تهــای لیــگ
قرعهکشــی دور گروهــی رقاب 
قهرمانــان آســیا روز دوشــنبه هفتــه آینــده
برگــزار م یشــود .بــا اعــام کنفدراســیون
فوتبــال آســیا ،قرعــه کشــی مرحلــه گروهــی
لیــگ قهرمانــان آســیا در فصــل  ،۲۰۲۲روز
دوشــنبه هفتــه بعــد مــورخ  ۲۸دی مــاه
ســاعت  ۹:۳۰به وقــت ایــران در پایگاه AFC

زمان قرعهکشی لیگ قهرمانان آسیا اعالم شد؛

جای سرخـ ـ ـ ـ ـ ــابیها خـ ـ ـ ــالی

در مالزی برگزار خواهد شد.
مهــای ســپاهان اصفهــان و فــوالد
تی 
خوزســتان نماینــدگان ایران در ایــن دوره از
مسابقات هســتند و تیمهای پرسپولیس

و استقالل تهران به دلیل عدم صدور مجو
حرف ـهای از حضــور در ایــن فصــل محــروم
شــدند .در ایــن فصل هم شــاهد حضور ۴۰
تیــم در دور گروهــی خواهیم بــود .پنج گروه

برای غرب آســیاییها و پنج گروه برای شرق
آســیاییها .از هر گروه نیز تیمهای نخست
بــه صــورت مســتقیم بــه دور یــک هشــتم
نهایــی صعــود میکننــد و  ۶تیــم از برتریــن

مهــای دوم(ســه تیم از غرب و ســه تیم از
تی 
شرق) هم راهی دور دوم خواهند شد.
در ســال  ۲۰۲۱تیــم الهــال عربســتان موفق
شــد بــا شکســت پوهانــگ اســتیلرز کــره
جنوبی عنوان قهرمانی را برای چهارمین بار
به دســت بیاورد و به تنهایی پرافتخارترین
تیم تاریخ لیگ قهرمانان شود.

