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شــنبه شــب لژیونرهای فوتبــال ایران بــرای تیمهای خود به میــدان رفتند
و پورتــو در هفتــه نوزدهــم لیــگ برتر پرتغــال به مصاف تیــم قعر جدولی
بوآویســتا رفــت که با تســاوی  2بر  2متوقف شــد .مهدی طارمــی ،مهاجم
ملیپوش کشــورمان در ایــن بازی از ابتدا در ترکیب پورتو حضور داشــت و
در دقیقه  54بازی گل اول تیمش را به ثمر رساند .پورتو با این تساوی با 41
امتیاز در رده دوم ماند و فاصله اش با اســپورتینگ صدرنشــین به  7امتیاز
افزایش پیدا کرد .از هفته چهاردهم رقابتهای لیگ فوتبال اوکراین ،زوریا
میزبان دســنا بود و با نتیجه  1-2پیروز شــد .در این بازی اللهیار صیادمنش
 90دقیقه حضور داشت و پاس گل اول تیمش را داد .شهاب زاهدی هم که
به تازگی راهی زوریا شده است از دقیقه  60وارد میدان شد .زوریا با این برد
 26امتیازی شد و در رده سوم است.

منشا تا اطالع ثانوی محروم شد

مهاجم نیجریهای گل گهر بهخاطر شادی پساز گل منشوری اش بعد از گلزنی
مقابل نســاجی محروم شــد .به گزارش ســایت فدراســیون فوتبال ،با توجه به
گزارش مقام رسمی مسابقه نساجی و گلگهر درهفته پانزدهم ،گادوین منشا
بازیکــن گلگهر تخلفاتی مبنی بر رفتار غیر ورزشــی در خور صدور قرار دســتور
موقت داشــته و به اســتناد ماده  100مقررات انضباطی و تا صدور رأی مقتضی
وی از همراهی و حضور در تمامی مسابقات فوتبال معلق و محروم است .قرار
صــادره ظــرف مهلت دو روز پــس از ابالغ ،قابل تجدید نظــر خواهی در کمیته
استیناف است.

پیکان ماشین صعود پرسپولیس
گروه ورزشــی /هفته پانزدهــم لیگ برتر
فوتبــال دیروز بــا انجام  3دیــدار به پایان
رســید .از ســاعت  15دو دیــدار به صورت
همزمان آغاز شد که در یکی از آنها مس
و ذوب آهــن در ورزشــگاه شــهدای مس
رفسنجان مقابل هم قرار گرفتند که این
مسابقه  1-3به سود مس به پایان رسید.
فــراز امامعلی ( ،)34قائم اســامیخواه
( )89و علیرضــا نقــیزاده ( )1+90بــرای
شــاگردان محمد ربیعی گلزنــی کردند و
وحیــد محمــدزاده ( - 68پنالتــی) برای
ذوبآهــن گل زد تــا ایــن تیــم در نبــود
رحمانرضاییهمبازندهشود.همچنین
ســایپا و تراکتــور در ورزشــگاه شــهید
دســتگردی تهران به مصــاف هم رفتند
کــه ایــن بــازی  1-2به ســود سرخپوشــان
تبریزی خاتمه پیدا کرد .در این مســابقه،
مهرداد حیدری ( )7تیم ابراهیم صادقی
را پیش انداخت ولی محمدرضا خانزاده
( )45+3و حمیــد بوحمــدان ()45+6
بــرای تراکتــور گلزنــی کردند و ایــن بازی

در نهایــت با برتــری خــارج از خانه یاران
مسعودشجاعیبهپایانرسید.
ëëپرسپولیسوچهارمینبردپیاپی
در آخریــن دیــدار هفتــه پانزدهــم،
پرســپولیس در حالی از ســاعت  ۱۷:۱۵در
ورزشگاه آزادی پذیرای پیکان بود که روی
سکوهای ورزشگاه با طرح موزاییکی یاد و
خاطره شهدای منطقه چوار گرامی داشته
شــد .یحیــی گل محمــدی در شــرایطی
تیمــش را به میدان فرســتاد کــه از همان
ترکیب بازی با مس استفاده کرد و خبری
از مهــدی عبــدی در خــط حملــه نبــود و
اســتراتژی مشــکی پوشــان پرســپولیس
حمله روی فرارهای امید عالیشاه بود .در
مقابل ،مهدی تارتار که محمد نوری را به
علت ابتال به کرونا در اختیار نداشت ،مثل
بازیهــای قبــل روی اوتهــای بلنــد نادر
محمــدی و ضربات ســر بازیکنانی مانند
فرزاد حاتمی حســاب کرده بــود .دقیقه 9
موقعیــت خوبی برای پرســپولیس خلق
شــد و ارســال ســعید آقایی به روی شش

