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استارت  3امتیازی سرخها و شکست آبیها در دقایق پایانی

آزادی در بازیهای ملی میزبان بانوان

کالدرون خندید ،استراماچونی غافلگیر شد

یورش یووه به نهمین اسکودتوی متوالیاش

فصــل جدیــد لیــگ دســته اول فوتبــال ایتالیــا
(ســری  )Aاز امشــب بــا انجــام دو دیــدار شــروع
میشــود و مســابقه افتتاحیــه طبعــاً مرتبــط بــا
یوونتوس اســت که پس از کسب هشت قهرمانی
متوالی میخواهد با رسیدن به نهمین اسکودتوی
خود ،رکورد فتوحاتش را درخشانتر کند و کارش
را با مصاف دور از خانه با پارما آغاز میکند .ابقای
کریس رونالدو و اضافه شــدن ماتیس دلیخت از
آژاکــس و همچنین ادرین رابیو فرانســوی و آرون
رمزی انگلیســی طبعــاً گورخرهای توریــن را یک

بــار دیگــر امیــددار نخســت جلــوه میدهــد ولی
مائوریتسیوساری،سرمربیجدیدیووهکهبهسبب
ســیگار کشــیدنهای افراطــیاش دچــار عفونت
سینه و بستری شده است ،امروز کنار خط نخواهد
بود .در دیگر دیدار امشب فیورنتینا از ناپولی ،تیم
کارلــو آنچلوتــی پذیرایــی میکنــد اینترمیالن که
آنتونیــو کونته را به عنوان ســرمربیاش منصوب
و روملــو لوکاکــو و دیهگــو گودیــن را هــم به جمع
بازیکنانــش افــزوده دوشــنبه شــب در نخســتین
بازیاش روبهروی لچه میایستد.

نعیم احمدی  /ایران

گروهورزش/نوزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر،
پنجشنبه با برگزاری  4دیدار آغاز شد تا تنور فوتبال
باشگاهی ایران دوباره گرم شود .در دیدار افتتاحیه،
پرسپولیس و پارس جنوبی در حالی از ساعت ۱۹:۱۰
در ورزشــگاه آزادی به مصاف هم رفتند که گابریل
کالدرون با دســته گل به تشــویق هــواداران واکنش
نشــان داد و البته با انحالل کانون هواداران ،لیدری
روی ســکوهای آزادی حضور نداشت و تماشاگران
خودجوش تیم و بازیکنان را تشویق کردند.
در ایــن بازی تا دقیقــه  ۱۵حمله خطرناکی روی
دروازهها انجام نشد ولی در این لحظه ارسال وحید
امیری ،در مقابل محوطه شــش قدم پارس مقابل
پــای محمــد نــادری قــرار گرفــت ولــی ایــن مدافع
پیشتاخته سرخپوشان با بیدقتی توپ را به بیرون
زد .در دقیقــه  ۳۰پــارس جنوبــی روی ضــد حملــه
ســریع در آستانه خلق موقعیت بود که بازیکن این
تیم با خطای ســیدجالل حســینی ســرنگون شــد و
موعــود بنیادیفــر داور بــازی ،نخســتین کارت زرد
لیــگ نوزدهم را به کاپیتان پرســپولیس نشــان داد.
در دقیقــه  ،۳۲ضربه ایســتگاهی مهدی ترکمان در
شــرایطی که بوژیدار رادوشــوویچ واکنشــی روی این
ضربــه نداشــت ،به تیــر افقــی دروازه برخــورد کرد.
در نیمــه دوم ،پرســپولیس که بــرای گلزنی عطش
داشــت ،حمالت خــود را ادامــه داد و در دقیقه ۵۷
دروازه پارس جنوبی را گشود .همکاری مهدی ترابی
و علی علیپور در ســمت چپ محوطه جریمه و در
میان مدافعان پارس ،باعث شــد علیپور توپ را به
ترابی برساند و این بازیکن هم با یک ضربه چیپ،

