
با گذشت چند روز 
فريدون حسن

    گزارش
از شهادت محسن 
فخ���ري زاده، 
دانشمند هسته اي و دفاعی کش�ورمان به دست 
ايادي صهيونيست و استکبار جهاني واکنش هاي 
اقش�ار مختلف جامعه به ش�هادت مظلومانه اين 
دانشمند برجسته کشور همچنان ادامه دارد. جامعه 
ورزش کشور هم که پيش از اين با عدم رويارويي با 
نمايندگان رژيم صهيونيستي در رقابت هاي ورزشي 
ستيزه جويي خود با استکبار جهاني را ثابت کرده و 
حاال در فراق دانشمند هسته اي کشورمان همصدا 
ب�ا ديگ�ر اقش�ار فري�اد انتق�ام س�ر مي ده�د.

جامعه ورزش کش��ور وقتي بيش��تر تحت تأثير 
اين اقدام ددمنش��انه قرار گرفت که مش��خص 
ش��د محافظ جان برکف اين ش��هيد بزرگوار از 
جودوکاران کشور بوده که شجاعانه براي حفاظت 
از جان ش��هيد فخري زاده خ��ود را مقابل رگبار 
گلوله ها قرار داده است. حامد اصغري بر اثر شدت 
جراحات راهي بيمارستان شد. اين اقدام شجاعانه 
عالوه بر حس مس��ئوليت پذيري اين جودوکار 
دالور، منش پهلواني و روحيه جان برکفي او را به 

عنوان يک ورزشکار ثابت مي کند.
  چشم انتظار انتقام قاطع 

به جرئت مي توان گفت که ورزش��کاران کش��ور 

از جمله اولين قش��رهايي بودند ک��ه به اين ترور 
واکنش نش��ان دادند. مهدي تراب��ي، ملي پوش 
فوتبال کشورمان بالفاصله پس از رسانه اي شدن 
خبر ش��هادت فخري زاده توئيت ک��رد: »امروز 
دانشمند هسته ای کشورمان شهيد شد، اما حکم 
ترورش آن روزی تأييد شد که بر سر آينده مردم 
معامله ش��د. دو راه انتقام داريم: يکی که برعهده 
سران نظامی کشور اس��ت که معتقدم به وقتش 
با قاطعيت عملی خواهد شد و دومی نيز بر عهده 
من و شماس��ت، با رأی درس��ت.« بعد از مهدي 
ترابي، باشگاه پرس��پوليس هم پا پيش گذاشت 
و پيش از شروع مسابقه با ش��هرخودرو در هفته 
چه��ارم رقابت هاي ليگ برتر فوتبال نس��بت به 
مقام شهيد بزرگوار فخري زاده اداي احترام کرد. 
پرسپوليسي ها با در دست داشتن بنري که منقش 
به تصوير ش��هيد حاج قاسم س��ليماني و شهيد 
محسن فخري زاده و جمله »ما ملت شهادتيم« 

بود، وارد ميدان مسابقه شدند.
اما واکنش ها به فوتبال و فوتبالي ها خالصه نشد 
و جالب اينکه ورزشکاران کشورمان همگي رژيم 
صهيونيستي و کودک کش اسرائيل را عامل اين 
جنايت دانستند و بر مواضع خود بر عدم رويارويي 
با نمايندگان اي��ن رژيم س��فاک در رقابت هاي 

ورزشي تأکيد کردند.

