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دوشنبه  8آذر 1400

◾

◾برنامه بازیهای هفته هفتم لیگ برتر
هفته هفتم لیگ برتر امــروز با برگزاری دیدارهایی در
شهرهای مختلف آغاز میشود .سایر دیدارها فردا انجام
میشود .برنامه بازی های امروز به این شرح است:
پیکان  -گل گهرسیرجان /15:00صنعت نفت آبادان -
استقالل  /16:00سپاهان  -نساجی مازندران 16:00
مس رفسنجان  -هوادار  /16:00پرسپولیس  -نفت
مسجدسلیمان18:00

 23ربیعالثانی 1443

 29نوامبر۲۰۲۱

سال سی و چهارم

شماره 9683

◾

◾

◾بنیادیفر داور دربی  97شد؟
بــه گ ــزارش ایلنا کمیته داوران قصد دارد از موعود
بنیادیفر برای قضاوت دربی استفاده کند و این موضوع
به زودی از سوی سایت رسمی فدراسیون فوتبال اعالم
خواهد شد.
این در حالی است که بنیادی فر این هفته قضاوتی
در لیگ انجام نمیدهد تا ایــن گمانه قــوی تر از قبل
شود.

◾شل بازی کردن بهخاطر دربی غیرحرفهای است
یحیی گل محمدی درباره در نظر گرفتن مالحظاتی به
خاطر دربی که در هفته هشتم برگزار میشود ،توضیح
داد :قطعا ًدربــی روی ایــن بــازی تأثیر نمیگذارد و با
تمام قوا برابر نفت مسجدسلیمان قرار میگیریم .از
بازیکنانم میخواهم خیلی محکم مقابل حریف بازی
کنند .کسی که بخواهد برای دربی شل بازی کند و مثال ً
کارت نگیرد ،کاری غیرحرفهای است.

پپ گواردیوال

دوناروما

ستا
رگان ورزش

سرمربی سیتی درباره کار در
تیمهای ملی گفت :پس از اتمام کارم
در اینجا ،دوست دارم.هدایت یک تیم
ملی و بازی در مسابقات جام جهانی
را بر عهده بگیرم

با اعالم فدراسیون بین المللی تاریخ
و آمار جانلوئیجی دوناروما به عنوان
بهترین دروازه بان جهان در سال ۲۰۲۱
انتخاب شد .نویر و مندی دوم و سوم
شدند.امیرعابدزاده هیچ رأیی نیاورد.

توگو با قدس:
علی کریمی در گف 

پرسپولیسازجداییستارههایش
لطمه نمیبیند
حــمــیــدرضــا
عــــــــــــرب
ع ــل ــی ک ــری ــم ــی بــه
قــهــرمــانــی  6ب ــاره
سـ ــرخهـ ــا درل ــی ــگ
بیستویکمعمیقا ً
امیدوار است .او براین باور است که
پرسپولیس با ظرفیتهای مطلوبی
کــه دارد م ـیتــوانــد دوبـ ــاره بــه سمت
قهرمانی پیش بــرود .کریمی جدایی
برخی بازیکنان را در سالهای اخیر در
کسب نتیجه این تیم بی اثر میداند
وبر این بــاور است که در فصل جاری
نیز جدایی بازیکنان اثری در سرنوشت
پرسپولیس نخواهد گذاشت.

◾

◾به نظر میرسد پرسپولیس میتواند
به بازگشت امیدوار باشد .نتیجه اخیر
این تیم مقابل صنعت نفت آبادان برای
هواداران سرخ بسیار امیدوار کننده بود.

هــمــیــن طـ ــور اس ـ ــت .ایـ ــن وضــعــیــت
نتیجه صبر و حوصله هواداران است.
درهفتههای اول تیم هنوز سروشکل
نگرفته بود اما هرچه از ابتدای لیگ
گذشت ،اوضاع بهتر شد .من به آینده
پرسپولیس خیلی امیدوارم.

