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شناخت  ۱۳دقیقهای قطبی ،بوولی را به ایران آورد

کنعانیزادگان پیراهن ملیاش را به مهاجری هدیه داد

مسی کامرون در فوالد خوزستان
نقل
وانت
دا قاالت
غا
هواز

سوژه

کمیته انضباطی به
سپیدرود پاداش داد!

فوالد خوزستان که به دنبال جذب مهاجم بود ،باالخره یک مهاجم کامرونی به خدمت گرفت تا حل مشکل خط حملهاش را به او بسپارد.
این مهاجم  26ساله اگرچه در لیگ یک چین بازی میکرد و در آنجا چندان موفق نبود اما در تیم ملی کامرون حضور داشت که این مساله
امیدواری فوالدیها را به داشتن یک مهاجم کارآمد باال برد .رافائل مسی بوولی در لیگ چین یک بار در مقابل تیم افشین قطبی13 ،
دقیقه به میدان رفت که همین مساله ظاهرا کمک کرد تا او به لیگ ایران بیاید و شاگرد قطبی در فوالد خوزستان شود .مسی قراردادی
به مدت نیمفصل با فوالد خوزستان امضا کرد که البته این قرارداد مشروط است و در صورت رضایت باشگاه اهوازی ،تمدید خواهد شد.

فوالد خوزستان خیلی وقت بود تالش
میکرد یــک مهاجم جدیــد به خدمت
بگیرد تا مشــکل گلزنــی را برطرف کند.
در رابطه با مهاجم فوالد خوزستان حرف
و حدیثهای زیادی شــنیده میشد که
مهمترین آن ،مذاکره با رضا قوچاننژاد و
مهدی طارمی بود .بازیکنانی که شاید هم
افشین قطبی به دنبال جذبشان بود اما
شرایط اجازه نمیداد آنها به فوالد بیایند.
بهعنوان مثال ،همســر قوچاننژاد مخالف
حضــور این بازیکن در لیــگ ایران بود و
این موانع باعث شــد فوالد نتواند مهاجم
جدیدی به خدمت بگیرد .بعد از آن بحث
گادوین منشا پیش آمد .منشا با فوالدیها
توافق کرد اما از آنجا که دوســت داشت
در تهران بماند ،از باشــگاه خوزســتانی
مهلت خواست تا ببیند پیشنهاد جدیدی
به دستش میرســد یا نه .تعلل منشا در
امضای قرارداد با فوالد خوزســتان باعث
شــد اهوازیها از حضورش ناامید شوند.
چراکه بحث تالش اســتقالل برای جذب
این بازیکن نیجریهای هم جدی شده بود.
به این ترتیب باشــگاه فوالد خوزستان در
عین ناباوری با آرش افشین قرارداد امضا
کــرد .با بازیکنی که در چند ســال اخیر
نشــان داد از روزهای خوبش دور است و
نمیشــود روی او برای تقویت خط حمله
چندان حساب باز کرد.
بــه هر حال با حضور آرش افشــین،
تصور میشــد فوالد خوزســتان دیگر از
فکــر جذب مهاجم جدیــد بیرون آمده و
قرار اســت با همین نفرات به کارش ادامه
دهد اما ناگهان خبر رســید رافائل مسی
بوولی مهاجــم کامرونی با قرمزپوشــان
اهوازی قــرارداد امضا کــرد .بازیکنی که
اســمش بیشــتر از هر چیزی ،هواداران
فوالد خوزستان را هیجانزده کرد .چراکه
در اکثر صفحههای هواداری این عنوان را
میدیدیم «مســی در فوالد» .در واقع به
کارنامه این مسی کامرونی دقت چندانی
نمیشد هرچند که او بازیکن نسبتا خوبی
به نظر میرسد.
بوولی  26ساله ،سال  2013فوتبالش
را با عضویت در باشگاه فاپ کامرون آغاز
کرد و یک ســال بعد به کانن پیوست که
دو ســال برای این باشگاه به میدان رفت.
این مهاجم  186سانتیمتری همچنین در

سال  2017میالدی در عضویت باشگاه آپا
کامرون بود و در طول  24بازی انجام شده
برای این تیم 14 ،گل به ثمر رساند .مسی
پس از آن به فوتبال چین رفت و در سال
 2018با پیراهن تیم یــان بیان در لیگ
یک چین حضور پیدا کرد .مسی برای این
تیــم  14بار و به مــدت  1078دقیقه به
میدان رفت که تنها  3گل زد .این بازیکن
بلندقامت فصل گذشــته در بازی مقابل
شــیجیاژوانگ اور برایت کــه هدایت آن
به عهده افشــین قطبی بود ،از دقیقه 77
برای یان بیان فونــده به میدان رفت که
ظاهرا همین شناخت  13دقیقهای باعث
شد او شانس حضور در فوالد خوزستان را
به دست بیاورد .در این بازی ،مسی بوولی
گل هم نزده بود.
مسی بوولی در سطح ملی هم سابقه
چند بازی را دارد .ایــن مهاجم کامرونی
نخســتین بازی ملی خود را در  10اوت
 21( 2013مــرداد  )92انجــام داد و در
مقدماتــی قهرمانی کشــورهای آفریقایی

