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کی روش به ایران بازگشت

اردوی تیــم ملــی فوتبال ایران در کشــور امــارات یکی از
اخبــار
پــر حاشــیهترین اردوهــای چند ســال اخیر بــود .پس از
انتقــادات تنــد برانکو ایوانکوویچ ســرمربی تیــم فوتبال
پرســپولیس بــه خاطــر برگــزاری بیدلیــل ایــن اردو،
ی را بــه ایــران بازگرداند .پــس از ایــن اقدام
کــیروش هفــت بازیکــن پرسپولیســ 
ســرمربی پرتغالــی تیــم ملــی در تصمیمــی عجیــب اما تکــراری از ســمت خود
اســتعفا کــرد و همــراه کاروان تیــم به ایران بازنگشــت امــا این اســتعفا نیز مانند
موارد پیشــین با مخالفت هیأت رئیسه فدراســیون فوتبال مواجه شد .پس از این
اتفاقات ،کارلوس کیروش سهشنبه شب به ایران بازگشت تا جلسهای را با رئیس
فدراســیون فوتبال برگزار کند و باید دید که ســرانجام این استعفای کی روش چه
تبعاتی را در پی خواهد داشت و خواستههای جدید کی روش چه خواهد بود.

انتقاد پیوس از مسئوالن باشگاه پرسپولیس

دوشــنبه گذشــته مراســم خاکســپاری مرحوم کاظم ســیدعلیخانی
پیشکســوت مطرح باشگاه پرسپولیس برگزار شد اما شرکت نکردن
مســئوالن باشــگاه پرســپولیس در خاکســپاری آن مرحوم انتقادات
زیادی را در پی داشت .فرشاد پیوس پیشکسوت باشگاه پرسپولیس
بــا بیــان اینکــه کار آنهــا بیاحترامی به خانــواده آن مرحــوم و همه
پیشکسوتان پرسپولیس است ،گفت :آقایان بگویند چکاری مهمتر
از اینکه درخاکسپاری یک پیشکسوت شرکت کنند ،داشتند؟

شجاعی نامزد بهترین بازیکن هفته چهاردهم لیگ یونان

لوسیانو ادینیو

وصال روحانی

هفتــه شــانزدهم لیــگ برتــر فوتبــال
کشــور کــه از عصــر دیــروز بــا انجــام
یــک بــازی آغــاز شــد ،امــروز و فــردا با
برگــزاری  7دیــدار باقی مانــده پایــان
میگیرد .مســابقاتی که با دربر داشــتن
ســتیزهای جذابی مثل استقالل -نفت
و همچنیــن اســتقالل -تراکتورســازی
و پرســپولیس -ســایپا ،هیجــان را پــس
از  15روز تعطیلــی لیــگ از نــو بــه دل
ایــن مســابقات بازمیگردانــد .هــر چه
هســت ،هفته شــانزدهم که شروعی بر
نیــم فصل دوم لیگ به شــمار میآید،
بــه گونهای هفتــه غایبان نامــدار نیز به
شــمار میآیــد زیــرا یک لشــکر کوچک
از غایبــان را در ایــن هفتــه در میدانها
مشــاهده نخواهیم کــرد و از آن قبیلند:
مرتضی تبریزی در ذوب آهن ،شــجاع
خلیلزاده در سپاهان ،رامین رضاییان
در پرسپولیس ،ادینیو در تراکتورسازی،
جابــر انصــاری ،بختیــار رحمانــی و
احتمــاالً ســیدمهدی رحمتــی در
استقالل و علی دایی در نفت تهران.
ëëبحث انتقام در میان است!
قریب به  25روز پیش که اســتقالل و
نفت در مرحلــه یکچهارم نهایی جام
حذفــی فوتبــال کشــور رو در رو شــدند،
نفتیهــا در دیــداری پرحاشــیه در وقت
اضافی بــه برتری  3-2رســیدند و از آن
پس آبیهــا برای انجام دیدار برگشــت
دو تیم در لیگ برتر بیتابی میکردهاند
تــا انتقــام آن ناکامــی را بگیرنــد امــا
برگزاری مجــدد این دیدار در ورزشــگاه
تختی تهران که زمینش باب میل آبیها
نیســت ،تحقق این انتقام را در معرض
تردیــد قرار داده اســت .البتــه در اردوی
نفتیها ،محمد دانشــگر محروم اســت
و حق بازی ندارد و علی دایی ،سرمربی
آنهــا کــه در رونــد کار تیمــش بســیار
تأثیرگذار است ،قاعدتاً به سبب اعمال
 2جلســه محرومیــت برای وی از ســوی
ســازمان لیــگ ،حــق ایســتادن در کنــار
خــط را ندارد .بــا این حال در فهرســت
محرومــان هفتــه شــانزدهم لیــگ کــه
دیروز منتشــر شــد ،نــام دایی مشــاهده
نمیشود و این شــائبه ایجاد شده است
که شــاید محرومیت وی بر اثر اعتراض
نفتیها و درخواســت تجدید نظر آنان،
تعلیقی شده است.
ëëدایی :اعضای کمیته انضباطی ناپدید
شدهاند!
خــود دایــی دیــروز در ایــن بــاره در
نشســت خبــری مســابقه گفــت :چنــد
روزی اســت کــه بــه دنبــال اعضــای

