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  نقل وانتقاالت

 طالب ریکانــی،  هافبک نیم فصل اول اســتقالل 
خوزستان با تیم صنعت نفت آبادان به توافق رسید.

 سوشا مکانی، دروازه بان پیشین تیم میوندالن نروژ 
با حضور در تمرین نفت آبادان انتقالش را به این تیم 

قطعی کرد.
 حسین فاضلی، بازیکن سابق سپاهان و همچنین 
سعید صادقی، بازیکن سابق پیکان تهران نخستین 

خریدهای پدیده در نیم فصل لقب گرفتند.
 ژوردی آلمیــدا، دروازه بان 24ســاله برزیلی که از 
ســوی ژوزه مندز مربی گلرهای تراکتورسازی به 
یحیی گل محمدی معرفی شــده بود، به این تیم 

تبریزی پیوست.
 محمد ابراهیمی، شهرام گودرزی و محمد نوری به 
تمرینات تراکتورسازی بازگشتند اما سینا عشوری 

در لیست مازاد این تیم قرار گرفت. 
 بارسلونا قیمت فروش آردا توران، هافبک ترکیه ای 

خود در نیم فصل را 50 میلیون یورو اعالم کرد.

تیتربازی

 تیم های ملی بانــوان و مردان ســپک تاکرای 
کشورمان در بخش دبل مسابقات جهانی بانکوک به 

ترتیب قهرمان و نایب قهرمان شدند.
 کریستین پولیسیچ، ســتاره جوان تیم فوتبال 
بوروسیا دورتموند به عنوان بهترین فوتبالیست آمریکا 

در سال 20۱۷ معرفی شد.
 فرهاد نفرزاده، ســرمربی پیشــین تیم والیبال 
شهرداری ورامین، هدایت تیم رعد محتشم کاشان در 

لیگ برتر را برعهده گرفت.
 با اعالم فتاحی قرعه کشی نیمه نهایی جام حذفی 
بالفاصله بعد از دیدار پرســپولیس و نفت آبادان در 

تاریخ 28 آذرماه در ورزشگاه آزادی انجام خواهد شد.
 در هفته بیســت ودوم لیگ برتر فوتســال مس 
سونگون صدرنشین متوقف شد و تأسیسات دریایی 

برابر شهرداری ساوه به برتری رسید.
 مرحله اول مســابقات لیگ شنا با پیشتازی تیم 

سرزمین موج های آبی به پایان رسید. 

حذف ناباورانــه بانک ســرمایه از جام 
باشگاه های جهان| تیم والیبال بانک سرمایه که 
در پیکارهای والیبال جام باشگاه های جهان در بازی 
نخست خود مغلوب زاکسای لهستان شده بود و در 
دومین مسابقه خود هم برابر ساداکروزیرو شکست 
خورده بود، امشــب در سومین مســابقه خود برابر 
لوبه ایتالیا قرار گرفت. شاگردان کارخانه در سومین 
مسابقه خود هم با نتیجه ۳ بر صفر و با امتیازهای 2۶ 
بر 24، 25 بــر ۱۷ ٫ 25 بر 2۳ مغلوب نماینده ایتالیا 
شدند. سیزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی 
باشــگاه های مردان جهان از 2۱ تــا 2۶ آذرماه به 
میزبانی لهســتان و در سه شهر این کشــور )ووچ، 

کراکوف و اوپوله( پیگیری می شود. 
صالحی امیری در دو راهی کمیته المپیک 
و شــهرداری| از مدت ها قبل زمزمه حضور رضا 
صالحی امیری در انتخابــات کمیته ملی المپیک 
به گوش می رســید و با انتخــاب او به عنوان یکی 
از خبرگان ورزشــی، صالحی امیــری اصلی ترین 
گزینه برای ریاســت کمیته ملی المپیک محسوب 
شــد. صالحی امیری تنها مشــکلی که دارد، بحث 
دوشغله بودنش هســت و این که در صورت حضور 
در کمیته ملی المپیک بایــد از معاونت فرهنگی- 
اجتماعی شهرداری استعفا دهد اما شهردار تهران در 
گفت وگویی تلویزیونی عنوان کرد که فکر می کند او 
ماندن در شــهرداری را ترجیح دهد. با این حال باید 
دید صالحی امیری چه تصمیمی می گیرد، هر چند 
که نجفی شهردار تهران هم به قاطعیت عنوان نکرد 

