برد پرگل تیم ملی فوتبال هفت نفره کشورمان برابر برزیل
ملیپوشــان فوتبــال هفــت نفــره
کشــورمان بــا پیــروزی مقابــل برزیــل،
راهــی مرحلــه نهایــی مســابقات
شدند.
تیــم ملــی فوتبــال هفــت نفــره

کشــورمان در مرحلــه نیمــه نهایــی
در چهارمیــن دیــدار خــود از رقابــت
هــای قهرمانــی جهــان  2022اســپانیا
بــه مصــاف تیــم برزیــل رفــت کــه این
دیــدار بــا نتیجــه پــرگل  4بــر یــک بــه

صعــود تیــم ملی کشــورمان بــه پایان
رســید تــا بــا ایــن بــرد ،شــاگردان الــه
مانــی راهــی مرحلــه فینال مســابقات
شوند.
مهدی بخشــی در دقایق  3و  45بازی

و عبــاس ترابــی در دقیقــه  17و یاســر
رســتمی در دقیقه  50گلهای ایران را
به ثمر رساندند.
ایــن در حالــی اســت که شــاگردان اله
مانــی پیــش از این برابر تیــم آمریکا 2

بــر  2بــه تســاوی رســیدند و بــا نتیجه
 2بــر صفر برابر اســترالیا پیروز شــدند
و بــا بــرد  3بــر یــک مقابــل انگلیــس
بــه نیمــه نهایــی مســابقات صعــود
کردند.

امروز در هفته بیست و هفتم لیگ برتر؛

دیدارهای هفته بیست و هفتم لیگ برتر فوتبال امروز
شــنبه برگــزار م یشــود و در حســاسترین مســابقات
اســتقالل صدرنشــین میهمان فوالد خوزســتان است
و پرسپولیس در سیرجان به مصاف سپاهان اصفهان
خواهد رفت.
دیدارهای هفته بیست و هفتم لیگ برتر امروز در حالی
برگزار م یشــود که ممکن اســت سرنوشت قهرمانی در
پایان رقابتهای این روز مشخص شود.
نگاهی به مسابقات این هفته میاندازیم؛
* هوادار -فجرشهیدسپاسی؛ شیرازیها به دنبال بقا
هــوادار بعــد از  10هفتــه مقابــل تراکتور تبریز شکســت
خــورد امــا بــا  31امتیــاز همچنــان در رده دهــم جــدول
ایســتاده رتب ـهای کــه بــه قــول عنایتــی بــرای خیلــی هــا
گــران تمام شــده اســت .مســابقه فــردا برای شــاگردان
عنایتــی حساســیت جدولی نــدارد اما نتیجه بــازی برای
یهــا اگــر
فجرشهیدسپاســی اهمیــت حیاتــی دارد .فجر 
برنده شوند شانس صعود یک پلهای در جدول را دارند
و میتوانند به رده چهاردهم برســند .بنابراین میتوان
انتظــار بــازی زیبایــی را داشــت .بازی رفــت دو تیم بدون
گل بــه پایان رســید .شــاگردان عنایتی در صــورت برد در
این مســابقه ممکن اســت دو ســه پله در جدول لیگ
صعود کنند.
* نفــت مسجدســلیمان  -نســاجی مازنــدران؛ جنگ با
قهرمان شوک زده
نفت یهــا بــرای بقــا کار ســختی دارنــد و بــرای اینکــه
لشــان بابــت بقــا راحــت باشــد بایــد در هــر  4بازی
خیا 
باقیمانــده امتیــاز بگیرنــد تــا در رده چهاردهــم باقــی
بماننــد .ایــن هفتــه نفــت مسجدســلیمان کار راحتــی
مقابــل تیــم شــوک زده نســاجی مازنــدران دارد .بعــد از
جدایی پرحاشــیه و پر ســر وصدای ســاکت الهامی حاال
این تیم بدون ســرمربی شــده و اســماعیلی سرپرست
تیم تا پایان فصل سرمربی تیم شده است!
بازیکنــان نســاجی بعد از قهرمانــی در جــام حذفی انگار
انگیز هشــان را بــرای ادامــه لیگ از دســت دادهانــد .آنها
 5هفتــه اســت کــه نبردهانــد و ایــن هفتــه هم در شــهر
اولینها کار دشــواری دارند .نســاجی روی کاغذ در خطر
ســقوط به لیگ یــک اســت بنابراین بازیکنــان این تیم
باید با جدیت بیشــتری مســابقات را دنبــال کنند .بازی
رفت دو تیم با نتیجه مســاوی یک بر یک تمام شــد اما
اکنون هر دو تیم دو سرمربی جدید دارند.
* آلومینیــوم اراک  -صنعــت نفــت آبــادان؛ نبــرد دو

