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شطرنج بازی کن ،پروفسور

اتمام حجت با مدیران بازنشسته در ورزش

پرسپولیس در روزی که کلی محروم ،مصدوم و سرماخورده دارد ،باید برابر السد در نیمهنهایی به میدان برود

استعفا دهید

ﺗﯿﻢ ﻣﻠﻰ

کيروش :هدفمان این است که
قهرمان آسیا شویم

روز سرنوشت؛ شاید از دیدار برگشت هم مهمتر باشد.
پرســپولیس امروز در بازی رفت مرحله نیمهنهایی لیگ
قهرمانان آســیا در ورزشــگاه جاســم بنحمد دوحه به
مصاف تیم الســد میرود تا ســومین بازی خود را با این
رقیب گردنکلفت قطــری در این دوره از رقابتها برگزار
کند .این دو تیم که پیشتر در مرحله گروهی با هم بازی
کردهاند ،به خوبی کف دســت همدیگر را میشناســند و
خبر دارند قرار اســت با چه تیم قدرتمندی روبهرو شوند.
الســدیها که این دوره حسابی به زوج »ژاوی-گابی« در
میانه میدان افتخار میکنند ،دیگر با جو ورزشــگاه آزادی
آشنا شدهاند .آنها همین مرحله قبل؛ یعنی در یکچهارم
نهایی ،از ســد اســتقالل در دو بازی رفت و برگشت عبور
کردنــد .جالب اینکه در جو وحشــتناک آزادی ،ســه بار
دروازه استقالل را باز کردند و با یک گلبهخودی ،بازی ۳
بر یک به ســود آنها به پایان رسید .السدیها خودشان را
بســتهاند تا یک بار دیگر قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا
را مزهمزه کنند؛ اما سد ســختی به نام پرسپولیس دارند؛
رقیبی که هرچه شــرایط برایش ســختتر شــده ،بیشتر
جنگیده و بهتر بازی کرده است.
دوباره نیمهنهایی
برانکو در شــرایطی تمیــش را امــروز در نیمهنهایی
لیگ قهرمانان آســیا به میدان میفرستد که برای دومین
فصل متوالی اســت حضور در این مرحلــه از رقابتها را
با پرســپولیس تجربه میکند؛ تیم او در مرحله گروهی و
بازی با السد ،بازی رفت را واگذار کرد ولی در بازی برگشت
توانست در تهران ببرد و دست آخر بهعنوان تیم صدرنشین
راهی مرحله بعد شــود .ســختیهای کار برانکو از همان
مرحله شــروع شد؛ چون محرومیت پرسپولیس از خریدن
بازیکن و ازدستدادن چندین بازیکن کلیدی ازجمله وحید
امیری ،صادق محرمی ،فرشاد احمدزاده و محسن مسلمان،
دست او را روی نیمکت حسابی خالی کرد .به این بحران
باید مصدومیت طوالنیمدت محســن ربیعخواه
را کــه بــرای برانکــو آچارفرانســه
بهدردبخــوری بــود
نیــز اضافــه

