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گزارش
مروری بر چند خبر کوتاه

رضا صالحی

حجم اخبار ورزشهای ایران و جهان
بسیار زیاد است و دنبال کردن آن ها عمال برای
عالقهمندان به این اخبار نیز وقتگیر خواهد بود.
در گروه ورزشی ایسکانیوز ،می کوشیم تا با
گلچین کردن اخبار سایر ورزشها ،به شما این
فرصت را بدهیم تا در وقت خود صرفه جویی
کنید.
میزبان مسابقات بسکتبال کاپ آسیا مشخص
شد

دفترمنطقهای فدراسیون جهانی بسکتبال
در قاره آسیا ،اندونزی را به عنوان میزبان
مسابقات آسیا کاپ  2021معرفی کرد .این برای
دومین بار است که اندونزی ،میزبان چین رویداد
مهمی در آسیا میشود .اندونزی در سال 1993
هم میزبان آسیا کاپ بود که با قهرمانی چین به
پایان رسید.
مسابقات آسیا کاپ از دوشنبه  25مرداد
تا شنبه  6شهریور  1400با حضور  16تیم برتر
قاره در جاکارتا برگزار خواهد شد .اندونزی یکی
از  3میزبان مشترک جام جهانی  2023هم
خواهد بود.
آسیا کاپ  2021در قالب  4گروه  4تیمی
برگزار می شود که تیمهای سرگروه به صورت
مستقیم به مرحله یک چهارم نهایی صعود
میکنند و تیمهای دوم و سوم هر گروه پس
از انجام مسابقاتی دیگر ،مشخص کننده  4تیم
دیگر حاضر در مرحله یک چهارم خواهند .بود.
تا کنون اندونزی ،لبنان و بحرین ،حضور
خود را در آسیا کاپ  2021قطعی کردهاند.
عابدینی :از برگزاری لیگ شمشیربازی بی
اطالعم

مجتبی عابدینی طی ماههای گذشته درگیر
مصدومیت کهنه و قدیمی بود که از بهمن
ماه سال گذشته و از ناحیه کتف راست دچار
آن شده بود .البته شیوع کرونا و لغو اجباری
تمرینات کمک کرد تا این آسیب دیدگی در
بازه زمانی اسفندماه سال گذشته تا اردیبهشت
ماه امسال کمتر خود را نشان دهد اما شروع
تدریجی تمرینات انفرادی و درگیر شدن ناحیه
آسیب دیده باعث بروز درد آن شد طوری که
عابدینی ملزم به پیگیری برای بهبودی شد.
نتیجه آزمایش «ام.آر.آی» پارگی تاندون
دست عابدینی را نشان داد که تجویز استراحت
مطلق همراه با داروهای درمانی توسط پزشک
معالج وی را در پی داشت؛ البته با این احتمال
که در صورت بروز دوباره درد بعد از گذر از این
مراحل نیاز به جراحی وجود داشته باشد.
با توجه به شرایط فعلی عابدینی و دوره
یک ماهه ای که به دور از تمرین سنگین داشته
نه تنها جراحی او منتفی شده بلکه وی میتواند
در دور جدید اردوی تیم ملی شمشیربازی هم
حضور داشته باشد.
این شمشیرباز المپیکی گفت :همچنان از
ناحیه آسیب دیده دستم احساس درد دارم اما
در مجموع وضعیتم نسبت به گذشته بهبودی
محسوسی داشته است؛ به طوری که مجوز
بازگشت به تمرینات را گرفتهام.
وی ادامه داد :طی این مدت تمرین سنگین
نداشتم اما بیکار هم نبودم .عالوه بر فیزیوتراپی
تمرینات سبک با کِش را هم دنبال میکردم.
حاال هم به شرایطی رسیدهام که میتوانم در
اردو شرکت داشته باشم .اینکه تمریناتم چقدر
سنگین شود یا همزمان به فیزیوتراپی نیاز داشته
باشم یا نه را نمی دانم .همین که جراحی منتفی
شده برایم جای شکر دارد.
عابدینی با یادآوری اینکه دوری  ۱۰ماههای
که به خاطر کرونا و مصدومیت از اردو داشته است،
گفت :حاال در شرایطی به تمرینات باز میگردم
که مدت زمان زیادی تا المپیک باقی نمانده است.
باید در همین زمان کوتاه به صورت اورژانسی
روند بهبودی خود را دنبال کنم تا مصدومیتم به
طور کلی برطرف شود و بتوانم در شرایط کامل
نرمال و بدون آسیب دیدگی به توکیو اعزام شوم.
وی خاطرنشان کرد :کنار آمدن با آسیب دیدگی
در کنار حفظ و ارتقای آمادگی راحت نیست اما
با ادامه عمل به تجویز پزشک باید با آن کنار
بیایم .در هر صورت اینکه بدون جراحی شرایط
بازگشت به تمرینات را پیدا کردهام ،ایده آل است.
کاپیتان تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر با اشاره
به تقویم فدراسیون جهانی تصریح کرد :هنوز
فدراسیون جهانی هیچ برنامه مصوبی ارائه نکرده
اما این احتمال را داده که بهمن ماه و فروردین
ماه مسابقات جام جهانی در لهستان و مجارستان
برگزار شود .اگر این دو رویداد برگزار شود و
فدراسیون ایران هم شرایط اعزام به آن را مهیا
کند میتواند کمک بزرگی در روند آماده سازی ما
ورزشکارانی داشته باشد که ماههاست در رویدادی
شرکت نداشتهایم.مجتبی عابدینی که پیش از این
بابت برگزاری نشدن مسابقات باشگاهی و لیگ در
رشته شمشیربازی انتقاد کرده بود از وعده رئیس
فدراسیون شمشیربازی برای برگزاری لیگ  ۹۹با
حضور پنج تیم اظهار بی اطالعی کرد و گفت :هیچ
اطالعی از برنامه فدراسیون برای برگزاری لیگ و
مسابقات داخلی ندارم.
مسابقات دارت کردستان با معرفی نفرات
برتر پایان یافت

