
www.Afarineshdaily.ir 8
صاحب امتياز: دكتر عبدا... جاسبي

مدير مسئول: مهندس عباس جاسبي

تلفن:   88890492 – نمابر: 88898483

 نش�اني: تهران، كريم خان زند -خيابان استاد نجات اللهي- 

كوچه حقيقت طلب، پالك 34 - طبقه سوم

سازمان آگهي ها: 5 و88894614 نمابر 88896855

afarinesh_ostan@yahoo.com :پست الكترونيكي

www. Afarineshdaily. ir  :سايت

چاپ: صميم  

تلفن چاپخانه: 44582814

روزنامه سياسی، آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و اقتصادی

سال بیست وپنجم شماره 7157 16بهمن1401 یکشنبه 

در آستانه بازی با الوحده؛

هشدار فرهاد مجیدی به بازیکنان کلبا

سرمربی تیم فوتبال اتحاد کلبا به بازیکنانش در آستانه دیدار حساس با 
الوحده در لیگ امارات هشدار داد.

به گزارش مهر، تیم فوتبال اتحاد کلبا امروز یکشنبه در چارچوب هفته 
پانزده لیگ آدنوک امارات به مصاف الوحده، تیم رده سوم جدول می رود.

فرهاد مجیدی که تیمش در دو مس��ابقه اخیر به پیروزی نرس��یده و در 
دقای��ق پایانی از حریفان گل دریافت کرده اس��ت، به ش��اگردانش بابت کار 

سختی که در بازی دارند، هشدار داد.
مجی��دی گفت: الوحده یکی از گزینه های قهرمانی در این فصل اس��ت 
و بازی بس��یار سختی را در پیش خواهیم داشت. متاسفانه در دو بازی اخیر 

شانس زیادی نداشتیم.
وی افزود: با وجود اینکه در دو بازی اخیر عملکرد بسیار خوبی داشتیم، 
اما در آخرین دقیقه شکست خوردیم. سعی می کنیم این مشکالت را حل و 

در مسابقات بعد با تمرکز بیشتری بازی کنیم.
سرمربی ایرانی تیم اتحاد کلبا همچنین تاکید کرد: از بازیکنان خواستم 
انگی��زه کافی برای مقابله با الوحده و تالش برای یک نتیجه مثبت که با آن 
بتوانیم اعتماد به نفس خود را برای پیروزی دوباره به دس��ت آوریم داش��ته 

باشند. 

زارع:

مدال و شادیم را با مردم خوی تقسیم می کنم

ملی پوش کش��تی کشورمان اعالم کرد مدالش را با مردم خوی تقسیم 
می کند.

به گزارش دانش��جو، امیرحس��ین زارع هم درباره مسابقات رنکینگ دار 
کرواس��ی گفت: خداراش��کر می کنم که توانستیم با دست پر از این رقابت ها 
بازگردیم و خدا را ش��اکرم که توانس��تم در این مسابقات کشتی های بسیار 
خوبی را بگیرم و به مدال طال برس��م.این مدال و این خوش��حالی را با مردم 
عزیز خوی تقسیم می کنم که این روز ها با توجه به زلزله ای که بوده ناراحت 
هستند.امیدوارم بتوانم در مسابقات آینده هم با کسب مدال طال و به اهتزاز 

در آمدن پرچم جمهوری اسالمی ایران دل مردم عزیز کشورم را شاد کنم.

شکست تیم ملی فوتبال ساحلی ایران مقابل عمان

تیم ملی فوتبال ساحلی در دومین دیدار تدارکاتی مقابل عمان متحمل 
شکس��ت ش��د.به گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال س��احلی ایران در عمان به 
مصاف تیم ملی این کش��ور رفت و با حس��اب ۳ بر ۴ مقابل میزبان شکست 

خورد. 
نخس��تین بازی تدارکاتی این دو تیم، برگزار ش��د که ایران در پنالتی ها 

عمان را مغلوب کرده بود. 
هر دو تیم ایران و عمان برای جام ملت های آس��یا آماده می ش��وند و به 

دنبال قهرمانی و کسب سهمیه جام جهانی هستند.  