◾

◾بــرخــی معتقدند جــدایــی برخی

بازیکنان نتیجه ایــن وضعیت است.
شما هم همین عقیده را دارید؟

شاکله پرسپولیس حفظ شده ،ضمن
ایــنــکــه بــازیــکــنــان مــســتــعــدی هــم به
مجموعه اضافه شــده اســت .اعتقاد
ندارمیکباشگاهباجداییستارههایش
محکوم به فنا و نابودی باشد .بسیاری از
باشگاههای بزرگ دنیا ستارههای خود را
یکی پس از دیگری از دست میدهند،
اما چون ساختارمناسب است نتیجه
میگیرند .ضمن اینکه پرسپولیس در
پنج سال اخیر این واقعیت را ثابت کرده
از جدایی ستارههایش لطمه نمیبیند.
در سالهایی کــه گذشت چهرههای
مهمی از تیم رفتند امــا پنج قهرمانی
بدست آمد که امیدوارم این فصل به 6
قهرمانی ارتقا یابد.

◾

◾ب ــه آی ــن ــده ایـ ــن تــیــم چ ــه ان ـ ــدازه
امیدوارید؟

ب ــازی بــا صنعت نــفــت مــن را خیلی
خوشبین کــرد .دیــدم که بازیکنان با
اشتهای خوبی در میدان ظاهر شدند و
آن بی تفاوتی که گاهی دیده میشد از
بین رفته است .مشخص شد روی این
تیم کار شده است .اعتقاد دارم آنها
بهترینهای لیگ هستند ومیتوانند
با قهرمانی  6باره دل هــواداران را شاد

رضا جونقانی وضعیت
گــل گــهــر در لــیــگ بــیــســت و
یــکــم مــطــلــوب نیست و ایــن
باشگاه سیرجانی مطابق با
انتظارات پیش نرفته است .هزینهای که
برای این باشگاه شده بسیار چشمگیر و
قابل توجه است و به قول مدیران گل گهر
نتایج باید طوری رقم بخورد که مدعی بودن
درای ــن باشگاه کــامــا ًاحــســاس شــود .گل
گهر حتی نتوانست میانگین  2امتیاز را
بدست آورد و این موضوع بسیار ناامید
کــنــنــده اسـ ــت .ای ــن مــوضــوع اکــنــون
بــه یــک نــگــرانــی ب ــزرگ ب ــرای محمد
اسفندیارپور ،مدیرعامل باشگاه
ســیــرجــانــی تــبــدیــل شـ ــده اس ــت.
اســفــنــدیــارپــور کــه آرزوهـ ــای
بــزرگــی بــا باشگاه گلگهر
دارد ،بیآنکه مالحظه
کـ ـ ــاری داشـ ــتـ ــه بــاشــد
دربــاره نارضایتیاش با
خبرنگار قدس صحبت
کرده است .او میگوید:
«من نگاه تخریبی ندارم
و همیشه حمایت کــردم.
وظــیــفــه خ ــودم م ـیدانــم که
چنین سیاستی را اعمال کنم.
حتی به مربیان تیم گفتم یک

راموس

ضدحمله
گزارشی از اتفاقات غیر متعارف

فوتبال ملی اسیر جادو و جمبل؟

◾

◾

◾بــه جــز پرسپولیس کــدام تیمها را
مدعی قهرمانی میدانید؟

ای ــن ط ــور ک ــه پــیــدا اس ــت ســپــاهــان،
اســتــقــال و گــل گــهــر شــانــس خوبی
دارنــد ومیتوانند سد راه پرسپولیس
ش ــون ــد .امـ ــا ب ــه شــخــصــه ام ــی ــدوارم
پرسپولیس درنهایت برای ششمین
بار قهرمان لیگ شود .این آرزوی همه
پرسپولیسیهاست.

