ورزشـــــی

iran-newspaper

سال بیست و سوم شماره  6567یکشنبه  22مرداد 1396

گفتوگوی «ایران» با هافبک استقالل بعد از گل سه امتیازی و پشتکهایش

جباروف :شب بازی با تراکتورسازی را
فراموش نمیکنم

گفتوگو

سلطانیفر:
برای اصالح ساختار ورزش
اقدامات اساسی انجام دادیم

استقالل راه طوالنی و سختی در پیش دارد

آرتین فرهادی

سرور جباروف بدون شک یکی از سورپرایزهای
اســتقالل در دیــدار مقابــل تراکتورســازی بــود .او
عالوه بر اینکه بازی خوبی انجام داد ،گل قشنگی
زد و با پشتکهای خودش نشان داد که سن برای
او مهم نیست و آمادگی زیادی دارد .استقاللیها
کــه بــرای بازگردانــدن هافبک ازبکســتانی تالش
زیــادی کــرده بودنــد ،اکنــون میتواننــد پاســخ
منتقــدان را بدهنــد که چــرا اصرار به اســتفاده از
مرد ســال پیشین آسیا را داشــتند .جباروف با این
گلی که زد ،هم استقالل را صاحب اولین پیروزی
در لیگ کرد و هم طلســم نبردن تراکتورسازی در
آزادی را شکســت .او به سؤاالت خبرنگار «ایران»
بعد از شب باشکوهی که داشت پاسخ داد.
ëëبرد مهمی مقابل تراکتورسازی کسب کردید.
بارها در صحبتهایم اشــاره کردهام که به سه
امتیــاز بازی نیاز داشــتیم .اســتقبال هــواداران در
این دیدار فوقالعاده بوده و بخوبی حمایتمان
کردنــد .خودم از دیــدن این همه تماشــاگر لذت
بــردم و پیش خــودم گفتم باید در ایــن بازی گل
بزنم .خوشــبختانه شــانس به من رو کــرد و برای
استقالل گل زدم.

ëëپــس از پایان بازی چــه اتفاقی در
رختکن افتاد؟
مــن رابطــه خوبــی بــا علیرضــا
منصوریــان ســرمربی تیممــان دارم .او
از مــن تشــکر کرد .مــن وظیفــه دارم آن
چیــزی که از من خواســته شــده را انجام
دهــم .از اینکه دیــدم هواداران اســتقالل
با رضایت در حال ترک ورزشــگاه هستند،
خوشحال بودم.
ëëاستقالل میتواند قهرمان لیگ شود؟
هنوز زود است بخواهیم در مورد آینده
حــرف بزنیــم .بایــد تالشهایمــان را دو
برابر کنیم ،راه خیلی طوالنی و ســختی در
پیش داریم .در بازیهایمان باید ســرعت
داشــته باشــیم ،کمتــر توپ لــو بدهیم و رو
بــه جلــو حرکــت کنیم .مــن خودم ســعی
میکنــم بــدون معطلی تــوپ را در جریان
بگذارم.

