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◾

◾بازی استقالل و هوادار روی هوا
دیدار تیمهای استقالل و هوادار از هفته شانزدهم لیگ
برتر براساس برنامه روز شنبه ۲بهمن برگزار خواهد شد؛
اما با شرایطی که آبی پوشان دارند احتمال لغو این بازی
بیشتر از برگزاری آن است.
دی ـ ــروز بـ ــازی اســتــقــال و پــیــکــان در ج ــام حــذفــی به
هــمــیــن دلــیــل لــغــو و ب ــه زمـ ــان دی ــگ ــری م ــوک ــول شــده
بود.

ستا
رگان ورزش
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 19ژانویه 2022

سال سی و پنجم

شماره 9726

◾

◾آب پاکی  AFCروی دست استقالل و پرسپولیس
بــا پــایــان یافتن مهلت  ۱۰روزه ،کنفدراسیون فوتبال
آسیا با ارســال نامهای به دو باشگاه تهرانی ،آب پاکی
را روی دســتــشــان ریــخــت و صــاحــیــت اســتــقــال و
پرسپولیس را بــرای حضور در لیگ قهرمانان تأیید
نکرد .
پیگیری ایــن پرونده در کمیتههای اخــاق و انضباطی
درجریان است.

◾

◾سیرجان میزبان سوپرجام
مسابقه سوپرجام بین دو تیم پرسپولیس و فــوالد
خوزستان روز دوشنبه  ۱۸بهمن ساعت  ۱۷:۱۵در
ورزشگاه شهید سردار سلیمانی شهر سیرجان برگزار
می شود.
پ ــرس ــپ ــول ــی ــس قـ ــهـ ــرمـ ــان لـ ــیـ ــگ ب ـ ــرت ـ ــر وف ـ ـ ــوالد
خ ــوزس ــت ــان قــهــرمــان جـ ــام ح ــذف ــی فــصــل گــذشــتــه
هستند.

فرهاد مشیری

لیونل مسی

«دیلی میل» در گزارشی ضمن انتقاد از
مالک ایرانی اورتون نوشت« خیلیها در
اورتون زحمت میکشند اما وقتی کسی
مثل مشیری با پرتاب یک سکه ذهنش
را تغییر میدهد چه میتوان کرد؟».

اهدا کرد .اما در سال  1988بود که فیفا شروع به اهدای جایزه
بهترین بازیکن سال به بازیکنان برگزیده کرد .البته برای
مدت کوتاهی و از سال  ،2009هر دو نهاد با هم ادغام و اولین
توپ طالی فیفا را در سال بعد یعنی  2010اهدا کردند .اما
فیفا و فرانس فوتبال  6سال بعد دوباره راه خود را از هم جدا
کردند و فیفا مراسمی تحت نام  The Bestرا از سال 2016
پایهگذاری کرد.

◾

◾گل طارمی ،گل منتخب کارشناسان فیفا
امسال در مراسم فیفا این شانس را داشتیم که با انتخاب
گل مهدی طارمی به عنوان بهترین گل سال نام ایران برای
نخستین بار در این مراسم معتبر مطرح و ماندگار شود که
طارمی با یک امتیاز اختالف این رقابت را به اریک المال
واگ ــذار کــرد و دوم شــد .جالب اینکه حتی گل طارمی در
نظرسنجیهای فیفا از کارشناسان نیز در رتبه نخست قرار
گرفته بود.کریستیانو رونالدو جایزه ویژه فیفا را برای رکورد
تاریخی بیشترین گل زده ملی و پیشی گرفتن از رکورد علی
دایی دریافت کرد.

◾

◾لواندوفسکی :بدون مولر به این افتخار نمیرسیدم
راب ــرت لواندوفسکی بعد از دریــافــت جــایــزه خــود گفت:
«احساس غــرور ،افتخار و خوشحالی می کنم .این عنوان
متعلق به همه افرادی است که در کنار من تالش می کنند.
اتفاقات سال گذشته و رکوردشکنی در بوندسلیگا اتفاقاتی
بود که من حتی هرگز جرئت نمیکردم رویــای آن را ببینم.
متأسفانه گــرد مولر دیگر بین ما نیست ،امــا من بــدون او
نمیتوانستم به هیچ یک از این اهداف دست یابم».

ستاره پرتغالی پس از دریافت جایزه
آقای گل جهان گفت «:بسیار خوشحالم.
اینکه بهترین گلزن تاریخ باشم جایزه
بسیار خاصی برای من است .هرگز فکر
نمیکردم روزی شماره یک شوم».

