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افتتاح ساختمان نوسازی شده فدراسیون و تجلیل از برزگر و بنا

دبیر :بودجه باشد کشتی قهرمان المپیک میشود

گزارش

صبح دیروز ساختمان اداری فدراسیون کشتی پس از انجام مراحل نوسازی در
مراسمی توسط تعدادی از پیشکسوتان کشتی و مسئوالن ورزش افتتاح شد .در
این مراسم منصور برزگر ،سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد ،تقیزاده معاون
پارلمانی وزیر ورزش ،احمدی معاون فرهنگی وزارت ورزش ،داورزنی رئیس
فدراسیون والیبال ،طباطبایی رئیس فدراسیون بسکتبال ،کریمی مدیر عامل
شرکت تجهیز ،غالمرضا محمدی و محمد بنا سرمربیان تیمهای ملی کشتی
آزاد و فرنگی ،علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ،علیرضا رضایی ،محمد
طالیی ،علیرضا لرستانی ،بهروز حضرتیپور ،ابراهیم مهربان و تعدادی دیگر
از اهالی کشــتی حضور داشــتند .نفرات حاضر در این مراســم پس از بازدید از
ساختمان جدید فدراسیون کشتی به خانه کشتی شهید ابراهیم هادی رفتند
و در مراســم افتتاحیه ســاختمان اداری و همچنین تجلیــل از منصور برزگر و
محمد بنا دو چهره شاخص و پیشکسوت کشتی ایران حضور یافتند.
محمد بنا ،سرمربی تیم ملی کشــتی فرنگی در این مراسم اظهار داشت:
«جا دارد میالد حضرت زینب را تبریک بگویم .یکسال است که کرونا میتازد
و پرســتاران و پرسنل زحمتکش بیمارســتانها برای سالمت مردم عزیزمان
زحمت میکشند .در این سالها خیلی برای بچهها از آینده قشنگ و پیروزی
حرف زدم اما حرف زدن مقابل بزرگان کشــتی برایم ســخت اســت ۱۵ .یا ۱۶
سال در کشتی فرنگی بهعنوان مربی بودهام و برای کشتی که عشقم بوده وقت
گذاشتم .البته هیچ منتی سر کشتی ندارم ».سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی
خاطرنشــان کرد« :من دنبال تجلیل نیســتم اما این مراســم خیلی برای من
ارزشمند است و باعث محبت بیشتر میشود .در این سالها به تنهایی کاری
انجام ندادم و خیلیها زحمت کشیدند تا در کشتی آزاد و فرنگی به این جایگاه
برسیم و من مقابل شما بایستم .از دبیر خیلی ممنونم که در این مراسم و در
این چند ماه کارهای بزرگی انجام داده است » .در ادامه علیرضا دبیر ،رئیس
فدراســیون کشــتی بیان داشــت« :فدراسیون کشــتی در تصمیمی صد درصد
اشــتباه به اســتادیوم آزادی آمــد .کار اجرایی و کار فنی در کنار هــم اصالً اتفاق
خوبی نیســت اما کاری اســت که شــده .سالن شــهید صدرزاده هم مال کشتی
شد و از رؤسای فدراسیونهای جودو و شمشیربازی تشکر میکنم که دیگر این
موضوع را پیگیری نکردند .روزی که آمدم از شکل ساختمان فدراسیون کشتی
خجالت کشیدم .واقعاً توی ذوقم خورد .چند رئیس فدراسیون خارجی هم به
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در شبی که بارسلونا موفق نشد والنسیا را
شکســت دهد و برابر این تیم به تســاوی
 2-2دســت یافت ،لیونل مسی کاپیتان و
فوق ســتاره آبــی و اناریپوشــان ،گل اول
تیمش را زد و به رکورد  643گل پله رسید
تا اتفاقی ویــژه را رقم بزند .موضوعی که
این روزنامه در تیتر یک خود آن را «نبرد
پله» نامید.

