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◾

◾آرشاوین :مشابه آزمون در روسیه نیست
آنــدره آرشاوین مهاجم پیشین آرسنال دربــاره جدایی
نپ ـتــرزبــورگ در
احـتـمــالــی سـ ــردار آزمـ ــون از زن ـیــت س ـ 
نقلوانتقالهای زمستانی گفت :خیلی مهم است که
گزینه جایگزین خارجی برای سردار آزمون پیدا شود .من
مشابهی همانند او در فوتبال روسیه نمیبینم .زنیت و
ســردار آزمــون در موضوع پایان همکاریشان صادقانه
رفتار میکنند.

ستا
رگان ورزش

 19ربیعالثانی 1443

 25نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

◾

شماره 9680

◾نوراللهی در شباب االهلی ماندنی شد
سایت «منبر االمــارات» خبر داد باشگاه شباب االهلی
تصمیم گرفت کارلوس ادواردو هافبک برزیلی اش را در
لیست خــروج قــرار بدهد و به جای این بازیکن کارتابیا
بازیکن آرژانتینی را به این تیم در نقل انتقاالت زمستانی
برگرداند .این درحالی است که پیش از برخی از رسانههای
ام ــارات از جانشینی هافبک آرژانتینی به جــای احمد
نوراللهی خبر داده بودند.

کریم بنزما

ستاره رئال مادرید ،در دادگاه مربوط
به پرونده باجگیری متئو والبوئنا
مجرم شناخته شد .رأی پرونده او
یک سال حبس تعلیقی و پرداخت
 75هزار یورو است.

◾

◾رونالدو  ۸۰۰تایی شد
به نقل از مارکا ،منچستریونایتد در نخستین بازی بعد از
سولسشایر به پیروزی دست پیدا کرد و با دو گل ویارئال
را شکست داد که گل اول این دیدار را کریستیانو رونالدو
به ثمر رساند.
مهاجم پرتغالی با این گل توانست به رکورد بینظیر ۸۰۰
گل در دوران فوتبال خود دست یابد تا او را به گلزنترین
بازیکن تاریخ فوتبال بینالمللی تبدیل کند.

◾

◾گلمحمدی:لیگ تازه برای ما شروع شده است
یحیی گلمحمدی پس از پیروزی یک بر صفر پرسپولیس
مقابل نفت آبادان اظهار کرد :روز خوبی برای پرسپولیس
بود که بعداز دو سال شاهد حضور هواداران بودیم .خدا
را شکر که بازی حساسی را بردیم .لیگ تازه برای ما شروع
شده است .اتفاقاتی که در بازیهای گذشته افتاد تمام شد
و این  3امتیاز کمک خوبی به ما کرد که جهش خوبی در
جدول داشته باشیم.

دوشان والهوویچ

یوونتوسیها خود را آماده ارائه پیشنهادی
 50میلیون یورویی به فیورنتینا برای به خدمت
گرفتن دوشان والهوویچ در پنجره نقلوانتقاالت
زمستانی پیشرو میکنند .فیورنتینا برای
موافقت  70میلیون یورو میخواهد.

جیانی اینفانتینو

وزیر ورزش از حضور اینفانتینو رئیس
فیفا در ورزشگاه آزادی برای تماشای
بازی ایران خبر داد .ایران روز  7بهمن
در مقابل عراق و  12بهمن در برابر
امارات به میدان میرود.

برای سالگرد درگذشت مارادونا که با آن همه حاشیه و شایعه در برابر آمریکا ،انگلیس و رژیم صهیونیستی طرف مظلومان را گرفت