مسابقات دارت قهرمانی استان در بخش
آقایان و بانوان طی روزهای  ۲۷و  ۲۸آذرماه
با حضور شهرستانهای سنندج ،مریوان ،بانه،
کامیاران ،قروه در مجموعه ورزشی تختی سنندج
برگزار شد .در پایان این مسابقات ،کمال مرادی
از بانه ،سیاوش سهرابی از مریوان و شهرام مروتی
از بانه به ترتیب عناوین اول تا سوم را در بخش
انفرادی به دست آوردند.در بخش تیمی نیز تیم
بانه متشکل از کمال مرادی و شهرام مروتی مقام
اول را کسب کردند ،سیاوش سهرابی و آرمان
نیک پی در قالب تیم مریوان دوم شدند و زاهد
فالحی و فوالد مالیی از سنندج به مقام سوم
دست یافتند.
در بخش بانوان این دوره از مسابقات نیز
شنیا شریعتی ،شادی حمیدی و روژین فدایی
جایگاه اول تا سوم به خود اختصاص دادند.

احمد مددی بهترین گزینه برای استقالل است

تیم فوتبال استقالل سرانجام مدیرعامل
خود را شناخت و احمد مددی در یک جلسه
بحث که با یک خروجی عجیب همراه بود
بهصورت مشروط و تقریبا بدون اختیار
بهعنوان مدیرعامل جدید این باشگاه بعد از
احمد سعادتمند انتخاب و معرفی شد که این
اتفاق البته انتقادهای زیادی را بههمراه داشت.
درخصوص اتفاقات بهوقوع پیوسته در این جلسه
و البته اتفاقات و جنجالی که بر سر حضور تیم
استقالل در لیگ کشتی پیش آمد و دردسرهای
باشگاه را بیشتر کرد ،با مدیرعامل اسبق آبیها
به صحبت پرداختیم .گفتوگوی «فرهیختگان»
با کاظم اولیایی را در ادامه میخوانید.
ابتدا بحث را از تیم کشتی استقالل آغاز
کنیم و مشکالتی که بر سر حضور این تیم در
فینال به وجود آمد .قبال در یک محفل خصوصی
گفته بودید باشگاههای فوتبال طبق قوانین
جدید اساسنامه فیفا فقط باید در این رشته
فعالیت کنند.
متاسفانه ما در حوزه ورزش مثل خیلی از
حوزهها در دنیا عقب هستیم و بهروز نیستیم.
درگذشته پروانه باشگاه را کمیسیون  ۵وزارت
ورزش صادر میکرد اما االن دیگر آن پروانه برای
حضور در مسابقات فوتبال حرفهای کافی نیست و
حتما برای حضور در رقابتهای لیگ برتر حرفهای
این مجوز باید از سوی فدراسیون فوتبال طبق
اساسنامه جدید که تصویب شده است ،صادر شود.
پس ما دیگر االن باشگاه را بهعنوان باشگاه فوتبال
استقالل میشناسیم و اگر دوستان بخواهند در
رشتههای دیگر فعالیت کنند باید موافقت مجمع،
