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ورزش جهان

شعار نژادپرستانه علیه بالوتلی|   در یکی از 
دیدارهای حساس هفته بیست وپنجم رقابت های 
لیگ فرانســه دو تیم نیس و دیژون به مصاف هم 
رفتند که این دیــدار درنهایت با پیروزی ســه بر 
دو دیژون به پایان رســید. در این دیدار بار دیگر به 
ماریو بالوتلی توهین نژادپرستانه شد که این مسأله 
عصبانیت و واکنش این بازیکن ایتالیایی را به همراه 
داشت. باشــگاه نیس در بیانیه ای اعالم کرد که به 
بالوتلی توهین نژادپرستانه شد و همین باعث شد تا 

او واکنش نشان دهد و کارت زرد دریافت کند.
اعتراض به افشاگری درباره آزار جنسی 
پزشک اتریش|  اخیرا پزشک سابق تیم اسکی 
اتریش متهم به آزار جنســی شــده است. رئیس 
فدراسیون اسکی اتریش اعالم کرد که منتشرشدن 
این اخبــار در زمان برگــزاری بازی های المپیک 
زمستانی می تواند به روحیه تیم اسکی این کشور 
آسیب برســاند و درصورتی که این اتهامات اثبات 
شود، باید از ورزشــکاران عذرخواهی شود. گفته 
شده است که دو زن اسکی باز از چارلی کامر، پزشک 
سابق اسکی اتریش شکایت کرده اند. حتی یکی از 

آنها اعالم کرده که مورد تجاوز قرار گرفته است.
برنده برنز المپیک زمستانی ۲۰۱۸ از مرگ 
بازگشــته بود| ردموند جرارد یکشنبه توانست 
نخستین قهرمان اســنوبرد در المپیک زمستانی 
۲۰۱۸ پیونگ چانگ شــود. مدال نقــره و برنز به 
مکس پاروت و مارک مک موریس رســید. با این 
حال بیش از مدال طالی جرارد، برنز مک موریس 
قابل توجه بــود، چون ورزشــکار کانادایی ۱۱ماه 
پیش در آســتانه مرگ قرار داشت و توانست مدال 
برنزش در المپیک ســوچی ۲۰۱۴ را دوباره تکرار 
کند. ۱۱ماه پیش مــک موریس در هنگام پرش با 
یک درخت برخورد کرد و ســقوط سختی داشت. 
این حادثه باعث شد نقاط مختلفی در بدنش دچار 

شکستگی شود و در وضع خیلی بدی قرار بگیرد.
سامانه فروش بلیت الهالل هک شد|  باشگاه 
الهالل ســامانه ای برای فروش بلیت الکترونیکی 
بازی با العین را معرفی کرد و بســیاری از هواداران 
این تیم از سایت مذکور بلیت بازی با تیم سفید و 
نارنجی پوشــان امارات را خریدند؛ اما ساعاتی بعد 
یکی از گروه های هکر، موفق به از کارانداختن این 

سامانه شد. 

شــهروند|  رئیــس فدراســیون فوتبــال تمام 
برنامه ریزی هــای الزم را برای ســاختن مرکز جدید 
اداری فدراسیون و تشــکیالت فوتبال ایران در کمپ 
تیم های ملی انجام داده و قراردادهای مربوط به آن هم 
امضا شده است. به این ترتیب طبیعی است که دیگر در 
این ساختمان جدید خبری از ساختمان 6 طبقه برای 
سازمان لیگ نخواهد بود و به احتمال بسیار زیاد سازمان 
لیگ کنونی منحل و تمام کارها برای برگزاری لیگ های 
مختلف توسط کمیته مسابقات انجام خواهد شد. از آنجا 
که قرارداد بلیت فروشی از سازمان لیگ گرفته شده و 
باشگاه ها به نحوه انعقاد و اجرای قراردادهای تبلیغات 
محیطی هم اعتراض شــدید دارند،  هیچ بعید نیست 
که با انحالل ســازمان لیگ تمام امور اقتصادی دیگر 
توسط فدراسیون اجرایی شود. این تغییر بزرگ بدون 
هیچ تردیدی البته جنجال زیادی در فوتبال ایران به 
راه خواهد انداخت و صفر تــا ۱۰۰ قدرت اجرایی را به 
رئیس فدراسیون منتقل خواهد کرد؛ اما این تمام دالیل 
برای این کــه خودمان را آماده انحالل ســازمان لیگ 
کنیم، نیست. اعتراض باشگاه ها به عملکرد اقتصادی 
این مجموعه به مهمترین دلیل برای این اتفاق تبدیل 

