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◾

◾طلس م «طارمی» شکست
در حساسترین دیدار هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال
باشگاههای پرتغال ،پورتو در ورزشگاه دراگائو میزبان
بنفیکا بود و رقیب دیرینهاش را سه بر یک شکست
داد« .مهدی طارمی» در این بازی عملکرد درخشانی
داشت و عالوه بر پاس گل اول تیمش در در دقیقه ۶۸
موفق به گلزنی شد تا به هفتهها ناکامی در امر گلزنی
پایان دهد.
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سال سی و پنجم

شماره 9711

◾

◾وریا به ترکیب استقالل برمیگردد
وریا غفوری به دلیل مصدومیتی که در بازی با صنعت
نفت در هفته هفتم لیگ برتر نصیبش شد در  6بازی
این تیم در لیگ و جام حذفی غایب بود است و فرهاد
مجیدی مجبور شده است از کوین یامگا یک خط عقب
تر استفاده کند.با این حال غفوری تمرینات خود را با
استقالل آغاز کرده و به احتمال زیاد در بازی روز دوشنبه
برابر آلومینیوم اراک به میدان رود.

◾

◾شریفی غایب پرسپولیس تا نیم فصل
هافبک پرسپولیس نیازی به عمل جراحی ندارد و برپایه
نظر پزشکان با تمرینات فیزیوتراپی از حدود  ۱۰روز دیگر
میتواندبهتمریناتبازگردد.شریفیبهجزبازیباتراکتور،
قطعا ًدیــدار با پدیده در هفته چهاردهم لیگ برتر را از
دست خواهد داد اما پس از بازگشتش به تمرینات باید
دید شرایط بازی کردن در آخرین دیدار سرخپوشان در نیم
فصل اول لیگ برتر فجرسپاسی را بدست خواهد آورد؟

سردار آزمون

ستا
رگان ورزش

کریس رونالدو

نبیل جیلی خبرنگار شبکه
فرانس فوتبال اعالم کرد سردار
آزمون مهاجم ایرانی زنیت
قطع ًا در ژانویه به لیون ملحق
خواهد شد.

وزیـ ـ ـ ـ ــر ورزش و
ج ــوان ــان گــفــت در
زمــان آغــاز به کارش
در ای ــن وزارتــخــانــه
ب ـ ــه او گ ــف ــتــهان ــد
تــیـمهــای استقالل
و پرسپولیس اوضاعی بحرانی دارند.
سیدحمیدسجادیدرحاشیهبازدیداز
مسابقاتانتخابیتیمملیتیراندازیبا
کمان کامپوند و مسابقات انتخابی تیم
ملی دانشجویان در مجموعه ورزشی
آزادی تهران در پاسخ به این پرسش که
شایعه شده بود قرار است در انتخابات
کمیته ملی المپیک شرکت کند ،اظهار
کرد :خودتان میگویید که شایعه است!

◾

◾صدری فعال ًمیماند
وی دربـ ـ ــاره بــاشــگــاه پــرســپــولــیــس و
مسائل مربوط به انتخاب مدیرعامل
این باشگاه گفت :ما در حال بررسی
هستیم و بــا مــشــورت بــا سرپرست
باشگاه کــار را پیش میبریم .قــرار بود
ابتداهفتهگذشتهیکیدونفربههیئت
مدیره باشگاه اضافه و یکی دو نفر کسر
شوند و شکل و شمایل هیئت مدیره
تقویت شود .پس از آن اعضای هیئت
مــدیــره بـهعــنــوان یــک مــرکــز مشورتی
تصمیم بگیرند کــه ســرانــجــام دوره
سرپرستی چه میشود.

