ورزشی
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ادامه بحران در پدیده به تمرین کشیده شد

 2پادشاه در یک اقلیم!...

گزارش

نساجی اولین مهمان رسخ ها

نربد جذاب
سید جالل و شجاعی

علی ترابی /تیم فوتبال پدیده از ابتدای شروع
تمرینات این فصل با حواشی زیادی دست و پنجه
نرممیکرد.مشکالتمالی،نداشتنلباسوکوله،
بالتکلیفیدرقراردادهاو واریزنشدنپیشپرداخت
شفافنبودنسخنانمدیرانباشگاهودیگرمسائل
باعث شد تا کادر فنی و بازیکنان به شدت عصبانی
شوند.پس از بازی اول مقابل آلومینیوم اراک که با
حاشیه های زیادی همراه بود ،بازیکنان دست به
اعتصابزدندودیگرحاضرنشدندتمرینکنندودر
بازی دوم مقابل مس رفسنجان هم حاضر نشدند
تااینکهخبرهاییمبنیبراستعفایرضامهاجری
فضای خبری را پر کرد و مدیران باشگاه بالفاصله
با اکبر میثاقیان به توافق رسیدند .البته در مراسم
معارفهمیثاقیانکهدوشنبهشبگذشتهبرگزارشده
هیچ کدام از بازیکنان حضور پیدا نکردند و با عکس
یادگاری چند نفر از آقایان برگزار شد .مهاجری هم
درادامهاعالمکردکهاستعفانکردهوبرخالفاعالم
باشگاه  ،توافقی برای جدایی صورت نگرفته است.
اماآبروریزیباشگاهپدیدهدرروزسهشنبهآنهمدر
محل تمرین تیم رقم خورد ،زیرا همزمان مهاجری
و میثاقیان در تمرین دیروز تیم پدیده حضور پیدا
کردندومدعیسرمربیگریبودند.

▪بلبشویدیروزپدیده

در تمرین دیــروز که معمایی ،مدیر عامل و سید
صالحی مدیر تیم هم حضور داشتند  ،مهاجری
معتقدبودکههمچنانتحتقراردادتیمپدیدهاست
و کسی جز او نباید تیمش را تمرین دهد .میثاقیان
هم معتقد بود که با حکم مدیرعامل ،سرمربی تیم
مشهدیاست.اینسرآغازسرنوشتنامعلومنماینده
فوتبال استان است که نشان دهنده حضور افراد
ناکارآمد و غیر حرفه ای در بدنه باشگاه لیگ برتری
استکهباتصمیماتاشتباهوغلط،فوتبالخراسان
رابیآبروترکردهاند.
دیروز  ،بازیکنان از مدیر عامل باشگاه خواستند که
هم رضا مهاجری برگردد و هم ۱۰درصد مطالبات
شانپرداختشود،امامعماییبابازگشتسرمربی
سابق تیم مخالفت کرد .بازیکنان معتقد بودند که
اگر مهاجری دوباره برگردد ،حاضر هستند تنها با
دریافت ۱۰درصد از قراردادشان تمرین کنند ،اما
اگرمربیدیگریروینیمکتباشد،مدیرانباشگاه
باید  ۳۰درصد قرارداد بازیکنان را پرداخت کنند.
بر اساس گزارش ها ،همچنین بازیکنان مخالف
حضور سیدصالحی کنار تیم بودند که این هم با
ع خواه
مخالفت مدیرعامل همراه شد.محسن ربی 

آفساید

دبیرکلی قطعی کامرانی فر
جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال دیروز با
حضور اکثریت اعضا برگزار و در نهایت حسن
کامرانیفر با تایید اعضای حاضر در جلسه به
عنوان دبیرکل فدراسیون انتخاب شد.پیش از
این حسن کامرانیفر توسط شهابالدین عزیزی
خادم به عنوان سرپرست دبیرکلی فدراسیون
فوتبال منصوب شده بود و حاال با پیشنهاد رئیس
فدراسیون به هیئت رئیسه و موافقت رسمی
اعضا ،رسما دبیرکل فدراسیون فوتبال شد.

