ورزشی
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اس
تقاللوپدیدهدرمهمانینفتیهاوفوالدیها

گزارش

رونمایی از پرسپولیس بعد از شوک عیسی

صدری رفت ،درویش
مدیرعامل پرسپولیس شد

رفیق دایی و پروین
اب اعضای جدید
هیئت مدیره آمدند

مجید صدری که بعد از پایان کار جعفر سمیعی به
عنوان سرپرست ،مدیریت این باشگاه را برعهده
گرفته بود با اعالم دلخوری بابت همراهی نکردن
وزارت ورزش با انتشار پستی از پایان همکاری خود با
پرسپولیسخبرداد.بااستعفایسهشنبهشبگذشته
مجیدصدریازسرپرستیباشگاهپرسپولیسباالخره
طلسم تصمیم گیری وزارت ورزش در خصوص
مدیریت ایــن باشگاه شکسته شد و روز گذشته با
برگزاری جسله بین اعضای هیئت مدیره و مسئوالن
این وزارتخانه و همچنین حضور وزرای اقتصاد و
دادگستری مدیرعامل جدید مشخص شد .در پایان
جلسه ،وزیر و معاون وزیر ورزش و جوانان با اعضای
هیئت مدیره پرسپولیس پس از انتخاب رضا درویش
به عنوان مدیرعامل این باشگاه اعضای جدید هیئت
مدیره سرخپوشان هم انتخاب شدند.به این ترتیب
غــام محمد علیپور ،محمد اســد مسجدی ،بیژن
ذوالفقارنسب و سید مجید پوراحمدی مشاور وزیر
ارشاد و مدیرعامل صندوق اعتباری هنر در کنار رضا
درویش به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره باشگاه
پرسپولیس انتخاب شدند.محمد فیاض و مجید
صدری نیز اعضایی هستند که جای خود را در هیئت
مدیرهاینباشگاهبهنفراتجدیددادند.دراینجلسه،
همچنین تصمیم گیری شد که ذوالفقارنسب رئیس
هیئت مدیره باشد و درویش به عنوان نایب رئیس و
پوراحمدینیزدبیرهیئتمدیرهخواهدبود.انتخاب
درویش واکنش های متعددی را در پی داشت .او که

از دوستان نزدیک علی پروین و علی دایی دو اسطوره
باشگاه پرسپولیس است عملکرد نسبتا خوبی در
سایپاداشتهوبهزعمبرخیگزینهخوبیبرایمدیریت
باشگاهپرسپولیساست.اماعدهایهمبادیدهتردید
به این انتخاب نگاه می کنند و معتقدند درویــش و
اعضای جدید هیئت مدیره به لحاظ اقتصادی تیم
قدرتمندی نیستند .یحیی گل محمدی سرمربی
پرسپولیس هم به تغییرات مدیریتی باشگاه واکنش
نشاندادوگفت«:اینمسائلیکهبهخصوصدریکی
دو سال اخیر برای پرسپولیس رخ داده ،خیلی عادی
شده است .من دو سال است این جا هستم که چهار
مدیرعاملتغییرکردهوهیچثباتیرادربحثمدیریت
نداشتیم .از ابتدای فصل که به اتفاق سمیعی شروع
کردیم ،نه هیئت مدیره مشخص شد و نه مدیرعامل
داشتیم .این اتفاقات در لیگ فقط برای پرسپولیس
افتاد».سرمربیپرسپولیسدرادامهبهمشکالتمالی
باشگاهاشارهکردتامشخصشودکارمدیرعاملجدید
درآغازکارسختاست«:روزپرداختپول،سرپرست
باشگاه استعفا می کند .بــرای تیمی که پنج سال
قهرمانشدهاینوضعیتدردناکاستوقابلتحمل
نیست.کسیاینمسائلراباورنمیکند.تیمیکهپنج
سالقهرمانشدهچرابایداینوضعیتراداشتهباشد؟
کسانی که تصمیمگیر هستند باید توضیح دهند که
چرا این گونه است .ما فقط حمایت هواداران و غیرت
بازیکنان را داشتیم .اگر حمایت نبود تیم قهرمان
نمیشد.مااینحمایتراداریمودلگرمهستیم».