صیاد منجی استقالل

حمیدرضا عرب بدهی به سازمان تأمین اجتماعی و اداره مالیات
این روزها باشگاه استقالل را با مصائب بزرگی مواجه کرده است.
این بدهیها متعلق به گذشته است و حاال مدیران فعلی باید به
سرعت در راستای پرداخت آن اقدام کنند تا بتوانند حقوق بازیکنان
خود را پرداخت کنند .این بدهی موجب مسدود شدن حسابهای
باشگاه استقالل شده و عالوه بر آن برخی بدهیهای کوچکتر هم
هست که مجموع این بدهیها را به عدد  55میلیاردتومان رسانده
اســت .باشگاه استقالل اکنون بــودجـهای در کاسه نــدارد که این
بدهی را بپردازد .پولی هم که بابت انتقال مهدی قایدی به حساب
باشگاه استقالل نشسته خرج نخواهد شد؛ چون مصطفی آجورلو،
مدیرعامل استقالل اعتقاد دارد این مبلغ باید هزینه پرداخت بدهی
استراماچونی شــود .در واقــع به دستور آقــای مدیر این پول دست
نخورده باقی خواهد ماند تا زمان رسیدگی به پرونده استراماچونی
فرا برسد که گفته میشود در بهمن ماه تکلیف این پرونده روشن
خواهد شد.

◾

◾امید به صیاد
تنها نقطه امید باشگاه استقالل برای عبور از بحران مالی دریافت
پولی بابت انتقال اللهیارصیادمنش به دیگر تیمهای اروپایی است.
این بازیکن که تحت قرارداد باشگاه فنرباغچه است ،چنانچه به لیگ
بلژیک یا دیگر باشگاهها برود ،براساس توافقی که شده باید  20درصد
از حق انتقالش به حساب باشگاه استقالل واریز شود که گفته میشود
مبلغ بسیار خوبی خواهد شد که با آن میشود تمام این بدهیها را
پرداخت کرد.

◾

جانشین آلکثیر از تبریز میآید
جدایی شهریار مغانلو یکی از دالیلی است که
برای افت خط حمله پرسپولیس مطرح شده
است و جانشین مناسبی به جای او جذب
نشد تا یحیی گل محمدی از این بابت چند
بار لب به گالیه بگشاید.
در این میان بدشانسی بزرگ سرخپوشان
مصدومیت شدید عیسی آل کثیر از ناحیه
ربــاط صلیبی اســت که او را تا پایان فصل
خانه نشین کرد و نیاز پرسپولیس به جذب
مهاجم در پنجره زمستانی بیشتر از قبل
شد.
از همین رو طبق اخبار رسیده مشخص
شد یحیی گل محمدی یکی از دو گزینه
خودش را برای خط حمله انتخاب کرده
و او کــســی نیست جــز پیمان
بـ ــابـ ــایـ ــی ،م ــه ــاج ــم تــیــم
تراکتور.
بــابــایــی کــه بــه تــازگــی
بـ ـ ــا ب ــخ ــش ــی از
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواداران
تــراکــتــور در
مجازی
فـ ــضـ ــای
م ـ ــش ـ ــک ـ ــل
ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
تــصــمــیــم به
خـ ــورده
جدایی دارد و از حــضــور
در تبریز راضی نیست و حاال
پیشنهاد پرسپولیس هم مزید

بر علت شد تا بــرای جدایی مصممتر شود
ولــی مشکل بــزرگ او قـ ــراردادش بــا تراکتور
اســت و البته اعتقادی کــه ســولــدو بــه بــازی
او دارد.
پرسپولیسیها بــرای مجاب کــردن تراکتور
در راه ص ــدور رضــای ـتنــامــه بــابــایــی قصد
دارنــد مدافع میانی ناراضی خود را در این
معامله وارد کنند .علیرضا ابراهیمی که از
نیمکتنشینی در پرسپولیس راضی نیست
و ایــن مــوضــوع سبب شــده در مقطعی با
یحیی گل محمدی به مشکل بخورد ،از
جمله بازیکنانی است که از دو سال
قبل مدنظر تراکتور قرار دارد و حاال
که تیم تبریزی در پست دفاع میانی
نیاز به بازیکن دارد ،فراهم شدن
شرایط جذب او اتفاق خوبی
برای آنها خواهد بود.
از ایــن رو ارائ ــه پیشنهاد
معاوضه این دو بازیکن
میتواند آن را به عملی
ش ــدن نــزدیــک کــنــد و
اگ ــر اتــفــاق خاصی
رخ ندهد احتماال ً
بــه زودی شاهد
جابهجایی این
دو خــواهــیــم
بود.

