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◾

 18ربیعالثانی 1443

 24نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

◾

◾مرادمند غایب استقالل مقابل گلگهر
حــســیــن م ــرادم ــن ــد و روزب ـ ــه چــشــمــی ک ــه ب ــه دلــیــل
سرماخوردگی در تمرین استقالل حضور نداشتند
شــرایــط جسمانی چــنــدان مطلوبی در آستانه سفر
آبیپوشان به سیرجان نداشتند.
البته وضعیت جسمی روزبه چشمی بهتر از مرادمند
است و احتماال مرادمند غایب اصلی دفاع استقالل
است.

شماره 9679

◾تیم حسن یزدانی مشخص شد
فوالدین ذوب آمــل در نظر دارد با حسن یزدانی در
مرحله نیمهنهایی شرکت کند.
احــتــمــاال ًیــزدانــی دارنـ ــده م ــدال طــای المپیک ریو
و نــقــره تــوکــیــو ف ــردا ق ـ ــرارداد خ ــود را امــضــا خــواهــد
ک ــرد .بــا تــوجــه بــه حــضــور نایفونوف در سهند ارس
احتمال رویــارویــی یــزدانــی و کشتیگیر روس وجود
دارد.

◾

◾فرصت مرادی به سهراب و کیانوش
علی مرادی،رئیس فدراسیون وزنـهبــرداری گفت که
سهراب مرادی و کیانوش رستمی اگر میخواهند در
بازیهای آسیایی شرکت کنند باید در اردوی تیم ملی
حاضر شوند.
اردوه ـ ـ ــای تــیــم مــلــی در حـ ــال ان ــج ــام اسـ ــت و سه
هــفــتــه دی ــگ ــر ت ــی ــم بـ ــه ق ــه ــرم ــان ــی ج ــه ــان اع ـ ــزام
میشود.

شوآین اشتایگر

ستا
رگان ورزش

ماریو مانژکیچ

بابک رفعتی داور ایرانی  -آلمانی است
که در نخستین سالهای ششمین دهه
زندگی ،پرده از نامهای برداشت که پس
از خودکشی نافرجام ،شوآین اشتایگر
برای دلگرمی او ارسال کرد.

حمیدرضا عرب پرسپولیس در وضعیتی است که دیگر نباید امتیاز از دست بدهد
و فرصت سوزی دربازیهای آتی بی شک برای این تیم گران تمام خواهد شد .یحیی
گلمحمدی وشاگردانش اما عزم خود را جزم کردهاند از این پس امتیازی را از دست ندهند.
عبدی که در این فصل هم عصای دست یحیی گل محمدی است ،با انگیزه متفاوتی گام
به لیگ بیست و یکم گذاشته است .او میخواهد گلهای بیشتری درترکیب پرسپولیس
به ثمر برساند.

◾

◾

◾بازگشت هواداران را در بازگشت خودتان چه اندازه
مؤثرمیدانی؟

ببینید رقــابــت هرفصل درلــیــگ برتر سختتر میشود
وســاده نیست تیمی پنج بار پشت سرهم قهرمان شود.
مــا نــشــان دادی ــم میتوانیم کــارهــای بــزرگــی انــجــام دهــیــم و
دستاوردهای مهمی بدست آوریم .درسالهای اخیر مابهترین تیم
ایران بودیم .چه در رقابتهای داخلی ،چه دررقابتهای خارجی.
اما در دو سال اخیر خیلی دوست داشتیم با هوادارانمان جشن
قهرمانی بگیریم که این امکان فراهم نشده است .ما بی صبرانه
منتظرمالقات ه ــواداران درورزشــگــاه آزادی هستیم .بــازی ما با
صنعت نفت آبادان با تماشاگر است و این خبرخوبی برای ماست.
شک نکنید که پاسخ این حضور را خواهیم داد .ما برای رسیدن
به قهرمانی ششم به حضور تماشاگران به خصوص دربازیهای
خانگی نیازداریم.

