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◾

سهشنبه  9آذر 1400

◾عنایتی :حالمان را از فوتبال به هم زدند
رضــا عنایتی سرمربی ه ــوادار پس از شکست یک بر
صفر برابر مس رفسنجان گفت :اتفاقاتی میافتد که
خستهکنندهاستوحالمانبدمیشود.فیرپلیزیرسؤال
رفته و ما هم اهل داد و بیداد و فدراسیون رفتن نیستیم.
همین آقای منصوری دو سال پیش ما را از لیگ برتر دور کرد
و مجبور شدیم برای رسیدن به اینجا دو سال تالش کنیم.
آقای افشاریان عزیز! دست ما باالست.

ستا
رگان ورزش

 24ربیعالثانی 1443

 30نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

◾

شماره 9684

◾سرآسیایی :از تک موقعیتها استفاده کردیم
مربی گل گهر گفت :حریف تــاش زیــادی در ایــن بازی
داشت اما از تک موقعیتها استفاده کردیم و سه امتیاز
شیرینی را بدست آوردیــم.مـجـتـبــی سرآسیایی پس
پیروزی یک بر صفر گل گهر مقابل پیکان گفت :بازی
بسیار سنگین بود و شرایط خاصی داشت اما خداراشکر
توانستیم بازی را ببریم .پیکان تیم قابل احترام و فوتبال
بلدی است و دوباره به باشگاه پیکان تبریک میگوییم.

امیرعابدزاده

«من و خدا ،شما و همه» آخرین
جملهای که میتوانست پایانی باشد
برای یکشب سخت در دهستان ایبیزا.
امیرعابدزاده مقابل این تیم کلین شیت
کرد و این جمله را پست کرد.

◾

◾مجیدی :به اندازه  ۶بازی خلق موقعیت کردیم
فرهاد مجیدی سرمربی استقالل پس از تساوی یک بر
یک تیمش مقابل صنعت نفت گفت :بازی خوبی بود.
فکر میکنم به اندازه ۶بازی قبل ایجاد موقعیت کردیم اما
از فرصتهای خود استفاده نکردیم و صنعت نفت با یک
ضربهایستگاهیموفقشدیکامتیازکسبکند.مشکل
ما در این بازی این بود که در ضربات آخر ناموفق بودیم.داور
دو پنالتی ما را نگرفت.

نیمار

مظاهری در شهرآورد هم نیست

سینا حسینی جایگاه متزلزل مظاهری در استقالل و خروج نام وی توسط
فرهاد مجیدی این حقیقت را برمال کرد که سرمربی آبیهای پایتخت زیاد
متمایل به حضور او در ترکیب نیست.
با ایــن حــال مظاهری بــرای آنکه به وضعیت فصل گذشته گرفتار نشود
هیچ واکنشی به این ماجرا نشان نداد و با انتشار استوریهای پی در پی در
حساب شخصی خود در اینستاگرام اینگونه نشان داد مشکلی با
سکونشینی و خروج از فهرست بازیکنان تیم ندارد.
همزمان با این اتفاقات برخی رسانههای خبری بــازی تبلیغاتی
جدیدی را به راه انداختند که رشید مظاهری نیم فصل به اردوی
رقــیــب ملحق خــواهــد شد.هرچند مظاهری نسبت بــه این
ماجرا واکنش نشان نداد ،اما انتشار این اخبار برای کادر فنی
استقالل زیاد خوشایند نبود.
البته درخشش علیرضا رضایی نیز جایگاه متزلزل رشید در
استقالل را ناپایدار کرد چون مجیدی با اعتماد به گلر جوان
خود نشان داد از حضور این بازیکن در ترکیب استقالل
واهمهای نــدارد .در این میان اما انتشار خبر مصدومیت
مظاهری روی کــانــال رســمــی باشگاه استقالل و غیبت
یکهفتهای رشید در تمرینات در آستانه شهرآورد شوک
بزرگی بود تا مشخص شود سرمربی تیم روی او برای دربی هم
حساب باز نکرده است.
با این تفاسیر باوجود اعالم خبر رسمی مصدومیت مظاهری ،این
بازیکن در مصاحبه ای تلویحا ًخبر منتشر شده در رسانه رسمی
باشگاه را رد کرد تا به نوعی نامحسوس نشان دهد خبر مصدومیت
وی زیاد جدی نیست! البته وی در خالل این مصاحبه عنوان کرد
بــرای حضور در ترکیب استقالل بــرای شــهــرآورد پایتخت مشکلی
نخواهد داشت به شرط اینکه فرهاد مجیدی بخواهد،تا به این ترتیب
به کادر فنی پیغام دهد که مشکل از طرف من نیست ،حاال باید دید
واکنش سرمربی تیم در قبال این موضوع چه خواهد بود.