عبور استقالل از پل
فوالدی قهرمانی؟
برد را ندیده و شرایط مالی این تیم مثل آلومینیوم اراک
ایدهآل نیست.
بــا ایــن حال زردپوشــان آبادانی بعد از پیــروزی  2بر صفر
مقابــل پرســپولیس بــه نوعــی از نظــر انگیزشــی تخلیه
شدهاند .نفتیها در رده هشتم جدول ایستادهاند و در
صورت پیروزی شانس صعود دو پلهای در جدول لیگ
را خواهنــد داشــت .بازی رفت را تیــم نفت با نتیجه  3بر
یک برده اســت .تقابل این دو مربی استقاللی میتواند
دیدنی باشد.
*مسرفسنجان -گلگهر سیرجان؛دربیباطعمپسته
دربــی کرمانــی با طعم پســته دوتیــم در ردههای پنجم و
ششــم جــدول لیــگ ایســتادهاند .البته گلگهــر بعد از
کســر  7امتیاز به رده ششــم ســقوط کرد و امیدوار بود
کــه با تجدیدنظر خواهی هــم امتیازهایش برگردد و هم
در جــدول لیــگ بــه رده چهــارم جدول برســد که کمیته
اســتیناف این درخواســت را رد کرد .با ایــن حال رقابت
دو تیم پرامکانات استان کرمان میتواند جذاب باشد.
هــر دو تیــم بــازی هجومــی ارایه میکننــد و بایــد امیدوار
بــود کــه شــاهد یک بــازی پــرگل و زیبــا در این مســابقه
باشــیم .بــازی رفــت هم با تســاوی پرگل  2بــر  2به پایان
رســید.گادوین منشــا گلزنتریــن مهاجــم ایــن فصل و
محمدرضــا ســلیمانی دیگــر مهاجــم مــس رفســنجان
بــه دلیــل مصدومیت در این مســابقه غایب هســتند.
گلگهر اما شرایط مناسبتری دارد.
* فوالد  -استقالل؛ عبور از پل قهرمانی ؟
فــوالد خوزســتان تنها تیم آســیایی حــال حاضر فوتبال
کشــورمان کــه حضــوری قدرتمندانــه در مرحلــه گروهی
لیگ قهرمانان آســیا داشــت و بدون باخت صعود کرد
میزبان اســتقالل صدرنشین لیگ برتر است .استقالل

بعــد از پیروزی مقابل شــهرخودرو گام بلندی به ســوی
قهرمانی برداشــته و خیلی ســخت است که آبیپوشان
در این فصل قهرمان نشوند .شاگردان فرهاد مجیدی
بــرای رســیدن بــه قهرمانــی زودهنــگام بایــد فــوالد را
شکســت بدهنــد و در واقع این مســابقه پــل قهرمانی
اســتقالل اســت کــه اگــر بــه ســامت از آن عبــور کننــد
میتوانند خود را قهرمان لیگ بدانند.
اگرچــه اســتقالل قــوی تریــن خــط دفــاع لیــگ را دارد اما
یهــا هــم در دفــاع با برنامه و منســجم هســتند.
فوالد 
شاگردان نکونام نیمنگاهی به جایگاه سومی سپاهان
دارنــد به همیــن دلیــل قرمزپوشــان اهوازی نیــز دراین
بــازی انگیز ههــای زیــادی بــرای پیــروز شــدن دارنــد امــا
اســتقالل شکســت ناپذیرتریــن تیم این فصل اســت.
پریــرا بــا  10گل زده زهردارتریــن بازیکن فوالد اســت و در
اســتقالل هــم یامــگا  9گله مهاجــم خطرناکی اســت اما
نبایــد از آرمــان رمضانــی پرانگیزه و حتی رودی ژســتد در

