حمایت ورزشکار ایرانی از مردم مظلوم فلسطین

11

امتناع قائم مقامی از رقابت با شطرنجباز اسرائیلی
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چهار شنبه  16دی 1394

ورزش

بار دیگر نمایندهای از ورزشکاران کشورمان با بهرسمیتنشناختن نمایندگان رژیم اشغالگر قدس حمایت از مردم
مظلوم فلسطین را اعالم کرد .احسان قائممقامی که در مسابقات بینالمللی آزاد شطرنج بازل سوئیس حضور
دارد ،مقابل شوایگر نماینده رژیم اشغالگر قدس از رقابت امتناع کرد.

شماره 1887

ورزش مشهد

فوتبال جهان

پیروزیثامنیهادرگرگان

رونی،فوتبالیست
سالانگلیسشد

تیم بسکتبال ثامن مشهد توانست در
دیدار خارج از خانه خود در گرگان به
پیروزی دست یابد .در این مسابقه که
در چارچوب هفته هفدهم سوپرلیگ
بسکتبال مردان کشور برگزار شد ،تیم
ثامن مشهد توانست با نتیجه  87بر
79حریف خود را در خانهاش شکست
دهد تا مهران حاتمی سرمربی جدید
این تیم ،به اولین پیروزیاش نیز بعد از
دو شکست دست پیدا کند.

مصافخراسانیها
بامدعیقهرمانیوالیبال

حاشیه نگاری
ماجرای فایل صوتی مسئول رده باال

رمزگشاییازکنایهرحمتی
بهفردوسیپوردربرنامه90

در برنامه تلویزیونی 90دروازهبان سابق
تیم ملی که اینبار با روشی متفاوت در
این برنامه حضور یافته بــود ،ترجیح
داد راجعبه موضوع جداییاش از تیم
ملی صحبتی به زبان نیاورد .به گزارش
ورزش 3مهدی رحمتی در پاسخ به
ســوال عــادل فــردوس ـیپــور در میان
حرفهایش دوبار به نکتهای اشاره کرد
که خبر از یک راز بزرگ میداد .رحمتی
گفت که در ماجرای حضورنداشتنش
در تیم ملی موضوعی وجود دارد که وی
از آن با خبر است .این جمله رحمتی در
هر دوبار با سکوت عادل همراه بود که
نشان میداد فردوسیپور نیز از چیزی
با خبر اســت .امــا موضوع چیست؟
موضوعی که رحمتی نخواست به آن
اشارهکند،وجودیکفایلصوتیازیکی
از مسئوالن رده باالی فدراسیون است
که برخالف گفتگوها و صحبتهای
مطبوعاتی با لحن کامال متفاوتی
درباره دروازهبان سابق تیم ملی صحبت
میکند .فایلی که به رحمتی نشان
میدهد ارادهای برای حذف او از تیم
ملی وجود داشته است .شاید رحمتی
بعدها درای ـنبــاره خود به روشنگری
بپردازد اما آنچه در برنامه 90اتفاق
افتاد مربوط به همین موضوع است.

فرود فردوسی

پاسخمنفیاسپانیاییها
بهایتالیاییها

سقوط یکی از  2نماینده استان در فاصله یک هفته به پایان لیگ برتر فوتسال

طاری بخش -هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر
فوتسال کشور در حالی شب گذشته پایان یافت که
تراژدی غمباری را برای فوتسال خراسان رضوی رقم
زد و آن حذف یکی از دو نماینده لیگ برتری فوتسال
استان از مسابقات بود .با اینکه هنوز یک هفته دیگر به
پایان مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور باقی مانده اما
با برگزاری دیدارهای شب گذشته ،تکلیف دومین تیم
سقوطکننده به مسابقات لیگ دسته اول مشخص شد
و آن تیمی نبود جز تیم فردوسی مشهد.
تیم فردوسی که این هفته در تهران میهمان میثاق این
شهر بود ،با اتفاقاتی که در هفتههای گذشته برایشان
رخ داد و نتایج ضعیفی که کسب کردند ،خود را به دره
انداختند تا سال آینده مردم خراسان از داشتن دو
نماینده در لیگ برتر فوتسال بیبهره باشند.
تیم فردوسی که تا قبل از بازی دیشب با 19امتیاز
در رده سیزدهم جدول قرار داشت و در عین حال با
تیمهای فرشآرا و شهروندساری که با  24امتیاز باالتر
ازآنهاقرارداشتند،برایسقوطنکردنرقابتداشت،
برای اینکه امیدهایش حداقل تا هفته پایانی مسابقات