کرد .بااینحال ،برانکو و پرســپولیس تســلیم نشدند .آنها
درخشــیدند و اوج درخشش آنها نیز در مرحله یکچهارم
نهایــی بود؛ جایی که توانســتند دیگر غــول قطری؛ یعنی
الدحیل را از گردونه رقابتها کنار بزنند .پرســپولیس که با
ارائه یک بازی خوب توانســت در قطر خلق موقعیت کند،
بدشانس بود که به الدحیل باخت ،ولی در بازی برگشت و
با فشار هواداران توانست در یک بازی بهیادماندنی  ۳بر یک
رقیب را ببرد و مسافر نیمهنهایی شود .برانکو فصل پیش با
آن دست باز به نیمهنهایی رسید ،ولی اینبار با دست بسته
حضور در نیمهنهایی را تکرار کرد تا نشــان دهد در اجرای
برنامههای تاکتیکی استاد بالمنازعی شده است.
شطرنج پروفسور
در ابتدا اشــاره شد بازی امروز پرسپولیس چیزی شبیه
بازی سرنوشــت است؛ دیداری که شــاید از بازی برگشت
در ورزشگاه ۸۰هزارنفری آزادی هم مهمتر باشد .دلیلش
هم ســاده اســت؛ پرســپولیس و برانکو برای جورکردن
۱۱نفری که آنها را به زمین بفرســتند ،مشکل دارند .ماجرا
از این قرار اســت که عالوه بر مصدومیت کهنه ربیعخواه
و رفتن چهار بازیکن مهم این تیم ،برانکو برای بازی امروز
برابر الســد ،ســه بازیکن دیگر را هم از دست داده است؛
کمال کامیابینیا و محمد انصاری که این بازی را به دلیل
دواخطارهبودن از دســت دادهاند و حسین ماهینی که به
دلیــل پارگی ربــاط صلیبی تا آخر فصــل نمیتواند برای
ســرخها به میدان برود .این معضل کم نبود که ویروس
ســرماخوردگی هم از راه رسیده و اردوی پرسپولیس را بر
هم زده اســت؛ سیدجالل که از قبل ســرما خورده بود و
حاال سیامک نعمتی و بشار رسن نیز به او اضافه شدهاند.
این را که آنها به دیدار امشــب میرسند یا نه ،فقط برانکو
و شــاید کادر پزشکی باشــگاه بدانند .در این میان ،با این
همه بازیکن محروم ،مصدوم و ســرماخورده فقط امیدها
به یکی اســت :برانکو ایوانکوویچ؛ پروفســور پرسپولیس
که حاال باید بتواند با ارائه یک شــطرنج ســخت و دشوار،
راهحلی برای گریز از مهلکه دوحه داشته باشد.
 ۶خوشیمن برای پرسپولیسیها
درست است که شــاگردان برانکو برای این بازی کلی
مشکل ریزودرشــت دارند ،ولی آنها بارها در همین فصل

ﺧﺒﺮ

 وزارت ورزش و جوانــان با اعالم به رؤســاي
فدراسیونها و مدیران ادارات کل ورزش استانها
و هیئتهاي ورزشــي بازنشسته خواست تا نسبت
بــه تعیین تکلیف وضعیتشــان اقــدام کنند .به
گزارش ایسنا ،پس از نهایيشــدن تصویب قانون
منع بهکارگیري بازنشســتگي و لزوم اجرائيشدن
آن تــا  ۲۸آبــان ســال جــاري ،وزارت ورزش و
جوانــان با اعالم بــه تمامي مدیــران ادارات کل
ورزش و جوانان اســتانهاي بازنشســته ،رؤساي
فدراسیونها و نیروهاي ســتادي وزارت ورزش و
جوانان مشــمول این قانون از آنها خواسته است
تا ســریعا نســبت به تعیین تکلیف خــود اقدام
کنند .براســاس اعالم وزیر ورزش و جوانان ،قانون
منع به کارگیري بازنشســتهها بهصورت کامل در
تمامی ســطوح ورزش و جوانان اجرا خواهد شد
و همه افراد مشــمول این قانــون ملزم به تمکین
از آن هســتند .در ایــن اعالم از  ۱۲تــا  ۱۳رئیس
فدراسیون و همچنین تمام مدیراني که در ورزش
کشور فعال هستند اما شــامل قانون بازنشستگي
ميشوند ،خواسته شــده تا در مهلت مقرر نسبت
به تعیین تکلیف وضعیت خود از جمله اســتعفا
یــا ارائه مشــمولیتهاي خــاص مدنظــر قانون
اقدام کنند .تغییرات جدید اعمالشــده در قانون
بازنشستگي که به تصویب مجلس و تأیید شوراي
نگهبان رسید ،در راســتاي تغییر نسل در مدیریت
بخشهاي مختلف کشــور تنظیم و ابالغ شــده و
همه نهادهاي بازرســي ،قضائــي و نظارتي نیز بر
اجراي آن نظارت دارند.

