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سلطانیفر :شاید در المپیک کاری تاریخی انجام دهیم

خطیبی معارفه شد ،بابایی تراکتوری

باشــگاه تراکتور دیروز روز پرخبری را پشــت ســر گذاشت .چرا که مراسم
معارفــه رســول خطیبی بهعنــوان ســرمربی جدید این تیــم ظهر دیروز
در ســالن کنفرانس باشگاه برگزار شــد .در این جلسه ،علیرضا رحیمی،
معــاون ورزشــی باشــگاه بــه خطیبی خوشآمــد گفت و برایــش آرزوی
موفقیــت کرد .خطیبی نیز صحبتهایی را با بازیکنان خود انجام داد و
بعد راهی اســتادیوم اختصاصی باشــگاه شد تا نخستین جلسه تمرینی
خــود را با تیم تراکتور برگزار کند .دیــروز همچنین پیمان بابایی مهاجم
ماشینســازی بــا عقد قــرارداد رســمی به تراکتــور پیوســت .خطیبی در
مــورد جــذب پیمــان بابایی گفــت« :در اولیــن روز حضورم در باشــگاه،
پیگیر مذاکره با بابایی شــدم و این بازیکن ضمن رد شــایعات به خاطر
تعصبــی کــه به تراکتــور و هــواداران داشــت ،قرارداد ســفید امضــا و در
تمرین تیم تراکتور شرکت کرد».

اخباری از ماشینسازی استعفا کرد

سعید اخباری ســرمربی ماشینسازی دیروز از سمت خود استعفا کرد.
دلیل این تصمیم اخباری مشــکالت مالی و نامشخص بودن وضعیت
مدیریتی این باشــگاه اســت .روز گذشــته قرار بود شــرکتی این باشگاه را
خریداری کند که از خرید آن انصراف داد.

بیرانوند را با برانکارد بردند!

سمیعی :حکمی بابت شکایت مصلح ندیدم

جعفر ســمیعی مدیرعامل باشگاه پرســپولیس بعد از انتخابات هیأت
فوتبال اســتان تهران در خصــوص پرونده بودیمیر گفــت« :پرونده این
بازیکن چند روز دیگر بســته میشــود ولی به خاطــر تحریمها هنوز پول
به حســاب وی ننشســته اســت ولی ظرف یکی دو روز آتی این اتفاق رخ
میدهد ».او در خصوص مطالبات باشــگاه شــهرخودرو از پرســپولیس
بابــت انتقــال گلمحمدی گفت«:آنها شــکایت کردهانــد و این موضوع
پیگیری میشــود ».او در خصوص شکایت شایان مصلح از پرسپولیس
و حکمــی که ایــن بازیکن علیه پرســپولیس گرفته اســت ،گفت« :بروید
این موضوع را از آنهایی که این بحث را گفتهاند سؤال کنید .من حکمی
در این خصوص ندیدم».

مصاحبه کریمی مجوز پخش ندارد؟

علــی کریمــی بعــد از انصــراف از شــرکت در مناظــره غیر زنــده فوتبال
برتــر ،تصمیــم گرفــت روبــهروی امیرعلــی نبویــان بنشــیند و بــه اتفاق
خــداداد عزیــزی ،مهــدی مهــدوی کیــا ،علیرضــا منصوریــان و بهنــام
ابوالقاســمپور حقایــق و پشــت پردههــای فوتبــال را به زبان بیــاورد ،اما
منابــع آگاه از احتمــال سانســور ایــن برنامــه ویدیویــی خبــر میدهنــد!
بهگــزارش« طرفــداری »،احتمــال پخــش ایــن برنامه از طریــق« وی او
دی»ها اندک اســت و مشــخص نیســت چه مشــکلی در راه تولید ،تهیه
و پخــش این برنامــه ویدیویی پیش آمده که بهصورت غیر رســمی خبر
رســیده احتمــال دارد این برنامه ضبط شــده پخش نشــود؛ برنامههای
اینچنینــی نیــاز به مجــوز پخش دارنــد ولی گویا تــا دیروز مجــوزی برای
پخش مصاحبه کریمی از پلتفرمی که قصد انتشار این برنامه را داشته،
صادر نشده است.

