
گروه ورزشــی-  طبــق گفته 
کارشناســان داوری، اســتقالل در 
۴ بــازی از رقابت هــای لیــگ برتر 
می توانســت ۱۰ نفره بــه کار خود 
ادامــه دهــد و طبق آمارهــای ثبت 

شــده، آبی پوشان با تعداد کارت های 
زرد باالیــی که دریافت کردند، جزو 
تیم هــای پــر کارت لیگ به شــمار 

می آیند.
تیم فوتبال اســتقالل با گذشت 

۱۴ هفتــه از مســابقات لیگ برتر، با 
کســب ۳۲ امتیاز در جایگاه نخست 
جدول این مســابقات قــرار گرفته 
است. آبی پوشــان پایتخت در حالی 
نیم فصل اول لیگ را به پایان می برند 

که بــا پیروزی مقابل نفت مســجد 
سلیمان می توانند عنوان قهرمانی نیم 

فصل را از آن خود کنند.
یکــی از نــکات قابــل توجه 
استقاللی ها در این فصل از مسابقات، 
عملکرد دفاعی این تیم بوده است که 
با ۵ گل خورده، مســتحکم ترین خط 
دفاعی را به نام خود ثبت کرده اند اما 
یکی از مســائلی باعث شده این آمار 
ثبت شــود، عملکرد مدافعان این تیم 

در ثبت کارت زرد بوده است.
مدافعان اســتقالل بــرای دفع 
حمالت حریف های خود، بعضا تن 
به خطاهای شدیدی داده اند و کارت 
زردهای متعــددی از داور دریافت 
کرده اند. همچنین در برخی بازی ها، 
داوران می توانســتند به آبی پوشــان 
کارت زرد دوم و کارت قرمــز بدهند 

و این تیم را ۱۰ نفره کنند.
کارت هایی کــه رنگ قرمز 

نگرفت!
اولین بازی مقابل نســاجی بود. 
محمد دانشــگر در آن بازی از سوی 
داور کارت زرد دریافــت کــرد و در 
صحنــه ای دیگر هــم روی بازیکن 
نســاجی خطا کرد و اکثر کارشناسان 
داوری معتقــد بودند که این بازیکن 

باید از زمین مسابقه اخراج می شد.
بــازی بعدی مربــوط به تقابل 
آبی پوشــان و شــهرخودرو می شود 
که در آن بازی، کارشناســان داوری 
معتقدنــد محمدحســین مرادمنــد 
بایــد از داور کارت قرمــز دریافت 
می کرد. حیدر ســلیمانی در رابطه با 
این مســاله اظهار کرد: داور در دقیقه 
۸۱ به مرادمند یک کارت زرد داد که 
درســت بود. بالفاصله در دقیقه ۸۲ 
مرادمند یک خطای دیگر مرتکب شد 
که مستحق اخطار دوم بود. چون یک 
دقیقــه قبل داور به او اخطار داده بود، 

روی اخطار دوم مماشات کرد و گرنه 
مردامند باید اخراج می شد.

اســتقاللی ها همچنیــن بایــد 
در بــازی مقابل آلومینیــوم ۱۰ نفره 
می شدند و محمد دانشگر مثل بازی 
مقابل نساجی می توانست آبی پوشان 
را به دردســر بیندازد. کارشناســان 
داوری معتقدند که محمد دانشــگر 
یک بار در وقت های تلف شــده نیمه 
نخســت و یک  بار هم در اوایل نیمه 
دوم می توانســت کارت زرد دوم را 
از داور بگیرد و اخراج شــود اما داور 
مسابقه  به او کارت زرد دوم را نشان 
نداد تا بازی را مدیریت کند و جنجال 

بازی را بیش تر نکند!
آخرین بازی هم تقابل شاگردان 
مجیــدی مقابل مس رفســنجان بود 
که محمدحســین مرادمنــد باز هم 
می توانســت بالی جان آبی ها شود 
اما داور مســابقه تصمیمی بر اخراج 

این بازیکن نداشت. نوید مظفری در 
این رابطه گفــت: در دقیقه ۳۲، داور 
به درســتی برای مس پنالتی گرفت 
ولی کامال فرامــوش کرد که در این 
صحنــه بازیکن اســتقالل را اخراج 
کند چون موقعیت آشــکار گل زنی 
محسوب می شــد. اعالم پنالتی فقط 
در صورتــی اخطار بــرای بازیکن 
مدافــع دارد که جدال بر ســر توپ 
بوده باشد، در حالی که در این صحنه 
مدافع استقالل یعنی مرادمند خطای 
هل دادن را مرتکب شــد. طبیعتا هل 
دادن جدال بر سر توپ نیست و داور 