  يکي زدند بايد 10 تا بزنيم
روح اهلل رستمی، قهرمان پاراوزنه برداري جهان با 
ابراز انزجار از کساني که اينگونه نخبگان کشورمان 
را ترور مي کنند و دولت هاي حامي آنها به فارس 
گفت: »در دهه 60 در حالی که تمام کشورهای 
دنيا در مقابل ما قرار گرفته بودند، در برابر همه آنها 
ايستادگی کرديم، ولی دشمنان کوردل، مسئوالن 
خدوم کش��ورمان را ترور می کردند. حاال وقتی 
دشمن صهيونيس��تی می بيند در هيچ زمينه ای 
نمی تواند ما را متوقف کند از ابتدای دهه 90 سعی 
دارد دانشمندان و نخبگانمان را به شهادت برساند 
تا در عرصه علمی نتوانيم پيشرفتی داشته باشيم. 
هم اکنون کش��ور قدرتمندی در عرصه نظامی 
و موشکی هس��تيم. بايد به بهترين شکل جواب 
آنها را بدهيم. اگر در خص��وص اين ترور نرمش 
داشته باشيم، اين دشمن نامش��روع گستاخ تر 
می ش��ود. رژيم غاصب توان مقابله با ما را ندارد. 
آنها چشم ديدن پيشرفت ايران اسالمی را ندارند 
و دست به شهيد کردن دانشمندان هسته ای ما 
می زنند. س��ال ها فناوری به دست آورديم و آنها 
برای متوق��ف کردن اين رون��د، چنين اقدامات 
ناجوانمردانه ای را انجام می دهند. چنين دشمن 
نام��رد و ناجوانم��ردی، ارزش اعتب��ار و احترام 
ندارد. در عرصه ورزش��ی هيچ گاه رژيم اشغالگر 

قدس را به رسميت نمی شناسيم و با آنها مقابله 
نمی کنيم، ولی در ميدان سياست وقتی آنها يکی 

زدند بايد 10 تا بزنيم.«
  کار رژيم کودک کش ترور است

هادي س��اعي، قهرمان س��ابق تکواندوي جهان،  
المپيک و پرافتخارترين ورزشکار المپيک کشورمان 
هم در واکنش به ترور ش��هيد فخري زاده با ناتوان 
عنوان کردن دشمنان ملت ايران در مقابله رودررو 
با نظام اسالمي به فارس گفت: »رژيم صهيونيستی 
در هيچ عرصه ای نمی تواند با م��ا رقابت کند و در 
مباحث علمی و فناوری برابر ما حرفی برای گفتن 
ندارد. ما قباًل هم به چش��م ديده ايم تمام افرادی 
که به نمايندگی از اين رژيم غاصب در مس��ابقات 
شرکت می کنند، منزوی  و طرد شده هستند. اين 
نشان دهنده آن است که افکار عمومی در جهان، 
واقعيت اين رژيم و جنايت های آن را شناخته اند. 
ملت های جهان همه چيز را می دانند و ما نيز آنها را 
در ورزش به رسميت نشناخته و نمی شناسيم. ترور 
شهيد فخری زاده و اقدامات مشابهی که از سوی 
اين رژيم و عيادی آن در سال های اخير روی داده، 
نشان از ضعف آنها دارد. حذف فيزيکی و به شهادت 
رساندن دانشمندان ما نمونه و شاهدی بر بطن و 
ماهيت اين رژيم است که به کودک کشی و جنايات 

بشری مشهور و معروف است.«
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انتقامنگيريمگستاخترميشوند
واکنش چهره هاي ورزشي به شهادت محسن فخري زاده دانشمند هسته اي کشور

شیوا نوروزي

کاپيتانفوتسالبانوانايران
درليگکويت

کاپيتان تيم ملی فوتسال ايران به الفتات کويت پيوست. نسيمه غالمی 
که سه ماه پيش نيز از سوی قادسيه کويت پيشنهاد داشت برای کسب 
تجربه جديد به حضور در ليگ کويت رضايت داد. کويتی ها که دو، سه 
سالی است رقابت های ليگ فوتسال بانوان خود را راه اندازی کرده اند به 
دنبال جذب نخبه های کشورهای ديگر هستند تا عالوه بر آموزش، تجربه 
الزم را نيز به بازيکنان خود انتقال دهند و در اين راس��تا بعد از توافق با 
ملی پوش فوتسال بانوان ايران قراردادی يک ساله با نسيمه غالمی امضا 
کردند تا کاپيتان تيم ايران نيز تجربه لژيونری را بچشد. هرچند غالمی به 
دليل اينکه صدور ويزايش زمان زيادي برده، سه بازی هفته نخست را از 
دست داده و اين روزها نيز در قرنطينه بسر می برد، اما او از چهار روز ديگر 

می تواند همراه تيم جديد خود تمريناتش را آغاز کند.

دنيا حيدري

بدرقهشکوهمندمتهماناقتصادی
درفوتبال!

