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◾

◾شوک منفی صدری به سرخ ها
در حالی که مجید صدری در ادعای جذاب دیگری وعده
تازه ای داد و اعالم کرد تا قبل از بازی با نفت آبادان در
روز چهارشنبه  15درصد از قرارداد این فصل بازیکنان
را پرداخت میکند اما این اتفاق رخ نداد.این درحالی
است که کادرفنی و بازیکنان با ناراحتی شدید از عملی
نشدن وع ــده ت ــازهای از سرپرست خــود راه ــی زمین
مسابقه شوند.

 21ربیعالثانی 1443

 27نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

◾

◾مهدی :معلوم نیست بازیها با تماشاگر باشد!
مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر گفت :یک طرح
آزمایشی  2هفته انجام شد و برای هفته هفتم یا همه
تیمها تماشاگر دارند و یا هیچ تیمی این اجازه را نخواهد
داشت.سهیل مهدی گفت:در باره حضور تماشاگران در
استادیومها و تعداد تماشاگران حاضر وزارت بهداشت،
وزارت کشور و ستاد مبارزه با کرونا تصمیمگیری میکنند
و هر تصمیمی که آنها بگیرند ما تابع هستیم.

استفانو پیولی

ستا
رگان ورزش

شماره 9681

◾

◾مرادمند در خطر از دست دادن دربی
تیمفوتبالاستقالل 8روزدیگردرهفتههفتملیگبرتربه
مصاف پرسپولیس میرود.از بین بازیکنان استقالل فقط
محمدحسین مرادمند است که اگر برابر صنعت نفت در
هفته هفتم لیگ برتر کارت زرد بگیرد بازی با پرسپولیس
را از دست خواهد داد.البته طبیعی است سایر بازیکنان
استقالل هم باید مراقب باشند که از بازی اخراج نشوند تا
شانس بازی برابر پرسپولیس را از دست ندهند.

کوتینیو

سرمربی میالن قراردادش را تا
 2023تمدید کرد و یک سال و
نیم دیگر روی نیمکت این باشگاه
است .گفته میشد قرار است
رالف رانگنیک جای او را بگیرید.

سینا حسینی
تنش لفظی میان
مدیران استقالل و
مسئوالن سازمان
لیگ بــه حــدی اوج
گرفته کــه سمیعی
و درودگــر با حضور در برنامه ورزش و
مــردم مناظرهای را به اجــرا در آوردنــد
تا زوایایی پنهان این پرونده جنجالی
فاش شود.
صادق درودگر در این برنامه تلویزیونی
مــدعــی شــد هیچ اتــفــاق غیر قانونی
خاصی رخ نداده بلکه این سازمان برابر
مــقــررات و ضوابط صرفا مسئولیتی
کــه بــه وی ســپــرده شــده را اج ــرا کــرده
و باشگاه دیگر حق اجــرای تبلیغات
محیطی خود را ندارند.
اما در آن طرف معاون حقوقی باشگاه
استقالل با ارائه اسناد و مدارکی اعالم
کرد سازمان لیگ کارشکنی کرده و به
رغــم اعــام آمادگی کــارگــزار استقالل
بــرای ارائــه ضمانت نامههای بانکی،
س ــازم ــان لــیــگ از مــعــرفــی حــســاب
خ ـ ــودداری ک ــرده و نــامــه نــگــاریهــای
استقالل را بی پاسخ گذاشته است.
نکته جــالــب ایــنــجــا ب ــود کــه مــعــاون
حقوقی استقالل بــرای نخستین بار
فاش کرد در جلسه کارگروه تبلیغات
محیطی که در وزارت ورزش و جوانان

◾

◾مجیدی :آقــایــان دنبال لجبازی با
استقالل هستند

فــرهــاد مجیدی دربـ ــاره ای ــن مناظره
گفت :جالب اســت آقــای درودگ ــر از
آبروی باشگاهها در آسیا میگویند اما

