ترکمنستان سومین قربانی دختران فوتسالیست ایران

دوشنبه  7بهمن 1398
وطنامروز شماره 2853

تیم فوتس��ال زیر  ۲۰س��ال دختران ایران در س��ومین دیدار خود در تورنمنت فوتس��ال کافا در تاجیکس��تان برابر ترکمنستان با نتیجه  ۱۲بر
صفر پیروز ش��د .به گزارش مهر ،س��ومین دیدار تیمهای فوتس��ال زیر  ۲۰سال دختران ایران و ترکمنستان صبح دیروز برگزار شد که شاگردان
نیلوفر اردالن با  ۱۲گل پیروز ش��دند .گلهای ایران را رقیه صومعه ،مارال ترکمان ،فهیمه ارزانی ،نس��رین قمی و نگار یعقوبی به ثمر رس��اندند.

ورزشی

اخبار

شیخ در یک قدمی تیام

مهاجم تیم اس��تقالل در یک دیدار
آس��یایی برای این تیم دبل کرد تا
تعداد گلهای زدهاش برای استقالل
را  2رقم��ی کند .مامه تیام ،مهاجم
پیش��ین آبیپوش��ان در مدتزمان
کم حضورش در استقالل توانس��ت با گلزنیهای فراوان
ن��ام خودش را در صدر گلزنان خارجی این تیم قرار دهد.
تیام در حالی که تنها  ۱۳بار برای اس��تقالل بازی کرد ،با
زدن  ۱۲گل بهترین گلزن خارجی این تیم شد .مامه تیام
با پیراهن استقالل در  3تورنمنت (لیگ برتر ،جام حذفی
و آس��یا) گلزنی کرد و جمعا با  ۱۲گل زده ایران را ترک
کرد تا با همین تعداد گل باالتر از جیلوید ساموئل ،گوران
یرکوویچ و فابیو جانواریو قرار گیرد 2 .سال بعد از جدایی
تیام ،آبیها دارای یک مهاجم سیهچرده دیگر شدند که با
پیراهن شماره  ۷در نوک حمله این تیم خوش میدرخشد
و آمار گلزنی او هم بسیار نزدیک به تیام است .شیخ دیاباته
که حاال محبوبترین بازیکن استقالل است ،با  ۲گلی که
به تیم الکویت زد ،شمار گلهای زدهاش برای استقالل را
به عدد  ۱۰رس��اند .او  ۸بار در لیگ برتر و  ۲بار در لیگ
قهرمانان آسیا برای آبیپوشان گلزنی کرده و اگر در جام
حذفی هم موفق به گلزنی شود ،مثل تیام توانسته در هر 3
تورنمنت برای این تیم گل بزند .دیاباته حاال با  ۱۰گل در
کنار ساموئل دومین گلزن برتر خارجی آبیپوشان است و
برای رسیدن به آمار تیام تنها  ۲گل نیاز دارد؛  ۲گلی که
به نظر میرسد او بزودی به آن خواهد رسید.

مبلغ قرارداد بیرانوند با تیم آیندهاش
مشخص شد

مبلغ قرارداد دروازهبان پرسپولیس
با تیم آیندهاش در بلژیک مشخص
شد .طی نشستی که بین مسؤوالن
باشگاه پرسپولیس و ایجنت علیرضا
بیرانوند برگزار شد ،دروازهبان شماره
یک تیمملی با قراردادی  3ساله به عضویت تیم آنتورپ
بلژیک درآمد .طبق این قرارداد ،بیرانوند از فصل آینده برای
تیم آنتورپ بازی خواهد کرد و در س��ال اول  600هزار
یورو دریافت خواهد کرد .این قرارداد  3ساله در پایان هر
سال با افزایش یکصد هزار دالری همراه خواهد بود .با این
حساب بیرانوند در سال اول  600هزار یورو ،در سال دوم
 700هزار یورو و در س��ال سوم  800هزار یورو دریافت
خواهد کرد .همچنین باشگاه بلژیکی قرار است مبلغ فسخ
قرارداد بیرانوند با باشگاه پرسپولیس را در  3قسط تا آغاز
تابستان  99به این باشگاه پرداخت کند .قسط اول طی
 2-3روز آینده به حساب باشگاه پرسپولیس واریز خواهد
شد .با شرایط موجود بیرانوند آخرین نیمفصل خود را در
پرسپولیس سپری خواهد کرد.