شده است.
هشدار مدیرعامل ذوب آهن

به این مصاحبه مدیرعامل باشگاه ذوب آهن که هفته 
گذشته در رســانه ها بازتاب قابل توجهی هم داشت، 
توجه کنید: »بــرای آخرین بار این پیــام را به جناب 
بهاروند و آقای تاج می دهم که باشگاه ها منتظر دریافت 
پول و مطالباتشان هستند. ۲۲هفته از لیگ برتر گذشته 
و  سال هم رو به پایان اســت. باشگاه ها انتظار دریافت 
مطالبات و تزریق پول را دارند. حق پخش تلویزیونی 
را که نتوانستیم بگیریم؛ در مورد حق محتوا هم فشار 
آورده شد و گفتند  ســال جام جهانی است و چنین و 
چنان می شود. من به  عنوان عضو هیأت رئیسه سازمان 
لیگ زیر وحشتناک ترین فشــارها از طرف باشگاه ها 
هستم. آنها حق دارند و می خواهند که مسئوالن فوتبال 
پاسخگو باشند، برخی به من انگ می زنند و می گویند 
چون اصفهانی هستم برای دریافت مطالبات باشگاه ها 

تالش نمی کنم؛ در حالی  که اصال این گونه نیست.«
قرارداد ۱6۰ میلیارد تومانی چه شد؟

سازمان لیگ در سال های گذشــته وظیفه انعقاد 
قرارداد تبلیغات محیطی فوتبال کشور را به نمایندگی 
از باشــگاه ها بر عهده داشته اســت. نکته قابل توجه 
اینجاســت که هیچ کدام از این قراردادها سرنوشــت 
خوبی نداشته و درباره تسویه حساب قراردادها ابهامات 
مالی بســیار زیادی وجود دارد؛ بــه  عنوان مثال چند 
 ســال قبل در زمانی که مهدی تــاج نایب رئیس دوم 
فدراسیون فوتبال و رئیس سازمان لیگ بود، با شرکت 
کانون ایران نوین قراردادی ۱6۰ میلیارد تومانی ۲ساله 
)6۰ میلیارد برای  ســال اول و ۱۰۰ میلیارد برای  سال 
دوم( امضا کرد. در  سال اول سازمان لیگ مجبور شد به 
خاطر عدم پخش چند هفته از مسابقات و قرار نگرفتن 
تابلوهای تبلیغاتی ردیف ســوم در ورزشگاه ها مبلغ 
۲3 میلیارد تومان به ایران نوین خســارت بدهد. برای  
سال دوم نیز این شــرکت در هفته های ابتدایی لیگ 

خواهان کسر 5۰ میلیارد تومان از مبلغ قرارداد به عنوان 
تخفیف با توجه به مشکالت اقتصادی کشور شد؛ البته 
هیأت رئیسه فدراسیون در آن مقطع با این درخواست 
موافقت نکرد. منتها در پایان فصل تسویه حساب انجام 
نشد و همین چند ماه قبل اعالم شد که سازمان لیگ به 
همان دالیلی که  سال اول ۲3 میلیارد به شرکت مذکور 
خسارت داد، برای  سال دوم هم وقتی موضوع تخفیف 
5۰ میلیاردی به نتیجه نرسید ، مدیران تصمیم گرفتند 
خســارتی ۴6میلیاردی به این شرکت بدهند. جالب 
اینجاست که بقیه این پول هنوز از سوی اسپانسر سابق 
تبلیغات محیطی تا به امروز که مدت ها از پایان قرارداد 