پرسپولیس-
سپاهان؛ نبرد بزرگ در
نیمهشب کویر
ایــن دیــدار غافل بــود .در واقــع فرهاد مجیدی دردســر
شــیرینی دارد که از بین این مهاجمان آماده بهترینها
را انتخاب کند .در بازی رفت استقالل یک بر صفر پیروز
شد و اگر بتواند در بازی برگشت هم سه امتیاز از فوالد
بگیرد دیگر میتوان استقالل را قهرمان نامید.
* شهرخودرو  -پیکان؛ مأموریت سخت برای بقا
شــهرخودرو بعــد از گل دقیقــه  89که از اســتقالل خورد
کارش برای ماندن در لیگ برتر سختتر شد با این حال
این تیم قعرنشین با داود سیدعباسی بازیهای خوبی
انجام داد و شــاید اگر او زودتر ســرمربی م یشــد شــرایط
شهرخودرو بهتر میشد .اکنون این تیم مشهدی برای
بقــا در لیــگ برتر باید هر  4بازی باقیمانــدهاش را ببرد و
امیدوار باشد تیمهای باالتر امتیاز از دست بدهند.
شــهرخودرو ایــن هفتــه کار ســختی مقابــل پیــکان
دارد تیمــی کــه در  8هفتــه اخیــرش پیــروزی نداشــته و
میخواهــد نــوار ناکامیهایــش را قطــع کنــد .بنابرایــن
بازی ســختی در انتظار هر دو تیم اســت .پیکانیها برای

خوبی آنجا انجام بدهد .متأســفانه این مشــکل بســیار
بزرگ است واقعا مسئولین عادت دارند جاهایی که کار
از کار میگذرد میخواهند کارهای عجیب و غریب انجام
مهــا حمایــت کنند
دهنــد امــا اگــر از ابتــدای فصــل از تی 
مطمئنا هم لیگ جذابتر خواهد شد و هم شرایط این
تیمها بهتر میشود.
وی عنــوان کــرد :مــا عــادت کردهایــم ایــن شــرایط پیش
بیاید ،امیدوارم شــرایط به گونهای پیش برود که تبصره
یــا قانونــی بیایــد که دوســتان مــا در شــهرهای مختلف
به مســئولیتهای اجتماع یشــان واقف باشند .خیلی
ایــن موضــوع نادیــده گرفتــه م یشــود و مســؤولین مــا
بایــد جدیتر به آن بپردازند .میدانید که ناهنجاریهای
زیادی در جامعه ما اســت و فوتبال ما میتواند خیلی از
ایــن مشــکالت را رفع کند .بــا یک مقدار ســرمایهگذاری
خــوب م یتــوان خیلــی از ایــن مشــکالت را برطــرف کــرد
و اینکــه اتفــاق خوبــی در یک شــهر رقــم زد و شــادابی و
احساس غروری به یک شهر بخشید و این وظیفه تک
تک مســئولین اســت و تعجــب میکنم خیلی ســاده از
این موضوع میگذرند.
ســرمربی هــوادار در مورد اینکــه برای فصل آینــده برای
ادامــه همــکاری بــا باشــگاه هــوادار مذاکــره کردهایــد یــا
نــه گفت :تــا این لحظه نه ،امــا امروز و فردا جلس ـهای با
مسؤولین باشگاه خواهم داشت .قطعا در این جلسه
در مــورد مســائل زیــادی صحبــت خواهیم کــرد .در این
فصــل نســبت بــه قولی کــه مــن و مجموعــه همکارانم
بــه باشــگاه دادیــم تا حــدودی موفــق بودیم قرارمــان از
ابتــدا ایــن بــود کــه در فصــل اول در لیــگ برتــر بمانیم.
اکنــون  4هفتــه بــه پایــان مســابقات ایــن اتفاقــات رخ

