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آغاز اردوی تیم ملی وزنهبرداری بانوان

بازگشت خلیلزاده به تمرینات الریان

تیم فوتبال الریان یکشــنبه در هفته ششــم لیگ ســتارگان قطر از ساعت
 20:15بــه وقــت تهران بــه مصاف الخریطیــات میرود .در همین راســتا
شجاع خلیلزاده بعد از همراهی تیم ملی کشورمان در فیفادی و حضور
در بازی دوســتانه با بوســنی اکنون به دوحه برگشته و در تمرینات الریان
شــرکت کرد تا خــود را برای این بازی آماده کنــد .الخریطیات هم در این
فصل پژمان منتظری مدافع سابق استقالل را در ترکیبش دارد.

تمدید تعلیق جودوی ایران تا ژانویه 2021

دادگاه حکمیت ورزش در خصوص رسیدگی به پرونده شکایت جودوی ایران
علیه فدراسیون جهانی ۲۶ ،شهریور ماه برگزار شد و دادگاه به طرفین فرصت
یک ماهه داد تا با یکدیگر به توافق برســند اما در این مدت تعیین شــده بین
دو فدراســیون ایران و فدراســیون جهانی جودو توافقی صورت نگرفت .حاال با
اعالم فدراسیون جودو ،دادگاه حکمیت ورزش با ارسال ایمیلی عنوان کرد که
اعالم رأی دادگاه در خصوص این پرونده تا  ۲۹ژانویه تمدید خواهد شــد .این
اتفاقــات در حالــی رخ داده که جودوی ایران بیش از یک ســال اســت با حکم
فدراسیون جهانی جودو در تعلیق به سر میبرد و حاال با این وضعیت ،تعلیق
جودو حداقل تا پایان ژانویه یا اواسط بهمن ماه سالجاری تمدید شده است.

بیانیه تراکتوریها در واکنش به صحبتهای علیپور

مارکا (اسپانیا)

نبرد زالتــان ابراهیموویــچ و میالن با
ناپولــی تحــت هدایــت جنارو گتوســو
کــه ســاعت  23:15امشــب در هفتــه
هشتم سری  Aبرگزار میشود ،جالب
خواهد بــود .دیداری که ایــن روزنامه
بــه اســتقبال آن رفتــه و بــا توصیــف
زالتــان بــه شــیطان و انتشــار عکســی
با ایــن مضمــون از او ،تیتر «شــیطان
غرش میکند» را روی جلد خود برد.

اکسپرس اسپورت (انگلیس)

ایســکو هافبک ملی پــوش رئال مادرید
مدت هاســت در ترکیب اصلی این تیم
جایــی ندارد و زینالدین زیدان فرصت
کمــی به او بــرای بــازی میدهــد .برای
همین او میخواهد جمع کهکشــانیها
را ترک کند و خبر رسیده اورتون مشتری
جــدی او خواهد بود .این روزنامه هم با
تیتر «ایسکو ،امیدوار است ژانویه برود»
به این موضوع پرداخت.

ژوزه مورینیــو ســرمربی تاتنهــام بابــت
اینکــه در تیــم ملــی انگلیــس بــه رحیم
اســترلینگ ســتاره منچسترســیتی بــرای
یک مصدومیت کوچک اســتراحت داده
شده تا به دیدار تاتنهام و منچسترسیتی
که دیشب در هفته نهم لیگ برتر جزیره
برگزار شــد برســد ،طعنــه زد .موضوعی
که ایــن روزنامه بــه آن پرداخته و عنوان
«جنگ استر» را تیتر یک خود کرد.