چراغ سبز یحیی به جدایی طلب ها
پرسپولیسدرحالیامروزآخریندیداردوررفترقابتهایفصلجاریلیگبرتر
را مقابل فجر سپاسی شیراز برگزار میکند که صحبت از جابه جایی بازیکنان
لیگ برتری در نقل و انتقاالت زمستانی به جمع قهرمان پنج دوره متوالی لیگ
برتر نیز کشیده شده است.سرمربی سرخ پوشان پایتخت از عملکرد بعضی از
بازیکنان نیمکت نشین خود به هیچ وجه راضی نیست و قصدی برای حفظ
آن ها در نیم فصل ندارد.گل محمدی که با نارضایتی سه نفر از ذخیرههای
خود بابت حضور نداشتن در ترکیب تیم روبه رو شده است چراغ سبز برای
مذاکره آن ها با هر باشگاه دیگری را نشان داده است.از این رو بعید نیست
نفراتی همچون مهدی مهدی خانی ،علیرضا ابراهیمی ،حامد پاکدل و
چند نفر دیگر در جمع بازیکنان تیم باقی نمانند و یحیی ترجیح دهد جای
آن ها بازیکنانی از پیکان تهران ،آلومینیوم اراک و نساجی مازندران بگیرد.

اخبار

دوومیدانی با مربی آمریکایی حدادی
قرارداد ندارد
علی رضــایــی ،دبیر فــدراســیــون دوومــیــدانــی بــا اش ــاره بــه وضعیت
آسیب دیدگی احسان حدادی و روند تمریناتش گفت« :او تمرینات
خود را در جزیره کیش آغاز کرده و شرایط خوبی دارد .وضعیت آسیب
دیدگیاش هم خیلی بهتر شده و امیدواریم که در بازیهای آسیایی
اتفاق خوبی بیفتد ».او در پاسخ به اینکه آیا فدراسیون با مک ویلکینز
قرارداد بسته است ،گفت« :قرارداد نبستهایم و آقای حدادی ،خودش
تمرین میکند .شاید با آقای مک ارتباط واتس اپی داشته باشد اما
فدراسیون با این مربی قــرارداد مکتوب نــدارد و هیچ هزینهای هم
پرداختنمیکند.هماکنوناولویتمااستفادهازمربیداخلیاست».

