ورزشی

چهارشنبه  28مهر ۱۴۰۰
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آفساید

گزارش

بایکوت خبری تمرینات استقالل

رونمایی از استقالل متحول شده

همزمان با شــروع تمرینات تیم فوتبال استقالل
در ورزشگاه آرارات تهران ،هیچ فیلم و تصویری از
تمرینات آبیپوشان منتشر نشده است تا مشخص
شود فرهاد مجیدی قصد دارد اطالعات تیم اش
را در آستانه بازی با هوادار از دید رقیب پنهان نگه
دارد .وی به تمام بازیکنان و اعضای کادر فنی تیم
تاکیدکردهبههیچعنواننبایدمسائلداخلیتیمبه
بیروندرزپیداکند.

تقابل جذاب مجیدی و عنایتی

عکس:دهقانی

گروه ورزش /روز گذشته با برگزاری  4بازی
بیست و یکمین دوره رقابت های لیگ برتر
به طوررسمی آغاز و در ادامه این رقابت ها
امروز نیز  3بازی دیگر در سیرجان،تهران و
آبادان برگزار خواهد شد.در مهم ترین بازی
امــروز استقالل در ورزشــگــاه آزادی از ساعت
18:00مــیــزبــان مهمان تــازه وارد لیگ برتر
یعنی هوادار است.استقالل بعد از چندین
فصل بی ثباتی روی نیمکت باالخره
فصل جدید را با مربی فصل گذشته
خودش آغاز خواهد کرد.

رویش اولین گل لیگ بیست و یکم در شمال

استقالل اگرچه فرهاد مجیدی را روی نیمکت
حفظ کــرده اما با  10بازیکن خروجی و تا به
امــروز  11بازیکن جدید ،چهر های متفاوت
نسبت به فصل قبل پیدا کرده است .در آخرین
بــازی دوستانه استقالل که مقابل تیم ملی
دانشجویان برگزار شد  ،حسین حسینی ،عارف
آقاسی ،محمد حسین مرادمند ،محمد دانشگر،
وریا غفوری ،جعفر سلمانی ،مهدی مهدیپور ،آرش
رضاوند ،سبحان خاقانی ،امین قاسمینژاد و آرمان
رمضانی  ۱۱بازیکنی بودند که فرهاد مجیدی برای آن
بازی انتخاب کرد.حاال و در آستانه اولین بازی فصل استقالل
به نظر میرسد ترکیب استقالل تا بازی امروز هم تا حدودی
شبیه به همین ترکیب با تغییرات جزئی باشد.یکی از این تغییرات ،
حضورنداشتنمهدیپورمصدومواحتمالاضافهشدنزبیرنیکنفس
است.دیگر تغییر احتمالی نیز در خط حمله خواهد بود و احتماال ارسالن
مطهری به جای رمضانی به ترکیب اضافه خواهد شد.حریف امروز استقالل
تیمی است که اولین حضور خود در لیگ برتر را تجربه می کند.شاید بتوان
گفت که سرشناس ترین ستاره هوادار همان سرمربی استقاللیاش یعنی
غالمرضا عنایتی است.مسلما تقابل مجیدی و عنایتی یکی از جذابیت های
هفته ابتدایی لیگ بیست و یکم است .هوادار با هدف ماندن در لیگ برتر قدم
بهمیدانخواهدگذاشتامااستقاللمیخواهدیکیازمدعیاناصلیکسب
جام باشد و به دنبال برد در اولین گام است.

خط و نشان سپاهان برای سرخابی در آغاز فصل

هادی -بیست و یکمین دوره لیگ برتر روز
گذشته با انجام  4دیدار در شهرهای قائم
شهر ،تهران ،مشهد و اصفهان آغاز شد.
در حالی که طبق برنامه اولیه قرار بود یکی
از دیدارهای روز نخست لیگ برتر ،دیدار
فــوالد و پرسپولیس باشد به دلیل حضور
سرخپوشان پایتخت در مرحله یک چهارم
نهایی لیگ قهرمانان آسیا و بازی با الهالل
عربستان که البته منجر به شکست و حذف
پرسپولیس شد ،این دیدار به تعویق افتاد.
*استارت لیگ بیست و یکم در قائم شهر
مازندران خــورد و تیم نساجی میزبان تیم
تازه وارد فجرسپاسی شیراز بود که با یک گل
حریفش را شکست داد .در واقع نخستین گل
لیگ بیست و یکم به نام نساجی و بازیکن این
تیم ،کریم اسالمی ثبت شد.
*پدیده مشهد هم میزبان آلومینیوم اراک بود
و ورزشگاه امام رضا(ع) میزبان افتتاحیه لیگ
برتر.پدیدهامانتوانستازامتیازمیزبانینهایت
استفاده را ببرد و با تساوی بدون گل مقابل
مهمانش متوقف شد .جالب این جاست که