در تیم ملی فوتسال

خداداد سمت مردم ایستاد

ورزش سه

رشید در حال محو شدن

با سرمربیگری ناظم الشریعه

شهردار مشهد در مراسم تجلیل از حماسه ساز ملبورن:

زدن ضربه بــود ،تکل بازیکن صنعت
نفت او را سرنگون ک ــرد ،امــا اکبریان
اعتقادی به پنالتی نداشت و ادامه بازی
را اعالم کرد .در دقیقه 49و زمانی که توپ
روی دروازه صنعت نفت فرستاده شد
برخورد مدافع نفت با مهاجم استقالل
باعث سرنگونی بازیکن استقالل شد و
در حالی که بازیکنان آبی پوش دست
خود را به نشانه خطا باال برده بودند ،داور
از این صحنه هم گذشت تا با اعتراض
بیشترازسوینیمکتنشیناناستقالل
مواجه شود.این تساوی که با هشتمین
امـتـیــاز سوخته ه ـمــراه ب ــود وضعیت
یکــه
مـجـیــدی را ب ـح ـرانــی ک ــرد ب ـ هطــور 
زمزمههایی در مورد اخراج وی در صورت
ناکامی در دربی به گوش می رسد.
امــا ام ــروز در همین چــارچــوب پدیده
بحران زده با فجرسپاسی در مشهد بازی
دارد .ناکامی در این بازی قطعا ًتبعات
سنگینی برای میثاقیان خواهد داشت.
نماینده مشهد فعال ًبا کلی حاشیه و
گرفتاری قعر جدول را چسبیده است.
این بازی ساعت  15برگزار می شود.در
دیگر بازی ها هم آلومینیوم اراک با ذوب
آهن روبـهرو می شود و فوالد از تراکتور
پذیرایی می کند.

جواد رستمزاده در ســالــروز بــازی تاریخی ایــران – استرالیا
شهردار مشهد از حماسه ساز ملبورن تجلیل کرد .در این مراسم
که دیروز در سالن شهدای شهرداری و با حضور عزیزی ،جمعی از
پیشکسوتان فوتبال خراسان ،اعضای شورای شهر و هیئت فوتبال
و تنی چند از اصحاب رسانه برگزار شد ،ارجاعی رمز ماندگاری نام
خداداد در فوتبال ایران و آسیا را ایستادن او در سمت مردم عنوان
کرد و به مسئوالن هیئت فوتبال پیشنهاد داد به پاس زحمات
عزیزی و گل تاریخیاش که باعث ایجاد و شور و نشاط اجتماعی
بین مــردم شد  8آذر را «روز فوتبال خــراســان» نــام گــذاری کنند.
ناصحی نایب رئیس شورا هم خداداد را از مفاخر شهر خواند که
در فوتبال ملی مایه مباهات مشهد یهاست و باید بیشتر از این
قدر و منزلت ببیند.
وی در میان صحبتهای خود به برنامه ویژه شهرداری برای حمایت از
فوتبال خراسان اشاره و افزود :این برنامه ویژه در دست مطالعه است
و به زودی آثار آن را در فوتبال استان شاهد خواهید بود .علوی مقدم
رئیس کمیسیون ورزش شورا هم با بیان خاطراتی از زمان سرمربیگری
خداداد بر ضرورت حمایت بیشتر از پیشکسوتان فوتبال و استفاده
از نظرات آنها تأکید کرد .اما خداداد که با دیدن اولین مربیان خود
یعنی استاد قیاسی ،استاد شجیع و استاد زردکانلو و همچنین دیدار
با همبازیان قدیمیاش خوشحال و سورپرایز(نقل به مضمون)شده
بود عنوان کرد در این  24سال این دومین بار است که چنین مراسمی
برایش ترتیب داده شده و این نشان از همیت بیشتر بین خانواده
فوتبال دارد .خداداد پیشکسوتان در استان را سرمایههای ورزش
عنوان کرد و از شهردار درخواست کرد برنامههایی برای پاسداشت
زحمات این بزرگان که بدون امکانات در مشهد ستارهسازی کردند،
ترتیب دهند.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش خالی شــدن تیمهای ملی
از بازیکنان مشهدی را عیب بزرگ فوتبال استان برشمرد و افزود:
تنها نماینده مشهد اوضاع خوبی در لیگ برتر ندارد و توقعی هم
از مسئوالن استانی برای کمک به این تیم نمیرود چون تیم مالک
خصوصی دارد .با این حال شهرداری و مسئوالن استانی باید با
حمایت جامع و علمیتر از فوتبال استان زمینه ای را فراهم کنند که
تیمهای فوتبال استان به دست خود مشهدیها اداره و پشتیبانی
شوند.
گفتنی است در پایان این مراسم شهردار و اعضای شورای اسالمی
شهر مشهد با هدایا و لوح سپاس از خداداد قدردانی کردند.