چین، چین تایپه، هند و ازبکستان هم گروه 
دختران هندبال ایران در قهرمانی آسیا

گروه بندی رقابت های هندبال قهرمانی آس��یا دختران جوان مش��خص 
شد.به گزارش ایسنا، قرعه کشی هفدهمین دوره رقابت های هندبال قهرمانی 
دختران جوان آس��یا انجام شد و تیم ملی ایران در گروه B با تیم های هند، 

ازبکستان، چین و چین تایپه هم گروه شد.
 رقابت های هندبال قهرمانی آس��یا دختران ج��وان دختر از ۳۰ ژوئن تا 
۷ ج��والی ۲۰۲۳ )۹ تا ۱۶ تیر ۱۴۰۲( به میزبانی هنگ کنگ برگزار خواهد 

شد.
پن��ج تیم برتر این مس��ابقات جواز حضور در بیس��ت و چهارمین دوره 
رقابت های قهرمانی جوانان دختر جهان ۲۰۲۴ به میزبانی مقدونیه ش��مالی 

را کسب می کنند.
  گروه بن�دی رقابت ه�ای هندب�ال قهرمانی آس�يا دختران 

جوان:
گروه A: هنگ کنگ، قزاقستان، کویت، ژاپن، کره جنوبی

گروه B: ایران، هند، ازبکستان، چین، چین تایپه
 تیم مل��ی هندبال جوانان دختر ایران در دوره پیش��ین این مس��ابقات

 با کس��ب عنوان نایب قهرمانی جواز حضور در مس��ابقات قهرمانی جهان را 
کسب کرد. 

خبـــرخبـــرنامه

مسی در فکر حضور در جام جهانی ۲۰۲۶؟

لیونل مسی فعال به خداحافظی از تیم ملی کشورش فکر نمی کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از بی ساکر، لیونل مسی قهرمان جهان آینده 
ورزش��ی خود را در تیم ملی آرژانتین باز گذاش��ت. هر چند حضور در جام 

جهانی ۲۰۲۶ در سن ۳۹ سالگی بعید است.
 این بازیکن در مصاحبه ای با روزنامه ورزش��ی آرژانتینی اوله در پاس��خ

 به این س��وال که امیدی برای ش��رکت در کوپا آمریکا و جام جهانی ۲۰۲۶ 
دارد گف��ت: نمی دانم. جام جهانی بعدی در ایاالت متح��ده آمریکا، کانادا و 

مکزیک چند سال دیگر است و نمی دانم چه اتفاقی رخ خواهد داد.
او در ادامه افزود: من عاش��ق فوتبال بازی کردن هس��تم و تا زمانی که 
خوب باشم، تناسب اندام داشته باشم و همچنان لذت ببرم این کار را انجام 
خواهم داد. این بستگی به این دارد که حرفه من چگونه پیش برود و در کل 

به خیلی چیزها بستگی دارد.
این بازیکن ۳۵ س��اله در دس��امبر گذش��ته با قهرمانی در جام جهانی 
قطر به بزرگترین جام دوران فوتبال خود رس��ید. میلیون ها هوادار تیم آلبی 

سلسته خواهان ادامه حضور او در تیم ملی هستند.
مس��ی در عین حال امیدوار است که لیونل اسکالونی سرمربی تیم ملی 
که در حال حاضر در حال مذاکره با فدراسیون فوتبال آرژانتین است به کار 
خود ادامه دهد.مسی در پایان گفت: او فرد بسیار مهمی برای تیم ملی است 

و ادامه این روند با او ممکن است.

 واکنش رونالدو به نخستین گل برای النصر
 در دقیقه ۹۳

»کریس��تیانو رونالدو« ستاره پرتغالی که نخستین گل خود را برای تیم 
النصر در لیگ عربستان به ثمر رساند، از این گلزنی اظهار خوشحالی کرد.

به گ��زارش مهر، تیم فوتب��ال النصر در چارچوب هفت��ه پانزدهم لیگ 
عربس��تان به مص��اف الفتح رفت که ای��ن بازی با نتیجه تس��اوی ۲ - ۲ به 

پایان رسید.
النصر که برای حفظ صدرنش��ینی نیاز به سه امتیاز این مسابقه داشت، 
دو ب��ار از الفت��ح عقب افتاد اما در نهایت موفق ش��د با ی��ک امتیاز از زمین 

خارج بشود.
ابتدا »کریستین تلو« در دقیقه ۱۲ برای الفتح گلزنی کرد که »اندرسون 

تالیسکا« در دقایق پایانی نیمه نخست به این گل پاسخ داد.
در نیمه دوم بازهم الفتح بود که این بار توس��ط »سفیانه« به گل برتری 
رس��ید اما کریس��تیانو رونال��دو در دقیقه ۹۳ با یک ضرب��ه پنالتی کار را به 

