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◾

◾حسینی :حساسترین بازی ما برابر پدیده است
مجتبی حسینی  ،سرمربی تیم فوتبال پیکان پیش
از دی ــدار تیمش بــرابــر پــدیــده اظــهــار کــرد :بــا توجه به
شــرایــط ج ــدول بــازیهــا بــرابــر پــدیــده حساسترین
بـ ـ ــازی مـ ــاسـ ــت .مـ ـیدان ــی ــم چ ــق ــدر بـ ـ ــازی سختی
است.
باید با تمرکز باال حاضر شویم .پدیده در خیلی از بازیها
مستحق باخت نبوده است.

 24جمادیاالول 1443

 29دسامبر۲۰۲۱

سال سی و پنجم

شماره 9709

◾

◾یامگا برای بازی با فوالد مشکلی ندارد
کوین یامگا بازیکن خارجی استقالل طی چند روز
گذشته در تمرین این تیم حضور نداشت و ابهاماتی
دربـ ـ ــاره وضــعــیــتــش ب ـ ـرای دی ـ ــدار ب ــا فـ ــوالد ب ـهوجــود
آمد.
با ایــن حــال فرهاد مجیدی سرمربی استقالل دیــروز
گفت مشکل یامگا برطرف شده و او آماده بازی با فوالد
است.

◾

◾گرایلی :مشکل پدیده روحی و روانی است نه فنی
یونس گرایلی مربی پدیده گفت :با شناختی که از
بازیکنان داری ــم تیم مــا از نظر فنی و تاکتیکی هیچ
مشکلی ندارد .همه مشکالت ما بحث روحی و روانی
است و اتحاد و انسجامی که در تیم وجود نداشت .این
بازی یک بازی روحی روانی و تاکتیکی است اگر بازیکنان
ما شرایط روحی و روانیشان ایــدهآل باشد با پیروزی
زمین را ترک خواهیم کرد.

زالتان ابراهیموویچ

کلوپ

ستاره میالن ،معتقد است با وجود
برنده نشدن توپ طال هنوز هم
بهترین بازیکن دنیاست .او مدعی شده
کسب جام قهرمانی لیگ ایتالیا را به
افتخارات شخصی ترجیح میدهد.

ستا
رگان ورزش

سرمربی لیورپول از پیشنهاد توماس
توخل برای ادامه قانون پنج تعویض
حمایت کرد .در فصل جاری بار دیگر
قانون سه تعویض اجرا که موجب
اعتراض سرمربیها شده است.

هفته دوازدهم لیگ برتر

دوئل آبیها زیر سایه الکالسیکو
جواد رستمزاده رقابتهای لیگ برتر
به هفتههای حساس و پایانی نیم فصل
خود نزدیک شده است .در حال حاضر
چــهــار تیم مــدعــی اســتــقــال ،سپاهان،
پرسپولیس و آلومینیوم اراک از بخت
زیــادی بــرای کسب عنوان قهرمانی نیم
فصل نخست برخوردار هستند.
استقالل باید با تیمهای فوالد ،آلومینیوم و مس دیدار کند،
سپاهان با پرسپولیس ،آلومینیوم و فــوالد دیــدار میکند،
شــاگــردان گــل محمدی عــاوه بــر تقابل حساس ام ــروز با
زردپوشان اصفهانی ،تراکتور را نیز پیش روی خود دارند و
شاگردان خطیبی نیز همانطور که ذکر شد ،باید با دو تیم
مدعی استقالل و سپاهان دیدار کنند.
در حال حاضر استقالل با  ،25سپاهان و پرسپولیس با 22
و آلومینیوم نیز با  21امتیاز در رتبههای اول تا چهارم جدول
ردهبندی حضور دارند و باید دید در نهایت چه تیمی میتواند
قهرمانی نیم فصل نخست را از آن خود کند.