◾

◾آبروداری کردیم
سجادی در ادامــه یــادآور شد:ابتدا از

◾

◾درخواست برای نگاه ویژه
به آبی و قرمز

وی با اشــاره به اقداماتی که بــرای دو
بــاشــگــاه پــرطــرفــدار پایتخت صــورت
گرفته است ،تصریح کرد :اینکه همه
نگران هستند که چرا پرسپولیس با
سرپرست اداره میشود ،واقعیت آن
است که کار به نحوی شایسته پیش
میرود و من از صدری و آجورلو تشکر
میکنم .فارغ از هر نتیجهای ،نامهای
برای دبیرکل  AFCنوشته و شرایط را
شرح داده و از آنها خواسته بودم که
به آسانی از کنار ایــن دو تیم مردمی
عبور نکنند.

◾

◾خصوصی سازی الزمه AFCنبود
وزیر ورزش و جوانان به موضوع واگذاری
دو باشگاه استقالل و پرسپولیس به
بخش خصوصی هم اشاره کرد و گفت:
بحث خصوصیسازی این دو باشگاه از
سوی  AFCخیلی شرط الزمهای نبود و
جزو شرطهای درجه دو و سه به شمار
میآمد .از سالهای قبل پیشنهاد بوده
که استقالل و پرسپولیس خصوصی
شوند نه اینکه  AFCدستور داده باشد،
خیر ،ما به خاطر خیر و صالح این دو
باشگاه خودمان تصمیم گرفتیم یعنی
در نظام و کشور تصمیم گرفته شد که
ایــن دو باشگاه بــه سمت خصوصی
شدن بروند و من هم در ادامه کار به این
مسیر اضافه شدهام.

◾

◾کنفدراسیون با ما دعوا ندارد

سجادی اظهار کرد :مالکیت مشترک
که وجود داشت و االن جدا شده است
هم خبر خوب دیگر بود و مدارکی را هم
که میخواستند تهیه و ارسال شد که
این هم خبر خوبی است .قرار است به
زودی در جلسهای دفاع از مدارک ما را
اطالع بدهند و فکر میکنم روزنه امیدی
که هست این است که در این نامه اشاره
شده که مواردی که منعکس کردید در
جلسه حضوری دفاع از مستنداتتان
همه آنهــا قابل طرح است و این یک
خبرخوباستکهجلسهحضوریقرار
است برگزار شود ،چون حسننیتمان را
به  AFCنشان دادیم.

شرط ویژه ترکها برای فروش مهاجم ایرانی

۲میلیون یورو بدهید صیادمنش را بخرید

بـ ـ ـ ـ ـ ــا اعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام سـ ـ ــایـ ـ ــت
«  »cumhuriyetترکیه هر
بــاش ـگــاهــی ک ــه ق ـصــد جــذب
آ یـنــده اللهیار صیادمنش را
دارد باید مبلغ  ۲میلیون یــورو به باشگاه
فنرباغچه پرداخت کند.
سایت « »cumhuriyetترکیه در گزارشی به
آینده اللهیار صیادمنش مهاجم ملی پوش
ایرانیوعضوباشگاهفنرباغچهترکیهپرداخت.
این سایت ترکیهایبا تمجیداز صیاد منش که
عملکرد فوقالعادهای را از خود در سال ۲۰۲۱به
اجرا گذاشت ،نوشت :این مهاجم جوان یک
سال و نیم پیش با ق ــراردادی قرضی
از فنرباغچه راهــی زوریــا لوهانسک
اوکراین شد و حاال در قرارداد او با این
تیم به پایان رسیده است .اللهیار
باید تا چند روز دیگر به ترکیه سفر
کند تــا تکلیف او توسط مدیران
فنرباغچهمشخصشود.
در ادامـ ــه ای ــن گ ــزارش
آمـ ـ ــده اسـ ـ ــت :نکته
یتــوانــد
مـهـمــی ک ــه م ـ 
آیـ ـن ــده صـیــادمـنــش
را ت ـحــت تــأث ـیــر ق ــرار
دهــد ،تغییر سرمربی
فنرباغچه است .چرا که
ویتور پریرا سرمربی این