تساوی کشاند.
رونال��دو در جریان بازی هم یک گل وارد دروازه حریف کرد اما داور آن 

را به دلیل آفساید بودن، قبول نکرد.
ستاره پرتغالی که نخستین گل خود را برای تیم النصر در سومین بازی 
برای این تیم به ثمر رس��اند، در پایان مس��ابقه در پیامی نوشت:»خوشحالم 
ک��ه اولین گلم را در لیگ عربس��تان به ثمر رس��اندم. این ی��ک تالش زیاد 
 از تم��ام اعض��ای تیم در مس��ابقه ای س��خت ب��ود که با یک تس��اوی مهم 

تمام شد.«

نیمار به بازی برابر تولوز هم نمی رسد
 مهاج��م برزیلی پاری س��ن ژرمن ب��رای دومین بازی پیاپ��ی به خاطر

 آسیب دیدگی نمی تواند تیمش را همراهی کند.
 ب��ه گزارش ایس��نا و ب��ه نقل از لوپاریزین، پاری س��ن ژرم��ن در هفته 

بیست و دوم رقابت های لیگ فرانسه به مصاف تولوز خواهد رفت.
 نیم��ار در ای��ن ب��ازی ه��م نمی توان��د ب��ه خاط��ر آس��یب دیدگ��ی 
پاری سن ژرمن را همراهی کند. او در تمرین تیم حضور نداشت و به صورت 

انفرادی تمرین کرد.
ای��ن بازیکن برزیلی در دیدار قبلی پاری س��ن ژرمن برابر مون پلیه هم 
که با پیروزی س��ه بر یک ش��اگردان گالتیه به پایان رسید نتوانست این تیم 

را همراهی کند.
البته نیمار تنها غایب بزرگ پاری سن ژرمن در این بازی نیست چرا که 

ام باپه و سرخیو راموس هم مصدوم هستند و به این بازی نخواهند رسید.
پاری س��ن ژرمن ب��ا ۵۱ امتیاز در ص��در جدول رده بن��دی رقابت های 
 لیگ فرانس��ه قرار دارد و با نزدیک ترین تعقیب کننده خود که مارسی است 
۵ امتیاز  اختالف دارد اما ماموریت بزرگ تیم پاریس��ی لیگ قهرمانان اروپا 
است به طوری که آن ها در یک هشتم نهایی باید به مصاف تیم بزرگ بایرن 

مونیخ بروند.
خبر بد برای پاری س��ن ژرمن این که ام باپه مصدوم است و طبق اعالم 
ای��ن باش��گاه به بازی رفت برابر بایرن مونیخ نمی رس��د ام��ا نیمار و راموس 

مشکلی برای این بازی نخواهند داشت.

تمایل فدراسیون والیبال روسیه برای حضور در بازی های آسیایی؛

 کار برای ژاپن و ایران سخت می شود؟

اردوی تی��م مل��ی کش��تی آزاد ب��رای حض��ور در 
رقابت های قهرمانی آسیا از امروز یکشنبه آغاز می شود.

به گ��زارش ایس��نا،اولین مرحل��ه اردوی تیم ملی 
کش��تی آزاد بزرگس��االن برای حض��ور در رقابت های 
 کش��تی قهرمانی آس��یا در هند، از ام��روز ۱۶ بهمن تا

 ۲ اس��فند س��ال جاری در محل خانه کش��تی ش��هید 
صدرزاده برگزار می شود.

 اسامی نفرات دعوت شده به اردو به شرح 
زير است:

۵۷ کیلوگرم: علیرضا سرلک، رضا مومنی، محسن ملکی
۶۱ کیلوگرم: یاسین رضایی، مهدی ویسی، شهداد خسروی

۶۵ کیلوگرم: رحمان عموزاد خلیلی، پیمان بیابانی، 
عباس ابراهیم زاده

۷۰ کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی، مرتضی قیاس��ی، 
محمد بخشی