فوتبال علیه استکبار

جواد رستمزاده خــواب ابــدی در غروبی
پاییزی .با آن همه ابهام و رازآلــودگــی.
بــا یــک ســال ســؤال بــی ج ــواب .با
موجی از تأثر جهانی و مردمی
تنها کار تو بود و بس .سکوت.
بـ ـ ــهـ ـ ــت .حـ ــیـ ــرت
شـ ـ ــایـ ـ ــعـ ـ ــه
.ســؤال .انــدوه .تأسف.
بـ ـ ـ ـ ــاور
ه ــم کـ ــار م ــا بـ ــود و بــس.
نمیکردیم .مثل گلهایت به
انگلیس .مثل ویرانگر یهایت
مقابل بــرزیــل .مثل محرومیتت در
جام جهانی آمریکا .خاصیت خبرهای
ت ــو ای ــن ب ــودن ــد و ای ــن مــانــدنــد .تــوفــانــی و
غافلگیرکننده .درست یک سال قبل .درست
در آستانه پایان سال سخت میالدی خبر فوتت
وسط همهگیری کرونا به دلیل بیماری قلبی همانقدر
که همه مردمان عاشق فوتبال در دنیا را غمزده کرد،
سیاستمدارانی که با آ نهــا یک دم ســازش نکردی را
ذوق زده کــرد .هما نهایی را میگویم که با پله سامبا
میرقصند و با پالتینی زیر برج ایفل شام میخورند و
بــرای سلطهگر یشان بر دنیا با توسل به فوتبال نقشه
میکشند.
از زمانی که چشم بستی ستارهای در قواره تو پیدا نشد
که مــوی داغ آمریکاییها و اشغالگران شــود .با همه
شر وشــور بودنت در زمین فوتبال و حاشیههایت و
اعتیادت ،در خــارج از آن اما همیشه با عنوان «ال
دیگو» سمت مخالفان زورگویی ایستادی .در فوتبال
علیه مافیای فیفا سر برداشتی و تاوانش را هم با
محرومیتهای سنگین دادی.
بــا اینکه افــتــخــارات تــو بسیار کمتر از پله بــود ،اما
هــمــواره گــوی سبقت در محبوبیت را از او ربــودی.
تو سمت مــردم ماندی و پله مقابل آ نهــا .او بــازوی
تبلیغاتی و اجرایی برای فیفا شد و تو خار چشم «هاوه
النژ» و «سپ بالتر» .تو در حالی که با آزادیخواهان
التین همنوایی میکردی پله حتی از میلیو نها برزیلی
معترض به برگزاری بازیهای جام جهانی فوتبال در سال
 2014هم حمایت نکرد .در این یک سال و در نبود تو هم از
او بخاری بلند نشد.
سال  ،۲۰۱۵در بوینس آیرس پس از مافیا خواندن تک تک
مقامات عالی فیفا فریاد زدی« :من باید با مافیایی که هنوز در
فیفا باقی مانده ،مبارزه کنم» .با آن هوش فوتبالی معرکهات
خــوب دســت آنهــا را قبل از همه خــوانــده بــودی و به فساد و
پولشویی و رشوه گیری محکومشان کردی.
حتی وقتی همه دنیا تو و هنرت را ستایش میکردند و گران
ترین بازیکن جهان ب ــودی ،وارد بــازی ســران زر و زور نشدی

و خـ ــاف ج ــری ــان آب و
س ــت ــارهه ــا شــنــا کـ ــردی.
«امــیــرکــوســتــوریــتــســا»

خاطره نگاری سخنگوی سابق وزارت امور خارجه

مارادونا و ایران

حمیدرضا آصفی او ایران
را دوسـ ــت داشـ ــت و زمــانــی
بــحــث حــضــور او ب ــه عــنــوان
سرمربی در تیم ملی مطرح
بود ،اما دیگو شخصیت دووجهی داشت و
حضورش در ایران به دلیل برخی از مسائل
شدنی نبود .اما یک وجه از شخصیت او
در صورت حضورش در ایران برای ما برد به
حساب میآمد .از این نظر که آمدن او به
ایران سبب میشد تا تفکرات منفی مردم
آرژانتین نسبت به ایران پاک شود .ما در
آمریکای جنوبی تقریبا ً با اکثر کشورها
رابطه خوبی داریم؛ بهجز آرژانتین و حضور
او مــوجــب م ـیشــد تــا ای ــن نــگــرش تغییر
کند .بعد از انفجار آمیا ،صهیونیستها
توانستند چــهــره ای ــران را در کشورشان
خــراب کنند .گرچه بعدها مشخص شد
این انفجار یک انفجار صوری بوده و ایران
هیچ نقشی در آن نداشته است .ما تبرئه
شدیم امــا بــاز هــم یــخ رواب ــط دو کشور باز
نشد .مارادونا مواضع روشنی در خصوص
فلسطین داش ــت ،مواضعی کــه نزدیکی
بــســیــاری بــا مــواضــع کــشــورمــا داشـ ــت .او
طــرفــدار سرسخت مــردم فلسطین بــود و
از ظلمی که آمریکا و رژیــم صهیونیستی
علیه مــردم فلسطین میکردند ،ناراحت
ب ــود .در جــام جهانی بــرزیــل بــا او روب ــه رو
شدم و زمانی که او متوجه شد من ایرانی
هستم با روی باز با من سالم و علیک کرد.
جمهوری اسالمی در افکار عمومی مردم