صالحی امیری در شهرداری ماندنی است.
سقوط تیم ملی فوتبال بانوان در رنکینگ 
جهانی| آخرین رنکینگ فیفا در  ســال 20۱۷ روز 
گذشته منتشر شد و تیم ملی فوتبال بانوان ایران با 
دو پله ســقوط در جایگاه پنجاه و ششم جهان قرار 
گرفت. تیم های ملی فوتبال آمریکا، آلمان، انگلیس، 
آسترالیا، کانادا، فرانسه، هلند، برزیل و ژاپن به ترتیب 
در جایگاه های اول تا دهم رنکینگ فیفا قرار گرفتند. 
تیم ملی فوتبال بانوان ایران درحالی  که پس از حضور 
در رقابت های جام ملت های آســیا که فروردین ماه 
 ســال جاری به میزبانی ویتنام برگزار شــد، مجددا 
تعطیل شد و تا به امروز نیز خبری از اردوهای تیم ملی 
نیست تا تیم ملی از جایگاه 54 جهان به جایگاه 5۶ 

سقوط داشته باشد.
نایب قهرمانی ایران در بازی های پاراآسیایی|  
ســومین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان با نایب 
قهرمانی کاروان ورزشی ایران به پایان رسید. کاروان 
خلیج فارس ایران با ۱۱4ورزشــکار موفق شــد با 
۳۹مدال طال، 44مدال نقره، ۳5مدال برنز و مجموع 
۱۱8مــدال درمکان دوم این مســابقات قرار گیرد.

ژاپن با 4۳مدال طــال، 2۹مدال نقره، 2۶مدال برنز و 
مجموع ۹8مدال قهرمان مسابقات شد. کاروان ایران 
متشکل از 2۹ورزشکار دختر و 8۶ورزشکار پسر در 

این دوره از مسابقات حضور یافت.

خارج از گود  

قهرمان  رحمان،  سیامند 
وزنه برداری معلوالن: قرار 
نیست همیشه رکوردشکنی 
کنم و سالی یک بار این کار را 

خانــواده ام  می دهم/  انجام 
همه و اهالــی فدراســیون در 

موفقیت هایم شریک هســتند/ گرفتن 2سکو در 
فوق سنگین خوشحال کننده بود/ نمی گذارم بهداد 
سلیمی از وزنه برداری خداحافظی کند/ بهداد باید تا 

المپیک توکیو وزنه بزند و طال بگیرد

نورافکن،  هافبک  امید 
استقالل: یــک نیم فصل 
سخت و تلخ را تجربه کردیم 
که امیــدوارم دیگــر تکرار 

نشود/ تا قبل از دربی بعدی به 
پرسپولیس نزدیک می شــویم/ ای  کاش هواداران 
تحت هر شرایطی از ما حمایت کنند/ اطمینان دارم 
روزهای خوب استقالل در راه هستند/ برای رفتن به 

روسیه تالش می کنم

صــادق درودگــر، مدیر 
یابی سازمان لیگ  بازار 
افشــا  به  زودی  فوتبال: 
می کنــم چه کســانی به 
صــورت رایــگان از حقوق 

فوتبال سوء استفاده می کنند/ 
از تدبیر تاج و ناظم الشریعه برای بازگشت شمسایی 
خوشحالم/ زمان مدیریت من در فوتسال سرخابی ها 
درآمدزا بودنــد/ درآمدهای فوتبــال باید به خود 
خانواده های فوتبال برگردد/ از امکانات و قوانین برای 

از بین بردن فساد استفاده می کنم

ایوانکویــچ،  برانکــو 
پرسپولیس:  سرمربی 
ریسکی در انتخاب بازیکنان 
امروز تیم نکردم/ گرشاسبی 

محرومیــت  رفــع  بــرای 
پرسپولیس، صحبت های مثبتی 

در ترکیه داشته/ بادران محکم و با انگیزه بازی کرد و 
قصد غافلگیری ما را داشت/ در جام حذفی هیچ چیز 
قابل جبــران نیســت و این رقابت ها را دســت کم 

نمی گیریم.