قول دبیر برای ادامه فعالیت کشتی بانوان

رقابتهای قهرمان کشــوری آلیش بانوان با اســتقبال خوب استانهای
مختلف روز یکشنبه در خانه کشتی شهید هادی برگزار و با قهرمانی تیم
مازندران پایان یافت .یگانه غریب گشته از یزد در  55کیلوگرم ،فاطمه
فتاحی از مازندران در  60کیلوگرم ،محدثه حسینی از خراسان رضوی در
 65کیلوگــرم ،ریحانــه گیالنی اصل از توابع تهران در  70کیلوگرم ،مریم
احمدی از استان فارس در  75کیلوگرم و هانیه عاشوری از کرمانشاه در
وزن  +75عناوین نخست اوزان ششگانه را به خود اختصاص دادند .در
حین برگزاری مسابقات ،علیرضا دبیر رئیس فدراسیون به آلیشکاران
قول داده که از آنها حمایت کرده و طبق برنامه نیز اعزامها انجام شود.
وی در ایــن بــاره گفــت« :قطعاً همانطور که از کشــتی آقایــان حمایت
میکنیم ،از کشــتی بانوان نیز حمایت خواهیم کرد و مسابقات را برگزار
میکنیم .کشــتی فقط متعلق به آقایان نیســت و برای بانوان نیز اعزام
خواهیم داشت .قرار هم نیست که کشتی بانوان را جمع کنیم».
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موندو دپورتیوو (اسپانیا)

توتو اسپورت (ایتالیا)

بارســلونا در هفتــه بیســت و چهارم
اللیــگا و در حالــی کــه به بــرد مقابل
کادیــز نیاز داشــت ،با تســاوی  1-1به
کارش خاتمه داد تا شاگردان رونالد
کومان با این نتیجه باز هم از کورس
قهرمانــی دورتر شــوند .ســوژهای که
ایــن روزنامه بــه آن پرداختــه و تیتر
«نابخشودنی» را برای ناکامی آبی و
اناری پوشان انتخاب کرد.

دبــل الئوتــارو مارتینــز و تــکگل روملــو
لوکاکــو باعث شــد اینتر در هفته بیســت
و ســوم ســری  Aمقابل میالن به پیروزی
 0-3دســت پیــدا کنــد و  4امتیــاز بیشــتر
از همشــهریاش در صــدر جــدول
باشــگاههای ایتالیــا داشــته باشــد .حــاال
اســکودتو در حوالی اینتریها است و این
روزنامه هم تیتــر «نمایش قدرت اینتر»
را روی جلدش برد.

میرر اسپورت (انگلیس)
در هفته بیست و پنجم لیگ برتر جزیره
هــم ،منچســتریونایتد  1-3نیوکاســل را
بــرد و بــه رده دوم برگشــت .در حالی که
منچسترســیتی نیز مقابل آرسنال  0-1به
برتری دســت یافت و بــا هجدهمین برد
متوالــی در تمامی رقابتهــا فاصلهاش
در صــدر را در عــدد  ۱۰حفــظ کــرد .ایــن
روزنامــه هم تیتر «با فریــاد» را برای برد
شیاطین سرخ برگزید.