جابر انصاری

کمیتــه انضباطــی میگردیــم تــا بــه
فرجامخواهــی مــا رســیدگی کننــد امــا
آقایان ناپدید شــدهاند .آنها خودشــان
را بــا کمیتــه انضباطــی فیفــا مقایســه
میکننــد امــا در حکمشــان پیرامــون
محرومیــت مــن آمــده کــه جریمــه
مالــیام قابــل فرجامخواهــی اســت
امــا مــدت محرومیتــم خیــر! دایــی
ادامــه داد :متأســفانه شکســتن عــرف
و عادتهــا در فوتبــال مــا بــاب شــده
و بــه عنــوان مثال مســئوالن ورزشــگاه
تختــی بــه اســتقاللیها اجــازه دادهاند
در اینجــا تمرین کنند در حالی که اینجا
ورزشــگاه مختص دیدارهای خانگی ما
بــه حســاب میآیــد .در کجــای دنیا به
یک تیــم میهمــان اجــازه میدهند که
اضافه بر یک جلســه معمول در محل
برگــزاری بــازی ،تمرینــات دیگری هم
در آنجا داشــته باشــد؟ دایی همچنین
گفت :متأســفانه ما تعــدادی مصدوم
هــم داریم و کارمان را ســخت کردهاند
ولــی مــا میخواهیــم در شــروع نیــم
فصل دوم لیگ حضوری موفق داشته
باشیم و هر  3امتیاز را بگیریم.
ëëفخرالدینی و قاضی هم غایبند
یکــی از نفتیهای مصــدوم و غایب
در مســابقه امــروز ،میــاد فخرالدینــی
اســت و محمــد قاضی ،بهتریــن گلزن
امســال نفــت هم بــه همین ســبب در
ایــن دیدار غایب خواهد بود .در اردوی
اســتقالل نیــز هرایــر مگویــان و جابــر
انصــاری به دلیــل مصدومیــت غایب
خواهنــد بــود و در تمریــن دیــروز ایــن
تیــم اضافه بر این دو ،بختیار رحمانی،
امیــن حاجمحمــدی و میثــم مجیدی
هم غیبت داشــتند و البتــه دو نفر آخر
به ســبب حضور نامشــان در فهرســت
مــازاد نیــم فصــل بــه تمرینــات دیروز
نیامدند ولی خط خوردن نام رحمانی
به ســبب مســائل فنی و عــدم رضایت
منصوریــان از نحوه کار وی بوده اســت.
بــه جبران این مســائل ،وریا غفوری که
در  80روز اخیــر بــه دلیــل مصدومیت
بــه میدان نمیآمد ،بــا رفع آن عارضه
قــادر بــه همراهــی آبیهــا در مســابقه
عصر پنجشــنبه است و نامش هم جزو
فهرست  18نفره آنها آمده است.
ëëباز هم حسینی دروازهبانی میکند؟
احتمــال
دیگــر،
مســأله
نیمکتنشــینی مجــدد ســیدمهدی
رحمتــی و رویکــرد دوبــاره علیرضــا
منصوریــان بــه سیدحســین حســینی
اســت که طی تســاوی  1-1اخیــر آبیها
با ســپاهان در اصفهان ،چهرهای بسیار
موفــق درون دروازه آبیها داشــت .اگر

