
آرای جدید کمیته 
انضباطی

نضباطــی فدراســیون  کمیتــه ا
فوتبال آرای خود را درباره تخلفات 
در چند دیدار گذشــته لیگ برتر و 

جــام حذفــی صــادر کرد.
دیــدار تیم هــای صنعــت نفــت 
آبــادان و پرســپولیس تهــران در 
هفته نوزدهم برگزار شد و از سوی 
تیــم صنعت نفت آبادان تخلفاتی 
مبنــی بــر ســوءرفتار تیمــی )هفت 
اخطــار( و پرتــاب اشــیا و انداختــن 
لیــزر، توهیــن به بازیکنــان حریف 
از ســوی تماشــاگران منتســب رخ 
داد. ایــن تیــم بــه همیــن خاطر به 
یــک میلیــارد ریــال جریمــه نقدی 
یــن رأی قابــل  محکــوم شــد. ا

تجدیدنظــر اســت.
دیــدار تیم هــای فــوالد خوزســتان 
و ملــوان بندر انزلــی در چهارچوب 
هفتــه بیســت ویکم لیــگ برتــر 
برگــزار شــد. به دلیــل تخلفــات 
تماشــاگران تیم فوالد خوزســتان 
مبنــی بــر انداختــن لیزر کــه منجر 
بــه قطــع مســابقه و اســتفاده 
از شــعارهای موهــن و پرتــاب 
ترقــه و حضــور تماشــاگران در 
زمیــن بــازی شــد؛ ایــن تیــم بــه 
 500 پرداخــت دو میلیــارد و 
میلیــون ریــال جریمــه نقــدی 
محکــوم شــده اســت. ایــن رأی 
قابــل تجدیدنظرخواهــی اســت. 
همچنیــن کمیتــه انضباطی اعالم 
کرد در صورت تکرار عمل از سوی 
تماشــاگران منتسب در بازی های 
آینــده، جرایم ســنگین تری اعمال 

خواهــد شــد.
مســابقه تیم هــای نــود ارومیــه و 
پیکان تهران از ســری رقابت های 
جــام حذفی برگزار شــد و از ســوی 
ســعید موســی زاده مربــی تیــم 
نــود ارومیــه تخلفاتــی مبنــی بــر 
بدرفتــاری در قبــال مقــام رســمی 
مســابقه رخ داد. وی بــه همیــن 
خاطــر شــش مــاه از حضــور در 
کلیه مســابقات فوتبال، فوتسال 
و فوتبــال ســاحلی محــروم اســت 
و بایــد یــک میلیــارد ریــال جریمه 

نقــدی پرداخــت کنــد.
 حمیــد عبدالونــد مربــی تیــم نود 
ارومیــه به دلیل اعتــراض به مقام 
رســمی مســابقه و حمله ور شــدن 
بــه داوران مســابقه کــه منجــر بــه 
ایــراد ضــرب شــد، شــش مــاه از 
حضور در کلیه مسابقات فوتبال، 
فوتســال و فوتبال ساحلی محروم 
اســت و بایــد یــک میلیــارد ریــال 
جریمــه نقدی پرداخــت کند. تیم 
نــود ارومیــه به دلیــل داشــتن پنج 
بازیکــن اخطــاری، پرتــاب اشــیا 
بــه طــرف کمــک داور کــه منجر به 
قطع بازی شــد، توهین و فحاشــی 
بــه مقامــات رســمی مســابقه از 
یــد  ســوی تماشــاگران تیــم، با
510 میلیــون ریــال جریمــه نقــدی 
پرداخت کنــد. تیم نود ارومیه نیز 
به دلیــل نقــض اصــول کلــی رفتار 
بایــد 510 میلیــون ریــال جریمــه 

نقــدی پرداخــت کنــد.

بازی پیکان و 
مس رفسنجان در 

روزهای پایانی سال
بعــد از برگــزاری هفته بیســت و 
ســوم لیگ برتــر دو تیم پیکان و 
مــس رفســنجان تمرینات خود 
را ادامــه داده انــد تــا از شــرایط 
آرمانــی دور نشــوند. ایــن دو 
تیــم بــر اســاس هماهنگی  های 
ز جمعــه  رو گرفتــه  صــورت 
طــی یــک مســابقه تدارکاتــی 
روبــه روی یکدیگــر بــه میــدان 
می رونــد. بــا توجــه بــه تعطیلــی 
لیــگ برتــر پیــکان و مــس بــرای 
آنکــه از شــرایط مســابقه دور 
نشــوند، جمعــه 26 اســفندماه 
بــا هم دیــدار می کنند و ســپس 
تمرینــات ایــن دو تیــم چنــد روز 
تعطیــل خواهد شــد. با تصمیم 
مجتبی حسینی و محمد ربیعی 
ایــن بــازی دوســتانه در روزهای 
پایانی ســال 1401 پشت درهای 
بسته و بدون حضور خبرنگاران 
و هواداران فوتبال در ورزشــگاه 
ایران خــودرو برگــزار می شــود.
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ایمان رزاقی راد :

