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کاستا در آستانۀ حضور در لیگ قهرمانان آسیا!

w w w. sh a h r ar a on l i n e. c om
پنج شنبه  23شهریور 1396

ورزش

تیم فوتبال الهالل عربستان ،حریف پرسپولیس ایران در مرحلۀ نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا ،درصدد است تا
دیهگو کاستا ،مهاجم اسپانیایی باشگاه چلسی را جذب کند .توافق اولیه با کاستا که بازیکن آزاد بهشمار میآید،
انجام شده است و این امکان وجود دارد تا او در این تیم حاضر شود.

شماره 2362

روی خط ورزش

لیگ قهرمانان اروپا

برگزاریدربیپایتخت
بهتأخیرافتاد

بارسلونابرندۀبزرگشب
اوللیگقهرماناناروپا

بــا صــعــود پــرســپــولــیــس بــه مرحلۀ
نیمهنهایی لیگ قهرمانان آسیا ،دیدار
این تیم مقابل استقالل در هفتۀ دهم
لیگ برتر به تعویق افتاد .تیم فوتبال
پرسپولیس با عبور از االهلی عربستان
در مهرماه دو باز ی با الهالل دارد که این
مسأله باعث شده زمان بازی مهم دربی
پایتخت هم تحت تأثیر قرار بگیرد.
دربی ۸۵پایتخت پیشازاین قرار بود
28مهرماه برگزار شــود ،اما بهدلیل
بــرگــزاری بــازی برگشت پرسپولیس
مقابل الهالل عربستان در تاریخ 24
یا 25مهرماه ،سازمان لیگ ،تاریخ
برگزاری دربی را تغییر داد .براساس
اعالم سازمان لیگ این مسابقه قرار
اســت  ۵آبــان برگزار شــود .همچنین
پرسپولیس در تاریخ  4مهرماه هم باید
با الهالل بازی رفت خود را برگزار کند
که این بازی هم همزمان با مسابقۀ این
تیم با نفت آبادان در لیگ برتر شده و قرار
است تاریخ جدید آن از سوی سازمان
لیگ اعالم شود .همه این ها در حالی
اســت که اردو های تیم ملی فوتبال
بــرای برگزاری دو دیــدار دوستانه در
مهرماه هم وجود دارد تا بغرنج وضعیت
پرسپولیس بیشتر از قبل شود.

شب اول فصل جدید رقابتهای لیگ
قهرمانان اروپــا درحالی برگزار شد که
درخشانترین نتیجه را بارسلونا به دست
آورد .بارسلونا و یوونتوس سهشنبهشب
در گروه  Dرقابتهای لیگ قهرمانان
اروپادیدارخودرادرنیوکمپبرگزارکردند
که طی آن آبیاناریها با ارائۀ یک بازی
برتر با حساب  ۳بر 0پیروز شدند .مسی
دو بار دراین بازی گلزنی کرد و دیگرگل
آبیواناریهاراراکیتیچبهثمررساند.
ازگروه Aرقابتهاهممنچستریونایتددر
ورزشگاه اولدترافورد برابر بازل سوئیس
به میدان رفت که در پایان شاگردان ژوزه
مورینیو با حساب  ۳بر 0از سد مهمان
خــود گذشتند .بــرای منچسترمروانه
فلینی ،روملو لوکاکو و مارکوس راشفورد
گلزنی کردند .در این گروه تیم بنفیکا
مــیــزبــان زسکامسکو بــود کــه  ۲بر1
شکست خــورد .در این شب همچنین
تیمهای بایرنمونیخ و اندرلخت از گروه
 Bدر ورزشگاه آلیانتسآرهنا برابر هم قرار
گرفتند که این بازی را شاگردان آنچلوتی
 ۳بــر 0بــرنــده شــدنــد .لواندوفسکی،
تیاگو آلکانترا و جاشوا کیمیچ ،برای
بایرن گل زدند .در بازی همزمان ،تیم
پــار یس ـنژرمــن در خانۀ سلتیک به
میدان رفت و با درخشش مثلث آتشین
خــط حملۀ خــود ۵ ،بــر 0بــرنــده شد.
نیمار ،کیلیان امباپه ،ادینسون کاوانی
و میکائیل لوستیگ (گــل به خــودی)
گلزنان پاریسنژرمن بودند .چلسی
و قرهباغ پرگلترین بــازی شب اول را
برگزار کردند؛ جایی که آبیپوشان در
ورزشگاه استمفوردبریج با نتیجۀ  ۶بر0
ازسدحریفخودگذشتند.پدرورودیگز،
داوید زاپاکاستا ،سزار آزپیلیکوئتا ،تیمو
باکایوکو ،میچی باتشوایی و ماکسیم
مدودو (گل به خودی) گلزنان چلسی در
این بازی بودند .رم و اتلتیک و نیز بهمصاف
همرفتندکهجدالایندوتیمدرورزشگاه
المپیکوباتساویبدونگلخاتمهیافت.