مطالباتم را میبخشم ،ولی رضایتنامه بدهید

«آندو» مقابل درب ورودی استقالل

در حالــی کــه علیرضــا منصوریــان معتقــد
اســت آنــدو تیموریــان بــا وجــود بــاال رفتن
سنش توان نظم بخشیدن الزم به آبیهای
تهرانــی را دارد ،اخبــار واصلــه از تبریــز طی
روز گذشــته داللت بر این داشت که مراحل
جدا شدن وی از ماشینسازی در حال کامل
شدن است و او برای دریافت رضایتنامهاش مشکلی ندارد .طبق برخی شایعات،
او حتــی حاضر شــده مطالبــات  600میلیــون تومانی ســبزهای تبریزی بــه خود را
ببخشد به این قیمت که رضایتنامه خود را بگیرد و برای سومین بار در عمرش در
تهران آبیپوش شــود .آمدن آندو به استقالل به معنای انتقال بازوبند کاپیتانی از
دســتهای ســیدمهدی رحمتی به این هافبک کارکشته نیز هست و شاید هم این
یکی از اهداف اصلی است که سرمربی استقالل در این ماجرا تعقیب میکند .البته
تیموریان دیروز (چهارشــنبه) هم کنار ســایر مردان فرهاد کاظمی در تبریز تمرین
کــرد اما آبیها از دیشــب خود را برای اســتقبال از آنــدو آماده میکردنــد و انگار او
مقابل درهای باشگاه ایستاده است .حسن زمانی ،عضو هیأت مدیره استقالل هم
که در این فصل با منصوریان کم دعوا نکرده اســت ،دیروز با اســتقبال از بازگشــت
آندو گفت وی با درخشش در استقالل ،میتواند از نو ملیپوش شود.

علی دایی

رامین رضائیان

شجاع خلیل زاده

با دو گل از حکیم نصاری

تیم فیروز کریمی از باخت ،پیروزی ساخت

نیم نگاه

عصر دیروز در نخســتین مسابقه از هفته شــانزدهم لیگ برتر فوتبال کشور و به واقع در مسابقه افتتاحیه نیم
فصل دوم این رقابتها ،صنعت نفت در ورزشگاه تختی آبادان ،میهمانش صبای قم را با نتیجه  2-1شکست
داد تا با  3امتیاز حاصله ،یک پله در جدول باال بیاید و در جای دهم بنشیند و به ابقای خود در لیگ امیدوارتر
شــود .طالییهای آبادان که به تازگی ســرمربی خود را تغییر داده و فیروز کریمی را جانشــین نادر دستنشان
کردهانــد ،در دیــدار پایاپــای گل اول را روی یــک شــوت زمینی از کیوان امرایــی در دقیقــه  58دریافت کردند و
 1-0عقــب افتادنــد اما نگونبختیهای صمد مرفاوی و تیمش در دقایق بعدی ادامه یافت و حکیم نصاری،
مهاجم تکنیکی نفتیها با زدن دو گل فرصتطلبانه با ضربات پای چپ خود و البته با بهرهگیری از اشتباهات
دروازهبــان صبــا ،باخــت  1-0نفــت را به بــرد  2-1تبدیل و هوادارانش را غرق در ســرور کرد .گل تســاویبخش
نصاری در دقیقه  72و گل پیروزیآور او در وقت تلف شده ( )90+2حاصل آمد که دومی در پی یک اوت دستی
زده شد .این نهمین شکست صباییها در این فصل بود و آنها را در رده ماقبل آخر جدول نگه داشت.