با اعالم محمد بنا

 8فرنگیکار از مسابقات انتخابی معاف شدند

محمد بنا در گفتوگو با سایت فدراسیون کشتی در مورد حضورش در رقابتهای قهرمانی
نیروهای مسلح جهان (سیزم) اظهار کرد :به خاطر سهمیهای که به کشتی گیران ارتشهای
جهان برای حضور در چرخه انتخابی تیم ملی داده بودیم ،میبایست در سالن حضور پیدا
میکردم تا از نزدیک شاهد عملکرد کشتیگیران باشم.
سرمربی تیم ملی در مورد سهمیهای که به قهرمانان تیم ارتشها
برای حضور مستقیم در چرخه انتخابی تیم ملی از جام تختی
داده شده ،گفت :برنامه ما این بود که دارندگان مدال طالی این
مسابقات ،مجوز حضور در جام تختی را داشته باشند ،اما به خاطر
اینکه ما توانستیم بدون حضور نفرات اصلی و با نفرات دوم یا
سوم خود در این مسابقات ،عنوان با ارزش قهرمانی را کسب
کنیم و در تمامی اوزان نیز صاحب مدال شویم ،تصمیم گرفتیم
که به تمامی نفرات مجوز حضور مستقیم در رقابتهای جام
تختی را بدهیم.
از همین جا میگویم چرخه انتخابی از رقابتهای قهرمانی
کشور شــروع میشود و کسانی که مجوز حضور در مراحل
بعدی را نــدارنــد ،اگــر بــدون عــذر موجه در قهرمانی کشور
شرکت نکنند ،قطعا ًشانس کسب دوبنده تیم ملی را از دست
خواهند داد ،فقط ما به هفت مدال آور خود در رقابتهای
جهانی و المپیک و نفر اول زیر  23سال جهان که قبال ًامتحان
خود را در رقابتهای بین المللی و رسمی نشان دادهاند ،اجازه این
را دادهایم که از این مسابقات معاف باشند.
بنا تأکید کــرد :هیچ کشتیگیری از االن انتخاب شده نیست و
حتی نفراتی که از رقابتهای جام تختی معاف هستند باید به همراه
نفراتی که از دل رقابتهای جام تختی به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام
میشوند ،به تورنمنتهای مختلف بین المللی اعزام شوند و پس از آن
کادر فنی ارزیابی خود را برای انتخاب نفرات خود به جهت اعزام به دو
رقابت مهم بازیهای آسیایی هانگژو چین و رقابتهای جهانی صربستان
انجام خواهد داد.

شجاع خلیلزاده
جراحی شد

زیر ذره بین

نبرد ایران  -ایتالیا
قطعی است

پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد

رســتــم زاده
ه ـ ـف ـ ـتـ ــه هــفــت ــم
مـســابـقــات فوتبال
لیگ بــرتــر بــا ادام ــه
صـ ــدرن ـ ـش ـ ـی ـ ـنـ ــی
سپاهان و پیشروی
پرسپولیس در جــدول شــروع شــد.در
ت ـهــران ســرخـپــوشــان در ب ــازی سخت
موفق شدند یک بر صفر نفت مسجد
سلیمان را شکست دهند و با  14امتیاز
بــه رده دوم ج ــدول صـعــود کنند .این
پیروزی از این لحاظ مهم بود که مردان
یحیی در آستانه درب ــی موفق شدند
اسـتـقــال را در ج ــدول جــا بـگــذارنــد.
بــرای پرسپولیس در ایــن بــازی مهدی
عبدی گلزنی کــرد و البته یک فرصت
100درص ــد را هم از دســت داد .ایــن در
حالی بــود که گل گهر سیرجان موفق
شد پیکان را شکست دهد تا قلعه نویی
هم از مجیدی سبقت بگیرد .در دومین
بازی همزمان هم مس رفسنجان مقابل
شــاگــردان عنایتی سه امتیاز خانگی
بدست آورد .در بــازی دیگر سپاهان و
نساجی بــه مصاف هــم رفتند کــه این
دی ــدار در نهایت با پـیــروزی  ۲بر صفر
سپاهان به پایان رسید .در دقیقه ۳۰این

