
تدارکاتی با اردن در تهران برگزار کردند
و آمادهاند با شکســت ساموراییها خود
را پای دیوار چین (میزبان جام جهانی)
برســانند .در آن ســوی میــدان ،ژاپنیها
کــه در ترکیــه اردو زده بودنــد 2 ،بــازی
دوســتانه بــا لبنــان برگزار کردنــد و هر 2
را باختنــد .در دیگر دیدارهای این گروه،
اســترالیا به مصــاف قزاقســتان میرود
و فیلیپیــن بــا قطــر روبهرو خواهد شــد.
گفتنی است ملیپوشان بسکتبال ایران
در بازی دوم خود در این پنجره ،یکشنبه
پنجــم اســفند میزبان اســترالیا خواهند
بود .تیم ملی بســکتبال ایــران تاکنون 2
دوره حضــور در جــام جهانــی را تجربه
کرده و امیدواریم امروز با شکســت ژاپن
سومین حضور آسمانخراشها قطعی
شــود .تیــم ملی بــرای رســیدن بــه این
مهــم نیازمند حمایت هواداران اســت.
رامیــن طباطبایــی ،رئیــس فدراســیون
بســکتبال در مورد بلیت فروشــی دیدار
ایــران و ژاپن چنین توضیــح داد « :یکی
از سیاســتهای فدراســیون جهانــی
این اســت کــه تمام مســابقات رســمی
بلیتفروشــی داشــته باشــد و برای این
مســابقه هــم باید ایــن اتفــاق بیفتد اما
از آنجــا کــه ما در  ۲۰-۳۰ســال گذشــته

عرب حکم مدیرعاملی گرفت

چهارمیــن تقابــل  2تیــم در لیــگ برتر
بــه شــمار مــیرود .آنها فصل گذشــته
بــرای اولین بار به مصاف هم رفتند که
ســپیدرود میزبــان در بازی رفــت1-2 ،
برنده شد اما در بازی برگشت پدیده به
پیروزی  0-1دست یافت .در بازی رفت
فصــل جاری هــم ســپیدرود  2بر صفر
بازنده شــد .نســاجی و فوالد خوزستان
هم در ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
دیدار میکنند .هر دو تیم روی نیمکت
خــود تغییراتــی داشــتهاند کــه مجیــد
جاللــی در  3بــازی خــود بــا نســاجی
صاحب  2مساوی و یک باخت شده اما
افشین قطبی در  4بازی خود با فوالد 3
برد و یک مســاوی کســب کرده اســت.
در دیگر دیــدار ،ماشینســازی و پیکان
در ورزشــگاه بنیــان دیــزل تبریــز با هم
مســابقه میدهند .تقابل این  2تیم در

حالــی صورت میگیرد کــه محمدرضا
مهاجــری از زمــان حضــورش روی
نیمکت ماشینســازی در  12بازی تنها
یک باخت داشــته و در نیم فصل دوم
هــم  2بــرد و یک مســاوی داشــته ولی
حســین فرکــی کــه از شــروع نیم فصل
دوم هدایت پیکان را برعهده گرفته2 ،
باخت در  2بازی داشته است .استقالل
خوزســتان و صنعت نفت آبــادان هم
در شــرایطی از ســاعت  16در ورزشــگاه
غدیر اهواز با هم دیدار میکنند که هیچ
کدام در نیم فصــل دوم طعم پیروزی
را نچشــیدهاند .اســتقالل خوزستان در
 3بــازی خــود 3 ،باخت کســب کرده و
صنعــت نفت هــم صاحب  2تســاوی
و یک باخت شــده اســت .ضمن اینکه
هــر  2تیم در فصل جاری تنها  2برد به
دست آوردهاند.

