جهانبخش همراه کلییر

واکنش کیروش به حرفهای قلعهنویی قبل از بازی:

مدیرعامل شما گفت قلعه نویی به ملیپوشانش صدمه میزند

شامپو مردانه شماره یک جهان
شوره را از میدان به در می کند

اگر اینجا پرتغال بود جور دیگری جواب میدادم
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جهانبخش :بدون ترس از قضاوت
دیگران وارد اجتماع شوید

ن

عليرضا جهانبخش ســتاره تيم ملي فوتبال ايران كه ســفير شــركت كليير در ايران اســت ،در يك نشســت خبري تاكيد
كــرد :هدف كليير اين اســت كه اين اعتماد به نفــس را در ميان جوانان ترويــج دهد كه بتوانند بيهيچ ترســي از قضاوت
ديگران وارد اجتماع شــوند و تواناييهايشــان را نشــان دهند و اين همان چيزي اســت كه من دوســت دارم هم ســن و
ســالهاي خودم را در جهت رســيدن به آن تشــويق كنم .نترســيد و نگذاريد ترس از قضاوت بقيه ،شــما را عقب براند.
چالشهــا را قبول كنيد و به دنيا نشــان دهيد كه چگونه در مورد شــما بينديشــند .دليلي براي پنهان شــدن نيســت.
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محمد بنا از طالي من مطمئن بود

عابدينزاده :از دست
كشتي راحت شدم

حرفهای بیربط

قلعهنویی پس از حذف:

صعود استقالل
مبارک
سلطانیفر و تاج!

استقالل  1 -3ذوبآهن

آنچه بر وزیر ورزش میگذرد

سکوت شنیدنی
سلطانیفر

سرمربي ذوبآهن ميگويد كه صعود
استقالل اتفاقي مبارك براي وزارت ورزش و
فدراسيون فوتبال است .ادعايي عجيب كه
ارتباطش با حذف ذوبآهن قابل درك نيست.

فینــــــال اتلتیکو مادرید  -مارسی
لیگ اروپا
ساعت 23:15

خط و نشان استقالل
برای تیمهای غرب آسیا

عکس :نعیم احمدی  /ایران ورزشی

چشمک 
به
ستاره سوم
سرمقاله

سالنهاي كيكبوكسينگ
پر ازكشتيگير ميشود

شفر ،برنده تقابل دو سبك

آرمن ساروخانيان
Armen Saroukhanian

شفر در سومين تالش سرانجام موفق شد ذوبآهن را شكست دهد .مربي آلماني از زمان
شــروع كارش با استقالل تنها سه شكست داشــته كه دو تاي آن مقابل حريف اصفهاني بوده.
بخشــي از اين شكستها به خاطر اتفاقات بازي بود ،از جمله گلهايي كه اين تيم در ثانيههاي
پاياني هر دو بازي خورد ،ولي تكرار اين نتيجه اين گمانه را بهوجود آورده كه اصطالحا ســبك
بازي ذوبآهن به استقالل نميخورد و تيم شفر مقابل اين حريف به دردسر ميافتد.
شب گذشته ماموريت استقالل ســختتر هم بود ،چرا كه ممكن بود برد هم براي صعود
كافي نباشد و برتري  2بر يك هم حكم ناكامي را داشت .با اين حال استقالل تا دقيقه  63به سه
گل رسيد و نتيجه دلخواهش را گرفت و هرچند صعود آساني نداشت ،فرضيه برتري تاكتيكي
ذوبآهن نیز از بين رفت.
تفاوت ســبك بازي دو مربي را ميتوان در مهاجمان نوك خارجي دو تيم ديد .اســاس
بازي تيم قلعهنويي توپهاي بلندي است كه براي استنلي كيروش ارسال ميشود و بازيكنان
كناري ميتوانند از توپهاي برگشــتي استفاده كنند .تيام كالس متفاوتي دارد ،هوش ،ضربه
به توپ و شــم گلزنياش عالي است و با سه گلي كه در اين بازي زد ،غيبتش در بازي رفت را هم
جبران كرد.
بازي دو نماينده ايران كيفيت بااليي داشــت ،ولي حاشيههاي بازي رفت كه در روزهاي
اخير هم ادامه پيدا كرده بود ،روي بازي برگشــت تاثير گذاشــت .اســتقالل در بازي رفت دو
بازيكنش را از دست داد و در روزهاي گذشــته قلعهنويي مجبور شد در مصاحبههاي مختلف
تاكيد كند كه اين مصدوميتها نتيجه ســير طبيعي بازي بوده .خشونت بازي برگشت ،پيامد
اتفاقات فوالدشــهر بود و بازيكنان استقالل مصمم بودند كه اين بار مرعوب بازي خشن حريف
نشــوند .كيروش كه در بازي رفت عامل مصدوميت اميد ابراهيمي شــد ،در تهران هم تكل
مشــابهي روي پاي جباروف داشــت ،ولي اين فرمول جواب نداد و تيمي صعود كرد كه توپ را
بهتر به گردش درميآورد.
اســتقالل اگر بازيكنان كليدياش را حفظ كند ،ميتواند در آسيا آرزوهاي بزرگي داشته
باشد و با شفر به مراحل نهايي جام فكر كند .آخرين حضور موفق استقالل در آسيا با قلعهنويي
بود كه تا نيمهنهايي صعود كرد ،ولي اينبار آبيپوشــان فوتبــال مدرنتري بازي ميكنند و
شانس بيشتري براي برابري با قدرتهاي اول آسيا دارند.