مانــدن در رده هفتــم جــدول تــاش میکنند .مســابقه
رفت دو تیم با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید.
* ذوب آهن  -تراکتور؛ دفاع از اعتبار
سبزپوشــان اصفهانــی بعــد از گرفتــن یــک امتیــاز از
پرســپولیس بــه تمامــی شــایعهها و حاشــیه هــا خــط
بطالن کشیدند و این هفته هم یک بازی سخت مقابل
تراکتور دارند ،قرمزپوشــان تبریزی با برد هفته گذشــته
توانســتهاند خود را به منطقه ایمن جدول برسانند و از
جمع فانوس بدستان خارج شود.
تراکتــور در صــورت پیــروزی در ایــن مســابقه هــم از پله
سیزدهم جدول تکان نمیخورد اما میتواند در روزهای
آینده به وضعیت خود ســرو ســامانی بدهد .ذوب آهن
هــم برای اینکــه از رده نهــم پایینتر نیاید بــه دنبال برد
در این مســابقه اســت.بازی رفت دو تیــم با نتیجه یک
بــر صفر به ســود ذوب آهن تمام شــد .نتیجــه این بازی
خیلــی بــرای تیمهای دیگــر اهمیت نــدارد و هــر دو تیم
برای دفاع از اعتبار خوب گذشتهشان تالش میکنند.
* پرســپولیس  -ســپاهان؛ جنــگ قهرمانــی و نایــب
قهرمانی در نیمهشب کویر
پرســپولیس و ســپاهان یکــی از جذابتریــن و
حســاسترین مســابقات فصل است بخصوص اینکه
این مرتبه اگر سرخپوشان پایتخت در این بازی امتیاز از
دست بدهند ممکن است زمینه قهرمانی زودهنگامی
رقیب خود استقالل را فراهم کنند .از طرفی سپاهان به
دنبــال رســیدن به نایــب قهرمانی لیگ اســت و با تمام
توان در این بازی ظاهر خواهد شــد .البته این مســابقه
در سیرجان برگزار میشود شهری که زمین چمنی عالی
و ورزشــگاهی مناسب و مردمانی خونگرم دارد اما برای
پرسپولیس خیلی خوش یمن نیست.
شــاگردان گلمحمدی در ســیرجان ســوپرجام را به تیم
فــوالد باختنــد .حــاال هــم ممکن اســت در این شــهر با
قهرمانــی لیــگ برتــر وداع کننــد .ســاعت برگــزاری ایــن
مســابقه حیــرت انگیــز اســت!  21:50یعنــی مســابقه در

صورت داشتن وقتهای اضافه ممکن است تا بامداد
یکشــنبه بــه طــول بینجامــد! بزرگترین جــدال هفته در
نیمه شــب به پایان می رسد .پرسپولیس حاال میداند
کــه دیگــر از اســتقالل امتیــازی کســر نخواهد شــد و اگر
میخواهــد حداقــل جنــگ قهرمانــی را تــا روز آخــر ادامه
بدهد باید ســپاهان را شکســت بدهد البته به شــرطی
کــه اســتقالل هــم امتیاز از دســت بدهــد وگرنــه جبران
فاصلــه  6امتیازی در  4هفته مانده به پایان مســابقات
کاری تقریبا غیرممکن به نظر می رسد.
از ســویی دیگــر ســپاهان اگر پرســپولیس را شکســت
بدهد به دو امتیازی شاگردان گلمحمدی می رسد و در
آنصورت ممکن اســت پرسپولیس حتی نایب قهرمان
هــم نشــود .بــازی رفت دو تیــم با نتیجه یک بــر صفر به
سود پرسپولیس به پایان رسید.
برنامه مسابقات هفته بیست و هفتم لیگ برتر:
شنبه  ۲۴اردیبهشت ۱۴۰۱
هــوادار تهــران -فجرشهیدسپاســی شــیراز -ســاعت
 -۱۹:۳۰ورزشگاه پاس قوامین تهران
نفــت مسجدســلیمان -نســاجی مازنــدران  -ســاعت
 -۱۹:۳۰ورزشــگاه شــهید بهنــام محمــدی مســجد
سلیمان
آلومینیــوم اراک -صنعــت نفت آبادان  -ســاعت -۱۹:۳۰
ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
مــس رفســنجان -گلگهــر ســیرجان  -ســاعت -۱۹:۳۰
ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
فوالد خوزســتان -استقالل  -ســاعت  -۱۹:۴۵ورزشگاه
شهدای فوالد اهواز
شــهرخودرو مشــهد  -پیــکان تهــران  -ســاعت -۲۰
ورزشگاه متعاقبا اعالم می شود.
ذوبآهن اصفهان -تراکتورتبریز -ســاعت  -۲۰ورزشگاه
فوالد شهر اصفهان
پرســپولیس -فوالد مبارکه سپاهان اصفهان -ساعت
 -۲۱:۵۰ورزشگاه سیرجان.