بحث اســتفاده از کمــک داور ویدئویی در فوتبال ایران همچنان داغ اســت.
داود رفعتی گفت« :ســامانه کمــک داور ویدئویی به دو صورت نرمافزاری و
پخش تلویزیونی استفاده میشود .پیش از این سامانه را با روش نرمافزاری
مورد آزمایش قرار دادیم که باید بگویم نتیجه آن چندان رضایتبخش نبود.
در واقــع نیــاز به تجهیزات و نرمافزارهای پیشــرفتهتری در این بخش داریم
کــه طبیعتاً در مــدت کوتاه این امکانــات فراهم نخواهد شــد .اما میتوانیم
مثــل برخی از کشــورها از روش پخش تلویزیونی اســتفاده کنیم که به نظرم
کامــاً موفق خواهد بود ».رئیــس دپارتمان داوری فدراســیون فوتبال ادامه
داد« :این ســامانه با روش پخش تلویزیونی در مسابقه تیمهای پرسپولیس
و صنعــت نفــت مجدداً به شــکل آفالین مورد آزمایش قــرار میگیرد که در
این آزمایش از دوربینهای پخش صدا و ســیما همچنین سایر دوربینهای
الزم برای پوشــش کامل صحنهها اســتفاده میکنیم .مطمئناً اگر این تجربه
موفق باشــد برای اولینبار در ایران و در دربی بین پرسپولیس و استقالل به
صورت آنالین میتوانیم  VARرا مورد آزمایش قرار بدهیم».

منصوریان :یک لحظه هم ناامید نشدیم

تیــم فوتبــال ذوب آهــن در دومیــن بــازی از مرحله حذفــی آســیا در زمین تیم
الغرافــه ابتــدا با  ۲گل از این تیم عقب افتاد اما توانســت در یک نیمه رؤیایی ۳
گل به این تیم بزند تا صعودی خاطره انگیز به مرحله گروهی مسابقات داشته
باشــد .علیرضا منصوریان ،ســرمربی ذوب آهن دیروز به مهر گفت«:به تیمم و
بازیکنانم اعتماد داشتم .ما با روحیه خوب و حس پیروزی به قطر رفتیم و حتی
یک لحظه از رســیدن به هدفی که داشــتیم ناامید نشدیم .حتی وقتی  ۲بر صفر
بازنده به رختکن رفتیم هم خودم و هم بازیکنانم به بازگشــت امید داشــتیم».
وی اضافه کرد«:شــاید در پایان نیمه نخســت خوشــبینترین هــواداران فوتبال
ایران هم به صعود ما امید نداشتند اما بازیکنان ما مصمم بودند و با اراده و عزم
جــزم برای پیروزی به میــدان رفتند .در این پیروزی تک تــک بازیکنان ،اعضای
باشــگاه ،مدیران کارخانه ،هواداران و تک تک کارگران زحمتکش کارخانه ذوب
آهن سهم داشتند .ستاره واقعی بازی با الغرافه ،تیم ذوب آهن بود».

جواب تراکتوریها به اظهارات «فتحی»

باشــگاه تراکتورســازی در واکنــش بــه اظهــارات تــازه امیرحســین فتحــی
مدیرعامــل اســتقالل ،اطالعیــهای را منتشــر و تصریح کــرد برخالف ادعای
مرتبط با بستری شدن  13نفر از هواداران استقالل به سبب ضربات سنگین
پرتابی از ســوی تراکتوری ها ،فقط ســه هوادار اســتقالل به بیمارستان اعزام
و پس از معالجه ترخیص شــدند .در ادامه این اطالعیه آمده اســت :ادعای
مدیرعامــل اســتقالل درخصــوص راهیابــی فقــط  200هــوادار آبیها کذب
اســت .این گونه اظهار نظرها نشــان میدهد عدهای چشــم دیدن حماســه
حضور وسیع هواداران ما در استادیوم و موفقیتهای تیم را ندارند.

پنجرهای رو به صعود

پهپادی که پرشورها را جهانی کرد!

