
مســابقات انتخابی جــام جهانی با بانــوان ایران برای نخســتین بار در گروه ورزشی- تیم ملی فوتبال 

پرافتخارترین تیم مســابقات رقابت 
خواهد داشت و امیدوار است بتواند 
روند موفقیت سال های اخیر را ادامه 
دهد.مسابقات فوتبال جام ملت های 
زنان آســیا از ۳۰ دی تا ۱۷ بهمن ماه 
ســال جاری با حضور ۱۲ تیم در سه 
گروه به میزبانی هند برگزار می شود 
و شــاگردان ایراندوست درنخستین 
دیدار خود به مصاف هند میزبان این 

رقابتها می روند.
تیم ملــی فوتبال زنــان ایران 
مهرماه ســال جاری با شکست تیم 
اردن در رقابت هــای مقدماتی جواز 
حضور در مســابقات جام ملت ها را 

برای نخستین کسب کرد. 
افتخاری بزرگ که شــاگردان 
پرانگیزه مریم ایراندوســت به دست 
آوردند و این بار در تالش هســتند 
علی رغم تمام مشکالت پیش رو، از 
جمله عدم برگزاری دیدار تدارکاتی 

کار بزرگ دیگری را رقم بزنند.
مریم ایراندوست، سرمربی تیم 
ملی پیش از اعزام به مسابقات گفت: 
بــا توجه به عدم بــازی تدارکاتی و 
اینکــه نزدیک به چهــار و ماه نیم از 

مســابقات مقدماتی جام ملت های 
آســیا گذشته است، امیدوارم بتوانیم 
عملکرد خوبی از خود نشــان بدهیم 
و روزهای درخشــانی را در بمبئی 
پشــت ســر بگذاریم. خوشبختانه 
بچه ها در شــرایط بدنــی و روحی 
خوبــی قرار دارند. تیــم ما اولین بار 
اســت در رقابت ها شرکت می کند و 
فکر می کنم این مسائلی که می گویند 
باید به جام جهانی برســیم، فشار را 

روی بچه ها زیاد می کند. 
به هرحــال همــه می دانیم که 
تیمی مثل چین پرافتخارترین تیم این 
مسابقات اســت و چین تایپه و هند 
هم شرایط بهتری نسبت به ما دارند، 
امــا هم تالش می کنیم تا از گروه مان 

صعود کنیم و باالتر برویم.
فوتبال زنان و رویارویی 
بــا قدرت ها/آماده بــرای یک 

تاریخ سازی دیگر
ملیــکا متولی، مدافــع تیم ملی 
فوتبــال زنان نیز گفــت: با توجه به 
اینکــه در این رقابت ها ۱۲ تیم برتر 
آسیا قرار دارند و همه به این موضوع 
اشراف کامل دارند که کار سختی را 

پیش رو داریــم، اما هدف ما در این 
دوره از رقابتها تاریخ ســاز شــدن 
فوتبــال بانوان اســت و می خواهیم 
یکبــار دیگر قدرت فوتبــال بانوان 
ایران را در آسیا به نمایش بگذاریم و 
در این راه هم تمام تالشــمان را بکار 
می گیریم تا نسلی شگفتی ساز باشیم.
تیم ملی فوتبال زنان که نخستین 
حضــور خود را در جــام ملت های 
آسیا تجربه می کند پیش از مسابقات 
نتوانست هیچ بازی تدارکاتی برگزار 
کند چرا که اکثر کشــورها ایران را به 
عنوان حریف قدرتمند تلقی نکردند 

و درخواست ایران را رد کردند. 
ایراندوســت نیز در واکنش به 
این موضــوع گفت: به ۱۴ کشــور 
ایمیــل زدیم اما متأســفانه ۸۰ - ۷۰ 
درصــد اعــالم کردند که ایــران را 
تیم قوی نمی بیننــد به دلیل اینکه از 
رنکینگ خارج شــده بــود و رقیب 

قدرتمندتری می خواستند. 
البتــه یکی، دو کشــور دالیل 
دیگری داشــتند امــا در هر صورت 

نشد. 
در هــر صورت جــام ملت ها 

شــرکت می کنیم تا نشان دهیم واقعًا 
چه رقیبی هستیم.