دنیا چهره خوبی دارد و تبلیغات غربیها
هیچ گــاه سبب خــراب شــدن وجهه نظام
نشده است .مارادونا و مردم عادی ،جمهوری
اسالمی را سمبل مقاومت میدانند و چنین
تفکر و گرایشهایی در خصوص نظام ما
در سراسر دنیا وجود دارد .عالقه او به ایران
تا جایی بود که در دوران ریاست جمهوری
احمدینژادپیراهنخودرابهرئیسجمهوری
وق ــت کــشــورمــان اه ــدا ک ــرد و از ای ــن طریق
عالقهاش را به ایران نشان داد .حقیقتا ًتعداد
چنین انسان هایی با مواضع کامال ًروشن
بسیار اندک است و جهان ورزش و سیاست
همانند مارادونا را نخواهد دید.
*برگرفته از ویــژه نامه روزنــامــه ای ــران برای
مارادونا

مــحــافــظــه ک ــاری معمول
در ب ــخ ــش ــی از فــیــلــم
سـ ــال
یـ ـ ـ ـ ـ ــک

ضدحمله

سپاهان صدر را پس گرفت

پاگشای هواداران
پرسپولیس با برد

پس از قهرمانی جــام جهانی ،میبینیم که به دیــدار «فیدل
کاسترو» رفته ای و یاد «چگوارا» را کنارش زنده داشتی .
کاسترو را پــدر دوم خــود خــوانــدی و عالقه ات بــه چاویسم و
سوسیالیسم انقالبی را پنهان نکردی .به یانکیها یــادآوری
کــردی نمی تــوان با بمب محبوب دل مــردم شــد.خــودت را در
نبرد با آمریکا سرباز محرومان خواندی و مردم کشورت را برای
تظاهرات علیه جورج بوش به خیابانها فراخواندی.
«آشغال انسانی»،این تعبیری بود که از
رئیس جمهور آمریکا در ســال 2005
ک ــردی .از مــخــالــفــان ســرســخــت کــاخ
سفید بــودی و بــا تمام ثــروتــی کــه به
آن رسیدی همیشه حامی فقیران
بودی.
نبودنت به یاد ندارم هیچ فوق ستاره ای
در ایــن ما ههای
در دنیای هنر و ورزش به روشنی و صراحت تو از فلسطینیها
حمایت کرده و اشغالگران را به باد انتقاد گرفته باشد .در جام
جهانی روسیه به نشانه انزجار از اشغالگران به دیدار رهبران
جنبش خ ــودگ ــردان فلسطین رفــتــی و خ ــودت را فلسطینی
خواندی .اگر این روزها بودی حتما ًعلیه اینفانتینو،رئیس فیفا
که برای صهیونیستها دم تکان میدهد و میخواهد برای آنها
سپری فوتبالی مقابل اعتراضات جهانی ایجاد کند ،سکوت
نمی کــردی.مــی دانــم اگــر بــودی حتما ً از قهرمان نشدن
انگلیسیهای متجاوز به جزایر فالکلند در یورو قند در
دلت آب میشد.
در این یک سال نبودی که ببینی مدعیان حقوق
بشر و تمدن با سیاهان در استادیومها چه کردند.
با آنکه سفیدپوست بودی اما الگوی مبارزه با نژاد
پرستی و آپارتاید در ورزش شدی« .ماندال» تو را
حامی سیاهان خواند و کسی از مقدار کمکهای
بــشــردوســتــان ـهات بــه مـ ــدارس ســیــاهــان در قلب
آفریقا سر درنیاورد.اتفاقا ًایران را هم خیلی دوست
داشــتــی.ایــران را مــحــور مقاومت مقابل استکبار
میدانستی .متقابال ًاینجا در ایران هم خیلی طرفدار
داشتی .وقتی از مرگ دریبل خوردی اینجا همه شوکه
بودیم.
شاید بعد از آرژانتین در هیچ کشوری مثل ایــران مردم
پیگیر اخبار و شایعات پس از مرگت نبودند .بد اخالقی
میکردی ،اما خوش قلب بــودی .معتاد به کوکائین بودی،
امــا بــرای مــردم ،آزاری نداشتی.حاشیه داشتی امــا از اصل
اعتقادت به آزادی خواهی پا پس نمی کشیدی .برای ایرانیها
که همیشه فوتبال را جسورانه و بی پروا و التین میخواهند ،تو
مظهر زیبایی فوتبال بودی و ماندی .برای ما که زیر بار حرف زور
نمی رویم و زخمی بیعدالتیها در فیفا و تحریمها هستیم،
کسی مثل تو حتی با آن همه حاشیه و جنجال و اعتیاد و زندان
همیشه در ذهن و قلبمان جاودانه است.
شایعات ناتمام درباره مرگ اسطوره

