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پانزدهم  هفته  اینکه  از  قبل  ورزشی:  گروه 
لیگ یک شروع شود، خبر رسید محمد احمدزاده 
سرمربی جدید ملوان بندرانزلی در خطر اخراج قرار 
دارد و در صورتی که نتواند در بازی خانگی مقابل 
تیم صدرنشین شاهین بوشهر امتیاز بگیرد، ممکن 
است اخراج شود. این در حالی بود که احمدزاده 
به تازگی سرمربی ملوان شده و فرصت چندانی 
برای جمع و جور کردن تیم نداشت. به هر حال با 
این خبر، مشخص شد رفت و آمدها در کادرفنی 
تیم های لیگ یکی همچنان ادامه دارد. تا االن 
نیمی از تیم های لیگ یکی کادرفنی خود را تغییر 
دادند که جای تعجب دارد. عالوه بر ملوان که کار 
را با فرهاد پورغالمی شروع و در نهایت محمد 
احمدزاده را به عنوان سرمربی جدید انتخاب کرد، 
تیم های دیگری هم هستند که تغییرات داشتند 
و البته همچنان به دنبال سرمربی جدید هستند. 
به عنوان مثال تیم های بادران تهران، فجرسپاسی 
و قشقایی شیراز هم همچنان سرمربی موقت 
دارند و می خواهند سرمربی آینده خود را به زودی 
انتخاب کنند. بادران با مهدی پاشازاده به دنبال 
لیگ برتری شدن بود اما نتایج خوبی کسب نکرد 

تا او اخراج شود و به سراغ ویسی بروند. مذاکره 
با ویسی هم به نتیجه نرسید تا استحقاری به 

صورت موقت کار را دنبال کند.
از رفتن  در فجرسپاسی هم اسماعیل زارع بعد 
مجید صالح سرمربی موقت شد و البته مهدی 
فروردین هم جای ابراهیم طالبی را در قشقایی 
گرفت که به دلیل مشکالت شخصی این تیم 
را ترک کرد. عالوه بر این تیم ها، اکسین البرز، 
کارون اروند خرمشهر، مس رفسنجان و خونه به 
خونه بابل هم کادرفنی خود را تغییر دادند. البته 
در این میان خونه به خونه بابل آمار عجیب تری 
دارد و تا االن 2 بار کادرفنی خود را تغییر داده. 
این تیم در ابتدا با اکبر محمدی کارش را شروع 
کرد اما در ادامه موفق نبود تا هدایت تیم به علی 
دوام  زیاد  هم  نظرمحمدی  برسد.  نظرمحمدی 
او را اکبر میثاقیان بگیرد. مربی  نیاورد تا جای 
باتجربه ای که در خرمشهر موفق نبود و جای خود 
را به هومن افاضلی داد. نکته جالب این است که 
رفت و آمد یکسری مربی مشخص در تیم های 
لیگ یکی جالب است و معموال مربی جدیدی به 

آنها اضافه نمی شود.

گروه ورزشی: تیم های فوتبال سپیدرود رشت و استقالل تهران با هدف 
کسب پیروزی اما با دو نگاه متفاوت به مصاف هم می روند. تیم های فوتبال 
سپیدرود رشت و استقالل تهران عصر روز جمعه هفته جاری 16 آذر ماه در 
هفته پانزدهم رقابت های فوتبال لیگ برتر کشور در ورزشگاه سردارجنگل 
رشت به مصاف هم خواهند رفت. به طور حتم هر دو تیم برای کسب پیروزی 
و تصاحب هر سه امتیاز این بازی رو در روی هم قرار خواهند گرفت اما تیم 
سپیدرود برای فرار از انتهای جدول نیاز به پیروزی در این دیدار دارد و آبی 
پوشان پایتخت نیز برای رسیدن به تیم های صدر جدولی به فکر کسب سه 
امتیاز این مسابقه است. با توجه به برگزاری این دیدار در رشت به طور حتم 
طرفداران سپیدرود از این بازی استقبال خوبی خواهند داشت و پس از مدت 
ها شاهد حضور گسترده طرفداران این تیم در ورزشگاه خواهیم بود که این امر 
سبب می شود تا سرخپوشان رشتی با حمایت طرفداران خود بهتر و با روحیه 
مناسب تر مقابل استقالل قرار گیرند. با این وجود علی کریمی و یارانش 
مترصد پیروزی در این دیدار خانگی هستند تا عالوه بر کسب پیروزی در 
هفته آخر دور رفت رقابت های لیگ برتر ، فاصله خود را با تیم های باالتر از 
خود در انتهای جدول کاهش دهند و تا حدی از انتهای جدول جدا شوند. تیم 
فوتبال سپیدرود رشت که در آخرین دیدار خانگی خود نتیجه بسیار ضعیفی 
کسب و برابر تیم نفت مسجد سلیمان متحمل شکست شد، دوست ندارد این 
اتفاق در دیدار برابر استقالل نیز رقم بخورد و آنان فقط به پیروزی و کسب 
سه امتیاز این بازی سخت و حساس فکر می کنند. یاران علی کریمی هفته 

