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امروز در ورزش

  قهرمان لیگ برتر بســکتبال در جــدال امروز 
تیم هــای شــهرداری تبریز- مهــرام)14:30( 

مشخص خواهد شد.
  ســمانه بیرامی باهر و سیدستار صید به عنوان 
نخستین نمایندگان اسکی ایران امروز در المپیک 

زمستانی 2018 به مصاف رقیبان خود می روند.
  اعضای تیم ملی فوتسال بعد از قهرمانی در جام 

ملت های آسیا امروز به تهران بازمی گردند.

تیتربازی

  در بازی های ابتدایی هفته 23 لیگ دســته 
اول فوتبال تیم های مس کرمان، مس رفسنجان 
و فجرسپاسی به برتری رسیدند و آلومینیوم اراک و 

ماشین سازی هم مساوی شدند.
  احمد نوراللهی با رفع مشکل مصدومیت به لیست 

پرسپولیس برای بازی با نسف قارشی اضافه شد.
  با اعالم کمیته ملی المپیک وضع رشته ها و 
نفرات اعزامی به بازی های آسیایی 2018 تا پایان 

اسفندماه مشخص خواهد شد.
  ســالن توفیق جهانبخت که مدتی به علت 
تعمیرات تعطیل بود با حمایت فدراسیون کشتی  

آماده بهره برداری مجدد شد.
  مهدی ســهرابی در روز پایانی به مدال برنز 
رسید تا تیم دوچرخه سواری ایران در مسابقات 

قهرمانی آسیا با 4 مدال به کار خود پایان بدهد.
  کنفدراسیون فوتبال آســیا رقم جایزه خود 
بــرای قهرمان فصــل جدید لیــگ قهرمانان را 

4 میلیون دالر اعالم کرد.
  حسن تفتیان، قهرمان دوی سرعت آسیا به 
مقام سوم 60 متر رقابت های بین المللی فرانسه 

رسید.

تماشای فوتبال در ســوییت های آلیانس 
آره نا| بایرن مونیخ و هتل هــای زنجیره ای ماریوت 
قراردادی برای فصل 201۹ به امضا رســاندند. قرار 
است این شــرکت اتاق هایی مجلل درون ورزشگاه 
بسازد تا افراد بتوانند در آن جا بازی ها را تماشا کنند. 
بر این اساس میهمانان می توانند درحالی که در یک 
تخت راحت حضور دارند از تماشــای بازی ها لذت 
ببرند. شــرایط اقامت در آلیانــس آره نا مانند دیگر 
هتل های زنجیره ای ماریوت است. بایرن نخستین 
تیمی اســت که از چنین امکاناتی بهــره می برد. 
رئال مادرید نیز به پروژه ای در این رابطه فکر می کند. 
باشگاه اسپانیایی می خواهد برای توریست های خاص 

چنین اتاق های مجللی در سانتیاگو برنابئو بسازد.
هشــدار بابت لیزر و پرتاب اشــیا در 
ورزشــگاه آزادی| ناظر ســنگاپوری دیدار 
پرسپولیس و نسف قارشی در نشست هماهنگی 
این بازی، به موارد مختلفی از آیین نامه برگزاری 
مسابقات لیگ قهرمانان آســیا به ویژه در بخش 
مســئولیت های دو تیم و هواداران آنها و مسائل 
انضباطی و امنیتی اشــاره کرد. ازجمله مواردی 
که مورد تذکر جدی ناظر مسابقه بود و خواستار 
برخورد ســریع و قاطع پلیس نسبت به آنها شد، 
اســتفاده از لیزر، پرتاب اشــیا به داخل زمین و 
استفاده از مواد محترقه و آتش زا به هر شکل بود. 
دقیقا همین اتفاقات  سال گذشته باعث محرومیت 

پرسپولیس از یک بازی خانگی آسیایی شد.
عبدولی از تیم ملی کشتی فرنگی خط 
خورد| اســامی نفرات دعوت شــده به تیم ملی 
کشتی فرنگی برای حضور در مسابقات بین المللی 
اوکراین و رقابت های قهرمانی آسیا در قرقیزستان 
روز گذشــته اعالم شــد. نکته مهم و کلیدی در 
فهرســت نفرات دعوت شــده نبودن نام سعید 
عبدولی است. این کشتی گیر باتجربه که اخیرا در 
اردوهای تیم ملی غیبت داشت و در مصاحبه ای 
اعالم کرد از نظر خودش نیاز نیســت در تمامی 
مسابقات شــرکت کند، در فهرست جدید علی 
اشکانی جایی ندارد تا بدین ترتیب شانس حضور 