دیدار در شرایطی که بازیکنان نساجی
تـ ــدارک یــک ضدحمله را مـیدیــدنــد
مرتکب اشتباه شدند و توپ در موقعیت
تک به تک به شهریار مغانلو رسید تا
مهاجم سپاهان دروازه نساجی را بازکند.
گل دوم سپاهان هم در دقیقه  ۵۷دوباره
توسط مغانلو به ثمر رسید.
بــا ای ــن نتیجه س ـپــاهــان بــا  ۱۶امتیاز
جایگاهش را در صدر جدول ردهبندی
تثبیت کرد و نساجی ۶امتیازی شد.
استقالل دیروز در ورزشگاه تختی آبادان
بــه مصاف صنعت نفت رفــت و بــرای
چهارمین هفته پیاپی به تساوی دست
یافتواینباربانتیجهیک-یکمتوقف
شــد .مهدی حنفی ابـتــدا در دقیقه 6
صنعت نفت را پیش ا ن ــدا خ ــت ،اما
امیرحسین حسینزاده در دقیقه 39
موفق به گلزنی برای استقالل شد .در این
دیــدار ،بازیکنان استقالل فرصتهای
گلزنی زیــادی را از دست دادنــد .در هر
دو نیمه این بازی صحنههای جنجالی
داوری ،قـضــاوت محمدرضا اکبریان
را تحت تأثیر قـ ــرارداد .اولـیــن صحنه
مشکوک در دقیقه  26رقم خورد؛ جایی
کــه یامگا در محوطه جریمه حریف
صاحب توپ شد و در حالی که آماده

یوونتوس تأیید کرد که فدریکو کیه زا
به دلیل مصدومیت از ناحیه ران تا بعد
از کریسمس از میادین دور خواهد بود.
بدین ترتیب سال  2021برای ستاره
ایتالیایی تمام شد.

گزارش روز

سبقت پرسپولیس از استقالل
در آستانه دربی

خبر
روز

کیه زا

ساعاتی پس از مصدومیت در بازی
با سنت اتین نیمار که باید برای
انجام سایر آزمایشها آماده میشد
تصمیم گرفت که تا نیمه شب به
همراه دوستانش خوشگذرانی کند.

همزمانباادامهصدرنشینیسپاهان

◾

◾نویدکیا :نساجی ما را اذیت کرد
سرمربی تیم فوتبال سپاهان گفت :نساجی در هفت بازی
اخیری تنها تیمی بود که توانست به مدافعان ما فشار وارد
کند و ما را اذیت کردند .نکته آخر هم اینکه مقداری در
نیمه دوم نظم تاکتیکی ما بههم ریخت .درست است که
 2بر صفر پیروز شدیم و باید خوشحال باشم ،اما چون در
مقاطعی از بازی منظم نبودیم شرایط برایم سخت است
و نگرانم.از مغانلو راضی هستم چه گل بزند چه گل نزند.

عــضــو هــیــئــت رئــیــســه فــدراســیــون فــوتــبــال و
سرپرست کمیته فوتسال در مــورد اینکه آیا
فرصت کرده در مورد فوتسال تصمیمی بگیرد یا
نشستی بگذارد ،گفت :بخشی از برنامههایی که
دنبال میکنیم به تشکیل تیم ملی امید و زیر19
سال مربوط میشود تا ذخیره ای را برای تیم ملی
بزرگساالن داشته باشیم.
اصولی گفت :باید فوتسال را از زیر سایه بودن
خــارج کنیم.این رشته یکی از پرافتخار ترین
رشتههای ورزشــی ماست .اولین رشته و تیم
گروهی که توانست روی سکو جهانی بایستد
فوتسال ما بود .لذا امکانات بیشتری میطلبد
و ما سعی میکنیم با همین نگاه این رشته را
تقویت کنیم.اصولی در مــورد برنامه سفر به
ایتالیا عنوان کرد :برنامه این سفر برقرار است.
برنام ه بازیهای دوستانه با ایتالیا نهایی شده و
اقداماتش در حال انجام است28 .آذر تیم اعزام
میشود و با توجه به اینکه ما با ناظم الشریعه
قرارداد داریم ،تیم با سرمربیگری او در این بازی
دوستانه حاضر میشود .او تیم را اعالم کرده و
کارهای رجیستری در حال انجام است.
وی در مورد تیم زیر 23سال گفت :در مورد تیم
امید و زیر 19سال ،بعد از بازی با ایتالیا نشستی
جدی را خواهیم داشت .در طراحی این سه تیم
ملی که باید مکمل هم و حرکت واحــد داشته
باشند ،تصمیمگیری خــواهــد شــد .تشکیل
تیم امید و زیر 19سال به زودی و حداکثر در دو
ماه آینده خواهیم داشت و کارهایش را انجام
میدهیم.
اصولی در خصوص مطالبات مجموعه فوتسال
عنوان کرد :در بحث مطالبات فوتسال ،گزارشی
را خــواســتـهام .باید بــه دستم برسد تــا ببینم
عددش چقدر است .تصوری که دارم این است
که این عدد نباید خیلی زیاد باشد .این مسئله
را حتما ًپیگیری میکنم.
عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با اشاره به
مطالبات از فیفا گفت :در همه حوزهها مطالباتی
وجــود دارد .متأسفانه تحریمهای ظالمانهای
که دولت آمریکا بر ملت ما تحمیل کرده مانع
اصلی این موضوع است .بارها مکاتبه و پیگیری
کردیم .گفتیم اگر مدعی هستید که فوتبال باید
از سیاست جدا باشد ،این کار دقیقا ًمداخله
سیاست در فوتبال اســت .ایــن حق بازیکنان
و باشگاهها و داوران اســت .قطعا ًفدراسیون
فوتبال بابت تیمهای ملی مطالباتی دارد .در این
خصوص پیگیریهایی با دولت و وزارت خارجه
انجام میدهیم تا راهــی پیدا کنیم که منابع
فوتبال و فوتسال که منابع ملی و متعلق به مردم
است آزاد شود.

