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ادعای عجیب قربان زاده درباره 
مدیرعامل استقالل!  

ورزش 3/ رئیــس ســازمان 
گفــت:  خصوصی ســازی 
چک هایــی از علی فتح الله زاده 
وجود دارد که تا 10 برابر مبلغ 

خود پاس شده اند.
حواشــی پیرامــون اتفاقــات 
مدیریــت باشــگاه اســتقالل 
همچنان ادامه دارد. ســه روز 
قبل بود که حســین قربان زاده اعالم کرد مدیرعامل و هیئت 
مدیره وقت باشــگاه اســتقالل، به اتهام کتمان وقایع مالی به 

مراجع قضایی معرفی شدند. 
رئیس سازمان خصوصی سازی از پیگرد قضایی مدیران فعلی 
و سابق استقالل صحبت کرد و گفت که تمامی  اعضای هیئت 
مدیــره و مدیرعامل وقت آبی ها بــه مجتمع قضایی کارکنان 

دولت و دادستان کل کشور معرفی شده اند. 
خبرنگار شــبکه خبر نیز به ســراغ قربان زاده رفت و او مدعی 
شد که دلیل  این موضوع، نبود شفافیت مالی در مباحث مالی 
استقالل بوده است. او با اشاره به نامه ای که به امضای خودش، 
مصطفی آجورلو و پوالدگر )معاون وزیر ورزش( رسیده، گفت: 
آنچه که از پذیره نویســی به دست آمده، باید طبق مصوبات 
صادر شــده در  این نامه هزینه می شد که  این اتفاق رخ نداده 

است. 
پس از جوابیه مصطفی آجورلو و اعالم شــکایت از قربان زاده، 
رئیس سازمان خصوصی ســازی نکات جالب دیگری را بیان 
کرد. او گفت: مدیر مالی باشــگاه که اکنون نیز در  این سمت 
حضور دارد، در آن زمــان )دوره مدیریت آجورلو( درخصوص 
چک های مدیرعامل فعلی )علــی فتح الله زاده( اظهارنظر های 

متفاوتی می کرد. 
رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد:  این مدیر مالی مثاًل 
در آن زمان می گفت که چک ها پرداخت شده و برگه چک های 
موجود در واقع الشه چک ها هســتند که دست  ایشان )علی 
فتح الله زاده( است، ولی اکنون طی اخباری که به ما می رسد، 
با همان الشه چک آمده و نزدیک به هشت تا 10 برابر دریافت 

شده است. 
قربان زاده خاطرنشــان کــرد: باالخره  این مدیــر مالی در آن 
زمــان )دوره آجورلو( حقیقت را می گفــت یا اکنون )در دوره 
فتح الله زاده( حقیقت را می گوید؟ با هر تغییر مدیرعاملی، باد 

جدیدی می وزد و مسیر عوض می شود؟ 
هر چند که چندان به موضوع  این گزارش پرداخته نشده ولی 
ادعای رئیس ســازمان خصوصی سازی نیز در نوع خود جالب 
است.  این که در دوره مدیریت آجورلو عنوان شده که چک های 
علی فتح الله زاده به او پرداخت شــده ولی در بازگشت وی به 
صندلی مدیریت، بین هشت تا 10 برابر این چک ها نقد شده، 

موضوع عجیبی است.

هندبال ساحلی به فینال آسیا نرسید

ایسنا/ ملی پوشان هندبال ســاحلی  ایران به فینال مسابقات 
قهرمانی آسیا نرسیدند.

تیم ملی هندبال ساحلی  ایران در مرحله نیمه نهایی رقابت های 
قهرمانی آسیا به مصاف تیم عمان رفت و در پایان با شکست ۲ 
بر صفر از رسیدن به فینال  این مسابقات بازماند. در  این شرایط 

تیم ملی  ایران سهمیه جهانی ۲0۲۴ را از دست داد. 
اکنون تیم ملی هندبال ساحلی  ایران باید در آخرین دیدارش 

برای کسب مدال برنز به مصاف ویتنام برود. 
دیدار فینال رقابت های قهرمانی آســیا نیز بین دو تیم قطر و 
عمان برگزار خواهد شــد.  این دو تیم سهمیه قهرمانی جهان 