الدحیل مربع غرب آسیا را کامل کرد

شهرآوردی جدید در راه است؟

الدحيل قطر با يك برتري پرگل دوباره مقابل العين امارات اين تيم را به شكلي
تحقيرآميز از آســيا حذف كرد .ديدار برگشت تيمهاي الدحيل قطر و العين امارات
در مرحله يك هشــتم نهايي ليگ قهرمانان آسيا با برتري قاطع تيم ميزبان همراه
بود .الدحيل كه در بازي رفت  4گل در امارات به العين زده بود ،ديشب هم توانست
در خانه خود يك برتري چهار گله ديگر را به دســت آورد و در مجموع با برد  8بر
 3قهرمان امارات را به شــكلي تحقيرآميز از ليگ قهرمانان آسيا حذف كند .يوسف
العربي  2بار و محمد اســماعيل و مدافع العين ،زننده گلهاي ميزبان بودند و عمر
عبدالرحمان تك گل العينيها را به ثمر رســاند .روز  2خردادماه قرعهكشي برگزار
خواهد شــد و اين امكان وجود دارد كه اســتقالل و پرسپوليس با هم بازي كنند.
الدحيل و السد دو تيم ديگر در اين مرحله از غرب آسيا هستند.

حرفهای بیربط قلعهنویی پس از حذف:

صعود استقالل مبارك تاج و سلطانيفر

ســرمربي ذوبآهن ميگويد كه صعود اســتقالل اتفاقي مبارك براي وزارت
ورزش و فدراســيون فوتبال اســت .ادعايي عجيب كه ارتباطش با حذف ذوبآهن
قابل درك نيست .امير قلعه نويي سرمربي ذوب آهن بعد از حذف برابر استقالل در
ليگ قهرمانان آسيا در نشست خبري حاضر شد و گفت« :اميدوارم عين حرفهاي
مــن را منعكس كنيد .به اين فوتبال نبايد تبريك گفت .به ســلطانيفر و تاج بايد
تبريك گفت .از آقاي ســلطانيفر و تاج ممنون هســتيم كه ســرخابيها را خوب
حمايــت ميكنند .مــا در زمين نباختيم و يك فوتبال بحرينــي ديديم اما به آنها
تبريك گفتم .بازي  7دقيقه وقت اضافه داشــت 2 ،اخراج حريف ديده نشــد و يك
پنالتي ما گرفته نشــد و اين فوتبال تبريك ندارد و بايد به حال فوتبال گريه كرد».
ســرمربي ذوبآهن در واكنش به حرفهاي كيروش گفت« :به آقاي كيروش نيز
تبريــك ميگويم .بازيكنان ما نيز مردانه بازي كردند و جنگيدند و صحبتهاي آنها
تاثير نداشــت .زور ما به داور و تيام نرسيد و نتوانستيم آنها را بگيريم .بايد به تيام
براي فوتبال سطح بااليي كه به ايران آورده ،تبريك بگوييم .همچنين به داور و دو
عزيزي كه قبال گفتم».