بازیکن خارجی دیگر جذب کنید تا نتایج
بهتری رقم بخورد .بدون رودربایستی باید
به شما بگویم من از نتایجی که تا امروز رقم
خورده هرگز راضی نیستم .این تیم مطابق
با انتظارات ما پیش نرفته است.
به اعتقاد من باید به سمت و سویی حرکت
کنیم که هواداران ما احساس خوشایندی
داشــتــه باشند و یکی از مــدعــیــان جدی
قهرمانی لیگ بیست و یکم باشیم».
اظهارات اسفندیارپور کامال ًگویای آن چیزی
اس ــت کــه زیــرپــوســت بــاشــگــاه گلگهر
میگذرد.حتییککمیتهفنیتشکیل
شــده تا نتایج ایــن تیم مــورد ارزیابی
قــرار بگیرد .ایــن بــدان معناست که
اف ــرادی در باشگاه گل گهر سیرجان
گرد هم خواهند آمد تا نتایجی که
امیرقلعه نویی رقم زده را مورد
تحلیل قرار دهند.
اگــر درنهایت جمع بند یها
ب ــه ســمــتــی بـ ــرود ک ــه نتایج
مورد تأیید باشد ،قلعه نویی
م ـیتــوانــد بــه ادامـ ــه بــقــا در
باشگاه سیرجانی امــیــدوار
باشد ،اما غیراز این ،احتمال
هــرگــونــه تصمیمی از سوی
مدیرعامل باشگاه سیرجانی
وجود دارد.

زیر ذره بین

هیچ تیمی تأیید نشده است

ستار ه های AFCبرای
استقالل و پرسپولیس
بدهکار

دوستارهکوچکیکهکمیتهالیسنسینگایافسی
روی نــام دو تیم استقالل و پرسپولیس گذاشته
به معنای عدم تأیید آنها نیست.در شرایطی که
هـ ــواداران فوتبال امـیــدوار بودند با کنار گذاشتن
تیمهایتاجیکولبنانی،یکسهمیهپلیآفایران
بهسهمیهحضورمستقیمدرمرحلهگروهیتبدیل
شــود ،اما حاال انتشار فهرستی از تیمهای دارای
الیسنس ای اف سی نشان میدهد که در این باره
تخلفاتیفراقانونیصورتگرفتهاست.

◾بــازی با نفت مسجد سلیمان را چه
طورارزیابیمیکنید؟آیامیشودبهکسب
امتیاز کامل دراین بازی امیدوار بود؟

با احترامی که بــرای حریف قائلم اما
باید با امتیاز کامل از میدان بیرون
بیاییم .دربازی با صنعت نفت آبادان
پرسپولیس مستحق زدن گلهای
بیشتری بــود امــا متأسفانه شانس
بــا مــا یــار نــبــود واشتباهاتی از سوی
داور سـ ــرزد .االن هــم مــن معتقدم
پرسپولیس شانس باالیی برای پیروزی
دراین بازی دارد و به امید خدا  3امتیاز
دیــگــر م ـیگــیــریــم وب ــه ص ــدر ج ــدول
نزدیک تر میشویم.

خبر
روز

ستاره اسپانیایی پاریسنژرمن،در
آستانه بازگشت به میدان میگوید فکر
میکنم میتوانم چهار ،پنج سال دیگر
به بازی کردن ادامه دهم .مهمترین
چیز این است که استوار بمانم.

کنند .این تیم به شدت ظرفیت باالیی
دارد و مــن از بــازی اخیر خیلی لذت
بردم وامیدوار شدم.

تشکیل کارگروه فنی برای بررسی عملکرد قلعه نویی

ژنرال خلع میشود؟

◾

◾گیتی پسند پیروز بازی بزرگ هفته دوازدهم
هفته دوازده ــم لیگ برتر فوتسال دیــروز برگزار شد که
گیتیپسند صدرنشین برنده جدال  6امتیازی با سن ایچ
بود .فرشآرا در مشهد و مقابل مقاومت البرز به تساوی
2بر 2رضایت داد و چیپس کامل با نتیجه سنگین 7بر2
بازی به کراپ واگذار کرد.مس 7بر 1فردوس قم را شکست
داد ،شهروند 3بر 1از سد حفاری گذشت ،فوالد زرند 5بر3
سپاهان را بدرقه کرد و راگا4بر 3بر زندی بتن غلبه کرد.

