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«بشار رسن »در تهران
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یک شنبه  22مرداد 1396

ورزش

هافبک تیم ملی عراق امروز یکشنبه به تهران میآید تا تمرینات خود را با تیم فوتبال پرسپولیس آغاز کند .لیگ
فوتبال عراق پنجشنبه گذشته با قهرمانی تیم نیروی هوایی عراق به پایان رسید و بشار رسن به تهران میآید تا
تمریناتش را زیرنظر برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی پرسپولیس ،دنبال کند.

شماره 2335

ورزش مشهد

فوتبال جهان

فوتبالیستمشهدیدر
تیمملیفوتبالدختران

تمدیدقراردادزیدان
تا۳سالدیگر

اردوی آمــاد هســازی تیم فوتبال زیر
۱۵سال دختران از ۲۳مــرداد در مرکز
ملی فوتبال ایــران آغــاز میشود .در
این اردو ازســوی معصومه جهانچی،
سرمربی این تیم  ۲۶بازیکن دعوت
شــدهانــد کــه در بین آنهـــا نــام یک
دختر فوتبالیست مشهدی به چشم
میخورد .برایناساس هلیا پیلیتن
از خراسان رضــوی تنهافوتبالیستی
خواهد بود که از مشهد در اردوی تیم
ملی دختران زیر 15ســال کشورمان
حضور خواهد داشت.

قرارداد زیدان برای  3سال دیگر تمدید
شد و بهاینترتیب سرمربی فرانسوی
تا  4سال دیگر همراه با رئا لمادرید
خواهد بود .زیدان در تمدید قرارداد
تازۀ خود مبلغ 8میلیون یورو اضافه
دریافت کرد و این یعنی دریافت سالیانه
4,35میلیون یورو که به این رقم باید
منزل مسکونی و اتومبیل و سفرهای
رایگان پرواز امارات را اضافه کرد.
زیــدان از تمدید قــرارداد خود بسیار
راضی است و به مارکا گفته است« :این
کار رئالمادرید بسیار بــاارزش است.
نام من مهم نیست ،مهم این است که
رئا لمادرید تصمیم گرفته این کار را
انجام بدهد تا از الگوی قدیمی خود
فاصله بگیرد.».

اولین پیروزی استقالل و ادامۀ روند خوب پرسپولیس

پایانمسابقاتاسنوکر
درمشهد

معرفیتیمهایبرترتنیس
رویمیزاستان
دومین دورۀ مسابقات تنیس روی میز
باشگاههای استان برگزار شد .این
رقابتها با عنوان گرامیداشت هفتۀ
دولت ،جام ریاستجمهوری با حضور
پانزده تیم و سه تیم از هرات افغانستان
بهصورت دورهای و حذفی درتربتجام
برگزار شد .در پایان بهترتیب تیمهای
آراد قوچان ،هیئت تنیس روی میز
تربتجام و قوچان به مقامهای اول تا
سوم رسیدند.
گزارش جیبی
فیفا بهدنبال جمعآوری مدارک

پیامدهایاظهارنظر
آقایداورزنی!

کمگلترین هفته

این هفته از بازیها راباید کمگلترین هفته در این
سههفتهای که در لیگ هفدهم پشتسر گذاشتیم،
دانست .درحالیکه در هفتۀ اول  ۲۰و در هفتۀ دوم ۲۵
بار توپ از خط دروازۀ تیمها عبور کرد ،در هفتۀ سوم
تنها شاهد ۱۵گل زده بودیم تا افتی فاحش در میزان
گلهای ردوبدلشده در این هفته را شاهد باشیم.

خارجیترین تیم هفته

تیم صنعتنفت آبادان موفق شد در خانهاش مقابل

زودهنگام و دیرهنگامترین گل هفته

زودهنگا مترین گل هفته را آ گستو ســزار ،مهاجم
تیم صنعتنفت آبــادان به ثمر رساند .این بازیکن
در دقیقۀ ۱۹موفق شد اولین گل تیمش را به پدیده
بزند که ایــن گل زودهنگا مترین گل هفته شد.
دیرهنگامترین گل هفته را هم رضا خالقیفر ،مهاجم
تیم گسترشفوالد تبریز به ثمر رساند .وی در دقیقۀ۹۳
مقابل سپیدرود گلزنی کرد تا به لطف این گل اولین
پیروزی فصل گسترشفوالد هم به دست آمده باشد.