در مسابقات پیش رو را از دست بدهد. 
شروع بد شاگردان قلعه نوعی در آسیا| 
تیــم فوتبال ذوب آهــن روز گذشــته به عنوان 
نخستین نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا در 
گروه دوم این رقابت ها در قطر به مصاف الدحیل 
رفت که این بــازی با نتیجه 3 بر یک به ســود 
الدحیل قطر به پایان رسید. این نتیجه درحالی 
رقم خورد که نیمه اول با حساب یک بر صفر و با 
گل کی روش استنلی به سود شاگردان قلعه نوعی 
به پایان رسید اما در نیمه اول و طی 10 دقیقه 3 بار 
دروازه ذوب آهن باز شد تا آنها در گام اول شکست 

خارج از خانه را متحمل شوند. 

خارج از گود  

سرمربی  شفر،  وینفرد 
استقالل: بــرای برد بازی 
می کنیم، نه چیز دیگر مثل 
مساوی/ از حضور در لیگ 

قهرمانان آســیا خوشحالم/ 
از الریان شــناخت کافی دارم و 

می دانم که تیم قدرتمندی است/باید نظم تاکتیکی 
را در طول ۹0 دقیقه داشــته باشیم تا بتوانیم برنده 
از زمین خارج شویم/از افت لیگ های قطر و امارات 

تعجب می کنم
برانکــو ایوانکوویــچ، 

ســرمربی پرسپولیس: 
ایــرانــی  هــــــواداران 
َجوخراب کــن نیســتند/

پرسپولیس باید برنده شود، 
چــه در ایران و چــه در خارج/ 

مقابل نسف قارشی نباید غافلگیر شویم/برای همه 
نمایندگان ایران در آسیا آرزوی موفقیت دارم/ من 
به بازیکنانم اعتمــاد دارم و آنها به من خوش بینی 

می دهند
علی کریمی، ســرمربی 

بروم  اگــر  ســپیدرود: 
دیگر مــرا در ایــن فوتبال 
کــه  نمی بینید/آنهایــی 
ســکوت کننــد شــرایط 

برایشــان روز بــه روز بدتــر 
می شود/چرا خبرنگاران هنوز بابت اخراج دستیاران 
ایرانی کی روش جوابی نگرفته اند/ دســت باشگاه 
سپیدرود را باز می گذارم تا هر تصمیمی که دوست 
دارند بگیرند/مگر تیم ملی االن اردو دارد که دو سؤال 

من از مسئوالن حاشیه وارد کند؟
روزیگول بردیف، سرمربی 

و  السد  قارشــی:  نسف 
پرســپولیس قوی هستند 
اما فوتبال بازی نام ها نیست/

آرزوی بــازی در آزادی را 
داشــتیم/درخانه پرسپولیس 

ادعای بازی هجومی نداریم/تیم ما از 
بازیکنان جوانی تشکیل شده که امیدوارم در امتحان 
امروز سربلند باشــند/نمی توان فعالً درباره شانس 

صعود تیم ها قضاوت کرد

تریبون

نظر رونالدو درباره ایران
کریستیانو رونالدو از طرف 
سایت گل به عنوان بهترین 
بازیکــن فصل گذشــته 
فوتبال اروپا برگزیده شد. 
ستاره پرتغالی فوتبال جهان 
دیروز این جایزه را دریافت کرد 
و در مصاحبه ای به صحبت درباره رئال، تیم ملی 
پرتغال و البته ایــران پرداخت. این بازیکن که در 
ابتدای هفته با هت تریک مقابل سوسیداد بار دیگر 
توانایی خودش در گلزنی را نشان داد، هم اکنون 
برای دیدار حســاس رئال برابر پاری ســن ژرمن 
در لیگ قهرمانان اروپا آماده می شــود. ستاره و 
کاپیتان تیم ملی پرتغال در بخشــی از مصاحبه 
خود به اظهارنظر درباره جام جهانی و گروهی که 
پرتغال در آن قــرار گرفته، پرداخت: »از نظر من، 
پرتغال شــانس قهرمانی ندارد و اسپانیا، آلمان، 
فرانسه، آرژانتین و برزیل، مدعیان اصلی قهرمانی 
هستند. در گروه ما تیم های خوبی حضور دارند. 
اعتقاد دارم که مراکش و ایران، رقابت در باالترین 
سطح فوتبال را بلدند و کار ما برابر این تیم ها ساده 
نخواهد بود.« این نخستین اظهارنظر کریستیانو 
رونالدو درباره تیم ملی فوتبال ایران است؛ اگرچه او 
به دلیل حضور کی روش روی نیمکت ایران قطعا 