در دیــداری که یوونتوس تماشــایی بازی
کرد و موفق شــد پارما را با  ۴گل شکست
دهــد ،کریســتیانو رونالــدو فــوق ســتاره
پرتغالــی این تیم هم بــا زدن  2گل دبل
کــرد و عملکــرد بســیار خوبــی داشــت.
موضوعی که این روزنامه به آن پرداخت
و با اشــاره به گلزنی رونالدو ،تیتر «یووه و
 ،CR7تماشایی!» را روی جلد خود برد.

لیورپــول بــا بــرد رکوردشــکن  0-7مقابــل
کریســتال پــاالس در هفتــه چهاردهم لیگ
برتــر جزیــره ،بــرای ســومین ســال متوالــی
صدرنشین این رقابتها در ایام کریسمس
شــد .نتیجــهای کــه ایــن روزنامــه بــه آن
پرداخت و با اشاره به درخشش سرخپوشان
آنفیلــد ،تیتــر «باالی ســه» را بــرای پیروزی
جالب شاگردان یورگن کلوپ برگزید.

عراقی پرسپولیس
جدایی مهندس
ِ
ایــن فصل بــا کش وقــوس قــراردادش را با این باشــگاه
تمدید کرد ،بندی در قراردادش گنجاند که بر اساس آن
بــا پرداخت  250هــزار دالر و در صورتی که در نیم فصل
پیشــنهاد خارجی داشته باشــد ،جدا شــود .بعد از پایان
مرحله گروهی و مقدماتی لیگ قهرمانان ،بشار در دوحه
ماند و با مســئوالن القطر به توافق رســید و در بازگشــت
به تهران در جلســه ای که به صورت خصوصی با رسول
پناه داشــت ،توافق کرد در ازای بخشیدن  2ماه از حقوق
عقبافتــادهاش کــه مبلغی حــدود  90هــزار دالر بوده و
همچنینصدهزاردالریکهباشگاهپرسپولیسقراربوده
اضافه بر قراردادش به او بدهد و در نهایت پرداخت250
هزاردالر،برگهتوافقنامهایرادریافتمیکندکهطبقآن
بتواند بعد از فینال آسیا از جمع سرخهای پایتخت جدا
شــود .البته از آنجا که بشــار در نیمفصل از لحاظ قانونی
نمیتوانســت به القطــر بپیوندد (نقــلو انتقاالت لیگ
قطر قبل از آغاز نیم فصل لیگ ایران به اتمام میرسید)
این بازیکن در توافقش با رســول پناه حاضر شد تا زمان
برگــزاری فینال لیــگ قهرمانان به صــورت رایگان برای
پرسپولیس بازی کند و بعد از فینال نیز در ازای پرداخت
 130هزار دالر جدا شــده و به تیم مد نظرش بپیوندد .با
این شرایط باشگاه پرسپولیس  470هزار دالری را که باید
به او بابت قراردادجدیدش میداد پرداخت نخواهد کرد
و 130هزار دالر سود خواهد برد .در حالی که اگر در ابتدای
فصل بشار را میفروخت ،از قرارداد 3میلیون دالری وی
با تیم قطر (برای 3فصل) سود قابل توجهی میبرد.
ëëانتقادمطهریازجداییبشار
حمید مطهری ،مربی پرســپولیس در این خصوص
به برنامه شبهای فوتبالی شبکه ورزش گفت« :آخرین
اتفاق و تیر خالصی که در این  ۲-۳هفته متوجه شدیم،