یک بازی بدون گل

 ۷بــازی از  ۸بــازی کــه روز گذشته بــرگــزار شــد ،با

در پرسپولیس امکان ندارد کسی عمدا ًپاس ندهد

درددارمومصدومیتمهنوزبرطرفنشدهاست
سیدجالل حسینی کاپیتان پرسپولیس درخصوص وضعیت این تیم اظهار کرد:
«ما در سه بازی سخت 9امتیاز گرفتیم و این به این دلیل است که بازیکنان خیلی
سخت تالش میکنند ،اما متأسفانه برخی مسائل به گوشم رسیده است که اصال
درستنیست.».ویدربارۀشایعاتیکهشنیدهمیشودمبنیبراینکهبازیکنان
به منشا پاس نمیدهند ،تصریح کرد« :اصال این حرفها درست نیست.
بازیکن تالش میکند تا بهترین عملکرد را داشته باشد و اینطور نیست
ً
عمدا به کسی پاس ندهد .شاید بازیکن در آن شرایط
که هیچ بازیکنی 
نمیتوانسته پاس بدهد ،اما این خوب نیست که بخواهیم این
صحبتها را انجام بدهیم ،چون در پرسپولیس چنینموضوعی
امکان ندارد .بهتر است منتقدان بدانند بازیکن در زمین بهترین
تصمیم را میگیرد .».حسینی دربــارۀ وضعیتش هم اظهار
کرد« :دربارۀ وضعیتم باید بگویم که بهتر است دراینخصوص
پزشکان تیم توضیح دهند ،اما خودم میگویم که درد خیلی
شدیدی در پایم دارم و متأسفانه مشکلم هنوز حل نشده است.
درد پایم مرا اذیت میکند و اینکه از قول من عنوان شده وضعیت
خوبی دارم ،صحت ندارد.».

باخت .این اتفاق درحالی افتاد که هر دو تیم مشهدی
در هفتۀ دوم به پیروزی رسیده بودند تا عملکرد فوتبال
مشهد در هفتۀ سوم نسبت به هفتۀ دوم چرخشی
۱۸۰درجهای داشته باشد.

تنها در صدر

جدول لیگ برتر ایران (جام خلیج فارس)

با توقف تیم پار سجم در اصفهان ،پرسپولیس با
۹امتیاز برای اولینبار در این فصل به صدر جدول
رسید و حاال این تیم بهتنهایی و بدون شریک در صدر
جدول قرار دارد .با توجه به حضور دو تیم سپیدرود و
تراکتورسازی در انتهای جدول میتوان گفت ابتدا و
انتهای جدول ردهبندی به رنگ قرمز درآمد.
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روز بد مشهدیها

هفتۀ سوم را باید روزی بد بــرای تیمهای مشهدی
دانست .هر دو تیم این شهر در هفتۀ سوم شکست
خوردند و جالب اینکه هر دو تیم مشهدی در خانه
و خارج از خانه مقابل تیمهای خوزستانی متحمل
شکست شدند .سیا هجامگان در خانۀ خود مغلوب
فوالد خوزستان شد و پدیده هم در آبادان بازی را به نفت

تیم
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تازهموتورمروشنشدهاست

هافبک تیم استقالل میگوید که هنوز به آمادگی 100درصــد نرسیده است و در
هفتههای آینده میتواند نمایش بهتری داشته باشد .سرور جپاروف که تکگل
ً
سهامتیازی استقالل را برابر تراکتورسازی به ثمر رساند ،گفت« :واقعا یک حس
فوقالعاده بود .اینکه استقالل تاکنون گلی نزده بود و پیروزیای به دست
نیاورده بود و با گل من همۀ این طلسمها شکسته شد ،برایم بسیار
لذتبخش بود .».او دربارۀ پشتکهای بعد از گلش هم اظهار کرد:
«زمانیکه وارد استادیوم شدیم تا بدنهای خود را گرم کنیم ،باوجود
آنکه یکساعتونیم تا بازی فاصله بود ،تماشاگران استقالل
ً
تقریبا تمام سکوهای مربوط به خود را پر کرده بودند ،اتفاقی
که در هیچ جای دنیا نظیر آن دیده نمیشود .طبیعی است که
وقتی متوجه شدم چقدر پیروزی این بازی برای هواداران مهم
است ،تصمیم گرفتم سمت آنها بروم تا از زحمتهایشان قدردانی
کنم .».جپاروف دربارۀ شرایط خود هم گفت« :واقعیتش را بخواهید من
کمی دیرتر از سایر بازیکنان به تمرینات اضافه شدم و هنوز در شرایط
آمادگی کامل نیستم .تازه موتورم روشن شده است و مطمئن باشید
خیلی بازیهای بهتری از من در طول فصل خواهید دید.».