گذشته با کسب نتیجه مساوی 2 بر 2 برابر تیم نساجی مازندران در دربی 
شمال کشور در قائمشهر ، با یک روحیه مناسب رو در روی تیم استقالل 
قرار می گیرند. البته گرچه تیم سپیدرود یک امتیاز ارزشمند در قائمشهر کسب 
کرد اما این بازی تلفات نیز برای ارتش سرخ گیالن داشت چون میالد شیخ 
سلیمانی مدافع مستحکم این تیم با کارت قرمز مواجه و حضور در دیدار 
برابر استقالل تهران را از دست داد. همچنین علی عباسی دیگر بازیکن تیم 
سپیدرود مصدوم شد و این بازیکن نیز نمی تواند به دیدار برابر استقالل برسد 
و ضمن این کنه حسین کعبی و یکی دو بازیکن دیگر سرخپوشان رشتی با 
آسیب دیدگی مواجه اما در تمرینات حضور یافته اند تا شرایط الزم برای دیدار 
مقابل استقالل را بدست بیاورند. گرچه تیم سپیدرود برابر استقالل تهران 
یک بازیکن محروم و حداقل یک بازیکن مصدوم دارد، اما کادر فنی و سایر 
بازیکنان این تیم مترصد هستند با ارایه یک بازی زیبا، به برتری نیز برسند 
تا نیم فصل اول رقابت های لیگ برتر را با پیروزی به اتمام برسانند. اما تیم 
فوتبال استقالل تهران که طی چند دیدار اخیر خود هماهنگ تر شده و بازی 
های بهتری را نسبت به اول فصل به نمایش می گذارند ، برای کسب پیروزی 
در این دیدار خارج از خانه رو در روی تیم سپیدرود قرار خواهند گرفت تا با 
کسب سه امتیاز این بازی، همچنان جز مدعیان لیگ برتر باشد. یاران وینفرد 
شفر هفته گذشته توانستند در یک بازی برتر برابر تیم فوتبال صنعت نفت 
آبادان در ورزشگاه آزادی تهران با نتیجه سه بر صفر به پیروزی برسند تا این 
تیم نیز با روحیه خوب در ورزشگاه سردارجنگل رو در روی سرخپوشان رشتی 

قرار گیرند. فصل گذشته که تیم استقالل شرایط خوبی نداشت و علیرضا 
منصوریان از سرمرییگری این تیم کناره گیری کرده بود، بدون سرمربی 
و در رشت به مصاف سپیدرود رفته بود و توانست این تیم را با نتیجه 2 بر 
یک شکست دهد که پس از آن، شفر آلمانی هدایت تیم استقالل را بر عهده 
گرفت. این مربی آلمان و آبی پوشان پایتخت که در بازی های خارج از خانه 
نیز نتایج خوبی را کسب کرده اند، هم اینک مترصد پیروزی در این دیدار خارج 
از خانه برابر سپیدرود هستند تا با کسب این سه امتیاز و همچنین پیروزی 
در بازی عقب افتاده خود بتوانند جزء تیم های صدر جدولی قرار گیرند. به 
هرحال باید منتظر ماند و مشاهده کرد که دیدار سخت و حساس سرخپوشان 
رشتی و آبی پوشان پایتخت به کجا می انجامد آیا یاران علی کریمی در بازی 
خانگی به پیروزی دست خواهند یافت و یا یاران وینفرد شفر نیز برای دومین 
بار متوالی سپیدرود را در رشت شکست خواهند داد و شاید هم این بازی با 
نتیجه مساوی به پایان برسد. البته کسب نتیجه مساوی در این دیدار برای 
هیچ یک از دو تیم سپیدرود رشت و استقالل تهران خوشایند نیست چون تیم 
سپیدرود فقط با پیروزی می تواند فاصله اش را با تیم های باالتر از خود در 
انتهای جدول رده بندی کاهش دهد و همچنین استقالل نیز فقط با پیروزی 
می تواند خود را به تیم های صدر جدولی نزدیکتر کند. تا پایان هفته چهاردهم 
رقابت های فوتبال لیگ برتر کشور با حضور 16 تیم ، استقالل تهران با کسب 
21 امتیاز از 13 مسابقه در مکان پنجم و تیم فوتبال سپیدرود رشت نیز با 
کسب 10 امتیاز از 14 مسابقه در مکان پانزدهم جدول رده بندی قرار دارند. 