تریبون

 اتهام خشونت عليه حيوانات
 به همسر رونالدو

جورجینا رودریگس همسر 
جوان کریس رونالدو شــاید 
تا قبل از آشنایی با کریس 
و  کم حاشــیه  زندگــی 
بي دردسری داشــت ولی از 
زمانی که زندگی مشترکش را 
با ستاره پرتغالی رئال آغاز کرده؛ بشدت زیر ذره بین 
ریزبین و نکته سنج منتقدان است. حاال او به خاطر به 
تن کردن یک کت با کلی حرف و حدیث روبه رو شده 
و انتقادات زیادی از او مطرح شده است. جورجینای 
2۳ساله که شنیده مي شود در  سال 20۱8 قرار است 
جشن ازدواجش با کریس را برگزار کند، در هنگام 
ســفر به پاریس برای همراهی رونالدو در مراســم 
توپ طال، کتی از جنس پوســت متعلــق به برند 
سیلوینا ماروتی را به تن داشت که قیمت آن حدودا 
۳۶00یورو است. او در جریان این مراسم این کت را 
با پیراهنی مشکی استفاده کرد. انتشار تصاویری از 
جورجینا با این کت جنجال های زیادی را حتی بین 
فالوورهایش به راه انداخته  ؛ چراکه جنس پوست این 
کت پوستی طبیعی است و بدین ترتیب دوستداران 
محیط زیست و حیات وحش او را به خشونت علیه 
حیوانات متهم کرده اند. طــراح این کت در صفحه 
رسمي  اش در اینستاگرام نوشت کتی که جیو به تن 
داشته، طراح او است و مدل میالن این کمپانی است. 
او در صفحه  اش در اینســتاگرام نوشت: »جورجینا 
کت مدل میالن ما را در مراســم تــوپ طال به تن 

داشت؛ این فوق   العاده است.«

چهره روز

پریسا اسالم زاده- شهروند| نخستین دوره 
مسابقات کشوری کشتی کالسیک بانوان روز گذشته 
در خانه کشــتی برگزار شد. این رشــته که از طرف 
فدراسیون کشــتی ایران برای بانوان ایرانی طراحی 
شده، مجوز الزم را از اتحادیه جهانی هم گرفته و در  
سال 20۱8 هم مسابقات جهانی آن برگزار می شود. 
همین موضوع باعث شــد فدراسیون کشتی به فکر 
برگزاری اولین دوره این مسابقات بیفتد تا بانوان ایرانی 
برای نخستین بار با لباس های طراحی شده، کشتی 