گفتوگوی «ایران» با شهاب زاهدی که بهترین گلزن لیگ اوکراین است

«زوریا» پل رسیدن من به سطح اول فوتبال دنیاست

مطمئنمبهتیمملیدعوتمیشوم،حاالهرچهزودتربهتر/پرسپولیسنشانداده لیاقتقهرمانیرادارد
حامد جیرودی/شهاب زاهدی گلزنیهای
خــود در تیــم جدیدیــش را هم آغــاز کرد.
ایــن بازیکــن  25ســاله کــه در نیــم فصل
نخست لیگ اوکراین در المپیک دونتسک
بــازی میکرد و برای این تیم  8گل به ثمر
رســانده بــود ،در نیم فصــل دوم بــه زوریا
لوهانســک پیوســته و در هفته پانزدهم به
همراه اللهیار صیادمنش در ترکیب اصلی
زوریــا مقابل ماریپول قرار گرفت .او با گلی
کــه در دقیقــه  ۳۴بــه ثمــر رســاند ،باعث
پیروزی  0-1تیمش شــد هم تا زوریا با این
برد پس از دیناموکیف و شاختاردونتسک
در رده ســوم جــدول قــرار بگیــرد و هــم
خــودش بــا  9گل درصــدر جــدول گلزنان
لیگ اوکراین بایستد .زاهدی صحبتهای
خود با «ایــران» را در خصوص زدن اولین
گلــش بــرای زوریا آغــاز کرد«:خدا را شــکر
میکنــم و خیلی خوشــحالم که توانســتم
برای تیم جدیدم گلزنی کنم و به وضعیت
تیم در راه موفقیت کمــک کنم .امیدوارم
که این گلزنیها تداوم داشــته باشــد تا باز
هم بــه پیروزیهای بیشــتری دســت پیدا
کنیم».
او در حالــی زوریــا را بــرای ادامــه فوتبــال
انتخاب کرد کــه جایگاه خوبی در المپیک
دونتسک داشــت و بهترین گلزن این تیم
و آقــای گل نیــم فصــل اول لیــگ اوکراین
بود ولی از این تیم جدا شــد که انتقال او با
حاشیههایی نیز همراه بود .زاهدی در این
بــاره چنین توضیح داد«:مــن در این چند

وقــت پیشــنهادهای مختلفی داشــتم که
شرایط مالی بهتری هم داشتند و هم تراز
با لیگ اوکراین بودند اما هدف اولم رفتن
به زوریا بود و در نهایت به این تیم پیوستم.
اخبار و حواشی هم در زمان نقل و انتقاالت
طبیعی است .بخصوص درباره بازیکنانی
که عملکرد خوبی را از خودشان نشان داده
باشند .باشــگاه المپیک قراردادش با من
در پایان فصل به پایان میرسید و بهدنبال
این بود که از طریق من درآمدزایی کند که
طبیعی اســت اما خود من بــه خاطر پول
زوریا را انتخاب نکردم چرا که به موفقیت
فکر میکنم و احســاس میکنم زوریا پلی
اســت کــه میتوانــد مــن را به ســطح اول
فوتبال اروپا و جهان برساند».
در اوکراین دیناموکیف و شاختاردونتسک
دو تیم پرطرفدار و شــناخته شــده هستند.
زاهدی درباره اینکه آیــا از این تیمها برای
بــازی پیشــنهاد داشــت یــا نــه گفت«:چرا
اتفاقــاً از هــر دو تیــم پیشــنهاد داشــتم اما
احساســم بــرای رفتــن به ایــن تیمها صد
درصد نبــود اما در زوریا هم باشــگاه و هم
کادرفنــی و بازیکنــان عالقه داشــتند که به
ایــن تیم بروم و این انــرژی مثبت و خوبی
کــه در زوریــا بــود را در دینامــو و شــاختار
ندیدم .من میخواهم موفقیت را پله پله
طی کنم».
این بازیکن درباره وضعیت هم تیمی اش
صیادمنــش و اینکــه بــا او دربــاره رفتن به
زوریا مشورت کرد هم چنین نظر داد«:من