تیم پس از تساوی  ۲ – ۲برابر گاالتاسرای از
سمت خــود اخ ــراج شــد و حــاال اللهیار باید
تا مشخص شــدن سرمربی جدید و تعیین
تکلیف آینده اش ،منتظر بماند.
سایت « »cumhuriyetدر پــا یــان ارزش
صیاد منش را  ۲میلیون یورو اعالم و تأکید
کرد هر باشگاهی بخواهد این بازیکن را به
خدمت بگیرد باید این مبلغ را به باشگاه
فنرباغچه پــردا خــت کند.صیادمنش با
انتشار پستی در فضای مجازی با هواداران
این تیم خداحافظی کرد.
او ا ی ــن مـتــن را در صفحه شخصی خــود
منتشر کــرد «:خــدا حــا ف ـظــی بــا کسانی
کــه م ــورد عــاقــه ات هستند ،هـمــواره
سخت اســت؛ امــا پس از یک ســال و
نیم درخشان و شگفت انگیز با این
تیم و هواداران؛ میتوانم بگویم که زوریا
همیشه در قلب مــن خــوا هــد ماند.
هــرگــز زم ــانه ــا و خــاطــرات
بــاورن ـکــردنــی ای ــن تـیــم را
ف ــرام ــوش ن ـم ـیک ـنــم .در
پایان میخواهم از همه
همتیمیهایم ،مربیان
و ک ــارکـ ـن ــان کـ ــه بــاعــث
شدند بازیکن و شخص
بهتری باشم تشکر کنم.
خداحافظ زوریا لوهانسک».

بارسلونا قصد دارد به هر
طریقی که شده همین زمستان با
عثمان دمبله قطع همکاری کند.
برخی منابع از تالش پی اس جی
برای جذب دمبله خبر دادند.

زیر ذرهبین

گزارش روز

استقالل و پرسپولیس به آسیا برمیگردند

مظاهری  -مجیدی در بن بست

پدیده  ،نویدکیا را اخراج میکند یا ابقا؟

بازی مرگ و زندگی سپاهان
در مشهد

تصور اینکه سپاهان در نخستین سال مربیگری محرم نویدکیا تنها
سه مرتبه و آن هم در  13هفته ابتدایی شکست بخورد و حاال تا پایان
هفته دوازدهم لیگ بیست و یکم چهار شکست رسمی (پنج شکست
غیر رسمی با احتساب شکست مقابل گل گهر) در کارنامه اش داشته
باشد ،بسیار سخت است؛ اما این اتفاقی است که در اردوی طالیی
پوشان اصفهانی رخ داده و آنها که فصل را خوب شروع کرده بودند،
در پنج مسابقه اخیر چهار شکست باورنکردنی را تجربه کردهاند.
پس از شکست مقابل گل گهر شاگردان نویدکیا موفق شدند با یک گل
صنعت نفت آبادان را از پیش رو بردارند ولی در ادامه مقابل استقالل
شکست خوردند و در فاصله تجربه شکست بعدی که مقابل پیکان
بود ،با یک گل در جام حذفی مقابل شهید اورکی به برتری رسیدند و
دوبــاره مقابل پرسپولیس یک شکست حیاتی و معنی دار را تجربه
کردند.
این نتایج در واقع مقابل نتایج فصل گذشته است که محرم نویدکیا
در دو بازی رفت و برگشت موفق به شکست استقالل شد و در دو بازی
رفت و برگشت نیز مقابل پرسپولیس به تساوی دست یافت ،اما
حاال در دو بازی رفت ،دو شکست مقابل سرخابیهای تهرانی برای
سپاهان ثبت شده که با این روند آنها شانسی برای قهرمانی مسابقات
نخواهند داشت.
اینکه سپاهان اصال ًشرایط خوبی ندارد بر همه مشخص است ،اما
بیشک هیچ کس به اندازه خود محرم نویدکیا نگران این اوضاع نیست
و احتماال ًاین روزها مدام در حال فکر کردن است تا راهی برای خروج
تیمش از بحران پیدا کند .اما به همان اندازه که نویدکیا از موقعیت
خود در کادر فنی سپاهان مطمئن است هواداران دو آتشه این باشگاه
انتقادات تندی را علیه وی در شبکههای مجازی به راه انداختند و بازی
با پدیده را آخرین فرصت وی قرار دادند و تهدید کردند اگر این بازی
سپاهان ناکام از میدان بیرون بیاید ،مدیران سپاهان باید او را رسما ً
کنار بگذارند.
حاال باید دید با این شرایط آیا نویدکیا میتواند از تیم قعر جدولی
پدیده در مشهد امتیاز بگیرد یا اینکه توقف برابر این تیم حکم قطع
همکاری او با سپاهان را خواهد داشت ،البته بازیکنان پدیده امیدوارند
پس از متوقف کردن پیکان در تهران این هفته در مشهد یقه سپاهان
را بگیرند و چهارمین شکست پیاپی و پنجمین شکست این فصل
نویدکیا را رقم بزنند.