بدترین تیم لیگ

عرصههای مالی بر آبیها تنگتر میشود

◾وقت تنگ است
البته باشگاه استقالل نمیتواند چندان منتظر بماند وبرای رهایی از
این بحران باید پولی را قرض بگیرد تا حسابهایش باز شود و بتواند
در روزهای باقیمانده مراودات مالی خود را انجام دهد .این وضعیت
درحالی باشگاه استقالل برای پرداخت دستمزد یامگا پیش از سفر
به کشورش با مشکالت زیادی روبهرو بود که آن طور که گفته میشود
این بار نیز دوستان نزدیک به مدیران باشگاه استقالل از حسابهای
شخصی پــول به حساب ایــن بازیکن ریختند تا بعد از بــاز شدن
حسابها ،بدهی به این اشخاص نیز پرداخت شود.به همه اینها
البته بدهی به پادوانی را هم که هرچند مبلغش بسیار کاهش پیدا
کرده اضافه کنید تا به مصائب باشگاهی که سودای قهرمانی دارد،
بیشتر واقف شوید.

تقویت خط حمله پرسپولیس با «بابایی»

ضدحمله

زیر ذرهبین

لواندوفسکی
سرانجام مسی را دریبل زد

«سیدعباسی» پس از حذف در جام حذفی:

مشکالت پدیده تا پایان فصل تمام نمیشود
سید داوود سیدعباسی ،ســرمــربــی تیم
فوتبال پــدیــده در نشست خبری پــس از
شکست یک بر صفر تیم فوتبال پدیده
مقابل مس رفسنجان در مرحله یک هشتم
نهایی جام حذفی اظهار کرد :لزوما ًتیمی
که در بازی بهتر است نباید همیشه برنده
شــود .با تمام احترامی که بــرای مس قائل
هستم باید بگویم تیم ما خیلی بهتر بازی
کرد.
ســرمــربــی تــیــم پ ــدی ــده مــشــهــد در م ــورد
مشکالت ای ــن بــاشــگــاه توضیح داد:
یقین بدانید این مشکالت همیشگی
اســت و تــا پــایــان فصل وج ــود دارد.
درســت  24ساعت قبل از هــر بــازی
پدیده ،مشکلی برای تیم ما درست
میشود.
یـ ــک روز خ ــب ــری ک ــذب
ب ــی ــرون داده و دیـ ــروز
ه ـ ــم م ــص ــاح ــبـ ـهای
کردند .باید دربــاره
ب ــرخ ــی دوس ــت ــان
و از م ــس ــئ ــوالن
اسـ ــتـ ــان خـ ـراس ــان
رضــوی که از بد روزگ ــار یکی
از آنها دوست خودم است
صحبت کنم .برخی دوستان
میگویند من به تیم لیگ

خبر
روز

رونالدو

ستاره پاری سن ژرمن ،از فهرست
تیم ملی آرژانتین برای دیدار
مقابل شیلی و کلمبیا خط خورد.
او درگیر تبعات بیماری کروناست
و از شرایط آرمانی دور است.

تفاوت مراسم  The Bestبا توپ طال در چیست؟

چند هفته پیش نشریه فرانس فوتبال
جایزه توپ طالی سال  2021را به لیونل
مسی اهدا کرد و در مراسم  The Bestفیفا
این جایزه به لواندوفسکی رسید .لیونل
مسی و محمد صــاح رتبههای بعدی را
در فیفا به خود اختصاص دادند .در واقع
تفاوتهای این دو جایزه مهم دنیای فوتبال را در همین دو
انتخاب به خوبی می توانیم لمس کنیم.
در مراسم  The Bestفیفا دو مرحله رأی گیری وجود دارد؛ در
مرحله اول ،یک هیئت از کارشناسان فوتبال  10نامزد دریافت
جایزه را انتخاب می کنند و در مرحله دوم ،روزنامه نگاران،
هواداران ،کاپیتانها و مربیان همگی با ضریب رأی  25درصد،
بهترین بازیکنان جهان را برمیگزینند.
اما معیار اهدای جایزه توپ طال متفاوت است .اینجا خود
کارشناسان مجله فرانسوی فــرانــس فوتبال هستند که
30نامزد ابتدایی دریافت جایزه را مشخص میکنند .پس از
آن یک روزنامه نگار از هر کشور ،پنج بازیکن مورد نظر خود
را انتخاب کرده و مجموع آرا ،نام برنده توپ طال را مشخص
میکند.
همچنین یک تفاوت اصلی دیگر مسئله بررسی بازه زمانی
عملکرد بازیکنان است .فیفا از رأی دهندگان میخواهد رأی
خود را بر اساس عملکرد فصل گذشته بازیکنان اعطا کنند
و در واقع درخشش بازیکنان در فصل فعلی نباید تأثیری در
آرا داشته باشد .اما معیار در فرانس فوتبال عملکرد کل سال
و تا همان مقطع رأیگیری است.
نشریه فرانس فوتبال از سال  1956مراسم انتخاب بهترین
بازیکن سال را راه اندازی کرده و جایزه توپ طال را به فرد برنده