تجمعهوادارانمشهدیبرایبالتکلیفیپدیده
تیم فوتبال پدیده در لیگ بیست و یکم با اتفاقات ریز و درشت زیادی
روبه رو بوده است که هم اکنون با انجام 14بازی و کسب فقط 4امتیاز در
قعر جدول برای بقا دست و پا می زند.شرایط فعلی تیم پدیده بیانگر این
است که از ابتدای فصل اراده ای برای تشکیل تیمی قوی در میان نبوده
که حاال شاهد شرایط اسفناک این تیم هستیم و باعث نگرانی هواداران و
عالقه مندان به فوتبال استان شده است که در این زمینه مسئوالن ارشد
هم اقدام قابل توجهی برای نجات نماینده فوتبال استان انجام نداده اند.
باتوجهبهشرایطتیمواینکههزینهقابلتوجهیصورتنمیگیرد،خیلی
هابراینعقیدهاندکهمدیرانباشگاهپدیدهیاهمانشهرخودروهمتمایلی
ندارندکهتیمپدیدهدرلیگبرتربماندودرنهایتبهلیگدستهاولسقوط
کند تا در سال آینده راحت تر بتوانند امتیاز تیم را از مشهد خارج کنند.
ایناتفاقتلخیاستکهباعثنابودیفوتبالمشهدمیشود.دراینبین
هواداراندلسوزکههنوزتعصبوغیرتالزمبراینجاتفوتبالشهرشان
را دارند  ،قرار است روز یک شنبه هفته آینده در مقابل ساختمان اداره کل
ورزشوجواناناستانبراینجاتتیمپدیدهتجمعکنندتابلکهمسئوالنبه
فکرراهچارهایبیفتند.ایندرحالیاستکهاگرتیمپدیدهسقوطکند،تا
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گروه ورزش /امروز با برگزاری هشت بازی پرونده نیم فصل
اولرقابتهایلیگبرتربستهخواهدشدوبامعرفیقهرمان
نیم فصل ،تیم ها خود را برای شروع نیمه دوم لیگ بیست و
یکم آماده خواهند کرد.هفته پایانی رقابت های لیگ برتر در
حالیبرگزارمیشودکهبهاحتمالفراوانقهرماننیمفصل
استقاللخواهدبود.استقاللفقطدرصورتیکهبازندهشود
وپرسپولیسهمبااختالفگلبیشاز 5گلبهپیروزیبرسد
می تواند جانشین استقالل شود که امر خیلی بعیدی است.
آبی های پایتخت امروز مهمان نفت مسجد سلیمان هستند.
آخرینحریفاستقاللدرنیمفصلاولنفتمسجدسلیمانی
است که نامش از ابتدای فصل با بحران و حاشیه گره خورده
و حاال در آستانه بازی مقابل صدرنشین لیگ این حواشی به
اوج خود رسیده است .فراز کمالوند که بعد از حمله لیدرها به
رختکنتیمشبعدازدیداربانفتآباداندرحمایتازبازیکنان
خواهانجداییشدهبود ،بامدیرانباشگاهبهتوافقاتیدراین
خصوص رسید اما ظاهرا فرماندار مسجد سلیمان مخالف
این موضوع است و هنوز به طور کامل فسخ قرارداد او صورت
نگرفتهومعلومنیستدربازیامروزچهکسیهدایتنفتیها
رابرعهدهخواهدداشت.درسویمقابلاستقاللبهعنوانتنها
تیمبدونشکستبهایستگاهپایانینیمفصلرسیدهومسلما
فرهاد و شاگردانش دوست ندارند این نوار شکست ناپذیری
درمسجدسلیمانقطعشود.هرچندکهاستقاللرویکاغذ
شانسزیادیبرایپیروزیدرخانهتیمبحرانزدهنفتمسجد
سلیمانخواهدداشتامااتفاقاتهفتهگذشتهازجملهتوقف
پرسپولیس در خانه پدیده می تواند زنگ خطری باشد برای
آبی های پایتخت.مسلما فرهاد مجیدی هم با توجه به همین
موضوع تیمش را با تمام قوا به مصاف نفتی ها خواهد
فرستاد.تنها غایب احتمالی استقالل وریا غفوری
است.کاپیتانآبیهاکههفتهگذشتهبعدازچند
بازیغیبتتوانستچنددقیقهایبرایتیمش
بازیکنددرتمریندوشنبهباردیگرازناحیه
دوقلویپااحساسناراحتیکردودستاز
تمرین کردن کشید و محل تمرین را
ترککردوبههمیندلیلشاید
فرهاد در خصوص کاپیتان
تیمش ریــســک نکند.در
صــورت غیبت وریــا بــاز هم

یامگا به عنوان بال راست در ترکیب قرار خواهد گرفت .نفت
مسجدسلیمانبا 6گلزدهدومینخطحملهضعیفلیگرا
دراختیارداردواینخطحملهمقابلبهترینخطدفاعیلیگ
کارسختیخواهدداشت.
در دیگر بازی امــروز پرسپولیس در ورزشگاه آزادی تهران
میزبان فجرسپاسی است.پرسپولیس بعد از یک نمایش
ناامیدکنندهمقابلپدیدهوتساویدرمشهدبههفتهپانزدهم
رسیدهومسلماتکرارایناتفاقمقابلفجرمیتواندکاریحیی
و تیمش را برای نیم فصل دوم سخت تر کند.این روزها گوش
هــواداران پرسپولیس پر شده از خبرهای بد؛ از مصدومیت
و دوری شش ماهه آل کثیر و محکومیت در پرونده شکایت
پدیده و استعفای صدری گرفته تا حذف از آسیا و انتخاب
مدیرعاملجدیددرآخرینهفتهنیمفصل؛مسلمابااینشرایط
یحیی گل محمدی حق دارد که
از وضعیت تیمش ناراضی
باشد.با ایــن تفاصیل
پرسپولیسروزسختی
را مقابل تیم جــوان و
دونــده فجر خواهد