قبــل از اینکه اللهیار بــه زوریا بیایــد از این
تیم پیشــنهاد داشــتم اما با عملکردی که
در نیــم فصل اول داشــتم مطمئن شــدم
که میتوانــم به زوریا کمک کنــم .البته به
اللهیــار هــم گفتــم میخواهم بیایــم و او
هم خوشــحال شــد .از اینکه کنار او هستم
خوشــحالم .او بازیکن بسیار خوبی است و
مطمئن هســتم که میتوانیــم فصل را به
بهترینشکلممکنبهپایانبرسانیم».آیا
زاهدی میتواند بهعنوان آقای گلی دست
پیــدا کنــد؟ او بــه این ســؤال چنین پاســخ
داد«:مــن بیشــتر از اینکــه بــه گلزنــی فکر
کنم بهدنبال موفقیت تیم هستم ولی اگر
بتوانم گلزنیهای بیشتری داشته باشم که
خیلی خوشــحال کننده است و هر گلی که
میزنم برایم بسیار ارزشمند است»
در تیم ملی مهاجمان گلزنی مانند مهدی
طارمــی و ســردار آزمــون وجــود دارد .آیــا
زاهدی امیدوار اســت بــه تیم ملی دعوت
شــود؟ او گفت«:مطمئناً بــرای من باعث
افتخار اســت که به تیم ملی دعوت شوم.
خوشحالم در پست مهاجم که در آن بازی
میکنــم ،بازیکنان تراز اولــی حضور دارند
ولی مهم نیست چه بازیکنی بازی میکند
و مهــم موفقیت تیــم ملی اســت .درباره
خودم هــم مطمئنم جایگاههــای بهتری
را کســب میکنــم و در نهایت ایــن افتخار
نصیبم خواهد شد .حاال هر چه زودتر بهتر
و اینکه زندگی ادامه دارد و باید تالش کنیم
تا به جایگاه بهتری دست پیدا کنیم».

پرســپولیس در حالــی بــه قهرمانــی نیــم
فصل رسید که در ابتدای فصل عالقهمند
به جذب زاهدی بود ولی این اتفاق نیفتاد.
او که در لیگ چهاردهم برای سرخپوشان
پایتخت بازی میکرد ،درباره تیم سابقش
چنیــن نظــر داد«:پرســپولیس و کادرفنی
ایــن تیــم بــه مــن لطــف داشــتند و
میخواســتند به این تیــم بروم اما
بــه خاطر شــرایطی کــه وجود
داشــت ایــن طــور نشــد.
بــرای مبلــغ باالیــی که
برای رضایــت نامهام
باید پرداخت میشــد،
خودم هم دوست نداشتم
کــه باشــگاه زیــر فشــار بــرود .با ایــن حال
پرسپولیس با عملکرد خوبش نشان داده
چقدر خوب است و لیاقت قهرمانی را دارد
و برای تیمی که در آن رشــد کردهام آرزوی
موفقیتدارم».
زاهــدی درباره اینکــه رســانههای اوکراین
دربــارهاش چــه نظــری دارنــد و یــا آنــدره
شوچنکو اســطوره فوتبال این کشور درباره
او صحبتــی داشــته یــا نــه چنیــن توضیح
داد«:اخبــار درباره من چه نقل و انتقاالتی
و چه عملکردی درباره من در اوکراین زیاد
بــوده که لطف خــدا بوده ولی مــن خودم
آنهــا را دنبال نمیکنم و دوســتانم به من
میگوینــد که چــه خبری دربارهام منتشــر
شده و اینکه شوچنکو چیزی دربارهام گفته
باشد ،خبری ندارم».