از کسانی که تهمت زدند می گذرم

ایمــان رزاقــی راد  پــس از جدایــی از پــارس جم درباره کســانی که بــه او تهمت 
زدنــد ایــن  طورمی گویــد :» بازی بــا آرمان گهر برای من آخریــن آزمون در قامت 
مربیگری پارس جم بود که دوست داشتم سربلند ازآن بیرون بیایم اما مقدر 
نبود.خاطــرات تلــخ و شــیرین زیادی از ســه ســال حضور در جم دارم، کســانی 
کــه طعنــه، تهمــت و ناســزا نثار من و شــاگردانم کردند می گــذرم و می دانم که 

کیفیــت فنــی، اخالق مــداری و رفتارما در آینده قضاوت خواهد شــد.«

 علی اصغر کالنتری

در پست مدیرفنی

علی اصغــر کالنتــری بــا عقد قــراردادی رســمی به عنوان مدیر فنی و مشــاور 
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس شــیرازمعرفی شــد. کالنتری ۵۴ ســاله که 
ســابقه دو مرتبــه صعــود بــه لیــگ برتــر بــا فجرسپاســی شــیرازرا در کارنامه 
دارد، درحالی مسئولیت جدید را برعهده گرفته که فصل گذشته سرمربی 
فجرسپاســی در لیــگ برتــر فوتبــال ایــران بود و ســابقه هدایت برق شــیراز، 

فــوالد یــزد و مس رفســنجان را نیــزدر کارنامه دارد.

 مجتبی حقدوست

شروع تمرین برای بازگشت

مجتبــی حقدوســت کــه در جریــان دیدار هفته چهاردهم لیگ برتــر میان پیکان و 
ســپاهان بــا پارگــی رباط صلیبی مواجه شــد، تمرینات اختصاصی و ســبک خود را 
شروع کرد.حقدوست بعد از جراحی زانوی خود حدود دو ماه دوران نقاهت را طی 
کرد و به استراحت پرداخت. او حاال تمرینات ویژه ای را زیر نظر کادرپزشکی پیکان 
شروع کرده است. این هافبک باتجربه برای بازگشت به میادین استارت زده و به 
نظرمی رسد ازابتدای فصل آینده لیگ برتر مشکلی برای بازی کردن نخواهد داشت.

در آینه لیگ
فوتبال ایران

تیــم فوتبال اســتقالل مالثانــی که هم 
اکنــون در تهــران اردو زده اســت و خود 
را بــرای بــازی امــروز مقابــل دریــا بابــل 
آمــاده می کنــد بــا مشــکالت بســیاری 
مواجــه شــده اســت. سه شــب شــب 
پــس از جلســه عالقبنــد مدیرعامــل 
باشــگاه بــا اعضــای تیــم مقــرر شــد تــا 
امــروز چهارشــنبه مطالبــات بازیکنــان 
و کادر فنــی تیــم پرداخــت شــود امــا با 
توجــه به عدم تحقق وعده مدیرعامل، 
فریســات ســرمربی تیــم بــه دلیــل 
مشــکالت پیــش آمــده و نبود شــرایط 
الزم اردوی ایــن تیــم را تــرک کــرد. او 
بــا تأییــد ایــن خبــر می گویــد: »قــرار 

بــود از تهــران راهــی شــمال شــویم تــا 
فــردا مقابــل دریــا بابــل بازی کنیــم اما 
مشکالتی در اردو پیش آمد که همین 
مشــکالت باعــث دلخــوری مــن و ترک 
اردو شــد. در جلسه ای که طی روزهای 
گذشته مدیرعامل باشگاه با بازیکنان 
داشــت مقرر شــد نهایتاً تا چهارشــنبه 
مطالبــات بازیکنــان پرداخت شــود اما 
تاکنون پولی به حساب بازیکنان واریز 
نشــده اســت و بازیکنــان هــم حاضــر 
نیســتند مقابــل دریــا بابــل بــازی کنند 
زیــرا از شــرایط پیــش آمــده ناراضــی 
هســتند و مــن هــم بــا توجه بــه همین 
شرایط ترجیح دادم اردو را ترک کنم.« 