فیفا :ایران درباره محرومیت شجاعی و حاجصفی توضیح دهد

یازده نیوز

«محرومیــت احســان حــاج صفــی و مســعود
شــجاعی از تیــم ملــی فوتبــال ایــران»؛ همین
جملــه کوتاه که نشــأت گرفتــه از مصاحبه روز
پنجشنبه داورزنی است ،در یکی دو روز گذشته
جــزو اخبــار مهم و ســرتیتر رســانههای معتبر
جهان شــده است؛ محرومیتی که تاوان حضور
این دو ملیپوش ایــران در ترکیب تیم فوتبال
پانیونیــوس یونــان در بــازی برگشــت مقابــل
مکابی رژیم صهیونیســتی در نظر گرفته شــده
اســت ،البتــه این تمــام ماجرا نیســت و همان
طــور که پیشبینی میشــد ،موضوع بســرعت
ابعــاد تازهای به خود گرفت .ســر و کله «فیفا»
پیدا شــد تا براســاس آنچه پیش از این فوتبال
ایــران تجربه کــرده ،نگرانیهایی میــان اهالی
ورزش و فوتبال شکل بگیرد.
ماجــرا از گــزارش رویتــرز آغاز شــد .یکی از
ســخنگوهای فیفــا در رابطه بــا همین موضوع
بــا خبرگــزاری رویتــرز بــه صحبــت پرداخــت
و دربــاره اظهــارات مســئوالن وزارت ورزش
و جوانــان ایــران دربــاره مســعود شــجاعی و
احســان حاج صفــی ،گفت« :ما موضــوع را به
دقت بررســی میکنیم و از فدراســیون فوتبال
ایــران خواســتهایم که دربــاره ایــن موضوع به
ل حاضر هیــچ اظهار
مــا توضیــح دهد .در حــا 
نظــری نمیخواهیــم انجــام دهیــم و منتظــر
پاسخ فدراسیون فوتبال ایران خواهیم ماند».
موضوع جایی نگران کننده میشود که قوانین

درخواست کرهایها از فیفا :ایران را از جام جهانی حذف کنید

نیم نگاه

اخبــار

دیوار چین توسط والیبالیستها فروریخت

دیــدار حســاس تیمهــای والیبــال ایــران و چیــن از ســری
مســابقات والیبال انتخابــی قهرمانی جهان ،از ســاعت 18
دیــروز در ورزشــگاه رضــازاده اردبیــل آغــاز شــد .تیــم ملی
والیبــال ایــران کــه در ایــن بــازی از حمایت بیــش از  6هزار
تماشــاگر اردبیلــی برخــوردار بــود ٬توانســت با نتیجــه  3بر
صفــر چین مدعــی را مغلوب کنــد .ایران در ســومین بازی
خود امروز به مصاف تیم قزاقستان میرود.

دیدار ايران و روسيه قطعي شد

ديدار دوستانه  18مهرماه تيمهاي ملي فوتبال ايران و روسيه
كه پيشــتر روي آن توافق شده بود ،ديروز قطعي و حتمي شد
اما هنوز مكان برگزاري آن مشــخص نشده است .روسها به
ســبب نزول بزرگ سه سال اخيرشــان به رده  62جدول فيفا
سقوط كردهاند اما ايران يكي از  25تيم اول اين جدول است.

طلسم شکنی سعید عبدولی
در ردهبندی برترین فرنگیکاران جهان

در جدیدتریــن ردهبندی ماهانه برترین فرنگی کاران جهان
کــه از ســوی اتحادیه جهانی کشــتی و براســاس رقابتهای
قارهای و تورنمنتهای بینالمللی اعالم شده است ،سعید
عبدولــی دارنــده مــدال برنــز المپیــک و نماینــده ایــران در
مســابقات جهانی پاریس ،در رده دوم برترین فرنگی کاران
وزن  ۷۵کیلوگــرم جهــان جــای گرفــت تــا پــس از مدتهــا
طلســم حضور یکی از نمایندگان ایران در میان  ۳کشتی گیر
برتر اوزان مختلف رنکینگ جهانی شکسته شود.

کیانی :پشتیبان گلمحمدی هستیم

مهــدی کیانــی ،کاپیتان تراکتورســازی گفــت تمامی نفرات
ایــن تیم پشــت یحیــی گلمحمدی ایســتادهاند و بــا وجود