از سرمربی سابق خود شناخت کافی را دارد. 

چهره روز

شهروند| قهرمانی تیم ملی فوتسال ایران در آسیا 
شاید یک خبر تکراری برای عالقه مندان به این رشته 
باشد اما به گفته بازیکنان تیم ملی هر دوره کار ایران 
برای رسیدن به این عنوان سخت تر می شود. در این 
دوره نیز ایران مقتدرانه توانست تمام رقیبان خود را 
پشت سر گذاشــته و جام قهرمانی را باالی سر ببرد، 
اگرچه خارج از زمین هم با مشکالتی چون تغذیه و 
زلزله مواجه بود. حسین طیبی، تنها لژیونر فوتسال 
ایران که در چند سال اخیر در تیم غیرت قزاقستان 
بازی می کند، با 14 گل توانســت بــرای دومین بار 
عنوان آقای گلی قاره کهن را کســب کند. به همین 
بهانه با آقای گل فوتسال آســیا قبل از بازگشت به 
تهران همکالم شدیم. در ادامه مشروح گفت وگوی 

»شهروند« با حسین طیبی را می خوانید: 
   ایران برای دوازدهمین بار قهرمان آســیا 
شد. به نظر می رسید این بار با اقتدار بیشتری 

این اتفاق رخ داد.
خدا را شکر می کنم که توانستیم از عنوان قهرمانی 
خود دفاع کنیم. وقتی از تهران خارج شــدیم، هدف 
تمامی بازیکنان و کادرفنی این بود که با جام به ایران 
برگردند و دل مردم را شــاد کنند. با این که با اقتدار 
قهرمان شدیم اما حریفان سختی داشتیم و به نظرم 
بازی ها نسبت به دوره قبلی از سطح باالتری برخوردار 
بود. اکثر تیم ها مربی خارجی آورده بودند و فوتسال 
در آسیا مدرن تر از قبل دنبال می شود. به هرحال به 
هدفمان رســیدیم؛ درحالی کــه قهرمانی راحت به 

دست نیامد.
   خودت هم که بار دیگر آقای گل آســیا 

شدی.
می توانم بگویم که این عنوان به نام من ثبت شد اما 
من زحمت تک تک بچه ها را تبدیل به گل کردم. همه 
بازیکنان تیم ملی ایران شایستگی آقای گلی را داشتند 
و ممکن بود این فرصت نصیب بازیکن دیگری شود. 
به هرحال از این اتفاق خوشحالم. همان طور که گفتید 
این برای نخســتین بار نبود و من در  سال 2014 هم 
آقای گل جام ملت های آســیا شــده بودم. در  سال 
2016 نیز با اختالف 2 گل این عنوان را از دست دادم. 
این دوره هم خداوند به من لطف داشت و توانستم با 

14 گل باالتر از بقیه بایستم.
   با توجه به این که چند دوره آقای گل شدی 
و در چند ســال اخیر بهترین گلزن تیم ملی 
فوتسال ایران بودی، آمار گل های ملی خودت 

را داری؟
راســتش را بخواهید آمار دقیقی از تعداد گل های 
ملی ام ندارم. بیشتر موفقیت تیم ملی برایم مهم است 

تا این که بخواهم به عناوین شخصی فکر کنم. 
   اما این روزها بحث آقای گلی در فوتسال 
جهان داغ است. ممکن است تو هم به رکورد 

شمسایی و فالکائو برسی؟
نمی توانــم حدودی چیزی بگویــم. قطعا از 100 
گل بیشتر با پیراهن تیم ملی به ثمر رسانده ام. شاید 
به زودی آمار گل هایم را اســتخراج کنم که حداقل 
خودم بدانم کجای کار هســتم. فوتسال نسبت به 
گذشته سخت تر شده و تیم ها بسته تر بازی می کنند. 