حمایت از فکری ،وعده به آبی پوشان

اتلتیکو مادرید در یک هشتم نهایی به چلسی رسید

جنگاولعقابها وهالیوودیها

قایدی باز هم در تمرین استقالل شرکت نکرد

گروه ورزشــی /تیم فوتبال استقالل دیروز
در زمین کمــپ تیمهای ملــی یک بازی
درون تیمی (تیم زرد و تیم سفید) برگزار
کــرد که این دیــدار با تســاوی  1-1به پایان
رســید و به ضربات پنالتی کشــیده شد که
در ضربــات پنالتی تیم ســفید  3-4پیروز
شــد؛ بــرای تیــم ســفید در جریــان بــازی
ارســان مطهــری و بــرای تیم زرد شــیخ
دیاباته گلزنی کردند .مهدی قایدی مثل
یک هفته گذشته در محل تمرین حضور
نداشــت .مدیرعامل پیشــین این باشگاه
(احمد ســعادتمند) وعــده افزایش رقم
قــرارداد وی را داده بود که این کار توســط
مسئوالن فعلی انجام نشد .این موضوع
باعــث ناراحتــی این بازیکن شــده اســت
و بــه همین دلیــل در تمرینات اســتقالل
غایب بود .شــیخ دیاباته بعــد از مدتها
برای اســتقالل در یک بــازی درون تیمی
بــه میــدان رفــت و ایــن بازیکــن مهیــای
بازی برای آبیپوشــان در ادامه لیگ شده
اســت .احمد مــددی ،مدیرعامل آبیها
که ایــن دیــدار را از نزدیک تماشــا کرد در
جمــع بازیکنــان گفــت« :میدانــم همه
تالش خود را برای موفقیت تیم میکنید
و بنــده و همکارانم هــم همه تالش خود
را میکنیــم تــا در روزهای آینــده بتوانیم

بخشی از قرارداد شما عزیزان را پرداخت
کنیم .بنــده و هیأت مدیــره همهجانبه از
آقای فکــری حمایت میکنیم و مطمئناً
با تالش شــما و هدایت آقای فکری ،تیم
دوبــاره صدرنشــین میشــود ».در پایــان
صحبتهای احمــد مددی بــا بازیکنان،
قرار شد تا چند تن از بازیکنان با همراهی
وریا غفــوری در روزهای آینده در باشــگاه
اســتقالل حاضر شــوند و درخواســتها و
نقطه نظرات خود را با مدیرعامل آبیها
در میــان بگذارند .این در حالی اســت که
اســتقالل ایــن روزهــا حــال و روز خوشــی
نــدارد و بــا وجــود اینکــه بیشــتر بازیکنان
فصل گذشــته حفظ شــده و چند بازیکن
جدیــد هــم اضافه شــده ،اما شــرایط این
تیم مطلوب نیست؛ از دست دادن صدر
جــدول ،محمود فکــری و اســتقالل را در
روزهای گذشته با انواع و اقسام چالشها
و حواشــی روبــهرو کــرد ،بــه غیــر از ایــن
مسائل ،مشکالت مالی باشگاه بار زیادی
روی دوش فکری گذاشــته ،بــه طوری که
شــنیده میشــود اگر او به عنوان سرمربی
نتوانــد کاری کند ،ممکن اســت بازیکنان
دست به اعتصاب بزنند .این چالشهای
ســرمربی آبیها پیش از آغــاز نیم فصل
دوم لیــگ برتر اســت که ایــن موضوع ها

لیگ قهرمانان اروپا

آنتورپ و ســنت ترویدن یکشــنبه شــب در حالی به تســاوی  0-0دســت
یافتنــد کــه مهمتریــن اتفــاق ایــن بــازی ،تعویــض علیرضــا بیرانونــد
دروازه بان آنتــورپ بهدلیل مصدومیت در دقیقه  35بود .بیرو که چند
شــب قبل از آن و در بازی آنتورپ در مرحله یک شــانزدهم نهایی لیگ
اروپا مقابل گالسکو رنجرز در دقیقه  ۷۷بهدلیل آسیب دیدگی از ناحیه
کشــاله ران پای راست تعویض شــده بود ،در بازی با سنت ترویدن روی
خــروج خوبی که از دروازه داشــت با بازیکن حریــف برخورد کرد و دچار
مصدومیــت شــد .او پس از این برخورد ابتدا لنــگان لنگان از زمین بلند
شــد اما تنها دقایقی بعد روی زمین نشســت و مشــخص شد که قادر به
ادامه بازی نیســت و توســط تیم پزشــکی آنتــورپ با برانــکارد به بیرون
زمین منتقل شد .هر چند مصدومیت بیرانوند به نظر شکل متفاوتی با
مصدومیت او در دیدار برابر رنجرز داشــت ،اما به هر حال اوضاع برای
این دروازه بان ایرانی خوب نیست.