◾

◾امروز با صنعت نفت آبادان بازی دارید .تقابل با این تیم آبادانی
چه نتیجهای برای شما دربرخواهد داشت؟

ما به همه تیمها احترام میگذاریم واعتقاد داریم همه تیمهای لیگ برتر میتوانند
برای ما دردسرساز شوند .صنعت نفت تیم خوب و ریشهداری است اما کادر فنی
ما شناخت کاملی از این تیم دارند و نقاط قوت و ضعف این تیم را برای ما به خوبی
آنالیز و گوشزد کردهاند .میدانیم که مقابل آنها چگونه بازی کنیم و به پیروزی برسیم.
در حضور هوادارانمان هم به چیزی جز برد فکر نمیکنیم و قطعا ًبه پیروزی میرسیم و
خودمان را به صدر جدول نزدیکتر خواهیم کرد.
◾ممکن است این فصل مدعی آقای گلی باشی؟

هدفم دردرجه اول موفقیت تیم است اما درگوشه ذهنم به این مهم هم فکر میکنم .هیچ چیز برای
یک فوتبالیست دور از دسترس نیست اگر برایش تالش کند و زحمت بکشد .در پرسپولیس همه
با هم برای موفقیت و پیروزی تالش میکنیم .فرقی ندارد چه کسی گل زند .حاال من چون مهاجم
هستم توپ ها به من ختم میشود و من وظیفه دارد زحمات همه را به ثمربرسانم

مسی برای دریافت هشتمین جایزه پیچیچی میزبان خبرنگاران روزنامه اسپانیایی
مارکا در خانه خود در پاریس بود و صحبتهای جالبی را در گفتوگو با آنها مطرح
کرد.

◾

◾شاید هرگز کسی از رکوردهای تو عبور نکند؟
زمانی که بازنشسته شوم و شروع به بررسی همه رکوردهایی کنم
که به اندازه کافی خوش شانس بودم تا به آنها دست پیدا کنم،
آن زمان واقعا ًارزش آنها برایم مشخص خواهد شد .بازبینی
آنها اتفاقی فوقالعاده خواهد بود.

میثاقیان ،مجیدی و گل محمدی
لب تیغ

◾

◾

◾ فکر میکنی امباپه فصل بعد به رئال برود؟

واقعیت این است که اطالعی از این موضوع ندارم .تنها او میداند که در سرش
چه میگذرد و در حال انجام چه کاری است.

◾

◾

◾کنار سرخیو راموس در یک رختکن چه حسی دارد؟
ما همیشه برای هم احترام قائل بودیم ،با این که رقابت بسیاری در
الکالسیکو داشتیم .داشتن او در کنار هم به عنوان هم تیمی حس
خوبی است.

یگــویـنــد کــه مــا مــدعــی اصلی
هـمــه مـ 
هستیم و من هم ایــن موضوع را انکار
نمیکنم که ما با توجه به نــام بازیکنان
مدعی قهرمانی هستیم ،اما هنوز نیاز به
چیزهای دیگری داریم تا به تیمی واقعا قوی
تبدیلشویم.اماماتنهامدعینیستیم،تیمهایبزرگ
دیگری هم هستند که مدعی قهرمانی هستند.

◾

◾سرخیو همانطور که تصور میکردی است؟
من با همتیمیهای او در تیم ملی اسپانیا همبازی بودم و او را
میشناختم و حاال وقتی در پاریس بیشتر با هم برخورد
داشتیم ،متوجه شدم که او انسان بزرگی است.

◾

◾

◾مدعیان قهرمانی لیگ قهرمانان چه تیمهایی هستند؟
در حال حاضر لیورپول بسیار خوب است .سپس سیتی ،بایرن،
رئال ،اتلتیکو ...تیمهای زیادی هستند که میتوانند برای قهرمانی
در این فصل رقابت کنند.
◾آیا شانسی برای تیمهای اسپانیایی قائل هستی؟
رئال مادرید همیشه قدرت رقابت را دارد .همین موضوع درباره
اتلتیکو هم صدق میکند و آنها دو تیمی هستند که همیشه
برای قهرمانی میجنگند .آنها دو رقیب سخت در مواجهه
مستقیم به حساب میآیند و در حال حاضر بهتر از بارسلونا
هستند.