تــوپ را از باالی ســر فرنانــدو دخســوس دروازهبان
پارس جنوبی به تور رســاند .در ادامه پارس جنوبی
برای به تساوی کشاندن بازی تالش خود را افزایش
داد ولــی نــاکام بــود و این بازی با همــان یک گل به
ســود سرخپوشــان به پایان رســید تا قرمزها شــروع
امیدوارکنندهای با کالدرون داشــته باشند .سرمربی
پرسپولیس بعد از بازی گفت« :از حمایت هواداران
تشکر میکنم .به بازیکنانم به خاطر 3امتیاز تبریک
میگویــم .اگر در بازیهــای خانگــی زود گل نزنید،
بازی ســخت میشــود ولی ما با تمام سختیها این
کار را انجام دادیم».
ëëکامبکسایپاوتوقفگلگهروتراکتور
در دیگر بازیهای پنجشــنبه گلگهر و نساجی
در ورزشــگاه امــام علی(ع) ســیرجان بــه مصاف
هــم رفتنــد کــه این دیــدار  1-1بــه پایان رســید .در
این دیــدار مهرداد عبــدی ،بازیکــن گلگهر()۳۶
به اشــتباه دروازه خودشــان را باز کرد اما دو دقیقه
بعــد ( )38علیرضــا ابراهیمی بازی را به تســاوی
کشــاند .ذوبآهن در ورزشگاه فوالدشهر ،میزبان
ســایپا بود کــه در نهایت بــا نتیجه  2-3شکســت
خورد .کریســتانوس( )۴۱و حمیــد بوحمدان()۴۹
بــرای ذوبآهــن و محمدرضــا ســلیمانی ( ۶۰و
 )۷۳و معیــن عباســیان( )۶۶بــرای ســایپا گلزنی
کردنــد .البته اخــراج علیرضا چراغعلــی ،بازیکن
ن( )۶۱به ســایپاییها برای پیروزی در این
بآه 
ذو 
بــازی کمــک کــرد .نفت مسجدســلیمان هــم در
ورزشگاه شهید بهنام محمدی پذیرای تراکتور بود
که این دیدار بدون گل به پایان رسید.

لحظه چیپ  3امتیازی مهدی ترابی

ëëشکستاستقاللدرلحظهآخر
در یکی از بازیهای حســاس دیروز (جمعه)،
اســتقالل و ماشینسازی در ورزشــگاه بنیاندیزل
تبریــز بــه مصاف هم رفتنــد .از نــکات قابل توجه
تصمیــم آنــدرهآ اســتراماچونی بــرای ترکیــب
اصلی حضور شــاهین طاهرخانی و سیدمحســن
کریمی بود .در دقیقه  ،3شاگردان رسول خطیبی
میتوانســتند دروازه ســید حســین حســینی را باز
کنند امــا دروازهبان اســتقالل بخوبی فرصت تک
بــه تک را از فرید بهزاد کریمی گرفت .چند دقیقه
بعد ،فرشید اسماعیلی در موقعیتی تک به تک با
حامد لک دروازهبان ماشینسازی قرار گرفت ولی
ضربــهاش از بــاالی درواز ه به بیرون رفــت .با این

حــال تالش دو تیم حاصلی نداشــت تا نیمه اول
با تســاوی بــدون گل به پایان برســد .در نیمه دوم
هــم با اینکــه بازیکنانی مانند شــیخ دیاباته ،علی
دشــتی و مهدی قائــدی برای اســتقالل به میدان
آمدند و این تیم توپ و میدان را در اختیار داشت،
ولی نتوانست از فرصتهای خود استفاده کند .در
حالــی که بازی رو به پایان بود ،محمد دانشــگر در
دقیقه  93ســامان نریمان جهان را پشت محوطه
متوقــف کرد تــا پیام حیــدری بــا کارت قرمــز او را
جریمه کند .اتابک زارعی پشت ضربه ایستگاهی
ایســتاد و با شــوتی فنی و زیبا ،توپ را دور از دستان
حســینی به تــور دروازه اســتقالل رســاند .بــازی با
همین گل به ســود ماشینســازی به پایان رسید و