داده و مــا قــدم خودمــان را برداشــتهایم مطمئنا تا چند
روز آینــده جلس ـهای خواهیــم داشــت کــه خبرهایش از
طریق مدیر رســانهای تیم اعالم خواهیم کرد و کارهایی
کــه میخواهیــم انجــام دهیــم و اهدافــی کــه باشــگاه
دارد.
وی بــا بیــان اینکــه بــا بازیکنــان مدنظــرش بــرای فصل
آینــده مذاکــره را آغاز کــرده گفت :تیم آنالیــز فوقالعاده
خــوب و کار بلــدی داریــم .مــن مربــی نم یگــذارم تــا آخــر
فصــل بازیکنــان مدنظــرم از دسترســم خــارج شــوند
بازیکنانــی را در نظــر داریــم میدانید کــه  5 ،4هفته قبل
از مســابقات از نظــر قانونــی میتوانیــم بــا بازیکنانــی که
قــرارداد ندارنــد مذاکــره کنیــم اما همــه را گذاشــتهایم تا
لیگ تمام شــود تا با آرامش خوب یارگیری کنیم .اینکه
ایــن تیــم هســتیم یــا تیــم دیگر همــه چیز را مشــخص
میکند.
عنایتــی در مــورد مشــکالت مالــی باشــگاه هــوادار کــه
هفتــه پیــش بــه آن اشــاره کــرد عنــوان کــرد :الحمــدهلل
بعــد از صحبتهایــی کــه انجــام دادیم دوســتان خیلی
پیگیــر شــدند و پــارهای از مشــکالت مــا حــل شــد .اگــر
صحبتــی در مــورد باشــگاه کــردم بــه خاطر اینکــه خیلی
برای این باشــگاه زحمت کشــیده بودم زندگیام را روی
این باشــگاه گذاشــتم و دوســت داشــتم این باشــگاه
بــه یک نتیجه خوب برســد .ضمن اینکــه بازیکنان ما با
تمام وجود تالش میکنند و الحمدهلل شــرایط باشــگاه
بهتر شــده اســت اما بهتر اســت شــرایط باشگاه خیلی
بهتــر از ایــن باشــد و بازیکنــان ما دغدغهای نســبت به
قراردادهایشــان نداشته باشــند و مطمئنم در چند روز
آینده مسائل بهتر خواهد شد.

ورزشــکاران هیأت ورزش های نابینایان و کم
بینایان اســتان فارس در تخت جمشــید پله
نــوردی کردنــد .محمدرضــا جعفــری مســئول
کمیتــه ورزش هــای همگانــی نابینایــان و
کــم بینایــان اســتان فــارس گفــت :جمعــی از
ورزشــکاران نابینــا و کــم بینــا اســتان فــارس
بمناســبت هفتــه ســامت و در راســتای پلــه
نــوردی جــام رمضــان فدراســیون ورزش های

نابینایــان و کــم بینایــان در تخــت جمشــید
پلــه نــوردی کردنــد .جعفــری گفــت :توســعه
ورزش همگانــی نابینایــان و کــم بینایــان
گامــی بلند در راســتای حضور عزیــزان نابینا و
کم بینا است.
مسئول کمیته ورزش های همگانی نابینایان
و کــم بینایان اســتان فارس افــزود :فارس به
عنــوان قطــب ورزش نابینایــان و کــم بینایان

راســتای جام رمضان فدراســیون ورزش های
نابینایــان و کــم بینایان جمعی از ورزشــکاران
نابینــا و کم بینا در تخت جمشــید پله نوردی
کردند.
محمدرضــا جعفــری گفــت  :ایــن عزیــزان بــا
شــعار تحــرک ،ســامتی و نشــاط در تخــت
جمشــید پلــه نــوردی کردنــد تــا توانمنــدی
هــای خــود را بــه دیگــران نشــان دهنــد.

دیــدار دو تیــم فــوالد خوزســتان و اســتقالل تهــران از
هفته بیســت و هفتم لیگ برتر فوتبال بدون تماشاگر
برگــزار مــی شــود .فوالد در هفتــه بیســت و هفتم لیگ
برتر فوتبال کشــور از ســاعت  ۱۹:۴۵روز شنبه در اهواز
پذیرای استقالل است.
در حالــی کــه قرار بود ایــن بازی با حضور تماشــاگران در
ورزشــگاه شــهدای فــوالد برگــزار شــود ،شــورای تأمین
اســتان خوزســتان بــا برگــزاری ایــن دیــدار بــا حضــور
تماشاگران موافقت نکرده است.
پیش از این نیز شــورای تأمین اســتان با برگزاری دربی
خوزســتان در آبــادان بــا حضــور تماشــاگران مخالفــت
کرده بود.