پرسپولیس با پنالتی سیامک نعمتی بر نفت آبادان غلبه کرد

گل  3امتیازی زیر باران رویید

دیدار پیکان و شهرخودرو به دلیل بارش شدید باران نیمه کاره لغو شد

گــروه ورزشــی  /هفتــه دوم لیــگ برتــر
فوتبــال دیروز با انجــام  2بازی همزمان
ادامــه پیــدا کــرد .پیــکان و شــهرخودرو
در ورزشــگاه شــهدای شــهر قــدس بــه
مصــاف هــم رفتنــد ولــی زمیــن چمــن
ایــن مجموعــه بــه دلیــل بــاران شــدید
دیــروز تهــران تبدیــل بــه باتــاق شــده
بود .در این شــرایط و هنــگام گرم کردن
بازیکنــان دو تیــم ،حســین مهربــان
مهاجم شــهرخودرو بــه دلیل وضعیت
چمن آســیب دید و ایــن موضوع باعث
شــد ســیدمهدی رحمتــی ،ســرمربی
شهرخودرو به این شرایط اعتراض کند.
بــا این حال ،بــازی آغاز شــد ولی پس از
 22دقیقه از شروع بازی با تصمیم سید
وحیــد کاظمــی ،داور مســابقه بــه دلیل
شرایط زمین چمن بازی متوقف و ادامه
آن به امروز موکول شــد .در دیگر دیدار،
پرســپولیس در ورزشــگاه آزادی میزبان
صنعت نفــت آبادان بود .سرخپوشــان
پایتخــت در حالــی بــه میــدان رفتند که
میــاد ســرلک جــای کمــال کامیابینیا
محــروم را در پســت هافبــک دفاعــی
گرفتــه و ســیامک نعمتــی هم بــه جای
بشار رسن به ترکیب اضافه شده بود .هر

چه از آغاز بازی گذشت ،شاگردان یحیی
گلمحمدی تسلط خود را بر بازی بیشتر
کردنــد و ســعی داشــتند بــا فشــار روی
دروازه حریف موقعیــت گل ایجاد کنند
اما تراکم زردپوشان صنعت نفت اجازه
ایجــاد فرصــت گل را نمــیداد .دقیقــه
 ١٧روی حرکــت خوب وحیــد امیری که
از ســمت چــپ انجام شــد ،تــوپ درون
محوطــه جریمــه بــه ســیامک نعمتــی
رســید اما ضربــه برگــردان ایــن بازیکن
راهــی بــه دروازه پیــدا نکــرد .در ادامــه
بــاز هم ایــن پرســپولیس بود کــه حاکم
مطلق زمین بود ولی بارش شدید باران
روی کیفیت بــازی تأثیر زیادی گذاشــته
بــود .مهــدی شــیری دقیقه  32تــوپ را
از ســمت راســت روی دروازه صنعــت
نفت ارســال کرد و در ادامه امیری قصد
داشــت با ضربه ســر دروازه را باز کند اما
فرزین گروســیان ،دروازهبــان نفت توپ
را مهــار کــرد .دقیقــه  ٣٩هــم نعمتی از
پشــت محوطــه جریمــه صنعــت نفت
دروازه را هــدف قــرار داد امــا شــوت او را
گروســیان بــه کرنــر فرســتاد .دقیقــه ۴٠
پاس در عمق ســید جالل حسینی برای
محمدحسین کنعانیزادگان باعث شد

ایــن مدافــع پیش تاختــه درون محوطه
جریمه صنعت نفت با دخالت محمود
مطلــقزاده مدافع نفــت نقش بر زمین
شــود تــا محمدرضــا اکبریــان داور بازی
نقطه پنالتی را نشــان دهد .نعمتی هم
پشــت ضربه پنالتی ایســتاد و دقیقه 43
نخســتین گل بــازی و البتــه اولیــن گل
سرخپوشــان در لیــگ برتر بیســتم را به
ثمر رســاند .نیمه اول با همین نتیجه به
پایان رسید.
بــازی در نیمه دوم شــرایط متفاوتی
نســبت به نیمه اول داشت .توپ بیشتر
در میانه میدان در جریان بود و نه نفت
توانســت خطــر خاصــی را روی دروازه
پرســپولیس ایجــاد کنــد و نــه میزبــان
موقعیــت خاصی بــرای افزایش تعداد
گلهایــش به دســت آورد .گلمحمدی
اولین تعویض خود را دقیقه  73انجام
داد و علــی شــجاعی را بــه جــای عبدی
به میدان فرســتاد .پورموسوی سرمربی
نفت هم تعویضهایی داشــت که مؤثر
نبودنــد .دقیقــه  88دومیــن تعویــض
سرخها انجام شــد و آرمان رمضانی به
جای احســان پهلوان به میدان آمد .در
حالی که بازی وقتهای تلف شده خود

چرا عالیشاه از فهرست پرسپولیس خط خورد؟

باتصمیمیحییگلمحمدی،امیدعالیشاهبرایبازیمقابل
نفت آبادان در فهرســت پرســپولیس قرار نگرفت .ماجرای
خط خــوردن این بازیکن به تمریــن روز جمعه برمیگردد.
در این جلسه تمرینی با تصمیم سرمربی سرخپوشان امید
عالیشاه در تیم ذخیرهها باید قرار میگرفت که این موضوع
باعث اعتراض کاپیتان دوم پرســپولیس شــد .گلمحمدی