نشــان دادهاند مرد روزهای سخت هســتند؛ اینبار برای
ششــمینبار در دو دوره اخیر رقابتهــای لیگ قهرمانان
آسیاست )لیگ قهرمانان و جام باشگاهها( که پرسپولیس
به نیمهنهایی لیگ میرســد .درست است که در دفعات
دیگر همیشــه ترمزشــان در این مرحله کشیده شده ،ولی
اینبار که به ششمینبار رسیده ،سرخها امید زیادی دارند
عدد موردعالقهشــان خوشیمن باشــد و پای آنها را به
فینال لیگ قهرمانان آسیا هم بکشاند.
گلزن مثل بونجاح
موردی که کار پرسپولیس را در بازی امشب دشوارتر
از هر چیز دیگــری میکند ،خط حمله خطرناک الســد
و در رأس آنهــا بغداد بونجاح اســت؛ گلزنــی مادرزاد
کــه تقریبا از هر توپی که به او میرســد گل میســازد؛
زخمهای بونجاح بر تن پرســپولیس و استقالل نشسته؛
در بــازی مرحله گروهی در الســد به پرســپولیس و در
بازی یکچهارم نهایی به اســتقالل هم گل زده؛ خالصه
کالم اینکه او فعال بــا  ۱۲گل زده بهترین گلزن این دوره
از رقابتهاســت که تقابلش با خط دفاعی پرسپولیس
میتوانــد تقابل جذابی باشــد .پرســپولیس هرچند در
زدن گل در ایــن فصل با چالشهای زیادی روبهرو بوده،
ولی درعوض خط دفاعی مســتحکمی داشــته؛ نشــان
به آن نشــان که بیرانوند در این فصل با پنج کلینشــیت
)بستهنگهداشــتن دروازه( توانســته آمــار خوبی بهجا
بگذارد و یکی از قدرتهای دفاعی این دوره از رقابتها
را به نام پرسپولیس کند.
چشم امید به بازی برگشت
الســد آنقدر در این فصل در ورزشگاه آزادی بازی
کرده که دیگر ترســش ریخته ،ولی پرسپولیس در این
دوره از رقابتهــای لیگ قهرمانان آســیا در خانه ،تیم
دیگری بوده اســت؛ اگر امشــب برانکو بتواند با لشکر
مصدوم و ســرماخوردهاش نتیجه درخوری برابر السد
بگیرد ،آنوقت با بازگشــت کمال و انصاری به ترکیب
در بازی برگشت میشود انتظار خلق یک شگفتی دیگر
از پروفســور پرسپولیسی داشت؛ البته به شرط آنکه در
بازی امشب علی علیپور ،بشار رسن و شجاع خلیلزاده
کارت زرد نگیرند و بازی برگشت را از دست ندهند!

پرســپولیس  ۱۵بار با تیمهای قطری در لیگ قهرمانان بازی کرده
که صاحب شش پیروزی ،پنج شکست و سه تساوی شده است.

السد  ۱۸بار با ایرانیها بازی کرده که صاحب پنج برد،
هفت مساوی و شش باخت شده است.

بازتاب اتهام تعرض جنسي رونالدو
در رسانههاي جهان

۱۵
۱۸

گزارش »فیفا« از بازگشت پرسپولیس به اوج
سایت رســمی فیفا گزارشی از بازگشت سرخپوشان تهرانی به روزهای
اوج خود منتشــر کرد .فدراســیون جهانی فوتبال )فیفا( در آستانه آغاز
بازیهــای دور رفــت از مرحلــه نیمهنهایی لیگ قهرمانان آســیا ،در
گزارشــی نوشت» :السد قطر در حالی پذیرای پرسپولیس است که به
دنبال تداوم حفظ فرم و شــکل قدرتمند خود در بازیهای خانگی
اســت؛ جایی که چهار پیروزی و یک تساوی کسب کرده که یکی
از این پیروزیهــا مقابل همین پرســپولیس در مرحله گروهی
بوده است .امید السد به بغداد بونجاح ،مهاجم الجزایریاش
اســت که درحالحاضر بــا  ۱۲گلزده در صدر جدول گلزنان
لیــگ قهرمانــان آسیاســت .درحالیکه قهرمــان  ۱۳دوره
لیگ قطر میتواند انتظار حمایت قوی در دوحه از ســوی
هوادارانش را داشــته باشــد ،باید مراقب انعطافپذیری
حریف ایرانی خود باشــد که با حــذف الدحیل ،دیگر تیم
قطــری ،به جمع چهــار تیم برتر این رقابتها رســیده
اســت .پرسپولیس برای دومین فصل متوالی است که
به مرحله نیمهنهایی لیگ قهرمانان آســیا میرســد
که این نشــانی دیگر از بازگشــت غولهای تهران به
روزهای اوج خود در دهه  ۹۰میالدی است؛ زمانی
که بر لیگ ایران ســلطه داشتند و فاتح جامدرجام
آسیا در سال  ۱۹۹۱شدند«.