را کسب کردند. 
هندبالیســت های  ایران پیش از  این با کســب سه ُبرد مقابل 
تیم های ملی عربســتان، کره جنوبی و فیلیپین و یک شکست 
مقابل قطر راهی مرحله نیمه نهایی مســابقات قهرمانی آسیا 

شده بودند.
آراد حســینی، محمد مهدی حیدریان، حامد شــمس، علی 
پیــرزاده اهــوازی، مصطفی انتشــاری، علی ســعیدی، علی 
حیدریان، حسین حیدریان، علیرضا علیپور و سروش قاسمی 
 با هدایت مهدی قشقایی راد ترکیب تیم ملی هندبال ساحلی 

 ایران را در رقابت های قهرمانی آسیا تشکیل می دهند.
دیدارهای فینال و رده بندی مســابقات قهرمانی آســیا فردا 

یکشنبه ۲۸ اسفندماه برگزار خواهد شد.
تیــم ملی هندبال  ایــران در دوره قبل  این مســابقات که به 

میزبانی  ایران برگزار شد قهرمان شد و سهمیه جهانی گرفت.

خبر نگران کننده برای استقاللی ها
طرفداری/ برخالف شایعات، استقالل اقدام به پرداخت پول 

سرمربی  ایتالیایی  این باشگاه نکرده است.
باشگاه استقالل هنوز اقدام به واریز پول آندره آ استراماچونی 

نکرده است.
اســتقالل تا دهــم فروردین ماه وقــت دارد تا پــول آندره آ 
اســتراماچونی را پرداخت کنــد و در  این بین  این طور عنوان 
شد که باشگاه اقدام به واریز پول به حساب  این مربی ایتالیایی 

کرده است.
با  این حال، پیگیری خبرنگار طرفداری نشان می دهد که هنوز 
اســتقالل پولی به حساب اســتراماچونی واریز نکرده است و 

پرونــده او همچنان نگرانی ها در مورد بسته شدن 
ادامه دارد.

اســت البتــه گفته می شــود  قــرار 
اقدام استقالل ابتدای هفته  آینــده 
پول  پرداخــت  استراماچونی بــه 
ه کنــد تــا مهمترین  نــد و پر
چند سال بسته خارجی باشگاه بعد از 

شود.

 میثم محجوبی - گروه ورزش
عصر پنجشنبه، فجر توانست روز قشنگی را برای هوادارانش رقم بزند 

و عیدی خوبی به آن ها بدهد.
فجــر به عنوان یکی از مدعیان جدی صعود، در آخرین دیدار ســال 
1۴01 خــود میزبان تیم قعــر جدولی چوکای تالش بــود. نبرد دو 
تیمی که هدایت شان را بازیکنان مؤثر تیم های فجرشهیدسپاسی و برق 

شیراز در اوایل دهه هشتاد شمسی بر عهده داشتند.
چوکا کــه در هفته های اخیر بــا روی کار آمدن جهانبخش جعفری 
نتایج بهتری نسبت به قبل کسب کرده و توانسته کمی  به بقا امیدوار 
شود، به شــیراز آمده بود تا بلکه با یک بازی تدافعی و تخریبی، یک 
امتیاز از شاگردان مهدی رجب زاده بگیرد و برود، اما خیلی زود قافیه 

را واگذار کرد.
در  این مســابقه فجری ها با ترکیب یوسف بهزادی، سیدجالل عبدی، 
محمدحسین خسروی، سعید زارع، حسین مهربان، ابوالفضل بابایی، 
آرام عباسی، محمد آژیر، محمدرضا خدری، محسن سیفی و احمدرضا 
زنــده روح به بازی آمدنــد. روی نیمکت  این تیم هــم نفراتی چون 
ســعید  ایران خواه، فرزاد طیبی پور، برهان عابد، علیرضا ســعدی پور، 
رسول بهاروندی، رضا خانی، رضا مستعلی، مجید تاجیک و احمدرضا 

