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اردوی کیش در دستور کار کالنتری
شــاگردان کالنتــری برای آمادگــی بیشتر
در چزیــره کیــش اردوی خــود را برگــزار
میکنند.
پس از شروع کار فجریها در فصل نقل

مهــای لیــگ برتــر
برخــاف دیگــر تی 
فجریهــا بــه جزیــره م ـیرود و در کمــپ
تمرینــی جزیره کیش اردوی خود را برگزار
میکننــد .ایــن اردو از  ۳۰شــهریور کلیــد

و انتقــاالت و از ســرگیری تمرینــات ایــن
تیم در شــیراز ،ادامــه برنامه پیش فصل
این تیم مشــخص شد تا فجریها از نظر
بدنی به شرایط مناسبی برسند.

میخورد و شاگردان کالنتری در این اردو
دو دیدار دوســتانه مقابل نساجی برگزار
خواهند کرد.
یهــا تاکنــون در فصــل نقــل و
فجر 

انتقــاالت موفق بــه جذب چهــار بازیکن
شــدهاند و طی روزهــای آینده باید منتظر
جــذب بازیکنــان دیگــری از ســوی ایــن
باشگاه باشیم.

جوانمردی در مورد میزان پاداش برای ورزشــکارانی که
 ۲مــدال در پارالمپیــک و یــا بــازی های آســیایی کســب
مــی کننــد نیــز گفــت :دقیقــا همیــن مســئله کــه بــرای
مهــدی اوالد پیــش آمــد بــرای مــن هــم که تنها کســی
بــودم کــه در پارالمپپــک ریــو  ۲نشــان طــا گرفتــم و
همچنین در بازی های آســیایی اینچه اون کره جنوبی
هم ۲مدالی شدم همین اتفاق افتاد و برای مدال های
دیگرم نیز  ۱۰درصد پاداش پرداخت شد.
وی اضافــه کــرد :در رابطــه با این مصوبــه وزارت ورزش
و جوانــان پیشــتر اعتــراض کــرده ام امــا نتیجــه ای
نداشــت امیدوارم حمید سجادی وزیر ورزش که درک
خوبــی از قهرمانــان دارد ایــن مصوبــه را تغییــر دهــد
زیرا ورزشــکاری که موفق به کســب  ۲نشــان در چنین
رودیدادهــای مهمــی مــی شــود قطعــا وقــت گذاشــته
است و افتخارش هم برای کشور است.
قهرمانانــی کــه  ۲مــدال مــی گیرنــد ،پــاداش یکــی از
مــدال هــا به صــورت کامل و پــاداش مــدال دیگر فقط
 ۱۰درصــد مبلــغ به صــورت نقدی پرداخت می شــود که
ورزشکاران به این موضوع معترض هستند.
* شرایط آب و هوایی توکیو
جوانمــردی گفــت :تــا  ۹روز اول شــرایط آب و هوایــی
توکیــو شــرجی و بــا رطوبــت بســیار بــاال بــود و روزهــای
آخرهــم هــوا کامــا بارانــی بــود و مجبــور شــدم در ایــن

شــرایط در مــاده  ۵۰متر خفیــف که در فضای بــاز برگزار
می شود خیلی انرژی صرف کنم تا به فینال برسم.
وی اضافه کرد :در حالی که انتظار حداقل مدال نقره و
یا برنز داشتم اما این اتفاق نیفتاد و در فینال  ۲۴تیری
که زدم نتیجه نداد زیرا ما در ایران در این شرایط آب و
هوایی کار نکرده بودیم ،فقط در تهران دراین ماده ۵۰
متــر تمریــن کردیم زیرا به غیراز پایتخــت درجایی دیگر
از کشور محل تمرین و مسابقه  ۵۰مترخفیف نداریم.
این قهرمان ملی با بیان اینکه پنج ســال طول کشــید
تا پارالمپیک توکیو برگزار شود ،افزود :بازه زمانی میان
 ۲المپیــک بــه مــدت چهار ســال بســیار زیاد اســت اما
این دوره پنج ســال طول کشــید و معلوم هم نبود به
خاطر کرونا المپیک توکیو برگزار شود و همین امر هم
درروحیه ورزشکاران تأثیر منفی گذاشته بود.
جوانمردی ادامه داد :هر چند در توکیو شــرایط سختی
داشــتیم و مــدام در قرنطینــه بودیم و هــر روز هم باید
تست کرونا می دادیم اما کشور ژاپن از عهده میزبانی
به خوبی برآمد ضمن اینکه اجازه حتی گشــت زنی هم
در شهر نداشتیم با این حال خوب برگزار کردند.