آزاد یا همان کشتی کالسیک را تجربه کنند.
 استقبال باورنکردنی استان ها

 از مسابقات کشوری
برگزاری نخستین دوره مسابقات کشوری کشتی 
کالسیک بانوان آن قدر جذابیت داشت که قلم و کاغذ 
به دست راهی خانه کشتی شــویم. اطراف ورزشگاه 
آزادی در ظهر سرد جمعه از همیشه خلوت تر است 
اما به استادیوم که نزدیک می شویم، دستفروش هایی 
کنار اتوبان خلوت کرده اند تا پرچم ها و بوق های قرمز 
خود را برای بازی امروز پرسپولیس و بادران در مرحله 
یک هشــتم نهایی جام حذفی بفروشــند. آنها مثل 
دیدارهای قبل سرخپوشان مشتریان زیادی ندارند 
اما امیدوارند با نزدیک شــدن به ساعت بازی فروش 
بیشتری داشــته باشــند. به خانه کشتی می رسم، 
و بعد از نشــان دادن  آی دی کارت و بازرســی دقیق 
بابت به همراه نداشتن تلفن و دوربین وارد می شوم. 
این برای نخستین بار است که سالن خانه کشتی را 
از نزدیک می بینم. در نگاه اول به  نظر می رســد همه 
چیز به هم ریخته و نامنظم است اما با این توجیه که 
برای نخستین بار است این مسابقات برگزار می شود، 
قانع می شویم. رســول خادم، رئیس فدراسیون هم 
مدام در تماس با مدیر روابط عمومی از برگزاری مناب 
این مسابقات ابراز نگرانی می کرد. مسابقات براساس 
جدول طراحی شده از طرف فدراسیون کشتی برگزار 
می شود و تیم هایی که کشتی های آنها تمام شده و 
باید برای دور دوم آماده شوند، پشت محل برگزاری 
مســابقات مشغول اســتراحت هســتند. با این که 
مدت زیادی نیســت که فدراســیون بابت برگزاری 
این مســابقات فراخوان داده بود اما شهرهای زیادی 
استقبال کردند. استقبال هیأت های استان ها فراتر 
از تصور اهالی فدراسیون بوده است، چون 24 استان 

تیم های خود را به تهران اعزام کردند و دو تیم هم از 
خود پایتخت در این مسابقات شرکت کردند. سالن 
شلوغ است و همه درحال رفت وآمد هستند. برخی از 
بازنده ها درحال اعتراض به داوران هستند، اما چون 
قوانین این رشته جدید است، داوران هم معترضان را 

به کتاب قوانین فدراسیون ارجاع می دهند.
تبلور جسارت  و جنگندگی دختران ایرانی 

در کشتی
در سالن خبری از تماشاگر نیست اما اعضای تیم ها 
وقتی نمایندگان خود را روی تشک می بینند، در حد 
لیدرهای تیم های فوتبال آنها را تشــویق می کنند. 
رده سنی این مسابقات ۱۷ تا 25 سال بوده، به همین 
دلیل چهره هایی که روی تشک ها می بینیم، معموال 
دخترکانی کم سن و سال هستند که اگرچه شباهتی 
به کشتی گیران حرفه ای ندارند اما اشتیاق و جسارت 
آنها نشــان می دهد می توانند روزهای درخشانی در 
آینده داشته باشــند. قطعا روح جنگنده و جسارتی 
مثال زدنی در وجود این دختران ایرانی بوده تا حاضر 
شــده اند به جای این که شــبیه هم سن وسال های 
خود زندگی کنند، رشته ای درگیرانه و مبارزه طلب 
را انتخاب کنند و خودشــان را روی تشک های سرد 
کشتی محک بزنند، حتی اگر کارشناس کشتی هم 
نباشــی، می توانی این موضوع را به چشم ببینی که 
این دختران کم سن و ســال آنچنان از فنون کشتی 
ســر درنمی آورند و تازه به دنبال یادگیری هستند 
و اگر می خواهند روی ســکوهای جهانی بایستند، 
باید بیشــتر از اینها تالش کنند و یاد بگیرند. طبق 
قوانین کشتی کالسیک بانوان، هر مبارزه باید رأس 
۳ دقیقه تمام شود اما معموال کشتی ها زودتر از یکی 
دودقیقه به پایان می رسند و این نشان می دهد برخی 
از کشتی گیرها با آمادگی بیشتری در این مسابقات 

حاضر شدند.
تعبیر آرزوی هزاران زن

سال ها زنان ایرانی عالقه مند به کشتی آزاد آرزوی 
حضور در این رشــته را داشــتند. این حرف را خانم 
آنا براتی سرمربی تیم خراســان رضوی به خبرنگار 
»شــهروند« می گوید: »آرزوی نیمــی از دختران 
ایران فعالیت در این رشــته بوده است. خود ما که از 
همشهریان آقای خادم هستیم، هروقت کشتی های 
ایشــان را می دیدیم، هیجان زده می شــدیم و آرزو 

