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درلیستالمپیاکوس

فوتبــال  تیــم 
یونان  المپیاکــوس 
از  گذشــته  شــب 
در  ســاعت 23:15 
ورزشگاه خانگی خود 
در مرحلــه گروهی 
اروپا  قهرمانان  لیگ 

میزبان تیم اسپورتینگ لیسبون پرتغال بود. به 
همین خاطر بسیاری از ایرانی ها منتظر بودند تا نام 
کریم انصاری فرد را در لیست المپیاکوس ببینند 
اما سرمربی تیم یونانی ترجیح داد مهاجم ایرانی را 

از فهرست 18نفره بازیکنانش خط بزند.

واکنشگوچی
بهازدسترفتنپنالتی

رضــا قوچان نــژاد 
در بــازی اخیــر تیم 
هیرنفین هلند یک گل 
زد و یک پنالتی را نیز از 
دست داد. به خاطر این 
پنالتی هدررفته برخی 
هــواداران و بازیکنان 

سابق هیرنفین به انتقاد از مهاجم ایرانی پرداختند. 
همین مسائل سبب شد تا گوچی به این انتقادها 
واکنش نشــان بدهد. قوچان نژاد در این خصوص 
گفت: »یک روز شــما قهرمان هســتید و روز بعد 
ممکن است نتوانید کاری انجام دهید. مهمترین 
چیز در شرایط کنونی این اســت که ما در مسیر 
درســتی قرار داریم و از ۴ بازی، 8 امتیاز گرفتیم و 

دیگر چه چیزی می خواهید؟«
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نگاه

کریمیدرمربیگریتنبلینکند

اضافه شــدن علــی کریمــی بــه جرگــه 
مربیــان فوتبال ایــران، اتفاق بســیار خوب و 
خوشــحال کننده ای اســت. او این هفته برای 
نخستین بار روی نیمکت یک تیم لیگ برتری 
می نشــیند، اگرچه قبال به عنــوان مربی روی 
نیمکت تیم ملی فوتبال هم نشســته بود. قطعا 
علی کریمی می تواند مثــل دوران بازیگری اش 
موفق باشد و به یک مربی بزرگ تبدیل شود. او 
بازیکن باهوشی بود و مربیگری هم نیاز به هوش 
باالیی دارد تا در لحظه، بهترین تصمیم را بگیری. 
شــاید نفراتی بوده اند که چند دوره مربیگری 
را ســپری کردند اما هیچ وقت مربیان موفقی 
نشــدند. از نظر من صرفا با کســب اطالعات و 
شرکت در کالس مربیگری نمی توان یک مربی 
بزرگ ساخت. امثال علی کریمی که تجربه های 
زیادی از فوتبال در سطح ملی و باشگاهی در اروپا 
دارند، به مراتب جلوتر از افرادی هستند که چنین 
تجربه هایی را کسب نکرده اند. هستند مربیانی در 
دنیا که حتی فوتبالیست هم نبودند اما تعدادشان 
بسیار محدود است. اکثرا از میان بازیکنان بزرگ 
مربیان بزرگی هم پرورش یافتند و موفق شدند. 
مشــکل ما در فوتبال ایران عدم اعتماد مدیران 
به مربیان جوان اســت. البته در چند سال اخیر 
شرایط بهتر شــده اما باید باز هم بیش از این به 
فکر ایده های جدید باشیم. مدیران غیرفوتبالی 
فقط افراد نزدیک به خودشــان را برمی گزینند، 
درحالی که باید به بازیکنان بزرگ نســل قدیم 
ایران اعتماد کرد. شــاید علی کریمی در دوران 
بازیگری اش کم حوصله و حتی تنبل خطاب شده 
اما خودش خوب می داند که شــرایط مربیگری 
متفاوت است و باید طبق یک اصول خاص پیش 
برود. از نظــر من، کریمی روی نیمکت برعکس 
عمل می کند و به مراتب صبورتر خواهد بود. او 
با مربیان بزرگی کار کرده و می تواند این تجربه 
را به بازیکنانش انتقال دهد. البته یک تجربه تلخ 
از تیم ملی برای کریمی به یادگار مانده که مدتی 
در کنار کی روش کار کرد و به شــکل نه چندان 
جالبی جدا شد. با این حال، فوتبال باشگاهی و 
آن هم کار کردن در تیمی مثل نفت برای کریمی 
خیلی بهتر است. او می تواند از همین جا رشد کند 
و به باشگاه های بزرگتری مثل پرسپولیس برود. 
امیدوارم شایسته ساالری وجود داشته باشد و از 
امثال کریمی و هم دوره ای هــای او به خوبی در 
مربیگری استفاده شــود. امثال دایی، کریمی و 
باقری باید آینده فوتبال ایران را بسازند و حتی 
نیمکت تیم ملی فوتبال را تصاحب کنند. تا چه 
زمانی می خواهیم به مربیان خارجی دل ببندیم 