در ایــن میان ،کرهایها هم قصد دارنــد از آب گلآلود ماهی بگیرند .به گزارش
 ،hankookilboیک سایت کرهای با اشاره به اتفاقات اخیر نوشت« :دولتیها در
فوتبال ایران دخالت کردهاند و این میتواند سرنوشــت انتخابی جام جهانی را
تغییر دهد .اکنون در موضوع ایران دخالت واضح سیاســت در امور فدراســیون
دیده میشود و انتظار میرود که جریمهای به مراتب سنگینتر از آن چیزی که
بــرای کویت در نظر گرفته شــده اســت را فیفــا برای ایران در نظــر بگیرد .انتظار
مــیرود فیفا بزودی رأی خــود را درباره این موضوع و قبل از پایان انتخابی جام
جهانی در قاره آسیا اعالم کند ».این خبر خوبی برای فوتبال کره جنوبی است تا
براحتی بتواند نهمین صعود پیاپی به جام جهانی را تجربه کند!

ثبت سه شکســت متوالی برای سرخهای تبریزی ،خواستار
ابقای او به عنوان سرمربی این تیم هستند.

جدال بسکتبال ایران و اردن برای صدرنشینی

تیم ملی بسکتبال ایران که جمعه شب توانست در دومین
دیــدار خــود در چارچــوب رقابتهای کاپ آســیا ،ســوریه را
از پیــش رو بردارد ،امشــب برای ســرگروهی باید به مصاف
اردن برود .شــاگردان مهران حاتمی که در نخســتین دیدار
خــود مقتدرانه هنــد را از پیش رو برداشــتند ،جمعه نیز در
یــک بازی تقریباً یکطرفه موفق به شکســت ســوریه شــدند
تــا دیــدار آخرشــان بــا اردن برای کســب عنوان ســرگروهی
باشــد .اردنیهــا هم  2پیروزی مقابل ســوریه و هنــد دارند.
صدرنشــینی در این گروه برای عدم رویارویی با قدرتهای
بزرگ مثل نیوزیلند ،اســترالیا و فیلیپین در دورهای بعدی
بسیار مهم و کلیدی محسوب میشود.

نکونام سرمربی خونه به خونه شد

کاپیتــان ســابق تیم ملی فوتبال رســماً هدایــت تیم فوتبال
خونــه به خونــه مازندران را بــر عهده گرفت .جــواد نکونام
بــا عقــد قــراردادی  2ســاله ســرمربی ایــن تیــم لیــگ یکی
شــد.علیرضا امامیفر پیــش از این هدایت خونــه به خونه
را برعهــده داشــت .ایــن تیــم در هفته اول لیگ دســته اول
مقابل مس رفسنجان به تساوی رسید.

ایران قهرمان پیکارهای کوراش جوانان آسیا شد

پنجمین دوره رقابتهای قهرمانی کوراش جوانان آســیا با
حضور  70ورزشــکار از  11کشــور به میزبانی ســالن دانشــگاه
آزاد شهرستان بجنورد و با قهرمانی تیم کشورمان به پایان
رسید .در پایان این رقابتها تیم کشورمان با  3طال 4 ،نقره
و  4برنز بر ســکوی قهرمانی ایســتاد ،ازبکســتان با  3طال و 1
نقره نایب قهرمان شد و ترکمنستان با  1طال 1 ،نقره 8 ،برنز
در جای سوم قرار گرفت.

شکست حریف پرسپولیس در آغاز لیگ عربستان

االهلی عربستان ،حریف پرسپولیس در مرحله یکچهارم
نهایی لیگ فوتبال قهرمانان آســیا ،جمعه شــب در شروع