زمان قرعهکشی فوتسال جام ملتهای
آسیا مشخص شد

کنفدراســیون فوتبــال آســیا زمــان قرعهکشــی جــام
ملتهــای فوتســال این قاره را اعالم کرد تا شــائبه لغو
این رقابتها از بین برود.
کنفدراسیون فوتبال آســیا زمان قرعهکشی مسابقات
جام ملتهای فوتسال آسیا  ۲۰۲۲را اعالم کرد .از این رو
قرعهکشــی این رقابتها پنج خــرداد ماه در کواالالمپور
مالزی برگزار میشود.
 ۱۶تیــم راه یافتــه بــه ایــن رقابتهــا در ایــن قرعهکشــی
حریفــان خــود را خواهنــد شــناخت .تیم ملی فوتســال
ایــران نیــز بــا هدایــت وحیــد شمســایی در ســید یــک
قرعهکشی قرار گرفته است.
مســابقات جام ملتهای فوتســال آســیا  ۲۰۲۲از  ۳مهر
ماه به میزبانی کویت برگزار خواهد شد.
پیش از این کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقات جام
باشــگاههای ایــن قــاره را لغــو کــرده و همیــن موضــوع
باعــث بــه وجــود آمــدن نگرانیهایــی بابــت لغــو جــام
ملتها نیز شده بود بود.

روزبه چشمی فصل را از دست داد

ســرمربی هــوادار در مــورد شــرایط تیــم ملــی فوتبــال در
آســتانه جامجهانــی عنــوان کــرد :تیــم ملی نم یتــوان در
مــوردش صحبــت کــرد شــرایطش فاجع هبــار اســت ما
تکرار میکنیم هر  4سال هر وقت به جامجهانی رفتیم
این مســائل را تکــرار کردهایم بارها و بارها این مســائل
را تکرار کردهایم .متأســفانه از این بابت هم برنامهریزی
خوبی نداشتند امیدوارم هر چه سریعتر هر چند که دیر
است اتفاقات خوبی برای تیم ملی رخ دهد .چون مردم
خیلی نگران تیم ملی و بازیکنان هستند و مردم نگران
وضعیت تیم ملی هستند.
وی در مــورد اینکــه تیم ملی دو بــازی تدارکاتی با کانادا و
آلبانی خواهد داشــت گفت:بازیهای تدارکاتی میتواند
خیلــی کمــک کند .ایــن ابزاری اســت بــرای موفقیت اما
فقــط بحــث بــازی تدارکاتی نیســت بایــد امکانــات قوی
داشــته باشــیم و بایــد با انگیزه خــوب وارد جــام جهانی
شــویم .اینکــه دو بازی تدارکاتی تیم ملی انتخاب شــده
و همــه بایــد بهبه و چهچــه کنیم اینگونه نیســت .باید
بــا شــرایط خــوب در جامجهانــی حاضــر شــویم اینکــه
دلخــوش بــه دو بــازی تدارکاتــی باشــیم و همــه بــه به و
چهچــه کنیــم خوب نیســت همــه انتظــار داریــم انگیزه
بازیکنــان تیــم ملــی را بــاال ببریــم و از نظــر روحــی و روانی
بازیکنــان در شــرایط باالتــری قــرار بگیرنــد تــا بتواننــد در
یک تورنمنت خیلی بزرگ بازدهی خوبی داشــته باشند.
مــا نباید به خاطر دو بــازی تدارکاتی گل بزنیم باید خیلی
بــا وجهه خــوب و شــرایط و انگیزه خــوب در جامجهانی
حاضــر شــویم .الحمــدهلل این دو بــازی هم تأیید شــده
و مربــی تیــم مل ی میتوانــد تاکتیک و شــرایط خودش را
پیاده و بازی خوبی داشته باشیم.

پلهنوردی ورزشکاران نابینا و کمبینا فارس در تخت جمشید
کشــور اهتمام خــود را برای گســترش ورزش
همگانی این عزیزان بکار بسته است و توجه
به ســامت ،نشــاط عزیزان نابینــا و کم بینا و
حضــور در جامعــه و معرفــی توانمنــدی های
این طیف از عزیزان ورزشکار دارای معلولیت
بــه آحاد مردم و ایجاد انگیــزه در دیگر عزیزان
دارای معلولیــت گامــی بلنــد بــرای حضــور در
جامعه است .به مناسبت هفته سالمت و در
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بازی فوالد -استقالل بدون
تماشاگر شد