و خودمان را محتاج آنها کنیم؟

ورزش جهان

رهبر کره شــمالی طرفدار شیاطین سرخ 
است|  آنتونیو راتزی، سناتور ایتالیایی که دوست 
نزدیک کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی است، 
فاش کرد که این فــرد عالقه زیادی به فوتبال و تیم 
منچستریونایتد انگلیس دارد و تمام بازی ها و اتفاقات 
این تیم را دنبال می کند. بــه همین خاطر روزنامه 
دیلی میل به تیم های منچسترســیتی، چلسی و 

آرسنال به حالت طنز درباره این خبر هشدار داد.
پیراهن نیمار مشکل ساز شــد| نیمار در 
تابســتان  ســال جاری با 222 میلیون یورو راهی 
پاري سن ژرمن شد و عنوان گران ترین بازیکن تاریخ 
فوتبال جهان را به خود اختصاص داد. حاال اما باشگاه 
PSG در رابطه با پیراهن های شــماره 10 نیمار با 
مشکل بســیار بزرگی مواجه شده است. الخلیفی، 
رئیس باشگاه پاری  سن ژرمن از فروش زیاد پیراهن 
نیمار سخن به میان آورد و گفت : »االن مشکلی که با 
آن مواجه هستیم این است که در کشورهای مختلف 
مشتری پیراهن نیمار بسیار زیاد است و تأمین کردن 
خواســته همه مشــتریان و تولید پیراهن برای ما 

سخت شده است.«
 PSG تصمیم رئیس یوفا بــرای مجازات
گروهــی از رســانه های اروپایی به نقــل از رئیس 
یوفا اخباری منتشــر کرده اند کــه از تصمیم وی 
برای مجازات باشــگاه پاری ســن ژرمن به خاطر 
ولخرجی های فراقانونی پرده برمی دارد. به نوشــته 
نشریه آس اسپانیا، چفرین در جلسه اخیر اتحادیه 
باشگاه های فوتبال اروپا )ECA( به سران باشگاه های 
فوتبال قاره سبز گفته است: »من می خواهم در یوفا 
همان محبوبیتی را کسب کنم که میشل پالتینی 
داشت و می دانم که باید پاری سن ژرمن را از حضور 
در رقابت هــای اروپایی تحت  نظــارت یوفا محروم 
کنم.« هر چند یوفا این ادعــا را تکذیب کرده اما به  
نظر می رسد که موضوع برخورد با PSG جدی باشد.

تمایل رونالدو برای بازگشت به انگلیس|  
ویدیویی از دادگاه مالیاتی کریستیانو رونالدو منتشر 
شده که در آن وی مشخصا از تمایل به بازگشت به 
لیگ برتر صحبت کرده اســت. رونالدو گفته است: 
»من هرگز در انگلیس مشکلی نداشتم. زندگی من 
همانند یک کتاب باز اســت و من نمی خواهم هیچ 
چیز را پنهان کنم. شاید خنده دار باشد و من تمایلی 
به گفتن این موضوع نداشته باشم؛ اما من عالقه مندم 
دوباره به انگلیس بازگردم. نمی دانم چرا در این دادگاه 
هستم. به چشمان من نگاه کنید! هیچ چیزی برای 
پنهان کردن ندارم و زندگی من مثل یک کتاب باز 
است. من هیچ اشتباهی مرتکب نشده ام و اگر اسپانیا 
می خواهد مالیــات و پول بیشــتری از من بگیرد، 