تامین اعتبار مستقل و اخذ مجوز از فدراسیون
مربوطه را داشته باشند .حاال آیا حضور تیم کشتی
استقالل اوال مطابق با اساسنامه بوده و در ثانی
مجمع با آن موافقت کرده و تامین اعتبار مستقل
و اخذ مجوز از فدراسیون مربوطه را داشته یا خیر؟
اگر کشتی بخواهد باری بشود روی فوتبال این
خالف استانداردسازی صدور مجوز حرفهای بهشمار
میرود و باشگاه نمیتواند کار مشترک کشتی و
فوتبال را یکجا با هم انجام بدهد و این دو رشته
باید کامال از یکدیگر مستقل باشند.
در هرصورت درباره تشکیل تیم کشتی
استقالل در روز پایانی لیگ جنجالهایی رخ داد و
رئیس فدراسیون هم موضع تندی گرفت.

حاال که آقای دبیر اصرار دارد حتما از محبوبیت
و موقعیت اجتماعی استقالل و پرسپولیس برای
کشتی استفاده کند نباید در اولین مشکل مثل
سعادتمند مدیرعامل قبلی استقالل مشکالت درون
خانواده را پشت میکروفون و در رسانهها بیان کند.
اگر مشکلی هست باید به هیاتمدیره منتقل شده و
کمیته انضباطی درخصوص آن تصمیمگیری کند،
بنابراین دبیر هم نباید این کار را انجام میداد و از
او هم گالیه دارم.
فکر میکنید استقالل از پس تیمداری در
کشتی برآمده؟

بهنظرم با اصرار آقایان ،استقالل برخالف
برنامه سالیانهاش به حوزه کشتی آمده و اعتباری
هم نداشته و فقط بهخاطر مانور و شوی تبلیغاتی
مدیرعامل گذشته به این عرصه ورود پیدا کرده
است .تعجب میکنم که آقایان اصرار کردند
استقالل بیاید ولی حاال با این صحبتهای رئیس
فدراسیون کشتی یک دردسر جدید برای باشگاه
استقالل ایجاد شده و در این اوضاع که هواداران
این باشگاه کم دغدغه ندارند ،این موضوع هم
تبدیل به دغدغه خاطر آنها شده است .این هواداران
همانهایی هستند که بهخاطر حضور دکتر آصفی
در هیاتمدیره که بهعنوان یک دیپلمات از
تجربیات ارزنده زیادی در فوتبال برخوردار است
این امید را داشتند که او به هیاتمدیره سامان
بدهد و قصد داشتند خوشحالی کنند ،اما با بیرون
آمدن و رسانهای شدن صورتجلسه کذایی از

هیاتمدیره که مشکالتی را ایجاد کرد ،حاال باید
دغدغه دوم را هم تحمل کنند و انگار این نگرانیها
پایانی ندارد و هر روز یک نفر میآید و یک فشار
عصبی برای آنها ایجاد میکند که به نظرم این
موضوع کار حقی نیست.
پس در حوزه فوتبال نباید یک باشگاه در
رشتههای دیگر ورود کند؟

