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ورزش مشهد

فوتبال جهان

ادغامتربیتهمگانی
شهرداریباورزشکارکنان

اخراجاونایامری
درنیمفصلبهخاطرنیمار

بــــا مـــوافـــقـــت و دســــتــــور مــهــنــدس
تقیزادهخامسی ،شهردار مشهد ،و بهدنبال
ایجاد هماهنگیهای بیشتر در حوزه ورزش
کارکنانشهرداریوهمچنینخدماترسانی
بیشتر در حــوزه ورزش همگانی به مردم
مشهد  ،مد یر یت تر بیتبد نی همگا نی
شهرداری مشهد با اداره تربیتبدنی کارکنان
این سازمان ادغــام شد .با این ادغــام قرار
است تمامی فعالیتهای ورزشی کارکنان
شهرداری و همچنین برنامههای ورزشی که
برای مردم در نظر گرفته میشود ،درقالب
یک اداره صورت گیرد .برایناساس طی یک
هفته آینده دستورالعمل و چارت اجرایی این
اداره ،برنامهریزی و اجرایی خواهد شد.

پیروزی ایران برابر ونزوئال در ادامه نتایج خوب ملی پوشـان

شکست
پدیدهبا
ِ
پارسجنوبیسومشد

تیم فوتبال پدیده خــراســان موفق شد با
پیروزی در ضربات پنالتی بازی ردهبندی جام
شهدا ،به مقام سومی این تورنمنت دست
یابد .تیمهای پارس جنوبی و پدیده دیروز
در دیــدار رد هبندی تورنمنت چهارجانبه
جام شهدا در ورزشگاه شهر قدس بهمصاف
یکدیگر رفتند که این دیــدار در وقتهای
قانونی به تساوی 1بر 1انجامید .با توجه به
اینکه این دیدار وقتهای اضافه نداشت،
بــازی مستقیما به ضربات پنالتی کشیده
شد .تیم پدیده خراسان درنهایت موفق شد
با پیروزی  4بر 1در ضربات پنالتی  ،مقام
سوم جام شهدا را کسب کند .سعید جاللی
دروازهبــان جوان پدیده که در این بازی از
ابتدا در زمین حاضر بود ،عالوهبر اینکه در
طول بازی واکنشهای خوبی را نشان داد ،در
ضربات پنالتی نیز با مهار دو ضربه تیم حریف،
بهعنوان یکی از ستارههای تیم مهاجری
مطرح شد .دیدار نهایی این مسابقات بین
تیمهای تراکتورسازی و سایپا از ساعت 15
امروز در ورزشگاه تختی برگزار میشود.

یکبردویکباختبرای
مشهدیهادرلیگ3
هفته دهم رقابتهای لیگ دسته 3فوتبال
کشور عصر دیروز با یک شکست و یک برد برای
تیمهای مشهدی همراه بود .در یکی از این
بازیها که در شاهرود برگزار شد ،تیم صنعت
مشهد موفق شد تیم نگین شاهوار این شهر
را با نتیجه  3بر 0مغلوب کند و به یک برد
شیرین دست یابد .با این پیروزی تیم صنعت
مشهد 9امتیازی شد و در رده هشتم جدول
گروه 2این بازیها قرار گرفت .همچنین در
دیگربازی این گروه دیروز تیم ابومسلم ثامن
مشهد در قائمشهر بهمصاف تیم صدرنشین
جدول یعنی شهید موالیی رفت که درنهایت
با نتیجه 2بر 1با شکست روبهرو شد و با 12
امتیاز در رده هفتم جدول ایستاد.

مصافسرخابیهای
لیگ2درتهران
هفته یازدهم رقابتهای لیگ دسته 2فوتبال
کشور با برگزاری دیدار تیمهای پرسپولیس
مشهد و استقالل جنوب تهران پیگیری
خواهد شد .در این بازی که امروز و در تهران
برگزار خواهد شد ،شاگردان سعید جوشش
ایــن فرصت را دارنــد تا با شکست حریف،
اوضاع خود را بهبود ببخشند و تا رده سوم
جدول باال بیایند .تیم پرسپولیس مشهد
درحالحاضر با  13امتیاز در رده پنجم جدول
است و استقالل جنوب تهران با 16امتیاز در
رده چهارم قرار دارد.