می گذرد، پرداخت نشده است.
35 میلیارد طلب از فصل قبل

با پایــان قرارداد ایــران نوین،  ســازمان لیگ برای 
تبلیغات محیطی لیگ برتر شانزدهم با شرکت فناپ 
به توافق رسید و قراردادی نزدیک به 55  میلیارد تومانی 
با این شرکت هم امضا کرد. جالب اینجاست که به خاطر 
اختالفاتی که بین اسپانسر سابق پرسپولیس، استقالل 
و تراکتورسازی با شــرکت فناپ در ماجرای مربوط به 
راه اندازی سامانه پیامکی به وجود آمد ، در چند هفته از 
مسابقات این باشگاه ها اجازه نصب تبلیغات شرکت های 
طرف قرارداد اسپانسر ســازمان لیگ در ورزشگاه ها را 
ندادند و به همین ترتیب این قرارداد هم با مشــکالت 
بســیار زیادی مواجه شد. ســعید آذری، مدیرعامل 
باشگاه ذوب آهن که عضو هیأت رئیسه سازمان لیگ 
هم هست در این رابطه اعالم کرده است شرکت مذکور 
35 میلیارد تومان از پول قرارداد فصل قبل را تا کنون 

پرداخت نکرده است. 
نگرانی های اقتصادی برای فصل جاری

مسئوالن سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال اما برای 
لیگ برتر هفدهم که درحال حاضر تا هفته بیست وسوم 
این رقابت ها برگزار شده با شرکت امین سیمای کیش 
)اسپانسر سابق پرسپولیس، استقالل و تراکتورسازی( 
قراردادی 67 میلیارد تومانی بدون برگزاری مزایده امضا 
کردند و این شرکت هم در اجرای قرارداد با مشکالت 
اساسی رو به رو شــده اســت و همان طور که مدیران 

باشگاه ها اعالم کردند تاکنون نتوانسته به تمام تعهدات 
مالی خود عمل کند و هیچ بعید نیســت که در پایان 
فصل مبلغ قابل توجهی از قرارداد 67 میلیارد تومانی با 

این اسپانسر هم به عنوان خسارت کسر شود. 
اتمام حجت باشگاه ها با مدیران فدراسیون

شکســت های پیاپی مســئوالن ســازمان لیگ و 
فدراســیون فوتبال در عقد قراردادهای تجاری حاال 
صدای باشگاه ها را درآورده است و آنها به شدید ترین 
شکل ممکن به وضع به وجود آمده معترض هستند. 
جالب این جاســت که مدیران فوتبــال درباره علت 
شکست های تجاری و خسارت های چندده میلیاردی 
که به اسپانسرهای مختلف داده اند و عدم تسویه حساب 
کامل با آنها هم هیچ شفاف سازی درست و قانع کننده ای 
نداشته اند و به همین ترتیب روزبه روز به ابهامات افزوده 
می شود. بحران چندین ساله با صداوسیما در رابطه با 
پرونده قرارداد حق پخــش تلویزیونی را هم که به این 
فهرست مشکالت اضافه کنیم، دیگر کامال مشخص 
می شود که فوتبال کشــور با چه بحران بزرگی روبه رو 
است. از این رو، باشگاه ها در مذاکرات شفاهی و کتبی 
خود با مدیران ارشد فوتبال کشور رسما اتمام حجت 
کرده اند که اگر فکری به حال این مشــکالت نشود، از 
 سال آینده نســبت به قرارداد حق پخش تلویزیونی و 
تبلیغات محیطی ممکن است خودشان تصمیم گیری 
و اقدام کنند. به نظر می رسد عمال باشگاه ها اعتماد خود 
را نسبت به سازمان لیگ از دست داده  اند. حتی در این 
رابطه شنیده می شود که مدیران باشگاه های پرطرفدار 
استقالل،  پرسپولیس و تراکتورسازی درحال بررسی 
طرحی هستند تا همان طور که بلیت فروشی مسابقات 
خود را خودشــان انجام می دهنــد، انحصار تبلیغات 

محیطی بازی های خانگی را هم برعهده بگیرند.
بهاروند: فیفا و AFC هم خودشان قرارداد امضا 

می کنند
حیدر بهاروند، نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال 
و رئیس ســازمان لیــگ درباره ابهامــات مربوط به 
قراردادهای تبلیغات محیطی و اعتراض باشــگاه ها 
به »شهروند« می گوید: »در حال حاضر صداوسیما 