بله ،ما اصال چند رشتهای بودن را نمیپذیریم.
االن تعریف فیفا از فوتبال حرفهای برای خودش
یک چارچوب دارد و فقط باشگاه فوتبال در آن
تعریف میشود و اگر سایر رشتهها بخواهند در
باشگاه باشند باید مستقال خودشان تشکیالت
داشته باشند.
بهعنوان عضو کمیته مجوز صدور حرفهای
این موضوع درخصوص باشگاه استقالل به
کجا رسید و مشکالت حل شد؟

دوستان مشغول هستند و درحال رفع ایراد.
بعید است مشکلی پیش بیاید و از این لحاظ جای
امیدواری وجود دارد تا انشاءاهلل اشکاالت مختصری
هم که مانده برطرف شود ،هرچند مشکالتی وجود
دارد اما درحال رفع آنها هستند .درخصوص باشگاه
استقالل هم امیدواریم مددی حاال که مدیرعامل
شده بتواند مشکالت حقوقی درهمین راستا را با
ثبت حقوقی باشگاه حل کند ،اگرچه آقایان دو،
سه قدم برخالف قوانین قدم برداشتهاند و حتی
اساسنامه خودشان را که مصوبه مجمع است هم
رعایت نکردند .در هرصورت هیاتمدیره باید

چارچوب اساسنامه را رعایت کنند.
نکته جالب انتشار صورتجلسه این جلسه بود
که اختیارات مددی در آن بسیار کم شده و انگار
مشروط مدیرعامل شده است.
یک باشگاه ورزشی که این همه مطالبهگر
دارد و یک کار اجتماعی بزرگ را بخواهد در زمین
انجام بدهد حتما مدیرش باید از یک اقتدار الزم
برخوردار باشد و این اقتدار و هماهنگی باالست
که به کادر فنی منتقل شده و از کادر فنی نیز
توسط کاپیتان به زمین انتقال پیدا میکند .وقتی
اقتدار را زیرسوال برده و محدودیت ایجاد کنیم
ناخودآگاه این مسائل هم به زمین بازی منتقل
میشود .نکته دیگر اینکه چطور وقتی چهارنفر در
یک جلسه نشستند هنوز دقایقی از پایان جلسه
تما م شده صورتجلسه آن که اشکاالتی هم دارد
رسانهای میشود و تازه قبل از آن در فضای مجازی
پر میشود .درخصوص بیاختیار بودن آقای مددی
هم باید عرض کنم که اوال رعایت اساسنامه نشد
و در ثانی تلویحا اختیارات مدیریت زیرسوال رفته
و سوم اینکه باید ببینیم انتصابهای قبلی مددی
بهعنوان سرپرست حاال به کجا میرسد.
اگر شما بودید حاضر میشدید با این وضعیت
بهعنوان مدیرعامل استقالل انتخاب شوید؟

در این چند روز با مدیران ادواری باشگاه که
سابقه مدیرعاملی استقالل را داشتهاند صحبت
کرده و آنها متفقالقول اعالم کردند که این موضوع
اتفاق غیرقابلقبولی است و هیچکدام از مدیرانی که
در گذشته در باشگاه کار کردند طی تماسهایی که
داشتم زیر بار این موضوع نرفتند و بهنظر میرسد
در شرایط فعلی آقای مددی خیرالموجودین است.
آقایان هم میخواهند مددی را داشته باشند و هم
خودشان عمل کنند.
انتقادات به انتصاب حمیدرضا آصفی نیز
در این چند روز زیاد بوده است ،در این
خصوص چه صحبتی دارید؟

ما توقع داریم مدیر دیپلمات و باتجربهای
مثل آقای دکتر آصفی حداقل بتواند نظمی به
هیاتمدیره بدهد و از مجمع توقع دارم بهعنوان
اولین اقدام آصفی را بهعنوان رئیس هیاتمدیره
منصوب کند تا او دستش برای ساماندهی مسائل
مختلف باز شود .حضور او با اختیارات بیشتر
میتواند خیلی از مشکالت هیاتمدیره و باشگاه
را حل کند.

