فوتبال جهان
آلگری :توپ طال باید به
رونالدو میرسید

ســرمربی یوونتوس به ســتایش از «کریستیانو
رونالدو» پرداخت و بر این باور است که باید توپ
طال  ۲۰۱۸به او میرسید .کریستیانو رونالدو فصل
بسیار خوبی را با رئال مادرید پشت سرگذاشت و
توانست با این تیم قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا
را به دست آورد.
با وجود درخشش رونالدو این لوکا مودریچ بود که
توانست توپ طال  ۲۰۱۸را به دست آورد.
آلگری بر این باور است که باید توپ طال به رونالدو
می رسید .ســرمربی یوونتوس ،گفت :رونالدو به
خاطر درخشش با رئال مادرید در لیگ قهرمانان
اروپا شایســته توپ طال بود .بر این باور هســتم
که باید او این جایزه را به دســت مــیآورد .او در
صعود پرتغال به جام جهانــی بیشترین نقش را
داشت.او ادامه داد :دستیابی مودریچ به توپ طال
نه تنها روحیه رونالدو را بد نمیکند ،بلکه  برعکس
انگیزهاش را هم زیاد خواهد کرد .او از همین االن
به دنبال توپ طالی ششم خود خواهد بود .رونالدو
در یوونتوس بهتر و بهتر خواهد شــد .او بازیکنی
استثنایی و خاص و در همان حال مرد متواضعی
اســت .رونالدو خیلی زود در یوونتوس جا افتاده
است .او یک الگوی بســیار خوب برای بازیکنان
جوان است .او در سن  ۳۳سالگی همچنان در اوج
به سر میبرد .رونالدو در فصل جاری رقابتهای
سری  Aتوانســته برای یوونتوس ۱۰گل به ثمر
رساند و در صدر جدول بهترین گلزنان جای دارد.

شکست تیم قدوس برابر
موناکوی بحرانزده

«آمیان» در حالیکه سامان قدوس را در ترکیب اصلی
خود نداشت ،برابر «موناکو» تن به شکست داد.
هفته شانزدهم رقابتهای لیگ فرانسه با انجام یک
دیدار آغاز شد.در این دیدار دو تیم بحرانزده موناکو
و آمیان به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با
یک گل به سود موناکو به پایان رسید.
موناکو با هدایت «تیری آنری» توانســت پیروزی
ارزشمندی را به دست آورد و با دو گلی که «فالکائو» از
روینقطهپنالتیبهثمررساندسهامتیازحساسرابه
دست آورد.در این دیدار سامان قدوس بازیکن ایرانی
آمیان نیمکتنشین بود و در ترکیب اصلی به میدان
نرفت .او در دقیقه  ۶۱وارد میدان شد ،اما نتوانست
مانع از شکست تیمش شود.
موناکو با این پیروزی به رده هفدهم جدول ردهبندی
صعود کرد .این درحالی است که آمیان به رده نوزدهم
سقوط کرد تا شرایط برای این تیم وخیم شود.

تساوی ترابزون اسپور
با گلزنی حسینی

«ترابزون اسپور» در روز گلزنی بازیکن ایرانیاش برابر
«سیواسبلدیهاسپور»مساویکرد.ترابزوناسپوردر
جامحذفیترکیهبهمصافسیواسبلدیهاسپوررفت
که این دیدار با تساوی ۲بر ۲به پایان رسید.
نخستین گل ترابزون را مجید حسینی در دقیقه۴۵
به ثمر رساند .بازیکن ایرانی توانست بازی را مساوی
کند.لحظاتیبعد«پارماک»گلدوماینتیمرابهثمر
رساند اما «یاکوت» با گلزنیاش اجازه نداد ترابزون
پیروز این بازی شود.

مسی و رونالدو میهمانان ویژه
جنگ جهانی سوم!