اخبار

مســعود ســلطانیفر ،وزیــر ورزش و جوانــان دیــروز در حاشــیه افتتــاح
خوابــگاه تیراندازی با کمان در مجموعه ورزشــی آزادی اظهار داشــت:
«خــدا را شــکر میکنم قولی که داده بودیم ،عملــی و این خوابگاهی که
براساس صحبتهای ریاست فدراسیون و ورزشکاران یکی از ملزومات
اصلــی بــود ،فراهــم و آماده شــده اســت .امیــد زیادی بــه تیرانــدازی با
کمــان و همچنیــن تیراندازی دارم و فکر میکنم ریشــه این ورزشها در
هویــت فرهنگــی و ملی ما اســت .در واقع حیف اســت کــه از مدالهای
بینالمللی و جهانی و المپیک در این رشــتهها بیبهره بمانیم و با این
ســابقه دیرینــه فرهنگــی و تاریخی که در این رشــتهها داشــتیم ،نتوانیم
در این رشــتهها مــدال بگیریم ».او عنــوان کرد« :تالش ما بر این اســت
که امکانات مناســبتری فراهــم کنیم .برای تجهیزات هــم چندین بار
صحبت کردهایم .مشــکل تحریمها را داریم و االن تحت شــدیدترین و
ظالمانهترین تحریمها هســتیم .امیدواریم این تحریمها هرچه ســریع
تــر برطــرف شــود و مشــکالت بخشهــای مختلف کشــور حل شــود .در
فکــر هســتیم و بــا همین شــرایط کنونی هــم تالش میکنیــم تجهیزات
مناســبتری را فراهــم کنیــم تا با عــزم و ارادهای که ورزشــکاران دارند،
بتوانند برای کشــور افتخــار آفرینی کنند .خدا را چه دیدید ،شــاید با این
تالشــی که انجام شــد و دعای خیر مردم و انگیزه و اشــتیاق ورزشکاران
بتوانیم یک کار تاریخی در المپیک انجام دهیم».
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تمرین دیروز استقالل با جشن تولد آبی پوشان برای فرشید اسماعیلی برگزار شد

ممکن است حواشی دیگری برای آبیها
ایجادکند.
ëëمددی :مهدی قایدی پســر اســتقالل
است
احمــد مــددی ،مدیرعامــل اســتقالل در
مصاحبهای دیگــر در مورد غیبت مهدی
قایدی و وضعیت« میلیچ »بیان داشت:
«قایــدی یکســری مشــکالت مربــوط بــه
قــراردادش دارد؛ بــا نماینــده او صحبت
کردم تا مشــکالت را بررسی کنیم .قایدی
پســر اســتقالل اســت و حتمــاً مشــکالت
ایــن بازیکــن را در روزهای آینده بررســی

و حــل خواهیــم کــرد؛ بــا محمــود فکری
هم صحبــت کردم تا شــخصاً بــا او برای
بازگشت به تمرینات صحبت کند؛درباره
بازگشــت میلیــچ در هیــأت مدیره بحث
کردیم و اینکه بــرای این کار تأمین منابع
صــورت بگیرد .این نیســت که بازگشــت
میلیــچ از دســتور کار خــارج شــود ».او
همچنین مدعی شــد« :اوضاع اســتقالل
خیلــی خــوب اســت و مشــکلی نداریــم.
عالوه بر این بازیکنی از تیم جدا نمیشود.
کادرفنی چنــد بازیکن را هم درخواســت
کرده که در حال مذاکره هستیم».

انتخابات هیأت فوتبال تهران برگزار شد

همون همیشگی!