ضعف استقالل ،گل گهر را صدرنشین کرد
تیم فوتبال استقالل از ساعت  15روز جمعه در چارچوب هفته
هفتم لیگ برتر در ورزشگاه فوالدشهر اصفهان به مصاف ذوبآهن
رفت و این بازی درنهایت با تساوی بدون گل بهپایان رسید .برای تیم
میزبان در این مسابقه شهاب گردان ،وحید محمدزاده ،سیدعبداهلل
حسینی ،علی دشتی ،میالد جهانی ،عرفان پورافزار ،مهرداد قنبری،
ابوالفضل عکاشه ( - 70دارکو بیدوف) ،دانیال مومنی ( - 70رضا
حبیبزاده) ،فرشاد محمدیمهر و محمد سلطانیمهر ( - 57علی
نبیزاده) بهمیدان رفتند و رشید مظاهری ،محمدحسین مرادمند،
محمد دانشگر ،هرویه میلیچ ( - 69متین کریمزاده) ،احمد موسوی،
مهدی مهدیپور ،مسعود ریگی ( - 81فرشید باقری) ،آرش رضاوند،
وریا غفوری ( - 81فردین رابط) ،سبحان خاقانی ( - 69مهدی قایدی)
و ارسالن مطهری هم بازیکنان تیم محمود فکری در این دیدار بودند.
استقالل درحالی پا بهمیدان گذاشت که در صدر جدول قرار
داشت و کسب سه امتیاز برابر تیم قعرنشین ذوبآهن میتوانست
آبیها را در دومین هفته متوالی صدرنشین نگه دارد اما شاگردان
فکری با اینکه نسبت به دیدارهای گذشته کمی نمایش بهتری
داشتند اما در گلزنی ناکام ماندند و درنهایت این بازی با تساوی
خاتمه یافت تا آبیها صدر را از دست بدهند.
میزبان در همان دقیقه اول روی اشتباه سیداحمد موسوی،
موقعیت خوبی خلق کرد اما ضربه میالد جهانی را رشید مظاهری
بهخوبی و با یک دست دفع کرد .در دقیقه  19ارسال مهدی مهدیپور
از روی ضربه ایستگاهی مانند گل دوم استقالل به شهرخودرو در
هفته گذشته میرفت که تکرار شود ،اما ضربه سر محمد دانشگر از
کنار دروازه به بیرون رفت .مهمترین اتفاق نیمه اول هم در دقیقه 43
رخ داد .مطهری روی پاس مهدی پور در موقعیت خوبی قرار گرفت
و میرفت که با دروازهبان ذوبآهن تکبهتک شود که توسط عبداهلل
حسینی پشت محوطه جریمه متوقف شد و درحالیکه بهنظر میرسید
مدافع ذوبآهن کارت قرمز دریافت میکند از داور اخطار گرفت تا
صدای اعتراض استقاللیها خصوصا فکری بلند شود.
تالش دو تیم برای گلزنی در نیمه دوم نیز راه بهجایی نبرد و
درنهایت ذوبآهن توانست در اصفهان یک امتیاز با ارزش از استقالل
بگیرد.
تکرار یک اتفاق عجیب در استقالل
در جریان بازی استقالل برابر ذوبآهن یکبار دیگر یک اتفاق
عجیب تکرار شد ،در دقیقه  65بازی مهدی قایدی چنددقیقه کنار