قدم پیکان ،با ضربــه وحید امیری همراه
شــد ولی توپ با برخورد به محمد دریس
دروازهبان پیکان به کرنر رفت .ضربه کرنر
بعــد از دفــع شــدن توســط پیکانیهــا ،با
شــوت دیگری از سوی ســرلک همراه بود
کــه باز هم دریــس این توپ را دفــع کرد و
خطــر از روی دروازه شــاگردان تارتــار دور
شــد .پرتابهای اوت محمدی دقیقه ۳۰
خطرناک شد و ارسال او با ضربه سر آرش
قــادری همراه بود که به شــکل خطرناکی
از کنار دروازه بیرون رفت .دقیقه  ۳۶نفوذ
عالیشــاه موقعیت خوبی را بــرای میزبان
بــه وجــود آورد اما ضربــه او از زاویه بســته
توســط دریس دفع شــد تا نیمه نخســت
بدون رد و بدل شــدن گلی به پایان برسد.
پرســپولیس کــه نیمــه دوم را هجومیتــر
آغاز کرده بود ،دقیقه  50به ســمت دروازه
پیکان حملهور شــد ولــی توپ ارســالی از
جناح چپ و ضربه سر کمال کامیابینیا به
تیرک عمودی دروازه پیکان برخورد کرد و
تبدیل به گل نشد ولی دقیقه 54کار تیمی

باشگاه پرسپولیس

تساوی پورتو با گلزنی طارمی

اخبار

مسابقات تیم ملی در نوروز  ۱۴۰۰لغو شد

امیــر مهــدی علــوی ســخنگوی فدراســیون فوتبــال و مدیــر رســانهای تیم
ملــی گفــت« :براســاس درخواســتی کــه هنگکنــگ و کامبــوج بهخاطــر
محدودیتهایی که در کشورشان با آنها مواجه بودهاند ،مقرر شد مسابقاتی
که قرار بود در ماه مارس (فروردین) برگزار شود ،به ماه ژوئن (خرداد) منتقل
شود و بنابراین رقابتهای تیم ملی ایران نیز در ماه ژوئن (خردادماه )۱۴۰۰
برگزار خواهد شد» .با این حساب ،شاگردان دراگان اسکوچیچ همانند نوروز
 ۱۳۹۹باز هم بازیهایشــان لغو شــده و باید در انتظار برنامهریزی جدیدی
از ســوی نهادهای بینالمللی مانند فیفا و  AFCبنشینند .علوی همچنین
از آمادگــی و درخواســت ایران برای میزبانی بازیهــای این گروه به صورت
متمرکز در ایران خبر داد و اعالم کرد سهشــنبه (فردا) جلســهای در ارتباط
با این موضوع با حضور تیمهای حاضر در گروه ایران برگزار خواهد شــد تا
سرنوشت این مسابقات تعیین تکلیف شود.
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کسب  15مدال دوومیدانی جانبازان در دوبی

مســابقات بینالمللــی دوومیدانــی جانبــازان و معلولیــن ،نابینایــان و
کم بینایان جایزه بزرگ  2021با حضور  602ورزشکار از  52کشور طی چهار
روز ( 21تا  25بهمن ماه) به میزبانی شــهر دوبی کشــور امارات برگزار شــد و
تیــم دوومیدانی نابینایان و کم بینایان  9مدال توســط مهدى اوالد دو طال،
مهدى مرادى یک طال ،بهزاد عزیزى یک طال ،سامان پاکباز یک نقره ،هاجر
صفر زاده یک نقره ،وحید نجیمى دو برنز و مسعود حیدرى یک برنز کسب
کردنــد .در بخــش جانبازان و معلولین نیز  6مدال توســط حامد امیری دو
طــا و یک نقــره ،علیاصغر جوانمردی یک نقــره ،علیرضا صادقیان یک
نقره و سعید افروز یک نقره به دست آمد.
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عالیبازیکنانپرسپولیسباپاسدرعمق
ســیامک نعمتی در سمت چپ محوطه
جریمــه پیــکان به امید عالیشــاه رســید و
پــاس در عــرض او مقابــل دروازه خالــی
پیکان را احمد نوراللهی به گل تبدیل کرد
تاپرسپولیسپیشبیفتد.دقیقه 69پیکان
تا آســتانه به تساوی کشــاندن بازی پیش
رفت ولی شوت زیبای مجید عیدی به تیر
افقی دروازه حامد لک برخورد کرد و بعد

هم پرسپولیسیها توپ را برگشت دادند.
در ادامــه بازی در میانه میــدان در جریان
بود و اتفاق خاصــی روی دروازهها نیفتاد.
دقیقــه  83یحیــی دو تعویــض همزمان
انجام داد و محمدمهدی مهدیخانی به
جایعالیشاهوعبدیبهجاینعمتیوارد
زمین شدند تا گلمحمدی نشان دهد به
دنبالگلبعدیاستاماایناتفاقنیفتاد.
در مقابل پیکان در لحظات آخر حمالت

خود را افزایش داد ولی ضربه بازیکن این
تیم در دقیقه  92را ســیدجالل حسینی از
روی خط بیرون کشید تا این بازی با همان
یک گل به سود پرسپولیس به پایان برسد
و این تیم باچهارمین بــرد پیاپی خود و با
 27امتیــاز به رده دوم صعــود کند و جای
اســتقالل را بگیرد .سرخپوشــان پایتخت
حاال یک گام دیگر در مسیر قهرمانی نیم
فصل در پیش دارند.