به همین دلیل تعداد گل ها هم پایین تر است. 
   وقتی مسابقات در جریان بود، اخبار زیادی 
پیرامون وقوع زلزله و همچنین مشــکالت 
تغذیه ای برای تیم به گوش می رسید. مسئوالن 

حداقل برای بحث غذایی تدبیری اندیشیدند؟
زلزله که ما را شــدیدا اذیت کرد. شاید برای مردم 
چین تایپه وقوع زلزله عادی بود اما بچه های ما دایما در 
استرس زلزله بودند. تقریبا هر شب زلزله های شدید 
محل اقامت ما را می لرزاند که باعث می شد بازیکنان 

نتوانند خوب اســتراحت کنند. در بحث غذایی هم 
واقعا اذیت شدیم چون طبع غذایی ما با کشورهای 
شرق آسیا اصال جور نیســت. کریمیان، سرپرست 
تیم ملی در روزهای آخر یک رستوران ایرانی پیدا کرد 
که چند وعده را آن جــا صرف کردیم. این عوامل هم 
روی عملکرد ما تاثیرگذار بود و به نوعی رقیب اصلی 
ما محسوب می شد اما با تالش بازیکنان باز هم تمام 

تیم ها را از پیش رو برداشتیم. 
   خبری هم بعد از این مســابقات به گوش 
رسید که خداحافظی فرهاد توکلی از بازی های 
ملی بود. قصد ندارید توکلی را از تصمیمش 

منصرف کنید؟
فرهاد یکی از بازیکنان خوب و تاثیرگذار تیم ملی 
است. او با این تصمیمش همه ما را شوکه کرد اما سعی 
می کنیم از تصمیمش منصرفش کنیم تا مثل همیشه 
به تیم ملی کمک کند. به هرحال فشار مسابقات ملی 
از هر نظر باالست و توکلی هم شاید به همین دلیل 

چنین تصمیمی گرفته بود. 
   بعد از قهرمانی فوتسال ایران در آسیا باز 
هم بحث پاداش ها مطرح شد. پاداشی که در 

شأن ملی پوشان باشد، به شما پرداخت شد؟

من فعال قصد ندارم درباره پاداش ها صحبت کنم. 
قبال در این باره صحبت های زیــادی کرده ایم. بعد از 
این قهرمانی هم قول هایی به ما داده شده که امیدوارم 

عملی شود.
   به نظر می رسد سطح فوتســال ایران از 
آسیا فراتر رفته و با مقام سومی در جام جهانی 
انتظارات هم باالست. برای جام جهانی 2020 

چه هدفی را دنبال می کنید؟
از االن زود است بخواهیم درباره جام جهانی 2020 
صحبت کنیم. فوتسال ایران کار سختی برای حفظ 
عنوان قهرمانی آســیا دارد اما در ســطح جهان هم 
می تواند حرف های زیادی برای گفتن داشته باشد. 
امیدوارم شــرایط طوری پیش برود کــه بتوانیم در 
جام جهانی آینده برای نخستین بار فینالیست شویم. 

   درحال حاضر تنها لژیونر فوتسال ایران 
هستی. قصد داری همچنان به کارت در تیم 

غیرت قزاقستان ادامه دهی؟
من از شرایطم در تیم غیرت راضی هستم. این تیم 
بازیکنان باکیفیتی دارد و از نظر امکانات هم حرفه ای 
اســت. هنوز تصمیم خاصی نگرفته ام و باید تا پایان 
فصل صبر کنیم و ببینیم که چه اتفاقاتی رخ می دهد. 