نعیم احمدی  /ایران

ëëچطور به ذهنت رسید که بعد گل پشتک بزنی؟
اولیــن بار نبود که پشــتک مــیزدم .نمیدانم
چرا این همه در مورد پشــتک ســؤال میپرســند.
در ازبکســتان و دیگر تیمهای قبلیام هم پشتک
زده بــودم .جوانتــر کــه بــودم ،بیشــتر پشــتک
میزدم (با خنده)
ëëبعــد از گل کمی احساســاتی شــدی و به ســمت
هواداران رفتی.
منظورتان از احساســاتی شــدن چیست؟ من
گفتــم حضــور هــواداران خیلــی لذتبخــش بود و
میخواســتم به هر نحوی آنها را خوشــحال کنم.
وقتی گل زدم ،به ســمت آنها رفتم تا شادیام را
تقســیم کنم .هواداران حاضر در ورزشگاه بخوبی
تشویقم کردند و آن شب را از یاد نمیبرم.
ëëخیلیها تصور نمیکردند که با این ســن و ســال
بتوانی در اســتقالل عملکرد خوبی داشــته باشی.
چه پاسخی به این انتقادات داری؟
مــن بازیکــن کــم تجربــهای نیســتم .اســتقالل
باشــگاه پرطرفداری است و دوست داشتم در تیمی
باشــم که هواداران زیادی داشــته باشــد .این مسأله
بــرای مــن چالش جدیــدی بــود و از حضــور در این
باشگاه خوشحالم .برای من مهم نیست چه چیزی
میگویند ،هدف من موفقیت در کنار استقالل است.
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فیفا مداخله سیاسی در امور فوتبال کشورهای
عضــو را برنمیتابــد .مطابــق قوانیــن فیفــا،
فدراســیونهای فوتبــال در کشــورها نبایــد بــا
مداخله سیاسی دولتها مواجه شوند و نقض
ایــن اصــل میتواند به تعلیق یک فدراســیون
فوتبال بینجامد.
ëëفدراسیون فوتبال و موضعی درست
اظهــارات محمدرضــا داورزنــی مبنــی بر
محرومیــت احســان حــاج صفــی و مســعود
شــجاعی بازتاب زیادی در رسانههای جهان
داشــته و از مارکا تا اکیــپ و از نیویورک تایمز
تــا گاردین این حرفهــا را منتشــر کردهاند و
این بیم وجــود دارد به دلیــل اینکه داورزنی
از نظر ســازمانی عضو سازمان وزارت ورزش
قلمداد میشــود و فیفا به دخالت نهادهای
باالدســتی در فوتبــال حســاس اســت ،ایــن
مســأله باعــث مشــکالتی بــرای فوتبــال
ایــران شــود .گرچــه محمدرضــا داورزنــی،
معــاون ورزش قهرمانــی وزارت ورزش در
مصاحبــهاش تأکیــد کــرد کــه طبیعی اســت
فدراســیون فوتبــال و کمیتــه انضباطــی
تصمیم جــدی درباره آینده ایــن دو بازیکن
فوتبــال بگیــرد اما فدراســیون فوتبــال ایران
هنوز رســماً دربــاره به میدان رفتن مســعود
شجاعی و احسان حاج صفی در برابر مکابی
اسرائیل حکمی صادر نکرده است .به دنبال
حضــور ایــن دو بازیکــن ،فدراســیون فوتبال

فصل جدید لیگ عربستان با نتیجه  2-1به االتفاق باخت.
تک گل االهلی را عمر السومه به ثمر رساند.

هافبک عراقی سرخها امروز میآید

بشــار رســن ،هافبــک جدید و عراقــی ســرخهای تهرانی که
بازیهایــش در لیــگ فوتبال عــراق و در ترکیب تیم نیروی
هوایی این کشــور به پایان رسیده ،امروز وارد تهران میشود
تا عضویتش را در تیم پرسپولیس به طور رسمی آغاز کند.