تحوالت باشگاههای سیاهجامگان و پدیده یک روز پس از شکست در مشهد و آبادان

ازجدایی3بازیکنتاشکایتخارجیها

جوادطاریبخش-دو تیم فوتبال پدیده و سیاهجامگان
بعد از پیروزیهای شیرینی که در هفتۀ دوم مسابقات
لیگ برتر فوتبال داشتند ،جمعهشب و در هفتۀ سوم
این بازیها مقابل رقبای خوزستانی خود با شکست
روب ـهرو شدند .پدیده در آبــادان مقابل صنعتنفت
 2بر 0بازنده شد و سیا هجامگان در مشهد مقابل
فوالدخوزستان تن به شکست 2بر 1داد.
اما بعد از این شکستها ،حاال هر دو نمایندۀ فوتبال
خراسان با حواشی روبهرو شدند ،حواشیای که البته
با توجه به صحبتهای مدیران این دو باشگاه نشان
میدهد بهزودی این مشکالت حل خواهد شد تا این
دو تیم خوب مشهدی که حاال در نیمۀباالیی جدول
قرار دارند ،از ساحل آرامش خارج نشوند.

سیاهجامگان و جدایی  3بازیکن

تیم سیاهجامگان اگرچه در بازیهای انجامشدۀ خود
بازیهای خوبی را به نمایش گذاشت ،اما گویا کادر
فنی این تیم از کیفیت چند بازیکن خود بههیچوجه
رضایت ندارد و حاال همین مسئله باعث شده است تا
سیاهجامگان طی امروز یا فردا با سه بازیکن خود قطع
همکاری کند.
مدیر تیم فوتبال سیا هجامگان درای ـنبــاره گفت:
«قرارداد سه بازیکن این تیم طی روزهای آینده فسخ
خواهد شد و باشگاه با آنها قطع همکاری خواهد
کــرد .».آرمین رهبر درخصوص دالیل این تصمیم
گفت« :بههرشکل ما بــرای لیگ برتر برنامهریزی

پدیده و شکایت بازیکنان خارجی

ویژهای داریم و بازیکنی کهنتواند تفکرات فنی مربیان
تیم را بهخوبی اجرا کند ،حضورش در تیم هم فایدهای
ً
ندارد .ما در برخی از پستها واقعا با مشکالت جدی
روبهرو هستیم و مجبور بودیم بهدلیل کمبود بازیکن
از بازیکنان دیگر در پستهای غیرتخصصی استفاده
کنیم .ما در دفاعراست علیرضا جلیلی را داشتیم که
به دلیل مصدومیتش علیرضا عسگری را جایگزین او
کردیم  .».وی درخصوص اینکه برای پرکردن سه جای
خالی که در تیم سیاهجامگان ایجاد میشود ،آیا با
بازیکن دیگری هم صحبت داشتهاند یا خیر ،گفت:
«بله .ما با نیما طاهری ،مدافع میانی که سابقۀ حضور

در ذوبآهن را دارد ،توافق کردهایم و او نیز فردا با ما
قراردادش را ثبت میکند .به غیر از این بازیکن چند
نفر دیگر در پستهای مختلف هم مدنظر داریم که
آنها هم به تیم اضافه خواهند شد .».مدیر تیم فوتبال
سیاهجامگان دربارۀ اینکه گفته میشود کادر فنی با
یوریچالک ،بازیکن آلمانی این تیم هم قصد قطع
همکاری دارد ،گفت« :بههرشکل چالک هم اصال در
حد انتظار ما در این بازیها ظاهر نشده است و کادر
فنی روی این بازیکن هم نظر چندانی ندارد ،اما تا فردا
اسامی بازیکنانی را که با آنها قطع همکاری خواهیم
کرد ،اعالم میکنیم.».