گروه ورزش�ی :پرس��پولیس در اولین دیدار رسمی خود با
مربیگری یحیی گلمحمدی موفق ش��د  3امتیاز شیرین را
مقابل تراکتور کس��ب کند تا با  5امتیاز اختالف با تیم دوم
به صدر جدول بچسبد.
ن ام��روز» ،دیدار دیروز پرس��پولیس و
ب��ه گزارش «وط 
تراکتور در ورزشگاه آزادی را میتوان یکی از پرحاشیهترین
مس��ابقات لیگ برتر تا امروز دانس��ت ،چرا که هم در زمین
خ داد .داور این بازی
و ه��م در س��کوها اتفاقات ناگ��واری ر 
مجبور شد  11بار از کارتهای خود استفاده کند و ماموران
انتظامی نیز مجبور بودند زیر باران سنگ تماشاگران سکوها را
کنترل کنند .حتی در مقاطعی بازیکنان  2تیم از تماشاگران
خواهشکردند سنگ پرتاب نکنند تا بازی از جریان نیفتد.
پرس��پولیس در چنین شرایطی موفق شد با ارائه یک بازی
منطق��ی ،حسابش��ده و امیدوارکننده با  2گل زیبای علی
علیپور و وحید امیری از سد محکم تراکتور بگذرد.
پرس��پولیس در دقیقه  ۹توس��ط وحید امیری در میانه
میدان صاحب توپ شد که این بازیکن با ارسالی زیبا و دقیق
علی علیپور را پش��ت مدافعان تراکتور صاحب موقعیت کرد
که علیپور با ضربهای دقیق از روی دس��تان رشید مظاهری
گل اول سرخپوشان را به ثمر رساند.
پس از این گل تراکتور با هدف جبران ،حمالتی را روی
دروازه میزبان پیریزی کرد که ثمری نداش��ت تا اینکه در
دقیقه  ۳۷درگیری بین ش��جاع خلیلزاده و اش��کان دژاگه
فرص��ت خوبی را برای تیم تبریزی فراهم کرد تا با ارس��ال
ضربه خطا از جناح راست خود صاحب موقعیت گلزنی شود
که ضربه سر محمدرضا خانزاده را بیرانوند به بیرون فرستاد.
در دقایق باقیمانده شاگردان ساکت الهامی فشار زیادی
را روی دروازه پرس��پولیس ایجاد کردند تا بتوانند با تساوی
راهی رختکن شوند اما در نهایت نیمه اول با برتری یک بر
صفر شاگردان گلمحمدی به پایان رسید.
در اواخر نیمه اول چند درگیری بین بازیکنان بهوجود آمد
که با اعتراض بازیکنان تراکتور همراه شد و مسعود شجاعی
قصد داش��ت تیم را از زمین بیرون بکش��د که این کار او با
اعتراض ساکت الهامی همراه شد و محمدرضا اکبریان ناچار
شد با کارت قرمز ،سرمربی تراکتور را از روی نیمکت اخراج
کند .در واقع بخش عمده نیمه اول به خش��ونت و درگیری
و اعت��راض بازیکنان اختصاص داش��ت و ب��ه خاطر همین
درگیریها نزدیک به  ۸دقیقه وقت اضافه داشت.
نیم��ه دوم هم جذابیتهای خاص خودش را داش��ت اما
اینبار مس��ائل فنی پررنگتر بود و هر چند پرسپولیس در
دقیقه  ۵۵روی حرکت انفرادی و زیبای وحید امیری به گل
دوم دست پیدا کرد ولی این تراکتور بود که زمان بیشتری
توپ را در اختیار داش��ت و حمالتی را روی دروازه میزبان
پیریزی کرد تا به گل برسد اما دفاع خوب سرخپوشان این
اجازه را به این تیم نداد.
تیم فوتبال پرسپولیس با این پیروزی  ۳۷امتیازی شد و
فاصلهاش با سپاهان را که در رده دوم قرار دارد به  5امتیاز
رساند .تراکتور هم با  ۳۰امتیاز در رده سوم ماند .اگر همین
یک دیدار را مالک کار گلمحمدی قرار دهیم باید بگوییم

سرخپوشان تهران در یک بازی خشن و پرحاشیه تراکتور را شکست دادند
و اختالف خود را با سایر رقبا در صدر جدول بیشتر کردند