سینا حسینی :ماجرای موفقیت در فوتبال ایران با کمک جادوگر
شاید در سالهای اخیر یک بهانه برای پوشش ناکامی بود اما حاال
وقتی همه اهالی فوتبال مشاهدات عینی خــود را نسبت به این
داســتــان بــازگــو میکنند ،تصور میکنید در یــک کشور آفریقایی
زندگی میکنید که همه آدمهای اطراف شما به واسطه خرافههای
قدیمی و سنتی بــرای کسب موفقیت دســت به دامــن جادوگرها
شدند! افشاگریهای هفتههای اخیر به ویژه صحبتهای دستیار
محمد مایلی کهن  ،رضا چلنگر ،حمید درخشان و بسیاری دیگر
از چهرههای شناخته شده فوتبال این نگرانی را به جامعه فوتبال
تزریق میکند که گویا مدیران خرافه گرا به جای رجوع به علم روز
فوتبال و بهره گیری از افراد مستعد و با دانش به دنبال ایجاد فضایی
خرافهگرایی در فوتبال ایران هستند!
ماجرا وقتی نگران کنندهتر میشود که نمایندگان مجلس نیز به این
موضوع واکنش نشان میدهند و بابت آن جلسات متعددی را تشکیل
میدهند تا مشخص شود چه اتفاقاتی زیر پوست مدیریتی فوتبال
ایران میگذرد! آش به قدری شور شده که پس از بررسی مجلس این
حقیقت فاش میشود که انگار واقعا ًخبرهایی هست و رمالها برو و
بیایی در فوتبال ایران دارند!
اما جالب اینجاست صدای هیچ مقام مسئولی در سئول جنوبی
بابت این موضوع شنیده نمیشود،آ نها حتی بــرای تکذیب این
اتفاقات نیز وارد عمل نمیشوند تا ابهامات در این خصوص افزایش
یابد.
اما در این میان اخبار غیر رسمی دیگری نیز در محافل ورزشی میان
فوتبالی ها رد و بدل میشود که با واکنش تند منتقدان همراه شده،
مثال ًبرخی عنوان کــرده بودند در ماجرای البسه تیم ملی که سبب
نارضایتی بازیکنان نیز شده بود،پای رمال ها در میان است ،به همین
دلیل لباسها تعویض نشد ،یا در جریان اعطای شماره پیراهن مهدی
طارمی به صیادمنش و در دادن شماره پیراهن علیرضا جهانبخش در
بازی مقابل سوریه به امید نورافکن نیز تعمدی در کار بوده است که به
ماجرای خوبان عالم ارتباط دارد.
به نظر میآید با حساسیت ویــژه ای که نمایندگان مجلس شورای
اسالمی در برهه کنونی نسبت به ایــن موضوع دارنــد ،باید هر چه
سریعتر تکلیف این قائله خنده دار و مضحک روشن شود تا بساط
خرافه گرایی در فوتبال ملی ایران جمع شود تا موضوع به رسانههای
خارجی نکشد و حساسیت نهادهای بین المللی از جمله فیفا به این
ماجرا جلب نشود!

گتوزو با اشاره به سفر به ایران:

نبرد با پرسپولیس خیلی چسبید
روز  7آذرماه سال  92بود که تیم
منتخب ستارگان پرسپولیس
در یــک دی ــدار بــه یادماندنی
مقابل تیم ستارگان میالن در
ورزشــگــاه آزادی قــرار گــرفــت.در آن مسابقه
که به نوعی دیدار خداحافظی مهدویکیا از
میادین فوتبال بود اتفاقات جالبی رقم خورد
و ستارههای سرشناسی چون پائولو مالدینی،
جــنــارو گــتــوزو،ســبــاســتــیــن روســی،ف ـرانــکــو
بارهسی،زوانیمیر بوبان ،ابراهیم با،دانیل
ماسارو و ...در ورزشگاه آزادی مقابل
نــزدیــک بــه  80ه ــزار تماشاگر به
میدان رفتند.خبرگزاری فارس در
ایــن بــاره بــا گــتــوزو مصاحبه کــرده
است که در ادامه میخوانید.
یکی از خاطرات فراموش نشدنی
م ــن در قـ ــاره آســیــا ســفــر ب ــه کشور
شما(ایران) بر میگردد .جو ورزشگاه
فوقالعاده بود و بازی مقابل  80هزار
تماشاگر بینظیر بــود .در تورهای
مــخــتــلــفــی ب ــه ه ــمـ ـراه ســتــارههــای
آثمیالن حاضر شدیم ولی آن دیدار
خیلی به ما چسبید .به خصوص که
توانستیم مقابل آن همه تماشاگر
پیروز شویم.
بــازیــکــن شــمــاره  6حریف(کریم
باقری) فوقالعاده بازی میکرد.