حسین طیبی، آقای گل فوتسال آسیا در گفت وگو با »شهروند«: 

زلزله و تغذیه رقیبان اصلی ما بودند!
 خودم هم نمی دانم چند گل ملی دارم      توکلی را از خداحافظی منصرف می کنیم       صحبت درباره پاداش ها تکراری شده است

توییت ورزشی

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

برخی از این جمالت را بخوانید:    
  واقعا چرا فوتبالیستامون دارن با دخترای 
خارجــی ازدواج مي کنن و بــه دختران 

سرزمین خودمون اهمیت نمیدن؟
  مجری رادیــو ورزش میگه AFC جایزه 
لیــگ قهرمانان آســیا رو ۴میلیون دالر 
گذاشته! بعدش میگه دالر االن رو میگم، نه 

سه ساعت دیگه!
   ولی خوب شد بیرانوند نرفت فوتسال واال 
باید مهاجم ها میرفتن کوچه پشت سالن 

جایگیری میکردن که توپ بهشون برسه.
   حاتمی کیا اگه وارد فوتبال میشد جوری 
میشد که دیگه ما دوتا محمد مایلی کهن 

داشتیم.
  ولی از برانکو تا این حد انتظار نداشتیم که 
جذابیت لیگ را با اقتدار پرسپولیس از بین 

ببره.
  دقت کردید مربیــان ایرانی هیچ کدوم 
لژیونر نمی شن؟ این خودش بهترین دلیل 
برای اینه که مربیــان خارجی باید بیان تو 

فوتبال ایران تا پیشرفت کنه!
  فقط تو آسیاست که این مراسم رونمایی 

از لباس قبل بازی وجود داره.
  می گم حاتمی کیا گفت فیلمساز وابسته 
هستش! تو فوتبال هم مربی و مدیر وابسته 

کم نداریم خواستم در جریان باشید!
  چرا علی کفاشــیان هیچ وقت تالش 
نمی کنه خوش تیپ باشــه؟ یعنی تو این 
مراسم و جلســات با خارجی ها شرکت 
می کنه متوجه فاصلــه زیادش با مدیرانی 

خارجی از نظر تیپ نمیشه؟
  عکس توییــت:  شــرکت نایــک اگه 
میدونســت که توپاش تو ایــران به جاي 
چمن قراره رو سبزی خوردن غلت بخورن، 
می رفت یه عالمه توپ پالســتیکی الیه 

می کرد می فرستاد واسه بازیای آسیایی.

شهروند| سرخابی های پایتخت در روز دوم هفته اول لیگ قهرمانان آسیا 
امروز به میدان می روند. استقالل در قطر میهمان الریان است و پرسپولیس 

هم در ورزشگاه آزادی از نماینده ازبکستان پذیرایی می کند.
نخستین گام آلمانی استقالل در آسیا

استقاللی ها که با وینفرد شفر توانستند از روزهای بحرانی عبور کنند، در 
آسیا با بدشانسی روبه رو شــدند و در گروه سختی قرار گرفتند. همگروهی 
با تیم های الهالل عربستان، العین امارات و الریان قطر باعث شد بسیاری از 
کارشناسان از لقب گروه مرگ برای گروهی که استقالل در آن قرار گرفته، 
استفاده کنند. آبی پوشان امروز درحالی مقابل الریان به میدان می روند که 
اوضاع در اردوی این تیم قطری بعد از شکست در جدال حساس مقابل رقیب 
دیرینه باعث شده، سرمربی الریان روی لبه پرتگاه قرار داشته باشد. میشل 
الدروپ ســرمربی دانمارکی الریان به خوبی می داند در صورت کسب یک 
نتیجه بد دیگر که بعید هم نیست مقابل استقالل رقم بخورد، از سمت خود 
برکنار خواهد شــد اما اوضاع در اردوی استقالل آرام است. استقالل بعد از 
پیروزی امیدوار کننده مقابل سپیدرود با روحیه خوب به قطر رفته و شفر با 
درایت آلمانی اش تیمی آماده را روانه دیدار با تیم سوم لیگ قطر خواهد کرد. 
این دیدار نخستین تجربه آسیایی شفر با استقالل است که او امید دارد با تکیه 

بر بازیکنانی مثل جپاروف، منتظری، ابراهیمی و جوانان تیمش برد شیرینی 
را از این دیدار خارج از خانه به دســت بیاورد. استقالل در ادامه کار خود در 
لیگ قهرمانان هم کار دشواری دارد. الهالل و العین که در لیگ کشورهای 
خود صدرنشین هستند، رقبای دشواری برای آبی ها هستند. الهالل اگرچه 
عمر خریبین و کارلوس ادواردو را به دلیل مصدومیت از دســت داده اما دو 
بازیکن سرشناس به نام های اشرف بن شرقی مراکشی و ازکوئیل چروتی 
آرژانتینی را به خدمت گرفته است. العین هم که  سال گذشته شکست تلخی 
را با عمر عبدالرحمان به استقالل تحمیل کرد، امسال با ستاره هایی مثل 
مارکوس برگ و کایوی برزیلی پا به لیگ قهرمانان گذاشته است. استقالل 