مشکلی نیست آن را پرداخت می  کنم.«

شهروند|  پاداش چیست؟ پاداش را معموال رویدادی 
می دانند که بالفاصله بعد از رفتار اتفاق می افتد و ســبب 
افزایش آن رفتار می شــود. بنابراین پاداش چیزی است 
که به دنبال رفتار و موفقیت  بخصوصی می آید و ســبب 
نیرومندی یا افزایش تعداد دفعات بروز آن رفتار با باالرفتن 

رفاه معنوی و مادی افراد می شود.
هدف از نوشتن این ســوال و جواب ساده این است که 
مدیران فدراسیون فوتبال آن را مطالعه کنند! بدون  شک 
مطالعه دقیق و کارشناسی ماجرای »پاداش«، بزرگترین 
جنجال ها و بحران های پیش روی آنها را در فوتبال ایران 
حل خواهد کرد! فقط کافی است که آنها این حقیقت بسیار 
مهم را هیچ وقت فراموش نکنند: »پاداش  موفقیت ها باید به 

موقع پرداخت شود«.
این روزها بحث بر ســر پاداش در فوتبال ایران داغ داغ 
اســت. همه به نگرفتن پاداش انتقــاد دارند و بی توجهی 
مدیران فوتبال ایران به این موضــوع،  باعث پایین آمدن 
روحیه و ســلب اعتماد فوتبالی ها از مدیریت شده  است. 
در این گزارش، با علم به تعریف و جایــگاه پاداش که در 
همه جای دنیا به خوبی جا افتاده و به آن توجه می  کنند،  
بحران هایی که به خاطر بی توجهــی مدیران به مبحث 

پاداش به وجود آمده است را بررسی می کنیم.
یک سال بی توجهی به فوتسالی ها

تیم ملی فوتبال ایران مهرماه  سال گذشته در شرایطی به 
مقام سومی جام چهانی فوتسال رسید که فدراسیون فوتبال 
بدترین تداکرات و امکانات را برای ملی پوشان درنظر گرفته 
بود. از نداشتن آشپز و لباس های پاره و برچسب خورده و 
دوخته شده تا پرداخت نشدن پاداش های نقدی! در چنین 
شرایطی بزرگترین افتخار تاریخ ورزش های تیمی کشور 
توسط ملی پوشان فوتسال رقم خورد و همه منتظر بودند 
که بهترین پاداش ها برای بازیکنان و اعضای کادر فنی در 
نظر گرفته شود. در این مدت وزارت ورزش فقط یک پاداش 
نقدی در اختیار بازیکنان قرار داد که بخشی از آن به عنوان 
مالیات کسر شد! فدراسیون فوتبال اما هنوز پاداش نقدی 
مسابقات جام جهانی و افتخار سومی جهان را به بازیکنان 

پرداخت نکرده اســت و فوتسالیست ها به بدترین شکل 
ممکن از فدراســیون انتقاد کرده  اند. البته بعد از گذشت 
یک سال اخیرا مهدی تاج تیم ملی را به ضیافت شام در برج 
میالد دعوت کرد و وعده پرداخت پاداش 10 تا 15 میلیون 
تومانی به آنها داد! دقت کنید! یک سال بعد از کسب افتخار 

تازه وعده پرداخت پاداش داده شده است.
صعود به جام جهانی و اعتراض کی روش

کارلوس کــی روش و بازیکنان تیم ملــی فوتبال ایران 
هم بعد از تســاوی مقابــل کره جنوبی بیانیــه ای تند و 
مشترک در اعتراض به پرداخت نشــدن پاداش ها و عدم 
 حمایت های کافی از تیم ملی در مســیر سخت صعود به 
جام جهانی انتقادهایی را مطــرح کردند که با عصبانیت 
مدیران فدراسیون فوتبال همراه شد. البته مهدی تاج در 
مصاحبه ای اعالم کرد؛ مجموعه تحت مدیریت او پاداش 
بازیکنان را تا قبل از بازی با کره به صورت کامل تســویه 
کرده است. منتهی بحث اصلی بر سر پاداش بزرگ صعود به 
جام جهانی بود که هنوز با کی روش و شاگردانش پرداخت 
نشده اســت. ماجرایی که باعث شد آنها به تیم ملی لقب 

یتیم بدهند! البته کارلوس کی روش در ســال های اخیر 
بارها و بارها نسبت به پرداخت نشدن پاداش شاگردانش به 
فدراسیون در مقاطع دیگر هم اعتراض های تندی داشته که 
باعث به وجود آمدن بحران های بزرگ در فوتبال ایران هم 
شده است. با این وجود مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال 
اخیرا اعالم کرده پاداش صعود به جام جهانی هم به  زودی در 
مراسمی رسمی به بازیکنان و مربیان پرداخت خواهد شد.