بهترین بازیکن سال فوتبال جهان

یــادشــان رفته که همین سه مــاه قبل
تیم استقالل مجبور شد با الهالل در
ورزشگاه آزادی بازی نکند .آیا آن موقع
کسی نگران هواداران استقالل نبود؟
آق ــای درودگ ــر میگوید کــه الــهــال با
چــهــار قهرمانی پــرافــتــخــارتــریــن تیم
آسیاست .خب معلوم اســت با این
میزان از لیاقت؛ الهالل باید قهرمان
بشود .مجیدی درباره بحث تبلیغات
مــحــیــطــی و مـ ــوضـ ــوع مــحــرومــیــت
بازیکنان خــارجــی تیم استقالل در
بازی با گل گهر تاکید کرد :این آقایان
بدانند که تبلیغات محیطی تازه گام
اول ماست .قدم بعدی حق محتوای
تصویری باشگاه استقالل است.
ب ــرداش ــت م ــن از مــنــاظــره ام ـ ــروز و
صــحــبـتهــای روزهـ ــای گــذشــتــه ایــن
اســت کــه آقــایــان دنــبــال لــجــبــازی با
استقالل هستند .آقــایــان حرفهای
پاسخ بدهند که حق پخش تلویزیونی
چه شد؟
حــاال شنیده مـیشــود وزی ــر ورزش و
جوانان قرار است ظرف روزهای آینده
جلسه فوقالعادهای را در این خصوص
تشکیل دهد و تصمیمگیری نهایی را
در ایــن ارتباط انجام دهــد چــون برابر
اســنــاد مــوجــود نــهــادهــای نــظــارتــی و
قضایی به تازگی اجازه صدور ضمانت
نامه بانکی را صادر کردند.

مثبت روز

نشریه «موندو دپورتیوو» اسپانیا
خبر داد پسرعموی مالک باشگاه
پاری سن ژرمن به صورت رسمی
امضای قرارداد این باشگاه با زیدان
را تأیید کرد.

فوتبالجهان

دوئل تبلیغات محیطی

خبر
روز

زیدان

ستاره گرانقیمت بارسا دست به دامان
روانشناس شد .آاس نوشته است که
شرایط ذهنی کوتینیو بسیار بهتر از
هفتههای گذشته شده و او اکنون در
دسترس ژاوی است.

مجیدی آتش جنگ را شعله ور کرد

بــرگــزار شــده مسئوالن ســازمــان لیگ
قراردادهای این باشگاه با شرکتهای
تبلیغاتی را دریــافــت ک ــرده و پــس از
آن جلسه ایــن ســازمــان با رقبای این
شرکتها وارد مذاکره شده و با آنها
توافق کــرده تا به نوعی فرصت طلبی
کنند در حالی که طبق اعالم بهاروند
در آن زمــان تنها  32میلیارد تومان
قــرارداد مالی امضا شده بود که هیچ
خبری از یکی از اپراتورهای تلفن همراه
نبود اما در اوج ناباوری سازمان لیگ
با شرکت رقیب اسپانسر استقالل
وارد مذاکره شد و تبلیغات محیطی
را به صورت انحصاری به آنها واگذار
کرده است.
صادق درودگر با رد این ادعا اعالم کرد
استقالل هیچ قــراردادی با اپراتورهای
تلفن همراه امضا نکرده و ادعــا کرد
اعضای هیئتمدیره شرکت مذکور
بــه وی اع ــام کــردنــد مــا ق ـ ــراردادی با
استقالل نــداریــم و اگــر استقاللیها
راست میگویند قراردادهای خود را به
ما ارائه دهند.

◾

◾کمالوند :خلع سالح شدیم
فراز کمالوند ،سرمربی نفت مسجدسلیمان میگوید:
هــر کــس مظلو متر اس ــت ،بدبختی بیشتری دارد و
نمیدانیم فریاد خود را به کجا ببریم .بودجه تیمهای
صنعتی هفت بــرابــر ماست و آ نهــا از داوری لطمه
نمیخورند .ما از لحاظ بودجهای ،آخرین تیم لیگ برتر
هستیم و میانگین قرارداد اعضای تیم ما  650میلیون
تومان است .ما را خلع سالح کردند.