◾

◾الکالسیکو در زمین بیطرف

هفته دوازدهــم لیگ برتر هفته الکالسیکوی ایــران است.
الکالسیکویی که این بار به حکم کمیته انضباطی قرار است
در زمین بیطرف برگزار شود .داستان نبردهای سپاهان و
پرسپولیس همیشه پر حاشیه و جنجالی بوده و این بار هم
به حکم امتیازات جمع شده در جدول به نبردی  6امتیازی
تبدیل شده است .هر دو تیم در عدد  22مشترک هستند و
برای سبقت گرفتن از استقالل باید برنده بازی باشند؛ چرا که
برنده تساوی این بازی فقط استقالل است و بس.
در سپاهان رفیعی ،مغانلو و احمدزاده با سابقه بازی برای
پرسپولیس انگیزههای وی ــژهای بــرای دی ــدار ام ــروز دارنــد.
بــه خصوص مغانلو کــه جــدای ـیاش از اردوگـ ــاه ســرخهــا با
تنشهایی همراه بود .تنها شانس بزرگ او فعال ًاین است که

این بازی بدون تماشاگر برگزار میشود .در تیم پرسپولیس هم
عباس آقایی سابقه بازی در سپاهان را دارد .برای نویدکیا که
تیمش سینوسی حرکت میکند پیروزی در این بازی حیاتی
است؛ چراکه هم میتواند از بند ناکامیهای اخیر رها شود
و هم روحیه از دست رفته را به تیمش برگرداند .دوئل سال
قبل دو تیم با درگیری بازیکنان و نارنجک خوردن اتوبوس
سرخپوشان همراه بــود .بــازی امــروز به تنبیه آن اتفاقات
در اراک جایی که پرسپولیس معموال ًدســت خالی از آن
برمیگردد برگزار میشود.

◾

◾دوئل آبیها

اما بازی استقالل و فوالد هم بازی جذاب با حواشی بسیار
است .نکونام و مجیدی این بار در نبردی حیثیتی رودرروی هم
قرار میگیرند تا خیلی چیزها را ثابت کنند .نکونام که با تأخیر
به فوالد برگشت همیشه در مظان این اتهام بوده که در کمین
جایگاه مجیدی در استقالل است .بهخصوص این فصل که
آجورلو همه کاره استقالل است .بعد از شروع موفقیت آمیز
استقالل با مجیدی حاال این بازی میتواند بیانگر خیلی از
مسائل باشد.استقالل برای ماندن در صدر نباید به فوالد باج
دهد .اما این فوالد ،فوالد اول فصل نیست و با نکونام دوباره
هوای بزرگی در سر دارد.

◾

◾برنامه بازیها
ت مسجدسلیمان 14:30/
نساجی مازندران  -نف 
پیکان  -پدیده مشهد 15:00/
تراکتور  -ذوب آهن 15:00/
گل گهرسیرجان  -مس رفسنجان 15:00/
فجر سپاسی  -هوادار 15:00/
سپاهان  -پرسپولیس 16:00/
صنعت نفت آبادان  -آلومینیوم اراک 17:00/
استقالل  -فوالد 18:00/

خبری خوش برای بازی با عراق و امارات

دعوت دوباره طارمی به تیم ملی

تــیــم مــلــی فــوتــبــال ای ـ ــران در
رق ــابـ ـته ــای انــتــخــابــی جــام
جهانی روزهــای  ۷و  ۱۲بهمن
میزبان عراق و امــارات است.
به گفته مجتبی خورشیدی سرپرست تیم
ملی ایران اردوی این تیم از روز  ۳بهمن با
حضور بازیکنان شاغل در لیگ داخلی
آغاز میشود و روز  ۴بهمن هم لژیونرها به
این اردو اضافه خواهند شد.
خورشیدی که در جمع خبرنگاران حاضر
در کمپ تیمهای ملی گفتوگو میکرد،
در خــصــوص احــتــمــال بــازگــشــت
مــهــدی طــارمــی بــه تــیــم مــلــی هم
گفت :مشکل طارمی حل شده
اســت و شاهد حضورش در اردو
هستیم.
ط ــارم ــی بــعــد از چــالــشــی ک ــه با
«دراگـ ـ ـ ـ ـ ــان اس ــک ــوچ ــی ــچ»
س ــرم ــرب ــی ت ــی ــم مــلــی
فوتبال ایــران بر سر
بحث «تاکتیک»
بــازیــکــنــان ایــرانــی
داشــت ،از لیست
تیم ملی برای بازی
م ــق ــاب ــل ل ــب ــن ــان و
سوریه خط خورد
و در اردو حــضــور