 گالیه فوتبال ساحلی،
  نوجوانان، جوانان و زنان

مدیران فدراســیون فوتبال طبق اخبار منتشرشده در 
رسانه ها هنوز پاداش ســومی تیم ملی فوتبال ساحلی در 
مسابقات جام جهانی را هم پرداخت نکرده  اند. پاداش های 
تیم های ملی نوجوانان و جوانان هم البته آنطور که باب میل 
بازیکنان و مربیان است، پرداخت نشده و آنها هم خواهان 
حمایت بیشتری از فدراسیون فوتبال و مسئوالن هستند. 
نکته قابل تأمل اینجاست که رقم پاداش این  تیم ها هم از 
تیم ملی بزرگساالن خیلی پایین تر اســت و با این وجود، 
هیچ وقــت پاداش آنها هــم به صورت منظــم و به موقع 

پرداخت نشده است اما مربیان و بازیکنان این تیم ها- حتی 
تیم های ملی بانوان- معموال در تمام این ســال ها جرأت 
اعتراض کردن به فدراســیون فوتبال مثــل کی روش و 

شاگردانش را  نداشته اند.
به قهرمان لیگ ها هم پاداش نداده  اند

از روزی که پرسپولیس به عنوان قهرمانی لیگ برتر 
و نفت تهران به عنوان قهرمانی جام حذفی رسید،  تا به 
امروز هیچ خبری مبنــی بر پرداخت پاداش قهرمانی 
این تیم ها از سوی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ 
در رسانه  ها منتشر نشده است. طبق آیین نامه طبیعتا 
به تیم های قهرمان هر لیگ از سوی فدراسیون پاداش 
داده می شود اما کســی نمی داند که رقم این پاداش 
چقدر اســت و اصال پاداش نقدی قهرمانی لیگ برتر 
به طور مثال به باشگاه پرسپولیس پرداخت شده است 
یا خیر! مســأله قابل ذکر این است که همین باشگاه 
پرسپولیس نه تنها نتوانســته پاداش نقدی قهرمانی 
خود را بگیــرد، بلکه پول کامــل تبلیغات محیطی، 
بلیت فروشی و حق پخش تلویزیونی را دریافت نکرده 
و طبق ادعای مدیران ســازمان لیــگ چیزی حدود 
۴ میلیارد تومان به این مجموعه بدهکار هم هســت.

فاجعه جشن برترین های فوتسال
 تازه ترین فاجعه هم که مربوط به برگزاری مراسم جشن 
برترین های فوتسال بود. جایی که مدیران سازمان لیگ 
فوتســال به نفرات برگزیده در هر بخش فقط یک سکه 
بهار آزادی پاداش دادند که با انتقاد شدید رسانه ها و اهالی 
فوتسال همراه بود. علی کفاشیان سرپرست کمیته فوتسال 
درباره این ماجرا گفته است: »باید چکار کنیم؟ بیش از این 
نداشتیم که پاداش بدهیم. اصال مگر برای فوتبال به نفرات 
برتر چند سکه دادند؟« مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال 
هم درباره این مراســم درمصاحبه ای تأکید کرد: »قبول 
دارم مراسم تجلیل از برترین های فوتسال که نخستین بار 
ســازمان لیگ آن را برگزار می کرد، نواقصی داشت و باید 
سعی کنیم در سال های آینده مراسم تجلیل را بهتر برگزار 

کنیم«.