رحمتــی به میــدان نیایــد ،طبعاً بحث
تعییــن کاپیتــان هم در غیــاب او پیش
میآیــد کــه به نظر میرســد با شــرایط
فعلی خســرو حیدری کــه یک بار دیگر
به ترکیــب اصلی بازمیگــردد ،بازوبند
کاپیتانــی را هم بر دســت ببنــدد .دیگر
رویــداد احتمالــی در دیــدار امــروز،
بهکارگیــری مجــدد امیــد نورافکــن در
پســت بــال چپ اســت زیــرا ســرمربی
آبیهــا از حاصــل کار او در ایــن منطقه
راضــی اســت و ایــن امــر میتوانــد بــه
معنای نیمکتنشینی یعقوب کریمی
در دیدار برابر نفت باشد.
ëëمنصوریــان :بــا ترکیبــی پرتجربــه به
میدان میآییم
علیرضــا منصوریــان ،ســرمربی
اســتقالل که همه احتماالت فوق را در
ذهنــش بــاال و پایین میکنــد ،دیروز در
نشســت خبــری ایــن مســابقه گفت نه
تنها آرش افشــین از ما جدا شده ،بلکه
میثم مجیدی و حاج محمدی را هم در
اختیار باشگاه قرار دادم .با این حال ما
با ترکیبی پرتجربه وارد میدان خواهیم
شــد زیرا دیدار سختی اســت و نداشتن
بازیکن محروم ،امکان انجام این کار را
از جانب ما بیشــتر میسازد .وی ضمن
عــرض تســلیت بــه خاطــر درگذشــت
یــک بازیکن جــوان نفت (امیرحســین
مــرادی) ،اضافــه کــرد :خوشــبختانه
در دو هفتــه اخیــر تمرینــات مفیــدی
داشــتیم ولــی کیفیــت زمینهــا در این
موقــع از ســال مطلوب نیســت و طبعاً
بــر کارها اثــر منفی میگــذارد .در مورد
نفراتــی هــم کــه قصــد استخدامشــان
را داریــم ،بایــد نــام آنــدو تیموریــان و
جباراف را بیاوریم و کارهای اداری این
قضیــه ادامــه دارد .منصوریــان دیــروز
همچنیــن ایــن خبــر را کــه  10بازیکن و
مربــی ایــن تیم بــه ســبب مالیاتهای
نپرداختهشــان ممنوعالخروج هستند،

تأییــد کرد و حتــی تعدادشــان را بیش
از  10نفــر اعــام کــرد و گفت تــا زمانی
کــه تکلیــف مســأله پرداخــت مالیــات
بازیکنــان مشــخص نشــود ،این بســاط
ادامه خواهد یافت.
ëëموبایل دایی جاماند
از آن جــا كــه صحبت نشســتهاي
مطبوعاتي ســرمربيان نفت و استقالل
بــه ميــان آمد بد نيســت متذكر شــويم
كــه منصوريــان بعد از خــوش و بش با
دايــي محل را ترك كرد متوجه شــد كه
سرمربي نفت موبايلش را روي ميز جا
گذاشــته و در نتيجه شــماره يك گوشي
همراه ديگــر وي را گرفته تا قضيه را به
دايي اطــاع دهد امــا هدايتگر نفتيها
جواب اين تماس را نداد.
ëëاميدهاي تراكتورسازي
تراكتورســازي كه اميدوار است امروز
در زمين اســتقالل خوزستان پيروز شود
و در صورت لغزش پرســپوليس مقابل
ســايپا در روز جمعــه صدرنشــيني را از
نــو بــه دســت آورد .ايــن ديــدار را بدون
بازيكــن محــروم شــروع ميكنــد و در
اردوي اســتقالل خوزســتان نيــز بازيكن
محرومــي مشــاهده نميشــود امــا جدا
شــدن رحيم زهيــوي و عــزتاهلل پورقاز
از جمــع آبيهاي اهــوازي در تعطيالت
ميان فصل توان اين تيم را كه بهخودي
خودنيز نســبت به فصل پيش بشــدت
تحليــل رفته بــود ،كاهــش بيشــتر داده
اســت .اميــر قلعهنويــي ســرمربي
تراكتورســازي پيش از هر چيزي به توان
خــط حملــه تيمــش كــه بــا  24گل زده
بهتريــن خطآتــش مســابقات امســال
ليگ بوده ،ميبالد و چون مقابل رقيبي
ميايســتد كــه برخالف فصــل پيش نه
خــط دفاعي پوالديــن دارد و نه فرناندو
خســوس دروازهبــان برزيلــياش را كــه
مدتــي اســت بــه گســترش فــوالد رفته،
از كســب نهميــن بــرد ايــن فصــل خود

حاشیه تازه در پرسپولیس

حاال زمان دوئل مسلمان و رفیعی است!