دو ستاره آرژانتینی و پرتغالی برای تماشای فینال
برگشت«کوپالیبرتادورس»بهمادریدسفرمیکنند.
«کریستیانو رونالدو» و «لیونل مسی» برای تماشای
دیدار«ریورپالته»و«بوکاجونیورز»درفینالبرگشت
کوپا لیبرتادورس همدیگر را در ســانتیاگو برنابئو
خواهنددید  .ایننخستینحضورستارهپرتغالیپس
از جدایی اش از رئال مادرید در ورزشگاه سفیدپوشان
خواهدبود.رونالدوازباشگاهمادریدبهصورتمستقیم
درخواســت بلیت کرد .فلورنتینو پرس قصد دارد
دو ستاره آرژانتینی و پرتغالی در کنار هم بنشینند.
دیدار برگشت ریورپالته و بوکاجونیورز که قرار بود
در ورزشگاه مونومنتال بوینس آیرس برگزار شود به
دلیل حمله هواداران میزبان به اتوبوس بوکا لغو شد.
کنفدراسیونفوتبالآمریکایجنوبیتصمیمگرفت
بازی خارج از آرژانتین برگزار شود .به همین خاطر
سانتیاگو برنابئو یکشنبه هفت ه آینده میزبان جنگ
جهانی سوم خواهد بود.

خادم الشریعه :داشتم کمکم از شطرنج ناامید میشدم

مظاهری :فعال تصمیمی برای همکاری با تیم ملی بوکس ندارم

مربی تیم ملی بوکس ایران گفت :اسمم در کمیته فنی رقابتهای قهرمانی کشور است ،اما فعال تصمیمی برای ادامه همکاری با تیم ملی ندارم.
علی مظاهری درخصوص رقابتهای بوکس قهرمانی کشور توضیح داد :در این مسابقات نفرات خوب هر استان در قالب یک تیم به روی رینگ
یپوش شدن مبارزه
میروند که به همین دلیل سطح رقابتها باالست .این مسابقات برای حضور در اردوهای تیم ملی است و بوکسورها برای مل 
میکنند .امیدوارم شاهد برگزاری خوبی باشیم .مظاهری پیش از این گفته بود که احتماال دیگر با تیم ملی بوکس همکاری نکند ،اما اکنون اسم
او در بین اعضای کمیته فنی مسابقات کشوری به عنوان مربی تیم ملی وجود دارد .او در پاسخ به این سوال که وجود اسمش در کمیته فنی به
معنای ادامه همکاریاش با تیم ملی بزرگساالن است؟ توضیح داد :فعال تصمیم دقیقی برای ادامه همکاری با تیم ملی نگرفتهام ،اما حاال که
اسمم در بین اعضای کمیته فنی است ،برای کمک به بوکس در محل برگزاری مسابقات حاضر میشوم چرا که من از خانواده بوکس هستم .با
این حال فعال تصمیم برای ادامه همکاری نگرفتهام .تا آنجایی که شخصیت قهرمانیام زیر سوال نرود به بوکس کمک میکنم.

ورزش
Sport

سارا سادات خادم الشریعه استاد بزرگ شطرنج بانوان ایران گفت :کم کم داشتم از شطرنج ناامید میشدم .ساراسادات خادم الشریعه در مورد
حضورش در لیگ چین اظهار کرد :این اولین حضورم در لیگ چین نبود ،اما اینکه هرسال به لیگ چین دعوت شویم خیلی خوشحال کننده
است .در لیگ چین همیشه بازیکنان خوب دنیا حضور دارند .امسال هم اتفاق خوبی که افتاد دو ایرانی بودیم که در یک تیم بازی کردیم.
قبال فقط من در لیگ چین بازی میکردم و این خیلی امیدوارکننده است که دو نفر در آن حضور داشتیم .امیدوارم در سالهای آینده تعداد
بیشتر هم شود .وی با اشاره به زندگی شطرنجیاش در سال گذشته گفت :سال گذشته اصال سال خوبی از نظر شطرنجی نداشتم .فکر میکنم
ریتینگم از ۲۴۵۸به ریتینگ ۲۴۰۰رسیده بودم و تقریبا پایین تر هم میرفت ،ولی از تیرماه تقریبا در هر مسابقهای که شرکت کردم ریتینگ
گرفتم و درجههای از دست رفته را جبران کردم .واقعا برایم خوشحال کننده است ،داشتم کم کم از شطرنج ناامید میشدم .در حال حاضر هم
جزو ۲۰نفر اول رنکینگ جهانی هستم .این جزو اهداف بزرگم بود و خوشبختانه برایم اتفاق افتاد ،اما حفظ و ارتقایش خیلی کار سختی است.
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فوتبال ایران
 پاداش  ۲میلیون دالری فیفا
به تیمهای ایرانی