خبر

بررسی آماری لیگ قهرمانان آسیا 2020

پرسپولیس و پرسپولیسیها در جمع بهترینها

مستطیل سبز

لیگ قهرمانان آسیا 2020با اتفاقی تلخ برای فوتبال ایران
بخصوص هواداران پرسپولیس به پایان رسید ،چرا که این
تیم با شکست  1-2مقابل اولســان هیوندای کره جنوبی،
نتوانســت رؤیای قهرمانی اش را در این رقابتها محقق
کند تا بــاز هم مانند فصل  2018بهعنوان نایب قهرمانی
ایــن رقابتهــا بســنده کنــد؛ موضوعــی کــه از جنبههای
مختلــف میتــوان آن را مورد بررســی قــرار داد اما پس از
پایان لیگ قهرمانان آســیا آمار و ارقامی ب ه صورت تیمی
و انفرادی مشخص شــد تا بهترینهای این جام از لحاظ
آماریمعرفیشوند.
ëëچهعناوینیکسبشد؟
عنوان بهترین خط حملــه لیگ قهرمانان را قهرمان
ایــن دوره یعنــی اولســان هیونــدای بــا ( 23گل زده) بــه
خــود اختصاص داد ،یوکاهاما مارینــوس ژاپن با ( ۱۵گل)
دوم شــد و پرسپولیس ،شــارجه امارات ،النصر عربستان
و بیجینــگ گوان چیــن بــا ( ۱۳گل زده) در رده ســوم قرار
گرفتند .همچنین پرسپولیس عنوان بهترین خط دفاع و
کلین شــیت را با ( ۵کلین شــیت) به خود اختصاص داد
و النصر با ( ۴کلین شــیت) و اولســان هیوندای ،بیجینگ
گوان چین ،شــباب االهلی دبی و پاختاکور ازبکستان با (۳
کلین شیت) در ردههای بعدی جای گرفتند .زهردارترین
خط حمله هم اولسان هیوندای با ( ۱۵۷شوت به دروازه)
بوده و النصر ( ۱۱۵شوت) و پرسپولیس با ( ۱۱۲شوت) دوم
ط ترین تیمها هم اولسان هیوندای با
و سوم شدند .مسل 
( ۵هــزار و  ۳۷۴پاس) پرســپولیس با ( ۵هــزار و  ۵۱پاس)
و بیجینــگ گوان با ( ۴هــزار و  ۷۵۸پاس) بودهاند؛ جالب
اینکــه پرســپولیس پــس از حضــور در جمــع بهترینهــا
خشــنترین تیــم آســیا بــا ( ۱۶۸خطــا) بــوده و اولســان
هیوندای( ۱۵۸خطا) و النصر ( ۱۳۶خطا) انجام دادند.

1+3ëëپرسپولیسیجزوبهترینهایبخشانفرادی
در بخــش آمــار انفــرادی لیــگ قهرمانــان آســیا هم
بیشــترین بازیها را بشــار رســن ،احمد نوراللهی و و کیم
اینســونگ بــا ( ۱۰بــازی) انجــام دادنــد .خطرناکتریــن
بازیکن ،عبدالرزاق حمداهلل (النصر) با  ۳۰شوت ،جونیور
نگرائو (اولسان هیوندای) با  ۲۷شوت و لئاندرو (توکیو اف
ســی) و رناتو آگوســتو (بیجینگ گــوان چین) با  ۲۰شــوت
بودهانــد .بهتریــن دروازه بان حامد لک (پرســپولیس ) با
 ۵کلین شــیت بوده و برد جونز (النصر) با  ۴کلین شــیت
دوم شــده و جو سوهوک (اولسان هیوندای) ،ماجد ناصر
(شــباب االهلی) ،کاســیو (التعاون) ،الدوربک ســویونوف
م با  ۳کلین شیت
(پاختاکور) و هو سن (بیجینگ گوان ) ه 
در رده سوم قرار گرفتند .بهترین مدافعان مایکون (النصر
عربســتان) با  ۳۴دفع توپ ،الکس ویکینســون (اف ســی
سیدنی) با ۳۳دفع توپ و شجاع خلیلزاده (مدافع سابق

وقتی از گزارش عادل استقبال میلیونی شد

آب در کوزه و ما تشنهلبان میگردیم

پرسپولیس) با ۳۲دفع توپ بودند.
6ëëسرخپوشدرتیممنتخبفینال،سرلکبهترینشد
همچنینسایتکنفدراسیونفوتبالآسیاتیممنتخب
فینــال لیــگ قهرمانــان آســیا  2020را معرفــی کــرد که 6
بازیکن پرســپولیس یعنی مهدی عبدی ،امید عالیشــاه،
بشــار رســن ،میالد ســرلک ،ســعید آقایی و حامد لک در
آن حضور دارند .ضمن اینکه سرلک با کسب  7.3امتیاز
بهترینبازیکنهفتهلیگقهرمانانآسیاشد.
ëëمدافعکرهایرکوردداربردمقابلپرسپولیس
بــا پایــان بازی فینــال ،جونگ ســونگ هیــون ،مدافع
کرهای اولسان هیوندای به رکوردی جالب دست یافت .او
که به همراه کاشیما آنتلرز ژاپن در سال  2018موفق شده
بود پرسپولیس را شکست بدهد و قهرمان آسیا شود ،این
بار با اولسان موفق به پیروزی بر پرسپولیس شد و حاال دو
قهرمانی آسیا را کسب کرده است.