نداشت.
ایــن چالش در نهایت با وساطت اهالی
فــوتــبــال بــرطــرف ش ــده اس ــت و بــه گفته
خورشیدی ،طارمی هم در اردوی بعدی
تیم ملی حاضر خواهد بود.این در حالی
است که در این مدت از نظر گلزنی اصال ً
وضعیت خوبی نداشته و در پورتو بیش
از  10بــازی است که گلی به ثمر نرسانده
اســت .باوجود عــدم موفقیت در گلزنی،
مهاجم تیم ملی ایــران اما در روند تیمی
پورتو تأثیرگذار بوده و حمایت رسانهها،
کارشناسان و مربیان پــورتــو را به
دنبال داشته است.
سرپرست تیم ملی فوتبال همچنین
در واکــنــش بــه شایعاتی کــه دربــاره
دعــوت علی علیپور مهاجم ایرانی
تیم فوتبال ماریتیمو پرتغال شکل
گرفته است ،گفت :اطالعی ندارم .ما
بر اساس لیست اسکوچیچ ،به
باشگا ههایشان نامه میزنیم،
ولـ ــی در حـ ــال ح ــاض ــر هــنــوز
اسکوچیچ بــه ای ــران نیامده
اســـت .بــایــد اول لیست را
بــه مــا بدهند و ببینیم علی
علیپور هست یا نــه .من هم
مثل شما بــی اطــاع هستم
و اولین بار است میشنوم.

◾

◾مخالفت مجیدی با جدایی رشید مظاهری
س ــرم ــرب ــی اس ــت ــق ــال بـ ــه حـ ــواشـ ــی م ــط ــرح ش ــده
درب ـ ـ ــاره دروازهبـ ـ ـ ـ ــان تــیــمــش واک ــن ــش ن ــش ــان داد
و ضمن رد شایعه جــدایــی مــظــاهــری توضیح داد:
مــا هیچ نــاراحــت ـیای نمیبینیم؛ مــا ســه گلر خوب
داریـ ـ ــم ک ــه ب ــه ه ــر س ــه آنه ـ ــا ت ــا آخـ ــر فــصــل نــیــاز
دارم .ب ــه هــافــب ـکهــا و مــهــاجــمــان تــیــم ه ــم نــیــاز
دارم.

خبر
روز

لواندوفسکی

ستاره لهستانی مخالفت خود
را با تصمیم فیفا برای برگزاری
جام جهانی هر دو سال یک بار
اعالم کرد؛« ما روبات نیستیم و
نیاز به استراحت داریم».