سرخ پوشان پايتخت برنده بازي معوقه با ذوبيها؛

پروفسور باالخره علي منصور را شكست داد!
مهدی محمدی | گروه ورزش
mmohammadi@gmail.com

برانکو ایوانکوویچ که از زمان حضور
در ایران موفق به شکست دادن علی
منصوریان نشد ه بود ،در دیدار معوقه
هفته یازدهم با غلبه بر ذوبآهن این
طلسم را شکست .نمایش ذوبآهن
مقابل پرسپولیس ،نشان داد که تیم
منصوریان هنوز بــه نظم تاکتیکی
درستی دست پیدا نکرده است.
پرسپولیس با تک گل شــجاع خلیلزاده
ذوبآهن را از پیش رو برداشــت و به صدر
جدول نزدیکتر شد.
پرسپولیس برای دومین هفته پیاپی روی
شروع مجدد و با ارسال عالیشاه و ضربه سر
شــجاع خلیل زاده به تک گل برتری خود
دست یافت ،ولی برخالف هفته گذشته برای
رسیدن به گل چندان صبر نکرد و در همان
 15دقیقه ابتدایی از حریف پیش افتاد و این
برتری را تا پایان بازی حفظ کرد.پرسپولیس
در طول بازی چند بار این موقعیت را داشت
که اختالف را بیشتر کند ،اما از این فرصتها
نتوانست استفاده کند.ذوبآهن در دقایق
پایانی به علت اخراج فخرالدینی ده نفره به
بازی ادامه داد.پرســپولیس با این پیروزی
 27امتیازی شــد و در رده سوم در فاصله
 2امتیازی دو تیم صدرنشین جای گرفت.
ذوبآهن نیز در رتبــه چهاردهم جدول
باقی ماند.
حال و روز بد ذوب آهن
حــال و روز ذوبآهــن خــوب
نیست و شــاید حتی بدبینترین فرد از
دنبالکنندگان فوتبال هم نمیتوانســت
تصور کند تیمی که پیش از شــروع فصل
از مدعیان جدی لیگ محســوب میشد،
حــاال در رده چهاردهــم جــدول جای
داشته باشــد و برای نهمین هفته پیاپی
در نتیجهگیری ناکام بماند.ذوبآهن که

عنــوان بهترین تیم نیمفصــل دوم لیگ
هفدهم را در اختیار داشــت ،امروز با هر
بازی یک پله به قعر جدول نزدیکتر شده و
هوادارانش را ناامیدتر میکند .سبزپوشان
اصفهانی در شرایطی به مصاف پرسپولیس
رفتند که در هفته گذشــته ،نمایش قابل
قبولی را مقابل فوالد ارائه داده و یک امتیاز
ارزشمند را کســب کرده بودند ،اما مقابل
پرسپولیس ناامیدکننده ظاهر شده تا روند
ناکامیهای آنها همچنان ادامه داشــته
باشد.نوع بازی ذوبآهن مقابل پرسپولیس
را میتوان نمایشی بدون پرده از مشکالت
این تیم دانسته و گویای این واقعیت است
که منصوریان راه بسیار ســختی را برای
بازگرداندن تیمش به لیگ پیش رو دارد.
یکی از نکات منفی ذوبآهن در این بازی،
گیج و ســرگردان بودن بازیکنان این تیم
در انجــام وظایف محوله بــود و بازیکنان،
درک درســتی از خواســتههای سرمربی
خود نداشتند .امری که به عقیده بسیاری
از کارشناســان ماحصل تغییرات زیاد در
کادر فنی ذوبآهن اســت .آنچه مشخص
است ،چالش اصلی منصوریان در ذوبآهن
ایجاد نظــم تاکتیکــی و هدفمند کردن