جدال سپیدرود و استقالل با یک هدف و دو نگاه متفاوتاتفاقات و تصمیمات عجیب در لیگ یک ادامه دارد

جام  آزاد  کشتی  رقابتهای  ورزشی:  گروه 
آذرماه   23 و   22 روزهای  جهان  باشگاه های 
می  برگزار  بابل  شهر  آزاد  دانشگاه  سالن  در 
آزاد جام  رقابتهای کشتی  پنجمین دوره  شود. 
باشگاه های جهان روزهای 22 و 23 آذرماه به 
اسامی  برگزار می شود که  بابل  میزبانی شهر 
داوران بین المللی کشورمان برای قضاوت در 
این مسابقات به شرح زیر است: رئیس کمیسیون 
داوران و سرپرست فنی: محمد ابراهیم امامی 

)تهران( داور S1: مزدک گیتی )همدان(
محمد  سید  المللی:  بین  یک  درجه  داوران 

افتخاریان )البرز( ناصر فروتن )تهران( بهروز زاده 
)زنجان(  نصیری  اکبر  )خوزستان(  هندیجانی 
زاده  تقی  کوروش  )سمنان(  رهنما  امیرحسین 
)بوشهر( ابراهیم کریمی )آذربایجان غربی( جواد 
کریمی )تهران( غالمرضا طاهرخانی )قزوین( 
نیما صادقی )مازندران – سهمیه استان میزبان(

این مسابقات با حضور تیم های بیمه رازی بابل 
و پاس ستارگان ساری از کشورمان و چند تیم 
های خارجی به صورت تیم به تیم و در دو روز 
عموم  برای  آن  تماشای  که  شود  می  برگزار 

رایگان است.

کشتی آزاد جام باشگاه های جهان- بابل؛

اسامی داوران قضاوت کننده اعالم شد

ایران سال 2019 در  بزرگ شطرنج  استاد  گروه ورزشی: 
یکی از معتبرترین تورنمنت های شطرنج جهان حضور خواهد 

یافت.
پرهام مقصودلو  استاد بزرگ شطرنج ایران، سال 2019 در 

جدول دوم تاتا استیل به رقابت با بهترین های جهان می پردازد. 
این برای اولین بار است که از یک شطرنج باز ایرانی برای این 

مسابقات معتبر دعوت به عمل می آید.
در جدول دوم این مسابقات 14 ورزشکار با یکدیگر دیدار می 

کنند و قهرمان آنها می تواند جواز حضور در جدول یک را 
بدست آورد. 

از قاره آسیا به غیر از مقصودلو تنها یک ورزشکار هندی در 
جدول دوم تاتا استیل حضور دارد.

های  بهترین  میزبان  ساله  همه  هلند  استیل  تاتا  مسابقات 
این  دوره  هشتادمین  که   2018 سال  است؛  جهان  شطرنج 
مسابقات برگزار شد، مگنوس کارلسن نروژی موفق شد عنوان 

قهرمانی را به خود اختصاص دهد.