حضور بسکتبالیستها در رقابتهای جهانی

ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ آﺳﻤﺎنﺧﺮاشﻫﺎى دﺧﺘﺮ رﺳﯿﺪ
شــرق :تیم ملی بســکتبال ســهنفره زنان ایران اولین حضور خود را در
رقابتهــای قهرمانی جهان تجربــه خواهد کرد .بانوان بسکتبالیســت
ایرانی که بعد از انقالب به دلیل داشتن حجاب از شرکت در رویدادهای
بینالمللی محروم بودند ،با از میان برداشتهشــدن این مانع ،توانســتند
خیلی زود خود را جهانی کنند .فدراســیون جهانی بســکتبال )فیبا( در
حالی ســال گذشته با پوشش اســالمی بانوان این رشــته موافقت کرد
که بالفاصله شــرایط برای شــرکتکردن آنها در رقابتهای برونمرزی
فراهم شــد .تیم سهنفره چندی پیش در نخستین تجربه جهانی خود در
رقابتهای جام جهانی فیلیپین شــرکت کرد و به رتبه چهاردهم رسید.
این تیم قرار اســت به رویــداد بزرگتر قهرمانی جهان اعزام شــود .این
مســابقات از فردا بــا حضور  ۲۰تیم در چین آغاز خواهد شــد و نماینده
کشورمان باید به مصاف تیمهای آندورا و سریالنکا برود .مالزی و روسیه
دو حریف دیگر ایران در این پیکارها هستند که روز جمعه رقابتهایشان
برگزار خواهد شد.
فریده شجاعی ،نایبرئیس فدراسیون بسکتبال در امور بانوان ،درباره
اولین حضور تیم ملی بســکتبال ســهنفره بانوان در مســابقات قهرمانی
جهان میگوید» :با توجه به اینکه امســال اولین سالی است که بسکتبال
زنان ایران رســما فعالیــت خود را در رقابتهــای بینالمللی آغاز کرده
اســت ،ما نباید انتظار باالیی از بازیکنانمان داشــته باشــیم که در چنین
میدانی مثبت ظاهر شوند .ما همین که بتوانیم از گروهمان صعود کنیم،
کار بزرگی کردهایم .بههرحال ما بیشــتر هدفمان این است که این بچهها

بتوانند تجربه کسب کنند و از سال آینده روی مقامآوری آنها در مسابقات
حســاب باز کنیم .با توجه به اینکه خانمهای ما شــش ماه اول ســال را
کامل در اردو بودهاند ،خوشبین هســتیم کــه بتوانند از این گروه صعود
کنند .هیچکدام رقبای راحتی برای ما محسوب نمیشوند .بازی برخی از
تیمهــای همگروهمان را پیش از این از نزدیــک دیده و بازی برخی دیگر
را هم آنالیز کردهایم .هر چهار حریف ما تیمهای قدرتمندی هســتند ،اما
میرویم تا بجنگیم .امیدوارم بازیهای خیلی خوبی ارائه بدهیم«.
از زمانی که قانون ممنوعیت حجاب در میادین بینالمللی بســکتبال
برای بانوان ایرانی برداشــته شــده ،این تیم ســهنفره فرصت حضور در
میادین متعدد جهانی و آســیایی را پیدا کرده اســت .این در حالی است
کــه در یک ســال اخیر ،هیچ فرصتی بــرای تیم پنجنفره مهیا نشــده تا
حضور در یک تورنمنت برونمرزی را تجربه کند .بازیهای داخل ســالن
ترکمنستان ،کاپ آســیا ،رقابتهای قهرمانی آسیا ،مسابقات غرب آسیا،
جام جهانی ،رقابتهای باشــگاههای آســیا و بازیهای آســیایی همه
رویدادهایی بودهاند که تیم ملی ســهنفره در ردههای مختلف سنی در
آنها به میدان رفته است .اعزامهای پیاپی تیم سهنفره به این مسابقات،
انتقادهای مختلفی را به دنبال داشته؛ مبنی بر اینکه فدراسیون بسکتبال
هیــچ برنامهریزیای برای تیم پنجنفره نــدارد و تمرکزش فقط روی تیم
سهنفره اســت .نایبرئیس فدراسیون بسکتبال در امور بانوان دراینباره
توضیح میدهد» :اصال اینطور که میگویند ،نیست .ما مسابقهای برای
تیم پنجنفره نداشــتهایم که آنها را اعزام کنیم .درســت است که امسال