شروع خوب فکری با تیم جدید

لیگ یک

نبرد باالنشینان در کرمان

ت و دوم لیگ یک پنجشنبه با  3بازی مهم دیگر دنبال میشود .در
هفته بیس 
یکی از مهمترین بازیها ،گلگهر سیرجان صدرنشین رقابتها ،میزبان آلومینیوم
اراک است که جدال وینکو بگوویچ و فراز کمالوند میتواند جذاب باشد .در دیگر
بازی این هفته مس کرمان مقابل شــاهین شهرداری بوشهر صفآرایی میکند.
مس که در نیمفصل نخست از مدعیان اصلی صعود به لیگ برتر به شمار میرفت،
در چهــار بازی خود در نیمفصل دوم نتوانســته بردی کســب کند .روندی که
باعث نزول نارنجیپوشــان به جایگاه ششم جدول شده .شاهین بوشهر هم پس
از کنارهگیری محمود فکری که راهی اســتقالل جنوب تهران شد ،عبدا ...ویسی
را روی نیمکت خود میبیند و ســرمربی تیم قهرمان فصل پانزدهم لیگ برتر در
نخســتین گام خود ،کار ســختی در کرمان پیشرو دارد .در آخرین بازی هفته
بیست و دوم هم شهرداری ماهشهر تیم پایین جدولی میزبان قشقایی شیراز است.
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* محاسبه امتیازات تیم ملوان با احتساب  6امتیاز منفی صورت گرفته است.

رافائل مســی بوولی البتــه در کاپ
آفریقــا هم  3بازی دیگر انجــام داد .این
مهاجــم  26ســاله ،در ســال  2018با
تیمهای کنگو ،آنگوال و بورکینافاســو در
مرحله گروهی بازی کرد تا مشکلی برای
امضای قرارداد با فوالد خوزستان نداشته
باشد .مســالهای که این روزها گریبانگیر
پاتوسی و استقالل تهران شده.
نکته جالبی که در مورد رافائل مسی
بوولی وجود دارد این اســت که قرارداد او
با فوالد خوزستان به مدت نیمفصل است
و بعد از آن به پایان میرســد که عجیب
اســت .در رابطه با این مســاله از باشگاه
فوالد خوزســتان خبر میرســد ،قرارداد
مسی مشروط اســت و اگر او انتظارات را
برآورده کند ،قراردادش به صورت خودکار
تمدید خواهد شــد .این بازیکن کامرونی
برخالف گادوین منشــا که به دنبال مبلغ
باالیی بــود ،ظاهرا با مبلغــی معقول به
فوالد پیوست که باید دید میتواند کارایی
خوبی هم داشته باشد یا نه.

پیکان بعد از تغییر و تحوالتی که در کادرفنیاش
داشــت ،این هفته باید با هدایت حسین فرکی مقابل
اســتقالل قرار بگیرد .فرکی که فکر میکند بازیکنان
مقابل اســتقالل انگیزه باالیی دارند ،درباره نخستین
بازیاش در نیمفصل دوم با پیــکان میگوید« :قبل
از هر چیزی بایــد برای حاجیلو و جابر انصاری آرزوی
سالمتی کنم .مهاجم ما با بدشانسی دچار مصدومیت
شد و از داشتن او محروم شــدیم .یک فصل و نیم در
کنار فوتبال بودم ،اگر چه حضور فیزیکی نداشــتم .از
کســانی که این مدت به من لطف داشتند و پیشنهاد
میدادند تشکر میکنم .االن در مقطعی وارد شدهایم
که بخشــی از کارها انجام و تیم بسته شده بود .تقدیر
این بود که پس از رفتن جاللی با پیکان توافق کنم».
ســرمربی پیکان درباره خریدهــای تیمش در
نیمفصــل هم توضیح میدهــد 3« :بازیکن جدید به
خدمت گرفتیــم که جابر انصاری گزینه چهارم ما بود
اما آن شرایط پیش آمد .ضمن اینکه نفرات قبلی تیم
هم حفظ شــدند و تالش میکنیــم در نیمفصل دوم
نتایج بهتری برای تیــم رقم بخورد .در  5 ،4هفته اول
بازیهای دشواری پیش روی پیکان است .استقالل،
سپاهان ،پرسپولیس و ماشینسازی حریفان سختی