آرسنالبابردآغازکرد
فصل جدید رقــابـتهــای لیگ برتر
فوتبال انگلیس با برد  4بر  3آرسنال
مقابل لسترسیتی آغاز شد.
در این مسابقه الکازات ،ولبک ،رمزی
و ژیرو برای آرسنال در ورزشگاه امارات
گل زدنــد؛ درحالیکه اوکــازاکــی ،و
واردی( )2زنندۀ گل برای لستر بودند.

امتیاز

پشتکها را به افتخار تماشاگران استقالل زدم

عکس  :نیما نجف زاده /شهرآرا

اظهارات محمدرضا داورزنی مبنیبر
محرومیت احسان حاجصفی و مسعود
شجاعی ،بازتاب زیادی در رسانههای
جهان داشته و از مارکا تا اکیپ و از
نیویورکتایمز تا گاردین ،این حرفها را
منتشر کردهاند و این بیم وجود دارد که
بهدلیل اینکه داورزنی از نظر سازمانی
عضو سازمانی وزارت ورزش قلمداد
میشود و فیفا به دخالت نهادهای
باالدستی در فوتبال حساس است ،این
مسئله باعث مشکالتی برای فوتبال
ایــران شــود .به دنبال ایــن جنجال،
بــرخــی رســان ـههــا ازجــمــلــه روزنــامــۀ
آلمانی در استعالم از فیفا خواستار
مشخصشدن موضع آ نهــا در قبال
دخالتهای سیاسی در تصمیمات
فوتبالی ایـــران شــد ،موضوعی که
ازجانب فدراسیون جهانی نیز جدی
گرفته شد تا خبرهایی پیرامون استعالم
رسمی فیفا از فدراسیون فوتبال ایران
در قبال دو ملیپوش ایرانی باشگاه
یونانی و محرومیت آ نهــا به گوش
برسد ،ضمن اینکه سران پانیونیوس
نیز اعــام کردند که فیفا بهصورت
رسمی موضوع محرومیت حا جصفی
و شجاعی از حضور در بازیهای ملی
را استعالم کرده و در انتظار پاسخ این
باشگاه است .اتفاقی که در چند روز
گذشته فوتبال ایــران را به ســوژۀ اول
رسانهها و آ نها که دنبال بهانه برای
ضربهزدن به فوتبال ملی ایران بودند،
تبدیل کرد ،مصداق همان ضربالمثل
قدیمی است؛ «سری که درد نمیکند،
ً
دستمال نمیبندند ».مسلما وقتی
خود فدراسیون در اولین واکنش مدعی
شــد بــا بــررســی مــوضــوع تصمیمات
مقتضی اتخاذ خواهد شد ،دیگر لزومی
نداشت داورزنی با ورود بیموقع خود
و بیان آن صحبتها اینگونه فضا را
برای فوتبال ایران متشنج کند آنهم
در برههای که حساسیتهای فیفا روی
دخالتدرتصمیماتفدراسیونفوتبال
به اوج خود رسیده بود .صحبتهای
داورزنی حاال چنان جوی به راه انداخته
کــه کــار بــه استعالم فیفا و کابوس
تعلیق در آستانۀ جا مجهانی 2018
کشیده شد.

هفتۀ سوم رقابتهای لیگ برتر درحالی به پایان رسید
که سر خپوشان تهرانی با کسب سومین برد در صدر قرار
گرفتند .تراکتورسازی هم با شکست برابر استقالل
قعرنشین شد تا سروته جدول قرمز شوند .در این هفته
استقالل سرانجام رنگ پیروزی را دید و با گل زیبایی
که جپاروف به ثمر رساند ،به یک پیروزی دلچسب در
مهمترین بازی هفته دست پیدا کرد .این هفته اما
برخالف هفتۀ گذشته برای مشهد یها خو شیمن
نبود.

پدیده به پیروزی 2بر 0برسد تا تیمی مخوف در خانه
نشان دهد .شاگردان کمالوند درحالی شکارچی
هفتۀ گذشتۀ سپاهان را در خانهشان مغلوب کردند که
هر دو گل این تیم توسط مهاجمان خارجی آن به ثمر
رسید .آگستو سزار و پریرا ،دو مهاجم خارجی بودند که
برای این تیم گلزنی کردند تا این تیم بیشترین بهره را
با ،بازیکنان خارجیاش برده باشد.

ردوبدلشدن گل همراه بود و تنهابازی هفته که هیچ
گلی نداشت ،دیدار تیمهای ذوبآهن و پیکان بود.
این دیدار در خانۀ پیکان برگزار شد و دو تیم در پایان به
تساوی بدون گل رسیدند.