اتلتیکـو ،استاد هنر
فراموششده دفاع

جیلوید ساموئل
در سانحه تصادف
درگذشت

خداحافظ الماس سیاه

استقالل  – 3ذوبآهن يك

چشمک به ستاره سوم

سهشــنبه  ،1397/2/25مرحلــه يك
هشــتم نهايي ليگ قهرمانان آســيا،
ورزشگاه آزادي تهران ،ساعت،20:45 :
تماشاگر 90:هزار نفر
استقالل3 :
گلها :تيام ( -10پنالتي)63 ،42 ،
ذوب آهن :يك
گل :قاسم حدادي فر ()43
داور :احمد ابوبكر الكعف (عمان)
كمك داوران :ابوبكر سليم و علي القيضي
(عمان)
اخطار :مامه تيام ،فرشيد باقري ،خسرو
حيدري (استقالل) ،محمدرضا حسيني،
ميالد فخرالديني (ذوب آهن)
بازيكن برتر :مامه تيام (استقالل)
استقالل :ســيدمهدي رحمتي ،پژمان
منتظري ،مجيد حسيني ،وريا غفوري ،آرمين
سهرابيان ( -44اميد نورافكن) ،فرشيد باقري،
روزبه چشــمي ،خســرو حيدري ( -83جابر
انصاري) ،ســرور جباروف ،فرشيد اسماعيلي،
مامه تيام
سرمربي :مامه تيام
ذوبآهــن :محمدرشــيد مظاهري،
وحيد محمدزاده ،گوليســاني ،اكبــر ايماني،
محمدرضا حســيني ،حميد بوحمدان ،ميالد
فخرالديني ،قاســم حداديفــر ( -71مهدي
رجبزاده) ،كيروش استنلي ،بختيار رحماني
( -79محمدحسين عباسي) ،مرتضي تبريزي
( -57ربيع عطايا)
سرمربي :امير قلعهنويي
نيمه اول سراسر هيجان بود .فوتبالي داغ
و هجومي كه صحنههاي ناب و جذابي را ايجاد
كرد .سهم استقالل اما از اين نيمه پرحرارت دو
گل بود .گلهايي كه توســط مامه تيام ستاره
سنگالياش به ثمر رسيد .گل اول را تيام از روي
نقطه پنالي به ثمر رســاند .پنالتي اميدبخشي
كه سهرابيان خالقش بود .دومين گل استقالل
هم با ضربهاي اســتثنايي در دقيقه  42به ثمر
رســيد .جايي كه تيام در اوج غافلگيري رشيد