ســال تیم ســهنفره بوده ،چون مسابقات زیادی داشــته است .از طرفی
شرایط تیم پنجنفره با سهنفره خیلی فرق دارد .تعداد اعضای تیم بیشتر
و اعزامهای آن نیز بهمراتب ســختتر اســت .ما فعال اول راه هستیم و
در ســال اولی که شــروع به کار کردهایم ،هنوز فرصت این را نداشتهایم
کــه این دو تیم را تفکیــک کنیم .بچههای ســهنفره و پنجنفره ما همه
یکی هســتند .ما اگر بخواهیــم تیم پنجنفره را جدا کنیــم ،باید از درون
همین بچههای ســهنفره آنها را انتخاب کنیم .مسابقات قهرمانی جهان
آخرین اعزامی است که تیم سهنفره در آن شرکت خواهد کرد .انشاءاﷲ
سال آینده ،ســال تیم پنجنفره اســت .ما حتی در نظر داریم برای اینکه
هرچه سریعتر به این تیم رســمیت ببخشیم و آن را تشکیل بدهیم ،یک
تورنمنت بینالمللی چهارجانبه را با میزبانی کشورمان برگزار کنیم .نگاه
فدراســیون بســکتبال به بانوان حمایتی بوده و با وجود مشکالت ارزی
و مالیای که وجود داشــته ،سعی کرده اســت تمام اعزامهای خانمها
صورت بگیرد .مطمئن باشــید هیچ تبعیضی وجود ندارد« .یکی دیگر از
حرکتهای مثبتی که فدراســیون بســکتبال بعد از گرفتن مجوز حجاب
از فیبا برای بانوان برداشــت ،گرفتن مجوز حضور این زنان در بازیهای
المپیک جوانان است .سومین دوره این بازیها در حالی تا چند روز دیگر
در آرژانتین برگزار میشــود که در اتفاقی تاریخی ،تیم ســهنفره دختران
ایران نیز در آن شرکت خواهد کرد.
مســئوالن فدراســیون بســکتبال با رایزنیهای خود توانستند مجوز
حضور تیم ملی بسکتبال سهنفره دختران کشور را در این بازیها بگیرند.
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 کارلوس کيروش ،ســرمربي تیم ملــي فوتبال
کشــورمان ،گفتوگویی پنج هزارکلمهاي با ســایت
فدراســیون فوتبال داشــته که در زیر بــه مهمترین
بخش صحبتهاي او اشاره شده است.
وظیفه اصلي کيروش به عنوان سرمربي
وظیفه و دغدغه اصلي من به عنوان یک مربي و
مدیر این اســت که همه جزئیاتي که ميتواند باعث
ارتقاي عملکرد ما شــود را تحت نظر خودم داشته
باشــم .در آخر به این سؤال بازميگردیم که آیا شما
ميخواهید یــک مدیر یا یک مربي خوب باشــید یا
خیر؟ اگر شــما همه فاکتورهاي الزم را که ميتواند
در موفقیتتان تأثیرگذار باشــد ،کنترل نکنید ،رهبر و
مدیر خوبی نیســتید .چون یکي از مهمترین مسائلي
که بــراي موفقیت یک مدیر ،رهبر یا ســرمربي تیم
وجود دارد ،این است که باید مسائل تمریني ،تیمي و
همه موضوعاتي را که منافع تیم در گروی آن است
مانند برنامه آمادهسازي ،تمرینات ،مسابقات و البسه
و تجهیــزات تیــم و لباسهایي که تیــم ميخواهد
بپوشد ،بررســي کرده و لباسهاي باکیفیت و سطح
باالیي در اختیار داشته باشد.
مشکالت تیم ملي با البسه
بعــد از صحبتهایي که داشــتیم ،تصمیم اخیر
)رد آلاشــپرت و پوشــیدن مجدد آدیداس( درباره
البسه تیم ملي گرفته شد و پس از این مذاکرات بود
که آقاي تاج با توجه به این موضوعات تصمیم اخیر
مبني بر اســتفاده از البســهاي که در حال حاضر در
انبار فدراسیون داریم را اخذ کردند چراکه این تعداد
البســه موجود براي تیم کافي اســت و تا زمانيکه
به اتمام برســد ،از همین البســه با کیفیت موجود
اســتفاده ميکنیم .دلیل اصلي ما مسائل مالي بود
که در برهه فعلي یک بياحترامي تلقي ميشود اگر
بخواهیم منابع ماليمان را حیفومیل کنیم.