درباره مهدی شیری و دستی که کار دست پرسپولیس داد

حمایت جای خود ولی عملکرد او قابل نقد است

آدریناورشــینگر/مهدی شــیری را باید یکــی از چهرههای
اصلــی بــازی فینال قلمــداد کرد و به طــور ویــژه او را مورد
بررسی قرار داد .پس از پنالتی که پرسپولیس در پایان نیمه
اول این بازی از اولســان هیوندای دریافت کرد وبا مســاوی
بــه رختکن رفت ،با گذشــت دقایقــی از شــروع نیمه دوم
هم اتفاقی مشــابه افتاد .دقیقه  53توپ ارسالی از سمت
راســت زمین را شــیری به شــکل عجیبی با دســت راست
و قبــل از رســیدن تــوپ به جونیــور نگرائو دفع کرد تــا داور
قطری پس از بازبینی ویدیویی اعالم پنالتی کند و نگرائو باز
هم پشــت توپ قرار گرفت و برخالف جهت شیرجه لک،
توپ را به گل دوم تیمش تبدیل کرد .گلی که باعث شد تا
پرسپولیس بازنده شود و قهرمانی را روی 2پنالتی از دست
بدهد .با این نتیجه ،انتقادهای زیادی متوجه شــیری شــد
و در لحظات اولیه این اتفاق و پس از باخت پرســپولیس،
حملههایی به او صورت گرفت اما در مقابل علی پروین که

بهعنوان میهمان در تلویزیون حاضر شده بود ،به دفاع از
او پرداخــت و در برنامههای مجازی دیگر هم چهرههایی
مانند علــی کریمی ،خداداد عزیــزی و مهدی مهدوی کیا
حرکــت او را اشــتباهی خواندند که ممکن اســت برای هر
بازیکنــی به وجود بیاید .اما نکتهای کــه در این میان وجود
دارد این اســت که به نظر میرسد اشتباه بزرگتر را یحیی
گل محمدی مرتکب شده که از این بازیکن در پست دفاع
راســت در بازی فینال اســتفاده کرد .این در شرایطی است
که در تمــام بازیهای مرحله قبل در قطر و حتی در بازی
آخر مقابل النصر که شــیری خود را به دوحه رســانده بود،
ســیامک نعمتی در پست دفاع راســت برای سرخپوشان
بــه میدان رفــت و یکی از بهترین بازیکنــان تیمش بود .تا
جایی که هم در تیم منتخب آسیا قرار گرفت و هم دراگان
اسکوچیچاورابهتیمملیدعوتکرد.بااینحال،سرمربی
پرســپولیس باز هم ترجیح داد از شیری در بازی فینال در

این پست بهره ببرد .در حالی که شاید بهتر بود نعمتی در
دفاع راست بازی کند و یحیی با حضور کمال کامیابی نیا،
کمربند خط میانــی اش را محکمتر کند .گل محمدی در
بازی نیمه نهایی جام حذفی مقابل استقالل هم شیری را
در ترکیــب اصلی قرار داده بود اما با بازی ضعیفی که این
بازیکن ارائه داد ،او را دقیقه  20تعویض کرد و کامیابینیا را
به میدان فرستاد .شیری اگرچه بازیکن نسبتاً خوبی است
ولــی در طول  3فصل حضــورش در پرســپولیس و در 64
بــازی ،تنها یک پاس گل به مدافع راســت کالســیک داده
اســت و آمار بازی او اصالً قابل مقایسه با بازیکنانی مانند
وریــا غفــوری ،رامین رضاییــان و صادق محرمی نیســت.
شــیری اگرچه در این مدت و با دعوت شــدن به تیم ملی
بــا حمایت همبازیان و مربیان پرســپولیس مواجه شــد و
این کار از لحاظ اخالقی و انسانی پسندیده بود ولی بررسی
عملکرد فنی او ،موضوعی است که چیز دیگری میگوید!