سیامند رحمان :در رقابتهای جهانی مکزیک
رکوردشکنی میکنم

قویتریــن پارالمپیــن جهــان
بودن و کسب عناوین قهرمانی
در رشته پاورلیفتینگ نتوانسته
رضایت ســیامند رحمان را به
همراه داشــته باشد؛ برعکس،
اینوزنهبردارایرانیمیخواهد
خسازی
در رقابتهای قهرمانی جهان مکزیکوسیتی  ۲۰۱۷تاری 
کنــد .ســیامند رحمــان در رقابتهــای جهانــی در دســته +107
کیلوگرم به میدان خواهد رفت و با حریفانی چون «آمر مسعد»
از مصر و «جمیل الشبلی» از اردن رقابت خواهد کرد .رحمان در
گفتوگو با سایت کمیته بینالمللی پارالمپیک درخصوص این
رقابتها اظهار کرد« :هدف اصلی من این است که مدال طال را
ببرم و به لطف خدا بار دیگر بتوانم رکورد جهان را بهبود بخشم.
هدف من باال بردن پرچم عزیز کشورم است».

پاسخ سازمان لیگ به مدیرعامل پرسپولیس:
هنوز دو میلیارد و  ۱۰۰میلیون بدهکارید!

علــی اکبر طاهری ،مدیرعامل پرســپولیس پــس از بازی با نفت
تهــران گفته بود که مشــخص نیســت درآمد  7میلیــارد تومانی
پرســپولیس از بلیتفروشــی کجا رفته اســت و به پرســپولیس 9
میلیون تومان پرداخت کردهاند .در همین راســتا دیروز سازمان
لیگ با اشــاره به میزان مبلغ درآمد پرسپولیس از بلیتفروشی
فصل گذشــته اعالم کرد« :فصل گذشته  512هزار و  648قطعه
بلیت برای مسابقات پرسپولیس فروخته شده که درآمد حاصل
از آن 4 ،میلیــارد و  400میلیــون تومــان اســت کــه پــس از کســر

ایــران ضمــن محکوم کــردن بازی با انتشــار
بیانیهای با گفتــن اینکه این دو نفر «با وجود
فشــارهای ســنگین وارده از ســوی باشــگاه
یونانی ،در دیدار رفت در فلســطین اشغالی
حاضــر نگردیــده و ایــن مهــم را بــا پذیرش
جریمههــای مالــی رعایت کردنــد» تصمیم
در مورد آنها را به «پس از گفتوگوی رودررو
با این دو بازیکن و لحاظ کردن نظرات قبلی
فدراسیون به نامبردگان» موکول کرد.
مســلماً وقتی خــود فدراســیون فوتبــال در
اولیــن واکنــش مدعی شــد با بررســی موضوع
تصمیمــات مقتضــی اتخــاذ خواهــد شــد،
دیگــر لزومــی نداشــت داورزنــی بــا ورود و
بیــان آن صحبتهــا ،ایــن گونــه فضــا را برای
فوتبــال ایران متشــنج کند آن هــم در برههای
کــه حساســیتهای فیفــا روی دخالــت در
تصمیمــات فدراســیون فوتبــال بــه اوج خــود
رسیده بود؛ فدراســیونی که با سیاست خاصی
همواره خط مشــی نظام در قبــال محکومیت
رژیم صهیونیســتی را در دستور کار قرار داده و
تمام ورزشــکاران زیرمجموعه این فدراســیون
در این ســالها از این خط پیروی کردند ،قطعاً
در مــورد ایجــاد شــده میتوانســت بحــران را
مدیریــت کند اما صحبتهــای داورزنی چنان
جــوی به راه انداخــت که کار به اســتعالم فیفا
و کابوس تعلیق در آســتانه جام جهانی 2018
کشیده شد.

 35درصد از شــرکت برهان مبیــن ،هزینههای نیروی انتظامی،
شــرکت واحد اتوبوسرانی 10 ،درصد فدراسیون فوتبال 5 ،درصد
ســازمان لیــگ و  5درصــد هیــأت فوتبال اســتان تهــران ،درآمد
حاصلــه پرســپولیس از این رقم  2میلیــارد و  200میلیون تومان
بوده اســت .سازمان لیگ این درآمد پرسپولیس را از بدهیهای
باشگاه نزد سازمان لیگ کسر کرده و باشگاه پرسپولیس 2میلیارد
و  100میلیون تومان دیگر به سازمان لیگ بدهکار است».