ملی پوشــان بایــد در مرحله 
گروهــی رقابت ها بــه مصاف تیم 
چین، پرافتخار ترین تیم مســابقات 
با ۸ عنوان قهرمانی، تیم چین تایپه با 
۳ قهرمانــی و هند با دو عنوان نایب 
قهرمانــی دیدار کنند که کار بســیار 

سختی خواهد بود. 
نقطــه قــوت و مثبــت برای 
شــاگردان مریم ایراندوســت تنه به 
تنه شدن با قدرت های آسیا است که 
می توان آغاز گر مســیر روشن برای 

فوتبال زنان باشد. 
مســیری که می تواند با انگیزه 
باالی ملی پوشــان تاریخ ساز آغاز 

شود.
بندی مســابقات جام  گروه 
ملت های زنان آســیا به این شرح 

است:
گروه A: هنــد، چین، چین 

تایپه، ایران
B: استرالیا، تایلند،  گروه 

فیلیپین، اندونزی
گروه C: ژاپن، کره جنوبی، 

ویتنام، میانمار
برنامه دیدارهای تیم ملی فوتبال 
زنان در مسابقات جام ملت های آسیا 

به این شرح است:
*پنجشنبه ۳۰ دی ماه

هند – ایران - ساعت ۱۷:۳۰ 
– ورزشگاه دی وای پاتیل شهر 

ناوی مومبای
*یکشنبه ۳ بهمن ماه

ایــران – چین - ســاعت 
۱۳:۳۰ – ورزشــگاه مومبــای 

شهر بمبئی
*چهارشنبه ۶ بهمن ماه

چین تایپه – ایران - ساعت 
وای  دی  ورزشــگاه   –  ۱۷:۳۰

پاتیل شهر ناوی مومبای
مرحلــه یــک چهــارم نهایی 
مســابقات روز یکشــنبه ۱۰ بهمن، 
مرحلــه نیمــه نهایــی ۱۴ بهمن و 
دیدار فینال روز یکشــنبه ۱۷ بهمن 
مــاه برگزار می شــود و پنج تیم برتر 
مسابقات، به رقابت های جام جهانی 
فوتبال بانوان ۲۰۲۳ که در کشورهای 
اســترالیا و نیوزیلند برگزار خواهد 

شد، راه می یابند.
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گروه ورزشی- اظهارنظر چند 
روز قبل فرهاد مجیدی مبنی بر زیر نظر 
داشتن دو بازیکن خارجی و دو بازیکن 
داخلی برای جذب در نیم فصل باعث 
شــد تا ســیلی از گمانه زنی ها درباره 
لیســت خروجی و نفــرات جدیدی 
که مد نظر ســرمربی آبی ها هستند در 

رسانه ها و فضای مجازی مطرح شود.
همیــن حاال در لیســت این تیم 
نفرات زیادی حضور دارند و ترافیک 
عجیبی در برخی پست ها وجود دارد. 
در این خصوص حتــی کار به جایی 
رســیده که فرهاد مجیــدی برای هر 

مسابقه مجبور است ۴، 5 بازیکن خود 
را از لیست ۲۰ نفره خارج کند و آنها را 

روی سکو بفرستد.
از آنجایــی که بــازی نکردن و 
حتی ننشستن روی نیمکت برای هیچ 
فوتبالیستی خوشایند نیست، پیش بینی 
می شود که استقالل در نقل و انتقاالت 
نیم فصل بیشــترین تعداد خروجی را 

داشته باشد.
در این باره بابک مرادی که جدایی 
اش از اســتقالل قطعی است و بعد از 
بازی با مس رفســنجان هم با حضور 
در تمرین رســما از هم تیمی هایش و 

کادرفنی خداحافظــی کرد. همچنین 
رشــید مظاهری که فقط در یک بازی 
بــا ذوب آهن به عنوان یار تعویضی به 
زمین رفته، از شرایطش ناراضی است 
و مشخص است که قصد جدایی دارد.
نفرات دیگری هم در اســتقالل 
حضــور دارند که به خاطــر ترافیک 
بازیکن در پســت هایشــان کمتر در 

ترکیب قرار می گیرند. 
بازیکنانی مثل سعید مهری، آرش 
رضاوند، محمدرضــا آزادی و فردین 
رابط که دربــاره نفر آخر باید گفت او 
حتــی یک بار حضور در ترکیب را هم 