برنامه تیم فوتبال
بانوان ایران در
تورنمنت هند

مس کرمان .....................................................................شاهین شهرداری بوشهر
ورزشگاه :امام علی (ع) کرمان ،ساعت 14:00
گلگهر سیرجان ............................................................................آلومینیوم اراک
ورزشگاه :امام علی (ع) سیرجان ،ساعت 14:00
شهرداری ماهشهر ...........................................................................قشقایی شیراز
ورزشگاه :شهدای ماهشهر ،ساعت 14:15
زده

 2014بــا گابن بــازی کرد .چند ســال
بعد ،او نخســتین گل خود را در مسابقات
قهرمانی کشــورهای آفریقایی در ســال
 2018در بازی با سائوتومه و پرنسیپ به
ثمر رساند .در نوامبر  ،2017بوولی با تیم
ملی کامرون برای یک مســابقه مقدماتی
جام جهانی  2018در برابر زامبیا انتخاب
شد و به زمین رفت که این بازی با تساوی
 2بر  2به پایان رسید.

ســایپای تهران این روزها با جمعی
از بازیکنان جوان مســابقات خود را انجام
میدهــد .نارنجیپوشــان تهرانــی این
هفته در شــرایطی نخستین بازی خود در
نیمفصل دوم لیگ برتر را مقابل سپیدرود
انجام دادند که با ترکیبــی کامال جوان پا
به زمین گذاشــتند .سایپا که دیگر مهدی
ترابی را هــم در ترکیب خــود نمیبیند،
در نقل و انتقاالت نیمفصل هم نتوانســت
یارگیری خیلی خوبی داشــته باشــد که
علــی دایی ایــن موضوع را به مشــکالت
مالی باشــگاه ربط داد .ســایپا که یکی از
نمایندگان ایران در لیگ قهرمانان آســیا
هم هســت و چند روز دیگر باید در پلیآف
این مسابقات به میدان برود ،از نظر بازیکن
تیمی کامال جوان است که شاید علی دایی
هم در دوران مربیگری خــود چنین تیم
کامــا جوانی را در اختیار نداشــته .با این
شرایط باید منتظر ماند و دید این تیم بدون
ستاره در ادامه مســابقات خود در آسیا و
لیگ برتر چه نتایجی را به دست میآورد.

تمرینات این تیم شــرکت کــرد .این در
حالی اســت که ماشینســازی تبریز در
نخستین بازی رســمی خود در نیمفصل
دوم مقابل استقالل خوزستان قرار گرفت
و توانست به پیروزی برسد .محمدحسین
کنعانیزادگان در ســالهای اخیر تالش
زیادی برای رسیدن به تیم ملی داشت اما
در نهایت در تیم ماشینسازی توانست به
هدف خود برسد که شاید به همین دلیل
پیراهــن خود را بــه محمدرضا مهاجری
ســرمربی تیمش اهدا کرد تا به گونهای
از او بــه خاطر کمکهایش تشــکر کند.
مسالهای که تا االن کمتر شاهد آن بودیم.

تالش رضاییان برای بازگرداندن تارتار به پارس
بازیکنان تیم پارس جنوبی جم سرانجام
به تهران آمدند تا تمریناتشان را در این شهر
دنبال کنند .بازیکنــان پارس جنوبی به دلیل
مشکالت مالی باشگاه و نبود بلیت ،نتوانستند
صبح سهشــنبه به تهران بیایند .البته مشکل
آنها حل شــد و تعدادی از بازیکنان سهشنبه
شــب و تعدادی هم چهارشــنبه بــه تهران
رســیدند .قرار اســت تمرین پــارس جنوبی
پنجشــنبه برگزار شــود .این در حالی است
که مهدی تارتار سرمربی پارسجنوبی تهدید
به اســتعفا کرده .تارتار از مسووالن باشگاه و
استان بوشــهر خواسته مشــکالت مالی حل

شــود و حضور در تمرینات پارسیها را منوط
به رفع این مشــکالت دانسته .بهرام رضاییان
مدیرعامل باشگاه در مورد حل شدن مشکالت
با تارتار صحبت کرده و در تالش اســت تا این
مربی تصمیم خــود را تغییر داده و در تمرین
پنجشــنبه شــرکت کند .رضاییان بــه تارتار
گفته مشــکالت حل خواهد شد ولی سرمربی
پارسجنوبــی اعتقاد دارد با حرف زدن چیزی
تغییــر نمیکند و مســووالن منطقه آزاد باید
مشــکالت را برطرف کنند .با این شرایط بعید
است مهدی تارتار به تمرینات برگردد .چراکه
او قبال هم دســت به چنین کاری زده بود اما

مشکالت مالی حل نشد .به این ترتیب به نظر
میرســد این بار تارتار روی اســتعفای خود
اصرار دارد و اگر مشــکالت حل نشود احتمال
بازگشــت او به تمرینات تیم کم است .این در
حالی اســت که پارس جنوبی جم ،سهشــنبه
آینده در مسجدســلیمان باید مقابل نفت این
شــهر قرار بگیرد .بازی مهمی که شاید برای
پارســیها امتیاز در بر داشــته باشــد اما در
صورتی که مشــکالت به پایان برســد .با این
شرایط باید منتظر ماند و دید در نهایت مهدی
تارتار چه تصمیمی برای ادامه کارش با پارس
جنوبی جم میگیرد.

