فوتبال جهان
واکنش کواچ به غیبت مولر در
بازی برابر لیورپول

سرمربی بایرن مونیخ از غیبت توماس مولر در بازی
برابر لیورپول ابراز ناراحتی کرد.
به گزارش نشــریه کیکر ،توماس مولر ستاره بایرن
مونیخ به دلیل بازی خشــن در بازی برابر آژاکس،
نمیتواند تیمش را در بازی حساس برابر لیورپول
در یک هشــتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا همراهی
کند.نیکو کواچ ،ســرمربی بایرن مونیخ با اشاره به
غیبت این بازیکن برابر لیورپول گفت :من البته انتظار
این محرومیت را داشتم .کارت قرمز مستقیم یعنی
دو بازی غیبــت و دو کارت زرد به معنای یک بازی
غیبت است .یوفا نمیخواست که جریمه کارت قرمز
مستقیم را به یک بازی کاهش دهد و همان دو بازی
را محاسبه کرد .این مســئله هم برای توماس و هم
برای باشگاه بایرن مونیخ ناراحت کننده است که ما
او را در این دیدار در اختیار نخواهیم داشت .حاال در
نبود مولر ،بقیه بازیکنان باید وظایف خودشان را بهتر
انجام دهند و بازیکنی که جانشین او میشود نهایت
تالش خودش را برای موفقیت تیم به کار بگیرد .در
این صورت میتوانیم برابر لیورپول موفق باشیم.بایرن
مونیخ و لیورپول در حالی هفتــه آینده در دیداری
حســاس در لیگ قهرمانان به میدان خواهند رفت
که فیرجیل فان دایک ،دفاع هلندی لیورپول نیز در
بازی رفت به دلیل دریافت سه کارت زرد در مرحله
گروهی غایب است.

بازداشت یک اماراتی به دلیل
حمایت از تیم ملی قطر!

اماراتیها یک هوادار فوتبــال را به خاطر حمایت از
تیم ملی قطر بازداشــت کردند .تنش سیاسی بین
قطر و امارات به فوتبال هم کشیده شده است .تیم
ملی فوتبال قطر توانست قهرمانی در جام ملتهای
آسیا  ۲۰۱۹را به دســت آورد و این باعث ناراحتی
اماراتیها شده است.پلیس امارات یک شهروند خود
را که تابعیت انگلیسی دارد ،به خاطر حمایت از تیم
ملی فوتبال قطر در دیدار برابر عراق بازداشت کرد.
این هوادار در دیدار قطر برابر امارات پیراهن قطر را
بر تن کرد که این باعث خشم اماراتیها شده است.

مصدومیت باز هم سراغ رویس آمد

ســتاره آلمانی بوروســیا دورتموند در بازی برابر
وردبرمــن مصدوم شــد و وضعیت او بــرای بازی
با هوفنهایم و تاتنهام مشــخص نیســت .بوروسیا
دورتمونــد در جام حذفــی با شکســت در برابر
وردربرمن در ضربات پنالتی ،از این رقابتها حذف
شــد .در این مســابقه و در نیمه نخســت ،مارکو
رویس دچار مصدومیت شــد و زمین بازی را ترک
کرد.

ادامه مشکالت در تیم ملی بسکتبال؛ حدادی به اردو نیامد

حضور  ۴۸کشور در مسابقات رزمی کیش قطعی شد

اردوی تیم ملی بسکتبال برای حضور در ششمین پنجره انتخابی جامجهانی  ۲۰۱۹چین با دعوت  ۱۹ملیپوش آغاز شد که با وجود
حضور اسم حامد حدادی در جمع ملیپوشان دعوت شده ،او از حضور در این اردوها خودداری کرد تا همچنان مشکالت در تیم ملی
ادامه داشته باشد.
با انتشار عکسی که از طریق فضای مجازی منتشر شد ،مشخص شد لژیونر بسکتبال ایران در لیگ چین به اهواز سفر کرده و عدم
حضورش در اردوهای تیم ملی تائید شد .تیم ملی ایران در پنجره ششم انتخابیها باید دوم و پنجم اسفندماه به مصاف تیمهای ملی
ژاپن و استرالیا برود که به این ترتیب حدادی مانند پنجره ششم در ترکیب تیم ملی حضور ندارد تا همچنان شاهد مشکالت در تیم
ملیبسکتبالباشیم.