هدف ایران در جام ملتهاي آسیا
هدف اصلي ما در روسیه صعود به مرحله دوم
مســابقات بود .اما وقتــي وارد چالش جام ملتها
شدهایم ،باید بپذیریم هدفمان این است که قهرمان
این مسابقات شویم.
مأموریت کيروش
اکنــون زمان بیدارشــدن اســت و وظیفه من به
عنوان مربي این اســت که این بیدارباش را به همه
اعالم کنم .بیدارباش من این است که همه مشکالت
را بازگو کنم و قطعا مشــکالت ما در امارات به هیچ
عنوان قابلمقایسه با قبل نیست .بزرگترین چالش
فوتبال ایران در  ۵۰سال گذشته قهرماني در این دوره
از جام ملتهاي آسیاســت .بهخاطــر اینکه آخرین
زماني که ایران قهرمان آســیا شــد به سال  ۱۹۷۶و
زمانــي بازميگــردد که در آن تاریخ بــه دنیا نیامده
بودم )با خنده!( ،پس چالش بزرگي پیشِرو داریم.
ایــن فرصــت را داریم که در جــام ملتها قهرمان
شــویم .پس باید هــر کاري که الزم اســت را امروز
انجام دهیم و نه فــردا .اگر حتي یک نفر این فکر را
پیشرو داریم نهتنها
داشته باشــد که ما کار راحتي ِ
غیرقابلقبول است ،بلکه یک حرف خندهدار است.
مــا در جام جهاني جایگاهي را به دســت آوردیم و
به همین خاطر نميتوانیم زیر ســایه نخلستانهاي
جنوب ایران بنشــینیم یا از آب و هواي خوب شمال
ایران لذت ببریم .ما باید کوهها را پشت سر بگذاریم
و بایــد قلهها را فتح کنیم .ما باید قله دماوند را فتح
و در دریاي کاســپین شنا کنیم و باید در خلیجفارس،
خودمان را به موفقیت برسانیم.
مذاکره با تیمهاي خارجي
آقاي تاج و هیئترئیســه فدراســیون فوتبال
تصمیــم گرفتنــد تــا از من بــراي کســب عنوان
قهرمانــي و مقام در جام ملتهــا دعوت کنند تا
این عنوان را به چالش بکشم که این موضوع اول
بود .موضوع دوم این اســت که با گذشت هشت
ســال کار در ایران ،میراثي به وجــود آمده )مثل
زمیــن چمن مرکز ملي فوتبال و ســاختمان پک(.
موضوع ســومي که من با افتخار دعوت رئیس و
فدراســیون فوتبال ایران را پذیرفتم تــا کارم را تا
پایان جام ملتهاي آســیا ادامه دهم ،این بود که
به توافق رســیدیم که به خودمان دروغ نگوییم.
این موضوع بین بنده و آقاي تاج بسیار شفاف بود
که اگر نتوانیم راهحلهاي مناسبي براي حمایت از
تیم ملي پیدا کنیم ،نميتوانیم به موفقیت برسیم.
یک بار دیگر ميگویم که بدون حمایت مالي الزم
نميتوانیــم برنامههاي آمادهســازي خودمان را
پیــاده کنیم .در نتیجه هدفمــان از بین ميرود و
دیگر راهي براي اجراکردن برنامههاي آمادهسازي
تیــم ملي نخواهیم داشــت و از همه مهمتر تیم
ملي روحیه و اعتمادبهنفسش را از دست خواهد
داد .خیلي ساده است که اگر در مهر و آبان امسال
فدراســیون فوتبال نتوانــد از برنامههاي تیم ملي
حمایت کند ،آمادهســازي مــا کامال از بین ميرود
و شــما دیگر به ســرمربي نیازي نخواهید داشت؛
ســرمربيای که فقط یک چیز در ذهنش در زمان
برگشــت بود .تنها دلیلي که پیشــنهاد آقاي تاج
را قبــول کردم این بود که ســعي کنیم در امارات
قهرمان شویم .باید به احترام تمام اشکهایي که
ریخته شــد و فداکاريهــا و جنگهایي که انجام
شــده ،دست به دســت هم بدهیم .اما اگر به این
موضوعات دســت پیدا نکنیم ،من و آقاي تاج به
توافق رســیدیم که اگر در ماههــاي اکتبر و نوامبر
امســال نتوانیم این حمایتها را داشــته باشیم،
توافقات ما ادامه نخواهد داشت و این موضوعات