▪شنبهسرنوشتساز

پدیدهروزهایتلخیراسپریمیکندونیازبهورود
صددرصدیمسئوالنخراسانیداردتاهرچهزودتر
ازاینروزهایبحرانیگذرکندوبهروزهایخوشی
برسد .این که چرا مسئوالن استانی درخصوص
سرنوشتتنهانمایندهخراساندرلیگفوتبالبرتر
سکوت کرده اند ،سوالی است که باید به آن پاسخ
دهند .تیم فوتبال پدیده روز شنبه باید در مشهد
میزبان تیم نفت مسجد سلیمان باشد و اگر باز هم
در این بازی غیبت کند،بر اساس قانون باید به لیگ
دسته دو سقوط کند .از طرفی مدیرعامل تربیت
بدنی آستان قدس رضــوی هم اعــام کرد که اگر
باشگاهپدیدهتاروزپنجشنبهبدهیخودراپرداخت
نکند ،اجــازه مسابقه در ورزشگاه امام رضــا(ع) را
نخواهد داشت .حاال نیاز است تا شخص استاندار
تازهنفسوحتیدادستانیبهاینموضوعورودکنند
ومانعمنحلشدناینتیمفوتبالشوند.

سردار ،بهترین بازیکن
هفته لیگ روسیه
سایت «هواسکورد» با اتمام هفته دوازدهم لیگ
برتر روسیه به معرفی بهترین های هفته پرداخت.
ســردار آزمــون مهاجم ملی پــوش کشورمان با
درخشش برای زنیت در هفته گذشته در میان
بهترین های هفته دوازدهــم لیگ روسیه قرار
گرفت .آزمون با کسب 10امتیاز به عنوان بهترین
بازیکن هفته نیز انتخاب شد.

نوراللهی جزو بهترینهای
لیگ امارات
سایت  All 4 Sportامــارات با اتمام هفته هفتم
لیگ برتر فوتبال این کشور به معرفی بهترین های
هفته پرداخت.احمد نوراللهی هافبک تیم ملی
کشورمان و عضو باشگاه شباب االهلی جزو
بهترین بازیکنان هفته لیگ فوتبال امارات قرار
گرفت.ستارهسابقسرخهادرهفتهگذشتهناجی
شباب االهلی مقابل الجزیره بود.