پیوســتن ســروش رفیعی به پرسپولیس در
عیــن اینکه این تیم را به لحاظ فنی تقویت
کــرده ،مســائل حاشــیهای تــازهای را نیز در
این تیم به راه انداخته اســت که عمده آنها
بــه واکنشهــای محســن مســلمان پس از
کــوچ رفیعی بــه جمع قرمزهــا برمیگردد.
مســلمان از آغاز فصل پیراهن شــماره  7پرسپولیس را که متعلق به علی پروین،
مالــک ابــدی آن اســت ،میخواســت ولــی آن را بــه وی نمیدادند و طبعــاً االن
عصبانــی اســت که چــرا به محض آمدن ســروش به قصد راضی کــردن وی ،این
پیراهن را دو دســتی به وی دادهاند! از طرف دیگر تشــابه نســبی بازی این دو نفر
کــه هر دو هافبکهایی بازیســاز و پاســورهایی عالی هســتند ،این ســؤال را ایجاد
کرده که چگونه میتوان از آنها به طور همزمان در تیم استفاده کرد بخصوص که
قرمزها یک کوچولوی تکنیکی دیگر مانند فرشاد احمدزاده را هم در اختیار دارند.
اگر همه این موارد با ابهامهایی همراه اســت ،در این شــکی نیســت که مســلمان
دیروز کل «پســت»های اینستاگرامیاش با پیراهن پرسپولیس را پاک کرد و گفته
میشــود او ایــن کار را در پــی گپهای خصوصــی برخی هواداران بــا وی پیرامون
آمدن رفیعی که برای وی خوشایند نبوده ،انجام داده است.

در ورزشــگاه غدير اهواز نا اميد نيســت.
فــرزاد حاتمي كه تــا اين مقطع از فصل
 6گل زده و محمــد ابراهيمي انفجاري،
مردانــي هســتند كــه ميتواننــد امــروز
اميدهــاي اصلــي تهاجم تراكتــور جلوه
كننــد اما ادينيــو ديگر مهاجم برجســته
ســرخهاي تبريزي به سبب مصدوميت
به اين ديدار نميرســد و سعيد آقايي و
شهرام گودرزي هم مانند ادينيو آسيب
ديدگي دارند و در نتيجه هيچ يك ظهر
ديــروز در معيــت كاروان تيــم خــود بــه
اهواز نرفتند.
نگاه ســيروسپور موســوي سرمربي
اســتقالل خوزستان براي گلزني در اين
ديدار باز به حســن بيتسعيد است كه
امســال هم  6بار دروازه رقباي اين تيم
را فرو ريخته است .اما رحيم زهيوي كه
 7گله است ،به سبب كوچ به ليگ قطر
در نيمــه راه ليــگ شــانزدهم تيمش را
تنها گذاشته است.
ëëسرخها مقابل سايپاي تقويت شده
پرســپوليس وقتــي عصــر جمعــه
در ورزشــگاه آزادي از ســايپا پذيرايــي
ميكنــد از نتيجــه ديدار يك روز پيشــتر
تراكتورسازي مقابل استقالل خوزستان
مطلع اســت و ميداند به چه نتيجهاي
بــراي حفظ صــدر نشــينياش احتياج
دارد امــا بعيد اســت قرمزهاي تهراني
بــه چيــزي بجز پيــروزي در مســابقهاي
بينديشــند كــه آنها را مقابل ســايپا تيم
چهاردهم جدول قرار ميدهد و در 15
بازي قبلياش فقط دو برد كسب كرده
اســت و فزونتر از  12گل نزده .مشــكل
هــر تيمــي كــه درايــن فصل روبــهروي
پرســپوليس ميايســتد بــاز كــردن خط
دفاعــي اســت كــه بــا خــوردن فقــط 5
گل در ديدارهــاي قبلي پوالدين نشــان
داده اســت .البته ســايپا اين بازي و كل
نيــم فصــل دوم را بــا اميدواري بيشــتر
آغــاز ميكند زيــرا بهتازگــي خلعتبري،