دهداری حضور داشتند.
در سوی مقابل مبین عشایر درون دروازه چوکا حضور داشت و پرهام 
جوادی، ســامان نورمحمدی، محمد جعفری، پیمان امین پور، میالد 
کرمانی مقدم، میالد باغبانی، محمدجواد لورایی، محمدجواد به آفرین، 
محمد بختیاری و مرصاد فالح نژاد ســایر نفرات  این تیم را تشــکیل 
می دادند. روی نیمکت سبزپوشان نیز رضا منصوری، میثم فردوسی، 
حسین رســولی خطیر، جمیل نصیری، عرفان شمخانی، محمدرضا 
زاهدی، داریوش بخت، محمدصادق پاک مقدم و زکریا مرادی حضور 

داشتند.
یعقوب آشــوری داور بوشــهری وظیفه قضاوت  این بازی را برعهده 
داشــت. رشــید پردل از چهارمحال و بختیاری و علیرضا شعرانی از 
بوشهر، دو کمک داور  این مسابقه بودند. محمدجواد عبدالهی از بوشهر 

داور چهارم بود و جواد شرفی نیز نظارت بر داوری را برعهده داشت.
ده دقیقه اول مســابقه بدون هیچ خطری روی دروازه ها سپری شد و 
در دقیقه 13 محســن سیفی با یک ضربه زمینی از راه دور، نخستین 
موقعیت نســبی را روی دروازه میهمان  ایجاد کرد که توپ او از کنار 

دروازه به بیرون رفت.
یک دقیقه بعد، ابوالفضل بابایی می توانســت با زدن یک ضربه، دروازه 
چوکا را با خطر جدی مواجه کند اما  این کار را نکرد تا در ادامه ضربه 

سعید زارع را مبین عشایر به کرنر بفرستد.
در دقیقه 1۸ ضربه ابوالفضل بابایی با دست مدافع چوکا برخورد کرد و 
یعقوب آشوری به نشانه پنالتی در سوت خود دمید. اعتراض شمالی ها 
به  این تصمیم باعث وقفه ای سه دقیقه ای در بازی شد و در نهایت  این 
احمدرضا زنده روح بود که با یک ضربه آرام و زمینی، عشایر را فریب 

داد و توپ را وارد دروازه کرد.
در دقیقه ۲6 چوکا می توانســت به گل تســاوی دست پیدا کند اما 
پیمــان امین پور ضربه بدی به تــوپ زد و فجر همچنان برتری خود 

را حفظ کرد.
شــش دقیقه بعد، حسین مهربان با یک ضربه دقیق توپ را به گوشه 
دروازه چوکا فرســتاد تا اندوخته های تیم رجب زاده دو برابر شــود. 
ضربه مهربان آن قدر دقیق و ناگهانی بود که اجازه هیچ واکنشــی به 

دروازه بان ۲3 ساله حریف نداد.
در دقیقــه 37 باز هم به خاطر اعتراض تیم میهمان، وقفه ای یکی دو 
دقیقه ای در بازی  ایجاد شد. در دقیقه ۴1 ضربه سر ابوالفضل بابایی به 
شکل خطرناکی از باالی دروازه چوکا به بیرون رفت. چهار دقیقه بعد، 
بابایی موقعیت بسیار خوبی برای ارسال پاس و فراهم کردن موقعیتی 
طالیی برای مهاجمان تیمش داشت اما از زاویه بسته ضربه ای به توپ 

زد که عشایر توانست آن را راهی کرنر کند.
در نهایت نیمه نخســت با برتری قاطع فجری ها به پایان رسید.  این 
در حالــی بود کــه در بازی های هم زمان، نتایــج خوبی برای فجر به 
دست آمده بود و دو رقیب مستقیم  این تیم در مقابل میهمانان خود 
نتوانسته بودند نتایج مطلوبی کسب کنند. سایپا در خانه با یک گل از 

شمس آذر عقب بود و خیبر هم در آخرین ثانیه ها گل تساوی را وارد 
دروازه خلیج فارس ماهشهر کرده بود.