دیدار با فجر از تیمهای صدرنشین سختتر است

ســرمربی تیم فوتبــال هوادار تهران گفــت :دیدار با فجر
یکی از سخت بازی های ما است و به بازیکنانم گوشزد
کرده ام.
رضــا عنایتــی در نشســت خبــری پیــش از مســابقه بــا
فجــر شــهید سپاســی اظهــار داشــت :ایــن بازی یکــی از
ســخت تریــن مســابقات لیــگ برای ما اســت .بــا توجه
بــه شــرایطی که حریــف در لیگ دارد ،آنها بــا تمام انگیزه
مــی آینــد تــا امتیــاز بگیرنــد .ایــن بــازی از مســابقه بــا
تیــم هــای بــاالی جدولــی ســخت تــر اســت .از زمانی که
سرآســیایی سرمربی تیم شــده این تیم رو به پیشرفت
است.
ســرمربی هــوادار افــزود :مــن ایــن نــکات را بــه تمــام
بازیکنــان گوشــزد کــردهام که ایــن بازی بــرای مــا از بازی
مهــای بــاالی جدولــی خیلــی ســختتر خواهــد بــود.
تی 
ســرمربی جدیــد تغییراتی در تیم فجر ایجــاد کرده و تیم
فجــر رو بــه پیشــرفت اســت در دو بــازی گذشت هشــان
کــه آنالیــز کردیــم تیمــی بســیار متحــول شــده از فجــر
دیدیــم .تالش میکنیم امتیــازات بازی خانگی را بگیریم
نشــاءا ...که بازی خوب و جوانمردانهای شاهد باشیم
ا 

ورزشی

درخشان سرمربی سایپا شد

عنایتی ،سرمربی تیم فوتبال هوادار تهران:

و نتیجه بازی داخل زمین مشاهده شود.
وی افزود :در بازی قبل بعد از  9هفته شکست خوردیم
مــن بعــد از بــازی به تیم بســیار خوب تراکتــور و بزرگ پر
ننــوازی آنهــا
هــوادار ایــن بــرد را تبریــک گفتــم از میهما 
هم تشــکر کردم و آن یک روز که در تبریز بودیم شــرایط
خوبی داشــتیم اما در بازی ما بازنده شدیم و باختیم به
خاطــر اتفاقــات عجیــب و غریبــی کــه در داوری رخ داد و
اشــتباهات عجیب و غریبی که داور داشــت پنالتی ما و
اینکــه یــک بازیکن حریــف دو کارت زرد گرفت و از زمین
خــارج نشــد اینها همه عجیب و غریــب بود و مطمئنا
در آن بازی در شرایط فوتبالی بازنده نشدیم و به اشتباه
بزرگ داوری باختیم؛ اما جنجال نمیکنیم و زندگی ادامه
دارد .اشــتباهات داوری جزئــی از طبیعت فوتبال اســت
امــا خواهــش میکنــم در این هفت ههــای پایانــی داوران
بــا تمرکز بیشــتر در ایــن  4هفته قضــاوت کنند ما کیف
کنیم و حق به حقدار برسد.
عنایتــی در مــورد اینکــه فصــل گذشــته هــوادار بــرای
رســیدن بــه لیــگ برتر تــاش میکرد امــا اکنــون فجر در
آستانه سقوط اســت و هوادار شرایط خوبی دارد؛ اظهار
داشــت :باید در این مورد بازتر صحبت کنیم اینکه چرا
مهــای پرهوادار ما تیمهایی که مردم یک شــهر برای
تی 
رسیدنشان به لیگ برتر زجر میکشند و دوست دارند
این تیمها حضور داشــته باشــند هم تیم شــهرخودرو،
نفــت مسجدســلیمان و فجــر شــهید سپاســی قطعــا
اشــکاالتی کــه از ابتــدای فصــل وجــود دارد و همــه مــا
میدانیم مثل نبود امکانات ،نبود یک چمن خوب برای
مســابقه این خیلی زشــت است که شــهری مثل شیراز
چمن خوب نداشته باشد تا تیم بتواند بازیهایش را به
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ســرمربی ســابق پرســپولیس ،هدایــت تیــم فوتبــال
ســایپا را برعهــده گرفــت .پــس از اســتعفای امیدرضــا
روانخــواه از ســرمربیگری تیــم فوتبــال ســایپا ،مدیران
این باشــگاه با گزینههــای مختلف وارد مذاکره شــدند
و در نهایت حمید درخشــان به عنوان ســرمربی جدید
ایــن تیــم معرفــی شــدتیم فوتبــال ســایپا در لیــگ یک
از مجمــوع  ۲۹بــازی بــا کســب  ۳۴امتیــاز در جایــگاه
چهاردهم قرار دارد.