* جوانمــردی :رکــوردم حداقــل تــا ســه ســال دســت
نخواهد خورد
وی گفت :از این اینکه توانســتم ســومین مدال طالی
پارالمپیــک را کســب کنــم خــدا را شــاکرم و خوشــحالم
توانســتم دل مردم را شاد کنم ضمن اینکه در تپانچه
 ۱۰متــر رکــورد شــکنی کــردم و خیالــم راحــت اســت کــه
حداقــل تا ســه ســال آینده این رکــورد در اختیــار ایران
خواهد بود.
جوانمــردی بیــان کــرد :کمتــر از یــک ســال دیگــر بــه
بــازی هــای آســیایی هانــگ زو  ۲۰۲۲چیــن باقــی نمانده
اســت و باید ســخت تمریــن کنیم زیــرا ایــن رقابت ها
هم بســیار ارزشــمند اســت امیدوارم در آن زمان کرونا
تمام شــده باشــد تا دیگر ورزشــکاران و مــردم دغدغه
این ویروس خطرناک که قربانی های زیادی هم گرفت
نداشته باشند.
وی گفــت :همچنیــن شــنبه  ۲۷شــهریورماه بــا مقــام
معظــم رهبــری دیــدار داریــم که مــی توانیم مشــکالت
اســتخدامی که مصوبه مجلس اســت را به عرض رهبر
معظم انقالب برسانیم.

امشب در مرحله یکهشتم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛

پرسپولیس مقابل استقالل قرمزپوش ،تراکتور بحرانزده در آرزوی صعود
دو تیــم پرســپولیس و تراکتــور ایــران در مرحلــه یــک
هشــتم نهایی لیگ قهرمانان آســیاس هشــنبه شب به
مصاف حریفانی از تاجیکستان و عربستان میروند.
دو مســابقه دیگــر از مرحلــه یــک هشــتم نهایــی لیــگ
قهرمانــان آســیا بــا حضــور نماینــدگان ایران س هشــنبه
برگزار میشود .پرســپولیس و تراکتور ایران در شرایطی
متفاوت و با حریفانی از تاجیکستان و عربستان روبه رو
میشوند .نگاهی به این دو مسابقه میاندازیم.
* اســتقالل تاجیکستان  -پرســپولیس ایران؛ تقابل با
قرمزپوشاناستقاللی
مســابقه اســتقالل تاجیکســتان و پرســپولیس ایــران
قــرار اســت ســاعت  19:30در شــهر دوشــنبه برگــزار
شــود .ظاهــرا برای این دیــدار بلیتفروشــی هم صورت
گرفتــه اســت و بازیکنــان پرســپولیس بعــد از حــدود 2
ســال مقابــل تماشــاگران بــازی خواهنــد کــرد .فوتبــال
تاجیکســتان فوتبالــی درجــه ســه در آســیا محســوب
م یشــود و هــواداران فوتبــال کشــورمان خیلــی ایــن
فوتبــال را قدرتمنــد نمیدانند اما این تصــور حداقل در
مورد اســتقالل تاجیکستان درست نیست .بخصوص
اینکــه بدانیــم اســتقالل در مرحلــه گروهــی باالتــر از

تیــم الهــال عربســتان قــرار گرفــت و  4بــر یک هــم تیم
پرمدعــای عربســتانی را شکســت داده اســت .این تیم
در گروهی که االهلی امارات هم حضور داشت به عنوان
صدرنشین صعود کرد .بنابراین گلمحمدی و بازیکنان
پرســپولیس بــه خوبــی میداننــد کــه نبایــد اســتقالل
قرمزپوش تاجیکستان را دستکم بگیرند.