فجر در آوردگاه سرخپوشان برای خلق شگفتی
مســابقات هفتــه پانزدهــم لیــگ برتــر در حالــی امروز
یشــود کــه اســتقالل در یــک
پنجشــنبه برگــزار م 
قدمــی رســیدن بــه قهرمانــی نیــم فصــل اســت ولــی
پرسپولیس دچار زلزله مدیریتی شده است.
امروز مسابقات نیم فصل لیگ برتر فوتبال به پایان
مــی رســد و عنوان تشــریفاتی قهرمانی نیــم فصل به
یــک تیــم خواهــد رســید .تیمــی کــه بــه احتمــال زیاد
اســتقالل خواهد بود .آبی پوشــان پایتخت تنها تیم
بــدون شکســت رقابــت هــا هســتند و بعیــد اســت
در هفتــه آخــر نتایجــی رقم بخــورد که اســتقالل صدر
را از دســت بدهــد .البتــه اگــر رای کمیتــه اســتیناف
تــا پیــش از شــروع مســابقات نیــم فصــل صــادر و
بــه ســود اســتقالل نباشــد ممکــن اســت قهرمانــی
تشــریفاتی نیم فصل به تیم دیگری برسد .در شرایط
عــادی اســتقالل فقــط در صورتیکــه بازنــده شــود و
پرســپولیس هــم بــا اختــاف گل بیــش از  5گل بــه
پیروزی برســد می تواند جانشــین استقالل شود که
امــر خیلــی بعیــدی اســت و اســتقالل بعد از  10ســال
این عنوان را کسب خواهد کرد.
نگاهی به این مسابقات می اندازیم؛
* مس رفسنجان  -پیکان؛ نبرد همسایهها
رقابــت تیــم هــای پنجــم و ششــم جــدول در آخریــن
هفتــه دور رفــت جــذاب خواهــد بــود و برنــده ایــن
مســابقه شانس رسیدن به رتبه چهارم را دارد .مس
رفســنجان هفته گذشــته با وجــود یک فوتبــال زیبا
و تماشــاگر پســند مقابــل اســتقالل شکســت خورد
امــا بازنــده ای ســربلند بود و فوتبــال با کیفیتــی ارایه
کرد .پیکان هم بعد از اینکه توانســت ســپاهان را در
اصفهان شکســت بدهد سه مســاوی پیاپی کسب
کــرده و بــرای قطع نوار تســاوی هایش به رفســنجان
می رود.
دو تیــم بی حاشــیه فوتبال ایران کــه در جدول لیگ
همسایههســتند مــی تواند یک بازی جــذاب و زیبای
دیگر را در لیگ بیســت و یکــم ثبت کنند .پیکان در
بــازی مقابــل آلومینیــوم اراک  9بازیکن زیر  23ســال
خــود را بــه میــدان فرســتاد تــا نشــان بدهــد واقعا در
زمینــه جوانگرایــی و میــدان دادن بــه جوانــان یکی از
تیــم هــای پیشــرو لیگ اســت مــس رفســنجان هم
ترکیبی از تجربه و جوانی است.
* ذوب آهــن -گل گهــر؛ رقابــت قلعهنویــی بــا یــک
پرسپولیسی
ذوب اهن در نیم فصل اول تیمی پرنوســان نشــان
داد بــا ایــن حــال اکنــون  17امتیــازی و در رده دهــم
جدول ایستاده که رتبه راضی کننده ای برای باشگاه
قدیمــی و پــر امکانــات اصفهانــی محســوب نمــی
شــود .گل گهر هم بعــد از رای کمیتــه انضباطی دچار
افت محسوســی در نتیجه گیری شــد ولی توانســت
خودش را جمع و جور کند و اکنون  4هفته است که
شکست نخورده است.
گل گهــر بــه دنبــال رســیدن بــه رتبــه هایــی باالتــر
ازهفتمــی اســت .تقابــل امیــر قلعــه نویی اســتقاللی
بــا مهــدی تارتــار ســرمربی پرسپولیســی ذوب آهــن
هــم نکتــه جالــب توجهــی اســت .هیــچ کــدام از ایــن
دوتیم نمی خواهند دور رفت را با شکســت به پایان
برسانند و می خواهند رتبه ای بهتر کسب کنند .گل
گهــر فصــل کابوس واری را طی می کند .ابتدا کســر 7
امتیــاز از ایــن باشــگاه به خاطــر بازیکــن گابنی ودوم
صادر نشــدن مجــوز حرفه ای به خاطــر بدهی به یک
مربی بدنساز اسپانیایی حسابی این باشگاه را دچار
چالش کرد گرفتن سه امتیاز در پایان دو رفت شاید
مرهمی بر زخمهای این تیم باشد.
* نفــت مسجدســلیمان -اســتقالل؛ قهرمانــی نیــم
فصل در شهر اولین ها؟
اســتقالل برای رســیدن بــه قهرمانی نیــم فصل فقط
به یک تساوی نیاز دارد اما هدف آبی پوشان تهرانی
قهرمانی آخر فصل و گرفتن جام قهرمانی در دستان
کاپیتانش اســت ،بنابراین شــاگردان فرهاد مجیدی
بــرای بــرد بــه شــهر اولیــن هــا ســفر خواهنــد کــرد.
شــهری که نفســش به نفــس تیم نفت بند اســت و
مردمش این تیم را عاشقانه دوست دارند اما نتایج
ایــن فصلش بســیار نا امیــد کننده بوده بــه طوریکه
زردپوشــان نفــت در حــال حاضــر بــا یــازده امتیــاز در
رده پانزدهــم جــدول قرار گرفتــه اند .برخــی لیدرهای
باشــگاه نیــز بعد از شکســت مقابل نفت آبــادان در
رختکــن جنجــال ســاز شــدند و بازیکنــان تیــم را بــه
دلیل نتایج ضعیف کتک زدند! اتفاقی که باعث شــد
فــراز کمالونــد اعــام کنــد در آســتانه جدایــی از نفت

است و بازیکنانش امنیت جانی ندارند.
نفت مسجدســلیمان بــا  6گل زده دومین خط دفاع
ضعیــف لیگ را در اختیار دارد و بعید اســت این خط
حملــه ناتــوان بتوانــد به اســتقالل گلزنی کنــد .با این
حال اســتقاللی هــا نباید مغرورانه وارد زمین شــوند.
آنهــا برای حفظ رکوردهای بی نظیر فصل خود نیاز به
یک برد دیگر دارند و قطعا میخواهند بعد از  10سال
قهرمانــی نیــم فصل خود را در شــهر اولینهــا با یک
برد خوب جشن بگیرند.
* آلومینیوم اراک -سپاهان؛ دومین سفر زردپوشان
به اراک
آلومینیــوم  5هفتــه اســت کــه بــرد نداشــته و یــک
باخــت و چهــار مســاوی نتایجــی اســت کــه ایــن تیم
رقــم زده و فردا هم باید مقابل یکی از مدعیان اصلی
قهرمانــی لیــگ به میــدان برود .ســپاهان هــم بعد از