در نیمه دوم فجر نتوانســت یا نخواست که همان بازی نیمه نخست 
خود را ادامه دهد.  این موضوع ســبب شد تا چوکا از فشار خارج شده 
و به موقعیت های خوبی دســت پیدا کنــد. البته در همین نیمه هم 
نخستین موقعیت را فجری ها  ایجاد کردند. در دقیقه سوم نیمه دوم، 
ابوالفضل بابایی باز هم در موقعیتی  ایدئال برای ارسال پاس، تصمیم به 

زدن ضربه گرفت و فرصت را از دست داد.
در دقیقه 51 شلیک بازیکن چوکا از راه دور و زاویه ای بسته، با واکنش 
بهزادی راهی کرنر شد. یک دقیقه بعد، موقعیت گلزنی برای چوکا به 
دست آمد و روی یک ارسال کرنر، ضربه سر پرهام جوادی را بهزادی 
مهار کرد. اما بهترین فرصت سبزپوشــان را بازیکن تعویضی  این تیم 
به دست آورد. پاس میالد باغبانی در عمق دفاع فجر به عرفان شمخانی 
رسید و او با یک تکل، مسیر توپ را تغییر داد اما  این ضربه با اختالف 

اندکی از کنار دروازه به بیرون رفت.
در دقیقه 63 چوکا توانست به یک گل دست پیدا کند اما کمک داور 
 این گل را آفســاید اعالم کرد.  این توپ در شرایطی به مهاجم چوکا 
رســید که در بین راه به سر مدافع فجر برخورد کرده بود و باید دید 
نظر کارشناسان داوری درباره  این تصمیم کمک داور مسابقه چیست.
در دقیقه 76 اعتراض شــدید جهانگیر عســگری، مربی تیم چوکا به 
داور مسابقه باعث شد تا وقفه ای دیگر در بازی  ایجاد شود. عسگری از 
بازیکنانش خواست تا زمین بازی را ترک کنند! بازیکنان به کنار زمین 
آمده و بعد از دقایقی به بازی برگشتند. در نهایت داور مسابقه با کارت 

قرمز، عسگری را به سکوها فرستاد.
در دقیقه ۸0 شــوت میالد کرمانی مقدم را یوسف بهزادی به سختی 
دفع کرد و در ضد حمله، محسن سیفی می توانست با حرکتی انفرادی 
دروازه چوکا را با خطر جدی مواجه کند اما نتوانســت آخرین مدافع 

را از پیش رو بردارد.
بازی به دقیقه 90 رســید و برتری فجری ها مســلم بود که در اولین 
دقیقه وقت های تلف شــده، با اشــتباه مدافع حریف، موقعیتی عالی 
نصیب محسن سیفی شد و او با یک ضربه دقیق دروازه هم استانی های 

خود را برای بار سوم گشود.
در نهایت  این مسابقه با برتری قاطع سه بر صفر زردپوشان همراه شد. 
اما در دو دیدار دیگر، نتایج آن طور که آن ها می خواستند پیش نرفت 
و هر دو رقیب فجر، دو گل به رقبا زدند. ســایپا توانســت شمس آذر 
صدرنشــین را مغلوب کند و خیبر هــم با دو گل دیرهنگام، موفق به 

شکست نماینده خوزستان شد.
در نیمه دوم رجب زاده دســت به 5 تغییر در ترکیب خود زد. رسول 
بهاروندی از دقیقه 70 به جای محمدرضا خدری، رضا خانی و مجید 
تاجیک از دقیقه ۸3 به جای حســین مهربان و ابوالفضل بابایی و رضا 
مســتعلی و احمدرضا دهداری از دقیقه ســوم وقت های تلف شده به 

جای سعید زارع و محسن سیفی به بازی آمدند.
بدین ترتیب فجر با 39 امتیاز و پیش از برگزاری دیدار تیم اســتقالل 
خوزستان در جم، به رتبه چهارم جدول صعود کرد. شمس آذر با 5۲ 
امتیاز صدرنشــین ماند و سایپا و خیبر با ۴1 امتیاز در رتبه های دوم 

و سوم قرار گرفتند.
در کنفرانس خبری پس از مســابقه، جهانبخش جعفری به انتقاد از 
برخی رفتارها در شــهر تالش پرداخت و اعتقاد داشــت که در تالش  
برخی ها موافق حضور و موفقیت وی نیســتند. جعفری همچنین از 
بازگشــت به شیراز و یادآوری خاطرات خوش با لباس تیم برق شیراز 
ابراز خوشنودی کرد و به هواداران فجرشهیدسپاسی بابت  این پیروزی 