کمرنگ نشود ،نیاز داشت تا در بازی دیشب به برتری
برسد ،اما درنهایت با شکست 4بر  3مقابل میثاق در
یک هفته مانده به پایان این مسابقات سند سقوطش
به دسته پایینتر را امضا کرد.با این شکست فردوسی
حتی اگر بازی بعدی خود مقابل تاسیسات دریایی
را هم با برتری پشت سر بگذارد (آنهم در شرایطی
که با این اوضاع و احوالشان در مسابقه حاضر شوند)
باز هم نمیتواند خودش را از سقو طنکردن نجات
دهد چرا که فرشآرا و شهروندساری در حال حاضر
4امتیاز بیشتر از آنها دارد .هرچند اگر این اتفاقات
هم نمیافتاد با صدرنشینشدن مجدد تاسیسات در
این هفته بعید بود تیم وحید شمسایی نتواند فردوسی
را در مشهد برده و قهرمان شود .بدین ترتیب هفته
آینده مشهد در اتفاقی دراماتیک در شرایطی قهرمان
را معرفی میکند که تیم مشهدی دیگر جایی در میان
بزرگان ندارد! به هر شکل فردوسی مشهد که در نیم
فصل اول توانسته بود در میانههای جدول قرار بگیرد
و نتایج نسبتا خوبی بهدست آورد ،در نیم فصل دوم
نتوانست مسیر خوبی را طی کند و درنهایت در پایان

کسی جرئت ندارد روی حرف خداداد حرف بزند

باشگاهپشتمکانیراخالینکردهاست
مربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت :اینکه میگویند باشگاه پرسپولیس پشت سوشا
مکانی را خالی کرده است ،صحت ندارد .کریم باقری درخصوص حضورش در زندان
اوین اظهار داشت :برای دیدار با سوشا مکانی به زندان اوین رفتم ،اما گفتند برای
مالقات با مکانی باید با قاضی پرونده او هماهنگ میکردیم و به همین خاطر اجازه
مالقات ندادند .وی در واکنش به این سوال که گفته میشود باشگاه پرسپولیس در
این قضیه پشت سوشا مکانی را خالی کرده است ،گفت :نه اینطور که میگویند،
ً
نیست .اتفاقا دیروز صبح طاهری برای رسیدگی به پرونده مکانی به دادسرا
رفت .مربی پرسپولیس تصریح کرد :امیدوارم بهزودی مشکل مکانی حل
شود و او به جمع ما برگردد .باقری همچنین درخصوص حضورش در مشهد
نیز اظهار کرد :بازیکنانی که در صعود به جام جهانی 98نقش داشتند یا
در آن بازی کردند ،تیمی را تشکیل دادند که گاهی بازیهای خیریهای را
برگزار میکنیم .اینبار هم به دعوت خداداد عزیزی و برای کمک به یک
مرکز نگهداری دختران معلول ،قرار است همراه با علی دایی و منصوریان
و چند نفر دیگر از بازیکنان و هنرمندان یک مسابقه فوتسال خیریه را
برگزار کنیم .وی درباره اینکه خداداد عزیزی در این کارها گویا بسیار
پیشقدم است ،افزود :البته همه بچهها در این برنامهها سعی میکنند
از هم سبقت بگیرند ولی وقتی خداداد میگوید باید برویم برای فالن
کار خیر بازی کنیم ،دیگر کسی جرئت نمیکند که بگوید نه من
نمیآیم(باخنده) و باید هرطور شده خودش را برساند.

عکس :ایرنا

هفته پانزدهم رقابتهای لیگ برتر
والیبال کشور عصر امــروز با برگزاری
دیــدارهــای مختلف در حالی برگزار
خواهد شد که نماینده والیبال خراسان
در این مسابقات یعنی تیم ثامنالحجج
خراسان در یک بازی سخت در تهران
باید به مصاف تیم پیکان برود .شاگردان
جبار قوچاننژاد که بازی گذشته خود
مقابل بانک سرمایه را همچون یک
تراژدی غمبار ،در مشهد واگذار کردند
حاال بهدنبال این هستند تا بتوانند
مقابل مدعی قهرمانی لیگ برتر نتیجه
خوبی بگیرند .در بازیهای دیگر امروز
نیز بانک سرمایه میزبان سایپا خواهد
بود ،کاله با آرمان اردکان بازی میکند و
آلومینیوم هرمزگان میهمان شهرداری
تبریز است و جواهری گنبد با متین
ورامین مصاف میدهد.