۷۴ کیلوگرم: حسین ابوذری، عرفان الهی
۷۹ کیلوگرم: محمد نخودی، امیرحس��ین کاوسی، 

مصطفی قیاسی
۸۶ کیلوگرم: علیرضا کریمی، هادی وفایی پور

۹۲ کیلوگ��رم: کامران قاس��م پور، ارش��ک محبی، 
محمدرضا قیاسی

۹۷ کیلوگرم: مجتبی گلیج، امیرحس��ین فیروزپور، 
دانیال شریفی نیا

۱۲۵ کیلوگرم: امیررضا معصومی، مصطفی طغانی، 
امیررضا امیری

نام پژمان درستکار نیز به عنوان سرمربی تیم ملی 
در لیست نفرات حاضر در اردو است. با توجه به غیبت او 
در اردوی قبلی باید دید وی از آمریکا به ایران بازگشته 
و از امروز یکش��نبه در مح��ل تمرینات تیم ملی حضور 

خواهد داشت یا خیر؟

دبیرکل فدراس��یون والیبال روسیه 
از حضور این تیم در بازی های آس��یایی 

استقبال کرد.
 به گزارش ایس��نا و به نق��ل از ورد 
آف وال��ی، این احتمال وج��ود دارد که 
تیم ه��ای مل��ی روس��یه، از جمل��ه تیم  
والیبال این کشور، در بازی های آسیایی 
۲۰۲۳ حضور داش��ته باش��ند حتی اگر 
کمیت��ه المپیک روس��یه عضو ش��ورای 

المپیک آسیا نباشد.
شورای المپیک آس��یا )OCA( به 
ورزشکاران روسیه و بالروس این فرصت 
را داد تا در مس��ابقات آس��یایی از جمله 
بازی های آس��یایی ۲۰۲۳ هانگژو چین 
که شامل مسابقات والیبال نیز می شود، 

شرکت کنند.
OCA اع��الم ک��رد ک��ه ب��ا بیانیه 
هیات اجرایی کمیته بین المللی المپیک 
)IOC( پس از شروع جنگ در اوکراین 
در مورد وضعیت ورزش��کاران روس��یه و 
بالروس و هم چنین مج��ازات علیه این 
کش��ورها موافق است. با این حال، هیات 
حاکمه جنب��ش المپیک در آس��یا فکر 
می کن��د که ورزش می تواند مردم را دور 
ه��م جمع کند و همه بای��د بدون توجه 
به ملیت ی��ا وضعیت گذرنامه خود، حق 
ش��رکت در رویدادهای ورزشی را داشته 

باشند.
دبی��رکل  یارمنک��و،  الکس��اندر 
 )VFV( فدراس��یون والیب��ال روس��یه
درباره احتمال حضور تیم والیبال روسیه 
در مس��ابقات آس��یایی گفت:تیم های��ی 
 در آس��یا وج��ود دارند که ب��ازی کردن  

 تیم ملی روسیه مقابل آن ها جالب خواهد 
بود.

یک��ی از اولی��ن کش��ورهایی که با 
پیش��نهاد OCA برای حضور تیم های 
روس��ی در بازی های آس��یایی مخالفت 
ک��رد، کره جنوب��ی بود. کمیت��ه ورزش 
و المپی��ک ک��ره )KSOC( نام��ه ای به 
OCA ارس��ال ک��رد که چرا روس��یه و 
بالروس اجازه دارند در بازی های آسیایی 
امس��ال شرکت کنند. با توجه به این که 
بازی های آس��یایی به عن��وان مقدماتی 
 ب��رای المپی��ک پاریس عم��ل می کند،

 با شرکت ورزشکاران روسی و بالروسی 
در این رقابت ها، مشکالتی ایجاد خواهد 
 OCA می خواهد KSOC شد بنابراین
در مورد نحوه رس��یدگی به این شرایط 

توضیح دهد.
به گزارش ایسنا، تیم والیبال روسیه 
که در رقابت های رس��می والیبال پس از 
جنگ اوکراین و روس��یه ش��رکت نکرده 
و با تحریم فدراس��یون جهان��ی والیبال 
رو به رو ش��ده اس��ت، با مجموع امتیاز 
۳۵۲.۱۰ در رده پنج��م دنی��ا قرار دارد. 
تیم والیبال ژاپن که در مسابقات گذشته 

 عملکردی خوب داشته با مجموع امتیاز 
۲۷۶.۶۳ در رده اول آسیا و هفتم جهان 

ایستاده است.
تیم مل��ی والیبال ای��ران با هدایت 
عطایی، سرمربی ایرانی با مجموع امتیاز 
۲۶۶.۷۹ در رده دهم دنیا ایستاده است.