خط بود تا بهعنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شود .نکته مهم ماجرا
این بود که دقیقا در همین دقیقه سبحان خاقانی بهدلیل مصدومیت
روی زمین افتاد و از کنار زمین بیرون رفت تا وقت تلف نشود اما غافل
از آنکه پرویز مظلومی برگه تعویض را به داور چهارم نداده بود و به
همین دلیل هم تعویض این بازیکن طوالنی شد .در این دقیقه از بازی
محمود فکری با عصبانیت به نیمکت استقالل نگاه کرد و با فریاد از
اینکه تعویض قایدی اینقدر طوالنی شده گله کرد .درنهایت در دقیقه
 69این تعویض انجام شد و قایدی با  4دقیقه تاخیر وارد زمین شد تا
در همین دقایق استقالل بازی را  10نفره دنبال کند .این دقیقا شبیه
اتفاقی بود که در هفته دوم لیگ برتر در بازی برابر فوالد برای محمد
دانشگر رخ داد .جایی که کسی مصدومیت او را ندید و استقالل 9
دقیقه  10نفره بازی کرد.
بازگشت تیم ژنرال به صدر با سوپرمنشا
همزمان با این بازی دو دیدار هم در شهرهای تهران و سیرجان
برگزار شد که در مهمترین آن گلگهر در سیرجان توانست شهرخودرو
را با نتیجه سه بر یک شکست دهد و به صدر جدول برگردد .گادوین
منشا ستاره نیجریهای تیم قلعهنویی که پیش از شروع مسابقات این
هفته در صدر جدول گلزنان جای داشت در این بازی هم ستاره بازی
بود و برای تیمش سهبار در دقایق  66 ،45و  69گلزنی کرد تا هم
تیمش به صدر جدول برگردد و هم خودش در صدر جدول گلزنان
دستنیافتنی شود .تک گل تیم مهدی رحمتی را هم صادق صادقی
در دقیقه  77به ثمر رساند.
در دیگر بازی سایپا میزبان ماشینسازی بود که این بازی با

استقالل ،تیمی در جستجوی فرمانده

شبی که خبر قطعی کوچ امید ابراهیمی از استقالل و فوتبال ایران به قطر منتشر شد ،وینفرد شفر
در محل اقامتش یک جلسه فوری با دستیارانش تشکیل داد .مرد آلمانی بالفاصله لیستی از بازیکنانی که
می توانند نقش ابراهیمی را برای تیمش ایفا کنند ،تشکیل داد و درنهایت نام علی کریمی را به مدیران
استقالل داد .علی کریمی در کمترین زمان ممکن استقاللی شد و پروژه بازی بدون ابراهیمی و بازیکنی
در حد او ،منتفی شد.
استقالل وقتی علی کریمی را از دست داد ،هیچ فکری برای انتخاب جانشین او نکرد .جانشینی که
بتواند از یک سوم دفاعی توپ را بگیرد و تا یک سوم هجومی ،حملش کند .و حاال همین فقدان است که
باعث شده استقالل در بهترین نمایش لیگ بیستم حتی یک موقعیت درست و حسابی گلزنی هم نداشته
باشد .مهدی پور ،ریگی و رضاوند؛ این  3نفر با اندکی باال و پایین کردن کیفیت شان ،همگی یک نوع بازی
بلدند؛ تخریب حریف (ریگی بهتر از بقیه) ،گرفتن توپ (رضاوند بهتر است) و دادن پاس های ساده بیشتر
عرضی .حمل توپ ،شوت زدن (مهدی پور توانش را در استقالل از دست داده) ،دریبل زدن (کاری که
رضاوند در سایپا و نفت خوب انجام می داد) و سایر المان های بازی کریمی در هیچکدام از این  3نفر به
سطح استاندارد نمی رسد و به همین دلیل ،استقالل درحالی راهی صدر شد (و این هفته از دستش داد)
که موقعیت های زیادی برای زدن گل ندارد«.نتیجه» دقیقا همان چیزی است که استقالل و فکری را گول
می زند .این همان سناریویی است که دستیاران امروز فکری در زمان سرمربی بودنشان تجربه کرده اند.
مرفاوی بعد از شکست در دربی رفت از  12امتیاز برتری نسبت به پرسپولیس گفت ولی درنهایت فصل را
روی پله چهارم و پایین تر از پرسپولیس تمام کرد .مظلومی تیمش را با  6امتیاز برتری نسبت به سپاهان در
پایان نیم فصل اول روی پله اول قرار داد .او نیز جواب انتقادات درست و دقیق نسبت به سطح بازی تیمش
را ،جبهه گیری و باج خواهی نامید و درنهایت قهرمان نشد .این دقیقا همان دورنمایی است که تیم فکری
دارد با این تفاوت که حتی نسبت به تیمهای لیگ ششم و یازدهم ،در ابتدای فصل هم توانی برای گرفتن
امتیاز ندارد .کدام موقعیت استقالل برابر ذوب آهن ،خطرناک بود؟ کدام ضربه باعث شد شهاب گردان
به دردسر بیفتد؟ تنها موقعیت جدی استقالل ،پاس عمقی مهدی پور بود که درنهایت تبدیل به ضربه
ایستگاهی شد .این پاس هم جزو طراحی دور محسوب می شود که نشان می دهد هیچکدام از هافبک های
استقالل برخالف کریمی نمی توانند نزدیک به مهاجمان بازی کنند .استقالل تیم لیگ بیستم پر است از
هافبک هایی که با توپ گیری های شان می توانند «مبدا» یک پاس خوب یا ضدحمله باشند .و استقالل
لیگ بیستم تیمی است که حتی یک هافبک «مقصد» ندارد تا توپ را از بقیه مردان خط میانی بگیرد ،جلو
برود ،شوت بزند ،پاس نهایی را بدهد یا دروازه را باز کند .صدرنشینی استقالل بیشتر یک «شوخی» است؛
فکاهه ای که فکری را هم گول زده است.