او بــا گالیــه از شــرایط فعلــی تیمــش 
اینطــور می گویــد: »بازیکنــان تیــم در 
مــدت اخیــر بــه خاطــر احتــرام بــه مــن 
در تمرینات حاضر شــده اند و ســکوت 
کردنــد امــا مــن دیگــر از بازیکنانــم 
خجالت می کشم و اگر پول به حساب 
بازیکنــان واریــز شــد و آنهــا در شــرایط 
بهتــر قــرار گرفتند من هــم برای بازی با 
دریا بابل روی نیمکت تیم می نشینم. 
واقعــاً نســبت بــه ایــن شــرایط گله مند 
هستم و اکنون هم در اردویی هستیم 
کــه نــه تــدارکات و نــه سرپرســت تیــم 
حاضــر هســتند. ضمــن اینکه وســایل 
تمرینــی هــم نداریم. این تیــم به امان 

خــدا رهــا شــده اســت و با این شــرایط 
مگــر می شــود کار کــرد و بعــد هم مثل 
بــازی بــا خوشــه طالیــی کــه بازیکنــان 
بــه دلیــل مشــکالت بی انگیــزه بــازی 
کردنــد، چهــار گل دریافــت می کنیــم 
و می گوینــد علــت ایــن شکســت چــه 
بــوده اســت؟ مگــر قــرار اســت مربــی 
در چنیــن شــرایطی معجــزه کنــد؟ طی 
جلســه ای که با بازیکنان داشــتیم آنها 
تصمیــم گرفتند فردا مقابــل دریا بابل 
بــازی نکننــد و حتــی بــه مــن گفتند اگر 
تــا مطالبات شــان پرداخت نشــد دیگر 
بــه آنهــا نگویــم یک بــار دیگر بــه خاطر 

مــن بــازی کنید.«

سرمربی استقالل مالثانی اردوی تیمش را ترک کرد 

فریسات: چقدر از بازیکنم خواهش کنم بازی کن ؟

گل گهر - فوالد؛ مرحله یک هشتم  نهایی  جام حذفی

 بازی تمام استقاللی 
برای رسیدن به پرسپولیس

یک بــازی مرحله یک هشــتم رقابت های 
جام حذفی فوتبال کشــورمان روز جمعه؛ 
بیســتم و ششــم اســفند و در آخریــن 
روزهــای ســال جاری در ســیرجان برگــزار 
خواهــد شــد. در ایــن دیــدار حســاس و 
احتمــاالً بســیار دیدنــی گل گهر ســیرجان 
فعــالً بــا هدایــت امیــر قلعه نویــی بایــد به 
مصــاف شــاگردان علی منصوریــان یعنی 
فــوالد خوزســتان برود. گل گهر ســیرجان 
در لیــگ برتــر روزهــای خوبــی را ســپری 
کــرده و توانســته بــا هدایــت قلعه نویــی 
جــزو مدعیــان باشــد و در مقطعــی هــم 
توانســت حتــی بــه صــدر جــدول برســد، 
امــا کســب نتایــج ضعیــف در برابــر برخی 
از تیم هــا بخصــوص مدعیان، باعث شــد 
گل گهــر ســیرجان فاصله نســبتاً زیادی با 
دیگــر مدعیــان بگیــرد و حاال بــا 40 امتیاز 

و 5 امتیــاز کمتــر از تیــم ســوم جــدول در 
رده چهارم جدول رده بندی قرار دارد. این 
تیــم کــه بــا هدف کســب نتایج بهتــر پا به 
لیگ برتر فوتبال گذاشــته بود، نتوانست 
انتظــارات را بــرآورده کنــد و حــاال احتمــاالً 
امیــدوار بــه کســب نتیجــه مطلــوب در 
جام حذفی اســت و برای این کار ســخت 
بایــد از ســد تیــم سرســختی مثــل فــوالد 
عبــور کنــد تا بتوانــد در مرحلــه بعدی این 
رقابت هــا بــه مصــاف پرســپولیس بــرود. 
ایــن وضعیــت در کنار اینکــه احتماالً این 
بــازی آخرین دیداری باشــد که قلعه نویی 
روی نیمکــت ایــن تیــم خواهد بــود نیز از 
حساســیت زیــادی برخــوردار اســت و بــه 
طور حتم شــاگردان این ســرمربی تالش 
خواهنــد داشــت بهتریــن بــازی را بــرای 
ســرمربی جدیــد تیم ملی انجــام دهند تا 
شــاید بتواننــد همچنان به عنوان شــاگرد 
قلعه نویی این بار در تیم ملی بازی کنند. 
در مقابــل فــوالد شــرایط بدتــری دارد. 