شهروند| ســفر 9ماهه کاپ جام جهانی 2018 آغاز شده و این 
کاپ که  سال آینده در روسیه به دست یکی از کاپیتان های 32 تیم 
حاضر در این رقابت ها سپرده می شــود، از بیش از 50 کشور عبور 

خواهد کرد.
نمایش جام بیست ویکم در جهان

بیست ویکمین دوره جام جهانی  سال آینده در شهرهای مختلف 
روسیه با حضور 32 تیم برتر جهان فوتبال برگزار می شود. طبق عرف 
هر دوره کاپ قهرمانی این دوره از مسابقات ابتدا در شهرهای مختلف 
کشور میزبان و سپس به کشورهای دیگر حمل می شود و درنهایت 
به روسیه بازخواهد گشت. هم اکنون کاپ جام جهانی در شهرهای 

روسیه به گردش درآمده و قرار است ســفر 9ماهه خود را از کشور 
تایلند آغاز کند. در ســفر این کاپ به مناطق مختلف جهان، مردم 
عالقه مند به فوتبال نظاره گر آن خواهند بود تا به نوعی شــمارش 

معکوس برای شروع بزرگترین رویداد فوتبالی جهان آغاز شود. 
چرا کاپ به ایران نمی آید؟

در فهرست بیش از 50 کشــوری که قرار است کاپ جام جهانی 
از آنها عبور کند، نام ایران به عنوان دومین تیمی که جواز حضور در 
جام جهانی را به دست آورده، دیده نمی شود. جالب این که خیلی از 
کشورهای همسایه ایران همچون امارات، پاکستان و ازبکستان در 
این فهرست هســتند اما نامی از ایران به عنوان یکی از تیم هایی که 
تا به حال صعودشــان را قطعی کرده اند، در این لیست وجود ندارد. 
اسپانسر تور جام جهانی شرکت آمریکایی کوکاکوال است و به  نظر 
می رسد این شــرکت مسئول انتخاب کشــورهایی است که کاپ 
جام جهانی قرار است در آنها به گردش درآید. حتی کشورهایی مثل 

الئوس، ماکائو، تونگا، جزایر سلیمان، پاپوآ گینه نو و برونئی که اصال 
صاحب فوتبال نیستند، شاهد کاپ جام جهانی از نزدیک خواهند بود. 
بدون  شک ورود کاپ جام جهانی به هر کشور می تواند تب فوتبال را 

در میان مردم داغ کند اما ایران از این رویداد محروم شده است. 

سفر 9ماهه ای که مسافر شماره 2 در آن نادیده گرفته شد

کاپجامجهانیبهایراننمیآید!

تیم های ملی مختلف فوتبال از دریافت حق شان عاجز مانده اند

معضلیبهنام»پاداش«!
 کفاشیان: وقتی پول نداریم، چه کنیم؟!

محمد پنجعلی
پیشکسوت فوتبال

شایعه روز

تشکیلتیمپاورلیفتینگزنان
یکــی از اتفاقــات 
عجیبی که در فضای 
ســروصدای  مجازی 
زیادی بــه پــا کرد، 
تشــکیل تیمی تحت 
عنــوان پاورلیفتینگ 
ایــران بود. بــا توجه 

به این که فعالیت زنان در رشــته پــرورش اندام و 
بدنســازی در ایران غیرقانونی است، انتشار چنین 
خبری در فضای مجازی عجیب به نظر می رسید. 
به همین دلیل، ناصر پورعلی فرد، رئیس فدراسیون 
پرورش اندام به واکنش درباره این شایعه پرداخت و 
اصل خبر را تکذیب کرد. وی گفت: »تیم ملی بانوان 
پاورلیفتینگ یک عنوان غیرقانونی و جعلی است و با 
متولیان این اقدام غیرقانونی برخورد جدی خواهیم 
داشت. متاسفانه اخیرا مشاهده شده است که برخی 
افراد و گروه ها به طور غیرقانونی اقدام به فریب و اعزام 
بانوان تحت عنوان »تیم ملی پاورلیفتینگ بانوان« 
می کنند. این اقدامات غیرقانونی و جعلی است و به 
صراحت اعالم می کنیم که عوامل اصلی این اتفاقات 
را به مراجع قانونی و ذیصــالح معرفی می کنیم.« 
در این باره قرار اســت در فدراســیون پرورش اندام 
کارگروهی تشکیل شود و به بررسی موضوع بپردازد. 
پیش از این نیز به دلیل اعزام یک گروه از زنان ایرانی 
به مسابقات بادی کالسیک برون مرزی حاشیه هایی 

ایجاد شد که فدراسیون آن را تکذیب کرد.