 3شکســت متوالــی دو بــرد خــوب بــه دســت آورد تا
بــه شــرایط بهتــری برســد .زردپوشــان اصفهانی هیچ
شانســی بــرای قهرمانــی نیم فصــل ندارنــد و در حال
حاضر با  28امتیاز در رده سوم و پشت سر استقالل
و پرسپولیس قرار گرفته اند.
ایــن مســابقه هــم یکــی از بهتریــن و جــذاب تریــن
رقابت های نیم فصل خواهد بود .این دومین ســفر
ســپاهان در نیم فصل به اراک است شاگردان محرم
نویــد کیــا مجبور بودنــد به حکــم کمیتــه انضباطی از
پرســپولیس در اراک میزبانــی کننــد و حاال خودشــان
میهمان هســتند .ســپاهان در صورت بازنده شــدن
هــم در رده ســوم جدول لیــگ باقی می مانــد اما آنها
مدعی قهرمانی هستند و دیگر نباید امتیاز از دست
بدهند.نکتــه عجیب تــر اینکه هفته بعــد هم دوباره
دو تیــم در اراک در مرحلــه یــک هشــتم نهایــی جــام
حذفــی بایــد به مصــاف هم برونــد و برفــرض اگر این
مســابقه مساوی شــود بازی هفته بعد دو تیم حتما
بایــد برنــده داشــته باشــد .و بازنــده آن مســابقه یک
جام را از دست خواهد داد.
* تراکتور  -نساجی؛ رقابت دو تیم قدیمی و پرهوادار
تراکتــوری هــا فصــل کابــوس واری را طــی کــرده انــد
و بــا دومیــن ســرمربی خــود هــم در نیــم فصــل اول
بــد نتیجــه گرفتــه انــد و در حــال حاضــر  12امتیــازی
هستند و در رده سیزدهم جدول جا خوش کرده اند
وهواداران پرشور این تیم به هیچ عنوان این شرایط
را قابــل قبــول نمی داننــد و امیدوارند دوبــاره تراکتور
اوج بگیرد.
نســاجی دیگــر تیــم پرهــوادار و قدیمــی فوتبــال
کشــورمان  19امتیازی که در رده هشــتم جدول لیگ
ایســتاده و رتبــه ای آبرومند برای این تیم محســوب
مــی شــود با این حال آنهــا در تبریز هم بــه دنبال برد
هستند.آخرین باخت نساجی در هفته هفتم مقابل
ســپاهان بود اما تراکتور بعد از سه شکست متوالی
مقابل فجرسپاســی متوقف شــد و یک امتیاز کسب
کرد و باید دید ســولدو در آخرین مســابقه نیم فصل
چــه نتیجه ای می گیرد؟ تراکتور  15امتیازی می شــود
یا نساجی از امتیاز  20عبور خواهد کرد.
* هوادار -نفت آبادان؛ تقابل منصوریان و عنایتی
رضا عنایتی هفته گذشــته بــازی را به امیر قلعه نویی
استاد سابق خودش واگذار کرد و این هفته هم باید
بــه مصاف یــک اســتقاللی دیگــر علیرضــا منصوریان
برود.تقابــل دو مربــی اســتقاللی جــذاب خواهد بود.
یخــورد و البته
هــوادار تیمــی اســت که ســخت گل م 
سخت هم گلمیزند .شاگردان عنایتی در این فصل
فقــط  6گل زدهانــد و در اولیــن فصــل حضورشــان در
لیگ برتر  14امتیازی و در رده دوازدهم ایستاده اند.
نفــت آبــادان هــم هفتــه گذشــته یــک بــرد خــوب