بر خــاف بقیه ستارههای پرسپولیس که
اضافه وزن داشتند و آمــاده نبودند ولی او
خیلی آماده بود .در یک صحنه با هم برخورد
کردیم که من بدجوری زمین خوردم و شانس
آوردم در آنجا آسیب ندیدم.
واق ــع ــا ًبــایــد از مـ ــردم ایــــران و میهمان
نوازیشان تشکر کنم .از بدو ورود به فرودگاه
تا پایان آن سفر قدردانی کنم؛ چون ما حتی
نمیتوانستیم به اتوبوس حاضر در فرودگاه
برسیم .عبور از بین طــرفــداران ایرانی کار
خیلی سختی بود ولی آن شب جزو خاطرات
خوب ما بود .ستارههای میالن همیشه از
آن دیدار به عنوان یک خاطره خوب یاد
میکنند و خاطره خوبی برای کل اعضای
تیم رقم خورد.
نسبت بــه ســرمــربــی جدید
تیم شما اطالعات و شناختی
نــدارم امــا کــارلــوس ک ـیروش
را مـیشــنــاخــتــم ،او مربی
خوبی بود و حتی بازی های
تــیــم شــمــا مــقــابــل اسپانیا
در ج ــام جــهــانــی را تماشا
کردم .ایران در آن دیدار بازی
خــوبــی بــه نمایش گذاشت
و حتی اسپانیا را بــه دردســر
انداخت اما از تیم و مربی فعلی
شناختی ندارم.

ستاره به چه معناست؟

در س ـتــون مــربــوط بــه ایـ ــران آم ــده پـنــج باشگاه
درخواست مجوز حرفهای کردند و سه باشگاه در
جایگاه دارای مجوز حرفهای هستند و دو باشگاه
دارای مجوز همراه با جریمه( .بــرخــاف چیزی
که در ای ــران اعــام و گفته شــده به تیمها مجوز
مشروط داده شده است).در فهرست منتشره از
سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در پاورقی درباره
ستارههای درج شده در کنار اسم برخی تیمها
توضیح داده« :مجوز در دست بررسی توسطAFC
.»Entry Control Bodyشــایــد بسیاری برای
نخستین بار با نهادی به نامAFC Entry Control
 Bodyروب ـهرو شده باشند ،اما این نهاد در سال
 2016از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا با هدف
تأیید حضور تیمها در مسابقات زیر مجموعه ای
اف سی تشکیل شد و در آن هیئت قضایی پنج
نفره ،باید چند مورد را بررسی میکرد که یکی از
آنها شرایط تیم های درخواست کننده حضور در
مسابقات است .نکات قابل توجه:
پرسپولیس از زمان اعطای مجوز هنوز نتوانسته
بدهی خــود به گابریل کــالــدرون را تسویه کند،
بنابراینعمال ًقادربهحضوردرلیگقهرمانانآسیا
نخواهد بود .سرخپوشان از روز  12آبان پرداخت
بدهی به کالدرون را آغاز کردند ،اما آنها هنوز موفق
به تسویه با وی نشدهاند.
فرشید سمیعی مدیر حقوقی باشگاه استقالل
در برنامه ورزش و مردم صحبتهایی را به زبان
آورده که گفته میشود به سرعت علیه استقالل
سند اســت .بر اســاس اظـهــارات معاون حقوقی
باشگاه ،استقالل حــدود  2.5میلیون دالر در
دعاوی خارجی و 30میلیارد تومان در داخل کشور
بدهی قطعی دارد و باید با طلبکاران خود تسویه
حساب کند که یکی مهمترین آنهــا بدهی به
سازمان امور مالیاتی کشور است.
ای اف سی تأکید کــرده بــود باشگاههای دارای
الیسنس ،باشگاههایی هستند که تمام بدهی
خود تا ماه آگوست (شهریور  )1400را پرداخت
کرده باشند.
یک ماه پیش اعضای کمیته مجوز حرفهای در
ایران در یک حرکت کامال ًمن درآوردی اعالم کردند
مجوز پرسپولیس و استقالل تنها سه ماه اعتبار
دارد که این مسئله یک ابتکار غیرقانونی از سوی
ایــران اســت؛ چرا که چیزی به اسم مجوز موقت
وجود ندارد و در قانون پیشبینی نشده.
آنهاالبتهتااینجامشکلیبرایشرکتدررقابتها
ندارندومسئولیتتأییدمجوزحرفهایآنها(همراه
باجریمه)بافدراسیونفوتبالایراناست.درنهایت
کار تسویه با طلبکاران باید انجام بپذیرد تا در زمان
اعالماسامیتیمهادردسردیگریدرپیشنباشد.