خلعتبری و کابوس پارگی رباط صلیبی
محمدرضــا خلعتبــری مهاجــم
ذوبآهــن اصفهان در بازی با نســاجی
قائمشــهر بــا مصدومیتــی نگرانکننده
مواجه شــد .خلعتبری در بازی با نساجی
مازندران در حالی که نخســتین بازیاش
را برای سبزپوشان اصفهانی انجام میداد،
از ناحیه زانو مصدوم شد .این مصدومیت
بــر اثر ضربه شــدیدی بود کــه بازیکن
نســاجی به زانوی خلعتبــری زد و حاال
کابوس پارگی رباط صلیبی یا مینیسک،
ایــن بازیکن را آزار میدهد .خلعتبری در
صحبتهایی که با همتیمیهایش داشته،
به این موضوع اشــاره کرده که احساس

خوبی ندارد و شــاید بــا یک مصدومیت
جدی از ناحیه زانو مواجه شده .خلعتبری
ظهر چهارشنبه از زانوی مصدومش MRI
گرفت و قرار اســت میــزان مصدومیتش
بهزودی مشخص شود.
دکتر امیرحسین شــریفیان پزشک
تیم ذوبآهن درباره آخرین وضعیت این
بازیکن میگوید« :متأســفانه در بازی با
نســاجی ضربه بدی بــه زانوی خلعتبری
خورد و قرار اســت بهزودی نتیجه MRI
مشخص شود .فع ً
ال چیزی قابل پیشبینی
نیســت ولی امیدوارم این آسیبدیدگی
جدی نباشد».

تجدید خاطرات رشت ،دایی را عصبانی کرد!
سال گذشته در چنین مقطعی بود که
علی دایی به همراه تیمش راهی رشــت شد
تا بازی دور برگشــت ســایپا را با سپیدرود
برگزار کند .ســاعاتی قبل از شــروع بازی
مصاحبهای از یک بازیگر پخش شد که ادعا
کــرده بود علی دایی و برادرش او را در هتل
محــل اقامت خود کتک زدنــد .پخش این
مصاحبه از شــبکه خبر با واکنش تند علی
دایی همراه بود که چنین ادعایی را رد کرد.
سرمربی ســایپا بعد از آن تصمیم گرفت با
دوربینهای صدا و سیما مصاحبه نکند و در
ماههای اخیر چند بار دیگر با گزارشــگران

تلویزیون تنشهایی داشــته اســت .حضور
دوباره علی دایی به همراه ســایپا در رشت
بار دیگر خاطرات اتفاقات ســال قبل را زنده
کرد .سرمربی نارنجیپوشان در شرایطی بعد
از تســاوی  ۲بر  ۲تیمش مقابل ســپیدرود
در نشســت خبری حاضر شد که باز هم در
ابتدای کنفرانس میکروفنهای صدا و سیما
را کنار گذاشــت و اعالم کــرد نمیخواهد
تصویری از او در تلویزیون پخش شود .وقتی
ســواالت خبرنگاران رشــتی درباره بازی و
مسائل فنی به پایان رسید ،آنها از علی دایی
ســوال کردند چرا با دوربینهای تلویزیونی

صحبت نمیکند .در همین حین ســرمربی
ســایپا عصبانی شد و خبرنگار شبکه خبر را
که سال قبل از آن بازیگر علیه دایی مصاحبه
گرفته بود را نشــان داد و گفت« :باید از این
آقا بپرســید!» این تنش چند ثانیهای ادامه
داشــت و در شــرایطی که علی دایی قصد
ترک نشست خبری را داشت ،خبرنگاران به
او اصرار داشتند پاسخ سواالتشان را در این
باره بدهد .در نهایت هم ســرمربی سایپا با
عصبانیت نشســت خبری را ترک کرد و با
هیچ دوربینی از صدا و سیما صحبت نکرد تا
این قهر ادامه داشته باشد.