سال های  سال اســت که پول باشگاه ها را نمی دهد و 
فوتبال ایــران از مهمترین بخش درآمد خود محروم 
است. صداوســیما حتی در تصویربرداری مسابقات 
لیگ هم کارشکنی هایی انجام می دهد که مشکالت 
زیــادی برای قــرارداد تبلیغات محیطــی به وجود 
آورده اســت. قبول داریم کــه در قراردادهای قبلی 
تبلیغات محیطی مشــکالتی وجود داشته که هنوز 
تسویه حساب با شرکت ها انجام نشده است. منتهی 
از وقتی که من رئیس ســازمان لیگ شدم به جدیت 
پیگیر گرفتن حقوق باشگاه ها هســتم. برای قرارداد 
تبلیغات محیطی این فصل هم سعی می کنیم حق و 
حقوق کامل باشگاه ها را از اسپانسر دریافت کنیم.« وی 
درباره این که برخی باشگاه ها تمایل دارند خودشان 
مجری تبلیغات محیطی بازی های خانگی باشــند، 
می افزاید: فیفا و کنفدراسیون های فوتبال قاره های 
مختلف نیز خودشــان به نمایندگی از باشگاه ها در 
مسابقات باشگاهی و به نمایندگی از فدراسیون ها در 
مسابقات ملی مختلف قرارداد تبلیغات محیطی را با 
شرکت های مختلف امضا می کنند و براساس جدول 
پخش و برگزاری مسابقات حق و حقوق باشگاه ها را 
فدراســیون ها به آنها پرداخت می کنند. در ایران هم 
این طرح اجرا می شــود و سازمان لیگ به نمایندگی 
از باشــگاه  ها قرارداد امضا می کند. همچنین بخش 
قابل توجهی از قرارداد تبلیغات محیطی به باشگاه های 
پرسپولیس و استقالل که تمام مسابقات آنها از شبکه 
سراسری پخش زنده می شود، می رسد و بقیه این پول 
بین باشگاه ها، فدراسیون، ســازمان لیگ و هیأت ها 
طبق جــدول پخش و رتبه بندی تیم هــا در جدول 
تقسیم می شود اما این که باشگاه ها بخواهند خودشان 
تبلیغات محیطی را برعهده بگیرند به نظر من شدنی 
نیست و یک بی نظمی شدید اقتصادی به دنبال خود 
خواهد آورد چون صداوســیما بازی تمام تیم ها را به 

صورت مستقیم پخش نمی  کند.« 
بهاروند همچنین در رابطه با شایعه انحالل سازمان 
لیگ می گوید: »اگر چنین بحثی وجود داشــت، من 
حتما از آن مطلع می شــدم. تاکنون بحثی در این باره 
مطرح نشده و تا وقتی اساسنامه کنونی وجود داشته 

باشد کار به همین شکل ادامه خواهد داشت.«
قانون چه می گوید؟

اعتراض دسته جمعی باشــگاه ها به سیاست های 
اقتصادی فوتبال ایران در شرایطی است که از مدت ها 
قبل شایعه انحالل سازمان لیگ و تبدیل آن به کمیته 
مسابقات در محافل ورزشی شــنیده  می شود. طبق 
اساسنامه فدراســیون فوتبال تمام مسابقات فوتبال 
کشور باید زیر نظر کمیته مسابقات برگزار شود و این 
کمیته می تواند در صورت لــزوم برگزاری لیگ های 
مختلف را به سازمان لیگ که از چارت سازمانی و نیروی 
انسانی مناسب برخوردار است، واگذار کند. در شرایط 
کنونی اما چند سالی می شود همه چیز در فدراسیون 
فوتبال ایران برعکس اداره می شــود. این روزها همه 
چیز در تشکیالت سازمان لیگ برای برگزاری لیگ ها 
خالصه می شــود و هیــچ خبری از کمیته رســمی 

مسابقات و اعضای کمیته و دپارتمان در آن نیست.

