یکشنبــه

محرومیت بابک مرادی بخشیده شد

در یکــی دو روز گذشــته شــایعهای دربــاره دوپینگی بــودن هروویــه میلیــچ بازیکــن خارجی اســتقالل در فضــای مجازی
منتشر شده اســت .البته فکری ســرمربی آبیها تاکید کرده این شــایعه برای به حاشــیه بردن تیم اوست .در همین
حال زهــره هراتیان رئیــس ایفمارک هــم در واکنش بــه آن گفت« :مــن از خبرنــگاران خواهش می کنم کمــک کنید تا
هواداران از فضای مجازی به فضای حقیقی بیایند .اگر بازیکنی دوپینگی باشد نادو خودش اعالم میکند».

شــدم .در فوتســال مانــدم و در  ١٧ســالگی بــه
تیــم باشــگاهی ســیاهجامگان پیوســتم .بعــد
به مــس رفســنجان پیوســتم و در ســال  ،٩٨با
دومین حضــورم در این تیم قهرمان شــدیم که
از این بابت خوشحالم».

لیگبرتر

عاطفه رضایی :به توانمندی
زنان ایرانی اعتماد کنید

یکشنبه ۲۱دی /معوقه از هفته نهم

15:00

هیجانی که در فوتسال پیدا شد

گفتوگو با زینب کرمی؛ نامزد عنوان بهترین دروازهبان فوتسال جهان

قرار نبود دروازهبان بشوم
پای خاطرات اهالی فوتبال دهههای  60 ،50و پیش از آن که بنشینید ،رد مشترکی از عشق را در زمینهای خاکی کوچهها پیدا میکنید
امــا از دهه  60بــه بعد اوضــاعکمکم فــرق میکند .چه کســی فکــر میکرد یــک انیمیشــن الهامبخــش جوانان دهــه 70-80شــود؟! کارتون
فوتبالیستها را که یادتان هست؟ آن مانگاهای ژاپنی ،با چشمهای درشت اغراق شده که برای تماشای سرنوشت یک شوت گلشان

ورزش

باید از این جمعه تا جمعه بعد صبر میکردیم .شاید باورتان نشود اما کاپیتان سوباسا اوزارا ،از قاب تلویزیون و تخیل به رؤیاهای دختر
جوان قصــه مــا راه یافــت و الهامبخش او شــد .همین قــدر واقعی که حــاال در زمســتان آخرین ســال از دهه  90خورشــیدی ،خبری ســوژه
رسانههاست که نام زینب کرمی از مس رفسنجان ،در میان ده دروازهبان زن برتر فوتسال جهان در سال  ٢٠٢٠قرار گرفت.

قهرمانی با مس رفسنجان

وبســایت معتبر فوتســال پلنت که هر ســاله
بهترینهــای ایــن رشــته را در جهــان انتخــاب
میکند ،امسال در انتخاب بهترین دروازهبانان
یک ایرانی را هم نامزد کرده اســت .زینب کرمی،
گلــر اصفهانــی تیمملــی بــه جامجــم میگویــد:

«از  ٩ســالگی ورزش را بــا والیبــال آغــاز کــردم و
پیشــرفت خوبی داشــتم .بــه دلیل عالقــه زیاد
بــه کارتــون فوتبالیس ـتها و سوباســا تصمیم
گرفتــم ســراغ فوتبــال بــروم .در والیبــال موفــق
بودم و برای رهــا کــردن آن با مخالفــت خانواده
روب ـهرو شــدم امــا مــن بــرای رســیدن بــه رؤیای