با وجود تمام ادعاهای وزارت ورزش بر مبارزه جدی و س��فت و سخت 
با فساد، 7سال حضور نماينده تام االختيار عابربانک در پرسپوليس با 
تقدير و تشکر مديرعامل تازه وارد سرخپوشان و آرزوی موفقيت او برای 
يلوه در شغل جديد به پايان رسيد، بی آنکه به ابهامات حضور راننده ای 
که به عنوان معاون اقتصادی پرس��پوليس مش��غول به کار شده بود و 
سؤاالت بی پاسخی که در طول 7 سال حضورش در جمع سرخپوشان 

به جای گذاشته، پاسخی داده شود!
هنوز دليل اصلی بازداش��ت معاون اقتصادی باش��گاه پرس��پوليس از 
سوی وزارت اطالعات مشخص نش��ده بود که برخالف ادعای باشگاه 
پرسپوليس که بازداش��ت يلوه را خبری چيپ و بی ارزش خوانده بود، 
وزير ورزش بی توجه به تکذيبيه اين باش��گاه عالوه ب��ر تأييد ضمنی 
بازداشت ها، آن را نشانه ای از عزم وزارت برای برخورد با مفاسد اقتصادی 
خواند: »هيچ باکی از جوسازی مفسدان عليه مديران وزارت ورزش و 
افراد وابسته به وزارت نداريم و عوامل مختلف شناسايی شده اند و ما نيز 
محکم در مسير مبارزه با فساد ايستاده ايم و به زودی اخبار جديدی از 

مبارزه با فساد مطرح می کنيم.«
مردی که س��ال 92 برای نخس��تين بار به عنوان نماينده تام االختيار 
هدايتی که حاضر نبود بدون خريد سهام وارد هيئت مديره شود، قدم به 
باشگاه پرسپوليس گذاشت و اواخر شهريور سال گذشته وقتی حسين 
هدايتی در حبس بود به حکم محمدحسن انصاريفرد، مديرعامل وقت 
سرخپوشان به عنوان معاون اقتصادی باشگاه منصوب شد تا اين شائبه 
پيش آيد که اين انتصاب نشانه ای از ردپای هدايتی در خارج از زندان 
است و اين می توانست بهترين نشانه از عزم وزارت ورزش برای مبارزه با 
فساد در فوتبال باشد. راننده عابربانک که در طول هفت سال به عنوان 
معاونت اقتصادی باشگاه پرسپوليس رسيده بود و بنا به گفته اعضای 
هيئت مدي��ره نقش اصلی را در عق��د قرارداد با کارگ��زاران اقتصادی 
باشگاه ايفا می کرد و در عقد قراردادها و حتی نحوه پرداختی ها و عدم 
پرداخت ها نيز دست داشت و دست آخر به زعم بسياری به دليل نوچه 
هدايتی بودن توس��ط وزارت اطالعات بازداش��ت ش��د، همان پرونده 
سنگينی بود که وزارت با توجه به ادعايش برای مبازره جدی با مفسدان 
اقتصادی بايد به صورت جدی به آن ورود می کرد، اما يلوه که مرداد ماه 
بازداشت شده بود برخالف انتظار خيلی زود آزاد شد، بدون اينکه هيچ 
توضيح منطقی در اين خصوص ارائه شود و حاال بعد از چند ماه بی آنکه 
پاسخی به ابهامات حضور او در پرسپوليس و اتهامات وارد شده و داستان 
بازداشتش داده ش��ود با تقدير و تشکر بدرقه می شود تا مشخص شود 
که تمام آنچه وزارت ورزش در خصوص جديت در مبارزه با مفس��دان 

اقتصادی گفته بود، شعار و ادعايی بيش نبوده است.
ادعايی که گويا در خصوص مديرعامل تازه وارد سرخپوشان نيز مطرح 
مي شود. مدير تازه واردی که گفته  می شد يکی از بارزترين خصيصه های 
اخالقی اش مبارزه با فساد در فوتبال و ورزش است، اما حاال يکی از آنهايی 
را که گفته می ش��ود از جمله مفس��دان اقتصادی فوتبال است با رويی 
گش��اده بدرقه و برايش آرزوی موفقيت می کند. بدرقه ای که می تواند 
به معنای مماشات با متهمان به فساد باش��د که خود تناقض رفتاری و 