شمسایی سرمربی تیمملی فوتسال شد
نشست هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال صبح دیروز در مرکز
ملی فوتبال برگزار شد و در بخشی از مصوبات این جلسه،
ضمن تکریم محمد ناظم الشریعه بابت تالش هایش برای
فوتسال ایران ،وحید شمسایی برای هدایت تیم ملی فوتسال
بزرگ ساالن انتخاب شد.ضمن این که علی صانعی سرمربی
تیم ملی فوتسال زیر  ۱۹سال ایــران شد.سرمربی تیم ملی
فوتسال ،اعضای کادر فنی تیم ملی را اعالم کرد.
وحید شمسایی گفت :مقرر شد که یک نفر تمرین دهنده از
خارج در کنار کادر فنی تیم ملی باشد و شهاب سفال منش
که از مربیان و مدرسان خوب  AFCدر بحث فوتسال است و در
کانادا حضور دارد به عنوان مربی و مصطفی نظری به عنوان
مربی دروازه بان ها در کنارم خواهند بود.

هفتهپانزدهم؛امروز

آلومینیوم اراک -فوالد مبارکه سپاهان– ساعت ۱۵
ذوب آهن اصفهان -گل گهر سیرجان– ساعت ۱۵
هوادار تهران -صنعت نفت آبادان– ساعت ۱۵
تراکتور تبریز -نساجی مازندران– ساعت ۱۵
مس رفسنجان -پیکان تهران– ساعت ۱۵
نفت مسجد سلیمان -استقالل– 15:30
فوالد خوزستان -پدیده مشهد– ساعت ۱۷
پرسپولیس -فجر سپاسی– 17:30

نکونام مقابل فرهاد و استقالل!
یکی از شایعات نقل و انتقاالتی تابستان امسال ،بحث پیوستن صالح حردانی
به استقالل بود .مدافع راستی که در فوالد خوش درخشیده و پس از تجربه
قهرمانی جام حذفی به تیم ملی هم دعوت شده بود.جواد نکونام با توجه
بهجدیشدنتمایلاستقاللبرایجذبحردانیبهاینخبرواکنش
نشان داد و گفت «:من توجهی به صحبتهای بیرون ندارم و همیشه
ت ها توجه و روی آنها تمرکز میکنم و اول فصل زمانی که من
به واقعی 
آمدم چون روز آخر نقل و انتقاالت بود به من این تغییر پیشنهاد شد و من
موافقتنکردم.اگرقراراستتغییریصورتبگیردبایدبازیکنانیبگیریمکهبه
تیم کمک کنند و االن هم موافق این جدایی نیستم.فعال باید به بازی پیش روی
تیمم فکر کنم نه اتفاقات احتمالی نقل و انتقاالت.مسلما هدف ما در نیم فصل
تقویت تیم خواهد بود نه تضعیف تیم با از دست دادن بازیکنان تاثیرگذار».

رفعمسدودیحساباستقالل

اخبار

پرداختی های درشت در انتظار آبی ها

یکیازمشکالتباشگاهاستقاللدرچندهفتهاخیرمسدودشدنحساب
باشگاهبودوآبیهابرایپرداختپولبهمشکلخورد هبودنداماباتالش
مسئوالنباشگاهوجلبرضایتشاکیحسابباشگاهرفعمسدودیشد.
علت مسدود بودن حساب باشگاه شکایت یک شاکی خصوصی است.
شخصی در زمان مدیریت احمد سعادتمند مبلغ دو میلیارد تومان به او
قرضدادهبود.ازآنجاییکهاستقاللنتوانستهاینپولرابهاوبرگرداند،
این شخص با شکایت خود حسابهای باشگاه استقالل را بست .نکته
عجیب در این مسئله این است که مبلغ دو میلیارد تومان به  ۹میلیارد
تومان تبدیل شده چرا که استقالل بابت هر روز دیرکرد در پرداخت این
پولبایدمبلغ ۵۰میلیونتومانپرداختکندوهمیندیرکردچندساله
باعثشدهتاطلباینشخصبه ۹میلیاردتومانتبدیلشود.حاالبارفع
مسدودیحسابباشگاه،مدیریتبهکادرفنیوبازیکنانقولدادهپس