جواد رستمزاده هفته ششم لیگ برتر از امروز در شهرهای مختلف
آغاز میشود .در تهران پرسپولیس در حضور تماشاگرانش از برزیلیهای
ایران میزبانی میکند .شاگردان گل محمدی اگر در این بازی هم امتیاز از
دست بدهند وارد بحرانی خود ساخته خواهند شد .برای پرسپولیس بازی
با صنعت نفت آبادان فینال لیگ برتر است که میتواند آنها را در صورت
پیروزی به ریل قهرمانی برگرداند.
استقالل هم در سیرجان نبردی فامیلی را با گل گهر برگزار میکند .دوئل
مجیدی وقلعه نویی تعیین کننده معادالت باالی جدول است .استقالل
هم مثل پرسپولیس به انــدازه کافی امتیاز از دست داده و شکست در
سیرجان میتواند فرهاد را به لب پرتگاه ببرد.تیم قلعهنویی اگر چه با
درگیریهای زیر پوستی دست به گریبان است ،اما در خانه تیمی مدعی
و برنده است .مدعیان لیگ برتر البته نگاه ویژهای به نتیجه بازی سپاهان
و فجر سپاسی دارند .شیرازیها اگر بتوانند اصفهانیها را متوقف کنند
خدمت بزرگی به دیگر تیمها کــردهانــد .تیم نویدکیا با یک شکست و
یک مساوی در هفتههای اخیر ته دل هوادارانش را لرزانده .صفآرایی
پرمهرهترینتیملیگمقابلکممهرهترینتیممیتواندصحنههایجالبی
را خلق کند .تیمهای تراکتور و پدیده هم امــروز در تبریز به مصاف هم
خواهند رفت .پدیده مشهد که در این فصل با مشکالت مالی و مدیریتی
بسیاریمواجهاستواینموضوعبهشدترویکیفیتفنیاشتأثیرگذار
بــوده ،هنوز موفق به کسب پیروزی در لیگ بیست و یکم نشده است.
براساس شایعههایی که البته تأیید نشده ،احتمال تغییر سرمربی پدیده
در صورت نتیجه نگرفتن در بازی تراکتور مطرح شده است؛ هر چند این
موضوع را میثاقیان تکذیب کرده ،ولی شرایط پدیده به گونهای است که
هدف در بازی امروز قطعا ًسه امتیاز برای مشهدیها خواهد بود؛ از سویی
دیگر سولدو هم برای اینکه خیلی زود بتواند جایی در دل هواداران تراکتور
پیدا کند ،نیاز به کسب یک برد خانگی دارد؛ بردی که با توجه به شرایط
حریف ،انتظار آن از تراکتور میرود.
برنامه کامل بازی های فردا به شرح زیر است:
تراکتور  -پدیده مشهد 15:00
نساجی مازندران  -پیکان 15:00
فجر سپاسی  -سپاهان 15:00
هوادار  -آلومینیوم اراک 15:00
گل گهرسیرجان  -استقالل 16:00
ذوب آهن  -فوالد 17:00
تمسجدسلیمان-مسرفسنجان 17:00
نف 
پرسپولیس  -صنعت نفت آبادان 18:00

◾ آیا دلتنگ نبردهای مستقیم با رونالدو نیستی؟
مدت زیادی از زمانی که ما به صورت مستقیم در یک لیگ رقابت میکردیم گذشته
است .ما از نظر فردی و تیمی برای اهداف یکسانی رقابت میکردیم .این دوره بسیار
زیبایی برای ما و در عین حال تماشاگران بود چون آنها هم از این رقابت بسیار لذت
بردند .این خاطره زیبایی است که برای همیشه در تاریخ فوتبال میماند.

◾باحضورتو،امباپه،نیمارآیاپیاسجیمدعی
اصلیقهرمانیدرلیگقهرماناناست؟

◾

آغاز هفته ششم لیگ برتر

◾پرسپولیس دراین فصل شروع خوبی نداشت و شرایط به سود
این تیم پیش نمیرود .چه زمــان میشود به بازگشت پرسپولیس
امیدوار بود؟

بازگشت پرسپولیس را به کورس قهرمانی قطعی بدانید .به
ه ــواداران تیمم اعــام میکنم ما مدعی قهرمانی خواهیم
شد .میدانیم که هواداران نگران هستند ،اما بدانید که ما
نگرانتر از همه شما هستیم و تالش میکنیم پرسپولیس
به آن جایگاهی که مد نظر شماست برسد .ما تیم بزرگی
هستیم و تا االن هم قدری بدشانسی آوردیم که برای هرتیمی
این اتفاقات رخ میدهد.