استراماچونی دست خالی تبریز را ترک کرد.
ëëخرابیگیتهاواشکالدرسرور؛دردسرهواداران
راهاندازی و استقرار سیستم بلیت الکترونیک
بههمراهنصبگیتهایورودیوشمارهدارشدن
صندلیها از جمله دالیل تعویق رقابتهای لیگ
برتر بود اما میتوان گفت که نه مسئوالن به هدف
خــود در برقــراری نظم بیشــتر و استانداردســازی
رســیدند و نه رفاه بیشــتری شــامل حال هواداران
شــد .در بازی پرســپولیس و پــارس جنوبی حدود
 ۱۰هــزار هــوادار بــا خریــد اینترنتــی بلیــت راهــی
ورزشــگاه آزادی شــدند و بیــش از ۱۰هــزار نفر نیز
بدون بلیت از نزدیک نظارهگر این دیدار شــدند تا
هم شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی که
بلیتفروشــی دیدارهای ســرخابیها در ورزشگاه
آزادی را برعهده دارد و هم باشــگاه پرســپولیس،
رقمی حدود  ۱۵۰میلیون تومان متضرر شــوند .از
دیگر نکات قابل اشاره امکان ورود افراد مختلف با
یک کارت ملی بود ،به گونهای که پس از عبور یک
هوادار از گیت نصب شده این امکان وجود داشت
که کارت ملیاش را به فرد دیگری بدهد و از همان
گیــت عبور کند .در مورد دیگر نیز میتوان به عدم
امکان خرید بلیت اینترنتی برای افراد کمتر از ۱۵
سال اشاره کرد ،افرادی که هنوز کارت ملی دریافت
نکردهانــد .از ســویی خــراب شــدن و قفــل شــدن
گیتهای مکانیزه ورزشــگاه آزادی و ایجاد اشکال
در ســرور ســایت بلیتفروشــی مشــکالت زیادی
بــرای هوادارانــی که خــود را به ورزشــگاه رســانده
بودند ،به وجود آورد.

ساعت  21امشب؛ نبرد جذاب لیورپول -آرسنال در لیگ جزیره

هفته ســوم از فصــل جدید لیگ برتــر فوتبال
انگلیــس از ســاعت  23/30دیشــب بــا دیدار
اســتون ویال بــا اورتون شــروع شــد امــا نقطه
اوج هیجــان در آخریــن مســابقه امشــب کــه
از ســاعت  21آغــاز میشــود ،شــکل میگیرد.
آن زمــان کــه لیورپــول و آرســنال در آنفیلــد
رودررو میشــوند و اهمیــت آن نــه فقــط در
بزرگــی نــام آنهــا بلکــه در این نکته اســت که
در دو هفتــه اول ایــن فصــل فقــط همیــن دو
تیــم توانســتهاند هــر دو بازی نخســت خود را

ببرنــد و اگــر ســرخهای آنفیلد یک پلــه باالتر
از قرمزهــای شــهر لندن ایســتادهاند ،فقط به
ســبب تفاضــل گل بهترشــان اســت .لیورپول
شــادمان از قهرمانــی اخیــرش در ســوپرجام
اروپــا ،تیمــی را مقابــل خــود میبینــد کــه در
دومیــن فصــل ســرمربیگری اونــای امــهری
اسپانیایی ،سوداهای بزرگتری را در سر دارد
و دیروز هم به دو بازیکن مازاد خود شکودران
مصطفــی و محمد الننی حکم کــرد تا قبل از
اتمــام نقــل و انتقالهــای تابســتانی بــه تیــم

دیگری بروند .یورگن کلوپ ،سرمربی آلمانی
لیورپــول نیــز چنــان از تیمش مطمئن اســت
کــه دیروز گفــت نگــران طوالنی شــدن دوران
درمان آلیســون ،دروازهبان مصدوم و برزیلی
تیمش نیســت زیرا ادریــان در هفتههای اخیر
بخوبی توانســته اســت جای آلیسون را بگیرد.
مانه ،فرمینیو و البته صالح ،امیدهای نخست
لیورپول برای گلزنی در مســابقه شــنبه شــب
هستند و آرسنال نیز چشم به اوبامیانگ ،ژاکا
و الکازت بسته است.

■ مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال در مراســم اهدای
جــام و مدالهای مســابقات لیــگ دســته اول فوتبال زنان
اخبـــار
کشــور گفــت :در بازیهای تیم ملــی از بانوان در ورزشــگاه
آزادی پذیرایــی خواهیم کرد .وی افزود :فوتبال بانوان را جدی میگیریم و لیگ
پویایی هم داریم و باید کارهای جدیتر و محکمتری را در این زمینه انجام داد.

دبیر :وضعیت فدراسیون کشتی قرمز است

علیرضــا دبیــر ،رئیــس فدراســیون کشــتی گفــت« :وضعیت فدراســیون کشــتی
قرمز اســت ،هیچکس توقع کسب ســهمیه و مدال المپیک نداشته باشد .بدهی
فدراسیون باالی  50میلیارد تومان است .دخل و خرج فدراسیون کشتی با هم جور
در نمیآید و ورودی و خروجی با هم یکسان نیست .کشتی هم اوضاع فنی و هم
مالیاش خوب نیست و یک واقعیت است و  3سال زمان میبرد تا درست شود».

نایب قهرمانی سانداکاران جوان در آسیا

دهمین دوره رقابتهای ووشوی جوانان آسیا دیروز (جمعه) در برونئی به
پایان رسید و در پایان تیم جوانان ایران در بخش ساندا با  6طال ،یک نقره و
 4برنز به عنوان نایب قهرمانی رسید .ایران در تالو با یک مدال طال 3 ،نقره
و  10برنز به عنوان سومی آسیا رسید.

شهال بهروزیراد سهمیه پارالمپیک  ۲۰۲۰گرفت

ســومین روز از مســابقات قایقرانــی آبهــای آرام قهرمانــی جهــان در
مجارســتان برگزار شــد و شــهال بهــروزیراد نماینــده پارا کانو ،موفق شــد به
مدال برنز جهان برسد و سهمیه پارالمپیک  ۲۰۲۰توکیو را کسب کند.

عرب استعفایش را تکذیب کرد

ایرج عرب ،مدیرعامل پرســپولیس در پایــان دیدار این تیم با پارس جنوبی
جــم یــک بار دیگر خبر اســتعفایش را تکذیب و تأکید کرد که شــنبه (امروز)
در دفتر کارش در باشــگاه حاضر می شود .البته گفته میشود فردا جلسهای
سرنوشتساز در باشگاه تشکیل خواهد شد.

هاشمیان ،سرخابی ها را دید زد

وحید هاشــمیان دســتیار اول ایرانی مارک ویلموتس ســرمربی بلژیکی تیم
ملی پس از تماشای دیدار پنجشنبه شب پرسپولیس با پارس جنوبی جم به
تبریز رفت تا مسابقه دیروز استقالل با ماشینسازی را هم از نزدیک ببیند.

انتشار پست کنایه آمیز آذری پس از برکناری

ســعید آذری کــه چهارشــنبه شــب در پــی جدیدترین جلســه هیــأت مدیره
ذوبآهن از سمت مدیرعامل این باشگاه اصفهانی برکنار و جواد محمدی
داور سابق فوتبال جانشین وی شد ،طی پیامی کنایه آمیز در اینستاگرام خود
با تأکید بر اینکه به  27سال خدمتگزاری خود به مجموعه ذوبآهن افتخار
میکنــد ،خطــاب بــه ذوبیهــا آورد :از این پس جــای من فقط پشــت توری
(فنس) ورزشــگاه اســت ولی از همان جا نظارهگر موفقیت شما خواهد بود.
بدرود گاندوها (اشاره به یک سریال خبرساز اخیر تلویزیونی) ،بدرود سبزها.

احضار عالیشاه و تارتار به کمیته انضباطی

کمیته انضباطی فدراســیون فوتبال ،مهدی تارتار ســرمربی نفت مسجد سلیمان
را به دلیل ایراد اظهاراتی درباره داوری دیدار مقابل تراکتورســازی و امید عالیشــاه
بازیکن پرسپولیس را به دلیل اظهارات غیرمسئوالنه درباره عوامل برگزاری مسابقه
در میکسدزون ورزشگاه آزادی ،برای ادای توضیحات به این کمیته احضار کرد.