مظاهــري و مدافعان ذوب با ضربهاي فني توپ
را به كنج دروازه ذوبيها فرســتاد تا استقالل با
خيالي آسوده راهي رختكن شود .در نيمه اول
ذوبيها نيز بارها تا آســتانه گلزني پيش رفتند
اما غالب حمالت آنها عقيم ماند تا ميهمان اين
بازي سهمي با خود به رختكن نبرد .ذوب آهن
بر پايه بازي فيزيكي بارها اســتقالل را تهديد و
حتي دقيقه  28بوحمدان پس از نفوذ به هجده
قدم توپ را به تير افقي دروازه استقالل كوبيد.
به نوعي تــوازن در حمالت دو تيم برقرار بود اما
آن تيمي كه نتيجه مطلوبتري از تاكتيكهاي
هجومياش گرفت استقالل بود.
نيمه دوم نيــز همچون نيمــه اول از بازي
آتش هيجان ميباريد .اســتقالل بــراي اينكه
خودش را به مرحله بعد نزديك كند ،پيوسته در
پي گل سوم بود كه تيام ســتاره بي گفتوگوي
اين ميدان دقيقه  63روي پاس رو به عقب ماهرانه
وريا غفوري گل ســوم را به ثمر رســاند .گلي كه
خيلي زود توسط قاسم حداديفر پاسخ داده شد
و هافبك خالق ذوبيها يك دقيقه بعد با شــوتي
مواج از پشــت هجده قدم دروازه آبيها را بازكرد
تــا اميدهاي ذوب زنده بماند .بعد از اين گل بازي
تا حدودي متعادل شــد اما ذوبيها با اشــتهاي
بيشتري حمله ميكردند تا شايد دروازه استقالل
را براي دومين بار باز كنند .در اين ميان استقالل
دل به ضدحملهها داشــت كه دقيقه  83فرشيد
باقري ميتوانست گل چهارم را هم به ثمر برساند
اما ضربه او را مظاهري در زاويه بســته مهار كرد.
نتيجه  3بر يك استقالل را به مرحله بعد ميبرد و
به همين دليل ذوبيها ميكوشــيدند با زدن يك
گل ديگــر برند ه بازي لقب بگيرنــد و دقيقه 95
ربيع عطايا تا آســتانه باز كردن دروازه استقالل
پيش رفت كه ضربه او نيز راهي به دروازه رحمتي
نداشــت تا در نهايت اســتقالل برنده اين بازي
بزرگ لقب بگيرد و به جمع  8تيم برتر آســيا راه
يابد .اين برد در شبي كه استقالليها در سوگ از
دست دادن ساموئل بازيكن سابق خود فرو رفته
ن هم بــا گلهاي تيام رنگ و بوي ديگري
بودند آ 
براي آبيها داشت.

تماشاگران در جايگاه خبرنگاران

در حالي كه جايگاه خبرنگاران متعلق
به نمايندگان رســانهها است باز هم شاهد
بوديم كه افراد متفرقه بسيار زيادي در اين
جايگاه مخصوص اصحاب رســانه نشستند.
جالب اينجا اســت كه تعدادي از نوجوانان
با پيراهن اســتقالل ،مدير برنامههاي بويان
و تيام كه در ســفر خرمشــهر با استقالل

حضــور داشــتند و افراد ديگــر زيادي در
جايگاه نمايندگان رســانهها بودند و برخي
خبرنگاران به صورت ايستاده بازي را تماشا
ميكردند .اين وضعيت نيز براي خبرنگاران
بســيار غير قابل تحمل شده .در ورزشگاه
اروندان خرمشــهر هم همين داستان بود و
سعيد فتاحي فقط به اين مسائل ميخنديد!

اتفاقاتي مختص ورزشگاههاي فوتبال ايران

با بليت ويآي پي هم تماشاگران را راه ندادند

باز هم شاهد ممانعت ورود تماشاگراني
بوديم كه بليت در دســت داشتند .اتفاقي
كه شايد در دنياي فوتبال فقط در ايران رخ
ميدهد .ديشب نيز عده زيادي از تماشاگران
با اينكه بليت ويآي پي در دست داشتند
نتوانستند وارد ورزشگاه شوند! اين وضعيت
ديگر براي همه اهالي فوتبال خسته كننده
شده و برگزاركنندههاي بازيها بايد فكري

به حال اين داســتان غريب كنند .آخر چرا
تماشــاگر با بليت نميتواند وارد ورزشگاه
شــود؟! آيا اين كار به لحاظ قانوني درست
است؟ متاسفانه هنوز شيوه برگزاري فوتبال
در كشورمان به شكل سنتي اجرا ميشود و
هيچ يك از مسووالن فدراسيون فوتبال نيز
طرح و برنامهاي براي زدودن اين اشكاالت
از پيكره فوتبال ايران ندارند.