داشتیم که روزی در این رشته فعالیت داشته باشیم. 
این اتفاق به تدریج داشت برای همه ما آرزوی محال 
می شــد که آقای خادم لطف کرد و توانست با کمک 
بقیه اهالی فدراسیون کشتی این رشته را با نام کشتی 
کالســیک در اتحادیه جهانی تصویب کند. خدا را 
شکر که لباس ها هم تأیید شد و ایران حتی می تواند 
با این پوشش در مســابقات بین المللی هم شرکت 
کند. خوشبختانه کشورهای مسلمان هم به رشته 
کشتی کالسیک روی خوش نشان دادند و می دانند 
برای فعالیت در این رشته باید از قوانین ایران تبعیت 
کنند. اگرچه کشتی گرفتن با حجاب برای همه بانوان 
در رشته آلیش، گراپلینگ و کشتی کالسیک سخت 
اســت اما بچه های ما آن قدر ذوق و شوق فعالیت در 
این رشــته های خصوصا کالســیک را دارند که به 
ســختی های آن فکر نمی کنند. شاید خیلی ها باور 
نکنند اما همین که آرزوی نیمی از دختران ایران زمین 
برآورده شده، اتفاق بسیار بزرگی است.« نکته جالب 
درباره بانوان فعال در این رشته این است که اغلب آنها 
کشتی گیران حرفه ای نیستند و بیشتر از رشته هایی 
مثل جودو و ووشــو آمده اند و برای یادگرفتن فنون 

حرفه ای کشتی به زمان و آموزش نیاز دارند.
لزوم تشکیل تیم ملی برای مسابقات جهانی

بعد از این که کشــتی بانوان در رشته تازه تأسیس 
کالسیک افتتاح شد، فدراسیون در نخستین اقدام 
برگزاری کالس های داوری و مربیگری را در دستور 
کار قــرار داد. کالس هــای مربیگری بــا حضور آنا 
واسلینکو، قهرمان اوکراینی کشتی جهان و المپیک 
پیگیری شد و در استان های مختلف 5۱ مربی تربیت 
شــدند. در بخش داوران همچنین پروسه ای تکرار 
شد و در مســابقات دیروز هم ۳ داور ایرانی اتفاقات 
روی تشک های کشتی را قضاوت می کردند. در واقع 
هدفی که فدراسیون کشتی از برگزاری این مسابقات 
دنبال می کند، تشکیل تیم ملی است. وقتی اتحادیه 
جهانی کشــتی از برگزاری نخستین دوره مسابقات 
جهانی کشتی کالسیک بانوان در تیرماه  سال ۹۷ خبر 
داد، فدراسیون به این صرافت افتاد تا هرچه سریع تر 
تیم ملی این رشته تشکیل شده و زیرنظر آنا واسلینکو 
فعالیت خود را آغاز کند. نفرات برتر مسابقات کشوری 
هــم در اولویت دعوت بــه تیم ملی قــرار دارند، به 
 همین دلیل مسابقات دیروز حساسیت زیادی برای

 تیم ها داشت.
منظمی: استقبال غافلگیرانه بود

مریم منظمی، نایب رئیس بانوان فدراسیون کشتی 
است و به همین دلیل این فدراسیون فعالیت ویژه ای در 
بخش بانوان دارد. او درباره برگزاری مسابقات کشوری 
به »شهروند« می گوید: »ما زمان کمی برای تشکیل 
تیم ها و برگزاری مســابقات داشتیم اما خوشبختانه 
توانستیم در این رشته مسابقات کشــوری را برگزار 
کنیم. ما برای حضور در مسابقات جهانی باید اردوهای 
خارج از کشور هم داشته باشــیم تا بچه ها با شرایط 
مختلف و رقابت با خارجی ها آشنا شوند. ما با قراردادن 
میانگین سنی ۱۷ تا 25 سال برای مسابقات کشوری 
به دنبال نسل سازی هستیم و نگاهمان به آینده است 
تا بتوانیم قهرمانان بزرگی را پرورش دهیم.« منظمی 
در ادامه می گوید: »کشــورهای زیــادی از ابداع این 
رشته توسط ایران استقبال کردند، حتی کشورهای 
غیرمسلمان که دوست نداشتند دو بنده های آقایان 
را بپوشند، خواستار استفاده از لباس های طراحی شده 
توسط ایران شده اند. ایجاد حفاظت ایمنی مناسب در 
کشتی کالسیک یکی از دالیل عالقه زنان غیرمسلمان 
به این رشته اســت. خوشبختانه از این رشته با وجود 
مدت زمانی که در ایران ابداع شــده، استقبال بسیار 
خوبی را شاهد بودیم و دیدیم که تمام استان ها برای 