وان
ش بان
ورز
آغاز لیگ برتر فوتبال بانوان؛
دختران فوتبالیست پا به توپ میشوند

قدرت تهاجمی تیمش اســت .یکی دیگر
از چالشهــای ذوبآهن ،تــرس از باخت
و خوردن گل اســت .بازیکنان این تیم به
محض خوردن گل رو به بازی احساســی
آورده و با سراسیمگی حمالت کم اثری را
ترتیب میدهند که دفع آن برای بیشــتر
تیمها کار چندان سختی نیست.
برانکو:اینرفتاربانایبقهرمان
آسیا شرم آور است
سرمربی پرسپولیس به شدت از داوری دیدار
تیمش مقابل ذوبآهن انتقاد کرد.
برانکوایوانکوویچبعدازپیروزیتیمشمقابل
ذوب آهن در نشست خبری اظهار کرد :به
بازیکنان و هواداران تبریک میگویم .آنها
کمک کردند تا پایان نیم فصل بیشترین
امتیازات را بگیریم .بــه بازیکنان تبریک
میگویم که بعد از فینــال لیگقهرمانان
آسیا از چهار بازی ،سه بازی را بردیم و یک
بازی را مساوی کردیم .از نظر روحی و روانی
کار سختی داشتیم .بازیکنان شخصیت و
خصوصیات یک تیم قهرمان را نشان دادند.
متاســفانه آقای خمارلو موضع ما را اعالم
کردند .نباید این صحبتها صورت بگیرد،
اما این رفتار با قهرمان ایران و نایب قهرمان

شهرداری سیرجان فصل گذشته با  ۵۳امتیاز در جایگاه دوم جدول
رده بندی و پایین تر از شهرداری بم قرار گرفت که با   ۵۶امتیاز جام
قهرمانی را از آن خود کرد .بم در آغاز رقابتهای خود برای دفاع از
سوت آغاز لیگ برتر فوتبال عنوان قهرمانی میهمان پارس جنوبی بوشهر است.
بانــوان از روز جمعه  ۱۶آذر راه یاب ملل سنندج نیز که فصل گذشته با  ۴۸امتیاز سوم شد باید
 ۱۳۹۷زده میشود و تیمها نماینده شیراز را از پیش رو بردارد .سپاهان اصفهان چهارمین تیم
رقابت خود را برای کسب جام جدول رده بندی فصل گذشته ،در اولین بازی خود و در خانه میزبان
قهرمانی آغاز میکنند.
آذرخش تهران خواهد بود .تیم تهرانی نیز فصل گذشــته به دلیل
از
بانوان
لیگ برتر فوتبــال
امتیازهای کم به دسته یک سقوط کرد ،اما به دلیل انصراف استقالل
شــود
ی
جمعه  ۱۶آذر آغاز م
خوزستان از حضور در لیگ برتر جایگزین این تیم شد.
برای
را
خود
و  ۱۲تیم رقابت
■ بازیهای هفته اول لیگ برتر فوتبال بانوان:
فصل
توجه
قابل
کســب جام قهرمانی آغاز میکنند .یکی از نکات
خلیج فارس شیراز _ راه یاب ملل مریوان
عنوان
که
تیم
این
جدید ،حضور تیم بانوان ملوان بندرانزلی است.
شهرداری سیرجان _ ملوان بندرانزلی
در
قبل
سال
دو
کشد
پرافتخارترین تیم فوتبال بانوان را یدک می
پارس جنوبی بوشهر _ شهرداری بم
بازگشت.
برتر
لیگ
به
تاریخ هشتم مرداد   ۱۳۹۵منحل شد و دوباره
سپیدار مازندران _ ذوب آهن اصفهان
زیادی
تغییر
قبل
سال
کادر فنی و بازیکنان تیم ملوان نسبت به دو
پاالیش گاز ایالم _ همیاری آذربایجان غربی
رود  .
ی
م
سیرجان
شهرداری
نداشته و در اولین دیدار خود به مصاف
سپاهان اصفهان _ آذرخش تهران