ملی پوش ایرانی بازیکن
هفته بلژیک

عکس:ایرنا

گــروه ورزش /هفته دوم رقابت
هــای لیگ برتر فوتبال کشور
امروز با برگزاری  2بازی به اتمام
می رسد.در یکی از بازی های امروز
آلومینیوم اراک میزبان فوالد است.
این بازی در حالی برگزار می شود
که آلومینیوم از بازی اول خود که
مقابل پدیده بود یک امتیاز گرفته و
فوالدهمبعدازباخت-3یکمقابلپرسپولیس
به این بازی رسیده است.در دیگر بازی امروز پرسپولیس
در اولین بازی خانگی خود در فصل جدید میزبان نساجی
است.تقابل جذاب امروز بین سید جالل حسینی و مسعود
شجاعی به عنوان دو چهره کهنه کار لیگ بیست و یکم است.
هرچندکهرویکاغذشانسپرسپولیسمیزبانبرایپیروزی
در بازی امروز بیشتر است اما قطعا تیم سخت کوش نساجی
حریف آسانی برای سرخ های تهرانی نخواهد بود.نساجی در
بازی نخست خود در لیگ بیست و یکم برابر فجر سپاسی در
ورزشگاهشهدایساریبهبرترییکبرصفررسیدتالیگبرتراین
فصلراخوبشروعکند.حضورباتجربههاییچونمسعودشجاعی،
علیرضاحقیقی،حامدشیری،ایوبکالنتریوکریماسالمیدرکناربازیکنانجوانو
باانگیزه ای مثل مهدی جان ملکی ،محمد قربانی و سجاد آقایی از نساجی یک حریف
سرسختساختهاست.بااینحالپرسپولیسمقابلاینتیمبهچیزیجزکسب3امتیاز
فکرنمیکند.هماکنونسپاهان،گلگهرواستقاللسهتیم 6امتیازیدرپایانهفته
دومهستندوپرسپولیسبهعنوانمدافععنوانقهرمانیدوستندارددرهمینشروع
کارازقافلهعقببماند.تنهاتغییرپرسپولیسدربازیامروزاحتماالدرخطحملهخواهد
بود.پرسپولیسهفتهگذشتهمقابلفوالدبازوجهجومیعالیشاه-عبدیبهمیدانرفت.
امید عالیشاه پاس گل اول سرخها را از روی ضربه کرنر به اسدی داد اما مهدی عبدی
عملکرد چشمگیری نداشت و یک موقعیت عالی تک به تک را نیز از دست داد تا یحیی
تصمیمبهتعویضاوبگیرد.نکتهجالبدربازیقبلایناستکهدرحالیکهپرسپولیس
با گل رضا اسدی جلو افتاده بود ،گل محمدی دو مهاجم را به صورت همزمان به زمین
فرستاد که اتفاقا هر دوی آن ها گل زدند .حامد پاکدل و عیسی آل کثیر زوج 25دقیقه
پایانیمدافععنوانقهرمانیبودندکهبهترتیبگلزدندتادرنهایتپرسپولیس 3بریک
پیروزشودواحتماالامروزهمیکیازاینبازیکنانبهترکیباصلیاضافهخواهدشد.
برنامهبازیها:
آلومینیوماراک–فوالدخوزستان؛ساعت18
پرسپولیس–نساجیمازندران؛ساعت18

مسئوالن استان چرا سکوت کردهاند؟!

هم به نمایندگی از دیگر بازیکنان خطاب به مدیر
کماهاست
عاملباشگاهگفتهبودکههمهبازیکنانی 
بدون قرارداد آن هم به خاطر رضا مهاجری تمرین
میکنند،بعدا ورابرکنارمیکنید.ازطرفیتعدادی
از هواداران پدیده هم با حضور در محل تمرین علیه
مدیران این باشگاه شعار می دادند.همچنین سید
مهدی سید صالحی با برخی از بازیکنان جر و بحث
و سپس اعالم کرد که از این تیم جدا می شود .در
این بین رضا مهاجری و اکبر میثاقیان نیز دقایقی با
دلخوریبایکدیگرصحبتکردندومهاجریخیلی
ازاقداممیثاقیانناراحتبود.
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تیمفوتبالشارلروا بهمصافسرنرفتوبانتیجه3
بر یک به پیروزی رسید .در این بازی علی قلی زاده
بهترینبازیکنمیدانشد.وینگرتیمملیکشورمان
در این بازی گل اول تیمش را ساخت و گل دوم
تیمشرابهثمررساند.بههمیندلیلسازمانلیگ
فوتبال بلژیک وینگر طراح تیم ملی کشورمان را به
عنوانبهترینبازیکنهفتهلیگمعرفیکرد.