دعوت از مقصودلو برای رقابت با بهترین های جهان

گروه ورزشی: اردوی دروازه بانی تیم های ملی 
فوتبال بانوان در کمپ تیم های ملی در جریان 
است و شاید این برای اولین بار باشد که در کمپ 
تیم ملی شاهد برپایی اردوی دروازه بان ها هستیم! 
مدعی  که  هایی  بان  دروازه  همه  اردو  این  در 
پوشیدن پیراهن تیم  ملی نونهاالن، نوجوانان و 
اند تا ضمن  اردو دعوت شده  به  جوانان هستند 
تمرین زیر نظر مربی دروازه بان ها و محمد حبیبی 
برای حضور در اردوی تیم های یاد شده گزینش 

شوند. محمد حبیبی دروازه بان اسبق تیم ملوان که 
چند سالی هم مربی دروازه بان های این تیم بود 
مدتی است به عنوان مشاور فنی دروازه بان ها با 
تیم های ملی بانوان کار می کند. او در صعود تیم 
ملی جوانان به جام ملت ها و هم چنین صعود 
تیم ملی به دور دوم المپیک 2020 توکیو در کنار 
تیم های بانوان بود. محمد حبیبی در مورد اردوی 
دروازه بانی که هم اکنون در کمپ تیم های ملی 
در جریان است، می گوید:  به منظور بررسی و در 

اختیار داشتن برترین دروازه بانان، اردوی انتخابی را 
برگزار کردیم تا بتوانیم برترین ها را در این رشته 
انتخاب و در نهایت پرورش دهیم.  در این اردو که 
24 دروازه بان دعوت شده اند متاسفانه 4 دروازه بان 
از استانهای گیالن، خراسان رضوی، مازندران و 
گلستان غایب هستند. در این اردوی انتخابی از 
رده های نونهال، نوجوان و جوانان دعوت به عمل 
آمده تا بتوانیم با ارزیابی آنها و نحوه عملکردشان، 
برترین ها را برای اردوهای نهایی انتخاب کنیم. 

بدون شک استعدادهای فراوانی در ایران پهناور 
که  همانطور  دهیم.  پرورش  باید  که  دارد  وجود 
می دانید مرحله بعدی بازی های قهرمانی آسیا 
در اسفند ماه برگزار می شود و قصدمان این است 
که با پشتوانه سازی برای بخش دروازه بانی شرایط 

مناسبی را برای تیم های ملی فراهم کنیم.
مشاور فنی مربی دروازه بان های تیم های ملی 
بانوان درباره تدابیر خود مبنی بر پیشرفت مسئله 
دروازه بانی در تیم های بانوان گفت: طبیعی است 

که برنامه هایی برای این موضوع داشته باشم چرا 
که مسئولیت تربیت و آموزش مربیان دروازه بانی 
و همینطور کشف و آماده سازی گلرهای تیم ملی 
را در اختیار دارم که باید آن را به نحو احسن انجام 
دهم. خوشبختانه فدراسیون فوتبال و کمیته بانوان 
شرایط مناسبی را برای تیم های ملی فوتبال بانوان 
ایجاد کرده تا بازیکنان با فراغ خاطر و در بهترین 
شرایط خود را برای حضوری پرقدرت در مسابقات 

آماده کنند.

گروه ورزشی: تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته 
پانزدهم لیگ برتر ایران در تهران به مصاف تیم پیکان 
پانزدهم  می رود. تیم فوتبال نساجی مازندران در هفته 
لیگ برتر ایران عصر پنجشنبه در ورزشگاه شهر قدس به 
مصاف تیم پیکان تهران می رود. جواد نکونام که از باشگاه 
پاس تهران به فوتبال ایران معرفی شده است دوران بسیار 

طالیی را زیر نظر مجید جاللی در این تیم گذراند.

روزهایی که این هافبک خوش استیل را به تیم ملی رساند 
و مقدمات لژیونر شدنش را فراهم ساخت و کاپیتان سابق 
ایران هم  به فوتبال  بازگشت دوباره  تیم ملی حتی در 
دست رد به سینه مربی قبلی خود نزد و مدتی را در سایپا 
و کنار مجید جاللی گذراند اما اکنون جواد نکونام برای 
نخستین بار در قامت سرمربی یک تیم در برابر استادش 

قرار می گیرد.