◾

◾هندبال ایران برای آسیا خط و نشان کشید
در روز نخست از بیستمین مرحله رقابت های هندبال
قهرمانی آسیا تیم ملی هندبال ایــران در گــروه  Bاین
رقابتها در عربستان در نخستین بازی خود به مصاف
تیم استرالیا رفت که شاگردان مانوئل فرناندز اسپانیایی
با ارائه یک بازی راحت مقابل حریف نچندان قدرتمند
خود با نتیجه قاطع  ۳۲بر  ۱۰به برتری رسیدند .تیم
ملی در دومین دیدار خود امروز به مصاف هند میرود.

برتری چسبیدهام اما اصال ًاینگونه نیست.
شاید برخی دوستان آرزویــشــان نشستن
روی نیمکت لیگ بــرتــری بــاشــد ،امــا پس
از جدایی از پدیده بــرای مربیگری به تیم
دیگری نرفتند.
وی عنوان کرد :در آن زمان باور نمیکردید به
پدیده بیایید .وقتی تیم را تحویلتان دادند
به لکنت زبان افتادید ،اما اکنون مصاحبه
میکنید؟!
سرمربی تیم پدیده مشهد در مورد اینکه
چرا تعامل الزم برای حفظ تنها سهمیه
استان خــراســان رضــوی در لیگ برتر
ایجاد نمیشود ،اظهار کرد :اگر قرار
است تعاملی باشد نباید  24ساعت
قبل از بازی چنین صحبتهایی مطرح
شود و اخباری کذب بیرون بیاید.
وی در مورد شانس این تیم برای
بقا در لیگ برتر توضیح داد:
هیچ چیز غیر ممکن نیست.
یک سال با شرایطی شبیه به
این یا حتی بدتر همراه ابومسلم
در لیگ برتر ماندیم.
اگ ــر مــســئــوالن اس ــت ــان دوس ــت
داشته باشند و بخواهند این تیم
در لیگ برتر بماند ،مسئوالن
پــدیــده هــم تــمــام ت ــاش خ ــود را
میکنند.

با جام حذفی هم خداحافظی کرد

غولکشی نساجی
در مشهد

سینا حسینی دومــیــن روز از مرحله
یک هشتم نهایی رقابتهای جام حذفی با
برگزاری سه دیدار دنبال شد که در مهمترین
دیــدار تیم فوتبال گل گهر سیرجان با قبول
شکست سه بر یک مقابل نساجی از گردونه
رقابتها خــارج شد تا بعد از حذف قهرمان
دوره گذشته یعنی فوالد و تیم سپاهان یک
تــیــم مــدعــی دیــگــر نــیــز از چــرخــه مسابقات
خارج شود.
حــذف قلعه نویی بــه قــدری نــابــاورانــه بــود که
سرمربی گل گهر به دلیل شدت عصبانیت
پ ــس از حـ ــذف تــرجــیــح داد ب ــه کــنــفــرانــس
خــبــری ن ــرود .ام ــا شــاگــردان الــهــامــی دومین
پــیــروزی خــود در ورزشــگــاه ام ــام رضــا (ع) را
جشن گرفتند تا به عنوان یکی از تیمهای
شگفتیساز این دوره از رقابتها باشند.
تــنــهــا نــقــطــه تـ ــاریـ ــک ای ـ ــن بـ ـ ــازی جـ ــذاب
عد مپوشش تصویری مسابقه در ورزشگاه
امام رضا (ع) بود که به دلیل نبود دوربینهای
تلویزیونی هـ ــواداران دو تیم از تماشای آن
محروم ماندند.
در مسجد سلیمان تیم نفت مقابل تیم لیگ
دویــی خلیج فــارس ماهشهر تن به شکست
دو بر صفر داد تا ایــن تیم به عنوان یکی از
شگفتی سازان این مرحله لقب گیرد.
دیدار مس رفسنجان و پدیده نیز با تک گل
آذربــاد به سود تیم میزبان به پایان رسید تا
قعرنشین لیگ برتر و بدترین تیم دور رفت
لیگ در ادامه ناکامیهای تمام نشدنی خود
ایــن بــار از گــردونــه رقــابـتهــای حذفی خــارج
شود.
حاال با احتساب این سه بــازی و چهار بازی
روز دوشنبه ،باید دید دیدار استقالل و پیکان
چه زمانی برگزار خواهد شد تا سازمان لیگ
بتواند مراسم قرعه کشی مرحله یک چهارم
ایــن مسابقات را قرعهکشی کند و تکلیف
تیمهای صعود کننده به مرحله نیمه نهایی
نیز روشن شود.
در حـ ــال ح ــاض ــر تــیــم هـ ــای پــرســپــولــیــس،
آلومینیوم اراک ،مس کــرمــان ،خلیج فارس
ماهشهر ،مس رفسنجان ،نساجی مازندران
و خیبر خرم آبــاد صعودشان به مرحله بعد
مشخص شده و با برگزاری دیدار استقالل و
پیکان هشتمین تیم مرحله بعد نیز معرفی
خواهد شد.