دومین توپ طال
زیر پای لواندوفسکی
مرد لهستانی دوباره آقای فوتبال جهان شد .فدراسیون بینالمللی تاریخ
و آمار فوتبال ،مهاجم بایرن مونیخ و تیم ملی لهستان را به عنوان بهترین
بازیکن سال  ۲۰۲۱جهان انتخاب کرد .رابرت لواندوفسکی برای دومین
سال پیاپی این جایزه را از آن خود کرد .او در کسب امتیاز برای رسیدن
به این عنوان فاصله زیادی با نزدیکترین رقبای خود یعنی لیونل مسی
و جورجینیو قهرمانان آمریکای جنوبی و اروپــا در سال  ۲۰۲۱داشت.
لواندوفسکی در فصل 2019-20روزهای فوق العاده و بی نظیری را در بایرن
مونیخ سپری کرد .او با نمایشهای درخشان و فوق العاده خود موفق شد
به باواریاییها در راه فتح سه گانه لیگ قهرمانان اروپا ،بوندسلیگا و جام
حذفی آلمان کمک کند .این درخشش خیره کننده ستاره لهستانی
باعث شد که او جایزه بازیکن سال فیفا در سال  2020را از آن خود کند .در
حالی که انتظار میرفت جایزه توپ طال نیز به لواندوفسکی داده شود اما
همهگیری ویروس کرونا باعث شد که نشریه فرانس فوتبال تصمیم بگیرد
که در سال  2020مراسمی برگزار نکرده و این جایزه را به بازیکنی ندهد؛
اتفاقی که هنوز هم بسیاری از آن به عنوان یک بی عدالتی یاد میکنند چرا
که لوا در سال 2020واقعا شایسته این جایزه بود.
اما نمایشهای خیرهکننده روبرت لواندوفسکی در فصل گذشته نیز ادامه
داشت و این بازیکن با به ثمر رساندن  41گل عالوه بر کمک کردن به بایرن
در راه قهرمانی در بوندسلیگا ،موفق شد رکورد گرد مولر افسانه ای از حیث
بیشترینگلزدهدرطولیکفصلازاینمسابقاترابشکند.اینمهاجم
لهستانی میتواند روز دوشنبه نیز اولین توپ طالی دوران حرفهای خود را
بدست بیاورد و فاتح این جایزه فردی شود .سه روز پیش توتواسپورت هم
لواندوفسکی را به عنوان مرد طالیی سال  2021معرفی کرده بود پیش از
این نام سردار آزمون و مهدی طارمی ۲مهاجم تیم ملی فوتبال ایران نیز در
میان نامزدهای کسب این جایزه اعالم شده بود

◾

◾ردهبندی  ۱۰بازیکن برتر فوتبال جهان در سال ۲۰۲۱
 -۱رابرت لواندوفسکی (لهستان/بایرن مونیخ)  ۱۵۰امتیاز
 -۲لیونل مسی (آرژانتین/بارسلونا-پاریسن ژرمن)  ۱۰۵امتیاز
 -۳جورجینیو (ایتالیا/چلسی)  ۴۰امتیاز
 -۴کوین دیبروینه (بلژیک/منچسترسیتی)  ۳۵امتیاز
 -۵محمد صالح (مصر/لیورپول)  ۲۰امتیاز
 -۵کیلیان امباپه (فرانسه/
پاریسن ژرمن)  ۲۰امتیاز
 -۷کــریــســتــیــانــو رون ــال ــدو
(پ ــرت ــغ ــال/ی ــوون ــت ــوس-
منچستر یونایتد)  ۱۵امتیاز
 -۸انگولو کانته (فرانسه/
چلسی)  ۱۰امتیاز
 -۹جیانلوئیجی دوناروما
(ای ــت ــال ــی ــا/آ.ث مــیــان-
پاریسن ژرمن)  ۱۰امتیاز
 -۱۰ارلیگ هالند (نروژ/
بــوروســیــا دورت ــم ــون ــد) ۵
امتیاز