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به اینکه وزارت ورزش
و جوانــان یــک وزارتخانه جدیدالتأســیس اســت ،گفت:
اقدامات اساسی دراصالح ساختار وزارت ورزش و جوانان انجام
دادیم  .به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان ،مسعود سلطانیفر
وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان دولت دوازدهم دیروز باحضور در مجلس
شــورای اســامی در مجمــع نماینــدگان اســتانهای خراســان شــمالی ،رضوی و
جنوبــی حضور پیدا کرد  .ســلطانی فــر در این دیدار که با حضــور اکثریت اعضای
کمیســیون اصل نود مجلس برگزار شــد ،با اشاره به اینکه وزارت ورزشو جوانان
یک وزارتخانه جدیدالتأســیس است ،گفت« :اقدامات اساسی در اصالح ساختار
وزارت ورزش و جوانــان انجــام دادهایم.» وی با تأکید بر اینکه اصالح اساســنامه
فدراسیونهای ورزشی یکی از معضالت فدراسیونها بود که در این مدت انجام
شد،افزود« :الیحه اهداف ،وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان را به تأیید
دولت رساندیم و همچنین سند توسعه ملی ورزشتهیه شده است.»
ســلطانی فــر با اشــاره بــه اهمیــت اقتصــاد ورزش ،تصریح کــرد« :اقتصاد
ورزش در دنیا یک موضوع بزرگ و پراهمیت استولی در ایران آنچنان مورد
توجه قرار نگرفته و بخش خصوصی ما رغبت جهت سرمایهگذاری در ورزش
نــدارد در ایــنخصوص ما دنبال این هســتیم که ســاز و کار الزم را فراهم کنیم
تــا بخش خصوصی وارد ورزش شــود و رغبتی ســرمایهگذاریداشــته باشــد.»
وزیــر ورزش و جوانــان بــا بیــان اینکه چهــار هزار طرح ورزشــی نیمــه تمام در
کشــور وجود دارد ،اظهار داشــت« :برای تکمیل اینپروژهها به بیش از  10هزار
میلیــارد تومان اعتبــار نیازمندیــم .» او اختصاص  27صدم درصــد مالیات بر
ارزش افــزوده را یک اتفاق بزرگ در حوزه ورزش دانســت و ادامه داد« :بااین
قانون اعتبار خوبی به حوزه ورزش افزوده میشود که ما آن را در جهت توسعه
زیرساختهای ورزشی در استانها و دیگربخشها استفاده خواهیم کرد.»
وزیر ورزش و جوانان اظهار داشــت« :در وزارت ورزش و جوانان شــرایطی
فراهم شده که توسعه ورزش همگانی در اولویتقرار گیرد .در سال  92حدود
 10تــا  11درصــد مردم در ورزش همگانی فعال بودنــد که اکنون به بیش از 20
درصد رســیده استاما معتقدیم مطلوب آن  30درصد است که باید در این
زمینه بیشــتر کار کنیم.» سلطانی فر همچنین گفت« :وزارت ورزش و جوانان
به دنبال فراهم کردن شــرایطی اســت که حضور خانوادهها با حفظشــرایط و
ارزشهای فرهنگی و مذهبی در ورزشگاهها و ورزش کشور مهیا شود».