◾

◾الهامی :کاش به قلعه نویی نمیخوردیم
ساکت الهامی  ،سرمربی تیم فوتبال نساجی
مازندران بعد از دیدار نساجی و گلگهر که منجر
به حذف شاگردان قلعهنویی شد اظهار کرد :به
امیر قلعهنویی که بزرگ من است خستهنباشید
میگویم .صادقانه میگویم دوست نداشتیم در
این مرحله به گلگهر بخوریم .دوست داشتم با
استقالل و پرسپولیس و یا حتی با سپاهان بازی
کنیم ،ولی در این مرحله به تیم آقای قلعهنویی
نخوریم.
این برد را به هواداران مظلوم و محروم نساجی
تقدیم میکنم .آ نهــا هــم از حضور محروم
هستند و حــاال با اتفاق امــروز از دیــدن بازی
تیمشان محروم شدند.
آنها بدانند سربازانشان در تیم نساجی برای
هویت ایــن تیم تــاش خواهند کــرد.اگــر آنها
بودند شاید ما در لیگ حتی ســوم یا چهارم
میشدیم.

خبر

استقالل و پرسپولیس
محکوم شدند

کمیته وضعیت بازیکنان و مربیان فدراسیون
فوتبال آرای جدیدی صادر کرد .با شکایت رضا
کــردان از باشگاه استقالل بابت مطالبه وجه
3میلیارد ریالی ،باشگاه استقالل به پرداخت
200میلیون ریال و همچنین هزینه دادرسی
محکوم شــد .همچنین باتوجه بــه شکایت
مهدی شریفی از باشگاه پرسپولیس بابت
مطالبه وجه به مبلغ  5میلیارد و  500میلیون
ریــال ،باشگاه به پرداخت این مبلغ و هزینه
دادرسی در حق شاکی محکوم شد.

پایان جنجالها
درباره سربازی
یزدانی

با توجه به شکایت
باشگاه آلومینیوم
اراک از باشگاه
استقالل مبنی بر
استفاده از بازیکن
غیرمجاز به نام
سیاوش یزدانی
در بازی دو تیم
با این ادعا که
نامبرده مشمول
خدمت مقدس
سربازی است،
پس از بررسیها
تاریخ اعزام
بازیکن به خدمت
وظیفه عمومی
 1400/12/01اعالم
شد که در نتیجه
حکم برائت بازیکن
و باشگاه استقالل
صادر میشود.
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ورزش

در حاشيه

تدفین
دوشهیدگمنام
در وزارت
ورزش وجوانان
طی مراسمی که دیروز
در سالن هندبال
مجموعه ورزشی انقالب
برگزار شد ،پیکر پاک
دو شهید گمنام دفاع
مقدس که در عملیات
بدر به درجه رفیع
شهادت نائل شدهاند ،با
حضور حمید سجادی
 ،محمد  ،محمدشروین
اسبقیان ،آرش
میراسماعیلی ،و  ...روی
دستان جامعه ورزش
کشور تشییع و در
محوطه وزارت ورزش و
جوانان به خاک سپرده
شدند.