هرایرمگویان

پورقــاز و حامــد لــك را جــذب خويش
كــرده و اميــدوار اســت از مشــكالت
تهاجمــي نيم فصــل اول خــود بكاهد
و آخريــن مســابقهاش در نيــم فصــل
اول هــم كه ديداري عقــب افتاده بود و
به تســاوي  3-3باماشينســازي منجر
شــد ،اميدهاي حســين فركي را در اين
زمينــه فزوني بخشــيد .دو تيــم بازيكن
محــروم ندارنــد امــا بحــث صــدور يــا
عدم مجوز بازي براي ســروش رفيعي
صيــد جديد و پر ســرو صداي ســرخها
در نقــل و انتقالهــاي ميــان فصــل از
نــكات مهم اين ديدار اســت .در حالي
كــه فوالديهــا خواســتار اعمــال مدت
اندك باقي ماندهاز مدت قراردادشان
بــا رفيعــي ( 38روز) بودنــد و انتقــال
وي از تراكتورســازي به جمع قرمزهاي
تهراني را قانوني نميشــمردند ،ديروز
اســماعيل حســنزاده رئيــس كميتــه
انضباطــي بر اين خواســته خط بطالن
كشــيد و گفــت فوالدي هــا نميتواننــد
حــق تملكــي را به رفيعي قائل باشــند
و او اينك بازيكن پرسپوليس محسوب
ميشــود .البته اينكه برانكو ايوانكوويچ
چــه اعتقــادي در ايــن خصــوص دارد
مســألهاي اســت كــه بايــد صبــر كــرد و
ديد ولي بهنظر ميرســد موانع قانوني
بــر ســر راه حضــور رفيعــي و همچنين
ســامان نريمــان جهــان ديگــر صيــد
جديد قرمزها از راه برداشته شده باشد
يــك بازيكــن پرســپوليس كــه فقــط در
ديدار جمعه غايــب خواهد بود رامين
رضاييان اســت كه همچنان از كمردرد
مينالــد و ديــروز هــم به هميــن خاطر
تمرين نكرد.
بههميــن مــوارد فــوق بيفزاييد اين
نكتــه را كــه تقابل پرســپوليس -ســايپا
همچنيــن رويارويــي دوســت و همــكار
قديمــي يعنــي برانكــو ايوانكوويــچ و
حســين فركــي هم هســت .كســاني كه
در ســالهاي ســرمربيگري برانكو براي
تيــم ملــي نيــز كنــار يكديگــر بودنــد و
فركي بهعنوان دســتيار ايوانكوويچ با او
دوستي ديرپايي را تشكيل داد.
ëëبرنامه ادامه مســابقه هفته شــانزدهم
ليگ
٭ پنجشــنبه :پيــكان بــا گســترش
فــوالد ( )15/00اســتقالل خوزســتان با
تراكتورسازي ( )15/30و نفت تهران با
استقالل تهران ()16/35
٭ جمعه :پديده -سپاهان (،)14/00

ماشينســازي بــا فــوالد خوزســتان
( ،)14/00ذوب آهــن بــا ســياهجامگان
( ،)15/00پرســپوليس بــا ســايپا
(.)16/35