قرعهکشی رقابتهای هندبال جام
ملتهای آسیا با همگروهی تیم ایران
با کشورهای ژاپن و عراق برگزار شد.
هجدهمین دورۀ رقابتهای هندبال
جام ملتهای آسیا ،بهمنماه سال
جاری به میزبانی کرهجنوبی برگزار
میشود .در این دوره از رقابتها پانزده
تیم از قارۀ آسیا و اقیانوسیه با هم رقابت
میکنند .این مسابقات در سه گروه
برگزار میشود.

در ادامۀ هفتمین دورۀ رقابتهای والیبال جام بزرگ
قهرمانیقارههاکهازبیستویکمشهریورماهوباحضور
شش تیم برتر جهان در سال ۲۰۱۷و به میزبانی دو شهر
ناگویا و اوساکا در ژاپن برگزار میشود ،تیم ملی والیبال
ایران در دومین دیــدارش رودرروی آمریکا ،دارندۀ
مدال برنز المپیک ریو قرار گرفت و در پایان و در دیداری
زیبا ،با نتیجۀ 3بر 2حریف قدرتمندش را از پیشرو
برداشت و با کسب دو امتیاز شیرین ،باالتر از برزیل
در صدر جدول ردهبندی در پایان روز دوم قرار گرفت.
تیم ایران با ترکیب سعید معروف ،میالد عبادیپور،
سیدمحمد موسوی ،فرهاد قائمی ،امیر غفور و سامان
فائزی وارد زمین شد .شاگردان ایگور کوالکوویچ
درحالیکه در دو ِست نخست دیدار عملکرد ضعیفی
داشتند و اسیر سرویسهای قدرتمند آمریکا شدند ،در
ادامه و در اواسط بازی با ورود محمدجواد معنوینژاد
بهجای فرهاد قائمی ،توانستند بازگشتی خیرهکننده
داشته باشند و موفق شدند در پایان با امتیازهای ۲۰
بر  ۱۷ ،۲۵بر  ۲۷ ،۲۵بر  ۲۵و  ۲۵بر  ۲۱و  ۱۵بر ۱۲
برابر آمریکا به پیروزی برسند .والیبالیستهای ایران
با کسب دومین پیروزی متوالی از دو دیدار در پایان
روز دوم ،تنهاتیم بدون شکست رقابتها به حساب

ورزش مشهد

مهدی طارمی ،مهاجم پرسپولیس ،امسال شانس رسیدن به توپ طال و کسب
عنوان بهترین بازیکن سال آسیا را دارد؛ اتفاقی که از سال 2004تا امروز برای
فوتبال ایران رخ نداده است .آخرین بار که یک ایرانی موفق به کسب عنوان بهترین
بازیکن سال آسیا شد ،سال 2004بود؛ وقتی که علی کریمی (که در آن زمان
در االهلی امارات بازی میکرد) این عنوان را به دست آورد .از سال2013
هم که جواد نکونام کاندیدای دریافت این عنوان شد تا امروز ،بازیکنان
ایرانی ،دیگر در لیست کاندیداهای اصلی دریافت توپ طال حضور نداشتند
.مهدی طارمی در ردهبندیهای بهترینهای آسیا در ردۀ ملی و باشگاهی
در سال 2017معموال یک پای ثابت بوده و همین موضوع شانس او را برای
تصاحب عنوان بهترین بازیکن سال افزایش میدهد .طارمی در ردۀ ملی
 4گل حساس را برای تیم ملی در رقابتهای مقدماتی جامجهانی به ثمر
رساند و هفت گل نیز در لیگ قهرمانان آسیا به ثمر رساند و در کنار
ادواردو و پایینتر از هالک برزیلی ،یکی از سه شانس اصلی
رسیدن به عنوان آقای گلی آسیاست.