شکستفرشآرادرخانه
هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال
کشور با شکست تیم فرش آرا مشهد به پایان
رسید .در این بازی که دیروز در سالن شهید
بهشتی مشهد برگزار شد  ،تیم فرش آرا در
حضور هــواداران خود به مصاف تیم آتلیه
طهران قم رفــت که در نهایت با شکست
3بر 1روبهرو شد  .فرش آرا با این شکست 24
امتیازی باقی ماند و در رده ششم جدول قرار
گرفت و آتلیه طهران قم نیز با  25امتیاز در رده
پنجم جدول ایستاد .فرش آرا هفته آینده باید
به مصاف پارسیان شهر قدس برود.

تیم ملی ایران در دومین دیدار اروپایی خود در اردوی
آبانماه موفق شد ونزوئال را با گل علیرضا جهانبخش از
پیشرو بردارد .شاگردان کیروش بعد از پیروزی مقابل
پاناما در اتریش ،اینبار در هلند برابر ونزوئال قرار گرفتند
حریف آمریکای جنوبی خود را با یک گل
و توانستند
ِ
شکست دهند تا روند شکستناپذیری آنها ادامه پیدا
کند .تکگل ایران را در این بازی علیرضا جهانبخش
روی پاس گل سامان قدوس به ثمر رساند.

گلزنی جهانبخش در ورزشگاه خوشبختی

بازی تیم ملی ایران برابر ونزوئال در ورزشگاه دیگوفرت
برگزارشد؛ ورزشگاهی که علیرضا جهانبخش زمانی
که در نایمخن بازی میکرد ،بارها در آن به میدان رفته
بود .در دقیقه 56بازی پاس عمقی قدوس در موقعیتی
عالی به وحید امیری رسید و فرار این بازیکن از سمت
چپ و پاس او را جهانبخش در موقعیت دروازهخالی
وارد دروازه پاناما کرد تا بار دیگر خاطرات خوب خود در
ورزشگاه دیگوفرت را تکرار کند .جهانبخش در بازی با
ونزوئال موفق شد چهارمین گل ملی خود را بزند و از آن

شکستناپذیران
مهمتر اینکه او بعد از  14ماه موفق به گلزنی برای این
تیم شد .آخرین گل جهانبخش مربوط به بازی با قطر در
هفته اول مرحله انتخابی جامجهانی میشود.

تیم ملی با  3کاپیتان بازی کرد

تیم ملی فوتبال ایران در بازی برابر ونزوئال  3کاپیتان
داشــت و هر  3نفر در این بــازی ،کاپیتانی را تجربه
کردند .ملیپوشان در این بازی ابتدا با اشکان دژاگه
بهعنوان کاپیتان وارد زمین شدند .در ابتدای نیمه دوم،
سیدجالل حسینی به جای دژاگه که جای خود را به
سامان قدوس داده بود ،کاپیتان شد؛ اما سیدجالل
هم  17دقیقه کاپیتان بود تا در ادامــه کار ،احسان
حاجصفی وارد میدان شود .تیم ملی در این بازی برای
چندمینبار در ترکیب تیمی خود  3کاپیتان داشت که
البته کاپیتان دوم یعنی سیدجالل با  112بازی ملی،
باتجربهترین محسوب میشود.