شهروند| درحالی که میزبانی مسابقات 
جام جهانی کشتی فرنگی به ایران واگذار 
و زمان برگزاری آن اردیبهشت اعالم شده 
بــود، اتحادیه جهانی کشــتی در اقدامی 
عجیب هم میزبانــی را از ایران گرفته و هم 
تاریخ برگزاری مسابقات را تغییر داده است.
تغییر ناگهانی تاریخ جام جهانی

اتحادیه جهانی کشتی چند ماه پیش 
میزبانی مسابقات جام  جهانی کشتی 
فرنگی در  سال ۲۰۱۸ را به ایران و شهر 
اهواز واگذار کــرده بود. طبق توافقات 
فدراسیون کشــتی و اتحادیه جهانی، 
قرار بود مســابقات در اردیبهشت ماه 
برگزار شود، اما کشــورهای اروپایی به 
دلیل نزدیکــی رقابت های قهرمانی 
اروپا با جام  جهانی خواســتار تغییر 
تاریخ این مسابقات شده اند. اتحادیه 

جهانی کشتی نیز در اقدامی عجیب تاریخ جدید برگزاری جام  جهانی 
کشتی فرنگی ۲۰۱۸ را آذرماه اعالم کرده است. فدراسیون ایران هم در 
این میان بیکار ننشسته و به تصمیم اتحادیه جهانی اعتراض کتبی کرده 
است. فدراسیون کشتی ایران در نامه اعتراضی خود تاریخ جدید برای 
برگزاری جام  جهانی را فروردین ماه و ۲روز قبل از جام جهانی کشتی آزاد 
در آمریکا پیشنهاد کرده اما هنوز پاسخی از طرف اتحادیه جهانی کشتی 

به فدراسیون ایران داده نشده است.
تهدید ایران به تحریم 

مسئوالن فدراسیون کشــتی برای این که بتوانند اتحادیه جهانی را 
به قبول درخواســت خود مجاب کنند، تهدید کرده اند در صورتی که 
پیشنهاد ایران پذیرفته نشــود، ایران جام جهانی کشتی آزاد آمریکا را 
تحریم کرده و در این رقابت ها به نشانه اعتراض شرکت نمی کند. حمید 
بنی تمیم، نایب رئیس فدراسیون کشتی در این باره می گوید: »قرار است 

۱۸ و ۱9 فروردین ماه یعنی ۱9 روز قبل از تاریخ قبلی جام  جهانی کشتی 
فرنگی، رقابت های جام  جهانی آزاد در آمریکا برگزار شــود، بر همین 
اســاس ما به اتحادیه جهانی پیشــنهاد دادیم رقابت های جام جهانی 
کشــتی فرنگی نیز دو روز قبل از جام  جهانی آزاد برگزار شود؛ چرا که 
اگر قرار بر همزمانی با رقابت های کشتی آزاد و فرنگی اروپا باشد، پس 
جام جهانی آزاد نیز باید به دلیل فاصله زمانی کم با رقابت های اروپایی 
به تعویق بیفتــد در غیر این صورت ایران در جام جهانی آزاد به نشــانه 
اعتراض شــرکت نخواهد کرد.« دیگر تصمیم عجیب از طرف اتحادیه 
جهانی کشتی این است که این اتحادیه در صورتی اهواز را به عنوان یکی 
از کاندیداهای میزبانی این مسابقات در آذرماه  سال آینده معرفی کرده 
است که پیش از این واگذاری میزبانی این مسابقات به ایران قطعی شده 
بود. نایب رئیس فدراسیون کشتی در واکنش به این اتفاق می گوید: »این 
اتفاق هم از دیگر شیطنت هایی است که در این باره انجام شده است. شاید 
هم می دانند ایران با پیشنهادشان مخالفت می کند که این کار را انجام 
داده اند.« باید دید در این ماجرا باالخره فدراســیون ایران و خادم حرف 
خود را به کرسی می نشانند یا اللوویچ و اتحادیه جهانی پای حرفشان 

خواهند بود. 

تهدید ایران به تحریم جام  جهانی کشتی در آمریکا

خادم و اللوویچ سرشاخ شدند

گزارش »شهروند« از اعتراض باشگاه ها به سیاست های اقتصادی فدراسیون فوتبال

خون باشگاه ها به جوش آمد
 چند باشگاه پرطرفدار قصد دارند خودشان قرارداد تبلیغات محیطی را امضا کنند

 رئیس سازمان لیگ در گفت وگو با »شهروند«: فیفا و AFC هم خودشان قرارداد امضا می کنند

کیوسک

گاف

روزنامه »موندودپورتیوو« در نســخه چای دیروز 
خود به تساوی بدون گل بارسلونا مقابل ختافه اشاره 
کرده و بــا تیتر جالب »گاف« که از نظر نوشــتاری 
شباهت زیادی به نام ختافه دارد، به توقف بد موقع 
شــاگردان والورده در نیوکمپ پرداخته است. این 
روزنامه تصویری از اعتراض ســوارز به کمک داور را 

روی جلد برده است.