مســابقات جهانی کشــتی آزاد و فرنگی از چنــد روز دیگر
در نــروژ آغــاز می شــود و همــه در انتظــار عملکرد خوب
گوششکستههاهستند.
مســابقات جهانــی کشــتی بــه میزبانــی اســلو نــروژ از ۱۰
مهرماه آغاز خواهد شــد که کاروان کشــتی آزاد و فرنگی
کشــورمان بــه صــورت کامــل در  ۱۰وزن در این رقابتها

حضور خواهد داشت.
* سال  ۲۰۱۱بهترین نتیجه ایران در یک دهه اخیر
در طــول یــک دهــه اخیری کــه مســابقات جهانــی برگزار
شده ،کشتی آزاد همیشه نتایجی بهتر از فرنگی داشته
اســت .کشتی آزاد از سال  ۲۰۱۱تا ( ۲۰۱۹ایران در سال ۲۰۱۲
در مسابقات شرکت نکرد) که آخرین مرحله مسابقات

پرســپولیس قهرمــان  5دوره لیــگ برتــر کشــور و
فینالیســت دو دوره لیگ قهرمانان آســیا تیمــی پرآوازه
در فوتبــال قــاره کهــن محســوب م یشــود امــا فوتبــال
قابل پیشبینی نیست .گلمحمدی به خوبی میداند
کــه تیمــش مقابل این حریف ناشــناس تاجیکســتانی
از پیشبرنده نیســت .تیمی که حتــی اجازه نداد تا قبل

از شــروع مســابقه پرســپولیس شــناخت مناســبی از
ورزشــگاه محل برگزاری مسابقه پیدا کند .پرسپولیس
در ایــن دیدار کمال کامیابینیا و علی شــجاعی را همراه
خــود بــه تاجیکســتان نبــرده اســت .مهدیخانــی هــم
دســتش در تمرین شکسته و در این بازی دیگر غایب
سرخپوشــان خواهــد بــود .هــواداران پرســپولیس بــه
مشــان مقابــل اســتقالل قرمزپوش
بــرد و موفقیــت تی 
خیلــی امیدوارنــد امــا در هــر بــازی احتمــال شکســت
هــم وجــود دارد کــه پرسپولیس ـیها اصــا دوســت
ندارنــد بــه ایــن گزینــه حتــی فکــر کننــد و خــود را از هــم
اکنــون در مرحلــه یــک چهــارم نهایــی لیــگ قهرمانــان
میبینند.
* النصــر عربســتان  -تراکتــور تبریــز؛ حســاب ویــژه روی
غیرت و توانایی بازیکنان
النصــر عربســتان از ســاعت  20:30در قطــر بــه مصــاف
تراکتور ایران خواهد رفت .النصر تیم قدرتمندی اســت
اما آنچه باعث نگرانی هواداران تراکتور در این مســابقه
اســت نــه قــدرت تیــم حریف کــه وضعیــت تیــم تراکتور
اســت .تراکتــور پیــش از شــروع ایــن مســابقه بــه هیچ
عنوان تمرین مناســبی نداشته است .فیروز کریمی که