گفتاری با ادعاهايی است که در اين راستا از وزارت ورزش شنيده ايم!
يلوه يکی از متهمان فساد اقتصادی در فوتبال است. متهمی که البته 
جزو دانه درشت ها نيست، اما حتی در خصوص او نيز آنطور که گفته شده 
بود عمل نشد و هيچ پاسخی هم به ابهامات پرونده اش داده نمی شود تا 
روزنه اميدی باشد برای مبارزه با فساد در فوتبال. اما انتظار می رود در 
جايی که مسئوالن رده باالی ورزش چشم بر اينگونه واقعيت ها می بندد، 
نهادهای نظارتی وارد عمل شوند و با حساس شدن روي پرونده افرادی 
چون يلوه که حتی از سوی وزارت اطالعات نيز بازداشت شده اند، گامی 

در راستای مبارزه با فساد در فوتبال بردارند.

کاسه کوزه را سر يک نفر نشکنيم
باختبهسوريه،تلنگربهبسکتبالايران

شکست تيم ملی در انتخابی کاپ آسيا مقابل سوريه تلنگر بزرگی برای بسکتبال 
ايران بود. باخت 77 بر 70 ملی پوشان بسکتبال به سوريه اتفاقی غيرمنتظره بود 
تا جايی که بازيکنان حريف بعد از کسب اين برد تاريخی سر از پا نمی شناختند. 
اگرچه هنوز صدرنش��ينی در گروه متعلق به ايران است، اما برای بازگشت به 
روزهای اوج و گرفتن جواز صعود بايد به فکر برطرف کردن نقاط ضعف باشيم. 

   از دفاع متزلزل تا ضعف در پرتاب ها 
پنجره دوم رقابت های انتخابی کاپ آسيا برای تيم ملی خوش يمن نبود؛ 
در بازی اول به سختی از سد عربستان گذشتيم و در بازی دوم هم برابر تيم 
آماده سوريه تسليم شديم. در اين ديدار ناآمادگی و ناهماهنگی بين بازيکنان 
کامالً مشهود بود. عالوه بر اين دوری از مسابقات و مدت زمان اندک اردوی 
تيم ملی باعث شد شاگردان شاهين طبع نتوانند بازی هميشگی شان را ارائه 
دهند. دفاع متزلزل، ضعف در پرتاب های سه امتيازی و حمالت پراکنده اين 
فرصت را به سوری ها داد تا يک نتيجه شيرين را به دست آورند. البته نبايد 
فراموش کنيم که تيم سوريه از مدت ها پيش اردوی خود را در روسيه برپا 
کرده بود و بازيکنان اين تيم با آمادگی مطلوبي پا به اين مسابقات گذاشتند. 
سوری ها در حالی ما را غافلگير کردند که تيم شاهين طبع در بازی نخست 
برابر عربستان نيز به زحمت افتاد و به سختی سعودی ها را شکست داد. 
غيبت حامد حدادی و صمد نيکخواه بهرامی در پنجره دوم و به ويژه در بازی 
با سوريه بيش از پيش احساس شد. مهران شاهين طبع، سرمربی تيم ملی 
ايران علت شکست تيمش را اينگونه تشريح کرد: »همانطور که مشاهده 
کرديد بازی بسيار سختی برای هر دو تيم بود. در جريان بازی متأسفانه 
پرتاب های سه امتيازی زيادی را از دست داديم که اصاًل خوب نيست. در 
عوض توپ های سه امتيازی سوريه تبديل به امتياز شد تا کار برايمان سخت 
شود. بايد نبض بازی را بيش از اينها به دست مي گرفتيم و کنترل مي کرديم. 

تمرکز خوبی نداشتيم که دليل باخت در اين ديدار شد.«
   حواشی 2 مدير!

رفتارهای غير حرفه ای دو مدير فدراسيون کام بسکتبال کشورمان را تلخ تر 
کرده؛  عکس های منتشر شده از مسعود قاسمی سرپرست تيم ملی و رامين 
طباطبايی رئيس فدراسيون در حال گشت و گذار در قطر کار دست اين دو 
نفر داد و مسئوالن برگزاری مسابقات به دليل شکستن قرنطينه قاسمی را 
مجبور کردند بازی با سوريه را از جايگاه تماشا کند. اين در حالی است که 
عکس های گشت و گذار در روزهای کرونايی از سوی خود آقای سرپرست 
در صفحه شخصی اش منتشر و سپس حذف شد. متأسفانه حواشی اين دو 