نخستین دوره رقابتهای جهانی «توای» قرار است فروردین سال آینده در کنار آبهای نیلگون خلیج فارس با حضور رزمیکارانی از
کشورهای جهان برگزار شود .برانوش نیکبین رئیس جهانی «توای» ضمن اعالم این خبر گفت :این رقابتها از  ٢٣فروردینماه ٩٨
در مجموعه المپیک کیش آغاز خواهد شد و تا  ٢٨فروردین ادامه خواهد یافت .تاکنون حضور  ٤٨کشور از اروپا  ،آمریکا   افریقا و آسیا
گترین رویداد ورزشی پس
در این رقابتها قطعی شده که این رویداد با توجه به تعداد شرکت کننده و حضور کشورهای مختلف بزر 
از انقالب خواهد بود  .نکته جالب ،برگزاری نمایشگاه صنایع  دستی و گردشگری در کنار این مسابقات خواهد بود که برای نخستین بار
تیمهای شرکت کننده با صنایع دستی و هنرهای بومی خود شرکت می کنند و اقوام مختلف کشورمان نیز به معرفی صنایع دستی و
هنرهای بومی خواهند پرداخت.
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فوتبال ایران

پیشنهاد شفر برای بازی خداحافظی

ملیپوشان پیشین ایران

ســرمربی اســتقالل پیشــنهاد کرد که برای
ملیپوشان پیشــین بازی خداحافظی تدارک
دیده شــود .وینفرد شفر ،ســرمربی استقالل
با انتشــار پیامی ،پیشــنهادی برای برگزاری
بازی خداحافظی ملیپوشان ایران مطرح کرد.
متن پیام شــفر به شرح زیر اســت« :در طول
سالهای گذشته ،باشــگاههای لیگ برای تیم
ملــی ،فداکاریهای زیادی انجــام دادهاند ،به
خصوص برای جام جهانی و اخیــرا ً برای جام
ملتهای آسیا .اگر فدراســیون بتواند یکی از
زمانهای فیفا را به ما بدهد ،همه ما سپاسگزار
خواهیم بود .من میتوانم یک بازی خداحافظی
را برای همه بازیکنان فوقالعــاده تیم ملی که
در سه چهار سال گذشــته به تیم ملی دعوت
شدهاند ،تصور کنم .شــاید در برابر یک تیم از
مشاهیر و چند بازیکن از تیم ملی زیر  ۲۱سال،
این امر میتواند یک نماد فوقالعاده برای آوردن
قدیمی

باشگاهها ،فدراسیون ،جوانان و بازیکنان
با هم باشــد .اتفاقی بزرگ در ورزشگاه آزادی.
درآمد حاصل از این بــازی میتواند به خیریه
داده شود».

تساوی تیمهای اصفهانی در آزاد راه شمال و جنوب

شهریاروجادوگرامتیازات
را تقسيمکردند
سعيد واعظ | گروه ورزش
s_vaez@gmail.com

در ادامه مســابقات هفته  16لیگ برتر
فوتبال بعــد از برد تیم ماشینســازی
برابر استقالل خوزستان در اهواز ،پیکار
تیمهای پارسجم و فوالد خوزستان هم با
تساوی به پایان رسید .تیمهای اصفهانی
ذوبآهن و ســپاهان در آزاد راه شمال و
جنوب کشور با تساوی مشابه صفر بر صفر
به کار خود پایان دادند.
منصوریان ،بــا ذو بآهن
نمیبرد!
پنجمین بــازی علیرضــا منصوریان در
ذوبآهن در شــرایطی رقــم خورد که
او همچنان در اندیشــه برد بسر میبرد.
اگر بدون رودربایستی از سرمربی فعلی
ذوبآهن بپرســید چرا بعد از پنج بازی
با ذوبیها نمیبرید؟ میگوید چون تیم
را نبستم! که این پاســخ غیر منطقی و
غیرمعقولی به نظر میرسد .شوک تغییر
مربی حداقل بعد از دو الی ســه مسابقه
پیش روی باید به بار بنشیند.
علیرضا منصوریان در چهــار بازی آخر
نیم فصــل اول هدایت ذوبآهــن را بر
عهده گرفت و طی آن دو نتیجه تساوی

و همچنیــن دو شکســت را تجربه کرد.
بازیکنان ایــن تیم که از لحــاظ بدنی و
تاکتیکی با ضعف روبــهرو بودند ،در نقل
و انتقاالت زمســتانی محسن مسلمان را
فروختند و چند بازیکن جدید را به خدمت
گرفتنــد .ذوبیها در برابر تیم نســاجی
مازندران در خط حمله کم تعداد بودند.
ارسالن مطهری به تنهایی نمیتوانست
کاری را انجام دهد .البته در یک موقعیت
خطرناک در وقــت اول اگر رشــادت و
جایگیری رشید مظاهری نبود چه بسا
نتیجه دیگری رقــم میخورد .ذوبآهن
با  14امتیاز در رده  14جدول قرار گرفته
اســت .تیم نســاجی نیز با این تساوی با
 17امتیــاز در رده دهم جدول جا خوش
کرده اســت.تیم فوتبال ذوبآهن با این
اوضاع بایــد در چارچــوب پلیآف لیگ
قهرمانان آســیا به مصاف الکویت کویت
برود و امیدوار است بتواند از مرحله اول به
سالمت عبور کند.
هشتمین تساوی تیم سپاهان
تیم فوتبال سپاهان ،صدرنشین
مسابقات لیگ برتر در آبادان در رویارویی
با تیم نفت آبادان به هشــتمین تساوی
خود رسید .سوالی که این روزها در ذهن
عالقهمندان به تیم ســپاهان نقش بسته