جانشــین فــراز کمالوند در این تیم شــده شــاید قبل از
بازی با النصر فقط  3جلســه بــا بازیکنان تراکتور تمرین
کرده است! کریمی در این مدت زمان کوتاه تالش کرده
بــا جمالت انگیزشــی روحیه بازیکنان تراکتــور را باال نگه
دارد و آنهــا را حداقــل از نظــر روحــی و روانــی آمــاده ایــن
بازی بزرگ کند .فیروز کریمی در این کار اســتاد است .او
روی غیرت ،تعصب و توانمندی بازیکنان ایرانی حساب
ویژهای باز کرده است.
بــا ایــن حال تراکتــور بحران زده فقــط بــا  16بازیکن راهی
قطر شــد و حتی نتوانســت فهرســت تیمش را تکمیل
کنــد! همیــن شــرایط باعــث شــد کــه برخــی نماینــدگان
مــردم تبریــز در مجلــس شــورای اســامی هــم نســبت
بــه وضعیــت تراکتــور واکنــش نشــان بدهنــد .تراکتــور
تالش میکند تیمی از پیش بازنده نباشــد و امیدواریم
قرمزپوشــان تبریزی نمایشــی دلچســب مقابــل النصر
عربســتان ارایه بدهند .از سویی دیگر برخی رسانههای
عربســتانی مدعی شدهاند که النصر فقط یک مدافع در
بازی با تراکتور در اختیار دارد و همین مســئله میتواند
شــاگردان فیــروز کریمــی را به برد و صعــود از این مرحله
امیدوارتر کند.

نگاهی به نتایج کشتی در مسابقات جهانی؛

قدرتنمایی آقای خاص یا رکورد تاریخی درستکار؟

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس میگوید :اشتراکهای
فرهنگی زیادی میان ایران و تاجیکستان وجود دارد.
یحیــی گلمحمــدی در نشســت خبــری پیــش از دیدار
تیمــش برابــر اســتقالل تاجیکســتان اظهــار کــرد :قبل
از هــر چیــز از میهمان نوازی مردم تاجیکســتان تشــکر
میکنــم .مشــترکات فرهنگــی زیــادی میــان ایــران و
تاجیکســتان وجــود دارد و وقتــی در تاجیکســتان
هستید احســاس نمیکنید در کشــور غریب هستید.
یتــر ادامه
امیــدوارم روابــط حســنه میان دو کشــور قو 
پیدا کند.
وی افــزود :میدانیم در چه مرحله حساســی قرار داریم
و مقابل یک تیم با انگیزه و جوان و پر تالش باید بازی
کنیم .برای رسیدن به این مرحله بازیهای خوبی انجام
دادیــم و ســختیهای زیــادی تحمــل کردیــم و زحمــت
زیادی کشــیدیم و دوســت نداریــم خیلی راحــت از این
مرحلــه کنــار برویــم .قطعا برای مبــارزه و جنگیــدن وارد

بود  ۶طال ۸ ،نقره و  ۱۳برنز کسب کرده این در حالیست
کــه حاصل فرنگ ـیکاران در این مدت  ۴طــا ۲ ،نقره و ۱۲
برنز بوده است .کشتی آزاد در سال  ۲۰۱۳و کشتی فرنگی
در سال  ۲۰۱۴قهرمان جهان شدند.
بهترین نتیجه کشتی آزاد و فرنگی در سال  ۲۰۱۱در ترکیه
رقم خورد که کاروان کشتی کشورمان  ۴طال ،یک نقره و
 ۲برنز کســب کرد که از این تعداد  ۲طال ،یک نقره و یک
برنز سهم آزاد بود.
کاروان ورزشــی کشــورمان در مســابقات جهانــی ۲۰۱۹
نورســلطان یــک طــا ،یک نقره و  ۵برنز کســب کــرد و در
ردهبندی مجموع در جایگاه هشــتم قرار گرفت .حسن
یزدانــی در وزن  ۸۶کیلوگــرم تنهــا طالیــی ایــران بــود،
علیرضا کریمی هم تنها نقره کشورمان را کسب کرد .در
این مســابقات بهنام احسانپور ،یونس امامی در آزاد،