لیــگ قهرمانــان فصــل آینده حضــور دارد .شــاگردان
نکونــام  18امتیــازی هســتند و روی پلــه نهــم جدول
ایســتادهاند .این باشــگاه حرفهای امــروز به مصاف
باشــگاهی میرود که حتی بر ســر نامش چالشهای
زیادی در کشــورمان وجود دارد و برخی آن را پدیده و
برخی دیگر آن را شهرخودرو مینامند.
آخرین تیم جدول لیگ که فقط  4امتیاز کسب کرده
و هیــچ بردی نداشــته با این حال هفته گذشــته یک
امتیــاز مهــم از پرســپولیس گرفــت .فــوالد در تالش
برای رسیدن به رتبههای باالتر جدول لیگ است اما
پدیده در رویای بقاســت و اینکه در اهواز هم شــاید
یــک امتیــاز دیگر بتواند بــه اندوختــه اندکش اضافه
کند .چون بعید است شاگردان سیدعباسی بتوانند
اولین برد فصل خود را در آخرین مســابقه آن هم در
اهــواز به دســت بیاورند اما فوالد چشــم بــه ردههای
باالی جدول دارد.
* پرسپولیس  -فجرشهیدسپاسی؛ زلزله قبل از نیم
فصل!
پرســپولیس قهرمــان پنج دوره لیگ برتــر برای حفظ
رتبــه دومــی خود در ایــن نیم فصل بایــد حتما از تیم
جنگنده و دونده فجر شــهید سپاســی ســه امتیاز را
بگیرد و البته امیدوار باشــد که رأی کمیته اســتیناف
بــه ضرر اســتقالل باشــد تــا شــاید کورســویی از امید
بــرای قهرمانــی هــم داشــته باشــد .البتــه نمایــش نــا
امیــد کننــده سرخپوشــان در هفتــه گذشــته مقابــل
پدیــده باعث شــد که آنها از اســتقالل رقیــب دیرینه
خــود عقــب بیفتنــد و اگــر امــروز هــم مقابــل فجر به
همان اندازه بی انگیزه باشند شاید نتیجهای بدتر از
مساوی هم نصیبشان شود .بخصوص اینکه حاال
عیسی آل کثیر هم به دلیل پارگی رباط صلیبی فصل
را از دســت داد و از قــدرت تهاجمی سرخپوشــان کم
شد.
برخــی پیشکســوتان هــم مدعــی هســتند کــه برخــی
بازیکنــان پرســپولیس به نوعــی کــم کاری میکنند و
در جریــان مســابقه بــا پدیده انــگار داشــتند در پارک
قدم میزدند و باید با آنها برخورد شــود .اگر این ادعا
درســت باشــد کادرفنــی پرســپولیس روز ســختی را
مقابل تیم جوان و دونده فجرخواهد داشــت ،تیمی
کــه برای بقــا تالش میکند و اکنون با  12امتیاز در رده
چهاردهم جدول قرار دارد.
فجــر از هفتــه پنجــم دیگــر بــردی در لیگ نداشــته و
مقابل پرســپولیس هم بعید اســت برای گرفتن سه
امتیــاز بازی کند .سرخپوشــان میخواهند نیم فصل
لیگ را با یک برد و باقی ماندن در رده دوم پشت سر
اســتقالل بــه پایان برســانند هــر چند خبر اســتعفای
ناگهانی سرپرســت پرسپولیس این تیم و باشگاه را
دچار زلزله قبل از پایان نیم فصل کرده ،گلمحمدی

سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی شیراز میگوید
پرســپولیس برابر ایــن تیم بــازی راحتی در پیش
ندارد.
علــی کالنتــری دربــاره دیــدار تیمــش برابــر
پرســپولیس در هفتــه پانزدهــم لیــگ برتــر اظهار

