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◾

◾فقط «پرسپولیس  -صنعت نفت» با تماشاگر
سهیلمهدیمسئولبرگزاریمسابقاتسازمانلیگدرباره
حضورتماشاگراندرورزشگاههابرایمسابقاتهفتهششم
لیگبرترفوتبال،اظهارکرد:دیدارپرسپولیس-صنعتنفت
آبادانبهصورتآزمایشیباتماشاگربرگزارمیشود،بهطوری
که 5هزارتماشاگرمیتواننددرورزشگاهحضورداشتهباشند.
نتایجحاصلازایندوبازیمنجربهتصمیمگیریبرایحضور
تماشاگراندربازیهایآیندهخواهدشد.

 17ربیعالثانی 1443

 23نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

◾

شماره 9678

◾پیروزی قاطع یاران عابدزاده مقابل خیخون
در ادامه دیدارهای هفته هفدهم لیگ دسته دوم فوتبال
اسپانیا ،تیم فوتبال پونفرادینا که امیر عابدزاده از دروازهاش
محافظت میکند در خــانــه بــا نتیجه  4بــر یــک بــر تیم
اسپورتینگ خیخون غلبه کرد.
با این نتیجه عــابــدزاده و یارانش هشتمین پیروزی خود
را کسب و بــا  29امـتـیــاز بــه رده چ ـهــارم ج ــدول صعود
کردند.

◾

◾تساوی شباب االهلی با گلزنی قایدی
تیم شباب االهلی در بــازی خــارج از خانه هفته دهم لیگ
امارات به نتیجه تساوی یک  -یک رسید .مهدی قایدی در
دقیقه 63برایشباباالهلیگلزد.النصرهمدردقیقه 87به
گلتساویازروینقطهپنالتیرسید.احمدنوراللهیحضور
کاملی در ترکیب شباب االهلی داشت .مهدی قایدی نیز از
دقیقه  59وارد زمین شد .در جدول ردهبندی  14تیمی لیگ
اماراتشباباالهلیبا 17امتیازچهارماست.

بغداد بونجاح

ستا
رگان ورزش

گواردیوال

اخبار حاکی از آن است که ژاوی،
سرمربی جدید بارسلونا به دنبال
این است که بغداد بونجاح ،مهاجم
السد را در پنجره نقل و انتقاالتی
ژانویه به بارسلونا بیاورد.

سرمربی سیتی درباره اخراج سولسشر
گفت «:من هنوز اینجا هستم چون
برنده شده ام در غیر این صورت یک نفر
دیگر اینجا مینشست .امیدوارم بتوانیم
دوباره همدیگر را ببینیم».

توگو با قدس:
دروازهبان جوان آبیها در گف 

با مظاهری و حسینی
در آرامش رقابت میکنم
حمیدرضاعرب
اسـ ـ ــتـ ـ ــقـ ـ ــال دو
امتیاز دیگر مقابل
نساجی مــازنــدران
از ک ـ ــف داد ام ــا
حـ ــقـ ــیـ ــقـ ــت ای ـ ــن
اســت کــه ورود یــک دروازهبـ ــان جــوان
درترکیب آبیها همه را شگفت زده
کرد .دروازهبانی که با وجود بودن رشید
مــظــاهــری و ســیــد حسین حسینی
تــوانــســت بــه قفس ت ــوری آب ـیهــا راه
یابد .رضایی حــاال در آغــاز راهــی دراز
ق ــرار گرفته اســت و خیلیها او را با
روزهــای آغازین ورود وحید طالب لو
به دروازه استقالل قیاس میکنند.
توگویی با روزنامه قدس
رضایی درگف 
درباره نخستین حضورش دراستقالل
حرفهایی به زبان مـیآورد که بسیار
جالب توجه است.

◾

◾ حــضــورت بــســیــار شگفت انگیز
بــود .آن هم در شرایطی که مظاهری و
حسینی دروازهب ــان استقالل هستند.
استرس نداشتی؟

اس ـ ـ ــت ـ ـ ــرس داش ـ ـ ــت ـ ـ ــن درچـ ــنـ ــیـ ــن
شـ ـرای ــط ــی کـ ــامـ ــا ًطــبــیــعــی اسـ ــت.
مــن قـ ــدری بــا فــضــا غــریــبــه بـ ــودم امــا
بـ ــرخـ ــورد ت ــم ــاش ــاگـ ـران بـ ــه شــکــلــی

بــود کــه آرام ،آرام بــا فضا خــو گرفتم.
باید از هــواداران استقالل تشکر کنم
که روز خوبی را برای من ساختند.