امروز از ساعت 18:40 به وقت تهران میهمان الریان قطر خواهد بود.
صدرنشین ایران در پی خوشبختی آسیایی

پرســپولیس با توجه به قرارگرفتن در ســید یک لیگ قهرمانان آسیا با 
تیم های روی کاغذ ضعیف تر نسبت به بقیه نمایندگان ایران همگروه شده 
و به نظر می رسد برای صعود از مرحله گروهی مشکل چندانی نداشته باشد. 
شاگردان برانکو ایوانکوویچ با تیم های السد قطر، الوصل امارات و نسف قارشی 
ازبکستان همگروه هستند که هیچ کدام از این تیم ها در جدول لیگ های 
کشورشان صدرنشین نیســتند. حریف قرمزها در نخستین گام آسیایی 

نسف قارشی ازبکستان است که بسیاری معتقدند صدرنشین لیگ ایران کار 
سختی مقابل این حریف پیش رو نخواهد داشت اما برانکو به خوبی می داند 
نباید فریب این تیم مرموز را بخورد. نســف در ترکیب خود از یک بازیکن 
یک میلیون یورویی به نام دراگان سران استفاده می کند که در پست مهاجم 
هدف به میدان می رود و می تواند برای مدافعان پرسپولیس دردسرساز شود. 
این تیم از 4 بازیکن اصلی تیم ملی ازبکســتان نیز بهره می برد که هر چهار 
بازیکن هم مهره های خطرناکی محسوب می شوند و همین موضوع باعث 
شده تیم ازبکســتانی در فاز تهاجمی قدرتمند باشد. این تیم که امسال با 
بودجه زیادی بسته شده، در خط دفاع نیز با استفاده از دو بازیکن بین المللی 
با کیفیت از روسیه و صربستان، صاحب ساختار دفاعی قوی شده است. دیگر 
نقطه قوت مهم این تیم »اودیلجون هامروبکوف«  هافبک 21ساله ازبکستانی 
است که در مسابقات زیر 23 سال آسیا عنوان ارزشمندترین فوتبالیست این 
قاره را به دست آورد. دیگر رقبای پرسپولیس در این گروه السد قطر و الوصل 
امارات هستند که مهمترین نکته درباره این دو تیم تقابل پرسپولیسی ها 
با ژاوی، ستاره اسپانیایی الســد و مرتضی پورعلی گنجی مدافع ایرانی این 
تیم است. پرسپولیس امروز از ساعت 17:15 در ورزشگاه آزادی میزبان تیم 

ازبکستانی است.

 استارت آسیایی پرسپولیس و استقالل
با نسف قارشی و الریان 

غول های ایرانی 
وارد می شوند

شهروند| مدیر شــرکت سرمایه گذار پیست 
بین المللی دیزین می گوید که درمجموع دو  سال 
اخیر این پیست چیزی حدود 6 میلیارد تومان ضرر 
کرده است. او دلیل این اتفاق را محدود شدن فصل 

اسکی به دلیل کمبود بارش برف عنوان کرد. 
ضرر 6 میلیاردی

حمیدرضا تفته با اشــاره به بدهی های پیســت 
بین المللی دیزین می گوید: »سال گذشته 2.5 میلیارد 
تومان به دلیل مشکالت فنی ضرر داشتیم و امسال 
این میزان به بیش از 3.5 میلیارد رســیده اســت. 
درمجموع این دو  سال شرکت چیزی حدود 6 میلیارد 
تومان ضرر کرد. وزارت ورزش هیچ قانونی مبنی بر 
این ندارد که اگر برف نیاید، پولش را نگیرد. درواقع 
در قانون چیزی به نام نیامدن برف در لیست شرایط 
اضطرار وجود ندارد و این خأل قانونی بشدت احساس 
می شود. متاسفانه امسال هم فصل اسکی به دلیل 
بارش کم دو ماه دیرتر شروع شد و مجموعه شرکت 
و همچنین بومیان منطقه ضرر بســیار شدیدی را 