علیه همه

روزنامه ایتالیایی کوریره دلو اسپورت ابتکار جالبی 
در آســتانه لیگ قهرمانان اروپا به خرج داده است. 
این روزنامه تصویری از هیگواین مهاجم یوونتوس را 
در یک سمت و تصاویر مسی، رونالدو، هری کین و 
نیمار را در سمت دیگر قرار داده و از تیتر »علیه همه« 
استفاده کرده اســت. این روزنامه مهاجم آرژانتینی 
یوونتوس را در چالش قهرمانان دانسته و از اهمیت 

گلزنی او در بازی با تاتنهام گفته است. 

شایعه روز

روزبهانی در مسیر رستمی
تیم ملی بوکس ایران درصورتی به مســابقات 
بلغارستان اعزام می شود که با حاشیه های زیادی 
روبه روســت. درحالی  که هــدف از اعزام تیم ملی 
به مسابقات بلغارســتان، باالرفتن سطح آمادگی 
ملی پوشــان برای حضوری موفــق در بازی های 
آسیایی ۲۰۱۸ جاکارتا اســت اما حواشی زیادی 
در رابطه با اعــزام تیم ملی بوکس به این تورنمنت 
وجــود دارد. درحالی  که طبق گفته فدراســیون 
بوکس اوزان سنگین وزن شــانس اول مدال ایران 
در بازی های آســیایی پیش رو هستند و به همین 
دلیل عازم بلغارستان می شوند، اما احسان روزبهانی 
که بوکسور سنگین وزن تیم ملی است، قصد حضور 
در این تورنمنت را ندارد. او درحال حاضر به صورت 
انفرادی در آلمان مشــغول تمرین است و درحالی  
که می خواهد برای بازی های آســیایی ۲۰۱۸ در 
یک وزن باالتــر فعالیت کند، قصد نــدارد در این 
تورنمنت تدارکاتی اولین تجربیات خود را در وزن 
جدید به دست آورد. از رفتارها و تصمیمات روزبهانی 
این طور برمی آید که او در بوکس به کیانوش رستمی 
در وزنه برداری تبدیل شده که برای خود و تیم ملی 
تعیین تکلیف می کند و انتظار می رود کادرفنی و 

فدراسیون بوکس بتوانند او را کنترل کنند.

آن سوی مرز

مجازات همبازی انصاری فرد
در هفته بیســت ویکم ســوپر لیگ یونان تیم 
المپیاکــوس مقابــل آترومیتوس تــا ثانیه های 
پایانی بازی با نتیجه ۲ بر یــک از یاران انصاری فرد 
و حاج صفی پیش افتاده بــود، اما اعالم یک پنالتی 
برای المپیاکوس سرنوشــت بــازی را تغییر داد. 
درحالی  که پیش بینی می شد کریم انصاری فرد مثل 
همیشه پشت ضربه پنالتی المپیاکوس بایستد اما 
جورجویچ، دیگر مهاجم این تیم پنالتی را زد و آن 
را هدر داد. با این حال در برگشت احسان حاج صفی 
توپ را گل کرد تا تیمش را از شکست نجات دهد. 
در همین راستا سایت contra یونان خبر داد که 
جورجویچ مهاجم صرب المپیاکــوس که به رغم 
درخواســت کادرفنی برای دادن ضربه پنالتی به 
انصاری فرد این کار را نکرد و پنالتی را به هدر داد، از 

طرف باشگاه جریمه و توبیخ خواهد شد.