آن سوی مرز

ورزش
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ســامان قدوس، بازیکن ایرانی- ســوئدی جدید 
تیم ملی درخصوص اولین تجربه حضورش در اردوی 
تیم ملی ایــران صحبت کــرده و از ماجرای عجیبی 
سخن گفته که در سفر طوالنی مدت به کره جنوبی 
برایش پیش آمد. او پس از ترانزیت و معطلی طوالنی 
در استانبول برای پرواز بعدی، مجبور شد یک شب 
تمام بیدار بماند تا پرواز به ســئول را از دست ندهد و 

با یک پرواز طوالنی دچار بیماری هم شد. قدوس 
در این خصوص گفته است: »پس از رسیدن 
به هواپیما بالفاصلــه از صندلی برای خودم 
تختی ســاختم و با وجود این که بالش و پتو 
بود، اما درخواســت کردم یک پتوی دیگر به 

من بدهند، چون بسیار سردم بود. وقتی 
وارد هواپیما شدم، بالفاصله 

خوابیــدم و فکــر می کنم 
خواب  در  چهارســاعتی 
بودم. وقتی بیدار شــدم، 
کامال خیس عــرق بودم، 
انگار که دوش گرفته بودم. 
برای این که خودم را مرتب 
کنم، به سرویس بهداشتی 

رفتم، اما بشدت ضعف کردم 
و بیهوش شــدم. وقتــی بیدار 

شدم، صورتم رو به دستشویی بود و نمی دانم چه مدت 
زمانی آن جا حضور داشتم.« وی ادامه داد: »وقتی از 
دستشویی بیرون آمدم، مقابل پرسنل هواپیما بار دیگر 
ضعف کرده و غش کردم. نمی دانم چه اتفاقی افتاد، اما 
پس از خوابی یک ساعته وقتی بیدار شدم، یک حوله 
خنک روی صورتم بود. نمی دانــم چه مدت زمانی 
آن جا بودم، اما به یاد دارم وقتی به هوش آمدم، از 
پرسنل پرواز پرســیدم: »چه اتفاقی افتاده 
اســت؟«. حتی برای آنها هم تعجب آور 
بود که چگونه برای یک بازیکن فوتبال 
چنین اتفاقی افتاده است«. با وجود این 
اتفاقات، قدوس به کره جنوبی رســید 
و حتی در تمرین تیم ملــی ایران هم 
شــرکت کرد. خودش دراین 
»وقتی  گفت:  خصوص 
به کره جنوبی رسیدم، 
واقعــا حــال خوبی 
نداشــتم، اما پس از 
خواب و استراحت در 
هتل، توانستم دوباره 
حال خوبی پیدا کنم و 
در تمرین دوم تیم هم 

شرکت کردم«.

شــهروند| صحبت هایی که مهرداد میناوند 
چندی قبل در یــک مصاحبــه  تلویزیونی علیه 
علیرضا منصوریان و ســیدمهدی رحمتی انجام 
داد، ســروصداهای زیادی به راه انداخت. واکنش 
تند باشگاه استقالل و تهدید به شکایت منصوریان 
و رحمتی در این باره چنــد روزی فضای فوتبال را 
تحت تأثیر قرار داد. با این حال، به  نظر می رسد این 

غائله تقریبا ختم به خیر شده است. موضوع 
مهم اما توهین هایی بود که برخی هواداران 
در فضای مجازی بــه میناوند انجام دادند. 
پیشکسوت فوتبال ایران و پرسپولیس با 
گذشت روزهای ســخت درباره اتفاقاتی 

که پیش آمد، گفت: »متاسفانه اتفاقاتی 
پیش آمده بود که کسی دوست 

ندارد در رابطه با آن به صحبت 
بپردازد؛ اما من در ادب گردنم از 
مو هم نازک تر است، همه دیدند 
که من فقط شوخی کردم؛ اما 
هجمه ای به وجود آوردند که 
کامال برنامه ریزی شده بود، 
در رابطه بــا منصوریان باید 
بگویم او بچه محل من است و 