منفی روز

وحید امیری؛ستاره ای ساده و با صداقت

رونالدینیو؛درسراشیبیانحطاط

جواد رستم زاده :با آن چهره معصومانهای که همیشه لبخندی دلنشین ضمیمه آن است
روبهروی دو مجری حرفهای برنامه نشسته است و بدون تکلف و دک و پزی شمرده شمرده به تمام
سواالت ساده و سخت و موزیانه جواب میدهد .برخالف ستارههای کاغدی این روزها اهل مارک
بازی نیست و حتی آرایــش سری کامال ساده و مردانه دارد .کت و شلواری به غایت ساده بر تن
دارد که در عین سادگی بسیار دلبرانه است.امیری از همه بزرگان با احترام یاد میکند و برخالف
و
خیلی از ستارهها که سعی دارنــد در فضای مجازی بــرای خود نام و نشانی دست
پا کنند به بازیکنانی که تازه وارد این فضاها شدهاند درس بزرگی میدهد
«فضای مجازی برایم اولویت و اهمیت نــدارد .مهم این است که با
تمام تــوان بــازی کنیم تا پولمان حالل شــود .راه موفقیت از مسیر
دیگری میگذرد».او که این روزها ستاره بی چون و چرای تیم ملی
و پرسپولیس است انقدر صادقانه از هــواداران معذرت خواهی
میکند که نمونه اش را در میان بازیکنان پرطمطراق امروزی کمتر
ســراغ دار یــم« .جدایی من از پرسپولیس رفتن خوبی نبود و از
هواداران عذرخواهی میکنم .هواداران با رفتن من کنار آمدهاند ،اما
من هنوز کنار نیامدم ،چون پرسپولیس شرایط سختی داشت.
مصدومیتهای مداوم در ترکیه باعث شد دوران خوبی نداشته
باشم».وحید امیری که در دوره قبل جــام جهانی با بازیهای
درخشان و البته تونلی که برای پیکه در بازی با اسپانیا باز کرد برای
جام جهانی قطر هم امید اول سرمربی و تمام ایرانیها خواهد بود.
«نتایج تیم ملی خودش گویای همه چیز است؛ فراموش نکنیم فوتبال ما
داشت به سمت نابودی میرفت که اسکوچیچ در یک شرایط سخت آمد.
ویلموتس هم همین بازیکنان را داشت و امیدوارم صاحبنظران
فوتبال حمایت کنند .دوست دارم در جام
جهانی بــا برزیل
ه ـ ـ ـم ـ ـ ـگـ ـ ــروه
شویم».

رونالدینیو ستاره بیهمتای فوتبال جهان که لقب شاعر فوتبال را هم داشت این روزهــا در
قهقهرایحاشیههاسیرمیکند.حاالبهجایپخشتصاویرشعبدههایبرزیلیدندانخرگوشی
باید منتظر خبرهای زندانی شدن او به دالیل مختلف باشیم.او پس از پایان فوتبالش دیگر هیچ
گاه به روزهای خوب قبل برنگشت و مدام درگیر حاشیههای مختلف بود .حاال خبر آمده ستاره
برزیلی سابق بارسلونا ممکن است یک بار دیگر راهی زندان شود.رونالدینیو نزدیک به دو سال
پیش 6ماه در آسونسیون پایتخت پاراگوئه زندانی بود.
دلیل زندانی شدن او و برادرش استفاده از پاسپورت تقلبی بود و مدتها
تالش شد تا او از زندان آزاد شود .طبق ادعای دیلی میل ،پریسلیا
کوئلیو نامزد سابق رونالدینیو از وی شکایت کرده و مدعی شده
است که رونالدینیو به وی مبلغی را بدهکار است .او تنها یک
هفته دیگر برای پرداخت بدهی خود زمان دارد در غیر این
صــورت باید راهــی زنــدان شــود .برونو مــدرادو ،وکیل کوئیلو،
گفته است که مهاجم سابق ۴۱ساله حق درخواست تجدید
نظر ندارد زیرا پرداخت نفقه موقت  ۱۷۷۰۰دالر در ماه قبال ً
توافق شده بود و رونالدینیو شروع به پرداخت آن کرده است.
رونالدینیو مدتی است در قطر آفتابی شده و اتفاقا در مراسمی
که با حضور جیانی اینفنتینو رئیس فیفا ،شیخ جووان آل ثانی
وزیر ورزش قطر و جمعی از بازیکنان سابق ملی پوش در دوحه قطر
به انجام رسید کنار اتوئو دیده شد.
وکیلپریسیالضمنتأکیدبرایننکتهاضافهکردکهدرانتظارپاسخ
به موقع رونالدینیو هستند چرا که دوست ندارند در نهایت او
زندانی شود .باید دید واکنش اسطوره فوتبال برزیل چه خواهد
بود .این تحوالت مجموعه جدیدی از مسائل حقوقی را برای
دریافت کننده تــوپ طــای  ۲۰۰۵رقم
میزند.