حمایت ورزشیها و نمایندگان مجلس از سلطانیفر

مســعود ســلطانیفر ،وزیــر ورزش و جوانان پــس از آغاز به کار رســمی دولت
دوازدهم مجدداً از ســوی حسن روحانی ،رئیس جمهوری کشورمان به عنوان
وزیر پیشنهادی به مجلس معرفی شد تا در صورت رأی اعتماد مجلسیها به
کار خود در وزارت ورزش ادامه دهد .سلطانیفر در جلسه رأی اعتماد مجلس
شــورای اســامی در تاریخ  ۱۱آبان ماه  ۱۳۹۵توانســت بــا  ۱۹۳رأی موافق۷۲ ،
رأی مخالــف و  ۶رأی ممتنــع به ســمت وزارت ورزش و جوانان برگزیده شــود
و حــال با پیشــنهاد رئیس جمهوری این امید در بین ورزشــیها وجود دارد که
سلطانیفر به کار خود در وزارت ورزش ادامه دهد.
ëëمصطفیهاشمی طبا :سلطانیفر نیروی توانمندی است
ی هاشمی طبا ،رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی گفت« :سلطانیفر
مصطف 
نیروی خوب و توانایی است و به هر حال در این مدتی که بوده آرامشی در این
وزارت ایجاد شــده اســت .امیدوارم در دوره بعد حضور داشــته باشــد و شاهد
فعالیت بیشتر وی باشیم».
ëëنماینده مردم نطنز و قمصر :کارنامه سلطانیفر درخشان است
مرتضی صفاری ،نماینده مردم نطنز و قمصر در مجلس شــورای اســامی با
اشــاره به ایــن موضوع که کارنامه وزیر ورزش و جوانان در هشــت ماه گذشــته
درخشــان بوده اســت ،گفت« :در همین مدت کوتاه به اقرار بســیاری از منابع،
او موفقیتهای خوبی داشــته و کارنامه درخشانی دارد .تصور میکنم با اقبال
خوب نمایندههای مجلس برای رأی اعتماد مواجه شود».
ëëپیوس:انتخاب مجدد سلطانیفر میتواند زمینهساز توسعه ورزش کشور شود
فرشاد پیوس ،عضو سابق تیم ملی فوتبال از مسعود سلطانیفر به عنوان مدیری
پیگیــر یاد کــرد و اظهار داشــت« :باتوجه به تغییراتــی که در برخــی حوزهها بویژه
فوتبال مشاهده کردم ،بر این باور هستم عملکرد او در بخش مدیریتی قابل قبول
است و انتخاب مجدد سلطانیفر میتواند زمینهساز توسعه ورزش کشور شود».
ëëحاجرضایی :سلطانیفر میتواند تابوی حضور بانوان در استادیومها را بشکند
امیر حاج رضایی ،کارشناس و مفسر فوتبال ایران اظهار داشت« :نیمی از جامعه
را بانــوان تشــکیل میدهنــد که حضــور در اســتادیومها مطالبه بحق آنهاســت .از
طرفــی بخوبــی میدانم که نمیتوان تحقق این مهم را تنها از دکتر ســلطانیفر و
وزارت ورزش و جوانان انتظار داشت اما آنچه مسلم است ایشان میتواند با تالش
بیشتر و تدبیر بهتر زمینهساز این اتفاق مهم باشد و باالخره تابو شکسته شود».

سپيدرود قصد بركناري سرمربياش را ندارد

ميرشــهاب مؤمني مديرعامل سپيدرود گفت :بهرغم ثبت
ســه شكســت متوالي براي ايــن تيم در شــروع فصل جديد
ليگبرتــر فوتبــال كشــور برنامــهاي بــراي عــزل علــي نظــر
محمدي از پست سرمربيگري سپيدرود وجود ندارد و اصالً
به وي اولتيماتومي هم داده نشده است.