مسابقات کشوری تیم دادند.
کشتی زنان و رویاهای بزرگ

کشتی کالســیک بانوان طی ماه های آینده در 
معرض آزمونی بزرگ قرار می گیرد. میزان استقبال 
از این رشته و مقام کسب شده در مسابقات جهانی 
در تیرماه آینده کشتی کالسیک را رقم خواهد زد. 
مسئوالن فدراسیون کشتی یکی از اتفاقات مهم برای 
پاگرفتن رشته کشتی کالسیک و قدرتمندشدن آن 
را کمک اسپانسرها می دانند که با جوایز نقدی باال 
جاذبه ای را برای زنان کشــتی گیر در سطح جهان 
ایجاد کنند. در این صورت و با توجه به موجودبودن 
پتانســیل کشــتی بین بانوان ایران این رشته هم 
می تواند تا مرز بین المللی شدن و حتی قرارگرفتن 
در بازی های آسیایی پیش برود. قطعا ادامه حمایت 
فدراســیون از این رشــته و همکاری بــا اتحادیه 
 جهانی روزهای خوبی را برای این رشته ایرانی رقم 

خواهد زد.

شهروند| برگزاری کالس های داوری نیم فصل 
در جزیره کیش با حاشــیه هایی همراه بود و مثل 
همیشه قاضیان مســتطیل ســبز از کم توجهی 

مسئوالن گالیه کردند.
پذیرایی با تخم مرغ و سیب زمینی!

کالس های داوری هرســاله یک بــار در ابتدای 
فصل و یک بار در نیم فصل برگزار می شود و داوران 
و کمک داوران تســت های آمادگی جسمانی را در 
کنار کالس های تئوری پشت سر می گذارند. این بار 
فدراسیون با توجه به شــرایط آب و هوایی، جزیره 
کیش را برای برپایی این کالس هــا درنظر گرفته 
بود. یک اتفاق عجیب اما باعث عصبانیت و ناراحتی 
داوران لیگ برتری شد. ظاهرا در محل اقامت داوران 
لیگ برتری، برای صرف شــام بــا تخم مرغ آب پز و 

سیب زمینی از آنها پذیرایی شد که تعجب داوران را 
به همراه داشت. این مسأله باعث ناراحتی داوران شد 

که چرا باید این گونه از آنها پذیرایی شود. 
اعتراض و قهر داوران 

بعد از این که پذیرایی سطح پایین از داوران لیگ 
برتری باعث ناراحتی آنها شد، برخی از افراد حاضر 
در این کالس ها تصمیم گرفتند اعتراض خود را به 
گوش مسئول کمیته داوران برسانند. این پذیرایی که 
با هماهنگی اسپانسر داوران صورت گرفته بود، طی 
تماس تلفنی به فریدون اصفهانیان اطالع داده شد. 