علیرضــا نجاتــی ،محمدعلی گرایــی و ســعید عبدولی در
فرنگی به مدال برنز رسیدند.
* هتتریک یزدانی در اسلو؟
مســابقات جهانــی نــروژ در حالــی برگزار خواهد شــد که
در لیســت کاروان اعزامی کشورمان حسن یزدانی برای
پنجمین دوره ،امامی و گرایی برای دومین دوره متوالی
روی تشــک میروند.حســن یزدانی در ســال  ۲۰۱۷و ۲۰۱۹
بــه مــدال طــا دســت یافــت و در ســال  ۲۰۱۵نقــره و در
 ۲۰۱۸برنــز گرفت .حاال باید دیــد با حضور دیوید تیلور به
عنوان مهم ترین حریف یزدانی ،بولدوزر ایرانی میتواند
سومین طال را کسب کند؟
بــرای انتخــاب نفرات اعزامــی به مســابقات جهانی نروژ،
کادر فنــی کشــتی آزاد و فرنگــی چرخــه انتخابــی را در
نظــر گرفتنــد هــر چنــد چرخــه محمد بنــا از ســوی برخی

گلمحمدی :بازیکنانم ذهنیت برنده دارند

زمین خواهیم شد .تجربه بازیکنان ما از لیگ قهرمانان
آســیا ،برگ برنــده تیم مــا خواهد بــود و آن تجربه خیلی
بــه ما کمــک میکند .تیم خوبــی داریم و بــه آن ایمان و
اعتقــاد کامــل داریــم و میدانیم همیشــه مــرد روزهای
سخت بودهاند.
او در ادامــه گفــت :بیــش از دو ســال اســت کــه
پرســپولیس بــه عنوان تیــم میزبان در لیــگ قهرمانان
آســیا بــازی نکــرده اســت و نزدیــک  ۹۰۰روز اســت کــه
مهــا و هــم بحــث ویــروس کرونا
بــه خاطــر بحــث تحری 
تهــا حاضر بودیم .این
بدون بــازی خانگی در این رقاب 
شــرایط را بــرای هــر تیمی ســخت میکند .پرســپولیس
پــر هوادارتریــن باشــگاه آســیا اســت و قطعا نبــود این

ورزشی
* سال سیزدهم * شماره 2465

نبرد یوزهای ایرانی با صربستان در اولین
گام

مجموعه ورزش و جوانان فارس از ورزشکاران
پارالمپیکی تمام قد حمایت کردند
ساره جوانمردی گفت :از حاجی زاده مدیرکل ورزش و
جوانــان ،معاون ورزش بانــوان ،رئیس هیات جانبازان
و معلــوالن فــارس دیگرمســئوالن اســتان کــه زحمت
کشــیده بودند و به اســتقبال ما آمدند تشکر می کنم
و امیدوارم جبران کنم.
ســاره جوانمــردی قهرمــان پارالمپیــک بــا بیــان اینکــه
و درشــرایط کرونــا اســتقبال خوبــی از مــا در شــیراز بــه
عمــل آمــد ،گفــت :از حاجــی زاده مدیــرکل ورزش و
جوانــان ،معاون ورزش بانــوان ،رئیس هیات جانبازان
و معلــوالن فــارس دیگر مســئوالن اســتان که زحمت
کشــیده بودند و به اســتقبال ما آمدند تشکر می کنم
و امیدوارم جبران کنم.
این ورزشــکار پرافتخار گفت :به هنگام زیارت حضرت
شــاه چــراغ (ع ) افتخار خادمی این بــارگاه مطهرنصیبم
شد امیدوارم که الیق خادمی باشم.
ســاره جوانمردی دوشــنبه به حقوق صندوق حمایت
از ورزشــکاران اشــاره کــرد و افــزود :حقوقــی کــه از ایــن
صندوق به مبلغ یک میلیون تومان دریافت می کنیم
ناچیز است و امیدوارم این رقم هم تغییر کند.
* شاید کسی نخواهد بچهدار شود
وی ادامــه داد :حــدود  ۶ســال پیــش در مجلــس
مصوب ـهای بــرای اســتخدام قهرمانــان پارالمپیــک بــه
تصویب رســید که باید تغییــر کند؛ در مصوبه مجلس
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ساره جوانمردی ،قهرمان پارالمپیک:

آمده است که فرزندان قهرمانان پارالمپیک می توانند
استخدام شوند ،شاید کسی نخواهد بچه دار شود.
جوانمــردی اضافــه کرد :بارهــا به این مصوبــه اعتراض
کــردم و حتــی در مالقــات بــا ســلطانی فــر وزیــر ســابق
ورزش و جوانــان این موضــوع را مطرح کردم اما گفتند
مصوبه است و دیگرنمی شود کاری کرد.
* دوران قهرمانــی تمام میشــود ،نماینــدگان مجلس
توجه کنند
پرچمــدار پارالمپیک توکیو ادامه داد :ســرانجام دوران
قهرمانــی تمــام مــی شــود و مــا باید بــه فکر پــس از آن
باشــیم و از نمایندگان مجلس می خواهم این قانون
را تغییــر دهنــد زیــرا شــرایط قــراردادی بــرای کارمنــدان
امنیت شــغلی ندارد و هر ســال باید نگران باشــیم که
آیــا قــرار داد مــا تمدیــد می شــود و یا نــه و ایــن امر هم
ربطــی بــه اداره کل ورزش و جوانــان نــدارد زیرا مجلس
شورای اسالمی باید مصوبه را تغییر دهد.
جوانمــردی ادامــه داد :در مالقــات بــا حمیــد ســجادی
وزیــر ورزش و جوانــان نیــز این موضــوع را مطرح کردم
و عاجزانــه در خواســت دارم ،ایشــان کــه از قهرمانــان
هســتند و درد یــک ورزشــکار را بــه خوبــی مــی دانــد
پیگیر تغییر این مصوبه باشــند و اینکه برای ما شــرط
گذاشته شده جای تعجب دارد.
* میزان پاداش ورزشکاران  ۲مدالی تغییر کند
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هــواداران بیشترین آســیب را به تیم مــا خواهد زد .ما
پرســپولیس هســتیم و همیشــه بــرای بردن و کســب
افتخار جنگیدهایم و همان هوادارانی که در اســتادیوم
نیســتند ،بــرای آنهــا مبــارزه میکنیــم و میجنگیــم.
بازیکنان هم در چند ســال گذشــته نشان دادند چقدر
تفکــرات بــزرگ و ذهنیت برنده دارند .ما تیم اســتقالل
تاجیکســتان را از فیلمهایــی که در مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آسیا بازی کردند ،شناخت داریم و متاسفانه
یهــای اخیرشــان از تلویزیــون پخــش نم یشــد و
باز 
نمیدانم درباره آن چه بگویم .با این حال استقالل تیم
خوبــی اســت و خوب دفــاع میکند و قطعا بــازی راحتی
برای ما نیست.