* سال سیزدهم * شماره 2563

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در در رده
سیزدهم جهان

با لشگری از مصدومان به این بازی حساس رسیده
اســت.به جــز آل کثیــر کــه فصــل را از دســت داده،،
پاکــدل ،عالیشــاه و شــجاعی از جملــه مصدومــان
پرســپولیس در این بازی هســتند .فجرسپاســی هم
ســیروان قربانــی ،حمیــد نعمتی و رضــا آقابابایی را به
دلیل مصدومیت فردا در اختیار نخواهد داشت.
* پــس از حدود  ۲هزارو  ۹۲۰روز در لیگ برتر دوباره به
هم رسیدند
امــا در لیــگ برتــر ایــن  ۲تیــم  ۱۹بــار بــه مصــاف هــم
رفتند که سرخپوشــان تهرانی هشت بار برنده شده
انــد ،فجریهــا هــم توانســته انــد چهار بــار ایــن تیم را
شکســت دهنــد و هفــت بــازی هــم مســاوی شــده
اســت و باید منتظــر ماند دید دیدار بیســتم این دو
تیم در یگ برتر چگونه رقم خواهد خورد.
آیــا پرسپولیســی هــا بــه نهمین ُبرد دســت پیــدا می
کنند و یا اینکه فجری ها به پنجمین پیروزی خود در
لیــگ برتــر برابر حریــف دیرینه می رســند و خاطره ای
خوش برای هواداران خود رقم خواهند زد.
آخریــن دیــدار دو تیــم فجــر و پرســپولیس مربــوط
یشــود کــه تیــم
بــه چهــارم مهــر مــاه ســال  ۱۳۹۲م 
پرسپولیس در تهران با تنها گل سید محمد مهدی
سید صالحی به برتری دست پیدا کرد.
هم اینک پس از حدود هشت سال دوباره امروز در
ورزشگاه آزادی با هم دیدار خواهندکرد.
* فراز و نشیب
بــرای شــاگردان علــی کالنتــری ســرمربی تیــم فجــر در
حالی دور رفت رو به پایان است که این تیم تازه وارد
به لیگ برتر پس از هشت سال با فرازو نشیب های
زیادی همراه بود ،از دســت دادن چند بازیکن خوب
کــه پایــه گــذار رســیدن تیــم فجر بــه لیگ برتــر بودند
از جملــه صدقــی و کردســتانی وگرفتــن چنــد بازیکن
سرباز ،فجری ها گام به لیگ برتر دوره بیست و یکم
گذاشتند.
فجــری هــا در دور رفــت و در خانــه حریفــان تیم های
صنعــت نفــت آبــادان و پیــکان تهران را با شکســت
مواجــه کردنــد تــا شــروع خوبــی در لیــگ برتر داشــته
باشــند و بــه میانــه جــدول هم برســند اما رفتــه رفته
این تیم سیر نزولی پیدا کرد.
* عوامل سیر نزولی به گفته فجریها
چنــد عوامــل نیــز از جملــه آســیب دیدگــی پنــج
بازیکــن اصلی ،متضرر شــدن چندین امتیــاز از بابت
اشــتباهات ســهوی داوران و همچنیــن نامناســب
بودن ورزشــگاه حافظیه ازجمله مواردی بوده است
کــه فجــری هــا بــه زعــم خودشــان تاکنــون بــه نتایــج
دلخواه و پدیده شدن دست نیافته اند.
هرچنــد بســیاری تیــم ها از بابــت داوری هــم متضرر
و هــم نفــع بــرده انــد کــه اینگونــه مســایل در لیــگ
برترایران همیشــه وجود داشــته و دور برگشــت هم
کــه بــازی هــا به مراتب ســخت تــر خواهد شــد بازهم
شاهد اشــتباه داوری ،زمین نامناسب ومصدومیت
و محرومیت خواهیم بود.
* روزهای سخت و تقویت تیم
فجــری ها بایــد برای آن روزهای ســخت کــه در پیش
اســت خــود را آمــاده کننــد و تیــم را بــا گرفتــن چنــد
بازیکــن خــوب کــه ســر مربــی تیم فجــر به آن اشــاره
کرده است تقویت کنند.
شاگردان کالنتری از  ۱۴بازی برگزارشده  ،شامل  ۲برد،
 ۶مســاوی  ۶ ،شکســت شــده انــد و آمار آنهــا در گل
زده  ۶گل اســت و گل خورده هم  ۱۲اســت که کارنامه
خوبی برای این تیم تازه واردی که هواداران زیادی در
ایران دارد ،نیست.
* نباید دچار چالش شوند
قطعــا مدیــران باشــگاه و در راس آن ســردار یــداهلل
بوعلــی فرمانــده ســپاه فجر دلشــان نمــی خواهد که
تیمشــان در نخستین سال ورود به لیگ برترآن هم
پس از هشت دچارچالش شود.
ایمان صادقی ،امید منصوری  ،علی نبی زاده  ،شهرام
گودرزی ،فرزان دانا  ،محمد قنبری  ،علی مالیی ،احمد
زنــده روح  ،اتابــک زارعــی  ،حســین مهربــان  ،محمــد

پرسپولیس به راحتی نمیتواند از سد فجر بگذرد
کرد :درســت اســت در چند بازی اخیــر آن طور که
دوســت داشــتیم نتیجه نگرفتیم ،سعی داریم با
برطرف کردن مشــکالت جایگاه خوبی در جدول
بــه دســت بیاوریــم تا هم مــا و هم مــردم از نتایج
راضی باشیم.