فرکی :مقابل استقالل دست و پا بسته نیستیم

هفته بیســت و دوم لیگ یک چهارشنبه با انجام  4بازی شروع شد .در
مهمترین بازیهای روز اول هفته بیســت و دوم ،تیم استقالل جنوب تهران
کــه هدایت آن را محمود فکری به عهده گرفت ،توانســت از ســد خونه به
خونه بابل بگذرد و  3امتیاز ارزشــمند کسب کند .تیم گلریحان البرز هم با
هدایت مجتبی حســینی مقابل نود ارومیه به پیروزی رسید تا همچنان در
جمع مدعیان لیگ برتری بماند.در دیگر بازی ،تیم شــهرداری تبریز در خانه
موفق شــد مس رفسنجان را شکســت دهد و  3امتیاز مهم به دست بیاورد.
در آخرین بازی چهارشنبه هم شاهد شکست دوباره شاگردان هومن افاضلی
بودیم .در این بازی فجرسپاسی توانست در خانه با نتیجه یک بر صفر کارون
اروند خرمشهر را شکست دهد .نتایج این هفته به شرح زیر است:
استقالل جنوب تهران  ..............................................2خونه به خونه بابل یک
گلها :محمد امینی ( )74 ،22برای استقالل جنوب تهران -اسماعیل کیانی
( )76برای خونه به خونه
شهرداری تبریز یک  ............................................................مس رفسنجان صفر
گل :جعفر برزگر ()65
گلریحان البرز یک .....................................................................نود ارومیه صفر
گل :یاسر فیضی ()38
فجرسپاسی شیراز یک .....................................................کارون اروند خرمشهر
گل :بابا محمدی ()50

تيم

کمیته انضباطی رفتار تماشــاگران
تیم سپیدرود در بازی با پرسپولیس را مورد
تحسین قرار داد و برای آنها پاداش مالی در
نظر گرفت .اســماعیل حسنزاده رییس
کمیته انضباطی در این باره میگوید« :در
روز انجام مسابقه جام حذفی بین تیمهای
پرسپولیس تهران و سپیدرود رشت شاهد
رفتار تحســینبرانگیز تماشاگران فهیم
تیم سپیدرود در رشت بودیم که مقامات
رسمی مسابقه رفتار پسندیده و شایسته
هواداران تیم سپیدرود را منعکس کردند
و ما هم ضمن تقدیر از باشــگاه سپیدرود،
پیشــنهاد پاداش مالی به کانون هواداران
باشــگاه ســپیدرود را دادهایم تا انشاءا...
مقامات مسوول در ســازمان لیگ پاداش
قابــل توجهی به آن باشــگاه بپردازد .اگر
چه در مقررات انضباطی مــا ماده قانونی
خاص برای تشــویق وجود ندارد اما بنده و
همکارانم در کمیته انضباطی در مسابقاتی
که رفتارهای شایســته هواداران تیمها و
اقدامات فرهنگی از سوی کانون هواداران
به عمل آید ،ضمن تقدیر و تشکر ،پیشنهاد
پــاداش مالی بــه کانون هــواداران را در
دســتور کاری خود قرار دادهایم .انشاءا...
مسووالن مالی فدراســیون فوتبال هم از
محل وصول جریمههای انضباطی مبالغی
که کمیته انضباطی پیشــنهاد میکند را
برای ارتقای فرهنگی کانونهای هواداران
در اختیار آنها قرار دهد».

بیستارهترین تیم دایی

هفته بیست و دوم لیگ یک

بازي

محمدحســین کنعانیزادگان مدافع
ملیپوش ماشینســازی تبریــز ،پیراهن
خــود را بــه محمدرضا مهاجــری هدیه
داد .کنعانیزادگان مدافع ماشینســازی
تبریــز که در جــام ملتهای آســیا در
فهرست کارلوس کیروش حضور داشت
و بازیهــای خوبی هم بــرای تیم ایران
انجــام داد ،بعد از بازگشــت از امارات با
اهدای پیراهن تیم ملی به سرمربی خود،
بــه جمع شــاگردان محمدرضا مهاجری
اضافه شد .مدافع ملیپوش ماشینسازی
عصر چهارشــنبه برای نخســتینبار پس
از مســابقات جــام ملتهای آســیا در
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ملیپوشــان فوتبــال بانــوان
ایران چهارشــنبه تهران را به مقصد
هند تــرک کردند تــا در تورنمنت
چهارجانبــه فوتبــال هنــد حضور
یابند.
تیم فوتبال بانوان کشورمان که
خود را برای مســابقات مرحله دوم
مقدماتی المپیک  ۲۰۲۰توکیو آماده
میکند ،برای کســب آمادگی بیشتر
در تورنمنــت چهارجانبــهای که با
حضور تیمهای ملــی فوتبال بانوان
هند ،میانمار و نپال برگزار میشود،
شرکت خواهد کرد.
این رقابتهــا از  ۲۰لغایت ۲۶
بهمن مــاه به میزبانی هنــد برگزار
میشود و ملیپوشان چهارشنبه ۱۷
بهمنماه تهران را به مقصد هند ترک
کردند.
برنامه زمانبندی این رقابتها به
شرح زیر است:

شنبه 97/11/20

میانمار  .....................نپال ،ساعت ۱۶
هند .........................ایران ،ساعت ۱۹

دوشنبه 97/11/22

میانمار  ....................ایران ،ساعت ۱۶
هند ...........................نپال ،ساعت ۱۹

چهارشنبه 97/11/24

ایران .........................نپال ،ساعت ۱۶
هند ......................میانمار ،ساعت ۱۹

جمعه 97/11/26

تیم اول گروه ...................تیم دوم گروه
ساعت ۱۸

هســتند .یک ماه و چند روز است که تیم را در دست
گرفتیم و ســعی کردیم از همه نظر خود را آماده بازی
با اســتقالل کنیم .قطعا در دور برگشت کار سادهای
نداریم چراکه تیمها قویتر شــده و بازیها فشــرده
برگزار میشــوند .با شــرایط موجود ما در فصل بعد
باید تفکراتمان را پیاده کنیم اما سعیمان این است
در همین نیمفصل دوم هم با تیمی که توســط کادر
دیگری بسته شــده نتایج خوبی بگیریم .از روزی که
آمدیم جــدا از تمرینات تاکتیکــی و بدنی که برای
بازیکنان در نظر گرفتیم روی مســائل روحی و روانی
کار کردیم .حتمــا میدانید پیکان در  7 ،6بازی اخیر
خود در لیگ نتایج بدی کســب نکرد و به نوعی دچار
مشــکل روحی شده بود و ما ســعی کردیم فضایی را
ایجاد کنیم که بازیکنان این موضوعات را فراموش و به
آینده بهتر فکر کنند».
حســین فرکی در رابطه با اینکــه فکر میکند
پیــکان در نیمفصل دوم نتایج خوبــی بگیرد یا اینکه
ظرفیت تیم در حدی نیست که شرایطش بهتر از این
شود ،میگوید« :نمیشود آینده را پیشبینی کرد اما
امیدوارم نســبت به نیم فصل اول نتایج بهتری کسب
کنیم .در فصل جاری شــرایط تیمها متفاوت نسبت

به گذشته اســت .من اول فصل پیشبینی کردم که
لیگ امسال متفاوت از گذشته میشود و تیمها به دو
قسمت تبدیل خواهند شــد که این اتفاق هم رخ داد.
یک قســمت باالی جدول هستند که برای قهرمانی و
سهمیه میجنگند و نیم دیگر برای بقا تالش خواهند
کرد .امیدوارم ما جزو تیمهای نیمه باال باشیم ،کاری
که پیکان در دو فصل گذشــته انجام داد و بازیکنانش
نشان دادند ظرفیت قرار گرفتن در جمع تیمهای باال
را دارند .در هر صورت شــرایط ســخت است و ما باید
تالش خود را بکنیم .هدف ما این اســت که نســبت
به جایگاهی کــه االن داریم چند پلــه صعود کنیم و
انشــاءا ...برای فصل بعد تفکرات کادر جدید در تیم
حاکم خواهد شــد .در حال حاضر هم تیم دست و پا
بستهای نیســتیم و انگیزه زیادی داریم تا نتایج قابل
قبولی کسب کنیم».
فرکی درباره اینکه آیا نام جابر انصاری از فهرست
پیکان خارج خواهد شد ،ادامه میدهد« :من شرایط
قوانیــن و مقــررات را نمیدانم چــون روز آخر نقل
و انتقــاالت این اتفاق افتاده .ما بــا جابر توافق کردیم
و اگر خبری باشد به اطالع میرســانیم .این بازیکن
در جریان تمرین مصدوم شــده ».سرمربی پیکان در

فوتسال

دومین پیروزی ایران
مقابل صربستان

رابطه با اینکه مشــکل پیکان را در چــه میدیده که
نتوانسته نتایج خوبی بگیرد ،توضیح میدهد« :پیکان
شــرایط روحی خوبی نداشت .وقتی تیمی  6 ،5هفته
میبازد یک بخش آن به مســائل روحی برمیگردد.
اگر پیکان برخــی از بازیها را در دقایق پایانی واگذار
نمیکرد شــاید االن در جایگاه واقعیاش قرار داشت.
جدول مسابقات به گونهای است که با دو برد میتوان
جهش خوب و جایگاه مناســبی به دست آورد .از بد
حادثه در چند هفته ابتدایی به تیمهایی خوردیم که
برای قهرمانی و کسب سهمیه میجنگند .با این حال
در فوتبال چیزی قابل پیشبینی نیست».