◾

◾والبته آن قدر خوب پیش رفتی که
یک تک به تک را هم دقیقه  85گرفتی.

نساجی تیم بسیار خوبی بود .دیدید
کــه آنهــا بــه تــهــران نیامده بــودنــد که
بــازنــده باشند .در دقایق پایانی یک
موقعیت تــک بــه تــک گــیــرشــان آمد
که تــاش کــردم در آن لحظه واکنش
خ ــوب ــی روی تـ ــوپ داش ــت ــه بــاشــم.
شکر خــدا آن موقعیت را از نساجی
گرفتم تــا بــازنــده ایــن ب ــازی نباشیم.
هرچند کــه موقعیتهای مناسبی
دراختیار ما قرار گرفت و میتوانستیم
برنده این بازی باشیم.

◾

◾ب ــا ت ــوج ــه ب ــه نــمــایــش اطــمــیــنــان
بخشی که مقابل نساجی داشتی ،آیا
دربازیهای آتی نیز در چارچوب دروازه
قرار میگیری؟

هــنــوز مــعــلــوم نیست کــه چــه کسی
دروازهبــان استقالل خواهد بود .آقای
مجیدی تصمیمی بــرای این موضوع
نــگــرفــتــه اس ـ ــت .م ــن در ش ــب ب ــازی
بــا نساجی فهمیدم کــه در ایــن بــازی
فیکس هستم .آقا فرهاد آن موقع به

◾

◾ حریفاناستقاللوسپاهاندرپلیآفآسیا
سایت «فوتی رنکینگ» سیدبندی لیگ قهرمانان آسیا
 2022را معرفی کرد  .پرسپولیس قهرمان ایران در سید یک
قرار گرفت و فوالد نیز قهرمان جام حذفی به عنوان سهمیه
دوم مستقیم کشورمان در سید  2قرار گرفت .همچنین
این رسانه مدعی شده استقالل در مرحله پلی آف لیگ
قهرمانان آسیا  2022رقیب بنی یاس امارات شد و سپاهان
نیز در این مرحله مقابل شارجه امارات بازی خواهد کرد.

◾

◾ب ـ ــازیه ـ ــای ســخــتــی پ ــی ــش روی
استقالل است .گل گهر ،صنعت نفت
آبادان ،پرسپولیس ،پیکان و ...درباره این
وضعیت چه نظری داری؟

همه بــازیهــای لیگ سخت اســت.
همین بازی با نساجی برای ما دشوار
ش ــد ،درح ــال ــی ک ــه شــایــد هــمــه فکر
میکردند ما به راحتی سه امتیاز بازی
خانگی را بدست م ـیآوریــم .باید به
خودمان مسلط باشیم و با هماهنگی
کافی گام به بازی با گل گهر بگذاریم.
گل گهر تیم بسیار خوبی اســت واز
مدعیان این فصل محسوب میشود.
باید امتیازاتی که در دو بــازی قبل از
دست دادیم را در دو بازی بیرون خانه
آینده جبران کنیم .استقالل ظرفیت
خوبی برای قهرمانی دارد و امیدواریم
این فصل بتوانیم هوادارنمان را شاد
کنیم.

مثبت روز

جان مونکایوال

ستاره اوساسونا که تنها  23سال
سن دارد طوالنی ترین قرارداد
اللیگا را به ثبت رساند.قراردادی
 10ساله که او را تا سال  2031در
اوساسونا حفظ میکند.

جهانفوتبال

زیر ذره بین

«زیزو» به منچستر نمیرود

پیراهنپرسپولیس
 220میلیارد تومان؟!

تعهدات عجیب و غریب کارگزار

تعویض زیدان با پوچتینو؟

من گفت باید خــودت را آمــاده کنی و
قطعا ًدرآینده هم همین طور خواهد
شد .خوب است که ما این همه بازیکن
مــدعــی ب ــرای ورود بــه ترکیب اصلی
داشــتــه باشیم .هــر تصمیمی کــه آقا
فرهاد بگیرد من میپذیرم و دوست
دارم درمحیطی آرام به رقابت با دیگر
هم پستیهای خودم ادامه بدهم.