دعوتبانوانبهاردوی
تنیسرویمیزمعلوالن

چهاردهمین دورۀ رقابتهای لیگ برتر
تنیس باشگا ههای کشور در حالی از
امروز آغاز میشود که مشهدیها در این
رقابتها یک نماینده خواهند داشت.
مراسم قرعهکشی چهاردهمین دورۀ
رقابتهای لیگ برتر تنیس مــردان،
جــام خلیج فــارس ،دیــروز در سالن
کنفرانس فدراسیون تنیس برگزار شد
که برایناساس تیم گچ رضا مشهد با
تیمهای آریاگرانول قم ،لمیز کافی
تهران ،بانک حکمت ایرانیان تهران،
کرمانموتور ،شهید همدانی ،کلینیک
جراحی آبــادان و آژانــس هواپیمایی
ســتــارۀ شــب ،رقــابــت میکند .این
مسابقات بهمدت یک هفته و بهصورت
دورهای در آکادمی بینالمللی تنیس
استقالل برگزار میشود.

کوالکوویچ :باید از فرصتها استفاده میکردیم

طارمی ،بختبزرگتوپطالیآسیا

هیئتمدیرۀ جدید باشگاه پدیده
بــا بــرگــزاری نخستینجلسۀ کــاری
ً
خــود ،فعالیتش را رسما آغــاز کرد.
در ایــن جلسه زار عصــفــت ،رئیس
هیئتمدیره ،بههمراه وطنخواه و
کریمویی دیگراعضای هیئتمدیره
حضور داشتند .اعضادر این جلسه
درخصوص وضعیت تیم پدیده در ادامۀ
رقابتهای لیگ برتر و ایجاد برخی
تغییرات در ساختار اداری این باشگاه
گفتگو کردند.

استارتمشهدیها
درلیگبرترتنیس

سرمربی تیم ملی والیبال ایــران گفت« :باید از
فرصتها استفاده میکردیم و بازیکنانم امروز از این
فرصت استفاده کردند .».ایگور کوالکوویچ پس از
پیروزی شاگردانش برابر آمریکا در نشست خبری
مسابقات جام قهرمانان بــزرگ اظهار کــرد« :بازی
خیلی سختی بود و لحظات سختی برای ایران در این
بازی رخ داد .آمریکا در دو ِست اول بهصورت عجیبی
در دریافت ،حمالت پس از دریافت و سرویس ،خوب
کار کرد .».وی گفت« :من با بازیکنانم صحبت کردم
و به آنها گفتم اگر بهاینصورت بازی کنید ،کاری از

عبادیپور ،امتیازآورترین بازیکن شد

شانس ایران برای کسب مجدد مهمترین جایزۀ قارۀ کهن

آغازبهکارهیئتمدیرۀ
جدیدباشگاهپدیده

اولین مرحلۀ اردوی انتخابی تیم ملی
تنیس روی میز بانوان با حضور  ٤بانوی
خراسانی در اهــواز برگزار میشود.
ایــن اردو بــرای انتخاب ورزشــکــاران
برتر بهمنظور حضور در مسابقات
پاراآسیایی امارات  ۲۰۱۷از تاریخ  ۲۶تا
۳۱شهریور در اهواز برگزار میشود و از
مشهد محدثه حسینی ،زهرا انصاری،
فاطمه محمدی و فاطمه سعادتی به
این اردو دعوت شدهاند.

میآیند و با چهار امتیاز از دو بازی ،باالتر از برزیل و
آمریکا که هرکدام چهار امتیاز دارنــد ،قرار گرفتند.
تیم ایران در دورۀ قبلی جام بزرگ قهرمانان جهان در
سال ۲۰۱۳هم موفق شده بود 3بر 2آمریکا را شکست
دهد .در ادامــۀ رقابتها ،تیمها امــروز (پنجشنبه)
استراحت دارند و از روز جمعه رقابتها در شهر اوساکا
برگزار میشود که ایــران از ساعت  ۸:۱۰بهمصاف
برزیل میرود و از ساعت  ۱۱:۱۰آمریکا مقابل فرانسه
صفآرایی خواهد کرد.