◾

ستاره لهستانی بایرن مونیخ ،به عنوان
بازیکن طالیی سال  2021از نگاه توتو
اسپورت انتخاب شد .لواندوفسکی این
عنوان را باالتر از جورجینیو و لیونل
مسی از آن خود کرده است.

ضدحمله

با هواداران به کورس قهرمانی برمیگردیم

مسی:تنهامامدعیقهرمانینیستیم

رئال و اتلتیکو
بهتر از بارسلونا هستند

◾ژاوی میتواند چه چیزهایی به بارسلونا اضافه کند؟
ژاوی مربی است که اطالعات زیادی دارد ،باشگاه را به خوبی میشناسد
و از زمانی که بچه بــوده به خوبی از همه چیز مطلع بــوده اســت .او
شخصیت بسیار مهمی برای بازیکنان جوان است و فردی است که
باعث رشد دوباره بارسا خواهد شد ،این چیزی است که من در آن
هیچ تردیدی ندارم.

◾

خبر
روز

روبرت لواندوفسکی

ستاره سابق تیم ملی کرواسی به
جمع اعضای کادر فنی تیم ملی این
کشور اضافه شد .او سه ماه قبل و
در اواسط فصل تابستان از دنیای
فوتبال خداحافظی کرده است.

توگو با قدس:
مهدی عبدی ،مهاجم پرسپولیس در گف 

◾

◾گلباران قرقیزستان توسط ایران
بازیکنان تیم فوتبال زیــر  ۱۵ســال ای ــران توانستند
تیم زیــر  ۱۵ســال قرقیزستان را  ۸بــر صفر شکست
دهند.
با این پیروزی تیم زیر  ۱۵سال ایران توانست با  ۷امتیاز
به صدر جدول گروه برود.
ایران در این رقابتها نتایج بسیار خوبی کسب کرد و
باعث امیدواری در رده تیمهای پایه شد.

◾به بارسا باز میگردی؟
من همیشه گفتم که روزی به بارسلونا برمیگردم چون خانه
من است و من آنجا زندگی خواهم کرد .و مشخصا ًاگر بتوانم
نقشی داشته باشم و به باشگاه کمک کنم.

زیر ذره بین

صدری تا چه زمانی حمایت میکند؟

یک بام و دو هوا
در اردوگاه سرخها

مجید صدری که این روزها به دلیل بسته ماندن
پنجره نقل و انتقاالتی این تیم به دلیل شکایت
گابریل کالدرون به شدت از سوی هواداران این
باشگاه تحت فشار اســت ،بــا حضور در یک
برنامه تلویزیونی از رفع این مسئله در آینده
نزدیک خبر داد!
صــدری همزمان با طــرح ایــن موضوع حمایت
سنگینی از یحیی گل محمدی به عمل آورد و
مدعی شد ما تا لحظه آخر کنار گل محمدی
خواهیم ایستاد.
وی برای جلب حمایت شاگردان گل محمدی،
وعده پرداخت مطالبات آنها را داد و تأکید کرد
تا قبل از بــازی امــروز پرسپولیس مقابل نفت
آبادان بخشی از دستمزد آن ها به حسابشان
واریز خواهد شد تا به این ترتیب آنها در آستانه
اتمام دوران سرپرستی وی همه چیز به نفع او
تمام شود ،اما اظهارات یحیی گل محمدی در
نشست خبری پیش از بازی برابر صنعت نفت
آبــادان خالف این گفته بود ،به گونه ای که گل
محمدی کامال ًبرخالف صدری از شرایط حاکم
بر باشگاه پرسپولیس گالیه کرد و مدعی شد
وزیر ورزش و جوانان باید هر چه زودتر تکلیف
باشگاه را روشن کند.
البته ممکن است گل محمدی بابت خروج از
فشار نتایح اخیر تیمش این جمالت را به کار
برده باشد تا به نوعی از نبود مدیریت دائمی در
باشگاه پرسپولیس به عنوان پوشش عملکرد
فنی تیم خــود اســتــفــاده کند ،امــا بــا رجــوع به
پرداختهای صورت گرفته میتوان اوضاع این
باشگاه از بابت مسائل مالی را در حد ایدهآل
توصیف کرد.با ایــن حــال هنوز روابــط یحیی و
صــدری به صــورت رسمی وارد جنجال نشده
است ،اما به نظر میآید در صورت تداوم روند
ناامید کننده تیم پرسپولیس آرامش امروز جای
خود را به تنش های داخلی بدهد.
با وجود این ،مدیر روابط عمومی پرسپولیس با
رد هرگونه اختالفی میان کادر مدیریتی و فنی
مدعی شد سیاست باشگاه حمایت از یحیی
گل محمدی خواهد بود و طبیعتا ًاین اتفاق تا
پایان فصل ادامه خواهد داشت .اما خبرهای
پشت پرده حکایت از شرایطی خالف این ادعا را
دارد .باید کمی منتظر ماند تا بازیهای حساس
پرسپولیس فرا برسد و آن وقت قضاوت کرد که
صدری همچنان پشت سر گل محمدی خواهد
ایستاد یا نه؟