خبر
روز

مدیران یونایتد روز یکشنبه تصمیم گرفتند اوله گونار سولسشر را پس
از کسب چندین نتیجه ضعیف که آخرین آنها شکست  4-1برابر
واتفورد بود از هدایت این تیم برکنار کنند.آنها حاال به دنبال یافتن
سرمربی جدیدی هستند و نامهای بسیاری نیز از سوی رسانهها مطرح
شده که زین الدین زیــدان یکی از جدیترین نفرات در بین اسامی
مطرح شده بوده است.
با این حال «ال پارتیدازو دی کوپه» در اسپانیا خبر داده زیدان بار دیگر
پیشنهاد این باشگاه را رد کرده چون عالقهای به حضور روی نیمکت
این تیم در اولدترافورد ندارد.پیش از این امانوئل پتی مدعی شده بود
همتیمی سابقش در تیم ملی فرانسه در حال یادگیری زبان انگلیسی
است اما گفته میشود که مهارت او در این زبان هنوز به حد استاندارد
نرسیده است.
امــا ایــن تنها مشکل زیــدان نیست ،گفته میشود همسر او نیز
عالقهای به حضور و زندگی در شهر منچستر ندارد و ترجیح میدهد
که این سرمربی سابق رئال به دوریاش از دنیای فوتبال ادامه دهد.
این در حالی است که بسیاری باور دارند که مقصد بعدی این مربی
فرانسوی ممکن است پاری سن ژرمن باشد.
مائوریسیو پوچتینو که در حال حاضر هدایت این باشگاه فرانسوی
را به عهده دارد جز گزینههای اصلی یونایتد است و احتمال دارد به
زودی یا در پایان فصل پارک دو پرنس را به مقصد اولدترافورد ترک
کند .یونایتد از مدتها قبل عالقه زیادی به پوچتینو داشته و در سال
 2019پس از اخراج ژوزه مورینیو نیز در اندیشه انتقال این سرمربی
سابق تاتنهام به اولدترافورد بوده است .هرچند عملکرد درخشان
سولسشر سبب شد او به عنوان سرمربی اصلی تیم انتخاب شود.
سایت گل مدعی شده این مربی رابطه خوبی با سر الکس فرگوسن
هم دارد و همین میتواند نقشی کلیدی در جدایی او از پاریس ایفا
کند.
رابطه پوچتینو با لئوناردو ،مدیر ورزشی پی اس جی ،چندان خوب
نیست و بسیاری از رسانههای خبری معتقدند او دوســت دارد
در باشگاهی مربیگری کند کــه ق ــدرت بسیار بیشتری در رونــد
تصمیمگیری داشته باشد .یونایتد باید در بازی بعدی خود سه شنبه
شب در لیگ قهرمانان برابر ویارئال به میدان برود و کریک هدایت
آنها را در این بازی برعهده خواهد داشت.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد ،مدیران پاری سن ژرمن در نظر دارند که از
زیدان به عنوان جانشین این مربی آرژانتینی استفاده کرده و شانس
خود برای جذب او را امتحان کنند.

منفی روز

درستکار و اجرای درست عدالت

اینفانتینو؛ غالم حلقه به گوش صهیونیستها

جواد رستمزاده سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگساالن ،گفت :در چرخه انتخابی همه
جوانب در نظر گرفته شده و تمامی مدعیان شانس ملیپوش شدن را دارند.
پژمان درستکار میگوید «:چرخه انتخابی تیم ملی وقتی خوب طراحی و مشخص شود و اینکه
همه مدعیان بدانند با تالش و کوشش میتوانند دوبنده تیم ملی را بدست آورند ،این موضوع
برای کل جامعه کشتی موجب انگیزه میشود و در عین حال به کیفیت و کمیت کشتی ایران و
توجه به پشتوانهها کمک خواهد کرد .از سوی دیگر تورنمنتهای هدف نیز باید برای استعدادها
طراحی شود و با رونــدی که در پیش گرفتیم پشتوانههایی را برای تیم ملی خواهیم داشت.
چرخه انتخابی تیم ملی کشتی آزاد طی همین روزها اعالم خواهد
شد و امیدوارم بتوانیم این برنامه را عملیاتی کنیم و از سوی دیگر
همه جوانب را نیز در نظر گرفتیم و همه کشتیگیران شانس
ملیپوش شدن دارند».
درستکار در حالی روی اجرای عدالت در تیمهای ملی تأکید
میکند که سالها بود روی برگزاری مسابقات انتخابی تیم
ملی اتفاق نظر مشخصی بین مربیان وجــود نداشت و
بسیاری از کشتی گیران از بیعدالتیها رنج میبردند .در واقع
امروز درستکار در تالش است تا با اجرای مسابقات انتخابی
شانس پوشیدن دو بنده ملی را برای همه کشتیگیران فراهم
شود و به دور از تأکید بی جهت روی سوابق افراد بتواند از انگیزه
و ظرفیت همه کشتیگیران بهرهمند شود .مسابقات انتخابی
البته که باعث رونق بیشتر کشتی هم خواهد بود و میدانی است
برای شناسایی استعدادهای پر تالش .راهی که درستکار در پیش
گرفته راه اعتراض و دلخوری برای کشتیگیری نمیگذارد .پژمان در
مسابقات جهانی نشان داد میخواهد کشتی را از قید و بندهای
سنتی جدا و با تزریق ایدههای جدید تیم
ملی را متحول کند.