ویــن رونــی مهاجم شیاطین ســرخ با
کسب بیشترین آرا از ســوی باشگاه
هــواداران انگلیس بهعنوان بهترین
فوتبالیست انگلیس در ســال2015
انتخاب شــد .رونــی که ســال2015
موفق شد بهترین گلزن تمامی ادوار
تیم ملی فوتبال انگلیس شود ،با کسب
37درصد آرا برای چهارمین بار عنوان
بهترین بازیکن سال انگلیس را از آن
خود کرد.

دومین سال حضورش در لیگ برتر ،دوبــاره به لیگ
دسته اول سقوط کرد.

فرشآرا بازی نکرد و ماند!

در سایر بازیهای دیشب نیز تیم فرشآرا مشهد که
قــرار بود در سالن شهید بهشتی مشهد به مصاف
آذرخش بندرعباس برود ،بهدلیل حضورنیافتن تیم
بندرعباسی بازی خود را برگزار نکرد تا نتیجه آن را
کمیته انضباطی اعالم کند .این همه در حالی بود
که تا ظهر روز بازی ،همچنان تکلیف آمدن یا نیامدن
تیم بندری مشخص نبود و صحبتهای ضدونقیضی
درباره این بازی و نتیجه آن مطرح میشد .با این همه
باخت فردوسی به میثاق عمال همه گزینهها را کنار زد
و فرشآرا فارغ از هر نتیجه این بازی ،در لیگ ماندگار
شد .تیم مجید مرتضایی که امسال بر خالف سال های
گذشته در نیم فصل دوم نتایج بهتری گرفت به لطف
همین بازی ها حاال در لیگ ماند و هفته آینده با خیال
راحت به ساری می رود تا در دیداری که فقط برای باال
رفتن در جدول اهمیت دارد ،بازی کند.

تاسیسات دوباره مدعی قهرمانی شد

تاسیسات دریایی هم با پیروزی پرگل 7بر  2مقابل
شهروندساری توانست دوباره به صدر جدول برسد.
مس سونگون در بازیای که میهمان یاسین پیشرو
قم بــود ،با نتیجه 3بــر 3متوقف شد تا با کسب این
تک امتیاز خارج از خانه ،همامتیاز با گیتیپسند و
تاسیسات با 49امتیاز در مکان دوم رد هبندی قرار
گیرد .در دیگر بــازی حساس این هفته نیز دبیری
تبریز میزبان گیتیپسند اصفهان بود که درنهایت این
بازی را با حساب 2بریک واگذار کرد تا گیتیپسند نیز
با 49امتیاز در رده سوم قرار بگیرد و البته همامتیاز با
تیمهای اول ودوم باشد .در کماهمیتترین دیدار
هفته حفاری میزبان مقاومت البرز بود که درنهایت با
حساب 5برصفر به پیروزی رسید .تیم منصوری نیز در
این هفته با قرعه استراحت روبهرو بود .به این ترتیب
تیمهای تاسیسات دریایی تهران ،مس سونگون و
گیتیپسند اصفهان که با یکدیگر همامتیاز هستند،
در هفته پایانی برای قهرمانی تالش میکنند.

هیئت مدیره استقالل بهجای انتقاد ،حمایت کند

حرفبدیعلیهفردوسیپورنزدم!
محمد نوازی مربی تیم فوتبال استقالل ،درخصوص اظهارات مهدی رحمتی در
برنامه دوشنبه شب 90گفت :من فکر میکنم این مشکالت از سوی هواداران
از ابتدای فصل تا امروز با برنامه 90وجود داشته و رحتمی هم خیلی خوب
صحبت کرد و حرف هواداران را زد ،ما هم امیدواریم مشکالت هواداران استقالل
با برنامه 90حل شود .وی درخصوص اینکه فردوسیپور در برنامهاش از
او گله کرده بود و یکی از دالیل قهر تماشاگران را اظهارنظر برخیها
علیه برنامه 90اعالم کرده بود ،گفت :من حرف بدی نزده بودم و فقط
گفتم تماشاگران استقالل با برنامه 90و فردوسیپور قهر هستند.
حتی خودم به مهدو یکیا رای دادم چون او در بوند سلیگا بازی
کرده و بازیکن بزرگ این مملکت محسوب میشود .حرف من مبنی
بر قهر تماشاگران استقالل با برنامه 90یک حرف عادی بود و هیچ
بیاحترامی به کسی نکردم ولی از همینجا اعالم میکنم اگر کسی
از من دلخور شده عذرخواهی میکنم .نوازی درخصوص اینکه بعد از
تساوی استقالل مقابل ملوان انتقاداتی از اینکه تیم مظلومی بیجهت
عقب میکشد صورت گرفته بود ،گفت :هر مسابقه شرایط خاص خودش
را دارد و مظلومی همیشه قبل بازی از بازیکنان میخواهد که زمانی که
گل میزنیم ،تیم عقب نکشد .من از اعضای هیئت مدیره میخواهم
حاال که تیم به فینال جام حذفی رفته ،فقط حمایت کنند و خودمان برای
خودمان حاشیهسازی نکنیم که در آن صورت خودزنی کردهایم.