نفر تأثير منفی روي تيم گذاشت.
   ساختن به جای تخريب

مهران حاتمی انداختن تمام تقصيرات گردن کادرفنی را غيرمنطقی خواند. 
سرمربی پيشين تيم ملی بسکتبال در گفت وگو با »جوان« ناآمادگی بازيکنان 
را دليل اصلی شکس��ت تيم ملی مقابل س��وريه عنوان کرد: »معتقدم دوری 
ملی پوشان از تمرينات به دليل شيوع کرونا آنها را از شرايط آرمانی دور کرد و 
بچه هاي ما نتوانستند بازی خوبی مقابل سوريه ارائه دهند. با منسجم تر شدن 
تمرينات تيم ملی و حضور بازيکنان در ليگ برتر آنه��ا می توانند به آمادگی 
مطلوب برسند. اميدوارم در مراحل بعد چنين مشکالتی نداشته باشيم.« حاتمی 
در ادامه نسبت به انتقادهای غيرمنصفانه از سرمربی تيم ملی واکنش نشان داد: 
»خيلی بد است که بعد از هر باخت همه کادرفنی را می کوبند. اگر باختی هست 
برای بسکتبال است و تمام مجموعه بسکتبال از مربيان گرفته تا فدراسيون و 
اصحاب رسانه در اين شکست سهيم هستند. به جای اينکه دنبال کوبيدن يک 
نفر باشيم بهتر است به دنبال ساختن باشيم. واقعيت اين است که به بسکتبالمان 
کم اهميت داده ايم. در صورتی که بايد به جوانان اهميت بدهيم، تيم ملی »ب« 
داشته باشيم و مثل تيم ملی برای آن هم برنامه ريزی کنيم. مطمئن باشيد تيم 
ملی می تواند به جايگاه خودش بازگردد. اينکه کاسه کوزه ها را بر سر يک نفر 
بشکنيم درست نيست و منطقی هم ندارد. بسکتبال يک روزش برد است و يک 
روزش باخت. با همين تيم و نفرات قبالً بزرگ ترين افتخارات را کسب کرده ايم. 
خوشبختانه به رغم شکست مقابل سوريه همچنان صدرنشين گروهمان هستيم 
و اين باخت تلنگری برای همه بازيکنان، کادرفنی و مس��ئوالن بود.« مهران 
حاتمی در پايان ابراز اميدواری کرد جايگزين های خوبی برای نيکخواه بهرامی و 
حدادی پيدا کنيم: »تا کی می خواهيم از جای خالی نيکخواه بهرامی و حدادی 
حرف بزنيم. آيا قرار نيست برای روزی که آنها ديگر به ميدان نروند و بازنشسته 
شوند برنامه ريزی کنيم، در آن زمان قطعاً به مشکل خواهيم خورد. ما هم بايد 
برنامه ريزی کنيم مثل ساير کشورها. با داشتن برنامه و استعدادهايی که در 