فدراسیونجهانیفوتبال(فیفا)اینروزهاباریاستجانیاینفانتینودردامنصهیونیستهاافتاده
و در سال جاری اقدامات متعددی در حمایت از رژیم اشغالگر قدس کرد .این موضوع تا بدانجا
پیشرفتهکهاعتراضاتیراهمدرپیداشتهاست.یکیاساسیترینقوانینوقواعدفیفا،عدمورود
سیاست به ورزش است .اینفانتنیو در اکتبر گذشته با سفر به فلسطین اشغالی و حضور در موزه
به اصالح صلح رژیم اشغالگر که روی مقبره «مأمن هللا» فلسطینی ها بنا شده ،اصلی ترین قانون
این نهاد بزرگ ورزشی را زیرپا گذاشت.وی بعد از حضور در سرزمین اشغالی ،پیشنهاد برگزاری
جام جهانی  2030در خاک سرزمین اشغالی به همراه امارات را ارائه کرد .بعد از این پیشنهاد
کامال ًسیاسی رئیس فیفا ،سازمان های حقوق بشر و مسلمانان واکنش های تندی را علیه
اینفانتینوداشتند.البتهبهنظرمیرسدفیفایصهیونیستشده،اقداماتش
به اینجا ختم نشده و حمایت از فلسطین در ورزشگاه ها را امری
«سیاسی» دانسته و برای آن از سوی باشگاه ها ،بازیکنان و هواداران
جریمهدرنظرگرفتهاست.ایناقدامکامال ًبرخالفقوانینخودش
است .آوردن پرچم فلسطین به ورزشگاه چه اقدامی سیاسی
است؟رفتارضدونقیضفیفانشانمیدهدرئیساینسازمان
بین المللی غالم حلقه به گوش صهیونیست ها شده و پروژه
چند صد میلیون دالری در جیب دارد تا بتواند از قوی ترین
ورزش در دنیا عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر را تسهیل
کند .هزینه های هنگفت صهیونیست هابرای رضایت رئیس
فیفا و گام برداشتن این مقام مسئول در راستای منافعشان
نشان داده که اقدامات ورزشکاران و هواداران علیه صهیونیست ها
ثمر بخش بوده و باعث شده تا برنامه های این رژیم غاصب بههم
بخورد .به همین خاطر میخواهند با سیاسی جلوه دادن
حمایت از فلسطین با کمک فیفا مانع
از ایــن اقــدامــات
شوند.

سینا حسینی بنا به ادعای مسئوالن باشگاه
پرسپولیس رقم قرارداد این کارگزار با مجموعه
پرسپولیس حدود  600میلیارد تومان است ،در
حالی که آنها در مزایده اخیر وقتی پیشنهاد
 160میلیارد تومان را تعیین کرده بودند ،هیچ یک
از متقاضیان حاضر به پذیرش این رقم نشده
بود و حاال عجیب است چگونه شرکت طرف
قــرارداد حاضر شده چنین مبلغی را به باشگاه
پرسپولیس پرداخت کند.
مدیران پرسپولیس که پیشتر استقاللی ها را به
واسطه انتخاب کارگزار  500میلیارد تومانی مورد
نیش و کنایه ق ــرارداده بودند ،در فرایند توافق
با کارگزار جدید دقیقا ًمشابه همان قــرارداد را
پذیرفتند با ایــن تفاسیر که نــرخ بندهای این
قرارداد بیشتر از قرارداد استقالل بود.
با این حال گفته میشود در متون این قرارداد
آمـ ــده پــرســپــولــیــس از مــحــل فـ ــروش پــیــراهــن
اورجینال خود رقمی حدود  220میلیارد تومان
درآمــدزایــی داشــتــه باشد کــه ایــن اتــفــاق کامال ً
اغــراقآمــیــز اســت؛ چــون در برهه کنونی هیچ
قانونی برای کپی رایت وجود ندارد و در خوش
بینانه ترین حالت ممکن پرسپولیس قادر به
درآمدزایی قابل قبولی از این محل نیست.
از طرفی رقم  200میلیارد تومان برای تبلیغات
محیطی در نظر گرفته شده است که این مبلغ
با در نظر گرفتن شرایط کنونی و مخالفت های
صورت گرفته از سوی سازمان لیگ امکان پذیر
نیست مگر اینکه کارگزار باشگاه پرسپولیس
ضمانت نامه بانکی به این سازمان ارائه کند.
نکته تأمل برانگیز دیگر اینکه در این قرارداد نیز
همانند قرارداد استقالل بخشی از مبلغ قرارداد
بابت درآمــدزایــی از پخش تلویزیونی در نظر
گرفته شده که با وضعیت کنونی امکان چنین
اتفاقی وجود ندارد؛ چون رسانه ملی هنوز زیر
بار این موضوع نرفته است ،از این رو باید دید آیا
مدیران پرسپولیس بابت ابهامات این قرارداد
توضیحات شفافی را به افکارعمومی و هواداران
خود ارائه خواهند داد یا همچنان همه چیز در
همین حالت غبارآلود پیش خواهد رفت.