اینکهآیاتیممحبوبشهرشانباافتنسبی
روبهرو شده است؟ یا اینکه تعطیالت نیم
فصل لیگ برتر ســپاهان را از تب و تاب
انداخته اســت؟  اگر بازی  پرسپولیس و
پدیده برنده داشته باشد ،سپاهان به رده
دوم جدول منتقل میشــود و باید برای
صدرنشینیدوباره منتظر لغزش برنده بازی
پرسپولیس و پدیده  باشد .این تساوی اگر
چه در ابتدای نیمفصل دوم به دست آمده
و میتواند با تعطیلی طوالنی مدت لیگ
توجیه شود ،اما روند نزولی سپاهان را ادامه
داد .حاال ســپاهان در پنج بازی آخر خود
فقط یک پیروزی به دســت آورده و چهار
بار با تســاوی یک-یک مقابل حریفانش
متوقف شــده است .ســوال این است که
این روند ادامه خواهد داشت یا این که در
هفتههای آینده و بــا برگزاری چند هفته

از لیگ برتر ،ســپاهان به روزهای خوبش
بازخواهد گشت؟
مهندس روی نیمکت سپاهان
محسن مسلمان بعد از ترک تهران
و پرسپولیس به امید تکرار روزهای خوب
به جمع ذوبآهن و شاگردان نمازی اضافه
شــد ،اما در نهایت نتوانست موفق باشد
و کمی رابطه او با نمازی شــکرآب شد.
بعد از اینکه  منصوریــان جای خود را به
نمازی داد با وجود اینکه گفته میشــد
رابطه او و سرمربی جدید ذوبآهن بسیار
خوب است ،اما مسلمان با سپاهان قرارداد
امضا کرد و شــاگرد قلعهنویی شد  .امیر
قلعهنویی با وجود اینکــه تیمش به گل
احتیاج داشت و حضور محسن مسلمان
در میانه میدان میتوانست امکان طراحی
حمالت بیشتری را به او بدهد ،اما مهندس

را روی نیمکت نشاند تا محسن مسلمان
فرصت حضــور در زمین را پیــدا نکند.
مسلمان هم روی نیمکت سپاهان نشست
و خمیازه کشید.
جادوگر و شهریار امتیازات را
تقسیم کردند
علی کریمی و علی دایی دو همبازی سابق
تیم ملی و پرسپولیس که چند صباحی
رابطهشان شکرآب شده بود در قالب دو
تیم سپیدرود رشت و سایپا با تساوی پر
گل دو بر دو به کار خود پایان دادند .برای
تیم سپید رود رشت ،حسین شنانی گلزنی
کرد و برای تیم ســایپا نیز رضا علیاری و
رضا اسدی گل زدند .ســایپا در ایستگاه
هفدهم باید با تیم پیکان مسابقه بدهد.
تیم قعرنشین سپیدرود نیز در نقشجهان
با سپاهان دیدار میکند.

صعود تیم ملی فوتسال ایران
به رده سوم جهان

تیم ملی فوتســال ایران در تازه ترین رنکینگ
جهانــی خود به رده ســوم دنیا صعــود کرد و
بعد از برزیــل و اســپانیا قرار گرفت .ســایت
« »futsalworldrankingکه ردهبندی تیمهای
فوتسال جهان را تقریبا به صورت روزانه و هفتگی
به روز رسانی میکند ،ديروز اعالم کرد تیم ملی
ایران در رده ســوم جهان قــرار دارد .تیمهای
آرژانتین ،روســیه و پرتغال هم بعد از ایران در
ردههای چهارم ،پنجم و ششم قرار دارند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان مطرح کرد:

اجرای  ۵۳۰پروژه برقرسانی در  ۲۳شهرستان استان اصفهان

یلدا توکلی  /گروه اقتصاد
tavakoli.yalda11@gmail.com

«از دهه فجر سال گذشــته تا دهه فجر امسال
 ۵۳۰پروژه برقرســانی با اعتباری بالغ بر۷۴۰
میلیارد ریال در ســطح  ۲۳شهرستان استان
اصفهان به بهرهبرداری رســیده اســت ».این
گفته  حمید عالقمندان مدیر عامل شــرکت
توزیع برق اســتان اصفهان است که در جمع
خبرنگاران اعالم کــرد .وی افزود :این پروژهها
در شهرســتانهای آرانوبیدگل ،اردســتان،
برخوار ،بوییــنو میاندشــت ،تیرانوکرون،
چادگان ،خمینیشهر ،خوانسار ،خوروبیابانک،
دهاقان ،سمیرم ،شاهینشهر ،شهرضا ،فریدن،
فریدونشــهر ،فالورجان ،کاشــان ،گلپایگان،
لنجان ،مبارکه ،نایین ،نجفآباد و نطنز افتتاح
شده است.
وی در ادامه با اشــاره به اجــرای چند طرح به
منظور مصرف بهینه برق برای مشترکان افزود:
با انتخاب این طرحها مشــترکان میتوانند از
سهم پاداش به میزان مشارکت خود بهرهمند
شــوند که پاداش اختصاص یافتــه به میزان
مشــارکت آنها در ســال  ۱۳۹۶بالغ بر شش
میلیارد تومان بوده است.
وی در خصوص طرح فرشتگان انرژی نیز گفت:
به منظور مشــارکت خانوادههــا و همراهی با
اداره برق در کاهش مصرف مشترکان خانگی،
طرحی در دو شهرستان کاشان و شاهینشهر
در مدارس دبیرستان دخترانه به صورت پایلوت
در حال اجراســت تا در صــورت نتیجهبخش

بودن در کل استان اجرایی شود .عالقمندان با
بیان اینکه شرکت توزیع برق هیچ محدودیتی
برای پاداشهای مشــارکت مصرفکنندگان
ندارد ،تصریح کرد :بیــش از ۳۰میلیارد تومان
سهم مشــارکت به بخش صنعت و دو میلیارد
و  ۲۵۰میلیون تومان سهم مشارکت به بخش
کشاورزی اختصاص یافت.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان اصفهان
در خصوص درگاههای ارتباطی مردم با شرکت
توزیع برق اســتان اصفهان گفــت :دو درگاه
ارتباطی با شمارههای  ۱۲۱برای اطالعرسانی
حوادث و اتفاقــات و درگاه  ۳۷۱۲۱به منظور
استفاده از تمام خدمات شرکت برق به صورت
غیرحضوری طراحی شــده است که در شماره
 ۱۲۱روزانه  ۳۰۰تمــاس و در درگاه ۳۷۱۲۱

روزانــه ۸۵۰تماس شــهروندان پاســخ داده
میشود .وی در ادامه با اشاره به رشد بیش از ۶۳
درصدی تعداد مشترکان برق استان اصفهان،
گفت :در ابتدای انقالب مشــترکان برق استان
 ۱۹۶هزار و  ۳۴۳بودند ،اما امروزه در استان یک
میلیون و  ۴۴۹هزار و  ۵۰۰مشترک برق داریم
که برابر با رشد  ۶۳درصدی است .عالقمندان
همچنین با بیان اینکه در ســال   ،۱۳۵۷چهار
هزار و  ۳۶۷روســتای برقدار در کشور وجود
داشت ،اظهار کرد :روستاهای برقدار کشور در
پایان سال ۱۳۹۶به   ۵۷هزار و  ۳۰روستا رسیده
و روستای باالی  ۲۰خانوار بدون برق نداریم و در
استان اصفهان همه روستاهای باالی  ۱۰خانوار
برقدارهستند.
مدیرعامل شــرکت توزیع برق استان اصفهان
گفت :در حــال حاضر  ۹۸درصــد متقاضیان
انشــعاب برق و  ۹۱درصد مشترکان ،خدمات
خود را از این شــرکت به صورت غیرحضوری
دریافت میکنند که این امر در مرکز ســمیع
 ۳۷۱۲۱ارائه میشود.
وی در خصــوص میزان تفــاوت تولید برق در
ابتدای انقــاب تا به امروز افزود :در ســال ۵۷
حدود هفت هزار مگاوات تولیدبرق در کشــور
داشــتیم که این رقم در پایان ســال  ۹۶بالغ
بر  ۸۰هزار مگاوات بوده و رشــدی ۱۰برابری
داشته است .همچنین بیشتر مصرف سوخت
نیروگاهها در گذشته از نفت کوره و گازوئیل بود،
در حالی که امروز بیش از  ۸۵درصد ســوخت
آنها از گاز است که کمترین حد آلودگی را برای
محیطزیست دارد.