حمایت سرمربی هیرنفین از گوچی
تیم فوتبال هیرنفین در هفته بیست وسوم لیگ 
هلند به مصاف رودا رفت و نتیجه تســاوی یک بر 
یک رضایت داد. رضا قوچان نــژاد، مهاجم ایرانی 
هیرنفین از ابتدا در ترکیب تیمش بود و 63 دقیقه 
بازی کرد اما موفق به گلزنی نشد. این درحالی بود که 
هواداران هیرنفین از ابتدای بازی نام ورمان مهاجم 
نیمکت نشــین این تیم را صدا می زدند و خواهان 
حضور او در زمین به جای قوچان نژاد بودند. با این 
وجود استرپل، ســرمربی هیرنفین بعد از بازی از 

مهاجم ایرانی تیمش حمایت کرد.
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ذره بین

جدول رده بندی اللیگای اسپانیا
امتیازتفاضلباختتساویبردبازیتیمهاردیف
2318504959بارسلونا1
2315712552اتلتیکومادرید2
2313461843والنسیا3
2212642742رئالمادرید4
231148637ویارئال5
536-231139سویا6
235-231058ایبار7
23959732سلتاویگو8
23878131خیرونا9
23797530بتیس10
830-229310ختافه11
229-22859لگانس12
128-236107بیلبائو13
226-237511رئالسوسیداد14
1026-23689اسپانیول15
1225-238114آالوس16
1420-233119لوانته17
3318-235315السپالماس18
2717-224513دیپرتیووالکرونیا19
2213-233416ماالگا20

جدول رده بندی سری A ایتالیا
امتیازتفاضلباختتساویبردبازیتیمهاردیف
2420313963ناپولی1
2420224662یوونتوس2
2413922148اینتر3
2414551947آسرم4
2414462646التزیو5
2412571241سامپدوریا6
241158438آثمیالن7
241077837آتاالنتا8
248124636تورینو9
2410311233اودینزه10
24879231فیورنتینا11
627-247611جنوا12
827-248313بولونیا13
1225-247413کالیاری14
2723-246513ساسولو15
2022-245712کیهوو16
2221-245613کروتونه17
2317-243813اسپال18
2616-244416هالسورونا19
417-242121بنونتو20

جدول رده بندی بوندس لیگا آلمان
امتیازتفاضلباختتساویبردبازیتیمهاردیف
2218223656بایرنمونیخ1
221156638الیپزیک2
2210751837دورتموند3
221066536فرانکفورت4
229851235بایرلورکوزن5
22976534شالکه6
22877431آگزبورگ7
22877131هافنهایم8
131-22877هانوفر9
431-22949مونشنگالدباخ10
22796230هرتابرلین11
1425-225107فرایبورگ12
324-224126وولفسبورگ13
924-227312اشتوتگارت14
623-22589وردربرمن15
1520-225512ماینتس16
1517-224513هامبورگ17
2213-223415کلن18

جدول رده بندی لیگ برتر انگلیس
امتیازتفاضلباختتساویبردبازیتیمهاردیف
2723315972منچسترسیتی1
2717553256منچستریونایتد2
2715933054لیورپول3
2715752852تاتنهام4
2615562350چلسی5
2713681545آرسنال6
336-27999برنلی7
135-279810لسترسیتی8
1434-279711اورتون9
1031-278712بورنموث10
1030-278613واتفورد11
1230-277911وستهام12
1128-277713نیوکاسل13
1428-2761011برایتون14
1727-276912کریستالپاالس15
1727-277614سوانسی16
2427-277614هادرسفیلد17
1226-2751111ساوتهمپتون18
2625-276714استوکسیتی19
1620-2631112وستبرومویچ20

عکس نوشت

بهداد سلیمی در نیوکمپ
بهداد سلیمی که بعد از پشت سرگذاشتن مســابقات جهانی و همچنین فینال لیگ وزنه برداری دوره 
تعطیالت خود را سپری می کند، به همراه خانواده اش به اسپانیا سفر کرده است. او در جریان این سفر با 
حضور در ورزشگاه نیوکمپ دیدار بارسلونا و ختافه را از نزدیک تماشا کرد و در آخر از بدشانسی خود گفت: 

»از شانس بد من بارسلونا بعد از مدت ها در نیوکمپ یک گل هم نزد  !«

نوستالژی

تیم ملی در سال 59
این تصویر مربوط به تیم ملی فوتبال در  ســال ۱359 و در ورزشگاه پیر امجدیه است. بازیکنان این تیم 
ایستاده از راست بهروز سلطانی، فرد علی نیا، یاریار، مراغه چیان و شاهرودی و نشسته از راست حاجیلو، فریبا، 
نعمت زاده، ویگن زینلی، رضا رجبی و جعفر مختاری فر هستند که بعد از گرفتن این عکس در یک بازی 

درون تیمی تدارکاتی به میدان رفتند.