گــروه ورزشــی /انتخابــات ریاســت هیــأت
فوتبــال تهــران در حالــی دیروز برگزار شــد
که با حواشــی زیادی همــراه بود .انتخاباتی
که در نهایت حبیباهلل شــیرازی با کســب
23رأی برای سومین دوره متوالی بهعنوان
رئیس هیأت انتخاب شــد ولی پس از پایان
این جلســه یکی از همراهان نیما نکیسا که
9رأی کسب کرده بود اعتراض شدیدی را به
نحوه برگزاری انتخابات اعالم کرد .مسعود
حیدرزاده که ســابقه مربیگری در تیم ملی
دانشــجویان را دارد ،در جمــع خبرنــگاران
گفت«:آقای شــیرازی شــما  12سال رئیس
هیأت تهران بودیــد در این مدت چه کاری
انجــام دادید که باز هــم میخواهید انجام
دهید؟ آیا کسی نیست که دلش برای بچه

فوتبالیستیکهساقنداردبسوزد؟بچهایکه
در رباطکریم کار میکند ،چگونه 10میلیون
تومــان بــرای حضــور در طــرح آســیاویژن
هزینــه کنــد؟ تیــمدار مقصر نیســت بلکه
شرایط عوض شده تا برای هزینه میزبانی،
آمبوالنس و ...مجبور شود 10میلیون تومان
ازبازیکنپولبگیرد.اصالًازاینکهنکیسارأی
نیاورده ناراحت نیســتم امــا از این موضوع
ناراحتــم کــه بــا ایــن رأی دادنها شــرافت
فوتبال تهران از دست رفت ».اکبر محمدی
مدیرعامل باشگاه پیکان هم گفت«:برای
اولینباردرچنینمجمعیشرکتمیکنم.
با دوســتان زیادی هم همفکری و صحبت
کردم.بهنظرمهیچشائبهایوجودنداشت
ولــی توزیــع رأی با توجه بــه اینکه یکطرفه

نبود ،این پیام را داشــت که رئیس برگزیده
باید همه ایــن گروههــا را در نظر بگیرد .هر
رأیــی کــه به حبیباهلل شــیرازی داده نشــد
بــه نمایندگی از طیفی بود که عالقهمند به
تغییر بودند ».شیرازی نیز بعد از انتخابش
در خصوص اینکه یک عده در انتخابات به
او رأی ندادنــد و از عملکرد وی انتقاد دارند
گفت«:مندستتکتکآنهارامیبوسم.
از آقایان ملک آباد و نکیسا و حتی گودرزی
خواهشمیکنمکهبیایندوبنشینندوباهم
صحبت کنیم .به نکیسا پیشنهاد میدهم
که در این مســیر تحول و توســعه در کنار ما
باشد».رئیسهیأتفوتبالاستانتهراندر
خصوص اینکه امروز هم در جایگاه رئیس
هیأت حضور داشت و هم نامزد گفت :این

سر خود این
بر اساس اساســنامه بود و من ِ
کار را نکردم .این ایراد به بنده نیســت .برابر
مقررات در جلسه نشســتم و کارم را انجام
دادم ».نصــراهلل پریچهــره مدیرکل ورزش
و جوانان اســتان تهران در پاســخ به سؤالی
مبنــی بر اینکــه مجمع تحت تأثیــر نفرات
بود ،گفت«:مــن این بحث را قبــول ندارم.
بــاز هم میگویــم من بــه نظــرات دیگران
احترام میگذارم ،یکی میگوید چرا قبل از
انتخابات فدراســیون؟  ۲.۵ســال است این
صحبتهامطرحمیشود،خستهنشدید؟
خودتــان میگویید فوتبــال تهران ضعیف
شده،تخریبشده،همهاینهارابایدبهجان
بخریم.شایدایراداتیباشدامااینکهتخلف
شدهباشدخیراینطورنیست».