فوتبالجهان
 3ماه آب در هاون کوبیدن

شکست پروژه تطهیرسازی
بن سلمان در نیوکاسل

پرونده قتل وحشتناک جمال خاشقچی خبرنگار منتقد آل سعود از
سال  2018باز و متهم اول این جنایت ،بن سلمان ولیعهد عربستان
است .عالوه بر قتل این خبرنگار آزاده ،جنایت های جنگی این کشور
علیه مردم بی دفاع یمن ،نمونه بزرگ تری از نقض حقوق بشر است.
از همان ابتدا مقاالت متعددی در کشورهای اروپایی علیه بن سلمان
منتشر شد و او را متهم به تطهیر چهره خود بهوسیله فوتبال دانستند.
آنهاپروژه فوتبالی را تنها برای پوشاندن جنایت این حکومت دیکتاتور
میدانستند و انتقادات شدیدی به آل سعود در این زمینه شد.
اکنون با گذشت سه ماه از مالکیت آل سعود در نیوکاسل ،به نظر آرزوی
بن سلمان برای شکوفایی این باشگاه انگلیسی در حال نابودی است
و هزینه  300میلیون یورویی برای خرید این باشگاه بیهوده بوده است.
فوتبالیها و بهخصوص هواداران نیوکاسل پس از انتقال مالکیت این
باشگاه به صندوق سرمایه گذاری سعودی ،منتظر شکوفایی بزرگ و
هزینههای هنگفت در باشگاه خود بودند .اما این پروژه در ابتدای راه با
مشکل نتیجه نگرفتن مواجه شده است.
نیوکاسل بعد از سه ماه از مدیریت سعودیها ،اکنون در هفته هجدهم
لیگ جزیره تنها با کسب  10امتیاز قعرنشین جدول است و کاندیدای
اول سقوط به دسته پایینتر.
مهمترین منفعت سیاسی بن سلمان از خرید نیوکاسل ،پروژه
تطهیر چــهــره زشــت بین الــمــلــلـیاش بــه خــاطــر قتل خاشقچی
و جنایتهای جنگی اش در یمن ب ــود .امــا در ســه مــاه گذشته
بارها و بارها تماشا کردیم که هــواداران فوتبال انگلیس با آوردن
پالکارتهایی با کلمه «قاتل» و «دیکتاتور» ،این پروژه سیاسی بن
سلمان را با مشکل مواجه کردند.
فوتبال مثل شمشیر دولبه اســت .اگــر نتوانید به نفع خــود از آن
بهرهبرداری کنید ،بــدون شک علیه شما می شــود .فشارهای روی
نیوکاسل آنقدر در سه ماه اولیه مالکیت بن سلمان زیاد بود که حتی
رئیس سازمان لیگ برتر انگلیس به دلیل دست داشتن در انتقال
مالکیت این باشگاه به صندوق سرمایه گــذاری مجبور به استعفا
شد .بن سلمان برای خرید نیوکاسل هزینه ای بسیار بیشتر از 300
میلیون یورو پرداخت کرده و البیهای سیاسی زیادی در سطح باال ،به
گزارش «دیلی میل» با بروس جانسون نخست وزیر انگلیس انجام
داده است.
البته سعودیها در نقل و انتقاالت زمستانی می خواهند با بریز و بپاش
نظرها را تغییر دهند و به نوعی با خرید ستارگان سرشناس ،نگاهها را
به خود معطوف کنند.

امید ابراهیمی
نقرهداغ شد

زیر ذره بین

پشت پرده درخواست عجیب و غریب
مصطفوی از دولت

مگر رئیس جمهور
رئیس فدراسیون است؟!