را امضا و مکتوب هم کردهایم.
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 اتهام تعرض جنســي کریستیانو رونالدو به یک
زن آمریکایــي و پرداخــت حقالســکوت به او در
رسانههاي مختلف جهان بازتاب داشته است .خبر
تعرض جنسي کریستیانو رونالدو در سال  ۲۰۰۹در
هتلــي در السوگاس آمریکا در رســانههاي دنیا
بازتاب داشــته است .کریستیانو رونالدو در واکنش
به ایــن خبر به دیلي میرور گفت :اینها اخبار دروغ
هستند .ميخواهند خودشــان را با نام من مطرح
کنند .این طبیعي اســت .ميخواهند با آوردن نام
من مطرح شوند و بر سر زبانها بیفتند .این قسمتي
از شــغل ماســت .مایورگا ،زني که مدعي اســت
کریستیانو رونالدو به او تجاوز کرده با بیان جزئیات
این حادثه عنوان کرد این رفتار رونالدو تجاوز بوده
است و او هنوز پیامد آن شب را در زندگي خودش
حس ميکند .اشــپیگل آلمان با بیان این جزئیات
اعالم کرد کریســتیانو رونالدو مرتکب خطا شــده
است و اسنادي در اختیار دارد که »مایورگا« تمایل
به رابطه با ستاره پرتغالي نداشته ولي این بازیکن
با اصرار و با وجود ممانعت مایورگا اقدام به تجاوز
و در ادامه پرداخت  ۳۷۵هزار دالر حقالســکوت
کرده اســت .وکیل کریســتیانو رونالــدو نیز به این
موضوع واکنش نشان داد و اقدام اشپیگل را نقض
آشــکار حق انســاني دانست و به ســان انگلیس
عنوان کرد علیه این روزنامه شکایت خواهد کرد و
ماجراي اتهامزدن به رونالدو را پیگیري ميکند .در
این بین مســئوالن روزنامه آلماني نیز اعالم کردند
مدارکــي در اختیار دارند که ادعــاي آنها را اثبات
ميکند .کریســتیانو رونالدو که در ابتداي فصل به
یوونتوس پیوســته اســت ،در گلزني چندان فروغ
گذشــته را نداشته و تنها دو بار براي تیمش گلزني
کرده است .در این شــرایط رسانههاي مختلف نیز
به پوشــش این خبر پرداختهانــد CNN .و فاکس
خبــر دادند این زن آمریکایي به دنبال شــکایت از
رونالدو است .ایریش تایمز و مترو نیز خبر از رد این
ادعا از سوي رونالدو دادند.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
سهشنبه ۱۰ ،مهر
 لیگ قهرمانان آسیا
السد -پرسپولیس ۱۸:۴۵ ...............................
 لیگ قهرمانان اروپا
بایرنمونیخ  -آژاکس۲۲:۳۰ .........................
آاک آتن – بنفیکا۲۳:۳۰ ................................
هوفنهایم -منچسترسیتی ۲۰:۲۵ ...................
لیون -شاختار ۲۲:۳۰ ....................................
زسکامسکو -رئالمادرید ۲۲:۳۰ ....................
آاس رم – ویکتوریا پلژن ۲۲:۳۰ ....................
یوونتوس -یانگ بویز۲۰:۲۵ ...........................
منچستریونایتد -والنسیا ۲۲:۳۰ .....................
چهارشنبه ۱۱ ،مهر
 لیگ قهرمانان آسیا
کاشیما آنتلرز -سوون سامسونگ۱۳:۳۰ ........
 لیگ قهرمانان اروپا
اتلتیکومادرید-کلوب بروژ۲۲:۳۰ ..................
دورتموند -موناکو۲۲:۳۰ ..............................
تاتنهام – بارسلونا۲۲:۳۰ ..............................
آیندهوون – اینتر۲۲:۳۰ ................................
پاریسنژرمن – ستاره سرخ۲۰:۲۵ ................
ناپولی – لیورپول ۲۲:۳۰ ...............................
لوکوموتیو مسکو  -شالکه۲۰:۲۵ ...................
پورتو – گاالتاسرای۲۲:۳۰ .............................