تعویضهای پرتعداد کیروش

تعویضهای پرتعداد کـیروش در نیمه دوم بازی با

بعد از تصفیهحساب ،حرفهای زیادی خواهم داشت

هنوزاخراجمرا رسما اعالمنکردهاند
بازیکن تیم فوتبال سیاهجامگان خراسان گفت :زمان آن رسیده است که فوتبال خود
را در خارج از استان ادامه دهم .یونس شاکری درخصوص جداییاش از باشگاه
سیاهجامگان اظهار کرد :بعد از آخرین بازی که در جام حذفی انجام دادیم،
اتفاقاتیرخدادکهروزبعدازآنبهمناعالمکردندکهدیگردرتمریناتشرکت
نکنم.درحالحاضرباشگاهبهصورترسمیصحبتیانجامندادهومنتظرم
تا وضعیت نهاییام مشخص شود .شاکری خاطرنشان کرد :بعد از اینکه
با باشگاه تصفیهحساب کردم ،درخصوص دالیل این جدایی صحبت
خواهم کرد و قطعا حرفهای زیادی برای گفتن خواهم داشت.
وی درخصوص تیم آیندهاش بیان کرد :پنج سال متوالی است
که فوتبالم را در مشهد گذراندهام و معتقدم زمان آن رسیده که
فوتبال خود را در خارج از استان ادامه بدهم .درحالحاضر چند
پیشنهاد خوب از تیمهای لیگبرتری و لیگیکی دارم ،قطعا
بهترینتیمرابرایادامهراهفوتبالیخودانتخابخواه مکرد.

ونزوئال روند تهاجمی این تیم را تغییر داد.کارلوس
کیروش بعد از تساوی تیم ملی برابر ونزوئال در نیمه
اول ترجیح داد با شروع نیمه دوم ،اکبر ایمانی ،رشید
مظاهری و سامان قدوس را بهترتیب جانشین سعید
عزتاللهی ،علیرضا بیرانوند و اشکان دژاگــه کند.
در دقیقه 57سامان قدوس زمینهساز گل علیرضا
جهانبخش شد تا اولین تعویض تهاجمی کیروش
در نیمه دوم جواب بدهد؛ اما در دقیقه 60کیروش
امید ابراهیمی ،سردار آزمون و کاوه رضایی را بهترتیب
جانشین سیدجالل ،قوچاننژاد و علیرضا جهانبخش
کرد که آنها هم در روند تهاجمی تیم ملی تأثیر مثبت
ایجاد کردند.نکته مهم تیم ملی در زمان کیروش این
است که او تیمی ساخته است که بازیکنانش کیفیت
مشابه به هم دارند و هر کدام میتوانند با حضور در
زمین ،اوضاع بازی را تغییر بدهند.

پاس طالیی قدوس به نشانه تثبیت

سامان قــدوس با یک پاس تکضرب فو قالعاده از
پشت خط نیمه به وحید امیری ،گل ایران در دیدار

مقابل ونزوئال را پایهگذاری کرد .قدوس که در بین
دو نیمه جانشین اشکان دژاگه شده بود ،خیلی زود
درخشش در مسابقه قبلی را تکرار کرد و با ارسال این
پاس به ما یــادآوری کرد که هافبکهای مرکزی در
صورت توپسازی چقدر میتوانند در موقعیتسازی
مؤثر باشند؛ اتفاقی که نیمه اول کمتر افتاد و امیری و
جهانبخش کمتر ازسوی اشکان دژاگه به راه افتادند.

میهمانان ویژه این بازی

این بازی پشت درهای بسته برگزار شد ،اما دستکم
 200تماشاگر داشــت؛ تماشاگرانی که به عناوین
گوناگون خودشان را در استادیوم جا کردند .اما این
بازی دو مهمان ویژه هم داشت .الکساندر نوری که تا
همین چند هفته گذشته هدایت تیم وردربرمن آلمان
را برعهده داشت ،دیشب با حضور در ورزشگاه اصلی
نایمخن دیدار تیم ملی مقابل ونزوئال را تماشا کرد.
امیر هاشمیمقدم هافبک دهه 70استقالل که مربی
تیمهای پایه نایمخن است نیز از تماشاچیان ویژه این
بازی بود.