سراسر کشور داريم، می توانيم با ستاره های جديد تيم خوبی بسازيم.«

ويلموتسگيتفراموشنشدهاست
سازمان بازرسی کل کش��ور برای اعضای 
هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال که در عقد 
قرارداد با مارک ويلموتس نقش داش��تند 
اعالم جرم کرده است. در خصوص پرونده 
سرمربی پيشين تيم ملی بايد سؤاالت خود 
را از دس��تگاه قضايی بپرس��يم و آنها بايد 
درباره سرنوش��ت پرونده نظر بدهند. اين 
اعالم جرم توس��ط س��ازمان بازرسی کل 
کشور برای اين هشت نفر )اعضای هيئت 
رئيسه( انجام شده و مرجع قضايی بايد درباره پرونده توضيح بدهد. دو روز 
پيش جلسه طوالنی با حضور وزير ورزش برگزار و سؤاالت زيادی از سوی 
نمايندگان مجلس مطرح شد که پاسخ هاي وزير قانع کننده نبود. از اين رو 
قرار است اين سؤاالت در صحن علنی مجلس مطرح شود. محور سؤاالت 
مطرح شده از مس��عود سلطانی فر بيش��تر درباره قراردادهای خارجی و 
بين  المللی در باشگاه های بزرگ و همچنين پرونده مارک ويلموتس بود. 
عملکرد مديريتی و نظارتی وزارت ورزش و س��ؤاالت ديگری هم مطرح 
شد. در بحث اساسنامه فدراسيون فوتبال نيز بايد گفت از سال گذشته که 
اساسنامه به موضوعی برای عدم برگزاری انتخابات تبديل شد، پيش نويس 
اساسنامه رفت و برگشت داشت که اولويت برگزاری انتخابات بود. درباره 
بند اول که مرتبط با ماهيت حقوقی فدراسيون است، اعضای هيئت رئيسه 
جديد ظرف يک س��ال آينده با هماهنگی فيفا و مراجع قانونی، دولت، 
مجلس و شورای نگهبان بايد اين روند را طی کنند. از آنجا که انتخابات 
فدراسيون در پيش است بايد تأکيد کنيم حضور بازنشسته ها در انتخابات 
فدراسيون مبنای قانونی ندارد و به قوانين داخلی و ملی کشور اشاره شده 
اس��ت. اين موضوع با ماهيت حقوقی و قانونی تعارض دارد و بسياری از 
کسانی که مطلع هستند به آن اذعان دارند. انتظار می رود انتخابات سالم، 
جامع و کاملی برگزار شود و روند نظارت توسط مرجع بين المللی و مراجع 
داخلی طی شود. اميدواريم انتخاباتی با رأی اعضای مجمع شکل بگيرد، 
بدون اينکه تحميل نظری از جانب افراد و تيم هيئت رئيسه فعلی برای 
مجمع وجود داشته باشد. گستردگی اعضای مجمع دليل بر اين است که 

با ورود اعضای جديد، انتخابات شفاف تر و گسترده تر باشد.

جدال بارسا و يووه با حذف شده ها
يونايتدمقابلپياسجيحکمصعودميگيرد؟

استقاللباپيکانبهبنبستخورد!
سايپا ترمز سپاهان را کشيد

دي����روز در 

سعيد احمديان
     ليگ برتر

حس�اس ترين 
هفت�ه  ب�ازي 
چهارم ليگ برتر، اس�تقالل و پيکان به تساوي 
بدون گل رس�يدند تا ش�اگردان فکري اولين 
مساوي ش�ان را در فص�ل جديد ثب�ت کنند.

هفته چه��ارم ليگ برتر فوتبال دي��روز در حالي 
ادامه پيدا کرد که در مهم ترين مسابقه استقالل 
در ورزشگاه شهر قدس مهمان پيکان بود. آبي ها 
که با دو برد و يک باخت، شش امتيازي هستند 
در غياب محمود فکري ک��ه به دليل محروميت 
از روي س��کوها ش��اگردانش را هدايت مي کرد، 
روبه روي پيکاني قرار گرفتن��د که با چهار امتياز 
از سه بازي گذشته در خانه نمي خواست امتيازي 
از دست بدهد. بازي در نيمه اول آرام دنبال شد، 
طوري که رشيد مظاهري و محمد دريس تنها در 
تک موقعيت هايي بود که احساس خطر کردند و 
در اکثر دقايق روز آرامي داش��تند. برتري دو تيم 
هم در 45 دقيقه اول محسوس نبود، براي دقايقي 
آبي ها و براي دقايقي هم پيکاني ها توپ را در اختيار 
داش��تند، با وجود برتري دو تيم در زمان هايي از 
اين مسابقه، تعداد شوت هاي خطرناک به سمت 
چارچوب صفر بود و مهاجمان دو تيم زهر الزم را 
براي باز کردن دروازه حريف نداشتند، به خصوص 
آبي ها در شرايطي روي س��انتر از جناحين براي 
رس��يدن به دروازه پيکان استفاده مي کردند که 
اين سيس��تم با توجه به غيبت دياباته و کوتاه قد 
بودن مهدي قايدي و ارسالن مطهري به بن بست 

مي خورد و اکثر توپ هاي هوايي را مدافعان پيکان 
دور مي کردند و دو مهاجم اس��تقالل کمتر توپ 