تبریک گفت.
مهدی رجب زاده نیز از عملکرد تیمش رضایت داشــت و از مسئوالن 
شهرداری شــیراز بابت اطالع رسانی  این مســابقه روی بیلبوردهای 
تبلیغاتی و همچنین از مســئوالن اداره ورزش و هیئت فوتبال بابت 

بهبود وضعیت چمن ورزشگاه حافظیه، تشکر کرد.
تیم فجرشهیدسپاسی شــیراز در هفته بیست وهفتم رقابت های لیگ 
دسته اول باشگاه های کشور، روز نهم فروردین ماه سال آینده در شهر 

آبادان به مصاف تیم خلیج فارس بندر ماهشهر خواهد رفت. 

نگاهــی به کورس رقابت برای بقا در لیــگ برتر و صعود از 
لیگ آزادگان نشــان می دهد که احتمااًل نقشــه جغرافیایی 

رقابت های باشگاهی در سطح اول فوتبال  ایران تغییر کند.
بــه گزارش فوتبــال 360، لیگ برتر فوتبــال  ایران پایاپای 
رقابت هــای لیگ دســته اول کارش را دنبــال می کند و به 
نظر می رســد با برنامه ریزی های انجام شده از سوی سازمان 
لیگ، در دهه اول خردادماه قرار اســت بیست ودومین دوره 
لیگ برتر فوتبال  ایران کارش به پایان برسد و توأمان با  این 
پایان، مسابقات لیگ یک هم به نقطه پایانی خود می رسد که 
همگان در انتظار تعیین چهره تیم های سقوط کرده از لیگ 
برتر به لیگ یک و در نقطــه مقابل تیم های صعود کرده از 

لیگ یک به لیگ برتر هستند.
*خوزستان در لیگ برتر تک نماینده ای می شود؟

صنعت  نفت آبادان قعرنشین لیگ بیست ودوم است و باالتر 
از  این تیم در منطقه قرمز جدول، نفت مسجدسلیمان قرار دارد. فاصله 
7 امتیازی ۲ نماینده خوزستانی در فاصله 7 هفته به پایان رقابت های 
لیگ برتر باعث شده تا از آن ها به عنوان کاندیدای اصلی سقوط به لیگ 
یک یاد شود. در حال حاضر در نقشه پراکندگی تیم ها بر حسب استان، 
خوزســتانی ها بعد از استان تهران صاحب 3 نماینده هستند و در کنار 

استان کرمان، بیشترین نماینده را در سطح اول فوتبال  ایران دارند.
نفتی ها شــرایط نابســامانی در جدول لیگ برتر دارند و همین مسئله 

باعث شــده تا فوتبال خوزستان با یک تهدید جدی مواجه شود و اگر 
در 7 هفته باقی مانده نتوانند ۲ تیم نفتی خود را از منطقه خطر نجات 
بدهند، برای فصل آینده لیگ برتر )لیگ بیست وسوم( فقط یک نماینده 
از اســتان خوزستان در ســطح اول فوتبال  ایران باقی می ماند و به جز 
فوالد خوزستان، دیگر نماینده ای از  این استان در لیگ برتر نخواهد بود.

* نقشه ای با تغییرات جالب
شمس آذر قزوین پنجشنبه مقابل سایپا تهران شکست خورد اما آن قدر 

شــرایط سبزپوشان مناسب است که آن ها با وجود شکست، 
11 امتیــاز با تیــم دوم جدول فاصله دارند و  این حاشــیه 
امنیت باعث شده تا شاگردان سعید دقیقی بتوانند با خیالی 
آسوده تر در مسیر صعود به لیگ برتر قدم بردارند و اگر اتفاق 
خاصی در  این مســیر برای آن ها رخ ندهد و شمس آذری ها 
بتوانند روند خوب خود را حفظ کنند، اضافه شــدن استان 
قزویــن به جغرافیای لیگ برتر در فصــل آینده چندان دور 

از ذهن نیست.
خیبر خرم آباد، ســایپا تهران، فجرشهیدسپاســی شــیراز، 
استقالل خوزستان و چادرملوی اردکان برای حضور در رتبه 
دوم جــدول، رقابت تنگاتنگی را دارند که در  این میان فعاًل 