بهتر است جام شهدا در شهرستانها برگزار شود

جایبرانکوبودم،خودممیآمدم

سرمربیتیمفوتبالپدیدهگفت:شایداگرجایبرانکوبودم،خودمبرایدیدنبازی
بهورزشگاهمیآمدموآنالیزورمرانمیفرستادم.رضامهاجریپسازپیروزیمقابل
پارسجنوبیدرردهبندیجامشهدادرجمعخبرنگارانگفت:اگرمسابقات
جامشهدادرشهرستانهابرگزارشود،قطعااستقبالچشمگیرترخواهد
بود .اگر این بازیها در شهر جم یا مشهد برگزار شود ،تماشاگران با
حضور این تیمها استقبال خوبی انجام میدهند .برگزاری جام
شهدا کار قشنگی است .دیکته هم بدون غلط نمیشود.
وی درباره حضور آنالیزور تیم پرسپولیس در ورزشگاه گفت:
بههرحال ما با پرسپولیس بازی داریــم و طبیعی است که
چنینکاریانجامشود.شایداگرمنجایبرانکوبودم،آنالیزورم
رابهورزشگاهنمیفرستادموخودمبرایتماشابهورزشگاهمیآمدم.مابازی
سختی با این تیم در لیگ داریم .پرسپولیس مدعی قهرمانی است؛ اما ما
همپدیدههستیمومقابلآنهاهیچچیزیکمنمیگذاریم.

اونــای امری در فصل جاری نتایج خوبی با
پاریسیها گرفته اســت؛ اما حتی داشتن
بیالنی مطلوب ادامـــه حــضــورش را نزد
متمو لهای فرانسوی تضمین نمیکند.
براساس اخباری که منابع خبری گزارش
میکنند ،این مربی با ســران باشگاه دچار
اختالفات عمیقی شده است که منشأ همه
آنها،نیمار ،مهاجمبرزیلیفصلقبلبارسلونا
و کنونی پاریسیهاست .مطابق همین اخبار
احتمال دارد سنژرمن تا نیمفصل با وی به
همکاریادامهدهدوبعدبهجایشیکمسئول
فنیجدیدبهکاربگمارد.

سوئیسوکرواسی
هممسافرروسیهشدند
کرواسی و سوئیس با تساوی مقابل یونان
و ایرلند شمالی بلیت جامجهانی روسیه را
خریدند .ایرلند شمالی که در گــروه آلمان
پس
مقام دوم را کسب کرده بود ،نتوانست از ِ
قرمزپوشانسوئیسبرآیدوازرسیدنبهروسیه
بازماند .کرواتها هم که بازی رفت را  4بر1
قاطعانهبردهبودند،باتساویبدونگلدرآتن،
راهی روسیه شدند .پس از حضور در جامهای
جهانی  2006، 2002 ،1998و  ،2014این
جامجهانی پنجمین حضور کرواسی خواهد
بود.

پایاندوراناسکیبهدریونان
فدراسیون فوتبال یونان قــرارداد سرمربی
آلمانیاش را تمدید نخواهد کرد .تیم جنوب
اروپا در دیدار برگشت پلیآف با کرواسی به
نتیجهای بهتر از تساوی بــدون گل نرسید
تا بهاینترتیب ناکامی بزرگی در کارنامه
میشاییل اسکیبه ،سرمربی ۵۲ساله یونان با
عدم راهیابی به جام جهانی سال آینده ثبت
شود .این درحالی است که این مربی آلمانی
اعالم کرده دوست دارد در این تیم بماند .او
بعد از عدم موفقیت یونان در راه رسیدن به
جا مجهانی ،گفت ارتباط صمیمانه کاری
با فدراسیون فوتبال و بازیکنان دارد و بر
این باور است که قــراردادش تمدید خواهد
شد.