داشت ،تیمی که برای بقا تالش میکند و اکنون با 12امتیاز
در رده چهاردهم جدول قرار دارد.فجر از هفته پنجم دیگر
بردیدرلیگنداشتهومقابلپرسپولیسهمبعیداستبرای
گرفتن سه امتیاز بازی کند و مثل بازی مقابل پدیده احتماال
پرسپولیسیهابایکدفاعبستهروبهروخواهندشد.اینمسئله
میتواندمثلبازیباپدیدهوهوادارکاررابرایپرسپولیسیها
سخت کند به خصوص حاال که آن ها آل کثیر را هم در اختیار
ندارند.بهجزآلکثیرکهفصلراازدستداده،پاکدل،عالیشاه
وشجاعیازجملهمصدومانپرسپولیسدراینبازیهستند.
فجرسپاسیهمسیروانقربانی،حمیدنعمتیورضاآقابابایی
رابهدلیلمصدومیتدراختیارنخواهدداشت.
در یکی دیگر از بازی های امروز ،پدیده در اهواز مقابل فوالد
بازی سختی را پیش رو خواهد داشت.پدیده همچنان بدون
برد و قعرنشین است اما همین تیم هفته گذشته یک امتیاز
مهم از پرسپولیس گرفت و همین مسئله می تواند باعث شود
تا بعد از مدت ها نماینده فوتبال مشهد را در مستطیل سبز با
انگیزه و شاداب ببینیم.

از بازی با نفت مسجد سلیمان و پایان نیم فصل اول بخشی از مطالبات
آن ها را پرداخت کند تا دریافتی بازیکنان استقالل به 40درصد برسد.
البته مدیریت باشگاه در تالش است پرداختی ارزی هم به سه خارجی
تیمداشتهباشدوبخشیازطلبگابریلپین،کوینیامگاورودیژستدرا
پرداختکند.عالوهبراین،تسویهحسابباسازمانلیگبرسرسهماین
سازمانازتبلیغاتمحیطیهمدردستورکارمسئوالنباشگاهاست.این
باشگاهبابتتبلیغاتمحیطیحدود 15میلیاردتومانبهسازمانلیگ
بدهکار است و قرار شده این مبلغ را تا هفته آینده پرداخت کند .البته با
توجهبهجداییچندبازیکناستقاللازجملهبابکمرادیوسعیدمهری
و احتمال جدایی چند بازیکن دیگر ،مسئوالن باشگاه باید مبلغ قابل
توجهیراهمبابتتسویهحساببااینبازیکناندرنظربگیرندوبنابراین
درهفتهآیندهبخشمالیباشگاهروزهایشلوغیراسپریخواهدکرد.

شروع کی روش در جام ملت های آفریقا
با رکورد منفی

حضور  ۲۰کشور در مسابقات بینالمللی
بدمینتون جام فجر

تیمملیفوتبالنیجریهدراولیندیدارخوددرجامملتهایآفریقاتوانست
با یک گل مصر را شکست دهد .کلیچی ایهیناچو توانست برای نیجریه
گلزنیکند.بهاینترتیببعداز ۱۸سالمصردریکدیدارازمرحلهگروهی
جامملتهایآفریقاشکستخوردتاپرافتخارترینتیمایندورهازرقابتها
بازیهارابایکشکستشروعکند.تیمملیفوتبالمصردردوبازیبعدی
خوددرمرحلهگروهیجامملتهایآفریقابهمصافگینهبیسائووسودان
خواهدرفت.کارلوسکیروشبعدازپایانحضوردرتیمملیایرانهدایت
کلمبیارابرعهدهگرفتولیبعدازچندماهبهدلیلنتایجضعیفازسمت
خودبرکنارودرادامهسرمربیتیمملیمصرشدولیدر ۳دیداراخیرخود
شکستخوردهاستوبههمیندلیلفشارزیادیرویاووجوددارد.