گزارش کوتاه

در پایان هفته یازدهم لیگ برتر رقم خورد

شکستسنگینفرشآرا  
برد دلچسب چیپس کامل

حمید رضا خداشناس هفته یازدهم لیگ
برتر فوتسال کشورمان عصر دیــروز با پیروزی
مدعیان به پایان رسید.
گیتی پسند اصفهان ،ســن ایــچ ســاوه و مس
سونگون که مدعیان اصلی قهرمانی این فصل
به شمار میآیند دیروز توانستند بر حریفانشان
غلبه کنند تــا جایگاهشان در جــدول دست
نخورده باقی بماند .فرش آرا که این فصل فراز
و نشیب زیــادی داشته ،پس از پیروزی هفته
گذشته بــرابــر هــمــشــهــریاش در مشهد این
هفته متحمل شکست سنگینی در اصفهان
شد و 5بر صفر بازی را به سپاهان واگــذار کرد.
اما چیپس کامل دیگر نماینده مشهد در لیگ
برتر دیروز در سالن شهید بهشتی میزبان فوالد
زرند ایرانیان بود و در یک بازی نزدیک و دیدنی
توانست با نتیجه 4بر  3حریفش را با شکست
بدرقه کند تا نشان دهد در اولین تجربهاش در
لیگ برتر حرفهای زیــادی بــرای گفتن دارد و
مسئوالن این تیم و کادر فنیاش تیم با ثباتی را
راهی مسابقات کردهاند.

◾

◾نتایج کامل
فردوس قم  4 - 4مقاومت البرز
مس سونگون 1 - 6حفاری اهواز
سپاهان - 5صفر فرشآرا
شهروند ساری 1 –4راگا
چیپس کامل مشهد 3- 4فوالد زرند ایرانیان
زندی بتن کالردشت  5 - 4گیتیپسند
سنایچ ساوه  5 - 6کراپ الوند

اقدام
انسان دوستانه
محمد انصاری

محمدانصاری،
بازیکن سابق
پرسپولیس حدود
 ۲میلیارد و ۶۰۰
میلیون تومان از
سرخپوشان طلب
دارد.
انصاری پیگیر
اهدای این طلب
به مؤسسه خیریه
است و در صورت
عمل مدیر باشگاه
پرسپولیس به
وعدهاش این
مبلغ صرف خرید
جهیزیه برای
عروسهای
بیبضاعت می شود.
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ورزش

در حاشيه

مأمورسابق
«سیا» در
خدمتمیزبان
جامجهانی
تحقیقات شبکه خبری
آسوشیتدپرس نشان
داده قطر با استخدام
یکی از افسرهای سابق
سیا به نام کوین چاکر
که به عنوان کارآگاه
خصوصی فعالیت
میکرد تالش داشته تا
از پیشنهادهای سایر
رقبا و شرایط مقامات
کلیدی فیفا در سال
 2010مطلع شود.
این اقدامات با حضور
فردی در لباس عکاس
خبری انجام شده که
سعی میکرده از دیگر
پیشنهادهای مطرح
شده برای میزبانی
مطلع شود .فردی نیز
در شبکه اجتماعی
فیس بوک به عنوان زنی
جذاب حضور داشته تا
بتواند به هدف نزدیک
شده و اطالعاتی را از او
بدست آورد.