واکنش برانکو به پاس ندادن به منشا

برانکــو در حاشــیه تمریــن دیروز پرســپولیس دربــاره پاس
نــدادن بازیکنــان بــه منشــا گفــت« :یکــی بــه مــن توضیح
بدهــد که منشــا پــاس نداده یــا برعکــس؟ آمــاری دارید از
ایــن موضوع؟ مــن آمــار را دارم ،چرا بــدون دلیل صحبت
میکنیــد؟ مــن آمــار بــازی را دارم در دقیقــه  92مســلمان
صاحــب یــک فرصت شــد .او هــم میتوانســت به فرشــاد
احمــدزاده و هــم بــه منشــا پــاس بدهــد کــه احمــدزاده را
انتخــاب کرد .در یک صحنه دیگر این اتفاق برعکس افتاد.
منشــا ،صاحب توپ شــد و از نظر من احمــدزاده موقعیت
بهتری داشــت اما منشــا پاس نداد .چــرا میخواهید از یک
چیــزی که اتفاق نیفتاده ،مشــکل درســت کنیــد؟ زمانی که
منشا فهمید برای ســومین بار اسمش برای تست دوپینگ
درآمده ،عصبانی شد».

پایان کار تیم ملی جوانان واترپلو با شانزدهمی

تیم ملی جوانان واترپلو ایران دیروز (شــنبه) برای ایستادن
در جایــگاه  ۱۵یــا  ۱۶نوزدهمیــن دوره مســابقات قهرمانــی
جهــان در صربســتان بــه مصاف مصــر رفت .ملی پوشــان
ایــران در پایــان این دیــدار با نتیجه  ۱۶بر  ۸مغلوب شــدند
و با ایستادن در جایگاه شانزدهم به کار خود پایان دادند.

فوتبال
جهان

نبرد <بارسا> و <رئال>
بر سر سوپرجام اسپانیا

امشــب در نخستین الکالسیکوی رســمی فصل جدید
فوتبــال اروپا ،تیمهای مشــهور و پرمهره رئــال مادرید و
بارســلونا در دیــدار رفــت ســوپرجام اســپانیا در نوکمپ
بارسلونا برابر یکدیگر صفآرایی میکنند .رئال در حالی پا به این میدان میگذارد
که  5شــب پیش ســوپرجام اروپا را هم برای سومین بار در چهار سال گذشته فتح
کــرد و چــون در آن دیدار فقط در دقایق پایانی به کریــس رونالدو بازی داد ،گمان
میرود که امشــب از این فوق ستاره پرتغالی از همان دقیقه نخست سود جوید و
این در حالی است که رونالدو فقط  8روز است که به تمرینات گروهی کهکشانیها
بازگشــته اســت .زینالدین زیدان ،ســرمربی فرانســوی رئال در آســتانه این دیدار
گفــت :وقتی با بارســلونا بازی دارید ،اهمیت هر جامی بیشــتر میشــود .در مورد
ترکیب اصلیمان چیزی نمیگویم و فقط میگویم رونالدو انگیزه زیادی برای این
مســابقه دارد و در تعطیالت طوالنی تابســتانی هم آمادگی فیزیکیاش را حفظ
کرده بود .اینکه نیمار دیگر در ترکیب بارســا نیســت ،شــاید بی تأثیر نباشد اما اوالً
جانشین او هم بازیکنی معمولی نخواهد بود و ثانیاً بارسا سطح کلی بازیاش را
حفظ خواهد کرد.
شــایان ذکر اســت که دیدار برگشــت رئال و بارســا چهارشنبه شــب در برنابئو
برگــزار خواهد شــد و این در حالی اســت که بارســا پــس از فروش نیمــار به پاری
سنژرمن در ازای رقمی نجومی ،هنوز خرید تازهای برای جانشینی او انجام نداده
است .از سوی دیگر ،تالش سران بارسا برای جذب اینیگو مارتینز و اسیرایا رامزی،
دو مدافع رئال سوســیهداد با وتو شــدن این طرح توسط بازیکنان بارسلونا بی اثر
مانده و انتقال آنها به نوکمپ منتفی شده است .ناگفته نگذاریم که رئال و بارسا
 25روز پیش دیداری دوستانه هم در خاک امریکا مقابل یکدیگر برگزار کردند و
به همین سبب است که مسابقه امشب در نوکمپ نخستین رویارویی امسال آنها
را شکل نمیدهد ولی مسابقه یکشنبه شب دیداری رسمی است.