مسابقاتبینالمللیبدمینتونجامفجردرحالیاز ۱۸تا ۲۲بهمن
به میزبانی شیراز برگزار خواهد شد که  169ورزشکار از  20کشور
برای حضور در این رقابتها اعالم آمادگی کردهاند .این مسابقات
در تقویم جهانی ثبت شده و امتیاز رنکینگ و المپیک را هم دارد.
ارمنستان ،استرالیا ،آذربایجان ،بلژیک ،بلغارستان ،کانادا ،هند،
قزاقستان ،مالزی ،مالت ،پرتغال ،اسلواکی ،اوکراین ،اسپانیا،
هنگ کنگ ،روسیه ،اندونزی ،سوئیس ،عراق و ایران کشورهای
حاضر در این دوره از رقابتها هستند .قرار است موسی نباشی،
دبیر کل فدراسیون آسیا ،علی واجد رئیس کمیته توسعه آسیا و
تاناباالن رئیس اجرایی آسیا از نزدیک نظارهگر این مسابقات باشند.

وریا به بازی با نفت رسید
وریا غفوری کاپیتان تیم فوتبال استقالل که روز گذشته به دلیل احساس درد در پایش
نتوانستهبودباآبیپوشانتمرینکند،مشکلیبرایهمراهیشاگردانمجیدیدربازیبا
نفتمسجدسلیماننخواهدداشت.غفوریازپایخودMRIگرفتومشخصشداینبازیکن
دچارمصدومیتخاصینشدهاست.بهاینترتیب،اودرتمریندیروزاستقاللشرکتکرد.

عابدزاده دومین بازیکن برتر پونفرادینا
دردیداریازهفتهبیستوسوماللیگای،2پونفرادینادرخانهبرابررئالساراگوسابهتساوی
بدونگلرسید.امیرعابدزادهسنگربانملیپوشپونفرادیناشبخوبیراپشتسرگذاشت
وبایکسیودرخشانمانعازشکستتیمشدراینبازیشد.یکصفحههواداریپونفرادینا
بهرسمتمامبازیهایاینفصلاقدامبهبرپایییکنظرسنجیبرایانتخاببهترینبازیکن
اینتیمدردیداربرابررئالساراگوساکردکهعابدزادهدررتبهدومقرارگرفت.

فوتبال ساحلی ایران در رده سیزدهم
آخرین رنکینگ سازمان جهانی فوتبال ساحلی در سال ( ۲۰۲۱ماه دسامبر) اعالم
شد و تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با  ۹۹۸امتیاز در رده سیزدهم جهان قرار دارد.
تیمهای ملی روسیه ( ۴۰۳۲امتیاز) ،پرتغال ( ۳۰۴۲امتیاز) ،برزیل ( ۲۵۲۸امتیاز)،
ژاپن ( ۲۴۰۵امتیاز) و اسپانیا ( ۲۲۶۹امتیاز) در ردههای اول تا پنجم جهان قرار
دارند.ایران به علت غیبت در دو دوره اخیر جام جهانی فوتسال ،افت محسوسی در این
رده بندی داشته و از همتایان و قدرت های برتر جهان عقب افتاده است.

احتمال جدایی پاتوسی از فوالد
شایعه شده که پاتوسی هافبک آفریقایی فوالد   به دنبال حضور در لیگ آفریقای جنوبی
است .او اولین بار هفته گذشته برای انتقال به تیم پایرت ،لینک شد .این بازیکن
درباره قرارداد خود با فوالد گفت« :درست است که قرارداد من با فوالد در ژوئن اواخر
سال جاری به پایان می رسد اما تاکنون درباره چیزی صحبت نکرده ایم .من اقامت
فوقالعادهای در ایران داشتهام و باشگاه با من رفتار خوبی داشته است .اگر فرصتی
برای بازگشت به آفریقای جنوبی و پیشنهاد خوبی وجود داشته باشد ،پس چرا که نه.
گ ترین تیمهای آفریقای جنوبی را داشتم و اگر
من همیشه رویای بازی در یکی از بزر 
فرصتی برای این اتفاق بیفتد ،به شدت به آن فکر میکنم».