کشــتیگیران و کارشناســان با انتقاداتی روبهرو شــد اما
آقای خاص تأکید داشــت عدالــت در انتخابیها رعایت
شده است.
بعد از کسب یک طال و یک برنز کشتی فرنگی حاال همه
نگاهها به شــاگردان بناست تا این بار هم کشتیگیران
بــا قدرتنمایــی حریفــان را بــه زیــر ببرنــد .از طرفــی بعــد
از پایــان همــکاری غــام محمدی با فدراســیون کشــتی
و حضــور پژمــان درســتکار خیل یهــا منتظــر عملکــرد
شاگردان او در نروژ هستند .با توجه به اینکه کشتی آزاد
در بیشــتر ســالها نتیجهای بهتر از فرنگی در مسابقات
جهانــی داشــته بایــد دیــد آیــا در نــروژ هــم تیــم پژمــان
درســتکار میتواند نتیجهای تاریخی را به ثبت برساند یا
اینکــه ماننــد المپیک شــاگردان بنا قدرت خــود را به رخ
حریفان خواهند کشید؟
گلمحمدی ادامه داد :خوشــحالیم که در تاجیکستان
هســتیم و اینجا احســاس غریبی نداریم .هدف ورزش
ایجاد دوستی بین ملتها و دولتها است و همیشه
ایــن شــعار ورزش بــوده اســت .احترام زیــادی برای تیم
رقیــب قائــل هســتیم .مــا همزبــان هســتیم و همــه
میدانیم فارســی زبان شیرینی است و یکی از زبانهای
شتــر
مهــم دنیــا اســت .فــردا میتوانــد بــرای ارتبــاط بی 
دولتها و ملتها جشــن خوبی باشــد .مــن اولین بار
است مقابل تیمی از تاجیکستان بازی میکنم.
وی ادامه داد :تیمی که خوب دفاع میکند ،قطعا برنامه
بــرای ضد حمله دارد .اســتقالل تاجیکســتان در حمله
هــم با ســرعت خوب و انتقال خــوب به حمله خطرناک
اســت .هــم از قدرت خط حمله آنها اطــاع داریم و هم
نهــا را میشناســیم .راهکارهایــی
قــدرت دفــاع تیمــی آ 
برای باز کردن این دفاع تیمی و مهار مهاجمان این تیم
تدوین کردهایم.

تیــم ملی فوتســال کشــورمان در رقابت هــای جام جهانی
امروز به مصاف تیم ملی صربستان خواهد رفت.
رقابتهــای جــام جهانــی فوتســال  2021بــه میزبانی کشــور
لیتوانــی در حــال برگــزاری اســت و تیــم ملی کشــورمان در
گــروه ششــم و  Fایــن مســابقات بــا تیمهــای فوتســال
آمریکا ،صربستان و آرژانتین همگروه است.
تیــم ملــی فوتســال کشــورمان قــرار اســت در اولیــن گام
ایــن رقابتها امروز و از ســاعت  19:30به مصاف تیم ملی
صربستان بروند.
برنامه بازیها به شرح زیر است:
سه شنبه  23شهریور
گروه F
صربستان  -ایران ساعت۱۹:۳۰ :
آرژانتین  -آمریکا ساعت۲۱:۳۰ :
گروهE
پاراگوئه  -اسپانیا ساعت۱۹:۳۰ :
آنگوال  -ژاپن ساعت۲۱:۳۰ :

نتایج روز نخست جامجهانی فوتسال؛

شکست میزبان و برد پر گل روسیه

روز نخســت جــام جهانــی  ۲۰۲۱بــا برگــزاری چهــار دیــدار بــه
پایان رســید .روز نخســت از نهمین دوره رقابت های جام
جهانی فوتسال با شکست میزبان رقابتها همراه بود.
در بازیهــای انجــام شــده در گــروه اول لیتوانــی میزبــان
مســابقات بــا نتیجــه  ۲بــر یــک از ونزوئال شکســت خورد.
قزاقســتان یکی از تیمهای مدعــی این دوره از رقابتها ۶
بــر یک کاســتاریکا را شکســت داد تا در صــدر جدول این
گــروه قــرار بگیرد .در گــروه دوم ایــن پیکارها نیــز اتحادیه
فوتســال روســیه قدرت نمایی کرد و بــا  ۹گل حریف خود
مصــر را شکســت داد و ازبکســتان یکــی از نماینــده های
آسیا در جام جهانی با نتیجه  ۵بر  ۴مغلوب گواتماال شد.