طبق ادعــای خوسه کاسترو ،رئیس
باشگاه سویا ،چند تیم از تیمهای
ســری  Aایتالیا خواهان برگرداندن
چیرو ایموبیله ،مهاجم پیشین تورینو
به کالچو هستند ،امــا او در پنجره
نقلوانتقاالت زمستان امسال فروخته
نمیشود .ایموبیله 25ساله با وجود
ُ
افتی که در این فصل و نیز فصل گذشته
در دورتموند داشــت ،هنوز مشتریان
خاص خودش را دارد ،اما سویا حاضر
به فروش او نیست.

ریبریهمراهبابایرن
دراردویقطر
نخستین تمرین باواریاییها در سال
جدید میالدی و پس از پایان دور رفت
فصل  2015-16دیروز در مونیخ برگزار
شد .بایرنیها امــروز سهشنبه هم از
ساعت 11به وقت محلی دومین تمرین
خود را برگزار کرده و چهارشنبه به قطر
پرواز خواهند کرد تا اردویی تدارکاتی در
شهر دوحه برپا کنند .در این اردو فرانک
ریبری مصدوم هم شرکت خواهد کرد
و حال آنکه پزشکان تیم اعــام کرده
بودند این ستاره فرانسوی تا قبل از
فوریه ســال جدید شرایط حضور در
میادین را نخواهد داشت.
گزارش خبری
زیدان در اولین نشست خبری خود

میدانمرئالبزرگاست

زیدان بهعنوان سرمربی رئال مادرید
و جانشین رافائل بنیتس در این تیم
اسپانیایی انتخاب شد تا برای اولینبار
هدایت یک تیم بزرگ را برعهده بگیرد.
زیزو که یک فصل دستیار آنچلوتی در
رئال بود و این فصل در تیم دوم رئال
مربیگری میکرد ،امــیــدوار اســت تا
مانند گــواردیــوال و لوئیس انریکه در
دنیای مربیگری نیز موفق باشد .زیدان
در اولین اظهارنظر خــود بهعنوان
سرمربی این تیم گفت :از همان روزی
که به رئال آمدم تا برای این تیم بازی
کنم ،میدانستم رئال چقدر تیم بزرگی
است و هــواداران مطمئن باشند من
تمام تالشم را به کار خواهم بست تا تیم
نتیجه بگیرد و به قهرمانی برسد .کامال
میدانم رئال چقدر تیم بزرگی است و
برای این چالش آماده هستم.

افشاگری بزرگ دستیار بنیتس

از همان روز نخستی که رافائل بنیتس
بهعنوان سرمربی رئــال و جانشین
آنچلوتی انتخاب شد ،خبرهای زیادی
درباره اختالف بازیکنان این تیم با این
مربی به گوش رسید .بازیکنانی مانند
رونالدو ،ایسکو ،تونی کروس ،خامس
رودریگز و لوکا مودریچ .حاال در فاصله
24ســاعــت از برکناری رافــا بنیتس
دستیار سرمربی اخراجی رئال مادرید
دست به افشاگری بزرگی زد و بازیکنان
رئال را به خیانت و توطئه علیه سرمربی
خود متهم کرد .آنتونیو گونزالس در
گفتگو با مارکا گفت :از همان هفته
نخست که رئال با تساوی بدون گل برابر
خیخون متوقف شد ،چیزهای بسیار
عجیبی دیدم .بازیکنان هیچ توجهی به
سخنان و توصیههای بنیتس نداشتند.
وی همچنین اضافه کرد :درحالی که
بنیتس با بازیکنان صحبت میکرد،
آ نها سر به زیر بودند و با کفشهای
خــود بــازی مـیکــردنــد و بعضی هم
شروع به خنده کرده بودند و انگار نه
انگار که سرمربی تیم با آنها صحبت
میکند .چنین چیزی را تا االن ندیده
بودم .آنها دلیل اصلی اخراج بنیتس
بودند.