دردسر استقالل با شکایت اسماعیلی
فرشید اسماعیلی بازیکن فصل های گذشته استقالل که چندی پیش از این تیم
جدا شد و به تیم العربی قطر پیوست در ایمیلی به کنفدراسیون فوتبال آسیا مدعی
شده به دلیل تسویه حساب نکردن باشگاه سابقش با او ،اکنون استقالل نباید مجوز
حرفهای داشته باشد و به همین علت باید مجوز آن ها برای حضور در فصل
آینده لیگ قهرمانان آسیا باطل شود!اسماعیلی درحالی دست به این اقدام
زده که گویا از زمان حضور مصطفی آجرلو مدیرعامل جدید باشگاه ،او یا
نمایندهاش به باشگاه مراجعه نکردهاند تا این موضوع را پیگیری کنند و به
طورمستقیم نامه نگاری به  AFCرا آغاز کردهاند که میتواند برای باشگاه
استقالل دردسرساز شود .البته مدیر برنامه اسماعیلی گفته است این
بازیکن کال  ۳۷درصد دریافتی داشته و نه آجرلو جواب تماس
و پیغام های آن ها را داده و نه دیگر مسئوالن باشگاه و آن ها
چاره ای جز شکایت به کنفدراسیون فوتبال آسیا نداشته اند.

ویژه

▪تابلوی نتایج

*نساجیمازندرانیک-فجرسپاسیصفر
گل:کریماسالمی23
تمسجدسلیمانصفر
*پیکانصفر-نف 
*پدیدهمشهدصفر-آلومینیوماراکصفر
*سپاهان-2مسرفسنجانصفر
گل:امیدنورافکن 48وسروشرفیعی56
برنامهدیدارهایامروز
*گلگهرسیرجان-تراکتور16:00
*استقالل-هوادار18:00
*صنعت نفت آبادان-ذوب آهن18:00

سوژه

طلب  1.5میلیون دالری تیمهای
ایرانی از AFC
باشکستپرسپولیسدرمرحلهیکچهارمنهایی
لیگقهرمانانآسیامقابلالهاللعربستان،پرونده
تیمهایایرانیدراینفصلبستهشداماباوجوداین
،پرسپولیس توانست بیشترین میزان پاداش در
بین تیمهای ایرانی را به خود اختصاص دهد ،چرا
کهقرمزپوشانپایتختباتوجهبهکسب ۶پیروزی
 ۳۰۰هزار دالر پاداش دریافت کردند و به خاطر
صعود به مراحل یک هشتم و یک چهارم نهایی
نیز  ۲۵۰هزار دالر دیگر به حساب مالی خود در
 AFCافزودند .همچنین  ۱۶۵هزار دالر دیگر هم
به عنوان هزینههای سفر و اقامت به پرسپولیس
تعلق گرفت.همچنین تیمهای استقالل ۳۷۵
هزار دالر ،تراکتور تبریز  ۳۴۵هزار دالر و فوالد
خوزستان  ۱۱۵هزار دالر باید به عنوان پاداش
از کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت کنند.به این
ترتیبتیمهایایرانیدرمجموع1.5میلیوندالر
ازلیگقهرمانان ۲۰۲۱بهدستآوردند.

کارگزار 1000میلیاردیاستقالل!
باشگاه استقالل پس از فسخ قرارداد با کارگزار خود ،در
تالش است تا شرایط الزم را برای آوردن کارگزار جدید
فراهم آورد .براساس آخرین پیگیر یهای انجام شده و
طبق گزارشی که درباره فسخ قرارداد با کارگزار قبلی و
همچنین گزارشی که از کارگزار جدید در جلسه دوشنبه
هیئت مدیره باشگاه استقالل ارائــه شده  ،آجرلو برای
کارگزار جدید مبلغ  ۵۰۰میلیارد تومان کف قــرارداد
تعیین کــرده است.یکی دیگر از نکات قابل توجه این
مسئله ،سقف مبلغ قــرارداد تعیین شده است که چیزی
حدود  ۱۰۰۰میلیارد تومان است و این مبلغ زمانی محقق
خواهد شد که تمامی حقوق تبلیغاتی باشگاه استقالل در
سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال استیفا شود.