پاس همدان به لیگ یک میرسد یا پاس تهران؟

رقابتهای فوتبال قهرمانی دســته
دوم باشگاههای کشــور در دو گروه 13
تیمــی در جریان اســت کــه در پایان
تیمهــای اول هر گروه بــه همراه برنده
تیمهای دوم ،مجموعا سه تیم به دسته
اول صعود خواهند کرد.
صدر جدول در گروه الف در اختیار
تیم خوشهطالیی است .تیمی که محسن
عاشوری مربی ســابق پرسپولیس آن را
هدایــت میکند .این تیــم در هفتهای
که گذشــت در خانه تیم چوکای تالش
به برتری یک بر صفر رســید تا شــمار
امتیــازات خود را به عدد  38برســاند و
 7امتیاز از تیم دوم جدول فاصله بگیرد.
البته خوشــهطالیی یک بازی بیشتر از
دامــاش گیالنیان انجــام داده .رهبری

تیم داماش گیالنیــان که به فینال جام
حذفی رسیده ،به عهده سیامک فراهانی
مدافع سابق تیم داماش گیالن است .در
حالی شــاهد حضور تیم خوشــهطالیی
در صــدر جدول گروه الف هســتیم که
شهر ســاوه بیشتر یک شــهر فوتسالی
اســت تا فوتبالی اما به نظر میرســد با
عملکرد خوب ایــن تیم در فصل جاری
رفتهرفته مردم این شهر در حال گرایش
به فوتبال هســتند چراکــه موفقیت در
فوتبال بازتاب گســتردهای در رســانه
و جامعــه دارد .البته کــه حمایتهای
مالی شرکت خوشــهطالیی در موفقیت
شــاگردان محسن عاشــوری تاثیرگذار
بــوده .در گروه الف و البتــه با توجه به
هفتههــای باقیمانــده تیمهای مقاومت

آزمون :به دنبال نتیجه نیستیم

بازیکنان در هند محک جدی میخورند

تیم فوتبال بانوان ایران امســال یکی
از ســالهای خوب خود را میگذراند .این
تیم در مرحله مقدماتــی انتخابی المپیک
 2020توکیو موفق شــد بهتــر از حریفان
کار کنــد و بــه مرحله بعدی برســد .حاال
شــاگردان مریم آزمــون امیدوارند در این
مرحله هم کار بزرگی انجــام دهند و راهی
المپیک شــوند .تیم فوتبال بانوان ایران که
برای حضــور در تورنمنت چهارجانبه هند،
راهی این کشــور شــد ،در آنجا میخواهد
قدرتش را یک بار دیگر آزمایش کند .مریم
آزمون سرمربی تیم فوتبال بانوان بزرگسال
ایران دربــاره وضعیت تیمــش میگوید:
«ملیپوشان پس از بازیهای لیگ و حضور
در اردوهای تدارکاتی نیاز به محک داشتند

که خوشبختانه با هماهنگ شدن تورنمنت
هند و حضورمان ،میتوانیم بهترین ارزیابی
را از شــرایط بازیکنان داشته باشیم .در این
تورنمنت تیمهــای نپال ،هنــد و میانمار
حضور دارند و بازیکنان ما محک مناســبی
خواهند خورد .کادرفنی هم ارزیابی دقیقی
از نقاط قوت و ضعف تیم خواهد داشــت».
آزمون از رقابتهای چهارجانبه هند ،نتیجه
نمیخواهد و فقط قصد محک زدن تیمش
را دارد تا نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی
کنــد« :نتیجه در تورنمنتهای دوســتانه
چندان مد نظر نبوده و رســیدن به ترکیب
اصلی تیم ،ارزیابی بازیکنان ،کسب تجربه و
روند رو به رشد ملیپوشان مهمترین عامل
ما برای حضور در این تورنمنت است».

تهران ،چــوکای تالش ،فوالد نوین اهواز
و آواالن کامیــاران هم شــانس صعود
دارند و بیشــک در هفتههای باقیمانده
با امیدواری بــه مصاف حریفان خواهند
رفت .در گــروه ب ایــن رقابتها ،تیم
آرمان گهر ســیرجان در صدر قرار دارد.
در حالی شــاهد تالش ایــن تیم برای
صعود بــه رقابتهای فوتبــال قهرمانی
دسته اول باشگاههای کشور هستیم که
تیم گلگهر هم در صدر جدول لیگ یک
قرار دارد و اگر در پایان فصل تیم وینکو
در لیگ یک قهرمان شود ،شهر سیرجان
یک نماینده در لیگ برتر خواهد داشت
و یــک نماینده در لیگ یــک .تیم دوم
جــدول گــروه ب ،نیــروی زمینــی با
مربیگری امیدرضا روانخواه اســت .این

تیــم آخرین بار که بــه لیگ یک صعود
کرد امتیاز حضور در لیگ یک را فروخت
و دوباره در بازیهای لیگ  2حاضر شد
تا شــاید این بار هم به منزله درآمدزایی
دست به چنین کاری بزند .نیروی زمینی
در حال حاضــر یکی از معدود تیمهایی
اســت که بازیکن سرباز میپذیرد اما در
گروه ب هــم فقط ایــن دو تیم مدعی
صعود نیســتند .پاس همدان هم شانس
خوبی بــرای صعود به لیــگ یک دارد.
تیمــی که وقتی به اســتان همدان هبه
شــد در لیگ برتر حضور داشت و البته
بر اســاس خبرهایی که مدیر کل ورزش
و جوانان اســتان تهران اعالم کرده پاس
تهران هم فصل آینده با خرید امتیاز وارد
جدول بازیهای لیگ یک خواهد شد.