پیش نخواهید برد .آمریکا فوقالعاده والیبال بازی
کــرد ،بنابراین باید بــرای خودمان فرصت به وجود
میآوردیم و از فرصتهایی که بهطورقطع تیم مقابل در
طول ستها در اختیارمان قرار داد ،بهخوبی استفاده
کردیم .».سرمربی تیم ملی والیبال ایران تصریح کرد:
«آمریکا نمیتوانست همیشه با یک روند بازی کند.
باید از فرصتها استفاده میکردیم و بازیکنانم امروز
از این فرصت استفاده کردند .بعد از آن هم تیم انرژی
زیادی گرفت و به این باور رسید که میتواند پیروز شود.
از پیروزی امروز برابر آمریکا خوشحال هستم.».
دریافتکنندۀ تیم ملی در دومین دیدار ملیپوشان در
جام قهرمانان بزرگ ،امتیازآورترین بازیکن دیدار ایران
و آمریکا شد .در این دیدار میالد عبادیپور  ۱۸امتیاز
کسب کرد و بهعنوان امتیازآورترین بازیکن شد .بعد از
عبادیپور ،امتیازآورترین بازیکنان «متیو اندرسون»
و «تیلور ساندر» بودند که هر یک  ۱۷امتیاز کسب
کردند .از میان بازیکنان ایران نیز امیر غفور با کسب
 ۱۵امتیاز بعد از عبادیپور ،بیشترین تأثیر را در برد تیم
کشورمان داشت.

عکس :فدراسیون والیبال

همگروهیایرانباژاپن
وعراقدرهندبالآسیا

یانکیها هم زانو زدند
صدرنشینی ایران در جام قهرمانان جهان با پیروزی شیرین برابر آمریکا

اسپیرو :در دو دقیقه همهچیز عوض شد

سرمربی تیم ملی والیبال آمریکا گفت« :در ِست سوم
همهچیز خوب بود ،ناگهان در دو دقیقه تمرکزمان
را از دست دادیــم و ایــران هم بهخوبی از این فرصت
استفاده کرد .».جان اسپیرو با بیان اینکه اگر نگاهی
به بازی بیندازیم ،میبینیم که همهچیز در عرض دو
دقیقه عوض شد ،گفت« :در ِست سوم درحالیکه
همهچیز خوب بود و آمریکا جلو بود ،ناگهان لحظهای
تمرکزمان را از دست دادیم و ایران هم بهخوبی از این
فرصت استفاده کرد و اعتمادبهنفس خود را به دست
آورد و از آن به بعد بازی ایرانیها بهویژه امیر غفور،
عالی شد .».وی ادامه داد« :ایران از آن به بعد امتیاز
به امتیاز پیش رفت .حاال باید برگردیم عقب و ببینیم
چه تغییراتی میتوانستیم در تیم انجام دهیم که البته
تغییراتی هم امروز در تیم به وجود آوردیم .».وی تأکید
کرد« :نمیتوانم بگویم آمریکا بد بازی کرد ،اما ایران
بسیار خوب به بازی برگشت؛ حتی در همان موقع
هم حمالت پس از دریافت تیم آمریکا باز هم بهتر
و بیشتر از  70درصد بود .فقط بدیاش این بود که
نمیتوانستیم این تالشها را به امتیاز تبدیل کنیم.».