البته بعد از این که داوران متوجه شدند اعتراضشان به 
جایی نمی رسد، برخی از آنها تصمیم گرفتند از شب 

دوم شام را بیرون از هتل صرف کنند.
واکنش اصفهانیان

فریــدون اصفهانیــان، رئیس کمیتــه داوران 
فدراسیون فوتبال وقتی با ســوالی درباره اعتراض 
داوران به پذیرایی با تخم مرغ و سیب زمینی مواجه 
شد، پاســخ داد: »چنین  چیزی نبوده که آنها قهر 
کنند. در هتل غذایی درســت کرده بودند که گویا 
کیفیت الزم را نداشت و به همین دلیل برخی داوران 

هم گفتند ایراد ندارد و به رستوران ها یا فست فودها 
می روند و خودشــان غذا تهیه می کنند. این اتفاق 
خوب نبود و باید در کیفیت غذا دقت شــود تا این 
اتفاقات رخ ندهد.« وی در پاســخ به این سوال که 
اسپانســر داوران چنین غذایی را تهیــه کرده بود، 
می گوید: »این اتفاق یکی دو نوبــت رخ داد که در 
لیست غذاها اولویه هم بود اما ارتباطی به اسپانسر 
نداشت. غذا در هتل تهیه می شد و فدراسیون فوتبال 
شرایط میزبانی را مهیا کرده بود. شاید یکی، دو نوبت 
وعده های غذایی مناسب نبود اما محل اقامت، زمین، 
سالن برگزاری کالس ها و... بهترین کیفیت را داشت. 
حاال ممکن است کالس ها در برخی استان های دیگر 
برگزار شــود که کیفیت غذا باالتر باشد یا برعکس. 

امیدواریم دیگر این اتفاقات رخ ندهد.«

اتفاقی که باعث عصبانیت و قهر داوران لیگ برتری شد 

پذیرایی با تخم مرغ و سيب زمينی!

توییت ورزشی

کاربران توییتر در واکنش به برخی اتفاقات 
روز ورزش توییت های جالبی مخابره کردند. 

برخی از این جمالت را بخوانید:    
  خدایا هیچ تیمی رو اونقدر ذلیل نکن که 
تعداد هوادارای حریف پرسپولیس بشه تنها 

افتخار این فصلش.
  آخه ران که باد نداره! یعنی چی بادران؟

  این گزینه ویدیو چک توی فوتبال فقط 
فوتبال رو خراب می کنه. اشتباهات داوری 
هر چقدر هم هممون ازش متنفر باشیم بازم 

جزوی از بازیه.
  به  جای فوتبال ۱۲۰ نشســتم دورهمی 
می بینم! اگه دو تا تلویزیون ندارید، ازدواج 

نکنید.
  مدیران صدا و سیما اگر واقعا به فکر مردم 
هستند یک بار  پول تبلیغات قبل و بین و بعد 
بازی رو هم اختصــاص بَِدن به زلزله زده ها! 

فقط مردم باید دست به خیر باشند؟
    شــنیدم بازیکنای بادران قبل بازی در 
به در دنبال طارمی بودن ازش بپرسن چه 
جوری تونسته در عرض چند ماه برسه به 

پورشه.
    اگه دیدین حسین ماهینی توییت زد و از 
فواید روغن زیتون و دمنوش گفت بدونین 

یکی از بازیکنای بادران پرزنتش کرده.
   بنر هواداران آث میالن: در  سال 6 میلیون 
حقوق می گیری، برادرت را هم به تیم تحمیل 
کردی و با وجود همه اینها تحت فشار روحی 
هستی؟ بسه دیگه، میالن را ترک کن! دونا 

تو یه آشغالی بیش نیستی!

شهروند| بازی معوقه بادران تهران مقابل پرسپولیس در چارچوب 
مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفی در ورزشــگاه آزادی برگزار شد. 
پرسپولیس در یک بازی سخت و در روزی که حریف دسته اولی متمول 
تماشاگران بیشتری درنهایت توانست با پیروزی 2 بر یک جواز صعود به 
جمع هشت تیم برتر را به دست بیاورد تا در تاریخ 28 آذرماه در ورزشگاه 