بــــرش

چنــد روز پیــش محمــد علیپــور ،مدیرعامــل مســتعفی تراکتــور بــا انجــام
صحبتهایــی در صفحــه شــخصیاش ،مطالبــی را درخصــوص مســائل
اقتصــادی باشــگاه از جمله مبلــغ قــرارداد بازیکنان و نحوه عملکرد باشــگاه
مطــرح کرد .همچنین او در بخشــی دیگــر از صحبتهایــش مالکیت زنوزی
را زیــر ســؤال برد و اعالم کــرد که این مالــک مرزبندی در شــرح وظایف افراد
باشگاه نداشته و در کارهای مدیریتی علیپور دخالت میکرده است .بر همین
اساس دیروز هیأت مدیره این باشگاه طی بیانیهای به اظهارات غیرمتعارف
محمد علیپور که در صفحه شــخصیاش منتشر شــده ،واکنش نشان داد .در
بخشی از این بیانیه آمده است« :اختالف نظر در هر مجموعه ای وجود دارد.
طبیعی اســت که کل مجموعه میباید براســاس سیاســتهای ابالغ شده از
سوی مالک و هیأت مدیره حرکت کند و طبعاً خارج شدن از این ریل ،تبعات
جبرانناپذیری را به همراه دارد .مسلماً مالک و هیأت مدیره صالح امور را به
جهت سرمایهگذاری کالن صورت گرفته از لحاظ مادی و معنوی ،بهتر از همه
میدانند و اگر تأکیدی برای اجرای یک امر وجود دارد ،قطعاً از تمامی جوانب
بررسی و سنجیده شده و به بیانی دیگر نیاز به دایه مهربانتر از مادر نیست».
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گاتزتا دلو اسپورت (ایتالیا)

اخبــــار

اردوی تیــم ملــی بانوان از دیــروز در محل کمپ تیمهای ملــی وزنهبرداری
بــا شــرایط قرنطینــه و رعایت پروتکلهای بهداشــتی آغاز شــده و تــا  19آذر
مــاه ادامــه خواهــد داشــت .دعوت شــدگان بــه اردوی تیــم ملی بانــوان در
محــل فضــای باز مجموعه فدراســیون حضور پیــدا کردند و مورد اســتقبال
علــی مرادی رئیس و داوود باقری نایب رئیس فدراســیون وزنهبرداری قرار
گرفتنــد .در این جلســه بــا یادآوری نــکات بهداشــتی ،بر رعایت آن توســط
ورزشــکاران تأکید شــد .از تمامی حاضران در اردو تســت کرونا گرفته شد که
جواب آن منفی بود .سیده الهام حسینی ،پریسا جهانفکریان ،فروغ یونسی،
زینب شیخ حسن ارباب و پگاه لیاقت (مربی) در این اردو حضور دارند.
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را ســپری مــی کرد ،داور ســمت راســت
محوطــه جریمــه پرســپولیس و مقابــل
دیــدگان یحیی اعالم ضربه ایســتگاهی
بــرای صنعت نفت آبــادان کرد .در این
صحنه گل محمدی به نشــانه اعتراض

هم در واکنش به اقدام این بازیکن اعالم کرد که این بازیکن
را در فهرست تیم مقابل صنعت نفت قرار نمیدهد و این
کار را هم انجام داد .باشگاه هم در اطالعیهای ضمن تکذیب
شــایعات منتشــر شــده مبنی بر درگیــری عالیشــاه و یکی از
اعضای کادرفنی ،اعالم کرد این بازیکن باید پاسخگوی رفتار
غیرحرفهای خود باشد.

به توپی که مقابلش بود ضربه محکمی
زد و اکبریان ســرمربی سرخپوشــان را با
کارت قرمز جریمه و از کنار زمین اخراج
کرد .بدین ترتیــب یحیی از حضور روی
نیمکت پرسپولیس در بازی بعد مقابل

نفت مســجد سلیمان محروم است .در
هــر حال بــازی با همــان نتیجــه  0-1به
پایان رسید تا سرخ ها به اولین برد خود
در لیگ بیســتم برســند و بــا  4امتیاز به
رده چهارم جدول صعود کنند.

حرفهای رکیک فکری پای او را به کمیته انضباطی باز کرد

استقالل 10نفره شد ،کسی متوجه نشد!