پیامدهای خط خوردن از فهرست آبیها

بختیار نامه خداحافظی نوشت

خط خــوردن بختیار رحمانی از لیســت
 18نفــره اســتقالل برای تقابــل امروز با
نفــت تهــران به قــدری به ایــن هافبک
ســابق فوالد خوزســتان و تراکتورســازی
تبریز گران آمد که عصر دیروز بالفاصله
با انتشــار نامهای از آبیهــا خداحافظی
کرد و حاللیت طلبید .در نامه رحمانی آمده اســت :هر آمدنی ،رفتنی هم
دارد و با وجود تجربیات ارزشــمندی که طی ماههای عضویتم در استقالل
کسب کردم ،فکر میکنم رفتنم در حال حاضر به سود هر دو طرف باشد.
خدا شاهد است هر چه توان داشتم ،صرف درخشش در استقالل کردم
اما این مهم امکانپذیر نشــد و در نتیجــه از همه هواداران و تمامی افرادی
که طی این مدت به من کمک کردند ،تشــکر میکنم و این شــامل مدیران
باشگاه و علیرضا منصوریان هم میشود که مانند یک برادر یاورم بود.
امیدوارم اســتقالل در بازیهــای آینده دلهای هوادارانش را شــاد کند
زیرا از هر چیزی مهمتر ،نتایج و سرنوشــت این تیم اســت و نه فرجام کار
مــن .از مدیران اســتقالل نیز درخواســت میکنــم با جدایی مــن موافقت
کنند.

تیم پانیونیوس در بازی خارج از خانه هفته چهاردهم سوپر لیگ یونان با گلهای
مســعود شــجاعی و ماســوراس در دقایــق  59و  74برابر پانتولیکــوس به پیروزی
رســید .مســعود شــجاعی ملیپوش ایرانی از ســوی طرفداران فوتبال یونان و 21
روزنامهنگار ارشد ورزشی این کشور بهعنوان بهترین بازیکن این بازی انتخاب شد
ن هفته ســیزدهم سوپر لیگ یونان راه یابد .شجاعی
تا به جمع هفت نامزد برتری 
و انصاریفــرد در  14هفتــه اخیر بارها نامزد بهترین بازیکــن و زننده زیباترین گل
هفته شده بودند اما تاکنون به جوایز  5هزار یورویی دست نیافتهاند.

حمایت  AFCاز  ۴۸تیمی شدن جام جهانی

روز سهشــنبه فدراســیون جهانــی فوتبــال اعالم کــرد که بــا  48تیمی
شــدن رقابتهای جام جهانی موافقت کرده اســت و این تصمیم در
جام جهانی  2026اجرا میشــود .شــیخ ســلمان ،رئیس کنفدراسیون
فوتبال آســیا از ایــن تصمیم فیفا اســتقبال کرد و گفــت :این تصمیم
بــه مصلحــت فوتبال آســیا اســت .برگــزاری جــام جهانی بــا  48تیم
دســتاوردهای زیــادی در زمینههــای ورزشــی ،تبلیغاتــی و اقتصــادی
خواهد داشــت و قاره کهن شایسته سهمیه بیشتری در مقدماتی جام
جهانی است.کنفدراســیون فوتبال آســیا با تمام وجود از این تصمیم
برای خدمت بــه فوتبال جهان حمایت میکند .این تصمیم فرصت
خوبــی را پیــش روی بســیاری از تیمهای ملی قرار میدهــد تا بتوانند
برای نخستین بار به بزرگترین تورنمنت جهان راه پیدا کنند.

نخستین استاد بزرگ شطرنج بانوان روی صندلی نایبرئیسی

«شادی پریدر» استاد بزرگ بانوان شطرنج
ایــران طــی حکمــی بهعنــوان نایــب رئیس
بانوان فدراســیون منصوب شد .او جانشین
مونا ماهینی از ملی پوشــان ســابق شد که با
درخواست خودش از این سمت کنارهگیری
کرده اســت .شــادی پریدر نخســتین اســتاد
بــزرگ بانــوان شــطرنج ایران اســت که ســابقه ســالها حضــور موفــق در تیم ملی
شطرنج با کسب چندین مدال طال ،نقره و برنز در رقابت های مختلف و همچنین
مربیگری در تیم ملی شطرنج دختران ردههای سنی را داراست.