فکری صفحه استقالل و بازیکنانش را آنفالو کرد

جلسه آنالین هیأت مدیره در بیمارستان!
گروه ورزشــی /اســتقالل در حالــی بازی خــود برابر
ســپاهان را در ورزشــگاه نقش جهان اصفهــان 1-2
واگــذار کرد کــه این نتیجه باعث شــد تا آبیپوشــان
پایتخــت جایــگاه خــود در صــدر جدول را از دســت
بدهند .پس از آن محمود فکری ســرمربی استقالل
در کنفرانس خبری بعد از بازی حاضر شــد و گفت:
«دلیــل اینکــه بازیکنان تمرکــز ندارنــد را میدانیم.
شرایطی که متأسفانه باعث شده گلهایی دریافت
کنیم که خیلی بچگانه است ».اما او در ادامه با سؤالی
مبنی بر اینکه «چرا در هر بازی ترکیب تیمش تغییر
میکنــد و چــرا فکری به حال سیســتم ثابت نشــده
اســت» روبهرو شــد که پاســخی به این ســؤال نداد و
نشست را نیمهکاره رها کرد .او هنگام خروج از سالن
کنفرانــس بعد از این پرســش که آیا قصــدی ندارد
به دیگر سؤاالت پاسخ دهد ،چنین واکنشی داشت:

«زمانــی که مــا پیروز میشــویم هیچ ســؤالی وجود
ندارد ولی وقتی میبازیم همه دوســتان کارشــناس
میشوند ».موضوعی که تعجب خبرنگاران حاضر
در نشســت را در پی داشت و بازتاب بسیاری هم در
فضای مجــازی پیدا کرد .اما حاشــیههای شکســت
اســتقالل در شرایطی بیشتر شد که دیروز خبر رسید
فکری در اقدامی عجیب صفحه اینستاگرام باشگاه
اســتقالل و تمامــی بازیکنــان این تیــم را در صفحه
شــخصی خود آنفالو کــرد .دلیل اقــدام فکری هنوز
مشــخص نیســت ولی به نظــر میرســد او از برخی
بازیکنان بشــدت ناراحت اســت و بــه همین خاطر
اشاره کرد که تیمش گلهای بچگانه خورده است .از
سویی ،این اقدام فکری شاید بهدلیل شایعات اخیر
درباره تصمیم باشــگاه برای تغییــرات در کادر فنی
باشد ،اما با توجه به اینکه هنوز خبری رسمی از سوی

باشگاهاعالمنشدهاست،تصمیمسرمربیاستقالل
عجیــب بهنظر میرســد .البته در ایــن میان خبری
دیگر به این موضوع اشــاره داشت که فکری صفحه
باشــگاه و بازیکنان را فالو نداشــته که بخواهد آنفالو
کنــد .فکری همچنین تمرین این تیــم را به مدت 2
روز تعطیل کرد اما اتفاق دیگری که در این بین افتاد
این بود که اسماعیل خلیلزاده رئیس هیأت مدیره
اســتقالل دیروز به عیادت احمد مددی مدیرعامل
استقالل رفت که به علت حمله قلبی در بیمارستان
بســتری است و پیگیر وضعیت او شــد .در این بین،
تماســی تصویری با اعضای هیأت مدیره اســتقالل
برقرار و جلســهای تصویری برگزار شــد و اعضا پس
از آرزوی ســامتی برای مددی ،درخصوص آخرین
وضعیت اســتقالل بحــث و تبــادل نظــر کردند .به
گزارش سایت استقالل ،مددی هم با وجود شرایط

نامساعدش ولی به جهت اهمیت شرایط آبیها در
این جلسه شرکت کرد .البته قرار است جلسه دیگری
درخصوص شــرایط اســتقالل میــان اعضای هیأت
مدیره برگزار شود اما شایعهای که دیروز پس از این
جلسه منتشر شد ،احتمال برکناری فکری بود و حاال
باید دید با توجه به وضعیت موجود استقاللیها در
نیم فصل دوم با فکری به کارشان ادامه میدهند یا
خیر .گفتنی است پس از باخت استقالل ،انتقادهای
زیادی از فکری مطرح شد و تعدادی از پیشکسوتان
این باشــگاه هم در اینباره به اظهار نظر پرداختند.
محمد نوری بازیکن پیشــین استقالل در دهه  70به
تســنیم گفــت« :اعتراضها و حواشــی بعــد از بازی
با نســاجی از ســوی بازیکنان ،باعث شد آبیپوشان
مقابل ســپاهان بدون تمرکز و ضعیف بازی کنند».
فکری مربی شــشدانگی نیست .همچنین مهدی

حاجمحمــد پیشکســوت اســتقالل به ایســنا گفت:
«شــشدانگ بــودن شــاخصهای خــاص خودش
را دارد و باید هیچ اشــتباهی نداشــته باشــد تــا به او
بگوییم که مربی ششدانگی است».