گروه ورزشــی /اســتقالل بازی هفته دوم
در لیــگ برتــر را  1-2بــه فــوالد در اهواز
واگــذار کرد تا محمــود فکری خیلی زود
متحمــل نخســتین شکســت خــود روی
نیمکــت آبــی پوشــان شــود .باختــی که
نوار موفقیتهای این ســرمربی را قطع
کــرد .فکــری فصل قبــل در  10مســابقه
روی نیمکت نســاجی نشســت که  4برد
و  6تســاوی کســب کــرد و بــدون باخت
در لیــگ برتر به اســتقالل آمد .او فصل
جــاری مســابقات را هــم با اســتقالل با
برتری مقابل مس رفســنجان آغاز کرد
امــا مقابل فوالد روند شکســتناپذیری
او از بیــن رفــت .البتــه در پایان بــازی با
فــوالد اتفاقــات مهــم تــری هــم افتــاد.
ســرمربی استقالل که پیش از بازی ابراز
امیــدواری کــرده بــود «اخــاق» برنــده
تقابل شــماره شــشهای ســابق آبیها
(خــودش و جــواد نکونــام) شــود ،در
پایــان بــازی وقتــی محمد قاســمینژاد
بازیکن فوالد به سمت او رفت تا خسته
نباشید بگوید ،بدون نام بردن از نکونام
حرفهــای رکیکــی علیــه همتــای خود
در فــوالد بــه زبــان آورد .ویدئــوی ایــن
اتفــاق حیرت انگیز بالفاصله در فضای
مجازی دست به دست شد.
پس از ایــن موضوع ،عــارف عارف
نیا مدیر حقوقی فوالد گفت« :باشــگاه
فــوالد از فکــری بهدلیــل توهینی که به
بازیکنــان ،کادرفنــی و باشــگاه فــوالد
انجــام داده به کمیتــه اخالق و مراجع
قضایی شکایت خواهد کرد .مستندات
و فیلم این توهین نیز در اختیار کمیته
اخــاق قــرار خواهــد گرفت تــا در این
خصوص تصمیمگیری شود».
ســعید آذری مدیرعامــل فــوالد
هــم در صفحه اینســتاگرامش نوشــت:
«خانــواده و نوامیس هر کس خط قرمز
اوســت .اینکــه یــک معلــم و مربــی که
آمــوزش دهنده اســت پــا روی اخالق و
اصول بگــذارد و بــا توهین بــه نوامیس
تمامی ارکان تیم رقیب سعی بر تخلیه
روحی روانی خود کند و در کاهش فشــار
باخت دست به حرکات ناشایستی بزند
کــه کلیــت اخــاق و انســانیت را نابــود
کنــد هیچگونــه نمیتوان توجیــه کرد».
پــساز این اتفاقهــا ،فکری بــرای ادای
توضیحاتــی دربــاره رفتــار و گفتــارش
بــه هنــگام خــروج از زمیــن بــه کمیتــه
انضباطی فدراسیون فوتبال دعوت شد.

ëëماجــرای عجیــب  10نفــره شــدن و
عصبانیتفکریازدیاباته
حاشــیههای باخــت اســتقالل ابعاد
دیگــری هم دارد .وقتی بازی با تســاوی
 1-1در جریــان بــود فکــری تصمیــم
میگیرد شــیخ دیاباته نیمکتنشــین را
دقیقه  ۸۷به جای امیر ارسالن مطهری
به میدان بفرســتد ولی در همان لحظه
از داور چهــارم میخواهــد ایــن تغییــر
انجام نشــود چرا که فرشــید اسماعیلی
احســاس درد و مصدومیــت میکنــد
و فکــری میخواســته بــا کمــی درنــگ
اوضاع را برای بهترین تعویض بررسی
کند .تنها یک دقیقه پس از این اتفاقات
و دقیقه  ۸۸دانشــگر کــه از دقیقه  69به
جای آرش رضاوند به میدان آمده بود،
پس از دفع توپ در گوشه زمین برخورد
شــدیدی با تابلوهای تبلیغاتی داشــت
کــه مصدومیــت او ثانیههایــی بــازی را
متوقــف کرد ولی مجدداً مســابقه بدون
حضــور دانشــگر بــه جریــان افتــاد .این
بازیکــن کــه از درد بــه خــود میپیچید،
نتوانســت بــه بــازی ادامه دهــد ولی در
اتفاقــی عجیــب بازیکنی هم جانشــین
او نمیشــود و بــه نظــر میرســد همــه
اعضــای کادر فنــی محــو در بــازی بوده
انــد! در واقــع اســتقالل  10نفــره بازی را
ادامــه و گل دوم را هم در همین دقایق
دریافت کرد.