قلعهنویی
چهار ستارهاش
را خط زد!

محسن فروزان  ،مهران
گلزاری ،مرتضی
تبریزی و شایان
مصلح چهار بازیکنی
هستند که با تصمیم
امیر قلعهنویی با
گلگهر به سیرجان
سفر نکردند و در تهران
زیر نظر مربی بدنساز
کار را دنبال خواهند
کرد .بر این اساس
بعد از دیدار گل گهر
و استقالل قرار است
جلسه کمیته انضباطی
باشگاه در خصوص این
چهار بازیکن تشکیل
شود و بعد از آن مجوز
بازگشت به تمرینات
را بگیرند.تصمیم امیر
قلعهنویی سرمربی
گلگهر در آستانه دیدار
با استقالل مسئله
مهمی تلقی میشود.
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در حاشيه

ضدحمله

هفته یازدهم لیگ برتر فوتسال

میزبانی چیپس در روز سفر
فرشآرا به نصف جهان

هفته یــازدهــم لیگ برتر فوتسال کشورمان
عصر امروز و از ساعت  16به طور کامل برگزار
خواهد شد که نمایندگان خراسان رضوی نیز
جدالهای حساسی را با حریفانشان خواهند
داشــت .ف ــرشآرا که در هفته پیش موفق به
شکست چیپس کامل در دربی مشهد شده
بود حاال به اصفهان رفته تامقابل سپاهان قرار
گیرد ،چیپس کامل هم در مشهد میزبان فوالد
زرند ایرانیان است.

◾

◾برنامه مسابقات

فردوس قم  -مقاومت البرز
مس سونگون  -حفاری اهواز
سپاهان  -فرشآرا
شهروند ساری  -راگا
چیپس کامل مشهد  -فوالد زرند ایرانیان
زندی بتن کالردشت  -گیتیپسند
سنایچ ساوه  -کراپ الوند

مبلغدریافت 
ی
«یامگا» و «ژستد»
از استقالل مشخص شد

یکی از مسائلی که در شروع حضور دو بازیکن
فرانسوی در استقالل مطرح شد ،بحث مبلغ
ق ــرارداد آنهــاســت .به نقل از ایسنا براساس
پیگیریهای انــجــام ش ــده ،ژســتــد بــا تــوجــه به
آپشنهایی که در قراردادش ذکر شده  ،میتواند
تــا مبلغ  ۴۸۰ه ــزار دالر از بــاشــگــاه استقالل
دریافت کند و همچنین یامگا نیز با استقالل
قراردادی  ۳۰۰هزار دالری امضا کرده است.
ژس ــت ــد ت ــا ایــنــجــای کـ ــار  ۱۶۰ه ـ ــزار و یــامــگــا
ه ــم  ۵۰ه ـ ــزار دالر از اس ــت ــق ــال دری ــافــت
کردهاند.

فروشسهمیه
در ازای
 6کامیون
روغننباتی!
باشگاه علم و ادب که
با خرید امتیاز باشگاه
شهرداری تبریز در
لیگ دسته یک حضور
یافت ،نمایش ضعیف
و بحث برانگیز در فصل
 98-99داشت و به
دسته دو سقوط کرد.
مسئوالن باشگاه علم
و ادب امتیاز تیم را به
باشگاه بعثت کرمانشاه
واگذار کردند و بر اساس
اطالعات دریافتی
این تعویض امتیاز در
ازای  6کامیون روغن
نباتی اهدایی از سوی
کرمانشاهی ها صورت
گرفته تا به این ترتیب
معامله در شرایط کاال
به کاال انجام بگیرد!