آسیا شرم آور است.
او افزود :با تیمی که اینقدر هــوادار دارد،
نباید اینگونه برخورد شود .همانطور که مدیر
رسانهای تیم گفت :یک نامه به باشگاه بدهند
که ما نباید قهرمان شــویم و ما هم خیلی
راحت بازی میکنیم تا مسابقات تمام شود.
برانکو دربــاره اینکه تیمــش در این بازی
شــادابی بازیهای گذشــته را نداشــت،
خاطرنشان کرد :ما باید تکلیف بازی را در
نیمه نخست مشخص میکردیم .ما پنج،
شش موقعیت عالی داشــتیم ،البته ذوب
آهن بســیار بهتر از جایگاهش در جدول
است .اگر گل دوم یا سوم را میزدیم قضیه
فرق میکرد .در نتیجه یــک بر صفر این
امکان وجود دارد که شرایط خوب نباشد،
چون عدم اطمینان و عدم دقت وجود دارد.
برخالف ذوب آهن که موقعیتی نداشــت
ما پنج ،شش موقعیت داشــتیم .باید این
را بدانیم که این بیســتمین بــازی ما بود.
بیشــترین بازیها را انجــام دادیم .عمال
میگویم که در تمام بازیهــا از رقبا بهتر
بودیم .از لحاظ بصری و آماری در لیگ برتر
و لیگ قهرمانان آسیا بهتر بودیم .فقط مقابل
کاشیما ۱۰دقیقهبدشانسبودیم.اگرتمرکز
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داشتیم ،نتیجه بهتر بود .وظیفه من است که
مدام برای بهبود کار تالش کنم .امروز دیدید
که احسان حسینی برای اولین بار بازی کرد.
آنها بازیکنان جوان هستند که دنبال فضا
میگردند.
منصوریــان ۱۰:بازیکــن
پرســپولیس را حبس کرده
بودیم
سرمربی ذوب آهن میگوید :تیمش نمایش
فوق العادهای مقابل پرســپولیس داشته
اســت .علیرضا منصوریان بعد از شکست
یک بر صفر تیمش مقابل پرسپولیس اظهار
کرد :شرایط تیم ما باید دگرگون شود .تیم
مسابقه را با شرایط روحی خوبی شروع کرد
و به مرور با افت روحی مواجه شد .به امید
نمازی خسته نباشید میگویم که قبل از
من زحمات زیادی کشید .امروز شکل و روند
بازی ما فوق العاده خوب بود .در آخر بازی،
ما ۱۰بازیکن پرسپولیس را در داخل محوطه
جریمه خودش حبس کردیم .پرسپولیس
مسابقات فشرده ای داشت و به دلیل کمبود
بازیکن خسته شده بود .ما میتوانستیم از
روی ضربات کاشته به گل هم برسیم.
سرمربی ذوب آهن همچنین درباره برنامه
تیمش در فصل نقل و انتقاالت یادآور شد:
قطع به یقیــن در یکــی ،دو نقطه ترمیم
خواهیم داشت .شاکله تیم ما خوب است
و بازیکنان جوان خیلی خوبــی داریم .به
پرسپولیس تبریک میگویم که از ته مانده
انرژی خودشان اســتفاده کردند و ریسک
نکردند .میتوانستیم بهتر از این روی ضربات
کاشته کار کنیم .در فاصله تعطیلی ۵۰روزه
لیگ برتر باید وضعیت بدنــی بازیکنان را
ترمیم کنیم .او ادامه داد :از هفته  ۲۶تا۳۰
لیگبرتر شرایط مسابقات مشخص میشود  
و تیمها شرایط خود را میدانند .در آسیا هم
باید در پلیآف موفق باشیم .شأن ذوب آهن
باالتر از این است و باید هر هفته تمرکزمان را
روی نقاط بهتر جدول منعطف کنیم.