دربرنامه، ESPNFootballTalkسنکلربیشاپوکنتپرزبهدفاعازعلیرضاجهانبخش
پرداختند و از او حمایت کردند .در این هفته فاینورد تساوی ناامیدکنندهای مقابل
والویکرابهثبترساندتابا 16امتیازبهردهپنجمسقوطکند.جهانبخشمدتهاست
برایفاینوردگلزنینکردهوهمینمسئلهباعثشدهتاانتقادهاازاوشدتگیرد.
سینکلر بیشاپ گفت :او به طورمشخص بازیکن بهتری نسبت به لحظه
کنونیاست.یادماننروداو 2باربرایتیمملیایرانگلزنیکردهوبازی
خوبیانجامدادهاست.حاالدرفاینورداوموفقنبودهونتوانستهاست
مثل بقیه عملکرد مثبتی به ثبت رساند.کنت پرز ،کارشناس دیگر
فوتبال در این برنامه حرفهای بیشاپ را تکمیل کرد و افزود :او در
برایتون اصال بازی نمیکرد و برای یک بازیکن بسیار سخت است
که پس از مدتها نیمکت نشینی بتواند آن ریتم همیشگی خود را
پیداکند.کمیبایدبه او زمان داد تا کیفیتخودش را نشاندهد.

اخبار

احتمال یک جابه جایی بزرگ در اولدترافورد

زیدان روی نیمکت شیاطین سرخ؟
گروه ورزش -منچستریونایتد در رقابت های این فصل
لیگ برتر بعد از گذشت 8هفته فقط نیمی از بازی های خود
را برده و  2شکست هم در کارنامه این تیم ثبت شده است.در
لیگقهرماناناروپانیزشکستعجیبمقابلیانگبویز،شرایط
این تیم را برای صعود به دور بعدی سخت تر کرده است.مهم تر
از این نتایج نمایش های ضعیف من یونایتد در فصل جاری
است؛نمایشهاییکهباعثشدهتانوکپیکانانتقادات،
سولسشایرسرمربیجواناینتیمرانشانهبگیرد.خیلی
ها معتقدند سرمربی شیاطین سرخ به رغم در اختیار
داشتنستارگانگرانقیمتنتوانستهتیمخوبیرابرای
فصل جاری رقابت های باشگاهی ببندد.به دنبال انتقادات
حاال شایعاتی درباره آینده حرفهای اولگنار سولسشایر برسر
زبانها افتاده است .هــواداران منچستریونایتد که امیدوار
بودندبااضافهشدنجیدونسانچو،رافائلوارانوکریستیانو
رونالدوبهاینتیم،وضعیتتیمشاندرفصلجاریبهترشود،
حاالباادامهاینروندناامیدکنندهراجعبهادامهحضوراولگنار

بانوانهاکی
روی یخ ایران
ازسدروسیه
همگذشتند

شهاب الدین عزیزی خادم در برنامه فوتبال برتر
به تکذیب کمک مالی به باشگاه پرسپولیس بابت
اصل طلب کالدرون از این باشگاه پرداخت.رئیس
فدراسیون فوتبال گفت  :فدراسیون فوتبال به
خــودی خود توانایی جابه جایی مبلغ بــاالی 20
میلیارد تومان را برای پرسپولیس نداشته اما اگر
بتواند کمکی به این باشگاه یا هر باشگاه دیگری
انجامدهدازوظیفهخودمضایقهنخواهدکرد.