مناسبي براي گلزني دريافت کردند. 
 اس��تقالل نيم��ه دوم را هجومي ت��ر از پيکان 
آغاز کرد و توپ بيش��تر زم��ان 45 دقيقه دوم 
در زمين ش��اگردان تاتار در حال گردش بود. 
اگرچه فش��ار آبي ها در اين نيمه بيشتر شد و 
فرصت ه��اي خطرناک تري ب��راي مهاجمان 
اس��تقالل روي دروازه پيکان به وجود آمد، اما 
مدافعان خودروس��ازان در روزي که کم اشتباه 
ظاهر ش��ده بودند با دفع توپ ه��ا اجازه به گل 
رسيدن استقالل را نمي دادند. هرچند حمالت 
اس��تقالل در دقايق پاياني خطرناک تر شد، اما 
تالش آبي پوشان سودي نداش��ت تا استقالل 
و پيکان به تس��اوي بدون گل رضايت بدهند. 
اين اولين تساوي استقالل در فصل جديد بود 
و آبي ها با يک امتياز اين مسابقه هفت امتيازي 

شدند و در همان رده سوم جدول باقي ماندند.
در ديگر ديدارهاي ديروز، سپاهان برابر سايپا به 
تساوي يک- يک دست پيدا کرد تا نوار بردهاي 
ش��اگردان مح��رم نويدکيا پ��س از دو پيروزي 
متوالي قطع شود و زردپوشان اصفهاني در خانه 
متوقف ش��وند. نس��اجي مازندران در قائمشهر 
پس از دو هفته رنگ برد را ديد و با يک گل نفت 
مسجدسليمان را از پيش رو برداشت تا دومين 
پيروزي قائمشهري ها در ليگ بيستم به دست 
آيد. در آخرين بازي ديروز هم صنعت نفت با يک 

گل مقابل ذوب آهن به برتری رسيد.

مرحله گروهي 
ماني سعيدي

     ليگ قهرمانان اروپا
ليگ قهرمانان 
اروپ��ا در حال 
نزديک ش��دن به هفته هاي پاياني است و کم کم 
چهره هاي تيم هاي صعود کنن��ده به مرحله بعد 
مشخص مي شود. هفته پنجم و ماقبل پاياني اين 
رقابت ها، سه ش��نبه ش��ب با برگزاري بازي هاي 
گروه هاي A تا D آغاز شد و امشب هم مسابقات 
گ��روه E ،  G،  Fو H انجام مي ش��ود، ش��بي که 
حساسيت در برخي از گروه هاي آن به اوج رسيده 
 H اس��ت. جذاب ترين ديدارهاي امشب در گروه
است، جايي که سه تيم منچس��تر، پي اس جي و 
اليپزيش براي صعود مي جنگند و يکي از آنها در 
پايان مرحله گروهي بايد با  ACLخداحافظي کند. 
در حس��اس ترين بازي اي��ن گ��روه يونايتدها در 
اولدترافورد ميزبان پي اس جي هستند. شاگردان 
سولسشر با 9امتياز از پنج بازي صدرنشين هستند 
و پاريسي ها نيز با ش��ش امتياز و تفاضل گل بهتر 
باالتر از ش��اگردان ناگلزمن شگفتي س��از فصل 
گذشته ليگ قهرمانان هس��تند. منچستر که در 
بازي رفت و در پاريس توانست پي اس جي را 2 بر 
يک شکست دهد، در ماه گذشته ميالدي چه در 
ليگ انگليس و چه اروپا روند خوبي داشته و در سه 