پرسپولیس در اتوبان صدر

رتبه

تيم

بازيها برد باخت گل زده تفاضل گل امتياز

1

پرسپولیس

17

12

4

22

15

37

2

سپاهان

17

8

1

27

17

32

3

تراکتور

17

9

5

19

4

30

4

صنعت نفت آبادان

17

8

3

19

1

30

5

استقالل

16

8

3

33

16

29

6

شهر خودرو

17

8

4

13

4

29

7

تمسجدسلیمان
نف 

17

5

1

13

5

26

8

فوالد

16

6

4

12

3

24

9

ماشینسازیتبریز

17

6

6

17

-1

23

10

نساجی مازندران

17

4

6

17

-5

19

11

ذوب آهن

17

4

7

14

-5

18

12

سایپا

17

3

8

14

-8

15

13

پارس جنوبی جم

17

2

7

13

-5

14

14

پیکان

17

3

10

23

-7

13

15

گلگهرسیرجان

17

1

8

7

-9

11

16

شاهینبوشهر

17

0

10

8

-25

7

* هدایتاهلل ممبینی ،رئیس کمیته داوران در ورزشگاه
حاضر شد .همچنین پیش از آغاز مسابقه از داور چهارم این
مسابقه تقدیر به عمل آمد.
* پیش از ش��روع بازی درگی��ری بین هواداران تراکتور و
ماموران نیروی انتظامی روی سکوهای ورزشگاه شکل گرفت
که این درگیری تا به صدا درآمدن سوت آغاز مسابقه ادامه پیدا
کرد .هواداران تراکتور به خاطر این درگیری اشیایی را به سمت
نیروهای انتظامی پرتاب کردند و علیه آنها شعار سر دادند.
* بازیکنان  2تیم هنگام ورود به زمین با تصویر ش��هید
قاس��م سلیمانی پا به میدان گذاشتند و مقابل آنها بنری از
این ش��هید واالمقام با نقل قولی از رهبر معظم انقالب قرار
داده شده بود.
* سیدجالل حسینی و اشکان دژاگه ،کاپیتانهای  2تیم
پیش از آغاز مس��ابقه با هم خ��وش و بش کردند و در کنار
تیم داوری و رئیس کمیته داوران عکسی به یادگار گرفتند.
وی موفق شده انگیزه و روحیه الزم را در این تیم حفظ کند
و تغییرات محسوسی نسبت به تیم کالدرون به وجود آورد
تا جایی که هواداران با اطمینان بیش��تری سرود چهارمین
قهرمانی را سر دادند.

■■حواشی دیدار پرسپولیس -تراکتور

* هواداران  2تیم پرس��پولیس و تراکتور تبریز در دقیقه
 23مس��ابقه به یکباره ش��روع به فحاشی به یکدیگر کردند
به طوری که حتی توجهی به مسابقه نداشتند و مسابقه 2
تی��م به نوعی تحت تاثیر این موضوع قرار گرفت .در همین
دقایق تماش��اگران دو تیم به سمت یکدیگر سنگپرانی هم
کردن��د .این در حالی بود که در زمین مس��ابقه هیچ اتفاق
خاصی رخ نداده بود اما س��نگپرانیها بین تماش��اگران 2
تیم در جریان بود.

* ه��واداران تراکتور در دقیق��ه  28پرچم ژاپن را دوباره
به اهتزاز درآوردند.
* هواداران تیم میهمان اقدام به پرتاب س��نگ به سمت
هواداران پرسپولیس و جایگاه خبرنگاران کردند .در این بین
سنگهای بزرگ و خطرناکی به سمت هواداران پرسپولیس
پرتاب ش��د ک��ه برخی از آنه��ا نیز به شیش��ههای جایگاه
خبرنگاران خورد یا وارد این جایگاه شد.
* در بین  2نیمه به مناس��بت ش��هادت حضرت فاطمه
زهرا(س) چند تن از مداحان اهلبیت به مرثیهسرایی پرداختند.
* ه��واداران تیم تراکتور هنگام نوای مداحی و مراس��م
س��ینهزنی بن��ری با تصویر ش��هید باکری روی س��کوهای
مختص خودش��ان باز کردند که در کنار این عکس ش��هید
جنگ تحمیلی ،عکس شهید قاسم سلیمانی نیز وجود داشت.

■■داربی نفتیها را مسجد سلیمان برد

دی��روز همچنین از هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر 2
تیم نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت در ورزشگاه شهید
بهنام محمدی ش��هر مسجد س��لیمان به مصاف هم رفتند
که این دیدار با نتیجه  ۲بر صفر به س��ود تیم نفت مس��جد
سلیمان به اتمام رسید.
اولین گل تیم میزبان در دقیقه  ۴۱توسط علیرضا علیزاده
به ثمر رسید و امید سینک در دقیقه  ۹۲دومین گل تیمش
را به ثمر رس��اند تا مسجد س��لیمانیها  ۲۶امتیازی شده و
جای فوالد را در رده هفتم جدول بگیرند.
صنعت نفت که در صورت پیروزی در این بازی با توجه
به شکس��ت تراکتور این شانس را داشت به رده دوم جدول
صعود کند ،با همان  ۳۰امتیاز بعد از پرسپولیس ،سپاهان و
تراکتور در رده چهارم باقی ماند.