فوتبال جهان

کارت مربیگری صادر نشود ،از سکو تیم را هدایت میکنم

چمدانمبرایرفتنهمیشهآمادهاست

هزینۀ۲۱میلیاردتومانی
الهاللبراییک بازیکن

سرمربی تیم فوتبال نفت طالییۀ تهران گفت« :در زمان کوتاهی که داشتم،
بیشتر روی مسائل روحی و روانی کار کردم چون عمال فرصتی برای کارهای
فنی نداشتیم.».علی کریمی دربارۀ بازی امروز تیمش مقابل گستر شفوالد
گفت« :بازیکردن مقابل تیمهای انتهایجدولی همیشه از بازی با تیمهای باالی
جدول سختتر است .گسترشفوالد بازیکنان خوبی در اختیار دارد ،اما گرفتار
بدشانسی شده و ممکن است فردا مقابل ما خوششانس باشد .».وی ادامه
داد« :من نیامدهام که برای همیشه سرمربی نفت بمانم .ممکن است فردا
نباشم و چمدانم برای رفتن بسته است ،اما تازمانیکه هستم ،همۀ تالشم را
برای موفقیت تیم انجام میدهم .اینکه کارت مربیگریام صادر شود
یا صادر نشود ،اصال مهم نیست .تیم نفت یک برد داشته که آن هم
برای زمانی است که هیچ سرمربیای روی نیمکت این تیم حضور
نداشته و شاید این حکمتی داشته است .اگر کارت سرمربیگری
صادر نشود ،از روی سکو تیم را هدایت میکنم و امیدوارم بتوانیم با
کمک بازیکنان نتیجه خوبی بگیریم».

باشگاه الهالل عربستان برای تجدید
خط حملۀ خــودش پیش از دیــدار با
پرسپولیس ،هزینهای نجومی کرد.
ب ـهگــزارش روزنــامــۀ الــشــرقاالوســط
عربستان ،باشگاه الهالل برای جذب
گلیمن ریواس ،مهاجم ونزوئالیی تیم
الشارجه به این تیم اماراتی ۱۰میلیون
ریال (۹میلیارد تومان) پرداخت کرده
است و با این بازیکن قراردادی ۲ساله
امضا کرده است .مبلغ قرارداد مهاجم
ونزوئالیی سالیانه یکونیممیلیون دالر
(۶میلیارد تومان) است که درمجموع
2ســال ۳ ،میلیون دالر (۱۲میلیارد
تومان) است.

در هفته ای که لیگ برتر پس از  23روز وقفه دوباره استارت میخورد

کاپیتانیبدیمنپوگبا

استقاللمنصوریانبهجهنمپارسجنوبیمیرود!

طاری بخش -هفتۀ ششم رقابتهای لیگ برتر فوتبال
کشور پس از وقفهای 23روزه که بهدلیل بازیهای تیم
ملی در مقدماتی جام جهانی به وجود آمد ،قرار است
از امروز با برگزاری  3دیدار دوبــاره استارت بخورد.
این درحالی است که نمایندگان خراسان رضوی نیز
فردا باید بهمصاف رقبای خود بروند.برایناساس
تیم فوتبال پدیده فردا میزبان سایپا خواهد بود و
سیاهجامگان در تبریز با تراکتورسازی بازی میکند.
در یکی دیگر از بازیهای مهم این هفته از مسابقات
هم استقالل تهران فردا میهمان پارس جنوبی جم
خواهد بود .پرسپولیس هم پس از صعود مقتدرانهاش
به نیمهنهایی قهرمانان باشگاههای آسیا ،روز یکشنبه
در تهران میزبان پیکان خواهد بود.

پدیده – سایپا

بعد از حذف پدیده در جام حذفیمقابل تراکتورسازی،
شاگردان مهاجری فردا و از ساعت 17در ورزشگاه
ثامناالئمه(ع) مشهد باید بهمصاف تیم سایپا و
شاگردان علی دایی بروند.سایپا همچون پدیده با
شکست در یکشانزدهم نهایی جام حذفی از دور
مسابقات کنار رفت و حاال همینمسئله نوید یک بازی
جذاب را ازسوی هر دو تیم میدهد ،چراکه هر دو تیم
بهدنبال جبران حذف از جام حذفی هستند و البته
پیروزی آنها در این دیدار میتواند جایگاهشان را در
جدول بهبود ببخشد.پدیده در  5بازی ابتدایی خود
در لیگ 1 ،شکست 2 ،تساوی و  2پیروزی کسب کرده
و با کسب  8امتیاز در ردۀ چهارم جدول پس از سایپای
10امتیازی قرار گرفته است .پدیده برای این بازی اما