ورزشی

کاپیتــان ســابق تیمملــی فوتســال بــه عنــوان جانشــین
ناظمالشــریعه انتخــاب شد.نشســت هیــات رییســه
فدراسیون فوتبال در مرکز ملی فوتبال آغاز شد و در بخشی
از مصوبات این جلسه ،ضمن تکریم محمد ناظم الشریعه
بابــت تالشهایــش برای فوتســال ایران ،وحید شمســایی
بــرای هدایــت تیــم ملــی فوتســال بزرگســاالن انتخــاب
شد.ضمن اینکه علی صانعی سرمربی تیم ملی فوتسال زیر
 ۱۹سال ایران شد.

کالنتری ،سرمربی تیم فوتبال فجر سپاسی:

وی افــزود :دیــدار برابــر پرســپولیس بــرای هر دو
تیم ســخت است و اینگونه نیست پرسپولیس
راحت فجرسپاسی را در ورزشگاه آزادی شکست
دهد .قبال فجرسپاســی پرســپولیس را شکست
داده و این انگیزه و فعل خواستن بین بازیکنان
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شمسایی سرمربی تیمملی فوتسال
شد

امروز در هفته پانزدهم لیگ برتر؛

بــه دســت آورد و بــا  16امتیــاز در پلــه یازدهــم لیــگ
ایســتاده ،بــا ایــن حــال ســبک مربیگــری منصوریان
بــا عنایتــی کامــا متفــاوت اســت .حتــی در کنــار خــط
ایســتادن ایــن دو مربی شــرایط متفاوتــی دارند ،یکی
مثــل منصوریــان مــدام جنب و جــوش در کنار زمین
دارد و دیگــری تــاش میکنــد بــا آرامــش بیشــتری
تیمــش را هدایــت کنــد .البتــه شــرایط مالی باشــگاه
نفت آبادان باعث شده که بازیکنان این تیم نسبت
به مدیران این باشــگاه و قولهایی که بهشان داده
بی اعتماد شــوند با این حال به خاطر هوادارانشان
تالش خواهند کرد.
* فوالد  -پدیده؛ برد آسان شاگردان نکونام؟
فــوالد یکــی از دو باشــگاه حرف ـهای فوتبــال ایــران از
نظر کنفدراســیون فوتبال آســیا محســوب میشود.
باشــگاهی کــه پروان ـه حرف ـهای را دریافــت کــرده و در
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وجــود دارد در بیــن اعضــای تیــم هــم انگیــزه
وجــود دارد و امیــدوارم یــک بــازی جوانمرادنــه
از هــر دو تیــم و تماشــاگر پســند را شــاهد
باشــیم و تیــم فجرسپاســی امتیــاز خوبی کســب
کند.