سینا حسینی داریــوش مصطفوی دوشنبه
شب در برنامه فوتبال برتر به عنوان رئیس کمیته
استیناف صدور مجوز حرفهای و مدافع تمام قد
رئیس فدراسیون فوتبال در اوج ناباوری خطاب به
ابراهیم رئیسی گفت :برای اینکه ما بتوانیم از دور
نخست مسابقات جام جهانی قطر صعود کنیم
دستور کمک  500میلیون یورویی به فدراسیون
فوتبال را بدهید!
هرچند خیلیها ایــن حــرف مصطفوی را جدی
نگرفتند و تالش کردند با شوخی و خنده از کنار
آن عبور کنند اما مطمئنا ًاین جمله به سفارش
رئیس فدراسیون فوتبال از سوی مصطفوی مطرح
شد .این در حالی است که عزیزی خادم در زمان
انتخابات فدراسیون فوتبال ادعا کرده بود فوتبال
ایران با نسخههای اقتصادی وی از هرگونه دغدغه
و استرس مالی دور خواهد ماند ،حتی وی در
راستای جمالت قصار خود ادعا کرد برای دستیابی
به پولهای بلوکه شده فوتبال ایران روشهایی را
مدنظر دارد که منابع بلوکه شده نزد کنفدراسیون
فوتبال آسیا و فیفا را به تهران برگرداند اما ساختن
کاخ پوشالی آقای رئیس روی دریاچه رویا خیلی
زود فروریخت تا او تصمیم بگیرد با زیرکی دستش
را به جیب دولت فرو کند تا مخارج اداره فدراسیون
فوتبال را از این محل تأمین کند.
البته کــه در ایــن مــدت منابع عـمــده ای نیز به
فدراسیون فوتبال تعلق گرفت امــا پــول درشت
بابت انتقال علیرضا جهانبخش به لیگ جزیره
و کمک 51میلیاردی نوبخت به فدراسیون فوتبال،
خیلی زود تمام شد تا کفگیر آقــای رئیس به ته
دیگ بخورد! به همین دلیل او با سناریویی از پیش
تعیین شده در تالش است مخارج خود را به این
شکلتأمینکند.
مسئله اینجاست چرا باید دولت جور بی کفایتی
مــدیــران فوتبال در مقطع کنونی را بکشد ،آیا
تأمین کــاالهــای اســاســی اولــویــت دول ــت ب ـرای
جامعه است یا اختصاص یک بودجه نجومی
به فدراسیون فوتبال برای صعود به مرحله بعدی
جامجهانی؟تأمین مایحتاج عمومی مردماولویت
دارد یا پرداخت پاداشهای نجومی به کارکنان
و مشاوران آقای رئیس؟ مطمئنا ًرفاه حال مردم
بــرای دولــت ابراهیم رئیسی اولویت اول و آخر
است.

صدای حامد امیری درآمد

زمین اهدایی قهرمان پارالمپیک ایران گم شد!
قهرمانپارالمپیکمیگویدپس
از کسب م ــدال طــا تــوســط او
در توکیو ،استاندار لرستان در
مراسم تجلیل از مدالآوران این
استان وعــده اهــدای یک قطعه زمین را به او
داده ،اما در حال حاضر کسی از مسئوالن این
استانپاسخگونیست.
حامد امیری در گفتوگو با ایسنا ،ادعا کرد :با
وجود اینکه نزدیک به دو ماه است که پیگیر
زمین اهدایی خود از سوی استاندار لرستان
هستم ،ا مــا متأسفانه هیچ کــس پاسخگو
نیست و زمین اهدایی گم شده است!
دارنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــده
مــدال طــای بازیهای
توکیو در رشته
پارالمپیک
ن ـیــزه ،تصریح
پ ـ ــرت ـ ــاب
م ـ ـ ـع ـ ـ ـلـ ـ ــوم
کـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرد:
نــیــس ــت
زمین اهدایی
در ک ـ ـ ــدام
قـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــت
لرستان واقع
شـ ـ ـ ـ ــده ک ــه
ه ـیــچ کسی
اط ــاع ــی از
آن ن ـ ــدارد.
ف ـ ـکـ ــر ک ـنــم
اه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدای

چنین زمینی در مــراســم تجلیل بــه صــورت
فرمالیته و در حد وعده بوده است.
امیری همچنین دربــاره میزان آمادگی خود
بــرای شرکت در مسابقات بین المللی فزاغ
امارات ،گفت :در شرایط آمادگی بسیار خوبی
حتی نسبت به پارالمپیک توکیو قرار دارم و
تالشم کسب سه مدال نیزه ،وزنه و دیسک
در فزاغ امــارات است .البته در نیزه به دنبال
رکوردشکنی و در دیسک و وزنــه سعی دارم
رکــورد جدیدی را به ثبت برسانم .وی دربــاره
برنامه تمرینات خود اظهار کرد :در حال حاضر
روزی سه ساعت تمرین پرتاب در صبح و
سه ساعت کار بدنسازی ،کششی،
بارفیکس و ه ــوازی بعدازظهر
ان ـجــام مــیده ــم ،ضـمــن اینکه
روزی  ۴کیلومتر ویلچررانی دارم
تا در بهترین شرایط خــود را
برای شرکت در مسابقات
بینالمللی فزاغ امارات
آماده کنم.
وی در پــایــان ،گفت:
هـ ـ ــدف اص ـ ـلـ ــی مــن
یهــای
شــرکــت در بــاز 
پ ــاراآســی ــای ــی چ ـیــن و
رکوردشکنی جدید در
نیزه و کسب مدال طال در
این بازیها ست.

مجیدی:

مسببان حذف سرخابی
پست باالتر میگیرند

سرمربی استقالل درخصوص حذف احتمالی
استقالل و پرسپولیس از آسیا گفت :چه خبری
می تواند برای استقالل و پرسپولیس از این بدتر
باشد؟ لیگ قهرمانان آسیا باید افتخار کند که این
دو تیم در آن شرکت کنند .برای من جالب است
که اصال ًهیچ صحبتی درباره مسببان این مسئله
نمیشود .من سال قبل گفتم مدیران استقالل10،
سال این تیم را عقب انداختند .برخی از رسانهها
ازمنایرادگرفتندوگفتندکهفرهادمجیدیدنبال
بهانه است.
این هم نتیجه مدیریت بعضی از آقایان است.
کسانی که مسبب این امر هستند باید محاکمه
شوند .محاکمه نمیشوند هیچی ،مسئولیت
باالتر هم به آ نها میدهند .این یک مسئله ملی و
فاجعه است که استقالل و پرسپولیس با این همه
هوادار در لیگ قهرمانان آسیا شرکت نکنند .به
شخصهبرایمنقابلهضمنیستکهاینمسئله
اتفاق افتاده است ولی امیدوارم معجزه ای رخ دهد
و بتوانیم در این رقابت ها شرکت کنیم.
چه واکنشی می توانیم نشان دهیم؟ بعضی از
مدیران به این باشگاه میآیند که من به بحث
چگونگی آمدنشان ورود نمی کنم ،ولــی ثابت
میکنند این کاره نیستند و استقالل را به این روز
می اندازند.

کمیته انضباطی
فدراسیون فوتبال
قطر امید ابراهیمی،
بازیکن الوکره
را بهدلیل بازی
خشونتآمیز در
هفته دهم لیگ
ستارگان برابر
الشمال دو جلسه
از همراهی تیمش
محروم کرد،
همچنین  10هزار
ریال جریمه نقدی
برای این بازیکن
در نظر گرفته شده
است .این تصمیم
براساس قوانین
کمیته انضباطی و
گزارش بازی گرفته
شد.
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ورزش

در حاشيه

بیپولی
وزارت ورزش
تابازیهای
آسیایی
بازیهای آسیایی19 ،
شهریور تا  3مهر 1401
به میزبانی شهر هانگژو
در کشور چین برگزار
خواهد شد .عمده
فدراسیونهای ورزشی
شامل فدراسیونهایی
که در بازیهای آسیایی
و المپیک شرکت دارند،
در سه ماه گذشته
مبلغی در حدود -200
 300میلیون تومان
دریافت کردهاند که این
پول در بهترین حالت
میتواند هزینههای
جاری آنها را جبران
کنند .به هر صورت،
اگر پول مناسب و به
اندازه در زمان کنونی به
منظور انجام تمرینات
به فدراسیونها تزریق
نشود ،نباید این انتظار
از ورزشکاران و تیمها
ایجاد شود که بتوانند
در هانگژو بدرخشند
و دست به مدالآوری
بزنند.