خروج از بحران و با الکشیدن خود از ردۀ پانزدهم
جدول در این مسابقه حاضر میشوند.این درحالی
اســت که البته استقالل با لشکری از مصدومان
بهمصاف حریف جنوبی خود میرود و همین موضوع
کار را بــرای منصوریان و تیم بــحــرانزدهاش سخت
میکند .سجاد شهباززاده ،امید ابراهیمی ،پژمان
منتظری ،مجید حسینی و داریوش شجاعیان ،نفرات
اصلی استقالل هستند که تا همین دیــروز بهدلیل
مصدومیت در تمرینات این تیم شرکت نداشتند و
ً
قطعا در بازی با پارس جنوبی هم به میدان نخواهند
رفت.
برنامه کامل دیدارهای هفته ششم:

پنجشنبه  23شهریور 1396
با مشکل جدی در خط دفاع خود روبهروست ،چراکه دو
بازیکن خود یعنی حسینی و گرامی را در مرکز این خط
بهدلیل مصدومیت در اختیار ندارد .

تراکتور -سیاهجامگان

دو تیم صعودکرده به یکهشتم نهایی جام حذفی،
بــازی سختی را مقابل یکدیگر خواهند داشــت.
تراکتورسازان پس از حذف پدیده این بار باید با تیمی
دیگر از مشهد و البته اینبار در لیگ برتر بازی کنند.
اکبر میثاقیان که از زمان حضورش در سیاهجامگان
تنها دو شکست را تجربه کرده است ،برای این بازی
تــدارک ویــژهای دیده است و دوست نــدارد تا تیمش
دست خالی از تبریز بازگردد .مشکیپوشان که تیمی

جوان را راهی مسابقات کردهاند ،تابهاینجای لیگ
ً
نیز با توجه به داشتههایشان نتایج نسبتا قابلقبولی
را کسب کردند .این تیم با  3تساوی 1 ،برد و  1باخت
و  6امتیاز در ردۀ هشتم جدول است و تراکتورسازی
نیز با همین امتیاز و البته باختهای بیشتر در ردۀ
نهم جدول است و پیروزی هر کدام از آنها میتواند
جایگاهشان را در میانۀ جدول تثبیت کند.

پارس جنوبی  -استقالل

ً
دیدارتیمهایباالنشینوقعرنشینلیگقطعامیتواند
از هیجان باالیی برخوردار باشد .پارسجنوبی برای
حفظ ردۀ دوم خود و البته صدرنشینی موقت -تا
پیش از بازی پرسپولیس و پیکان  -و استقالل برای

سپیدرود رشت-صنعت نفت آبادان

18:45

نفت تهران-گسترش فوالد

19:45

فوالد-سپاهان

20:00

جمعه  24شهریور 1396
پدیده-سایپا

17:00

تراکتورسازی-سیاه جامگان

19:00

ذوب آهن-استقالل خوزستان

19:45

پارس جنوبی جم-استقالل

20:00

یکشنبه  26شهریور 1396
پرسپولیس-پیکان

20:00

ستارۀ گرانقیمت منچستریونایتد در
بازی با بازل سوئیس مصدوم و مجبور
به ترک زمین شد .پل پوگبا در ترکیب
مدنظر ژوزه مورینیو برای رویارویی با
بازل در لیگ قهرمانان اروپا قرار گرفت و
حتی بازوبند کاپیتانی تیم را نیز از آقای
خاص دریافت کرد ،اما دقیقۀ ۱۸مجبور
به ترک زمین شد .مورینیو بعد از بازی
گفت پوگبا از ناحیۀ همسترینگ آسیب
دیده و ممکن است  6هفته از میادین
دور بماند.

ایگواینجریمهمیشود
مهاجم آرژانتینی سابق رئا لمادرید
و کنونی تیم یوونتوس ایتالیا بهخاطر
رفتار ناشایست در بــازی با بارسلونا
توسط اتحادیۀ فوتبال اروپــا جریمه
میشود .گونزالو ایگواین در مصاف
با بارسلونا در دقیقۀ ۸۷تعویض و با
عصبانیت از میدان خارج شد .وی که
بهخاطر باخت  ۳بر 0تیمش ناراحت
بــود ،به طــرف تماشاچیان بارسا ،با
حرکت دست ،رفتار ناشایستی انجام
داد که از دید تماشاگران و ناظر بازی
دور نماند .این درحالی بود که ایگواین
پیش از بازی برای هواداران بارسا ،کری
خوانده و مدعی بردی قاطعانه شده
بود.