دفاع کارشناس هلندی از جهانبخش

فوتبال خارجی

رمزگشاییازگمشدن 20میلیاردپولدرپدیده!
ترابی /تنها نماینده فوتبال شرق کشور در لیگ برتر امسال ،قصه درازی
پیش رو دارد ،به گونه ای که هر روز با اتفاقات عجیب و غریبی از درون
باشگاه پدیده مواجه هستیم .جدای از موضوعات ریز و درشتی همچون
مشکالت مالی ،بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت  ،معضل پوشاک،
بدهی های سرسام آور ،از دست دادن بازیکنان ستاره و  ، ...حاال بحث
گم شدن  20میلیارد تومان پول هم در میان است که سرپرست تیم
فوتبال پدیده دیروز قبل از شروع بازی مقابل آلومینیوم اراک چنین
موضوعی را مطرح کرد که با حاشیه های زیادی هم رو به رو بود .سید
مهدی سید صالحی مدعی شده است  ۲۰ " :میلیارد پول باشگاه پدیده
معلوم نیست چه شده است ".این صحبت با واکنش زیادی در مشهد
همراه بوده است ،به خصوص این که حسین بادامکی ،مدیر سابق تیم
فوتبال پدیده خراسان این گونه صحبتها را فرار رو به جلوی مدیریت
در مواجهه با مشکالت ریز و درشت این باشگاه بهویژه بستهشدن پنجره
نقل و انتقاالت دانست و بیان کــرد" :مدیران باشگاه پدیده بهجای
ادعاهای واهی ،هزینههای تیم را تامین و در صحبتهای شان بیشتر
تامل کنند و برای جوسازی هر سخنی را به زبان نیاورند ".واکنش ها به
حدی بود که پژمان فر  ،نماینده مردم مشهد وکالت در مجلس شورای
اسالمی درباره وضعیت فعلی تیم پدیده معترض شد و بیان کرد" :اگر
برخی مسائل دربــاره تیم پدیده را بازگو کنم ،قصه آن تلخ می شود.
نمیشودکسیبدونضمانتنامهاجراییوبدهی،تیمداریکند.مدیران
استانی باید در این زمینه به سرعت تشکیل جلسه دهند.در شان نماینده
فوتبال استان نیست که با نیروی حداقلی وارد زمین مسابقه شوند ".این
درحالیاستکهزنگهشداربراینابودیوسقوطتیمفوتبالپدیدهازدو
ماهقبل،زمانیکهمدیریتتیمبهمالکقبلیواگذارشد،شروعشدهوطی
این مدت هم وضعیت نابسامانی داشت که کادر فنی و بازیکنان هم به این
موضوع معترض هستند .به هر حال اگر آینده تنها نماینده فوتبال استان
برای مسئوالن استانی مهم است و در اولویت قرار دارد ،هم اکنون باید هر
چهسریعتربهاینشرایطبحرانیپدیدهواکنشنشاندهندومانعنابودی
آن شوند وگرنه به سرنوشت ابومسلم و پیام دچار می شود.

اراکی ها تیم برتر زمین بودند و موقعیت هایی
که خلق کردند بیشتر از پدیده بود و شاگردان
مهاجریدلبهضدحمالتبستهبودند.
*در اولین دیــدار فصل جدید به میزبانی
تهران ،پیکان به مصاف نفت مسجد سلیمان
رفت و حسینی که زمانی سرمربی نفت بود
و امسال هدایت پیکان را بر عهده دارد
نتوانست از تیم سابقش در خانه سه امتیاز
بگیرد و این بازی هم مثل دیــدار مشهد با
تساوی بدون گل به پایان رسید.
*در حساس ترین بــازی روز نخست ،تیم
سپاهان نایب قهرمان فصل گذشته در
ورزشگاه نقش جهان ،میزبان مس رفسنجان
بــود ،تیمی که فصل گذشته به لیگ برتر
صعودکردهونتایجقابلقبولیهمگرفتهبود.
سپاهانی ها با این که تیم پرستاره ای هستند
درآغازبازیمقابلمسغافلگیرشدندومسی
هاحتیدردقایقابتداییگلهمزدندکهداور
آفساید اعالم کرد .اما رفته رفته شاگردان
نویدکیا بر بازی مسلط شدند و در ثانیه های
پایانی نیمه نخست موفق شدند اولین گل

فصل شان را به ثمر برسانند .در نیمه دوم،
بازی بهتری از سپاهان را شاهد بودیم و این
تیم با ستاره های سابق سرخابی چون امید
نورافکن ،سجاد شهباززاده ،مسعود ریگی،
سروش رفیعی و شهریار مغانلو مس را تحت
فشار قرار داد و در نیمه دوم توسط رفیعی
به گل دوم رسید تا لیگ را با برد شروع کند و
برای سرخابی که دیگر مدعیان فصل جدید
هستند خط و نشان بکشد.