سالن همایشهای جدید بانك مسكن

مزین به نام شهیدسپهبد قاسم سلیمانی افتتاح شد
سالن همایشهای بانك مسكن مزین به نام شهیدسپهبد
قاسم سلیمانی از امــروز رسما افتتاح شد و مــورد بهرهبرداری
قرار گرفت .امروز (شنبه  20دیماه) همزمان با هشتاد و دومین
ســالــگــرد تاسیس بــانــك مسكن و جلسه هـمانــد یــشــی مدیر
عامل ،معاونان مدیرعامل و مدیران شعب منطقه شرق ،سالن همایشهای
جدید بانك رسما به بهرهبرداری رسید.
ایــن سالن به عنوان شهید سپهبد قاسم سلیمانی مزین شــده و با حضور
مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره افتتاح شد.
بعد از شــروع بخش اول همایش ،دكتر شایان مدیرعامل بانك مسكن از
بخشهای مختلف این سالن و همچنین محوطه آن بازدید كرد.
در ایــن بــازدیــد ،مسعود ایــزدی مدیر امــور روابــط عمومی و حــوزه مدیریت و
همچنین مهدی احمدی رئیس اداره كل روابــط عمومی مدیرعامل بانك را
همراهی كردند و توضیحاتی در خصوص بخشهای مختلف ارائه دادند.
سیستم صوتی یكپارچه ،چینش صندلیهای سالن بر اساس استانداردهای
روز  ،بــرخــوردی از راه ــروی تشریفات ،استفاده از مصالح نسوز و به كارگیری
استانداردهای ساخت در بخشهای مختلف مهمترین ویژگیهای این سالن
هستند.
سالن جدید همایشهای بانك مسكن همچنین دارای یك سالن اصلی ،البی،
سالن اجتماعات ،نورگیری مركزی است كه عملیات بازسازی آن از بهمن سال
گذشته آغاز شد و امروز در شهادت سپهبد قاسم سردار سلیمانی رسما مورد
بهره برداری قرار گرفت.
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واکنش هراتیان به شایعه دوپینگ میلیچ

بابک مــرادی که در ابتدای این فصل از ماشینســازی به اســتقالل پیوســت با شــکایت باشــگاه تبریزی به
کمیته انضباطی فدراســیون با محرومیــت  4ماهه ر وبهرو شــد اما هافبک اســتقالل به ایــن رای اعتراض
کرد .بعد از بررس ـیهای صورت گرفته توسط کمیته استیناف فدراســیون فوتبال محرومیت 4ماهه این
بازیکن لغو شد تا این بازیکن برنده شکایت باشگاه ماشینسازی باشد.

آرزو قنبری

17

شمــاره 5851

شــخصیام پافشــاری و اصرار کــردم و در نهایت
فوتبــال در زندگ ـیام آغــاز شــد .بــرای اولیــن بــار
بــا تیمملــی فوتبــال زیــر  ۱۳ســال بــه ســریالنکا
رفتــم و حضــورم تــا تیمملــی ز یــر  ۱۶ســال نیــز
ادامه پیــدا کــرد .همزمان بــا راهانــدازی تیمملی
جوانــان فوتســال بــه تیمملــی جوانــان دعــوت

ملیپــوش فوتســال کشــورمان بــا ا شــاره بــه
جذابیتهــای ا یــن ر شــته عنــوان میکنــد:
«هیجــان ورزشــی کــه میخواســتم در والیبــال
نبود اما من آن را در فوتسال پیدا کردم .عاشق
حملــه و گل زدن بودم .یــک روز گلر تیــم نیامد،
من جای او قــرار گرفتم و همان آغازی شــد برای
ماندن در چارچــوب دروازه .در واقع یک شــروع
اتفاقــی بود امــا روزب ـهروز عالقهام بیشــتر شــد.
حــاال دروازهام را دوســت دارم و بــرای دفــاع از
آن تمــام تالشــم را میکنــم .مــا اســتعدادهای
زیادی در کشــورمان داریم و اســتقبال دختران
از فوتســال و فوتبال در ســالهای اخیر بیشتر
شــده اســت .فقــط ای کاش بازیهــای مــا هــم
پخــش ر ســانهای دا شــت تــا اسپانســرهای
بیشتری زنان را حمایت میکردند».
قرار گرفتن در فهرســت برترین دروازه بانهای
فوتســال جهان بــرای زینــب کرمــی فراتــر از رویا
بود .خودش مــی گوید« :این رویــای من بود اما
واقعا به این زودی و در  20سالگی محقق شود.
همیشــه فکــر میکــردم کــه روزی خــودم جــزو
بهترینهــا باشــم .بــه همیــن خاطــر همیشــه
فیل ـم بــازی گلرهــای برتــر دنیــا را میبینــم .بــه
همین خاطر هم با  9کاندیدای دیگر کامال آشنا
هستم و اکثرشان را به خوبی میشناسم .البته
خودم همیشــه از فرزانه توســلی الگــو میگیرم.
او در آ ســیا و جهــان از بهترینها ســت و مــن
امیدوارم از نظر فنی و حرفهای آنقدر پیشــرفت
کنم که حتــی از فرزانــه هم بهتــر باشــم .حاال که
صحبــت بــه اینجــا کشــید بایــد بگویــم در ایــن
ســا لها هــم در اصفهــان و هــم در تیمملــی
مربیــان خو بــی دا شــتهام .همچنیــن خا نــم
رضایی در مس رفســنجان که سپاسگزار همه
آنها هستم».