عکس  :مهر

مسابقات رنکینگ استانی اسنوکر
«جــام شهدای خبرنگار» در مشهد
برگزار شد .این رقابتها با حضور ۱۰۰
ورزشــکــار از شهرستا نهای مشهد،
تربتجام ،کاشمر ،نیشابور و فریمان
در باشگاه جمهوری برگزار شد .در
پایان این مسابقات میالد کاشانی،
شهاب ابــوذریــان و وحید شاهینفر
بهترتیب اول تا سوم شدند.

اولوآخر جدول
قرمز شد

تیم فوتبال پدیدۀ خراسان که در فصلهای گذشته
بازیکنان خارجی خوبی را جذب کرده بود ،حاال بهدلیل
عدم پرداخت مطالبات این بازیکنان ،با خطر ازسوی فیفا
روبهرو شده است .بهادر نسیماف ،مهاجم ازبکستانی،
ایگور پراهیچ ،مدافع کروات و ایوان پتروویچ ،هافبک
صرب شکایت خود را به فیفا ارائــه دادهانــد و بهزودی
احکام صادره ابتدا به فدراسیون فوتبال ایران و سپس
باشگاه پدیده ابالغ میشود.دراینبین اما اینطورکه
گفته میشود ،باشگاه پدیده بهخوبی در راهحل این
مشکل است و مطالبی که در برخی رسانهها درخصوص
کسر امتیاز و سقوط به لیگ پایینتر منتشر میشود،
بیشتر شبیه به یک شوخی است.حمیدرضا کریمویی،
مدیرعامل پدیده ،نیز درای ـنبــاره گفت« :بــهزودی
مطالبات بازیکن خارجی را پرداخت خواهیم کرد .این
مشکل تنها مربوط به تیم ما نیست و در دیگرتیمهای
لیگبرتری نیز وجود دارد .بازیکنهای خارجی تیمها
در این چند سال اخیر پیگیر مطالبات خود بودهاند و
باشگاه پدیده هم از این قاعده مستثنا نیست .درحال
بررسی این موضوع هستیم تا هرچهسریعتر بدهی این
بازیکنان را که مربوط به دوران گذشته است ،پرداخت
کنیم .در این فصل شکایت بازیکنان خارجی برای
تیمهای لیگبرتری به وجود آمده است و تیمها درصدد
رفع آن هستند ،و هوادران نگران نباشند و مشکلی بابت
پرداخت طلبهای بازیکنان خارجی خود نداریم.».

ماتویدی
دریکقدمییوونتوس
به نظر میرسد باشگاه پاریسنژرمن
به هافبک فرانسوی خود چرا غسبز
نشان داده است تا به یوونتوس برود.
بــهگــزارش شبکۀ اسکا یاسپورت
ایتالیا ،بلیس مــاتــویــدی ،هافبک
فرانسوی پار یسنژرمن در آستانۀ
انتقال به یوونتوس با مبلغ 25میلیون
یورو است و پاریسیها به جای او درحال
جذب فابیانو ،هافبک موناکو هستند.
در لیست یـــووه عــاو هبــر او اســم
امرهجان ،هافبک لیورپول و استفان
انزونزی دیده میشود.
یکی از دالیلی که انتقال ماتویدی را به
تأخیر انداخت ،عدم رضایت باشگاه
پاریسنژرمن برای جدایی او بود که
درنهایت این مشکل با آمدن فابیانو حل
میشود.

BBCودیگرهیچ
رسانههای اسپانیایی بر این باورند
که زیــدان با وجــود جوانان مستعد و
خوش آتیۀ تیم خود همچنان باید دل
به درخشش  BBCببندد .در حالی
که زیدان دل به جوانان جویای نامش
در اللیگا بسته ،مشخص اســت که
همچنان امیدش به  BBCاست و کریم
بنزما ،بیل و کریستیانو مثلث مرگ
مادرید محسوب میشوند.روزنامۀ
آبوال در گزارشی مبسوط به وضعیت
کنونی مثلث مرگ رئال مادرید اشاره
کرده و البته به ضلع پرتغالی آن بهای
بیشتری داده است.زیدان جوانگرایی
خوبی در رئال مادرید داشته اما این
جوانگرایی آنقدرها هم موفق نبوده
که از نقش مهم  BBCغافل شود.