تجربه نکرده است.
در چنین شرایطی طبیعی است با 
توجه به اظهارنظر مجیدی برای جذب 
بازیکن در نیم فصل باید لیست آبی ها 
خالی شــود تا نفرات جدید جایگزین 
شوند و این مساله نیازمند جدایی برخی 

بازیکنان است.
سیاســتی که فرهــاد مجیدی و 
باشگاه اســتقالل برای نقل و انتقاالت 
در نظر گرفتند، تقویت تیم در راستای 
حفظ منافع باشــگاه است. از آنجایی 
که باشــگاه ها در نیم فصل خیلی کم 
بازیکنان خــوب خود را آزاد می کنند، 
طبیعتا باشگاه استقالل کار سختی برای 
جذب ستاره های تیم های دیگر که مد 
نظر مجیدی هستند خواهد داشت. از 
اینرو سیاست اســتقاللی ها این است 
بازیکنــان توانمند خود را با نفرات مد 
نظرشان در باشگاه های دیگر معاوضه 

کنند.
در این خصــوص گمانه زنی ها 
و شــایعات متعددی هم مطرح شده 
است. گفته می شود استقالل به برخی 
باشگاه ها پیشنهادهایی درباره معاوضه 
بازیکنانــش داده و در صورتی که آنها 
راضی به آزاد کردن ســتاره تیم شــان 
شوند حاضر است نفراتی که کمتر مد 

نظر مجیدی هستند، آزاد کند.
هریک از این بازیکنان می توانند 
در تیم های دیگر ستاره باشند؛  بنابراین 
استقالل درفصل نقل و انتقاالت دست 
باالیــی برای جابه جایی و انتقال دارد.

در چنین شرایطی می توان 6 بازیکنی 
که نام شــان برده شــد، مهــره های 
 کلیدی اســتقالل در نقــل و انتقاالت 

دانست. 
در اوضاعی که باشگاه های دیگر 
ســتاره های تیم خود را آزاد نمی کنند، 
مجیدی و اســتقالل مزیتی نسبت به 
تیــم های دیگر دارند تــا با معاوضه 
بازیکنــان و دادن نفراتی که تیم های 
دیگر در آنها ضعف دارند، بازیکنان 
مد نظر خــود را به خدمت بگیرند 
واین مســاله به تقویت تیم و توازن 
در لیست بازیکنان برای نیم فصل 
دوم کمک خواهد کرد.چند روز 

دیگر نقل و انتقاالت زمستانی 
به طور رســمی آغاز می شود 
و به نظر می رســد با شروع 
این مساله بیشتر درباره مهره 
های مد نظر فرهاد مجیدی 
اطالعات به دست بیاوریم 
و اخبار در این خصوص 

دوباره داغ شود.

گروه ورزشی- اختالفاتی که در 
ماجرای واگذاری تراکتور به مجموعه 

مس سونگون وجود داشت.
در روزهای اخیر صحبت هایی در 
مورد بحث واگذاری باشگاه تراکتور به 
مجموعه مس ســونگون مطرح بوده 
و نشســتی در این خصــوص میان 
نمایندگان این مجموعه با مســئوالن 
فعلــی تراکتور و چند مقام اســتانی 
تشکیل و جزئیات این جابجایی امتیاز 
مشخص شد. با وجود اینکه قرار بود 
هفته گذشته این واگذاری و جابجایی 
مالکیت انجام شود ولی هنوز این اتفاق 
رخ نــداده و تراکتور همچنان زیر نظر 
زنوزی اســت و طوالنی شــدن این 
ماجرا شــایعاتی مبنی بر منتفی شدن 
انتقال تا پایان فصل ایجاد کرده است. 
پیگیری های انجام شده نشان می دهد 
این موضوع صحت نداشته و مقدمات 
این انتقال انجام و شکل گیری آن قطعی 
شده ولی به دالیلی پروسه اش طوالنی 
شده که طی روزهای آتی انجام خواهد 

شد.
 اختالف بر سر بدهی ها

یکــی از موضوعاتــی که محل 
اختالف مالک کنونی تراکتور و مالکان 
جدید در نشســت مشترک بود بحث 