یادداشت

رکورد شکنی مسی و رونالدو در یک شب

جدایــی رســن بود کــه واقعــاً نــه گلمحمــدی و نه
هیچیک از اعضای کادر فنی از آن خبر نداشتند
و این موضوع جز بیکفایتی و خیانت به
باشــگاه پرسپولیس نیســت .بشار بعد
از بــازی مصاحبه کــرد و این موضوع
باعث شــد بیشــتر بــه هــم بریزیم.
مانــدهام چگونه با این بازیکن توافق
کردند که با وجود  26هفته باقیمانده از
لیگ برتر یکی از بهترین بازیکنان وهافبک
طراح تیم را باید از دست بدهیم .باید مدیریت
جدیــد باشــگاه ایــن موضــوع را ریزبینانــه دنبــال
کند تا مشــخص شــود چــه اتفاقــی رخ داد که دیگر
نمیتوانیم بشــار را در اختیار داشــته باشیم .قبل از
اینهممحمدنادری،شجاعخلیلزاده،علیعلیپور
و مهــدی ترابی بــا رفتار همین آقایان از پرســپولیس
جدا شــدند .اگر با این نفــرات محترمانهتر برخورد
میشد و گفتمان بهتری با آنها بود ،مشکلشان
حلمیشد».
ëëبشــار :دوســت داشــتم بــا قهرمانــی از
پرسپولیسبروم
رســن دربــاره جدایــیاش گفــت4 ،3« :
ماه پیش با باشگاه توافق کردم بعد از فینال
آسیا از تیم جدا شوم و به دلیل اینکه کمبود بازیکن
داشــتیم تا فینال ماندم .دوست داشتم با قهرمانی آسیا
از پرسپولیس خداحافظی کنم .از هواداران پرسپولیس و
مردم ایران تشکر میکنم .به هواداران پرسپولیس افتخار
و هــر جایی که میروم از آنها تعریف میکنم .انشــاءاهلل
پرســپولیس همیشه موفق باشــد ،هر سال قهرمان لیگ
شود و به فینال آسیا برسد».