در نشست هیات فوتبال استان قزوین اتفاق افتاد

ممنوعیت داور فعال در هیات فوتبال

نشســت کمیته داوران فدراسیون
فوتبال به میزبانی هیات فوتبال اســتان
قزوین برگزار شــد .این نشست با حضور
فریــدون اصفهانیان ،رضــا غیاثی ،زاهد
بحرینــی ،محمدرضــا فــاح ،علیرضا
سهرابی ،طاهره کشتیرانی و داود رفعتی
به میزبانی هیات فوتبال اســتان قزوین
برگزار و موارد زیر به تصویب اعضا رسید.
مقرر شد از اول فروردین ماه  98داوران
فعال به هیــچ عنوان نتواننــد بهعنوان
رییــس هیــات فوتبــال و ارکان داوری
از قبیــل رییس کمیتــه داوران ،رییس
دپارتمان داوران ،اعضای کمیته داوران و
کارمند کمیته داوران فعالیت کنند و در
صورت انتخاب از داوری مســابقات کنار

گذاشته خواهند شد .همچنین از محسن
ترکی در مسابقات کشوری بهعنوان ناظر
استفاده شود .به جز این موارد ،مقرر شد
کمیته داوران تعداد  35نفر از مدرســان
داوری جهت کالس  MA Courseفیفا
انتخاب کرده و تعدادی مدرس مســتعد
و جوان که تاکنون در کالسها شــرکت
نکردهاند به کالس اضافه شوند 35 .نفر از
داوران فوتسال بانوان و  35نفر از داوران
فوتبال ســاحلی جهــت MA Course
فیفا انتخاب شــدند .با این تصمیمها به
نظر میرسد شرایط برای داوری فوتبال،
فوتسال و فوتبال ساحلی بهتر خواهد شد
که باید دید در آینــده نتیجه آن به چه
صورت خواهد شد.

تیم فوتســال ایــران در دومین بازی
دوســتانه خود مقابل تیم ملی صربســتان
پیروز شد.
تیم فوتسال کشورمان در دومین بازی
دوستانه خود به مصاف تیم صربستان رفت
و با نتیجه  4بر  3به پیروزی رسید.
حســین طیبــی ( 3گل) و علیاصغر
حســنزاده برای ملیپوشــان ایران در این
بازی گل زدند.
ایران در بازی نخســت تدارکاتی خود
برابر صربستان ،به برتری  6بر  3رسیده بود.
ایران دوشنبه شب هم در نخستین بازی با
صربستان موفق شده بود با درخشش سعید
احمدعباســی با نتیجه  ۶بــر  ۳به پیروزی
برسد.
شــاگردان محمــد ناظمالشــریعه
چهارشنبه شب به کشور برگشتند.

سرپرست تیم فوتسال آذرخش:

فقط وعده سر خرمن دادند

تیــم فوتســال آذرخــش بندرعباس
امســال بــا کســب  ۲۹امتیــاز در رده
نهم جــدول لیگ برتر فوتســال ایســتاد
و نتوانســت ســهمیه مرحلــه پلــیآف را
کسب کند.
ایــن اتفــاق در شــرایطی رخ داد که
وضعیت مالی تیم آذرخــش نامطلوب بود
و بازیکنــان این تیم بارهــا در طول فصل
اعتصاب کردند.
موسی زاهدی سرپرست تیم آذرخش
با گالیــه از مســووالن اســتان هرمزگان
میگوید« :متاســفانه در استان ما مدیریت
نســبت به تیم ضعیف است .اول فصل قول
میدهند ولی پــای کار ،هیچکس جوابگو
نیست؛ نه به بازیکنان و نه به کادرفنی .هر
سال این اتفاق تکراری برایمان رخ میدهد
و ایــن چیزها عادی شــده .تنها چیزی که
ِ
مدیریت
در استان ما خوب انجام میدهند،
تمام کردن فصل اســت .مثــا باید ۵۰۰
میلیون تومان به تیم بدهند ولی در نهایت
 ۵۰میلیون میدهند .به ما فقط وعده ســر
خرمن دادند .اگــر نمیخواهید صددرصد
قول خــود را عملــی کنیــد ،حداقل ۲۰
درصــدش را بدهید و بقیه را خود باشــگاه
تالش میکند».