اتفاقی قابل پیشبینی که هنوز تأیید نشده است

قهر سخندان از دپارتمان داوری

رض ـ ــا سـ ـخـ ـن ــدان ،ســرپــرســت
دپ ــارتــم ــان داوری فــدراس ـیــون
فوتبال چند روزی است در محل
کار خود حاضر نمی شود و برخی
نزدیکانش میگویند به شهر خــود بازگشته
است .رضا سخندان که پانزدهم آبان ماه حکم
سرپرستی دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال را
از حسن کامرانی فر ،دبیرکل فدراسیون دریافت
کرده بود ،چند روزی است در مقر فدراسیون و
محل کارش حضور ندارد و منابع غیر رسمی از
قهر او و البته شایعه اختالفش با رئیس کمیته
داوران خبر میدهند .به نوشته طرفداری،برابر
با اخباری که از راهروهای فدراسیون فوتبال
رسیده گویا رضا سخندان با خداداد
افشاریان دچار اختالف شده و
در پ ــی ت ـشــدیــد ای ــن اخـ ـت ــاف ،از
دپارتمان داوری رفته و البته حسن
کامرانی فر در تــاش اســت اختالف
م ـیــان رض ــا س ـخ ـنــدان و خـ ــداداد
افشاریان را به حداقل برساند
ت ــا س ــرپ ــرس ــت دپ ــارتــم ــان
داوری به کار خود برگردد.
ص ــد الـبـتــه از ه ـمــان 15
آبـ ــان کــه خـبــر انتخاب
رضا سخندان به عنوان
ســرپــرســت دپــارت ـمــان
داوریرسانهایشدمشخص

خبر
روز

عثمان دمبله

خورخه مندز وکیل رونالدو در
زمینه شایعات جدایی موکلش
از منچستر در مصاحبه با شبکه
«اسکای اسپورت» ،گفت :رونالدو
در این منچستر خوشحال است.

وعده جالب و عجیب وزیر ورزش و جوانان به فوتبالیها

امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که
کمک کرد،قدردانی میکنم ،همچنین
تشکر ویژهای از خاندوزی وزیر اقتصاد
و دارای ــی دارم که واقــعــا ًدر یک تالش
هرروزه زحمت کشید و بحث مالکیت
مشترک اســتــقــال و پرسپولیس را
حل کــرد .در روزه ــای آغــازیــن کــارم در
وزارت ورزش خبر بسیار محرمانهای
به من دادنــد که وضعیت پرسپولیس
و استقالل بحرانی است و اصال ًشرایط
خوبی ندارند؛ بهخصوص پرسپولیس
که به دلیل بدهیهایش شرایط خاصی
داشــت .من ایــن خبر را بهعنوان یک
خبر تأسفبار و نگرانکننده با خودم
همراه داشتم ،ولی بیرون این مسائل
را مطرح نمیکردیم و واقعا ًآبــروداری
میکردیم.

◾

◾یامگاه علیه امیکرون!
چند روز قبل از بازی استقالل برابر فوالد بود که غیبت
چند روزه یامگا در تمرین استقالل این شایعه را به وجود
آورد که او به ویروس امیکرون مبتال شده است .البته
باشگاه استقالل خیلی زود این خبر را تکذیب کرد ولی
به هرحال تا روز بازی با فوالد این شایعه همچنان وجود
داشت .بازی کردن کوین یامگا در بازی با فوالد به این
شایعات پایان داد.