اگ��ر والیبال روس��یه در مس��ابقات 
آس��یایی حضور داشته باش��د، تیم های 
ای��ران و ژاپن ک��ه از قدرت های آس��یا 
ب��ه ش��مار می آین��د قطعا ی��ک حریف 
 سرس��خت دیگر به نام روس��یه خواهند 

داشت.

تیم فوتبال نوجوانان ایران در نخستین دیدار خود 
در تورنمنت بالروس فردا به مصاف میزبان می روند.

به گزارش س��ایت فدراس��یون فوتبال، تیم فوتبال 
زیر ۱۷س��ال ایران در مسیر آماده سازی برای مسابقات 

جام ملت های زیر ۱۷س��ال آس��یا که خردادماه ۱۴۰۲ 
در تایلند برگزار می ش��ود، جهت ش��رکت در تورنمنت 

۸جانبه دوستانه وارد بالروس شد.
مس��ابقات این تورنمنت در حالی از امروز)یکشنبه( 

آغاز می ش��ود که نوجوانان کش��ورمان ب��ا تیم های زیر 
۱۶س��ال بالروس، زیر ۱۷س��ال روس��یه و زیر ۱۷سال 

تاجیکستان در گروه دوم به رقابت می پردازند.
در گروه نخس��ت نیز تیم های زیر ۱۷سال بالروس، 
زیر ۱۷سال قزاقستان، زیر ۱۶سال روسیه و زیر ۱۷سال 

ازبکستان حضور دارند.
 برنامه مسابقات مرحله گروهی گروه دوم 

مسابقات به وقت محلی به شرح زير است:
یکشنبه ۱۶ بهمن - ساعت ۱۵:۱۰

تیم زیر ۱۷سال ایران و تیم زیر ۱۶سال بالروس
سه شنبه ۱۸ بهمن - ساعت ۱۳:۲۰

تیم زیر ۱۷سال ایران و تیم زیر ۱۷سال روسیه
پنجشنبه ۲۰ بهمن - ساعت ۱۳:۲۰

تی��م زی��ر ۱۷س��ال ای��ران و تی��م زیر ۱۷س��ال 
تاجیکستان

هدایت تیم ایران بر عهده حسین عبدی است. 

رئیس باش��گاه اِم��ن هلن��د اظهار 
امی��دواری کرد یورگ��ن لوکادیا مهاجم 
خدم��ت  ب��ه  را  پرس��پولیس   س��ابق 

بگیرد.
به گ��زارش مه��ر، یورگ��ن لوکادیا 
مهاجم هلندی پس از چند ماه جدایی از 
پرسپولیس و ترک ایران، به تیم جدیدی 

نرفته است.
»رونال��د لوبرز« رئیس باش��گاه امن 
هلن��د در آخرین مصاحبه خ��ود اظهار 
امیدواری کرد که لوکادیا به این باش��گاه 
بیاید و به تیم ش��هر محل تولدش برای 
مان��دن در لیگ اردیویس��ه هلند کمک 

کند.
لوبرز حض��ور این مهاج��م هلندی 

در امن را منوط به پاس��خ منفی باشگاه 
 های دیگر به او دانس��ت و گفت: لوکادیا 

در حال حاضر امیدوار به ماجراجویی در 
تیمی خارج از امن اس��ت اما اگر اینطور 

نشود، خیلی خوب خواهد بود.
 رئی��س باش��گاه ام��ن اف��زود: فکر 
م��ی کنم م��ی توانیم کم��ک بزرگی به 
همدیگر کنیم. لوکادیا چهار ماه به اینجا 
 م��ی آید، به م��ا کمک می کن��د و بعد 

می تواند به هر سمتی برود.
لوبرز امیدوار است که لوکادیا "قلب 
سرخ و سفید" از خود نشان دهد و سعی 
کند اف سی امن را در اردیویسه نگه دارد. 
مهاجمی که ۹ بازی در ایران انجام داد و 

برای پرسپولیس ۶ گل به ثمر رساند.

آغاز اردوی تیم ملی کشتی آزاد از امروز؛

درستکار به اردوی آسیایی می رسد؟

 برنامه بازی های تیم فوتبال نوجوانان ایران 
در بالروس مشخص شد

رئیس باشگاه هلندی امیدوار به جذب مهاجم 
سابق پرسپولیس