سه بازیکن زیر  21سال در تیم صنعتی
لیگ برتر

سه بازیکن زیر  21سال به جمع بازیکنان مس رفسنجان
اضافه شدند.سه بازیکن جوان به جمع شاگردان محمد
ربیعی اضافه شــدند .علی زار ع ( 20ساله) و یونس اکبرپور
( 19ســاله) دو بازیکــن جــوان از باشــگاههای نســاجی
مازنــدران و پــارس جنوبــی جم بــا امضــای قراردادهایی 3
ساله رسما به مس رفسنجان پیوستند.
همچنیــن مهــران حیــدری ،دروازهبان  20ســاله که ســابقه
بــازی در تمــام ردههــای ســنی باشــگاه مس رفســنجان را
دارد ،پــس از پشــت ســر گذاشــتن خدمــت ســربازی در
باشــگاه نیروی زمینــی تهران ،با نظر محمــد ربیعی به تیم
بزرگساالن مس رفسنجان ملحق شد.

آخرین وضعیت مهاجم مصدوم
پرسپولیس در تاجیکستان

مهاجم مصدوم پرســپولیس همراه با کاروان این تیم به
تهــران بازمیگردد.مهدیمهدیخانی در اولین تمرین تیم
پرســپولیس در تاجیکســتان از ناحیه ساعد دست دچار
شکســتگی شــد .وی بالفاصله پــس از مصدوم شــدن با
حضــور در یکــی از بیمارســتانهای دوشــنبه دســت چپ
خــود را آتــل بســت و بــه همیــن دلیل دیــدار با اســتقالل
در مرحلــه یــک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان آســیا را از
دســت داد .مســئوالن تیــم پرســپولیس قصــد داشــتند
برای ســریعتر انجام شــدن عمل جراحــی مهدی خانی وی
را زودتــر بــه تهران بازگرداننــد اما تاکنون بلیــت برای پرواز
مستقیم این بازیکن به کشورمان تهیه نشده است.
یکی از راههای بازگشت مهدیخانی به کشورمان ،سفرش
از تاجیکستان به ازبکستان و در ادامه ترکیه بود تا بتواند
از ایــن طریــق به تهران بیاید اما طوالنی بودن این ســفر و
شــرایط خاص مهاجم پرســپولیس ســبب شــد این سفر
هــم منتفی شــود .بــا این وضعیــت مهدیخانــی همچنان
در دوشــنبه میمانــد و پــس از دیــدار بــا اســتقالل همراه
بــا کاروان پرســپولیس راهــی کشــورمان خواهد شــد مگر
اینکه بلیت برای پرواز مستقیم وی به تهران تهیه شود.
طبــق اعــام پزشــک سر خپوشــان بــا توجــه بــه شــدت
مصدومیــت مهدیخانی ،این بازیکن حدود یک ماه باید
از تمرین و بازی دور باشد.

زمان آغاز مسابقات و نقل و انتقاالت
لیگ دسته دوم اعالم شد

زمــان آغــاز مســابقات لیــگ دســته دوم باشــگاه هــای
کشــور فصــل  ۱۴۰۰-۱۴۰۱و نقــل و انتقاالت ایــن لیگ اعالم
شد.مسابقات لیگ دسته دوم باشگاه های کشور فصل
 ۱۴۰۰-۱۴۰۱در روز دوشــنبه  ۱۰آبان آغاز می شــود .زمان نقل
وانتقــاالت پیــش فصــل لیگ دســته دوم نیــز از تاریخ ۲۳
شــهریور تا  ۲آذر  ۱۴۰۰اســت .در ضمن باشــگاه ها نسبت
بــه تعییــن تکلیف وضعیــت حقوقی و مالی باشــگاه خود
و اخــذ تاییدیــه هــای الزم از کمیتــه های تعییــن وضعیت
بازیکنــان و عضــو گیــری فدراســیون فوتبــال و واحد مالی
ســازمان لیــگ اقــدام هــای الزم را انجــام بدهنــد .بــدون
دریافــت تاییدیه های فوق ثبــت قراردادها و صدور کارت
بازی بازیکنان در سازمان لیگ انجام نخواهد شد.