سایت AFC

گروه ورزشــی /پــس از باخت پرســپولیس در فینال لیگ
ن هافبک عراقی این تیم اعالم
قهرمانان آسیا ،بشــار رس 
کــرد که بــه ایران بازنمیگــردد و در قطر میمانــد .به این
ترتیب مشــخص شــد کــه مهنــدس عراقی پرســپولیس
آینــده فوتبالی خود را در تیم دیگــری دنبال خواهد کرد و
نمی خواهد به بازی خود در جمع سرخپوشــان پایتخت
ادامه دهد .در همین راســتا سایت «اسپورت» عراق خبر
داد رســن با القطر قرارداد امضا میکند .باشــگاهی که در
این فصل علی کریمیهافبک سابق استقالل را در اختیار
دارد .بازیکنی که با  104بازی در  3فصل بیشترین بازی را
به عنوان یک بازیکن خارجی در تاریخ پرسپولیس انجام
داده از این تیم جدا شــد و بــا در آغوش گرفتن بازیکنانی
مانند ســیدجالل حســینی ،کمــال کامیابینیا و ســیامک
نعمتی راه خود را از قرمزها جدا کرد.
ëëبشارچگونهجداشد؟
ایــن بازیکن کــه در آخرین روزهــای مدیریت مهدی
رســولپناه بــا او توافــق کــرد کــه فقط تا بــازی فینــال در
پرســپولیس خواهد بود ،بعد از بازی با اولسان هیوندای
و صرف شام توسط اعضای تیم ،نزد یحیی گلمحمدی
رفت و او را در جریان عدم بازگشــتش به ایــران قرار داد.
در این جلسه صحبتهای زیادی بین سرمربی قرمزها
و بشــار رد وبــدل شــد و در نهایت یحیی متوجه شــد که
مدیریــت قبلی باشــگاه پرســپولیس همه راههــا را برای
جدایی رســن بعد از فینال باز گذاشته و باید با جدایی او
کنار بیاید .توافقنامهای که ســرمربی تیم هــم از آن خبر
نداشــته و مســئوالن وقت باشــگاه بــدون در نظر گرفتن
شرایط سرخپوشان در نقل و انتقاالت تن به این خواسته
عجیب دادهاند .اما باشــگاه پرســپولیس چگونه مقابل
بشــار قافیــه را باخت؟ ایــن بازیکن زمانی کــه در ابتدای
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مسابقات فوتبال شنبه شب در لیگهای مختلف برگزار و آمار قابل توجهی به
ثبت رســید .یونتوس که در  12بازی قبلی  6پیروزی و  6تســاوی داشت ،در هفته
سیزدهم سری آ ایتالیا موفق شد به لطف درخشش کریس رونالدو با  4گل پارما
را شکست دهد .رونالدو  2گل در دقایق  26و  48بهثمر رساند .کولوسفسکی 23
و موراتــا  85دیگــر گلزنان بانوی پیر بودند .رونالدو با دبل در این دیدار توانســت
به رکوردی دســت پیدا کند که  59ســال در سری آ دست نخورده مانده بود .او به
پنجمین بازیکن تاریخ سری آ تبدیل شد که در یک سال تقویمی حداقل  32گل
در این مســابقات به ثمر میرســاند .فوق ستاره پرتغالی در فصل جاری سری آ
طی  9بازی  12گل به ثمر رســانده و تنها در  2بازی موفق به گلزنی نشــده اســت.
رونالدو و لواندوفســکی در ســال  2020بیشــترین گل در بازیهای لیگ را به ثمر
رساندهاند .از هفته 14لیگ برتر انگلیس ،لیورپول صدرنشین  ،میهمان کریستال
پاالس بود و با  7گل به پیروزی رســید .در یکی دیگر از دیدارها آرســنال در خانه
اورتــون با نتیجه  1-2شکســت خــورد .آرتتا و شــاگردانش در شــرایطی متحمل
شکست شدند که در 7دیدار اخیر خود 5باخت و 2تساوی کسب کرده و در کسب
پیروزی ناکام بودهاند .توپچیها در حال حاضر با آرتتا در مکان پانزدهم هستند.
در چارچوب رقابتهای هفته چهاردهم اللیگا ،بارســلونا در ورزشــگاه نیوکمپ
میزبان والنسیا بود که بازی با نتیجه 2-2تمام شد .در این بازی لیونل مسی موفق
به گلزنی شد تا به رکورد گلزنی پله اسطوره فوتبال جهان در گلزنی در یک باشگاه
دست یابد؛مسی  643گل در  748بازی برای بارسا به ثمر رسانده است.
پله که با پیراهن ســانتوس چنین آماری را ثبت کرده بود ،درصفحه اینســتاگرام
خود این گونه به مســی تبریک گفت« :وقتی قلب آدم ماالمال از عشــق اســت
عوض کردن مســیر دشــوار میشــود .من هم مثل تو میدانم عشــق ورزیدن به
پوشــیدن هر روزه یک پیراهن یعنی چه .من هم مثل تو میدانم هیچ جا بهتر
از خانه آدم نمیشود ».همچنین بایرن مونیخ از سری مسابقات هفته سیزدهم
بوندس لیگا میهمان بایرلورکوزن بود که نهایتاً این مســابقه با نتیجه  2-1پایان
یافت .بایرن با این برد  30امتیازی شد و به صدر جدول بوندس لیگا رسید.
ëëدرخشش عابدزاده در شب پیروزی ماریتیمو
شــنبه شــب تعدادی از لژیونرهــای فوتبال ایران هــم برای تیمهای خــود بازی
کردند .از هفته دهم لیگ پرتغال ،ماریتیمو میزبان بلننسه بود و  0-1پیروز شد.
تک گل این بازی را تاگوئئو که به جای علیپور وارد میدان شد در دقیقه  90+3به
ثمر رســاند .در این بازی امیر عابدزاده از ابتدا در ترکیب ماریتیمو قرار داشــت و
در پایان بهعنوان بهترین بازیکن معرفی شد .علی علیپور هم از ابتدا در میدان
حضور داشت و در دقیقه 68تعویض شد .از هفته بیستم رقابتهای لیگ دسته
اول انگلیس ،برنتفورد میزبان ردینگ بود و این دیدار با نتیجه  3بر یک به سود
یاران قدوس به پایان رسید .سامان قدوس بازیکن ایرانی از دقیقه 64وارد میدان
شــد و  26دقیقه بازی کرد .برنتفورد با این پیروزی  35امتیازی شــد و تا رده سوم
صعود کرد .از هفته سیزدهم رقابتهای سوپرلیگ ترکیه ،ترابزون اسپور میزبان
ریزه اســپور بود و به پیروزی دو بر یک رســید .در این بازی ســید مجید حسینی از
دقیقه  90+1پس از مدتها برای ترابزون وارد میدان شد.
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بشار رسن طراح سرخپوشان با همبازیانش خداحافظی کرد