عکس :وزارت ورزش

بلیتفروشــی نداشــتیم ،با یک شرکت
قــرارداد بســتیم تــا از طریــق اینترنــت،
بلیتهایی را که رایــگان خواهد بود ،در
اختیــار عالقهمندان قرار دهد .از ســوی
دیگر ،جایگاههایی را در سالن مشخص
کردیم که اگر هواداران نتوانستند بلیت
اینترنتی بخرند ،در ورزشگاه هم امکان
تهیه بلیت را داشته باشند».
ëëســلطانیفر :با یــک بــرد صعودمان را
تثبیتمیکنیم
مسعود سلطانیفر ظهر روز گذشته
در آخریــن تمریــن تیم ملی بســکتبال
پیــش از بــازی بــا ژاپــن حاضــر شــد و
ضمن دیدار با ملیپوشــان و کادر فنی،
نظارهگر بازی درون اردویی ملیپوشان
شــد .بازیکنــان هــم پیراهــن تیــم ملی
را کــه بــه امضایشــان رســیده بــود و نام
سلطانیفر روی آن قرار داشت ،به وزیر
ورزش یــادگاری دادند .ســلطانی فر در
حاشــیه این بازدید به خبرنگاران گفت:
«بسکتبال و رویدادهایی که ما را جهانی
کند ،برای ما مهم اســت .آخرین پنجره
رقابتهــای انتخابــی جــام جهانــی و 2
بــازی مهم با ژاپن و اســترالیا را پیش رو
داریــم و با یــک برد صعــود خودمان را
تثبیت میکنیم .بایــد تمام تمرکز خود
را بــرای حضــور موفــق در جــا م جهانی
بگذاریــم ».او ادامــه داد« :بســکتبال ما
هم میتواند هماننــد والیبال در جهان
خــوب کار کنــد .تیــم ملی بســکتبال در
حــال جوانگرایــی اســت و جوانترهــا
کمکم اضافه میشــوند و نسل جدیدی

ســاخته خواهــد شــد .ملیپوشــان را که
دیدم از لحاظ فیزیکی در شــرایط بسیار
خوبــی بودند و امیدوارم با همت تیمی
نتایــج خوبــی بگیرند ».ســلطانی فر در
مــورد درخواســت پــاداش ملیپوشــان
بابــت صعود بــه جــام جهانــی ،گفت:
«صعــود به جــام جهانــی در آییننامه
پاداشهــا وجــود نــدارد اما بــا توجه به
اینکــه ملیپوشــان میتوانند بــا صعود
بــه جــام جهانــی فصــل جدیــدی را
رقــم بزننــد ،ما هــم ســعی میکنیم در
حد تــوان آنهــا را حمایت کنیــم ».وزیر
ورزش و جوانــان در مــورد غیبت حامد
حــدادی در تیــم ملــی چنیــن پاســخی
داد« :تمــام ایــن مــوارد بــه کادر فنــی
تیــم ملی بازمیگــردد و آنها خودشــان
تصمیــم میگیرنــد .مســائل مربوط به
فدراســیونها به خودشــان ارتبــاط دارد
و انتخــاب ســرمربی یــا بازیکــن هــم در
حیطه اختیارات فدراسیون است».
ëëشاهینطبع :بازی ســختی مقابل تیم
منظم ژاپن داریم
ســرمربی تیم ملی بسکتبال پیش از
دیــدار با ژاپن گفــت« :امیــدوارم  2بازی
خوب با ژاپن و اســترالیا داشــته باشــیم.
اســترالیا بــه دلیل اینکه بــه جام جهانی
صعود کــرده با ترکیب متفاوت به ایران
میآید اما ژاپن برایش خیلی مهم است
و مــا بایــد بتوانیــم از میزبانــی اســتفاده
کنیــم .ژاپنیهــا نســبت بــه دیدارهــای
قبلــی  2تغییــر داشــته اند.هاچیمــورا و
براون در ترکیب شــان حضور ندارند اما

فــاره کاس بازیکن تاثیرگذارشــان آمده.
آنهــا تیم منظم وخوبی هســتند و ثبات
دارند و قطعاً کار سختی داریم ».مهران
شــاهینطبع در مــورد حضــور مایــک
رستمپور بازیکن دو رگه تیم ملی گفت:
«او بازیکن خوبی اســت امــا خیلی چیز
اضافهای نسبت به بقیه ندارد».
ëëیخچالی:اینبازیانتقامیخواهدبود
بهنــام یخچالی ،گارد رأس تیم ملی
بســکتبال گفت« :بازی بســیار مهمی با
ژاپن داریــم .صعود ما تا حــدود زیادی
نهایی اســت اما برای قطعــی کردن آن
نیاز به برد داریم .ما در ژاپن به این تیم
باختیم و این بازی مقابل هوادارانمان
انتقامــی خواهــد بــود .همــه بازیکنــان
انگیــزه دارنــد و امیــدوارم روز خوبــی را
رقــم بزنیم و جشــن صعــود بگیریم».
آرن داودی کاپیتان تیم ملی هم گفت:
«همــه بچههــا خــوب تمریــن کردهاند
و آمــاده هســتند .امیــدوارم با شکســت
ژاپن هواداران خوشحال شوند و بتوانیم
جشــن صعــود بگیریــم .از حضــور وزیر
ورزش خوشــحال شــدیم .بســکتبال
فقــط به حمایــت نیــاز دارد .ما از ســال
 2001در آســیا حــرف اول را میزنیــم و
دوســت داریــم این رشــته دیده شــود».
صحبتهــای مایــک رســتمپور بازیکن
دورگــه ایرانــی – امریکایــی هــم قابــل
توجه اســت« :از اینکه در ایران هســتم،
احســاس خوبــی دارم .مربیــان هــم به
من کمک کردهاند تا در اینجا احســاس
راحتی کنم».