فیفاجوایزتیمهایباشگاهیبرایجامجهانیرا
اعالم کرد که هفت تیم ایرانی شامل این جوایز
شدند.فیفا پاداش تیمهای ایرانی را برای جام
جهانی ۲۰۱۸روسیهاعالمکردکهبهاین ترتیب
هفت باشگاه پرسپولیس ،سپاهان ،استقالل،
سایپا ،پدیده ،سیاهجامگان و ذوب آهن شامل
پاداش جام جهانی شدند .در این بین ،دو باشگاه
استقالل وپرسپولیسبه ترتیب جوایزبیشتری
را نسبت به سایر تیمها کسب کردند .در مجموع
تیمهای ایرانی دو میلیون  ۲۵۴هزار و  ۹۵دالر
دریافتمیکنند.
جوایز تیمهای ایرانی برای جام جهانی به شرح
زیر است:
استقالل ۸۴۰ :هزار و  ۵۱۰دالر
پرسپولیس ۶۴۹:هزار و ۴۸۵دالر
ذوب آهن ۲۲۹ :هزار و  ۲۳۰دالر
سایپا ۲۲۹ :هزار و  ۲۳۰دالر
پدیده ۱۵۲ :هزار و  ۸۲۰دالر
ســیاهجامگان ۷۶ :هزار و  ۴۱۰دالر (این تیم
منحل شــده و با قیمت امروز دالر ،جایزهای
معادل حــدود  ۸۷۰میلیون تومــان دریافت
میکند)
سپاهان ۷۶ :هزار و  ۴۱۰دالر

نخستین پیروزی فوتسال ایران
مقابل رقیب سنتی

شاگردان ناظمالشریعه در دیداری تدارکاتی در
جام اسلواکی برابر روسیه با نتیجه پنج بر چهار
به پیروزی رسید.
دو تیم فوتســال ایران و روســیه در دیداری
دوســتانه در تورنمنت اسلواکی به مصاف هم
رفتندکه این دیداردر پایانبا برتری پنج برچهار
شاگردان ناظمالشریعه به پایان رسید.
در نیمه نخســت این دیدار ،تیم ملی فوتسال
ایران با نتیجه چهار بر سه و با گلهای مهدی
جاوید و اصغر حسنزاده (دو بار) شکست خورد،
اما فوتسالیستهای ایرانی در نیمه دوم به بازی
برگشتند و با نتیجه پنج بر چهار برابر حریف
خود به پیروزی رســیدند .گلهای چهارم و
پنجم ایران را در این بازی ،روملو بازیکن روسیه
و اصغر حسنزاده وارد دروازه روسها کردند تا
ایران با درخشش بازیکن سال آسیا ،نخستین
پیروزی خود را برابر رقیب ســنتیاش دشت
کند.

جی
خار

ستاره های صورتی2018
الگری و ایکاردی ،جوایز را بردند
اینتر-یوونتوس؛ بزن بریم

مائوروی برق آسا
سیتی و احتمال محرومیت از لیگ
قهرمانان فصل آینده

دوست عزیزم ،جلویت را می گیرم
یوونتوس-اینتر و نام های بزرگ در
بازار

نمای ورزشی
جام قهرمانی مسابقات فوتبال جام ملتهای آسیا در ادامه سفر نمادین به کشورهای مختلف
آسیایی از طریق سنگاپور وارد دوحه شد.

تقديرنامه
رئيس جمهور
برای عليرضا
بيرانوند
در اجالس
سراسري نماز در
سمنان
تمرین فوالد خوزستان با حضور دو دستیار جدید افشین قطبی؛ در این تمرین ،مارکو
آنتونیو آلوارز فریرا و جهانیار محبی مقدم ،دستیاران جدید قطبی برای نخستین بار شرکت
کردند.