خیلی او را دوست دارم، اگر گفتم 

زود به استقالل آمد، نظرم بوده و فنی هم گفته ام، 
ولی در مقابل همه دیدنــد که هجمه ای علیه من 
صورت گرفت.« او ادامه داد: »متاســفانه در دنیای 
مجازی خیلی ها آمدند و توهین های زیادی به من 
کردند و بد و بیراه گفتنــد؛ اما این مربوط به دنیای 
مجازی است، مردمی که من را در کوچه و خیابان 
دیدند، فهمیدند که تنها یک شوخی کردم. این 
را بدانید که آدم های کوچــه و خیابان با 
آدم های مجازی از زمین تا آسمان فرق 
می کنند.« میناوند از تغییر خط تلفنش 
هم صحبت کرد: »االن اوضاع بهتر شده 
است، متاسفانه تلفن من را پخش کرده 
بودند که اکنــون دیگر آن خط را 
ندارم. کامنت های مربوط 
بــه پســت هایم را نیز 
می بندم که دیگر بد و 
بیراه نشنوم و به همین 
دلیل می توانم بگویم 
کمــی بــه آرامش 
رسیدم. با این حال 
از همه کســانی که 
کردنــد،  حمایتــم 

ممنونم.«

قدوس: برای رسیدن به کره جنوبی خیلی سختی کشیدم

دورگهجدیدتیمملیدردستشوییغشکرد!
پیشکسوت پرسپولیس خط تلفنش را عوض کرد!

میناوندوفرارازغائله

مهدی عبوری در جلســه شــوراي اداري شهرداري 
ساري گردشگري را محور توســعه ساري عنوان کرد و 
گفت: با نگاه ویژه به سند چشم انداز ساري با محوریت 
گردشگري و اشتغال آفریني، توسعه متوازن شهر ادامه 
خواهد یافت. شهردار ســاری ، با اشاره به این که پروژه 
هاي بزرگي در سطح شــهر در دست اقدام است گفت: 
اجراي ۴50 پروژه عمراني به طور همزمان، گام بلندي 
در مسیر توسعه پایدار شهري اســت که باعث اعتالي 
مرکز استان شــده است.  عبوری  با اشــاره به اقدامات 
مجموعه مدیریت شهري در سالهاي اخیر بیان داشت: 
تغییرات و توسعه شهر ساري در زمینه آماده سازي زیر 
ســاخت هاي عمراني، فرهنگي و اجتماعي با محوریت 
توســعه پایدار شــهري که افزایش ســطح مطالبات 
شهروندان را در پي داشته است نتیجه زحمات و تالش 
هاي شــبانه روزي مجموعه همکاران در شــهرداري 
ساري است که از همه آنان قدرداني مي نمایم. شهردار 
مرکز مازندران به تالش شبانه روزي مجموعه مدیریت 
شهري و کارکنان شهرداري ســاري در خصوص پروژه 
هدایت و ســاماندهي آب هاي ســطحي ســاري اشاره 
کرد و گفت: با طــرح کانال هدایت آب هاي ســطحي 
جاگذاري لوله هاي کاروگیت 1۴00 براي اولین بار در 
استان در حال اجراست و پس از اتمام و اتصال به کانال 
میدان فرح آباد معضل آبگرفتگي مرتفع خواهد شــد. 
عبوری با اشاره به بوســتان والیت به عنوان بزرگترین 
مجموعه فرهنگي و اجتماعي کشــور افــزود: مراحل 
پایاني احداث این بوســتان در حال اقدام است و بزودي 
به بهره برداري خواهد رســید. شــهردار ساری به تنوع 
امکانات در بوستان بانوان اشــاره کرد و اظهار داشت: با 
نیازســنجي هاي صورت گرفته، رستوران، مسیر پیاده 
روي، امکانات ورزشي و ســایر موارد مورد نیاز بانوان در 
این بوستان لحاظ شــده و به همت مجموعه شهرداري 
ساري عملیاتي گردیده است. عبوری ضمن ابراز رضایت 
از فعالیت هاي سازمان هاي تابعه بیان کرد: پروژه هاي 
بزرگي توسط ســازمان هاي تابعه شــهرداري در حال 
عملیاتي شدن است که نشان دهنده پویایي این سازمان 

هاست و با عزم جهادي به اتمام خواهد رسید.