عکسهای پهپادی از اســتقبال پرشور طرفداران تراکتورسازی در بازی هفته
گذشــته مقابل استقالل ،پرشــورها را جهانی کرد .این استقبال آنقدر جذاب
و شــگفتانگیز بود که بسیاری از رســانهها و صفحات اجتماعی بینالمللی
پرطرفــدار فوتبــال بــا تعجــب بــه بازتــاب ایــن رویــداد از ایــران پرداختند و
بــرای اولیــن بــار یک رویــداد فوتبالــی از ایــران را در سراســر جهان پوشــش
دادند؛تصاویری که در صفحات رســمی فیفا و کنفدراســیون فوتبال آسیا نیز
منتشــر شــد .این تصاویر از پهپادی گرفته شــد که به دلیل شــرایط نامساعد
جــوی و بــاد و باران شــدید دقایقی از مســیر خود منحرف شــد و دوربین آن
شکســت و محمدرضــا زنــوزی مالــک باشــگاه تراکتورســازی قــول داده تــا
هزینههای مربوط به این حادثه را به این عکاس پرداخت کند.

آمادگی کمیسیون اقتصادی مجلس
برای ارائه مدل اقتصادی تازه در مدیریت فوتبال

پورابراهیمــی ،نماینــده مــردم کرمــان و راور در نشســت بــا مهــدی تــاج رئیــس
فدراســیون فوتبال از آمادگی کمیســیون اقتصادی مجلس به منظــور ارائه مدل
مالی اقتصادی متفاوتی برای مدیریت فوتبال کشور خبر داد .وی همچنین متذکر
شد واگذاری سال آینده سرخابیهای پایتخت به بخش خصوصی و عرضه سهام
این دو باشگاه در بورس شرایط جدیدی را در اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد.

استوکس ،اروین را به ایران میآورد

ی در صفحه
آنتوتی اســتوکس مهاجم ایرلندی تراکتورسازی با انتشار استور 
اینســتاگرام خود خبر از بازگشــت لــی هری اروین دیگر مهاجم اســکاتلندی
این تیم داد تا خبر خوشی به هواداران داده باشد.

عبور سرخهای آنفیلد از سود سه رقمی

لیورپــول که فصل گذشــته تا فینــال لیگ قهرمانان اروپــا پیش تاخت ،طبق
آمار اقتصادی موجود برای نخســتین بار به ســودی ســه رقمی رســید .پس
از کســر مالیاتهای مرتبط ،ســود ســرخهای آنفیلد به  121میلیون یورو بالغ
شــده اســت و این در حالی رخ داد که بهره مالی آنان در فصل پیش از آن از
 44میلیون یورو گذر نکرده بود.

از محروم شدن کیمیش تا حسرتهای سوارس

تســاوی صفر-صفر بایرن مونیخ در زمین لیورپول در دیدارهای سهشــنبه شب
لیگ فوتبال قهرمانان اروپا ،نتیجه خوبی برای تیم آلمانی تلقی شــد اما جاشوا
کیمیش ،مدافع راســت ملیپــوش این تیم با دریافت دومیــن کارت زردش در
مسابقات امسال ،امکان همراهی باواریاییها در دیدار برگشت در خاک آلمان را
از دست داد .ستارههای این میدان دروازهبانان دوتیم یعنی آلیسون بکر برزیلی
(لیورپــول) و مانوئل نویر (بایرن) بودند .از ســوی دیگر بارســلونا با وجود کســب
یک تســاوی مشابه در زمین لیون فرانسه به بخت بد خود و فرصتهای گلزنی
متعدد و از دست رفتهاش (بویژه از سوی لوئیس سوارس) لعنت فرستاد وگرنه
میتوانست در همین دیدار ،کار صعود خود را تمام کند.