یامگاوبهترینشروعبینخارجیهایاستقالل

هنرمند ،لقب جدید طارمی در پرتغال

ضرب االجل بیرانوند به تیم پرتغالی

استقالل در نخستین دیدار خارج از خانه خود در فصل بیست و یکم موفق شد
میزبانش ذوب آهن را با  ۲گل شکست دهد که زننده هر دو گل این تیم کوین
یامگا ،مهاجم فرانسوی و جدید این تیم بود.
یامگا در حالی در این دیدار دبل کرد که نخستین حضورش در استقالل را
تجربه میکرد؛ تا شروعی رویایی با این تیم داشته باشد .گذشته از شروع رویایی
این مهاجم که در این فصل با پیراهن شماره  ۱۱به میدان میرود ،رکوردی
است که او به نام خود ثبت کرد.
یامگا نخستین و تنها بازیکن خارجی است که اولین باری که با پیراهن آبی
پوشان به میدان رفت موفق به زدن  ۲گل شد تا نامش را در تاریخ این باشگاه
ثبت کند.آبی پوشان با پیروزی که شب گذشته در اصفهان به دست آوردند
همانند سپاهان و گل گهر  ۶امتیازی شدند اما به دلیل تفاضل گل پایینتر
نسبت به این دو در رده سوم جدول قرار گرفتند.

پس از دفاع کونسیسائو از مهدی طارمی ،بازیکن اسبق پورتو
نیز به تمجید از ستاره کشورمان پرداخت و به او یک لقب
جدید داد.سرخیو کونسیسائو سرمربی پورتو گفته بود:
تصویری که از طارمی ساختهاند غلط است و او هیچ وقت
نمیخواهد داوران را فریب بدهد .او فردی راستگو و صادق
در فوتبال است .در ادامه پائولو فوتره بازیکن سابق تیم
ملی پرتغال و پورتو هم در تمجید از ستاره کشورمان گفت:
چرا ما االن داریم درباره طارمی حرف میزنیم .کاری که او
میکند یک هنر است و هیچ کس این هنر را ندارد .او برای
گرفتن پنالتی  ،شبیه سازی نمیکند و شما نباید طارمی را
یک بازیکن معمولی بدانید .دوست من ،طارمی یک بازیکن
متفاوت و هنرمند است.

علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی ایران و تیم بواویشتای پرتغال از
شرایط مالی که برایش در این تیم پرتغالی ایجاد شده ،ناراضی است.
باشگاه بواویشتا مطالبات این بازیکن را پرداخت نکرده و بیرانوند هم از
این شرایط اصال راضی نیست.در این باره ،فرشید کریمی مدیر برنامه
بیرانوند تاکید کرد باشگاه پرتغالی فقط مبلغ اندکی از حقوق ماه اول را
پرداخت کرده و حتی ممکن است تا  ۲۰روز دیگر قرارداد بیرانوند فسخ
شود.گفته می شود بیرانوند از طریق مدیر برنامه های خود از مسئوالن
تیم پرتغالی خواسته تا هر چه زودتر مشکالتش را حل و فصل کنند در
غیر این صورت احتماال چاره ای جز فسخ یک طرفه قرارداد باقی نخواهد
ماند.گفتنی است با وجود این مشکالت ،بیرانوند در هفته نهم لیگ
پرتغال و در بازی بواویشتا مقابل بلننسز درون دروازه ایستاد و کلین شیت
کرد و با مهار چند توپ یکی از بازیکنان تاثیرگذار تیمش لقب گرفت.

سوژه

کالدرون و پرسپولیس
در بنبست شماره حساب!
سرمربی سابق و آرژانتینی پرسپولیس
از این باشگاه خواسته مطالباتش را به
حسابش نزد بانکی در سوئیس واریز کند
که این موضوع با توجه به محدودیتهای
نقل وانتقاالت ،مشکالتی برای سرخها
ایــجــاد کـــرده اســت.مــدیــران باشگاه
پرسپولیس در چند روز اخیر مطالبات
گابریل کالدرون را فراهم کردند اما حاال
بــرای پــرداخــت پــول با مشکلی مواجه
شدند که اگــر کــالــدرون همکاری کند
قابل حل اســت.در یکی دو روز گذشته
باشگاه پرسپولیس از گابریل کالدرون
و خواکین خواسته تا شماره حسابی
نزد یکی از بانکهای کشورهای منطقه
معرفی کنند تا باشگاه بتواند مطالبات
آن ها را بپردازد اما این مربی آرژانتینی
و دستیارش اعالم کردهاند که پول باید
به حسابی که در حکم فیفا نوشته شده
واریزشود.باتوجهبهاینکهحساببانکی
مذکور نــزد بانکی در سوئیس اســت به
ت های نقلوانتقاالت پول،
دلیل محدودی 
عمال کار واریــز پول را با مشکل مواجه
کرده است.باشگاه پرسپولیس بر اساس
حکم کمیته وضعیت فیفا باید ۵۸۰
هزار دالر به عالوه  ۵درصد سود سالیانه
به کالدرون و  ۹۵هزار دالر همراه با ۵
درصد سود سالیانه به خواکین بپردازد.