باید اخراجش می کرد.
مرادمنــد،  و  دانشــگر 
پرکارت ترین بازیکنان استقالل
استقالل تا پایان هفته چهاردهم 
لیگ ۳۴ کارت زرد از داوران دریافت 
کرده است. محمد حسین مرادمند تا 
اینجای کار با ۸ کارت زرد، بیشترین 

آمار را میان بازیکنان اســتقالل ثبت 
کرده است و همچنین محمد دانشگر 
با ۴ کارت زرد، یکی دیگر از بازیکنان 

پرکارت آبی پوشان پایتخت است.
همانطور که مشــخص است، 
شــاگردان فرهاد مجیــدی با آماری 
که ثبــت کردند، نشــان داده اند که 
بــازی درگیرانه ای با رقیب های خود 
داشــته اند و در برخــی بازی ها نیز 
خوش شــانس بوده اند کــه ۱۰ نفره 
نشدند و از داور کارت قرمز دریافت 
نکردنــد کــه در غیر ایــن صورت 
سرنوشــت اســتقالل می توانست با 

نتایج دیگری رقم بخورد.
با این حال آبی پوشان پایتخت، 
نیم فصــل دوم رقابت های لیگ برتر 
را در پیــش دارند و اگر بخواهند این 
شــیوه بازی را در نیم فصل دوم هم 
اعمال کنند، شاید اتفاقات دیگری در 

انتظارشان باشد.

گروه ورزشــی-  مســابقات 
کشــتی آزاد قهرمانی کشور و مرحله 
اول انتخابی تیم ملی از صبح امروز در 

شهر گرگان برگزار می شود.
رقابت های کشتی آزاد قهرمانی 
کشور و مرحله اول چرخه ی انتخابی 
تیــم ملی به عنــوان مهمترین رقابت 

کشتی آزاد سال جاری از صبح امروز 
)چهارشنبه( در شــهر گرگان برگزار 

می شود.
بر اســاس چرخه ی انتخابی تیم 
ملی، تنهــا ۶ مــدال آور رقابت های 
جهانــی نــروژ از حضــور در ایــن 
رقابت ها معاف هستند و سایر کشتی 

گیران مدعی پوشیدن دوبنده تیم ملی 
باید در این مســابقات که بدون ارفاق 
وزن برگزار خواهد شد شرکت نمایند 
و نفراتی که از این مســابقات معاف 
نیستند در صورت غیبت از چرخه ی 
انتخابی تیم ملی کنار گذاشته خواهند 
شــد.همچنین به دلیل اهمیت بسیار 

باالی این رقابت ها سهمیه های اضافی 
برای اســتان های مازندران )۱۰ نفر(، 
تهران )۵ نفر( و لرستان )۵ نفر( که در 
رقابت های نروژ نماینده داشته اند، در 

نظر گرفته شده است.
این گزارش می افزاید خروجی 
مسابقات قهرمانی کشور به شرح زیر 

می باشد:
الــف: نفر اول ضمن باقی ماندن 
در چرخه انتخابی تیم ملی، مستقیما به 
رقابت های قهرمانی آسیا اعزام خواهد 

شد.
ب: نفرات دوم و ســوم مشترک 
در چرخــه باقی خواهند ماند و مجوز 

حضــور مســتقیم در جام تختی را به 
دست خواهند آورد.

ج: به ســایر کشتی گیرانی که در 
رقابت های قهرمانی کشــور در جمع 
نفرات اول تا ســوم قرار نگیرند، این 
مجوز داده خواهد شد تا در رقابت های 

انتخابی جام تختی حضور پیدا کنند.
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گروه ورزشــی- تیــم فوتبال 
پرســپولیس در حالی خــود را برای 
آخرین دیدار دور رفت رقابت های لیگ 
برتر آماده می کند که این تیم دهمین گل 

خود را در تســاوی یک - یک در بازی 
قبلی مقابل پدیده مشهد دریافت کرد. 
قهرمان پنــج دوره متوالی رقابت های 
لیــگ برتر در حالــی گل های خورده 