زینالــی ترکیــب تیــم فجــررا برابــر تیــم تراکتورســازی
در هفتــه گذشــته تشــکیل مــی دادنــد کــه بــه ایــن
جمــع هــم محمــد عرفــان معصومــی ،میــاد احمدی
و ســجاد عبدویــی هــم اضافــه شــدند هر چنــد بازی
بــازی بــا مســاوی یک بریک تمام شــدد امــا فجری ها
در دقایقی از بازی تیم برتر میدان بودند.
فجــری ها درزمیــن ناهموار حافظیه با یک کار ترکیبی
توســط حســین مهربان که بهتریــن بازیکن تیم فجر
بــود و در ترکیــب تیــم منتخــب هفته چهاردهــم قرار
گرفت دروازه تیم تراکتور را بازکردند و به نظر می رسد
برابر تیم پرســپولیس در ورزشگاه مناسب آزادی باز
هــم شــاهد کار های ترکیبــی و بازی مالکانــه فجر یها
بــرای رســیدن به دروازه تیم پرســپولیس که ســخت
نیست ،باشیم.
* نقطه قوت دو تیم
نقطه قوت تیم های پرسپولیس و فجر درخط میانی
ایــن تیم اســت که فجری هــای جوان بــا دوندگی می
خواهنــد شایســتگی خــود را بــه رخ بازیکنــان تیــم
حریف که در تیم ملی هم حضور دارند برسانند.
فجری ها باید مواظب ضربات ایستگاهی تیم حریف
کــه توســط مهــدی ترابــی زده مــی شــود باشــند کــه
بســیارهم خطرنــاک هســتند و فجری هــا باید دریک
ســوم میانــی خــود به ویــژه کنارهــا کمتر خطــا بدهند
زیــرا حریــف از ایــن راه بــه گل هایی هم رســیده اند و
بازیکنان سرزن این تیم هم در اینگونه ضربات برای
رسیدن به گل در محوطه  ۱۸قدم اضافه می شوند.
* امید تیم فجر
همه امید های تیم فجرهم در این دیدار به حســین
مهربــان بازیکــن آمــاده ایــن روزهــای زرد پوشــان
شــیرازی اســت که با ســرعت و تکنیک و میل به گل
زنــی که دارد می توانــد دروازه تیم حریف را باز کند و از
ُکندی مدافعان میانی پرســپولیس ســود برد و حتی
آنهــا را وادار به خطا کنــد .فجری ها می توانند با پاس
در عمــق هافبک هــای خود همچون زنــده روح ،نبی
زاده و میالد احمدی به قلب دفاع تیم پرســپولیس
کــه آســیب پذیــر اســت ،بزننــد و بــه گل برســند و
حســین مهربــان را از ایــن راه روانــه دروازه حامد لک
کنند.
* دو ضربگیر
تنها نماینده شــیراز در لیگ برتر برابر پرســپولیس از
شــوت زنی هم نباید غافل شــوند زیرا دروازه بان تیم
حریف هم دو ضرب گیر اســت و میالد احمدی گلزن
هم می تواند از این صحنه ها ســود برد و دروازه تیم
پرسپولیس را بازکند.
بــازی تیــم هــای فجــر سپاســی و پرســپولیس تهران
میلیونهــا بیننــده دارد و احتمال اینکه ســرمربی تیم
ملــی هم و کادر فنــی این تیم هم در ورزشــگاه آزادی
حاضــر شــوند زیاد اســت و ایــن امر می توانــد روحیه
شــاگردان کالنتــری را افزایش دهد و بــا ارایه یک بازی
زیبــا همراه بــا نتیجه دور رفت لیگ برتــر با خاطره ای
خوب به پایان برسانند.
برنامه مسابقات هفته پانزدهم لیگ برتر:
پنجشنبه  ۲۳دی
مــس رفســنجان-پیکان تهــران -ســاعت -۱۵
ورزشگاه شهدای مس رفسنجان
ذوب آهن اصفهان-گل گهر ســیرجان -ســاعت -۱۵
ورزشگاه فوالدشهر فوالدشهر
نفــت مســجد سلیمان-اســتقالل -ســاعت -15:30
ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
آلومینیوم اراک-فوالد مبارکه ســپاهان -ساعت -۱۵
ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک
تراکتــور تبریز-نســاجی مازنــدران -ســاعت -۱۵
ورزشگاه بنیان دیزل تبریز
هــوادار تهران-صنعــت نفــت آبــادان -ســاعت -۱۵
ورزشگاه انقالب کرج
پرســپولیس-فجر سپاســی شــیراز -ســاعت -17:30
ورزشگاه آزادی
فــوالد خوزســتان-پدیده مشــهد -ســاعت -۱۷
ورزشگاه شهدای فوالد اهواز.

مهــای ملــی فوتبــال ســاحلی
رنکینــگ مــاه دســامبر  ۲۰۲۱تی 
جهــان اعــام شــد.آخرین رنکینگ ســازمان جهانــی فوتبال
ســاحلی در ســال ( ۲۰۲۱مــاه دســامبر ) اعــام شــد و تیم ملی
فوتبال ســاحلی ایــران با  ۹۹۸امتیاز در رده ســیزدهم جهان
قرار دارد.تیمهای ملی روســیه ( ۴۰۳۲امتیــاز ) ،پرتغال (۳۰۴۲
امتیــاز ) ،برزیــل ( ۲۵۲۸امتیــاز ،ژاپــن ( ۲۴۰۵امتیاز ) و اســپانیا
( ۲۲۶۹امتیاز ) در ردههای اول تا پنجم جهان قرار دارند.
ایران به علت غیبت در دو دوره اخیر جام جهانی فوتســال،
افــت محسوســی در ایــن رده بنــدی داشــته و از همتایان و
قدرت های برتر جهان عقب افتاده است