متحمل شدند.«

توضیح درباره قیمت گزاف بلیت
مدیر شرکت ســرمایه گذار پیست بین المللی 
دیزیــن در خصــوص افزایــش قیمــت بلیت 
پیست های اســکی هم توضیحاتی را ارایه داده 
اســت: »قیمت را ما نمی گذاریم، چهــار ارگان 
مختلف طی جلسه ای که دارند موارد مختلف را 
کارشناسی می کنند. هر ساله با توجه به نرخ تورم 
قیمت بلیت پیست ها افزایش 10 تا 15 درصدی 
خواهد داشــت. ما حدود 8مــاه هزینه می کنیم 
و 100نفــر کارگر حقوق دریافــت می کنند. در 
تمام این 8ماه به صورت کامل در حال بازســازی 
و رسیدگی هستیم تا بتوانیم برای زمستان آماده 
شــویم. بنابراین افزایش قیمت طبیعی بلیت ها 
هرگز خسارات میلیاردی ما را جبران نمی کند.« 
او همچنین این پیســت را دارای استانداردهای 
الزم می داند: »هیچ پیستی را نمی یابید که مجوز 
بهره برداری دایم از سازمان استاندارد گرفته باشد. 
ما هنوز یک ریال بابت استانداردســازی دریافت 

نکرده ایم.«

توضیح مدیر پیست دیزین درباره قیمت باالی بلیت

ضرر 6 میلیاردی به خاطر برف
شهروند| لیگ قهرمانان اروپا در فصل 2017-

2018 در شــرایطی به مرحله یک هشتم نهایی 
رسیده است که از امشب مسابقات پس از چند ماه 

تعطیلی از سر گرفته می شود.
کار نسبتا راحت سیتی زن ها

امشــب بــازل ســوییس در خانــه میزبان 
منچسترسیتی صدرنشین قدرتمند انگلیس و 
یکی از شانس های اصلی کسب عنوان قهرمانی 
این رقابت هاست. بازل در دور گروهی رقابت ها با 
منچستریونایتد، زسکا مسکو و بنفیکا همگروه بود 
و با 12 امتیاز بعد از منچستر 15 امتیازی به عنوان 
تیم دوم گروه به مرحله یک هشتم نهایی صعود 
کرد. منچسترسیتی هم در گروه هفتم با تیم های 
فاینورد، شاختار و ناپولی همگروه بود و به عنوان 
صدرنشین با 15 امتیاز به دور حذفی صعود کرد. 
شــاگردان گواردیوال از نظر قرعه در این مرحله 
نسبت به سایر تیم ها شــانس خوبی آوردند اما از 
آنجا که فوتبال غیر قابل پیش بینی است، نمی توان 

از حاال سیتی زن ها را در مرحله بعد تصور کرد.

میزبانی تورین از تاتنهام
مهمترین بازی امشب بدون تردید میان تیم های 
تاتنهام و یوونتوس برگزار خواهد شد. تاتنهام با هدایت 
پوچتینو در یکی از سخت ترین گروه ها با رئال مادرید،  
دورتموند و آپوئل نیکوزیان رقابت کرد و بدون باخت 
و با 16 امتیاز صدرنشین مقتدر پایان دور گروهی لقب 
گرفت. یوونتوس فینالیست دور قبل رقابت ها هم در 
مرحله گروهی با بارسلونا،  سلتیک و المپیاکوس یونان 
مسابقه داد و درنهایت با 11 امتیاز به عنوان تیم دوم 
صعود کرد. تاتنهام همواره در سال های اخیر یکی از 
بهترین  تیم های انگلیس بوده و فوتبال خوبی هم به 
نمایش می گذارد. یوونتوس با این که نســبت به دور 
قبل افت فاحشی داشته است، هنوز یکی از تیم های 
قدرتمند اروپا به حساب می آید و بدون  شک دو تیم 
یک مسابقه غیر قابل پیش بینی را برگزار خواهند کرد. 
آمار جالب توجه درباره یوونتوس این است که این تیم 
در 16 بازی گذشته خود تنها یک گل دریافت کرده 
است. این مسابقه در ورزشگاه اختصاصی یوونتوس 

در تورین ایتالیا برگزار خواهد شد.

امشب آغاز مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

انگلیسی ها در میهمانی بازل و یوونتوس