اش دو رقمی شــد کــه حامد لک تنها 
دروازه بان مطمئن یحیی گل محمدی 

محسوب می شود.
بوژیدار رادوشــوویچ دروازه بان 

کــروات پرســپولیس پــس از دربی 
۹۷ پایتخــت، تصمیم بــه جدایی از 
پرسپولیس و ترک ایران گرفت تا حامد 
لک در کوران رقابت ها به تنها دروازه بان 

قابل اطمینان یحیی تبدیل شود.
لک قبل از جدایی رادوشــوویچ 
دو بار به نیمکت تیم تبعید شد تا شاید 
برای بازگشــت به روزهای اوج خود 
شوک مثبتی بگیرد اما باز هم نتوانست 
انتظارات را برآورده کند تا شــایعاتی 
درباره بازگشــت علیرضا بیرانوند به 

پرسپولیس مطرح شود.
حامد لــک دهمیــن گل فصل 
پرســپولیس را در حالی دریافت کرد 
کــه این تیم در پنج قهرمانی قبلی خود 
هرگز در مدت زمــان ۱۴ بازی به این 

عدد نرسیده بود.
پرسپولیس در سه قهرمانی خود با 
برانکو ایوانکوویچ گل دهم را در هفته 
بیست و پنجم دریافت کرد. این تیم در 
لیگ برتر نوزدهــم، گل خوردن های 

خــود را هفته بیســتم دو رقمی دید. 
همچنین فصل گذشته نیز دهمین گل 

را در هفته نوزدهم دریافت کرد.
لک که هشت گل از ۱۰ گل فصل 
جــاری پرســپولیس را دریافت کرده 
اســت در فصل گذشته توانسته بود به 
رکورد کلین شــیت در ۱۷ بازی لیگ 
برتر برسد. البته عالوه بر لک نمی توان 
از تاثیر تغییرات خط دفاعی پرسپولیس 
و جدایی نفراتی چون کنعانی زادگان و 
شجاع خلیل زاده هم چشم پوشی کرد.

محســن ســیدی مربی پیشین 
سرخپوشان پایتخت، درباره عدم تکرار 
موفقیت های فصل گذشته توسط حامد 
لک گفت: به نظرم او تمرکز کافی را مثل 
فصل قبــل ندارد. حامد لک از جایگاه 
خود مطمئن شــده بود و خیلی زود به 
سقفی که در پرسپولیس برای خودش 

ایجاد کرده بود رسید.
وی درباره تأثیــر رفتن بوژیدار 
رادوشوویچ در عملکرد لک تاکید کرد: 

هیچکس نمی تواند منکر توانایی های 
علیرضا بیرانوند شــود. من همیشه به 
او افتخار می کنم اما یادم هســت با او 
در دوران آقــای »گابریل کالدرون« نیز 
طــوری برخورد کردیم که احســاس 
کند همواره رقیب دارد. رادوشــوویچ 
را چندین بــار در دروازه قرار دادیم تا 

بیرانوند بی انگیزه نشود.
سیدی درباره اظهار نظر یحیی گل 
محمــدی درباره اطمینان به حامد لک 
گفت: آقای گل محمدی با صحبت های 
خود نشــان داد حرفه ای رفتار می کند. 
او دروازه بان اول تیم است و وظیفه هر 
مربی حمایت از حامد لک اســت. من 
فکر می کنم اگر حامد لک تمرکز خود را 
معطوف به هر بازی کند باز هم می تواند 

به روزهای اوج خود برگردد.
مربــی پیشــین دروازه بان های 
پرســپولیس افزود: توانایی های حامد 
لک زیاد است اما قطعا پرسپولیس باید 
در نیم فصل فکری برای گلر دوم خود 

کند. رادو با توجه به قراردادی 
کــه دارد بهترین گزینه به نظر 

می آید اما اگر او به ایران برنگشت 
بایــد دروازه بــان مطمئنی 

جایگزین شود.

گروه ورزشــی- برابر اعالم 
فدراســیون فوتبال، ۶ تن از بازیکنان 
تیم فوتسال جوانان آیندگان هرمزگان 
به اردوی آماده سازی تیم ملی دعوت 

شدند.
»محمد حســین بازیار«، »علی 
جوذری« و »امیــن مراد احمدی« در 
گروه اول اردو تیم ملی حضور دارند.
همچنین »امیرحسین دهقانی«، 
»علی اسپید« و »محمدامین  ساالری« 
در گروه دوم این اردوی آماده سازی 
شــرکت می کنند. گروه اول از ۲۱ تا 
۲۳ دی مــاه و گروه دوم ۲۳ تا ۲۶ دی 
ماه در کمپ تیم ملی فوتسال جوانان 
حاضر می شــوند. آیندگان هرمزگان 
در آذرماه ۱۴۰۰ عنوان قهرمانی لیگ 
برتر فوتسال جوانان کشور را با کسب 
هفت پیروزی و یک تساوی به دست 

آورد. 