جهانبخش همراه کلییر

شامپو مردانه شماره یک جهان ،شوره را از میدان به در میکند
جهانبخش :بدون ترس از قضاوت دیگران وارد اجتماع شوید

نشســت خبــري مشــترك عليرضا
جهانبخــش ،ســتاره تيمملــي فوتبــال
كشورمان و اوزگور كولوكفاكي مديرعامل
شــركت يونيليور ايران پيش از ظهر ديروز
(سهشنبه) با حضور ســردبيران و دبيران
گروه ورزشي و اقتصادي رسانههاي مطرح
كشور برگزار شد.
در ايــن نشســت خبــري ،اوزگــور
كولوكفاكــي مديرعامل شــركت يونيليور
ايران پــس از خوشآمدگويي به اصحاب
رســانه ،اظهار داشــت :يونيليــور واردات
محصوالت خود به ايران را از ســال 2001
آغاز كرد و در ســال  2003هيات حقوقي
خــود را در ايران تحت عنــوان «يونيليور
ايران» ثبت و با  5كارمند شروع به فعاليت
كرد .در همان ســال كارخانــه خود را در
قزوين تاســيس و خط توليــد كارخانه در
سال  2005با توليد صابون لوكس (Lux
) كليــد خورد و در حال حاضــر يونيليور
ايران  389كارمند دارد.
وي ســخنان خــود را بــا توضيحاتي
پيرامون شركت كليير ادامه داد :كليير يكي
از مهمترين برندهاي يونيليور ايران اســت.
برندي پيشتاز در مبارزه با شوره كه در سال
 1975به بازار معرفي شــد .فرموالســيون
كلييــر بــا كمــك تحقيقــات متمركز و
آزمايشهاي باليني توســط دانشــمندان،
همواره در حال توســعه و تكامل بوده است.
به همين دليل اســت كه كلييــر بهعنوان
شامپويي پيشــتاز در مراقبت از پوست سر
در جهان زبانزد شده است.
مديرعامــل يونيليور ايــران در ادامه
صحبتهاي خود در نشست خبري سفير
شــركت كليير گفت :شــامپوي ضدشوره
كليير با پيغام «دليلي براي پنهان شــدن
نيست» به شــما اعتماد به نفس ناشي از
عدم وجود شــوره روي پوست سر را وعده
ميدهد تا بــا ظاهر بينقص خودتان ديگر
چيزي براي پنهان كردن نداشــته باشيد و
به دنيا نشان دهيد كه چطور در مورد شما
بينديشند و هرگونه قضاوت و پيش داوري
را به چالش بكشيد.
كليير شــامپو مردانه شماره  1جهان
اســت كه براي بانــوان نيــز محصوالت
تخصصي متنوعي ارائه ميدهد كه در ايران
و سراسر جهان با اســتقبال خوبي مواجه
شــده است .كليير براي ســه سال متوالي
برنده تنديس زرين شركت محبوب مصرف
كنندگان ايراني شده است كه اثباتي است
بــر كيفيت بااليي كه اين شــركت عرضه
ميكند.
وي ادامــه داد :برجســته كردن نگاه
كليير با انتخاب شخص عليرضا جهانبخش
ميسر ميشــود و ما بسيار مفتخر هستيم