زیر ذره بین

عسگری :نامه داوران به
رئیس جمهور جعلی است

کارشناس داوری فوتبال کشور گفت :نامهای
که در قالب نامه داوران به رئیس جمهور تنظیم
شده جعلی و ساختگی است و حتی قواعد اولیه
نامهنویسی گروهی در آن رعایت نشده است.
حـسـیــن عـسـگــری در گ ـف ـتوگــو بــا ف ـ ــارس ،در
خصوص نامهای که گفته میشود توسط داوران
برای ورود  VARبه رئیسجمهور نوشته شده است
اظهار داشــت :اگر کسی متن این نامه را درست
بخواند از اول تا آخــر آن کــذب محض و جعلی
اســت .متأسفانه افشاریان در حال عوامفریبی
است و با این کارها فرار رو به جلو میکند.
وی اف ــزود :واقـعــا نـمـیدانــم چــه بگویم ولــی آیا
رئیسجمهور آنقدر فرصت دارد که سراغ VAR
و ورود آن برود؟ رئیسجمهور کشور مشغلههای
بسیار ز ی ــادی دارد امــا بــا یــک نــامــه ساختگی
میخواهند فضا را به سمت و سویی ببرند که
اشتباهات داوری در هفته گذشته بــه چشم
نیاید.
کارشناس داوری فوتبال کشور گفت :حداقل
اگ ــر مـیخــواهـنــد یــک نــامــه ساختگی درســت
کنند قواعدش را رعایت کنند و تنظیم آن را به
کسی بدهند که بداند تاریخچه  VARچیست.
عسگری ادا م ــه داد:در آسیا  47کشور عضو
کنفدراسیون هستند که فقط  7الی  8کشور از
این سیستم پیشرفته استفاده میکنند .چگونه
با وقاحت میگویید اکثر کشورهای دنیا VAR
دارند؟
وی خاطرنشان کــرد :افشاریان  8مــاه اســت به
کمیته داوران آمده اما هنوز این کمیته تشکیل
نشده است .قانون میگوید کمیته باید رئیس،
نایب رئیس و چند عضو داشـتــه باشد امــا نه
کمیتهای وجود دارد و نه عضوی .چند ماه پیش
هم در این مورد صحبت کردم ولی آقایان ترش
کردند.

بازگشت
امیدوارکننده
نعمتی

هافبک  -مدافع شماره
 88پرسپولیس که به
دلیل مصدومیت از
ناحیه همسترینگ
در بازی با آلومینیوم
سه بازی تیمش برابر
گلگهر ،مس و صنعت
نفت را از دست داد،
حاال به نظر میرسد
به وضعیت مطلوبی
رسیده و در دوره
آسیب دیدگی احسان
پهلوان ،با بازگشت
به ترکیب میتواند
کارگشا باشد.بازگشت
نعمتی در حالی اتفاق
افتاده که باتوجه
به حضور احتمالی
صفروف در هفتههای
آینده رقابت جالبی
برای حضور در پست
دفاع راست شکل
خواهد گرفت.
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لژیونرها
واکنش بیرانوند

به حضورش در کتاب رکوردهای گینس

این افتخار
متعلق به مردم است

دروازهبـ ــان ملیپوش کشورمان به خاطر پرتاب
دست  ۶۱متر و  ۶۶سانتیمتریاش در بازی بین
تیمهای ایران و کره جنوبی در تاریخ  ۱۱اکتبر ۲۰۱۶
( ۲۰مهر  )۱۳۹۵در مرحله انتخابی جام جهانی
 ۲۰۱۸روسیه ،گواهینامه مربوط به این رکورد را از
مسؤالن گینس دریافت کرد.
بیرانوند در واکنش به این موضوع گفت :خیلی
خوشحالم که رکورد «بلندترین پرتاب دست در
یک مسابقه رسمی فوتبال» به نام بنده ثبت شد.
کسب این افتخار با لباس تیم ملی خاطرهای است
ماندگار و متعلق به شما مردم عزیز که همیشه با
دعای خیر به من انرژی دادهاید .از همه عزیزانی که
بهطرقمختلفتبریکگفتهاندبسیارسپاسگزارم
امیدوارم با انرژی مثبت و دعای خیر شما ،خداوند
توفیقی دوباره دهد تا لحظاتی هر چند کوتاه باعث
خوشحالیتان شوم.

در حاشيه

سایهحذف
ازآسیابرسر
سرخآبیها
یک مقام مسئول
در فدراسیون فوتبال
عربستان مدعی شد که
 AFCهمچنان مشغول
بررسی مجوز آسیایی
استقالل و پرسپولیس
است.با وجود اینکه
چند هفته قبل
فدراسیون فوتبال ایران
از صدور مجوز حرفه
ای دو باشگاه استقالل
و پرسپولیس خبر داده
بود ولی هنوز این مجوز
در کنفدراسیون فوتبال
آسیا مورد تأیید قرار
نگرفته است و حضور
سرخابیهای پایتخت
در لیگ قهرمانان آسیا
 2022قطعی نشده
است.