رضا درویش مدیرعامل پرسپولیس
شد

بــا نظر مجمع باشــگاه پرســپولیس ،مدیرعامــل جدید این
باشــگاه معرفی شد.پس از جلســه ای با حضور وزیر ورزش
و جوانان و اعضای هیأت مدیره باشــگاه پرســپولیس ،رضا
درویــش به عنــوان مدیرعامل جدیــد این باشــگاه انتخاب
شد .درویش سابقه مدیرعاملی باشگاه سایپا را در کارنامه
دارد و ارتبــاط خوبــی هــم میــان او و برخــی پیشکســتوتان
باشــگاه برقــرار اســت.این انتصاب پس از اســتعفای ســید
مجید صدری از سرپرستی باشگاه پرسپولیس انجام شد.
بــه ایــن ترتیب غالم محمد علیپور ،محمد اســد مســجدی،
بیــژن ذوالفقارنســب و ســید مجیــد پوراحمــدی مشــا ور
وزیــر ارشــاد و مدیرعامــل صندوق اعتباری هنــر در کنار رضا
درویــش بــه عنــوان اعضــای جدیــد هیــات مدیــره باشــگاه
پرسپولیس انتخاب شدند.
محمد فیاض و مجید صدری نیز اعضایی هســتند که جای
خود را در هیات مدیره این باشگاه به نفرات جدید دادند.

رونمایی از انتصابهای جدید در
فدراسیون فوتبال

رئیس کمیته فنی و توسعه و مسئول کمیته موقت عمران
و زیــر ســاخت فدراســیون فوتبــال انتخــاب شدند.جلســه
هیأت رئیســه فدراســیون فوتبال با حضور اعضا برگزار شد.
در پایــان ایــن جلســه بیــژن ذوالفقارنســب ،پیشکســوت
فوتبــال ایــران بــه عنــوان رئیــس کمیتــه فنــی و توســعه
فدراسیون انتخاب شد.
همچنیــن عبــاس صوفــی ،رئیــس هیــأت فوتبــال همــدان
هــم بــه عنوان مســئول کمیته موقت عمران و زیر ســاخت
فدراسیون منصوب شد.

معاون وزیر آموزش و پرورش  :جایگاه
ورزش دانش آموزی در کشور مشخص
است

معــاون تربیــت بدنــی و ســامت وزارت آمــوزش و پــرورش
گفــت :ورزش دانش آمــوزی جایگاه خود را در ورزش کشــور
تعریف کرده و می تواند مسیر را به سوی ورزش ملی و رشته
های پرطرفدار هدایت کند.
صادق ســتاری فرد در دیدار با مدیران و کارشناســان ارشــد
فدراســیون دانــش آموزی ،بــا بیان اهمیــت فعالیت ورزش
دانــش آمــوزی افــزود :فدراســیون ورزش دانــش آمــوزی
تنها فدراســیونی اســت که رشــته های مختلــف را در عرصه
روســتایی و شــهری و در  ۲بخــش دختــران و پســران دنبــال
کرده و چابکی این فدراســیون تنها بــا فعالیتهای جهادی
تــوان مدیریتــی دارد .معــاون تربیــت بدنی و ســامت وزارت
آموزش و پرورش بیان کرد :فدراسیون ورزش دانش آموزی
مجــری المپیاد و جشــنواره های ورزشــی داخلــی و خارجی در
ســطوح مختلف اســت و فعالیت های ورزشــی فدراســیون
در  ۲بخش ســامت محور و رقابت محور پیگیری میشود.
البتــه در حــوزه فدراســیون رویکــرد تربیت محــوری فعالیت
هــا نیــز تعریف شــده است.ســتاری فرد اظهــار کــرد :رویکرد
اصلی فعالیت ها باید تربیت محور باشد ،نگاه ما به ورزش
دانش آموزی رقابت محور نیست زیرا هدف اصلی ما تربیتی
است و به همین دلیل موضوع مهمی در سند تحول تحت
عنــوان «هدایــت تحصیلــی» داریم .ســتاری فــرد با اشــاره به
اینکه هدایت ورزشــی باید در فدراســیون مورد تاکید باشد،
افزود :بخشی از هدایت ورزشی ،مدیریت استعدادها است
که در ســند تحول دولت به زودی ابالغ خواهد شــد و بسیار
مــورد تاکیــد اســت و آن را در ســند محوریت اســتعدادهای
ورزشی آموزش و پرورش پیش بینی کردیم.
وی تاکیــد کــرد :حق رشــد ورزشــکار باید پیگیری شــود .این
موضوعــی اســت که مــی توانــد فدراســیون را پیشــگام و به
عنــوان محــور ورزش کشــور تثبیــت کنــد .بــا حــدود  ۱۴هزار
هیات دانش آموزی در سراسر کشور ،ظرفیت بسیار خوبی
در اختیار داریم و سند تحول در فدراسیون باید بومی سازی
و برنامه ها مبتنی بر سند طراحی شود.