رتبه دوم جدول در اختیار خیبری ها است.
شاگردان پورموسوی در صورت صعود احتمالی به سطح اول 
فوتبال  ایران می توانند بار دیگر به شمار نمایندگان خوزستان 
بیفزایند و صعود سایپا هم می تواند باعث بیشتر شدن نمایندگان استان 
تهران در لیگ برتر شود اما اگر از میان خیبر خرم آباد، فجرشهیدسپاسی 
شیراز و چادرملوی اردکان یک تیم بتواند خود را به سطح اول فوتبال 
 ایران برساند، نقشه جغرافیایی لیگ برتر گسترده تر می شود و پهناوری 
بیشــتری پیدا می کند. هنوز ۸ هفته از رقابت های لیگ یک مانده و به 
نظر می رســد در ۸ هفته باقی مانده، رقابت جذابی میان مدعیان برای 

رسیدن به سهمیه صعود به لیگ برتر همچنان پابرجا خواهد بود. 

شنبه < 27 اسفند < 1401
سال هفتم 

شماره 1793

یک احتمال جذاب

 مختصات جغرافیایی لیگ برتر تغییر می کند

رکوردشکنی ستاره  ایرانی
در اروپا  

طرفداری/ علیرضا جهانبخش در بازی بعدی فاینورد از رکورد 
اشکان دژاگه عبور خواهد کرد. او تا کنون 15 بازی در رقابت های 

لیگ اروپا انجام داده است.
بازی برگشــت فاینورد و شاختار دونتســک در لیگ اروپا، برای 
هم تیمی های جهانبخش به رؤیایی ترین شکل ممکن دنبال شد. 
فاینورد و شــاختار بازی رفت، 1-1 مساوی کردند و برنده بازی 
برگشــت، می توانست راهی مرحله یک چهارم نهایی شود. آتش 
بازی فاینورد، از همان دقایق ابتدایی آغاز شــد و آن ها با نتیجه 
عجیب 7-1، حریف شان را شکست دادند. تک گل شاختار هم، 

در دقایق پایانی زده شد.
علیرضا جهانبخش، مثل بازی های اخیر در ترکیب ثابت فاینورد 
حضور داشت و نمایشی عالی ارائه داد. جهانبخش دقیقه 9، گل 
اول فاینورد را ســاخت و نیمه دوم با شــوتی تماشایی از پشت 
محوطه جریمه، زننده ششــمین گل تیمش بود. او در  این بازی 
با یک گل، یک پاس گل، ساختن دو موقعیت و زدن ۴ شوت به 
ســمت دروازه حریف، توانست نمره 9.3 را از سایت هوزکورد به 

دست آورد و دومین بازیکن برتر زمین باشد.
بازی با شاختار، برای جهانبخش فرصت یک رکوردشکنی بزرگ 
هم بود. جهانبخش در  این بازی، پانزدهمین بازی خود در لیگ 
اروپا را انجام داد و بین بازیکنان  ایرانی، رکورددار شــد. پیش از 
 این، فقط اشــکان دژاگه 15 بازی در لیگ اروپا انجام داده بود. 
با توجه به صعــود فاینورد به دور یک چهارم نهایی، جهانبخش 
می توانــد در بازی های آینده  این تیم از دژاگه هم عبور کند و به 

تنهایی، صاحب  این رکورد شود.
جهانبخش ســال ۲015، اولین بازی خود در لیگ اروپا را مقابل 
اتلتیــک بیلبائو انجام داد و در دو فصل 16/۲015 و 17/۲016، 
مجموعــًا ۸ بار برای آلکمار در  این تورنمنت به میدان رفت.  این 
فصــل اما، حضور فاینورد در لیگ اروپا برای جهانبخش موفق تر 
از تجربه های قبلی بود. او در 7 بازی از ۸ بازی فاینورد، برای  این 
تیم بازی کرده و با 3 گل و یک پاس گل، نقشی مؤثر در رسیدن 
تیمش به مراحل پایانی داشته است. جمعه با برگزاری قرعه کشی 
مرحله یک چهارم نهایی لیگ اروپا، مشخص می شود صدرنشین 

هلند و ستاره  ایرانی اش، دور بعد باید با چه تیمی  روبه رو شوند.