خبر
درخواست میلیاردی شرکت توسعه
و نگهداری بابت تبلیغات محیطی

وزیر وساطت کرد

شرکت توسعه و نگهداری امــاکــن ورزش ــی از
باشگاه پرسپولیس خواسته برای نصب تبلیغات
محیطی پولی را به حساب این شرکت واریز کند
و همین مــوضــوع ،مشکالتی را بــرای بــرگــزاری
دیــدار پرسپولیس  -نفت مسجدسلیمان به
وجود آورد.
دی ـ ــروز شــرکــت تــوســعــه و نــگــهــداری امــاکــن
ورزشی به باشگاه پرسپولیس اعالم کرد مبلغ
یکمیلیارد و  239میلیون تومان به حساب این
شرکت واریز کند تا برای این بازی اجازه نصب
تبلیغات در ورزشگاه آزادی صادر شود.
در چــنــیــن ش ــرای ــط ــی ،تــابــلــوهــای تبلیغاتی
کــه ق ــرار بــود ب ــرای دیـــدار پرسپولیس و نفت
مسجدسلیمان در ورزشگاه آزادی نصب شود،
بیرون ورزشگاه مانده و اجازه ورود تابلوها داده
نشده بود .سازمان لیگ هم نمیتوانست تا زمان
واریز این پول ،تبلیغاتش را وارد ورزشگاه کند که
این مسئله به دردسری بزرگ تبدیل شده بود.
با این حال وساطت دکتر سجادی وزیر ورزش
باعث شد که بازی با نیم ساعت تأخیر سرانجام
برگزار شود.
این در شرایطی است که باشگاه استقالل این
مبلغ را به حساب شرکت توسعه و نگهداری
اماکن ورزشی واریز کرده بود.

باشگاه الریان قطر
اعالم کرد شجاع
خلیل زاده به خاطر
جراحی ،چهار
هفته از میادین دور
خواهد بود.به نقل از
سایت الریان ،شجاع
خلیلزاده یکی از
بازیکنان کلیدی
الریان در فصل جاری
لیگ قطر بوده است.
خلیل زاده تحت عمل
فتق قرار گرفت و به
همین خاطر چهار
هفته نمی تواند
تیمش را همراهی
کند.
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ورزش

در حاشيه

کشتیجهان
درقبضه
ایرانیها
بر اساس اعالم
فدراسیون کشتی ،در
سال  ۲۰۲۱و برای تعیین
بهترین کشتیگیر
سال سیستم معمول
رنکینگ اتحادیه
جهانی در نظر گرفته
شد و تعیین رنکینگ
بهترین ورزشکار
سال بر مبنای نتایج
رویدادهای سال بهعمل
آمد که کامران قاسم پور
بهعنوان نفر اول وزن
 ۹۲کیلوگرم و حسن
یزدانی و امیرحسین
زارع به عنوان نفر دوم
اوزان  ۸۶و  ۱۲۵کیلوگرم
و محمد نخودی به
عنوان نفر سوم وزن
 ۷۹کیلوگرم شناخته
شدند.در پایان سال به
نفرات برتر رنکینگ در
هر وزن جوایز دالری به
شرح زیر تعلق میگیرد.
نفر اول۱۰ :هزار دالر
نفر دوم۷ :هزار دالر
نفر سوم۳ :هزار دالر