بود با توجه به روحیات سخندان ،این کمک داور
بازنشسته نمی تواند در درازمدت با فدراسیون
فوتبالی که خ ــداداد افشاریان رئیس کمیته
داوران آن است ،همکاری کند .در همین مدت
هم بیشتر با پادرمیانی حسن کامرانیفر ،صلح
بین کمیته داوران و دپارتمان داوری برقرار میشد
و در نهایت قبل از آنکه مــدت همکاری رضا
سخندان و خداداد افشاریان به دو ماه برسد،
شایعه قهر و دلخوری رضا سخندان به گوش
رسید .روزی که بیژن و پیام حیدری ،موعود
بنیادی فر و  ...به نمایندگی از داوران لیگ برتری
به جلسه معارفه رضا سخندان رفتند ،امیدوار
بودند با ورود این کمک داور قدیمی به دپارتمان،
شرایطبهترشوداماهمان روزهاهم میشد
حدس زد رضا سخندان با وجود خداداد
افشاریان و اطرافیانش ،در سیستمی که
مشاوران شهاب عزیزی خادم تصمیم ساز
وتصمیمگیراصلیآنهستندودبیرکل
نـقــش مــاشـیــن ام ـضــا را ایفا
میکند ،دوام نمی آورد.
تا این لحظه فدراسیون
فــوت ـبــال ه ـیــچ خـبــری
بــه ص ــورت رسـمــی در
خـ ـص ــوص وضـعـیــت
فـ ـعـ ـل ــی دپـ ــارت ـ ـمـ ــان
داوری منتشر نکرده
است.

دروازهبانسکونشین
استقالل اخراج شد!

سینا حسینی فرهاد مجیدی در کنفرانس
قــبــل از ب ــازی اســتــقــال و ف ــوالد در پــاســخ به
پــرســش یکی از خــبــرنــگــاران مبنی بــر جدایی
احتمالی دروازهبـ ــان سکونشین استقالل در
نقل و انتقاالت زمستانی لیگ بیست و یکم،
به صراحت آب پاکی را روی دست همه ریخت
و اعالم کرد مظاهری اجازه جدایی از استقالل
را ندارد.
با این اظهارنظر مشخص شد احتمال جدایی
این بازیکن در استقالل در فضایی آرام صورت
نخواهد گــرفــت .رشید مظاهری کــه زیــاد دل
خــوشــی از ســکــونــشــیــنــی ن ــداش ــت ،قــبــل از
اظهارنظر سرمربی استقالل یک بیت شعر
معنادار را در استوری اینستاگرامی خود قرار
داد تا به نوعی دلخوری خود را از شرایط موجود
نشان داد ،بــا ایــن حــال فــرهــاد مجیدی بــدون
واکنش به این اقدام مظاهری این جمله را به زبان
آورد تا مظاهری متوجه شود ،سرمربی با جدایی
او موافق نیست.
با پیروزی استقالل برابر فوالد خوزستان همه
چیز به کام استقاللیها بود تا اینکه عصر روز
جمعه کانال رسمی باشگاه با انتشار خبری
کوتاه اعالم کرد رشید مظاهری از سوی کادر فنی
از حضور در تمرینات منع شده و باید در جلسه
کمیته انضباطی حاضر شود .با اعالم رسانه این
خبر مشخص شد معادالت میان مجیدی و
مظاهری وارد مرحله جدیدی شده و بدون تردید
ایــن چالش در روزه ــای آینده شــدت بیشتری
خواهد گرفت.
البته بعید است مظاهری به این مسئله واکنش
رسمی نشان دهد؛ چون خوب میداند ممکن
اســت با تنبیهات انضباطی بیشتری مواجه
شود ،اما با این وضعیت بعید است همکاری
مجیدی و مظاهری مثل گذشته تداوم یابد ،بلکه
این بازیکن برای اینکه از این شرایط خارج شود
به دنبال کسب رضایتنامه خود است تا در نیم
فصل دوم در باشگاه دیگری بازی کند.
اما از آنجا که مجیدی مخالف جدایی مظاهری
از استقالل اســت ،مطمئنا ً کشمکش میان
دروازه بان سکونشین و کادرفنی افزایش خواهد
یافت تا مدیریت باشگاه استقالل با یک چالش
جدید در آستانه نقل و انتقاالت مواجه شود.
امــا در مجموع کفه ت ــرازو به سمت استقالل
سنگینی دارد؛ چــون مظاهری بــدون رضایت
باشگاه استقالل حــق جــدایــی ن ــدارد و دقیقا ً
همان مشکلی که در دوره مــددی بــرای او رقم
خورد در صورت فسخ یکطرفه قراردادش برای
او و باشگاه جدیدش به وجود خواهد آمد ،از این
رو خیلی بعید است مظاهری دست به کار غیر
منتظره بزند و تنها راه حل توافق دوطرفه برای
جدایی بدون سر و صداست.