فجر محکوم به پیروزی برای بقا
استقاللی دیگر
آلومینیــوم اراک هفتــه گذشــته مقابــل تیــم قلعهنویی
شکســت خورد تا با  31امتیاز در رده یازدهم جدول قرار
بگیــرد .مهــدی رحمتی بعد از باخت بــه امیر قلعهنویی
حاال مقابل یک اســتقاللی دیگر صف آرایی خواهد کرد.
علیرضــا منصوریــان با نفــت آبادان  5هفته اســت رنگ
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محمدرضــا جعفــری گفــت :خانــم هــا
فالحــی ،آلهــام دل خــوش ،زهــرا فارســی،
نســاء زار ع ،مرضیــه قربانــی ،زری شــکوهی
زاده ،مریــم مــرادی ،نرگــس منصــوری،
شــکیال منصــوری ،آقایــان ســیدنیما
عامــری راد  ،امیــر رفیــع زاده و خانــم جعفــری
حضــور داشــتند و بعــد از برگــزاری ایــن
ویــژه برنامــه بــه همــه ایــن عزیــزان هدایایــی

از طــرف هیــأت ورزش هــای نابینایــان و
کم بینایان استان فارس اهدا شد.
مســئول کمیتــه ورزش هــای همگانــی
نابینایــان و کــم بینایــان ضمــن دعــوت از
خیریــن ورزشــی و مشــارکت در برنامــه هــای
ورزشــی هیــأت ورزش هــای نابینایــان و
کــم بینایــان اســتان فــارس گفــت :تمــام
هزینــه هــا و هدایــای ایــن را خیــرو عزیــز
خیراندیــش اســتاد علــی اصغــر احســان
نیــا کارآفریــن و خیــر ورزشــی هیــأت
ورزش هــای نابینایان و کــم بینایان پرداخت
کردند.

روزبــه چشــمی بــه علــت مصدومیــت تــا پایــان هفتــه
بیســت و نهــم رقابتهای لیــگ برتر ،قادر بــه همراهی
تیمش نخواهد بود.
بــا اعالم پزشــکان تیم فوتبال اســتقالل روزبه چشــمی
در بــازی بــا شــهرخودرو دچار کشــیدگی عضالنی شــده
است .بنابراین مدافع-هافبک آبیها امکان حضور در
بازی با فوالد خوزستان را نخواهد داشت.
بــا توجه بــه مصدومیت چشــمی ،این بازیکــن تا هفته
بیســت و نهــم رقابتهــای لیــگ برتر ،امــکان همراهی
تیمــش را نخواهــد داشــت امــا پزشــکان در تــاش
هســتند چشــمی را بــه بــازی هفتــه پایانی مقابــل نفت
مسجدسلیمان برسانند.

رئیس ایرانی دپارتمان فوتسال AFC
استعفا کرد

رئیس دپارتمان فوتســال کنفدراســیون فوتبال آســیا
از کنارهگیری خود از ســمتش خبر داد .لغو مســابقات
جــام باشــگاههای فوتســال آســیا در ســال  2022کــه بــه
پیشــنهاد کمیتــه فوتســال و فوتبــال ســاحلی  AFCو
تأییــد کمیته اجرایی کنفدراســیون فوتبال آســیا انجام
شد ،انتقادات بسیاری را به دنبال داشت.
علــی تارقلــیزاده ،رئیس ایرانی دپارتمان فوتســال AFC
هم در اعتراض به این تصمیم ،از ســمت خود اســتعفا
کرد.
تارقلــیزاده این خبر را تأیید کرد؛ کنفدراســیون فوتبال
آســیا ،انصراف امارات از میزبانی جام باشگاههای آسیا
را دلیل لغو این رقابتها عنوان کرده بود؛ این در حالی
است که ایران ،کویت و تایلند هم پیشنهاد میزبانی از
مســابقات را ارائه کــرده بودند .ینه تحمیل شــده به ما
اســت؟ ما با این پول میتوانســتیم مشــکالت دیگری
را رفع کنیم.

مربیان جدید تیم ملی هندبال ایران
مشخص شدند

وســلین وویوویــچ دســتیاران خــود را در تیــم ملــی
هندبــال انتخــاب کرد.بــا اعــام وســلین وویوویــچ
ســرمربی تیــم ملی هندبال مردان ایــران ،حمید صادق
شاهنشــین و شــهداد مرتجی بــه عنوان کمــک مربیان
تیم ملی هندبال مردان ایران انتخاب شدند.
صادق شاهنشین و مرتجی از بازیکنان اسبق تیم ملی
ایران و از مربیان جوان لیگ برتر هندبال هستند که تا
پیــش از ایــن مربیگــری تیم ملی امید ایــران را بر عهده
داشتند.