ایران آمدند که خوب نبود .به ساده زیستی باور دارم اما کشتی باید نگین ورزش
ایران باشد .کشتی مثل خاویار و فرش ماست و حتماً باید جایش باالتر از یک
رشــته ورزشی باشد ».او خاطرنشــان کرد« :وقتی آمدم تشکهای خانه کشتی
ساس زده بود اما خدا را شکر این مجموعه هم بازسازی شد و االن بخوبی مورد
استفاده کشتی گیران و تیمهای ملی قرار میگیرد .اگر کار اداری ،داوری و ...قوی
شود و بودجه وزارت هم درشأن کشتی باشد قهرمان المپیک میشویم».

سیدرضاصالحیامیریدرنشستخبریدربارهدیدارهایصورتگرفتهدرحاشیه
شورایالمپیکآسیا،اظهارداشت«:بایکیازرؤسایفدراسیونهایجهانیصحبت
کردم و گفتم چرا ما کرســی نداریم که به من گفت شــما برای کســب کرسی تالش
توجوکنید.کرسیاثرگذارمیتواند
نکردیدوگفتبایدنقطهضعفرادرداخلجس 
به ارتقای یک رشته در آسیا و جهان کمک کند .ما باید تالش کنیم تعریف جدیدی
از کرســی داشــته و به دنبال کرسی تأثیرگذار باشیم ،نه کرسیهای تشریفاتی .بدون
روابط سیاسی ،قدرت اقتصادی و زیرساختها و بدون آگاهی به قدرت دیپلماسی
نمیتوان کرسی تأثیرگذار کســب کرد ۹۰ .درصد کرسیهای ایران بیاثرند ».رئیس
کمیته ملی المپیک درباره حذف این کمیته از مجمع فدراسیون فوتبال عنوان کرد:
«کمیتهملیالمپیکدرهمهفدراسیونهاعضویتداردودراکثرکشورهادرمجامع
رئیس اســت .اینجا در مورد حذف کمیتــه و وزارت ورزش بیتدبیری صورت گرفته
و کار عامدانه بوده است .کمیته ملی المپیک نهاد عمومی غیردولتی است .در این
خصوصنامهاعتراضیبهاینفانتینونوشتمومنتظرپاسخهستم».