تاکید شهردار در جلسه شوراي اداري شهرداري ساري؛
گردشگري محور توسعه و اشتغال آفریني در 

مرکز مازندران

شهرستان

شهروند|  رقابت های هفته اول لیگ قهرمانان اروپا 
که از شب گذشته آغاز شــده بود، چهارشنبه شب با 8 
مسابقه دیگر در کشــورهای مختلف پیگیری می شود. 
مسابقات امشب چندان حساسیتی ندارند اما به  هرحال 
بــرای طرفداران تیم هــای بزرگ جــذاب خواهد بود.

پیش بینی صعود لیورپول و سویا 
در گروه E لیگ قهرمانان می شــود؛ از حاال لیورپول و 
سویا را تیم های صعودکننده به دور بعدی معرفی کرد. 
با توجه به حضور ماریبور و اسپارتاک مسکو در این گروه 
نمایندگان انگلیس و اسپانیا شانس باالیی برای رسیدن 
به دور بعدی دارند. جالب این کــه اولین بازی نیز میان 
لیورپول و سویا برگزار می شــود؛ جدالی که شاید برای 
تعیین صدرنشین گروه حساسیت برانگیز باشد. لیورپول 
با یورگن کلوپ به روزهای خوبش نزدیک شده و از طرفی 
سویا نیز همچنان یکی از تیم های خوب اللیگا محسوب 

می شود. بازی ماریبور و اسپارتاک دیگر مسابقه ای است 
که از این گروه امشب برگزار می شود.

کار نه چندان سخت من سیتی
در گروه F بعید به نظر می رســد منچسترسیتی کار 
سختی برای صعود داشته باشد. شاگردان پپ گواردیوال 
در نخســتین گام اروپایی در هلند بــه مصاف فاینورد 
می روند کــه با امید زیادی به مســابقات آمده اســت. 
من ســیتی که هم  امتیاز با یونایتد در صدر جدول لیگ 
جزیزه نیز قرار دارد، بی تردید قصد دارد شروعی مقتدرانه 
در مســابقات داشته باشــد. دیگر بازی این گروه میان 

شاختار دونتسک اوکراین و ناپولی ایتالیا برگزار می شود. 
شاختار در سال های گذشته در لیگ قهرمانان عملکرد 
خوبی داشــته و معموال از گروهش صعود کرده اما آنها 
در اولین گام به مصاف ناپولی خواهند رفت که در ایتالیا 
روزهای خوبی را سپری می کند و قصد دارد  به این مسیر 

در لیگ قهرمانان هم ادامه دهد.
G بی تاثیر، مثل گروه

گــروه G رقابت هــای لیــگ قهرمانــان یکــی از  
کم اهمیت ترین گروه ها خواهد بود. جایی که الیپزیش، 
موناکو، پورتو و بشــیکتاش در آن حضور دارند. پدیده 

فصل گذشته لیگ آلمان در اولین گام به مصاف موناکو 
می رود و پورتو قهرمان چند  سال قبل اروپا از بشیکتاش 

پذیرایی می کند.
جذاب ترین مسابقه امشب

در گروه H و آخر مســابقات اما با حضور رئال مادرید، 
تاتنهام و دورتموند رقابت داغی پیش بینی می شــود. 
رئال اوج گرفته با زیدان و رونالدو در اولین گام اروپایی به 
مصاف نماینده ناشناخته قبرس )آپوئل نیکوزیا( می رود و 
به  نظر نمی رسد کار سختی در مادرید داشته باشد. بازی 
تاتنهام و دورتموند در انگلیس اما می تواند جذاب ترین 
مسابقه امشب باشــد. دو تیمی که در انگلیس و آلمان 
حرف های زیادی برای گفتن دارند، بی شک برای شروعی 

فوق العاده روبه روی هم قرار می گیرند.
*گفتنی است، همه مسابقات به طور همزمان ساعت 

23:15 به وقت تهران برگزارمی شود.

هفته اول لیگ قهرمانان اروپا امشب به پایان می رسد

بدون حساسیت، خوراک پیش بین ها!