سیامند رحمان نامزد دریافت جایزه جهانی الروس

بنیــاد الروس در ویدئویــی کــه همزمــان در شــبکههای اجتماعــی
توئیتر ،اینستاگرام و فیسبوک منتشر شد ،نام سیامند رحمان و پنج
ورزشــکار به نامهای ایهار بوکی شــناگر اهل بــاروس ،عمرا دوراند
دونده اهل کوبا ،مارســل هاک دونده اهل ســوئیس ،صوفی یاســکو
شــناگر نیوزلندی و بئاتریس ماریا ویو از ایتالیا در رشته شمشیربازی
بــا ویلچــر را بهعنــوان کاندیــدای دریافــت جایــزه ورزشــی جهانــی
الروس اعالم کرد .این جایزه یکی از بزرگترین جوایز ورزشی جهان
است و از میان برگزیدگان ادوار گذشته این جایزه میتوان به نواک
جوکوویچ ،یوسین بولت ،سرنا ویلیامز و دانیل دیاس اشاره کرد.

پارسه منحل نشد اما باخت

رقابتهای هفته هفدهم لیگ برتر والیبال دیروز در حالی برگزار شــد که پس
از چندین روز کشــمکش پیرامون انحالل تیم والیبال پارســه و شایعه پیوستن
برخی بازیکنان این تیم به تیمهای دیگر ســرانجام ســازمان لیگ فدراســیون
والیبال اعالم کرد که کادر فنی و بازیکنان پارســه تهران باید در تیم خود بازی
کننــد و هیچ باشــگاهی اجــازه اســتفاده از آنها را نــدارد .با این دســتور انحالل
پارســه منتفی شــد اما تنها  7بازیکن توانســتند خود را به مسابقه دیروز مقابل
کاله برســانند که در پایان کاله در  3ســت متوالی این بازی با نتایج  25بر ،19
 25بر  18و  25بر  16تیم  7نفره پارسه را از پیش رو برداشت.

کشتی

 27دی ،آغاز اردوی فرنگیکاران
بدون سوریان

اردوی تیــم ملی کشــتی فرنگــی از روز  ۲۷دی مــاه تا هفتم بهمن مــاه در خانه
کشــتی شــماره یــک تهــران برگــزار میشــود و فرنگــی کاران المپیکی ســوریان،
نــوروزی و رضایــی هم برای حضــور در این مرحله از تمرینات دعوت شــدهاند.
از ایــن بین حبیباهلل اخالقــی بهدلیل خداحافظی از عرصه ملی و سرپرســتی
انســتیتو بینالمللی کشــتی در جمــع المپیکیها حضــور ندارد و تکلیف بشــیر
باباجانزاده هم به دلیل دوپینگ و محرومیت از سوی اتحادیه جهانی مشخص
اســت .قاســم رضایی اعالم کرده است که امسال قصد کشتی گرفتن ندارد و اگر
بخواهد روی تشک برود سال آینده در سنگینوزن کشتی خواهد گرفت .نوروزی
هــم گفته اســت در ســال آینده و بعد از تعطیــات نوروز بــه اردو خواهد آمد؛ از
حمید سوریان هم که خبری نیست .همزمان با دعوت از نفرات تیم ملی کشتی
مملی کشتی فرنگی به ایسنا گفت:
فرنگی به اردو ،محمد دلیریان سرپرست تی 
مملی حاضر شــوند ،میتوانند در
«نفــرات المپیکی در صورتی که در اردوی تی 
مملی کمک کنند ،البتــه باید بتوانند بــه لحاظ بدنی
جــام جهانــی  2017به تیــ 
رضایــت کادر فنــی را جلب کننــد و مقابل رقیبان داخلی نیــز در تمرینات پیروز
شــوند .اما برای حضور در جام تختی بعید اســت که آنها چنین قصدی داشــته
مملی ،کشــتیگیرانی میتوانند
باشــند .همچنین بر اســاس فرآیند انتخابی تی 
در مرحلــه نهایی انتخابی شــرکت کنند کــه در المپیک مــدال گرفتهاند و با این
مملی حاضر
اوصاف بعید میدانم نفراتی مانند سوریان و نوروزی در اردوی تی 
شوند .قرار هم نبوده در این باره شورای فنی استثنایی قائل شود چرا که اگر این
کار صورت بپذیرد همان آش و همان کاسه خواهد شد».