عواقب شکست مقابل فجر

سرمربی چوکا برکنار شد
از  پــس   /3 ورزش 
شکست ســه بر صفر 
مقابل  چوکا در شیراز 
مهــدی  شــاگردان 
ســرمربی  رجب زاده، 
تصمیم  با  تالشــی ها 
کنار  باشــگاه  مدیران 

گذاشته شد.
جعفری  جهانبخــش 
پس از آن صحبت هایی 

که در بدو ورود به چوکا در رختکن با بازیکنان داشــت، 
شــروعی طوفانی را در تالش تجربه کــرد. او ابتدا آرمان 
گهر را با دو گل از پیش رو برداشــت. در بازی دوم مقابل 
اســتقالل مالثانی به تســاوی پر گل 3 بر 3 دور از خانه 
رسید و در بازی سوم با دو گل خوشه طالیی را شکست 

داد.
با وجود شکســت ۲ بر 1 مقابل پــارس جنوبی در جم، 
ســومین پیروزی هــم در دربی گیالن از راه رســید و 
شــاگردان جهانبخش جعفری با سه گل تیم شهرداری 

آستارا را  در دربی گیالن پشت سر گذاشتند. 
در نهایت در ســه بــازی اخیر چوکا که نیــاز مبرمی  به 
امتیازات برای فاصله گرفتن از قعر جدول داشت، مقابل 
خیبر با دو گل شکست خورد؛ با شهرداری همدان بازی 
در ثانیه های پایانی به تســاوی کشیده شد و مقابل فجر 
در شــیراز با پذیرش شکست ســه بر صفر دیدار پایانی 

جهانبخش جعفری رقم خورد.
چوکا در حال حاضر با 17 امتیاز از ۲۴ مسابقه قعرنشین 
جدول 17 تیمی  مســابقات لیگ دســته اول به شــمار 

می رود و کار سختی برای بقا دارد.
سبزپوشان تالشــی در  این فصل مربیان متفاوتی را روی 
نیمکت تیم دیده اند و کسب 11 امتیاز از ۸ مسابقه برای 
جعفــری نمی تواند آمار بدی باشــد، اما امید قهوه مالک 
جدید باشــگاه چوکای تالش در پی تشدید اختالفات با 
ســرمربی تیم، حکم اخراج او را پس از شکست در شیراز 

به دلیل کسب نتایج ضعیف امضا کرد. 
باید دید چه کســی مأموریت دشوار حفظ چوکا در لیگ 

دسته اول را قبول خواهد کرد.

تماشاگران تیم لیگ برتری
محروم شدند!

کمیته انضباطی رأی خود را در خصوص دیدار تیم های نفت 
مسجدسلیمان و نساجی مازندران صادر کرد.

در پایان  این بازی، باشگاه نساجی به خاطر پرتاب یک شیء 
تیز به ســمت مهرداد عبدی از ســوی تماشاگران تیم نفت 
بــه کمیته انضباطی شــکایت کرد. در پی  این شــکایت در 
رأی صادره از ســوی کمیته انضباطی  اینچنین آمده است: 
تیم نفت مسجدســلیمان به دلیل پرتاب شیء خطرناک به 
سمت بازیکن حریف، اســتفاده از شعارهای موهن از سوی 
تماشــاگران منتسب و سوء رفتار تیمی  ناشی از 5 اخطار به 
دو جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در استادیوم خانگی 
و در مســابقات لیگ برتر و 600 میلیون ریال جریمه نقدی 

محکوم شد.  این رأی قابل تجدید نظر است.
تیم نساجی مازندران به دلیل داشتن 6 بازیکن اخطاری باید 
100 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.  ایزد سیف الله 
پور، مدیرعامل نساجی مازندران به دلیل رفتار غیر ورزشی و 
ارائه الیحه، حکم برائت از تخلف انتسابی برای وی صادر شد. 

آرای فوق قطعی است.

تار و مار تالشی ها
عیدی فجر به هواداران

دورخیز طالیی 
برای صعود 

شاگردان رجب زاده در 
آخرین بازی سال نمایش 

خوبی داشته و برتری قاطعی 
رقم زدند. آن ها حاال بیش از 
پیش مدعی و با روحیه هستند 
و در سال 1402 برای صعود با 

چند رقیب خواهند جنگید