نگاهی به معادالت نیمکت من یونایتد

منهای فوتبال

اخراجاوله ،جوابردزیدان وچراغسبزکونته
گــروه ورزش /قــرار گرفتن در رتبه هفتم
جــدول لیگ برتر،کسب فقط  4بــرد در 9
هفته،سومین شکست فصل طی 9هفته و از
همهمهمترشکست-5صفرمقابللیورپول؛
حتی یکی از این ها هم برای اخراج اوله گونر
سولسشیائر کافی است اما سرمربی جوان
منچستریونایتد همه این ناکامی ها را فقط
در  9هفته تجربه کرده و حاال فقط باید در
انتظار امضای حکم اخراجش از اولدترافورد
باشد.مدیران باشگاه منچستریونایتد که
همواره یکی از اصلیترین حامیان اولهگونر
سولسشیائر از زمــان حضور این سرمربی
نروژی روی نیمکت شیاطین سرخ بودهاند،
حاال کاسه صبرشان با شکست  5بر صفر
یک شنبه شب منیونایتد مقابل لیورپول
در هفته نهم لیگ برتر انگلیس لبریز شده
و احتماال به زودی ششمین سرمربی سرخ
هــای منچستر در دوران پسا فرگوسن

شوک به اسطوره اسنوکر
جهان در  54دقیقه

بی رحم و سرعتی
مثلحسینوفایی

معرفی خواهد شد.از روزی که فرگوسن از
منچستر رفته به ترتیب دیوید مویس،رایان
گیگز(موقت)،لوئیز فن خال،خوزه مورینیو
و سولسشیائر روی نیمکت هدایت شیاطین
سرخ نشسته اند که هیچ کدام موفق نبوده
اند و حاال این نیمکت به پنجمین جانشین
فرگوسنهموفانکردوهمهدرانتظارمعرفی
ششمینجانشیناسطورهمنچسترهستند.
بر همین اساس ،شبکه تلویزیونی «اسکای
اسپرت ایتالیا» شب گذشته خبر داد که
منچستریونایتد تماسهای اولیه را با آنتونیو
کونته برقرار کرده است؛ کسی که سابقه
به قهرمانی رساندن چلسی در لیگ برتر
انگلیسرادارد.اوهمچنینپیشازایناینتر
و یوونتوس را به قهرمانی سری  Aرسانده
است.گفته می شود این مربی ایتالیایی
تمایلی به تحویل گرفتن تیمی از میانه فصل
ندارد اما تنها تیمی که میتواند این رویکرد
حسین وفایی ملی پوش اسنوکر ایران که
در انتخابی مسابقات مسترز آلمان۲۰۲۲
شرکت کرده در مهم ترین رقابت خود سوم
آبان به مصاف ستاره اسنوکر جهان یعنی
رونی ُا سالیوان رفت و موفق شد با نتیجه
خیر هکننده ۵برصفراسطورهبیلیارددنیارا
شکست دهد .این اولین شکست سالیوان
بدون برنده شدن یک فریم در یک مسابقه
حذفی پــس از شکستی مشابه در سال