فکــری دقیقــه  95و در واقع  ۶دقیقه
پــس از گل دوم فــوالد ،دو تعویــض
همزمــان انجــامداد و متیــن کریــمزاده
را بــه جــای دانشــگر و بابــک مــرادی را
به جــای فرشــید اســماعیلی بــه میدان
فرســتاد .اینکه چرا سرمربی استقالل در
آن دقایــق بازیکنی را جایگزین دانشــگر
نکرد ،ســؤالی اســت کــه ســاعاتی پس از
بــازی توســط کاربــران فضــای مجــازی
و همچنیــن کانالهــای هــواداری بارهــا
مطرح شد.
به گــزارش فــارس ،زمانی کــه فکری
میخواســته دیاباته را به زمین بفرستد،
اســماعیلی اعالم کرد زانویــش درد می
کنــد و نمیتوانــد به بــازی ادامــه بدهد.
فکری بــرای حضــور دیاباته دســت نگه
داشــت ولــی در ادامــه خواســتار حضور
دیاباته در زمین شد اما خبری از مهاجم
اهل مالی اســتقالل نبــوده و گویا او برای
تعویض کفشهایش راهی رختکن شده
بــود .دیاباتــه پس از دقایقــی به نیمکت
برمــی گردد اما ســرمربی اســتقالل که از
این اتفاق بشــدت عصبانی شده بود سر
وی فریاد میزند که کجا بودی؟
همچنیــن باشــگاه اســتقالل دیــروز
اعالم کرد«:به دلیل عدم تمکین شــیخ
دیاباته از دســتور فکری در بازی با فوالد،
ایــن بازیکــن از حضــور در تمرین آبیها
منع شد و در اختیار باشگاه قرار گرفت».

با تمام این اوصاف ســؤال این اســت
که آیا پزشــک تیم موضــوع مصدومیت
دانشــگر را به فکری اعالم کرده یا نه .اگر
پاســخ منفی باشــد باید از کادر پزشــکی
پرســید که چرا چنین موضــوع مهمی را
اطــاع نداده تا اســتقالل  10نفره بازی را
ادامه ندهد و اگر پاسخ مثبت است پس
چرا ســرمربی دســت بــه تعویــض نزده
اســت؟ موضــوع دیگــر اینکــه از فرشــید
باقری هافبک استقالل انتقادهای زیادی
شــده که چرا در زمان به ثمر رسیدن گل
اول فوالد توسط فرشاد احمدزاده خوب
یارگیــری نکرده اســت .او هم نســبت به
انتقادها واکنش نشــان داده و گفته« :اگر
یــک عــده فکر میکننــد همــه تقصیرها
گردن من اســت ،باشگاه رضایتنامهام را
بدهد تا بروم».
ëëبیانیه استقالل و واکنش حنیف
در این میان باشــگاه اســتقالل در پاســخ
بــه اظهــارات آذری بیانیه ای صــادر کرد
که در قســمت هایــی از آن آمــده «:آقای
آذری؛ قــرار بــه عذرخواهــی باشــد شــما
بابــت خیلــی مســائل بایــد عذرخواهی
کنید .باشــگاه اســتقالل فیلمهای زیادی
از فحاشــیهای برخی اعضــای کادر فنی
فــوالد دارد که میتواند آنهــا را در فضای
مجازی منتشــر کند ولی چــون در مکتب
اســتقالل انتشــار فیلمهای مخفیانه و به
شیوه جاسوسی جایی ندارد ،از انتشار آنها
خودداری میکند ».حنیــف عمرانزاده،
مربی استقالل و دستیار فکری هم دیروز
وارد ماجــرا شــد و بــه اتفاقــات واکنــش
نشــان داد .او ســعید آذری مدیرعامــل
فوالدخوزســتان را خطــاب قــرار داد و
گفت«:مدیرعامــل اخالقمدار یک نگاه
بــه فیلم و اواســط بــازی بینــدازد و ببیند
مربــی تیمش چگونه بهســمت نیمکت
استقالل حمله ور شد .نکند اینها را هم در
کتاب اخالق مدیرعامل فوالد نوشتهاند؟
کســی که  2ســال بهخاطر کارت به کارت
کــردن محــروم بــوده کنــار تیم شــما چه
کار میکنــد؟» حنیف ماجراهــای دقایق
پایانی را اینگونه توضیــح داد«:زمانی که
دانشگر آسیب دید شیخ به رختکن رفت
و  5-6دقیقــه نبــود .او رفته بود کفشــش
را عــوض کنــد وگرنــه مــا همــان زمــان
میخواســتیم تعویض کنیم .حتــی او را
کنــار خط بردیم ولی یکــی از بازیکنان ما
گفت زانوی من درد دارد و بههمین دلیل
صبر کردیم تا تکلیف او مشخص شود».