روی خط فوتسال

هفته پانزدهم لیگ برتر

شکستسنگین
گیتیپسنددرخانه

هفته پانزدهم لیگ برتر فوتسال عصر دیروز
بــرگــزار شــد کــه در مهمترین ب ــازی ایــن هفته
مسسونگون در خانه در حالی که با سه گل از
سن ایچ جلو بود اما در نهایت به تساوی 3بر3
رضایت داد تا گیتی پسندی که در اصفهان با 6
گل مغلوب مقاومت البرز شده بود کماکان با یک
امتیاز اختالف در صدر جدول بماند .فرش آرای
مشهد در الوند با یک گل مغلوب کراپ شد تا
قدرت بهادری در دومین تجربه سرمربیگریاش
نخستین شکست را تجربه کند .چیپس کامل
دیگر نماینده مشهد نیز در اهواز به نتیجه بهتر
از 3بر 3مقابل قعرنشین یعنی حفاری دست
نیافت تا با یک امتیاز به مشهد بازگردد.

◾

◾نتایج بازیها
فردوس قم  2 - 2فوالد زرند ایرانیان
شهروند ساری  7 - 3زندی بتن
کراپ الوند  0 - 1فرشآرا
مس سونگون  3 - 3سنایچ ساوه
گیتیپسن د  6 - 3مقاومت البرز
حفاری اهواز  3 - 3چیپس کامل
راگا  5 - 1سپاهان

مقصودلو
قهرمانی را
از فیروزجا
گرفت!

رقابتهای قهرمانی
برقآسا شطرنج
جهان با سومی
فیروزجا به پایان
رسید.روز دوم و
پایانی مسابقات
برقآسا قهرمانی
جهان برگزار شد که
در آن شطرنج بازان
به مصاف حریفان
خود رفتند .پرهام
مقصودلو و احسان
قائم مقامی دو
ملیپوش شطرنج
ایران بودند که در
این رقابتها دست
به مهره شدند.
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ورزش

در حاشيه

معاوضهدو
خریدنجومی!
رضا اسدی تا امروز
نتوانسته آن طور که
باید و شاید خودش را در
پرسپولیس نشان بدهد
و در بازی با سپاهان هم
فقط چند دقیقه بازی
کرد .در آن سو شهریار
مغانلو هم در سپاهان
تقریبا ًناکام بوده و به
هیچ وجه نتوانسته
درخشش دوران حضور
در پرسپولیس را تکرار
کند .نکته مهم ماجرا
اینجاست که یحیی
گل محمدی اعتقاد
بسیار زیادی به بازی
مغانلو دارد و طبعا ًاز
این معاوضه استقبال
میکند هر چند که
شاید این مسئله را
در مصاحبههای خود
بیان نکند.حاال باید
دید آیا سپاهانیها هم
با معاوضه احتمالی
مغانلو و اسدی موافقند
یا نه؟