بازي اخير در ليگ جزيره نيز پيروز شده  و در ليگ 
قهرمانان هم در هفته چهارم توانس��ته با پيروزي 
مقابل باشاک شهير ترکيه انتقام بازي رفت را بگيرد. 
يونايتدها امشب با تکرار پيروزي شان برابر شاگردان 
توخل يک هفته پيش از پاي��ان بازي هاي مرحله 
گروهي مي توانند صعودش��ان را قطعي کنند.  در 
طرف ديگر پاريسي ها به عنوان تيم فيناليست فصل 
گذشته، اگرچه در لوشامپيونه مانند فصل هاي اخير 
صدرنشين هس��تند، اما تنها اختالف دو امتيازي 
تيم هاي تعقيب کننده بعدي با پاريسي ها باعث شده 
تا آنها حاشيه امنيت فصل هاي قبل را نداشته باشند. 
عالوه بر اين در ليگ قهرمانان هم با دو شکست و دو 
برد وضعيت متزلزلي در ج��دول رده بندي دارند، 
نتايجي که باعث شده زمزمه هاي برکناري توماس 
توخل ش��نيده ش��ود، مربي که به خوبي مي داند 
بازگشت دس��ت خالي آنها از منچستر به پاريس، 
ش��ايد يک حذف زودهنگام را براي ياران نيمار و 
امباپه رقم برند. در ديگر بازي اين گروه باشاک شهير 
که با سه امتياز از چهار بازي تنها روي کاغذ براي 
صعود شانس دارد، ميزبان اليپزيشي است که براي 
صعود به سه امتياز اين بازي نياز دارد و ناگلزمان و 
شاگردانش به دنبال تکرار برد بازي رفت هستند. 
در ديگر بازي هاي امشب در گروه  G يوونتوس و 
بارس��لونا که صعودشان قطعي ش��ده به مصاف 
حريفان ش��ان مي روند. بارس��ای 12 امتيازي و 
صدرنش��ين که در بازي رفت 5 ب��ر يک فرنتس 
واروش را در نيوکم��پ مغلوب کرده، امش��ب در 
مجارستان مهمان اين تيم اس��ت. يووه هم که با 
9امتياز تيم دوم جدول اس��ت در تورين ميزبان 
ديناموکيف اوکراين است. در بازي هاي گروه F و 
در يک��ي از حس��اس ترين ديداره��اي امش��ب 
دورتموند 9امتيازي و صدرنش��ين اي��ن گروه به 
مصاف التزيوي 8 امتيازي تيم دوم جدول مي رود. 
بازي رفت دو تيم را ايتاليايي ها 3 بر يک در رم پيروز 
شده اند. در ديگر بازي هم کلوب بروژ چهار امتيازي 
که هنوز ش��انس کمي براي صعود دارد به مصاف 
زنيت تيم س��ردار آزمون مي رود که با يک امتياز 
حذف شده است. در گروه F، چلسي و سويا که با 
10 امتياز صعود کرده ان��د، در حالي به مصاف هم 
مي روند که برنده اين مسابقه تکليف تيم اول گروه 
را مشخص مي کند. کراسنودار روسيه و رن فرانسه 
نيز دو تيم قعرنشين و يک امتيازي هستند که براي 

رده سوم و صعود به ليگ اروپا با هم مي جنگند.

احسان قاضی زاده هاشمی

 نماينده مجلس شورای اسالمی

محدوديتاعزامپارالمپيکیهابهتوکيو
هادی رضايی، سرپرس��ت کاروان ايران از محدودي��ت اعزام نفرات به 
پارالمپيک توکيو خبر می دهد: »در ادوار گذشته بازی های پارالمپيک 
اين امکان وجود داش��ت که کش��ورهای مختلف ب��ا پرداخت پول و 
هزينه هايی خارج از چارچوب، نفرات اعزامی خ��ود را افزايش دهند، 
اما برای اين دوره از بازی های پارالمپيک به خاطر رعايت پروتکل های 
بهداشتی مبارزه با کرونا هرگونه اعزام خارج از چارچوب و قوانين منع 
شده است. البته محدوديت مورد نظر کميته بين المللی پارالمپيک و 
کميته برگزار کنن��ده بازی های 2020 برای اعزام نفرات فقط ش��امل 
»همراهان« می ش��ود و ورزشکاران جزو آن نيس��تند. بنابراين مربی، 
پزشک، مترجم و بدنساز نفراتی هستند که اعزام آنها به توکيو نسبت به 

ادوار گذشته پارالمپيک، محدودتر خواهد بود.«

قهرمانیسيناصنعتايذه
دردوربرگشتليگکشتیفرنگی

رقابت های دور برگشت ليگ برتر کش��تی فرنگی در گروه »الف« طی 
روزهای نهم و دهم آذرماه در خانه کشتی شهيد ابراهيم هادی برگزار 
شد که طی آن تيم سيناصنعت ايذه به عنوان تيم نخست دور برگشت 
شناخته شد، تيم رعد پدافند ارتش در رده دوم قرار گرفت، فوالد اکسين 
خوزستان سوم شد، آريوبرزن بهبهان و هيئت کشتی سيرجان هم به 
ترتيب در رده های چهارم و پنجم قرار گرفتند. رقابت در گروه »ب« نيز 

از امروز آغاز می شود.
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