آزادی میزان صنعت نفت آبادان باشد.
تماشاگران بادران بیشتر از پرسپولیسی ها

روز گذشته بازی پرسپولیس بادران دو حاشیه بسیار جالب داشت. اول 
حضور پرشور طرفداران منتصب به تیم دسته اولی بود که با برنامه ریزی 
مسئوالن شرکت و باشگاه بود که باعث شد چیزی حدود ۱5 هزار نفر برای 
حمایت از بادران به استادیوم آزادی بیایند و حضور پرشورتری نسبت به 
تیم پرسپولیسش داشته باشند. البته این تماشاگران در اصل بازاریاب های 
شرکت فعال اقتصادی بادران بودند که به صورت رایگان به آزادی آمدند 
و تماشاگر بازی تیم باشگاهی شرکت خودشان با پرسپولیس بودند. در 
ویدیوی منتشرشــده خبرنگاران با برخی هواداران بادران که در فضای 
مجازی منتشر شــد، نکته جالب توجه این جا بود که طرفداران بادران 
بازیکنان این تیم را نمی شــناختند. با این وجود با برنامه ریزی درست و 

اصولی باشگاه استقبال خوبی از بازی بادران و پرسپولیس در جام حذفی 
شــد. پیش از بازی هم مدیران باشــگاه اعالم کرده بودند چیزی حدود 
40 هزار نفر هوادار در بازی خواهند داشت که خیلی ها این صحبت ها را 
یک بلوف قلمداد کردند اما سازماندهی حضور هواداران در ورزشگاه این 

مسأله را ثابت کرد.
تفاوت با شرکت های دردسرساز

مسأله دیگر اینجاســت که به لطف برگزاری بازی مقابل پرسپولیس 
شرکت بادران بهترین فرصت برای تبلیغات را داشت و خیلی از آنهایی 
که اصال شناختی از این شرکت نداشتند، با شوخی های مردم در فضای 
مجازی و یه جست وجوی ساده متوجه مدل فعالیت های اقتصادی این 
شرکت شدند. شرکت بادران در  سال ۱۳۹0 با دریافت نخستین مجوز 
بازاریابی شــبکه ای ایران فعالیت خود را آغاز کرد. مدیران این شرکت 
مدعی هســتند که نوع فعالیت آنها با شــرکت های دردسرساز هرمی 
متفاوت است و فعالیت آنها به صورت شبکه ای انجام می شود. محصوالتی 
که در سایت رسمی این شرکت معرفی شده اند، بیشتر آرایشی، زیبایی، 
سالمتی، منسوجات و سایر اقالم مشابه هستند. بخش بزرگی از افرادی 
که امروز به عنوان هوادار بادران در ورزشــگاه آزادی حاضر شده اند، عضو 

این شرکت هستند و در این شرکت مشغول فعالیت و بازاریابی هستند.
درباره تیم بادران

بادران در شــرایط کنونی در لیگ دسته اول با هدایت محمد ربیعی 
یکی از بخت های صعود به لیگ برتر به حساب می آید. این تیم در پایان 
نیم فصل با ۳۳ امتیاز بعد از نفت مسجد سلیمان ۳8 امتیازی در رده دوم 
جدول قرار داد و فوتبال ارایه شده از این تیم مقابل پرسپولیس هم نشان 
داد که توانایی های فنی قابل  قبولی دارند. بادران در شرایطی روز گذشته 
به پرسپولیس باخت که گل اول پرســپولیس روی اشتباه مسلم داور 
در اعالم پنالتی روی بشار رســن رقم خورد و همین مسأله تا حدودی 
شیرازه تیم دسته اولی را بر هم ریخت و شاگردان برانکو حتی در ادامه 

بازی هم برتری چشمگیری مقابل حریف  پرانگیزه خود نداشتند. 

روایت خبرنگار »شهروند« از نخستین دوره مسابقات قهرمانی کشور کشتی زنان

تعبير یک رویای »کالسيک«
  مریم منظمی، نایب رئیس بانوان فدراسیون کشتی در گفت وگو با »شهروند«: استقبال زنان کشتی گیر غافلگیرانه بود

برد پرسپولیس مقابل بادران تحت تأثیر هواداران پرشور تیم لیگ یکی قرار گرفت

شوک نارنجی