گروه ورزشــی- طی حکمی از 
ســوی دکتر مهران تیشه گران رییس 
فدراســیون ورزشهای ناشــنوایان ، 
فریدون الهامی چهره نام آشنای والیبال و 
والیبال ساحلی کشور ، بعنوان سرمربی 
تیم ملی والیبال ساحلی جهت حضور 
در المپیک ۲۰۲۲ برزیل منصوب شد. 
فریدون الهامــی از مربیان بین المللی 
والیبال ســاحلی ایران و دارای سابقه 
سرمربیگری تیم ملی والیبال ساحلی در 
المپیک ۲۰۱۷ سامسون ترکیه ، رییس 

ســازمان والیبال ســاحلی فدراسیون 
والیبال ، سرپرست تیم های ملی والیبال 
ایران در بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی 
و قهرمانی آسیا در تایلند،  مدیر برگزاری 
تورهای جهانی در کیش ، بندرترکمن ، 
بابلسر و بندرانزلی است. بهنام بگجانی 
دبیر ســابق هییت والیبال بندرترکمن 
بعنوان سرپرست و سروش سلطانی از 
مربیان جوان بین المللی بعنوان آنالیزور 
 و کمک مربــی ، فریدون الهامی را در 

کادر فنی این تیم همراهی می کنند.

گروه ورزشی- تمام مسابقات 
هفتــه پانزدهــم لیگ برتــر روز ۲۳ 
دی برگزار می شــود. اسامی داوران 
دیدارهای این هفته لیگ برتر به شرح 

زیر است:
فوالد خوزستان و پدیده مشهد
داوران: احمــد محمــدی، مهــدی 
شفیعی، سید محمد هاشمی نسب و 

ایمان کهیش
ناظر: یداهلل جهانبازی

مس رفسنجان و پیکان تهران

داوران: ســیدوحید کاظمی، حسن 
ظهیری، فرهاد فرهادپور و حســین 

زمانی
ناظر: نادر جعفری

ذوب آهن اصفهان و گل گهر 
سیرجان

داوران: امیر عرب براقی، محمدرضا 
ابوالفضلی، مهدی عالیقدر و عبدالنبی 

پورخلف
ناظر: حسین خانبان

نفت مسجد سلیمان و استقالل

داوران: حمیــد حاج ملــک، محمد 
راهــی، حمیدرضا افشــون و کمیل 

غالمی
ناظر: خداداد افشاریان

پرسپولیس و فجر سپاسی شیراز
داوران: مرتضــی منصوریــان، علی 
میرزابیگــی، یعقــوب ســخندان و 

سیدمهدی مرجان زاده
ناظر: محمدرضا فالح

آلومینیوم اراک و سپاهان
داوران: مهدی ســیدعلی، سعید علی 

نژادیان، فرهاد مروجی و عباس راکی
ناظر: سعید بطحایی

هوادار تهــران و صنعت نفت 
آبادان

داوران: میثم حیدری، قهرمان نجفی، 
بهمن عبداللهی و وحید زمانی

ناظر: حاتم بک پور
تراکتور و نساجی مازندران

داوران: محمدرضا اکبریان، محســن 
سلطانی، علی رعیت و شبیر بهروزی

ناظر: محسن قهرمانی

مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال در حالی برای بازگشت به صدر جدول رقابت های
 فصل جاری لیگ تالش می کند که آمار قابل قبولی در خط دروازه و دفاع ندارد.

نیاز به دروازه بان داریم؛

رکورد منفی پرسپولیس؛  
بدترین »۱۰« برای قهرمان 

پنج ساله لیگ برتر

برابر اعالم فدراسیون فوتبال؛

۶ بازیکن آیندگان هرمزگان به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شدند

فریدون الهامی سرمربی تیم ملی والیبال ساحلی ناشنوایان ایران شد

اسامی داوران هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال اعالم شد

آمار استقالل در اخطار و اقبال داوری!

آغاز مهمترین رقابت های کشتی آزاد سال جاری از امروز  
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