تمایلگریزمانبرایپیوستن
بهپاریسنژرمن

شفافیت مالی ،سد راه پدیده و سیاهجامگان در اخذ مجوز حرفهای و ملی فوتبال

چالشجدیدمشهدیهادرلیگبرترفوتبال

جواد طاری بخش  -چالش صدور مجوز باشگاههای
فوتبال اینروزها باوجود اینکه بیشترین هجمه را
بهسمت نمایندگان ایــران در آسیا یعنی تیمهای
پرسپولیس ،استقالل ،تراکتورسازی و نفت در پیش
گرفته بود و درنهایت با حذف باشگاه نفت تهران و
جایگزینی ذوبآهن همراه شد ،حاال بهسمت دیگر
باشگاههای فوتبال ایران هم رفته است.
دراینبین دو باشگاه پدیده و سیاهجامگان بهعنوان
دو نماینده لیگبرتری فوتبال خراسان رضوی نیز
حاال با مشکل عدم صدور مجوز حرفهای و ملی روبهرو
شدهاند .کمیته بدوی صدور مجوز حرفهای فوتبال
ایران درحالحاضر تنها هفت باشگاه را برای کسب
مجوز حرفهای تأیید و تیمها را در سه گروه دستهبندی
 Aباشگاههای
کــرده اســت .برایناساس در گــروه 
پرسپولیس ،استقالل تهران ،تراکتورسازی تبریز،
ذو بآهـــن اصفها ن ،گستر شفوالد تبریز ،فوالد
خوزستان و سایپای تهران هستند که با توجه به فرایند
رسیدگی ،موفق به کسب مجوزحرفهای شدهاند.
 Bباشگاههای فوالد مبارکه سپاهان
همچنین در گروه 
اصفهان ،پیکان تهران و صنعت نفت آبادان است که
با توجهبه فرایند رسیدگی موفق به کسب مجوز ملی
 Cکه شامل باشگاههای استقالل
شدهاند. اما گروه 
خوزستان ،نفت تهرا ن ،پدیده طالیی خراسان،
سیاهجامگان مشهد،پارس جنوبی جم و سپیدرود
رشت است ،در فرایند رسیدگی موفق به کسب مجوز
حرفهای و مجوز ملی نشدهاند.

مجوز ملی ،نسخه مالیمتر مجوز حرفهای است

سهیل مهدی ،رئیس کمیته صــدور مجوز حرفهای
سازمان لیگ درباره عدم مجوز باشگاههای گروه  Cکه

تخلیه ورزشگاه .حمیدرضا کریمویی افزود :ما برای
مورد اول (قرارداد با ورزشگاه) باید از طرف اداره کل
تربیتبدنی استان خرسان رضوی پیگیری میکردیم
که بتوانیم با یکی از دو ورزشگاه امامرضا(ع) یا ثامن
قرارداد ببندیم؛ اما پیگیریمان به جایی نرسید .برای
تخلیه ورزشگاه هم که مسیرهای خروجی ورزشگاه
مشکلی نداشته باشند ،کاریهایی انجام دادیم؛ اما
آماده نشد .وی در پاسخ به این پرسش که «آیا باشگاه
پدیده برنامهای برای گرفتن مجوز حرفهای ندارد؟»،
گفت :بحث مجوز حرفهای ،مربوط به مسائل مالی
است .ما باید بدهیهای مالی را که منجر به صدور رأی
شده است ،تصفیه کنیم تا بتوانیم این مجوز را بگیریم.
اگر انشاءا ...تا بهمنماه اینها را هم تصفیهحساب
کنیم ،در بهمنماه مجوز حرفهای میگیریم.

پدیده و سیاهجامگان نیز جزو آن محسوب میشوند ،به
شهرآرا گفت :درحالحاضر مشکل مجوز حرفهای فقط
برای باشگاههایی است که قرار است در جام باشگاههای
آسیا شرکت کنند؛ اما بههرشکل سایر باشگا ههای
حاضر در لیگ برتر هم باید حداقل مجوز ملی را بگیرند.
سهیل مهدی افزود :ما برنامهای درقالب «مجوز ملی»
طراحی کردهایم که درحال اجراییشدن است .این
مجوز ،نسخه مالیمشده و آسانتر کسب مجوز حرفهای
 AFCاست که ۷۰درصد شامل الزامات آسیایی است
و باشگا ههای ایرانی حتی تیمهای لیگ دستهاول
هم موظف به اجرای آن هستند .تالش ما با اجرای این
طرح این است تا کاری کنیم که باشگاهها برابر مجوز
آسیایی دچــار شــوک نشوند .وی درخصوص اینکه
معیارهای اصلی برای کسب مجوز باشگاهها چیست،
گفت AFC :پنج معیار اصلی را تعیین کرده است .اول