فــوالد کــه لیگ برتر را خوب شــروع کرد و 
توانســت از سد مدعیان عبور و امتیازات 
الزم را از آنهــا کســب کنــد، در هفته هــای 
اخیــر نتایــج ایــن تیم بســیار ضعیــف بود 
بــه طــوری کــه ایــن نتایــج ضعیــف باعــث 
تغییر و تحوالت روی نیمکت فوالد شد و 
جواد نکونام جای خود را علی منصوریان 
داد. فــوالد بــا هدایــت نکونــام و در ادامه 
منصوریــان از 23 بــازی 28 امتیاز کســب 
کرده و در جایگاه هشتم جدول رده بندی 
قــرار دارد. فــوالد از جمــع مدعیــان خارج 
شــده و حتــی امیــدواری زیــادی بــرای 
رســیدن بــه جایگاهــی که بتوانــد در لیگ 
قهرمانــان آســیا حضور یابــد را هم ندارد و 
فعالً تنها شانس منصوریان روی نیمکت 
فــوالد، بازی هــای جــام حذفی اســت و رد 
شــدن از ســد حریفــان بــرای رســیدن بــه 
قهرمانــی ایــن رقابت هــا. ایــن در حالــی 
کــه ســرمربی قبلــی فــوالد، یعنــی جــواد 
نکونــام بــا فــوالد قهرمــان ایــن رقابت هــا 

شــده و ایــن کار را بــرای منصوریــان و 
شــاگردانش ســخت تر خواهــد کــرد. 
شــاگردان منصوریــان هــم در ایــن دیدار 
بــرای خودنمایــی مقابــل ســرمربی آینده 
تیــم ملــی انگیزه ز یادی خواهند داشــت. 
دیدار گل گهر سیرجان و فوالد خوزستان 
بــا وجــود اینکه دیدار دو تیم شهرســتانی 
اســت، اما مصاف تمام اســتقاللی هم به 
شــمار می رود؛ یک طــرف امیر قلعه نویی 
روی نیمکــت اســت و طــرف دیگــر علــی 
منصوریــان. ایــن موضــوع هــم حســابی 
کار را ســخت خواهــد کــرد و احتمــاالً باید 
منتظر بازی زیبایی باشــیم. جالب اســت 
کــه مصاف دو اســتقاللی در حالــی برگزار 
خواهــد شــد که برنــده این دیــدار باید به 
مصــاف پرسپولیســی ها بــرود. بــازی کــه 
در صــورت صعــود هــر کــدام از ایــن دو 
تیم، دیدار ســختی بــرای آنها خواهد بود. 
دیدار دو تیم فوالد و گل گهر سیرجان در 
نیم فصــل اول لیــگ برتــر، با نتیجــه دو بر 

یــک بــه نفــع گل گهر ســیرجان تمام شــد 
و شــاگردان امیر قعله نویی توانســتند در 
یک بازی حســاب شــده شاگردان نکونام 
را در خانــه خودشــان بــا شکســت بدرقــه 
کنند و سه امتیاز را بگیرد. دیدار برگشت 
این دو تیم هم در هفته بیســت و ششــم 
لیــگ برتــر برگــزار خواهد شــد و هر تیمی 
کــه در دیــدار جــام حذفــی بازنــده باشــد، 
می تواند در دیدار برگشــت شکست اش 
را جبــران نمایــد. هر چنــد در همین بازی 
جــام حذفــی فوالد به نوعی به فکر جبران 
شکســت اش در نیم فصــل اول مقابــل 
گل گهــر هــم خواهد بــود و اگر منصوریان 
از این سد به سالمت عبور کند، می تواند 
محبوبیــت خوبــی بیــن هــواداران فــوالد 
کســب نمایــد. بایــد قبول کرد کــه در این 
دیدار یکی از سرمربیان یعنی منصوریان 
برای ماندن می جنگد و دیگر مربی یعنی 
قلعه نویــی بــرای رفتــن وارد ایــن دیــدار 

ســخت خواهد شــد.

اکبر منتشلو
روزنامه نگار

 فوالد با هدایت 
نکونام و در ادامه 

منصوریان از 23 بازی 
28 امتیاز کسب کرده 

و در جایگاه هشتم 
جدول رده بندی قرار 

دارد. فوالد از جمع 
مدعیان خارج شده 

و حتی امیدواری 
زیادی برای رسیدن به 

جایگاهی که بتواند 
در لیگ قهرمانان 
آسیا حضور یابد را 

هم ندارد و فعًال تنها 
شانس منصوریان 
روی نیمکت فوالد، 

بازی های جام حذفی 
است و رد شدن از 
سد حریفان برای 

رسیدن به قهرمانی 
این رقابت ها