آدرینا ورشینگر /هفته دوم بازیهای رفت مرحله یکهشتم نهایی لیگ
قهرمانــان اروپــا کــه از هفتــه پیش بــا برگزاری  4دیدار آغاز شــد ،ســاعت
 23:30دقیقه امشب با برگزاری  2مسابقه دیگر ادامه مییابد که در یکی
از آنها التزیو در ورزشــگاه المپیک رم میزبان بایرن مونیخ است .دیداری
که اولین رویارویی  2تیم محسوب میشود و التزیو و بایرن مونیخ تاکنون
هرگز در رقابتهای اروپایی با یکدیگر مصاف نداشتهاند اما با توجه به در
اوج بــودن باواریاییها ،تیمی چندان عالقهای به دوئل با این تیم ندارد و
جالب اینکه سیمونه اینزاگی سرمربی التزیو هم گفته فقط نمیخواستم
بــه بایــرن مونیخ بخوریم که خوردیم! ســفید و آبیهــا در حالی پا به این
مرحله گذاشتهاند که یکی از تیمهای بدون شکست مرحله گروهی بودند
و بــا  10امتیــاز و پــس از بورســیا دورتموند ،به عنــوان تیم دوم گــروه  Fبه
مرحله حذفی راه پیدا کردند .التزیو در آخرین بازیاش در سری  Aموفق
شــد میهمان خود ســامپدوریا را  0-1شکســت دهد و موقتاً به رده چهارم
جــدول صعــود کند .ایــن دومین حضــور التزیــو در مرحلــه حذفی لیگ
قهرمانان اروپاســت و عقابها امیدواند برخالف فصل  1999-2000که با
قبول شکست مقابل والنسیا از صعود به مرحله بعدی بازماندند ،این بار
موفق به صعود شــوند .اما آنها باید مقابل بایرنی قرار بگیرند که مدافع
عنوان قهرمانی این رقابتهاست و با قهرمانی در جام باشگاههای جهان
بــه  6گانــه رســید.هالیوودیها هم یکــی از  4تیم بدون شکســت مرحله
گروهــی بودند کــه با  16امتیاز به عنوان تیم صدرنشــین گروه  Aرقابتها
به مرحله حذفی رقابتها راه پیدا کردند .آنها با  18گل زده بهترین خط
حمله رقابتها را در اختیار داشتند و از حیث تفاضل گل هم بهترین تیم
ن هانســی فلیک ابتدای هفته جاری
مرحله گروهی بودند .البته شــاگردا 
بعد از گذشت بیش از یک ماه دوباره طعم شکست را چشیدند و مقابل
ت ودوم بوندسلیــگا  1-2بازنــده
اینتراخــت فرانکفــورت در هفتــه بیســ 
شدند ولی در صدر جدول باقی ماندند.
در دیگــر دیــدار اتلتیکومادریــد در ورزشــگاه واندا متروپولیتانــو مادرید
پذیرای چلسی خواهد بود.روخی بالنکو در مرحله گروهی پس از بایرن
مونیــخ بــا  9امتیاز به عنوان تیم دوم گــروه  Aبه مرحله حذفی راه پیدا
کرد .شــاگردان دیگو ســیمئونه که در صدر جدول اللیگا قــرار دارند ،در
مقطعی باید با چلســی بازی کنند که در  2بازی متوالی ناکام بودهاند و
از قضا هر دوی این بازیها هم مقابل لوانته بوده اســت که آخرین آن
با نتیجه  0-2رقم خورد .البته چلسی هم در هفته بیستوپنجم لیگ
برتر انگلیس در خانه ســاوتهمپتون به تســاوی  1-1رسید تا با  43امتیاز
در رده پنجم بایســتد .با این حال آبیپوشــان لندنی نســبت به مرحله
گروهی یک امتیاز بزرگ دارند و آن روی کار آمدن یک مربی باتجربهتر
یعنی توماس توخل به جای فرانک لمپارد است .توخل پاریسنژرمن
را به مرحله حذفی لیگ قهرمانان فصل جاری رساند و حاال باید تیمی
دیگر را به مراحل پایانی این رقابتها برساند .اولین مأموریت اروپایی
ایــن مربــی آلمانی در چلســی مقابل اتلتیکویی اســت کــه در  29بازی
خانگــی قبلــیاش در رقابتهای اروپایی تنها یک بــار باخته اما همان
یک باخت هم مقابل چلســی در مرحله گروهی فصل  2017-18بوده
اســت .چلســی که با 14امتیاز به عنوان تیم اول گروه  Eپا به این مرحله
گذاشــته ،در مرحله قبل در اسپانیا توانست سویا را  0-4شکست دهد و
حاال امیدوار به موفقیتی دیگر است.