«دن دیگو» بدون قلب دفن شد؟

مارادونا در  25نوامبر  2020در
آرژانتین و در سن  60سالگی
درگــذشــت و اخــبــار زی ــادی تا
همین امـ ــروز دربـ ــاره مــرگ او
منتشر شده است.
حــاال تقریبا ًیک ســال از روز درگــذشــت او
گذشته و نلسون کاسترو ،پزشک و خبرنگار
آرژانتینی ،کتابی را به نام « سالمت دیهگو:
داستان واقعی » منتشر کرده تا جزئیات و
اطالعات جالبی را درباره شرایط مارادونا به
اشتراک بگذارد.
کاسترو مدعی شده با دسترسی به فایلهای
محرمانه پزشکی و مصاحبه بــا شاهدان
عینی که تا به حال با هیچ رسانهای صحبت
نکرده بودند ،موفق شده به اطالعاتی درباره
شرایط سالمت مارادونا ،وضعیت تغذیه و
اعتیاد او به تمامی مخدرها دست پیدا کند.
این پزشک مدعی شده با توجه به شرایط
سالمتی مارادونا ،هر فرد دیگری جای او بود
باید مدتها قبل از دنیا میرفت و متأسفانه
این اسطوره فوتبال آرژانتین به تمامی موادی
که برای او مضر بودند ،اعتیاد داشته است.
تلسون کاسترو بــا حضور در یــک برنامه
تلویزیونی مدعی شد بدن مارادونا مقاومت
بسیار خوبی در طــول ایــن سالها از خود
نشان داده امــا هرگز تصمیم جــدی بــرای
بهبود و درمان قطعی نداشته است.
او در پــاســخ بــه پــرســشــی در ای ــن بـ ــاره که
آیــا حقیقت دارد کــه مــارادونــا بــدون قلب
دفـ ــن ش ـ ــده ،گ ــف ــت «:گ ــروه ــی از افـ ــراد

خبر
روز

ژیمناستیککار بودند که قصد داشتند وارد
بیمارستان شده و قلب مارادونا را از بدنش
خارج کنند .این اتفاق در نهایت رخ نداد».
دکتر کاسترو اضافه کرد «:با این حال قلب
او از بدنش خــارج شد تا مــورد بررسی قرار
بگیرد؛ چون این عضو نقش مهمی در تعیین
علت درگذشت مارادونا داشت و اطالعات
ما میگوید که او بدون قلب به خاک سپرده
شد» .این پزشک همچنین در ادامه اضافه
کرد قلب مارادونا بیش از اندازه بزرگ بوده و
وزن آن حدودا ًبه نیم کیلو میرسید .اندازه
قلب انسان معموال  300گرم است و حتی با
اینکه قلب ورزشکاران معموال ًبزرگتر است
اما دلیل این اتفاق برای مارادونا این بوده که
او از مشکالت شدید قلبی رنج میبرد.

سینا حسینی هـفـتــه ش ـشــم ل ـیــگ بــرتــر با
صدرنشینی سپاهان  ،پیروزی پرسپولیس  ،توقف
استقالل و ادامه قعرنشینی پدیده به پایان رسید.
پرسپولیس در آزادی و در روز بازگشت هوادارانش
به استادیوم در بازی پرحادثه موفق شد یک بر صفر
نفت آبــادان را باشکست بدرقه کند .در این بازی
سرلک گل زد ،گل سالم عبدی را داور پر اشتباه مردود
اعالم کرد و لک با اشتباهی فاحش تا آستانه باطل
کردن کلین شیت خودش پیش رفت .پرسپولیس
با این پیروزی که روی آمادگی اعجاب انگیز امیری
بدست آمد خودش را از لحاظ روحی شارژ کرد.