بدهی های تراکتور بود. 
تراکتــور در حال حاضر پرونده 
هــای خارجــی و داخلــی متعدد و 
ســنگینی دارد و زنــوزی پیش از این 
عنوان کرده بود در صورتی باشــگاه 
را واگــذار می کند که بدهی های آن را 
صاف کرده باشــد ولی در حال حاضر 
این اتفاق نیافتاده و عالوه بر بسته بودن 
و دو قفله بودن پنجره بابت شــکایت 

های خارجی، چنــد پرونده باز دیگر 
هم وجود دارد که حکم آنها به زودی 
خواهــد آمد و تا ایــن لحظه چیزی 
حدود ۱۰۰ میلیارد تومان بدهی برای 
این باشــگاه برآورد شده است. شنیده 
می شــود زنوزی حاضر به پرداخت 
این مبلــغ پیش از واگذاری نیســت 
و ایــن بدهی ها را هم بخشــی از این 
معامله می داند و عنوان کرده همانطور 
که خودش تراکتور را با بدهی تحویل 
گرفته، پرونده های جاری این باشگاه 
هم بر عهده مالکان جدید خواهد بود. 
به هر جهت این مشکل یکی از مواردی 
بوده که پروســه جابجایی را طوالنی 
کرده ولی شــنیده می شود در نهایت 
طرفین توافــق کردند و مجموع مس 
ســونگون پذیرفته بدهی های مربوط 

به دوران زنوزی را تقبل کند.
 بحــث تغییر نــام و رنگ 

پیراهن مطرح نیست
در حال حاضر تمام تیم هایی که 
زیر نظر شرکت ملی مس در شهرهای 
مختلف فعالیت دارنــد با نام مس در 
مســابقات حاضر می شــوند و هیچ 
تیمی زیر نظر این مجموعه نیست که 
نام دیگری داشــته باشد و از همین رو 

شایعاتی در خصوص تغییر نام تراکتور 
به مس آذربایجان و همچنین تغییر رنگ 
پیراهن این تیم به نارنجی که رنگ قالب 
پیراهن تیم های زیر مجموعه شــرک 
مس اســت مطرح شده بود که نگرانی 
هواداران این تیم را به همراه داشــت 
ولی این موضوع هم صحت ندارد و با 
توجه به قدمت تراکتور و اهمیتی که نام 
و رنگ لباس این تیم برای هوادارانش 
دارد هیچ تغییری انجام نخواهد شد و 
نام مس سونگون تنها به عنوان اسپانسر 
روی پیراهــن تراکتور نقش می بندد و 

از این نظر جای نگرانی وجود ندارد.
 تراکتور با مالکیت جدید در 

پنجره زمستانی
با طوالنی شــدن پروسه انتقال و 
نزدیک شــدن به پنجره زمستانی این 
نگرانــی وجود دارد کــه زمان نقل و 
انتقاالت نیم فصل هم برای ســرخ ها 
از دست برود ولی ظاهرا طی روزهای 
آینده )نهایتا ۱۰ روز دیگر( این انتقال 
نهایی شــده و مجموعه مس کارش 
را در تراکتــور شــروع خواهد کرد. 
مالکان جدید تراکتور در نظر دارند تا 
ابتــدا پنجره نقل و انتقاالتی را با جلب 
رضایت شــکات باز کرده و سپس به 

فعالیت در پنجره زمستانی بپردازند و 
تیم را تقویت کنند.

سولدو مورد حمایت
وضعیت سرمربی کروات تراکتور 
بابــت نتایج ضعیفش در این تیم مبهم 
است و اعتراض هایی به عملکردش 
وجود دارد. تصمیم در این خصوص 
بــر عهده هیات مدیــره و مدیرعامل 
جدید تراکتور خواهد بود که از سوی 
مجموعه مس معرفی می شود و هنوز 
چیزی در این مورد قطعی نیست ولی 
شنیده می شود مســئوالن مس برنامه 
تغییرات ضرب العجلی در سر ندارند 
و ترجیح می دهند کار خود را اصولی و 
با آرامش و مدیریت شده جلو ببرند و از 
همین رو اگر در دو دیدار باقی مانده تا 
رسیدن به تعطیلی زمستانی لیگ اتفاق 
خیلی بدی در نتایج تراکتور که منجر 
به اضافه شــدن خشم هواداران شود، 
نیافتد، ســولدو مورد حمایت خواهد 
بــود و خود ســرمربی کــروات هم 
فرصت خواســته تا در نیم فصل اقدام 
به برطرف کردن اشــکاالت تیم کند و 
در نیم فصل دوم شاهد نتایج متفاوتی 