تساوی بدون گل خاتمه یافت.
غولکش مثل نفت مسجدسلیمان
از ساعت  15:15روز جمعه نفت مسجدسلیمان میزبان فوالد بود
و توانست برابر یکی دیگر از تیمهای مدعی این فصل نتیجه خوبی
بگیرد و با یک گل شاگردان جواد نکونام را شکست دهد .نیما انتظاری
گل سهامتیازی شاگردان حسینی را در دقیقه  90+1بهثمر رساند تا
نخستین باخت فوالد در مسجدسلیمان رقم بخورد .نفت پیش از این
در خانه سپاهان اصفهان را شکست داده و مقابل پرسپولیس به نتیجه
تساوی رسیده بود.
دومین برد تراکتور بدون مربی!
در آخرین بازی هفته هم تیمهای تراکتور و پیکان در تبریز
بهمصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با پیروزی  3بر یک سرخپوشان
تبریزی خاتمه یافت .مهدی تیکدری در دقیقه  ،21اشکان دژاگه در
دقیقه  22و محمد عباسزاده در دقیقه  39گلهای تراکتور را زدند
و رضا جبیره در دقیقه  27تک گل پیکان را بهثمر رساند .در دقیقه
 90+3این مسابقه پنالتی اعالم شده به سود تیم پیکان را حجت
حقوردی از دست داد و محمدرضا اخباری این توپ را در اختیار
گرفت .تراکتور بعد از برکناری منصوریان سرمربی ندارد و با هدایت
موقت مسعود شجاعی در دومین بازی متوالی به پیروزی رسید و با
 12امتیاز به رده سوم جدول صعود کرد .این دیدار در دقیقه 75
بهدلیل رفتن برق ورزشگاه یادگار امام(ره) حدود 20دقیقه متوقف
شد .این درحالی بود که مسابقه بهدلیل بارش برف بهجای ساعت
 ،15:15با  30دقیقه تاخیر در ساعت  15:45آغاز شد.

شماره 3110

اخبار
شکست حسین وفایی مقابل مرد شماره
 ۴اسنوکر جهان

حسین وفایی ،ملی پوش اسنوکر ایران در
رقابت های گرندپری به مصاف مارک سلبی نفر
چهارم رنکینگ جهان رفت که در آخر با نتیجه
نزدیک  ۵بر  ۳شکست خورد و از دور رقابت ها
کنار رفت .این شکست در حالی رقم خورد که
وفایی در رنکینگ کلی در جایگاه  ۳۷بهترین
اسنوکر بازان جهان قرار دارد.
تنها نماینده ایران در تور حرفهایها با
قرار گرفتن در جایگاه  ۲۷رنکینگ ساالنه جواز
حضور در مسابقات گرندپری را کسب کرد .او در
مرحله اول این رقابتها موفق شد ژو یی النگ
چینی را شکست دهد .در مرحله دوم این رقابت
ها ملی پوش اسنوکر ایران به مصاف دینگ
جونهوی مرد شماره  ۹جهان و یک چین رفت
که با درخشش فوق العاده موفق شد این حریف
قدرتمند را با نتیجه  ۴بر یک شکست دهد و در
جمع هشت بازیکن برتر این رقابتها قرار گیرد.
در دیگر دیدارها رونی ا ُ سالیوان و جاد
ترامپ حریفانشان را شکست دادند و باید در
نیمه نهایی این رقابت ها این دو غول اسنوکر
جهان مقابل یکدیگر قرار گیرند .همچنین سلبی
در مرحله نیمه نهایی این رقابت ها مقابل جک
لیسوفسکی قرار خواهد گرفت.
مجموع جوایز این مسابقات  ۳۸۰هزار پوند
خواهد بود که نفر اول این مسابقات  ۱۰۰هزار
پوند کسب میکند .این رقابتها در مارشال آرهنا
در میلتون کینز برگزار خواهد شد.