◾

◾حملهمجیدیبهقلعهنویی
دیــروز در سیرجان نبرد دو تیم استقالل و گل گهر
مساوی شد .با این حال حاشیه های این بــازی بر
نبرد بی کیفیت دو تیم می چربید.جلوگیری از بازی
خارجیهایاستقاللتوسطسازمانلیگباعثشد
جو ورزشگاه حسابی به هم بریزد.
فرهاد مجیدی پیش از اینکه متوجه شود نمی تواند
از بازیکنان خارجی خود استفاده کند به واسطه دو
تساویهفتهچهارموپنجمتحتفشاربود،امابااین
اتفاق کامال ًپیش از بازی مقابل گل گهر شوکه شد تا
با خروج اجباری ژستد و یامگا ،امین قاسمی نژاد و
آزادی را به زمین بفرستند.برخالف انتظار دو تیم یک
نمایش کامال ًمعمولی و دور از انتظار را به اجرا درآورند
تامشخصشودباوجودحواشیپیراموناینبازیدر
مستطیلسبزخبریازهیجاننیست.مجیدیکهبا
عصبانیت و ناراحتی در سالن کنفرانس حاضر شده
بود،بامقصردانستنمسئوالنبرگزاریبازیکنایهای
مشهود به سرمربی حریف زد که دیروز از روی سکوها
این بازی را تماشا میکرد «.روز گذشته که دستیارم به
من گفت چند بازیکن را به سیرجان خواهیم برد به او
گفتم هر چه بازیکن داریم ببریم .این اتفاقی که افتاد
برای من قابل پیش بینی بود و باالخره می دانم با چه
کسی بازی دارم! واقعا ًجای تأسف دارد که در فوتبال
حرفه ای برای یک بازیکن بعد از پنج هفته نامه بزنند
که نمی تواند بــازی کند.این مــورد را می توانستند
حداقل  24ساعت قبل از بــازی بگویند .یکی دو
رسانه که متعلق به این دوستان هستند این نقشه را
طراحی کردند تا این اتفاق بیفتد!».
در دیگر بــازی مهم دیــروز سپاهان با برتری مقابل
فجر سپاسی توانست صدر جدول را بدست آورد تا
شاگردان نویدکیا پس از دوری چند هفته ای دوباره
به صدر بازگردند.

◾

◾پدیدهقعرنشینها
در تبریز تراکتورسازی با سولدو توانست یک بر
صفر تیم بحران زده پدیده را شکست دهد تا مربی
کروات تبریزی ها چهارمین امتیاز خود در لیگ برتر
را بدست آورد .در این دیدار شاگردان میثاقیان مثل
هفته گذشته بازهم حرفی برای گفتن نداشتند تا
خطر برکناری بیشتر از هر زمانی میثاقیان را تهدید
کند .پدیده فعال ًدر ته جدول جا خشک کرده است.
دیــدار نساجی و پیکان با نتیجه دو بر دو به پایان
رسید تا شاگردان ساکت الهامی با وجود برتری نیمه
نخست مقابل پیکان در نیمه مربیان یک پیروزی
ارزشمند خانگی را با تساوی عوض کنند .بازی هوادار
با آلومینیوم با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید
تا رضا عنایتی ترمز تیم صدرنشین را در خانه خود
بکشد .فوالد با نکونام ذوب آهن را شکست داد تا
اهــوازی ها از بحران خارج شوند.مس هم در خانه
نفت مسجد سلیمان یک بر صفر پیروز شد.

ترابی خالقترین
بازیکن لیگ
قهرمانان آسیا

در پایان لیگ قهرمانان
آسیا و براساس اعالم
سایت  AFCسالم
الدوساری ،ستاره
الهالل به عنوان
بهترین بازیکن لیگ
قهرمانان آسیا انتخاب
شد .همچنین مهدی
ترابی از نظر آماری
خالقترین بازیکن لیگ
قهرمانان شد .در این
آمارها شیخ دیاباته
مهاجم سابق استقالل
نیز با به ثمر رساندن
سه گل از روی نقطه
پنالتی به دومین
بازیکن پنالتی زن این
تورنمنت تبدیل شد.
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در حاشيه

حضور
غیرقانونی
یامگاوژستد
درترکیب
استقالل!
با مصوبه سازمان لیگ،
باشگاهها در لیگ برتر
موظف اند تمام ارزش
قرارداد مربی یا بازیکن
خارجی خود را به
عنوان تضمین اعتبار
قرارداد منعقد شده به
سازمان لیگ بدهند تا
ت بازیکنان و
از شکای 
مربیان خارجی بر علیه
باشگاههای ایرانی نزد
فیفا جلوگیری شود.
استقالل هم زمان ثبت
قرارداد ژستد و یامگا ،
متعهد شد این پول را
به حساب سازمان لیگ
واریز کند .در حالیکه
باید تا پیش از نخستین
بازی این کار انجام شود
اما استقاللیها هنوز
ضمانت نامه ( چک
تضمینی) را ارائه ندادند
و قانونا ًبازی دو بازیکن
خارجی استقالل
غیرقانونی بوده است.