تکذیب پرداخت پول کالدرون

سولسشایرروینیمکتسرمربیگریشیاطینسرخدچارتردیدهایی
شدهاند و حتی برخی از آن ها خواهان اخراج این سرمربی نروژی
هستند.در تازه ترین خبرها درباره آینده نیمکت منچستریونایتد،
برنامه تلویزیونی «چیرینگیتو» مدعی شده که مدیران باشگاه
منچستریونایتد به توصیه کریستیانو رونالدو با زینالدین زیدان
تماس گرفته و احتمال حضور سرمربی پیشین رئال مادرید روی
نیمکت مربیگری شیاطین سرخ به جای سولسشایر را بررسی
کردهاند«.اوله»کهدرماهدسامبر 2018درپیاخراجژوزهمورینیو
از سمت سرمربیگری منچستریونایتد ،هدایت این تیم را برعهده
گرفت ،تاکنون در  162بازی روی نیکمت منیونایتد نشسته و
آمار  89برد 36 ،تساوی و  37باخت را از خود به جا گذاشته است.
منچستریونایتددرحالیدربحرانبهسرمیبردکهبازیهایسختی
را هم پیشرو دارد .آن ها در ادامه باید با تیمهای آتاالنتا ،لیورپول،
تاتنهام ،منچسترسیتی ،واتفورد ،ویارئال ،چلسی و آرسنال تقابل
کنندوکسبنتایجضعیفدراینبازیهایسرنوشتسازسولسشایر
رابهدرهایخروجاولدترافوردنزدیکونزدیکترخواهدکرد.

تیم ملی هاکی روی یخ بانوان ایران که در مسابقات باشگاهی امارات حضور پیدا
کرده ،پس از شکست 3بر صفر تیم امارات ،دیروز در دومین دیدار خود به مصاف
تیمقدرتمندروسیهرفتوموفقشداینتیمرانیزبانتیجه ۴بر ۲ازپیشروبردارد.
مسابقات کاپ آزاد امارات در پیست یخ دبی مال برگزار میشود و تیمهای ملی
آقایانوبانوانکشورمانباحمایتباشگاهفرمانیهدراینرویدادحضوریافتهاند.
بانوانهاکیروییخایرانازسدروسیههمگذشتند.دیروزبعدازظهرنیزتیمملی
آقایانکشورمانازساعت ۱۸بهمصافروسیهرفت.

جیبمدالآورانجهانیکشتیخالینماند!
کشتی ایــران در مسابقات جهانی نروژ  13مدال شامل 6
طال 3 ،نقره و  4برنز کسب کردند .تقریبا همه کشتی گیران
در استان و شهر خود با استقبال مواجه شدند ،اما جوایزی
که به آن ها اهدا شد ،متفاوت بود .در روزهای اخیر اسپانسر
فدراسیون کشتی ،مدیرعامل یکی از شرکتهای هواپیمایی
و یکی از خیران جوایزی در قالب مبالغ ریالی یا سکه به
کشتی گیران مدال آور اهدا کردند .به عنوان مثال موسوی
عضو سابق هیئت مدیره استقالل  ،به طالییهای کشتی
 45میلیون اهدا کرد 45 .سکه نیز از سوی یک عالقهمند
به کشتی به مدال آوران پرداخت شد .از سوی دیگر علیرضا
دبیر برای پیگیری امور پژمان پشتام ،دارنده مدال برنز کشتی
فرنگی جهان به باقرشهر رفت و با شهردار باقرشهر دیدار کرد
تا عالوه بر اهدای  50میلیون و دو سکه طال به این کشتی گیر
در شهرداری باقرشهر استخدام شود.

تایید صالحیت  ۳۶۳ورزشکار برای
عضویت در کمیسیون ورزشکاران
برگزاری دومین دوره انتخابات کمیسیون ورزشکاران کمیته
ملیالمپیکدردستورکاراینکمیتهقرارگرفتهوستادبرگزاری
انتخاباتاینکمیسیونتشکیلشدهاستتامقدماتبرگزاری
انتخابات را مهیا کند .این ستاد در اولین گام اقدام به مکاتبه
با فدراسیونها برای معرفی ورزشکارانشان کرد که طبق
آییننامه انتخابات ،واجد شرایط برای عضویت در کمیسیون
و رای گیری هستند .اسامی دریافتی از فدراسیونها برای
استعالم به فدراسیون پزشکی ورزشــی ارســال شد و ۳۶۳
ورزشکار بــرای احــراز و عضویت در کمیسیون ورزشکاران
تایید صالحیت شدند ۴۵۵ .ورزشکار هم دارای صالحیت
الزم برای حضور در انتخابات و رای گیری معرفی شده اند.