خبرکوتاه
همه چیزهایی که دیگو با خود نبرد!

تانک آبی -خاکی مارادونا
در بالروس

درحالیکههمچنانتحقیقاتدرموردعلتمرگ
این اسطوره ادامه دارد ،وراث او هنوز میزان دقیق
اموال مارادونا را نمیدانند .اموالی که از خودرو و
خانهتاحسابهایبانکیوحتیتانکآبی-خاکی
در بالروس را هم شامل میشود.
در حال حاضر پنج وارث قانونی وجود دارد؛ دالما
و جیانینا ،دیگو جونیور ،جانا و دیگو فرناندو.
امــا ممکن اســت م ــوارد بیشتری وجــود داشته
باشد .گفته میشود مارادونا دو دختر دیگر نیز به
نامهای گیل و الپرویتوال دارد ،اما باید هنوز منتظر
آزمایشهای ژنتیکی ماند تاازاین مسئلهاطمینان
حاصل شــود.دیـگــو بین  5تــا  6میلیون دالر در
حساب بانک های سوئیس باقی گذاشته است.

پوکر
حسین طیبی
در لیگ پرتغال

در یکی از بازیهای
هفته دهم از دور
نخست لیگ فوتسال
پرتغال تیم بنفیکا
به مصاف تیم
نونآلوارس رفت که
این بازی با نتیجه
پرگل  ۷بر  ۱به سود
بنفیکا تمام شد .در
این مسابقه حسین
طیبی ملی پوش
ایرانی تیم بنفیکا
هم بازی کرد و با
عملکردی درخشان
توانست چهار گل
از هفت گل تیمش را
وارد دروازه حریف
کند.
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در حاشيه

ضمانتنامه
زوری کرار
هافبک عراقی تیم نفت
مسجدسلیمان به
سازمان لیگ اعالم کرده
تمام حق و حقوق خود
را دریافت کرده است.
این در شرایطی است
که مثال ًباشگاه نفت
مسجدسلیمان در
تأمین هزینههای
اعضای تیم خود هم
عاجز است و مشکالت
مالی فراوانی دارد و
طبیعی است که آنها
نمیتوانند برای تنها
بازیکن خارجی شان
یعنی جاسم کرار
ضمانت نامه بانکی
بدهند.
در این شرایط باشگاه
نفت اقدام جالبی انجام
داده است .مسئوالن
نفت کرار را مجبور
کرده اند که به صورت
مکتوب به سازمان لیگ
اعالم کند تمام حق و
حقوق خود را در فصل
جاری دریافت کرده
است.