از او خواهیم بود.
 از بمب خبری نیست

با وجــود تمکــن مالی خوب 
مجموعه مس ولی آنها قصد ریخت و 
پاش بدون برنامه و جذب بازیکن گران 
قیمت کارشناسی نشده و به اصطالح 
ترکانــدن بمب برای جلب نظر افکار 
عمومی ندارند و بعید است در پنجره 
زمستانی شاهد خرید پر سرو صدایی 
باشیم ولی مطابق نظرات کادرفنی تیم 
با جذب چند بازیکن خوب در پست 

های مختلف تقویت خواهد شد.

گروه ورزشــی- رنکینگ ماه 
دســامبر ۲۰۲۱ تیم هــای ملی فوتبال 

ساحلی جهان اعالم شد.
آخرین رنکینگ سازمان جهانی 
فوتبال ســاحلی در ســال ۲۰۲۱ )ماه 
دســامبر( اعالم شد و تیم ملی فوتبال 
ســاحلی ایران با 99۸ امتیــاز در رده 

سیزدهم جهان قرار دارد.
گفتنــی اســت، تیم هــای ملی 
روســیه)۴۰۳۲ امتیاز(، پرتغال)۳۰۴۲ 
امتیــاز(، برزیل)۲5۲۸ امتیــاز، ژاپن 
)۲۴۰5 امتیاز( و اسپانیا )۲۲69 امتیاز( 
در رده هــای اول تــا پنجم جهان قرار 

دارند.

6 بازیکن استقالل بحث های داغی درباره جدایی شان و رفتن به تیم های دیگر در نقل
 و انتقاالت وجود دارد؛ مهره هایی که آبی ها اولویت را روی معاوضه آنها گذاشته اند.

این شش بازیکن پشت دست مجیدی؛

مهره های جادویی 
استقالل در ژانویه

تراکتور با مالکیت جدید در پنجره زمستانی

ایران در رده 
سیزدهم فوتبال ساحلی جهان

بانوان ایران آماده نبرد با قدرت های قاره کهن؛ امید به تداوم موفقیت
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 با توجه به اینکه در این رقابت ها ۱۲ تیم برتر آسیا قرار دارند و همه به این موضوع اشراف 
کامل دارند که کار ســختی را پیش رو داریم، اما هدف ما در این دوره از رقابتها تاریخ ســاز 
شــدن فوتبال بانوان است و می خواهیم یکبار دیگر قدرت فوتبال بانوان ایران را در آسیا به 
نمایش بگذاریم و در این راه هم تمام تالشمان را بکار می گیریم تا نسلی شگفتی ساز باشیم.

با تشکر از شرکت تمامی پیشکسوتان ، کادر فنی ، بازیکنان و هواداران باشگاه بزرگ ملوان 
بندرچارک در انتخابات هیئت مدیره باشگاه ، بدینوسیله نتایج انتخابات به شرح زیر اعالم می گردد.

تعداد رای دهندگان 4۱5 نفر
آقای عبدالمجید قائدی پور ۲۱۲ رای

آقای یعقوب رحیمی ۱۷۲ رای
آقای احمد باوردانی ۱۶۱ رای

آقای خالد تارا ۱58 رای
آقای صالح رحیمی  ۱۳8 رای
آقای عبداهلل رحیمی   ۱۲9 رای

آقای سیدهاشم رحیمی ۱۰9 رای
آقای سرور تارا 8۱ رای

آقای عقیل ترخان ۷۰ رای

با توجه به نتایج بدست آمده اعضای اصلی 
هیئت مدیره باشگاه عبارت است از آقایان :

۱- عبدالمجید قائدی پور
۲- یعقوب رحیمی
۳- احمد باوردانی

4- خالد تارا
5- صالح رحیمی

و اعضای علی البدل هیئت مدیره باشگاه عبارت 
است از آقایان :

۱- عبداهلل رحیمی
۲- سید هاشم رحیمی

۳- سرور تارا

اطالعيه 

فرخنده و مبارک     باد

روابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان بندرچارک