فوالد خوزستان

سپاهان

15:00

ذوبآهن

آلومینیوم اراک

هفته یازدهم

وبسایت فوتســال پلنت در ادامه معرفی نامزدهای بخشهای
مختلــف ،نامزدهــای بهتر یــن باشــگاه فوتســال بانــوان دنیــا در
ســال  ٢٠٢٠را هم معرفی کرد .تیم بانوان مس رفســنجان که ســال
گذشــته قهرمــان لیگبرتــر فوتســال بانــوان ایــران شــد در بیــن
 ١٠نامزد بهترین باشــگاه دنیا قرار گرفت .عاطفه رضایی ،سرمربی
این تیــم کــه ســابقه  14ســال فعالیــت حرف ـهای را در کارنامه خود
دارد ،دربــاره انتخاب ایــن تیم و همچنیــن زینب کرمــی به جامجم
میگوید« :ما از ســه ســال پیش بــه لیگبرتر رســیدیم و بــا اولین
حضورمان در جایگاه ششم قرار گرفتیم.
ســال  ٩٧نایب قهرمان شــدیم وســال  ٩٨هم قهرمان.هــر بار به
توانمندیهای زنــان ایرانی اعتماد کنیم ،پاســخ خوبــی میدهند.
مــس رفســنجان بــرای مــا حامــی خوبــی بــوده اســت و مــا هــم در
ســالهای گذشــته تمــام تالشمــان را بــرای قهرمانــی و تشــکر از
مســؤوالن کردهایم .فوتســال زنان ایران ثابت کــرده ظرفیتهای
خوبــی دارد .ســه دوره قهرمانــی آســیا در ســطح ملــی و برگــزاری
لیــگ پویا بــا وجود مشــکالتی که همیشــه کم نیســتند گــواه این
موضــوع اســت .زینــب کرمــی هــم بازیکــن جوانــی اســت .از وقتی
به تیــم دعوتش کردیــم تالش ز یــادی کرد کــه در کنار گلــر دیگر ما
خودش را ثابت کند و البته با پشــتکار و انگیزه باال موفق هم شد
و به دروازهبانی اول تیم رســید .ســال گذشــته هــم در رقابتهای
فینال رفت و برگشــت کلینشــیت کرد و عملکرد خوبی داشــت.
اطمینــان دارم که اگــر همینطور تالشــگر و حرفهای بماند مســیر
موفقیت را ادامه خواهد داد».
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ماشینسازی

مس رفسنجان
15:00

صنعتنفت

نساجی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

تیم

بازی

استقالل

9

7

صنعتنفت

  

امتیاز
18

10

4

16

تراکتور

10

3

16

پیکان

10

1

15

سپاهان

9

3

14

گلگهر

9

4

14

فوالد

9

4

12

شهر خودرو

10

-2

12

نفت.م سلیمان

10

-2

11

پرسپولیس

7

4

10

آلومینیوم اراک

9

-2

10

سایپا

10

-3

9

مس رفسنجان

9

-3

8

نساجی

9

-4

6

ذوبآهن

9

-4

3

ماشینسازی

9

-10

22