خدمتی دوم و رستمیان
چهاردهم شدند

به نقل از فدراسیون تیراندازی ،این رقابت
ها از صبح جمعه در سالن  ۸۰خط مجموعه
ورزشی آزادی پیگیری شد که در رشته تفنگ
بادی آقایان ،نماینده استرالیا به مقام قهرمانی
دست بافت ،امیر سیاوش ذوالفقاریان دوم و دیگر
نماینده استرالیا سوم شد .در این ماده حسین
باقری ،مهیار صداقت ،پوریا نورویان و امیرمحمد
نکونام به ترتیب در جایگاههای چهارم ،پنجم،
ششم و نهم قرار گرفتند.
در بخش تفنگ بادی بانوان ،نماینده
سنگاپور اول شد .نجمه خدمتی در جایگاه دوم
قرار گرفت و دیگر نماینده سنگاپور سوم شد.
در این ماده آرمینا صادقیان و فاطمه کرمزاده
به ترتیب مقامهای ششم و سیزدهم را کسب
کردند.
در بخش تپانچه بادی بانوان ،نمایندگان
تایلند اول و دوم شدند و تیرانداز سنگاپوری در
جایگاه سوم ایستاد .در این ماده زینب طوماری
و هانیه رستمیان با کسب مقامهای پنجم و
چهاردهم به کار خود پایان دادند.
در پایان بخش تپانچه بادی آقایان نیز
محمدرسول عفتی به عنوان قهرمان این
رقابتها شناخته شد ،جواد فروغی دیگر نماینده
ایران دوم شد و نماینده ویتنام در جایگاه سوم
ایستاد .در این ماده وحید گلخندان ،ابراهیم
برخورداری ،سجاد پورحسینی و عرفان صلواتی
به ترتیب در جایگاه های ششم ،دوازدهم،
هفدهم و نوزدهم قرار گرفتند.
مسابقات آزاد تیراندازی بین المللی سنگاپور
در رشتههای تفنگ و تپانچه بادی آقایان و بانوان
با حضور  ۱۰۸ورزشکار از  ۷کشور دنیا به صورت
آنالین برگزار شد.

شماره  ۱۰بورسا برتن امیر غفور

امیر غفور ،ستاره تیم ملی والیبال بعد از
پایان کارش در تیم لوبه ایتالیا در فصل جدید با
وجود داشتن چند پیشنهاد از تیم های داخلی
و خارجی ،با هیچ تیمی قرارداد امضا نکرده بود.
بدون تیم ماندن یکی از بازیکنان اصلی تیم
ملی ایران باعث نگرانی طرفداران این رشته شده
بود ،اما در نهایت طی روزهای اخیر خبر رسید
که غفور با یک تیم در ترکیه به توافق رسیده
است.
پشت خط زن تیم ملی والیبال ایران بعد
از سفر به استانبول امروز قرارداد خود را با تیم
بورسا به صورت رسمی امضا کرد.
آنطور در مراسم معارفه غفور مشخص است
او در تیم بورسا هم شماره  10را برتن خواهد
کرد .به نظر میرسد به زودی این بازیکن در
سوپرلیگ ترکیه برای تیم بورسا به میدان خواهد
رفت.