معیار ورزشی که شامل برگزاری مسابقات ،دیدارهای
تیمهای پایه و مسائل دیگر است .دوم اداری و پرسنلی
اســت .سوم معیار حقوقی که ثبت تجاری باشگاه،
قــراردادهــا ،اسا سنامه و سیستم حقوقی را شامل
میشود .چهارم مباحث مالی و پنجم زیرساختها و
استادیوم است .مهدی ادامه داد :باشگاههای پدیده و
سیاهجامگان دراینرابطه اقداماتی را انجام دادهاند ،اما
مدارکشان ناقص بوده است و به آنها اعالم کردهایم تا
هرچهسریعتر این کار را به انجام برسانند.

بهخاطر  ۲مورد جا ماندیم و مجوز ملی نگرفتیم

مدیرعامل باشگاه پدیده نیز دراینباره گفت :ما تمام
مواردی را که برای گرفتن این مجوز مدنظر بود ،تکمیل
کردیم و انجام دادیم؛ به غیر از دو مورد .یکی از اینها
بحث قــرارداد با ورزشگاه بود و دیگری هم موضوع

در تحویل مدارک تأخیر داشتیم

مالک باشگاه سیاهجامگان نیز درباره کسبنکردن
مــجــوز مــلــی و همچنین مـــدرک حــرفـهایــگــری
سیا هجامگان گفت :باشگا ههای ایرانی مثل هم
هستند .قطعا کاستیهایی وجــود داشته که این
مدارک به باشگاه سیاهجامگان تعلق نگرفته است؛
البته میتوان گفت تأخیر در تحویلدادن مدارک نیز
ممکن است از دالیل کسبنکردن مجوز ملی باشد.
محمدرضا عباسی ادامــه داد :باشگا ههای ایرانی
همه مثل هم هستند و چیزی از خود ندارند و اموال
آنها استیجاری است .همچنین باشگاههایی مانند
سیاهجامگان که خصوصی هستند ،قطعا از تیمهای
دولتی ضعیفترند و کار سختتری برای فراهمکردن
امکانات دارنــد .ما سعی میکنیم مشکالت مالی را
بهزودی حل کرده و ارسال کنیم تا مجوز را کسب کنیم.

هافبک فرانسوی اتلتیکومادرید بهنوعی از
عالقهاش به بازی برای صدرنشین کنونی
لوشامپیونه سخن گفت .آنتوان گریزمان در
فصل نقلوانتقاالت تابستانی اخیر بهشدت
موردتوجه باشگاه منچستریونایتد بود ،اما
درنهایت تصمیم گرفت در اتلتیکومادرید که تا
ماهژانویه 2018ازجذببازیکنجدیدمحروم
است ،بماند و قرارداد خود را هم تا سال2022
تمدیدکرد.مهاجم26سالهروخیبالنکوکهدر
 13بازی از رقابتهای مختلف تنها  3گل برای
این تیم به ثمر رسانده ،در سه فصل گذشته
بهترتیب 32،25و 26گل برای اتلتیکومادرید
در رقــاب ـتهــای مختلف ب ـه ثمر رســانــده
است.

گزینههایجدید
جایگزینیبیل
باشگاه رئا لمادرید تصمیم قطعی خود را
برای فروش گرتبیل گرفته و قصد دارد حتی
با قیمت نمادین و بسیار پایین هرچهزودتر
این بازیکن را به فروش برساند .مدیرعامل
رئالمادرید دراینباره گفته که هزینه درمان
بیل بیش از سود حاصل از فروش او خواهد
بــود؛ پس بهتر اســت در اولین فرصت با او
خداحافظی کنیم .بازیکنانی که ممکن
است جای بیل را در رئالمادرید اشغال کنند،
عبارتاند از نیمار ،دلهآلی ،ادن ازارد ،کین،
امباپه،لواندوفسکیونبیلفقیر.