اعالم برنامه هفته دوم لیگ برتر والیبال

او را تغییر دهــد ،منچستریونایتد
است.البته طبق شنیده ها زیدان
گزینهاصلیمنچستریونایتدبرای
جایگزینی سولسشیائر بود اما
طبق ادعای رسانه های معتبر
اروپــایــی ایــن مربی فرانسوی
بعد از سال های پرفشاری که
با رئال مادرید پشت سر گذاشت در
حال استراحت کردن است و فعال
دوست ندارد به فوتبال برگردد.
او می خواهد در فصل جاری
هم استراحت کند و به همین
دلیل پیشنهاد مربیگری در
یونایتد را رد کرد.البته برخی
هم معتقدند زیدان و خانواده اش زندگی
در فرانسه را دوست دارند و منتظر رسیدن
پیشنهادی از سوی پاری سن ژرمن و شاید
هم تیم ملی فرانسه هستند.
 2017در مسابقات آزاد اسکاتلند است.
یورواسپرتپسازپیروزیملیپوشاسنوکر
ایران مقابل ُا سالیوان به تمجید از ستاره
ایرانی پرداخت و نوشت« :رونی اُسالیوان
توسط حسین وفایی در کمتر از یک ساعت
نابودشد!وفاییبهعنوانشماره ۶۰جهان،
رونی ُا سالیوان قهرمان ششبار جهان را
در اولین دور مقدماتی مسترز آلمان تنها
در  ۵۴دقیقه شگفتزده کرد .بیرحمی و

هفته دوم لیگ برتر والیبال امروز با هفت دیدار به میزبانی مریوان،
رفسنجان ،گرگان ،تهران ،رامسر ،گنبد و یزد پیگیری خواهد شد.
در نخستین بازی هفته دوم که به میزبانی خانه والیبال تهران برگزار
میشود،دوتیمپیکانوفوالدمبارکهسپاهانب هعنوانتیمهایمیان
جدولیباهمدیدارخواهندکرد.تقابلستارههایوالیبالمیتواندبه
جذابیتاینرقابتبیفزاید.
▪برنامه:

راهیابمللمریوان–فوالدسیرجانایرانیان؛ساعت16
مسرفسنجان–آذرباتریارومیه؛ساعت16
پاسگرگان–شهرداریارومیه؛ساعت16
پیکان–فوالدمبارکهسپاهان؛ساعت16
هورسانرامسر–لبنیاتهرازآمل؛ساعت16
شهرداریگنبد–سایپا؛ساعت16
شهدابیزد–شهرداریورامین؛ساعت16

اوجاقی ،رئیس سازمان ورزش شهرداری
تهران شد
سرعت فکر وفایی این برد را برای او شیرین
کــرد .نتیجه شوکه کننده باخت مقابل
ستاره ایران به امید ُا سالیوان برای تقلید از
موفقیتخوددرقهرمانیمسترزآلمانپایان
میدهد ».مسابقات مسترز آلمان،۲۰۲۲
مبلغ ۴۰۰هزارپوندجایزهداردکهقهرمان
اینرقابتهامیتواند ۸۰هزارپوندبهجیب
بزند.همچنیننفردوموسومبهترتیب ۳۵و
 ۲۵هزارپوندبرندهخواهندشد.

باحکمزاکانیشهردارتهران،حسیناوجاقیبهعنوانرئیسسازمان
ورزش شهرداری تهران منصوب شد .اوجاقی دارای مدرک دکترای
مدیریت تربیت بدنی از دانشگاه تهران و نایب رئیس و عضو هیئت
رئیسه فدراسیون ووشو است .او همچنین عضو کمیته ورزشکاران
فدراسیون جهانی و مدیر فنی و سر مربی تیم ملی ووشو است .کسب
 ۶مدال جهانی۳ ،مــدال جام جهانی ۵ ،مدال آسیایی و بازی های
آسیایی در کارنامه افتخارات اجاقی ثبت شده است .مدرک مربیگری
بین المللی ،دستیاری کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی در جام
جهانی  ۲۰۱۸وعضویتدرشورایراهبردیسازمانورزششهرداری
تهران،۱۳۹۵بخشیازسوابقمدیریتیوورزشیاوجاقیاست.