تیم فوتبال نساجی مازندران هفته گذشته در مقابل تیم 
قعر جدولی سپیدرود رشت به تساوی پر گل دو بر دو 
که  بازی  این  در  نکونام  جواد  تا شاگردان  یافت  دست 
آخرین دیدار نیم فصل اول لیگ برتر ایران است فقط 
به کسب پیروزی فکر کنند. در آن  سوی میدان نیز تیم 
فوتبال پیکان تهران وضعیت خوبی را در جدول ندارد و 
تیم مجید جاللی در سراشیبی عدم نتیجه گیری است و 

در صورت عدم نتیجه گیری در این دیدار باید در انتظار 
تغییرات احتمالی بر روی نیمکت این تیم باشیم.

تیم فوتبال نساجی مازندران با 7 تساوی 5 شکست و 2 
پیروزی 13 امتیازی است و در رده دوازدهم لیگ برتر قرار 
دارد و در آن سوی میدان نیز تیم فوتبال پیکان تهران 
با 16 امتیاز در رده هشتم جدول رقابت های لیگ برتر 

فوتبال قرار دارد.

نساجی در اندیشه کسب پیروزی در ایستگاه پایانی نیم فصل اول است

نگران  همچنان  پرسپولیس  کادرپزشکی  ورزشی:  گروه 
وضعیت مدافع مصدوم این تیم است که طی دو دیدار اخیر 6 
امتیاز برای سرخپوشان به ارمغان آورده است. شجاع خلیل زاده، 
مدافع پرسپولیس که در دو دیدار اخیر برابر ماشین سازی و ذوب 
آهن با گل های سه امتیازی اش توانسته این تیم را در کورس 
مدعیان قرار دهد، همچنان از مصدومیت کهنه رنج می برد و 
نگرانی کادرپزشکی را در پی دارد. علیرضا حقیقت در خصوص 
وضعیت این بازیکن گفت: فشردگی بازی ها باعث شده تا بازیکنان 

کامال تحت فشار قرار گیرند.  خلیل زاده بعد از بازی تحت نظر 
کادرپزشکی قرار داشت و از شدت درد قادر به استراحت و خوابیدن 
نبود. باید تا نیم فصل صبر کنیم تا شرایط درمانی کامل را صورت 
دهیم و این بازیکن که از ابتدای فصل با این مشکل مواجه بوده 
را به شرایط ایده آل برسانیم. وی ادامه داد: خوشبختانه شجاع 
علیرغم این مصدومیت در این فصل یکی از بازیکنان موثر تیم 
بوده و امیدواریم مشکل او را نیز برطرف کرده و در شرایط بهتری 

در اختیار تیم قرار دهیم.

گروه ورزشی: لیگ برتر فوتبال بانوان از روز جمعه 16 آذر با 
برگزاری 6 دیدار در شهرهای مختلف آغاز می شود. هفته نخست 
لیگ برتر فوتبال بانوان جمعه با برگزاری 6 دیدار پیگیری می شود 
که در حساس ترین بازی هفته تیم شهرداری سیرجان میزبان 
ملوان بندرانزلی است. ملوان که مدت ها به دلیل مشکالتی که 
داشت، از لیگ برتر به دور بود حاال با آغاز تمریناتش از مردادماه با 

اقتدار وارد لیگ می شود که در نخستین دیدار میهمان شهرداری 
سیرجان است. سیرجانی که بازیکنان ملی اش مدت هاست در اردو 
و مسابقات ملی هستند. شهرداری بم مدعی عنوان قهرمانی نیز 
در این رفته به مهیمانی جنوبی ها می رود و با پارس جنوبی بوشهر 
دیدار خواهد کرد.آذرخش تهران تنها تیم پایتخت نیز روز جمعه در 

هفته نخست با سپاهان رقابت می کند.

برنامه کامل به شرح زیر است:
»شهرداری سیرجان - ملوان بندرانزلی« 

»خلیج فارس شیراز - راه یاب ملل مریوان« 
»پارس جنوبی بوشهر - شهرداری بم«  »سپیدار قائم شهر - 
غربی«  آذربایجان  همیاری   - ایالم  گاز  »پاالیش  ذوب آهن« 

»سپاهان - آذرخش تهران«

خلیل زاده و مصدومیت نگران کننده

هفته اول لیگ برتر فوتبال بانوان

جدال حساس شهرداری سیرجان و ملوان

فوتبال بانوان و این همه دروازه بان