همچنين ،مديرعامــل يونيليور ايران
كه او را بهعنوان ســفير شــركت در كنار من دوست دارم هم سن و سالهاي خودم
را در جهت رســيدن به آن تشــويق كنم .در خصوص ميزان تمايل مــردم ايران به
خودمان داريم.
مديرعامــل يونيليــور ايــران عنوان نترســيد و نگذاريد ترس از قضاوت بقيه ،مصرف شــامپوي كليير و تاثيــر انتخاب
كــرد :اعتماد به نفــس و روحيه قهرمانانه شما را عقب براند .چالشها را قبول كنيد و عليرضــا جهانبخش بهعنوان ســفير اين
عليرضــا جهانبخــش گواهــي اســت بر به دنيا نشان دهيد كه چگونه در مورد شما شــركت در افزايش فــروش اين محصول
عملكرد قهرمانانه شــركت كليير و شــعار بينديشند .دليلي براي پنهان شدن نيست .گفــت :انتخــاب كليير بهعنوان شــركت
پس از سخنراني ،اوزگور كولوكفاكي محبــوب مصرفكنندگان در ســه ســال
«دليلي براي پنهان شدن نيست» .عليرضا
جهانبخــش مناســبترين گزينــه براي مديرعامــل يونيليــور ايــران و عليرضــا متوالي نشان از استقبال باالي مردم از اين
معرفي شركت كليير است ،چرا كه موهاي جهانبخــش همچنين پخــش كليپهاي شركت است .كليير ميتواند براي هميشه
ســالم و خوش حالت جهانبخش ،نشانگر تبليغاتي ســفير شــركت كليير در ايران ،شــوره را از ميدان به در كند .كليير براي
همان پيام شــركت و از ميدان به در بردن اوزگور كولوكفاكــي و عليرضا جهانبخش تمام كســاني كه ميخواهند با مراقبت از
پاسخگوي پرســشهاي خبرنگاران حاضر پوست سر و موي خود از شوره جلوگيري
شورهها است.
كننــد ،بهترين انتخاب اســت ،براي همه
به گفته اوزگــور كولوكفاكي ،عليرضا در نشست خبري بودند.
اوزگور كولوكفاكي در پاسخ به پرسش آنان كه ميخواهند هميشه مورد تحسين
جهانبخــش كليير را انتخاب كــرده زيرا
باشند.
بــه موهايــش اهميــت زيادي
مدیرعامل یونیلیور ایران در نشست خبری سفیر برند کلییر
در ادامه جلســه پرســش
ميدهد و او باور دارد كه انتخاب
گفت :شامپوی ضدشــوره کلییر با پیغام «دلیلی برای پنهان
و پاســخ ،عليرضــا جهانبخش،
شــامپوي مناسب بســيار مهم
شدن نیســت» به شــما اعتماد به نفس ناشی از عدم وجود
سفير شركت كليير در پاسخ به
است .كليير نيازهاي پوست سر
شــوره روی پوست ســر را وعده میدهد تا با ظاهر بینقص
پرسش خبرنگاران در خصوص
آقايان را به خوبي ميشناســد و
خودتــان دیگر چیزی برای پنهان کردن نداشــته باشــید
داليــل انتخاب خــود بهعنوان
اين دليلي اســت كه او هميشه
و به دنیا نشــان دهید که چطور در مورد شــما بیاندیشند
سفير شــركت كليير گفت :من
كليير را انتخاب ميكند .عليرضا
و هر گونــه قضاوت و پیــش داوری را به چالش بکشــید.
هميشه ســعي كردهام با نهايت
جهانبخــش اعتقــاد دارد كــه
توانم از رويارويــي با چالشها
شــخصيت او و شــركت كليير
شباهتهاي بسياري دارند چرا كه او همان يكي از خبرنگاران كه چرا كليير شــامپوي استقبال كنم و اين موضوع شباهت بسيار
اعتماد به نفس و روحيه قهرمانانه كليير را شــماره  1مردانه جهان محسوب ميشود ،زيادي با شخصيت كليير دارد.
ســتاره فوتبال كشورمان در پاسخ به
اظهار داشــت :همه مردم ،متوجه شدهاند
در خود ميشناسد.
در ادامه اين نشســت خبري ،عليرضا كه نيازهاي پوســت ســر مــردان و زنان پرســش يكي از خبرنــگاران در خصوص
جهانبخش ،سفير شركت كليير اظهار كرد :متفاوت اســت و تكنولوژي كليير به طور ويژگي منحصر به فرد شــامپو كليير براي
هدف كليير اين اســت كــه اين اعتماد به كامل و دقيق به دغدغههاي پوســت ســر معرفــي به دوســتدارانش ،گفــت :كليير
نفــس را در ميان جوانــان ترويج دهد كه آنها ميپردازد و با كليير ميتوانند آرامش باعث سالمت پوست ســر شما ميشود تا
بتوانند بيهيچ ترســي از قضاوت ديگران خاطر داشــته باشند كه شــوره سر براي موهاي بيعيب و نقصي داشته باشيد و به
وارد اجتماع شــوند و تواناييهايشــان را هميشــه از بين ميرود و مشكالت پوست شــما اطمينان ميدهد تا شورهها را براي
هميشه از ميدان به در كنيد.
نشــان دهند و اين همان چيزي است كه سر هرگز دوباره اتفاق نميافتد.