http://irannewspaper.ir

گزارش بازی پرسپولیس و اولسان هیوندای توسط عادل
فردوســیپور در فینال لیگ قهرمانان آســیا که با دعوت
صفحهفارسیاینستاگرامایافسیدرورزشگاهالجنوب
دوحــه صورت گرفت ،اتفاقی بود که با اســتقبال بســیار
زیادیمواجه شد .تاجایی که این صفحه که تا پیش از این
حامد جیرودی
خبرنگار
حدود  200هزار دنبالکننده داشت ،تعداد فالوورهایش
به 2میلیونو 400هزارنفررسیدوحتیازصفحهاصلیاینستاگرامکنفدراسیونفوتبال
آســیا هــم یک میلیــون و  100هزار مخاطب بیشــتری پیدا کرد .این در حالی اســت که
ش از این عنوان کرده بود که
فردوسیپور فعالیت رسمی در صفحات مجازی ندارد و پی 
عالقهای هم به حضور در این فضا ندارد اما وقتی بحث دعوت از او برای گزارش بازی
فینال پیش آمد ،او پذیرفت و به قطر رفت و فضایی را بهوجود آورد که میتوان آن را
همراستا با برگزاری خود بازی فینال عنوان کرد .شرایطی را که برای عادل بهوجود آمده
میتوان با این ضرب المثل فارسی که «آب در کوزه و ما تشنهلبان میگردیم ،یار در خانه
و ما گرد جهان میگردیم» تفسیر کرد .در حالی که از اسفند  97پخش برنامه پرطرفدار
 90از سوی مسئوالن صداوسیما متوقف شد و به تبع آن عادل هم بازیهای فوتبال را از
تلویزیون گزارش نکرده 22ماه میگذرد ،اما مردم با وجود گذشت این مدت هنوز چهره
رسانهای محبوبشان را فراموش نکردهاند و با اعالمی از سوی صفحه نه چندان مطرح
فارسی ایافسی ،با اشتیاق به سمت آن روانه شدند تا بازی نماینده ایران را با صدای
گزارشــگر مورد عالقه خود تماشــا کنند .اینها همه در حالی اســت که علی فروغی مدیر
شبکه سه سیما چندی پیش ،خارج شدن عادل از مدار را دلیل حذف برنامه  90خواند
ولی حاال و با این اتفاق باز هم بیشتر ثابت شد که این تلویزیون بوده که از مدار رسانهای
مردم خارج شده است .محمدرضا احمدی شنبه در استودیوی «فوتبال برتر» در لفافه
به این اشــاره کرد که اقدامات ایافســی باعث شده مردم و تلویزیون برای بازی فینال
بســیار اذیت شوند اما واقعیت این اســت ما در اکثر اوقات این عادت را پیدا کردهایم که
تقصیر ناکامیها را به گردن این و آن بیندازیم .فردوسیپور همانطور که خودش اخیراً
توگویی تصویری با استادان دانشگاه شریف بیان کرده بود شاگردانش را به ماندن
در گف 
در ایران توصیه میکرده ،قطعاًدوست داشته فضایی وجود داشته باشد که خودش هم
برای مردم و با مخاطبان بیشــتر در تلویزیون همراه باشــد اما وقتــی هویت او یعنی 90
گرفته شد ،دیگر عالقهای برای گزارش صرف پیدا نکرده است .او با بغض بههمراهان
خود در بازی فینال سالم و از معرفت آنها قدردانی کرد .کسی چه میداند؟ شاید او که
حاال بدون داشتن صفحهای رکورد الیو فارسی اینستاگرام را پشت سرگذاشته ،بخواهد با
همیناپلیکیشنبهفعالیترسانهایخودادامهدهد.

پاداش  ۷۰میلیارد تومانی پرسپولیس برای نایب قهرمانی

 ۳میلیون و  500هزار دالر پرید

باشــگاه پرســپولیس بــا نایــب قهرمانی این تیــم در لیــگ قهرمانان آســیا۲ ،
میلیــون و  ۷۵۰هزار دالر پاداش دریافت خواهد کرد .تیم فوتبال پرســپولیس
عصر شنبه در جریان فینال لیگ قهرمانان آسیا برابر اولسان هیوندای کره 1-2
شکست خورد و نایب قهرمان این دوره از رقابتها شد .بر اساس پاداشهایی
که برای این دوره از رقابتها تعیین شده بود ،پرسپولیس  ۲میلیون دالر بابت
ب قهرمانــی و  ۷۵۰هــزار دالر نیــز بابت بردهــا و برتــری در مراحل قبل از
نایــ 
 AFCپاداش دریافت خواهد کرد(حدود  ۷۰میلیارد تومان با احتساب قیمت
دیروز دالر  ۲۵۵۰۰تومان ).پرسپولیس اگر قهرمان میشد به جای  2میلیون،
پــاداش  ۴میلیــون دالری را به خود اختصاص مــیداد و از طرف دیگر به جام
باشــگاههای جهان صعود میکرد که در این تورنمنت تیم آخر یک میلیون و
 ۵۰۰هزار دالر از فیفا پاداش دریافت میکند .در واقع پرســپولیس با از دســت
دادن قهرمانی ،چیزی حدود  ۳میلیون و  500هزار دالر از دست داد.

